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महारा"Y राZयाच ेप[हले मु�यमं�ी �ी. यशवंतराव च�हाण यां�या �नवडक भाषणांचा हा प[हला 

अ:धकृत सं ह आज !Eस\ होत आहे. या सं हांत महारा"Y राZय �नEम-तीनंतर�या काळांतील 

Oयां�या भाषणांचा मु�यतः समावेश केलेला असला तर� ^@वभा@षक मुंबई राZयाच ेते मु�यमं�ी 

असतांना Oयांनी केलेFया कांह�ं भाषणांचा[ह Oयांत अ)तभा-व कर_यांत आला आहे.  

 



मु�यमं`�पदाची जबाबदार� BवीकारFयानंतर गेFया पांच वषाa�या काळांत अनेक महOOवा�या 

!Aनांसंबंधीं Oयांनी जे @वचार !दEश-त केले ते वाचकांना एक`�त वाचावयास Eमळावेत या c"ट�नdच 

या सं हांतील भाषणांची �नवड कर_यांत आल� आहे.  

 

पांच वषाaचा काल हा रा"Yा�या, समाजा�या eकंवा �यfती�या जीवनातील फार मोठा कालखडं 

आहे असd नाह�ं. परंतु इ�तहासाची ग�त काला�या गतीनd �नयं`�त होत नसते. वषा-नुवषI संथपणानd 

चालणारा इ�तहासाचा !वाह 4णाधा-त अशा कांह� वेगानd उफाळून वाहंू लागतो कhं Oयामुळd 

�यfतींच,े समाजाचd आiण रा"Yाचd जीवन आमूला  बदलून जातd. गेFया पांच वषाa�या काळांत 

महारा"Yा�या जीवनांत असेच @वल4ण jां�तकारक बदल घडून आले आहेत. अनेक c"ट�ंनीं 

महारा"Yा�या इ�तहासांतील हा अन)यसाधारण असा काळ आहे. या ऐ�तहाEसक काळांत �ी. 

यशवंतरावांनीं !दEश-त केलेFया महOOवा�या @वचारांचd !�त`बबं या सं हांत शfय तm [दसावd असा 

!यOन कर_यांत आला आहे. 

 

एका अथाaने ह�ं Oयांची !ा�त�न:धक भाषणd आहेत असd nहणतां येईल. लोकशाह� आiण रा"Y�य 

एकता यां�या पाAव-भूमीवर महारा"Yा�या उOकषा-चे @वचार Oयांनीं या भाषणांतून मांडलेले आहेत. 

Oयां�या मतd, महारा"Yाचd भावनाOमक ऐfय व Oयाचा आ:थ-क @वकास यांवरच महारा"Yाचd 

भ@वत�य अवलंबून असून तd घडवून आण_याचd महारा"Y राZय हd फार मोठd  साधन आपणांस 

!ाoत झाले आहे. आ:थ-क @वकास हा Oयां�या @वचारांचा मु�य गाभा असून महारा"Yा�या आ:थ-क 

@वकासा�या अनेक [दशा Oयांनी या भाषणांतून दाख@वFया आहेत. तसdच महारा"Yा�या स3यां�या 

@वEश"ट पDरिBथतींत Oयां�या c"ट�नd Eश4णाला अOयंत महOOवपूण- Bथान असून सहकार हा 

महारा"Yा�या आ:थ-क @वकासाचा Oयांनीं पाया मानला आहे. इ�तहासाची Oयांना लाभलेल� cि"ट, 

!Aना�या अतंरंगांत Eशqन Oयाचd मूळ शोधणार� Oयांची तOOव:चतंक विृOत आiण लोकशाह�, 

समाजवाद आiण मानवता या मूलभूत मूFयांवर असलेला Oयांचा अढळ @वAवास यांचd दश-न 

पदोपद�ं या भाषणांतून वाचकांना होईल. 

 

Oयाचबरोबर Oयां�या �यिfतमOOवाचd[ह दश-न वाचकांना Oयांतून घडले. Oयां�या @वचारांचे, भावनांच े

व !ेरणांच ेBव�छ !�त`बबं या भाषणांत पडलेलd असून महारा"Yा�या आiण अ�ंतम c"ट�नd 

भारता�या उOकषा-शीं हे @वचार, या भावना व या !ेरणा एकqप झाFया आहेत व हd तादाOnय ह�च 

Oयां�या जीवनाची सवाaत मोठt !ेरणा आहे. 

 

महारा"Y राZय�नEम-ती�या संदभाaतील Oयांचीं भाषणd 'नवे राZय' या भागांत समा@व"ट कर_यांत 

आल�ं आहेत. या भाषणांत न�यानd अिBतOवांत येणा-या महारा"Y राZयांतील @वEश"ट पDरिBथती, 



Oया�यापुढd असलेFया महOOवा�या समBया आiण Oयाची !ेरकशिfत यांवर भर दे_यांत आला 

आहे. न�या महारा"Yा�या आ:थ-क, शै4iणक व सांBकृ�तक @वकासा�या [दशा दाख@वणार�ं Oयांनी 

जीं भाषणd केल�ं आहेत, Oयांचा समावेश 'नवी v4�तजd' या भागांत मु�यOवdकqन कर_यांत आला 

आहे. साधन आiण सा3य यांमधील ह� @वभाजक रेषा पुसट असल� तर� Oयामुळd न�या 

महारा"Yाचd :च� अ:धक Bप"टपणd वाचकांपुढd उभd राह_यास मदत होईल.  
 

मुंबई  

२६ जानेवार� १९६२ 

दसु-या आवOृतीची !Bतावना 

महान �यfतींच े@वचार काळ उलटला तर� अढळ राहतात व भावी @पxयांना Bफूतy देत असतात. 

महारा"Yाच ेप[हले मु�यमं�ी कै. यशवंतराव च�हाण �यांच े�यिfतमOOवह� असेच महान ्व 

सव-Bपशy होते.  

 

मु�यमं`�पदा�या पाच वषाa�या कारeकद{त कै. यशवंतरावांनी महOOवा�या !Aनासंबंधी जे @वचार 

!दEश-त केले Oयांच ेमोल आजह� कायम आहे. Oयांच े@वचार आज�या @पढ�पयaत पोहोचावेत 

nहणून स�या��च ेवारे या  ंथाची ^@वतीयावOृती आnह� काढ�त आहोत. वाचक या उपjमाच े

Bवागत करतील अशी आशा आहे.  

महासंचालक, 

मा[हती व जनसंपक-  महासंचालनालय,  

महारा"Y शासन, मुंबई. 

 

�तस-या आवOृतीची !Bतावना 

आध�ुनक महारा"Yाच ेEशFपकार कै. यशवंतरावजी च�हाण �यां�या 'स�या��च ेवारे' या 

भाषणसं हाची �तसर� आवOृती Bवातं|य[दनी !Eस\ होत आहे. हा एक दEूम-ळ व अपूव- असा योग 

आहे. या आवOृती�या !काशनाची जबाबदार� आiण अ:धकार महारा"Y शासनाने यशवंतराव 

च�हाण !�त"ठान, मंुबई यांचकेड ेसोप@वल� असFयाने हे मौEलक काय- कर_यास !�त"ठानला 

अEभमान व आनंद वाटत आहे.  

 

एखा^या !Eस\ कादंबर�स लाभावे अशा !कारच ेयश आiण लोक@!यता यशवंतरावजीं�या 



'स�या��च ेवारे' या भाषणसं हास लाभल� असून, Oयातील Oयांच ेमहारा"Yा�या सामािजक, 

आ:थ-क राजकhय अशा अनेक !Aनांसंबंधी @वचार समजून घे_यास महारा"Y�य जनता उOसूक आहे 

याच ेह� �तसर� आवOृती ^योतक आहे. मा. यशवतंरावजींच े@वचार आiण मु}े महारा"Yा�या 

आज�या आiण उ^या�या संदभा-तसु\ा तंतोततं लागू पडतात, यातून Oयांच े�"टेपण Bप"ट होते. 

च�हाणसाहेबांनी महारा"Yा�या भ@वत�याचा अनेक@वध बाजूनी फार दरूवरचा @वचार केला होता. 

nहणूनच स�या��च ेवारे आजह� �ततकेच ताजे, टवटवीत आFहादकारक आहेत.  

 

प[हFया दोन आवOृतींत उFलेख न केलेFया एका मु^याचा मी येथे मु}ाम समावेश कर�त आहे. 

आपFया भाषणांचा सं ह !Eस\ कर_याच ेमा. यशवंतरावजींनी �निAचत केFयानंतर Oया�या 

संपादनाच ेकाम Oयांनी Oयांच े�नकटच ेसंबंधी �ी. हर� नारायण तथा दादा ठाकूर यांचकेड े

सोप@वले. अEलiखत भाषणांच ेसंपादन बरेच िजeकर�च ेव क"टाच ेअसते, परंतु या भाषणसं हाच े

महOOव ल4ात घेऊन दादा ठाकूर यांनी अ�तशय पDर�म घेऊन मो�या आOमीयतेने व �न"ठापूव-क 

Oया संपादनाच ेव !Eस\ीच ेकाम पार पाडले. सुमारे ६०-६२ 3व�नEलiखत (टेपरेकॉड-) भाषणांतून 

या सं हात समा@व"ट केलेFया भाषणांची Oयांनी �नवड कqन ती संपा[दत केल�. या सव- कामाला 

द�ड वषा-चा कालावधी लागला. �ी. ठाकूर यांनी सपंादन केलेला हा भाषणसं ह महारा"Yात 

अ�तशय गाजला व Oयाला अमाप लोक@!यता लाभल� हे आपण जाणताच. मा. यशवंतरावजी 

Oयांना नेहमी nहणत कh हा भाषणसं ह संपादन कqन !Eस\ कर_यात तnुह� जबरदBत जाद ू

केल� आहे. ('जबरदBत जाद'ू हे Oयांचचे शXद आहेत.) परंतु मा. यशवतंरावजींचा आ ह 

असतानाह� या भाषणसं हाच ेसंपादक nहणून �ी. ठाकूर यांनी Oयावर आपले नाव घालू [दले 

नाह�. च�हाणसाहेबांना या गो"ट�ची सतत जाणीव होती. याची कFपना Oयांनी २२ ए@!ल १९८४ 

रोजी �ी. ठाकूर यांनी Eल[हलेFया प�ावqन अ:धक Bप"ट होते, nहणून ते प�च या 

!Bतावनेसोबत आnह� !Eस\ कर�त आहोत.  

 

कै. यशवंतरावजी च�हाण यांच े@वBततृ आiण सखोल वाचन, मनन आiण :चतंन यांच े!�त`बबं 

Oयां�या !Oयेक भाषणातनू, Eलखाणातून Bप"ट होते आiण nहणूनच Oयांची सा[हिOयक मूFये 

अ:धक उंचीची वाटतात. याचा @वचार कqनच अनेक @व^यापीठांनी हा भाषणसं ह jEमक पुBतक 

nहणून अ�यासjमात Bवीकारला आहे. Oयां�या या भाषणसं हाचा @व^या�याaना Oयां�या 

महा@व^यालयीन आiण Oयानंतर�या जीवनया�ते द�पBतंभा!माणे माग-दश-क ठरेल असा मला 

@वAवास वाटतो. सव- @व^या:थ-वग- आiण महारा"Yाच ेनागDरक या �तस-या आवOृतीच ेमनोमन 

Bवागत करतील याची मला खा�ी वाटते. जय[हदं-जयमहारा"Y.  
 

शरद पवार, 



अ3य4, 

यशवंतराव च�हाण !�त"ठान, मंुबई 
 

नवी [दFल�, 

Bवातं|य[दन, १९९२ 

 

यशवंतराव च�हाण 

१, रेसकोस- रोड, 

नवी [दFल� -११० ०११ 
 

             

[दनांक २२ ए@!ल १९८४ 

@!य दादा ठाकूर यांसी 

स.न.@व.@व. 
 

तुमच ेतार�ख ११ ए@!लचे प� Eमळाले. मी आता कदा:चत मे�या शवेट�या आठव�यात मंुबईस 

ये_याची शfयता आहे. २६ मे रोजी मुंबईत माझा काय-jम आहे. Oया वेळी आपण अ9)धती 

वत-क यांची :च� ेदाख@व_यास आणल� तर मी मो�या आनंदाने पाह�न. 

 

तुमचा बरेच [दवसांत समाचार समजला न�हता. या प�ामुळे तुमची भेट झाFयासारखे वाटते. 

माझ ेनवीन पुBतक कृ"णाकांठ !Eस\ झाले आहे. Oयाची एक !त Bवतं� पोBटाने तुम�याकड े

पाठवीत आहे. माझी यापूवyची पुBतके !Eस\ कर_यात तुnह� घेतलेले �म याची मला नेहमी 

आठवण होते.  

 

तुमची !कृती उOतम असेल असा @वAवास आहे. 

कळावे,  
 

  

आपला  
 

 

यशवंतराव च�हाण 



 

�ी. ह. ना. ठाकूर 

सीताराम भुवन, 

१६० [ह)द ूकॉलनी, 

सर भालच�ं रोड, दादर, मुंबई 

 

अनुjमiणका 

      नवd राZय 
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..... आiण आज �या न�या महारा"Yाचd जीवन एका नवीन त�हेनd घडावd, Oयांत एक !कारची 
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Oयाचd साधन �हावd अशी जनतेची अपे4ा आहे..... 

 

 

महारा"Yा�या भ@वत�याची सफर 

आज या सभेम3यd बोलत असतांना द�ड-दोन वषाaपूवy मी सांगल�स आलm होतm, Oयाची मला 

आठवण येते. Oया वेळीं अशाच एका !संगीं आपFयाशीं मा�या मनांतले कांह�ं @वचार मीं �यfत 

केले होते. Oया�या[ह अगोदर कांह� वषाaपूवy मा�या मनांतील भावना आiण @वचार याच 

सांगल�म3यd आपFयापुढd मांड_याचा मीं !यOन केला होता. हd सव- पाहतां मा�या आयु"यांतील 

कांह�ं महOOवा�या !संगीं माझd nहणणd मीं सांगल��या भूमीवरच मांडावd असा योगायोग [दसतो. 

आज आपण मा�या हBतd भारताच ेनेते आiण पंत!धान पं�डत जवाहरलालजी यां�या पुत�याचd 

अनावरण केलd. तुnहां सवाa�या वतीनd मी Oयां�या पुत�याला अEभवादन करतm आiण असd वचन 

देऊं इि�छतm कhं, भारताच ेनेते Zया तOOवासाठtं, Zया @वचारासाठtं, Zया 3येयासाठtं Bवतःचd 

जीवन जगत आहेत Oया तOOवासाठtं, Oया @वचारासाठt आiण Oया 3येयासाठt आपण या भागांतले 

सव- लोक क[टब\ आहmत. पं�डतजीं�या समोर गांधीजींची !�तमा आहे आiण गांधीजीं�या समोर 

पं�डतजींची !�तमा आहे. गुq-Eश"य एकमेकांसमोर, तुम�या आम�या सवाa�या समोर, सा4ी 

आहेत. Oयांना सा4ी ठेवून जd तOOव Oयांनी आपFया जीवनात आnहांला Eशक@वलd तd तOOव 

अखेरपयaत आnह� आचqं अशी शपथ आज आपण घेत आहmत, हाच या पुत�या�या अनावरण 

समारंभाचा खरा अथ- आहे असd मी मानतm. 

 

आज या औ:चOयपूण- !संगी मी माझ ेकांह� महOOवाच े@वचार आपFयापुढd ठेवूं इि�छतो; ते @वचार 

आतां लवकरच साकार होणा-या नवमहारा"Yासंबंधीं आहेत. या नवमहारा"Yाच े!Aन जर आपणांस 

यशBवी र�तीनd सोडवावयाच ेअसतील तर Oयांच ेBवqप आपण नीट समजावून घेतलd पा[हजे. Oया 

c"ट�नd महारा"Yांतील बहुतेक @वचारवंत आज या !Aनांची जी चचा- कर�त आहेत ती Bवागताह-च 

आहे. कारण, @वचारवंतांनी हd काम केलdच पा[हजे. वेगवेग�या !Aनांच ेपथृfकरण कqन Oयांची 

उलटसुलट बाजू लोकां�या पुढd Oयांनी मांडल� पा[हजे आiण ते तशी मांडीत[ह आहेत. आiण 

nहणून यासंबंधीं�या चचIत आज जाह�रपणानd !वेश कर_याचd मी ठर@वलd आहे. दसुरd असd कh, 

कांह�ं !Aनांसंबंधी माझी एक @वEश"ट cि"ट आहे. ते�हां महारा"Yा�या !Aनांकड ेमी कोणOया 



c"ट�नd पाहतm हd महारा"Yा�या जनतेपुढd @वचारासाठtं मांडणd मी माझd कत-�य समजतm. लवकरच 

महारा"Yा�या राजकारणाचीं प[हल�ं पावलd टाकल�ं जाणार आहेत. अशा वेळी कोणOया [दशनेd माझ े

मन काम कर�त आहे, कोणते !Aन आnहांला आम�यासमोर ठेवावयाच ेआहेत आiण Oया !Aनांची 

उकल आnहांला कोणOया प\तीनd करावयास पा[हजे याचा आराखडा जर आnह�ं @वचारपूव-क 

आम�यापुढd ठेवला नाह�ं तर आंध�यासारखा !वास कर_याचा !संग आम�यावर येईल. परंतु 

आnहांला आंध�यासारखा !वास करावयाचा नाह�ं, डोळसपणानd करावयाचा आहे. �निAचत [ठकाणीं 

जा_यासाठtं आnहांला हा !वास करावयाचा आहे, आiण एका �निAचत गतीनd तो पुरा करावयाचा 

आहे. अशा !कारची उमेद आiण ईषा- आnहालां आम�या मनांत �नमा-ण करावयाची आहे. आiण 

nहणून ल4ांत घे_यासारखे आज आम�या समोर कोणते !Aन आहेत याचा आपण @वचार 

करावयास पा[हजे. मा�या मतd हे !Aन तीन !कारच ेआहेत. कांह�ं राजकhय !Aन आहेत, कांह�ं 

सामािजक !Aन आहेत आiण कांह�ं आ:थ-क !Aन आहेत.  

 

आज महारा"Yापुढd जे राजकhय !Aन आहेत Oयांतील भावनाOमक ऐfया�या !Aनाला मा�या मतd 

आपण प[हलd Bथान ^यावयास पा[हजे. महारा"Yा�या राजकhय जीवनाम3यd गेFया दोन-तीन 

वषाaत Zयांनी !वेश केला आहे, पण अजूनह� Zयां�या मनांत थोडासा संशय आहे, अशा @वदभा-ला 

आiण मराठवा�याला, भावनेनd आम�याशीं एकqप होतां येईल असd वातावरण आतां आपणांला 

महारा"Yांत �नमा-ण करावयाचd आहे. इ�तहासानd यांत कांह� अडचणी �नमा-ण कqन ठेवFया 

असFया तर� Oया आतां आपण बाजूला सारFया पा[हजेत. पूवy [हदंBुतानचा जो इ�तहास घडला 

Oयाला तुnह� आiण मी जबाबदार नाह�ं. कारण तो इ�तहास तुnह�ं आiण मी, तुम�या आiण 

मा�या हातांनी घड@वला नाह�ं. Zया मराठवा�यांत आमची मूळ मराठt भाषा बोलल� गेल�, िजथd 

ती रांगल� आiण चालती-बोलती झाल� आiण nहणून Zया मराठवा�यांच ेवण-न मराठt मायबोल�चd 

माहेर असd आnह� करतो तो मराठवाडा मmगलाईत जाऊन पडला. तेथd तो शd-द�डशd, दोनशd, तीनशd 

वषI रा[हला; तेथील वातावरणांत, तेथील परंपरdत, तेथील भावनां�या आवरणांत Oयाची वाढ झाल�. 

Oयाच!माणd म3य!देशचd जd राZय इं जांनीं �नमा-ण केलd Oयांत व-हाडाच ेकांह�ं भाग कांह� 

शतकापासून जाऊन पडले. ते तेथील वातावरणांत, तेथील परंपरdत आiण तेथील पाAव-भूमींत 

वाढले. आiण असे हे आपण सव-, गेल� दोन-तीन वषI एके [ठकाणीं नांदावयाचा !यOन कर�त 

आहोत. 

 

परंतु @वदभाaतील कांह�ं लोकां�या मनांत एका Bवतं� राZयाची भावना होती. अशा वेळीं, समोर 

राजकhय संकट [दसत असतांना[ह मा�या मं`�मंडळांत काम करणारे माझ ेसाथी आiण बाहेर 

काम करणारे आमच ेअनेक काय-कतI यांनीं महारा"Yात सामील हो_याचा ठाम �नधा-र �यfत केला. 



मला या @वदभाaतील मा�या Eम�ांचd जाह�र अEभनंदन करावयास पा[हजे. डॉ. खेडकेरांसार�या 

मा�या सहका-यांना मला जाह�र ध)यवाद [दले पा[हजेत. Oयाच!माणd @वदभा-ची मागणी कqन 

अखेरपयaत ती मांड_याचा Zयांनीं !यOन केला, परंतु शवेट�ं झालेला �नण-य Eशरसावं^य मानून 

महारा"Yा�या जीवनाशीं समरस हो_याचा Zयांनी �नधा-राने �नण-य घेतला त ेमाझ ेनागपुरांतील 

साथी �ी. क)नमवार आiण Oयांच ेसहकार� यांना[ह मला जाह�र ध)यवाद [दले पा[हजेत. आतां 

तुमची व माझी, महारा"Yाचd राजकारण चाल@वणा-यांची िजnमेदार� आहे कhं, Oयांना आपण 

आपुलकhनd, !ेमानd जवळ घेतलd पा[हजे. मेहेरबानी nहणून न�हे तर तो Oयांचा हfक आहे nहणून; 

आnह� Oयांना चांगले वागवणारे कुणी तर� दादा आहmत अशा भावनेनd न�हे, तर ते आiण आnह� 

भाऊ-भाऊ आहmत, एका महान ्काया-च ेसाथीदार आहmत या भावनेनd. अशा !कारची भावना, अशा 

!कारचा @वAवास Oयां�या मनांत �नमा-ण कर_याचा आपण !यOन केला पा[हजे. ह�च आज 

महOOवाची गो"ट आहे. ती आपFयाला @वसqन चालणार नाह�.  

 

ते�हां जे आमच ेकांह�ं @वरोधी Eम� छो�या-छो�या !Aनांचीं दखुणीं घेऊन Oयांचा महारा"Yभर 

बाजार मांड_याचा !यOन करतांना [दसतात Oयांना मला सांगावयाच ेआहे कhं, या छो�या-छो�या 

!Aनां�या :च3ंया जम@व_यासाठtं आपण जेवढा वेळ खच- कर�त आहांत Oयापैकhं �नnमा वेळ तर� 

महारा"Yा�या भ@वत�या�या c"ट�नd आज Zया महOOवा�या समBया आहेत Oयां�या @वचारासाठtं 

^या; @वदभाaतील या मंडळींना जवळ कर_या�या c"ट�नd @वचार कर_यासाठt कांह�ं वेळ ^या. आज 

@वदभाaतील या मंडळीं�या मनांत जे संशय असतील, जे रागलोभ असतील, eकंवा जे पूव- ह 

असतील ते सव- संशय, ते सव- रागलोभ, ते सव- पूव- ह रेशमा�या हातानd, आई�या आiण 

थोरFया भावा�या ममतेनd दरू कर_याचा आपण !यOन केला पा[हजे. महारा"Yा�या भ@वत�या�या 

c"ट�नd महारा"Yा�या जीवनांतील ह� प[हल� महOOवाची राजकhय समBया आहे. याकड ेजो दलु-4 

कर�ल तो महारा"Yाचd नुकसान कर�ल असd मला आपFयाला सांगावयाचd आहे. गेFया तीन वषाaत 

@वदभाaतील अनेक मंडळींना भेट_याची, Oयांचd काय- पाह_याची मला सं:ध Eमळाल�. Oयांचीं मनd 

सांभाळ_याचा मीं !यOन केला; तसdच Oयांनीं[ह मला चांगलd वाग@वलd. जणंु कांह�ं मी Oयां�याम3यd 

पांचपंचवीस वषI रा[हलm आहd इतfया ममतेनd आiण !ेमानd Oयांनीं मला वाग@वलd. परंतु Oयांनी 

मला चांगले वाग@वलd eकंवा मीं Oयांना चांगलd वाग@वलd या वैयिfतक नाOयाचा हा !Aन न�हे. 

!ा�त�न:धक नाOयानd आnह� एकमेकांशी Zया त-हेनd वागलो आहmत तd वागणd आnहांला पुढd 

वाढवावयाचd आहे. @वदभ- आiण मराठवा�याला Oयाच भावनेनd आम�याशी एकqप कर_याची ह� 

जबाबदार� आहे. हळुवारपणानd आपणांस ह� जबाबदार� यापुढd पार पाडावयाची आहे. नाह�ं तर 

आपण आपले पडलm कोFहापूर-साता-याकड;े नागपूर, चांदा, भंडारा दरू आहेत, Oयां�या !Aनांचा 

@वचार कर_याची आnहांला काय ज9र� आहे, अशा @वचारांत जर जनता आiण आपण काय-कतI 

फसलm तर मग महारा"Yा�या मागणीचा आnहांला खरा अथ-च कळलेला नाह�ं असd nहणावे 



लागेल. महारा"Yाची घोषणा करणd सोपd आहे, पण महारा"Yाची िजnमेदार� हातांत आFयानतंर 

Oयांतून �नमा-ण होणारे !Aन समजून घेऊन आपुलकh�या नाOयानd ते सोड@व_याचा !यOन करणd 

हd महOOवाच ेकाम आहे. मा�या मतd महारा"Yाचd राजकारण ह�च एक महOOवाची समBया आहे. 

 

महारा"Yापुढd जे महOOवाचे सामािजक !Aन आहेत, Oयांपैकhं जो प[हला मोठा !Aन आहे Oयासंबंधी 

मी आतां बोलणार आहd. तो !Aन मोठा नाजुक असला तर�सु\ां Oयासंबंधीं उघड उघड चचा- झाल� 

पा[हजे आiण मींसु\ां �त�याम3यd भाग घेतला पा[हजे. हा !Aन महारा"Yा�या सामािजक 

जीवनासंबंधींचा आहे. या @वषयावर महारा"Yातील अनेक @वचारवंतांनीं गेFया दोनचार म[ह)यांत 

लेख Eल[हले असून मीं ते काळजीपूव-क वाचले आहेत. Oयाम3यd महारा"Yा�या सामािजक जीवनाचd 

वण-न ''भंगलेलd मन'' या शXदांनी केलd आहे. तd खरd कhं खोटd या @वषयांत न जातां तd तसd आहे 

असd आपण गहृ�त धqं. ते�हां कोणOया अथा-ने तd भंगलेलd मन आहे, हd पाहणd ज9र�चd आहे. 

महारा"Yा�या मागणीचा पाठपुरावा कर�त असतांना आमचा एक आवाज, एक मन होतd. Oयासारखd 

:च� मीं महारा"Yा�या जीवनाम3यd पूवy कधीं[ह पा[हले न�हतd. मी Oयावेळी Eश�या खात होतm 

तर� मला आनंद वाटत होता. मी nहणालm, ठtक आहे. अशी एक शिfत उभी होत आहे ह� 

चांगल� गो"ट आहे. कारण माझी Oया शfतीवर एक �न"ठा आहे, @वAवास आहे. पण आAचय- पहा 

! हd एक [दसणारd मन, एक [दसणारd :च�, संयुfत महारा"Y येतो आहे nहटFयाबरोबर ताबडतोब 

संशयानd आiण शंकेनd भरलd. nहणजे भंगलेलd मन आहे यांत शंका नाह�ं. महारा"Yा�या जीवनांतील 

जे सामािजक !Aन आहेत Oयांत सवाaत महOवाचा !Aन हा आहे कhं, हd जd भंगलेलd मन आहे तd 

आnहांला सांधावयाचd आहे. �ा�मण �ा�मणांकDरतां @वचार करतो, मराठा मरा�यांपुरता @वचार 

करतो. महार महारांकDरतां @वचार करतो, माळी मा�यांकDरतां @वचार करतो. हे मासले मीं केवळ 

नमु)यादाखल सां:गतले. जातीयवादा�या या @वषार� @वचारापासून आपण महारा"Yाला मुfत केलd 

पा[हजे, जातीयवादाचा हा @वचारच समूळ न"ट केला पा[हजे. ते�हांच महारा"Yाचd सामािजक मन 

एकिजनसी होईल. परंतु हd काय- आपण एका [दवसांत, एका रा�ींत कqं शकणार नाह�ं. Oयासाठtं 

@वचार� माणसांनी @वचारपूव-क !यOन केFयाEशवाय हd घडून येणार नाह�.  

 

परंतु आज काय घडत आहे ? या बाबतींत मी नागपूर�या मा�या एका Eम�ाचा उFलेख करणार 

आहd. तो nहणजे �ी. माडखोलकरांचा. ते एक मोठे @वचारवंत व थोर सा[हिOयक असून Oयांच े

मा�याशीं मै�ीच ेसंबंध आहेत. Oयांनी असा !Aन उभा केला आहे कhं, महारा"Yा�या �नEमOतानd 

�नमा-ण होणारे राZय हd मराठा राZय आहे कhं मराठt राZय आहे ? असले !Aन उभे करणd ह� 

भंगलेलd मन सांध_याची !ejया नाह�ं. परंतु अशा त-हेचा !Aन उभा कqन जातीय आiण संशयाचd 

वातावरण �नमा-ण कर_याचा कुणी !यOन केला तर मला Oयांना जqर सांगावयाच ेआहे कhं, हd 



मराठा राZय मुळींच होणार नाह�ं. जोपयaत मा�या हातांत सOतेचीं सू�d असतील तोपयaत �नदान, 

मी हd राZय एका जातीचd, मरा�यांच,े eकंवा आणखी एखा^या जातीचd होऊं देणार नाह�ं. तd तसd 

होत आहे असd वाटलd, तर महारा"Yा�या कFयाणाकDरतां, मराठा जातींत ज)माला आलो आहd 

nहणून मला कदा:चत ्एका बाजूला हटावd लागलd तर� मी हट_याचा !यOन कर�न, पण ह� गो"ट 

मी होऊं देणार नाह�ं. आiण nहणून सा[हिOयकांना आiण @वचारवंतांना मी @वचाqं इि�छतो कhं, 

कशासाठt हा वाद आपण पु)हा उभा कर�त आहांत ? ते संशय, Oया शंका आiण Oया आशंका 

यांमुळd माझd मन भqन येतd. पु"कळ वेळां मला बोलणd अवघड होतd. खरोखरच अशा त-हेच े

संशयांत पाडणारे !Aन आपण कां �नमा-ण कर�त आहांत ? मी नेहमीं सांगत आलm आहd कhं, 

'मराठा' हा शXद जा�तवाचक नाह�ं. आचाय- अ|यांनी आपFया वत-मानप�ाला 'मराठा' हd नांव [दलd 

तd काय तो शXद जा�तवाचक आहे nहणून [दलd ? 'मराठा' शXदामागd महारा"Yा�या एकिजनसी 

जीवनाची भावना आहे. 'मराठा' शXदाचा हाच अथ- आnहांला अEभ!ेत आहे आiण nहणून मराठt 

राZय हd कोणा एका जमातीचd राZय मुळींच होतां कामा नये, या गो"ट�ंवर माझा जqर @वAवास 

आहे. पण हा जातीयवाद� @वचार सव- समाजाम3यd आहे. मी असd nहणत नाह�ं कhं, मराठा 

समाजांत जातीयवाद नाह�ं, �ा�मण समाजांत नाह�ं, माळी समाजांत नाह�ं. सग�या समाजांत तो 

आहे. नाह�ं कुठd  ? परंतु आnह� @वचारपूव-क पंचवीस-पंचवीस वषI, तीस-तीस वषI रा"Y�यवाद� 

भावनेला वाहून घेतलेल�ं माणसd आहmत. Oयां�या अगंीं उगीच कांह�ंतर� :चटकवून मनाला यातना 

देऊ नका, जसd मरा�यांब}ल इतरांनी बोलतां कामा नये तसd मरा�यांनीं[ह इतरांब}ल बोलतां 

कामा नये असd माझd मत आहे. 

 

परंतु मराठा राZय कhं मराठt राZय हा जो !Aन उपिBथत कर_यांत आला आहे Oया�याशी 

संबं:धत असा एक दसुरा[ह !Aन आहे. तो !Aन आतां मी आपFयासमोर मांडणार आहे. हा जो 

@वचार येतो कhं, हd मराठा राZय होईल कhं काय, Oया�या पाठtमागd कांह� कारणd आहेत. या 

कारणांचा आपण आपFया मनाशी @वचार केला पा[हजे. या कारणांपैकhं मु�य कारण असd आहे 

कh, बु\ीची, Jानाची सेवा कर_याचd काम Zया समाजांनीं आजपयaत केलd, [हदंBुतान�या 

अल�कड�या इ�तहासांत[ह Zयांनी वैचाDरक नेतOृव केलd Oयां�या मनांत अशी शंका �नमा-ण होत 

आहे कhं, गेFया दहाबारा वषाaपासून, �नवडणुकhचd राजकारण आFयापासून सं�याबळावर कांह�ं 

माणसd पुढd जात असतांना आपFया गुणांची उपे4ा आiण अवहेलना होणार आहे कhं काय ? अशा 

!कारची जी भावना कांह�ं समाजां�या मनांत �नमा-ण झाल� आहे, �तचा आपण @वचार केला 

पा[हजे. मी पु)हा एकदां Oयांना सांगतो कhं, Oयां�या मनांत �नमा-ण झालेFया भावनेचा खरा अथ- 

मी समजून घेऊं इि�छतो. �न�वळ कतृ-Oववान, बु@\मान अशीं जीं माणसd आहेत Oयांना असd 

वाटावयाला लागलd कhं, [हदंBुतान Bवतं� झाला आiण महारा"Y[ह मोठा झाला, पण Zया 

महारा"Yा�या �नEम-तीकDरतां आपण !यOन केले Oया महारा"Yाची �नEम-�त झाFयानंतर आमची 



जागा पाठtमाग�या बाकांवर राहणार आहे कhं काय ? हा @वचार Oयां�या मनांत येणd Bवाभा@वक 

आहे. आiण nहणून मला आपFयाला सां:गतलd पा[हजे कhं, हd 'भंगलेलd मन' जर आपFयाला एक 

करावयाचd असेल तर Oयासाठtं दोन गो"ट�ंची आवAयकता आहे.  

 

Oयांतल� प[हल� गो"ट, प[हलd प�य असd आहे कh, आपण संशयानd एकमेकांकड ेपाहावयाचd नाह�ं, 

संशय �नमा-ण करावयाचा नाह�ं. संशयाचd वातावरण �नमा-ण झालd तर तd आपFया हातानd आपण 

दरू केलd पा[हजे. आiण दसुर� जी गो"ट आहे ती गुणांची पूजा, 'मेDरट'चd महOOव. �नवडणुकांत, 

राZयकारभारांत आiण अनेक सामािजक महOOवा�या कामांत गुणांना महOOव [दलd पा[हजे. गुणांची 

पूजा होणd अOयंत जqर आहे आiण याच भावनेचा पाठपुरावा आपणांकडून झाला पा[हजे. भंगलेलd 

मन सांध_याच ेमा�या मतानd हेच दोन उपाय आहेत. �या दोन गो"ट� जर आपण BवीकारFया 

तर हd भंगलेलd मन जोड_या�या c"ट�नd आnहांला पु"कळच !ग�त करतां येईल.  

 

या भंगलेFया मनाचा दसुरा एक पDरणाम महारा"Yा�या जीवनांवर झालेला आहे, तो nहणजे 

नवबौ\ांचा !Aन होय. Oयाला महार समाजाचा !Aन nहणून आपण सामा)यतः nहणतm. परंतु 

�न�वळ महार जातीचा तो !Aन आहे या cि"टकोनातून मी Oयाकड ेपाहात नाह�ं. डॉfटर 

आंबेडकरांनीं Oया समाजांत नवी जाग�ृत �नमा-ण केल� व अनेक बु@\मान, @वचार करणा-या 

कतृ-Oववान त9णांचा एक नवा वग- Oयांनीं Oया समाजांतून �नमा-ण केला. एवxया मो�या सं�येनd 

तुम�या आम�या बरोबर जो समाज महारा"Yांत वावरला आiण Zयाला आपण अBपAृय nहणून 

बाजूला फेकून [दलd Oया समाजाचा BवाEभमान आज जागतृ झाला आहे. �या समाजांत जे 

कतृ-Oववान आiण बु@\मान लोक आहेत Oयांना आपण आतां जवळ केलd पा[हजे, आपलेसd केलd 

पा[हजे. आnहांला कुणाची सहानुभू�त नको आहे, आमचा जो हfक आहे तो आnहांला Eमळालाच 

पा[हजे आiण आnह� तो Eमळ@वणार आहmत, या िज}ीनd काम कर_याची कुवत Oयां�यांत �नमा-ण 

झाल� आहे. �तचd आnह�ं Bवागत केलd पा[हजे. नवीन महारा"Y चांगFया कतृ-Oववान हातांनी 

घडवावयाचा असेल तर मनांत असलेले जुने राग व जुने ^वेष दरू केले पा[हजेत. Oयांचा तो 

DरपिXलकन प4 असला तर� हरकत नाह�ं. सामािजक आiण बाकh�या इतर 4े�ांत आnह�ं Oयांना 

जवळ केलd पा[हजे. तुम�या शहर� जीवनांत ठtक आहे. पण महारा"Y हा जाBतींत जाBत 

खे�यांतच राहतो. आiण nहणून खे�यांत राहणारा जो बहुसं�य [हदं ूसमाज आहे Oया�या 

वागणुकhम3यd, Oया�या मनाम3यd, आपण या समाजासंबंधीं एक !कारची भागीदार�ची भावना 

�नमा-ण केल� पा[हजे, एक !कारची समरसता �नमा-ण केल� पा[हजे आiण अशा र�तीनd खे�यांत 

एकिजनसी समाजजीवन �नमा-ण कर_याचा आपण !यOन केला पा[हजे. हे शXद जे मी वापर�त 

आहd Oयांची !ejया मोठt अवघड आiण लांबलचक आहे याची मला जाणीव आहे. परंतु मी 



नुसOया शXदानd खचनू जाणारा माणूस नाह�ं. ह� एक गरज आहे आiण nहणून गेFया दोनतीन 

वषाaचा माझा हा !यOन आहे कhं, Oया समाजाच ेजे !Aन आहेत ते !Aन, नवबौ\ nहणतात 

nहणून न�हे, तर माझd कत-�य आहे nहणून मी ते हाताळले पा[हजेत. माझd Bवतःच ेअसd मत 

आहे कhं, डॉfटर आंबेडकरां�या हयातीम3यd महार वतनाचा !Aन अ:धक उदारपणd, अ:धक 

समजूतदारपणानd जर आnह� Oयां�याशीं बोलंू शकलm असतm तर Oयां�या अनुयायांम3ये आiण 

आम�याम3यd आज जो एक !कारचा मानEसक तुटकपणा �नमा-ण झाला आहे तो कदा:चत ्

�नमा-ण झाला नसता. आiण nहणून यापुढd जाणOया बु\ीनd, भागीदार��या भावनdनd, महारा"Yांतील 

या लोकांचा !Aन आपण सोड@वला पा[हजे. महारा"Yा�या समाजजीवनांतील एक अOयंत 

महOOवाचा !Aन nहणून आपण या !Aनाकड ेपा[हलd पा[हजे. 

 

महारा"Yा�या सामािजक जीवनांतील जी �तसर� महOOवाची गो"ट आहे �तचd वण-न 'महारा"Yा�या 

जीवनांतील @व@वधतेची जाणीव' अशा शXदांत आपणांस करतां येईल. The awareness of the 

varieties in the social life of Maharashtra असd नांव या जाiणवेला, �त�यासंबंधानd !बंध 

Eलहावयाचा !संग आला तर मी देईन. परंतु तशी कांह�ं आपिOत मा�यावर येणार नाह�ं असd मी 

धqन चालतm. या @व@वधतेची उOतम सा4 nहणजे महारा"Yातील शतेक-यांच ेजीवन. पण शतेकर� 

Zया भागांत राहतो Oयाच भागांतील शतेक-यांच ेजीवन Oयाला फार महOOवाचd वाटतd असd आपण 

पाहतm. कोFहापूर�या भागांतील शतेकर� Oया भागांतील उसा�या शतेीचा, Eल�ट इDरगेशनचा जो 

!Aन आहे तोच सव- [हदंBुथानातील शतेक-यांचा !Aन आहे असd समजतो. परंतु खरd तसd नाह�ं. 

आपण महारा"Yा�या चतुःसीमा ल4ांत �या. आपला हा महारा"Y अपरंपार मोठा आहे. तो 

अिBतOवांत आला nहणजे तो केवढा मोठा आहे याची आपFयाला अ:धक चांगल� कFपना येईल. 

आपFया मागणी!माणd – बेळगांव - कारवारपासून आपल� मागणी आहे - तो दv4णेकडून जो वर 

जातो तो सातपु�या�या प[हFया तीन पु�या आपFया काखdत मारतो; आiण पिAचमेला तो पिAचम 

समु�ाला बरोबर घेऊन उंबरगांव�या सीमेपयaत जाऊन पोहोचतm. आiण इकड ेपूवIला तो औरंगाबाद 

- नांदेड�या पुढd गोदावर��या कांठानd चांदाभंडा-या�या बाजूला जातो. इतका मोठा आहे हा तुमचा 

आमचा महारा"Y. तर कृपा कqन महारा"Y nहणजे दोन सातारा आiण कोFहापूर िजFहे असा या 

भागांतील लोकांनी आपला समज कqन घेऊं नये. Oयाच!माणd रOना:गर� ठा_या�या लोकांनीं 

स�या���या पिAचमेकडचा भाग nहणजे महारा"Y असd मानतां कामा नये. महारा"Yाचा शतेकर� 

nहणजे तुम�या आम�या टापूंतील लोक eकंवा तुमच ेआमच ेनातेवाईक न�हेत. पंचगंगे�या आiण 

कृ"णे�या कांठाला काम करणारा जसा मराठा शतेकर� आहे, जैन शतेकर� आहे, तसाच ठा_या�या, 

कुलाXया�या बाजूला सुरेख शतेी करणारा आगर� शतेकर� आहd आiण वसई�या आवतींभmवती सुंदर 

बागायत व भातशतेी करणारा i�Aचन शतेकर�[ह आहे. रOना:गर��या भागांत आपण गेलांत तर 

तेथd आपणांला कुणबी शतेक-याची बाग सांपडले आiण वर खानदेश�या बाजूला जाल तर 



आरशासारखी Bव�छ शतेी करणारा लेवा पाट�दार शतेकर� आपFयाला भेटेल. तसdच आपण 

अकोFयास जा, अमरावतीस जा, नागपूर�या बाजारांत जा आiण तेथनू पुढd चां^या�या जंगलांत 

जा आiण पंचगंगा, वारणा, कृ"णा, गोदावर�, तापी, वैनगंगा �या सग�या न^यां�या कांठांनी 

eफरा. आiण मग वेगवेग�या त-हेच े!Aन असणारे, वेगवेग�या परंपरा असणारे, वेगवेग�या 

भावना असणारे, वेगवेग�या जमातींतून आलेले हे सव- शतेकर� आहेत असd आपणांस आढळून 

येईल. आiण nहणून यापुढd जे�हां तुnह� शतेक-यां�या !Aनांचा @वचार कराल ते�हां सबंध 

महारा"Yाम3यd पसरलेFया शतेक-यांचd, का�या जEमनींतून नवीन संपिOत काढणा-या, शतेींतून 

सोनd �नमा-ण करणा-या क"टकर� शतेक-यांचd :च� तुम�या डो�यापुढd आले पा[हजे. हd 

बहुजनसमाजाचd :च� आहे. बहुजनसमाज याचा अथ- आपल� एक जमात आiण आपले कांह�ं 

पा�हणेरावळे असा जर कोणी कर�त असतील तर ती चकुhची कFपना आहे हd[ह आपण ल4ांत 

घेतलd पा[हजे. ह� जाणीव जर आम�या @वचारां�या पाठtमागd नसेल तर आमच े�नण-य चकुhच े

येतील. कारण कोठला[ह @वचार हा ejयाशील हो_यापूवy तो भावनेनd समजून �यावा लागतो आiण 

जर भावना अपुर� असेल eकंवा चकुhची असेल तर तींतून येणारा �नण-य, तींतून येणारा @वचार हा 

अपुरा आiण चकुhचा अस_याची शfयता असते. आiण nहणून या 'अवेअरनेस'ची अ�तशय 

आवAयकता आहे. ह� गो"ट मी आपणांपुढे फार आ हपूव-क मांडीत आहd. �तचा[ह आपण आपFया 

मनाशीं @वचार करावा. मा�या मतानd महOOवाच ेअसणारे हे तीन सामािजक !Aन आहेत. �ा�मण-

�ा�मणेतर, मराठा-मराठेतर, अमका अमकेतर असा @वचार कर_यापे4ां सग�या लोकांची, 

एकिजनसी काय-कOयाaची सेना आnहांला उभी करावयाची आहे, ह� भावना आम�यांत असल� 

पा[हजे आiण Oया c"ट�नd !यOन कर_याची आपण खटपट केल� पा[हजे. ह� एक महOOवाची गो"ट 

मला आपणांला आ हपूव-क सांगावयाची आहे. 

 

�तसरा !Aन आ:थ-क 4े�ांतला आहे. पण आ:थ-क !Aनांची चचा- इतकh झालेल� आहे कhं, मी या 

बाबतींत कांह�ं नवीन सांगणार आहd अशांतला भाग नाह�ं. मी जु)याच गो"ट�ंची कदा:चत ्

पुनराविृOत कर�न. पण Oयाची आवAयकता आहे nहणून मी हd बोलत आहd. महारा"Yांतील आ:थ-क 

!Aन सव-साधारणपणd तीन !कारच ेआहेत. प[हला !Aन शतेीचा आहे, दसुरा !Aन उ^योगधं̂ यांचा 

आहे आiण �तसरा !Aन म3यवगyयां�या !Aनांतून �नमा-ण झालेला आहे. पण हे !Aन [हदंBुतानांत 

आपणांला कोठd [ह पाहावयास Eमळतील. मी आतांच आपFयापुढd महारा"Yापुरते मया-[दत असलेले 

जे @वEश"ट Bवqपाच ेसामािजक आiण राजकhय !Aन मांडले ते सगळेच !Aन कांह� इतरां�या पुढd 

नाह�ंत. पण आ:थ-क !Aनांची जी वग-वार� मीं आतां आपFयासमोर ठेवल� आहे ती वग-वार� 

कदा:चत ्[हदंBुतान�या कोणOया[ह !ांतांत आपणांला पहावयास सांपडले. परंतु महारा"Yांत Oया 

वग-वार�ला जो कांह� @वEश"ट अथ- आहे तो आपण समजावून घेतला पा[हजे. महारा"Yांतील शतेीच,े 

मघाशीं मीं सां:गतलd कh, वेगवेगळे !Aन आहेत. उदाहरणाथ-, कmकणांतील शतेीचाच !Aन �या. मी 



या राZयाची जबाबदार� घेईपयaत, मु�यमं`�पदाची न�हे तर Oया[हपूवy, मला नेहमीं असd वाटे कhं, 

सगळीकडच ेशतेीच े!Aन सोड@वले जातात मग या रOना:गर��या शतेीचाच !Aन कां सोड@वला 

जात नाह�ं ? रOना:गर��या शतेीचा !Aन सुटला पा[हजे. पण मी रOना:गर��या शतेी�या !Aनाचा 

जे�हां जवळून अ�यास केला, ते�हां माझd असd मत झाले कhं, रOना:गर�म3यd शतेीचा !Aनच नाह�ं. 

रOना:गर�म3यd !Aनच असला तर तो फळबागायतीचा आहे. आiण फळबागायत जेथd संभव आहे 

तेथd जाऊन कुठd  तर� आपला गहंू, कापूस, ऊस अथवा भुईमूग काढ_याचा आपण !यOन कqं 

लागलो तर Oया कmकण�या का�या कातळावर आपलd कपाळ फोडून घे_यापे4ां कांह�ं काय- 

आपणांकडून घडणार नाह�ं. रOना:गर�नd महारा"Yाला दोन अमोल गो"ट� [दFया आहेत, एक 

nहणजे उOतम रसदार फळd आiण दसुर� �े"ठ कतृ-Oवाची माणसd. रOना:गर�चd हd आnहांला देणd 

आहे असd आnह�ं मानलd पा[हजे. तेथनू जरा वर आपण आलm nहणजे स�या���या या टmकाला 

लागून असणारा जो !देश आहे Oयांतील शतेीचा खरा महOOवाचा जर कोणता !Aन असेल तर तो 

बागायती शतेीसंबंधींचा आहे असd आपणांस [दसून येईल. कारण जेथd बागायती शतेी कर_यांत 

आल� आहे, तेथd उंसाची कारखानदार� nहणजेच साखरेची कारखानदार� �नमा-ण झालेल� आपणांस 

आढळून येईल. परंतु या[हपे4ां मा�या मतानd महारा"Yा�या शतेीचा जर कोणता महOOवाचा !Aन 

असेल तर तो महारा"Yांतील मोठाच मोठा, लांबलचक असा जो द"ुकाळी भाग आहे Oयासंबंधींचा 

आहे. पारनेर�या[ह आपण थोडd वर गेलm nहणजे हा भाग सुq होतो. येवलd-नांदगांवपासून Oयाची 

सु9वात होते आiण नंतर तो खाल�ं जतपयaत जातो. असा हा महारा"Yांतील मोठाच मोठा द"ुकाळी 

प�ा आहे. तेथे पाऊस १०-१५ इंचांपे4ा अ:धक पडत नाह�ं. nहणून तेथd बागायती शतेी हो_याची 

कधीं फारशी शfयता नाह�ं. तेथील लोक शdकडm वषाaपासून द"ुकाळानd अगद� थकून गेलेले आहेत. 

या टापूंतFया शतेक-यांची शतेी आiण जीवन कसd सम\ृ करतां येईल हा मा�या c"ट�नd नंबर 

एकचा महOOवाचा !Aन आहे.  

 

उ^योगधं̂ यांचा[ह !Aन महOOवाचा आहे. आम�याम3यd मंुबई शहर आहे आiण Oयाची वाढ 

उ^योगधं̂ यांमुळd झाल� आहे यात शंका नाह�. गेFया दहा वषाaम3ये तर या शहराची अफाट वाढ 

झालेल� आहे. पंधरा [दवसांपूवy अमेDरकd तील एका बँकेचा !�त�न:ध मला भेटावयास आला होता. 

तो nहणाला, 'चार वषाaपूवy मी या मंुबई शहराम3ये आलm होतm आiण आज पु)हा तुमचd हे मुंबई 

शहर पाहतांना मला तd मा�या ओळखीचd वाटत नाह�ं.' इतfया झपा�यानd या शहराची वाढ 

झालेल� आहे. मुंबई शहरांत उ^योगधं̂ यांची वाढ होणd Bवाभा@वक आहे, कारण तd एक उOतम 

बंदर आहे. परंतु लोकां�या मनांत अशी शंका आहे कhं, राZयांत बदल झाला तर� मुंबईचd नुकसान 

होईल. पण मी Oयांना सांगूं इि�छतm कhं, राZयात बदल झाला तर� मंुबईचd कांह�ं[ह नुकसान 

होणार नाह�ं. आnह� !ेमानd, िज�हा�यानd मंुबई शहरांतील मंडळींना, वाग@वणार आहmत. गुजराथी, 

मारवाडी, पारशी, Eसधंी, पंजाबी जे जे कोणी असतील ते ते सव- आमच ेभाऊ आहेत. आnह�ं 



रा"Y�य भावनेनd हा !Aन सोड@व_याचा !यOन केFयामुळd मुंबईम3यd कांह� बदल होणार नाह�ं. 

इतकd च कhं कांह�ं लोक आम�यावर रागावून �नघनू जातील. जातील `बचारे, Oयाला आपण तर� 

काय करणार ? Oयांना आपण !ेमानd �नरोप देऊं. जर असे कोणी गेलेच तर Oयांची जागा घेणारे 

आणखी कोणी येतील. कारण जे लोक मंुबईत �यापाराकDरतां eकंवा उ^योगाकDरतां आले ते केवळ 

मुंबई शहरा�या !ेमामुळd आलेले नसून बंदराला �यापार केला तर तो फायदेशीर होतो, 

कारखानदार� केल� तर ती फायदेशीर होते nहणून आले. Oयामुळd ते मुंबई सोडून जातील अशी 

शंका मला वाटत नाह�ं. परंतु आnह� कत-�यांत चकुतां कामा नये. !ेमानd, बंधभुावानd हा !Aन 

सुटावा nहणून आnह�ं ट�का सहन केFया, आरोप सहन केले. परंतु आnह� या तOOवाला बळकट 

धqन रा[हलm. आnह�ं आमचा संयुfत महारा"Y या �न"ठdतून आणला आहे. ते�हां मंुबई शहरांतील 

जे !Aन आहेत ते आnहांला याच भावनdने सोडवावे लागतील. मंुबई शहराम3यd कारखानदार� 

करणारे मारवाडी, गुजराथी, पाशy, पंजाबी, Eसधंी हे सगळे आमच ेभाऊ आहेत. या सग�या 

भावांनी आम�या येथd राहावd, आपण सुखी �हावd आiण मंुबईला सम\ृ करावd nहणजे महारा"Y 

आपोआप सम\ृ होईल. अशीच आमची Oयांना @वनंती राह�ल आiण अशीच आमची वत-णूक[ह 

राह�ल.  

 

पण केवळ औ^यो:गक मंुबई शहर सुधारलd nहणजे महारा"Y सुधारला असd नाह�ं. मला आठवतd 

कhं, [हदंBुतानांतील कांह�ं पDरषदांत मंुबईचा मु�यमं�ी nहणून मी बसलm असतांना पु"कळ वेळां 

मला एक @व:च� अनुभव आला आहे, आiण तो nहणजे आnह�ं सग�या गो"ट� मा:गतFया तर� 

चालतात, पण उ^योगधं^यां�या बाबतींत आnह� कांह� मा:गतलd nहणजे बाकh�यां�या डो�यांवर 

येतd. ते @वचारतात, मंुबईला आiण उ^योगधंदे ? Oयांची समजूत अशी कhं, मुंबई राZयांत सव-� 

मुंबई शहरासारखीच औ^यो:गक पDरिBथ�त असल� पा[हजे. परंतु येथd असे eकतीतर� मागासलेले 

भाग आहेत कhं, जेथd अ^या@प कुठले[ह उ^योगधदें गेलेले नाह�ंत. आपणांला या मागासलेFया 

भागांचा आतां @वकास करावयाचा आहे. Oयाच!माणd @वदभा-चे, मराठवा�याच ेजे कांह� अ@वकEसत 

भाग आहेत Oयांचा[ह आपणांस @वकास करावयाचा आहे. उदाहरणाथ-, नागपूर�या बाजूला अनेक 

उ^योगधदें वाढ_याची शfयता आहे. कोळसा आiण लोखडं यांची @वपुल संपिOत तेथd आहे. 

कारखानदार�संबंधीं�या आम�या कांह� चकुh�या कFपना आहेत, कापडा�या :गर_यांना आपण 

कारखानदार� nहणतm. मी तर Oयाला कारखानदार� nहणत नाह�ं. कापड तयार करणा-या 

कारखानादार�ला, कं�युमस- गु�स तयार करणा-या कारखानद�राला, लोक nहणतात nहणून 

कारखानदार� nहटलd पा[हजे इतकd च. Zयाला खर� कारखानदार� nहणतां येईल, अशी लोखडंाची 

कारखानदार� असंू शकते, कोळशाची असूं शकते, यं��नEम-तीची असूं शकते, रासाय�नक ��यां�या 

�नEम-तीची असंू शकते. अशा !कार�या कारखानदार�कDरतां लागणारा मालमसाला, साधनसामु ी, 

नागपूर�या आवतींभmवती, @वदभा-�या भागांत आहे. आnहांला �तकड ेल4 [दलd पा[हजे, Oया 



!Aनाला !ाधा)य [दलd पा[हजे. Oयाचबरोबर आम�या शतेीम3यd जो माल तयार होतो, Zया वBतु 

तयार होतात Oया वBतुचा पfका माल तयार कर_यासाठtं आnहांला कारखाने उभे करतां आले 

पा[हजेत. हd असल� काम आहे. आजपयaत आम�याकड ेउंसाच ेमळे होतd. या म�यांतील उंसाच े

के�हां तर� गु-हाळ कqन पा�ह_याराव�यांना eकंवा इ"टEम�ांना बोलावून Oयांना रस पाजावयाचा व 

रा[हलेला ऊंस कोठd  तर� अडOया�या दकुानांत @वकून टाकावयाचा nहणजे संपलd शतेीचd काम, असd 

लोक मानीत असत. पण आपण आतां Oया उंसाच ेमो�या !माणावर साखरेच ेकारखाने उभे 

करावयाला Eशकलm आहmत. तd�हा आम�या शतेीम3यd जो कांह� माल तयार होतो Oयाचा पfका 

माल बन@व_यासाठtं आnहांला कारखाने उभे करतां आले पा[हजेत. आतां पिAचम महारा"Yांत 

[हदंBुतानांतील लोकां�या नेतOृवानd लोखडंी कारखा)यांची, इंिज�नयDरगं वfस- Zयाला आपण 

nहणतm Oयांची कारखानदार� सुq झालेल� आहे. इंिज�नयDरगं�या कारखानदार�ची परंपरा आपFया 

महारा"Yाची आहे. कोFहापूर�या भागांत कुशल कारा:गर� करणारे लोक आहेत. कोठल�[ह 

इंिज�नयDरगंची पर�4ा पास न झालेल� आमची ह� EमB�ी मंडळी उOतम इंिजनd तयार करतात. ह� 

जी कांह�ं आमची अfकल आहे, हd जd कांह� आमचd कौशFय आहे, Oयाचा आnहांला अEभमान 

वाटावयास पा[हजे. या लोकां�या बु\ीला, कतृ-Oवाला जर आnह�ं खतपाणी [दलd तर यांतून 

कांह�ंतर� नवीन �नमा-ण हो_याचा संभव आहे. nहणूनच आपण या बाबतींत जोराचा !यOन 

करावयास पा[हजे. महारा"Yा�या सग�या भागांतून उ^योगधं̂ यांची वाढ झाल� पा[हजे. हा आज 

आम�यासमोर दसुरा महOOवाचा !Aन आहे. 

 

�तसरा जो !Aन आहे तो म3यमवगyयां�या !Aनांतून �नमा-ण होणारा असून Oयांत[ह Eश4णाचा 

!Aन महOOवाचा आहे. Oयासंबंधानd @वBततृ बोल_याचा हा !संग नाह�ं. कारण मी आपFयाशीं फार 

वेळ बोलत रा[हलm आहd. आम�या Eश4णाची प\�त कशी असावी हा[ह आजचा महOOवाचा !Aन 

आहे. आजपयaत आnह�ं Zया त-हेचd Eश4ण घेतलd तd Eश4ण चांगलd असेल, यो�य[ह असेल, परंतु 

Oयामुळd आम�यांत नोकर�पेशाची मनोविृOत �नमा-ण झाल� आहे. आnहांला असd सांग_यांत येतd 

कhं, आमची बु@\च-आमचा @पडंच-नोकर�पेशाचा आहे. मला ह� गो"ट मंजूर नाह�ं. आजपयaत 

आnह�ं नोक-या केFया अशी कFपना कqं या. परंतु नोक-या सु\ां आnहांला `�[टश राजवट�तच 

करा�या लागFया. आnह� महारा"Yांतले लोक तोपयaत शतेी कर�त होतm, जमलd तर राZय कर�त 

होतो, नाह�ं तर परBपरांशीं भांडत होतm. परंतु हd नोकर� कर_याचd तं�, हd पे)शनीचd वेड आम�या 

डोfयांत `�[टश राजवट�नd भर@वलd. ते�हां आमची बु@\च तशी आहे हd एक थोतांड आहे. आnह�ं 

आम�या मनांतून तd काढून टाकलd पा[हजे. आम�याम3यd[ह कांह�ं उ^योगधं̂ याचd कतृ-Oव �नमा-ण 

करतां येतd. तd तसd �नमा-ण कqन, Oयाची वाढ कqन या 4े�ांत[ह पुढd जा_याचा आnह� !यOन 

करावयास पा[हजे. आnह�ं आम�याम3यd eकल¡Bकरांसार�या �यिfत �नमा-ण केFया. आज[ह 

आम�या येथd मो�या पFलेदार बु\ीने @वचार करणारे कारखानदार �नमा-ण होत आहेत, ते काय 



आम�यांत उ^योगधं̂ याची cि"ट नस_याचd ल4ण आहे ? मी nहणतm, ख-या अथाaनd 

आम�याम3यd[ह ह� cि"ट आहे. फfत आnहांला तां`�क Eश4ण, वेगवेग�या शाB�ांच ेEश4ण 

घेतलd पा[हजे. अशा त-हे�या Eश4णाला आnह� !ाधा)य [दलd पा[हजे. याEशवाय Zयाला आपण 

�न�वळ �युमॅ�नट�जचd Eश4ण nहणतm अशा त-हे�या Eश4णाचd[ह अथा-त ्महOOव आहेच. तd 

मूलभूत Eश4ण आnहांला मंजूर आहे. आiण या Eश4णा�या बाबतींत, Eश4णाची सार�ं दारd सताड 

उघडी कqन तd खाल�या थरापयaत पोहmच@व_याचd आमचd 3येय असलd पा[हजे. मी तर असd 

nहणेन कhं, या त-हे�या Eश4णाच े!काशझोत अगद�ं शवेट�या थरापयaत जर आnह� नेऊं शकलm, 

तर महारा"Yाची शिfत इतकh जबरदBत वाढेल कhं, Oयाला कोणा�या[ह मेहेरबानीवर अवलंबून 

राह_याचd कारण राहणार नाह�. तो Bवतःच ेर4ण कर�ल आiण रा"Yाचd[ह र4ण कर�ल. हा एक 

महOOवाचा @वचार मला या �नEमOतानd आपFयापुढे मांडावयाचा आहे.  

 

राजकhय, सामािजक आiण आ:थ-क 4े�ांत मा�या c"ट�नd महारा"Yापुढd आज Zया समBया आहेत 

Oयांची चचा- कqन Oयांसंबंधी मा�या मनांतील @वचार आज आपFयापुढd मांड_याचा मीं !यOन 

केला आहे. Oयाच!माणd Oयांतून �नघणार�ं, मा�या बु\ीला सुचतील अशीं उOतरd[ह आपणांला मीं 

[दल�ं आहेत. आiण आज मी !Oय4 तुम�यापुढd बोलत असलm तर� तुम�यामाफ- त सबंध 

महारा"Yाशींच मी बोलत आहd, आiण nहणून तुम�यामाफ- त महारा"Yांतील सव- जनतेला, जेथपयaत 

माझा आवाज पोहmच ूशकेल तेथपयaत, मी @वनंतीपूव-क सांगू इि�छतो कhं, या सग�या !Aनांची 

दखल घेऊन Oयांची उOतरd दे_याचd काम आतां तुnहांआnहांला करावयाचd आहे. हd काम सोपd नाह�ं. 

हd काम तुnह�ं एक�या यशवंतराव च�हाणांवर सोप@वलd eकंवा Oयां�या मं`�मंडळांतील सहका-यांवर 

सोप@वलd तर� आnह� सु\ा कुणी माणसdच आहmत; nहणून आम�या हातून Oयांत चकुा होणारच 

नाह�ंत असे सांगू शकत नाह�ं. मीं मागे आपFयाला सां:गतलd होतd कhं आम�या शfतीला, 

आम�या बु\ीला िजतकd  झपेेल �ततकd  कर_याचा आnह� !यOन कर�त राहू आiण Oया!माणd 

आnह�ं तो !यOन केला[ह आहे. आम�या हातून चकुा घडलेFया नाह�ंत असा आमचा दावा नाह�ं 

आiण पुढd Oया घडणार नाह�ंत अशी !�तJा[ह नांह�ं. !�तJा एका गो"ट�ची आहे, ती nहणजे 

आम�या बु\ीला पेलेल Oया [हमंतीनd आnह� �नण-य �यावयाचा !यOन कqं आiण !ामाiणकपणd 

तो अमंलांत आण_यासाठtं झटू. एका गो"ट�ची मा� आnहांला ज9र� आहे. आपला आशीवा-द 

आnहांला पा[हजे, आपFया !ेमाचा आधार आnहांला पा[हजे. आपFया आशीवा-दा�या बळावरच 

आnह� ह� जबाबदार� उचलतो आहmत. nहणून आपल� शाबासकhची थाप जर� नसल� तर� आपल� 

रागाची नजर नसावी, एवढ�च माझी आपFयाकडून अपे4ा आहे. 

 

गेFया दोनचार म[ह)यांत जबाबदार� घेऊन आnहांला कांह�ं �नण-य �यावे लागले. आnहांला 



महारा"Yापुढ�ल !Aनांची नुसतीच तािOOवक चचा- करावयाची असती तर eकती तर� !Aन मीं 

तुम�यापुढd मांडले असत,े कारण मला ते जाBत माह�त आहेत. घो�यावर बसणा-यालाच घो�याची 

खोडी माह�त असते. Oयाच!माणd राZयकारभाराच े!Aन आnह� हाताळतm nहणून Oयांत काय दोष 

आहेत तd आnहांला जाBत माह�त आहे. परंतु आnहांला �न�वळ तािOOवक चचा- कqन दोष 

काढावयाच ेन�हते. तेथd बसFयावर 'दे, घे' कqन मला �नण-य �यावयाच ेहोते. आपFया खे�यांतील 

गो"ट आहे, ती मी आपFयाला सांगतm. एका छो�या वBतादाची एका चांगFया वBतादाशीं गांठ 

पडल�. सु9वातीला छो�या वBतादाला जमून गेलd, पण पुढd जे�हां अवघड !Aनांची चचा- सुq झाल� 

ते�हां छो�या वBतादानd सां:गतलd कhं, या !Aनाचd उOतर मा�या वBतादांना @वचारFयाEशवाय मी 

देऊं शकत नाह�ं. Oया!माणd तर मला सांगतां येत न�हतd. मी जर तुम�यातफI  �नण-य �यावयास 

बसलm आहd तर मला �नण-य हे घेतलेच पा[हजेत. कारण आnहांला अनेक त-हेच े!Aन हातावेगळे 

करावयाच ेहोते. Oयांत आnह�ं मंुबईचा !Aन हा महOOवाचा आiण मानाचा मानला होता. तो 

नुसताच मानाचा !Aन न�हता तर तो आम�या [हताचा[ह !Aन होता. मुंबई @वदभ- आiण 

मराठवा�यासह आnहांला एक मराठt राZय लवकरांत लवकर �नमा-ण करावयाचd होतd. मला �नण-य 

घेते वेळीं असd nहणतां आलd नसतd कhं, तुमचd आमचd दहा खे�यांच ेजमत नाह�ं ना - मग पडू ं

^या हा !Aन तसाच लmबकळत. या !Aनाचा �नकाल लागेपयaत आnह� कांह� करणार नाह�ं. ह� 

कांह�ं तOOव�न"ठेची भाषा नाह�ं. नाह�ं लागत �नकाल तर पडू ं^या !Aन बाजूला, असd कqन नाह�ं 

भागत. तेथे कांह� केलd पा[हजे, nहटलd पा[हजे. सं ामांत उभा रा[हलm आहे. समोर�या माणसाचा 

प@व�ा पडलेला आहे. �तथd पुBतकांतील आकृOया पाहून मीं प@व�ा �यावयाचा कhं काय ? �तथे 

धयैा-नd आiण @वAवासपूव-क �नण-य घेतले पा[हजेत, बाबी �नकालांत काढFया पा[हजेत. अशा 

�नण-याOमक Bवqपा�या �यवहार� राजकारणाची, दैनं[दन जबाबदा-या पार पाडणा-या 

िजnमेदार��या राजकारणाची आतां आवAयकता आहे. हे सव- !Aन मी हेतुपवू-क आपFयापुढd मांडीत 

आहd. हे सगळे !Aन आपण समजावून घेतले पा[हजेत. कारण महारा"Y राZय हd महारा"Yा�या 

जनतेचd राZय आहे. आiण तसd तd जनतेचd राZय �हावयाचd असेल तर जनतेनd राजासारखा 

राZयाचा @वचार केला पा[हजे. हd काम एकदोन माणसांशीं करार कqन होणारे नाह�ं. मा�या 

[ठकाणीं तुnह� �तथd असतां तर तुnह�ं कोणता �नण-य घेतला असता, हा खरा महOOवाचा !Aन 

आहे. �न�वळ nहणणd मांडणd सोपd आहे, !Aन �नण-याचा आहे. परंतु कांह� तािOOवक फॉnयु-ले 

लावून राजकारणाच े!Aन सुटतील कां हd आपणच सांगा. फॉnयु-Fयांनी जर राजकारणांच े!Aन 

सुटत असते तर एकच फॉnयु-ला दसुर�कड ेलावला असता आiण दसुर�कडचा फॉnयु-ला �तसर�कड े

गेला असता. परंतु फॉnयु-Fयांनीं हे !Aन सुटत नाह�त. खर� अडचण अशी आहे कhं, जगांत 

फॉnयु-ले चालत नाह�ंत. जर फॉnयु-Fयांनी !Aन सुटत असते तर संयुfत महारा"Yाचा !Aन पांच 

वषाaपूवyच सुटावयास पा[हजे होता. परंतु कांह� गुतंागुंत होती. कांह� पDरिBथती�या अडचणी होOया. 

मनांतFया अनेक गो"ट�ंची उकल करावयाची होती. मनाशीं सारखा @वचार कqन यांतून माग- 



काढावयाचा होता. अशा पूण- @वचारानंतरच हा संयुfत महारा"Yाचा !Aन आnह�ं रा"Y�य वOृती�या 

पाAव-भूमीवर सोड@वला आहे; Eम�ाEम�ा�या, बंधबूंधू�या वOृतीनd सोड@वला आहे. याच पाAव-भूमीवर 

कांह� देवाण-घेवाण करावी लागल�. परंतु Oयांत महारा"Yा�या [हता�या c"ट�नd घाबqन जावd अशा 

!कारच ेकांह� होतd असd मला वाटत नाह�ं. कारण मीं असd पा[हलd कhं, शवेट�ं रा"Y आiण महारा"Y 

यां�या !विृOत कांह�ं परBपर@वरोधी नाह�ंत. आमची रा"Y�न"ठा आiण आमची महारा"Y�न"ठा या 

एकमेकां�या हातांत हात घालून चालणा-या असFया पा[हजेत. nहणून आपण अशी भावना 

�नमा-ण करतां कामा नये कhं, आम�या महारा"Yा�या @वरोधी, आम�याशीं वैर करणार�ं कुणीतर� 

माणसd कोठdतर� बसलेल� आहेत. अशा भावनेनd आपFयाच मनानd आपFया@व9\ एखादा श� ु

�नमा-ण कqन आiण Oया�याशीं आपFयाच मनांतल� समशरे काढून लुटुपुटूची लढाई कर�त 

बस_याम3यd कांह�ं अथ- रा[हलेला नाह�ं. आपण[ह पराjम कqं शकतm, @वजय Eमळवंू शकतो, या 

भावनेची आज आपणांला आवAयकता आहे. आमच ेकोणी @वरोधी आहेत, आमचd कोणी भलd होऊ 

देत नाह�ं अशी भांडखोर, रडवी, �नराशावाद�, @वफलतेची भावना �नमा-ण करणार� विृOत आपण 

राजकारणांतून मोडून काढल� पा[हजे, �तला बाजूला टाकलd पा[हजे आiण @विजगीषु भावनेनd पुढd 

जावयाचा !यOन केला पा[हजे. आnह�[ह कतृ-Oव कqं शकतो अशी भावना, असा आशावाद 

त9णांम3ये, काय-कOयाaम3यd आपण �नमा-ण केला पा[हजे, आiण अशा भावनdतून कतृ-Oवाचा एक 

सुंदरसा बाग �नमा-ण केला पा[हजे. आमचा इथd पराभव झाला, �तथd पराभव झाला हd eकती वेळ 

आपण सांगत बसणार आहmत ? 

 

कांह�ं [दवसांपूवy मीं एका चांगFया लेखकाचा लेख वाचला. Oयांत मला एक फारच महOOवाचा 

@वचार सां:गतलेला [दसला. तो @वचार मला येथd सां:गतFयाEशवाय राहवत नाह�ं. आज�या 

[हदंBुतान�या संदभा-त Oयानd आपFया �नयोजनाचीं दोन सवाaत महOOवाची साधनd सां:गतल�ं 

आहेत. Oयांतलd प[हलd साधन nहणजे मनु"यबळ आiण दसुरd साधन nहणजे वेळ. चाळीस को[ट 

लोकांचा हा देश कांह�ं न करतां जर फुकट एक वष- बसून रा[हला तर आमची फार मोठt शिfत 

वायां गेल� असd होईल. कारण Oया �मा�या बळावर आnह� eकतीतर� पुढd गेलm असतm. आiण 

दसुरd nहणजे जग Oया काळांत आम�या eकतीतर� पुढd �नघून जाईल. nहणून महारा"Yांतील तीन 

को[ट जनते�या मनांत @वफलतेची, @वषादाची आiण पराभवाची भावना �नमा-ण कqन महारा"Yांत 

असंतोषाचd वातावरण पसर@व_याचा जे !यOन करतील ते महारा"Yाचd फार मोठd  नुकसान करतील. 

मला Oयांना सांगावयाचd आहे कhं, कृपा कqन �या गो"ट� बंद करा. इं जां@वषयीं नेपोEलयन एकदां 

nहणाला होता कhं �या वे�यांना आपला पराभव के�हां झाला हdच कळत नाह�ं. नेपोEलयन�या 

शXदांत थोडा फरक कqन मी या वेळी सांगूं इि�छतm कhं आम�या @वरोधकांना आiण आम�या 

कांह� Eम�ांना आमचा जय के�हां झाला हdच कळलd नाह�ं. nहणून मला Oयांना सांगावयाचd आहे 

कhं ह� पराजयवाद� विृOत लोकां�या मनांत �नमा-ण कqन आपण महारा"Yाची शिfत वायां घालवूं 



नका. आज खे�यांतFया शतेक-यांम3ये, फॅfटर�मधFया मजुरांम3ये, शहरांतFया @व^या�याaम3यd 

सगळीकड ेनवी शिfत �नमा-ण झाल� आहे. तुम�या आम�या जीवनाम3यd आनंदाचा, सोह�याचा 

4ण �नमा-ण झाला आहे. ह� नवी शिfत उभी कर_याचd तुnहांआnहांला इ�तहासाचd आ�हान आहे. 

तd आnह� Bवीकारणार कhं नाह�ं यावर आमच ेपुढ�ल जी@वतकाय- अवलंबून आहे. कोणाला कांह� 

वाटो, मला तर� महारा"Yा�या भ@वत�याब}ल ददु-nय आशा आहे, माझा तसा @वAवास आहे. एवढ� 

कतृ-Oववान परंपरा असणा-या, अनेक जाती आiण जमाती असणा-या, Eशवाजी�या परंपरेनd 

शोभायमान झालेFया महारा"Yाचा इ�तहास असा अडून बसणार नाह�ं. तो पुढd पुढd जाणार आहे. 

तो महारा"Yाचd जीवन उZZवल कर�ल. एवढdच न�हे तर जी मानवी मूFयd आnहांला आम�या 

परंपरdतून Eमळालेल� आहेत Oयां�या बळावर मानवी जीवनाची सेवा कर_यांत[ह तो मागd हटणार 

नाह�ं, असd एक Bवoन महारा"Yा�या भ@वत�याबाबत मला [दसतd आहे. महारा"Yा�या भ@वत�याची 

ह� मोठtच मोठt, लांबच लांब सफर आहे. Oया सफर�ंतील आnह� !वासी आहmत ह� भावना 

न£तेनd आपलd !Oयेक पाऊल टाकतांना आपण आपFया मनाशीं ठेवल� पा[हजे. मा�या 

आवतीभmवती बसणा-या मा�या Eम�ांकड,े मा�यापे4ां वडीलधा-या मंडळींकड,े मा�यापे4ा लहान 

असणा-या उगवOया @पढ�कड ेमी याच भावनेनd पाहतो आहd. याच एका भावनेनd आपण वागलm तर 

मला वाटतd कhं, ह� जी सफर तुnहांआnहांला पुर� करावयाची आहे ती पुर� कर_यांत आपण 

�निAचत यशBवी होऊं. आज मी असा आपणांशी बोलत असतांना ती सफर मला मा�या 

डो�यांसमोर [दसते आहे, @वजे�या !काशनानd लखलखFयासारखी [दसते आहे. ती लांबची सफर 

आहे, क"टाची सफर आहे, उ^योगाची सफर आहे. पण ती पुर� केल�च पा[हजे. कारण Oयाम3यd 

जनतेचd कFयाण आहे.  

 

जन!ेमाची शिfत 

 

काल सं3याकाळी येथd आFयापासून मी अशा कांह�ं वातावरणांत आहd कhं, एक !कारचd भारावलेलd, 

दबलेलd मन जसd असावd तशी मा�या मनाची िBथती झाल� आहे. मा�यावर�ल आपFया !ेमामुळd 

आपण मा�यावर जो Bतुतीचा वषा-व केला Oयामुळdच कदा:चत ्माझी ह� मनःिBथ�त झाल� असेल. 

परंतु मला वाटतd राजकारणाम3यd वाद Bत असणा-या माणसानd आiण OयांतFया Oयांत 

अ:धकारावर असणा-या माणसानd आपFयासंबंधी होणार� Bतु�त `बनधोक चालू दे_याम3यd बरेच 

धोके असतात. �ी. तुळशीदासजी आiण �ी. महाजनी यांनीं जd आतां येथd सां:गतलd तd मला 

मा)य आहे. माझी अशी भावना आहे कhं, माझी नाव सरळ चालायची असFयास Eश�या देणार�ं 

माणसd आवतींभmवती असल�ं पा[हजेत. मग कांह� फारशी धाBती वाटत नाह�ं. कारण Oयामुळd 

मनु"य मग आOम�नर�4ण करतो. मा�या आयु"यांतील गेल�ं तीनचार वषI फार महOOवाचीं अशीं 



गेल�ं. Oयावेळी अ�तशय कांटेतोलपणानd मी पावलd टाकhत होतm, @वचार कर�त होतm आiण 

Eश�या[ह खात होतm; पण डरत न�हतm ह� गो"ट खर� आहे. परंतु आपFया या Bतुतीमुळd एक 

!कारचा ¤म �नमा-ण हो_याचा संभव आहे असd मी मानतो. मी शXदांना फसणारा माणूस नाह�. 

तुnह� वापरलेले सगळेच शXद आiण सगळींच @वशेषणd खर�ं आहेत असd मानून चालावयाचd झालd, 

तर Oयासाठt माणूस एकतर भोळा तर� असला पा[हजे eकंवा अहंकार� तर� असला पा[हजे. तरच 

तो आपल� ह� सव- Bतु�त खर� मानील. माझा असा दावा आहे कhं मी दो)ह� नाह�ं, एवढd तर� 

�नदान मा�यासंबंधानd मला बोलावयास हरकत नाह� असd मला वाटते.  

 

पण मला एकाच गो"ट�ची :चतंा आहे. अशा या !संगीं खपू माणसd चांगलd बोलायला लागल�ं 

nहणजे अकारण, नाह�ं �तथd असूया �नमा-ण होते. परंतु आज Zया !वOृतीचd, Zया शfतीचd आiण 

Zया सOतेचd मी !�त�न:धOव कर�त आहd Oयाला कसल�[ह c"ट लागूं नये अशी माझी इ�छा आहे. 

आपFयावर�या सावFया आiण आपFयावर लागणार� c"ट यांची झळ नवीन होणा-या बाळाला 

लागूं नये अशी आईची :चतंा असते. तशीच :चतंा मा�या मनाशीं आहे. कारण नवीन ज)माला 

येणा-या आपFया या राZयाला अनेक संकटां�या सावFयांतून जावयाचd आहे. Oयांपैकh कांह�ं 

सावFया बाहेर�या आहेत आiण कांह�ं आंतFया आहेत. परंतु या नवीन कामाचd !�त�न:धOव 

करणार� जीं आnह� माणसd आहmत Oयां�या संबंधीं�या भावना, Oयां�यावर येणारे आरोप यांची 

झळ Oया कामाला लागतां कामा नये. आज सकाळीं बोलतांना घाबरFयाब}लचा मीं जो उFलेख 

केला तो या संदभा-त होता. �यिfतशः 'घाबरणd' हा शXद मी मा�या कोशांतून बरेच [दवसांपूवy 

पुसून टाकला आहे. परंतु मा�यासंबंधीं�या आपFया या आOयं�तक !ेमा�या भावनेमुळd कांह� 

[ठकाणीं अकारण मOसर �नमा-ण होऊन Oयाची झळ या राZयाला तर लागणार नाह�ं ना, अशी 

भी�त मा�या मनाला चाटून गेल� हd मा� खरd ! 

 

आपण माझा Eशवाजी महाराजांबरोबर आiण रान�यांबरोबर उFलेख केला. पण या सव- खो�या 

तुलना आहेत. या खो�या तुलनेम3यd तुnह� फसूं नका आiण कृपा कqन मला फसवूं नका असd 

माझd सांगणd आहे. एकच Eशवाजी महाराज होऊन गेले आiण एकच [टळक होऊन गेले. 

महारा"Yाचा इ�तहास Zयांनीं घडवला ते Eशवाजी महाराज आतां पु)हा �नमा-ण होणार नाह�ंत. 

`�[टशां�या सOतेखाल�ं दबलेFया [हदंBुतानला BवराZयाचा ज)ममं� देणारे लोकमा)य [टळक 

एकदांच होऊन गेले. ते आतां पु)हा होणार नाह�ंत. पु)हा होणार नाह�ंत असd nहण_याचd कारण 

[हदंBुतान पु)हा परतं� होणार नाह�ं हd आहे. Eशवाजी महाराज व [टळक �या Zयां�यापुढd 

नतमBतक �हावd अशा महान ्@वभू�त आहेत. आपण छोट�ं माणसे आहmत. मी कोणOया मुशींत 

ज)माला आलm Oयाची मला कFपना आहे. १९३० सालानंतर जी मंडळी राजकारण करायला 



लागल� अशा असं�य काय-कOयाaचा मी !�त�न:ध आहे. शdदोनशd वषाa�या इ�तहासाचीं बीजd 

टाकायचd काम रान�यांना आiण [टळकांना करावd लागलd. [हदंBुतान�या युगायुगा�या राजकारणाचा 

पाया घाल_याचd काम Eशवाजी महाराजांना करावd लागलd. पण आnह� मंडळी छो�या छो�या 

लढाया करणार� होतm. या सातारा िजF�या�या खे�यापा�यांत आiण शतेीEशवाराम3यd मो�या 

सं�यdने आnह� सै�नक nहणून वावरलm आiण वाढलm. Oयाच सै�नकांपैकhं मी एक आहे. आiण 

nहणून दादांनी मला जे�हां सांगल�स बोला@वलd ते�हां याच भावनेनd मी येथd आलm; मला नाह�ं 

nहणणे शfयच न�हतd. या दv4ण साता-या�या एका माळावर�या गांवांत एका गर�ब घराम3यd 

माझा ज)म झाला हd मला @वसरता येत नाह�ं. अशीं अनेक गर�ब घरd अजून[ह आहेत. Oयांची 

मा�या मनाला मोठt खतं आहे. या असं�य घराघरांतून पडलेल� जीं असं�य माणसd आहेत Oयांना 

!काशांत आणलd पा[हजे. हd नवd काम आतां आnहांला करावयाचd आहे, न�या महारा"Yाला 

करावयाचd आहे. Oयाच!माणd आजपयaत झालेFया अनेक @वचारवंतांनीं जीं तOOवd सां:गतल�ं आहेत 

Oया तOOवांच ेमणी माळdत गुंफ_याचd काम[ह आतां करावयाचd आहे आiण हd काम Zया @पढ�कड े

आलd आहे Oया @पढ�चा मी !�त�नधी आहd एवढाच माझा दावा आहे.  

 

अfकाताई बाबर यांनी आज फार गोड भाषण केलd. मा�यातफI  मी लेखकांना एक @वनंती करणार 

आहd, ती Oयां�यापयaत अfकाता¦नी पmचवावी अशी माझी अfकाता¦ना @वनंती आहे. न�या 

महारा"Yाम3यd मराठt भाषेचd काम आnहांला करावयाचd आहे. जुने अमतृासारखे जे शXद आहेत ते 

शXद तर आnहांला वापरायच ेआहेतच, पण तुम�या आम�या जु)या @पढ�ला माह�त नसणारे 

अमतृासारखे @वचार अजून आपFयाला शोधनू काढावयाच ेआहेत. नवीन शाB�ीय @वचारांचा, 

शाB�ीय Jानाचा एक नवा इमला आपFयाला महारा"Yा�या जीवनाम3यd उभारावयाचा आहे. आiण 

या सग�या @वचारांच ेपोषण करणारे, Oयांना तोलणारे शXद आiण भाषा तुnहांआnहांला �नमा-ण 

करावयाची आहे. हे काम नुसतd भूतकाळाकड ेपाहून होणार नाह�ं. महारा"Yाचd राZय आपण 

�नमा-ण केलd, तd भूतकाळा�या परंपरांना धqन, Eशरावर घेऊन चालावावयाचd आहे. पण 

Oयाचबरोबर भ@व"यकाळाकड ेनजर ठेवून, बदलOया द�ुनयेचीं पावलd ओळखून, Oयाम3यd 

महारा"Yाचd, मराठt भाषेचd व मराठt भाषेला आiण महारा"Y�यांना बरोबर घेणा-या भारताच ेBथान 

नेमकd  कोठd  आहे ते शोधनू काढून आपFयाला ह� या�ा करावयाची आहे. हा @वचार पुढ�या 

लेखकांना[ह करावा लागणार आहे ह� गो"ट मी Oयांना जqर सांगू इि�छतो. eकती तर� जबरदBत 

मो�या @वचारांच ेआiण योजनेचd हे काम आहे ! 

 

आपण इथd इतकhं भाषणd केल�. Oयांतून अनेकां�या अनेक अपे4ा मीं पा[हFया. पण मी आपणाला 

सांगतो कhं, हd काम एक माणूस कqं शकणार नाह�ं. आम�यासारखीं माणसd आपण मोठt माणसd 



मानतां Oयाचd कारण एकच आहे आiण तd हd कhं, योगायोगानd सामा)य माणसd मोठtं होतात व 

मोठमोठे !Aन हाताळ_याची Oयांना सं:ध Eमळते. महारा"Yा�या �नEम-तीचा हा मोठा !Aन सुदैवानd 

कदा:चत ्जर आधीं सुटला असता तर पाठtमाग�या रांगdत बस_याची माझी नेहमींच तयार� होती 

व या�या पुढd[ह राह�ल हd मी आपणांस सांगूं इि�छतm. पण मोठे !Aन �न�वळ एक मनु"य सोडवूं 

शकणार नाह�. Oया�याकDरतां शकेडm काय-कतI आiण @वचारवंत �नमा-ण �हावे लागतात, ते�हां 

कोणा एकाला Oयाचा फायदा Eमळतो असd मी मानतm. महारा"Yा�या रचनेचा !Aन हा �न�वळ 

यशवंतराव च�हाणांनी सोड@वला आहे असd आपण कृपा कqन समजंू नका. Oया�या पाठtमागd 

महारा"Yांतील तीन को[ट जनते�या वाढलेFया भावना आहेत, Oया�यासाठtं अनेक @वचारवंत, इतर 

प4ांतील काय-कतI, या सवाa�या !�त"ठा पणाला लागलेFया आहेत. Oया सवाaना एका प\तीनd एका 

कामाम3यd गुंतं@व_याचd, एका माळेम3यd गोव_याचd काम मीं केलd; या�याप4ेा जाBत मी कांह� 

केलd असd मी nहणणार नाह�ं. आiण nहणून चकुhचd �ेय मीं कधींच मा:गतलेलd नाह�ं व 

मागणार[ह नाह�ं. कारण �ेय मागून कोणी देत नाह�ं. तो जगाचा !घातच आहे. परंतु जd �ेय आहे 

तd कोणी नाकाqं[ह शकत नाह�ं. असd जर� असलd तर� मी आपणांला सांगूं इि�छतm कhं, कुठFया[ह 

समाजामधील कतृ-Oववान मनु"य हा समाजाला सोडून कतृ-Oव कqंच शकत नाह�ं. नवनीत nहणजे 

आपण Zयाला लोणी nहणतm तd दधुांतून येतd. दधू नसेल तर लोणी नाह�ं. समाजजीवन जे�हां 

खळखळलेलd असतd, ते�हां Oयाम3यd कांह�ं तर� सांचत असते. नवनीत �नEम-णा-या दधुा!माणd 

Oयांत एक शिfत असत.े नवनीताला Bवतं� अिBतOव असतd ह� खोट� गो"ट आहे. तीच गो"ट 

कुठFयाह� कतृ-Oववान [दसणा-या माणसा�या जीवनासंबंधीं[ह खर� आहे असd माझd तOOव आहे. 

 

परवां मला एक गहृBथ भेटले. Oयांनी @वचारलd कh, तुnह�ं तुमच ेगुण कुणाकडून घेतले तd सांगा. 

मीं nहटलd तd सांगणd ह� फार कठtण गो"ट आहे. कुठFयाह� सामािजक !Aनाचd एकेर� उOतर देणd 

यासारखा अडाणीपणा द�ुनयेम3यd दसुरा असूं शकत नाह�ं. एकेका माणसांच ेजीवन nहणजे एक 

'सोशल कॉnoलेfस' आहे असd जर मानलd, तर एका माणसाकडून मी हd सव- Eशकलm असd nहणणd  

nहणजे Bवतःची फसवणूक कqन घे_यासारखd आहे, आiण दसु-यांची[ह फसवणूक करणd आहे. 

मा�यासारखा मनु"य जो तीस वषI राजकारणा�या धकाधकhम3ये रा[हला Oयानd मी सगळd 

गांधीजीं�याकडून Eशकलm असd जर nहटलd, तर ती गांधीजींची Bतु�त होईल; पण तd खरd असणार 

नाह�ं. कारण eकती तर� लोकां�याकडून मी Eशकलm आहd. लोकांशी कसd वागावd, कसd बोलावd, 

Oयां�या पाठtवर कसा हात eफरवावा हd कदा:चत ्मी वसंतराव दादां�याकडून[ह Eशकलm असेन. 

समाजांतील माणसां�या दःुखाची तळमळ कशी जाणावी हd कदा:चत ्मी खे�यांतील एखा^या 

शतेक-याकडून Eशकलm असेन. राजकारणांत मु}ेसूद @वचार करावा, हd मी रॉयपासून Eशकलm. 

Oयांचd ऋण मीं जाह�रपणd Bवीकारलेलd आहे. अनेक माणसांपासून या!माणd अनेक गो"ट� मी 

Eशकलm. अशीं eकती तर� माणसd आहेत. सतत तीस वषाaचd राजकhय जीवन ह� कांह� लहानसहान 



गो"ट नाह�ं. या सग�या !यOनांतून जात असतां मी जर मोठा झालm असेन तर मोठा मी नसून, 

Zया काय-कOयाaतून मी वाढलm, Zयां�याबरोबर मीं काम केलd ती @पढ� मोठt आहे, Oया 

काय-कOयाaचा संच मोठा आहे, असा माझा दावा आहे.  

 

दv4ण साता-याम3यd आiण उOतर साता-याम3यd गांवोगांव पसरलेले माझ ेजे साथी आiण 

सहकार� आहेत, Oयां�याशीं कधीं मी झगडलm, कधीं भांडलm, कधीं !ेमानd वागलm, सगळd कांह� 

केलd; पण Oयांनीं मला नेहमीं !ेम [दलेलd आहे. Oयां�या Oया !ेमांतून माझी शिfत वाढलेल� आहे. 

आiण nहणून मला परवां कुणीसd @वचारलd कhं एक मोठd  भाषण कर_यासाठtं दोन म[ह)यापूवy 

तुnह�ं सांगल� कां गांठल�त, ते�हां मीं उOतर [दलd कhं हा खरा सांगल�चा गुण आहे. जेथd 

काय-कOयाaचा संच आiण मेळावा आहे अशी ह� भूEम आहे. Oयाच या भूमींत Eशकलm, झगडलm, 

चचा- केFया आiण वाद केले. Oयांतून एक !विृOत, एक @पडं तयार झाला. आiण अशा Zया 

@पढ�तून व Zया काय-कOयाa�या संचांतून मी �नमा-ण झालm आहd Oयांच ेहे ऋण आहे. nहणून हd 

नवनीत तयार झालdच असेल तर तd Oया दधुातूंन �नमा-ण झालेलd आहे. Oयां�याम3यd मला परत 

@वल�न झालd पा[हजे; Oयांचd ऋण मला परत केलd पा[हजे. आiण nहणून दv4ण साता-यांतील 

आiण उOतर साता-यांतील या सव- काय-कOयाaना मी न£ अEभवादन करतm. मला आपण 

बोलावलdत, आiण मा�या वाढ[दवसा�या �नEमOतानd अनेक स¨ावना �यfत केFयात. Oया 

स¨ावना घेऊन मी येथनू परत जाणार आहd.  

 

पण तुnह�ं सां:गतल� ती गो"ट खर� आहे. माझd काम अजून संपलेले नाह�ं. कठtण काम अजून 

पुढdच आहे. तd महारा"Yा�या रचनेपासून सुq होणार आहे. प[हल� गो"ट सोपी होती असd मला 

आतां वाटतd. नवीन जd काम सुq होणार आहे Oयासाठt मीं सां:गतले Oया!माणd अनेक @वचार� 

माणसd मा�या नजरेसमोर आहेत. काँ ेस�या बाहेर[ह जीं चांगल�ं माणसd आहेत Oयांचd[ह सहकाय- 

Eमळवावयाचd आहे. कारण लोकशाह��या कारभाराम3यd असd एक महOवाचd सू� आहे कhं नुसतd 

)यायानd वागून भागत नाह�ं, तर )याय होत आहे अशी भावना �नमा-ण करावी लागते. लोकांना 

वाटलd पा[हजे कhं सव- )यायानd चाललd आहे आiण तसd झालd तरच चालतो लोकशाह�चा कारभार. 

nहणून @वरोधी प4ांत[ह जीं चांगल�ं कतृ-Oववान, हुशार, बु@\वान माणसd आहेत, Oयांना[ह हd 

पटवून देऊन पुढd चालावयाचd आहे. हd कठtण काम आतां सुq होणार आहे. अथा-त ्तd पार 

पाड_याची िजnमेदार� कांह� माझी एक�याची आहे असd मी मानीत नाह�ं. परंतु �नदान 

सFलामसलत दे_याचd काम तर� मला करावे लागणार आहे.  

 

मी आपFयाला या !संगी सांगू इि�छतो कh गेFया माच- म[ह)याम3यd, मना�या एका मो�या 



कठtण पDरिBथतींत मी होतो. मी माझd ऑपरेशन कqन घेणार होतm. राजकhय c"�या[ह 

जाणूनबुजून, पण @वचारपूव-क मी अशा पDरिBथतींत Eशरलm होतm कh, तो माझा मलाच चj�यूह 

वाटावयाला लागला होता. अशा Oया वेळी मा�या मनांत @वचार आला कh मा�यासाठt !ाथ-नेची 

ज9र� आहे. nहणून मीं ठरवलd कhं मा�या आईजवळ एक-दोन [दवस काढावेत. �नवांत, मुंबई�या 

द�ुनयेपासून अगद�ं दरू. वत-मानप�d, चचा-, वाटाघाट�, राजकारण या सग�या दंगल�पासून अगद� 

दरू. पण तd मी शवेट�ं कqं शकलो नाह�ं. Eम�, Bनेह�, इ"टEम� यांनी गद{ केल�. आiण Oयाला 

समारंभाचd qप आलd. Oयावेळी झ�[दशीं मा�या तmडांतून ह� वाfयd बाहेर पडल�ं, ''मी चj�यूहांत 

आहd असd मला वाटतd. चj�यूहांत Eशर_याची अfकल Eशकलm आहे. पण बाहेर कसd पडावयाच ेतd 

Oया आईलाच माह�त आहे, nहणून मी आईकड ेआलm आहd.'' आज कुणाचा[ह भेद न करतां तो 

चj�यूह संपलेला आहे असd [दसतd. 

 

मी आज याच पाAव-भूमीवर या न�या राZयाची भूEमका आपणांला सांगतो. नवीन राZय आलेलd 

आहे, असd nहणायला आतां हरकत नाह�ं. आपण भाषेसंबंधी नाह�ं ना कांह�ं तjार करणार ? 

कारण अजून ते काय^यांने यावयाचd आहे. संयुfत महारा"Yा�या !Aनां�या वेळी कांह�ं मया-दा 

आnह� आम�या मनाशीं ठरवून ठेवFया होOया. मला असd वाटतd कhं Zयाला �न�वळ तOOव:चतंन 

करावयाचd असेल Oयानd  दैनं[दन राजकारणा�या फंदांत पडू ंनये. राजकारणाम3यd, लोकांना सFला 

देऊन Oयांच ेमाग-दश-क �हावयाची आपल� जबाबदार� आहे असd जो मनु"य मानतो Oयाला, 

कुठला[ह !Aन हातांत घेतां 4णीं Oया !Aना�या तािOOवक मया-दा समजFया पा[हजेत. आiण 

आपFया शिfत�या[ह मया-दा समजFया पा[हजेत. अशा !कार�या तािOOवक आiण शfती�या 

मया-दा जोपयaत Oयाला Bप"ट होत नाह�ंत तmपयaत तो राजकारणांत माग-दश-न कqं शकत नाह�ं 

अशी माझी भावना आहे. आiण nहणून संयुfत महारा"Yाचा !Aन जे�हां गोOयांत जातm आहे असd 

मला [दसलd, ते�हां मीं या मया-दा सां:गतFया. पण कांह� गो"ट� ऐ�तहाEसक अपघातासार�या 

घडत असतात. आiण तसाच कांह�ं तर� ऐ�तहाEसक अपघाताचा !संग डो�यांपुढd [दसतां 4णीं 

मला या !Aना�या आiण मागा-�या मया-दा सुचFया. Oयांतील प[हल� मया-दा मीं अशी सां:गतल� 

कhं, आnहांला हा !Aन सोडवावयाचा असेल तर तो शवेट�ं भारत�न"ठdतून सोडवावयाला पा[हजे. 

आiण ह� गो"ट मी आपणांला अशासाठtं सांगतो आहd कhं, आज संयुfत महारा"Yाचा !Aन जर� 

सुटला असला तर� भारत�न"ठेची जी आमची मूलभूत भावना आहे ती आnह�ं कायम ठेवल� आहे. 

आज मुंबई शहराम3यd अनेक वाद आहेत. बी. ई. एस.् ट�. चा वाद आहे, आरेचा वाद आहे, 

आणखी लाख वाद आहेत; पण आज मंुबई शहराम3यd मुंबईचा वाद EशFलक रा[हलेला नाह�ं. मला 

Eसधंी भेटतात, गुजराती भेटतात, मारवाडी भेटतात, मFयाळी भेटतात, सगळे भेटतात आiण 

सांगतात, ''फार बरd झालd. तुमची मुंबई तुnहांला Eमळाल�. आतां आnहांला सांगा आnह� काय केलd 

पा[हजे तुम�यासाठt nहणून.'' हे Oयांच ेशXद खरे धqन आपण चाललd पा[हजे. आज गुजरात 



आiण महारा"Y यां�याम3यd जशी कांह� वांटणीच चालल� आहे असd नाह�ं, तर तीं नवीन दोन 

शजेार� राZयd आज ज)मास येत आहेत. हा जो एक नवीन फरक झालेला आहे. तो फरक ल4ात 

घेऊन महारा"Yाला पुढची वाटचाल करावयाची आहे. nहणून मी सांगतm कh, या गो"ट�ची मया-दा 

आतां आपणांला समजल� पा[हजे. 

 

दसुर� गो"ट अशी आहे कh, आपण जे�हां आपले ईिoसत सा3य कर_याच ेमहOOवाचd काम अगंावर 

घेतm ते�हां आवतींभmवतीं आपण अकारण संशयाने पाहतां कामा नये. [दFल� आम�यावर अशा 

c"ट�नd बघणार आहे, आiण गुजरात�या मनाम3यd कदा:चत ्हd असेल, या आOम@वAवासा�या 

अभावा�या c"ट�नd आnह�ं आम�या !Aनांकड ेपाहतां कामा नये. आOम@वAवासानd आपल� शिfत 

कोणती तd आपFयाला समजलd पा[हजे. आiण आपFया शfतीबरोबरच आपFयाम3यd जे दोष 

आहेत Oयांची[ह मोजदाद आपण मनाशीं घेतल� पा[हजे आiण या दो)ह�ंचा [हशबे मनाशीं बांधनू 

मग आnह�ं आमचीं पावलd टाकल� पा[हजेत.  

 

माझा गेFया तीस वषाaचा जो अनुभव आहे Oयावqन मीं असd पा[हलd आहे कhं, कुठFया[ह 

राजकhय प4ाम3यd थोडचे लोक असतात. बहुसं�य जनता ह� प4ां�या बाहेर असते, असd माझd 

Bवतःच ेमत आहे. आणखी ती कांह� अमfयाच एका प4ाची बांधल� गेलेल� असते असd[ह नाह�ं. 

आपला माग- युfत आहे आiण चांगला आहे, हd या जनतेला पट@व_याची जबाबदार� Oया Oया 

प4ावर असते. जो प4 हd करतो तो राजकारणांम3ये यशBवी होतो असा आतांपयaतचा अनुभव 

आहे. आiण हाच अनुभव या�यापुढd[ह राहणार आहे असd मी मानतm. गेFया तीन वषाaतील मा�या 

कामांतले हd माझd एक माग-दश-क सू� आहे. अमका प4वाला काय nहणतो Oयापे4ा या सग�या 

प4ां�या बाहेर nहणून जी कांह� जनता आहे, जो बहुजनसमाज आहे Oयाचा काय अदंाज आहे तd 

पाहून शहा_या प4ानd आiण शहा_या राZयकOया-नd आपलd धोरण ठरवावd. मा�या कामांतले 

तुnहांला जर कांह�ं Yेड सीjेट पा[हजे असेल तर तd हd आहे. तd मी तुnहांला आज देऊन ठेवतो. 

कारण तd मा�या मालकhंचd नाह�. हा बहुजनसमाज - आतांपय-त Zया अथा-नd बहुजनसमाज हा 

शXद वापरला जातो Oया अथा-नd मी तो येथd वापर�त नाह� - Bवंत� मनानd @वचार करतो, तो 

कुठFया[ह प4ाला बांधला गेलेला नसतो. आपFया प4ा�या वत-मानप�ांत आलेलd मत तd आपलd 

मत असd मानणा-या लोकांना मी प4वाले लोक मानतm. @वशाल स�या��ंत काय आलd आहे, 

केसर�नd काय nहटलd आहे, )यू एजम3यd काय आलd आहे, साधनेम3यd काय आलd आहे - 

उदाहरणादाखल मी ह�ं नांवd घेतm आहd - हd पाहणारे लोक प4वाले लोक आहेत. पण समोर आलेले 

!Aन आiण समोर आलेल�ं माणसd यांची आपFया c"ट�ंने पर�4ा कqन @वचार करणार� अशीं जीं 

माणसd आहेत तीं, यांचd काय nहणणd आहे, Oयांचd काय nहणणd आहे हd सव- तपासून पाहत 



असतात. अशा !कारd तपासून पाह_याची cि"ट समाजाम3यd वाढत आहे. मी आपणांला सांगू 

इि�छतm कhं ह� जी cि"ट आहे �तचd महOOव समाजाम3यd वाढत राहणार आहे. आiण मी असd 

मानतm कhं, महारा"Yा�या [हता�या c"ट�नd जर सग�या प4ांना @वचार करावयाचा असेल तर 

Oयांनी Zया या समाजाब}ल मी हd बोलतm आहd Oयाला काय आवडले आiण Oया�या काय गरजा 

आहेत हd पाह_याचा !यOन करावा. Oयामुळd मला मदत केFयासारखd होणार आहे. माझd Bवतःचd 

असd मत आहे कhं, हा समाज आज दबलेला समाज आहे, तो दEलत समाज आहे, तो न बोलणारा 

समाज आहे. पण तो मुका समाज नाह�ं; फfत Oयाला अजून बोलावयाचd धाDर"ट होत नाह�ं. पण 

Oया�या मनाम3यd एक :च� �नमा-ण झालd आहे, एक Bवoन रंगलेलd आहे. तd Bवoन समजून 

घे_याचा !यOन कqन, Oयाला मूत- Bवqप दे_याचे काम तुnहांआnहांला आतां करावयाचd आहे.  

 

हd काय- पार पाड_याचा यापुढd माझा !यOन राह�ल. मा�यामधील दोष Oयाम3यd येऊं न दे_याचा 

मी !यOन कर�न. पण माझ ेकांह�ं दोष Oयांत आलेच तर मला सांगायला तnुह� घाबqं नका. जसd 

आपण मला चांगला nहटलdत तसd जर� आपण मला वाईट nहटलdत तर� Oयाब}ल मी खेद 

मानणार नाह�ं eकंवा Oयाब}ल मी आपणांला कधीं दोष देणार नाह�ं. कारण मी नेहमीं सांगत 

असतm कhं, मुलाला मार_याचा अ:धकार स��या आईचाच असला पा[हजे. साव� आईचा नाह�ंच 

नाह�ं, पण बापाचा[ह असंू नये असd मी मानतm. कारण कधीं मारलाच पाठtवर एखादा धपाटा, तर 

दसु-याच 4णीं Zयाला लागलd Oया�यापे4ां िजनd मारलd �त�याच डो�यांतून पाणी येतd आiण ती 

आपFया मुलाला पोटाशी धरतd. हा स��या आईचा धम- आहे. तीच गो"ट जनतेची आहे. माझा 

गेFया चार-पांच वषाaतला Bवतःचा अनुभव याचd उOकृ"ट उदाहरण आहे. मीं मा�या डो�यांनी 

पा[हलd कhं लोक खपू रागावले होते. पण मी लोकां�यावर रागावलm नाह�ं. कारण मा�या मनांत 

शंकाच न�हती. मला एवढdच वाटत असे कhं आपFयाला जी गो"ट बरोबर [दसते ती आपण 

लोकांना सां:गतल� पा[हजे. पण माझी अशी खा�ी होती कhं, जर लोकांना पटलd तर तेच !ेमानd 

जवळ करतील. परंतु इतfया लवकर ह� गो"ट होईल असd मला[ह वाटलd न�हतd. जे रागावलेले 

लोक होते तेच आज इतfया !ेमाने जवळ करतात. स��या आईसारखे हd नातd नाह�ं तर मग 

दसुरd कोणतd आहे ? 

 

परवां मला एक अनुभव आला. मी मराठवा�यांत दौ-यावर गेलो होतो. मी दौ-यावर गेलm nहणजे 

खपू लोक सभांना जमतात. अनेक [ठकाणी हारतुरे घालतात. हd तर अगद� !ेमाच ेल4ण झालd 

आहे. या दौ-या�या वेळी मराठवा�या�या एका तालुfयांतून मी !वास कर�त होतm. नाथां�या पैठण 

तालुfयांतनू. एका छो�या गांवाशजेार� पांचपंचवीस घरांची वाडी असेल, तेथd आपल�ं दहापांच 

माणसd बसल� होतीं. Oयाम3यd दोनचार मुलd आiण दोनचार nहातारे होते. मला वाटलd, कां कोण 



जाणे, आपण येथd थांबले पा[हजे. तेथd कोणी हार घेऊन उभd रा[हलd न�हते. eकंवा तेथd कमान[ह 

न�हती. मीं nहटलd आपFयाला अजून फारसा उशीर झालेला नाह�ं; दहापांच Eम�नटd थांबून चौकशी 

तर कqं या कhं मंडळी कां बसल� आहेत ? Oया!माणd आnह�ं गाडी थांब@वल�. इतfयांत दोन 

nहातार� माणसd पुढd आल� आiण nहणाल�ं, 'च�हाणांची गाडी काय ?' मीं 'होय' nहटलd, आiण 

आnह� खाल�ं उतरलm. मला वाटलd कhं कांह�ं तjारअज- वगैरे असेल तर तो आपण �यावा. मीं 

nहटलd, 'हो मीच च�हाण, कांह�ं सांगावयाचd आहे का आपFयाला ?' ते�हां OयांतFया एका nहाता-

यानd कांपत कांपत iखशांतून एक @पशवी बाहेर काढल�. मला वाटलd @पशवींतून कांह� अज- काढून 

देतोय. nहणून मी हात पढुd कqन उभा रा[हलm. Oयांने काय काढलd असेल सांगा पाहंू ? Oयानd 

अज- नाह�ं काढला. Oयानd फुलांचा हार नाह�ं काढला; Oयानd एकेक 9पयां�या दहा-पांच नोटांनी 

बांधलेला एक छोटासा हार बाहेर काढला. मी चeकत झालm. मला वाटलd या मराठवा�याम3यd, या 

है�ाबाद�या जु)या राZयाम3यd, अशा नोटा ^यावयाची कदा:चत ्प\त असेल. मी मा�या मनाशीं 

जरा घाबरलो. मी Oयाला nहणालm, 'आजोबा, तुnह� मला अज- ^याल असd मला वाटत होतd पण 

तुnह� हd काय देतां ? मी या पैशाचd काय कqं ?' तर Oयानd मला उOतर [दलd, 'बाबा, 

तु�यासारखा पु� �हावा अशी इ�छा होती. तुला खाऊला हे पैसे आणले आहेत'. मी @पतवृं:चत 

आहे. माझ ेवडील मा�या लहानपणींच वारले. पण या वयांत[ह आपFयाला खाऊ ^यायला कोणी 

तर� आहे या भावनेनd माझd मन भqन आले. माझ ेअ� ुमी थांबवू शकलो नाह�ं. मघांच मीं 

सां:गतले Oया!माणे मातचेd हd ©दय जनतेजवळ आहे असd मला वाटतd.  

 

आiण nहणून जनता रागावल� होती ह� गो"ट जशी मा�या ल4ांत आहे, तशाच जनते�या 

!ेमा�या अनेक आठवणी[ह मा�या मनांत आहेत. जनतेचd हे !ेम आiण या !ेमाची शिfत 

Zया�याजवळ आहेत तोच समथ- मनु"य बनतो अशी माझी �\ा आहे. माझा @वचार बरोबर आहे 

ह� भावना जर मा�या मनाशीं असेल आiण शवेट�ं Zयांची चाकर� करावयाची आहे, सेवा 

करावयाची आहे, Oयांची जर ती भावना असेल, Oयांचd जर !ेम असेल, तर परमेAवराजवळ 

आणखी काय मागावयाचd ? मु�यमं`�पद नाह�ं मागावयाचd. माझी तशी आकां4ा नाह�. माझी 

आकां4ा अशी आहे कhं, यापुढd संयुfत महारा"Yाचd राZय हd भारताची शिfत वाढ@वणार� एक 

जबरदBत शिfत बनल� पा[हजे. आiण ती शिfत दे_याचd काम मं`�मंडळाम3यd नसणा-या 

माणसांनी केलd पा[हजे. Oयांतला जर मी एक होऊं शकलो तर Oयामुळd मला अ:धक आनंद वाटेल. 

मी कांह�ं अगद�ंच आपलd तmडदेखलd बोलतm आहd असd आपण समजंू नका. ती मा�या मनांतल� 

एक इ�छा आहे. कारण मी असd मानतो कhं राZये जीं चालतात तीं, राZयd चाल@वणा-या 

माणसांपे4ां राZयशfती�या बाहेर जीं माणसd असतात Oयां�या पु_याईनd चालतात. तीं माणसd 

Zया परंपरा आiण Zया शिfत �नमा-ण करतात Oयां�या साहाªयानd तीं चालतात. आiण nहणून 

मी हे माझ े@वचार, हd माझd तOOव, कधीं सोडणार नाह�ं. पण मला जd पा[हजे होतd ते Eमळालd. 



मराठवा�या�या अनोळ�या भूमीम3यd मला खाऊला पैसे देणारा माझा @पता भेटला असd मला जd 

वाटलd Oयापे4ां मला आiण काय मागावयाचd आहे ? माझd मन �यिfतशः तoृत आहे; पण 

सामािजक c"�या तd अतoृत आहे, असंतु"ट आहे. मघाशीं मीं Zयांचा उFलेख केला Oया घरांची, 

Oया दै)याची, Oया अJानाची, Oया गDरबीची आठवण झाल� nहणजे मन रागानd उठतd. हd सव- 

बदलले पा[हजे, याचा आnहांला @वसर पडतां कामा नये. 

सि)म�हो, आणखी काय सांगूं तुnहांला मी ? मा�या मनांतला जो भाव आहे तो सां:गतला. 

तुमचd हd !ेम असdच राहंू ^या. Oयाची मला वारंवार जqर लागेल. दादांच ेआभार मी कसे मानूं? 

Oया�यासाठtं मा�याजवळ शXद नाह�त. दादा nहणजे आम�या दv4ण साता-यांतFया मा�यासकट 

सग�या काय-कOयाaच ेएक शfतीचd Bथान आहे. येथनू मी मोठt शिfत घेऊन आज परत चाललो 

आहd. @वधानसभेम3यd @वभाजनाबाबत मला अनेक वण-नd ऐकायचीं आहेत. आज Oयांत अनंत 

अडचणी आहेत. @वभाजनाचd `बल[ह अगद�ं सवाaगसंुदर, पDरपूण- आहे असd माझd nहणणd नाह�ं. 

Oयांत[ह कांह�ं अपुरेपणा आहे. पण मीं सां:गतलd Oया!माणd मै�ीकDरतां, शजेारधम- �नमा-ण 

कर_याकDरतां नवीन राZयांचा ज)म झालेला आहे. nहणून Oयांत अनेक तडजोडी आहेत आiण 

Oया बु^3या BवीकारFया आहेत. !Oयेक गो"ट�ला तOOव दाखवा असd nहणणा-या माणसांना Oयांची 

तOOव�न"ठा पाहून मी नमBकार करतो. पण द�ुनयेम3ये तOOव�न"ठेनd eकंवा नुसOया तOOवा�या 

फॉमु-Fयानd !Aन सुटत असते तर पुBतकd  छापणा-या !काशकांनी संयुfत महारा"Yाच े!Aन 

यापूवy[ह सोडवून टाकले असते. पण हा �यवहाराचा !Aन आहे. जबरदBत अशा अडचणींचा !Aन 

आहे. याचा अथ- मा� असा न�हे कhं यांत कुठलd[ह माग-दश-क तOOव नाह�ं. मा�या nहण_याचा 

आशय एवढाच कhं माग-दश-क तOOवा�या मदतीनd हे !Aन सुटले पा[हजेत, पण Oयांत 'Dरिज�डट�' 

कुठd  राहंू शकत नाह�ं. आiण nहणून कुठd  कुठd  कांह�ं देवाणघेवाण मला करावी लागल� आहे. पण 

Oयाम3यd कांह�ं गैर आहे असd मी मानीत नाह�ं, तOOवतः आiण �यवहारतः तर मुळींच नाह�ं. 

तOOवा�या बाबतींत शfय तो माझी विृOत �यवहाराची आहे. पण यासंबंधीं मी जाBत कांह� बोलता 

कामा नये. कारण `बलाची चचा- @वधानसभेम3यd होणार आहे. @वधानसभा चालू असतांना, 

@वधानसभेम3यd च:च-Fया जाणा-या कुठFया[ह !Aनाची चचा- करायची नाह�ं असा दंडक आहे. 

nहणून Oया संबंधांनd मी आतां कांह� अ:धक बोलत नाह�ं.  

 

मला येथनू आपले सगळे आशीवा-द घेऊन एका कठtण कामाकDरतां जायचd आहे. आपFया 

आशीवा-दांची मला फार गरज लागेल. दv4ण साता-या�या, उOतर साता-या�या, रOना:गर��या, 

कोFहापूर�या, सोलापूर�या, ठा_या�या, पु_या�या eकतीतर� काय-कOयाaनी मला येथd स¨ावना 

[दलेFया आहेत. Oयांचा मी अ�तशय आभार� आहे. कोणOया शXदांनी मी या मंडळीच ेआभार मानूं 

तd समजत नाह�ं. मा�याजवळ शXद नाह�ंत. मी सा[हिOयक असतm तर बरd झालd असतd असd अशा 



वेळी वाटायला लागते. आपण मा�यावर हा जो !ेमाचा वषा-व केला, Oयाब}ल मी आपला अ�तशय 

आभार� आहd. मी कुठd [ह असलm तर� तुम�या या स¨ावना मा�या पाठtशीं आहेत. मी 

परमेAवराकड ेएवढ�च !ाथ-ना कर�त राह�न कhं, Oया स[द�छा आiण Oया स¨ावना यांना पा� 

बन_याची शिfत Oयानd मला ^यावी. 

 

@व@वधतdतील एकता 

 

महारा"Yांत आज सव-� Eशवजयंती उOसाहानd साजर� होत आहे. Zयाला आपण अवा-चीन महारा"Y 

nहणतm Oयाची उभारणी कर_याचd �ेय Eशवाजी महाराजांकडचे जातd. Eशवाजी महाराजांचd मोठेपण 

हd Oयांचा अतुल पराjम, Oयांची राजकारणपटुता, Oयांचd @वशु\ चाDर|य या थोर गुणांत जेवढd आहे 

तेवढdच eकंबहुना Oयाहून[ह अ:धकांशानd शासनकायाaतील Oयांची @वधायक cि"ट व कत-�यपरायणता 

यांत आहे असd मला वाटतd. महारा"Yा�या BवराZयाची ते उभारणी कqं शकले ती मु�यतः या 

गुणांमुळdच. Eशवाजी महाराजांच ेअमाOय रामचं� नीळकंठ यांनीं 'आJाप�ांत' महाराजांचd जd 

बहारदार वण-न केलd आहे तd या c"ट�नd पाह_यासारखd आहे. ''तBकरा[द अ)यायी यांचd नांव 

राZयांत नाह�ंसd केलd. देशदगुा-[द, सै)या[द बंद नवेच �नमा-ण कqन एकqप अ�याहत शासन 

चाल@वलd. केवळ नूतन स"ृट�च �नमा-ण केल�.'' या वण-नावqन Eशवाजी महाराजां�या काय-4म व 

लोकाEभमुख राZयकारभाराची कFपना येईल. शौय- व धयै- या गुणांना चाDर|य व @वधायक cि"ट 

या गुणांची जोड EमळाFयानdच Eशवाजी महाराज हे महारा"Yाच ेभा�य@वधाते झाले.  

 

यंदा�या Eशवजयंतीचd महOOव तर अ:धकच आहे. कारण आजपासून आपण महारा"Y 

राZयBथापनेचा उOसव साजरा कर�त आहोत. अशा र�तीनd पिAचम महारा"Y, @वदभ- आiण 

मराठवाडा या भागांच े!थमच एक सबंध राZय �नमा-ण होते आहे. हd सव- कसे घडत गेलd याचा 

इ�तहास आपFयापुढd अगद�ं ताजा आहे. eकंबहुना या घटना अ^याप इ�तहासजमा झालेFया नाह�ंत 

असdच nहणणे अ:धक राBत ठरेल. ते�हां Oयांचा मी येथd पुन9�चार कर�त नाह�ं. भारतांतील इतर 

राZयां!माणd आपलd पण भा@षक राZय असावd अशी मराठt लोकांची इ�छा होती व लोकशाह��या 

तOOवानुसार भारतीय संसदेनd मराठt जनते�या या इ�छेस मान देऊन महारा"Y राZया�या 

Bथापनेस अनुम�त [दल� आहे. 



आणखी तीन [दवसांनी अिBतOवांत येणारd आपलd हd महारा"Y राZय @व@वधतेनd नटलेलd आहे. ह� 

@व@वधता �नसगा-�या रचनdत जशी आहे तशी माणसांत सु\ा आहे. उOतरेस सातपुडा आiण 

पिAचमेस स�या[� यांचीं उOतुंग Eशखरd व Oयां�या उतरणीवर�ल घनदाट जंगलd यांनीं या भागांस 

भ�योदOत स«दय- !ाoत झालd आहे, तर वधा--वैनगंगे�या खो-यात जागोजाग असलेल� जलाशयd व 

पळसा�या लाल फुलांनी डवंरलेल�ं रानd मनाला !स)नता आणतात. कmकणचा eकनारा अथांग 

पिAचम सागराचd दश-न घड@वतो, तर गोदे�या पा_याने पुनीत व सम\ृ झालेल� मराठवा�याची 

भूEम महारा"Yा�या तेजBवी भूतकाळाची व संBकृतीची आठवण कqन देते. नागपूर�या पDरसरांत 

भारतांतच केवळ न�हे तर सव- आEशयांत उOतम nहणून नांवाजलेल� सं�ी @पकतात, तर 

रOना:गर�कड ेभारतांत Zया�या तोडीचा दसुरा आंबा नाह�ं तो हापूस आंबा अमाप @पकतो. @वदभ--

मराठवा�या�या का�याभोर जEमनींत कापूस भरघोस फुलतो, तर नगर-सोलापूर-कोFहापूर भागांत 

@पकणारा रसदार ऊंस सवाaच ेतmड गोड करतो. �नर�नरा�या भागांतील लोकां�या बाबतींत[ह ह� 

@व@वधता आहे. कmकणप�ींतील माणसाच ेअनुनाEसक उ�चार ऐकून देशावर�या माणसाला मौज 

वाटते, तर खानदेश-व-हाडचा माणूस एक @वEश"ट हेल काढून बोलंू लागला कhं सांगल� 

कोFहापूरकडील माणसां�या चहे-यावर िBमताची रेषा न झळकल� तरच आAचय-. पण या 

@व@वधतdतच महारा"Yांतील जीवनाचd स«दय- सांठलेलd आहे. अशी @व@वधता नसेल तर जीवन नीरस 

व रंगह�न होईल. 

 

पण या @व@वधतdत[ह एकता आहे व असल� पा[हजे. @व@वधतेनd जीवनाला जसd स«दय- येतd तसd 

एकतdत जीवनाचd साम�य- !तीत होतd. @वदभ-, मराठवाडा व पिAचम महारा"Y यांची भा@षक एकता 

तर आहेच, पण Eशवाय लोकां�या चाल�र�ती व परंपरा आiण सामािजक संघटनेचd एकूण Bवqप 

हd[ह कसd सारखd आहे याचीं वाटेल तेवढ�ं उदाहरणd देतां येतील. तसdच महारा"Yाचा सांBकृ�तक व 

राजकhय इ�तहास[ह Oयाची सा4 देतो. !ाचीन काळीं @वदभ- व मराठवाडा हे महारा"Yा�या 

कd �Bथानीं होते. शाEलवाहन व चालुfयांची राजधानी मराठवा�यांतील पैठण येथd होती, तर 

वाकाटक या राजघरा_यानd महारा"Yाचा सव- !देश आपFया छ�ाखाल�ं आणला होता. वाकाटक हे 

@वदभा-च ेराजे होते व Oयांची राजधानी चां^याजवळ भांदक येथd होती. देव:गर��या यादवां�या 

काळांत महारा"Yाची व मराठt भाषेची @वशषे भरभराट झाल�. मराठtच ेआ^य व �े"ठ क@व  

मुकंुदराज, JानेAवर व नामदेव याच काळांत झाले. चjधर या महानुभावी पंथा�या संBथापकाचा 

एक Eश"य मह�ं� �यास यानd सुमारd ७०० वषाaपूव Eल[हलेFया ल�लाचDर�ांत महारा"Yाचd जd वण-न 

केलd आहे Oयाचा येथd उFलेख कर_याचा मोह मला आवरतां येत नाह�ं.  

साठt ल4 देश महारा"Y । ते:थच ेEशहाणे सुभटू । 

वेदशाB� चातुयाaची पेठू । भरैल� �तये देशीं ॥ 



ऐसे ते महारा"Yराये सुंदq । वर� महारा"Yभाषाचतु9 । 

तेह�ं वस@वलd गंगावीq । 4े� |यंबकूवे�ह�ं ॥ 

पिAचमे |यंबकूपूव- सागरवे�ह�ं । ^वादश योजनd उभय गंगातीर�ं । 

ऐसd तd गंगातट महारा"Y�ं । वEसजे पु_यातन ॥ 

देश nहणजे खडंमंडळ । जैसd फलेठाणापासौ�न दv4णेEस  

म-हाट� भाषा जेतुलां ठाइं वतI तd एक म_डल । 

तयाEस उOतरे बालेघाटाचा सेवट असे । ऐसd एक खडंमंडळ । 

मग उभय गंगातीर ते[ह एक खडंमंडळ । आन तयापासौ�न 

मेधकरघाट तd एक मंडळ । 

तयापासौ�न आवघे वराड तd[ह एक मंडळ । 

पर आघवी:च Eमळौ�न महारा"Y:च बोEलजे । 

 

यापुढ�या काळांत राजकhय c"�या महारा"Y जर� भंगला तर� संत कवींनीं महारा"Yाची सांBकृ�तक 

एकता सतत [टकवून ठे@वल�. संत कवीं�या कायाaचd हd मम- आपण 3यानांत घेतले पा[हजे. 

JानेAवरापासून तm तुकारामापयaत सुमारd चारशd वषI संतांनीं वारकर� सां!दाया�या ^वारd सामािजक 

समते�या तOOवांचा !सार कqन सव- मराठt जनतचेd ऐfय साधलd. संतांची ह� Eशकवण महारा"Y 

कधी[ह @वसरणार नाह�. 

 

न�या महारा"Y राZयांत ह� एकता आपण अ:धक cढ केल� पा[हजे. आज आपण देशा�या 

सामािजक व आ:थ-क @वकासाचीं मोठमोठtं कामd हातीं घेतल�ं आहेत. महारा"Yांत गेल�ं चारपांच 

वषI राZयपुनर-चनेचा !Aन सतत तेवता रा[हFयानd जनतेचd मन @वचEलत रा[हलd व Oयामुळd 

@वकास काया-कड े^यावd तेवढd ल4 �तनd [दलd नाह�ं, ह� वBतुिBथ�त आहे. परंतु या काया-ची आतां 

हेळसांड होऊं न देतां लोकांनी Oयावर आपलd जाBतींत जाBत ल4 कd [�त केलd पा[हजे. भा@षक 

राZयाची Bथापना हd साधन असून जनतेचा सवाaगीण @वकास हd सा3य आहे. या बाबतींत दमुत 

हो_याचd कारण नाह�ं. एखा^या !Aनासंबंधीं मतभेद असणd यांत वावगd कांह�ं नाह�ं, आiण मतभेद 

असेल nहणच ेचचा-, वाद या गो"ट�[ह आFया. लोकां�या जागqकतेचd व कोणती[ह गो"ट पारखनू 

घे_या�या चोखदंळ वOृतीचdच तd ^योतक आहे असd मी समजतm. परंतु वादामधनू तOOवबोध झाला 

पा[हजे. नाह�ंतर Oया वादाला कांह�ं अथ- उरणार नाह�ं. मतभेद केवळ मतभेदांसाठtंच असूं नयेत. 

तसे ते असले तर Oयांनी वैयिfतक वा प4ीय हे�यादा�यांचd Bवqप येतd आiण Oयांने काय-हा�न 

होते. @वकास काया-�या ^वारd लोककFयाण साधावयाचd या 3येयासंबंधीं अथा-तच मतभेद अस_याचd 



कारण नाह�ं. मागा-संबंधीं मतभेद होऊं शकतील हd मी मा)य करतm. पण असे मतभेद 

लोकशाह��या मागा-नdच सोड@वले पा[हजेत. या c"ट�नd @वभाग, िजFहा, तालुका व गांव या 

पातळीवर �नर�नरा�या सBंथा Bथापन कर_यांत आFया आहेत. जनत�ेया @वकासाला !ाधा)य 

^यावयाचd ह� भूEमका एकदां मा)य झाFयानंतर या मतभेदांतून[ह सहकाया-चd 4े� वाढ@वतां येईल 

असा माझा @वAवास आहे.  

 

Zया न�या महारा"Y राZया�या Bवागताचा सोहळा आपण साजरा कर�त आहmत Oयासंबंधीं 

महारा"Yांतील जनतdत जाBतींत जाBत मतैfय आहे याब}ल मला �तळमा� शंका नाह�ं. कांह�ं जण 

मा� थोडासा @वरोधी सूर काढ�त आहेत. हा @वरोधी सूर काढणा-या मा�या Eम�ांना माझी !ेमाची 

@वनंती आहे कhं, लोकशाह�चा कौल मा)य कqन महारा"Yांतील आम जनते�या [हता�या c"ट�नd 

Oयांनीं आपला @वरोध आतां सोडून ^यावा व नवमहारा"Yा�या उभारणी�या काया-त सहभागी �हावd. 

तीन वषाaपूवy सव- मराठt !देश एक� आFयानंतर आपण परBपरां�या eकतीतर� जवळ आलm 

आहmत. मंुबईचा माणूस आतां नागपूर-नांदेडचा @वचार कqं लागला आहे, तर अमरावती-

अकोFया�या माणसाला सांगल�-कोFहापूर हे आपFयापैकhंच आहेत असd वाटंू लागलd आहे. 

वाहतुकhचीं साधनd वेगाचीं झाल�ं कhं अतंर कमी होतd हd जसd सOय आहे, Oयाच!माणd ममOवा�या 

भावनेनd अतंर कमी होतd हा अनुभव गेFया तीन वषाaपासून आपFयाला अ:धका:धक येत आहे. 

बराच काळ दरू रा[हFयामुळd सु9वातीला थोडसेे संशयाचd वातावरण, थोडीशी दरूपणाची भावना 

राहणd हे मानवी Bवभावाला धqनच आहे. पण समजूतदारपणानd व जाणीवपूव-क हा संशयाचा 

आडपडदा दरू सारला पा[हजे. महारा"Y आज एकसंध होत आहे Oयाचd फार मोठd  �ेय @वदभ- व 

मराठवा�यांतील नतेे व @वचारवंत यांनीं या [दशनेd केलेFया !यOनासं आहे यांत मुळीच शंका 

नाह�ं. महारा"Y राZयाची Bथापना झाFयानंतर एकhकरणाचd हd काय- संपलd अशी चकू कोणीं कqं 

नये. एक महOOवाचा टoपा आपण गांठला. पण आपFयाला अजून[ह पुढd वाटचाल करावयाची 

आहे. पिAचम महारा"Y, @वदभ- व मराठवाडा यांना एकqप कर_याची जबाबदार� केवळ शासनानdच 

पार पाडावयाची आहे अशी अपे4ा सव-Bवी चकुhची ठरेल. सा[हOय संBथा, Eश4ण संBथा, 

सांBकृ�तक व सामािजक काय- करणा-या संBथा यांनी शासनापे4ां[ह हd काय- अ:धक भर�वपणd 

करतां येईल असd माझd मत आहे. Oया [दशनेd होत असलेFया !यOनांची मला अथा-तच जाणीव 

आहे.  

 

एकqप महारा"Y �नमा-ण कर_याच े!यOन शासना�या ^वारd होत आहेत व Oयांत संपूण- यश 

येईपयaत ते चालू राहतील असd आAवासन मी देतm. या बाबतींत एका गो"ट�चा उFलेख मी येथd 

कqं इि�छतm. मुंबई राZयाचd गुजरात व महारा"Y अशा दोन राZयांत @वभाजन कर_यासंबंधीं�या 



@वधेयकांत नागपूर कराराचा समावेश केलेला नाह�ं nहणून आम�या कांह�ं Eम�मंडळींचा राग 

झालेला आहे. कांह�ं तां`�क घटनाOमक गो"ट�ंचा @वचार करतां या कराराचा @वधेयकांत समावेश 

करतां आला नसला तर� या करारामागची भूEमका मा)य कर_यांत आलेल� आहे आiण Oया 

c"ट�नd मुंबई @वधानसभdत @वभाजना�या @वधेयकावर झालेFया चचI�या वेळीं सरकारतफI  तसd 

Bप"ट �नवेदन कर_यांत आले आहे. Oयाकड ेमी आम�या Eम�ांच ेल4 वेधूं इि�छतm. नागपूर 

कराराचा समावेश या �नवेदनांत केलेला आहे. नागपूर ह� एका राZयाची राजधानी होती, ती आतां 

न रा[हFयामुळd @वदभा-तील जनतेला राजधानीपासून होणारे लाभ अ)य !कारd Eमळवून [दले 

पा[हजेत ह� गो"ट मा)यच आहे. सबंध महारा"Yा�या [हता�या c"ट�नd @वदभाaतील जनतेला हा जो 

Oयाग करावा लागत आहे, ह� जी तोशीस सहन करावी लागत आहे Oयाची जाणीव सबंध 

महारा"Yांतील जनतेनd जqर ठे@वल� पा[हजे आiण nहणूनच नागपूरला राजधानीचा दजा- रा[हला 

नसला तर� या शहराचd महOOव कायम राखनू Oयापासून @वदभा-तील जनतेला पूवy Eमळत असलेले 

फायदे यापुढेह� Eमळत राहतील अशी तरतूद या �नवेदनांत केल� आहे. न�या राZयांत नागपूरला 

हायकोटा-चd बdच राहणार असून राZय @व:धमंडळाचd दरसाल �नदान एक तर� अ:धवेशन नागपूरला 

भर@व_यांत येईल आiण सरकार� कचे-या कांह� काळ तेथd हल@व_यांत येतील. @वदभ- व मराठवाडा 

@वकास काया-�या बाबतींत मागd आहेत हd ल4ांत घेऊन Oयां�या सवाaगीण @वकासाकड ेखास ल4 

पुर@व_यांत येईल. Oया c"ट�नd या @वभागांसाठt वेगळीं @वकासमंडळd Bथापन कर_यांत येतील. 

तसdच, राZयकारभारांत @वकd ��करणा�या तOOवाचा अवलंब केFयानd या @वभागांना हरेक बाबतींत 

कd �ाकड ेडोळे लावून बस_याची गरज राहणार नाह�ं. नोकरभरती, तां`�क Eश4णा�या सोयी, शतेी, 

उ^योगधदें, पाटबंधारे, @प_या�या पा_या�या सोयी, खाणी वगैरे बाबतींत या @वभागांकड े@वशषे 

ल4 पुर@व_यांत येईल, असd या �नवेदनाचd थोडfयांत सार आहे. सवाaत महOOवाची गो"ट ह� कhं, 

या �नवेदनांतील तरतुद� उपकारकOयाa�या eकंवा दाOया�या भावनेनd न�हे तर कत-�यबु\ीनd व 

!ामाiणकपणd पाळ_यांत येतील असd आAवासन मी येथd देतm. ते�हां संसदे�या @वधेयकांत नागपूर 

कराराचा अतंभा-व केला नाह�ं nहणून Zयांचा रोष झाला असेल Oया सवाaना माझी अशी 

कळकळीची @वनंती आहे कhं, Oयांनीं या �नवेदनामागील !ामाiणक भावना ल4ांत घेऊन आपला 

रोष दरू करावा व आपण Zया न�या महारा"Y राZयाचा आनंदोOसव आज साजरा कर�त आहmत 

Oया�या उभारणी�या काया-स Oयांनीं हातभार लावावा. 

 

अनेक अडचणींतून माग- काढ�त आतां महारा"Y राZयाची Bथापना होत आहे. बंधभुावानd आपण 

आज एक� आलm आहmत व हा बंधभुाव आपFयाला वाढ�स लावावयाचा आहे. ''पूव- [द�य Zयांचd 

Oयांना रnय भा@व काळ'' या क@व @वनायकां�या वचना!माणd महारा"Yाचd भ@वत�य उZZवल आहे 

अशी आपणां सवाaची �\ा आहे. न�या भारतांत आपFयाला न�या महारा"Yाची उभारणी 



करावयाची आहे. बु@\मान,् !ामाiणक व क"टाळू महारा"Y या कामांत मागd पडणार नाह�ं याब}ल 

मा�या मनांत शंका नाह�.  

 

भा�यवती Eशवनेर� 

 

लोकहो, आज मी माझd परमभा�य समजतm कhं, महारा"Yा�या परमेAवराला !णाम कर_यासाठtं 

येथे ये_याची मला सं:ध Eमळाल�. आज�या या सुवण-[दनीं आपणां सवाa�या तफI  न�या महारा"Y 

राZयास �ीEशव!भंूच ेशुभाशीवा-द माग_यासाठtं मी येथd आलm आहे. Zया या प@व� 4े�ीं Eशव!भु 

अवतरले तेथd येऊन महारा"Yा�या या पु_यAलोक दैवताला मुजरा करणd हd माझd !थम कत-�य 

आहे. आजच सकाळी मुंबईस मी !मुख अशा �नर�नरा�या धम-गुqंचा आशीवा-द घेऊन येथd आलm. 

मघां मी या गडावर बालEशवाजी आiण मातो�ी िजजाबा¦�या !�तमेचd उ^घाटन केलd आiण आतां 

�ीEशवछ�पतींना मुजरा कqन मी न�या महारा"Y राZयाची घोषण कर�त आहd. हा अपूव- सोहळा 

पाह_यासाठtं तुnह� �नर�नरा�या भागांतील माझ ेमराठt बांधव !चडं सं�येनd येथd एक� जमलां 

आहांत. या प@व� आiण अपूव- !संगानd आज माझd मन अनेक @वचारांनी आiण भावनांनीं भqन 

आले आहे. 

 

युगायुगांतनू येणारा आजचा हा [दवस आहे. तीनश ेवषाaपूवy तो एकदा आला, आiण या Eशवनेर�ंत 

Eशवाजी महाराजांचा ज)म झाला. केवळ एका �यfतीचा, एका बालकाचा तो ज)म न�हता, तर 

Oया बालका�या qपानd महारा"Yाचा नवा इ�तहास ज)माला येत होता. Eशवज)माने आमचा हा 

इ�तहास Oया वेळीं या गडावर सुq झाला. Oयाच या प@व� [ठकाणीं, @वसा�या शतकांतील न�या 

महारा"Y राZया�या इ�तहासास सु9वात �हावी हा अपूव- योगायोग आहे. Eशवाजी महाराज एकदांच 

ज)मले, तसाच @वसा�या शतकांतील हा महारा"Y आतां ज)मास येत आहे. !�तभावंत लेखक 

आiण क@व यां�या लेख_या Zया 4णाचd वण-न कर_यास पुढd सरसावतात तो हा 4ण आहे. 

महारा"Yा�या जीवनांतला हा मोलाचा 4ण आहे. आज आपलd अनेक वषाaचे Bवoन साकार झालd 

आहे. महारा"Y राZया�या qपानd आज एक नवd कतृ-Oव ज)माला येत आहे. मानव मनांत कांह� 

आशा बाळगतो, Bवoनd पाहतो, Oयासाठtं रा�[ंदवस धडपड कqन असीम Oयाग करतो, खडतर 

तपAचया- कर�त असतो. परमेAवर असा एक 4ण �नमा-ण करतो कhं, Oयामुळd मानवाची ती आशा 

सफल होते. तो तoृत होतो. अशा तoृतीचा 4ण आज छ�पतीं�या पु_याईनd आपFया जीवनांत 

�नमा-ण झाला आहे. Oयाचा आनंद आपण या 4णीं उपभोगूं या, आiण या आनंदामागोमाग येणा-

या जबाबदा-या पार पाड_यासाठtं आपण Eस\ होऊं या. एक eकFला िजंकला, आतां दसुरा eकFला 



िजंक_यासाठt @वकासाची घोडदौड सुq कqं या. कारण या @वकासांतूनच महारा"Yाचd भ@वत�य 

आकारास येणार आहे.  

भारताचd राZय जd �नमा-ण झालd Oयामागd अनेकां�या भावनांचा संगम झालेला आहे. Bवतं|य 

भारताचd राZय एक - दोन शतकांकDरतां �नमा-ण झालेलd नाह�ं. पूवy�या काळीं राजे आले आiण 

गेले, पातशा�या आFया आiण गेFया, परकhय सOता आल� आiण गेल�, पण भारताचd राZय 

तसdच जा_यासाठtं ज)माला आलेलd नाह�ं. आज भारतांत चाळीस को[ट लोकांच ेजd राZय �नमा-ण 

झालेलd आहे, ते भारतीयां�या मनांत Bवातं|याचा अEभमान जmपयaत जागतृ आहे तmपयaत [टकणार 

आहे आiण nहणून मी nहणतm कhं हd Bवतं� भारताचd राZय याव�च�ं[दवाकरौ [टकणारd आहे. 

जसा भारत एकदांच आiण कायमचा �नमा-ण झाला तसा महारा"Y[ह एकदांच �नमा-ण होत आहे. 

आजपासून पुढd अनंत काळापयaत भारताशीं समरस होऊन सांगणार आहे कh, आम�या मराठt 

जीवनांत जd जd कांह�ं चांगलd आहे, मंगल आहे, तd तd भारता�या सुखसम\ृीसाठtं, संर4णासाठtं 

सेवेसाठtं आnह� देणार आहmत. जी अपूण-ता, जे दोष असतील ते आnह� आम�यापाशीं ठेवणार 

आहmत. आnह� !थम भारतीय आiण नंतर महारा"Y�य आहmत. 

 

असा हा नवमहारा"Y आतां �नमा-ण होत आहे. पूवy देव:गर��या यादवां�या काळी जो मुलूख 

मराठt होता तो आतां एक� येत आहे. महानुभावी मह�)� �यासानd आपFया कांह�ं ओ�यांत 

महारा"Yा�या Zया सीमा वण-न केFया आहेत, Oया सीमा आज�या या समारंभा�या [दवसापासून 

आतां अिBतOवांत येत आहेत. हा मुलूख पूवy एक� होता, परंतु अधनूमधनू तो इ�तहासांत तुटला, 

सुटला होता. पण आतां पु)हा तो एक� येत असून @पxयान @पxया मनांत बाळगलेल� आपल� 

आकां4ा आज पूण- होत आहे.  

 

गेFया चारपांच वषाaत महारा"Yांतील जनतेनd महारा"Yा�या �नEम-तीसाठtं अनेक !कारांनी व 

मागाaनी आपFया भावना �यfत केFया आहेत. मी Oया !यOनांच ेदोन कालखडं मानतm. 

!तापगडावर पं�डत नेहq यां�या हBतd Eशव!भंू�या पुत�याचd अनावरण हो_यापूवyचा एक आiण 

!तापगडापासून Eशवनेर�पयaतचा दसुरा. भारताच ेपंत!धान पं�डत जवाहरलालजी Zया [दवशीं 

Eशवछ�पतींना !णाम कर_यासाठt !तापगडावर आले ते�हांपासून मा�या मतानd या �नरगांठtनd 

बांधलेFया !Aनाच ेधागे उकलत गेले. एक एक गो"ट घडत गेल� आiण !काश [दसंू लागला. 

शवेट�ं साडतेीन कोट�ंचा महारा"Y आज एक� येत आहे. आज न�या कतृ-Oवाचd हd नवd दालन 

�नमा-ण होत आहे. बु@\वतं व कत-बगार B�ीपु9षांना आ�हान देणारd हd नवd 4े� आहे. याची 

वाटचाल आतां सुq करावयाची आहे. 



 

या नवराZयाचा @वचार करतांना Eशवछ�पतीं�या कारभारावर !काश टाकणा-या न�या न�या 

शोधसा[हOयाची मला आठवण येते. महाराजां�या आJाप�ांचा नुसता अ�यास केला तर� उ^यांचा 

!वास आपणांला `बनधोक करतां येईल. महाराजांनीं Oया काळीं एका आJाप�ांत सै�नकांना उ}ेशून 

Eल[हलd आहे, ''सै�नकांनो, शतेांत झmपाल ते�हां [दवे बंद कqन झmपा. उंद�र वात नेईल, पेटOया 

[द�यानd शते पेटेल. शतेक-यांची गंज पेटल� तर ते nहणतील, राZय Bवकhयांच ेकसलd, तुक°चdच 

आहे.'' सै)याच ेअ:धकार� शतेक-यांना छळतात, दःुख देतात, असd होतां कामा नये, ह� महाराजांची 

:चतंा होती. आज तशीच लोककFयाणाची :चतंा आपणांला वाहवयाची आहे. 

 

हd राZय आज �नमा-ण होत आहे असd आपण nहणतm. पण तसd पा[हलd तर आपण कांह� नवीन 

असd उOप)न कर�त नाह�ं, तर मो�या परंपरेचा जो वारसा या महारा"Yांत चालत आला आहे तोच 

आपण पुढd नेत आहmत. या आपFया महारा"Yा�या जीवनाचा मी @वचार करतो ते�हां मला चार 

त-हे�या परंपरा आठवतात. Oया �नर�नरा�या !विृOत आहेत. !थम मला आठवते ती आम�या 

मराठt साधसुंतांची परंपरा. मुfतेAवर-JानेAवरांपासून ते आज @वनोबांपयaत संतांची परंपरा 

समतेचा, )यायाचा व बंधुभावाचा संदेश देत असतांना मला [दसते आहे. @वनोबांच,े गाडगे 

महाराजांच ेबोल आपण ऐकले. संत तुकडोजी महाराज नागपूर भागांत तोच संदेश दे_याचd काम 

कर�त आहेत. दसुर� !विृOत वीर, पराjमी, राजकारणी पु9षांची आहे. �तचd !तीक छ�प�त 

Eशवाजी महाराज आहेत. अ)याया@व9\ दEलतांचा कैवार घेऊन लढ_याची महारा"Yाची �तसर� 

परंपरा आiण !विृOत महाOमा फुFयांनी आपणांला [दल� आहे. आiण शवेट�ं @व^वानां�या 

बु@\मOतेचा वापर देशासाठt कqन Oया मागा-नd वाटेल तो Oयाग हसतमुखानd सहन कर_याची 

राजकारणी !विृOत लोकमा)य [टळकांनीं या महारा"Yाला [दल� आहे. आपला हा जो वारसा आहे 

Oयाची आपणांला जाणीव ठेवावयाची आहे. जे�हां मी या न�या महारा"Y राZया�या खिज)याचा 

@वचार करतm ते�हां बदोबंBतांत असलेFया Oया �तजोर�ंत नाणd eकती आहे याचा @वचार मा�या 

मनांत येत नाह�ं. तर आम�या खिज)यांत जमे�या बाजूला हा जो मोठा वारसा नmदलेला आहे 

Oयाचाच @वचार मा�या मनासमोर उभा राहतो. हा वारसा जतन करणd मोठd  कठtण काम आहे. 

पैशाचा खिजना खचू-न टाकून मोकळा करता येतो. पण हा वारसा खच- करतां येत नाह�ं. तो 

बरोबर घेऊन आपणांला सदैव पुढd जावd लागतd, पुढ�या जबाबदार�ची जाणीव ठेवून पुढd जावd 

लागते.  

 

आज सकाळी मुंबईस धम-गुqं�या !ाथ-नेच ेआशीवा-द घेऊन येथd ये_याकDरतां मी �नघालm ते�हां 

Eशवनेर�ंनd माझd मन भqन गेलd. महारा"Yा�या तीन को[ट जनते�या मनांत आज Eशवनेर� आहे. 



�तची आठवण झाल� नाह�ं असd जागतd मराठt मन आज महारा"Yांत सांपडणार नाह�ं. Oया सवाaना 

या न�या महारा"Y राZयाचा गाडा चालवावयाचा आहे. या आनंदोOसवांत आपण धुदं असतांना 

कोणा�या मनांत काय तjार� आहेत Oया मला माह�त आहेत. मंजूर आहेत Oया तjार�, पण 

Oयाच Oया कुरकुर� कर�त राहून भागणार नाह�ं. नव महारा"Yा�या �नEम-तीकDरतां आपण आतां 

!�तJाब\ आहmत. या आनंदोOसवाची Bम�ृत nहणून या राZयाची जी मु�ा आnह�ं �निAचत केल� 

आहे, �त�यावर  

!�तप�च�ंलेखेव व:ध-"णु@व-Aववं[दता 

महारा"YBय राZयBय मु�ा भ�ाय राजते 

 

ह�ं Eशवाजी महाराजांनीं �नवडलेल�ं वाfयd आnह�ं घेतल�ं आहेत. याचा अथ-च हा कhं ह� राजसOता 

लोककFयाणाकरतां राबणार आहे. आपणांला आतां सामा)य जनते�या आशाआकां4ा पूण- 

करावया�या आहेत. Oयांना Eश4णाची भूक आहे. दोन वेळां Oयांना सुखानd, मानानd घास खावयाच े

आहेत. आiण ह� गरज पूण- करावयाची िजnमेदार� आपण घेतल� आहे. जनते�या या 

आशाआकां4ां�या पूतyचा 4ण आपणांला जवळ आणावयाचा आहे. हा !वास सोपा नाह�ं. पण 

!वास चालू झाला आहे. दमFयासारखd वाटलd आiण मैलाचा दगड पाहून उशी कqन झोपलांत तर 

कायमच ेझोपाल. तसd होतां कामा नये. या महारा"Yाला आतां महOOवाचीं कामd करावयाचीं आहेत.  

 

महारा"Yांत आज असलेFया सामािजक आiण राजकhय !वाहांचा पDरणाम महारा"Yा�या 

भ@वत�यावर होणार आहे. आज महारा"Yांत अनेक प4ोपप4 आहेत. ते प4 रा[हले पा[हजेत. ते 

प4 राहंू नयेत असd मी nहणणार नाह�ं. लोकशाह�चd राजकारण चाल@व_यासाठtं अनेक प4 असावे 

लागतात. पण फार प4 असणd हd देखील [हतावह नाह�ं. मी तर असd nहणेन कhं, पुढचीं अनेक 

वषI, �नदान �तसर� पंचवा@ष-क योजना पूण- होईपयaत तर�, प4ोपप4ां�या राजकारणाचा गmधळ 

येथd माजंू नये. !Oयेक प4ास Bवतःचd असd खास राजकारण असतd. परंतु येOया कांह�ं वषा-त तीन 

कोट�ं�या महारा"Yापुढd फfत एकच राजकारण आहे आiण तd nहणजे सवाaगीण @वकास साध_याचd 

राजकारण. महारा"Y�नEम-तीसाठtं Eशवशिfत �नमा-ण झाल� आहे तर ती कायम [टक@वल� पा[हजे. 

 

महारा"Yा�या @वकासासाठt सवाaनींच पुढd सरसावलd पा[हजे. कोणी[ह मागd राहतां उपयोगी नाह�ं. 

@वकासकाया-�या मो[हमेवर �नघालेले आपण Eसहंगड चढून आलm आहmत. या गडावqन पळून 

जा_याचा कोणी !यOन कर�त असतील तर Oयांना सांगावdसd वाटतd कhं, कmडा_यावर जसे सूया-जीनd 

मागच ेदोर कापले होते तसेच आता येथनू पळून जा_याच ेदोर के�हांच कापून, तोडून टाक_यांत 

आले आहेत. आतां पDरिBथतीचd आ�हान घेऊन पुढेच गेलd पा[हजे. लढंू eकंवा मqं या ईषIनdच 



आतां आपFयाला पुढd जावयाच ेआहे. तोच माग- आतां आपFयापुढd EशFलक उरला आहे. आतां 

आपFयाला परत eफरतां येणार नाह�ं. आपFया कतृ-Oवाला, आपFया शहाणपणाला हd आ�हान आहे. 

तd आपण Bवीकारलdच प[हजे. आजपयaत आपण अनेक सबबी सांगून वेळ माqन नेत होतm. पूवy 

आपण nहणत असूं कhं, परकhय सOता आहे, हात बांधलेले आहेत. नंतर nहणंू लागलm कhं, सव- 

मराठt भा@षक एक� नाह�ंत, गुजरातशीं हात जखडलेले आहेत, Oयामुळd आमची कुचबंणा होते. 

आतां ते[ह हात मोकळे झाले आहेत. आतां महारा"Yा�या कFयाणाचा Eसहंगड तुnहांला Bवतः�या 

कतृ-Oवावर िजंकावयाचा आहे. संकटd असतील पण Oयांना समोर जाऊन झलेFयाEशवाय तीं संपत 

नाह�ंत. Oयांना पाठ दाख@वल� कhं तीं अ:धकच पाठtशीं लागतात. nहणून या संकटांवर आपण 

आतां मात केल� पा[हजे. 

 

महारा"Yापुढd आज अनेक समBया आहेत. पण माझा असा अनुभव आहे कh, महारा"Yातील 

माणसाला !Aनाची ती±ता समजावून [दल� तर तो उOसाहाने उठतो. पण कत-�याची जाणीव [दल� 

नाह� तर तो पु)हा झोपतो. nहणून Oयाला आतां सां:गतलd पा[हजे कhं, 'तू आतां राजा आहेस.' 

दःुखांत असलेFया जनते�या जीवनावर सुखाची सावल� �नमा-ण करणd हd राजाचd काय- आतां 

!Oयेक मराठt माणसानd केलd पा[हजे. एकेक माणूस, एकेक मूल, हd सावल� देणारd झाड आहे असd 

मानून Oयास खतपाणी घातलd पा[हजे. येतीं पंधरावीस वषI पुरणारd असd हd काम आहे.  

 

आज सकाळपासून मा�या मनांत अनेक भावनांनीं गद{ कqन सोडल� आहे. तुnह� मला आपला 

कण-धार नेमला आहे. Oया नाOयाने मी बोलतm आहd; पण मनांत जबाबदार�नd वाकलm आहd. आजच े

हे आनंदसोह�याच ेचार [दवस �नघून जातील आiण मी जे�हां उ^यां @वधानसभdत बसेन, Oयावेळीं 

महारा"Yा�या भ@वत�यासंबंधीं�या कामाचा आपण अहवाल मागाल. लोकांना थोडd थांबा असd मला 

nहणतां येणार नाह�ं. ते nहणतील, वषा-नुवषI थांबलm. आतां थांबायला वेळ नाह�ं. हा कांह�ं मी 

तुnहांला उपदेश करतm असd समजूं नका, तर मा�या जबाबदार�च ेपडसाद जे मनांत उमटत आहेत 

ते शXदांनीं मी तुम�यासमोर उघड ेकर�त आहd. खपू मोठtं कामd करावयाचीं आहेत. �तसर� 

पंचव@ष-क योजना आतां आंखावयाची आहे. देशाची ह� �तसर� योजना आहे. पण एका अथा-नd 

महारा"Yात आपल� योजना मांडावयाची ह� प[हल�च सं:ध आहे. महारा"Yां�या कडकेपार�ंत पडणारा 

!Oयेक पा_याचा थdब आपFया शतेांतFया @पकांना पोचवावयाचा आहे. उ^योगधदें वाढवावयाच े

आहेत. उ^योगधदें, कारखाने ^या nहणून कोणी देत नाह�ं, तर जेथे दोन हातांच े�म उभे राहतात 

तेथd ते येतात. ते हात सव- जनतेच ेआहेत, सरकारच ेन�हेत. राZय nहणजे सरकार न�हे. सरकारd 

येतील आiण जातील. मी पु)हा एकदां तुnहांला आठवण देतm कhं, महारा"Y महारा"Y nहणून जd 

मी सारखd nहणतm आहd Oयाचा अथ- तुnह� ल4ांत �या. भारतीय संदभ- cि"टआड कqन मी 



महारा"Y nहणत नाह�ं. भारताबरोबर महारा"Y आपणांला मोठा करावयाचा आहे. भारत जगेल 

तरच महारा"Y जगणार आहे, वाढणार आहे. nहणून या Eशवनेर��या सा4ीनd आiण तुnहां सवाa�या 

वतीनd मी पु)हा एकदां सांगतm कhं, आम�या महारा"Y�य परंपरdत जd जd प@व� आiण उ�च असेल 

तd तd भारता�या उOथापनासाठtं आnह� देणार आहmत. जीं वैगु_यd असतील तीं आnह� 

आम�यापाशीं ठेवंू. 

 

मा�यापुढ�ल कामाचd मला तीन त-हेनd दश-न घडत आहे. उ^यां�या महारा"Y राZयाचा कारभार 

उOतम, चोख झाला पा[हजे आiण आपला लौeकक कायम रा[हला पा[हजे. दसुर� गो"ट, पंचवा@ष-क 

योजनेचd बाळ पाळ_यांत पाय दाखवून नवमहारा"Yाची �वाह� देणारd झालd पा[हजे; आiण �तसर� 

गो"ट आपण तीन भाऊ अनेक शतकांनंतर !थम एक� येत आहmत Oयांचd एकसंध मन तयार 

झालd पा[हजे. राजकhय, सामािजक, सा[हिOयक सव-च 4े�ांत एकाOम भावनेचा !यOन सवाaनी 

करावयाचा आहे. Oयाच बरोबर कांह�ं काळ - दहापंधरा वषI तर� - मला या महारा"Yांत औ^यो:गक 

शांतता हवी आहे. संपाची भाषा आपण बंद केल� पा[हजे. याचा अथ- तुम�यावर अ)याय, तुम�या 

अडचणी तुnह� मुका�यानd सहन करा�यात असd मी nहणत नाह�ं. आपFया हfकांसाठt तुnह� जqर 

भांडा; यशवंतरावांशीं भांडा, महारा"Y सरकारशीं भांडा. पण महारा"Yाचd राZय रांगतd आहे तmवर 

संपाची भाषा बोलंू नका. अ)याया@व9\ वापरावयाचd संप हd एकमेव हOयार आहे. तd वापरतांना 

महारा"Yाचा `�वार @वचार करा. 

 

मी आज येथd एक अपूव- योगायोगानd उभा आहd. महारा"Y राZयाचा उOसव Eशवछ�पतीं�या 

ज)म[दवशीं सुq होत आहे. Eशवनेर��या मा�यावर िजजामातो�ी बालEशवाजींना घेऊन उ�या 

आहेत. महारा"Yाला तd अमोल देणd देणा-या मातेचd मला दश-न घडलd आहे. Oयांतील मम-[ह आपण 

ल4ांत �या. िजजामातो�ी Eशवनेर�वर आFया हd या Bथळाचd परमभा�य. पण Oया आFया Oया 

वेळीं Oयां�या पाठtवर Oयांचचे वडील आiण भाऊ पाठलाग करत घोडदौडीनd येत होते हा इ�तहास 

आपण @वसqं नका. नवमहारा"Yा�या मागd Oयाच ेमामा �न आजोबा पाठलाग कर�त येत आहेत 

असd होतां कामा नये. आज स�या���या साि)न3यांत मराठt मन महारा"Yा�या इ�तहासानd भqन 

गेलd आहे. छ�पतींना ज)म देणार� Eशवनेर�, Oयांना पुनज-)म देणारा !तापगड आiण Oयांना 

राजEसहंासनावर बस@वणारा दगु-राज रायगड यां�या Bमतृींनीं तd मन भqन गेलd आहे. या सव- 

जु)या Bमतृींची प@व� आठवण कqन मी परमेAवराची !ाथ-ना करतm, 'देवा, आnहांला अशी दानत 

आiण शिfत दे कhं, हd महारा"Y राZय जनतेचd राZय होईल. तd राZय लोककFयाणाकDरतां झटेल 

आiण भारता�या नकाशावर�ल ता-यांत एका न�या तेजBवी ता-याची भर टाकhल.' मी तुnहांला 

पु)हा एकदां ध)यवाद देतो. 



Bवoनपूतyचा ऐ�तहाEसक 4ण 

 

आज�या �या ऐ�तहाEसक 4णीं पं�डत जवाहरलालजींच ेआभार मान_यासाठtं मी उभा रा[हलm 

आहd. अनंत काळपयaत चालणा-या महारा"Y राZयाला प[हला आशीवा-द दे_याकरतां भारताचा 

आजचा युगपु9ष येथd आला आiण Oयानd आnहांला आशीवा-द [दले. महारा"Yा�या लाख लाख 

जनतेतफI  मी जवाहरलालजींच ेलाख लाख आभार मानतm. महारा"Yांतील आnहां माणसांचd 

Oयां�यावर !ेम आहे. Oयां�यावर भिfत आहे. आiण आnह� आज Oयांना परत आAवासन देऊं 

इि�छतm कhं, महारा"Yाचd हd जd राZय �नमा-ण झालd आहे तd मराठt जनते�या कFयाणाचd काम तर 

कर�लच, परंतु मराठt भा@षकां�या जवळ जd दे_यासारखd आहे, Oयां�या जीवनाम3यd जd चांगलd 

आहे, जd उदाOत आहे, Oयाचा Oयाग जर करावयाचा असेल तर तो आnह� भारतासाठtं !थम कqं. 

कारण आमचा हा प[हFयापासून @वAवास आहे कhं, भारत रा[हला तर महारा"Y राह�ल, भारत 

मोठा झाला तर महारा"Y मोठा होईल. भारताचd आiण महारा"Yाचd [हत जे�हां एकqप होतd ते�हां 

भारत[ह मोठा होतो आiण महारा"Y[ह मोठा होतो, हा इ�तहास महारा"Yा�या रfतारfतांतनू 

Eभनलेला आहे. आiण nहणून मी गेFया चार आठ [दवसांम3ये !तीका�या qपानd सांगत आलm 

आहd कhं, भारताचd !तीक [हमालय आहे तर महारा"Yाचd !तीक स�या[� आहे. उंचउंच Eशखरd 

असलेला बफा-�छा[दत [हमालय हd भारताचd !तीक आहे, तर दोनशd - दोनशd, तीनशd - तीनशd इंच 

पावसाचा मारा आपFया डोfयावर घेणारा का�या फOतराचा स�या[� आमचd !तीक आहे. आiण 

जर कधीं भारता�या [हमालयावर संकट आलdच तर आपFया का�या फOतराची छाती 

[हमालया�या र4णाकरतां महारा"Yाचा स�या[� उभी कर�ल असd मी आपणांला आAवासन देऊ 

इि�छतो.  

 

पDर�म हा आज�या काळाचा युगधम- आहे आiण पं�डतजी, आपण आ हपूव-क आnहांला 

पDर�मा�या घामानd महारा"Y आiण रा"Y रच_याचा आज संदेश [दला आहे. हा मोलाचा संदेश 

आnह� आम�या अतंःकरणावर कोqन ठेवंू आiण यापुढd !Oयेक 4णीं तुnह�ं [दलेले आशीवा-द 

आiण तुnह�ं केलेलd माग-दश-न हे युगपु9षाच ेआशीवा-द आiण युगपु9षाचd माग-दश-न आहे �या 

c"ट�नd Oयां�याकड ेपाह_याचा आnह� !यOन कqं. 

 

आiण आतां आम�या जु)या परंपरांना अनुल4ूनच दDुरताचd �तEमर जावो हd वरदान मी मागत 

आहd. ह� आमची !ाथ-ना JानेAवरांनी आnहांला Eशक@वलेल� आहे. जd अमंगल असेल Oयाचा 

अधंःकार द�ुनयेवqन नाह�ंसा होवो व सOयाचा @वजय होवो, हd तOOवJान आiण हे आशीवा-द 

आnहांला आम�या संतांकडून Eमळाले आहेत. समानतेचd तOOव Oयांनीं आnहांला Eशक@वलd आहे 



आiण अ)यायाचा !�तकार करावयाला[ह Oयांनीं आnहांला Eशकवलd आहे. देशावर !ेम करावd आiण 

BवराZय आपला मं� मानावा, हा संदेश आnहांला आम�या नेOयांनीं [दलेला आहे. आiण या 

संदेशा�या पाAव-भूमीवर, महाOमा गांधींच ेकतृ-Oव आiण महाOमा गांधींचd �यिfतमOOव यांतून 

आपणां सवाaना Eमळालेला [द�य संदेश महारा"Y कधीं[ह @वसरणार नाह�ं याची �वाह� या 

परममंगल !संगीं मी आपणांस देऊं इि�छतm. 

 

महारा"Y राZयातफI , मराठt जनतेतफI  आiण �यिfतशः मा�यातफI  मी राZयपालजींच ेआiण 

पं�डतजींच ेआभार मानतो. आiण हा नवो[दत महारा"Y असाच वाढत राहो, Oयाचd तेज सतत 

वाढतd राहो आiण हd तेज भारता�या आiण मानवा�या कFयाणासाठtं खचy पडो अशी मी 

परमेAवराकड े!ाथ-ना करतm.   

 

सो�नयाचा [दवस 

 

आपFया पंत!धानां�या शुभहBतd आज पहाटे नवराZयाचd उ^घाटन झालd व Oयानंतर आतां हा 

नुकताच समारंभ पार पडला. अशा र�तीनd एकभाषी महारा"Y राZय व Oयाचd प[हलd सरकार 

अिBतOवांत आलd. 

 

सव- मराठt बांधव एका राZयांत यावते अशी मराठt जनतेची फार [दवसांपासूनची इ�छा होती. 

कांह�ं ऐ�तहाEसक घटनांमुळd मराठt लोक eकOयेक शतकd  �नर�नरा�या राZयांत @वभागले गेले होते. 

महारा"Y राZया�या �नEम-तीनd मराठt लोकांचd एकभाषी राZयाचd Bवoन आज साकार होत आहे. 

JानेAवरांनी एका वेग�या संदभाaत nहटFया!माणd हा खरोखरच ''सो�नयाचा [दवस'' होय. अशा 

वेळीं मराठt लोकां�या आनंदाला पारावार उरला नाह�ं यांत कांह�ंच आAचय- नाह�ं. गेFया काह�ं 

वषाaत महारा"Yांतील जनतेची जी @वचEलत अशी अवBथा झाल� होती ती आतां संपून महारा"Yाला 

यापुढd Bथयैा-च े[दवस येतील अशी आशा कर_यास मुळींच हरकत नाह�ं. Oयायोगd लोकांना आतां 

आपFया @वकासा�या !Aनांकड ेकटा4ानd ल4 देतां येईल व @वकासकाया-�या बाबतींत येणा-या 

�नर�नरा�या अडचणींना ते अ:धक पDरणामकारकपणd तmड देऊं शकतील. Oयाचबरोबर Zया 

^@वभा@षक राZयाची आतांच समािoत झाल� Oया�या सु�नयं`�त राZयकारभाराची परंपरा यापुढd[ह 

चाल@व_याची द4ता आपण घेतल� पा[हजे व Oयाची कh�त- अबा:धत राखल� पा[हजे. ते�हां या 

!संगीं यापुढd आपFयाला कोणकोणतीं कामd करावयाचीं आहेत व Oयासाठtं आपण आपल� 

मानEसक व इतर सव- c"�या कशी तयार� करावयास हवी या गो"ट�ची मनाशीं नीट उजळणी 

केल� पा[हजे. आपण आज एका न�या कालखडंांत !वेश कर�त आहmत व आपFया 



आशाआकां4ांचीं पूत-ता कqन घे_याचा 4ण आतां आला अशी जनतेची भावना आहे. न�या 

महारा"Y राZया�या ज)मानd आपFयाला भरभराट�च ेव सुखाच े[दवस येतील ह� सामा)य जनतेची 

अपे4ा यो�य अशीच आहे. हा जनते�या अपे4ापूतyचा 4ण जवळ आणणd हा महारा"Y राZयाचा 

मी मान`बदं ुमानतm. Oयाचबरोबर न�या राZयांत शासना�या ^वारd लोकांची अ:धक काय-4म 

र�तीनd सेवा घडले अशा !कारd शासनयं�णेची पुनघ-टना व सुधारणा कर_यास[ह आतांच चालना 

Eमळाल� पा[हजे. 

 

आपFयापुढd जे मूलभूत, आ:थ-क व सामािजक !Aन आहेत Oयांची यो�य ती उकल करावयाची 

असेल तर Oया !Aनांचा अiखल भारतीय संदभ- आnहांस @वसरतां येत नाह�ं, आiण nहणून 

महारा"Yाच ेनागDरक हे !थम भारताच ेनागDरक आहेत व नतंर ते महारा"Y�य आहेत याची 

जाणीव आnह� सतत ठेवंू.  

 

आतां महारा"Y राZयापुरतd बोलावयाचd nहणजे महारा"Yांतील लोकांनी Oयांचा धम-, जात अगर प4 

कोणता कां असेना, आपण सव- एकच बांधव आहmत असd मानलd पा[हजे. नवा महारा"Y�य हा 

केवळ मराठt भाषा बोलणारा न�हे, तर तो महारा"Yात राहतो व आपFया शfतीनुसार Oयाचd 

जीवन सम\ृ करतो असा !Oयेक माणूस हा महारा"Y�यच होय. 

 

मी मघां nहटFया!माणd आपल� शासनयं�णा ह� बदलOया कालमानास सुसंवाद� अशी असल� 

पा[हजे. समाजवाद� प\तीनd �नयोजन कर_यास आज आपण ब\पDरकर आहmत. आपल� 

शासनयं�णा ह� अशा !कार�या �नयोजनास पूण-पणे Eमळतीजुळती अशीच असल� पा[हजे, हd 

ल4ांत घेऊन स:चवालयसंघटनेची सुसंब\ अशा !कारd पुनर-चना कर_यांत आल� आहे. न�या 

महारा"Y राZयाचीं बारा खातीं असतील. या खाOयांच ेअशा र�तीनd गट कर_यांत आले आहेत कhं, 

शfय तm सव- संबं:धत बाबी एकाच खाOयाकड ेराहून �नण-य OवDरत घेतां येतील व 

खाOयाखाOयांतील प��यवहार अवाBतव वाढणार नाह�ं.  ामीण भागांतील सहकार� चळवळ आiण 

 ामपंचायतींचd काय- हd परBपरांवर अवलंबून असFयाकारणानd Oयांचा एका वेग�या खाOयांत 

समावेश कर_यांत आला असून या खाOयास 'सहकार व  ामीण @वकास खातd' असd नांव [दलd 

आहे. Oयाच!माणd स3यां�या साव-ज�नक बांधकाम खाOया�या कामाचd वगyकरण कqन 'इमारती व 

दळणवळण' आiण 'पाटबंधारे व वीज' असे Oयाच ेजे दोन सुBप"ट वग- पडतात Oयांनुसार ह�ं दोन 

वेगळीं खातीं कर_यांत आल�ं आहेत. 

 

@वदभ-, मराठवाडा, कmकण व द"ुकाळी भाग यां�या @वकासाकड े@वशषे ल4 पुर@व_यांत येईल व 



महारा"Y राZयाचd सरकार Oयांच े[हतसंबंध डो�यांत तेल घालून जपेल असd जd आAवासन मीं [दलd 

होतd Oयाचा मी या ऐ�तहाEसक !संगीं पुन9�चार करतm. Oयाच!माणे मंुबई�या नागDरकांनाच 

केवळ न�हे तर इतर सव- संबं:धतांना मी असd पु)हा आAवासन देतm कhं, या शहराचd बहुरंगी 

न�या राZयाचd सरकार सतत !यOन कर�ल. तसdच, नागपूर शहरांच ेमहOOव [टक@व_याचाच न�हे 

तर तd वाढ@व_याचा सरकारचा कटा4 राह�ल. 

 

आपFया पंचवा@ष-क योजनेचा सव- भर  ामीण भागांची सुधारणा कर_यावर दे_यांत आलेला आहे. 

 ामीण भागांत पु)हा नवचतै)य �नमा-ण कर_या�या 3येयास सरकार बांधलेलd आहे. या c"ट�नd 

शतेी�या उOपादनप\तीचd आध�ुनकhकरण करणd आiण  ामीण @वभागांम3यd @वजेचा !सार करणd, 

छो�या उ^योगधं^यां�या वाढ�स जोराची चालना देणd या काय-jमांना अ हfक दे_यांत येईल. 

शतेीसंबं:धत उ^योगधं̂ यां�या 4े�ांत सहकार� प\तीस !ाधा)य दे_याबाबत या शासनाचा आ ह 

राह�ल. 

 

Eश4णा�या बाबतींत, मा3यEमक Eश4णांत �यावसा�यक बाजूवर @वशषे भर दे_यांत येईल. हुशार 

@व^या�याaना Eश4णा�या बाबतींत कोणOया[ह !कारd अडचणी येऊं नयेत nहणून Eश"यवOृOया वगैरे 

मागाaनी सव- !कारd साहाªय कर_यांत येईल. Oयाच!माणे @वदभ- व मराठवाडा या भागांत स3यां 

Zया शै4iणक सवलती चालू आहेत Oयांत कपात करावयाची नाह�ं असd सरकारचd धोरण राह�ल. 

 

राZयकारभार इं जी�या ऐवजी आतां मराठtंत चाल@वणd कसd इ"ट व �नकडीचd आहे याची 

सरकारला पूण- जाणीव आहे. हा बदल कारभारांतील काय-4मतेस बाधा न येऊं देतां करावयाचा 

आहे. या काया-स चालना Eमळावी nहणून सरकार 'डायरेfटोरेट ऑफ लँ�वेजेस' अशा नांवाचd एक 

खातd ताबडतोब सुq कर�त आहे. Oयाच!माणd मराठt सा[हOय व इतर 4े�ांतील महOOवाच े

संशोधनकाय- यांना उOतेजन दे_याचा[ह सरकारचा इरादा आहे.  

 

लोक कोणOया भागांत राहत आहेत, Oयांची भाषा कोणती आहे eकंवा Oयांचा धम- कोणता आहे 

अशा @वचारास यिOकं:चत[ह थारा न देतां सव- वगा-�या व सव- जातीं�या लोकांना समान )याय व 

समान सं:ध !ाoत कqन देणd असdच सरकारचd नेहमीं धोरण राह�ल. केवळ ऐ�तहाEसक परंपरेमुळd 

nहणा, अगर पDरिBथतीमुळd nहणा, सुसंBकृत जीवन जगणd Zयांना अशfय झालेलd आहे अशा 

दEलतवगा-ची िBथ�त सुधार_याचा सरकार सातOयानd !यOन कर�ल. नवबौ\ां�या सवलतीं�या 

!Aनाचा मी येथd खास उFलेख कqं इि�छतो. धमाaतरामुळd Oयां�या कांह�ं अडचणी वाढलेFया 

आहेत याची मला जाणीव आहे. सामािजक वा आ:थ-क c"�या जे दबु-ल आहेत Oयांना साहाªय 



कर_या�या आपFया धोरणानुसार सरकार नवबौ\ांना सव- बाबतींत हDरजनां�या बरोबर�च ेसमजेल. 

अथा-त ्जेथd असd करणd राZयघटनेशीं @वसंगत होईल Oया बाबी याला अपवाद असतील. 

तसdच गांधीवधानंतर झालेFया दंगल�ंत Zयांची हा�न झाल� Oयांना [दलेFया कजा-पैकhं Oयां�याकड े

अ^याप येणd असलेल� सव- बाकh सूट दे_याचा �नण-य सरकारनd महारा"Y राZय उ^घाटना�या या 

!संगीं घेतला आहे. 

 

आपले राZय हd उ^योगधं̂ यां�या बाबतींत भारतांत सवाa�या आघाडीवर आहे. यामुळd राZयांतील 

उ^योगधं̂ यांचा केवळ राZया�याच न�हे तर सव- देशा�या अथ-�यवBथेवर भलाबुरा पDरणाम होतो. 

उ^योगधं̂ यांचा पाया बळकट असFयाखेर�ज आपFया पंचवा@ष-क योजना पूण-पणd यशBवी होऊं 

शकणार नाह�ंत. ते�हां अशा पDरिBथतींत औ^योगीकरणाची ग�त Zयामुळd रोखल� जाईल व 

रा"Yा�या अथ-�यवBथेवर अ�न"ट पDरणाम होईल असd कांह�ं[ह न करणd हd !Oयेक नागDरकांच े

कत-�य ठरतd. उOपादन सारखd होत राह_यासाठtं व Oयांत वाढ हो_यासाठt उ^योगधं̂ यांचा कारभार 

सुरEळत चालला पा[हजे. मालक व कामगार यांच ेसंबंध सलो�याच ेरा[हले पा[हजेत. थोडfयांत 

nहणजे औ^यो:गक आघाडीवर शांतता नांदल� पा[हजे. उ^योगधं̂ यांत जर सतत कलहाचd 

वातावरण राह�ल तर उOपादन चालू ठेवणdच मु"कhल होईल, मग वाढ@व_याची गो"ट तर सोडाच. 

ते�हां मालक व कामगार या दोघांस[ह )याªय होईल व सबंध समाजाचd[ह Zयानd [हत होईल अशी 

औ^यो:गक सं:ध �नदान पांच ते दहा वषI राहणd आ:थ-क !गती�या c"ट�नd अOयावAयक आहे. 

कारण अशा पDरिBथतींतच उOपादनाची वाढ �न@व-�नपणd होत राह�ल. मालक व कामगार हे दोघे[ह 

जे�हां समाजा�या बाबतींतील आपल� जबाबदार� ओळखतील ते�हांच हd सा3य करतां येईल. अशा 

!कारची औ^यो:गक सं:ध घडवून आण_यासाठtं मालक व कामगार यां�या !�त�नधींची एक 

पDरषद भर@व_याचा सरकारचा मानस आहे. 

 

देशा�या Bवातं|यासाठtं Zया थोर नेOयांनीं अखडं सायास केले व आपले !ाण खचy घातले आiण 

अशा र�तीनd Zया BवराZयाचीं फळd , Oयांची Bम�ृत आज या महान ्!संगीं कqन या नेOयांना व 

@वशषेतः रा"Y@पता महाOमा गांधी यांना आपण �\ांजEल वाहंू या. काय-�न"ठा व जनतेची सेवा ह�ं 

जीं उदाOत 3येयd Oयांनीं आपFयापुढd ठे@वल�ं तीं गांठ_याचा सतत !यOन कqनच आपण Oयां�या 

Bमतृीचा खरा आदर कqं. 

 

महारा"Yाची ह� भूEम अनेक संत, पराjमी वीर, Oयागी समाजसुधारक व @व^वान देशभfत यां�या 

वाBत�यानd पुनीत झालेल� आहे. संत JानेAवर, छ�प�त Eशवाजी महाराज, महाOमा Zयो�तबा फुले 

व लोकमा)य [टळक ह�ं आमची !ा�त�न:धक !तीकd  आहेत. Oयांनींच महारा"Yा�या संBकृतीची 



जोपासना केल� व �तचा वारसा आपFया हातीं [दला. हा अमोल ठेवा आपFया ©दयांत जपून 

ठेवणd व Oयाचा @वकास करणd हd !Oयेक मराठt माणसाचd आ^य कत-�य ठरतd. आज आपलd 

मराठt भाषी राZय Bथापन होत असतांना, आपFया देशाची भरभराट कर_यास व Oयाची कh�त- 

[दगंत पसर@व_यास आपलd शिfतसव-Bव देऊं अशी आपFयापैकhं !Oयेकानd !�तJा केल� पा[हजे. 

महारा"Yाची व भारताची सेवा कर_याचd ±त आज आपण घेऊं या व आपलd 3येय गांठ_याकर�तां 

शिfत व बु@\ दे अशी परमेAवराजवळ !ाथ-ना कqं या.  

 

नवीं v4�तजd 

 

... महारा"Yा�या भ@वत�याची ह� मोठtच मोठt, लांबच लांब सफर आहे... Oया सफर�ंतील आnह� 

!वासी आहmत... ह� सफर तुnहाआnहांला पुर� करावयाची आहे... ती सफर आज मला मा�या 

डो�यांसमोर [दसते आहे, @वजे�या !काशानd लखलखFयासारखी मला [दसते आहे... ती लांबची 

सफर आहे, क"टाची सफर आहे, उ^योगाची सफर आहे... पण ती परु� केल�च पा[हजे... कारण 

Oयांत जनतेचd कFयाण आहे... 

 

 

अ@वकEसत देशांचा आ:थ-क @वकास 

 

आज आपणांसार�या नामवंत अथ-शाB�Jां�या मेळा�यापुढd भाषण कर_याची मला सं:ध Eमळाल� 

ह� मा�या c"ट�नd अOयंत आनंदाची आiण भा�याची गो"ट आहे. मा�या भाषणास सु9वात 

कर_यापूवy आपणां सवाaचे महारा"Y राZयांत आiण इ�तहास!Eस\ अशा या पुणd शहरांत मी 

मो�या आनंदानd Bवागत करतm. 

 

शाB�ांतील !ग�त व दळणवळणांत झालेल� वाढ यामुळd अतंरासंबंधीं�या आपFया कFपना आज 

भराभर बदलत असून जग जणुं काय संकोच पावत आहे असd वाटतd. अथ-शाB�ा�या cि"टकोनांतून 

पाहतां, देशाची आ:थ-क व रा"Y�य एकाOमता घडून ये_यास यामुळd चांगल�च मदत झाल� आहे. 

एवढdच न�हे, तर मानवजातीचd [हत :चतंणा-या !Oयेक माणसापुढd जगा�या आ:थ-क 4े�ांत 

एकाOमता �नमा-ण कर_याचd जd Bवoन आहd तd साकार कर_यास[ह Oयामुळd एका अथा-नd जोराची 

चालना Eमळाल� आहे. 

 

आज�या पDरसंवादांत 'आ:थ-क @वकासाच ेमाग-' हा जो @वषय चचIसाठtं ठेव_यांत आला आहे 



Oयाचा आपFया या 3येयाशीं अगद�ं �नकटचा संबंध आहे. आपFयापुढ�ल या @वषयांतच सू:चत 

झाFया!माणd देशांतFया देशांत आiण Oयाच!माणd जगांतील !गत व अ@वकEसत रा"Yd यां�याम3यd 

समतोल आ:थ-क @वकास घडवून आण_याचd अनेक आ:थ-क माग- व प\�त असून समतोल 

@वकासाचd आपलd उ[}"ट सा3य कर_याकDरतां आपFयाला Oयांचा अवलंब करतां येईल. या सव- 

मागाaचा व प\तींचा सखोल अ�यास कqन Oयांतून आपFया उ[}"टा�या cि"टनd कांह�ं �निAचत 

Bवqपाच े�न"कष- काढणd हd आपणांसार�या तZJांच ेकाम आहे. तथा@प, आ:थ-क 4े�ांत आज 

आम�यासमोर असलेFया !Aनांबाबत मी माझ ेकांह� @वचार आपFया परवानगीनd आपFयापुढd 

मांडतm. 

आ:थ-क @वकासासंबंधी मी जे�हां @वचार करतm ते�हां मा�या मनांत प[हFयानd आiण !ामु�यानd 

कोणता @वचार येत असेल तर तो हा कhं, सबंध जगांतच उOप)ना�या आiण सुखसोयीं�या 

!माणांत फार मोठt @वषमता आहे. ह� @वषमता Oया Oया देशांतील कांह�ं वगाaपुरतीच मया-[दत 

आहे असd नाह�ं. जगांतील बहुसं�य देश आज अ@वकEसत असून सम\ृ व आ:थ-क c"�या !गत 

असलेले देश मा� आपFयाला कांह�ं खास हfक आहेत अशा समजुतीनd वागत असFयाचd आपणांस 

आढळून येतd. आज वBतुिBथ�त अशी आहे कhं, हे सधन देश अ:धक सधन व अ:धक !गत होत 

असून गर�ब देशांचा @वकास Oयां�या वाढOया लोकसं�यdमुळd एक तर थांबला आहे eकंवा तो 

अ�तशय मंद गतीनd होत आहे. !गत आiण अ@वकEसत देशांम3यd ह� जी @वषमता आहे ती कमी 

कर_या�या c"ट�नd उपाय शोधनू काढणd ह�च आजची खर� गरज आहे.  

 

आ:थ-क @वकासा�या अगंोपांगांची चचा- होणd आज आवAयक आहे. @वशषेतः आ:थ-क आघाडीवर 

जलद !ग�त कर_याचा Zया देशांनीं �नधा-र केला आहे Oयां�या बाबतींत तर अशा चचIची अ:धकच 

आवAयकता आहे. अथ-शाB�J या नाOयानd आपणांस याची जाणीव असFयाचd या पDरसंवादांत 

चचIस येणा-या @वषयांकड ेपा[हलd कhं [दसून येतd. या संदभाaत मला असd nहणावdसे वाटतd कhं, 

एखा^या देशाची आ:थ-क, सामािजक eकंवा राजकhय प\�त कोणती कां असेना, आ:थ-क 

@वकासांतील �नयोजनाचd महOOव Oया देशाला कळलd नसेल तर Oयाला आ:थ-क 4े�ांत !ग�त 

करणd फार अवघड जाईल. वBतुिBथतीचा @वचार करतां असd nहणणd चकुhचd होईल असd मला 

वाटत नाह�ं. या cि"टकोनाची अ@वकEसत रा"Yांना तर अ:धकच ज9र� आहे. या बाबतींत भारत 

खरोखरच सुदैवी nहटला पा[हजे. दोन पंचवा@ष-क योजना यशBवी र�तीनd पार पाडून �तस-या 

पंचवा@ष-क योजने�या उंबर�यावर आतां तो उभा आहे. भारतासार�या अ@वकEसत देशाला आ:थ-क 

�नयोजनाचd हd काय- !चडं Bवqपाचd वाटत असलd तर� �नयोजनाची आंखणी व अमंलबजावणी 

कर_याचd काय- Zयांनीं अगंावर घेतलd आहे Oयां�या c"ट�नd तो एक !कारचा रोमहष-क असाच 

अनुभव आहे. 



 

आपण Zया !Aनांची येथd चचा- करणार आहांत Oयांपैकhं कांह�ं !Aन, @वशषेतः शतेी, मनु"यबळ, 

नागर�करण व औ^योगीकरण हे !Aन आम�या देशा�या c"ट�नd अ�तशय महOOवाच े व 

िज�हा�याच ेआहेत. आम�या योजनांची अमंलबाजवणी कर�त असतांना आम�यापुढd उभा असलेला 

मु�य !Aन nहणजे अ)नधा)याचd अपुरd उOपादन व जEमनीवर पडणारा वाढता ताण हा आहे. 

शतेीची उOपादन4मता व शतेमालाचd उOपादन वाढ@व_यासाठtं उपाययोजना कर�त असतांना, 

जमीन@वषयक सुधारणां�या ^वारा, सामािजक व आ:थ-क समBया सोड@व_याच[ेह आnह�ं !यOन 

केले आहेत.  ामीण @वभागांतील बहुसं�य जनते�या c"ट�नd हे बदल अ�तशय महOOवाच ेव 

दरूगामी Bवqपाच ेआहेत. या राZयापुरतd बोलावयाच ेझालd तर जमीनधारणेवर आnह� लवकरच 

मया-दा घालणार आहmत. भारता�या इतर भागांत[ह हd तOOव Bवीकार_यांत येत आहे. तथा@प, 

केवळ या उपाययोजनेमुळd अ)नधा)याचा !Aन सुटणार नाह�ं, eकंवा जEमनीबाबत�या भुकेचा[ह 

!Aन सुटणार नाह�ं, असd खोल @वचारांतीं माझd मत झालd आहे. कारण अशा !कारd उपलXध 

होणार� जमीन  ामीण भागांतील बेकार भूEमह�न लोकांचा !Aन सोड@व_या�या c"ट�नd अगद�ंच 

अपुर� पडणार आहे. Oयाच!माणd  ामीण भागांतील लोकांनी शहरांकड ेधाव घे_यानd[ह जEमनीवर�ल 

ताण कमी होणार नाह�ं. कारण Oयासाठtं  ामीण भागांतून शहरांत येणा-या लोकांना कामधदंा 

Eमळून Oयां�यासाठtं पुरेशा सुखसोयी !थम उपलXध झाFया पा[हजेत. मा�या मतd अशा 

पDरिBथतींतून बाहेर पड_याचा एकच माग- आहे आiण तो nहणजे भारतांत कृ@ष-उ^योगांचा 

@वकास करणd हा होय. इतकd च न�हे तर जेथd अशीच पDरिBथती आहे अशा इतर सव- अ@वकEसत 

देशांना[ह याच मागा-चा अवलंब करावा लागेल. nहणून आपFयापुढd चचIसाठt येणारे 

जमीनसुधारणा, शहरांतील लोकसं�येची वाढ आiण औ^योगीकरण हे !Aन आम�या cि"टनd 

अ�तशय िज�हा�याच ेआहेत. प[हFया दोन पंचवा@ष-क योजना पार पाडून आnह�ं आम�या 

अग�तक झालेFया अथ-�यवBथेत @वकासाची !ेरणा �नमा-ण केल� आहे; आiण आतां �तस-या 

पंचवा@ष-क योजने�या दाराशीं आnह� आलm असून �तस-या योजनेचा काल हा !Oय4 'उ�डाणा'चा 

काल आहे असd आnह� मानतm. 

 

भारतासार�या अ@वकEसत देशांत आ:थ-क �नयोजना�या बाबतींत शासनाकडून हBत4ेप होतो अशी 

जी ट�का कर_यांत येते Oया ट�केचा मला येथd उFलेख करावासा वाटतो. या ट�काकारांना मला 

अशी @वनंती करावीशी वाटते कhं, Oयांनीं जगांतFया अ@वकEसत देशांची अथ-�यवBथा कशी 

अग�तक झाल� व Oयामुळd Oया देशांत कशी मेटाकुट�ची पDरिBथ�त �नमा-ण झाल� तd 3यानांत 

�यावd. या देशांतील लोकां�या गरजा भागणd मुि"कल होऊन बसFयामुळd साहिजकपणdच आपापFया 

!देशांची झटपट सुधारणा �हावी अशी �नकडीची मागणी आज ते कर�त आहेत. उदाहरणाथ-, आज 

तां`�क !गती�या पोट�ं जी !चडं शिfत �नमा-ण झाल� आहे �तचा पुरेपूर उपयोग कqन 



�यावयाचा झाFयास उ^योगधं̂ यां�या योजना फार मो�या !माणावर आंखा�या लागतील  व हd 

काम खाजगी भांडवलवाFयांना जम_यासारखd नाह�ं. @वशषेतः कांह�ं @वEश"ट सामािजक उ[}"टd 

सा3य करावयाचीं झाFयास तर हd अ:धकच खरd आहे. Oयाच!माणd Zया देशांची अथ-�यवBथा 

अग�तक eकंवा मागासलेल� आहे तेथd जलद @वकास घडवून आणावयाचा असFयास, �नदान 

सु9वातीस तर�, �नर�नरा�या उ^योगधं̂ यांची समतोल अशी वाढ कर_याकड े@वशषे ल4 देणd 

आवAयक असतd. अशा [ठकाणीं अ�नयं`�त आ:थ-क Bवातं|या�या तOOवावर आ:थ-क @वकास होऊं 

[दला तर उ^योगधं̂ यांची @वषम वाढ होईल व Oयामुळd आ:थ-क !गतीचा माग- पु)हा रोखला 

जाईल. 

 

या संदभा-त दसुर� एक गो"ट ल4ांत ठेवल� पा[हजे. ती nहणजे युरोपांत अठरा�या व 

एकोiणसा�या शतकांत झालेFया औ^यो:गक jांती�या मागा-नd जाणे अ@वकEसत देशांना शfय 

होणार नाह�ं. Oया देशांत औ^यो:गक jांतीमुळd उ^योगधं̂ यांत जो !चडं नफा झाला, Oयावर 

�नयं�ण ठेवणारा कोणता[ह सामािजक कायदा Oया वेळीं अिBतOवांत नसFयामुळd उOप)ना�या 

वांटणींत @वषमता �नमा-ण झाल�. तथा@प हा नफा पु)हा उ^योगधं̂ यांत गुंतवून उOपादन व 

Oयाचबरोबर आपला नफा वाढवीत राहणd Oयांना शfय झालd. या�या उलट अ@वकEसत देशांना 

आपले औ^यो:गक आiण @वकास@वषयक काय-jम अशा त-हे�या वषा-नुवषI सांठलेFया Eशलकh 

भांडवला�या आधाराEशवाय सुq करावयाच ेआहेत, आiण Oयाचबरोबर मागासलेल� अथ-�यवBथा व 

दाDर^² यांमधनू एकदम कFयाणकार� राZयाची सु9वात करावयाची आहे. याचाच अथ- असा कhं, 

औ^यो:गक c"�या पुढारलेFया देशांना लोकांचd जीवनमान वाढ@व_यास जो @वलंब लागला तो 

टाळून अ@वकEसत रा"Yांना एकदम आघाडी गाठावयाची आहे. 

 

अ@वकEसत देशांत भांडवलाचा संचय कसा करावयाचा हा असाच एक य4!Aन आहे. कांह� वेळां 

असd सुच@वलd जातd कh, मनु"यबळ ह� अ@वकEसत देशांची सवाaत मोठt संपिOत असून आ:थ-क 

@वकासाकरता लागणा-या भांडवलाऐवजीं या सुoत संपOतीचा पूण-पणd जर� नाह�ं तर� अशंतः 

उपयोग करतां येईल. असd केFयास रोजगार� वाढून  ाहकशfतींत वाढ होईल, परंतु उOपादनाची 

पातळी िBथर रा[हFयामुळd अशा पDरिBथतींत जनतेचd जीवनमान कसd वाढवावd ह� अडचण 

EशFलकच राह�ल. 

 

जगांतील अ@वकEसत देशांपुढे असलेFया या सव- अडचणींत आणखी एका अडचणींची भर पडल� 

आहे. ती nहणजे या देशांतील लोकांत सामािजक cि"टकोन व जीवन!विृOत यांत फार मोठt 

तफावत पडFयामुळd , देशा�या आ:थ-क !गती�या आiण सामािजक व राजकhय ऐfया�या 



मागा-तील ती एक धmड ठरल� आहे. ह� पDरिBथती बदल_यासाठtं कोणती उपाययोजना करावी हा 

!Aन या अ@वकEसत देशांना गेल�ं अनेक वषI भेडसावीत आहे. आतां हे देश लोकां�या राहणी�या 

मानांत कमींत कमी काळांत वाढ कर_या�या @वचारांनीं !ेDरत झाले असFयामुळd , आ:थ-क 

@वकासाचd काम सव-Bवीं खाजगी 4े�ा�या हातीं ते सmपवंू शकत नाह�ंत. 

 

मा� याचा अथ- असा नाह�ं कhं, आ:थ-क @वकासाची ग�त वाढावी nहणून अ@वकEसत देशांत 

हुकूमशाह� कारभार वा सांचबेंद राZय�यवBथा चालू करावी. मला जd कांह� �न4ून सांगावयाचd आहे 

तd हd कhं, अ@वकEसत देशांत मो�या !माणांवर उ^योगधदें वा औ^यो:गक !कFप सुq कर_यांत 

eकंवा Oयाची वाढ कर_यांत शासनानेच पुढाकार घे_याची आवAयकता असते.  

तुलनाOमक c"�या अ@वकEसत असलेFया देशांचा OवDरत आ:थ-क @वकास होणd हd !गत देशां�या[ह 

[हताचd आहे हd सांग_याची गरज नाह�ं. Eशवाय एखा^या भागाची अथ-�यBथा अग�तक व 

मागासलेल� असणd हd आ:थ-क c"�या पुढारलेFया देशां�या c"ट�नd[ह धोकादायक असतd.  

 

या पDरसंवादांत �नर�नरा�या !Aनांसंबंधीं अथ-शाB�ा�या तािOOवक भूEमकेवqन चचा- करतांना 

आपFया सव- आ:थ-क �यवहारां�या बुडाशीं असलेल� मानवी बाजू आपण नजरेआड होऊं देणार 

नाह�ं, अशी मला खा�ी आहे. या बाबतींत माग-दश-न कर_याचd काम जगांतील �नर�नरा�या 

रा"Yांचd !�त�न:धOव करणा-या आपणांसार�या तZJांचd व मानवतावा^यांच ेआहे. शवेट�ं अथ-शाB� 

हd एक सामािजक शाB�च आहे. ते�हां आपण कोणता[ह माग- अनुसरला तर� समाजाचd [हत हdच 

या शाB�ाचd अं�तम सा3य असलd पा[हजे.  

 

माझd भाषण संप@व_यापूवy आपणांसार�या मा)यवर तZJां�या मेळा�यांत उपिBथत राह_याची 

आपण मला सं:ध [दल�त Oयाब}ल मी आपले आभार मानतm. या पDरसंवादांत पु"कळच उपयुfत 

चचा- होईल याब}ल मला खा�ी आहे. आपFया काय-jमप`�केवqन आपणांसाठtं कांह� सांBकृ�तक 

काय-jम ठेव_यांत आला असून पु_या�या आसपास�या काह� !े4णीय Bथळांना[ह आपण भेट 

देणार आहांत. पDरषदेसाठtं मु}ाम बाहेqन आलेFया पाहु_यांना या काय-jमामुळd आम�या देशा�या 

सांBकृ�तक परंपरेचd ओझरतd दश-न होईल अशी मला खा�ी वाटते. 

 

पDरसंवादाचd उ^घाटन झाFयाचd मी जाह�र करतm व तो यशBवी होवो अशी शुभे�छा �यfत करतm. 

 

 

 



@वधायक कतृ-Oवास आ�हान 

 

न�या महारा"Y राZयासमोर असलेFया आ:थ-क, सामिजक आiण इतर समBयांची चचा- 

कर_याकरतां हा पDरसंवाद घडवून आणFयाब}ल इं�डयन कEमट� फॉर कFचरल ³hडम व साधना 

साoता[हक यांचd मी अEभनंदन करतm. 

 

महारा"Y राZया�या �नEम-तीसाठtं, मराठt भा@षक जनतेनd राजकhय 4े�ांत द�घ-काळपयaत उराशीं 

बाळगलेल� एक आकां4ा फल�पू झाल� आहे. मराठt भा@षक !देशांत सव-� जे उOBफूत- 

उOसवसमारंभ साजरे झाले Oयावqन समाजा�या सव- थरांतील लोकांनीं या राZयाचd eकती 

उOसाहानd Bवागत केलd आहे तd [दसून आलd. महारा"Yांत राहणा-या पण मराठt मातभृाषा 

नसलेFया लोकांनीं[ह या न�या राZयाचd �ततfयाच उOसाहानd Bवागत केलd आहे. हे आनंदोOसव व 

समारंभ-सोहळे आतां संपले असून महारा"Y राZया�या Bथापनेबरोबर आलेFया महOOवा�या 

समBयांचा @वचार आपFयाला आतां करावयास पा[हजे. 

 

मा�यापुरतd बोलावयाचd झालd तर मला असd सांगावdसd वाटतd कhं, न�या महारा"Y राZया�या 

Bथापनेमुळd मराठt भा@षक जनतेची एक द�घ-काल�न आकां4ाच फल�पू झाल� आहे एवढdच नाह�ं, 

तर महारा"Y राZयांतील लोकां�या मुOस}े:गर�स व @वधायक @वचारास Oयामुळd एक महान सं:ध 

उपलXध झाल� आहे; न�हd - एक !कारd आ�हानच [दलd गेलd आहे. 

 

खरोखर सव- वगाa�या व सव- थरांतील लोकांना हd एक आ�हानच आहे. शतेकर� व शतेमजूर, 

उ^योगप�त व औ^यो:गक कामगार, �यावसा�यक व बु@\जीवी वग-, �यापार� व �मजीवी समाज 

या सवाaनाच हd आ�हान आहे. वBतुतः Zयांना �यावसा�यक eकंवा बु@\जीवी वग- nहणून ओळखलd 

जातd Oयां�यावर तर या बाबतींत @वशषे जबाबदार� आहे. साव-ज�नक धोरणासंबंधीं�या सव- 

महOOवा�या !Aनांबाबत नेतOृव करणd हा Oयांचा अ:धकार आहे, तd Oयांचd कत-�यच आहे. 

समाजांतील इतर लोकांना Eश4ण व अनुभव यांचा जो फायदा Eमळाला नाह�ं तो Oयांना Eमळाला 

आहे. ते�हां बु@\जीवी वगा-नd पुढाकार घेऊन आज आपFयासमोर जे महOOवाच े!Aन आहेत Oयांची 

सांगोपांग चचा- केल� पा[हजे, Oयासंबंधीं @वEश"ट cि"टकोन बन@वले पा[हजेत आiण जनमत तयार 

केलd पा[हजे. 

 

महारा"Y राZयाम3यd आnह� जd काम करणार आहmत Oयाची [दशा अगद� Bप"ट आहे. रा"Y�य 

ऐfयास पोषक होईल अशा त-हेनdच आपणांस महारा"Y राZयांतील सव- वगाaचा @वकास व उ)न�त 



घडवून आणावयाची आहे. सामािजक एकाOमते�या बाबतींत आपले कांह� खास !Aन असून ते 

सोड@व_यासाठtं आपण यो�य ते उपाय शोधनू काढले पा[हजेत. न�या राZयामधले कांह� !देश 

आ:थ-क c"�या अ@वकEसत व मागासलेले आहेत. Bवाभा@वकपणdच Oयांचा @वकास ह� महारा"Y 

सरकार�या c"ट�नd खास @वचाराची बाब आहे. आ:थ-क c"�या मागासलेFया @वभागां�य�तDरfत, 

राZयांतील कांह�ं वग-[ह मागासलेले आहेत. Oयां�या !गतीसाठtं सु\ां आपणांस @वशषे !यOन केले 

पा[हजेत. या मागासलेFया वगा-त केवळ सामािजक c"�या मागासलेFया लोकांचाच न�हे तर 

आ:थ-क c"�या मागासलेFया लोकांचा[ह मी समावेश करतm. समान सं:ध ह� सामािजक )याया�या 

कFपनdतील महOOवाची बाब आहे. आiण nहणून बु@\ असून[ह केवळ पैशा�या अभावामुळd �तला 

वाव Eमळत नाह�ं असd होतां कामा नये. महारा"Yात अशा !कारd सवाaना सामािजक व आ:थ-क 

)याय Eमळेल अशी पDरिBथ�त �नमा-ण कर_यासाठtं आपण झटलd पा[हजे. 

 

सामािजक एकाOमतेचा हा एक !Aन झाला. OयाEशवाय महारा"Y राZया�या आ:थ-क @वकासाचा 

अOयंत महOOवाचा !Aन आपFयापुढd आहे. मुंबई @वभाग हा देशाम3यd उ^योगधं̂ यां�या बाबतींत 

आघाडीवर असFयामुळd , भारतीय संघराZयांतील औ^यो:गक c"�या महOOवा�या राZयांम3यd 

महारा"Y राZयाची गणना होते. साहिजकच न�या न�या औ^यो:गक उपjमांना चालना देऊन 

लोकांना अ:धका:धक रोजगार उपलXध कqन देणd हd या न�या राZया�या धोरणांचd एक महOOवाचd 

अगं राह�ल. नवीन औ^यो:गक उपjम सुq कर_या�या बाबतींत आपFयाला पु"कळच गो"ट�ंची 

अनुकूलता असFयाकारणानd उ^योगधं̂ यांची वाढ कर_याचा आiण तीसु\ां �तुगतीनd कर_याचा 

आमचा �नधा-र आहे. nहणून चालू उ^योगधं^यां�या @वकासासाठtं आiण नवीन उ^योगधं̂ यां�या 

Bथापनेसाठtं सव- !कार�या आवAयक Oया सोयी उपलXध कqन देणd हd या राZयाचd महOOवाचd 

काय- राह�ल. पाणीपुरवठा, दळणवळणाचीं साधनd इOया[द सोयी OवDरत Eमळंू शकतील अशा 

[ठकाणीं नवीन उ^योगधं^यांसाठt औ^यो:गक वसाहती व औ^यो:गक @वभाग Bथापन कर_याचा 

आमचा मानस आहे. @व^युOशfतीची वाढ कर_या�या c"ट�नd !यOन होत आहेत. ऑfटोबर १९६१ 

म3यd कोयनेची वीज Eमळ_यास !ारंभ होईल असा अदंाज आहे. Oयानंतर ठरा@वक टooयांनीं या 

योजनdतून आणखी वीजपुरवठा होत राह�ल. Oयामुळd @वजे�या बाबतींत या भागांतFया पDरिBथतींत 

पु"कळच सुधारणा होईल. उ^योगधदें व Oयांतून �नमा-ण होणारा रोजगार यांची वाढ कर�त 

असतांना सामािजक )यायाकड ेआपणांस दलु-4 करतां येणार नाह�ं. @वकास व सामािजक )याय 

या गो"ट� परBपर@वरोधी नाह�ंत. उ^योगधं̂ यांची वाढ व कामगारांना )याय या दो)ह� गो"ट� 

बरोबरच सा3य होऊं शकतात, न�हे सा3य झाFया पा[हजेत. एका बाजूनd उ^योगपतींनीं ख-या 

अथा-नd आपFया धं̂ यांत भागीदार असलेFया कामगारांच े)याªय हfक मा)य केले पा[हजेत आiण 

दसु-या बाजूनd औ^यो:गक कामगारांनीं EशBतीचd महOOव ओळखलd पा[हजे, व उOपादन4मता व 

वेतनाचd !माण यांमधील अपDरहाय- असलेले संबंध 3यानांत घेतले पा[हजेत. आपFया राZयांत 



औ^यो:गक सं:ध घडवून आण_याची �नतांत आवAयकता असून Oयासंबंधी अल�कड ेमी अनेकवार 

बोललm असFयाचd आपणां सवाaना @व[दत आहेच. अशा !कार�या संधीचा तपशील ठर@व_यासाठtं 

व Oया�या अमंलबजावणीची �यवBथा कर_यासाठtं पु"कळच @वचार@व�नमय करावा लागेल. परंतु 

यामागील हेतु मा� अगद�ं Bप"ट आहे व तो nहणजे औ^यो:गक वाढ व उOपादन4मता यांचा 

सामािजक )यायाशीं मेळ घालणd हा होय. या कFपनेला आकार व मूत- Bवqप दे_या�या कामीं, 

आपFया पDरसंवादांत जी मा[हती उपलXध होईल व जे @वचार पुढd येतील Oयांचd बहुमोल साहाªय 

होणार आहे. 

 

उ^योगधं̂ यांबरोबरच शतेीचा !Aन[ह आपFयासमोर !ामु�यानd आहे. कारण देशांतील इतर 

भागां!माणd आपFया राZयांत[ह शतेीचd 4े� @वBतीण- असून लोकसं�ये�या दोन ततृीयांश लोक 

शतेीवर अवलंबून आहेत. शतेी�या 4े�ांतील अनेक !Aन आपणांस सोडवावयाच ेआहेत. शfय 

असेल तेथd पाटबंधारे बांधून व इतर [ठकाणीं जEमनींतील ओल [टकवून धqन, जEमनीस हमखास 

पाणीपुरवठा उपलXध कqन देणd हा एक !Aन आहे. या c"ट�नd आnह�ं पाटबंधा-यां�या मोठमो�या 

योजना हातीं घेतFया असून अशाच !कार�या आणखी अनेक योजना हातीं घे_याचा आमचा 

@वचार आहे. बांधबं[दBताचीं व भूसंर4णाची अनेक कामd महारा"Y राZया�या कांह�ं @वभागांत 

मो�या !माणावर सुq असून इतर @वभागांत[ह तीं सुq �हावयास पा[हजेत. याबरोबरच 

सुधारलेFया जातींचd बी-बीयाणd पुर@वणd, रासाय�नक खतd, शतेी�या सुधारलेFया प\�त इOया[द 

बाबतींतील संशोधनाच े�न"कष- शतेक-यांपयaत पmच@वणd, यांसार�या अनेक गो"ट� शतेी�या 

उOपादनवाढ��या !Aनांशी �नग�डत आहेत. देशांतील इतर भागां!माणdच आपFया राZया�या 

अथ-�यवBथdत[ह शतेीला अOयंत महOOवाचd Bथान आहे हd आपण जाणतांच. 

 

शासनयं�णेबाबत जे अनेक !Aन आहेत Oयां�यासंबंधीं येथd स@वBतर चचा- कर_याची आवAयकता 

नाह�ं. गेFया कांह�ं [दवसांत मीं अनेकदां सां:गतलd आहे कhं, उOतम व चोख अशी शासनयं�णा 

�नमा-ण करणd हd महारा"Y राZयापुढ�ल एक महOOवाचd उ[}"ट आहे. या बाबतींत पूवy�या मंुबई 

राZयांतील कांह�ं उOतम परंपरांचा वारसा आपणांकड ेआला आहे. Oया परंपरा तशाच पुढd चालू 

ठेव_याचा व शfय झाFयास Oयांत भर घाल_याचा आमचा �नधा-र आहे. शासनयं�णdतील 

काय-4मता व सचोट� अबा:धत राखनू Bथा�नक कतृ-Oवाला व उपjमशीलतेला जाBतीत जाBत 

उOतेजन दे_याचा सरकारचा @वचार आहे.  ामपंचायती, सहकार� संBथा आiण इतर Bथा�नक 

BवराZय संBथा यांची वाढ करणd, सOता व अ:धकार यांचd वाढOया गतीनd @वकd ��करण करणd या 

गो"ट�ंकड[ेह सरकार सदैव ल4 पुरवील. शासनाची काय-4मता कायम ठेवून Bथा�नक कतृ-Oव व 



उपjमशीलता यांस चालना दे_या�या c"ट�नd योजना तयार कर_या�या कामीं[ह आपFया या 

पDरसंवादाची बर�च मदत होईल अशी मी अपे4ा करतm. 

 

यापुढd आपणांला जे अनेक महOOवाच े!Aन सोडवावयाच ेआहेत Oयां�याकड ेप4ीय eकंवा वगyय 

c"ट�नd पाह_याचd आपण शfय तm सोडून ^यावयास हवd. @वकास, सामािजक एकाOमता आiण 

सामािजक )याय ह�ं सव- राजकhय प4ांना मा)य अशींच उ[}"टd आहेत. मतभेद असलेच तर ते 

लहानसहान तपEशला�या बाबींसंबधीं असंू शकतील, eकंवा ह�ं उ[}"टd सा3य कर_याकDरतां eकती 

वेगानd पावलd टाकावींत यासंबंधीं सु\ां असूं शकतील. परंतु हे मतभेद कांह�ं गंभीर Bवqपाच े

nहणतां येणार नाह�ंत. nहणून सव- राजकhय प4ांनीं व �नर�नरा�या मत!णाल�ं�या पुरBकOयाaना 

रा"Y�य पुनर-चने�या काया-त सहकाय- दे_याचd आपसांत मा)य करावयास पा[हजे. �नदान Zया 

गो"ट� वाद Bत नाह�ंत Oयां�या बाबतींत तर� हd घडून यावयास पा[हजे. 

 

या पDरसंवादाचd उ^घाटन कर_याच ेआपण मला �नमं�ण [दलd Oयाब}ल मी आपला आभार� आहd. 

आपFया चचIमधनू बरdच उपयुfत माग-दश-न Eमळेल असा मला @वAवास आहे. आतांपयaत कांह�ंशी 

एकांडी, अEलoत व आOमसंतु"ट विृOत असलेFया बु@\जीवी वगा-ला रा"Y�य पुनर-चने�या कामीं 

!वOृत कर_याचd काय- यासार�या पDरसंवादानd साधेल, अशी मला आशा आहे. अशा !कारd या 

वगा-चd सहकाय- EमळाFयास पुनर-चने�या या काया-स जोराची चालना Eमळून Oयाचा @वकास होईल 

असा मी @वAवास !कट करतm व आपFया पDरसंवादास सुयश :च�ंततm.  

 

औ^यो:गक @वकासा�या समBया 

 

आपFया या 'महारा"Y �यापार� व औ^यो:गक पDरषदd'त सहभागी हो_यांत मला @वशषे आनंद होत 

आहे. कारण Zया !Aनासबंंधीं आपण @वचार करणार आहांत तो महारा"Yा�या आ:थ-क @वकासाचा 

!Aन मला व महारा"Y सरकारला अ�तशय िज�हा�याचा वाटतो. Bवातं|य!ाoतीनंतर�या तेरा 

वषाa�या काळांत !गती�या [दशनेd आपण बर�च वाटचाल केलेल� असल� तर�[ह आणखी बराच 

माग- अ^या@प आपFयाला आjमावयाचा आहे. हा माग- अनेक `बकट समBया, अडचणी आiण 

संकटd यांनीं भरलेला आहे हd, मला वाटतd, कोणी[ह नाकाqं शकणार नाह�ं. 

 

@वकासापासून होणा-या फाय^यांचा जे�हां !Aन उपिBथत होतो Oयावेळीं !थम आपलd गांव, नंतर 

Zया राZयांत आपण राहतm तd राZय, आiण शवेट�ं आपला भारत देश, या सवाa�या गरजा 

आपFया डो�यांपुढd उ�या राहून पु"कळ वेळां आपFया @वचारांचा गmधळ उडतो. अशा वेळीं, 



भारतqपी कुटंुबाच ेआपण एक घटक आहmत ह� गो"ट आपण !थम ल4ांत ठेवल� पा[हजे; आiण 

या भारतqपी कुटंुबाचd जाBतींत जाBत कFयाण साधेल अशाच र�तीनd आपण आपले सव- �यवहार 

आंखले पा[हजेत. भारताचd दःुख तdच आपलd दःुख आiण भारताच ेसुख तdच आपलd सुख, असd 

!Oयेकानd मानलd पा[हजे.  

 

तथा@प, याचा अथ- असा न�हे कh, आपण आपFया �नकटवतy @वभागाचा @वचारच कqं नयd eकंवा 

Bथा�नक साधनसामु ीचा उपयोग भरपूर !माणांत कqन घे_याचा आपला हfकच अिजबात सोडून 

^यावा. रा"Y�य !ग�त याचा �नःसं[द�ध अथ-च असा आहे कhं, Oयांत शfय तेवxया जाBत 

!माणांत Bथा�नक !देशांची !ग�त समा@व"ट असल� पा[हजे. कारण, अशा Bथा�नक !देशां�या 

एकूण !गतीमुळdच सबंध देशाची !ग�त सा3य करतां येते. Bथा�नक @वभागांचा @वकास ह� 

कFपना रा"Y�य @वकासाला @वरोधी असतेच असd नाह�ं. अशीं अनेक उदाहरणd आहेत कhं, जेथd 

Bथा�नक साधनसामु ीचा सु�यविBथत उपयोग कqन घे_यांत आFयामुळd रा"Yा�या @वकासाम3यd 

मोलाची भर पडलेल� आहे. वBतुिBथ�त अशी आहे कhं, ह� समBया Bथा�नक @वकास कhं रा"Y�य 

@वकास अशा Bवqपाची नाह�ं, तर देशाचा कोणता[ह भाग इतर भागां�या तुलनेनd फार मागd राहतां 

कामा नये अशा c"ट�नd देशाचा एकसंध @वकास घडवून आणणd हd या समBयेचd खरd Bवqप आहे. 

Zया!माणd एखा^या जहाजां�या तां�याची ग�त सवाaत कमी वेग असणा-या जहाजानd �नयं`�त 

होत,े अथवा सांखळीचा बळकटपणा हा जसा Oयांतील सवाaत कमजोर अशा द�ुयावरच अवलंबून 

असतो, Oया!माणd सबंध देशा�या c"ट�नd @वचार केFयास देशाचd साम�य- हd[ह Oयांतील सवाaत 

दबु�या घटकानdच �नयं`�त होत असतd असd [दसून येईल. nहणून, अ@वकEसत @वभागांचा व 

!देशांचा आपण !थम @वचार केला पा[हजे. Zया @वभागांत @वकासाची आवAयकता आहे, जे 

@वभाग @वकास4म आहेत, जे @वभाग Bवतः�या @वकासासाठtं !यOन कर_यास तयार आहेत, अशा 

@वभागांचd भौगोEलक Bथान, Oयांची भाषा, Oयांची संBकृ�त अथवा इतर बाबी �यांचा @वचार न 

करता आपण Oयांचा @वकास घडवून आणला पा[हजे. द"ुकाळी व अ@वकEसत @वभागांकड े@वशषे 

ल4 पुरवून आiण या @वभागांना अ:धक !गत झालेFया @वभागां�या बरोबर आणून संपूण- 

!देशाचा समतोल @वकास घडवून आणणd हd महारा"Y राZयाचd धोरण आहे. मूळ समBयेची 

आपणांस जाणीव होऊं लागल� आहे �याचd हd ^योतक आहे असd मी समजतm.  

 

आपFया राZया�या @वकासांत उ^योगधं̂ यांना जd महOOव आहे Oयाचा खास !पंच कर_याची 

आवAयकता नाह�ं. आपFया राZयाबाबत एक चमOकाDरक @वरोधाभास c"ट�स पडतो. तो असा कhं, 

या राZयाची राजधानी औ^यो:गक c"�या अ�तशय पुढारलेल� असून राZयांतलd फार मोठd  4े� 

अ^या@प अ@वकEसत अवBथdतच आहे. मंुबई शहराचा @वकास कर_यास �नर�नरा�या जमातींच ेव 



गटांच े!यOन कारणीभूत झाले आहेत या मताशीं मी संपूण-पणd सहमत आहd. आज�या मंुबईचd 

वैभव वाढ@व_यांत या सवाaनीं महOOवाची भूEमका बजा@वल� असून यापुढd[ह ते आपल� भूEमका 

बजावीत राहतील अशी मला आशा आहे. मंुबई ह� आज भारताचd साम�य- व भूषण आहे आiण 

�तला हd Bवqप !ाoत कqन दे_यांत या सवाaचा वांटा आहे. पण Oयाबरोबरच उ^योगधंदे 

चाल@व_यासाठt लागणार� बु@\ ह� कोणा एका जमातीचीच मfतेदार� असंू शकते अथवा एखा^या 

जमातींत �तचा अभाव असतो असd समज_याचd, मला वाटतd, कांह�ं कारण नाह�ं. @वEश"ट जमाती 

eकंवा गट यां�याजवळ कांह�ं @वEश"ट !कारची बु@\ असते हd �ी. देशमुख यांना मा)य नाह�ं. 

Oयां�या या मताशीं मी पणू-पणd सहमत आहे. महारा"Yांतील लोकांनीं Oया Oया काळांतील 

आवाहनास नेहमींच साथ [दल� आहे असd आपणांस [दसून येतd. सोळा�या आiण सतरा�या 

शतकांम3यd Oयांनीं रणांगणावर पराjम गाज@वले, `�[टश राजवट�ंम3यd वेगळdच :च� [दसलd; 

सरकार� नोकर�ंत Oयां�या बु\ीला चांगला वाव Eमळतो असd Oयावेळी Oयांना वाटलd. आतां 

उ^योगधं̂ यांची �नकडीची गरज ल4ांत घेतां @वJान व तां`�क 4े�ांतील कौशFय हBतगत कqन 

उ^योगधं̂ यांसंबंधींची आपल� जबाबदार� पार पाड_यास महारा"Y�य लोक तयार राहतील याब}ल 

मला मुळींच शंका नाह�ं. इतर अनेक 4े�ां!माणd उ^योगधं̂ या�या 4े�ांत[ह कोणा एका @वEश"ट 

जमातीची मfतेदार� असूं शकत नाह�ं. आiण मला खा�ी आहे कhं, अशा !कारची आOयं�तक 

Bवqपाची @वचारसरणी अ^या@प[ह कोठd  EशFलक असेल तर काळा�या ओघांत ती मुळींच [टकून 

राहणार नाह�ं. 

 

तथा@प, महारा"Yाचd पुरेशा !माणांत औ^योगीकरण घडवून आण_याचd काम पु"कळच मोठd   व 

`बकट आहे हd आपणांस मा)य करावd लागेल. औ^यो:गक 4े�ांत कांह�ं कारणांमुळd महारा"Y�य 

लोक पूवy अ भागीं चमकंू शकले नाह�ंत याचा मीं उFलेख केलेलाच आहे. तसdच, �यापारांत[ह ते 

आघाडीवर न�हते. उ^योगधं̂ यांना लागणारा अनुभव व तं� आपणांस अवगत होतd. 

सव-साधारणपणd �यापाराबरोबरच मोठे उ^योगधदें येत असतात. आतां �यापारा�या मागd 

उ^योगधं̂ यांत !वेश कर_याऐवजीं, महारा"Y�य लोकांना सरळच Oया 4े�ांत !वेश करावा लागेल. 

Oयामुळd न�या तं�ांची व न�या प\तींची गरज भासेल. थोडfयांत nहणजे, यासाठtं सवaकष आiण 

पराका"ठेच ेअसे !यOन करावे लागतील. 

 

लोक[हता�या c"ट�नd अशा !कारच े!यOन कर_यांत यावेत यासाठtं मी फार उOसुक असून असे 

!यOन यशBवी र�तीनd �निAचत करतां येतील असा मला @वAवास वाटतो. Oयासाठt सरकार सव- 

!कारची मदत देईल. @वजेचा व पा_याचा पुरवठा वाढवून, आiण रBते व इतर सव- सोयींनीं 

सुसZज अशा औ^यो:गक वसाहतींच ेजाळd तयार कqन, सरकार आपFया पर�नd हd काय- स3या 



पार पाडीत आहे. Oयामुळd उ^योगधं̂ यांची उभारणी व वाढ करणd सुलभ होईल. उ^योगधं̂ यां�या 

@वकासाम3यd सवाaत मोठt अडचण nहणजे भांडवलाची, @वशषेतः खेळOया भांडवलांची आहे, याची 

सरकारला जाणीव आहे. तथा@प, या बाबतींत[ह चालू व न�यानd �नघणा-या उ^योगधं̂ यांना 

बँकांकडून सुलभ र�तीनd मदत Eमळावी nहणून महOOवाचीं पावलd टाक_यांत आल�ं आहेत. Bटेट 

बँकेनd जॉइंट Bटॉक बँक व सहकार� बँका यां�या सहकाया-नd लहान उ^योगधं̂ यांसाठtं संघ[टत 

केलेल� कज-पुरव�याची योजना हd या बाबतींतले एक उदाहरण सांगतां येईल.  

 

तथा@प उ^योगधदें सुq कर_यास आकष-क वाटेल असd वातावरण eकंवा समाधानकारक पDरिBथ�त 

�नमा-ण हो_यासाठtं अ^या@प पु"कळच मजल मारावयास पा[हजे याची सरकारला जाणीव आहे. या 

बाबतींतलd आपलd कत-�य चांगFया र�तीनd पार पाडतां यावd nहणून उ^योगपतींपुढd असलेFया 

समBया, Oयां�या गरजा वगैरेसंबंधींची तपशीलवार आiण खा�ीलायक मा[हती सरकारजवळ असल� 

पा[हजे. यासाठtं सरकार आiण कारखानदार यां�याम3यd @वचार@व�नमय सतत चालू रा[हला 

पा[हजे. Oयामुळd कारखानदारां�या गरजांची सरकारला चांगल� कFपना येऊन Oयांचा @वचार[ह 

करतां येईल. महारा"Yा�या भूमीवर उ^योगाचd भ�य मं[दर उभार_यासाठtं, Zया बाबींत 

कारखानदारांना सरकारकडून माग-दश-न, मदत आiण उOतेजन हवd असेल अशा बाबींकड ेया 

पDरषदdत ल4 वेध_यांत येईल अशी मला आशा आहे. कारण, उ^योगधं^यां�या गरजा कोणOया 

आहेत हd नीट समजFयानंतर कारखानदारांना सा�यभूत होईल अशा !कारची योजना तयार करणd 

शfय होईल. एखादा नवीन उ^योगधदंा सुq करतांना अथवा जु)या उ^योगधं̂ याचा @वBतार 

करतांना जे �नर�नराळे !Aन �नमा-ण होतात Oयांचd Bवqप Bप"ट हो_यास अशा !कार�या 

योजनdमुळd मदत होईल. 

 

उ^योगधं̂ यांत सरळ !वेश कर_या�या उपjमांत आiण @वशषेतः शतेमालावर !ejया कर_या�या 

उ^योगांत, सहकार� संघटनेलां फार महOOव आहे. उ^योगधं̂ यांची सहकार� तOOवावर कशी 

पDरणामकारक संघटना होऊं शकते हd या राZयाने दाखवून [दलd आहे. या बाबतींत या राZयानd 

इतरांना अFपशा !माणांत कां होईना पण माग-दश-न केलd आहे व तd तसd आज[ह कर�त आहे, 

असd मीं nहटलd तर तd वावगे ठरणार नाह�ं. सहकार� तOOवावर चालू असलेFया या !ejया 

कर_या�या धं̂ यांना आ:थ-क बाजूपे4ां एक वेगळी अशी महOOवाची सामािजक बाजू[ह आहे आiण 

Oयाचब}ल मी आता बोलणार आहd. 

 

सहकार� चळवळ ह� मूलतः जनते�या !यOनांवर आधारलेल� असल� तर� सरकार[ह �तचd फार 

काळजीपूव-क संगोपन कर�त आहे. याचीं अनेक कारणd आहेत. Oयांपैकhं प[हलd कारण असd कhं, 



शतेक-याला उ^योगधं̂ यांत पैसे गुंत@व_यास लाव_याचा जवळजवळ हाच एक माग- आहे. दसुरd 

nहणजे,  ामीण भागांतील Bथा�नक साधनसामु ीचा उपयोग कर_या�या �नEमOतानd बाहेqन 

येणा-या भांडवलामुळd Oया भागांत जे !Aन �नमा-ण होतात ते Oयामुळd टाळता येतात. Eशवाय, 

Oयानd  ामीण व शहर� मFूयांत असलेलd अतंर न"ट होऊन शहरांतील व खे�यांतील लोक एका 

पातळींत येतात. उदाहरणाथ-, एखा^या सभdत मोठमोठे उ^योगप�त, कॉप¡रेश)सच े!�त�न:ध, 

सरकार� अ:धकार�, तं�J व इंिज�नअर यां�या बरोबर�नd शतेक-यांच े!�त�नधी[ह जे�हां डायरेfटर 

nहणून खां^यास खांदा लावून बसतात ते�हां  ामीण व शहर� हा भेद साहिजकच न"ट होतो. 

याEशवाय आणखी महOOवाची गो"ट nहणजे अशा !कारd वाढलेलd उOप)न सहकार� संघटनेमुळd 

शfय �ततfया जाBत 4�ेांत वांटलd जातd  व Oयामुळd ख-या अथा-नd समाजवाद� समाजरचनेचा 

उ}ेश सा3य होतो. 

 

भांडवल उभारणी�या बाबतींत सहकार� 4े�ांत eकती काय- होऊं शकतd हd या राZयांत �नघालेFया 

सहकार� कारखा)यांवqन [दसून येईल. या राZयाम3यd आतांपयaत तेरा सहकार� साखर कारखाने 

Bथापन झाले असून साखरे�या उOपादनास Oयांनीं सु9वात[ह केल� आहे. �तस-या पंचवा@ष-क 

योजने�या काळांत अशा !कारच ेआणखी बारा कारखाने उभार_यांत यावयाच ेआहेत. आपFयाला 

नवल वाटेल, पण सबंध भारतांत प[हला सहकार� साखर कारखाना उभार_या�या कामीं 

अहमदनगर�या एका गर�ब शतेक-याचचे !यOन कारणीभूत झाले आहेत. इतरांशीं सहकाय- कqन 

हा कारखाना उभार_या�या कामीं Oयानd अ�तशय पDर�म घेतले. अशाच !कारच ेउपjम आतां 

भात, तेल`बया, सरकh आiण इतर 4े�ांत[ह होऊं पाहत आहेत. सहकार� तOOवाच ेसमाजावर 

होणारे पDरणाम ल4ांत न घेतां[ह, �न�वळ औ^यो:गक अथ-कारणा�या cि"टकोनांतून जर� या 

!यOनाकड ेपा[हलd, तर�[ह सहकार� 4े�ांतFया या संघटनेनd शतेी@वषयक उ^योगधं̂ यांना क��या 

मालाचा �नयEमत पुरवठा कर_या�या कामीं उOतम काय- कqन दाख@वलd आहे, हd Bप"ट होतd. हा 

क�चा माल या धं̂ यांचा पायाच असून Oयाचा सतत पुरवठा होत राहतो याचd कारण हा क�चा 

माल उOपादन करणारेच वर�ल औ^यो:गक उपjमांच ेमालक असतात. दसु-या शXदांत सांगावयाचd 

nहणजे सहकाराचा अवलंब करणारा शतेकर� हा या शतेी@वषयक उ^योगधं̂ यांतला उOपादक[ह 

असFयामुळे औ^योगीकरणा�या !ejयdत साहिजकच काय-4मता व ग�त �नमा-ण होते. पDरणामी 

खे�यापा�यांतून अशा !कारच ेउ^योगधंदे �नघ_यास आतां सु9वात झाल� आहे आiण अथा-तच ह� 

Bवागताह- अशीच गो"ट आहे. 

 

सहकार हd सरकारचd एक लाडावलेलd मूल असून सहकारालाच सरकार उठसूठ पुढd कर�त असतd 

असा एक आरोप केला जातो. पण Oयांत कांह� त�य नाह�ं. !Oयेक पातळीवर औ^योगीकरणास 



चालना दे_याचा सरकारचा जो �नधा-र आहे, Oयाचचे केवळ ^योतक असे हे वर�ल !कारच े!यOन 

आहेत. इतर 4े�ांत[ह !ग�त कर_या�या बाबतींत सरकार �ततकd च आBथापूव-क !यOन कर�त आहे 

व Oयासाठtं पुढd [ह शfय ते सव- !यOन कर�ल, असd मी या !संगीं आAवासन देऊं इि�छतm. 

 

औ^योगीकरणा�या या संदभाaत आणखी एका महOOवा�या !Aनाचा मी उFलेख कqं इि�छतm. 

शहरांतील वाढOया कामगारवगा-ला काम पुर@व_याचा एक मोठाच !Aन आज आपणांसमोर उभा 

आहे.  ामीण भागांतील लोकसं�यdत दर वष द�ड टffयानd वाढ होत,े तर नागर� @वभागांतील 

लोकसं�येत Oयाच काळांत चार टffयांनीं भर पडते असा अदंाज कर_यांत आला आहे. याचाच 

अथ- असा कhं, दर वषy एक ल4 साठ हजार या!माणd �तस-या योजने�या काळांत शहर� 

कामगारां�या सं�यdत साठ लाखांनीं भर पडले. स3यां�या बेकार��या !Aनाला हात लावावयाचा 

नाह�ं असd nहटलd तर� कामगारां�या एवxया वाढOया सं�येला रोजगार पुर@व_याचा हा !Aन कांह�ं 

लहान नाह�ं. पंचवा@ष-क योजने�या @वकास काय-jमामुळd `बगरशतेकh धं̂ यांतील ब-याच 

कामगारांना कामधदंा Eमळेल अशी अपे4ा असल� तर� या नवीन शहर� कामगारांना रोजगार 

पुर@व_याची जबाबदार� खाजगी 4े�ांतील कारखाने व Oयांतून उOप)न होणारे दªुयम उ^योगधंदे 

यांनाच Bवीकारावी लागणार आहे. 

 

आजचd युग हd तं�@व^येचd व BवयंचEलत यं�ांच ेयुग आहे. ते�हां अकुशल आiण अEशv4त 

कामगारांपे4ां सुEशv4त कामगारांचीच ज9र� अ:धक भासणार आहे. nहणून आवAयक Oया तां`�क 

Eश4णा�या सोयी उपलXध कर_याचा या सरकारनd आपFया पर�नd कसोशीनd !यOन केला असून 

Oयासाठtं �तस-या पंचवा@ष-क योजनdत[ह मो�या !माणांत तरतूद कर_यांत आल� आहे. तथा@प, 

औ^योगीकरणा�या बाबतींत सरकार कर�त असलेFया !यOनांनासु\ा मया-दा असFयाकारणानd या 

बाबतींतल� मु�य जबाबदार� खाजगी 4े�ावरच पडते.  

 

औ^योगीकरणासंबंधीं�या समBयांचा @वचार करतांना समाजावर Oयाच ेकाय पDरणाम होतात 

याचा[ह @वचार करणd आवAयक आहे. कारण आ:थ-क व सामािजक समBयांची उकल एकमेकांवर 

अवलंबून असून Oयांचा एकमेकांवर �निAचतच पDरणाम होतो, मग तो पDरणाम !Oय4 असो 

अथवा अ!Oय4 असो. अनेक सामािजक समBयांचा आ:थ-क बाबींतून उगम होतो हd िजतके खरd, 

�ततकd च अनेक आ:थ-क समBयांना सामािजक पDरिBथ�त कारणीभूत होत असते हd[ह खरd आहे. 

सबंध मानवी समाजाचd कFयाण हd आपलd अ�ंतम 3येय असून आ:थ-क @वकास हd तd 3येय सा3य 

कर_याचd एक साधन आहे. Oयामुळd सामािजक समBयां�या संदभाaत आ:थ-क समBयांची पाहणी 

करणd आवAयक ठरतd.  



�या @वषयांसंबंधीं बोलतांना मी एका गो"ट�कड ेआपलd ल4 वेधू ंइि�छतm. कापडधं̂ यांतील कांह� 

:गर_या आज बंद पडFया असून अनेक कामगार व Oयां�या कुटंुबीय मंडळींवर Oयामुळd मोठd  

संकट ओढवलd आहे. या :गर_या गैर�यवBथेमुळे बंद पडFया कhं भांडवला�या अभावी बंद पडFया, 

अथवा Oयांची यं�सामु ी �न9पयोगी झाFयामुळे बंद पडFया, यासंबंधीं�या कारणमीमांसdत 

आज�या �या !संगी Eशर_याची ज9र� नाह�ं. परंतु एवढd मा� खरd कhं, मोठमो�या :गर_या व 

कारखाने जर बंद पडू ंलागले आiण अनेक लोक Oयामुळd रBOयावर उघड ेपडू ंलागले तर Oयाच े

सामािजक पDरणाम फार ती± व दरूगामी होतात. ते�हां यापुढd अशी पDरिBथ�त �नमा-ण होऊं नये 

nहणून कांह� तर� माग- शोधनू काढणd आवAयक आहे. अगद�ं डबघाईस आलेFया :गर_या अमाप 

पैसा खच- कqन चालू ठेवणd यो�य होईलसd [दसत नाह�ं. नवीन :गर_या काढणd हाच यावर उपाय 

असFयाचd आढळून येईल. परंतु अशा :गर_यांची उभारणी भfकम पायावर झाल� पा[हजे व Oया 

�यविBथतपणd चाल@वFया पा[हजेत. तसdच, Oयांनी काळा�या गरजा भाग@वFया पा[हजेत. खाजगी 

4े�ांतील उ^योगपतींनीं या गो"ट�ंचा गंभीरपणे @वचार कqन Oयासंबंधीं एखाद� योजना करावी असd 

मला वाटतd. या @वEश"ट !Aनांचा संबंध राZय सरकारपे4ां कd � सरकारशींच अ:धक येत असला 

तर� Oयामुळd आपण Oयांचा @वचार कqं नये असd मा� नाह�. 

 

आतां मी आपFया राZयाशीं खास संबं:धत असलेFया आणखी एका गो"ट�कड ेया !संगीं आपलd 

ल4 वेधू ंइि�छतm. भारतांत होणा-या कापसा�या उOपादनापैकhं पंचवीस टfके कापूस या राZयांत 

@पकतो nहणून येथील कापसाचd पीक सबंध देशा�या आiण @वशषेतः या राZया�या c"ट�नd फार 

महOOवाचd ठरतd. तथा@प, अEलकड ेकापसाचd उOपादन घटलd आहे आiण nहणून आपण Oयासंबंधीं 

@वचार करणd आवAयक आहे. आपFया देशा�या व राZया�या आ:थ-क �यवBथdत या @पकाला 

असलेलd मोठd  महOOव ल4ांत घेऊन कापसाचd एकर�ं उOपादन कसd वाढेल या !Aनाचा आपण 

@वचार करणd [हताचd ठरेल. 

 

औ^यो:गक @वकासासंबंधीं�या माBटर oलॅनब}ल मला फार @वBतारानd बोल_याची आवAयकता 

नाह�ं. कारण तो आतां सवाaना पDर:चत आहे असd मी समजतो. मीं मागd सां:गतलdच आहे कhं, हा 

माBटर oलॅन nहणजे या !Aना�या बाबतींतील अ�ंतम शXद न�हे. अ:धका:धक औ^यो:गक 

@वकास घडवून आण_यासाठt सरकार द4 असFयासंबंधींचd तd एक !तीक आहे. औ^यो:गक 

4े�ांतील सव- @वभागांना क��या मालाचा सतत परुवठा होत राहून औ^योगीकरणाची ग�त Zया 

योगd कायम राह�ल अशा !कारची दमदार योजना अ�ंतम Bवqपांत तयार कर_या�या c"ट�नd 

आपण सूचना व कFपना मांडा�यात अशी आमची अपे4ा आहे.  



मीं आपला बराच वेळ घेतला आहे. आतां कांह� औपचाDरक र�Oया बोलून मी आपला अ:धक वेळ 

घेऊं इ�छtत नाह�ं. तुnह� जो @वचार@व�नमय कराल तो तुम�या c"ट�ने आiण या राZया�या 

c"ट�नd यशBवी होवो अशी स[द�छा �यfत कqन महारा"Y �यापार� व औ^यो:गक पDरषदेचd मी 

मो�या आनंदाने उ^घाटन करतm.  

 

 

कmकण�या @वकासाचा !Aन 

 

आज�या या अ�तशय महOOवा�या !संगीं, कmकण @वभागा�या !�त�नधींनी मला बोला@व_याइतका 

मा�यावर @वAवास दाख@वला Oयाब}ल मी Oयांचा अOयंत आभार� आहd. आiण बोला@वFयानंतर 

कामाची सु9वात[ह फारच चांगल� केल� आहे. शासना�या !�त�नधीकडून थलै� घे_याकDरतां Oयाला 

बोलावतात, पण आपण थलै� देऊन सु9वात केल� आहे याब}ल मी आपणांस मनःपूव-क ध)यवाद 

देतm. 

 

योजने�या 4े�ांतला एक @वधायक !यOन, आiण अOयंत महOOवाचा !यOन nहणून आज�या या 

पDरषदेचd महOOव मा�या c"ट�नd फार आहे. आiण �या !संगी बॅ. नाथ पै यां�यासार�या न�या 

कmकणाचा !�त�नधी आज माग-दश-न कर_याकरतां येथd आला आहे ह� सु\ां मा�या c"ट�नd 

अ�तशय Bवागताह- अशी घटना आहे. 

 

कmकण @वकासाचा !Aन हा जसा एक महOOवाचा !Aन आहे तसाच तो कांह�ंसा दखुावलेला !Aन 

आहे याची मला जाणीव आहे. आiण nहणून या @वकासा�या !Aनाकड ेजाBतींत जाBत @वधायक 

c"ट�नd आiण वाBतवते�या भूEमकेवqन पाह_याचा आपण !यOन करावयास पा[हजे. आपण 

मंडळी या पDरषदेम3यd आपFया सव- !Aनांचा @वचार याच भूEमकेवqन कराल व Oया�या पाठtमागd 

ह� @वधायक cि"ट ठेवाल अशी मला आशा आहे आiण तसा माझा @वAवास[ह आहे.  

 

कmकणचा !Aन पाठtमागd कां पडला या !Aनाची मीमांसा कदा:चत ्अ�यासकाला यो�य वाट_याचा 

संभव आहे. इ�तहासकारा�या c"ट�नd[ह कदा:चत ्तो महOOवाचा @वषय ठर_याचा संभव आहे. परंतु 

आज आiण उ^यां यां�याशीं Zयांचा संबंध आहे अशा मंडळींना मी एवढ�च न£ @वनं�त कर�न कhं, 

या मीमांसेम3यd जा_यापे4ा कोकण @वकासाचा !Aन �यवहाय-ते�या भूEमकेवर �निAचतपणानd 

आiण वेगानd कसा सोड@वतां येईल, याचा @वचार कर_याची cि"ट आपण आपFयासमोर ठेवावी. 



आजकाल [हदंBुतान�या @वकास योजनांचा @वचार करतांना, अनेक वेळां वाBतवता व @वधायक 

विृOत या दोन भूEमकांचा @वचार कर_याचा !संग येतो. योजनांचा @वचार करणा-या सव-च 

मंडळींना सव- [ठकाणीं, मला वाटतd, या c"ट�नd @वचार करावा लागत असेल. मी कांह� या 

@वषयांतला तZJ नाह�ं, nहणून या गो"ट�संबंधीं मी येथd कांह�ं बोलंू इ�छtत नाह�ं. परंतु आज या 

देशाम3यd योजनांचा @वचार करणार� जी मंडळी आहेत, Oयांचा @वचार अ:धका:धक 

वBतुिBथ�त�न"ठ असा होऊं लागलेला आहे यांत शकंा नाह�ं. 

 

प[हFया आiण दसु-या पंचवा@ष-क योजनांनीं आपल� सफर जर� पुर� कर�त आणल� असल�, तर� 

योजनेचा @वचार आiण आचार ह� गो"ट आपFया देशाम3यd नवीन अशीच आहे. तर� सु\ां ह� 

सफर कर�त असतांना OयांतFया कांह� ठाम गो"ट�ंचा @वचार देशाकडून �निAचतपणd Bवीकारला 

जातो आहे. या बाबतींत येणारा अनुभव व Oयांतून �नमा-ण होणा-या कांह�ं नवीन गो"ट� आपणांस 

Bवीकारा�या लागत आहेत आiण Eशका�या[ह लागत आहेत.  

 

@वकासाचा @वचार करतांना Zया 4े�ांम3यd, Zया भागाम3यd, Zया !देशाम3यd @वकास करावयाचा 

आहे, Oयां�या c"ट�नd @वकासाचा @वचार �हावयास पा[हजेच. परंतु Oयाचबरोबर Zया गो"ट�ंचा 

आपणांस @वकास करावयाचा आहे तो कोणOया हेतनूd करावयाचा आहे, याचा[ह @वचार योजने�या 

@वचारांम3ये �हावयास पा[हजे. 

 

हा जो दसुरा @वचार आहे तो गेFया पांचदहा वषाaम3यd !ामु�यानd डो�यापुढd येऊं शकला नाह�ं, 

आजपयaत आला नाह�ं, ह� गो"ट खर� आहे. आiण nहणून योजने�या @वचाराम3यd !ादेEशक 

@वकासाचdच अगं असतd असा समज �नमा-ण झाला. Oयामुळd मी असd पाहत आहd कh, योजनांचा 

@वचार करणा-या माणसां�या मनाम3यd[ह या @वचारालाच हFल�ं जाBत !ाधा)य येऊं लागलd आहे.  

 

कोणOयाह� राZयाम3यd उOपादनाची जी वाढ होते, जे उ^योगधदंd �नघतात Oयांचा @वचार कqन 

Oया राZया�या @वकासाची !ग�त सरासर��या प\तीनd दाख@व_याचा एक माग- आहे. परंतु हा 

वाढलेला @वकास Oया राZयांतील सव- !देशांत eकती पोहmचला �या[ह @वचाराला स3यां !ाधा)य  

Eमळत आहे. एवढdच न�हे तर !देशांम3यd @वकासाचा हा @वचार पोहmचFयानंतर समाजा�या 

�नर�नरा�या थरांत हा वाढलेला @वकास कोठवर जाऊन पोहmचला, हा[ह @वचार आतां महOOवाचा 

होऊं लागला आहे. आiण nहणूनच कmकण�या @वकासाचा !Aन कांह�ंसा दखुावलेला !Aन आहे 

असd जd मीं nहटलd, Oया�या पाठtमागd कांह�ं अशंीं हd कारण आहे. या !Aनाची ऐ�तहाEसक मीमांसा 



थोडीफार करतां येईल, पण मी Oया मीमांसdत जाणार नाह�. आपण[ह गेलां नाह�ंत तर� चालेल 

असd मला वाटतd.  

 

मा�या c"ट�नd, Zया !देशाचा @वकास करावयाचा असतो Oया !देशांतFया कांह�ं बाबींचा @वचार 

करणd आवAयक असतd. OयाEशवाय Oया !देशा�या @वकासाचा आपणांस @वचार करतां येणार नाह�ं. 

�नसगा-नd Oया !देशाला [दलेलd मनु"यबळ आiण इतर साधनसामु ी या दो)ह�ंचा @वकासा�या 

!Aनांत !ामु�यानd @वचार करावयास पा[हजे. या c"ट�नd कmकण�या @वकासाचा @वचार करतां 

कmकण ह� एक भा�यवान भूEम आहे असd मला वाटतd. कांह�ं बाबतींत �नसगा-नd Oया�यावर 

अ)याय केला आहे असd आपणांस सकृ}श-नीं वाटतd. पण Zया बाबतींत हा अ)याय झाला आहे 

असd आपFयाला वाटतd, Oयाच बाबी कmकण�या फाय^याचीं आiण शोभेची Bथानd ठरल�ं आहेत 

असा आतांपयaतचा अनुभव आहे.  

 

कmकणचd प[हलd महOOवाचd साधन nहणजे कmकणचीं माणसd असd मी मानतm. कmकणाम3यd 

कत-बगार, बु@\मान असd मनु"यबळ आहे, पण Oयाला आपFया बु@\मOतेचd व कतृ-Oवाचd पाणी 

दाख@व_याकDरतां कmकणची सरह} ओलांडावी लागते ह� गो"ट कांह�ंशी खर� आहे. परंतु 

@वकासा�या कुठFया[ह योजनेम3यd माणूस हा अ�तशय महOOवाचा भाग आपण मानला पा[हजे. 

कारण @वकास हा जर� @वकासाचीं साधनd �नमा-ण कर_यामुळd मु�यतः होत असला तर� Oया 

साधनांचा वापर करणारा जो मनु"य आहे Oयाचा @वकास ह�च योजनdतील शवेट�ं फार महOOवाची 

गो"ट असते. @वकास योजनdत Oयाला Eमळणारd Eश4ण ह� एक मोठt मानवी !ejया असून �तला 

फार महOOव आहे. या c"ट�नd अल�कडचे ऐकलेल� एक मजेदार गो"ट आपणांस मला सांगावीशी 

वाटते. ह� गो"ट भूदान काय-कOयाaनीं मला सां:गतल� असून �त�यांत Eशक_यासारखd बरdच आहे. हे 

काय-कतI शतेी�या उOपादनाचीं व सहकार� शतेीचीं तOOवd समजावून दे_याकDरतां एका मागासलेFया 

भागांत गेले होत.े तेथd गेFयानंतर एकदोन [दवसां�या �मांनी Oयांनीं एक छोट�शी सभा घेतल�. 

डmगरपठाराला ह� सभा बसल� होती. सभेला सु9वात होतांच सहकार� शतेीचीं तOOवd आiण शतेी�या 

उOपादनाचीं महOOवाचीं मूFयd Oयांनीं सभdतFया लोकांपुढे सांगावयाला सु9वात केल�. सकाळची वेळ 

होती. इतfयांत Oया कोव�या उ)हाम3यd Oया डmगरपठारावqन दोनचार ससे पळत असतांना 

सभdतील लोकांनी पा[हले. आiण Oयाबरोबर सहकार� तOOवांचा आiण शतेी�या उOपादना�या @वचार 

सोडून देऊन ते सगळे लोक Oया सशां�या पाठtमागd पळत सुटले. कारण Oयांनीं असा @वचार केला 

कhं, हd घेतलेलd सहकार� तOOव आiण यांतून वाढणारd शतेीचd उOपादन हd पुढ�या वषy eकंवा 

Oया�या पुढ�या वषy के�हांतर� पदरात पडणार आहे. आज सं3याकाळची मेजवानी �या 

सशां�यावरच होणार आहे. लहानशीच गो"ट आहे. परंतु तींत पु"कळसd त�य आहे. कारण शवेट�ं 



आnह� Zयां�यामाफ- त काम करणार आहmत Oयांना Oया कामाम3यd कसा रस �नमा-ण होईल हा 

!Aन योजने�या बाबतींत फार महOOवाचा असा !Aन आहे. परंतु या !Aनाचा @वचार कmकण�या 

लोकां�या c"ट�पुढd [दसत नाह�ं. कmकणचा माणूस ह� कmकणची खर� संपिOत असून Oया�याकड,े 

मीं आतांच जी गो"ट सां:गतल� �त�यांतील तOOव ल4ांत घेऊन, आपण आतां आपल� cि"ट 

वळ@वल� पा[हजे.  

 

कmकण�या कांठtं हेलावणारा महासागर आiण Oयाचा eकनारा ह� तुमची दसुर� मोठt संपिOत आहे. 

तुम�या पूवIस उभा असलेला स�या[� हा Oया�या पठारावर�या लोकां�या सपंOतीचd साधन होऊन 

बसला आहे. परंतु Oयांनd आणून [दलेला भरपूर पाऊस हा �नदान रOना:गर��या बाबतींत तर� कधीं 

कधीं कांह� लोकांना शापासारखा वाटतो. कारण Oयामुळd जमीन वाहून जाते व पाठtमागd फfत 

कातळ EशFलक राहतात, खडकाळ जमीन EशFलक राहते. Oयामुळd रOना:गर�म3यd शतेीचा 

�यवसाय हा फfत नाममा� �यवसाय रा[हलेला आहे.  

 

ह� जी कmकणची साधनसंपिOत आहे आiण या Zया अडचणी आहेत Oया 3यानांत घेऊन 

कmकण�या @वकासाचा आपण @वचार केला पा[हजे. �या पDरषदेनंतर आपण �न�वळ योजनांची  

अनेक पानांची एक याद�च तयार केल� तर आपण आपलd काम संपूण-पणd केलd असd मी nहणणार 

नाह�ं. अथा-त ्योजने�या कामाम3यd योजनांची याद� हा एक महOOवाचा भाग आहे. कारण 

OयाEशवाय माणसाला आपण काय केलd पा[हजे तd समजत नाह�ं. परंतु @वकासाची जीं महOOवाचीं 

साधनd असतात Oयांची वाढ कर_या�या c"ट�नd आपण काय केलd पा[हजे हा महOOवाचा @वचार 

योजना करणा-या माणसां�या पुढd असतो. आiण Oया c"ट�नd आपण आपFयापुढd , 'वeकa ग पेपस-' 

असा Zयाचा आपण उFलेख केला, असे कांह�ं पेपस- मांडले पा[हजेत. आपFयाजवळ जीं साधनd 

आहेत Oया साधनांपैकhं कोणOया महOOवा�या साधनांचा उपयोग आपFया कmकण�या @वकासासाठtं 

होणd शfय आहे याचा आपण @वचार केला पा[हजे.  

 

कmकणच ेतीन वेगवेगळे भाग आहेत. रOना:गर� हा एक वेगळा भाग मानला पा[हजे. कुलाबा-

ठा_याचा वेगळा भाग मानला पा[हजे. रOना:गर�म3यd, �न�वळ राजकhय eकंवा ऐ�तहाEसक 

कारणांमुळd न�हे, तर सामािजक पDरिBथती�या कारणांमुळd , दv4ण रOना:गर� आiण उOतर 

रOना:गर� असे भाग पडतात. ह� गो"ट, कांह�ं भाग पाड_या�या c"ट�नd न�हे, तर पDरषदेपुढd 

असणा-या काया-चा अदंाज घे_यासाठtं, मी आपFया नजरेसमोर आणंू इि�छतm. या c"ट�नd 

कmकणच ेजे @वEश"ट !Aन आहेत Oयांतून माग- काढ_यासाठtं, कmकणचा समु�eकनारा, �तथd 

पडणारा पाऊस, तेथd असणार� मनु"यसंपिOत, तेथील जEमनीचा एकंदर कस आiण तेथींल 



पDरिBथ�त यांचा @वचार कqन कmकण�या @वकासाच ेकाय-jम शवेट�ं �निAचत करतां येतील. 

आnह� मनाम3यd नुसOया @वकासा�या योजना आiण मनोराZयd मांडFयानd @वकासा�या योजना 

�निAचत करतां येणार नाह�ंत. 

 

मा�या मतानd कmकण�या @वकासा�या c"ट�नd तीन-चार गो"ट� महOOवा�या आहेत. पुरा�या 

�नEमOतानd मी जे�हां कmकणाम3यd गेलm ते�हां तथेील पुरांचा !Aन मा�या मनांत अ:धक �नकडीनd 

आला, मला तो तांतडीचा !Aन वाटला. मी कmकणाम3यd अनेक वेळां गेलm आहd. Eशवाय मी अशा 

गांवचा आहd कhं, जd गांव कmकणची पावसा�याची उतारपेठ आहे. पावसा�यांम3यd क-हाडहून 

:चपळूण, खेड, दापोल�कड ेजाणा-या माणसांच ेतांड�ेया तांड ेमीं मा�या लहानपणीं पा[हले आहेत. 

उ)हा�याम3यd �तथला आंबा खा_याकDरतां आiण दौरे कर_याकDरतां मीं कmकणाम3यd पु"कळच  

फे-या मारFया आहेत. परंतु पावसा�यांत पुरानd वेढलेलd, पीक वाहून गेलेलd कmकण मीं अगद�ं 

अल�कड ेnहणजे फfत गेFया वषyच पा[हलd. आiण Oयावेळीं मा�या ल4ांत आलd कhं, सगळीं 

कत-बगार माणसd आiण `बनकत-बगार माणसdसु\ां, कत-बगार�साठtं िजFहा सोडून बाहेर गेलेल�ं 

आहेत. Oयामुळd रOना:गर��या आ:थ-क जीवनाम3यd एक !कारची अग�तकता Zयाला nहणतात 

अशा !कारची िBथ�त �नमा-ण झाल� आहे. 

 

ते�हां रOना:गर�चा @वकास करावयाचा असेल, तेथील आ:थ-क जीवन संप)न करावयाचd असेल, तर, 

Zया!माणd कांह�ं िजवंत पा_याच ेझरे असFयाEशवाय नद� वाहंू शकत नाह�ं Oयाच!माणd, येथd 

िज�हा�या�या Zया कांह� शिfत असतील Oया मोक�या केFया पा[हजेत. तसd करणd nहणजेच 

मा�या मतd आज�या कmकण�या @वकासाचा पाया घालणd आहे. सग�या गो"ट�ंची, दहा-पंधरा-वीस 

वषाaत होणा-या कामांची एक याद� पुढd मांडून जर आपण आपलd समाधान कqन घेणार असाल, 

तर आपण तd समाधान घेऊं शकतां. पण मा�या c"ट�नd आज Zया मूलभूत !Aनाचा @वचार 

करावयास पा[हजे तो हा आहे कhं, कmकणचा @वकास कर_या�या c"ट�नd जी साधनसंपिOत 

कmकणाम3यd आहे �तची शिfत मोकळी �हावी nहणून जे महOOवाच ेतीन-चार !Aन असतील 

Oयां�या बाबतींत आपण काय केलd पा[हजे, OयाकDरतां आपण कोणती योजना आंखल� पा[हजे, 

याचा आपण @वचार केला पा[हजे. आपण �या c"ट�नd या मु�य !Aनांचा @वचार कराल अशी मला 

आशा आहे. 

 

मा�या मतd कmकण�या @वकासा�या c"ट�नd Zया दोनचार महOOवा�या गो"ट� आहेत, Oयांचा 

उFलेख कqन मी माझd उ^घाटनाचd भाषण संप@वणार आहd. !Oयेक भागा�या c"ट�नd अशा कांह�ं 

योजना असतात कhं, Oया योजना शवेट�ं Oया भागांतFया लोकां�या भावनां�या !तीकाOमक अशा 



झालेFया असतात. nहणून सव-साधारणपणd @वकासयोजनांचा उFलेख कर_याचा जर� माझा @वचार 

नसला तर� दोनतीन महOOवा�या गो"ट�ंसंबंधांने मला बोललd पा[हजे. Oयांतील प[हल� महOOवाची 

गो"ट कmकण�या रेFवेसंबंधीं आहे, दसुर� कmकणांतील जलवाहतुकhसंबंधीं आहे आiण �तसर� 

कmकणांतील रBOयांसंबंधीं आहे. कmकण�या रेFवेचा उFलेख, �न�वळ सरकारची बाजू आपFयापुढd 

मांडावी अशा c"ट�नd मीं केलेला नाह�ं. कारण कmकण�या @वकासाकDरतां जर कोणती महOOवाची 

गो"ट आज हो_याची आवAयकता असेल तर ती कmकण�या रेFवेची आहे. रेFवे वाहतूक आiण 

रBOयांची वाहतूक या बाबतींत कmकण�या c"ट�नd जी एक !कारची बं[दBत पDरिBथती �नमा-ण 

झाल� आहे �तला वाट मोकळी कqन EमळाFयास कmकणांत जी एक मूळ शिfत आहे �तचा 

@वकास �हावयाला माग- सांपडले, हा महOOवाचा मूळ @वचार मला मा)य झाला आहे. आiण 

nहणून कmकण�या रेFवेबाबत जे�हां जे�हां सं:ध आल� ते�हां ते�हां शासनामाफ- त आiण 

�यिfतशः[ह मी सतत !यOन कर�त आलm आहd.  

 

कmकण�या बंदरांचा[ह !Aन असाच महOOवाचा आहे. पुरा�या वेळीं जे�हां मी कmकणांत गेलm होतm 

Oयावेळीं खा�या भqन गेलेFया मीं पा[हFया. आiण खा�या भरFया याचd कारण बंदरd भरल�ं 

आहेत हd आहे. आज खा�यांतून :चखल काढणd eकतपत �यवहाय- eकंवा शfय आहे याची मला 

शंका आहे. परंतु बंदरd :चखलापासून मुfत झाल�ं पा[हजेत यासंबंधीं कुणा[ह @वचार� माणसाला 

शंका अस_याचd कारण नाह�ं. nहणून या कामासाठt यो�य मागा-ने आnह�ं !यOनाला सु9वात केल� 

आहे. 

 

तीच गो"ट रBOयांची आहे. @वकासाचा हा[ह एक महOOवाचा माग- आहे. [दवा-दासगांव रेFवे 

झाFयानd रOना:गर�चा !Aन संपूण-पणd सुटेल असd मी मानत नाह�ं. खर� गो"ट अशी आहे कhं, 

रOना:गर� िजF�याचा भूगोल मा�यापे4ां तुnहांला जाBत माह�त आहे. येथील ह�ं खोर�ं Oया Oया 

खो-याम3यd असलेFया !Oयेक गांवाशीं जmपयaत महOOवा�या रBOयांनी जोडल�ं जात नाह�ंत, 

तोपयaत रOना:गर�चd खरd मन मोकळd होणार नाह�ं असd मला वाटतd. आiण nहणून छो�या छो�या 

रBOयां�या देणगीची, Zयाला नेटवक-  ऑफ रो�स nहणतात �तची, रOना:गर�ला फार आवAयकता 

आहे. अथा-त ्Oयासाठtं बर�ंच वषI !यOन करावा लागेल. 

 

आiण समु�eकना-यावरचा हा म�छtमार�चा धदंा, तो[ह @वचार कर_यासारखा आहे. छो�या छो�या 

[ठकाणी यासार�या इतर अनेक उ^योगधं̂ यांची वाढ करतां येणd शfय आहे. मो�या 

उ^योगधं̂ यांचा @वचार �ी. वदI यांनीं येथd मांडला. पु"कळ धं^यांचीं Oयांनीं नांवे सां:गतल�ं. ते 



यांतले तZJ आहेत. ते Oयांचा @वचार करतील. परंतु छो�या छो�या शहरांत उ^योगधं̂ यांना 

लागणार�ं साधनd पुर@व_याची गो"ट महOOवाची आहे असd मी मानतm.  

 

आiण दसु-या एका गो"ट�चा मी आतां येथd उFलेख करतm. उFलेख nहण_यापे4ां आपण Oयाला 

घोषणा nहटलd तर� माझी Oयाला कांह�ं हरकत नाह�ं. रOना:गर��या मा�या माग�या दौ-यानंतर 

स^यःपDरिBथतीचा @वचार कqन जाह�रपणd एक गो"ट मी बोललm होतm. ती अशी कhं, देशावर�या 

िजF�यांनीं कांह�ं काळ आपल� !ग�त थांबवून कmकणच ेमहOOवाच े!Aन सोडव_याकDरतां Oयाग 

करावयाची तयार� दाख@वल� पा[हजे. माझी ह� एक भावना होती आiण Oया c"ट�नd मी कांह�ं 

!यOन कर�त होतm. असा !यOन कर�त असतांना आnह� या �नण-याला आलm आहmत कhं, ^@वतीय 

पंचवा@ष-क योजनdत अतंभू-त केलेFया योजनांवर खच- होणा-या पैशांपैकhं Oया योजने�या काळांत जो 

पैसा EशFलक राह�ल Oयांतील एक कोट� 9पये रOना:गर�, ठाणd आiण कुलाबा या िजF�यांतील 

रBOयांसाठtं, बंदरांसाठtं आiण म�छtमार��या धं̂ यांसंबंधीं�या कामासाठtं ^यावेत व योजने�या 

रा[हलेFया दोन वषाa�या काळाम3यd या तीन महOOवा�या कामांसाठtं[ह एक कोट� 9पयांची रfकम 

खच- करावी. अशा !कारचा �नण-य सरकारनd नुकताच घेतलेला आहे.  

 

मी ह� फfत कामाची सु9वात आहे असd मानतm. याच [दशdने जर आnह� !यOन कर�त गेलm तर 

तुnह�ं जो @वधायक !यOन सुq केलेला आहे तो ख-या अथाaने यशBवी होईल, आiण कmकण 

@वकास पDरषदे�या माग-दश-नाचा पाठपुरावा या राZयाच ेदसुरे @वभाग[ह करतील अशी मी आशा 

करतm. कारण कmकणचा @वकास �हावा हd जसd मा�या मनांत आहे, Oयाच!माणd या राZयांतील 

!Oयेक @वभागाचा @वकास �हावा अशी आपल� अपे4ा असल� पा[हजे. !ादेEशक @वकासा�या 

पाठtमागची ह�च कFपना आहे. नुसता देश मोठा होऊन भागत नाह�ं, तर वेगवेग�या [ठकाणीं, 

वेगवेग�या घरांत राहणारा माणूस @वकEसत झाला पा[हजे. @वकासा�या पाठtमागची आमची ह� 

भूEमका आहे. आiण याच @वचारा�या भूEमकेवqन आnह� हा !यOन कर�त आहmत. मला मा�या 

मया-दdत शfय होईल तd सहकाय- मा�याकडून आपणांला Eमळेल असd मी आपणांला आAवासन 

देतm आiण आपण हा सुq केलेला !यOन ख-या अथा-नd होवो अशी !ाथ-ना कqन या पDरषदेचd 

उ^घाटन झालd असd मी औपचाDरक र�Oया जाह�र करतm. 

 

�तस-या पंचवा@ष-क योजने�या उंबर�यावर 

 

@वदभा-�या @वभागीय @वकास पDरषदे�या सभेस हजर राह_याचा आजचा माझा हा प[हलाच !संग 

आहे. आज या सभेला या @वभागाच े@वधान पDरषदdतील, @वधान सभdतील आiण लोकसभdतील सव- 



!�त�न:ध हजर असतांना मला येथd उपिBथत राह_याची ह� सं:ध Eमळाल� Oयाब}ल �यिfतशः 

मला फार आनंद वाटतो. नवराZया�या �नEम-तीनतंर @वकासा�या बाबतींत जे कांह�ं तािOOवक व 

शासकhय !Aन आपFयापुढd उभे रा[हले आहेत Oयासंबंधींच ेमाझ े@वचार मी आपFयापुढd मांडू ं

शकलm तर ते उपयुfत होतील असd वाटFयावqन या सभेचd आमं�ण मीं मो�या आनंदानd 

Bवीकारलd. दसुर� गो"ट अशी कhं, नवमहारा"Yा�या �नEम-तीनंतर महारा"Yांतील �या !मुख शहरांत 

मी !थमच येत आहd. Oया c"ट�नd[ह तुम�या आiण मा�या भेट�ला मी अ:धक महOOव देतm. 

 

गेFया तीन-साडतेीन वषाa�या काळांत @वकास@वषयक कायाaत जी !ग�त झाल� Oया !गतीचा संपूण- 

आढावा घेणारा महOOवाचा अहवाल डॉ. शखे यांनीं आतांच आपFयापुढd ठेवला आहे. Oयांतील कांह�ं 

गो"ट� आपFयाला पDर:चत असतील, तर कांह�ं कदा:चत ्नवीन[ह असतील. परंतु अशा सभे�या 

वेळी काया-चा संकEलत आढावा घेणd आवAयक असFयाकारणानd महOOवा�या काय-jमाची qपरेषा 

अहवाला�या qपानd आपFयापुढd ठेव_यांत Oयांनी औ:चOय दाख@वलd आहे यांत शंका नाह�ं. या 

अहवालांत मला आणखी भर घालतां येणार नाह�ं असd नाह�ं, पण केवळ अहवालाम3यdच आपला 

सव- वेळ घालवावा असd मला वाटत नाह�ं.  

 

गेFया वषy दसु-या पंचवा@ष-क योजने�या !गतीचा आnह� @वचार कर�त होतm ते�हां, Oयावेळ�या 

मुंबई राZया�या �नर�नरा�या @वभागांम3यd @व@वध योजनांवर �हावया�या खचा-च ेइ"टांक तर� पुरे 

�हावे या c"ट�नd, खचा-ची फेरवांटणी-Dरऍलोकेशन-कqन कांह�ं नवीन काय-jम हातीं �यावा असd 

आnह�ं ठर@वलd. Oयाc"ट�नd आnह�ं Zया योजना आंखFया, Oयांम3यd eकती तर� नवीन गो"ट� 

समा@व"ट कर_यांत आFया. अथाaत ्अशा गो"ट� समा@व"ट करतांना Oया Oया @वभागा�या गरजा व 

तेथील शासकhय तयार� या बाबी[ह ल4ांत घे_यांत आFया होOया. 

 

@वदभ- @वभागांत[ह या!माणd कांह� नवीन !कFप हाती घे_यांत आले आiण खचा-�या !माणा�या 

c"ट�नd Oयाच ेइ"ट ते पDरणाम[ह [दसून आले. यांतील कांह�ं गो"ट�ंचा येथd उFलेख करणd अयो�य 

होणार नाह�ं. पूवy Zया गो"ट� @वदभा-�या योजनेम3यd न�हOया, परंतु Zया असणd आवAयक होतd 

Oयांपैकhं पाटबंधारे, रBते वगैरेसाठtं केलेFया पांच को[ट 9पयां�या जादा तरतुद�चा मी !थम 

उFलेख कqं इि�छतm. याEशवाय खचा-च ेइ"टांक सा3य कर_या�या कामीं Zया योजना साहाªयभूत 

ठरFया Oयांचा[ह �नदIश केला पा[हजे.  ामपंचायतींना खचा-�या २५ टfके मदत कर_याचd धोरण 

या c"ट�नd नमूद कर_यासारखd आहे. �या एका गो"ट�ंसाठt ४० लाख 9पयांची तरतूद कर_यांत 

आल�. ह� गो"ट न�यानdच कर_यांत आल� असून पूवy�या म3य!देश राZयांत अशी तरतूद न�हती. 

म3यंतर� !ाथEमक Eश4णा�या बाबतींत अनवBथा �नमा-ण झाल� होती. @वशषेतः @वदभा-म3यd हा 



!Aन लवकर सोड@वला पा[हजे असd मला ती±तेनd वाटत होतd. यांतून माग- काढ_याचा मी !यOन 

कर�त होतm. पण कांह�ं शासकhय अडचणींमुळd हा !Aन सोड@व_यास थोडा @वलंब लागला. Oयामुळे 

!ाथEमक Eश4कांना, @वशषेतः @वदभाaतील Eश4कांना, �ास झाला याची मला जाणीव आहे. 

राZयपुनर-चने�या कामामुळd[ह या @वलंबांत थोडी भर पडल� हd खरd असलd, तर� नवमहारा"Yाची 

�नEम-ती झाFयानंतर तांतडीचा !Aन या c"ट�नd हा !Aन हातीं घे_यांत आला हd [ह मी आपFयाला 

सांगूं इि�छतm. आपFयाला माह�तच आहे कhं, !ाथEमक Eश4णा�या बाबतींत सरासर� ९० टfके 

खचा-ची जबाबदार� जनपदांनीं घेतल� आहे. आiण आतां !ाथEमक Eश4णावर जवळजवळ ३६ लाख 

9पये अ:धक खच- होणार आहेत. भूसंर4णाची योजना ह� सु\ां अशीच एक नवीन योजना आहे. 

पूवy मुंबई राZयाम3यd आnह�ं हा काय-jम अमंलांत आणला होता. Oयाचा चांगला पDरणाम [दसून 

आFयामुळd @वदभाaत[ह तो काय-jम अमंलांत आण_याचा !यOन कर_यांत आला आiण Oयासाठtं 

जवळजवळ ६० लाख 9पये खच- झाले, हd आपणांस माह�तच आहे. तसdच या @वभागांतील नवीन 

@व[हर� खोद_या�या कामावर ४० लाख 9पये खच- झाले. Oयाच!माणd  ामीण @वभागांस 

वीजपुरवठा कर_यासारखे जे काय-jम @वदभा-�या प[हFया योजनेम3यd समा@व"ट केले होते, पण 

Zयावर झालेला खच- अपुरा झालेला आहे असd वाटलd, असे काय-jम आnह�ं हातीं घेतले व Oयांवर 

जवळजवळ ९० लाख 9पये खच- कर_यांत आले. हा इतका पैसा खच- केला याचा अथ-, पूवy 

@वदभाaत जो खच- होत होता Oयापे4ां आnह�ं जाBत रfकम खच- केल� असा नाह�ं, तर खचा-च े

इ"टांक सा3य �हावे nहणून खचा-ची �नर�नरा�या @वभागांत या!माणd फेरवांटणी कर_यांत आल�. 

या सव- न�या योजनांचा आढावा घे_या�या c"ट�नd आnह�ं जे�हां अ:धका-यांची एक बैठक घेतल� 

ते�हां खचा-चd !माण कमी कर_याची ज9र� असFयाचd [दसून आलd. याचा अथ- असा कhं, खचा-चd 

इ"टांक पुरे होतील कhं नाह�ं याब}ल आतां आपणांस :चतंा वाट_याचd कारण नाह�ं. या राZयाच े

दसु-या पंचवा@ष-क योजनdतील खचा-च ेइ"टांक आतां पूण- होतील याब}ल शंका नाह�ं. अथा-त ्

Oयासाठtं जेथd वाट सुटFयाचd [दसून आलd तेथd बाजूची वाट धरावी लागल� eकंवा जेथd वाट लांबची 

वाटल� तेथd जवळ�या वाटेसाठtं शोध कर_यांत आला.  

 

मुंबई राZया�या अमदानींत कांह�ं घटक एक� आले आiण नंतर कांह�ं अलग झाले. या 

राZयपुनर-चनेमुळd आपFया @वकासा�या काय-jमाला थोडीशी खीळ बसल� ह� गो"ट मा)य केल�च 

पा[हजे. Zया गतीनd, �नAचयानd व :चकाट�नd @वकास काय-jम हातीं �यावयास हवा होता Oयांत[ह 

कमतरता भासल�. सरकार� नोकर, काय-कतI आiण मं`�मंडळ या सवाa�याच मनांत जी एक 

!कारची अBवBथता होती Oयाचा पDरणाम @वकास काया-�या !गतीवर होणd अगद� Bवाभा@वक 

होतd. आतां मा� मी असd सांगूं इि�छतm आiण माझी अशी धारणा आहे कhं, पुनर-चनेचा हा खेळ 

आतां संपला आहे. ते�हां आपण आतां �तसर� पंचवा@ष-क योजना तर� �नधा-Bतपणd पार पाडू ंशकंू 

असd वाटतd. �त�या अमंलबजावणीसाठtं जqर असलेल� पDरिBथ�त आतां �नमा-ण झाल� आहे. 



या c"ट�नd १९६० हd वष- अनेक अथाaनी महOOवाचd आहे. एक तर हd दसु-या पंचवा@ष-क योजनdच े

अखेरचd वष- आहे. �यामुळd आजपयaत झालेFया !गतीचd Eसहंावलोकन कर_याची सं:ध आपणांस 

या वषy Eमळणार आहे. आiण दसुर� गो"ट nहणजे �तस-या पंचवा@ष-क योजनेची तयार�[ह याच 

वषा-त करावयाची असFयानd Oया c"ट�नd[ह या वषा-ला मी फार महOOव देतm. कारण �तस-या 

पंचवा@ष-क योजनेचा काळ हा रा"Yा�या !गती�या उ�डाणा�या तयार�ंतला फार महOOवाचा 

कालखडं आहे. मीं उ�डाण हा शXद हेतुपूव-क वापरला आहे. कारण या काळांत आपणांस आपFया 

अथ-�यवBथdत Bवयं!ेDरत शिfत �नमा-ण करावयाची आहे. पा[हजे तर यालाच आपण आपला 

आ:थ-क @वकास nहणंू. या c"ट�नd भारता�या इ�तहासांत �तस-या योजनेचा हा कालखडं अ�तशय 

महOOवाचा ठरणार आहे. आपFयाजवळ जीं साधनd, जd साम�य- असेल आiण Oयाच!माणd आपFया 

Zया मया-दा व दोष असतील Oया सवाaचा आपण आपFया मनाशीं आढावा घेऊन कामा�या 

तयार�ला लागलd पा[हजे. 

 

या c"ट�नd, येथd बसलेFया @वभागीय @वकास पDरषदे�या सव- सभासदांना मी सांगूं इि�छतो कhं, 

आपण गेFया तीनचार वषाaम3यd काय कqं शकलm eकंवा काय कqं शकलm नाह�ं याची मोजणी 

कर_याची आवAयकता असेल तर ती आपण जqर करा. Oयांतून [दसलेFया दोषांची पाहणी 

कर_याची गरज असेल तर ती[ह आपण करा. कारण @वकास काया-चा @वचार कर_यासाठtं nहणून 

आपण जे�हां एक� बसतm. ते�हां केवळ उOप)ना�या आiण खचा-�या आंक�यांचाच आपण @वचार 

कर�त नाह�ं तर कांह� सामािजक उ[}"टd नजरेपुढd ठेवून आपण या सव- गो"ट�ंचा @वचार कर�त 

असतm.  

 

�या सामािजक उ[}"टां�या पूतyसाठtं पDरणामकारक अशी शासकhय यं�णा असणd आवAयक आहे. 

@वकास योजनांवर केवळ अमूक इतका खच- झालाच पा[हजे असd ठर@वFयानd तो होत नाह�ं. या 

संबंधांत कांह� [दवसांपूवy एका पDरषदdत मीं जो माझा अनुभव सां:गतला तोच आपणांस[ह 

सांगतm. सु9वातीस कांह� [दवस, पाटबंधा-यां�या कामांतील मंद !गतीमुळd मी अ�तशय अBवBथ 

झालm होतm. राZयांतील शतेीचा !Aन पाटबंधा-यां�या कामांवर अवलंबून आहे असd मला वाटत 

असFयामुळd सबंध योजने�या खचा-पैकhं ४०-४५ टfके रfकम या कामासाठtं मुjर कर_यांत आल�. 

परंतु १९५६ �या अखेर�स आiण १९५७ �या सु9वातीस ह� रfकम खच- झाल�च नाह�ं तर काय 

करावयाचd अशी एक :चतंा मला सतावूं लागल�. अ:धका-यांना बोलावून मीं Oयांना अ:धक नेटानd 

!यOन करावयास सां:गतलd. दर पंधरा [दवसांनी !गतीच ेअहवाल मला पाठ@वलेच पा[हजेत, अशी 

Oयांना समज [दल�. चीफ इंजी�नअस-, सुपDरटd�डगं इंजी�नअस-, सेjेटर� या सवाa�या सभा घेतFया. 

Oयावेळीं मला असd वाटे कhं, मीं अशी घाई केल� तर कांह�ं गो"ट� घडून येतील. मीं चार म[हने 



असे !यOन केले आiण पांच�या म[ह)यांत �नराश झालm. यांत, तेथd काम करणा-या अ:धका-यांची 

कांह� [दरंगाई होती असd नाह�ं. मंजूर झालेल� रfकम खच- �हावी अशी मा�या!माणdच Oयांची[ह 

इ�छा होती. मग गाडd अडत होतd कुठd  ? अ:धक @वचार करतां हा खच- Zया !कFपांवर �हावयाचा 

होता Oयांची !ाथEमक पाहणी, शाB�ीय तपासणी eकंवा खचा-ची Eमळवणी या बाबतींत कांह�ं[ह 

@वचार झालेला न�हता असd आढळून आलd. मग ल4ांत आलd कhं, एखाद� योजना हातीं घेतल� 

nहणजे Oया योजनेची qपरेषा तयार कर_यासाठtं दसु-या एका Bवतं� यं�णेची ज9र� असते. ह� 

यं�णा तयार न करता पाच वषI !Oयेक 4णा4णाला जर� आnह� :चतंा कर�त बसलm तर� शवेट�ं 

आम�या पदरांत �नराशEेशवाय दसुरd कांह�ं[ह पडणार नाह�ं. @वकासा�या 4े�ांत Zया!माणd 

झालेFया काया-ची पाहणी व अजमावणी कर_यासाठtं Bवतं� यं�णेची आवAयकता असते 

Oयाच!माणd योजनांची तयार� कqन उ[}"टांचा तपशील ठर@व_याकDरतां[ह Bवतं� यं�णेची 

�ततकhच eकंबहुना Oयाहून अ:धक गरज असते. आiण nहणून पूवy�या मंुबई राZयांत सdYल 

�डझाइ)स ऑग-नायझशेन या नांवाची नवीन यं�णा उभार_यांत आल�. ह� य�ंणा काया-ि)वत होऊन 

सहा म[हने झाFयाबरोबरह� कोणती[ह :चतंा न राहतां कामाची व खचा-ची !ग�त झाल� असd 

मा�या अनुभवास आलd.  

 

ते�हां हd सव- सांग_याचा हेतु हा कhं, आपण जे�हां कांह�ं न�या जबाबदा-या अगंावर घेऊन 

सामािजक उ[}"टd सा3य कर_या�या c"ट�नd योजना तयार करतm, ते�हां Oया योजनांची शासकhय 

c"ट�नd तपासणी कर_यासाठt @वEश"ट गरज असते. या c"ट�नd अल�कडे, @वशषेतः 

नवमहारा"Yा�या �नEम-तीनंतर, जे अनेक @वचार �यfत झाले आहेत ते केवळ महारा"Yालाच न�हे 

तर सबंध भारताला[ह उपयुfत ठरतील. या संदभा-त @वशषेतः �ी. :चतंामणराव देशमुख यांनीं जी 

सूचना केल� आहे ती मला फार महOOवाची वाटते. �ी. देशमुखांची सूचना अशी कhं, �तस-या 

पंचवा@ष-क योजनेची जबाबदार� व ती उ[}"टd पार पाड_याची शिfत आपFया यं�णेम3यd eकतपत 

आहे याची तपासणीं आतांपासून आपण केल� पा[हजे आiण Oया!माणd तींत आवAयक ते बदल 

केले पा[हजेत. या c"ट�नd मी Bवतः !यOन कर�त आहd. 

 

हdच मी मघाशीं पाटबंधा-यां�या संबंधांत सां:गतलd. आपFया राZयांतील �नर�नरा�या @वभागां�या 

पDरषदांनीं आiण Oया Oया @वभागांतील अ:धका-यांनीं हातीं घेतलेल�ं एखाद� योजना मागd 

पडFयास, ती तशी मागे कां पडल� हे शोधनू काढलd पा[हजे. ती Oयांची जबाबदार� आहे. आपFया 

@वभागांतील हातीं घेतलेFया कामांत [दसून आलेल� अपूण-ता @वकास पDरषदे�या सभdत �यfत 

केल� कhं, आपल� जबाबदार� संपल� असd आपण मानतां कामा नये. यांत समाधान असलd तर� तd 

ताOपुरतd आहे. परंतु एवxयानd काम पुरd होणार नसून गेFया पांच वषा-त @वकास@वषयक Zया 



जबाबदा-या आपण अगंावर घेतFया Oया कां पार पडFया नाह�ंत याचा आपण @वचार केला 

पा[हजे. Oयाचबरोबर हा अ:धकार� चांगला नाह�ं, तो अ:धकार� बरा नाह�ं, हा लोकांच ेऐकत नाह�ं, 

तो आमचd ऐकत नाह�ं, अशा !कारची उधळ ट�का करणd[ह यो�य नाह�ं. ह� वरवरची ट�का झाल�. 

जmपयaत आपण एकमेकांवर @वAवास ठेवीत नाह�ं eकंवा परBपरांशी सहकाय- कर�त नाह�ं तmपयaत 

देशा�या भ@वत�याब}ल न बोललेलdच बरd. एखादा सरकार� अ:धकार� अOयंत कत-बगार असून[ह, 

Oया�याम3यd `बनसरकार� माणसां!माणd दोष असंू शकतील. अखेर�स अ:धकार� हा[ह माणूसच 

आहे. ते�हां Oया�या[ह Bवभावाम3यd दोष असणd Bवाभा@वक आहे, हd ल4ांत घेऊन परBपरांनीं 

परBपरांवर @वAवास टाकला पा[हजे. 

 

ह� अशी वेळ आहे कhं, आपण आतां आपFया काया-�या !गतीचा आढावा घेतला पा[हजे. @वकास 

कामा�या बाबतींत आपल� !ग�त कां झाल� नाह�ं ? @व[हर�ं�या बाबतींत आnह� अपे4े!माणd 

!ग�त कां कq शकलm नाह�ं ? Eश4णा�या बाबतींत !ग�त झाल� असेल तर ती कां झाल� आiण 

झाल� ती इतकhच कां झाल� ? या !Aनांची उOतरd आपण शोधल�ं पा[हजेत. आपण !ग�त कां 

कq शकलm नाह�ं हd तपासतांना आपण केलेल� !ग�त कां कqं शकलm हd[ह तपासलd पा[हजd. अशी 

तपासणी केवळ @वभागा�या cि"टनdच न�हे तर सबंध राZया�या cि"टनd[ह उपयुfत ठरणार आहे. 

अथा-त ्तपासणी करणd eकंवा आढावा घेणd हd वाटतd �ततकd  सोपd काम नसून तd एक मोठd  शाB� 

आहे. कांह�ं अ:धका-यांना तपासणीच ेअ:धकार हवे असतात. पण काय तपासलd nहणजे चकू 

सांपडले, काय @वचारलd nहणजे पDरिBथतीची बरोबर कFपना येईल, हd तपासणी करणा-याला 

समजलd पा[हजे. केवळ तपासणीच ेअ:धकार EमळाFयानd �या गो"ट� जशा समजत नाह�ंत, तसdच 

वरवर पाहणी कqन[ह Oया कळत नाह�ंत. Oया समज_यासाठtं कामा�या अतंग-त प\तीची मा[हती 

कqन घे_याचा अ:धका-यांनी पDरपाठ ठेवला पा[हजे. योजनां�या बाबतींत[ह हd लागू 

असFयाकारणानd OयाकDरतां एक प\त �निAचत कर_याचा आnह� !यOन कर�त आहmत. 

 

मला एक गो"ट Bप"ट करावयाची आहे ती ह� कhं, या वषा-च ेआणखी कांह� म[हने आपFयाला 

!ाथEमक तयार�ंत घाल@वणd आवAयक आहे. दसु-या पंचवा@ष-क योजनेचा जो भाग आपण पार 

पाडला आहे Oयाची पाहणी करणd आiण जे पुरा कqं शकलm नाह�ं Oयाचीं कारणd शोधनू काढणd हा 

या !ाथEमक तयार�चा प[हला भाग आहे, आiण �तस-या पंचवा@ष-क योजने�या पूव-तयार�चा @वचार 

करणd हा दसुरा भाग आहे. @वकास काया-�या बाबतींत कEमशनर डॉ. शखे यांना अ�तशय आBथा 

आहे. हd काम वेगानd पुरd झालd पा[हजे यासाठtं Oयांच े!यOन[ह असतील. @वदभा-ला Oयां�यासारखा 

@वकासा�या कामांत ल4 घालणारा अ:धकार� Eमळाला आहे. ते�हां Oयां�या माग-दश-नाखाल�ं 

@वदभा-�या @वकास योजना जलद गतीनd पु-या होतील अशी मी आशा करतm. Oया तशा झाFया 



नाह�ंत तर डॉ. शखे यांना दोष न देतां @वकासा�या यं�णdतच कांह�ं दोष आहे असd मी समजेन. 

nहणूनच मीं जd मघाशी सां:गतले तdच पु)हा एकदां सांगतो कhं, हd दसु-या पंचवा@ष-क योजनेचd 

शवेटचd वष- फार महOOवाचd आहे.  

 

�तस-या पंचवा@ष-क योजने�या c"ट�नd[ह कांह�ं महOOवा�या गो"ट� मला सां:गतFया पा[हजेत. 

अथा-त ्आपFया �तस-या योजनेचd Bवqप भारता�या �तस-या योजने�या Bवqपावर अवलंबून 

राह�ल हd खरd आहे. भारता�या �तस-या योजनेकड ेआपण पा[हलd तर आपFयाला असd [दसून 

येईल कhं, �या योजनेम3यd बेEसक इंडBY�जवर nहणजे मूलभूत उ^योगधं̂ यांवर अ:धक भर 

दे_यांत येत आहे. Oयांवर एकंदर योजने�या eकती टfके खच- केला जाणार आहे वगैरे तपEशलांत 

मी Eशरत नाह�ं. कारण, Oयांत अनेक गुंतागुतंीच े!Aन आहेत. परंतु एक गो"ट मा� खर� कhं, 

Zयाला उ^योग!धान योजना eकंवा इंडिBYयल oलॅन nहणतात अशा योजनेची भारताला 

आवAयकता आहे. पण Oयाचबरोबर हd[ह खरd आहे कhं, भारताची औ^यो:गक योजना शतेीकड े

दलु-4 कqन पुढd जाऊं शकत नाह�ं. eकंबहुना शतेी हा एक अOयंत महOOवाचा उ^योगधंदा eकंवा 

�यवसाय आहे हd गहृ�त धqनच आपण आपल� औ^यो:गक योजना आंखल� पा[हजे.  

 

मूलभूत उ^योगधं̂ यां�या c"ट�नd �या @वभागासाठtं आपण काह�ं खास गो"ट� मा:गतFया पा[हजेत 

असd मला वाटतd. कारण हे जे मूलभूत उ^योगधदें आहेत Oयांपैकhं कांह�ं उ^योगधं̂ यांवर महारा"Y 

राZयाची अथ-�यवBथा साकार होणार आहे. अशा उ^योगधं̂ यांना महारा"Yा�या इतर भागांत 

िजतका वाव आहे Oयापे4ां अ:धक वाव @वदभाaत आहे. @वशषेतः पोलाद eकंवा लोखडं यासार�या 

धं̂ याला येथd अ:धक वाव आहे. कारण या धं̂ याला लागणार� कोळशासारखी ख�नज साधनसामु ी 

नागपूर�या आसपास @वपुल !माणांत सांपडते. nहणून अशा !कारच ेमूलभूत उ^योगधदें @वदभाaत 

उभारावे असा आ ह धर_याची महारा"Y सरकारची इ�छा आहे. परंतु Oयाचा पाठपुरावा करणd, 

Oयासाठtं तयार� करणd, हd काम आपFयाला करावयाचd आहे. @वशषेतः क��या लोखडंाचा कारखाना 

चां^या�या जवळपास काढ_याचा महारा"Y सरकारचा मानस आहे. अथा-त ्आपण आ हानd ह� 

मागणी केल� पा[हजे. या भागास एखादा कारखाना ^यावा eकंवा काय यासंबंधीं भारत सरकार 

@वचार कर�त असFयाचd कळतd. आnह� या @वचाराचd Bवागत कर�त आहmत आiण Oयाचबरोबर हा 

@वचार !OयHयांत यावा nहणून !यOन[ह कर�त आहोत. हा कारखाना आपFया पदरांत पडले अशी 

आnहांला आशा आहे. पण Oयाचबरोबर हा कारखाना आपण कशासाठtं मागत आहmत याची[ह 

आपFयाला Bप"ट कFपना असल� पा[हजे. अथा-त ्Oयांत या @वभागाचा @वकास �हावा हा उ}ेश तर 

आहेच. पण Oयापे4ां[ह अ:धक महOOवाची गो"ट ह� आहे कhं, सबंध देशा�या !गती�या कायाaत 

न�या महारा"Yाला सहभागी हो_याची उOसुकता आहे, घाई आहे. आnहांला ह� तळमळ आहे 



nहणूनच आnह� या कारखा)याची मागणी कर�त आहmत. @वकास पDरषदेनd सु\ां ह� भावना 

3यानांत ठे@वल� पा[हजे असd मला वाटतd nहणून मीं या गो"ट�चा आपFयापुढd उFलेख केला. 

 

आपण जे�हां मो�या उ^योगधं̂ यांसंबंधी बोलतm ते�हां आपलd छो�या उ^योगधं̂ यांकड ेदलु-4 होतd, 

असd मला वाटतd. मा�या मतd छो�या उ^योगधं̂ यांच ेमहOOव आपFया या भागाम3यd @वशषे आहे. 

मघाशीं मीं सां:गतलd कhं, शतेीचा धदंा हा एक !मुख व महOOवाचा धदंा आहे. परंतु Zयांना दसुरd 

कांह�ंच करतां येत नाह�ं, समजत नाह�ं, अशांचा हा धदंा आहे, तो अडाणी लोकांचा सामा)य 

लोकांचा धंदा आहे असd समजलd जातd हd मोठd  दद́ुव आहे. या समजुतीमुळdच आnह�ं आमची 

आ:थ-क आOमहOया कqन घेतल� आहे. ते�हां या बाबतींत आपला cि"टकोन काय आहे हd 

महOOवाचd आहे. आपण @वदभा-�या शतेीचा @वचार कqं. एक गो"ट खर� कhं, @वदभाaतील शतेी ह� 

इतर भागांतील शतेी�या मानानd कांह�ं बाबतींत बर� आहे. या भागांतील जमीन काळी कपाशीची 

जमीन आहे. परंतु जमीन सुपीक आहे असd नुसतd nहटFयानd भागत नाह�ं. या जEमनींत कांह� 

�यापार� @पकd  �नघतात. मी @वदभाaतील शतेक-यांशीं या बाबतींत बोललm त�ेहां Oयां�या 

बोल_यावqन असd [दसून आलd कhं, तीन वषाaपैकhं एक वष- चांगलd, दसुरd सामा)य बरd आiण 

�तसरे वाईट असतd, आiण चौथd कसे येईल हd सांगता येणd कठtण असतd. अशी ह� येथील शतेीची 

पDरिBथ�त आहे. Oयांत आणखी आnह�ं Zया �यापार� @पकाचd nहणजे कपाशीचd उOपादन करतm 

Oयाम3यd स�ेबाजी फार आहे. या स�ेबाजीवरच या @पकाची eकंमत अवलंबून असते. कपाशी�या 

बाबतींतील ह� स�ेबाजी एक�या भारतीयाचdच न�हे, तर सा-या द�ुनयेचd दभुा-�य आहे. अशा 

अ�निAचत !कार�या जाग�तक बाजाराम3यd आnह� आमचा माल नेतm आiण अिBथर 

पDरिBथतीमुळd आम�या हातीं काय लागतd, तर ह� अ�निAचत शतेीची अथ-�यवBथा ! या 

पDरिBथतींतला हा असा मूलभूत दोष आहे.  

 

@वदभा-म3यd काय eकंवा उरलेFया महारा"Yाम3ये काय, कांह�ं जमीन जqर चांगल� आहे. 

कृ"णाकांठची जमीन, eकंवा नाEशकजवळची काळी कपाशीची जमीन, eकंवा मराठवा�यांत परभणी-

नांदेडकडील जमीन, ह� सव- जमीन सुंदर आहे. पण केवळ चांगल� काळी जमीन आहे nहणून 

शतेीबाबतच ेसव- !Aन सुटलेले नाह�ंत, सुटणार[ह नाह�ंत. याचd कारण काय ? पंजाब!माणd 

आपFया जEमनीला भरपूर पाणी Eमळत नाह�ं हd Oयाचd कारण आहे. पंजाबला पा_याचा जो भरपूर 

पुरवठा आहे Oयाचd कारण पंजाब�या वा�याला वषाaतून चारसहा म[हने दथुडी भqन वाहणा-या 

न^या आFया आहेत हd आहे. परंतु आम�या येथील गर�ब शतेीला मदत करणा-या न^यांची 

िBथ�त तशी नाह�ं. @वदभा-ला काय eकंवा महारा"Yा�या इतर भागांना काय, भूगोलानd न^यांच े

कांह� फायदे [दलेले असले तर� Oयाबरोबरच Oयानd कांह� तोटे[ह [दलेले आहेत. आम�या बहुतेक 



न^या एक तर पूव-वा[हनीं आहेत eकंवा दv4णवा[हनी तर� आहेत. या दो)ह� !कार�या न^यांचd 

वण-न दोन EसिBटमम3यd कर_यांत येतd. एक गोदावर� EसिBटम आiण दसुर� कृ"णा EसिBटम. 

@वदभा-त आiण नाEशकजवळ �नघणा-या बहुतेक सव- न^या गोदावर�ला Eमळतात आiण ह� 

गोदावर� आnह� Eसरmचाजवळ आंµा�या ताXयांत देतm. तीच गो"ट कृ"णा EसिBटममधील न^यांची, 

दv4ण साता-या�या सरह}ीवर भरलेFया सव- न^या आnह� कृ"णेसह कना-टक�या हवाल�ं करतो. 

nहणजे सग�या न^यांची शपेटdच फfत आम�या ताXयांत आहेत. उOपादना�या c"ट�नd महOOवाच े

असलेले Oयांच ेभाग दसु-यां�या ताXयांत आहेत. याचा पDरणाम साहिजकच महारा"Yांतील शतेीवर 

होतो. या c"ट�नd पा[हले तर पिAचम महारा"Yाची पDरिBथ�त कांह�ंशी बर� आहे. पण @वदभा-�या 

बाबतींत ती अवघड आहे. आपFया वां�याला येणा-या पा_याचा थdबन ्थdब जर� आपण वापरला 

तर� पंधरा ते वीस टfके एवढ�च जमीन आपण पाटा�या पा_याखाल�ं आणंू शकतो. याचाच अथ- 

असा कhं, सबंध महारा"Yांतील आiण @वशषेतः @वदभाaतील शतेीचा !Aन हा कोरडवाहू शतेीचा !Aन 

आहे. ते�हां कोरडवाहू शतेीवर आधारलेल� अथ-�यवBथा कशी !गत करावयाची हा 

तुम�याआम�यापुढ�ल महOOवाचा !Aन आहे. जनतलेा नवीन जीवनानd सज@वलd पा[हजे, जनतेपुढd 

नवे आदश- �नमा-ण केले पा[हजेत असd आपण आ हाने सांगतो. पण केवळ शXदां�या फुलो-यानd 

हd होत नाह�. नाटकांतील राजा�या आJा जेवxया पDरणामकारक ठरतात �ततकेच पDरणामकारक 

शXदांच ेहे फुलोरे[ह ठरतील. ते�हां यांतून माग- काढ_यासाठt Bवयं!ेDरत, BवयंचEलत अशा शिfत 

आपण �नमा-ण केFया पा[हजेत. कोरडवाहू शतेीचा !Aन सोडवायचा असेल तर आपFयाला फार 

मो�या !माणावर छो�या छो�या @व[हर� काढा�या लागतील, Oया c"ट�नd आपण आतां @वचार 

केला पा[हजे. 

 

शतेीसंबंधी एवढd सां:गतFयावर, आतां उ^योगधं̂ यां�या !Aनाकड ेवळंू. अशी एक सव-साधारण 

समजूत आहे कhं, धनपतीं�या भांडवला�या मदतीनd आiण Oयां�या मेहेरबानीनdच मोठमोठाले 

कारखाने �नघूं शकतात. पण ह� समजूत खर� नाह�ं, जेथd जेथd आवAयक असा क�चा माल 

Eमळतो तेथd तेथd भारत सरकार कारखाने काढतd हd आपFयाला माह�तच आहे. ह�च गो"ट अथा-त ्

उ^योगपतीं�या बाबतीं[ह खर� आहे. परंतु उ^योगपतींनीं उ^योगधदें सुq करावेत nहणजे आपलd 

कFयाण होईल अशा !कारची आशा ठेवून Oयावर अवलंबून राहणारा समाज !गत होऊं शकत 

नाह�ं. Oयासाठtं Bवतः�या !यOनांनीं Bवतःची शिfत उपयोगांत आणून आnह�ं धडपड केल� 

पा[हजे. गांवोगांवीं आiण शहरोशहर�ं असे !यOन झाले पा[हजेत. �या c"ट�नd पंजाबचd उदाहरण मी 

उOकृ"ट nहणून सांगूं इि�छतो. आपFयाला माह�तच आहे कhं, मंुबई शहर हd भारतांतील एक फार 

मोठd  भरभराटलेलd शहर आहे. या शहराचा तसा लौeकक आहे. आiण nहणूनच आnह�ं या 

शहरासाठt आ ह धरला होता. तd आतां महारा"Yाला Eमळालd आहे. Oयाचा !Aन नाह�ं. !Aन आहे 

तो असा कhं, मुंबई शहरासह महारा"Yाच ेदरडोई उOप)न पंजाबपे4ां कमी आहे. हd असd कां? याचd 



कारण अगद�ं उघड आहे. पा_यांत सतत )हाणार� शतेी आiण कुणावर[ह अवलंबून न राहतां 

Bवतःच ेदोन हात व मनगटd यांचा वापर करणारा पंजाबी माणूस यामुळdच पंजाबची आज एवढ� 

भरभराट झाल� आहे. पंजाबमधील कांह� शहरd मीं पा[हल�ं आहेत. तेथd !Oयेक घरांत रे�डयो आहे. 

पंजाबी माणूस तसा षोकhन आहे. हे लोक चांगलd खातील, चांगले कपड ेवापरतील. पण 

Oयाचबरोबर Oयां�या घरांत एखादा उ^योग[ह चालू असलेला तुnहांला [दसेल. Oयांचd एक एक घर 

nहणजे एक एक छोटासा कारखाना आहे. Oयांचd एक एक दकुान nहणजे माला�या @वejवर केवळ 

कEमशन Eमळ@व_याची जागा न�हे. तेथd तुnहांला एखादा 'लेथ' [दसेल, लहानसा कारखाना [दसेल, 

Oयांत दहापांच माणसd सारखीं काम करतांना [दसतील. मुंबईतील मोठमो�या कारखा)यांत 

लागणा-या छोटया वBतू पंजाबमधील छोटे कारखानदार पुरवीत असतात असd मला आढळून आले. 

मुंबईम3यd चढाओढ�नd काम करणा-या या कारखा)यांना सु\ां पंजाबमधFया छो�या कारखा)यांत 

तयार होणारा माल �यावयाला परवडतो ह� गो"ट महOOवाची आहे. 

 

ते�हां !Aन आहे तो माणसा�या कतृ-Oवाचा. हd कतृ-Oव जागतृ कqन, वाढवून आपण कामाला 

लावलd पा[हजे. कोरडवाहू शतेी हd आपFया c"ट�नd एक मोठd  ओझd झालd आहे. Oयाला अशा 

कतृ-Oवाची जोड Eमळाल� पा[हजे. तुमचीआमची सगळी शिfत एकवटून, असेल तd सव- साम�य- 

एक� कqन या न�या राZयाची !ग�त कर_यासाठtं आपण सारखd झटलd पा[हजे. ह�च आपFया 

c"ट�नd मूलभूत महOOवाची बाब आहे.  

 

मनाम3यd एखाद� गो"ट �हावी असd वाटणd आiण !Oय4 ती घड_याची शfयता असणd याम3यd 

फार फरक आहे. मोठमो�या रकमांची वांटणी कर_याचा जे�हां !Aन उपिBथत होतो ते�हां 

�नर�नरा�या भागांतील गो"ट�ंचा अ हfक आiण हा खच- कर_यासाठtं उपलXध असलेल� यं�णा 

यासंबंधींचा @वचार आपणांस !थम करावा लागतो. Oयामुळd आपFया मनांत असलेFया गो"ट� 

!Oयेक वेळी घडून येतीलच असd नाह�ं. मीं मघाशीं सां:गतलd Oया!माणd समाजांतील कतृ-Oव जागd 

कqन आपण एक कतृ-Oववान समाज �नमा-ण केला पा[हजे. Oयासाठtं आवAयक Oया सोयी 

उपलXध करणd, सवलती देणd हd शासनाचd काम असून शासन ते कर�त आहे. सरकारनd औ^यो:गक 

वसाहतींची योजना तयार केल� आहे. पण औ^यो:गक वसाहती संपूण- तयार हो_यास वेळ लागतो. 

लोकांनींच प[हFयाने पुढd आलd पा[हजे. या बाबतींत शासनाला काय करतां येईल याचा मी @वचार 

कर�न. नवीन उ^योगधदंd सुq कर_या�या c"ट�नd कोणाला[ह !यOन कर_यास !Oयवाय नाह�ं. 

उ^योगधं̂ यां�या वाढ�स अनुकूल अशी पDरिBथ�त आज [हदंBुतानांत �नमा-ण झालेल� आहे, Oयाचा 

आपण फायदा घेतला पा[हजे. थोडीशी जमीन आiण वीज यां�या साहाªयानd हd करतां ये_यासारखd 

आहे. nयु�नEसपाEल�या, बँका यांना हd काम करतां येईल. लोकांची अशी कFपना आहे कhं, 



औ^यो:गक वसाहत ह� केवळ सरकारनdच Bथापन केल� पा[हजे. ह� कFपना चकुhची आहे. 

शासनाचd जd सहकाय- लागेल तd दे_यास शासन तयार आहे. 

 

या c"ट�नd !यOन कर_याची सरकारची इ�छा आहे. या बाबतींतील अOयंत महOOवाची गो"ट 

nहणजे Eश4णाची वाढ ह� होय. Eश4णाची वाढ करणd हd महारा"Y राZयाचd मी एक 3येय मानतm. 

@वदभाaत Eश4णा�या Zया सवलती आहेत Oया तर आnह� कायम ठेवणारच आहmत पण 

OयाEशवाय �या सवलती िजतfया वाढ@वतां येतील �ततfया वाढ@वणार आहmत. येOया बारा ते 

पंधरा वषाa�या काळाम3यd Eश4णाचा हा !चडं !वाह महारा"Yांतील !Oयेक शहरांत व !Oयेक 

खे�यांत पोहmचला पा[हजे आiण Oयांतून खे�यांतील नवीन @पढ� सुEशv4त झाल� पा[हजे. 

Eश4ण^वारा होणार� ह� jां�त झाल�च पा[हजे. असd एक[ह घर राहतां कामा नये कhं, जेथd उ�च 

Eश4णाची सं:ध पोहmचलेल� नाह�ं. ह� शै4iणक jां�त समाजाम3यd अशी जबरदBत शिfत �नमा-ण 

कर�ल कhं, ती शिfत आपFयाला गoप बसंू देणार नाह�ं. अडाणीपणाबरोबर Eभ�पेणा[ह येतो. परंतु 

Zयावेळीं साठसOतर टfके समाज सुEशv4त असतो, Oयावेळी तो कुणापुढd [ह नमतd घेत नाह�ं. खरd-

खोटd , यो�य-अयो�य, [हताचd-गैर[हताचd हd सव- तो आपFया Eश4णा�या तराजूवर तोलून बघतो. 

घराघराम3यd असे तराजू लागFयावर जd घडले तd चांगलdच असेल. अशी पDरिBथ�त �नमा-ण 

कर_या�या आiण Oयाचबरोबर समाजाला उ)नत कर_या�या !�तJेला महारा"Y राZय बांधलेले 

आहे. अशी जबरदBत सामािजक शिfत �नमा-ण झाल� nहणजे ती या समाजाला, राZयाला व 

रा"Yाला !गती�या [दशनेd पुढd रेटFयाEशवाय राहणार नाह�ं अशी माझी धारणा आहे. या सामािजक 

शfतीबरोबरच Zया !माणांत वाढ करतां येईल Oया !माणांत सहकार� संBथांची[ह वाढ केल� 

पा[हजे. 

 

आज आपण �तस-या पंचवा@ष-क योजने�या उंबर�यावर उभे आहmत. न�या !यOनां�या उंबर�यावर 

उभे आहmत. आपलd नवd राZय[ह आज न�या !वेश^वाराशीं उभd आहे. आपFया सव- साधनांचा, 

आपFया सव- साम�याaचा आiण आपFया मया-दांचा[ह अदंाज घेऊन आपFयाला आतां पुढd जावयाचd 

आहे. अशा वेळीं Eसहंावलोकन करणd आiण पूण- झालेFया काया-ची मोजणी करणd याची फार 

आवAयकता आहे. आiण Oया हेतूनdच मी आज येथd आलm आहे.  

 

मी मा�या कFपने!माणे आपFयापुढd हा @वषय मांड_याचा !यOन केला आहे. आपण @वदभा-�या 

वेगवेग�या भागांतले @वचारवंत आiण कत-बगार काय-कतI आहांत. आपण हातीं घेतलेलd काय- ह� 

एक रा"Y�य समBया आहे व ती रा"Y�य c"�या सोड@वणd हd आपणां सवाaच ेकत-�य आहे ह� 

भावना सदैव मनांत बाळगून आपण आपFया काया-स लागूं या. 



आपण या भावनेनd काय- केलd तरच महारा"Y मोठा होईल. आiण महारा"Y मोठा होईल तो केवळ 

Bवतःसाठt न�हd तर रा"Yाला मोठd  कर_यासाठtं. तो रा"Yाचा सदैव एक�न"ठ सेवकच राह�ल. 

महारा"Y ह� भावना कधी[ह @वसरणार नाह�ं, दसु-यांना[ह तो कधीं तो @वसqं देणार नाह�. आमच े

सगळे !यOन या महान ्देशा�या उOथानासाठtं आहेत ह� भावना आपण जागतृ केल� पा[हजे. 

महारा"Yाच ेउपासक या c"ट�नd आपण या सव- !Aनांकड ेपा[हलd पा[हजे आiण सेवका�या 

भावनेनdच आपण या महान ्काया-ला हात घातला पा[हजे. मी हd सव- अशासाठtं सांगतm आहd कhं, 

या महान ्काया-तींल आपलd Bथान आपFया सदैव ल4ांत राहावd, Oयाची आपणांस सदैव जाणीव 

असावी. 

 

मला आशा आहे कhं, हे जे @वचार मीं आपFयापुढd मांडले Oयांचा आपण @वचार कराल. कदा:चत ्

आपण तो तसा केला[ह असेल, कारण आपण सव-जण @वचारवंत काय-कतI आहांत. मीं आपFयाला 

कांह�ं नवीन सां:गतलd अशांतला भाग नाह�ं. मीं फfत माझ े@वचार मा�या प\तीनd आपFयासमोर 

मांडले. Oयांचा @वचार कqन आपण @वकासा�या कामाला लागा एवढ�च @वनंती आहे. 

 

@वदभाaतील ह� @वकास पDरषद महारा"Y राZयांत @वकासाला साहाªयभूत होणार� एक महान ्संBथा 

ठरावी अशी !ाथ-ना कqन मी माझd भाषण संप@वतो. 

 

 

लोकशाह�ंतील �नयोजन 

 

�नयोजनासंबंधींचा आमचा cि"टकोन मी आज आपFयासमोर मांडू ंइि�छतm. आमची 

�नयोजनासंबंधींची भूEमका अOयंत Bप"ट आहे. योजने�या �नमा-Oयांनीं संEम� अथ-�यवBथा 

पायाभूत मानून या योजनेची उभारणी केलेल� आहे. या अथ-रचनdत सरकार� 4े� आiण खाजगी 

4े� या दोहmची[ह वाढ होत असल� तर� सरकार� 4े�ाची वाढ जाBत जोमदारपणd होत आहे. या 

संEम� अथ-�यवBथेमुळd , िज�या गभाaत समाजवाद� 4े�ाची �निAचतपणd वाढ होत आहे अशी एक 

अथ-रचना तयार होत आहे. भांडवलशाह� अथ-रचनेपे4ां अगद�ं वेग�या !कारची अशी ह� अथ-रचना 

या देशांत वाढ�ला लागल� आहे. पोलाद, लोखडं, वीज, जळण यांसार�या अOयंत महOOवा�या 

मूलभूत उ^योगधं̂ यां�या 4े�ांत ह� समाजवाद� अथ-रचना वाढ�ला लागल� असून, �तची मुळd Oया 

धं̂ यांत पfकh होत आहेत. या अथ-रचनेची झालेल� वाढ आiण �तच ेसमाजावर�ल पDरणाम 

अ^या@प समाधानकारक नाह�ंत हd nहणणd कांह� अशंानd खरd असेल, परंतु मला Oयाब}ल वाद  

घालावयाचा नाह�ं. मला एवढdच सांगावयाचd आहे कhं, लोककFयाणकार� राZय �नमा-ण करणd आiण 



समाजा�या सव- थरांमधील सव- !कारची @वषमता न"ट करणd हd जd आमचd अ�ंतम 3येय आहे 

Oया�याकड ेजा_याचा एक �निAचत असा माग- या अथ-रचनेमुळd तयार होत आहे. आiण Oया 

मागा-वर�ल आम�या वाटचाल�ंत होत असलेल� !ग�त ह�च या योजने�या यशिBवतेची खर� कसोट� 

आहे. 

 

आमचd रा"Y�य उOप)न वाढलd आहे ह� गो"ट खर�, परंतु वाढलेFया उOप)नाचd काय होत आहे हd 

पा[हलd पा[हजे. आपले पंत!धान पं�डत जवाहरलाल नेहq यांनीं लोकसभdत हा !Aन उपिBथत 

केला असून या !Aनासंबंधानd Oयां�या सूचने!माणd एक चौकशी सEमती[ह नेमल� जाणार आहे. मी 

तर या[ह पुढd जाऊन असd nहणेन कhं,  रा"Y�य उOप)नाची @वभागणी यो�य !माणांत होत आहे 

eकंवा नाह�ं यावर देखरेख ठेव_याकDरतां योजने�या काया-�या अतंग-त एक कायमची यं�णाच 

�नमा-ण कर_यांत आल� पा[हजे. OयाEशवाय आमची योजना समाजवादा�या उ[}"टाकड ेजाऊं 

शकणार नाह�ं. 

 

आपFया देशांत चाललेFया योजने�या गुणावगुणांच ेमूFयमापन कर_याचा !Oयेकाला हfक आहे. 

आमची भूEमका Zयांना मा)य नाह�ं ते[ह या योजनेचd मूFयमापन आपFया cि"टकोनांतून कqं 

शकतात, तसd कर_याचd Oयांना Bवातं|य आहे. परंत ुसो@वएट रEशया�या पंचवा@ष-क योजना कशा 

चालFया होOया? सो@वएट रEशयाम3यd या योजना चालू असतांना BटॅEलनला कोणी[ह @वरोध कqं 

शकत न�हता. Zया साधनांनीं BटॅEलननd आपFया योजना काया-ि)वत केFया तशीं साधनd 

आपFयाजवळ नाह�ंत. एक नवीन माग- आंखनू आnह� आमची आ:थ-क रचना उभी कर�त आहmत. 

Oया बाबतींत मतभेद होणd संभवनीय आहे. पण आपFयाला एका मया-[दत 4े�ाम3यd @वचार 

करावयाचा आहे. एका @वEश"ट त-हेनd एका सबंध आ:थ-क रचनेचd qप बदलून टाकावयाचd आहे. 

रा"Y�य उOप)न आiण कFयाणकार� राZय यांचा संबंध जोडून या �नयोजना�या बाबतींत ट�का 

केल� जाते. मजुरांची काय िBथ�त आहे, ते अ)न eकती खातात, Oयांना eकती कपडा लागतो, 

Oयां�या राह_याची पDरिBथती कशी आहे याची चौकशी करा, असd पु"कळ वेळां nहटलd जातd. तसd 

पा[हलd तर आम�या मजुरांची पDरिBथ�त बर� आहे. सो@वएट रEशयामधील शतेक-यांना व मजुरांना 

कसd काय वाग@वतात, आपFयाला काय माह�त? परंतु सो@वएट रEशया�या पंचवा@ष-क योजना 

आiण आपFया पंचवा@ष-क योजना यांची तुलना करणd यो�य होणार नाह�ं, तशी तुलना होऊं शकत 

नाह�ं. मी अपे4ा करतm कhं, आपFया योजनांकड े�नरा�या cि"टकोनांतून पा[हलd जाईल. आपण 

एका संEम� काळाम3यd काम कर�त आहmत. अशा काळाम3यd उ^योगधं̂ यांची जी वाढ होते, 

औ^यो:गक 4े�ाचा जो @वकास होतो, ती वाढ आiण तो @वकास समाजवाद� Bवqपाचा nहणजे 



समाजा�या [हतासाठtं होतो eकंवा नाह�ं हd आपणांस पाहावd लागतd. महOOवाचा !Aन आपFयापुढd 

असा आहे कhं, आपFया �नयोजनाच ेपDरणाम काय होणार आहेत? 

 

आम�याजवळ जीं साधनd उपलXध आहेत तीं घेऊन आnहांला न�यानd एक आ:थ-क शिfत उभी 

केल� पा[हजे. खाजगी 4े�ाम3यd @वकासा�या Zया शिfत आहेत Oयांचा[ह उपयोग आnह�ं केला 

पा[हजे. संEम� आ:थ-क रचना कर�त असतांना आम�याजवळ जीं जीं साधनd असतील तीं सव- 

साधनd वापqन �त�या पाठtमागd साम�य- उभd करावd लागतd. केवळ सरकार� 4े� समथ- झालd कhं 

समाज पुढd जाणार आहे काय हा !Aन आहे. भmवतालची जी पDरिBथती असते �तचा[ह @वचार 

करावा लागतो. यासंबंधींची मा[हती आपFया �या �तस-या पंचवा@ष-क योजने�या पुBतकांत जd 

[टपण [दलेलd आहे Oयाम3यd सांपडले. सरकार� 4े�ाची आiण खाजगी 4े�ाची वाढ कशी झाल� 

याची मा[हती Oयांत [दलेल� आहे. प[हFया योजनdत सरकार� 4े�ांसाठtं १९६० को[ट 9पये व दसु-

या योजनेम3यd ४६०० को[ट 9पये मंजूर झाले होते, तर �तस-या योजनdत सरकार� 4े�ासाठtं ७२५० 

को[ट 9पये मंजूर कर_यांत येणार आहेत. खाजगी 4े�ासाठtं प[हFया योजनdत १८०० को[ट 9पये 

व दसु-या योजनdत ३१०० को[ट 9पये मंजूर झाले होत,े आiण आतां �तस-या योजनdत खाजगी 

4े�ासाठtं ४००० को[ट 9पये मंजूर होणार आहेत. याचा अथ- असा कh, खाजगी 4े�ापे4ां सरकार� 

4े�ाची वाढ वेगानd होत आहे. समाजवाद� मूFयांवर माझा @वAवास आहे. nहणून मला आAवासन 

^यावयास हरकत वाटत नाह�ं कhं, या योजने�या @वकासाची जी ग�त [दसत आहे ती पया-यानd 

आपFयाला समाजवादाकडे घेऊन जाणार� आहे. याब}ल मला शंका वाटत नाह�ं. 

 

येथd एक असा मु}ा उपिBथत कर_यांत आला कhं, योजनेमधनू �नमा-ण होणारा फायदा समाजा�या 

खाल�या थरांपयaत पोहmचत नाह�ं. कांह�ं अशंीं या @वधानाचा Bवीकार केला पा[हजे. कारण गो"ट 

अशी आहे कhं, हा सगळा @वकास समाजा�या सग�या थरांशी नेऊन पोहmच@वणा-या Zया शिfत 

ह�यात Oया आपFयापाशीं अजून[ह नाह�ंत. मला वाटतd, योजनेची आणखी !ग�त झाFयावर 

@वकासाची !ग�त सव- समाजा�या थरांपयaत पोहmचते कhं नाह�ं हd [दसून येईल.  

 

शतेी�या 4े�ासंबंधीं असd सांग_यांत आलd कhं, आnह� आमचd धोरण सोडून देतm, आम�या 

धोरणा@वषयीं मनांत शंका येते. सहकार� शतेीबाबत नागपूरला काँ ेसनd जd तOOव Bवीकारलd आहे 

आiण Zया योजनेचा Bवीकार केलेला आहे, Oयावर या सरकारचा @वAवास आहे, @वAवास आहे, 

@वAवास आहे असd मी `�वार सांगूं इि�छतm. येOया नो�हdबर�या अ:धवेशनाम3यd सीEलगंचd `बल 

येईल. नागपूर�या ठरावाम3यd जd तOOव मा)य केलd आहे Oया�या पाठtमागd हाच उ}ेश आहे. 



सीEलगं�या पाठtमागd जd आमचd उ[}"ट आहे Oयासंबंधीं वाद घाल_यांत कांह�ं फायदा नाह�ं. 

सीEलगं आFयानंतर Oयाच ेकाय पDरणाम होतील त े[दसून येतील. 

 

सहकार� शतेीबाबत मी सांगू इि�छतm कhं, आम�या स)मा)य दोBतांचd Oयासाठtं सहकाय- Eमळालd 

पा[हजे. सहकार� तOOव हd असd आहे कhं, तd !Oयेका�या मनोवOृतीवर अवलंबनू आहे. सहकार 

^यावयाचा कसा? सव-सामा)यपणd सहमत असणा-या माणसां�या मनांची Oयासाठtं तयार� करावी 

लागते. शतेीची जाBतीत जाBत जी शिfत आहे आiण वापर न केFयामुळd जी आज फुकट जात 

आहे ती शिfत आपण फुकट घालवूं नये. शतेी�या @वकासाकDरतां आपले मनु"यबळ जर� वापरलd 

गेलd, तर�सु\ां शतेीची �निAचत अशी सुधारणा होईल, उOपादन वाढेल, आiण Oयामुळd या देशाची 

आ:थ-क शिfत वाढेल व ती[ह मो�या जोमानd वाढेल, हd :च� मला[ह मंजूर आहे. पण आपणांला 

एकूण लोकांना घेऊन जावयाचd आहे, Oयां�या मनाची तयार� करावयाची आहे. Oयांचd मनःपूव-क 

सहकाय- Eमळवावयाचd आहे. ह� गो"ट आपणांला कदा@प @वसqन चालणार नाह�ं. 

 

उOपादनवाढ��या c"ट�नd क"टकर� जनतेसाठt जी गो"ट कFयाणकार� असेल, आiण लोकशाह� 

@वचारां�या कFपनेला जर ती बाधक नसेल, तर ती मा)य करावयास मला तर� कोणतीच हरकत 

[दसत नाह�ं. मला आ:थ-क !ग�त िजतकh महOOवाची वाटते �ततकhच eकंबहुना Oया[हपे4ां जाBत 

लोकशाह�ची मूFये महOOवाची वाटतात. या दो)ह� गो"ट�ंची @वसंग�त कqन चालणार नाह�ं आiण 

तसd करतां देखील येणार नाह�ं. 

 

आज जगाम3यd आपण असd पाहतm कhं, भांडवलशाह� रा"Yांनी देखील आपल� यथो:चत आ:थ-क 

!ग�त कqन घेतलेल� आहे आiण Oयाचबरोबर कnयु�नBट रा"Yांनी देखील आपला आ:थ-क @वकास 

साधला आहे. परंतु या दो)ह� गटांतील रा"Yां�या cि"टकोनांत लोकशाह� प\तीचीं मूFये न�हतीं. 

भांडवलशाह� प\तीनd Zया देशांचा @वकास झाला Oया देशांना लोककFयाणाची एवढ� :चतंा न�हती 

आiण कnयु�नBट प\तीनd Zया रा"Yांनीं आपला आ:थ-क @वकास कqन घेतला Oयांनीं देखील 

लोकशाह�चा हा माग- अ:ंगकारलेला न�हता. परंतु भारत आज Zया लोकशाह��या cि"टकोनांतून 

कFयाणकार� राZयाकड ेजात आहे, ती cि"ट फारच महOOवाची आहे. Oयांत ब-याच अडचणी 

�नमा-ण होणd Bवाभा@वक आहे. पण हा एक अ¨तु असा !योग आहे. अशा !कारचा !योग आज 

जगांत कोणOया[ह देशांत झालेला नाह�ं. सांग_याचा मु}ा असा कhं, भांडवलशाह� रा"Yd आiण 

कnयु�नBट रा"Yd यां�यासमोर �नयोजना�या ^वारा आ:थ-क @वकास करतांना �नमा-ण झाल� नाह�ं 

अशी एक वेगळीच समBया भारतासमोर आज �नमा-ण झाल� आहे. �तचा @वचार कqनच आपलd 

�नयोजन यशBवी झालd कhं अयशBवी झालd याचा आपणांला @वचार केला पा[हजे. आज भारताची 



पDरिBथ�त भांडवलशाह� व साnयवाद� रा"Yांपे4ां अगद�ं Eभ)न अशी आहे. आपणांला येथd 

लोककFयाणाची cि"ट ठेवावयाची आहे आiण अशी cि"ट ठेवूनच पुढd जावयाचd आहे. मी येथd 

असd[ह nहणूं शकेन कhं, आज एका अपघातानd [हदंBुतानवर ह� जबाबदार� येऊन पडलेल� आहे. मी 

'अपघातानd' हा शXद या [ठकाणीं मु}ाम वापर�त आहd. �नयोजना�या मदतीनd आ:थ-क @वकासाची 

जबाबदार� या देशानd घेतलेल� आहे. ती जबाबदार� लोकशाह� मूFयांची जपणूक कqन पार 

पाड_याचा !यOन आपण कर�त आहmत. आपण आज एका फार मो�या कठtण पDरिBथतीमधनू 

जात आहmत. कोणती[ह गो"ट पुBतकd  वाचनू आiण Oयांतील तOOवJान सांगून होत नसते. 

तOOवांत आiण �यवहारांत फार मोठd  अतंर असतd. कोणOया[ह बाबीसंबंधानd तOOवJान सांगणd ह� 

एक गो"ट आहे आiण तdच तOOव अमंलांत आणणd ह� �नराळी गो"ट आहे. तOOवJानावर जाBत 

अवलंबून न राहतां �यावहाDरक c"�या जी गो"ट यो�य [दसते तीच गो"ट आपणांला आपFया या 

देशाकDरतां करावयाची आहे. आपणांला असdच �नयोजन करावयाचd आहे कhं, जd �यवहारांत बसंू 

शकतd. आiण हाच !Aन फार महOOवाचा आहे. आnहांला आकाशांत भरा-या मारावया�या नाह�ंत. 

आnहांला जEमनीवर चालावयाचd आहे आiण येथd [टकावयाचd आहे. आiण Oयाचबरोबर जEमनीवqन 

'टेक ऑफ'- उ�डाण कसd करतां येईल, इकड ेआमची cि"ट सतत रा[हल� पा[हजे. येथd असd[ह 

सांग_यांत आलd कhं आमची ह� योजना @वमानांत बसणारांसाठt आहे. मला याब}ल कांह�ं 

बोलावयाचd नाह�ं. @वमानांतून जावयाचd असेल तर सगळेच जण Eमळून जाऊं. फायदा हा सामा)य 

जनतेला �हावयाला पा[हजे. आम�या योजनेचा उ}ेश[ह तसाच आहे. सामा)य जनतेला या 

योजनेचा फायदा होणार नसेल तर Oया 'टेक ऑफ'ला कांह�ंच अथ- नाह�ं. जनतेसाठtं जd कांह�ं होत 

आहे तd शवेट�ं DरऍEलट�कडचे-वाBतवतेकडचे आलd पा[हजे.  

 

सरकार� 4े�ाला जर या राZयांत उOपादना�या c"ट�नd साधनd Eमळंू शकतील तर तीं आवAयक 

आहेत. येथd असd @वचार_यांत आलd कhं, कापड :गर_यां�या बाबतींत आnह� तसd कां कर�त नाह�ं 

? मला[ह वाटतd करावd. परंतु आnहांला जd कांह�ं करावयाचd असेल तd कर_यापूवy सव- c"ट�ंनीं ती 

गो"ट आपणांला कोठपयaत फायदेशीर होईल हd पा[हलd पा[हजे. अगोदर सरकार� 4े�ाकDरतां कापड 

:गर_यांचd 4े� उपयुfत आहे कhं नाह�ं हd आपणांला पा[हलd पा[हजे. ह� गो"ट उपयुfत असेल तर 

ती आnह� [हदंBुतान सरकारपुढd मांडू ंइि�छतm. सरकार� 4े�ा�या बाबतींत �न�वळ कd � 

सरकारकडचे Oयाच ेसवा-:धकार असूं नयेत. सरकार� 4े�ा�या बाबतींत राZय सरकारांना देखील 

Oयां�या पDरिBथती !माणd Oया Oया 4े�ांत वाढ कर_याची सं:ध [दल� पा[हजे. इतकd  nहणून सु\ां 

सव- गो"ट� सुरळीतपणd होतील असd थोडdच आहे ? आपFया मनाम3यd पु"कळ असतd. आपण कांह�ं 

आकाशांत राहत नाह�ं. जEमनीवर राहतm. nहणून जd कांह�ं आपणांला करावयाचd आहे, Oया�या 

साधनांचा देखील @वचार करावा लागेल. समोर�या मा�या Eम�ांनी मा�या या nहण_याला 

तOOवतः मा)यता [दलेल� आहे. Oयांनीं Eश4णाला फार !ाधा)य [दलd गेलd पा[हजे असd nहटलd 



आहे. तd मला मा)य आहे. �नयोजनाची जी मूळ कFपना होती ती मीं आपणांस सां:गतल�. शवेट�ं 

सरकार� 4े�ाम3यd जा_याची आवAयकता पडल� तर या राZयाला युfत 4े� कोणतd तd आपोआप 

[दसेल. [हदंBुतान सरकारनd आnहांला संम�त [दलेल� आहे. आम�याजवळ जीं साधनd आहेत Oयांचा 

अगोदर आnहांला @वचार करावयाला पा[हजे. मी आपणांला मा�यातफI  आiण तसdच या शासनातफI  

असd सांगूं इि�छतm कhं, या गो"ट�ंचा आnह� सावधपणd @वचार कqं. या �तस-या पंचवा@ष-क 

योजनेम3यd कोठd  सरकार� 4े�ाचा फायदा होईल, �तकड ेआमची जागतृ cि"ट राह�ल, असd मी 

�न4ून सांगूं इि�छतm. साधनां�या उपलXधतेकDरतां जqर पडल� तर अ�यास मंडळd देखील नेमूं. 

 

येथd अ�यासमंडळांचd नांव �नघाFयामुळd मला एक खलुासा करावासा वाटतो. वत-मानप�ांत जे 

वOृतांत आले आहेत Oयांत सामा)यपणd असd दाख@व_यांत आलd आहे कhं, या महारा"Y राZयाची 

योजना ७९० को[ट 9पयांची होणार असा आnह�ं नेमलेFया अ�यासमंडळाचा उ}ेश होता. परंतु 

!Oय4 qपांत कशाची शfयता आहे आiण काय आवAयक आहे या तOOवावर हा आराखडा 

आधारलेला आहे. तो तयार करतांना आ:थ-क cि"टकोनांतून फारसा @वचार केलेला नाह�ं. 

समाजवादाकड ेजा_याचा �नयोजन हा एक माग- आहे. Oया c"ट�नd आपFया प[हFया दोन योजना 

आंखFया गेFया आiण Oयाच!माणd ह� �तसर� nहणा eकंवा पुढd येणार� चौथी योजना nहणा, 

आंखल� जाणार आहे. �या राZयाची �तसर� योजना आ:थ-क c"�या eकती मोठt असावी याचा 

@वचार कqन योजना सादर करा असd �नयोजन मंडळानd सां:गतलेलd न�हतd, अशा !कारचd बंधन 

�नयोजन घातलेलd न�हतd. आ:थ-क c"�या काय शfय आहे याचा @वचार मागाहून करतां येईल 

असdच �नयोजन मंडळानd nहटलेलd होतd. आ:थ-क c"�या eकती मोठt योजना मंजूर करावयाची तd 

�नयोजन मंडळ ठर@वणार आहे. आ:थ-क c"�या अमुक एवxया आकाराची योजना असल� पा[हजे 

अशा !कारचd बंधन आnह�ं अ�यास मंडळावर[ह घातलेलd न�हतd. अशा !कारची अट घालणd इ"ट 

न�हतd आiण तशी ती घाल_यांत आल�[ह न�हती. आपFया गरजा भाग@व_यासाठtं कमींत कमी 

कशाची ज9र� आहे आiण !Oय4 qपांत काय शfय आहे याचा @वचार कqन योजना सादर करा 

असd अ�यासमंडळाला सांग_यांत आलेलd होतd. याचा अथ- आnह� या योजनdसाठtं ७९० को[ट 

9पयांची मागणी करणार आहmत असा नाह�ं. आपFया देशा�या व राZया�या आ:थ-क मया-दdत 

बसेल एवढ�च योजना सादर करावयास पा[हजे. या !Aनावर आnह� भांडू ंशकत नाह�ं, भांडू ं

इ�छtत नाह�ं. दसु-या राZयाला कमी [दलd eकंवा जाBत [दलd अशा !कारचा मु}ा उपिBथत कqन 

आnहांला भांडावयाचd नाह�ं. सग�या गो"ट�ंचा फायदा कोणाला Eमळतो याकDरतां भांडलd पा[हजे. 

 

योजनेसाठtं लागणारा पैसा कोठून Eमळवणार हा देखील एक !Aन आहे. हा !Aन सोड@व_या�या 

Zया प\�त आहेत Oया प\तींना अनुसqन हा !Aन सोड@वला जाईल. कज-qपानd आiण करां�या 



qपानd आपण रfकम जम@वल� पा[हजे हd आपFयाला माह�त आहेच. आपFया देशा�या सं@वधानांत 

जे माग- सां:गतलेले आहेत Oया मागाaचा अवलंब कqन उOप)न वाढ@व_याचा !यOन आपण केला 

पा[हजे. अथा-त ्या गो"ट�चा @वचार जे�हां वेळ येईल ते�हां करतां येईल. हा !Aन सोड@वणd कठtण 

पडले असd मला वाटत नाह�ं. राZयावर जी जबाबदार� या बाबतींत टाकल� जाईल ती पार पाडल� 

जाईल. या जबाबदार�मुळd आम�या राZयावर अ)याªय ओझd पडले असd मान_याचd कांह�ं कारण 

नाह�ं असd मला वाटतd. या गो"ट�चा @वचार �नयोजन मंडळानdच !ामु�यानd करावयाचा आहे. नद� 

पार कqन पल�कड ेजावयाचd एवढd एकदां मनाशीं पfके केFयानंतर ती कशा !कार�या पुलावqन 

पार करावयाची यावर जाBत भर दे_याचd कांह�ं कारण नाह�ं, आपFया राZयाची �तसर� पंचवा@ष-क 

योजना ७९० को[ट 9पयांची राह�ल अशा !कारचा उFलेख वOृतप�ांत !Eस\ झाFयाचd मीं पा[हलd 

nहणून हा सव- खलुासा केला आहे. Zया वेळीं ह� योजना �नयोजन मंडळाकड ेपाठ@वल� जाईल 

Oया वेळीं ह� योजना ७९० कोट�ंची nहणून पाठवल� जाणार नाह�ं, तर आम�या eकमान गरजा 

भाग@व_या�या c"ट�नd तयार केलेल� योजना nहणून ती Oयां�याकड ेपाठ@वल� जाईल. ते�हां या 

बाबतींत कोणता[ह गैरसमज होणार नाह�ं अशी मला आशा आहे. 

 

भूसंर4णासाठtं काय कर_यांत आलd आहे हा एक मु}ा आहे. भूसंर4णासाठtं दसु-या पंचवा@ष-क 

योजनdत प[हFयांदा २ को[ट ८० लाख 9पयांची तरतूद केलेल� होती. ती नतंर वाढवून ६ को[ट ४ 

लाख 9पयांपयaत नेल�. Oयाच!माणd छो�या पाटबंधा-यांसाठtं प[हFयांदा ४ को[ट ६३ लाख 9पयांची 

तरतूद कर_यांत आलेल� होती, परंतु !Oय4 खच- जवळ जवळ १० को[ट 9पयांवर झाला. या 

�तस-या पंचवा@ष-क योजनdत १६ को[ट 9पये खच- कर_याची आमची इ�छा आहे. शतेी 

@वकासासाठtं शतेकh 4े�ांत खच- होणा-या एकूण रकमे�या २५ टfके एवढ� ह� रfकम आहे. 

शतेकh�या 4े�ांत एकूण ६२ को[ट 9पये खच- होणार आहेत. पाटबंधा-यां�या मो�या योजनांवर २५ 

को[ट ६४ लाख 9पये खच- होणार आहेत. nहणजे हd !माण ६२ टfके पडतd. Zया [ठकाणीं 

कोरडवाहू जमीन असून पाटबंधारे हो_याची शfयता मुळींच नाह�ं परंतु कोरडवाहू शतेी हो_याचीच 

शfयता आहे, अशा [ठकाणी भूसंर4णाचा !Aन !ामु�यानd घे_याचा सरकारचा @वचार आहे. जेथd 

पाटबंधारे होऊं शकणार नाह�ंत तेथd दसु-या मागा-नd जEमनीचा @वकास केला पा[हजे. पाटबंधारे 

हो_याची शfयता असेल Oया [ठकाणीं पु)हा भूसंर4णा�या योजना हातीं घे_याची आवAयकता 

आहे असd वाटत नाह�ं. Zया [ठकाणीं पाटबंधारे हो_याची शfयता नाह�ं Oया पिAचम महारा"Yांत ह� 

योजना घे_याचा सरकारचा @वचार आहे. कज-त तd जतपयaतचा जो ४० लाख एकरांचा प�ा आहे 

Oया प�य्ांत शfय �ततfया लवकर भूसंर4णाची योजना पुर� कर_याचा सरकारचा @वचार आहे. 

या प�य्ांत वषाaतून दहा-बारा इंच पाऊस आiण तो[ह पंचांगांतील  हांनी दगा [दला नाह�ं तर 

पडतो. मा� चांगला पाऊस पडला तर चांगलd पीक �नमा-ण होतd. या कज-त-जत प�य्ांत सव- लोक 

भूसंर4णा�या कामास लागलेले आहेत असd :च� पाह_याची आमची इ�छा आहे. अशी पDरिBथ�त 



�नमा-ण करतां आल� तर ती �तस-या पंचवा@ष-क योजनdत �नमा-ण कर_याची आiण हा मागासलेला 

भाग अ:धक @वकEसत, अ:धक ग�तमान असा झाFयाचd पाह_याची आमची इ�छा आहे. 

 

हे अ@वकEसत भाग इतर भागां�या बरोबर�स ये_यासाठtं दहा वषाaची कालमया-दा असावी असd 

सांग_यांत आलd. या बाबतींत अशी हटवाद� भूEमका घेऊन चालणार नाह�ं. दहा वषाa�या 

कालावधीतच या !देशांचा @वकास झाला पा[हजे अशा !कारची भूEमका घेतां येणार नाह�ं. अथा-त ्

सव-साधारण कालमया-दा nहणून दहा वषाaची मया-दा सां:गतल� असेल तर ती बरोबर आहे. परंतु 

Oयाचबरोबर, बाकh�या भागांची भरपूर !ग�त झालेल� आहे असd आपFयाला nहणतां येणार नाह�ं. 

पूवy�या @वदभ- @वभागाकड ेम3य !देशाकडून दलु-4 झाFयानd तो अ@वकEसत रा[हला आiण 

है�ाबाद सरकार�या राजवट�ंत मराठवाडा @वभागाकड ेदलु-4 झालd �या गो"ट� ख-या आहेत असd 

गहृ�त धरले तर� महारा"Yाचा बाकhचा जो उरलेला भाग आहे तो अ�तशय !ग�तमान असा भाग 

आहे असd समज_याचd कांह�ं कारण नाह�ं. ते�हां आnहांला सव- @वभागांची !ग�त करावयाची आहे 

हd ल4ांत घेतलd पा[हजे. 

 

@वदभाaत मनु"यबळ जाBत आहे, ते�हां Oयाबाबत @वचार झाला पा[हजे असd सांग_यांत आलd. 

मनु"यबळ जाBत अस_याचा मान मी फfत @वदभा-लाच देऊं इि�छत नाह�ं हd मला !थम 

सां:गतलd पा[हजे. कामाला लावतां येईल असd मनु"यबळ सा-या भारतांत आहे आiण तसd तd 

आम�या राZयांत[ह सव- [ठकाणीं @वपुल !माणांत आहे. हा जो मनु"यबळाचा अ^या@प उपयोगांत 

न आणलेला सांठा-बॅकलॉग आहे Oयावरच आपल� सव- साधनसामु ी व शिfत कd [�त कर_याचा 

!यOन केला, तर आपFया राZयांत जे अ@वकEसत भाग आहेत Oयां�याकड ेदलु-4 हो_याची भी�त 

आहे. nहणून या भागांना @वकEसत भागांबरोबर आण_यासाठtं सव-साधारणपणd एक कालखडं 

ठरवून ^यावा असd जd सांग_यांत आलd Oया!माणd कालखडं ठरवून Oया भागांचा @वकास झाला 

पा[हजे या मताचा मी[ह आहd. Oया!माणd कालखडं समोर ठेवून @वकास कर_याचा !यOन केला 

पा[हजे व OयाकDरतां �यवहाय- योजना आंखFया पा[हजेत. परंतु Oयासाठtं Oया भागांत पूवy 

रBOयांचd मायलेज-रBOयांची एकंदर लांबी eकती होती आiण दहा वषाaनंतर ती eकती झाल� या 

cि"टकोनांतून मी पाह_यास तयार नाह�ं, eकंबहुना या cि"टकोनांतून कोणीं[ह पाहंू नये. Oया 

भागाचा मूलतः आ:थ-क @वकास eकती झाला हd पा[हले पा[हजे. Oया भागांत तां`�क Eश4ण eकती 

वाढलd, Oया भागाचd औ^योगीकरण eकती झालd �यावर Oया भागाचा @वकास अवलंबून आहे. 

 

सामािजक सुखसोयींकड ेदलु-4 होतां कामा नये ह� गो"ट मी मा)य करतm, आiण OयांतFया Oयांत 

Eश4णाकड ेतर मुळींच दलु-4 होतां कामा नये. मी 'च'�या भाषdत बोलणार नाह�ं, परंतु Eश4णाची 



बाब इतकh महOOवाची आहे कhं Oयासंबंधी 'च'�या भाषdत मला बोलावd लागत आहे. आपFयाला 

नवीन @पढ� �नमा-ण करावयाची आहे. nहणून मी सांगूं इि�छतm कhं, Eश4णा�या बाबीकड ेमुळींच 

दलु-4 होणार नाह�ं. मी ह� गो"ट मु}ाम आ हपूव-क सांगतm आहd.  

 

दाqबंद��या !Aनासंबंधांने कांह�ं @वचार �यfत कर_यांत आले. दाqबंद��या !Aनाला कांह� 

सामािजक बाजू आहेत, कांह�ं  आ:थ-क बाजू आहेत. दाqबंद� जे�हां अिBतOवांत न�हती ते�हां 

मुंबईतील कामगारांचd जीवन eकती भयानक होतd याचा !Oय4 अनुभव मीं[ह घेतलेला आहे. 

पंचवीस-तीस वषाaपूवy मला जे�हां जे�हां मुंबईत राह_याचा !संग येत असे ते�हां ते�हां दसुर�कड े

राह_याची सोय नसFयामुळd मी कामगारांकडचे राहत असd. Oयामुळd मला Oयां�या जीवनाचd 

जवळून �नर�4ण कर_याची सं:ध बरेच [दवस Eमळाल� आiण Oयां�या अडचणी मा�यासमोर 

साकार झाFया. सं3याकाळ झाFयानंतर कामगार वBतींत काय भीषण !कार होत असत याची 

कFपना Oया जीवनाचd Zयांनीं जवळून �नर�4ण केलd आहे, Oया जीवनाचा Zयांनी !Oय4 अनुभव 

घेतला आहे, Oयांनाच येऊं शकेल, दसु-यांना नाह�ं. आज पDरिBथ�त अशी आहे कhं, सव- 

कामगारांनीं आपापFया कुटंु`बयांना मंुबईत आणलd आहे, Oयांचीं मुलd शाळdत जात आहेत. परंतु 

पंचवीस-तीस वषाaपूवy काय िBथती होती ? कामगारां�या कमाईत बहुतांश [हBसा दाq @प_यांत 

खच- होत असे. आज िBथ�त अगद� वेगळी आहे. दाqबंद�मुळd कामगार वगा-ची पDरिBथ�त 

�निAचतपणd सुधारल� आहे. Oयां�याम3यd सुबOता आल� आहे असd nहणावयास !Oयवाय नाह�ं. 

Zयांना दाq @पऊन मरावयाचdच असेल Oयांना मqं ^यावd, असd जे nहणतात Oयांना दाq 

@प_यामुळd मनु"याचd जीवन कसd यातनामय बनतd याचा अनुभव नसावा. चार खोFयां�या 

ऐषआरामी �लॅटम3यd राहून पोटभर जेवण झाFयानंतर आरामांत बसून पाठtमागd कांह�ं काळजी 

नसतांना दाq @पणा-यासंबंधानd मी सांगत नाह�ं. अनंत अडचणींनीं �यापलेलd Zयांचd जीवन आहे 

असे लोक दाq�या नशdत आपFया काळZया बुडवूं पाहतात, कामगार दाq @पऊन घर�ं येऊन 

आपFया मुलां�या देखत बायकोला मारपीट कqं लागला nहणजे Oया मुलां�या मनावर काय 

पDरणाम होत असेल याची कFपनाच केलेल� बर�. अशा !संगांमुळd Oयां�या संBकार4म मनावर जे 

द"ुपDरणाम होतील ते, शाळdत Oयांना eकती[ह चांगलd Eश4ण दे_यांत आलd तर� दरू होणार नाह�ंत, 

Oया Eश4णाचा Oयां�या मनावर कांह�ं[ह पDरणाम होणार नाह�ं. दाqबंद�मुळd असे !कार आतां बंद 

झाले आहेत हd आपणांस मा)य केलdच पा[हजे. चोqन दाq गाळ_याच े!कार मंुबईत वाढले आहेत, 

नाह�ं असd नाह�ं. परंतु Oयांना आळा घाल_याकDरतां काय केलd पा[हजे याचा @वचार सवाaनीं केला 

पा[हजे. दाqबंद�चd धोरण र} ठर@वणd हा Oयावर�ल उपाय नाह�ं. 

आपण �नर�नरा�या राजकhय प4ांम3यd वाढलm असलो तर� देशा�या Bवातं|यसं ामांतून आपल� 

राजकhय 4े�ाम3यd वाढ झालेल� आहे. जनतेचd जीवन सुखी, सम\ृ आiण संप)न �हावd, Oया 



जीवनाम3यd न�या शfतींची वाढ �हावी हा cि"टकोन, ह�ं जीं राजकhय 4े�ाम3यd काम करणार� 

माणसd आहेत Oयांचा असणारच. Oयांना मी आ हानd सांगूं इि�छतो कhं, आnह� लोक कFयाणा�या 

या�चेा माग- पOकरला आहे. या या�मे3यd कोणी[ह मागd राहंू नये. कदा:चत ्आपFया उ[}"टांकड े

जा_या�या मागाaत फरक असूं शकेल. कांह�ंच ेमाग- अलग असतील, @वचार �नराळे असतील. Oया 

@वचारांशी Oयांनी !ामाiणक राहावd. मा� लोककFयाणा�या या या�dत Oयांची आiण आमची, 

Oयां�या @वचारांची आiण आम�या @वचारांची, कोठd  तर� एक� गांठ पडFयाEशवाय राहणार नाह�ं. 

 

 

औ^यो:गक @वकासा�या न�या [दशा 

 

महारा"Y राZया�या आ:थ-क @वकासांत आBथेनd ल4 घालणा-या तुnहां मंडळींना भेट_यास मला 

फार आनंद होत आहे. यदंा अशी सं:ध मला पु)हा [दFयाब}ल मी तुम�या संBथेच ेआभार 

मानतm.  

 

महारा"Y राZय�नEम-तीकड ेकेवळ एक सा3य nहणून मी पाहात नसून, महारा"Yांतील लोकांच े

@वधायक @वचार व Oयांचd कतृ-Oव यांची सांगड घालून @वकासा�या काया-स चालना दे_याचd 

महारा"Y राZय हd एक साधन आहे असdच मी नेहमीं मानीत आलm आहd. या कायाaत 

तुम�यासार�या संघटनांना महOOवाची भूEमका बजावतां ये_यासारखी आहे. राZयाचा औ^यो:गक 

@वकास भfकम पायावर व जलद गतीनd घडवून आण_या�या कामीं सरकारशी सहकाय- कqन, 

तुnह� ह� भूEमका यो�य !कारd बजावीत आहांत, याब}ल मला आनंद वाटतो. तुम�या अ3य4ांनीं 

�तस-या पंचवा@ष-क योजनेसंबंधीं स@वBतर उFलेख केला. तथा@प राZया�या �तस-या पंचवा@ष-क 

योजनेला शवेटचा हात दे_याचd काम अ^या@प चालू असFयामुळd �त�या Bवqपासंबंधीं सव-साधारण 

@वचारच मला आपFयापुढd मांडले पा[हजेत. आपFया राZयाची व Oयाच!माणd भारताची �तसर� 

पंचवा@ष-क योजना चालू म[ह)या�या अखेर�स अ�ंतम Bवqपांत तयार होईल, अशी अपे4ा आहे. 

आपFया देशाचा आ:थ-क @वकास आपणांस �तुगतीनd आiण भfकम पायावर घडवून आणावयाचा 

असFयाकारणानd �तस-या पंचवा@ष-क योजनdत लोकां�या कतृ-Oवाला अ:धक सं:ध व अ:धक वाव 

Eमळेल याब}ल मला शंका नाह�ं. 

 

अगोदर�या योजनांत हातीं घे_यांत आलेFया कांह�ं मो�या !कFपांचd फळ आपFयाला �तस-या 

योजने�या काळांत Eमळेल. पोलादाचा धंदा, वीज आiण वाहतूक यांचा आपण जो @वकास कqं 

शकलm Oयामुळd औ^यो:गकरणाचा वेग वाढ@व_याची गु9eकFल� आपFया हातीं आल� आहे. आपण 



जी साधनसामु ी �नमा-ण केल� आहे �तचा पूण- व काटकसर�नd उपयोग कqन घेणd आiण 

Oयाचबरोबर उOपादनाची जी ताकद आज आपFया अगंीं आल� आहे ती Dरकामी पडून वायां जाऊं 

नये nहणून खबरदार� घेणd, या गो"ट�ंना फार महOOव आहे. यासाठtं कामांतील कसब व तं� 

Zयां�याजवळ आहे अशा माणसांचा आपणांस यो�य !कारd उपयोग कqन घेतां आला पा[हजे. 

Oयाच!माणd लोकांम3यd आपण कामाची �नकड व जबाबदार� यांची जाणीव �नमा-ण केल� पा[हजे. 

उOपादनाचा खच- कमी कर_याकDरतां देशी मालाचा व साधनांचा उपयोग कqन परदेशी चलनांत 

आपण बचत केल� पा[हजे. Oयासाठtं न�या न�या युfOया!युfOया आपण शोधनू काढFया प[हजेत. 

सरकारनd औ^यो:गक @वकासाचा जो 'माBटर oलॅन' तयार केला आहे Oयांत कोणOया भागांत 

कोणOया उ^योगधं̂ यांचा @वकास होऊं शकेल यासंबंधीं स@वBतर [द�दश-न कर_यांत आलd आहे. 

Oयाच!माणd या कामीं उ^योगपतींना OवDरत मदत Eमळावी nहणून सरकार�या उ^योग 

@वभागामाफ- त[ह �यवBथा कर_यांत आल� आहे.  

 

मुंबई शहरांतील उ^योगधं̂ यां�या भ@वत�यासंबंधीं तुnहांला जी :चतंा वाटत आहे व जी तुम�या 

अ3यHयांनीं आतांच बोलून दाख@वल� ती मी समजंू शकतm. सबंध राZयाचा समतोल @वकास 

कर_याचd सरकारनd जd धोरण जाह�र केलd आहे Oयाचा अथ- मुंबई शहराकड ेदलु-4 होईल असा 

मुळींच नाह�ं. याब}ल तुnह�ं �निAचत राहावd. बहृ)मुंबईतील उ^योगधं̂ यां�या वाढ�स भौगोEलक 

कारणांमुळd मया-दा पडतात ह� गो"ट सव-मा)य आहे. आiण nहणून जमीन, पाणी, वीज आiण 

क�चा माल या गो"ट� येथd उपलXध होऊं शकतील असे नवे @वभाग नवीन उ^योगधं̂ यां�या 

उभारणीसाठtं शोधनू काढFयाखेर�ज, आपFया औ^यो:गक @वकासाचd पाऊल फारसd पुढd पडणार 

नाह�ं. �तस-या पंचवा@ष-क योजनेची आंखणी करतांना बहृ)मुंबईतील उ^योगधं̂ यांची शfय तेवढ� 

वाढ �हावी nहणून जqर ती खबरदार� आnह�ं घेतल� आहे असd मी आपणांला आAवासन देतm. खरd 

nहणजे ठा_या�या खाडीवर पूल बांधनू आiण दलदल��या भागांचd औ^यो:गक भागांत qपांतर 

कqन मुंबई शहराचd औ^यो:गक 4े� स3यां�या ह}ीं�या बरdच पुढd ने_याचा आमचा @वचार आहे. 

अथा-त ्मुंबई महानगरपाEलकेचd अ:धकार4े� वाढ@व_याची मा� यांत कFपना नाह�ं. मीं अनेक वेळां 

सां:गतलd आहे कhं, मुंबई शहर सोडFयास महारा"Y राZय हd औ^यो:गकc"�या पुढारलेलd आहे असd 

nहणतां यावयाचd नाह�, आiण हd नाकार_यांत[ह कांह�ं अथ- नाह�ं. Eशवाय गेFया दहा वषाaत 

देशांतील इतर राZयां�या मानानd आपल� !ग�त अगद�ंच यथातथा झाल� असFयामुळd पDरिBथ�त 

अ:धकच `बकट झालेल� आहे.  nहणून जे भाग अ^या@प मागासलेले nहणून ओळखले जातात 

Oया भागांत उ^योगधदें काढून औ^योगीकरणाचd 4े� वाढ@वणd अगOयाचd ठरतd. आiण nहणून 

महारा"Y राZया�या �तस-या पंचवा@ष-क योजनdत  ामीण भागांत सुq कर_यांत यावया�या 

उ^योगधं̂ यांची पूव-तयार� कर_यावर @वशषे भर दे_यांत येणार आहे. 



 

या पाAव-भूमीवर,  ामीण भागांत उ^योगधं̂ यांची उभारणी कर_या�या c"ट�नd Zया औ^यो:गक 

वसाहती Bथापन करावया�या आहेत Oयांना मी फार महOOव देतm. या औ^यो:गक वसाहतींत, 

रBते, वीज, पाणीपुरवठा वगैरे सोयी उपलXध होणार असून Oयामुळd तेथd छोटे छोटे उ^योगधदें 

सुq कर_यास चांगलाच वाव Eमळणार आहे. या सोयींचा जाBतींत जाBत फायदा घेऊन @वजेवर 

चालणा-या छो�या छो�या उ^योगधं̂ यांची सु9वात व वाढ कर_या�या c"ट�नd !Oयेक भागासाठtं 

�निAचत Bवqपाची योजना तयार कर_यांत आल� पा[हजे. शहर� भागांत आज जे मोठे व म3यम 

Bवqपाच ेउ^योगधदें कd [�त झाले आहेत, Oयांना  ामीण भागांतील हे छोटे उ^योगधदें पूरक 

ठरतील. मो�या व म3यम Bवqपा�या उ^योगधं^यांतील उOपादन @वभागांचd @वकd ��करण कqन 

 ामीण भागांत �नघणा-या छो�या उ^योगधं^यांकडे हd काम सोप@व_याचा प\तशीर !यOन झाला 

पा[हजे. यामुळd  ामीण भागा�या अथ-�यवBथेची शहर� भागांतील धाव घे_याची लोकांत आज जी 

!विृOत [दसून येते �तला[ह आळा बसेल. 

 

कृ@ष-औ^यो:गक समाज�यवBथेचा पाया घाल_याचd उ[}"ट[ह राZया�या �तस-या पंचवा@ष-क 

योजनdत Bवीकार_यांत आलd आहे.  ामीण भागात उ^योगधदें काढून  ामीण जीवनाशीं ते 

एकजीव करावयाच ेआiण शतेी व  ामीण उ^योगधदें यांची सांगड घालावयाची हाच याचा अथ- 

आहे.  ामीण भागांत या!माणd शतेमालावर !ejया करणारd उ^योगधदंd �नघाFयास शहर 

भागांतील उ^योगधं̂ यांकड ेक��या मालाची वाहतूक कर_यांत होणारे पDर�म वांचतील. Eशवाय 

 ामीण भागांतील या उ^योगधं̂ यांमुळd शतेकर�वगा-स रोजगार�चd एक साधन उपलXध होईल आiण 

Oयामुळd Oयां�या उOप)नांत वाढ होऊन Oयां�या राहणीचा दजा-[ह सुधारेल.  

 

 ामीण भागांत आध�ुनक Bवqपाच ेउ^योगधदें सुq कर_या�या c"ट�नd शेती�या 4े�ांत सहकार� 

तOOवावर आधारलेले !ोसेEसगंच े- nहणजे शतेमालावर !ejया कर_याच ेउ^योगधदें काढणd 

अ�तशय फाय^याचd ठरेल. आपFया राZयांत Bथापन झालेFया सहकार� साखर कारखा)यांमुळd 

आपFयाला जो बहुमोल अनुभव Eमळाला आहे तो या बाबतींत माग-दश-क ठरेल यांत शंका नाह�ं. 

या अनुभवा�या आधारd शतेमालावर !ाथEमकच न�हे तर Oयानतंर�या[ह अवBथdत !ejया 

कर_याच ेउ^योगधंदे  ामीण भागांत सहकार� प\तीनd सुq करतां येतील. तथा@प जेथd  ामीण 

भागांतील उOपादकां�या सहकार� संBथांना तां`�क अडचणींमुळd nहणा अगर अवाढ�य भांडवल� 

खचा-मुळd nहणा, अशा !कारच ेउ^योगधंदे सुq करणd शfय नसेल तेथd 'संयुfत औ^यो:गक 4े�' 

�नमा-ण कर_याचा आमचा @वचार आहे. सरकार आiण खाजगी कारखानदार यांनीं आपFया संयुfत 

!यOनांनी  ामीण भागांत मो�या Bवqपाच ेउ^योगधदें सुq करावयाच ेअशी ह� कFपना आहे. 



राZया�या �तस-या पंचवा@ष-क योजनdत, सरकार� 4े�ांतील उ^योगधं̂ यांसाठtं कर_यांत आलेFया 

तरतुद�ं�य�तDरfत, संयुfत 4े�ांतील उ^योगधं̂ यां�या बाबतींत[ह पुरेशी तरतूद कर_यांत आल� 

आहे. या योजनेचा खाजगी कारखानदार यो�य तो फायदा घेतील असा मला @वAवास वाटतो. 

 

 ामीण भागांत उ^योगधं̂ यांची वाढ खडं पडू ंन देतां चालू ठेवावयाची nहणजे  ामीण भागांतील 

लोकांनींच Oया बाबतींत पुढाकार �यावयास पा[हजे. Oयासाठtं व या लोकां�या उपjमशीलतेस 

पुरेसा वाव Eमळावा nहणून खास !यOन करावयास पा[हजेत आiण जqर ती यं�णा[ह उभी 

करावयास पा[हजे.  

 

अगोदर�या पंचवा@ष-क योजनांत जे भाग @वकासा�या बाबतींत मागd पडले आहेत Oयांना इतर 

भागांबरोबर आणणd जqर आहे. राZया�या सव- @वभागांत समतोल @वकास घडवून आण_यासाठtं 

सरकार !ादेEशक @वकास मंडळd Bथापन करणार असून Oयासाठtं आवAयक असा कायदा[ह 

कर_यांत येईल. �नर�नरा�या कारणांमुळे राZयाच ेहे भाग जे अ@वकEसत रा[हले आहेत Oयांना, 

@वकासा�या मागा-वर पुढd गेलेFया इतर भागांबरोबर आण_यासाठt �तस-या पंचवा@ष-क योजनdत 

कांह�ं खास तरतुद� कर_याचा !यOन कर_यांत येईल. @वदभाaत रBते कमी आहेत, तर 

मराठवा�यांत व कmकणांत रBते व वीज यांची कमतरता आहे. Oयामुळd या भागांत कांह�ं @वEश"ट 

!Aन �नमा-ण झाले असून Oयांची उकल कर_या�या c"ट�नd �तस-या योजने�या काळांत या 

भागांतील दळणवळणा�या !Aनांकड े@वशषे ल4 दे_यात येणार आहे. भारत सरकार�या �तस-या 

पंचवा@ष-क योजनdत [दवा-पनवेल-उरण रेFवेची जी तरतूद कर_यांत आल� आहे Oयामुळd [ह कmकण 

@वभागांत @वकासाचd नवd 4े� �नमा-ण होईल. �तस-या योजनdत @व^युत-वाहनाचा जो काय-jम 

आंख_यांत आला आहे. Oयामुळd सोलापूर, अहमदनगर, नाEशक, धळुd व जळगांव हे िजFहे, 

@वदभाaतील पिAचमेकडले िजFहे आiण कmकण व मराठवाडा या भागास वीज Eमळंू लागेल आiण 

या भागांची @वजे�या बाबतींत आजपयaत जी उपासमार झाल� ती नाह�ंशी होईल. या भागांखेर�ज 

आणखी ५०० मो�या व छो�या गांवांना या काय-jमानुसार वीजपुरवठा कर_यांत येणार आहे. 

ते�हां @वकासा�या बाबतींत हे भाग जे मागd पडले आहेत Oयांची �तस-या योजनेमुळd कांह� 

!माणांत तर� !ग�त होईल अशी अपे4ा आहे. 

 

�तस-या पंचवा@ष-क योजनेचd !मुख उ[}"ट BवयंचEलत @वकसना�या [दशनेd भर�व !ग�त करणd हे 

आहे. याचा अथ- असा कhं, उOप)नाचd !माण सारखd वाढत राह_यासाठtं बचतीचd व पैसा 

गुंत@व_याचd !माण पु"कळच वाढलd पा[हजे. हd उ[}"ट सा3य कर_याकDरतां, तुम�या या 

कौि)सलनd उOपादनाचा काय-jम अशा र�तीनd आंखावा कhं, Zयायोगd आपFया गरजेपे4ां अ:धक 



मालाचd उOपादन होऊन एfसपोट- !मोशन कौि)सल�या मदतीनd परदेशी बाजारपेठा आपण काबीज 

कqं शकंू. तसd झाFयास आपFया परदेशी चलनांत वाढ होईल आiण Oयांतून, Zया 

उ^योगधं̂ यासाठt परदेशांतून आपFयाला यं�सामु ी मागवावी लागते Oयांना आपFयाला मदत 

करतां येईल. उOपादनाचा खच- शfय तmवर वाढू न देतां आपFया पffया मालाचा दजा- आपण 

सुधारला पा[हजे. तसdच आपFया उOपादनकायाaत कोणOया[ह !कारd खडं पडणार नाह� याची[ह 

खबरदार� घेतल� पा[हजे. यापूवy उ^योगधं̂ यांत जd भांडवल आपण गुंत@वलd आहे आiण �तस-या 

पंचवा@ष-क योजने�या काळांत आपण जd गुंत@वणार आहmत, तd सव- यो�य कारणीं लावून जेवढd 

nहणून उOपादन आपFयाला वाढ@वतां येणd शfय आहे तेवढd तd वाढ@व_याचा आपण नेटानd !यOन 

केला पा[हजे. Oयाच!माणd उ^योगधं̂ यांतील नफा पु)हा उ^योगधं̂ यां�या वाढ�साठtंच वापरला 

गेला पा[हजे. या गो"ट� जर आपण कqं शकलm नाह�ं, तर Zया BवयंचEलत @वकसनाचा मीं 

आतांच �नदIश केला तd लांबवणीवर पड_याची भी�त आहे. तुम�या संBथे�या सभासदांना या [दशनेd 

!ग�त कर_याची जी ती± उOकंठा आहे Oयामुळd आपला उOपादनाचा काय-jम पार पाड_या�या 

बाबतींत ते यिOकं:चत[ह कसूर करणार नाह�ंत याब}ल मला पूण- खा�ी आहे. 

 

योजनाब\ @वकासा�या c"ट�नd आणखी एक महOOवाची गो"ट nहणजे पुरेसा रोजगार �नमा-ण 

करणd ह� होय. लोकसं�येची वाढ झपा�यानd होत असFयामुळd कामगारां�या सं�यdत दरसाल 

सारखी भर पडत असते. Oयामुळd रोजगारा�या या !Aनाचd Bवqप अ:धका:धक गंभीर होत आहे. 

�नयोजन मंडळानd या बाबतींत जी पाहणी केल� आहे Oयावqन असd [दसून येतd कhं, अगोदर�या 

पंचवा@ष-क योजनां�या काळांत रोजगारा�या या !Aनाबाबत महारा"Y राZयाची फार कुचबंणा 

झाल�. ते�हां, !Oयेक माणसास यो�य व पूण- वेळ रोजगार Eमळेल अशी पDरिBथ�त �नमा-ण 

हो_यास अ^याप बराच कालाव:ध जावा लागेल. तथा@प, म3यंतर�ं�या संjमणकाळांत आध�ुनक 

उ^योगधं̂ याची वाढ कर_याचा काय-jम नेटानd व कसोशीनd अमंलांत आणला पा[हजे व Oयाबरोबर 

शतेीचा[ह @वकास झपा�यानd केला पा[हजे. Oयाच!माणd उOपादन eकंवा उOपादनाचा खच- यांवर 

पDरणाम होऊं न देतां जाBतींत जाBत मजुरांना Zयामुळd काम Eमळेल अशा !कार�या 

उOपादनप\तींचा आपण अवलंब केला पा[हजे. अथा-त ्उOपादना�या �नर�नरा�या 4े�ांत जी 

तां`�क !ग�त होत असत े�तचा आपण फायदा घेऊंच नये असd मला सुचवावयाचd नाह�ं. तथा@प 

स3यां�या पDरिBथतींत रोजगार वाढ@व_याचd आपलd उ[}"ट सा3य कर_या�या c"ट�नd या बाबतींत 

तोल सांभाळणd eकती आवAयक आहे याची तुnहांला कFपना आहेच. @वजेवर चालणारे छोटे 

उ^योगधदंd सुq कर_याकDरतां  ामीण @व^युOकरणा�या काय-jमाचा पूण- उपयोग कqन घेतला 

पा[हजे याचा उFलेख मीं अगोदर केलाच आहे. उOपादना�या न�या न�या प\तींचा व तं�ाचा 

अवलंब कqन आiण अगद�ं अ^ययावत ्Jान व कसब संपादन कqन, उपलXध Bथा�नक 

साधनसामु ीचा उ^योगधं^यांसाठt उपयोग कqन घे_याच ेनवे माग- जर आपण शोधनू काढले, तर 



उ^योगधं̂ यां�या 4े�ाचा आपण @वBतार कqं शकंू आiण बेकार�चd !माण[ह पु"कळच कमी कqं 

शकंू, याब}ल मला शंका नाह�ं. 

 

मो�या !माणावर आ:थ-क �नयोजन कर�त असतांना, औ^यो:गक उOपादनांतील सवाaत महOOवाचा 

जो मानवी घटक आपFयाला के�हां[ह दलु-4 करतां येणार नाह�ं. मानवी घटक nहणजे अथा-तच 

कामगार. आपFया या !यOनांत जर आपFयाला यश Eमळवावयाचd असेल तर कामगारांना यो�य 

तो )याय आपण [दलाच पा[हजे. उ^योगधं̂ यां�या कारभारांत कामगारांना भागीदार कqन �यावd 

या कFपनेनd आतां मूळ धरलd असून उOपादन4मता वाढ@व_याची नवी !ेरणा �तनd कामगारांम3यd 

�नमा-ण केल� आहे. आपले 3येय तर� काय हdच आहे. nहणून औ^यो:गक संबंध आपण �नकोप 

ठेवले पा[हजेत, आiण उOपादनांतील नुकसान टाळ_याचा सव-तोपर� !यOन केला पा[हजे. या 

गो"ट�ंची आज फार आवAयकता आहे. 

 

आ:थ-क @वकासा�या बाबतींत स3यां जd नवीन वातावरण �नमा-ण होत आहे तd ल4ांत घेऊन तुमचd 

कौि)सल पंचवा@ष-क योजनेचीं मु�य उ[}"टd सतत आपFया नजरेपुढd ठेवील, आiण रा"Y�य 

पुनर-चनdचd या योजनdत अ:ंगकारलेलd 3येय सा3य कर_या�या कामीं सरकारशीं हा[द-क सहकाय- 

कर�ल अशी आशा मी �यfत करतm, आiण या !संगीं मला आमं�ण [दFयाब}ल मी तुमच ेपु)हा 

एकवार आभार मानतm. 

 

 

�नयोजन, मनु"यबळ व शतेी 

 

गेFया दोन-तीन [दवसांम3यd �नयोजनावर आपण अनेक चचा- ऐकFया परंतु �नयोजन हा @वषयच 

इतका �नOय नवा आहे कhं, Oया�यासंबंधींची चचा- कधी कंटाळवाणी वाटत नाह�ं. आकाशाकड े

माणसानd पा[हFयानंतर Zया�या Oया�या नजरे!माणd Oयाला तd [दसतd. जसd आकाश @वशाल आहे 

तसाच �नयोजनाचा हा !Aन[ह @वशाल आहे. असं�य cि"टकोन आiण असं�य !Aन यांतून 

असं�य माणसां�या जीवनास पूण-तया Bपश- करणारा हा @वषय असFयामुळd Oया�यासंबंधीं कधीं 

कंटाळा येत नाह�ं. पण �नयोजनाचा �निAचत अथ- आपण आपFया मनाशीं समजावून घेतला 

पा[हजे. @वशषेतः महारा"Y राZया�या �नEम-तीनंतर जी पDरिBथ�त महारा"Yात आहे �त�या 

पाAव-भूमीवर आiण देशांतील �नयोजना�या पाAव-भूमीवर महारा"Yा�या जनतेचd �नयोजना�या 

बाबतींत आजचd कत-�य काय आहे हd आपण पा[हलd प[हजd.  



 

मी तपEशला�या !Aनात फारसा जाऊ इि�छत नाह�ं. या !Aनाची शाB�ीय चचा- कर_यापे4ां 

Oया�या पाठtमागd जीं दोन मूलभूत तOOवd आहेत Oयांचा आपण @वचार केला प[हजे. मी अगद�ं 

सामा)य माणसा�या c"ट�नd �नयोजनाकड ेपाह_याचा !यOन कर�त असतो. आम�या देशाम3यd जीं 

साधनd आहेत Oया साधनांचा जाBतींत जाBत @वकास कqन आम�या जीवनाला सम\ृ बन@व_याचा 

�नयोजन हा एक महOOवाचा !यOन आहे. आiण दसुर� गो"ट nहणजे या !यOनामधनू �नमा-ण 

होणार� जी संपिOत आहे, जी शिfत आहे, जd साम�य- आहे, Oयाचा फायदा सव-सामा)य माणसांस 

Eमळेल याची[ह काळजी �नयोजनाम3यd घेतल� पा[हजे. �नयोजना�या बाबतीतला हा सु\ा अOयंत 

महOOवाचा !Aन आहे.  

 

�नयोजना�या c"ट�नd महारा"Yाजवळ कोणतीं साधनd आहेत ? जमीन, पाणी, जEमनीखालच े

ख�नज पदाथ- जे कांह�ं असतील त,े आiण मनु"यशिfत. मला प[हFया!थम एक गो"ट 

सांगावयाची आहे आiण ती ह� कhं, आमचीं जीं साधनd आहेत Oया साधनांचा जाBतींत जाBत 

!माणांत वापर करणd हाच आपFया c"ट�नd खरा महOOवाचा !Aन आहे. परंतु �नयोजना�या 

संदभा-त आपलd मनु"यबळ व आपल� शतेी ह�ंच आज आपल�ं मु�य साधनd असFयाकारणानd 

Oयां�या !Aनांसंबंधानdच मु�यतः मी आज बोलणार आहd. आमचd मनु"यबळ कसd आहे, आमचीं 

पा_याचीं साधनd काय आहेत, आमचीं जEमनींची साधनd काय आहेत हd आपण !थम पा[हलd 

पा[हजे. आतांपयaत आपण महारा"Yाचd जd :च� पा[हलd तd जु)या इ�तहासांतFया Eसहंगडावर�या, 

!तापगडावर�या आiण Eशवनेर�वर�या महारा"Yाचd. पण आतां�या महारा"Yाचd जd :च� आहे तd 

आपण जरा पाहा. तd :च� अगद�ं वेगळd आहे. आतांचा हा महारा"Y खे�यापा�यांत पसरलेला आहे, 

जमीनजुमFयांत वसतो आहे, जmधळा, शाळू, कापूस, ऊंस ह�ं @पकd  तो @पक@वतो आहे. आiण 

Oयाला Eमळणारd पाणी[ह पाहा. हd :च� पा[हFयानंतर बु@\ला थोडीशी कां होईना, एक !कारची 

जाग�ृत येईल. आपFयाजवळ कांह�ं तर� अपरंपार आहे असd समजंू नका. जd आहे तd मया-[दत 

आहे. पाणी मया-[दत आहे, जEमनीची शिfत मया-[दत आहे आiण या मया-[दत शfतीचा[ह 

उपयोग केलेला नाह�ं अशी ह� पDरिBथ�त आहे. ह� पDरिBथ�त बदल_यासाठtं आपणांला पांच, दहा, 

पंधरा वष¶ !यOन करावयाचा आहे. 

 

मा�या मतd अ�तशय चांगल� साधनसंपिOत महारा"Yांत जर कुठची असेल तर ती महारा"Yाचd 

मनु"यबळ ह� आहे. परंत ुयेथील माणसd कांह� उ^योग कर�त नाह�ंत, पDर�म कर�त नाह�ंत, असा 

एक cि"टकोन मांड_यांत येतो. मला हd मा)य नाह�ं. अथा-त ्जगांत कांह�ं आळशी माणसd 

असतील[ह. Oयां�यासंबंधीं वकhलप� घेऊन मी बोलत नाह�. पण खे�यापा�यांम3यd पावसांत 



शतेीम3यd काम करणारा माणूस केवळ आळशीपणामुळd घर�ं रा[हला आहे हd nहणणd यो�य [दसत 

नाह�. तो बारा म[ह)यांतले तीन म[हने काम करतो व बाकhच ेम[हने तो काम कर�त नाह�ं याचd 

कारण Oयाला उपयोगी पडले असd काम Eमळव_यासारखी पDरिBथती नाह�ं. �माची !�त"ठा वाढल� 

पा[हजे, असd कांह� पुढार� ''आराम हराम है'' �या पं�डतजीं�या भाषdत eकंवा @वनोबाजीं�या 

�मदाना�या भाषdत सांगत असतात Oयाला वेगळाच अथ- आहे. तd पण एक सOय आहे. परंतु 

माणसd हातपाय पसqन आपल�ं खे�यांम3यd बसल� आहेत, तmडापयaत गंगा येऊन[ह तीं आपलd 

तmड उघडत नाह�ंत अशी कांह�ं पDरिBथ�त नाह�ं. आपFया समाजाचd आपण असd :च� रंग@वणार 

असलां तर तd मला मंजूर नाह�ं. 

 

वBतुिBथ�त अशी आहे कhं, इतरांकड ेजशीं माणसd आहेत तशींच आपFयाकड[ेह आहेत हd जर� खरd 

असलd तर� आnहांला अEभमान वाटावा असd आम�याकडील मनु"यबळ आहे असd मला वाटतd. 

आiण हd आपण समजून घेतलd पा[हजे. छोटा शतेकर�, खे�यापा�यांतून काम करणारा शतेावरचा 

मजूर, :गरणींतून काम करणारा कामगार, Bवतःच ेहात व Bवतःची छोट� अfकल वापरणारा छोटा 

तं�J, हुशार पं�डत, लHमणशाB�ी जोशी Zयांच े!�त�न:ध आहेत ते बु@\मान @वचारवंत, छोटेमोठे 

इंिज�नअर, डॉfटर ह�ं वेगवेग�या 4े�ांत काम करणार�ं सगळीं माणसd पा[हFयानंतर मला असd 

वाटतd कhं, आम�याजवळ जबरदBत मनु"यबळ आहे. आपल�ं ह�ं साधनd पाहून आपण आपFया 

�नयोजनाचा @वचार केला पा[हजे.  

 

या c"ट�नd Eश4णाचा !Aन महOOवाचा आहे. मघाशीं �ी. बाळासाहेब देसाई यांनीं Eश4णासंबंधींचा 

जो cि"टकोन सां:गतला तो मला मंजूर आहे. Oया�या पाठtमागचा @वचार मला सांगावयाचा आहे. 

तो @वचार असा आहे कhं, आपण Eश4णाकड ेजd पाहतm तd केवळ गDरबा�या मुलाला Eश4ण 

Eमळालd पा[हजे आiण �ीमंता�या मुलाला तd Eमळालd नाह�ं तर� चालेल अशा c"ट�नd नाह�ं. 

आम�याम3यd जd चांगलd आहे Oयाला जाBतींत जाBत वाव Eमळाला पा[हजे, अशा c"ट�नd आपण 

Eश4णाकड ेपा[हलd पा[हजे. मी आपणांला सांगूं इि�छतm कhं, Eश4णाकड े�न�वळ सामािजक 

गरजे�या c"ट�नd मी पाहत नाह�ं. मा�या मतd Eश4ण हd आ:थ-क @वकासाचd एक मूलभूत साधन 

आहे. आम�याम3ये शिfत �नमा-ण कर_याकDरतां आम�याजवळ मनु"यबळाEशवाय दसुरd कांह� 

साधन नसFयामुळd आnहांला या साधनाचा @वकास कर_यासाठtं Oयाला Eश4णाची जोड ^यावयाची 

आहे. खे�यांत `बजल� नऊेन पोहmच@वFयाEशवाय Zया!माणd शतेीचा @वकास होणार नाह�ं, 

Oयाच!माणd आमचा नापीक पडलेला मनु"यबळाचा हा जो मोठा थोरला साधनसंपOतीचा भाग 

आहे. Oयांत Eश4णाची `बजल� नेFयाEशवाय नवसाम�य- �नमा-ण होणार नाह�ं. Eश4णाकड े

पाह_याचा माझा Bवतःचा हा असा cि"टकोन आहे. महारा"Yाची औ^यो:गक !ग�त कर_याचा 



काय-jम िजतका महOOवाचा आहे, शतेीचd औ^योगीकरण कर_याचा काय-jम िजतका महOOवाचा 

आहे, �ततकाच Eश4णाचा हा काय-jम महारा"Yांत महOOवाचा आहे. 

 

मग हd Eश4ण कोणOया !कारचd असावd हा @वचार ओघानdच येतो. हd Eश4ण nहणजे �न�वळ 

आपFया शाळा उघडFया आहेत आiण मुलd शाळdत जात आहेत, परंतु मुलd शाळdत काय करतात हd 

आपFयाला माह�त नाह�ं, अशी पDरिBथ�त न�हे. तर या देशांतील eकंवा या राZयांतील 

समाजोपयोगी साधनांचा वापर कर_याइतकh शिfत मुलाम3यd येईल अशा त-हेनd मुलगा Eश4ण 

घेतो कhं नाह�ं हd पाह_याचd काम आतां तुnहांआnहांला केलd पा[हजे. मी या !Aनाला फfत येथd 

Bपश- करतm आiण तो सोडून देतm. परंतु Eश4णाचा !Aन हा महारा"Yा�या आतां�या संदभा-त 

अOयंत jां�तकारक !Aन आहे असd मी nहणतm. हा @वचार मा�या मनांत अल�कड ेफार ती±तेनd 

येतो याचd कारण इतर साधनांचा वापर कर_याची आपल� अपे4ा कांह�ं मया-देपयaतच आहे हd 

आपण समजलd पा[हजे. 

 

आतां आपण शतेी�या !Aनांकड ेवळंू या. महारा"Yांतील जमीन आपणां सवाaना माह�त आहे. �तचd 

वण-न मीं केलd पा[हजे असd नाह�ं. स�या���या पल�कडची जमीन nहणजे कmकणांतला कातळ, तो 

आपFया पDरचयाचा आहे. न^यां�या कांठचा सुपीक भाग सोडला व पल�कड ेगेलm nहणजे कमी 

पावसाचा भाग सुq होतो. मराठवा�यांतील गोदावर��या कांठचा भाग चांगला आहे आiण 

@वदभा-म3यd काळी जमीन पु"कळ व चांगल� आहे. परंतु तेथd पाटबंधा-यांची शfयता अ�तशय कमी 

आहे. िजथd पाणी आहे �तथd तd वापर_याची शfयता कमी आहे आiण िजथd पाणी कमी आहे �तथd 

Oयाची गरज जाBती आहे; एवढdच न�हे तर �तथd पाणी Eमळेल कhं नाह�ं अशी शंका �नमा-ण झाल� 

आहे. ह� जEमनीची व पा_याची मया-दा आपणांला मुळांतच समजल� पा[हजे.  

 

याच पाAव-भूमीवर आपण आपFया शतेी�या !Aनांचा @वचार केला पा[हजे. शतेीच ेअनेक !Aन 

आहेत. !थम आपण शतेी�या मालकhचा !Aन घेऊं. कुळकायदा फार चांगFया !कारd हाताळणारd 

राZय असा [हदंBुतानम3यd गेFया दहा-बारा वषाaचा आपला लौeकक आहे. कुळकाय^याचा 

आपFयाला चांगला अनुभव आहे. Oयाच अनुभवासंबंधीं परत एकदां @वचार कर_याची पाळी आल� 

आहे. आज आपण जEमनी�या कमाल मया-दे�या !Aनाचा @वचार कर�त आहmत. कमाल मया-देचd हd 

तOOव Bवीकारलd पा[हजे याब}ल मला शंका नाह�ं. तd कोणOया प\तीनd Bवीकारावd, कसd 

Bवीकारावd, याब}ल मी आज माझd मत देत नाह�ं. उ^या आपले महसूल मं�ी �ी. वसंतराव नाईक 

Oयासंबंधीं जो cि"टकोन आपFयासमोर मांडतील तो आपणांला Bवीकारावा लागेल. रा"Yानd 

Bवीकारलेलd असd तd धोरण असFयामुळd Oया�या पाठोपाठ आपणांला गेलd पा[हजे. आतां Oयाम3यd 



काय असावd, कोणती प\त असावी वगैरे !Aन आपण सोडून देऊं. पण एक गो"ट मा� �निAचत 

कhं, शतेी कसणारा माणूस हा शतेमालक असला पा[हजे आiण Oया�या शतेी�या !यOनाला 

सि�ह-स को ऑपरे[ट�हZची nहणजे सेवा सहकार� !यOनांची जोड देऊन Oया !यOनांची पDरण�त 

शवेट�ं आnहांला सहकार� शतेींत केल� पा[हजे. शतेी�या @वकासाचd हd :च� आपण आपFया 

डो�यासमोर �निAचत बन@वलd पा[हजे. Oया @वकासाचा jम काय असावा, Oयाची ग�त eकती 

असावी, ती कशी वाढवावी, के�हां वाढवावी वगैरे !Aन Oयांतून उ¨वणार आहेतच. पण हd जd :च� 

आहे तd आपFयाला नेहमीं मनांत ठेवावd लागेल. यासंबंधानd कसल�[ह शंका बाळग_याचd कारण 

नाह�ं. nहणून शतेी कसणारा हा शतेीचा मालक असला पा[हजे या c"ट�नd, आपण िजF�यांत परत 

जाल ते�हां हा आपला एक मूलभूत काय-jम असFयामुळd तेथील पDरिBथतीची आपण पाहणी 

करा. आपण Zया िजF�यांतील शतेक-यांची सेवा कर_याची घोषणा कर�त आहांत तेथील शतेक-

यांचा हा मूलभूत !Aन आहे. Oयासंबंधानd काय !ग�त झाल�, काय गत झाल� याचा आपण @वचार 

केला पा[हजे. या !Aनाबाबत फार घबराट झाल� nहणून eकंवा बागायतदारांनीं फार ट�का केल� 

nहणून घाबर_याचd कांह�ं कारण आहे असd न�हे. कोणी तर� �त�डकhनd, पोट�त�डकhनd जरा आपलd 

nहणणd मांडलd पा[हजे. रागाचा हा !Aन थो�याशा �नरा�या अथा-नd मांड_याचा मी !यOन कर�त 

आहd. याचा अथ- तशी कांह�ं भयानक पDरिBथ�त �नमा-ण झाल� आहे, असा[ह कृपा कqन आपण 

कqं नका. जागतृपणd आnहांला या !Aनाचा पाठपुरावा केला पा[हजे, nहणून ह� गो"ट मी 

आपFयापुढd आ हानd मांडतm. असा हा जEमनी�या मालकhचा !Aन झाला. 

 

Oयानंतर जEमनी�या @वकासाचा !Aन येतो. आपFया देशांतील शतेी�या !Aनांशीं �नग�डत 

असणारा अ�तशय महOOवाचा असा हा !Aन आहे. गेल� शकेडm वषI, कदा:चत हजारm वषI 

शतेजEमनी�या @वकासाचा हा !Aन तसाच रा[हलेला आहे. आnह�ं आजपयaत Zयाकड ेफार दलु-4 

केलd असा हा !Aन आहे. आज[ह आपFया देशांत को�यव:ध एकर जमीन - आज मला �निAचत 

आंकडा माह�त नाह�ं - तशीच @वकास न होता रा[हल� आहे. @वशाल मुंबई राZय होतd Oयावेळीं 

[हशबे कqन मीं पा[हलd कhं, िजचd बं�डगं करावd लागेल, िज�याबाबत भूसंर4णाची उपाययोजना 

करावी लागेल अशी चार को[ट एकर जमीन मुंबई राZयांत होती. वसंतराव नाइकांनीं आतांच 

सां:गतFया!माणd आज[ह साडतेीन को[ट एकर जमीन महारा"Yांत अशी आहे कhं, जी गळfया 

भां�यासारखी आहे. मथरेुची गवळण पाणी भqन डोfयावर हंडा घेऊन �नघाल� आiण घर�ं येऊन 

पाहते तm आपFया डोfयावर�या हं�याम3यd पाणी नाह�ं. तसdच आपFया शतेीचd झालd आहे. दरवषy 

मगृ न4�ापासून हBत न4�ापयaत भरलेFया न4�ां�या बाजाराम3यd आपFया डोfयावर भांडd 

घेऊन जाते `बचार� आमची शतेी. पण Oयांत शवेट�ं कांह� EशFलक राहत नाह�ं. आम�या 

महारा"Yा�या शतेीचा हा मथरेुचा बाजार झालेला आहे. आiण आज एक वष- नाह�ं, दोन वषI नाह�ं, 

तर गेल�ं eकOयेक शतकd  हd असdच चाललd आहे.  



 

शतेीशीं �नगडीत असलेला भूEमह�नांचा !Aन[ह आपFया महारा"Yांत एक मोठाच !Aन होऊन 

बसला आहे. आपण Zया शिfतमान नवसमाजाची उभारणी कqं इि�छतm Oया समाजाचा, शतेांत 

क"ट करणारा, राबणारा शतेकर� समाज हा जणंु कणाच आहे. या शतेकर� समाजाम3यd 

भूEमह�नांचा[ह समावेश होतो. आiण nहणून आम�याजवळ जी जमीन असेल �त�या टffया-दोन 

टffयांपयaत जी Eमळेल ती जमीन आपण भूEमह�नांकDरतां [दल� पा[हजे. आiण Oयाचबरोबर �या 

भूEमह�नांकDरतां छो�या छो�या उ^योगधं^यांचा नवीन काय-jम तयार केला पा[हजे आiण Oयाला 

!ाधा)य [दलd पा[हजे. कारण �या सग�या योजनांम3यd भूEमह�नांकड ेदलु-4 झालd अशी जी ट�का 

सव-� ऐकंू येते ती राBत ट�का आहे यांत शंका नाह�ं. परंतु अगोदरच जो शतेकर� उपाशी आहे 

Oया�याच घराम3यd घुसून हा !Aन सुटणार नाह�ं. २० टfके जमीन ५० तd ६० टfके शतेक-यां�या 

जवळ आहे. रा[हलेल� ८० टfके जमीन कांह�ं थो�या लोकां�या हातांत आहे. nहणजे जाBत जमीन 

थो�या लोकां�या हातांत, आiण थोडी जमीन जाBत लोकां�या हातांत आहे. हा जो [हशबे आहे तो 

ऐकला nहणजे माणसाला फसFयासारखd वाटतd. पण याम3यd फारसा जीव आहे असd नाह�ं. याचd 

कारण महारा"Yाम3यd सरंजामी प\ती नाह�ं हd आहे. Oयामुळd एक मया-[दत Bवqपाची कमाल 

मया-दाच आपणांस Bवीकारावी लागेल. परंतु या मागा-नd फार जमीन वांटावयास Eमळणार आहे 

अशांतला भाग नाह�ं. मला येथd सां:गतलd पा[हजे कhं, जEमनीची फेरवांटणी हा महारा"Yा�या 

शतेी�या पुनर-चनेम3यd मजेर !ो ाम - मोठा काय-jम होऊं शकत नाह�ं. ह� गो"ट िजतfया 

लवकर आnह� Bवीकाqं �ततके अ:धक बरd. कारण Oयानंतर Oया�या पुढचा काय-jम आपणांला 

सुचवावा लागेल. 

 

परंतु भूEमह�नांचा !Aन मी मा�या समजुती!माणd, मा�या शfती!माणd सोड@व_याचा !यOन 

कर�त आहd. सरकारजवळ जंगल खाOयाची आiण महसूल खाOयाची जी जमीन आहे ती भूEमह�न 

लोकांना दे_याचा आnह� !यOन कर�त आहmत. एवढdच न�हे तर गेFया सहा म[ह)यांत फारच 

चांगला व मो�या !माणांत हा !यOन कर_यांत आलेला आहे, याब}ल महसूल खाOया�या मं|यांना 

आiण परंपरागत आळस सोडून देऊन जलद गतीनd काम चालू केFयाब}ल महसूल खाOयाला 

खरोखरच ध)यवाद ^यावयास पा[हजेत.  

 

महारा"Yांतील शतेी�या बाबतींत आणखी एक महOOवाचा जो !Aन आहे. तो शतेी�या 

आध�ुनकhकरणाचा आहे. शतेीची जमीन वाढ@व_यानdच धा)योOपादनाचा !Aन सुटेल असd nहणणd 

बरोबर नाह�ं. आध�ुनकhकरणा�या बाबतींत इतर देशां�या मानानd आपण फार मागd आहmत हd 

कबूल केलd पा[हजे. आपण आपल� फार Bतु�त कर�त असतm. आमचd राZय फार पुढारलेलd, 



!ग�तपर आहे असd आपण nहणत असतm. परंतु आnहांला कोणाची[ह फसवणूक कर_याची इ�छा 

नाह�ं. मागासलेलd राZय असdच महारा"Y राZयाचd वण-न केलd पा[हजे. मंुबई शहर सोडलd तर 

महारा"Yांत आहे काय ? ओसाड मैदानd, द"ुकाळी भाग आiण आnह�ं अEभमान बाळगावा असे 

जुने eकFले. महारा"Yांत न^या पु"कळ आहेत, पण Oया छो�या छो�या आहेत. आiण आम�या 

जEमनीची भूक तर मोठt आहे. nहणून पावसा�यांत जd पाणी Eमळेल तd चार म[हने साठवून 

ठेवावd आiण पुढ�या आठ म[ह)यांत तd वापरावd असा महारा"Yाचा गDरबीचा संसार आहे. nहणून 

महारा"Yात पाटबंधा-यां�या सोयी उपलXध कqन देणd फार महOOवाचd आहे. परंतु Oयांत[ह इथd 

धरण कqं नका, �तथd धरण कq नका, अशा !कारच ेअडथळे �नमा-ण कर_यांत येत असFयाचd 

[दसून येतd. मला एवढdच सांगावयाचd आहे कhं, शतेी�या उOपादनाकDरतां जाBतींत जाBत आध�ुनक 

सा[हOय उपलXध कqन देणd हा आजचा महOOवाचा !Aन आहे. nहणून Zयायोगd लोकांच ेमन 

@वचEलत होईल, लोकां�या मनांत संशय �नमा-ण होईल अशा गो"ट� आपण सोडून [दFया 

पा[हजेत. अशा !कार�या कोणOया[ह घोषणा करणd चकुhचd होईल असd मला न£पणd सुचवावयाचd 

आहे. 

 

आपल� भरभराट ह� शतेीवरच अवलंबून आहे. Oया�या[ह पुढd जाऊन मी असd nहणेन कhं आपलd 

औ^योगीकरण[ह आपFया शतेी�या भरभराट�वर अवलंबून आहे. आपFया देशा�या आ:थ-क यं�णdत 

शतेीला म3यवतy Bथान आहे. शतेी�या सुधारलेFया प\तींचा अवलंब कqन जोमदार लागवड 

करणd ह� शतेमालाचd उOपादन वाढ@व_याची गु9eकFल� आहे. आपFया शतेक-यांची स3यांची जी 

आ:थ-क पDरिBथ�त आहे ती ल4ांत घेतां आपFया शतेक-यांना एक� काम कqनच Bवतःसाठtं 

अ:धक धा)योOपादन करणd सोपd जाईल. सहकार� शतेी nहणजे सामुदा�यक शतेी न�हे. शतेक-

यांना आंधळेपणानd मोठा धोका पOकरावा लागणार आहे असd[ह Oयांत कांह� नाह�ं. सेवा सहकार� 

सोसाय�या Bथापून याबाबतची सु9वात करावयाची आहे. आiण Oयांचd काम सुq झालd nहणजे 

जमीनमालकांची संयुfत मालकh असलेल� व Oयां�या संयुfत �यवBथेखाल�ं काम करणार� 

BवयंBफूत- सहकार� शतेी संBथा Bथापन कर_यास आवAयक ती भूEमका तयार होईल.  

 

शतेी�या संदभा-त आणखी एका !Aनाचा मी उFलेख कqं इि�छतm. तो nहणजे कृ@ष-उ^योगांचा 

!Aन होय. शतेी�या धं̂ याला महारा"Yांत आnहांला उ^योगांची जोड ^यावयाची आहे, आnहांला 

कृ@ष-उ^योग �नमा-ण करावयाच ेआहेत. यांत आnह� कांह�ं नवीन गो"ट करणार आहmत असा दावा 

मी कर�त नाह�ं, तसा आमचा आ ह[ह नाह�ं. कारण हे शXद माझ ेनाह�ंत. जे शXद राजकhय 

आiण आ:थ-क संदभा-त वापरले जातात तेच मीं वापरले आहेत. पण Oयांना मी आतां आम�या 

कारभाराम3ये �निAचत अथ- देऊं इि�छतm. यासंबंधी मी माझ े@वचार मांड_याचा !यOन कर�त 



आहd. या कृ@ष-उ^योग शXदाचा आशय काळा�या ओघाबरोबर वाढत जाईल, बदलत[ह जाईल. पण 

आपण महारा"Yांतील खे�यांकड ेपा[हलd तर आपFयाला असd [दसेल कhं आज खे�यांमधील सगळा 

समाज शतेी�या मूलभूत उ^योगावर आधारलेला आहे. यांतूनच भूEमह�नां�या !Aनासार�या अनेक 

सामािजक कटकट� आiण तणाव �नमा-ण झाले असून या सव- गो"ट� दरू करावया�या असतील 

तर शतेी न करणारा जो वग- आहे Oयाला शहराम3यd घेऊन आलd पा[हजे. अशा c"ट�नd आज चालू 

असलेलd नागर�करण आपण पाहत आहmत. 

 

परंतु खे�यांम3यd �न�वळ शतेीवर आधारलेला जो समाज आहे Oया�यासाठtं कृ@ष-उ^योग 

काढ_याचा !यOन झाला तर खेडd हd खेडd राहणार नाह�. खेडd आiण शहर, खेडd आiण नगर 

यामधील अतंर कृ`�म आहे आiण तd दरू झालd पा[हजे. तd कर_याचा माग- nहणजे उOपादनाचd 

नवीन तं� आiण नवीन @वJान �नमा-ण करणार�ं साधनd शतेक-यापयaत गेल�ं पा[हजेत, शतेीम3यd 

Oयांचा वापर कर_यास सु9वात झाल� पा[हजे, शतेी हा उ^योग आहे आiण nहणून Oयांत Oयांचा 

उपयोग झालाच पा[हजे. आiण Oयाच!माणd Oयां�या मदतीनd दसुरे धदें काढतां आले पा[हजेत. 

शतेी�या कामांत आपण नांगर वापरतm. मी असd nहणेन कhं शतेी�या उपयोगाकDरतां लागणारा हा 

नांगर नागपूर, मुंबई eकंवा इतर [ठकाणीं �नमा-ण न होतां खे�यांतच �नमा-ण झाला पा[हजे. यांत 

कांह�ं अपुरेपण असेल तर तो नाह�ंसा कqन पूण-ता आणणd आवAयक आहे.  

 

शतेीमधनू �नमा-ण होणा-या Zया गो"ट� आहेत Oयां�यावर औ^यो:गक !ejया करणd nहणजे  

कृ@ष-औ^यो:गक समाज न�हे. Oया�या पाठtमागd खे�यांत वीज गेल� पा[हजे ह� कFपना आहे. 

आ:थ-क जीवनाम3यd @वजेची शिfत नसेल तर खे�यांतील शतेक-यांचd जीवन आपण बदलंू 

शकणार नाह�ं. हd nहणणd माझd नाह�ं, तd एका महापु9षाचd आहे. ले�नननd हd :च� सु9वातीलाच 

जगापुढd ठेवलd होतd. Oयाब}ल आपण Oयाचd ऋणी रा[हलd पा[हजे. जd चांगलd आहे तd आपण जqर 

घेतलd पा[हजे. अनुभवा�या बाबतींत आपण एकमेकांची उसनवार� कर_यांत कांह�ंच कमीपणा नाह�ं. 

ते�हां मला हdच सांगावयाचd आहे कhं कृ@ष-उ^योग !धान अथ-रचना या शXद!योगा�या पाठtमागची 

@वचारसरणी ह� अशी आहे. ह� कFपना केवळ महारा"Yापुरतीच मया-[दत नाह�ं. जु)या प\तीनd 

शतेी करणा-या सव- समाजानd Bवीकार_यासारखी ह� गो"ट आहे. या कFपनेला मूत- Bवqप ये_यास 

eकती वषI लागतील हd सांगतां येणार नाह�ं. परंतु Zया वेगानd औ^योगीकरण वाढत जाईल Oया 

वेगावर कृ@ष-औ^यो:गक समाज �नमा-ण होणd अवलंबून राह�ल. आमचा हेत,ु आमची @वचारसरणी 

ह� अशी आहे. यासाठtं वगेळा शXद!योग उपयोगी पडणार असेल तर तो आnह� जqर घेऊं.  

शवेट�ं मी हd Bप"ट कqं इि�छतm कhं पुढ�ल �नवडणुकh�या c"ट�नd आnह�ं ह� कFपना मांडलेल� 

नाह�ं. जनता आतां जागतृ असFयामुळd कोणOया प4ा�या लोकांना �नवडून ^यावयाचd आiण 



कोणOया नाह�ं हd पारखनूच ती आपलd काम कर�ल. परंतु मतd Eमळ@व_यासाठtं ह� गो"ट आnह�ं 

मांडलेल� नाह�ं. अथा-त ्सरकार जd कांह�ं कर�त आहे Oयाचा सरकार प4ाला �नवडणुकhम3यd 

उपयोग झाला तर मला आनंदच होईल. हd धोरण BवीकारFयामुळd सरकारला �नवडणुकhम3यd मदत 

होत असेल तर ती आनंदाची गो"ट आहे असd मी nहणेन. परंतु Oयाचबरोबर @वरोधी प4ाला मी 

असd nहणेन कhं तुnह�ं[ह Oयांत आनंद मानला पा[हजे. �नदान Zयांचा समाजवाद� @वचारसरणीवर 

@वAवास आहे Oयांना तर� आनंद वाटला पा[हजे. 

 

शतेीसंबंधी अOयंत महOOवाच ेअसे जे आपले !Aन आहेत तd मीं आपणांसमोर अगद� थोडfयांत 

मांडले आहेत. आपण Oयांतून कसा माग- काढतm यावर महारा"Yाची भरभराट आiण उOकष- 

अवलंबून आहे. आपFया आ:थ-क @वकासाचd सू�च Oयांत गोवलेलd असFयामुळd आपण या सव- 

!Aनांचा साकFयानd @वचार करावा अशी @वनंती कqन मी आपल� रजा घेतm.  

 

 

आम�या शतेीचा मूलभूत !Aन 

 

या समारंभासाठtं आठवण ठेवून आपण मला इतfया दरू बोलावलd Oयाब}ल मी आपला अ�तशय 

आभार� आहd. तीन वषाaपूवy परभणीला आलm असतांना, या कृ@ष महा@व^यालयाला मीं धावती भेट 

[दल� होती. यानंतर आपFया महा@व^यालयानd पु"कळ !ग�त केल� आहे. nहणून या कृ@ष 

महा@व^यालया�या मु�य इमारती�या समारंभाचd �नमं�ण जे�हां आपण मला [दलd ते�हा तd 

Bवीकार_याचा मला मोह झाला. कारण या �नEमOतानd परभणीला ये_याची एक सं:ध लाभेल 

आiण या @वभागांतील मत!वाहांचा[ह थोडासा संपक-  साधेल असd मला वाटलd; आiण nहणून मीं 

आपलd �नमं�ण Bवीकारलd आiण आज येथd आपFयाम3यd आलm. 

 

मला एका गो"ट�चा आनंद आहे कhं मराठवा�या�या @वकासा�या कामाला ग�त Eमळावी अशी 

तुमची, माझी, सवाaची इ�छा आहे. Oया�यासाठtं !ाथEमक Bवqपा�या Zया कामांची गरज आहे 

अशा कामांपैकh हd एक काम आहे. @वकास ह� कांह�ं एकाच 4े�ापुरती मया-[दत गो"ट नसून ती 

सवaकष अशी गो"ट आहे. एका 4े�ाम3यd !ग�त झाल� nहणजे @वकास होतो असd नाह�ं. सव-च 

4े�ांम3यd संतुEलत !ग�त nहणजे @वकास अशी @वकासाची मी �या�या करतो. आiण nहणून 

कांह� !ाथEमक संBथांची, कांह� मूलभूत शै4iणक !यOनांची @वकासासाठtं आवAयकता असते. या 

c"ट�नd पा[हलd तर मराठवा�या�या @वकासाम3यd कृ@ष-!Eश4णाची, शतेी@वषयक अ:धक !गत 

अशा Jानाची आवAयकता होती आiण आहे. Oयासाठtंच हd कृ@ष महा@व^यालय आतां सुq झालd 



आहे. या कृ@ष महा@व^यालयाला शोभेल, असd एक मोठd  थोरलd घर आपण देतm आहmत. कृ@ष 

महा@व^यालयाची एक �नराळी वसाहत Bथापन होणार असून जEमनीची eकंमत धqन जवळजवळ 

साठ लाखांचा खच-, या महा@व^यालयासाठtं आपण करतm आहmत. लाखांचा !Aन मी गौण मानतm. 

परंतु हd जd काम होत आहे तd अ�तशय महOOवाचd असd काम आहे. ते�हां मला आशा आहे कhं या 

महा@व^यालयाम3यd Eशकणारे @व^याथy मराठवा�या�या न�या रचनdत कांह�ं न�या परंपरांची भर 

घालतील. 

 

मीं सां:गतलd कhं मराठवा�यांत होणारd अशा !कारचd हd प[हलdच महा@व^यालय असून Oया�यावर 

कांह� जबाबदा-या आहेत. अथा-त ्या महा@व^यालयाम3यd मराठवा�यांतनूच सगळे @व^याथy येतील 

असd मी धqन चालत नाह�ं. Oयाम3यd बाहेरच[ेह कांह�ं @व^याथy येतील आiण बाहेर�या[ह 

महा@व^यालयांम3यd मराठवा�यांतील कांह�ं @व^याथy जातील असd मी मानतm. मराठवा�यांतील 

!Oयेक गो"ट मराठवा�याचकDरतां आiण मराठवा�या�या बाहेरची गो"ट मराठवा�या�या बाहेर�याच 

लोकांकDरतां असा [हशबे आपण ठेवतां कामा नये. थोडीशी देवाणघेवाण असलेल� बर�. परंतु 

मराठवा�यांतील �या कृ@ष महा@व^यालयाचा फायदा मराठवा�यांतील @व^याथy जाBत घेतील यांत 

कांह�ं शंका नाह�ं. आiण nहणून Oयां�यावर ह� िजnमेदार� आहे कhं Oयांनी येथd कांह�ं न�या परंपरा 

सुq केFया पा[हजेत.  

 

�ी. मो[हते �यांनी आतां सां:गतलd कhं मी शतेी�या महाOOवासंबंधीं येथd बोलेन. परंतु कृ@ष-

पं�डतां�या पुढd कृषीचd महOOव मी कोण सांगणार ? खरd nहणजे कृषीचd महOOव तुम�यापासून मीं 

समजावून घेतलd पा[हजे. मी शतेकर� परंपरेचा आहd. मी आतां शतेकर� रा[हलm नसलm तर� मला 

शतेकर� परंपरेचा अEभमान आहे. शतेकर� परंपरा रा[हल� पा[हजे. माझा मूळ @पडं शतेक-याचा 

आहे हd मी कांह�ं नाकार�त नाह�ं. पण मी आज शतेी�या उOप)नावर अवलंबून नसFयामुळे 

कायदेशीर र�Oया मला शतेकर� nहणवून घेतां येणार नाह�ं याची मला जाणीव आहे. ते�हां 

शतेीसंबंधींची मा[हती आपFयाकडूनच मीं घेतल� पा[हजे.  

 

शासना�या कामाम3यd रा[हFयानंतर एक गो"ट मला पटल� आiण ती nहणजे शतेीचा !Aन हा या 

देशांतील मूलभूत असा !Aन आहे. आiण तो केवळ [हदंBुतानलाच न�हे तर जगांतील सव- 

पुढारलेFया देशांना[ह आज भेडसावतो आहे. रEशयासंबंधींची मी अगद� अल�कडची मा[हती वाचीत 

होतm. एका बाजूला ऍटॉEमक साय)सची, )युिfलअर साय)सची !ग�त करणारा रEशया शतेी�या 

उOपादना�या आघाडीवर मार खात आहे असd कांह�ं लोकांच ेnहणणd आहे. !गती�या खपू जा[हराती 

लावलेFया चीनला वषा--दोन वषाaम3यd आपFया सग�या !गती�या आंक�यांत फेरबदल करावा 



लागला आiण आnह�ं पूवy nहटFया!माणd आमचd उOपादन वाढलेलd नाह�ं असd Oयाला जाह�र करावd 

लागलd. सांगायचा हेतु असा कhं इतर 4े�ांतील उOपादन आiण शतेीमधील उOपादन यांम3यd 

मूलभूत फरक आहे. औ^यो:गक 4े�ांतील उOपादन हd कd ��भूत Bवqपाचd उOपादन असतd. आiण 

शतेीचा धदंा हा मूलतःच @वकd [�त Bवqपाचा असFयामुळे Oया�या उOपादना�या आघाडीवर 

महाभयंकर लढाई अगद�ं सतत चालू ठेवावी लागत.े अगद�ं कठtण असा हा शतेीचा !Aन आहे.  

 

हा !Aन Bप"ट कर_यासाठtं मी नेहमी सांगत असतm कhं शतेीचा !Aन हा रावणासारखा आहे. 

रामा�या आiण रावणा�या कथdतील रावण हा दहा तmडांचा होता असd आपण ऐकतm, तर आम�या 

शतेीचा !Aन हा शंभर तmडांचा !Aन आहे. जेथd पाहावd तेथd Oयाला तmड आहे. आiण Oया�या 

!Oयेक तmडाशीं घास ^यावा लागतो इतका महOOवाचा हा !Aन आहे. शतेीची रचना कशी असावी, 

शतेीची धारणा कशी असावी, शतेीम3यd Zया अवजारांचा उपयोग करावयाचा Oयांचd Bवqप काय 

असावd, शतेीला कामासाठtं जd जनावर वापरावयाचd Oयाचd qप काय असावd, शतेीला लागणारd 

भांडवल कोणOया प\तीनd �यावd, शतेीचा उपयोग कोणOया कामासाठtं करावा, शतेीवर आधारलेला 

धं̂ यांचा उपयोग कसा करावा, Oयाची बाजारपेठ कशी हBतगत करावी असे शतेीसंबंधींच ेहजारm 

!Aन आहेत. आiण यांपैकhं !Oयेक !Aन वाद Bत Bवqपाचा आहे.  

 

जगांत एखा^या रा"Yानd eकती[ह !ग�त कर_याचा !यOन केला तर� शवेट�ं Oयाच ेपाय जEमनीवर 

असतात. च�ंावर जा_याचा !यOन करावयाचा असला तर�[ह Oया�यासाठtं जEमनीवर जर पाय 

नसतील तर च�ंाकड ेजा_याचा @वचार करणd सुचणारच नाह�ं. च�ंावर जाणारd रॉकेट कसd तयार 

करावd याचा @वचार शाB�Jा�या डोfयांत चालावयाचा असेल तर Oया�या पोटाम3यd !थम 

Zवार�चा कण गेला पा[हजे. OयाEशवाय तd काम Oयाला जमणार नाह�ं. Oयामुळd eकती[ह मोठे 

!यOन करावयाचd एखा^या देशानd ठर@वलd तर� जEमनींतून �नमा-ण होणा-या उOपादनावरच शवेट�ं 

माणूस अवलंबून असतो, असा स3यांचा अनुभव आहे. आiण nहणून [हदंBुतान�या जीवनांतील 

Yॅजेडी eकंवा [हदंBुतान�या जीवनांतील का9_य यांत आहे कhं शतेी ह� एवढ� मोठt महOOवाची 

गो"ट असतांना शतेीचा आiण Eश4णाचा आnह� अिजबात संबंध तोडून टाकलेला आहे. असd कqन 

चालणार नाह�ं. आपFया c"ट�नd महOOवाची अशी जी एक शाB�ीय cि"ट आहे ती शतेी�या 

!Aनापासून आnह� अलग मानतm. शतेक-या�या घरांतील मुलगा Eशकून शहाणा झाला तर तो 

सांगतो कhं मी मॅ[Yक झालm, मला कोठd  तर� नोकर�ला गेलd पा[हजे. EशकFयानंतर शतेींत राहणd 

nहणजे आपण कांह�ं तर� चकू कर�त आहmत अशी आपल� समजूत आहे. शतेींत राहावयाचd असेल 

तर न Eशकतांच रा[हलd पा[हजे, अडाणी nहणूनच रा[हलd पा[हजे अशी एक चुकhची समजूत 

आम�या मनांत पfकh झाल� आहे. आiण ह� अOयंत घातुक गो"ट आहे असd मी मानतm. 



 

मी हFल�ं�या Eश4णाचा nहणजे Zयाला �युमॅ�नट�जचd Eश4ण nहणतात Oयाचा पुरBकार करणारा 

आहd. पण मी Zया देवाचा भंुज आहd Oयाच देवाची Bतु�त करणारा नाह�ं. शतेी�या Eश4णाची[ह 

आवAयकता आहे. शतेकर� आiण शतेीशीं संबंध असणारा मनु"य हा शहाणा असFयाEशवाय शतेी 

शहाणी होणार नाह�ं यावर माझा @वAवास आहे. आज शतेकर� शहाणा करायचा आहे याचा अथ- 

आध�ुनक प\तीनd शतेी करणे हा जर असेल तर शतेीचd nहणून जd कांह�ं शाB� आहे Oयाचा 

अ�यास �हावयास पा[हजे. परंतु तd शाB� िBथर असd शाB� नाह�ं, तd वाढणारd शाB� आहे. १९४० 

सालचा शतेी तZJ आज अडाणी ठर_याची शfयता आहे, आiण आजचा शतेी तZJ हा १९७० 

साल�ं कमी शहाणा ठर_याची शfयता आहे, आiण [हदंBुतानांतील उ^याचा शतेीचा पी. एच. डी. 

१९८० साल�ं �ततकाच शहाणा ठरेल असd मानायला मी तयार नाह�ं. जगांतील Jान वाढतd आहे, 

Oया वाढOया Jानाचा पDरणाम शतेी�या[ह Jानावर आiण @वJानावर होत आहे. आiण nहणून 

आज [हदंBुतानांत सव-च 4े�ांम3यd सग�यांत जाBत कशाची ज9र� असेल तर ती �या शाB�ीय 

Jानाची आहे असd मी मानतm. शतेी�या 4े�ांत तर ती @वशषेच आहे. Oयाचd कारण आजपयaत 

परंपरेनd आnह� मानलd कhं शतेी ह� कांह�ं Eशक_यासारखी गो"ट नाह�ं. दोन बैल �यायच,े गाडी-

घोडा �यायचा आiण घराम3यd जd बी-बीयाणे असेल तd जEमनींत नेऊन टाकायचd. परमेAवरानd 

टाकलd पावसाचd पाणी तर उगवलd, नाह�ं तर नशीब आपलd असd समजून गoप बसायचd. असा हा 

शतेीचा �यवसाय आnह�ं केला आहे. Oयामुळd आnह� मुळांतच इतरांपे4ां मागासलेले आहmत. 

Eशवाय, �न�वळ शतेीवर जd रा"Y अवलंबून राहतd तd मुळांतच अडाणी राहतd, मागासलेलd राहतd, हd 

सOय नाकार_यांत कांह�ं फारसा अथ- नाह�ं. आ:थ-क c"�या - मी सांBकृ�तक c"�या नाह�ं nहणत 

- मागासलेFया शतेीचा देश हा अ�तशय मागासलेला राहतो हd Bवीकृत तOOव आहे, Bवीकृत सOय 

आहे. 

 

आपFया देशांत आपFयाला शतेी�या c"ट�नd जाBत !यOन करावयाचा आहे. याचd कारण आपल� 

शतेी मागासलेल� आहे. तींत सुधारणा घडवून आण_यासाठtं शतेीचd Eश4ण वाढ@वलd पा[हजे. 

Oयाच!माणd शतेी�या शाB�ीय Eश4णाचा cि"टकोन लोकांम3यd वाढ@वला पा[हजे. यासाठt येथd 

Eशकणारे शतेीच ेसगळे Bनातक �न�वळ शतेकh खाOयाच ेअ:धकार� होऊन जाणार असले आiण 

जावया�या शय-तीम3यd Oया �नEमOतानd पुढd सरकणार असले, तर मी असd nहणेन कhं ती दसुर� 

शोकपय-वसायी गो"ट होईल. येथd Eशकलेला मनु"य शतेकर�[ह होऊं शकला पा[हजे, तसd Oयानd 

झालd पा[हजे. शतेीचd फfत दसु-यांनाच �या�यान देणारे Bनातक जर या कृ@ष महा@व^यालयांतून 

�नमा-ण होणार असतील तर चळवळ कqन ह�ं कृ@ष महा@व^यालयd बंद करावीं लागतील असd मला 

वाटायला लागलd आहे. येथd शतेीच ेEश4ण घेणा-या @व^या�या-ला !Oय4 शतेी�या कामाम3यd 

आपFया Eश4णाचा उपयोग करणd शfय झालd नाह�ं, Oयांत तो यशBवी झाला नाह�ं तर ती 



चकुhची गो"ट ठरेल. कारण शतेीसंबंधींचा शाB�ीय cि"टकोन अगद�ं झोपडींतFया शतेक-यांपयaत 

नेऊन पोच@वणd हा या देशांतील कृषीचd Jान वाढ@व_याचा खरा उ}ेश आहे, एक ऍ: कFचरल 

सि�ह-स �नमा-ण कर_याचा नाह�ं. 

 

या देशांत जाBतींत जाBत लोकांना शतेीचdच काम करावयाचd आहे. दोन एकरांत शतेीचd काम 

करणारा शतेकर� आपFया कामाम3यd पराभूत झाला तर तो देशाचा पराभव होत आहे असा Oयाचा 

अथ- आहे. दोन पंचवा@ष-क योजनांम3ये खपू !यOन कqन सु\ां शतेी�या आघाडीवर आज आपला 

पराभव होत आहे असा आपFयाला अनुभव येत आहे. इकड ेपु"कळशा संशोधनशाळा काढFया, 

नवीन कारखानदार� काढ_याचा !यOन केला, परदेशांतून हंुडणावळ Eमळ@व_याचा !यOन केला, 

राजकhय 4े�ाम3यd पंचशीलची पु"कळ !ग�त झाल�, सगळd कांह�ं घडलd. परंतु परभणी�या 

खे�यांतील लहानशा शतेक-याला आपFया शतेीम3यd दहा मणाचd बारा मण धा)य काढतां आलd 

नाह�ं, तर Oया !माणांत [हदंBुतानचा पराभव होत आहे असd मला वाटतd, आiण nहणून 

शतेीसंबंधींचा नवा cि"टकोन, शाB�ीय cि"टकोन हा Bनातकांपयaत असा मया-[दत राहतां कामा 

नये. Oयाचा @वचार असा पाझरत पाझरत eकंवा न पाझरतां अगद�ं सरळ काल�यासारखा वाहत 

वाहत शवेट�या शतेक-यापयaत जाऊन पmचला पा[हजे. आज देशाम3यd याची आवAयकता असून हd 

जे�हां घडले ते�हांच शतेीचा !Aन सुटणार आहे. कारण मीं आपणांला सां:गतलd Oया!माणd शतेी हd 

@वकd [�त Bवqपा�या उOपादनाचd 4े� आहे. पांचपंधरा कापड-:गर_या काम कqं लागFया कhं 

सग�या चाळीस को[ट लोकांना कापड Eमळतd. पण पांचपंचवीस [ठकाणींच शतेीचd चांगलd उOप)न 

काढ_याचा !योग केला तर Oयामुळd एकंदर शतेीचd उOपादन वाढ_याचा कांह�ं संभव नाह�ं. दहापांच 

कृ@ष-पं�डत �नघाले तर Oयांचा वैयिfतक मोठेपणा वाढेल, पण Oयांची शतेी कर_याची प\त 

हजारm शतेक-यांपयaत पाझरत गेल� नाह�ं तर Oयां�या Jानाचा कांह�ं उपयोग नाह�ं. असा हा 

शतेीचा अगद�ं `बकट !Aन आहे. OयाकDरतां शतेीचd हd Jान पावसा�या पा_यासारखd गेलd पा[हजे 

असd मला वाटतd. वाहणार� नद� Zया गांव�या कांठानd जाईल Oयालाच फfत पाणी देते. पण 

पावसाचd पाणी हd सगळीकड ेजातd. कुठd  कमी, तर कुठd  जाBत. असd पावसा�या पा_यासारखd शतेीचd 

Jान सगळीकडd पसरलd पा[हजd, वाढलd पा[हजे, आiण ह�ं महा@व^यालयd Oयाचीं कd �d झाल�ं 

पा[हजेत. या महा@व^यालयाम3यd Eशकणा-या @व^या�याaना उ}ेशून मी हd बोलत आहd. आम�या 

देशाम3यd शतेी�या 4े�ाम3यd एक !कार�या शाB�ीय cि"टकोनाची आवAयकता आहे. हा c"ट�कोन 

आधीं मुळांतच येथd न�हता. Oयाची आवAयकता आहे ह� भावना[ह न�हती. तेथd आnहांला ह� 

भावना आतां �नमा-ण करावयाची आहे, आiण हd Jान आnहांला पसरावयाचd आहे. याकDरतांच 

मला असd वाटतd कhं शतेीचd Eश4ण हd फार मूलभूत असd महOOवाचd काय- आहे.  



 

मा� Oयाबरोबरच मी इतर Eश4णाला कमी महOOव देतm असd नाह�ं. कारण जd तOOवाचd असेल तd 

मला बोललd पा[हजे. मी आज दपुार�ं वकhलवगा-�या पDरषदेस गेलो होतm. मी तेथd Oयांना सां:गतलd 

कh वकhलवगा-ची देशाला जqर आहे, आiण काय^याचd Jान हd @वJाना�या Jानाइतकd  महOOवाचd 

आहे. कारण शतेकर� हा चांगला होऊन[ह Oयाला काय^याचd Jान नसेल तर तो फसतो असा 

आपला अनुभव आहे. मी सांगू इि�छतो कhं मी Bवतः वकhल आहे आiण मला वकhल असFयाचा 

अEभमान आहे. कारण काय^याचd Jान हd !ाणवायूसारखd आहे. एखा^याला सग�या गो"ट�ंच ेJान 

असूनह� जर काय^याचd Jान नसेल तर तो अपुरा ठरतो. इंिज�नअर, डॉfटर वगैरे सग�यांना 

Oयां�या Oयां�या धं̂ याला आवAयक असd काय^याचd Jान असावd लागतd. लोकशाह� हdच मुळीं 

काय^याचd राZय आहे. त�ेहां काय^याचd Jान ह� आज आवAयक अशी गो"ट आहे. आपण या 

कॉलेजच े@व^याथy आहांत आiण Jाना�या 4े�ांतील पाईक आहांत nहणून आपणांस एक गो"ट 

सां:गतल� पा[हजे. आज [हदंBुतानम3यd @वशषेतः जे Bवतःला इंटलेक�युअFस - nहणजे @वचार 

करणारे मानतात eकंवा नवीन Eश4ण घेणारे मानतात, Oयां�या मनाम3यd एक !कारचा संतुEलत 

cि"टकोन �नमा-ण कर_याची फार आवAयकता आहे असd मी मानतm. आiण हाच खरा शाB�ीय 

cि"टकोन शवेट�ं उपयोगी पडले. शतेीचा शहाणा हा फfत शतेीचाच शहाणा झाला आiण इतर 

4े�ांत अडाणी रा[हला, तर तो शतेीचd[ह कFयाण करणार नाह�ं आiण दसुरd कुठलd[ह कFयाण 

करणार नाह�ं, कqं शकणार नाह�ं. आiण nहणून तnुह� शतेीच ेBनातक nहणून जे�हां या 

महा@व^यालयांतून बाहेर पडाल ते�हां या सव- गो"ट�ंचा आपFया मनावर यो�य तो संBकार घेऊनच 

बाहेर पडलd पा[हजे. तरच तुnह� पDरपूण- नागDरक होऊं शकाल. 

 

या @व^यालयाचd काम Zयांनीं आपFया अगंावर घेतलd आहे Oयांना मी ध)यवाद देतm. कृ@ष 

महा@व^यालयाचd हd जd काम येथd सुq झालd आहे Oयाचा अथ- मी मा�या मनाशीं असा करतm कhं 

मराठवा�याम3यd कृषीचd शाB�ीय Jान वाढ�ला लागणार आहे. परभणीचd हd महा@व^यालय nहणजे 

कृषीचd Jान पसर@व_यासाठtं मराठवा�याम3यd एक पाणपोई तयार झाल� असd मानलd पा[हजे. 

Oयाचा उपयोग कqन घे_यासाठt मराठवा�यांतील सव- 4े�ांतील @व^याथy येथd येवोत आiण हd 

शतेीचd Jान घेऊन परत शतेी�या सेवेसाठtं ते जावोत अशी इ�छा �यfत कqन हd @व^यालय 

नांवाqपाला येऊन आपल� कh�त- �या मराठवा�याम3यd, मंुबई राZयाम3ये आiण [हदंBुतानम3यd[ह 

पसरवो अशी !ाथ-ना कqन मी आपल� रजा घेतm. 

 

 ामीण Eश4णाची माझी कFपना 

 



 ामीण Eश4णाची माझी कFपना मीं आज आपणांपुढd सांगावी अशी अपे4ा आहे. परंतु  ामीण 

Eश4णासंबंधींची माझी कFपना सांग_यापूवy, Eश4ण nहणजे काय याची थोडीफार कFपना आपण 

समजावून घेऊं या. पुBतक वाचनू येणारd Jान तd Eश4ण असd समज_याची एक मोठt !था आहे. 

आiण ती कांह� अशंीं बरोबर[ह आहे. परंतु खरd Eश4ण nहणजे काय याचा अथ- आपण सग�यांनीं 

आपFया मनाशीं समजावून घेतला पा[हजे. मीं मा�या उपयोगासाठtं Eश4णाची एक सरळ आiण 

साधी �या�या कqन ठेवल� आहे. Eशv4त �यfतीला Bवतः�या भोवतीं घडणा-या गो"ट� आiण 

जगाम3यd घडणा-या इतर गो"ट� यांची Zयामुळd कांह�ं संग�त लावतां येत,े Oयांचा यो�य अथ- 

समजावून घेतां येतो, आiण Oयांचा पDरणाम आपFया जीवनावर काय घडतो, आपFया 

�यिfतमOOवावर काय घडतो हd समजावून घेतां येतd आiण समजावून देतां येतd, Oयाला मी Eश4ण 

मानत आलm आहd. ह� एक महOOवाची गो"ट  ामीण Eश4णाची कFपना सांग_यापूवy मला Bप"ट 

केल� पा[हजे. आiण दसुर� महOOवाची गो"ट मला आपFया नजरेला आणावयाला पा[हजे ती अशी 

कhं जे�हां  ामीण Eश4ण असा शXद आnह� उ�चारतm ते�हां  ामीण आiण नागर� Eश4ण, 

खे�यांतFया लोकां�यासाठtं Eश4ण आiण शहरांतFया लोकां�यासाठtं Eश4ण असे Eश4णाच ेदोन 

वेगवेगळे !कार असावेत असा @वचार साहिजकच मनाशीं येतो. ते�हां या बाबतींत वBतुिBथ�त 

काय आहे याची अगद� Bप"ट कFपना आपFयाला असल� पा[हजे. 

 

माझd असd Bप"ट आiण Bव�छ मत आहे कhं Eश4णाच ेअसे दोन मूलभूत वेगवेगळे !कार असूंच 

शकणार नाह�ंत. आज�या सामािजक आiण आ:थ-क पDरिBथतींत खे�यांतला माणूस आiण 

शहरांतला माणूस यां�याम3यd एक !कारचd जd कृ`�म अतंर वाढत चाललd आहे तd वाढतd अतंर 

कमी कqन Oयां�याम3यd एक !कारचा तोल �नमा-ण करणd, जवळचा संबंध �नमा-ण करणd, 

िज�हाळा �नमा-ण करणd हा मा�या c"ट�नd आपFया देशांतील आजचा अOयंत महOOवाचा आiण 

!मुख असा !Aन आहे. आiण nहणून  ामीण Eश4ण हा कांह�ं वेगळा !कार आहे अशा 

समजुतीनd जर आnह�  ामीण Eश4णाकड ेपाहत असलm, तर ती एक आपल� मोठt चकू होईल 

असd मला सांगावेसd वाटतd. आज Zया त-हेचd Eश4ण आपFया आवतीभmवतीं [दलd जातd Oयाचा 

 ामीण जीवनावर काय पDरणाम होतो ? नमु)यासाठtं खेडगेावांतला एक मुलगा बाहेरगांवीं 

Eश4णासाठtं गेला आहे अशी आपण कFपना कqं या. Oया Eश4णाचा Oया�यावर काय पDरणाम 

घडला, आiण तो Zया खे�यांतून आला Oया खे�यासाठtं Oयाचा काय उपयोग झाला याचा आपण 

@वचार केला तर मा� मनाम3यd एक !कारची iख)नता आFयाEशवाय राहत नाह�ं. खेडूत बाप 

आiण आई यांनीं क"ट सहन कqन Eश4णासाठtं बाहेर पाठ@वलेला मुलगा पदवी घेऊन जे�हां 

शहाणा होतो ते�हां तd Oयाचd शहाणपण खे�याम3यd राहून शतेी करणा-या eकंवा दसुरा कांह�ं 

उ^योग करणा-या Oया�या माता@पOयांचd आ:थ-क जीवन सुधार_यास उपयोगी पडत नाह�ं. तो 

शहराम3यd एखाद� सोईची, सुखाची नोकर� Eमळावी या भावनेनd खटपट कर�त असतो. पु"कळ 



वेळां तो यशBवी[ह होतो आiण मग एका अथा-नd, आपले आईबाप आiण Zया भूमींत, Zया गांवांत 

तो वाढला तो गांव व ती भूEम, या सवाaनाच तो मुकतो. अशा !कारचीं eकOयेक उदाहरणd मला 

माह�त आहेत, आपणांस[ह माह�त असतील. मा�या मतानd खरोखर� हd मोठd  क9ण असd :च� 

आहे. 

 

Eश4णा�या वाढ�बरोबर अशा त-हेच े!Aन जर घरोघर�ं �नमा-ण होणार असतील तर मा� या 

Eश4णासंबंधानd तुnहां-आnहांला @वचार केला पा[हजे. आiण nहणून गांवांतून Eश4ण घेऊन तयार 

झालेला त9ण हा गांवांतील शतेी�या @वकासा�या,  ामीण जीवना�या @वकासा�या उपयोगी 

पड_याइतका सकस नागDरक बनावा या c"ट�नd जd Eश4ण ^यावयाचd, Oयालाच जर  ामीण 

Eश4ण आपण nहणणार असलm तर या त-हे�या  ामीण Eश4णाचा @वचार कर_याची आज ज9र� 

आहे यांत शंका नाह�ं. 

 

आज तुम�या-आम�या पुढचा, देशा�या पुढचा महOOवाचा !Aन nहणून Zयाला आपण मानतm 

आiण Zयाचा उFलेख मीं थो�याच वेळापूवy केला, तो !Aन nहणजे  ामीण जीवन आiण नागर� 

जीवन, खे�यांतील जीवन आiण शहरांतील जीवन, यां�यामधलd जd वाढतd अतंर आहे तd कमी 

करणd हा आहे. तd कमी कर_याचा माग- एकच आहे आiण तो nहणजे गांवांची स3यां जी आ:थ-क 

रचना आहे ती अशा र�तीनd बदलल� पा[हजे कhं Oयामुळd , शतेीसार�या गांवांतील !मुख धं̂ याची 

आiण शतेीशीं संल�न असलेFया गांवांतील छो�या छो�या धं̂ यांची ग�तमानता आiण Oयां�यांतला 

िजवंतपणा आज जो कमी झाला आहे व Oयामुळd Oयां�यांत जो एक !कारचा �नकसपणा आला 

आहे तो सव- जाऊन हे धदें सकस कसे होतील, जे लोक हे धदें करतात Oयां�या जीवनांत सम@ृ\ 

आण_यासाठtं ते उपयोगी कसे पडतील या c"ट�नd आपणांस आज !यOन करावयाच ेआहेत. हd 

सव- घडवून आण_याचd काम आपFया देशानd आज महOOवाचd मानलd आहे. 

 

शतेीसंबंधीं जd नवीन नवीन संशोधन आज होत आहे Oयाचा उपयोग आपल� शतेी कqं शकेल 

अशा c"ट�नd Eश4ण दे_याचा !यOन आपणांला करतां येईल. जु)याच प\तीनd अनेक शतकd  

आपण शतेी कर�त आलm. Oयामुळd शतेीचा हा धदंा पाठtमागd पडला. आज शतेीचा संबंध न�या 

शोधांशीं, शतेी कर_या�या न�या न�या प\तींशीं जर जोडावयाचा असेल तर हd नवd शाB� शतेी�या 

धं̂ याशीं नेऊन Eभड@व_याचd काम आपणांस केलd प[हजे. या कामाम3यd आnहांला Eश4णाचा 

उपयोग कqन घेतां येईल. या त-हेचd Eश4ण हd  ामीण Eश4णाचा एक !कारचा पDरपाकच होय 

असd आपण मानलd पा[हजे. !Aन कोणOया गो"ट�ला  ामीण Eश4ण nहणावे याचा नाह�.  ामीण 

Eश4णाच ेहेतु आnह� काय मानतो,  ामीण जीवनाचd Bवqप आnह� Bवतः�या मनाशीं काय 



ठर@वतm यावर  ामीण Eश4ण nहणजे काय हd ख-या अथा-नd शवेट� ठरणार आहे.  ामीण 

जीवनाचd Bवqप काय असावd, Oयाचा नागर� जीवनाशीं संबंध काय असावा या !Aनाचd आnह� 

आपFया मनाशीं जर �निAचत उOतर देऊं शकलm, तर  ामीण Eश4णाचा !Aन हळूहळू यशBवी 

र�तीनd आपण सोडवंू शकंू असd मला वाटतd. खे�यांतील Zया को�यव:ध जनतेचd जीवन मंगलमय 

करावd असा हेतु मनाशीं ठेवून आपलd रा"Y पुढd पुढd जा_याचा !यOन कर�त आहे, Oया जनतेचd 

कFयाण कर_याचd एक साधन �या c"ट�नd  ामीण Eश4णा�या !Aनाकड ेपाह_याचा आपण !यOन 

कqं या, एवढ�च या !संगी मी आपFयाला @वनंती कर�न. 

 

 

नवपदवीधरांकडून अपे4ा 

 

मराठवाडा @व^यापीठा�या पदवीदान समारंभाचd अEभभाषण दे_याचा हा योग nहणजे मा�या 

जीवनांतील एक आनंदाचा 4ण व गौरवपूण- सं:ध आहे असd मी मानतm. हd @व^यापीठ आपFया 

राZयांत नवीनच उदयास आलd असलd तर� दv4णdतील काशी nहणून नांवाजलेलd व @व^यापीठ 

nहणून शdकडm वषI मा)यता पावलेलd !�त"ठान 4�े याच मराठवा�यांत आहे याची आठवण झाल� 

कhं मराठवा�यांतील @व^यादाना�या महान ्परंपरेचा धावता :च�पट मा�या नजरेसमोर येऊन 

जातो. या सव- काळांत @व^या4े�ांचीं Bथानd बदललेल�ं आहेत. एवढdच न�हे तर @व^ये�या 

4े�ाम3यdच @वचारा�या व @वBतारा�या c"ट�नd मौEलक पDरवत-न झालd आहे.  

 

या सव- पDरवत-नाचा मागोवा घेणd एका अथा-नd उ^बोधक आहे. तपEशलांत न Eशरतां Bथलूमानानd 

या पDरवत-नाचd Bवqप समजून घेतलd तर आज�या @व^यापीठा�या काया-चd व कत-�याचd Bवqप 

कांह�सd Bप"ट होईल. Jाना�या कFपनेचा मौEलक @वचार अनेक वषाaपासून या भागांत झाला आहे. 

Oयांतील कांह�ं तOOवd आज[ह माग-दश-क ठqं शकतील. कारण मानवी !विृOत व cि"टकोन हे 

�नर�नरा�या काळांत बदलत असले तर� मानवी मूFयd ह�ं :चरंतन [टकणार�ं आहेत. मानवी 

जीवनास आधारभूत असलेल� ह�ं मूFयd सव- काळांत आiण सव- देशांत उपयुfत ठरल�ं आहेत. 

अखडंपणd वाहत असलेFया काल!वाहांत �नAचल अशा द�पBतंभा!माणd मानव जातीला सतत 

!काश देत रा[हलेल�ं ह� सOयd !ाचीन काळांतील Zया संतांनीं, महाOnयांनी व �"�यांनीं शोधनू 

काढल�ं व !साDरत केल�ं Oयां�या@वषयीं आपण सदैव कृतJच रा[हलd पा[हजे. या मूFयांचा व 

सOयांचा आपFया जीवनांत अ:ंगकार कqन Oयांचd लोण भावी @पxयांपयaत पोहmच@वणd हd आपले 

कत-�य आहे. मराठवा�या�या �या प@व� भूमींत !ाचीन काळीं @व^यादानाचीं ह�ं जीं तीथ-4े�d होतीं 

Oयांचd महOOव हd असd आहे. आध�ुनक काळांतील शाळा, @व^यालयd व महा@व^यालयd यां�याहून 



यापूवy�या @व^यापीठांच ेBवqप पु"कळसd Eभ)न होतd हे जर� खरd असलd, तर� Jानदानाचd अमोघ 

असd काय- Oयांनीं केलेले आहे यांत संदेह नाह�ं. एका आं�ल कवीनd nहटलd आहे कhं, कारागहृ हd 

कांह�ं Oया�या दगडी Eभतंींनीं बनलेलd नसतd. ह�च गो"ट एका अथा-नd @व^यालयd अथवा @व^यापीठd  

यां�या बाबतींत[ह खर� आहे. ते�हां !ाचीन काळांतील @व^यादानाची ह� Bथानd एक !कारचीं 

@व^यापीठdच होतीं. अथा-त ्Oयांचीं उ[}"टd व काय-प\�त ह�ं Oया काळांतील पDरिBथतीस अनुqप 

अशीच होतीं.  

 

Oया काळांत संतमहाOnयांनी Jानाचा !सार समाजा�या शवेट�या थरापयaत पोहmचले अशा र�तीनd 

केला. Jानदानांत कोणOया[ह !कारचा आप-पर अथवा उ�च-नीच असा भाव असतां कामा नये 

अशी Oयांची धारणा होती. Jानाचा !सार सव-� होऊन मानवी जीवन नवचतै)यानd उजळून �नघावd 

या �न"ठेनd व 3येयानd त े!ेDरत झाले होते. Oया काळीं अ3याOम, ईAवरोपासना, @वAवाचd अना[द व 

अनंत असd Bवqप, �नसगा-चd असीम स«दय- व भ�यता, नी�तशाB� हे Jानाच े@वषय होते, हd 

Bवाभा@वकच आहे. तथा@प आतां केवळ काळ बदलला असून जीवनाकड ेपाह_या�या cि"टकोनांत 

पDरवत-न घडलd आहे व घडत आहे. अथा-त ्याब}ल खेद वा खतं बाळग_याचd कारण नाह�ं. काळ 

हा िBथर नसून आपण काळा�या !वाहाबरोबर रा[हलd पा[हजे. अनेक युगांपूवy पायीं रखडणारा 

माणूस बैलगाडींतून !वास कqं लागला आiण आज तो @वजेनd धावणा-या रेFवेगा�यांतून व हवdत 

उडणा-या @वमानांतून !वास करतो. अशीं ह�ं !गतीचीं पावले पुढd पुढd पडत आहेत. @वJानाची ह� 

!ग�त आज एवxया झपा�यानd होत आहे कhं, कोणी सांगावd, मानवाला नजीक�या भ@व"यांत 

केवळ या प�ृवीतलाचाच न�हे, तर अXजाव:ध योजनd दरू असलेFया  हता-यांचा कारभार हाकावा 

लागेल. @वJाना�या 4े�ांत या !कारd jां�तकारक पDरवत-न घडत असतांना @वAव@व^यालयांतून 

होणा-या @व^यादानाचd Bवqप आहे तसdच राहावd अशी अथा-तच कोणी अपे4ा करणार नाह�ं. 

�नसगा-चीं रहBयd शोधनू काढून Oयांचा आपFया जीवनांत उपयोग कqन घेणd, सुधारणेचा एक 

टoपा गाठला कhं दसुरा टoपा गाठ_यांसाठtं !यOन कर�त राहणd, आiण अशा र�तीनd सतत !ग�त 

करणd ह� माणसाची उपजत !विृOत आहे. या !वOृतीमुळेच आज !Oयेक 4े�ांत Oयानd आघाडी 

मारल� आहे. @व^यापीठd  ह�ं या !वOृतींना चालना देणार�ं Jानस�d असFयाकारणानd बदलOया 

काळाबरोबर Oयां�या Bवqपांत बदल होणd अपDरहाय-च न�हे, तर आवAयक[ह आहे. या cि"टनd 

@व^यापीठ हd Zया भागांत बसलd असेल Oया भागांतील पDरिBथतीपासून तd तुटक वा अलग राहंू 

शकणार नाह�ं. तसd तd रा[हलd तर Oयाची उपयुfतता अथवा पDरणामकारकता संपु"टांत येईल. 

ते�हां @व^यापीठd  ह�ं Oयां�या भोवताल�या !देशाशीं व पDरिBथतींशी पूण-पणd तादाOnय पावल�ं 

पा[हजेत.  



@व^यापीठtय Eश4णकाया-चd हd जd @वशषे अगं आहे Oयाचा तुnह�ं काळजीपूव-क @वचार करावा अशी 

माझी तुnहांस @वनंती आहे. Zया !देशांत व Zया काळांत आपण राहत आहmत Oया�या संदभाaत 

वBतुिBथतीचा व घटनांचा अ�यास करणd हd तुमचd आ^य कत-�य ठरतd. !Oयेक देशाला eकंबहुना 

देशांतील !Oयेक भागाला Oयाच ेअसे कांह�ं @वEश"ट !Aन व गरजा असतात. न�या रfता�या 

तुnहां त9णांनीं या !Aनांचा सखोल अ�यास कqन ते सोड@व_याचा सातOयानd !यOन केला पा[हजे 

व अशा !कारd तुnह�ं तुम�या !देशांतील लोककFयाणा�या काया-चा एक अ@वभाZय व िजवंत 

घटक बनलd प[हजे. पूवy�या काळीं लोक @व^वान व �यासंगी पु9षांकडून माग-दश-नाची अपे4ा 

कर�त असत. आज @व^यापीठांतून Eश4ण घेतलेFया त9ण B�ी-पु9षांकडून अशा माग-दश-नाची 

अपे4ा आहे. कारण एका अथा-नd आजचीं @व^यापीठd  ह�ं !ाचीन काळांतील संत, सOपु9ष व �"टे 

यांचd Jान!साराचd काय- पुढd चालवीत आहेत. अथा-त ्Jानदानाची पूवyची प\त व आजची प\त 

यांत पु"कळच फरक झालेला आहे. Oयाच!माणd सुखसम\ृी�या कFपना[ह आज बदललेFया आहेत. 

थोडfयांत nहणजे जीवनाकड ेपाह_याचा cि"टकोन पूवyपे4ा आज आमूला  बदलला आहे. तथा@प, 

अiखल मनु"यमा�ाचd जाBतींत जाBत कFयाण साध_याचd मानवाचd अं�तम 3येय हd बदललd नाह�ं 

अथवा बदलणार[ह नाह�ं.  

 

मराठवाडा @व^यापीठ हd न�यानd Bथापन झालd असलd तर� Oयाची आज झपा�यानd !ग�त होत 

आहे. या @व^यापीठांत Eश4ण घे_याची संधी Zया @व^या�याaना लाभल� आहे Oयांना माझी अशी 

@वनंती आहे कh, Oयांनीं आपFया भोवतीं घडत असलेFया घटनांचा बारकाईनd अ�यास करावा. 

एवढेच न�हे तर Oया घटनांना यो�य !कारd वळण लागेल अशा !कारd Oयांनीं !यOन करावेत. या 

!देशाच ेभावी नागDरक या नाOयानd Oया�या उ)नOतीसाठtं व उOकषा-साठtं !यOन करणd हd Oयांचd 

कत-�यच ठरतd. आपण Zया समाजांत वावरतो Oयाच ेगुणदोष काय आहेत याचा शोध घेऊन 

गुणांचा @वकास व दोषांचd �नराकरण करणd, आपFया !देशाच ेजे �नकडीच े!Aन असतील Oयांचा 

अ�यास करणd आiण जन[हता�या c"ट�नd हे !Aन सोड@व_यास साहाªय करणd ह�च सुEशv4त 

त9णांकडून आज अपे4ा आहे. तुम�या वाडव�डलांना Zया सं:ध Eमळंू शकFया नाह�ंत Oया 

तुम�याकड ेचालून येत असतांना तुnह�ं दवडFयात आiण ऐन मोfया�या वळेीं आपलd कत-�य 

बजाव_यास तुnह� चकुलांत असd तुnहां त9णां�या बाबतींत भावी @पxयांना nहण_याचा !संग येऊं 

नये. अगद� अल�कड�या काळांत अOयंत `बकट व दधु-र अशा आपOतींतून सह�सलामत बाहेर 

पडलेले मराठवा�याच ेत9ण आपFयाला असd दषूण लावून घेणार नाह�ंत असा माझा @वAवास 

आहे. तुम�या या @व^यापीठानd सOकाया-ची [दशा तुnहांला दाखवून [दल� व तd पार पाड_याची 

पा�ता व साम�य- तुम�या [ठकाणीं �नमा-ण केलd. आतां Oयाचा उपयोग कqन घे_याचd काम तुमचd 

आहे. यापुढd Zया �नर�नरा�या सं:ध तुnहांला लाभतील Oयांचा कुशलतेनd उपयोग कqन घेऊन 

तुnह�ं आपलd व Oयाबरोबर आपFया देशाचd [हत साधलd पा[हजे.  



मला आणखी एक गो"ट सांगावयाची आहे. @व^यापीठांतील @व^या�याaनी Bथा�नक भागा�या 

अडचणी व !Aन यांची दखल घेऊन ते सोड@व_या�या कामीं साहाªय केलd पा[हजे, याचा अथ- 

संकु:चत !ादेEशक भावनांना उOतेजन Eमळावd असा मा� नाह�ं. कोणOया[ह !देशाच े[हतसंबंध हे 

सबंध देशा�या [हतसंबंधाचा एक अ@वभाZय भाग असतात आiण nहणून नहेमीं सव- देशा�या 

c"ट�ंतूनच @वचार केला पा[हजे. मराठवा�याचा !देश हा महारा"Y राZयाचा एक घटक आहे आiण 

महारा"Y राZय हा भारताचा एक घटक आहे, याचd @वBमरण तुnह�ं कधीं[ह होऊं देतां कामा नये. 

भारता�या या एकतdतच आपलd साम�य- सामावलेलd आहे. ह� एकता भंग पावल� तर आपल� 

अधोग�त झाFयाEशवाय राहणार नाह�ं. हd सOय सदैव नजरेसमोर ठेवून तd आचरणांत आण_याचा 

आपण आटोकाट !यOन केला पा[हजे. Oयांतच आपणां सवाaचd व आपFया देशाचd [हत आहे.  

 

महारा"Yात राZय Bथापनेनंतर आ:थ-क, सामािजक व सांBकृ�तक या सव- 4े�ांत आज नवd चतै)य 

�नमा-ण झालd असून या न�या राZया�या साधनसामु ीचा @वकास कर_याचा आज गंभीरपणd 

@वचार होत आहे व Oया c"ट�नd लोक काय-!वOृत झाले आहेत.. मराठt भाषचेा @वकास हा 

महारा"Y राZया�या �नEम-तीचा एक Bवाभा@वक पDरपाक होय. Eश4णाचd मा3यम व राZयभाषेचा 

दजा- �तला आतां !ाoत होत आहे. कै. माधव ZयुEलयनांनीं आपFया एका कवनांत आशा �यfत 

केFया!माणd आपFया या मायबोल�ला आज [द�य सुखाच े[दवस लाभत आहेत. मराठtचd माहेरघर 

असलेFया मराठवा�यांत मराठt भाषे�या @वकासास @वशषे चालना Eमळेल अशी मी आशा करतm.  

 

अथा-त ्मराठt�या अ�यासाबरोबर रा"Yभाषा nहणून [हदं�, सव- भाषांची मायभाषा व आपFया 

!ाचीन संBकृतीची भाषा nहणून संBकृत व आंतररा"Y�य �यवहाराची भाषा nहणून इं जी या 

भाषांचा[ह अ�यास करणd आपFयाला आवAयक आहे. इ�तहासानd इं जी भाषेशीं आपला जो 

घ�न"ठ संबंध आला, Oयामुळd इं जी भाषा आपFयाला परकh रा[हलेल� नसून �तनd आपलd फार 

मोठd  [हतच साधलd आहे. कारण Jानाची अपार भांडारd इं जीनd आपFयाला खलु�ं केल�ं आहेत व 

Oयाचबरोबर आंतररा"Y�य �यवहार[ह सुलभ केला आहे. 

 

भाषेचा @वकास हा केवळ Oया भाषdतील लEलत सा[हOया�या संदभा-तच होतो ह� समजूत चकुhची 

आहे. �नर�नरा�या वैJा�नक शाB�ांचा अ@व"कार जे�हां भाषा कqं लागेल ते�हांच �तचा खरा 

@वकास झाला असे nहणतां येईल. ते�हां सा[हिOयकांबरोबर शाB�J, इ�तहासकार, तOOववेOते हे 

सव-जण मराठt भाषे�या सवाaगीण @वकासास चालना देतील असा मला @वAवास वाटतो. या c"ट�नd 

तुम�या @व^यापीठा�या Zया पदवीधरांनीं �नर�नरा�या कलांत व शाB�ांत पारंगतता Eमळ@वल� 



असेल Oया सवाaनी मराठt�या @वकासास हातभार लावावा, अशी मी Oयांना या �नEमOतानd @वनंती 

करतm.  

 

आपला Eश4णjम पुरा कqन तुnह� आज जीवना�या 4े�ांत पदाप-ण कर�त आहांत. जीवनांतील 

कठोर वाBतवतेनd तुnह� @वचEलत होऊं नका. आपलd काम पDर�मपूव-क व !ामाiणकपणd कर�त 

रा[हFयास जीवना�या आनंदाचा लाभ तुnह� Eमळवूं शकाल. @व^यापीठाचा उंबरठा ओलांडून 

आपFया जीवनाची या�ा आज तुnह� सुq कर�त असतांना मा�या आशीवादा-ची छोट�शी Eशदोर� 

तुम�या पदर� बांध_याची परवानगी मला ^या. तमु�या जीवनांत तुnहांला सुख, समाधान व सुयश 

लाभो, अशी मी परमेAवराजवळ !ाथ-ना करतm. 

 

लोकशाह� शfतीचा !भावी अ@व"कार 

 

�या द�4ा)त समारंभ!संगीं अEभभाषण कर_यास पाचारण कqन माझा हा स)मान केFयाब}ल, 

मी तुम�या @व^यापीठाच ेउपकुलगुq आiण काय-कार� मंडळाच ेसभासद यांचे मनःपूव-क आभार 

मानतm. द�4ा)त समारंभांत उपदेशपर भाषण करणd हd खरोखर� मा�यासार�याचd काम नाह�ं. मं�ी 

या नाOयानd, उपदेश कर_यापे4ां उपदेश ऐक_याचीच मला अ:धक संवय होती. आiण मु�य मं�ी 

या नाOयानd तर उपदेश ऐक_याचd हे काम मला eकती तर� अ:धक मो�या !माणावर करावd 

लागतd. लोकशाह��या �या जमा)यांत Bवप4ा�या आiण Oयाचबरोबर @वरोधी प4ां�या वOृतप�ांतून 

आiण �यासपीठावqन अनाहूत उपदेशाचा अखडं !वाह वाहत असतो. इतकd  कशाला सFलागार, 

सFलागार सEमOया व सFलागार मंडळd यांचा जो !चडं गराडा मं|यां�या भोवतीं पडलेला असतो 

तोच फfत तुnह�ं ल4ांत घेतला तर�[ह या समारंभासाठtं आपण ह� जी �नवड केलेल� आहे ती 

कर_यांत आपल� चकू झाल� कhं काय अशी शंका तुम�या मनांत आFयावाचनू राहणार नाह�ं. 

दसुरd असd कhं उपदेश कोणीं[ह केलेला असो, तो शभंर टfके Bवीकारणd नेहमींच शfय नसतd 

आiण पु"कळ वेळां शहाणपणाचd[ह नसतd, हd आपFयाला अनुभवानd माह�त होतd. ते�हां अशा या 

समारंभांत उपदेशपर भाषण कर_याची सव-साधारणपणd जी !था असते ती मीं पाळल� नाह�ं तर तd 

तुnह� समजंू शकाल अशी मी आशा करतो. 

 

उपदेश कर_याचd मी टाळतm याला याहून[ह अ:धक महOOवाचd आणखी एक कारण आहे. आपFया 

देशांतील पDरिBथ�त आज झपा�याने बदलत आहे आiण या बदलणा-या पDरिBथतींतले eकOयेक 

बदल तर इतfया मूल ाह� व दरूगामी Bवqपाच ेआहेत कhं पुढ�ल पंधरा-वीस वषाaत कोणती 

पDरिBथ�त उ¨वेल आiण Oया पDरिBथतीला तmड दे_यासाठtं आपFयाला केवढd बौ@\क व नै�तक 



बळ वापरावd लागेल याचd भ@व"य मांडणारा माणूस खरोखरच फार धाडसी nहटला पा[हजे. कोणींसd 

nहटलd आहे कhं @वसा�या शतकांत प[हFया महाय\ुानंतर सामािजक पDरवत-नास जी !चडं गती 

Eमळाल� तशी मानवी इ�तहासांतील दसु-या कोणOया[ह कालखडंांत Eमळालेल� नाह�ं. आiण याचd 

भरपूर !Oयंतर आपFयाला आपFया अनुभवावqन !Oयह� येतच असतd. ते�हां, Eम�हो, तुnहांला 

कोणOया !Aनांना तmड ^यावd लागेल, कोणOया अडचणींशीं मुकाबला करावा लागेल, कोणती 

पDरिBथ�त हाताळावी लागेल याचा कानमं� मी तुnहांला देऊं शकणार नाह�ं. Oयासाठtं तुम�या या 

महान ्@व^यापीठाकडून तnुह� जd Eशकलां Oयावरच तुnहांला सतत @वसंबून राहावd लागेल. आiण 

Zया उZZवल 3येयवादाचा पाठपुरावा कqन अEलगड @व^यापीठानd पूवy देशांतील बौ@\क 

चळवळी�या 4े�ांत �े"ठ असd Bथान Eमळ@वलd तो 3येयवाद जर तुnह�ं संपूण-पणd आiण यो�य 

र�तीनd आOमसात ्केला असेल तर तुnहांला :चतंा कर_याचd कांह�ंच कारण नाह�ं.  

 

मी असd nहणतm याला कारण आहे. मा�या मतd तमु�या @व^यापीठा�या या 3येयवादामागची 

!ेरणा मूलतः समाजसुधारणेचीच होती आiण Eश4णानdच सव- सामािजक व आ:थ-क दोषांचd 

�नमू-लन होईल अशा !कारची Eश4णासंबंधीं ठाम �न"ठा या 3येयवादांत होती. ते�हां, 

साहिजकपणdच या 3येयवादानd सव- !कार�या अधं�\ा व दरुा ह यां�याशीं मुकाबला कर_याचा 

!यOन केला आiण बु@\!ामा_य, समंजसपणा व स[ह"णुता या आपFया नवजात लोकशाह��या 

c"ट�नd आज अOयंत आवAयक असलेFया मूFयांचा पाठपुरावा केला. या @व^यापीठाच ेथोर व 

वंदनीय संBथापक सर सªयद अहमद खान यांना Oयां�या या वैचाDरक भूEमकेमुळd Bवधमyयांची 

अ@!यता, @व^वेष व कटुता सहन करावीं लागल�ं. परंतु Zया धयैा-नd Oयांनी या पDरिBथतीला तmड 

[दलd व �तचा मुकाबला केला तd धयै-, Oयां�या [ठकाणीं असलेल� अढळ �न"ठा व �े"ठ दजाaच े

नै�तक साम�य- यांतूनच �नमा-ण होऊं शकलd. मुसलमान समाजाला शवेट�ं Oयां�या Eशकवणुकhचd 

महOOव पटलd, हा Oया पायाशु\ Eशकवणुकhचा मोठाच गौरव समजला पा[हजे. आiण nहणून Oया 

थोर पु9षा�या प@व� Bमतृीचा आपणांस मान राखावयाचा असेल तर Oयाची ह� Eशकवण आपण 

कधीं[ह नजरेआड होऊं देतां कामा नये. 

 

इं�लंडमधील आपFया वाBत�यांत तेथील Eश4णप\तीचd अवलोकन कqन सर अहमद यांनीं 

भारतीयासंबंधीं असे उ^गार काढले होते कhं, ''जोपयaत भारतांत Eश4णाचd लोण इथFया!माणd 

सबंध जनतेपयaत पोहmचत नाह�ं तोपयaत कोणOया[ह भारतीयास सुसंBकृत व मानाचd जीवन जगणd 

अशfयच आहे.'' Oयांचd हd उदाOत Bवoन सOयस"ृट�ंत आण_याच ेआज जे सव-� !यOन चालू 

आहेत ते पाह_याचd फार मोठd  स¨ा�य आपणांस लाभलd आहे. 



 

Eश4णाचा सव- पातळीवर झपा�यानd होत असलेला !सार ह� Bवातं|योOतर काळांतील 

Eश4ण4े�ामधल� एक अथ-पूण- घटना आहे. पूवy कधीं[ह झाला नाह�ं इतfया वेगानd गेFया दहा 

वषाaत Eश4णाचा !सार झाला आहे. Oयाचबरोबर वेगवेग�या पातळीवर Eश4णप\तींची पुनर-चना 

कर_याच े!यOन[ह चालू आहेत. आपFयाकड े!ाथEमक Eश4णाचा !सार झपा�यानd झाला असून 

तुम�या या @व^यापीठाच ेअEलकडील काळांतील एक थोर उपकुलगु9 डॉ. झाकhर हुसेन यां�या 

नांवाशीं �नगडीत असलेल� मूलो^योग Eश4णाची योजना[ह आपण अमंलांत आणल� आहे. 

जीवनांतील !Oय4 पDरिBथतीशीं व @वशषेतः  ामीण जीवनांतील पDरिBथतींशी Eश4णाचा अगद�ं 

�नकटचा संबंध आणणd हा मूलो^योग Eश4णा�या या !योगामागील हेतु आहे असd मला वाटतd. 

!ाथEमक Eश4णा!माणdच मा3यEमक Eश4णाचा[ह आपFयाकड ेपु"कळच !सार झाला आहे. 

@व^यापीठtय Eश4ण घेणd Zयांना परवडत नाह�ं अशा बहुसं�य @व^या�याaसाठtं मा3यEमक 

Eश4णा�या अ�यासjमांत @व@वधता आणून एक उपयुfत असा पूण- Bवqपाचा Eश4णjम तयार 

कर_याच े!यOन चालू आहेत. अEलकड ेमहा@व^यालयd आiण @व^यापीठd  यांत दाखल होणा-यांची 

सं�या[ह !चडं !माणांत वाढल� आहे. @व^या�याa�या सं�यdत अशी ह� वाढ कां होत आहे या 

!Aना�या कारणमीमांसdत जा_याची कांह�ं आवAयकता आहे असd मला वाटत नाह�ं. Oयापे4ां 

@व@वध पातळीवर Eश4णाचा आज जो !सार होत आहे Oयाची �नर�नरा�या 4े�ांत कोणती 

!�तejया होते या !Aनाकड ेमी वळतm व Oयासंबंधीच ेमाझ े@वचार मी आपFयापुढd थोडfयांत 

मांडतm. 

 

वया�या चौदा वषाaपयaत सवाaना मोफत पण सfतीचd !ाथEमक Eश4ण [दलd जावd असd शासना�या 

धोरणाचd एक माग-दश-क तOOव आपFया घटनdत आहे. आiण nहणून !ाथEमक Eश4णाचा !सार हd 

Oया [दशनेd टाकलेलd पाऊल होय असdच सव-� nहटलd जातd. Eश4ण!सार ह� !ौढ मतदानप\�त 

लोकशाह� राZयकारभाराचा पाया आहे. nहणून, आपFया नवजात लोकशाह�ची मुळd खोलवर 

9ज@व_या�या c"ट�नd !ाथEमक Eश4णा�या !सारास साहिजकच राजकhय महOOव आहे. 

Oयाच!माणd आपFया !चंड मनु"यबळाची काय-4मता वाढ@व_यास[ह Oयाची पु"कळच मदत होऊं 

शकेल. तसd झाFयास आ:थ-क 4े�ांत[ह Oयाच ेइ"ट असे पDरणाम घडून येतील. Eशवाय 

Eश4णा�या या !सारांत संBकृती�या !साराचीं बीजd सांठलेल�ं असून Oयामुळd मानवी मूFयd व 

3येयd आम जनते�या आवाfयांत आणणd शfय होणार आहे. मूलो^योग Eश4णाबाबतच ेमतभेद 

बाजूला ठेवले, तर� घटन�ेया या माग-दश-क तOOवाची शfय �ततकh OवDरत अमंलबजावणी 

कर_या�या c"ट�नd, �नर�नरा�या शासनांनीं !ाथEमक Eश4णा�या !सारासाठtं जीं पावलd टाकल�ं 

आहेत Oयांना आज सवाaचाच पा[ठंबा आहे याब}ल वाद नाह�ं. परंतु सरकार� �तजोर�ची पDरिBथ�त 

ल4ांत घेतां, !ाथEमक Eश4णावर हा जो भार [दला जातो Oयामुळd इतर पातळीवर�ल Eश4णाची 



कांह�ंशी हेळसांड होत आहे अशी तjार कधीं कधीं ऐकंू येते ह� गो"ट खर� आहे. तथा@प एकंदर�नd 

पाहतां अशी तjार करणा-यांनीं[ह या धोरणा�या इ"टतेब}ल आ4ेप घेतलेला नाह�ं.  

मा3यEमक Eश4णाचा !सार व Oया�या Bवqपांत @व@वधता आण_या�या c"ट�नd केलेल� 

उपाययोजना यां�या बाबतींत[ह अशाच !कारची अनुकूल !�तejया आढळते. परंतु 

महा@व^यालयीन व @व^यापीठtय Eश4णाचा !Aन आला कhं मतभेदांना सु9वात होते. गेFया दहा 

वषाaत @व^यापीठांतील @व^या�याa�या सं�येत जी @वल4ण वाढ झाल� �त�या इ"टतेब}ल अनेकांनी 

शंका �यfत केल� आहे. या वाढ�चा पDरणाम Eश4णसंBथांतून बेसुमार गद{ हो_यांत झाला असून 

Oयामुळd अनेक शै4iणक दोष उOप)न झाले आहेत असd सांग_यांत येतd. आम�या महा@व^यालयांत 

व @व^यापीठांत दाखल होणा-या @व^या�याaपैकhं अनेकांत उ�च Eश4ण घे_याची कुवतच 

नसFयामुळd Oयांना आपला Eश4णjम अध-वटच सोडावा लागतो. Oयामुळd आपल� पु"कळशी 

सामािजक शिfत आज वाया जात असते. @व^या�याa�या या वाढOया सं�येमुळd इमारती, 

!योगशाळा, वाचनालयd यां�यावर[ह फार ताण पडत असFयामुळd कोणाचीच पुरेशी सोय होऊं 

शकत नाह�ं. @व^या�याaना Oयां�या सं�ये�या मानानd सां�घक जीवना�या Zया सं:ध Eमळावयास 

पा[हजेत Oया पण [दवसd[दवस कमी होत आहेत, आiण Eश4क-@व^याथy संबंध[ह दरुावत चालले 

आहेत. Eश4णाचा दजा- अशा र�तीनd खालावत आहे, आiण पद�या Eमळ@व_यासाठt @व^या�याaना 

�नर�नराळया सोयी उपलXध कqन देऊन @व^या�याaम3यd केवळ पद�यांचा ह�यास �नमा-ण 

कर_याकड ेमहा@व^यालयांचा व @व^यापीठांचा कल वाढत असFयाचd [दसत आहे. महा@व^यालयांत 

पाळीपाळीनd वग- चाल@वणd, सं3याकाळचीं व रा�ीचीं महा@व^यालयd सुq करणd, ब[हःशाल पद�या 

देणd, प��यवहारा�या ^वारा अ�यासjमा�या योजना सुq करणd, या सवाaमधनू ह�च !विृOत 

�यfत होत.े या सव- गो"ट�ंमुळे @व^यापीठांकडून अपेv4त असलेलd Jानदानाचd खरd काय- होत 

नसून तीं केवळ पद�यांचा पुरवठा करणा-या पेxया बनत आहेत, असd आज eकOयेकांना वाटंू 

लागलd आहे. सं�या आiण @वBतार यां�या वेद�वर गुणांचा बळी [दला जात आहे. 

 

केवळ पद�यां�याच मागd धाव घे_या�या @व^या�याaमधील या !वOृतीस आळा घाल_यासाठtं काय 

उपाययोजना करावी यासंबंधी अनेक वेळां चचा- होते. आiण कांह�ं वेळां @व^यापीठांतील !वेश 

मया-[दत कर_या�या c"ट�नd eकंवा केवळ पदवी Eमळ@व_या�या उ}ेशानdच @व^यापीठांत येणा-या 

@व^या�याaना Oयां�या �नAचयापासून परावOृत कर_या�या c"ट�नd कांह� उपाय[ह योजले जातात. 

@व^यापीठांतील !वेशावर या ना Oया Bवqपांत �नबaध घालणd हा वर�ल उपायांपैकh प[हFया 

!कारचा उपाय असून @व^यापीठां�या पद�या व क�न"ठ नोक-या यांचा संबंध तोडणd हा दसु-या 

!कारचा उपाय आहे. @व^या�याaचा @व^यापीठांकड ेवाहणारा !चंड ओघ थांब@व_यास हे उपाय 

eकतपत यशBवी होतील याब}ल शंकाच आहे. तसdच याच उ}ेशानd मा3यEमक Eश4णांत आणलेल� 



@व@वधता !Oय4ांत eकतपत उपयोगी पडले हd सांगणे कठtण आहे. या !यOनांना यश ये_याची 

एकंदर�नd शfयता कमीच [दसते. मा3यEमक Eश4णाचा झपा�यानd होत असलेला !सार हd Oयाचd 

एक महOOवाचd कारण असून Oयामुळd @व^यापीठांतील @व^या�याaची गद{ कांह� काल तर� अशीच 

वाढत जाणार आहे. nहणून @व^यापीठांतील Eश4णानd Zयांचा फायदा होऊं शकेल परंतु केवळ 

गDरबीमुळdच जे उ�च Eश4णाचा लाभ घेऊं शकत नाह�ंत अशा @व^या�याaना @व^यापीठांतून !वेश 

Eमळ@व_यासाठtं आवAयक Oया सुधारणा होणd इ"ट आहे. �नर�नरा�या Eश"यवOृOया ठेवून मया-[दत 

!माणांत आज ह� गरज भाग@वल� जात आहे. परंतु आवAयक ती पा�ता eकंवा कुवत नसतांना[ह 

जे महा@व^यालयांत eकंवा @व^यापीठांत !वेश Eमळवंू इि�छतात Oयांना तेथd सहज !वेश Eमळत 

असFयामुळd तेथील @व^या�याa�या सं�यdत जी बेसुमार वाढ झाल� आहे Oयाचाच आज आपणांस 

@वचार करावयास पा[हजे.  

 

@व^यापीठांतून स3या जी बेसुमार गद{ झाल� आहे. Oयासंबंधींचा !चEलत cि"टकोन मी 

आपणांसमोर थोडfयांत मांडला आहे. @व^यापीठांत अशी गद{ होणd इ"ट आहे असd अथा-तच या 

मता�या पुरBकOयाaना वाटत नाह�ं. उलट ती एक !कारची अ�न"ट गो"ट असून Oयामुळd Eश4णाचा 

दजा- खालावतो असd Oयांचd nहणणd आहे. आiण nहणून ह� गद{ कमी कर_याचd शfय ते !यOन[ह 

होत आहेत. तथा@प हा जो cि"टकोन आहे तो eकतपत बरोबर आहे यासंबंधी मा�या Zया कांह�ं 

शंका आहेत Oया मी आतां आपFयापुढd मांडतm. 

 

सु9वातीलाच मला हd सां:गतलd पा[हजे कhं @व^यापीठtय Eश4णाचा लाभ सवाaनाच Eमळतो अशी 

पDरिBथ�त जगांतील कोणOया[ह देशांत नाह�ं. आपFया त9ण @पढ�ला Eश4ण देणd Zयांना सहज 

परवड_यासारखd आहे अशा सधन देशांत सु\ां, @व^यापीठांतून Eश4ण घेणा-या मुलांमुल�ंची सं�या, 

Oया वया�या मुलांमुल�ं�या एकूण सं�ये�या मानानd अगद� अFप असते. ते�हां, @व^यापीठांत !वेश 

Eमळवूं इि�छणा-या सव-च @व^या�याaना !वेश ^यावा असd सुच@व_याचा माझा मुळींच उ}ेश नाह�ं. 

परंतु Oयाचबरोबर हd[ह @वसरतां कामा नये कhं, आपFयाकड े@व^यापीठांतून Eश4ण घेणा-या त9ण 

मुलांमुल�ंचd !माण आज इतकd  अFप आहे कhं, उ�च Eश4ण घेणा-या @व^या�याa�या सं�येवर 

�नबaध घालणd eकंवा @व^यापीठांतून होणार� गद{ ह� एक अ�न"ट गो"ट आहे असd मानणd यो�य[ह 

नाह�ं व )याªय[ह नाह�ं. @व^यापीठांतून Eश4ण घेऊन पदवीधर होणा-या तnुहां @व^या�याaची 

सं�या, तुम�या वया�या त9णां�या एकंदर सं�ये�या अवघी एक टfका आहे, ह� वBतुिBथ�त 

आपणांला @वसqन चालणार नाह�ं. आपFया स3यां�या आ:थ-क पDरिBथतीमुळd या बाबतींतFया 

आपFया काया-ला ब-याच मया-दा पडतात ह� गो"ट खर� आहे. तर�सु\ां Eशक_या�या तळमळीनd 

उ�च Eश4ण घेऊं इि�छणा-या @व^या�याaची सं�या आज जी सारखी वाढत आहे ती ल4ांत घेतां 



Oयासाठtं पुरेसा पैसा उपलXध कqन देणd शfय �हावयास पा[हजे. @व^यापीठांतून eकंवा 

महा@व^यालयांतून [दसणार� @व^या�याaची ह� !चडं गद{ nहणजे समाजाचा जो एक मोठा भाग 

शतकानुशतकd  पददEलत रा[हला व Zयाला Jानापासून वं:चत ठेव_यांत आलd Oयानd आपFया 

अिBमतेसाठtं चाल@वलेलेFया धडपडीचd कांह�ं !माणांत तर� ती ^योतक आहे. समाजांत उ�च 

Bथान !ाoत कqन घे_याच ेएक साधन nहणून[ह Eश4णाकड ेOयांतील कांह�ं लोक पाहत असतील. 

परंतु जा�तभेदानd पछाडलेFया आiण �े"ठक�न"ठते�या कFपनांवर आधारलेFया समाजांत ह� विृOत 

Bवाभा@वक व �नकोप विृOत nहणूनच समजल� गेल� पा[हजे. Zयां�या अनेक @पxयांना Eश4णाचीं 

^वारd बंद होतीं अशा त9ण मुलांमुल�ंना आपल� पDरिBथ�त सुधार_या�या c"ट�नd उ�च Eश4ण 

�यावdसd वाटलd तर Oयांत आ4ेपाह- असd कांह�ंच नाह�ं. एवढdच न�हे तर दरूc"ट�नd पा[हFयास 

Jाना�या या !सारामुळd Eश4णा�या दजाaत सव- बाजंूनीं सुधारणा होणd अगद�ं शfय होणार आहे. 

कारण जेवढे अ:धक @व^याथy @व^यापीठांत जातील, तेवढा लायक @व^या�याaची �नवड 

कर_यासाठtं अ:धक वाव Eमळणार आहे. nहणून Eश4णाचा दजा- सांभाळ_याची Zयां�यावर 

जबाबदार� आहे Oयांनीं Oयाच काया-वर आपलd ल4 कd [�त केFयास कालांतरानd Eश4णाचा दजा- 

सुधारणd फारसd अवघड जाईल असd मला वाटत नाह�ं. 

 

आज उ�च Eश4णाचा जो !सार होत आहे Oयामागd, मा�या मतd, देशांतील लोकशाह��या !साराची 

!भावी शिfत आहे. उ�च Eश4णाचा लाभ जmपयaत फfत मूठभर लोकांनाच Eमळत होता तmपयaत 

समाजजीवना�या �नर�नरा�या 4े�ांत पुढे येणा-यांची सं�या अगद�ं अFप असे. अशा पDरिBथतींत 

या मूठभर लोकांची बौ@\क वाढ खुंटFयास सव- समाजाचीच अधोग�त हो_याचा धोका �नमा-ण 

होतो. nहणून �नर4रता व अJान यांत 9तून बसलेFया लोकां�या बु\ीचा @वकास घडवून आणून 

आiण Oयां�या अगं�या सुoत गुणांचा पुरेपूर @वकास हो_यासाठtं Oयांना अ:धका:धक सं:ध उपलXध 

कqन देऊन गुणवOतेवर आधारलेलd नेतOृव आपण �नमा-ण कqं शकंू. तसd झाFयास सामािजक 

दजा-, जात, कूळ यांसार�या गो"ट� हळूहळू मागd पडत जातील, आiण पDरणामीं आपलd सामािजक 

जीवन अ:धक �नकोप व �नम-ळ होईल यांत वाद नाह�ं.  

 

@व^यापीठांतील गद{मुळd अनेक !Aन �नमा-ण झाले आहेत हd नाकार_याचा माझा मुळींच उ}ेश 

नाह�ं. आपFया Eश4णाचा दजा- जो खालावला आहे Oयाला सु\ां कांह� अशंीं तर� ह� गद{च 

कारणीभूत असूं शकेल. परंतु मीं आतांच वण-न केलेFया पाAव-भूमीवqन हे !Aन नीट ल4ांत 

घेतFयास Oयांचd Bवqप तुnहांला अगद�ं वेगळd [दसेल व हे ताOपुरOया Bवqपाच े!Aन आहेत ह� 

गो"ट समजून येईल. सबंध Eश4णप\तीच धोfयांत येऊं नये nहणून या गद{�या !Aनाबाबत 

यो�य ते उपाय शोधनू काढले पा[हजेत हd जर� मा)य केलd तर� ख}ु @व^यापीठांनीं eकंवा अ)य 



!कारd @व^या�याa�या !वेशावर बंधन घालणd हा Oयावर�ल उपाय नाह�ं. उलट @व^यापीठे व 

महा@व^यालयd यां�या काय-प\तींत सुधारणा घडवून आणणd, चांगले Eश4क तयार करणd व Oयांचा 

cि"टकोन सुधारणd हाच Oयावर�ल खरा उपाय असून Oयामुळd आपFया त9ण @पढ�ंत @वधायक व 

सज-नशील !विृOत अ:धका:धक !माणावर वाढ�स लागतील. आतां ह� गो"ट खर� आहे कhं हे !Aन 

सोड@व_यासाठtं आ:थ-क मदत दे_याची जबाबदार�, अशंतः कां होईना, शासनांना उचलावी लागते. 

परंतु या बाबतींतील पDरिBथ�त कोणOया[ह c"ट�नd �नराशाजनक नाह�ं. आपFया आ:थ-क 

@वकासाची वाढती ग�त ल4ांत घेतां अ:धक चांगFया सुखसोयी पुर@व_याची आपल� ताकद 

[दवसd[दवस वाढणार आहे. आज @व^यापीठांतील गद{वर होणार� ट�का ह� ब-याच अशंीं, उपलXध 

साधनसामु ी आiण Eश4णा�या वर�या पातळीवर�ल Oयासंबंधींची गरज यांचा बरोबर मेळ घातला 

न गेFयामुळdच होत आहे. nहणून केवळ ताOपुरOया Bवqपाच ेहे दोष नाह�ंसे कर_यासाठtं 

@व^यापीठांतील !वेशावर �नबaध लाद_याच ेद�घ-काल�न धोरण अवलं`बणd यो�य होईल असd मला 

वाटत नाह�ं. 

 

@व^यापीठांतून वाढOया !माणावर होणा-या गद{चा हा जो !Aन आहे Oयाची छाननी करणd 

कदा:चत ्उ^बोधक ठरेल. वै^यकhय, तां`�क अथवा BथापOय @वषयक Eश4ण देणा-या संBथांत 

गद{चा !Aन फारसा गंभीर हो_याची शfयता नाह�. कारण या Eश4णासाठtं लागणार� जागा व 

साधनd कांह�ं @वEश"ट दजाaचीं असावींच लागतात. Eशवाय या Eश4णाचd Bवqपच असd आहे कhं, 

Oयासाठtं @व^या�याaकDरतां वस�तगहृाची बर�च मोठt सोय करावी लागते. तसdच या Eश4णjमांत 

@व^याथy व Eश4क यांचे अगद�ं �नकटच ेसंबंध येत असतात. परंतु सा[हOय, कला व समाजशाB�d 

�या @वषयांकड ेजे�हा आपण वळतm ते�हां मा� आपFयाला वेगळdच :च� [दसतd. याच शाB�ां�या 

बाबतींत सवाaत जाBत गद{ झालेल� आपणांस पाहावयास Eमळते. @वJान आiण कायदा या 

शाB�ांतील Eश4णासाठtं[ह अशीच कांह�ंशी गद{ होत असFयाचd आपणांला [दसेल. @व^यापीठांतील 

गद{संबंधीं Zया अनेक !Aनांची चचा- आपण पु"कळ वेळां ऐकतm ते !Aन बहुतांशीं वर�ल शंकां�या 

बाबतींतच आढळून येतात. @व^या�याa�या गद{ला येथdच जमावाचd Bवqप !ाoत होतd आiण आपला 

मतलब साध_यासाठtं कांह�ं बाहेरची मंडळी या पDरिBथतीचा, सहज फायदा उठवूं शकतात. याच 

@व^या�याaम3यd आपणांला पु"कळ वेळां बेeफeकर�ची व आjमक !विृOत [दसून येत,े आiण या 

!वOृतींतूनच कधीं कधीं बेEशBत आiण गैरवत-नाचd !कार घडत असतात. @व^या�याaतील 

बेEशBतीवर आज तुम�यापुढd !वचन दे_याचा माझा उ}ेश नाह�ं. @व^या�याaतील बेEशBतींतून 

�नमा-ण होणारे !Aन !ायः @व^यापीठांनीच सोड@वले पा[हजेत. परंतु @व^यापीठांतील ह� पDरिBथ�त, 

देशा�या आiण उ�च Eश4णा�या भ@वत�याब}ल काळजी वाहणा-या सवाaनाच एक अ�तशय 

:चतंेचा @वषय होऊन बसल� आहे, एवढdच मी येथd सांगूं इि�छतm. 



 

तुम�या @व^यापीठाचd Bवqप धाEम-क असून[ह Oयाचीं ^वारd भौ�तक Jान आiण @वJान यासाठtं 

खलु�ं कर_यांत आल�ं असFयामुळd आपFया @व^यापीठtय जीवनांत �नमा-ण झालेल� ह� अिBथरता 

दरू कर_या�या c"ट�नd तुमचd @व^यापीठ अ:धक !भावी र�तीनd !योग कqं शकेल असd मला 

वाटतd. त9ण B�ी-पु9षांत आज जी एक !कारची बेबंद विृOत वाढत आहे �तला तुमचd @व^यापीठ 

आळा घालूं शकेल आiण Oयाचबरोबर अहंम)यता, वथृाEभमान व अस[ह"णुता या दोषांना[ह Oयाला 

पायबंद घालतां येईल. तमु�या या @व^यापीठाचd Bवqप असd आहे कhं कोणOया[ह !कार�या 

अलगपणा�या भावनेला येथd वाव नाह�ं व पुढd[ह तो राहतां कामा नये. Zया थोर परंपरेच ेतुnह� 

!�त�न:ध आहांत Oया परंपरdतील लोकशाह� !वOृतींची जोपासना आiण @वकास केFयानd आपFया 

देशांतील लोकशाह�पुढ�ल !Aन सोड@व_यासाठtं[ह या !वOृतींचा तुnहांला उपयोग कqन घेतां येईल 

आiण Oयायोगd ह� परंपरा तुnह� अ:धक संप)न कqं शकाल. स3यां�या जगांत @वJान आiण 

तं�शाB� यांना साहिजकच फार महOOव आहे.  

 

तथा@प सनातन अशा Jानाचा व @व^येचा लाभ तुमचd हd @व^यापीठ नेहमींच देऊं शकेल. 

महOOवाची गो"ट ह� कhं तुम�या @व^यापीठांतील @व^या�याaची सं�या मया-[दत आहे; आiण ती 

तुम�या फाय^याचीच आहे. कारण Oयायोगd लोकाशाह�ंतील नागDरकास आवAयक असणारे गुण 

@व^या�याa�या अगंीं बाणावेत, आiण Bवातं|य व समता यांवर आधारलेला जो समाज �नमा-ण 

कर_याचा आज आपण !यOन कर�त आहmत Oयाच ेते जबाबदार घटक बनावेत nहणून शै4iणक 

4े�ांत तुnहांला !योग करणd के�हां[ह अ:धक सुलभ जाईल. 

 

तुम�या या थोर @व^यापीठानd आपFया Bथापनेपासूनच रा"Y�य जीवनांत मोठt काम:गर� बजावल� 

आहे. अEलगड कोणाला आवडो अगर न आवडो, परंतु @व^यादाना�या या महान ्Bथानाकड े

कोणाला[ह दलु-4 करतां येणार नाह�ं. nहणून या �यासपाठtवqन भाषण कर_याची तुnह�ं मो�या 

उदारपणd मला ह� सं:ध [दल�त �तचा फायदा घेऊन या @व^यापीठा�या @व^या�याaना मी असd 

आवाहन कqं इि�छतm कhं, Zयायोगd हd @व^यापीठ भारता�या आ:थ-क व सामािजक !गती�या 

कायाaत अ ेसर राह�ल अशा !कारची नवी काम:गर� Oयांनीं आपFया या महान ्संBथेकरवीं पार 

पाडावी. तुnहांला कदा:चत माह�त असेल कh तुम�या @व^यापीठाची Bथापना झाल� Oया वेळीं 

राजकारणी �यfतीम3यdच न�हे तर Eश4णतZJांम3यd[ह सरकार� नोक-यांची जाती�या !माणांत 

वांटणी �हावी हd मत !भावी होतd. !माणानुसार वांटणी या तOOवाचा कांह�ं उपयोग नाह�ं असd मी 

nहणत नाह�ं. कदा:चत ्Oया काळीं Oयाचा उपयोग झाला[ह असेल. परंतु �यिfतशः मला @वEश"ट 

जातीं�या eकंवा गटां�या !गतीसाठtं आiण @वकासासाठtं अशा !कारचा आधार घेतला जावा 



याब}ल कधींच बरd वाटलd नाह�ं. या @व^यापीठाच े@वशषेतः जे मुसलमान @व^याथy आहेत Oयांनीं 

याच भावनेनd Oयां�यापुढ�ल महान ्काया-ला !ारंभ करावा अशी मी Oयांना @वनंती करतm. आज�या 

या अणुयुगांत अशा !कार�या '!माणानुसार वांटणी' या तOOवाला कांह�ं अथ-च रा[हलेला नाह�ं. खरd 

nहणजे, बहुसं�य लोकां�या c"ट�ने Oयाला कधींच कांह�ं अथ- न�हता. केवळ नोक-या आiण जागा 

देऊन आम जनतेचचे काय पण एखा^या गटाच ेसु\ां !Aन सुट_यास थोडीसु\ां मदत होणार 

नाह�ं. या देशांत, इतर समाजां!माणd मुसलमान समाजांत[ह ९० टfके लोक शतेकर� व कामगार 

आहेत. भारता�या !गतीचा @वचार �या cि"टकोनांतून झाला पा[हजे. �या !गती�या संदभा-त 

जातीय @वचारांना मुळींच वाव राहंू शकणार नाह�ं. आतांपयaत मुसलमान शतेकर� आiण [हदं ू

शतेकर�, मुसलमान कामगार आiण [हदं ूकामगार अशा !कारची मागणी अ^या@प कोणीं केल� 

नाह�ं, ह� सुदैवाचीच गो"ट nहटल� पा[हजे. वातावरणाची अनुकूलता ह� अथा-त ्महOOवाची असते 

ह� गो"ट खर� आहे. आiण हd वातावरण �नमा-ण �हावd nहणून आपFया आवडOया पंत!धानां�या 

!भावी नेतOृवाखाल� सव- नागDरकांना समान सं:ध देणा-या समाज�यवBथेचा भfकम पाया घातला 

गेला आहे, या मा�या nहण_याशीं तुnह� सहमत �हाल याची मला खा�ी आहे. 

 

मॉ)Y�यल येथील मॅ�गील येथील @व^यापीठांतील इBलामी संBकृती�या अ3ययन शाखेच े!मुख 

!ा. @वल³ेड कॅ)टवेल िBमथ यांनीं मुसलमानां�या संबंधीं खाल�ल!माणd उ^गार काढले आहेत :  

''भारतांतील मुसलमानांचd भ@वत�य हे जगांतील इतर मुसलमानां�या eकंबहुना सव-च जनसमूहां�या 

भ@वत�या!माणd, Oयां�या आिOमक बलावर, �\ेवर व सज-नशीलतेवर आiण अ)य 

बांधवांबरोबर�या Oयां�या संबंधांवर अवलंबून आहे.'' पDरिBथतीशीं Oयांनी जुळवून घेतलd तर 

कोणती[ह गो"ट Oयांना असा3य नाह�ं. वाBत@वक पाहतां Oयांची भूEमका पुढाकाराची राहणार असून 

ह� भूEमका ते यो�य !कारd पार पाडू ंशकले तर त ेआपFया देशाची यथो:चत सेवा करतील, 

एवढdच न�हे तर झपा�याने बदलत असलेFया स3यां�या जगांत इBलाम�या धमा-ची[ह 

Oयां�याकडून सेवा घडले.  

 

हd एक मोठdच आ�हान आहे यांत शंका नाह�ं. आiण या @व^यापीठा�या @व^या�याaपुढd Oयाचd 

महOOव कथन कर_यांत आपणां सवाaचd कFयाण �हावd व सवाaची !ग�त �हावी हाच माझा हेतु 

आहे. आपFया @व^यापीठाचा �नरोप घेऊन जीवना�या @वशाल 4े�ांत आज पाऊल टाकणा-या 

तुnहां पदवीधरांना माझी एवढ�च @वनंती आहे कhं, तुnह�ं आपFया @वचारानd, आचारानd आiण 

उfतीनd आपFया @व^यापीठा�या उ�च परंपरांना आपण पा� आहmत असd दाखवून ^यावd. सुधारणा 

व समंजसपणा, बु@\�न"ठा व स[ह"णुता आiण सवाaत महOOवाचd nहणजे मानवतेवर�ल �\ा �याच 

या @व^यापीठा�या परंपरा आहेत. आपFया Bवातं|य!ाoती�या वेळीं आपFया मुसलमान बंधूनंी 



आपFयापासून अलग हो_याचd जर� पOकरलd तर� मुसलमानां�या @व^येचd आसन आम�याम3यdच 

रा[हलd आहे, ह� इ�तहासांतील खरोखर एक अ@वBमरणीय घटना आहे. इBलामम3यd जd जd nहणून 

चांगले आहे तd तd तुम�याकडून @वकEसत �हावd, आपFया लोकशाह� संBकृती�या संवध-नास Oयाचd 

मो�या !माणांत साहाªय �हावd, आiण Oयाचा लाभ आपणां सवाaना व पुढ�ल @पxयांना Eमळावा 

ह�च माझी !ाथ-ना. 

 

 

रा"Yरचनdतील समाजसेवेचd महOOव 

 

आज येथd उपिBथत असलेFया आपFयासार�या �ोOयांसमोर भाषण करणd यांत माझा गौरव होत 

असून मला ह� सं:ध !ाoत कqन [दFयाब}ल मी !ो ेEस�ह  ुपच ेआभार मानतm. आज मी 

आपणांसमोर 'समाजसेवेचे रा"Yरचने�या कायाaतील Bथान' या @वषयावर बोलणार आहd. वाBत@वक 

हा @वषय असा आहे कhं, या बाबतींत बोल_यापे4ां कृतीचीच जाBत आवAयकता आहे. परंतु 

आपण आज Zया महान !गती�या कायाaत गुंतलm आहmत Oयांत समाजसेवेला फार महOOवाची 

भूEमका पार पाडावयाची आहे, ह� वBतुिBथ�त ल4ांत घेऊनच आज�या भाषणासाठtं या @वषयाची 

मीं मु}ाम �नवड केल�. 

 

आपFया देशांत समाजसेवेला अमया-द वाव आहे. ह� गो"ट अथा-त ्आपणांस भूषणावह वाटावी 

अशी नाह�ं. कारण याचा अथ- असा आहे कhं, आपFया समाजांतील बहुसं�य लोकांना जीवनांतील 

सुखसोयी अ^याप उपलXधच झालेFया नाह�ंत eकंवा जेथd Oया उपलXध असतील �तथd Oयांचd 

!माण अOयFप आहे. Zया समाजात आ:थ-क व सामािजक c"�या सव- लोक समान पातळीवर 

असतात आiण Zयाला आपण समाजसेवा nहणतm �त�या मदतीEशवाय जीवनांतील सव- उपलXध 

सुखसोयींचा िजथd सार�या !माणांत उपभोग घेतां येतो अशा !कार�या समाज�यवBथेस आदश- 

समाज�यवBथा nहणतां येईल. असे आदश- समाज अथा-त ्फारच थोड ेअसूं शकतील. परंतु 

द�घ-काळ मागासलेFया व अ@वकEसत िBथतींत असलेFया, आiण जु)या धाEम-क qढ�चd व परंपरेचd 

ओझd सतत वाहणा-या आपFया या देशांत अल�कड�या काळापयaत योजनाब\ अथ-�यवBथेचा 

मागमूस[ह न�हता. Oयामुळd येथd ती± आ:थ-क व सामािजक @वषमता �नमा-ण होणे अगद�ं 

अपDरहाय- आहे. ह� @वषमता दरू कर_याचd काम लहानसहान नसून Oयासाठtं शासनाकडून, 

समाजसंBथांकडून व सामािजक काय-कOयाaकडून भर�व आiण सुसू� असे !यOन �हावयास 

पा[हजेत.  



या [ठकाणी असा एक !Aन उपिBथत होतो कhं सामािजक संBथा व समाजसेवक यां�याकडून 

अपेv4त असलेलd समाजसेवेचd हd काय-, सव- !कारची साधनसामु ी आiण सOता हातीं असणा-या 

सरकारनdच आपFया Eशरावर कां घेऊ नये ? Zया मूलभूत तOOव!णाल�नुसार समाज�यवBथा 

�नमा-ण कर_याचd आपलd 3येय आहे Oया तOOव!णाल�शींच हा !Aन �नग�डत आहे. समाजवाद� 

समाज�यवBथा �नमा-ण कर_याचd आपलd 3येय आपण बु@\पुरःसर व पूण- @वचारांतींच Bवीकारलd 

आहे. कांह�ं ट�काकार nहणतात Oया!माणd �नभIळ समाजवादाचd Bवqप सो�यBकरपणd बदल_याचा 

eकंवा Oयाची ग�त मंद कर_याचा हा !यOन नाह�ं. सरकारनd सेवेचीं आiण सुधारणdचीं सव-च कामd 

आपFया हातीं घेतल�ं तर तd हुकूमशाह�चdच राZय बनेल. हुकूमशाह�ंत समाजांत खरे nहणा eकंवा 

काFप�नक nहणा जे अ)याय व गैर�यवBथा असेल ती दरू कर_याच ेआiण आपFयाला पा[हजे 

तशी रचना कर_याच ेसरकारला कतु-मकतु-म ्अ:धकार असतात. अशा !कार�या समाज�यवBथdत 

Bवतं�पणd समाजकFयाणाचd काय- करणार� संBथा अिBतOवांत राहंू शकत नाह�ं. परंतु आपण 

यापे4ां �नरा�या अशा लोकशाह� मागा-चा Bवीकार केला आहे. Oयामुळd आपFया समाजांत 

लोकसेवेचd काम करणा-या �यfतींना व संBथांना समाजसुधारणेचd व अ)याय�नवारणाचd काय- 

नेहमींच पुढाकार घेऊन करतां येईल व Oयासाठtं Oयांना भरपूर वाव[ह Eमळेल. अशा र�तीनd समता 

व सामािजक )याय यांवर आधारलेल� नवीन समाज�यवBथा �नमा-ण कर_या�या कामीं Oयांना 

हातभार लावतां येईल. सरकारला अथा-तच या काया-पासून अEलoत राहतां येणार नाह�ं eकंवा 

Oयासंबंधीं अनाBथा[ह दाख@वतां येणार नाह�ं. समाजसेवा करणा-या संBथां�या पाठtशी राहून 

सरकार Oयांना सव- !कारचd सejय साहाªय कर�ल. खरd nहणजे आपFया देशाम3यd याच प\तीनd 

समाजसेवेचd काय- �हावd यासाठtं आमचा !यOन आहे.  

 

सुदैवानd या देशाला समाजसेवेची !द�घ- परंपरा आहे. एकोiणसा�या शतका�या अखेरचा व 

@वसा�या शतका�या सु9वातीचा असा जो प)नास वषाaचा काळ आहे Oया काळांत सामािजक 

जीवना�या @व@वध 4े�ांत सुधारणा घडवून आण_यासाठtं या देशांत एक महान ्चळवळ झाल�. 

महारा"Yाम3यd Zयो�तबा फुले, )या. रानड,े डॉ. भांडारकर, आगरकर, गोखले यां�यासार�या अनेक 

समाजसुधारकांनीं !Bथा@पत [हतसंबंधा�या !खर @वरोधास तmड देऊन व !संगी Oयांचd वैमनBय[ह 

पOकqन आपFया 3येयEस\ीसाठtं सतत काय- केलd. या समाजसुधारकांनीं केलेFया कायाaच ेया 

[ठकाणीं मूFयमापन कर_याचा माझा इरादा नाह�ं. परंतु समाजा�या भौ�तक, नै�तक व वैचाDरक 

!गतीवर या सुधारकांचा फार मोठा !भाव पडला आहे. एवढdच मीं येथd सां:गतलd तर� तd पुरेसd 

आहे. तथा@प, समाजसुधारणा व समाजसेवा यांम3ये फरक असून हा फरक आपणांस कदा:चत ्

सूHम अगर तािOOवक Bवqपाचा वाटेल. जीवना�या एकंदर प\तीलाच एक नवीन वैचाDरक आशय 

देऊन �त�यांत बदल घडवून आणणd हd समाजसुधारणेचd उ[}"ट असतd, तर समाजसेवा ह� 

जीवना�या कांह�ं �यवहाय- अगंांपुरतीच मया-[दत असून, �यिfतगत eकंवा �यिfतसमूहाच ेदःुख 



eकंवा Oयां�या अडचणी दरू कर_याचा हेतु �त�या मुळाशीं असतो. सामािजक सुधारणा घडवून 

आणणd हd जनमताचd नेतOृव कर_या-या नेOयांच ेकाय- असतd तर समाजसेवा कर_यासाठtं यो�य 

!कारd Eश4ण घेतलेFया माणसांची ज9र� असते. याम3यd �यवसा�यक समाजसेवकांचा[ह समावेश 

करतां येईल. या दोहmमधील @वभाजक रेषा अथा-त ्अ�तसूHम असते हd खरd आहे. कारण महाOमा 

फुले हे महान समाजसुधारक[ह होते व Oयाचबरोबर ते �न"ठावंत समाजसेवक[ह होते व तथा@प, 

हा फरक आपण Bप"टपणd ल4ांत �यावयास पा[हजे. कारण समाजसेवेची जी प\त आपFयाला 

�नमा-ण करावयाची आहे ती Oयामुळd आपणांस नीटपणd समजंू शकेल व �त�याम3यd 

समाजसेवकांचd Bथान कोणतd आहे हd[ह आपFया ल4ांत येईल. 

 

मीं आतांच सां:गतFया!माणd आपले !Aन अनेक@वध असून ते सोड@व_या�या कामीं समाजसेवक 

यथाशिfत हातभार लांवू शकतील. या !Aनांच ेBथलू मानानd मी दोन !कार करतm. प[हFया 

!कारांत, हालअपे"टा व सामािजक अ)याय यांची झळ Zयांना लागल� आहे अशाना मदत 

दे_यासंबंधींच े!Aन येतात, तर दसु-या !कारांत @वकास काया-शीं संबं:धत असलेFया !Aनांचा 

समावेश होतो. प[हFया !कारांत मु�यतः शार�Dरक c"�या अपंग असलेले, Eभकार�, बालगु)हेगार, 

वेAया, िB�यांचा अनै�तक �यापार करणारे व अमल� पदाथाaचd सेवन करणारे �यसनी लोक यां�या 

!Aनांचा आiण Oयाच!माणd हDरजन, :गDरजन व माजी गु)हेगार यांसार�या समाजांतील !Aनांचा 

समावेश होतो, तर दसु-या !कारात बालक व युवक कFयाण,  ामीण पुनर-चना, समाज@वकास, 

कुटंुब�नयोजन, वगैरे !Aनांचा अ)तभा-व होतो.  

 

समाजकFयाणाचd 3येय BवीकारFयानंतर मीं आOतांच Zयांचा उFलेख केला Oया समाजसेवे�या 

�नर�नरा�या 4े�ात सरकार जोमानd काय- कर�त आहे. पूवy Eश4ण व साव-ज�नक आरो�य या 

दोन 4े�ांपुरतdच सरकारचे कFयाणकार� काय-, बहुतांशीं मया-[दत होतd. पण आतां इतर अनेक 

4े�ांत हd काय- सुq कर_यांत आलेलd आहे. १९५३ साल�ं Bथापन झालेलd म3यवतy समाजकFयाण 

मंडळ आiण Oयानंतर राZयांम3यd Bथापन झालेFया Oया�या शाखा हा कFयाणकार� 3येया�या 

मागा-वर�ल एक महOOवाचा असा टoपा आहे. खाजगी सामािजक संBथांना आ:थ-क आiण इतर 

!कारचd साहाªय देऊन आiण Oयाचबरोबर @व@वध !कार�या समाजसेवdत गुंतलेFया संBथां�या 

कायाaत एकसू�ीपणा आणून समाजकFयाण मंडळानd गुंतलेFया संBथां�या काया-त एक !कारचा 

प\तशीरपणा आणला आहे. याEशवाय �नर�नराळीं सरकार� खाती सु\ां, थो�याफार !माणात 

समाजकFयाण@वषयक काय- कर�त असतात.  

 

आज अनेक खाजगी संBथा BवयंBफूतyनd अ�तशय उपयुfत असd सामािजक काय- कर�त आहेत. 



यांपैकhं कांह� संBथांनी आघाडीवर राहून जd काय- केलd आहे, Oयाब}ल आपFया राZयानd खरोखर 

अEभमान बाळगावा इतकd  तd महOOवाचd आहे. िB�यां�या, @वशषेतः @वधवा व मागासलेFया 

वगाaतील िB�यां�या कFयाणाकरतां काय- कर�त असलेल� [हगंणd B�ी-Eश4ण संBथा,  ामीण 

Eश4ण4े�ांत काय- कर�त असलेल� रयत Eश4ण संBथा, सामािजक !Aनांचे शाB�ीय र�Oया 

संशोधन कर_यांत गुंतलेल� टाटा इि)Bट�यूट ऑफ सोशल साय)सेस यांचा Oया Oया 4े�ांत 

!ामु�यानd उFलेख करावा लागेल. याEशवाय जनत�ेया सामािजक पDरिBथतींत सुधारणा घडवून 

आण_याचd बहुमोल असd काय- आज इतर अनेक संBथा कर�त आहेत.  

 

तथा@प, �नर�नरा�या 4े�ांत सरकार� व `बनसरकार� संBथांकडून होत असलेलd काय- जमेस धqन 

सु\ां, कFयाणकार� राZयांच ेआपलd उ[}"ट गाठ_यासाठtं आपणांस अ^या@प बर�च मजल 

मारावयाची आहे. या दो)ह� !कार�या संBथांम3यd यो�य !कारचd सहकाय- व सुसू�ता आण_याची 

आज अ�तशय गरज आहे. काय- �नपुणते�या c"ट�नd समाजसेवे�या काया-च ेआपण �नर�नराळे 

भाग करतm. तथा@प सामािजक !Aनांना असd Bवतं� अिBतOव असंू शकत नाह�ं. एकाच सामािजक 

पDरिBथतीमधनू ते �नमा-ण झालेले असFयामुळd ते एकमेकांवर अवलंबून असतात. ते�हां ते 

सोड@व_या�या आपFया !यOनांम3यd एकसू�ता असावयास पा[हजे आiण ह� एकसू�ता केवळ 

मा[हतीची देवाणघेवाण कर_यापुरतीच मया-[दत न राहतां Oयाची �यािoत पु"कळच वाढल� पा[हजे. 

दसुर� गो"ट nहणजे आपFया सामािजक !Aनांच े@वशाल व गुंतागुंतीचd Bवqप ल4ांत घेतां, अशा 

!कारचd समाजसेवेचd काय- हातीं घे_याकDरतां अ:धका:धक संघटना व संBथा पुढd यावयास 

पा[हजेत. Oया तशा येतील अशी आपण आशा कqं या. 

 

सामािजक काय- शाB�ोfत प\तीनd केलd तर तd अ:धक पDरणामकारक होते. आiण OयाकDरतां 

आवAयक ती सव- मा[हती व Oयासंबंधींची आंकडवेार� आपFयाजवळ असावी लागते. आंकडवेार� 

गोळा करणd हd एक मोठd  eकचकट काम असून तd अOयंत काळजीपूव-क व बारकाईनd करावd लागतd. 

@व^यापीठd , महा@व^यालयd व इतर शै4iणक संBथा हd काय- हातीं घेऊं शकतील. jhडामंडळd , गायन 

समाज, कलाकd �d वगैरेसार�या सामािजक संघटनांना अFपबचत मो[हमdत भाग घेतां येईल, तर 

म[हला मंडळांना कुटंुब�नयोजनाचd काय- उOकृ"ट र�तीनd करतां येईल. आज[ह अनेक संघटना या 

सव- 4े�ांत उOतम !कारचd काय- कर�त आहेत. परंतु यापे4ां[ह अ:धक संBथांनीं पुढd येऊन या 

महान ्रा"Y�य काया-ला आपला हातभार लावला पा[हजे. 

 

कांह� लोकांनीं अशी एक समजूत कqन घेतलेल� [दसते कhं, देशांत अमलांत येत असलेFया 

@वकास@वषयक काय-jमाची जबाबदार� सव-Bवीं सरकारचीच आहे. परंतु ह� समजूत आपFया 

�नयोजना�या उ[}"टाशीं सव-Bवीं @वसंगत आहे. अ:धक �यापक cि"टकोनांतून पा[हFयास आपणांस 



असd [दसून येईल कhं, सरकार अ:धकारावर येतd आiण जातd तर @वकासकाय- ह� अखडं चालणार� 

!ejया आहे. हd @वकासकाय- nहणजे नवी समाजरचना �नमा-ण कर_याच े!यOन होत आiण 

nहणून Oयांत प4ीय eकंवा जातीय @वचारांना थारा असतां कामा नये. लोकशाह�मधFया 

�नयोजना�या या महान ्आiण एका अथा-नd अ^@वतीय अशा !योगांत, सरकार� काया-इतकd च, 

eकंबहुना Oया[हपे4ां अ:धक महOOवाचd Bथान सामािजक काया-ला असतd. या बाबतींत जर आपण 

अयशBवी झालm तर लोकशाह� प\ती�या �नयोजनाचा आपला दावाच खोटा ठरेल. लोकशाह� 

प\ती�या �नयोजनांत काय-प\ती�या c"ट�नd कांह�ं उणीवा असंू शकतील. परंतु मानव हा या 

�नयोजनाचा कd �`बदं ुअसFयानd या उणीवांची एका अथाaने भरपाई होते. यालाच आपFया 

�नयोजनाची मानवी अथवा नै�तक बाजू असd nहणतां येईल. हा मानवी cि"टकोन जर आपFया 

नजरेआड झाला तर योजनेचd मूळ उ[}"टच न"ट होईल. हा धोका टाळ_यासाठt �नयोजनांतील 

समाजकाया-वर आपणांस जाBतींत जाBत भर ^यावयास पा[हजे आiण Oयाचबरोबर, �नयोजनांत 

या काया-ला भरपूर वाव Eमळतो आहे eकंवा नाह�ं हd[ह आपण पा[हलd पा[हजे. अशा !कारची 

शाAवती आपण देऊं शकलm तर Zया न�या समाज�यवBथेचd Bवoन आपण अनेक [दवस आपFया 

उराशीं बाळगलd आहे, �तची उभारणी आपण भfकम पायावर कqं शकंू. मला खा�ी आहे कhं, 

पुरोगामी कFपना व 3येयd यांचा पुरBकार करणार� !ो ेEस�ह  ुप ह� आपल� संBथा या रा"Y�य 

!यOनांस आपला नै�तक पा[ठंबा व सejय साहाªय देईल. 

 

माझd भाषण संप@व_यापूवy, सवाa�या अ�तशय िज�हा�या�या अशा या @वषयावर माझ े@वचार 

�यfत कर_याची आपण मला सं:ध [दल�त Oयाब}ल  ुपच ेमी पु)हा एकदां आभार मानतm. 

 

 

सामािजक समतेचd काय- 

 

महारा"Y सामािजक पDरषदेचd उ\ाटन कर_याचd भा�य आज मला लाभत आहे, याब}ल मला 

@वशषे आनंद होत आहे. या पDरषदेस येतांना मा�यासार�या राजकारणी माणसाला या सामािजक 

पDरषदेचd उ^घाटन कर_याचा eकतपत अ:धकार पोहmचतो याचा मी मा�या मनाशीं @वचार कर�त 

होतm. आपFया आशीवादा-नd मी राZयाचा मु�यमं�ी आहd nहणूनच केवळ आपण मला बोलावलd 

असेल असd मला वाटत नाह�ं. लोकशाह� राZयाम3यd लोकांची सवाaगीण सुधारणा करणd हा 

राZयकारभाराचा मु�य उ}ेश असFयामुळd राZयाकडून समाजसुधारणेचd काम !भावी र�तीनd �हावd 

ह� अपे4ा साहिजकच आहे आiण Oया उ}ेशानdच आपण मला या पDरषदे�या उ^घाटनासाठtं 

पाचारण केलd असावd. Oयामुळdच कदा:चत ्या पDरषदेस येतांना मला संकोच वाटला नसावा. परंतु 

मला असा संकोच न वाट_याचd आणखी[ह एक कारण आहे. आपण सव-जण जाणतांच कhं या 



देशा�या व जगा�या[ह सुदैवानd या देशांतील थोर थोर नेOयांनी राजकारणाला नवd मूFय !ाoत 

कqन [दलd आहे. राजकारण nहणजे केवळ सOते�या 4े�ांत कांह�ं कारभार करणd वा �नवडणुका 

लढ@वणd नसून समाजपDरवत-नाचd तd साधन आहे हा Eस\ांत या देशांतील महान ्नेOयांनी देशापुढd 

मांडला. महारा"Yाच ेथोर समाजसेवक गोपाळरावजी गोखले यांनीं राजकारणाला आिOमक 

अ:ध"ठान दे_याचा संदेश !थमच भारताला [दला. तो संदेश आपFया [द�य �यिfतमOOवानd 

गांधीजींनीं !Oय4 अमंलांत आणून दाख@वला. [टळक, गांधी यां�यासारखे रा"Y�य नेते Bवतःच 

कम-योगी असFयामुळd Oयां�या नेतOृवाखाल�ं राजकारणाला उ�च नै�तक अ:ध"ठान Eमळालd. 

गांधीयुगांत तर राजकारण व समाजकारण यांमधील लHमणरेषाच पुसल� गेल�. सामािजक 

सुधारणावादाला सामािजक समते�या c"ट�नd Zया गो"ट� अपेv4त होOया Oयांचा समावेश 

राजकारणांत झाला. इतकd च न�हे तर राजकhय काय-jमाम3यd[ह Oया बाबींना महOOवपूण- असd 

Bथान Eमळालd. सव-धम-समभाव, सामािजक समता, हDरजनसेवा इOयाद� महOOवपूण- समािजक 

सुधारणा आम�या राजकhय परंपरdचा अ@वभाZय भाग बनFया. या महान ्परंपरेच ेकांह�ं संBकार 

मा�या[ह मनावर झाले व Oया परंपरेचा एक न£ पाईक nहणून यथाशिfत समाजसुधारणेचd काम 

कर_याची मला सं:ध Eमळाल�. आiण nहणूनच या सामािजक पDरषदेचd उ^घाटन करतांना मला 

कुठला[ह परकेपणा वाटत नाह�. 

 

आधीं राजकhय सुधारणा कhं आधीं सामािजक सुधारणा, हा !Eस\ व उ^बोधक वाद [टळक आiण 

आगरकर यांसार�या महापु9षांम3यd झाला. या वादसंवादांतूनच महारा"Y सामािजक c"�या अ:धक 

पुरोगामी बनला यांत शंका नाह�ं. )या. रानड ेयां�या नेमBत पण पुरोगामी सुधारणावादानd 

महारा"Yाचd ल4 समाजसुधारणेकड े!ामु�यानd वळलd. आगरकरांनीं सामािजक सुधारणावादांतून 

महारा"Yाला सामािजक jां�तवादाची द�4ा दे_याचा !यOन केला. महाOमा फुले यां�या !यOनांनीं 

सामािजक jां�तवादाची ह� Zयोत बहुजनसमाजा�या झोप�यांना उजाळा देऊं लागल�. मह@ष- कवI 

यांनीं समाजा�या उपेv4त अशा भ:गनीवगाaत या jां�तवादा�या आधारd नवी आशा �नमा-ण केल�. 

हDरजन बांधवांना @वठाई माउल�नd बोलवावd nहणून साने गु9जींनीं आपले !ाण पणास लावले. 

@वनोबाजीं�या भूदान,  ामदान आंदोलनामुळd तर सवाaगीण jां�तवादाचd मंगल दश-न आपFयाला 

होत आहे. समाजसुधारणे�या मूलभूत कFपनेच,े महारा"Yा�या सामािजक मनाला आवाहन करणारे 

व Oया�या समाजजीवनांत नवचतै)य �नमा-ण करणारे हे सव- अ@व"कार आहेत. यांतनू झालेल� 

!ग�त आपण आपFया मनAच4ूंसमोर आणल� तर पुरोगामी @वचारांनीं केवढ� मोठt झपे मारल� 

आहे याब}ल सानंद @वBमय वाटतो. आiण दाDर·य, अJान, जा�तभेद, qढ� व मागासपण इOया[द 

अनेक दोषांनी पोखरलेFया समाजांत समाजसुधारणेसंबंधीं पराकोट�ची अनाBथा असतांनासु\ां, Zया 

महाभागांनी अOयंत !�तकुल पDरिBथतींत छळ व क"ट सोसून थोर @वचारांच ेवायुमंडळ सव-� 

�नमा-ण केलd Oया महाभागांना कृतJतापूव-क ध)यवाद ^यावेसे वाटतात. 



 

आज�या या Bवातं|या�या काळांत राजकhय कhं सामािजक हा !Aन आतां फारसा रा[हलेला नाह�ं. 

सामािजक jां�त हdच आतां आपFया सव- साव-ज�नक जीवनाचd एकमेव उ[}"ट बनलd आहे. सुदैवानd 

या देशाच ेराजकhय jांतीच े!यOन[ह केवळ परका इं ज जावा आiण Bवकhयांचd राZय यावd या 

Bवqपाच ेन�हते. तर या राजकhय jांतीवांचनू सामािजक !Aन सुटंू शकणार नाह�ंत अशी Oया 

!यOनांमागील @वचारांची [दशा होती. Oयामुळd समाजकFयाण हd सा3य व BवराZय हd साधन 

अशीच आम�या राजकारणाची बैठक रा[हल�. आतां BवराZय EमळाFयानd !Oयेक काय-कOया-ला, 

मग तो राजकhय 4े�ांतील असो वा समािजक 4े�ांतील असो, सामािजक सुधारणे�या व 

उ)नती�या c"ट�नdच काम करावd लागत आहे, असd nहटलd तर वावगd होणार नाह�ं. सामािजक 

सुधारणांब}ल कदा:चत ्काय-कOयाaत मतभेद असतील, कदा:चत Oया सुधारणा eकती वेगानd व 

कोणOया प\तीनd अमंलांत आणा�यात याब}ल[ह मतभेद असतील. परंतु BवराZय!ाoती नंतरची 

कुठFया[ह 4े�ांतील वैचाDरक वा साव-ज�नक हालचाल समाजकारणा�या भूEमकेवqन चालू आहे व 

चालू असल� पा[हजे याब}ल दमुत होणार नाह�. नवसमाज�नEम-ती हd आतां भारताचd एकमेव 

उ[}"ट असून लोकशाह� BवराZय हd Oयाचd साधन आहे. बहुतेक सव- प4ांतील वा प4ातीत 

@वचारवंत[ह हा Eस\ांत मा)य कqं लागले आहेत. सारांश, राजकारण हd BवराZय!ाoतीनंतर 

समाजकारण बनलd आहे. अशा या काळांत सामािजक पDरषदांसार�या पDरषदा कोणती काम:गर� 

बजावूं शकतील याब}लचे माझ े@वचार मी आपणांसमोर मांडू ंइि�छतm. 

 

मीं आतांच nहटFया!माणd राजकारण जर समाजकारण बनलd असेल तर मग Bवतं� सामािजक 

पDरषदांची आवAयकताच काय, असा !Aन साहिजकच उपिBथत होतो. परंत ुराजकारण हd जर� 

आज समाजकारण बनलd असलd तर� सव- समाजकारण nहणजे राजकारण न�हे हd आपण ल4ांत 

ठेवलd पा[हजे. राजकारण हा समाजकारणाचा एक भाग आहे. परंतु केवळ राजकारणा�या आधारd 

समाजकारण यशBवी होऊं शकणार नाह�ं हd आnहांला गांधीजींनी Eशक@वलd. समाज[हतावर cि"ट 

ठेवून Zया सुधारणा आपण घडवून आणंू इि�छतm Oया सुधारणा जनते�या ©दयावर 

`बबंFयाEशवाय केवळ सOते�या जोरावर आपFयाला अमंलांत आणतां येणार नाह�ंत. लोकाचाराला 

न मानवणार� सामािजक सुधारणा समाजा�या गळीं उतर@वणd eकती कठtण काम आहd हd आपण 

जाणतांच. nहणून कुठFया[ह खBता खाऊन आiण क"ट सोसून सामािजक सुधारणा अमंलांत 

आण_यासाठt जनतdत �नधा-रानd आiण सातOयानd काय- करणारे समाजसुधारक आपणांस हवे 

आहेत आiण अशा काया-ची आवAयकता व महOOव सवाaना पटवून दे_यासाठtं सामािजक पDरषदेची 

आवAयकता आहे असd मला वाटतd. Eशवाय Zया समाज[हतैषी लोकांना समाज[हताची कळकळ 

आहे Oयां�याम3यd सु\ां समाजसुधारणेब}ल एकमत असेलच असd नाह�ं. [हदंकुोड `बला�या वेळीं 

या गो"ट�चd !Oयंतर आपणांस आलdच आहे. ते�हां सुधारणेची आBथा असलेFया मंडळींना एक� 



जमून @वचार@व�नमय करतां यावा आiण आपापला cि"टकोन अ:धक पुरोगामी बनवून संघ[टत 

DरOया सामािजक सुधारणे�या काया-स धार आण_याचा Oयांना खास !यOन करतां यावा यासाठtं[ह 

पDरषदेसार�या संघटनेची आवAयकता असून या कामीं आपFया या पDरषदेचा बराच उपयोग होऊं 

शकेल असा मला @वAवास वाटतो. Eशवाय सामािजक सुधारणेसाठtं जी हवा आपणांस पैदा 

करावयाची आहे Oयासाठtं सु\ां सामािजक पDरषदेसार�या संBथेचd काय- अ:धक उपयुfत होईल 

असd मला वाटतd. 

 

सामािजक समता ह� सामािजक सुधारणा ठर@व_याची मु�य कसोट� आहे हd आपण जाणतांच. 

सामािजक @वषमतेनd जज-र झालेFया आपFया समाजाला सामािजक समतेची द�4ा देणd हा 

सामािजक पDरषदे�या काया-चा !मुख उ}ेश आहे याब}ल मला समाधान वाटतd. परंपरागत qढ�नd 

चालत आलेला व माणसामाणसांना संघ[टतपणd एकमेकां@व9\ वाग_यास Eशक@वणारा जा�तवाद हा 

भारताला शाप ठरला आहे. BवराZय!ाoतीनंतर भारतीय नागDरक Bवतं� झाला असला, तर� ख-या 

अथाaने तो अजून भारतीय बनावयाचा आहे. भारत हd रा"Y बनलd असलd तर� !Oयेक भारतवासी 

जातपात @वसqन ख-या अथा-नd जे�हां भारतीय बनेल ते�हांच रा"Y पदवीला आमचा देश पा� 

होणार आहे. कांह�ं लोकांना, पूवy जा�तधम- हाच आमचा धम- असd वाटत होतd. परंतु ऋ�वेदकाळीं 

जा�तसंBथा अिBतOवांत न�हती ह� गो"ट संशोधनानd आतां शाबीत झाल� आहे. Oयानंतर Oया Oया 

पDरिBथतींत गुणकम-@वभाग nहणून वण- आले. आपFया काया-नd वण- बदल[ह येत असत ह� गो"ट 

@वAवEम�ा�या उदाहरणावqन [दसून येते. पुढd तर गुणकमा-ची[ह कFपना गेल� व ज)मावqन दजा- 

ठर@व_याचा हाBयाBपद !कार सुq झाला. हा मुलगा अमुक खोल�ंत ज)मला nहणून उ�च, तर 

दसुरा अमुक खोल�ंत ज)मला nहणून क�न"ठ, असा भेदभाव आपFया मुलांमुलांतच एखादd कुटंुब 

कqं लागलd nहणजे तd कुटंुब रसातळाला जाणारच. अशाच !कारची जा�तभेदानd आम�या 

रा"Yकुटंुबाची हा�न केल� आहे. सुदैवानd भूतदया, समाजसुधारकांच ेकाय-, पुरोगामी राजकारण वगैरे 

गो"ट�ंमुळd जा�तभेदावर आधारलेFया आम�या समाजाची अधोग�त थोडीफार थोप@वल� गेल�. आतां 

तर सामािजक समतेवर आधारलेल� राZयघटना भारतानd मंजूर केल� आहे. Oयामुळd जा�तभेदा�या 

Eभतंी ढासळ_या�या मागा-वर आहेत असdच कोणी[ह अनुमान काढ�ल. परंतु लोकशाह� समतेवर 

आधारलेल� घटना असून[ह आiण Oया!माणd समाजाला पुढd ने_याच े!यOन चालू असून[ह या 

काळांत जा�तभेदाच ेभेसूर पDरणाम कांह�ं !ांतांत आज[ह आपणांस पाहावयास Eमळत आहेत. 

Oयामुळd जा�तभेद�नमू-लनाचd काय- हd आज ऐ�तहाEसक �नकडीचd काय- झालd आहे. परंतु जातीय 

संघषा-ला कधीं कधीं जd आवाहन कर_यांत येतd Oयामुळd राजकhय सुधारणे�या काया-ला वाहून 

घेतलेले लोकच अशा !संगीं नवा @वAवास व सामािजक एकतेची नवी जाणीव समाजा�या गळीं 

अ:धक चांगFया !कारd उतरवंू शकतील असd मला वाटतd.  

 



अBपAृयता�नवारणाचा मोठाच !Aन आपFयासमोर आहे. Oयासाठtं सरकारनd अनेक कायदे केले 

आहेत. !Oयेक गावांतील साव-ज�नक @व[हर� व मं[दरd हDरजनांसाठtं काय^यानd खलु�ं झाल�ं आहेत. 

परंतु अ^या@प[ह अशीं अनेक गांवd आहेत कhं जेथd हDरजनांना हे हfक आज सु\ां उपभोगतां येत 

नाह�ंत. याचd कारण हd आहे कhं कायदा हा अनुJापक Bवqपाचा असतो. जो कोणी हfक धसाला 

लावील Oया�या र4णासाठtं कायदा उभा आहे. नाह�ं तर कायदा कांह�ंच कqं शकत नाह�ं. 

सामािजक सुधारणे�या खास !यOनांनीं आपण ह� उणीव भqन काढल� पा[हजे. आपले हfक 

आपण बजावंू शकंू असा हDरजनांत @वAवास �नमा-ण करणारd वातावरण पैदा �हावयास पा[हजे. हd 

महान ्काय-[ह सामािजक पDरषदे�या काय-कOयाaकडून अ:धक चांगFया !कारd होऊं शकेल. 

भ:गनीवगा-�या बाबतींत[ह हा )याय लागू करतां येईल. 

 

आ[दवासी लोकांची पDरिBथ�त तर फारच के@वलवाणी आहे. पगार घेऊन स\ुां आ[दवासी भागांत 

काम कर_यास फार थोडे समाजसेवक धजावतात, हd पा[हलd nहणजे सामािजक सुधारणेचd काय- 

कसd अEसधारा±ता!माणd आहे याची सा4 पटते. हे सव- समाज आपFयाला आवाहन कर�त आहेत 

आiण Oया आवाहनाला साथ दे_यासाठt आपण येथd जमलेलm आहmत. या आवाहनानd आपFया 

©दयांतील तार छेडल� आहे हd मी जाणतm. परंतु हd काय-च एवढd महOOवाचd आiण `बकट आहे कhं 

सातOयानd काम चाल@व_यासाठtं अनेक काय-कतI आपणांला शोधावे लागतील व या काया-स सतत 

�नयमानd जंुपून �यावd लागेल. भारत हा खे�यांचा देश आहे व nहणून  ामीण भागांतून सामािजक 

सुधारणेच ेपाट आपण कसे खेळवतm यावर सामािजक 4े�ांतील आपFया �मांचd साफFय अवलंबून 

आहे. सामािजक पDरषद ह� केवळ पDरषद न राहतां Oयांतून खे�यांपा�यांतील अJान, q[ढ व 

दाDर·य Bत जनते�या सुधारणेची ग�तमान !ejया �नमा-ण �हावी या उ}ेशानd आपण येथd जमलm 

आहmत. बु@\�न"ठा व समाज�न"ठा या दोहmचा यो�य मेळ घालून सामािजक सुधारणेचd काय- 

आपणांस !भावीपणd करावयाचd आहे. आपण सामािजक सुधारणे�या कायाaत रस घेणारे आहांत व 

Oया 4े�ांतील आपला अ�यास व अनुभव[ह मा�यापे4ां अ:धक आहे हd मी जाणतm. 

समाजकFयाणा�या �\ेनd आiण समाजसुधारणे�या @ववेकाने आपण सव-जण काम कqं लागलm 

तर सामािजक पDरषदेचd काय- अ:धक !भावी बनूं शकेल. Oयासाठtं सामािजक पDरषद काया-ची 

आंखणी कर�लच. nहणून पDरषदेला उपिBथत असलेFया सव- काय-कOयाaना मी एवढ�च @वनंती 

कर�न, कhं पDरषदेनd ठर@वलेFया काय-jमा�या यशिBवतेसाठtं आपण सातOयपूव-क !यOन करावdत. 

अशा !कारच े!यOन आपणांकडून नेटानd व �न"ठापूव-क होतील असा माझा @वAवास आहे. शवेट�ं 

मला हा उ^घाटनाचा मान [दFयाब}ल कृतJता �यfत कqन या पDरषदेचd उ^घाटन झालd असd 

मी जाह�र करतm.  

 

जग)नाथाचा रथ 



 

उ^यांपासून महारा"Yा�या कायदेमंडळाचd अ:धवेशन नागपूर येथd सुq होत असून Oयासाठtं मी येथd 

आलm आहd. अ:धवेशनास सु9वात हो_यापूवy नागपूर�या जनतेला भेट_याची मला ह� सं:ध 

Eमळाल� Oयाब}ल मला आज अ�तशय आनंद होत आहे. कांह�ं @वEश"ट कामd मनाशीं ठरवून मी 

येथd आलm असून Oया काया-ला आज�या �या सभेपासूनच सु9वात होत आहे असd मला वाटते.  

 

नागपूर करारा!माणd नागपूर येथd महारा"Y कायदेमंडळाचd एक अ:धवेशन �हावd असd ठरलd होतd. 

Oया करारांत नागपूर�या जनतेला [दलेलd वचन आज पूण- होत आहे. Oया वचनपूतyमुळे मला आज 

मोठd  समाधान वाटत असून मला होत असलेला आनंद कसा �यfत करावा तd मला समजत नाह�ं, 

OयाकDरतां मजजवळ पुरेसे शXद नाह�ंत. 

 

उ^यांपासून नागपूर�या आiण महारा"Yा�या इ�तहासांतील एका नवीन खडंास !ारंभ होत आहे. 

जनते�या नेOयांनी जनतचे े!Aन सोड@व_यासाठtं नवीन प\त व माग- Bवीकारलेला असून 

महारा"Y राZयाकडून जनते�या कFयाणाचा हा नवा उपjम सुq होत आहे. अशा र�तीनd 

लोकशाह�चा आnह� कटा4ानd पुरBकार कर�त आहmत याब}ल मला आनंद होतो. @वदभाaतील 

@वशषेतः नागपुरांतील - लोकां�या भावना वेग�या आहेत हd मी नाकबूल कर�त नाह�ं. मी Oयां�या 

भावना समजतm. मा�याब}ल Oयां�या कदा:चत ्@वरोधी भावना असतील, पण मा�या मनांत 

Oयां�यासंबंधीं @वरोधाची यिOकं:चत[ह भावना नाह�ं. मा�या@वषयीं कांह�ं लोकां�या मनांत ^वेष[ह 

असेल, पण Oया लोकां@वषयीं मा�या मनांत �तळमा� ^वेष नाह�ं. हd जनतेचd राZय आहे nहणून 

या राZयांत लोकांची @व@वध मतd असणd Bवाभा@वक आहे. मा�या मताशीं त ेसव-Bवी सहमत 

राहतील असd मी समजत नाह�ं. मतEभ)नता असूं शकते, पण Oयांत ^वेषबु@\ नसावी. कारण 

तशी ^वेषबु@\ असल� तर लोकशाह� नांदूं शकणार नाह�ं. 

 

चौदा वषाaपूवy या [हदंBुतान देशांत एक महान jां�तकार� घटना घडून आल� आiण Oया घटनेमुळd 

[हदंBुतानांत जनतेचd राZय Bथापन झालd. चौदा वषाaपूव आnहांला लोकशाह�चा हा जो वारसा 

Eमळाला Oया�या मुळाशीं हd भारतीय जनतेचd राZय आहे ह�च !ेरणा आहे. हd जd महान मूFय आहे 

Oयाची आपण जोपासना केल� पा[हजे, Oयाचा आपण @वकास केला पा[हजे. Oयासाठtं देशा�या 

भ@वत�याचा !Aन नजरेसमोर ठेवून Oया�या सम\ृीसाठtं आवAयक असलेFया भावनांची आपणांस 

पू�त - करतां आल� पा[हजे. एकमेकां@वषयीं !ेमाचा, एकमेकांशी सहकाया-चा, माग- अवलंबून आपFया 

राBत आचरणानd लोकांत आपण @वAवास �नमा-ण केला पा[हजे. महारा"Yाचd राZय हd जनतेचd 

राZय आहे, तd जनतेचd कFयाणकार� राZय आहे असा महारा"Y राZयाचा दावा आहे. Oयासाठtं 

आnह� !यOनशील आहmत. 



 

महारा"Y राZयाचा हा दावा आपFयापैकhं !Oयेकाचा असला पा[हजे. मराठवाडा, पुणd-सातारा, 

कmकण आiण @वदभ- या सवाaचा हा दावा असला पा[हजे. महारा"Yाचd हd राZय मराठवा�याचd आहे, 

कmकणचd आहे, @वदभा-चd आहे, सव- मराठt जनतेचd आहे. जmवर हd राZय जनते�या कFयाणासाठtं 

काय- कर�त आहे, तmवर महारा"Y राZय कायम राह�ल. परंतु हd काय- होणार नसेल, तर महारा"Y 

राZय राहंू शकणार नाह�ं, ह� मूळ !�तJा ल4ांत घेऊनच मी बोलत आहd. आम�यासमोर 

लोकशाह�चीं मूलभूत मूFयd आहेत. �या मूFयांचा @वकास हो_यासाठtं, न�या मागाaचा अवलंब 

कqन जनतेचd जीवन सम\ृ केलd पा[हजे, नवा समाज �नमा-ण केला पा[हजे. या तOOवाचा 

महारा"Y राZयानd Bवीकार केला असून Oया [दशनेd आमचd प\तशीर पाऊल पडत आहे, असd मी 

आपFयाला न£पणd सांगू इि�छतm. पण हd सव- साध_यासाठtं भावनाOमक ऐfय �नमा-ण झालd 

पा[हजे. तd �नमा-ण कर_यासाठtं मी सतत !यOन कर�त राह�न. या !यOनांत जर मला अपयश 

आलd तर तो माझा पराभव ठरेल, सव- महारा"Yाचा पराभव ठरेल. परंतु माझd उ[}"ट सा3य 

कर_यांत मी हार जाणार नाह�ं. �याकDरतां कोणता माग- काढावा याचा @वचार सतत मा�यासमोर 

आहे. Oयासाठtं अनेक काय-jम हातीं घे_यांत आले असून यापुढd असेच आणखी काय-jम हातीं 

घे_यांत येतील. जनतेनd �या c"ट�नdच आम�या 3येयधोरणाचा आiण आnह� अमंलांत आणीत 

असलेFया काय-jमांचा @वचार केला पा[हजे. काय-jमांसंबंधीं�या आम�या कांह� उणीवा असतील 

तर Oया जनतनेd आम�या �नदश-नास आणून [दFया पा[हजेत.  

 

महारा"Y राZय�नEम-तीनंतर संपूण- महारा"YाकDरतां �यापक Bवqपाची योजना आंख_याचा आnह�ं 

!यOन केला असून Oयासाठtं शfय ती सव- तरतूद कर_यांत आल� आहे. महारा"Yाच ेमराठवाडा, 

कmकण, @वदभ- असे अनेक @वभाग असून Oयांच ेवेगवेगळे !Aन आहेत, Oयां�या वेगवेग�या 

माग_या आहेत. या सव- !Aनांचा व माग_यांचा अ�यास कqन या @वभागां�या सवाaगीण 

@वकासा�या c"ट�नd संतुEलत Bवqपाचा काय-jम तयार कर_याचा !यOन आnह� �तस-या 

पंचवा@ष-क योजनdत केला आहे. या @वभागांचा @वकास, Oयां�या आकां4ा व Oयां�या माग_या �या 

सवाaचd !�त`बबं येOया पंचवा@ष-क योजनdत पडावd, असा आमचा कटा4 असून Oया!माणd पावलd 

टाक_याचा आnह�ं !यOन केला आहे. 

 

नागपूर शहर ह� एक महOOवाची बाब आहे. नागपूरची राजधानी गेल� हd मला मा)य आहे. पण 

याचा आपण �नरा�या c"ट�नd @वचार केला पा[हजे. नागपूरचd महOOव वाढ@व_या�या c"ट�नd मी 

कोणा�या[ह मागd रा[हलm नाह�ं. राजधानीचा !Aन अOयंत महOOवाचा होता. नागपूर करारा!माणd 

येथd कांह�ं [दवस राजधानी असावी व @वधानसभेची बैठक �हावी असा लोक!�त�नधींनीं जो कौल 

[दला, Oयाची अमंलबजावणी आज होत आहे. जनतेच े!Aन, Oयां�या भावना, Oयांचा आकां4ा 



समजावून घेऊन Oया सवाaना मूत- Bवqप दे_याचा आटोकाट !यOन आnह� कर�त आहmत व कर�त 

राहंू. परंतु याकDरतां आपल� भावना आiण cि"ट बदलल� पा[हजे. लोक nहणतात, नागपूरवर 

च�हाणांचd राZय आहे. पण आपण असd कां समजतां ? आपण असd कां नाह�ं nहणत कhं 

नागपूरवर क)नमवारांच ेराZय आहे. वBतुिBथ�त अशीं आहे कhं हd राZय �यfतीच ेनाह�ं. 

महारा"Yा�या साडतेीन को[ट जनतेचd हd राZय आहे. तd यशBवी कसd होईल याचा �यापक 

cि"टकोनांतून आपण सवाaनी @वचार केला पा[हजे. एकमेकांच ेअनुभव एकमेकां�या @वकासाकDरतां 

उपयोगी पडले पा[हजेत. आपFया अनुभवाची देवाणघेवाण झाल� पा[हजे. राZय शवेट�ं माझd eकंवा 

एकदोन माणसांच ेनसून तd आपFया सवाaच ेआहे अशी आपुलकhची भावना व@ृ\गंत झाल� पा[हजे. 

 

राZयपुनर-चनेचा !Aन मीं मूलभूत असा कधींच मानला नाह�ं. देशापुढd उपिBथत होणारे !Aन 

सोड@व_याचd आiण देशाचा @वकास व सम@ृ\ घडवून आण_याचd राZय हd एक साधन आहे. 

जन[हताच े!Aन OवDरत सोड@वतां यावे व राZयाचा @वकास साधावा या c"ट�नd राZय व 

राZययं�णा !यOन कर�त असते. Oया c"ट�नd राZयाचा एक !भावी साधन nहणून आnह� वापर 

कर�त असून जनतेच े!Aन शfय तो OवDरत सुटून हd राZय आपFया सवाaच ेकसd होईल याचा 

@वचार मा�या मनांत सतत सुq आहे. @वदभा-चा, @वशषेतः नागपूर�या !Aनांचा, आnह� उOकटतेनd 

@वचार कqं इि�छतm. नागपूर शहरांत अनेक !Aन आहेत. Oयांपैकhं नागपूर शहराचा @वकास हा 

एक महOOवाचा !Aन आहे. पण शहारचा @वकास nहणजे रBते मोठे करणd न�हे. नागपूर शहराचा 

@वकास nहणजे तेथील जनतेचा @वकास होय. Oयासाठtं येथील लहान लहान धं̂ यांचा @वकास 

झाला पा[हजे. उदाहरणाथ-, येथील @वणकरां�या धं̂ याचा @वकास झाला पा[हजे; Oयां�या यो�य 

माग_यांची आnहांला पू�त - करतां आल� पा[हजे; Oयां�यांतील अJान आnहांला नाह�ंसd करतां आलd 

पा[हजे. यांतूनच या शहराचा @वकास होणार आहे. लोककFयाणा�या c"ट�नd छो�या छो�या 

धं̂ यांची आंखणी झाल� पा[हजे आiण Oयांची वाढ झाल� पा[हजे. OयाEशवाय Oयांचा @वकास होणार 

नाह�ं. मोठमो�या उ^योगधं̂ यांसंबंधींची जनतेची जी मागणी आहे Oयाची सरकारला जाणीव असून 

या धं̂ यां�या @वकासासाठtं सरकार आपFया आ:थ-क मया-दा ल4ांत घेऊन यो�य ते !यOन 

कर�लच. पण OयाकDरतां अनुकूल वातावरण �नमा-ण �हावयास पा[हजे. मोठा धदंां काढला कhं 

काम संपलd असd नाह�ं. लोकांनीं एक� येऊन लहान लहान उ^योग सुq कर_या�या बाबतींत 

पुढाकार घेतला पा[हजे.  

 

महाबळेAवर येथd झालेFया Eश`बरांत अनेक मूलभूत मूFयांचा @वचार कर_यांत आला. नवा समाज 

न�या !यOनांनी �नमा-ण करावयाचा आहे, असा @वचार !सतृ कर_यांत आला. OयाकDरतां 

@वकासाच े@व@वध !Aन व ते सोड@व_याच ेमाग- �या मूFयां�या अनुरोधानd @वचारांत घे_यांत आले. 

महारा"Yाची सवाaगीण उ)न�त, सवाaगीण @वकास, ह�च Oया�या मागची मूलभूत !ेरणा असून 



महारा"Y सम\ृ कसा होऊं शकेल �या !Aनाचा आतां आपण @वचार केला पा[हजे. महारा"Yांत 

उ^योगधदें वाढले पा[हजेत, �यापार वाढला पा[हजे ह� गो"ट खर� आहे. पण �यापार nहणजे काय 

? �यापार� कोणास nहणावयाचd ? �न�वळ आयात-�नया-त करणd यालाच �यापार nहणतां येईल 

काय ? eकंवा तो करणारा �यापार� होईल काय ? परदेशांचा माल आयात कqन कEमशनवर कांह�ं 

लोक मोठे �यापार� झाले, पण तो खरा �यापार होईल काय ? [हदंBुतानांतील फार मोठा �यापार� 

वग- याच !कारचा आहे. पण ह� cि"ट आतां बदलल� पा[हजे. आnह�ं जो मूलगामी @वचार केला 

तो अशा  

त-हेचा @वधायक व अEभनव @वचार आहे. दसु-या योजनेनंतर आपFया देशांतच मालाचd उOपादन 

कर_याच े!यOन सुq झाले. आम�या देशांतील क�चा माल उOपादना�या कामीं येऊं लागला. 

Oयांतून गरजे�या वBतूंचd उOपादन सुq झालd. आम�या देशांतील मालाचा उपयोग येथील 

उOपादनांत झाFयाEशवाय व गरजे�या वBतूंच ेयेथd �यापक !माणावर उOपादन झाFयाEशवाय 

आमचा देश संप)न होणार नाह�ं. �यापारासंबंधीं�या कFपना उपजाऊ व उOपादक अशा असFया 

पा[हजेत. मी मंुबईला �यापार पाहतm. तो मला �यापार [दसत नाह�ं. जो देश परदेशां�या 

आयातीवर @वसंबून राहतो, तो दबुळा देश ठरतो. �यापार� उOपादक nहणून रा[हला पा[हजे. Oयानd 

उ^योगधदें सुq कqन देश सम\ृ केला पा[हजे. �यावर आतां आपण आपल� cि"ट कd [�त केल� 

पा[हजे. 

 

छो�या छो�या !Aनांत आपल� शिfत वाया जात आहे हd पा[हलd nहणजे मनाला वेदना होतात. ह� 

शिfत आपFयापुढ�ल समBया सोड@व_यासाठtं आपण उपयोगांत आणल� पा[हजे. न�या मूFयां�या 

!Bथापनेबरोबर Zया न�या आकां4ा व@ृ\गंत होत असतात, Oयांचd !�त�न:धOव आnहांला करतां 

आलd पा[हजे. या आकां4ांची पू�त - कर_याचd काम शासनाचd असून शासन तd बजावFयाEशवाय 

राहणार नाह�ं. परंतु Oया�या अगोदर माझd nहणणd समजून घे_याचा आपण !यOन केला पा[हजे. 

�न�वळ भाषे�या वादांत मला आBथा नाह�ं. जनतेची जी भाषा असेल �तचा @वकास झाला पा[हजे. 

पण �तचा @वकास होत असतांना, [हदं�चा[ह @वकास व सम@ृ\ झाल� पा[हजे, अशी महारा"Y 

राZयाची आकां4ा आहे. महारा"Yाचा इ�तहास हा भारता�या इ�तहासाचा एक पाठ आहे. 

महारा"Yा�या कांह�ं वैEश"�यपूण- परंपरा आiण भावना असFया तर� महारा"Y हा भारतीय कुटंुबाचा 

एक घटक आहे ह� गो"ट आपण नेहमी 3यानांत ठेवल� पा[हजे. हd नातd अ@वभाZय असून सबंध 

राZयाचा !Aन [हदंBुतानशीं जोडला गेला आहे ह� आमची भूEमका आहे. ते�हां केवळ महारा"Yा�या 

c"ट�नd रा"Y�य !Aनाचा @वचार करणd बरोबर होणार नाह�ं. महारा"Y हा देशाचा एक भाग आहे 

आiण या देशांतील सगळे लोक बंध ुआहेत या भावनेनd आपण आपFया जबाबदा-या पार पाडFया 

पा[हजेत.  

 



छो�या छो�या राZयांचा !Aन उचल घेत आहे. पण द�ुनयेचd :च� पाहा. आज सव- 

मानवजातीसमोर महान ्संकट उभd आहे. लढाईचा !संग उ¨वणार नसला तर� तशी पDरिBथ�त 

�नमा-ण झाल� तर आपFया नेOयाच ेहात आपFयाला बळकट कसे करतां येतील �या c"ट�नd 

आपण @वचार केला पा[हजे. या देशाला महाOमा गांधींनी एक cि"ट [दल� आहे. आज पं�डतजी 

आपFयाला तोच संदेश देत आहेत. Oयांनीं [दलेFया !गFभ cि"टकोनांतून भारताचा आपण @वचार 

केला पा[हजे. मानवजातीसमोर आज जी संकटांची परंपरा उभी आहे, ती नाह�ंशी कर_याकDरतां 

आपFयापुढ�ल समBयांची उकल कqन भारतानd पुढd पाऊल टाकलd पा[हजे. आजचd युग @वJानाचd 

आहे. परंतु @वJान हd एक साधन असून Oयाचा उपयोग मानव जाती�या [हताकDरतां झाला 

पा[हजे. मानवजातीनd @वJानाचा @वकास केला व Oयांतून मानवजातीचd नुकसान झालd तर Oया 

@वJानाचा कांह�ं उपयोग नाह�ं. कोणOया[ह साधनांतून जनतेचd कFयाण सा3य करतां आलd प[हजे.  

 

आज आपल� ह�ं जीं छोट�ं छोट�ं राZयd झाल�ं आहेत Oयां�याकड ेआपण आपFया @वकासाचd एक 

साधन nहणून पा[हलd पा[हजे. पण छोट�ं छोट�ं राZयd होऊन[ह पूवyचd हेवेदावे कायम राहणार 

असतील तर तd एक संकटच ठरेल. �या साधनांचा उपयोग लोककFयाणासाठtं होतो आहे eकंवा 

नाह�ं हd आपण पा[हलd पा[हजे. �या कसोट�वर महारा"Y राZय उतरत नसून महारा"Y राZयापासून 

@वदभा-चd नुकसान होत आहे अशी माझी खा�ी कqन [दल�, तर मी Bवतःच हd महारा"Y राZय 

मोडून टाकhन. आnह� सव- भाऊ भाऊ एक� आलm. एक� आलेFया भावां�या जीवनांत वैर उOप)न 

�हावd असd कुणाला वाटेल? आज स�वीस िजF�यांतील लोक एक� आले आहेत याचा आपFयाला 

आनंद वाटला पा[हजे. पण या एक� ये_यानd जर कुणाला आनंद न वाटतां दःुख वाटत असेल तर 

तd दद́ुवच ठरेल.  

 

@वदभ- असो, मराठवाडा असो, कmकण असो eकंवा इतर दसुरा कोणता @वभाग असो, तेथील सव- 

!Aनांकड ेआई�या अतंःकरणानd पा[हलd पा[हजे. Oयांच ेजे Eभ)न Eभ)न !Aन असतील ते नीट 

समजावून घेतले पा[हजेत, आiण ते आई�या ममतेनd सोड@व_याचा !यOन झाला पा[हजे. मी ह� 

पर�4ा जqर देत आहd. सव- मागासलेFया लोकां�या @वकासाचा !Aन �याच मा3यमांतून सोड@वतां 

आला पा[हजे. Oयांच[ेह अनेक !Aन आहेत. शतेीचा !Aन, सहकाराचा !Aन, @वणकरांचा !Aन 

आपुलकhनd सोड@वतांना मी नापास होणार नाह�ं असा माझा दावा आहे. हे !Aन सोडवीत असतांना 

माझी cि"ट �नरपे4 आहे. यामागील चढउतारा�या घटनांमुळd आपFयापैकhं कांह�ंची मनd दखुावल�ं, 

पण Oयामुळd राZयाची पर�4ा होत नाह�ं. राZयाच े!Aन सोड@व_या�या कांह�ं कसो�या असतात. 

Oया मूळ कसो�या आपण ल4ांत �या व नंतर बोला, आपFयाकडून मी एवढ�च अपे4ा करतm. 

 

मा�या पूवy�या Eम�ांना आज @व9\ बाजूला पाहून मला दःुख होतd. Oयांनीं महारा"Y राZयाचा हा 



जग)नाथाचा रथ पुढd ने_यासाठtं मदत करावी. जग)नाथाचा हा रथ पुढे ने_यासाठtं रfतामांसाची 

मानवी शिfत पणास लावावी लागेल. जनते�या संघ[टत शfतीवरच तो पढुd जाईल. �या !यOनांत 

मी मागd पडणार नाह�ं. परंतु माझी cि"ट आपण समजावून घेतल� पा[हजे. मी लोकशाह�चा 

पुरBकता- आहd. लोकशाह��या आड येईल असd कांह�ं[ह मा�याकडून होणार नाह�ं. मा�या या 

@वरोधी Eम�ांनीं माझा माग- समजावून �यावा व आपला[ह माग- समजावून सांगावा. हाच 

लोकशाह�चा माग- आहे. 

 

आज इकड ेपूवIकड ेआiण [हमालया�या उOतरेकड ेयु\िBथ�त �नमा-ण झाल� आहे. चीनचd संकट 

समोर उभd आहे. Oयाला तmड दे_यासाठtं आपण आपल� शिfत एकवटल� पा[हजे. Oयासाठtं समथ- 

nहणून आnहांला जगतां आलd पा[हजे. आnह� समथ- झालm तर कुणीं eकती[ह भी�त दाख@वल�, 

तर� Oयाला आnह� भीक घालणार नाह�ं. पण OयाकDरतां शिfत वाढ@व_याचा !यOन झाला पा[हजे. 

ती शिfत शतेीचा, उ^योगधं̂ यांचा आiण Eश4णाचा @वकास केFयानdच वाढणार आहे. �या सव- 

!ग�त घडवून आण_यासाठtं नवीन jां�तकारक cि"ट ठेवून !यOन झाले पा[हजेत. आपण nहणतm 

आपFयाला देश बदलावयाचा आहे. पण देश बदलावयाचा nहणजे Oयांतील @व3ंय, सातपुडा, 

स�या[� हे पव-त बदलावयाच ेआiण Oयांतील न^या बदलावया�या असा Oयाचा अथ- न�हे. देश 

बदलणd nहणजे देशांतील माणसd बदलणd, Oयां�या @वचारांत बदल होणd. हd सव- Oयां�यांत न�या 

शfतीचा संचार झाFयानdच घडून येणार आहे. OयाकDरतां नवीन वातावरण �नमा-ण कर_याची 

ज9र� आहे. आपण छोटेसdच 4े� जबाबदार�ने अंगावर घेऊन Oयांतील !Aन आपसांत वाटून �या. 

OयाEशवाय हd वातावरण �नमा-ण होणार नाह�ं. 

 

नागपूर शहर व @वदभाaतील जनता Bवातं|यसं ामांत नेहमींच आघाडीवर रा[हल� आहे. नागपूर 

काँ ेसला इ�तहास आहे. �या [ठकाणीं काँ ेस�या @वचारांना ऐ�तहाEसक कलाटणी Eमळालेल� आहे. 

अशा या �यापक परंपरdत वाढलेFया येथील काँ ेस काय-कOयाaत रा"Y�यापी !ेम, �\ा, Oयाग 

आiण एकिजनसीपणा हे गुण !कषा-नd वास कर�त असतील याब}ल मला खा�ी आहे. मला जुना 

इ�तहास आठवतो. गांधीजी आम�या रा"Yाच ेसेनाप�त होते. आज[ह !Oयेक रा"Yांत सेनाप�त 

आहेत. परंतु गांधीजींचd सेनापOय आiण आज�या ल"करांतील सेनापतीचd सेनापOय यांत फरक 

आहे. श�ूशंी लढाई करतांना ल"कराचा सेनाप�त सै)या�या पुढd राहून हुकूम देत नाह�ं. चाळीस, 

प)नास, शंभर मैल मागd राहून श�वूर चालून जा_याचा तो हुकूम देतो. गांधीजींच ेसेनापOय वेगळे 

होतd. १९३० साल�ं Eमठाचा सOया ह झाला. Oया वळेी Oयांनीं कुणाला आदेश [दला नाह�ं. तुnह� या 

nहणून Oयांनीं `बहारम3यd राजd�बाबंूना eकंवा गुजरातम3यd सरदार पटेलांना सOया ह कर_याचा 

कधींच आदेश [दला नाह�ं. Eमठाचा !Aन घेऊन ते समोर एकटेच �नघाले. पण हजारmनीं Oयां�या 

लढा¦त Oयांची सोबत केल� व यशBवी लढाई [दल�. आज जनतेच े!Aन सोड@व_याकDरतां अशाच 



नेतOृवाची गरज आहे. कोणती[ह समBया सोड@व_याकDरतां अशाच नेतOृवाची गरज आहे. कोणती[ह 

समBया सोड@व_यासाठtं काय-कOयाaनीं अशीच उडी टाकल� पा[हजे, तरच आजच े�नकडीच े!Aन 

सोड@वतां येतील. Oयासाठtं जनमत जागd केलd पा[हजे. जनतेच े!Aन समजावून घेऊनच आपणांस 

अशी जाग�ृत �नमा-ण करतां येईल. आपण खे�यांत जा, शतेक-याशीं समरस �हा आiण शतेी 

सुधार_या�या कामीं Oयाला मदत करा. पण एक गो"ट मा� ल4ांत �या, नुसOया शतेी�या 

सुधारणेनd देश सम\ृ व शिfतशाल� होणार नाह�ं.  

 

केवळ शतेीवर आधारलेला देश आ:थ-क c"�या उ)नत होत नाह�ं. आपणांला [हदंBुतान शिfतशाल� 

करावयाचा आहे, सम\ृ करावयाचा आहे. OयाकDरतां औ^यो:गक शिfत वाढल� पा[हजे. 

खे�यापा�यांतून @वजेचा वापर झाला पा[हजे. ह� `बजल� खे�यांत गेFयाEशवाय उOपादनाचd मान 

वाढणार नाह�ं. शतेीसोबत लहान उ^योग वाढून खे�यांची शिfत @वकEसत झाल� पा[हजे, 

खे�यांतून Jान @वकEसत झालd पा[हजे. मंुबई, म�ास, कलकOता इOया[द मोठमो�या शहरांत 

@वजेचा झगमगाट [दसतो आiण खेडीं मा� अंधारांत राहतात, ह� पDरिBथ�त बदलल� पा[हजे. हाच 

आजचा खरा !Aन आहे. हा महOOवाचा बदल घडवून आण_यासाठtं प[हFया दोन पंचवा@ष-क 

योजना झाFया असून[ह शतेक-यांना खराखरुा फायदा झाला नाह�ं. हd खरd आहे कhं शतेी सुधारल� 

नाह�ं तर कांह�ंच होणार नाह�ं. OयाकDरतां शतेक-यांना, Oयां�या मुलांना उ�च Eश4ण Eमळालd 

पा[हजे. Oयांना अडाणी ठेवून Oयांचा @वकास कसा होईल? नवा @वचार, नवा माणूस �नमा-ण 

केFयाEशवाय कांह�ंच साधणार नाह�ं. मीं हd जd नवd Bवoन पाहतm, तd महारा"Y राZयाचd Bवoन 

आहे. खे�यांतील माणूस हा Bवतः�या �माचा मालक झाला पा[हजे. आज आपFयाला खे�यांतून 

काय [दसतd ? कशींबशीं घरd आहेत, पण Oयांत !काश नाह�ं, पा_याची सोय नाह�ं. छो�या छो�या 

घरांत सव- वापर. ह� Oयांची दैनावBथा ! इकड ेशहरांत सायकलDर4ा चाल@वणारा मजूर घामांत 

सारखा )हाऊन �नघतो, Oयाला eकती यातना होतात ! हd सारd पाहून मन शतशः दःुखी होते. 

आपFया @वणकरांचा !Aन �या. ते कसेबसे िजवंत [दसतात. Oयांचा @पxयान ्@पxया चालत 

असलेला हा धदंा आहे. Oयाला आपण नवीन शिfत [दल� पा[हजे. हेच खरे महOOवाच े!Aन 

आहेत. मोठमो�या उ^योगधं̂ यांसंबंधीचीं चचा- आपण ऐकतm. Oयांची वाढ झाल� पा[हजे हd मला[ह 

मा)य आहे. पण मोठमो�या उ^योगधं̂ यांसाठtं मो�या भांडवलाची गरज असते. अथा-त ्Oया 

भांडवलावर आपणांस @वसंबून भागणार नाह�ं. छो�या छो�या उ^योगधं̂ यांचा आपण @वकास केला 

पा[हजे. Oयांना एक� आणून Oयांची वाढ कqन आपण आपला @वकास साधला पा[हजे. आपFया 

�या मूलभूत समBया आहेत. न�या महारा"Y राZयाच ेहे मूलभूत !Aन आहेत. �या मूलभतू 

!Aनांना आपण हात घातला पा[हजे. मला माह�त आहे कhं हd काम वाटतd �ततकd  सहज eकंवा 

सोपd नाह�ं. तd फार अवघड असd काम आहे. पण तd पार पाड_यांत खरा पु9षाथ- आहे. हे !Aन 

सोड@व_याच े!यOन महारा"Y राZय कर�त आहे. हे !Aन सोडवीत असतांना Oयाच े!यOन कमी 



पडत असतील तर महारा"Yाचा पराभव झाला असd तुnह� आ हानd सां:गतलd पा[हजे.  

 

तुम�या अडचणी काय आहेत, तुम�या माग_या काय आहेत Oया मला सांगा, OयाकDरतां आपण 

मा�याकड ेया. आपल�ं गा-हाणीं मीं काळजीपूव-क कान देऊन ऐकल�ं पा[हजेत. छोटे राग^वेष, 

हेवेदावे यामुळd समाजाचd सारd जीवनच @वBकEळत होईल. तो माग- माझा न�हे. आपFया 

@वकासासाठtं राZय जे !यOन कर�त आहे, Oया�या मागd आपण उभे राहा. आपण अशी साथ 

[दल�त तरच आपFयाला !गती�या [दशनेd जातां येईल. हd कांह�ं एकदोन माणसांचd काम नाह�ं. मी 

एकटा[ह हd काम कq शकणार नाह�ं. याला �यfतींच ेनेतOृव कमी पडतd. आiण �यिfतमOOव हवd 

असेल तर OयाकDरतां गांधीजी, नेहq यां�यासारखीं असामा)य माणसd लागतात. 

 

मी जd नेतOृव nहणतm Oयाचा अथ- आपण नीट समजावून �या. न�या नेतOृवाकDरता �निAचत 

काय-jम असावा लागतो, काया-ची cि"ट असावी लागते. आiण Oयाचबरोबर समाज समते�या 

तOOवावर चाल_याकDरतां, काया-ला वाहून घेणा-या शीलवान शूर वीरांची आवAयकता असते. 

महारा"Y राZयाचीं जीं Bवoनd आहेत, Oयां�या पूतyसाठtं मी आपणां सवाaना हांक देत आहd. 

महाबळेAवर Eश`बरानd जन[हताचा जो काय-jम Bप"ट केला आहे Oयाच मागा-नd आपणांस जावयाचd 

आहे. कारण जी गो"ट जनतेची असते तीच सम\ृ होते व तीच [टकते असा माझा आ ह आहे 

आiण यांतच सवाaच े[हत आहे. 

 

आपण सवाaनी महारा"Y राZया�या मागd उभd रा[हलd पा[हजे, Oया�यामागd आपल� शिfत उभी 

केल� पा[हजे. राZय ह� कांह�ं कोणा�या उपभोगाची वBतु नाह�ं. जनतेचा काय-jम अमंलांत 

आण_याचd तd एक !भावी साधन आहे. Oया c"ट�नd Oयाचा आnह� पूण- उपयोग कqंच. महारा"Y 

राZयापुढd Oयाच ेअसे कांह�ं @वEश"ट आदश- आहेत. nहणून आपFया सेवेनd आiण आपFया !ेमानd 

आपण या न�या राZयाचd साथ-क केलd पा[हजे. आज ह� एकच भावना, हा एकच आदश- घेऊन मी 

आपFयासमोर आलm आहd. कांह�ं मूलभूत मूFयd मीं आज आपFयासमोर मांडल�ं आहेत. महारा"Y 

राZयासंबंधींचd माझd हd Bवoन साकार कर_याकDरतां आपण मला आपलd सहकाय- ^या, ह�च 

नागपूर�या जनतेला माझी हांक आहे. 

 

माझी जीवन�न"ठा 

 

आपFया या सOकाराब}ल मी आपला अOयंत आभार� आहd. हा सOकार कqन आपण मा�या 

संबंधानd Zया स¨ावना �यfत केFया, Oयाब}ल आपले आभार मान_यासाठtं मी उभा रा[हलm आहd. 

या सग�या समारंभा�या पाठtमागची आपल� जी भावना आहे ती मै�ीची भावना आहे, 



िज�हा�याची भावना आहे. आपल� ह� भावना केवळ कांह�ं एका �यfतीसंबंधींची भावना नाह�ं असd 

मी समजतm. मा�यासारखा काय-कता- मीं BवीकारलेFया जबाबदा-या जे�हां अगंावर घेतो, ते�हां 

Oया जबाबदा-या आम�या कांह�ं !ेरणा आहेत Oया c"ट�नd, आiण सेवक nहणून, Oया Bवीकार�त 

असतो. आiण nहणून आज या �नEमOतानd आपण मा�यासंबंधीं Zया स¨ावना �यfत केFया Oया 

स¨ावना Oया !ेरणांसंबंधीं�या स¨ावना आहेत असाच मी Oयाचा अथ- मानतm. �यिfतपूजेचा मी 

@वरोधी होतm आiण nहणून गेFया वषy माझ ेबंधवुत ्Bनेह� �ी. वसंतराव पाट�ल यांनीं सांगल� 

येथd माझा असाच सOकार केला Oया वेळीं या वैयिfतक सOकाराम3यd यापुढd मी फसूं इ�छtत 

नाह�ं असd मी nहणालm. परंतु शवेट�ं मा�या नागपूर�या Eम�ां�या !ेमाम3यd परत फसलm. असd 

जर� असलd तर� यासंबंधींचd माझd पूवyचd जाह�र केलेलd मत मी बदललेलd नाह�ं. पण मा�या 

मता!माणd सु\ां, मी आतां !ेमामुळd फसून चकू करतm आहd एवढाच Oयाचा खरा अथ- आहे. 

 

आज येथd मुदा-बाद nहणणार�ं जीं कांह�ं माणसd आहेत Oयांना आपण गडबड न करतां परवानगी 

^या. कारण, अगद�ं )यायाचा तराजू हातांत धqन आज मी माझd Bवतःच ेवजन कqन घेणार 

आहd. iझदंाबादचd[ह मी वजन करणार आहd आiण मुदा-बादचd[ह वजन करणार आहd. शवेट� जd 

मा�या पदरांत राह�ल तेवढdच माझd nहणून EशFलक राहणार आहे. लोकांनीं कांह�ं हार घातले 

nहणून मी फार `बघडून गेलेलm नाह�ं, eकंवा कोणी मुदा-बाद nहटFयानd `बघडून जाणार नाह�ं. 

मुदा-बाद nहणणा-यांना माझ ेध)यवाद आहेत. कारण मुदा-बाद nहणणारा[ह माझी आठवण करतो 

असाच Oयाचा खरा अथ- आहे. या मुदा-बाद�या घोषणdतून मी फार वेळा गेलm आहd. आगींतून 

जा_याची मला संवय आहे. मुदा-बाद nहणणारे िजतके जाBत मुदा-बाद nहणतात �ततका माझा 

जाBत @वजय होतो, असा आतांपयaचा माझा अनुभव आहे. पण आज मला कुणासंबंधीं राग नाह�ं. 

तुnह� खपू माणसd !ेमानd जमलांत. आतां चार गो"ट� मला तुnहांला सां:गतFया पा[हजेत. 

 

नागपूर महापाEलकेनd या पटवध-न मैदानावर जd बहुउ}ेशीय jhडांगण सुq कर_याचd ठर@वलd आहे 

Oयाब}ल मला दोन शXद सां:गतले पा[हजेत. या मैदानावर हd जd jhडांगण होत आहे ती खरोखर� 

फार चांगल� अशी गो"ट आहे. नागपूर हd एक अOयंत महOOवाच ेशहर असनू गेल�ं द�डदोनशd वषI 

राजधानी nहणून ते वावरत आलेलd आहे. nहणून नागपूर शहराचा अEभमान असणा-या माणसांना 

मला आ हानd सांगावयाचd आहे कhं नागपूर शहराचd जd महOOव आहे तd वाढावd nहणून गेल�ं चार 

वषI आnह� ख-या अथा-नd !यOन कर�त आहmत. राजधानी�या शहराचd जd एक Bवqप असतd तd 

�न�वळ कांह�ं तेथd ग�हन-र राहतो आiण मं`�मंडळ राहतd आiण बंगFयांवर खेटे घालणा-या 

लोकांची जरा जाBत सोय होते या गो"ट�ंमुळे Oया शहाराला !ाoत होतd असd आपणांस nहणतां 

येणार नाह�ं. राजधानीचd खरd Bवqप हd आहे कhं तेथFया !Oयेक माणसाला आपण कुठFया तर� 

राजधानीम3यd राहतm आहmत असd वाटलd पा[हजे. जेथd @व^येचीं साधनd भरपूर आहेत, खेळांचीं 



साधनd भरपूर आहेत, जीवनाचीं �नOयनैEमिOतक साधनd @वपुल आहेत, उOतम रBते आहेत, उOतम 

बागा आहेत असd तd शहर असलd पा[हजे. ते�हां हd नागपूर शहर, एक !कारची 'मॉडन- Eसट�' 

Zयाला nहणता येईल असd एक आध�ुनक शहर बनावd अशा त-हेचा !यOन आnह� कर�त आहmत. 

आiण मला अEभमानानd सांगावयाचd आहे कhं नागपूर आतां नुसती राजधानी नसून महारा"Yाची 

एक राजधानी[ह तd आतां बनतd आहे. nहणून नागपूर शहरा�या वाढ�ंत आnहांला अOयंत 

िज�हा�यानd पाहावयाचd आहे. आiण nहणून इथd होणारd हd मैदान [हदंBुतानांतील चांगFया 

मैदानांपैकhं एक �हावd अशी माझी इ�छा आहे. मला अ�तशय आनंद वाटतो कhं मा�या हBतd या 

मैदानाचd उ^घाटन झालd. Oयाब}ल मी आपFयाला ध)यवाद देतm.  

 

मा�या सOकारसंबंधानd मी काय बोलंू? आतांच माझ ेEम� लHमणशाB�ी जोशी यांनीं मा�या 

सOकाराब}ल चार @वचार मांडले. )यायमू�त- �नयोगींसार�या एका वयोव\ृ आiण Jानव\ृ पु9षानd 

आशीवा-द [दले. आबासाहेब खेडकर आiण क)नमवारजी हे माझ ेबंध ुव Bनेह� आहेत, वडीलधारे 

माझ ेसहकार� आहेत. Oयांनीं nहटलd तर आशीवा-द, nहटलd तर एक !कारची शुभे�छा �यfत 

कqन अभी"ट:चतंन केलd. आपFयापैकhं अनेकांनीं पु"पहार [दले, अनेकांनी लेख [दले. या सवाaच े

मी मनापासून आभार मानतm. मघाशीं कुणीं तर� मुदा-बाद nहटलd Oयांच[ेह मी आभार मानतm. या 

सग�या !ेमानd मी भारावून गेलm आहd. काय बोलावd तd कळत नाह�ं, शXद सुचत नाह�ंत. गेFया 

द�ड-दोन वषाaम3ये महारा"Yातील जनतेनd अगद�ं पावसासारखा मा�यावर !ेमाचा वषा-व केला आहे. 

मला जनतेचd असd हd !ेम Eमळालd हd मी माझd भा�य समजतm. महारा"Yांचा प[हला मु�यमं�ी 

हो_याचd भा�य[ह मला Eमळाले. ईAवरानd मला हd सव- [दलd, Oयाब}ल कृतJतापूव-क मी Oयाच े

आभार मानतm. पण या सग�याम3यd, Zयां�यासाठtं आपण थोडीफार चाकर� कर_याचा !यOन 

करतm Oया जनतेचd जd !ेम आहे तीच माझी सवाaत मोठt शिfत आहे. ह� शिfत दसु-या 

कोठFया[ह गो"ट�नd Eमळत नाह�ं. या आपFया !ेमा�या वषा-वानd माझd मन संपूण- तoृत आहे. 

�यिfत nहणून मला माग_यासारखd कांह�ं रा[हलेलd नाह�ं.  

 

पण हे सव- झाFयानंतर मला एक @वचार आपणांला सांगावयाचा आहे आiण तो @वचार 

�यिfतपूजेचा नाह�ं. कारण मा�या जीवनाकड ेथो�याशा �त-हाईत c"ट�नd पाह_याचा जे�हां मी 

!यOन करतm ते�हां मा�या मनांत एक @वचार चमकून जातो. तो @वचार असा कhं एखा^या 

कालखडंाम3यd अशी कांह�ं जबरदBत शिfत �नमा-ण होते कhं Oया शfतीमळुd कांह�ं कांह�ं माणसांना 

मोठेपण Eमळून जातd. तशीच गो"ट मा�या बाबतींत घडल�. [हदंBुतान�या इ�तहासांत, 

[हदंBुतान�या Bवातं|य!ाoतीचा nहणून एक नवा खडं �नमा-ण झाला. आम�या देशांतील नेOयां�या 

कतृ-Oवानd आiण पु_याईनd, [टळक-गांधीं�या युगांत या देशाम3यd अशी एक पDरिBथ�त �नमा-ण 

झाल�, असd एक वातावरण �नमा-ण झालd कhं Oया वातावरणाम3यd जो जो पुढd गेला तो तो या 



महाभागां�या आशीवा-दानd आiण पु_याईनd मोठा झाला. मा�यासारखा एक मनु"य; देश nहणजे 

काय, सरकार nहणजे काय तd कळत न�हतd अशा वयांत, मना�या उमेद�नd मी रा"Y�य झdडा 

रा"Y�य �तरंगा -खां^यावर घेतला आiण खे�यांतलd हd एक मूल या चळवळीम3यd Bवांत|या�या या 

या�मे3यd सामील झाले. आiण Oयांत सामील झाFयामुळdच मी आज या पDरिBथतीला पोहmचलm 

अशी माझी भावना आहे. कारण, ती चळवळ nहणजे Oया युगाची !ेरणा होती. एक !कार�या 

जनBवातं|याची आiण एक !कार�या जनकFयाणाची ती !ेरणा होती. एक !कार�या समतेची 

आiण एक !कार�या लोकां�या साम�या-ची ती !ेरणा होती. Oया !ेरणेशीं मी समरस झालm, 

एकqप झालm. आiण आज[ह Oया !ेरणdचdच मी !�त�न:धOव करतm आहd. त�ेहां आnहांला कशाचd 

Bवागत करायचd असेल, कशाचd अभी"ट:चतंन करायचd असेल तर तd या !ेरणेचd केलd पा[हजे. ती 

!ेरणा गांधीजी गेले पण थांबल� नाह�ं; ती वाढतच गेल�. Oया !ेरणेनd आमचीं मनd जागतृ झाल�ं व 

Oया !ेरणdतूनच आnहांला आमचd Bवातं|य Eमळालd. ते�हां ह� जी !ेरणा आम�या जीवनाम3यd 

�नमा-ण झाल� आहे, Oया !ेरणdतून एक नवी शिfत वाढ�स लावून एका आ:थ-क व सामािजक 

समतेची आपणांस Bथापना करावयाची आहे. इ�तहासानd आपणांवर टाकलेल� ह� जबाबदार� असून 

इ�तहासा�या साम�याaतनू ती �नमा-ण झाल� आहे. इ�तहासाचd हd जd साम�य- आहे तd समजावून 

घेऊन !ामाiणकपणानd आiण बु\ी�या व भावने�या �न"ठेनd Oया साम�या-शी आपण एकqप झालd 

पा[हजे. हdच काम आज आपFया देशाम3यd चाललd आहे.  

 

परंतु आज सबंध द�ुनयेम3ये मनाचा थरकांप उडावा अशी पDरिBथ�त आहे. !ामाiणकपणानd क"ट 

कqन शांततेनd @वकास कqं इि�छणा-या मानवतेला भी�त वाटावी अशी ह� पDरिBथ�त आहे. परंतु 

मानवता हd आज एक साम�य- आहे, ती एक cि"ट आहे. ह� cि"ट द�ुनयेम3यd कशी यशBवी 

होईल, कशी आरो�यशाल� बनेल, कशी साम�य-शाल� बनेल, ती कशी पुढd पुढd जात राह�ल याचा 

@वचार आज आपण सवाaनी करावयास पा[हजे. मग तुnह� महारा"Yांत असा eकंवा गुजराथम3यd 

असा; लाओसम3यd असा eकंवा अमेDरकेम3यd असा; eकंवा �तकड ेरEशयाम3यd कुठd  असा. आज हा 

मानवजातीचा खरा !Aन आहे. तुमचा माझा कोणता[ह प4 असूं ^या; तुमची माझी कोणती[ह 

भाषा असूं ^या; आज हा मूळ @वचार मनाम3यd ठेवून Oया मूळ @वचाराशीं आमचd वागणd, आमच े

बोलणे व आमचd आचरण सुसंगत आहे कhं नाह�ं याचा @वचार कqनच आnहांला आमचीं पावलd 

टाकल�ं पा[हजेत. ह� महOOवाची गो"ट आम�या देशाम3यd, आम�या कामाम3यd आnहांला पा[हल� 

पा[हजे. 

 

मी या !ेरणेचा सेवक आहd. ह� !ेरणा पार पाड_यासाठtं तुमचd माझd जे काय-4े� आहे Oया 

काय-4े�ांत आपFयावर कोणOया जबाबदा-या येतात याचा आपण @वचार कqं या. मा�या 

कFपने!माणd या !ेरणdतून येणार� आम�या देशाची प[हल� जबाबदार� आज ह� आहे कhं आnहांला 



आमचा देश एक ठेवतां आला पा[हजे. फुट�र विृOत हd आज या देशावर येऊं पाहणारd महान संकट 

आहे, प[हलd महान संकट आहे. बाहेरची संकटd तर आहेतच. कुठd  उOतरेला कुणा�या मनांत पाप 

आहे, तर कुठd  शजेा-यापाजा-यां�या मनांत पाप आहे. पण या पापांची मला भी�त वाटत नाह�ं. 

जmपयaत आम�या मनगटाम3यd आiण आम�या मनाम3यd साम�य- आहे, तोपयaत इतरां�या 

पापांची मला भी�त वाटत नाह�ं. तुमचd माझd मन जर एकिजनसी झालd असेल, तुम�या मा�या 

मनाम3यd जर कांह�ं स¨ावना असतील, तुमचd माझd मनगट जर एका साम�या-ने बांधलd गेलd 

असेल तर मग आपFयाला कशाची[ह भी�त नाह�ं. पण आज छो�या छो�या घोषणांनीं छो�या 

छो�या आ हाला बळी पडून, मोठtं मोठtं माणसd चकुh�या मागा-नd जातात कhं काय याची :चतंा 

वाटावयास लागते. येथFया Bथा�नक पDरिBथतीला उ}ेशून मी हd बोलत नाह�ं. येथील Bथा�नक 

पDरिBथ�त हा एक Oयांतला अगद�ं छोटा, दलु-4 कर_यासारखा भाग आहे. थोडीशी गडबड आज 

नागपूर शहराम3यd कांह�ं लोकांनी कर_याचा !यOन केला तर Oयाब}ल मी :चतंा कर�त नाह�ं. 

परंतु आज आम�या देशाम3यd �नराळे !Aन �नमा-ण झाले आहेत. आज देशाम3यd वेगवेग�या त-

हेच ेवाद वाढ@व_याच े!यOन चालू आहेत. भाषांच ेआ ह, !देशांच ेआ ह, जमातीजमातींच ेआ ह, 

[हदं-ुमुसलमानांत वाद वाढ@व_या�या त-हा, या सव- !कारांनी जी एक पDरिBथ�त �नमा-ण होत 

आहे, �त�यांतून हा देश एकिजनसी कसा राह�ल यासाठtं !यOन करणd हd तुमचd आमचd प[हलd 

काम आहे. अEलकडचे मीं एका लेखकाचd पुBतक वाचलd. Oयांत Oयानd सां:गतलेल� एक गो"ट 

@वचार कर_यासारखी आहे. ती गो"ट अशी कhं, Bवांत|य!ाoतीनतंरची प[हल�ं दहा-बारा वषI आnह� 

आम�या देशाची बांधणी कर_या�या कामाम3यd होतm; Oयाम3यd आnहांला थोडdफार यश येत गेलd; 

पण आतां आम�या देशांतील यापुढचीं दहा-पंधरा वषI ह�ं अOयंत कठtण अशीं वषI आहेत. 

Oयाचबरोबर कांह�ं �यfतीं�या मनाम3यd[ह महOOवाकां4ा �नमा-ण झाFया आहेत. Oयांना असd वाटतd 

कhं आपणांला जातीचd वजन वापरतां येईल, भाषेचd वजन वापरतां येईल, आiण सOतेच ंगाठोडd 

पाठtशीं मारतां येईल. या सग�यांतून �या देशाला आपण वांच@वलd पा[हजे, आiण Oयाला एक� 

ठेवून !गती�या [दशकेड ेने_याचा आपण !यOन केला पा[हजे. असा हा कठtण काळ देशा�या पुढd 

उभा आहे. आiण या कठtण काळाम3यd या देशाची िजnमेदार� पाह_याचd काम तुnहां आnहां 

सवाa�यावर आहे. तुम�या आम�या िजnमेदा-या आतां तुnह�ं आnह�ं ओळखFया पा[हजेत. हd सव- 

पाहावयाचा !यOन करणd ह�च आपल� प[हल� जबाबदार� आहे. 

 

आiण हd कर�त असतांना आnहांला आम�या देशाम3यd लोकशाह� cढमूल करावयाची आहे. ह� 

आमची दसुर� महOOवाची जबाबदार� आहे. मी [हदंBुतान�या आवतीभोवतीं पाहावयाचा !यOन 

करतm, ते�हां मला असा एक[ह देश [दसत नाह�ं कhं Zयाम3यd सOता मुळींच गडगडलेल� नाह�ं. 

खाल�ं Eसलोनपासून, ��मदेशापासून मजल मार�त मार�त तुnह� ईिजoतपयaत जा. !Oयेक 

देशाम3यd गेFया दहा-बारा वषाaत दोन दोन jांOया होऊन गेFयाचd तुnहांला आढळून येईल. आठ 



[दवस, पंधरा [दवस, म[हना, दोन म[हने असे पंत!धान रा[हले आहेत. कांह�ं तर वा-यावर 

उडालेFया पतंगासारखे कुठFया कुठd  वाहत गेले आहेत. कॉमनवेFथचा मी गेFया बारा-पंधरा वषाaचा 

इ�तहास पा[हला. पण या सवाaत एकच पंत!धान कायम आहे आiण तो nहणजे [हदंBुतानच े

पं�डत जवाहरलाल. [हदंBुतानची नी�त, [हदंBुतानचा आवाज, [हदंBुतानची भाषा यासाठtं Bथान 

�नमा-ण �हावd nहणून गेल� पंधरा वष¶ Oयांनी सतत काम केलd आहे. आiण हd काम एकमुखानd 

आiण तd सु\ां लोकशाह��या मुखानd चाल@व_याचा Oयांनीं !यOन केला आहे. याचा तुnहांला 

आnहांला अEभमान वाटला पा[हजे; आiण हdच काम आम�या देशाम3यd कायम कर_याचा आnह�ं 

!यOन केला पा[हजे. द�ुनयेम3यd, �नदान या आEशया खडंातFया देशांम3यd, लोकशाह�ची ह� जी 

हवा वाढते आहे ती तशीच वाढत राहावी nहणून आnह�ं !यOन केला पा[हजे. तसd करतांना 

सामा)य माणसा�या हातून कदा:चत ्चकुा होतील. पण Oया चकुा सांभाळून घेऊन Oया चकुांतून 

नवी शिfत �नमा-ण कर_याचd लोकशाह�चd जd साम�य- आम�या हातांत आलd आहे, Oया साम�याaची 

वाढ कर_याचा आnह�ं !यOन केला पा[हजे. या लोकशाह�चd आiण �त�याबरोबर येणा-या लोकशाह� 

मूFयांचd आnहांला आम�या देशाम3यd र4ण करावयाचd आहे. पण लोकशाह�ंत जागतृ झालेFया 

माणसाला Oयाचd सामािजक Bथान आiण Oयाचd आ:थ-क उOथान कर_याची सं:ध आnह�ं [दल� 

नाह�ं तर ती लोकशाह� आपणांस सांभाळतां येणार नाह�ं. nहणून लोकशाह��या या @वचाराची 

आiण Oया�या हाताशीं हात धqन चालणा-या समाजवादा�या @वचाराची :चतंा या देशाम3यd तुnह�ं-

आnह�ं आज वा[हल� पा[हजे. Oयामुळdच या देशांतील जनतेचd अखेर कFयाण साधणार आहे. 

 

आज आपण माझd हd जे अभी"ट:चतंन कर�त आहांत Oयाचा अथ- देशा�या एकते�या आiण 

देशांतील लोकशाह� व समाजवाद� @वचारां�या अभी"ट:चतंनाची िजnमेदार� आपण Bवीकार�त 

आहांत असd मी मानतm. कारण Oया @वचारांचा मी पुजार� आहd. ह�च माझी भूEमका आतां�या 

महारा"Yांतील राजकारणासंबंधीची आहे, आiण देशांतील राजकारणासंबंधींची[ह आहे. आपFया या 

सग�या आशीवादाaची मला जी शिfत Eमळेल, मला जd साम�य- Eमळेल, ती सार� शिfत आiण तd 

सारd साम�य- या तीन शfतीं�या पुजेसाठtं मी वापर�न. कारण या �त)ह� शfतींची पूजा शवेट�ं 

मानवते�या सेवेसाठtं करावयाची आहे अशी माझी @वचारपरंपरा आहे. मी गांधीजीं�याकडून जd 

कांह� Eशकलm, महारा"YांतFया संतां�याकडून आiण Eशवाजीपासून ते लोकमा)य [टळकांपयaत 

�नमा-ण झालेFया अनेक परंपरांतून मी जd कांह� Eशकलm, मानवd�नाथ रॉय यां�यासार�या बु@\मान 

@वचारवंता�या @वचारांशी संबंध आFयामुळd थोडdफार Eशक_याचा मीं जो !यOन केला आiण 

इ�तहासाचा @व^याथy nहणून इ�तहासाचा मला जो अथ- समजला, Oया सवाaतून माझी ह� �न"ठा 

मानवते�या कFयाणाची आहे. आiण nहणून ती मी कधीं हलूं देणार नाह�ं. तुnह� आnह� सगळे 

महारा"Yांत जmपयaत काम कर�त आहmत, तmपयaत मला हd सव- �नमा-ण कर_याचा !यOन केला 

पा[हजे. या Zया सग�या !ेरणा आहेत, ह� जी सगळीं साम�यI व 3येयd आहेत Oयांची पूजा 



कर_याचd तOOव आnह�ं अ:ंगकारलd आहे. nहणून महारा"Yांत आपण अशी पDरिBथ�त �नमा-ण केल� 

पा[हजे कhं Oयायोगd या तOOवांची आiण या !ेरणांची एक जबरदBत शिfत आपण महारा"Yाम3यd 

�नमा-ण कqं शकंू. ह� गो"ट जर आnह� कqं शकलm तर आnहांला [हदंBुतानची सेवा बरोबर, 

चांगFया त-हेनd करतां येईल. आiण [हदंBुतान[ह मानवते�या सेवेचd हd काम अ:धक बEल"ठ 

भावनेनd कqं शकेल. मी या तOOवाचा उपासक nहणून हd काम करतm आहd. थोडdफार यश सुदैवानd 

Eमळालd असलd तर� या यशानd आपण भाळून जातां कामा नये. कारण, पु"कळ वेळां अपयश[ह 

पदरांत येतd. पण Oया अपयशा�या वेळीं[ह आपण मन ढळंू देतां कामा नये. आपFया आशीवा-दानd 

मला जी शिfत Eमळेल Oया शfतीचा वापर मी जनसेवेसाठtंच कर�न, असd परत एकदां मी 

आपणांला मा�यातफI  वचन देतm. 

 

या नागपूर शहराचd वातावरण बदल_या�या बाबतींत मला आज आपFयाशीं बोललd पा[हजे. कारण 

''मला Oयाचd काय ?'', ''काय होईल तd बघत राहावd'', या भावने�या बाहेर आपणांला एकदां के�हां 

तर� आलd पा[हजे. आज येथd जी दंगलशाह�ची विृOत [दसते �त�यासंबंधीं मी आपणांला सांगूं 

इि�छतm कhं, ह� विृOत वाढFयानंतर अशी एक पDरिBथ�त �नमा-ण होते कhं, दंगलशाह� नको 

nहणणा-या माणसांना देखील ती आवरतां येत नाह�ं. nहणून ह� विृOत थांब@वल� पा[हजे, कुणीं 

तर� ती थांब@व_याचा !यOन केला पा[हजे. आपण येथd एक मोठd  उ�च Bथान �नमा-ण कर_याचा 

!यOन कर�त आहांत, पण या त-हे�या गो"ट� वाढFयानd आपणांस तd �नमा-ण करतां येणार नाह�ं. 

[टळक लढले, गांधीजी लढले आiण जवाहरलालजी आज झगडून रा[हले आहेत ते सव- यासाठtंच 

का लढले आiण झगडले? आपले आ ह असतील, आपल� मतd असतील, तर ती मांड_याचा 

आपण जqर !यOन करा. पण साव-ज�नक जीवनाची कांह�ं पातळी राख_याचा आपण !यOन केला 

पा[हजे. मा�यावर ट�का झाल� nहणून मी हd सांगत नाह�ं. गो"ट ह� आहे कhं महOOवा�या 

मूFयांची आपण जपणूक कर_याचा !यOन केला पा[हजे. पण Zयांना सांगावयाचd Oयांना सांगून 

मी कंटाळलm. Oयांना सांग_याचा कांह�ं उपयोग नाह�ं. मी आतां अगद�ं सामा)य माणसांना 

सांगणार आहd कhं या त-हेची विृOत जर आपण वाढंू [दल�त तर स�यपणानd तुम�या 

मोहFFयाम3यd राहणd, जगणd तुnहांला अशfय होणार आहे. आपण के�हां तर� बाहेर येऊन या 

गो"ट�चा �नषेध कर_याची !विृOत �नमा-ण केल� पा[हजे. आपFया मोहFFयाम3यd आपणांला 

एखा^या तOOवाची घोषणा करावयाची असेल तर आपण जqर ती घोषणा करा. पण �यिfतगत 

�नदंा आiण खोटा व घाणेरडा !चार यासारखे दंगलशाह�च ेजे !कार येथd चालू आहेत Oयांनीं 

@वदभ- Eमळणार नाह�ं, ह� गो"ट मला साफ सां:गतल� पा[हजे. या त-हे�या दबावांनी, या त-हे�या 

भाषणांनीं या गो"ट� घड@वतां येणार नाह�ंत. आपण जqर लोकांचd मतपDरवत-न करा, महारा"Yाचd 

मन वळवा, [हदंBुतानचd मन वळवा आiण [हदंBुतान�या नकाशाचd आणखी प)नास तुकड े

आपणांला करावयाच ेअसतील तर ते करा. पण Zया त-हेची दंगलशाह� या नागपूर शहराम3यd 



चालू आहे ती चालूं दे_याकDरतां महारा"Yाच ेगहृमं�ीपद मीं Bवीकारलd नाह�ं, हd मला सां:गतलd 

पा[हजे. के�हां तर� या गो"ट�ची दखल �यावीच लागेल. पण Oयाम3यd मला जनतेचd सहकाय- 

पा[हजे. के�हां तर� लोक nहणतील कhं हd सव- एकदां बंद केलd पा[हजे. पण Zयांना Zयांना 

महOOवा�या मूFयांची आठवण आहे Oयांनीं असd nहणतां कामा नये कhं, हे सव- बाकh�या लोकांनीं 

केलd आहे. अशा त-हे�या मुOस}े:गर�नd राZयकारभार चाल@वतां येणार नाह�ं. असेल Oया Oया 

गो"ट�ची िजnमेदार� घेतल� पा[हजे, जनतेचd पुढार�पण करावयाचd असेल तर जनते�या चकुांची 

जबाबदार� घेतल� पा[हजे आiण चकुांतून �तला बाहेर काढ_याचा !यOन केला पा[हजे. पण इथd जी 

�नदंा चाललेल� आहे, इथd जी स�यतेची कोणतीच मया-दा पाळल� जात नाह�ं, हd सव- पा[हFयावर 

अशा त-हे�या !कारांतून जर नवी राZयd �नमा-ण होणार असतील तर [हदंBुतान पांच Eम�नटd 

देखील [टकणार नाह�ं ह� गो"ट मला आपणांला सां:गतल� पा[हजे. अशा त-हे�या गो"ट� फार काळ 

चालणार नाह�ंत, असd या गो"ट� करणा-यांना मला साफ सां:गतले पा[हजे. कुणा�या कानांत 

कांह�ंतर� बोलून व द@ूषत वातावरण �नमा-ण कqन राजकारण कर_याच े[दवस आतां संपलेले 

आहेत. बोलायचd असेल तर मैदानांत येऊन बोललd पा[हजे. मी मैदानांत तुnहांला सांगतm आहd कhं 

महारा"Y राZया�या मु�यमं`�पदाची जी िजnमेदार� मीं घेतल� आहे ती महारा"Y राZय 

फोड_याकDरतां नसून महारा"Y राZय चाल@व_याकDरतां आiण [टक@व_याकDरतां घेतल� आहे. 

जनतेचा !�त�न:ध nहणून आOम@वAवासानd मी हd बोलतm आहd. गंगे�या ओघासारखd मराठt 

जनतेचd जीवन आतां एक झालेलd असून तो गंगेचा ओघ बंद पाड_याची शिfत आज कुणांत[ह 

नाह�ं. कारण तd जनतेचd जीवन आहे. कुणा�या मेहेरबानीनd, कुणा चार �यापा-यां�या कृतीनd eकंवा 

कुणाची तर� लहर आल� nहणून चाललेलd असd हे जीवन नाह�ं. येथd कांह� तर� नवीन साम�य- 

�नमा-ण कर_याकDरतां तd !यOनशील आहे. हा गगेंचा ओघ, हd गंगेचd जीवन, पुढd पुढd जाईल. तd 

बंद कर_याची शिfत अशा अप@व� गो"ट�ंनीं �नमा-ण होऊं शकणार नाह�ं. Zयांची @वरोधाची 

भावना असेल Oयांनीं जqर @वरोध करावा. पण मला लोकशाह�चीं मूFयd सांभाळावयाचीं आहेत, 

आiण ती सांभाळल�ं जावींत nहणून या गो"ट� आपFयापुढd मांड_याकरतां आज मी येथd आलm 

आहd. छो�या छो�या गटबाजीला घाबqन eकंवा �नवडणुकhम3यd काय घडणार आहे हd पाहून काम 

करणारा मी माणूस नाह�ं. माझा माग- Bप"ट आहे. मराठt भाषेचd राZय यशBवी कर_यासाठtं, 

मराठt माणसा�या मनांत जो JानेAवर आहे, जो रामदास आहे, जो तुकाराम आहे, आiण Oया�या 

मनांत जी मराठt माउल� आहे Oया सवाaना जागd कर_याचा, मा�या शDररांत रfताचा शवेटचा थdब 

असेपयaत मी !यOन कर�न. कुणा�या हातांतला तराजू आiण कुणाची �तजोर� मा�या या 

कामा�या आड येईल अशी भी�त बाळगून मी हd काम कर�त नाह�ं. हd सव- कर_याम3यd मला 

मरा�यांचd राZय �नमा-ण करावयाचd आहे असd चोरटd बोललd जातd. पण पु)हा एकदां या नागपूर�या 

भूमीवqन मी सांगतm कhं Zया [दवशीं एका जमातीचd, �न�वळ एका गटाचd राZय �नमा-ण 

कर_याचा !यOन झाला असd Eस\ होईल, Oया [दवशीं महारा"YांतFया जनतेसमोर Bवतःची जाह�र 



चौकशी कqन जनता देईल ती Eश4ा मी पOकर�न. हd ±त घेऊनच मीं या राZयाची िजnमेदार� 

पOकरल� आहे. 

 

आपण मला येथd बोला@वलd आiण माझा सOकार केला, माझd अभी"ट:चतंन केलd. आज�या 

घटकेला, १९६१ �या माच- म[ह)याम3यd, जे�हां तुnह� माझा हा सOकार कर�त आहांत ते�हां नवीन 

महारा"Yाचd जd राZय चाललd आहे तd राZय यशBवी कर_याची िजnमेदार� आपण घेतल� आहे 

असाच Oयाचा मी अथ- करतm. Zयांनीं Zयांनीं या सOकाराला पा[ठंबा [दला Oयांची ह� िजnमेदार� 

आहे. एका िजवाचीं, एका मनाचीं प)नास माणसd[ह द�ुनयेचा इ�तहास बदलंू शकतात, असा 

इ�तहासाचा अथ- मा�या 3यानाम3यd रा[हलेला आहे. आiण nहणून इ�तहासानd आपFयावर 

टाकलेल� ह� िजnमेदार� आपण Bवीकारलेल� आहे, हd Bप"ट कर_याकDरतां या गो"ट� आपFयापुढे 

मांड_याचा मीं !यOन केला. मी साफ बोललm तd कुणाब}ल�या रागानd बोललm नाह�ं. मला मा�या 

सग�या Eम�ांचा @वAवास आहे nहणून मी बोललm. हे माझ ेसगळे Eम� माझ ेसाथी आहेत. 

@वदभाaतले माझ ेEम� क)नमवारजी व आबासाहेब खेडकर माझ ेसाथी आहेत आiण 

मराठवा�यांतले �ी. भगवतंराव गाढे माझ ेसाथी आहेत. Oयाच!माणd येथd माझ ेअनेक Eम� व 

साथी आहेत. मीं गेFया चारपांच वषाaत जर कांह�ं Eमळ@वलd असेल तर तd हd कhं मीं अनेक Eम� 

Eमळवले. माझd मु�यमं�ीपद जाईल, पण माझी मै�ी जाणार नाह�ं. भावासारखd !ेम करणारे माझी 

साथी शषेराव वानखेड ेआहेत, वसंतराव नाईक आहेत, काझी आहेत. eकती नांवd सांगूं? माझd 

मं`�मंडळ माझd Eम�मंडळ आहे अशा प\तीनd वाग_याचा मी !यOन करतm आहd. माझ ेछोटे छोटे 

त9ण काय-कतI Oयाम3यd आहेत. एकेकाळीं !Oयेकाचा वेगवेगळा आ ह होता. परंतु आज आnह�ं 

सग�यांनी एकमुखानd ठर@वलd आहे कhं, आमची ह� सव- शिfत मराठt जीवन संप)न कर_या�या 

कामीं आnह� लावूं. क)नमवारजींनीं बंधसूारखd मा�यावर !ेम केलd आहे. Oयां�या आ हामुळd खरd 

nहणजे मी या नागपूर�या समारंभाला आलm. मा�यापे4ां वयानd ते मोठे आहेत. माझा हा 

अ¸ेचाEळसावा वाढ[दवस. पण क)नमवारजींनीं साठ वषI के�हां संप@वल�ं Oयाचा मला पOता लागूं 

[दला नाह�ं. आiण माझा अ¸ेचाEळसावा वाढ[दवस मा� ते समारंभानd साजरा करतात. ते�हां मीं 

Oयांना nहटलd, ''भैªया, अ)याय चालला आहे मा�यावर हा !'' पण Oयांच ेजd !ेम आहे, Oया 

!ेमाचाच मी फार भुकेला आहd. एक वेळ !ामाiणकपणानd Oयांना वाटलd कhं @वदभा-कDरतां खटपट 

करावी, पण आज Oयांना !ामाiणकपणानd असd वाटतd कhं महारा"Yाचd राZय चाललd पा[हजे. ती 

भूEमका घेऊन ते कामाला लागले आहेत. सामा)य माणसांतून जनतेची सेवा कर�त आज ते 

सOते�या पदापयaत पोहmचले आहेत. ते कमी बोलतात, पण Oयाचा गैरफायदा घे_याचा कांह�ं 

माणसांनी जर !यOन केला तर तd गैर ठरेल. आपFया या !ेमाब}ल आiण मै�ीब}ल मी आपFया 

सवाaच ेआभार मानतm. माझ ेEम� �ी. गांवड ेयांच[ेह मला आभार मानले पा[हजेत. Oयांनीं !Oयेक 

गो"ट�म3यd आ ह धqन मला या समारंभा�या संकटांत टाकलd. शवेट�ं महारा"Yाचd बरd करावयाचd, 



जनतेचd बरd करावयाचd, भारताचd बरd करावयाचd हा एकच @वचार आपFया मनाशीं ठेवून !गतीची 

वाटचाल आपण चालू ठेवल� पा[हजे.  

 

जनते�या या एवxया मो�या !ेमा�या !संगीं दरू गांवीं असणा-या मा�या nहाता-या आईची आज 

मला आठवण येते. आपFया या सग�या !ेमाला पmच@व_याचd �ेय मा�या Oया अEशv4त आईला 

आहे. आज द�ुनयेम3यd काय चाललd आहd �याचd �तला फारसd Jान नाह�ं. मी �तचा धाकटा मुलगा 

आज मु�यमं�ी आहd; पण मु�यमं�ी nहणजे काय हd आज[ह �तला माह�त नाह�ं. Oया मा�या 

nहाता-या आईची आज मला आठवण येत आहे. �तची पु_याई, �तचा साधेपणा, �तचd !ेम, �तनd 

Eशकवलेले लहानपणच ेचारदोन छोटे छोटे गुण हेच मा�या जीवनाम3यd मला उपयोगी पडले 

आहेत. �तला नमBकार करतm आiण माझd भाषण पुरd करतm.  

 

 

लोकशाह� राZयकारभाराची कसोट�  

 

@वदभ- @वभागांतील िजFहा:धका-यांची पDरषद भर@व_याचd मीं जे�हां ठर@वलd ते�हां मा�या मनांत 

एकदोन महOOवाच े@वचार होते. Oयांतील एक @वचार असा होता कhं, जे नवे @वभाग मंुबई राZयांत 

आले आहेत Oया @वभागांत काम करणा-या अ:धका-यांना मला एक� भेटतां यावd व Oयांची ओळख 

�हावी. अ:धकार� कसे आहेत हd मु�यम|ंयांना व मु�यमं�ी कसे आहेत हd अ:धका-यांना पाहावयास 

Eमळावd हा यामागील हेतु होता. ह� उभया)वयी पर�4ाच nहणतां येईल. पण अशा पर�4ेची 

आवAयकता आहे. तुnह�ं आiण मीं आतां जd काम सुq केलd आहे, तd तुमचd आiण माझd सवाaचdच 

काम आहे. एका राZयाचा !मुख nहणून मला जी जबाबदार� पार पाडावयाची आहे, ती मी 

एकटाच पार पाडू ंशकणार नाह�ं हd उघड आहे. हd काम कर_यासाठtं आपण जी य�ंणा उभारल� 

आहे, Oया यं�णdतील अगद�ं शवेट�या इसमापासून तm या यं�णdतील !मुख जागांवर असलेFया 

�यfतींपयaत सवाa�या सहकाया-वर आiण परBपरां�या @वचारां�या व भावनां�या देवाणघेवाणीवर 

@वसंबून, हd काम पार पाडावयाचd आहे. Oयासाठtं अशा !कारचा वैयिfतक संबंध !Bथा@पत 

हो_याची आवAयकता असFयामुळd ह� पDरषद घे_याची कFपना मा�या मनांत आल�. 

 

Oयाचबरोबर दसुर�[ह एक गो"ट मला सांगावयाची आहे. राZयकारभार कर�त असतांना !Aन 

जसजसे उ¨वतील तसतसे ते सोडवीत जावयाच ेयाला कांह�ं योजनाब\ राZयकारभार nहणतां 

येणार नाह�ं. तर Oयासाठtं @वचारपूव-क अशा कांह�ं प\�त, कांह�ं तOOवd �निAचत कqन Oया!माणd 

जर आnह� काम कर�त गेलm, तर Oयाला योजनाब\ राZयकारभाराचd Bवqप !ाoत होईल. या 

c"ट�नd राZयकारभारा�या बाबतींत आपFया कांह�ं मूलभूत कFपना असतील तर Oया आपण एकदां 



Bप"टपणे सां:गतFया पा[हजेत. या सा3या गो"ट� आहेत, पण Oयांची एकदां उजळणी कर_याची 

आवAयकता आहे. ह� पDरषद बोलाव_यांत हा[ह माझा एक हेतु आहे. 

 

!थम मला हd सांगावयाचd आहे कhं न�या @वभागांचd व Oयांतील जनतेचd मी Zया!माणd Bवागत 

करतm आहd, Oयाच!माणd व �ततfयाच आपलेपणानd मी न�या @वभागांतून आलेFया सव-  

अ:धका-यांचd[ह Bवागत कर�त आहd. जे येथे हजर आहेत, Oयाच!माणd जे येथd हजर नाह�ंत, असे 

िजF�यांतील सव- अ:धकार� व अगद�ं शवेट�या पायर�पयaतच ेसव- नोकर, यांचd राZयाचा !मुख या 

नाOयानd, या न�या जबाबदार��या कामाम3यd मी Bवागत कर�त आहd. 

 

न�या राZयाचा कारभार हा कांह�ं अशंीं गुंतागुंतीचा कारभार आहे. परंतु गुतंागुंतीचd आiण अवघड 

काम कर_याकरतांच शहा_या व कतृ-Oववान माणसांची ज9र� असते. काम साधd असेल, अगद� 

सहजासहजीं हो_यासारखd असेल, तर Oयासाठt कतृ-Oववान माणसांची फारशी आवAयकता नसत.े 

कतृ-Oवाची खर� पर�4ा अवघड कामाम3यdच होत असते. ते�हां एका महान ्Bवqपा�या, नवीन पण 

अवघड अशा कामाम3यd आपणां सवाa�या कतृ-Oवाची पर�4ा होणार आहे, ह� गो"ट आपण सतत 

3यानांत ठेवल� पा[हजे.  

 

भारताम3यd लोकशाह�चd राZय येऊन दहा वषI झाल�ं. पण अजून[ह आपला राZयकारभार Zया 

आदश- प\तीचा असावयास पा[हजे Oया प\तीचा eकंवा Oया प\तींतील Zया पातळीपयaत जाऊन 

पोहmचावयास हवा Oया पातळीपयaत पोहmचलेला नाह�ं ह� गो"ट उघड आहे. आदश- अशा पातळीवर 

राZयकारभार ने_याचd काम, Zयांना साव-ज�नक सेवक nहणतां येईल अशांनी करावयाचd आहे. 

साव-ज�नक सेवकांच ेआnह� जु)या मुंबई राZयांत दोन !कार मानीत होतm. अथा-त ्ह� कFपना 

फfत जु)या मुंबई राZयापुरतीच मया-[दत होती असd नाह�ं, तर सबंध भारता�या बाबतींत[ह 

साव-ज�नक सेवकांच ेहे दोन !कार करावे लागतील. !Oय4 सरकार� यं�णेम3यd राहून काम 

करणारे आiण सरकार� यं�णे�या बाहेर राहून काम करणारे असे हे साव-ज�नक सेवकांच ेदोन 

!कार आहेत. सरकार� य�ंणेम3यd राहून काम करणारा सेवक Oया कामासंबंधीं एका @वEश"ट त-

हेचd Eश4ण घेऊन काम कर�त असतो. Oयाला एक !कारची EशBत घालून [दलेल� असते आiण 

Oया�यावर �निAचत अशी जबाबदार� टाकलेल� असते. Oयासाठtं Oयाला वतेन Eमळत असतd. परंतु 

सरकार� यं�णेबाहेर काम करणारा सेवक सेवेची जबाबदार� आपFया @वचारानd पOकर�त असतो. तो 

वेतनानd बांधलेला नसतो, तर तो आपFया @वचारानd बांधलेला असतो. साव-ज�नक सेवकां�या या 

दोन !कारांतील हा महOOवाचा फरक आहे. परंतु हा फरक असला तर�, शवेट�ं दोघां�या कामाम3यd 

एक साधnय- आहे. तd nहणजे दोघांना[ह शवेट�ं जनतेचीच सेवा करावयाची असते.  

 



राZयकारभार चांगला चालला आहे कhं नाह�ं याची खर� कसोट� वर�या अ:धका-यानd तुम�या 

कॉि)फडिे)शयल शीटवर काय Eल[हलd आहे ह� नाह�ं, eकंवा बदल� झाFयानंतर लोकांनी सOकार 

कqन हार घातले, ह�[ह नाह�ं. मा�या मतd लोकांचd समाधान ह�च चांगFया राZयकारभाराची खर� 

कसोट� आहे. कांह�ं मंडळी असd nहणतील कhं, ''असd nहणून कसd चालेल ? मी मा�या 

स^स^@ववेकबु\ीची सा4 ठेवून सांगतm कhं मी माझd काम चांगFया र�तीनd कर�त आहd.'' एवढd 

झालd nहणजे आपलd काम पुरd झालd, असd समज_याची !विृOत मला अ:धका-यांम3यd आढळून 

येते. पण ह� !विृOत यो�य नाह�ं असd मला वाटतd. 

 

लोकशाह� राZयकारभाराम3यd, मी चांगलd काम करतm, लोकां�या उपयोगाचd काम करतm एवढ� 

कसोट� अपुर� आहे. काम चांगलd तर केलdच पा[हजे, पण काम चांगFया !कारd झालd आहे याची 

लोकांना !ची�त आल� पा[हजे, लोकांना तd जाणवलd पा[हजे. nहणूनच मी nहणतm कhं 

राZयकारभाराची खर� कसोट�, लोकां�या समाधानांत आहे. सरकार चांगलd असून उपयोग नाह�ं, 

तर सरकार चांगलd आहे, राZयकारभार चांगला चालला आहे असd लोकांना वाटलd पा[हजd, जाणवलd 

पा[हजे. तरच तो सरकार� कारभार चांगला nहणतां येईल. ह� मूळ कसोट� आnह�ं आम�या 

मनाशीं ठर@वल� आहे. आiण याच c"ट�नd राZयकारभार यशBवी झाला कhं नाह�ं, राZया�या 

अ:धका-यांचd काम चांगलd झालd कhं नाह�ं, याची कसोट� लागणार आहे. मला आiण तुnहांला काय 

वाटतd, यापे4ां सव-सामा)य लोकांना राZयकारभारासंबंधीं काय वाटतd, लोकांना Oयापासून eकतपत 

समाधान Eमळतd, ह� खर� कसोट� आहे. आnह�ं ह�च अ�ंतम कसोट� मानल� पा[हजे. आiण याच 

कसोट�वर यापुढ�ल राZयकारभाराची पर�4ा पा[हल� जाणार आहे.  

 

वैयिfतक जीवनाम3यd जशी आपण !ग�त करतो तशीच ती साव-ज�नक जीवनांत[ह करावयाची 

असते. राZयकारभाराम3यd सुधारणा व !ग�त कर_याचd ठरवून तुnह� आiण मी जर� काम करणार 

असलm, तर� आOमसंशोधनाची, आOमट�केची आपFयाला फार ज9र� आहे. राZयकारभार चांगला 

करावयाचा असेल तर तो चांगला कर_याची सतत काळजी घेतल� पा[हजे. एक 4णभर जर� 

आपFया मनांत अशी कFपना आल� कhं 'नाह�ं, आतां बरd चाललd आहे', आiण �या @वचारानd 

आपण बेसावध रा[हलm, �नि"jय रा[हलm, तर पुढ�याच 4णापासून वाईट हो_याची !ejया सुq 

होईल, ती सुq हो_याची भी�त उOप)न होईल. nहणून आपFयाला सतत जागqक राह_याची फार 

आवAयकता आहे.  

 

आOमट�के�या c"ट�नd पाहतां, आतांपयaत दहा वषाaचा काळ गेला असून[ह राZयकारभारासंबंधानd 

लोकांचd समाधान झालd आहे असd मला वाटत नाह�ं. तुम�या मा�या सभmवतींचीं दहा माणसd 

चांगलd nहणतात ह� Oयाची खर� कसोट� नाह�ं. कारण राZयकारभाराची परंपरा आपण Zया 



परकhय सOतेपासून घेतल� आहे, Oया सOते�या परंपरेम3यdच असे कांह�ं दोष आहेत आiण ख}ु 

सOता ह� गो"टच अशी आहे कhं, Oयामुळd आपFया भmवतीं नेहमीं खषुमBक-यांचा वग- �नमा-ण होत 

असतो. आपण जd केलd तd बरd केलd, फार चांगलd केलd, छान केलd, असd सांगणार�ं माणसd आपFया 

आवतींभmवतीं [हडंत असतात. याउलट लोकां�या समाधानाची कसोट� लावून आपण पा[हलd तर 

आज राZयकारभाराबाबत लोकांचd समाधान झालेलd नाह�ं असdच आपणांला आढळून येईल. ते�हां 

ह� जाणीव ठेवून आपण सवाaनी पुढd गेलd पा[हजे. OयाकDरतां काय करावयास पा[हजे याची 

�निAचत कFपना आपणांस असणd ज9र�चd आहे. आiण या c"ट�नd चार-पांच महOOवा�या गो"ट� 

मी आज आपFयापुढd मांडणार आहे.  

 

प[हल� महOOवाची गो"ट अशी कhं, लोकांच ेसमाधान ह� जर आपण कसोट� ठर@वल� तर लोकांना 

या बाबतींत Bवतःचd �निAचत मत �यfत कर_याइतका धीर आiण @वAवास वाटला पा[हजे. 

अ:धका-यांचd चकुतd आहे, eकंवा आपFयाला )याय Eमळत नाह�ं हd �नEभ-डपणd अ:धका-यांना 

सांग_याचd धयै- लोकां�या [ठकाणीं असलd पा[हजे. अशा !कारचा @वAवास व �नभyडपणा आपण 

लोकांम3यd �नमा-ण केला पा[हजे. ह� जबाबदार� सरकारची nहणजे सरकार� अ:धका-यांची आहे. मी 

कांह�ं तर� अमूत-, अ�निAचत असd बोलतm आहd असे आपणांला वाटेल. पण वBतुिBथ�त तशी नाह�ं. 

कालच घडलेल� एक गो"ट आपणांस उदाहरण nहणून सांगतm, nहणजे मी काय nहणतm याची 

आपFयाला नीट कFपना येईल. काल दपुार� आपFया @वभागांतील एका िजF�यांतून मी जात 

होतm. केवळ उदाहरण nहणून आपFया @वभागाचा मी उFलेख कर�त आहd इतकd च. अशा गो"ट� 

इतर @वभागांत[ह घडत असतील. सांगावयाची गो"ट nहणजे मी जात असतांना एका गांवांतील 

लोकांनी, ''तहEसल��या कचरे�वर आnह� जातो ते�हां कचरे��या आंत आnहांला बसंू देत नाह�ंत, 

आnहांला हाकलून धfके माqन बाहेर काढतात,'' अशी मा�याजवळ तjार केल�. ह� तjार खर� 

कhं खोट� हd मला माह�त नाह�ं. कदा:चत ्ती खोट�[ह असेल. परंतु ह� तjार यापूवy दसु-या 

कुणाजवळ कर_यांत आल� न�हती, हd मा�या ल4ांत आलd. ह� तjार Oयांनीं मा�याजवळ येऊन 

केल� हd एका अथा-नd चांगलd झालd. परंतु Oयांतील महOOवाची गो"ट ह� आहे कhं, 

लोक!�त�नधींजवळ आपण बोललd पा[हजे असा @वAवास आiण सरकार� अ:धका-यांजवळ आपण 

बोलूं नये अशी भी�त, अशी शंका अजून Oयां�या मनांत आहे. अशा !कारची तjार वDर"ठ 

सरकार� अ:धका-यांजवळ करावी असा @वAवास, असा धीर अजून[ह लोकां�या अगंीं कां येत नाह�ं, 

याचा आपण @वचार केला पा[हजे. अ^याप[ह अशीच वBतुिBथ�त असेल, तर मला वाटतd, या 

बाबतीत आपण गंभीरपणानd @वचार करणd अOयंत ज9र�चd आहे. 

 

आज�या लोकशाह��या काळांत अजून[ह लोकांना कुणी धfके मार�त असेल तर राZयकारभारा�या 

c"ट�नd Oयापे4ां अ:धक �तरBकरणीय अशी दसुर� कुठल� गो"ट असूं शकेल असd मला वाटत नाह�ं. 



मीं हd सव- अशासाठtं सां:गतलd कhं, ''मीं माझd काम चांगलd कर�त आहd ना'' एवढाच @वचार 

कर_याची जी विृOत आहे, ती आपण सोडून [दल� पा[हजे. मी जर चांगलd काम कर�त असेन तर 

Oयाचा पDरणाम मा�या आवतींभोवतीं असणा-या लोकांवर eकतपत होत आहे हd पाह_याचd काम 

माझd आहे. िजFहा:धकार� व तालुका:धकार� यांनीं आपण जd चांगलd काम करतm Oयाचा पDरणाम 

आपFया हाताखाल�ं काम करणा-या माणसां�या वत-नावर कसा होतो हd[ह पा[हलd पा[हजे. 

अ:धकार� आपFया कचरे�त बसFयानंतर Oयाला आपला प�ेवाला बाहेर कसा वागतो हd कळणd 

अवघड असलd तर� तd पाह_याचd काम या अ:धका-यांचd आहे, असd आपण मानलd पा[हजे.  

 

आपण लोकांम3यd @वAवास �नमा-ण कर_याचd काम केलd पा[हजे असd मी nहणालm. पण हd काम 

जे�हां सरकार आiण अ:धकार� यां�या cि"टकोनांम3यd एक !कारची एकाOमता �नमा-ण होईल 

ते�हांच होऊं शकेल. येथd मला एका गो"ट�चा Bप"टपणd खलुासा करावयाचा आहे. आपण जनतेच े

सेवक आहmत याचा खरा अथ- आपण नीट समजावून घेतला पा[हजे. सरकार� अ:धकार� जनतेच े

सेवक आहेत हd खरd आहे. मा� ते जनतेला जबाबदार नसून सरकारला जबाबदार आहेत, ह� गो"ट 

आपण Bप"टपणd ल4ांत घेतल� पा[हजे. या बाबतींत पु"कळ वेळां गmधळ हो_याचा संभव असतो, 

nहणून मी हd आपFयाला सांगत आहd. आपण जनतेच ेसेवक आहांत, आपFयाला जनतेची सेवा 

करावयाची आहे, जनतेशीं एक�न"ठ राहून ती करावयाची आहे, ह� गो"ट खर� आहे. पण हd कर�त 

असतांना, आपल� जबाबदार� सरकारवर आहे हd आपण @वसरतां कामा नये. आपFयाकड ेअसलेलd 

काम पुरd कर_याची जबाबदार� सरकारनd घेतलेल� आहे. सरकार� अ:धकार� हा आधीं जनतेला 

आiण नंतर सरकारला जबाबदार आहे, अशा चकुh�या @वचारांतून गुंतागुतं �नमा-ण हो_याचा आiण 

Oयामुळd जनते�या सेवेचा !Aन बाजूला पडून दसु-याच कांह�ं आपिOत कोसळ_याचा संभव असतो. 

nहणून या दोन गो"ट�ंतील फरक आपण Bप"टपणd समजावून घेतला पा[हजे. आपFयाला जनतेची 

जी सेवा करावयाची आहे, ती अ:धकारावर असलेFया सरकार�या काय-jमामाफ- त करावयाची आहे. 

Oयानd जो काय-jम, जd धोरण, जी प\�त Bवीकारल� असेल, Oयाला अनुसqनच आपFयाला आपलd 

काम पार पाडावयाचd आहे. काय-jम पार पाडतांना जनसेवे�या भावनेनd तो पार पाडला पा[हजे, 

ह�च Oयांत महOOवाची गो"ट आहे. आiण याचसाठt सरकार�या धोरणा�या बाबतींत तुमची संपूण- 

�न"ठा असावी, अशी मी अपे4ा कर�त आहd. मी आपणांकडून या सहकाया-ची अपे4ा करतm आहd. 

असd सहकाय- मागणd हd माझd काम आहे आiण तd देणd हd आपलd कत-�य आहd. परंतु यापे4ां[ह 

जाBत मोठt अपे4ा मी आपणांकडून करतm आहd. आiण ती ह� कhं, सरकार जd धोरण व जो 

काय-jम Bवीकार�ल Oया काय-jमा�या बाबतींत आपFयाकडून साडने�या_णव टfके न�हे तर शंभर 

टfके �न"ठेची मी अपे4ा करतm. कारण जो काय-jम व जd धोरण सरकारनd Bवीकारलd असेल Oया 

धोरणा�या बाबतींत आपFया मनांत पाव टfकासु\ां शंका राहतां कामा नये. याचा अथ- असा न�हे 

कhं, आपल�ं कांह�ं वैयिfतक मतd असू शकणार नाह�ंत. Zयाला वैयिfतक मतd नाह�ंत तो माणूसच 



असूं शकणार नाह�ं. परंत ुसरकार� यं�णेम3यd जे�हां आपण जबाबदार� उचलतां ते�हां आपलd 

Bवतःचd कांह�ं[ह मत असलd, आपFया Bवतः�या कांह�ं[ह भावना असFया, तर� जd सरकार� धोरण 

असेल तd आपण �नःप4पातीपणानd आiण शंभर टfके �न"ठdनd पार पाडलd पा[हजे, ह�च आपल� 

मनोभूEमका असल� पा[हजे आiण अशाच �न"ठेची मी आपणांकडून अपे4ा करतm.  

 

आnह� सारखे सांगत असतm कhं, राZयकारभार काय-4म पा[हजे. काय-4म राZयकारभारा�या 

मा�या कFपना अगद�ं सा3या आहेत. काय-4म कारभार याचा अथ- जd काम असेल तd आपण 

तांतडीनd केलd पा[हजे, !ामाiणकपणानd केलd पा[हजे, आiण तd कqन आपण लोकांचd समाधान केलd 

पा[हजे. मा�या कFपने!माणd काय-4म राZयकारभारा�या �या तीन कसो�या आहेत. @वलंब कां 

लागतो याची आपण वारंवार तपासणी केल� पा[हजे. परंतु या बाबतींत एकच एक असा �नयम 

कोणाला[ह घालून देतां येणार नाह�ं. सरकारनd, @वभागीय अ:धका-यांनीं eकंवा िजFहा:धका-यांनीं 

आपFया खाOयाम3यd कांह�ं गो"ट�ंत थोडाफार बदल कqन हा !Aन सुटणार नाह�ं. @वलंब 

टाळ_याचा एकच माग- आहे व तो nहणजे आलेलd काम एका ठरा@वक मुदतींत पुरd केलdच पा[हजे 

अशी आपण आपFया मनाला संवय लावून घेतल� पा[हजे आiण Oया!माणd ती इतरांना लावल� 

पा[हजे. एखा^या !करणासंबंधीं अ:धक मा[हती मागवावयाची नसेल तर !Aनच नाह�ं. पण अ:धक 

मा[हती मागवावयाची असेल तर Oयामुळd @वलंब होतो, असा आपला अनुभव आहे. ते�हां मा[हती 

माग@व_या�या बाबतींत, सदरहू मा[हती एका ठरा@वक काळांत आल�च पा[हजे असा आपण 

आपFया मनाशीं �नण-य घेतला पा[हजे. Oयासंबंधीं आपFया मनाला सतत :चतंा लागून 

रा[हFयाEशवाय हा @वलंबाचा !Aन सुटणार नाह�ं. @वलंब हा सबंध राZयकारभारा�या पाठtमागd 

लागलेला एक रा4स आहे, असd माझd मत आहे. �नOय जाग9कता ठेवFयाEशवाय हा रा4स 

पराभूत होणार नाह�ं. तो एकदां पराभूत होऊन जात नाह�ं. तो रोज ज)माला येतो, !Oयेक 4णाला 

ज)माला येतो आiण !Oयेक 4णाला Oया�याशीं यु\ करावd लागते. nहणून एखा^याच [दवशीं 

@वलंबाचा !Aन दरू झाला तर Oयाचा उपयोग नाह�ं. दसु-या [दवशीं परत @वलंब हो_याची शfयता 

असते. Zयाला आपण सरकार� यं�णेचd काम nहणतm, Oयाला मराठtंत कागदावरच ेघोड ेनाच@वणd 

nहणतात. राZयकारभाराम3यd खरेखरेु घोड ेनाचू ंशकत नाह�ंत, ते कागदावरचचे नाचतात. ते�हां 

या कागद� घो�यांना आपण सारखd पळ@वलd पा[हजे, हल@वलd पा[हजे, Oयां�या संबंधीं जागqक 

रा[हलd पा[हजे. अ:धक मा[हती माग@व_याकDरतां जd काम जाणार असेल Oया�यासंबंधीं कांह�ं 

�निAचत �नण-य घेतले पा[हजेत. जी मा[हती ^यावयाची असेल �त�याकDरतां सव-साधारणपणd दोन 

[दवसांची, कांह�ं बाबतींत आठ [दवसांची, कांह�ं बाबतींत दहा [दवसांची, पंधरा [दवसांची �या!माणd 

जाBतींत जाBत कालमया-दा �निAचत केल� पा[हजे. मा[हती माग@व_याकDरतां गेलेला कागद अमुक 

[दवसांनीं परत आलाच पा[हजे, अशी आपFयाला आiण Oयाच!माणd Zया�याकडून मा[हती 

मागवायची असेल Oयाला[ह संवय लागल� पा[हजे. कारण आपFयाकड ेआलेलd काम Zया [दवशींचd 



Oया [दवशी पुरd झालdच पा[हजे अशी Oयाला संवय लागल� कhं, तो[ह मा[हती पाठ@व_याचd काम 

कदा@प लांब@वणार नाह�ं. 

 

दसुरा !Aन लांचलुचपतसंबंधींचा आहे. राZयकारभारांतून लांचलुचपत अिजबात नाह�ंशी झाल� आहे 

असd आपण nहणूं शकणार नाह�ं. Zयाला 'करoशन बाय एfBटॉश-न' nहणतां येईल अशी सfतीनd 

पैसे वसूल कर_याची लांचलुचपतीची प\त पूवy राZयकारभाराम3यd कांह� [ठकाणी चालू होती. 

परंतु ह� प\त आतां बंद होत चालल� असून ती बंद कर_यांत लांचलुचपत !�तबंधक खाOयानd 

बरdच यश Eमळ@वलd आहे. परंतु संमतीनd लांचलुचपतीच ेजे !कार घडतात Oयांना आळा घाल_यांत 

आपण eकतपत यशBवी झालm आहmत हे मला माह�त नाह�ं. या बाबतींत िजFहा:धका-यांनीं या 

अ�न"ट !काराला आळा घाल_या�या c"ट�नd @वचार कqन सरकारला सूचना करा�यात अशी मी 

आपFयाला @वनंती करतm. आपFया सहकाया-ची या बाबतींत मला अ�तशय आवAयकता आहे. 

 

लांचलुचपतीचा एक अ!Oय4 !कार आहे. तो nहणजे कांह�ं ठरा@वक प\तीनdच अ:धका-यांकड ेगेलd 

तर काम होतd हा होय. या !काराम3यd कांह�ं [दलd जात नाह�ं, घेतलd जात नाह�ं, याची मला खा�ी 

आहे. पण काम �हावयाचd असेल तर ओळखीनd eकंवा एका @वEश"ट प\तीनd गेलd पा[हजे, अशा  

त-हेची लोकांची भावना होणd याला मी लांचलुचपत nहणतm. nहणून �या c"ट�नd राZयकारभार 

�यिfत�नरपे4 हो_याची आवAयकता आहे. कोणOया[ह प4ाचा मनु"य असो, अथवा Oयाचd 

समाजांतील Bथान कोणतd[ह असो, आपलd काम यो�य व )याªय असFयास अ:धका-यांकडून 

आiण राजसOतेकडून तd होईल असा Oयाला @वAवास वाटला पा[हजे. तो गर�ब आहे, Oयाला आपले 

!Aन �यविBथतपणd मांडतां येत नाह�ंत, तो पुढd यावयास घाबरतो, Oयाची व आपल� ओळख नाह�ं, 

असFया अडचणी Oया�या आड येतां कामा नयेत. तो मनु"य कदा:चत वाईट[ह असेल, पण Oयाचd 

गा-हाणd यो�य असेल तर Oया�या बाबतींत आपFयाकडून अ)याय होतां कामा नये. इतfया 

!माणांत राZयकारभार �यिfत�नरपे4 होणd आवAयक आहे. Oयासाठtं आपण �यfतीपल�कड े

जा_याचा !यOन केला पा[हजे. मा� याचा अथ- असा न�हे कhं, एकदां एक �नयम करावयाचा 

आiण तो �नयम डोळे झांकून पाळावयाचा. अशा !कारचा �यिfत�नरपे4 राZयकारभार फार 

धोfयाचा ठरेल. कारण कोणOया[ह गो"ट�ंत शवेट�ं माणुसकhची nहणून बाब असते. आiण तींत जो 

मानवी संबंध येतो तो [टक@व_यास चोवीस तास नुसतd काय^याकड ेआiण �नयमाकड ेबोट 

दाखवून चालत नाह�ं. nहणून आपFयापुढd हो_यासारखd जd काम असेल तd आपण अडचणींतून माग- 

काढून केलd पा[हजे. अशा र�तीनd एखादा !Aन सोड@व_याचा जो माग- असतो तो आपण सोडून 

देतां कामा नये. या अथा-नd कारभार �यिfत�नरपे4 �हावयास पा[हजे. 

 

लोकांबरोबर�या आपFया वागणुकhचा !Aन[ह मी महOOवाचा मानतm. या बाबतींत आतां पूवyपे4ां 



पु"कळच सुधारणा झाल� आहे. परंतु पोल�स खाOयाम3यd या c"ट�नd अ^या@प फार �हावयास 

पा[हजे असd मला वाटते. मा�या मतd या बाबतींत सुधारणा घडवून आण_याचा अधनूमधनू तपास 

करणd हा एकच उपाय आहे. वद{ देऊन केलेल� तपासणी ह� खर� तपासणीच न�हे. साहेबबहादरु 

अमfया [दवशीं येणार आहेत अशी बातमी देऊन झालेल� तपासणी ह� तपासणीच न�हे. तd 

तपासणीचd नाटक होय. आपFया खाOयांतील लोकांची वाग_याची प\त सुधार_यासाठtं मधनूमधनू 

आगाऊ वद{ न देतां पोल�स अ:धका-यांनीं अचानकपणd तपासणी केल� पा[हजे असd मला वाटतd.  

 

समोर�या अ:धका-याला Oया�या चकुhब}ल शासन कर_याचd टाळतां आलd तर बरd अशी जी विृOत 

आहे ती सोडून तपासणी कर_याचा आपण !यOन केला पा[हजे. मी असd nहणत नाह�ं कh, 

तपासणीम3यd एखा^याकडून कांह� चकू झाFयाचd आढळून आFयास आपण Oयाला जाBतींत जाBत 

Eश4ा ^यावी. सारखी हातांत छडी घेऊन Eश4ा कर�त [हडंणारा माणूस सुधारणा कqं शकतोच 

असd मी मानीत नाह�ं. स9ुवातीला चकुलेFया माणसाला आपणांला नीट समजावून सांगावd लागेल. 

पण अशा एकदोन !संगांनंतर पु)हा Oयानd तीच चकू केल� तर मा� Eश4ा कर_यास आपण 

मागdपुढd पाहंू नये. वर�या अ:धका-यांत मीं आतांच वण-न केलेल� जी !विृOत [दसते ती कदा:चत ्

मनु"यBवभावाला धqन असेल, पण राZयकारभारा�या c"ट�नd ती थोडीशी धोfयाची आहे. कारण 

चकू वारंवार c"टोOपOतीस आFयानंतर सु\ां शासन न कर_याची, सांभाळून घे_याची ह� जी विृOत 

आहे, Oयामुळd हा दोष वाढ_याची शfयता आहे. सुधारणा होत असेल eकंवा सुधारणा 

कर_याकDरतां सांभाळून �यावयाचd असेल तर सांभाळून घे_यास कुठFया[ह त-हेची हरकत नाह�ं. 

परंतु !संगीं वरचा अ:धकार� शासन कर�ल ह� भी�त असFयाEशवाय 'सि�ह-सेस' मधील EशBत कधीं 

वाढणार नाह�ं. या c"ट�नd अOयंत तांतडीनd सुधारणा हो_याची आवAयकता जर कोणOया खाOयांत 

असेल तर ती पोल�स आiण महसूल खाOयांम3यd आहे. महसूल खाOयानd तालुका  

कचे-यांत आiण गांव�या कचे-यांत या c"ट�नd अ:धक ल4 घातलd पा[हजे. कारण 

राZयकारभारा�या बाबतींत लोकांचा सरकार� नोकरवगाaशीं जो दैनं[दन संबंध येतो तो कलेfटर, 

मामलेदार, फौजदार eकंवा डी. एस.् पी. यां�याशीं येत नसून एखादा हेड कॉ)Bटेबल, एखादा 

सक- ल ऑeफसर eकंवा एखादा तलाठt यां�याशींच येतो. nहणून लोकांचd समाधान कर_याची कुवत 

राZयकारभारा�या �या सवाaत खाल�या थरांत जोपयaत आपण �नमा-ण कqं शकत नाह�ं तोपयaत 

जनते�या समाधाना�या कसोट�स उतर_या�या बाबतींत आपणांला फारसd यश Eमळणार नाह�ं. 

ते�हां सुधारणा कर_यासाठtं आiण जqर पडFयास वचक �नमा-ण कर_या�या c"ट�नd[ह हd अचानक 

तपासणीचd काम आपण आतां हातीं घेतलd पा[हजd. या काया-स आपण अ:धक तOपरतेनd सु9वात 

कराल अशी मी अपे4ा करतm. 

 

आपलd सरकार हd केवळ लोकशाह� सरकार आहे असd न�हे तर लोककFयाणाची जबाबदार�[ह Oयानd 



Bवीकारलेल� आहे. nहणून सरकार जd धोरण ठरवील Oयाची अnमलबजावणीच केवळ आपणांस 

करावयाची नसून Oयानd आंखलेला लोककFयाणाचा काय-jम पुरा कर_याची जबाबदार�[ह 

आपणांवर आहे. थोडfयांत nहणजे कFयाणकार� राZयाची सरकारनd जी जबाबदार� Bवीकारल� 

आहे Oयामुळd आपFयावर�ल जबाबदा-या पु"कळच वाढFया आहेत. मा�या कFपने!माणd तीनचार 

खाOयांवर�ल जबाबदा-या यामुळd @वशषे वाढतात. तीं खातीं nहणजे Eश4ण, सहकार शतेी व 

आरो�य ह� होत. परंतु जु)या परंपरdत आnह� वाढलेले असFयामुळd पोल�स व महसूल खाOयांचd 

वच-Bव अजून[ह लोकां�या आiण अ:धका-यां�या मनांतून जात नाह�ं. अ:धका-यांसंबंधी लोकांची 

जी कFपना आहे तीच मं`�मंडळासंबंधी[ह आहे. Zया�या हातीं पोल�स खाOयाचा कारभार असेल 

Oयाला कांह�ं @वशषे सOता असते असd अजून[ह लोक मानतात. हा चकुhचा cि"टकोन हळूहळू 

बदलला पा[हजे. लोककFयाणकार� राZयाम3यd मीं आतांच सां:गतलेFया चार खाOयांना आiण Oया 

खाOयांतील कामाला जmपयaत !ाधा)य व महOOव Eमळत नाह�ं तmपयaत तd खरd लोककFयाणकार� 

राZय झालd आहे असd nहणतां येणार नाह�ं. शवेट� असdच nहणावd लागेल कhं, या देशांतील 

लोकशाह� व येथील राZयकारभार यशBवी �हावयाचा असेल, तर या चार खाOयांचd काम यशBवी 

झालd पा[हजे. या खाOयांचे लोक Zया !माणांत लोकां�या जवळ जाऊं शकतील, Oयां�याब}ल 

लोकां�या मनांत Zया !माणांत आपुलकh व िज�हाळा वाढेल Oया !माणांत या देशांतील लोकशाह� 

आiण येथील राZयकारभार यशBवी होणार आहे. nहणून या खाOयांकडून मा�या अपे4ा मो�या 

आहेत. या खाOयांनीं !थम न�या परंपरा �नमा-ण केFया पा[हजेत व लोकांकड ेजाऊन Oयांचd 

समाधान कर_याचा Oयांनी अ:धक मो�या !माणावर !यOन केला पा[हजे. �या कामांत 

Oयां�याकडून Zया !माणांत वाढ होईल Oया !माणांत लोकां�या c"ट�नd[ह आपलd महOOव वाढतd 

आहे असd Oयांना [दसून येईल. सरकार Bवाभा@वकपणd अजून[ह िजF�या�या अ:धका-यांना !मुख 

Bथान देतd. यं�णेचd एक महOOवाचd अगं या c"ट�नd Oयांना महOOव Eमळणd साहिजक आहे. परंतु 

लोकां�या मनांत Zया !माणांत मीं सां:गतलेला बदल होत जाईल Oया !माणांत इतर[ह गो"ट� 

बदलत जातील. पण ह� िजnमेदार� मु�यतः मीं सां:गतलेFया अ:धका-यांची आहे. nहणून Oयांनीं 

आपFया कामांत अ:धक ल4 घाल_याचा !यOन करावा अशी मी Oयांना @वनंती करतm.  

 

याEशवाय आणखी दोनतीन महOOवाच े!Aन आहेत. Oयांचा मी थोडfयांत उFलेख करणार आहd. 

Oयांतील प[हला !Aन दाqबंद�चा आहे. 

 

दाqबंद� हd या राZयाचd एक अ�तशय महOOवाच ेअसd धोरण आहे. या धोरणाचd पालन Zयाला 

धाEम-क �\ा nहणता येईल अशा भावनेनd झालd पा[हजे असा या सरकारचा कटा4 आहे. 

दाqबंद�चd धोरण यशBवी कर_याची !�तJा या सरकारनd केलेल� आहे, हd आपण ल4ांत ठेवलd 

पा[हजे. nहणून दाqबंद� यशBवी कर_यासाठt सव- सरकार� अ:धका-यांकडून मी संपूण- सहकाय- व 



सवाaगीण !यOन यांची अपे4ा करतm. कांह�ं लोकांची अशी समजूत होती कhं, नवd राZय 

आFयानंतर या धोरणांत बदल होऊन कांह�ं !माणांत तd सैल होईल. परंतु आपFयामाफ- त मी 

लोकांना सांगूं इि�छतो कhं, दाqबंद��या धोरणाची अ:धक कडक र�तीनd अnमलबजावणी कर_याची 

आiण �तचा !सार कर_याची जबाबदार� �या सरकारनd Bवीकारल� आहे. 

 

या धोरणा�या अnमलबजावणी�या बाबतींत अ:धकार�वगा-ची विृOत संपूण- सहकाया-ची असल� 

पा[हजे. या बाबतींत आपल� पावणेशंभर टfकेसु\ां �न"ठा चालणार नाह�ं. सरकारनd आंखलेFया 

धोरणा�या बाबतींत आपल� �न"ठा पाव टfकासु\ां कमी असतां कामा नये. कारण ह�ं जीं धोरणd 

आहेत Oयां�या अnमलबजावणी�या c"ट�नd आवAयक असd वातावरण �नमा-ण केFयाEशवाय, तीं 

कधीं[ह यशBवी होणार नाह�ंत. nहणून दाqबंद��या बाबतींत अ:धका-यांनी संपूण- सहकाया-ची विृOत 

ठेवून दाqबंद� यशBवी कशी होईल हd पा[हलd पा[हजे. 

 

दसुर� महOOवाची गो"ट @वकd ��करणासंबंधीं आहे. आपFया राZया�या @वभाग!मुखांना ते मागतील 

तेवढे अ:धकार दे_याची माझी तयार� आहे. माझी इ�छा तर अशी आहे कhं, िजFहा आiण 

तालुfया�या अ:धका-यांना[ह जेवढे जाBतींत जाBत अ:धकार देतां येतील तवेढे ^यावेत. माझा 

Oयां�यावर @वAवास आहे. पण अ:धकार हातीं आFयानंतर एकदोन जबाबदा-या[ह येतात, Oया 

Oयांनी टाळतां कामा नयेत. �नण-य घे_याची िजnमेदार� टाळावयाची नसेल तरच आलेFया सOतेचा 

eकंवा अ:धकाराचा वापर Oयांना करतां येईल. पण आपण [दलेला �नण-य कदा:चत ्वरचा अ:धकार� 

बदल�ल असd िजFहा:धका-यांना वाटलd eकंवा आपण घेतलेला �नण-य सरकार बदल�ल असd @वभाग 

अ:धका-यांना वाटलd आiण nहणून �नण-य घे_याचd काम आपण सरकारवर टाकलd तर आपणांला 

[दलेFया सOतेचा वापर लोककFयाणाकDरतां होणार नाह�ं. Oयासाठtं �नण-य घे_याची व Oयांतून 

येणा-या जबाबदा-या Bवीकार_याची [हमंत आiण OयाकDरतां लागणार� काय-!वणता आपण 

दाख@वणd अOयंत आवAयक आहे. Oयाचबरोबर आणखी एक गो"ट मला Bप"ट केल� पा[हजे. ती 

अशी कhं, आपणांला [दलेले अ:धकार सरकार� धोरणाची अमंलबजावणी कर_याकDरतां [दलेले 

असून, धोरण आंख_याचा अ:धकार Oयामुळd आपणाला !ाoत होत नाह�ं. ह� महOOवाची गो"ट 

आपण ल4ांत ठेवल� पा[हजे. कारण या अ:धकारामुळd तालुfयाम3यd, िजF�याम3यd eकंवा 

@वभागाम3यd आपFयाला �नराळd धोरण Bवीकारतां येईल असा चकुhचा समज आपण कqन घेतला 

तर यामुळd राZय �छ)न@वि�छ)न होऊन जाईल. राZयाचा अतं ओढवेल. तd @वकd ��करण होणार 

नाह�ं. nहणून या संकटापासून आपण दरू रा[हलd पा[हजे. थोडfयांत nहणजे @वकd ��करणा�या 

धोरणामुळd आपFयाकड ेजे अ:धकार येतात Oयांचा वापर कर_याची [हमंत दाखवून व Oयांचा वापर 

कर_या�या मया-दा ल4ांत घेऊन आपण हd काम पुरd केलd पा[हजे. अशा र�तीनd आपण हd काम पुरd 

कqं शकलm, तर मला वाटतd आपलd काम यशBवी झाFयाEशवाय राहणार नाह�ं. 



 

�तसर� जी एक महOOवाची गो"ट मला आ हपूव-क सांगावयाची आहे ती  ामपंचायतींसंबंधींची 

आहे.  ामपंचायत ह� आज िज�याब}ल सगळे लोक चांगलd बोलतात पण कुणी[ह कांह�ं[ह कर�त 

नाह�ं अशी एक वBतु झाल� आहे. परंतु दाqबंद�संबंधीं िजतका माझा आ ह आहे तेवढाच आ ह 

गांवांतील सहकार� संBथा आiण गांवांतील  ामपंचायती या दोन बाबींसंबंधानd[ह आहे. Zया गांवांत 

सहकार� संBथा eकंवा  ामपंचायत चांगल� चालत नाह�ं, तd गांव चांगलd नाह�ं, आiण अशीं गांवd 

Zया राZयांत आहेत, तd राZय चांगलd नाह�ं, असd माझd मत आहे. Zया िजF�याम3यd चांगFया 

 ामपंचायती व चांगFया सहकार� संBथा असलेल�ं भरपूर गांवd आहेत Oया िजF�यांतील 

िजFहा:धका-यांच ेकाम चांगलd चाललd आहे असd मी nहणेन. असा िजFहा:धकार� आपFया  

कामाम3यd यशBवी झाला असd मानावयास हरकत नाह�ं.  ामपंचायती�या अ:धका-यांनींच तेवढd 

 ामपंचायतीचd काम पाहावd अशा त-हेची आपल� cि"ट असतां कामा नये. nहणून रा"Y�य @वBतार 

योजना व समाज @वकास योजना यां�या 4े�ांत काम करणा-यांना आiण Oयाच!माणd 

राZयकारभारा�या �नर�नरा�या शाखांम3यd काम करणा-यांना[ह मी आ हपूव-क एक गो"ट सांगूं 

इि�छतm. आपण जे�हां खे�यांत रा"Y�य @वBतार योजनेचd eकंवा समाज @वकास योजनेचd काम 

हातीं घेतां ते�हां Oया गांव�या  ामपंचायतीची या कामांत कशी मदत घेतां येईल आiण 

 ामपंचायती�या व आपFया कामाम3यd एक !कारची जुळणी, एक !कारचd सहकाय-, एक !कारची 

एकाOमता कशी घडवून आणतां येईल, यासंबंधींचा जाBतींत जाBत @वचार व !यOन आपणांकडून 

झाला पा[हजे. या गो"ट�ची फार आवAयकता आहे nहणून ती मीं आपणांपुढd मांडल� आहे.  

 

शवेट�ं माझd भाषण संप_यापूवy आणखी एक गो"ट मला आपणांला सांगावयाची आहे. सरकार� 

अ:धका-यांनीं आपFया माग_या मांडतांना कुठFया[ह `बनसरकार� �यfतींची eकंवा संBथांची मदत 

घेऊं नये अशी माझी इ�छा आहे. अशा !कारची मदत आपण Oयां�याकडून घेतल� कhं के�हां तर� 

Oयाची परतफेड आपणांकडून कqन घे_याचा ते !यOन करतील. आiण मग आपFया मागाaत 

Oयामुळd अडचणी �नमा-ण होतील. nहणून या बाबतींत सरकार� अ:धका-यांनीं अOयंत सावध:गर�नd 

वागलd पा[हजे. 

 

मा�या c"ट�नd मला Zया गो"ट� महOOवा�या वाटFया Oया मीं आपणांपुढे ठेवFया आहेत. या 

गो"ट� बोल_यासाठtंच मी येथd आलm होतm. राZयकारभारासंबंधीं एक महOOवाचा cि"टकोन शfय 

�ततका थोडfयांत आपणांपुढd ठेव_याचा मीं !यOन केला आहे. एका !गत राZयाच ेआपण 

अ:धकार� आहांत या राZयाची !ग�त शवेट�ं राZयाच ेमं�ी राZयकारभार कसा करतात यावर 

अवलंबून नाह�ं, तर तलाठt-पाटलांपासून तm मु�यमं|यांपयaत कोण, कोणती जबाबदार� 

कोणकोणOया प\तीनd पार पाडतो, यावर अवलंबून आहे. या सग�यां�या वाग_यावर हd राZय 



!ग�तशील आहे कhं नाह�ं, काय-4म आहे कhं नाह�ं, यशBवी झालd कhं नाह�ं तd ठरणार आहे. हd 

सां�घक काम आहे. हd सग�यांचdच काम आहे आiण तd आपण पार पाडलd पा[हजे. 

 

मला आपणांला जd सांगावयाचd होतd तd मीं थोडfयांत सां:गतलd आहे. आपFया न�या कामांत 

तुnह� आiण मी सगळे भागीदार आहmत. हd काम पुरd होणd न होणd हd तुम�या मा�या सग�यां�या 

सहकाया-वर अवलंबून आहे. तd सहकाय-, ती �न"ठा तुnह� ^याल असा मी @वAवास �यfत करतm 

आiण माझd भाषण पुरd करतm. 

 

 

@वकd ��करण – लोकशाह� जीवनप\तीचा पाया 

 

लोकशाह� तOOवानुसार @वकd ��करणा�या !Aनाचा सव- बाजंूनीं @वचार कqन @वकd ��करणाची योजना 

आपFया राZयांत कोणOया मागा-नd उOतम त-हेनd अमंलांत आणतां येईल याची चचा- कर_यासाठtं 

आपण हा जो पDरसंवाद घडवून आणला आहे Oयाचd उ^घाटन करतांना मला अ�तशय आनंद होत 

आहे. आपणां सवाaना माह�त आहेच कhं, बलवंतराय मेहता सEमतीनd आपFया अहवालांत िजFहा, 

गट व खेडd या पातळीवर�ल लोक�नयुfत संBथांना अ:धका:धक अ:धकार दे_यासंबंधीं जोरदार 

Eशफारस केल� आहे. आपFया राZयांत सOतेचd @वकd ��करण थो�याफार !माणांत पूवyच झालेलd 

असून िजFहा पातळीवर लोकल बोड-, िजFहा Bकूल बोड-, िजFहा  ामपंचायत मंडळ, िजFहा 

@वकास मंडळ, िजFहा शाळा इमारत सEम�त, िजFहा सहकार� मंडळ आiण िजFहा देखरेख सEम�त 

अशा अनेक संBथा आहेत. @वदभ- @वभागांत !Oयेक तहEसलासाठtं एक जनपदसभा आहे. याEशवाय 

सामू[हक @वकास योजनेखाल�ं सुq केलेFया गटांसाठt गट @वकास सEमOया आहेत. Oयाच!माणd 

तालुका पातळीवर तालुका देखरेख संघ ह� संBथा काम करते. अशा र�तीनd राZया�या  ामीण 

@वभागांतील @वकास काया-संबंधींची आपल� जबाबदार�, िजFहा लोकल बोड-, जनपदसभा, िजFहा 

 ाम पंचायत मंडळd व  ामपंचायती यांसार�या @व:ध�नयुfत संBथांमाफ- त आiण सFलागार 

सEमOयां�या साहाªयानd सरकार� यं�णd^वारा शासन पार पाडीत असतd.  

 

बलवंतराय मेहता सEमतीनd केलेFया Eशफारसीनुसार,  ामीण @वकासाबाबत सरकारवर असलेल� 

जबाबदार� िजFहा व Oया खाल�या पातळीवर�ल भागांसाठtं @व:ध�नयुfत संBथा Bथापन कqन 

Oयां�यावर सmप@वतां येईल कhं काय, याचा @वचार करणd आवAयक झालd आहे.  ामीण भागांतील 

लोकां�या कFयाणाचा आiण  ामीण @वकासाचा काय-jम यशBवी र�तीनd अमंलांत आणावयाचा 

असेल तर Oयासाठtं या भागांतील जनतेचd उOBफूत- साहाªय आiण सहकाय- Eमळ@वणd अOयंत 

महOOवाचd आहे ह� गो"ट आपणांला नाकारतां येणार नाह�ं. nहणून Bथा�नक जनतdत उपjमशीलता 



आiण सहकाय- या वOृतींची संपूण- वाढ हो_यासाठt �नर�नरा�या पातळींवर जनते�या संBथा उOतम 

र�तीनd कशा संघ[टत करतां येतील याचा आपण @वचार केला पा[हजे. Oयाच!माणd Oया Oया 

भागांतील @वकासाचा काय-jम तेथील जनते�या गरजा आiण आकां4ा ल4ांत घेऊनच आंख_यांत 

आला पा[हजे. या Bथा�नक योजना अथा-त ्राZया�या व देशा�या काय-jमाशीं EमळOयाजुळOया 

असFया पा[हजेत हd उघडच आहे.  

 

गेFया कांह�ं वषाaत, सामू[हक @वकास योजने�या काया-मुळd  ामीण भागांतील जनतdत 

Bवावलंबनाची विृOत �नमा-ण झाल� आहे यांत शंका नाह�ं. Bवतःच े�म व पैसा @वकासा�या कामीं 

लाव_यासाठtं  ामीण भागांतील जनता BवयंBफूतyनd पुढd येत असFयाचd cAय आज आपणांस 

[दसत आहे. जनते�या वOृतींतील हा बदल nहणजे अल�कड�या काळांत आपण Eमळ@वलेला एक 

मोठा @वजयच आहे असd मी समजतm.  ामीण भागांतील @वकासकाय- अ:धक जोमाने �हावd 

nहणून  ामीण जनता Zया त-हेनd आपला उOसाह !कट कर�त आहे तm पाहतां, Bथा�नक 

गरजांबाबत OवDरत �नण-य कसे घेतां येतील आiण आपFया काय-jमा�या अमंलबजावणीचा वेग 

कसा वाढवतां येईल या गो"ट�ंचा @वचार करणd आपणांस आतां आवAयक होऊन बसलd आहे. खरd 

nहणजे, लोकशाह� @वकd ��करणानुसार Zया !माणांत �या गो"ट� सा3य होत जातील Oया !माणांत 

@वकd ��करणाची आवAयकता Eस\ होणार आहे. 

 

िजF�यांतील  ामीण @वकासकाया-शीं संबं:धत असलेFया Zया @व:ध�नयुfत अगर इतर संBथा 

आहेत Oयांची राZयांतील स^यःपDरिBथतीशीं सुसंवाद� होईल अशा र�तीनd पुनघ-टना घडवून 

आण_याचा उOतम माग- कोणता याचा आपण @वचार केला पा[हजे. या पुनघ-टनेमुळd या संBथांकड े

सोप@व_यांत येणा-या @वकासकाया-त अ:धक काय-4मता व ग�त आल� पा[हजे. Oयाच!माणd ह� जी 

यं�णा आपण उभी करणार आहmत �त�याम3यd �तुगतीनd आiण सातOयानd @वकासाचd काम कर�त 

राह_याची ताकद असणd[ह अOयावAयक आहे. या सव- गो"ट� ल4ांत घेऊन या संBथां�या 

पुनघ-टने�या !Aनाचा आपण @वचार करावा.  

 

 ामीण @वकासाचd काय- सातOयानd Bवावलंबना�या वOृतीनd �हावयाच ेअसेल तर Bथा�नक BवराZय 

संBथांनी  ामीण @वभागाचा आ:थ-क @वकास घडवून आणणा-या योजनांकड ेअ:धका:धक ल4 

पुर@वलd पा[हजे. आतांपयaत या संBथा बहुतांशी सामािजक सुखसोयींकडचे ल4 पुरवीत आFया 

आहेत. अथा-त ्या गो"ट�ची ज9र� आहेच. कारण  ामीण भागांत अशा !कार�या सुखसोयी 

जवळजवळ अिBतOवांतच नसFयाकारणानd लोकां�या राहणीचा दजा- वाढ@व_या�या c"ट�नd Oया 

उपलXध कqन ^यावयास पा[हजेतच. परंतु Oयाचबरोबर, या लोक�नयुfत सBंथांना  ामीण 

भागांतील आ:थ-क @वकासा�या योजना अमंलांत आणणd शfय झालd तर मा�या मतd Oया फार 



मोठt भर�व काम:गर� बजावंू शकतील. स3यां  ामीण भागांत शतेी�या @वकासास भरपूर वाव 

असून या भागांत उ^योगधं̂ यां�या वाढ�ला चांगल�च चालना Eमळेल अशी अपे4ा आहे. nहणून 

मला असे वाटतd कhं,  ामीण @वभागा�या आ:थ-क @वकासास पोषक असणा-या काय-jमावर आपण 

आतां भर ^यावयास पा[हजे. Bथा�नक BवराZय संBथांच ेभावी Bवqप ल4ांत घेऊन ह� गो"ट 

कशी सा3य करतां येईल या !Aनाचा आपण @वचार करावा अशी माझी आपणांस कळकळीची 

@वनंती आहे. भारताच ेव या राZयाचd जd @वकास@वषयक धोरण आहे, Oया�या चौकट�ंत बसेल 

अशा त-हेचd  ामीण @वभागांतील शतेी व उ^योगधं̂ यां�या @वकासाचd काय- Bथा�नक संBथांना 

हातीं घेणd शfय �हावd, nहणून कांह� तर� माग- �निAचतपणd शोधनू काढलाच पा[हजे. कारण 

मा�या मतd ह� आजची अOयंत �नकडीची गरज आहे. nहणून आपFयासमोर �तचा उFलेख 

कर_याची ह� सं:ध मीं साधल�. 

 

आपFया या सEमतीनd @वकd ��करणांतून �नमा-ण होणा-या @व@वध !Aनांची चचा- कर_या�या उ}ेशानd 

`बनसरकार� मंडळींचा हा मेळावा भर@वला ह� खरोखर आनंदाची गो"ट आहे. आपFया चचIसाठtं 

तयार केलेल� काय-jमप`�का मा�या समोर आहे. या काय-jमप`�केवर�ल !Aनांबाबत होणार� चचा- 

सवाaनाच उपयुfत ठरेल असा मला @वAवास वाटतो. या सEमतीनd आपFया कामाबाबत जी  

काय-प\�त अवलं`बल� आहे �त�याब}ल मला @वशषे आनंद वाटतो. कारण �त�यामुळd या 

!Aनां�या @व@वध पैलंूवर !काश पडले, एवढेच न�हे तर या !Aनाबाबत आBथा बाळगणा-या सव- 

लोकांच े@वचार समजून घे_यास सEमतीला मदत होईल.  

 

कFयाणकार� राZय �नमा-ण �हावd nहणून शासन सव- !कारd !यOन कर�त आहे हd आपण 

जाणताच. कFयाणकार� राZयांत जनत�ेया गरजा भाग@व_यासाठtं साहिजकपणd शासनाला 

�नर�नरा�या 4े�ांत मो�या !माणावर @वकास काय-jम हातीं घेणd आवAयक होतd. Oयामुळd 

सरकार� कामाचा �याप, @वशषेतः @वकास खाOयांतील कामाचा �याप !�त[दन वाढतच जातो. 

लोकशाह� प\तीने आiण जनतेचd संपूण- सहकाय- Eमळवूनच हd काम पार पाडावयाचd असतd. 

आपFया सरकारची ह�च वैचाDरक भूEमका असFयाकारणानd, Zयां�यामुळd @वकासकाया-चा वेग 

वाढ_यास मदत होईल आiण देशांतील लोकशाह�चा[ह पाया cढमूल होईल अशा !कार�या शासन 

संBथा आiण लोकशाह� संBथा आपण �नमा-ण केFया पा[हजेत. @वकास काय-jमांतील पु"कळशीं 

कामd Bथा�नक Bवqपाचीं असFयामुळd अशीं कामd Oया Oया भागातील Bथा�नक संBथाच उOतम  

त-हेनd पार पाडू ंशकतील. तसd झाFयास अ:धक �यापक व महOOवाच े!Aन सरकार� पातळीवqन 

हाताळणd सुकर होईल. 

 

लहानमो�या पातळीवर�ल लोकां�या या संBथा अथा-तच लोकशाह� प\तीनd उभारFया गेFया 



पा[हजेत. कारण �नर�नरा�या पातळीवर लोकशाह� संBथा �नमा-ण झाFयाEशवाय आपण लोकशाह� 

नेतOृव �नमा-ण कqं शकणार नाह�ं. लहानलहान 4े�ांत काम करणा-या �या लोकशाह� संBथांतूनच 

भावी नेते तयार होतील. आपण Bवीकारलेल� लोकशाह� प\त cढमूल कर_या�या c"ट�नd या 

गो"ट�ला फार महOOव आहे. लोकशाह� जीवनप\तीवर आपल� संपूण- �न"ठा आहे. आiण nहणून 

आपल� !Oयेक कृ�त, ह� �न"ठा cढतर कशी होईल या c"ट�नd घडल� पा[हजे. 

 

आपल� आ:थ-क पDरिBथ�त ल4ांत घेतां या संBथांनी सेवावOृतीनd काम करणd अOयंत ज9र�च ेआहे. 

हd घडून ये_यासाठtं या सBंथा चाल@व_याची जबाबदार� Zया माणसांवर पडले ती माणसd वOृतीनd 

सेवाभावी आiण Oयागी असल�ं पा[हजेत. अशा वOृती�या मंडळींची आपणांम3यd आज उणीव आहे 

अगर ती यापुढd भासेल असd मला मुळीच वाटत नाह�ं. मा� अशा �यfतींना काम कर_याची 

अ:धका:धक सं:ध Eमळाल� पा[हजे. आiण nहणून �नर�नरा�या पातळींवर लोकशाह� संBथांची 

उभारणी आपण अशा !कारd करावयास पा[हजे कhं, Oयामुळd Oयांना आपFया @वकासयोजना 

सुरळीतपणd पार पाडतां येतील. आ:थ-क व सामािजक 4े�ांतील आपलd उ[}"ट सा3य कर_यासाठtं 

या संBथांना अ@व�ांत �म करावे लागतील व Oयाच!माणd Oयांना कFयाणकार� यं�णेच ेमहOOवाच े

घटक बनावd लागेल. या संBथांना सुरEळतपणd काय- करतां आलd पा[हजे असd मीं nहटलd. मा�या 

nहण_याचा अथ- असा कhं, आपFया जबाबदा-या पार पाड_यासाठtं Oयांना जqर ते अ:धकार असले 

पा[हजेत आiण Oयासाठtं यो�य !कारची यं�णा[ह Oयां�याजवळ असल� पा[हजे. Eशवाय Oयां�या 

कामासाठt लागणारा पैसा[ह Oयां�याजवळ असला पा[हजे. तसdच, Oयांना तां`�क सFला व जqर तd 

माग-दश-न Eमळालd पा[हजे आiण @वकासा�या @व@वध काया-साठt जनतेचd सहकाय- Eमळ@व_याची 

Oयां�यांत ताकद असल� पा[हजे. थोडfयांत nहणजे, @वकासा�या 4े�ांतील Bथा�नक BवराZयसंBथा 

nहणून ख-या अथा-नd Oयांना काम करतां आलd पा[हजे. परंतु या[हपे4ां महOOवाची गो"ट nहणजे 

Oयांचd काय- नेहमी जन[हताला पोषक होईल या भूEमकेवqनच झालd पा[हजे. या c"ट�नd आपFया 

काय-jमप`�केवर असलेFया सव- !Aनांचा आपण सखोल आiण सवाaगीण @वचार करणd फार 

आवAयक आहे. लोकशाह� @वके)��करणाची ह� बाब अOयंत महOOवाची आहे असd माझd ठाम मत 

आहे. आiण nहणून या बाबतींत आnहांला कोणते[ह फेरबदल घाईनd करावयाच ेन�हते. @वशषेतः 

आपFया राZयांत अगोदरच �नर�नरा�या !कार�या लोकशाह� संBथा काय- कर�त असFयामुळd 

लोकशाह� @वकd ��करणा�या c"ट�नd पुढचd पाऊल टाक_यापूवy तOसंबंधी सव- !Aनांचा अOयंत 

बारकाईनd @वचार करणd आवAयक आहे असd आnहांला वाटलd आiण nहणून या सEमतीची नेमणूक 

कर_यांत आल�.  

 

आपण येथd जी चचा- करणार आहांत �तची आपFया अगंीकृत कायाaत आपFयाला बर�च मदत 

होईल या @वचारानd @वकd ��करण सEमतीनd हा पDरसंवाद घडवून आणलेला आहे. येथd होणा-या 



चचIमुळd आपFया Jानाचा आiण अनुभव सEमतीला जो लाभ Eमळेल Oयाचा �तला चांगलाच 

उपयोग होईल. nहणून आपणांस मला सांगावdसd वाटतd कhं, येथd होणार� चचा- खFुया आiण 

मोक�या मनानd होऊं ^या. आपFया मनांत कोणता[ह आडपडदा न ठेवतां आपले @वचार खFुया 

[दलानd आपण !दEश-त करा. आपणांस जे �नर�नराळे महOOवाच े!Aन सोडवावयाच ेआहेत Oयांपैकh 

कांह�ंचा उFलेख मीं केलाच आहे. ते�हां आपला अ:धक वेळ न घेतां या पDरसंवादांत आपण 

सवाaनीं उOसाहानd भाग घेऊन तो यशBवी करावा अशी मी आपणांस आ हाची @वनंती करतm.  

 

लोकशाह� @वकd ��करण सEमतीनd या पDरसंवादाचd उ^घाटन कर_यास मला बोला@वलd Oयाब}ल 

सEमतीच ेआभार मानून मीं हा पDरसंवाद सुq झाला असd जाह�र करतm व या पDरसंवादाला सुयश 

:च�ंततm. 

 

 

न�या जीवनाची साधनशिfत 

 

आज एक अOयंत महOOवाचा अहवाल या सभागहृासमोर चचIसाठtं ठेवतांना मला आiण मा�या 

सरकारला एक !कारचd मानEसक समाधान वाटत आहे. महारा"Y राZयाची Bथापना झाFयानंतर 

Zया कांह�ं !मुख !Aनांची जबाबदार� या सरकारनd Bवीकारल� Oयांत लोकशाह� @वकd ��करणा�या 

!Aनाचा अतंभा-व होतो. महारा"Y राZय Bथापनेनंतर दोनचार आठव�यांतच या !Aनांची सरकारनd 

चचा- सुq केल� व या कामासाठtं एक सEम�त Bथापन केल�. माननीय महसलूमं�ी �ी. वसंतराव 

नाईक या सEमतीच ेअ3य4 होते. आiण  ामीण @वकास मं�ी �ी. गाढे, Eश4णमं�ी �ी. 

बाळासाहेब देसाई, सरकार�या अथ-खाOयाच ेस:चव �ी. याद{, सरकार�या सहकार व  ामीण 

@वकास खाOयाच ेस:चव व ड�ेहलपमdट कEमशनर �ी. साठे, पुणd @वभागाच ेकEमशनर �ी. मो[हते 

हे सदBय होते. डoेयुट� ड�ेहलपमdट कEमशनर �ी. पी. जी. साळवी यांनीं सEमतीच ेस:चव nहणून 

काम पा[हलd. या सEमतीनd या अOयंत महOOवा�या !Aनांची गेले पाचसहा म[हने फार बारकाईनd 

छाननी व तपासणी केल� आiण या !Aनाशीं संबं:धत असणा-या सव- उप!Aनांचा सखोल अ�यास 

कqन अOयंत महOOवाच े�न"कष- असतील असा हा अहवाल सरकारला सादर केला. आभार मानले 

पा[हजेत nहणून औपचाDरकपणd मी या सEमतीच ेआभार मानतm आहd असd न�हे, तर या 

सEमती�या सदBयांनी Zया �यासंगी बु\ीनd आiण कत-�यबु\ीने या !Aनाचा खोल व सूHम 

अ�यास कqन हा अहवाल तयार केला Oयाब}ल या सभागहृाचा नेता या नाOयानd मी Oयांना 

ध)यवाद देतm, आiण Oयांच ेमनापासून आभार मानतm. 

 

या अहवालांत जीं मतd मांडलेल� आहेत आiण Zया योजना सुच@व_यांत आFया आहेत 



Oयां�यासंबंधानd या सभागहृाचd काय मत आहे ते अजमा@व_याकDरतांच ह� चचा- घडवून आण_यांत 

येत असFयामुळd या अहवाला�या गुणावगुणांसंबंधानd मी आतांच बोलणd युfत ठरणार नाह�ं. या 

सभागहृांत आiण सभागहृा�या बाहेर[ह या महOOवा�या !Aनांसंबंधीं चचा- झाFयावर, जd लोकमत 

�यfत होईल तd ल4ांत घेऊनच सरकारला Oयासंबंधीं अ�ंतम �नण-य �यावा लागणार आहे. आiण 

nहणून या अहवाला�या गुणावगुणांसंबंधानd, Oयांत �यfत कर_यांत आलेFया मतांसंबंधानd आiण 

Oयांत मांडलेFया योजनांसंबंधानd या सरकारनd अ^याप कांह�ं[ह मत बन@वलेलd नाह�ं. अथा-त ्

@वकd ��करणाचd मूळ तOOव या सरकारनd Bवीकारलेलd आहे यांत शंका नाह�ं. प4ीय cि"टकोनांतून 

या !Aनावर चचा- �हावी अशी या सरकारची इ�छा नाह�ं. मी Zया प4ाचा नेता आहd Oया प4ा�या 

सदBयांना या !Aनावर आपलd मत �यfत कर_याची पूण- मोकळीक आहे. प4ाचd असd कोणतd[ह 

बंधन या चचI�या वेळीं Oयां�यावर घाल_यांत आलेलd नाह�ं. @वकd ��करणाचd जd मूळ तOOव या 

सरकारनd Bवीकारलेलd आहे, Oया�या !काशांत @वकd ��करणाची आपल� योजना कोणOया Bवqपाची 

असावी यासंबंधीं खलु� चचा- या [ठकाणीं �हावी अशी आमची इ�छा आहे. मला अशी आशा आiण 

खा�ी आहे कhं, या सभागहृांतील सग�या प4ांच ेमा)यवर नेते आiण सदBय याच c"ट�नd व याच 

भूEमकेवqन या !Aनाची चचा- करतील. हा !ाथEमक खलुासा झाला. 

 

एकदोन !मुख गो"ट�ंब}ल मी जqर बोलूं इि�छतm. लोकशाह� @वकd ��करणाचा �नण-य Zया 

आम�या प4ानd घेतला आहे Oया प4ातफI  मी बोलत आहd. परंतु हा �नण-य कोणOया[ह प4ानd 

घेतलेला असो, एका !मुख गो"ट�चा आपणांस, @वचार करावयास पा[हजे. ती गो"ट nहणजे 

लोकशाह� तOOवाबरोबर Zया सामािजक आiण आ:थ-क उ[}"टांचा आम�या देशा�या सं@वधानांत 

उFलेख केलेला आहे तीं उ[}"टd आपण Bवीकारल�ं आहेत. या  सामािजक आiण आ:थ-क 

उ[}"टांचा Bवीकार केFयानंतर, लोकशाह�चd संघटनाOमक Bवqप कसd असावd हा एक अनुभवाचा 

!Aन आहे. परंतु लोकशाह�चा @वचार आiण आचार यांचा मेळ घाल_याचा या देशांत !ामाiणक 

!यOन हो_याची आवAयकता आहे. आपFया घटनdत लोकशाह�चd मूलभूत तOOव आपण Bवीकारलd 

असलd तर� जd नवीन समाजसू� आपणांला �नमा-ण करावयाचd आहे तd सव-सामा)य जनते�या 

[हताचd �हावd nहणून Oयाला लोकशाह� Bवqप कसd देतां येईल या c"ट�नd !यOन होणd अOयावAयक 

आहे.  

 

!Oय4 राZयकारभारा�या c"ट�नd, लोकशाह� संघटनांचd कृतीकरण कोणOया qपांत करावd यासंबंधीं 

सव- देशभर चचा- चालू आहे. या गो"ट�लाच अनुल4ून आnहांला पंचायत राZय �नमा-ण करावयाचd 

आहे, असd nहटले जातd. परंतु या शXद!योगा�या बाबतींत बरेच गैरसमज �नमा-ण झाले आहेत. 

कांह�ं लोकांना असd वाटतd कhं, पंचायतींची कFपना आपFया देशांत फार जुनी आहे. पण मी असd 

सांगूं इि�छतो कhं,  ामपचंायतींची कFपना आपFया देशांत जुनी असल� तर� आज�या काळांत 



�तला एक नवीन अथ- !ाoत झाला आहे. या शXद!योगा�या बाबतींत माझा �यिfतशः जो @वचार 

आहे तो असा कhं, आमचd जd  ामीण जीवन आहे तd संघ[टत कqन आnहांला एक नवd  ामीण 

जीवन �नमा-ण करावयाचd आहे.  ामीण जीवन व Oया जीवनाची संघटना nहटFयाबरोबर कांह�ं 

मंडळीं�या डो�यांसमोर भूतकाळाचd :च� उभd राहतd. परंतु मा�या नजरेपुढे केवळ भूतकाळांतीलच 

 ामीण जीवनाचd :च� उभd राहतd असd नाह�. अथा-त ्भूतकाळांतील Zया चांगFया गो"ट� आहेत 

Oयांचd जqर आकष-ण राहणार आहे. भूतकाळांतील चांगFया परंपरा आहेत Oयांचा @वसर पडून 

चालणार नाह�ं हे मला[ह मा)य आहे. परंतु Zया वळेीं  ामीण जीवन आiण पंचायत राZय या 

शXदांचा आपण उ�चार करतm Oया वेळीं एक गो"ट ल4ांत �यावयास हवी ती ह� कhं, आज 

द�ुनयेम3ये Zया न�या शिfत �नमा-ण झाFया आहेत आiण जd नवd साम�य- �नमा-ण झालd आहे 

Oया न�या शfतींनी आiण Oया न�या साम�या-नd आपFया सामािजक जीवनांत !वेश केला आहे. 

या शfतीं�या आiण साम�याa�या मदतीनd घडणारd उ^या�या नवीन  ामीण जीवनाचd मी एक 

:च� पाहत आहd.  ामपंचायत nहणजे कुठFया तर� nहाता-या माणसा�या नेतOृवाखाल�ं 

तुnह�आnह� चांगले या भावनdने काम करणार� एक संBथा अशा त-हेचd  ामपंचायतीचd :च� 

मा�या डो�यापुढd नाह�ं.  ामपंचायत nहटल� nहणजे मा�या डो�यापुढे नवीन त-हेचd Eश4ण 

आiण नवीन त-हे�या शिfत उ�या राहतात. 

 

खे�यापा�यांतून सहकार� चळवळ आज सव-� पसरत असून औ^यो:गक @वकासासाठt @व^युत 

शिfत दे_यासंबंधीच े@वचारच खे�यापा�यांत पोहmचत आहेत असd न�हे, तर या @वचारां�या 

पाठोपाठ @व^युत शfती[ह खे�यापा�यांत जाऊन पोहmचत आहे. Oयाच!माणd खे�यापा�यांतील 

जीवनावर फार महOOवाचा पDरणाम करणारd नागDरक जीवनाचd आकष-ण लोकांत �नमा-ण झालd 

आहे. �या Zया सव- शिfत �नमा-ण झाFया आहेत Oयांचा @वचार नजरेसमोर ठेवून  ामीण 

जीवनांतील लोकशाह� संघटना आnहांला उभी करावयाची आहे. 

लोकशाह� @वकd ��करणा�या पाठtमागचा हा मूळ @वचार, हा खरा @वचार आहे. आपFयासमोर जीं 

आ:थ-क आiण सामािजक उ[}"टd आहेत तीं कोणOया प\तींची संघटना �नमा-ण केल� असतां 

सा3य होऊं शकतील या c"ट�नd या देशांत जो @वचार झाला, Oया @वचारांतूनच लोकशाह� 

@वकd ��करणाचा माग- �नघाला. Oयाचबरोबर `�[टश अमदानी�या काळांत लोकशाह��या Zया !विृOत 

येथd �नमा-ण झाFया Oयांतील कांह�ं !विृOत हाताशीं धqन आपFया देशांतील लोकशाह�, सOते�या 

@वकd ��करणाने अ:धक मूलगामीं र�तीनd ग�तमान करतां येईल असा[ह एक @वचार !सूत झाला. 

@वकd ��करणा�या �या मूळ @वचाराचा @वBतार कर_यासाठtं गेFया चार-पांच वषा-त या देशांत अनेक 

त-हेची चचा- झाल�. Oयानंतर वेगवेग�या राZयांत  ामपंचायत राZया�या qपानd सOते�या 

@वकd ��करणाचा !योग सुq कर_यात आला. आतांपयaत राजBथान, म�ास आiण आंµ या राZयांत 

हा !योग सुq कर_यांत आला आहे. परंतु मला असd सांगावयाचd आहे कhं, अमfया [ठकाणीं 



अमकh गो"ट झाल� आहे nहणून लोकशाह� @वकd ��करण सEमतीनd Oया गो"ट�चd अनुकरण केलेलd 

नाह�ं. तशा त-हेचd अनुकरण करावd असा आ ह[ह आपण धरतां कामा नये. इतर राZयांत Oया 

c"ट�नd चाललेFया !योगाचd नुसतd अनुकरण न करतां Zया Oया @वभागांतील अनुभव, परंपरा 

आiण राZयकारभाराची पDरिBथ�त या गो"ट�ंचा @वचार कqन सEमतीनd हा अहवाल तयार केला 

आहे. Oयाच!माणd हा अहवाल तयार करतांना @वकd ��करणा�या !Aनाबाबत सEमतीकड ेआलेFया 

सूचनांचा @वचार[ह सEमतीकडून झालेला आहे. 

 

@वकd ��करणा�या !Aनासंबंधीं या राZयांत एकदोन त-हेच े@वचार!वाह व !विृOत आढळून येतात. 

Oयांतील एक @वचार!वाह असा आहे कhं, खे�यापा�यांतील  ामपंचायतींना सOता दे_याची फारशी 

आवAयकता नाह�ं. याचd कारण असd कhं, खे�यापा�यांतील  ामपंचायती �या �न�वळ अडाणी 

माणसां�या हातांत जाणा-या संघटना असून Oयांत थोडासा जातीयवाद व सरंजामशाह� विृOत आहे. 

Oयाच!माणd खे�यापा�यांत थोडdसे गुंड:गर�चd वातावरण[ह असतd. ते�हां @वकd ��करणामुळd अशा 

लोकां�या हातांत सOता गेFयास, काय घडले ते सांग_याची आवAयकता नाह�ं, परंतु मा�या मतd 

अशा !कारच ेजे @वचार �यfत केले जातात eकंवा @वचार मांड_याची ह� जी !विृOत आहे ती 

सामािजक जीवनाशीं सुसंगत नाह�ं. कारण या देशांत लोकशाह�ची वाढ करावयाची असFयास 

लोकशाह� @वकd ��करणाEशवाय दसुरा माग- नसFयामुळd @वकd ��करणासंबंधींचा �नण-य आपण थोडा 

3येयपूव-क घेतला पा[हजे. आiण या �नण-यानुसार  ामपंचायतींना अ:धक सOता दे_याचा !यOन 

झाला पा[हजे. 

 

@वकd ��करणा�या बाबतींत मीं मागd कांह�ं सूचना केFया होOया. Oयावेळीं मीं असd nहटलd होतd कhं, 

आnहांला सOतेचd @वकd ��करण करावयाचd आहे, सOतेचd @वसज-न करावयाचd नाह�ं. ह�च गो"ट अगद�ं 

सा3या भाषdत सांगावयाची झाल� तर असे nहणतां येईल कhं िज�यामुळd खदुा- �नमा-ण होईल अशा 

त-हेनd आnहालां सOतेची वांटणी करावयाची नाह�ं. कारण आnहांला Zया जबाबदा-या वाढवावया�या 

आहेत Oयांतील राZय चाललd पा[हजे ह� मु�य जबाबदार� आहे. या संदभा-त @वकासा�या Zया 

!मुख जबाबदा-या आहेत Oया कशा पार पाडतां येतील हd !ामु�यानd पा[हलd पा[हजे. यासंबंधीं 

जqर ती पाहणी कर_याचा अ:धकार आiण िजnमेदार� शासनाची आहे. ते�हां या c"ट�नd, 

 ामपंचायत ह� शवेटची संघटना आiण राZयसंघटना ह� सवाaत वरची संघटना या दोन 

संघटनां�या म3यd कोणOया आiण eकती संघटना असा�यात, Oयांच ेअ:धकार काय असावेत, 

Oयां�या मया-दा काय असा�यात, हा !Aन �नमा-ण होतो. या बाबतींत मतभेद हो_याची शfयता 

आहे. परंतु या गो"ट� ठर@वतांना दोन कसो�या आपण समोर ठेवFया पा[हजेत. या संघटनांना 

सOता [दल� पा[हजे हd �निAचत. पण ह� सOता सुपदू- करतांना कोणता उ}ेश आपFयासमोर असला 

पा[हजे याचा[ह @वचार !ामु�यानd आपण केला पा[हजे.  



 

सOतेच े@वकd ��करण होत असतांना राZय सरकारांनीं Bवीकारलेल�ं उ[द"टd ल4ात घेऊन या संघटना 

nहणजे Oया उ}ेशपूतyची साधनd बनल�ं पा[हजेत. अOयंत सावधपणd मी हd nहणत आहd. Zया 

प4ा�या हातांत राZय सरकार�या कारभाराचीं सू�d असतील Oया प4ा�या उ[}"टां�या पूतyचd 

साधन या संघटना बना�यात असा माझा मुळींच हेतु नाह�ं. @वकासाची जबाबदार� आपFयाला या 

संघटनांवर टाकावयाची आहे. सुिBथर शासनाची कFपना या पाठtमागची आहे. शांतता रा[हल�, 

कणखरपणा रा[हला तरच @वकासा�या योजना यशBवीपणd पार पडणd शfय आहे. या दोन 

कसो�या समोर ठेवून आपFयाला लोकशाह� @वकd ��करणाचा @वचार करावा लागेल. या दोन 

कसो�यांवरच आपFयाला सव- गो"ट�ंचा �नण-य �यावा लागणार आहे. सव-साधारणतः 

@वकd ��करणा�या पाठtमागची जी भूEमका मा�या मनाशीं मीं किFपलेल� आहे ती मीं या [ठकाणीं 

थोडfयांत सां:गतल� आहे. या अहवालावर�ल चचIला सु9वात कqन देतांना यापे4ा अ:धक कांह�ं 

सांगावd असd मला वाटत नाह�ं. या अहवाला�या qपानd अOयंत महOOवाचा मसुदा आपFयापुढd 

ठेव_यांत आलेला आहे. या अहवालावर मोकळेपणानd चचा- होऊन Oयांतून सरकारला �निAचतपणd 

माग-दश-न होईल अशा !कारची अपे4ा मीं बाळगतm. Oया c"ट�नdच माझ े@वचार मी सभागहृापुढे 

मांडले आहेत. 

 

 

सीमा !Aन 

 

मुंबई राZया�या �नEम-तीनंतर या राZया�या दv4ण आiण कांह�ं अशंीं पूव- भागाम3यd सीमेचा !Aन 

�नमा-ण झाला. सीमेचा हा !Aन कोणOया तOOवावर सोडवावा हा खरा महOOवाचा !Aन आहे. या 

बाबतींत आपल� बाजू मांड_या�या c"ट�नd या सरकारनd कांह�ं तOOवd �निAचत केल�ं आहेत. 

Oयांपैकh प[हलd तOOव सलगपणा nहणजे Zयाला इं जींत आपण 'काँ[ट�युइट�' nहणतm तd असून 

दसुरd तOOव बहुमत व सव-सामा)य जनमत हd आहे. आiण �तसरd तOOव nहणजे भाषे�या c"ट�नd 

लोकसं�येचा जाBतींत जाBत �यवहाय- आiण लहानांत लहान असा घटक जो खेडगेांव आहे Oयास 

मा)यता ^यावी हd आहे. या तीन तOOवां�या आधारावर आपल� बाजू मांड_याचd मुंबई सरकारनd 

ठर@वलd आiण Oया!माणd ती झोनल कौि)सलपुढd मांडल�[ह आहे. 

 

सीमेच ेहे !Aन @वचार@व�नमयानd, तडजोडीनd आiण सामोपचारानd सोड@व_याचा एक नवा !घात 

[हदंBुतान सरकार पाडू ंइि�छतd. आंµ आiण म�ास या राZयां�या दरnयान या त-हेचा एक !यOन 

यशBवी झाFयाची आपFयाला कFपना आहेच. ''पाटसकर �नवाडा'' nहणून Zयाचा उFलेख केला 

जातो तो ''पाटसकर �नवाडा'' या राZयां�या सीमे�या !Aनांतून तयार झाला आहे. nहणून या 



!Aनाची औपचाDरक र�Oया चचा- कर_यापे4ां अनौपचाDरक र�Oया चचा- झाल� तर ती अ:धक 

फलदायी होईल अशी या !Aनांशीं संबंध असणा-या सव- प4ांची समजूत असFयामुळd मुंबई व 

nहैसूर राZयांमधील सीमा@वषयक !Aन सोड@व_या�या c"ट�नd अनौपचाDरक !यOनांच ेप[हले पाऊल 

नुकतdच टाक_यांत आलd Oयावेळीं nहैसूर�या मु�य मं|यांशीं माझी जी चचा- झाल� Oया चचIम3ये 

आnह�ं या !Aना�या सव- बाजंूचा !ाथEमक @वचार केला. माझी अशी इ�छा आहे कhं, या 

सभागहृाम3यd या चचI�या बाबतींत �नण-याOमक असd कांह� बोललd जाऊं नये. कारण Zयां�याशीं 

आपण ह� चचा- करतm Oयां�या मनाम3यd हा !Aन सुटावा असा स¨ाव आहे हd गहृ�त धqनच 

आपFयाला काम करावd लागेल. आiण nहणून ह� चचा- पुढd चालू ठेव_या�या मागा-म3यd अडचण 

�नमा-ण होईल अशा !कारची कोणती[ह गो"ट आपFयाकडून होऊं नये अशी माझी इ�छा आहे.  

 

या !Aनासंबंधीं मला eकती अBवBथता वाटते असा एक !Aन उपिBथत केला गेला. अथा-त ्

अBवBथता मोज_याचd एखादd यं� �नघालd आहे कhं काय तd मला माह�त नाह�ं. परंतु या !Aनाची 

�नकड या राZय सरकारला वाटल� nहणूनच फार तांतडींने हा !Aन उपिBथत कर_याचd ठर@वलd 

गेलd आiण Oया!माणे या !Aनाकड े[हदंBुतान सरकारचd ल4 वेध_याचा शfय तो !यOन केला 

गेला. या बाबतींत आजपयaत काय घडलd आहे तd मीं थोडfयांत [द�दEश-त केलd आहे. यापे4ां या 

वेळीं अ:धक हeककत सांग_यासारखी नाह�ं nहणून सांगत नाह�ं. याम3यd, कांह� नवीन घडलd आहे 

आiण तd सभागहृापासून बाजूला ठेवावd eकंवा तd सभागहृाला समजंू नये, असा हेतु नाह�ं, परंतु 

कांह�ं गो"ट� अकारण बोलFया गेFया तर Oयामुळd �न"कारण अडचणी �नमा-ण होतात असा माझा 

अनुभव आहे. परंतु मी सभागहृाला सांगूं इि�छतm कhं, आnहांला या !Aनांब}ल ती± तळमळ 

वाटते, एवढdच न�हे तर सीमा @वभागाम3यd राहणारे जे मराठt भा@षक आहेत Oयां�या भावना या 

बाबतींत ती± Bवqपा�या आहेत याची[ह आnहांला जाणीव आहे. Oयांना या बाबतींत दैनं[दन 

अडचणी[ह सहन करा�या लागत असतील. या अडचणींतून Oयांची लौकरच मुfतता �हावी अशी 

आमची इ�छा आहे. 

 

राZयांत अकारण अFपसं�य �नमा-ण कqन Oयांच े!Aन �नमा-ण करावयाच ेआiण नंतर ते 

सोड@व_याचा !यOन करावयाचा याम3यd मा�या मतd कुठला[ह �यवहाय- शहाणपणा नाह�ं. या 

c"ट�नd कोणOया[ह राZयांत असे जे कृ`�म !Aन असतील ते कमी कर_याचा !यOन करणd तेथील 

राZयकOयाa�या c"ट�नd अOयंत यो�य आiण �यवहाय- ठरेल. आपल� मूळ बाजू या गो"ट�वरच 

आधाqन मांड_यांत आल� आहे. मला आशा आहे कhं, हा !Aन समजुतीनd सुटेल आiण हा !Aन 

समजुतीनd सोड@व_याचा !यOन कर_याखेर�ज दसुरा माग- नाह�ं. कारण एकरा"Y�यOवा�या 

भूEमकेवqन एकमेकांच ेगैरसमज दरू कqन समजुती�या मागा-नdच आnह�ं हे !Aन सोड@वलd 

पा[हजेत. 



 

मुंबई राZयाम3यd जो अFपसं�य कानडी समाज आहे Oया�या बाबतींत देखील याच धोरणाचा 

अवलंब कर_यास आnह� तयार आहmत. nहैसूर राZयांतील मराठt भा@षक या राZयांत परत यावेत 

अशी जे�हां आnह� मागणी करतो ते�हां या राZयांतील कानडी भा@षक �ततfयाच आनंदानd आiण 

मोक�या मनानd Oयां�या राZयांत परत जावेत अशीच आnह�ं Oयां�यासंबंधीं भावना ठेवल� आहे. 

ह�च cि"ट समोर ठेवून आnह�ं हा !Aन मांड_याचा !यOन केला आहे. 

 

आमचा सेनाप�त दसु-या प4ाला जाऊन Eमळाला अशा त-हेचा उFलेख येथd केला गेला. परंतु 

Zयांनीं असा उFलेख केला Oयांचd सेनापOय कर_याचा !यOन मीं कधीं केला नाह�ं. मी Oयांचा 

सेनाप�त होऊं इि�छत नाह�ं. मी सेनाप�त फfत माझा आहd आiण Zयांनी मला मानलd Oयांचा 

आहे. Zयांचा मी सेनाप�त होऊं इि�छत नाह�ं Oयांचd सेनापOय कर_याचा !यOन मी करणार नाह�ं. 

मा�या बु\ीला जd पटेल आiण मा�या भावनेला जd समजेल तd !ामाiणकपणानd आiण 

मोकळेपणांनd कर_याचा व सांग_याचा मी !यOन कर�न. आiण जी गो"ट घडले ती या सभागहृाला 

सांग_यानd या !Aनांच ेपाऊल पुढd पडणार आहे असd जे�हां मला वाटेल, ते�हां तशी ती सांग_याचा, 

सभागहृा�या नेतेपदा�या जबाबदार�ला अनुल4ून मी जqर !यOन कर�न. एवढ�च गो"ट मला या 

वेळी सांगणd शfय आहे.  

 

हd कर�त असतांना, हा !Aन सुट_यां�या c"ट�नd पु)हा एकदां मी सवाaना सबुर�चा सFला देऊं 

इि�छतm. हा एक पेश)सचा खेळ आहे, असd आपण समजा. पेश)स�या खेळांत जो जाBत दम 

धरतो तोच बहुतेक अखेर िजंकतो. आnह� तु9ंगांत असतांना असd nहणत असूं कhं, जो जाBत दम 

खावयाला Eशकतो तोच जाBत गम खाऊं शकतो. पु"कळ वेळां कठtण समBया सोड@वतांना 

शांतपणd आपलd nहणणd मांड_याचा !यOन कर_यानd !Aन सोडवावयाला मदत होते. अथा-त ्Oयानd 

!Aन सुटतोच असd मी nहणत नाह�ं. 

 

(@वधानसभा : १५ ए@!ल १९५८) 

 

हा महOOवाचा !Aन या स)माननीय सभागहृापुढd ठरावqपाने मांड_याची जी आवAयकता �नमा-ण 

झाल� आहे Oया पाठtमागे ब-याच काळचा इ�तहास आहे. Oयाची हeककत मी आज सभागहृासमोर 

मांडू ंइि�छतm. १९५५ साल�ं राZयपुनर-चनामंडळाचा अहवाल !Eस\ झाला आiण ते�हांपासून 

आजपयaत, सीमेचा हा !Aन महारा"Yा�या c"ट�नd अOयंत िज�हा�याचा !Aन nहणून च:च-ला जात 

आहे. Oयासंबंधानd लोकसभdत, या राZया�या उभय सभागहृात आiण बाहेर[ह अनेक वेळां चचा- 

झालेल� आहे. Oयाच चचI�या आiण �न"क@ष-त तOOवा�या अनुरोधानd, राZय-पुनर-चनेनंतर जd राZय 



अिBतOवांत आलd Oयानd या !Aनाकड ेपाह_याचा cि"टकोन Bवीकारला. या सीमा!Aनाबाबत मंुबई 

आiण nहैसूर या राZयांनीं, या दोन राZयांसाठtं जd @वभागीय मंडळ तयार कर_यांत आलd होतd 

Oयांत चचा- करावी, एवढdच न�हे तर अशी चचा- कqन तो !Aन सोड@वणd Oयांचd कत-�य आहे, असd 

मानलd गेलd होतd. 

 

१९५७ �या जूनम3यd या !Aनासंबंधीं मंुबई सरकारतफI  एक �नवेदन सादर कर_यांत आलd. आज 

या ठरावा�या अनुरोधानd @वभागीय मंडळापुढd या सरकारनd Zया तOOवाचा आ@व"कार कqन आपले 

nहणणd मांडलd होतd तd तOOव आiण आपण सादर केलेलd �नवेदन सभागहृासमोर ठेव_यांत आलd 

आहे, सभागहृा�या Bवाधीन कर_यांत आलd आहे. यावqन हd �निAचत होईल कhं, या !Aनासंबंधानd 

या सरकारनd आपल� भूEमका सव-सामा)य तOOवावर आधारलेल� आहे. अशा !कारd आपलd nहणणd 

@वभागीय मंडळापुढd मांडFयानंतर Zया कांह�ं चचा- झाFया Oयांचा �ोटक वOृता)त मी सभागहृाला 

सांगूं इि�छतm. 

 

हd �नवेदन सादर केFयानंतर Oयावेळच ेnहैसूर राZयाच ेमु�यमं�ी �ी. �नजEलगंoपा यां�याशीं 

प��यवहार सुq झाला. Oया वेळीं, या सग�या !Aनांतून कारवारचा !Aन सोडून ^या, बेळगांवचा 

!Aन सोडून ^या, �नपाणीचा !Aन सोडून ^या आiण बाकh�या !Aनांसंबंधी आपण ६० टfके 

लोकवBतीचd !माण धqन @वचार कqं, अशी �ी. �नजEलगंoपा यांनीं सूचना केल�. ह� गो"ट या 

सरकारला Bवीकारतां येणd शfयच न�हतd आiण Oया!माणd या संबंधांतील आपल� भूEमका सुBप"ट 

शXदांत या सरकारनd nहैसूर सरकारला कळ@वल�. एवढd कळ@वFयानंतर BवBथ बसून हा !Aन 

तेथdच सोडून देणd तर शfय न�हतd आiण तसा सोडून दे_यासारखा तो !Aन[ह न�हता. या 

!Aनाची कांह�ंतर� तड लावणd �नकडीचd होतd, आiण nहणून Oयाचा पाठपुरावा कर_याची या 

सरकारला आवAयकता वाटल�.  

 

या संबंधांत एक गो"ट मी !ामु�यानd सभागहृाला सांगू इि�छतm. !Aन सुट_याम3यd मूळ अडचण 

अशी आहे कhं, nहैसूर सरकारला या सीमा-!Aनासंबंधानd फारसा िज�हाळा वाटत नाह�ं. कारण 

१९५६ साल�ं भारतांतील राZयांची पुनर-चना झाFयानंतर nहैसूर राZयाला )यायानd जd Eमळावयास 

हवd होतd Oयापे4ां दहा टfके जाBतच Eमळालेलd आहे. nहैसूर राZयाची मागणी केवळ शंभरच न�हे 

तर एकशdदहा टffयानd पूण- झालेल� आहे. Bवाभा@वकपणd, हा जो वाद Bत !Aन आहे तो सुटला 

पा[हजे हd मा)य करणd nहैसूर सरकारला [हताचd वाटलd. Oयाच!माणd या !Aनाची सोडवणूक 

कर_यासंबंधानd Oया सरकारला फारसा िज�हाळा वाटला नाह�ं, वाटत नाह�ं ह� गो"ट खर� आहे. 

परंतु या सरकारची पDरिBथ�त तशी नाह�ं. या सरकारच े[हतसंबंध या !Aनांत गुंतलेले असFयामुळd 

हा !Aन सोड@व_या�या cि"टनd सगळे !यOन या सरकारला करावयाच ेहोते व करावयाच ेआहेत. 



पण हा !Aन समझोOया�या वातावरणांत, @वधायक !यOनां�या साहाªयानd सुटावा अशी या 

सरकारची इ�छा आहे.  

 

परंतु कोणता[ह !Aन समझोOया�या वातावरणांत, कटुतेची भावना �नमा-ण न होतां सुट_यासाठtं, 

Oया !Aनांशीं संबं:धत असणा-या दो)ह� बाजंूना Oया !Aनासंबंधाने िज�हाळा असावा लागतो, तो 

!Aन लवकर सुटला पा[हजे अशी �नकड असावी लागते. परंतु या !Aनांसंबधंानd दद́ुवानd तशी 

पDरिBथ�त नाह�ं. एवढdच न�हे तर हा !Aन लवकर सुटFयास Oयामुळd एका बाजूला अडचणी 

वाढ_याचा संभव आहे. अशा पDरिBथतींत सव- बाजंूनीं समतोलपणd @वचार कqन या सरकारला 

माग- काढावयाचा होता. Oयामुळd , nहैसूर राZयाच ेतOकाल�न मु�यमं�ी �ी. �नजEलगंoपा यांनीं मीं 

आOतांच सां:गतFया!माणd जे�हां उOतर [दलd, Oया वेळीं BवाEभमानाची प[हल� !�तejया अशी 

झाल� कhं, आता यापुढd चचा- कर_यांत कांह�ं अथ- नाह�ं, चचा- करतां कामा नये. परंतु असd nहणून 

भाग_यासारखd न�हतd. !Aन तर सोडवावयाचा होता. nहणून �ी. �नजEलगंoपा यां�याशीं मंुबईत 

झालेFया चचIतून जे�हां कांह�ं �न"प)न झालd नाह�ं ते�हां या सरकारनd असा @वचार केला कhं, 

दो)ह� राZयां�या मु�य मं|यांनी आपसांत चचा- कर_यापे4ां दो)ह� राZया�या मु�य :चटणींसांनीं 

या !Aनासंबंधानd आपसांत चचा- करावी. Oया!माणd मंुबई राZयाच ेOयावेळच ेमु�य :चटणीस �ी. 

पंजाबी यांना, nहैसूर राZया�या मु�य :चटणीसांशीं चचा- कर_याकDरतां मीं बंगलोरला पाठ@वले. 

परंतु Oया चचIतून[ह कांह�ं �न"प)न झालd नाह�ं. 

 

ह� चचा- १९५८ �या मे म[ह)यांत झाल�. Oयानंतर nहैसूर सरकार�या मं`�मंडळांत फेरबदल झाला 

आiण �ी. �नजEलगंoपा यां�या जागीं �ी. जOती हे nहैसूर राZयाच ेमु�यम�ंी झाले. साहिजकच 

या !Aनासंबंधीं �ी. जOती यां�याशीं चचा- करणd !ाoत होतd. या संबंधांत !थम मी सभागहृाला ह� 

गो"ट सांगू इि�छतm कh, मंुबई आiण nहैसूर या दोन राZयां�या सीमेसंबंधींचा वाद हा एक गौण 

!Aन आहे, eकरकोळ !Aन आहे अशी �ी. जOती यांची भूEमका आहे. �ी. जOती यां�याशीं ८ जुलै 

१९५८ रोजीं सीमा!Aनासंबंधानd माझी !थमतः चचा- झाल�. आमची चचा- सुq झाFयानंतर प[हFया 

पांच Eम�नटां�या आंतच �ी. जOती यांनी सांगून टाकलd कhं, तुnह� �नपाणी �या आiण हा !Aन 

सोडवून टाका. �ी. जOती यां�या पूवy मु�यमं�ी असणारे �ी. �नजEलगंoपा यांची तर तेवढd[ह 

^यावयाची तयार� न�हती. परंतु �ी. जOती यांनीं �नपाणी देतm असd nहण_याचा उदारपणा तर� 

दाख@वला. अथा-त ह� गो"ट मला पटणd शfयच न�हतd. मीं Oयांना Bप"ट सां:गतले कhं, मा�या 

सरकारतफI  मी तुम�याकड ेकांह�ं गांवांची Eभ4ा मागत नाह�ं. )यायानd आiण सव-मा)य अशा 

तOOवांना धqन जो कांह�ं !देश मुंबई राZयांत समा@व"ट �हावयाचा असेल तो घे_यास आiण 

Oयाच )यायानd जो !देश nहैसूर राZयांत जावयाचा असेल तो दे_यास मी या [ठकाणीं आलेलm 

आहे. तOOवाला आiण )यायाला धqन जीं गांवd अथवा जो भाग nहैसूर राZयांत जावयास हवा 



असेल तो तुnह� �या. इतकd  बोलणd झाFयानंतर आमची ती चचा- संपल�. 

 

या!माणd १९५८ साल�ं झालेFया या चचIवqन एक गो"ट Bप"ट झाल� कhं, हा !Aन सोड@व_या�या 

बाबतींत आम�या दोघांचा cि"टकोन सारखा नसFयामुळd हा !Aन @वभागीय मंडळाकड ेसmप@वला 

पा[हजे. मीं सु9वातीलाच सां:गतलd कhं या !Aनांसंबंधानd nहैसूर सरकारला फारसा िज�हाळा नाह�ं, 

हा !Aन सुटला पा[हजे अशी �नकड eकंवा गरज नाह�ं. कारण Oया सरकारच े[हतसंबंध या !Aनांत 

गुंतलेले नाह�ंत अशी पDरिBथ�त आहे. हा !Aन सोड@व_याची �नकड आiण गरज या सरकारला 

आहे. परंतु झालेFया वाटाघाट�ं�या फल�न"पOतीवqन या सरकारला हd कळून चकुलd कhं, या 

राZयां�या मु�यम|ंयांनीं चचा- कqन हा !Aन सुटणार नाह�ं. पDरिBथ�त काय होती हd, Zयांना 

Zयांना nहणून या !Aनाब}ल िज�हाळा आहे, Oयांनीं Oयांनीं नीट समजून घेतले पा[हजे आiण 

nहणूनच शfय �ततfया @वBतारानd मीं या !Aनाची पूव-पी[ठका सां:गतल�. या !Aनानd काय काय 

वळणd घेतल� Oयाचा हा आजपयaतचा इ�तहास आहd. जे�हां �ी. जOती असd nहणतात कhं हा !Aन 

गौण आहे असd समजून चचा- करा, ते�हां Oयाचा अथ- हाच कhं, ह� मागणी मंुबई सरकारने सोडून 

^यावी. या गो"ट�ला मंुबई सरकार आiण मी कधीं[ह मा)यता देऊं शकणार नाह�ं. हा !Aन गौण 

आहे हे आnहाला मुळींच मा)य नाह�ं. हा !Aन आnहांला )यायाने आiण समजुती�या वातावरणांत 

सोडवावयाचा आहे आiण तसा तो सुटेल अशी आnहांला आशा आहे. अमुक इतfया अवधी�या 

आंत तो सुटेल अशी खा�ी दे_याकDरतां मी हा ठराव घेऊन आपFयासमोर उभा रा[हलेला नाह�ं. हा 

!Aन सोड@व_याची आiण तो )यायानd सोड@व_याची इ�छा मा� !खर आहे. परंतु तो के�हां सुटेल 

हd सांगणd मी इ�तहासा�या Bवाधीन करणार आहd. अथा-त ्इ�तहास हा मनु"य आपFया कतृ-Oवानd 

घडवीत असतो हd मला मा)य आहे. परंतु तd कतृ-Oव @वधायक असावd लागतd एवढ�च उपसूचना मी 

Oयाला सुच@वतm.  

 

या !Aनाची पाAव-भूEम मीं थोडfयांत सभागहृासमोर ठेवल� आहे. या !Bतावा�या ^वारd हा !Aन 

आज या सभागहृांत उपिBथत कर_याचd कारण !Bतावांतच Bप"ट कर_यांत आलेलd आहे. मुंबई 

राZयाची पुनर-चना कर_याचा !Aन आज पु)हा एकदां �नमा-ण झालेला आहे. ते�हां या वेळेला 

मुंबई राZया�या दv4ण सीमेवर�ल वाद Bत भागासंबंधींचा हा !Aन जर सुटला तर एका फार 

मो�या जनसमूहाला )याय EमळाFयाच ेसमाधान लाभणार आहे. आiण nहणून या वेळेला हा !Aन 

सुटावा अशी मा�या मनाची अपे4ा आहे, इ�छा आहे. या !Aनासंबंधानd गेFया द�ड वषाaत जd 

वातावरण या राZयांत �नमा-ण झालd आहे तd भारत सरकारपुढd येणे आवAयक आहे या हेतूनd मीं 

हा ठराव आणलेला आहे. 

 

माझी Bवतःची भावना अशी आहे कhं, या !Aनाची कmडी-Bटेलमेट-होतां उपयोगाचd नाह�ं. कोठd  तर� 



हा !Aन मोकळा ठेवला पा[हजे, Oयाची सोडवणूक कर_यास वाव ठेवला पा[हजे, Oयाचा सारखा 

पाठपुरावा केला पा[हजे अशी पDरिBथ�त आहे. हा !Aन लवादाकड ेसmपवावा अशी[ह एक 

अनौपचाDरक सूचना समोर आल� होती आiण लवादापुढd !Aन ने_यांतील धोका पOकqन[ह मीं 

लवाद नेम_या�या तOOवाला मा)यता [दल� होती. अथा-त ्पाटसकर �नवा�या!माणेच या !Aनाचा 

उलगडा कर_यांत यावा अशीच भूEमका या सरकारतफI  लवादापुढd मांड_यांत आल� असती. ख}ु 

पाटसकर �नवाडा हाच एक लवादानd [दलेला �नकाल आहे आiण nहणून लवादाची सूचना मीं 

तOOवqपाने Bवीकारल� होती. परंतु दसु-या बाजूतफI  �तला नकार दे_यांत आला.  

 

Oयानंतर भारत सरकारनd nहैसूर आiण मंुबई सरकारांना अशी एक सूचना केल� कhं, दो)ह� बाजूच े

दोन दोन सदBय असणार� एक म3यBथ सEम�त-मी�डएशन कEमट�-�नमा-ण करावी व �त�या 

माफ- त हा !Aन सोडवावा. कोणOया[ह !कारd कां होईना, परंतु हा !Aन सुटावा अशी माझी इ�छा 

असFयामुळd मीं म3यBथांची सEम�त नेम_याची सूचना Bवीकारल�. या राZयातफI  दोन नांवd 

सुचवावयाचीं होतीं. मीं असा @वचार केला कhं, हा !Aन सोड@व_याकDरतां Zया पाटसकर 

�नवा�याचा आधार घेतला जावा असा आमचा आ ह आहे तो �नवाडा देणा-या �ी. पाटसकर 

यांचdच नांव मी म3यBथ nहणून कां सुचवूं नये? ते�हां �ी. पाटसकर यांचd नांव मीं सुच@वलd. 

आiण ते एका राZयाच ेग�हन-र असतांना[ह भारत सरकार�या परवानगीनd Oयांनीं म3यBथाचd काम 

कर_याचd कबूल केलd. nहैसूर सरकारतफI [ह दोन नांवd सुच@व_यांत आल�ं. आजपयaतची ह� 

पDरिBथ�त आहे. आतां या सEमतीनd करावयाचd काय हा !Aन �नमा-ण झाला. सु9वातीला अशी 

कFपना होती कhं, Oयांनीं @वभागीय मंडळापुढd अहवाल सादर करावा. परंतु nहैसूर सरकारकडून 

असd सुच@व_यांत आलd कhं, या सEमती�या सभासदांनी आपापFया सरकार�याच मु�य मं|यांकड े

अहवाल सादर करावा. माझी Bवतःची Oयाला[ह तयार� होती. कारण या !Aनाच ेBवqप आiण 

)याय पाह_याचा !यOन केFयानंतर जर चार शहाणीं माणसd Oयाचा @वचार करतील तर Oयांना 

)याय टाळतां येणार नाह�ं अशी माझी मूळ भावना आहे. Oयानंतर या म3यBथ सEमतीपुढd 

@वचाराथ- बाबी काय असा�यात याब}ल चचा- सुq झाल�. nहैसूर सरकारतफI  असा आ ह धर_यांत 

आल� कhं, या सEमतीनd जी चचा- करावयाची ती गौण !Aनांसंबंधींच करावयाची आहे असd गहृ�त 

धqन चचा- केल� पा[हजे. nहणजे गाडी पु)हा मूळपदावर गेल�. आiण nहणून Oयांना आnहांला 

सांगावd लागd कhं, ह� भूEमका आnह� Bवीकाqं शकत नाह�ं. वाटFयास @वचाराथ- बाबी न देतां या 

सEमतीनd चचा- करावी आiण माग- सुचवावा असd मीं सां:गतलd. कारण हा गौण !Aन आहे असd 

जmपयaत nहैसूर सरकार nहणत न�हतd तmपयaत वाटेल Oया गो"ट�ला माझी तयार� होती. nहैसूर 

सरकारचीं दोन माणसd आiण मंुबई सरकारचीं दोन माणसd अशा चौघांनी या !Aनांची चचा- कqन 

आपला अहवाल भारत सरकारला सादर केFयानंतर भारत सरकार Oयाचा @वचार करणार असेल 

तर Oयाला माझी तयार� होती. आतां Zया @वभागीय मंडळापुढd हा !Aन आnह� मांडणार होतो तd 



@वभागीय मंडळ नवीन मंुबई राZय@वभाग @वधेयकानुसार संपु"टांत येणार आहे. Oयाखेर�ज 

म3यंतर�ं Zया घटना घडFया Oयामुळd[ह हा !Aन लोकां�या पुढd मांड_याची आवAयकता �नमा-ण 

झाल� आiण nहणून हा ठराव मीं सभागहृापुढd मांडला आहे. 

 

या एकंदर !Aना�या बाबतींत सरकारची जी भूEमका आहे ती भूEमका आiण Zया तOOवांना धqन 

हा !Aन सोड@व_यांत यावा असd सरकारला वाटतd तीं तOOवd कd � सरकारकड ेजो खEलता 

पाठ@व_यांत आला आहे Oयाम3यd Bप"ट कर_यांत आल�ं आहेत. Oयाचा सारांश या खEलOयांतील 

पDर�छेद ९ म3यd दे_यात आला  आहे. तो असा : 'मंुबई व nहैसूर राZयांमधील सीमा मु�यतः 

भा@षक तOOवावर ठर@व_यांत आल� असFयामुळd या सीमेवर�ल !देशा�या पुनर-चनेसाठt 

(Readjustment) भा@षक एकसंधपणाचdच तOOव माग-दश-क तOOव nहणून Bवीकारलd पा[हजे. 

यासंबंधीं यो�य ते अ:धकार Zयां�याकड ेसुपूद- केले असतील Oयांनीं भा@षक अFपसं�याकांचा !Aन 

अOयंत मामुल� Bवqपाचा राह�ल याच c"ट�नd ह� सीमा �निAचत करणd हd Oयांचd Bप"ट कत-�य 

आहे. अशा !कारd सीमा �निAचत कर_यासाठtं, िजFहा, तालुका eकंवा सक- ल हा आधारभूत एकाOम 

घटक धरतां येणार नाह�ं. nहणून आवAयक असेल ते�हां लोकवBतीचा !ाथEमक घटक जd खेडd 

Oयावरच अवलंबून राह_याची शवेट�ं आपल� तयार� असल� पा[हजे. कोणOया[ह !कारच ेबेट eकंवा 

भूप�ा न राहतां केवळ संल�न असणा-या !देशापुरतीच ह� सीमा �निAचत होऊं शकेल हd अगद�ं 

उघड आहे. Oया Oया भागांतील बहुसं�य लोक जी भाषा बोलतात तीच भाषा असणा-या राZयांत 

Oयांचा समावेश �हावा अशा !कारचd तOOव जर� सीमा�निAचत करतांना आपण गहृ�त धरलd असलd 

तर�, एखा^या @वEश"ट [ठकाणीं कांह�ं पुरेशा सबळ कारणांमुळे Oया@व9\ जा_याचा !संग आला 

तर Oयासाठtं मुभा राहावी. अशा !कार�या कारणांम3यd भौगोEलक एकता, आ:थ-क साहचय- व 

शासनाOमक सौकय- यांचा समावेश होतो.' या खEलOयांत  :थत केलेFया तOOवांचा आiण 

भूEमकेचा हा सारांश आहे. आiण हा जो ठराव मीं या सभागहृापुढd मांडला आहे Oया�या ^वारd, 

Zया भूEमकेवर आiण तOOवांवर हा खEलता आधारलेला आहे Oया भूEमकेसाठt आiण तOOवांसाठtं 

मी या सभागहृाचा पा[ठंबा मागत आहd.  
 

मागd मा�याकड ेया !Aनांबाबत Eश"टमंडळ आलd होतd. ते�हा हा !Aन कधीं सुटेल Oयाची नfकh 

तार�ख मला सांगतां येणार नाह�ं असd मीं nहटलd होतd. कारण सा4ाOकार झालेला eकंवा 

भ@व"यवाद� असा कोणी मी नसून इ�तहासाचा नीट अ�यास करणारा एक @व^याथy मा� मी आहd. 

ते�हां अमूक एका तारखेपयaत अमूक एक गो"ट होईल असd मी कसd सांगूं ? हा !Aन मला सुटला 

नाह�ं, भारत सरकारला[ह सुटला नाह�ं इतका तो Zवलंत आiण िजवंत आहे आiण nहणूनच तो 

सुटFयाEशवाय राहाणार नाह�ं. 
 



हd सांगत असतांना मला एका गो"ट�ची काळजी घेतल� पा[हजे. �या भावना �यfत कर�त 

असतांना कानडी जनते�या संबंधी आम�या मनांत कोणOया[ह !कार�या @वरोधी भावना नाह�ंत. 

�ी. जOतींचा उFलेख येथd कर_यांत आला असला तर� तो Eम�Oवा�या भावनेनdच कर_यांत आलेला 

आहे. �नदान माझ ेआiण Oयांच ेमै�ीच ेसंबंध आहेत. हा ठराव मांडFया नतंर[ह मी हd सांगूं 

इि�छतm कhं, मंुबई सरकार आiण nहैसूर सरकार या दोन सरकारां�या इ¤तीचा हा !Aन नसून 

�या दोन राZयांतील कांह�ं @वभागांतील जनते�या मागणीचा आiण )यायाचा हा !Aन आहे. �या 

भावनेनdच �या !Aनाकड ेआपण पा[हलd पा[हजे. nहैसूर सरकारनd[ह �या cि"टनdच �या !Aनाचा 

@वचार करावा असd मी सांगूं इि�छतm. 
 

Zया हेतूनd आiण भावनेनd मीं हा !Aन या सभागहृांपुढd मांडला आहे तो हेतु आiण ती भावना 

ल4ांत घेऊन उपसूचनांचा आ ह न धरतां हा ठराव सभागहृानd एकमतानd Bवीकारला तर हा !Aन 

सोड@व_यास मदत होणार आहे. nहणून सभागहृ हा ठराव एकमतानd Bवीकार�ल अशी मी अपे4ा 

करतो. 

 

(@वधानसभा : ११ माच- १९६०) 

 

दv4ण सीमे�या या !Aनाब}लची आपल� भूEमका आपण एकमतानd ठराव पास कqन अगद�ं 

�नःसं[द�धपणd मांडल� आहे. या बाबतींत आम�या भावना eकती ती± आहेत हd[ह आपण या 

!Bतावा�या qपानd �यfत केलd आहे. हा !Aन आम�या िज�हा�याचा, अगOयाचा व तांतडीचा आहे 

असd आnह� मानतm. आपल� ह� मागणी आnह� भारत सरकारपुढd मांडल� आहे. अथा-त ्हा !Aन 

िजतfया गतीनd सुटावा अशी आपल� व या सरकारची इ�छा होती �ततfया गतीनd तो सुटंू 

शकलेला नाह�ं ह� वBतुिBथ�त आहे. परंतु आपण वBतुिBथतीला धयैा-नd तmड [दलd पा[हजे. हा !Aन 

कसा सोडवावा हा आता खरा महOOवाचा !Aन आहे. आम�या स)माननीय @वरोधी Eम�ांपैकhं 

कांह�चd nहणणd, हा !Aन सोड@व_यांसाठtं आपण रािजनामे [दले पा[हजेत असd आहे, तर 

Oयां�यापैकhंच दसु-यांचd nहणणd असd आहे कhं, हा !Aन सोड@व_यासाठtं आपण रािजनामे दे_याची 

मुळींच ज9र�ं नाह�ं. अथा-त ्Oयांचd नेमकd  nहणणd काय आहे तd मला माह�त नाह�ं. Oयांनी तसd तd 

Bप"टपणd जाह�र केलेलd नाह�ं. परंतु या !Aनावर रािजनामे ^यावे असd Oयांच ेnहणणd नाह�ं असd 

मी समजतm. तथा@प मला असd nहणावयाचd आहे कhं, Oयांना काय करावयाचd आहे तd Oयांनीं 

मा�या कर_यावर अवलंबून ठेवूं नये. Oयांना काय करावयाचd आहे तd Oयांनीं करावd आiण मला 

काय करावयाचd आहे तd मी कर�न. 

 

मघाशीं मला आठवण कqन दे_यांत आल� कhं, आमचd राZय भारताचd एक छोटd घटक राZय 



आहे. मला[ह स)माननीय सभासदांना आठवण कqन ^यावयाची आहे कhं, आपलd महारा"Y राZय 

हd एका मो�या देशाचd घटक राZय आहे, एवढdच न�हे तर अशा दोन घटक राZयांमधील !Aन 

सोड@व_या�या Zया कांह�ं मया-दा असतात Oया सांभाळून आnहांला आमच े!Aन सोडवावयाच े

आहेत. आतांच सांग_यात आलd कhं, रािजनामे ^या आiण एक !कारचा पdच!संग �नमा-ण करा. 

मला Oयांना @वचारावयाचd आहे कhं पdच!संग �नमा-ण करा nहणजे काय करा ? आnह� रािजनामे 

^यावे असd जd Oयांचd nहणणd आहे Oयामागील हेत ुआnह�ं अ:धकारापासून दरू हटावd असा नाह�ं 

असd मी मानतm. समजा, आnह�ं Oयां�या nहण_या!माणd रािजनामे [दले nहणजे एका शासनानd 

आपल� जबाबदार� टाकून [दल� तर काय होईल ? आnह� असा पेच!संग �नमा-ण कर_याचा 

!यOन केला तर आnह� महारा"Yा�या !गती�या आड येत आहmत असd होईल. हा !Aन 

सोडवावयाचा असेल तर महारा"Yांत लोकशाह� राजकारण झालd पा[हजे. आnहाला जसा 

महारा"Yा�या सरह}ीचा !Aन सोडवावयाचा आहे Oयाच!माणd आnहांला महारा"Yा�या अतंग-त 

!Aनांची[ह उकल करावयाची आहे. परंतु अशा !कारd जर रािजनाnयांचा आnह�ं आ�य घेतला तर 

एक !कारची लxयाची भावना �नमा-ण कर_यासांरखd होईल. लxयाची भावना �नमा-ण केFयाEशवाय 

जनतेचा आnहांला पा[ठंबा Eमळणार नाह�ं असा कांह�ं लोकांचा समज झालेला आहे. मला Oयांना 

एकच गो"ट सांगावयाची आहे कhं या !Aनामागd Oयांनीं जी डावबाजी चाल@वल� आहे ती सोडून 

^यावी. मागd जd चाललd तdच आतां[ह चाल@व_याचा !यOन Oयांनीं कqं नये. कोणOया[ह !Aनामागd 

जो संदभ- असतो तो ल4ांत घेऊन Oया !Aनासंबंधींचd धोरण ठर@व_यांत आलd पा[हजे. ह� माझी 

भूEमका असून ती मी सभागहृापुढे मां�डत आहd. मी मा�या मागा-नd जाणार आहd आiण मला 

आशा आहे कhं या मागा-नेच हा !Aन सोड@वतां येईल. 

 

आम�यावरच हा !Aन सोड@व_याची जबाबदार� आहे असd नाह�ं, तर म3यवतy सरकारांत जी 

मंडळी आहे Oयांना[ह हा !Aन सोडवावयाचा आहे. Oया c"ट�नd राZयपाल महोदयांनीं आपFया 

भाषणांत मूलभूत Eस\ांतांचा उFलेख केला आहे. हा !Aन तडजोडीनd आiण सवाa�या समाधानानd 

म3यवतy सरकार सोडवील अशी आnहांला आशा आहे. समाजवाद� आiण सEमतीमधील मा�या 

Eम�ांचा यापे4ां �नराळा माग- असेल, तर Oयांनीं आपFया मागा-नd जावd; मला Oयाब}ल कांह�ं 

nहणावयाचd नाह�ं. परंतु Oयांना मी सFला देईन कhं Oयांचा माग- यो�य नसून Oया मागा-नd हा !Aन 

सुट_यास मदत हो_याऐवजी अडथळेच �नमा-ण हो_याचा संभव आहे. 

 

या !Aना�या कmडींतून माग- काढ_यासाठtं राZययं�णेपासून अEलoत असणा-या चौघा सदBयांची 

सEम�त आतां नेम_यांत आल� आहे. आम�या माग_या काय आहेत, Oयां�या माग_या काय आहेत 

याचा @वचार कqन वBतुिBथ�त�न"ठ cि"टकोनांतून या !Aनाकड ेया सEमतीला पाहतां येईल. चौघा 

सदBयां�या सEमतीची Bथापना झाFयामुळd या !Aनाची जी �नरगांठ झाल� होती ती सुरगांठ 



हो_यास सु9वात झाल� आहे, असd nहणावयास �नदान मला तर� हरकत वाटत नाह�ं. कोणी कांह�ं 

nहणो, पण माझी Bवतःची खा�ी आहे कhं हा !Aन सुटेल तर याच मागा-नd सुटेल. OयाकDरतां 

इतर अ)य माग- नाह�ंत. या मागा-ला कोणी वाईट nहणो वा चांगलd nहणो, परंतु माझा @वAवास 

Oयामुळd कमी होणार नाह�ं वा वाढणार नाह�ं. सुरगांठ हो_याची ह� सु9वात आहे. परंतु पुढd काय 

होईल, कोणती िBथ�त �नमा-ण होईल, सEमतीचा �नण-य काय होईल असले !Aन @वचारणd nहणजे 

भ@व"य @वचार_याचाच !कार आहे. 

 

माझ ेकांह�ं @वरोधी प4ीय Eम� मला @वचारतात कhं, हd सव- संपणार कधी ? खरd nहणजे 

लोकमताची सांगड घाल_याचा हा !Aन आहे. या राZयांत आiण Oया राZयांत, दो)ह� बाजंूना या 

!Aनासंबंधीं जd परBपर@वरोधी लोकमत �नमा-ण झालेलd आहे Oया लोकमतांतील @वरोध आnहांला 

नाह�ंसा करावयाचा आहे, दो)ह� लोकमतांची सांगड घालावयाची आहे. परBपर कटुता न"ट कqन 

हा !Aन खेळीमेळी�या वातावरणांत सोड@व_याकDरतां यो�य ती पाAव-भूEम आnहांला �नमा-ण 

करावयाची आहे. सीमेसंबंधीं�या !Aनाचd Bवqप इतर !Aनांपे4ां कांह�सd वेगळd असतd. Zया दोन 

राZयांत हा !Aन �नमा-ण होतो Oया दो)ह� राZयांतील जनते�या भावना परBपर@वरोधी 

cि"टकोनांत या !Aनावर @वभागलेFया असतात. कोणा एका प4ाचीच ह� पDरिBथ�त असते असd 

नसून सव-च प4ांची ह� पDरिBथ�त असते. सीमे�या !Aनासंबंधानd Zयाला ''हॉDरझॉ)टल अडँ 

�ह[ट-कल िBoलट'' असd इं जींत nहणतां येईल असd वातावरण दो)ह� राZयांत �नमा-ण झालेलd 

असतd. काँ ेस प4ाचd सरकार या राZयांत आiण Oयाच प4ाचd सरकार nहैसूर राZयांत असतांना[ह 

दो)ह� सरकारांत मतभेद �नमा-ण �हावा याब}ल आAचय- �यfत केलd जातd. परंतु दो)ह� राZयांत 

काँ ेस प4ाEशवाय जे इतर प4 आहdत Oयां�यांत तर� या !Aनावर एकमत आहे काय ? मुळीच ं

नाह�ं. या राZयांतील कnयु�नBट आiण Oया राZयांतील कnयु�नBट, या राZयांतील !जासमाजवाद� 

आiण Oया राZयांतील !जासमाजवाद�, या राZयांतील जनसंघीय आiण Oया राZयांतील जनसंघीय, 

या राZयांतील [हदंमुहासभावाद� आiण Oया राZयांतील [हदंमुहासभावाद�, या सव- प4ांत या 

!Aनावर मतभेद आहेत. मीं मघाशीं सां:गतFया!माणd एक !कारचd ''हॉDरझॉ)टल अडँ �ह[ट-कल 

िBoलट'' या !Aनावर तयार होत आहे.  

 

हd जd लोकमत तयार झालेलd आहे अथवा होत आहे Oयांत जाBत संघष- कसा �नमा-ण होईल असा 

!यOन कर_याऐवजीं Oयांत एकवाfयता कशी येईल यासाठtच !यOन करणd फार ज9र�चd आहे. मी 

एक �यवहार� मनु"य आहd आiण याच cि"टकोनांतून मा�यापुढd असणा-या !Aनांचा मी @वचार 

करतm. आम�यापुढे जे !Aन �नमा-ण झाले आहेत Oयांतून आnहांला माग- काढावयाचा आहे. हा 

!Aन सोड@व_या�या बाबतींत या शासनानd जो माग- अनुसरला आहे Oयाखेर�ज अ)य कोणOया[ह 

मागा-नd जाऊन हा !Aन सुटणार नाह�ं, सुटणार नाह�ं, सुटणार नाह�ं, असd मी `�वार nहणतm. इतर 



मागाaनी हा !Aन सुटेल असd nहणणारे Bवतःची फसवणूक कर�त आहेत; आiण जनतेची फसवणूक 

कर�त आहेत आiण सवाaत जाBत फसवणूक सीमा भागांतील जनतेची कर�त आहेत. सीमा 

भागांतील जनतेची पDरिBथ�त मी ओळखतm. जर माझा आवाज सीमा भागांतील जनतेपयaत 

पmचणार असेल तर मी Oयांना @वAवासानd सांगूं इि�छतm कhं महारा"Yाचd शासन हा !Aन 

सोड@व_याकDरतां जो माग- अनुसर�त आहे Oयाच मागाaने हा !Aन सुटेल. मला अथा-तच कFपना 

आहे कhं, केवळ आnह�ं येथd भाषणd कर_यानd Oयांना समाधान Eमळणार नाह�ं. कारण Oयांना 

!Oय4 भोगावd लागत आहे, Oयां�या सहनशीलतेची पराका"ठा झालेल� आहे. परंतु नुसOया 

भावने�या आहार�ं जाऊन[ह हा !Aन सुटणार नाह�ं. तो सोड@व_याकDरतां आnहांला @वचाराचा 

आ�य घेतला पा[हजे. आiण nहणूनच सव- गो"ट� Bप"टपणd सांगणd माझd कत-�य आहे. काळा�या 

पुढd आnह� कांह�ं धावंू शकत नाह�ं. nहणूनच पुढd काय िBथ�त येईल हd सांगणd अशfय आहे. परंतु 

माझी !ामाiणक भूEमका महारा"Yांतील जनतेपुढd , सीमा भागांतील जनतेपुढd आiण या स)माननीय 

सभागहृापुढd ठेवणd माझ ेकत-�य आहे. मला !ामाiणकपणd वाटतd कhं, रािजनामे देणd अथवा 

सOया ह करणd हे माग- �ेयBकर नाह�ंत Oयांना राजकhय प4ांतील BपधIच ेBवqप येईल. 

 

(@वधानसभा : १३ जुलै १९६०) 

 

हा !Aन सुट_यांत [दरंगाई होत आहे असा @वरोधी प4ांकडून आरोप कर_यांत आला. परंतु 

[दरंगाई न होतां दसु-या कोणOया मागा-नd हा !Aन सुटंू शकेल हd Oयांनीं सांगावयास पा[हजे होतd. 

�या बाबतींत चळवळ केल� पा[हजे असd सांग_यांत आलd. पण तो आमचा माग- नाह�ं. मी �या 

शासनाचा !मुख असतांना दसु-या शासना�या @व9\ चळवळ करावी nहणजे दोन राZयांम3यd 

लढाई करावी, हd मा)य करणd कठtण आहे. उलट असd बोललd जातd कhं परकhयांचd आjमण होतd 

तेथd[ह लढाई कqं नये. कnयु�नझम हा कधीं आjमक होऊं शकत नाह�ं असे या लोकांचd nहणणd 

आहे. मग [हदंBुतानम3यd हा धोका कां पOकरावा ? आnह� सव- एकाच देशाच ेनागDरक आहmत 

आiण एकमेकां�या खां^याला खांदा लावून भारता�या Bवातं|यासाठtं लढलm आहmत. Oयां�यात 

आiण आम�यांत एका !Aनाब}ल मतभेद आहे. Oया बाबतींत ते @वचार कर_यास !थम तयार 

न�हत,े पण आतां ते @वचार कर_यास तयार झाले आहेत. ते�हां Oयांची !ejया उOतेिजत 

कर_याऐवजीं दांडगाई करा eकंवा लढा करा, हd nहणणd बरोबर होणार नाह�ं. मला बेळगांवहून कांह�ं 

माणसांची आज[ह रागाचीं प�d येतात. या बाबतींत [दरंगाई होते असd Oयांनीं nहटलd तर मी समजूं 

शकतm. परंतु राजकhय नतेे [दरंगाई होते असd nहणतात ते�हा Oयां�यावर िजnमेदार� येते. हा जो 

!Aन आहे तो दोन राZयांमधील !Aन आहे. आपFयाला माह�त आहे कhं, दोन राZयांम3यd Zया 

वेळीं मतभेदाचा !Aन �नमा-ण होतो Oया वेळी अ�ंतम शfती कोणती वापरावयाची हा धोरणाचा 

!Aन आहे. Oयासाठt कांह� तर� तOOव �निAचत केलd पा[हजे. आnह�च फfत तOOवानd काम करतm 



आiण तOOवानd वाग_याचd काम दसु-या बाजूनd होत नाह�ं, असd nहणावयाचd कांह� कारण नाह�ं. 

तOOवा!माणd वागतांना दोन राZयांम3यd जे !Aन �नमा-ण होतात ते समझोOयानd, तडजोडीनd eकंवा 

जाBतींत जाBत )यायालयामाफ- त सोड@वणd हाच माग- आहे. 

 

(@वधानसभा : ७ फे�ुवार� १९६१) 

 

स)माननीय सभासदांनीं Zया आ हानd आपले @वचार मांडले तो आ ह मी समजूं शकतm. Oयां�या 

या बाबतींतील भावना मी समजंू शकतm. पण एका स)माननीय सभासदांनी जो वाक�या बोटाचा 

Eस\ांत सां:गतला Oया�याशीं मी सहमत होऊं शकत नाह�ं. आnहांला कोणा�या बरणींत बोट 

घालावयाचd नाह�ं, तर आnहांला आमची बरणीच परत �यावयाची आहे. आnहांला कोणाकड ेवाकड े

बोट करावयाचd नाह�ं कhं वाकडी नजर टाकावयाची नाह�ं. आnहांला सगळd )यायानd आiण 

सरळपणानd करावयाचd आहे. चळवळीची �नदंा कर_यांत येते असd nहटलd जातd. मला चळवळीची 

�नदंा करावयाची नाह�ं. परंतु हा एक @वAवासाचा !Aन आहे. चळवळीनd हा !Aन सुटणार नाह�ं 

असा माझा @वAवास असेल तर तसd सांग_याचा मला जqर अ:धकार आहे. आiण हा !Aन 

चळवळीनd सुटणार नाह�ं असा माझा @वAवास आहे. संयुfत महारा"Yा�या चळवळीची पDरिBथ�त 

वेगळी होती. हा सीमेचा जो !Aन आहे तो वेगळा आहे.  

 

रािजनाnया�या गो"ट� करणारांनीं नीट @वचार केलेला नाह�ं असd मी nहणतm. रािजनाnयाचा माग- 

आपला आहे, तो आपण जqर Bवीकारावा. मला रािजनामा ^यावयाचा असेल Oया वेळीं मी 

इतरांचा सFला घेणार नाह�ं. महारा"Y राZयाचा कारभार आnह�ं अगंावर घेतला आहे तो राZय 

चाल@व_यासाठtं घेतला आहे, पळून जा_यासाठtं नाह�ं. बेळगांवचा एक !Aन सोड@व_यासाठtं 

बाकhच े!Aन सोडून देऊन चालणार नाह�ं. तुnह�ं असा सFला [दला आiण मीं तो ऐकला तर 

Oयाम3यd शहाणपणा कोठdच [दसणार नाह�ं. या रािजनाnया�या गो"ट� महारा"Yाम3यd आतां जु)या 

झाFया आहेत. या सवाaतनू तुnह�-आnह� चांगले तावून सुलाखनू बाहेर पडलm आहmत. आमच ेजे 

@वचार आहेत ते आnह� !ामाiणकपणd जनतेसमोर ठेवले पा[हजेत. जी गो"ट सरकारला झपेणार 

नाह�ं, जी गो"ट करणd सरकारला शfय नाह�ं, Oया गो"ट�ब}ल खोट� आशा या सरकारनd [दलेल� 

नाह�ं. जनतेचा जो कौल येईल तो कौल Bवीकारावा अशी न£ भूEमका या राZय सरकारची आहे. 

जनतेचा येणारा �नण-य आनंदानd Bवीकार_याची या सरकारची तयार� आहे. या बाबतींत कोणती[ह 

खळखळ आnह� करणार नाह�ं. परंतु आम�या Zया मया-दा आहेत Oया ओळखनू काय करतां येईल 

तd जनतेसमोर Bप"टपणd ठेव_याची भूEमका आहे. मी असा सेनाप�त नाह�ं कhं आपFया मया-दा न 

ओळखतां सै)याला भलOया [ठकाणी घेऊन जाईन.  

 



मी मागd यु\ा�या काळांत एक �यंग:च� पा[हलd होतd. कोणाब}लच ेहोतd तd मी सांगत नाह�ं. या 

�यंग:च�ाम3यd जो !मुख आहे Oयानd सै)याला ''िfवक माच-'' nहणून ऑड-र केल�. Oया!माणd सै)य 

चालूं लागलd. आiण !वास कर�त कर�त तd समोर असलेFया एका क�यापयaत पोहोचलd. एका 

माणसानd Oया !मुखाला सां:गतलd, ''सै)य क�यापयaत पोहmचलd आहे, आतां पुढची ऑड-र ^या.'' 

Oया !मुखानd ऑड-र [दल�, ''गुड बाय.'' आपले सै�नक कोणOया तर� ख��यांत जाऊन पड_यासाठtं 

''गुड बाय'' ऑड-र देणारा मी सेनाप�त नाह�ं. मला जनतेच े!Aन सोडवावयाच ेआहेत. जेथपयaत 

जाणd शfय असेल तेवxयाच मया-देपयaत जा_याचा माग- मला Bवीकारला पा[हजे. सीमा-

!Aनासंबंधीं मा�या या मया-दा ओळखनू मला असd सांगावयाचd आहे कhं हा !Aन एकमेकां�या 

@वचारानdच सुटेल. अथा-त ्थोडासा वाद करावा लागेल. परंतु आnह� �ी. हDरभाऊ पाटसकर 

यां�यासार�या अनुभवी माणसा�या हातांत हा !Aन सोप@वFयानंतर आiण एका राZयाच े

राZयपाल असून[ह Oयांनी जी भूEमका पOकरल� आहे ती पा[हFयानंतर Oयांना Oयां�या कामांत 

मदत Eमळेल असd आपण वागलd पा[हजे, अशी माझी भावना आहे. या !Aनाबाबत [दरंगाई होत 

आहे, Oयासाठtं चळवळच केल� पा[हजे, अशा !कार�या घोषणा राजकhय �यासपीठावqन eकंवा 

सभांतून केFया nहणजे Oया करणारां�या पोट�ंच हा !Aन सोड@व_याची �तडीक आहे असd nहणतां 

येत नाह�ं. आiण nहणून या !Aनाबाबत �यवहाय- @वचार या [ठकाणीं मांडले गेले नाह�ंत अशी 

दःुखाची भावना मनांत आFयाEशवाय राहत नाह�ं. 

(@वधानपDरषद : १६ फे�ुवार� १९६१) 

 

 

समाजवादाचा आमचा माग- 

 

आम�या राZयाचd अ:धकृत धोरण समाजवाद� आहे. nहणून समाजवाद हा शXद आnह� हेतुपुरBसर 

वापरतm. परंतु समाजवादाब}ल आह� बोलावयास लागFयानंतर कांह�ं माणसांना अगद�ं 

अवघडFयासारखd वाटंू लागलd. Oयांना असd वाटंू लागलd कhं हे लोक समाजवादाब}ल बोलावयास 

लागले तर आमचd सगळd संपलdच; आnह� मग काय बोलावयाचd ? परंतु मी Oयांना सांगूं इि�छतm 

कhं Oयांचा समाजवाद वेगळा आहे आiण आमचा समाजवाद वेगळा आहे. आnह� जो समाजवाद 

मानतm तो Oयां�या समाजवादासारखा नाह�ं. ते nहणतात, Oयांचा समाजवाद खरा आहे. Oयांचा 

समाजवाद Oयांना लखलाभ होवो. 
 

समाजवादाची आमची जी कFपना आहे ती मी येथd मांडतm. प[हल� गो"ट nहणजे आnह� लोक 

 ंथ�न"ठ नाह�ं. माfस-नd सां:गतलेलd सगळd खरd आहे असd आnह� मानीत नाह�ं.  ंथांत 

सां:गतललेलd सगळdच खरd नसतd असd Bवतः माfस-नdच सां:गतलd आहे. मीं माfस- थोडाफार 



वाचला आहे. मी Oयांतील तZJ आहd असd मी nहणत नाह�ं. पण असd एक वय असतd कhं Zया 

वेळीं मनु"य असd  ंथ वाचतोच. Oया!माणd मी देखील माfस- वाच_याचा !यOन केला, समजून 

घे_याचा !यOन केला. Oयाच ेकांह�ं cि"टकोन बरोबर असून Oयां�याकड ेकोणता आध�ुनक माणूस 

दलु-4 कqं शकेल ? पण तOOव nहणून Oयानd सां:गतलेल� समाजवादाची कFपना सगळीच खर� 

आहे असd nहणतां येणार नाह�ं. मािfस-झमची आमची कFपना तशा त-हेची नाह�ं. समाजवादाची 

माझी कFपना माfस-नd सां:गतलेFया तराजूवर जोखनू घेणारा मी नाह�ं. [हदंBुतानांतील 

समाजवादाची कFपना [हदंBुतानांतील जनते�या @वEश"ट अनुभवावरच आधारावी लागेल. आ:थ-क 

@वकास आiण आ:थ-क पDरवत-न यांची अOयंत वेगवान !ejया येथd सुq झाल� असतांना, 

द�ुनये�या इ�तहासाम3यd अशाच पDरिBथतींत इतर लोकांना जे धड ेEशकावे लागले Oयांची 

पुनराविृOत आnह� येथd कqं इि�छत नाह�ं. 

 

आम�या देशांत अथ-रचनेची, आ:थ-क शfतीची जी एक नवीन वेगवान ग�त सुq झाल� आहे 

�तला, इतर देशांना अशा पDरिBथतींत Eशकावा लागलेला अनुभव ल4ांत घेऊन आम�या देशा�या 

@वEश"ट पDरिBथतीला अनुqप अशा प\तीचd वळण आnह� देणार आहmत. आम�या या सग�या 

!यOनां�या पाठtमागd, खाजगी न�या�या जागीं सामािजक न�याचा पाया अ:धक घ� कर_याचा 

आमचा खरा उ}ेश आहे. यासाठtं दोन गो"ट�ंची आवAयकता आहे. प[हल� गो"ट nहणजे Eभ)न 

Eभ)न �यfतीं�या आ:थ-क पDरिBथतीम3यd आज जी मोठt दर� आहे ती जाBतींत जाBत कमी 

कर_याचा !यOन झाला पा[हजे. तो !यOन कसा करावयाचा हा अथा-त ्Bवतं� !Aन आहे. आiण 

दसुर� गो"ट nहणजे समाजांतील सव- वगाaना एक !कारची, एकसारखी आiण समान त-हेची सं:ध 

Eमळेल अशा !कारची, पDरिBथ�त �नमा-ण झाल� पा[हजे. समाजवाद� जीवनाकड ेघेऊन जाणारे हे 

दोन माग- आहेत. कोठल�[ह एक �यिfत eकंवा �यfतींचा समूह अथवा गट अगर वग- दसु-याची 

@पळवणूक कर�त नाह�ं अशा !कारचd समाजवादाचd :च� मी पाहत असतm. घोडBेवारासारखा, एक 

दसु-या�या पाठtवर बसला आहे, अशी पDरिBथ�त Zयांत नाह�ं, अशा त-हेचd आ:थ-क समतेवर 

आधारलेलd समाजवादाचd :च� मा�यासमोर आहे. तd :च� के�हां येईल, कोणOया पDरिBथतींत 

येईल, कोणOया मागा-नd येईल हा दैनं[दन !यOनांचा, अनुभवांचा !Aन आहे. अमुकच मागा-नd तd 

येईल eकंवा Oयांने आलd पा[हजे असा आ ह धरणारा मी नाह�ं. कारण इ�तहास हा आंधळा पीर 

नाह�ं. कोणींतर� सां:गतलेFया ठरा@वक मागा-नdच तो जात नसतो. घा_याचा बैल जसा ठरा@वक 

मागा-नdच घा_याभोवतीं eफरतो, तसा माग- इ�तहासाचा नाह�ं. इ�तहासाची Bवतःची अशी Bवतं� 

!eकया असते आiण Oयानुसार Oयाचा !वास चाललेला असतो. nहणून माfस-नd सां:गतला आहे 

तेवढाच समाजवाद आहे अशी माझी कFपना नाह�ं. आमचा समाजवाद [हदंBुतान�या @वEश"ट 

अनुभूतींतून �नमा-ण झालेला, ऐ�तहाEसक पDरिBथतींतून घेतलेला आiण लोकशाह� मूFयांवर 

आधारलेला असा समाजवाद आहे. पण समाजवादाचा nहणून जो उFलेख करतm तो �नवडणुकh�या 



c"ट�नd कर�त नाह�ं, ह� गो"ट मी Bप"ट कqं इि�छतm. कारण �नवडणूक एवxयाच एका 

गो"ट�वqन िजंकल� जाणार नाह�ं याची आnहांला कFपना आहे, @वरोधी प4ाला[ह ती असावी. 

आnह� काय बोलतm हd महारा"Yांतील जनतेला चांगलd समजतd. महारा"Yांतील जनता शहाणी आहे. 

आnहांला महारा"Yांतील जनतेनd कधी Eश�या [दFया तर� आमचीं धोरणd काय आहेत हd आपFया 

बु\ी�या कसोट�वर घासून पाह_याइतकh ती शहाणी आहे. पDरपfव आहे. �तला फस@व_याचा 

!यOन कर_याची आमची इ�छा नाह�ं, तशी �तची फसवणूक आnह� कqं[ह शकणार नाह�ं. 

जनतेवर आमची पूण- �\ा असून ती यो�य तोच �नकाल देईल असा आमचा पूण- @वAवास आहे. 

 

मला एवढdच सांगावयाचd आहे कhं, समाजवादा�या [दशनेd आज आnह�ं दोन पावलd टाकल�ं आहेत. 

परंतु अजून शd-द�डशd पावलd आnहांला टाकावयाचीं आहेत. [हदंBुतानांत समाजवादाची �या�या 

न�यानd करावयास हवी, अशा अथा-चd कुठFया तर� लेखांतील एक वाfय �ी. भंडारे यांनीं येथd 

उ\ृत केलd. मी तर असd nहणेन कhं, !Oयेक देशालाच आपFया पDरिBथतीनुqप समाजवादाची अशा 

!कारd न�यानd �या�या करावी लागेल. ते�हां, [हदंBुतान�याच बाबतींत असd nहण_याचd कांह� 

कारण नाह�ं. समाजवादाचीं दोनतीन गमकd  आहेत. Oयांचा उFलेख मीं अगोदरच केला आहे. परंतु 

पु)हा एकदां Oयांचा मी थोडfयांत उFलेख करतm. सवाaना समान सं:ध Eमळाल� पा[हजे, उOप)नांत 

जो फार मोठा फरक आहे तो कमी झाला पा[हजे, आ:थ-क @वषमतेमुळd जी @पळवणूक होते ती बंद 

झाल� पा[हजे आiण !Oयेक �यfतीचd जd �यिfतमOOव असतd Oयाचा @वकास कर_याची सं:ध Oया 

�यfतीला Eमळाल� पा[हजे. आमची समाजवादाची �या�या ह� अशी आहे. पण मीं हd जd सां:गतलd 

तd देखील मोघम आहे. ह� गो"टच अशी आहे कh, ती शXदांत उभी कर_याचा eकती[ह !यOन केला 

तर� ती अBप"टच राहते.  

 

पण �निAचत अशा समाजवादाकड ेजा_याची आमची इ�छा आहे. शाB�शु\ समाजवादाचा आnह�ं 

पुरBकार केला आहे असd कnयु�नBट प4 गेFया तीसचाळीस वषाaपासून सांगत आलेला असला, 

तर� दहा कnयु�नBट रा"Yांतील पDरिBथ�त वेगवेगळी आहे हd आपFयाला कबूल करावd लागेल. 

रEशया आiण चीन यांचा कांह�ं गो"ट�ंकड ेपाह_याचा cि"टकोन अगद�ं वेगवेगळा आहे. सां!दा�यक 

�न"ठा nहणून पूवy जो Eस\ांत सांग_यांत आला आहे Oया@वषयीं देखील आज वाद आहे. ले�नन, 

माfस-, ए)जFस आज जर असते तर काय झालd असतd हd सांगतां येणd कठtण आहे. परंतु मी 

Oया वादांत जाऊं इ�छtत नाह�ं. आnहांला जो अनुभव येईल Oया!माणे [हदंBुतानांतील 

समाजवादाची रचना आnहांला Bवतं�पणd करावयाची आहे. Oया c"ट�नd कशीं पावलd टाकल�ं 

प[हजेत एवढdच फfत आnह�ं सू:चत केलd आहे. येOया दहा वषाaत समाजवाद �नमा-ण होईल असd 

आnह�ं nहटलेलd नाह�ं. चाळीस वष¶ उलटून गेFयानंतर[ह रEशयांत संपूण- समाजवाद Bथापन झाला 

आहे असा दावा रEशयाला आज[ह करतां येत नाह�ं. मी Oयांची अल�कडची सoतवा@ष-क योजना 



पा[हल�. �त�या !ारंभीं असd nहटलd आहे कhं, आnहांला जो समाजवाद !Bथा@पत करावयाचा आहे 

Oयाची वाटचाल सुq आहे. समाजवादाकड ेजा_याचा Oयांचा !वास अ^या@प संपलेला नसून 

Oयां�याकड ेजो आदश- आहे Oयाकड ेजा_याची Oयांची अजून तयार� चालू आहे. Oयाच!माणd 

आnहांला[ह आम�या समाजाला समाजवाद� �न"ठा ^यावयाची आहे. Oया 3येयाकड ेजा_याचा 

�नधा-र आnह� आतां �यfत कqं लागलm आहmत, [दशा कायम कर_याचा !यOन कqं लागलm 

आहmत. यासंबंधींचा संपूण- काय-jम या शासनानd मांडलेला आहे असा आमचा मुळींच दावा नाह�ं. 

तो काय-jम जनतेचीं मनd तयार कqन �नमा-ण करावा लागेल. परंतु समाजवादाकड ेजा_याचा 

आमचा �नधा-र आहे, तd आमचd 3येय आहे असd आnह� आतां सांगूं लागलm आहmत. हा आमचा 

मूलभूत उ}ेश आहे आiण तेवxयाच मया-दdत आnह�ं आतां केलेFया घोषणेचा @वचार आपण 

करावयास पा[हजे.  

 

आnह�ं आमच ेधोरण जाह�र कqन Bवतः�या पर�4े�या कसो�या आnह�ं जनते�या ताXयांत 

[दFया आहेत. आnहांला या [दशनेd जावयाचd आहे असd आnह�ं जाह�र केलd आहे. 

 

महारा"Y शासना�या काया-ची यो�य पर�4ा व यो�य मूFयमापन जनतेला करावयाचd असेल तर तd 

आnह�ं जाह�र केलेFया कसो�यांवqन जनता कqं शकते. Oया कसो�या आnह�ं जनते�या हातांत 

[दFया आहेत. परंतु समाजवादाचd धोरण आnह�ं जाह�र केFयाबरोबर, कोठd  आहे समाजवाद, असd 

ताबडतोब @वचाqन चालणार नाह�ं. कारण ल4ाव:ध माणसां�या दैनं[दन !यOनांतून हळूहळू 

�नमा-ण होणारd असd तd :च� आहे. @वणकर जे�हां महावB� @वण_यासाठtं बसतो ते�हां तd महावB� 

ताबडतोब तयार होत नाह�ं. सु9वातीला जे�हां तो आपFयासमोर गुंतागुंतीच ेसगळे लांब धागd 

टाकून बसतो ते�हां आपFयाला सगळा गmधळ [दसतो. एका धा�याशीं दसुरा धागा समांतर अशा 

प\तीनd टाकलेले अनेक धागे आपFयाला [दसतात. Oयावqन यांतून हा कसलd महावB� �नमा-ण 

करणार अशी आपFयाला शंका येते. परंतु तो जे�हां Oया समांतर धा�यांतून आडवे धागे 

टाक_याचा !यOन करतो ते�हां Oयांतून हळूहळू सुंदर महावB� तयार होत चालFयाचा !Oयय 

आपणांस येतो. समाजवाद आण_यासाठt अशाच त-हेचा !यOन [हदंBुतानम3यd करावा लागेल 

आiण तो सवाaना करावा लागेल. आमची अशी इ�छा आहे कhं, तो समाजवाद लवकरांत लवकर 

यावा. परंतु Oयाची कांह�ं @वEश"ट !ejया आहे आiण Oया !ejयdतूनच आपFयाला जावd लागेल, ह� 

गो"ट आपण ल4ांत ठे@वल� पा[हजे, एवढdच आज मला आपFयाला सांगावयाचd आहे.  

 

 

लोकशाह�ंतील !शासन 

 



पोEल[टकल साय)स आiण पिXलक ऍडEम�नBYेशन या दोन असोEसएशन�या सदBयांपुढd एक� 

भाषण कर_याची मला ह� सं:ध Eमळाल� Oयाब}ल मला आनंद होत आहे. राZयशाB� व !शासन 

�या दो)ह�ंचा एकमेकांशीं फार �नकटचा संबंध आहे. राZयशाB�ाचा मी @व^याथy होतm व 

अ^या@प[ह आहd. आiण !शासनाचा मीं कधीं अ�यास केला नसला तर� गेFया कांह�ं वषाaपासून 

!Oय4 !शासना�या 4े�ांत मी काम कर�त आहd. लोकशाह�ंतील !शासनासंबंधीं जे�हा आपण 

बोलतm, Oयावेळीं Oयासंबंधीं�या आपFया कFपना Bप"ट असणd ज9र�चd आहे असd मला वाटतd. 

लोकशाह�ची कFपना ह�च मुळीं बदलत जाणार� कFपना असून तशी ती असणd अगद�ं Bवाभा@वक 

आहे. लोकशाह� हा शXद शdकडो वषाaपूवy Zया मानवानd !थम उ�चारला Oयानd कोणOया अथा-नd तो 

उ�चारला असेल हd नfकh सांगतां येणd आज अशfयच आहे. परंतु लोकांशीं Zयाचा !Oयह�ं संबंध 

येतो व जd जनमनाचd !�त�न:धOव करतd असd शासनाचd तं� nहणजे लोकशाह�, अशी 

लोकशाह�संबंधीं एक कFपना पूवy सव-� !चEलत होती. तथा@प इ�तहासा�या ओघांत लोकां�या 

@वचारांत पDरवत-न झालd, Oयां�या सभोवतींची पDरिBथ�त बदलल�, Oयां�यापुढ�ल !Aन बदलले 

आiण Oयां�यातील संबंधांत देखील बदल घडून आला. Oयामुळd Oयां�या राजकhय कFपनांत 

उOjां�त होऊन लोकशाह�ब}ल�या Oयां�या कFपना साहिजकपणdच बदलत गेFया. आपण जे�हां 

एखा^या सामािजक शाB�ाचा @वचार कqं लागतm, ते�हां आपण बदलOया जगांत राहात आहmत व 

सामािजक जीवन पDरवत-नशील आहे हd सOय आपFयाला ल4ांत �यावd लागतd. �या पDरवत-ना�या 

बरोबर�नd Oया सामािजक शाB�ानd आपल�ं पावलd टाकल�ं पा[हजेत हd ओघानdच आलd. राZयशाB� 

हd[ह एक सामािजक शाB� असFयामुळd �नर�नरा�या काळी आiण �नर�नरा�या देशांत लोकशाह�ची 

कFपना �नर�नराळी असावी यांत आAचय- नाह�ं. आपFया देशांत आपण Zया संसद�य लोकशाह�चा 

Bवीकार केला आहे ती सु\ां लोकशाह�ची एक @वEश"ट प\त असून �तचd[ह Bवqप पुढd हdच राह�ल 

अशी खा�ी मी तर� देऊं शकणार नाह�ं. कारण भ@व"यांतील बदलOया पDरिBथतींत �तचd Bवqप 

हdच रा[हलd तर �तचd !ा�त�न:धक Bवqप न"ट होऊन भावी @पxयां�या आशाआकां4ाचd !�त`बबं 

�त�यांत पडू ंशकणार नाह�ं.  

 

लोकांचd, लोकांसाठtं आiण लोकांनी चाल@वलेलd शासन nहणजे लोकशाह� असd लोकशाह�चd वण-न 

कर_यांत येतd. परंतु ह� अगद�ं औपचाDरक Bवqपाची �या�या आहे, कारण या �या�येवqन 

लोकशाह� सरकार�या काय-प\तीचा नfकh बोध होत नाह�ं. मा�यापुरतd मी असd nहणेन कhं, 

!शासनांतील लोकशाह� nहणजे एकमेकां�या सतत @वचार@व�नमयानd चालणारा राZयकारभार होय. 

कोणOया[ह !कारचा साचेबंद cि"टकोन न ठेवतां लोकांच े!�त�न:ध एक� येऊन िजथd 

@वचार@व�नमय करतात अशा शासना�या प\तीला मी लोकशाह� nहणतm. लोकशाह�ंत जनते�या 

मूलभूत !Aनांसबंधीं एकवाfयता �हावी व ते सोड@वले जावेत nहणून चचा- कqन माग- काढ_याचा 

लोक!�त�न:ध !यOन कर�त असतात. पण लोकशाह��या �या eकंवा आतांच मीं उFलेख केलेFया 



दसु-या �या�यdत, शासन आiण !शासन यांचाच @वचार !ामु�यानd आहे असd आपणांस आढळून 

येईल. परंतु लोकशाह�चd तOOव Zया वेळीं आपण मा)य करतm ते�हां आपण शासनाचd फfत बा�य 

Bवqपच मा)य करतm असd मला वाटत नाह�ं. लोकशाह�चा अथ- शासनाचा केवळ एक !कार असा 

होत असेल तर अशा लोकशाह�संबंधीं मला `बलकुल आकष-ण वाटणार नाह�ं.  

 

या !Aनाचा अ:धक खोल @वचार कर_यापूवy शासन आiण !शासन या दोन �नरा�या गो"ट� 

आहेत हd !थम समजून घेणd आवAयक आहे. एखाद� �यिfत यशBवी !शासक आहे असd nहटलd 

जातd. ते�हां शासन nहणनू जी कFपना आहे ती डो�यापुढd उभी राहात नाह�ं. !शासन nहणजे 

राZयकारभार ह� शासनाची फfत एक बाजू आहे. शासनाची दसुर� बाजू राजकhय आहे. राजकhय 

c"�या nहणजे जनते�या cि"टकोनांतून आपण जे�हां लोकशाह�संबंधीं बोलतm आiण 

हुकुमशाह�पासून ती �नराळी आहे असd मानतm, ते�हां राZयकारभारा�या यशापयशाचd मूFयमापन 

एक @वEश"ट कसोट� लावून आपण करतm. लोकांच ेसमाधान कशांत आहे हd शोधणd अOयंत कठtण 

असतd. लोकांना आज Zयांत समाधान आहे Oयांत कांह� [दवसांनी Oयांना समाधान वाटेलच असd 

नाह�ं. परंतु लोकशाह� सरकार जd कांह�ं कर�त असतd Oयापासून लोकांना समाधान Eमळालd पा[हजे, 

ह� गो"ट �नःसंशय. nहणून लोकांच ेसमाधान हा लोकशाह� राZयकारभाराचा एक �नकष nहणून 

आपण मानतm ते�हां Oया�या मुळाशीं कोणतd तOOव आहे हे आपण पा[हलd पा[हजे. लोकशाह� 

nहणजे शासनाची केवळ एक प\त असd पूवy समजलd जात असd. परंतु शासनाची अशी प\त 

�नमा-ण करणd हा राजकhय लोकशाह�चा अ�ंतम हेतु आहे असd आतां कोणी मानीत नाह�ं. केवळ 

मतदानाचा औपचाDरक Bवqपाचा हfक सवाaना Eमळणd व आपले !�त�न:ध लोकसभdत पाठ@वतां 

येणd nहणजेच लोकशाह� इतका मया-[दत अथ- लोकशाह�चा असेल तर समाजा�या c"ट�नd यापे4ां 

अ:धक हा�नकारक अशी दसुर� गो"ट असूं शकणार नाह�ं.  

 

केवळ राजकhय लोकशाह�स लोकशाह� nहणता येणार नाह�ं, हd आतां सव- तOOवJांनी देखील मा)य 

केलd आहे. राजकhय लोकशाह�स सामािजक आiण आ:थ-क लोकशाह�ची जोड असणd आवAयक 

आहे. तशी जोड Zया वेळीं Eमळेल ते�हांच �तला ख-या लोकशाह�चd Bवqप !ाoत होईल. 

'सामािजक व आ:थ-क लोकशाह�' या शXद!योगांत कांह�ं वाद Bत !Aन उ¨वतात हd मी जाणतm. 

राजकhय हfकां�या बाबतींत सवाaना समान सं:ध Eमळणd हा राजकhय लोकशाह�चा अथ- असेल, 

तर या राजकhय हfकांबरोबरच, सामािजक व आ:थ-क 4े�ांत[ह !Oयेक �यिfतला Zयायोगd समान 

सं:ध Eमळेल अशी आ:थ-क व सामािजक पDरिBथ�त �नमा-ण झाल� पा[हजे. लोकशाह��या �या 

�यापक cि"टकोनांतून भारता�या राZयकारभाराकड ेआपण पा[हलd तर आपणांस अEभमान 

वाटFयाEशवाय राहणार नाह�ं.  
 



आणखी एक गो"ट मी आपFया �नदश-नास आणंू इि�छतm. ती nहणजे लोकशाह��या कFपनdत हा 

जो बदल झाला आहे Oयामुळd !शासना�या कFपनdत देखील बदल होणd अपDरहाय- आहे. गेFया 

शतकांत पुढारलेFया व !ग�तशील रा"Yांम3यd !शासनाची जी कFपना होती ती आतां बदलल� 

आहे. 'काय-4म !शासन' हा शXद!योग आतां सरकार, खाजगी �यापार� संBथा, साव-ज�नक 

4े�ांतील उ^योगधदें eकंवा Bथा�नक BवराZय संBथा या सवाa�या बाबतींत उपयोगांत आणला 

जातो. कोणOया[ह संदभा-त आपण हा शXद वापरला तर� काय-4मतेसंबंधीं�या कसो�या आतां 

बदलFया आहेत हd आपणांस नाकारतां येणार नाह�ं. Oयाच!माणd काय-4मते@वषयीं�या कFपना व 

ती वाढ@व_या�या प\�त यांत देखील बदल झाला आहे. याचd कारण सामािजक व आ:थ-क 

पDरिBथतींतील बदल हd आहे. दसु-या शXदांत सांगावयाचd nहणजे लोकशाह��या आiण 

!शासना�या कFपनdत हा जो बदल झाला आहे तो बदललेFया सामािजक व आ:थ-क 

पDरिBथतीचाच एक भाग आहे. nहणून मला Bवतःला असd वाटतd कhं, सामािजक व आ:थ-क 

@वकासामुळd �नमा-ण होणार� शिfत ह�च लोकशाह� व !शासन यांची !ेरक शिfत आहे. 'सामािजक 

पDरिBथ�त' याचा अथ- फार �यापक असून Oयांत आ:थ-क पDरिBथतीबरोबरच समाजा�या बहुतेक 

सव- अगंोपांगाचा समावेश होतो हd मला Bप"ट करावdसd वाटतd. 

 

!शासन हd लोकशाह�चd आज�या काळांत एक अOयंत महOOवाचd अगं आहे. एका राZयाचा  

मु�यमं�ी nहणून मला रोज नाना त-हेच े!Aन हाताळावे लागतात. दर पांच Eम�नटांनीं 

मा�यापुढ�ल @वषय बदलत असतो. तुम�यासारखा एखादा !ा3यापक असे @वषय सारखे बदलून 

बोलूं लागला तर Oयाला @व^या�याaपुढd एक 4णभर[ह बोलंू दे_यांत येणार नाह�ं. परंतु मु�यमं�ी 

या 4णीं वै^यकासंबंधीं चचा- कर�ल तर दसु-याच 4णीं तो @वजेसंबंधीं बोलंू लागेल आiण Oयानंतर 

लगेच Eश4णासार�या अOयंत महOOवा�या तां`�क !Aनावर तो आपलd मत देईल आiण पुढd 

ताबडतोब जंगल खाOयाकड ेतो वळेल. आiण यांपकैhं एका[ह @वषयासंबंधीं कांह�ं[ह मा[हती 

नसतांना तो �या सव- गो"ट� कर�ल. वै^यक, Eश4ण, जंगल eकंवा वीज या @वषयांचा मी कांह� 

तZJ नाह�ं. परंतु �नर�नराळे !Aन सोड@व_यांसाठtं कोणतd अ�ंतम �नकष लावावेत या बाबतींत 

मु�यमं�ी तZJ समजला जातो. एखा^या धोरणाचे राZयांतील लोकांवर कोणते पDरणाम होतील 

आiण शासना�या �नर�नरा�या शाखांकडून लोकां�या कोणOया अपे4ा आहेत यासंबंधींची जाणीव  

मु�यमं|याला असावी लागते. मु�यमं�ी केवळ एवxयाच बाबतींत तZJ असतो. परंतु जd धोरण 

ठरेल Oयाला �यविBथत आकार देऊन Oयाची अमंलबजावणी कर_याचd काम इतर तZJांच ेअसतd. 

यांनाच आपण शासनतZJ nहणतो. !Oयेक मं|यास अशा तZJांचा सFला �यावा लागतो. 

 

धोरण ठर@वणd हd अशा धंदेवाईक !शासकाचd काम नसून एक !कारd �यfती�नरपे4 राहून 

ठरलेFया धोरणाची अमंलबजावणी करणd एवढdच Oयाचd काम असतd असd पूवy समजलd जात असे. 



परंतु !शासन हd आज�या[ह काळांत केवळ धोरणाची अमंलबजावणी करणारd एक �यिfत�नरपे4 

मा3यम बनणार असेल तर Oया !माणांत !शासनाचd लोकशाह� Bवqप नाह�सd होईल. परंतु 

वBतुिBथ�त तशी नाह�ं. मी असd nहणतm याला दोन कारणे आहेत. प[हल� गो"ट अशी कhं, 

!शासक लोकशाह� शासनाचा !�त�न:ध nहणून काम कर�त असFयामुळd ठरलेFया धोरणाची 

अमंलबजावणी Oयाला कुशलतेनd करावी लागते. nहणून �यिfत�नरपे4तनेd आपण @वचार करतm व 

सFला देतm असd तो nहणूंच शकत नाह�ं. आiण दसुर� गो"ट nहणजे लोकशाह� राZय�यवBथेम3यd 

राजकhय पुढार�च फfत �नण-य घेतो eकंवा धोरण ठर@वतो हd खरd नाह�ं. आiण हd मी मा�या 

�यिfतगत अनुभवावqन आपणांस सांगूं शकतो. Bप"टच सांगावयाचd nहणजे, अल�कडील 

राZयां�या दैनं[दन !शासनाचd गुंतागुंतीचd Bवqप ल4ांत घेतां, स3यां�या काळांत मं�ी राZय 

कर�त नाह�ंत तर तZJच राZय करतात असd मी nहणेन. कारण ते जो सFला देतात तो तां`�क 

Bवqपाचा असFयामुळd Oयाकड ेदलु-4 करणd कठtण असतd. आiण nहणून एखादd @वEश"ट धोरण 

ठर@व_यांत या तZJांचा मोठा भाग असतो. 

 

परवांच आपFया राZयांतील एक वDर"ठ पोल�स अ:धकार� सेवा�नवOृत झाले. Oयां�या 

वाढ[दवसा�नEमOत झालेFया सOकाराला उOतर देतांना Oयांनीं एक उOकृ"ट सFला [दला. हा सFला 

Oयां�या व�डलांकडून Oयांना Eमळाला होता. डॉfटरनd [दलेलd स[ट-eफकेट, पोEलस अ:धका-यानd 

केलेल� चौकशी व इंिज�नअरनd तयार केलेला अदंाज या तीन गो"ट�ंखेर�ज जगांतील इतर 

कोणती[ह गो"ट तुnह� बदलूं शकतां असd Oयांनी सां:गतलd. कारण या तीन गो"ट�ं@व9\ कोठd [ह 

दाद मागतां येत नाह�ं. यांतील @वनोदाचा भाग सोडला तर तां`�क बाबींसंबंधीं स3याची पDरिBथ�त 

अशाच !कारची आहे. जे�हां धदेंवाईक !शासक सFला देतो ते�हां तो न�या_णव टfके धोरण 

ठरवीत असतो. ते�हां !शासकाचd काम �न�वळ ठरलेलd धोरण अमंलांत आण_याच ेअसतd असd 

समजणd या काळांत तर� सयुिfतक होणार नाह�ं. 

 

धदेंवाईक राजकारणी आiण धदेंवाईक !शासक �नर�नरा�या पातळींवर काय- कर�त असले आiण 

Oयां�या काया-�या प\ती व Oयांचीं साधनd Eभ)न असल�ं तर� लोकशाह�म3यd Oयांना माग-दश-न 

करणार� शिfत व तOOवd एकच असतात. जो �नवडून येतो तोच लोकशाह�चd !�त�न:धOव करतो, 

परंतु लोकशाह� यं�णेचा कायम Bवqपाचा घटक असणारा मा� तd कर�त नाह�ं असd nहणणd राBत 

होणार नाह�ं. अशा !कार�या कFपनांनीं लोकशाह� कधींच यशBवी होणार नाह�ं. कारण Oयामुळd 

लोकशाह�ंत सतत मतभेद व अडथळे �नमा-ण होऊन राZयकारभारांत लोकशाह� नाममा� देखील 

EशFलक राहणार नाह�ं. nहणून लोकशाह�ंशी संबं:धत असलेFया !Oयेक �यfतीनd, केवळ राजकhय 

4े�ांतच न�हे तर सामािजक व आ:थ-क 4े�ांत देखील, लोकांचd समाधान हdच आपलd अ�ंतम 

उ[}"ट मानलd पा[हजे. राजकारण आiण !शासन या दो)ह� 4े�ांतील लोकांच ेहdच उ[}"ट असलd 



पा[हजे. कारण �या दो)ह� 4े�ांतील �यिfत शवेट�ं जनतdतूनच आलेFया असतात आiण Oयांना 

जनतेचd भ@वत�य घडवून आण_याचdच काय- करावयाचd असतd. राZयशाB� आiण लोकशाह�ंतील 

!शासन यांना सांधणारा दवुा हाच आहे असd मला वाटतd. 

 

लोकशाह�ंतील !शासनांत जे जाऊं इि�छतात Oयांनीं ह� गो"ट सु9वातीपासून नीट समजावून 

�यावी. मी nहणतm Oया!माणd Oयांनीं ह� गो"ट समजावून घेऊन आपFया दैनं[दन कामांत सतत 

नजरेसमोर ठेवल� तर आपले पु"कळसे !Aन आपोआप सुटतील. एका Zये"ठ !शासकानd एकदां 

असे उ^गार काढले होते कhं, मं|यांना 'नाह�ं' nहण_याचd आiण !शासकांना 'होय' nहण_याचd 

Eश4ण Eमळालd तर बरd होईल. यांत पु"कळच अथ- आहे. कारण हd घडून आलd तर लोकशाह�ंतील 

आiण लोकशाह��या !शासनांतील पु"कळशा !Aनांसंबंधी :चतंा कर_याच ेआपणांस कारणच 

राहणार नाह�ं. 

 

या सव- गो"ट� आपFयाला मी हेतुपूव-क सांगत आहd. !शासना�या कोणOया[ह शाखdत तुnह� !वेश 

करा, परंतु मीं सां:गतलेFया गो"ट� कृपा कqन @वसqं नका. एखा^या खासगी संBथdत eकंवा 

एखा^या कारखा)यांत तुnह� काम करणार असलां तर� तेथd[ह ह�च कसोट� तुnहांला c"ट�समोर 

ठेवावी लागेल. !शासकाकडून अखेर�स ह�च अपे4ा असते. खासगी �यापार� संBथेत देखील 

 ाहकांच ेसमाधान �याच )यायाचd Oयाला पालन करावd लागतd. !योगशाळdत काम करणारा 

शाB�J असो eकंवा रंगभूमीवर काम करणारा नट असो eकंवा समाजसेवे�या 4े�ांत गाजावाजा न 

करतां काम करणारा काय-कता- असो, Oयानd एक गो"ट ल4ांत ठेवल� पा[हजे ती ह� कhं, आपण जd 

कांह�ं काम करतो Oयाचा अ�ंतमतः जनते�या जीवनावर पDरणाम होत असतो.  

 

लोकशाह� ह� केवळ @वधानसभेपुरतीच नसत,े eकंवा ती केवळ !शासनाचdच काय- कर�त नाह�ं. 

अ:धक खोल अथा-नd पा[हलd तर स3यां�या आध�ुनक समाजांत !Oयेक �यfती�या जीवनावर 

लोकशाह�चीं तOOवd आपला !भाव पाडीत असतात. ह� अOयंत महOOवाची गो"ट तुnह�ं समजावून 

घेतल� पा[हजे. लोकशाह� ह� केवळ राजकhय कFपना नाह�ं असd जd मी nहणतm तd याच अथा-नd. 

लोकशाह� आतां एक सामािजक आiण आ:थ-क कFपना[ह बनल� आहे. जो @व^या�याaचd खरd 

समाधान करतो तो चांगला Eश4क. तो �नवडणुकhसाठtं उभा राहात नाह�ं, तर�[ह Oयाला मा)यता 

Eमळते. मा�या @व^या:थ-दशdत एक !ा3यापक होत.े Oयां�या कॉलेजांतील @व^याथyच न�हे तर 

दसु-या कॉलेजांतील @व^याथy[ह Oयांचा अ�तशय मान राखीत असत. शfेस@पअर Eशक@वणारd दसुरे 

एक  अOयंत नामवंत !ा3यापक होते. Oयां�या �या�यानासाठtं Eभ)नEभ)न @व^यापीठांच े@व^याथy 

येत. अ�ंतम c"�या ह� लोकशाह�च न�हे काय? पण �नवडणुकh�या cि"टकोनांतूनच पु"कळ वेळां 

लोकशाह�कड ेआपण पाहतm. �नवडणूक हा लोकशाह�चा एक भाग आहे, आiण लोकशाह�म3यd 



�नवडणुकhला फार महOOवाचd Bथान[ह आहे, यांत शंका नाह�ं. परंतु �नवडणुकhला eकंवा 

लोकशाह��या बा�य Bवqपाला जनते�या समाधानापे4ां अ:धक महOOव नाह�ं. तुnह� कोणOया[ह 

4े�ांत काम कर�त असा, जनतेचd समाधान ह�च अ�ंतम कसोट� राह�ल. जीवना�या !Oयेक 4े�ांत 

�याच मूलभूत तOOवाचा ठसा उमटलेला तुnहांला [दसेल. आiण nहणून �याच कसोट�वर सव- 

गो"ट�ंब}लच े�नण-य तुnहांला तावूनसुलाखनू �यावे लागतील. 

 

'लोकशाह�ंतील !शासन' या @वषयावर आपFयासमोर बोलावd असd मीं ठर@वलd Oया वेळीं 

!शासनांतील लोकशाह��या या मूलभूत !Aनांचीच चचा- कर_याचा माझा उ}ेश होता. आपFया 

दैनं[दन कामांत, मग तd !शासनांतील असो, राजकारणांतील असो, अगर अ)य कोणOया[ह 

4े�ांतील असो, आपण या माग-दश-क तOOवाचा Bवीकार केला तर समाजांतील अनेक गो"ट�ंत 

�तुगतीनd सुधारणा होईल, आiण सरकार व जनता यां�यांतील संबंध[ह सुधारतील. एवढdच न�हे 

तर @वEश"ट पDरिBथतींत आपलd कत-�य कोणतd हd[ह Oयामुळे तुnहांला समजेल. अशा !कारd 

समाजांत केवळ लोकशाह�च न�हे तर खर�खरु� Bवतं�ता नांदूं लागेल. 

 

लोकशाह�मुळd Zया वेळीं समाजांतील महान ्शिfत मोक�या होतात आiण �यfतीला ख-या 

Bवातं|यां�या लाभ होतो Oयाच वेळी लोकशाह�चd खरd Bवqप आपणांस पाहावयास सांपडतd. हd 

जे�हां घडतd ते�हांच समाज साम�य-वान बनतो. अशा समाजांत केवळ �यfतीच Bवतं� होते असd 

नाह�ं, तर सव- समाजच बौ@\क c"�या व अ)य !कारd Bवातं|याचा उपभोग घे_यास समथ- बनतो. 

राZयशाB� आiण !शासन यांचd आज जे अ3ययन कर�त आहेत ते कधीं तर� राजकारणांत आiण 

!शासनांत भाग घेतीलच. Oया वेळीं मीं आतांच सां:गतलेFया तOOवांची Oयांनीं आठवण ठेवल� तर 

Oयां�या भmवताल�या बदललेFया पDरिBथतींत[ह त ेयशBवी होतील याब}ल मला शंका नाह�ं.  

 

 

Eशवछ�पतींच ेपु_यBमरण 

 

महारा"Yा�या इ�तहासांत आiण एका अथाaनd भारता�या[ह इ�तहासांत आजचा हा [दवस सो)याचा 

[दवस nहणून गणला जाईल. आज !जासOताक [दन सबंध भारतभर साजरा केला जाईल. परंतु 

महारा"Y राZयांतील !जासOताक [दनाचा आजचा हा सोहळा, महारा"Yांतील जनता छ�प�त 

Eशवाजी महाराजांना !iणपात कqन साजरा कर�त आहे. छ�प�त Eशवाजी महाराजां�या �या 

मूतyची पिAचम सागरा�या !वेश^वारापाशीं Bथापना कqन भारत�न"ठेची आnह� आज पु)हा शपथ 

घेत आहmत. 

 



छ�प�त Eशवाजी महाराजांची Bम�ृत ह� भारता�या सेवेची Bम�ृत आहे. छ�प�त Eशवाजी 

महाराजांना मराठt मनानd �न�वळ महारा"Yाच ेनेते मानले न�हतd. छ�प�त Eशवाजी महाराज हे 

सबंध भारताच ेनेते होते. मान�याचा एक अOयंत उOकृ"ट आदश- Oयां�या जीवनाम3यd आपFयाला 

पाहावयास सांपडतो. छ�प�त Eशवाजी महाराज झाले नसते तर भारताचd काय झालd असतd तd सव- 

जगाला माह�त आहे. पाeकBतानची सीमा शोध_याकDरतां फार लांब जावd लागलd नसते. कदा:चत ्

ती तुम�यामा�या घरापयaत[ह येऊन पोहmचल� असती. छ�प�त Eशवाजी महाराजांनीं केलेल� ह� 

सेवा �न�वळ मरा�यांचd राZय �नमा-ण �हावd nहणून केलेल� न�हती. Oया वळे�या मmगल� सOतेशीं 

ते लढले, पण मुसलमानांशी Oयांचd वैर होतd असd न�हd. सामा)य माणसांना बरोबर घेऊन एक 

नीतीचd नवे राZय उभारावd अशी Oयांची महOOवाकां4ा होती. Oयावेळी [हदंBुतानांतील सगळी मनd 

दबल�ं गेल�ं होतीं. Oयांचा BवाEभमान दखुावला गेला होता. Oयाला वाचा फोड_याचd काम कुठFया 

तर� वाणी^वारा होणd आवAयक होतd. हd काम छ�प�त Eशवाजी महाराजां�या मुखानd स�या��ला 

करावd लागलd. हा इ�तहास आnह� @वसqं इ�छtत नाह�ं. दद́ुवानd Eशवाजी महाराजांचd नांव कांह�ं 

!संगी आnह� चकुh�या अथा-नd घेतm आiण Oयामुळd कांह�ं लोकां�या मनांत गैरसमज �नमा-ण होतो. 

Oयां�यासाठt मी सांगूं इि�छतm कhं, न�या महारा"Y राZयाची �नEम-�त ह� छ�प�त Eशवाजी राजांची 

पु_याई आहे असd आnह� मानतm. Oयाचा अथ- आnहांला !ां�तक भावनेची वाढ करावयाची आहे 

असा मा� नाह�. महारा"Yाबाहेर�या @वचार� माणसांना मी सांगू इि�छतm कhं; अशा त-हेची 

कुठल�[ह भावना आम�या मनांत नाह�ं. छ�प�त Eशवाजी महाराजांची ह� मू�त - Oयांची �न�वळ 

!�तमा आहे असd आnह� मानीत नाह�ं, तर भारताम3यd जी तेजिBवता आहे, भारताची जी 

अिBमता आहे, भारताचा जो BवाEभमान आहे, Oया तेजिBवतेचd, Oया अिBमतेचd आiण Oया 

BवाEभमानाचd ह� मू�त- एक !तीक आहे अशी आमची �त�या पाठtमागची भावना आहे. आiण 

nहणून आजचा हा [दवस �न�वळ महारा"Yा�याच इ�तहासांतील न�हे तर भारता�या[ह 

इ�तहासांतील एक सो)याचा [दवस आहे असd मी सु9वातीस nहणालm. 

 

छ�प�त Eशवाजी महाराजांनी Oया काळी महारा"Y राZयाची जी रचना केल� �त�याम3यd Oयांनीं 

कांह�ं मूलभूत गो"ट� �नमा-ण कर_याचा !यOन केला. Zयांचा आदश- भारता�या राZयानd आज[ह 

Bवीकारावा अशा Oया गो"ट� आहेत. पिAचम समु�ाकड ेतmड कqन मी असा उभा असतांना 

महाराजांनी �नमा-ण केलेFया मरा�यां�या आरमाराचा @वचार मा�या मनाशीं आला. आम�या 

पिAचम eकना-यावर�ल गर�ब जनते�या साम�या-वर आरमार उभd कर_याचा Oयांनीं !यOन केला. 

हा इ�तहास मीं आज परत आपणांला सां:गतला पा[हजे असd नाह�ं. @वजयदगु- आiण Eसधंदुगु- 

Oयाची सा4 देत आज[ह पिAचम समु�ाम3यd उभे आहेत. Oयांनीं जनतेचd राZय रच_याच ेजे नवे 

नवे !कार अमंलांत आणले ते ते�हां�या [हदंBुतान�या इ�तहासाम3यd नवे होते. जु)या सरंजामी 

मदतीवर Eशवाजी महाराजांनी आपलd राZय उभd केलd नाह�. मावळ�या खे�यांतील लंगोट�  



घालणा-या सा3या शतेक-याला Oयांनीं शूर Eशपाई बन@वला. मोडकhं तोडकhं भीमथडीचीं त�d Oयांनीं 

आपल� @वमानd बन@वल�ं आiण Oयां�या बळावर आपल� सेना Oयांनीं सबंध [हदंBुतानभर @वखरुल�. 

असा हा सामा)य माणसांचा राजा होता. आiण तो नीतीचd !तीक होता, चाDर|याचd !तीक होता. 

nहणूनच महारा"Yांतील लाख लाख मनd छ�प�त Eशवाजी राजां�या Bमतृीवर Bवतःची कुरवंडी 

कर_यास तयार झाल�ं. Oया�या पाठtमागची महाराजांची भ�य शिfत आपण ल4ांत घेतल� 

पा[हजे.  

 

आiण Oयाच छ�प�त Eशवाजी राजांची !�तमा आम�या डो�यासमोर ठेवून महारा"Y �नमा-ण 

झाFयानंतरचा प[हला !जासOताक [दन आnह� आज साजरा करतm आहmत. तो साजरा करतांना 

छ�पतींची प@व� Bम�ृत 3यानांत ठेवून आज�या या महान ्!संगी महारा"Y राZयातफI  मी जु)या 

!�तJांचा न�यानd उ�चार कqं इि�छतm. हd मराठt राZय समतेचd राZय �हावd अशी महारा"Y 

राZयाची !�तJा आहे. जनतdतील साधतुा वाढावी �या तOOवाशीं !�तJाब\ झालेलd असd हd राZय 

आहे. आiण nहणून यापुढ�या कांह� वषाaत दाDर·य आiण अJान यां�याशीं झगडा कqन 

BवाEभमानी, साधतुेवर @वAवास ठेवणारा आiण नी�तमOतेनd आपलd पाऊल पुढd टाकणारा असा नवा 

समाज महारा"Yा�या भूमीवर चालतांना, बोलतांना पाह_याच ेआमचd Bवoन आहे तd पुरd कर_याची 

शपथ, Eशवाजी राजां�या Bमतृीला सा4 ठेवून आज आnह� पु)हा घेत आहmत. 

 

EशवBमारक सEमतीचd मला आज अEभनंदन केलd पा[हजे. या सEमतीचd काम माझ ेEम� �ी. 

बाळासाहेब देसाई �यांनी हातांत घेतFयापासून, Oयांनी आiण Oयां�या अनेक सहका-यांनीं गेले 

eकOयेक [दवस जे �म केले Oया �मांब}ल जाह�रपणd Oयां�या पाठtवर शाबासकhची थाप मला 

टाकल� प[हजे. आज आपFया सवाa�या वतीनd आiण मा�यातफI  मी Oयांचd अEभनंदन करतm आiण 

Oयांना ध)यवाद देतm. माझ ेEम� �ी. बाबूराव अ�े आतांच मा�याजवळ nहणाले कhं, बाळासाहेब 

देसा¦नीं कुBती िजंकल�. मी बाबूराव अ|यांना सांगूं इि�छतm कhं, आnह� पु"कळ कुBOया िजंकतm, 

पण तुnह� Oया पाहात नाह�ं. आज संयुfत महारा"Y सEमतीच े!�त�न:ध nहणून �ी. बाबूराव अ� े

आiण महारा"Y राZयाचा !�त�न:ध nहणून मी एका �यासपीठावर !ेमानd बोलत होतm, हा माझा 

आनंदाचा भाग आहे हd मी आपणांला सांगू इि�छतm. या आनंदा�या 4णीं सगळीं मराठt मनd 

आज जशीं एक� आल�ं आहेत, तशींच Zया एका कठtण !यOनांतून महारा"Yाला )यावयाचा आहे 

Oया कामाम3यd तीं एक� यावींत व आमची एकमेकांची शिfत एकमेकांना उपयोगी पडावी अशी 

Eशवाजी महाराजां�या जवळ आज मी !ाथ-ना करतm. सुखा�या वेळीं एक� येणार� माणसd 

दःुखा�या आiण !यOना�या वेळीं[ह एक� येतील तर द�ुनयेम3यd कधीं कुणीं न पा[हलेला असा 

पराjम कqन दाख@वतील असा माझा @वAवास आहे, nहणून मीं या गो"ट�चा उFलेख केला. मला 

EशवBमारक सEमतीच ेआभार मानावयाच ेआहेत, मराठt राZयातफI  आiण सबंध मराठt जनतेतफI  



�तच ेआभार मानावयाच ेआहेत. आज येथd अनेक �यिfत हजर नाह�ंत. Oयांचd[ह मला अEभनंदन 

केलd पा[हजे, Oयांच[ेह मला आभार मानले पा[हजेत. माझ ेEम� �ी. �तरपुड ेआज येथd हजर 

नाह�ंत. पण Oयांनीं या EशवBमारक सEमतीची कFपना काढल� आiण !यOनाला सु9वात केल�. 

आज ते येथd हजर नसले तर� मा�यातफI  आiण �ी. बाळासाहेब देसाई यां�यातफI  Oयांच ेमी 

मनापासून आभार मानतो. 

 

मुंबई शहरांतील एक मोठd  काम पुरd झालd nहणून मा�या मनाला आज अ�तशय आनंद होत आहे. 

मुंबई शहरांत आज हजारm पुतळे आहेत. Oयांम3यd छ�प�त Eशवाजी राजांचा पुतळा नाह�ं याचd 

मनाला दःुख होत होतd. पण इ�तहास यो�य 4णाची वाट पाहात असतm असdच nहटलd पा[हजे. 

Eशवाजी महाराजांचा प[हला पुतळा या शहरांत उभा र[हला तो न�या महारा"Yा�या रचनेची वाट 

पाहत होता असdच nहणावd लागेल. आiण न�या महारा"Yा�या रचनdनंतरसु\ां, Oयांतील भारतीय 

संदभ- @वसरला जाऊं नये nहणून भारतीय !जासOताक [दना�या सुमुहूता-वर तो येथd बस@वला 

गेला. परमेAवराला सु\ां हेवा वाटावा अशा [ठकाणीं आज Eशवाजी राजांची मू�त- येऊन बसल� 

आहे. परंतु एक गो"ट अ^या@प अपुर� रा[हल� आहे. आज जसा येथd हा Eशवाजी महाराजांचा 

पुतळा बसला आहे, तसाच Oयां�या नांवानd समरांगण झालेFया Eशवाजी पाक- म3यd[ह Oयांचा पुतळा 

बस@व_याचd काम अपुरd रा[हलेलd आहे याची आठवण आज मी आपणांस देतm. पु-या केलेFया 

कामाची नmद घेत असतांना अपु-या रा[हलेFया कामाची[ह आठवण आपण एकमेकांना कqन देणd 

आवAयक आहे. थो�याच [दवसांम3यd आपण सव-जण Eमळून तd काम पुरd कर_याचा !यOन कqं. 

या अपु-या रा[हलेFया कामाची आठवण देऊन कोणाला [हणवावd अशा बु\ीनd मीं Oयाचा उFलेख 

केलेला नाह�ं. सबंध महारा"Y�य जनतेची ती जबाबदार� आहे. Oयांतला माझा[ह [हBसा मी 

उचलावयास तयार आहd या भावनेनd मीं Oयाचा उFलेख केला आहे.  

 

आज सबंध मुंबई शहरांतील जनता, �न�वळ महारा"Y�य nहणजे महारा"Yांत राहणार� जनताच 

न�हे, �न�वळ मराठt भा@षकच न�हेत, तर [हदं� भा@षक, गुजराती भ@षक आiण मंुबई शहरांत 

बोलFया जाणा-या सग�या भाषांच े!�त�न:ध येथd हजर असलेले मला [दसत आहेत. Oयांत 

i�Aचन आहेत, [हदं ुआहेत, मुसलमान आहेत. आज Eशवाजी महाराज हे कुठFया[ह एका धमा-चd, 

कुठFया[ह एका जमातीचे, कुठFया[ह एका भाषेच े!�त�न:ध नाह�ंत. आiण nहणून मुंबई शहरांतील 

शकेडm जा�त, शकेडm भाषा आiण सगळे धम- यांच े!�त�न:ध आज छ�प�त Eशवाजी राजांना 

!णाम कर_यासाठt येथd एक� आले आहेत हे पाहून मला अ�तशय आनंद वाटतो. ध)य Eशवाजी 

महाराजां�या Bमतृीची आiण ध)य महारा"Y भूमीची कhं �तनd असा महापु� !सवला. मीं 

मा�यातफI  आiण आपFया सवाa�या तफI  छ�प�त Eशवाजी महाराजांना पु)हा !iणपात करतm 

आiण मा�या न�या शपथेचा उFलेख कqन मी आपणां सवाaची रजा घेतm. 



 

 

मला झालेलd लोकमा)यांचd दश-न 

 

आज�या या लोकमा)य [टळक पु_य�तथी�या �नEमOतानd मी येथd येऊन बोलावd असd मला 

जवळजवळ एक म[ह)यापूवy सुच@वलd गेलd आiण एक !कारचा स)मान nहणून मीं हd �नमं�ण 

Bवीकारलd. परंतु हd �नमं�ण Bवीकारतांना जd बोलावd असd मा�या मनाम3यd होतd तd सव- मी बोलूं 

शकेन अशी आज तुम�या!माणdच माझी[ह मनःिBथ�त नाह�ं. कारण दरnयान�या काळांत पुणd 

शहरावर जी मोठt आपिOत आलेल� आहे Oया आपOती�या मनःिBथतींत आपण सव-जण आहांत 

आiण मी[ह थोडाफार तशाच मनःिBथतींत आहd असd जर मीं nहटलd, तर तd आपण Bवीकाराल 

अशी मला आशा आहे. 

 

लोकमा)य [टळकां�या जीवनावर बोल_याचा तसा माझा अ:धकार नाह�ं. कारण मीं लोकमा)यांना 

Bवतः नजरेनd पा[हलेलd नाह�ं, eकंवा Oयां�या पु_याम3यd मी लहानाचा मोठा झालेलm नाह�ं. पण 

माझा तसा एक छोटासा अ:धकार आहे असd मी आपFयाला सांगूं इि�छतm. Zया गावांम3यd मी 

लहानाचा मोठा झालm Oया गांवाम3यd लोकमा)यां�या नांवानd चालणार� शाळा आहे, आiण Oया 

शाळेचा मी @व^याथy आहd. Oया शाळdत लोकमा)य [टळकांचd होत असलेलd गुणगान 

लहानपणापासून मीं मा�या कानांनी ऐकलेलd आहे आiण Oयाम3यd मी भागीदार[ह झालेलm आहd. 

लोकमा)यां�या जीवनाचा अ�यास कqन @व^या�याaनी कांह�ं �नबंध Eलहावेत, कांह�ं वfतOृव Bपधा- 

करा�यात, अशी आम�या शाळेची जुनी !था असे. Oयाम3यd भाग घे_यासाठtं लोकमा)यां�या 

वा¹मयाचा थोडाफार अ�यास मीं Oया वेळीं केला. आiण फार मोठt फुशारकh मारतm अशांतल� 

गो"ट नाह�ं पण 'लोकमा)य आiण कायदेमंडळ' या @वषयावर �नबंध Eलहून मीं प[हलd 

पाDरतो@षक[ह Eमळ@वलेलd आहे. Oया गो"ट�ची आज येथd येतांना मला आठवण झाल�. 

कायदेमंडळांसंबंधानd आiण लोकमा)यांसंबंधानd मला जे�हां कांह� फारशी मा[हती न�हती ते�हां मीं 

हा �नबंध Eल[हला, आiण मला असd वाटतd कhं मा�या Oया वेळ�या �नरागस मनावर झालेले 

पDरणाम आज सु\ां कांह�ं[ह बदललेले नाह�ंत. लोकमा)य [टळकां�या मोठेपणाचd हd ल4ण आहे, हd 

मी आपणांला सांगूं इि�छतm. 

 

लोकमा)यां�या जीवनाकड ेपाहतांना कोणOया c"ट�नd पाहावd हा Zया�या Oया�या @वचाराचा, 

Zया�या Oया�या �\ेचा !Aन राह�ल. कांह� वषाaपूवy 'लोकमा)य हयात असते तर ?' असा @वषय 

घेऊन अनेकांनी अनेक cि"टकोन मांडFयाचd मा�या Bमरणांत आहे. असा !यOन करावा कhं कqं 

नये ह� वेगळी गो"ट आहे. पण लोकमा)यांसार�या !चडं @वशाल �यिfतमOOव असणा-या 



पु9षा�या जीवनाकड े�न�वळ एखा^या वBतुसं हालयाम3यd पाह_याकDरतां ठेवलेल� वBतु nहणून 

आपण पाहत नसतm, तर तd जीवन आज�या[ह 4णीं आजच ेआiण उ^याचे !Aन सोड@व_या�या 

c"ट�नd काय माग-दश-न कर�ल या c"ट�नd आपण Oया जीवनाकड ेपाहत असतm, Oया c"ट�नd 

आपण Oयाकड ेपा[हलd पा[हजे. 

 

Zया एका @वEश"ट कालखडंांत भारताम3यd लोकमा)यांचd �यिfतमOOव �नमा-ण झालd, Oया 

कालखडंाचd माग-दश-न कqन व आपलd अवतारकाय- संपवून लोकमा)य �नघून गेले एवढाच 

इ�तहासाचा आiण Oयांचा संबंध आहे, असd मी मानीत नाह�ं. Oयां�यासार�या �यिfतमOOवा�या 

माणसाचd तेवढdच काम असत नाह�ं. मो�या माणसा�या �यिfतमOOवाची कसोट�-eकंबहुना 

जगांतील कोणOया[ह चांगFया वBतूची कसोट�, ती �यिfत eकंवा ती वBतु Zया [ठकाणीं असते 

Oया [ठकाणापासून ती दरू गेFयानंतर आiण Zया कालखडंांत ती �यिfत eकंवा ती वBतु �नमा-ण 

होते तो कालखडं संपून गेFयानंतरच खर� [दसून येते. Oया �यfतीचd �यिfतमOOव eकंवा Oया 

वBतूचd महOOव िजतकd  जाBत [टकून राह�ल �ततकh ती �यिfत मोठt eकंवा ती वBतु चांगल� असd 

मानले जातd. कले�या 4�ेांत[ह हाच �नयम आहे. एखाद� संुदर कलाकृ�त पाह_यासाठt कलावंतानd 

एखा^या माणसाला बोलावलd आiण तो माणूस धसमुसळेपणा कqन Oया कलावBतू�या अगद� 

जवळ जाऊन डोळे फाडून पाहावयास लागला, तर तो कलावंत Oयाला आपFया मनांतFया मनांत 

हसेल. एखा^या कलावBतूचd �नर�4ण, थोडdसd बाजूला जाऊन, एका @वEश"ट cि"टकोनांतून आपण 

केलd nहणजे ती कलावBतु आपणांस अ:धक चांगल� [दसते. थोडfयांत nहणजे कलावBतु ह� एका 

@वEश"ट पBपIिfट�हमधनूच - cि"टकोनामधनूच पाहावी लागते. तीच गो"ट कमीअ:धक !माणांत 

मो�या माणसां�या[ह बाबतींत खर� आहे. Oयां�या कालखडंापासून दरू गेFयानंतर Zया !माणांत 

Oयां�या �यिfतमOOवाचd @वशालOव, Oयां�या �यिfतमOOवाची माग-दश-न4मता ह�ं आपFया मनाला 

पटत राहतील, समजत राहतील आiण भासत राहतील Oया !माणांत तd �यिfतमOOव जाBत मोठd  

असd आपण मानलd पा[हजे. लोकमा)यांचd �यिfतमOOव हd अशा !कार�या �यिfतमOOवांपैकhं आहd. 

कांह�ं मोठt माणसd अशीं असतात कhं Oयां�या जीवनकालाम3यd Oयां�या मोठेपणाचd महOOव 

इतरांना समजत नाह�ं. Oयां�या मOृयूनंतर eकOयेक वषाaनी Oयांचा मोठेपणा इतरांना समजतो. अशी 

माणसd जगा�या इ�तहासांत कमी नाह�ंत. आiण अगद�ं महारा"Yा�या इ�तहासांत[ह कमी नाह�ंत. 

लोकमा)यां�या बरोबरच Zयांचd नांव घेतलd जातd Oया आगरकरां�या नांवाचा या बाबतींत आपणांला 

उFलेख करतां येईल. परंतु Zयांचd मोठेपण Oयां�या हयातींतच इतरांना !तीत होतd अशा थो�या 

भा�यवान महापु9षांपैकhं लोकमा)य हे एक होते. Oयांना आपFया जीवनाम3यd जर� खपू 

हालअपे"टा आiण संकटd सहन करावीं लागल�ं, तर� लोक@!यतेची - लोकांनी मनोभावानd Oयां�या 

कामाचd चीज कर_याची - जी शfयता होती ती शfयता, �तचा आनंद, �तचd सुख Oयांना Oयां�या 

जीवनाम3यd पाहावयास सांपडलd. आiण Oयां�या मOृयूनंतर आज इतfया कालावधीनंतर[ह, एवढdच 



न�हे तर आध�ुनक भारताचा इ�तहास जmपयaत अEभमानानd Eल[हला जाईल आiण वाचला जाईल 

तmपयaत लोकमा)यां�या जीवनासंबंधानd या देशांतील !Oयेक मनु"य अEभमानाने सांगेल कhं Oयांचd 

जीवन हा आमचा मोठेपणा आहे. एवढd मोठd  �यिfतमOOव लोकमा)यांचd आहे.  

 

पण आपणांला हd असd कां वाटतd याचd कारण अगद�ं उघड आहे. कंसवधा�या वेळीं मथरुdत 

Eशरलेला कृ"ण अनेकांना अनेक त-हेचा [दसला, असd Oयाचd वण-न केलd जातd. लोकमा)यांकड े

माणसd अशाच अनेक c"ट�ंनीं पाहंू शकतात. संपादक लोकमा)य, गहृBथ लोकमा)य, नेता 

लोकमा)य, वfता लोकमा)य; लेखक लोकमा)य, संशोधक लोकमा)य, @व^वान लोकमा)य, 

तOOवJ लोकमा)य - अशा अनेक c"ट�ंनीं Oयांचd आपणांस दश-न होतd. या सग�या c"ट�ंनीं 

Oयां�याकड ेपाह_याचा आपण !यOन केला तर या !Oयेक 4े�ाम3यd लोकमा)यांचd Bवतःचd असd 

एक वैEश"�यपूण- Bथान आहे, असd आपणांस [दसून येईल. एवढdच न�हे तर या !Oयेक 4े�ांतील 

Oयांचd काय-च असd आहे कhं Oया Oया 4े�ांतील मोठेपण Oयां�याकड ेचालून यावd. एवढd मोठd  

�यिfतमOOव लोकमा)यांचd होतd. 

 

पण या सग�या गो"ट� Oया Oया 4े�ांतले तZJ Oया Oया @वषयासंबंधानd बोलतांना आपणांला 

सांगतील, मी कांह�ं तसला @वषय घेऊन बोलत नाह�. अगद� सामा)य माणसा�या नजरेनd या 

वेळ�या लोकमा)यां�या जीवनाकड ेपाहायचा मीं !यOन केला आहे. आiण अनेक वेळां ह� गो"ट 

मी महारा"Yाम3यd जाह�रपणानd बोलत असतm कh लोकमा)यांचd मोठेपण ता9_या�या उंबर�यावर 

ते उभे असतांना Oयांनीं जो देशसेवेचा �नण-य घेतला Oयांत आहे. आiण इतfया [दवसां�या 

अवधीनंतर[ह Oयांनीं घेतलेFया Oया �नण-याचा @वचार मनाशीं आला nहणजे आजसु\ां मन हेलावून 

जातd. डfेकन कॉलेजम3यd @व^याथy असतांना अहोरा� आपFया सहा3यायांशीं देशा�या !Aनांची 

चचा- कqन शवेट�ं एक महOOवाची पदवी-ते�हांची, आजची बी.ए. eकंवा एल.्एल.्बी. नाह�ं - Oयांनीं 

घेतल�. आiण Oयानंतर Oयांनीं आiण आगरकरांनीं Bवतः�या जीवनासंबंधीं असा �नण-य घेतला कhं 

आपलd सबंध जीवन सातOयपूव-क देशा�या कामाकDरतां ^यावयाचd. हा �नण-य घेणार� आगरकर 

आiण [टळक यांची जोडी Oया वेळ�या डfेकन कॉलेज�या आवाराम3यd कशी [हडंल� असेल, Oयांनीं 

तेथd काय काय वाद@ववाद केले असतील, याची कFपना आज[ह Oया बाजूनd गेFयानंतर मनांत 

आल� nहणजे अगंावर रोमांच उभे राहतात. 

 

Oया काळांत लोकां�या मनांत काय कोडd होतd तd मी आपणांला सांगूं इि�छतm. Oयाचd उOकृ"ट 

वण-न एका वाfयाम3यd Eशवरामपंत परांजoयां�या एका लेखाम3यd केलेलd मीं पा[हलd आहे. Oया 

काळांतील अOयंत बु@\मान आiण BवाEभमानी माणसां�या मनापुढd , Oयां�या @वचारांपुढd आiण 

Oयां�या जीवनापुढd पडलेलd कोडd एका अ�तशय सुरेख वाfयाम3यd Eशवरामपंतांनीं सां:गतलd आहे. 



Oयाकाळीं लोकांची अशी पDरिBथ�त होती कhं, ''जd होतां येत होतd पण �हावसेd वाटत न�हतd आiण 

जd �हावdसे वाटत होतd तd होतां येत न�हतd.'' अशी ह� अडचण होती ते�हांची. Oया काळांत अOयंत 

बु@\मान अशा त9णां�यापुढd ह� फार महOOवाची जीवनसमBया होती. Oयांना होतां येणd - काय 

वाटेल तd होतां येणे शfय होते. लोकमा)यांनीच सां:गतले होतd एकदां Oयांना काय होणd आवडलd 

असतd तd. गiणताचा !ोफेसर हो_याची Oयांची इ�छा होती. @वJाना�या या 4े�ांत संशोधन करावd 

आiण Bवतः�या कत-बगार�नd आiण संशोधनानd Oया 4े�ाम3यd एक नवीन दालन उघडावd, अशा त-

हेची Oयांची खर� इ�छा होती. 

 

Oयांना काय �हावdसे वाटत होतd तd मीं आपणांला सां:गतलd. पण Oयांना काय �हावd लागलd तd सव- 

आपFयापुढd आहे. Oयांना केसर�च ेसंपादक �हावd लागलd. Oया काळी संपादक होणd आज�या इतकd  

सोपd झालेलd न�हतd. ते केसर�च ेसंपादक झाले आiण Oया संपादकhय कामाकDरतां Oयांना वारंवार 

तु9ंगा�या या�ा करा�या लागFया. संपादक nहणून Oयांनी Bवतः�या छापखा)या�या पा�या 

उचलFया; गाद��या वळकट�चd टेबल कqन Oयावर Oयांनीं अ लेख Eल[हले; कुठFया[ह त-हेनd 

कुणाची[ह पवा- न करतां BवाEभमानानd आलेला @वचार Oयांनीं Eल[हला; Oयासाठtं Oयांना अनेकदां 

तु9ंगाम3यd जावd लागलd. आiण हd Oयांना सव- आय"ुयभर करावd लागलd, Oयांना काय वाटेल तd 

होतां येणd शfय होतd, पण Oयांनीं Oयाकड ेपाठ eफरवल�. Oयां�या आ�या�यकांम3यd कुठd  तर� पूवy 

एक गो"ट वाचFयाचd मला आठवतd. ते जे�हां कॉलेजम3यd जाऊं लागले ते�हां Oयांना, Oयां�या 

ब[हणीनd तूं कोण होणार nहणून @वचारलd, तर Oयांनीं �तलाच उलट मीं कोण �हावdसd तुला वाटतd, 

असd @वचारलd. Oयाकाळ�या कmकणाम3यd वाढलेल�ं ती बह�ण @वशषे असd काय सांगणार ? �तनd 

Oयांना तूं आपFया तालुfयाचा मामलेदार हो असd सां:गतले. आiण तुnह�ं जर स©दयतेनd �त�या 

Oया सूचनेचा @वचार केला तर तुnहांला Oया सूचनचेा अथ- कळेल. �तला माहेरपणाला दोन 

घो�यां�या बगीम3यd घेऊन जाणारा मामलेदार भाऊ हवा होता. आiण Oया काळांतील ब[हणीनd 

आणखी दसुर� कसल� अपे4ा करावयाची? पण यापे4ां eकती तर� पट जाBत मोठे लोकमा)यांना 

होतां आलd असतd. ह� पDरिBथ�त जे�हां होती Oया वेळीं, बु\ीचा वकूब असणा-या या माणसानd 

देशासाठtं आपलd जीवन अप-ण कर_याचा �नण-य घेतला. ते�हां सु\ां साव-ज�नक जीवन होतd पण 

तd पसरलेलd न�हतd, ते�हां सु\ां साव-ज�नक जीवनाम3यd काम करणार�ं मोठमोठtं माणसd होतीं. 

तुलनेनd कोणाला कमीजाBत लेख_याकDरतां मी हd बोलत नाह�ं. पण लोकमा)य [टळक आiण 

आगरकर या दोघांनीं घेतलेला हा �नण-य ते�हां�या [हदंBुतान�या साव-ज�नक जीवनामधला एक 

अपूव- �नण-य होता, असd मला Bवतःला तर� वाटतd. आiण �नदान महारा"Yा�या जीवनापुरतd 

बोलावयाचd तर तो तसा �निAचत होता.  

 

आiण nहणून Oयासंबंधींची सFलामसलत करावयास जे�हां लोकमा)य आiण आगरकर रान�यांकड े



गेले - ते�हां हजर असणा-या एका गहृBथाची !Eस\ झालेल� ह� आठवण आहे - ते�हां तेथd 

असलेFया लोकांनीं Oयांची हेटाळणी केल�. पण रान�यांना ह�ं मुलd कांह�ं तर� नवीन मागा-नd 

जा_याचा !यOन कर�त आहेत हd [दसलd. nहणून Oयांनीं Oयांना उOतेजनच [दलd. या!माणd Bवतःचd 

सगळd Eश4ण, Bवतःची एवढ� बु@\मOता, Bवतःचd कतृ-Oव असतांना सु\ां या सग�यांचा उपयोग 

Bवाथ-Oयागानd देशसेवेकरतां कर_याचा, लोकजागतृीसाठtं कर_याचा जो �नण-य लोकमा)यांनीं Oया 

वेळीं घेतला आiण Oयांतील सगळीं ±तd Bवीकाqन पुढd पाऊल टाक_याची जी [हमंत Oयांनीं 

दाख@वल� Oयाला फार मोठd  महOOव आहे. आज सगळा बगीचा फुलला आहे. Bवातं|य Eमळालd 

आहे, राZयd Eमळाल�ं आहेत, आiण Oया राZयांतील एका राZयाचा मु�यमं�ी nहणून मी बोलतm 

आहे, पण पायांतले दगड हो_याच े�नण-य Zयांनीं घेतले Oयांच ेआnह�ं लाख लाख उपकार मानले 

पा[हजेत. कुठFया तर� अधंा-या रा�ीं चचा- करतां करतां हे �नण-य या दोन त9ण माणसांनीं घेतले. 

या �नण-यांम3यd [हदंBुतान�या आज�या !गतीचीं बीजd आहेत, हd कृतJतेनd आnह�ं मा)य 

करावयास पा[हजे.  

 

लोकमा)यां�या �या �नण-याचा �न�वळ [हदंBुतानपुरताच पDरणाम घडलेला आहे असd न�हd. आज[ह 

आnह� पाहतm. अनेक बाहेरचीं माणसd या देशांत येतात आiण आnहांला भेटतात. Oयांत[ह पूव- 

आEशयांतील आiण आe³का खडंांतील माणसd जे�हां आnहांला भेटतात ते�हां आम�या रा"Y�य 

Bवातं|या�या इ�तहासाचा फार सखोल अ�यास या मंडळींनीं केला आहे असd आnहांला आढळून 

येतd. अल�कडचे पूव- नायगेDरया�या राZया�या मु�य मं|यांची आiण माझी भेट झाल�, Oयावेळी 

Oयांनी अOयंत कृतJतापूव-क [टळक आiण गोखले यांचा मा�याजवळ उFलेख केला. आiण nहणून 

मी nहणतm कhं लोकमा)यांनीं Oया वेळीं घेतलेFया �नण-यांतून �नमा-ण झालेले @वचार!वाह आiण 

Oयांतून �नमा-ण झालेFया भावना �या कांह�ं भाषे�या 4े�ांत eकंवा देशा�या सीमdत मया-[दत 

होणारे @वचार व भावना न�हOया. कुठFया[ह BवाEभमानी मानवसमाजाला माग-दश-क ठरावे इतके 

महOOवाच ेते @वचार आiण Oया भावना होOया. अOयंत थोर परंपरा असलेलd एक रा"Y दसु-या 

कुठFया तर� रा"Yा�या जोखडाखाल�ं जd दबून पडलेलd आहे Oयाला Oयांतून मfुत कर_याचा !यOन 

आपण केलाच पा[हजे, अशा त-हेचा मद- @वचार बोलून Oया!माणd Bवतःचd जीवन आंख_याचा 

!यOन लोकमा)यांनीं केला. BवराZय हा माझा ज)मEस\ हfक आहे आiण तो मी Eमळ@वणारच, 

हा मं� Oयांनीं Oया काळांत उ�चारला - आiण नुसताच उ�चारला असd न�हे तर यशाची कांह�ं[ह 

:च)हd Zया वेळीं [दसत न�हतीं अशा काळांत आपFया जीवनाचा !Oयेक 4णन ्4ण Oयासाठtं 

Oयांनीं वdचला. आज आnह� nहणतm कhं Oयां�या कामाची दखल घेतल� आहे आiण लौeकक अथा-नd 

Oयांचd जीवन यशBवी झालd आहे. पण लोकांम3यd जाग�ृत �नमा-ण कर_याचd जd काम लोकमा)यांनीं 

केलd तd Oया अथा-नd ते�हां[ह यशBवी झालd असd आतां आपण nहटलd पा[हजे. 

 



परंतु डो�यांपुढd जd ठे@वलd तd संपूण-पणd पदरांत पडलd आiण Oयांतलd जd काय वैयिfतक सुख असेल 

तd Eमळालd, अशी गो"ट कांह�ं लोकमा)यां�या जीवनाम3यd शवेटपयaत घडल� नाह�ं. मानEसक 

वेदनांम3यd Oयां�या जीवनाचा शवेट�ं अतं झाला. Oयांनीं डो�यापुढd ठे@वलेलd Bवoन पुरd झालेलd 

न�हतd. खटपट� चालू होOया, उ^योग चालू होते, !यOन चालू होत;े Oयाम3यd कधीं यश येत होतd, 

कधी अपयश येत होतd. आiण हे सगळे !यOन कर�त असतांनाच Bवतः�या वैयिfतक जीवनांतून 

Oयांना जावd लागलd. Oयां�या सबंध जीवनाकड ेवैयिfतक c"ट�नd जर आपण पा[हलd तर तd अOयंत 

`बकट संकटांनी भरलेलd, अOयंत खडतरपणानd चाललेलd असd जीवन होतd असdच आपणांला  

आढळून येईल. Oयांची जी !Eस\ झालेल� प�d आहेत ती पाहात असतांना आज[ह पु"कळ वेळां 

आपलd मन अगद�ं ग[हवंqन येतd. Oयांचीं तीं मंडालेचीं प�d आपण पा[हल�ं nहणजे आपणांस याची 

कFपना येईल. काळाशीं एवxया कठोरपणानd झगडणारा हा पु9ष कौटंु`बक बाबतींत, @वशषेतः 

आपFया पOनी�या !कृतीसंबंधानd, Zया त-हेनd @व�हळ होऊन Eल[हतो, तd सव- वाचीत असतांना, 

कोणOया[ह स©दय मनु"या�या डो�यांत अ� ुआFयाEशवाय राहणार नाह�ंत. ह�ं वैयिfतक संकटd, 

ह�ं दःुखd Oयांना सोसावीं लागत. ''माझी !कृ�त खरोखरच बर� आहे. Oयांना बरd वाटावd nहणून 

उगाच कांह�ं तर� Eल[हतm असd नाह�ं,'' असे आपFया पOनीला व मुलांना सांगावd nहणून प�ांतून ते 

�न4ून �न4ून Eलह�त होते. Oयांतल� Oयांची cि"ट, Oयांतला Oयांचा @वचार, आiण संकटांची सगळी 

परंपरा आल� असतांना Oयांनीं वैयिfतक जीवनाम3यd दाख@वलेले गुण या सवाaचा तुnह�ं-आnह�ं 

@वचार केला पा[हजे. Bवातं|या�या स ंामाम3यd झगडणारा एक शूर सेनाप�त या नाOयानd Oयांना 

रा"Y�य महOOव !ाoत होत असलd, तर� वैयिfतक जीवनाम3यd माणसानd कसd वागावd, कुठFया[ह 

संकटाशीं माणसानd िज}ीनd कसd लढावd याचd, Oयांचd सव-च जीवन एक अखंड माग-दश-न आहे असd 

मला वाटतd.  

 

वया�या एकेचाEळसा�या वषy Oयांना तु9ंगाची प[हल� मोठt या�ा करावी लागल�. आज सकाळींच 

आnह�ं Oयांनीं या या�चेी जेथd सु9वात केल� Oया जेलखा)याम3यd गेलm होतm. आiण Oया वेळ�या 

तेथील !मुख अ:धका-यांनी ते तु9ंगांत आFयानतंर प[हFयाच [दवशीं Oयां�यासंबंधीं घेतलेल� 

मा[हती - Oयांचd वय, Oयांची उंची, Oयां�याजवळ असलेले पैस,े Oयांच ेकपड ेवगैरे मा[हती - Oया 

तु9ंगा�या स3या�या अ:धका-यांनीं आnहांला वाचनू दाख@वल�. एकेचाEळसा�या वषy या!माणd 

जे�हां ते जेलम3यd गेले ते�हां Oयां�याजवळ फfत एक अगंरखा, एक पगडी, एक धोतर आiण 

एक पैरण हे कपड,े iखशाम3यd नऊ 9पये चार आणे तीन पै इतके पैसे आiण Eशवाय पंचाव)न 

पुBतकd  होतीं. हा सगळा [हशोब मीं Oयां�याकडून ऐकला. पंचाव)न पुBतकांची संपिOत घेऊन ते 

Oया जेलम3यd गेले होते. परंतु जेलम3यd गेFयानंतर सगळीं संकटd बाहेर ठेवावीं आiण आपFया 

@व^या�यासाम3यd म�न होऊन जावd ह� कांह�ं साधी गो"ट नाह�ं. @वदेह� मनु"य कसा असावा 

यासंबंधीं जु)या काळ�या थोर माणसांचd वण-न आपण वाचतm. एका बाजूनd पायाला कोणी तर� 



तूप लावीत होतd आiण दसु-या बाजूनd पाय अ�नींत पडला होता अशी @वदेह� जनकाची कथा 

आnह� ऐकतm. पुराणांतFया या सग�या कहा_या आnह� ऐकतm. पण दःुख व क"ट यांनीं पेटलेलd 

सबंध कौटंु`बक जीवन, मंडाले�या तु9ंगाम3यd !वेश केFयानंतर टाकून देऊन, तd सगळd िजथFया 

�तथd @वसqन जाऊन, आपFया तOOव:चतंनाम3यd म�न होणारा माणूस आnह�ं आम�या डो�यांनी 

पा[हलेला आहे. आiण हd सव- तो @वदेह� असFयाEशवाय शfय नाह�ं. कारण सहज nहणून असd 

कांह�ं कोणाला होतां येणार नाह�ं. मी ब-याच वेळां तु9ंगाम3यd जाऊन आलेला माणूस आहd; मी[ह 

थोडdफार गंभीर वाच_याचा !यOन केला आहे, नाह�ं असd नाह�ं. परंतु तु9ंगांत गंभीरपणानd 

तOOवJा�या वOृतीनd आपFया कायाaत सदैव म�न होणारे असे एक लोकमा)यच होते. 

 

आiण Oयांनीं जेलम3यd जd Eल[हलd Oयासंबंधींचा Oयांचा @वAवास केवढा जबर होता. हFल� पाAचाOय 

देशांत  ंथ Eल[हणा-यांना पु"कळशीं संशोधन करणार�ं माणसd मदतीला लागतात असd nहणतात. 

उलट जेलम3यd गेFयानंतर Eमळालेल� पुBतकd  हातांत घेऊन चार eकंवा पांच म[ह)यांम3यd 

लोकमा)यांनीं तो  ंथराज - गीतारहBय - Eलहून पुरा केला. Oयासंबंधी मीं एक आ�या�यका 

ऐकल� आहे. जे�हां लोकमा)य परत आले ते�हां Oयांचा तो  ंथ कांह�ं परत आला न�हता. सरकार� 

र�Oया मंजूर होऊन तो अ^या@प यावयाचा होता. त�ेहां कुणीं तर�, हा  ंथ Oया लोकांनीं परत 

केलाच नाह�ं तर काय करावयाचd, अशी शंका Oयां�याजवळ !दEश-त केल�. ते�हां लोकमा)य 

nहणाले, ''सबंध  ंथ मा�या डोfयांत आहे. मी चार म[ह)यांत तो परत Eलहून काढ�न. पुBतकाची 

पानd फार तर Oयां�याजवळ असतील. माझ े@वचार कांह�ं कोणीं मा�याकडून काढून घेतलेले 

नाह�ंत.'' असd साम�य- असणार� Oयांची बु@\ होती. 

 

परंतु Oयाचबरोबर Oयांच ेजे कांह�ं वैयिfतक गुण [दसले Oया गुणांचd मोल फार मोठd  आहे. आiण 

तुnहां आnहांला, महारा"Yाला, पु_याला, या गुणांची ज9र� आहे असd मला वाटतd. Oयांची पु_याला 

ज9र� आहे असd मी nहणतm nहणजे पु_याम3यd त ेगुण नाह�ंत असा Oयाचा अथ- नाह�ं. ते गुण 

पु_यानd पु"कळ !माणाम3यd दाख@वलेले आहेत. Oया गुणांचा आपFया पंत!धानांनीं अल�कडचे 

अOयंत गौरवपूण- शXदांत उFलेख केला आहे. परंतु संकट आFयानंतर Oयाला कसd तmड ^यावd ह� 

गो"ट आज आnह�ं Eशकल� पा[हजे. :चरोल केस लोकमा)य हरFयानंतर लंडनहून Oयांनीं जd प� 

Eल[हलd आहे Oयांतील चारदोन वाfयd या c"ट�नd मला फार महOOवाचीं वाटल�ं. :चरोल केस 

िजंक_याकDरतां ते लढले, पण अखेर ते ती केस हरले. Oयां�या जीवना�या उOतर काळांतील ती 

एक अOयंत कठtण अशी गो"ट होती. पण ती केस लोकमा)य हरFयानंतर लोकमा)य या 

�नकालामुळd मनानd खचले आहेत अशा !कारचा !चार पु_याम3यd चालू होता. Oयाला उOतर 

दे_याकDरतां nहणून लोकमा)यांनीं जd प� Eल[हलd आहे तd Oयां�या �यिfतमOOवाचd पूण- �नदश-क 

आहे. Oयांतल�ं चार वाfयd मी तुnहांला वाचनू दाख@वतm. !Oयेक मूळ इं जी वाfय आiण Oयाचd 



भाषांतर मी तुnहांला सांगतm. लोकमा)यांचd प[हलd वाfय असd आहे : "The news about my 
being dejected by the unexpected result of the case i.e. Chirol Case, is entirely 

groundless. - या :चरोल केस�या अनपेv4त �नकालामुळd मी मनानd खचलm आहd अशी जी 

बातमी आहे ती �नराधार आहे.'' 
 

Oयांनीं पुढd nहटलd आहे, "I am now too old a hand to be upset even if the heavens were 

to fall down. - मी आतां इतका व\ृ झालm आहd कhं, आकाश जर� कोसळलd तर� मीं Oयाची 

v4�त करावी अशा मनःिBथतींत eकंवा अशा पDरिBथतींत मी रा[हलेलm नाह�ं.'' 
 

आiण शवेट�ं ते nहणतात, "I would rather utilise the fall of the heavens for my purpose 

than be dismayed thereby. - आकाश जर� कोसळलd तर� Oया कोसळलेFया आकाशावर पाय 

रोवून Oयाचा उपयोग मी कqन घेईन, पण मी घाबरणार नाह�ं.'' 
 

लोकमा)यांची अशी ह� cि"ट आहे. आज�या पु_यालाच न�हे, आज�या महारा"Yालाच न�हे, तर 

आज�या [हदंBुतानला आiण कदा:चत ्आज�या मानवतेला[ह अOयंत उपयुfत ठरावd असd @वल4ण 

�नधा-राचd तd शवेटचd वाfय आहे. कुठFया[ह देशा�या नेOयांनीं 3येयवाfय मानावd, बावरलेFया 

आज�या मानवतेला सुखाकड ेने_याचा !यOन करणा-या !Oयेक माणसानd आपFया ©दयावर 

कोqन ठेवावd, इतकd  थोर तd घोषवाfय आहे. Oयाची नुसती घोषणा Oयांनीं केल� असd न�हd, तर 

Oया!माणd जीवनाचा !Oयेक 4ण ते जगले. कुठFया[ह सभdत उ�चारलेलd तd वाfय न�हतd, तर 

आपFया Eम�ाला Oयांनीं Eल[हलेFया एका प�ामधलd तd वाfय आहे. Oया वाfयामधनू �यfत 

झालेला �नधा-र वया�या अखेर�या वषाaतला आहे. nहातारपणीं Eल[हलेलd तd वाfय आहे. त9णपणीं 

लोकमा)य जर हd बोलले असते तर कसd बोलले असते याची अजून मला कFपना येत नाह�ं. 

जीवनाची सं3याकाळ अगद�ं जवळ आल� असतांना, मी व\ृ झालm असd सांगत सांगत Oयांनीं हd 

वाfय Eलहून जो �नधा-र �यfत केला आहे तो �नधा-र तुnहांला आnहांला आज, उ^यां आiण सतत 

माग-दश-न करणार आहे. तुnहां-आnहांला ज)मभर संदेश देणारd हd वाfय Zयांनीं Eल[हलd Oया 

लोकमा)य [टळकांची पु_य�त:थ तुnह�-आnह� आज साजर� कर�त आहmत.  
 

लोकमा)यांसार�या थोर पु9षाचd जीवन आपFयाला कोणOया c"ट�नd माग-दश-क झालd पा[हजे याचा 

@वचार कर_याची आज आवAयकता आहे. �न�वळ मी पु_या�या पुरापुरतd मया-[दत बोलंू इ�छtत 

नाह�ं. लोकमा)यां�या पु_यांतला पूर हा एक मोठा ©दय�ावक !संग आहे; परंतु �न�वळ पु_या�या 

पुरा�या !संगापुरताच संदेश घेऊन लोकमा)यां�या जीवनाला मी पु_या�या पूव- - पिAचम 

सीमेम3ये मया-[दत ठेवूं इ�छtत नाह�ं. कारण फार थोर असd तd जीवन आहे. लोकमा)यांचd 

�यिfतमOOवच असd आहे कhं आज सव-च प4ांना लोकमा)य आपले आहेत असd वाटतd. घरांतFया 



सग�यांत मोठा मनु"य हा सग�यांचा असतो. ते�हां लोकमा)यांनीं एका @वEश"ट त-हे�या 

@वचारांचd राजकारण Oया काळीं मांडलेलd असलd तर� आज लोकमा)य ह� कांह�ं �न�वळ �यिfत 

रा[हलेल� नाह�ं, �न�वळ एक संBथा रा[हलेल� नाह�ं. लोकमा)य हा अOयंत Bफू�त-दायी असा एक 

संदेश, असा एक @वचार आहे आiण तो आम�या इ�तहासांतला एक ठेवा आहे. मीं कुठFया[ह 

प4ीय c"ट�नd हा @वचार येथd मांडलेला नाह�ं. कारण आजचd हd �यासपीठ कांह�ं तशा अथा-चd 

�यासपीठ नाह�ं. आजच ेहd �यासपीठ लोकमा)यां�या सग�या वंशजांचd �यासपीठ आहे. �न�वळ 

जयंतरावांचd हd �यासपीठ नाह�ं आiण �न�वळ [टळक Bमारक मं[दरा�या YBट� बोडा-चd[ह नाह�ं. 

लोकमा)यांना आपलd nहणणा-या, लोकमा)यां�या Bतुतीला आपल� Bतु�त समजणा-या, 

लोकमा)यां�या जीवनाला आपलd Bफू�त-Bथान मानणा-या, लोकमा)यां�या Bमतृीला वंदन करणा-या 

आiण भारताला आपला देश मानणा-या सव- भारतीयांचd हd �यासपीठ आहे. आज आnहांला अनेक 

c"ट�ंनीं लोकमा)यांचd जीवन Bफू�त-दायक होणार आहे. शवेट�ं, eकती[ह प4 असले, eकती[ह 

राजकhय @वचार असले तर� या सवाaपे4ां मोठd  असd जd लोकजीवन आहे, Oया लोकजीवनाच े!Aन 

सोड@व_यासाठtं, Oया लोकजीवनाची सेवा कर_यासाठtंच Oया सव- प4ांचा, Oया सव- @वचारांचा 

ज)म झालेला असतो. हा मूळ @वचार तुnहांला आnहांला @वसरतां येणार नाह�ं. आiण अशीं 

eकOयेक 4े�d आहेत, असे eकOयेक @वचार आहेत, अशा eकOयेक बाबी आहेत कhं Zयाम3यd 

लोकमा)यांच ेमूलभूत @वचार, लोकमा)यांची मूलभूत �\ा आज[ह तुnहां-आnहांला माग-दश-क 

होईल. 

 

Oयां�या या @वचारांतला रा"Y�यOवा�या भावनेचा @वचार मला अOयंत महOOवाचा वाटतो. [हदंBुतान 

Bवतं� झाFयाला आज जवळजवळ चवदा-पंधरा वषI होत आल�. तर� आज[ह रा"Y�य एकाOमतेचा 

!Aन एक समBया समजला जातो. या !Aनाचा उFलेख, केवळ मेजॉDरट�-मायनॉDरट�चा !Aन, [हदं-ु

मुसलमानांचा !Aन एवxयाच मया-[दत अथा-नd कqन मी आज बोलत नाह�ं. रा"Y�य एकाOमतेचा 

!Aन हा अजून[ह आम�या देशाम3यd आहे याची :चतंा देशांतील सव- माणसांना आहे यांत कांह�ं 

शंका नाह�ं. रा"Y�य एकता आiण एकरा"Y�यOव ह� आपFया देशाला नवी गो"ट आहे हd आपण 

नाकार_यांत कांह�ं फारसा अथ- नाह�ं. आज जी एक िजऑ ॅeफकल एि)टट� - भौगोEलक एकता - 

आमची आहे, आiण जी पाeकBतान�या पूवyसु\ां होती असd आपण गहृ�त धरलd, तर� रा"Y�य 

एकता ह� एका अथा-नd Zयाला आपण मॉडन- क)सेoट nहणतm अशी अल�कडची एक आध�ुनक 

कFपना आहे. आज ती !Oय4 जीवनांत आण_याचा आnह� !यOन कर�त असतांना यांत लाख 

अडचणी उ�या रा[हFया आहेत. एक रा"Y nहणून जगावd असd सांगणd व एका घटने�या काय^यानd 

एक� येणd ह� एक गो"ट आहे. पण दैनं[दन जीवनाम3यd येणा-या सग�या संकंटांना तmड देऊन ती 

गो"ट !Oय4 अमंलांत आणणd आiण ती एक शिfत आहे असd Bवतः Eस\ कqन Oयाची !चीती 

दसु-याला आणून देणd हा इ�तहासाचा एक दसुरा भाग आहे. इ�तहासा�या Oया कालखडंांतून आपण 



आज चाललm आहmत. Oयांतून कांह�ं अडचणी �नमा-ण होत असतात. अनेक आंतरराZय Bवqपाच े

!Aन �नमा-ण होत असतात. महारा"Yापुरतd बोलायचd झालd तर तूत- तर� आमच ेदोन राZयांशीं 

!Aन आहेत. एक आंµ आiण दसुरd nहैसूर. पण मी यापे4ां जाBत �यापक त-हे�या !Aनाला हात 

घालून बोलतm आहd. अस ेहे !Aन येणारच. थो�याच वषाaपूवy nहैसूर @वभाग आiण आंµ @वभाग 

ह�ं आपआपFया 4े�ांम3यd छोट�ं राZयd होतीं. पण आज तीं एका संघराZयांतल�ं शजेार� राZयd 

nहणून जग_याचा !यOन कर�त आहेत. इ�तहासकालांतला �नदान मला माह�त असलेFया 

पDरिBथतींतला आपFयाकडील हा प[हला !योग आहे. 

 

ते�हां दोन शजेार� या!माणd एक� आFयामुळd कांह�ं नवे !Aन उOप)न होणारच. Oयाचमुळd eकOयेक 

नवीन त-हे�या समBया आज आपFया देशांत �नमा-ण होत आहेत. न^यां�या पा_याचा वापर 

कर_याचा !Aन न^यांचा उगम झाFयापासून आपण प[हFया !थमच उOप)न कर�त आहmत. 

इ�तहासकाल�ं घडणार� ह� एक नवीन गो"ट आहे. गोदावर��या पा_याचा वाद आंµ आiण महारा"Y 

यांम3यd गोदावर� जे�हां ज)माला आल� Oया वेळेस झाला असता तर या गोदावर�चd 'गोदावर�' असd 

एकच नांव रा[हलd नसतd. ते�हां एका न�या त-हेचd एकतेचd जीवन जग_याचा आnह� जो !यOन 

कर�त आहmत Oयांतून कांह�ं न�या समBया �नमा-ण होणd साहिजक आहे. या न�या समBया 

सोडवून, Oयां�यावर Bवार होऊन, आमचd हd भारतीय जीवन आहे, आमचd हd एकरा"Y�यOवाचd 

जीवन आहे, या त-हेची !ची�त घेणd आiण देणd हd काम या देशाम3यd जर यशBवी करायचd असेल 

तर, शवेट�ं लोकमा)य [टळक आiण Oयां�याबरोबरच ेजे आमच ेथोर रा"Y�य नेते आहेत, Oयांनीं 

भारतासंबंधानd बोलतांना एकरा"Y�यOवा�या भावनेसंबंधीं जी �न"ठा दाख@वल� Oया �न"ठेची 

जोपासना आnह�ं आज[ह केल� पा[हजे. 

 

एकरा"Y�यOवाची ह� कFपना आज जर� कांह�ंशी नवी असल� तर� सु\ां आम�या परंपरdतून आnह� 

एक होतm, आम�या संBकृतीमुळd आnह� एक� आलm होतm, या आम�या जु)या इ�तहासानd 

[दलेFया Zया कांह�ं देण�या आहेत Oयां�यासंबंधींची आठवण देऊन एक� राह_याची Oयांनी 

आnहांला जी Eशकवण [दल� ती Eशकवण मा�या मतानd आमचा फार मोठा वारसा आहे. एका 

नवीन होतकq पण बु@\मान अ�यासू माणसानd Oया�या 'डdजरस �डके�स' या पुBतकांत 

[हदंBुतान�या स3यां�या जीवनाचd वण-न करतांना Oया�या मनाशीं आलेला @वचार बोलून दाख@वला 

आहे. तो असा आपणांला बाजूला काढतां ये_यासारखा @वचार नाह�ं. Oयानd असd nहटलd आहे कhं, 

Bवातं|य !ाoतीनंतर �नमा-ण होणारे आवेश, आनंद व उOसाह यांत आपल� प[हल�ं आठ-दहा वषI 

गेFयानंतर एकरा"Y�यOवा�या जीवनांतFया अOयंत कठtण अशा दशका�या तmडाशीं, उंबर�याशीं 

आnह� उभे आहmत. आiण nहणून Zयांनीं एकरा"Y�यOवाचा @वचार भारताला [दला आiण 

Eशक@वला, जे सबंध ज)मभर Oयासाठtं झगडत रा[हले, Oयांचd जीवन आiण Oयांच े@वचार, Oयांचा 



�यासंग आiण Oयांची �न"ठा यां�या पूजेची [हदंBुथानम3यd यापूवy कधीं[ह भासल� न�हती एवढ� 

आवAयकता आज �नमा-ण झाल� आहे. लोकमा)यां�या जीवनाचा मला समजलेला हा अथ- आहे.  

 

लोकमा)यां�या जीवनाकड ेमहारा"YांतFया माणसानd कसd पाहावd याचा[ह @वचार करावयास 

तुnह�ंआnह�ं Eशकलd पा[हजे. महारा"Yा�या इ�तहासांत अOयंत थोर व पूजनीय अशा Zया �यिfत 

आहेत Oयांतलd एक अOयतं मोठd  �यिfतमOOव लोकमा)यांच ेआहे. आiण आज �या न�या 

महारा"Yाचd जीवन एका नवीन त-हेनd घडावd, Oयांत एक !कारची नवी आशा �नमा-ण �हावी, Oयांत 

एक !कारचd नवd साम�य- �नमा-ण �हावd आiण हd महारा"Y राZय Oयाचd साधन �हावd अशी 

जनतेची अपे4ा आहे. Oया पर�4ेला महारा"Y राZय eकती उतरतd हd मला माह�त नाह�ं. पर�4ा 

लोक करतील, पर�4ा होत राह�ल, पण मूळ गो"ट ह� आहे कhं Oयांचd साधन हd महारा"Y राZय 

जqर आहे. Oया�यासंबंधीं मीं आतांच सां:गतलेFया Zया सग�या आकां4ा आiण अपे4ा आहेत 

Oया आकां4ा आiण अपे4ा पूण- कर_यासाठtं जीं दैवतd आपणांला Bवीकारल�ं पा[हजेत Oयांम3यd 

लोकमा)य [टळक हd फार मोठd  दैवत आहे. आnहांला आम�या जीवनाम3यd सामािजक 

एकिजनसीपणा आणला पा[हजे असd मीं अनेक वेळा सां:गतलेलd आहे. Oयाच शXद!योगाचा मी 

आज पु)हा उ�चार करतm आहd. केवळ मु�यमं�ी nहणून मी हd बोलत नसनू हजारm लोक जd 

मानतात तdच मी बोलतm आहd. एकटdच कुणी कांह�ं बोलतd आiण करतd असd न�हे. पण हा !यOन 

फार :चकाट�नd, फार धीरानd, ताOपुरOया राजकhय फाय^या-तो�या�या कसोट�नd न पाहता दरूवर 

नजर ठेवून जर तुnह�ं-आnह�ं केला तरच लोकमा)यांच ेवंशज nहणवून घे_यास आपण पा� ठqं 

असd माझd मत आहे. महारा"Yाम3यd हा !यOन आपण �नकरानd केला पा[हजd. या !कार�या 

सामािजक एकिजनसीपणासाठtं मनाची, @वचारांची, भावनांची पDरिBथ�त �नमा-ण कर_याचा आपण 

!यOन केला पा[हजे. आiण हd काम जर आnह� कqं शकलm, एवढd एकच काम जर� आnह� कqं 

शकलm, तर मला वाटतd, बाकhच े!Aन आपोआप सुटत जातील.  

 

महारा"Y राZयाचd प[हलd वष- फार सुखानd गेलd असा Oया�या प[हFया वाढ[दवसा�या [दवशीं 

मा�या मनाम3यd @वचार आला. आतां जे�हां महारा"Y राZयाचा दसुरा वाढ[दवस येईल ते�हां तो 

@वचार कांह�ं मा�या मनाशीं असणार नाह�ं. पु_या�या !लयानंतर �नमा-ण झालेFया भावना आiण 

दःुख, Oयांत बसलेले आ:थ-क तडाखे आiण Oयांतून �नमा-ण झालेFया वेदना हd सव- आठवलd 

nहणजे दसुरा वाढ[दवस साजरा करतांना मा�या मनाम3यd ती �नभIळ भावना कशी असणार ? 

पण या संकटांनीं आnह� दबणार आहmत काय, हाच तुम�या-मा�यापुढd खरा !Aन आहे. �यिfत 

हरतील, प4 हरतील, राZयd nहणजे ग�ह)म¶�स हरतील, जातील, राहतील. परंतु महारा"Yाचd 

राZय, लोकमा)यां�या महारा"Yाचd राZय असd जे�हां आnह� nहणतm ते�हां Oयाला कांह�ं अथ- आहे 

कhं नाह�ं ? लोकमा)यांचा महारा"Y nहणजे तुnह�-आnह� आज जी भाषा बोलतm तीच भाषा 



लोकमा)य बोलत होते nहणून लोकमा)यांचा महारा"Y एवढाच Oयाचा अथ- नाह�ं. अथाaत ्तो[ह 

जqर अEभमानाचा @वषय आहे. अEभमानाचा @वषय नाह�ं असd नाह�ं. सबंध देशांत आiण Oया�या 

बाहेर[ह Zयांचा @वचार �हावा, अ�यास �हावा असे @वचार आपFया मराठt माउल�ंत लोकमा)यांनी 

आणले nहणून Oयाचा[ह अEभमान जqर तुम�या आiण मा�या मनाशीं आहे. पण मी Oयासंबंधानd 

बोलत नाह�ं. Oयांच ेजे गणु आहेत आiण संकटांशीं Oयांनी Zया एका �नधा-रानd तmड दे_याचा 

!यOन केला तो �नधा-र आiण ते गुण जर महारा"Y जीवनाम3यd तुnहां आnहांला �नमा-ण करतां 

आलd नाह�ंत तर महारा"Yाची नवीन रचना कर_याचd जd काम आपण अ:ंगकारलd आहे तd 

कर_याम3यd आपण पाठtमागd पडू.ं आज आपणांवर संकटd आल� आहेत, आकाश कोसळलेलd आहे. 

पण Oया कोसळलेFया आकाशाखाल�ं तुnह� आiण मी दबणार कhं अशा Oया कोसळलेFया 

आकाशाच ेबगीच ेबन@वणार हा खरा तुम�या-मा�यापुढd आज !Aन आहे. आणखी[ह संकटd येतील. 

संकटd nहणजे धरण पड_याची संकटd परत येणार नाह�ंत याची जqर खा�ी आहे. आiण अशीं जर 

वारंवार धरणd फुटंू लागल�ं तर धरणd बांधणा-या सरकारला कुणी सरळ ठेवणार नाह�ं याची[ह मला 

खा�ी आहे. परंतु समाजा�या जीवनाम3यd �यfती�या जीवना!माणdच संकटd येतात, अडचणी 

येतात. आiण तशीं संकटd आiण तशा अडचणी यापुढd येणार नाह�ंत अशी खा�ी आपण कशी देऊं 

शकंू ? पण Oया संकटांशीं आपण कसd लढणार आहmत हा खरा !Aन आहे. आiण nहणून या 

@वषयासंबंधानd बोलत असतांना मीं सां:गतलd होतd कhं, पानशते झालd, पण पानशतेचd आपण 

पा�नपत होऊं देतां कामा नये. पा�नपतनतंर आnह� पराभूत मनोवOृतीनd वागलm. महारा"Yाम3यd 

आतां Oयाची पुनरावOृती होतां कामा नये. पानशतेचd आपण पाणशते केलd पा[हजे, nहणजे Oया 

पा_याचा उपयोग परत चांगल� सुजलाम ्सुफलाम ्शतेी कर_याकDरतां, वाढ@व_याकDरतां �हावा 

nहणून आपण !यOन केला पा[हजे, अशा त-हेचd साम�य- आपFया जीवनाम3यd �नमा-ण कर_याचा 

आपण !यOन केला पा[हजे. आiण तसd तd आपण �नमा-ण कqं शकलm तर लोकमा)यां�या 

जीवनांतला एक पाठ आnह�ं आOमसात ्केला असd मी nहणेन. 

 

पुरांत सांपडलेFया बंधू�ंयाकDरतां मीं थोडdफार तर� बोललd पा[हजे. पानशते�या इतर !Aनांबाबत मी 

आतां बोलत नाह�ं, कारण Oयाची आपणांला कFपना आहे. Oयासंबंधानd[ह बोलावयास माझी कांह�ं 

हरकत न�हती. पण हा चौकशीचा !Aन असFयामुळd Oयासंबंधीं आतां मी बोलत नाह�ं. मी जqर 

परत के�हां तर� पुणेकरां�या पुढd उभा राहून ह� चौकशी संपFयानंतर मा�या सरकारतफI  जी कांह�ं 

बाजू आहे, ती जाह�रपणd मांड_याचा !यOन कर�न. Oयाचd कारण लोकमता@वषयीं @वAवास 

असणारा मी माणूस आहे. लोकशाह��या राZयाम3यd लोकमत िजतकd  ठेवील �ततकd च रा[हलd 

पा[हजे. Oयापल�कड ेराहतां येत नाह�ं, राहतm nहटलd तर�. असा मनाचा संपूण- कौल आiण अनुभव 

असणारा एक सामा)य काय-कता- nहणून मी हd आपणांस सांगूं इि�छतm. पण मी मा�या पूर Bत 

बंधूनंा सांगूं इि�छतm कhं, कॉnपे)सेशनचा !Aन Oयांनीं उभा कqं नये. कारण ती गो"ट Bवीकारणd 



सरकारला शfय नाह�ं. परंतु पु_याचd जीवन जd आज कांह�ं !माणांत उ3वBत झालd आहे तd 

उ3वBत झालेलd जीवन पु)हा रच_या�या कामाची !�तJा महारा"Y राZयाची आहे, हd मी आपणांस 

सांगूं इि�छतm. तd जीवन साम�य-शाल� करणd, Bवतः�या शfतीनd तd चालूं लागेल, वाढंू लागेल, 

असा !यOन, असा आOम@वAवास, अशी शिfत पु_या�या जीवनाम3यd �नमा-ण कर_या�या बाबतींत 

महारा"Y सरकार बांधलd गेलd आहे. हा @वAवास आपण मनाशीं बाळगा, एवढ�च लोकमा)यां�या या 

पु_य�तथी�या [दवशीं मी आपणांला @वनंती करतm. 

 

लोकमा)य [टळकां�या या पु_य�तथीला बोलावून आपण माझा स)मान केलात. या मो�या कठtण 

काळांतFया पुणd शहराम3यd येऊन लोकमा)यां�या Bमतृीला वंदन कर_यानd तुम�या!माणdच 

मीसु\ां मा�या मनाला थोडीफार शिfत घेऊन येथनू जाणार आहd. ह� सं:ध आपण मला 

[दFयाब}ल लोकमा)य [टळकां�या Bमतृीला वंदन कqन मी आपले आभार मानतm आiण आपल� 

रजा घेतm. 

 

 

मानवतेच ेपुजार� महाक@व रवी)�नाथ टागोर 

 

भारताच ेदोन सुपु� रवी)�नाथ टागोर आiण मोतीलाल नेहq यां�या ज)माला चालू साल�ं शंभर 

वषI पूण- झाल�ं nहणून काल आiण आज, सबंध भारतभर आnह� दोन महOOवा�या संवOस-या 

साज-या कर�त आहmत. यांपैकhं महाक@व रवी)�नाथ टागोर यांची संवOसर� साजर� कर_यासाठtं 

आपण सव-जण आज येथd जमलm आहmत. १८५७ नंतर अव�या चार वषाaनीं येणारd १८६१ हd साल, 

या दोन महाभागां�या ज)मामुळd भारता�या इ�तहासांतील एक फार महOOवाचd साल nहणून गणलd 

जाणार आहे. १८५७ साल�ं या देशांत सुq झालेल� Bवातं|याची !ेरणा इतकh महOOवाची ठरल� कhं 

Oयासाठtं eकती तर� महापु9षांना भारताम3यd ज)म �यावा लागला. आज Zया महाकवीची 

संवOसर� आपण येथd साजर� कर�त आहmत तो क@व या महापु9षांपैकhंच एक असून Oयाचd जीवन 

इतकd  @वशाल व उदाOत आहे कhं आणखी अनेक शतकd  आपFया देशाम3यd Oयाची ज)मसंवOसर� 

साजर� केल� जाईल. आज Oया महाकवी�या जीवनासंबंधीं मराठt�या राजकवींनीं आपले @वचार 

आपFयापुढd मांडले असतांना मा�यासार�या राजकारणाम3यd वावरणा-या माणसानd काय सांगावd 

असा मा�यापुढd !Aन पडला आहे. परंतु महाकवीचd जीवन इतकd  थोर, इतकd  उदाOत आiण 

सव-Bपशy असतd कhं राजकारणा�या खटाटोपांत असणा-या माणसा�या मनाला[ह Bपश- कर_याचd 

साम�य- Oयाम3यd असतd. माझd आजचd हd भाषण ह�च Oयाची उOतम सा4 आहे. 

 

रवी)�नाथ टागोर ज)माला आले Oयावेळीं भारतांत एक @वEश"ट पDरिBथ�त होती आiण 



बंगालची[ह पDरिBथ�त, एका @वEश"ट अथाaनd, एका �नरा�या त-हेची होती. सामािजक नवजीवनाची 

चळवळ भारताम3यd बंगालनd प[हFया !थम सुq केल� हd आपणांला मा)य करावd लागेल. राजा 

राम मोहन रॉय यांनीं सुq केलेFया नवजीवना�या चळवळीचा वारसा बंगालला लाभला होता. 

रवी)�ांच े@पताजी देवे)� �यांनीं तीच पुरोगामी परंपरा पुढd चालू ठेवल� होती. अशा या 

नव@वचारांनीं भारलेFया एक सुखासीन घराम3यd रवी)�ांचा ज)म झाला. Oयां�यासार�या !खर 

बु@\मOता असलेFया त9णा�या संवेदना4म मनाची कसकशी वाढ होत गेल� Oयाचा पुरावा 

Oयां�या जीवनाम3यd आपणांला पाहावयाला Eमळतो. थोर क@व, थोर कादंबर�कार, थोर तOOवJ, 

थोर कलोपासक nहणून रवी)�नाथांना आnहां भारतीयां�या जीवनांत फार महOOवाचd Bथान आहे.  

 

Oयां�या का�यासंबंधानd बोल_याचा अथा-त ्माझा अ:धकार नाह�ं. Oयां�या वा¹मयासंबंधानd आज 

eकती तर� थोर सा[हOयसेवक बोलत आहेत, Eलह�त आहेत. गेFया कांह� आठव�यांत रवी)�ां�या 

संबंधानd सव- भाषांम3यd eकती तर� Eल[हलd गेलd आहे. तर� सु\ां Oयां�या जीवनासंबंधीं अ^या@प[ह 

eकती तर� @वचार कर_यासारखd, eकती तर� Eल[ह_यासारखd आहे हाच @वचार मनांत येतो. 

Eशवाजीमहाराजां�या जीवनाचा संदेश बंगाल�म3यd पmच@व_याचd काम रवी)�ांनी केलd. तुकारामा�या 

अभंगांचd[ह Oयांनीं बंगाल�म3यd भाषांतर केलd. nहणजे मराठt पराjमी पु9षां�या आiण मराठt 

संतां�या जीवनाचा संदेश बंगाल�पयaत पmच@व_याचा !यOन रवी)�ांनी केला ह� गो"ट आnहांला 

कबूल केल� पा[हजे. परंतु इतकd  सां:गतFयानंतर स\ुां एक गो"ट बाकh राहते ती ह� कhं, Oया 

रवी)�ा�या जीवनाचा आiण का�याचा संदेश मराठtम3यd Zया !माणांत यावयास पा[हजे होता 

�ततका तो आला नाह�ं. ह� गो"ट संशोधकांना व @वचारवंतांना आज @वचार करावयास लावते आहे.  

 

कुठला[ह महाक@व eकंवा कुठला[ह क@व �न�वळ शXदांचा जुळार� होऊन क@व होऊं शकत नाह�ं. 

नादमाधयु- nहणजेच का�य असd आपणांला nहणतां येणार नाह�ं. आपFया मराठt वा¹मयाम3यd[ह 

असा एक काळ होता कhं Zया वेळीं शXदलाEलOय nहणजेच सा[हOय असd समजून अशा 

सा[हOयामागd लोक धाव घेत. परंतु �न�वळ नादमाधयुाaतूनच �नमा-ण होणा-या का�यांत जनतेचd 

मन काबीज कर_याचd साम�य- �नमा-ण होऊं शकत नाह�ं. Oया जुळणा-या संुदर नादमधरु शXदां�या 

पाठtमागd एक नवा साम�य-वान संदेश देणारd मन आiण @वचार असFयाEशवाय क@व eकंवा 

महाक@व �नमा-ण होऊं शकत नाह�ं. आम�या मराठtचd भा�य असd आहे कhं �तचा प[हलाच क@व 

एवढा मोठा महाक@व होऊन गेला कhं Oया�या का�यशfतीला Bपश- करणारd साम�य- अजून 

मराठtंत �नमा-ण झालेलd नाह�ं. मी तर नेहमीं अEभमानानd सांगतm कhं मराठtचा ज)मच मुळीं, 

क@व यशवंतांनीं आतांच nहटFया!माणd हनुमंतासारखा झाला. हनुमंतानd ज)मतांच जd प[हलd 

उ�डाण केलd ते सूय-̀ बबंाला गांठ_यासाठtं. मराठtंतला प[हला  ंथ Jानेशांची JानेAवर�; �तनd[ह 

प[हलdच एवढd जबरदBत उ�डाण केलd आहे कhं �त�या जवळपास जाऊन पोच_यासाठtं बाकh�या 



कवींना सारखी धावपळ करावी लागते. एवढd जबरदBत साम�य- मराठt संBकृतींत ज)म घेणा-या 

Oया महा ंथाम3यd आहे. आiण याचd कारण Oयांत नुसते शXद नाह�ंत, JानेAवरांची शिfत Oयां�या 

का�यांत आहे, Oयां�या उपमा-उO!े4ात आहे, Oयां�या c"टांतांम3यd आहे; ती Oयां�या 

क@वगुणांम3यd तर आहेच, परंतु Oयाचबरोबर �या सग�या कFपना@वलासाला आiण �या 

शXदसंपOतीला एक नवीन अथ- देणा-या Oयां�या अलौeकक साम�याaत[ह ती आहे. रवी)�नाथ 

महाक@व झाले, कादंबर�कार झाले, :च�कार झाले. पण का�य, कादंबर�, :च� वगैरे ह�ं सव- 

मा3यमd आहेत. एक !कार�या मया-[दत रा"Yवादानd Zया वेळीं सव- लोकांना भाqन टाकलd होतd 

Oया वेळीं रवी)�नाथां�या @वचारांतून आiण कादंब-यांतून �यfत झालेले @वचार आज वाचले 

nहणजे भाषे�या आiण ताOपुरOया !Aनां�या सीमा ओलांडून Oयांचd मन eकती दरू गेलd होतd याची 

कFपना येते. Oयां�या 'घरे बाईरे'चd मराठt भाषांतर मीं वाचलेलd नाह�ं. पण इं जींतील '[द होम 

अडँ [द वFड-' हd भाषांतर ब-याच वषाaपूव मीं वाचलd आहे. मा�या मनावर झालेला Oयाचा 

पDरणाम आज[ह मला आठवतो. वंगभगंा�या आiण Oयापूवy�या दहशतवादा�या चळवळींत काम 

करणा-या त9णांशीं झगडणारा, आiण Oयां�यासारखीच देशभfतीची भावना असणारा पण या 

सग�या @वचारां�या पEलकड ेगेलेला एक मोठा आदश- त9ण, Oयांनीं Oयां�या Oया 'घरे बाईरे' 

कादंबर�चा नायक nहणून दाख@वलेला आहे. Oया नायकाचा @वचार आज[ह मनाम3यd आला कhं 

मन थराqन जातd. एक तOOव:चतंक, 3येयवाद� आiण मानवतेचा आiण Oयाचबरोबर 

साधनशु\तेचा @वचार करणारा असा नायक Oयां�या @वचारांतून �नमा-ण कर_याचा Oयांनीं !यOन 

केला. यावqन एक कFपना येते कhं, Zया वेळीं रवी)�नाथ बंगाल�ची पूजा कर�त होत,े बंगालची 

पूजा कर�त होते आiण भारताची पूजा कर�त होत,े Oयाच वेळीं मानवतेचd दश-न घड@वणा-या 

@वचारां�या c"ट�नd[ह ते वाटचाल कर�त होते. आiण मानवतेचा एक पुजार� हाच रवी)�नाथांचा 

खरा मूळ संदेश होता, ह� गो"ट आज आपणांला @वसरतां येणार नाह�ं. आiण nहणून Oयां�या 

बंगाल� भाषdतून �यfत झालेFया @वचारांना जे�हां इं जीचd मा3यम Eमळालd ते�हां बाहेर�या 

द�ुनयdतील @वचारवंत आiण तZJ सा[हिOयक यांना वाटलd कhं भारतांत एक नवीन साम�य- 

�नमा-ण झालd आहd; आiण nहणून रवी)�नाथांना Oयांना नोबेल !ाइझ ^यावd लागलd. परंतु दद́ुव 

असd कhं आम�याम3यd एक महाक@व ज)माला आला असFयाचा शोध Oयांना नोबेल !ाइझ 

EमळाFयानंतर भारताम3यd लागला. आम�यांतील चांगला माणूस शोध_याकरतां जे�हां पािAचमाOय 

च"मा आम�या डो�यांवर बसतो ते�हां आnहांला कळतd कhं आम�याम3यdह� फार मोठtं माणसd 

�नमा-ण झाल�ं आहेत. �नदान हd नंतर तर� आnहांला समजतd आiण उमजतd, ह� सु\ां चांगल� 

गो"ट nहटल� पा[हजे. 

 

१९३०-३२ ची गो"ट मला आठवते. Oया वेळीं मा�या लहानपणीं मी जेलम3यd असतांना आnह�ं 

रवी)�ां�या क@वता वाचीत असंू. आम�याम3यd Oया वेळीं जेलम3यd खपू शहाणीं आiण @वचारवंत 



माणसd होतीं. Oयां�यामुळd इं जी भाषेशीं खेळ खेळ_याची मला नुकतीच संवय लागल� होती. 

त9ण, भावना!धान माणसाला गीतांजEल समजावी असd Oया वेळीं वाटे आiण nहणून मीं 

गीतांजEल घेतल� आiण मोडfया-तोडfया इं जी�या आiण �डfशनर��या मदतीनd ती वाचायला 

मीं सु9वात केल�. पण Oयांतला तो 'दाऊ' कांह� समजेना. कशासाठtं क@व हd सांगतो आहे, Oयांत 

Oया�या काय भावना आहेत, Oयांत काय अथ- आहे, कांह�ं सु\ा Oया वेळीं कळेना. पण आज हd 

सव- कळतd. जीवनाचा अथ- समजFयाEशवाय या क@वतांचा अथ- कळणार नाह�ं. आiण जे�हां पुढd 

Oयांचा अथ- कळावयास लागला Oया वेळीं समजलd कhं खपू दरूची नजर ठेवणारा, मानवतेची :चतंा 

वाहणारा, असा एक अOयंत !खर बु@\मOतेचा आiण थोर संवेदना4म आOमा या सव- क@वतांतून 

बोलत होता. आपले @वचार, आपFया भावना �यfत कर_याकDरतां Oयाला जd जd मा3यम Eमळालd 

Oया Oया मा3यमाचा Oयानd उपयोग केला.  

 

रवी)�ांसंबधी दसुर� एक महOOवाची गो"ट अशी आहे कhं, :च�कलेच ेते अOयंत मोठे अEभमानी 

होते. पण Oयांनीं Bवतः :च�कले�या 4े�ांत जd काय- केलd आहे, तd ख-या अथा-नd वया�या साठा�या 

वषा-नंतर केलd आहे. आपFया मराठtंतील एक !Eस\ ट�काकार �ी. बेडकेर यांचा मी एक �नबंध 

वाचीत होतm. Oयाम3यd बडेकेरांनीं Oयाचा जो खलुासा केला आहे तो मला @वचार कर_यासारखा 

वाटला. Oयांचा तो खलुासा खरा आहे eकंवा नाह�ं हd मला माह�त नाह�ं. परंत ुतो @वचार 

कर_यासारखा जqर आहे. साठा�या वषy या माणसाला :च�कलेचा अ�यास कर_याची जqर 

वाटल� याचd कारण काय असावd ? Oयासंबंधीं Oयांचा खलुासा असा कhं रवी)�ांना इतकd  काह�ं 

सांगावयाचd होतd आiण Oयासंबंधीं Oयांची भावना इतकh ती± होती कhं Oयासाठtं Oयांना Oयांच ेशXद 

अपुरे वाटंू लागले, शXदांचे अथ- अपुरे वाटंू लागले, शXदांचd मा3यम अपुरd वाटंू लागलd. Zया 

शXदांचा उपयोग Oयांनीं का�यासाठtं केला, कादंब-यांसाठt केला, कथांसाठtं केला, नाटकांसाठtं 

केला, तेच शXद शवेट�ं Oयांना फार अपुरे वाटंू लागले. मला वाटतd, माणसा�या मनाम3यd, 

माणसा�या समथ- मनाम3यd �नमा-ण होणा-या भावना आiण कFपना �यfत कर_याचd शXद हd 

अOयंत तोकडd मा3यम आहे. nहणून रवी)�ांनीं @वचार केला असेल कhं आपFया मनांतील भावना 

आiण कFपना �यfत कर_यासाठtं आतां कंुचFयाचा आiण रंगांचा आपण आ�य �यावा. तो eकती 

यशBवी झाला हा !Aन नाह�ं. परंतु Oयां�या आOnयाची तळमळ होती कhं आपFयाला कांह�ं तर� 

सांगावयाचd आहे, कांह� तर� बोलावयाचd आहे. पण आपFया मनांतला @वचार �न�वळ भाषdत 

सांगावयाचा !यOन केला तर तो बंगाल�ंतच सांगावा लागेल, Oयाचd भाषांतर केलd तर �न�वळ तd 

इं जींतच करावd लागेल. परंतु रंगां�या आiण कंुचFया�या मदतीनd जर आपण आपला @वचार 

सांगूं शकलm तर जे पाहंू शकतात Oया सग�या माणसांना आपला @वचार कदा:चत ्समजंू शकेल. 

ह�च भावना Oयां�या या न�या !योगा�या पाठtमागd अस_याचा संभव आहे. तd कसd[ह असो; 

रवी)�ां�या qपानd एक अOयंत सुसंBकृत, अOयंत हळवd, अOयंत थोर असd मन भारताम3यd �नमा-ण 



झालd. पण ह� आमची परंपराच आहे; ऋ@षमुनींची आiण महाकवींची, रवी)�ांची मूतyच या महान ्

परंपरdतFया जु)या थोर ऋ@षमुनींची आपणांला आठवण कqन देते. 

 

मी आपFयाला आतां Oयांची एक कथा सांगणार आहd. ह� कथा मीं जेलम3यd असतांना ऐकलेल� 

असून कुठd  !Eस\ झालेल� अशी ह� कथा नाह�ं. ती !Oय4 घडलेल� कथा असून शां�त�नकेतनम3यd 

रा[हलेFया एका गहृBथांनींच मला ती सां:गतलेल� आहे. आiण जे�हां जे�हां मी @व^या�याa�या पुढd 

गेलm आहd ते�हां ते�हां न कंटाळता महारा"Yांतील शकेडm [ठकाणी अEलकड ेह� कहाणी मीं 

सां:गतल� आहे. ह� कहाणी अशी आहे : 

 

एके [दवशीं सं3याकाळीं रवी)�नाथांनीं Oयां�या शां�त�नकेतनमधील सग�या @व^या�याaना बाहेर 

बोलावून सां:गतलd कhं आज मला तुमची एक पर�4ा �यावयाची आहे. Oयानंतर @व^या�याa�या 

समोर Oयांनीं भारताचा नकाशा ठेवला आiण ते nहणाले, ''असं पाहा कhं तुnह� सगळे @वचार 

करणारे इथले त9ण आहांत. तुम�याम3यd कुठंतर� थोड ंका�यमय मन जागं झालंय अशी कFपना 

करा, आiण या भारता�या नकाशाकड ेपा[हFयानंतर तुnहांला काय कFपना सुचते ते तुnह� मला 

सांगा. तुnहांला मदत �हावी nहणून आधीं मी @वषय सांगतm. भारत nहणजे जणंु कुणी तर� 

एखादा पुराणपु9ष आहे, महापु9ष आहे आiण तो काखेइतfया पा_याम3यd उतरला आहे, अशी 

कFपना करा.'' कवीची कFपना आहे. आतां आपण महाकवीसंबंधानd बोलतm आहm, ते�हां कFपना 

करावयास कांह�ं हरकत नाह�ं. ''आतां सांगा कhं हा महापु9ष काय कर�त असेल तd. तुnहांला मीं 

कFपना सुच@वल� आहे, '' रवी)� nहणाले. ते�हां गंभीर चहेरा कqन Oयां�या शां�त�नकेतनमधला, 

Oयां�या आ�मामधला एक @व^याथy उठला आiण nहणाला,''गु9देव, मला या बाबतींत एक 

कFपना सुचतेय. कFपना अशी आहे कhं, हा कुणीतर� धम-�न"ठ पु9ष आहे. पुराणकालापासून हा 

या समु�ाम3यd उतरलेला आहे आiण ते�हांपासून !ाथ-ना कqन सूया-ला आiण च�ंाला, [दवसा 

आiण रा�ीं सारखा अ�य- देतोय.'' कFपना चांगल� आहे. कुणीतर� धम-मातaडा�या घरांतला हा 

मुलगा असला पा[हजे असd ह� कFपना ऐकFयानंतर वाटतd. ''आणखी कोण कFपना सुचवतंय ?'' 

गु9देवांनी @वचारणा केल�. दसुरा एक मुलगा उभा रा[हला, जरा गंभीर, चहे-यावर @वBकटलेले केस 

असलेला. आवेशांत येऊन Oयानd सां:गतलd, ''गु9देव, खोट� कFपना आहे ह�. कुचकामी, �न9पयोगी 

कFपना आहे ह�. मला नाह�ं वाटत कhं, हा महापु9ष �तथे उतqन कुठFया तर� सूया-ला आiण 

कशासाठt तर� अ�य- देऊन !ाथ-ना करतोय. हा महापु9ष समु�ाम3यd उतरलाय हd खरं आहे. पण 

आपFया दै)याला, गDरबीला, क"टाला कंटाळून, समु�ाम3यd आOमहOया कर_यासाठtं तो उतरलाय 

असं मला वाटतंय.'' ''ती[ह कFपना होऊं शकते. आणखी कुणाला सुचते कांह�ं कFपना ?'' गु9देव 

@वचारते झाले. ते�हां एक �तसरा मुलगा उभा रा[हला आiण nहणाला, ''गु9देव, मला नाह� वाटत 

�या दो)ह� कFपना बरोबर असतील nहणून. हा महापु9ष !ाथ-नेकDरतां उतरलेला नाह�ं. आiण 



आOमहOयेकDरतां तर मुळींच नाह�ं. हा आहे पुराणपु9ष; पण हा पुराणपु9ष उतरलाय, तो नुसOया 

सागराम3यd nहणजे खा-या पा_या�या समु�ांत नाह�ं उतरलेला. या समु�ाला दसुरं[ह नांव आहे, 

'रOनाकर' nहणून. हा जो या महासागरांत उतरला आहे तो या महासागरा�या तळाशीं असलेल� 

माणकd , मोतीं, रOनd, [हरे, द�ुनयेला दे_याकDरतां उतरलेला आहे.'' 

 

eकती भ�य आiण खर� कFपना आहे ह�. �यास-वािFमकhंपासून तm आज�या रवी)�-गांधी-

जवाहरलालपयaत द�ुनयेला आiण मानवतेला रOनd पुर@व_याचd काम हा महापु9ष करतो आहे. 

इ�तहासकाळीं Oयानd हd काम केलd आहे आiण Oया[ह पुढd तो तd कर�त राहणार आहे. आiण हd 

महOOवाचd काम Oयानd केलd पा[हजे. रवी)�ां�या जीवनाचा या�यापे4ां आणखी संुदर अथ- तुnहांला 

आnहांला समजेल असd मला वाटत नाह�ं. 

 

काल मोतीलाल नेहqं�या सभdत बोलत असतांना �ी. होमी मोद�ंनी एक उतारा सां:गतला आiण 

तो मला फार आवडला nहणून Oयाचा पुन9�चार मी येथd करतm. तो उतारा असा कhं, ''[द नेशन 

वुइच फरगे�स ्इ�स ्[हBटर� इज कंडnेड टु Dरपीट इट.'' जो देश आपला इ�तहास @वसरतो Oयाला 

Oया इ�तहासाची पुनराविृOत कर_याची Eश4ा Eमळते. आnहांला आम�या देशा�या इ�तहासाची 

पुनराविृOत करावयाची नाह�ं. आnहांला महापु9ष �नमा-ण करावयाच ेआहेत. शकेडm वेळां दसु-यांच े

हFले पOकqन Oयांची आnहांला आतां गुलामी करावयाची नाह�ं; Jानाला बं[दखा)यांत ठेवणारा 

आiण :चOताम3यd भय �नमा-ण करणारा समाज यापुढd आnहांला �नमा-ण करावयाचा नाह�ं. मीं 

सबंध गीतांजEल वाचFयानंतर गीतांजल�ंतील मा�या मनावर ठसलेFया Oया दोन ओळी मला फार 

महOOवा�या वाटतात. Oयांत भारतासाठtं परमेAवराला उ}ेशून रवी)�नाथांनीं !ाथ-ना केल� आहे. 

Oयांनी परमेAवराला आळ@वलd आहे कhं, ''िजथd :चOत �नभ-य झालd आहे आiण िजथd Jान मुfत 

झालd आहे, अशा Bवातं|या�या Bवगा-त, भारताला देवा, जाग�ृत येऊं दे.'' िजथd Jान मुfत झालd 

असेल आiण िजथd :चOत �नभ-य झालd असेल अशा !कारची पDरिBथ�त Zया�या सा[हOयांत, 

संBकृतींत, @वचारांत आiण समाजांत �नमा-ण झाल� असेल असा नवा भारत आपणांला �नमा-ण 

करावयाचा आहे. ह� !ाथ-ना Zया क@वमनांतून �नमा-ण झाल� तd क@वमन केवळ एका तOOवJाचdच 

होतd असd न�हे, तर एका अOयंत थोर अशा मानवाचd तd मन होतd. तुमचd माझd भा�य असd कhं, तd 

थोर मानवी मन Zया संBकृतींतून आiण परंपरdतनू �नमा-ण झालd Oया परंपरेचd आiण संBकृतींच े

तुnह� आiण मी वारस आहmत. आiण इ�तहासाची पुनराविृOत करावयाची नसेल तर Oयांनीं 

पा[हलेलd तd Bवoन पूण- कर_याचd साम�य- परमेAवरानd तुnहांआnहांला ^यावd अशी मी !ाथ-ना 

करतm आiण गु9देव रवी)�ां�या Bमतृीला लाख लाख नमBकार कqन माझd भाषण पुरd करतm. 

 

 



डॉ. आंबेडकरां�या @वचारपरंपरेचा वारसा 

 

आज�या या समारंभाला हजर राहतांना मला कत-�यपूतyचा आनंद होत आहे असd मी nहटलd तर 

Oयांत फारशी अ�तशयोिfत होईल असd मला वाटत नाह�ं. या द�4ा मैदानाची मागणी गेFया 

नागपूर अ:धवेशना�या शवेट�या [दवशीं झाल� होती. आiण Oयाच द�4ा मैदानावर आपFया 

Bमारकाचा हा कोनEशलासमारंभ या अ:धवेशना�या शवेट�या [दवशीं होत आहे, हा एक 

योगायोगच nहटला पा[हजे. योगायोगावर माझा फारसा @वAवास नसला तर� जुळून आलेले 

योगायोग नजरdत भरतात हd सांगावयास मला कांह�ं संकोच वाटत नाह�ं. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 

यांचd हd जd Bमारक होत आहे, Oयांत सहभागी होतांना मा�या मनाला अकृ`�म आनंद होत आहे. 

या आनंदाम3यd कुठल�[ह राजकhय अगर कुठल�[ह धाEम-क भावना नाह�ं, हd मी प[हFया !थम 

आपणांस सांगूं इि�छतm. 

 

आपFया प4ाच ेअ3य4 �ी. Eशवराज यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यां�याबरोबर eकOयेक तपd 

काम कर_याची सं:ध Eमळाल� होती. nहणून बाबासाहेबां�याब}ल Oयांना अ�तशय आदर आहे. 

आपFया समाजाच ेबाबासाहेब मोठे नेते व उ\ारकतI होते nहणून आपणांला Oयां�याब}ल फार 

आदर आहे. Oयां�या अनके राजकhय Eश"यांना[ह Oयां�याब}ल आदर आहे. परंतु यांपैकh कुठलdच 

नातd सांग_याचा मला अ:धकार नसतांना[ह Oयां�याब}ल मला आदर वाटतो हाच माझा @वशषे 

अ:धकार आहd, हd आपण कबूल केले पा[हजे. DरपिXलकन प4ाचा सदBय हो_याचd भा�य मला 

लाभलेलd नाह�ं, eकंवा बु\ nहणवून घे_याचd[ह भा�य लाभलेलd नाह�ं. परंतु Bवतःला [हदं ुnहणवून 

घे_यांत मला जqर अEभमान वाटतो. असे असतांना[ह डॉ. बाबासाहेब आंबडेकरांब}ल मला आदर 

आहे. अगद� अकृ`�म आदर आहे, हा Oयां�या �यिfतमOOवाचा !भाव आहे.  

 

�ी. Eशवराज यांनीं जे मु}े येथd मांडले Oयांना उOतर दे_यासाठt ह� सभा नाह�ं आiण Oयासाठtं मी 

आलm[ह नाह�. परंतु मी आपणांला सांगूं इि�छतm कhं, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ह� [हदंBुतान�या 

राजकारणांत अ�तशय महOOवाची अशी �यिfत होऊन गेल�. Oयां�या मतांशीं सहमत नसणा-या 

माणसांना सु\ां Oयां�याब}ल आदर बाळगावा लागला, Oयांचd सहकाय- �यावd लागलd, Oयांची मदत 

�यावी लागल�. हा मदत देणा-यांचा जसा मोठेपणा होता, तसाच तो मदत घेणा-यांचा[ह मोठेपणा 

होता. डॉ. बाबासाहेब आंबडेकरांनी Oयां�या काळांत जd काम केलd, आiण Oया वेळ�या पDरिBथतींत 

उपिBथत झालेFया !Aनांना Oयांनीं Zया प\तीनd तmड [दलd, Oया सव- गो"ट� इ�तहास!Eस\ आहेत. 

परंतु डॉ. बाबासाहेब आंबडेकरां�या जीवनांतून �नमा-ण होणा-या Zया तOOव!णाल� आहेत, Oयांनीं 

[दलेले जे आदेश आहेत, eकंवा Oया वेळ�या @वEश"ट पDरिBथतींत Zया प\तीनd ते वागले Oयांतनू 

�नमा-ण होणारे जे cि"टकोन आहेत Oया सवाaची, तुम�या मा�यापुढd आiण देशापुढd आज जे !Aन 



उभे आहेत, ते सोड@व_या�या कामीं eकतपत मदत व माग-दश-न Eमळेल या c"ट�नd Oयां�या 

जीवनाकड ेपाह_याचा, Oयां�या जीवनाचा एक @व^याथy nहणून मी !यOन कर�त असतm. 

 

Bवातं|या�या चळवळींत �नकरानd काम करणार�ं अशीं जीं अनेक प4ांतून @वखरुलेल�ं माणसd होतीं 

Oया माणसांमधील मी एक साधा Eशपाई आहd, आiण Bवातं|या�या चळवळींत आपण मेलm तर� 

हरकत नाह�ं पण Bवीकारलdलd काम पूण- केलd पा[हजे असd समजणार� जी एक @पढ� होती Oया 

@पढ�चा मी एक सामा)य !�त�न:ध आहd. पण तd काम कर�त असतांना सु\ां दEलतांसंबंधीं आiण 

Oयाचबरोबर सामािजक एकता व सामािजक )याय यांसंबंधीं �त�डकhचा जो @वचार बाबासाहेब 

मांडीत होते तो @वचार, @वचार कर_यासारखा आहे, Oयाचा आnहांला Bवीकार केला पा[हजे, Oयाकड े

आnहांला पाठ eफरवतां येणार नाह�ं, ह�[ह भूEमका आnह� मा)य कर�त होतm.  

 

मी आपणांला सांगूं इि�छतm कhं, मो�या माणसांची तुलना करणा-यांपैकh मी नाह�ं. उलट, मो�या 

माणसांची परBपरांशीं तुलना कqं नये असd मानणारा मी आहd. आiण nहणून महाOमा गांधी मोठे 

होत,े डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मोठे होते कhं बॅDरBटर जीना मोठे होते, या वादांत मी पडू ंइ�छtत 

नाह�ं. मी महाOमा गांधींना रा"Y@पता मानणारा माणूस आहd. पण nहणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 

यां�याब}ल मला कमी आदर आहे असd समज_याचd कारण नाह�ं. मी तर असd मानतm कhं, मो�या 

माणसांची तुलना करणd ह� Oयांचा अपमान कर_याची उOकृ"ट र�त आहे. मा�या मतd हा मोठा 

आiण तो लहान, अशा !कारची दोन मो�या माणसांची तुलना होऊंच शकत नाह�ं. कारण दोघांचd 

�नर�नरा�या !Aनांच ेमूFयमापन वेगवेगळd असतd. आiण nहणून मी गांधीजी आiण आंबेडकर 

यांची तुलना करणार नाह�ं. खरd nहणजे माणसd आपापFया पर�नd मोठt असतात. परंतु डॉ. 

बाबासाहेब आंबेडकरांनीं या भूमीवर उभd राहून, Oयांचा शXद मानणा-या Oयां�या अनुयायी 

समाजाला बु\ धमा-ची द�4ा दे_याचd जd काम केलd तd सामािजक पDरणामा�या c"ट�नd, महOOवाचd 

काम झालd असd मी मानतm. बु\ांनी [दलेला मानवतेचा महान ्संदेश Bवीकाqन एका न�या 

सामािजक cि"टकोनांनd काम कर_याची BवाEभमानी विृOत Oया समाजाम3यd �नमा-ण �हावी हा जो 

Oयांतला हेतु आहे Oया हेतूचd आiण Oयांतून �नमा-ण होणा-या सामािजक पDरणामाचd मी Bवागत 

करतm. मला Oयाचd महOOव जाBत वाटतd. 

 

आज Bवातं|य!ाoतीनंतर [हदंBुतानांत Zया�यासाठtं @वचार करणा-या माणसांनी आपल� सव- शिfत 

आiण आपलd सगळd बु@\कौशFय खच- करावd असा जर कोणता !Aन असेल तर तो या देशांत एक 

!कारची सामािजक एकतानतेची, एका मनाची भूEमका �नमा-ण कर_याचा आहे. या गो"ट�ची आज 

फार आवAयकता आहे. डॉ आंबेडकर आiण महाOमा गांधी वेगळे पडले याचd कारण [हदंBुतान�या  

जु)या इ�तहासांतून �नमा-ण झालेFया Zया वेगवेग�या सामािजक भावना होOया, Zया वेगवेग�या 



सामािजक परंपरा होOया, Oया भावनांतून आiण Oया परंपरांतून ते वाढले होते हd आहे. आnह� 

[हदंBुतान�या Bवातं|यासाठtं झगडत असतांना ह� माणसd अशीं वेगवेगळd कां बोलतात, हा @वचार 

मा�या मनांत नेहमीं येत असे हd मी आपणांस !ामाiणकपणd सांगूं इि�छतो. पण जातीजातीनd 

@वभागलेFया, दबलेFया समाजांत Bवातं|याकDरतां !यOन कqन आnह� पु)हा अBपAृयच राहणार 

असलm, दEलतच राहणार असलm, दबलेले राहणार असलm तर Oया Bवातं|याची आnहांला काय 

गरज आहे असd जर कुणाला वाटलd असेल तर तd आnह�ं समजून घेतलd पा[हजे. पण 

Bवातं|य!ाoतीनंतर Bवात|ंयाचा पूवyचा अथ- बदलून, Oयाला सामािजक )यायाचा अथ- देणd आiण 

Oयासाठtं आ:थ-क )यायाची भूEमका �नमा-ण करणd, हd महOOवाचd काम तुnहांआnहांला आज 

आपFया देशाम3यd करावयाचd आहे. आiण हd काम मा�या मतd सवाaत महOOवाचd काम आहे. 

आiण nहणून राजकhय भूEमका, राजकhय प4 आiण राजकhय काय-jम अगद�ं वेगळा असतांना 

सु\ां मी येथd आनंदानd येत असतो. [हदंBुतान पूवy एक असला तर� वेगवेगळीं सामािजक मनd, 

वेगवेगळीं सामािजक जगd यामुळd शकेडm वषI येथd जी पDरिBथ�त �नमा-ण झाल� ती बदल_यासाठtं, 

एका समाजाला दसु-या समाजापासून वेग�या ठेवणा-या सामािजक @वषमते�या Zया Eभतंी आहेत 

Oया आपण पाडून टाकFया पा[हजेत असd मला वाटतd. आतां आपण एक मन, एक समाज अशी 

भावना �नमा-ण केल� पा[हजे, एक सामािजक पु9ष �नमा-ण कर_याचा आपण !यOन केला पा[हजे. 

आiण अशा !कारचा !यOन करणd हdच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचd खरd Bमारक आहे असd मी 

मानतm. 

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीं Zया भूमीवर द�4ा घेतल� Oया ऐ�तहाEसक भूमीवर हd कॉलेज बांधनू 

आपण Oयांचd Bमारक कर�त आहांत. आiण या कोनEशलासमारंभा�या या�नEमOतानd Oयाला माझा 

जो हातभार लागत आहे Oयामुळd मा�या जीवनाची थोडीफार फल��ुत झाFयाचा मला आज आनंद 

होतो आहे. परंतु एका गो"ट�ची आपण खबरदार� घेतल� पा[हजे. ती nहणजे हd जd काम आपण 

उभd कर�त आहांत Oया कामाम3यd यापुढd हा वेगळा समाज, तो वेगळा समाज अशी भावना 

�नमा-ण होतां कामा नये. या सग�या समाजांची मतd वेगळी असल�ं तर तीं मी समजंू शकतm. 

मतd जqर वेगळीं असल�ं पा[हजेत, मतभेद जqर असले पा[हजेत. सग�या लोकांचd मत एकच 

असलd पा[हजे अशा !कारचा समाज कोणाला �नमा-ण करावयाचा असेल Oयांनीं तो करावा. पण 

मी तो कmडवाडा �नमा-ण करणारा नाह�ं. eकंबहुना समाजाचा असा कmडवाडा करणा-या 

तOOवJानाला माझा @वरोध आहे. मा�या मतd !ामाiणक मतभेद असले पा[हजेत, मतभेद 

बोल_याचd साम�य- असलd पा[हजे आiण Oयाला तशी सं:ध असल� पा[हजे. परंतु एकमेकां�या 

समाजाब}ल�या भावनेम3यd कडवटपणा असतां कामा नये. तसा तो EशFलक असेल तर !यOन 

कqन तो आपण कमी केला पा[हजे. हd या देशांतील महOOवाचd काम आहे असd मी मानतm. 

 



महारा"Yापुरतd बोलावयाचd झाFयास नवबु\ समाज आiण इतर समाज यां�याम3यd पंधरावीस 

वषाaपूवy जेवढ� कटुतेची भावना होती तेवढ� ती आज रा[हलेल� नाह�ं. पण ती अिजबात गेल� आहे 

असd मी nहणणार नाह�ं. तसd nहणणd वBतुिBथतीला सोडून होईल. अजून[ह खे�यापा�यांम3यd एक 

!कारचा राग आहे. कांह� लोकां�या मनांत अजून[ह जु)या वतन:गर��या कांह�ं गो"ट� असतील, 

देशमुखीपणा असेल eकंवा आणखी कांह�ं रागलोभ असतील. पण मी आपणांला सांगूं इि�छतm कhं 

नवा @वचार Bवीकारलेल� जी नवी @पढ� आज Eश4णांतून उभी राहत आहे �त�या मनांत हd पाप 

रा[हलेलd नाह�ं. सामािजक @वषमते�या भावनेचा आमचा जो वारसा होता तो आnह�ं टाकून [दला 

पा[हजे, गाडला पा[हजे. आiण एका न�या वातावरणाचd, !ेमाचd, सहकाराचd :च� या देशांत उभd 

रा[हलd पा[हजd, महारा"Yांत उभd रा[हलd पा[हजे. आपला DरपिXलकन प4 असेल, माझा काँ ेस प4 

असेल; आपला धम- वेगळा असेल, माझा धम- कदा:चत ्वेगळा असेल. परंतु शवेट�ं तुnह� आiण 

मी भारतीय असून तुमचd आiण माझd एकमेकांशीं जवळचd नातd आहे. या !ांतांत राहणारे नागDरक 

nहणून तुमचा आiण माझा एकमेकांवर एक !कारचा हfक आहे. शकेडm वषI या भूमींत आपण 

रा[हलm, रगडले गेलm, दबले गेलm आiण शवेट�ं येथdच तुमची माझी सग�यांचीं हाडd पडणार आहेत, 

जळणार आहेत. परंतु कम-भूEम nहणून, मायभूEम nहणून Zया भूमीवर आपण वाढलm आहmत 

आiण जगतm आहmत, �तचd काम कर_याचd, समान हfकाचd तुमचd माझd बंधुबंध ुnहणून जd नातd 

आहे Oया नाOयानd, आपण एकमेकांजवळ गेलd पा[हजे, एकमेकांचीं मनd समजून घेतल�ं पा[हजेत, 

एकमेकां�या भावना समजून घेतFया पा[हजेत आiण पुढd जा_याचा !यOन केला पा[हजे.  

 

मा�या मतd हdच खरd Bवातं|याचd वातावरण आहे, ह�च खर� वैचाDरक Bवांत|याची हवा आहे. 

वैचाDरक Bवातं|या�या पाठtमागd एक मानEसक पDरिBथ�त असावी लागते. जे�हां मनु"य आपलd 

Bवतःचd nहणणd खरd आहे यावर @वAवास ठेवतो, पण Oयाचबरोबर दसु-याचd[ह खरd अस_याचा 

संभव आहे ह�[ह शfयता मानतो, ते�हांच खरd @वचार Bवातं|य संभवतd. माझdच खरd आहे आiण 

दसु-याचd खरd असणd सुतराम ्शfय नाह�ं, असा जे�हां माणूस आ ह धरतो, ते�हां वैचाDरक 

Bवातं|याची भूEमका घेणा-या मा�यासार�याला तो आ ह फार चकुhचा वाटतो. दसु-याचd[ह बरोबर 

अस_याची शfयता आहे हा @वचार मनाम3यd BवीकारFयाEशवाय आiण Oयाची शfयता 

मानFयाEशवाय वैचाDरक Bवातं|य संभवत नाह�ं आiण वैचाDरक Bवातं|या�या भूEमकेवर 

आधारलेल� लोकशाह�[ह संभवत नाह�ं. 

 

माझ ेEम� आमदार �ी. भंडारे यांनीं बु\धम- आiण लोकशाह� यांचा संगम झाला आहे असd जd 

सां:गतलd तd ऐकून मला आनंद वाटला. खरोखरच ते nहणाले तसा हा संगम झालेला आहे. 

भारताम3यd ख-या अथा-नd लोकशाह�ची भावना �नमा-ण कर_याचd काम बु\ा�या ज)मानd घडलेलd 

आहे ह� गो"ट नाकारतां येणार नाह�ं. [हदंBुतानला Zया थो�या गो"ट�ंनीं एक !कारचd अमरOव 



!ाoत झालd आहे, Oयांत बु\ांचा ज)म आiण बु\ांनी केलेल� काम:गर� या अमर गो"ट� आहेत. 

�न�वळ भारतानdच न�हे तर अiखल मानवतेनd जे�हां मान�याचा इ�तहास Eल[हला ते�हां �तला येथd 

4णभर उभd राहावd लागलd, आiण इतfया हजार वषाaपूव हा @वचार मांडणारा जो महापु9ष होऊन 

गेला Oयाला !णाम कqनच �तला पुढd जावd लागलd. nहणून आपFयाला बु\ांनीं [दलेल� 

लोकशाह�ची ह� भावना जर [टकवावयाची असेल तर मी आपणांस एक @वनंती कर�न कhं, मी 

nहणतm ती[ह भावना आपण कृपा कqन समजून घे_याचा !यOन करा. तुमचd nहणणd बरोबर 

असणd शfय आहे. परंतु दसु-याचd nहणणd[ह आपण थोडdफार समजावून घेतलd पा[हजे. कारण तd[ह 

बरोबर अस_याचा संभव आहे. nहणून, दसु-याचd nहणणd ऐक_याचा !यOन कqं या, अशा !कारची 

भावना आपण आपFयांत �नमा-ण करा. आiण आज या कामासाठtं मला बोलावून आपण ह� 

भावना Bवीकारल� आहे असd मी मानतm. ह�च देवाणघेवाण-@वचारांची, बैठकhची, चचIची 

तुnह�ंआnह�ं �नमा-ण केल� पा[हजे. तरच आपण महारा"Yाचd आiण भारताचd कFयाण साधू ंशकंू. 

महारा"Yांतील एवढा मोठा महार समाज जागतृ झाला, राजकhय c"�या Oया�यांत एक !कारची 

आकां4ा �नमा-ण झाल�, आiण राZयाम3यd माझा हfक आहे, अशा भावनेनd तो पुढd चालूं लागला, 

हd पाहून मला आनंद वाटला. एक मोठा मानवसमाज या आ हानd तयार झाला आहे ह� 

महारा"Yांत एक चांगल� गो"ट झाल�. मी इतरांना सांगत असतm कhं, तुnह� Oयांचा राग कां करतां 

? Oयांचd Oयांना ^या. तुnहांला Zया!माणd हfकाची भावना आहे, तशीच Oयां�याम3यd[ह ती 

�नमा-ण झाल� आहे. nहणून आnह�ं Oयांना जवळ घेतलd पा[हजे, Oयांना समजून घेतलd पा[हजे. 

पण मेहेरबानी nहणून न�हे. 

 

हd द�4ा मैदान सरकारनd [दलd तd मेहेरबानी nहणून [दलd असd मीं कधीं मानलd नाह�ं. महारा"Y 

राZयाचd तd कत-�यच होतd. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आम�या राZयाच ेनागDरक होते Oयाचा 

महारा"Y राZयाला अEभमान आहे. Oयांचd हd जd येथd Bमारक होत आहे, Oया Bमारकांत महारा"Y 

राZयाला अEभमान वाटतो. येथd मालकhची भावना नसून कोणी कोणावर मेहेरबानी केलेल� नाह�ं. 

मेहेरबानी करणार� राजवट इं जां�या बरोबर �नघून गेल�. आतां सग�यांचा हfक आहे. आपलd 

कांह�ं[ह मत असो, आपला या राZयावर हfक आहे. nहणून मी आपणांस पु)हा एकदां सांगूं 

इि�छतm कh, आपणांला या देशांत नवी सामािजक पDरिBथ�त �नमा-ण करावयाची असेल, 

सामािजक एकतेची नवी भावना �नमा-ण करावयाची असेल तर सहनशीलतेची, आपुलकhची, 

समजूतदारपणाची आiण दसु-याचा @वचार समजून घे_याची !विृOत आपण आपFया समाजाम3यd 

�नमा-ण कर_याचा !यOन केला पा[हजे. OयाEशवाय @वचारBवातं|याची, OयाEशवाय लोकशाह�ची खर� 

भूEमका �नमा-ण होणार नाह�ं. मघाशीं �ी. Eशवराज यांनीं सां:गतलd तd बरोबर आहे. डॉ. आंबेडकर 

Bवातं|यासाठtं जरा थांबा असd nहणत होते. असा हा @वचार Oयांनीं मांडला Oयाचd कारण सबंध 

द�ुनयdतील लोकशाह�चा इ�तहास Oयांनी वाचला होता. तो वाचFयानंतर Oयांना असd [दसून आलd 



कhं, जेथd Eश4ण वाढलेलd आहे, जेथd @वचारांच ेमहOOव समजलेलd आहे, जेथd अधं�\ा नाह�ंशीं 

झालेल� आहे तेथdच लोकशाह� 9जलेल� आiण वाढलेल� आहे. जेथd पDरपfव मनd �नमा-ण होतात 

तेथdच लोकशाह�चd फूल चांगलd फुलतd, असाच इ�तहासाचा �न"कष- Oयां�या !�तभेला [दसला 

असावा. nहणून कदा:चत ्Oयांना असd वाटलd असावd कhं, अशी पDरिBथ�त �नमा-ण होईपयaत आपण 

थांबूं या. परंतु हd फूल आतां येथd उमललd आहे. Oयाला सतत !फुिFलत ठेव_याचd अOयंत 

महOOवाचd, जबाबदार�चd आiण जोखमीचd काम आतां आपFयाला पार पाडावयाचd आहे. Oयासाठt 

आम�यातफI  सारखा !यOन चालू आहे, `बनशत- चालू आहे. महारा"Yांतील म3यम वग-, 

महारा"Yांतील शतेकर�, महारा"Yांतील कामगार, महारा"Yांतील भूEमह�न शतेमजूर यांची 

आजपयaत�या, �नर�नरा�या सामािजक परंपरांमुळd वेगवेगळी घडण झाल� आहे, Oयां�या मनावर 

या परंपरांचा वेगवेगळा पDरणाम झालेला आहे. या सवाaना अलग ठेवणार� जी सामािजक आiण 

आ:थ-क पDरिBथ�त असेल �तला दरू हटवून एक न�या !कारची पDरिBथ�त आपण �नमा-ण केल� 

पा[हजे. आiण या न�या पDरिBथतींतून आपण एक नवी सामािजक भावना, एक नवा @वचार 

Bवीकारलेला माणूस या महारा"Yांत �नमा-ण केला पा[हजे. या @वचाराच ेआnह� पाईक आहmत. 

आiण हा @वचार Bवीकारलेले हd राZय nहणजे Oया @वचाराकड ेनेणारd एक साधन आहे, Oया 

@वचारापयaत नेणारा एक माग- आहे अशी आमची भावना आहे. याच भावनेनd आnह� आपFया 

!Aनाकड ेपाहात आहmत. 

 

आपण मला येथd बोल@वलd याब}ल मी आपला अOयंत आभार� आहd. या [ठकाणीं आपण एक 

महा@व^यालय सुq करणार आहांत आiण आणखी[ह अनेक कामd कर�त राहाल. परंतु या सव- 

कामांकड ेआपण एक ऐ�तहाEसक काम कर�त आहmत या c"ट�नd कृपा कqन पाहा. शकेडm वषI, 

हजारm वषI आपFया या कामाची आठवण राहणार आहे या भावनेनd आपण या कामाकड ेपाहा. 

आजच े!Aन, आज�या आकां4ा, आजच ेमोह, आजच ेमतभेद, आजच ेतणाव यांचा @वचार न 

करतां शंभर वषाaनंतर, दोनशd वषाaनंतर येणा-या पDरिBथतीकड ेल4 ठेवून आपण इथd �नमा-ण 

होणा-या संBथा, इथे �नमा-ण होणा-या परंपरा व इथd चालू होणार�ं कामd यां�याकड ेपाह_याचा 

!यOन करा अशी मी आपणांस @वनंती कर�न. आपFया कामाला मा�या आशीवा-दाची ज9र� नाह�ं. 

Zया कामाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचd नांव लाभलd आहे, तd काम आपFयाच तेजानd, आपFयाच 

पु_याईनd अमर होणार आहे. तुमचd माझd काम एवढdच आहे कhं, या कामाला हातभार लावून 

आपले !णाम Oयाला अप-ण करावेत. ह� कोनEशला बस@व_यासाठtं मी �न�वळ याच भावनेनd येथd 

आलm, या कामाला माझा Bवतःचा !णाम कर_यासाठtं आलm. परंतु या कामांतून पु)हा एक नवी 

अधं�\ा �नमा-ण होणार नाह�ं, एक वेगळा सं!दाय �नमा-ण होणार नाह�ं अशी मी आशा करतm. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीं Jानाचd, वैचाDरक Bवातं|याचd, आiण लोकशाह� @वचारांचd साम�य- 

!ाoत कqन घेऊन आपFयाला जी @वचारपरंपरा [दल� Oया परंपरेला साम�य- देणारा असा नवा 



@वचार, नवा वारसा या द�4ाभूमींतून �न�वळ बु\ समाजालाच न�हे, �न�वळ DरपिXलकन प4ा�या 

लोकांनाच न�हे, तर सबंध महारा"Yाला आiण अiखल भारताला Eमळत राहावा अशी मी !ाथ-ना 

करतो आiण माझd भाषण संप@वतो. 

 

सा[हिOयकांची जबाबदार� 

 

या सा[हOय सnमेलना�या उ^घाटनाचd मला �नमं�ण देऊन आपण माझा एक !कारचा स)मानच 

केला आहे असd मी समजतm. @वदभ- सा[हOय सnमेलनाला हजर राह_याचा गेFया तीन वषाaतला हा 

माझा दसुरा !संग आहे. Oयामुळd या स)मानाचd महOOव मी अ:धकच मानतm. @वशषेतः आज 

मराठt भाषे�या इ�तहासाम3यd एक महOOवाची jां�तकारक घटना घडत असतांना आपण माझा हा 

स)मान केला. राजकhय काय-कOयाaनी सा[हOयाशीं eकती संबंध ठेवावा eकंवा सा[हOय संमेलनाम3यd 

अगद�ं सा[हिOयक कांटेकोर भाषा बोलून eकती लुडबुड करावी असा कोणीं वादाचा !Aन उपिBथत 

केला तर Oयांनीं अशी लुडबुड कqं नये याच प4ाचा मी पुरBकता- राह�न. असd असतांना[ह आपण 

मला जd �नमं�ण [दलd तd Bवीकार_यांत माझा एक उ}ेश होता. या संमेलना�या �नEमOतानd 

@वदभाaतील सा[हिOयकांसमोर आiण Oयां�या माफ- त @वदभाaतील जनतेसमोर कांह�ं महOOवाच े!Aन 

मीं या �यासपीठावqन मांडले तर अ:धक रेटून बोल_याची एक सं:ध Eमळेल असd वाटFयामुळdच 

मीं हd �नमं�ण Bवीकारलd.  

 

या सा[हOय संमेलनाचd जd वैEश"�य आहे तd मा�या मतd अ:धक महOOवाचd आहे. खे�याम3यd 

राजकhय पDरषदा भर@व_याची परंपरा फार जुनी आहे. परंतु खे�याम3यd सा[हOयसंमेलन घे_याची 

!था @वदभ- सा[हOय संघानd मा�या कFपने!माणd यापूवyच पाडलेल� असून सा[हिOयकांना 

लोकाEभमुख कर_याची ह� नवी परंपरा !Oय4ांत अमंलांत आण_याचा !यOन केला आहे. Oयाब}ल 

@वदभ- सा[हOय संघाचd मी अEभनंदन करतm, आiण इतर सा[हOय संघांना अनुकरणीय असा एक 

नवीन पायंडा घालून [दFयाब}ल Oयाला ध)यवाद देतm. 

 

या सा[हOय सnमेलनाचd दसुरd वैEश"�य nहणजे या सnमेलनाच े�नयोिजत अ3य4 �ी. शdड ेयांची 

�नवड हd होय. ते हDरजन आहेत nहणून एक नवीन पायंडा पडला एवxयाच अथाaनd मी हd nहणत 

नाह�ं. कारण हDरजन nहणून कुणाला तर� सा[हOयसंघाच ेअ3य4 करावd अशा मताचा मी नाह�ं. 

इतर 4े�ांतील महOOवा�या जागा जशा गुणां�या कसोट�वर [दFया जातात तशाच सा[हOय4े�ांतील 

माना�या जागा[ह सा[हOयगुणां�या �नकषावरच [दFया जा�यात या तOOवावर माझा @वAवास आहे. 

परंतु �ी. शdड ेयांची अ3य4पद� �नवड कqन, या �नकषावर पा� ठरलेला एक हDरजन अ3य4 

होऊं शकतो येथपयaत आमचd सा[हOय लोकाEभमुख झालd आहे याची पावती आपण महारा"Y 



जनतेला [दल� आहे. nहणून मला या सा[हOय सnमेलना�या अ3य4पदा�या �नवडीचd एवढd 

महOOव वाटतd. �ी. शdड ेयांचd मी मनःपूव-क अEभनंदन करतm आiण हा पायंडा पाड_याची 

काम:गर� @वदभ- सा[हOय संघानd केल� Oयाब}ल @वदभ- सा[हOय संघाचd आiण @वदभाaतील 

सा[हिOयकांचd[ह अEभनंदन करतm.  

 

मी सु9वातीलाच nहणालm कhं, मराठt भाषे�या जीवनाम3यd आज एक महOOवाची गो"ट घडत 

आहे. आiण ती nहणजे नवीन होऊं घातलेFया मराठt राZयाची रचना. कारण ती जशी 

राजकारणांतील eकंवा मराठt जनते�या जीवनांतील महOOवाची गो"ट आहे, तशीच मराठt भाषे�या 

cि"टनd[ह ती महOOवाची गो"ट आहे असd मी मानतm. भा@षक राZया�या मागणी�या पाठtमागd 

एकभा@षक जनते�या सांBकृ�तक @वकासाचा जसा हेतु आहे, तशीच Oया राZया�या भाषेला 

माना�या महOपद�ं बस@व_याची[ह कFपना आहे. मराठt भा@षक राZयाचd मा�या मनांत :च� 

काढ_याचा जे�हां मी !यOन करतm ते�हां मराठt जनता राZयEसहंासनावर येऊन बसल� आहे असd 

:च� उभd राह_याऐवजीं या Eसहंासनावर मराठt भाषा @वराजमान झाल� आहे असdच :च� मा�या 

मनांत :चतारलd जातd. मराठt भाषेला हा मानाचा दजा- !ाoत कqन [दFयानंतर Oयांतनू Zया 

जबाबदा-या �नमा-ण होणार आहेत, Zया परंपरा �नमा-ण होणार आहेत Oयांचा @वचार मराठt जनता 

तर कर�लच, पण Oयापूवy Oयांतून �नमा-ण होणा-या महOOवा�या समBयांचा @वचार कर_याची 

िजnमेदार� मराठt सा[हिOयकांवर पडणार आहे. कारण राZयभाषेचा दजा- जे�हां भाषेला !ाoत होतो 

ते�हां लोकजीवन सम\ृ कर_याचd एक महOOवाचd साधन nहणून आपण Oया भाषेकड ेपाहात 

असतm. आपण जाणतांच कhं वेगवेग�या सा[हOय-!कारांनी लोकजीवन सम\ृ होत असतd. 

लोकजीवन सम\ृ करणd हd सा[हOयाचd अगं आहे कhं नाह�ं, Oयाचा तो उ}ेश आहे कhं नाह�ं, हा 

अथा-त ्वादाचा @वषय होऊं शकेल, परंतु �नदान Oयाचा पDरणाम तसा घडत असतो असd गहृ�त 

धqन मी या गो"ट�ची चचा- करतm आहd आiण nहणून मराठt भाषेचd राZय झाFयानंतर Jाना�या 

सव- 4े�ांतील @वचारांची संपदा �तनd मराठt जीवनांत आणल� पा[हजे, ह� िजnमेदार� �त�यावर 

आहे. OयाकDरतां मराठt भाषा ह� अ:धक @वचार!वाह�, अ:धक @वचारवाह� झाल� पा[हजे. 

 

Jाना�या आiण @वJाना�या 4े�ांतील मूलभूत संशोधन हातीं घे_याचा !यOन Zया भाषdत होतो 

तीच भाषा Jानाची भाषा होऊं शकते. आज आपFयाला आपFया भाषेचा अEभमान असतांना[ह 

एक गो"ट मा)य करावीच लागेल. �नदान मीं मा�या मनाशीं ती मा)य केल� आहd. ती गो"ट 

nहणजे @वJाना�या 4े�ांत मूलभूत संशोधनाचd काम करणा-या इं जीसार�या आज Zया भाषा 

आहेत, Oयांचd महOOव अन)यसाधारण आहे. केवळ इं जी भा@षकच इं जी भाषा Eशकतात असd 

न�हे; तर अलम द�ुनयdम3यd, @वJाना�या 4े�ाम3यd होणा-या पराjमांशी व !गतीशीं Zयांना संबंध 

ठेवावयाचा असतो Oयांना Oया भाषे�या अ�यासाची आवAयकता वाटते. याचd कारण या 4े�ांतील 



मूलभूत संशोधनाचd काम या भाषेमधनू होत असते. मराठt भाषेचा तुमचाआमचा अEभमान जर 

ख-या अथा-नd प[हFया !तीचा राहणार असेल तर हd काम मराठt भाषेम3यd[ह झालd पा[हजे. तशा 

!कारची पDरिBथ�त आपण येथd �नमा-ण केल� पा[हजे. मराठt भाषेला राजEसहंासनावर बस@व_याचा 

ऐ�तहाEसक !संग तुम�या-आम�या जीवनांत कांह�ं आठव�यां�या आतं �नमा-ण होणार असFयामुळd 

ह� िजnमेदार� मा�या मतानd अ:धकच ती± होते. आiण ह� ती±ता - �या जाiणवेची ती±ता - जर 

सा[हिOयकां�या मनापयaत जाऊन पोहmचल� तर, मला वाटतd, Oयाचा चांगलाच पDरणाम होईल, 

लोकजीवना�या c"ट�नd अOयंत फाय^याची अशी गो"ट असFयामुळd मराठt सा[हिOयक �त�याकड े

सातOयपूव-क ल4 देतील अशी आशा या वेळीं मी �यfत करतm. 

 

दसुरा एक @वचार या !संगीं मला आपFयापुढd मांडावयाचा आहे. आiण तो nहणजे @वदभ- आiण 

महारा"Y यां�याम3यd फरक आहे अशा !कारची भावना वाढ@व_याचा !यOन सा[हिOयकांकडून होऊं 

नये. राजकhय महOवाकां4ा असणा-या माणसांनीं असा !यOन केला तर तो मी समजंू शकतm. 

परंतु @वदभाaतील सा[हिOयक भावनाOमक एकतेसाठtं जो !यOन कर�त आहेत Oयाब}ल मला 

Oयांना ध)यवाद ^यावयाच ेआहेत. यापुढd[ह असेच अ:धक !यOन आपण केले पा[हजेत. 

एकभा@षक जनते�या जीवनाम3यd !ादेEशक अतंरामुळd थोडाफार फरक होतात आiण ते तसे 

झाले[ह पा[हजेत. हवामानाम3यd जो फरक असतो Oयामुळd जीवनप\तींत[ह थोडाफार फरक पडतो. 

परंतु या न�या जमा)यांत एकमेकां�या जीवनाम3यd जीं साnयBथळd आहेत, Zया एकिजनसी 

परंपरा आहेत, एकमेकांना जवळ नेणा-या Zया गो"ट� आहेत, Oयां�यावर भर देऊन Oयांचd महOOव 

!�तपाद_याची फार आवAयकता आहे. कmकणापासून घाटमाथा eकती अलग आहे आiण 

घाटमा�यापासून मराठवा�यांतील गोदावर�चा तीर[ह eकती दरू आहे. ते�हां या �त)ह� [ठकाणीं जी 

मराठt भाषा बोलल� जाते �त�यांत थोडाफार फरक हा राहणारच. आiण गोदावर��या तीरावर�ल व 

पूणI�या तीरावर�ल भाषdत[ह फरक असणd शfय आहे. परंतु अशी ह� @व@वधता जीवनाम3यd नसेल 

तर जीवन सम\ृ होणार नाह�ं, संप)न[ह होणार नाह�ं. या @व@वधतdत[ह एक !कारची एकता आहे. 

या एकतेवर भर देऊन �तचा !Oयय दैनं[दन जीवनाम3यd, �नOया�या कामाम3यd आण_याचd काम 

सा[हिOयकांनीं केलd पा[हजे. हd काम कथालेखकांचd, कवींचd आiण कादंबर�कारांचd आहे. आiण अशा 

!कारचा !Oयय आजपयaत�या मराठtंतील लेखनाम3यd आलेला[ह आहे.  

 

आपणांला माह�तच आहे, कhं खामगांवला Zयांनीं आपल� कम-भूEम मानल� Oया ताOयासाहेब 

कोFहटकरां�या Bफूतyतून �नघालेलd गीत आज महारा"Y गीत झालd आहे. @वदभाaतील कुठलd[ह 

उOकृ"ट कथावा¹मय सबंध महारा"Yभर सार�याच िज�हा�यानd वाचलd जातd. मला आठवतd, 

मा�या @व^याथyदशमे3यd, कोFहापूर�या nहणजे महारा"Yा�या दv4ण सीमेजवळ राहणा-या �ी. 

ना. सी. फडfयांची 'दौलत' ह� कादंबर� आiण पूव- सीमेजवळ राहणा-या नागपूर�या �ी. पु. य. 



देशपां�यांची 'बंधना�या पल�कड'े ह� कादंबर� या दो)ह� कादंब-या सार�याच िज�हा�यानd मीं 

वाचFया आहेत. याचd कारण Oयां�या पाठtमागची भावना आiण महारा"Y�य संBकृ�त एक होती. 

महारा"Y�य अनुभव एक होते आiण मराठt मन[ह एक होतd. आiण ह� जी भावनेची, संBकृतीची 

आiण मनाची एकता आहे Oया एकतेची जाणीव ती±तेने वाढ@व_याची आज�या काळांत फार 

आवAयकता आहे असd मला वाटतd. कारण आजचा काळ असा आहे कhं, Oया�या पाठtमाग�या 

राजकhय !ेरणा पुढd अलग होऊं शकतील, Oयांम3यd बदल होऊं शकेल. पण Oयां�या पल�कड ेजd 

सामािजक मन आहे तd सांBकृ�तक संबंधांनी बांधले असFयामुळd तd सलगच राह�ल. या सामािजक 

मनाला जागd कर_याचा !यOन सा[हOयानd केला पा[हजे. Oयामागील Zया सांBकृ�तक !ेरणा आहेत 

Oयांना जागd कर_याचd काम सा[हOयानd केलd पा[हजे. सा[हOयाची खर� सेवा या 4े�ांत झाल� 

पा[हजे. हd काम �न�वळ @वदभा-तील सा[हिOयकांनीच केलd पा[हजे असा मा�या nहण_याचा अथ- 

नाह�ं. @वदभ- सा[हOय सnमेलना�या या �यासपीठावqन महारा"Yांतील सग�या सा[हिOयकांना 

उ}ेशून मी हd बोलतm आहd. आnहांला हा !यOन अ:धक जोरदारपणd केला पा[हजे. Oयाचबरोबर 

आम�या वाग_याचाल_यांत जे दोष असतील ते दरू कर_याचा[ह आnह�ं !यOन केला पा[हजे. 

!ांतीयतेमधला एक दोष असा आहे कhं, !ांतीयतेची भावना एकदां जागतृ झाल� nहणजे ती 

�न�वळ !देशापुरतीच मया-[दत राहते असd न�हे, तर ती वाढंू लागल� nहणजे एक गांव दसु-या 

गावा@व9\, एक शहर दसु-या शहरा@व9\ अशा त-हेनd ती पसरत जाते. !ांतीयतेचा हा धोका 

ल4ांत घेऊन आपFया जीवनाम3यd जीं साnयBथळd आहेत, जो एकिजनसीपणा आहे, Oयाची वाढ 

कर_याचा आnह�ं !यOन केला पा[हजे. मला वाटतd, महारा"Y�य भा@षकां�या c"ट�नd ह� अOयंत 

महOOवाची अशी बाब असून मराठt भाषा आiण आपलd एकभा@षक राZय ह�ं �त�या पूतyचीं साधनd 

आहेत असdच आपण मानले पा[हजे. 

 

सा[हOयाची अ�ंतम !ेरणा मानवी मूFयांची जाणीव कqन देणार� असल� पा[हजे असd मी मानतm. 

यवतमाळ�या सा[हOय सnमेलनांत बोलतांना या @वषयावर मी बोललm होतो nहणून Oयाची 

पुन9िfत मी कqं इ�छtत नाह�ं. रEशयांतील कादंबर�कार आiण अमेDरकd तील कादंबर�कार यां�या 

कादंब-यांतील नांवd बदलतील, Oयांतील सिृ"टस«दया-चीं Bथळd बदलतील, Oयांतील लेखन तं�[ह 

कदा:चत ्वेगवेगळd असेल, परंतु मानवी मनाचd Oयांत जd पथृfकरण केलेलd असतd, भावनांचा Oयांत 

जो !Oयय येतो, तो शवेट�ं एकच असतो. रEशयन भाषdतील उOकृ"ट कथा वाचनू माणसाला जो 

आनंद व अनुभव Eमळतो, तोच आनंद आiण अनुभव मराठt, ताEमळ eकंवा जपानी भाषdतील 

उOकृ"ट कथा वाचनू Eमळतो. �नर�नरा�या भाषांतील अ4र वा¹मय वाचFयानंतर Oयांतील मानवी 

मूFयांचा आपणांस जो !Oयय येतो Oयामुळd Oया वा¹मयाचd महOOव आपFया मनाला पटत राहतd. 

मानवी मूFयांचा !Oयय ह�च वा¹मयाची आपण शेवटची कसोट� मानल� तर मानवी मूFयांची 

eकंवा मानवी गुणांची वाढ करणd हd आnह�ं आमचd सा3य मानलd पा[हजे. आiण हd सा3य 



गांठ_याचd साधन nहणून आपण आपFया राZयाकड ेपा[हलd पा[हजे.  

 

परंतु Oयाबरोबरच तुम�या आम�या सवाa�यावर एक जबाबदार� येणार आहे. @वदभाa�या परंपरdत जे 

चांगले गुण आहेत, Oयांचा अनुभव गेFया तीन वषाaत मला @वपुलतेनd आलेला आहे. @वदभाa�या 

परंपरdत एक !कारची !ौढता आहे, एक !कारचd सौज)य आहे, एक !कारची आ�त�यशीलता आहे. 

ह�ं जीं @वदभाaचीं वैEश"टd आहेत, तीं !ाचीनतdतून आलेल�ं आहेत. @वदभ- हd महारा"Yाचd जुनd नांव 

आहे असd कै. ताOयासाहेब केळकरांनीं एके [ठकाणीं nहटलd आहे. महारा"Y हd नांव कदा:चत ्

ऐ�तहाEसक परंपरdतून आलd असेल. परंतु आजोळची भूEम असा Oयांनीं @वदभा-चा उFलेख केलेला 

आहे. आiण एका अथा-नd @वदभ- महारा"Yाचd ऐ�तहाEसक c"�या सु\ां आजोळ आहे. 

 

आज मी बुलढाणा िजF�याम3यd असतांना तर या गो"ट�ची मला जाBतच ती±तेनd जाणीव होत.े 

Eशवाजी महाराज आम�या मराठt मनाचd !तीक आहेत आiण Oयांचd आजोळ @वदभाaत बुलढाणा 

िजF�यांत आहे. आiण nहणून मी nहणतm कhं, @वदभ- ऐ�तहाEसक c"�या[ह महारा"Yाचd आजोळ 

आहे. ते�हां @वदभा-�या !ाचीनतdतून हे जे गुण आलेले आहेत Oयांची देवाणघेवाण तुnहांला 

महारा"Yा�या इतर भागांशी करावी लागेल. ती करतांना कदा:चत ्Oयांना थोडसेd समजावून �यावd 

लागेल आiण Oयांच ेजे दोष असतील ते तुnहांला[ह थो�याशा रेशमी हातानd - मी पु)हा Oया 

शXदांचा उ�चार कqन सांगतm - दरू कर_याचा !यOन करावा लागेल. आiण हा !यOन आपण  

केला पा[हजे. कारण आज एका मो�या ऐ�तहाEसक कालखडंांतून आपण चाललm आहmत. दहापांच 

माणसांना येणारा राग हा समाजाचा राग बनतां कामा नये. आnह� तीन कोट� मराठt भा@षक 

एका छ�ाखाल�ं, एका घराम3यd, एका छायेखाल�ं बंधभुावानd राहंू, वागूं, आiण वाढंू अशी मनाशीं 

आशा धqन आपण !यOन केले पा[हजेत. समाजाची आजची ह� गरज असून Oयासाठtं पुढ�ल 

पावलd टाक_याचd काम तुnहांला आnहांला करावयाच ेआहे. एका अथा-नd गेFया तीन वषाaत आपण 

सात पावलd बरोबर टाकलेल�ं आहेत. आiण तुमचा आमचा हा जो जवळचा संबंध आला आहे 

Oया�या पाठtमागd कांह�ं ईAवर� संकेत आहे अशी माझी भावना आहे. हा कांह�ं कुणा एका 

माणसाचा पराjम नाह�ं. मी तर असd मानतm कhं महारा"Yाचा कायदेशीर ज)म हो_या�या पूवy[ह 

@वदभ-, मराठवाडा आiण महारा"Y यांना एक� आण_याम3यd ईAवराचा कांह�ं संकेत होता. तो 

संकेत आज पुरा होत आहे. आnह� मराठt भा@षक इ�तहासकालाम3यd शतकानुशतकd  एकमेकांपासून 

अलग रा[हलm. पण यापुढd आnह� बंधभुावानd एक� रांहू आiण हा बंधभुाव आnह� अशा तेजानd 

वाढवूं कhं सबंध भारताला तो एक आदश- �हावा. अशा !कारची भावना आnहांला आम�या 

!यOनांनीं �नमा-ण करावयाची आहे. कारण भारतांतील अनेक भा@षकांना एक� ठेवून भारताचd 

ऐfय आnहांला भावनाOमक ऐfय बनवावयाच ेआहे. तd बन@व_याकDरतां आnह� एकभा@षक !ेमानd 

एक� राहंू शकतm, एकमेकांचd दोष सुधार_याचा !यOन कर�त एक� राहंू शकतm, या आदशा-ची 



जाणीव आnहांला असल� पा[हजे, आiण तो आदश- आnह� !Oय4 जीवनाम3यd आचरला पा[हजे. 

Oया आचरणाचा 4ण आतां जवळ आला असून तुमच ेआमच ेमराठt भाषेचे सगळे पूव-ज 

आशीवा-दा�या c"ट�नd आपFयाकड ेपाहात आहेत, असd :च� आज मा�या मनापुढd उभd रा[हलd 

आहे. आम�या या वंशजांना परमेAवरानd स^बु@\ ^यावी अशीच Oयांची !ाथ-ना असेल, आiण 

आnहां तीन को[ट मराठt भा@षकां�या मुखांतून संचारणा-या आम�या मराठt माउल�ची[ह तीच 

!ाथ-ना असेल. आमची ह� मूळ !ेरणा आम�याम3यd कायम ठेव_या�या व वाढ@व_या�या कामीं 

सा[हिOयकांची लेखणी मदत करो अशी स[द�छा मी या !संगीं �यfत करतm.  

 

आपण मला येथd बोलावलd Oयाब}ल मी आपला अ�तशय आभार� आहd. @वदभ- सा[हOय संघाचd 

�यासपीठ हd मराठt भा@षकांना बंधभुावाची !ेरणा देऊन Oयांना एक� आणणारd �यासपीठ आहे असd 

मी मानतm. हd काय- Oया�याकडून यापुढd[ह असdच सतत चालू राहो अशी !ाथ-ना कqन मी या 

अ:धवेशनाचd उ^घाटन झालd असd जाह�र करतm.  

 

 

सा[हOय आiण संBकृ�त 

 

आजचा हा औपचाDरक समारंभ ह� महारा"Y राZय �नEम-तीनंतर घडणार� एक अOयंत महOOवाची 

घटना आहे असd मी मानतm. महारा"Y राZय Bथापने�या वेळीं शासना�या धोरणासंबंधींचd मीं जd 

वfत�य केलd होतd, Oयाम3यd सा[हOय आiण संBकृ�त यां�या व@ृ\ व संवध-नासाठtं एक 

@व^वZजनांची यं�णा �नमा-ण कर_याचा सरकारचा हेतु !थमच जाह�र कqन महारा"Yाशीं मी 

वचनब\ झालm होतm. Oयाच धोरणाचा पुन9�चार महारा"Y राZयाच ेराZयपाल �ी. �ी. !काशजी 

यांनीं महारा"Y राZय @व:धमंडळा�या प[हFया अ:धवेशनासमोर केलेFया आपFया भाषणांत केला. 

Oया वेळीं Oयांनीं Zया शXदांत या धोरणाचा उFलेख केला होता ते शXद आपFयापुढd वाचनू 

दाख@व_याचा मोह मला आवरत नाह�ं. Oयांनीं आपFया भाषणांत असd nहटलd होतd कhं, ''सरकारनd 

मराठt भाषे�या @वकासासाठtं आiण सम\ृीसाठtं, महारा"Yाची भाषा, संBकृ�त आiण इ�तहास 

यां�यासंबंधीं�या संशोधनाकड ेतांतडीनd ल4 दे_याचd ठर@वलd आहे. अशा !कार�या संशोधनास 

उपयुfत होईल असd सा[हOय �नर�नरा�या भारतीय व पाAचाOय भाषांत भरपूर !माणांत उपलXध 

आहे. nहणून या बाबतींतील संशोधनाचd काम हातीं घे_यासाठtं व Oयावर देखरेख ठेव_यासाठtं, या 

4े�ांतील तZJांची व @व^वानांची एक उ�चा:धकार यं�णा लवकरच �नमा-ण कर_याचा महारा"Y 

सरकारचा @वचार आहे.'' या बाबतींत शासनामाफ- त वेळोवेळीं Zया घोषणा केFया गेFया व Oयांचा 

जो उ�चार व पुन9�चार झाला Oया सवाaचd मूत- Bवqप nहणजेच आज हd मंडळ Bथापन होत 

आहे. मा�या c"ट�नd मी मराठt जनतेला [दलेFया वचनाची आज पDरपू�त- झाFयाब}लचd समाधान 



मा�या मनांत आहे.  

 

सा[हOया�या !Aनांसंबंधीं बोलतांना मा�यासार�या माणसानd थोडdसd जपून बोलावd याची मला 

जाणीव आहे. तर�[ह कांह� गो"ट�ंचा उFलेख जर मीं येथd केला तर Oयाब}ल आपण मला 4मा 

करावी. मी असd मानतm कh, Bवातं|य!ाoतीनंतर, आiण भा@षक राZया�या �नEम-तीनंतर, वैचाDरक 

व सांBकृ�तक पुन9Zजीवन घडवून आणणारा एक शिfतशाल� नवा !वाह भारतीय जीवनांत 

�नमा-ण झाला असून आपण आतां एका सम\ृ अशा कालखडंांत !वेश कर�त आहोत. 

Bवातं|य!ाoतीनंतर लोकजीवन सम\ृ कर_याची जी !�तJा आपFया देशानd केल� �तचाच हd 

पुन9Zजीवन एक भाग असून भा@षक राZयां�या �नEम-तीमुळd या पुन9Zजीवना�या काया-साठtं 

आnहांला एक नवd साधन !ाoत झालd आहे. यापुढd आतां एक �निAचत अशी यं�णा आपण तयार 

केल� पा[हजे, असd मला वाटंू लागलd आiण Oयांतूनच या मंडळाची कFपना �नमा-ण झाल�. सा[हOय 

अकादमी ह� अशाच !कारची संBथा असून ती १९५४ साल�ं अिBतOवांत आल�. वेगवेग�या 

भाषdतील दEुम-ळ  ंथ !Eस\ करणd, इ�तहासाचd, वा¹मयाचd आiण �नर�नरा�या संBकृतीचd संशोधन 

करणd यासारखd @व@वध Bवqपाचd काय- ह� संBथा कर�त असते. सा[हOय अकादमीसारखdच व शfय 

झाFयास Oयापे4ां[ह अ:धक �यापक Bवqपाचd काय- या मंडळाकडून �हावd या उ}ेशानd हd मंडळ 

Bथापन कर_यांत आलd आहे. या मंडळाला तक- तीथ- लHमणशाB�ी जोशी यां�यासारखे अ3य4 

लाभले ह� या मंडळा�या c"ट�नd मोठt भा�याची गो"ट असून Oयां�या एका थोर  ंथाला कd ��य 

सा[हOय अकादमीनd नुकतdच मोठd  अनुदान [दलd आहे.  

 

या मंडळा�या �नEम-तीसंबंधी जो सरकार� आदेश !Eस\ झाला आहे Oयांत या मंडळा�या काया-ची 

�यािoत Bथलूमानानd दश-@व_यांत आल� आहे. परंत ुया मंडळानd कोठFया !कारचd काम करावd, 

यासंबंधीं कुठलd[ह बंधन, कुठFया[ह मया-दा शासन या मंडळावर घालंू इ�छtत नाह�ं. सरकार� 

आदेशांतील यासंबंधींचा उFलेख केवळ नाममा� आहे. या मंडळावर जी तZJ आiण @व^वान 

मंडळी आहेत Oयांनीं या काया-ची सव- बाजंूनीं �यािoत वाढावी nहणून अ:धक �यापक व अ:धक 

सवaकष असा !यOन केFयास, शासन Oयाचd Bवागतच कर�ल हd मी सु9वातीलाच Bप"ट कqं 

इि�छतm. या काया-�या बाबतींत या मंडळावर eकंवा Oया�या @वचारावर सरकार कुठलd[ह बंधन 

घालूं इ�छtत नाह�ं. कारण, देशांतील @वचारवंत, कलावंत, लेखक, शाB�J व संशोधक यां�या 

!यOनानd �नमा-ण होणारd @वचारधन हdच समाजाचd फार मोठd  धन आहे असd मी आiण महारा"Y 

शासन मानतm. तd असलd तरच देश ओळखला जातो, समाज ओळखला जातो, समाजाचd जीवन 

!वाह� राहतd, :चरंतन राहतd. समाज िजवंत राहतो तो Oया�याजवळ असलेFया भौ�तक साम�या-नd 

न�हे, तर Oया�याजवळ असलेFया सांBकृ�तक मूFयांवर आiण @वचारधनावर तो िजवंत राहतो 



आiण वाढतो असाच इ�तहासाचा दाखला आहे. 

 

आपFया देशांतील परंपरा सु\ा अशाच त-हेची असून ती सांगावयाची झाFयास �यास-

वािFमकhंपासून ते आजपयaत�या अनेक पं�डतांचीं, @वचारवंतांचीं आiण @व^वानांचीं नांवd �यावीं 

लागतील. ह� याद� मोठt लांबलचक व आकष-क होईल. पण �तची कांह�ं आवAयकता नाह�ं. 

थो�यांच [दवसांत रवीं�नाथ टागोर यां�या ज)मशताXद�चा समारोह सबंध देशभर आपण साजरा 

करणार आहmत. �यास-वाFमीकhंसार�या महषपासून रवीं�नाथ टागोरांसार�या ऋ@षतुFय 

पु9षापयaत फार मोठt अशी आमची सांBकृ�तक परंपरा आहे. आiण महारा"Yापुरतdच या 

परंपरेसंबंधीं बोलावयाचd झाFयास JानेAवरापासून तक- तीथ- लHमणशाB�ी यां�यापयaत अनेक 

नावांचा उFलेख करावा लागेल. अशा या सव- थोर @व^वानांची, पं�डतांची, Oयागी संतांची आiण 

पराjमी पु9षांची ह� आपल� अखडं परंपरा आहे. तीच आमची खर� !ेरणा आहे. Oयांचd काय- 

आnह�ं पुढd चाल@वलd पा[हजे. nहणूनच शासनामाफ- त आज या सा[हिOयक आiण सांBकृ�तक 

मंडळाची �नEम-ती होत आहे. 

 

आज�या Zया @वEश"ट पDरिBथतींत आपण या मंडळाची Bथापना कर�त आहmत Oयाला कांह�ं 

@वशषे अथ- आहे असd मी मानतm. मराठt भाषा, राZयभाषा nहणून Bवीकार_याची तयार� 

कर_यासाठtं खरोखर� आजचा हा मंगल !संग आहे. मराठt भाषा ह� राZयभाषा कर_याचd तOOव 

आnह�ं Bवीकारलd आहे. Oयामुळd आnह�ं कांह�ं जबाबदा-या BवीकारFया आहेत. मराठt भाषेवर 

लोकशाह�चा कारभार कर_याची आतां जबाबदार� आलेल� असून तो �तनd अशा र�तीनd केला पा[हजे 

कhं, लोकांचd जीवन संप)न हो_यास, सम\ृ हो_यास �तचd साहाªय होईल. Oयासाठtं भौ�तक c"�या 

जगांत जd जd शाB� उंचावलेले आहे Oया Oया शाB�ांतील Jान आपFयांत उतर@व_याचd साम�य- 

मराठt भाषेला !ाoत झालd पा[हजे. सा[हOयाचा आiण संBकृतीचा, @वचारवंतांचा आiण लेखकांचा 

ज)म खरोखर� कशासाठtं होत असतो ? मी तर असd मानतm कhं, मानवी मनांत अनेक मूक 

आशाआकां4ा असतात, कFपना असतात आiण Oया !कट�करणासाठtं, �यिfतमOOवासाठtं, एक 

!कारd हांका मार�त असतात. शXदांसाठt Oया भुकेलेFया असतात, तहानलेFया असतात. Oयां�या 

हांकेला ओ देऊन लेखक, @वचारवंत, संशोधक व शाB�J Oयांना लेखन^वारा शXदqप देत 

असतात. मराठt भा@षक जनते�या[ह अशा कांह�ं आशा-आकां4ा, इ�छा असून Oया @व@वध!वाह� 

आहेत. Oयांना आपण लेखन^वारा शXदqप केलd पा[हजे. Oयाच!माणd Jाना�या सरोवराचd पाट 

आपण लोकां�या जीवनापयaत पोहmच@वले पा[हजेत. ह� Jानगंगा लोकां�या जीवनापयaत 

पोहmच@व_यासाठt या मंडळाची आnहांस मदत होईल. तd या मंडळाचd काम आहे. 

 

मरा�यांचा इ�तहास हा[ह आपला एक मोठा िज�हा�याचा !Aन आहे. इं जांनीं Oयांचा जो इ�तहास 



�नमा-ण केला आहे तो बखर�ंतून Oयांना सोईBकर असे ठोकळ Bवqपाच ेउतारे घेऊन �नमा-ण केला 

आहे. परंतु मरा�यां�या इ�तहासाचd पुन9Zजीवन कर_याची आज आवAयकता �नमा-ण झाल� आहे. 

Oयाचd न�यानd संशोधन होऊन हा इ�तहास पु)हा Eल[हला गेला पा[हजे. भारता�या इ�तहासांतील 

मरा�यां�या इ�तहासाचd पुन9Zजीवन कर_याचd काम या सा[हOय मंडळाच ेआहे.  

 

या बाबतींत @वचार करतांना अनेक मागाaनी हा !यOन �हावयास पा[हजे असd मला वाटतd. 

मरा�यां�या इ�तहासलेखनासाठtं लागणार�ं अनेक साधनd [ठक[ठकाणी सव-� @वखरुलेल�ं आहेत. तीं 

पिAचम महारा"Yांत आहेत, @वदभा-त आहेत आiण मराठवा�यांत[ह आहेत. परवांच या बाबतींत 

@व^वान Eम�ांशीं चचा- कर�त असतांना आपFया @वदभा-च ेसु!Eस\ सा[हिOयक �ी. माडखोलकर 

nहणाले कhं, @वदभ- आiण मराठवाडा या आ[दभूमीशीं महारा"Yाचा तुटलेला दवुा जोडावयाचा 

असFयास, Oयासाठtं @वदभा-�या आiण मराठवा�या�या खे�याखे�यांतून अनके साधनd आहेत. परंतु 

या !Aनाला हात घालून कुणींतर� ह� साधनसामु ी एक� केFयाEशवाय, इ�तहासा�या 

पुन9Zजीवनाचd हd काम पुरd हो_याची शfयता नाह�ं. या बाबतींत अनेक कFपना, अनेक @वचार 

मनांत येऊन जातात. Oयांतील मु�य @वचार असा कhं, हd काम िBथरपणानd कुठFया तर� संघटनेनd 

केलd पा[हजे. या मंडळानdच हd काम करावd असा मा� याचा अथ- नाह�ं. Oयाच!माणd या संBथे�या 

अ3य4ांनीं आiण सदBयांनीं हd काम करावd असा[ह याचा अथ- नाह�ं. या मंडळाच ेअ3य4 माझ े

Eम� तक- तीथ- लHमणशाB�ी जोशी आहेत आiण आपFयाकडच े�ी. Eमराशी Oयांत आहेत. Oयांनी 

हd सव- काम करावd असd जर आपण nहणालm तर तो Oयां�यावर अ)याय होईल. परंतु हd काम, 

आपण जी ह� यं�णा उभी केल� आहे �तनd, महारा"Yांत Zया �नर�नरा�या सBंथा आहेत 

Oयां�याकडून करवून घेतलd पा[हजे, महारा"Yांत जी @व^वान मंडळी आहेत Oयां�याकडून करवून 

घेतलd पा[हजे. या मंडळानd Oयां�या @वचारांचा, Oयां�या शfतीचा, साधनांचा उपयोग कqन घेतला 

पा[हजे, Oयांना काय-4म केलd पा[हजे, ejयाशील केलd पा[हजे. आपले संबंध व आपFया कामाचd 

Bवqप ल4ांत घेऊन आiण या मंडळीं�या Jानाचा, सा[हOयाचा, @वचारांचा उपयोग कqन, काम 

कर_याची एक !वाह� योजना या मंडळांनd करावी अशी या मंडळाकडून माझी अपे4ा आहे. 

 

परंतु या मंडळाचा ज)म �न�वळ इ�तहासाचd संशोधन कर_यासाठtं झाला आहे असा मा� याचा 

अथ- न�हे. या बाबतींत परवांच कांह�ं Eम�ांशीं, @वचारवंतांशीं माझी चचा- झाल�. Oयाच!माणd 

यासंबंधीं महारा"Yांतील @व^वानांची झालेल� चचा- वOृतप�ांतून मीं काळजीपूव-क वाचल�, 

अ�यासल�. मी जे�हां या मंडळानd इ�तहासाचd संशोधन केलd पा[हजे असd nहणतm ते�हां भूतकालाचd 

उOखनन कqन जेवढ� मा[हती Eमळेल तेवढ� Oयानd जमा करावी एवढ�च Oयाची जबाबदार� आहे 

असा Oयाचा अथ- नसून या संशोधनाबरोबरच Oयानd वत-मानकाळाकड ेल4 [दलd पा[हजे व 



वत-मानकाळाकड ेबघतांना भ@व"यकाळाकड ेनजर ठेवून Oयानd आnहांस मदत केल� पा[हजे. मी 

जे�हां सा[हOय nहणतm ते�हां लEलत सा[हOय nहणतm असd न�हे, eकंवा लEलत सा[हOय हdच तेवढd 

सा[हOय असा[ह Oयाचा अथ- नाह�ं. लEलत शXद nहणजे सा[हOय अशी माझी कFपना नाह�ं. 

सा[हOय nहणजे सामा)य जनतेचd [हत कर_याचd सा[हOय अशी साधीसुधी �या�या मी करतm. �या 

�या�यdत शाB�ांचा[ह अ�यास गहृ�त धरावा लागतो. आज ह� गो"ट कोणी[ह नाकाqं शकणार 

नाह�ं कhं, मराठt भाषेम3यd अमतृाशीं समान अ4र Eल[हणा-या महान पं�डतांना आnह� Eशरोधाय- 

मानतो असे आnह�ं eकती[ह nहटलd, तर� संशोधनासाठtं इं जी भाषेचा पाठपुरावा करणd आnहांला 

आवAयक होतd. ते�हां इतर भाषांम3यd जd Jानभांडार असेल, जे @वचार असतील ते मराठt भाषdत 

खेचनू आण_याचा आnहांला !यOन करावा लागणार आहे. परवांच मा�या एका संपादक Eम�ानd 

�या मंडळाला उ}ेशून एक सूचना केल� कhं, @व^वान मंडळीकडून तयार होणारे Jानकोश, 

शXदकोश हे �न�वळ Oयां�या  ंथालयांची शोभा वाढ@वणारे  ंथ न होतां, त ेजनतेला उपलXध 

होतील अशा Bवqपाच ेझाले पा[हजेत. एवढdच न�हे तर यासाठtं Oयांनी वगेवगे�या संBकृतींचd 

आiण शाB�ांचd संशोधन कqन लोकांना उपयुfत होईल असd माग-दश-न केलd पा[हजे. परंतु हd 

मंडळ वेगवेग�या भाषांतील  ंथांचd !काशन करणारd !काशन खातd �हावd असा याचा अथ- न�हे. 

तर एक !कारचd सज-नशील आiण @वचार करणारd हd मंडळ एक!कारचd पॉवर हाऊस बनावd, 

@व^युतगहृ बनावd, अशी माझी या मंडळासंबंधी अपे4ा आहे. तd कुठd  तर� v4�तजापल�कड ेराहणार� 

द�ुनया बनतां कामा नये. Oयानd वाढतीं v4�तजd �नमा-ण केल�ं पा[हजेत. एवढdच न�हे तर हd मंडळ 

महारा"Yाचd जीवन �यापक, @वBततृ व ejयाशील करणारd मा3यम बनावd अशी माझी Oयाब}लची 

कFपना आहे. या उ}ेशानdच अनेक Eम�ांशी, @वचारवंतांशीं, @व^वानांशीं, चचा- कर�त कर�त या 

मंडळाचा ज)म झाला आहे. अशा !कार�या साधनाची, मा3यमाची आवAयकता होती. महारा"Y 

राZया�या Bथापनेपूवy अनेक [दवस अशा त-हेचा @वचार, अशा त-हेची कFपना मा�या मनांत 

घोळत होती. आतां ती कFपना साकार होत आहे.  

 

या मंडळाचd अ3य4Bथान माझ ेEम� आiण Zये"ठ @वचारवंत तक- तीथ- लHमणशाB�ी जोशी यांनीं 

Bवीकारलd याब}ल मला अ�तशय आनंद होत आहे. तो �यfत कर_यास मा�याजवळच ेशXद अपुरे 

पडतात. ते अशा पदापासून दरू राहणारे आहेत. Oयां�या मा�या केवळ घरोXया�या आiण !ेमा�या 

संबंधामुळd मीं Oयांना येथd पकडून आण_याचा !यOन केला आiण Oयांनीं ह� जबाबदार� 

Bवीकार_याचd कबूल केलd. Oयाब}ल Oयांच े!थम मला आभार मानले पा[हजेत. Oयां�यावर अनेक 

महOOवा�या जबाबदा-या आहेत. असd असून[ह Oयांनीं ह� नवीन जबाबदार� Bवीकारल�. Oयां�या 

वाई येथील !ाJपाठशाळdत धम-कोश तयार कर_याची जबाबदार� Oयांनीं गु9!ेमासाठtं Bवीकारल�. 

मी Oयांना असd nहणेन कhं, या गु9!ेमा�या Bवqपाचdच, मराठt भाषेचd, मराठt जनतेचd हd जd ऋण 

आहे, तd परतफेडीचd ऋण आहे. हd काय- ते करतील अशी माझी खा�ी आहे. सरतेशवेट�ं, ह� नवी 



संBथा सारखी वाढती राहो, आiण सा[हिOयकां�या या महान या�dत, संBकृतीचा आiण Bवाधीन 

सा[हOयाचा जर�पटका खां^यावर घेऊन ह� संBथा यशः�ी�या सतत आघाडीवर राहो अशी स[द�छा 

�यfत कqन मी या मंडळाचd उ^घाटन झालd असd जाह�र करतm. 

 

रा"Yभाषा [हदं� 

 

आज या द�4ांत भाषणा�या qपानd माझ े@वचार आपFयासमोर मांड_याची आपण मला जी सं:ध 

!ाoत कqन [दल�त Oयाब}ल मी आपला आभार� आहd. प[हFया !थम [हदं� पर�4ांम3यd यशBवी 

झालेFया सव- @व^या�याaचd मी हा[द-क अEभनंदन करतm. कोणती[ह पर�4ा असो, ती एक !कारची 

कसोट�च असते. आपलd मया-[दत Jान या कसोट�वर पारखनू घे_यांत जे यशBवी होतात Oयांना 

एक !कारची आपFया गौरवाची व आOम@वAवासाची !ची�त येते. आपलd जीवन यो�य !कारd 

�यतीत करतां यावd, आiण Oयाचबरोबर आपलd कुटंुब, समाज, रा"Y आiण मानवता यांसंबंधींचीं 

आपणांवर पडणार�ं कत-�यd चांगFया !कारd पार पाडतां यावींत nहणून आध�ुनक काळांत आपणांला 

अनेक पर�4ा देऊन आवAयक तd Jान Eमळवावd लागतd. जीवन ह�च मुळीं एक मोठt पर�4ा असून 

ती चांगFया र�तीनd उOतीण- हो_यासाठtं अ�तशय पDर�म करावे लागतात. आपल� जीवननौका 

यो�य मागा-वर ठेव_यासाठt सतत जागqक राहून आपFया शfतीचा आपण काय-4म र�Oया पुरेपूर 

उपयोग केला नाह�ं तर ती !वाहाम3यd वाहून जात ेआiण आपण !वाहप�तत बनतm. पDरिBथतीवर 

Zयाला @वजय Eमळवतां येत नाह�ं तो �तचा गुलाम बनतो आiण आपFया दभुा-�याला दोष देत 

राहतो. nहणून पर�4dत यशBवी होणd अ�तशय महOOवाचd असतd याब}ल शंकाच नाह�ं. तथा@प 

याचा अथ- असा मा� नाह�ं कhं, पर�4dत उOतीण- होणारेच लायक असतात व तींत नापास होणारे 

�न9पयोगी ठरतात. पर�4dत नापास झालेFया @व^या�याaम3यd कांह�ं असे[ह @व^याथy अस_याची 

शfयता असते कhं, Zयांचd Jान उOतीण- झालेFया @व^या�याaपे4ां अ:धक असूं शकेल, पण केवळ 

कमनEशबामुळd Oयांना पर�4dत यश Eमळालd नसेल. घो�यावर Bवार होणारा[ह कधीं कधीं खाल�ं 

पडतो, पण पडFयानंतर Zयाला उठतां येत नाह�ं Oयाला Bवतःचd संर4ण करणd कठtण जातd. 

जीवना�या eकतीतर� पर�4ांम3यd आपFयाला अपयश येतd. पण केवळ अपयश आलd nहणून 

आपण धीर सोडतां कामा नये. [हमंत धqन आiण आपFया अपयशाचीं कारणd समजावून घेऊन 

यो�य [दशनेd आOम@वAवास व जोमानd आपण !यOन केले तर आपलd ईिoसत सा3य हो_या�या 

मागाaत कोणतेच अडथळे येणार नाह�ंत. Jानसंपादनाची आपल� आवड व यशाची ईषा- आपण 

कायम राखल� तर अपयशामुळdसु\ां आपण अ:धक काय-4म व काय-!वण बनंू शकतm असाच 

आपFयाला अनुभव येईल. 



 

पर�4ांम3यd उOतीण- झालेFया @व^या�याaना आनंद वाटणd Bवाभा@वक आहे. परंतु Oयामुळd Oयांनीं 

आOमसंतु"ट eकंवा अFपसंतु"ट राहतां कामा नये. पर�4dतील यश!ाoतीमुळd अ:धका:धक 

Jानाज-नाची आवड आपFयाम3यd �नमा-ण �हावयास पा[हजे. केवळ पर�4ा उOतीण- हो_यासाठtंच 

जर आपण Eशकलm आiण नंतर तd सव- @वसqन गेलm तर असd Eशकणd व न Eशकणd सारखdच 

होईल. nहणून आपण जd वाचतm eकंवा Eशकतm, Oयांतील महOOवाचा भाग 3यानांत ठेव_याचा 

आपण नेहमीं !यOन केला पा[हजे. आपण आपलd Jान वाढ@वलd पा[हजे एवढdच न�हे तर Oयांत 

आपण सखोलता[ह आणल� पा[हजे. केवळ याच मागा-नd सा[हOयसेवेसाठtं आपणांस अ:धक पा�ता 

Eमळवतां येईल. एका पर�4dत उOतीण- झाFयानंतर �त�यापे4ां[ह मो�या पर�4dत यश 

Eमळ@व_यासाठtं अ�यास चालू ठेव_याचा @व^याथyवगा-नd �नAचय केला तर उ�च Eश4ण  

घेणा-यांची सं�या वाढंू लागेल. साधारण Eश4ण घेतलेFया लोकांपे4ां उ�च Eश4ण घेतलेले लोक, 

[हदं� सा[हOय आiण देश यांची चांगFया !कारd सेवा कqं शकतील यांत शंका नाह�ं. nहणून 

अ:धका:धक उ�च Eश4ण घे_यासाठtं !यOन कर_याचा !Oयेक @व^या�या-ने �नAचय केला पा[हजे. 

 

अशा !कारd आपल� पा�ता अ:धका:धक वाढ@व_याचा !यOन कर�त असतांना, आपला समाज 

आiण रा"Y यां�या सेवेसाठt आपणांला अ:धक उपयुfत कसd बनतां येईल याचा[ह @वचार 

@व^या�याaनी केला पा[हजे. Oयासाठtं !थम Oयांनीं आपFया समाजाची व देशाची आज खर� 

पDरिBथ�त काय आहे हd जाणून घेतलd पा[हजे. Bवातं|य!ाoतीनतंर भारता�या सवाaगीण 

@वकासासाठt फार मो�या !माणावर काय- चालू आहे. देशांतील गDरबी नाह�ंशी कqन Oयाला 

आ:थ-क सम@ृ\ !ाoत कqन दे_यासाठtं पंचवा@ष-क योजना अमंलांत येत आहेत. आणखी थो�याच 

म[ह)यांत दसुर� पंचवा@ष-क योजना पूण- होऊन �तस-या योजनेस सु9वात होईल. या योजनां�या 

^वारd, देशाम3ये शतेीसुधारणा व औ^यो:गक !ग�त यांबाबत फार मोठd  काय- होत आहे. Eश4ण 

!सार व साव-ज�नक आरो�य यांम3यd सुधारणा घडवून आण_यासाठtं हरत-हेच े!यOन होत आहेत, 

आiण देशा�या सवाaगीण @वकासा�या c"ट�नd सरकार आiण जनता सव- !कारd !यOनशील आहे. 

या सव- गो"ट�ंची @व^या�याaना मा[हती असल� पा[हजे आiण या सव- घटनांचd Oयांनीं अ�यासपूव-क 

�नर�4ण केलd पा[हजे. कारण हd सव- Oयां�या [हतासाठtंच चाललेलd आहे. आपलd भ@वत�य 

उZZवल �हावd nहणून सरकार आiण सव-साधारण जनता कशा त-हेनd पDर�म कर�त आहे, हd 

जे�हां डोळd उघडून ते पाहतील ते�हां आपणहून या महान ्कायाaत सहभागी हो_याकDरता ते पुढd 

येतील असा माझा @वAवास आहे.  

 

स3यां [हदं� भाषा एका मो�या संjमणावBथdतून जात आहे. यापूवy [हदं� सा[हOया�या इ�तहासांत 



अशा !कार�या संjमणावBथेचा काळ कधीं आला नसेल. दसु-या !ां�तक भाषांशी तुलना करतां 

[हदं� भाषा बोलणारे लोक देशा�या �नर�नरा�या भागांत अ:धक !माणांत असFयामुळd या भाषेला 

रा"Yभाषा बन_याचा बहुमान !ाoत झाला आहे. तथा@प या थोर मानाची िजnमेदार� चांगFया 

!कारd पार पाड_याचd काम @वशषेतः [हदं� सा[हिOयकांचd आहे. आज देशा�या कानाकोप-यांतून [हदं� 

भाषेचा !सार कर_याची आवAयकता तर आहेच; परंतु Oया[हपे4ा [हदं� भाषdतील शXदसंपिOत आज 

अशा !कारd वाढ@वल� पा[हजे कhं, Zयामुळd आध�ुनक @वचार!वाह, शाB�ीय व तां`�क @वषय, 

आiण Oयाच!माणd राZयकारभार यांची संपूण- गरज ती चांगFया !कारd भागवूं शकेल. या [दशनेd 

कd ��य सरकारतफI  उ�च पातळीवर बरdच काय- चालू आहे. तथा@प हd महान ्काय- OवDरत पूण- 

हो_यासाठtं सव-च [हदं� सा[हिOयकां�या हा[द-क सहकाया-ची @वशषे आवAयकता आहे.  

 

इतर !ां�तक भाषांशी [हदं� भाषेचd अ:धक !माणात साहचय- �हावयास पा[हजे. तसd झाFयास 

सग�या !ां�तक भाषांबरोबरच [हदं�ची[ह ख-या अथा-नd !ग�त होऊं शकेल. !ां�तक भाषांतील 

चांगFया व मौEलक सा[हOयाचा [हदं� भाषdत अनुवाद �हावयास पा[हजे, आiण Oयाच!माणd [हदं� 

भाषdतील मौEलक सा[हOयाचा[ह !ां�तक भाषांतून अनुवाद झाला पा[हजे. सा[हOया�या या 

देवाणघेवाणीबरोबरच शXदसंपOतीची[ह देवाणघेवाण झाFयास परBपरांमधील िज�हाळा 

वाढ@व_या�या c"ट�नd बर�च मदत होईल. िजतfया अ:धक !माणांत !ां�तक भाषांतील शXद [हदं� 

भाषdत qढ होतील �ततकh [हदं� भाषा Oया Oया !ांतातून अ:धक सहजगOया समजूं शकेल. 

Oयाच!माणd [हदं�ंतील शXद व वाf!चार यांचा इतर !ां�तक भाषांतून अ:धक !माणांत समावेश 

झाFयास Oया Oया भागांतील लोकांना [हदं� Eशकणd अ:धक सोपd जाईल. संBकृत भाषेचा फार मोठा 

!भाव [हदं�स[हत सव- !ां�तक भाषांवर पडला आहे. Oयामुळd चांगFया संBकृत कलाकृतींचा [हदं� 

अनुवाद देशांत सव-� लोक@!य होऊं शकेल. इं जी, ³d च, जम-न वगैरे !मुख परदेशी भाषांम3यd 

फार मोठd  Jानभंडार भरलेलd असून Oया भाषांतील �नवडक  ंथांचा संv4oत qपानd [हदं�ंत अनुवाद 

झाFयास [हदं� सा[हOय अ:धक संप)न होऊं शकेल. अशा !कार�या अनुवा[दत सा[हOयाबरोबरच 

नवीन @वचार!वाहास Bफू�त- देणा-या मौEलक सा[हOयाची[ह [हदं� भाषdत �नEम-�त होणd आवAयक 

आहे. अशा नवीन सा[हOयांत पौवा-Oय संBकृतीचd चांगलd दश-न तर घडलd पा[हजेच, पण 

Oयाचबरोबर पािAचमाOय जीवनांतील चांगFया गो"ट�ंसंबंधींचd[ह Jान Oयांत असलd पा[हजे. 

@वJाना�या !गतीबरोबरच जीवनमूFयांत[ह आAचय-कारक असे बदल होत असून Oयांचd यथो:चत 

मूFयमापन न�या [हदं� सा[हOयांत होणd आवAयक आहे. Oयाच!माणd नवीन [हदं� सा[हिOयकांना 

यो�यतेनुसार !ोOसाहन Eमळालd पा[हजे आiण Oयां�या कलाकृ�त सुलभ र�Oया !काEशत हो_या�या 

c"ट�नd Oयांना आवAयक Oया सोयी उपलXध कqन [दFया पा[हजेत. 



 

सामा)य लोकांना [हदं� भाषा समज_यास अडचण पडू ंनये nहणून ह� भाषा शfय �ततकh सरळ 

व सोपी ठेव_याच ेजाणूनबुजून !यOन झाले पा[हजेत. सा[हिOयक [हदं�म3यd संBकृत आiण इतर 

शXद!योगांचा वापर होणd कांह�ं अशंी अपDरहाय- असलd, तर� हा वापर शfय तो मया-[दत ठेवणd 

[हदं� भाषे�या भावी !गती�या c"ट�नd उ:चत होईल. खडी बोल�सार�या [हदं��या बोलभाषdतून 

सव-साधारण लोकांस समज_यास कठtण अशा संBकृत शXदांचा उपयोग अिजबात टाळतां येणd 

शfय आहे.  

 

भारताम3यd भौगोEलक @व@वधता असून सु\ां अना[द काळापासून आAचय-कारक सांBकृ�तक ऐfय 

अिBतOवांत आहे. परंतु पारतं|या�या काळांत आपापसांतील मतभेद वाढले आiण धम-, जा�त, 

भाषा, !ा)तीयता वगैरे �नर�नरा�या कारणांमुळd आम�यांत असलेल� फूट वाढवून परकhय सOतेनd 

आnहांला गुलाम:गर��या शृंखलांत जखडून ठेवलd. परंतु Bवातं|या�या आंदोलनांतून आम�या 

रा"Y�य ऐfयाचd खरd Bवqप !खरपणd !कट झालd. तथा@प Bवातं|य!ाoतीनंतर कांह�ं [ठकाणीं 

संकु:चत Bवाथा-मुळd मतभेद ती± होत गेले. ब-याच कालावधीनंतर आपFया देशास संपूण- Bवातं|य 

Eमळालd आहे. पण रा"Y�य ऐfय कायम [टक@व_यांत आपण अयशBवी झालm तर आपलd Bवातं|य 

धोfयांत आFयाEशवाय राहणार नाह�ं. इ�तहासांत !थमच आपला संपूण- देश जनतेनd चाल@वलेFया 

शासनाखाल�ं !जासOताक बनला आहे. ते�हां Oयाचा गौरव वाढावा nहणून देशांतील �नर�नरा�या 

लोकाम3यd संपूण- ऐfयाची भावना असणd अOयंत आवAयक आहे. आपले मतभेद समजुतीनd 

Eमटवून अभे^य अशा एकजुट��या भावनेनd आपण रा"Y�य @वकास काया-ला वाहून घेतलd पा[हजे. 

[हदं� भाषा ह� रा"Y�य ऐfयाची वाढ करणार� एक फार मोठt शिfत आहे. आiण nहणून [हदं��या 

!गतीबरोबरच देशा�या एकतdत[ह वाढ होत जाईल.  

 

महारा"Y सरकारकडून [हदं� भाषे�या अ3ययनास व अ3यापनास यो�य ते !ोOसाहन [दलd जातd. 

महारा"Y शासना�या नोकरवगा-ला [हदं�चा चांगFया !कारd पDरचय �हावा nहणून [हदं��या कांह�ं 

पर�4ा उOतीण- होणd Oयां�या बाबतींत आवAयक कर_यांत आलd आहे. Oयाच!माणd कांह�ं [हदं� 

पर�4ांना इतर शै4iणक पर�4ां�या बरोबर�ची मा)यता[ह दे_यांत आल� आहे. शाळांतून [हदं� 

Eश4णाची यो�य ती �यवBथा कर_यांत आल� आहे. अशा !कारd महारा"Y राZयांत [हदं�चा !सार 

वाढ@व_यासाठtं आवAयक तd काय- कर_यांत येत आहे.  

 

मुंबई !ां�तक रा"Yभाषा !चार सभा [हदं��या !सारासाठt !शंसनीय काय- कर�त असून गेल� 

पंचवीस वषI [हदं�ची सेवा कर�त असलेFया व3या-�या रा"Yभाषा !चार सEमतीशीं ती �नग�डत 



आहे. या सEमती�या पर�4ांना भारत सरकार, मंुबई सरकार आiण इतर राZय सरकारांनीं व 

@व^यापीठांनीं मा)यता देऊन �तचा स)मान केला आहे. व3या-�या रा"Yभाषा !चार सEमतीचd 

काय-4े� या देशांत तसdच परदेशांत सु\ां फैलावलेलd आहे. या सEमती�या अतंग-त सुसंघ[टत अशा 

बारा सEमOया काय- कर�त आहेत. मंुबई !ां�तक रा"Yभाषा !चार सभेचd काय-4े� मंुबई शहर व 

उपनगर यांपुरतdच मया-[दत असलd तर� �या संBथेकडून आतां बर�च !ग�त होत आहे. या 

संBथे�या !ेरणेनd दरवषy [हदं� पर�4ांना बसणा-यांची सं�या आज सOतावीस हजारांपे4ां अ:धक 

झाल� असून या संBथेमाफ- त चाल@व_यांत येणा-या Eश4णकd �ांची सं�या आतां दोनशd पंधरापयaत 

वाढल� आहे. जवळ जवळ एक हजार �नःBवाथy काय-कतI रा"Yभाषेच े!चारक बनून या 

Eश4णकd �ांतून सेवावOृतीनd [हदं��या अ3यापनाचd काय- कर�त आहेत ह� अOयंत अEभमानाची गो"ट 

आहे. या काय-कOयाa�या अ@व�ांत !यOनानdच या बहुभाषी मुंबईत [हदं��या !साराचd काय- 

[दवसd[दवस वाढत जाईल यांत शंका नाह�ं. 

 

आम�यासमोर !Oय4 लोकमा)य [टळक व @वनोबाजी भावे यांच ेआदश- आहेत. लोकमा)यांना 

सु9वातीस [हदं� येत न�हतd. परंतु आपFया देशभfतीमुळd आiण आपFया BवदेशाEभमानामुळd 

रा"Yभाषा [हदं�चd Oयांनीं Jान कqन घेतलd आiण पूण- @वचारांती [हदं� ह�च सबंध देशाची भाषा 

होऊं शकेल या �नण-या!त ते आले. Oयानतंर Oयांनीं [हदं��या !सारकाया-म3यd ल4 घाल_यास 

सु9वात केल�. रा"Yांच ेसंघटन व ऐfय साध_यासाठtं सग�या [ठकाणीं समजल� जाईल अशा 

भाषेची फार आवAयकता असून [हदं� ह�च अशा !कारची भाषा आहे असd ते नेहमीं nहणत असत. 

महाOमा गांधीं�या @वचारानुसार [हदं�ला Oयांनीं रा"Yभाषा nहणून मानल� होती. [हदं� भाषे�या 

!सारकाया-मागd या!माणd महाOमा गांधी व लोकमा)य [टळक यां�या @वचारांची !ेरणा आहे. 

महारा"Yांत [हदं�चा !चार सु�यविBथत र�Oया चालू असून येथd या भाषेचा जो �यापक Bवqपांत 

!सार झालेला आहे Oया !साराची पाAव-भूEम या !ांतांतील या महान ्नेOयांनींच तयार केल� आहे, 

ह� आम�या c"ट�नd अ�तशय अEभमानाBपद अशी बाब आहे. सव-�ी बाबुराव @व"णु पराडकर, 

माधवराव स!े, लHमण नारायण गदI, दगुवेकर आiण काका कालेलकर या मराठt @व^वानांनीं तर 

[हदं� भाषेची अ@वBमरणीय अशी सेवा केल� आहे. अशा त-हेची, [हदं� सेवा कर_याची महारा"Yांत 

एक परंपरा �नमा-ण झाल� आहे. ह� परंपरा कायम राखणd हd आपलd प@व� कत-�य आहे. 

 

महारा"Yांत [हदं��या !चारासाठtं अ�तशय अनुकूल असd वातावरण आहे. @वदभ- आiण 

मराठवा�यांतील बहुसं�य लोकांना [हदं� चांगलd येतd. पिAचम महारा"Yांतील मो�या शहरांतून 

[हदं��या !साराकड ेयो�य त-हेनd ल4 दे_यांत येत आहे. तथा@प महारा"Yांतील !Oयेक �यfतीला 

कांह� ठरा@वक कालावधींत [हदं�चा चांगला पDरचय होईल अशा c"ट�नd या राZयांत [हदं��या 



!सारचd योजनाब\ काय- जोमदारपणd हो_याची आवAयकता आहे. महारा"Yांत मराठt व इतर  

दसु-या भाषा यां�या !गतीबरोबरच [हदं�ची[ह �तुगतीनd !ग�त होईल याब}ल मला `बलकुल संदेह 

वाटत नाह�ं. 

 

माझा @वरंगुळा 

 

''माझा @वरंगुळा'' या @वषयावर बोलतांना मा�या आयु"यांतील अनेक आठवणींची साखळी आज 

मा�या नजरेसमोर येत आहे. योगायोगानd nहणा अगर Bवतः�या आवडी�नवडी!माणd !यOनानd 

nहणा, !Oयेक माणूस Bवतःचd काय-4े� �नवडीत असतो. परंतु Oयांत[ह Oयाला Bवतःचा असा एक 

@वरंगुळा nहणून असतोच. कारण जीवना�या रोज�या धकाधकhंतून Oयाला जे कांह�ं @वसा�याच े

4ण Eमळतात Oया वेळीं हा @वरंगुळा Oयाला जीवनांतील उ�च !तीचा आनंद Eमळवून देत असतो. 

अथा-त ्@वरंगुळा माणसाला अनेक !कारd Eमळंू शकतो. eकंबहुना Oयाला लाभणारा @वरंगुळा हा 

Oया�या आवडी�नवडीवर व �यिfतमOOवावर अवलंबून असतो. कारण तसd नसतd तर माणसाला 

Zयामुळd @वरंगुळा Eमळतो Oयावqन Oया�या �यिfतमOOवाच े�नर�नराळे पैलू आपणांस [दसतेच ना. 

माझा @वरंगुळा कशांत आहे ? मा�या c"ट�नd मोठा कठtण !Aन आहे हा. मा�यासार�या 

राजकारणांत !Oय4 जबाबदार�चd काम करणा-या माणसाला हा शोध घेणd कसd जमणार ? Eशवाय 

�त-हाइता�या c"ट�नd Bवतःकड ेपाहतां येणd ह� सु\ां मोठt अवघड गो"ट आहे. हd जर� सव- खरd 

असलd तर� सु\ां ह� गंमतीदार कसरत कर_याचा !योग मी आज करणार आहd. इं जीत Zयाला 

लाउड :थeंकंग nहणतात तशाच !कारचd हd माझd :चतंन आहे. 

 

मी जे�हां मा�या जीवनाकड ेcि"ट4ेप टाकतm Oया वेळीं !थम मा�या मनासमोर जर कोणतd :च� 

उभd राहात असेल तर मी Zया [ठकाणीं वाढलm, खेळलm आiण Zया [ठकाणीं माझd �यिfतमOOव 

घडलd Oया मा�या क-हाड गावाचd. मा�या पाठtमाग�या सव- �यापांतून सवड काढून क-हाड�या 

!ी�तसंगमावर मीं कांह�ं काळ �नवांतपणd घालवावा अशी इ�छा वारंवार मा�या मनांत येते. 

सुदैवानd नुकतीच मला तशी सं:ध Eमळाल� आiण क-हाड�या !ी�तसंगमावर मी थोडा वेळ जाऊन 

आलm. Oया वेळीं भूतकाळांतील ©^य आठवणींनीं माझ ेमन भqन आलd. मा�या गतजीवनाचा 

:च�पट झराझर मा�या डो�यासमोर येऊन गेला. माझी आई, माझ ेबंध ुव इतर कुटंुबीय मंडळी 

या सवाa�या !ेमळ सहवासांत घाल@वलेले [दवस मला आठवले व Oयां�या सहवासांत EमळालेFया 

अपूव- आनंदा�या गोड Bम�ृत मा�या ©दयाला Bपश- कqन गेFया. मी eकती[ह थकलेला असलm 

तर� घरांतील आiण कुटंुबांतील !ेमळ व �नम-ळ वातावरणानd माझd मन उFहाEसत होतd. 

देवघरांतील नंदाद�पा�या मंद !काशाम3यd भा@वकां�या मनांत Zया सुखद लहर� उठतात Oयाचd 



वण-न नुसOया शXदांने कसd करतां येणार ? भावनेची भाषा भावनेलाच समजते. कुटंुबांतील 

मंडळीम3यd बसून हाBय@वनोद कर�त, गoपागो"ट� कर�त, वेळ घाल@व_यांत केवढा आनंद असतो ! 

मा�या कुटंुबातील मंडळींबरोबर अशा !कारd कांह�ं वेळ घाल@वणd हा माझा एक आवडता @वरंगुळा 

आहे. 

 

लहानपणीं शाळdत असतांना eकंवा त9णपणीं राजकhय चळवळींत रमलm असतांना मला कधीं कधीं 

का�यकFपना सुचत आiण मी Oया वेळीं कागदावर देखील उतर�त असd. कॉलेजांत असFयापासून 

का�य आiण सा[हOय यांचd मला फार मोठd  आकष-ण वाटत असे आiण अ^या@प[ह तd वाटतd. 

nहणून आज देखील वेळांत वेळ काढून सा[हOयाची गोडी मी चाखतो आiण Oयामुळd मला 

मनमुराद आनंद Eमळतो. मराठtंतील कादंबर�कारांपैकhं �ी. खांडकेर यां�या भावना!धान कादंब-या 

आiण �ी. फडके यां�या !णय!धान कथा मीं अनेक वेळां अ�तशय उOसुकतेनd वाचFया आहेत 

आiण Oयांचा आनंद लुटला आहे. संत JानेAवरां�या वा¹मयांतील गोडवा[ह मीं अ�तशय भा@वक 

मनानd चाखला आहे. JानेAवरांचd का�य हा मराठt भाषेचा महान ्ठेवा आहे. सा[हिOयकां�या 

शXदांतील अफाट साम�य- पाहून eकOयेक वेळां आपलd मन थfक होतd. मॅिfझम गॉक° यांची 

''आई'' ह� कादंबर� मीं Zया वेळीं !थम वाचल� Oयावेळी मा�या ©दयांत अ�तशय कालवाकालव 

झाल�. असd कांह�ं अ4र वा¹मय वाचलd कhं, आपण आपलd BवOव 4णभर @वसqन जातm, आiण 

सुखा�या �नवांत 4णांत रममाण होतm.  

 

वेqळ येथील कैलास लेणीं Zया वेळीं मीं !थम पा[हल�ं Oया वेळ�या मा�या भावना आज[ह 

आठवतात. तीं कैलास लेणीं पाहून माझd मन भारावून गेलd. आजूबाजूचd जे लोक मला 

Oयां�यासंबंधीं मा[हती देत होते Oयांच ेअिBतOव देखील मी 4णभर @वसqन गेलm. माझd मी-पण 

मी @वसरलm, आiण eकं:चत ्काल एका Bवगyय अशा आनंदांत रममाण झालm. मला वाटतd, 

आजकाल�या धकाधकh�या जीवनांत, �यfती�या आयु"यांत असा 4ण येणd हाच Oयाला लाभणारा 

खरा @वरंगुळा होय. असा @वरंगुळा !Oयेका�या जीवनाम3यd िजतका जाBत येईल �ततकd  Oयाचd 

जीवन अ:धक सुखी बनेल. �े"ठ कलाकृतीम3यd जीवन फुल@व_याची अशी अमया-द शिfत असते. 

 

सा[हOयाची गोडी आपण एकांतांत चाखतm. पण समाजांत !Oय4 लोकांम3यd बसून नाटक पाहणd, 

लोकना�याची मौज लुटणd, कुBOयांची रणधमुाळी अवलोकणd eकंवा ejकेटची टेBट मॅच पाह_यांत 

दंग होणd यांतील मौज कांह�ं औरच आहे. एखा^या जु)या नाटकांतील पडदा वर जाऊन पेट�च े

सुमधरु Bवर वातावरणांत घुमूं लागले eकंवा सारंगीच ेमदृ ुसूर कानीं पडले कhं, एका �नरा�याच 

जगांत आपण !वेश करतm. Oयावेळीं आपFया भावना कशा दोलायमान होतात Oयाचd वण-न 



शXदांनीं करतां येणार नाह�ं. बालगंधवाaचीं ती जुनीं गाणीं आठवल�ं eकंवा Oया काळांतील 

नट�े"ठां�या अEभनयकौशFयाची नुसती आठवणी आल� कhं गोड Bम�ृत चाळ@वFया जातात. 

केशवराव दाते यां�यासार�या कसलेFया नटां�या भूEमका आiण जु)या काळांतील तीं भरदार 

नाटकd , यां�या आठवणी देखील eकती सुखद वाटतात. रEसक समुदायाम3यd बसून नाटकांची गोडी 

चाखणd eकंवा तमाशां�या फडांची मौज लुटणd अशा जीवनांतFया eकती तर� गो"ट� आहेत कhं, 

Zयांपासून मीं अ4रशः मनसोfत आनंद लुटला आहे. बड ेगुलामअFल�खां, भीमसेन जोशी, 

[हराबाई बडोदेकर �यां�यासार�या सु!Eस\ कलाकारांचd गायन nहणजे जीवनांतील आनंदाचा 

उ�चांक होय. 

 

सा[हOय, संगीत, नाटक, :च�कला �यासार�या कलांनीं माणसा�या जीवनाला सम@ृ\ आणलेल� 

आहे. मानवाला सुसंBकृत बन@वलd आहे. परंतु एखादा माणूस सा4र असून देखील सुसंBकृत 

नसतो. कारण जीवनांतील आनंद कसा लुटावा हd Oयाला ठाऊक नसतd. कलेचd रहBय जाण_याची 

cि"ट Oयाला !ाoत झालेल� नसते. Oयामुळd जीवनांत Oयाचd मन कोठdच रमत नाह�ं. Oयाला 

कशापासून देखील @वरंगुळा Eमळत नाह�ं. अशा !वOृतीपासून आपण दरू रा[हलd पा[हजे. मा�या 

जीवनाकड ेमी जे�हां cि"ट4ेप टाकतm Oया वेळीं सुदैवानd मला जीवन आनंदमय वाटतd व न�या 

v4�तजां�या ओढ�नd माझd मान अ^याप[ह भारावून जातd. 

 

मीं 4णभर @वचार केला तर� मला असd वाटतd कhं, eकती तर� गो"ट� अ^या@प करावया�या राहून 

गेFया आहेत. मला पोहो_याची खपू हौस आहे. पण वेळ Eमळतो कुठd  ? गायन eकंवा ना�य यांची 

देखील मला कमी गोडी नाह�ं. एखादd चांगलd नाटक पाहावd nहणून ठरवतm, पण ऐन वेळीं दसुराच 

काय-jम उपिBथत होतो. एखाद� सं3याकाळ Eम�ांबरोबर सुखसंवाद कर_यांत घालवावी nहणून बेत 

आंखतm. पण म3यdच दसुरd कांह� काम �नघतd. Oयामुळd सुखाच ेजे 4ण योजलेले असतात ते दरू 

जातात. थोडासा @वरंगुळा वाटावा nहणून कांह�ं गो"ट� करावया�या ठर@वलेFया असतात. पण Oया 

तशाच राहतात आiण @व�ांतीच े4ण दैनं[दन कामांतच @वल�न होऊन जातात. 

 

कांह� @वषयांचा तपशीलवार अ�यास करावा nहणून Oया @वषयांवर�ल महOOवाची पुBतकd  मी जमा 

कर�त असतो. अशा पुBतकांची सं�या [दवसd[दवस वाढत चालल� आहे. ह� सव- पुBतकd  आवडीनd 

मीं मा�या झोप_या�या खोल�ंत ठेवल�ं आहेत. eकOयेक म[हने झाले या पुBतकांना माझा हातच 

लागत नाह�, वेळच Eमळत नाह�. आiण थोडा वेळ Eमळालाच तर Oया पुBतकां�या छो�या 

कपाटापुढd बसून Oयांची पानd चाळीत तीं कोणOया jमाने वाचावींत याचा काय-jम मनाशी योजणd 

एवढाच @वरंगुळा हFल� मला रा[हला आहे.  



 

तथा@प, माणसाने आपFया जीवनांतील वाBतवता ल4ांत �यावयास हवीच. �न�वळ Bवoनस"ृट�ंत 

कांह� आपण वावqं शकत नाह�. 3येयवाद� वOृतीन ेकाय- कर�त असतांना Bवoनाळू �\ा उपयोगी 

पडत नाह�ं. जीवनांतील कटु सOयावर !काश टाकणा-या व वाBतवतेची झळ कमी करणा-या 

हाBयरसाची जोड Oयाला हवीच. गंभीर गो"ट�ंकड ेसु\ां कांह�ंशा िBमत वदनानd पाहतां ये_याएवढा 

सोशीकपणा अगंीं असावयास हवा. रोज�या �यवहारांत अशा वOृतींने जर आपण काम कqं शकलm 

तर 4णा4णाला जीवनाचा आनंद आपFयाला लुटतां येईल. @व�यात लेखक Eलन युतांग �यानd 

मानवी रहBय सां:गतले आहे. तो nहणतो, ''जीवनांतील वाBतवता 3यानांत घेऊन 3येयवाद� 

!वOृतीनd काय- करणारा व येणा-या अडचणींना हसत हसत तmड देणारा गहृBथच खरा Jानी होय.'' 

वाBतवता, Bवoनसिृ"ट व हाBयरस �या तीन गो"ट�ंच ेएक� Eम�ण nहणजेच Jान होय, असd 

Oयानd जीवनाचd गiणत मांडले आहे. हd गiणत संपूण- बरोबर आहे कh नाह� तd मी सांगूं शकणार 

नाह�. पण मला वाटतd, Oयांत पु"कळसा अथ- आहे.  

 

कांह� तर� नवd शोधावd व जd सांपडले Oयांत रस �यावा अशा !वOृतीने आपण जीवन जगलm तरच 

Oयाला जगणd nहणतां येईल. �यांत काय आहे? Oयांत काय आहे? अशा तुस�या वOृतीने आपण 

जर !Oयेक 4ण वाया घाल@वला तर जीवनाचा लपंडाव आपण हरलmच असd समजावयाला हरकत 

नाह�ं. जीवनांत जे सुखाच े4ण येतात ते सूया-�या कmव�या eकरणांसारखे सोनेर� व सतेज 

असतात. ते 4णभर राहतात आiण नंतर कडक होतात. परंतु Zया वेळी हे eकरण कmवळे [दसतात 

Oया वेळी Oयांच ेतd तेज, तd रnय Bवqप पाहून मनाला आFहाद वाटतो, गंमत वाटते. नद��या 

खोल डोहांत दगड टाकला कhं, पा_यावर तरंग उठतात, एकांतून एक अशी वतु-ळे उठतात, आiण 

पाहणा-याला मोठt मजा वाटते. जंगला�या वाटेनd जात असतांना उ)हा�या वेळी एखादा झरा 

[दसला कhं, Oयाचd पाणी @पतांना केवढा आनंद होतो. एवढdच कशाला, ओxया�या काठt भरग�च 

जांभळांनीं भरलेFया झाडाचीं चार जांभळd तmडांत टाकल�ं कh तीं eकती गोड लागतात. बाजारांतनू 

@वकत आणलेFया जांभळांना Oया गोडीची सर थोडीच येणार! जीवनामधील आनंदाच े4ण हे असे 

असतात.  

 

जु)यापासून बोध आiण न�याचा शोध घेत घेत जाणारा हा मानवी जीवन!वाह आहे. �या !वाहांत 

!वाहप�तत न बनतां सुजाणपणे माग- आjमीत जाणd व जग_याचा आनंद लुटणd हा एक छोटासा 

आदश- मा�यापुढd आहे. हाच माझा खरा @वरंगुळा आहे.  

 



 

!गतीचd प[हलd पाऊल 

 

महारा"Y राZया�या प[हFया वाढ[दवसा�या आज�या या मंगल !संगी तुम�यासमोर बोलतांना 

मला अ�तशय आनंद होत आहे. एका अथy महारा"Y राZय आज अवघे एक वषाaचd आहे, तर  

दसु-या आiण अ:धक खोल व �यापक अथा-नd महारा"Y हा भारताचा हजारm वषाaपूवyपासूनचा एक 

भाग आहे. भारताचा एक अ@वभाZय भाग nहणून महारा"Yा�या कांह� थोर परंपरा आहेत, कांह� 

अ:धकार आहेत, पण Oयाचबरोबर Oया�या कांह� जबाबदा-या[ह आहेत. आपणां सवाaची मायभूEम 

असलेFया भारताचा महारा"Y हा बलशाल� व साम�य-वान घटक बन@व_याची आज�या या 

शुभ!संगी आपण !�तJा कqं या.  

 

एक वषा-पूवy महारा"Y राZया�या उ^घाटन !संगी सरकार�या वतीनd मी कांह� अEभवचनd [दल� 

होती. आपFयाला पुढd Zया भूEमकेवqन काय- करावयाचd आहे Oयाचीं कांह� तOOवd व धोरणd मीं 

Oया वेळीं सां:गतल� होतीं. Oया !संगीं मी [दलेल� आAवासनd व अEभवचनd नुसतीं आAवासनd व 

अEभवचनdच न�हती. Oयां�या पूत-त�ेया [दशनेे महारा"Y राZया�या प[हFया वषाaत कसोशीच े!यOन 

कर_यांत आले आहेत. आज�या !संगी, केलेFया !गतीचा आढावा घेणd व पुढd करावया�या 

कामाची पु)हा एकदां उजळणी करणd उ:चत ठरेल. आपणां सवाaना माह�तच आहे कhं, महारा"Y 

राZयाची Bथापना झाल� ती कांह� भारतापासून महारा"Yाचd वेगळd अिBतOव Eस\ कर_यासाठt 

न�हे, तर राZयांतील लोकांना आपFया राZयकारभारांत अ:धक सुलभ र�तीने भाग घेतां यावा 

यासाठtंच होय, अशा र�तीनd Oयांना केवळ आपFया राZया�याच न�हे तर सव- देशा�या !गतीस 

अ:धक पDरणामकारक र�तीनd हातभार लावतां येईल. महारा"Y जेवढा अ:धक साम�य-वान व सम\ृ 

होईल तेवढा भारत[ह अ:धक साम�य-वान व सम\ृ होईल. एकभाषी राZया�या कFपनेमागील 

!ेरक शिfत ह�च आहे असd मी मानतm. 

 

लोकांची भाषा ह� राZयकारभाराची भाषा �हावी ह� अगद�ं Bवाभा@वक अपे4ा आहे. तसd झालd तरच 

लोकांना आपले �नOय �यवसाय व कामd आपFया मातभृाषdतून करतां येतील, आपFया अडचणी व 

!Aन सरकारपुढd `बन[दfकत मांडतां येतील आiण सा[हOय, कला, इOयाद�ंतून आपला सांBकृ�तक 

@वकास घडवून आणतां येईल. या @वचारानdच सरकारनd डायरेfटोरेट ऑफ लँ�वेज nहणजे भाषा 

मंडळाची Bथापना केल� आiण इं जींतून चालणारा राZयकारभार मराठtंतून चाल@व_याकDरतां 

आवAयक ती भूEमका तयार कर_याचd काम Oया�याकड ेसmप@वले. राZय सरकारचd मा3यम nहणून 

मराठtला Bथान दे_याची पूव-तयार� कर_या�या c"ट�ने शXदकोश व इतर माग-दश-क  ंथ तयार 



कर_याकDरतां एक भाषा सFलागार मंडळ Bथाप_यांत आलd आहे. तसdच, महारा"Yातील सा[हOय, 

इ�तहास व संBकृ�त यासंबंधीं संशोधन कर_याकDरतां एक वेग�या  मंडळाची Bथापना कर_यांत 

आल� आहे. महारा"Y राZया�या Bथापनेनd Zया सांBकृ�तक पुन9Zजीवनास चालना Eमळाल� 

Oयाला आपFयाकडून सव-तोपर� साहाªय कर_याचा शासन !यOन कर�त आहे. तथा@प राZयांत 

इतर भाषा बोलणारे जे मोठे व महOOवाच ेगट आहेत Oयांची यामुळd कोणOया[ह !कारd कुचबंणा 

होणार नाह� असd आAवासन सरकार Oयांना देऊं इि�छतd, ते�हां महारा"Y राZया�या या महान 

मं[दरांत भाषा, वंश, धम- वा जात असा कोणOया[ह !कारचा भेदाभेद न होतां सवाaना समान 

Bथान राह�ल.  

 

ख}ु महारा"Yांत ऐfया�या भावनेची आज eकती आवAयकता आहे हd मी वेगळd सांग_याची गरज 

नाह�ं.. �नर�नरा�या शासनांखाल� रा[हFयामुळd व �नर�नरा�या ऐ�तहाEसक घटनांमधनू गेFयामुळd 

मराठt भा@षकांची अनेक शतकd  ताटातूट झाल�. या अनेक शतकां�या ताटातटु�नंतर ते एक� आले 

तो [दवस Oयां�या जीवनांतील सो�नयाचा [दवस होता. असा हा सुवण-काल सुq झाFयानंतर 

आपल� शिfत व साधनसामु ी 4ु� गो"ट�ंवर फुकट दवडणd केवळ मूख-पणाचdच ठरेल - मग अशा 

4ु� गो"ट� वरपांगी eकती[ह महOOवा�या वाटोत. सबंध भारता!माणdच सबंध महारा"Y हा एक 

आहे आiण कोणOया[ह एका भागाची !ग�त व भरभराट ह� दसु-या एखा^या भागास तोशीस 

लावून होऊं शकणार नाह� अशी महारा"Y सरकारची धारणा आहे. �नर�नरा�या @वभागां�या गरजा, 

साधनसामु ी व सुoत शिfत यांचा बरोबर अदंाज बांधनू सबंध राZया�या [हता�या c"ट�ने 

!ादेEशक @वषमता काढून टाकणd ह� खर� आजची गरज आहे. महारा"Y राZयाच ेजे �नर�नराळे 

भाग आहेत Oयांची पूव-पी[ठका, तेथील सामािजक संBथा व @वकासाची अवBथा एका अथा-नd 

Eभ)नEभ)न आहेत ह� गो"ट सुपDर:चतच आहे. ऐ�तहाEसक व इतर कांह� कारणांमुळे हd घडलd 

आहे. एकमेकांचीं वैEश"�यd एकमेकांना पूण-पणd समजून ये_यास कांह� कालाव:ध जावा लागेल. 

याकDरतांच जे भाग तुलनाOमक c"�या कांह�सd अ@वकEसत व मागासलेले आहेत Oयांचा @वकास 

कर_याकड ेसरकार कटा4ानd ल4 पुरवीत आहे. मराठवाडा, कmकण व @वदभ- हे असे @वभाग असून 

महारा"Y राZया�या Bथापने�या वेळीं या @वभागांना खास आAवासने दे_यांत आल� होतीं. या 

अ@वकEसत भागां�या उ)नतीकड ेखास ल4 पुर@वणd हd आपलd कत-�य असून आ:थ-क व सामािजक 

)यायावर�ल आपFया �\ेची कसोट� Oयावर लागणार आहे. उदाहरणाथ-, @वदभाaतील Zया @वणकर 

समाजाची पूवy उपे4ा झाल� Oयाची िBथती सुधारावी nहणून सरकार आज जे !यOन कर�त आहे 

Oयामागील मनोभूEमका ह�च आहे. यासाठtं सरकारने जी सEमती नेमल� होती �तनd नागपूर येथd 

प)नास लाख 9पये खच- कqन @वणकरांची सूतकताईची एक सहकार� :गरणी काढावी अशी 

Eशफारस केल� आहे. अशी :गरणी �नघाFयास ती या @वणकर समाजा�या इ�तहासांत व 

Oयाचबरोबर महारा"Yा�या इ�तहासांत एक महOOवाची घटना ठरेल. तसdच या @वणकर 



समाजामधील शै4iणक मागासलेपणा दरू कर_याचा सरकारचा मनोदय आहे. यापैकhं कांह� 

संBथांत सूतकताई, @वणकाम, रंगकाम इOया[द कामां�या खास Eश4णाची सोय कर_यांत येईल.  

 

मी परवांच कmकण�या दौ-यावqन परत आलm. आपFया राZयांतील या �नसग-रnय अशा भागाचd 

व तेथील लोकां�या जीवनांच े!Oय4 �नर�4ण करावd, Oयां�या गरजांचा अ�यास करावा व इतर 

मा[हती Eमळवावी या हdतूने मीं हा दौरा काढला होता, आiण हा दौरा मला खरोखर� Bफू�त-!द 

असाच वाटला. रOना:गर�, जयगड, दाभोळ, मालवण, वdगुलI, राजापूर वगैरे अनेक बंदरd मीं 

पा[हल�ं. कmकण�या eकना-यावर या बंदरांची एक सांखळीच आहे. आपFया वैभवशाल� इ�तहासाची 

सा4 देणारे Eशवाजी महाराजांच ेeकFले याच भागांत आहेत. कmकण�या @वकासा�या c"ट�ने या 

बंदरांचा @वकास होणd फार �नकडीचd आहे ह� गो"ट मला या वेळी अ�तशय ती±तेनd जाणवल�. 

ख�नज संपिOत, मनु"यबळ व नैस:ग-क साधनसामु ी या तीन बाबतींत कmकण खरोखर�च 

अ�तशय सम\ृ आहे. राZयाचा हा असा एक भाग आहे कh, Zया�या @वकासाकDरतां आपण शfय 

ते सव- !यOन केले पा[हजेत. केवळ महारा"Yालाच न�हे तर सबंध भारताला Zयांची Eशकवण 

माग-दश-क ठरल� अशी संतांची भूEम असलेला जो मराठवाडा Oयाची[ह िBथती अशीच आहे. 

Eश4ण, दळणवळण, पाणीपुरवठा इOया[द बाबतींत मराठवा�या�या Zया खास गरजा आहेत 

Oयांची सरकारला पूण- जाणीव आहे व Oया c"ट�ने कांह� खास योजना सुq कर_यांत आFया 

आहेत. राZयाचd हd दसुरd वष- संप_यापूवyच पिAचम महारा"Yात कोयनेची वीज खेडोपाडी खेळू 

लागेल आiण Oयामुळे तेथील @वकासाची ग�त वाढेल अशी आशा आपण कqं या.  

 

Bवातं|या�या जबाबदा-या आiण दहा वषाaचा �नयोजनाचा अनुभव यांनी आपFया गुणांबरोबर 

आपले दोष[ह Bप"ट केले आहेत. �नयोजनाची जसजशी !ग�त होत आहे तसतसा Oया�या 

अनुभवाचा फायदा घेऊन पुढचd �नयोजन आपण अ:धक सुJपणानd केलd पा[हजे. 

�नयोजनासंबंधींची cि"ट आiण आ:थ-क व सामािजक )याय !Bथा@पत कर_याची गरज या 

बाबतींत सव- लोकांत व प4ोपप4ांत एकवाfयता आहे ह� खरोखर अ�तशय आनंदाची गो"ट आहे. 

ह� एकवाfयता nहणजे आपल� महान ्शिfत आहे असd मी समजतm. @वकासा�या काया-ची ग�त व 

दजा- वाढ@व_यासाठtं संघ[टत !यOन झाला पा[हजे आiण आपण जd चांगले काम कर�त आहmत तd 

अ:धक चांगलd कसd होईल यावर आपला कटा4 असला पा[हजे. द�घ- मुदती�या �नयोजना�या 

[दशनेd आपण यापूवyच पावले टाकल�ं आहेत. इDरगेशन कEमशनची �नयुिfत हd असdच एक पाऊल 

असून आपFया राZयांतील जलसंपOतीचा अदंाज घेऊन राZयाची द�घ-काल�न भरभराट कर_या�या 

c"ट�नd �तचा उपयोग यो�य !कारd कसा कqन घेतां येईल यासंबंधीचा @वचार करणd हd या 

कEमशनचd काम होय. तसdच सरकारला एकूण सव- �नयोजनासंबंधी व Oयाच!माणे �तस-या 



पंचवा@ष-क योजनेसंबंधी माग-दश-न कर_याकDरता एक राZय �नयोजन सFलागार सEम�त Bथापन 

कर_यांत आल� आहे. Eशवाय एक औ^यो:गक मंडळ[ह Bथाप_यांत आलd असून कालांतराने Oयाचd 

कॉप¡रेशनम3ये qपांतर होईल. !ादेEशक व इतर @वषमता दरू कqन राZयाची अथ-�यवBथा भfकम 

पायावर उभी कर_याचd हd काय- !चडं Bवqपाचd आहे. Oयासाठt औ^योगीकरण व जमीनसुधारणा 

या दो)ह� 4े�ांत धोरणाची सुसू� अशी आखणी �हावयास पा[हजे. nहणजे उOपादना�या काया-स 

जोराची ग�त Eमळेल आiण Oयाचबरोबर सवाaना )याय[ह Eमळेल. शहर� व  ामीण भाग, शतेी व 

उ^योगधदें, आiण राZयाच े�नर�नराळे @वभाग यांत समतोलपणा आणला पा[हजे. राZयांत 

औ^यो:गक @वकासास पोषक असd वातावरण �नमा-ण केलd पा[हजे. Oयासाठt सरकार�या उ^योग 

@वभागाची केवळ पुनर-चनाच कर_यांत येत आहे असd न�हे, तर शहर� व  ामीण भागांतील 

�नयोजनाची या @वभागाला �यविBथत सांगड घालता येईल अशा !कारे Oया�या cि"टकोनांत[ह 

बदल घडवून आण_यांत येत आहे. शतेी�या 4े�ांत जी jां�त आपण घडवून आणंू इि�छतो ती 

घडवून आण_यांत शतेमालावर !ejया कर_या�या सहकार� उ^योगधं̂ यांना फार महOOवाची 

काम:गर� बजावतां येईल.  

 

दरnयान आपFया राZयांत मालक व कामगार यांच ेसंबंध सलो�याच ेआहेत हd नमूद करतांना 

मला फार आनंद होत आहेत. Oयामुळd उ^योगधं̂ यां�या वाढ�चा आपला काय-jम धडाडीने 

अमंलांत आण_याकDरता अनुकूल असd वातावरण �नमा-ण कर_यास मोठtच मदत झाल� आहे. 

Oयाब}ल उ^योगधं̂ यांच ेमालक आiण कामगार या दोघांना[ह मी ध)यवाद देतो.  

 

आ:थ-क व सामािजक )याय !Bथा@पत कर_याचा महारा"Y राZयानd @वडा उचलला आहे आiण Oया 

[दशनेd या वषाaत कांह� jां�तकारक अशी पावले टाक_यांत आल� आहेत. जमीनधारणेवर कमाल 

मया-दा घाल_यासंबंधीचd @वधेयक हd असdच एक jां�तकारक पाऊल आहे. या @वधेयका)वयd 

वैयिfतक धारण4े�ावर कमाल मया-दा घाल_यांत आल� असून Oयामुळे जी जमीन उपलXध होईल 

ती Zयांना जEमनीची अOयंत गरज आहे अशा लोकांना दे_यांत येईल. या वषा-त भूEमह�नां�या 

कुटंुबांना चार लाख एकर सरकार� प�डक जमीन वांट_यांत आल� आiण Oयाचबरोबर ह� जमीन 

ताबडतोब लागवडीखाल� आणतां यावी nहणून जqर ती आ:थ-क व इतर मदत कर_यांत आल�. 

हे[ह Oया [दशनेd टाकलेलd एक महOOवाचd पाऊल आहे.  

 

लोकशाह� @वकd ��करणा�या योजनेचा राZया�या कारभारावर फार दरूगामी पDरणाम होणार आहे. 

या योजनेमुळे सुिBथर अशी लोकशाह� जीवनप\त �नमा-ण कर_यात मदत होईल व Oयाच!माणे 



खे�यांतील Bथा�नक नेतOृव, उपjमशीलता व सहकाया-ची भावना जागतृ होऊन  ामीण @वकासाची 

ग�त वाढेल.  

 

महारा"Y राZया�या प[हFया वषा-बरोबरच भारतांतील �नयोजनाचd प[हलd शतक संपत आहे. आतां 

आपFया दसु-या वषा-बरोबर आपण �नयोजना�या दसु-या दशकाचा मुहूत- कर�त आहmत. 

रा"Yरचने�या काया-त राZयांतील सव- 4े�ांतील लोकांचा आपFयाला सejय पा[ठंबा Eमळत आहे हd 

पाहून माझd मन आनंदानd भqन येते. राZयांतील नागDरक, मग तो �यापार� असो अगर कामगार 

असो, शतेकर� असो अगर कारखानदार असो, सामा)य माणूस असो अगर बु@\मान माणूस असो, 

या सवाaचा या काया-ला संपूण- पा[ठंबा Eमळेल या@वषयी मला खा�ी वाटते. आजपयaत आपFयाला 

जो अनुभव Eमळाला व आपण जे धड ेEशकलो ते ल4ांत घेतां पुढ�ल वषाaत आपण अ:धक मोठd  

यश Eमळवू अशी अपे4ा कर_यात कांह� हरकत नाह�ं. nहणून रा"Yा�या आiण आपFया राZया�या 

[हतासाठt नेटानd, जोमाने व �न"ठेने काय- कq अशी !�तJा या प@व� [दवशी आपण कq यां.  

 

 

रा"Y�य !गतीच ेतीन आधारBतंभ 

 

आपFया देशा�या Bवातं|या�या पंधरा�या वषा-चा !ारंभ आज�या [दवसानd होतो. ऑगBट १५ ला 

आपFया देशा�या इ�तहासांत जd वैEश"�यपूण- Bथान आहे Oयामुळे हा [दवस नेहमींच आपFया 

आठवणींत राह�ल. �न:शB� असतांना सु\ां आपण एका अOयंत बलाxय व अEभमानी अशा 

सा£ाZयाशी टfकर [दल� आiण Oया सा£ाZयाकडून आपलd Bवातं|य !ाoत कqन घेतले. 

3येयातील आपल� �न"ठा, तOOवांवर�ल अ@वचल �\ा, कधीं[ह न ढळणारd धैय- आiण लxयाचd 

अ[हसंाOमक व शांततामय तं� यांमुळdच आपण आपलd 3येय गांठंू शकलो.  

 

अशा !कारd, आपFया लxयाम3ये अOयंत :चकाट�ने Zया गुणांचा आपण पDरपोष केला Oया 

गुणांनी आपFयाला आपFया अडचणीं�या काळांत एखा^या माग-दश-क ता-या!माणे सदैव माग-दश-न 

केलd आहे. @वशषेत: Bवात|ंयोOतर काळांतील अडचणीं�या !संगी हे गुण आपFया अ�तशय कामी 

आले ह� गो"ट Oया काळांतील घटनांवqन पूण-पणd Eस\ झाल� आहे.  

 

यामागील घटनांचा आपण जे�हां @वचार करतm ते�हा आपण एका महान ्रा"Yांच ेघटक आहmत, 

आiण @वशषेत: रा"Y या शXदांत जो नै�तक व आ3यािOमक अथ- आहे Oया अथा-नd आपलd रा"Y 

अ�तशय महान आहे ह� गो"ट आपFयासमोर Bप"ट उभी राहते. आपFया या उZZवल परंपरेला 



आपणांस पा� ठरावयाचd असFयास आपण आपलd मन @वशाल केलd पा[हजे, अतं:करण खबंीर केले 

पा[हजे व या गुणांची सतत जोपासना केल� पा[हजे. आपला देश भौ�तक व आ:थ-क अशा दो)ह� 

अथाaनी साम�य-वान बन@व_याचd जे !चडं काय- आज आपण हाती घेतलd आहे Oयांत Oयाचा 

आपFयाला फार उपयोग होणार आहे.  

 

आपFया रा"Y�य !गतीची भ�य इमारत आपFयाला लोकशाह�, �नयोजन व समाजवाद या तीन 

Bतंभांवर उभारावयाची आहे, याची आज�या [दवशीं आपण आठवण ठेवणd समयो:चत ठरेल. 

आपFया देशासाठt आपण Zया संसद�य लोकशाह�चा Bवीकार केलेला आहे, Oया लोकशाह�साठt 

कत-�य�न"ठा, सहकाय- व EशBत या गुणांची फार मो�या !माणांत आवAयकता आहे. Oयाच!माणे 

दसुर� आवAयक गो"ट nहणजे आपFया रा"Y�य जीवना�या सातOयांत कोणOया[ह !कारचा खडं न 

पडू देतां Oयाम3ये jमाjमानd पDरवत-न घडवून आणणd ह� होय. दसु-या शXदांत सांगावयाच े

nहणजे आपFयाला जे सामािजक बदल घडवून आणावयाच ेआहेत ते आपFया उZZवल 

भूतकाळाशी सुसंब\ असे असले पा[हजेत. सातOयाखेर�ज कोणOया[ह !कारचा बदल घडून आला 

तर तो रा"Yा�या उलथापालथीला व @वनाशाला कारणीभूत होतो. उलटप4ीं कोणता[ह बदल न 

होता चालूं राहणारd सातOय हे ग�तर[हत िBथतीला कारणीभूत होतd. अशा !कार�या ग�तर[हत 

िBथतीपासून रा"Y या नाOयाने आपण आपलd संर4ण केलd पा[हजे. बदल व सातOय या 

!ejयांम3ये समतोल राख_यासाठt आपण जी उपाययोजना कq Oयावqन आपFया देशाची एकता, 

साम�य- व Bथयै- यांची आपFयाला !ची�त येणार आहे. शांततामय प\तीचा Bवीकार हd सु\ा 

लोकशाह� प\तीचd आणखी एक आवAयक असd वैEश"�य असून आपFया !Oयेक कृतीम3ये व 

हालचाल�म3ये हd वैEश"�य !�त`बं̀ बत झालd तरच आपण लोकशाह� रा"Y या संJेला पा� आहmत 

असे Eस\ होईल.  

 

लोकशाह�चा जो एक महान !योग आपण सुq केला आहे Oयाबरोबर दसुर�[ह एक गो"ट ओघानdच 

येते. आiण ती nहणजे आपलd रा"Y�य �नयोजन सु\ां लोकशाह� तOOवांशी सुसंगत असd असलd 

पा[हजे. या तOOवानुसार आपण आपFया प[हFया दोन पंचवा@ष-क योजनांची आंखणी केल� आiण 

नुकतीच आपण आता आपल� �तसर� पंचवा@ष-क योजना[ह तयार केल� आहे. �नयोजनाचd हd काम 

अ�तशय रोमहष-क असून आपFया मातभृूमीच ेभ@वत�य घडवून आण_या�या एका महान काया-स 

�नयोजना^वारे आपण !ारंभ केलेला आहे. आपFया अथ-�यवBथे�या Bवqपाम3यd अशा र�तीने 

आपण वैEश"�यपूण- बदल घडवून आणीत असून Oयामुळे जनते�या जीवनमानाम3ये वाढ 

झाFयाEशवाय राहणार नाह�. आपFया मातभृूमीचा एक अ@वभाZय घटक या नाOयाने महारा"Y 

राZय आपल� योजना पूण-तया यशBवी कर_याचा आटोकाट !यOन कर�ल आiण Oया बाबतींतील 



आपलd कत-�य चोख बजावील. आपFया लोकशाह� योजने�या यशBवी अमंलबजावणीसाठt व पुढ�ल 

@पxयां�या [हतासाठtं स3यां�या @पढ�ला कांह� !माणांत Oयाग करावा लागेल यांत शंकाच नाह�. 

परंतु हा Oयाग ती मो�या आनंदानd कर�ल याब}ल मला खा�ी आहे.  

 

आपFया योजनां�या यशBवी अमंलबजावणीमुळे आपFया उOपादना�या पातळींत वाढ होणार 

असून, या वाढOया संपOती�या वांटणीम3ये आपण वेळींच ल4 घातलd नाह�ं तर समाजांत आणखी 

@वषमता �नमा-ण होईल. ती टाळ_यासाठt जी उपाययोजना करावयाची ती करतांना आपणांस 

�न�वळ तािOOवक भूEमका घेऊन चालणार नाह�. Bथलू अथा-नd समाजवाद हd आपलd 3येय आहे 

आiण ते गांठ_यासाठt आपण आपल�ं सव- धोरणd Oयाला पोषक होतील अशाच !कारd आखल� 

पा[हजेत. Oयासाठt आपण जे उपाय योजंू ते आपल� पDरिBथती व परंपरा यांना अनुqप असे 

असले पा[हजेत. ते तसे नसले तर ती आपFयाकडून फार मोठt चकू होईल. Zया!माणे 

�नयोजनाEशवाय आपला आ:थ-क @वकास आपण प\तशीरपणd कq शकणार नाह�ं, Oयाच!माणे 

लोकशाह� उपाययोजनां^वारे सामािजक @वषमता आपणांस दरू करता आल� नाह�ं तर आपलd रा"Y 

महान आपOतींत सांपडले. थोडfयांत सांगावयाच ेnहणजे लोकशाह�, �नयोजन आiण समाजवाद ह� 

लोककFयाणा�या एकाच समBयेचीं तीन वेगवेगळी अगें आहेत. आiण nहणनू एक तर ते तीन[ह 

आधार कायम [टकतील अथवा कोसळले तर ते एकदम कोसळतील.  

 

गेFया म[ह)यात पुणd शहरांत आलेFया भयानक महापुरामुळे Oया ऐ�तहाEसक शहरावर जी 

आपिOत ओढवल� �तचा उFलेख न करतां मीं माझd भाषण संप@वले तर मी मा�या कत-�यांत 

चकुलm असd होईल. या संकटामुळd जी हा�न झाल� ती अ�तशय !चडं असून ती कदा:चत ्

को�यव:ध 9पयां�या घरांत जाईल. आपFया पंत!धानांनी अल�कडचे या शहरा�या उ3वBत 

भागाला भेट [दल� आiण तेथील लोकांनी Zया पराका"ठे�या हालअपे"टा सहन केFया Oया Oयांनी 

आपFया Bवत:�या डो�यांनी पा[हFया. @वशषेत: अभूतपूव- अशा या संकटाम3ये लोकांनी जी 

समतोल व शांत विृOत दाख@वल� Oयानd ते अ�तशय !भा@वत झाले. सै)य, मुलकh अ:धकार� 

आiण खाजगी काय-कतI व संBथा यांनी या शहराच ेजीवन पूव-वत ्सुq कर_या�या कामीं 

पराकोट�चd सहकाय- केलd आहे. Oयाच!माणे या अ�तकठtण !संगी, या शहरांतील लोकांनी जd धयै- 

व मनोबल दाख@वले Oयाचा फायदा या शहराची पुनर-चना करतांना Oयांना EमळाFयाEशवाय 

राहणार नाह�. पुणd शहराला पूवyपे4ां[ह अ:धक चांगFया िBथतींत आण_या�या कामीं सव- त-हेनd 

कसोशीच े!यOन कर_यांत येतील. मग Oयासाठt आnहांला भगीरथ !यOन करावे लागले तर� ते 

कर_या�या कामी आnह� कसूर करणार नाह�, असd या प@व� Bवातं|य[दनी मी पु_या�या 

नागDरकांना आAवासन देतm.  




