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निवेदि 
 
महाराष्ट्राच्या राजकीय, सामाशजक, िकै्षशिक, सासं्कृशतक, आर्थथक व वैचाशरक जडिघडिीत 

ज्या शदवरं्त महनीय व्यक्तींचा महत्त्वपूिग सहभार् आहे अिा व्यक्तींची साधराितः िभंर सव्वाि े पानाचंी 
स बोध मराठी भाषेत चशरते्र शलहून ती “महाराष्ट्राचे शिल्पकार” या योजनेअंतर्गत प स्तकरुपाने प्रकाशित 
करण्याची मंडळाने योजना आखली असून या चशरत्रगं्रथमालेतील “भाई उद्धवराव पाटील” हा अठरावा 
चशरत्रगं्रथ आहे. 
 

उद्धवरावजींच ंकायगकतृगत्व उत्त ंर् असूनही त्याचं्यावर फारसं लेखन झालेलं नाही त्याचं कारि 
अथातच बह जन समाजाच्या मानशसकतेमध्ये आढळतं. ही मानशसकता बदलिं अर्त्याचं आहे. 
“महाराष्ट्राचे शिल्पकार” ही गं्रथप्रकािनाची योजना राबशवताना मंडळाने जे धोरि अवलंशबलेले आहे, 
त्याच धोरिान सार ज्या शदवरं्त महनीय व्यक्तींवर फारसे गं्रथ शलशहले रे्लेले नाहीत त्याचं्यावर मंडळ 
प्राधान्यक्रमाने गं्रथ शलहून घेऊन ते या योजनेत प्रकाशित करीत आहे. महाराष्ट्राचे शिल्पकार “भाई 
उद्धवराव पाटील” हा गं्रथ प्रकाशित करण्यामारे् तोच प्रधान हेतू आहे. 
 

“भाई उद्धवराव पाटील हे ईल्यासारख्या मार्ासलेल्या मराठवाड्यातील एका खेड्यात ितेकरी 
क ट ंबात वाढलेलं व्यशक्तमत्व. त्याचं्या घराण्यात ना शवदे्यच्या उपासनेची परंपरा ना राजकीय वारसा. 
उद्धवराव हे अिा प्रशतकूल पशरस्स्थतीिी झर्डा करीत स्वकतृगत्वाने उदयाला आलेले एक शक्रयािील 
स्वयंभ ू शवचारवतं नेते. ते म ळातच अभ्यासू. क ठल्याही शवषयाच्या आकलनासाठी लार्िारी क िाग्र ब द्धी, 
शवदारक वास्तवाचं शनरीक्षि, परीक्षि आशि पृथक्करि करण्याची िक्ती, त्याचं्याकडे असल्याने त्याचंा 
गं्रथाभ्यास शनव्वळ प स्तकी राशहला नाही. तो वास्तवाच्या व्यवहारी िहािपिाच्या सहािेवर घासून-प सून 
घेण्याकडे त्याचंा कल. म्हिनूच शवधानसभा, राज्यसभा आशि लोकसभा या शवद्वत आशि राजनीतीज्ाचं्या 
लोकप्रशतशनधीर्ृहात त्याचंी साधी राहिी आशि उच्च शवचारसरिी, शवचाराचंी खोल जाि, त्याचंी स स्पष्ट 
आखिी, आपल्या मताची तकग संर्त सडेतोड माडंिी, र्ोरर्रीबाचं्या स खद ःखाची त्याचंी चपखल जोडिी 
आशि तत्त्वशनष्ठेला घट्ट शचकटून राहिारी त्याचंी धीरोदत्त धाटिी; या सवग र् िामं ळे त्याचंी अव्वल दजाच्या 
अभ्यासू तत्त्वशनष्ठ संसदपटूमध्ये वरच्या श्रेिीत र्िना केली जाते. 
 

“शवधानसभा, राज्यसभा आशि लोकसभा या लोकिाहीच्या मंशदरात भाई उद्धवरावानंी केलेल्या 
कामाची केवळ यादीच पाशहली तरी त्याचें सारं वकृ्तत्व, कतृगत्व आशि संसद शवधानसभा पट त्व हे वर 
उल्लेशखलेल्या द बगल घटकानंा मध्यवती ठेऊनच केल्याचं स्पष्ट होत. ितेकऱयानंा द्यावी लार्िारी च कीची 
लेव्ही, जमीन स धारिा, कसेल त्याची जमीन या तत्त्वावर जशमनीचे प नवाटप, त्यासाठी करावयाचा 
क ळकायदा, कमाल जमीन धारिा, ितेीमालास त्याच्या उत्पादन खचावर आधाशरत भाव, ितेीमालाला 
स्वतंत्र बाजारपेठ, ितेकऱयाचं्या एकज टीतून सहकारी तत्त्वावर ितेी, साखरकारखाने ितेकऱयाचं्या 
ताब्यात देिे, ितेी व्यवसायाला औद्योशर्क धंद्याचा दजा आशि उद्योर्धंद्याला शमळिाऱया सवग सोयीसवलती 
ितेीधंद्याला शमळाव्यात हे धोरि, ितेकऱयानंा कमी व्याजदराने दीघग म दतीची कजे देिे, अल्पभधूारकानंा 
सारा माफ, द ष्ट्काळी काळात कजगमाफी, ितेमज रानंा आध शनक राहिीमानान सार मज री शमळावी, 
महाराष्ट्रातील शवशवध भार्ातील शवकासाचा समतोल साधावा, ग्रामीि भार्ातील र्ोरर्रीबानंा िासनाने 
प्राथशमक शिक्षि सक्तीचे नी मोफत द्याव,े दशलतानंा समाजाच्या म ख्यप्रवाहात आिण्यासाठी त्यानंा 



 
            

शिष्ट्यवृत्तीय क्त शिक्षि, त्यानंा नोकरीत आरक्षि आशि सते्तत भाशर्दारी द्यावी इत्यादी मार्ण्या त्यानंी या 
लोकिाही मंशदरात मोठ्या पोटशतडकीने माडंल्या.” 
 

श्री. व. न. इंर्ळे यानंी शलशहलेल्या या चशरत्रगं्रथातील वरील दोन उतारे मी म द्याम वर उद् धृत केले 
आहेत. उद्धवरावजी पाटील याचं्या शवचाराचंी, कायगकतृगत्वाची, थोडक्यात ओळख व्हावी हा त्यामारे् माझा 
उदे्दि आहे. 
 

आमच्यासमोर कसलेही आदिग उरलेले नाहीत, ज्याचं्या पायावर डोके ठेवाव ेअसे पाय आपल्या 
अवतीभोवती व क ठेही शदसत नाहीत, असं अलीकडे बोललं जात आहे. प्रकबह ना, असे बोलण्याची 
अलीकडे टूम स रू झालेली आहे. खरं तर िेंड्याचं अस्स्तत्व, फादं्याचं्या अस्स्तत्वािी शजतकं शनर्डीत असतं 
शततकंच प्रकबहूना त्याहीपेक्षा अशधक म ळाचं्या अस्स्तत्वािी शनर्डीत असतं. अिा स्स्थतीत आपल्या 
अस्स्तत्वासाठी केवळ फादंीवर शवसंबून राहण्यात अथग नसतो. म ळाचंं अस्स्तत्व संप ष्टात आलं तर झाडाचं ं
अस्स्तत्वही संप ष्टात येतं हे केवळ िेंड्यांनीच नव्हे तर फादंीनीही लक्षात घ्यायचं असतं. याच जाशिवतूेन 
महाराष्ट्राची शवशवधारं्ी जडिघडि करिाऱया व्यक्तींच्या कायगकतृगत्वाचे वळेोवळेी स्मरि व्हावयास हव.े 
 

“भाई उद्धवराव पाटीलाचंी आठवि शचरंतन राहावी. उस्मानाबाद िहरात भाई उद्धवराव दादाचं ं
कायम स्वरूपी स्मारक िासनाने उभाराव ंही महाराष्ट्रातील लोकेच्छा िासन प री करेल का?”  असा एक 
प्रश्न या चशरत्रगं्रथाच्या िवेटी लेखकानी उपस्स्थत केला आहे. या स्मारकाचं स्वरूप श्री. व. न. इंर्ळे यानंी 
स्पष्ट केलं नसलं तरी भाई उद्धवरावाचंा भव्य प तळा अथवा तत्सम स्वरूपाचं स्मारक त्यानंा अपेशक्षत 
असाव,ं असे मला वाटतं. खरं तर स्मारकाच्या बाबतीत भाई उद्धवराव पाटील याचं्या इतकी क िा समाज 
प रुषाची उपेक्षा झाली असे मला वाटत नाही. म्हिून भाई उद्धवराव पाटील शदल्लीला रे्ले असता एकदा 
संसद भवनाच्या सेंरल हॉलमध्ये त्याचंी व यिवतंरावजी चव्हाि याचंी भेट झाली. त्यानंी भाई उद्धवरावजी 
पाटील याचंी आप लकीने चौकिी केली. उद्धवरावाचंा शनरोप घेताना ते म्हिाले, “उद्धवरावजी, त म्ही खूप 
काम करता ; परंत  महाराष्ट्राला त मच्या कामाची योग्य ओळख होत नाही. त्यासाठी प ण्या-म ंबईसारख्या 
शठकािी येऊन स्थाशयक झाले पाशहजे. म्हिजे त मच्या कायाचे योग्य मूल्यमापन होईल.” 
 

भाई उद्धवरावाचं्या पासंर्ालाही प रिार नाहीत अिा व्यक्तींची महाराष्ट्रात स्मारक झाली आहेत; 
पि भाई उद्धवरावजींचं स्मारक का होऊ िकलं नाही याचं कारि यिवतंराव चव्हािाचं्या वरील उद् र्ारात 
सामावलेलं आहे. 
 

भाई उद्धवरावाचंं उशचत असे स्मारक झाल्यास त्याचं्या कायगकतृगत्वाशवषयी आस्था असिाऱयानंा 
शनशितच आनंद वाटेल. पि तेवढ्यानं माझ्यासारख्याचं समाधान होिार नाही कारि मी शवचाराचंी पूजा 
बाधंिारा मािसू आहे. 
 

भाई उद्धवराव पाटीलाचं्या प्रत्येक कृतीला शवचाराचें अशधष्ठान होते. शवचार आशि कृती यामध्ये 
अशभन्नता असिाऱया ज्या काही मोजक्या व्यक्ती महाराष्ट्रात होऊन रे्ल्या त्या व्यक्तीपैकी भाई उद्धवराव 
पाटील हे एक होते. वरे्वरे्ळ्या आंदोलनाच्या, चळवळीच्या शनशमत्ताने त्यानंी जे शवचार व्यक्त केले ते 
गं्रथरूपाने प्रशसद्ध होिे मला जसे शनकडीचे वाटते तसेच शवधानसभेत त्यानंी केलेली भाषिे गं्रथरूपाने 
प्रकाशित करिे मला अशधक शनकडीचे वाटते. 



 
            

या शनशमत्तानं मला आिखी एक सूचवावसेे वाटते. महाराष्ट्र शवधी मंडळाला फोर मोठी र्ैरविाली 
परंपरा आहे. या शवधी मंडळात अनेक सदस्यानंी वळेोवळेी अशतिय अभ्यासपूिग भाषिे केलेली आहेत. 
मौशलक शवचार माडंलेले आहेत. या भाषिापंैकी शनवडक भाषिाचे संपादन व गं्रथरुपाने प्रकािन व्हावयास 
हव.े 
 

ठराशवक शनकषाचं्या आधारे असे साके्षपी संपादन शदल्यास महाराष्ट्र राज्य साशहत्य आशि संस्कृती 
मंडळ ते गं्रथरूपाने प्रशसद्ध करण्याबाबात अवश्य शवचार करील. 
 
 
   .  .        

अध्यक्ष 
महाराष्ट्र राज्य साशहत्य आशि संस्कृती मंडळ 

म ंबई  
शदनाकं : २५ ज लै, २००३ 
 
  



 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ितेीवर राबिाऱया  
 जर्ातील  
 तमाम  
 ितेकरी,  
 ितेमजूर आशि  
 दशलत  
• स्त्री- प रुषानंा सादर अपगि ! 



 
            

॥ कथा भाई उद्धवरावाच्या चनरत्र लेखिाची ॥ 
 

सन २००२-२००३ हे कमगवीर डॉ. मामासाहेब जर्दाळे याचंं जन्मिताब्दीचं वषग. त्याचं्या 
जीवनकायावर मी पूवी ‘तपस्या ’ हा चशरत्रगं्रथ सन १९६८ साली शलहून प्रशसद्ध केला होता. मामाचं्या 
जन्मिताब्दीच्या शनशमत्ताने तो गं्रथ वाढवनू स धाशरत नवा चशरत्र गं्रथ शलशहण्याचं काम मी २००१ या वषातच 
हाती घेतलं होतं. तेवढ्यात महाराष्ट्र राज्य साशहत्य आशि संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष प्राचायग रा. रं. बोराडे 
याचंं मला जानेवारी २००१च्या अखेरीस पत्र आलं. मडंळातफे महाराष्ट्राचे शिल्पकार प स्तक योजनेत 
कमगवीर मामाचंं सवगसामान्यासाठी सव्वाि े पृष्ठाचंं चशरत्र शलशहण्याची शवनंती केली होती. ते काम मी 
तत्परतेनं प रं केलं. आशि प्राचायग बोराडे यानीही त्याच तत्परतेनं ज लै २००२ मध्ये ते छापून पूिग केलं. 
त्याचा प्रकािन समारंभहंी त्याचं्या अध्यक्षतेखाली आशि प्रा. डॉ. शनमगलक मार फडक ले याचें हस्ते ३० 
सप्टेंबर २००२ रोजी बािी येथे झाला. त्या समारंभातच प्राचायग बोराडे यानंी आपल्या भाषिात जाहीर केले 
की, ‘भाई उद्धवराव पाटील याचेंही चशरत्र प्राचायग इंर्ळे यानंी शलहाव.े’ त्याचें तसे पत्रही मला ऑक्टोबर 
२००२च्या अखेरीस शमळाले. ३१ शडसेंबर २००२ पूवी चशरत्राचे हस्तशलशखत त्याचेंकडे पाठवण्याची िवेटची 
म दत त्यात घातली होती. जेमतेम दोन सव्वादोन मशहन्यात हे चशरत्र लेखनाचे काम करिे असल्याने 
मनावर थोडे दडपि आले. 
 

भाई उद्धवरावाचें चशरत्र शलहायचे तर त्यासाठी शलशखत स्वरुपातील माशहती शमळवण्यापासून 
स रवात करावी लार्ली. मजकडे ‘झ ंजार सेनानी’ हा भाई उद्धवराव पाटील स्मृती गं्रथ आशि भाई 
उद्धवरावाचं्या जयंतीशनशमत्त ३० जानेवारी १९८९ रोजी भाई उद्धवराव पाटील जयतंी महोत्सव सशमती, 
उस्मानाबादने प्रकाशित केलेला शविषेाकं एवढेच साशहत्य होते. तेवढ्यावर चशरत्रगं्रथ शलशहिे अिक्य 
वाटले. मर् मी उस्मानाबादच्या वाऱया स रू केल्या. भाई उद्धवरावाचें स प त्र श्री. धनंजय यानंा मी भेटलो. 
त्याचेंकडील दादाचं्या चशरत्राची साधने लातूरचे प्रा. पारव े यानंी दादाचं्या जीवनकायावर पी.एच्.डी 
करण्यासाठी नेली होती. ती त्याचेंकडून मार्वनू मला देण्याचे धनंजयने मला आश्वासन शदले. पत्रापत्री-
फोनाफोनीत शदवस जाऊ लार्ले. तोपयंत मी उस्मानाबाद येथील दादांिी संबशंधत सद र्ृहस्थानंा भेटून 
माशहती जमा करंू लार्लो. मी आशि माझे शमत्र प्रा. एस. ए. पाटील दादाचं्या इले या र्ावी रे्लो. तेथील 
त्याचं्या नातेवाईकानंा भेटून त्यानंा दादाबंद्दल बोलके करून माशहती शमळशवण्याचा प्रयत्न करू लार्लो. 
उद्धवरावाचंा औरंर्ाबादला १९८३ मध्ये जो र्ौरव झाला, त्यावळेी प्रा. कल्यािकरानंी ‘संघषग’ नावाचा 
भाईंचा र्ौरवाकं काढला होता. तो शमळशवण्यासाठी उस्मानाबादेत अनेक कायगकत्यांना भेटलो. माजी 
न्यायमूती बी. एन. देिम खानंाही फोनवर बोललो. औरंर्ाबादचे माझे शमत्र ॲड. शिवाजीराव प्रिदे यानंा तर 
एक शदवसाआड फोन करू लार्लो. दरम्यान प्रा. पारव ेयानंी दादाचंा र्ौरव झाला त्यावळेची वतगमानपते्र 
धनंजय पाटील याचेंकडे आिून शदली ती मला शमळाली. मी त्यावर आधाशरत एक प्रकरि पूिग केले. 
तेवढ्यात महाराष्ट्र राज्य साशहत्य आशि संस्कृती मंडळाचे प्रभारी सशचव श्री. उ. बा. स यगविंी यानंी श्री. 
व्यंकटेि हंशबरे संपाशदत दैशनक संघषग समाजवादाचा १२ ज लै २००१ चा ‘भाई उद्धवराव पाटील स्मृती 
शविषेाकं २००१’ मजकडे पाठवनू शदला. तेव्हा क ठे माझ्या जीवात जीव आला. मी प्रकरिामार्ून प्रकरिे 
शलहू लार्लो. तेवढ्यात ॲड. प्रिदे यानंी ‘संघषग’ चा दादाचंा र्ौरवाकं आशि प्रा. िहाजी अ. पाटील याचंा 
एम्. फील साठी तयार केलेला ‘उद्धवराव पाटील : शवशवधारं्ी राजकीय नेतृत्व’ हा प्रबंध पाठवनू शदला 
आशि माझा जीव भाडं्यात पडला. 
 



 
            

चशरत्र लेखनास जेमतेम दीडेक मशहना उरला होता. त्यात कमगवीर डॉ. मामासाहेब जर्दाळे 
जन्मिताब्दीशनशमत्त आयोशजत केलेल्या कमगवीर स्मतृी व्याख्यानमालेचे कायगक्रम आयोशजत करण्यात आशि 
शनधी संकलनात ससं्था पदाशधकाऱयासमवते र्ावोर्ाव शफरण्यात वळे जात होता. त्याम ळे शदवस-रात्रीचा 
वळेही चशरत्र लेखनाला कमी वाटू लार्ला. 
 

भाई उद्धवराव याचं्या चशरत्राची प्रकरिे जसजिी शलहून होत तसतिी ती माझे शमत्र प्राचायग डॉ. 
चंद्रकातं मोरे वाचत. शकरकोळ द रुस्त्या सूचवत. ‘प्रकरिे चारं्ली उतरतील’ असा अशभप्राय देत. त्याम ळे 
माझा उत्साह वाढला. तरीही चशरत्रगं्रथ ३१ शडसेंबर २००२ पयंत प रा होऊ िकेल, याची िाश्वती वाटेना 
तेव्हा मी प्राचायग बोराडे यानंा फोनवरून दहापधंरा शदवसाची म दत वाढवनू माशर्तली. ती त्यानंी शदली. मी 
प्रयत्नाची पराकाष्टा केली. ३ जानेवारी  २००३ रोजी चशरत्र लेखनाचे काम प रे झाले. त्यानंा सारी प्रकरिे 
प न्हा वाचिे, नव्याने शमळालेल्या साशहत्य साधनातून शमळालेली माशहती त्या त्या प्रकरिात समाशवष्ठ करिे 
हे काम चारेक शदवसात पूिग केलं. 
 

खरं म्हिजे भाई उद्धवरावाचं्या जीवनकायावर भला मोठा चशरत्रगं्रथ शलहावा, असं त्याचंी 
जीवनकायग आहे. त्यानंी शवधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, अशधविेने आशि सभामधून केलेली भाषिे ही 
त्याचं्या अभ्यासूवृत्तीची शनदिगक. एखाद्या अभ्यासकाचा पी. एच्. डी. चा शवषय होिारी पि या चशरत्राच्या 
पृष्ठसंख्येची मयादा लक्षात घेता त्या सबंंधी मी या चशरत्रात न्याय देऊ िकलो नाही, याची खंत वाटते. 
 

या चशरत्र गं्रथाला ‘र्ोरर्रीबाचें कैवारी’, ‘कष्टकऱयाचें उद्धारकते उद्धवराव’ आशि ‘कष्टकऱयाचें 
चालते बोलते कृषी शवद्यापीठ’ अिी नावं े प ढे आली. भाईनी आपले सारे जीवन ितेकरी, कामर्ार, 
ितेमजूर, दशलत कष्टकरी याचं्या उद्धारासाठी समर्थपत केले. “सरंजामिहाच्या पाटलाचंा प त्र 
असतानास द्धा दशलत द बळ्यानंा कड्या खादं्यावर घेऊन महाराष्ट्रामध्ये प रोर्ामी चळवळ म ंबईच्या 
शवधानभवनापासून तळार्ाळाच्या वाड्याताड्यापयंत पोहचशवण्याने महान कायग उद्धवरावानंी केले आहे. 
म्हिून मराठवाड्यामध्ये त्याचें एक ऐशतहाशसक स्मारक असायला हव.े तेव्हा परभिीच्या मराठवाडा कृषी 
शवद्यापीठाला भाई उद्धावरावाचें नाव देण्यासंबधंातले आवाहन औरंर्ाबादचे श्री. सतीि र्व्हािे यानंी दै. 
मराठवाडा, औरंर्ाबादच्या शद. ३० ऑक्टोबर १९९५ च्या अंकात सशवस्तर पत्र शलहून केले आहे, म्हिनूच 
या चशरत्र गं्रथाला ‘कष्टकऱयाचें कैवारी भाई उद्धवराव पाटील’ हे नावं शनशित केले आहे. 
 

परभिीच्या कृषी शवद्यापीठाला भाई उद्धवराव पाटील याचें नाव देण्याचा मान राज्यकत्यांनी 
शमळवायचा आहे. पि या चशरत्रगं्रथाने भाईजींच्या जीवन कायाची आशि मोठेपिाची ओळख सवगसामान्य 
श्रमजीवी वर्ाला व्हावी. त्यातून पे्ररिा घेऊन त्यानंी प रोर्ामी चळवळीला अशधक र्तीमान करावे, एवढीच 
माझी माफक अपेक्षा आहे. 
 
 
र् रुवार शद. ३ जानेवारी २००३ प्राचायग व. न. इंर्ले (सेवाशनवृत्त) 
साशवत्रीबाई फ ले जयंती ‘तपस्या’, कमगवीर नर्र, बािी - ४१३४११ 
मशहला म क्ती शदन ( शज. सोलापूर) 
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॥ गोरगरीबाांचा कैवारी जन्माला आला ॥ 
 

इले (ता. परंडा) हे एक शनजामाच्या राज्यातील आडवळिी खेडेर्ावं. पन्नाससाठ उंबऱयाचं.ं 
पाचेंकि े लोकसंख्येचं. स धारिाचं्या नावंाने िकेडो मलै दूर असलेलं. हे र्ावं वैरार्पासून पाचेंक 
शकलोमीटरवर वसलेलं. पि वैरार् आशि इले या र्ावात जमीन अस्मानचा फरक! वैरार् हे इंग्रजी 
राज्यातील बािी ताल क्यातील व्यापारी वळिाचे बािी-सोलापूर रस्त्यावरचे महत्त्वाचे र्ाव. आध शनक 
स धारिेचे वारे अंर्ावर घेत वाढू लार्लेले. तर इले हे र्ाव पत्ता नसलेले, स धारिाचें नाव नसलेले. 
पूवापार चालत आलेल्या परंपरात अडकलेले आशि र्शरबीने र्ाजंलेले र्ावं. या र्ावचा संपकग  बलैर्ाडीनेच 
साधता यायचा. पावसाळ्याच्या चार मशहन्यात तर या र्ावचा बाह्य जर्ािी संपकग च त टलेला असे. या 
र्ावच्या पूवेला भोर्ावती ही नदी उत्तर दशक्षि शदिलेा वाहत असलेली. बह संख्य प्रजा प्रहदू. त्याम ळे 
शनजामाचे प्रजेच्या शिक्षिाकडे वा इतर सोईसवलतीकडे कायमचे द लगक्ष! शनजामाचे सारे लक्ष सारा 
वस लीकडेच. तोही पाटील आशि क लकिी यानंी वसूल करून ताल क्याच्या शठकिी भरिा करण्याची 
पद्धत! अिी वस्तूस्स्थती शवसाव्या ितकातील पूवाधामध्ये होती. 
 

अिा या र्ावात चव्हाि घरािं अनेक वषापासून राहात होतं. या घराण्याचा मूळ प रूष रामजी 
बाबा. रामजीचा म लर्ा व्यकंटराव. व्यंकटरावचा म लर्ा दत्ताजी. दत्ताजीचा म लर्ा संतूबा. सतूंबानं 
आपल्या बापाच ंनाव म लाला ठेवलं. तो द सरा दत्ताजी. या दत्ताजीचा म लर्ा हिमंता. हिमंताचा म लर्ा 
शवठूजी. शवठूजीनं बापाची आठवि म्हिनू आपल्या म लाचं नाव हिमंतराव ठेवलं. हा द सरा हिमंतराव 
आपल्या आज्याचं नाव घेऊन चव्हाि घराण्याची परंपरा चावलत होता. हा हिंतराव आशि त्याची पत्नी 
रंर्ूबाई हे शवठ्ठलभक्त ितेकरी क ट ंब. घरात पाटीलकी असल्याने त्यांना सारे र्ाव पाटील म्हिूनच 
ओळखायचे. त्याम ळे चव्हाि आडनावं मारे् पडले. पाटील हे आडनावं या घराण्याला कायमचे शचटकले. 
 

हिमंतरावाचंा म ख्य व्यवसाय ितेीचा. ितेी करीत करीत ते पाटीलकी साभंाळायचे. ते 
क लकण्याच्या मदतीने र्ावचा सारा वसूल करायचे. क लकण्यामाफग तच ते पराडं्याला तहसील 
कायालयात पोहचता करायचे. र्ावातील र्रीब ितेकऱयाचंी वळेेवर सारा देण्याची ऐपत नसायची. तेव्हा 
हिमंतराव अिा र्रीब ितेकऱयाचंा सारा प्रथम स्वतः भरायचे आशि असे ितेकरी स र्ी संपली म्हिजे 
साऱयाचं्या रकमा धान्य रुपाने प्रकवा धान्य शवकून हिमंतरावानंा परत करायचे. 
 

र्ावात बह संख्य घरे प्रहदंूची. थोडीफार म सलमानाचंीही घरे होती. पि शनजामाचे राज्य म्हिनू 
म सलमानामध्येही या र्ावी ताठा म ळीच नसायचा. तेही कष्ट करूनच जर्ायचे. र्ावात प्रहदू-म सलमान 
र् ण्यार्ोप्रवद्याने राहायचे. एकमेकाचं्या धार्थमक उत्सावात-सिावारात भार् घ्यायचे. या र्ावात 
म सलमानाचंा जसा दर्ा होता, तिी प्रहदूची देवळेही होती. मारुतीचे देवालय र्ावाबाहेर तर 
शवठ्ठलरख माईचे मंदीर र्ावात. हिमंतरावाचं्या घराजवळ! संत त काराम महाराजाचें एक विंज श्री. 
बाळकृष्ट्ि महाराज. त्याचंी समाधीही या र्ावात बाधंलेली होती. 
 

इले हे खेडेर्ाव भारतातील इतर खेडपासारखेच होते. लोक कष्ट करून शनढळाच्या घामावर 
भाकरी शमळवनू ‘ठेशवले अनंते । तैसेची राहाव’े या वृत्तीने समाधानाने जर्ायचे. र्ावात शिक्षिासाठी िाळा 



 
            

काढायची शनजामाला र्रज वाटत नव्हती. तसेच येथील र्ावकऱयाना कष्टकरी ितेकरी, ितेमजूर आशि 
दशलतानंा शिक्षि घ्याव ेअसेही वाटत नव्हते. िाळा नाही शिकली तरी त्याचं ंक ठं अडत नव्हतं. पूवी र्ावठी 
िाळेत शलहाया-वाचाया प रतं, शहिोब-शठिबे ठेवण्याप रतं क िीतरी शिकायचं. फार उिीरा र्ावात एक 
शिक्षकी प्राथशमक िाळा स रू झाली. हिमंतरावाकडे पाटीलकी म्हिून सही करण्याप रतं ते शिकलेले. 
शस्त्रयानंा म्हिजे म लीना शिक्षि देण्याचं क िाच्या मनातही येत नव्हतं. भजन कीतगन पोथी वाचिे या 
माध्यमातून दररोजच्या व्यवहारतलं िहािपि त्यानंा शमळत होतं. 
 

इले या र्ावचा इतर र्ावािी संपकग  बलैर्ाड्यातून चालायचा. पि पावसाळ्यातील चारेक मशहने या 
र्ावातील लोकानंा बाहेरर्ावी जाता येत नसे की, बाहेरर्ावच्या लोकानंा इले र्ावात येता येत नसे. पाऊस 
आशि शचखल याचें सवगत्र साम्राज्य! त्याम ळे पावसाळ्यात हे र्ाव इतर र्ावापासून एकटे पडायचे. र्ावातील  
धशनक लोक उन्हाळ्यातच धान्य, शकरािा माल वर्ैरे भरपूर प्रमािात खरेदी करून ठेवायचे. त्यावर 
र्ावातील लोकाचं्या र्रजा किाबिा भार्शवल्या जायच्या. शवसाव ंितक उजाडलं तरी या स्स्थतीत काहीच 
फरक पडलेला नव्हता. 

 
हिमंतरावानंी पाटील घराण्याला िोभेल असा चौसोपी वाडा र्ावात बाधंला होता. र्ावातील उंच 

भार्ावर. वाड्याचा प्रदडी दरवाजा पूवाशभमूख. या दरवाज्यातून वाड्यात प्रविे केला म्हिजे उजव्या डाव्या 
अंर्ाला दोन प्रिस्त ढाळजा. त्याला लार्ून पूवग पशिम माळवदी बाधंकाम. मध्ये मोठा चौक. चौकाच्या 
पशिमेला प न्हा बारा खिाचंा इमला. पशिम बाजूलाही एक लहान प्रखड दार. त्यातून पायऱया उतरून 
खाली रे्लं म्हिजे प न्हा एक तसाच र्ाईर् रे, बैलं याचं्यासाठी चौसोपी वाडा. तो पत्र्यानी आशि काही 
शठकािी लाकडे, त राट्या आशि उसाच्या पाचटानंी िाकारलेला. शतथचं कडब्याची र्ंज. ितेीची अवजारं, 
हत्यारं ठेवण्याची खोली. 

 
हिमंतराव रंरू्बाई या शवठ्ठलभक्त ितेकऱयाच्या पोटी चार म लं जन्मली. पशहला साहेबराव आण्िा! 

द सरा शभमराव बाबा, शतसरा िकंरअप्पा, आशि चवथा ज्ानेश्वर तात्या. म लाबाळानं आशि र्ाईर् रानं घराच ं
एका वारकऱयानं रंरू्बाईला साशंर्तल्याप्रमािं र्ोकूळ झालेलं. वारकऱयानं तेवढचं साशंर्तलं नव्हतं. द सरी 
एक र्ोष्ट साशंर्तली होती. ती तर रंर्ूबाईच्या ष्ष्टीनं फारच अप्रूपाची होती. माळाकडल्या ितेात तो वारकरी 
भेटल्याची आठवि रंर्ूबाईच्या ह्रदयात ताजी होती. 
 

र्ोरोबा काकाची प्रदडी ‘ग्यानबा त काराम’ या र्जरात शतच्या ितेातून न कतीच शनघनू रे्ली होती. 
थोड्यावळेाने प्रदडीच्या मारे् राशहलेला एक तहानलेला वारकरी आला. रंर्ूबाईला शपण्यासाठी पािी मार् ू
लार्ला. शतने त्याला भाजीभाकरी खायला शदऊन शपण्याला पािीही शदले. तेव्हा तो म्हिाला होता. “त झ ं
घरािं शवठ्ठल भक्ताचं. पाडं रंर्ाची त झ्या घरावर शकरपा राहील. म लाबाळानं घराचं र्ोकूळ व्हईल. एक 
खूनर्ाठ बाधूंन ठेव. त झ्या थोरल्या पोराच्या पोटी र्ोरर्रीबाचा कैवारी जन्माला येईल.” असं म्हिनू त्या 
वारकऱयाने रंर्ूबाईला ितेातली एक जार्ा दाखशवली. शतथं पािी असल्याचं व शतथं शवशहर घेण्याच ं
स चवलं. ‘शवशहरीला पािी लार्ल्यावर दरवषी इथं र्ोरोबा काकाच्या प्रदडीला जेवि घाल’ असं म्हिनू तो 
घाईघाईनं प्रदडी र्ाठायला शनघूनही रे्ला. वारकऱयानं दाखशवलेल्या जार्ी हिमंतरावानंी शवशहर खोदली. 
शतला बक्कळ पािी लार्लं. त्यानंी दरवषी पंढरपूरला चालत जािाऱया प्रदडीला थाबंवनू शतथं जेवि 
घालायची रूढ पाडली!  त्यावळेी त्याचंा पशहला थोरला म लर्ा साहेबराव सातआठ मशहन्याचा होता. 
वारकऱयाने साशंर्तल्याप्रमािे ‘या साहेबरावाच्या पोटी र्ोरर्रीबाचंा कैवारी जन्माला येईल’ या बोलण्यावर 



 
            

हिमंतराव-रंर्ूबाईचा शवश्वास बसला होता. हिमंतराव-रंरू्बाईची  चारही म लं कत गकीला आली. ितेात 
कष्ट करून जीवन समदृ्ध करू लार्ली. त्यांची जीवनिलैी भार्वत धमाच्या माि सकीवर आधारलेली. 
इलेसारख्या खेड्यात र्रीब ितेकरी, ितेमजूर, बारा बल तेदार आशि दशलतांच्या उजाड जीवनात आपल्या 
क वतीन सार शहरवळ शनमाि करू लार्ली. 
 

थोरले साहेबराव आण्िा. त्याचं्याकडे पोलीस-पाटीलकी आशि माली पाटीलकी अिा दोन्ही 
पाटीलक्या होत्या. त्या कामात ते अखंड ब डालेले असत. द सरे शभमराव बाबा हे ितेीची देखभाल आशि 
कारभारपि करीत. शतसरे िकंरअप्पा ितेी करीत. र्ड्याबरोबर ितेीत प्रत्यक्ष काम करीत तर चवथे 
ज्ानेश्वर तात्या हे शकरािा मालाचे द कान साभंाळीत! चारही भाऊ आपापली नेमनू शदलेली कामे शबनबोभाट 
करीत. आईवडील शजवतं असतानंा वरे्ळं राहाण्याचा प्रश्नच नव्हता. 

 
या चौघा भावापैकी धाकले ज्ानेश्वर तात्या हे मनस्वी स्वभावाचे, परोपकारीवृत्तीचे आशि बंडखोर 

शवचारसरिीचे होते. ते बलैर्ाड्यानंी कधी पराडं्याहून, कधी वैरार्हून तर बऱयाचवळेा बािीहून 
द कानासाठी लार्िारा माल खरेदी करून आिायचे. त्यातील बरचसा माल र्ोरर्रीबानंा उधारीवरच 
शवकायचे. स र्ी संपल्यावर ही सारी उधारी वसूल व्हायची. ितेमजूर आशि दशलताकडील उधारी त्यानंा 
आपल्या ितेात काम देऊन वसूल करावी लारे्. शदवाळीच्या सिाच्यावळेी र्ावातील र्ोरर्रीबानंा 
शदवाळीला लारे्ल तेवढा माल ते साऱयानंा बोलावनू आिून द्यायचे. र्रीबाचं्या घरी शदवाळीचे र्ोडधोड 
झाल्यानंतरच या चौघा भावाचंी शदवाळी साजरी व्हायची! 
 

एका वषी भीषि द ष्ट्काळ पडला. लोकाचं्या घरच्या च ली पेटेनात. भ केले लोक झाडाचा पाला, 
तरवटाची पाने आशि उंबराच्या दोड्या शिजवनू पोटाची भकू भार्वायचे.जनावरे चाऱयाशवना मरू 
लार्लेली. पशरस्स्थती फारच शबकट झालेली! मािसं किीतरी जर्विं महत्वाचं होतं. ज्ानेश्वर तात्यानंी 
आपल्या घरातील आईवडील भावािंी शवचार शवशनमय केला. द कानातील माल केव्हाच सपूंन रे्लेला. 
शवठ्ठलरख माईच्या देवळाच्या पूवेला सावगजशनक जारे्त धशनक ितेकऱयानंी पेव े बाधूंन धान्याचा साठा 
केलेला. त्यात या चार भावानंीही मोठे पेव बाधूंन त्यात ज्वारीचा साठा ठेवला होता. धान्यापेक्षा मािस ं
महत्वाची म्हिून ज्ानेश्वर तात्यानंी आशि पाटीलकी करिाऱया साहेबराव आण्िानंी धान्याचे पेव खोलून 
त्यातील सारी ज्वारी र्ावातील र्ोरर्रीबानंा वाटून टाकली आशि द ष्ट्काळात मािसे जर्शवण्याचे प ण्य 
पदरी पाडून घेतले. ते एका अथाने मंर्ळवढे्याचे दामाजी झाले. या माि सकीच्या दातृत्वाम ळे या पाटील 
घराण्याबद्दल र्ावकऱयाचं्या मनाच आप लकी, शजव्हाळा, माया आशि भक्ती वाढीला लार्ली. हे चारही भाऊ 
शनव्यगसनी होते. प्रामाशिकपिे कष्ट करिं आशि र्ोरर्रीबाचं्या अडीनडीला उपयोर्ी पडिं हा त्याचंा धमग 
बनला होता. 

 
साहेबराव आण्िा थोरले असल्याने त्याचें लग्न प्रथम होिे स्वाभाशवक. साहेबराव आण्िाचें लग्न 

मािकेश्वर ( ता. पराडंा) या खेड्यातील श्री. अनंतराव पाटील घरण्यातील म लीबरोबर झाले. सूनबाईचे 
माहेरचं नाव सोनूबाई. सासरी आल्यावर रंर्ूबाईनं शतचं नाव शवठाबाई ठेवलं होतं. कारि वारकऱयानं 
साशंर्तलेलं भाकीत त्यानंी आपल्या ह्रदयात जपून ठेवलं होतं. म्हिून शवठाबाई! शहच्याच पोटी 
र्ोरर्रीबाचंा कैवारी जन्माला येिार ही त्याचंी ष्ढ भावना होती. 
  



 
            

साहेबराव आण्िाचंी ही थोरली सून स ंदर, साधीभोळी, स स्वभावी आशि स संस्कृत होती. पहाटे 
उठल्यापासून दळि दळिे, काडंाक टा करि,ं घरअंर्ि झाडि,ं घर सावरि,ं अंर्िात र्ाईच्या 
शहरव्यार्ार ििेाचा सडा टाकि,ं आंघोळ करून शनत्यनेमानं साऱयाचंा स्वयंपाक करिं आशि 
शवठ्ठलरख माईच्या देवळात जाऊन त्यानंा शनवद दाविं ही सारी कामं ती मोठ्या उत्साहानं आशि चपळाईनं 
करायची. त्याबरोबरच सासूबरोबर ितेातल्या कामातही ती भार् घ्यायची. 
 

घरात तीन शदराचं्या तीन तऱहा. त्याचं्या आंघोळीसाठी पािी तापवनू देिं, त्यानंा जेविं वाढि,ं 
त्याचंी मनं साभंाळिं यात शतला धन्यता वाटे. या तीनही शदराचंी लग्नं करतानंा शतची धादंल धावपळ 
चारं्लीच नजरेत भरायची. हे पाहून सासूबाई रंर्ूबाईचा जीव मोठा व्हायचा. डोळ्यात आनंदाश्रू उभ ं
राहायचे! या शतन्ही शदराचं्या तीन बायकानंा ती सख्या बशहिीपेक्षा जास्त माया लावायची. त्याचंं द खलं 
ख पलं. आजारपिं मनापासून पाहायची. कामात क िाकडून चूक होत नसेच पि एखादेवळेी चूक झाली 
तरी त्याचं्यावर खेकसि-ंओरडिं नाही. र्ोड बोलून इतराचं्या च का  स धारण्याची य क्ती शतच्याकडं होती. 
त्या तीनही जावा शवठाईला मानाने वार्वायच्या. अिा तऱहेने एकत्र क ट ंबपध्दतीचा भारतीय संस्कृतीचा 
आदिग या घरात नादंत होता. 
 

वडील हिमंतराव पाटील वारल्यानंतर क ट ंबाची सारी जबाबदारी थोरले म्हिनू साहेबराव 
आण्िाचं्या अंर्ावर पडली. शभमराव बाबा, िकंरआप्पा, आशि ज्ानेश्वरतात्या या आपल्या धाकल्या 
भावडंानंा ह्यानंी म लापं्रमािे वार्शवले. हे तीन भाऊही साहेबराव आण्िाचं्या अध्या वचनात असत. घरं 
धनधान्यानं आशि एकमेकावरील आप लकीनं आशि मायेनं भरून रे्लं होतं. 
 

साहेबराव शवठाबाई या दापंत्याला ओळीने पशहल्या तीन म लीच झाल्या. पशहली िातंाबाई शहचे 
लग्न काटीचे ॲड. नरप्रसर्राव बलभीमराव देिम ख याचेंबरोबर झाले. द सरी र्ोदाबाई मांर्ी (ता. 
करमाळा) येथील देवराव बार्लानंा शदली. शतसरी िक ं तला वाकडी (ता.पराडंा) येथील बाजीराव 
पाटलाचंी पत्नी झाली. या तीनही म लींची बाळंतपिे मािकेश्वरी शवठाबाईच्या माहेरी झाली होती. 
चवथयादंा शवठाबाईला शदवस रे्ले. याही बाळंतपिासाठी शवठाबाई माहेरी मािकेश्वरालाच रे्ल्या. जातानंा 
सासूबाई रंर्ूबाईनी पढंरीच्या पाडं रंर्ला मनोमन प्राथगना केली. “देवा पाडं रंर्ा, आता तरी तीन पोरीवर 
पोरर्ा होव ूदे. र्ोरर्रीबाचंा कैवारी शहच्या पोटी येिार हे त झ्या भक्ताचं-वारकऱयाचं भाकीत खरं ठरंू दे! ”  
 

अखेर तो स शदन उजाडला. शदनाकं ३० जानेवारी १९२० रोजी शवठाबाई बाळंत झाल्या. मािकेश्वरी 
त्यानंा म लर्ा झाला. रंर्ूबाईची प्राथगना पाडं रंर्ाने ऐकली. साहेबराव-शवठाबाई या शवठ्ठलभक्ताच्या पोटी 
ज्ान जन्मले. मािकेश्वरी माशिक जन्मलं! शतथचं बाळाचं बारस ंध मधडाक्यात साजरं झालं. बाळाचं नाव 
‘उद्धव’ असे ठेवलं रे्लं! र्ोरर्रीबाचंा उद्धार करिारा ‘उद्धव’ आशि र्ोरर्रीबाचा कैवारी कृष्ट्ि जन्मल्याचा 
आनंद रंर्ूबाईसह साऱयानंा झाला. 
 
 
* 



 
            

           
 

॥‘उद्धव’ चे बालपि, निक्षि 
आनि बांडखोरीचां लक्षि ॥ 

 
सातेक मशहन्याच्या बाळ उद्धवला घेऊन शवठाबाई माहेराहून सासरी इले येथे आल्या. त्यावळेी 

बाळाला पहायला सारा र्ाव लोटला. बाळाच्या थोरल्या तीन बशहिी – िातंा-र्ोदा-िक ं तला यानंा तर 
आपल्या भावाला क ठे ठेव ूआशि क ठं नाही, असं झालं. “आमचा दादा आला” असा शर्ल्ला करीत त्या 
शचम रड्या उद्धवच्या भोवती जमल्या. त्याला घेण्यासाठी धडपडू लार्ल्या. एकमेकीत भाडूं लार्ल्या. उद्धव 
त्याचं्यापेक्षा धाकला असला तरी त्या त्याला ‘दादा, दादा’ म्हिून खेळव ूलार्ल्या. तेव्हा शतन्ही च लतेही 
बाळाला ‘दादा’ म्हिूनच हाका मारू लार्ले! अंर्ाखादं्यावर घेऊन शफरव ूलार्ले. रंर्ूआजीला तर स्वर्ग 
दोन बोटेच उरला. तीदेखील त्याला ‘दादा’च म्हिायची. त्याच्या बाळलीलात ती र्ोरर्रीबाचं्या कैवाऱयाच ं
रूप िोधायची! अिा तऱहेने बाळ उद्धवचे लहानपिीच ‘उद्धवदादा’ हे नाव सवांच्या तोंडी झालं. प ढे 
मोठेपिी त्याचेच रुपातंर ‘उद्धवराव दादा’ मध्ये झालं. साहेबराव पाटलाचंा तोही तीन म लीनंतर झालेला 
हा म लर्ा म्हिूनच साऱयाचंा लाडका बनला. 
 

बाळ उद्धवला चारं्ले चालायला येऊ लार्ल्यापासून त्याच्या पायाला जि ूप्रभर्री बाधंल्यासारखे 
झाले. तो घरात थाबंेना. र्ावातले रस्ते त्याला अप रे पडू लार्ले. लहान लहान सोबती-सवरं्ड्यानंा बरोबर 
घेऊन तो शवटीदाडूं, आट्यापाट्या आशि लपाछपीचे खेळ खेळू लार्ला. लहानपिापासून त्याच्यात 
अवखळपिाबरोबर शखलाडूपिाही होता. खेळात जयपराजयाची त्याला कधी काळजी वाटली नाही. 
खेळात तो एकरूप व्हायचा.स्वतःला शवसरून. पाटलाचा पोर असूनही त्याने रडीचा डाव कधी केला नाही 
की पाटीलकीचा तोरा कधी शमरवला नाही. खेळात सारे खेळाडू सारखेच मानायचा. त्याम ळे सारी म लं 
त्याच ंनेतृत्व मानायची. तो सारें्ल त्याला ‘हा’ं म्हिायची. पोराचे पाय पाळण्यात शदसतात या म्हिीचा भावी 
जीवनात प्रत्यय येईल, अस ंक िाच्या स्वप्नातही वाटलं नाही. 

 
 ईल्यात त्या काळी एक शिक्षकी शतसरीपयंतची िाळा होती. उद्धवदादा िाळेत जाऊ लार्ला. 

पशहल्या वषीच त्याने आपल्या ह िारीची आशि क िाग्रब द्धीची च िूक दाखवायला स रवात करून 
शिक्षकाकडून िाबासकी शमळवली. पशहली ते शतसरीचे वर्ग एकाच खोलीत भरत. पशहलीत असतानाच 
द सरी  आशि शतसरीच्या वर्ातील म लाचं्या तोंडून ऐशकलेल्या कशवता त्याच्याकडून पाठ झाल्या होत्या. एक 
ते दहापयंतचे अंक शिक्षकानंी शिकवल्यानंतर वरच्या वर्ातील म लाचें पाहून-ऐकून तो िभंरापयंतचे अंक 
काढू लार्ला. मोजू लार्ला. वरच्या वर्ातील म लानंी म्हटल्या रे्लेल्या परवचातील काही पाढेही त्याचे 
पाठ झालेले. त्याची तल्लख स्मरििक्ती पाहून शिक्षकाचंा तो आवडता शवद्याथी बनला होता. 
  

पहाता पहाता तीन वष ेशनघून रे्ली. तो शतसरी पास झाला. इले र्ावी चवथीचा वर्ग नव्हता. त्याचे 
शिक्षि तेथेच थाबंले. घरातील तो एक लता एक लाडका म लर्ा असल्याने त्याला प ढच्या शिक्षिासाठी 
बाहेर र्ावी पाठशवण्याचेही क िाच्या मनात आले नाही. त्यावळेी शतसरीपयंतचे शिक्षि म्हिजे डोक्यावरून 
पािी रे्ले, असे खेड्यातील लोकानंा वाटायचे. त्याला उद्धवदादाचे आईवडील अपवाद नव्हते. असा 
तऱहेने उद्धवदादाची िाळा स टली. पाटी फ टली! प स्तके घरातील फडताळात रूसून  बसली. 



 
            

उद्धवदादाची िाळा जिी बंद झाली तसे त्याचे शफरिे-खेळिे वाढले. खेळता खेळता अधून मधून 
त्याचे पाय आपसूक ितेाकडे वळायचे. तो ितेावर जायचा. र् राख्याबरोबर र् रं राखायचा. च लत्याला 
ितेातील कामात मदत करायचा. च लते क ळव हाकीत असले म्हिजे तो क ळवावर बसायचा. बैलर्ाडीत 
बसून बैलाचे कासरे हातात घेऊन र्ाडी हाकीत घरी यायचा. ितेात शफरतानंा ज्वारीच्या पानावर पडलेली 
साखर वरपून घेऊन खायचा. ह ड्याच्या शदवसात सकाळ संध्याकाळ र्रमर्रम कोवळ्या कोवळ्या र्ोड 
र्ोड ह ड्यावर ताव मारायचा. ढाळे खायचा. बोरे-आबंे हादडायचा. रानात र् राख्याबरोबर आंब्याच्या 
झाडावर स रपारंूबा खेळायचा. साऱयानंा ह्या बाललीला पाहून त्याचे कौत क वाटायचे! 
 

ज्वारी र्हू हरभरा-करडी या शपकाचंी खळीदळी संपली. माल घरात येऊन पडला. सारे ितेकरी 
मोकळे झाले. भजन-करण्यात, पोथी ऐकण्यात तसेच यात्रा-जत्रात मौजमजा करण्यात र् ंर् व्हायचे. 
उद्धवदादाचंी तेथेही हजेरी लार्ायची. यात्रा जत्रा संपल्यावर ितेकरी उन्हाळखरडा, नारं्रिी  आशि खत 
वहािीच्या कामाला लार्ायचे. त्या कामातही उद्धवदादा ल डब ड करायचा. िाळा नसल्याने तो रानभरी 
झाल्यार्त शफरायचा. वडील साहेबराव आण्िानी त्याचेवर क ठलेच बंधन घातले नव्हते. च लत्यानंाही 
त्याचे कौत क वाटायचे. ितेातील रानवाऱयाचे चैतन्य त्याच्या अंर्ाअंर्ात सळसळायचे. यात प ढं िाळा 
शिकावी हेही तो शवसरून रे्ला! 
 

असेच एके शदविी काटी र्ावच्या िाळेत शिक्षक असलेले श्री. हशरिदं्रराव भोसले र् रुजी इले या 
र्ावी साहेबराव आण्िाचं्या घरी काही कामाशनशमत्त आले. त्यानंी च िच िीत असलेल्या ‘उद्धव’ला पाशहले. 
त्याला काही प्रश्न शवचारले. उद्धवने त्यानंा खिखिीत आवाजात अचूक उत्तरे शदली. कशवता म्हिून 
दाखशवल्या. उद्धवची क िाग्रब द्धी आशि प्रखर स्मऱििक्ती पाहून भोसले र् रूजी खूि झाले. त्याचे शिक्षिाचे 
एक वषग वाया रे्ल्याबद्दल त्यानंी साहेबराव आण्िाप ढे आपली खंत व्यक्त केली. साहेबराव आण्िाचंी 
परवानर्ी घेऊन त्यानंी उद्धवला काटीच्या िाळेत आिून चवथीच्या वर्ात दाखल केले. वषाखेरीस 
उद्धवदादा चवथी पास झाला. ‘काटी’ला चवथीपयंतच िाळा होती. तेव्हा भोसले र् रुजींनी उद्धवला प ढील 
शिक्षिासाठी त ळजापूरला नेले. तेथे त्याचे सातवीपयंतचे शिक्षि झाले. त्याच स मारास काटीचे श्री. 
नरप्रसर्राव देिम ख हे वशकलीची सनद घेऊन उस्मानाबादला वशकली करू लार्ले होते. उद्धवचे धाकले 
च लते श्री ज्ानेश्वरतात्या आशि श्री. नरप्रसर्रावाचंा दोस्ताना जमला होता. श्री. नरप्रसर्राव देिम खाचे 
घरािे ही तसे पाह िेच लार्त होते. तेव्हा ज्ानेश्वर तात्यानंी उद्धवच्या थोरल्या बशहिीसाठी-िातंाबाईसाठी 
नरप्रसर्रावाचें स्थळ साहेबरावानंा स चशवले. रीतसर पाह ण्याचं्या घरी जािे-येिे झाले. िातंाबाई काटीच्या 
देिम खानंा पसंत पडली .नरप्रसर्राव आशि िातंाबाईचा शववाह झाला. उद्धव दादा नरप्रसर्रावाचे मेह िे 
झाले. नरप्रसर्राव दादा त्यावळेी उस्मानाबादला वशकली करत असल्याने त्याचंा लाडका मेह िा-
उद्धवदादाही हायस्कूलच्या शिक्षिासाठी उस्मानाबादला आला. बशहिीच्या घरी राहून उद्धवदादा ‘र्व्हमेंट 
मस्ल्टपपगज हायस्कूल’ मध्ये शिकू लार्ला. या काळात नरप्रसर्रावाचं्या मार्गदिगनाखाली उद्धवची 
राजकीय-सामाशजक जाि वाढत होती. अन्यायाशवरुद्ध बंड करण्याची त्याच्यातील सूप्त िक्ती उसळी मारू 
पहात होती. 
 

उद्धव उस्मानाबाद येथे हायस्कूलचा शवद्याथी असतानंा त्याचा उस्मानाबाद येथे कायगरत असलेल्या 
आयग समाजािी जवळचा संबधं आला. तो आयग समाजामध्ये कामही करत होता. स्वामी दयानंद सरस्वतींचे 
गं्रथ वाचीत होता. आयग समाजाच्या तत्वज्ानाचा त्याचेवर त्यावळेी खूप खोलवर पशरिाम झाला होता. 
उद्धवचे च लते ज्ानेश्वर तात्या पूवीपासून आयग समाजाच्या चळवळीत होते. त्याम ळे उद्धवचेही या 



 
            

चळवळीिी संबंध पके्क झाले होते. त्याकाळी आयग समाशजष्ट पंशडत िामलालजी, बन्सीलालजी आशि पंशडत 
नरेंद्रजी याचंी भाषिे ऐकून उद्धव आशि त्याचं्या शमत्राचंी मने भारावनू रे्ली होती. 
 

उद्धवदादा मरॅीकला असतानंा शनजाम सरकारने पंशडत नरेंद्रजीना अटक केली होती. त्याचा 
शनषेध करण्यासाठी उद्धवदादाने प ढाकार घेतला. त्यानें बी. एस. क लकिी, बलभीम ताबं,े भाऊसाहेब 
देिम ख, िकंर नायर्ावकर आशि वसंत सोनटके्क या सहाध्यायी शमत्रानंा एकत्र जमशवले. नरेंद्रजींच्या 
अटकेचा शनषेद व्यक्त करण्यासाठी त्यानंी एक शदवस हायस्कूलच बंद केले. वातावरि तंर् झाले. 
उस्मानाबादेतील ‘इशत्तहाइल म सलमीन संघटनेच्या पदाशधकाऱयानंी संप करिाऱया पोरानंा कडक िासन 
करण्याचा म ख्याध्यापक बेर्साहेबाचं्याकडे आग्रह धरला. या संप करिाऱया शवद्याथयांमध्ये उद्धव पाटील 
याचें नाव पशहले होते. पि शवद्याथयांचे स दैव की, त्यावळेी सशफलउल्ला र् रुजी आशि म ख्याध्यापक 
बेर्साहेब उदारमतवादी होते. ह िार शवद्याथयांवर त्याचें पे्रम असल्याचे. ते या संपकरी शवद्याथयांवर कारवाई 
करण्याच्या राजकीय दडपिाला बळी पडले नाहीत. संपकऱया शवद्याथयांना तंबी देऊन त्यानंी त्याचंी या 
प्रकरिातून स टका केली. 
 

त्या काळी म ख्याध्यापकानंी उद्धवदादा आशि त्याचं्या शमत्रानंा िाळेतून काढून टाकले असते तर 
उद्धवदादा प ढे शिक्षिही घेऊ िकले नसते. ते जास्तीत जास्त इले र्ावचे पाटील झाले असते. प ढे जेव्हा 
उद्धवराव १९५२ ला हैद्राबाद असेंब्लीत आमदार म्हिून शनवडून रे्ले. त्यावळेी असेंब्लीच्या लॉबीत 
हेडमास्तर बेर्साहेब आशि उद्धवराव दादाचंी भेट झाली. तेव्हा ते उद्धवरावानंा कौत कानं म्हिाले, “अरे 
पटेल तू बडा आदमी हो र्या.” त्यावर उद्धवरावजीनी त्याचें पाय धरीत साशंर्तले, “ये तो आपके 
मेहरबानीसे ह आ”. तेव्हा र् रूशिष्ट्याचें डोळे आनंदाने डबडबून रे्ले. 
 

उस्मानाबादेतील मस्ल्टपपगज हायस्कूलमधून उद्धव सन १९३७ मध्ये मरॅीक पास झाला. उद्धवने 
इंशजशनअर व्हाव ेअसे ज्ानेश्वर तात्यानंा वाटायचे. म्हिून उद्धवला प ढील शिक्षिासाठी हैद्राबादला पाठवले. 
त्याने उस्माशनया शवद्यापीठात शवज्ान िाखेत प्रविे घेतला. हे शिक्षि घेत असतानंा हैद्राबाद राजकीय आशि 
िकै्षशिक पशरस्स्थतीचे उद्धव बारकाईने शनशरक्षि करीत होता. तेथील आयग समाजाच्या चळवळीत भार्ही 
घेत होता. 
 

शनजामाच्या राज्यातील शवद्यामंदीरे ही म स्स्लम जातीय वादाचे अडे्ड बनली होती. सरकारी 
नोकरीतील जार्ा म स्स्लम शवद्याथयांसाठी राखून ठेवल्यातच जमा होत्या. म स्स्लमेतर शवद्याथयांची 
भशवष्ट्यकालीन स्वप्ने उध्वस्त होऊ लार्ली होती. त्याचं्यावर वरे्ळी बंधने लादली जाऊ लार्ली होती. 
त्याचेंवर मानभरं्ाचे प्रसंर् वारंवार येऊ लार्ले होते. त्यानंा द य्यम स्थानी असल्याचे पदोपदी जािवनू 
देण्यात येऊ लार्ले होते. त्यात भर म्हिून की काय त्यावळेी सरकारी िाळा कॉलेजातून आसफजाही 
घराण्याच्या भरभराटीसाठी वर्ग स रू होण्यापूवी एक प्राथगना म्हिायची सक्ती केली रे्ली होती. हे र्ीत 
म्हििे म्हिजे आपि आसफजाही घराण्यािी राजशनष्ट राहाण्याची प्रशतज्ा घेण्यासारखे होते. 
उद्धवदादाला ही र्ोष्ट पटिे अिक्यच. या पद्धतीशवरुद्ध बडंाचा झेंडा फडकावयाच्या वदें मातरम् चळवळीत 
तो सहभार्ी झाला. ते र्ीत र्ाण्याऐवजी साऱयानंी ‘वदेंमातरम्’ हे राष्ट्रर्ीत र्ािे पसदं केले. संस्थानभर ही 
चळवळ फोफावली. उस्माशनया शवद्यापीठाचे आवार ‘वदेंमातरम्’च्या र्ाण्याचे द मद मून रे्ले. ‘वदें मातरम्’ 
हे र्ीत र्ाण्यास बंदी घालिारे आदेि सरकारने काढले. तरीही शवद्याथयांनी ‘वदें मातरम्’ हे र्ीत र्ाण्याचा 
आग्रह कायम ठेवला. त्यावळेच्या हैद्राबाद संस्थानच्या पंतप्रधान सर अकबर हैदरीबरोबर वाटाघाटी 



 
            

झाल्या. त्या शफसकटल्या. शवद्याथांनी सरकारी िाळा-कॉलेजवर बशहष्ट्कार प कारला. तो शकत्येक मशहने 
चालला. सरकारी िाळा कॉलेजेस् जवळ जवळ बंद पडू लार्ली. बशहष्ट्कार प कारिाऱया शवद्याथयांच्या 
शिक्षिाची सोय नार्पूर-जबलपूर येथील कॉलेजात करण्यासाठी हैद्राबादेतील स्वातंत्रपे्रमी  धशनकानंी फंड 
जमा करून देण्यास स रवात केली. तेव्हा उस्माशनया शवद्यापीठाने पशहला आदेि मारे् घेऊन ‘वदें मातरम्’ 
र्ीत र्ाण्यास परवानर्ी शदली. उद्धव दादा या चळवळीत आघाडीवर होता. 
 

शवद्याथयांच्या या वदेंमातरम् चळवळीने हैद्राबाद संस्थानातील स्वातंत्र्य आदंोलनाचा भक्कम पायाच 
घातला होता. हैद्राबाद स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या इशतहासातील हे एक पे्ररक प्रकरि ठरले. 

 
या चळवळीत भार् घेतल्याम ळे उद्धवदादाला फस्टग-इअर सायन्समध्ये उत्तीिग झाल्यावर 

शवद्यापीठाने काढू टाकले. इंशजशनयर व्हायची च लत्याची ज्ानेश्वर तात्याचंी  इच्छा पूिग करायची तर 
अर्ोदर इंटर सायन्स पास झाले पाशहजे. त्यासाठी उद्धव बनारस प्रहदू शवश्वशवद्यालयात इंटर सायन्स वर्ात 
प्रविे घ्यायला रे्ला पि तेथे उस्माशनया शवद्यापीठास मान्यता नसल्याने प्रविे शमळाला नाही. तेव्हा 
उद्धवला अशलर्ड म स्स्लम शवद्यापीठात इंटरला प्रविे घ्यावा लार्ला. ही परीक्षा उत्तीिग झाल्यानंतर 
उद्धवने १९४१ मध्ये हैद्राबाद येथील इंशजशनयप्ररर् कॉलेजमध्ये प्रविेासाठी अजग केला. इंटर सायन्सला 
उद्धवला र्शितात चारं्ले र् ि शमळाल्याने प्रविे नक्की शमळले, याची त्याला खात्री वाटत होती. 
इंशजशनअप्ररर् कॉलेजमध्ये प्रविे शमळाल्याचे व तो प्रविे ठराशवक तारखेच्या आता घेण्याच्या सूचना देिारे 
पत्र ठराशवक तारीक उलटून रे्ल्यावर इले या खेडेर्ावी उद्धवला शमळाले. पोस्टाच्या र्ैरसोईम ळे यावळेी 
इंशजशनअरींर् होण्याची संधी हातून शनसटल्याचे द ःख मनात ठेवनूच उद्धवने सन १९४३ मध्ये र्शित शवषय 
घेऊन बी. ए. प्रथम श्रेिीत पास केल्यानंतर प न्हा एकदा इंशजशनअप्ररर् कॉलेजमध्ये प्रविे शमळशवण्यासाठी 
अजग केला. प्रविे शमळाल्याचे पत्र आले पि यावळेी उद्धवला टायफाइड या रोर्ाने र्ाठले. त्याम ळे त्याला 
इंशजशनअप्ररर् कॉलेजला प्रविे घेिेही जमले नाही. उद्धवने इंशजशनअर व्हाव े हे ज्ानेश्वर तात्याचं ं स्वप्नं 
उद्धवला पूिग करता आलं नाही. 
 

र्शित घेऊन बी. ए. झाल्यानंतर उद्धवदादाला वकील होण्याशिवाय द सरा पयायच उरला 
नव्हता. पि उद्धवने वकील होऊ नये. ही च लत्याची इच्छा साभंाळण्यासाठी तो हैद्राबाद पस्ब्लक सस्व्हगस 
कमीिच्या परीके्षला बसला. त्या परीके्षत पासही झाला. पि त्याला तोंडी परीके्षत नापास केले रे्ले. कारि 
शनजामराजवटीत प्रहदूना नोकरी शमळिे कठीिच होते. त्यात तो उमेदवार मराठा असेल तर शनजामाला 
त्याज्यच होता. कारि खड्याच्या लढाईत शनजामाला मराठ्यानंी  धूळ चारली होती, ही र्ोष्ट शनजाम 
शवसरू िकत नव्हता. हे एक प्रम ख कारि उद्धवला तोंडी परीके्षत नापास करण्यामारे् होते. असा उमेदवार 
हैद्राबाद स्वातंत्र्य चळवळीतील स रवातीच्या वदें मातरम् चळवळीत भार् घेिारा म्हिजे तर त्याचं्या ष्ष्टीने 
िातंम पापम् होते. 
 

हैद्राबाद पस्ब्लक सस्व्हगस कशमिनकडून अिा तऱहेने नाकारल्या रे्लेल्या उद्धवदादाप ढे वकील 
होण्याशिवाय पयायच उरला नव्हता. िवेटी नाईलाजाने त्याने एल.् एल.् बी. ला प्रविे घेतला आशि िवेटी 
१९४५ मध्ये तो एल.् एल.् बी. परीक्षा पास झाला. आशि काळाकोट घालून आपल्या मेह ण्याच्या ॲड 
नरप्रसर्राव देिम ख काटीकर याचं्या दफ्तरी वशकली व्यवसाय करण्यासाठी दाखल झाला. 
 



 
            

ही आहेत उद्धवराव दादाचं्या शिक्षिातील नार्मोडी वळिे! चढउतार! स्वप्नाच्या जवळपास ते 
पोहचायचे पि शनयती ऐनवळेी त्याचं्या स्वप्नाचंा चक्काचरू करायला तत्पर असायची. शनयतीच्या मनात होते 
तरी काय? असा प्रश्न त्यानंा नेहमी सतावीत असायचा! 
 

इले सारख्या खेडेर्ावात शिक्षि स रू झाल्यापासून ते एल.् एल.् बी. होईपयंतच्या जवळजवळ 
दीडतपाच्या काळात उद्धवराव दादाचं ं व्यशक्तमत्व घडत होतं. अनेक बऱयावाईट अन भवाने ते 
तावनूस लाखून शनघत होतं. त्याचं्या जडिघडिीत आईवशडलाबरोबरच त्याचें च लते ज्ानेश्वरतात्या, त्याचें 
मेह िे ॲड. नरप्रसर्राव देिम ख काटीकर, याचंा वाटा मोठा होता. ही त्याचं्या व्यशक्तमत्वाची जडिघडि 
किी झाली, हे पहािेही मनोरंजक आशि मार्गदिगक ठरिारी बाब आहे. 
 

उद्धवराव दादा ज्या घरात लहानाचे मोठे झाले, त्या घरातील स संस्कृतपिाचा तर त्याचेंवर 
आपोआप पशरिाम झालाच. या घरात वारकरी परंपरा मोठ्या पोटशतडकीने साभंाळली जात होती. 
साहेबराव आण्िाचंा अध्यात्माचा अभ्यास आशि आचरिही उद्धवला खूप काही शिकवनू रे्ले. वारकरी 
परंपरेचे त्याचेंवर संस्कार घडत होते. र्ोरोबाकाकाचं्या दरवषी पंढरपूरला जािाऱया प्रदडीला या घराण्याने 
आपल्या ितेात जेवि घालण्याचे व्रत मोठ्या शजद्दीने साभंाळले. त्याम ळे ज्ानेश्वर, नामदेव, त कारामाचें 
अभरं् उद्धवरावाचं्या मनावर संस्कार करीत राशहले. त्यापकैी त काराम हा समाजस धारक बंडखोर संत 
असल्याने तो त्यानंा अशधक भावला. शिवाजी महाराज तर महाराष्ट्राचे दैवत. शिवाजीनी र्ोरर्रीब 
मावळ्याचं्या मदतीने ‘बह जन शहताय, बह जन स खाय’ असे रयतेचे राज्य स्थापन केल्याने तेही त्याचें 
लहानपिापासूनचे दैवत झाले होते. 
 

उद्धवरावानंा शतनही च लत्याबद्दल शनतातं आदर वाटत होता. पैकी ज्ानेश्वर तात्याचं ंवार्िं, बोलि ं
आशि त्याप्रमािे कृती करिं खूप आवडायच!ं शकरािा मालाच ंत्याचं ंद कान म्हिजे र्ोरर्रीबाचंा आधार. 
द ष्ट्काळात त्यानंी आपल्या पेवातील ज्वारी र्ोरर्रीबानंा वाटून टाकल्याचाही त्याचं्या बालमनावर खोल 
ठसा उमटविार ठरला. त्यापेक्षाही र्ोरोबा काकाचं्या पढंरपूरला जािाऱया प्रदडीला जेवि घालतानंा पूवी 
दोन पंक्ती बसायच्या. पशहली सविांची आशि द सरी नी िवेटची अस्पृश्याचंी. ही प्रथा मोडून सवांना एकाच 
पंक्तीला बसवायचा, ज्ानेश्वर तात्याचंा आग्रह म्हिजे माि सकीच ं उत्तम उदाहरि होतं. या घटनेचा 
उद्धवरावाचं्या संवदेनिील मनावर पशरिाम झाल्याशिवाय कसा राहील? 
 

ज्ानेश्वर तात्या वारकरी होते पि केवळ टाळक टे नव्हते. त्यातील माि सकीच्या आशि समतेच्या 
शवचाराचे आशि तो शवचार आचरिात आिण्याचे धाडस त्याचं्यात प रेप र होते. त्यातून ते शवशवध सामाशजक 
स धारण्याच्या चळवळीत झोकून द्यायचे. सत्यिोधक चळवळीचे ते सशक्रय कायगकते होते. सत्यिोधक 
चळवळीच्या बैठकानंा पशरषदानंा उपस्स्थत राहण्यासाठी ते नेहमी त ळजापूर-उस्मानाबादला जायचे. 
बऱयाच वळेा शवद्याथी असलेल्या उद्धवदादाना ते बरोबर घेऊन जायचे. सत्यिोधक चळवळीम ळे 
उद्धवरावदादानंा शवद्याथी दितेच, सवकंष क्रातंीचे अग्रदूत महात्मा फ ल्याचें आशि त्याचं्या पत्नी 
साशवत्रीबाई फ ल्याचं्या मूलर्ामी कायाची ओळख झाली होती. महात्मा फ ल्याचंा ‘ितेकऱयाचा असूड’ 
‘र् लामशर्री’ या गं्रथाची नाव े कळली होती. महात्मा फ ल्याचं्या चळवळीचा प्राि म्हिजे बह जनामध्ये 
शिक्षिप्रसार करून समाजस धारिा करिे हा होता. त्यासाठी विगव्यवस्था, शनरथगक कमगकाडं आशि 
प नजगन्म, स्वर्ग, नरक इ. बाबतच्या भोंर्ळ कल्पना फेकून देऊन, समाजातील  उच्च नीच, श्रेष्ट कशनष्ठ असा 
भेदभाव संप ष्ठात आििारे शवचारही त्याचें व्यशक्तमत घडाशवण्यास उपकारक होऊ लार्लेले. 



 
            

ज्ानेश्वरतात्या हे केवळ सत्यिोधक चळवळीचेच कायगकते नव्हते. सत्यिोधक समाजािी समातंर 
वहािारा प्रवाह असलेल्या आयगसमाजातही ते सहभार्ी होत होते. उद्धवदादा उस्मानाबादला शिकायला 
रे्ले तेव्हा च लते ज्ानेश्वर तात्या आशि मेह िे ॲड. नरप्रसर्राव देिम ख काटीकर हेही आयगसमाजाचे सशक्रय 
कायगकते होते. साहशजकच उद्धवरावही आयग समाजाकडे इतके ओढले रे्ले की शनजामाने पंशडत नरेंद्रजी 
यानंा अटक केल्याच्या शनषेधाथग त्यानंी आपल्या शमत्रानंा बरोबर घेऊन मस्ल्टपपगज हायस्कूल एक 
शदवसासाठी बंद पाडल्याचे आपि पाशहले आहेच. उद्धवराव दादाचं्या व्यशक्तमत्वाची जडिघडि करण्यात 
सत्यिोधक समाजाच्या आशि आयग समाजाच्या तत्वज्ानाचा प्रसहाचा वाटा आहे. वदेाचा अभ्यास फक्त 
ब्राह्मि वर्ाने करावा या धोरिाला आयगसमाजाने जबरदस्त धक्का शदला होता. इतर विातील लोकानंा 
आशि िूद्र, अती िूद्रानंाही तो अशधकार असल्याचे प्रशतपादन आयगसमाज करीत होता. विगव्यवस्था त्यानंा 
मान्य नव्हती. जातीभेद नष्ट करण्यासाठी त्यानंी प्रयत्न चालशवला होता. िूद्र, अती ि द्रानंा ते वदे 
शिकशवण्यात प ढाकार घेत असत. या संस्काराने शवषमतेचा शतटकारा आशि समतेचा कळवळा. त्याचं्या 
मनात रुजला. अन्यायाची चीड आशि न्यायाची चाड त्याचं्यात फ लत रे्ली. 
 

उद्धवराव दादा आशि ॲड. नरप्रसर्राव दादा हे नात्याने मेह िे! पि हे संबधं नातीर्ोती ओलाडूंन 
प ढे रे्ले होते. त्याचं्यात र् रु शिष्ट्याचे नाते ष्ढ झाले होते. र् रु म्हिून ॲड नरप्रसर्राव दादानंी उद्धवरावाची 
जडिघडि पूिग केली असे म्हटले तर ते वावरे् ठरिार नाही. उद्धवदादा काटीला चवथीच्या वर्ात शिकत 
असतानंाच नरप्रसर्राव दादाचंी ओळख झालेली! त्याचं्याप्रमािे आपिही खूप शिकायची पे्ररिा त्यानंी 
घेतलेली! मेह िे झाल्यावर तर उस्मानाबादला त्याचं्या घरी राहून त्याचं्या मार्गदिगनाखाली त्यानंी 
मरॅीकपयंतचे शिक्षि घेतले होते. 
 

ॲड. नरप्रसर्राव दादाच ंव्यशक्तमत्व िातं, िालीन, मायाळू, दयाळू आशि शततकेच अभ्यासू होतं. 
सन १९३४च्या काळात वकील होऊन उस्मानाबादेत वशकली स रू करिारे बह जन समाजातील हाताच्या 
बोटावर मोजावते अिातले नरप्रसर्राव दादा एक होते. त्याकाळी वशकली व्यवसाय अमाप द्रव्याजगनाचा 
व्यवसाय मानला जायचा. पि नरप्रसर्राव हे माक्सगवादाला मानिारे, क्रातंीप्रसहािी मतै्री असलेले 
व्यशक्तमत्व. त्यानंी आपली वशकली द्रव्याजगनापेक्षा पददशलताचंी, श्रमजीवी कष्टकऱयाचंी द ःखे आशि अन्याय 
दूर करण्यासाठीच केली. सावकारी पािात अडकलेल्या ितेकऱयाचंी त्यानंी वशकली करायला स रवात 
केली होती. त्याचं्या र्ैरहजेरीत त्याचं्या ज्य शनअर वशकलाने एका सावकाराचे वकीलपत्र घेतल्याचे 
समजताच त्यानंी आपल्या सहकाऱयास बजावले होते. “या दप्तराने सावकाराचंी वकीलपते्र कधीच 
स्वीकारली नाहीत. सावराकाशवरुद्ध, अन्यायाशवरुद्ध, तर आपला खरा लढा आहे. या वर्ाच्या चरकात 
आपला ितेकरी सापडला आहे, त्याची सोडविूक आपिच केली पाशहजे. तेव्हा प ढील तारखेस 
सावकारास द सरा वकील नेमण्यास सारं्ा व त्याचेकडून घेतलेले फीचे पैसे त्यानंा परत करा.” हा प्रसंर् 
उद्धवदादाच्या डोळ्यासमोर घडलेला! उद्धवराव दादानंा त्यावळेी नरप्रसर्राव दादा म्हिजे एक आदिग 
वाटू लार्ला होता. शिक्षिप्रसारासाठी दादानंी पददशलत मार्ासवर्ीय ितेकऱयाच्या म लासाठी ‘मराठा 
तत्सम वर्ीय शिक्षि पशरषदे’तफे मराठवाड्यात अनेक वसशतर्ृहे स रू केली होती. त्यासाठी पदरमोडही 
केली होती. हेही कायग उद्धवरावदादानंी शवद्याथी दिते जवळून पाशहले होते. अनेक वळेा उद्धवरावानंी 
त्यानंा साथही शदली होती. नरप्रसर्राव दादाचं्या सहवासाने त्यानंा महात्मा फ ले, दयानंद सरस्वती, पंशडत 
नरेंद्रजी, क्रातंीप्रसह नाना पाटील आशि माक्सग लेशनन याचें कतृगत्व आशि वैचाशरक शवश्व समजायला मदत 
झाली. त्याचं्या पे्ररिेतूनच हैद्राबादला शिक्षि घेत असतानंा उद्धवराव माक्सगवादाच्या अभ्यास शिबीराला 
जात होते. त्याचवळेी माक्सग एर्ल्सचा ‘कम्य शनस्ट पक्षाचा जाहीरनामा’ ही छोटीिी पि वैचाशरक 



 
            

स्फोटकानंी र्च्च भरलेली प स्स्तका त्यानंी अभ्यासली होती. माक्सग आशि महात्मा फ ले याचंा अभ्यास 
करतानंा महात्मा फ ले हे भारतातील माक्सग असल्याचा प्रत्यय त्यानंा आला होता. या दोन्ही महाप रुषाचं्या 
तत्वज्ानाचा पशरस्स्थतीसापेक्ष मेळ घालून भशवष्ट्यात र्ोरर्रीबाचें कल्याि करण्याचे राजकारि करण्याचे 
शवचार शवद्याथी दितेच उद्धवरावाचं्या मनात घोळत होते. 
 

आईवडील, च लते ज्ानेश्वर तात्या, मेह िे आशि र् रु नरप्रसर्राव दादा यानंी केलेल्या स संस्काराचें 
फळ म्हिजे उद्धवराव दादाचंं घडलेलं व्यशक्तमत्व होय. त्याम ळेच उद्धवराव हे शवद्याथी दिपेासूनच ध्येयानं 
धंूद झालेले, र्रीबाबद्दलच्या करुिेने काठोकाठ भरलेले, आशि बह जन समाज्याच्या शहतासाठी, 
स खासाठी, त्यानंा न्याय शमळवनू देण्यासाठी चळवळी करण्यास्तव पेटलेले तरुि होते. शदवाळी-उन्हाळी 
स ट्टीत ते आपल्या इले र्ावी आले म्हिजे उद्धवराव ितेात जाऊन ितेकऱयाबरोबर काम करत, 
ितेमजूरासोबत र्प्पा ठोकत आशि दशलताचं्या दयनीय अवस्थेचं बेसूर वास्तव उघड्या डोळ्यानंी पहात 
असत. भशवष्ट्यात त्या सवासाठी लहानमोठ्या चळवळीत झोकून देण्याची जि ूपूवगतयारीच ते करीत. त्याचं ं
प ढच ं जीवन म्हिजे त्याचं्या र्ोरर्रीबाचं्या कैवारासाठी बंडाचा झेंडा उभारिारा आशि त्यासाठी 
आत्मसमपगि करू इस्च्छिारा एक नवा नेता उदय पाऊ लार्ला होता. 
 
 
* 



 
            

           
 

॥ जनमिदार आनि सावकारिाही 
नवरुद्धचा पनहला लढा ॥ 

 
सन १९३८-३९चं साल असाव.ं नरप्रसर्रावदादानंा सामाशजक आशि िकै्षशिक कायात भार् 

घेण्याची संधी चालून आली. स रुवातीला राजकीय कायग करण्यापेक्षा िकै्षशिक-सामाशजक कायग 
करण्याकडे त्याचंा ओढा होताच. सन १९३८ साली त्याला वाट शमळाली. न कतीच मराठा पशरषद स्थापन 
झाली होती. त्या पशरषदेची बैठक बीडला बोलावण्यात आली होती. सदर बैठकीस उपस्स्थत राहण्यासाठी 
नरप्रसर्रावदादा आपल्या कायगकत्यासह बीडला रे्ले. त्यावळेी उद्धवरावदादा उच्च शिक्षि घेण्यासाठी 
हैद्राबादेत होते. पि सदर पशरषदेतफे िकै्षशिक-सामाशजक काम करण्याबाबत दोन्ही दादाचंी चचा 
झालेली होतीच. या पशरषदेला बीडचे श्री बलभीमराव कदम आशि बापूसाहेब वलेिकर, पैठिचे नारायि 
चव्हाि, परभिीचे पंडीतराव आण्िासाहेब र्व्हािे, नादेंडचे भर्वानराव लहानकर, तसेच शवशवध र्ावातून 
तात्याराव तलमोडकर,शवश्वभंरराव हराळकर, देवीप्रसह चौहान, जीकरे, कृष्ट्िराव मास्तर, साहेबराव 
हंर्ररे्कर आशद प्रम ख कायगकते हजर होते. या बैठकीत देवीप्रसह चौहान यानंी ितेकरी संघ काढायची 
सूचना केली होती पि अंज्ानाधंकारात चाचपडत असिाऱया बह जन समाजाला ज्ानाचा प्रकाि दाखवि ं
अशधक महात्त्वाच ंआशि मूलर्ामी कायग असल्याच ंसवांना मान्य झालं आशि शतथ ं‘ मराठा व तत्सम वर्ीय 
शिक्षि पशरषद’ या नावानं शिक्षिसंस्था काढायची कल्पना पक्की झाली. या पशरषदेत शिक्षिकायग करण्याची 
तयारी ॲड. नरप्रसर्रावानी दाखवली. त्याम ळे या पशरषदेचे अध्यक्षपद त्याचं्याकडं आलं. बीडचे 
बलभीमराव कदम उत्साही र्ृहस्थ. ते या शिक्षिससं्थेचे सेके्रटरी झाले. अन्य कायगकत्यांचा कायगकाशरिीत 
समाविे झाला. मराठवाड्यात शिक्षिप्रसाराची पहाट उजाडली. 
 

या शिक्षि पशरषदेतफे अंबेजोर्ाई, नादेंड, प्रहर्ोली, बीड, उस्मानाबाद आदी पंचवीस शठकािी 
वसशतर्ृहे काढण्याचा शनिगय झाला. एकेक वसशतर्ृह स रू झाले. र्ोरर्रीबाचंी म लं त्यात शिकू लार्ली. या 
िकै्षशिक-सामाशजक कायात नरप्रसर्रावदादा, बलभीमराव कदम आशि आण्िासाहेब र्व्हािे याचं्या 
नेतृत्वाखाली या िकै्षशिक ससं्थेत उद्धवरावदादाही सशक्रय सहभार् घेऊ लार्ले. प ढे मे १९४७ मध्ये नादेंड 
येथे या िकै्षशिक संस्थेचे अशधविेन भरले. त्याचे अध्यक्ष होते िभं ू शर्रजी महाराज व उदघाटक होते डॉ. 
पंजाबराव देिम ख. त्यावळेी उद्धवरावदादावंर या संस्थेचे शचटिीस म्हिून काम करण्याची जबाबदारीही 
येऊन पडली होती. या अशधविेनातच साताराच्या प्रशतसरकार म्हिून प्रशसद्ध असलेल्या क्राशंतप्रसह नाना 
पाटील याचें उजव ेहात मानले रे्लेले. श्री. जी. डी. लाड याचंी भेट आशि ओळख झाली होती. त्याम ळेच 
यानंतरच्या उद्धवराव दादाचं्या राजकारिाला नव ेक्राशंतकारक वळि लार्ले. 
 

या पशरषदेपूवी दोनेक वष े अर्ोदर म्हिजे १९४५ साली. शनझामानं मराठवाड्यातील िकै्षशिक 
कायावर बंदी घालण्याचे पाऊल उचलले. त्यान सार त्या काळचे कलेक्टर आबीद अली खान यानंी र्स्ती 
शनिाि ५३ अ आशि ब अन सार राजकीय, सामाशजक आशि िकै्षशिक कायावर बंधनं घातली. ५३ अ न सार 
कोितीही राजकीय हालचाल शनजामाच्या परवानाशिवाय करता येत नव्हती आशि ५३ ब न सार सामाशजक 
स्वरूपाचे (त्यात िकै्षशिक कायग आलेच) कायग करायचे असले तरी त्याची माशहती शनजामाला देि ं
आवश्यक ठरशवलं होतं. 
 



 
            

अिी बंधनं या शिक्षि संस्थेवर लादण्याची दोन कारि ंहोती. ती म्हिजे संस्थेने पूवी केलेले दोन 
ठराव. एक, शिक्षि मराठी भाषेतून देण्यात याव ेआशि दोन, मराठी मािसानंा नोकरीत ज्यादा संधी द्यावी 
या मार्ण्या. या ठरावामारे् राजकारि असल्याचा शनजामाला वास आला होता. नरप्रसर्रावाचंा द सरा 
अन भवही तेवढाच अन्याय करिारा होता. नरप्रसर्रावदादानंी आपल्या काटी या र्ावी तहसीलदाराची 
पूवगपरवानर्ी घेऊन गं्रथालय स रू केले होते. नवीन रुजू झालेल्या तहसीलदाराचे गं्रथालय स रू करण्याचा 
पूवीच्या तहसीलदाराचा शनिगय शफरवला. स्टेट कॉंगे्रस या राजकीय संघटनेवर अर्ोदरच ंबंदी होती. पि 
वसशतर्ृहे, गं्रथालये काढण्याला जेव्हा शनजाम अडकाठी घालू लार्ला. तेव्हा नरप्रसर्रावदादा आशि 
उद्धवरावदादा शचडले! 
 

एवढ्यावरच शनजामाचा अशववके आशि दडपिाही थाबंली नव्हती. पार्ोट्याऐवजी पाढंरी टोपी, 
पाढंरे कपडे घालिारावर शनजामाची कधी अवकृपा होईल. हे सारं्ता येत नसे. कारि असे कपडे घालिारे 
एकजात त्याच्याशवरुद्ध उठाव करिारे चळवळे असल्याची त्याची समजूत झाली होती. 
 

कलेक्टराच्या शिक्षिसंस्थेबाबतच्या बेकायदेिीर नोटीसीवर चचा करण्यासाठी औरंर्ाबादला 
बह जन समाजाच्या र्टाची बैठक आयोशजत केली होती. या बैठकीला नरप्रसर्रावदादाबरोबर 
उद्धवरावदादाही उपस्स्थत राशहले. िासनाच्या या अन्यायी धोरिाचा जोरदार शनषेध केला रे्ला. 
‘लढ्याशिवाय न्याय शमळिार नाही’. मूल रडल्याशिवाय आईदेखील म लाला पाजायला घेत नाही. मर् तर 
हा अन्यायी शनजाम आपि स्वस्थ राशहल्यावर आपिाला काही देईल, हे संभवतच नाही. त्यासाठी 
राजकारिात उतरि ंही काळाची र्रज आहे.’ या अथाचे बंडखोर शवचार उद्धवरावदादानंी तकग ि द्ध आशि 
जहालपिे माडंले. याचा पशरिाम व्हायचा तोच झाला. शिक्षि प्रसाराचे काम थाबंवायचे तर नाहीच पि 
अन्यायशनवारि करण्यासाठी राजकारिात उडी घ्यायचे सवांनी ठरशवले आशि १९४५ साली 
नरप्रसर्रावदादा आशि उद्धवरावदादा आपल्या कायगकत्यांसह सवगिक्तीशनिी राजकारिात उतरले. 
त्यावळेी उद्धवरावदादाचें वय केवळ पंचवीस वषाचे होते. 
 

सन १९४५ मध्ये उद्धवरावदादा एल.एल.्बी झाले स रुवातीस त्यानंी नरप्रसर्रावदादाचं्या 
मार्गदिगनाखाली वशकलीची उमेदवारी स रू केली. त्यावळेी एकदा नरप्रसर्रावदादा काही कामाशनशमत्ताने 
सोलापूरला जायला शनघाले. त्याकाळी आजच्यासारख्या एस. टी. बसेस नव्हत्या. ते खाजर्ी सस्व्हगस 
बसने सोलापूरला चालले होते. सदर बस सोलापूर नशजकच्या उळे र्ावाजवळ येताच एकाएकी उलटून 
पडली.या अपघातात त्याचं्या कमरेची हाडे शपचली-द खावली. त्यानंा स मारे तीनेक मशहने सोलापूरी 
दवाखान्यात पडून राहाव े लार्ले. या काळात त्याचें वशकलीचे दफ्तर उद्धवरावदादानंाच साभंाळाव े
लार्ले. 
 

या काळात कोटातील वशकलीची दर्दर्, खऱयाचे खोटे आशि खोट्याचे खरे करून 
र्ोरर्रीबाचं्याकडून पैसा उपटण्यासाठी वकील वर्ात चाललेली धडपड या बाबी तत्त्वशनष्ठनेे वार् ू
पाहिाऱया उद्धवरावदादानंा उबर् आशि उदे्वर् आििाऱया वाटल्या. वशकलीत त्याचें मन रमेना. अिी 
वशकली करिे म्हिजे स्वतःनेच स्वतःचा शवश्वासघात करण्यासारखे असल्याची तीव्र जािीव त्यानंा झाली. 
त्याम ळे त्याचें मन वशकलीच्या व्यवसायावरून उडून रे्ले. त्यानंी वशकलीचा व्यवसाय सोडण्याचा मनोमन 
शनिय केला. नरप्रसर्रावदादा सोलापूरहून बरे होऊन येईपयंत बळेबळे त्यानंी किीतरी वशकली केली. 
 



 
            

नरप्रसर्रावदादा सोलापूरहून बरे होऊन आल्याक्षिी त्यानंी वशकली व्यवसायाला रामराम ठोकला. 
वशकली करण्यासाठी शिवलेला आपला काळाकोट त्यानंी नरप्रसर्रावदादाचं्या घरीच ठेवला. थंडीच्या 
शदवसात घालण्यासाठी त्यानंी द सऱया रंर्ाचा कोट शिवनू घेतला. त्या काळ्याकोटाबद्दल त्याचें मनात 
कमालीची नफरत उत्पन्न झाली होती. नव्या कोटाबद्दल क िी शवचारले तर ते म्हित, “तो पूवीचा 
काळाकोट थंडी रक्षिासाठी मी घातला तर मी प न्हा वशकली स रू केली, असा लोकाचंा र्ैरसमज होईल 
म्हिून हा नवा कोट शिवला.” खरं म्हिजे ज्ानेश्वर तात्यानंा आपला प तिा-उद्धवरावदादा याने वकील 
होऊ नये असेच वाटायचे. शिक्षिातील इतर वाटा बंद झाल्याने नाईलाजाने उद्धवरावानंा वकील व्हाव े
लार्ले हे ज्ानेश्वर तात्यानंा कळत होते. पि तरीही उद्धवरावदादाने वशकली करण्यापेक्षा राजकारिात 
पूिगवळे काम कराव ेअसा उपदेि ते उद्धवरावानंा सतत करायचे. ज्ानेश्वर तात्याच्या म्हिण्याप्रमािे मर् 
उद्धवरावानंी डाव्या शवचारसरिीच्या राजकारिात स्वतःला झोकून शदले. 
 

तळार्ाळातल्या ितेकरी, ितेमजूर, कष्टकरी दशलत आशि शस्त्रया याचंा उद्धार करि ं हा या 
उद्धवाच्या राजकारिाचा पाया होता. अशधष्ठान होते. त्यासाठी त्यानंा महात्मा फ ल्याचं्या सत्यिोधक 
चळवळीची आशि राजषी िाहूची पे्ररिा लाभली होती. सातारच्या क्राशंतप्रसहाच ं आदिगवत जीवन 
दीपस्तंभाप्रमाि ंउभा होतं. प्रक्रशतप्रसहाचा उजवा हात असलेल्या जी.डी. लाडाचंी मतै्री आशि मार्गदिगन 
शमळत होतं. तस ंमहात्मा र्ाधंीच ंसवग समाविेक धोरिही त्यानंा भावत होतं. स्वातंत्र्याची र्ोमटी फळ 
बह जन समाजाला चाखायला शमळावीत म्हिून त्यानंा स्वातंत्र्यातील सते्तत सामावनू घेण्याच ंत्याचं ंबोलि ं
त्यानंा चालना देत होतं. माक्सग लेशननच्या कामर्ाराचं्या राज्याची स्वप्नं त्यानंा ख िाशवत होती. 
नरप्रसर्रावदादा हे नात्याने मेह िे असले तरी र् रुप्रमािे ते त्याचं्या पाठीिी खंबीरपिे उभे होते. मर् त्यानंा 
आिखी काय हव े होते? र्ोरर्रीबाचं्या कल्यािासाठी राजकारिातलं कशरअर त्यानंा बनवायच ं होतं. 
म्हिूनच ध्येयध ंद होऊन राजकारिात धावायला ते मोकळे होते. 
 

त्याकाळी ॲड. नरप्रसर्रावदादा हे सावकारिाही आशि जशमनदारिाहीने त्रस्त झालेल्या 
ितेकऱयाचंी वशकलपते्र घेऊन त्यानंा न्याय शमळवनू देत. त्यातूनच त्यानंी उद्धवरावानंा बरोबर घेऊन 
सरंजामिाहीचे अविषे असलेल्या जशमनदाराशवरुद्ध संघषग स रू केला. स्वजातीतील जशमनदार श्री. 
रामराव सरवदकर (ता. हातर्ाव) याचं्याकडून ितेकरी आशि ितेमज रावंर होिाऱया अन्याय्य 
शपळवि कीशवरुद्ध त्यानंी संघषग प कारला. कष्टकऱयानंा न्याय शमळवनू देण्यात त्यानंा यि लाभले. या यिाने 
त्याचंा उत्साहही वाढला! 
 

ि द्ध हेतूने केलेल्या लढ्याचा िवेट शवजयानेच होतो हे शसद्ध झाले. सरंजामिाही, जशमनदारिाही 
आशि सावकारिाही ही सपंिारीच र्ोष्ट असते. त्यासाठी आपि लढा शदला पाशहजे. या जमीनदार 
सावकारिाहीशवरुद्ध बोलताना उद्धवरावाचं्या वकृ्तत्वाला बहर येई. ते आपले शवचार इतक्या पोटशतडकीने,  
तकग ि द्ध पद्धतीने आशि स स्पष्टपिे ग्रामीि भार्ातील ितेकऱयाचं्या रोजच्या जीवनातील उदाहरिे घेऊन 
माडंीत असत की त्याम ळे ग्रामीि भार्ातील लोक मंत्रम ग्ध होऊन जात. नंतर ते उद्धवरावदादाचं्या 
मताचेच होत. याचे प्रत्यतंर स रुवातीच्या काळातच आले. 
 

आपल्या इले र्ावातच उद्धवरावाचंी सभा होती. या सभेत उद्धवरावानंी अशतिय प्रभावी भाषि 
केले. सरंजामिाही आशि सावकारिाहीच्या प्रवृत्तीवर त फानी हल्ला चढवला. प रोर्ामी शवचार प्रभावीपिे 
माडंले. र्ावकऱयाचंी मने प्रजकली. उद्धवरावाचें वडील साहेबराव आण्िा र्ावचे वतनदार पाटील हेही या 



 
            

सभेत आपला पोरर्ा काय बोलतोय, हे ऐकायला उपस्स्थत होते. उद्धवरावाचं्या भाषिाचा त्याचेंवरही खोल 
पशरिाम झाला. म लाच्या भाषिाने तेही प्रभाशवत झाले. तात्काळ ते व्यासशपठावर आले आशि आजच्या 
आमदार-खासदारकी एवढे महत्व असलेल्या आपल्या पाटीलकीचा त्यानंी जाहीरपिे राजीनामा शदला. 
शनजामिाहीतील ग्रामीि स्तरावरील आपला अशधकार त्यानंी सोडून शदला. त्यावळेी ते म्हिाले, “पोरर्ा 
चौकात सावगजशनक जीवनातील िहािपि शिकवतोय, तकग संर्त, स स्पष्ट शवचाराचंी माडंिी करतोय आशि 
मी र्ावचा पाटील, िोषकाचंा प्रशतशनधी म्हिून राहिे चूक आहे.” हा शवचार माडूंन साहेबराव आण्िानंी 
आपल्या शपढ्यान्शपढ्या चालत आलेल्या वतनदारीवर पािी सोडले. शपताप त्राच्या प रोर्ामीपिाची ही 
घटना त्याकाळी द र्थमळच म्हटली पाशहजे. 

 
नरप्रसर्रावदादा आशि उद्धवरावदादा मराठवाड्यातील सावकारिाही संपशवण्यासाठी 

सावकाराचं्या मारे् हात ध वनू लार्लेले. नरप्रसर्रावदादा ितेकऱयाचंी वशकलपते्र घेऊन सावकाराचं्या 
घिात अडकलेल्या जशमनी ितेकऱयानंा परत शमळवनू देत. पि तेवढ्याने काय होिार? सावकारिाहीचे 
बळी  ठरलेल्या अनेक र्ोरर्रीब ितेकऱयाकडे कोटात येण्यासाठी आर्थथक पशरस्स्थती नव्हती. ही भीषि 
पशरस्स्थती त्याचं्या लक्षात आली होती. त्याकाळी उस्मानाबाद शजल्ह्यात अठरा सावकार होते. त्यातील 
फ लचंद र्ाधंी तर बडे सावकार होते. भरमसाठ व्याज आकारून ते र्बर-श्रीमंत झाले होते. अनेकाचं्या 
जशमनी त्याचं्याकडे र्हाि पडल्या होत्या. याशिवाय ते राजकारिातही र्ाधंीजींच्या तत्त्वाचा जप करीत 
अग्रभार्ी होते. ही र्ोष्ट नरप्रसर्राव आशि उद्धवरावानंा पटिे केवळ अिक्य! या सवग सावकारानंा सावकारी 
न करता सचोटीने व्यापार करण्याचा; तो वाढशवण्याचा आशि त्यातून योग्य नफा कमशवण्याचा सल्लाही 
उद्धवरावानंी बऱयाच वळेा शदला होता. पि सावकारीतून शवनासायास येिारा पैसा सोडण्याची सावकारानंी 
तयारी दिगशविे ही देखील अिक्य कोटीतील र्ोष्ट होती. त्यात सावकार फ लचंद र्ाधंी हे तर राजकारिात 
प्रशतशष्ठत व्यशक्त. मोठमोठ्या प ढाऱयाचं्या माडंीला माडंी लावनू बसिारे, सरकारी अशधकाऱयानंा ‘मृदंरे् 
म खलेपन’ करून अंशकत केलेले धशनक. त्याचं्या शवरोधात संघषग करण्याचा या दोन्ही दादानंी शनिय केला. 
तिी संधीही त्याचं्याकडे चालून आली! 
 

सन १९४५-४६ च्या दरम्यान हैद्राबाद स्टेट कॉंगे्रसमध्ये उजव्या-डाव्या शवचाराचें सारे कायगकते 
काम करीत होते. त्यात नेतृत्वावरून दोन र्ट पडलेले. एक जनादगनराव देसाई र्ट. या र्टाला वकील 
र्ट म्हित. तर द सरा र्ट स्वामी रामानंद र्ट. हा र्ट मास्तरर्ट म्हिूनही ओळखला जाई. वकील 
र्टाची मंडळी स्वामी र्टास ‘र्ोसावी’ र्ट म्हिून बोलत. नरप्रसर्राव दादा, उद्धवरावदादा आशि त्याचें 
कायगकतेही स्टेट कॉंगे्रसमध्ये काम करीत असत. त्याचं ंतस ंस्वतंत्र अस्स्तत्व होतं. सत्यिोधकी शवचाराचा 
वारसा घेिारे हे कायगकते असल्याने स्वामी र्ट त्यानंा अपमानास्पद वार्िूक देई. वशकल र्टापासूनही हे 
दादा थोडे अंतर राखूनच होते.स्टेट कॉंगे्रसवर शनजामाने बंदी घातल्याम ळे महाराष्ट्र पशरषद, कनाटक 
पशरषद आशि आंध्र पशरषद अिा पशरषदा स्थापन होऊन हैद्राबाद म क्ती संग्रामाचा लढा लढला जाऊ 
लार्ला. 
 

महाराष्ट्र पशरषदेत स्वामी र्टाचा जोर जास्त. स्वामी र्टात िटेजी-भटजी या वर्ाच्या प्रशतशनधीचा 
भरिा जास्त. ते नरप्रसर्राव-उद्धवरावसारख्या बह जन समाजातील ब्राह्मिेत्तर कायगकत्यांची उपेक्षा 
करीत, त्यानंा द य्यम दजाची वार्िूक देत. त्याम ळे त्याचं्यात एक प्रकारचे वैचाशरक िीतय द्ध चालू असे. 
शितय द्धाचे रुपातंर य द्धात होण्याचा प्रसंर् एका घटनेम ळे उद भवला. 
 



 
            

शदनाकं ५ मे १९४६ रोजी लातूर येथे महाराष्ट्र पशरषदेचं पशहलं अशधविेन भरिार होतं. त्या 
अशधविेनाचे स्वार्ताध्यक्ष म्हिून उस्मानाबादचे मोठे सावकार श्री फ लचंद र्ाधंी याचंी शनवड करण्यात 
आली होती. फ लचंद र्ाधंींची उस्मानाबाद, कळंब, त ळजापूर या ताल क्यात मोठी सावकारी पसरलेली. 
त्याचं्या मनमानी व्याजदाराने र्ोरर्रीब ऋिको र्ाजूंन रे्लेले. ते स्वार्ताध्यक्ष झाल्याने लोक मनातून 
शचडलेले. नरप्रसर्राव-उद्धवरावानंा ही शनवड किी पटिार? सावकारिाहीच्या शवरोधात संघषग प कारिारे 
हे दोघेही! तेव्हा दोन्ही दादाचं्या नेतृत्वाखाली सदर अशधविेनाला लोकानंी असहकार करण्याचा शनिगय 
घेतला. केवळ असहकार प कारून काय होिार? सदर फ लचंद र्ाधंी स्वार्ताध्यक्ष असलेले अशधविेनच 
उधळून लावायचा त्यानंी बेत केला. फ लचंद र्ाधंींच्या शवरुद्ध त्यानंी ‘भक्षक हा रक्षक होऊ िकत नाही’ हे 
स्फोटक पत्रक काढले. उद्धवरावदादानंी हे पत्रक उस्मानाबाद शजल्ह्यातील र्ावोर्ावी जाऊन लोकानंा 
वाटले. सभा घेतल्या.‘सावकारिाही ठेवायची नाही, ती ठेचायची हाय-नव्हे र्ाडायची हाय!’ हा त्याचंा 
परवलीचा नारा होता. फ लचंद र्ाधंीशवरुद्ध अशधविेनात मोचा नेण्याचेही ठरले. र्ावोर्ावचे ितेकरी या 
शनषेधपर मोचात सहभार्ी होण्यास सज्ज होऊ लार्ले. उद्धवरावदादाचं्या संघटन कौिल्याची ती जि ू
परीक्षाच ठरिार होती. त्याम ळे उद्धवराव दादा रातं्रशदवस र्ावन् र्ाव पायदळी त डवनू फ लचंद र्ाधंी 
शवरुद्ध प्रचार करू लार्ले. 
 

अशधविेनाचा शदवस उजाडला. त्या शदविी लाल-शपवळे शहरव े फेटेधारी ितेकरी ितेमज राचें 
लोंढेच्या लोंढे लातूरला येऊ लार्ले. अधून मधून ‘सावकारिाही ठेवायची न्हाई ती ठेचायची हाय रं!’ च ं
ध्र वपद कानावर आदळायच!ं लातूर िहर मािसानंी र्जबजून रे्लं. अशधविेन स रू होण्यापूवी उद्धवराव 
पाटील याचं्या नेतृत्वाखाली संघशटत झालेला मोचा अशधविेनस्थळाकडे येऊ लार्ला. फ लचंद र्ाधंीच्या 
सावकारिाही शवरुद्ध घोषिा शदल्या जाऊ लार्ल्या. एकजि ओरडायचा ‘सावकारिाही!’ सारे जोराने 
ओरडायचे, ‘ठेवायची न्हाई!’ प न्हा पशहला मािूस तोंडावर दोन हात ठेवनू र्जायचा.ं ‘सावकारिाही...’ 
त्याच्यामार्नू लोक ओरडायचे. ‘ठेचायची हाय!’ द सऱया र्टातील ितेकरी घोषिा द्यायचे-‘भक्षक हा रक्षक 
होऊ िकत नाही.’ या दोन्ही घोषिानी अशधविेनाच्या सभामंडपात कहर केला. घोषिानंी जिू मंडप 
डोक्यावर घेतला. घोषिाचे आवाज शटपेला पोहच ूलार्ले तेव्हा अशधविेनाचे संयोजन र्भगर्ळीत होऊन 
रे्ले. ‘लोकानंी िातं बसून घ्याव’े या स चनाकडे क िाचे लक्षच नव्हते. नव्हे अिा सूचना घोषिाच्या 
र्दारोळात शवरून जाऊ लार्ल्या. अशधविेन बारर्ळते की काय अिी नाजूक पशरस्स्थती शनमाि झाली. 
अशधविेनातील कायगकत्यांना काय कराव े हेच समजेना. तेव्हा बाबासाहेब पराजंपे यानंी मध्यस्थी केली. 
‘फ लचंद र्ाधंी येथून प ढे सावकारकी करिार नाहीत. तसेच सावकारकीत संपादन केलेल्या जशमनी ते 
ितेकऱयानंा परत करतील’, ह्या उद्धवराव-नरप्रसर्रावदादाचं्या अटी पराजंप्यानंी माईकवरून मान्य 
केल्याचे साशंर्तल्यावर उद्धवराव-नरप्रसर्रावदादानंी हात वर करून ‘आपि प्रजकलो. िातं रहा’ असे 
हावभाव केले. तेव्हा क ठे प्रक्ष ब्ध झालेले मोचेकरी िातं झाले. नंतर अशधविेनास स रुवात झाली. ते 
स रळीतपिे पार पडले. महाराष्ट्र पशरषदेच ंहे पशहलं आशि अखेरचंच अशधविेन झाले. 
 

सावकारिाही शवरुद्ध उद्धवराव दादाचं्या नेतृत्वाखाली नरप्रसर्रावाच्या मार्गदिगनाखाली 
ितेकऱयानंी लढवलेला हा पशहला जाहीर लढा कमालीचा यिस्वी झाला. आपि आवाज उठशवला तर तो 
ऐकला जातोच पि तो मानलाही जातो. हा शवश्वास ितेकऱयात शनमाि करण्यात उद्धवरावदादा यिस्वी 
झाले. या लढ्यातून ितेकऱयानंा जस ंआत्मभान शमळालं तस ं त्यानंा स्वाशभमानाने लढ्यात उभा करिारा 
नवा नेता उद्धवरावाचं्या रुपाने लाभला. या लढ्यातून र्ोरर्रीबाचंा कैवार घेिारा, त्याचं्या कल्यािासाठी 
तळमळिारा, त्याचं्याबरोबरीने लढ्यात उभा राहिारा, अन्यायाशवरुद्ध लढत देिारा, शनभगय, शनमगळ, 



 
            

शनस्पृह आशि शनर्वी नेता शमळाला. या लढ्यातून ग्रामीि भार्ातील र्ोरर्रीब लोकाचं ंसंघटन करण्याच ं
कौिल्य आशि शजद्द प्रकट झाली. या लढ्यातून उद्धवरावानंी फ लचंद र्ाधंीसारख्याचं ं ित्रूत्व अंर्ावर 
घेतल्याची खंत होती पि त्याचबरोबर हजारो भोळेभाबड्या, जीवाला जीव देिाऱया कायगकत्याच ं शमत्रत्व ं
त्यानंा शमळू लार्लं. 
 

हा उद्धवरावदादाचंा शवचाराचंा आशि शवचारपूवगक केलेल्या संघषाचा शवजय होता. 
सावकारिाहीिी शदलेल्या लढ्याची छोटीिी यिोर्ाथा म्हिजे उद्धवराव दादाचं्या प ढे येिाऱया संघषाच्या 
शचत्रपटाची लहानिी चूिूक होती. नादंी होती. 
 
 
* 



 
            

          
 

॥ हैद्राबाद मुक्ती सांग्रामातील 
उद्धवरावाांचा सिस्त्र लढा ॥ 

 
महाराष्ट्र पशरषदेच्या लातूर येथे सावकारिी शवरुद्ध र्ाजलेल्या अशधविेनच्या वळेी स्टेट 

कॉंगे्रसमध्ये अनेक शवचारधारा असलेले कायगकते काम करीत होते.र्ाधंीवादी, समाजवादी, माक्सगवादी 
आशि कम्य शनस्ट हे सारे त्यात होते. नरप्रसर्राव-उद्धवराव माक्सगवादाला मानिारे. तेही स्टेट कग्गे्रसच ं
कायग करीत होते. त्याचं्या र्टाला सापत्नभावाची वार्िूक शदली जात होती. तरी हैद्राबाद म क्ती 
संग्रामासाठी शवशवध र्ट आपापसातील मतभेद शवसरून स्टेट कग्गे्रसचा रथ ओढीत होते. प ढे स्टेट 
कॉंगे्रसला शनजामानं मान्यता शदली. स्टेट कॉंगे्रसचं पशहल अशधविेन हैद्राबादला उजळ माथयानं झालं. 
त्यात मराठवाड्यातील पाचेकहजार प्रशतशनधींचा सहभार् होता. नरप्रसर्राव-उद्धवरावाचंा र्टही त्यात 
आघाडीवर होता. या पशरषदेत इंग्लंडप्रमािे शनजामाच्या कृपाछत्री जबाबदार राज्य पद्धती हैद्राबाद 
संस्थानात उभी करण्याचा महत्वाचा ठराव झाला. त्यासाठी सत्याग्रहही स रू करण्यात आले. 
 

सन १९४६-४७ मध्ये शनजामाशवरुद्ध तीन पातळ्यावरून रान पेटशविारे काम स रू झाले. हे शत्रसूत्री 
काम तीन वरे्वरे्ळ्या र्ट वा पक्षानं चालू केलं होतं. ते तीन शवभार् म्हिजे स्टेट कग्गे्रसचा राजकीय लढा, 
आयग समाजाची धार्थमक चळवळ आशि प्रहदू महासभेचा भार्ानर्र सत्याग्रह. या शतहेरी हल्ल्याने शनजाम 
प रता र्ोंधळून रे्ला. त्याचा स्वभाव शचडशचडा बनला. कू्ररपिा करण्यालाही त्याला काही वाटेना. 
 

स्टेट कॉंगे्रसचं सत्याग्रहाचं तंत्र मोठं र्मत्तीचं. र्ाधंींच्या तंत्राचीच काबगन कॉपी. क ठून तरी दोघा-ं
शतघानंी रस्त्यावर यायच.ं स्टेट कग्गे्रसचा झेंडा खादं्यावर घ्यायचा. ‘शनजामाच्या कृपाछत्राखाली जबाबदार 
राज्यपद्धती झाली पाशहजे’ अिा घोषिा द्यायच्या. मर् क िीतरी यायचं. त्यानंा शटळा लावायचे. र्ळ्यात 
हार घालायचे. त्या दरम्यान शनजामाचे पोलीस यायचे आशि सत्याग्रहीना पकडून न्यायचे. र्ाधंीजींच्या 
सत्याग्रहीनाही इंग्रज पोलीसानंी हीच पद्धत अवलंशबलेली होती. शनजाम तरी द सरी क ठली पद्धत 
अवलंबीिारॽ 
 

आयग समाजाची चळवळ जहाल असायची. आपल्या मार्ण्या मंजूर व्हाव्यात यासाठी ते मोठमोठे 
सत्याग्रह करायचे. कलकत्ता, पंजाब, र् जराथहून त्याचें दोनदोनिचेे सत्याग्रहीचे जथये संघ यायचे. 
आयगसमाजाच्या चळवळीचा भर धार्थमक मार्ण्यावर जास्त. धमगवडेा शनजाम या मार्ण्याने भलताच 
शचडायचा. तो म सलमानानंा शफतवनू आयगसमाजी सत्याग्रहीना झोडपून काढायचा. त रंुर्ात डाबंायचा. 
छळ करायचा कारि त्याला प्रहदूना धार्थमक स्वातंत्र द्यायचं नव्हतं. उलट हैद्राबाद ससं्थान हे म स्लीम राज्य 
करायचं होतं! 

 
प्रहदू महासभेच्या ‘भार्ानर्र’ सत्याग्रहाची कथा मोठी मनोरंजक आहे. प्रहदूमहासभावाल्याचे मत 

असे की हैद्राबादचे खरे नाव ‘भार्ानर्र’ आहे. हैद्राबादऐवजी ते नाव रुढ व्हाव े म्हिून सत्याग्रह. या 
मार्िीची कथा अिी की, र्ोवळकोंड्याच्या क त बिहाने त्याची प्रहदू पे्रयसी ‘भार्ाबाई’ शहची आठवि 
शचरंतन राहावी म्हिनू हैद्राबादला ‘भार्ानर्र’ असं नाव पूवी ठेवलं होतं. भार्ाबाई ही म सलमानाची पे्रयसी 



 
            

असेना का ं पि प्रहदूबाईचं हैद्राबाद िहराला पूवी शदलेलं नाव प न्हा चालू कराव,ं ही त्याचंी मार्िी. 
त्यासाठी त्याचंा भार्ानर्र सत्याग्रह! 
 

आयगसमाज आशि प्रहदूमहासभा याचं्या धार्थमक चळवळीने हैद्राबाद ससं्थानात प्रहदू-म सलमानात 
तिावाचे वातावरि पसरले. त्यातून दोन्ही धर्थमयात हािामाऱया, भोसका भोसकी होऊ लार्ल्या. तेव्हा म. 
र्ाधंीनी स्टेट कॉगें्रसला लढा थाबंवायचा आदेि शदला. लढा थाबंला. तर शनजाम आशि त्याचं्या शनलाजऱया 
रझवीसारख्या चमच्यानंी अधगवट शिशक्षत केलेली शनमलष्ट्करी रझाकारी ही सेना उभी केली. आशि ती 
राज्यात ध माकूळ घालीत शफरू लार्ली. पोलीस रझाकार याचेंकडून सामान्य रयतेवर ज लूम जबरदस्ती 
होऊ लार्ली. ल टालूट होऊ लार्ली. शस्त्रयाचंी अब्र ू घेण्याचे प्रकार प्रसंर् वाढू लार्ले. तेव्हा लष्ट्करी 
प्रशिक्षि घेऊन आलेल्या उद्धवरावानंी नरप्रसर्रावदादाच्या सहकायाने प िे, बडोदा, आशि र्ोवा येथून 
हत्यारे शमळशवली आशि सोलापूर शजल्ह्यातील सरहद्दीवर तरुिानंा, ितेकऱयांना लष्ट्करी प्रशिक्षि 
देण्यासाठीच्या हालचालींना स रुवात केली. कँप स रू केले. 

 
त्या धादंलीच्या काळातच ॲड. नरप्रसर्राव देिम ख आशि नरप्रसर्रावाचे च लतभाऊ श्री. र्िपत 

देिम ख यानंी उद्धवरावाचें लग्न जमवनू टाकले. बकंलर्ी (ता. दशक्षि सोलापूर) येथील सधन ितेकरी 
श्री. शभमराव देिम ख यानंी कन्या कृष्ट्िाबाई याचेंबरोबर उद्धवरावाचें लग्नही इले या र्ावी उरकून टाकले 
होते. लग्न झाल्यावर उद्धवरावानंी उस्मानाबादला भाड्याचे घर घेऊन तेथे संसार थाटला आशि त्याचवळेी 
या रझाकाराचंा सावळार्ोंधळ स रू झाला. या ज लमाशवरुद्ध तोंड देण्यासाठी उद्धवराव सज्ज झाले आशि 
कृष्ट्िाबाई उफग  िारदाबाईला, आपला ससंार एका लढवय्या स्वातंत्र्य सेनानीिी स रू झाल्याच ंकळलं! 
संसाराची र्ोड र् लाबी स्वप्नं रंर्शविाऱया िारदाबाईला स रुवातीलाच अर्ावर िहारे आििाऱया प्रसरं्ाला 
सामोरे जाव ेलार्ले. 
 

त्याचे असे झाले. लग्न झाल्यावर उद्धवरावदादानंी उस्मानाबादला शबऱहाड थाटलं.एखादा 
आठवडा उलटला असेल नसेल तर टोळधाडीप्रमािे रझाकार सेनेने उस्मानाबाद िहरात दाब-दडपिाही, 
ल टालूट करायला स रुवात केली आशि िहारावर कब्जा केला. उस्मानाबादवर राज्य शनजामाचेच. त्याम ळे 
शनजामाचे भाडोत्री सैशनक म्हिून रझाकारानंा प्रशतबधं करण्याऐवजी शनजामाच्या िासनयंत्रिेने त्याचें 
स्वार्तच केले. उस्मानाबादेतील लोक कमालीचे घाबरून रे्ले. काही घरे सोडून वाट फ टेल शतकडे 
सैरावैरा धाव ूलार्ले. या पशरस्स्थतीत उद्धवरावदादा घरर् ती कामासाठी बाहेर पडलेले. काय घडते आहे; 
हे समजायच्या आत रझाकाराचं्या एका टोळीने त्यानंा पकडले. त्यानंा धरून म स्लीम मोहल्ल्यात आिले. 
रझाकार आनंदाने बेहोष होऊन बडबडत होते. “बकरा शमल र्या. इसे हम काटेंरे्.” त्यावर त्याही 
पशरस्स्थतीत उद्धवरावदादा त्यानंा म्हिाले, “त म्ही मला मारिार आहात. ठीक आहे, पि एक र्ोष्ट लक्षात 
ठेवा. मी मरण्याआधी त मच्यातील दोघानंा घेऊनच मरेन.” 

 
ही बाचाबाची आशि र्ोंधळ त्या मोहल्ल्यातील एका वयस्कर ग्रहस्थाने ऐकला. ते र्ृहस्थ म ळचे 

मािकेश्वर ( ता. पराडंा) या र्ावचे होते. उद्धवरावदादाचं्या आजोळचे ते सद् र्ृहस्थ होते. उद्धवरावदादा 
अनेक वळेा आजोळी रे्लेले असल्याने तेथील सवांच्या पशरचयाचे झाले होते. त्या म सलमान सद् र्ृहस्थाने 
शवचारले, “कौन है बकरा ? शकसको पकडकर लाये?” तेव्हा रझाकारानंी पकडून आिलेल्या उद्धवरावानंा 
त्याचं्याप ढे उभे केले. सदर सद् र्हृस्थाने उद्धवरावानंा पाशहले. ते ओरडलेच. “हे अल्ला, त मने क्या शकया 
है! अरे ये तो मेरा भाजंा है! इसे छोड दो !” तेव्हा रझाकारापंासून उद्धवरावाचंी सहीसलामत स टका झाली. 



 
            

वळे आली होती पि काळ आला नव्हता. मािकेश्वरचे म सलमान सद् र्ृहस्थ तेथे नसते तर... कल्पनाच 
करवत नाही. िारदाबाईचे क ं कू बळकट ठरले. 
 

रझाकाराचें अत्याचार वाढू लार्ले. त्याम ळे उस्मानाबाद आशि पशरसरातल्या खेडोपाड्यातील 
लोक शभऊन घरेदारे- मालमत्ता सारे सोडून सीमेवरील इंग्रजी राज्यातील र्ावार्ावातून आपापल्या 
नातेवाईकाकडे आश्रयासाठी जाव ू लार्ले. पशरस्स्थतीचे र्ाशंभयग आशि जनतेच्या रक्षिाची जबाबदारी 
लक्षात घेऊन उद्धवरावानंी प्रथम आपल्या पत्नीस-िारदाबाईस आपल्या इले या र्ावी नेऊन ठेवले आशि 
स्वतः रझाकारािी दोन हात करायला ते तयार झाले. 

 
उद्धवरावदादानंी आपल्या कायगकत्यासह ताबडतोबीने पानर्ाव, काजळा आशि बािी येथे लष्ट्करी 

प्रशिक्षिाचे काम स रू केले. त्यानंा आण्िासाहेब र्व्हािे ॲड. नरप्रसर्रावदादा, शवश्वासराव पाटील, 
ज्ानोबा तात्या पाटील याचें तर मार्गदिगन व सशक्रय साह्य होतेच पि क्राशंतप्रसह नाना पाटलाचं्या 
प्रशतसरकारनेही आपली प्रशिशक्षत-मािसे आशि हत्यारे अहमदनर्र आशि पानर्ाव-काजळा-बािीच्या 
लष्ट्करी कँपमध्ये साह्याथग पाठशवली. त्यात क्रांशतप्रसहाचे उजव ेहात असलेल्या जीडी तथा बापूसाहेब लाड 
याचंा प्रम ख सहभार् होता. बापूसाहेब लाड याचं्या मार्गदिगनाखाली उद्धवराव शनजाम आशि त्याचं्या 
रझाकार शवरोधी लढ्यात सिस्त्र होऊन लढण्यास सज्ज झाले! स्थाशनक लढवय्ये साथीला घेऊन उद्धवराव 
रझाकाराचं्या तळावर र्शनमी काव्याने हल्ले करू लार्ले. 
 

या लष्ट्करी कॅपप्रमािेच स्वामी र्टही शवशवध शठकािी असेच कँप स रू करून रझाकाराचं्या 
हल्ल्यानंा प्रशतबंध करीत होते. पि स्वामी र्टाचें कँप आशि उद्धवरावदादा र्टाचे कँप यात तसा मेळ 
नव्हता. स्वामी र्टाचे कायगकते अडी ठेऊनच या दादाचं्या कँपिी वार्ायचे. पि आपापसातील हेवदेाव,े दे्वष 
मत्सर याकडे लक्ष देण्यास उद्धवरावानंा वळेही नव्हाता. त्याचं्याप ढे रयतेचे रझाकाराचं्या हल्ल्यापासून 
रक्षि करिे हे महत्वाचे काम होते. 

 
१५ ऑर्स्ट १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य शमळाले. पि हैद्राबाद ससं्थानात क ठले स्वातंत्र्य? 

रझाकाराचंा हैदोस ध ल्ला चाललेला. त्याचं्या शवरोधात उद्धवराव आशि त्याचें सहकारी सिस्त्र लढा देत 
होतेच. स्वातंत्र्य शमळाले त्याच शदविी भाई उद्धवराव पाटील यानंी इले ग्रामपंचायतीवर शतरंर्ी झेंडा 
फडकशवला. आशि “आपि सारे आता शनजामाच्या पारतंत्र्यातून म क्त झाल्याचे, स्वतंत्र झाल्याचे” त्यानंी 
जाहीर केले. पोलीस ॲक्िनपूवी शनजामी अंमलापासून म क्त होिारे इले हे मराठवाड्यातील पशहले र्ाव 
होते. 
 

उद्धवराव र्टाचा बािी येथे एक कँप होता. ॲड. नरप्रसर्राव देिम ख व ज्ानेश्वरतात्या पाटील 
याचें देखरेखीखाली उद्धवरावांचे रझाकारावर हल्ले चालू होते. या कँपमध्ये दत्तोबा भोसले हे एक ररे्ल 
आशि रारं्डे व्यशक्तमत्त्वाचे र्हृस्थ होते. त्याचंा कँपमधील वकील-डॉक्टर या स शिशक्षतावर भारी रार्. नेहमी 
ते शिकलेल्या कायगकत्यांना शहिवत. शतरके बोलत. वशकलापैकी ॲड. उद्धवराव पाटील हे अशलर्ड 
उस्माशनया शवद्यापीठाचे ह िार पदवीधर. हैद्राबाद येथील उस्माशनया शवद्यापीठातून वशकलीची शडग्री 
घेतलेले. पि वशकली न करता रझाकारािी दोन हात करण्यासाठी उते्तशजत झालेले घरंदाज, धाडसी , 
अभ्यासू, उर्वते नेतृत्व. म्हिून त्याचें कँपमध्ये नेहमी कौत कही होई. दत्तोबानंा हे कौत क आवडत नसे. 
 



 
            

एके शदविी कँपमध्ये अभ्यास शिबीरात चचा चालू होती. त्यात उद्धवराव आपले सडेतोड तकग ि द्ध 
म दे्द माडंत होते. त्याचें बोलिे सपंण्यापूवीच मध्येच दत्तोबा झटकन बोलून रे्ले, “शिकल्यासवरल्यानंी 
आम्हाला न सता उपदेि करू नये. त्याचं्याकडून रझाकारांिी दोन हात होिार नाहीत. ते नेभळट आहेत. 
न सते बोलके ढलपे आहेत.” या उद् र्ाराने उद्धवरावाचंी अस्स्मता जार्ृत झाली. त्यानंी हाती बंदूक घेतली. 
एकदोन शिकलेल्या सहकाऱयानंा बरोबर घेतले. आशि ‘स शिशक्षताचें पािी आम्ही दाखवतो” असे म्हिनू 
त्यानंी तत्क्षिी शिबीर सोडले. तावातावाने ते शनघाले. 
 

त्यानंा बातमी लार्ली होती की, प्रपपरी र्ावाहून िेंदरी र्ावाकडे एक रझाकारांचा ताडंा सकाळी 
शदवस उर्वण्याचे वळेी जािार आहे. शनजामाच्या हद्दीतील खेडीर्ाव ेउध्वस्त करण्याला! उद्धवरावानंी या 
रझाकारी ताडं्यािी सामना करायचे ठरवले. त्यानंी िेंद्री स्टेिन र्ाठले. सामना करण्यासाठी िेंदरी 
स्टेिनजवळच्या उताराची जार्ा शनशित केली. ते दोघेशतघे िेंदरी स्टेिनवरच झोपून राशहले. सकाळी 
उठून ते रझाकाराचं्या ताडं्याची वाट पाहत त्या उताराला लपून बसले! बंद की सरसावनू!  
 

प्रपपरीहून तो रझाकाराचंा ताडंा सकाळी िेंदरीकडे यायला शनर्ाला. शदवस कासराभर वर आलेला 
होता. रझाकारी ताडंा आपल्या बायकापोरासंह रायफली, भाले, बरच्या घेऊन येत होता. त्याचेंबरोबर 
घोडी-खेचरे ल टीची ओझी वाहत येत होती. त्याम ळे ध रळा आकािात उडत होता. ती धूळ इतकी दाट 
होती की त्यात ताडंा जवळ आला तरी स्पष्ट शदसत नव्हता. िेंद्रीच्या रेल्वलेाईनपासून िभंर सव्वाि े
याडावर तो ताडंा आला. उद्धवराव आशि त्याचं्या मोजक्या साथीदाराचं्या रायफलीमधून धडाडाऽऽ 
र्ोळ्याचंा वषाव ताडं्यावर होऊ लार्ला. शदवसा उजेडीचा हा संग्राम! त्या ताडं्यात अनेक रझाकार होते. 
िस्त्रास्त्राने स सज्ज होते. त्याचें जवळ दारुर्ोळाही भरपूर प्रमािात होता. इकडे र्ोळ्या झाडिारे इनशमन 
तीन. उद्धवराव आशि त्याचें दोन साथीदार मोजक्या िस्त्रानंी लढत होते. त्याचं्या रायफलमधून स टिाऱया 
र्ोळ्याचं्या वषावाचा वरे् एवढा प्रचंड होता की, अनेक बंद का आर् ओकत असल्याचा रझाकारानंा भास 
झाला. आता आपली धडर्त नाही, असे समजून रझाकार परत प्रपपरीच्या शदिनेे पळू लार्ले. त्यानंा मारे् 
वळून पाहण्याचेही स चले नाही. रझाकारानंा माघारी शपटाळले रे्ले. त्यानंी पाटलाचं्या वाड्यात जाऊन 
आश्रय घेतला. शिकलेले उद्धवराव आशि त्याचें सहकारीही लढू िकतात. रझाकारांना शपटाळून लाव ू
िकतात हे शसद्ध करूनच ते परत आले. दत्तोबा भोसल्यानंा हा पराक्रम मान्य करावा लार्ला. त्यानंतर 
त्यानंी शिकलेल्या वकील-डॉक्टरानंा घालूनपाडून बोलण्याचे सोडून शदले. 
 

प्रपपरीच्या पाटालाचा वाडा टोलेजंर्. दोन मजली. अनेक खोल्याचंा. त्यात धनधान्य भरपूर. 
वाड्यातच आड. बाहेर यायची र्रज नाही. शकल्ल्यासारखा मजबूत. या वाड्यात रझाकार लपून बसल्याचे 
उद्धवरावानंा समजले. बापूसाहेब लाड, उद्धवरावदादा, शवश्वासराव पाटील यानंी काही सहकाऱयानंाबरोबर 
घेऊन वाड्याला वढेा घातला. र्ोळीबार केला पि काही उपयोर् होईना. मात्र आतले रझाकार पार 
घाबरून रे्लेले. द सऱया शदविी ही मंडळी बॉम्ब घेऊन रे्ली. बॉम्ब वाड्याच्या चौकात पडू लार्ले. 
उद्धवरावानंी वाडाच पेटवनू देण्याची कल्पना माडंली. त्यानंी त्यासाठी वाड्याच्या मालकालाही तयार केले 
होते. पि नरप्रसर्रावदादानंी साशंर्तले, “एवढे कोिते मोठे सखं्येचे रझाकार तेथे आहेत? त्याचं्यासाठी 
एवढा मोठा खचग करिं काय कामाचं? “ या सारं्ण्याने उद्धवरावानंी वाडा जाळण्याची योजना रद्द केली. 
पि उद्धवरावानंी त्या रझाकारानंा बरेच शदवस बाहेर पडू शदले नाही. त्याम ळे त्या रझाकाराचं्या संभाव्य 
हल्ल्याम ळे अनेक र्ाव ेआशि मािसे वाचली. 
 



 
            

प ढे शनजामाने भारत सरकारला पत्र शलहून वाड्यात अडकून पडलेल्या मािसानंा सोडशवण्याची 
शवनंती केली. दोन रकमधून मािसे आिण्याची परवानर्ी माशर्तली. तेव्हा शनजामाच्या त्या शवनंती पत्राचा 
भारत सरकारने सहान भतूीने शवचार केला. भारत सरकारच्या पोलीसानंी त्या वाड्यात अडकून पडलेल्या 
रझाकाराचंी झडती घेऊन बाहेर सोडले. शनजामाच्या हद्दीतील पराडंा र्ावी त्या रझाकारानंा हलशवले. या 
प्रसंर्ातून उद्धवरावदादाचं्या धाडिी, शजद्दी आशि लढाव ूवृत्तीचं प न्हा एकदा सवांना दिगन झाले! 
 

या रझाकाराचं्या रिध माळीचा उद्धवराव आशि नरप्रसर्रावाचं्या घराला धक्का बसला. रझाकारानंी 
नरप्रसर्रावदादाचें काटी येथील घर ताब्यात घेतले. जप्त केले आशि ते अरबानंा राहायला शदले. त्याचं्या 
घरातील सामानही ल टून नेले. त्या घरात उद्धवराव दादाचेंही सामान ल टले रे्ले. घर सामान रे्ल्याचे 
त्यानंा द ःख नव्हते पि काटी येथे रझाकारानंी हल्ला केला. त्यात नरप्रसर्रावचे च लतभाऊ आशि 
उद्धवरावचे साडू र्िपतराव देिम ख यानंा रझाकारानंी र्ोळ्या घालून ठार केले होते. उद्धवरावाचंी एवढी 
व्यशक्तर्त आशि कौट ंशबक हानी झाली तरी त्याचा बदला घेऊन सामान्य म सलमानाचंा छळण्याचा वा 
मारण्याचा द ष्ट शवचार त्यानंी मनातही आिला नाही. त्याचंं ित्रतू्व रझाकारािी आशि म ख्यतः शनजामािी 
होतं. सवगसामान्य र्रीब म सलमान लोकािंी  नव्हतं. त्याचंी ही आदिग वैचाशरकवृत्ती शवसरता न 
येण्यासारखी आहे. 
 

उद्धवरावाच्या कँपच्या कतृगत्वाचा अशवस्मरिीय प्रसंर्ही ऐशतहाशसक स्वरूपाचा ठरावा असा आहे. 
बािीच्या आसपास िकेडो शनजामी खेडी शवख रलेली. त्या साऱया खेड्यातील लोकानंा रझाकाराचं्या 
त्रासातून म क्त करण्याचा उद्धवरावानंी शवडाच उचलला होता. त्यानंी या खेड्यातून सरकारी कमगचारी, 
शनजामाचे पोलीस आशि रझाकार यानंा ह सकावनू आशि ध डकावनू लावण्यात यि शमळशवले होते. हे यि 
त्यानंी अनोख्या पद्धतीने साजरे केले. या शनजामी अशधपत्याखालील पन्नासेक र्ावातील लोक, तीनही 
कँपमधील सारे प्रशिशक्षत सिस्त्र दले इले या र्ावी एकत्र जमशवली. श्री. जी. डी. उफग  बापूसाहेब लाड 
याचं्या अध्यक्षतेखाली सभा आयोशजत केली. त्यात उद्धवरावदादानंी प्रथम भाषि करून रझाकाराशवरुद्ध 
केलेल्या यिस्वी संघषाची र्ाथा साशंर्तली. याच सभेत उद्धवरावाचें च लते ज्ानेश्वरतात्या यानंी या पन्नास 
र्ावातील शनजामाची सत्ता झ र्ारून देऊन तेथे लोकाचंी प्रशतसत्ता स्थापन झाल्याचे जाहीर केले. बापू 
लाडानंी सवांच्या िौयाचे-धैयाचे कौत क केले. याम ळे प्रशतसत्ता स्थापन करिारे उद्धवराव-नरप्रसर्राव-
ज्ानेश्वरतात्या हे सातारच्या प्रशतसरकार स्थापिाऱया क्राशंतप्रसह नाना पाटलाचे वारसदार ठरले. एक नव े
चैतन्य, नवा उत्साह आशि नवा आत्मशवश्वास लोकात सळूसळू लार्ला. हैद्राबाद म क्ती संग्रामाचा नव्याने 
इशतहास शलशहिारानंा या प्रसंर्ाची दखल घ्यावीच लार्िार आहे! 
 

या रझाकारािी झ ंज देताना उद्धवरावाचें योर्दान लक्षशिय होतं.रझाकार व पोलीस ठाण्यावर हल्ल े
करिे, सारा ल टून आििे, ित्रूवर बॉम्ब टाकिे, लोकांना एकत्र करिे, र्ोळीबार करिे, रझाकारानंा 
पळवनू लाविे इत्यादी धाडिी आशि धोक्याची कामे करण्यात उद्धवराव नेहमी आघाडीवर असत. हे 
नरप्रसर्रावदादानंीही अनेक प्रसंर्ी कबलू केले आहे. 
 

या साऱया र्ोष्टी पोलीस ॲक्िनपूवीच्या होत्या. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर शनजाम म स्लीम 
राज्याच्या सावगभौमत्वाची स्वप्नं पाहत होता. इंग्रजाचंी ‘सावगभौम सत्ता सपं ष्टात आल्यानंतर हैद्राबाद 
संस्थान कोित्याच घटना सशमतीत जािार नाही व हैद्राबादला स्वतंत्र सावगभौम राज्याचा दजा प्राप्त 
होण्याचा अशधकार आहे.’ असे फमानही त्याने काढले होते. तर हैद्राबाद स्टेट कग्गे्रस हे राज्य भारतात 



 
            

शवलीन झाले पाशहजे, अिा तत्त्वाचे होते. त्यासाठी संघषग चालूच होता. शनजामाभोवती ‘इशत्तहाद ल 
म सलमीन’ चे नेते आशि कािीम रझवीसारखे अध्या हळक ं डाने शपवळे होिारे पसरले होते. शवशलनकरि 
झाल्यास म सलमान दंर्ली करतील अिी धमकी ते देत होते. कािीम रझवी तर ‘बंर्ालच्या उपसार्राच्या 
लाटा आमच्या सवगसत्ताशधिाचें चरि प्रक्षालन करण्यास येतील’ असे म्हिून शनजामाचा अहंकार र्ोंजारीत 
होता. एवढेच नाही तर ‘शदल्लीच्या लाल शकल्ल्यावर आपि आसफजाही झेंडा नेऊन रोव’ू अिा बेताल 
वल्र्ना तो करीत होता. त्याची रझाकार ही संघटना त्याच्या या बहकावण्याने राज्यात र्ोंधळ घालीत 
होती. त्याला स्वामी र्टाचे आशि उद्धवराव र्टाचे लष्ट्करी कँप्स चोख उत्तर देत होते. तरीही साऱयानंा 
वाटायचे की,भारत सरकारने आक्रमि करून हैद्राबाद संस्थान पदरात पाडून घ्याव.े पि शनिगय होत 
नव्हता. नेहरंूना पोलीस ॲक्िन घेिे पसंत नव्हते. पि वल्लभभाई पटेलानंी मात्र पोलीस ॲक्िन घेण्याचे 
शनशित केले. वल्लभभाई पटेलानंी शदनाकं १३ सप्टेंबर १९४८ रोजी पहाटे पूजा केली आशि हैद्राबाद 
संस्थानात पोलीस ॲक्िन स रू झाली. भारतीय फौजाप ढे रझाकार शटकिे असंभवनीय होते. ते 
शठकशठकािी िरि येत होते. काही माथेशफरू रझाकारानंी क ठे क ठे शमलरीिी म काबला करण्याचा 
म खगपिा केला. त्याम ळे शवनाकारक मानवी संहार झाला. शद. १७ सप्टेंबरात शनजाम ४० मलैावर येऊन 
िरि आला. त्याने सामीलनाम्यावर सही केली व हैद्राबाद संस्थान भारतात शवलीन झालं. प ढं शनजामानं 
कें द्र िासनािी शवचार शवशनमय करून आपलं राजप्रम ख म्हिूनचे आसन शटकवलं. मात्र त्याच्याच स्वाथी 
अहंकारानं आशि म खगपिाम ळं हजारो शनरपराध प्रहदू व म सलमान जनतेची शवत्त व प्रािहानी झाली. प्रहदू 
म सलमानामध्ये पूवी कधी नव्हती तेवढी तेढ वाढली. याची उद्धवरावानंा नेहमी खंत वाटायची. 
 

पोलीस ॲक्िननंतर शनजामाचे सैशनक िरि आल्यानंतर मराठवाड्यात म सलमानाचंा छळ होऊ 
लार्ला. रझाकारानंी केलेल्या अत्याचाराचा बदला लोक सवगसामान्य म सलमानाचंी ल टालूट आशि प्रसंर्ी 
प्रािहानी करून घेऊ लार्ले. रझाकाराच्या पापात खरे म्हिजे सामान्य मािसाचंा मनापासून भार् 
नव्हताच. पि अिा वळेी हा सारासार शवचार करण्याच्या मनःस्स्थतीत लोक नसतात. त्यानंा बहकवनू 
स्वतःचा स्वाथग साधिारेही समाजात असतात. तेव्हा उद्धवरावानंी सवगसामान्य र्रीब म सलमानानंा संरक्षि 
देण्याचा कसोिीने प्रयत्न केला. “आमचा लढा शनजाम सरकार व त्याचं्या ज लमी कृती व वृत्ती शवरुद्धचा 
लढा होता. र्ोरर्रीब म सलमानािंी आमची कसलीच द श्मनी नाही.” या तत्त्वाला जार्ून त्यानंी र्रीब 
म सलमानानंा अभय शदले. अनेक शठकािी जाऊन सभा घेतल्या. म सलमानाशवरुद्ध स डाने पेटलेल्या आशि 
सूड घेण्यासाठी संतप्त झालेल्या अनेकाचंी डोकी िातं करण्यात उद्धवरावानंा यि आले. 
 

पोलीस ॲक्िनपूवी शनजामी राजवटीशवरुद्ध झर्डिारे उद्धवराव प्रसंर्ी कठीि वज्रासारखे झाले 
होते. पि पोलीस ॲक्िननंतर र्ोरर्रीब म सलमानावंर होिारे अन्याय अत्याचार पाहून त्याचें मन 
मेिाहूनही मऊ झाले होते. उस्मानाबाद िहरातील म स्लीम मोहल्ल्यावर हल्ला होिार हे कळताच 
उध्दवराव हे नरप्रसर्रावदादानंा बरोबर घेऊन म स्लीम मोहल्ल्यात धावनू रे्ले. आपल्या छातीचा कोट 
करून ते हल्लखेोरासमोर उभे राशहले. संघषाच्या पशवत्र्यातील मारेकऱयानंा त्यानंी आपले तत्त्वज्ान ऐकवले. 
ते म्हिाले, “आपि शनजामाची अन्यायी राजवट संपवायला झ जंलो. आता त्याचेबद्दलचे ित्रतू्व संपले 
आहे. मर् या र्ोरर्रीब लोकानंा छळण्या-मारण्यात कोिता प रुषाथग आहे?” हे सारं्ूनही चवताळलेला 
शचडलेला जमाव ऐकेना. तेव्हा उद्धवराव दादानंी त्या मारेकऱयानंा ठिकावनू आव्हान शदले. “त म्हाला 
हल्लाच करायचा असेल तर अर्ोदर नरप्रसर्राव व माझेवर हात टाका व त्यानंतरच म स्लीम बांधवावर हात 
पडतील.” तेव्हा क ठे जमाव िातं झाला. आशि म सलमानावंर येिारं आशक्रत टळलं. आजही अनेक 



 
            

म स्लीम मंडळीचा कंठ त्यावळेचा प्रसंर् आशि आठविी सारं्ताना दाटून येतो.  डोळ्यात पािी  तराळते. ही 
होती उद्धवरावदादाचंी माि सकीवरील शनष्ठा! 
 

उद्धवरावानंी हैद्राबाद म क्तीसंग्रामात सिस्त्र लढा शदला, ही बाब शजतकी महत्त्वाची आहे. 
त्यापेक्षाही त्यानंी या लढ्यातून सामाशजक एकतेचा, बंधूभावाचा आशि समतेचा शवचार ग्रामीि भार्ात 
रुजवण्याचा मूलर्ामी प्रयत्न केला ही र्ोष्ट फार मोलाची आहे. र्ोरर्रीबाचंा कैवार घेण्यासाठी 
उद्धवरावदादाचं्या राजकीय कारशकदीचा हा शदप्तीमान ि भारंभच झाला. तोही प ढे अनेक संग्राम-संघषग 
करण्यासाठीच! 
 
 
* 



 
            

           
 

॥ उद्धवरावाांचे चनरत्र म्हिजे महाराष्ट्रातील 
िेतकरी कामगार पक्षाचे चनरत्रच ॥ 

 
सन १९२० पयंत महात्मा फ ल्याचं्या सत्यिोधक समाजाचे कायगकते समाजस धारिेचे काम करीत 

होते. ते स्वातंत्र्य चळवळीपासून दूरच होते पि लोकमान्य शटळकाचं्या मृत्यूनंतर महात्मा र्ाधंीचे नेतृत्व 
उदयाला आले. त्यानंी आपल्या सवगसमाविेक धोरिान सार स्वातंत्र्याची फळे सवगसामान्यानंा शमळावीत हे 
जाहीर केल्याने सत्यिोधक समाजाचे कायगकते दे. भ. केिवराव जेधे याचं्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्य 
चळवळीत सामील झाले. सन १९३७च्या शनवडिूकात प्रातंोप्रातंी कग्गे्रसची मंत्रीमंडळे अशधकारावर आली 
पि त्याचंी धोरिे भाडंवल धार्थजिी असल्याचे कळू लार्ले. तरी म. र्ाधंी आपले कल्याि करतील; 
आपिाला सते्तमध्ये सामावनू घेतील म्हिनू ते कॉंगे्रस पक्षात राहून शनष्ठनेे काम करू लार्ले. 
 

बेचाळीसची चळवळ म. र्ाधंीनी ‘चलेजाव’ या घोषिेने केली. म ंबईतील र्वाशलया टँकवर 
भरलेल्या अशखल भारतीय कॉंगे्रस सशमतीच्या ख ल्या अशधविेनात र्ाधंीजींनी ‘करेंरे् या मरेंरे्’ हा आदेि 
जनतेला शदला. हा लढा अंशतम स्वरूपाचा असल्याचे साशंर्तले. प्रत्येक प्रहदी मािूस हा त्याचा त्याचा नेता 
असेल. कग्गे्रस कोितेही मार्गदिगन करिार नाही. ही लढ्याची व्यूहरचना त्यानंी स्पष्ट केली. र्ाधंीजींचा 
आदेि मानून जनता लढ्यात उतरली. या लढ्याची व्याप्ती आशि तीव्रता इतकी वाढली की कॉंगे्रसने त्याचा 
धसका घेतला. कॉगें्रस प ढाऱयानंी प्रहदी जनतेिी दर्लबाजी करून लढा मारे् घेतला. तरीही महाराष्ट्र 
कग्गे्रसमधला डाव्या शवचाराचा र्ट जेधे-मोरे-राऊत याचं्या नेतृत्वाखाली कग्गे्रसमध्येच कायग करीत होता. 
 

िहेेचाळीसच्या शनवडि का प्रजकण्यास जनताशभम ख र्टाने महाराष्ट्रातही कग्गे्रसला शनवडून 
आिले. खेर म ख्यमंत्री झाले. त्यानंी जेधे-मोरे-खाशडलकर या र्टाला मंत्रीमंडळात डावलले. खेर 
मंत्रीमंडळ बह जन समाज कल्यािाचे शनिगय घेण्याऐवजी भाडंवलदारधार्थजिे धोरि राबव ूलार्ले. तेव्हा 
जेधे-मोरे-राऊत यानंी कग्गे्रस अंतर्गत ितेकरी कामर्ार संघ स्थापन करून ते जनतेच्या प्रश्नाकडे 
मंत्रीमंडळाचे लक्ष वधूे लार्ले. स्वातंत्र्य शमळाल्यानंतर कॉंगे्रस पक्षाचे शवसजगन करून शतचे रुपातंर 
‘लोकसेवा’ संघात करण्याची र्ाधंीजींची इच्छा. पि तीही कग्गे्रसमधील नेत्यानंी मानली नाही. एवढेच 
नाहीतर स्वातंत्र्यपूवग काळात कॉगें्रस अतंर्गत जे राजकीय उपपक्ष वा ितेकरी कामर्ार संघ यासारख्या 
र्टानंा कग्गे्रसबाहेर ह सकावनू लावण्यासाठी ऑल इंशडया कग्गे्रस कशमटीने घटनेत बदल करून शभन्न 
शवचारसरिीच्या र्टानंा कॉंगे्रस पक्षात राहता येिार नसल्याचा ठराव केला. त्याम ळे बह जन समाजातील 
कायगकत्यांना कॉंगे्रस सोडून स्वतंत्र राजकीय पक्ष म्हिनू काम करण्याचा शनिगय घ्यावा लार्ला. यातूनच 
२६ एशप्रल १९४८ रोजी श्री. भाऊसाहेब राऊत याचं्या म ंबई शनवासस्थानी त्यानंी स्वतंत्र ‘ितेकरी कामर्ार 
पक्षाची’ स्थापना केली. 
 

या घटना घडत असताना उद्धवराव पाटील हे हैद्राबाद स्टेट कॉंगे्रसमध्ये कायगरत होते. 
शनजामाच्या अन्यायी राजवटीशवरुद्ध सिस्त्र लढा देत होते. तो लढा लढताना ते या घटनेबाबत सतकग  होते. 
क्राशंतप्रसह नाना पाटील याचं्या संपकात होते. ऑल इंशडया कग्गे्रससारखीच स्स्थती हैद्राबाद स्टेट 
कॉंगे्रसमध्येही होती. येथेही नेतृत्वावरून दोन र्ट पडलेले. एक जनादगनराव देसाईचा वकील र्ट आशि 
द सरा स्वामी र्ट. स्वामी र्टाला ‘मास्तर र्ट वा र्ोसावी र्ट’ या नावानेही ओळखले जाई. वकील र्टाची 



 
            

शवचारसरिी वल्लभभाई पटेलाचं्या पध्दतीची तर स्वामी र्ट नेहरूवादी शवचाराचा! ॲड. नररप्रसर्राव 
देिम ख आशि उद्धवराव पाटील हे माक्सग-लेशननवादी. सत्यिोधक चळवळीचा पाया असलेले. ते या वरील 
दोन र्टात सामाव ूिकले नाहीत. 
 

हैद्राबाद स्टेट कग्गे्रसमध्ये काम करताना नरप्रसर्राव-उद्धवरावदादानंी कग्गे्रस अतंर्गत ितेकरी 
संघ काढला. त्याला मान्यता देण्याचा प्रश्न शनमाि झाला. स्वामी र्टाने या ितेकरी संघाला आशि त्याच्या 
कायगकत्यांना सापत्नभावाची वार्िूक देण्यास स रुवात केली. नरप्रसर्राव-उद्धवरावानंा त्यानंी कधीच 
जवळ केले नाही. वकील र्टाचे रामचारी बी राम शकसनराव त्यानंा म्हिायचे, “देसाई र्टाचे काम करा. 
आम्ही त मच्या ितेकरी सघंाला मान्यता देतो.” पोलीस ॲक्िननंतर प्रतापशर्रजी कोटीमध्ये स्टेट 
कग्गे्रसच्या बैठकीत स्वामी र्टाने कग्गे्रस अंतर्गत ितेकरी संघ शवसर्थजत करावा, असा ठराव पास केला. 
उद्धवरावदादानंी ितेकरी सघंाची भशूमका माडंताना साशंर्तले की, “प्रो. रंर्ा याचंा जसा शकसान संघ र्ट 
आहे. तसाच आमचा ितेकरी संघ राहायला काय हरकत आहे?” यावर वाटाघाटी झाल्या. पि काहीच 
उपयोर् झाला नाही. महाराष्ट्रातील ितेकरी कामर्ार पक्षाचे नेते केिवराव जेधे, िकंरराव मोरे, क्राशंतप्रसह 
नाना पाटील, भाई जी. डी. लाड याचेंिी उद्धवरावाचंा सपंकग  तर होताच पि त्याचं्यात वैचाशरक 
एकवाक्यताही होती. स्टेट कग्गे्रसने ठराव करून कग्गे्रस अंतर्गत ितेकरी संघ शवसर्थजत केल्याने या 
संघाच्या कायगकत्यांनी शनिगय घेण्यासाठी काटीला सन १९४९ साली बैठक बोलावली. या बठैकीस सवगश्री 
ॲड. नरप्रसर्राव देिम ख, उद्धवराव पाटील, भाऊसाहेब भोकरदनकर, ज्ानोबातात्या पाटील, 
आण्िासाहेब र्व्हािे, ख िालराव मोताळे, अकं िराव घारे आदी कायगकते उपस्स्थत होते. 
 

या बठैकीत श्री. उद्धवराव पाटील यानंी आक्रमक पशवत्रा घेतला.‘कग्गे्रस पक्षात राहून ितेकरी , 
कामकरी ितेमजूर आशि दशलतांचे प्रश्न सोडशवता येिार नाहीत. त्यासाठी स्वतंत्र ितेकरी कामर्ार 
पक्षाची मराठवाड्यात स्थापना केली पाशहजे. आशि हा मराठवाड्यातील ितेकरी कामर्ार पक्ष म ंबई 
राज्यात स्थापन झालेल्या ितेकरी कामर्ार पक्षात सामील केला पाशहजे.’ हा उद्धवरावाचंा आग्रह सवांनी 
मान्य केला आशि मराठवाड्यात ितेकरी कामर्ार पाक्षाची स्थापना करण्याचा ठराव झाला. त्याच साली 
बािी येथे क्राशंतप्रसह नाना पाटील याचं्या जंर्ी जाहीर सभेत टाळ्याचं्या कडकडाडात व जयघोषात हा 
शनिगय कायम झाला. त्या क्षिापासून मराठवाड्यात खऱया अथाने ितेकरी कामर्ार पक्षाच्या कामास 
स रुवात झाली. आशि भाई उद्धवराव पाटील याचेंवर मराठवाड्यातील या पक्षाची बाधंिी आशि प्रसाराची 
जबाबदारी येऊन पडली. 
 

म ंबई राज्यात जेधे-मोरे-जाधव-क्राशंतप्रसह याचं्या शठकशठकािी मोठमोठ्या सभा होऊ लार्ल्या. 
कॉंगे्रसच्या भाडंवलदारधार्थजण्या धोरिाचा शनषेध होऊ लार्ाला. ि.े का. पक्षाला प्रचडं साथ शमळू लार्ली. 
त्याच पद्धतीने मराठवाड्यात भाई उद्धवराव पाटील याचं्या झंझावती दौऱयातून ि.ेका.पक्षाच्या 
ध्येयधोरिाचे, ितेकरी-कामर्ाराचं्या शहताचे ‘बळीचे राज्य’ आिण्याचे तत्त्वज्ान लोकानंा पटू लार्ले. 
जनतेत एवढी जार्ृती झाली की ज न्या उस्मानाबाद शजल्ह्यातील  उस्मानाबाद, त ळजापूर, कळंब, औसा, 
उमरर्ा, अहमदपूर, पराडंा, भमू, शनलंर्ा ताल क्यात आशि परभिी शजल्ह्यात ि.े का. पक्षाने आपले पाय 
रोवले. मराठवाड्यात ि.े का. पक्षाचा प्रसार करण्यात उद्धवरावदादाचंा फार मोठा वाटा आहे. 
 

ितेकरी-कामर्ार पक्ष वाढवायचा म्हिजे कायगकते तयार करायचे. ते कायगकते ‘जय’ म्हििारे 
असे उद्धवरावानंा नको होते. कायगकत्यांना ि.े का. पक्षाचे तत्त्वज्ान आशि पक्षाची धोरिे चारं्ली समजली 



 
            

पाशहजेत. यावर त्याचंा जोर होता. त्यासाठी त्यानंी अनेक अभ्यास शिशबरे घेतली. उस्मानाबाद येथील 
ज न्या र्ल्लीतील तनप रे मठातील अभ्यास शिबीर तर शविषे र्ाजले. हे शिबीर पंधरा शदवसाचे होते. त्यात 
काजळा कँपातील दोनि ेकायगकते सहभार्ी झाले होते. इतर शठकािाहून आलेले कायगकते तर वरे्ळेच. या 
अभ्यास शिबीरात मार्गदिगन करिारी ज नी नेते मंडळी ऐनवळेी काही अडचिीम ळे येऊ िकली नाहीत. 
तेव्हा नरप्रसर्राव दादानंी उद्धवरावाचं्यावर ही जबाबदारी टाकली. उद्धवराव दादानंी कम्य शनझमवरची 
काही इंग्रजी-मराठी प स्तके शमळवली. द सरे शदविी शिबीराथींना सारं्ायच्या शवषयाचा रात्री 
प्राध्यापकाप्रमािे अभ्यास करायचा, नोटस् काढायच्या आशि शदवसभर शिबीराथीप ढे व्याख्याने द्यायची. 
अिा तऱहेने उद्धवदादानंी हे शिबीर यिस्वी केले. 
 

या शिबीरात उद्धवराव दादानंी ि.े का. पक्षाची ताशत्त्वक बैठक, माक्सग-लेशननवादाची र्रज, ि.े 
का. पक्षाची ध्येय धोरिे किी राबवावीत, इत्यादी बाबींवर आपल्या भाषिातून स रेख शववचेन केले. 
नरप्रसर्रावदादा म्हित, “कोित्याही प्रश्नावर वैचाशरक मार्गदिगन मी करायचो तर त्या शवचारानंा योग्य 
शदिनेे नेण्याचे, त्यानंा तास्त्वक बैठक देण्याचे काम प्रत्येक वळेी उद्धवरावादादानंी केले,” या अभ्यास 
शिबीरात प्रशिशक्षत झालेल्या एकही कायगकता प ढे पक्ष सोडून रे्ला नाही. इतका भाई उद्धवरावाचं्या 
राजकीय शवचाराचंा पर्डा त्याचं्यावर पडला होता. 
 

या प्रारंभीच्या काळापासून भाई उद्धवराव पाटील यानंी स्वतःच्या ससंाराकडे द लगक्ष करून ि.े का. 
पक्षाचा ससंार उभा करण्यासाठी झोकून शदले होते. त्याचें त्यासाठी अहोरात्र दौरे चालत असत. 
शनवडि कीच्या काळात तर त्याचं्या पायाला प्रभर्री बाधलेली असे. रात्रीची प रेिी झोपही त्यानंा शमळत 
नसे. राजकारिात एक प्रकारचा कमगयोर्च ते आचरीत असत. 
 

या कमगयोग्याच्या कमरेला मळखाऊ धोतर, अंर्ात पाढंरा प्रकवा मातकट रंर्ाचा नेहरू सदरा, 
डोक्यावर लाल अथवा बदामी रंर्ाची टोपी. ती टोपीही बऱयाच वळेा डोक्यावर नसे. त्यावळेी डोके उघडे. 
केस मारे् शफरवलेले. पानाच्या शवड्याने तोंड रंर्लेले. खादं्यावर तीन चादंण्या आशि कोयत्याचा 
लालबावटा. पायात उस्मानाबादी वहािा. हा वषे म्हिजे उद्धवरावाचं्या अंर्ावरील आभ षिे. असा हा 
र्रीबाचंा कैवारी, समतेचा याते्रकरू वारकऱयाचं्या शनष्ठेने काट्याक ट्याचंा, खाचखळग्याचंा, उन्हातान्हाचा 
आशि अंधाऱया रात्रीअपरात्रीचा रस्ता आत्मशवश्वासाने अखंड त डशवत चालायचा. लाल वाट रुळशवत 
चालतच राहायचा. 
 

ितेकरी कामर्ार पक्षाला स रुवातीच्या काळापासून ग्रामीि भार्ात भरघोस पाप्रठबा शमळू लार्ला. 
तेव्हा सन १९५० मध्ये ितेकरी कामर्ार पक्षाचे अशधविेन दाभाडी येथे भरले. या अशधविेनात कायगकत्यांनी 
खूप चचा केली. या पक्षाच्या वैचाशरक भशूमकेचे जे मथंन झाले. त्या मंथनातून माक्सगवाद-लेशननवादाचे 
लोिी शनघाले. ते दाभाडी प्रबंधाच्या रुपाने बाहेर पडले. हा दाभाडी प्रबंध खूप र्ाजला. ि.ेका. पक्षाचा तो 
एक ऐशतहाशसक दस्तऐवज बनला. 
 

स्वातंत्र्यपूवग काळात कग्गे्रसने वर्ग समन्वयाचं धोरि स्वीकारलं होतं. शब्रशटिानंा हाकलून 
देण्यासाठी ते धोरि त्या काळात योग्यही होतं. पि स्वातंत्र्य शमळाल्यानंतरही वर्ग समन्वयाचे तेच धोरि 
कग्गे्रसने चालू ठेविे म्हिजे िोशषत, श्रमजीवी वर्ािी केलेली र्द्दारीच म्हिावी लारे्ल. स्वातंत्र्य 
चळवळीत ितेकरी, कामर्ार, ितेमजूर, आशि दशलत वर्ांनी त्याचं्या वर्गित्रूबरोबर सहकायग केले ते 



 
            

केवळ स्वातंत्र्य पदरात पाडून घेण्यासाठीच! स्वातंत्र्योत्तर काळात कारखानदार शवरुद्ध कामर्ार; 
जशमनदार शवरुद्ध र्रीब ितेकरी ितेमजूर अिा वर्ीय भशूमका स्वीकारून त्याचें वर्ीय लढे उभे 
करण्याकडे कॉंगे्रसने पूिग द लगक्ष केले. ही बाब ितेकरी कामर्ार पक्षाला पटिे अिक्य होते. यातूनच 
दाभाडी प्रबधंाचा जन्म झाला. ि.े का. पक्षाने कामर्ाराचं्या आशि ितेकरी-ितेमज राचं्या कल्यािासाठी 
वर्गलढे लढशवण्याची भशूमका घेतली. 
 

ितेकरी कामर्ार पक्षाने ही भशूमका आधंळेपिाने स्वीकारली नाही. माक्सग-लेशननवादािी भारतीय 
संस्कृतीमधील म. फ ले-राजषी िाहू-डॉ. आंबेडकर याचंा शवचाराचा धार्ा जोडला. ही दाभाडी प्रबंधाची 
भशूमका स्वीकरण्यापूवी पक्षाच्या शवशवध पातळ्यावर कायगकत्यात वैचाशरक मंथन झाले होते. या वैचाशरक 
मंथनात भाई उद्धवराव पाटील याचें योर्दान फार मोलाचे होते. दाभाडी प्रबंधाचे जनक, ि.ेका. पक्षाचे 
संस्थापक सदस्य आशि पक्षाचे पशहले सरशचटिीस भाई िकंरराव मोरे यानंी हा प्रबधं शलशहला. पि या 
प्रबंधाच्या शनर्थमतीशवषयी ते म्हित, “प्रबंधाची  राजकीय माडंिी ही पक्षकायगकत्यांच्या शवचारमंथनातून 
झालेली असून त्यावर मी भाषेचा पारा चढशवण्याचे काम केलेले आहे.” या दाभाडी प्रबंधाचा प्रशक्रयेत भाई 
उद्धवराव पाटील आशि भाई दाजीबा देसाई यानंी खूप कष्ट उपसले. यातूनच त्याचंी जीवलर् मतै्री जमली. 
म्हिूनच दाभाडी प्रबंधाच्या प्रशक्रयेत या दोन्ही शमत्राचंा प्रसहाचा वाटा असल्याचे मानले जाते. 
 

या देिात १९२५ पासून प्रहदी कम्य शनस्ट पक्षाने साम्यवादी चळवळीत काम केलेले असूनही ि.े का. 
पक्षाने सन १९५० मध्ये स्वीकारलेल्या या दाभाडी प्रबंधाला आशि ि.ेका. पक्षाला साम्यवादी चळवळीत 
महत्त्वाचे स्थान लाभले आहे. असे का व्हाव,े याला प्रहदी कम्य शनस्ट पक्षाची धोरिेच कारिीभतू आहेत. सन 
१९३० आशि १९४२ साली कम्य शनस्ट पक्ष स्वातंत्र्य चळवळीपासून फटकून राशहला. एवढेच नाही तर 
स्वातंत्र्याच्या लढ्याला त्यानंी शवरोधही केला. या त्याचं्या अराष्ट्रीय धोरिाम ळे तो पक्ष कामर्ाराचं्या आशि 
ग्रामीि भार्ातील लोकाचं्या मनातून उतरून रे्ला होता. आंतरराष्ट्रीय कम्य शनस्ट चळवळीच्या सूत्राकडून 
ज्या त्या देिाच्या स्वराज्याच्या चळवळीत रशियाला धोका आहे, म्हिनू लोकय द्ध प कारा आशि शब्रशटिाला 
साह्य करा. अिी भारतीय कम्य शनस्ट पक्षानं भशूमका घेतली. त्याम ळे त्याचंी चळवळ आशि रेड य शनयन 
देिातील ितेकऱयात बदनाम झाली होती. म्हिून स्वराज्याच्या चळवळीचा वारसा सारं्िाऱया, 
ितेकऱयातून, श्रमशजवीवर्ातून आलेल्या कायगकत्याना स्वतंत्र शवचाराच्या ितेकरी कामर्ार पक्षाची 
स्थापना करण्याची र्रज भासली. ि.े का. पक्षाच्या नेत्यानंी स्वातंत्र्य चळवळीत जीवाची बाजी लावनू 
इंग्रजाशवरुद्ध लढा शदला होता. तश्या लढ्यात भार् घेण्यास ग्रामीि जनतेला पटवनू शदले होते. म्हिनू 
त्यानंा ि.े का. पक्ष आपला वाटत होता. ि.े का. पक्षाच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या स्वराज्याच्या चळवळीम ळं, 
त्याचं्या त्यार्ाम ळं खेड्यापाड्यातील जनमानसात त्यानंा प्रशतष्ठा होती. म्हिून हा लाल झेंडा आपल्या 
तत्त्वज्ानानं ि.े का. पक्ष तळार्ाळातलं भक्कम अशधष्ठान शमळव ूिकला. म्हिूनच ि.े का. पक्षाच्या नेत्याचंी 
मते डाव्या पक्षाकडे झ किारी असली तरी हा पक्ष कम्य शनस्ट पक्षात शवलीन झाला नाही. पि कम्य शनस्ट 
पक्षािंी आशि लोकिाही समाजवाद मानिाऱया इतर पक्षािी आघाडी करण्यात ि.े का. पक्ष नेहमीच तयार 
असतो. 
 

ितेकरी कामर्ार पक्ष महाराष्ट्रात चारं्लाच फोफाव ूलार्ला होता. महाराष्ट्रात कग्गे्रसला पयायी 
पक्ष होण्याच्या शदिनेे त्याची घोडदौड चालू होती. ही िक्ती जर  अभरं् राशहली असती तर महाराष्ट्राच्या 
राजकारिात ि.े का. पक्ष हा सत्ताधारी पक्ष बनला असता. त्याला जि ू ष्ष्ट लार्ल्यासारखे झाले. सन 
१९५० ते १९५६ या काळात ि.े का. पक्षात अंतर्गत क रब री स रू झाल्या. भाई िकंरराव मोरे आशि श्री दत्ता 



 
            

देिम ख याचं्यात पक्षीय धोरिाबाबत मतभेद होऊ लार्ले. अिा स्स्थतीत वाठार (ता. कराड) येथील 
ितेकरी कामर्ार पक्षाच्या शतसऱया अशधविेनात हे मतभेद तीव्र झाले. त्याचं्यात समेट घडवनू 
आिण्यासाठी भाई उद्धवराव आदी नेत्यानंी केलेले प्रयत्न फोल ठरले. श्री. िकंरराव मोरे आशि श्री दत्ता 
देिम ख याचें र्ट शनमाि झाले. ि.े का. पक्ष द भरं्ला. प ढे श्री. दत्ता देिम खानंी ‘लाल शनिाि’ र्टाची 
स्थापना केली. हा ‘लाल शनिाि’ र्ट श्री. एस्. के शलमये याचं्या ‘नवजीवन’ संघटनेत शवलीन झाला. प ढे 
शनवडि कीच्या तोंडावर श्री. दत्ता देिम खानंी नोव्हेंबर १९५१ मध्ये नवीन ‘कामर्ार शकसान’ पक्षाची 
स्थापना करून बावन्नच्या शनवडि का लढशवल्या. प ढे ि.े का. पक्षाचे संस्थापक सदस्य श्री जेधे-मोरे-जाधव 
कॉंगे्रसमध्ये रे्ले. ि.े का. पक्ष अशधकच द बगल झाला. त्याचे अस्स्तत्व राहते की नाही असा संभ्रम शनमाि 
होण्यासारखी पशरस्स्थती झाली. पि ि.े का. पक्षाचे शनष्ठावतं पाईक सवगश्री  र. बा. राऊत, नरप्रसर्राव 
देिम ख, उद्धवराव पाटील, दाजीबा देसाई, कृष्ट्िराव ध ळप, शवठ्ठलराव हाडें, एन्. डी पाटील, जी. डी 
लाड, भर्वानराव पाटील, भर्वानराव स यगविंी, भाऊसाहेब राऊत, आण्िासाहेब र्व्हािे आदीनी पक्षावर 
अन्यशभचारी शनष्ठ ठेऊन ि.े का. पक्षाचा लालबावटा फडकत ठेवला. 
 

श्री. यिवतंराव चव्हाि यानंा आध शनक महाराष्ट्राचे शिल्पकार मानले होते. क्राशंतप्रसहानी शनमाि 
केलेल्या प्रशतसरकारमध्ये प्रथमतः काही शदवस त्यानंी शडक्टेटर म्हिून काम केले होते. कॉंगे्रस अंतर्गत 
ितेकरी कामर्ार संघातील नेत्यािी त्याचंी जवळीक होती. त्याम ळे ि.ेका.पक्षाच्या प्रम ख नेत्यािी त्यांचे 
संबंध सलोख्याचे होते. कॉंगे्रसमध्ये ते बेरजेचे राजकारि करिारे होते. त्याचं्या मते ‘बह जन समाजातील 
चाशरत्र्यसपंन्न, अभ्यासू आशि कायगक्षम नेत्यानंी कग्गे्रसमध्ये येऊन सते्तत सहभार्ी व्हाव ेआशि सत्ता बह जन 
समाजाच्या कल्यािासाठी राबवावी.’ या हेतूने त्यानंी ि.े का. पक्षातील अनेक कायगकत्यांना हस्तेपरहस्ते 
शनरोप पाठवनू र्ळ घालण्याचा प्रयत्न केले. रेठऱयाचे कालगमाक्सग म्हिून मानले रे्लेल्या श्री. यिवतंराव 
मोशहत्याचें मन वळशवण्यातही ते यिस्वी झाले. संय क्त महाराष्ट्र चळवळीतील भाई उद्धवरावाचें कायग, त्याचें 
धवल चशरत्र्य आशि र्ोरर्रीबाशवषयीची त्याचंी कळकळ या र्ोष्टी यिवतंरावाना माशहत होत्या. म्हिनू श्री 
नरप्रसर्रावजी देिम ख आशि भाई उद्धवरावजी पाटील यानंा मंत्री कदाशचत म ख्यमंत्री पदाची प्रलोभने 
दाखशवली रे्ली पि दोघानंीही सते्तचा मोह नाकारून आपली ि.े का. पक्षावरील अशवचल आशि 
अव्यशभचारी शनष्ठा अभरं् राखली आशि ि.े का. पक्षाचे अस्स्तत्व सावरून धरले आशि पक्ष वाढशवण्याचा 
सतत प्रयत्न केला. हल्लीच्या काळातील सते्तसाठी चालिाऱया लटपटी, धडपडी पाशहल्यानंतर नरप्रसर्राव 
आशि उद्धवरावानंी सत्ता नाकारली हे उदाहरि आदिगवत असल्याचे मानाव ेलारे्ल. 
 

ि.ेका. पक्ष स्थापन करिारी, ि.े का. पक्षात वाढलेली मोठी मािसे पक्ष सोडून कॉंगे्रसमध्ये रे्ली 
याबाबत श्री. नरप्रसर्राव देिम खानंा प्रश्न केला असता, ते म्हिाले होते. “पक्ष सोडिारी मंडळी कोिती? 
केिवराव जेधे-मोरे त ळिीदास जाधव-खाडीलकर ही मंडळी कॉंगे्रसमध्ये स्थान शमळाले नाही म्हिनू 
केवळ ि.े का. पक्षात आलेली होती. आम्ही तसे नव्हतो. आमची वैचाशरक बठैक पक्की होती. त्याम ळे 
प्रलोभनाला बळी पडून पक्ष सोडण्याचा शवचारही आमच्या कोिाच्या मनात येिे कदापीही िक्य नव्हते.” 
नरप्रसर्रावदादा प्रमािेच भाई उद्धवरावदादानंी सते्तसाठी कधीच राजकारि केले नाही. सत्यासाठी, 
तत्त्वासाठी आशि प्राम ख्याने तळार्ळातल्या लोकाचं्या भल्यासाठीच राजकारि केले. आपल्या तत्त्वािी 
त्यानंी तडजोड कधीच केली नाही. त्याचंी पशहली आशि िवेटची शनष्ठा र्ोरर्रीबाचंा कैवार घेण्यािी, त्याचें 
कल्याि करण्यािी होती. त्यासाठी सते्तकडे त्यानंी कधी पाशहले नाही.सत्ता त्याचं्याकडे चालत आली तरी 
ती आपल्या पक्षाची नाही म्हिून शतच्याकडे त्यानंी पाठच शफरशवली. त्याम ळे जीवनात त्यानंा खूप 
हालअपेष्टानंाना तोंड द्याव े लार्ले. तरीही ते आपल्या तत्त्वापासून तीळमात्र बाजूला सरकले नाहीत. 



 
            

सते्तपेक्षा लोकसेवा त्यानंी महत्त्वाची मानली. त्यासाठी त्यानंी जीवनभर शनष्ट्काम आशि शनरीच्छवृत्तीने 
राजकारि केले. काही तरुि कायगकते सते्तच्या मोहाने आकर्थषत होत असल्याचे पाहून त्यानंा आियग वाटे. 
ते म्हित “सते्तसाठी आपले जीवन नाही. आपि संघषात जर्ायचे!” हे तत्व त्यानंी मनीमानसी जपले होते. 
‘त फानोंसे टकराता है उसे इन्सान कहते है। ’ असे ते नेहमी म्हित असत. 
 

सातारा शजल्ह्यात क्राशंतप्रसह नाना पाटील यानंी  प्रशतसरकार स्थापन करून इंग्रजानंा सळो की 
पळो करून सोडले होते. त्याचवळेी समाजातील ितेकरी, ितेमजूर आशि दशलत वर्ांना शपळिाऱया आशि 
शपडिाऱया जमीनदार सावकारिाहीला, अंधश्रदे्धचे भाडंवल वापरून भोळ्या जनतेला भ लवनू फसशविाऱया 
भटशभक्षूकिाहीला िह शदला. तसेच समाजाला नाडिाऱया सरकारी नोकरिाहीला; र् ंडशर्रीची दहित 
बसवनू ल टिाऱया र् ंडप ंडाना वठिीवर आिले होते. हाच क्राशंतशसहाचा आदिग नरप्रसर्राव-उद्धवराव 
दादाचं्या प ढे उभा होता, हा आदिग वास्तवात आिण्यासाठी या दोघाचंी मराठवाड्यात जमीनदार-
सावकारिाही शवरुद्धची चळवळ यिस्वी करून दाखशवली. सन १९४८-५२ च्या काळात सरकार 
ितेकऱयाकडून सक्तीने धान्य वसूल करायचे. ते करीत असतानंा त्याचं्या ितेीमालाला योग्य भाव देत 
नसायचे. उद्धवराव पाटील यानंी ितेकऱयावरील होिाऱया या अन्यायाला तोंड फोडले. त्यानंी लेव्ही 
पद्धतीशवरुद्ध चळवळ केली. जशमनदारी नष्ट करून नव्याने जमीन वाटप करण्याची सतत आग्रही भशूमका 
घेतली. ‘कसेल त्याची जमीन’ ही घोषिा घेऊन ितेात घाम र्ाळिाऱया ंदशलत ितेमजूरानंा ितेकऱयाचा 
दजा बहाल करण्याचा प्रयत्न केला. ितेीमालाला योग्य भाव शमळवनू देण्यासाठी पशहल्यापासून आटाशपटा 
केला. शललाव पद्धतीचे दलाल ितेकऱयाचं्या ितेीमालाचा भाव ठरशवतात. ते करताना ितेकऱयाचं्या 
मालाची नासाडी तर करतातच पि हे दलाल आशि व्यापारी संर्नमताने ितेीमाल कमी भावात खरेदी 
करतात आशि नंतर तोच माल चढ्या भावाने शवकून धनाढ्य बनतात. ही दलालीची पद्धत बंद व्हावी, 
यासाठी ि.ेका. पक्षाच्या माध्यमातून उद्धवरावानंी चळवळ केली. ितेी मालाच्या योग्य प्रकमती िासनाने 
बाधूंन द्याव्यात यासाठी उद्धवरावानंी शवधानसभेत आशि बाहेरही सतत आग्रह धरला. एकाशधकार कापूस 
योजना हे त्याचेच यि म्हिाव ेलारे्ल. 

 
ितेीमालाला त्याच्या उत्पादन खचावर आधाशरत भाव शमळत नसल्याने ितेावर राबिाऱया 

ितेमज रानंाही ितेकरी योग्य मज री देऊ िकत नाही. हे द ष्टचक्र कायमचे थाबंाव ेम्हिून उद्धवरावानी ितेी 
व्यवसायाला उद्योर्धंद्याचा दजा द्यावा; उद्योर्धंद्याला ज्याप्रमािे िासन प्राधान्य देते, भाडंवल देते आशि 
सबशसडीच्या स्वरूपात अनेक सवलती देते तसेच उद्योर्धंदा तोट्यात रे्ला तर त्यासाठीही अन दान देते 
त्याप्रमािे ितेी उद्योर्ालाही या सवग सोयी सवलती द्याव्यात, हा उद्धवरावानंी आपल्या मृत्यूपयंत आग्रह 
धरला होता. 
 

भाई उद्धवराव पाटील हे इले या खेडेर्ावातील ितेकरी क टंूबातून वर आलेले स्वयंभ ूव्यशक्तमत्व 
होते. त्याचं्या नेतृत्व र् िाचंी, लढवय्या वृत्तीची आशि जहाल वकृ्तत्वाची च िकू सवांनाच हैद्राबाद 
म क्तीसंग्रामात रझाकाराशवरुद्ध लढतानाच आली होती. ितेकऱयाचं्या प्रश्नाचा त्याचंा पशरचय पक्का. ते प्रश्न 
सोडशवण्यासाठी त्यानंी ि.ेका. पक्षाच ंमाध्यम वापरलं. स रुवातीला त्याचें कायगके्षत्र उस्मानाबाद शजल्हा हे 
होतं. उद्धवराव दादा हे उस्मानाबाद शजल्ह्याचे खंदे शवरोधी पक्ष नेते म्हिून ओळखले जात. सत्ताधारी 
कग्गे्रस पक्षाला बरेच शदवस त्याचें शवरुद्ध  या मतदार संघात आपला उमेदवार शनवडून आिता आला नाही. 
ही एकच र्ोष्ट उद्धवरावानंी उस्मानाबाद शजल्ह्यात ि.ेका.पक्षाची पाळेम ळे शकती खोल आशि घट्ट रोवली 
होती, याचे शजवतं उदाहरि होय. ते कायगशप्रय होते. प्रशसद्धी पराङम ख राहून काम करण्यात त्यानंा धन्यता 



 
            

वाटे. स्वकतृगत्वाने वर आलेल्या भाई उद्धवरावासारख्या र्रीबाचं्या कैवारी असलेल्या नेत्याला ना शिक्षिाचा 
वारसा ना राजकारिाची प वगप ण्याई! त्याम ळे त्यानंा पाढंरपेिी पंशडतानंी आशि पोपटपंची करिाऱया 
पत्रकारानंी काही शदवस तर अन ल्लखेानेच मारले. तरीही उद्धवरावाच ं नेतृत्व  फ लतय ं हे पाशहल्यावर ते 
उद्धवरावानंा उस्मानाबादचे प ढारी म्हिून लार्ले. ५२ साली ते हैद्राबाद असेंब्लीत शनवडून रे्ले. आमदार 
झाले तेव्हा त्यानंा ते मराठवाड्याचे प ढारी म्हि ू लार्ले. त्यानंी उद्धवरावाचं ं कायगकतृगत्व संक शचत 
करण्याचा प्रयत्न केला. तरी देवीचा पोत बळेच खाली केला तरी ‘ज्वाला वरती उफाळे’ याप्रमािे 
उद्धवरावाच ंनेतृत्व वरचेवर उफाळून येऊ लार्ले. सन १९५६ च्या शनवडि कीत उद्धवरावानंी उस्मानाबाद 
मतदार संघातून ि.ेका.पक्षातफे शवधानसभेची शनवडिकू लढशवली. मंत्री असलेल्या फ लचंद र्ाधंीचा 
त्यानंी पराभव केला. मंत्र्याला पराभतू करिारे आमदार म्हिून त्याचंा महाराष्ट्रभर  बोलबाला झाला. 
संय क्त महाराष्ट्र चळवळीत महाराष्ट्रातील ग्रामीि भार्ात जी प्रचाराची रिध माळी माजली. त्यात भाई 
उद्धवरावाचंा वाटा क्राशंतप्रसह नाना पाटील याचं्यापेक्षा कमी नव्हता. संय क्त महाराष्ट्राचा प्रश्न 
खेडोपाड्यात, दऱयाखोऱयात-वाडीवस्तीवर राहिाऱया मािसामािसापंयंत पोहचशवण्यात भाई उद्धवराव 
कमालीचे यिस्वी झाले. संय क्त महाराष्ट्र चळवळीतील अग्रर्ण्य नेते एस्.एम.जोिी, भाई डारें् आशि 
आचायग अते्र याचं्यात भाई उद्धवरावाचंी र्िना होऊ लार्ली. महाराष्ट्राचे नेते म्हिून त्यानंा मान्यता 
देण्याशिवाय र्त्यतंर नव्हते. उद्धवरावाचं्या कतृगत्वाला महाराष्ट्र ही मयादाही अप री पडू लार्ली. 
 

उद्धवराव दादानंी संय क्त महाराष्ट्र चळवळीबरोबरच र्ोवाम क्ती संग्रामातही जार्ृती केली. आपल्या 
कायगकत्यासह त्यात ते सहभार्ी झाले. प ढे १९६० साली म ंबईसह संय क्त महाराष्ट्र शमळाला पि बेळर्ावं, 
कारवार, शनपािी, खानापूर, शबदर भालकी, संतपूरसह संपूिग महाराष्ट्र झालाच पाशहजे या ध्येयाने धंूद 
होऊन संपूिग संय क्त महाराष्ट्र सशमतीचे अध्यक्ष झालेल्या भाई उद्धवराव पाटील यानंी ह्या प्रश्नाच्या 
चळवळीने सीमावाशसयाचं्या हृदयप्रसहासनावर आपले आसन स स्स्थर केले. आशि त्याचवळेेस शदल्लीला 
धडक मोचा नेऊन कें द्र िासनाच्या उरात धडकी भरशवण्याचा पराक्रम केला. या चळवळीने भाई उद्धवराव 
पाटील याचें नेतृत्व  महाराष्ट्राला व्यापून उरलेले आशि नवी शदल्लीला धडक देिारे ठरले आहे. 

 
उद्धवराव हे क िाला ईल्यार्ावचे म्हिजे पराडंा ताल क्याचे वाटतात. उद्धवरावाचें घर आशि 

कमगभमूी उस्मानाबादची असल्याने काहींना ते उस्मानाबाद शजल्ह्याचे भासतात. तर ि.ेका. पक्षातील 
त्याचं्या शवधानसभेतील कायाम ळे शवधानसभेत शवरोधी पक्ष नेते झाल्याने ते अशखल महाराष्ट्राचे असल्याचे 
क िाला वाटले तर नवल नाही. ते दोनदा नवी शदल्लीला जाऊन खासदार झाल्याने त्याचं्या भक्तानंा ते 
राष्ट्रीय पातळीवरचे नेतृत्व असल्याचा अशभमानही वाटतो. आशि त्याचं्या माक्सगवादी शवचारसरिीम ळे ते 
देिाचे आशि साऱया जर्ाचे देखील होते. असेही क िाला वाटले तर अशतियोक्ती ठरू नये इतकं व्यापक 
मनाच ंउद्धवरावाचं ंनेतृत्व होतं. 
 

सन १९७२ च्या द ष्ट्काळात महाराष्ट्रात ‘मारे्ल त्याला काम द्या. कामाचा योग्य दाम द्या. 
जर्ण्याप रतं रेिन-द कानातलं धान्य द्या. जनावरानंा चारा द्या.कजगवस ली स्थशर्त ठेवा. र्रीब ितेकऱयाचंा 
सारा माफ करा.’ या मार्ण्या घेऊन ि.ेका. पक्षानं महाराष्ट्रभर चळवळ उभी केली. त्याला मार्गदिगन 
उद्धवरावाचं!ं शनयोजन उद्धवरावाचं!ं सरकारी र्ोदामातील धान्याचे द ष्ट्काळग्रस्तानंा वाटप कराव े ही 
मार्िी घेऊन शठकशठकािी मोचे शनघाले. बािीलर्तच्या वैरार्ला धान्य र्ोदामावर शनघालेल्या मोचावर 
शद.६सप्टेंबर १९७१ रोजी धान्य देण्याऐवजी र्ोळ्या घातल्या. त्यात सात प रुष आशि एक स्त्री असे आठ 
ह तात्मे झाले. तीच बाब इस्मालापूरच्या र्ोळीबारात घडली. त्यात दोन ह तात्मे झाले. उद्धवरावाचं्या 



 
            

नेतृत्वाखाली उस्मानाबादला ‘काम द्या’ मार्िीसाठी पंधरा हजार ितेकरी-ितेमज राचंा मोचा शनघाला. 
त्यावळेी तेथे आलेल्या प रवठा मंत्री भाऊसाहेब वतगक याचंी र्ाडी मोचेकरानंी अडवली. पोलीसानंी अश्रूधूर 
सोडला. लाठीमार केला. या प्रश्नाची तड लावण्यासाठी उद्धवरावदादानंी शवधीमंडळात म ख्यमंत्री 
वसंतराव नाईक यानंा रोजर्ार हमी योजना करायला भार् पाडले. म्हिूनच त्याचा कायदा करिारं 
देिातील महाराष्ट्र सरकार हे पशहलं आहे! 
 

ि.ेका. पक्ष हा भाडंवलदारी अथगकारिाच्या शवरोधात ठाम भशूमका घेऊन उभा आहे. भाई 
उद्धवरावानंी ि.ेका. पक्षाच्या माध्यमातून खाजर्ीकरिाला सतत शवरोधच केला आहे. हल्लीच्या 
खाजर्ीकरि-उदारीकरि आशि जार्शतकीकरिातील ख ल्या बाजार व्यवस्थेलाही कठोर शवरोध केला 
आहे. त्याचं्या शिकविूकीचा वसा घेऊन राजकारिात काम करिारे ि.ेका. पक्षाचे सरशचटिीस 
प्रा.एन् .डी. पाटील याचंा एन् .रॉन शवरोधी पशवत्रा जर्जाहीर आहे. बह राष्ट्र कंपन्यानंा आपले पाय भारतात 
पसरू द्यायला हल्लीच ंकें द्र िासन मोकळं रान सोडू इस्च्छत आहे. पूवीची शब्रशटिाचंी र् लामशर्री काही अंिी 
लोकानंा स सह्य वाटायची पि हल्लीच्या बह राष्ट्रीय कंपन्यानी शनमाि केलेली आर्थथक र् लामशर्री 
महाभयानक असून त्याम ळे देिच मोडीत शनघेल की काय अिी शभती वाटू लार्ली आहे. त्याम ळे त्याचं्या 
शवरोधातही ि.ेका. पक्षानं चळवळीच्या माध्यमातून लोकजार्रि स रू ठेवलं आहे. त्यातही उद्धवराव सतत 
आघाडीवर राशहले. 

 
२१ जानेवारी १९८३ रोजी अशलबार् येथे ि.ेका. पक्षाचे बाराव ेअशधविेन मा. भाई उद्धवराव पाटील 

याचं्या अध्यक्षतेखाली भरले होते. त्यावळेी भाई उद्धवरावानंा कॅन्सरसारख्या रोर्ाने प रते घेरले होते. 
तिाही स्स्थतीत भाई उद्धवरावजी अशधविेनाला उपस्स्थत राशहले. त्यानंी कायगकत्यांना मोलाचे मार्गदिगन 
केले. एवढेच नाही तर अशधविेनात जो ठराव केला. ि.ेका. पक्षाचा चोवीस कलमी कायगक्रम तयार केला 
त्यात भाई उद्धवरावाचें मार्गदिगन आशि योर्दान महत्त्वाचे होते. 
 

या अशधविेनात जो ठराव संमत करण्यात आला. त्यात समाजाच्या मूलभतू पशरवतगनाची वाट स्पष्ट 
दाखशवली आहे. ि.ेका. पक्षाच्या इशतहासातील हे अशधविेन म्हिजे महत्त्वाचा मलैाचा दर्ड मानला जातो. 
हा संमत झालेला कायगक्रम म्हिजे कायगकत्यांना शदिा दाखविारा दीपस्तंभच म्हिावा लारे्ल. त्या 
कायगक्रमाकडे न सती नजर टाकली तरी याची कोिालाही कल्पना येईल. कायगक्रमातील काही कलमे कॉ. 
चंद्रर् प्त चौधरी यानंी आपल्या ‘ितेकरी कामर्ार पक्षाच्या संदभात समशवचारी डाव्या पक्षाचंी भशूमका’ या 
‘संघषग’ र्ौरशवकेत प्रशसद्ध झालेल्या लेखात शदली आहेत. ती अिी.”बह राष्ट्रीय कंपन्या व बड्या आशि 
मके्तदार कंपन्याचें, उद्योर्ाचें, व्यवसायाचें, आयात शनयात व्यापाराचे राष्ट्रीयीकरि करिे…. 
 

“औद्योशर्क व ितेी उत्पादन याचं्या प्रकमतीत समतोल करिे व त्यासाठी घाऊक व्यापाराचे 
राष्ट्रीयीकरि करिे…..” 
 

“जमीन मालकीसंबधं कायद्यात मूलभतू स धारिा करून कसेल त्याची जमीन हे सूत्र प्रत्यक्षात 
अमलात आििे व र्ैरहजर मालकाचें मोठ्या जशमनी ताब्यात ठेविाऱया जमीन मालकाचे उच्चाटन करून 
ह्या जशमनी भशूमहीन व अल्पभधूारक ितेकऱयानंा वाटून देिे….” 

“अन्न, वस्त्र, शनवारा, शिक्षि, औषधे या शकमान र्रजाचं्या आधारावर ग्रामीि जीवनखचाचा 
शनदेिाकं ठरवनू त्या शनदेिाकंािी ितेमज राचें वतेन शनर्डीत करिे.” 



 
            

 
“शिक्षि व नोकऱया या के्षत्रात अन सूशचत जातीजमाती याचं्या राखीव जार्ाचें संरक्षि करिे आशि 

इतर मार्ासलेल्या जाती आशि आर्थथकष्ष्ट्ट्या द बगल क ट ंबातील म लाम लींसाठी अन क्रमे २५ ते २७ टके्क 
राखीव ठेविे….” 
 

सामाशजक प्रश्नावर इतकी स्पष्ट आशि परखड भशूमका घेिारा, म ख्यत्व ेितेकऱयाचंी कामकऱयाचंी 
बाजू घेऊन लढे लढविारा, डाव्या, िास्त्रि द्ध माक्सगवादी शवचार आशि म. फ ले, राजषी िाहू आशि डॉ. 
आंबेडकर याचं्या शवचाराचंा स रेख मेळ घालून महाराष्ट्राच्या राजकारिात समाजवादाचा लाल झेंडा घेऊन 
वाटचाल करिारा ितेकरी कामर्ारपक्ष आशि त्या पक्षाचे ध रीि भाई उद्धवराव पाटील हे महाराष्ट्रात 
आपल्या वरे्ळेपिाने उठून शदसतात. “उद्धवरावाचें चशरत्र हे जवळजवळ महाराष्ट्रातील ितेकरी कामर्ार 
पक्षाचेच चशरत्र ठरेल.महाराष्ट्राच्या डाव्या चळवळीिी उद्धवराव इतके एकरूप झाले की, त्यानंा वर्ळून 
डाव्या चळवळीचा आढावाच घेता येिार नाही.” हे दैशनक मराठवाडा औरंर्ाबादचे संपादक श्री. अनंतराव 
भालेराव याचें म्हििे खूपच बोलके आहे. 
 
 
* 



 
            

           
 

।। उद्धवरावदादाांिी लढनवलेल्या निवडिुका ।। 
 
लोकिाही क्रातंीवर ि.ेका. पक्षाचा आशि भाई उद्धवराव दादाचंा प्रथमपासून शवश्वास होता. 

लोकिाही म्हटले की शनवडि का आल्या. आपल्या मताचा प्रचार आला. ि.ेका. पक्षाचे कायगकते हे 
प्राम ख्याने ग्रामीि भार्ातील र्रीबीतून वा मध्यमवर्ातून आलेले आहेत. शनवडि कीसाठी वारेमाप पैसा 
उधळिे त्याचं्या तत्त्वातही बसत नव्हते आशि त्यानंा िक्यही नसायचे. ते सारे लोकिाही समाजवादावर 
शनष्ठा ठेऊन अल्पस्वल्प पैिावर आशि मतदाराचं्या सद्सद शववके ब द्धीवर भरवसा ठेऊन शनवडि का 
लढवायचे. भाई उद्धवराव पाटील याला अपवाद नव्हते. अिा पशरस्स्थतीत पक्षाचे तत्त्वज्ान घेऊन 
र्ोरर्रीब लोकाचं्या कल्यािाची धोरिे घेऊन भाई उद्धवराव पाटलानंी साऱया शनवडि का लढशवल्या. 
शनवडि कीच्या यिापयिापेक्षा शनवडि कीच्या माध्यमातून लोकशिक्षि आशि लोक जार्रि होते, हे त्यानंा 
महत्त्वाचे वाटे. लोक चळवळी उभारून त्याचा दट्ट्ट्या िासनाला लावनू लोकशहताचे शनिगय घेण्यास 
िासनास भार् पाडिे यातही ते पक्षाचा शवजय मानत असत. 
 

हैद्राबाद स्टेट कग्गे्रसचे कायगकते, हैद्राबाद म क्ती संग्रामातील झ ंजार स्वातंत्र्य सेनानी आशि 
नव्यानेच स्थापन झालेल्या ितेकरी कामर्ार पक्षाचे संस्थापक सदस्य असलेल्या भाई उद्धवराव पाटील 
यानंी सन १९५२ ची देिातील पशहली सावगशत्रक शनवडिूक लढशवली. त्यावळेी अल्पावधीतच बहराला 
आलेल्या ि.ेका. पक्षात फाटाफ टीला स रुवात झाली होती. या पाश्वगभमूीवर भाई उद्धवरावानंी ि.ेका. 
पक्षातफे त्यावळेच्या उस्मानाबाद-त ळजापूर या शद्वमतदार संघातून हैद्राबाद असेंब्लीची शनवडिूक 
लढशवली. त्यावळेी त्याचं्या शवरोधात जोिी ब्रदसग ब कसेल्सचे मालक श्री. कॅप्टन जोिी हे कग्गे्रसचे त ल्यबळ 
उमेदवार होते. देिात आशि मराठवाड्यात त्याकाळी कग्गे्रसचे वातावरि होते. तरीही भाई 
उद्धवरावदादानंी पैिाची, वाहनाचंी कमतरता असतानंा त टप जंी साधने हातािी घेऊन र्ोरर्रीबाचं्या 
कल्यािाचे ताशत्त्वक अशधष्ठान घेऊन मोठी झ ंज शदली. आशि  त्यानंी कॅप्टन जोिींचा पराभव केला. ते 
हैद्राबाद शवधानसभेचे पशहल्यादंा आमदार झाले. 
 

हैद्राबाद शवधानसभेत भाई उद्धवरावानंी अल्पावशधतच एक अभ्यासू संसदपटू म्हिून नावलौशकक 
शमळशवला. बह जन सामाजातून स्वतःच्या कतृगत्वाने प ढे आलेले ते एक स्वयंभ ू नेतृत्व असल्याची जािीव 
त्यावळेी अनेकानंा झाली होती. या शवधानसभेत दीनद बळ्याचंा आवाज ब लंद करिारा शवरोधी पक्षाचा 
जार्रूक  आमदार म्हिून त्याचंी ख्याती पसरली होती. सन १९५२-५४ या काळात हैद्राबाद शवधानसभेत 
जमीन स धारिा बील आले. त्या बीलात जमीन मालकावर घातलेल्या मयादा, क ळानंा व लहान 
जशमनधारकानंा संरक्षि आशि कसेल त्याची जमीन आदी प्रश्नाबाबत त्यानंी आग्रही भशूमका घेतली. 
त्यासाठी त्यानंी आपला अभ्यास आशि वकृ्तत्व पिाला लावले. त्यावळेी त्यानंी माडंलेले शवचार आजही 
पे्ररक ठरावते असेच आहेत. असे मूलर्ामी शवचार पशरिामकारक पद्धतीने माडंण्यासाठी ते रात्रीच्या रात्री 
जार्नू गं्रथामार्ून गं्रथ वाचीत असत. शटपिे काढीत असत. ज न्या हैद्राबाद राज्यातील श्री.एम. चेनारेडी, 
सभापती र्ोपाळराव एकबोटे आशि माजी कृशष मंत्री ना. श्री.व्ही. स ब्रम्हण्यम् उद्धवरावाचंी तारीफ करताना 
म्हिायचे, “भाई उद्धवराव पाटील याचं्याइतका अभ्यासू लोकप्रशतशनधी आम्ही पाशहला नाही.” तेथील 
सत्ताधारी मंत्री आपल्या पक्षाच्या आमदारानंा सल्ला देताना सारं्त,“त म्हाला चारं्ले पालगमेंटेशरयन 
(संसदपटू) व्हायचे असेल तर त म्ही भाई उद्धवराव पाटलाचंी शवधानसभेतील भाषिे वाचा.” तर द सऱया 



 
            

एका माजी मंत्र्याने प्राजंळपिे साशंर्तले की,“उद्धवरावाचंी शवधानसभेतील भाषिे आमच्या कॅशबनेटमध्ये 
धोरिात्मक शनिगय घेण्यासाठी चर्थचली जात होती.” 
 

पक्षीय अशभशनविे आशि मतशभन्नता बाजूला ठेवनू भाई उद्धवराव पाटील यानंी तेलंर्ि आशि 
कनाटकात अडकलेला मराठी भाशषक भपू्रदेि महाराष्ट्राला शमळवनू देण्यासाठी इतर पक्षाचं्या 
आमदाराबरोबर सलोख्याचे संबंध ठेवनू एक शदलाने त्या प्रश्नाचा पाठप रावा केला. या समझोत्यामध्ये म्हैसा 
ताल का आशि देर्लूर ताल क्यातील दोन सकग ल आंध्रला द्याव ेलार्ले आशि माह रर्डची रेि का माता, 
शकनवट व राज रा माशिकर्ड हे मराठी भाशषक ताल के महाराष्ट्राला शमळशवण्यात त्यानंी यि शमळशवले. 
अिाप्रकारे तेलर् ूआशि मराठी भाशषकानंी आपला सीमाप्रश्न भातृभावाने सोडवनू घेतला. 

 
माचग १९५७ मध्ये देिातील द सरी शनवडिूक झाली. या शनवडि कीच्या वळेी संय क्त महाराष्ट्राचा 

प्रश्न ऐरिीवर होता. भाई उद्धवरावजींनी उस्मानाबाद मतदार संघात संय क्त महाराष्ट्र सशमतीचे प रस्कृत 
आशि ितेकरी कामर्ार पक्षाचे अशधकृत उमेदवार म्हिून उमेदवारी जाहीर केली. त्याचं्या शवरोधात कग्गे्रस 
पक्षातफे हैद्राबाद राज्यातील शिक्षिमंत्री म्हिून राशहलेले श्री. फ लचंद र्ाधंी उभे होते. संय क्त  महाराष्ट्र 
चळवळीम ळे कग्गे्रस शवरोधी लोकमत पशिम महाराष्ट्रात तापले होते पि मराठवाड्यातील उस्मानाबाद 
मतदार संघाला त्या वातावरिाची म्हिावी तिी धर् पोहचलेली नव्हती. त्यात सत्ता-संपत्तीने भारी 
असलेला प्रशतशनधी प्ररर्िात होता. फ लचंद र्ाधंी मूळचे मोठे सावकार. या सावकारिाहीशवरुद्ध लातूरात 
भरलेल्या महाराष्ट्र पशरषदेच्या अशधविेनात मोचा काढून उद्धवरावानंी त्याचें ित्रूत्व अंर्ावर घेतलेले. भाई 
उद्धवरावानंा ही शनवडिूक प्रजकिे तस ं अवघडच होतं. तरीही भाई उद्धवरावानंी शनवडि क प्रचारात 
फ लचंदजीचा व्यशक्तदे्वष वा चशरत्र्य हननाचा वापर केला नाही. पक्षाची ध्येयधोरिं, म ंबईसशहत संय क्त 
महाराष्ट्र मंजूर करण्यात कग्गे्रसने चालशवलेली टोलवाटोलवी आशि कग्गे्रसच ंभाडंवलदारधार्थजि ंधोरि 
यावर भाईनी भर शदला होता आशि आियग घडले. एके काळी मंत्री असलेल्या फ लचंद र्ाधंींना हरवनू भाई 
उद्धवराव पाटील शवजयी झाले. या यिाने भाई उद्धवरावाचंी चाशरत्र्यसपंन्न, त्यार्ी आशि तत्वदिी प्रशतमा 
अशधकच तेजाळून रे्ली. या शवजयाम ळे भाई उद्धवराव पाटील एक रात्रीत साऱया महाराष्ट्राला महाजूर 
झाले. 

 
सन १९५८-५९ या वषात एस.एम्. जोिी याचं्यानंतर दादा शविाल शद्वभाशषक म ंबई राज्य 

शवधानसभेचे शवरोधी पक्षनेते झाले. पि दादाचें द दैव्य असे की, त्यावळेी हल्लीच्या प्रथेप्रमािे शवरोधी पक्ष 
नेत्याला कॅशबनेट मंत्र्याचा दजा नव्हता. उद्धवरावदादा शवरोधीपक्ष नेते झाल्याचे िहरी पाढंरपेिीना खपले 
नाही. त्यावळेी आचायग अत्र्यानंादेखील उद्धवरावदादाचं्या कतृगत्वाबद्दल िकंा वाटली. ते म्हिाले,”ज्यानंा 
धड कपडे घालता येत नाहीत ते महाराष्ट्राचे प ढारीपि करायला शनघाले आहेत.” पि संय क्त महाराष्ट्र 
चळवळीमधील उद्धवरावाचंी झ ंजारवृत्ती आशि शवधानसभेत शवरोधी पक्षनेतेपदी भाईनी सत्ताधाऱयाचंी 
केलेली कोंडी पाहून आचायग अते्र याचंी िकंा फोल ठरली. ते उद्धवरावाचे चारं्ले शमत्र बनले. प ढे 
उद्धवरावानंा त्यानंी मानाने वार्शवले. कग्गे्रसने तर उद्धवरावदादाचं्या शवरोधी नेते पदाचे म क्त कंठाने 
कौत क केले. त्याचं्यामते शवरोधी पक्षाची उंची उद्धवरावजीम ळे एक इंचाने वाढली. 

 
संय क्त महाराष्ट्राची चळवळ ही महाराष्ट्राच्या राजकारिातील ऐशतहाशसक घटना. या चळवळीत 

कॉ. डारें्, आचायग अते्र, एस. एम्. जोिी आशि उद्धवराव पाटील याचें नेतृत्व उजळून शनघाले. सन १९६०  



 
            

मध्ये म ंबईसह संय क्त महाराष्ट्राचा मंर्ल कलि जरी शदल्लीहून यिवतंराव चव्हािानंी आिला असला तरी 
त्या यिात इतर शवरोधी नेत्याप्रमािे उद्धवरावाचा वाटा द लगक्ष करण्यासारखा म ळीच नव्हता. 

 
सन १९६२ च्या लोकसभा शनवडि कीत उस्मानाबाद मतदार संघातून भाई उद्धवराव पाटील यानंी 

ि.ेका. पक्षातफे उमेदवारी अजग भरला. त्याचं्या शवरोधात कग्गे्रसचे त ळिीराम पाटील उभे होते. या लढतीत 
भाई उद्धवरावदादा पराभतू झाले. या पराभवाने ते म ळीच खचले नाहीत. शनराि तर म ळीच झाले नाहीत. 
की त्यानंी आपले लोक चळवळीचे कामही बंद केले नाही. शनवडि काच्या जय पराजयात त्याचंी वृत्ती आशि 
वार्ि ं स्स्थतप्रज्ाला िोभेल असेच होते. शनवडिूक हरल्यानंतर ि.ेका. पक्षाच ं काम करीत करीत ते 
स्वतःच्या ितेीवर जाऊन अक्षरिः ितेीत काम करायचे. स्वतःच्या ितेात नारं्र हाकण्यातही त्यानंी 
कमीपिा मानला नाही. 

 
ितेकरी कामर्ार पक्षाचे तत्त्वशधशष्ठत राजकारि करताना भाई उद्धवरावानंी आपल्या म दे्दसूद आशि 

सडेतोड भाषिानंी सत्ताधाऱयानंा सळो की पळो करून सोडले पि त्याचं्या या शवरोधात त्यानंी सत्ताधारी 
पक्षातील मंडळीबद्दल ित्रूत्वाची भावना कधीच बाळर्ली नाही. त्याचं्या स्वभावात पशहल्यापासून ऋज ता 
आशि मादगवता होती. राजकारि करताना मािसे तोडण्याची त्यानंी कधीच चूक केली नाही. वैयशक्तक 
मतै्रीत कधी अडसर येऊ शदला नाही. त्याम ळे सत्ताधारी पक्षातही त्याचें अनेकािंी जवळचे आशि 
शजव्हाळ्याचे संबधं होते. हे शमत्रत्वाचे संबंध त्यानंी राजकारिाच्या चौकटीबाहेरही कसोिीने साभंाळले. 
त्याम ळेच ६२ ची लोकसभेची शनवडिूक हरल्यानंतर त्यानंा पक्षाने शदल्लीच्या राज्यसभेसाठी उभे केले. 

 
राज्यसभेसाठी ना. यिवतंराव चव्हािानंी शरपस्ब्लक पक्षाचे ब.ॅ राजाभाऊ खोब्रार्डे यानंा शनवडून 

देण्याच ंआवाहन केलं असतानाही सत्ताधारी कग्गे्रस पक्षातील आमदारानंी शवरोधी पक्षाचे उमेदवार भाई 
उद्धवराव पाटील यानंा मते देऊन राज्यसभेवर शनवडून शदले. राज्यसभेवर शनवड झाल्याबद्दल त्याचें 
अशभनंदन करिारी सभा बािीत पन्नालाल स रािानंी आयोशजत केली होती. आजूबाजूच्या ताल क्यातून या 
सभेला प्रचंड जनसम दाय जमला होता. या सभेत बोलताना उद्धवराव दादा राज्यसभेच्या शनवडि कीबद्दल 
म्हिाले, “ही शनवडिूक झाली असे वाटलेच नाही. ना जीपचा धडधडाट, ना खकािा. म ंबईत आमदार 
शनवासात शनवातं राशहलो. कधी र्िपतरावाचं्या तर कधी एसेम पाटलाचं्या खोलीत. इतर आमदारानंा 
घेऊन ते येत. ओळख करून देत. चहा शपता शपता ते सारं्त,“दादा त म्ही काळजी करू नका. सर्ळे 
शबनबोभाट होऊन जाईल.” आशि तसेच झाले. द पारी बारा वाजता मतदान संपले आशि दोन वाजता 
शनकाल जाहीर! या त मच्या पठ्ठ्ठ्याला त्या आमदारानंी थेट शदल्लीला पाठवले. आता आपल्या ितेकऱयाचं ं
द खि ंदेिाच्या चावडीवर माडंीन बघा.” 

 
भाई उद्धवरावजी सन १९६४ ते ६६ या काळात खासदार होते. त्याचं्या कायगकतृगत्वास शदल्लीला 

व्यापक के्षत्र लाभले. तेथेही त्यानंी आपल्या अभ्यासू वृत्तीची, सडेतोड वकृ्तत्वाची आशि र्ोरर्रीबाचं्या 
शहताच्या कायगप्रिालीची च िूक दाखशवली. 

 
सन १९६७ ची शवधानसभेची शनवडिूक भाई उद्धवरावानंी उस्मानाबाद मतदार सघंातून ि.ेका. 

पक्षाचे अशधकृत उमेदवार म्हिून लढशवली. सत्ताधारी कग्गे्रस पक्षाचे श्री. शकसनराव सम दे्र त्याचें प्रशतस्पधी 
होते. शनवडिूक अटीतटीची झाली. त्यात भाई उद्धवराव शनवडून आले. भाई उद्धवराव शवरोधी पक्ष सदस्य 
असूनही सन१९६८ साली प्रथमच लोकलेखा सशमतीचे अध्यक्षपद त्याचं्याकडे चालून आले. हा त्याचं्या 



 
            

समतोल आशि न्यायी वृत्तीचा र्ौरवच झाला असे म्हिाव ेलारे्ल. याच काळात शवरोधी पक्षानंी बेळर्ावं, 
कारवार आदी सीमा भार् महाराष्ट्रात सामील करण्यासाठी संपूिग महाराष्ट्र सशमतीचे र्ठि केले. या 
सशमतीच्या अध्यक्षपदी भाई उद्धवरावाचंी शबनशवरोध शनवड झाली. म्हैसूर राज्यातील मराठी भाशषक प्रदेि 
महाराष्ट्राला शमळण्याचा प्रश्न अनेक वष े शभजत पडला होता. उद्धवरावानंी सीमाप्रश्नाची ऐशतहाशसक 
चळवळ उचलून धरली. कॉ. व्ही. डी. शचतळे, दत्ता देिम ख, एस्. एम. जोिी आशि उद्धवरावदादानंी या 
प्रश्नावर जीवाचे रान केले. 

 
संपूिग महाराष्ट्र सशमतीचे नेते म्हिून भाई उद्धवरावानंी केलेली कामशर्री अशवस्मरिीय ठरली. 

सन १९६७ साली कोल्हापूर त्याचं्या नेतृत्वाखाली भरलेल्या शवराट सीमा पशरषदेत ‘महाजन अहवाल सप्त 
पाताळात र्ाडा’ हा संदेि सीमावाशसयानंा शदलासा देिारा होता. उद्धवरावानंी या सशमतीच्यावतीने सीमा 
भार्ात ‘साराबंदी’ हा ऐशतहाशसक लढा संघशटत करून डी. एस्. पी. ल ईसला पळती भ ई थोडी करून 
सोडली होती. लक्षावधी सीमावाशसयाचंी अंतःकरिे भाई उद्धवरावानी आपल्या झ ंजार वृत्तीने काबीज केली 
होती. पि हा सीमाप्रश्न स टल्याचे त्यानंा पहाता आले नाहीच. 

 
सन १९७२ च्या शवधानसभा शनवडिूकीत भाईनी त्याचंा नेहमीचा उस्मानाबाद मतदार संघ सोडून 

पराडंा-भमू मतदार संघातून शनवडिूक लढशवली. कग्गे्रसतफे वािीचे अरुिोजीराव देिम ख तर शरपस्ब्लक 
पक्षातफे पराडं्याचे ॲड. वास देवराव उफग  नानासाहेब देिम ख त्याचं्या शवरोधात ते लढा देत होते. या शतरंर्ी 
लढतीत परंड्याच्या स्थाशनक उमेदवार नानासाहेबाचें पारडे जड झाले. ते शनवडून आले, उद्धवरावदादा 
पराभतू झाले. तरी नानासाहेबाबद्दलचा मनाचा प्राजंळपिा आशि मोठेपिा एका प्रसंर्ाने शसद्ध झाला. 
शनवडिूकीच्या शनकालानंतर प्रवासात उद्धवराव  आशि नानासाहेबाचंी भेट रेल्वचे्या डब्यात झाली. तेव्हा 
उद्धवरावानंी नानासाहेबाचंा हात आपल्या हातात घेतला आशि ते म्हिाले, “नानासाहेब, शनवडि कीत 
व्यक्तीर्त टीका केली ती केवळ कायगकत्यांच्या आग्रहाम ळे. अन्यथा माझ्या तत्त्वात ते बसत नाही.” हा 
उद्धवरावाचंा प्राजंळपिा ऐकून श्री. नानासाहेब देिम ख सदर्शदत झाले. उद्धवरावाबंद्दल पूवी 
नानासाहेबाचं्या मनात असलेला आदर शद्वर् शित झाला. 

 
बहात्तरच्या शनवडिूकीत पराभतू झाल्यानंतर शवधान पशरषदेच्या आमदार मतदार संघातील 

शनवडि कीच्या शनशमत्ताने उद्धवराव कग्गे्रसच्या एका माजी मंत्र्याला भेटले. बोलता बोलता त्या मंत्र्यानंी 
दादानंा प्रश्न केला. 

 
“त म्ही उस्मानाबाद मतदार संघ सोडून परंडा-मतदार संघात का रे्लात?” 
 
“त मच्या पक्षाची लाटच अिी होती की, मी उस्मानाबादहूनही पडलोच असतो.” उद्धवराव 

उत्तरले. 
 
“असे नव्हते दादा”, मंत्री बोलू लार्ले. “मी आता मंत्रीमंडळात नाही. तेव्हा र् प्ततेच ं बंधन 

माझ्यावर नाही. म्हिून सारं्तो की, सी. आय्. बी. चा शरपोटग असा होता की त म्ही उस्मानाबादहून शनवडून 
आला असता.” 

 
“त्याम ळे असा काय फरक पडला असता?” उद्धवरावजींचा प्रतीप्रश्न. 



 
            

“उद्धवरावजी,” माजी मंत्री स्पष्टीकरि देऊ लार्ले, “मी मंत्रीमंडळात नाही, याचे मला द ःख 
नाही पि त म्ही शवरोधात नाही याचे मला द ःख आहे. मी त मची सभार्ृहातील महत्त्वाच्या शवषयावरील 
भाषिे ऐकून प्रभाशवत झालो. अिी अभ्यासपूिग व रोखठोक भाषिे ठोकिारा आमच्या सभार्हृात आहे का 
कोिी? सभार्हृातील त मची एकेक भाषिे आमच्या कॅशबनेटचे शवषय होते. ताशत्त्वक आशि वैधाशनक 
लढाईतील ती आम्हाला आव्हाने असायची. रे्ल्या वीस वषापासून त मच्यावर सतत प्रयोर् करूनही काही 
उपयोर् झाला नाही. पि त मची मात्र शवचाराचंी संघटनात्मक प्रकवा वैधाशनक आघाडीवरील लढ्याची धार 
जरास द्धा बोथट झाली नाही. तडजोडीचा शवचारस द्धा कधी त म्हाला शिवला नाही आशि त्याचे रहस्य त म्ही 
कधी स्वतःच ंव्यक्तीर्त काम घेऊन आला नाहीत, यात आहे.” 

 
बह जन समाजाच्या कल्यािासाठी तत्त्वशनष्ठ राहून सतत प्रामाशिकपिे काम करिाऱया 

उद्धवरावसारख्या नेत्याला काम नाही, अस ंकधीच होत नाही. र्शरबी, अज्ान आशि द ःखं हीच त्यानंा 
कामाला लावत असतात. मर् ते शनवडि कीत शवजयी होऊन आमदार असोत प्रकवा पराभतू होऊन 
लोकचळवळीत असोत. त्यानंा क ठल्याही पदाची, सते्तची अपेक्षा नसते. भाई उद्धवरावजी अिा प्रकारच्या 
लोकनेत्यापैकी एक चकाकिारा शहरा होते. म्हिूनच ७२ च्या शवधानसभेच्या शनवडि कीत त्याचंा पराभव 
झाला तेव्हाही काही पदे त्याचं्याकडे चालत आली. ७१-७२ च्या द ष्ट्काळ शनवारि सशमतीच्या सदस्यपदी 
िासनाने त्याचंी नेमिूक केली होती. द ष्ट्काळ शनवारि सशमतीमधील त्याचं ंकाम खूपच बोलकं ठरलं. 
त्याचप्रमािे िासनाने भाई उद्धवराव याचंी सन १९७३ मध्ये राज्यस्तरीय भशूवकास बँकेच्या संचालकपदी 
सन्मानाने नेमिूक केली होती. त्यानंी तेथे सन १९७७ पयंत जे काम केले, ते ितेकऱयाचं्या जीवनाला एक 
नव ेवळि देिारे ठरले. तो इशतहास शजतका नाट्यपूिग आहे शततकाच तो बँप्रकर् के्षत्राला मार्गदिगक ठरला 
आहे. 

 
भाई उद्धवराव पाटील याचं्या भशूवकास बँकेच्या संचालकपदाच्या कायगकाळातच पंतप्रधान श्रीमती 

इंशदरा र्ाधंीनी देिात आिीबािी प कारली. शवरोधी पक्षातील लोकाचंी धरपकड स रू झाली. 
उद्धवरावानंाही अटक व्हावी, अिी उस्मानाबाद शजल्ह्यातील कग्गे्रस नेते मंडळीची इच्छा होती. त्यासाठी 
काहींनी र्ोपनीय पते्र पाठशवली. तर काहींनी शजल्हाशधकाऱयानंा तोंडी सूचना शदल्या. भाई उद्धवराव 
नेहमीप्रमािे ि.े का. पक्षाची शिबीरे घेत होते. आपले शवचार माडंत होते. तसेच भशूवकास बँकेचे संचालक 
म्हिून कामही पाहत होते. अखेर उस्मानाबाद शजल्हाशधकाऱयाऐवजी सोलापूर शजल्हाशधकाऱयानंी त्यानंा 
पकडले. त्यावळेी  उद्धवराव सोलापूरी एका बैठकीला उपस्स्थत होते. त्यानंा त्या काळात त रंुर्वासही 
सोसावा लार्ला होता. 

 
आिीबािी संपल्यानंतर सन१९७७ मध्ये लोकसभेच्या मध्यावधी शनवडि का जाहीर झाल्या. देिात 

न कताच जनता पक्षाचा उदय झाला होता. महाराष्ट्रात ितेकरी कामर्ार पक्ष हा जनता पक्षाचा सहयोर्ी 
पक्ष होता. मा. श्री. उद्धवरावजी पाटील यानंी ितेकरी कामर्ार पक्षाचे उमेदवार म्हिून लातूर लोकसभा 
मतदार संघातून शनवडिकू लढशवण्याचे ठरशवले. लरे्च त्यानंी भशूवकास बँकेच्या संचालकपदाचा 
राजीनामा शदला. संचालक म्हिून वापरायला शमळालेली र्ाडी (कार) बँकेकडे स पूदग केली. आशि खाजर्ी 
र्ाडीने उमेदवारी अजग भरण्यासाठी ते लातूरला शनघाले. जाताना अजग भरताना भरावयाच्या शडपॉशझटचीही 
रक्कम त्याचेंकडे नव्हती. पि उस्मानाबाद ते लातूर या प्रवासात र्ावोर्ावच्या लोकानंी न मार्ता र्ाडी 
थाबंवनू दादानंा पैसे शदले. लातूरला आले त्यावळेी  नोटानंी त्याचें शखसे भरले होते. 



 
            

या लोकसभेच्या शनवडि कीत भाई उद्धवराव पाटील याचं्या शवरोधात कग्गे्रसचे श्री. पी. जी. 
पाटील हे उभे होते. ते उदर्ीर भशूवकास बँकेचे संचालक तर होतेच पि उदर्ीरच्या िकै्षशिक संस्थेिीही 
संबंशधत होते. पि आिीबािीम ळे लोक कग्गे्रस पक्षावर नाराज होते. त्याम ळे या शनवडि कीत मा. भाई 
उद्धवराव पाटील अपेके्षप्रमािे शवजयी झाले. आशि खासदार म्हिून शदल्लीला रे्ले. त्यावळेी श्री. एस्. एम्. 
पाटील हे महाराष्ट्र जनता पक्षाचे अध्यक्ष होते. शदल्लीला जनता पक्षाचे मंत्रीमंडळ बनू लार्ले तेव्हा एस. 
एम. जोिी यानंी उद्धवरावानंा कें द्रात मंत्री होण्याची र्ळ घातली. त्याचं्याकडे कृषी खाते देण्याचीही तयारी 
दाखशवली. पि सात-आठ खासदाराचं्या संख्याबळावर मंत्री होऊन आपि सते्तत सामील झालो तर 
तळार्ाळातील पक्ष कायाकडे द लगक्ष होईल. पक्षप्रर्तीस पायबंद बसेल, ही कारिे नमूद करून त्यानंी ही 
मंत्रीपदाचा देकार शवनम्रपिे नाकारला. या त्याचं्या शनिगयात सत्ता शमळवनू देिारा पक्ष वाढला पाशहजे हा 
उद्धवरावाचंा शवचार होता. 

 
खासदार म्हिून भाई उद्धवराव पाटील शदल्लीला रे्ले. एकदा संसद भवनाच्या सेंरल हॉलमध्ये 

बीडचे खासदार रामरावजी आवरर्ावकरबरोबर ते चहापानाच्या शनशमत्ताने र्प्पा मारीत बसले होते. 
त्यावळेी मा. ना. यिवतंरावजी चव्हाि त्याचेंजवळ आले. त्यानंी उद्धवरावदादाचंी आप लकीने चौकिी 
केली. आशि उद्धवरावाचंा शनरोप घेताना ते म्हिाले, “उद्धवरावजी त म्ही खूप काम करता परंत  
महाराष्ट्राला त मच्या कामाची योग्य ओळख होत नाही. त्यासाठी त म्ही प ण्याम ंबईसारख्या शठकािी येऊन 
स्थाईक झाले पाशहजे. म्हिजे त मच्या कायाचे योग्य मूल्यमापन होईल.” 

 
हा सल्ला शकतीही चारं्ला असला तरी उद्धवरावदादानंी आपलं उस्मानाबादच ंघर काही सोडलं 

नाही. ग्रामीि भार्ातील जनतेिी जी नाळ जोडली रे्ली आहे ती त टू नये. हा त्याचंा घर न सोडण्यामार्चा 
हेतू. प ण्याम ंबईच्या लोकानंी आपल्या कायाच ंमूल्यमापन करण्यापेक्षा ग्रामीि भार्ातील जनतेनं ते कराव.ं 
अस ं त्यानंा वाटत असे. म्हिूनच त्यानंी चालत आलेली सत्ता नाकारली. आशि स्वाशभमान जोपासला. 
आपल्या पक्षावरील, पक्षाच्या तत्त्वज्ानावरील आशि र्ोरर्रीबाचं्या शहतासाठी कायगरत राहण्यावरील 
आपली शनष्ठा त्यानंी कधीच िबशलत होऊ शदली नाही. िाहीर ल शधयानंी याचं्या कशवतेतील 

 
“न म ंह छ पाके जीओ, और न सर झ काके शजओ 
र्मोंका दौरभी आये तो म स्क राके शजओ” 
 
या काव्यपंक्तीतून व्यक्त होिारं त्याचं ं जीवन संघषगमय, द ःखमय असलं तरी ते हसत हसत 

स्वाशभमानाने जर्ले! 



 
            

           
 

।। गोवा मुक्ती सांग्राम आनि भाई उद्धवराव पाटील ।। 
 
सन १९५४ सालातील ज लै-ऑर्स्ट मधील एक शदवस. वतगमानपत्रातील एका बातमीने भाई 

उद्धवराव पाटील एकदम आनंशदत आशि उते्तशजतही झाले. पोत गर्ींजाचं्या ताब्यात असलेलं दादरा आशि 
नर्रहवलेी भारतीय राष्ट्रवादी तरुिानंी चळवळ करून म क्त केलं होतं. हीच ती बातमी. या बातमीनं 
त्याचं्या मनाच ंशवचारचक्र शफरू लार्लं. 

 
‘ज्याचं्या राज्यावर सूयग कधी मावळत नाही’, असं मानलं जायच,ं अिा शब्रशटिाचंी भारतातील 

राजवट संपशवण्यात आली. भारत स्वतंत्र झाला. त्यानंतर हैद्राबाद म क्ती संग्राम झाला. जनतेनं शनजामाच्या 
शवरुद्ध अप्रहसक सत्याग्रह केला. अनेकानंी भशूमर्त राहून रझाकाराबरोबर प्रािपिाने लढा शदला. त्यात 
आपि सहभार्ी होतो, ही भाग्याची र्ोष्ट! अिा तऱहेने लोक चळवळीने हैद्राबादच्या शनजामी राज्यावर भारत 
सरकारने पोलीस ॲक्िन घेण्याची पाश्वगभमूी तयार केली. आशि पोलीस ॲक्िन होऊन शनजामाला िरि 
यायला भार् पाडलं आशि हैद्राबादच ंशनजामाच ंराज्य भारतात शवशलन झालं. 

 
अस ंझालं तरी भारताच ंस्वातंत्र्य अपूिगच होतं. इंग्रज भारतात येण्यापूवी फ्रें च आशि पोतूगर्ीजानंी 

अन क्रमे पग्डेचरी आशि र्ोवा येथे आपल्या वसाहतवादी राजवटी स्थापन केल्या होत्या. त्या वसाहती 
अजूनही पारतंत्र्यात शखचपत पडल्या होत्या. त्यावर भारत सरकारने आपला हक्क असल्याचे सारं्ायला 
स रवात केली. फ्रें चानंी िहािपिा दाखवनू आपल्या ताब्यातील चंद्रनर्र, पग्डेचरी, काशरकल, माहे आशि 
यानाम या वसाहती िातंतेच्या मार्ाने वाटाघाटी करून स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर थोड्याच काळात भारत 
सरकारच्या ताब्यात शदल्या पि पोतूगर्ीज सरकारच्या बाबतीत मात्र अर्दी उलटा अन भव येत होता. 

 
पोतूगर्ालचा ह क मिहा अन्तोशनओ सालाझार याने र्ोवा, दीव आशि दमि हे पोतूगर्ालचे अशवभाज्य 

प्रातं असल्याची ताठर भशूमका १९५१ मध्ये जाहीर केली. या पाश्वगभमूीवर म ंबई शवभार्ातील काही र्ोवकेर 
भारतीय राष्ट्रवाद्यािी जाऊन शमळाले. ज लै-ऑर्स्ट १९५४ मध्ये त्यानंी पोतूगर्ीज अंमलाखालील दादरा व 
नर्रहवलेी या प्रदेिावर चाल केली. चळवळ करून तेथील पोतूगर्ीज िासन उलथून टाकले. ते प्रदेि म क्त 
केले. पंशडत नेहरंुनीही ते प्रदेि स्वतंत्र झाल्याचे अशधकृतपिे घोशषत केले. र्ोवा म क्ती संग्रामातील दादरा 
व नर्रहवलेीची म क्तता महत्त्वाची ठरली. या बातमीवरच भाई उद्धवराव प्रचतन करत होते. 

 
र्ोवाम क्तीसाठी हैद्राबाद म क्तीसंग्रामाचा आदिग भारतीय राष्ट्रवादी आशि भारत सरकार याचंाप ढं 

होता. हैद्राबाद म क्तीसंग्रामाप्रमािे लोकानंी सत्याग्रहाच्या मार्ाने तसेच भमूीर्त राहून चळवळ केली 
पाशहजे. पोतूगर्ीज सरकारला सळो की पळो करून टाकले पाशहजे. म्हिजे भारत सरकारला र्ोवा 
म क्तीसाठी लष्ट्कर पाठवनू कायगवाही करता येईल. दादरा आशि नर्रहवलेीच्या यिाम ळे महाराष्ट्रातील 
लोकाचंा आशि र्ोव्यातील स्वातंत्र्यवादी जनतेचा आत्मशवश्वास वाढला होता. त्यासाठी चळवळ स रू व्हावी 
आशि आपिही या नव्या चळवळीत सहभार्ी व्हायला पाशहजे असा आमदार भाई उद्धवराव पाटलानंी 
मनोमन शनियही केला. स्वातंत्र्य, समता आशि बंध ता प्रस्थाशपत करू पाहिाऱया क ठल्याही चळवळीत 
झोकून द्यायला तरुि उद्धवराव नेहमी तयारच असत. 



 
            

र्ोव्यातील पोतूगर्ीज राजवटीचा, र्ोवाम क्ती संग्रामाचा आशि त्यातील भाई उद्धवराव पाटील 
याचं्या सहभार्ाचा इशतहास येथे संके्षपाने देत आहे. 

 
र्ोवा िहर हे प्रहदू दंतकथेतील आशि इशतहासातील प्रशसद्ध िहर. या िहराचा प रािात र्ोव,े 

र्ोवाप री आशि र्ोमंत असे उल्लेख असलेले हे िहर. कदंब राजघराण्याने द सऱया ितकापासून चौदाव्या 
ितकाच्या स रुवातीपयंत येथे राज्य केले. त्यानंतर र्ोव्यावर शवजयनर्रच्या राजाने, बहामनी राजाने राज्ये 
केली. याच काळात सन १४४० मध्ये ज ने र्ोव े उभारले रे्ले. प ढे शवजापूरचा म स्लीम राजा य स फ 
आदीलिहाने र्ोव्यावर आपला हक्क प्रस्थाशपत केला. नेमके त्याचवळेी पोतूगर्ीज भारतात आले. आशि 
१५१० मध्ये पोतूगर्ीज सरदार अल्ब ककग  याचं्या नेतृत्वाखाली य द्ध करून पोतूगर्ीजानंी र्ोवा हस्तर्त केला. 
प ढे त्यानंी दीव, बेटही शवकत घेतले आशि १८७० साली मराठ्याकडून दमि व नर्रहवलेी शमळशवले. या 
काळात र्ोवा हे महत्त्वाचे िहर र्िले जायचे. भारतातील म स्लीम याते्रकरू येथूनच मके्कला जायचे. हे 
िहर व्यापाराचे आशि म ख्यतः घोडे बाजाराचे प्रम ख कें द्र होते. 

 
पोतूगर्ीज सत्ता ज लमी आशि धमांध! या िहराने प्रहदू व म स्लीमराजे पाशहले होते. त्यात या 

पोतूगर्ीज राजाची भर पडली. शििन धमाशभमानी राज्यकत्या पोतूगर्ीजाचंी दडपिाही करून या प्रदेिातील 
लोकानंा धमांतर करायला भार् पाडले. या ज लमी सते्तशवरुद्ध १८५२ साली र्ोव्यात दीपाजीराजे आशि 
त्याचं्या भाईबधंानी पोतूगर्ीजाशवरुद्ध बंडाचा झेंडा फडकावला होता. पि ते बंड पोतूगर्ीजानंी बळाचा वापर 
करून मोडून काढले. त्यानंतर िभंरेक वषे र्ोव्यात पोतूगर्ीजाचंी सत्ता शनरंकूि राशहली, असे असले तरी 
र्ोवकेरानंी आपली भारतीय संस्कृती जतन केली. शनसर्ग-सौंदयाने नटलेल्या र्ोव्यात पारतंत्र्यातही 
साशहत्य, संर्ीत आशि कलाचंी जोपासना उत्तम प्रकारे केली रे्ली. 

 
र्ोव्यात स्वातंत्र्याची स प्त स्वरुपात आकाकं्षा होतीच. पोतूगर्ीज राजवटीत या आकाकें्षचा थोडा जरी 

अशवष्ट्कार झाला तरी तो शनदगयपिे दडपून टाकला जाई. सन १९४६ मधील जून मशहन्यात डॉ. राम मनोहर 
लोशहया र्ोव्यात आले. त्यानंी र्ोव्यातल्या जनतेच्या मनात स्वातंत्र्याचे अंर्ार फ लशवले. महात्माजींच्या 
सत्याग्रहाच्या मार्ाने जाऊन र्ोव्यात स्वातंत्र्यसंग्राम स रू झाला पाशहजे. त्यानंी शदलेल्या संदेिाने र्ोव्यात 
नव ेचैतन्य सळसळू लार्ले. 

 
भारत स्वतंत्र झाल्यावर भारत सरकारने र्ोवा, दीव, दमि या प्रदेिावर आपला हक्क साशंर्तला. 

पि सालाझारने त्याकडे द लगक्ष केले. भारतीय राष्ट्रवाद्यानंी आशि र्ोवकेरानंी र्ोवाम क्ती चळवळ स रू केली 
आशि सन १९५४-५५ च्या स माराला र्ोवा म क्ती हा भारतात एक ज्वलंत प्रश्न बनला. महाराष्ट्रातून 
शनःिस्त्र स्वातंत्र्यपे्रमी नार्शरक र्ोव्यात जाऊन सत्याग्रह करू लार्ले. ‘घराघरातून एक प कार। र्ोव ेसोडून 
चल सालाझार।’ या घोषिा र्ोव्यात द मद मू लार्ल्या. १५ ऑर्स्ट १९५४ रोजी भारताच्या स्वातंत्र्यशदनी 
र्ोव्यात जाऊन सत्याग्रह करण्यात आले. त्या चळवळीत सौ. स धाताई जोिी, नानासाहेब र्ोरे, शिरुभाऊ 
शलमये, भाई वैद्य, आत्माराम पाटील, कॉ. राजाराम पाटील, मध  शलमये, मध  दंडवते, क्राशंतप्रसह नाना 
पाटील आशि भाई उद्धवराव पाटील याचंा शविषे उल्लखे करावा लारे्ल. 

 
पोतूगर्ीज सते्तिी अखेरचा संघषग करण्यासाठी सत्याग्रहीनी १९५५ मध्ये जोरदार मोहीम आखली. 

त्याकशरता पूवगतयारी म्हिून भारत सरकारने र्ोव्याची कोंडी करावी अिी त्यानंी मार्िी केली. त्याला 



 
            

प्रशतसाद म्हिून नेहरंुनी शदल्ली येथील पोतूगर्ीज वशकलात पोतूगर्ालने बंद करावी, असे सालाझाराला 
कळवले आशि र्ोव्याकडील रेल्व ेवाहतूक बंद केली. 

 
१५ ऑर्स्ट १९५५ या स्वातंत्र्यशदनी कॉ. शचतळे याचं्या नेतृत्वाखाली र्ोव्यात साम दाशयक सत्याग्रह 

करण्याच ं ठरले. देिाच्या कानाकोपऱयातून आत्मसमपगि भावनेने सत्याग्रहींच्या त कड्या जात होत्या. 
त्यावळेी भाई उद्धवराव पाटील यानंी महाराष्ट्रातून, मराठवाड्यातून आशि कोल्हापूर शवभार्ातून अिा 
सत्याग्रहीच्या त कड्या तयार करून त्या र्ोव्याकडे पाठशवण्याची जबाबदारी स्वीकारली. त्यासाठी त्यानंी 
सभा, पशरषदा आशि व्यशक्तर्त पातळीवर चचा या माध्यमातून र्ोव्यात सत्याग्रह करायला लोकानंा तयार 
करण्यासाठी जीवाचे रान केले. महत्त्वपूिग काम केले. त्याचं्या सरळ, सोप्या आशि शततक्याच ज्वलंत 
वािीत कायगकत्यांना सत्याग्रहात खेचून आिण्याचे सामथयग होते. त्यानंीही सत्याग्रहीच्या एका त कडीचे 
नेतृत्व केले पि त्यानंा द दैवाने र्ोवा हद्दीत प्रविे करायला पोतूगर्ीज पोलीसानंी मज्जाव केला. 

 
१५ ऑर्स्टचा हा साम दाशयक सत्याग्रह भव्य होता पि त्या सत्याग्रहीवरही पोतूगर्ीज पोलीसानंी 

लाठीहल्ला आशि र्ोळीबार केला. आतापयंतच्या र्ोवाम क्ती संग्रामात शनःिस्त्र सत्याग्रहीवर केलेल्या लाठी-
फादंी हल्ल्यात व र्ोळीबारात स मारे १२१ भारतीय ह तात्मे झाले. तर हजारो सत्याग्रही जखमी झाले. प ढे 
पोतूगर्ीज लष्ट्करी कोटाने नानासाहेब र्ोरे आशि शिरुभाऊ शलमये यानंा दहा दहा वषांची त रंुर्वासाची 
शिक्षा ठोठावली. 

 
भाई उद्धवराव पाटील या चळवळीबद्दल, सालाझारच्या कू्ररपिाबद्दल आशि र्ोळीबारात ह तात्मा 

झालेल्या सत्याग्रहीबद्दल खूप शवचार करायचे. द ःखी होऊन. सालाझार राजवटीवर शचडून जाऊन. 
थोडीतरी न्यायब द्धी असलेल्या इंग्रजाशवरुद्ध र्ाधंीजींनी सत्याग्रह करिे ठीक होते पि कू्रर, मगू्रर, रानटी 
आशि अहंमन्य पोतूगर्ीज राजा सालाझार याच्या शबनडोक सरकारप ढं सत्याग्रह करिं म्हिजे प्रभतीवर डोकं 
आपटून घेण्यासारखंच होतं. अिा सरकारला अप्रहसेची भाषा समजत नसते. त्याला सिस्त्र लढ्याचंीच 
भाषा समजत असते. दादरा आशि नर्रहवलेी भार् भारतीयानंी लढून ताब्यात घेतल्यावर सालाझारने काय 
केले? हैद्राबादच्या शनजामाशवरुद्ध पोलीस ॲक्िनची कायगवाही केली. तेव्हा शनजामाला िरि यावचे 
लार्ले ना! तिीच त्वरीत लष्ट्करी कायगवाही भारत सरकारने करून र्ोवा स्वतंत्र केला पाशहजे. त्यासाठी 
सत्याग्रहीचे प न्हा बळी देण्याची र्रज नाही. असे भाई उद्धवराव पाटलाचें स्पष्ट मत होते. अिा मताचे 
दडपिही भारत सरकारवर वाढू लार्ले होते. त्याम ळेच भारत सरकारनेही सत्याग्रहींना प न्हा र्ोव्यात 
जाण्यास बंदी घातली. त्याम ळे १५ ऑर्स्ट १९५५ नंतर र्ोवा म क्तीची चळवळ थंड झाली. 

 
र्ोवा म क्ती िातंतेच्या मार्ाने वाटाघाटीद्वारे व्हावी हे नेहरंुचे धोरि. त्यास सालाझारचा िून्य 

प्रशतसाद. अमेशरकाशद पाशिमात्य राष्ट्रे पोतूगर्ीजाचं्या बाजंूची, तर आशफ्रका-रशिया आशद साम्यवादी राष्ट्र े
भारताला साथ देिारी. आशफ्रकेतील काही देिानंाही पोतूगर्ीज वसाहतीवादी सरकार पासून म क्तता हवी 
होती. पंशडत नेहरंुच्या वसाहतवाद शवरोधी धोरिाची र्ोवा प्रश्नात कसोटीच लार्िार होती. 

 
सन १९५५ च्या अखेरीस शनकीता क्र िेव्ह आशि शनकोलाय ब ल्र्ाशनन हे रशियन नेते भारत भेटीला 

आले. त्यानंी नेहरंूची वसाहतवाद शवरोधाची तळी उचलून धरली. ‘र्ोवा प्रश्नाबाबत सोस्व्हएत भारताला 
शनःसशंदग्ध पाठींबा देईल’ हे त्यानंी उघडपिे जाहीर केले. त्यावळेचे संरक्षिमंत्री श्री. व्ही. के. कृष्ट्िमेनन 
यानंी र्ोव्यात लष्ट्करी कायगवाही करण्याचा तास्त्वक शनिगय घेण्यात सन १९५७ साली प ढाकार घेतला. 



 
            

तरीही आतंरराष्ट्रीय राजकारिात भारताची छी : थू : होऊ नये म्हिून नेहरू लष्ट्करी कायगवाही करायला 
धजत नव्हते. पि लष्ट्करी कायगवाही करण्याबाबत त्याचंी मानशसक तयारी होऊ लार्ली होती. कारि 
िातंतेच्या मार्ाने वाटाघाटी करून र्ोवा प्रश्न सोडशवण्याचे नेहरंूचे सारे प्रयत्न पोतूगर्ीज सरकारने हािून 
पाडले होते. 

 
“र्ोवा, दीव, दमि हे पोतूगर्ीज स्वाशमत्वाखालील प्रदेि स्वयंिाशसत नाहीत प्रकवा ते पोतूगर्ालचे 

प्रातंही नाहीत. तर ते प्रदेि म्हिजे पोतूगर्ालच्या वसाहती आहेत” अिा अथाचा शनिगय संय क्त राष्ट्र संघाने 
एका ठरावाद्वारे १५ शडसेंबर १९६० रोजी शदला होता. भारतास तो पोषकच होता. नेहरुच्या लष्ट्करी 
कायगवाहीला हा नैशतक पाप्रठबाच होता. तेव्हा नेहरूनी र्ोवा प्रश्न सोडशवण्यासाठी लष्ट्करी कायगवाहीशिवाय 
अन्य पयाय नसल्याचे सूचक उद र्ार काढले. 

 
या नेहरूच्या वक्तव्याने सालाझार शचडला. शडसेंबर १९६१ च्या प्रारंभी त्याने आपल्या र्ोव्यातील 

लष्ट्कराला स सज्ज राहण्याचा आदेि शदला. त्याशिवाय त्याने पोतूगर्ालचे बारा हजार सैशनक र्ोव्यात 
उतरशवले. त्याचं्या लष्ट्करी हालचाली संियास्पद होऊ लार्ल्या. शद.११ शडसेंबर १९६१ रोजी तर पोतूगर्ीज 
लष्ट्कराने दोंडा मार्ानशजक प्रहदी हद्दीत र्ोळीबार करून भारताची आर्ळीक केली. त्याम ळे भारताला 
लष्ट्करी कायगवाही करिे भार्च पडले. शदनाकं १७ शडसेंबर १९६१ रोजी सैन्यदल-प्रम ख मेजर जनरल 
कँडेथ याचं्या नेतृत्वाखाली र्ोव्यात लष्ट्करी कायगवाही स रू झाली. त्यानंी तीनच शदवसात पोतूगर्ीज 
लष्ट्कराला हैराि केले. शद. १९ शडसेंबर १९६१ रोजी पोतूगर्ीज लष्ट्कर पिजीत िरि आले. र्ोवा, दीव 
आशि दमि येथील पोतूगर्ीज सत्ता संपली. तो सारा प्रदेि भारताच्या ताब्यात आला. 

 
शदनाकं १८ शडसेंबर १९६१ रोजी पोत गर्ालने संय क्त राष्ट्रसंघाच्या स रक्षा सशमतीकडे र्ोव्याच्या 

संदभात भारताशवरुद्ध तक्रार केली. पाशिमात्य राष्ट्रानंी भारताला आक्रमक ठरवले. एवढेच नाहीतर 
अमेशरकेच्या नेतृत्वाखाली त्यानंी स रक्षा सशमतीप ढे भारत शवरोधी ठराव माडंला. पि सोस्व्हएत संघाने 
नकाराशधकार वापरून तो फेटाळला रे्ला. सोस्व्हएत सघं हा भारताचा खरा शमत्र असल्याचे जर्ाप ढे स्पष्ट 
झाले. 

 
साडेचारि ेवष ेपोतूगर्ीज अंमलाखाली भरडल्या रे्लेल्या र्ोवा, दीव आशि दमि हे प्रदेि स्वतंत्र 

झाले आशि भारतीय संघराज्यात सामील झाले. या घटनेने साऱया भारतीवासीयाबंरोबर भाई उद्धवराव 
पाटील याचें मन कतगव्यपूतींने स खावले. 
 
 
* 



 
            

          
 

।। भुदािाची चळवळ आनि भाई उद्धवरावाांचा नतला नवरोध ।। 
 
भारतीय समाजात कमालीची शवषमता आहे. त्याम ळे श्रीमंत अशधकाशधक श्रीमतं होतो आहे आशि 

र्रीब अशधकाशधक र्रीब होतो आहे. उद्योर्धंदे सारे  भाडंवलदार श्रीमंताच्या मालकीचे असल्याने तेथे 
काम करिाऱया कामर्ाराचें जीवन अशधकाशधक उध्वस्त होते आहे. म्हिून डाव्या शवचारसरिीच्या पक्षानी 
उद्योर्धंद्याचें राष्ट्रीयकरि करून ही शवषमतेची दरी कमी करण्याची िासनाला आव्हाने केली. चळवळी 
केल्या. उद्योर्धंद्याप्रमािेच जशमनीचे वाटपही शवषमच आहे. हजारो एकर जमीनी जशमनदाराचं्या 
मालकीच्या तर र्रीब ितेकऱयाकडे तीनचार एकर जमीन आशि ितेमजूर दशलत यानंा तर जशमनीचा पत्ता 
नाही. ह्या जशमनीचे न्याय तत्त्वावर प नगवाटप करण्याची मार्िी माक्सगवाद मानिाऱया पक्षानंी केली. ि.े का. 
पक्षानेही तीच मार्िी सतत लावनू धरली. भाई उद्धवराव पाटील यानंी जशमनदार आशि सावकारिाही 
शवरुद्ध लढे प कारून ितेकरी-ितेमज रावरील होिारे अन्याय कमी केले आहेत. म्हिूनच ‘कसेल त्याची 
जमीन’ हे घोषवाक्य घेऊन भाई उद्धवरावानंी ि.े का. पक्षातफे चळवळीला प्रारंभ केला. जशमनदाराचं्या 
हजारो एकर ितेावर अधगपोटी राहून वठेशबर्ारासारखे वार्शवले जािाऱया ितेमजूराचंी द ःखे कमी 
करण्याचा प्रयत्न केला. ‘कसेल त्याची जमीन’ या तत्त्वावर जशमनीचे समानतेच्या तत्त्वावर आधाशरत वाटप 
व्हाव,े असे उद्धवरावानंा वाटत असे. त्यास अनेक कारिे आहेत. जमीनदार आपल्या हजारो एकर जशमनीत 
स्वतः राबत नाही. तो ती जमीन ितेमज र वठेशबर्ारी लोकाकंडून अन्यायी पद्धतीने कसून घेतो. त्याम ळे 
भ केले िोशषत-शपडीत ितेमजूर अंतःकरि ओतून काम करू िकत नाहीत. त्याम ळे जशमनीतून जास्त 
उत्पादन येऊ िकत नाही. जशमनदाराचें इतर अनेक उद्योर्धंदे असतात आशि त्यातूनही प्रचंड फायदा ते 
शमळशवत असताना त्यानंा जशमनीची मालकी हवीच किाला? हे उद्धवरावाचें मत होते. 

 
‘कसेल त्याची जमीन’ हे त्याचें तत्त्व होते. भारताला स्वातंत्र्य शमळाल्यानंतर याच तत्त्वावर 

कम्य शनस्ट पक्षाने तेलंर्िात मोठी चळवळ उभारली. तेलंर्िातील काळे सावळे, वाळून रे्लेल्या शनष्ट्पिग 
काटक्या झालेल्या झाडासारखी िरीरे असलेल्या अधगनग्न आशि अधगपोटी लोकानंी या चळवळीत झोकून 
शदले होते. तेथील र्रीब कास्तकार ितेकरी यानंी नारं्राला लाल बावटा व खादं्याला बंदूक अडकवनू या 
प्रश्नावर जशमनदाराशवरुद्ध लढत शदली होती. प ढे या लढ्याला प्रहसक रूप आले. जशमनदाराचं्या 
धान्याची-संपत्तीची ल टालूट होऊ लार्ली. जमीनदारावर िसे्त्र उर्ारली जाऊ लार्ली. प्रसंर्ी 
जशमनदारानंा जशमनीवरून ह सकावनू लावनू त्याचं्या जशमनीही ितेकऱयानंी ताब्यात घेतल्या. या तीन 
वषाच्या चळवळीत जाळपोळ, ल टालूट, खून या दहितीच्या मार्ाने कम्य शनस्टानंी जवळजवळ ३० हजार 
एकर जमीन शमळशवली होती. अथात या चळवळीस भाई उद्धवरावाचंा नैशतक पाप्रठबा होता. या प्रहसक 
चळवळीच्या पाश्वगभमूीवर भ दानाची अप्रहसक चळवळ शवनोबा भाव ेयानंी स रू केली. ‘भारताची भशूमसमस्या 
स टल्याखेरीज मी पवनारच्या आश्रमात पाऊल म्हिून ठेविार नाही’ अिी प्रशतज्ा करून त्यानंी आपल्या 
भदूान यज्ाचा प्रारंभ केला. 

 
शवनोबा भाव ेहे र्ाधंीजींचे पट्ट शिष्ट्य. अप्रहसेच्या तत्त्वाने जीवन जर्िारे. र्ाधंीजीप्रमािे र्रीबासंाठी 

तळमळिारे. तेलंर्िातील जशमनीच्या प्रश्नावरील प्रहसाचाराने त्याचें मन उशद्वग्न झालेले. त्यातून ही 
भदूानाची अप्रहसक चळवळ त्यानंी स रू केली. तेलंर्िात त्यानंी पायी दौरे स रू केले. शवनोबा 
जमीनदाराकडून एक षष्ठािं जमीन मार्ू लार्ले. “मी देवासाठी नैवद्य मार्तोय. मला हा नैवद्य देिार 



 
            

नसाल तर सवगस्व र्मावनू बसाल.’ ‘सवगनाि ेसम त्पने्न अधग त्यजशत पंशडतः’ या न्यायाने सारं र्मावण्यापेक्षा 
िहािा मािूस फक्त अधा भार्च र्मावतो.” असे त्याचें जशमनदारानंा आवाहन असायचे. लोकाचं्या 
हृदयपशरवतगनावर त्याचंा शवश्वास होता. या भदूान यज्ातून ते अप्रहसक क्रातंी करू पाहत होते. कायद्याने 
जमीन वाटप करण्याची पूवगतयारी या भदूानातून करत असल्याचे ते लोकानंा सारं्ायचे. या आवाहनाला 
तेलंर्िात म्हिावा तेवढा स्वचे्छेचा प्रशतसाद जशमनदारानंी शदला नाही. दहितीम ळे काही जशमनी त्यानंा 
दान शमळाल्या. त्याही म रमाड, माळरानाच्या! शपकाऊ जशमनी फारच थोड्या शमळाल्या. तरीही शवनोबानंी 
अडीच वषात २४ लक्ष एकर जमीन दान शमळशवली. त्यातील शबहार आशि उत्तर प्रदेिातून अन क्रमे तेरा 
लाख व पाच लाख एकर दान शमळाले. त्याम ळे हा ितेीप्रश्न स टल्यास भ दान चळवळ हा चमत्कार ठरेल 
असे लोकानंा-नेत्यानंा वाटू लार्ले. सन १९५७  पूवी पाच कोटी एकराचे दान शमळवनू जशमनीचा प्रश्न 
सोडशवण्याचा शवनोबानंी संकल्प केला होता. 

 
पंडीत नेहरंुनी भ दानाची म क्त कंठाने प्रिसंा केली. पंचवार्थषक योजनेच्या कत्यांनीही याला पाप्रठबा 

दिगशवला. ग्रामीि शवकासाच्या कायात भ दानाचा अंतभाव करावा, अिी त्यानंी शिफारसही केली. हे 
आंदोलन नैशतकष्ष्ट्ट्या अशतिय थोर होते. त्याम ळे या भदूान यज्ात स्वप्नाळू मािसे सहभार्ी होऊ 
लार्ली. िकंरराव देव, आण्िासाहेब सहस्त्रब दे्ध, दादा धमाशधकारी आशि जयप्रकाि नारायि या 
चळवळीत उतरून शवनोबाजींना साथ करू लार्ले. “आम्ही स्वतः थंडीत क डक डत असताना, भ केने 
तडफडत असताना दर्डाच्या मूतीला कपडे घालायचे, शतला द ध तूप मधाचा नैवद्य द्यायचा. शतच्याकरता 
घर म्हिजे मंदीर बाधंायचे, हे नाटक क ठपयंत चालिार आहे?” असाही हे भ दानातील नेते प्रश्न 
शवचारायचे. आर्थथक शवषमता आशि अन्याय याचं्याप्रमािे सामाशजक आशि धार्थमक शवषमता याचंीही आह ती 
या भदूान यज्ामध्ये पडेल. एवढेच नाहीतर समाजवादी पक्षाला अशभपे्रत असलेली वर्गहीन समाजरचना 
यातून प ढे शनमाि होईल, असा शवश्वास त्यानंा वाटत होता. यावर कम्य शनस्ट व डाव्या शवचाराचें पक्ष सोडले 
तर इतर पक्षाचंी मान्यता होती. 

 
कम्य शनस्ट आशि ि.े का. पक्षानंा मात्र या भ दान चळवळीने म्हिजेच एवढ्या सौम्य साधनाने 

जशमनीची समान वाटिी पूिग होईल, असे वाटत नव्हते. हृदय पशरवतगन या र्ोलमोल संकल्पनेवर त्याचंा 
शवश्वास नव्हता. या भदूान यज्ाम ळे जशमनीचे त कडे होतील, उत्पादन घटेल, साम दाशयक ितेी करण्याच्या 
ध्येयाप ढे अडचिी येतील. हे आके्षप त्यानंी घेतलेच पि त्याहीपेक्षा जशमनदार सहजासहजी आपल्या 
जशमनी दान देतील, याबद्दलही प वान भवावरून ते सािकं होते. भ दान यज्ानच ं सवगत्र कौत क चालू 
असताना डाव्या पक्षानंी आशि प्राम ख्याने भाई उद्धवराव पाटील आशि त्याचं्या ि.े का. पक्षाने या भदूान 
चळवळीस आपला वैचाशरक-तास्त्वक शवरोध असल्याचे स्पष्ट केले होते. 

 
भाई उद्धवराव पाटील याचं्या राजकीय दूरष्ष्टीचे एक उत्तम उदाहरि म्हिजे भदूान चळवळीला 

त्यानंी केलेल्या कडव्या शवरोधाचे देता येईल. शवनोबाजी भाव े हे देिातील जशमनदाराचें हृदयपशरवतगन 
करिे िक्य नाही. ज्या थोड्याफार जशमनदाराचें हृदयपशरवतगन झाल्यासारखे शदसेल ते आपली उपजाऊ 
जमीन भ दानात देण्याऐवजी नाशपकाव-ूमाळरानाची जमीन भ दानात देऊन प ण्य शमळशवतील. या भ दान 
यज्ात दान शमळालेल्या जशमनीचे वाटप करण्याची स्वतंत्र यंत्रिा व त्यास कायदेिीर मान्यता याबाबीही 
शनशित नसल्याने ही चळवळ यिस्वी होऊ िकिार नाही, हा उद्धवरावाचंा दावा होता. याशिवाय ही 
भदूानाची चळवळ थोताडं तर आहेच पि ही चळवळ सरंजामदारानंा आशि जशमनदारानंा वाचशविारी आशि 



 
            

त्यानंा प्रिस्तीपते्र देिारी चळवळ असल्याची जाहीर टीका ि.े का. पक्षाने आशि प्राम ख्याने भाई उद्धवराव 
पाटील यानंी त्यावळेी केली होती. 

 
चळवळीच्या संदभातील एक प्रसंर् उद्धवरावाचं्या तत्त्वाची कसोटी पाहािारच ठरला होता. 

शवनोबाचंी भदूान यात्रा कनाटकातून महाराष्ट्रात प्रविे करिार होती. आचायग शवनोबा भाव े याचं्या 
स्वार्तासाठी ना. यिवतंराव चव्हािापासून ते शवरोधी पक्षाने सवांना सामावनू घेिारी एक सशमती स्थापन 
करण्यात आली. शवरोधी पक्षातील साथी एस्. एम्. जोिी, आचायग अते्र, जयवतंराव शटळक, आर. डी. 
भडंारी अिी सवग नेते मंडळी त्या सशमतीमध्ये होती. परंत  भाई उद्धवराव पाटील यानंी या स्वार्त 
सशमतीमध्ये सहभार्ी होण्याचे चक्क नाकारले. ते त्यावळेी म्हिाले, “शवनोबाचं्या भदूानातून भारताची 
भमूीसमस्या कदापी स टू िकिार नाही. त्यासाठी भमूी आदंोलनच केले पाशहजे.” अिी स्पष्ट भशूमका घेऊन 
उद्धवरावानंी एक धोक्याचा इिारा शदला की, “या भदूान यज्ाम ळे ितेकरी-ितेमज राचं्या मनात संभ्रम मात्र 
शनमाि होईल. त्याचं्या स्वार्त सशमतीत सहभार्ी होऊन मी त्याचं्या संभ्रमात भर टाकू इस्च्छत नाही.” 

 
भ दान यज्ाला राष्ट्रीय पातळीवरील नेत्याचंी मान्यता, शवचारवतंाचंा पाप्रठबा आशि मूलर्ामी 

क्रातंीकडे वाटचाल करिारी चळवळ असा बोलबाला झाला असताना, तसेच शवनोबाजींना कृषीक्रातंीचा 
अग्रदूत म्हिून मानले जात असताना भाई उद्धवराव पाटील याचंा भदूानाला शवरोध म्हिजे मोठी 
आर्ळीकच म्हिावी लारे्ल. संवदेनिील पत्रकार असलेल्या आचायग अत्र्यानंा भाई उद्धवराव पाटलाचंी 
भशूमका आवडिे िक्यच नव्हते. ते त्यावळेी म्हिाले, “आचायग शवनोबाजींच्या स्वार्त सशमतीवर बशहष्ट्कार 
टाकिाऱयानंा महाराष्ट्र कदाशप क्षमा करिार नाही.” असे म्हिून आचायग अते्र अशतिय उत्साहाने 
शवनोबाचं्या स्वार्ताला रे्ले. त्याचं्याबरोबर शफरले. आशि काय आियग, त्याचंाच भदूान आशि शवनोबा 
याचेंबाबत भ्रमशनरास झाला असावा. कारि शतकडून परत म ंबईला आल्यानंतर त्यानंी ‘दैशनक मराठा’ 
पत्रात जे अग्रलेख शलशहले त्याचें मथळेच भदूानावर आशि शवनोबाजीवर प्रकाि टाकिारे होते. ते मथळे 
म्हिजे ‘सतं की जंत!’, ‘शवनोबा की वानरोबा?’ आचायग अत्र्यानंी या लेखातून आचायग शवनोबा भाव ेआशि 
त्याचं्या भदूान यज्ाचे वाभाडे काढले आहेत. यावरून उद्धवरावजीनी शवनोबाचं्या भदूान यज्ाचे शकती अचूक 
शनदान केले होते, त्याबाबत यापेक्षा अशधक भाष्ट्य करण्याची र्रज वाटत नाही. 

 
भारताची भमूीसमस्या स टल्याखेरीज शवनोबाजी पवनारच्या आश्रमात पाऊल ठेविार नव्हते. तिी 

प्रशतज्ाच त्यानंी केली होती. त्यानंी आपल्या मृत्यूपूवी आश्रमात पाऊले ठेवली असिारच. त्या वळेेपयंत 
नव्हे आतापयंत तरी ‘भदूान चळवळीतून भारताची भशूमसमस्या संपलेली नाही. हे नक्की!’ तेव्हा 
शवनोबाजींच्या प्रशतजे्चे काय? असा प्रश्न शवचारि ंलहान तोंडी मोठा घास ठरेल! पि याबाबत एखाद्या 
अभ्यासकाने संिोधन करून त्याचे शनष्ट्कषग काढायला हरकत नसावी. 

 
भाई उद्धवराव पाटील अथातच शवनोबाच्या स्वार्तासाठी तयार झालेल्या सशमतीत रे्ले नाहीत की 

त्याचं्या स्वार्तालाही फ लेहार घेऊन रे्ले नाहीत. असे उद्धवराव तत्त्वाचे प्रामाशिक आशि खंबीर! पि प ढे 
जेव्हा शवनोबा भाव ेउस्मानाबादला आले तेव्हा उद्धवराव त्याचं्या खाजर्ी भेटीला रे्ले. त्या भेटीत शवनोबानंी 
उद्धवरावाचं्या प्रामाशिकपिाबद्दल कौत क केले. या कौत कापेक्षाही उद्धवरावजी आपल्या सत्यमताबद्दल 
कसे ठाम आशि आग्रही होते. त्याचप्रमािे शवनोबाजींिी मतभेद असले तरी त्यानंा भेटण्यास जाि ंयातून 
उद्धवरावदादाचं ंस संस्कृत मन शकती मोठं होतं, याच ंप्रत्यतंर याम ळे सवांना येऊन रे्लं! 



 
            

प ढे जेव्हा जयप्रकाि नारायि यानंी भदूान चळवळीला जीवनदान देण्याचे ठरशवले. तेव्हा त्यानंा 
भदूान चळवळ म्हिजे भारतीय ितेी स धारिेतील ते क्राशंतकारक पाऊल वाटले. त्यावळेी त्याचं्या 
समाजवादी पक्षातील तत्त्वप्रचतक नेत्यानंी आशि कायगकत्यांनी भदूान चळवळीस ताशत्त्वक शवरोध दिगवला. 
ना. र्. र्ोरे या संबधंात म्हिाले, ‘कसेल त्याची जमीन’ या तत्त्वान सार क ळकायदा व्हावा हा पक्षाचा 
पशहल्यापासूनचा आग्रह. ही समस्या स टण्यासाठी भ दानचळवळ. हा प्रभावी मार्ग आहे, असे 
जयप्रकािजींना वाटते. ह्याबद्दल माझी तक्रार नाही. तो जजमेंटचा प्रश्न आहे. पि तोच एकमेव मार्ग आहे 
आशि भ दानाम ळे समाज बदलेल असे मात्र मला म ळीच वाटत नाही.” आचायग नरेंद्र देव यानंीही 
भ दानाबाबतचा आपला शवरोध स्पष्टपिे नोंदवला आहे. “हृदयपशरवतगनावर माझा शवश्वास नाही. 
वर्गसमन्वय, रस्टीिीप या भशूमका उदात्त वाटल्या तरी त्याम ळे शहतसबंंध कायम राहतात आशि र्रीबानंा 
न्याय शमळत नाही. भदूानाची चळवळ समाजवादी आंदोलनािी स संर्त नाही…. जमीन वाटपाच्या प्रश्नावर 
चहूबाजूनी हल्ला करावा लारे्ल. भ दान चळवळ हा एका बाज वरचा हल्ला आहे.” 

 
या भदूान चळवळीबद्दल समाजवादी पक्षातील नेत्यानंी आशि कायगकत्यांनी ताशत्त्वक आके्षप घेतले 

होते. भदूान हा धमगशवचार असल्याचे सारं्नू शवनोबानंी तंत्रम क्तीच ंखूळ या चळवळीतून उभ ंकेलंय्. भदूानात 
जी जमीन शमळते ती चारं्ली का बरड-माळरान, ती भमूीशहनानंा शमळते का, ती लार्वडीखाली आिण्यास 
प ढे साह्य होतं का, या र्ोष्टींची शफकीर शवनोबा करत नाहीत. भदूानाचा जमाखचग ते माडंत नाहीत. 
भ दानाला बरड जमीनीची दानपते्र देऊन जमीनदार प्रशतष्ठा शमळवतात. पि शवनोबा प ढे रे्ले की, ते 
दानपत्राला कसलीच प्रकमत देत नाहीत. दान शमळालेल्या जशमनी भशूमशहनाचं्या नावावर करण्याचेही राहून 
जाते. जमीन वाटपाची कायदेिीर यंत्रिाही भदूानात नव्हती. देिातील जमीन वाटपाचा प्रश्न या भदूानाने 
नव्हे तर चळवळीनेच स टेल. त्यासाठी भमूीशहनानंा लढाही प कारावा लारे्ल. जशमनीसाठी असा लढा 
प कारला तर भमूीशहनानंा स्वत्वाची जाि येईल. भ दान चळवळीत असे लोक शिक्षि होतच नाही. 

 
असे आके्षप समाजवादी पक्षातील कायगकत्यांनी घेतलेच पि त्याबरोबर श्री. जयप्रकाि नारायि 

याचं्या शवचारातील शवसंर्तीवर ही बोट ठेवले होते. ‘Why solialism?’ या प स्तकात जयप्रकािजीनी बाब ू
भर्वानदास याचं्या अध्यास्त्मक भशूमकेचे खंडन करून ब शद्धवादावर आधारलेल्या ऐशहक जीवनशनष्ठा 
मोलाच्या मानल्या होत्या. ही शवचारधारा भ दान चळवळीत नेमकी उलटी झाली असल्याचे शनदिगनास 
आिून शदले रे्ले. तसेच ‘चलेजाव’ चळवळीत भशूमर्त क्रातंीकारकचे नेतृत्व करताना जयप्रकािजी 
‘र्ाधंीजींनी सतत ि राची अप्रहसा शिकवली आशि भ्याडपिापेक्षा प्रहसा करिे पत्करीन’, असे र्ाधंीजींनी 
साशंर्तल्याचे जयप्रकाि बोलत. पि भ दानाच्या चळवळीत भ्याडपिापेक्षा चळवळीतून उदभविाऱया प्रहसेचे 
त्यानंा वावडे का ं वाटाव?े तेलंर्िातील ितेकऱयानंी जशमनी शमळशवण्यासाठी कम्य शनस्ट पक्षाच्या 
नेतृत्वाखाली चळवळ उभी केली. त्या चळवळीतील प्रहसाही होऊ लार्ल्या. पि त्यातून त्यानंी 
जशमनदाराकडून हजारो एकर जशमनी ताब्यात घेतल्याही. या प्रहसेने व्यशथत झालेले र्ाधंीभक्त 
शवनोबाजीनी प्रतीक्रातंीवादी भ दान चळवळ स रू केली. पि ती तरी कडाला नेली का? ‘भारताची भमूी 
समस्या स टल्याखेरीज मी पवनारच्या आश्रमात पाऊल ठेविार नाही.’ या शवनोबाजींच्या भीष्ट्म प्रशतजे्चे प ढे 
काय झाले? जयप्रकािजींनी भदूान चळवळीला जीवनदान शदले होते, ते तरी शटकेल काय? असे प्रश्न 
आजही सवांप ढे उभे राहतात. 

 
या पाश्वगभमूीवर भाई उद्धवराव पाटील यानंी भ दान चळवळीला केलेला स्पष्ट शवरोध, शवनोबा भाव े

याचें स्वार्त करण्यासाठी शवशवध पक्ष नेत्यानंी तयार केलेल्या स्वार्त सशमतीत सभासद होण्यास शदलेला 



 
            

स्पष्ट नकार आशि देिातील जशमनीचा प्रश्न भ दानाने स टिे अिक्य कोटीतील र्ोष्ट असून त्यासाठी 
चळवळच उभी करावी लारे्ल, ही उद्धवरावदादाचंी सडेतोड मते म्हिजे त्याचं्या राजकीय प्रश्नाच्या 
आकलन क्षमतेची आशि दूरष्ष्टीची साक्ष देिारी आहेत. 
 
 
* 



 
            

          
 

।। सांयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीचे झुांजार सेिािी ।। 
 
भाई उद्धवराव पाटील हे बह जन समाजातून नव्याने उदयाला आलेले नेतृत्व. म ळातच प्रशसद्धी 

पराङं् म ख. त्यातच िहरातील पत्रकारानंी द लग शक्षत केलेले. त्याम ळे वतगमानपत्रात कधी र्ाजावाजा नाही. 
त्याम ळे त्याचं ंमोठेपि समजायला उिीर झालेला. स रुवातीला त्यानंी उस्मानाबादचे नेते म्हिून बोळवि 
केली जायची. प ढे मराठवाड्याचे नेते असल्याची मान्यता त्यानंा द्यावी लार्ली. पि खऱया अथाने 
उद्धवरावाचं ं मोठेपि हे अस ं मयाशदत नव्हतं. त्याचंी झेप मानवतेला र्वसिी घालिारी होती. 
केिवस ताचं्या ‘िूर शिपाई’चे ते प्रशतशनधी होते. संय क्त महाराष्ट्राच्या चळवळीच्या वळेी हे नेतृत्व 
महाराष्ट्राला खऱया अथाने पशरशचत झालं. 

 
भाई उद्धवरावानंी हैद्राबाद म क्ती संग्रामात स्वातंत्र्य सैशनक म्हिून काम केलेलं. जशमनदारी, 

सावकारिाही नेस्तनाबूत करण्याच्या चळवळी केलेल्या. ि.े का. पक्षाच्या संस्थापक सदस्यापैकी 
ध्येयवादाने झपाटलेले एक आशि संय क्त महाराष्ट्राची चळवळ जेव्हा क्षीि स्वरूपात होती, त्यावळेी हैद्राबाद 
शवधानसभेत आमदार असताना मराठवाडा हा संय क्त महाराष्ट्रात शबनितग सामील करण्याचे त्यानंी प्रयत्न 
केलेले. अिा पाश्वगभमूीवर बहरलेल्या उद्धवराव पाटलाचं्या नेतृत्वाने संय क्त महाराष्ट्र चळवळीत उडी 
घेतली नसती तर नवल! संय क्त महाराष्ट्र  आंदोलनात त्याचं्या नेतृत्व र् िाचा खरा कस लार्ला. 
महाराष्ट्रातील आशि प्राम ख्याने मराठवाड्यातील ितेकरी, ितेमजूर, दशलत आशि शस्त्रयानंा चळवळीत 
आििाऱया भाई उद्धवराव पाटील याचें योर्दान क िी शवसरूच िकत नाही. संय क्त महाराष्ट्र चळवळीत 
िहरी भार् कॉ. डारें्, आचायग अते्र आशि श्री. एस. एम. जोिी याचंा साभंाळला तर ग्रामीि भार् चळवळीत 
सामील करण्याचे काम या उद्धवराव पाटील आशि क्रातंीप्रसह नाना पाटलानंी केले म्हिून चळवळीला मोठे 
क्रातंीकारक रूप आले. ते स्वरूप समजून घेण्यासाठी संय क्त महाराष्ट्र चळवळीचा इशतहास संके्षपाने का 
होईना, पाहावा लारे्ल. 

 
शब्रशटि साम्राज्यवादी राज्यकत्यांनी राज्यकारभाराच्या सोईसाठी भारताच्या साम्राज्याची अकरा 

प्रातंात शवभार्िी केली होती. त्यानंी भाशषक एकजीनिीपिाकडे द लगक्ष केले होते. भारताच्या स्वातंत्र्य 
चळवळीत अशखल भारतीय कग्गे्रस सशमतीने बह भाशषक इलाखे रद्द करून भारताची भाषावार प नरगचना 
करण्याची म्हिजेच नव ेभाषावार प्रातं शनमाि करण्याची मार्िी सन १९२० मध्ये एका ठरावाद्वारे केली 
होती, एवढेच नव्हे तर कग्गे्रसने आपल्या संघटनात्मक कायासाठी भाषावार प्रदेि कग्गे्रस कशमट्याही 
शनय क्त केल्या होत्या. 

 
सन १९३० मध्ये महाराष्ट्र एकीकरि सशमतीनेही संय क्त महाराष्ट्राची मार्िी केली होती. त्यावळेचे 

नार्पूर शवद्यापीठाचे क लर् रू डॉ. केदार आशि बॅ. रामराव देिम ख हे या मार्िीचे खंदे प रस्कते होते. सन 
१९३७ मध्ये दत्तो वामन पोतदार याचं्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या साशहत्य संमेलनात संय क्त महाराष्ट्राचा 
ठराव एक मताने पास झाला होता. तर १९४६ सालच्या बेळर्ावंच्या साशहत्य संमेलनातही संमेलनाध्यक्ष 
श्री. र्. त्र्य.ं माडखोलकरानंी संय क्त महाराष्ट्र शनर्थमतीबाबत ठराव पास करून घेतला होता. या ठरावात 
मराठी भाशषक राज्याचा भपू्रदेि व सीमारेषाचंा स्पष्ट शनदेि केला होता. 

 



 
            

सन १९३७ व १९४६ साली झालेल्या शनवडि कीत मराठी भाशषक प्रदेिातील लोकप्रशतशनधींची 
संख्या सवांशधक असूनही कग्गे्रस पक्ष श्रेष्ठींनी बाळासाहेब खेराचें नेतृत्व त्याचं्यावर लादले. पशरिामस्वरूप 
मराठी भाशषक बह जन समाजाचे नेतृत्व नाराज आशि असमाधानी होते. मराठी भाशषक प्रशतशनधींना 
मंत्रीमंडळात तर प रेसे प्रशतशनधीत्व शदले नव्हतेच पि त्याचंी र्ळपेची आशि मानहानी करण्याचेच धोरि 
त्यानंी ठेवले होते. त्याम ळे संय क्त महाराष्ट्राच्या शनर्थमतीचा प्रश्न ऐरिीवर आला. महाराष्ट्र कग्गे्रसलाही 
संय क्त महाराष्ट्र हवाच होता. त्यासाठी कग्गे्रसचे जेष्ठ नेते श्री. िकंरराव देव याचं्या अध्यक्षतेखाली ‘संय क्त 
महाराष्ट्र पशरषदे’ ची स्थापना झाली होती. त्यानंीही स्वातंत्र्यपूवग काळात संय क्त महाराष्ट्राच्या मार्िीला 
पाठप रावा केला होता. 

 
घटना पशरषदेने भाषावार प्रातं रचनेच्या प्रश्नाबाबत दार आयोर्ाची शनय क्ती केली. ८ ऑर्स्ट 

१९४७ रोजी महाराष्ट्र, वऱहाड आशि नार्पूर भार्ातील मराठी भाशषक नेत्यानंी ‘अकोला करार’ करून 
संय क्त महाराष्ट्र या वरे्ळ्या प्रातंशनर्थमतीची मार्िी केली. पि दार आयोर् आशि ‘जेव्हीपी’ सशमतीने 
भाषावार प्रातंरचनेम ळे भारताची छोट्या छोट्या प्रातंात शवभार्िी होईल व ती भारताच्या ऐक्याला 
धोकादायक ठरेल, हे कारि सारं्नू संय क्त महाराष्ट्राची मार्िी नाकारली. आशि कग्गे्रसने स्वातंत्र्यपूवग 
काळात घेतलेली भशूमका स्वातंत्र्य शमळाल्यावर पूिगपिे बदलली. ‘दार आयोर्’ आशि ‘जेव्हीपी सशमती’चे 
अहवाल येईपयंत महाराष्ट्र कग्गे्रसने िकंरराव देवाचं्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या ‘सयं क्त महाराष्ट्र 
पशरषदे’च्या व्यासपीठावरून संय क्त महाराष्ट्राची मार्िी चालू ठेवली होती पि कग्गे्रस श्रेष्ठींचा आशि 
म ख्यतः नेहरंुचा त्याला शवरोध असल्याचे पाहून त्याचंी कोंडी झाली होती. 

 
हैद्राबाद संस्थानात तेलर्,ू मराठी आशि कन्नड भाशषक प्रदेि एकत्र होते. ते तसेच राहावते, अिी 

नेहरंुची भशूमका होती. पि आंध्रमधील तेलर् ू भाशषकानंा तेलर् ू भाशषकाचें स्वतंत्र राज्य हव े होते. या 
मार्िीसाठी सन १९५३ मध्ये आंध्रचे एक स्वातंत्र्य सैशनक पोट्टी श्रीरामलू याचंा आमरि उपोषिात मृत्य ू
झाल्याने जनता प्रक्ष ब्ध झाली आशि नेहरंुना तेलरू् भाशषकाचं्या आंध्र प्रदेि या स्वतंत्र राज्याला मान्यता 
द्यावी लार्ली. त्याम ळे भाषावार प्रातंरचनेला नैशतक वाट शमळाली आशि महाराष्ट्रातील मराठी भाशषकाचं्या 
चळवळीला आधार पे्ररिा शमळाली. तरीही कें शद्रय नेत्याचंा संय क्त महाराष्ट्र शनर्थमतीला शवरोधच होता. 

 
भारतीय संघराज्यात घटक राज्याचंी रचना किी असावी, हे शनशित करण्यासाठी कें द्राने 

फाजलअली याचं्या अध्यक्षतेखाली राज्य प नरगचना आयोर् नेमला. या आयोर्ाने ही सन १९५५ मध्ये अन्य 
शठकािी भाषावार राज्ये मान्य केली पि महाराष्ट्र आशि पंजाब याचं्याबाबत वरे्ळे शनिगय घेतले. पंजाबी 
स भ्याच्या आशि म ंबईसह संय क्त महाराष्ट्राच्या मार्िीला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. त्यानंी शवदभग 
वर्ळून उवगशरत महाराष्ट्र आशि र् जराथ अिा दै्वभाशषक राज्याची शिफारस केली. ही शिफारस मराठी 
भाशषकानंी नाकारली. तेव्हा कें द्र सरकारने म ंबईचे स्वतंत्र राज्य, शवदभासह महाराष्ट्राचे राज्य आशि 
महार् जराथ अिी शत्रराज्य योजना जाहीर केली. हा महाराष्ट्रावर घोर अन्यायच होता. त्याला म ंबई 
शवधानसभेत एस्. एम्. जोिीनी स्पष्ट शवरोध केला आशि म ंबईसह संय क्त महाराष्ट्राची मार्िी केली. 
महाराष्ट्रातील सवग शवरोधी पक्षानंी मोठमोठ्या शनषेधाच्या सभा घेऊन या शनिगयाचा शधक्कार केला. 
बेळर्ावपासून जळर्ावपयंत हरताळ, मोचे आशि शनदिगने याचंा धमाका स रू झाला. ‘म ंबईसह संय क्त 
महाराष्ट्र झालाच पाशहजे.’ या घोषिानंी महाराष्ट्र हादरून रे्ला. यात महाराष्ट्रातील कग्गे्रस नेत्यानंी 
अथातच भार् घेतला नाही. आशि संय क्त महाराष्ट्राचा द सरा धर्धर्ता टप्पा स रू झाला. 

 



 
            

कग्गे्रसतर सवग पक्षानंी या प्रस्तावाला शवरोध करण्यासाठी २१ नोव्हेंबर १९५५ रोजी म ंबई िहरात 
कडकडीत हडताळ केला. २२ शडसेंबर १९५५ रोजी म ंबई महापाशलकेत म ंबई िहर हे महाराष्ट्रातच 
समाशवष्ट करण्याबद्दल त्यानंी बह मताने ठराव पास केला. कग्गे्रस पक्षाच्या अनेक सदस्यानंी पक्षाचा आदेि 
झ र्ारून देऊन या ठरावाला पाप्रठबा शदला. २७ शडसेंबर १९५५ ला म ंबई राज्याचे दारुबंदी मंत्री डॉ. नरविे 
यानंी मंत्रीपदाचा व कग्गे्रस सदस्यत्वाचा राजीनामा देऊन ‘म ंबई जन कग्गे्रस’ पक्षाची स्थापना केली. असे 
असतानाही १६ जानेवारी १९५६ रोजी म ंबई िहर कें द्रिाशसत करण्याचा शनिगय घोशषत झाला. आर्ीत तेल 
पडले. संय क्त महाराष्ट्र आंदोलनाचा भडका उडाला. 

 
शदनाकं १७ ते २२ जानेवारी १९५६ या काळात म ंबई िहरात या शनिगयाशवरुद्ध तीव्र प्रशतशक्रया 

उमटल्या. मोठ्या प्रमािात दंरे् झाले. त्यावळेचे म ख्यमंत्री श्री. मोरारजी देसाई यानंी ‘शदसता क्षिी र्ोळ्या 
झाडा’चा आदेि पोशलसानंा शदला. र्ोळीबारात १०५ शनरपराध मािसे मृत्यमू खी पडली. संय क्त 
महाराष्ट्रासाठी ते ह तात्मे झाल्याची भावना जनमािसात रुजली. कग्गे्रसेतर पक्षानंी ८ फेब्र वारी १९५६ रोजी 
‘संय क्त महाराष्ट्र सशमती’ची स्थापना केली. या पोशलसी अत्याचाराचा शनषेध म्हिून भारताचे अथगमंत्री श्री. 
प्रचतामिराव देिम खानंी आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा शदला. पि पक्षश्रेष्ठींच्या दबावाप ढे म ंबई राज्यातील 
मंत्र्यानंी राजीनामे देण्याची इच्छा असतानाही नारं्ी टाकली आशि १९५६ पासून संय क्त महाराष्ट्राची 
चळवळ शनिायक अवस्थेला येऊन ठेपली. 

 
संय क्त महाराष्ट्र चळवळीत भार् घेण्यासाठी शवरोधकानंी आपापल्या पक्षाच्या बैठका घेतल्या. 

त्याप्रमािे ितेकरी कामर्ार पक्षानेही आपल्या पक्षकायगकत्यांची बैठक घेतली. या बैठकीला सवगश्री जी. डी. 
लाड, उद्धवराव पाटील, दाजीबा देसाई, इस्लामपूरचे एन. डी. पाटील आशि कायगकते हजर होते. 
भाऊसाहेब राऊत याचं्या अध्यक्षतेखाली चचा स रू झाली. बैठकीत ‘संय क्त महाराष्ट्र चळवळ’ करण्याबाबत 
एकमत होते पि तरीही एकदोघा कायगकत्यांनी आडव ेप्रश्न शवचारलेच. भाई उद्धवरावानंी त्याचं्या प्रश्नावंर 
सडेतोड य क्तीवाद करून चारं्लेच झापले. बैठकीत पक्षाची कृती-सशमती शनवडण्यात आली. अध्यक्षीय 
भाषिापूवी भाई उद्धवरावानंी प न्हा आपले म दे्द आविेपूिग िलैीत माडंले. ते म्हिाले,”संय क्त महाराष्ट्राच्या 
प्रश्नावर महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षात मतभेद नाहीत हे खरं असलं तरी अशखल भारतीय पक्षात या 
प्रश्नावर द फळी माजेल, असं मला वाटतं. अनेक कग्गे्रसवाल्यानंा म ंबई महाराष्ट्रापासून तोडि ं मान्य 
नव्हतं. पि पंशडत नेहरंुच्या शवरुद्ध बोलण्याची त्याचंी शहम्मत नाही. शिवाय कग्गे्रस आमदार र् ळाला 
शचटकून बसिाऱया म ंर्ळ्यासारखे सते्तला शचटकून बसतील. ते कधी बंडखोरी करिार नाहीत. सोिॉशलस्ट 
पक्षात मतभेद होतील. कम्य शनस्ट पक्षाचा थीशसस प्रहद स्थानात अनेक नॅिनॅशलशटज आहेत. असा आहे. 
त्याम ळं ते लढ्यात येतील. जनसंघ हा य शनटरी कॉस्न्स्टटू्यिन असावी अस ंम्हििारा आहे. त्याम ळे ते या 
प्रश्नावर स्पष्ट भशूमका घेिार नाहीत. आपला पक्षच मराठी जनतेच ं खरं प्रशतशनशधत्व करील. अशखल 
भारतीय राजकारिाचा अडसर आपल्या मार्ात नाही. खऱया अथाने बह जन समाजापयंत आपलाच पक्ष 
पोचलेला आहे. ह्यावळेी आपि लढ्यात अगे्रसर राशहलं पाशहजे. संय क्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात ितेकरी व 
कामर्ार ह्याचंी शटकाऊ फळी आपल्याला उभी करायची आहे. आपल्यात मतभेद नाहीत. आपले कायगकते 
महाराष्ट्राच्या, मराठवाड्याच्या कानाकोपऱयापयंत पसरले आहेत. आपि सवगस्व पिाला लावनू 
महाराष्ट्रावरील अन्याय दूर केला पाशहजे. म ंबई, बळेर्ाव, कारवार, भालकीसह संय क्त महाराष्ट्र 
आपल्याला शनमाि करायचाय.” 

 
उद्धवरावदादाचं्या भाषिाला िवेटी टाळ्याचंा कडकडाट झाला. 



 
            

कग्गे्रसेतर सवग राजकीय पक्षानंी संय क्त महाराष्ट्र सशमतीच्या माध्यमातून ‘म ंबई, शवदभग, मराठवाडा, 
बेळर्ाव, कारवार, शनपािीसह संय क्त महाराष्ट्र झालाच पाशहजे.’ या शनधाराने चळवळीला स रुवात केली. 
या सशमतीमध्ये सवग शवरोधी पक्षाच्या एकूि तीस सदस्याचंा समाविे होता. एस. एम. जोिी हे शतचे सेके्रटरी 
होते. १ ऑक्टोबर १९५६ रोजी शिवाजी पाकग वर संय क्त महाराष्ट्र सशमती नेत्याचंी पशरषद भरली. त्यात भाई 
उद्धवराव पाटील सशमतीचे ि.े का. पक्षाचे प्रशतशनधी म्हिून उपस्स्थत होते त्यात कें द्र सरकार हे 
महाराष्ट्रावर करीत असलेल्या अन्यायाशवरुद्ध प्रखर आंदोलन उभारण्याचा शनिगय झाला. संय क्त महाराष्ट्र 
सशमतीने या प्रश्नावर राज्यव्यापी आंदोलन स रू केले. 

 
िहरी भार्ात कॉ. डारें्, एस. एम. जोिी आशि आचायग अते्र याचं्या तोफा र्डर्डू लार्ल्या. ग्रामीि 

भार्ात क्राशंतप्रसह नाना पाटील आशि भाई उद्धवराव पाटील यानंी सारे रान पेटशवले. संय क्त महाराष्ट्र 
चळवळीत मोचे आशि सत्याग्रहात उद्धवराव पाटील अग्रिी असायचे. संय क्त महाराष्ट्र चळवळीच्या 
शवरोधात मोरारजी देसाईनी अश्रूधूर सोडले. लाठीमार केले. उद्धवरावानंा पोशलसाचं्या लाठ्याचंा मार 
बसला. त्याचं्या र् डघ्याला जखम झाली. तेव्हा त्यानंा दवाखान्यात जाऊन उपचार करून घेण्याची सूचना 
केली. पि उद्धवरावानंी त्यास स्पष्ट नकार शदला आशि तिाही पशरस्स्थतीत सत्याग्रह करून अटक करवनू 
घेतली. ऑथगर रोड त रंुर्ात त्यानंा डाबंले. तेथे त रंुर्ातील डॉक्टरकडून त्यानंी र् डघ्यावर उपचार करून 
घेतले. 

 
या वरे्वान घटनाम ळे कग्गे्रसपक्ष हादरून रे्ला. शत्रराज्यसूत्र आशि म ंबई महानर्र कें द्रिाशसत 

ठेविे लोकक्षोभाप ढे शटकिार नाही. म्हिून कें द्र िासनाने म ंबईसह मराठी भाशषक आशि र् जराथी भाशषक 
प्रदेिाचा समाविे करून शविाल म ंबई राज्याच्या स्थापनेचा शनिगय शद. २४ ज लै १९५६ रोजी  संसदेत पास 
केला. आशि १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी या म ंबईसह शद्वभाशषकराज्याचे पशहले व िवेटचे म ख्यमंत्री म्हिून ना. 
यिवतंराव चव्हािानंी जबाबदारी स्वीकारली. ही योजना धड महाराष्ट्राला आशि र् जराथलाही मान्य 
नव्हती. त्याम ळे लोकाचं्या असंतोषात भरच पडली. या सयं क्त महाराष्ट्र चळवळीत १२५ जि ह तात्मे झाले. 
हजारो स्त्री-प रुषानंी सत्याग्रह केले. ३२ आमदारानंी शद्वभाशषकाला शवरोध म्हिून राशजनामे शदले. या 
पाश्वगभमूीवर १९५७ ची शनवडि क कग्गे्रसेतर पक्षानंी संय क्त महाराष्ट्र सशमतीतफे लढशवण्याचे जाहीर केले. 

 
सन १९५७ च्या शनवडि कीत महाराष्ट्रातील वातावरि कग्गे्रसशवरुद्ध चारं्लेच तापले होते. त्याचा 

फायदा शवरोधी पक्षानंी जार्ा वाटपात समंजसपिा दाखवनू उठवला असता तर संय क्त महाराष्ट्र सशमतीच 
सते्तवर आली असती. पि घटक पक्षानंी जार्ा वाटपात अशतियोक्तीपूिग दाव ेकेल्याने सशमतीत तीव्र मतभेद 
झाले पि लोकेच्छेच्या दबावाखाली त्यानंा म ंबई िहर, कोकि आशि पशिम महाराष्ट्राप रता जार्ा वाटपाचा 
समझोता करावा लार्ला. मराठवाडा आशि शवदभात एकमत होऊ िकले नाही. त्यात कग्गे्रस पक्षाचे नेते 
म ख्यमंत्री यिवतंराव चव्हािानंी समंजस व समन्वयवादी भशूमका घेतली तर संय क्त महाराष्ट्र सशमतीची 
प्रचार मोशहम अत्यंत आक्रमक स्वरूपाची होती. या शनवडिूकीत शवधानसभेच्या २६४ जार्ापैकी सशमतीने 
१२९ आशि लोकसभेच्या ४४ पैकी २३ जार्ा प्रजकल्या. पशिम महाराष्ट्र, कोकि आशि म ंबई िहरात 
कग्गे्रसच ंपाशनपत झालं. कग्गे्रसचे अनेक जेष्ठ नेते पराभतू झाले. म ंबई महानर्रपाशलकेच्या शनवडि कीतही 
संय क्त महाराष्ट्र सशमतीने कग्गे्रसला पराभतू केले. लोकक्षोभाचे चटके कग्गे्रसला अन भवायला शमळाले पि 
र् जराथमधील कग्गे्रसच्या आमदाराचं्या संख्येम ळे कग्गे्रसला शनसटते बह मत शमळाले. प न्हा ना. 
यिवतंरावजी म ख्यमंत्री झाले. 

 



 
            

ना. यिवतंराव चव्हाि हे चत र राजकारिी. त्यानंी प्रतापर्डावर छत्रपती शिवाजी महाराजाचंा 
अश्वारूढ शिवप तळा बसशवला. त्याचे अनावरि करण्यासाठी पंतप्रधान पंशडत नेहरंुना आमंशत्रत केले. 
प तळा अनावरिाचा कायगक्रम शद. ३० नोव्हेंबर ५७ रोजी व्हायचा होता. तेव्हा सशमतीमध्ये मतभेद 
असतानाही एस. एम. जोिींनी नेहरुप ढे िातंतापूिग शनदिगने करण्याचा शनिगय घेतला. हा शनिगय घेण्यात 
भाई उद्धवरावाचंा आग्रह आशि सहभार् मोठा होता. शिवप तळ्याचे अनावरि करण्याचा शदवस उर्वला. 
भाई उद्धवरावानंी ग्रामीि भार्ातील लोकाचें लोंढेच्या लोंढे खेचनू आिले. शिवप तळ्याचे अनावरि 
करण्यास नेहरु येत असताना त्याचं्या मार्ावर मराठी भाशषक जनतेने रस्त्याच्या दोन्ही बाजंूना शिस्तीत 
उभे राहून प्रचंड शनदिगने केली. वाईपासून पसरिीच्या घाटापयंत जाईपयंत ‘म ंबईसह संय क्त महाराष्ट्र 
झालाच पाशहजे.’ या शनदिगकाचं्या घोषिा नेहरंुच्या कानावर आदळत होत्या. त्या काळात भाई उद्धवराव 
पाटील हे शवधानसभेत एस्. एम्. जोिीनंतर शवरोधी पक्ष नेते होते. शवधानसभेतही त्यानंी आपल्या 
घिाघाती, तकग ि द्ध भाषिानंी सत्ताधारी कग्गे्रस पक्षाची सळो की पळो अिी स्स्थती करून सोडली. आशि 
अनेकवळेी म ख्यमंत्र्याचंी बोलती बंद केली. एवढेच नाही तर उद्धवरावदादानंी यिवतंरावजींच्या 
नेहरुभक्तीसही आव्हान शदले होते. व्यक्तीपेक्षा महाराष्ट्र मोठा, हेच त्यातून त्यानंा स चवायचे होते. 

 
प्रतापर्डावरील अश्वारूढ शिवप तळ्याचे अनावरि केल्यानंतर नेहरंूना महाराष्ट्रातील 

लोकक्षोभाची खरी जाि आली. महाराष्ट्रातील कग्गे्रस पक्ष वाचशवण्यासाठी अखेर नेहरूनी म ंबईसह संय क्त 
महाराष्ट्र आशि र् जराथ राज्याच्या शनर्थमतीस मान्यता शदली. आशि १ मे १९६० रोजी या नव्या राज्याचे 
उद घाटन करून लोकिाहीत लोकेच्छेच ंमहत्त्व मान्य केले. 

 
भाई उद्धवराव पाटील हे स रुवातीपासून संय क्त महाराष्ट्र चळवळीत आघाडीवर होते. “भाषावार 

प्रातंरचना ही मराठी जनतेच्या न्याय्य हक्काची चळवळ आहे. ती कोिीही दडपू िकिार नाही.” हे त्याचें 
आग्रही मत होते, तेच िवेटी खरे ठरले. 

 
जेव्हा भाई उद्धवराव पाटील हे ि.े का. पक्षाचे प्रशतशनधी म्हिून संय क्त महाराष्ट्र सशमतीत काम 

करू लार्ले तेव्हापासून या चळवळीला त्यानंी एक वरे्ळीच धार आिली. महाराष्ट्रातील ग्रामीि भार् 
त्यानंी आपल्या ब लंद आवाजाने ढवळून काढला. महाराष्ट्राच्या स्वाशभमानाचे, अस्स्मतेचे वारे सवगत्र खेळू 
लार्ले. इंग्रजाशवरुद्धच्या र्ाधंींच्या ‘चलेजाव’ चळवळीनंतर महाराष्ट्रात झालेली ही चळवळ ग्रामीि भार्ात 
पोहचशवण्यात क्राशंतप्रसह नाना पाटील याचेंबरोबर भाई उद्धवरावदादाचंा प्रसहाचा वाटा होता. ितेकरी, 
ितेमजूर, श्रशमकदशलत आशि शस्त्रया या सवांनी मोठ्या संख्येने केवळ उद्धवरावाचं्या िब्दाखातर या 
चळवळीत झोकून शदले होते. ग्रामीि भार्ातून सत्याग्रहासाठी उद्धवरावानंी र्टामार्ून अनेक र्ट तयार 
करून पाठशवले होते. त्याम ळे िासनाचे त रंुर् अप रे पडले. या कामी बािीचे महाराष्ट्र िाहीर अमरिखे 
आशि मोहळचे लोकिाहीर शवश्वासराव फाटे याचं्या कलापथकाची सोलापूर आशि उस्मानाबाद शजल्ह्यात 
जार्तृी करण्यास भाई उद्धवरावजींना फार चारं्ली साथ शमळाली होती. 

 
एक चक्रीवादळ येऊन रे्ल्यावर जिी पडझड होते. तिी कग्गे्रसिी पडझड १९५७ च्या 

शनवडिूकीत झाली होती. त्यात उद्धवरावाचं्या वादळाचाही मोठा शहस्सा होता. एस्. एम्. जोिी याचं्यानंतर 
भाई उद्धवरावदादानंा शमळालेलं शवधानसभेतील शवरोधीपक्ष नेतेपद पाढंरपेिीना ख पले. त्याचंी 
प्रटर्ळटवाळीही झाली. पि संय क्त महाराष्ट्र चळवळीतील त्याचं्या झंझावती कतृगत्वाम ळं त्या 
अग्नीपरीके्षतूनही ते सोन्यासारखे तावनू स लाखून अशधकच लखलखीत झाले. 



 
            

संय क्त महाराष्ट्र सशमतीने शदल्लीत मोठा मोचा नेला होता. मोचाचे रुपातंर िवेटी जाहीर सभेत 
झाले. संय क्त महाराष्ट्राच्या प्रश्नाबद्दल शबर्रमराठी जनतेत बरेचसे र्ैरसमज होते. सभेत काही वके्त 
मराठीत तर काही मोडक्यातोडक्या प्रहदीत बोलले. सभेला िीख व उत्तर भारतातील लोकाचंी उपस्स्थती 
लक्षिीय होती. संय क्त महाराष्ट्राच्या प्रश्नाची न्याय्य बाजू भाई उद्धवरावानंी आपल्या अस्खशलत उदूग 
भाषेतून प्रभावीपिे माडंली. त्याला शबर्रमराठी श्रोत्यानंी वारंवार दाद शदली. भाई उद्धवराव हे मराठी 
भाषेतील प्रभावी वके्त पि उदूगतही शततक्याच प्रभावीपिे ते बोलतात हे सवांना प्रथमच जािवले. द सऱया 
शदविीच्या शदल्लीतील वतगमानपत्रात भाई उद्धवरावजीचे भाषि झळकले. म ंबईसह संय क्त महाराष्ट्र 
शमळण्यापूवी शदल्लीत शनघालेला मोचात भाई उद्धवराव शहरो ठरले होते. 

 
या ऐशतहाशसक संय क्त महाराष्ट्र चळवळीत भाई उद्धवरावदादानंी जीवाचे रान केले. अपार कष्ट 

उपसले. त्याम ळेच िवेटी म ंबईसह महाराष्ट्राचा मंर्ल कलि महाराष्ट्राला शमळाला. तो शदल्लीहून ज्यानंी 
आिला त्यानंा जेवढे महत्त्व आहे, त्यापेक्षाही हा मंर्लकलि महाराष्ट्राला द्यायला ज्यानंी कें द्राला भार् 
पाडले, त्याचें महत्त्व कोि नाकारील? 
 
 

* 



 
            

           
 

।। सीमा चळवळीचे समथथ सरसेिापती ।। 
 
१ मे १९६० रोजी म ंबईसह सयं क्त महाराष्ट्राचे राज्य शमळाले. ‘आम्ही प्रजकलो’ या आनंदात कग्गे्रस 

पक्षाबरोबरच संय क्त महाराष्ट्राची चळवळ करिारेही मिर्ूल झाले. सदर आनंद पशरपूिग नव्हता, याचेही 
भान कायगकत्यांना राशहले नव्हते. पि शवरोधी पक्षनेत्यानंा असे भान सोडून चालत नसते. लोकाचं्या 
भावनाआशि शवचार याचंा जो स ंदर मेळ घालतो, तो खरा नेता असतो. एस. एम. जोिी आशि भाई 
उद्धवराव पाटील हे असे भान असिारे नेते होते. त्यानंी म ंबईसह महाराष्ट्र राज्य स रू झालेल्या घटनेवर 
शवचार करण्यासाठी ‘संय क्त महाराष्ट्र सशमती’ची बैठक बोलावली. त्या बैठकीत भाई उद्धवराव पाटील 
यानंी “हा शवजय अप रा आहे. सीमा भार् महाराष्ट्रात समाशवष्ट झाल्यानेच तो पूरा होईल. सीमा भार्ासाठी 
लढा शदल्याशिवाय झोपेच ंसोंर् घेतलेल्या कें द्र सरकारला जार् येिार नाही. लोखंड तापलेलं आहे. तोवर 
घाव घातले पाशहजेत.” असे सारं्नू त्यानंी बेळर्ावं, कारवार, शनपािी आशि भालकी हा सीमाप्रदेि 
महाराष्ट्रात सामील होण्याची र्रज पटवनू देण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी प न्हा चळवळ उभी करावी 
लार्ली तर ती ही उभारावी लारे्ल याची र्रजही प्रशतपादन केली. 

 
सदर बैठकीत श्री. एस. एम. जोिी हे उद्धवरावदादाचं्या मताचेच होते. ते सवांना पोट शतडकीने 

म्हिाले, “आपली मार्िी केवळ म ंबईसह संय क्त महाराष्ट्र झाला पाशहजे, अिी नव्हती. आपली मार्िी 
‘म ंबई, बेळर्ाव, कारवार, शनपािी, भालकीसह संय क्त महाराष्ट्र झालाच पाशहजे अिी होती. आपि 
तडजोड न स्वीकारता आपल्या संपूिग मार्िीचा प्रश्न आत्ताच धसाला लावावा. आता या प्रश्नाचा शनकाल 
लावनू घेतला नाही तर कदाशचत तो दीघगकाळ लोंबकळत पडेल आशि सीमा भार्ातील आपल्या बाधंवािी 
आपि प्रतारिा केली असे होईल!” 

 
भाई उद्धवराव पाटील आशि श्री. एस. एम. जोिी याचं्या या म्हिण्याला संय क्त महाराष्ट्र सशमतीत 

प रेसा पाप्रठबा शमळू िकला नाही. तरीही सशमतीमधील भाई उद्धवराव पाटील, कॉ. व्ही. डी. शचतळे, दत्ता 
देिम ख, दाजीबा देसाई आशि एस. एम. जोिी यानंी या प्रश्नासाठी जीवाचे रान केले. 

 
हा सीमा प्रश्नाचा इशतहास तसा मोठा आहे. त्याची सकें्षपाने माशहती घेिे आशि त्यामधील भाई 

उद्धवराव पाटील याचें योर्दान पहािे ही बाब र्रजेची वाटते. 
 
सन १९२१ सालीच कग्गे्रसने हा बेळर्ाव शजल्हा कनाटक प्राशंतक कग्गे्रस कशमटीत घालण्याऐवजी 

महाराष्ट्र प्राशंतक कग्गे्रस सशमतीत घातला असता तर सीमाप्रश्नाचे प ढील महाभारत घडले नसते. सातारा 
आशि बेळर्ाव याचं्यामध्ये पूवी शवशवध संस्थाने होती. त्यावळेी संस्थानंी म लखात कग्गे्रस कायगरत नव्हती. 
त्यावळेी बेळर्ाव भौर्ोशलक कारिाम ळे कनाटक प्राशंतक कग्गे्रसमध्ये घातला रे्ला. पि प ढे संस्थाने 
भारतात सामील करून घेतल्यानंतर पशरस्स्थती बदलली. बेळर्ावं हा मराठी भाशषक प्रदेि असूनही राज्य 
प नरगचना आयोर्ाप ढे तो महाराष्ट्रात घालण्यासाठी डाळ शिजली नाही. तरीही फाजल अली कशमिनने 
आपल्या अहवालात “बेल्लारी आंध्रला न देता कनाटकास शदल्यास बेळर्ाव महाराष्ट्रात घातला पाशहजे.” 
अिा अथाचे मत नोंदवले होते. पि त्याचा कें द्रिासनाने शवचारच केला नाही. मराठी भाशषक सीमा भार् 



 
            

महाराष्ट्रात समाशवष्ट करण्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरि सशमतीने पशहल्यापासून आग्रह धरला होता. 
त्यासाठी सीमा लढाही प्रािपिाने लढशवला होता. हा इशतहास कोिीही शवसरिार नाही. 
 

१६ जानेवारी १९५६ रोजी नेहरंुनी राज्य प नरगचना कशमिनच्या महाराष्ट्रावरील अन्यायी शिफारसी 
स्वीकारल्यानंतर सीमा भार्ात आर्डोंब उसळला. १७ जानेवारी १९५६ हा शदवस म्हैसूर िासनाच्या 
र्ोळीबाराम ळे रक्तलासं्च्छत शदन ठरला. त्यात पाच ह तात्मे झाले. १९५७ च्या शनवडि का महाराष्ट्र 
एकीकरि सशमतीने प्रजकल्या. महाराष्ट्रातही संय क्त महाराष्ट्र सशमतीने कग्गे्रसचे पाशनपत केले. पि 
शद्वभाषीक राज्यातील र् जराथच्या कग्गे्रस आमदाराचं्या आशधक्याम ळे कग्गे्रसला शनसटते बह मत शमळाले. 
ना. यिवतंरावजी चव्हाि शद्वभाषीकाचे म ख्यमंत्री झाले. खरे पाशहले तर संय क्त महाराष्ट्र सशमतीने जो लढा 
स रू केला होता. तो केवळ म ंबईसाठी नव्हता तर सीमा भार्ासाठीही होता. 
 

१ नोव्हेंबर १९५७ मध्ये भाई माधवराव बार्ल याचं्या नेतृत्वाखालील सीमा सत्याग्रह खूपच र्ाजला. 
हा सीमा सत्याग्रह यिस्वी करण्यासाठी क्राशंतप्रसह नाना पाटील, भाई उद्धवराव पाटील यानंी हजारो 
सत्याग्रहींना आपल्या सभातून पे्ररिा देऊन तयार केले होते. सोळा हजार सत्याग्रहींनी त्यावळेी सीमा 
सत्याग्रहात भार् घेतला होता. या सत्याग्रहीनी लाठीमार आशि त रंुर्वास पत्करला होता. भाई उद्धवराव 
पाटील यानंाही लाठीमार खावा लार्ला होता. बेळर्ावं येथील प्रहडलर्ा जेलमध्ये त्यानंा त रंुर्वासाची 
शिक्षा भोर्ावी लार्ली होती. त्यावळेी सीमा सत्याग्रहात सामील झालेल्या मशहला नेत्या अशहल्या रारं्िेकर 
याही त रंुर्ात भाईउद्धवरावाच्या बरोबरीने शिक्षा भोर्त होत्या. स दैवाने त्या दोघानंाही त रंुर्ात ‘अ’ दजा 
शदला होता. ‘अ’ दजा शमळाला असल्याने उद्धवराव दादानंा चारं्ले जेवि शदले जायचे. पि दादानंी 
आपल्या जेविातील दूध, पाव, भाज्या, भात हे पदाथग ‘क’ वर्ातील सत्याग्रहींना खायला द्यायचे आशि 
त्यानंा शमळत असलेले शनकृष्ट जेवि ते स्वतः घेत असायचे. िासनाने सत्याग्रहीत दजा देऊन वर्ग पाडले 
पि वर्ग व्यवस्थेशवरुद्ध लढिारे उद्धवराव अिा तऱहेने खालच्या दजामध्ये घातलेल्या सत्याग्रहींना 
माि सकीची जमेल ती वार्िूक देऊन वर्गभेद नाहीसा करण्याचा संदेिच देत नव्हते काय? अिा तऱहेने 
भाई माधवराव बारं्लाचं्या नेतृत्वाखालील सीमा सत्याग्रह पूिगपिे यिस्वी झाला होता. पि त्याकडेही 
कें द्रिासनाने हेत प रस्सर डोळे झाक केली होती. 
 

कें द्र सरकारचे डोळे उघडावते, त्याचंी सोंर्ी-ढोंर्ी झोप उडून जावी. म ंबई आशि सीमाभार्ासह 
संय क्त महाराष्ट्राच्या प्रश्नाकडे त्याचें लक्ष कटाक्षाने वधेाव,े यासाठी संय क्त महाराष्ट्र सशमतीच्यावतीने 
शदनाकं १८ शडसेंबर १९५८ रोजी शदल्लीतील संसदभवनावर मोचा नेला. त्यावळेी सीमा भार्ातील १२०० 
लोक त्यात सामील झाले होते. त्यावळेी या मोचात ‘सीमा प्रश्नाची तड लावा’ ही घोषिा प्राम ख्याने देण्याचे 
ठरले असताना म ंबईकर मोचेवाल्यानंी ‘आम्हाला म ंबई हवी’ या घोषिेवर भर शदला. िवेटी मोचाचे रुपातंर 
जंर्ी सभेत झाले. सभेला शदल्लीकरानंी जिी र्दी केली त्याप्रमािे शिख आशि उत्तर प्रदेिातील लोकानंीही 
र्दी केली होती. या सभेतील भाई उद्धवराव पाटील याचें उदूगतून केलेले भाषि खूपच र्ाजले. शबर्र 
मराठी श्रोत्यानंा म ंबई, बेळर्ाव, कारवार, भालकी आदी मराठी भाशषक सीमा भार् संय क्त महाराष्ट्रात 
समाशवष्ट का केला पाशहजे, याबद्दल भाई उद्धवरावानंी उदूगभाषेतून तकग ि द्ध शवचार माडंले. त्याला श्रोत्यानंी 
उत्स्फूतग दाद शदली. एवढेच नाहीतर शदल्लीतील वतगमानपत्रानंीही उद्धवरावाचं्या भाषिाला पशहल्या 
पानावर ठळक प्रशसद्धी शदली होती. पि कग्गे्रस श्रेष्ठींनी आशि कनाटकाचं्या नेत्यानंी एकत्र येऊन केलेल्या 
सौदेबाजीतून व संय क्त महाराष्ट्रातील काही प ढाऱयाचं्या बोटचेपी धोरिाम ळे हा मराठीभाशषक सीमा प्रश्न 



 
            

तसाच लोंबकळत राशहला. तरीही भाई उद्धवराव पाटील आशि महाराष्ट्रातील जनतेने या प्रश्नावर 
अभतूपूवग चळवळ चालूच ठेवली होती. 
 

म ंबईसह महाराष्ट्राच्या शनर्थमतीनंतर काही शवरोधी पक्षानंा देखील संय क्त महाराष्ट्र सशमतीचे 
ऐशतहाशसक कायग संपल्यासारखे वाटले. संय क्त महाराष्ट्र सशमतीत फूट पडली. पि त्यातील सीमा लढा 
सशमती शिल्लक राशहली. त्या सशमतीने हा सीमा प्रश्न हाती घेतला. या सशमतीमध्ये प्राम ख्याने भाई उद्धवराव 
पाटील कॉ. व्ही. डी. शचतळे, दत्ता देिम ख आशि एस. एम. जोिी कायगरत होते. या सशमतीच्या वतीने सीमा 
भार्ात ‘सारा बंदी’ हा ऐशतहाशसक लढा संघशटत करण्यात आला. सीमा भार्ात त्या अर्ोदर अनेकानंी दोन 
वळेा सत्याग्रह करून त रंुर्वास पत्करले होते पि ‘साराबंदी’ चा लढा हा त्यावरचा कळस होता. या 
लढ्यात सीमा भार्ातील िभंरेक खेड्यातील ितेकरी सामील झाले होते. या लढ्याचे सरसेनापती अथातच 
भाई उद्धवराव पाटील होते. त्यानंी हे नेतृत्व समथगपिे साभंाळले. सरकारने अनेक प्रकारची दडपिाही 
करूनदेखील ितेकऱयानंी िवेटपयंत सारा भरला नाही. एवढेच नाही तर सरकारने जशमनीचे शललाव 
प कारून त्यातून सारा वसूल करण्याचे प्रयत्न आरंशभले पि ितेकरी वर्ाची एकजूट भाई उद्धवरावदादानंी 
इतकी पक्की केली होती की जशमनीच्या शललावासाठी कोिी मािूस प ढे येऊ िकला नाही. िवेटी सरकारने 
ितेकऱयाचं्या घराचें दरवाजे बळजबरीने फोडून घरातील चीजवस्तू, धनधान्य ल टून नेण्यास स रुवात 
केली. या दडपिाहीचा उदे्रक म्हिजे येल्लूर र्ावाला पोलीसाचंा वढेा पडला. या दडपिाहीला तोंड 
देण्यासाठी भाई उद्धवराव पाटील प्रथम प ढे सरसावले. त्यानंी पोशलसाचंी दडपिाही हािून पाडण्यासाठी 
शनधड्या छातीने प ढाकार घेतला. त्यावळेी उद्धवरावानंा पकडून त रंुर्ात डाबंले पि त्यानंतर पोलीसाचंी 
दडपिाही कमी झाली आशि कायद्याप्रमािे िासनाने जप्ती स रू केली. येल्लूर र्ावावर आलेली पोशलसी 
टोळधाड आशि त्या टोळधाडी शवरुद्धच्या प्रशतकारासाठी उद्धवरावानंी टाकलेले खंबीर पाऊल या र्ोष्टी 
येल्लूरचे लोक कधीही शवसरिे िक्य नाही. 
 

उद्धवरावदादानंी सीमा लढ्यात हा ऐशतहाशसक स्वरुपाचा साराबंदी लढा तर समथगपिे लढशवलाच 
पि त्याबरोबरच त्यानंी इतर प ढाऱयाबरोबर बेळर्ाव- कारवार सीमा भार्ात अनेक दौरे काढले. सीमा 
लढ्यातील स संर्त आशि िास्त्रि द्ध भशूमका आपल्या सडेतोड भाषिानंी अनेकानंा पटवनू शदली. उद्धवराव 
पाटलाचं्या मारे् ि.े का. पक्ष आशि इतर डावपेक्ष खंबीरपिाने उभे राशहले. सीमा भार्ातील उद्धवरावाचंी 
कामशर्री लढ्यातील सरसेनापतीला िोभिारी अिीच होती. याम ळे सीमा भार्ातील जनतेमध्ये 
उद्धवरावाबंद्दल प्रचंड आदर आशि पे्रम शनमाि झाले. त्यानंा ते आपले उद्धारकते वाटल्यास नवल नाही. 
 

सन १९६२ आशि १९६५ च्या िजेारी राष्ट्राबरोबर झालेल्या दोन्ही य द्धानंी कें द्र सरकारचे आशि 
पयायाने साऱया देिाचे लक्ष य द्धाकडे लार्ले. भारताची इंच इचं भमूी लढशवण्यात सारे र् ंतून रे्ले. त्याम ळे 
साहशजकच सीमा प्रश्न आशि सीमा चळवळीकडे द लगक्ष होऊ लार्ले. बासष्टच्या शनवडि कीत सशमतीच्या 
वाट्याला प्रचंड पराभव आला. संय क्त महाराष्ट्र सशमतीने सीमा लढा प्रम ख लक्ष बनवनू एकजूट शटकशवली 
असती तर हा प्रश्न अधातंरी लोंबकळत राशहल्याची नाम ष्ट्की पदरी पडली नसती. 

 
सीमा प्रश्नासाठी संपूिग महाराष्ट्र सशमतीचा शवचार पूवीही झाला होता. पि काहीनी म ंबईवरच 

समाधान मानल्याने सीमा लढ्यात नाही म्हटले तरी थोडीबहूत शिशथलता आली होती. पि सेनापती बापट 
याचं्या उपोषिाम ळे अखेर मे १९६६ मध्ये ‘संपूिग महाराष्ट्र सशमती’ची स्थापना झाली. या सशमतीचे अध्यक्ष 
म्हिून भाई उद्धवराव पाटील याचेंवर सीमा प्रश्नाची जबाबदारी सोपशवण्यात आली. याचाच पशरिाम की 



 
            

काय म्हिून कग्गे्रस श्रेष्ठीनी सीमा प्रश्नाची सोडविकू करण्यासाठी एक सदस्य आयोर् नेमण्याचा ठराव 
केला. यान सार शदनाकं १७ ऑर्स्ट १९६६ रोजी एक सदस्य महाजन कशमिन नेमले. 
 

खरे म्हिजे हे एक सदस्य कशमिन सवांनीच नाकारायला हव ेहोते. कारि त्या कशमिनवर वळेेचे 
कोितेच बंधन घातले नव्हते. वळेकाढूपिासाठीच कें द्राने हा डाव टाकला होता. महाजन सशमतीने 
क ठलीही तास्त्वक भशूमका न घेता, आपल्या मजीप्रमािे सीमा भार्ाच्या प्रश्नावर तोडर्ा काढण्याची भशूमका 
घेतली. त्याचं्याच शनिगयात त्यानंी शवशवध शठकािी परस्परशवरोधी भशूमका घेऊन महाराष्ट्रावर अन्याय 
करण्यासाठीच आपली नेमिूक झाल्याचा प्रत्यय महाराष्ट्राला आिून शदला. या पाश्वगभमूीवर आशि महाजन 
कशमिनच्या पक्षपाती अन्याय्य भशूमकेला शवरोध करण्यासाठी भाई उद्धवरावदादानंी आकािपाताळ एक 
केले. त्यासाठी संपूिग महाराष्ट्र सशमतीच्या वतीने कोल्हापूरात वरुि तीथग मदैानात खास उभारलेल्या 
ह तात्मा तोरसकर नर्रात शदनाकं २ शडसेंबर १९६७ रोजी सीमा पशरषद आयोशजत केली. 
 

ही सीमा पशरषद अनेक ष्ष्ट्ट्या वैशिष्ट्ट्यपूिग होती. ती सीमेलर्तच्या िहरी असल्याने सीमा 
भार्ातील हजारो ितेकरी तेथे आले होते. प िे शवद्यापीठाचे क लर् रू श्री. हरीभाऊ पाटसकर हे या 
पशरषदेचे उद घाटक होते. क लर् रू पाटसकर हे र्ाधंीजींचे भक्त. आमदार-खासदार-राज्यमंत्री म्हिून 
नावाजलेले. मध्यप्रदेिाचे राज्यपाल म्हिून काम केलेले. एवढेच नव्हे तर राज्य प नरगचना सीमा तंटा 
प्रश्नातील त्याचंा अन भव आशि अशधकार फार मोठा. आंध्र राज्य शनर्थमतीच्या वळेी आंध्र व मद्रास राज्यातील 
सीमेचा प्रश्न लवाद म्हिून बह भाशषक खेडे व प्रादेशिक संलग्नता या तत्त्वाच्या आधारे त्यानंी सोडशवलेला 
होता. त्या तत्त्वास पाटसकर फॉम्यूगला म्हिून आजही ओळखला जातो. महाराष्ट्राची मार्िी त्याच तत्त्वावर 
आधारलेली होती. भाई उद्धवराव पाटील याचं्या मते तर या तत्त्वान सार देिातील कोिताही सीमातंटा 
सहजपिे सोडशवता येईल. हा तत्त्वशनष्ठ आशि िास्त्रि द्ध ष्शष्टकोि कें द्राने प्रथमपासून स्वीकारला असता 
तर तंटेबखेडे, चळवळी आशि कटूता-कडवटपिाचा वासही आला नसता. म्हिूनच उद घाटक म्हिून 
पाटसकराचें मार्गदिगन सवांनाच उपकारक ठरेल, आशि महाराष्ट्राची बौशद्धक बाजूही बळकट होईल, अिी 
भाई उद्धवराव पाटलाचंी भशूमका होती. या सीमा पशरषदेचे अध्यक्ष भाई उद्धवराव पाटील हे तर या 
प्रश्नातील अभ्यासू नेते. सीमा लढा प्रािपिाने लढशविारे सरसेनापती. या पशरषदेच्या स्वार्ताध्यक्ष खा. 
राजमाता शवजयमाला रािीसाहेब असल्याने या पशरषदेला एक नव े तेज, प्रशतष्ठा आशि पशरमाि लाभले 
होते. 
 

या पशरषदेत डॉ. पाटसकर याचें सीमा प्रश्नाबाबत मोलाचे, मूलर्ामी मार्गदिगन तर झालेच पि 
त्याबरोबर भाई उद्धवराव पाटलानंी महाजन कशमिनच्या अहवालावर त फानी हल्ला चढशवला. त्यातील 
अनेक शवसंर्त आशि परस्परशवरोधी शवधानाचंी शचरफाड केली. हा अहवाल कोित्याही कसोट्यावर 
शटकिारा नसल्याचे प्रशतपादन केले. म्हिूनच असा ‘महाजन अहवाल सप्तपाताळात र्ाडा’ हा नारा आशि 
आदेि त्यानंी जनतेला शदला. सदर महाजन अहवाल महाराष्ट्र िासनाने फेटाळला हे एकपरीने बरे केले. 
पि महाराष्ट्र िासनाने कें शद्रय नेतृत्वाप ढे नारं्ी टाकली होती. शनदान त्या अहवालात न्याय्य द रुस्त्या 
करून घेण्यासाठी भारत सरकारवर पालगमेंटमध्ये दबाव आिला पाशहजे होता. त्याबरोबरच 
लोकचळवळीचा जबरदस्त धक्का देण्याचीही र्रज उद्धवरावानंी आपल्या भाषिात बोलून दाखशवली. हा 
प्रश्न कें द्राने जािनू ब जून अधातंरी लटकत ठेवनू महाराष्ट्राला सापत्नभावाची वार्िकू शदली. कें द्राचा हा 
च कीचा ष्शष्टकोि बदलण्यासाठी उग्र आंदोलनाशिवाय द सरा पयाय नसल्याचेही उद्धवरावानंी िवेटी 



 
            

पटवनू शदले. ही सीमा पशरषद सवाथाने यिस्वी झाली तरी झोपेचे सोंर् घेिाऱया कें द्रातील सरकारला जार् 
आली नाही. पि याचवळेी सीमा चळवळीतील उद्धवराव पाटलाचे लढवय्ये नेतृत्व सवगमान्य झाले. 
 

या सीमा पशरषदेनंतर दोन वषांनी नोव्हेंबर १९६९ मध्ये सीमाप्रश्न एकदम उसळून वर आला. 
शनशमत्त घडले चंदीर्डच्या प्रश्नावर संत फते्तप्रसर् यानंी आत्मदहनाचा इिारा शदल्याचे. सीमा सशमतीने 
महाजन कशमिनप ढे साक्षी शदल्याने तो महाराष्ट्रावर बंधनकारक असल्याची पोरकट भशूमका कग्गे्रस 
श्रेष्ठींनी घेतली. त्यातच बेळर्ाव कें द्रिाशसत कराव,े अथवा ते िहर आशि मराठी भाशषक सीमा भार् र्ोव्यात 
घालून शविाल र्ोमंतक राज्य कराव,े या चचेत कें द्र िासनाने लोकानंा र् ंतवनू ठेवले. पि याही बाबतीत 
एक तप उलटले तरी कें द्राने शनिगय घेतला नाही. 
 

त्यानंतर सन १९८१ मध्ये बेळर्ाव र्ोव्यात घालण्याचा प्रश्न उसळी मारून प न्हा वर आला. 
महाराष्ट्रातील शिवसेनेने हीच मार्िी उचलून धरली. त्यासाठी त्यानंी शवधानसभेवर मोचाही नेला. भारत 
सरकारने याबाबत र् ळम ळीत आश्वासने देण्यापलीकडे काही केले नाही. 
 

सन १९८१ मध्ये ‘आपि तीन मशहन्यात बाहेर पडिार’ असे बेळर्ावंकर आत्मशवश्वासाने बोलू 
लार्ले. १८ माचग १९८१ मध्ये सीमा भार्ातील पाच आमदारानंी बेम दत उपोषि स रू केले पि म ख्यमंत्री बॅ. 
अंत ले याचं्या आश्वासनावर शवसंबून ते सोडलेही. त्याची तडही अंत ल्यानी लावली नाही प्रकवा र् ंडूरावािंी 
बोलण्यासाठी बैठकही होऊ िकली नाही. त्याचे कारि कें द्र िासनाला हा प्रश्न लोंबकळत ठेवायचा होता, 
हेच शसद्ध होते. 
 

सन १९८३ च्या जानेवारीत कनाटक शवधानसभेची शनवडिूक आली. पंतप्रधान राजीव र्ाधंींनी 
सीमावाशसयानंा साशंर्तले, “त म्ही आतापयंतच्या शनवडि का प्रजकल्या हे ठीक आहे पि ही शनवडिूक 
प्रजकून दाखवा.” ती शनवडिूकही सीमावाशसयानंी प्रजकली. तरीही कें द्र िासनाने सीमावाशसयाकंडे द लगक्ष 
केले. याच काळात द दैवाने सीमा लढा समपगि वृत्तीने लढिारे सरसेनापती भाई उद्धवराव पाटील यानंा 
कॅन्सरसारख्या द धगर रोर्ाने ग्रासले. अिा शवकलारं् अवस्थेतही भाई उद्धवराव पाटील सीमा लढ्याची 
चळवळ तेज करण्याची भाषा बोलत असायचे. हा प्रश्न सोडशवण्यासाठी मा.यिवतंराव चव्हाि आशि एस. 
एम. जोिी यानंी लक्ष घालाव,े असे त्यानंा वाटे. बेळर्ाव, कारवार, शनपािी, खानापूर, शबदर, भालकी-
संतपूरसह संपूिग महाराष्ट्र राज्य झाल्याचे आपि शजवतं असताना पाहण्याची त्याचंी इच्छा होती. त्याचंी 
इच्छा अपूिगच राशहली. महाराष्ट्र राज्य आजही अपूिगच आहे. 
 

आता महाराष्ट्र िासन या प्रश्नावर सवोच्च न्यायालयाकडे दाद मार्िार असे ऐकायला शमळते 
आहे. भाई उद्धवराव दादाचें अप रे राशहलेले स्वप्न पूिग होईल का? 
 
 

* 



 
            

            
 

।। अव्वल दजाचे अभ्यासू तत्त्वनिष्ठ सांसदपटू ।। 
 

भाई उद्धवराव पाटील हे ईल्यासारख्या मार्ासलेल्या मराठवाड्यातील एका खेड्यात ितेकरी 
क ट ंबात वाढलेलं व्यशक्तमत्व. त्याचं्या घराण्यात ना शवदे्यच्या उपासनेची परंपरा ना राजकीय वारसा. 
उद्धवराव हे अिा प्रशतकूल पशरस्स्थतीिी झर्डा करीत स्वकतृगत्वाने उदयाला आलेले एक शक्रयािील 
स्वयंभ ू शवचारवतं नेते. ते मूळातच अभ्यासू. क ठल्याही शवषयाच्या आकलनाची लार्िारी क िाग्र ब द्धी, 
शवदारक वास्तवाच ं शनशरक्षि, परीक्षि आशि पृथक्करि करण्याची िक्ती, त्याचं्याकडे असल्याने त्याचंा 
गं्रथाभ्यास शनव्वळ प स्तकी राशहला नाही. तो वास्तवाच्या व्यवहारी िहािपिाच्या िहािेवर घासून प सून 
घेण्याकडे त्याचंा कल. म्हिनूच शवधानसभा, राज्यसभा आशि लोकसभा या शवद वत आशि राजनीशतज्ाचं्या 
लोकप्रशतशनधीर्ृहात त्याचंी साधी राहािी आशि उच्च शवचारसरिी. शवचाराचंी खोल जाि. त्याचंी स स्पष्ट 
आखिी, आपल्या मताची तकग संर्त सडेतोड माडंिी. र्ोरर्रीबाचं्या स खद ःखािी त्याचंी चपलक जोडिी 
आशि तत्त्वशनष्ठलेा घट्ट शचटकून राहिारी त्याचंी धारोदत्त धाटिी या सवग र् िाम ळे त्याचंी अव्वल दजाच्या 
अभ्यासू तत्त्वशनष्ठ संसदपटूमध्ये वरच्या श्रेिीत र्िना केली जाते. हे संसदपटूत्व त्यानंी स्वकष्टाने कमावले 
होते. 
 

उत्तम संसदपटूची लक्षि ं कोिती आहेत? ती लक्षि ं भाई उद्धवरावाचं्या व्यशक्तमत्वात आशि 
कतृगत्वात किी शदसून येतात, हे पहाि ंमहत्त्वाच ंआहे. उत्तम संसदपटूच ंपशहलं लक्षि अभ्यासूपिा होय. 
भाई उद्धवरावदादा हे पशहल्यापासून अभ्यासू होते. त्यासाठी ते रात्ररात्र जार्नू गं्रथवाचन करीत. त्यातील 
नोट्ट्स काढीत. आपि जन्मभर शवद्याथी असल्याची त्याचंी भावना होती. ‘केल्याने अभ्यास’ हा त कारामाचा 
उपदेि त्यानंी अंर्ी बािवला होता. उद्धवरावदादा अभ्यासू होते पि प स्तकी पंशडत नव्हते. त्यानंा 
वास्तवाच ं प रेपूर भान होतं. वास्तवातील व्यवहारी िहािपि त्याचं्यात उपजतच होतं. वास्तवाच्या 
िहािेवर ते गं्रथातील शवचार घासूनप सून घेत असत. 
 

उत्तम संसदपटू हा तत्त्वदिी असावा लार्तो. त्याच्या शवचाराला तत्त्वाच ंभक्कम अशधष्ठान असाव ं
लार्तं. भाई उद्धवरावाचं्या शवचाराचे, अशधष्ठान महात्मा फ ले, राजषी िाहू महाराज, डॉ.आंबेडकर, कालग  
माक्सग आशि लेशनन ह्या पाच देवताच्या शवचाराचे होते. ते पके्क होते. ि.े का. पक्षाचे तत्त्वज्ान या पाच 
महात्म्याचं्या शवचाराने भरलेले आशि भारलेले होते. तेच त्याचं्याही जीवनाचे तत्त्वज्ान होते. त्या 
शवचारावरील त्याचंी शनष्ठा वादातीत होती. मोहाचे आशि प्रलोभनाचे अनेक प्रसंर् त्याचं्या राजकीय 
जीवनात आले पि त्याचंी तत्त्वशनष्ठा तसूभरही ढळली नाही. ती अखंड अभरं् राशहली. 
 

जीवनाच्या राजकारिातल्या वास्तवाला सामोरे जाताना संसदपटूच ं मन संवदेनिील असाव ं
लार्तं. पि भावनेच्या प रात ते वाहून जाऊ नये म्हिून प्रखर ब द्धीचा कासराही त्याच्या हाती असावा 
लार्तो. भावना आशि शवचार याचंा समन्वय साधून सामाशजक बाशंधलकी तर संसदपटूच्या व्यशक्तमत्त्वात 
असावीच लार्ते. पि त्याबरोबरच सामाशजक न्याय शमळवनू देण्याची रर् आशि धर्ही त्याच्यात असावी 
लार्ते. त्यासाठी प्रसंर्ी संघषात झोकून देण्याचीही त्याची तयारी असावी लार्ते. ही लक्षिंही भाईच्या 
व्यशक्तमत्वात शदसून येतात. सावकारिाही शवरुद्धचे लढे, र्ोवा म क्ती आंदोलन, संय क्त महाराष्ट्राची 
चळवळ, सीमा लढा यातील त्याचंा सहभार् हा ते झ ंजार सेनानी असल्याचे दाखवनू द्यायला प रेसे आहेत. 



 
            

लोकिाही क्रातंीवर उद्धवरावाचंा शवश्वास होता. लोकिाहीत आपली मते, शवचार इतरानंा पटवनू 
देण्यासाठी संसदपटूकडे वकृ्तत्वकला असिे र्रजेचे असते. ही वकृ्तत्व कला भाई उद्धवरावानंी चारं्ली 
जोपासली होती. त्याचें वकृ्तत्व स स्पष्ट शवचाराचं्या धाग्याने शविलेले असे. एकेक वाक्य ते तोलून मापून 
उच्चारीत असत. त्याचं्या भाषिाची िलैी भावनाप्रधान नसे. आपले शवचार संथ लयबद्ध स्वरात श्रोत्याचं्या 
अंतःकरिात घ सवनू ते आपली बाजू पटवनू देत असत. त्याचं्या भाषिात ग्रामीि भार्ातील उदाहरिे, 
ष्ष्टातं याचंी माशंदयाळी असे. त्याबरोबरच शवशवध अहवालातील आकडेवारीही अधून मधून पेरून ते आपला 
म द्दा भक्कम करीत असत. शवरोधकाचें म दे्द लक्षपूवगक ऐकून घेण्याची त्याचंी तयारी असे पि त्यातील 
वैचाशरक कचे्च द व ेहेरून त्यावर प्रहार करण्यास ते मारे्प ढे पहात नसत. त्याचंी हैद्राबाद शवधानसभा आशि 
महाराष्ट्र शवधानसभा यातील शवशवध भाषिे म्हिजे आदिग संसदपटंूच्या भाषिाचा आदिग वस्तूपाठच असे. 
‘उद्धवरावाचं्या इतका अभ्यासू लोकप्रशतशनधी अद्यापी आम्ही पाशहला नाही’ असे हैद्राबाद राज्यातील श्री. 
एम. चेन्नारेडी, श्री. र्ोपाळराव एकबोटे, श्री. व्ही. स ब्रम्हण्यम् आदी मंत्री सभापती यानंी प्राजंळपिे कबूल 
केले आहे. उद्धवरावाचंी भाषिे म्हिजे सत्ताधारी पक्षाच्या कॅशबनेट शमप्रटर्चे शवषय ठरत असत. आदिग 
संसदपटू व्हायचे असेल तर उद्धवरावाचं्या भाषिाचंा अभ्यास करायला म ख्यमंत्री आपल्या मंत्र्यानंा आशि 
आमदारानंा आवजूगन सारं्त. महाराष्ट्र राज्याचे म ख्यमंत्री ना. यिवतंराव चव्हाि, ना. दादासाहेब 
कन्नमवार, ना. वसंतराव नाईक हे उद्धवरावाचं्या शवधानसभेतील भाषिाला आठवि ठेऊन हजर राहत 
असत. महाराष्ट्र शवधान सभेतील त्याचंी एकेक भाषिे म्हिजे अभ्यासू, तत्त्वशनष्ठ ससंदपटू कसा असावा 
याचा आदिग भाई उद्धवरावाचं्या रुपाने शमळाला आहे. शवधानसभेत उद्धवरावजी बोलायला उभे राशहले 
म्हिजे सारे सभार्ृह एकशचत्ताने त्याचें शवचार ऐकत असे. भाई उद्धवरावजी महाराष्ट्र शवधानसभेत शवरोधी 
पक्षनेते झाले तेव्हा आचायग अत्र्यासारख्यानंी ‘ज्यानंा धड कपडे घालता येत नाहीत, ते महाराष्ट्राचे 
प ढारीपि करायला शनघाले आहेत’ अिी िकंा उद्धवरावाचं्या कतृगत्वाबद्दल घेतली होती पि शवरोधीपक्ष 
नेतेपदाच्या काळातील उद्धवरावाचंी भाषिे र्ाजली. तेव्हा आचायग अते्र यानंी उद्धवरावावर स्त तीस मने 
उधळली. तर ‘उद्धवरावजींच्या या कायगकतृगत्वाम ळे शवरोधीपक्षाची उंची वाढली.’ असे बोलून सत्ताधारी 
पक्षातील लोकानंी मोकळ्या मनाने त्याचं्या संसदपटूत्वाला मान्यता शदली. 
 

वकृ्तत्वकला ही शवधायक कामासाठी वापरायची का शवध्वसंक कामासाठी वापरायची? हा उत्तम 
संसदपटूप ढे प्रश्न असतो. उत्तम संसदपटूने आपली वकृ्तत्वकला ही शवधायक कामासाठीच वापरली 
पाशहजे. हे लक्षिही उद्धवरावाचं्या वकृ्तत्व कलेमध्ये शदसून येते. बावन्नच्या पशहल्या शनवडिूकीत शवजयी 
होऊन उद्धवराव हैद्राबाद शवधानसभेत रे्ले. शवरोधी पक्षातील एका र्टातील प्रम ख नेत्यापैकी ते एक होते. 
या शवधानसभेत दीन-द बळ्याचंा आवाज ब लंद करिारा आमदार म्हिून त्यानंी त्या काळात ख्याती 
शमळशवली होती. तेथे त्यानंी ितेकरी ितेमजूराचंी बाजू समथगपिे माडंली. हैद्राबादच्या कूळ कायद्याला 
जास्तीत जास्त प रोर्ामी स्वरूप शमळवनू देण्यात उद्धवरावाचंा प्रसहाचा वाटा होता. या कायद्यात 
उद्धवरावानंी आपल्या भाषिातून स चशवलेल्या व मंजूर झालेल्या कमाल जमीन धारिेच्या, जमीन 
स धारण्याच्या आशि क ळाच्या संरक्षिाच्या स चना आशि तरत दी आजही राष्ट्रीय पातळीवर महत्त्वाच्या 
मानल्या जात आहेत. 
 

महाराष्ट्र शवधानसभेतील दहा वषाच्या काळातील (१९५७ ते ६२ आशि १९६७-७२) उद्धवरावाचंी 
भाषिे म्हिजे उत्तम अभ्यासू तत्त्वशनष्ठ संसदपटूचा आदिग ठरली. आपल्या भाषिानंी त्यानंी शवधानसभा 
अक्षरिः दिािून सोडली. या काळात त्याचं्या नेतृत्वाचा कस लार्ला. संय क्त महाराष्ट्र आशि सीमा लढा 
या दोन्ही चळवळी महाराष्ट्रव्यापी बनशवण्यातील भाई उद्धवरावाचें योर्दान क िालाही द लग शक्षत करता 



 
            

येिार नाही, इतके मोलाचे ते आहे. संय क्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत सत्ताधारी पक्षाचे चतूर म त्सद्दी 
म ख्यमतं्री ना. यिवतंराव चव्हाि एका बाजूला आशि तत्त्वशनष्ठ उद्धवराव द सऱया बाजूला असा सामना 
रंर्त असे. त्यात उद्धवराव दादाचं्या भाषिातील म दे्द सडेतोड असत. ते पूिाथाने खोडून टाकिे सत्ताधारी 
मंत्री म ख्यमंत्र्यानंा िक्य होत नव्हते. उद्धवरावानंी सीमा प्रश्नाची सोडविूक करण्यासाठी सत्ताधाऱयानंा 
अनेकवळेा कोंशडत पकडले. त्याचंी बोलती बंद केली. या दोन्ही ऐशतहाशसक चळवळीम ळे भाई उद्धवराव हे 
महाराष्ट्राचे नेते म्हिून प ढे आले. महाराष्ट्रातील आशि सीमा भार्ातील लोकाचं्या र्ळ्यातील ते ताईत 
बनले! 
 

संसदपटू हा सामाशजक बाशंधलकी मानिारा; सामाशजक न्यायासाठी धडपडिारा; राष्ट्राची बाधंिी 
आशि राष्ट्राच्या प्रर्तीसाठी प्रयत्न करिारा ि द्ध चाशरत्र्याचा देिभक्त असला पाशहजे. उद्धवरावदादाचं्या 
व्यशक्तमत्वात समाजशनष्ठा आशि राष्ट्रशनष्ठा हे र् ि अंर्भतू होते. राष्ट्र हे समाजाने बनलेले असते. राष्ट्राची 
भौशतक प्रर्ती ही लोकाचं्या श्रमातून आशि घामातून होत असते. म्हिूनच श्रमशजवी ितेकरी कामर्ार, 
ितेमजूर, दशलत आशि शस्त्रया या द बगल घटकाचें राष्ट्र  उभारिीतील योर्दान हे फार मोठं असतं. याच ं
भान उद्धवरावानंा प रेपूर होतं. या द बगल घटकाच ंशहत म्हिजे राष्ट्रशहत. या द बगल घटकाचंा शवकास म्हिजे 
राष्ट्राचा शवकास ही त्याचंी ष्ढ धारिा. या द बगल घटकावर उद्धवरावदादाच ंमनस्वी पे्रम होतं. त्याष्ष्टीने ते 
खरे राष्ट्रपे्रमी होते. खरे देिभक्त होते. 
 

शवधानसभा, राज्यसभा आशि लोकसभा या लोकिाहीच्या मंदीरात भाई उद्धवरावानंी केलेल्या 
कामाची केवळ यादीच पाशहली तरी त्याचं ंसारं वकृ्तत्व, कतृगत्व आशि संसद शवधानसभा पटूत्व हे वर 
उल्लेशखलेल्या द बगल घटकानंा मध्यवती ठेऊनच केल्याचं स्पष्ट होतं. ितेकऱयानंा द्यावी लार्िारी च कीची 
लेव्ही, जमीन स धारिा, कसेल त्याची जमीन या तत्त्वावर जशमनीचे प नगवाटप, त्यासाठी करावयाचा 
क ळकायदा, कमाल जमीन धारिा, ितेीमालास त्याच्या उत्पादन खचावर आधाशरत भाव, ितेीमालाला 
स्वतंत्र बाजारपेठ, ितेकऱयाचं्या एकज टीतून सहकारी तत्त्वावर ितेी, साखरकारखाने ितेकऱयाचं्या 
ताब्यात देिे, ितेी व्यवसायाला औद्योशर्क धंद्याचा दजा आशि उद्योर्धंद्याला शमळिाऱया सवग सोयीसवलती 
ितेीधंद्याला शमळाव्यात हे धोरि, ितेकऱयानंा कमी व्याजदराने दीघग म दतीची कजे देिे, अल्पभधूारकानंा 
सारा माफ, द ष्ट्काळी काळात कजगमाफी, ितेमज रानंा आध शनक राहिीमानान सार मज री शमळावी, 
महाराष्ट्रातील शवशवध भार्ातील शवकासाचा समतोल साधावा, ग्रामीि भार्ातील र्ोरर्रीबानंा िासनाने 
प्राथशमक शिक्षि सक्तीचे नी मोफत द्याव;े दशलतानंा समाजाच्या म ख्यप्रवाहात आिण्यासाठी त्यानंा 
शिष्ट्यवृत्तीय क्त शिक्षि, त्यानंा नोकरीत आरक्षि आशि सते्तत भाशर्दारी द्यावी इत्यादी मार्ण्या त्यानंी या 
लोकिाही मंशदरात मोठ्या पोटशतडकीने माडंल्या. त्यासाठी या र्ोरर्रीबाचंा सतत कैवार घेतला. 

 
द ष्ट्काळाच्या काळात मारे्ल त्याला काम, कामाचा योग्य दाम, पोटाप रते धान्य शमळाव,े 

ितेकऱयाचंी त्या काळात कजे माफ व्हावीत. द ष्ट्काळ संपल्यावर त्यानंा बी-शबयािे, औषधे, 
बैलंबारदान्यासाठी िासनाने मदत करावी या र्ोष्टी करण्यासाठी िासनाकडे सभार्ृहात आग्रह धरला. 
त्यासाठी जनतेत जाऊन चळवळी केल्या. मोचे काढले. शवधानसभेत त्यासाठी िासनाला धारेवर धरले. 
िासनाला योग्य शनिगय घेण्यासाठी भार् पाडले. रोजर्ार हमी योजनेचा कायदा करण्यासाठी प्रसंर्ी 
शवधानसभेचे कामकाज बंद पाडले. ितेकऱयाचं्या मालाला शकफायतिीर भाव बाधूंन देण्यासाठी िासनावर 
दडपि आिले. कापूस एकाशधकार योजनाही त्यातून जन्माला आली. ितेकऱयाचं्या सवग शपकानंा शवमा 
योजना स रू करण्याच्या मार्िीला तोंड फोडलं! या सवग शवचाराच ंआशि चळवळीच ंत्याचं ंअशधष्ठान मात्र 



 
            

श्रमशजवी जनतेच्या शहताचे संरक्षि हेच होते. म्हिूनच भाई उद्धवराव हे जेवढे उत्तम अभ्यासू संसदपटू 
म्हिून र्ाजले त्याहीपेक्षा ते श्रशमक कष्टकऱयाचें कैवारी, र्ोरर्रीबाचें उद्धारकते म्हिनू लोकाचं्या अशधक 
लक्षात राशहले आहेत. 
 

भाई उद्धवराव पाटील हे सन १९६४ ते १९६६ च्या काळात दोन वषाकाठी राज्यसभेवर शनवडून रे्ले 
तर सन १९७७ साली लोकसभेत खासदार म्हिून त्यानंी अडीच वष ेकाम केले. या कायगकाळात त्यानंी 
तेथेही ितेकरी कामर्ाराचें प्रश्न प्रभावीपिे माडंले. शवधीमंडळात, राज्यसभेत वा लोकसभेत बोलताना ते 
केवळ शवरोधासाठी कधीच शवरोध करत नसत. तेथे चचा करताना ते एखाद्याच्या इभ्रतीला धक्का लारे्ल 
असे बोलत नसत. त्याचंा शवरोध तत्वाप रता, शवचाराप रता होता. इतरवळेी ते सत्ताधारी आमदार-खासदार, 
मंत्री याचेंिी सौजन्याने, नम्रतेने वार्त. मनमोकळेपिाने बोलत. राजकारिात त्यानंी माि सकी जोपासली. 
त्याम ळे शवरोधकही त्याचें शजव्हाळ्याचे शमत्र बनले होते. लोकशहत आशि देिशहतासाठी त्यानंी आघाड्याचे 
राजकारि केले. पि त्यात कटूता कधी येऊ शदली नाही. ही लक्षिंही उत्तम संसदपटूचीच नव्हेत का? 
 

‘सते्तसाठी आपला जन्म नाहीच आम्ही जन्मलो केवळ संघषासाठीच!’ ते तत्त्व त्यानंी िवेटपयंत 
साभंाळले. महाराष्ट्रात मंत्री म ख्यमंत्री पदाची प्रलोभने त्यानंा दाखशवण्यात आली पि त्यानंी ती नम्रपिे 
नाकारली. पक्षाच्या तत्त्वािी त्यानंी तडजोडी कधी केल्याच नाहीत. तत्त्वावरील अव्यशभचारी शनष्ठेचे ते 
चालते बोलते उदाहरि ठरले. पंतप्रधान श्री चरिप्रसर् याचं्या ितेी धोरिाबद्दल त्यानंी प्रिसंोदर्ार काढले 
पि त्यावळेच्या लोकसभेतील मंत्रीमंडळात कें शद्रय ितेकी मंत्री होण्याचे शततक्याच स्पष्टपिे नाकारले. मा. 
यिवतंरावजी चव्हाि याचंी उद्धवरावाचं्या शदल्लीतील खासदारकी संदभात एक वरे्ळे मतप्रदिगन केले. ते 
शलशहतात, “ते (उद्धवराव) शदल्लीलाही राज्यसभेचे सभासद म्हिून शनवडून आले… ते लोकसभेतही 
शनवडून आले पि शदल्लीच्या संसदीय कामात त्यानंी फारसा रस घेतला नाही. मी त्यानंा एकदा शवचारलेही 
की, म ंबई र्ाजशवत होता, शदल्लीत द लगक्ष का? (त्यावर) ते म्हिायचे ‘मन लार्त नाही. रस येत नाही…’ खरे 
म्हिजे त्याचंी प्रश्नाचंी जाि इतकी चारं्ली आहे की, ज्या शनष्ठनेे त्यानंी महाराष्ट्राचे प्रश्न हाताळले, त्याच 
जाशिवनेे राष्ट्राचे प्रश्न हाती घेतले असते तर देिवाशियानंा त्याचं्या कतृगत्वाची जािीव झाली असती. पि 
त्यानंी असे का केले नाही. याचे कोडे मला अजून उलर्डले नाही. राजकीय पक्षाचे काम शकती शनष्ठेने 
कराव े व आपले व्यशक्तमत्व मारे् ठेवनू पक्षाच्या कामाला प्राधान्य द्याव,े अिा प्रकारचे समर्थपत जीवन 
जर्िारे ते नेते आहेत. उद्धवरावाचंी ितेकरी व कामर्ारसंबंधीची मानशसक ओढ मोठी तीव्र आहे.” 

 
कंधारचे माजी आमदार श्री. र् रुनाथ क रुडे यानंी ‘अभ्यासू संसदपटू : उद्धवराव पाटील’ या 

लेखात उद्धवरावाचं्या संसदपटू म्हिून असलेल्या र् िाचंा उहापोह केला आहे. त्यातील शनवडक भार् 
खाली देत आहे. 

 
“मा. उद्धवराव पाटलानंा जवळून पाशहले. त्याचंी अनेक भाषिे ऐकली…. महाराष्ट्र शवधान 

सभेतील शवरोधी पक्ष नेतेपद, लोकसभेत र्टनेतेपद भ षवनू त्यानंी पक्षाला प्रशतष्ठा प्राप्त करून शदली. 
सखोल अभ्यास व समाजाचे बारकाईने शनशरक्षि यातून त्यानंी ितेकरी व कष्टकरी समाजाचे अनेक प्रश्न 
प्रभावीपिे माडंले. लोकसभेतस द्धा आपल्या उदूग  , प्रहदी व इंग्रजी  भाषेतून महाराष्ट्राच्या व देिाच्या 
ितेकऱयाचें प्रश्न पशरिामकारकपिे माडूंन िकेापक्षाचे नाव शदल्लीत र्ाजवले.... त्याचं्या भाषिाची िलैी 
भावनाप्रधान नव्हती. संथ लयबद्ध स्वरात श्रोत्याचं्या मनात घ सून ते आपली बाजू पटवनू देत. याच त्याचं्या 
िलैीम ळे ते उत्तम ससंदपटू म्हिून प्रशसद्धी पावले. त्यानंी शवरोधी पक्षनेता असताना केलेले सशवस्तर 



 
            

म दे्दस द भाषि अजूनही माझ्या स्मरिात आहे. ‘ितेीधंदा आशि बकेारी’ या शवषयावर अत्यंत अभ्यासपूिग 
असा जिू प्रबधंच त्यानंी सभार्ृहाप ढे माडंला. बारीक सारीक प्रश्नाचंा मार्ोवा घेत आकडेवारीतून ितेी 
धंद्यास कसे उर्थजत अवस्थेत आिता येईल व त्यावरच लाखो करोडो मज रानंा कसे सामावनू घेता येईल, 
हा शसद्धातं त्यानंी शवधानसभेत माडंला, तेव्हा सवग सभार्हृ स्तंशभत झाले. ना. म ख्यमतं्री, सभापती व सवग 
आमदारपि थक्क झाले. ते एक उत्तम वकील असतानास द्धा अथगिास्त्रज्ालाही लाजवील अिा झोकात 
त्यानंी ितेीचा शसद्धातं माडंला व िासनाला मार्गदिगन केले. एकूि त्याचं्या वक्तव्यातून नेहमीच मार्गदिगनच ं
होत असे. अवातंर फापट पसारा कधीच नव्हता. त्याम ळे ितेकरी कामर्ार पक्षाचा तो स विग काळ ठरला.” 
 

शनयशमत वाचन, िातं प्रचतन, कठोर परीक्षि, आशि वास्तवािी इमान राखिारं संवदेनिील मनं, 
याम ळे त्याचंी भाषिं अंतःकरिाला शभडिारी आशि ब द्धीला-शवचाराला पे्ररिा देिारी असत. त्याचंी भाषि ं
एकत्र करिं आशि त्याचंा स्वतंत्र अभ्यास करिं हा पी.एच्.डी. करू इस्च्छिाऱया संिोधकाचा महत्त्वाचा 
शवषय आहे. थोडक्यात सारं्ायचे झाल्यास भाई उद्धवराव पाटील याचें अव्वलदजाचे अभ्यासू संसद पटूत्व 
संस्मरिीय तर आहेच पि भावी शपढ्यानंा दीपस्तंभाप्रमािे प्रकािवाटा दाखविारे आहे. 
 
 
 

* 



 
            

            
 

।।उद्धवराव दादाांचा घर सांसार।। 
 

उद्धवरावदादानंी उस्मानाबादला भाड्याच्या खोलीत संसार थाटलेला! हळूहळू प्रपंच वाढत रे्ला. 
पशहली म लर्ी मंदाशकनी जन्मली. उद्धवरावदादाचंं ि.ेका. पक्षाचं कामही वाढलं. ५२ च्या पशहल्या 
शनवडि कीची धावपळ स रू झाली. घरी कायगकत्यांचा-ितेकऱयाचंा राबता वाढला. त्याचंं चहापािी आशि 
प्रसंर्ी जेविखािी एकट्या िारदाबाईंनाच उरकावी लार्त. ध ण्याभाडं्याला मोलकरीि ठेविंही त्यानंा 
िक्य नव्हतं. या पशहल्या शनवडि कीच्यावळेी द सरी म लर्ी झाली. त्या शनवडि कीत उद्धवराव शवजयी 
झाले म्हिून म लीचे नाव ‘शवजया’ असं ठेवलं. हैद्राबाद असेंस्ब्लत आमदार म्हिून दादा रे्ले. तेथे त्यानंी 
काही मशहन्याप रतं घर केलं पि ते परवडत नसल्याचे लक्षात येताच प न्हा उस्मानाबाद येथेच 
कायमस्वरूपी घर ठेवलं आशि ते राजकरिाच्या संग्रामात ब डून रे्ले. घरी काय आहे, काय नाही याची 
चौकिी करण्याचीदेखील त्यानंा उसंत शमळत नसे. 
 

उद्धवरावदादाचंं उस्मानाबादचं घर म्हिजे ‘हम दो हमारे दो’ अिा लहान स खी क ट ंबासारखं 
म ळीच नव्हतं. घरी दोन म ली. नवीन जन्मलेला ‘शवश्वास’ नावाचा म लर्ा. त्याचं्या बरोबरीनं िारदाबाईंच्या 
निंदेची दोन म लं शिक्षिासाठी घरात आलेली. आर्थथक पशरस्स्थती जेमतेम. त्याम ळं घरातली सर्ळी कामं 
िारदाबाईंनाच करावी लार्ायची. आमदाराची पत्नी म्हिून मानमरातब, घरकामासाठी र्डीमािसं अिी 
कधी नव्हतीच. स्वतःची म लं आशि शिक्षिासाठी असलेली म लं याचंं हव ंनको पाहािं आलं. उद्धवरावदादा 
घरी आले आले, रे्ले, रे्ले असं चालायचं. 
 

असा ससंार चालविं िारदाबाईनंा अवघड जाऊ लार्लं. त्यातून त्यानंी स्वावलंबनाचा नवा मार्ग 
िोधला. म्हिी-कोंबड्या त्या पाळू लार्ल्या. घराच्या आवारात साडंपाण्यावर भाजी शपकव ू लार्ल्या. 
घरप्रपंच साभंाळीत या जोडधंद्यातून येिाऱया लहानश्या उत्पन्नाची घरसंसार चालवायला मदत होऊ 
लार्ली. म ली मोठ्या होत होत्या. िाळेत शिकत होत्या. त्या आपल्या आईला शवचारायच्या, “आई, तू तर 
श्रीमंत घरातील म लर्ी, तू स्वतःला इथं कसं बदललंस?” त्यावर िारदाबाई अशभमानानं उत्तर 
द्यायच्या,”माझा नवरा वशकली शिकलेला, याचाच मला अशभमान वाटायचा. हा नवरा प्रामाशिकपिानं 
राजकारि करिारा; र्ोरर्रीबानंा मदत करिारा, आधार देिारा आशि महत्त्वाची र्ोष्ट म्हिजे माझ्या 
माहेरच्या लोकानंास द्धा चारं्ला मार्ग दाखविारा असल्यानं माझा त्याचं्याबद्दल आदर वाढत रे्ला. ह्याचं्या 
कतृगत्वात माझा अडािीपिा झाकून रे्ला. अनेक र्ोरर्रीबाचें त्यानंी कल्याि केले. ती मािसं मला मान 
द्यायची. आपल्या ितेीतली भाजी कधी मधी आिून द्यायची. त्याचं्या रुपानं धनदौलतीपेक्षा माि सकीची 
दौलत मला शमळाली. अजून मला काय पाशहजे? सारं काही  भरभरून शमळालयं.” 
 

उद्धवरावदादाचंा ससंार असा तसाच चाललेला. तो वाढतच होता. दोन म लीनंतर एक म लर्ा 
शवश्वास नावाचा, नंतर स नंदा, बाळ, धनंजय, साधना आशि स लभा अिी अपत्ये जन्मली. पशहला म लर्ा 
शवश्वास लहानपिी आजारी होता. सन १९४९-५० साली वाढाव (शज. सातारा) येथे ि.े का. पक्षाचे 
अशधविेन होते. उद्धवरावदादा त्यावळेी ि.े का. पक्षाचे शचटिीस होते. त्याम ळे घरी म लर्ा आजारी असला 
तरी सदर अशधविेन च कशविे दादानंा िक्य नव्हते. अशधविेनहून परत येत असतानाच त्यानंा त्याचंा 
पशहला म लर्ा शवश्वास देवाघरी रे्ल्याची द ःखद बातमी ऐकावी लार्ली. या म लाच्या मृत्यनेू िारदाबाईनंा 



 
            

खूप द ःख झाले. पि हजारो र्रीबाचं्या द ःखाची ओझी खादं्यावर घेतलेल्या उद्धवरावानंा स्वतःच्या म लाचे 
द ःख व्यक्त करण्यास सवडच कोठे होती? 
 

असाच प्रसंर् उद्धवरावजींच्या जीवनात १९६३ साली आला. १४ शडसेंबर १९६३ रोजी ितेीमालाला 
शकफायतिीर भाव आशि ितेीधंद्यातील इतर मार्ण्यासाठी ि.ेका. पक्षाच्यावतीने म ंबई शवधानभवनावर भाई 
उद्धवरावाचं्या नेतृत्वाखाली मोचा ठरला होता. त्याच स मारास त्याचंा अकरा वषांचा बाळासाहेब नावाचा 
म लर्ा टायफाईडने आजारी पडला. त्याला दादानंी उस्मानाबादच्या सरकारी दवाखान्यात ठेवले आशि ते  
म ंबईला मोचाचे नेतृत्व करायला रे्ले. मोचावर लाठीमार झाला. उद्धवरावादादाचं्या पाठीवर काठ्या 
पडल्या. त्या अर्ोदरच ‘म लर्ा खूप आजारी’ असल्याची तार दादानंा शमळाली होती. ती शखिात ठेवनू 
त्यानंी मोचाचे नेतृत्व केले. भावनेपेक्षा कतृगव्य श्रेष्ठ मानिाऱया दादानंा पोशलसानंी अटक केली. दादाचं्या 
कपड्याचंी तपासिी करताना ती तार पोशलसानंा शमळाली. ते खूप िरप्रमदे झाले. मोचा संपल्यानंतरच 
दादा उस्मानाबादला परत येण्यास शनघाले. उस्मानाबाद हॉस्स्पटलात ते रे्ले. त्याचंा म लर्ा बाळासाहेब 
डोळ्यात प्राि आिनू त्याचंी वाट पाहत होता. शपताप त्राची डोळा भेट झाली. दादानंी आपल्या प त्राचा हात 
हाती घेतला आशि बाळासाहेबाने प्राि सोडला. िारदाबाईंवर आकाि कोसळलं. पशहली दोन म लं अिी 
अकाली सोडून रे्लेल्या मातेचं द ःख विगन करि ंकेवळ अिक्य. तरीही िारदाबाई लहानग्या धनंजयकडे 
पाहून त्याला परमेश्वरानं खूप आय ष्ट्य द्याव,ं अिी प्राथगना करीत शदवस काढू लार्ल्या. महाभारतात ‘सवात 
मोठे द ःख हे प त्रिोकाचे असते’ हे साशंर्तले आहे. अिी द ःखेही उद्धवरावदादानंी स्स्थतप्रज्ाप्रमािे राहून 
पचशवली. उद्धवरावदादा हे र्ोरर्रीबाचं्या आभाळा एवढ्या द ःखानंा शठर्ळे लावण्यात र् तूंन पडलेलेच 
राशहले. 
 

उद्धवरावदादानंी हैद्राबाद म क्ती संग्रामात भमूीर्त राहून सिसे्त्र लढे शदले. त्याकाळी त्यानंा 
शदवसरात्री लपत लपत पायी शफराव ेलारे्. शदवसशदवस वळेेवर जेवि शमळायचे नाही. काही वळेा डाळे-
च रम रे खाऊन त्यावर भरपूर पािी शपऊन प ढचा प्रवास करावा लारे्. कधीतरी ते घरी परत आल्यानंतर 
त्याचं्या र् डघ्यापासून खाली प्रपढऱयात-पायात काटे घ सलेले असायचे. ते काटे िारदाबाई स ईने 
काढायच्या. सयं क्त महाराष्ट्र आशि सीमा लढ्यात त्यानंा पोलीसाचं्या लाठ्या अंर्ावर झेलाव्या लार्ल्या. 
घरी आल्यावर त्याचं्या पाठीवर वळ उमटलेले पाहून िारदाबाई द ःखी कष्टी व्हायच्या. पाठीवर औषधाचा 
लेप द्यायच्या. पाठ िकेायच्या. पाठ िकेता-िकेता म्हिायच्या, “आता प री करा ही जीवघेिी कामं!” 
त्यावर उद्धवदादा ख लासा करायचे, “र्ोरर्रीबाचंी द ःख यापेक्षा शकतीतरी मोठी आहेत. त्याप ढं आपली 
द ःखं काहीच नाहीत. र्रीबाचंी द ःखं पाहून ती दूर करण्यासाठी मन उसळी मारतं त्याला मी  काय करू?” 
िारदाबाई मर् त्याचंी पाठ िकेत बसायच्या. रात्री अिी मलमपट्टी केल्यानंतर दादा सकाळी उठून प न्हा 
र्ोरर्रीबाचं्या द ःखावर फ ं कर घालण्यासाठी संघषात सामील व्हायला बाहेर पडायचे! 
 

सीमा चळवळीच्या काळात उद्धवरावदादानंा बेळर्ावंमध्ये अटक करून त रंुर्ात ठेवले. त्यावळेी 
त्याचें वडील साहेबरावआण्िा खूप घाबरले. रडक ं डीला आले. तेव्हा त्याचें जावई ॲड. नरप्रसर्रावदादानंी 
साहेबराव आण्िानंा बेळर्ावला नेले. उद्धवराव आशि त्याचं्या सहकाऱयाचंी केलेली उत्तम सोय दाखशवली. 
तेव्हाच साहेबराव आण्िाचंा जीव भाडं्यात पडला. भाई उद्धवरावदादा बेळर्ावी त रंुर्ात असताना 
उस्मानाबादला घरी शतन्ही म लांना र्ोवर आला होता. त्याचं्या अंर्ाला लावायला घरात तेल नव्हते. 
औषधोपचाराला मर् पैसे क ठले? तेव्हा िारदाबाईंनी घरातली थोडी ज्वारी शवकून तेल आिले. तेव्हा क ठे 
तेल लावनू म ला-म लींना आंघोळी घालता आल्या. या फ टक्या-त टक्या संसारात िारदाबाईंच्या 



 
            

बालशवधवा बशहिीचा.... चदं्रामाविीचा खूप मोठा हातभार लार्ला होता. चंद्रामाविी उस्मानाबादला 
आल्या त्या िाररदाबाईंला मदतीचा हात देण्यासाठीच! चंद्रामाविी म्हिजे म लाबाळानंा मायेची सावली 
लाभली. त्याम ळे घरात त्याचंी आबाळ होत होती तरी चंद्रामाविीचे आभाळमायेचे पाघंरूि त्यानंा 
आनंददायी वाटत असे. 
 

दादाचं्या थोरल्या म लीचे-मंदाशकनीचे लग्न कातपूरच्या प्रा. मध करराव देिम ख (िाहू कॉलेज-
लातूर) याचेंबरोबर झाले. क्राशंतप्रसह नाना पाटील याचं्या पद्धतीप्रमािे उद्धवरावदादानंी हे लग्न आर्दी 
साध्या पद्धतीने लावले. उद्धवराव जन्मभर राजकारिात राशहले. आमदार खासदार झाले. पि त्यानंी 
आपले खाजर्ी आय ष्ट्य व कौट ंशबक कायगक्रम खाजर्ीच ठेवले. स्वपक्षातील अथवा इतर पक्षातील राजकीय 
शमत्रानंाही त्यानंी शनमंत्रिे शदली नाहीत. आपल्या उभ्या आय ष्ट्यात आपल्या व्यशक्तर्त कायगक्रमानंा त्यानंी 
राजकीय स्वरूप येऊ शदले नाही. 
 

आमदार असतानाही मोठ्या म लीचे-मंदाशकनीचे लग्न होईपयंत उद्धवराव पाटील यानंा 
उस्मानाबादमध्ये स्वतःच्या मालकीचे घर नव्हते. हे साशंर्तले तर त्यावर क िाचा शवश्वास बसिार नाही. 
पि हे कटू सत्य आहे. ते उस्मानाबादेत भाड्याच्या घरातच राहत होते. एखादा भला मोठा प्लॉट घ्यावा. 
तेथे द मजली बंर्ला उभा करावा; बंर्ल्याभोवती बर्ीचा फ लवावा, असे त्यानंा कधी वाटलेच नाही. तसे 
वाटण्याला त्यानंा वळेच नव्हता. बंर्ला-र्ाडी, सत्ता, सते्ततून येिारी समदृ्धी याचंी स्वप्नं त्यानंी कधी 
पाशहलीच नाहीत. मात्र ‘बळीचं राज्य’ आिण्याचे एकमेव स्वप्न पाहण्यात ते मश्रू्ल असत. 
 

स्वतःचं घर असाव,ं असा िारदाबाईंनी शवषय काढला तर त्याकडे ते द लगक्ष करीत. द सऱया 
शवषयावर बोलिं नेत. िवेटी िारदाबाईंनी काटकसर करून जमवलेल्या पैपैिातून िभंर रुपये खचग करून 
घरासाठी जार्ा खरेदी केली. पि ते बाधंायला पसैा क ठाय? दादाचं्या कायगकत्यांनी घर बाधंण्याचा हट्ट 
धरला तेव्हा त्यानंी अल्पउत्पन्न र्टाच्या योजनेतून कजग काढले. घर बाधंले. ते कजग फेडण्यासाठी त्यानंा 
मरेपयंत हपे्त भराव ेलार्ले. 
 

इले येथे उद्धवरावाचें वडील आशि च लते एकत्र राहायचे. प ढे च लत्यानंी वरे्ळं राहण्याचा शवचार 
साहेबरावाचं्या प ढं माडंला. साहेबरावानंा वरे्ळं राहण्याची कल्पना आवडिे िक्य नव्हतं. पि भावाचं्या 
मताचा आदर राखण्यासाठी ते घरितेाच्या वाटण्या करायला नाईलाजाने तयार झाले. वाटण्या करताना 
थोरल्याने वाटण्या करायच्या आशि लहान भावानंी उचलायच्या ही ितेकरी क ट ंबातील परंपरा. पि 
साहेबराव आण्िानंी मनाचा मोठेपिा दाखवनू धाकल्या भावानाचं वाटण्या करायला आशि उचलायलाही 
साशंर्तले. तेव्हा धाकल्या भावानंी चारं्ल्या ितेीच्या तीन वाटण्या आशि राशहलेल्या ितेीची एक वाटिी 
केली आशि शतघानंीही चारं्ल्या वाटण्या उचलल्या. राशहलेली डावी वाटिी साहेबराव आण्िानंा 
स्वीकारावी लार्ली. तरीही राहून राहून डावी वाटिी शमळाली म्हिून साहेबराव आण्िा खट्टू झाले. 
अस्वस्थ बनले. हे भावाचं्या लक्षात आल्यावर त्यानंी उद्धवराव दादाच्या कानावर साऱया र्ोष्टी घातल्या 
आशि त्यानंी इले र्ावी बोलावनू घेतले. 

 
उद्धवरावदादा इले र्ावी आले. वडील, च लते, प तिे एकत्र बसले. झालेल्या वाटण्याबाबत 

उद्धवरावदादा म्हिाले, “प ढच्या शपढीनं वाटिीत लक्ष घालायचं नाही हे माझं तत्त्व आहे. त्याम ळे झालेल्या 
वाटण्या योग्यच झाल्या आहेत आशि त्या मला मान्य आहेत.” 



 
            

“असं कसं?” साहेबराव आण्िा बोलू लार्ले, “सर्ळ्यापेक्षा डावी वाटिी आपिाला. हे बरोबर 
आहे का?”  
 

“होय आण्िा, तेच बरोबर आहे. वाटण्यासाठी आपि भाडंत बसलो तर भावाभावात वैमनस्य 
वाढेल. आण्िा, आता त म्ही थकला आहात. त मचे बधूंच त मची ितेी करून देतात. भाडंल्यावर ते आपली 
ितेी करतील का? त्याशिवाय या शतघाचं्या घरात माझ्यासारखा कोिी शिकून वकील झाला आहे का? 
त्यानंा ितेीशिवाय जर्ण्यासारखं द सरं साधन आहे का? तेव्हा त्यानंी वाटण्या घेि ं हे न्यायाला धरूनच 
आहे. चारं्ली वाटिी त म्ही माझ्यासाठीच मार्त आहात ना? मला आता आलेली वाटिी पसंत आहे?” 
 

यावर साहेबराव आण्िा स्वस्थ राशहले. होिारे भाडंि टळले. पे्रम वाढले. या च लत्यानंीच प ढे 
उद्धवरावादादाचंी ितेी करण्यात खूपच मदत केली. 
 

उद्धवरावदादा मूळात हाडाचे ितेकरी. ितेी कसायची  खूप इच्छा पि राजकारिाम ळं त्यानंा 
वळेच शमळायचा नाही. ते भ शवकास बँकेचे संचालक असताना सदर बँकेतून कजग काढून त्यानंी शवशहर 
खोदली. इशंजन बसवले. ऊस लावला. पि हे सारे करण्यात त्याचं्या च लत्यानंी त्यानंा खूप सहकायग केले. 
पि हे काढलेले कजग काही त्यानंा पूिगपिे फेडता आले नाही. त्याचं्या मतृ्यनंूतर ते कजग त्याचें स प त्र 
धनंजयला फेडाव ेलार्ले. 
 

उद्धवरावदादा असे राजकारिातील दशरद्री नारायि असले तरी त्याचं्या म ली मात्र चारं्ल्या घरी 
नादंायला रे्ल्या. द सऱया नंबरच्या शवजया या म लीचे लग्न शमरजर्ाव (शज. अहमदनर्र) येथील डॉ. 
र्जाननराव सावतं (ितेी) याचं्याबरोबर झाले. पशहली म लर्ी मंदाशकनी मध्येच वारल्याने जावई प्रा. 
मध करराव देिम ख कहीसे उघडे पडल्यासारखे शदसल्यावर त्यानंाच आपली स नंदा ही शतसरी म लर्ी 
देऊन उद्धवरावानंी जावयाचे घर सावरण्यात हातभार लावला. साधना ही चवथी म लर्ी नाशिकला प्रताप 
कोतवालाचंी पत्नी झाली. हल्ली हे दापंत्य अमेशरकेत असते. तर िवेटची पाचवी म लर्ी स लभा (सई) शहचा 
शववाह वरपर्ाव (ता. केज) येथील डॉ. अशवनाि देिम ख (एम्. डी.) याचेंिी झाला. सारे जावई स शिशक्षत 
आशि स ससं्कृत आहेत. िारदाबाई ह्या नातवडंाच्या र्ोक ळात समाधान मानीत आहेत. 
 

उद्धवरावदादानंी जीवनात अनेक पथये साभंाळली. पाळली. ितेकऱयासारखं साधं राहिं हे 
त्यातील एक पथय! दादा राजकारिाच्या शनशमत्तानं मोठमोठ्या िहरातून शफरून यायचे पि तेथून 
पत्नीसाठी वा म लीसाठी साड्या आिाव्यात असे त्यानंा कधी वाटले नाही. म लाबाळासंाठी खाऊदेखील ते 
परर्ावहून आित नसत. या वार्ण्यामारे् त्याचें एक तत्त्व आहे. कसलीही अर्दी छोटीिीही खरेदी 
करायची ती आपि राहतो त्या उस्मानाबाद मध्येच करायची. हे त्याचें पथय! असे केल्याने आपल्या 
र्ावातील लोकाचंा व्यापार-धंदा द काने चारं्ली चालण्यात अप्रत्यक्षपिे मदतच होत असते. ती आपि 
केलीच पाशहजे, हे त्याचें मत. आजारी म लास सरकारी दवाखान्यात ठेवले असताना शतथल्याच औषधानी 
तो बरा झाला पाशहजे. कारि सरकारचे ते कतगव्य आहे. कारि बाहेरची महार्डी औषधे र्ोरर्रीबानंा 
परवडत नाहीत. मर् आपि तरी ती का वापरायची? असा त्याचंा सवाल असे. हा त्याचंा र्शरबािंी 
कृतीिील नातं जोडण्याचा तत्त्वदिी मार्ग होता. भारतातील र्रीबानंा अंर्भर कपडा शमळत नाही म्हिून 
र्ाधंीजी एका पंचाने िरीर झाकायचे. त्याच पद्धतीचं उद्धवरावदादाचं्या वार्ण्यानं र्ाधंीजीिीही नात ज ळतं 



 
            

नाही काय? र्ाधंीजीच ंआशि उद्धवरावाचंं र्शरबी दूर करण्याचे मार्ग वरे्ळे असले तरी अंशतम ध्येय सारखेच 
नव्हते काय? 
 

उद्धवरावदादा आशि िारदाबाईंच्या संसारात दादा म्हिजे वादळवारा तर िारदाबाई पहाटेची मंद 
स र्ंधीत झ ळूक! दादा म्हिजे पेटता पशलता तर िारदाबाई देवघरातील मंद प्रकाि देिारी िातं समई! 
दादानंी घराबाहेरील र्ोरर्रीबाचंा संसार साभंाळला तर िारदाबाईंनी दादाचंा संसार मोठ्या कष्टाने 
साभंाळला. 
 
 

* 



 
            

            
 

।।लोकलेखा सनमती अध्यक्ष, दुष्ट्काळ निवारि सनमती सदस्य आनि  
राज्यस्तरीय भूनवकास बँकेचे सांचालक।। 

 
(१) 

 
भाई उद्धवराव पाटील याचं्या वकृ्तत्व, कतृगत्व, शनष्ट्कलंक चाशरत्र्य आशि स्नेहिील वार्ण्याम ळे 

सत्ताधारी पक्षात त्यानंा नेहमीच मानाचे आशि आदराचे स्थान होते. म्हिनू ते शवरोधी पक्षाचे आमदार 
असतानाही त्यानंा िासनाने लोकलेखा सशमतीचे अध्यक्षपद बहाल केले होते. तसेच ७२ च्या शनवडि कीत 
उद्धवरावदादा पराभतू झाल्यावर िासनाने त्याचं्यावर द ष्ट्काळ शनवारि सशमतीचे सदस्य आशि 
राज्यस्तरीय भशूवकास बँकेचे संचालक म्हिून महत्त्वाच्या जबाबदाऱया सोपशवल्या. आशि उद्धवरावदादानंी 
आपल्या अंर्ीकृत तत्त्वािी, ध्येयधोरिािी क ठलीही तडजोड न करता त्या यिस्वीपिे पार पाडल्या. 
 

लोकलेखा सशमतीचे अध्यक्ष असताना भाई उद्धवरावानंी त्यासंबंधीत शवभार्ाचा अभ्यास केला. 
अंदाजपत्रकाप्रमािे खचग झाला आहे का नाही; तो चालू वषात कसकसा होतो; तो योग्य तऱहेने होतो की 
नाही; शवशवध शवभार्ावर खचग ठरल्याप्रमािे होतो प्रकवा नाही आशि वायपट खचग केला जातो का; या बाबी 
त्यानंी पहायला स रुवात केली. त्यानंी आर्थथकष्ष्ट्ट्या होिाऱया उधळपट्टीला लर्ाम लावला. त्यात एक 
प्रकारची शिस्त आिली. त्याचं्या आय ष्ट्यातील लोकलेखा सशमतीचा काळ खूप र्ाजला. या सशमतीत काम 
करताना उद्धवरावानंी आपले ब द्धीकौिल्य जसे पिाला लावले तसे व्यवस्थापनातील मानवी कौिल्येही 
माि सकीची वार्िूक देऊन कायगप्रवि केली. स्वतःला ब शद्धमान म्हिवनू घेिारे आय्. सी. एस्. कतगबर्ार 
ज ने अभ्सासू सशचवदेखील त्यानंी शवचारलेल्या मलूर्ामी प्रश्नाचंी अचूक पद्धतीने उत्तरे प्रकवा शवचारलेली 
माशहती पूिगपिे देऊ िकत नसत. कारि भाई उद्धवराव हे शवशवध शवषयाचंा बारकाईने चौफेर अभ्यास 
करीत असत. त्याचं्या या अभ्यासूवृत्तीने सारे अचशंबत होत. सारे त्याचेंबद्दल आदरय क्त भीती बाळर्ून 
असत. 
 

(२) 
 
एकाहत्तर-बहात्तरच्या द ष्ट्काळाचे अस्मानी संकट महाराष्ट्रावर कोसळले. ि.ेका. पक्षातफे भाई 

उद्धवरावजींनी ‘मारे्ल त्याला काम द्या. कामाचा योग्य दाम द्या.’ वर्ैरे मार्ण्यासाठी मोचे काढले. त्याच 
काळात िासनाने द ष्ट्काळ शनवारि सशमती स्थापन केली. त्यात त्यानंी उद्धवरावाचंा आवजूगन समाविे 
केला. त्या सशमतीत िकंरराव मोशहते पाटील आशि डॉ. शव. म. दाडेंकर याचंाही समाविे होता. 
द ष्ट्काळग्रस्तानंा उपदेिाचे डोस पाजण्यापेक्षा त्याचं्या अडअडचिी प्रश्न आशि द ःखे ऐकूि घेण्यावर 
उद्धवरावाचंा अशधक भर असे. त्यावर तोडर्ा काढण्यासाठी वास्तववादी व्यवहारी तोडरे् काढण्यात ते 
तरबेज होते. या तोडग्याचंी-धोरिाचंी योग्य अंमलबजाविी व्हावी, यावरही त्याचें बारीक लक्ष असे. 
 

या द ष्ट्काळात स शिशक्षत बेकार तरुिानंा बँकेमाफग त कजग देऊन त्यानंा स्वावलंबी करण्यावर त्यानंी 
फार मोठा भर देला होता. जवळे (द .) येथील पदवीधर तरुि श्री अजूगन जाधव हा बेकार होता. त्याला बकँ 
मनेॅजर कजग काही मंजूर करीनात. हेलपाटे घालून घालून तो कंटाळून रे्ला. कॉलेजात शिकत असताना 



 
            

त्याने शवद्याथांची द ष्ट्काळ शनवारि सशमती स्थापून दोनि ेम लाचंी जेविाची व्यवस्था उस्मानाबादेत केली 
होती. त्याम ळे उद्धवरावदादा त्याला ओळखत होते. अिा तरुिाला बँक कजग मंजूर करीत नाही, हे ऐकून 
ते बँक मनेॅजरला समक्ष भेटले. त्याचंी कानउघडिी केली आशि ताबडतोब कजग मंजूर करायला भार् 
पाडले, अिा अनेकानंा कजग शमळण्याच्या कामात त्यानंी मदत केली. 
 

द ष्ट्काळी भार्ात लोकानंा काम कसे शमळेल; त्यानंा त्या कामाचा प रेपूर दाम कसा शमळेल; स कडी 
वाटपात स रळीतपिा कसा येईल; ितेकऱयानंी बँकेकडून काढलेल्या कजाचे हपे्त कसे तहकूब होतील; 
त्याचंा ितेसारा कसा माफ होईल, या र्ोष्टीवर उद्धवराव डोळ्यात तेल घालून पाहात असत. त्यासाठी 
सशमती सदस्यासह दौरे काढीत. लोकाचंी द ःखे समजून घेत. त्याचें अश्रू प सत. शदलासा देत. एवढ्यावरच 
ते थाबंले नाहीत. असा द ष्ट्काळ प न्हा उद् भव ू नये. तर त्याला तोंड देण्यासाठी ितेकऱयानंा त्याचं्या 
ितेीव्यवसायाला कायमस्वरूपी उपय क्त ठरतील अिा योजना सरकारने हाती घ्याव्यात, अिा सूचना देत. 
त्यान सार म ख्य रस्त्याला खेडी जोडण्यासाठीचे जोड रस्ते, लहानमोठे पाझरतलाव, शवशहरी, मोठी  धरिे, 
बाधंबंशदस्ती, इत्यादी कामे िासनाने द ष्ट्काळी काळात स रू केली. िकंरराव मोशहते-पाटील पूवाश्रमीचे ि.े 
का. पक्षाचे कायगकते असल्याने ते भाई उद्धवरावािंी या कामी एकरूप झाले. तर डॉ. दाडेंकर हे ब शद्धमान 
ग्रहस्थ. त्यानंाही भाई उद्धवरावाचं्या कामाचा लाभ झाला. लोभ जडला. या द ष्ट्काळ शनवारि सशमतीने 
द ष्ट्काळी काळात द ष्ट्काळग्रस्तासाठी खूप चारं्ली कामे केली. 
 

(३) 
 
सन १९७२ मध्ये महाराष्ट्र राज्यातील सवग भशूवकास बँकाचंी र्ैरकारभाराम ळे आर्थथक स्स्थती 

केशवलवािी झाली होती. जवळजवळ सवग बँकावर िासनाने प्रिासक नेमले होते. उस्मानाबाद शजल्हा 
भशूवकास बँकेत वारेवडर्ाव स्कीमखाली र्ैरकजगवाटपाचे प्रकरि र्ाजत होते. भाई उद्धवरावानंी या 
प्रकरिातील दोषीशवरुद्ध िासनाने कायगवाही करिेबाबत ितेकऱयाचें नेतृत्व केले होते. या साऱयाचंा 
पशरपाक म्हिून म ख्यमंत्री वसंतराव नाईक यानंी राज्यातील शजल्हा भशूवकास बकँाचें ‘राज्य भशूवकास 
बँके’त शवशलनीकरि केले आशि या नव्या राज्यस्तरीय भशूवकास बँकेवर जे संचालक नेमले त्यात १ मे 
१९७३ पासून भाई उद्धवराव पाटील याचंा समाविे केला. शवरोधी पक्षाचे ते एकमेव संचालक होते. 
‘आपिाला संचालकपदी नेमण्यात म ख्यमंत्री ना. वसंतराव नाईक याचंा काही राजकीय हेतू असेल तर 
पदरी शनरािा पडेल’  हे भाई उद्धवरावानंी पत्र शलहून म ख्यमंत्र्यानंा कळशवले होते. 
 

या राज्यस्तरीय भशूवकास बकेँचे अध्यक्ष म्हिून सेवाशनवतृ्त आय्. सी. एस्. अशधकारी श्री. डी. एस. 
जोिी याचंी नेमिूक केली होती. उद्धवरावासह अनेक शदग्र्ज मंडळी या बँकेच्या सचंालक मंडळात काम 
करीत होती. 
 

ितेकरी आशि कष्टकरी वर्ाच्या कल्यािासाठी अहोरात्र झर्डिारे उद्धवरावदादा या बँकेवर 
संचालक म्हिून काम करू लार्ले, त्यावळेी ितेकऱयाकडून कजगवस लीसाठी जप्त्याचें सत्र स रू झाले 
होते. ते उद्धवरावानंा पटिे अिक्य. त्या जप्त्या थाबंाव्यात म्हिनू त्यानंी दोन वळेा आपल्या 
संचालकपदाचा राजीनामा देऊ केला होता. ितेकऱयावर जप्त्या नेण्यापेक्षा बँकेत चाललेली लाचल चपत 
आशि भ्रष्टाचार अर्ोदर थाबंशवला पाशहजे, हा त्याचंा आग्रह. भ्रष्टाचारी अशधकारी वा कमगचारी याचंा 
सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी त्यानंी बकँानंा भेटी शदल्या. भ्रष्टाचारी अशधकारी-कमगचारी याचेंवर कठोर कारवाई 



 
            

केली. काहीच्या मराठवाड्याबाहेर बदल्या केल्या. हे करताना स्वतःच्या नातेवाईकानंा आशि पक्ष 
कायगकत्यांनाही ज मानले नाही. बोर्स कजगवाटप करिाऱया कमगचाऱयानंा शनलंशबत केले. काही 
कमगचाऱयाशवरुद्ध पोशलसात शफयादी दाखल करण्यास बँकानंा भार् पाडले. वरवटंी (शज. उस्मानाबाद) 
येथील प्रकरािातील शजल्हा मनेॅजरच्या भ्रष्टाचाराबद्दल वशरष्ठाकडे अहवाल सादर केला. अिा 
अशधकाऱयानंा राज्यात क ठल्याही बँकेत मनेॅजर म्हिून नेमू नये, असा हट्ट धरला. 
 

अिी साफसफाई केल्यानंतर भाई उद्धवरावानंी बकेँत काटकसरीचे धोरि राबशवण्यासाठी 
स्वतःपासून स रुवात केली. राज्यस्तरीय भशूवकास बकेँचे संचालक म्हिून त्यानंा स्वीय सहाय्यक आशि 
बँकेची कारही प रशवण्यात आली होती. त्याचा त्यानंी बँकेच्या कामाप रताच वापर स रू केला. स्वीय 
सहाय्यकास त्याचेंकडील काम संपताच बँकेतील इतर शनयशमत कामे करायला ते बजावत. आपले खाजर्ी 
काम करण्यास तर ते त्याला कधीच सारं्त नसत. कारची तीच र्ोष्ट! बकेँच्या कामासाठी शजल्ह्याबाहेर 
जायचे असेल तर उद्धवराव अर्ोदर म ख्य कायालयाची परवानर्ी घेत. खाजर्ी कामासाठी तर ते कार 
वापरिे केवळ अिक्य! 
 

एकदा बँकेची कार खाजर्ी कामासाठी वापरण्याचा प्रसंर् आला. स्वतःच्या म लीचे लग्न 
त ळजाप री देवीच्या मंदीरात होते. उस्मानाबाद ते त ळजापूर असा प्रवास त्यानंा बँकेच्या कारने नाईलाजाने 
करावा लार्ला. तेव्हा लग्नाहून परत आल्यावर त्यानंी कारचा खाजर्ी कामासाठी प्रवास झालेला असून 
त्याचे जाण्या-येण्याचे शकलोमीटरचे बँक दराने झालेले पैसे घ्यावते असा अजग बँकेला शदला. सदर रक्कम 
बँकेत भरून त्याची पावती घेतली. संचालक म्हिून त्याचें हे वार्िे आदिग होय. 
 

स्वीय सहाय्यकाच्या क्ष ल्लक च कीम ळे उद्धवरावाचं्या स्वच्छ चशरत्र्यावर प्रितोडे उडण्याच्या 
िक्यतेचा प्रसंर् खूप बोलका आहे. उदर्ीर येथे पाच ताल क्यासाठी बँकेचे एक कायालय होते. ते 
उस्मानाबाद भशूवकास शजल्हा बँकेच्या अधीन राहून काम करीत होते. त्या भार्ातील सात ितेकऱयाचंी 
आपली कजग प्रकरिे उदर्ीर िाखेत प्रलंशबत असल्याची तक्रार त्याचं्याकडे आली. ती पोस्टकाडावरील 
तक्रार वाचनू संबंशधत ितेकऱयाचंी प्रकरिे मंज रासाठी सभेप ढे ठेवण्यासाठी उदर्ीरच्या मनेॅजरला पते्र 
शलशहण्यास त्यानंी स्वीय सहाय्यकास साशंर्तले. त्याप्रमािे उदर्ीर बँकेला व संबशंधत ितेकऱयानंा पते्र 
स्वीय सहाय्यकाने पाठशवली. 
 

असे रीतसर काम चालले असताना राज्यबँकेचे अध्यक्ष श्री. डी. एस. जोिी याचं्याकडे तीन ब्राह्मि 
ितेकऱयानंी ‘भाई उद्धवराव पाटील हे कजगमंज रीत पक्षपात करतात’ अिा आियाची तक्रार केली होती. ती 
तक्रार त्यानंी भाई उद्धवरावाकडे पाठशवली. ती तक्रार वाचून भाई उद्धवराव चक्रावनू रे्ले. त्यानंी स्वीय 
सहाय्यकास बोलावनू घेतले. मूळ काडग आिायला साशंर्तले. त्यातील एका पूिग भार्ावर तक्रार व चार 
मराठा ितेकऱयाचं्या सह्या तर काडाच्या द सऱया अध्याभार्ात तीन ब्राह्मि ितेकऱयाचंी नाव े व सह्या 
पाशहल्या. त्याचं्या डोक्यात लख्ख प्रकाि पडला. रार्ाची सिक उठली. स्वीय सहाय्यकाला त्यानंी धारेवर 
धरले. काडाच्या द सऱया बाजूवर असलेल्या ब्राह्मि ितेकऱयानंी स्वीय सहाय्यकाने जािते अजािते पते्र 
पाठशवली नव्हती, हे त्याने कबूल केले. तेव्हा त्यानंी स्वीय सहाय्यकास या च कीबद्दल शिक्षा म्हिून स्वीय 
सहाय्यकाचे कामकाज काढून घेतले. तसे बँक मनेॅजरला कळशवले आशि हा स्वीय सहाय्यकाचा 
हलर्जीपिा श्री. जोिी यानंा पत्राने म ंबईला कळशवला. सोबत त्या काडाची सत्यप्रतही पाठशवली. पत्रात 
त्यानंी शलशहले, “मी आजपयंत ४० वषाच्या माझ्या राजकीय जीवनात कधीही जातीभेद मानला नाही. 



 
            

आमच्या म ंबईसह महाराष्ट्र झालाच पाशहजे या संय क्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत कॉ. डारें्, आचायग अते्र, 
एस्. एम् जोिी इत्यादी शदग्र्ज नेते होते. ते जातीने ब्राह्मि होते परंत  असा शवचार माझ्या मनाला कधीही 
शिवला नाही. त्याचं्याकडेही ही माशहती शमळू िकेल. या तक्रारीतील तीन ब्राह्मि ितेकऱयाचंी कजे 
शनयमाप्रमािे जातीने लक्ष घालून मंज रीसाठी कायगवाही करून घेत आहे.” 
 

बँकेच्या सभासदाकडील वाढत्या थकबाक्याबद्दलच्या प्रश्नाची चचा एकदा राज्यस्तरीय संचालक 
मंडळाच्या सभेत चालू होती, त्यावळेी प िे शजल्ह्याचे सचंालक म्हिाले, “बह संख्य थकबाकी ही शवरोधी 
पक्षाच्या प ढारी वा नेते मंडळीकडेच आहे.” ही बाब उद्धवरावानंा खटकली. ते म्हिाले, “थकबाकीदार 
पदाशधकाऱयाचं्या प्रत्येक शजल्ह्यातून पक्षशनहाय याद्या मार्वनू घ्या. इतरापेक्षा माझ्या पक्षाचे जास्त 
पदाशधकारी थकबाकीदार शनघाल्यास त्या थकबाकीची संपूिग वस ली करण्याची मी हमी घेतो. पि बाकीचे 
सवग संचालक त्याचं्या पक्ष पदाशधकाऱयाचंी बाकी वसूल करण्यास तयार आहेत का याची हमी द्यावी. 
सत्ताधारी पक्षाच्या सभासदाकडील थकबाकी वसूल करण्याची हमी सहकार मंत्री महोदयानंी घ्यावी. सध्या 
सहकारी संस्थेत थकबाकीदाराला पदाशधकारी होता येत नाही. हाच शनयम मंत्री, खासदार, आमदार, 
शजल्हा पशरषद, पंचायत सशमती ते ग्रामपंचायत सदस्यापयंत लार्ू करा. क ठल्याही के्षत्रात पदाशधकारी 
होण्यासाठी सहकारी ससं्थाचंी थकबाकी नसावी, अिी कायद्यात द रुस्ती करून तो शनयम करून टाकावा. 
तसेच तारिातील जशमनीचे खरेदी शवक्रीचे व्यवहार बदं करण्यासाठी रशजस्रेिन कायद्यातच द रुस्ती 
करावी. सात बारावरील बँकेच्या कजाचा बोजा कमी झाल्यानंतरच खरेदी शवक्री कार्दपते्र नोंदशवण्याबाबत 
द य्यम शनबंधकानंा म भा द्यावी. िासन संपाशदत जशमनीच्या प्रकरिात िासनाने प्रथम बँकेच्या कजाची 
भरपाई करूनच जशमनीच्या संपादनाचे काम हाती घ्याव.े असे अनेक उपाय करता येण्यासारखे आहेत. 
यासाठी िासन तयार व्हायला हव.े त म्ही सारे िासनाच्या पक्षाचे संचालक आहात. तेव्हा हे सारे करण्यास 
िासनास भार् पाडा. त मच्या शिष्टमंडळात मीही सहभार्ी होऊन िासनाकडे आपली बाजू माडंायला तयार 
आहे. एवढी कायगवाही मान्य झाली तर बह सखं्य बँकाचंी थकबाकीची समस्या स टण्यास मदत होईल.” या 
उद्धवरावाचं्या शवचारािी सवग संचालक सहमत झाले पि िासनदरबारी याबाबत प्रयत्न करण्यास कोिी 
फारिी उत्स कता दाखशवली नाही. 
 

उस्मानाबाद शजल्ह्यातील कग्गे्रस पक्षातील मंडळीनीही ‘बँकेच्या कजगवाटपात भाई उद्धवराव 
पक्षपात करत असल्याची र्ाऱहािी ना. यिवतंराव मोशहते याचेंपयंत नेली. ही र्ोष्ट उद्धवरावानंा कळली, 
तेव्हा त्यानंी श्री यिवतंराव मोशहते यानंा पत्र पाठवनू आपली बाजू स्पष्ट केली, “बँकेकडे कजग घेण्यासाठी 
येिाऱया ितेकऱयानंा कोिताही पक्ष नसतो. ितेी हाच त्याचंा पक्ष असतो. मी कोित्याही कजग मंज रीत 
कधीही पक्षपात केला नाही. उस्मानाबाद बकेँत असा पक्षपात केल्याचे एक जरी उदाहरि शनघाले तरी 
कग्गे्रसच्या नेते मंडळींसहीत आपि ठरवाल त्या शदविी व शठकािी मी चचा करण्यास तयार आहे. 
माझ्याकडून पक्षपात झाल्याचे शसद्ध झाल्यास मी संचालक पदाचा राजीनामाच काय पि राजकारिही 
सोडण्यास तयार आहे. परंत  माझा पक्षपात शसद्ध न झाल्यास तक्रारकते शजल्हा पशरषद अध्यक्ष शनदान 
त्याचं्या सध्याच्या पदाचा तरी राजीनामा देण्यास तयार आहेत काय हे शवचारून पहाव.े” यानंतर 
तक्रारखोर कग्गे्रस नेते मंडळीनी आपल्या तोंडाला क लूप लावले. 
 

बँक अशधकारी आशि कमगचारी यानंी कजग मार्िीसाठी खेड्यातून येिाऱया ितेकऱयािंी सौजन्यपूिग 
वार्िूक ठेवली पाशहजे. त्यानंा सवग तऱहेचे मार्गदिगन व सहकायग केले पाशहजे. हा उद्धवराव दादाचंा आग्रह 



 
            

असे. ते स्वतः कजग मार्ायला येिाऱया सवांची आस्थेने शवचारपूस करीत. योग्य ते मार्गदिगन करीत. बँका 
ह्या धनको म्हिजे श्रेष्ठ आशि कजग मार्िारे ऋिको म्हिनू कशनष्ठ मानिे हे उद्धवरावदादानंा मान्य नव्हते. 
 

शवहीर, इलेक्रीक मोटार, वीजेचे कनेक्िन व पाईप लाईनच्या प्रकरिात कजग देण्यापूवीच वीजेची 
लाईन उपलब्ध असल्याबाबतचा वीज मंडळाचा दाखला अजासोबत दाखल करण्याचा आग्रह त्यानंी 
धरला. त्यासाठी वीज मंडळाच्या कायगकारी अशभयतं्यास कजग मंज रीच्या बठैकीस आवजूगन ते बोलावनू घेत 
असत. ितेकऱयानंा इलेस्क्रक मोटारीचे कजग प रविे, त्या मोटारींना वीज मंडळाने त्वरीत कनेक्िन देिे 
आशि त्यानंतर अिा ितेकऱयानंा शजल्हा मध्यवती सहकारी बँकेनेही पीक कजाचे वाटप पेरिी हंर्ामा 
अर्ोदर करिे हा शत्रस त्री कायगक्रम यिस्वी करण्यात भाई उद्धवराव अगे्रसर राशहले. 
 

काही ितेकरी शवशहर, इले. मोटार आशि पाईप लाईनसाठी कजग काढतात आशि द सऱयाच घरर् ती 
बाबींवर खचग करतात. त्याम ळे त्याचें प्रकल्प अप रे राहतात आशि ितेीमधील त्याचें उत्पन्न घटते. तो 
कजगफेड करू िकत नाही. िवेटी त्याला ितेीच शवक्रीला काढावी लार्ते. हा सवगसामान्य अन भव! अिा 
बाबत बँक अशधकाऱयानंी सतत जार्रुक राहूनच टप्प्याटप्प्याने काम पाहून कजग प रवठा केला पाशहजे. ह्या 
मताचे उद्धवराव होते. 
 

आपि बँकेचे संचालक आहोत. आपिही कजग घेऊन शवहीर खोदावी, त्यावर इले-मोटार बसवावी. 
ितेीत पाईपलाईन टाकून ितेी उत्पादन वाढवाव ेव कजग फेड करून दाखवावी आशि इतर ितेकऱयानंा 
आपले उदाहरि आदिग म्हिून ठेवाव.े म्हिून उद्धवरावदादानंी बकेँकडून रीतसर कजग काढले. काम स रू 
केले. उद्धवराव खरेच शवशहरीचे काम करीत आहेत की नाहीत, हे पाहण्यासाठी म बंई बकेँचे अध्यक्ष श्री. डी. 
एस. जोिी यानंी त्याचं्या ितेीला भेट शदली. कामाची पाहािी केली आशि झालेल्या कामाचे कौत कही 
केले. 
 

उद्धवरावानंी बँक कजातून शलफ्टइशररे्िन प्रकल्प पूिग केला. प्रथमवषी ितेात ऊस लावला. 
ऊसापासून र्ूळ केला. या र् ळाच्या पट्टीचे पंच्याऐंिी हजार रुपये आल्याचे पाहून त्यानंा समाधान वाटले. 
बँककजावर ितेकरी आपली ितेी बार्ायत करून समृद्ध होऊ िकतो. हे त्यानंी स्वान भवावरून शसद्ध केले. 
तो आदिग ितेकऱयानंी शर्रवावा, असेच कोिीही म्हिेल. 
 

भशूवकास बकेँचे संचालक म्हिून काम करताना उद्धवरावानंी ितेकऱयानंा संघशटत करून, बकेँच्या 
अन्याय्य कजगवस लीला शवरोध केला. शनदिगने केली. त्याचें हे वतगन बँकेच्या शहताच्या शवरोधी असल्याचा 
त्यावळेचे भशूवकास बँकेचे अध्यक्ष श्री. जोिी यानंी उद्धवरावानंा एका बैठकीत जाब शवचारला. तेव्हा भाई 
उद्धवरावानंी आपले ठाम मत ठिकावनू साशंर्तले. “बँकेपेक्षा माझी लॉयल्टी (शनष्ठा) ितेकऱयाकडेच 
राहील. त्याचं्या संघशटत ताकदीवरच मी सत्यासाठी लढाया लढशवल्या आहेत. म्हिून संचालकपदासाठी 
मी माझी भशूमका बदलिार नाही. बकँा ितेकऱयाचं्या शवकासासाठी असल्या पाशहजेत. ितेकऱयानंा शभकेला 
लावनू बँकेचे शहत काय कामाचे? हे माझे मत िासनास परवडत नसेल तर त्यानंी मला सचंालकपदावरून 
कमी कराव.े” पि आियाची र्ोष्ट अिी की म ख्यमंत्री वसंतराव नाईक यानंी उद्धवरावानंा याबाबत एका 
िब्दानेही शवचारले नाही. 
 



 
            

एकदा ितेकऱयाकडील कजगवस लीच्या प्रश्नावर भाई उद्धवरावाचंी शरझवग बँकेच्या ितेी शवभार्ाचे 
प्रम ख श्री. दाते याचं्यािी अिीच खडाजंर्ी झाली होती. बँका ितेकऱयानंा कजे देतात म्हिजे उपकार 
करीत नाहीत. हा म द्दा पटवनू देताना उद्धवराव त्यानंा म्हिाले, “त म्ही ितेकऱयासाठी कजग देत नसून 
राष्ट्राच्या र्रजा भार्शवण्यासाठी जो अन्नधान्याचे उत्पादन करतो ते उत्पादन वाढाव,े यासाठी कजग देत 
असता. ितेकऱयानंीच देिासाठी तोटा सहन करावा, अिी िासनाची नीती असेल तर ितेकरी व ितेमजूर 
कधीच स खी होऊ िकिार नाही. िासन ितेकऱयानंा तोटा सहन करण्याचा सल्ला देते मर् कारखानदारानंा 
त्याचं्या उत्पादन खचाच्या कमी प्रकमतीत मला शवकण्यास का सल्ला देत नाही?” अिा मूलर्ामी ताशत्त्वक 
माडंिीम ळे श्री. दाते यानंा प ढे बोलता आले नाही. 
 

महाराष्ट्र व देिातील बऱयाच राज्यात द ष्ट्काळी पशरस्स्थती उद् भवल्याने ितेीबरोबर शपण्याच्या 
पाण्याचाही प्रश्न र्ंभीर बनला. हा पाण्याचा प्रश्न सोडशवण्यासाठी ितेकऱयानंा शवशहरी खोदण्यासाठी 
जार्शतक बँकेकडून मोठे कजग मंजूर करून घेतले. पि ते कजग ितेकऱयानंा देताना जार्शतक बँकेने शरझवग 
बँक आशि अथग खात्यािी चचा करून अनेक स्क्लष्ट अटी घातल्या. त्याम ळे शरझवग बँकेने सवग भशूवकास 
बँकानंा हा शनधी उपलब्ध करून देताना त्या सवग अव्यवहायग अटीही लार्ू केल्या. या जाचक अटींम ळे 
ितेकऱयानंा कजग वाटप करण्यात र्तीच येईना. जार्शतक बँकेकडून घेतलेल कजग बसून राहून लार्ले. 
 

देिभरातील सवग राज्यातील भशूवकास बँकाचें चेअरमन राष्ट्रीय बैठकीस शदल्लीला येत. ते 
कजगशवतरिातील जाचक अटीम ळे येिाऱया अडचिीचा पाढा वाचत पि शरझवग बँकेचे दातेसाहेब 
कायद्यातील तरत दी दाखवनू सवांना शनरुत्तर करत. पशरिामी सवग शठकािी कजग शवतरिाचे घोडे अडून 
बसले. 
 

शदल्लीला होिाऱया आर्ामी बठैकीपूवी महाराष्ट्र राज्य भशूवकास बँकेचे चेअरमन उद्धवराव दादानंा 
म्हिाले, “उद्धवरावजी, भशूवकास बँकेच्या शदल्लीला होिाऱया येत्या बठैकीला त म्ही जा आशि दातेसाहेबाचें 
दात त्याचं्याच घिात घालून परत या. आम्ही प्रयत्न करून थकलो पि ते आम्हा क िाचं काही चालूच देत 
नाहीत.” 
 

चेअरमनच्या आदेिान सार भाई उद्धवराव शदल्लीला रे्ले. बैठक स रू झाली. जाचक अटींचा प्रश्न 
नेहमीप्रमािे चचेला आला. पि जार्शतक बँकेच्या प्रशतशनधीने व दातेसाहेबानंी त्या अटीचे समथगन केले. 
तेव्हा भाई उद्धवरावानंी त्यानंा चांर्लेच स नावले. दादा म्हिाले, “जाचक अटीम ळे शवतरिाअभावी पडून 
राशहलेल्या जार्शतक बँकेच्या कजाच्या व्याजाचा प्रचंड भदंूड आधीच द बगल झालेल्या बँकावर लादून त्या 
आिखी अिक्त करण्यापेक्षा या कजाची रक्कम जार्शतक बँकेस परत करण्याचा शनिगय अथगखाते व शरझवग 
बँकेने घ्यावा, असे माझे स्पष्ट मत बनले आहे.” एवढे बोलल्यानंतर भाई उद्धवरावानंी आपल्या भाषिात या 
जाचक अटींची अव्यवहायगता व त्यातील अनेक शवसंर्तीचे अभ्यासपूिग शववचेन इतक्या प्रभावीपिे आशि 
नेमकेपिाने केले की, जार्शतक बँकेचे प्रशतशनधी आशि शरझवग बँकेच्या कृषी शवभार्ाचे प्रम ख श्री. दाते साहेब 
ते म दे्द खोडू िकले नाहीत. उद्धवरावाचं्या या भाषिाचा, भाषिातील शववचेनाचा चारं्ला पशरिाम झाला. 
पूवीच्या जाचक अटीतील महत्त्वाच्या जाचक अटी शिथील करण्याचे जार्शतक बँक प्रशतशनधी, शरझवग बकँ 
आशि अथगखाते यानंी मान्य केले. 
 



 
            

अिा प्रकारे उद्धवराव दादा शदल्लीहून शवजयी होऊन आले. याम ळे महाराष्ट्रातच नव्हे तर पूिग 
देिात शवशहरीसाठी ितेकऱयानंा कजग देण्याच्या कामास प रेिी र्ती शमळाली. भाई उद्धवराव पाटील याचं्या 
प्रयत्नाम ळे भशूवकास बँकेकडून र्रजू ितेकऱयानंा शवशहरी खोदण्यासाठी भराभर वळेेवर कजे शमळू िकली 
आशि द ष्ट्काळातील पाण्याचा प्रश्न सोडशवण्यास मदत झाली. त्याचबरोबर भशूवकास बँकेचे व िासनाचे 
उशद्दष्ट सफल होण्यास हातभार लार्ला. भशूवकास बँकेच्या व्यवस्थापनेतही उद्धवरावानी आम लाग्र 
स धारिा स चवल्या. त्या मान्य होऊन भशूवकास बँका त्यावळेी ितेकऱयांच्या खरेख रे शमत्र बनल्या. 
 
 

* 



 
            

            
 

।।िेतकरी, िेतमजूर कष्टकऱयाांचे चालते बोलते कृषी नवद्यापीठ।। 
 

“उद्धवराव हे खरे धरतीचे पूत्र होते.” हे प्रा. र्. प्र. प्रधान याचें म्हििे सवाथाने खरे आहे. त्याचंा 
वषे ितेकऱयाचंा, भाषा ितेकऱयाचंी आशि संस्कृतीही ितेकऱयाची होती. कमरेला धोतर, अरं्ात नेहरू िटग 
आशि डोकीला टोपी. प ढे ती टोपीही उडाली. डोकीचे केस मारे् शफरशवलेले. पायात उस्मानाबादी ितेकरी 
वहािा. तोंडात पानाचा तोबरा. लालभडक शपचकाऱया टाकताना सदऱयावर उडालेल्या लाल त षाराचं्या 
ख िा. ितेकऱयाचंा खराख रा नेता िोभेल अस ं सारं व्यशक्तमत्व! हे व्यशक्तमत्व दाखशवण्याप रते नव्हते. 
ितेकऱयाचंं जीवनच ते नेहमी जर्ायचे. ितेात काम करायची त्यानंा कधी लाज वाटली नाही. 
 

भाई उद्धवराव वकील झालेले पि वकील म्हिवनू घेण्यापेक्षा त्यानंा ितेकरी म्हिून घेि ं
आवडायचे. नव्हे त्याचा त्यानंा अशभमान वाटायचा. धान्याची खळीदळी झाल्यावर एकावषी त्यानंी 
बैलर्ाडीत धान्याची पोती टाकली. स्वतःच बैलर्ाडी हाकीत ते वैरार्च्या बाजाराला रे्ले. र्ाडी हाकिाऱया 
उद्धवरावानंा पाहून वैरार्मधील एक सराफ त्यानंा म्हिाले, “उद्धवराव, त म्ही आमदार खासदार म्हिनू 
शमरवलेली मािसं. असं ितेकऱयाप्रमािं र्ाडी हाकिं बरं शदसत नाही. ते त म्हाला िोभाही देत नाही.” 
तेव्हा उद्धवराव दादानंी र्ाडी थाबंशवली. ते खाली उतरले. बलैाच्या पाठीवर थाप टाकली आशि ते 
सराफाच्या द कानात जाऊन बसले आशि म्हिाले, “त मचा सराफीचा वशडलोपार्थजत धंदा. ते करतानंा 
त म्हाला लाज वाटत नाही. मर् माझा ितेीचा धंदा तर शपढ्यान् शपढ्या चालत आलेला. मला त्याची लाज 
का म्हिून वाटावी? उलट मला या ितेीधंद्याचा आशभमानच वाटतो.” या बोलण्याने सराफाचे तोंडच बंद 
झाले. त्याने उद्धवरावांच्याप ढे पानस पारीचे तबक सारले. 
 

भाई उद्धवराव पाटील याचंा ितेकरी म्हिजे श्वास होता. ितेकरी कल्यािाचा त्यानंा ध्यास होता. 
म्हिूनच ितेकऱयाचं्या उद्धाराचा त्यानंी वसा घेतला होता. ितेकऱयाचें प्रश्न विेीवर टारं्ण्याचे त्याचें 
शजवीत ध्येय होते. ितेकऱयावर ितेमजूरावर होिारे अन्याय, अत्याचार आशि त्याचंी होिारी शपळविकू 
आशि छळिूक थाबंशवण्यासाठी त्यानंी जीवनभर संग्राम केला. ितेी व्यवसायाला प्रशतष्ठा शमळावी म्हिनू 
त्यानंी ितेी व्यवसायाचा मलूर्ामी अभ्यास केला. ितेी व्यवसायाला उर्थजतावस्था आिण्यासाठी आशि ितेी 
व्यवसायाला उद्योर्धंद्याचा दजा शमळवनू देण्यासाठी अनेक चळवळी केल्या. शवधानसभेत-लोकसभेत 
आशि लोक सम दायाप ढे अनेक भाषिे केली. त्यातून ितेकऱयानंा आशि कष्टकऱयानंा न्याय शमळवनू 
देण्याचा अटोकाट प्रयत्न केला. ितेी, ितेीचे प्रश्न, ितेकरी, त्याचंी द ःखे, याचं्यात आशि उद्धवरावाचं्यात 
एक अदै्वतच शनमाि झाले होते. त्याचं्या कायगकतृगत्वावर अनेकानंी अनेक लेख शलशहले. त्या लेखाचंी शिषगके 
जरी पाशहली तरी या अदै्वताची कल्पना येते. ‘कष्टकऱयाचं्या उद्धारासाठी लढिारा सेनानी’ (प्रा. रमेि 
दाबके), ‘सवगसामान्याचंा असामान्य नेता’ (प्रा. अज गन जाधव), ‘श्रमशजवी जनतेचे स जाि नेतृत्व’ (श्री. 
स रेि तापशडया), ‘प रोर्ामी शवचाराचा आध शनक कृषीतज्’ (श्री. शवश्वनाथ खोत-पाटील), ‘श्रशमकाचंा सच्चा 
नेता’ (भाई दाशजबा देसाई), ‘ितेी समस्याचंा जबरदस्त जाि असिारा नेता’ (प्रा.एन् .डी. पाटील), 
‘ितेकऱयाचंा वषे, भाषा आशि शहतासाठी लढलेले उद्धवराव’ (श्रीमती अशहल्या रारं्िेकर), ‘महाराष्ट्राचे 
अस्सल ग्रामीि नेते’ (श्री. मध कर भाव)े, आशि ‘ितेी व्यवसायाचे ज्ानकोि’ (श्री. व्यंकटेि हंशबरे), ही 
िीषगके वानर्ीदाखल शदली आहेत. 
 



 
            

कालगमाक्सगप्रमािेच महात्मा फ ल्याचें भाई उद्धवराव भक्त. फ ल्यानंा ते महाराष्ट्राचा माक्सगच मानत. 
सन १८८२ साली म. फ ल्यानंी ‘ितेकऱयाचा अस ड’ हा गं्रथ त्याचंा आवडता गं्रथ. या गं्रथात फ ल्यानंी त्या 
काळातील ितेकऱयाचंी दारूि स्स्थती सशवस्तरपिे िब्दबद्ध केलेली. अज्ान, अंधश्रद्धा आशि धमाच्या 
नावावर भट शभक्ष काकडून चाललेली त्याचंी कू्रर शपळविूक, लहान मोठ्या िासकीय ब्राह्मि 
अशधकाऱयाकंडून होिारी त्याचंी छळविूक, सावकारिाहीकडून चाललेली त्याचं्या सपंत्तीची लयलूट 
आशि दाशरद्र्याच्या दरीत चाललेली त्याचंी दीनवािी ससेहोलपट या साऱया वास्तवाची माशहती फ ल्यानंी 
विगन केली होती. या साऱया रोर्ावर रामबाि स चशविारे एक महावाक्य त्यानंी याच प स्तकाच्या 
उपोद् घाताच्या आरंभी शलशहले. ‘शवदे्यशवना मशत रे्ली, मतीशवना नीती रे्ली, नीतीशवना र्शत रे्ली, र्तीशवना 
शवत्त रे्ले. शवत्ताशवना ि द्र खचले. इतके अनथग एका अशवदे्यने केले.’ 
 

ही ितेकऱयाचंी स्स्थती सव्वाि ेवषापूवीची. आजही त्या स्स्थतीत काहीही फरक पडलेला नाही. 
स्वातंत्र्य शमळून ५५ वष ेउलटून रे्ली तरी ितेकऱयाचं्या स्स्थतीत स धारिा झाली नाही. उलट ती स्स्थती 
वरचेवर शबघडतच चाललीय. हे भेसूर शचत्र भाई उद्धवरावाचं्या तीक्ष्ि नजरेतून, नीरक्षीर न्यायाच्या 
शनशरक्षिातून आशि अभ्यासू वृत्तीतून स टिे अिक्य. म्हिनू ितेकरी िूद्राचंा उद्धार करण्यासाठीच आपला 
जन्म असल्याचे मानून ते राजकारिात उतरले. आशि जीवनाच्या अंतापयंत ते त्यासाठी चंदनासारखे 
शझजले. दीपज्योतीसारखे जळत राशहले. समाजाला स र्धं देत! प्रकािवाटा दाखवत!! 
 

उद्धवरावानंी शनजामाच्या राजवटीत ितेकऱयावंर होिारे अन्याय कमी करण्यासाठी लढे शदले. 
शनजामी राज्यात सवग शठकािी ितेकऱयानंा सारा सारखा नव्हता. तो सवानाच उत्पादनाच्या प्रमािात 
करावा. ितेसारा माफ करून ॲग्रीकल्चर टॅक्स लावावा. रयतवारी पद्धत बंद करावी. या मार्ण्या 
उद्धवरावदादानंी मार्ी लावल्या. सावकारिाहीशवरुद्ध चळवळ उभारून ितेकऱयानंा सावकारी व्याजाच्या 
जंजाळातून म क्त केले. लेव्ही देण्याबाबतच्या जाचक अन्यायी शनयमाने हैराि झालेल्या ितेकऱयानंा 
शदलासा शमळवनू शदला. हैद्राबाद शवधानसभेत प रोर्ामी स्वरुपाचा क ळकायदा करायला भार् पाडले. 
हैद्राबाद ससं्थानात जशमनीची कमालमयादा १४५ एकरावरून १०८ एकरावर आिण्यात त्यानंी यि 
शमळवले. 
 

महाराष्ट्र शवधानसभेत जशमन सेप्रलर्चा कायदा चचेला आला त्यावळेी भाई उद्धवरावजींची आपली 
ितेकऱयाचं्या शहताबद्दलची मते मोठ्या परखडपिे माडंली. जमीनधारिा कायद्यात अनेक पळवाटा 
ठेवल्याम ळे जशमनदारानंी आपल्या क ट ंबातील प्रत्येकाच्या नावावर जशमनी करून घेतल्या. त्याम ळे मूळ 
हेतूच पराशजत करण्याची जशमनदारानंा संधी शदली रे्ली. या पद्धतीने जमीनदारी खऱया अथाने नष्ठ होिार 
नाहीच पि जशमनीचे शवकें द्रीकरिही होिारं नाही आशि भशूमशहनानंा जशमनीही शमळिार नाहीत. हे वास्तव 
त्यानंी ठिकावनू साशंर्तले. याम ळे ितेकऱयाचं्या प ढील शपढ्या अल्पभधूारक होिार. ते माकेटमध्ये शटकाव 
धरू िकिार नाहीत. आशि िवेटी ते जशमनी शवकून ितेमजूर होिार. हे द ष्टचक्र थाबंवायचे असेल तर 
जशमन धारिा कायद्याची चोख काटेकोरपिे अंमलबजाविी िासनाने केली पाशहजे. या शवचारावर ते ठाम 
होते. 
 

उद्धवरावानंी ितेकऱयाचं्या ितेातील पीक आिेवारी ठरशवण्याच्या पद्धतीशवरुद्धही शवधानसभेत 
आवाज उठशवला. पीकाचंी आिेवारी ठरशवतानंा अशधकारी मोटारीने जातात. ितेात जाऊन पीक पहािी 
करण्याऐवजी ते मोटारीत बसूनच तलाठी सारें्ल तिी पीक आिेवारी लावतात. ितेात प्रत्यक्ष जाऊन पीक 



 
            

पहािी करून, किसे वर्ैरे पाहूनच खरी पीक आिेवारी शनशित करिे र्रजेचे असते. जेथे पीक आिेवारी 
कमी असेल तेथे सरकारने कामे तर स रू करावीतच पि ितेकऱयाचंा सारा माफ करावा. तर्ईचे हपे्त 
तहकूब करावते. ितेकऱयानंा मदत करावी. अन्यथा ितेकरी शभकेला लार्ल्याशिवाय राहिार नाही. हे 
त्यानंी िासनाला पटवनू शदले होते. 
 

अल्पबचतीत र् ंतविकू करिे कामी िासन ितेकऱयावर सक्ती करते. ही र्ोष्ट अन्यायकारक आहे. 
कारि ितेकऱयानंा ितेीत र् तंवि कीसाठीच त टप जें भाडंवल असते. प्रसंर्ी त्यानंा चढ्या व्याजदराने कजे 
काढावी लार्तात. ती फेडतानंा त्याचंी दमछाक होत असतानंा ते अल्पबचतीत र् ंतविूक तरी किी 
करिार? बड्या ितेकऱयाकडून अल्पबचतीमध्ये र् तंविकू व्हावी पि तेथेही सक्ती नसावी. त्यासाठी ही 
अल्पबचत योजना राबशवण्याचे काम सरकारी अशधकाऱयाकडून काढून घ्याव े आशि ती जबाबदारी 
सामाशजक कायग करिाऱया कायगकत्यांवर सोपवावी म्हिजे ते या योजनेचे महत्त्व ितेकऱयानंा समजावनू 
सारं्ून त्यात ितेकऱयानंा त्याचं्या इच्छेन सार व क वतीन सार सहभार्ी करून घेतील, अिा सूचना भाई 
उद्धवरावानंी िासनाला वळेोवळेी केल्या. 
  

ितेकऱयाचंी ितेी शनसर्ावर अवलंबून असते. वळेेवर पाऊस पडला नाही तर त्यानी पेरलेले बीही 
वाया जाते. मर् द ष्ट्काळी पशरस्स्थतीत त्याचें काय हाल होत असतील, याचंी कल्पनाच केलेली बरी. 
द ष्ट्काळी पशरस्स्थतीत िासनाने ितेसारा तर माफ केला पाशहजेच पि कजगवस लीही तहकूब केली पाशहजे. 
आशि ितेकरी ितेमज रासाठी रोजर्ार हमी योजना स रू केली पाशहजे. हे उद्धवरावाचे आग्रही मत होते. 
पि त्याकडे िासनाने १९५७ पासून द लगक्ष केले होते. प ढे १९७१-७२ च्या भीषि द ष्ट्काळात या मार्िीसाठी 
ि.े का. पक्षातफे भाई उद्धवरावाचं्या नेतृत्वाखाली पधंरा हजार ितेकरी-ितेमज राचंा मोचा उस्मानाबाद 
शजल्हा कचेरीवर नेला होता. या मोचात मा. मंत्री महोदय भाऊसाहेब वतगक याचंी र्ाडी मोचेकरानंी काम 
मार्ण्यासाठी उस्मानाबादेत अडशवली. पोलीसानंी मोचावर अश्रूधूर सोडला. लाठीमार केला. हा प्रश्न 
शवधानसभेतही र्ाजला. काम मार्िाऱया द ष्ट्काळग्रस्त भ केजलेल्या मोचेकरानंा काम न देता लाठीमार 
खावा लार्ला. यावर भाई उद्धवरावानंी िासनाचे वाभाडे काढले. याच काळात काम आशि धान्य मार्िाऱया 
ितेकऱयाचं्या-ितेमज राचं्या मोचावर िासनाने वैरार् आशि इस्लामपूर येथे अमान ष र्ोळीबार केला. त्यातं 
अन क्रमे आठ आशि दोन मोचेकऱयानंा िासनाने यमसदनाला पाठशवले. सयं क्त महाराष्ट्रातील मोरारजीभाई 
देसाई याचंा कू्रर वारसा िासनाने प ढे चालशवला म्हिून त्याचं्या अब्रचेू प्रधडवडे भाई उद्धवरावानंी 
शवधानसभेत काढले. एवढेच नाहीतर रोजर्ार हमी योजनेसाठी भाई उद्धवराव यानंी शवरोधी पक्षाचं्या 
साह्याने शवधानसभेचे कामकाज सतत सात शदवसासाठी बंद पाडले. त्याचा पशरिाम म्हिून िासनाला 
महाराष्ट्रात रोजर्ार हमी योजना कायदा करावा लार्ला. ही योजना स रू करिारे महाराष्ट्र हे राज्य 
भारतातले पशहले राज्य आहे. 
 

ितेकऱयाचंी ितेी पूिगतः शनसर्ावर अवलंबून असते. अवषगिाच्या पट्ट्ट्यातील ितेकऱयाचंी 
पशरस्स्थती तर त्याहून वाईट असते. शवशहर बार्ायतदार कजे काढून द्राके्ष, ऊस आशि फळबार् फ लवतात. 
पि शनसर्ाचा प्रकोप झाला. वादळवारे स टले, अवळेी पाऊस वा र्ारपीठ झाली. शपकावर रोर् पडले तर 
त्याचंी वषगभराची सारी मेहनत वाया जाते. त्यांच्या शपकाला क ठलेच संरक्षि नसते. उद्योर्धंद्याला शवम्याचे 
संरक्षि शमळते. नोकरीत असलेल्यानंा सवगप्रकारचे संरक्षि असते पि रातं्रशदवस उन्हातान्हात, वादळ 
वाऱयात आशि पावसाशचखलात काबाडकष्ट करिाऱया ितेकऱयानंा आशि त्याचं्या शपकानंा मात्र कसलेच 
संरक्षि शमळत नाही. सरकार या ष्ष्टीने शवचारही करीत नाही. िासनाने ितेीव्यवसायाला संरक्षि शमळवनू 



 
            

देण्यासाठी पीक-शवमा योजना स रू केली पाशहजे. ही भाई उद्धवरावाचंी सततची मार्िी होती. आता क ठे 
या पीकशवमा योजनेचा शवचार िासन करू लार्ले आहे. पि ती योजना राबवतानंा चालढकलच होत आहे. 
या पीकशवमा योजनेबाबत राज्यकत्यांनी र्ाशंभयाने शवचार करून शनिगय घेतला नाही तर देिातील कष्टकरी 
वर्ग क्रातंी केल्याशिवाय राहािार नाही, अिा इिारा भाई उद्धवरावानंी िासनाला अनेकवळेा शदला आहे.  
 

स्वातंत्र्य शमळाल्यानंतर शिक्षिाचा प्रसार वाढला. ितेकरी, ितेमजूर आशि दशलताचंी म ले 
पदवीधर होऊ लार्ली. पि त्यानंा िासन नोकऱया देऊ िकत नसल्याने बेस मारी बकेारी वाढली. बेकार 
तरुिानंा एक तर नोकऱया शदल्या पाशहजेत. नोकऱया देता येत नसतील तर त्यानंा स्वतःचे लहान मोठे 
उद्यार्धंदे काढायला कजगप रवठा केला पाशहजे. बेकारानंा कजे शमळण्यातही अनेक अडचिी आहेत. असे 
बेकार तरुि शनराि होऊन नक्षलवादाकडे झ कले तर दोष क िाचा? य वा िक्ती अिी भरकटत जाऊ 
द्यायची नसेल तर त्यानंा शनदान जर्ण्याप रता बकेारभत्ता शदला पाशहजे. पाशिमात्य देिात असा बेकारभत्ता 
शदला जातो. अिा बेकाराचंा बेकारभत्ता शमळवनू देण्यासाठी ि.े का. पक्षातफे भाई उद्धवरावाचंी चळवळी 
उभारल्या. मोचे काढले. िासनाने त्या ष्ष्टीने अत्यंत मदंर्तीने पाऊले उचलायला स रवात केलीय पि 
खऱया अथाने बेकारभत्ता योजना राबशवण्यात िासनाला पूिग यि आले, असे म्हिता येईल? कल्यािकारी 
राज्य म्हिवनू घेण्यासाठी ही योजना योग्य तऱहेने राबशवण्याचा शनिगय घेऊन त्याची योग्य पद्धतीचे 
अंमलबजाविी करिे र्रजेच असल्याने त्यानंी िासनाला वारंवार बजावले आहे. 
 

िासकीय, शनमिासकीय आशि औद्योशर्क के्षत्रात काम करिाऱयानंा सेवाशनवतृ्तीनंतर पेन्िन 
शमळते. ही पेन्िन योजना आमदार-खासदार-मंत्री या लोकप्रशतशनधींना मंजूर करण्यात कसलीच खळखळ 
होत नाही. कायदे करिारेच असे कायदे करून स्वतःचे फायदे करून घेतात. मात्र ितेकरी, ितेमजूर, 
भाजीपाला शवके्रते, हमाल आशद लोकानंा म्हातारपिी काम होईनासे झाल्यानंतर उवगशरत जीवन 
जर्ण्यासाठी पेन्िन का नको? त्यानंाही िासनाने पेन्िन देण्याची व्यवस्था केली पाशहजे, ही बाबही 
उद्धवराव पाटील यानंी सातत्याने माडंली. त्याचा आता शवचार होऊ लार्ला आहे. अिा हातावर पोट 
असिाऱया अडीच कोटी कष्टकऱयासंाठी पेन्िन व साम दाशयक शवमा योजना लार्ू करण्याची योजना 
महाराष्ट्र िासनाने आखली असल्याची घोषिा न कतीच शडसेंबर २००१ मध्ये जळर्ाव येथे झालेल्या 
महाराष्ट्र राज्य, हमाल, मापाडी महामंडळाच्या अशधविेनात ना. सतीि चत वेदी यानंी घोशषत केली आहे. 
त्यासाठी डॉ. बाबा आढाव यानंी रे्ली अनेक वष ेआंदोलने केली आहेत. भाई उद्धवरावजींच्या मार्िीचाच 
हा शवजय आहे. 
 

ितेकऱयाचं्या ितेीमालाला उत्पादनखचावर आधाशरत शकफायतिीर भाव बाधूंन देण्याची मार्िी 
ि.े का. पक्षाने पन्नासवषापूवीच केली आहे. ितेकऱयाने शपकवलेल्या मालाची प्रकमत शललाव प कारून 
दलाल करीत आले आहेत. या प्रथेशवरुद्ध ि.े का. पक्षाने प्रथम आवाज उठशवला. क्रातंीप्रसह नाना पाटील 
या शवषयावर पोटशतडकीने बोलत. ितेकऱयाचं्या मालाला शललावात बोली बोलून भाव ठरशविारे दलाल 
आपल्या पैरिीच्या आत द सऱया दलालाचा हात घेऊन संर्नमताने ितेकऱयाचं्या मालाचंी कमीतकमी 
प्रकमत ठरशवतात. त्यात दलाली, हमाली, आडत, धमादाय फंड, घसारा वर्ैरे बाबींची रक्कम कापून घेऊन 
राशहलेली त टप ंजी रक्कम ितेकऱयाचं्या हाती शदली जाते. आजही ितेकऱयानंा आपल्या मालाची प्रकमत 
ठरशवता येत नाही. ितेकरी जेव्हा बाजारात माल आितो, त्यावळेी भाव कोसळलेले असतात. पि तोच 
माल दलालाचं्या वखारीत रे्ला की त्याचे भाव दोनअडीच पटीने वाढतात. त्याम ळे व्यापारी दलाल अशधक 
श्रीमंत होतात. तर र्रीब ितेकरी अशधक र्रीब होतो. इतर उत्पाशदत वस्तंूचे भाव मात्र शललाव बोलून होत 



 
            

नाहीत. त्या वस्तंूची प्रकमत उद्योजक आशि व्यापारी ठरवतात. हे भाव ठरशवतानंा ते खरेदीची प्रकमत, 
वहातूक खचग, त्या प्रकमतीवरील सेल टॅक्स, इनकम टॅक्स, स पर टॅक्स वर्ैरे करांची रक्कम त्या मालाच्या 
प्रकमतीवर लादतात. एवढेच नाही तर नोकराचें पर्ार, द कानाचे भाडे, इतकेच काय पि द कान 
झाडण्यासाठी आिलेल्या केरस िीची रक्कम त्यात शमसळतात. व त्यावर आपला नफा आकारून मालाची-
वस्तूची प्रकमत ठरवतात. व ती शर्ऱहाईकाकडून वसूल करतात. या र्ोष्टी सारं्नू झाल्या म्हिजे क्रातंीप्रसह 
म्हिायचे, “ितेकऱयानंी कापड द कानदाराचे द कानात जाऊन त्याच्या कपाटातून धोतरजोडी, माजंरपाट, 
ल र्डी, चोळखि वर्ैरे माल बाहेर काढून त्याचा शललाव करायचे ठरशवले आशि आपल्या मनाने आपिच 
बोली बोलायला लार्नू ‘एकवार, दोनवार आशि तीनवार’ असे म्हिून धोतरजोडी शदली. घेतली असे म्हि ू
लार्लो तर तो द कानदार त्या मालाचा शललाव आपिास करू देईल का?ं” याच शवचाराचा वारसा भाई 
उद्धवराव पाटील यानंी प ढे सजर्तेने चालू ठेवला होता. 
 

भाई उद्धवरावजीनी ितेीमालाला शकफायतिीर भाव िासनाने बांधून शदले पाशहजेत, हा शवषय 
प्रथमच म ंबई शवधानसभेत उपस्स्थत केला होता. त्याचं्या मते, भारतीय अथगव्यवस्था भाडंवलदारी स्वरुपाची 
बनली असल्याने िासनाने उद्योर्धंद्याला अशधक महत्त्व शदले. आशि कृषी व्यवसाय हा भारतीय 
अथगव्यवस्थेचा किा असूनही त्याकडे िासनाने जािूनब जून डोळेझाक केली. जोपयंत उत्पादनखचाच्या 
प्रमािात ितेीमालाला भाव शमळत नाही तोपयगत भारतीय ितेी तोट्यातच चालिार आहे. त्याम ळे ितेी 
व्यवसाय उध्वस्त होऊ लार्ला आहे. भारतातलं अथगकारि हे भाडंवली अथगकारि झाल्याने ितेीधंद्यावर 
फार मोठं आक्रमि होत आहे. ितेकरी ितेमजूर बनू लार्ला आहे. ितेमज राचंी संख्या वाढत आहे. ही 
पशरस्स्थती शविद करून भाई उद्धवराव पाटील यानंी प्रा. बा. ह. कल्यािकर यानंा शदलेल्या म लाखतीमध्ये 
आपली तकग ि द्ध, िास्त्रि द्ध मते माडंली आहेत. ते म्हितात, “ितेीधंद्याला संरक्षि देण्यासाठी श्रमाचा 
मोबदला भावरुपानं शमळाला पाशहजे. या पक्षाच्या शवचाराला ३०-३५ वषानंतर अशखल भारतीय वैचाशरक 
मान्यता शमळाली आहे.... आम्ही ितेीमालाला रास्त भाव द्या. असा आग्रह स रू केला त्यावळेी देिातल्या 
कम्य शनस्टानंी आमच्यावर अग्रलेख शलशहले की ‘ही श्रीमंत ितेकऱयाचंी चळवळ आहे.’ यात लाल शनिाि 
र्ट, कॉ. डारें् यानंी सपाटून शवरोध केला. यिवतंरावजी चव्हािही शवरोध करीत असत. परंत  यात 
कम्य शनष्ट आघाडीवर होते. ितेी मालाला रास्त भाव द्या ही ितेकरी कामर्ार पक्षाची मार्िी मॉर्थकस्ट 
मार्िी नाही. माक्सगवादाच्या शवरोधातली आहे. असा कम्य शनस्ट पाटीच्या अनेक प ढाऱयाचंा समज होता. 
१९५३ साली रशियन कम्य शनस्ट पाटी म खपत्र ‘एव्हर लास्स्टंर् पीस’ मध्ये अग्रलेख आला होता. त्यात अस ं
म्हटलं होतं की, ‘अशवकशसत देिामध्ये ितेमालाला भाव मार्िं ही मार्िी क्रातंीकारक आहे. (ती) 
श्रमशजवी जनतेची मार्िी आहे.’ तेथून कम्य शनस्ट पाटीने आमच्या मार्िीला पाप्रठबा शदला.... माक्सगवाद 
आशि लेशननवाद हे समाजाचं शवश्लेषि करून पयाय स चशविारं िास्त्र आहे. या िास्त्राच्या आधारावरच या 
र्ोष्टी केल्या. त्याला भारतीय पातळीवर तत्वतः मान्यता शमळत चालली आहे.” ितेीमालाला शकफायतिीर 
भाव शमळण्याच्या मार्िीला प्रथम यिवतंराव चव्हािाचंा शवरोध होता. पि प ढे त्यानंाही हा शवचार पटला 
म्हिून १९८० मध्ये शवरोधी पक्षानंी या शवषयाच्या मार्ण्या घेऊन आयोशजत केलेल्या ितेकरी प्रदडीमध्ये 
यिवतंरावजी सहभार्ी झाले होते. 
 

ितेकऱयाचं्या ितेीमालाला शकफायतिीर भाव बाधूंन शमळिे कामी भाई उद्धवरावदादा 
शवधानसभेतच आवाज उठवनू थाबंले नाहीत. त्यानंी लोकमानसात जाऊन अनेक सभा-संम्मेलनातून या 
प्रश्नावर आकाि-पाताळ एक केले. १४ शडसेंबर १९६३ रोजी ितेीमालाला शकफायतिीर भाव आशि 
ितेीधंद्यातील इतर मार्ण्यासाठी म ंबई शवधानभवनावर त्याचं्या नेतृत्वाखाली एक लाख ितेकऱयाचंा प्रचंड 



 
            

मोचा काढला. नेमके त्यावळेी भाई उद्धवरावाचंा ११ वषाचा म लर्ा टाइफाइडने अत्यावस्थ होता. 
त्याचेजवळ थाबंिे उद्धवरावानंा र्रजेचे होते. परंत  ितेीप्रधान देिातील उपेशक्षत ितेकऱयाचं्या न्याय्य 
मार्ण्या पदरात पाडून घेण्याच्या शवचाराने भारावनू रे्लेल्या उद्धवरावदादानंी कौट ंशबक प्रश्न, म लाबंद्दलचा 
शजव्हाळा आशि पे्रम बाजूला ठेवनू या प्रचंड मोचाचे नेतृत्व म ंबईला जाऊन केले. 
 

मोचावर िासनाच्या पोलीसानंी लाठीमार केला. त्यात उद्धवरावानंाही लाठ्याचंा जबर मार खावा 
लार्ला. मोचेवाल्यासोबत उद्धवरावानंाही अटक झाली. पोलीसानंी त्याचें शखसे तपासले. त्यात 
उस्मानाबादहून आलेली तार त्यानंा शमळाली. त्यात ‘म लाची प्रकृती र्ंभीर असल्याने ताबडतोब 
उस्मानाबादला या’ अिा अथाचा मजकूर होता. स्वतःचा म लर्ा मृत्यूिय्येवर िवेटच्या घटका मोजत 
असतानाही भाई उद्धवरावानंी शवराटमोचाचे नेतृत्व स्वतःचे द ःख बाजूला ठेवनू केलं. ही त्याचंी ध्येय 
ध ंदवृत्ती, पाहून पोशलसही शदङमूढ झाले. त्याचंी मस्तके उद्धवरावाचं्याप ढे आदरान झ कंली. 
 

उद्धवराव उस्मानाबादला आल्यावर त्यानंा ‘त्याचंा म लर्ा त्याचंी सारखी आठवि काढतोय’ हे 
ऐकताच ते तडक हॉस्पीटलमध्ये रे्ले. बापलेकाचंी डोळे भेट झाली. त्या दोघाचें डोळे खूप काही सारं्त 
होते. उद्धवरावानंी म लाचा शनस्तेज हात आपल्या हाती घेतला. म लाने लहानग्या बाळाने आपल्या 
वशडलाकंडे क्षिभर पाशहले आशि आपले डोळे कायमचे शमटून घेतले. ितेकऱयाचं्या न्याय्य मार्ण्यासाठी 
जिू त्याने बशलदानच केले. उद्धवरावानंा स्वतःच्या म लाच्या मृत्य ने शनःिब्द व्याकूळ होण्याशिवाय द सरा 
पयायच नव्हता. 
 

आता ितेीमालाला शकफायतिीर भाव शमळण्याची वाटचाल स रू झाली आहे. कापूस एकाशधकार 
योजनाही त्याचेच फशलत आहे. साखर कारखान्याला प रवला जािाऱया उसाचाही भाव बाधूंन शमळिेबाबत 
चळवळ स रू होते आहे. ज्वारीलाही चारं्ले नसले तरी बरे भाव बाधूंन शदले जाऊ लार्ले आहेत. ती 
ज्वारीही िासन खरेदी करू लार्ले आहे. ितेी धंद्यािी शनर्शडत असलेल्या र्ोष्टीवर पक्षोपक्षाचं्या 
जाहीरनाम्यात शवशवध कलमे येऊ लार्ली आहेत. वीज शबलात सवलत, दहा हजारापयंतच्या कजास 
माफी, ितेीमालाच्या भावाची हमी, पीक शवमा, आशि ितेकऱयासंाठी इतर सोईसवलती शमळवनू 
देण्याबाबत सारेच पक्ष कमीअशधक प्रमािात शवचार करू लार्ले आहेत. 
 

देिाच्या शनयोजनात औद्योशर्क के्षत्राला जे स्थान आहे, तेच स्थान कृषीके्षत्रालाही शमळिे आवश्यक 
आहे. ही र्ोष्ट जर कें द्र िासनाने केली तर भारतीय कृषीके्षत्राचा झपाट्याने कायापालट होईल, या 
शवचारावर भाई उद्धवरावदादा िवेटपयंत ठाम होते. भाई उद्धवरावाचंा औरंर्ाबादेत जो सवगपक्षीय र्ौरव 
समारंभ शद. ९ ऑक्टोबर १९८३ रोजी झाला, त्यातही त्यानंी ह्याच म द्द्यावर भर शदला होता. शनयोजनात 
औद्योशर्क के्षत्राचे स्थान कृषीके्षत्राला शमळिे म्हिजे औद्योशर्क के्षत्राला शमळिाऱया भाडंवल, कजग, 
सबशसशडज् इत्यादी सवगसोयी सवलती कृषीके्षत्रालाही शमळिे होय. िासन औद्योशर्क के्षत्राला स्वतः भार् 
भाडंवल कमी व्याजदराने प रशवते, बकँाकडून कजगरुपाने कमी व्याजदराने पैसे प रवते. कारखाना उभा 
करायला यंत्रसाम ग्री, कच्चा माल  प रवते. अिा सवग तऱहेची मदत करते. कारखाना आजारी पडला तर 
त्याला शजवतं ठेवण्यासाठी मोठीमोठी अन दाने देते. सबशसडीज देते. बाजारपेठ उपलब्ध करून देते. 
त्याचपद्धतीने िासनाने कृषी  के्षत्राला पायाभतू भाडंवल प रवाव,े बँकाकडून दीघग म दतीची अल्पव्याजदराने 
कजे देण्यास भार् पाडाव,े ितेीमध्ये उत्पादन वाढशवण्यासाठी नव ेिास्त्रीय ज्ान आशि तंत्रज्ान प रवाव.े 
त्यासाठी ितेीची आध शनक अवजारे-यंते्र प रवावीत. बी-बीयािे, खते-औषधे भरपूर सबशसडीज् देऊन 



 
            

प रवावीत. कजाची वस ली शदघग म दतीची असावी. शनसर्ाचा कोप झाल्याने ितेीधंद्यावर आघात होवनू ते 
आजारी पडल्यास र्रजेन सार अन दाने द्यावीत. ितेी उत्पादनाचे शकफायतिीर भाव ितेी तज्ाकडून बाधूंन 
द्यावते. ितेी मालाचं्या बाजारातील दलालाचें आस्स्तत्व संपवनू टाकाव.े त्यासाठी स्वतंत्र बाजारपेठ शनमाि 
करावी. त्यावर ितेकऱयाचें शनयतं्रि असाव.े ह्या साऱया र्ोष्टी ओघानेच येतात. अिाप्रकारे कृषीके्षत्राला 
औद्योशर्क के्षत्राचा दजा शमळाला तर ितेकरी अशधकाशधक धान्य उत्पादन करील. कारि अिा 
सोईसवलती नसतानाही ितेकऱयानंी आपल्या शनढळाच्या घामाने देिाला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी 
आशि स्वयंपूिग बनवले आहे. औद्योशर्क के्षत्राप्रमािे सोईसवलती शमळाल्यावर तर तो अन्नधान्याची शवक्रमी 
वाढ करील. पयायाने ही वाढ शनयातीला उपय क्त ठरेल आशि परकीय चलनही शमळवनू देईल, हे भाई 
उद्धवरावाचें बळीच्या राज्याचे स ंदर स्वप्न होते. 
 

देि शवकशसत आहे की नाही हे औद्योशर्कीकरिाच्या टप्प्यावरून पाशहले जाते. वास्तशवक ितेी 
शकती प्रर्त आशि ितेकऱयानंा शकती न्याय शमळतो यावरच देि शकती शवकशसत झाला, हे पाशहले पाशहजे. 
हा मूलभतू शवचार उद्धवराव पाटलानंी सातत्याने समाजात आशि िासनाकडे माडंला होता. 
 

या पद्धतीने ितेकरी सधन झाला तर त्याची क्रय िक्ती वाढेल. ितेीला पूरक असिारे इतर 
छोटेमोठे उद्योर्धंदे तो उभा करील. तरुि-बेकारानंा, ितेमज रानंा काम देईल. कामाचा योग्य दाम देईल. 
आशि बेकारीवर क रघोडी करण्यात िासनाला मदत करील. यासाठी िासनाने एक र्ोष्ट नेहमी ध्यानात 
घेिे व त्यान सार कायगवाही करिे र्रजेचे आहे. ितेीधंद्याला लार्िारे बी-बीयािे, खते औषधे, वीजपािी 
आशि अवजारे-यंते्र याचं्या प्रकमतीत जे चढउतार होतील त्याप्रमािात ितेीमालाचेही भाव कमीअशधक केले 
पाशहजेत. औद्योशर्क के्षत्र व कृषीके्षत्र याचंा समतोल साधता येईल, याचा शवचार करून शनिगय घेतले 
पाशहजेत. िासनाची इच्छािक्ती असेल तर या साऱयार्ोष्टी िक्य होिार आहेत. कृषीके्षत्राशवषयीचे हे 
उद्धवरावाचें शवचार कृतीत येतील, तेंव्हाच कृषी के्षत्राच्या आशि ितेकरी ितेमज राचं्या कल्यािाचें त्यांचे 
स्वप्न प रे होईल. 
 

कम्य शनस्ट पक्षानंी िहरातील औद्योशर्क के्षत्रातील कामर्ाराचं्या एकज टीवर आशि चळवळीवर भर 
शदला. ग्रामीि भार्ातील ितेकरी, ितेमजूर-दशलत याचं्या एकज टीकडे थोडे बह त द लगक्ष त्याचेंकडून 
झाले. ि.े का. पक्षाचे आशि पयायाने भाई उद्धवराव पाटील याचें लक्ष प्राम ख्याने ग्रामीि ितेकरी-ितेमजूर 
याचं्या प्रश्नावर, चळवळी करण्यावर होते. तरीही ितेकरी-ितेमजूर आशि कामर्ार याचं्या खऱया 
एकज टीतूनच भारतात खरी क्रातंी घडून येईल, यावर भाई उद्धवरावाचंा ठाम शवश्वास होता. पि औद्योशर्क 
के्षत्रातील कामर्ारानंा संप करण्यासाठी भडकावनू आपले प ढारीपि शटकशवण्यात त्यानंा रस वाटत 
नव्हता. त्यापेक्षा कामर्ार कसा शजवतं राहील, त्याचा शवकास कसा होईल, याकडे त्याचें लक्ष असे. 
सोलापूरच्या नरप्रसर् शर्रजी शमलमधील कामर्ारानंा संप करू नका, असे पटवनू देिारा नेता म्हिूनही 
उद्धवरावाचंं मोठेपि शदसून येतं. सपं करि,ं न करिं हे त्या त्या प्रसंर्ात कामर्ाराच ंजीवन उध्वस्त होऊ 
न देण्यावर आधारलेलं असलं पाशहजे. यावर उद्धवरावाचं्या शवचाराचंा शनिगयक्षमतेचा जोर होता. 
 

सोलापूरची नरप्रसर् शर्रिी शमल बंद पडली. ती प न्हा चालू व्हावी, यासाठी पत्रकार श्री. प . ज. 
ब वा यानंी प ण्याच्या तरुि भारतात लेखमाला शलशहली. ती वाचनू एस्. एम्. जोिी आशि उद्धवरावानंी 
त्यावळेचे मजूंरमंत्री ना. िातंीभाई िहा याचेंिी वाटाघाटी केल्या आशि िासनाने सदर शमल ताब्यात घेऊन 
स रू केली. पि त्यावळेी सोलापूर येथील कम्य शनस्ट कामर्ार नेत्यानंी आपले प्रभ त्व प्रस्थाशपत 



 
            

करण्यासाठी कामर्ारानंा भडकावनू प न्हा सपं करण्याची तारीख जाहीर केली. तेव्हा मंजूर मंत्रीही शचडले, 
“शर्रिी प न्हा बंद पडली तरी चालेल.” असा इिारा त्यानंी शदला. हा संप टाळण्याची जबाबदारी एस्. एम्. 
जोिींनी उद्धवरावावर टाकली. उद्धवराव मराठवाड्याचा दौरा अधगवट सोडून सोलापूरला आले. सोलापूरी 
झालेल्या कामर्ाराचं्या सभेत उद्धवरावानंी कामर्ारानंा संप न करता कामावर जाण्याची भशूमका पटवनू 
शदली. कामर्ारानंी त्याचें म्हििे मान्य केले. संप झाला नाही. कामर्ाराचें जीवन उध्वस्त होण्यापासून 
वाचशवण्यात उद्धवरावाचंा मोठा वाटा होता. ‘कामर्ारानंा संप करू नका. कामावरच जा’ असे प्रसंर्ाचा 
अभ्यास करून सारं्िारा नेता म्हिजे भाई उद्धवराव पाटील हे होत. 
 

ितेकरी कामर्ार पक्षाने ितेमज राचं्या प्रश्नाला हात घातला नाही; त्याचं्या संघटना बाधंल्या 
नाहीत, वा त्याचं्या चळवळी केल्या नाहीत, असा एक ठराशवक आरोप केला जातो. तो पूिगपिाने खरा 
नाही, हे स्पष्ट करून सारं्तानंा भाई उद्धवराव म्हितात की, “ितेमज राचं्या वतेनाकशरता आंदोलन 
करण्याची वळे आलेली नाही. ितेमज र हा सामाशजक व आर्थथकष्ष्ट्ट्या र्ावाच्या समाजरचनेत अडकून 
पडला आहे. समाजाच्या इतर वर्ात त्याचे शहतसंबधं र् ंतले आहेत. श्रीमंत व मध्यम ितेकऱयाचं्या ितेात तो 
काम करतो. ितेमज राचं्यात स्पृश्य व अस्पृश्य असे दोन र्ट पडतात. ितेमज राचं्या वतेनासाठी आंदोलन 
स रू केले तर र्ावंच्या सामाशजक पशरस्स्थतीम ळे ितेमज रात हशरजन व हशरजनेतर ितेमजूर अिी 
शवभार्िी होते. ितेमज राचें आंदोलन स रू झाले तर त्या र्ावातील जमीन मालक सामाशजक पशरस्स्थतीचा 
फायदा घेऊन ितेमज रामंध्ये र्ट पाडतात. ितेमज राचं्यात संघषग होण्याचा धोका आहे. ितेमज राचं्या 
फाटाफ टीम ळे चळवळीला आधार राहात नाही. ही फूट टाळून त्यानंा रोजर्ाराचंी हमी शमळावी, याकशरता 
सरकारमाफग त योजना राबशवली पाशहजे, हा आमचा आग्रह राशहला आहे.” या दाजीबा देसाईच्या मताचे 
उद्धवराव समथगक होते. 
 

द ष्ट्काळात रोजर्ार हमी योजनेचा कायदा करण्यास भाई उद्धवरावानंी खूप मोठी चळवळ केली. 
ती ितेमज रासाठीच प्राम ख्याने नव्हती काय? या रोजर्ार हमी योजनेतील कामाला जी मज री शमळते ती 
ितेकऱयानंाही आपोआप आपल्या ितेावर कामाला येिाऱया ितेमज रानंा द्यावी लारे्ल. अन्यथा रोजर्ार 
हमी योजना सोडून ितेमजूर ितेकऱयाचं्या ितेात कामावर येिार नाहीत. हे त्याचें शनशरक्षि वास्तववादी 
आशि ितेमजूराचं्या शहताचेच नाही का? 
 

ितेमज राचें वतेन ठरशवण्यासाठीही भाई उद्धवरावदादानंी सरकारकडे आपले ब द्धीकौिल्य 
पिाला लावले होते. महाराष्ट्र िासन ितेमज रासंाठी शकमान वतेन शनधाशरत करून देण्यास स रवातीला 
तयार नव्हते. या संदभात उद्धवरावानंी आशि शवरोधी पक्षातील सभासदानंी शवधानसभेत तेंव्हाचे कामर्ार 
मंत्री ना. नरेंद्र शतडके याचेंवर सतत दबाव आिला होता. हा वाढता दबाव लक्षात घेऊनच िवेटी महाराष्ट्र 
िासनाचे ितेमज राचें शकमान वतेन ठरवनू देण्याचे मान्य केले. परंत  िासनाने ठरवनू शदलेले वतेन 
ितेमज रानंा उपासमारीच्या खाईत ढकलिारे अशतिय अप रे असल्याचे त्यानंी िासनाच्या कानीकपाळी 
ओरडून साशंर्तले होते. शिवाय हे ितेमज राचें वतेन लार्ू करिाऱया यंत्रिेचा अभाव असल्याचे त्यानंी 
वळेोवळेी िासनाच्या नजरेसमोर माडंले होते. जीवनावश्यक वस्तंूच्या प्रकमती व राहिीमान ज्या प्रमािात 
वाढते, त्याच्या आधारे ितेमज राचें वतेन शनशित केले पाशहजे, असे त्याचें प्रमाशिक मत होते. 
 

ितेकऱयाप्रमािेच ितेमज राचें प्रश्न हे भाई उद्धवरावाचें शजव्हाळ्याचे प्रश्न होते. ितेमज राचंी मज री 
वाढवायची झाली तर मूळ ितेकऱयाचें उत्पन्न वाढले पाशहजे. त्यावरच ितेमज राचंी वतेनवाढ अवलंबनू 



 
            

असते. ितेमज रानंा श्रमाचा मोबदला काही प्रमािात धान्याच्या रुपाने शदला तरच ितेमज राचंी मज री 
वाढेल. म्हिूनच कृषीके्षत्राला औद्योशर्कके्षत्राचा दजा शमळाला व औद्योशर्क के्षत्रातील सेवासवलतीस शवधा 
कृषीके्षत्राला शमळाल्या तर ितेमज राचें वतेन वाढवनू देण्यास ितेकरीही आपख िीने तयार होईल, यावर 
भाई उद्धवरावदादाचंा ष्ढ शवश्वास होता. 
 

भाई उद्धवराव पाटील म्हिजे ितेकरी, ितेमज र आशि दशलत कष्टकऱयाचें खऱया अथाने थोरले 
भाऊ होते. त्याचें अस्सल प्रशतशनधी होते. ितेकऱयाचंा वषे घालून इंग्रज राजप त्राला भेटायला रे्लेल्या 
महात्मा फ ल्याचें खरे वारसदार. ते ितेकऱयाचं्या वषेात वावरले. कष्टकऱयाचं्या भाषेत बोलत राशहले. 
दशलताघरच्या चटिीभाकरीला जार्ले. त्यानंी शदलेल्या पानस पारीने रंर्ले. त्याचंा कैवार घेऊन सतत 
लढले. ितेकरी, ितेमजूर आशि कष्टकरी दशलतामंध्ये स्वाशभमानाची ज्योत पेटवत राशहले. त्याचं्या 
स खद ःखात  रमले. त्याचं्या अडीअडचिीच्यावळेी त्याचं्या मदतीला तत्परतेने धावले. त्यानंा बसता-उठता, 
चालता-बोलता, भाषि देतानंा, चळवळी करतानंा त्यानंा शिकवत राशहले. त्याचं्यात एकरूप झाले. 
 

काळ्या आईचा अभ्यास हा त्याचंा श्वास बनलेला. बळीचं राज्य आिण्याचा त्यानंा ध्यास लार्लेला. 
एक अस्सल भमूीपूत्र, आध शनक कृषीतज्, ितेी व्यवसायाचा ज्ानकोि. भाई उद्धवरावजी म्हिजे ितेकरी, 
ितेमजूर, दशलत कष्टकऱयाचें चालते बोलते कृषी शवद्यापीठ! 
 
 

* 



 
            

             
 

।।दनलत चळवळ : िामाांतर नवरोधी चळवळीचे दुुःस्वप्ि।। 
 

भाई उद्धवराव पाटील याचंं सारं जीवन म्हिजे तळार्ाळातल्या त डशवल्या जािाऱया सामान्य 
श्रशमक जनतेला न्याय शमळवनू देण्याचा संघषग होता. या संघषात लढतानंा ितेकरी कामर्ार पक्षाच ं
तत्वज्ान, ध्येय धोरिे आशि चळवळी यामध्ये ते नेहमीच आघाडीवर असत. ि.े का. पक्षानं जसा माक्सगवाद 
स्वीकारला तिी महात्मा फ ल्याचंी परंपराही साभंाळली. माक्सगवादी डाव्या पक्षानंा चळवळी उभा करतानंा 
अनेक अडिींना, समाजव्यवस्थेतील उभा आडव्या शतरक्या छेदानंा, अज् जनतेच्या अधंश्रद्धानंा आशि जाती 
श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनानंा सामोरे जाव ेलार्ले. माक्सगवादी डाव्या पक्षाचे राजकारि भारतातील वर्ग, विग-
जाती या शत्रशवध कोंडाळ्यात अडकलेले आहे. मन स्मृतीमधील चात गवण्य व्यवस्था, त्यातून शनमाि झालेल्या 
हजारो जाती-उपजाती व्यवस्था आशि त्या जातीभेदातील श्रेष्ठ कशनष्ठ उच्चनीच परंपरानंी ग्रासलेला आहे. 
शवषमतेने शकडलेल्या समाजातील िदू्र अशतिूद्र म्हिजे हल्लीचे ितेकरी, ितेमजूर आशि दशलत हे उच्च 
वर्थियाचं्या अन्यायाखाली भरडले जात असलेल्या समाजात स्वातंत्र्य, समता आशि बंधूभावाचा अभाव. 
जातीव्यवस्थेम ळे भारतात सवग समाजात ऐक्य कधीच शनमाि झाले नाही त्याम ळे परशकयानंी या देिावर 
मनसोक्त-मनमानी केली. भारताला स्वातंत्र्य शमळाल्यानंतर डाव्या शवचारसरिीच्या पक्षोपक्षानंी जातीभेद 
मोडून बह जन समाजात ऐक्य स्थापन व्हाव,े यासाठी प्रयत्न केले. त्यातील ि.े का. पक्ष आशि त्या पक्षाचे 
नेते भाई उद्धवराव पाटील याचंा प्राम ख्याने उल्लखे करावा लारे्ल. 
 

ितेकरी कामर्ार पक्ष आशि भाई उद्धवराव पाटील यानंी जातीयतेच्या शवरोधात सतत भशूमका 
माडंली आहे. ि.े का. पक्षातील बह तेक नेते मंडळी म. फ ल्याचं्या ब्राह्मिेत्तर चळवळीतून आल्याम ळे त्यानंी 
विग-जाती संस्कृतीला माक्सगवादी भशूमकेतून शवरोध केला आहे. ि.े का. पक्ष महात्मा फ ल्याचंा वारसा 
सारं्िारा पक्ष असल्याने या पक्षात जातीभेदाला जार्ाच नाही. प्रहदू संस्कृतीमध्ये व्यवसायावरून, 
धंद्यावरून जाती शनमाि झाल्या. दशलत हा या उत्तरंडीतील तळार्ाळातला साऱयाचं ओझं वहािारा आशि 
माि सकीलाही पारखा असलेला घटक. या घटकाला इतर उच्चवर्थियाच्या बरोबरीने समाज प्रवाहात 
सामील करून घेण्यासाठी ि.े का. पक्षाने आशि भाई उद्धवरावानंी खूप प्रयत्न केले.जातीयवादाला 
मूठमाती देण्याचा प्रकबह ना तो म ळातूनच नाहीसा करण्याचे त्यानंी ि.े का. पक्षाच्या माध्यमातून 
जािीवपूवगक प्रयत्न केले. राजषी िाहू महाराजाचा आदिग समोर असलेल्या भाई उद्धवराव पाटील आशि 
त्याचं्या पक्षकायगकत्यांनी उस्मानाबाद आशि परभिी शजल्ह्यात दशलतानंा प्रशतष्ठा शमळवनू देण्यात मोठे 
योर्दान शदले. ‘दशलतानंा र्ावंचे पोलीस पाटील केले पाशहजे.’ अिी मार्िी करिारे उद्धवरावदादा हे 
महाराष्ट्रातले एकमेव नेते होते. या दोन शजल्ह्यातील स्थाशनक स्वराज्य संस्थात ितेकरी कामर्ार पक्षाचे 
बह मत होते. त्या सहापकैी तीन नर्रपशरषदाचें अध्यक्ष दशलत समाजातले होते. उस्मानाबाद शजल्ह्यात 
असलेल्या ग्रामपंचायतीपैकी चाळीस टके्क ग्रामपंचायतीच्या सरपचंपदी दशलतानंा बसशवण्याचा आटोकाट 
प्रयत्न करण्यात भाई उद्धवरावानंी महत्त्वाची भशूमका बजावली होती. सावगजशनक शठकािीच केवळ नव्हे तर 
आपल्या घरीदारी दशलतानंा उद्धवरावानंी म क्तद्वार ठेवले होते. पक्ष कायाच्या वा शनवडि काच्या काळात 
दौऱयावर असतानंा उद्धवराव दशलताचं्या चंद्रमौळी झोपडीत शवसाव्याला म द्दाम जात. त्यांची चटिीभाकरी 
खात. त्याचं्या अडीअडचिी सोडवत. त्याचं्या होिाऱया अन्यायाचा पाडावा करण्यासाठी धावनू जात. ह्या 
त्याचं्या वार्ण्याने साऱयानंा राजषी िाहू महाराजाचंी आठवि होत असल्यास नवल नाही. म्हिूनच 



 
            

राजकारिात दशलत वर्ग नेहमीच ि.े का. पक्षाबरोबर रहात असे. उद्धवरावाचं्या साऱया शनवडिूका 
प्रजकण्यात दशलताचंा प्रसहाचा वाटा होता. 
 

ब लढािा शजल्ह्यात ज्या जातीय दंर्ली झाल्या. त्यावळेी ि.े का. पक्षानं आशि पक्षकायगकत्यांनी 
अल्पसंख्याकंाना संरक्षि शदले आहे. नामातंराच्या प्रश्नावरदेखील ि.े का. पक्षानं आशि भाई उद्धवराव 
पाटील यानंी उस्मानाबाद शजल्ह्यात ज्या ज्या र्ावात ि.े का. पक्षाचं कायग आहे, सघंटना कायगरत आहेत. 
त्या त्या र्ावात या नामातंर शवरोधी चळवळीच्या वादळाला मूळ धरू शदलं नाही. काहंी शनवडक र्ावात तर 
भाई उद्धवरावानंी ‘आम्ही दशलतावरील अन्याय-अत्याचाराचे प्रकार चालू देिार नाही.’ अिी खंबीर भशूमका 
घेतली. आशि काही अंिी दशलतानंा या जाळपोळीतून वाचवण्याचे प्रयत्न केले. 
 

औरंर्ाबाद येथील मराठवाडा शवद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबडकराचें नाव  देण्याची दशलताचंी 
मार्िी ही त्याचं्या अस्मीतेची प्रशतकात्मक मार्िी होती. डॉ. आबंेडकराचें शवद्यापीठाला नाव शदल्याने त्याचें 
प्रश्न च टकीसारखे सपंिार होते, असेही त्यानंा वाटत नव्हते. पि भारताच्या घटनेचे शिल्पकार ठरलेल्या 
डॉ. बाबासाहेबानंी औरंर्ाबादला सन १९५१ मध्ये त्याचं्या म ंबईला कायगरत असलेल्या शपपल्स् एज्य केिन 
सोसायटीचे पशहले ‘शमप्रलद महाशवद्यालय’ काढून बह जन समाजातील रयतेला उच्च शिक्षिाची दारे ख ली 
केली. हे त्याचें िकै्षशिक कायग लाखमोलाचे ठरले. एवढेच नाही तर औरंर्ाबादला उच्च शिक्षिाचे शवद्यापीठ 
होईल. ही भावना बोलून दाखवली होती. त्याम ळेच दशलतानंी डॉ. बाबासाहेबाचे नाव मराठवाडा 
शवद्यापीठाला देऊन त्याचंा र्ौरव करण्याची मार्िी प ढे रेटली होती. या मार्िीला मंज री शदल्याने 
समाजात शिक्षिाचा, दशलतोद्धाराचा आशि बधूंभावाचा सदेंि जाईल ही त्या पाठीमारे् त्याचंी भावना होती. 
 

या नामातंराच्या मार्िीला खरी पे्ररिा शमळाली ती जनता पाटीच्या राज्याच्या काळात. डॉ. 
आंबेडकरानंी माचग १९२७ मध्ये दशलताचं्या न्याय हक्कासाठी महाडच्या चवदारतळ्याचा सत्याग्रह केला 
होता. ‘जनावरे तळ्याचे पािी शपतात तर आम्ही त मच्यासारखी मािसे आहोत, आम्हालाही ते पािी 
चाखायला शमळाव’े हा त्याचंा रास्त म द्दा होता. या सत्याग्रहाच्या स विग महोत्सवी वषात सन १९७७ साली 
ह्या नामातंराच्या चळवळीच्या कल्पनेनं मूळ धरलं, त्याचा अथात दशलतानंी आग्रह धरला. शवचारवतंानंीही 
त्या कल्पनेला पाप्रठबा शदला. २५ ज लै १९७७ पासून या मार्िीबाबत महाराष्ट्र िासन आशि लोकामध्ये 
संवाद स रू झाला. या मार्िीला मराठवाडा शवद्यापीठाच्या कायगकाशरिीचे शदनाकं २७ ज लै १९७८ ला 
ठराव करून एकम खी पाप्रठबा शदला. महाराष्ट्रातील पक्षोपपक्षानी तसेच ठराव करून दशलताचंी मार्िी 
उचलून धरली. महाराष्ट्र राज्यातंील शनवडून आलेल्या लोकप्रशतशनधीनीही, प लोद सरकारच्या िरद 
पवाराचं्या प ढाकाराने शवधानसभेत २७ ज लै १९७८ रोजी एकम खी ठराव करून मराठवाडा शवद्यापीठाचे 
नामातंर ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा शवद्यापीठ’ या नावाने करण्याची कायदेिीर तरतूद पूिग 
केली. या ठरावास त्यावळेी एकाही पक्षाच्या एकाही आमदारानें शवरोध दिगशवला नाही. येथपयंत नामातंराचे 
काम स रशळतपिे पार पडले! पि काही नव्या प्रशतशक्रयावादी कधीही शनवडून येऊ िकिाऱया प ढाऱयानंा हे 
आवडले नाही. त्यानंी मराठवाड्याच्या अस्स्मतेचा प्रश्न हाती घेऊन लोकाचंी मने पेटवली आशि नामातंर 
शवरोधी चळवळीचा विवा मराठवाड्यात पसरू लार्ला. 
 

शदनाकं २७ ज लै १९७८ ते ६ ऑर्स्ट १९७८ ह्या अकरा शदवसात मराठवाड्यातील औरंर्ाबाद, 
बीड, परभिी आशि उस्मानाबादला या नामातंर शवरोधी चळवळीची आर् भडकली. हा नामातंर शवरोधी 
चळवळीचा काळ म्हिजे मराठवाड्यातील दशलतानंा पडलेले एक द ःस्वप्न होते. 



 
            

हा नामातंरशवरोधी चळवळीचा विवा शवझवण्याचे प्रयत्न सयं क्त महाराष्ट्राच्या चळवळीतील 
अग्रर्ण्य नेते श्री. एस्. एम्. जोिी आशि भाई उद्धवराव पाटील यानंी पोट शतडकीने केले. हे करत 
असतानंा उद् र्ीरला एस्. एम्. जोिी याचं्या र्ळ्यात चपलाचंा हार घालण्यापयंत शवरोधकाचं्या चेल्यानंी 
चाल केली. भाई उद्धवरावानंा उस्मानाबाद येथील सभेत वडेेवाकडे प्रश्न शवचारले रे्ले. ध माकूळ घालून 
सभेची कोंडी करण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न केला रे्ला. पि उद्धवराव पाटील हे कच्च्यार् रंूचे चेले नव्हते. 
असा धारं्डप्रधर्ािा घालून सभेत व्यत्यय शनमाि करिारे कोि होते, हे हेरून उद्धवरावानंी ि.े का. 
पक्षातफे त्या र् ंडशर्री करू पाहिाऱयाच्या बोलवत्या धन्याचे कायालयात जाऊन त्याचं्या कायातील च काचा 
पाढा वाचायला कायगकते पाठशवले व त्याचंी तोंडे बंद केली. एवढेच नाही तर दशलतावरील ही झ ंडिाही 
आम्ही चालू देिार नसल्याचे साशंर्तले. दशलतानंा संरक्षि देण्याचा लक्षिीय प्रयत्न केला. एवढेच नाहीतर 
ह्या चळवळीच्या मारे् जो छ पा हेत  होता त्याचे वाभाडे करिारी भाषिे शठकशठकािी करून अनेक 
संियात्म्याचंा रार् थंड करायला आशि थंड डोक्याने शवचार करायला भार् पाडले. 
 

या नामातंर शवरोधी चळवळीने मराठवाड्यातील ग्रामीि भार्ात सविग तरुि आशि अस्पृश्य तरुि 
याचं्या अतंर पडू लार्ल्याच ं पाहून भाई उद्धवराव पाटील यानंा खूप द ःख झालं. खऱया अथानं समतेची 
चळवळ उभी करण्यास आशि ती यिस्वी करण्यासाठी ग्रामीि भार्ातील र्रीब सविग तरुि आशि दशलत 
तरुिाचंी अभेद्य जोडच लार्िार आहे. श्रमजीवी सविग आशि दशलत याचं्यात भाडंिे होऊ नयेत, यासाठी 
भाई उद्धवरावानंी प्रयत्न तर केलेच पि अन भवाचे बोलही त्यानंी सवांना ऐकशवले. ते म्हिायचे, “सयं क्त 
महाराष्ट्र चळवळीत शरपस्ब्लकन पक्षही सामील झाला होता. त्या काळात दशलतावर अन्याय करण्याच ं
सामथयग र्ावातील बड्या मंडळीनी वा र् ंडानंी दाखवलं नाही. कारि शतथं त्यावळेी राजकीय मतै्री होती. 
ग्रामपंचायतीपासून ते शवधी मंडळापयंत शरपस्ब्लकन पक्ष डाव्या पक्षात होता. त्याम ळे सविग मंडळीत व 
दशलतात मतै्रीचं वातावरि होतं.” हा इशतहास कथन करून भाई उद्धवराव पाटील नेहमी सारं्त की, 
“दशलतावर अन्याय करिाऱया, श्रशमक सविग आशि दशलतात भाडंिे लाविाऱया मंडळीच्या शवरोधात 
र्रीबाचंी एकजूट करिं हे काम अशतिय महत्त्वाचं आहे. पोलीसाचंं संरक्षि अथवा कोित्याही सक्तीच्या 
संरक्षिापेक्षा दशलताचं जनतेनं केलेलं संरक्षि हे अशधक प्रभावी असतं. म्हिून श्रमशजवी सविग आशि दशलत 
याचंी राजकीय मतै्री र्ावपातळीपयंत व्हायला हवी. त्याच्यात राजकीय शवचाराचं्या बैठकीची आशि 
राजकीय मतै्रीची जोड शदली जािं अत्यंत आवश्यक असून या एकज टीतूनच समतेचं राज्य वा ‘बळीच ं
राज्य’ भारतात प न्हा येण्याची िक्यता आहे. हा शवचार दशलत आशि श्रमशजवी सविग तरुि करतील अिी 
आिा बाळर्ू या.” 
 

‘बळीचं राज्य’ हे भाई उद्धवरावाचंं भव्य स्वप्नं होतं. ते स्वप्नं साकार करण्यात श्रमशजवी सविग 
आशि दशलत तरुि एकशदलाने काम करतील तर तीच त्याचंी भाई उद्धवराव पाटील यानंा खरी 
आदराजंली ठरिार आहे. 
 
 

* 



 
            

            
 

।।फुले िाहू कमथवीराांचा वसा घेऊि निक्षिसांस्था चालवा।। 
 

महात्मा फ ले, राजषी िाहू महाराज, महषी प्रिदे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, कमगवीर भाऊराव 
पाटील आशि कमगवीर मामासाहेब जर्दाळे या शिक्षि प्रसारातून समाज पशरवतगन करिाऱया 
समाजस धारकाचंा वसा घेऊनच ि.े का. पक्षाची स्थापना झाली होती. भाई उद्धवराव पाटील यानंीही या 
समाजस धारकाचें आशि कालग  माक्सग आशि लेशननचे क्रातंीकारक तत्वज्ान उरािी बाळरू्न राजकारिात 
उडी घेतली होती. भाई उद्धवरावानंा शिक्षि ही मानवाची मूलभतू र्रज वाटत होती. शिक्षि हे 
तळार्ाळातल्या लोकापंयंत पोहोचल्याशिवाय भारताची लोकिाही शवकशसत होिार नाही, ही त्याचंी ष्ढ 
धारिा होती. हजारो वष े ज्ानाची दारे बंद असिाऱया बह जन समाजाला शिक्षि म्हिजे नवी संजीवनी 
असल्याचे ते मानत होते. म्हिूनच मराठवाड्यात ‘मराठा तत्सम जाती शिक्षि पशरषदे’ ची स्थापना ॲड. 
नरप्रसर्राव देिम ख, श्री. बलभीमराव कदम, साहेबराव हंर्ररे्कर आदी कायगकत्यांनी केली होती. त्यात 
भाई उद्धवराव पाटील हेही प ढे कायगरत झाले. अनेक शठकािी वसतीर्ृहे काढून त्यानंी फ ले िाहू 
कमगवीराचंी शिक्षिप्रसाराची कल्पना राबवायला हातभार लावला होता. ग्रामीि भार्ातील र्ोरर्रीबाचं्या 
म लानंा शिक्षिाची दारे उघडून शदली होती. 
 

मराठवाडा हा शनजामी राज्यामध्ये असल्याने सवगच बाबतीत मार्ासलेला, शिक्षि प्रसाराच्या ष्ष्टीने 
तर तो उवगशरत महाराष्ट्राच्या मानाने खूपच मार्ासलेला होता. ग्रामीि भार्ातील खेडोपाड्यातील िाळेच्या 
अभावाने झालेली शिक्षिाची द रावस्था पाहून शिक्षि हे सावगशत्रक करून तिी व्यापक मोहीम िासनाने 
राबशवली पाशहजे. अिी उद्धवरावाचंी पशहल्यापासून सततची मार्िी होती. म लोद्योर् शिक्षि, मस्ल्टपपगज 
शिक्षि आशि ितेकऱयाचं्या म लानंा प्राम ख्याने ितेीशवषयक शिक्षि िासनाने सवांना शदले पाशहजे. िासनाचे 
ते आद्य कतगव्य आहे. हा त्याचंा आग्रह होता. मराठवाडा शवद्यापीठ परीपूिग व्हाव,े यासाठीही 
उद्धवरावदादानंी प्रयत्न केले होते. 
 

महाराष्ट्रात शिक्षि प्रसाराचे काम करिाऱया खाजर्ी शिक्षिसंस्थाचें आशि कायगकत्यांचे मोहोळ 
शनमाि झाले होते. त्याम ळे महाराष्ट्र शिक्षिाच्याबाबतीत भारतात अगे्रसर राहीला. त्यातील खाजर्ी शिक्षि 
संस्थाचं्या योर्दानाबद्दल त्याचें मनात शनतातं आदराची भावना होती. तरीही शिक्षि संस्थानंा िाळा-
कॉलेजेस चालशवण्यास परवानर्ी देण्यापेक्षा िासनानेच त्या चालशवल्या पाशहजेत, यावर त्याचंा कटाक्ष 
होता. कारि खाजर्ी संस्थानंा अिा परवानग्या शदल्याने प ढे त्या संस्थात भ्रष्टाचार माजण्याची िक्यता 
त्यानंा वाटत असे. 
 

क ठल्याही पातळीवरचे शिक्षि देत असताना त्याचा उपयोर् ग्रामीि भार्ातील ितेकरी, ितेमजूर 
आशि श्रमजीवी दशलताचं्या म लानंा झाला पाशहजे, हा त्याचंा दंडक होता. महाराष्ट्र शवधानसभेत ते शवरोधी 
पक्षाचे आमदार असतानंा अमेशरकेतील लँड-ग्रँट कॉलेजच्या धतीवरचे महाशवद्यालय स रू करण्याचे 
शवधेयक चचेसाठी आले होते. महाराष्ट्रातील ८५ टके्क ितेकरी अल्पभधूारक आशि ९० टके्क जमीन 
कोरडवाहू असल्याने लँड-ग्रँट पद्धतीच्या कॉलेजचा र्ोरर्रीब ितेकऱयानंा काहीच फायदा होिार नाही 
याची उद्धवरावानंा कल्पना आली. लँड-ग्रँट कॉलेजची रचना, शतची उशद्दष्ट्ठे्य आशि मोठ्या याशंत्रक 
पद्धतीने बार्ायती ितेी स धारण्यासाठी लार्िाऱया तंत्रज्ानाचे संिोधन यावर या शवधेयकात भर होता. अिा 



 
            

कॉलेजचा फायदा फक्त म ठभर धशनक ितेकऱयानंाच होिार हे स्पष्ट होते. उद्धवराव दादानंी या साऱया 
र्ोष्टी व्यावहाशरक भशूमकेतून स्पष्ट करून शवधेयकाला शवरोध केला. त्यापेक्षा ितेी स धारिेचे लहान लहान 
अल्पम दतीचे अभ्यासक्रम स रू केले तर त्याचंा उपयोर् र्रीब ितेकऱयानंा होईल, हेही त्यानंी आपल्या 
भाषिात पटवनू शदले. त्याचं्या या माडंिीचा त्यावळेचे कृषीमंत्री पी. के. सावतं याचेंवर चारं्ला प्रभाव 
पडला. त्यानंी आग्रह करून महात्मा फ ले-कृषी शवद्यापीठ राह री (शज. अहमदनर्र) च्या पशहल्या 
कायगकाशरिीवर उद्धवरावजींना शबनशवरोध शनवडून आिले. 
 

महाराष्ट्रातील कृषी शवद्यापीठात होिाऱया कृषीशवषयक संिोधनाचा लहान ितेकरी आशि म ख्यतः 
कोरडवाहू जशमनीच्या ितेकऱयानंा उपयोर् व्हावा. त्यासाठी ितेकऱयाचं्या सम हानंा शवद्यापीठाला भेटी 
देण्याच्या आशि त्यानंा या सिंोधनाची माशहती देण्याच्या योजना कृषी शवद्यापीठानंी राबवाव्यात. या सूचना 
त्यानंी कृषी शवद्यापीठाप ढे आग्रहाने केल्या. राह री आशि परभिी येथील कृषी शवद्यापीठे ितेकरीअशभम ख 
व्हावीत, यासाठी त्यानंी खूप प्रयत्न केले होते. 
 

महाराष्ट्र िासनाच्या िकै्षशिक धोरिाबद्दल भाई उद्धवराव पाटील नेहमी जार्रुक असत. हे शिक्षि 
श्रीमंत आशि पारंपाशरक पाढंरपेिींची मके्तदारी होऊ नये. ते शिक्षि ग्रामीि भार्ातील र्ोरर्रीबाचं्या 
म लानंाही चारं्ल्या तऱहेने शमळाले पाशहजे, हा त्याचंा आग्रह असे. सन १९६८ साली महाराष्ट्र िासनाने 
शिक्षिात शवक्रमी बदल स चशविारी एक श्वतेपशत्रका जाहीर केली. ही श्वेतपशत्रका ग्रामीि शवद्याथयांचे 
खच्चीकरि करिारी होती. ज्या शदविी ही श्वेतपशत्रका वतगमान पत्रात प्रशसद्ध झाली, त्याशदविी उद्धवराव 
कोल्हापूरात होते. कोल्हापूरातील एका िाळेला ि.े का. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते माजी खासदार कै. भाऊसाहेब 
महार्ावकर याचें नाव देण्याचा कायगक्रम ठरला होता. भाई उद्धवरावदादा या कायगक्रमाचे प्रम ख पाह िे 
होते. या समारंभात शिक्षिके्षत्रातील शवशवध पातळीवरील श्रोते शवद्याथी, शिक्षक, पालक आशि 
शिक्षिाशधकारी बह संख्येने उपस्स्थत होते. 
 

या समारंभात भाई उद्धवरावजीनी या महाराष्ट्र िासनाच्या शिक्षिशवषयक श्वेतपशत्रकेचे काळे 
स्वरूप जाहीरपिे उघड केले. ग्रामीि भार्ातील सरास शवद्याथयांचे आशि िहरातील सवगसामान्य 
शवद्याथयांचे िकै्षशिकष्ष्ट्ट्या शिरकाि करिारी ही श्वेतपशत्रका र्ाडून टाकण्यासाठी रान उठवण्याचा सल्ला 
त्यानंी तेथील कायगकत्यांना आशि शिक्षितज्ानंा शदला. महाराष्ट्रात सवात अर्ोदर या श्वेतपशत्रकेच्या 
शवरोधात आवाज उठशवण्याचे श्रेय भाई उद्धवरावजीकडे जाते. ग्रामीि भार्ातील र्ोरर्रीबाचं्या पाल्याचं्या 
शिक्षिाकडे ते डोळ्यात तेल घालून पहात आशि पोटशतडकीने बोलत. 
 

त्यानंतर कोल्हापूरात भाई प्रहदूराव साळोखे यानंी या श्वेतपशत्रकेच्या शवरोधात एक पशरसंवाद 
आयोशजत केला. पशरषदही भरशवली. या पशरसंवाद-पशरषदेत प्रा. एन. डी. पाटील, बॅ. पी. जी. पाटील, 
प्रप्र. नानासाहेब वैद्य, प्रप्र. पी. बी पाटील आशि शिवाजी शवद्यापीठाचे क लर् रू डॉ. ए. जी. पवार हे सहभार्ी 
झाले होते. या पशरसंवादात या श्वतेपशत्रकेची िास्त्रि द्ध शचरफाड करण्यात आली. त्यानंतर प्रा. एन्. डी. 
पाटील याचंी म लूख मदैान तोफ धडधडू लार्ली. त्यानंी नार्प रात कग्गे्रस आमदाराप ढे या श्वेतपशत्रकेचे 
काळे स्वरूप तर स्पष्ट केलेच पि महाराष्ट्रात झंझावाती दौरा काढून श्वेतपशत्रकेशवरुद्ध लोक जार्रि केले. 
तेंव्हा वरून पाढंरी आशि आतून काळी असलेली ही श्वेतपशत्रका महाराष्ट्र िासनाने मारे् घेतली. भाई 
उद्धवरावानंी या श्वेतपशत्रकेशवरुद्ध पशहला आवाज उठवनू आपली शिक्षिके्षत्रातील दूरष्ष्टी तर दाखवनू 



 
            

शदलीच पि ग्रामीि भार्ातील र्ोरर्रीबाचं्या म लाचें जीवन धोक्यात येऊ पहािारा रस्ता शनष्ट्कंटक आशि 
प्रकािमान केला. 
 

भाई उद्धवरावदादाचंं उस्मानाबादेतलं घर. त्या घरातील फाटका-त टका ससंार. त्याचें घरी 
शिकायला असलेल्या नातेवाईकाचं्या म लानंी ते छोटंस वसशतरृ्हच बनलेलं. उद्धवरावाचं्या पत्नी 
िारदाबाई आपल्या म लींचं व नातेवाईकाचं्या म लाचंं सवग काही पहायच्या. उद्धवराव घरी असले म्हिजे त्या 
म लामं लींचे ते शिक्षक-पालक बनायचे. त्याचंा अभ्यास पाहायचे. या नातेवाईकाचं्या म लातं दादाचं्या 
साडूचा म लर्ा श्री. मनोहर ज्ानदेव देिम खही होता. लहानपिापासून त्याच्या तोंडाला व्यरं् असल्याने तो 
लाजरा, ब जरा आशि एकलकोंडा शदसायचा. एक प्रकारच्या न्यूनर्ंडाने त्याला पछाडलेले. उद्धवराव 
दादानंी त्याच्यावर पद्धतिीर प्रयोर् करून त्याच्यातील न्यनूर्ंडाची भावना काढून टाकली. त्याला 
आत्मशवश्वासू बनशवले. तोंडाचे व्यंर् आशि ब द्धी याचा काडीमात्र संबधं नसल्याने त्याला जािवले अिा 
तऱहेने ते त्याच्यािी वार्ायचे. शिक्षि हा सवग रोर्ावर रामबाि उपाय असल्याचे ते साऱयानंा पटवनू यायचे. 
सवगसामान्य बह जन समाजातील ितेकऱयाचंी, कामर्ाराचंी, ितेमजूराचंी आशि दशलताचंी म लंम ली 
शिकली पाशहजेत. त्याचं्यासाठी िासनाने मोफत शिक्षि शदले पाशहजे. जोपयंत हा तळार्ाळातला समाज 
स शिशक्षत, स्वावलंबी आशि स्वाशभमानी होत नाही. तोपरं्य़त समाजाचा आर्थथक-सामाशजक आशि नैशतक 
शवकास होिार नाही. ही उद्धवरावाचंी कायगकत्याबरोबर चचा करतानंाची मते ऐकून हा म लर्ा पे्रशरत 
व्हायचा. तो पदवीधर झाला आशि प ढे शिक्षकही झाला. 
 

श्री. मनोहर देिम ख याचं्या जीवनाचे उद्धवरावाचं्या परीसस्पिाने सोने झाले. दादाचं्या शवचाराने 
तो प्रभाशवत झाला. उद्धवरावदादा हे त्याचें शिक्षिके्षत्रातील दीपस्तंभ होते. श्री. मनोहर देिम ख यानंा 
वाटायचे की उद्धवरावदादानंी उस्मानाबादला एखादी िकै्षशिक ससं्था स रू करावी. हायस्कूल काढाव.े 
त्यात आपि ध्येयधंूद होऊन काम कराव.े अिी िकै्षशिक संस्था स्थापन करण्याचा शवचार हे नरप्रसर्राव 
दादा व उद्धवरावदादाप ढे प न्हाप न्हा माडंायचे. तेव्हा स रवातीला उद्धवरावदादानंी या कल्पनेला शवरोध 
केला. ते म्हित, “िकै्षशिक के्षत्र मला पशवत्र ठेवायचे आहे. त्यामध्ये राजकारि आिायचे नाही. िकै्षशिक 
के्षत्रात राजकारि शिरले तर शिक्षिके्षत्र देखील अपशवत्र आशि भ्रष्ट होईल.” हा शवचार पटत असला तरी 
श्री. मनोहर देिम खानंा वाटायचे की, दादानंी एखादी िाळा आपिास काढून द्यावी. म्हिजे ती त्याचं्या 
शवचाराप्रमािे आपि चालवनू दाखव.ू म्हिून ते प न्हा प न्हा उद्धवराव दादाकडे तिी मार्िी करायचे. तेंव्हा 
उद्धवरावदादा त्यानंा म्हिायचे, “अरे िकै्षशिक ससं्था चालवायला कमगवीर भाऊराव पाटील, म. फ ले, 
राजषी िाहू महाराज याचं्यासारखी उत्त ंर् व्यशक्तमत्वाची मािसं लार्तात. तेथे येरार्बाळाचें काम नोहे.” 
 

उद्धवरावदादा असे म्हित असले तरी हायस्कूल स रू करण्यासंबधंीच्या मार्िीची शचकाटी 
मनोहररावानंी सोडली नाही. िवेटी ॲड. नरप्रसर्रराव देिम ख आशि उद्धवराव दादानंी सन १९७८ मध्ये 
‘राजषी िाहू शिक्षि प्रसारक मंडळ’ ही संस्था स्थापन केली. रशजस्टर केली. या संस्थेने पशहले अध्यक्ष 
ॲड. नरप्रसर्रावदादा होते. उद्धवराव दादा केवळ सभासद राशहले. या संस्थेतफे सन १९७९ मध्ये 
उद्धवराव दादानंी ‘छत्रपशत शिवाजी हायस्कूल’ स रू केले. यावळेी त्यानंी मनोहररावानंा बजावनू 
साशंर्तले. “िाळा चालवायची असेल तर म. फ ले, राजषी िाहू महाराज आशि कमगवीर भाऊराव पाटील 
याचं्या शवचाराचंा वसा घेऊन चालवा. कसल्याही प्रकारची देवघेव न करता सरकारी अन दानातून जिी 
चालवता येईल तिी चालवा. येथे अखंड शनरपेक्ष भावनेने दीनदशलत, र्ोरर्रीब ितेकरी-ितेमजूर या 



 
            

सारख्या परीसरातील बह जन समाजाच्या तळार्ाळातील म लानंा दजेदार, शिक्षिाची सधंी उपलब्ध करून 
द्या.” 
 

प ढे या हायस्कूलच्या इमारतीचा प्रश्न उभा राशहला. तेव्हा उद्धवराव दादा म ख्यमतं्री बॅ. अतं ले 
याचेंकडे रे्ले. बॅ. अंत ले उद्धवराव दादानंा खूप मानत असत. िाळेच्या इमारत शनधीसाठी दादानंी 
म ख्यमंत्री शनधीतून मदत मार्ताक्षिी अतं ले याचंी आपल्या म ख्यमंत्री शनधीतून सन १९८१ मध्ये पाच लाख 
रुपये शदले. िाळेची इमारत उभी राशहली. शिक्षक आमदार श्री. पी. जी. दस्तूरकर यानंी आपल्या आमदार 
शनधीतून िाळेला ‘भाई उद्धवराव पाटील’ सभारृ्ह बाधूंन शदले. श्री. मनोहर देिम ख म ख्याध्यापक झाले. 
दादाचं्या शिकविीन सार हायस्कूल चालव ूलार्ले. िाळा भरभराटीला येऊ लार्ली. 
 

म ख्याध्यापक देिम ख यानंी दशलत समाजातील भडंारी या म लास िाळेत मोफत प्रविे शदला. 
त्याची राहण्याजेविाची सोय केली. स्वतः त्याला कपडे प स्तकं शदली. ही र्ोष्ट उद्धवरावानंा खूप 
आवडली. हा भडंारी प ढे इंशजशनयर झाला. म ंबई महानर्रपाशलकेत अशधकारी झाला. त्याचे जीवन स खी 
झाले. “हीच परंपरा चालवा. वाढवा.” हा उद्धवरावाचंा संदेि आशि आदेि आजही छत्रपती शिवाजी 
हायस्कूलमध्ये राबवला जातोय. हायस्कूल प्रर्तीपथावर घोडदौड करीत आहे. म ख्याध्यापक श्री. मनोहर 
देिम ख यानंा त्याचं्या अिा कायाचे पाशरतोशषक शमळाले. महाराष्ट्र िासनाने त्यानंा ‘आदिग शिक्षक प रस्कार 
’ देऊन र्ौरशवले आहे.  
  

भाई उद्धवराव पाटील याचंा र्ौरव करण्यासाठी श्री. बळवतंराव घोर्रे यानंी उस्मानाबादला 
‘उद्धवराव पाटील कन्या प्रिाळा’ स रू केली आहे. औरंर्ाबादला श्री. ज्ानोबा म ंढे यानंी ‘उद्धवराव पाटील 
शवद्यालय’ स रू केले आहे. महाराष्ट्र िासनातफे औरंर्ाबादला ‘भाई उद्धवराव पाटील स्मारक’ 
उभारण्यासाठी २५ लाखाचें अन दान मंजूर झाल्याचेही कळते आहे. या अन दानातून ितेकरी, ितेमजूर 
आशि श्रमजीवी दशलताचं्या म लाबाळासाठी एखादे भव्य गं्रथालय उभे राशहले तर भाई उद्धवरावाचं्या पे्ररिा 
तळार्ाळापयंत पसरत जातील आशि ‘बळीचं राज्य’ उभारिीला िक्ती लाभेल, असे वाटते.  
 
 

* 



 
            

               
 

।।गरीबाांच्या सहभागानविा सहकार। िाही खरा उद्धार।। 
 

सन १९०४ मध्ये सहकार कायदा शब्रशटिानंी पास केला. महाराष्ट्रात सहकारी चळवळीची स रवात 
सन १९१८ मध्ये बारामती (शज. प िे) येथे श्री. लल्लभूाई समळदास आशि श्री. जी. एन्. सहस्त्रब दे्ध यानंी ‘शद 
शनरा व्हॅली सहकारी साखर कारखाना’ काढून केली. त्यानंतर सन १९३४ मध्ये श्री. हशरभाऊ बळवतं शर्रमे 
यानंी माळीनर्र (शज. सोलापूर) येथे ‘शद सासवड माळी ि र्र फॅक्टरी’ नावाचा साखर कारखाना काढला 
पि तो काही सहकारी तत्त्वावर काढलेला नव्हता. पि असा सहकारी साखर कारखाना सहकारी तत्वावर 
चालू िकेल याची एक लहानिी पे्ररिा मात्र त्याने शदली. त्यात शब्रशटिानंी या साखर उत्पादनाला चालना 
शमळावी म्हिनू सरकारी करही बरेचिा प्रमािात कमी केले होते. तरीही महाष्ट्रात सहकारी तत्वावर 
साखर कारखाना स रु होण्यास दिकाहून जास्त काळ जावा लार्ला. सन १९४५ मध्ये प्रशसद्ध अथगिास्त्रज् 
डॉ. धनंजयराव र्ाडर्ीळ याचं्या मार्गदिगनाखाली श्री. शवठ्ठलराव शवखेपाटील या नर्र शजल्ह्यातील 
धडपडिाऱया ितेकऱयाने लोिी येथे ‘प्रवरा सहकारी साखर कारखाना’ स रू केला. हा महाराष्ट्रातला 
सहकारी तत्वावर स्वातंत्र्यपूवग काळात स रू झालेला ितेकऱयाचंा कारखाना होता. हा साखर कारखाना 
यिस्वी व्हावा म्हिून डॉ. धनंजयराव र्ाडर्ीळ आशि श्री. शवखेपाटील यानंी जे कष्ट उपसले त्याला 
सहकारी चळवळीच्या इशतहासात मोठे महत्व आहे. या कारखान्याच्या यिाम ळेच सहकार चळवळ 
महाराष्ट्रात रूजली, वाढली आशि प ढे फोफावली. त्यात पशरस्स्थतीन सार बदल होत रे्ले. तसे र् िदोषही 
शिरले. 
 

‘शवना सहकार, नही उद्धार’ हे सहकार चळवळीतील तत्व मात्र या चळवळीचा र्ाभा आहे. या 
तत्वावर भाई उद्धवरावाचंा ठाम शवश्वास होता. कारि भाडंवलिाहीत भाडंवलदार अशधकाशधक श्रीमंत 
होतात तर र्रीब अशधकाशधक र्रे्त ढकलला जातो. म्हिून उद्धवरावानंा ती त्याज्य होती. ह कूमिाही 
स्वरुपाच्या कोित्याही राज्यपद्धतीत व्यशक्तर्त स्वातंत्र्याचा संकोच होतो. व्यशक्तशवकासाला तो मारक 
असतो. त्याम ळे समाजाचाही शवकास थाबंतो  म्हिून याही पद्धतीबद्दल उद्धवरावाचं्या मनात प्रकतू होता. या 
दोन्ही पद्धतीपेक्षा लोकिाही पद्धत आशि लोकिाहीत राबवल्या जािाऱया सहकार चळवळीची पद्धत त्यानंा 
शप्रय होती. लोकिाहीतील सहकार चळवळ जर चारं्ल्या चाशरत्र्यवान मािसाच्या हाती स पूदग केली तर ती 
भारतात यिस्वी होईल, असे त्यानंा मनोमन वाटत होते. 
 

भारताने शनधमी लोकिाही पद्धत स्वीकारली पि या लोकिाहीत पशहल्यापासून भाडंवलदाराना 
ती पूरक राहू लार्ली. त्याम ळेच औद्योशर्कीकरिाला येथे प्राधान्य देण्यात आले. औद्योशर्कीकरिानंतर 
राज्यकत्यांनी व्यक्तीर्त कारखानदारानंा प्रोत्साहन देण्याची पद्धती अवलंशबली. ती च कीची असल्याचं  ि.े 
का. पक्षानं आशि भाई उद्धवराव पाटील यानंी शवधानसभेत, लोकसभेत आशि बाहेरही आपली िास्त्रि द्ध मतं 
परखडेपिे माडंली. िासनाच्या व्यक्तीर्त कारखानदारी पध्दतीम ळे ती म ठभर लोकाचं्या हातात एकवटली 
आशि शतने देिात र्शरबी वाढशवली, हा उद्धवरावाचंा शवचार आता मान्य होऊ लार्ला आहे. 
 

उद्योजक आशि कारखानदार, हे कामर्ाराचं्या श्रमाशधक्याचा प रेपूर फायदा घेतात. र्डर्ंज नफा 
कमावतात. आशि शवधानसभा वा लोकसभा आपल्या हातात ठेवण्यासाठी करोडो रुपयाचंी र् तंविकू 
करतात आशि त्यातून प ढे सरकारी फायदे आशि पूवीपेक्षा जास्त नफे ते पदरी पाडून घेण्याची पद्धतिीर 



 
            

योजना कायास्न्वत करतात आशि र्रीबानंा प न्हा चरखात घालून शपळीत रहातात. लोकसभा वा 
शवधानसभा आपल्या प्रभ त्वाखाली आिण्याची जािीव ना ितेकऱयात आहे ना कामर्ारात आहे. म्हिूनच 
उद्यार्धंदे आशि कारखानदारी व्यशक्तर्त स्वरुपाची न ठेवता शतचे राष्ट्रीयकरि कराव,े अथवा सहकार 
चळवळीच्या हाती शतची सूते्र द्यावीत अिी भाई उद्धवरावाचंी शवचारसरिी होती. 
 

महाराष्ट्रात सहकारी तत्वावर अनेक साखर कारखाने शनघाले. ते व्यशक्तर्त मालकीचे न राहता 
सवग सभासदाचं्या मालकीचे असतात. लोकिाही पद्धतीने शनवडून रे्लेले प्रशतशनधी असे कारखाने 
चालवतात. त्यातही व्यशक्तर्त कारखानदारीचे दोष प ढे शिरले. त्याम ळे सहकारचळवळीने फार मोठा 
बदल झाला असं ते मानायला तयार नव्हते. महाराष्ट्रात िभंराच्यावर साखर कारखाने झाले. पि त्या 
साखर कारखान्यावर पाच पन्नास ितेकऱयाचं्या घराण्याचंच वचगस्व असतं. अिा सहकारी साखर 
कारखान्याच्या र्ोरर्रीब ितेकरी सभासदानंा साखर कारखान्याच्या प ढाऱयाचं्या मेहरनजरेवरच अवलंबनू 
राहाव ेलार्ते. दोनदोन मशहने ऊस उिीरा रे्ला तर वजन कमी भरतं. खचग वाढतो. त्याम ळे सवगसामान्य 
ऊस उत्पादक ितेकरी र् लामासारखे शभते्र बनतात. ऊस जसा चरखात जाऊन चोयटी होऊन बाहेर पडतो 
तीच स्स्थती सामान्य ऊस उत्पादक ितेकऱयाचंी होते. सहकार के्षत्राम ळे ितेकऱयाचंा स्वाशभमान वाढलाय 
प्रकवा तो फार मोठ्या प्रर्तीवर रे्लाय, असं शदसत नाही. हे उद्धवरावाचंं शनशरक्षि अत्यतं बोलकं आहे. 
 

या सहकारी साखर कारखान्याच्या माध्यमातून पूवीचे धशनक असलेले म ठभर ितेकरी हॉटेलच्या 
प्रकवा मालरकच्या धंद्यात शिरले. पि त्यात लोकिाही समाजवादाची वाटचाल झाल्याचे भाई 
उद्धवरावाचं्या पहाण्यात आले नाही. सहकारके्षत्र म ठभर धशनकाचं्या हाती एकवटल्यानं या के्षत्रात 
व्यशक्तर्त कारखानदारीप्रमािे शवषमता वाढशवण्याचा र् िधमग आला. शवषम समाजरचना आहे शतथचं 
राशहली. त्याम ळे सहकार के्षत्रातून समाजवाद येण्याची ‘को-ऑपरेशटव्ह कॉमनवले्थ’ ही कल्पना मातीला 
शमळाली. हे उद्धवरावाचें ठाम मत होते. 
 

सहकारी चळवळीचे मूळ उदे्दि शकतीही चारं्ले असले तरी सहकाराची र्ंर्ा ग्रामीि भार्ातील 
तळार्ाळातील तहानलेल्या र्रीब ितेकऱयापयंत खऱया अथाने येऊन पोहचलेली नाही. हे शवदारक वास्तव 
उद्धवरावानंी नेहमी बोलून दाखशवले आहे. 
 

सन १९५७-५८ च्या अंदाजपत्रकात आवडी कग्गे्रसच्या ठरावान सार सेवा सोसायटीतून 
सहकारितेी असं अथगमंत्र्यानंी साशंर्तलं. तेव्हाच उद्धवरावजीनी त्यानंा बजावलं होतं. “जशमनीची शवषम 
होस्ल्डंर् असल्याम ळं ही सोसायटी श्रीमतं ितेकऱयानंा अशधक श्रीमंत करिारी ठरेल. र्रीब ितेकरी अशधक 
र्रीब होतील. ही प्रशक्रया आता शवकोपाला रे्ली आहे. या सोसायट्याचे सभासद फक्त र्रीब ितेकऱयानंा 
करा. श्रीमंत ितेकऱयानंा करू नका”, असं भाई उद्धवरावानंी यिवतंरावानंा स चवलं होतं कारि 
सहकाराची खरी र्रज अल्पभधूारक र्रीब ितेकरी आशि ितेमजूर यानाच असल्याचे आशि त्याचं्या 
शवश्वासास पात्र असिारं प ढारीपि ंसहकारातून शनमाि होिं र्रजेचं असल्याचं आपलं प्राजंल मत त्यानंी 
माडंलं होतं. 
 

सहकारी चळवळीबद्दल सरकारने शवधानसभेत शवधेयक माडंल्यानंतर त्यावर भाष्ट्य करतानंा भाई 
उद्धवरावानंी माडंलेले शवचार शकती वास्तववादी आहेत, याचे प्रत्यंतर आजही येते. ते म्हिाले होते की, 
“सरकारने या चळवळीत असलेले दोष अत्यतं प्रामाशिकपिाने कबलू केले आहेत. चळवळ ि द्ध व्हावी. 



 
            

चारं्ली चालावी, या चळवळीतून लोकाचंी सेवा व्हावी, अिी सशदच्छा सरकारने व्यक्त केली आहे. यातील 
काही तरत दी ही चळवळ ि द्ध करण्याच्या ष्ष्टीने घालण्यात आलेल्या आहेत. परंत  सहकारी संस्थाचें 
ऑशडट शरपोटगस् पाशहले व डेप्य टी रशजस्रारने सहकारी संस्थाचंी यादी केली तर मंत्र्यापासून अनेक 
सदस्यापयंत असे सारं्ण्याची पाळी येईल की, प न्हा आम्ही अिा र्ैरर्ोष्टी करिार नाहीत. खरा प्रश्न आहे 
की, आपले अशधकार वापरू िकतील असे डेप्य टी रशजस्रासग आता तरी सरकार शनिाि करिार आहे काय 
तो. केवळ कायदा केल्याने पंचायत सशमत्या, ग्रामपंचायती आशि सहकारी चळवळी यातील लाचल चपत व 
भ्रष्टाचार आपल्याला दूर करता येिार नाही... सहकार चळवळीमध्ये काम करिाऱया मंडळीचे 
राज्यकत्यावर दडपि असल्याम ळे राज्यकते त्याचं्या शठकािी असलेला भ्रष्टाचार व लाचल चपत नाहीिी 
करू िकत नाहीत. सदर शवधेयकाचा हेतू चारं्ला आहे. परंत  त्याच्या अंमलबजाविीच्या मार्ात अडथळा 
आििारी हा आपलीच यतं्रिा आहे. जो मािसू पंचायती सारख्या संस्थात, सहकारी संस्थात शडफॉल्ट 
करील त्याला आम्ही सामाशजक प्रशतष्ठा देिार नाही, हे कबूल करण्याची आपली तयारी आहे का? जोपयंत 
अिा लोकावर आपि सामाशजक दडपि शनमाि करीत नाही, तोपयंत या तरत दींचा काही उपयोर् होिार 
नाही.” 
 

“या सहकारी चळवळीच्या माध्यमातून ितेकरी समाजात जी प नरगचना करावयाची आहे त्यासाठी 
काही द रुस्त्या कराव्या लार्तील. त्याचं आपल्या मतानं स्वरूप कोितं आहे?” हा प्रश्न भाई उद्धवरावाचंी 
म लाखत घेिारे प्रा. बा. ह. कल्यािकर यानंी शवचारल्यानंतर भाई उद्धवरावानंी खालील उत्तर शदले आहे. 
 

“ही जी ग्रामीि रचना आहे. शतला आधारभतू असलेले अथगकरि कसं आहे? समाजरचना किावर 
आधाशरत आहे? हे पहािं महत्त्वाचं आहे. आज छोटे छोटे कारखाने शनघत आहेत, ते मालकी हक्काच्या 
आधारावरच. पि जोपयंत शवषम जमीन धारिा आहे. तोपयंत शकरकोळ द रुस्त्या करून भार्िार नाही... 
ज्या भार्ात सहकारी चळवळ नाही, शतथं सहकार के्षत्राच्या पशरसरापेंक्षा शवषमतेची शचन्हं आपिास कमी 
शदसतील. जसं म ंबईला फोटग एशरया, मलबार शहल एका बाजूला तर झोपडपट्ट्ट्या द सऱया बाजूला. ती 
शवषमता वाढत रे्ली. कारखाने वाढले. उत्पन्नाच्या बाबी वाढल्या. तेच शचत्र अल्प प्रमािात का होईना 
साखर कारखान्याच्या पशरसरात शदसेल. द रूस्ती म्हिजे एकच. काटेकोरपिे कमाल जमीन धारिेचा 
शसप्रलर्चा कायदा अंमलात आििे. म ख्यतः त्याहीपेक्षा देिातल्या म ठभर कारखानदाराचं्या मर्रशमठीत 
जो हा धंदा रे्ला आहे तो त्याचेंपासून वाचविे. व्यशक्तर्त कारखानदारीबरोबर व्यशक्तर्त जमीनही राहातच 
असते पि कारखानदारी ज्या शदविी सामाशजक के्षत्रात येईल त्यानंतरच ितेीचं सामाशजकीकरि 
करण्याचा द सरा क्रमाकं येत असतो.” 
 

सहकारी चळवळ र्ोरर्रीब ितेकरी-ितेमज र-दशलत याचं्या फायद्यासाठी राबावयची असेल तर 
उद्धवरावाचं्या मताने भारतात ितेीचे शनयोजन केले रे्ले पाशहजे. कसेल त्याची जमीन हे सूत्र स्वीकारलं 
पाशहजे. फक्त ६ टके्क दराने १०० टके्क कजगप रवठा या र्रीब ितेकऱयानंा झाला पाशहजे. ितेीमध्ये तंत्रज्ान, 
नवज्ानशवज्ान आिलं पाशहजे. नवीन रासायशनक खते आली पाशहजेत. ितेीचं याशंत्रकीकरि केलं पाशहजे. 
त्यासाठी छोटे ितेकरी एकशत्रत झाले पाशहजेत. छोट्या ितेकऱयानंा एकशत्रत करिं ही कल्पना जरी 
क िाला शवडंबन वाटत असली तरी प ढं र्रज म्हिून ितेकऱयामधूनच ही संघटना होईल यावर 
उद्धवरावादंादानंा शवश्वास वाटत होता. 
 



 
            

ितेकऱयाचंा साखर कारखाना आपल्या आदिग तत्वाप्रमािे चालावा म्हिून भाई उद्धवरावानंी 
भोर्ावती सहकारी साखर कारखाना, इले-वैरार् उभा करण्यात शहरीरीने भार् घेतला होता. िअेसग जमा 
करण्यापासून तर िासनाची त्याला मंज री शमळेपयंत त्यानंी खूप मोठी धावपळ केली. जमीन खरेदी झाली, 
मिीनरी त्या जारे्वर येऊन पडली. तेव्हा हा कारखाना इले-वैरार्ऐवजी पानर्ाव पशरसरात व्हावा, 
यासाठी बािी-पानर्ावकरानंी चळवळ उभी केली. प्रकरि शदल्लीपयंत रे्ले. तेव्हा भाई उद्धवरावजी 
खासदार होते. जनता पक्षाचं राज्य होतं. तेव्हा भाई उद्धवरावानंी सदर कारखाना इले-वैरार् भार्ातच 
झाला पाशहजे, याचे जिू वकीलपत्रच घेतले होते. 
 

भाई उद्धवरावजी हे त ळिीदासजी जाधव याचं्यासोबत शिष्टमंडळात शदल्लीला रे्ले. आशि कें द्रीय 
मंत्र्यापं ढे त्यानंी कारखान्याची न्याय्य बाजू तकग ि द्ध पद्धतीने माडंली. सदर इलेवैरार्चा शनयोशजत 
कारखाना पानर्ावला हलवायचा म्हिजे पूवी तेथे घेतलेल्या जशमनीचे काय करायचे? पानर्ावला नव्याने 
जमीन खरेदी करायची, त्यावर पूवीच्या जशमनीवर येऊन पडलेली यतं्रसाम ग्री-मिीनरी शतकडे हलवायचा 
खचग कोठून करायचा? र्ोरर्रीब ितेकऱयाचं्या पैिातून झालेल्या पूवग खचाला जबाबदार कोि राहािार? 
इत्यादी शबनतोड म दे्द माडूंन सदर कारखाना इले-वैरार् येथेय उभारायची कें द्र िासनाकडून मान्यता 
शमळशवली. मात्र या कारखान्यात त्यानंी कसलेही पद स्वीकारले नाही! 
 

प ढे हा कारखानाही आपल्या तत्वान सार चालेल की नाही, याची िकंा उद्धवरावाचं्या मनात येताचं 
त्यानंी वािी (शज. उस्मानाबाद) येथे र्ोरर्रीब ितेकऱयानंा ‘शिविक्ती सहकारी साखर कारखाना’ 
उभारण्याची जबाबदारी ि.े का. पक्षाचे कायगकते श्री. पंशडतराव चेडे याचं्यावर सोपशवली. त्यानंा हरतऱहेचे 
मार्गदिगन आशि सहकायग केले पि राजकीय कारिामं ळे या कारखान्यास उद्धवरावाचं्या हयातीत अंतीम 
मंजूरी शमळाली नाही. ती न कतीच शमळाली. सदर शिविक्ती सहकारी साखर कारखान्याचे उद् घाटन प्रा. 
एन्. डी. पाटील याचं्या अध्यक्षतेखाली मा. म ख्यमंत्री ना. शवलासरावजी देखम ख याचें हस्ते.... िशनवार 
शद. २६-१०-२००२ रोजी झाले. श्री. पंशडतराव चेडे हे उद्धवरावाचें शनस्स्सम भक्त. उद्धवरावाचें स्वप्न ते पूिग 
करतील? 
 

भाई उद्धवरावजींनी आपल्या अथगिास्त्रीय शवचारावर आधाशरत सहकारी तत्वावर ितेीचा मोठा 
प्रयोर् हाती घेऊन तो यिस्वी करून दाखवण्याचे स्वप्नं उरी बाळर्ले होते. पि ते अप रेच राशहले आहे. 
हल्लीच्या खाजर्ीकरि, उदारीकरि आशि जार्शतकीकरिाच्या दाट शचल्लारीच्या कोंडाळ्यात ितेकऱयाचें 
भशवतव्यच अंधारमय होऊ लार्ले असतानंा छोट्या छोट्या ितेकऱयाचं्या एकज टीतून सहकारी ितेीचे 
उद्धवरावदादाचें स्वप्न पूिग होईल? 
 
 

* 



 
            

            
 

।।‘उद्धवराव नझजले मािूस उद्धराया!’।। 
 

उद्धवरावानंा कॅन्सरसारख्या द धगर रोर्ाची लार्ि झाली. त्याचंी प्रकृती वरचेवर क्षीि होऊ 
लार्ली. जीवनभर समतेच्या चळवळीत झ ंजलेल्या झ ंजार सेनानीचा अिा पशरस्स्थतीत मराठवाडा 
पातळीवर औरंर्ाबादला सवगपक्षीय नार्री सत्कार करण्याचे शनशित करण्यात आले. 
 

शद. ९ ऑक्टोबर १९८३ रोजी भाई उद्धवरावाचंा सवगपक्षीय नार्री सत्कार शनशित झाला. हा 
सत्कार द पारी ३ वाजता होता. तर सकाळी ९ वाजता ं ितेीशवषयक पशरसंवाद आयोशजत केला होता. 
ितेीशवषय हा उद्धवराव दादाचंा जीव की प्राि होता. कायगक्रमाचा रशववारचा शदवस उजाडला. देवशर्री 
महाशवद्यालयाच्या पशरसरात भव्य सभामंडप उभारलेला. फ लापानानंी फ ललेला! शवशवध पक्षाचं्या झेंड्यानी 
सजलेला! महाराष्ट्राच्या आशि मराठवाड्याच्या कानाकोपऱयातून पाढंऱया, शपवळ्या-ताबंड्या, शहरव्या 
फेटेधारी ितेकरी ितेमज राची कायगक्रमस्थळी रीघ लार्लेली. 
 

सकाळी ९ वाजता ॲड. नरप्रसर्रावजी देिम ख, काटीकर याचं्या अध्यक्षतेखाली ‘ितेीशवषयक 
पशरसंवाद’ स रू झाला. या पशरसंवादात आमदार शकिनराव देिम ख, प्रा. शवष्ट्ि  पाटील, श्री. शवजय 
बोराडे, प्रा. देसरडा, आमदार कवी ना. धों. महानोर आशि प्रा. एन्. डी. पाटील यानंी आपापले शवचार 
माडंले. ख द्द भाई उद्धवरावजींनी ही या पशरसंवादात भार् घेतला. ितेीशवषयाची ितेकऱयानंा उपय क्त आशि 
मार्गदिगक अिी बह अंर्ी चचा रंर्ली. 
 

भाई उद्धवरावाचं्या सवगपक्षीय नार्री सत्काराच्या म ख्य कायगक्रमासाठी उभारलेला मंडप र्च्च 
भरलेला. सत्कारमूती, पाह िे आशि अध्यक्ष याचें व्यासपीठाकडे आर्मन होऊ लार्ले तेव्हा त तारीच्या 
शननादात आशि सनईच्या मंजूळ स्वरात त्याचें स्वार्त करण्यात आले. प रोर्ामी य वक संघटनेच्या 
नेतृत्वाखालील स मारे तीनि ेस्त्री-प रुष कायगकत्यांनी हातात लालबावटे घेऊन शमरविूकीने, “उद्धवराव 
दादा, लाल सलाम, लाल सलाम” च्या घोषिानंी भाईबद्दलचा आपला आदरभाव प्रकट केला. 
 

र्ौरव सशमतीचे अध्यक्ष खा. बाळासाहेब पवार यानंी उपस्स्थत पाह ण्याचें प ष्ट्पहार देऊन स्वार्त 
केले आशि प्रास्ताशवक भाषिात ह्या कायगक्रमाच्या योजनेमार्ील सद्हेतूचे कथन केले. त्यानंतर 
शवशवधसंस्था, संघटना, आशि व्यक्तींच्या वतीने भाई उद्धवराव दादानंा प ष्ट्पहार घातले रे्ले. व्यासपीठावर 
प ष्ट्पहाराचंा डोंर्रच उभा राशहला. भाई उद्धवरावाचं्या ८५ वषाच्या वशडलानंा साहेबराव आण्िानंा 
बाळासाहेब पवार हार घालू लार्ले. तो स्वीकारतानंा लाल फेटा बाधंलेले वयोवृद्ध साहेबराव आण्िा 
लडखडत उभे राशहले तेव्हा टाळ्याचंा प्रचंड कडकडाट झाला. त्याच वळेी श्रीमती रत्नप्रभा पवार यानंी 
दादाचं्या पत्नी सौ. िारदाबाईचाही प ष्ट्पहार घालून सत्कार केला. िवेटी शिवछत्रपतीकालीन त ताऱयाचं्या 
शननादात खासदार यिवरंावजी चव्हाि याचं्या हस्ते उद्धवराव दादानंा िाल, प ष्ट्पहार, श्रीफळ आशि 
मानपत्र आशि प्रा. शदलीप बडे यानंी रेखाटलेले (त्यात कालगमाक्सग, ितेकरी आशि दोन ज्योतीपैकी एक 
प्रकािमान तर द सरी शवझलेली सीमा प्रश्नाचं प्रशतक असलेलं) शचत्र उद्धवरावजींना देऊन त्याचंा र्ौरव 
करण्यात आला. त्यावळेी ‘उद्धवराव पाटील, प्रझदाबाद’ च्या घोषिानंी सारा आसमंत द मद मून रे्ला. 



 
            

याचवळेी श्री. श्रीपतराव कदम याचें हस्ते भाई उद्धवराव पाटील याचं्या जीवन कायाचा आढावा घेिाऱया 
प्रा. बा. ह. कल्यािकर संपाशदत ‘संघषग’ या र्ौरव अंकाचे प्रकािन करण्यात आले. 
 

मानपत्राचे वाचन झाल्यानंतर ि.े का. पक्षाचे जेष्ठ नेते श्री. आण्िासाहेब र्व्हािे आशि श्री. 
भाऊसाहेब राऊत यानंी भाईजींच्या पक्षकायाचा आलेख माडंला. भाई उद्धवरावजी हे ि.े का. पक्षाची 
चालतीबोलती िक्ती असल्याचे त्यानंी नमूद केले. राज्यमंत्री अब्दूल अजीज आशि सोलापूरचे अब्द ल 
सतार यानंी आपल्या भाषिात भाई उद्धवराव दादाचं्या धमगशनरपेक्ष लोकिाहीवादी शवचार आशि कृतीचा 
र्ौरव केला. स्वतःच्या जातीपातीचे राजकारि न करता अल्पसंख्य समाजाचे रक्षि करण्यासाठी त्यानंी 
जीवाची बाजी लावल्याचेही त्यानंी साशंर्तले. प्राचायग राजाराम राठोड आशि ॲड. ख िालराव मोताळे यानंी 
आपल्या भाषिात उद्धवरावानंी राजकारिातून समाजाची वशकली केली. तीही कसलीही फी न घेता 
केल्याचे प्रशतपादन केले. ‘मराठवाडा’ या दैशनकाचे संपादक श्री. अनंत भालेराव यानंी भाईंच्या 
प्रशसद्धीपरान्म ख राहून समाजसेवा करण्याच्या िलैीचे कौत क करून ते धाडसी योद्धा असल्याचे सारूं्न 
त्याचं्या व्यशक्तमत्वावर प्रकाि टाकिारा, ‘कहो ना ख दासे, के लंर्र उठा ले । म ै त फग्की शजद देखना 
चाहता हँू ।’ हा उदूग िरे श्रोत्यानंा ऐकवला. तर कॉ. माधवराव र्ायकवाड आपल्या भाषिात म्हिाले, 
“उद्धवरावानंी समाजातील द बगळ घटकानंा न्याय शमळवनू देण्यासाठी चळवळी केल्या. आता डाव्या 
शवचारसरिीच्या सवग पक्षानंी एकत्र येऊन चळवळीचा कल्लोळ उभा केला तरच ितेकरी, कामर्ार, कष्टकरी 
आशि दशलताचें प्रश्न लवकर स टण्यास मदत होईल.” 
 

जनता पक्षाचे डॉ. बापूसाहेब काळदाते याचें भाषि नेहमीप्रमािे रंर्ले. त्याचें भाषि चालू असतानंा 
काही काळ पावसानेही हजेरी लावली. तरीही मंडपातून क िी हलले नाही. डॉ. काळदाते यानंी आपल्या 
अस्खाशलत वािीने, काव्यात्म भाषेने आशि वास्तववादी ष्ष्टांताने श्रोत्यानंा मंत्रम ग्ध केले. त्यानंी भाई 
उद्धवरावाचं्या राजकीय जीवनातील तत्वशनष्ठेतील ताठपिा आशि खंबीरपिाचा र्ौरव केला. भाई 
उद्धवरावाचें मोठेपि पकडण्यासाठी त्यानंी कवीवयग वसंत बापटाचं्या र्ाजलेल्या ‘बाभं ळझाड’ या 
प्रशतकात्मक कशवतेतील खालील ओळी आपल्या खड्या आवाजात उद् धृत केल्या. 
 

“अस्सल लाकूड, भक्कम र्ाठ, ताठर किा टिक पाठ 
वारा खात, र्ारा खात, बाभ ळझाड उभेच आहे. 
देहाला फ टले बारा फाटे, अरं्ावरचे शपकले काटे 
आभाळात ख पसून बोटे, बाभळूझाड उभेच आहे. 
अंर्ावरची लवलव शमटली, माथयावरची हळद शवटली 
छाताडाची ढलपी फ टली, बाभ ळझाड उभेच आहे.” 

 
ह्या ‘बाभ ळझाडा’ च्या रुपकाने श्रोत्यामधील जाित्या मािसानंा क्राशंतप्रसह नाना पाटलाचं्या ‘आता 

बाभळीलाच आपि पार बाधूं या’ या प्रशसद्ध भाषिाची आठवि झाली. भाई उद्धवराव पाटील हे 
क्रातंीप्रसहाचे खरे वारसदार! दोघाचंीही जीवने बह र् िी आशि बह उपयोर्ी पि द लग शक्षत राशहलेली! 
क्रातंीप्रसह सारं्ायचे त्याप्रमािे आता वड प्रपपळ या झाडाऐवजी बाभळीच्या झाडालाच आपि पार बाधंला 
पाशहजे, त्यालाच पूजले पाशहजे. म्हिजेच बाभळीचे प्रशतक असिाऱया क्राशंतप्रसह नाना पाटील आशि भाई 
उद्धवराव पाटील यानंाच आशि त्याचं्या तत्वज्ानाची पूजा केली पाशहजे. हा शवचार भाई उद्धवराव दादाचं्या 
र्ौरव समारंभाच्या शनशमत्ताने जनमानसात रुजवण्याची प्रशक्रया स रू झाली! 



 
            

भाईच्या र्ौरवपर भाषिे झाल्यावर प्रम ख पाह िे भारतीय अथगआयोर्ाचे त्यावळेचे अध्यक्ष खा. 
यिवतंरावजी चव्हाि हे भाषिास उभे राशहले. श्रोते कान टवकारून ऐकू लार्ले. “उद्धवरावाचंा सत्कार 
आपल्या डोळ्यानंी पाहण्यासाठी मी आलो आहे... मी म ख्यमंत्री असताना उद्धवराव पाटील शवरोधी पक्ष नेते 
होते. आमची दोस्ती शवरोधाची आहे. मी आशि उद्धवरावानंी परस्पर शवरोधी पक्षात कायग केलेले असले तरी 
राजकारि म्हिजे संपूिग जीवन नव्हे तर मािसाचं्या जीवनामध्ये जे अनेक पैलू असतात, त्यापैकी 
राजकारि हा एक पैलू असल्याने आमच्या वैयशक्तक संबधंामध्ये राजकारि कधीच आड आले नाही. कारि 
राजकारि माि सकीसाठी असते आशि असे माि सकीचे राजकारि करिाऱयाचें उद्धवराव प्रशतशनधी 
आहेत.” 
 

“महाराष्ट्राची र्रज होती म्हिून ि.े का. पक्षाचा जन्म झाला. या पक्षाने महाराष्ट्राच्या 
राजकारिात जी र्रज होती ती भार्वली. हे सारं्ायला मला काहीच संकोच वाटत नाही. ि.े का. पक्षाद्वारे 
उद्धवराव पाटलानंी ितेकरी, कामर्ार श्रमशजवी वर्ासाठी मानापमानाची तमा न बाळर्ता केलेले कायग 
फार मोलाचे आहे. त्यानंी ज्या शनष्ठनेे काम केले, तो आदिग आजच्या तरुिानंी समोर ठेवावा.” 
 

“उद्धवरावानंी स्वातंत्र्य चळवळीत आशि सयं क्त महाराष्ट्र चळवळीत मोलाचे कायग केले आहे. 
उद्धवराव आशि शवरोधी पक्षानंी सयं क्त महाराष्ट्रासाठी प्रतापर्डावर नेहरंूच्या शवरोधात आिलेल्या प्रचंड 
मोचाबद्दल मी त्यावळेी त्याचं्यावर टीका केली होती. त्यानंा संक शचत प्रवृत्तीचे ठरशवले होते पि आज मी 
प्राजंळपिे सारं्तो की, प्रतापर्डाच्या मोचाम ळेच सयं क्त महाराष्ट्र अस्स्तत्वात येिे िक्य झाले. सयं क्त 
महाराष्ट्र शनर्थमतीचे श्रेय मला शदले जाते पि माझ्याइतकाच त्या श्रेयात महाराष्ट्र जार्तृ करिाऱया 
उद्धवरावाचंाही वाटा आहे.” 
 

“उद्धवराव पाटलानंी जीवनात अहंकाराला थारा न देता शवचाराचंी ष्ढशनष्ठा िवेटपयंत कायम 
ठेवली. राष्ट्रीय प्रश्नाचंा अभ्यास आशि जाि असिारे व्यशक्तमत्व म्हिजे उद्धवराव पाटील! देिाच्या 
राजकारिाला भाई उद्धवरावाचं्या रुपाने मोलाची देिर्ी लाभली आहे.” 
 

यानंतर भाई उद्धवराव पाटील सत्काराला उत्तर द्यायला माईकप ढे ताठ उभे राशहले. नेहमीच्या 
खड्या आवाजात ते बोलू लार्ले. “सत्कार हा माझ्या जीवनातील पशहला प्रसंर् आहे. तो यायला नको 
होता. कारि अनेक लोक त्यार् करतात त्यापकैी मी एक आहे.... मी आय ष्ट्यात संय क्त आघाड्यातच 
राजकारि खेळत आलो. हा सत्कार समारंभही सयं क्त आघाड्याचेंच प्रशतक आहे. मी शवदाऊट प्लॅन 
राजकारिात आलो. अन्यायाला शवरोध करण्याच्या उमीपोटी राजकारिात आलो. शनवडि कीत कधी 
पराभवही झाला. पि त्याची खंत कधी केली नाही. लोक चळवळीपासून दूर कधी रे्लो नाही. 
जनतेच्याबरोबर, जनतेच्या लढ्यात लढत असतानाच मी घडत रे्लो. लोकानंी मला जीवनभर अलोट पे्रम 
शदले. कै. फ लचंद र्ाधंी आशि त्यावळेेपासून महाराष्ट्राचे नेतृत्व करत असलेले कग्गे्रसचे नेते यिवतंराव 
चव्हाि या दोन व्यक्ती माझ्या जीवनात अिा आल्या की, त्याचं्याकडून मी राजकारिाबाबत बरेच काही 
शिकलो. आम्ही जातीपातीचे राजकारि कधी केले नाही. शनवडि कीलाही तत्वशनष्ठेच्या लढाईचे एक 
िास्त्र मानले. अन्याय शदसला की प्रतीकार कर, कष्टकरी शन ितेकरी शदसला की मदर कर, हा आता 
स्वभावच बनला आहे. जातीपातीवर मात करायची तर सविग आशि दशलतानंी एकत्र येऊन राजकीय के्षत्रात 
काम केले पाशहजे.” 
 



 
            

संय क्त महाराष्ट्राबद्दल बोलताना उद्धवरावदादा म्हिाले, “सयं क्त महाराष्ट्र होिार नाही, असे 
सारेजि सारं्त होते. पि लोकिाहीत लोकचळवळीप ढे सत्ताधाऱयानंाही पडते घ्याव ेलार्ते. याचा मला 
शवश्वास वाटत होता. त्यातच संय क्त महाराष्ट्राच्या मार्िीच्यावळेी सत्ताधारी आशि आम्ही शवरोधक याचं्यात 
राजकीय द मत होते. तेव्हा लोकचळवळीतून लोकेच्छा प्रबळ ठरल्याने संय क्त महाराष्ट्र शमळाला. पि 
बेळर्ाव, कारवार आदी सीमाप्रश्नावर साऱयाचें एकमत असूनही तो प्रश्न स टू िकला नाही, याची खंत 
वाटते. एस्. एम्. जोिी आशि यिवतंराव आदीनी याबाबत लक्ष घालाव ेआशि भाशषक प नरगचनेचा आग्रह 
धरावा. भाशषक राज्ये झाल्याने देिाचे त कडे पडतील ही भीती खोटी ठरली आहे. पंजाबातील चंदीर्ड 
आशि सीमेचाही प्रश्न अिा रीतीने स टू िकेल.” 
 

ितेीधंद्याबद्दल बोलतानंा सकाळी झालेल्या ितेीशवषयक पशरसंवादाचा उद्धवरावानंी उल्लेख केला. 
त्या पशरसंवादात त्यानंी केलेल्या म द्यावर जोर देत ते म्हिाले,”देिाच्या शनयोजनात औद्योशर्क के्षत्राला जे 
स्थान आहे, तेच स्थान कृषीके्षत्राला शमळिे आवश्यक आहे, कसेल त्याची जमीन आशि कसिाऱया 
ितेकऱयाचं्या ितेीमालाला ितेी खचावर आधाशरत परवडिारे भाव हवते. ही आमची न्याय्य आशि िास्त्रीय 
मार्िी आहे. या ितेीधंद्यातील जमीन मालकीतील मध्यस्थ जसा आपि हटशवला तसाच ितेीमालाचं्या 
बाजारपेठेतील मध्यस्थही हटवायला हवा. त्यासाठी िासनाने ितेकऱयाचं्या ितेमालाचे भाव ठरवनू भार्त 
नाही. त्यासाठी शकफायतिीर भाव देिारी बाजारपेठ शनमाि केली पाशहजे. ते होण्यासाठी िासनाने 
एकाशधकार खरेदी यंत्रिा उभी करावी आशि त्याप ढे जाऊन त्याची वाटप-शवतरि यंत्रिाही खेड्यापयंत 
शनमाि करावी. इतर धंद्याप्रमािे ितेी धंद्याला इतर नफे-सोईसवलती शमळाल्या पाशहजेत; तरच हल्ली 
उध्वस्त होत चाललेल्या ितेीधंद्याला बरे शदवस येतील.” असे ठिकावनू सारं्ून त्यानंी खेड्यापाड्यातून 
ितेकरी, ितेमजूर आशि दशलतावर होिाऱया ज लमाशवरुद्ध तरुिानंी लढा उभारण्याचीही सूचना केली. 
 

भाई उद्धवरावानंा कॅन्सरचा आजार असल्याने आपले भाषि आटोपते घेतानंा िवेटी ते म्हिाले, 
“मी आजारी आहे. उपचार चालू आहेत. परंत  मी आजारी मािसासंारखे बोललो तरी का?ं पि प्रश्न 
पडलाय की, हा माझा सत्कार समारंभ आहे का शनरोप समारंभ?” त्याचं्या उद् र्ाराने सभामंडपात क्षिाधात 
सवगत्र र्ंभीर वातावरि पसरले. 
 

िवेटी श्री. एस्. एम् . जोिी यानंी अध्यक्षीय भाषिास स रूवात केली. “उद्धवरावानंी जीवनभर 
समतेसाठी संघषग केला. त्यासाठी त्यानंी अनेक संकटानंा आशि समस्यानंा समथगपिे तोंड शदले. उद्धवराव 
खऱया अथाने प रुषाथी जीवन जर्ले. या संदभात मला ‘देखना है जोर शकतना, बाजू ए काशतल मे है?’ या 
ओळी उधृत कराव्यािा वाटतात.” 
 

भाई उद्धवरावाचं्या तत्वशनष्ठेचा र्ौरव करून ते प ढे म्हिाले, “तत्त्वशनष्ठानंा बाजारात काहीच 
प्रकमत नाही, हा समज उद्धवरावाचं्या या सत्काराने खोटा ठरला आहे. उद्धवराव पाटलाचंा सत्कार पहाता 
मानवी मूल्ये आजही कायम आहेत. त्याला ग्रहि लार्लेले नाही, असे वाटते... उद्धवराव ही एक पे्ररिारुप 
मूती आहे. मािसाला सत्ता उभा करता येते पि सते्तला मािसू उभा करता येत नाही. त्यासाठी शनष्ठा 
असावी लार्ते. ती शनष्ठा उद्धवरावाचं्याकडे अमाप आहे. म्हिूनच ते सामान्य मािसानंा उभा करू िकले. 
सामान्य मािसाचंा उद्धार करण्यासाठी उद्धवरावाचंा जन्म झाला. त्यासाठी त्यानंी जीवनभर सते्तिी संघषग 
केला. त्याचंी पे्ररिा आजच्या तरुिानंी कायम ठेवावी. त्यासाठी उद्धवराव आम्हाला खूप वष ेहव ेआहेत.” 
असे म्हिून त्यानंी उद्धवरावानंा शनरामय जीवन लाभाव,े ही भावना व्यक्त करून अध्यक्षीय भाषि प रे केले. 



 
            

 
अिा झ ंजार सेनानीच्या संघषगमय जीवनाची कहािी जेवढी शचत्तथरारक आहे, तेवढीच ती रोचक, 

रोमाचंक आशि समाजाला दीपस्तंभासारखी उजळलेल्या वाटा दाखविारी आहे. 
 
 

* 



 
            

               
 

।।कॅन्सरिी कडवी झुांज आनि महानिवाि।। 
 
भाई उद्धवराव पाटील याचंी प्रकृती लहानपिापासून ठिठिीत होती. पि हैद्राबाद म क्ती संग्रामात 

भमूीर्त राहून रझाकारािंी सिस्त्र लढा देिं; प ढे ि.े का. पक्षाचा लालबावटा खादं्यावर घेऊन पक्षप्रचार 
खेडोपाड्यातून करिं; कायगकत्यांच्या अभ्यास शिबीरासाठी रात्ररात्र जार्ून गं्रथवाचन करून व्याख्यानाचंी 
तयारी करिं; अभ्यास शिबीरं घेण्याच ं व्यवस्थापन साभंाळिं; शनवडिूक प्रचारात जेवि-खािी शवसरून 
शदवसरात्र शफरि;ं र्ोवा म क्ती आंदोलनात व सयं क्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत बेभान होऊन झोकून देि ं
आशि सीमा लढ्यासाठी रक्त ओकेपयंत झपाटून जािं, या साऱया धावपळीने आशि दर्दर्ीम ळे त्याचंी 
प्रकृती कधी ढासळली हे पहायलाही ते शवसरून रे्ले होते. त्यात त्याचंा पानतंबाखू खाण्याचं व्यसन. ते 
व्यसन इतकं वाढलं की प सता सोय नाही. एक पान खावनू सपंलं की ते द सरा पानशवडा बनवायच्या 
तयारीला लार्त. कायगकत्यांनी बैठक असो; सभेमध्ये व्याख्यान देिे असो की प्रवास करिे असो, त्याचंी 
पान खाण्याची प्रशक्रया चालूच असायची. शवधानसभेत प्रश्नोत्तराचा तास चालू असतानाही त्याचं पान खाि ं
बंद नसायचं. प्रश्नोत्तराच्या तासात त्यानंा प रविी प्रश्न शवचारण्याची उबळ यायची. त्यावळेीही त्याचं्या 
तोंडात पान असायचंच. मर् सदस्यानंा शमळिाऱया पाकीटात पानाचा रस भरून ते प्रश्न शवचारायचे. 
शवधानसभा सपंल्यानंतर पाकीटभर रसचोथा बाहेर नेऊन टाकला जात असे. 
 

ि.े का. पक्षाचा लालबावटा ही त्याचंी जिी अशभमानाची बाब असे तिी सतत पान खाण्याची सवय 
हीदेखील त्याचं्या आनंदाची बाब असे. उस्मानाबादचे त्याचें शिष्ट्य श्री. शिवाजीराव साळ ंखे तर पानाबरोबर 
उद्धवरावादादाचें भाषि रंर्ाव ेम्हिून बाबा जदाचे पान स्टेजवर पाठवनू देत. साळ ंखे याचं्या मते, आपल्या 
देिात पानस पारी ि भ व मंर्लकायाचे द्योतक समजतात. पि या मंर्लदानानेच आमचे मात्र अमंर्ळ 
केले.” उद्धवरावदादानंा कॅन्सरने घेरले. 
 

कॅन्सर क िाला होईल, हे का सारं्ता येते? स्वामी शववकेानंदाचें र् रु रामकृष्ट्ि परमहंस यानंा 
कॅन्सर झाला होता. पि कॅन्सर या रोर्ाचा उद्धवरावाचं्या घरावर शविषे लोभ असावा. उद्धवराव दादांच्या 
मातोश्री कॅन्सरने आजारी पडल्या. कॅन्सरने त्याचं्या घरात प्रविे केला आशि उंटाप्रमािे हळूहळू आपले 
पाय पसरू लार्ला तो घराच्या मालकाला बाहेर काढण्यासाठीच जि!ू उद्धवराव दादाचंी  ही कॅन्सरची 
पशहली ओळख! दादा आशि िारदाबाई हे दादाचं्या आईचे आजारपि साभंाळायचे. दादानंी आईला म ंबई 
येथील टाटा हॉस्पीटलमध्ये ठेवले. औषधपािी केले. सेवाि श्रूषा केली. पि त्यात त्यानंा यि आले नाही. 
आई कॅन्सरने रे्ल्यानंतर ह्या द धगर रोर्ाने दादाचं्या बशहिीला-र्ोदाबाई देवराव बार्ल यानंा पकडले. 
त्यानंा प न्हा टाटा हॉस्पीटलमध्ये उपचाराथग ठेवले. खूप धावाधाव केली पि तेथेही त्यानंा यिाने 
ह लकाविी शदली. ह्या रोर्ाची इजाबीजा शतजा होईल. कॅन्सरचा मोचा आपल्याकडे वळेल ही र्ोष्ट त्याचं्या 
स्वप्नातही आली नाही. तेवढा शवचार करायला आशि या रोर्ासाठी तज् डॉक्टरकडून तपासण्या करून 
घ्यायला आशि त्यावर वळेीच प्राथशमक उपचार करून घेण्यासाठी त्यानंा वळेच क ठे होता? पशंडत 
जवाहरलाल नेहरू शदवसाचे अठराअठरा तास काम करायचे असे म्हितात. पि भाई उद्धवरावदादा 
शदवसाचे वीसवीस तास काम करायचे. त्यानंा झोपायला कसेबसे चारपाचं तास शमळत असत. त्यात 
खाण्यात अशनयशमतपिा झाल्याने त्यानंा अिक्तपिा जािव ू लार्ला. सन १९८० साली कोल्हापूर 
शजल्ह्यातील र्ारर्ोटी येथे ि.े का. पक्षाच्या शिबीरासाठी उद्धवरावजी धडपड करून रे्ले. तेथे त्यानंा घास 



 
            

शर्ळतानंा खूपच त्रास होऊ लार्ला. तेव्हा पक्ष कायगकत्यांच्या तोंडचे पािी पळाले. भाई दाजीबा देसाई तर 
चक्रावनू रे्ले. त्यानंी उद्धवरावानंा म ंबईला नेऊन तपासिी करून घेण्याची जबाबदारी प्रा. एन. डी. पाटील 
याचं्यावर सोपवली. एन् डीनी उद्धवरावदादानंा म ंबईला नेले. तपासण्या पार पडल्या. त्याचे शनष्ट्कषग 
धक्कादायक होते. ककग रोर्ाचे शनदान झाले. कायगकत्यांना आशि भाई उद्धवरावाचं्या क ट ंशबयानंा सारे 
आकािच फाटल्यासारखे झाले. ककग रोर्ाच्या शनदानानंतर ठराशवक सोपस्कार स रु झाले. िके देिे, आशि 
ऑपरेिन करिे क्रमप्राप्त ठरले. ऑपरेिन केल्यावर तरी हा आजार संपेल, असे सवांना वाटले. ऑपरेिन 
चालू असतानंाच डॉ. व्यास बाहेर आले. ‘ऑपरेिन होऊ िकत नाही’ हा त्याचा शनिगय ऐकून सारेच 
हवालशदल आशि हतब द्ध झाले. ऑपरेिन पूिग न करताच डॉक्टराचंी दादाचंी जखम शिवनू टाकली. प ढे 
काय होिार हे सारं्ायला क िा ज्योशतबाची र्रज नव्हती. एवढा किखर नेता. कोित्याही संकटाला भीक 
न घालिारा धाडसी योद्धा आशि कसल्याही द ःखाला स्स्थतप्रज्ाप्रमािे सामोरे जािारा हा नेता. परंत  
ककग रोर्ाचे सारे िरीर पोखरले रे्ल्याने जजगर झाला. 
 

भाई उद्धवरावदादानंी जीवनभर ‘बळीचे राज्य’ आिण्यासाठी अनेक संघषग केले. िवेटी त्यानंा 
कॅन्सरसारख्या द धगर रोर्ािीही संघषग करण्याची पाळी आली. दादानंी हा संघषगही स्स्थतप्रज्ाच्या वृत्तीने 
केला. त्यानंा कॅन्सर झाल्याचे कळाल्याबरोबर महाराष्ट्रातील ग्रामीि भार्ातील लहान मोठे कायगकते 
म ंबईला येऊन त्यानंा भेटण्यासाठी र्दी करू लार्ले. त्यावळेी उद्धवराव दादा आपल्या आजाराचे द ःख 
यातना चेहऱयावर शदसू देत नव्हते. आपल्या आजारपिाबद्दल बोलण्यापेक्षा ते कायगकत्यांची आस्थेने 
शवचारपूस करीत. त्याचबरोबर प ढे लढवावयाच्या लढ्याची चचा करीत. सीमा प्रश्नाच्या शवलंबनाची खंत 
बोलून दाखवीत. ितेकऱयाचं्या प्रश्नावंर तासन् तास र्प्पा मारीत. आपले िास्त्रि ध्द शवचार त्यानंा ऐकवीत. 
िवेटी जवळचे कायगकते आशि घरातील नातेवाईक त्याचेंवर जास्त न बोलण्याचे बधंन घालीत. पि ते 
बंधन पाळतील तर ते उद्धवराव कसले! उद्धवरावदादा हे कॅन्सरने जजगर झाले होते. तरी त्यानंी रायर्ड 
शजल्ह्यातील उरिचा लढा लढशवण्याबाबत आमदार शनवासात राहून लढ्याची भशूमका, लढ्याचा कायगक्रम 
आखून शदला. आशि तो पार पाडला जातो की नाही ते बारकाईने पाशहले. 
 

उद्धवरावदादानंा आपल्यावर कोिाच्या ही उपकाराचे ओझे नको वाटे. प्रकवा आपल्यासाठी क िी 
त्रास घ्यावा, असेही वाटत नसे. ते जेव्हा म बंईला हॉस्पीटलमध्ये उपचार घेत होते तेव्हा महाराष्ट्र राज्याचे 
मत्स्य शवभार्ाचे संचालक श्री. स ंदरराव सवनेकर दादानंा दवाखान्यात नेण्यासाठी आपली कार पाठशवत 
असत. त्यावळेी उद्धवरावदादानंा संकोचल्यासारखे होई. ते म्हित “सरकारी र्ाडी किाला पाठवता? मी 
टॅक्सीने दवाखान्यात जाईन.” पि त्याचें हे म्हििे सवनेकर ऐकत नसत. इतका त्याचंा दादािंी स्नेह 
होता. आप लकी होती. 
 

उद्धवराव दादानंा औषधोपचारासाठी परदेिी पाठशवण्यासाठी बरेच साखरसम्राट तयार होते. ते 
तसा आग्रहही दादापंािी करत असत. पि दादा नम्रपिाने त्याचं्या आग्रहाला नकार देत. ही बाब 
तेरखेड्याचे ि.े का. पक्षाचे कायगकते श्री. कातंीलाल बोरािा यानंा खटकली. ते उस्मानाबादला जाऊन 
दादानंा भेटले आशि शजज्ासेपोटी त्यानंी दादानंा प्रश्न टाकला. “दादा, आपि साखरसम्राटाकडून शमळू 
पहात असलेल्या मदतीला का ंबरे नाकारता?” त्यावर दादा उत्तरले, “हे बघ कातंीलाल, ही धेंडं मला 
परदेिी पाठशवतील. कदाशचत मी बराही होईन. पि इकडे ितेकरी क ट ंबे उध्वस्थ होतील? असा उपचार 
मला त्रासदायकच ठरेल.” यावरून उद्धवरावदादाचं्या मोठेपिाची कल्पना क िालाही येईल. 
 



 
            

भाई उद्धवराव हे कॅन्सरने आजारी असल्याने त्यानंी शवश्रातंी घ्यावी, असे डॉक्टर मंडळी आशि 
उद्धवरावाचे क ट ंशबय सारं्त पि तिा पशरस्थीतीत उद्धवरावदादा पक्ष कामासाठी दौऱयावर जात असत. 
एकदा असेच दौऱयावर असतानंा कळंब येथे कॉ. राम म कादम याचंी भेट झाली. कॉ. म कादम हे दादाचें 
हैद्राबादला शिकायला असतानाचे महाशवद्यालयीन शमत्र. दोघेही डाव्या शवचारसरिीचे. लोकलढ्यात 
दोघेही काम करिारे. या भेटीत पूवगकालीन आठविीने दोघेही शमत्र सद् र्दीत झाले. त्यानंा र्शहवरून 
आले. त्या दोघानंीही र्प्पा-टप्पा आशि ितेीशवषयक प्रश्नावर चचाही केली. िवेटी कॉ. म कादम म्हिाले, 
“दादा त म्ही कॅन्सरने आजारी आहात आशि अिावळेी त म्ही बाहेर शफरिे प्रकृतीला धोकादायक आहे. 
त म्ही शवश्रातंी घेिे आवश्यक आहे.” 
 

त्यावर दादा त्यानंा म्हिाले, “अरे राम, जन्माला आलेला प्रत्येक मािूस मरिारच असतो आशि 
मला जर दौऱयावर असतानंा, ितेकरी श्रशमक जनतेची चळवळ करतानंा मृत्यू आला तर ते मी वीरोशचत 
मरि समजेन. जसे लढाईवर असतानंा सैशनकानंा मृत्यू आला तर शवरोशचत मरि येते तसे!” 
 

यावर कॉ. राम म कादम काय बोलिार? बोलिे थाबंते तेथे काव्य स्फ रते. कॉ. म कादमानंी या 
प्रसंर्ावर एक मराठी र्झल शलशहले आहे. त्यातील काही ओळी नम न्यादाखल खाली देत आहे. 
 

“वदेनेचे बाधूंन ओझे मी शनघालो 
प्रवासात माझ्या सोबती घेऊन श्वास माझे 
जन्म वाटेवरी याशत्रकाचं्या झेलले मी शनखारे या हाती 
प नव आलेल्या त्या शनळ्या चादंराती! 
दोस्तहो, कोि मी? मी क िाचा? 
भान नाही मला राशहलेले 
सैल ध ंदीत या वादळाच्या 
चाललो घेऊन स्वप्न माझे.” 

 
हळूहळू भाई उद्धवराव दादाचं्यावर कॅन्सरने आपले कू्रर पाि आवळायला स रवात केली. उद्धवराव 

दादानंा आपले िवेटचे क्षि जवळ येत असल्याची चाहूल लार्ली असावी. आपल्या लाडक्या नेत्याला डोळे 
भरून पहण्यासाठी अनेक मािसं यायची. त्यात येडिीचे उस्मानाबादेत घर करून राहािारे ि.े का. पक्षाचे 
कायगकते, स्नेही त्यानंा दादाचें भक्त म्हिा हव ेतर असे श्री. झ ंबरलाल तापशडया दादाचं्याजवळ कायमचे 
ठाि माडूंन असायचे. दादाचं्या चेहऱयावर काळजीचा अशजबात लवलेिही नसायचा पि ते आपल्या काही 
खंता बोलून दाखवायचे. दादा म्हिायचे, “माझं काही नाही पि माझ्यानंतर हा आघात माझे वडील कसे 
सहन करतील?” त्याचें वडील साहेबराव आण्िा हे ऐकून असहायपिे अश्रू ढाळायचे. 
 

बोलता बोलता उद्धवराव दादा आपली द सरी खंत उर्ाळायचे. “सयं क्त महाराष्ट्राबद्दल आमचे 
आशि सत्ताधारी कग्गे्रस पक्षात मतभेद असायचे पि आमच्या चळवळीने संय क्त महाराष्ट्राचा प्रश्न शमटला. 
पि बेळर्ाव, कारवार, शनपािी, खानापूर, शबदर, भालकी, संतपूरसह सपूंिग महाराष्ट्राचा प्रश्न मतभेद 
नसतानाही लोंबकळत राशहला आहे. तो प्रश्न माझ्या मरिापूवी स टल्याचे पहाण्याची माझी इच्छा आहे.” ही 
खंत त्यानंी शद. ९ ऑक्टोबर १९८३ रोजी औरंर्ाबादला झालेल्या त्याचं्या सवगपक्षीय र्ौरव समारंभातही 
बोलून दाखवली होती आशि त्याच समारंभात “हा माझा सत्कार समारंभ आहे की शनरोप समारंभ आहे?”हे 



 
            

भावपूिग मनाला चटका लाविारे उद् र्ारही काढले होते. या र्ौरव-सत्कार समारंभानंतर त्याचें िवेटचे 
भाषि बीड येथील बलभीम महाशवद्यालयात झाले होते. त्यावळेी महाशवद्यालयात त्याचंा हृद्य सत्कार 
करण्यात आला होता. उद्धवराव दादानंी आपली तब्येत चारं्ली नसतानंाही त्या सभेत दीडतास पे्ररिादायी 
भाषि केले होते. 
 

आय ष्ट्याच्या सायंकाळी कायगकत्यांच्या आग्रहाखातर उद्धवरावदादा द र्ादेवी (रामप्रलर् स्टेिन 
लर्त) येथे शवश्रातंीसाठी थोड्या शदवसासाठी रे्ले होते. प्रा. शवलास जर्दाळे हे दादाचें एक औषध येऊन 
तेथे रे्ले होते. द र्ादेवीच्या टेकडीवरील हविेीर बंर्ल्यात उद्धवराव एका कॉटवर बसलेले. समोर 
सतरंजीवर काही म ंडासे बहाद्दर ितेकरी बसलेले. त्यातील एकाने दादाप ढे आपल्या कौट ंशबक कटकटी 
माडंलेल्या. शवश्रातंीच्या काळातही दादा त्यावर उपाय सारं्त असलेले. त्याबरोबर ितेकरी, ितेमजूर 
आशि दशलताचं्या चळवळी उभ्या करून त्या लढशवण्याबद्दल पोटशतडकीने भाष्ट्य करीत असलेले. 
आपिाला जिू काहीच झाले नसल्याचा त्याचं्या हसतम खावर अशवभाव. या पशरस्स्थतीतही अन्यायाशवरुद्ध 
लढे लढशवण्याची त्याचंी शजद्द प्रा. जर्दाळेना जर्ावरे्ळी शदसली. 
 

हाच अन भव नादेंडच्या दैशनक प्रजावािीचे संपादक श्री. स धाकर डोईफोडे यानंा आलेला. त्यानंी 
तो आपल्या दैशनकाच्या ८ ऑक्टोबर १९८३ च्या अकंातील संपादकीयात व्यक्त केला आहे. ते शलशहतात. 
“भाई उद्धवराव सध्या कॅन्सरसारख्या द धगर रोर्ािी सामना करीत आहेत... आम्ही त्यानंा भेटण्यासाठी 
घरी रे्लो होतो. त्याहीवळेी ते िरीराने ताठ व शवचारानंी ठाम होते. तासभराच्या चचेत आपल्या रोर्ाचा 
त्यानंी च कूनही उल्लखे केला नाही. की हतािपिा दाखशवला नाही. या वळेेत त्याचें सारे बोलिे जनतेचे 
लढे प न्हा कसे संघशटत करता येतील यावर होते. ‘शपचेल मनर्ट परी उरातील अभरं् आविे’, अिाच 
प्रकारचे वार्िे होते. भाईनी आता धावपळ सोडून स्वस्थपिाने िरीरप्रकृतीकडे लक्ष द्याव,े असे सारं्ण्यात 
अथग नाही. कारि अिा अपेक्षानंा ते कधीच धूप घालिार नाहीत. भाई लढवय्ये आहेत व तोच त्याचंा स्वभाव 
आहे. सामाशजक चळवळीचे प ष्ट्कळसे लढे अजून लढवायचे आहेत. भाईजींच्या जीशवत काळात यातील 
काही प्रश्नाचंी तड लार्लेली त्यानंा पहाता यावी, अिी अपेक्षा आम्ही व्यक्त करतो.” 
 

भाई उद्धवराव दादा आमदार-खासदार झाले पि स्वतःच्या संसाराकडे लक्ष द्यायला त्यानंा प रेसा 
वळेच शमळाला नाही. त्यानंी फारसा पैसाही साठवनू ठेवला नाही. आजारात त्यानंा उपचारासाठी म ंबईला 
जातानंा खचासाठीच्या पैिाचा प्रश्न भेडसावत होता. म ंबईला जातानंा िारदाबाईनंा पीठमीठ शमरचीची 
र्ठ डी बाधूंन न्यावी लार्ली. तेथे त्यानंा स्वतः स्वयंपाक करून दादाचंी देखभाल करावी लार्ली. दादाही 
असे की, त्यानंा भेटायला आलेल्या दूरदूरच्या कायगकत्यांना त्याचेंबरोबर जेवल्याशिवाय ते परत पाठवत 
नसत. “इतक्या लाबंनू मला भेटायला येिाऱयाला मी उपािी कसा पाठव?ू” असे ते िारदाबाईंना सारं्त. 
पतीची सेवा करतानंा पतीच ंमन साभंाळाव ंलार्तं, हे त्यानंा चारं्लं कळत होतं. म्हिून कष्ट थोडे जास्त 
पडले तरी त्या त्याचं्या इच्छेप्रमािे वार्त. 
 

या आजारपिात िारदाबाईनंी अतोनात कष्ट उपसले. या आजारपिात सवगश्री प्रा. एन्. डी. 
पाटील, भाई बंदरकर, बॅ. बी. एन्. देिम ख, प ंडाशलकराव घोडके, बळीराम बापू चेडें इत्यादी अनेक 
कायगकत्यांनी आशि चहात्यानंी दादाचंी खूप सेवा केली. दादाच्या क ट ंबाला खूप मदत केली. 
 



 
            

िवेटच्या काही शदवसात कॅन्सरने दादानंा कोंडीत पकडायला स रवात केली. त्याने दादाचंा 
आवाजच बंद केला. त्यानंा बोलता येईना. कायगकत्यांच्या बठैका आपल्या शवचारानं पानाच्या 
शपचकाऱयाबरोबर रंर्शविं; सभा संम्मेलनं आपल्या प्रशतभािाली वकृ्तत्वानं र्ाजशविं; शवधानसभा अभ्यासपूिग 
भाषिानं दिािनू सोडिं हे सारं करण्याच ंउद्धवराव दादाचंं प्रम ख हत्यार म्हिजे त्याचं बोलि!ं तेच बंद 
झालं, त्याम ळे त्यानंा त्याबद्दल मरि यातनाचें द ःख होत होते. पि त्यावर त्यानंी उपाय िोधला. ते आपलं 
म्हििं कार्दावर शलहून सारं्ायचे. 
 

दोन म ली साधना व स लभा आशि एक लता एक म लर्ा लग्नाचे राशहलेले. त्याचंी लग्नं आपल्या 
हातून व्हायला हवी होती. एक लाखाच्यावर कजग डोक्यावर राशहलेलं. ते आपि फेडायला हव ंहोतं. या 
जबाबदाऱयाचंं भान त्याचंं मन पोखरत असायचं! िवेटी कॅन्सरनं उचल खाल्ली. या िवेटच्या संघषात 
कॅन्सरने बाजी मारली. शदनाकं १२ ज लै १९८४ र् रुवारी पहाटे उद्धवराव दादाचंं महाशनवाि झालं. 
ितेकरी, कामर्ार, ितेमजूर, दशलत आशि नातेवाईक पक्ष कायगकते पोरके झाले. 
 

भाई उद्धवराव दादाचं्या शनधनाची बातमी सवगत्र वाऱयासारखी पसरली. बेंबळी, शकिी, उपळे व 
जवळपासच्या प्रदेिातील व उस्मानाबाद िहरातील द कानदारानंी आपले व्यवहार बंद ठेवले. अिा 
िोकाक ल अवस्थेत दादाचं्या घराकडे त्याचं्या पक्ष कायगकत्यांचे, चाहत्याचें आशि शहतप्रचतकाचें लोंढेच्या 
लोंढे अंत्यदिगनासाठी येऊ लार्ले. द पारी चार वाजता त्याचं्या शनवासस्थानातून त्याचं्या अंत्ययाते्रला 
प्रारंभ झाला. उद्धवराव दादाचंा देह एका उघड्या जीपमध्ये ठेवला रे्ला. त्यावर पक्षाचा लाल बावटा 
पसरून ठेवला होता. पार्थथवाच्या िजेारी जीपमध्ये माजी खासदार ॲड. नरप्रसर्राव देिम ख, कॉ. 
देिपाडें, शिवाजीराव नलावडे आदी नेते मंडळी िोकाकूल अवस्थेत उभी होती. या अंत्ययाते्रला पंचेवीस-
तीस हजाराचंा जमाव जमला होता. त्याचं्या हृदयातील हळहळ आशि डोळ्यातील अश्रू हे भाई उद्धवरावाचें 
मोठेपि स्पष्ट करीत होते. अंतयात्रा उस्मानाबादच्या प्रम ख र्ल्ल्यातून जाऊ लार्ली. ती म स्लीमाचं्या 
मोहल्ल्यातून जािार नव्हती, हे कळल्यावर म सलमान बाधंवानंी डबडबलेल्या डोळ्यानंी संयोजकाकडे 
करुिा भाकली. “आमच्या पालनहार आशि उद्धारकता रे्लाय. आमच्या लोकानंा त्याचें अंत्यदिगन घडू 
द्या. अतंयात्रा आमच्या मोहल्ल्यातून न्या.” शवनंती मान्य झाली. अंतयात्रा म स्लीम मोहल्ल्यातून जाऊ 
लार्ली तेव्हा तेथील बायाबापड्यानंी छातीवर हात मारून द ःखाने टाहो फोडले. ते ऐकून अनेकाचं्या 
डोळ्यातून अश्रूचंा घळघळ पूर वाहू लार्ला. िवेटी अतंयात्रा छत्रपती शिवाजी शवद्यालयाच्या आवारात 
रे्ली. दादाचंा देह शचतेवर ठेवला. त्याचें शचरंजीव ‘धनंजय’ याने वशडलाचं्या देहाला मंत्राग्नी शदला. 
 

भाई उद्धवराव पाटील याचं्या शनधनाने हैद्राबाद म क्तीसंग्रामातील िूर सेनानी, सयं क्त महाराष्ट्र 
आशि सीमा लढा चळवळीचा झ ंजार सेनानी, ि.े का. पक्षाचा शनष्ठावतं नेता आशि समाजवादाचे स्वप्न 
हृदयािी क रवाळिारा, लाखो र्ोरर्रीबाचंा क ट ंबकता, हैद्राबाद म क्ती संग्रामाचे वळेी ‘आमचा लढा 
शनजामाच्या प्रवृत्ती शवरुद्ध आहे. तो सवगसामान्य म स्स्लमाचं्या शवरुद्ध नाही’ हे ठिकावनू सारं्िारा, 
र्ोरर्रीब ितेकऱयाचंी, ितेमज राचंी, कामकऱयाचंी, दीनदशलताचंी डोंर्राएवढी द ःखे स्वतःच्या खादं्यावर 
वाहून नेिारा आशि र्ोरर्रीबाचें अश्रू प सिारा महामानव आमच्यातून कायमचा शनघनू रे्ला. 
 

भाई उद्धवराव पाटील याचंी आठवि शचरंतन रहावी, यासाठी उस्मानाबाद िहरात भाई 
उद्धवरावदादाचंं कायमस्वरुपी स्मारक िासनाने उभाराव ेही महाराष्ट्रातील लोकेच्छा िासन पूिग करेल 
का? 



 
            

            :        
 
।। भाई उद्धवराव पाटील याांचा जीविपट, ऋिनिदेि लेखकाांचा आनि सांदभथग्रांथ 

-स्मरनिका नविेषाांक दैनिके याांची सूची आनि मुलाखाती देिाऱयाांची यादी ।। 
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 )                  : 

 
भाई उद्धवराव पाटील याचें चशरत्र शलशहतानंा शवशवध गं्रथ, उद्धवरावाचं्या जीवन कायावरील 

स्मृतीगं्रथ, र्ौरवाकं, शविषेाकं, साप्ताशहके, दैशनके, अप्रकाशित लेख याचंा मला लाभ झाला. गं्रथलेखक, 
स्मृती-र्ौरव-शविषेाकं आशि शनयतकाशलके-दैशनके यामधून अनेक लेखकानंी भाई उद्धवरावदादाचं्या 
व्यशक्तमत्त्वावर आशि कायावर लेख-कशवता शलशहल्या आहेत. त्या लेखाचंाही ह्या चशरत्रलेखनास साह्य 
झाले. त्या सवग लेखकाचंा मी ऋिी आहे त्यानंा नामशनदेि येथे करीत आहे. 
 
१. ‘             ’                      : 
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संदभग गं्रथसूचीमधील गं्रथ लेखक या सवग लेखकाचंा आशि ज्यानंी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष माशहती प रशवली 
त्याचंाही लेखक ऋिी आहे. 

 
 )               : 
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by Prin. M. B. Chitnis 
३. पेटलेले पारतंत्र्य व ध मसते स्वातंत्र्य : भाई जी. डी. लाड. 
४. मी एस्. एम्. (आत्मकथा) : श्री. एस्. एम्. जोिी 
५.  महाराष्ट्राचे िासन आशि राजकारि : अिोक जैन 
६. झ ंझार सेनानी : स्मतृीगं्रथ : संपादक श्री. स रेिभाई तापशडया प्रकािन १२ ज लै १९८७ 
७.  उद्धवराव पाटील : शवशवध अंर्ी राजकीय नेतृत्व : प्रा. िहाजी अ. पाटील (शिवाजी शवद्यापीठाच्या 

एम्. फील परीके्षसाठी सादर केलेला िोध शनबधं. नोव्हेंबर १९८८) 
८. सातारचा प्रसह : श्री. राघव शिविीकर 
९. साता उत्तराची कहािी : प्रा. र्. प्र. प्रधान. 
 
        –          : 
१०. ‘संघषग’ : भाई उद्धवराव पाटील र्ौरवाकं ९ ऑक्टोबर १९८३ : संपादक प्रा. बा. ह. कल्यािकर. 
११. भाई उद्धवराव पाटील शविषेाकं : ४ माचग १९८९ संपादक सवगश्री स रेि पाटील, स रेि तापशडया 

आशि एम्. डी. देखम ख 



 
            

१२. भाई उद्धवराव पाटील स्मृती शविषेाकं २००१ : दै. संघषग समाजवादाचा शद. १२ ज लै २००१. 
संपादक श्री. व्यंकटेि हंशबरे. 

१३. उद्धवराव पाटील शवद्यालय, औरंर्ाबाद स्मरशिक वषग २ रे : म ख्याध्यापक श्री. शदनकर भ. घ ले. 
१४. नरप्रसर्राव काटीकर र्ौरशवका, उस्मानाबाद. 
 
                :  
१५. साप्ताशहक ‘राष्ट्रवीर’ बेळर्ावं शद. ५ ऑक्टोबर व १२ ऑक्टोबर १९८३. 
१६. दै. महाराष्ट्रटाईम्स, म ंबई शद. १० ऑक्टोबर १९८३. 
१७. दै. मराठवाडा, औरंर्ाबाद शद. ९,१० ऑक्टोबर १९८३ आशि ३० ऑक्टोबर १९९५. संपादक अनंत 

भालेराव. 
१८. दै. लोकमत, औरंर्ाबाद : शद. ९, १० ऑक्टोबर १९८३, शद. १९ ऑक्टोबर १९८३, आशि ३० 

जानेवारी २००१ संपादक राजेंद्र दडा. 
१९. दै. सत्यवादी, कोल्हापूर शद. २ शडसेंबर १९६७. संपादक बाळासाहेब आ. पाटील 
२०. दै. अप्रजठा, औरंर्ाबाद शद. ९ ऑक्टोबर १९८३. संपादक श्री. अ. द. पोतनीस 
२१. दै. प्रजावािी, नादेंड-परभिी शद. ८ ऑक्टोबर १९८३ संपादक श्री. स धाकर डोईफोडे 
२२. दै. संघषग समाजवादाचा शद. १२ ज लै १९८७ संपादक व्यकंटेि हंशबरे 
२३. दै. कृषीवल, रायर्ड शद. २६ शडसेंबर १९९९. 
२४. दै. ‘एकमत’ शद. १९ जून १९९४ मधील ‘क्षि एकप रे दादाचंा’ हा स रेि तापशडयाचंा लेख. 
२५. ‘मध्यमा’ शद. १३ मे १९९२. 
 
            : 
२६. बँकेच्या साशनध्यात उद्धवरावजी : सवगश्री राजाभाऊ क लकिी, रमेि घ टे आशि व्ही. एस्. माळी 
२७. ‘माझी आई’ : सौ. स लभा (सई) देिम ख 
२८. मला शदसलेले भाई उद्धवराव पाटील आशि प्रज्ावतं उद्धवराव : श्री. द. ब. पाटील  
२९. एक अमोघ कतगत्वाचा उद् र्ाता : कै. भाई उद्धवरावजी पाटील : श्री. अमर मध करराव देिम ख 
 
        :         
श्री. अंबादास कृ. पाटील (बािी), सौ. मनूबाई फरताडे, सवगश्री स रेंद्र ज्ानेश्वर पाटील, आत्माराम ज्ानेश्वर 
पाटील आशि अंबादास िकंरराव पाटील (सारे इले ता बािी), श्रीमती िारदाबाई उ. पाटील, सवगश्री 
धनंजय उद्धवराव पाटील, श्री. एम्. डी. देिम ख, झ ंबरलाल तापडीया, स रेि पाटील, शवष्ट्ि ू िकंर 
धाबेकर, शिवाजीराव नलावडे, शिवाजीराव साळ ंखे, ॲड. अशवनाि देिम ख (सारे उस्मानाबाद) तसेच प्रा. 
एस. ए पाटील, प्रा. एल्. एम्. तायडे, प्रा. टी. एस्. मोरे, ज्ानेश्वर पाटील कासारवाडीकर, प्रा. पी. एन्. 
इंर्ळे गं्रथपाल आशि प्राचायग डॉ. चंद्रकातं मोरे (सवग बािी), र् रुवयग श्री. रामचदं्र रे्. प्रिदे (त ळजापूर). 
 
 

* 



 
            

महाराष्ट्र राज्य सानहत्य आनि सांस्कृती मांडळाची प्रकाििे 
 
१) महाराष्ट्राचा इशतहास प्रार्शैतहाशसक महाराष्ट्र 

(खंड पशहला भार्-१) 
िा.ं भा. देव रु. १२७/- 

२) महाराष्ट्राचा इशतहास (मध्यय र्ीन कालखंड 
भार्-१) 

संपादक र्ो. त्र्यं क लकिी रु. १४५/- 

३) मध्यय र्ीन महाराष्ट्र (सामाशजक आशि 
सासं्कृशतक जीवन) 

प्रा. म. श्री. माटे रु. ७५/- 

४) समाजिास्त्रीय शवचारातील प्रम ख प्रवाह (भार् 
पशहला) 

अन वादक हेमकातं बळक ं दी  रु. २९५/- 

५) प्रासाद मंडन डॉ. र. प . क लकिी रु. ११४/- 
६) शिल्पप्रकाि डॉ. र. प . क लकिी रु. १६७/- 
७) एक होता र्धंवग डॉ. राम म्हैसाळकर रु. ९३/- 
८) र्जाआडच्या कशवता श्री. उत्तम काबंळे रु. ३०/- 
९) प. जवाहरलाल नेहरू व्यक्ती आशि कायग संपादक. बा. ह. कल्यािकर रु. १४०/- 
१०) भारताचा स्वातंत्र्यलढा डॉ. वा. ना. क बेर रु. १०९/- 
११) मराठी वाङ् मयकोि खंड-४ समन्वय सपंादक डॉ. शवजया 

राजाध्यक्ष 
रु. ३२०/- 

१२) दादासाहेब र्ाडकवाड काल आशि कतृगत्व संपादक मंडळ रु. ६०/- 
१३) भारतातील आशदवासी विं प्रा. शव. श्री. क लकिी रु. १२५/- 
१४) खानदेिातील कृषक जीवन डॉ. रमेि सूयगविंी रु. ६०/- 
१५) चशरयाशपटक डॉ. िषेराव मेश्राम रु. ३३/- 
१६) शचरकालीन शसरॅशमक्स डॉ. प्रकाि दळवी रु. ४५/- 
१७) छत्रपती शिवाजी महाराज श्री. प्र. न. देिपाडें रु. ४८/- 
१८) सवगज् चक्रधर प्रा. प रुषोत्तम नार्प रे रु. ३७/- 
१९) संत जनाबाई डॉ. स हाशसनी इलेकर रु. ५०/- 
२०) मराठ्याचंी प्रिासन व्यवस्था सौ. शवजया क लकिी रु. १४५/- 
२१) लैं शर्क नीती आशि समाज श्रीमती िक ं तला क्षीरसार्र रु. १४५/- 
२२) मराठी वाङ् मयकोि खंड द सरा भार्-१ डॉ. र्ो. म. क लकिी रु. १३०/- 
२३) महाराष्ट्रातील वन्य प्रािी (शद्वतीय आवृत्ती) सौ. िलेैजा रॉबटग ग्रब रु. १०५/- 
२४) मािसाचा मेंदू व त्याचे कायग (शद्वतीय आवृत्ती) डॉ. म. र्. र्ोर्टे रु. १०५/- 
२५) संत रोशहदास (शद्वतीय आवतृ्ती) श्री. मा. आ कारंडे रु. १५०/- 

२६) सृष्टीज्ान आकािदिगन ॲटलास (शद्वतीय प्रा. र्ो. रा. पराजंपे रु. ११९/- 



 
            

आवृत्ती) 
२७) ज्ानेश्वरीची प्रस्तावना ज्ानेश्वरीतील मराठी 

भाषेचे व्याकरि (शद्वतीय आवृत्ती) 
डॉ. सं. र्ो. त ळप ळे  रु. ९०/ 

२८) सत्यिोधक समाजाचा इशतहास (शद्वतीय 
आवृत्ती) 

श्री. महेि जोिी रु. ६०/- 

२९) आरोग्य आशि आहार िास्त्र (तृतीय आवृत्ती) प्रा. िातंा केळकर रु. ८०/- 
३०) अस्पृश्याचंा लष्ट्करी पेिा (तृतीय आवृत्ती) श्री. चारं्देव भ. खैरमोडे रु. ४०/- 
३१) त रंुर्ातील पते्र (शद्वतीय आवतृ्ती) अन वाद श्री. द्वा. भ. कर्थिक रु. ५५/- 
३२) भारतीय म सलमानाचंा राजकीय इशतहास 

(शद्वतीय आवृत्ती) 
श्रीमती कमल पाध्ये रु. २४२/- 

३३) साशहत्य - शसद्धान्त (शद्वतीय आवृत्ती) अन वाद डॉ. स. र्. मालि े रु. १८६/- 
    
                                          /          
सवग िासकीय गं्रथ भाडंार  
म ंबई/प िे/नार्पूर/औरंर्ाबाद व महाराष्ट्रातील प्रम ख 
गं्रथशवके्रते 

सशचव, 
महाराष्ट्र राज्य साशहत्य आशि संस्कृती मंडळ, 
म ंबई मराठी गं्रथसंग्रहालय इमारत,  
शतसरा मजला, दादर (पूवग), 
म ंबई - ४०० ०१४ 
दूरध्वनी-२४१४४०२१, २४१४६००५ 

 
 



 
            

महाराष्ट्र राज्य सानहत्य आनि सांस्कृती मांडळ, मुांबई 
 

                                                         
 

१) एस. एम. जोिी श्री. र्. प्र. प्रधान रु. ४०/- 
२) साने र् रुजी श्री. राजा मंर्ळवढेेकर रु. ४०/- 
३) दादा धमाशधकारी श्रीमती तारा धमाशधकारी रु. ४०/- 
४) क्राशंतप्रसह नाना पाटील श्री. भारत पाटिकर रु. ४०/- 
५) डॉ. शवठ्ठलराव शवखेपाटील श्री. शिवाजी सावतं रु. ३५/- 
६) िकंरराव शकलोस्कर श्रीमती िातंा शकलोस्कर रु. ४०/- 
७) मामासाहेब जर्दाळे श्री. व. न. इंर्ळे रु. ४५/- 
८) तंट्या शभल्ल श्री. बाबा भाडं रु. ४५/- 
९) यिवतंराव चव्हाि श्री. शवठ्ठलराव पाटील रु. ४०/- 
१०) दादासाहेब फाळके श्री. बापू वाटव े रु. ३५/- 
११) ताराबाई प्रिदे श्री. इदं्रशजत भालेराव रु. २५/- 
१२) तेजस्स्वनी अशहल्याबाई होळकर सौ. शवजया जहार्ीरदार रु. ४५/- 
१३) तकग तीथग लक्ष्मििास्त्री जोिी डॉ. अरंुधती खंडकर रु. ४०/- 
१४) स्वातंत्र्यवीर सावरकर श्री. स धाकर देिपाडें रु. ४०/- 
                                          /          
सवग िासकीय गं्रथ भाडंार  
म ंबई/प िे/नार्पूर/औरंर्ाबाद व महाराष्ट्रातील 
प्रम ख गं्रथशवके्रते 

सशचव, 
महाराष्ट्र राज्य साशहत्य आशि संस्कृती मंडळ, 
म ंबई मराठी गं्रथसंग्रहालय इमारत,  
शतसरा मजला, दादर (पूवग), 
म ंबई - ४०० ०१४ 
दूरध्वनी-२४१४४०२१, २४१४६००५ 

 
 



 
            

 

                                   
हल्लीच्या उस्मानाबाद शजल्ह्यातील जवळे (द माला) या खेड्यात 

वारकरी पंथाच्या ितेकरी क ट ंबात जन्म. कमगवीर डॉ. मामासाहेब जर्दाळे 
(बािी) आशि कमगवीर डॉ. भाऊराव पाटील याचं्या ससं्थातून ‘कमवा व 
शिका’ योजनेत श्रम करून स्वावलंबनाने शिक्षि. कमगवीर मामाचं्या 
संस्थेच्या शवशवध महाशवद्यालयातं दहा वष ेइंग्रजीचे प्राध्यापक आशि चोवीस 
वष े प्राचायग. प्राचायग संघटनेच्या वार्थषक पशरषदातं सशक्रय सहभार्. 
ऑस्स्रयातील आंतरराष्ट्रीय कीतीच्या साल्झबर्ग सेशमनारमध्ये फेलो म्हिनू 
शनवड व सहभार् (१९८८). तसेच १९९२ साली आशियायी म क्त 
शवद्यापीठाच्या सेऊल (साऊथ कोशरया) येथे भरलेल्या वार्थषक पशरषदेत 
सहभार्. ‘शनबधंवाचन’ या परदेि प्रवासविगनपर प स्तकाचें लेखन चालू. 

 
लेखन आशि पत्रकाशरतेची शवद्याथीदिपेासून आवड. शवद्यार्थथदिते ‘समता’ हस्तशलशखताचे 

संपादक. सातारा येथे महाशवद्ययीन काळात सातारात ‘शद शिवाजीयन’ या चशक्रम शद्रत अशनयतकाशलकाचे 
संपादक. प्राध्यापक-प्राचायग म्हिून काम करताना बािीला ‘जीवनसंग्राम’ आशि ‘सूयगदिगन’ साप्ताशहकाचे 
संपादक. 
 

‘अशभरुची’ (म बंई), ‘वीिा’(म ंबई),‘स दिगन’(प िे) आशि ‘रुद्रवािी’ (प िे) मधून कथालेखन. 
महाशवद्यालयीन शवद्यार्थथदिते ‘शिक्षि र्ंरे्चा भर्ीरथ’ ही कमगवीर डॉ. भाऊराव पाटील याचं्या 
जीवनकायावरील प स्स्तका प्रकाशित. ‘तपस्या’ हा कमगवीर डॉ. मामासाहेब जर्दाळे याचं्या जीवनावरील 
चशरत्रगं्रथ. ‘पेरिी’ हा शवशवध कवींच्या कशवताचंा कशवतासंग्रह सपंाशदत. ‘अमृतक ं भ’ हा कमगवीर 
मामाचं्यावरील शवशवध लेखकाचंा लेखसंग्रह सपंाशदत. मथयू अरनोल्ड याचं्या ‘सोहराब अँड रूस्तम’ या 
काव्यगं्रथाच्या संपादनात सहभार्. ‘शद आटग ऑफ इफेस्क्टव रीप्रडर् अँड रायप्रटर्’ या इंग्रजी गं्रथाच्या 
संपादनात प्रम ख सहभार्. 
 

‘दशरद्री नारायि’ ही ग्रामीि जीवनावरील कादंबरी (२००१). सदर कादंबरीस शिवशर्शरजा 
प्रशतष्ठान, क डूगवाडीचा ‘कै. सदाशिव नारायि कदम र् रुजी वाङ् मय प रस्कार’ प्राप्त. तसेच महाराष्ट्र 
साशहत्य पशरषद, प िे याचं्याकडून २००१ मधील उत्कृष्ट कादंबरी म्हिून वा. म. जोिी प रस्कार प्राप्त. 
ग्रामीि भार्ातील शवद्याथयांसाठी, शिक्षकासंाठी ‘इंग्रजी भाषेतील काळ’ आशि ‘इंग्रजी भाषा शिक्षक’ ही 
प स्तके प्रकाशित. महाराष्ट्र राज्य साशहत्य आशि संस्कृती मंडळ, म ंबईतफे महाराष्ट्राचे शिल्पकार योजनेत 
‘शिक्षि पढंरीचा वारकरी’ कमगवीर डॉ. मामासाहेब जर्दाळे हा चशरत्रगं्रथ ज लै २००२ मध्ये प्रकाशित. 
 

व्हनाक्यलूर सातवीच्या परीके्षत शजल्ह्यात प्रथम (१९५२). त्या प्रीत्यथग र्ावकऱयाकंडून र्ौरव. 
सातारा येथील छत्रपती शिवाजी कॉलेजात ‘आदिग शवद्याथी’  म्हिून र्ौरव. मराठी साशहत्य मंडळ, 
बािीच्या रौप्य महोत्सवी वषात ‘मतृ्य जंय’कार श्री. शिवाजी सावतं याचं्या हस्ते शिक्षि आशि साशहत्य 
के्षत्रातील उत्कृष्ट कामशर्रीबद्दल र्ौरव (१९९०). बािीतील ‘कवी काशलदास मंडळ’ या संस्थेतफे प्रा. डॉ. 
शनमगलक मार याचें हस्ते शद. ६-७-०३ रोजी ‘मेघदूत’ प रस्कार प्रदान. सेवा शनवृत्तीच्या काळात वाचन लेखन 
आशि भाषि ह्या वाक यज्ात दंर्. 


