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यर पुस्तकरत व्यक्त केलेली मते स्वतः लेखकरची ऄसून यर मतरिंी सरतहत्य अतण 
ससं्कृती मंडळ व महरररष्ट्र िरसन सहमत ऄसेलच, ऄसे नरही. 
“नरनर परिंील नरही एकलर । त्यरच्यर तदमतीलर 
अज ईभर ठेलर । 
 
पोलरदी सघंिंनर लोकरत । 
िकेड्यरने िस्त्रतसद्धी हरतरत ॥ जी... 

 
पकडील कोण नरनरलर । अमच्यर नेत्यरलर 
बरतमी जो देइल नीच आंग्रजरस । 
तदवर नरही ठेवणरर त्यरच्यर वंिरस ॥ जी... 
 
लरथेने ईडवर परिंीलकी । झेलु नकर थुकी । सोडून लरयकी । 
तुम्ही ररजे देिरचे । 
हक्क तमळतरच स्वररज्यरचे । तुम्ही अमचे तन अम्ही तुमचे ॥ जी... 
 
हरकलून देउ गोऱ्यरलर । हररमखोररलर । नीच ररज्यरलर । 
घेउयर परत ररज्य अपुले । 
करयद्यरचे भय अतर कसले । प्रततसरकरर सुरू झरले ॥ जी... 
 
कोण पकडील क्रतंतवीररलर । नरनर परिंलरलर । अमच्यर नेत्यरलर । 
पकडील कोण पळत्यर वरऱ्यरलर । 
धरील कोण जळत्यर ऄग्नीलर । गवसणी कोण घरलील अभरळरलर ॥ जी"... 
 
 
 
भतूमगत (!) िरहीर िकंरररव तनकम यरनंी १९४२ परसून पुढे गरवोगरवी गरजवलेल्यर 

िरतहरीतले एक कवन 

रचना : ग. णद. माडगूळकर 
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णनवेदन 
 

महरररष्ट्ररच्यर ररजकीय, सरमरतजक, िकै्षतणक, अर्थथक, वैचरतरक 
जडणघडणीत ज्यर तदवंगत महनीय, व्यक्तींचर महत्त्वपूणग सहभरग अहे, ऄिर 
व्यक्तींची सरधररणतः िभंर ते सव्वरि ेपरनरचंी सुबोध मररठी भरषेत चतरते्र तलहून ती 
पुस्तकरूपरने प्रकरतित करण्यरचे मंडळरने योतजले अहे. यर चतरत्र गं्रथमरलेतील 
"क्रतंतप्रसह नरनर परिंील : एक ऄखंड क्रतंतकररक"हे चौथे पुस्तक अहे. 
 

"क्रतंीप्रसह" म्हणतरच, नरनर परिंलरचें नरव अपणरसं चिंकन अठवते, 
आतकेच नव्हे तर क्रतंतप्रसह हर िब्द हर जणू करही त्यरचं्यरसरठीच तनमाण झरलेलर 
अहे, ऄसे वरिंरवे आतपत त्यरचे नरते ऄभेद्य अहे. 

 
सरधररणतः १९२८ ते १९७६ यर करळरतील महरररष्ट्ररचे सरमरतजक, ररजकीय 

जीवन समजून घ्यरयचे ऄसेल तर क्रतंतप्रसह नरनर परिंलरचें जीवनचतरत्र समजून 
घ्यरयलर हवे. त्यरचें जीवनचतरत्र म्हणजेच मररठी मरणसरच ंपे्ररणरस्त्रोत अहे. 

 
महरत्मर फुले, ररजषी िरहू अतण डॉ. बरबरसरहेब अबेंडकर यरचं्यर 

महरररष्ट्ररत क्रतंतप्रसह नरनर परिंील हे एक ऐततहरतसक अक्ीत घडलेलं अहे. 
"महरररष्ट्ररच्यर आततहरसरने त्यरनंर घडतवले अतण त्यरनंी महरररष्ट्ररचर आततहरस 
घडतवलर", ऄसे यर चतरत्र गं्रथरचे लेखक डॉ. भररत परिंणकर यरनंी अपल्यर यर 
चतरत्र गं्रथरत सरथग िब्दरत नमूद केले अहे. 

 
आततहरस घडतवणरऱ्यर क्रतंतप्रसह नरनर परिंलरचंर हर चतरत्र गं्रथ मररठी 

मरणसरलर तनतरृत अवडेल, ऄसर मलर तवरॄरस अहे. 
 
 

मंुबइ रा. रां. बोराडे 

८ फेबु्रवररी २००२ ऄध्यक्ष 
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क्राांणतसिंहाांच्या ऐन तारुण्यापयंतचा महाराष्ट्र आणण िंातारा णिल्हा 
 

१९२८-१९३० ते १९७६ पयंत सपूंणग महरररष्ट्ररलर गवसणी घरलणररे एक 
वरदळ मररठी मरणसरचं्यर सरमरतजक, ररजकीय अतण सरसं्कृततक जीवनरमध्ये 
घोंघरवत ररतहले. क्रतंतप्रसह नरनर परिंील हे यर वरदळरचे नरव. सरधी सुती लंुगी, 
सुती नेहरू ििंग अतण तधप्परड िरीरयष्टी यर वैतिष्ट््रनंर घेउन त्यरचें व्यतक्तमत्त्व 
मररठी मरणसरचं्यर समुद्ररत मरिरसररखे तवहरर करीत ररतहले. िडू्ड ठोकल्यरतिवरय 
त्यरनंी कधीच भरषणरलर सुरुवरत केली नरही. भरषण सुरू झरल्यरवर ऐकणरऱ्यरलर 
भोवतरलच्यर वरस्तवरचे भरनच ररहू नये आतके सततच मंत्रमुग्ध केले. त्यरचं्यरच 
भरषणरलर तस्त्रयर, पुरुष, तरुण-तरुणी, मुली-मुले ५-१० गरवरमंधून बैलगरड्यर 
जुंपून अलेले ईभ्यर महरररष्ट्ररने ऄनुभवले. तीन-तीन तरस चरललेले भरषण सपंले 
तरी ऄजून चरलूच ररहरवे ऄिी अस जनतेलर त्यरचं्यर भरषणरतवषयी नेहमीच 
लरगरयची. 

 
महरररष्ट्ररतल्यर गरवरगरवरने नरनर परिंलरनंर ऄंगरखरदं्यरवर वरगवले. त्यरनंर 

वरद्य-सगंीतरच्यर, लेतझमरच्यर, बैलरचं्यर घंुगररचं्यर तरलरत तमरवणकुींमधून तमरवले. 
हजररो कुिंुंबरनंी त्यरनंर भरजी-भरकरी-तपठलं जेवरयलर घरतले. िकेडो कुिंुंबरनंी 
त्यरनंर घरच्यरप्रमरणे अपल्यर घररमंध्ये सरमरवनू घेतले. त्यरचें तवचरर हजररो बरल 
मनरवंर, तरुण मनरवंर ससं्करर करीत गेले. यर ससं्करररतूनच िकेडो करयगकते 
तयरर झरले. जीवरवर ईदरर होउन स्वरतंत्र्यरसरठी लढणररे ऄनेक तरुण क्रतंतवीर 
त्यरचं्यर तवचरररचं्यर प्रभरवरने घडत गेले. ररबणरऱ्यर जनतेच्यर कुिीतून तनपजलेले 
िकेडो ऄधगतितक्षत ितेकरी-मजूर करयगकते त्यरचं्यर ससं्करररनंर ईररिी कविंरळून 
गरवरगरवरनंर घडवीत गेले. चळवळीची कें दे्र ऄसलेली गरवे ईभररत गेले. 

 
पुस्तके वरचण्यरबरोबर जीवन कसे वरचरयचे यरची िरळर क्रतंतप्रसह नरनर 

परिंलरनंी ४७-४८ वष ेसलगपणे चरलवली. ऄनेक चढईतरर त्यरचं्यर जीवनरतअले. 
व्यतक्तगत जीवनरतही ऄनेक अघरत झेलरव े लरगले. अपले म्हणवणरऱ्यर 
मरणसरकंडून जखमर सहन कररव्यर लरगल्यर. क्रतंतप्रसहरच्यर चेहऱ्यरवर दुःख कधी 
तदसले नरही. स्वतःच्यर दुःखरवंरही तवनोद करीत, जनतेच्यर दुःखरचंी ईकलही 
तवनोदरने घडवत त्यरनंी क्रतंतकररी तवचररच पेरलर. अिर पेरली. तनररिर कधीच 
पेरली नरही. महरत्मर फुले, ररजषी िरहू अतण डॉ. बरबरसरहेब अंबेडकररचं्यर 
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महरररष्ट्ररमध्ये हे एक अगळे ऐततहरतसक ऄतक्त घडले. महरररष्ट्ररच्यर आततहरसरने 
त्यरनंर घडवले अतण त्यरनंी महरररष्ट्ररचर आततहरस घडवलर. 

 
महरत्मर जोतीबर फुले यरनंी अपली बहुतरिं करव्यरचनर ‘ऄखंड’ यरस्वरूपरत 

केली. तवद्रोही सतं तुकरररमरचं्यर ‘ऄभगं’ करव्यरचनेचर महरन वररसर सरगंत 
जोतीबरनंी ‘ऄखंड’ तलतहले. ३ ऑगष्ट १९०० रोजी वरळवे तरलुक्यरतील यडे मचच्छंद्र 
यर खेड्यरत जन्मरलर अलेल्यर नरनर परिंलरनंी ‘ऄखंड’ क्रतंतकररी जीवन जगून 
तवद्रोही सतं तुकरररम अतण महरत्मर फुले यरचंी परंपरर अधुतनक करळरत पुढे नेली. 
तत्करलीन सरतररर तजल्यरची क्रतंतकररी परंपरर ईज् ज्वल केली. १५ ऑगष्ट १९४७ 
नंतर ‘ितेकरी करमगरर पक्ष’, ‘करमगरर तकसरन पक्ष’ अतण ‘कम्युतनस्िं पक्ष’ ऄसर 
प्रवरस करून अंतरररष्ट्रीय क्रतंतकररी परंपरेिी नरते जोडले. देिी 
क्रतंतकररकत्वरलर धक् कर न लरवतर अतंरररष्ट्रीय क्रतंतकररक तवचरररचंर चस्वकरर 
केलर. ऄिर क्रतंतप्रसह नरनर परिंील यरचंर जन्म ज्यर करळरत झरलर त्यर करळरत 
त्यरचं्यरवर ससं्करर करणररर महरररष्ट्र अतण सरतररर तजल्हर कोणत्यर सरमरतजक, 
ररजकीय अतण अर्थथक ऄवस्थेत होतर हे समजून घेणे महत्त्वरचे अहे. 

 
महरत्मर फुलें च्यर मृत्युनंतर दहर वषांनी नरनर परिंलरचंर जन्म झरलर. ररजषी 

िरहुमहरररजरनंी ब्ररह्मण, प्रभ,ु पररिी, िणेवी ऄिर पुढररलेल्यर जरत-धमग तवभरगरचं्यर 
लोकरनंर वगळून आतर सवांसरठी ररखीव जरगर ठेवण्यरचर जगरच्यर परतळीवर 
महत्त्वरचर ठरणररर ऐततहरतसक तनणगय घेतलर तो क्रतंतप्रसहरच्यर जन्मरनंतर दोनच 
वषांनी म्हणजे १९०२ सरली. नरनर परिंील ऐन तररुण्यरच्यर ईंबरठ्यरवर ऄसतरनर, 
१९१९ ते १९२१ यर करळरत, सरतररर तजल्यरतील कूळ ितेकरी अतण बलुतेदरररचंर 
सयुंक्त सपं अतण सघंषग ग्ररमीण भरगरतील पतरवतगनरची वरिं ईजळून गेलर. १९१० 
सरलरपरसून पुढे सरतररर तजल्यरत सत्यिोधक तमरिरचें कसदरर पीक ईभररून येउ 
लरगले. लहरन-थोररवंर ससं्करर करू लरगले. मुकंुदररव परिंील, रॅीपतररव प्रिदे, 
तदनकरररव जवळकर ऄिर सत्यिोधक ब्ररह्मणेतर म्होरक्यरनंी करढलेली 
तनयतकरतलके यरच करळरत प्रसरतरत होत होती. त्यरचबरोबर महरत्मर गरधंींसररखे 
बहुजन स्त्री-पुरुषरपंयंत पोहोचणररे धोरणी नेतृत्व ररष्ट्रीय काँगे्रसमध्ये ईगम 
परवण्यरच्यर करळरत क्रतंतप्रसह २०-३० वषांचे होते. 
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समजरयलर लरगल्यरपरसून नरनरचं्यर मनरवर कोणते ससं्करर झरले हे फरर 
महत्त्वरचे अहे. कररण त्यरतूनच त्यरचंी मनोभतूमकर प्ररमुख्यरने ठरत गेली. हे ससं्करर 
वेगवगेळ्यर ऄंगरनी घडतरत. भोवतरलची सरमरतजक-अर्थथक पतरचस्थती अपोअपच 
पतरणरम करीत ऄसते. समरजरतल्यर सरमरतजक, सरसं्कृततक अतण ररजकीय 
सघंिंनर जरणीवपूवगक पतरणरम घडवीत ऄसतरत. पतरसररच्यर अतण घररच्यर 
ऐततहरतसक परंपररसुद्धर मने घडवीत ऄसतरत. क्रतंतप्रसहरचें चतरत्र अतण चरतरत्र्य 
यरच प्रतक्येतून घडत गेले. 
 
त्यावेळच्या महाराष्ट्राची िंामाणिक-आर्थथक रचना 
 

त्यर वेळचर महरररष्ट्र जरतीय ईतरंडीतून होणरऱ्यर तपळणुकीने गरजंलेलर 
होतर. मंुबइसररखे िहर तवकतसत होत होते. कररखरनदररी नरवरची नवीनच 
भरडंवली गोष्ट ईदयरलर अली होती. देिरलर गुलरम करणरऱ्यर आंग्रजरनंी आथे 
कररखरनदररी अतण भरडंवलिरही अयरत करून लरदली होती. तरीसुद्धर 
महरररष्ट्ररतील नव्वद िंक्क्यरपेंक्षर जरस्त जनतर ग्ररमीण भरगरतच ररहत होती. 
ब्ररह्मण, स्वतःलर ईच् चकुलीन समजणररे मररठे, ितेकरी मररठे प्रकवर कुणबी-
कुरवरडी, मरळी, धनगर, सुतरर, लोहरर, प्रिपी, कोष्टी, भोइ, सोनरर, कंुभरर, परीिं, 
न्हरवी, तघसरडी, कोळी ऄिर स्पशृ्य बलुतेदरर जरती अतण तळरलर महरर, मरगं, 
चरभंरर, ढोर ऄिर ऄस्पृश्य जरती यर िोषणरच्यर ईतरंडीत समरज बरंधलेलर होतर. 
ब्ररह्मण्यवरदी धमाने घरलून तदलेले नीतततनयम परळण्यरची सक्ती सरवगतत्रक होती. 
जरततव्यवस्थेचे तनयम मोडले तर वरळीत िंरकले जरत होते. म्हणजेच सरमरतजक 
व्यवहरररपरसून तोडून एकिें परडले जरत होते. जगणे कठीण केले जरत होते. 
मंुबइलर जरउन तगरण्यर-कररखरन्यरत, रेल्वेत करमगरर होणे हर यर तपळणुकीतून 
करही प्रमरणरत बरहेर जरउन जगण्यरचर एक नवर मरगग होतर. 

 
येडे मचच्छंद्र हे क्रतंतप्रसहरचें जन्मगरव. यर गरवरचे तिवरर कृष्ट्णर नदीच्यर 

करठरवर ऄसले तरी हे गरव डोंगररजवळ वसलेले अहे. यर गरवर िजेररीच ‘मचच्छंद्र 
गड’ नरवरचर तकल् लर अहे. नरथ पथंरतील मचच्छंद्रनरथरचें ठरणेसुद्धर यर तकल्ल्यरवर 
अहे. महरररष्ट्ररत जरततव्यवस्थेतवरोधी जे प्रवरह झरले त्यरतलरच नरथ पंथ होतर हे 
यर तठकरणी लक्षरत घेतले परतहजे. गरवरचे नरवसुद्धर मचच्छंद्रनरथरचंर समरवेि 
करणररे अहे. क्रतंतप्रसह ऄनेक वेळर ‘येडे’ यर नरवरवरून स्वतःच्यर भरषणरत तवनोद 
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करीत ऄसत. "मी येड्यरचर"एवढे म्हणण्यरतूनही सपूंणग समुदरयरलर हसू फुिंत ऄसे. 
आतर गरवरपं्रमरणेच यरही गरवरची मरणसे, त्यर करळी ितेरतून, येणरऱ्यर ईत्पन्नरवर 
ससंरर चरलत नरही म्हणून मंुबइलर मजुरी कररयलर जरत ऄसत. कृष्ट्णर नदी जरी 
जवळ ऄसली तरी ततचे परणी ितेी बरगरयतीखरली अणरयलर ईपयोगी पडत नव्हते. 
१९६७-१९७१ परसून पुढेच ईपसरप्रसचन योजनरमुंळे यर पतरसररतील ितेीलर 
बररमरही परणी तमळू लरगले. क्रतंतप्रसहरचं्यर अडनरवरत ‘परिंील’ ऄसले तरी त्यरचंर 
जन्म कष्टकरी ितेकरी कुिंुंबरत झरलर होतर. सवग कुिंुंब ितेरवर ररबून ितेी करते 
ऄिी चस्थती होती. ब्ररह्मणी व्यवस्थर ऄिर सवग अडनरव-परिंलरनंर कुणबी-
कुरवरडीच म्हणत होती. १८८१ च्यर बॉम्बे पे्रतसडेंसीच्यर गझेॅतिंयरमध्ये सरतररर 
तजल्यरची लोकसखं्यर १०,६२,३५० होती अतण कुणबी समरजरची सखं्यर 
५,८३,५६९ होती ऄसे नमूद केले अहे. म्हणजेच हर समरज ५४·९ िंक् के एवढर होतर. 
१८८१ च्यर गझेॅिंमधे ‘मररठर’ म्हणून वगेळी जरत नमूद नरही. अज सरतररर तजल्यरत 
स्वतःलर कुणबी म्हणवणररे कुणीच सरपडणरर नरही! आनरमदरर घररतील तवद्रोही 
सतं तुकरररमरपरसून ते छत्रपती तिवरजीमहरररज अतण ररजषी िरहूमहरररजरपंयंत 
सवांनर िदू्र अतण कुणबी सबंोधण्यरचर आततहरस अहेच!! थोडक्यरत क्रतंतप्रसह 
ररबणरऱ्यर वगग-जरतीत जन्मले होते अतण त्यर करळरत यर जरतीलर िदू्रच समजले 
जरत होते. 

 
त्यर वेळच्यर दतक्षण महरररष्ट्ररच्यर कोणत्यरही गरवरमध्ये तीन प्रकररच्यर 

ितेकरी जरती होत्यर. कुणबी( मररठर), कुणबी (मरळी) अतण धनगर. ईतरंडीच्यर 
क्मरने पुढे सवग स्पशृ्य बलुतेदरर जरती होत्यर. ईतरंडीच्यर तळरची ऄस्पशृ्य बलुतेदरर 
जरती होत्यर. ब्ररह्मण ईतरंडीत सवांच्यर वर अतण सवांच्यर डोक्यरवर बसलेले होते. 
ईच् च कुलीन मररठर समजणररे देसरइ, देिमुख ऄसेच सवांच्यर डोक्यरवर बसून 
िोषण करीत होते. पण जरतीय ईतरंडीत ते ब्ररह्मणरपेंक्षर खरलच्यर स्थरनरवर होते. 
ब्ररह्मण अतण सरंजरमदरर मररठे सोडून सवग जनतर िररीतरक कष्ट केल्यरतिवरय 
ज्यरनंर जगतरच येणरर नरही ऄिर पतरचस्थतीत होती. स्वतःलर ईच् च कुलीन 
समजणरऱ्यर मररठ्यरमंध्येसुद्धर फक् त १·७ िंक् के कुिंुंबे खंड वसूल करणररी होती 
म्हणजेच सरंजरमदरर होती! त्यरचं्यरमध्ये ६३·८ कुिंुंबे स्वतः ितेी कसणररी अतण 
२२·७ कुिंुंबे ितेमजरू होती. १९११ सरली झरलेल्यर परहणीत ऄिी नोंद अहे. 
कुणब्यरमंध्ये ऄथातच एकही कुिंुंब खंड घेणररे म्हणजेच सरंजमरदरर नव्हते. 
त्यरचं्यरत ६१·६ िंक् के स्वतः ितेी कसणररी अतण २९·३ िंक् के ितेमजूर कुिंुंबे होती. 
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यर ईलिं तचत्परवन (कोकणस्थ) ब्ररह्मणरमंध्ये २०·५ िंक् के सरंजरमदरर, २५·६ िंक् के 
स्वतः ितेी कसणररे ितेकरी होते! देिस्थ ब्ररह्मणरंमध्ये हे प्रमरण २०·८ अतण २३·१ 
तर गौड सररस्वतरमंध्ये २१·० अतण १७·१ िंक् के ऄसे होते! यर ततन्ही जरतींमधे 
ितेमजुरी करणररे कुिंुंब एकही नव्हते!! ईरलेली कुिंुंबे ितेी सोडून आतर 
व्यवसरयरत होती. आतर सवग बलुतेदरर जरतींमधील ऄधी कुिंुंबे स्वतःच्यर कष्टरने ितेी 
करणररी अतण ऄधी ितेमजुरी करणररी होती. जरतींचर नेमलेलर व्यवसरय तर ती 
करीतच होती. जरतीय ईतरंडीबरहेर ऄसलेल्यर भरिं, तचत्रकथी, गोंधळी, गोपरळ, 
गोसरवी, जगंम, कोल्हरिंी, जोिी, ईचले, वैदू, वरसुदेव यर समरजगिंरनंर तर 
१८८१-८४ च्यर गझेॅिंमधे ‘तभकररी’ ऄसेच गणले अहे. त्यरनंर जमीन ऄसण्यरचर 
प्रश्नच नव्हतर अतण ते भिंके जीवन जगत होते त्यरमुळे त्यरचं्यरपैकी कुणी ितेमजरू 
ऄसण्यरचर प्रश्न ईद भवतच नव्हतर. अतदवरसी जमरतीही जरतीय ईतरंडीच्यर बरहेर 
समजल्यर जरत ऄसल्यरमुळे त्यरचंर प्रश्न वगेळरच होतर. त्यरचं्यरवरच्यर ऄन्यरयरचंी 
तऱ्हर वगेळीच होती. 

 
क्रतंतप्रसहरचे जन्मगरव, ऄजोळ वगैरे पतरसररतील गरवरंमध्ये अतदवरसी 

सोडून आतर सवग जरती-जमरतींचे लोक होते. सरंजरमदररी तपळणकू अतण 
ब्ररह्मण्यवरदी जरतीय तपळणूक यर दोन्हींचे ऄनुभव त्यरनंर यर पतरसररत येतच होते. 
त्यरतच ते लहरनरचे मोठे झरले. लहरनपणरपरसून ितेरवर जरउन करम करण्यरचर, 
गुरे चररयलर नेण्यरचर, िणे करढण्यरचर ऄसर सवग ऄनुभव घेत ते तिकले. यर सवग 
ऄनुभवरमंधून त्यरचें मन प्ररथतमकरीत्यर घडत गेले. 

 
त्यर करळरत सरतररर तजल्यरतील ितेीलर करलव्यरने परणी पुरवठर करणररी 

सहर धरणे होती. रेवरी (कोरेगरव), नेर, गोंडोली, मरयणी, तचखली अतण खोडिी 
ऄिी धरणे आंग्रजी ररजविंीने बरधंली होती. त्यरपैकी एकर धरणरची सुरुवरत (रेवरी) 
पेिव्यरचं्यर एकर ऄतधकरऱ्यरने केली होती. यर धरणरपैंकी खोडिी हे कृष्ट्णर नदीवरचे 
धरणच फक्त खरत्रीच्यर परणीपुरवठ्यरचे होते. आतर धरणे कमी परवसरच्यर प्रदेिरतील 
ऄसल्यरमुळे बररमरही अतण खरत्रीचीही ऄसू िकत नव्हती. महरररष्ट्ररमध्ये ऄिी 
करही छोिंी-मोठी धरणे आंग्रजी ररजविंीच्यर करळरत बरधंली गेली. त्यरअधीपरसून 
अडव्यर परिंरची कच् ची अतण दरवषी नव्यरने बरधंरवी लरगणररी धरणे महरररष्ट्ररभर 
होती. ती स्थरतनक लोकच सरमुदरतयक प्रयत्नरतून बरधंीत अतण सवग तनयोजन 
करीत. खोडिी धरणरचर ‘कृष्ट्णर करलवर’ क्रतंतप्रसहरच्यर येडे मचच्छंद्र गरवरजवळून 
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जरतो. यर करलव्यरखरली त्यरही करळरत तभजणरऱ्यर जतमनींमध्ये बररमरही ितेी 
ईत्पन्न घेतर येत होते. ऄसे खरत्रीचे परणी बररमरही रीतीने ितेीलर तमळरल्यरवर करय 
तवकरस होउ िकतो, समृद्धी येउ िकते तेही बरलवयरपरसून क्रतंतप्रसहरनी पतहले 
ऄनुभवले होते. अपल्यरलर गुलरम कररयलर अलेले आंग्रज जर ऄिी तवकरसरची 
सरधने बरधूं िकतरत तर स्वरतंत्र्य तमळरल्यरवर तकती मोठ्यर प्रमरणरत तवकरस होइल 
ऄिी कल्पनर मनरत येण्यरसरठी हर ऄनुभव तठणगी ठरणररर ऄसू िकत होतर. 

 
मंुबइ प्ररतंरच्यर ज्यर भरगरत सरतररर तजल्हर होतर त्यर सवग मररठी मुलखरत 

१९३१ च्यर जनगणनेतील मरतहतीप्रमरणे सवात जरस्त ितेमजूर होते. त्यर 
खरलोखरल तवदभग अतण मररठवरड्यरत होते. रयतवररी भरगरत हे ितेमजूर जरी 
जमीनदरररचंी जमीन कसून जगत ऄसले तरी त्यरचंी तिी नोंद होउ िकत नव्हती. 
ऄसे लोक सरतररर तजल्यरत ८२ िंक् के होते! दुष्ट्करळरचे भयंकर पतरणरम यर सवांवर 
अतण स्वतःची ितेी स्वतः कसणरऱ्यरवंर होत होते. ब्ररह्मण, ब्ररह्मण जमीनदरर अतण 
मररठर, मरळी, धनगर जमीनदरर यर जरत-वगांनर सोडले तर एकदंर पतरचस्थती 
तवदररक होती. 
 
रािकीय आणण अन्य चळवळींचा पणरिंर 
 

नरनर परिंलरचंर जन्म झरलर त्यर करळरपरसून ते त्यरचं्यर ऐन तररुण्यरत 
पदरपगण करण्यरपयंत महरररष्ट्ररत अतण सरतरर तजल्यरत ऄत्यंत महत्त्वरच्यर 
घडरमोडी घडल्यर. सरतररर तजल्यरतील कूळ-ितेकरी अतण बलुतेदरररचंर 
ऐततहरतसक सघंषग, सत्यिोधक जलिरचंर ईदय अतण भरभररिं अतण सत्यिोधक 
ब्ररह्मणेतर प्रवरहरचंर म. गरधंींच्यर नेतृत्वरखरलील काँगे्रस पक्षरत प्रवेि ऄिर यर घिंनर 
अहे. 

 
‘सरवगजतनक सत्य धमग’ यर पुस्तकरत महरत्मर जोतीररव फुले म्हणतरत: 
 
"...यरवरून यर बळीस्थरनरतील एकंदर िदू्ररदी ऄततिदू्ररसंह तभल् ल, कोळी 

वगैरे सवग लोक तवद्वरन होउन तवचरर करण्यरलरयक होइतोपरवतेो ते सवग सररखे 
एकमय लोक झरल्यरतिवरय (Nation) होउ िकत नरही. ऄसे ऄसतर एक्र ईपऱ्यर 
अयगभिं ब्ररह्मण लोकरनंी नॅिनल काँगे्रस स्थरतपली, तर ततलर कोण तवचररतो?" 
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१९३० सरलरपयंत खरोखरच ब्ररह्मणेतर बहुजन जरती-जमरती काँगे्रसपरसून 
दूर ररतहल्यर होत्यर. त्यर अधी सत्यिोधक समरज, ब्ररह्मणेतर पक्ष, डेक् कन रयत 
ऄसोतसएिन, मररठर ररष्ट्रीय सघं, मररठी लीग, डेक् कन ब्ररह्मणेतर सघं ऄिर 
सघंिंनर १९१७ ते १९२० यर करळरत सघंतिंत झरल्यर होत्यर. सत्यिोधक, ब्ररह्मणेतर 
प्रवरहरची ररष्ट्रीय काँगे्रसपरसूनची फररकत सुरुवरतीपरसूनच होती. १८९५ सरली 
झरलेल्यर काँगे्रस ऄतधवेिनरवर कृष्ट्णररव भरलेकर अतण ररमचदं्र वंदेकर यरसंररख्यर 
सत्यिोधकरचं्यर नेतृत्वरखरली तनदिगने झरली. ऄतधवेिनरसमोर एक मरडंव घरलून 
त्यरच्यर पुढे २४ फूिं ईंचीचर ितेकऱ्यरचर करपडी पुतळर अंदोलकरनंी ईभर केलर. 
त्यरच्यर हरतरत लरल करपडरवर सोनेरी ऄक्षररत तलतहलेल्यर मजकुररत एक सवरल 
केलर. आंग्रजीत तलतहलेल्यर यर मजकुररत प्रश्न होतर, "अमच्यर १९ कोिंींपैकी 
तनदरन एकोणीस लोक तरी अमचे प्रश्न मरडंण्यरसरठी आथे अहेत कर?"मद्ररसमध्ये 
काँगे्रसऄतंगगत ब्ररह्मणेतर तवभरग तरकदीने सघंतिंत झरलर. त्यरतूनच ‘जचस्िंस परिंी’ 
अतण मग ‘द्रतवड मुनेत्र कझगम’ सघंतिंत झरले. अंध्रमध्येसुद्धर ‘जचस्िंम परिंी’ 
सघंतिंत झरली. महरररष्ट्ररत काँगे्रसच्यर बरहेरच ब्ररह्मणेतर सघंतिंत झरले. माँिेंग्य-ू
चेम्सफोडग सुधररणरमुंळे यर दबरव गिंरलर ररजकररणरत हरलचरल वरढवण्यरसरठी 
जरस्त अधरर तयरर झरलर. 

 
मररठर लीगने मररठ्यरसंरठी दहर, प्रलगरयतरसंरठी चरर, जैन समरजरसरठी 

एक, ऄस्पशृ्यरसंरठी चरर अतण आतर मरगरसवगीय जरतींसरठी दहर जरगरचंी मरगणी 
केली होती. आतर ब्ररह्मणेतर सघंिंनरचं्यर वतीने ऄसरच दबरव अणलर होतर. १९२० 
सरली मंुबइ कौचन्सलच्यर घिंनेत सुधररणर करून ररखीव जरगर ठेवण्यरत अल्यर. 
यरमधे ‘मररठर’ यर सदररत मररठ्यरबंरोबरच, कुणबी, मरळी, कोळी, भडंररी, प्रिपी, 
लोहरर, कंुभरर, धनगर, भोइ, बररी, लोहरर, भरवीण आत्यरदी जरतींचर समरवेि 
करण्यरत अलर! यर करळरत ब्ररह्मणेतररमंध्ये ऄनेक वरद झरले. मररठर प्रभतु्वरचर 
प्रश्नही चचेत अलर. पण िवेिंी १२ तडसेंबर १९२० रोजी जेधे मनॅ्िवर सवग नेत्यरचंी 
बैठक होउन ‘डेक् कन ब्ररह्मणेतर सघं’ स्थरपन केलर. यरत सवग ब्ररह्मणेतर जरतींचर 
समरवेि करण्यरत अलर. १४-१५ मे १९२१ रोजी बेळगरवलर मोठी पतरषद होउन 
घिंनरही करयम करण्यरत अली. डी. डी. घोलप यरचं्यर पुढरकरररने यरत दतलतरचंर 
सहभरगही होतर. यरच मरध्यमरतून पुढे कौचन्सलच्यर अतण लोकलबोडाच्यर 
तनवडणकुर लढवण्यरत अल्यर. 

 



 
 अनुक्रमणणका 

नरनर परिंील १७ ते २० वषांचे होत ऄसतरनर महरररष्ट्ररत यर घिंनर घडत 
होत्यर. सरतररर तजल्यरत त्यरच प्रकररच्यर हरलचरली चरलू होत्यर. सरतररर तजल्यरत 
तवकतसत झरलेल्यर सत्यिोधक-ब्ररह्मणेतर तवचरररचं्यर ससं्करररत क्रतंतप्रसह घडत 
होते. ररजकीय के्षत्ररत होणरऱ्यर बदलरचें पतरणरमही त्यरचं्यरवर होत होते. 
काँगे्रसपेक्षर तकती तरी जरस्त प्रमरणरत कष्टकरी जरती-जमरतींच्यर बरजूची भतूमकर 
ब्ररह्मणेतर सघंरचे प्रतततनधी घेत होते. रॅी. नवले यरनंी १६ रुपये चरवडी 
भरणरऱ्यरपंयंत मतदरनरचर हक् क अणून मतदरन जरस्त व्यरपक होण्यरची मरगणी 
केली होती. १९२५ सरली ब्ररह्मणेतर सदस्यरने कुळरचं्यर बरजूचे एक तबल अणले. 
खंड तदलर नरही म्हणून कुळरवर दंड लरदण्यरचर जमीनदरररचर ऄतधकरर करढून 
घेण्यरची मरगणी करणररे हे तबल होते. त्यरचबरोबर १९२३ सरली कोकणरतील खोत 
जमीनदरररकंडून त्ररस झरल्यरमुळे कुळरचं्यर ज्यर समस्यर तयरर झरल्यर होत्यर त्यरवर 
ईपरय करढणररर ठररव सुवे अतण बोले यरनंी कौचन्सलमधे मरडंलर. १९२६ सरली सी. 
के. बोले यरनंी मरडंलेले ‘जोिी तबल’ सवात जरस्त वरदग्रस्त ठरले. ब्ररह्मण जोिरनंर 
ब्ररह्मणेतररचें तवधी करण्यरचे जे करयदेिीर हक् क होते. ते सपंवण्यरची मरगणी यरमधे 
होती. हे तबल िवेिंी कौचन्सलरत मंजूर झरले. पण ‘केसरी’सररख्यर (‘मररठर’, 
‘भरलर’) वतगमरनपत्ररनंी यर तनणगयरवर िंीकर केली. जोिरनंर नुकसरन भरपरइ 
देण्यरची मरगणी केली. सरतरऱ्यरच्यर काँगे्रसचे नेते रॅी. अर. जी. सोमण यरनंी यर 
तबलरलर कडरडून तवरोध केलर. 

 
क्रतंतप्रसह नरनर परिंलरचं्यर व्यतक्तमत्त्वरची घडण होत ऄसतरनर स्पशृ्य 

ब्ररह्मणेतर अतण ऄस्पशृ्य समरज यरचंी ब्ररह्मण्यवरद अतण सनरतनी ब्ररह्मणरतंवरोधी 
अघरडीसुद्धर त्यरचं्यरवर ससं्करर करणररी होती. ‘महररवतन’ हे तत्करलीन महरर 
समरजरलर गुलरमीत ठेवण्यरचे पररंपतरक ब्ररह्मणी सरधन होते. ते रद्द व्हरवे अतण 
जमीन रयतरवर व्हरवी म्हणून रॅी. डी. डी. घोलप यरनंी तबल अणले. भरस्करररव 
जरधव यर प्रमुख ब्ररह्मणेतर प्रतततनधींनी यर तबलरलर परप्रठबर तदलर. नंतर डॉ. 
बरबरसरहेब अबेंडकररनंी हे तबल अणले त्यर वेळेही जतमनदररी पररॄगभमूी ऄसलेले 
नवले हे प्रतततनधी वगळतर सवग ब्ररह्मणेतर प्रतततनधींनी तबलरलर परप्रठबर तदलर. 
तब्रतिंि सरकररने दोन्ही वेळर यर प्रस्तरवरलर तवरोध केलर. यर स्पशृ्य-ऄस्पशृ्य 
ब्ररह्मणेतर अघरडीच्यर दबरवरमुळेच १९२७ सरली सवग सरकररी खरत्यरमंधील 
कररकुनी जरगरमंध्ये मरगरसवगीयरसंरठी (स्पशृ्य अतण ऄस्पृश्य ब्ररह्मणेतररसंरठी) ५० 
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िंक् के जरगर ररखीव ठेवण्यरचर ठररव मंजरू झरलर. पण त्यरची ऄमंलबजरवणी मरत्र 
कधीच नीिं झरली नरही. 

 
यर दोन्ही मरगण्यरपंरठीमरगे ररजषी िरहूमहरररजरचं्यर व्यवहरररची पे्ररणर होती. 

१९०२ सरली ररजषींनी ५० िंक् के ररखीव जरगर ठेवल्यर अतण त्यर तनणगयरची 
करिेंकोर ऄमंलबजरवणी करून घेतली. महरर वतने रयतरवर केली. भरस्करररव 
जरधव अतण आतर ऄनेक प्रतततनधींवर महरत्मर फुलें च्यर सत्यिोधक तवचरररबरोबरच 
ररजषी िरहंूच्यर सरमरतजक क्रतंतकररक व्यवहरररचंरही प्रभरव होतर. ररजषींच्यर 
हुकमरची प्रत्यक्ष ऄंमलबजरवणी झरल्यरमुळे घडलेलर मोठर बदल यर मंडळींच्यर 
ऄनुभवरतलर होतर. कोल्हरपूर ससं्थरनरमध्ये आ.स. १८९४ सरली जनरल 
तडपरिंगमेंिंमध्ये ६० ब्ररह्मण अतण ११ ब्ररह्मणेतर होते. यरच तवभरगरत १९२२ सरली २६ 
ब्ररह्मण अतण ५९ ब्ररह्मणेतर होते! खरजगी तवभरगरत ४६ ब्ररह्मण अतण ७ ब्ररह्मणेतर 
आ.स. १८९४ मध्ये होते तर १९२२ सरली ४३ ब्ररह्मण अतण १०९ ब्ररह्मणेतर ऄसर 
मोठरच बदल घडलर!! तिक्षण के्षत्ररतसुद्धर ऄसरच मोठर बदल घडलर. आ.स. १८९४ 
मध्ये ससं्थरनरतल्यर सवग िरळरमंधे २,५२२ ब्ररह्मण, ८,०८८ ब्ररह्मणेतर अतण २३४ 
ऄस्पशृ्य होते, तर १९२१-२२ मध्ये २,७२२ ब्ररह्मण, २१,०२७ ब्ररह्मणेतर अतण २,१६२ 
ऄस्पशृ्य ऄसर फरक घडून अलर!!!सरतररर तजल्यरत वरढणरऱ्यर नरनर परिंलरचं्यर 
पे्ररणर यर पतरसररतून जन्मरलर येत होत्यर. कमगवीर भरउररव परिंीलसुद्धर महरत्मर 
फुले अतण ररजषी िरहंूची पे्ररणर घेउन सरतररर तजल्यरतच करयग करू लरगले होते. 
पुढे त्यरचंी अतण क्रतंतप्रसहरचंी घतनष्ट मैत्री जमली. यरची पररॄगभमूी १९०२ ते १९२० 
यर करलखंडरत तयरर झरली होती. १९२३ ते १९३० पयंतच्यर करळरत तजल्हर 
लोकलबोडांच्यर थररपयंत ब्ररह्मणेतररचें अव्हरन तयरर झरले होते. १९३० पयंत 
सरतररर, नरतिक अतण सोलरपूर तजल्हर लोकलबोडांमध्ये ब्ररह्मणेतररनंी मोठे बहुमत 
प्रस्थरतपत केले होते. यरच करळरत क्रतंतप्रसह सरमरतजक करयात पदरपगण करून 
हरलचरल करीत होते. यर हरलचरलींिी त्यरचंर सबंधं येत होतर. प्रकबहुनर त्यरचंर 
सहभरगही सुरू झरलर होतर. 

 
१९१९ ते १९२१ यर करळरत झरलेल्यर ऄसहकरतरतेच्यर चळवळीतून म. गरधंी 

हे ररष्ट्रीय काँगे्रसचे देिपरतळीवरील नव े पुढररी म्हणून प्रस्थरतपत झरले. बरळ 
गंगरधर तिंळकरचं्यर प्रभरवरखरली ऄसलेल्यर महरररष्ट्ररतील काँगे्रस पुढरऱ्यरचंर 
गरधंींच्यर नेतृत्वरलर अतण एकंदर तवचररसरणीलर तवरोध होतर. त्यरचं्यर सरमरतजक 
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के्षत्ररतील अतण ररजकीय के्षत्ररतीलही करही प्रततगरमी भतूमकरमुंळे ते गरधंींनर नेते 
मरनरयलर तयरर नव्हते. थोडक्यरत, ऄसे म्हणतर येइल की तिंळकरचें ऄनुयरयी 
सनरतनी ब्ररह्मण्यवरद्यरबंरोबर ऄसलेली त्यरचंी नरळ तोडरयलर तयरर नव्हते. 
ब्ररह्मणेतर ररबणरऱ्यर जनतेने, ऄस्पशृ्य जनतेने अपले प्रतततनधी ररज्य करण्यरसरठी 
परठवरवेत हे यर मंडळींच्यर पचनी पडत नव्हते. महरत्मर गरधंींनी मरत्र यर जनतेपयंत 
पोहोचण्यरची भतूमकर घेतली होती. ब्ररह्मणेतर धुतरणरनंर भेिंरयलर सुरुवरत केली 
होती. १९१८ सरली तवठ्ठल ररमजी प्रिदे यरचं्यर ‘मररठ्यरचंर आततहरस’ यर तवषयरवरील 
भरषणरनंर ते ईपचस्थत ररतहले. १९२४ सरलरपरसून ते ऄण्णरसरहेब लठे्ठ, कमगवीर 
भरउररव परिंील अतण केिवररव जेधे यरनंर त्यर त्यर तठकरणी जरउन भेिंले. यर सवग 
प्रतक्येतून १९३० सरलरपयंत केिवररव जेधे यरचं्यर नेतृत्वरखरली सत्यिोधक-
ब्ररह्मणेतर चळवळीचर एक तवभरग काँगे्रसमधे सरमील झरलर. म. गरधंींच्यर 
नेतृत्वरखरली सत्यरग्रही चळवळीत भरग घेउ लरगलर. क्रतंतप्रसह नरनर परिंील हे यर 
तवभरगरपैकीच एक सत्यिोधक-ब्ररह्मणेतर होते. हजररो लोकरनंर तखळवनू ठेवणररी 
भरषणे सुरु करतरनरछत्रपती तिवरजीमहरररज की जय! महरत्मर गरधंी की जय! ऄिर 
घोषणर देउन िड्डू ठोकरयचे. गरधंींच्यर, खेड्यरपरड्यरतंील ‘सवगसरमरन्य’ स्त्री-पुरुष 
जनतेपयंत स्वरतंत्र्यरचर सदेंि पोहोचवण्यरच्यर धोरणरची ऄमंलबजरवणी 
क्रतंतप्रसहरआंतकी कुणीच केली नसेल. ब्ररह्मणेतर-सत्यिोधक पुढररीपण जरी 
ररष्ट्रीय काँगे्रसमधे सहभरगी झरले तरी त्यरचंी ररबणरऱ्यर ब्ररह्मणेतर जरती-
जमरतींबरोबर ऄसलेली नरळ तुिंली नरही. त्यरमुळेच, ‘अलर छत्रपती मेळर। भिंरनंो 
पळर पळर रे पळर॥’ प्रकवर ‘कुठेही अडवर भिं अलर । ररज्यरचरही तनकरल होइल । 
जरइल नरिरलर’ ऄिी गरणी म्हणणररर छत्रपती मेळर करढणररे जेधे काँगे्रसमध्ये गेले 
अतण स्वरतंत्र्यरनंतर पुन्हर ‘ितेकरी करमगरर पक्ष’ करढून काँगे्रसमधून बरहेर पडले. 
क्रतंतप्रसह नरनर परिंील यरच मरगाने गेले. फरक आतकरच (अतण फररच मोठर) की 
केिवररव जेधे पुन्हर दुसऱ्यरदंर काँगे्रसमधे गेले अतण नरनर परिंील पुढे कम्युतनस्िं 
पक्षरत प्रवेि करून ऄखेरपयंत कष्टकरी चळवळीच्यर क्रतंतकररी प्रवरहरत ररतहले. 

 
क्रतंतप्रसहरच्यर तरुण मनरवर ससं्करर करणरऱ्यर अणखी दोन महत्त्वरच्यर 

प्रतक्यर त्यर करळरत सरतररर तजल्यरत चरलू होत्यर. त्यरपैकी एक होती सत्यिोधक 
जलिरचंी सत्यिोधक तमरिरचंी. सरतररर तजल्यरच्यर कररड तरलुक्यरतील ‘करळे’ 

यर गरवचे मररठर ितेकरी ररमचदं्र घरडगे हे सत्यिोधक तमरिर पतहल्यरदंर सुरू 
करणररे परइक होते. गरीब ितेकरी कुिंुंबरत जन्मरलर येउन केवळ चौथीपयंत 
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तिकलेल्यर घरडगेंच्यर तमरिरवर सरतररर तजल्यरतील जनतेने त्यर करळरत खूपच 
पे्रम केले. १९१५ सरली यर तमरिरची सुरुवरत झरली. १९२५ सरलरपयंत चरगंल्यर 
प्रकररे ओळखले जरणररे सुमररे एकोणतीस तमरि े महरररष्ट्ररत होते. यरपैंकी बररर 
सरतररर तजल्यरत, परच ऄहमदनगर, सहर नरतिक, दोन सोलरपूर तजल्यरमंध्ये होते. 
पुणे अतण बेळगरव तजल्यरमंधे प्रत्येकी एक तमरिर होतर. सरतररर रोड, परडळी 
गरवचे जोतीररव फरळके अतण कवी तुकरररम भोसले यरचंर तमरिर हर सवात जरस्त 
प्रमरणरत सत्यिोधकी तवचरररचं्यर परयरवर चरलणररर होतर. यर तमरिरचंर पतरणरम 
चरगंल्यर प्रकररे होत ऄसे. जमीनदरर, सरवकरर अतण ब्ररह्मण्यवरदरच्यर 
वचगस्वरतवरुद्ध सघंषग करण्यरची तिकवण यर तमरिरमंधून तमळत होती. १९१९ परसून 
पुढे दोन वषे झरलेलर कूळ ितेकरी अतण बलुतेदरररचंर ईठरव यर प्रबोधनरतून स्फूती 
घेउनच झरलर होतर. सरसं्कृततक के्षत्ररत ऄंधरॅद्धर, बुरसिंलेल्यर रूढी, ब्ररह्मण्यवरदी 
धमग थोतरडं यरनंर तवरोध करून नवी समतरवरदी मूल्ये मरडंणररी तमरिरचंी चळवळ 
अर्थथक के्षत्ररत जरतीय जमीनदररी, जरतीय ईतरंड यरनंर तवरोध करणरऱ्यर 
चळवळीची पे्ररणर ठरली. नरनर परिंील यरच ससं्करररत वरढले. त्यरमुळे त्यरनंी 
अयुष्ट्यभर ररजकीय चळवळीबरोबरच सरसं्कृततक-धरर्थमक के्षत्ररत पुरोगरमी पतरवतगन 
अणण्यरलर महत्त्व तदले. 

 
सरतररर तजल्यरतील ितेकरी बलुतेदरररचं्यर ईठरवरचेही पतरवतगनवरदी 

ससं्करर क्रतंतप्रसहरच्यर जडणघडणीवर झरले. सरतररर तजल्यरतील तरसगरव, 
खरनरपूर, वरळवर, कोरेगरव अतण कररड यर तरलुक्यरमंध्ये हर ईठरव प्ररमुख्यरने 
झरलर. सरतररर तरलुक्यरतसुद्धर करही ऄंिी ईठरव झरलर. त्यर करळरतल्यर ब्ररह्मण 
जमीनदरर अतण सनरतन्यरचं्यर सरक्षीप्रमरणे ३० खेड्यरमंध्ये त्यरचं्यर तवरोधी घिंनर 
घडल्यर. पढंरपूर येथील ब्ररह्मण्यसरंक्षक पतरषदेने सरतररर तजल्यरत ब्ररह्मणरवंर 
झरलेल्यर तथरकतथत ‘ऄत्यरचरररचंी’ चौकिी करण्यरसरठी एक कतमिन नेमले. 
त्यरचं्यर ऄहवरलरत म्हिंले अहे, "ब्ररह्मणरनंर तिव्यर देणे, बीभत्स तमरि ेकरणे, प्रहदू 
दैवते अतण धमगगुरू यरचंी प्रनदर करणे, धरक घरलणे, मजरू करमरवरून पळवणे, 
लरगणीस अलेल्यर जतमनी स्वतः न करणे व दुसऱ्यरस करून न देणे, ग्ररमजोिरचं्यर 
हक् करस हरकत करणे..."ऄसे ‘ऄत्यरचरर’ केले. 

 
यरच घिंनरचं्यर बरबतीत १९२३ सरली एकर तब्रतिंि ऄतधकरऱ्यरने, 

कौचन्सलमध्ये तवचररल्यर गेलेल्यर प्रश्नरलर ईत्तर देतरनर, म्हिंले अहे, ‘सरतररर 
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तजल्यरत कूळ ितेकऱ्यरचंर ऄंितः संप १३६६ खेड्यरपैंकी २४ गरवरमंधे झरलर होतर. 
करही ब्ररह्मण जमीनदरररनंी केलेल्यर ऄव्वरच्यर-सव्वर मरगण्यरमुंळे त्यरचं्यर जतमनी 
कुळरनंी न कसतर परडून ठेवल्यर. ही पतरचस्थती अतर बदलली अहे अतण अतर 
करही तरलुक्यरमंध्ये ऄिर जतमनी कसरयलर सुरुवरत झरली अहे."ब्ररह्मण 
जमीनदरररनंी जतमनींचर खंड दोनतृतीयरिं प्रकवर तीनचतुथांि पयंत वरढवलर होतर. 
ईरलेले ईत्पन्न मोठ्यर प्रमरणरत सरवकरररलर जरत होते. म्हणून हर ईदे्रक झरलर 
होतर. यर कूळ ितेकऱ्यरचं्यर सपंरत बलुतेदरररनंीही भरतगदररी केली होती. ब्ररह्मणरचंी 
करमे कररयलर परीिं, न्हरवी, कंुभरर, मरगं, महरर ऄिर स्पशृ्य-ऄस्पृश्य बलुतेदरररनंी 
नकरर तदलर. त्यरमुळे ब्ररह्मण जमीनदरररचंी सवग बरजूंनी नरकेबंदी झरली. जमीनदररी 
अतण ततलर पोिंरत घेणररी जरतीय तपळणुकीची एकंदर बलुतेदररी चौकिं यरचं्यरवर 
समग्र हल् लर करणररी भररतरतील ही एकमेव चळवळ अज आततहरसरलर मरहीत 
अहे. भररतरतल्यर खऱ्यरखुऱ्यर कृषी क्रतंीची, जरततव्यवस्थर सपंवणरऱ्यर क्रतंीची 
झलक यर ईठरवरत तदसते. क्रतंतप्रसह नरनर परिंील नंतर कम्युतनस्िं पक्षरत गेले. ते 
तरुणपणी यर क्रतंीचर भरग होते. पण कम्युतनस्िं पक्ष मरत्र त्यरचं्यर तजवतं 
ऄनुभवरतून कधीच तिकलर नरही. नरनर परिंील पुढेच जरत ररतहले पक्ष 
त्यरचं्यरबरोबर जरउ िकलर नरही. 

 
सरतररर तजल्यरचर त्यर वेळचर तब्रतिंि कलेक्िंर आ. आ. मोयसे हर यर 

ईठरवरतवषयी म्हणतो, "ब्ररह्मणरतंवरुद्ध गुन्हे केले गेले नरहीत ऄसे मी म्हणणरर 
नरही. पण ऄनेक चौकिरमंधून अलेलर ऄनुभव ऄसे दरखवतो की प्रहसरचरररच्यर ज्यर 
घिंनर त्यरचं्यरतवरुद्ध घडल्यर त्यर ‘ब्ररह्मण’ जरत म्हणून घडल्यर नरहीत. तर त्यर 
ऄतप्रय जमीनदरर, सरवकरर म्हणून घडल्यर. ज्यर ब्ररह्मणरतंवरुद्ध तक्ररी नव्हत्यर 
त्यरनंर िरतंतेत ररहू तदले गेले. अतर ही चळवळ अजपयंत घेतल्यर जरणरऱ्यर 
दोनतृतीयरिं प्रकवर तीनचतुथांि खंडरऐवजी ऄध्या ईत्पन्नरएवढर खंडच फक्त 
देण्यरकडे वरिंचरल करीत अहे..." 

 
एकंदर सरतररर तजल्यरत दोन वषांत जमीनदरररच्यर ितेरवरचे पीक करपून 

नेण्यरच्यर ५ घिंनर; घरे लुिंणे व जरळण्यरच्यर ६ घिंनर; मररहरणीच्यर सहर अतण 
खेड्यरतून सबंंतधत ब्ररह्मणरनंर पळवनू लरवण्यरच्यर परच घिंनर नोंद झरल्यर होत्यर. 
िकेडो वषांच्यर िोषणरच्यर पररॄगभमूीवर अतण ईठरवरचर करळ व व्यरपकतर यरचंर 
तवचरर केलर तर यर घिंनर फरर नरहीत. चीन अतण रतियर यर देिरमंधे झरलेल्यर 
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ितेकऱ्यरचं्यर ईठरवरिंी तुलनर करत हर ‘प्रहसरचरर’ नगण्य स्वरूपरतलर म्हणरवर 
लरगेल. पण सनरतनी ब्ररह्मणरनंी अतण तत्करलीन काँगे्रसच्यर ब्ररह्मणी पुढरऱ्यरनंी 
सरमरतजक न्यरयरचर तवचरर न करतर ऄत्यरचरररचंर करगंरवरच फरर केलर. क्रतंतप्रसह 
नरनर परिंील तरूण वयरत यर सवग घिंनरचें सरक्षी अतण सहभरगी होते. पुढील 
करळरत झरलेलर त्यरचंर चळवळीतलर सहभरग यर महत्त्वपूणग चळवळीच्यर खरदं्यरवर 
ईभे ररहून झरलर. सरसं्कृततक के्षत्ररत एकंदर सत्यिोधकी ब्ररह्मणेतर चळवळीचर भरग 
ऄसणररे पण स्वतः जमीनदररी तहतसबंंध ऄसणरऱ्यर ब्ररह्मणेतररनंी यर चळवळीलर 
परप्रठबर तदलर नव्हतर. त्यरच बरोबर काँगे्रसच्यर ब्ररह्मणी पुढरऱ्यरनंीही तदलर नव्हतर. 
तब्रतिंि सरकररतवरुद्ध सरररबंदीसररखी चळवळ कररयलर काँगे्रस पुढररी परप्रठबर देत 
होते. पण जमीनदररी अतण जरततव्यवस्थेच्यर तवरुद्ध अवरज ईठवणररी चळवळ 
त्यरनंर परवडत नव्हती. भररतीय कम्युतनस्िं पक्षरचे ६ ऑगस्िं १९२१ चे 
तनयतकरतलक ‘सोितॅलस्िं’ म्हणते, "ब्ररह्मणेतर चळवळ ही ऄथगहीन अहे. यर 
चळवळीची पे्ररणर एकदम सकुंतचत अहे. जरतीय दे्वि हर ततचर मुख्य अधरर अहे. 
यर चळवळीलर अर्थथक परयर नरही."क्रतंतप्रसहरनर हे दुःख पुढच्यर जीवनरत ररतहले. 
ब्ररह्मणेतर चळवळीचे जरतीय िोषणरतवरुद्ध ऄसलेले ऄंग कम्युतनस्िं पक्षरलर कधी 
तदसलेच नरही. जरततव्यवस्थेकडे अर्थथक िोषणरचे हत्यरर म्हणनू पक्षरने परतहलेच 
नरही. क्रतंतप्रसहरच्यर दृष्टीने जरततव्यवस्थेचर ऄतं झरल्यरतिवरय भररतीय क्रतंीच 
ऄिक्य होती. त्यरचं्यर मृत्यनंूतर २५ वषांनी अज हे सत्य कुणी पुरोगरमी 
छरतीठोकपणे नरकररू िकणरर नरही. कररण ब्ररह्मण्यवरदी जरततव्यवस्थेचे पुरस्कते 
ररज्य सते्तवर बसू िकले अहेत. 
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१९३० ते १९४२ मधली मशागत 
 

"नरनर परिंील बोलत होते, ‘बर मेलर, त्यरलर जरळलर वड्यरच्यर करठरलर. 
त्यरच्यरसरठी पुन्हर भरतरच ं गोळं करून तठवरयचं. प्रपडरलर करवळर तिवलर परयजे. 
यरचर ऄन् करवळ्यरचर करय सबंंध ते एक मंतर सरगंणरऱ्यर बरमनरलरच ठरवं. 

 
‘प्रपड परडणरऱ्यरनं हुभ ं ऱ्हरयरचं. हरत जोडरयच.ं कुणरलर? झरडरवरच्यर 

करवळ्यरलर. त्यरलर अजगव कररयची, ये महरररजर, प्रपडरलर तनसती िंोच हरन. 
तुझ्यर मनरतल्यर सगळ्यर आच्छर मी पुऱ्यर करीन. ये, ये. करवळं किरच ं येतंय? 

मरनसरच्यर गदीत किरलर आल िरनर करवळर. तो झरडरवर बसूनच करव करव करीत 
ऱ्हरतो. तरस दोन तरस तमन्त्यर केल्यर तरी करवळर करय प्रपडरलर तिवत न्हरइ. मग 
भडजी करय करतो? दरभरचर करवळर. त्यो खोिंर करवळर प्रपडरलर तिवलर की 
मेलेलर बर जेवलर. थुः त्येचर. 

 
‘बरच ंतदस सपंलं की पुन्नर हरयच. अपलं ररन, अपली तजयरबं, अपली तपकं. 

तपकरची ररखण तर डोळ्यरतं त्यरल घरलून कररयर होवी. ज्यर हरतरनं प्रपड परडलं 
त्यरच हरतरत मग गोफन. हरतं करय करवळ्यरलर अवतरन लरगत न्हरइ. झंुडीच्यर 
झंुडी ईतरत्यरत वलर ं जुंदळर खरयलर. मग करवळ्यरलर हरत कोन जोडतंय? मग 
तभरीरी धोंडं, तिव्यर! हे करय यरड म्हणरव ं कर खुळ?’ सररर जमरव हसू लरगलर. 
हसतर हसतर थबकलर. वक्त्यरने त्यरनंर समजरवनू सरतंगतले, ‘अपूनच अपल्यरलर 
हसरवं ऄिर यर रूढी फेकून द्यर, िरनं व्हर..." ग. तद. मरडगळूकररनंी‘मी प्रसह 
परतहलर होतर’ यर लेखरत सरतंगतलेली क्रतंतप्रसहरची ही अठवण. बहुजन कष्टकरी 
जनतेच्यर मनरची मिरगत नरनर परिंील ऄिर भरषणरमंधून करीत. ते समुदरयरचें होते 
अतण समुदरय नेहमीच त्यरचंर होतर. 

 
‘ग. तद. मर. यरच लेखरत क्रतंतप्रसहरचं्यर भरषणरतलर अणखी एक चिुंकर 

सरगंतरत. "ऄरं म्हररं, मरगंं, चरभंररं, भगंी यरस्नी लरबं कर ठेवतर? ती घरन करम 
करत्यरत म्हनून? तुमचर सोतरचर डरवर हरत सकरळी ईठल्यर ईठल्यर कसलं करम 
करतो? घरनच नव्हं ते करम? त्येलर तोडून वरयलं तठवतर कर? न्हरइ." 
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"डरवर हरत घरण करम करतो, त्येलर तुमी ररख लरवनू, िरप धून करढतर, 
त्यरच हरतरवर तमसरी ठेवतर. ईजव्यर हरतरच्यर बोिंरनं ती तमसरी दरतरलर लरवतर. 
खरं कर न्हरइ?" 

 
नरनर परिंील (त्यरनंर सवगजण ‘ऄण्णर’ म्हणरयचे) ऄंधरॅद्धर अतण 

जरततव्यवस्थर यरनंर नरमिषे कररयलर कतिंबद्ध ऄसणरऱ्यर सेनरपतींपैकी होते. 
ऄस्पशृ्यरवंर लरदलेली घरण करमेसुद्धर त्यरनंर कररयलर लरगू नयेत यरसरठीही त्यरनंी 
लढर तदलर. ते त्यरचं्यर सरवगजतनक जीवनरच्यर सुरुवरतीपरसून िवेिंपयंत प्रथम 
‘सत्यिोधक’ होते अतण मग सवग करही. १९३० सरलरपरसून यर आतर तवचरररमंध्ये 
महरत्मर गरधंींचर स्वरतंत्र्यरचर तवचरर येउन तमसळलर. १९४८ सरलरपरसून 
मरक्सगवरदरलर त्यरत स्थरन तमळरले. पण मूळ गरभर सत्यिोधकीच ररतहलर. त्यरलर 
धक् कर लरवण्यरची गरजच पडली नरही. ईलिं महरत्मर जोतीररव फुल्यरचं्यर 
तवचरररचंर कस लरवनूच ऄण्णरनंी ऄन्य तवचरर चस्वकररले. जेवढे पिंले तेवढेच 
ऄंगीकररले. म्हणूनच प्रत्येक भरषणरच्यर सुरूवरतीलर न तवसरतर ‘महरत्मर गरधंी की 
जय’ म्हणणरऱ्यर ऄण्णरनंी प्रततसरकररच्यर सिस्त्र चळवळीचे नेतृत्व स्वीकररले. 
सत्यरग्रही रीतीने जेलमधे जरयलर नकरर तदलर. जीवरवर ईदरर होउन अतण प्रचडं 
यरतनर सहन करून कंठरव ेलरगणररे भतूमगत जीवन स्वीकररले. 

क्रतंततसहरचं्यर १९३० ते १९४२ यर करळरतल्यर करयाचे वणगन त्यरचें एक प्रमुख 
तिष्ट्य अतण वररसदरर क्रतंतवीर नरगनरथ नरयकवडी फरर चरगंल्यर प्रकररे करतरत. 
ते म्हणतरत, "वतडलरनंी जमीन चरगंली ईभी-अडवी खोल नरगंररवी. 
ईन्हरळ्यरतल्यर कुळवरच्यर परळ्यर द्यरव्यर. जमीन चरगंली गुलरलरगत कररवी. 
चरगंलं भरपूर िणेखत पसररवं, तरग गरडरवर अतण एवढं सगळं ररन तयरर केल्यरवर 
मुलरनंी पेरणी करून अयतं पीक घ्यरवं. तसचं १९४२ च्यर प्रततसरकररमधे 
पुढरकरररनं करम करणरऱ्यर, त्यरवेळी तरुण ऄसलेल्यर, अम्हर मंडळींच ंअहे. नरनर 
परिंलरनंी त्यर करळरतलर सरतररर तजल्हर ऄसरच तवचरररचं्यर नरगंररनं ईभर-अडवर 
नरगंरलर. गरवरगरवरपयंत पोहोचून कुणबी-कुरवरडी अतण बररर बलुतेदरर ऄिर 
बहुजन जनतेच्यर मनरची मिरगत केली. स्वरतंत्र्यरसरठी मररयलर तयरर होणररी 
मरणस ंतयरर केली अतण अम्ही तरुणरनंी ४२ च्यर प्रततसरकररच ंपीक घेतलं. पण 
तेही त्यरचं्यरच नेतृत्वरखरली घेतलं. सवगच प्रततसरकररवरल्यरनंर नरनर परिंलरचंचं 
नरव घ्यरव लरगलं. कररण जनतर नरनर परिंलरचंी होती." 
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१९४२ चे एक प्रमुख क्रतंतवीर डी. जी. देिपरडें म्हणतरत, "...लढ्यरचे 
एकमुखी नेते म्हणून नरनर परिंील यरचंी तनवड करण्यरत अली. भतूमगत करयगकते व 
ईघड करयग करणररे पकडले गेल्यरस सरकरर जे जे अरोप ठेवेल त्यर सवांबरबत 
नरनर परिंलरचंर अदेि म्हणून सरंगरवयरचे. ही जोखीम परर परडण्यरची जबरबदररी 
नरनर परिंील यरनंी प्रततजे्ञवर चस्वकररली. परठोपरठ यर सघंिंनेची जबरबदररी परर 
परडण्यरसरठी यंत्रणर ईभी करण्यरत अली. नरनर परिंील यरचंी तडक्िेंिंर म्हणून 
नेमणूक करण्यरत अली."ऄिर तऱ्हेची जबरबदररी फक्त क्रतंतप्रसहरवंरच िंरकणे 
िक्य होते. कररण सपूंणग सरतररर तजल्यरत गरवोगरवची जनतर सवात जरस्त त्यरनंरच 
ओळखत होती. ‘नरनर परिंलरचंी मरणसे’ म्हिंले की जनतर तनधास्तपणे 
करयगकत्यांनर असरर देत होती. करयगकत्यांनर कुिंुंबरचर भरग बनवीत होती. 
त्यरचबरोबर ऄसे करण्यरमुळे जी जोखीम स्वीकरररवी लरगत होती तीही 
स्वीकरररयलर ऄण्णरचं्यरसररख्यर तनधड्यर छरतीचर बुजुगग मरणूसच योग्य होतर. 

 
क्रतंतप्रसह खरे गरजले ते १९४२ च्यर सरतरऱ्यरच्यर प्रततसरकररचे नेते म्हणून. 

पण हे नेतृत्व त्यरनंर प्ररप् त करून देणररर कष्टरचर करळ हर १९३० ते ४२चर होतर. यरच 
करळरत नरनर परिंलरनंी जनतेलर क्रतंीप्रवण केले अतण पुढच्यर सघंषासरठी घडवले 
अतण यरच करळरत जनतेने नरनर परिंलरनंर क्रतंतप्रसह बनवत नेले. क्रतंतप्रसह 
म्हणून घडवले. 

 
१९३० सरलच्यर सतवनय करयदेभगंरच्यर चळवळीत सहभरग करून 

क्रतंतप्रसहरनंी स्वरतंत्र्य चळवळीतले अपले कृततिील सहभरगरचे करम सुरू केले. 
सरकररचे वॉरंिं झुगररून देउन ऄण्णरनंी दोन वष ेपोतलसरनंर न सरपडतर गरवोगरवी 
धूमधडरक्यरने प्रचरर सभर घेण्यरचर सपरिंर चरलवलर. १९३२ सरलीच पतहल्यरदंर 
पोलीस त्यरनंर ऄिंक करू िकले. पण ही तिक्षर सरधी नव्हती. सक्तमजुरीची होती. 
येरवडर जेलमध्ये मोठ्यर जरत्यरवर दळण दळण्यरपरसून ऄनेक हरलऄपेष्टर करणररे 
रॅम त्यरनंर करणे भरग परडले गेले. १९३२ ते ४२ यर दहर वषांत ऄण्णरनंर अठ वेळर 
तुरंुगवरसरची तिक्षर भोगरवी लरगली. 

 
१९३० सरली वॉरंिं झुगररून क्रतंतप्रसह सभरचें दौरे करू लरगले. यर सभर 

महरररष्ट्रभर झरल्यर. सरवंतवरडी, बेळगरव, चदंगड, पंढरपूर, मररठवरड्यरतील गरव े
ऄसर यर सभरचंर पसररर होतर. यरच दौऱ्यरत ते मंुबइ येथे अले. त्यरचें तमत्र यिवतं 
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पुंदीकर त्यरचं्यरबरोबर होते. त्यरनंर दहर तमतनिंरचंी वेळ देण्यरत अली पण त्यरचं्यर 
भरषणरने लोक आतके रंगून गेले की दीड तरस भरषण चरलले हे लक्षरतसुद्धर अले 
नरही! नरनर परिंील एकदर भरषणरलर ईभे ररतहले की ते अतण समोर बसलेली 
जनतर यरचं्यरमध्ये ऄसे घट्ट नरते तयरर व्हरयचे की सवगजण भोवतरलच्यर जगरलर 
तवसरून जरयचे. लोकरचं्यर भरषेतली मरडंणी, लोकरचं्यर दररोजच्यर जीवनरतील 
ऄनुभवरवर अधररलेली ईदरहरणे. प्रत्येक ईदरहरणरलर प्रबोधनरबरोबरच तवनोदरची 
तकनरर ऄसरयचीच. जीवनरत दुःखे अतण समस्यर तनमाण करणरऱ्यर तकचकिं 
गोष्टींचर ऄत्यतं सोप्यर भरषेत ईलगडर करण्यरची हरतोिंी. यरमुळेच जनतेच्यर मनरची 
तरर त्यरचं्यर भरषणरिी जुळरयची. 

 
१९३२ सरली करयदेभगंरच्यर चळवळीत ऄण्णरनंर तुरंुगरत िंरकले गेले. त्यरनंर 

दोन मतहन्यरनंंतर पॅरोलवर सोडले अतण आस्लरमपूर पोलीस स्िेंिनलर हरजरी 
देण्यरची सक्ती केली. हर करळ क्रतंतप्रसहरचं्यर जीवनरतलर सवात जरस्त मरनतसक 
अतण िररीतरक त्ररसरचर ठरलर. आस्लरमपूरलरच रहरव े लरगले. ततथे कोणीही 
ररहण्यरची सोय करणररे तमळरले नरही. जेवण घरलणररे तर सोडरच. आस्लरमपूरच्यर 
काँगे्रस कतमिंीकडे फंड होतरच पण त्यरतून ऄण्णरसंरठी तरतूद करण्यरची त्यरचंी 
तयररी नव्हती. यर काँगे्रस कतम्र ििेंजी-भिंजींच्यरच होत्यर. त्यरनंी क्रतंतप्रसहरनंर 
ऄत्यंत ऄपमरनरस्पद वरगणकू तदली. पण आस्लरमपूर स्िँंडवरचे हमरल मरत्र 
ऄण्णरचं्यर मदतीलर अले. आस्लरमपूरच्यर गरडगेमहरररजरचं्यर मठरतील बुवरनंी 
सरकररलर घरबरून चोरून कर होइनर पण त्यरचं्यर जेवणरची व्यवस्थर केली. यर 
करळरत ऄण्णरनंी गोणपरिंरच्यर पोत्यरचर सदरर अतण तसलीच ऄधी पॅिं ऄसर 
पोषरख केलर! यर छळणुकीतून जरत ऄसतरनरसुद्धर क्रतंतप्रसहरचंर तनधार ढळलर 
नरही. 

 
यरच मिरगतीच्यर करळरतली एक अठवण १९४२ च्यर प्रततसरकररचे एक 

क्रतंतवीर धोंतडररम मरळी यरनंी सरतंगतली अहे. १९३८-३९ सरली तजल्हर काँगे्रस 
कतमिंी रॉयवरद्यरचं्यर तरब्यरत होती. ह. रर. महरजनी ऄध्यक्ष होते. तजल्यरच्यर 
परतळीवरची पतरषद महरजनींच्यरच ऄध्यक्षतेखरली तरसगरव येथे १९३९ सरली 
भरवण्यरत अली होती. प्रमुख वके्त अतण अंतरररष्ट्रीय कम्युतनस्िं नेते ऄसलेल्यर 
कॉमे्रड एम्. एन्. रॉय यरनंी यर पतरषदेत म. गरधंींवर िंीकर केली. दहर हजरर रॅोते 
ऄसलेल्यर यर सभेच्यर स्िेंजवर ऄण्णर धरवले, मरइकचर तरबर घेतलर अतण महरत्मर 
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गरधंींच्यर नरवरचर जयजयकरर सुरू केलर. नेहमीच्यर पद्धतीने िड्ड ूमररून ते ठरमपणे 
ईभे ररतहले. सभर ईधळली गेली. जनतेिी तजवंत नरते ऄसल्यरमुळेच क्रतंतप्रसह ऄसे 
धरडस अत्मतवरॄरसरने करू िकले. जनतेच खोलवर मुळे पसरलेले झरड म्हणजे 
नरनर परिंील हेच सत्य यर घिंनेतून तसद्ध झरले ऄसे तनतरृतपणे म्हणतर येइल. नरनर 
परिंलरनंीच जनतेच्यर मनरत रुजवलेले म. गरधंींच्यर जनवरदी धोरणरचे पे्रम यर 
प्रसगंी प्रत्यक्षरत तदसून अले. 

 
क्रतंतप्रसह गरवोगरवी सभर घ्यरयचे म्हणजे अजच्यर पुढरऱ्यरसंररखे अधी 

सघंतिंत केलेले दौरे कररयचे ऄसे नरही. ‘करयगकते पुढे गेले अहेत. गरवरतल्यर 
करयगकत्यांनर भेिूंन सभेचे व्यरसपीठ तयरर केले अहे. सपूंणग गरवरत सभेचर प्रचरर 
केलर अहे. लरउडस्पीकर लरवलर अहे. लोक जमून वरिं बघत अहेत. मग पुढररी 
सभेच्यर तठकरणी येत अहेत.’ ऄिी ऄवस्थर त्यर करळरत नव्हती. काँगे्रसमधली 
रॅीमंत मंडळी खरदीचे कपडे घरलून तफरण्यरपलीकडे करही करीत नव्हती. 
खेड्यरपरड्यरतंल्यर जनतेपयंत काँगे्रस पोहोचवण्यरचे करम करणररी मरणसे त्यर 
करळच्यर मोठ्यर सरतररर तजल्यरत एकर हरतरच्यर बोिंरवंर मोजण्यरएवढीसुद्धर 
नव्हती. ऄण्णर यरत प्रमुख होते. 

 
क्रतंतवीर नरगनरथ नरयकवरडी प्ररथतमक िरळेत ऄसतरनर, ८-१० वषांचे 

ऄसतरनर, क्रतंतप्रसह सभर घेण्यरसरठी ऄनेक वेळर वरळव े गरवरत येत ऄसत. त्यर 
तवषयीची त्यरचंी अठवणही यर सदंभात ऄत्यंत बोलकी अहे. "मरळरवरच्यर 
मररुतीच्यर देवळरजवळ नरनर परिंील येत ऄसत. ‘भररत मरतर की जय’, ‘छत्रपती 
तिवरजीमहरररज की जय’, ‘महरत्मर गरधंीकी जय’ ऄिर घोषणर देत ऄसत. त्यरचं्यर 
हरतरत काँगे्रसचर एक झेंडर ऄसे. घोषणर ऐकून अम्ही लहरन मुले त्यरचं्यरकडे धरवत 
जरत ऄसू. जो मुलगर पतहल्यरदंर त्यरचं्यर जवळ जरइ त्यरच्यर हरती ते झेंडर देत अतण 
फेरी सुरू करून त्यरलर सवात पुढे चरलरयलर सरगंत. मी जोरदरर वेगरने ईड्यर 
मररत सवात अधी नेहमीच पोहोचत ऄसे. नरनर परिंील स्वतःच्यर सभेचर प्रचरर 
मुलरचंी फेरी गरवभर तफरवनू स्वतःच करीत ऄसत. ‘अजऄमक्यर वेळी, ऄमक्यर 
तठकरणी नरनर परिंलरची सभर अहे, त्यरलर मोठ्यर सखं्येने हजर ररहर’ ऄसर यर 
घोषणरचंर अिय ऄसे. लोक बत्ती देउन ईजेडरची सोय करीत. एकदर सभर सुरू 
झरली की नरनर परिंील यरचें ऄतधररज्यच लोकरचं्यर मनरवर तयरर होइ देहभरन 
हरपून तस्त्रयर-पुरुष सभर ऐकत. खरे नरनर परिंील भरषणरलर तोंड ईघडल्यरवरच 
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कळत."ऄसे प्रत्येक गरवरत घडत ऄसे. प्रत्येक गरवरत लहरन मुलरनंर जमवनू फेरी 
होत ऄसे. १९३०-३२ सरली जी मुले १०-१२ वषांची होती ती १९४२ सरली २०-२२ 
वषांची झरली. वरळवे गरवरत झरलेल्यर ससं्करररतून १९४२ पयंत नरगनरथ 
नरयकवडी, तकसन ऄतहर, खंडू िळेके ऄिी क्रतंतकररक करयगकते मंडळी तयरर 
झरली. सवगच गरवरत नरगनरथ नरयकवडी प्रकवर बरबुजी परिंणकर तयरर झरले नसले 
तरी १९४२ सरली िसे्त्र घेउन लढणरऱ्यर करयगकत्यांनर पोतलसरचंी भीती न बरळगतर 
लपवनू ठेवणररे, भतूमगत अल्यरवर त्यरनंर जेवण पुरवणररे, गरवरत सेवरदल 
चरलवणररे, न्यरयदरन मंडळ चरलवरयलर मदत करणररे ऄसखं्य करयगकते तयरर 
झरले. यरपैकी प्रत्येक करयगकता लहरनपणी क्रतंतप्रसहरचं्यर सभर प्रचरर फेरीत भरग 
घेणररर नक् कीच होतर! सरतररर तजल्यरच्यर क्रतंतकररक मरतीतून क्रतंीलर अधरर 
देणररे हजररो हरत ईगवरयलर लरवण्यरची तकमयर नरनर परिंलरनंी करून दरखवली. 
ऄत्यंत कठीण पतरचस्थतीत करून दरखवली. हेच त्यरचें मोठेपण अहे. 

 
मोठ्यर िहररतल्यर सभरमंध्येसुद्धर क्रतंतप्रसह कसे प्रभरवी ऄसत यरची एक 

अठवण स्वरतंत्र्यसैतनक रॅी. सभंरजीररव थोररत यरनंी सरतंगतली अहे. १९३७ सरली 
आंग्रज सरकररच्यर हुकमतीखरली सघंतिंत होणरऱ्यर तवधरनसभेच्यर तनवडणकुरचंर 
प्रचरर चरलू होतर. काँगे्रसचे ईमेदवरर म्हणनू बहे-बोरगरवचे रॅी. अत्मरररम परिंील 
तनवडणकुीलर ईभे होते. कृष्ट्णर-कोयनेच्यर सगंमरवर वरळवंिंीच पं. जवरहरलरल 
नेहरंूची सभर अयोतजत झरली होती. पतंडत नेहरंूचे प्रभरवी भरषण झरल्यरवर अभरर 
मरनरयलर ईभे ररतहलेल्यर नरनर परिंलरनंी पतंडतजींची भतूमकर जनतेलर ऄिर ऄमोघ 
ितेकरी भरषेत सरतंगतली की त्यरनंी जनतेच्यर मनरचर ठरव घेतलर. पंतडतजींच्यर 
नंतर लोकरनंर तखळवनू ठेवणे हे दुसऱ्यर कुणरलरच जमले नसते! 

 
अचरयग कॉ. िरतंरररम गरूड यरनंी नरनर परिंलरचं्यर एकर सभेची १९३८ 

सरलची अठवण सरतंगतली अहे. ही अठवण दुसऱ्यर एकर ऄथाने महत्त्वरची अहे 
म्हणून ती मुद्दरम नोंदवली परतहजे. "...ती अठवण ऄजूनही ऄंगरवर मूठभर मरसं 
चढवते. तरसगरव तरलुक्यरतील वसगडे यर गरवी मी त्यर वेळी मररठी सरतवीत 
तिकत होतो. सेवरदल व युवक सघंिंनरतं मी त्यर अधीपरसूनच करम करीत 
ऄसल्यरने गरवरत नरनर परिंील अल्यरचर तनरोप मलर अलर. त्यर वळेी कोणीच मोठे 
पुढररी गरवरत नव्हते. म्हणून अम्ही मुलरनंीच त्यरनंर सरतंगतले, ‘कोणी नसले तरी 
अम्ही सभर जमवतो’. अमचर ईत्सरह परहून नरनर परिंीलही ‘ठीक अहे’ म्हणरले. 



 
 अनुक्रमणणका 

मग अम्ही मुलर-मुलींनी वसगडे व नरदें्र यर दोन गरवरत दवडंी तपिूंन सभर जरहीर 
केली. ररत्री वसगरड्यरच्यर चरवडीसमोर तीन चररि ेस्त्री-पुरुष जमर झरले. ऄजूनही 
मोठे पुढररी कोणी अले नव्हते. अम्ही सभर सुरू केली. नरनर परिंील दोन तरस 
बोलले. सररी सभर तल् लीन झरली होती. ऄिर यर सभेचर ऄध्यक्ष होण्यरची 
जबरबदररी मरझ्यरवर अली होती. मीही ठसक्यरत भरषण केले. लोकरनंी िंरळ्यरचंर 
कडकडरिं केलर. नरनर परिंलरनंी परठीवर थरप मररली. जणू अपल्यर पथंरत मलर 
सरमील करून मीही अजतरगरयत मरझे सररे अयुष्ट्य ररष्ट्रकरयासरठीच वेचत अलो 
अहे. त्यर वेळी परठीवर पडलेल्यर हरतरचीच ही तकमयर ऄसरवी. हर मरझर व्यतक्तगत 
ऄनुभव अहे. पण हर एकच ऄसण्यरची िक्यतर तबलकूल नरही. कररण नरनर परिंील 
ऄखंड बररर वषं परयरलर प्रभगरी बरधूंन सरतररर तजल्यरच्यर गरव खेड्यरतून अतण 
तिवरररतून तफरत होते. यर तफरतीत त्यरनंी तकतीतरी जणरचं्यर परठीवर ऄसे हरत 
तफरवले ऄसतील. तकतीतरी मने चेतवली ऄसतील अतण तकतीतरी मरणसरनंर 
मरणसे बनतवले ऄसेल. त्यरमुळेच १९४२ च्यर लोकलढ्यरची पे्ररक िक्ती ऄसे त्यरनंर 
मरनण्यरत येउ लरगले अतण त्यरचें नेतृत्व त्यरनंर बहरल करण्यरत अले. सररे 
गरवच्यर गरव ईभे करून आंग्रजरिी मुकरबलर कररयलर तसद्ध कररयची तकमयर केवळ 
त्यरचं्यर िब्दरतं होती. तो करही कोणर दैवी िक्तीचर प्रतरप नव्हतर, तर यर एक 
तपरच्यर परयतपिंीच्यर तपरृयेतून तमळरलेले ते सरमर्थयग होते." 

 
अयुष्ट्यभर कष्टकरी जनतेच्यर, करमगरर, ितेमजूर, कष्टकरी-ितेकऱ्यरचं्यर 

िोषणमुक्तीच्यर लढ्यरत झोकून देणरऱ्यर करयगकत्यांपैकी, पूवगवेळ करयगकते 
बनवणरऱ्यरपैंकी कॉ. िरतंरररम गरूड एक अहेत. घर ऄसून गेली तकत्येक वष े
घररकडे न तफरकलेले क्रतंतवीर नरगनरथ नरयकवडी अहेत. िखे करकर, बरबूजी 
परिंणकर, तवष्ट्णुभरउ डोइफोडे, जी. डी. लरड, भगवरनररव मोरे आत्यरदीसुद्धर यरच 
प्रकररचे करयगकते होते. नरनर परिंलरचं्यर पे्ररणेने केवळ जनतेची ईठरवणी झरली 
ऄसे नरही. केवळ स्वरतंत्र्य चळवळीपुरते, १९४२ च्यर प्रततसरकररपुरते करयगकते 
घडले ऄसे नरही. तर १५ ऑगस्िं १९४७ नंतरही ररबणरऱ्यर जनतेच्यर खऱ्यरखुऱ्यर 
स्वरतंत्र्यरसरछी पुन्हर चळवळीत गरडून घेउन अयुष्ट्य ऄपगण करणररे करयगकतेही 
घडले. ऄण्णर केवळ जनतेच्यर तरत्पुरत्यर ईठरवरची पे्ररणर नव्हते तर क्रतंतकररी 
ईठरव करणरऱ्यर जनतेलर सघंतिंत करणरररचंी फळी तनमाण करणररे तनमाते होते. 
त्यरचं्यर परठीवरून तफरणरऱ्यर हरतरचे महत्त्व आतके ऐततहरतसक अहे. 
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यर सदंभात क्रतंतप्रसह जनतेलर कोणत्यर भरषेत सरगंरयचे, कसर सवंरद 
सरधरयचे यरची ईदरहरणे सरगंणे ईद बोधक अतण रंजकही ठरेल. क्रतंतप्रसहरनंर 
समजून घेण्यरसरठी त्यरचं्यर भरषेत ही ईदरहरणे सरगंणे गरजेचे अहे. 

 
कष्टकरी जनतरच पतरचस्थतीचे, व्यवस्थेचे सवग तडरखे खरते पण व्यवस्थेतून 

तमळणररे फरयदे मग अयतोबरनंरच तमळतरत हे सरगंतरनर ऄण्णर ईदरहरण द्यरयचे, 
"बरयकर ररनसिंवरयर पुजतरत! ररनसिंवरयर पुजरयच्यर म्हंजे गरवरच्यर बरहीर जरव ं
लरगतं. ततथं जरउन तरन्यर मुलरसगं ती बरइ ररनसिंवरइ ईभर करती. किी? एक 
म्हण हरय. िंरकीचर घरव सोसल्यरतिवरय देवपण तमळत न्हरय. तस ं चेपलीचर रट्टर 
तमळरल्यरतिवरय ररनसिंवरइ ईभर रहरत न्हरय! बरइ समोरच्यर एकेकर दगडरलर 
चेपलीचर एकेक रट्टर देती अतण दर रट्ट््रलर अपल्यर सोबतच्यर मुलीलर म्हणती, 
‘ही एक ईचल, ती एक ईचल.’ ऄस ं परच बररकं बररकं दगरड गोळर करती. ऄन् 
सरव्वर नेिंकर हुडकरयचर. नेिंकर किर करतर? परचरलर वळीनं मरडंरयचं. त्येनर 
हळदकंुकू वरयरच.ं परणी वरयरचं ंअतण जवर नररळ फोडरयची येळ इल तवर सरव्वर 
हुडकरयचर. कर? त्यो नेिंकर हरय! दरडंगर हरय! त्यो नररळरचर दणकर सोिील! 

त्येलर हरतरत घ्यरयचर. अन् चलरखी त्यर बरइची ऄिी, ऄसर दणकर देणरर की, 
परण्यरचर एक थेंब त्यर दगडरवर पडणरर न्हरय. ज्यरच्यर डोक्यरवर नररळ फुिंलर 
त्यरलर परण्यरचर थेंब न्हरय तर खोबऱ्यरचर तुकडर कुठलर? 

 
"अतर अमच ं म्हणण ं हरय की, अतर अमरलर त्यर परचरच्यर वळीत 

बिीव!अन् बरयलर सरगंरयच ं अतर लरव दणकर कुणरलरबी त्येची अयलर! ज्यो 
सोिील त्यो खरइल! यरत करय गैर हरय सरगंर की तुमी! जो दणकर सोसत्यरती त्येनर 
परण्यरचर थेंब न्हरय अतण बरकीची हरयती ती सगळं खरत्यरती. पयलंबी हरणत्यरती 
अन् मरगलंबी! सगळं तनवरदबी खरत्यरती!"हे ईदरहरण सरगंतरनर तमतनिंर-
तमतनिंरलर हिर तपकरयचर. अतण सगळे ‘नैवेद्य’ अतण सगळी ‘मलइ’ अयती 
खरणरऱ्यरनंर ईत्स्फूतगपणे तिव्यरही बसरयच्यर. मरणसरचं्यर मनरत मुद्दर ऄगदी रुतून 
बसरयचर. 

 
दुसरे एक ऄसेच ईदरहरण, "तमत्रहो! तुम्हरलर मी एक ईदरहरण सरगंतो. 

एकर बरइच्यर बरळंतपणरस तरदूंळ परतहजे होतं. ईसनंपरसनं करून ततलर थोडं 
तरदूंळ तमळरलं. थोडं बरळंतपणरत वरपरून ततनं त्यरतलं थोडं बरजलूर करढून ठेवलं. 
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करही तदवसरनंी ती अपल्यर नवऱ्यरलर म्हणरली, ‘तरदंळरत अळ्यरजरळ्यर झरल्यरती. 
वरळत घरलरयलर परयजे. तवर मी ही तरदूंळ ईन्हरत घरलती. कुनी तरी अजररी 
पडलं तर पुनर लरगतील. त्येलर खरयलर घरलू.’ ततनं त्ये तरदूंळ ईन्हरत पोत्यरवर 
पसरलं. थोड्यर वेळरनं नवरर म्हणरलर, ‘तू जर, धुण ं धून ये. तवर मी ररखतो यर 
तरदंळरलर.’ नवरर तरदूंळ ररखत बसलर. तचतलमतबतलम मग भरली. ती वडीत 
बसलर. तवर गोठ्यरत एक बकरं बरधंलेलं होतं, त्यर बकऱ्यरनं तरदंळरकडं बतघतलं 
ऄन् त्येनं अपल्यर दरव्यरलर तदलं दोन तहसकं. त्यर गतरबरच ंदरव ंबी तसचं! ते तुिंलं. 
बकऱ्यरनं जरउन तरदंळरत त्वरडं खुपसलं यनंे बतघतलं. म्हणलर, अतर जर यलेर 
हरणरवं, तर करय तरदूंळ तोंडरत, करय आस्करिंत्यरली! खरइनर खरउ देत! तंवर त्यर 
रस्त्यरनं त्येचर तमत्र अलर. त्यो म्हणरलर, ‘ऄरं हतरबर, ऄरं बकरं तरदूंळ खरतयं ऄन् 
तू तंबरकू वडीत बसलरस?’ ‘य ेबघ’. हतरबर म्हणलर. ‘तहकडं ये, लरबंनं बुजव ूनकोस 
त्येलर.’ अतण त्येलर जवळ बोलरवलर ऄन् म्हणलर, ‘वड तंबरकू.’ त्यो म्हणरलर, ‘ऄरं, 
बकरं तरदूंळ खरतंय ऄन् तू तंबरकू वड म्हणतुयरस?’ तवर हतरबरनं सरतंगतलं, ‘ऄरं 
अनकी चरर तदसरनंी अमच्यर देवरची जत्रर हरय. खरउ दे करय तरदूंळ खरतंय ते! 
त्यरनं जे वरडल रगरत-मरस ते त्यर तदविी हरय अमरलरच! अमीच त्यरच्यर मरग ं
लरगणरर हरय! त्येची तू करय करळजी करू नगस.’ 

 
‘तस ंअपणरलर मलर सरगंरयच ंअहे की, यर करळरबरजरर करणरऱ्यरचंी जत्रर 

अतर हुयरची हरय!तुम्ही करय करळजी करू नगर! ही जत्रर झरल्यरतिवरय रहरत नरही 
तुम्हरलर सरगंतो.’ 

 
‘अतर अणीबरणी सुरू झरली!बरं झरलं म्हिंलं. वरिंलं, अतर य ेगडी करय 

तरी तरदूंळ ररखतील. पण य े पोत्यरसकिं हरणरयच्यर बेतरत हरयती! जिी त्यर 
बकऱ्यरची कंदुरी तस ंहे अलंय बेतरलर. तमत्रहो! तवचरर केलर परतहजे अपण. अमच ं
करय म्हणण ं अहे? कंदुरी कररयची म्हणजे यरनंर ठरर कररयच ं नरही. पण यर 
गोरगतरबरकंरतर करय कररल की नरही?" 

 
ऄिी जनजीवनरतली ईदरहरणे. ऄख्ख्यर भरडंवलिरहीलरसुद्धर हे ईदरहरण 

ते लरवीत ऄसत. अपले िोषण करून भरडंवलिरहीच ंहे बकरं अपल्यर तरदंळरवर 
गुबगुबीत हुतंय. होउ द्यर. त्यरलर वेळ अल्यरवर करपून अपणच खरयच ं अहे. 
समरजवरद अणरयचर अहे.’ ऄिर प्रकररे ते सरगंत ऄसत. 
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खरदी अतण खरकीवरून त्यरनंी तवनोदी ढंगरत काँगे्रस सत्तरधरऱ्यरवंर धररदरर 
िंीकर केली अहे. १५ ऑगस्िं १९४७ नंतरच्यर करळरत ही त्यरचंी एक खरतसयत 
होती. "हे खरदीधररी. लय हुिरर. त्यरनंर खरयरच ं असलं मजी त्ये पोतलसरन् लर 
म्हणत्यरत, ‘खर की!’ पण पोलीस त्येंच्यर पररसबी जरदर हुिरर. त्ये काँगे्रसवरल्यरनंर 
म्हणत्यरत, ‘खर अदी!’ ऄिी ही खरकी-खरदीची जोडी जनतेच्यर ईररवर बसली 
अहे."यर मरडंणीवर तर सपूंणग सभेची हसूनहसून मुरकंुडी वळलेली मरझ्यर 
लहरनपणी मी स्वतःच परतहली अहे. ऄिी ऄनेक ईदरहरणे अहेत. अपण अणखी 
एक ऄसेच मरसलेवरइक ईदरहरण परहूयर. 

 
"...मी अपणरलर एक गोष्ट सरगंतो... एक गरीब ितेकरी होतर. त्यरलर एक 

दुभतं जनरवर घ्यरयच ं हुतं. म्हस घ्यरवी म्हणलं तर जरदर पैस ं परयजेत, ततलर 
बरदंरयलर जरगर जरस्त लरगणरर, वैरण जरस्त लरगणरर. एवढी अपली पतरचस्थती 
न्हरइ. नवरर-बरयकूनं आचरर केलर, अपन एक िळेी घेउयर. दुसऱ्यर तदवसी 
बरजरररत जरउन चरगंली दुदरची िरेडी आकत अनली. बरजरररत दूद करडून बघून 
मग घेतली. िळेी घररफुडं बरदूंन ततलर गरवरत-चररर घरलून दोगजण ं तनवरतं 
झोपली. सकरळी दूद करडरयलर गेली मरलकीन तर िरेडीच्यर करसलंर दूदच न्हरय! 

तनसत्यर तपश्यरच जनू. ितेकऱ्यरलर न् ितेकरनीलर आपतरतच वरिंलं. करल एवडं 
दूद तदलं अन् अज अस ंकरयं झरलं? कर िजेररनीनं करडून घेतलं. त्यरनंी आचरर 
केलर. अज िरेडीलर घररत बरदंरयची. िरेडी घररत बरदूंन पुन्नर दोगं तनवरतं 
झोपली. दुसऱ्यर तदसी बतगतलं तर पुन्नर करसतं दूद न्हरइ! मग त्येनी ररच् च ंजरगनू 
नजर ठेवरयच ं ठरतवलं. जरगतर जरगतर जरर डोळर लरगलर तर चुरू चुरू अवरज 
यरलर लरगलर. करय वरजतंय म्हणून बतगतलं तर करय-िरेडी अपलंच दूद अपूनच 
पेततयर! 

 
"तसचं हरय य े सरकरर. सगळर तवकरसरचर पैसर अपूनच गट्टम करतंय. 

त्यरसरठी त्येच्यर करसलंर िणेरचर बोळर तफरवलर परयजे म्हंजे त्ये करसलंर तोंड 
लरवणरर नरय!चळवळीच्यर िणेरचर बोळर चरगंलर तयरर करर." 

 
क्रतंतप्रसहरचं्यर पोतडीत ऄिी िकेडो ईदरहरण ं होती. ती आंग्रज सरकररलर 

लरगू होत तिीच जरर बदलून ‘स्वरतंत्र्यरच्यर’ सरकररलर लरग ू होत. हरस्यतवनोद 
करीत घणरघरती िंीकरही होत होती. प्रबोधन होत होते. महरररष्ट्ररने ऄसर वक्तर 
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त्यरचं्यरनंतर अजतरगरयत परतहलर नरही. एकर खेड्यरत सभर ऄसली तर नरनर 
परिंलरचंी सभर ऐकरयलर बैलगरड्यर जुपूंन बरयकर-मुलरसंह िजेररच्यर गरवरचंी 
हजररो मरणस ं सभेलर येत ऄसत. ऄिर सभरही अतर कुठे तदसत नरहीत. त्यर 
मंतरलेल्यर करळरतल्यर मंतरलेल्यर सभर होत्यर. नरनर परिंील त्यर करळरचे मरतंत्रक 
होते. 
 
क्राांणतकारी फणकराचा िन्म 
 

क्रतंतप्रसह ऄण्णरचंर जन्म जरी ३ ऑगस्िं १९०० रोजी झरलर ऄसलर तरी 
त्यरचंर क्रतंतकररी फकीर म्हणून ररजकीय-सरमरतजक करयगकत्याच्यर रूपरत जन्म 
झरलर तो १९३० सरली. 

 
१९१८-२० सरलरपरसूनच ऄण्णर सत्यिोधक चळवळीत करम करीत होते. 

त्यरच करळरत १९२० सरली त्यरचंी तलरठ्यरची नोकरी सुरू झरली. १९२६-२७ 
सरलरपरसून ते काँगे्रसच्यर, म. गरधंींच्यर नेतृत्वरखरलील चळवळीत सहभरगी होउ 
लरगले. १९२८ सरली त्यरचं्यरवर गरवरचर जमर झरलेलर ितेसररर वेळेत जमर केलर 
नरही म्हणून सरकररने गुन्हर दरखल केलर. चौकिी सुरू होण्यरच्यर करळरतच ते 
नोकरी सोडून काँगे्रसच्यर प्रचरर करयासरठी गरवोगरव तफरू लरगले. १९३० सरलचर 
जंगल सत्यरग्रह, करयदेभगंरची चळवळ यरत त्यरनंी तहतररीने भरग घेतलर. १९३० ते 
१९३२ यर करळरत त्यरचं्यरवर ऄसलेल्यर पकड वॉरंिंलर धरब्यरवर बसवनू ते फरररी 
म्हणून ररतहले. पण हर फरररी जगरवगेळरच होतर. त्यरनंी डोंगरदऱ्यरत लपून-झपून 
ररहण्यरऐवजी जनतेच्यर ईसळत्यर सरगररत सरमरवनू जरण्यरचर, त्यर जनसरगररच्यर 
लरिंरवंर अरूढ होउन पोतलसरचं्यर हरतरलर न लरगण्यरचर तनणगय घेतलर. दोन वष े
सरतररर तजल्यरतले गरव न् गरव त्यरनंी प्रपजनू करढले. एवढेच नरही तर बेळगरव-
कोल्हरपूरपरसून मररठवरड्यरपयंत, मंुबइपयंत ते सभर घेत तफरले. 

१९३२ सरली तुरंुगरत जरतरनर त्यरचं्यरवर ररजकीय केसेसबरोबरच ितेसररर 
वेळेत न भरण्यरचर गुन्हर दरखल होतरच. त्यरचें कररड येथील काँगे्रसमधले एक 
सहरनुभतूीदरर रॅी. बिंरणे त्यरनंर सरगंत होते की ‘तुम्ही गरवकरमगरर परिंलरकडे 
ितेसररर तदलर होतर त्यरमुळे तुम्ही ते सत्य सरगंून मोकळे व्हर. यर गुन्यरत ऄडकू 
नकर.’ पण नरनर परिंलरनंी ही भतूमकर मरन्य केली नरही. ‘यरमुळे परिंलरचे तपढ्यर न् 
तपढ्यरचें वतन जरइल. त्यरचे मोठेच नुकसरन होइल. मी नोकरी करणररच नरही 
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अतण जी तिक्षर होइल त्यर तिके्षमुळे मरझे करही तबघडणरर नरही. मी परिंलरलर 
वरचवणरर’ ऄसे त्यरनंी ठरमपणे सरतंगतले. एकर बरजूलर हर गुन्हर, दुसऱ्यर बरजलूर 
काँगे्रसच्यर चळवळीतले दरखल झरलेले गुन्हे अतण ततसऱ्यर बरजलूर दोन वषे फरररी 
होणे यर सवामुळे आगं्रजरचं्यर कोिंाने त्यरनंर सक्तमजुरीची तिक्षर ठोठरवली. चक् की 
तपसण्यरची म्हणजेच मोठ्यर जरत्यरने दळण्यरची तिक्षर त्यरनंर तमळरली! 

 
त्यरचं्यर एकुलत्यर एकर कन्येचर जन्म १९२६ सरली झरलर. फरररी ऄसतरनरच 

१९३० सरली पत्नी अकुबरइ यरचंर मृत्य ू झरलर. त्यर परठोपरठ अजीही तनवतगल्यर. 
वैयतक्तक जीवनरत ऄिी सकंिें एकरमरगून एक कोसळत गेली. ऄण्णर डगमगले तर 
नरहीतच पण त्यरनंी यर दुःखरचं्यर पररॄगभमूीवरच ‘घर’ नरवरची जीवनरतली एक 
ऄत्यंत महत्त्वरची गोष्ट पूणगपणे सोडली. अइ, वडील, भरउ, बहीण अतण तीन-चरर 
वषांची मुलगी यरचं्यरिी ऄसलेले मरयेचे परि नजरेअड केले. त्यरनंी गरवोगरवरच्यर 
करयगकत्यांची घरेच अपली मरनरयलर सुरुवरत केली. ऄिी िकेडो घरे त्यरचंी होत 
गेली. ऄण्णर अपल्यर घरी ररतहले अतण जेवले यरचर ऄतभमरन बरळगणररी ही घरे 
त्यरचं्यर अवडीतनवडी समजून घेउ लरगली. केवळ भरजी-भरकरी, मरडग-ंतपठलं 
ऄिर गतरबर घरच्यरनंर त्ररस न होतर पुरवतर येतील ऄिरच त्यरचं्यर अवडीतनवडी 
होत्यर. ििंग अतण पतहलवरनी परढंरी लंुगी ऄसर पोिरख ऄत्यंत सरध्यर ररहणीमरनरत 
त्यरनंी अयुष्ट्यरच्यर ऄखेरीपयंत स्वीकररलर. ऄिर एकंदर प्रतकयेतून एकर क्रतंतकररी 
फतकररची देणगी महरररष्ट्ररच्यर अतण देिरच्यर सरमरतजक-ररजकीय चळवळीलर 
तमळरली. 

 
त्यरचं्यर कन्यर रॅीमती हौिरतरइ भगवरनररव परिंील यरनंी यर करळरतली जी 

अठवण सरतंगतली अहे ती फररच बोलकी अतण मनरलर चिंकर लरवनू जरणररी 
अहे. त्यर म्हणतरत, "क्रतंतप्रसह नरनर परिंील हे मरझे वडील. अम्ही त्यरनंर दरदर 
म्हणत ऄसू. दरदरनंी देिरसरठी फतकरी स्वीकररल्यरवर अमच्यर कुिंुंबरवर ऄनेक 
ऄस्मरनी व सुलतरनी अपत्ती अल्यर. दरदरचं्यर जवळची नरत्यरची मरणसे; मरझी 
अइ, अजोबर व पणजी एकरमरगून एक यरप्रमरणे जगरचर तनरोप घेउन गेली. ही 
अठवण अहे मरझ्यर पणजीच्यर म्हणजे दरदरचं्यर अजीच्यर मृत्यसूमयीची. 

 
"मरझ्यर अजोबरनंर जरउन मतहनर होतो न होतो तोच दरदरचं्यर अजीने 

ऄंथरूण धरले.ऄगोदरच ततचे वय झरले होते. त्यरतच अमच्यर कुिंुंबरवर होणररे 
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मृत्यचेू अघरत त्यर तबचररीलर सहन झरले नरहीत. ततचे अपल्यर नरतवरवर म्हणजे 
दरदरवंर खूप पे्रम होते. िवेिंच्यर तदवसरतं ततने अपल्यर लरडक्यर नरतवरच्यर भेिंीचर 
ध्यरसच घेतलर होतर. नरत्यरतील सवांनरच वरिंत होते की, मृत्यपूूवी दरदरचंी व ततची 
भेिं व्हरवी, पण हे घडरव ेकसे? दरदरचं्यरवर सरकररचे पकड वॉरंिं होते व पोलीस 
ऄहोररत्र त्यरचं्यर परळतीवर होते. 

 
"भतूमगत ऄवस्थेत ऄसणरऱ्यर दरदरचं्यर करनरवर अजीचर अजरर व ततने 

घेतलेल्यर ध्यरसरची वरता गेली. दरदरचं्यर हृदयरत करलवरकरलव सुरू झरली. ततचर 
त्यरचं्यरवर तवलक्षण जीव होतर, यर तवचरररनंी त्यरनंर बेचैन केले. िवेिंी त्यरनंी तनणगय 
घेतलर की पोतलसरचं्यर हरती सरपडलो तरी बेहतर, पण अजीची िवेिंची भेिं 
घ्यरयची! 

 
"अतण एक तदवस भल्यर पहरिें तनघून तदवस ईजरडरयच्यर अत दरदर घररत 

हजर झरले!बरोबर त्यरचें सरथीदरर पण होते. त्यर सवांनी ऄत्यंत गुप् ततेने येण्यरची 
योजनर अखली होती. दरदरनंर परहतरच घररदरररलर अनंद झरलर. ते धरवतच 
अजीजवळ गेले व त्यरनंी ततलर हरक मररून अपण अल्यरचे सरतंगतले. लरडक्यर 
नरतवरलर परहून अजीच्यर डोळ्यरतं अनंदररॅ ूअले. ततने त्यरचं्यर गरलरवरून अपले 
थरथरते हरत तफरवले. दरदरचं्यरही डोळ्यरतूंन ऄरॅ ू वरहू लरगले. त्यरनंी अजीचे 
मस्तक अपल्यर मरडंीवर घेतले. थोड्यरच वेळरत अजीने नरतवरच्यर मरडंीवर प्ररण 
सोडलर. जण ूयरच क्षणरची ती वरिं परहरत होती! 

 
"घररत मृत्यनेू अपले करम पुरे केले. त्यरच वेळी गरवरत वगेळेच नर् सुरू 

झरले होते. किी कोण जरणे पण दरदर अपल्यर सरथीदरररसंह अपल्यर घरी 
अल्यरची खबर पोतलसरनंर तमळरली होती. ते गरवरत येउन त्यरनंी अमच्यर वरड्यरस 
वेढर तदलर होतर. पण घररजवळ येतरच अतील रडररड ऐकून ते बरहेरच थबकले 
होते. ऄिर प्रसगंी दरडंगरवर करून अत तिरणे ऄप्रिस्त होइल ऄथवर त्यरमुळे 
एखरदर ऄनरवस्थर प्रसगं ओढवेल ऄिी पोलीस ऄतधकरऱ्यरची भरवनर झरली ऄसरवी. 
कदरतचत त्यरच्यरतली मरणुसकीही जरगी झरली ऄसेल प्रकवर त्यरने ऄसरही तवचरर 
केलर ऄसेल की सरवज तर अतर हरती अले अहेच, ईगीच गडबड किरलर? 

एवढेच नव्हे तर अजीची ऄंत्ययरत्ररही करढरवयरस त्यरने परवरनगी तदली! 
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"अजीच्यर तनधनरचे दुःख अतण दरदरचं्यर ऄिंळ ऄिंकेची प्रचतर ऄिर दुहेरी 
सकंिंरने सवांनर घेरले होते. मृत्य ू ऄिंळ होतर. पण पोतलसरकंडून होणररी ऄिंक 
िंरळणे हे दरदरचं्यर व त्यरचं्यर यिवतं पुणदीकरसररख्यर सरथीदरररचं्यर 
बुतद्धचरतुयावर ऄवलंबून होते. बुतद्धचरतुयाने त्यरनंर दगर तदलर नरही. त्यरनंी एक 
क्लृप् ती योजली. अजीची ततरडी तयरर झरली. त्यरवर अतर दरदरनंी झोपरवे व 
अजीचे पे्रत िणेीच्यर पोत्यरत बरधूंन गरडीतून स्मिरनरपयंत न्यरव े ऄसे ठरले. पण 
दरदरचं्यर अइलर ही युक्ती पिेंनर. ‘मरझ्यर लेकरलर तजवतंपणी मी ततरडीवर बरधूं 
देणरर नरही’ ऄसर ततने पतवत्रर घेतलर. िवेिंी ततच्यरच लेकरच्यर भल्यरसरठी हे 
नरिंक कररवे लरगणरर अहे ऄिी समजूत घरलण्यरत दरदरचें सरथीदरर यिस्वी 
झरले. 

 
"थोड्यरच वेळरत घररतून अजीची ऄंत्ययरत्रर तनघरली. सोबतची िणेीची 

गरडीही होती. ऄंत्ययरत्रर स्मिरनरपयंत पोहोचली ऄसेल नसेल तोवर पोलीस घररत 
तिरले. दरदरचंर िोध घेउ लरगले. पण दरदर त्यरनंर कुठेच तदसले नरहीत. सवग 
बरजूंनी कडेकोड बंदोबस्त करूनही नरनर परिंील कसे तनसिंले हे त्यरनंर फरर 
ईतिरर समजले!!!" 

 
हर प्रसगं म्हणजे दुःख, सयंम, तचत्तथरररक घिंनर यरचें तजवंत तमरॅण अहे. 

यरतल्यर सवग यरतनर पचवनू ऄण्णरनंी अपली फतकरी जोपरसली. फतकरीलर धक् कर 
लरगू तदलर नरही. पुन्हर घररच्यर ‘मरयरपरिरत’ ते जररही गुंतले नरहीत. १९३६ सरली 
त्यरनंी अपली बहीण गंगूबरइ तहचे लग्न कंुडलरचे एक करयगकते रॅी. नरथरजी लरड 
यरचं्यरिी अयोतजत केले. नरथरजी पुढे १९४२च्यर प्रततसरकरररतले एक प्रमुख 
करयगकते बनले. हे लग्न गरधंी पद्धतीने ऄवघ्यर १५ रुपये खचात झरले. १९४० सरली 
कन्यर हौिरतरइंचे लग्न खरनरपूर तरलुक्यरतील हणमंत वतडयेचे रॅी. भगवरनररव 
परिंील यरचं्यरिी झरले. तेही गरधंीपद्धतीने होउन फक्त २० रुपये खचात परर परडले 
गेले. भगवरनररव परिंीलही पुढे प्रततसरकररचे एक प्रमुख करयगकते म्हणून पुढे अले. 
यर घरच्यर लग्नरचं्यर बरबतीतच सवग रूढींनर फरिंर देउन, स्वरतंत्र्य चळवळीिी नरते 
जोडून अतण कमीत कमी खचग करून ‘गरधंी लग्ने’ लरवण्यरची रीत क्रतंतप्रसहरनंी 
स्वतः अचरणरत अणून दरखवली. मग त्यरनंी ती जगरलर सरतंगतली. ऄिी लग्ने 
िकेडोंच्यर सखं्येने सरतररर तजल्यरत लरवली गेली. त्यरमुळे मरणसे स्वरतंत्र्य 
चळवळीिी जोडली गेली, ऄंधरॅद्धर अतण ब्ररहमण्यवरदी रूढीपरसून मुक्त झरली 
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अतण कजगबरजररी होण्यरपरसून वरचली. यर लग्नरत हंुडर, वरजंत्री, घोडर, बरप्रिग यर 
सवग गोष्टींनर फरिंर तदलर जरइ. वधू-वररनंर नव े खरदीचे कपडे अतण एकमेकरनंर 
घरलण्यरसरठी सुतरचे दोन हरर यरसरठी जेवढर लरगेल तेवढरच खचग यर लग्नरलर 
यरयचर. जमलेल्यरनंी स्वरतंत्र्य चळवळीतली गरणी अतण मंगलरष्टकर म्हिंल्यर की 
करम भरगरयचे. ऄिी लग्न पद्धती, जरततव्यवस्थेलर तवरोध करणररी, तबनखचाची, 
ब्ररह्मण्यरलर सोडतचठ्ठी देणररी, तस्त्रयरचं्यर स्वरतंत्र्यरचर पुकररर करणररी, सवांनर 
तिक्षण देण्यरची िपथ घेणररी प्रथम महरत्मर फुलेंनी सुरू केली. ‘सत्यिोधक लग्न 
पद्धती’ म्हणून पुढे अणली. क्रतंतप्रसहरनंी सुरुवरतीच्यर (१९२० परसून १९३०-३२ 
पयंतच्यर) करळरत यरच पद्धतीचर प्रसरर केलर. नंतर ‘गरधंी लग्न’ म्हणून जरस्त 
मोठ्यर प्रमरणरत प्रचरररत अणले. 

 
ही दोन लग्ने झरल्यरवर तर ऄण्णर १०१ िंक् के फकीर झरले. क्रतंतकररी 

पतरवतगनरसरठी त्यरनंी परयरलर प्रभगरी बरधूंन भ्रमण सुरू केले. अयुष्ट्यरच्यर 
ऄखेरपयंत त्यरनंी ही क्रतंतकररी फतकरी ऄतभमरनरने अतण तनष्ठेने परळली. म्हणूनच 
ते क्रतंतप्रसह झरले. पण ऄिी फतकरी पत्करण्यरच्यर अधी त्यरनंी ही महत्त्वरची 
ग्रहस्थी कतगव्येही अपल्यर सरमरतजक तत्त्वरनंर बरधर न अणतर परर परडली. त्यर 
अधी स्वतःचे लग्न झरल्यरवर सत्यिोधक तत्त्वरप्रमरणे पत्नीलर बरोबरीने वरगवले. 
जुन्यर वळणरच्यर अजीचर तवरोध पे्रमरने अतण ठरमपणे मोडून करढून स्वतःच 
पत्नीलर तिकतवले. क्रतंतप्रसहरचं्यर क्रतंतकररकत्वरत यरही अचरणरचर अतण त्यर 
मरगच्यर तत्त्वरचंर मोठर वरिंर अहे. 
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१९४२च्या िंातारा प्रणतिंरकारचे नेते 
 

आंग्रजरचं्यर सरम्ररज्यिरही ररज्यरवर सूयग कधी मरवळत नव्हतर ऄसे म्हणतरत. 
ऄिर आंग्रजी सते्तलर १५ ऑगस्िं १९४७ पयंत जे प्रततसरकरर, जनतेचे समरतंर 
सरकरर, मोडतर अले नरही त्यर ऄप्रजक्य प्रततसरकररचे क्रतंतप्रसह नरनर परिंील हे 
प्रमुख नेते होते. अजच्यर सरगंली तजल्यरचर बहुतरिं भरग अतण अजचर सरतररर 
तजल्हर यरचंर तमळून त्यर वेळचर सरतररर तजल्हर बनलेलर होतर. यर ऐततहरतसक 
सरतररर तजल्यरत जनतेचे सिस्त्र प्रततसरकरर ईभे ररतहले. ८ ऑगस्िं १९४२ रोजी 
त्यर वेळच्यर गवरतलयर िँंक मैदरनरवर अतण अजच्यर ऑगस्िं क्रतंी मैदरनरवर 
काँगे्रसच्यर ऄतखल भररतीय ऄतधवेिनरत ‘चले जरव’चर ठररव झरलर. आंग्रजी 
सरम्ररज्यवरदी भरडंवलदरररनंर ‘चले जरव’ ऄसर ‘हुकूम’ देण्यरचर तनणगय क्रतंतकररक 
वृत्तीच्यर तरुणरचं्यर ऄगंरत वीज खेळवणररर होतर. पण हे घडवण्यरसरठी यरच वेळी 
दुसरी घोषणर झरली होती, ‘करेंगे यर मरेंगे’ ही भररतीय क्रतंतकररकरनंी चळवळ्यरनंी 
घ्यरयची िपथ होती. ‘एक तर आगं्रजरनंर घरलव ूनरही तर त्यरसरठी प्ररण ऄपगण करू’ 

ऄसर तनधार यर घोषणेत होतर.‘करेंगे यर मरेंगे’, ‘करू प्रकवर मरू’ यर घोषणेतून करय 
कररयचे हे मरत्र स्पष्ट नव्हते. कोणत्यरही नेत्यरने यरचे स्पष्टीकरण अपल्यर भरषणरत 
तदले नव्हते. करय कररयचे ते करयगकत्यांनी, जनतेने अपरपल्यर परीने ठरवरवे, 
अपरपल्यर पद्धतीने ठरवरवे ऄसर त्यरचर ऄथग होतर. सवगच नेते यर घोषणेनंतर 
पकडले गेले. त्यरमुळे नंतरही कोणी ररष्ट्रीय परतळीवर, ररज्य परतळीवर मरगगदिगन 
करीत नव्हते. यर तवतिष्ट पतरचस्थतीत प्रततसरकररच्यर जन्मरची तरबडतोबीची बीजे 
अहेत. 

 
प्रत्यक्षरत सिस्त्र प्रततसरकररची ईभररणी होण्यरसरठी सरतररर तजल्यरत 

घडलेल्यर अणखी दोन घिंनर कररणीभतू अहेत. त्यर घिंनर म्हणजे आस्लरमपूर 
अतण वडूज यर दोन तहसील कचेऱ्यरवंर गेलेल्यर मोच्यावर झरलेले गोळीबरर. 
हुतरत्म्यरचें सरडंलेले रक्त अतण अतर गोळीचे ईत्तर गोळीनेच तदले परतहजे, ऄिी 
आंग्रज सत्तरधरऱ्यरनंी तयरर केलेली पतरचस्थती. ‘चले जरव घोषणे’नंतर सरतररर 
तजल्यरत झरलेलर पतहलर मोचा २४ ऑगस्िं १९४२ रोजी कररड तहसील कचेरीवर 
तनघरलर. दुसरर त्यरच तदविी परिंण तहसील कचेरीवर झरलर. ३ सप्टेंबर १९४२ 
रोजी ततसरर मोचा तरसगरव तहसील कचेरीवर तनघरलर. यर मोचात ८ ते १० हजरर 
लोक सहभरगी झरले होते. नरनर परिंलरनंी यर मोच्याच्यर प्रचरररची धुरर प्ररमुख्यरने 
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सरभंरळली होती. कृष्ट्णररव कुऱ्हरडे यरचं्यर नेतृत्वरखरली हर मोचा पतहल्यरदंर मुनसफ 
कोिंावर गेलर. मुनसफरनंी बरहेर येउन रॅी. कुऱ्हरडे यरनंर हरर घरतलर अतण 
लोकरचं्यर मरगणीप्रमरणे कोिंास एकर तदवसरची सुिंी तदली! मरमलेदररकचेरीवर 
मोचा गेल्यरनंतर िभंर पोतलसरनंी तो ऄडवलर. अधी तसे ठरले नसतरनरही लोक 
मोठ्यर सखं्येने हत्यररे घेउन अले होते. भरले, कुऱ्हरडी, थोडीफरर तपस्तुले अतण 
बंदुकरसुद्धर होत्यर. पोलीस अतण मरमलेदरर घरबरलेले होते. दहर-पंधरर प्रमुख 
करयगकत्यांनी जरउन मरमलेदरररनंर सरतंगतले, ‘अम्ही फक्त ररष्ट्रीय तनिरण 
लरवणरर अहोत. बरकी मोडतोड वगैरे करही करणरर नरही. नंतर मरमलेदरररनंर 
लोकरनंी गरधंी िंोपी घरतली. आंग्रजरचें ‘युतनयन जॅक’ हे तनिरण ईतरवनू ररष्ट्रीय 
तनिरण त्यर जरगी चढवण्यरत अले. यर मोचासरठी करमगरररनंी तकलोस्करवरडीचर 
कररखरनर बंद ठेवलर होतर. सुमररे १,५०० ते २,००० करमगरर मोच्यात सरमील झरले 
होते. खेड्यरमंध्ये सवगत्र सभर झरल्यर होत्यर. क्रतंतप्रसहरनंी १,००० लोक बरोबर 
घेउन एक प्रकररचर ‘लाँग मरचग’ करढतच सभर घेतल्यर होत्यर. गरवचरवड्यरवंर 
ततरंगे फडकवले होते. सकरळी ईठून सवांनी गरव-सफरइ कररयची, प्रभरत फेरी 
करढरयची, परेड कररयची ऄसर दररोजचर करयगक्म ऄसरयचर. 

 
यर सभरचं्यर वेळी क्रतंतप्रसहरचं्यर भरषणरची जी अठवण सरतंगतली अहे. ती 

फरर बोलकी अहे. "युद्धरसरठी लोकरनंी फरर फरर तदले. यरची जरतहररत तब्रतिंि 
सरकररकडून केली जरते. सरकरर म्हणते बरयकरनंी गळ्यरतले दरतगने तदले, 
परयरतले तदले. आतकी मदत अम्हरलर जनतेने केली. मग सरकरर ऄजून मदत कर 
मरगते? गळ्यरतले अतण परयरतलेही दरतगने तदले. मग पुन्हर अतर मरतगतल्यरवर 
करय द्यरव?े अतर अमचे सवग दरतगने सपंले. अतर परयरत एकच दरतगनर ररतहलर 
अहे. अतर मरतगतले तर तोच दरतगनर द्यरयचर!"सरकररलर अतर जोडर हरणरयचर 
हर सदेंि ऄत्यतं नेमकेपणरने, ररजकीय अियरसह अतण तवनोदी िलैीत क्रतंतप्रसह 
पोहोचवरयचे. यर त्यरचं्यर अगळ्यर प्रचरररमुळे तरसगरवचर मोचा सवात मोठर झरलर. 
यरही करळरत ते भतूमगत ऄसल्यरमुळे प्रत्यक्ष मोच्यात गेले नरहीत हे तविषे. 

 
९ सप् िंेंबरलर वडूज तहसील कचेरीवर मोचा तनघरलर. परिुररम घरिंगे यरचं्यर 

नेतृत्वरखरली वडगरव, पुसेसरवळी, लरडेगरव, औंध आत्यरदी गरवरतून लोक यर 
मोच्यात सहभरगी झरले होते. वडूज कचेरीपरसून पन्नरस यरडग ऄंतररवर घरिंगे, 
ऄिोक व ऄरप्रवद लोमिें, ररम सुतरर, तकसन भोसले यरचं्यरसह सवांनरच पोलीस 
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सबआन्स्पेक्िंर बतंडतगरी व मरमलेदरर ऄंकली यरनंी एक रेघ ओढून ऄडवले. अज्ञर 
मोडल्यरस गोळीबरररची धमकी तदली. मोच्याचे पुढररी घरिंगे यरनंी अपलर फक्त 
सभर घेउन झेंडर वंदन करण्यरचरच करयगक्म अहे ऄसे सरगंून रेघेच्यर पुढे परउल 
िंरकले अतण जोरदरर गोळीबरर झरलर. वडूजच्यर कचेरीसमोर सरतररर तजल्यरचर 
‘जरतलयनवरलर बरग’ झरलर!’ परिुररम घरिंगेंनर ६, ऄिोक लोमिेंलर दोन अतण 
ऄरप्रवद लोमिेंलर ३ गोळ्यर लरगल्यर. पैलवरनरचंर प्ररण गेलर तरी ततरंगर त्यरचं्यर 
हरतरत ईंच धरलेलरच होतर. यर गोळीबरररत जरगचे जरगी ५ अतण ७५ जखमींपैखी 
दोन, जखमर बऱ्यर न झरल्यरमुळे पुढे ईतिरर एक ऄसे एकूण अठ हुतरत्मे झरले. 
परिुररम घरिंगे, तकसन भोसले, कुिरबर भोसले, तिदोबर पवरर, ररम सुतरर, 
बलभीम खिंरवकर, बरळकृष्ट्ण खिंरवकर अतण रॅीरंग प्रिदे ऄिी यर हुतरत्म्यरचंी 
नरवे अहेत. 

 
यर पररॄगभमूीवर १० सप् िंेंबर रोजी आस्लरमपूर कचेरीवर मोचा तनघरलर. परडूं 

मरस्तररचं्यर पुढरकरररने दोन हजरररचंर अतण वरळवे तकलोस्करवरडी भरगरतून 
तीनएक हजरररचंर ऄिर दोन तुकड्यर झरल्यर. पतहलर अतण दुसरर मोचा यरत एकर 
तरसरचे ऄंतर पडले. कुरळप, येडे, करमेरी भरगरतूंन अलेल्यर पतहल्यर मोचाने गरधंी 
चौकरत सभर घेतली. पोतलसरनंी लरठीमरर करून पन्नरस लोक जखमी केले अतण 
परडूं मरस्तररनंर पकडले. दुसरर मोचा कचेरीपरसून सुमररे २०० यरडावर ऄडवण्यरत 
अलर. तरसगरव मोच्यात ऄसलेलरतकलोस्करवरडीचर करमगरर ईमरिकंर पंड्यरलर 
परतहल्यरबरोबर डी.एस.पी. येट्ट्स त्यरच्यरवर ओरडलर, "तुम क्यर मंगतर है?"ईत्तर 
अले, "स्वररज!"येट सने तपस्तूल करढले अतण ईमरिकंर पडं्यर यरनंर गोळी 
घरतली. ते जरगीच सपंले. हुतरत्मर झरले. यर परठोपरठ झरलेल्यर गोळीबरररत कळंते्र, 
तुकरररम सुतरर हे जखमी झरले. तवष्ट्णू बररबिें ठरर झरले. वडूजचीच पुनररवृत्ती आथे 
थोड्यर कमी तीव्रतेने झरली. 

 
यर दोन गोळीबरररमुंळे भतूमगत ररहून करम करण्यरचे वळण चळवळीलर लरग ू

लरगले. िरतंतेच्यर मरगाने गेल्यरवरही जर गोळ्यरच खरव्यर लरगत अहेत. जीव 
गमवरव ेलरगत अहेत. मग अपणही िसे्त्र हरतरत घेउन गुप् त रीतीने सघंिंनर बरधूंन 
करम केले परतहजे. ऄसर तवचरर बहुतरिं प्रमुख करयगकत्यांच्यर, तरुणरचं्यर मनरत येउ 
लरगलर. एकर बरजूलर ‘करेंगे यर मरेंगे’ ही घोषणर, ‘चले जरव’ची घोषणर अतण 
दुसऱ्यर बरजूलर हर ऄनुभव. यरतून पुढे जरणररर मरगग करढण्यरसरठीच सिस्त्र भतूमगत 
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चळवळ सुरू करण्यरचर तनणगय जरगोजरगच्यर करयगकत्यांच्यर गिंरनंी घेतलर. तिररळर 
पे्रत ८६ पोलीस परिंलरनंी सप् िेंबर १९४२ मध्ये अपल्यर वतनी करमरचे ररजीनरमे 
तदले अतण आंग्रज सरकररलर मरनत नसल्यरचे स्वतःच्यर कृतीतूनच दरखवनू तदले. 
देिरतली ही ऄभतूपूवग घिंनर होती. यरतून तिररळरपे्रतली गरवेच्यर गरव े
स्वरतंत्र्यरच्यर चळवळीमरगे ईभी ररतहली. 

 
१९४२च्यर ऄखेरीस खिंल्यरतून तिक्षर झरलेले अतण स्थरनबद्ध ऄसे सरतररर 

तजल्यरतले २००० लोक बंदीवरसरत होते. नोव्हेंबर १९४२ मध्ये तकसन वीर अतण 
परडूं मरस्तर येरवडर जेल फोडून पळून अले. त्यरनंर पकडण्यरसरठी घरपकडी 
अतण झडत्यर सुरू झरल्यर. यरच करळरत क्रतंतप्रसह नरनर परिंलरचं्यर प्रत्यक्ष 
नेतृत्वरखरली करम करणरऱ्यर सचंरने कंुडल येथील बँक लुिंली. नरगररळेहून 
तकलोस्करवरडीस जरणरऱ्यर लष्ट्करी पोतलसरचं्यर बंदुकर लरबंवल्यर. ऄमणरपूरमध्ये 
पोतलसरनंी लोकरनंर मररहरण करून अतण बंदुकीच्यर फैरी झरडूनही भतूमगतरचंर 
ठरवतठकरणर लोकरनंी सरतंगतलर नरही. २९ जरनेवररी १९४३ रोजी चरण येथे 
(तरलुकर तिररळर) वसूल सरंक्षणरसरठी अलेल्यर पोलीस परिंीलर भतूमगतरनंी 
बंदुकर अतण पोिरखही करढून घेउन नरगवे केले. यरमुळे पेिंलोंडपयंत लष्ट्करी 
दहित बसवली गेली. तबळरिीलर ४,५००, चरणलर २,०००, अरळ्यरलर १,५०० 
रुपये दंडवसुली केली. तरीही चळवळे गप्प बसले नरहीत. त्यरनंी ऄनेक बंदुकर 
अतण ररयफली हस्तगत करण्यरची मोहीम चरलूच ठेवली. 

 
२७ नोव्हेंबर रोजी येळगरव तर. कररड येथे सरकररी गुदरमरतील ३५ धरन्य 

पोती बंदुकीच्यर जोररवर लुिूंन ईपरिी गोरगतरबरनंर वरिंण्यरत अली. िंंचरइच्यर 
पतरचस्थतीत ही घिंनर घडल्यरमुळे जनतेचर जोरदरर परप्रठबर भतूमगतरनंर तमळू 
लरगलर. त्यर करळरत फरररी दरोडेखोररचंर सुळसुळरिं तविषेतः सरतररर तजल्यरच्यर 
दतक्षण भरगरत होतर. त्यरचंर बंदोबस्त करण्यरसरठी भतूमगतरनंी जीवरवर ईदरर 
होउन पुढरकरर घेतलर. यर दरोडेखोररनंर तब्रतिंि सरकरर परप्रठबर देत होते. 
क्रतंतकररकरचं्यर तवरुद्ध त्यरचंर वरपर करीत होते. हे दरोडेखोर जनतेलर फररच 
त्ररस देत ऄसत. तस्त्रयरवंर ऄन्यरय करीत ऄसत. मेंढरे घेउन तफरस्ती करणरऱ्यर 
धनगर समरजरतील लोकरनंर छळत ऄसत. चळवळ चरलवण्यरसरठी, हत्यररे 
जमवण्यरसरठी पैिरचंी गरज होतीच. हे पैसे सरकररी खतजन्यरवर धरड िंरकून 
जमवरवते ऄसे तविषेतः क्रतंतप्रसहरचं्यर प्रत्यक्ष नेतृत्वरखरली करम करणरऱ्यर सचंरने 
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ठरवले होते. ७ जून १९४३ रोजी रेल्वे करमगरररचंर पगरर घेउन जरणररी पे स्पेिल 
रेन सुमररे १४ लोकरचं्यर सचंरने लुिंली. क्रतंतवीर नरगनरथ नरयकवरडी, जी. डी 
(बरपू) लरड ऄिी प्रमुख मंडळी यरत होती. यरतले पैसे गोव्यरहून जरस्त प्रमरणरत 
हत्यररे तवकत अणण्यरसरठी वरपरले गेले. 

 
यर सवग घडरमोडी प्रत्येक तवभरगरत चरलू होत्यर. तो तो सचं सघंतिंत होतर. 

पण सवग सचंरचंी एकत्र सरखळी तयरर झरली नव्हती. अखणी करून समरन 
करयगक्म ठरलर नव्हतर. त्यरमुळे सुमररे ७५ प्रमुख भतूमगत करयगकते ३ जून १९४३ 
रोजी करमेरी तरलुकर वरळव ेयेथे जमले. यर बैठकीलर अलेल्यर िरतंरररम आमरनदरर 
यरनंी यिवतंररव चव्हरणरचंर तनरोप अणलर होतर. फलिंणमधून तलतहलेल्यर 
यिवंतररवरचं्यर तचठीत तलतहले होते, ‘सपूंणग भररतरतील चळवळ ओसरली अहे. 
ऄिर ऄवस्थेत अपल्यर तजल्यरतील चळवळ पुढे चरलू ठेवनू फररसर ईपयोग होणरर 
नरही. यरच्यर पतरणरमी मरत्र तजल्यरतील सवग जनतेस पोलीस व तमतलिंरीकडून 
होणरऱ्यर ऄत्यरचरर व दडपिरहीस तोंड द्यरवे लरगेल. म्हणून ही चळवळ स्थतगत 
करण्यरत यरवी. मरझ्यरपुरतर मी हर तनणगय घेत अहे.’ 

 
पण जमलेल्यर सवग करयगकत्यांनी अपण ‘करू प्रकवर मरू’ यर तनणगयरने 

चळवळीत अलो अहोत त्यरमुळे अपण िवेिंपयंत लढरयचे ऄसर तनणगय घेतलर. 
सरथी ऄच्युतररव पिंवधगनरचेंसुद्धर हेच मत अहे. ऄसेही िरतंरररम आनरमदरर यरनंी 
यिवंतररवरचंर तनरोप म्हणून सरतंगतले. महरररष्ट्ररतील एकंदर भतूमगत हरलचरलींची 
सुसूत्रतर ऄच्युतररव करीत होते. त्यरनंी ऄसे मत व्यक्त केले ऄसेल हे बहुसखं्य 
करयगकत्यांनर पिंलेच नरही. म्हणून बडे गुरुजी अतण जोिी करकर यरनंी 
ऄच्युतररवरनंर समक्ष भेिूंन त्यरचें पत्र अणण्यरचर तनणगय बैठकीत झरलर. पुन्हर 
भतूमगतरचंी व्यरपक बठैक घ्यरयचे ठरले. 

 
यर करळरत चळवळ थरबंवणे ऄत्यतं धोक्यरचे होते कररण चळवळीच्यर 

पतरणरमी अतण चळवळ पूणग दडपून िंरकण्यरसरठी तब्रतिंि सरकररने दडपिरही 
अतण धरपकडीची जोरदरर मोहीम ररबवली होती. प्रमुख करयगकत्यांनी यिवंतररव 
चव्हरणरपं्रमरणेच हजर होउन तुरंुगरत जरण्यरचर तनणगय घेतलर ऄसतर तर सरकररने 
जनतेलर दडपिरहीच्यर वरवं्रखरली दडपून पूणग लरचरर बनवण्यरचर सपरिंर 
चरलवलर ऄसतर. यर करळरत खिंरव तरलुक्यरतील ४ गरवे, तरसगरव तरलुक्यरतील 
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५ गरवे, कररड तरलुक्यरतील ६ गरवे, परिंण तरलुक्यरतील ३ गरवे, वरळव े
तरलुक्यरतील ९ गरव े अतण तिररळर पे्रतील ५ गरवे ऄिर एकूण ३२ गरवरवंर 
सरमुदरतयक दंडरची अकररणी करून त्यरची वसुलीही केली होती. 

 
ऄिर वेळी क्रतंतप्रसह नरनर परिंलरचंी भतूमकर ऄत्यंत ठरम होती. ते १९४२ 

पूवीही ऄनेक वेळर भतूमगत ररहून करम करीत होते. अतर तर सिस्त्र प्रततसरकरर 
ईभे ररतहले होते. तरूणरचंी तनधड्यर छरतीची फळी तयरर झरली होती. क्रतंतप्रसहरनंर 
हेच परतहजे होते. करमेरीच्यर बठैकीत ‘हजर होण्यरचर’ सूर तनघरल्यरवर तरुण 
भतूमगतरनंर भयंकर ररग अलर. त्यरनंी स्वरतंत्र्य तमळेपयंत अतर मरघरर नरही ऄिी 
ठरम भतूमकर घेतली. पण क्रतंतप्रसहरनंर तवचररले, "ऄण्णर, अपण हजर होणरर 
अहरत कर?"यर प्रश्नरलर ऄण्णरनंी ऄगदी सडेतोड अतण स्पष्ट ईत्तर तदले,"मरझ्यर 
तरुण तमत्ररनंो! मलर मरण अले तरी पवा नरही. मी हजर होणरर नरही. मी तुम्हर 
तरुणरबंरोबरच ररहणरर."यर ईत्तररमुळे तरुण नेत्यरनंर जोम अलर. जी. डी. लरड, 
नरगनरथ नरयकवडी, िखे करकर, बरबजूी परिंणकर, दत्त ूलोहरर, ऄहमद भरइ, बुवर 
म्हरविीकर, तवष्ट्णुभरउ डोइफोडे, डी.जी. देिपरडें ऄिी तरुणरचंी तपढी पुढे अली 
होती. यर तपढीलर नरनर परिंलरचं्यर, १९३० ते ४२ यर करळरतल्यर, जनतेत खोलवर 
मुळे ऄसलेल्यर क्रतंतकररी ‘पुण्यरइ’चर अधरर तमळरलर. 

 
करमेरीच्यर बैठकीत ‘हजर होण्यरचर’ प्रस्तरव येण्यरअधीच क्रतंतप्रसह भतूमगत 

ऄवस्थेत ररहण्यरच्यर यरतनर तकती भयरनक िंोकरलर जरउ िकतरत हे ऄनुभवणरऱ्यर 
प्रसगंरतून गेले होते. पण त्यरही पररॄगभमूीवर ऄण्णरनंी अपलर तनरृय ढळू तदलर 
नरही. तडसेंबर १९४२ मधलर हर प्रसगं सरतंगतलरच परतहजे ऄसर अहे. 

 
तडसेंबर १९४२ च्यर दुसऱ्यर अठवड्यरत सपूंणग कंुडल गरवरलर १,००० ते 

१,२०० पोतलसरनंी गररडर घरतलर. त्यर वळेी ऄण्णर कंुडल गरवरत ऄप्पर मरस्तर 
(लरड) यरचं्यर घरी होते. ररनरत करम करणरऱ्यर एकर ितेकऱ्यरने पळत येउन ही 
बरतमी तदली. ऄिर वेळी ज्यरचं्यर घररचंी तपरसणी होणररच ऄिर करयगकत्यांच्यर 
घररतून त्यरनंर हरलवणे भरगच होते. त्यरनंर सरवळरररम धनगर यरचं्यर छो्रिर 
घररत हलवण्यरत अले. छतरचर पत्रर डोक्यरलर लरगणररे, पडझड झरलेले अतण 
मरणसरचंी वस्ती नसलेले हे घर होते. पोतलसरनंी गरवभर दंगर केलर. प्रमुख 
करयगकत्यांची घरे अधी तपरसली. तेही दुसऱ्यर एकर पडक्यर वरड्यरत लपून बसले 
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होते. कुणीच सरपडत नरही म्हणतरनर पोतलसरनंी सवग पुरुष चरवडीवर बोलरवनू 
त्यरचंी ईलिंतपरसणी सुरू केली. 

 
हे सवग चरलू ऄसतरनर ऄण्णरनंर ठेवलेल्यर घररचर पत्रर दुपररच्यर ईन्हरने तरपू 

लरगलर. तसे सवग घरच तरपू लरगले. यर ईकरड्यरमुळे एकर तबळरत बसलेलर भलर 
मोठर नरग बरहेर अलर अतण ऄण्णरचं्यरकडे तोंड करून फणर करढून ईभर ररतहलर! 

घररलर बरहेरून कुलूप लरवले होते. घररत कुणी नरही हे दरखवण्यरसरठी ही युक्ती 
लढवली होती. ओरडण्यरची सोयच नव्हती कररण बरहेर पोतलसरचंी परवले वरजतच 
होती. तो नरगही हललर नरही अतण ऄण्णरही जरगचे हलले नरहीत. एक-दीड 
तरसरने नरगच कंिंरळलर अतण पुन्हर तबळरत तनघून गेलर. दोन-ऄडीच वरजतर 
पोलीस जरइपयंत ऄण्णरनंर कुणी भरकरी तदली नरही की कसली बरतमी सरतंगतली 
नरही. ऄण्णरचं्यर जीवनरत ऄसे ऄनेक प्रकररचे दुधगर प्रसगं पुढेही यरयचे होते. 
 
३ ऑगस्ट १९४३ : क्राांणतसिंह प्रणतिंरकारचे णडक्टेटर 
 

बडे गुरुजी अतण जोिी करकर यरनंी मंुबइलर ऄच्युतररवरचंी गरठ घेतली. 
त्यरनंी पत्र तदले की चळवळीस जनतेचर परप्रठबर तमळत ऄसेल तर सरतररर 
तजल्यरतलर लढर पुढे चरलू ठेवण्यरस हरकत नरही. यर पत्ररच्यर पररॄगभमूीवर ३ 
ऑगस्िं १९४३ रोजी पणुबें्र (तिररळर) येथे सुमररे िभंररवर प्रमुख भतूमगतरचंी बठैक 
झरली. जमलेल्यर सवानीच सरतंगतले की जरी दडपिरही वरढलेली ऄसली तरी 
लोकरकंडून तमळणररी सहरनुभतूी, सहकरयग अतण सहभरग यर सवग गोष्टी वरढतच 
चरलल्यर अहेत. सरमुदरतयक दंड वसूल केले, धरपकड केली, भतूमगतरनंर 
िोधण्यरसरठी मररहरण केली तरी ते सवग सहन करून जनतर जरस्तच तरकदीने ईभी 
ररहरत होती. सवांनर तसरच ऄनुभव तजल्हरभर येत होतर. यरच बठैकीत क्रतंतप्रसह 
नरनर परिंील यरनंर सरतरऱ्यरच्यर प्रततसरकररचे तडक्िेंिंर नेमण्यरत अले. तजल्यरचे 
१८ तवभरग करण्यरत अले. प्रत्येक तवभरगरकरतर एक गिंप्रमुख व एक ईपप्रमुख 
तनवडण्यरत अलर. तसेच यर दोन प्रमुखरचं्यर समंतीतिवरय दुसऱ्यर कोणत्यरही 
गिंरतील लोकरनंी त्यरचं्यर तवभरगरत घरतपरती करयग करू नये ऄसर दंडक घरलून 
देण्यरत अलर. दर दोन मतहन्यरनंी यर गिंप्रमुखरचंी बठैक होइल. त्यर वेळी मरगील 
करमरचर ऄहवरल देउन पुढच्यर दोन मतहन्यरतंील करमरची अखणी करण्यरत येइल 
ऄसेही ठरवण्यरत अले. डी.जी. देिपरडें यरनंी मंुबइहून सरयक्लोस्िंरइल मिीन 
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अणले होते, त्यरच्यरवर ‘स्वतंत्र भररत’ नरवरचे पत्रक करढण्यरचे ठरले. ही बैठक 
जमवण्यरसरठी सवग तजल्यरत तफरून सपंकग  सरधण्यरची जबरबदररी डी. जी. देिपरडें 
अतण धन्वतंरी करसेगरवकर वैद्य यरनंी परर परडली होती. पुढे सुसूत्रतर ठेवण्यरसरठी 
सवग तवभरगरिंी डी. जी. देिपरडें हे सबंंध ठेवीत ऄसत. हे मोठे जोखमीचे अतण 
कुिलतेचे करम होते. 

 
यरवेळी ठरवलेले गिं अतण गिंप्रमुख, ईपप्रमुख पुढीलप्रमरणे होते : 

 

णडक्टेटर : क्राांणतसिंह नाना पाटील. 

क्रमाांक गटाचे नाव गटप्रमुख उपप्रमुख 

१. वरिेंगरव, तर. वरळव े बडे गुरुजी ऄंतू करकर बडे 

२. करसेगरव, तर. वरळव े बरबूजी परिंणकर िखे करकर 
३. कररड-आंदोली, तर. 

कररड 

करसेगरवकर वैद्य महरदेव जरधव 

४. तकवळ, तर. कररड तभकोबर सरळंुखे दत्तोबर करिंकर 

५. म्हरविी, तर. परिंण बुवर म्हरविीकर म्होपे्रकर परिंील 

६. तबळरिी, तर. तिररळर गणपतररव परिंील बरबुररव चरणकर 

७. चरण, तर. तिररळर जोिी करकर दत्तोबर लोहरर 

८. वरळवे, तर. वरळव े नरगनरथ नरयकवडी तकसन ऄहीर 

९. कंुडल, तर. तरसगरव जी. डी. लरड इरॄरर लरड 

१०. हणमंतवतडये, तर. 
खरनरपूर 

भगवरनररव परिंील महरदेव ऄप्पर 
तमरगे 

११. कुमठे, तर. कोरेगरव परडुंतरत्यर बोररिें बरबू जंगम 

१२. रतहमतपूर, तर. कोरेगरव सोपरन घोरपडे तवठ्ठल भोसले 

१३. बूध-परचेगरव, तर. खिंरव बरबुररव कचरे लरलर आगंळे 

१४. प्रलब-गोवे, तर. सरतररर बरबुररव जगतरप तवष्ट्णू सोनमळे 

१५. कवठे, तर. वरइ तकसन वीर अबर ढेरे 

१६. खेड बुलढरणर, तर. तवष्ट्णुभरउ डोइफोडे दरदर परिंील 
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खंडरळर 
१७. वरइ, तर. वरइ द्वररकरनरथ जोिी ऄण्णर पतं 

१८. नरदंगरव-तररगरव तर. 
सरतररर 

बरबुररव घोरपडे 
(मरस्तर) 

ररमररव परिंील. 

 
सवग तजल्यरचे सघंिंन सपूंणग झरले अहे यरची प्रतचती तब्रतिंि सरकररलर यरवी 

अतण त्यरलर धसकर बसरवर म्हणून २० ऑगस्िं १९४३ रोजी वररणर नदीच्यर ईत्तर 
करठरपरसून ते नीरर नदीच्यर दतक्षण करठरपयंत सवग भरगरतील िेंतलफोनच्यर तररर 
एकदमच तोडण्यरचर करयगक्म अखण्यरत अलर. यर करयगक्मरत खेड्यरखेड्यरतंल्यर 
तरुणरनंी मोठ्यर प्रमरणरत सहभरग घेतलर. हे तरुण करही भतूमगत सचंरचे भरग 
नव्हते. ते पुन्हर खेड्यरतल्यर जीवनरत ईघडपणे ररहरयचे. २० ऑगस्िंच्यर ररत्री ४० 
तठकरणी िेंतलफोनच्यर सुमररे २,००० तररर तोडून अतण खरबं परडून यरची 
ऄंमलबजरवणी करण्यरत अली. ऄिर प्रकररे करम सुरू झरल्यरवर ऑक्िंोबर १९४३ 
मध्ये कें द्रीय तनरीक्षक म्हणून भरउसरहेब नेवरळकर करम परहण्यरसरठी अले. 
ऄच्युतररव पिंवधगन यरचं्यर अदेिरप्रमरणे ते अले होते. धन्वतंरी यरनंी त्यरनंर सुपने, 
तरबंवे यर कररड तरलुक्यरतील गरवरपंरसून डोंगरदऱ्यरचं्यर मरगे प्ररमुख्यरने तिररळर 
पे्रतली चस्थती दरखवली. एकूण चढईतरर, पल् लर त्यरनंर सहन झरलर नरही. 
त्यरचें परय सुजले. एकूण सवग करयगकता-समूह त्यरनंी हत्यरररतनिी पतहलर. जनतेचर 
परप्रठबर ऄनुभवलर. 

 
१९४३ च्यर जरनेवररी परसून १९४४ च्यर सप् िंेंबरपयंतच्यर करळरत वररणर 

नदीच्यर खोऱ्यरतील सुमररे ६० गरवरमंध्ये सरकररी सत्तर नरममरत्रच होती. अधीच 
८६ पोलीस परिंलरनंी ररजीनरमे देउन देिरतील एकमेव ऄभतूपूवग घिंनर घडवनू 
दरखवली होतीच. यर पररॄगभमूीवर नेवरळकररचं्यर परहणीनंतर जोिी करकर, धन्वंतरी 
अतण क्रतंतप्रसहरचें प्रतततनधी म्हणून नरथरजी लरड यर ततघरनंी मंुबइलर जरउन 
ऄच्युतररव पिंवधगनरचंी भेिं घेतली अतण प्ररतंतकिी नेहमी सबंंध यरवर यर हेतूने मंुबइ 
येथे तजल्हर सघंिंनेचे ऑतफस सुरू केले. जोिी करकर यर ऑतफसचे प्रमुख म्हणून 
करम करू लरगले. 

 
३ ऑगस्िं १९४३ रोजी पणुबें्र येथे जी बठैक झरली त्यरमुळे क्रतंतप्रसह नरनर 

परिंील यरचं्यर नेतृत्वरखरली सुसघंतिंत प्रततसरकरर सुरू झरले. त्यर अधीपरसून 
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करयग चरलूच होते. पण ते एकर धोरणरने अतण सूत्रबद्ध पद्धतीने चरलू झरले. 
प्रततसरकररने ठरवलेल्यर यर धोरणरत गुडं-दरोडेखोररचंर बंदोबस्त करणे हर ऄत्यंत 
महत्त्वरचर भरग होतर. स्वरतंत्र्यरच्यर सरकररमध्ये ऄिर गोष्टींचर पूणग बंदोबस्त होणरर 
अहे. त्यरमुळे लवकररत लवकर तब्रतिंि सत्तर घरलवली परतहजे. ऄिी जनतेची 
भरवनर झरली तर ती स्वरतंत्र्यलढ्यरत जरस्त जोमरने भरग घेणरर हे स्पष्ट होते. 
प्रततसरकररच्यर क्रतंतकररकरचंर तनःपरत करण्यरसरठी तब्रतिंि सरकरर यर दरोडेखोर 
गुंडरचं्यर िंोळ्यरनंर वरपरीत होते. हेसुद्धर दरोडेखोररचंर तबमोड करण्यरचे एक 
महत्त्वरचे कररण होते. 

 
२९ ऑगस्िं १९४३ रोजी दरोडेखोररचंर बंदोबस्त करणररी पतहलीच महत्त्वरची 

घिंनर घडली. वरिेंगरवचे दत्त ू परिंील यरचं्यर घररतली बंदूक करढून नेण्यरसरठी 
महरदू ररमोिी पेिंकर अतण मररुती िणेेकर यरनंी त्यरचं्यर धररवर हल् लर केलर. 
बंदूक हस्तगत करण्यरसरठी ते लोक दत्त ूपरिंलरचें वडील िकंरररव यरंनर मरररयलर 
गेले अतण दत्त ूपरिंलरंची अइ अडवी अली. म्हणून त्यरनंी ततलर भोसकून मररले. 
ही बरतमी लरगतरच २० ऑगस्िंचर करयगक्म तठकतठकरणी करून अलेल्यर अतण 
वरिेंगरवरत ऄसणरऱ्यर बरबूजी परिंणकररनंर समजली. त्यरनंी यर दरोडेखोररवंर 
बरहेरून तुळिी वृंदरवनरअडून गोळीबरर सुरू केलर. यर चकमकीत त्यरचं्यर दंडरत 
छरे घुसले पण एक दरोडेखोर ठरर झरलर. त्यरमुळे सवग दरोडेखोर पळून गेले. यर 
प्रसगंी पररॄगनरथ बडेसुद्धर परिंणकररबंरोबर गेले होते. यर घिंनेपरसूनच सघंषग सुरू 
झरलर. बडे गुरूजी अतण परिंणकर यरचं्यरवर दरोडेखोररचंर दरत बसलर तरी 
गुन्हेगरर, गुंड-दरोडेखोररचं्यर तनःपरतरची सुरुवरत झरली. त्यरचंर ऱ्हरस सुरू झरलर. 

 
यरनंतर िणे्यरचर मररुती ररमोिी यरचंर गु्रप अतण तब्रतिंि पोलीस यरचं्यरबरोबर 

कुरंुदवरड ससं्थरनचे पोलीस अतण वरिेंगरवच्यर ४००-५०० लोकरसंह क्रतंतकररक 
यरचें एक प्रकररे युद्धच झरले. त्यरत जखमी झरलेलर मररुती ररमोिी करसेगरवच्यर 
ररनरत एकर कडब्यरच्यर बुडरत लपल्यरचे समजले. मग क्रतंतकररकरनंी बुचरडरस 
अग लरवली अतण मररुती ररमोिी बरहेर पडल्यरवर िखे करकरचं्यर गोळीने त्यरच्यर 
मेंदूचर ठरव घेतलर. 

 
क्रतंतप्रसहरचंी एक सभर ४ ऑक्िंोबर १९४४ रोजी भतूमगतरसंह ठरली होती. 

त्यरची अठवण धन्वंतरी सरगंतरत, "तदवरळीच्यर सणरचे तदवस होते. चळवळ ऐन 
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रंगरत अली होती. भतूमगतरचंी सभर परचुबं्री (तर. तिररळर) येथे ठरली. होती. नरनर 
परिंील तवरॄरस िंरकून सहसर कुणरबरोबर बरहेर पडत नसत. पण यर सभेलर ते 
जरणरर होते. मी व नरथरजी लरड त्यरनंर बरोबर घेउन तनघरलो. वरिेंत 
येवलेवरडीच्यर ररनरत अमचर मुक् करम पडलर. नरनर परिंील अपल्यर गरवच्यर 
मुक् करमरलर अले अहेत हे करयगकत्यांकडून लोकरनंर कळतरच अपल्यर घरी 
केलेली गोड धोड फररळरची सरमग्री घेउन ते धरवतच मुक् करमरच्यर जरगी अले! 

थोड्यरच वेळरत नरनर परिंलरसंमोर करनोले, कुडबुळी, लरडू आत्यरदी फररळरचंर ढीग 
जमर झरलर. जनतेचे अपल्यरवरील ऄलोिं पे्रम परहून नरनर परिंलरचें ह्रदय भरून 
अले. तनरोप घेतरनर प्रत्येकरच्यर डोळ्यरतं परणी भरे! अपल्यर लरडक्यर नेत्यरस 
डोळरभर परहून जड परवलरने ते परत जरत. 

 
"पुढे अम्ही परचुबं्रीस गेलो. भतूमगत नेत्यरचं्यर यर सभेलर १० हजरर लोक 

अले होते! सभरस्थरनरच्यर असमंतरत आस्लरमपूर, नरदंगरव, कररड आत्यरदी ऄनेक 
तठकरणी पोलीस ठरणी होती. पणएकरही ठरण्यरस सभेचर पत्तर लरगलर नरही. नरनर 
परिंलरचें तरसभर भरषण होउन सभर सपंली. अम्ही सवगजण तनयोतजत स्थळी 
तनघून गेलो. नंतर पोलीसपर्ा अल्यर. पण त्यरचं्यर हरती करहीच लरगले नरही! 

नरनर परिंलरचं्यर सभेची आतकी गुप् ततर करयगकते व जनतरही परळत ऄसे." 
 
यरपेक्षरही जरस्त तचत्तथरररक अठवण धन्वतंरीनी सरतंगतली अहे, "नरनर 

परिंलरनंर अपली जन्मभमूी येडे मचच्छंद्र येथे जरण्यरची आच्छर झरली. जर चकूुन 
कोणी नीचपणर केलर तर जवळच आस्लरमपूरचे पोलीस ठरणे. तमतलिंरीचर कॅम्प. 
त्यरचबरोबर पोतलसरचें एवढे जरळे पडलले ऄसतरनरही नरनर परिंील अपल्यर 
जन्मगरवी सभर घेतरत ही गोष्ट अव्हरनरत्मक ठरणरर होती. सवांनीच ही कल्पनर 
ईचलून धरली. बरबूजी परिंणकर, िखे करकर, रॅीपती बुवर, ऄहमदभरइ, नरथरजी 
लरड, जी. डी. बरपू, नरगनरथ नरयकवडी, तकसन मरस्तर गोंदीकर व मी ऄसे अम्ही 
सवगजण करमरलर लरगलो. अमच्यरपैकी करहीजणरनंी येडे मचच्छंद्रलर जरउन तेथील 
लोकरचं्यर भेिंी घेतल्यर व तवरॄरसरचे वरतरवरण तनमाण केले. लोकरनंी तवरॄरसरने 
येण्यरचे तनमंत्रण तदले. अम्ही सुमररे ५० करयगकते नरनर परिंलरसंमवते येडे 
मचच्छंद्रलर गेलो. अमच्यरजवळ २५-२० बंदुकर होत्यर. ररत्र पडल्यरवर ररत्री ९ 
वरजतर गरवरच्यर मध्य चौकरत नरनर परिंलरचंी जरहीर सभर झरली. सवग गरव 



 
 अनुक्रमणणका 

पोररबरळरसंह सभेस हजर होतर. गरवरत येणररे सवग रस्ते रोखले गेले होते. तसेच 
सभेभोवती हत्यररी करयगकत्यांचे कडे होते! 

 
"त्यर तदविीची सभर ऄतवस्मरणीय ऄिी झरली. नरनर परिंलरचें भरषण हृदय 

हेलरवणररे झरले. अपल्यर जन्मगरवी अल्यरचे समरधरन त्यरनंी अपल्यर भरषणरत 
बोलून दरखवले, ‘मी मरझ्यर गरवरस येउ िकत नरही ही अजपयंत मरझ्यर मनरत 
खंत होती. ती अतर दूर झरली. अज मी पूणग समरधरनी अहे. मरझ्यर बधूं भतगनींनर 
भेिंण्यरचर मलर ऄपूवग अनंद होत अहे.’ नरनरचं्यर यर ईद गरररनंी जमलेल्यर स्त्री-
पुरुषरचं्यर डोळ्यरतंही अनंदररॅू ईभे ररतहले." 

 
सरकररने क्रतंतप्रसहरचं्यर करमरची अतण सरकररलर त्यरचं्यरपरसून ऄसलेल्यर 

धोक्यरची चरगंलीच नोंद घेतली होती. गव्हनगरच्यर ऄहवरलरत केलेल्यर नोंदीवरून 
यर गोष्टीची चरगंली कल्पनर येउ िकते. ऄहवरलरतील ईतरऱ्यरचें मररठी भरषरतंर 
ऄसे : 

 
"नरनर परिंील नरवरचर एक सुप्रतसद्ध काँगे्रसवरलर सरतररर तजल्यरत अहे. 

चळवळीच्यर सुरुवरतीच्यर करळरमध्ये त्यरनेच तरलुक्यरच्यर खतजन्यरवर अतण पोलीस 
ठरण्यरवंर हल् ले सघंतिंत केले. तजल्यरत झरलेल्यर ऄनेक दरोड्यरपैंकी करही दरोडे 
त्यरच्यरच िंोळ्यरनंी घरतले अहेत ऄसे तदसते. त्यरलर िोधण्यरसरठी प्रकवर त्यरच्यर 
गुन्यरचंर िोध घेण्यरसरठी चरललेल्यर पोतलसरचं्यर प्रयत्नरनंर जनतेकडून ऄत्यतं 
ऄल्प मदत होते. ४ जरनेवररी रोजी बहुतेक नरनर परिंलरिी सबंंतधत ऄनेक सिस्त्र 
दरोडेखोर एकर खेड्यरत अले. खेडुतरनंी त्यरनंर धरून ठेवले, िजेररच्यर खेड्यरचंी 
मदत घेतली अतण िजेररच्यर डोंगररत त्यरनंर घरलवनू देण्यरत ते यिस्वी झरले... 

 
"ऄलीकडच्यर करही अठवड्यरत घडलेल्यर करही घिंनरवंरून हे स्पष्ट अहे 

की सरतररर तजल्हर गभंीर ईलथरपरलथीचे कें द्र ररतहलेच अहे. ऄजून करही िंोळ्यर 
मोकरिं तफरत अहेत. त्यरनंर ऑगस्िं १९४२ परसून भतूमगत ऄसलेल्यर नरनर परिंील 
नरवरच्यर काँगे्रसवरल्यरकडून ररजकीय स्फूती तमळरली अहे. त्यरलर पकडण्यरसरठी 
अतण त्यरच्यर सरथीदरररनंर पकडण्यरसरठी मरतहती तमळण्यरकरतर मोठी बतक्षसे देउ 
केली अहेत अतण सी. अय. डी. तवभरग तजल्यरत पूणग तरकदीने करम करीत अहे." 
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जरनेवररी अतण पुन्हर नोव्हेंबर १९४३ च्यर ऄहवरलरत खुद्द गव्हनगरने 
तलतहलेल्यर गोपनीय ऄहवरलरत जे तलतहले अहे त्यरतून तब्रतिंि सरकररचर 
कमकुवतपणर अतण प्रततसरकररचर त्यरनंी घेतलेलर धसकर स्पष्ट तदसतो. 
प्रततसरकररची सवांगीण तरकद तसद्ध होते. 

 
चळवळीच्यर यर करळरत जनतेवर दडपिरही करण्यरचर करयगक्मच तब्रतिंि 

सरकररने घेतलर होतर. िेंतलफोनच्यर तररर तोडण्यरचर करयगक्म. डरक बंगले 
जरळण्यरचर करयगक्म. ऄसे करयगक्म एकरच ररत्री सगळ्यर तजल्यरत कसे होतरत 
ऄसर प्रश्न सरकररलर पडलर होतर. सवग करयगक्मरमंरगे नरनर परिंील अहेत ऄसरच 
िोध सरकररलर लरगत होतर. कररण तनरेपरसून वररणेपयंत कुठेही चौकिी केली 
तरी मरणसे ऄसेच सरगंत की ही घिंनर नरनर परिंलरनंी घडवली. त्यरमुळे तब्रतिंि 
सरकरर चक्रवनू गेले. हर मरणूस अहे तरी कसलर? हर एवढ्यर प्रदेिरत, वेगरने 
तफरतो तरी कसर? ऄसे कोडे त्यरनंर पडले होते. 

 
"पोतलसरचं्यर हरती सरपडलेल्यर भतूमगतरचे सपरिूंन मरर खरल्यरवर ‘हे पत्र 

ऄथवर हे तरव्हॉल्वर तुलर कोणी तदले’ यर प्रश्नरवर ‘मलर नरनर परिंलरनंी गरवरच्यर 
बरहेर झरडरखरली तदले’ हेच ईत्तर ऄसरयचे! त्यरमुळे नरनर परिंील म्हणजे फरर 
भयंकर प्रकरण अहे ऄसे सरकररलर वरिूं लरगले. सरकररच्यर पोलीस खरत्यरने 
त्यरनंर पकडण्यरचर अिंोकरिं प्रयत्न केलर. पण लोकरचं्यर परप्रठब्यरमुळे नरनर परिंील 
स्वरतंत्र्य तमळेपयंत पोतलसरचं्यर हरती लरगले नरहीत." ऄिी मरतहती डी. जी. 
देिपरडें देतरत. यरच भीतीमुळे सरकररने सरतररर तजल्यरत तमतलिंरी अणली. 
कुठले तरी ‘बंड’ मोडल्यरमुळे प्रतसद्धीस अलेलर तगल्बिंग नरवरचर डी. एस. पी. 
अणलर. जवळ जवळ दर परच मैलरलर ठरणे िंरकल्यरसररखे केले. करही तठकरणी 
पोतलस ठरणी तर करही तठकरणी तमलिंरीची ठरणी. थोडक्यरत, सवग तजल्यरलरच 
पोलीस-तमतलिंरी कँम्पचे स्वरूप अले. त्यरचबरोबर काँगे्रस फररऱ्यरनंर पकडून द्यर 
नरहीतर सरमुदरतयक दंड घेतलर जरइल ऄसे जरहीर करण्यरत अले. 

 
एक तरर तुिंली तर ६,००० रुपये. पोस्िं लुिंले गेले तर १०,००० रुपये ऄसे 

दंड ज्यर ज्यर गरवरमंध्ये घिंनर घडतील त्यर त्यर गरवरवंर बसवण्यरत अले. ३० ते ४० 
हजरररपंयंत दंड केले गेले. सुपन्यर-तरबंव्यरवर ४०,००० करव्यावर ३०,००० 
सरमुदरतयक दंड बसलर. दंड वसूल करण्यरची पद्धतसुद्धर ऄघोरी होती. लोकरनंर 
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करही कळू द्यरयचे नरही. २००० च्यर दरम्यरन पोलीस घेउन गरवरलर वेढरयचे. पहरिें 
परचलर सवग घररपुंढे ईभे कररयचे. लोक ईठून दरर ईघडतरत तर समोर पोलीस 
तदसरयचे. दंड भररयलर पैसे नरहीत म्हिंले तर बदडत ऄसत. मग बरयकरचें दरतगने, 
िरेडे-कोकरे तवकून पैसे भररव े लरगरयचे. पण सरतररर तजल्यरतील बत्तीसच्यरवर 
गरवरचं्यर लोकरनंी ऄसर त्ररस होउनसुद्धर काँगे्रसी भतूमगतरचें ठरव-तठकरणे सरतंगतले 
नरहीत. तिररळर पे्रत तर एकही स्थरतनक खबऱ्यर तयरर होउन भतूमगतरनंर दगर 
देण्यरची घिंनर घडली नरही ऄसे सबंतंधत क्रतंतकररक सरगंतरत. क्रतंतप्रसह नरनर 
परिंलरनंी १९३० ते ४२ यर करळरत जी मिरगत केली अतण ऄस्सल तवचरररचं्यर 
बेण्यरची पेरणी केली त्यरचेच पीक १९४२ सरली हरती अले. 

 
दुसऱ्यर बरजूलर दरोडेखोररचं्यर तवरुद्ध प्रततसरकररचर जो सघंषग चरलू होतर 

त्यरतून दरोडेखोररचंर तनःपरत होत चरललर. प्रततसरकररचे लोक दरोडेखोर अतण 
गुंड अहेत ऄसे दरखवनू लोकरनंर क्रतंतकररकरतंवरुद्ध ईभे करण्यरचर डरव तब्रतिंि 
सरकरर खेळत होते. पण यर ‘खेळरत’ सरकररचर सपिले पररभव झरलर. ईलिं 
प्रततसरकररलर ऄसलेलर लोकरचंर परप्रठबर पूवीपेक्षरही जरस्त वरढलर. लोक ईघडच 
परप्रठबर देउ लरगले. दरोडेखोररनंर हरतरिी धरून, त्यरनंर पोसून तब्रतिंि सरकरर जी 
कुतिंल कररस्थरने करीत होते त्यर कररस्थरनरमुंळे जनमत सरकररच्यर तवरुद्ध गेले. 
यरची जरणीव होउन करही करळरने स्पेिल डी.एस.पी. तगल्बिंग यरने अपली भतूमकर 
बदलून दरोडेखोररवंर हत्यरर ईगररले. एकर बरजूलर प्रततसरकररचे क्रतंतकररक 
गुंड-दरोडेखोररचंर समरचरर घेत होतेच. पण अतर तब्रतिंि सरकररनेही पलिंी 
खरउन त्यरचं्यरवर रोख धरल्यरमुळे त्यरचंी पंचरयत झरली. त्यरतले सखरररम 
बररब्रसररखे ऄस्सल अतण ऄव्वल गुंड-दरोडेखोर करही क्रतंतकररकरिंीही 
सपंकग  सरधून करतडी वरचवण्यरचर प्रयत्न करू लरगले. पण त्यरचं्यर कररवरयर 
थरबंल्यर नरहीत. 

 
तथाकणथत ‘गाांधीवाद्ाांचे’ आके्षप आणण म. गाांधींचे उत्तर 
 

प्रततसरकररचे करम हे प्रहसक अहे. म. गरधंींनर प्रहसर मरन्य नरही. त्यरमुळे हे 
प्रततसरकरर काँगे्रसच्यर चळवळीचर भरग ऄसू िकत नरही ऄसर प्रचरर िहरी 
काँगे्रसवरल्यरनंी सुरू केलर होतर. त्यरपैकी करहीजण अके्षप घेउन सरतरऱ्यरलरही 
अले होते. धन्वंतरी त्यर तवषयीची अठवण सरगंतरत. "देवकीनंदन नरररयण, डॉ. 
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दरतरर व अचरयग तलमये मुद्दरम पुण्यरहून भेिंण्यरसरठी सरतररलर अले. पुढे करय 
म्हणून तवचररू लरगले. अम्ही सरतंगतले अमच्यरपुढे तीनच गोष्टी वर पयाय अहेत. 
एक, अमच्यर वतकंग कतमिंीने बरहेर येउन लढर थरबंवर म्हणणे, ऄगर स्वरतंत्र्य 
तमळणे, ऄगर करम करीत करीत मरून जरणे. यरतिवरय हे अम्हरस बंद करतर 
येणरर नरही. हे काँगे्रसच्यर मयादेत बसत नरही. ऄच्युतररव मरगगदिगन करीत अहेत. 
त्यरचें ते बघून घेतील. अम्हरस त्यरची करळजी करण्यरचे कररण नरही. ते म्हणरले, 
‘पत्र्यर मररतर, कू्रपणे वरगून दहित तनमाण करतर.’ मी म्हिंले. ‘ही गोष्ट सरफ 
खोिंी अहे. अपण मजबरोबर चलर. अपल्यरस सवग दरखवतो. ईलिं लोक ऄगदी 
तळहरतरवरील फोडरप्रमरणे अम्हरलर सरभंरळतरत. नरहीतर अम्ही ऄवघे दीडि े
लोक करय करणरर? १०,००० तमतलिंरी अहे. त्यरचं्यरपुढे अमचे करय चरलते? पण 
लोकरचंर अरॅय अहे म्हणूनच अम्ही त्यरनंर भररी पडलो अहोत. तदवसेंतदवस 
जनतेचर अमच्यरवरील तवरॄरस वरढतच अहे.’ अम्ही एक तरस चचा करीत होतो. 
त्यरनंतर ते तनघून गेले." 

 
यर लोकरनंी महरररष्ट्ररत एक सघं स्थरपन केलर. प्रततसरकरर तवरुद्ध प्रचरररचे 

व्यरसपीठ म्हणून यरचर वरपर त्यरनंी सुरू केलर. काँगे्रसच्यर नकरिरतून सरतररर 
तजल्हर करढून िंरकण्यरची चचा सुरू केली. पे्रमर कंिंक यरनंीही सरतररर तजल्यरत 
येउन करही समजून न घेतर ईलिंर प्रचरर केलर. पण त्यरनंर सत्य खडसरवनू 
सरतंगतल्यरवर हर प्रचरर बंद पडलर. 

 
महरत्मर गरधंींची सुिंकर झरली. काँगे्रसवरल्यरमंधील करही िहरी परढंरपेिर 

पुढररी मंडळींचर प्रचरर करयमचर थरबंवण्यरसरठी प्रत्यक्ष गरधंींनरच यर सबंंधरत 
तवचररण्यरचर तनणगय झरलर. मे १९४४ मध्ये म. गरधंींची सुिंकर झरल्यरवर ते एकदर 
परचगणीलर अले. त्यरवेळी क्रतंतप्रसह अतण नरथरजी लरड आत्यरदी प्रमुख करयगकते 
त्यरनंर भेिंण्यरसरठी गेले. नरनर परिंलरनंी म. गरधंींनर सरतंगतले, "मी व मरझ्यर 
सहकरऱ्यरनंी सरतररर तजल्यरत जे करयग केले ते तुमच्यर सत्य-ऄप्रहसेच्यर तत्त्वरत कुठे 
बसते हे मलर मरहीत नरही. पण अम्ही करम करते वेळी तुमची तत्त्वे िक्य तेवढी 
ऄमलरत अणण्यरचर प्रयत्न केलर. अम्ही रेल्वे गरड्यर परडल्यर, पण मरणसरचंी 
एकही गरडी परडली नरही. पण जो हरत खून, बलरत्करर, दरोडे घरलत होतर तो 
हरत अम्ही तोडलर; जे पोलीस खबरे होते त्यरनंर पत्र्यरही लरवल्यर. अम्ही हे जर 
केले नसते तर अम्हरलर करही करतर अले नसते. अम्ही चळवळ करू िकलो 
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नसतो. तुम्ही ऑगस्िं १९४२ मध्ये ‘करेंगे’ यर मरेंगे’हर जो अदेि अम्हरलर तदलरत व 
ररष्ट्रीय नेते तुरंुगरत गेले तर प्रत्येक भररतीयरने स्वतःस स्वतंत्र समजून त्यरच्यर 
बुद्धीलर पिेंल त्यरनुसरर आंग्रजरनंर घरलवनू देण्यरची चळवळ ईभरररवी हरही जो 
अदेि तदलर त्यरनुसरर अम्ही अमच्यर बुद्धीलर पिेंल त्यरप्रमरणे चळवळ केली. 
तिवरजीमहरररजरचं्यर गतनमी करव्यरच्यर तंत्ररने लढलो." 

 
"यरवर गरधंीजी ईद गररले, "नरनर परिंील, तुमची चळवळ मरझ्यर तत्त्वरत 

बसते न बसते यरपेक्षर तुम्ही ४२ ची स्वरतंत्र्य चळवळ तजवंत ठेवली, सरतरऱ्यरने यर 
चळवळीचे नरव ररखले हे महत्त्वरचे होय. नरनर तुम्ही बहरदूर अहरत. भ्यरडरच्यर 
ऄप्रहसेपेक्षर िरूरची प्रहसर परवडेल ऄस ं मरनणररर मी अहे."नरथरजी लरड यरनंी 
सरतंगतलेली ही अठवण प्रततसरकररच्यर अतण म. गरधंींच्यरही आततहरसरतील एक 
महत्त्वरची घिंनर अहे. 

 
त्यरचबरोबर प्रततसरकररच्यर वतीने यरसबंधंी तवचररणर करणररे एक पत्रही 

महरत्मरजींनर परठवले होते. यर पत्ररत, "अम्ही काँगे्रसमधे ररहू िकत नरही, 
तनयमरत बसू िकत नरही. ऄसे करही महरररष्ट्ररतले काँगे्रसलवरले म्हणतरत. 
त्यरसबंंधी अपले मत करय अहे? व अम्ही हजर व्हरवे करय?"ऄसे तवचररले होते. 
त्यरवर महरत्मरजींनी स्वतःच्यर हरतरनंी तलहून ईत्तर परठवले, "तुम्हररर हृदय मंजूर 
करे तो सवरल है, हरतजर होने कर। काँगे्रस तनयमन कर कोइ सवरल नही ईठतर है 
आसमे । वतकंग कतमिंी जेल में है । बरहर अ जरय तो तनणगय देगी ।"यर धन्वंतरींनी 
सरतंगतलेल्यर अठवणीतली लेखी पत्ररची घिंनर घडल्यरवर तर ‘त्यर’ 
काँगे्रसवरल्यरचंी ऄवस्थर सणसणीत थोबरडरत मररल्यरसररखी झरली ऄसणरर यरत 
सिंय नरही. 

 
खरेच म. गरधंींच्यर जीवनरतलीसुद्धर ही फररच महत्त्वरची घिंनर अहे. 

गरधंींच्यर ऄप्रहसर तत्त्वरचर खरर ऄथग यर घिंनेमधून पुढे येतो. जरणीवपूवगक केलेली 
प्रहसर, प्रहसर करूनच चळवळ यिस्वी होइल ऄसे धोरण घेउन केलेली प्रहसर वेगळी 
अतण स्वरतंत्र्यरच्यर चळवळीचे करम करीत ऄसतर येणरऱ्यर ऄडथळ्यरचंर, सकंिंरचंर 
सरमनर करतरनर घडलेले करही सरंक्षणरत्मक प्रहसक प्रकरर वगेळे. म. गरधंी यर 
दोन्हीमध्ये स्पष्ट फरक करीत होते. क्रतंतप्रसह नरनर परिंील अतण त्यरचं्यर 
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सहकरऱ्यरचं्यर तवचरररचंी नरळ, तथरकतथत तदखरविंी गरधंीवरद्यरपेंक्षर, गरधंी 
तवचरररिंी जरस्त जुळलेली होती हेच सत्य यर प्रसगंरतून तसद्ध होते. 

 
१९४२ सरलरपरसून सुरू झरलेल्यर प्रततसरकररच्यर सिस्त्र अतण भतूमगत 

चळवळीच्यर करळरत तब्रतिंिरचंर सवात जरस्त रोख क्रतंतप्रसह ऄण्णरनंर पकडण्यरवर 
होतर. ते गरवर-गरवरतंील जनतेलर तजल्हरभर सवात जरस्त मरतहतीचे होते. त्यरमुळे 
त्यरनंर पकडण्यरसरठी त्यरचंर मरग करढणेही सोपे होते. तब्रतिंि परलगमेंिंमध्येही यर 
प्रततसरकररची अतण नरनर परिंलरचंी चचा झरली होती. त्यरमुळे पकडण्यरच्यर 
यरदीत ऄथातच क्रतंतप्रसहरचंर नंबर पतहलर होतर. ऄण्णरनंर त्यरमुळे सततच 
कोणत्यरतरी तठकरणी लपून रहरवे लरगे. ही गोष्ट तफरत्यर भतूमगतरपेंक्षर कठीण 
होती. यरतनर देणररी होती. पण ऄण्णरनंी यर सवग पतरचस्थतीलर ऄत्यंत धरडसरने 
अतण धीररने तोंड तदले. 
 
पोणलिंाांच्या हाती न लागणारे क्राांणतसिंह 
 

यर सदंभातल्यर करही तचत्तथरररक अठवणी मुद्दरम नोंदवण्यरसररख्यर अहेत. 
 
"कंुडल गरव सी.अय.डी.चे जरळे बनले होते. ररत्री-ऄपररत्री १०-२० लोक 

सररखे तफरत ऄसरयचेच. कऱ्हरड पोलीस ठरण्यरलर ऄण्णरचंी बरतमी तमळरली. 
ऄतधकरऱ्यरतं चचा सुरू झरली. १९४३ सरलच्यर जरनेवररी मतहन्यरची सरत तररीख 
ऄसरवी. पहरिें कंुडलवर मोठर छरपर घरलण्यरची तयररी सुरू झरली. कैदेत 
ठेवलेल्यर एकर आसमरलर ततचर सुगरवर लरगलर अतण त्यरने लरख भरनगडी करून 
अमच्यर बरजूच्यर बतहजी पथकरचे करम करणरऱ्यर मरणसरलर ६ तररखेच्यर 
सधं्यरकरळी ५ लर बरतमी तदली, की कंुडललर एकर वडरररच्यर घरी परिंील ररहतरत 
हे पोतलसरनंर समजले अहे. त्यरचंर पहरिें ४ लर छरपर येइल. त्यर आसमरने २५ मैलरचें 
ऄंतर सरयकलवरून दोन तरसरत तोडून ही बरतमी नरथरजी लरड यरनंर तदली. सवग 
अरृयगचतकत झरले अतण ऄण्णरनंर तरत्करळ येथून १० मैल ऄंतररवरील 
तचखळगोठण गरवी पोहोचते करण्यरची करमतगरी ऄप्पर मरस्तररचं्यरवर अली. ररत्री 
१० वरजतर जेवण करून ऄण्णर तनघरले. तचखलगोठणरतील काँगे्रसचे तनष्ठरवंत 
करयगकते गगंरधरररव तचिंणीस यरचं्यर घरी ऄण्णरबंरोबरच्यर मंडळींसह पहरिें ४लर 
पोहोचले. तेथेच झोपले तन दुसरे तदविी एकर अडवळणी घररत मुक् करम केलर. 
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सधं्यरकरळी कंुडललर छरपर पडल्यरची बरतमी अलीच. बरोबर त्यरच वडरररच्यर 
घररवर पोतलसरनंी छरपर घरतलर होतर!" 

 
प्रततसरकररची सघंिंनर जर एवढी करयगक्षम अतण नेमकेपणरने करम करणररी 

नसती, नरनर परिंलरवंर पे्रम करणररे लोक ठरयी ठरयी तयरर नसते तर ऄसे छरपे 
चुकवणे िक्यच नव्हते. 

 
तचखलगोठणमधे ज्यर घररत ऄण्णरनंर ररहरवे लरगले ते एकर गुरव 

करयगकत्याचे घर होते. तो ऄत्यंत गरीब. त्यरमरनरने घरही लहरन अतण पडझड 
झरलेले. घररत बरयकर-पोरे कुणी नव्हती. दुपररी १२ वरजतरसुद्धर ररत्री १२ वरजतर 
ऄसतो तसर घनघोर ऄंधरर ऄसणररे हे घर होते. गुरव सच् चर सैतनक. घर सुरतक्षत. 
म्हणनू यरच घररत ररहरयचे पक् के ठरले. दीड मतहनर ररतं्रतदवस यर ऄंधररकोठडीत 
रहरव े लरगले. दीड मतहन्यरनंतर ऄप्परसरहेब लरड ऄण्णरनंर ततथून हलवनू 
दुसरीकडे नेण्यरसरठी गेले. ओलरव्यरमुळे त्यर तठकरणी ऄत्यंत कुबिं ऄसर घरण वरस 
येत होतर. तपसवरचें सरम्ररज्य होते. ऄप्पर लरडरनंर ततथे झोपच येइनर! तेव्हर त्यरनंी 
ऄण्णरनंर तवचररले,"ऄण्णर, तुम्ही ररहतर तरी कसे ऄसल्यर झोपड्यरत?"ऄण्णरनंी 
ईत्तर तदले, "ही मरझी तपरृया अहे! कुठे बस म्हणरल ततथे बसणे हीच अजची 
मरझी करमतगरी अहे!" 

 
प्रततसरकररच्यर यर अधररस्तंभरलर ऄिर भयरनक जीवनरचर सरमनर कररवर 

लरगत होतर. ऄसर सरमनर केलर नसतर तर प्रततसरकररचर नैततक अधरर अतण 
जनमरनसरत क्रतंतकररकरनंर परयर करून देणररर आततहरसरचर स्त्रोत सपंलर ऄसतर. 
प्रततसरकररलर हरदरर बसून ते तखळतखळे होउ िकले ऄसते. 

 
अिंपरडी तरलुक्यरत धुळे खतजनर लुिंीनंतर तब्रतिंि पोतलसरचंी कडक 

िेंहेळणी सुरू झरली. औंध ससं्थरनच्यर परप्रठब्यरमुळे अिंपरडी गरव हे सवात सुरतक्षत 
तठकरण होते. पण तेही अतर धोकरदरयक बनले. क्रतंतप्रसहरचें तिष्ट्य नरगनरथ 
नरयकवडी, जी.डी. लरड वगैरेंनी १४ एतप्रल १९४४ रोजी सरडेपरच लरखरचंर धुळे 
खतजनर लुिंलर. यर खतजनर लुिंीचर प्ररथतमक बेत अतण अररखडर अिंपरडी येथेच 
ठरवलर गेलर होतर. ततथल्यर खरदी-ग्ररमोद्योग कें द्ररत करम करणररे धुडकू तरनरजी 
ठरकरे हे सुरुवरतीचे सपंकग  व्यक्ती होते. यर अखणीत, स्वतः िस्त्र हरती घेउन अतण 
घोड्यरवर अरूढ होउन प्रत्यक्ष भतूमगत चळवळीत सहभरगी झरलेल्यर ररजमतीतरइ 
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परिंील सुद्धर होत्यर. ५॥ लरखरचंर खतजनर लुिूंन पसरर झरलेले करयगकते 
पोतलसरचं्यर हरती लरगत नव्हते. त्यरमुळे नरनर परिंलरचंर िोध घेण्यरचे करम पोलीस 
जरस्त तीव्रतेने करू लरगले. त्यरमुळे तेवढ्यर करळरत अिंपरडीत ररहणे ऄसुरतक्षत 
बनले. ततथून दुसरीकडे मुक् करम हलवण्यरची अठवणसुद्धर क्रतंतप्रसहरचंी परीक्षर 
परहणररीच अहे. 

 
"एकर ररत्री तनघरले. परयी प्रवरस. नरनरचंी दृष्टी ऄधू झरलेली. त्यरत गेल्यर 

दोन वषांत चरलण्यरची सवय कमी झरल्यरने मरडंीस मरडंी घरसून मरडं्यरचें चरमडे 
तनघून गेले. खरसुडंीजवळ तरबंडे फुिंले. गरवरत ररहरवयरचे नरही, म्हणून घरिं 
चढून गेल्यरवर खरनरपूर-बलवडीच्यर पूवेस एक-दीड मैलरवर भवुनेरॄरीचे देवरलय 
लरगते, त्यर देवळरत मुक् करम ठोकलर. 

"भवुनेरॄरीच्यर पूवेस एक लहरनसर ओढर वरहतो. त्यर ओढ्यरवर सवगजण 
हरत, परय, तोंड वगैरे धुउन न्यरहररी करीत बसले होते. आतक्यरत एक बरइ 
खरसुडंीहून बळवडीस तनघरली होती. ततने यरचं्यरकडे थोडी भरकरी मरतगतली. 
ततलर दोन चपरत्यर तदल्यर. त्यरबरोबर ततने अणखी दोन चपरत्यर मरतगतल्यर. परंतु 
दोनच चपरत्यर प्रत्येकरच्यर वरिंणीस येत होत्यर. त्यरमुळे ततलर अणखी चपरत्यर देतर 
अल्यर नरहीत. त्यर चपरत्यर घेउन ती बरइ सरळ बलवडीस गेली. ततने चरवडीवरील 
लोकरसं सरतंगतले की, ‘भवुनेरॄरीच्यर देवरलयरत फरररी लोक अहेत; एक फरर 
दरडंगर अहे अतण ते सररे चपरत्यर खरत बसले अहेत.’ बलवडीपरसून दोन-तीन 
मैलरवर खरनरपूर गरव अहे. तेथे पोलीस परिंी होती. गरवकऱ्यरनंी ततकडे एक महरर 
परठवनू तदलर व सवग गरवरने करठ्यर, कुऱ्हरडी, भरले घेउन भनेुरॄरीस वढेर िंरकलर. 
डॉ. ईत्तमररवरनंी हर सवग प्रकरर परहरतरच ते चिंकन मेंढरे ररखणरऱ्यर धनगररत 
जरउन तमसळले व परहुण्यरपहीचे नरते लरवीत त्यरचं्यरिी समरस झरले. 

 
"आकडे देवळरत गोप्रवदररव तमरगे, नरथरजी, सरवळरररम वगैरे मंडळी होती. 

त्यरनंर गरवकऱ्यरनंी बररच दम भरलर. त्यरनंी, ‘अम्ही मद्ररसकडचे परहुणे अहोत. 
अत ििेंजी झोपले अहे. अम्ही खुरसुडंीस देवरलर अलो अहोत.’ वगैरे थरपर 
सरगंण्यरस सुरुवरत केली. पण त्यरवर कोणरचरच तवरॄरस बसेनर. िवेिंी गरवकऱ्यरनंी 
तवचररले, ‘तो दरडंगर बुवर कोठे अहे?’ ‘ते अमचे ििेंजी. अत झोपले अहेत.’ तेव्हर 
दरररच्यर तोंडरिी ईभे ररहून प्रत्येकजण परिंलरनंर हरक मररू लरगलर. परंतु अत 
जरण्यरचे धैयग कोणरसच होइनर. िवेिंी नरनर परिंलरनंी अपल्यर ईिरखरलचे 
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तरव्हॉल्वर तपिवीत घरलून, अपले ऄगं थर थर करपत अहे ऄसे भरसवनू ते बरहेर 
येउन अपल्यर सहकरऱ्यरनंर म्हणू लरगले, ‘मी नको म्हणत होतो यरयलर, तर ईगीच 
मलर अणले. मी ििेंजी मरणूस सरतरऱ्यरत नरनर परिंलरचें लोक त्ररस देतरत ऄिी मी 
बरतमी ऐकली, तीच खरी ठरली िवेिंी.’ 

 
"आतक्यरत गरवचर पोलीस परिंील पुढे अलर. त्यरने एकदम परिंलरचं्यर 

परयरवर डोके ठेवले व सवग गरवकऱ्यरनंर ररगरवनू ‘चलर, बरजूलर व्हर’ ऄसे म्हणून 
सवांनर त्यरने बरजूलर सररले. ऄण्णर व त्यरचें सहकररी यरनंर त्यरने गरवरत घेउन 
जरउन दूध तदले तन गरडी करून परऱ्यरपयंत तदवसर पोहोचते केले!" 

 
आथेही १९३० ते १९४२ ची नरनर परिंलरचंी भ्रमंती अतण जनतेत तमसळून 

ततलर पे्ररणर देण्यरची क्रतंतकररी मोहीमच ईपयोगी पडली. जनतेने क्रतंतप्रसहरवंर 
ऄलोिं पे्रम केले. त्यरनंर हरतरवरच्यर फोडरप्रमरणे जपले. यरचर हर अणखी एक 
पुररवर होतर. ऄसे पुररवे ठरइ ठरइ तमळत होते. 

 
डॉ. ईत्तमररव परिंलरचंी ऄिीच एक तचत्तथरररक अठवण अहे. ते म्हणतरत, 

"अम्ही तचखलगोठणहून दुपररी एकच्यर सुमरररस तनघरलो होतो. मरझ्यरसोबत 
लढ्यरतलर एक सहकररी परडूं हर होतर. गरव,े नदी-नरले ओलरडंत एकर गरवरजवळ 
पोहोचलो. परडूंने मलर एकर अबं्यरच्यर झरडरखरली बसवले व तो पुढे गेलर. एक-
दोन घंिें तसेच तनघून गेले. एवढ्यरत ३-४ बंदूकधररी तरुण येतरनर तदसले. जवळ 
येतरच त्यरनंी खुणरवले, तसर त्यरचं्यरमरगनू मी चरलू लरगलो. ऄध्या तरसरत गरव 
अले! त्यरनंी मलर एकर वरड्यरत नेले व तेथे एकर तठकरणी बसवले. वरड्यरत सवगत्र 
धरमधूम चरलू होती. मी अपलर मुकरिंपणे सवग परहरत होतो. एवढ्यरत मलर 
नेण्यरसरठीपरडूं अलर. मी परडूंलर तवचररले, ‘ऄरे करय अहे? अपण कुठे अहोत? हे 
गरव कोणते?’ 

 
‘मरमर, ऄहो हे कुडल गरव, तुम्ही अतर बसलर होतर ते जी. डी. लरडरचें घर, 

िजेररी नरथरजी लरडरचें.’ परडूंने खुलरसर केलर. 
 
‘मग आथं पोलीस परिंी नरही?’ मी कुतूहलरने तवचररले. 
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‘अहे की, १०० पोतलसरचंी गिॅं, व्हॅन, वरयरलेससह जय्यत तयरर अहे!’ परडूं 
सहज अतण हसत सरगंत होतर. 

 
‘१०० पोतलसरचंी गिॅं गरवरतच अहे!’ हे ऐकून मरझ्यर पोिंरत मरत्र धस्स 

झरल्यरतिवरय ररतहले नरही! 
 
अम्ही एक नरलर ईतरून पलीकडे गेलो. पलीकडं ऄंबररइ होती. झरडरलर 

८-१० बत्त्यर िंरगंलेल्यर होत्यर. बरजूस एक खोपिें होते. त्यरतही बत्तीचर ईजेड 
होतर. ितेरत गुऱ्हरळरची घरइ ऄसते तिी सवगत्र घरइगदी होती. ईत्सरह ओसडूंन 
जरत होतर. त्यर जरगेस जते्रचे स्वरूप अले होते. 

 
‘परडूं, ऄरे हे करय अहे?’ मी करकुळतीलर येउन तवचररत होतो. पण मरझ्यर 

यर प्रश्नरवर तो नुसतर हसत होतर. 
 
‘ऄरे, ऄरे अहे करय ही भरनगड परडं्यर?’ मी तचडून गेलो. तेव्हर परडूंने मरझर 

हरत धरलर ऄन् गदीतून वरिं करढत पुढे नेत नेत मलर त्यर खोपिंरत रेिूंन घरतले. 
खोपिंरच्यर असपरस बंदूकधररी तुफरन सैतनक खडर पहररर देत होते. मी त्यर 
खोपिंरत तिरलो. बत्तीच्यर ईजेडरत एकर बरजेवर क्रतंतप्रसह नरनर परिंील बसले 
होते. ईदबत्यरचंर घमघमरिं सुिंलर होतर. मी तदङ् मूढ झरलो होतो! मलर परहरतरच 
नरनर परिंील ईठले, मलर कडकडून तमठी मररली व अपल्यर िजेररी बरजेवर त्यरनंी 
बसवनू घेतले! 

 
"नरनर परिंलरसंमोर बेलभडंररर अतण एक तळपणररी तलवरर ठेवली होती. 

त्यर खोपिंरच्यर प्रवेिद्वरररतून ते बंदूकधररी द्वररपरल एकेकरलर अत सोडत होते. 
अत येणररर प्रत्येकजण बेलभडंररर ईचली, तलवररीलर हरत लरवी व नरनर 
परिंलरनंर कडकडून तमठी मररी. कुणी त्यरचं्यर परयरवर लोिंरगंण घेत. िजेररी ईभे 
ऄसलेले दोन तुफरन सैतनक मग त्यरस भडंररर लरवीत व त्यरचं्यर ऄंगरवरही तो 
ईधळीत. 

 
"एवढ्यरत एक करररी पण तेजस्वी तरुण अत अलर. त्यरने प्रथम बेल-

भडंरऱ्यरस स्पिग करून सरळ तलवररीसच हरत घरतलर, ऄन् डोळ्यरचे परते लवते न 
लवते तोच ती तलवरर त्यरने अपल्यर दणकिं मनगिंरवरून सरकन् तफरवली. 
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रक्तरची तचळकरडंी ईडरली. त्यर रक्तरचर तिंळर त्यरने नरनर परिंलरनंर अतण िजेररी 
ईभ्यर ऄसणरऱ्यर मलरही लरवलर! मरझ्यर ऄगंरवर रोमरचं ईभे ररतहले! 

 
"दरम्यरन एक गरडी बरहेर ईभी ररतहली. त्यरतून तीन तस्त्रयरईतरल्यर. त्यर 

अत अल्यर. त्यर होत्यर नरनर परिंलरचं्यर कन्यर, भतगनी अतण मरतर! नरनरचंी कन्यर 
हौिरतरइ त्यरनंर तबलगली, तर खरली मरन घरलून ईभ्यर ऄसलेल्यर अपल्यर 
भतगनीलर त्यरनंी जवळ बोलरवले, ततलर पे्रमरने थोपिंले. मग अपल्यर वृद्ध मरतेच्यर 
परयरवर त्यरनंी डोके ठेवले. अइने अपल्यर यर क्रतंतपुत्ररची आडरतपडर िंळो म्हणून 
करनतिलरवर बोिें मोडली! पुन्हर भडंररर ईधळण्यरत अलर! 

"बरहेर सवग क्रतंतवीररमंध्ये ईत्सरह भरून वरहरत होतर. भरले, तलवररी, 
फरिर व बंदुकर यरनंी सज् ज ऄसलेलर स्वरतंत्र्यवीररचंर तो समुदरय म्हणजे ऄजब 
दृश्य होते. मी तर ऄवरक् होउन बघतच ररतहलो! लवकरच प्रसरद वरिंलर गेलर. 
भडंररर ईधळलर गेलर अतण मग ‘छत्रपती तिवरजीमहरररज की जय’, महरत्मर गरधंी 
की जय’ ऄसर जयघोष सवगत्र दुमदुमलर! यर घोषणरनंी वरतरवरणरचर ईत्कषगप्रबदू 
गरठलर गेलर ऄन्... घोषणरचंर तननरद असमंतरत तवरतो न तवरतो तोच सवग बत्त्यर 
तवझवल्यर गेल्यर! क्रतंीचे ते दूत परच तमतनिंरचं्यर अत सवग तदिरनंी जसे अले होते 
तसे तनघून गेले. मरगे ईरलर तचडीगूप ऄंधरर ऄन् अम्ही परच-सहरजण. नरनर 
परिंील, नरथरजी, परडूं, मी व अमचे दोन वरिंरडे! 

 
"मग अम्हीही तनघरलो. परवसरची तरपतरप सुरू होती. अमची परवले पुढं 

पडत होती. पण मरझ्यर डोळ्यरसंमोरुन करही क्षणरपूवीचे ते तेजस्वी दृश्य करही 
बरजूलर होत नव्हते. सरतरऱ्यरचे हे ऄजब दिगन मलर प्रथमच घडले होते. ४२ ची 
चळवळ सुरू होउन दोन वषांचर करळ लोिंलर होतर. भररतरतील स्वरतंत्र्यरचर लढर 
मरगळून पडलर होतर. यर पररॄगभमूीवर हर बेल-भडंरऱ्यरचर करयगक्म म्हणजे सवगत्र 
पसरलेल्यर करळ्यरकुट्ट ऄंधरररत लखकन कडरडणररी वीज वरिंलर! ऄंधरररचर छेद 
घेउन वरतरवरण ईजळून िंरकणररर. सरतररच्यर जनतेचे हे तदव्य दिगन होते!" 

 
क्रतंतप्रसहरचं्यर महरनतेचेही हे तदव्य दिगन होते. 

 
बहुिन-कष्टकरी िनतेचे प्रणतिंरकार 
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सरतररर तजल्यरचे प्रततसरकरर ईभररणररी मंडळी क्रतंतप्रसहरसंह बहुजन 
िोतषत जरतत-जमरतींमधून अलेली अतण ररबणरऱ्यर वगांमधली होती. ईच् च जरतीय 
अतण जमीनदरर वगीय करयगकते ऄपवरदरलरच होते. गेल ऑम्व्हेिं यरनंी जी परहणी 
केली अहे ती यर सदंभात फररच महत्वरची अहे. ४६ प्रमुख प्रततसरकररी पुढररी 
करयगकत्यांची मरतहती पूणगपणे तमळू िकली. त्यरचं्यर स्वरूपरवरून एकंदर सघंिंनेची 
कल्पनर यरयलर करही हरकत नरही. 

 
यर ४६ प्रमुख करयगकत्यांमध्ये ७ ब्ररह्मण, ५ वरणी अतण जैन, २३ कुणबी-

मररठर, ७ बलुतेदरर (स्पशृ्य), २ ऄस्पशृ्य बलुतेदरर, २ मुचस्लम ऄसे करयगकते होते. 
सरतवीपयंत तिकलेले ३५ तर सरतवीपेक्षर जरस्त तिकलेले सरत अतण ततसरीपयंतच 
तिकलेले प्रकवर न तिकलेले ४ करयगकते होते. न तिकलेले प्रकवर ततसरीपयंत 
तिकलेल्यरमंध्ये ब्ररह्मण कुणीच नव्हते. यरमध्ये मररठर-कुणबी, बलुतेदरर अतण 
मुचस्लम समरजरतले करयगकते होते. सरतवीपेक्षर जरस्त तिकलेल्यरमंध्ये ब्ररह्मण अतण 
मररठर कुणबीच सवग होते. 

 
जमीनदरर अतण व्यरपररीवगातून येणरऱ्यर करयगकत्यांची एकूण सखं्यर ९ होती. 

यरत ४ ब्ररह्मण, २ वरणी अतण जैन, २ मररठर-कुणबी अतण १ स्पृश्य बलुतेदरररपैंकी 
होते. 

 
कष्टकरी-ितेकरीवगात मोडणरऱ्यरचंी सखं्यर २१ होती. यरत १४ मररठर-

कुणबी, १ ब्ररह्मण, २ वरणी अतण जैन, २ स्पशृ्य बलुतेदरर अतण २ मुचस्लम होते. 
 
परढंरपेिर पररॄगभमूीचे ५ लोक होते. त्यरत २ ब्ररम्हण, १ वरणी अतण २ मररठर 

होते. 
 
करमगरर प्रकवर मजूर ऄसलेल्यर करयगकत्यांची एकूण सखं्यर ११ होती. यरत ५ 

मररठर-कुणबी, ४ स्पृश्य बलुतेदरर अतण २ ऄस्पशृ्य बलुतेदरर होते. 
 
एकंदरीने परहतर बहुजन, िोतषत जरतींमधून अलेल्यरचंी सखं्यर ४६ पैकी ३९ 

होती. म्हणजे ८४·७८ िंक् के करयगकते ऄिर जरतींमधून अले होते. िररीतरक कष्ट 
करून जगणरऱ्यर वगामधून ४६ पैकी ३२ लोक अले होते. म्हणजेच यर वगाचे ६९·५६ 
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िंक् के करयगकते होते. एकंदरीने प्रततसरकरर बहुजन कष्टकऱ्यरचं्यर नेतृत्वरखरली 
चरलत होते. 

 
त्यर वेळच्यर सरतरऱ्यर तजल्यरत ५४·९ िंक् के कुणबी होते. प्रततसरकररच्यर 

करयगकत्यांत त्यरचंी सखं्यर ५० िंक् के होती. त्यरचें प्रतततनतधत्व समरजरतील त्यरचं्यर 
एकूण िंक् केवररीच्यर जवळपरस होते. ब्ररह्मण करयगकत्यांची सखं्यर त्यर करळरतील 
िंक् केवररीपेक्षर जरस्त होती. समरजरतील िंक् केवररी ४·७ होती अतण प्रततसरकररच्यर 
पुढररी करयगकत्यांमध्ये त्यरचंी सखं्यर १५·२ िंक् के होती. वरणी अतण जैनरचंी 
िंक् केवररी प्रततसरकररमध्ये १०·८६ िंक् के होती. हीसुद्धर समरजरतील त्यरचं्यर 
िंक् केवररीपेक्षर जरस्त होती. स्पशृ्य बलुतेदरररचंी सखं्यर त्यर वेळच्यर समरजरत ९·५५ 
िंक् के होती अतण प्रततसरकररमध्ये १५·२ िंक् के. मुचस्लमरचंी समरजरतील िंक् केवररी 
३·४ होती तर प्रततसरकररमध्ये ४·३४ होती. ऄस्पशृ्य बलुतेदरररचंी त्यर वेळच्यर 
समरजरतील िंक् केवररी १०·७६ होती अतण प्रततसरकररमध्ये ४·३४ ऄस्पशृ्य 
बलुतेदरररचं्यर प्रतततनतधत्व समरजरतील त्यरचं्यर िंक् केवररीपेक्षर बरेच कमी होते. 

 
वयरच्यर दृष्टीने परतहले तर प्रततसरकररचे एकंदर नेतृत्व तरुण होते ऄसेच 

म्हणरवे लरगेल. ४६ प्रमुख करयगकत्यांपैकी ४२ करयगकते पस्तीस वषांपेक्षर कमी वय 
ऄसलेले होते. यरपैकी १९ करयगकते २५ पेक्षर कमी वय ऄसलेले होते. फक्त ४ जणच 
३५ पेक्षर जरस्त वय ऄसलेले होते. यरमध्ये स्वतः क्रतंतप्रसह नरनर परिंील, बडे 
गुरुजी, परडूं मरस्तर यरचंर समरवेि होतर. 

 
कोणत्यरही कम्युतनस्िं पक्षरपेक्षर िोतषत वगग-जरतींचे तुलनरत्मकरीत्यर चरगंले 

प्रतततनतधत्व प्रततसरकररच्यर एकंदर नेतृत्वरत झरले होते. यरचे कररण, सत्यिोधक 
चळवळीने घडवलेली जरगतृी, सत्यिोधक तवचरररचं्यर अधरररवर १९१९ ते २१ पयंत 
झरलेलर कूळ ितेकरी अतण बलुतेदरररचंर ईठरव हे होते. म. गरधंींनी सत्यिोधक 
भतूमकेतवषयी जवळकीची धोरणे घेतली. स्वतः होउन सत्यिोधक पुढरऱ्यरनंर 
भेिंण्यरची कृती केली. त्यरमुळे क्रतंतप्रसह नरनर परिंील यरचं्यरसररखर नेतर 
सरतरऱ्यरच्यर काँगे्रसलर तमळरलर. ही कररणेसुद्धर महत्त्वरची अहेत. नरनर परिंलरचं्यर 
परठोपरठ, जवळपरस त्यरच करळरत परडूं मरस्तर, बडे गुरुजींसररखे पुढररीसुद्धर 
बहुजन समरजरतून पुढे अले. 
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प्रततसरकररच्यर पुढरऱ्यरचं्यर फळीत िोतषत जरतींची अतण कष्टकरीवगांची 
िंक् केवररी अपण बतघतली. तस्त्रयरचं्यर िंक् केवररीचरसुद्धर तवचरर करणे ऄत्यतं 
अवश्यक अहे. त्यर करळरत कुणबी-मररठर समरजरतल्यर तस्त्रयर जरी ितेरवर करम 
करणरऱ्यरच होत्यर, दररोजचर खचग चरलवण्यरसरठी कोंबड्यर, ऄडंी, कोकरे 
तवकरयलर बरजरररत जरणरऱ्यर होत्यर. फक्त चूल अतण मूल करणरऱ्यर नव्हत्यर. हे 
जरी खरे ऄसले तरी त्यरनंी चळवळीत करम करण्यरसरठी पुरुषरपं्रमरणे बरहेर पडणे, 
भतूमगत ररहणे, िसे्त्र हरतरत घेउन पुरुषरचं्यर बरोबरीने करम करणे फररच ऄवघड 
होते. अजही ग्ररमीण भरगरत बहुजन जरतत-जमरतींमधल्यर तस्त्रयरनंी पूणगवेळ 
घररबरहेर ररहून चळवळीत करम करणे सरमरतजकदृष्ट््र ऄवघड अहे. भरडंवली 
तनवडणकुरचं्यरररजकररणरत अतर तस्त्रयर भरग घेउ लरगल्यर अहेत. पण चळवळीत 
पूणगवेळ करयगकती म्हणून तफरणे अतण तनवडणुकीत तनवडून येउन लोकप्रतततनधी 
म्हणून करर करणे यरत जमीनऄस्मरनरचर फरक अहे. अजही चळवळीची करयगकती 
म्हणून स्त्रीने पूणगवेळ करम करणे, तफरती करणे, बरहेर ररहणे हे समरजरलर फररसे 
मंजूर नरही. तेवढे पतरवतगन झरलेले नरही. 

 
यर पररॄगभमूीवर, त्यरकरळरत तस्त्रयरनंी प्रततसरकररच्यर सिस्त्र चळवळीत पुरुष 

करयगकत्यांच्यर बरोबरीने पूणग वेळ बरहेर ररहून, भतूमगत ऄवस्थेत तफरणे तकती 
ऄवघड ऄसेल यरची अपण कल्पनर करू िकतो. तरीही ऄिर करही तस्त्रयर होत्यर. 
प्रततसरकररच्यर सघंिंनेलर ही गोष्ट नक् कीच ऄतभमरनरस्पद अहे. यरत पतहलर 
क्मरकं अहे तो कमगवीर भरउररव परिंील यरचं्यर भरवकीत जन्मरलर अलेल्यर ऐतवडे 
गरवच्यर ररजमतीतरइ परिंील यरचंर (अतरच्यर ररजमतीतरइ तबरनरळे). त्यरनंतर 
आंदूतरइ तदनकरररव तनकम, (अतरच्यर आंदूतरइ परिंणकर) यरचंर घररबरहेर पडून 
पूणग सहभरग करण्यरत नंबर लरगतो. क्रतंतवीर नरगनरथ नरयकवडी यरचं्यर अइ 
लक्ष्मीबरइ नरयकवडी यरनंीसुद्धर ऄत्यंत धरडसरने अतण जोखीम पत्करून वरळवे येथे 
करयग केले. त्यरनंर जेलमध्येही जरवे लरगले. परडूं मरस्तररचं्यर पत्नीही करही करळ 
चळवळीत सहभरगी झरल्यर होत्यर. तबळरिीच्यर मुक्तरबरइ सरठे यर १९३० च्यर जंगल 
सत्यरग्रहरपरसूनच चळवळीत सहभरगी झरल्यर. ऄस्पशृ्य बलुतेदरर समरजरतल्यर 
ऄसूनसुद्धर त्यरनंी त्यरचं्यर पतरसररत पुढेही चळवळीचे करम केले. यरपैकी 
ररजमतीबरइचंर नंबर पतहलर लरगतो यरचे कररण त्यरनंी केवळ घर सोडून पूणगवेळ 
करमच केले ऄसे नरही तर हरती िस्त्र घेउन गुडंरचंर अतण पोतलसरचंर मुकरबलर 
करण्यरत अतण गुडंरचंर बंदोबस्त करण्यरत त्यर प्रत्यक्ष सहभरगी झरल्यर होत्यर हे 
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अहे. क्रतंतवीर नरगनरथ नरयकवडी यरचं्यर पुढरकरररने सुरू झरलेल्यर अझरद प्रहद 
फौजेच्यर िरखेत त्यर प्रत्यक्ष करयगरत होत्यर. फौजी रपे्रनगमध्ये त्यर थरवड्यरच्यर 
जंगलरत सहभरगी होत्यर. १९४६ सरली वॉरंट स मरगे घेतली जरइपयंत त्यर भतूमगत 
ररहून पुरुषरनंरही मरगे िंरकण्यरच्यर रीतीने सिस्त्र कृतींमध्ये पुढरकरर घेत होत्यर. 
आंदूतरइ तनकम यरनंीही भतूमगत ररहून करम केले. पण तस्त्रयरनंर सघंतिंत करणे, 
त्यरचंी सेवरदले सुरू करणे. भतूमगतरनंर हत्यररे, गोळ्यर, करडतुसे पोहोचवणे. ऄिर 
प्रकररची करमे त्यर जरस्त करीत होत्यर. पुरुषरचं्यर बरोबर सिस्त्र सचंरत ररहून 
भतूमगत भ्रमंती फक्त ररजूतरइंनीच केली. 

 
यर प्रमुख तस्त्रयरवं्यतततरक्त सरतररर तजल्यरतील िकेडो तस्त्रयर जोखीम 

पत्करून प्रततसरकररच्यर करमरलर मदत करीत होत्यर. करयगकत्यांनर लपवनू ठेवणे 
अतण तब्रतिंि पोतलसरचं्यर चौकिरनंर न घरबरतर त्यरनंर कसलरच पत्तर लरगू न देणे, 
भतूमगतरनंर गरवरचं्यर तिवरररत जेवण पोहोचवणे ऄिी करमे करणरऱ्यर तस्त्रयर 
गरवोगरवी होत्यर. खरे म्हणजे ऄिर तस्त्रयर नसत्यर तर प्रततसरकररच्यर सघंिंनेलर 
सरतररर तजल्यरत एक तदवससुद्धर करम करतर अले नसते. तस्त्रयरनंी केलेल्यर यर 
सहभरगरची अतण धरडसरची म्हणूनच खरस नोंद घेतली गेली परतहजे. 

 
तस्त्रयरचं्यर ऄिर सहभरगरतवषयीची एक अठवण यर तठकरणी सरगंणे योग्य 

ठरेल. एकदर एकर गरवरत नरनर परिंलरनंर पकडण्यरसरठी पोलीस घरोघर तपरस 
करीत होते. प्रसगं मोठर बरकर होतर. बरहेर पडणे केवळ ऄिक्य होते. ऄिर वेळी 
एकर ओल्यर बरळंततणीने अपली बरजल्यरवरची जरगर ऄण्णरनंर तदली. ते परघंरून 
ओढून नवजरत ऄभगकरिजेररी ‘झोपून’ ररतहले. त्यर खोलीत बरळंततणीच्यर खोलीचे 
वरतरवरण नैसर्थगकरीत्यरच होते. बरजेखरलची िगेडी वगैरे सवग! खरी बरळंतीण 
चुलीसमोर करम करीत बसली. पोतलसरचं्यर तपरसरत नरनर परिंील तदसलेच 
नरहीत. बरळंतीण तदसली. त्यर बरजेवरची ‘बरळंतीण’ पोलीस तनघून गेल्यरवर ईठून 
गेली! फरररी झरली!! क्रतंतप्रसहरचं्यर बरबतीत जसर हर प्रसगं घडलर तिरच प्रकररचे 
ऄनेक प्रसगं आतर भतूमगतरनंर वरचवण्यरसरठी घडले. स्वतः दडपलेल्यर ऄवस्थेत 
ऄसणरऱ्यर, दुय्यम स्थरनरवर ठेवल्यर गेलेल्यर तस्त्रयरनंीसुद्धर अपली जबरबदररी परर 
परडली. 
 
प्रणतिंरकारचे बाांधीव िंांगठण आणण काययक्रम 
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प्रततसरकररने १९४२-१९४३ यर करळरत तब्रतिंि सते्तलर अव्हरन तदले. तब्रतिंि 
सत्तर प्रततसरकररलर तचरडू िकत नरही हे तसद्ध केले. गुंड-दरोडेखोररचंर बंदोबस्त 
केलर. त्यरचबरोबर स्वरतंत्र्य तमळरल्यरवर अपले ररज्य कसे चरलेल यरची झलक, 
प्ररत्यतक्षक दरखवरयलर सुरुवरत केली. त्यरसरठी करयगक्म अखलर. १९४४ सरली यर 
पयायी सरकररच्यर कररभरररवर जरस्त लक्ष कें तद्रत करणे जरुरीचे झरले. तेवढे 
प्रततसरकरर अतर स्वतःलर तसद्ध करून प्रस्थरतपतही झरले होते. म्हणून 
प्रततसरकररचे सगंठण जरस्त सूत्रबद्ध करण्यरचर तनणगय झरलर. २० मरचग १९४४ रोजी 
मजदूर गरवरवरच्यर तमरुख्यरच्यर वरडीलर यरसरठी सवग प्रमुख भतूमगत करयगकत्यांची 
बैठक झरली. सुमररे ९० करयगकते जमले होते. प्रततसरकररचे सवगसरधररण सेनरपती 
अतण नेते क्रतंतप्रसह नरनर परिंील हेच करयम ररतहले. प्रत्यक्ष हरलचरली करून कृती 
करण्यरसरठी जी करयगकरतरणी तनवडण्यरत अली ततचे प्रमुखत्व तकसन वीर यरनंर 
देण्यरत अले. ईरलेली करयगकरतरणी पुढील प्रमरणे तनतरृत करण्यरत अली: 
धन्वतंरी, ऄतुंकरकर बडे, बुवर म्हरविीकर, नरगनरथ नरयकवडी, बरबूजी परिंणकर, 
िखे करकर, नरथरजी लरड, महरदू जरधव, एस. पी. जरधव, तकसन मरस्तर 
गोंतदकर. यरचवेळी तीन सुपरवरयझसग तनवडण्यरत अले. १) पतरृम भरग: परडूं 
मरस्तर २) पूवगभरग: जी. डी. लरड ३) ईत्तर भरग: परडुंरंग बोररिें. तजल्यरच्यर 
करमरच्यर सोयीकरतर २० भरग परडण्यरत अले. त्यरसरठी भतूमगत करयगकत्यांचे 
चरळीस गिं परडून त्यर त्यर भरगरचर कररभरर सरभंरळण्यरची यंत्रणर ईभी केली गेली. 

 
करयगकररी मंडळरच्यर तनणगयरप्रमरणे सेवरदले, लरयब्रऱ्यर, न्यरयदरन मंडळे 

प्रत्येक गरवी स्थरपन करण्यरचर करयगक्म तनतरृत करण्यरत अलर. यरपैकी न्यरयदरन 
मंडळरचंर करयगक्म सवात महत्त्वरचर होतर. प्रततसरकररच्यर ज्यर एकर करयामुळे 
सरतररर तजल्यरत तब्रतिंि सत्तर चरलतच नरही ऄसे तचत्र ईभे केले गेले तो करयगक्म 
न्यरयदरन मंडळरचंर होतर. यरमुळेच देिरलर ‘स्वरतंत्र्य’ तमळण्यरअधीच सरतररर 
तजल्यरतील जनतेलर स्वरतंत्र्यरचर ऄनुभव यरयलर सुरुवरत झरली होती. 

 
गरवरमध्ये ऄन्यरयरची घिंनर घडली ऄसेल तर त्यरचे ‘तनवररण’ करणररी 

तब्रतिंि सरकररची सरम्ररज्यवरदी यंत्रणर होती. मुलकी परिंील, पोलीस परिंील, 
फौजदरर मरमलेदरर ते डी. एस्. पी. अतण कलेक्िंरपयंतची एक यंत्रणर अतण 
तदवरणी व फौजदररी न्यरयरलयरचंी ईच् च न्यरयरलय-सवोच् च न्यरयरलयरपयंतची 
दुसरी यंत्रणर. दोन्ही बरजूंनी वकील देउन अज चरलते तिीच ही यंत्रणर चरलू 
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होती. तिररळर पे्रत तर ८६ पोलीस परिंलरनंी ररजीनरमेच तदले होते. त्यरमुळे 
गुन्यरचं्यर बरबत पतहली नोंद घेणररी सरकररी यंत्रणर मोडूनच पडली होती. यर सवग 
गरवरमंधून मुलकी प्रकवर पोतलसी के्षत्ररमध्ये सरकररी हस्तके्षप बंदच पडलर होतर. 
पोलीस यरयलर घरबरत होते. तलरठ्यरनंीररजीनरमे तदले होते. त्यरमुळे मुलकी 
दफ्तरे बरधूंन पडली होती. त्यरमुळे जी तब्रतिंि यंत्रणर न्यरय देत नव्हतीच ती बंद 
होती. प्रततसरकररने गरवसभेलरच न्यरयरधीि बनवले. यर गरवसभररुपी न्यरयरलयरत 
सवग तंिें, वरद मरडंले जरयलर सुरुवरत झरली. सभेचे सूत्रसचंरलन कररयलर भतूमगत 
प्रमुख करयगकते हजर ऄसत. पण ऄंततम तनणगय गरवसभरच घेत ऄसे. 

 
गरवसभेसमोर दोन्ही बरजू अपले म्हणणे मरडंत. गरवरतील लोकरनंर प्रत्यक्ष 

ऄनेक गोष्टी मरहीत ऄसल्यरमुळे सहसर खोिें सरगंण्यरचर प्रयत्न होत नसे. अतण 
झरलर तरी तो तिंकत नसे. प्रततसरकररची तरकद परतठिी ऄसल्यरमुळे लोक पूणग 
तनभगय बनले होते. ते कुणरलरही न घरबरतर ज्यरचं्यर चकुर त्यरचं्यर पदररत िंरकत 
ऄसत. सरमुदरतयक चचेच्यर िवेिंी न्यरयदरन मंडळ तनकरल देत ऄसे. अतण तविषे 
म्हणजे यर तनणगयरची ऄमंलबजरवणी लगेचच, जरगेवरच केली जरत ऄसे. 
प्रततसरकररचे परठबळ घेउन तरतडीने जो करही दंड, तिक्षर प्रकवर मरगग करढलर 
गेलर ऄसेल तो प्रत्यक्षरत ररबवलर जरत ऄसे. 

 
तस्त्रयरनंर न नरदंवणे, चोऱ्यर-दरोडे, जबरदस्तीने एखरद्यरची जमीन हडप 

करणे, कजात बुडवनू घरदरर ईद ध्वस्त करण्यरचर प्रयत्न करणे, मररहरण करणे, 

तस्त्रयरनंर पळवनू नेउन त्यरचंर बरजरर करणे, तब्रतिंि सरकररलर भतूमगतरचंी खबर 
देणे. दरोडेखोररनंर मदत करणे ऄिर प्रकररच्यर तं्रचं्यर बरबतीत न्यरय तदलर जरत 
ऄसे. यर पद्धतीमुळे वळे अतण पैिरचंर मोठरच ऄपव्यय बंद बंद केलर गेलर. गरीब 
लोकरनंर, कष्टकरी स्त्री-पुरुषरनंर, ितेकरी-मजुररनंर न्यरय तमळू लरगलर. ऄन्यरयरचर 
पुरतर बंदोबस्त होणररे मरगग तनघू लरगले. यर पतरणरमी लोकरनंी िहररमंध्ये वकील 
अतण कोिंाकडे जरणे बंद केले. यर तजल्यरतील कोिंांची ऄवस्थर दयनीय झरली. 
त्यरनंर कोणी तवचररीनरसे झरले. 

 
तजल्यरतील सुमररे ३०० गरवरमंध्ये न्यरयदरन मंडळे सुरू झरली. त्यरचबरोबर 

सेवरदले अतण वरचनरलयेसुद्धर सुरू करण्यरत अली. एक नवे भररलेले वरतरवरण 
यर सवग गरवरमंध्ये पसरले. अपण नवर समरज घडवतो अहोत ऄिर ईमेदीने 
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गरवोगरवरचे तरुण करमरलर लरगले. तस्त्रयरचंी खरस सेवरदलेसुद्धर सुरू करण्यरत 
अली. बहुजन समरजरतल्यर तस्त्रयरसुद्धर तिकू िकतरत, सरमरतजक करम 
करण्यरसरठी घररबरहेर पडू िकतरत ऄसे वरतरवरण बळ धरू लरगले. करही 
तठकरणी, ऄखेरीच्यर करळरमध्ये हरयस्कूले अतण बोतडंगेसुद्धर सुरू केली गेली. हे 
सवग करण्यरमध्ये गरवर-गरवरतं ज्यरचंर पुढरकरर होतर ऄिी मंडळी त्यर करळरत ऄगदी 
तरुण होती. गरीब, कष्टकरी ितेकरी, ितेमजरू, बलुतेदरर ऄिर थररतंली होती. 
त्यरमुळे गरवरतील जमीनदरर, परिंील, कुलकणी आत्यरदी बडी मंडळी बरजूलर 
पडली. कररण त्यरनंी बहुतरिं तठकरणी स्वरतंत्र्य चळवळीत सहभरग केलरच नव्हतर. 
जे करही थोडे काँगे्रसमध्ये करम करणररे धनवरन लोक करही गरवरमंध्ये होते ते १९४२ 
च्यर रणसगं्ररमरच्यर करळरत क्रतंतप्रसह नरनर परिंलरचं्यर नेतृत्वरखरली चरललेल्यर 
प्रततसरकररतवरुद्धच भतूमकर घेत होते. 

 
प्रततसरकररलर नैततक पुढररीपण देणररी जी मंडळी ररज्य परतळीवर होती 

त्यरचं्यरसह ठरलेल्यर करयगक्मरत जमीनदररी अतण एकंदरीने खरजगी मरलमते्तिी 
सबंंतधत प्रश्न न्यरयदरन मंडळरमंध्ये घेउ नयेत ऄसे धोरण होते. पण प्रततसरकररची 
९० िंक्क्यरपेंक्षरही जरस्त करयगकते मंडळी ररबणरऱ्यर ितेकऱ्यरमंधून, कूळ म्हणून 
दुसऱ्यरची ितेी कसणरऱ्यर ितेमजुररमंधून अतण बलुतेदरररमंधून अली होती. 
त्यरमुळे यर धोरणरची करिेंकोर ऄमंलबजरवणी होणे ऄिक्यच होते. िक्य तेवढ्यर 
प्रमरणरत कूळ ितेकऱ्यरचें, सरवकरररचं्यर जरचरत ऄसलेल्यर कष्टकऱ्यरचें प्रश्न घेतले 
गेलेच. तब्रतिंितवरोधी जरस्तीतजरस्त व्यरपक फळी ईभी ररहण्यरची करळजी 
घेण्यरसरठी म्हणूनच जमीनदररी अतण मरलमते्तसबंंधी मुदे्द न घेण्यरचे धोरण मध्यवती 
पुढररीपणरने मरडंले होते. पण प्रततसरकररच्यर प्रत्यक्ष पुढररीपणरची घडण अतण 
त्यरचं्यर स्वतःच्यर जीवनरत भोगरवी लरगणररी दुःखे वेगळीच होती. क्रतंतप्रसह 
स्वतःच सरतररर तजल्यरतील १९१९ ते १९२१ यर करळरत झरलेल्यर कूळ-
ितेकऱ्यरचं्यर अतण बलुतेदरररचं्यर सयुंक्त ईठरवरचे सरक्षीदरर अतण सहभरगी तरुण 
होते. प्रततसरकररची जी तरुण पुढररी मंडळी होती त्यरचं्यर गरवरगरवरतं सत्यिोधक 
समरजरच्यर नेतृत्वरखरली झरलेली ही चळवळ होउन गेली होती. ततचे ससं्करर 
त्यरचं्यरवर झरले होते. सवग बहुजन समरज यर चळवळीतून गेलर होतर. त्यरमुळे 
जमीनदररीतवरुद्ध सवगसरधररण ईठरव करण्यरचर करयगक्म जरी प्रततसरकररी 
क्रतंतकररकरनंी घेतलर नरही तरी न्यरयदरन मंडळरसमोर यर बरबतीत अलेले तंिें 
स्वीकररले. एकदर तंिें स्वीकररल्यरवर होणररे तनकरल जमीनदरर अतण 
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सरवकरररचं्यर तवरुद्ध लरगणरर हे ईघडच होते! कररण यर दोन्ही वगांकडून कष्टकरी 
जनतेवर ऄन्यरयच होत होते. यर जनतेची तपळणूक होत होती अतण न्यरयदरन मंडळ 
हे गरवसभेचेच बनलेले ऄसल्यरने कूळ-ितेकऱ्यरनंर अतण कजगदरर मरणसरनंर योग्य 
न्यरयच तमळत होतर. बरधं रेिंणे, जमीन हडप करणे, सरवकररी स्वरूपरची खरेदीपते्र 
(जमीन तगळण्यरसरठी केलेली), जमीन वरिंपरतील ऄन्यरय, वतहवरिं हक् क, दत्तक 
प्रकरणे, दररू तपउन भरनगडी करणे ऄिर स्वरूपरच्यर तक्ररी ऄसत. 

 
यरमुळे यर पतरसररत प्ररमुख्यरने ऄसणररे मररठर अतण ब्ररह्मण जमीनदरर 

प्रततसरकररच्यर तवरुद्ध वरग-ूबोलू लरगले. त्यर पैकी करही काँगे्रसचे सभरसदच होते. 
त्यरनंर स्वरतंत्र्यरपेक्षर त्यरचें खरजगी मरलमते्तचे तहतसबंंध महत्त्वरचे वरिंत होते. 
जमीनदररी अतण सरवकररी महत्त्वरची वरिंत होती. प्रततसरकररची न्यरयदरनमंडळे 
ही ऄिर लोकरनंर ऄन्यरयकररक वरिंत होती. त्यरमुळे यरपैंकी करहींनी 
प्रततसरकररच्यर करही पुढररी करयगकत्यांनर पकडून देण्यरचरही देिद्रोही व्यवहरर 
केलर. नरनर परिंलरचें ऄव्वल तिष्ट्य अतण वररसदरर नरगनरथ नरयकवडी यरनंर 
पकडून देण्यरसरठी वरळवे येथील दोन जमीनदरररनंी पोतलसरनंर सपूंणग सहकरयग 
केले. पोलीसरनंी नरगनरथ नरयकवडींनर पकडल्यरनंतर वरळवे, पडवळवरडी येथील 
जनतेलर यर देिद्रोयरचंी नेमकी मरतहती तमळरली. जनतेतील करयगकत्यांनी ितेरवर 
करमरलर जरतरनर घेतलेली तिंकरव, खोरं, कुदळ, खुरपं, तवळर यरसररखी ‘हत्यररे’ 

घरी िंरकली अतण कुऱ्हरडीसररखी हत्यररे घेउन यर दोन्ही गरवरचं्यर ितेकऱ्यरनंी 
ईत्स्फूतगपणे देिद्रोयरनंर तिक्षर तदल्यर. मुख्य खबऱ्यर जमीनदरर सदरतिव वरमन 
देिपरडें यरचर ईजवर हरत अतण डरवर परय ितेकऱ्यरनंी तोडून िंरकले अतण 
पोतलसरनंर मदत करणररर दुसरर जमीनदररसुद्धर ऄिरच तिके्षलर लरगोपरठ दुसऱ्यर 
तदविी परत्र ठरलर. न्यायदान मांडळाच्या चळवळीमुळे तयार झालेली िनता अशा 
प्रकारे न्याय देण्याचे काम कोणत्याही नेत्याच्या उपस्स्थतीणशवाय उत्स्फूतयपणे करू 
लागली. क्राांणतणिंहाांनी १५ ऑगस्ट १९४७ नांतर िनतेची बािू ज्या रीतीने घेतली 
त्या भूणमकेची मुळे अशा िनतेच्या, न्याय णमळवण्याच्या, णहतिंांबांधाांत खोलवर 
रुिलेली होती. यापैकी सहिेंचा भाग िंोडून देऊन िमीनदारी आणण 
िंावकारीणवरुद्ध महाराष्ट्रव्यापी िनचळवळ पुढच्या काळात नाना पाटलाांनी उभी 
केली. 
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१९४६ सरली महरररष्ट्ररत, म्हणजे त्यर वळेच्यर मंुबइ ररज्यरत बरळरसरहेब 
खेररचं्यर मुख्यमंत्रीपदरखरली काँगे्रसचे सरकरर सते्तवर अले. यर सरकररचे गृहमंत्री 
मोरररजी देसरइ यरनंी सरतररर तजल्यरतील प्रततसरकररवर दडपिरही करण्यरचर 
िक्य तेवढर प्रयत्न केलर. स्वरतंत्र्यरसरठी केलेल्यर चळवळीमधले तथरकतथत ‘गुन्हे’ 

स्वतःलर स्वरतंत्र्यरची िक्ती म्हणणरऱ्यरचं्यर सरकररने पुन्हर ईकरून करढण्यरचर प्रनद्य 
ईपद व्यरप केलर. स्वरतंत्र्यवीररनवर खिंले भरून त्यरनंर गुन्हेगरर ठरवण्यरसरठी जगं 
जंग पछरडरयलर सुरुवरत केली. क्रतंतप्रसह नरनर परिंलरनंर गुंडरचें पुढररी म्हणून 
सबंोधण्यरचे कृत्यही केले! यरच करळरत न्यरयदरन मंडळे बेकरयदर ठरवण्यरत अली. 
लोकरचंी न्यरयरलये चरलवणे म्हणजे ‘करयदर हरतरत घेणे’ ऄसे म्हणण्यरत अले. 
तब्रतिंिरनंी केलेले करयदे हेच स्वरतंत्र्यरच्यरही सरकररचे करयदे ररहतील ऄसर 
व्यवहरर सरकररने स्पष्टपणे सुरू केलर. १५ ऑगस्िं १९४७ नंतरही चरलू ठेवलर. 

 
दररुबंदी हरसुद्धर प्रततसरकररच्यर करयगक्मरचर एक महत्त्वरचर करयगक्म होतर. 

प्रततसरकररचे प्रमुख करयगकते अतण सेवरदलरचे करयगकते हर करयगक्म गरवोगरवी 
परर परडीत ऄसत. यरमधे प्ररमुख्यरने दररू गरळणररी कें दे्रच बंद करण्यरचर, त्यरचंी 
यंत्रणर ईद ध्वस्त करण्यरचर करयगक्म ऄसे. दररू सरठवलेल्यर मरतीच्यर घरगरी, मरल 
कुजवत ठेवलेल्यर घरगरी, डबे यर गोष्टी फोडून िंरकण्यरत येत ऄसत. हर करयगक्म 
तस्त्रयरनंर सवात जरस्त अवडत ऄसे. त्यरचंर एकिएेक िंक् के परप्रठबर ऄसे. सुनरनंर 
छळणे अतण ‘िंरकणे’ प्रकवर ‘सोडणे’ यर प्रकरररलरही अळर घरलण्यरचे मोठे करयग 
प्रततसरकररने सरतत्यरने केले. यरमुळे एकंदरीने तस्त्रयरमंध्ये प्रततसरकररलर मोठर 
परप्रठबर तयरर झरलर. 

 
सत्यिोधक पररॄगभमूीमुळे अतण म. गरधंींच्यर धोरणरमुळे प्रततसरकररच्यर 

बहुतरिं भरगरत मंतदर प्रवेि अतण ऄस्पृश्यरसंह सहभोजन ऄसे करयगक्म मोहीम 
म्हणून घेण्यरत अले. त्यर करळरत महरररष्ट्ररत नरही तरी सपूंणग देिरमध्ये आतक्यर 
प्रमरणरत ऄस्पशृ्यरचं्यर मंतदर प्रवेिरचे अम गरवरतल्यर सवग स्पशृ्य जरतींमधल्यर अम 
जनतेने गरवजेवणरत ऄस्पशृ्यरमंधील अण जनतेबरोबर तमळून-तमसळून सहभोजन 
करण्यरचे करयगक्म कुठेच झरले नसतील. महरत्मर फुले अतण महरत्मर गरधंी यरचं्यर 
सयुंक्त पे्ररणेतून अतण स्वरतंत्र्य चळवळीचर भरग म्हणून हे करयगक्म झरले. महरत्मर 
जोतीबर फुल्यरचं्यर ‘एकमय लोक’ यर ‘ररष्ट्र’ कल्पनेतली ‘एकमय’ जनतर ईभी 
करण्यरचर ईपक्म ररबवणे हे प्रततसरकररचे खरस वैतिष्ट्् होते. क्रतंतप्रसह नरनर 
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परिंील हे यर सवग करयगक्मरमंरगची मुख्य पे्ररणर होते. कररण त्यरनंी सत्यिोधक 
चळवळीत करम करतर करतरच महरत्मर गरधंींचे वेगळे नेतृत्व काँगे्रसलर प्ररप् त 
झरल्यरवरच काँगे्रसमध्ये प्रवेि केलर होतर. प्रततसरकरररतवषयी ऄसलेली जनतेतील 
पे्रमरची अतण अदररची भरवनरच जनतेच्यर मनरत करही हजरर वषे वसलेल्यर 
ब्ररह्मण्यवरदी जरतीय भेदरचं्यर तवचररसरणीवर मरत करू िकली. यर जनतेलर 
प्रततसरकरर म्हणजे स्वतःचर जीव की प्ररण वरिंत होते म्हणूनच मनरतले कंगोरे 
बरजूलर ठेवणे जनतेलर िक्य झरले. हीच जनतर सत्यिोधक तमरिरचं्यर ससं्करररतून 
गेलेल्यर जुन्यर तपढीच्यर पोिंी जन्मली होती म्हणूनही हे िक्य झरले. महरररष्ट्ररतल्यर 
आतर जनतेलर यर व्यवहरररपयंत यरयलर १९७० च्यर दिकरतली डॉ. बरबर अढरवरनंी 
पुढरकरर घेतलेली ‘एक गरव-एक परणवठर’ चळवळ व्हरवी लरगली हे यर तठकरणी 
अवजूगन लक्षरत घेतले परतहजे. 

 
क्रतंतप्रसह नरनर परिंील यरनंी १९४२ च्यर अधी ‘सत्यिोधक लग्न’ पद्धतीने 

अतण नंतर ‘गरधंी लग्न’ पद्धतीने लग्ने लरवण्यरचर करयगक्म मोठ्यर प्रमरणरत 
ररबवलर होतर. हर करयगक्म ‘गरधंी लग्न पद्धती’ सरवगतत्रक करण्यरच्यर रीतीने 
प्रततसरकररने ररबवलर. त्यर वेळच्यर करही लग्नपतत्रकरमंध्ये ऄिर लग्नरचे वणगन 
‘सुधररक पद्धतीने लग्न समररंभ होणरर अहे’ ऄसे केलेले अढळते. ऄनेक 
लग्नपतत्रकरवंर कुलदैवतरचं्यर नरवरऐवजी ‘भररत मरतर की जय’ प्रकवर ‘वदें मरतरम्’ 

ऄसेही तलतहलेले तदसते. करहींवर महरत्मर गरधंींचे फोिंो छरपलेले अहेत. यर 
लग्नरचंी मंगलरष्टके म्हणजे स्वरतंत्र्य चळवळीची गरणीच होती. हरतरने करतलेल्यर 
सुतरच्यर लड्यरच हरर म्हणून नवरर-नवरी एकमेकरनंर घरलीत. हंुडर अतण आतर 
देण्यर-घेण्यरचर खचग अतण ऄहेर यरंनर यरत पूणग बंदी ऄसे. त्यरमुळे मोठ्यर प्रमरणरत 
ऄिी लग्ने लरवली गेली. प्रततसरकररच्यर सिस्त्र ऄसण्यरची झलकसुद्धर यरवेळी 
तदसत ऄसे. लग्न लरगल्यरवर औिं वगैरे ईडवण्यरच्यर ऐवजी बंदुकरचें बरर 
करढण्यरचीसुद्धर रीत करही लग्नरत ऄमलरत अणली गेली होती! तविषे म्हणजे 
प्रततसरकररच्यर जवळ जवळ सवग प्रमुख करयगकत्यांची स्वतःची लग्ने सवग ऄंधरॅद्धर, 
ऄनरठरयी खचग, पुरोतहत वगैरेंनर फरिंर देउनच झरली. यरची मुद्दरम नोंद घेतली 
परतहजे. क्रतंतप्रसहरचंी चळवळ ‘बोले तैसर चरले’ यर प्रकररची होती. केवळ ईपदेि 
करणररी नव्हती हे लक्षरत घेतले परतहजे. 

 



 
 अनुक्रमणणका 

सरधररण ऄिर प्रकररचे करयगक्म प्रततसरकररने ररबवले. यर करयगक्मरमुंळे 
समरजरतील करही घिंक प्रततसरकररलर, त्यरच्यर प्रमुख करयगकत्यांनर अतण 
क्रतंतप्रसहरनंर ित्र ू मरनू लरगले. गुडं, दरोडेखोर, तस्त्रयरवंर ऄत्यरचरर अतण 
दडपिरही करणररे जमीनदरर, सरवकरर, ब्ररह्मण्यवरदी, सनरतनी, जरतीयवरदी, 
नोकरिहर, बडे व्यरपररी अतण यर सदररत मोडणररे काँगे्रसचे करही बुरसिंलेले 
पुढररी अतण नेते ऄसे हे घिंक होते. िकंरररव देवरसंररखे महरररष्ट्ररतले काँगे्रस नेते 
हे मोरररजी देसरइ यरचं्यर बरोबरीनेच प्रततसरकररलर ित्र ू मरनणरऱ्यरमंध्ये होते. 
महरत्मर गरधंींच्यर नंतर १९४५ सरली तुरंुगरतून सुिंलेल्यर पंतडत नेहरंूनीसुद्धर 
प्रततसरकररच्यर करयगकत्यांनर सरतंगतले की त्यरचें करयग काँगे्रसच्यर चळवळीमध्ये 
बसते. मंुबइलर करमकर अिंग स्िुंतडओमध्ये ही भेिं ऄच्युतररव पिंवधगनरनंी घडवनू 
अणली. म. गरधंी अतण पं. नेहरू यर दोन प्रमुख नेत्यरचंी भतूमकर प्रततसरकररलर 
पोषक ऄसूनही महरररष्ट्ररतील काँगे्रसचे पुढररीपण मरत्र प्रततसरकररच्यर तवरुद्ध 
होते. देव-देवतगरीकररचं्यर काँगे्रसलर प्रततसरकरर अतण क्रतंतप्रसह नरनर परिंील 
यरचें नेतृत्व सततच बोचत ररतहले. 

 
१९४६ सरली प्रततसरकररच्यर सवगच भतूमगतरचंी वॉरंिें सरकररने एकर 

अदेिरने मरगे घेतली. सपूंणग प्रततसरकरर ईघड्यरवर ‘प्रकिं’ झरले. परण्यरमध्ये मरसे 
ररहतरत अतण त्यरचें जीवन त्यर परण्यरिी एकरूप ऄसते तसे क्रतंतप्रसह नरनर 
परिंील १९३० ते १९४२ पयंत जनतररूपी परण्यरमधे सचंरर करीत होते. 
प्रततसरकररची जोखीम तिररवर घेतल्यरनंतर त्यरचंर हर सचंरर जवळ जवळ बंद 
झरलर होतर. दुसऱ्यर ऄथाने ते जनतेत प्रत्यक्ष तदसत नसूनही जनतेच्यर हृदयरमध्ये 
सततच होते. प्रततसरकररच्यर सपूंणग यंत्रणेच्यर रूपरने त्यरचंर सचंरर जनतेत होतर. 
पण व्यतक्तगत परतळीवर क्रतंतप्रसहरनंर पूणगपणे ऄंधरररत ररहरव े लरगले. 
प्रततसरकररलरच मजबूत ठेवण्यरसरठी जनतेलर व्यतक्तगत सचंरर बंद कररवर 
लरगलर. १९४६ सरली पुन्हर नरनर परिंील जनतेत ईघडपणे सचंरर करू लरगले. 
जनतेचर मरतंत्रक पुन्हर नवे मंतरलेले तदवस तनमाण कररयलर िड्डू ठोकून 
तवचररमंचरवर भरषणे गरजव ू लरगलर. नरनर परिंलरचें प्रचडं मोठे सत्करर होउ 
लरगले. 

 
२६ मे १९४६ रोजी सरतररर तजल्हर ररष्ट्रीय सघंरच्यर वतीने तिवरजी परकग  

मैदरनरवर सरतररर तजल्यरच्यर प्रततसरकररच्यर क्रतंतकररकरचंर भव्य सत्करर 
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अयोतजत केलर गेलर. क्रतंतप्रसह नरनर परिंील सवांचे नेते म्हणनू यर सत्करररलर 
ईपचस्थत होते. पुणे नगरपरतलकेने ७ नोव्हेंबर १९४६ रोजी क्रतंतप्रसहरनंर मरनपत्र 
तदले. ९ नोव्हेंबर १९४६ रोजी पुणे तजल्हर लोकलबोडाने त्यरनंर मरनपत्र देउन 
सन्मरतनत केले. ४ जरनेवररी १९४७ रोजी सरसवड नगरपरतलकेने मरनपत्र ऄपगण 
केले. 

 
तजल्यरतजल्यरचं्यर खेड्यरपरड्यरतं तर क्रतंतप्रसहरचें ऄसखं्य सत्करर करयगक्म 

झरले. यर सवग सत्करररनंी जनतेच्यर हृदयरमध्ये क्रतंतप्रसहरचें स्थरन ऄढळ स्वरूपरत 
तयरर झरले होते हेच तसद्ध होत होते. ऄनेक मंत्र्यरनंर अतण मुख्य मंत्र्यरनंर जनतर 
तवसरेल पण यर क्रतंतकररी फतकररलर ती तवसरणरर नरही हे त्यरच वेळी जनतेने 
दरखवनू तदले. ऄिरही करळरत जे क्रतंतप्रसहरवंर अतण प्रततसरकररच्यर 
क्रतंतकररकरवंर तचखलफेक करीत होते. त्यरनंर पुणे तजल्हर लोकलबोडाने 
क्रतंतप्रसहरनंर तदलेल्यर मरनपत्ररत सडेतोड ईत्तर तदले अहे, "क्रतंतवीर, करही 
तदवसरपूंवी अपल्यर क्रतंतकरयाचे तोंड भरून वणगन करणररी पुढररी मंडळी अतर 
अपल्यरलर ‘प्रहसक’ व ‘दहितवरदी’ म्हण ू लरगल्यरचे ऐकू येते. करही ऄतधकररी 
मंडळी तर ‘गुन्हेगरर’ म्हणूनही अपले वणगन करू लरगलेले क् वतचत तदसतरत. 
तिवरजीमहरररजरनंरही करही आगं्रज आततहरसकरररनंी ‘दरोडेखोर’ म्हणून सबंोधले 
अहे. बहुजनतवरोधी मुठभर लोकरनंी स्वतःच्यर तनचष्ट्क्य परतंडत्यरच्यर ऄतभमरनरने 
फुगून अपणरकडे तुच्छतेने परहण्यरचे प्रयत्न तकतीही केले तरी अपल्यर 
पररक्मरमुळे व अपण ऄतुल त्यरगरने केलेल्यर देिसेवेमुळे बहुसखं्य ितेकरी व 
करमकरी समरजरच्यर ऄंतःकरणरत अपणरस तमळरलेल मरनरचे स्थरन धु्रव 
तरऱ्यरप्रमरणे तेजस्वी व ऄढळ ररहील, ऄसर अम्हर सवांनर पुणग तवरॄरस अहे." 
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उषःकाल होता होता... काळरात्र झाली! 
 

१५ ऑगस्िं १९४७ रोजी यर देिरची सत्तर तब्रतिंि सरम्ररज्यवरदी 
भरडंवलदरररचं्यर हरतरतून स्वरतंत्र्य चळवळीच्यर नेतृत्वरत ऄसलेल्यर काँगे्रसच्यर 
हरतरत अली. ७-८ ऑगस्िं १९४२ च्यर काँगे्रसच्यर ठररवरप्रमरणे ‘करमगरर-
ितेकऱ्यरचें प्रजरररज्य’ मरत्र अले नरही. ‘यर गतरबरनंो यर, झेंडर हरती घ्यर। काँगे्रसची 
हरक तुम्हर हरय हो॥’ यर गरण्यरतले ध्येय गरठले गेले नरही. ज्यर ध्येयरने हुतरत्मरनंी 
प्ररण ऄपगण केले त्यरचें ध्येय, त्यरचंी स्वप्ने यरचंी पतरपूती झरली नरही. क्रतंतप्रसह 
नरनर परिंील यरचं्यर नेतृत्वरखरली ज्यर प्रततसरकररने सघंषग केलर त्यरच्यर बहुसखं्य 
प्रमुख करयगकत्यांनर अतण खुद्द क्रतंतप्रसहरनंर १५ ऑगस्िं १९४७ रोजीचे ‘स्वरतंत्र्य’ हे 
भरडंवलदरररचं्यर हरतरत गेल्यरचेच तदसले. बहुजन-कष्टकरी जनतेचे खरेखुरे 
स्वरतंत्र्य दूरच ररतहल्यरचर ऄनुभव त्यरनंर १५ ऑगस्िं १९४७ च्यर अधीपरसून अतण 
त्यरनंतर तरबडतोबीने अलर. 

 
"अपण स्वतंत्र झरलो. अतर ररज्य अपल्यर मरलकीचे. ितेकरी-करमकरी 

यरचें. त्यरचं्यर सोइप्रमरणे करयदर होणरर. अम्ही अमचे जेवण स्वतःच्यर हरतरने 
खरणरर ऄसे वरिंले. पण सगळीच तनररिर. अपल्यर देिरत ऄसे कुठपयंत चरलणरर 
यरचर िोध लरगेल करय? मलर वरिंते ितेकरी व करमकरी यर िब्दरवंरून दुसररच 
ऄथग ठरलर ऄसरवर..."स्वरतंत्र्य चळवळीतील एक तवद्यरथी करयगकत्यांचे त्यर करळचे 
१९४२ चे एक भतूमगत पुढररी बरबूजी परिंणकर यरनंर १९४७ सरली अलेले हे पत्र. 
क्रतंतप्रसह नरनर परिंलरिंी तर यरपेक्षरही जरस्त करयगकत्यांनी ऄिरच तऱ्हेचर सवंरद 
केलर. १९४७ पयंत भ्रमतनररस करणररर ऄनुभव ऄनेक प्रसगंरतूंन येत गेलर. 
न्यरयदरन मंडळे बेकरयदर ठरवणे, गरीब, कष्टकरी ितेकऱ्यरकंडून सक्तीने लेव्ही 
वसूल करणे, करमगररतवरोधी धोरणे ररबवणे, प्रततसरकररच्यर पुढररी 
करयगकत्यांनरसुद्धर जेलमध्ये ऄडकवण्यरचर प्रयत्न करणे, ऄसे हे प्रसगं होते. 
त्यरमुळेच त्यर करळरपयंत काँगे्रसमध्ये ऄसलेल्यर समरजवरदी गिंरलर काँगे्रसच्यर 
बरहेर पडरव े लरगले. समरजवरदी परिंी तयरर झरली. प्रततसरकररची करही पुढररी 
मंडळी यर परिंीत सरमील झरली. क्रतंतप्रसह नरनर परिंील ितेकरी, करमगरर गिंरत 
सरमील झरले. ितेकरी करमगरर पक्षरचे एक ससं्थरपक तुळिीदरस जरधव अपल्यर 
लेखरत म्हणतरत, "१९४७ सरली मी, भरउसरहेब ररउत, िकंरररव मोरे, ज्ञरनोबर 
जरधव, भरइ कडू अदी ४०-५० पुरोगरमी तवचरररच्यर करयगकत्यांनी ितेकरी करमगरर 
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पक्षरची स्थरपनर अळंदी येथे केली. करही करळरनंतर नरनर परिंीलही ि.े कर. पक्षरत 
अमच्यरबरोबर अले. पक्ष स्थरपन होण्यरपूवी व स्थरपनेनंतर मी, नरनर परिंील अदी 
बहुजन समरजरतील पुढरऱ्यरनंी महरररष्ट्ररत फरर मोठ्यर प्रमरणरत दौरे सुरू केले 
होते. यर दौऱ्यरचंर पतरणरम होउन ितेकरी करमगरर पक्षरची तरकद खूपच वरढली... 
नरनर परिंलरचं्यर व मरझ्यर सवगत्र होत ऄसलेल्यर सभरमुंळे बरळरसरहेब खेर, िकंरररव 
देव, देवतगरीकर अदी परढंरपेिर वगातले पुढररी अपल्यर स्वतःच्यर ररजकीय 
ऄचस्तत्वरतवषयी सरिकं बनले होते. नरनर परिंलरचं्यर सभर महरररष्ट्ररत होउ नयेत व 
सवगसरमरन्य जनतर जरगृत केली जरउ नये ऄसरही प्रयत्न करही दुष्ट मनोवृत्तीच्यर 
पुढरऱ्यरनंी केलर. तथरतप यर तवरोधरलर न जुमरनतर नरनर परिंलरचें दौरे सवग 
महरररष्ट्रभर अम्ही लोकरनंी यिस्वी केले." 

 
१९४७ परसून झरलेल्यर यर दौऱ्यरचं्यर पररॄगभमूीवर १९४८ सरली सोलरपूरलर 

ितेकरी करमगरर पक्षरचे पतहले ऄतधवेिन झरले. त्यर करळरत प्ररमुख्यरने ब्ररह्मणेतर 
समरजरचर अतण त्यर प्रकररच्यर जुन्यर चळवळीच्यर परंपरर मरनणररर पक्ष म्हणून ि.े 
कर. पक्ष पुढे अलर. केिवररव जेधेंसररखर जुन्यर तपढीचर लढवय्यर सत्यिोधक 
काँगे्रस पक्षरचर त्यरग करून ितेकरी करमगरर पक्षरत अलर. १९३० च्यर दरम्यरन 
ब्ररह्मणेत्तर पक्ष बरखरस्त करून केिवररव जेधे गरधंींच्यर नेतृत्वरखरली काँगे्रसमध्ये 
सरमील झरले होते. १९४७-१९४८ पयंत त्यरचं्यरसररख्यर सयंमी नेत्यरचरसुद्धर 
भ्रमतनररस झरलर. स्वतःच्यर ऐन तररुण्यरत सरतररर तजल्यरतील सत्यिोधक 
तमरिरचं्यर ससं्करररत क्रतंतप्रसह वरढले होते. ितेकरी-बलुतेदरररचं्यर ईठरवरचे ते 
सरक्षीदरर होते. यर सत्यिोधकी परंपररनर घेउनच ते म. गरधंींच्यर काँगे्रसमध्ये 
सरमील झरले होते. १९४७ सरली सते्तवर येणररी काँगे्रस वेगळीच अहे हे त्यरचं्यर 
ध्यरनरत अले. काँगे्रसवरचे ब्ररह्मण्यवरदी प्रभतु्व, जरतीयवरदी तवचररसरणीचर 
वरचष्ट्मर अतण काँगे्रसच्यर अर्थथक धोरणरवंर तदसणररे भरडंवलदरररचें पक् के 
तनयंत्रण यरचर ऄनुभव त्यरनंर अलर. त्यरचं्यरतलर सत्यिोधक अतण ररबणररर 
ितेकरी जरगर झरलर. ितेरत भरगत नरही म्हणून मंुबइलर जरउन िंरिंर-तबलांची 
गुलरमी करणररर ितेकऱ्यरचर भरउ-करमगरर-जरगर झरलर. प्रततसरकररलर मदत 
करण्यरसरठी ज्यरनंी सरतररर तजल्हर ररष्ट्रीय सघं स्थरपन केलर त्यर करमगरररनंर 
नव्यर ररज्यरचे अलेले किूं ऄनुभव त्यरनंर ऄस्वस्थ करू लरगले. म्हणून त्यरचंी 
स्वरतंत्र्यरची स्वप्नपूती अतर काँगे्रस पक्ष सघंिंनेतून होइल ऄसे त्यरनंर वरिेंनरसे 
झरले. त्यरनंी ितेकरी करमगरर पक्ष स्वीकररलर. 



 
 अनुक्रमणणका 

 
१९४६ सरली तिवरजी परकग वर सत्करर होतरनर, चौपरिंीवर सत्करर होतरनर 

७-८ ऑगस्िं १९४२ च्यर काँगे्रस ऄतधवेिनरतील ठररवरप्रमरणे ररज्य येणरर ऄसे 
ऄजूनही त्यरनंर वरिंत होते. ईषःकरल होण्यरची अस त्यरनंर लरगली होती. पण 
१९४७ सरलरपयंत करमगरर, ितेमजरू अतण ररबणरऱ्यर ितेकऱ्यरचं्यर जीवनरत पुन्हर 
नवी करळररत्र सुरू झरल्यरचे त्यरनंर तदसले. बहुजन जरततजमरतींची गुलरमी 
ऄजूनही सपंणरर नरही ऄसे तदसले. पुन्हर त्यरनंी नव्यर क्रतंीची तयररी चरलू केली. 
क्रतंतकररी फकीर पुन्हर गरवोगरव िड्डू ठोकत तफरू लरगलर! 

 
३० जरनेवररी १९४८ रोजी महरत्मर गरधंींचर खून नथुररम गोडसे नरवरच्यर 

जरतीयवरद्यरने, धमांधरने केलर. हर मरणूस प्रहदू महरसभर, ररष्ट्रीय स्वयंसेवक सघं 
यरचं्यरिी सबंंतधत होतर. मुचस्लम वेि मुद्दरम धररण करून त्यरने हे कृत्य केले. देिरत 
प्रहदू-मुचस्लम दंगली पेिंरव्यरत ऄसर स्पष्ट डरव यरमरगे होतर. गरधंींच्यर खुनरची 
बरतमी महरररष्ट्ररत पसरतरच गरवरगरवरतं अगडोंब ईसळलर. नथुररम गोडसे ब्ररह्मण 
ऄसल्यरमुळे अतण महरररष्ट्ररत पेिवरइच्यर करळरपरसून जमीनदरररमंध्ये 
मररठ्यरबंरोबरच जरस्त सखं्येने ब्ररह्मण होते, त्यरमुळे कुळ ितेकऱ्यरचंी तपढ्यर न् 
तपढ्यर तपळवणकू झरली होती यरमुळे लोकरनंी त्यरचंर ररग सवगच ब्ररह्मणरवंर करढलर. 
गरवोगरवी ब्ररह्मणरचंी घरे जरळण्यरचे प्रकरर घडले. ऄिर प्रकररे, ब्ररह्मण जरतीत 
जन्मरलर अलेल्यर सवांनर ‘तिक्षर’ होणे योग्य नव्हते. १९४२ च्यर सवग प्रततसरकररी 
क्रतंतकररकरनंी त्यरनंर िक्य झरले तेवढ्यर तठकरणी हर प्रकरर थरबंवलर. 
जरळपोळीलर अळर घरतलर. नरनर परिंील अतण नरथरजी लरड वगैरे करही करयगकते 
पुण्यरहून औंधलर तनघरले ऄसतर वरिेंत रतहमतपूरजवळ ही बरतमी त्यरनंर समजली. 
क्रतंतप्रसहरनंी त्यरचं्यर सहकरऱ्यरनंर बरोबर घेउन अिंपरडी भरगरत तफरून जरळपोळ 
थरबंण्यरची मोहीम ररबवली. ब्ररह्मणरचं्यर घररतून पळवलेल्यर वस्तू चरवडीसमोर 
जमर कररयलर लरवनू त्यर ज्यरचं्यर त्यरनंर देउन िंरकण्यरचरही ईपक्म ररबवलर. 

 
यर पररॄगभमूीवर तत्करलीन मंुबइ ररज्यरचे गृहमंत्री मोरररजी देसरइ यरनंी 

पोतलसरकंरवी ऄण्णरनंर बोलरवनू घेतले. नरनर परिंील अतण नरथरजी लरड ऄसे 
दोघे मोरररजींनर भेिंरयलर मंुबइलर गेले. नरथरजी लरड म्हणतरत, "भेिंीत नरनर 
परिंलरनंर परहतरच मोरररजीभरइ ईसळून म्हणरले, ‘परिंील तुम्ही हे करय चरलवले 
अहे? ब्ररह्मणरचंी घरे-दररे जरळरयलर लरगलर अहरत करय?’ नरनरनंी िरतंपणे ईत्तर 
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तदले, ‘अपण गृहमंत्री अहरत, तुमचे पोतलसी तरपोिंग करय सरगंतरत? नरनर परिंलरने 
ब्ररह्मणरचंी घरे जरळली की जळणररी वरचवली?’ 

 
"नरनर परिंलरचं्यर सभरचें वृत्तरन्त पोतलसरनंी वरपयंत धरडले होते. तेव्हर बरज ू

ऄंगरवर येत अहे हे परहतरच मोरररजी म्हणरले, ‘तरपोिंग करहीही ऄसोत. पण तुम्ही 
३० सरलरपरसून महरररष्ट्ररत ब्ररह्मणेतर चळवळ केलीत. त्यरचर पतरपरक म्हणून 
ब्ररह्मणेतररनंी ब्ररह्मणरचंी घरे जरळली. तुमच्यर ब्ररह्मणेतर चळवळीचे प्ररयतरृत 
ब्ररह्मणरनंर घ्यरवे लरगत अहे!’ 

 
"मोरररजीभरइंच्यर यर वक्तव्यरवर नरनर परिंील सतंरपून गेले ऄन् म्हणरले, ‘मी 

३० सरलरपरसून ब्ररह्मणेतर चळवळ केली अतण त्यरचर पतरपरक म्हणून ब्ररह्मणरचंी 
घरे जळरली ऄसे अपण म्हणत ऄसरल, तर अणखी एक गोष्ट ध्यरनंरत घ्यर. ३० 
सरलरपरसून ४५ सरलरपयंत स्वरतंत्र्यरचीही चळवळ केली, देि स्वतंत्र केलर अतण 
यर सवांचर पतरपरक म्हणून तुम्ही सते्तच्यर खुचीवर बसलरत! ब्ररह्मणेतर चळवळीच्यर 
पतरपरकरप्रमरणे हरही पतरपरक वरइिं अहे ऄसे समजून तुम्ही सते्तच्यर खुचीतून 
खरली ईतरर!’ ऄसर िब्दरवरून िब्द वरढत गेलर. िवेिंी मोरररजीभरइ ईद् गररले, 
‘अम्हरलर मरहीत अहे एक तदवस अम्हरलरसुद्धर तुम्ही गोळ्यर घरलरल!’ तेव्हर नरनर 
परिंील म्हणरले, ‘तुम्हरलर गोळ्यर किरलर घरतल्यर परतहजेत? लोकिरहीत तुम्हरलर 
गोळ्यर घरलून किरलर करढरयलर परतहजे? लोकरनंी मते तदली नरहीत की तुम्ही 
अपोअप सते्तवरून जरल! गोळ्यर घरलणररे अम्ही नरही. अम्ही गरधंीवरदी अहोत. 
अम्ही पूवीपरसून स्वरतंत्र्य चळवळीत अहोत. तुमच्यरसररखी आंग्रजरचंी सेवरचरकरी 
करून धन्यतर मरनणररे अम्ही कधीच नव्हतो. गृहमंत्री पदरवर ऄसणरऱ्यर व्यक्तीने 
ऄसे अरोप करतरनर जबरबदररीने केले परतहजेत.’ क्रतंतप्रसहरवंर अलेलर हर प्रसगं 
म्हणजे एकर नव्यर युगरच्यर सघंषाची सुरुवरत होती. ऄखंड क्रतंतकररकरची क्रतंी 
खंतडत न होतर पुढेच जरण्यरची गरज पतरचस्थतीतच तयरर झरली होती. 

 
जरतीय ईतरंड करयम ठेवनू भरडंवलिरही वरढवण्यरचे धोरण भररतीय 

ररज्यकत्यांनी चरलू ठेवले. जरतीव्यवस्थर मोडण्यरचे अतण वगीय िोषण सपंवनू 
करमगरर, मजूर, कष्टकरी-ितेकरीवगांनर िोषणरतून मुक्त करण्यरचे धोरण 
क्रतंतप्रसहरनंर परतहजे होते. सत्यिोधक चळवळ, गरधंीवरद अतण कष्टकरीवगामधून 
अल्यरमुळे स्वतःचेच ऄनुभव यर अधरररवर क्रतंतप्रसहरचं्यर भतूमकेची घडण झरली 
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होती. यर घडणीलर प्रततसरकरर करळरत ररबवलेल्यर धोरणरमुंळे अतण प्रतचतीमुळे 
पक् केपणर अलर होतर. सत्यिोधक भतूमकर न सोडतर स्वीकररलेली मरक्सगवरदी 
तवचररसरणीच यरसरठी पोषक होती. म्हणून ब्ररह्मणेतर चळवळीच्यर कुिीतून 
अलेल्यर, सत्यिोधक तवचरररचंर प्रभरव ऄसलेल्यर पुढरऱ्यरनंी मरक्सगवरद स्वीकररून 
स्थरपन केलेलर ‘ितेकरी करमगरर पक्ष’ नरनर परिंलरनंर अपलरसर वरिंलर अतण 
त्यरनंी यर पक्षरच्यर प्रचरररत स्वतःलर झोकून तदले. 

 
पण जसजिी यर पक्षरची सघंिंनरत्मक घडण होत गेली तसतसे करही 

तवसगंत ऄनुभव ऄण्णरनंर येउ लरगले. पक्षरची सघंिंनरत्मक प्रमुख पदे, तरलुकर, 
तजल्हर परतळीपरसूनच मररठर-कुणबी समरजरतील परढंरपेिरकंडे, तविषेतः 
वतकलरकंडे जरउ लरगली. यरपैकी बरेच पुढररी स्वरतभमरनरने स्वतःलर कुणबी-
मररठर म्हणून घेण्यरपेक्षर तथरकतथत ‘िहरण्णव कुळी’, ‘घरंदरज मररठे’ म्हणवनू घेत 
ऄसत. एकंदरीने पक्षरच्यर मररठर करयगकत्यांमध्ये मररठर दुरतभमरन अतण त्यरलर 
लरगून येणररी आतर बहुजन जरततजमरतींनर कमी लेखणररी भरवनर ऄसल्यरचर 
ऄनुभव येउ लरगलर. पुढररीपण यर तवचरर-व्यवहरररनंर अळर घरलीत नरही ऄसेही 
प्रत्ययरलर येउ लरगले. 
 

तवद्रोही सतं तुकरररमरनंी अपल्यर गरथेत एकर ऄभगंरत म्हिंले अहे,  
"बरर कुणबी केलो। नरही तर दंभेतच ऄसतो मेलो ॥१॥ 

भले केले देवररयर । नरचे तुकर लरगे परयर ॥ 

तवद्यर ऄसती करहंी । तरी पडलो ऄपरयी ॥२॥ 

सेवर चकुतो सतंरची । नरगवण हे फुकरची ॥३॥ 

गवग होतर तरठर । जरतो यम पंथे वरिंर ॥४॥ 

तुकर म्हणे थोरपण । नरक होती ऄतभमरने ॥५॥॥धु्र॥ 
 

क्रतंतप्रसह नरनर परिंलरनंर त्यरचं्यर घररतून वररकरी पथंरची ‘दीक्षर’ परंपरेनेच 
तमळरली होती. लहरनपणरपरसून गळ्यरत घरतलेली तुळिीची मरळ अयुष्ट्यरच्यर 
ऄखेरपयंत गळ्यरत वरगवली. अयुष्ट्यभर त्यरनंी यर मरळेच्यर सरक्षीनेच ऄंधरॅद्धरवंर 
घणरघरती हल् लर केलर. देव-देवस्कीचर बुरखर त्यरचं्यरआतक्यर कुिलतेने कुणीच 
फरडलर नरही. ‘तुकर सरगें मूढ जनर। देही देव कर ं परहर नर ॥५॥’ ऄसे सरगंणरऱ्यर 
तुकरररमरचर तवचरर घेउन त्यरनंी मरणसरमंध्ये देव परतहलर अतण तुकरररमरपं्रमरणेच 
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त्यरनंी ‘कुणबी’ ऄसल्यरचे समरधरन मरनले, ऄतभमरन तमरवलर. जरती-ऄतभमरन 
त्यरनंी तमरवलर नरही. ितेरत ररबून प्ररमरतणकपणे जगणरऱ्यर जनतेचर ऄतभमरन 
तमरवलर. जरततव्यवस्थर मोडण्यरसरठी जमेल तेथे घरव घरतले. त्यरमुळेच त्यर 
करळरतल्यर ितेकरी करमगरर पक्षरत पुढररी म्हणून पुढे अणल्यर जरणरऱ्यर मंडळींची 
प्रवृत्ती त्यरनंर रुचली नरही. 

 
नरनर परिंलरनंी ज्यर सहकरऱ्यरबंरोबर स्वरतंत्र्य चळवळीत करम केले ते सवग 

कष्टकरीवगामधून अतण बहुजन जरततजमरतींमधून अले होते. त्यरनंी ज्यर तरुणरचें 
१९४२ सरली नेतृत्व केले ते ऄल्पतितक्षत पण बुतद्धमरन अतण कुणबरवर करणरऱ्यर 
ितेमजूर, कष्टकरी-ितेकरी थररतून स्पशृ्य-ऄस्पशृ्य बलुतेदरर जरतींमधून अले 
होते. अपण फरर मोठे तिकलेले ऄसल्यरमुळे अपण रॅेष्ठ अहोत ऄसर ‘ऄपरयी’ 
परडणररर ‘तरठर’ त्यरचं्यरपैकी कुणरकडे नव्हतर. ते स्वरतंत्र्य चळवळीसरठी, ररबणरऱ्यर 
जनतेसरठी जीवरवर ईदरर होउन लढलेले होते. त्यरमुळे ि.े कर. पक्षरच्यर 
सघंिंनेचर नवर पतरसर ऄण्णरनंर अपलरसर वरिंणे िक्य नव्हते. यर पररॄगभमूीवर 
त्यरचंी ऄस्वस्थतर वरढत होती. ऄिर करळरतच ितेकरी करमगरर पक्ष अतण ‘नव 
जीवन सघंिंनर’ म्हणून जो कम्युतनस्िं गिं त्यर करळरत महरररष्ट्ररत तनमाण झरलर 
होतर त्यरचंी एकरच पक्षरत समरतवष्ट होण्यरची बोलणी सुरू झरली. यर चचांमधून 
ऄण्णरसंमोर कम्युतनस्िं तवचरररचें जग फरर मोठ्यर प्रमरणरवर ईलगडू लरगले. 
जरगततक परतळीवर ररबणरऱ्यर स्त्री-पुरुष जनतेची चळवळ, रतियर अतण चीनमधील 
‘कम्युतनस्िं’ क्रतं्यर यरचंर जरस्त व्यरपक अतण सखोल पतरचय त्यरनंर होउ लरगलर. 

 
‘नव जीवन सघंिंनर’ ही कम्युतनस्िं पक्षरतून करही मतभेदरमुंळे बरहेर 

पडलेल्यर करही करयगकत्यांच्यर पुढरकरररने तयरर झरलेली कम्युतनस्िं सघंिंनर 
होती. १९४२ च्यर ‘भररत छोडो’ अंदोलनरच्यर करळरत कम्युतनस्िं पक्षरने घेतलेली 
भतूमकर मरन्य नसल्यरमुळे सुरुवरतीलर हे करयगकते बरहेर पडले होते. त्यरवेळी देिरत 
एकच कम्युतनस्िं पक्ष होतर. सोतवएत रतियरवर तहिंलरने हल् लर केल्यरनंतर 
सोतवएत कम्युतनस्िं पक्ष अतण सोतवएत सरकररने दुसरे महरयुद्ध हे ‘लोकयुद्ध’ अहे 
ऄिी भतूमकर घेतली. तहिंलर वगैरे फॅतसस्िं िक्तींच्यर तवरोधी फळीमध्ये आंग्लंड, 
फ्ररन्स, ऄमेतरकर वगैरे सरम्ररज्यवरदी भरडंवली देि होते. यर फळीमध्ये सोतवएत 
युतनयन सरमील झरलर. यर क्षणरपयंत सोतवएत कम्युतनस्िं पक्षरच्यर धोरणरप्रमरणे 
दुसरे महरयुद्ध हे ‘सरम्ररज्यवरदी युद्ध’ होते. जगरच्यर वरिंणीसरठी सरम्ररज्यरवरद्यरमंध्ये 
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चरललेलर रक्तरंतजत सघंषग होतर. त्यरमुळे भररतीय कम्युतनस्िं पक्षरनेही हीच भतूमकर 
ईचलून धरली होती. तो पक्ष एकंदर स्वरतंत्र्य चळवळीत सहभरगी झरलर होतर. पण 
सोतवएत युतनयन, आंग्लंड वगैरे दोस्त ररष्ट्ररचं्यर अघरडीत सरमील झरल्यरबरोबर 
भररतीय कम्युतनस्िं पक्षरनेसुद्धर यर युद्धरलर ‘लोकयुद्ध’ म्हणनू घोतषत केले. 
स्वरतंत्र्यलढर तरत्पुरतर बरजूलर ठेवनू तब्रतिंि सत्तरधरऱ्यरचं्यर युद्ध सघंतिंत 
करण्यरच्यर प्रयत्नरनंर परप्रठबर देण्यरचर तनणगय यर पक्षरने घेतलर. त्यरमुळे त्यर करळरत 
जनतेने यर पक्षरलर तझडकररून िंरकले. ही भतूमकर न पिंल्यरमुळे एस. के. तलमये 
यरचं्यर नेतृत्वरखरली कॉ. यिवंत चव्हरण वगैरे बहुससं्थेने बहुजन समरजरतून 
अलेली तरुण करयगकते मंडळी ‘नव जीवन सघंिंनर’ यर गिंरत सघंतिंत झरली. 

 
दुसऱ्यर बरजूलर ितेकरी करमगरर पक्षरने तचनी कम्युतनस्िं पक्षरच्यर 

नेतृत्वरखरली झरलेल्यर यिस्वी क्रतंीचर अदिग घेण्यरचर तनणगय घेतलर. प्ररमुख्यरने 
कष्टकरी-ितेकरी कुळरचं्यर जमीनदररी तवरोधी ईठरवरच्यर अधरररवर लरल सैन्य 
बनवनू झरलेली ही क्रतंी पक्षरलर जवळची वरिंली. त्यरने ‘मरक्सगवरद-लेतननवरदर’चर 
जरहीरपणे स्वीकरर केलर. भररतीय कम्युतनस्िं पक्षरप्रमरणे दुसऱ्यर महरयुद्धरच्यर 
करळरत तचनी कम्युतनस्िं पक्षरने स्वतःची चळवळ थरबंवनू दोस्त ररष्ट्ररचं्यर युद्ध 
प्रयत्नरनंर परप्रठबर तदलर नव्हतर. त्यरमुळेही ि.े कर. पक्षरलर त्यरचे अकषगण वरिंले. 
कॉ. प्रभरकर वैद्य यरनंी यर पक्षरच्यर स्वरूपरबरबत म्हिंले अहे, "...भररतरतील अतण 
महरररष्ट्ररतील मरतीमधून स्वरभरतवकपणे तनमाण झरलेलर, स्वरतंत्र्यलढ्यरच्यर 
कुिीतून सरतरऱ्यरतील क्रतंतकररक प्रततसरकररच्यर मुिीतून घडलेलर, म. 
फुलेप्रणीत सवांगीण सरमरतजक समतेच्यर लढ्यरची परंपरर सरगंणररर ऄसर हर नवर 
पक्ष होणरर होतर."ितेकरी करमगरर पक्षरची भतूमकर ‘दरभरडी प्रबधं’ नरवरने प्रतसद्धीस 
अलेल्यर पुस्तकरत जरहीर केली होती. नवजीवन सघंिंनेलर यर भतूमकेचे अकग षण 
वरिंले. महरररष्ट्ररत मोठर जनरधरर बरोबर घेउन जरणरऱ्यर ऄिर पक्षरची भतूमकरसुद्धर 
जर सवगसरधररणपणे मरन्य होणररी ऄसेल तर अपण एकरच पक्षरत यरव ेऄसे त्यरनंर 
वरिंले. 

 
एकत्र येण्यरच्यर यर प्रतक्येत प्रचडं वैचरतरक घुसळण झरली. वरदतववरद 

झरले. यरतून पक्ष जरस्त चरगंलर होउन बळकिं होण्यरऐवजी पक्षरत फूिं पडली. 
नवजीवन सघंिंनेतले कम्युतनस्िं करयगकते अतण क्रतंतप्रसह नरनर परिंील, दत्तर 
देिमुख, भरइ सर्थयर ऄिी ितेकरी करमगरर पक्षरतली मंडळी यरनंी एकत्र येउन 
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‘करमगरर तकसरन पक्ष’ स्थरपन केलर. १९५२ च्यर परतहल्यर लोकसभर अतण 
तवधरनसभर तनवडणकुरचं्यर तोंडरवर ही फूिं पडली. यर तनवडणुकीत भररतीय 
कम्युतनस्िं पक्ष, ितेकरी करमगरर पक्ष अतण करमगरर तकसरन पक्ष व डरवर 
समरजवरदी पक्ष (मरक्सगवरदी-लेतननवरदी) ऄिर डरव्यर पक्षरचं्यरच तीन अघरड्यर 
प्ररगणरत ईतरल्यर. काँगे्रसलर तवरोध करण्यरबरोबरच त्यर एकमेकरतंवरुद्धही ईभ्यर 
ररतहल्यर. क्रतंतप्रसह नरनर परिंील करमगरर तकसरन पक्षरत ऄसल्यरमुळे डरव्यर 
समरजवरदी पक्षरसह सयुंक्तपणे ते तनवडणकुीत ईतरले. जुन्यर सरतररर तजल्यरतील 
प्रततसरकररची ऄधी करयगकत्यांची फळी क्ाँगे्रसमध्ये ररतहली अतण ऄधी डरव्यर 
पक्षरमंध्ये गेली. पण १९५२ सरली डरव्यर पक्षरमंध्ये गेलेले पुढररी एकमेकरतंवरुद्ध ईभे 
ररतहले. यरचर फरयदर काँगे्रसलर झरलर अतण नरनर परिंलरसंह सवग डरवे पुढररी 
एकमेकरचंी मते तवभरगल्यरमुळे सपिले पररभतू झरले! 

 
सरतररर तजल्यरत १९५२ च्यर तनवडणकुरमंध्ये प्रततसरकररमधल्यर पुढररी 

करयगकत्यांचर पररभव झरल्यरची घिंनर सरमरतजक-ररजकीय दृष्टीने एक दुःखद 
घिंनर होती. जनतेने ऄत्यंत दडपिरहीच्यर अतण परकीय सते्तच्यर ऄवघड करळरत 
मरर खरउन अतण दंड सोसूनसुद्धर प्रततसरकररी पुढरऱ्यरनंर हरतरवरच्यर फोडरसररखे 
जपले होते. त्यर जनतेचर यर तनवडणुकीत नरआलरज झरलर. स्वरतंत्र्यरतले पतहलेच 
सरकरर तयरर करण्यरसरठी ही तनवडणकु होती. पतहल्यरदंरच २१ वषांवरील सवग 
स्त्री-पुरुषरनंर मतदरनरचर समरन ऄतधकरर यर वेळी तमळरलर होतर. तब्रतिंि सत्तर जरी 
जनतेच्यर चळवळीमुळे सत्तर सोडून गेली होती तरी ततने जरतरनर काँगे्रस पक्षरकडे 
सत्तर सोपवली होती. ‘स्वरतंत्र्यरचर पक्ष’ म्हणनू तो हुिररीने पुढे अलर होतर.ऄिरवळेी 
हे स्वरतंत्र्य खरेखुरे नरही, ररबणरऱ्यर जनतेचे अतण िोतषत जरततजमरतींचे नरही ऄसे 
म्हणणररे नरनर परिंील काँगे्रस तवरूद्ध प्रचरर करीत होते. सवगसरधररपणे हेच मत 
मरडंणररे पण वगेळ्यर डरव्यर पक्षरत ऄसणररे त्यरचें जुने तिष्ट्य जर एकत्र ऄसते तर 
मरत्र तकमरन सरतररर तजल्यरमध्ये क्रतंतप्रसहरचंी फळी तवजयी झरली ऄसती. पण तसे 
घडले नरही. त्यरमुळे जनतेमध्ये ऄनेक प्रकररचे सभं्रम तनमाण झरले. तनवडणुकरचंर 
भरग म्हणून यर जुन्यर अतण क्रतंतकररक सहकरऱ्यरनंी एकमेकरवंर नको त्यर 
प्रकररेसुद्धर िंीकर केली. त्यरमुळे जनतेत सभं्रमरबरोबरच तनररिर अतण ईतद्वग्नतर 
तयरर झरली ऄसेल तर अरृयग वरिंण्यरचे करही कररण नरही. एकंदरीने महरररष्ट्ररत 
डरव्यर पक्षरचंर मोठरच पररभव झरलर. तरीही त्यरचंी सवांची मते एकत्र केली तर त्यर 
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वेळी त्यरनंर १५·३ िंक् के मते पडलीहोती! फूिं नसती तर ऄनेक तठकरणी त्यरचें बरेच 
जरस्त ईमेदवरर तनवडून अले ऄसते. 

 
यर तनवडुणकरचं्यर तनकरळरमुळे क्रतंतप्रसह नरनर परिंील तबलकुलच तनररि 

झरले नरहीत. पण ितेकरी करमगरर पक्षरचे तिखररवरचे नेते ऄसलेली करही मंडळी 
मरत्र तनररि झरली. सवात ज्येष्ठ नेते अतण जुने सत्यिोधक केिवररव जेधे यरनंी 
पुन्हर एकदर काँगे्रसच्यर दरररतून अत प्रविे केलर. त्यरचं्यरबरोबरच िकंरररव मोरे, 
तुळिीदरस जरधव, मरधवररव बरगल ऄिी ितेकरी करमगरर पक्षरची ससं्थरपक अतण 
तदग्गज ऄसलेली पुढररी मंडळीसुद्धर काँगे्रसमध्ये गेली. करमगरर तकसरन पक्ष हर 
ऄण्णरनंर बहुजन समरजरचर, क्रतंतकररी ररजकीय तदिर ऄसलेलर पक्ष होतरनर 
तदसत नव्हतर. जनतेचर ऄगंरखरदं्यरवर वरढत अलेले क्रतंतप्रसह त्यर पक्षरच्यर 
‘छो्रिर जरगेत’ घुसमिूं लरगले. त्यरचं्यर सत्यिोधकी ईमीनरही ततथे वरव तदसत 
नव्हतर. ऄिर पररॄगभमूीवर ते भररतीय कम्युतनस्िं पक्षरचे सभरसद झरले. नेते तर ते 
होतेच. ते स्थरन त्यरनंर जनतेने तदले होते. कम्युतनस्िं पक्षरत नरनर परिंील गेल्यरमुळे 
त्यरचें ‘बहुजन कष्टकरी जनतेचे नेते’ हे जे स्थरन महरररष्ट्ररत होते ते कमी होण्यरचर 
प्रकवर वरढवण्यरचर प्रश्नच नव्हतर. ईलिं त्यरचं्यर पक्षरत प्रवेि करण्यरमुळे भररतीय 
कम्युतनस्िं पक्षरचे जनतेतले स्थरन जरस्त ईंच झरले. कम्युतनस्िं पक्षरचर परयर 
तकतीतरी जरस्त व्यरपक झरलर. 

 
यरनंतर अयुष्ट्यरच्यर ऄखेरीपयंत क्रतंतप्रसहरनंी पक्ष बदललर नरही. ते कॉमे्रड 

क्रतंतप्रसह झरले. पण म्हणून त्यरनंी त्यरचंर सत्यिोधकी बरणर सोडलर ऄसे झरले 
नरही. त्यरचंी तुळिीची मरळही िवेिंपयंत ररतहली. पण ते हरडरचे, पूणगवेळ पक्ष 
करयालर जीवन देणररे क्रतंतकररक कम्युतनस्िं म्हणूनच जगले. जेलच्यर वरऱ्यरच 
त्यरनंी अषरढी-करर्थतकी वरऱ्यर मरनल्यर. अतण ररबणरऱ्यर स्त्री-पुरुष जनतेत, 
दतलतरमंधे, बहुजन समरजरमध्येच त्यरनंी अपले रॅद्धरस्थरन करयम केले. 
त्यरचं्यरसररखर स्वतःचे घरच नसलेलर कम्युतनस्िं तवरळर अहे. कम्युतनस्िं पक्षरत 
पुढे ऄनेक मत-मतरतंरे झरली. फुिंी झरल्यर. चढ-ईतरर झरले. पण ऄण्णर भररतीय 
कम्युतनस्िं पक्षरत ररतहले. त्यरचं्यर स्वतंत्र मतरनंर अतण करही वगेळ्यर मतरनंरसुद्धर 
वरवररयलर थोडी जरस्त सोगळी जरगर अवश्यक होती. बहुतेक ती त्यरनंर आतर, 
नव्यरने फुिूंन तयरर झरलेल्यर कम्युतनस्िं पक्षरत तमळरली नसती. म्हणूनसुद्धर ते यरच 
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पक्षरत िवेिंपयंत रहरत गेले. ऄखेरीच्यर करळरत पक्षरची अतण त्यरचंी भेिं कमीच 
होती होत तरी ते त्यरच पक्षरत होते. 

 
क्रतंतप्रसहरचंर १९४७ नंतरचर आततहरस त्यरचं्यरवर तलतहलेल्यर पुस्तकरमंधून 

पुढे अणलर जरत नरही. प्रकवर जी पुस्तके हर आततहरस पुढे अणतरत त्यरचं्यरतसुद्धर 
त्यर आततहरसरसरठी फररच कमी जरगर ठेवलेली ऄसते. खरे म्हणजे १५ ऑगस्िं 
१९४७ च्यर अधी १७-१८ वष ेक्रतंतप्रसह सरवगजतनक जीवनरत होते. अतण त्यरनंतर 
तकमरन २५-२६ वष े ते कृततिीलपणे कम्युतनस्िं पक्षरचे करम करीत होते. 
प्रततसरकररच्यर करमरमध्ये जे रोमरचंकररी ऄंग होते ते जरी त्यरनंतरच्यर करळरत 
नसले तरी त्यरनंी यर करळरत महत्त्वरच्यर ऐततहरतसक लढ्यरचें नेतृत्व केले. 
त्यरमध्येसुद्धर वगेळ्यर प्रकररचे, सिस्त्र अतण चमत्करर वरिंण्यरसररखे नसलेले एक 
रोमरचंकररी ऄंग होतेच. 

 
बऱ्यरच प्रमरणरत ऄनेकरनंर क्रतंतप्रसहरचंर १५ ऑगस्िं १९४७ नंतरचर आततहरस 

पुढे येणे हे गैरसोइचेसुद्धर अहे. स्वरतंत्र्यरपूवीचे नरनर परिंीलसुद्धर करही तवभरगरनंर 
गैरसोइचे होतेच. पण त्यर वेळचे नरनर परिंील तब्रतिंिरचं्यर परकीय सते्ततवरुद्ध 
लढणररे स्वरतंत्र्यसेनरनी होते. व्यरपक ऄथाने सवगच भररतीयरचं्यर स्वरतंत्र्यरसरठी ते 
लढत होते. त्यरमुळे ते सवांनर सोइचे ‘करून घेतर येतरत’ पण स्वरतंत्र्यरनंतर मरत्र 
देिी सते्ततवरुद्ध लढणररेच नरनर परिंील स्पष्टपणे पुढे येतरत. तिर स्वरूपरत त्यरनंर 
स्वीकररण्यरचर प्रश्न ईभर ररहतो. हे क्रतंतप्रसह, कॉमे्रड क्रतंतप्रसह ऄसतरत. 
भरडंवलिरहीतवरुद्ध, जतमनदररीतवरुद्ध, करमगरररचं्यर मुक्तीसरठी, कूळ 
ितेकऱ्यरचं्यर स्वरतंत्र्यरसरठी, दतलतरचं्यर मुक्तीसरठी, जरततव्यवस्थर मोडण्यरसरठी 
सघंषग करणररे नरनर परिंील ऄसतरत. भरडंवलिरहीलर सपंवण्यरसरठी ज्यर 
भरडंवलदरररचं्यर तवरुद्ध लढरयचे ते प्ररमुख्यरने यरच देिरतले ऄसतरत. जमीनदरर 
यरच देिरतल्यर खेड्यरपरड्यरतले ऄसतरत. जरतीयवरदी गरवरगरवरतल्यरच ऄगदी 
पलीकडल्यर गल् लीतले ऄसतरत. तस्त्रयरवंर होणररर ऄन्यरय प्ररमुख्यरने जरी ईच् च 
जरतीय अतण वरच्यर वगातल्यर लोकरनंी केलेलर ऄसलर तरी कष्टकरी जनतेतल्यर 
पुरुषरबंरोबरही यर सदंभात एक वेगळर सघंषग द्यरवरच लरगतो. यर सवग बरबतीत ‘सवग 
भररतीय’ एक नसतरत. एक भरग तपळणकू करणरऱ्यरचंर ऄसतो तर दुसरर भरग 
तपळले जरणरऱ्यरचंर ऄसतो. दोन्ही भरग भररतीयच ऄसतरत. पण तपळणूक नसलेलर 
समृद्ध भररत ईभरररयचर ऄसेल तर तपळवणूक सपंवरवी लरगते. तपळवणकू 
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करणरऱ्यर मरणसरनंी तपळणूक करणे बंद कररवे लरगते. तसे त्यरनंी केले नरही तर 
त्यरचं्यरिी सघंषग होतो. यर तवचरररने ज्यरवेळी क्रतंतप्रसह िडू्ड ठोकून ईभे ररहतरत त्यर 
वेळी ते भरडंवलिरहीची बरजू घेणरऱ्यरनंर, प्रस्थरतपतरलर ईचलून धरणरऱ्यरनंर 
गैरसोइचे वरिंतरत. 

 
नरनर परिंलरचं्यर १९४२ मधल्यर करही सहकरऱ्यरनंी प्रस्थरतपतरबंरोबर ररहणे 

पसतं केले. भरडंवलिरहीचे ररज्य चरलवणे पसतं केले. सते्तची खुची त्यरनंर प्यररी 
वरिंली. ही सते्तची खुची भरडंवलिरहीच्यर ररज्यरची अहे, धनदरडंग्यरचं्यर 
तहतरसरठी अहे, जरततव्यवस्थर पोिंरत सरमरवनू घेउन जरणररी अहे हे यर 
सहकरऱ्यरनंर मरहीत होते. तरीही ते सते्तच्यर ऄिर खुचीकडे वळले. क्रतंतप्रसह नरनर 
परिंीलसुद्धर १९५२ च्यर तनवडणुकरमंध्ये काँगे्रसच्यर बरजूने ईभे ररतहले ऄसते तर 
मुख्यमंत्रीसुद्धर झरले ऄसते. पण त्यरनंी ऄिी तडजोड नरकररली. प्रततसरकररच्यर 
करळरत अतण त्यर अधीच्यर सत्यिोधक चळवळीच्यर करळरत त्यरनंी परतहलेले 
खऱ्यरखुऱ्यर स्वरतंत्र्यरचे स्वप्न भगं परवले होते. ऄिर स्वरतंत्र्यरची झलक त्यरचं्यर 
प्रततसरकररने १९४२ ते १९४६ पयंत दरखवली होती. परकीय तब्रतिंि सते्तिी सिस्त्र 
सघंषग करतर करतर पयायी सरमरतजक व्यवहरर, न्यरयरचर व्यवहरर ईभर करण्यरचर 
प्रयत्न त्यरनंी केलर होतर. हरच व्यवहरर तब्रतिंि सत्तर हिंवल्यरवर तवस्तररणरर ऄिी 
स्वप्ने त्यरनंी परतहली होती. पण तो तवस्तररण्यरऐवजी नव्यर सरकररने त्यरलर 
दडपिरहीने बंद केले. हे ऄपुरे ररतहलेले ‘करमगरर-ितेकऱ्यरचं्यर प्रजरररज्यरचे’ स्वप्न 
त्यरनंर प्रत्यक्षरत अणरयचे होते. त्यरमुळे त्यरनंी पुन्हर एकदर नव्यर क्रतंीचर नरगंर 
घरलून जनमरनसरची जमीन ईभी-अडवी नरगंररयलर सुरुवरत केली. अयुष्ट्यरच्यर 
ऄखेरपयंत यर क्रतंीच्यर नरगंररचर तमट्टर त्यरनंी हरतरतून सोडलर नरही. 

 
ऄिर प्रकररे करम करीत ऄसरतरनर अतण पुन्हर नव्यर चळवळीलर सुरुवरत 

करीत ऄसतरनर क्रतंतप्रसहरचंी अर्थथक पतरचस्थती करयमच नरजूक ररतहली. पण 
तिरही पतरचस्थतीत त्यरचं्यर करमरत कधीही खंड पडलर नरही. नरतिक रोड सेंरल 
जेलमधून १९५६ सरली रॅी. ररमचदं्र परिंील, मरस्तर यरनंर परठवलेल्यर पत्ररत ते 
म्हणतरत, "अपले तर. ८ चे पत्र पोहोचले. मी दतक्षण सरतरऱ्यरतफे लोकसभेलर ईभे 
रहरव,े ऄसे एकंदरीत मंडळींचे मत तदसते. पण तनवडणकुरमंध्ये खचाचर प्रश्न हर 
लोकतप्रयतेपेक्षरही महत्त्वरचर ऄसतो. त्यरमुळे तनवडणकुरचंर बोजर मी ईचलू िकत 
नरही. अर्थथकदृष्टीने मी तनधगन मरणूस अहे. मरझी अर्थथक चस्थती अपण १९३० 
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सरलरपरसून परहरत अहरत. तिवरय मरझर पररभव करण्यरसरठी काँगे्रसवरल्यरजंवळ 
पैिरतिवरय दुसरे भरडंवल नरही. त्यरमुळे त्यरनंी पैसर भरपूर खचग केल्यरस त्यर 
मरनरने अपली अर्थथक चस्थती दया मे खसखस ठरणरर अहे. म्हणूनच तनवडणकुीस 
ईभे ररहण्यरचर मी तवचरर करू िकत नरही. 

 
"पैिरच्यर मदतीच्यर अरॄरसनरवर मरझर मुळीच तवरॄरस नरही. मी एकदर 

अजररी ऄसतरनर मरझ्यरजवळ औषधरलरही पैसर नव्हतर, हे तुम्हरलर ठरउक अहे. 
सनं्यरिरच्यर लग्नरलर िेंडीपरसून सुरुवरत तिी तडपॉतझिंपरसून सुरुवरत कररवी 
लरगणरर अहे. अतण तडपॉतझिं गोळर होइपयंत तनवडणुकर सपूंनही जरतील. तरी 
तनवडणकुीस ईभे ररहू नये, ऄसे मरझे प्ररमरतणक मत अहे. अपल्यर सहकरऱ्यरनंर 
सपे्रम नमस्करर, कळरवे." 

 
पुढे क्रतंतप्रसहरनंर १९५७ च्यर तनवडणुकरमंध्ये जनतेने कम्युतनस्िं पक्ष अतण 

सयुंक्त महरररष्ट्र सतमतीचे ईमेदवरर म्हणून सरतररर लोकसभर मतदररसघंरत ईभे 
केले अतण प्रचडं बहुमतरने तनवडून अणले. ऄण्णरनंर तिर ऄथाने पैिरची ‘ऄडचण’ 

अली नरही कररण जनतेची, पे्रमरची सपंत्ती त्यरचं्यरकडे भरपूर होती. 
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िंांयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ आणण लोकिंभेत प्रवेश 
 

सयुंक्त महरररष्ट्ररची चळवळ महरररष्ट्ररच्यर सरमरतजक ररजकीय जीवनरतली 
एक ऄत्यतं ऄव्वल दजाची अतण अजवरच्यर आततहरसरतली सवात मोठी चळवळ 
होती. महरररष्ट्ररतली जवळ जवळ ९० िंक् के करमगरर, कष्टकरी-ितेकरी, ितेमजूर 
जनतर यर चळवळीत ऄत्यंत तचविंपणे लढली. एवढी मजबतू एकजूिं अतण 
घररघररतंल्यर लहरन मुलरपंयंतसुद्धर पोहोचणररे लढरउ भरवनरत्मक ईधरण 
महरररष्ट्ररने यरनंतर परतहलेले नरही. क्रतंतप्रसह नरनर परिंलरनंी यर चळवळीत 
महरररष्ट्ररचे एक प्रमुख लोकतप्रय नेते म्हणून फरर मोठे करयग केले. झझंरवती दौरे 
करून महरररष्ट्ररतल्यर जनतेलर खवळलेल्यर समुद्ररप्रमरणे ईभे करण्यरत त्यरचंर 
सवात मोठर वरिंर होतर. 

 
अचरयग प्र. के. ऄते्र यरनंी ऄण्णरचं्यर योगदरनरतवषयी म्हिंले अहे, "पंचरवन्न 

सरलरपरसून नरनर परिंलरचं्यर जीवनरत सयुंक्त महरररष्ट्ररच्यर लढ्यरचर ततसरर खंड 
सुरू झरलर अहे. यर चरर वषांत (१९५५ ते १९५९-६०, ले.) नरनर परिंलरनंी अपल्यर 
प्रसहगजगनेने महरररष्ट्ररतले गरवन् गरव हलतवले अहे! एक तदवसरची तवरॅरतंीसुद्धर 
कधी त्यरनंी घेतली नरही. सरऱ्यर महरररष्ट्ररतून झंझरवती दौरर करढून हजररो 
प्रचरररच्यर सभर त्यरनंी घेतल्यर अहेत. ‘मंुबइसह महरररष्ट्र ररज्य’ अपण तमळतवले 
म्हणून काँगे्रसवरल्यरनंी अपले ‘पिंके’ तकतीही अभरळरत ईडतवले तरी त्यर रॅयेरत 
नरनर परिंील यरचंर फरर मोठर भरग अहे. हे एखरदर अधंळरसुद्धर सरगंू िकेल. 
ऄजूनही सयुंक्त महरररष्ट्ररचर लढर कुठे सपंलरय? बेळगरव-कररवररसरठी सतमतीने 
सत्यरग्रहरची घोषणर केलीच अहे. अतण सत्यरग्रहरच्यर अघरडीवर अपण दंड 
थोपिूंन ईभे ररहणरर ऄसल्यरची नरनर परिंलरनंीही गजगनर केली अहे. ‘समरजवरदी 
भररतरत, समरजवरदी महरररष्ट्र तनमाण झरल्यरचे सुवणगदृश्य मरझ्यर डोळ्यरनंी मलर 
परहू द्यर!’ ऄिी तळमळीची आच्छर नरनर परिंलरनंी अपल्यर एकसष्टीच्यर समररंभरच्यर 
वेळी परवर व्यक्त केली!"अचरयग ऄते्रसुद्धर सयुंक्त महरररष्ट्र सतमतीच्यर प्रमुख 
नेत्यरपैंकी अतण वक्त्यरपैंकी एक होते. त्यरनंी क्रतंतप्रसहरचें केलेले हे वणगन १९६० 
सरलचे अहे. ऄण्णरचं्यर सयुंक्त महरररष्ट्र चळवळीतल्यर सहभरगरतवषयी एवढे नेमके 
वणगन फररच कमी तठकरणी तमळेल. 
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१९४६ सरली प्रकिं झरल्यरनंतर त्यरचें महरररष्ट्रभर ऄभतूपूवग सत्करर झरले 
होते. त्यर करळरत हैद्ररबरद ससं्थरनरत ऄसलेल्यर मररठवरड्यरत अतण मध्य प्रदेिरत 
ऄसलेल्यर तवदभातसुद्धर हे दौरे झरले होते. बेळगरव-कररवरर-धररवरड भरगरतही 
त्यरचें सत्करर झरले होते. यरतून ते पुढे होणरऱ्यर महरररष्ट्ररच्यर जनतेलर चरगंलेच 
पतरतचत झरले होते. १९५३ सरली त्यरनंी भररतीय कम्युतनस्िं पक्षरत प्रवेि केल्यरवर 
१९५४ सरलीच त्यरचंी तकसरन सभेचे महरररष्ट्ररचे ऄध्यक्ष म्हणून तनवड झरली होती. 
ितेकऱ्यरचं्यर प्रश्नरवंर लढे सघंतिंत करण्यरसरठी त्यरनंी महरररष्ट्रभर संचरर केलर 
होतर. १९५४ सरलीच ते तकसरन सभेचे भररतीय परतळीवरचे ईपरध्यक्ष झरले अतण 
१९५५ सरली त्यरनंर तकसरन सभेचे भररतीय परतळीवरचे ऄध्यक्ष म्हणून तनवडण्यरत 
अले. १९५५ सरलीच त्यरचंर, तकसरन सभेचे प्रतततनधी म्हणून, सोतवएत युतनयनचर 
अतण पूवग युरोपरतील ‘समरजवरदी’ देिरचंर दौररही झरलर होतर. सयुंक्त महरररष्ट्ररच्यर 
चळवळीत क्रतंतप्रसहरनंी एक नेते म्हणून पुढरकरर घेण्यरच्यर करळरपयंत 
क्रतंतप्रसहरचंी ररजकीय-सरमरतजक ईंची १९४२-४६ च्यर करलखंडरपेक्षरसुद्धर जरस्त 
वरढली होती. ते यर करळरत फक्त स्वरतंत्र्य चळवळीतले सिस्त्र प्रततसरकररचे नेते 
नव्हते तर अम ग्ररमीण कष्टकरी जनतेचे नेते होते. सरतररर तजल्हर ररष्ट्रीय सघंरच्यर 
१९४२-४६ च्यर करमरमुळे त्यरचंी मंुबइच्यर तगरणीकरमगरररमंध्ये चरगंलीच 
लोकतप्रयतर होती. लोखंडी जर्थयरच्यर सरतररी करमगरररचंी सघंिंनर तर त्यरचं्यर 
पुढरकरररनेच झरली होती. त्यरमुळे ितेकरी समरजरबरोबरच, त्यरचं्यरच घररघररतूंन 
येउन मंुबइलर चरकरी करणरऱ्यर, करमगरररमंध्येसुद्धर नरनर परिंलरचें पुढररी म्हणून 
एक खरस स्थरन तनमाण झरले होते. त्यरमुळे क्रतंतप्रसह सयुंक्त महरररष्ट्ररच्यर 
चळवळीतले प्रमुख नेते बनणे ही ‘नैसर्थगक’ बरबच होती. िहररत अतण खेड्यरत 
ऄिर दोन्ही तठकरणी जनमनरची पकड घेणररे ते सतमतीचे एकमेव नेते होते. 

 
भरषरवर प्ररतं रचनेचर प्रश्न स्वरतंत्र्यपूवग करळरपरसून काँगे्रस पक्षरमध्ये चचीलर 

जरणररर प्रश्न होतर. १५ ऑगस्िं १९४७ नंतर यर प्रश्नरवर जरस्त धररदररपणे चचा 
होउ लरगल्यर. काँगे्रसऄंतगगत मरगण्यर वरढू लरगल्यर. यरमुळे पतंडत नेहरू अतण 
वल् लभभरइ पिेंल यरचं्यरवर दबरव अलरच. यरतूनच एस. के. दरर यरचं्यर 
ऄध्यक्षतेखरली प्रलचग्वचस्िंक प्रॉचव्हंसेस कतमिन (भरषरवर प्रदेिरसंरठी मंडळ) तयरर 
केले गेले. १७ जून १९४८ रोजी तयरर झरलेल्यर यर कतमिनध्ये पन्नरलरल अतण 
जगत नरररयण लरल ऄसे ऄन्य सदस्य होते. यर कतमिनलर मदत करण्यरसरठी नउ 
सहयोगी सदस्यसुद्धर नेमण्यरत अले होते. ते महरररष्ट्र, मध्य प्ररतं, बेररर, 
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महरकोिल, कनािंक, अंध्र, तरतमळनरडू, केरळ यरचें प्रतततनतधत्व करीत होते. १३ 
तडसेंबर १९४८ रोजी यर कतमिनचर तरपोिंग सरदर झरलर. १,००० लेखी तनवेदने यर 
कतमिनकडे अली होती अतण त्यरनंी ७०० सरक्षीदरररचं्यर मुलरखती घेतल्यर होत्यर. 

 
भरषरवर प्ररतं रचनेच्यर बरजूने ऄसणररी मंडळी यर कतमिनच्यर तरपोिंगमुळे 

मोठ्यर प्रमरणरत खवळली. कररण, भरषेच्यर परयरवर प्रकवर प्ररमुख्यरने भरषेचर तवचरर 
करून प्ररतं रचनर करणे हे देिरच्यर व्यरपक तहतरत बसणररे नरही अतण त्यरमुळे त्यर 
अधरररवर करही करयगवरही करू नये ऄसर ऄहवरल यर कतमिनने तदलर होतर. यर 
ऄहवरलरमुळे काँगे्रस पक्षरत जो ऄसतंोष तयरर झरलर त्यरमुळे जयपूरलर झरलेल्यर 
ऄतधवेिनरत भरषरवर प्ररतं रचनेच्यर मरगणीचर फेरतवचरर करण्यरसरठी एक ईप-
सतमती नेमण्यरत अली. यरत पतंडत जवरहरलरल नेहरू, वल् लभभरइ पिेंल अतण 
काँगे्रसचे तत्करलीन ऄध्यक्ष पट्टरभी सीतरररमय्यर ऄिर तीन वजनदरर व्यक्तींचर 
समरवेि होतर. यर ईप-सतमतीचर तरपोिंग ६ एतप्रल १९४९ रोजी प्रसरतरत करण्यरत 
अलर. यर ऄहवरलरत भरषरवर प्ररतं रचनेचर प्रयत्न केल्यरस जे दूरगरमी पतरणरम 
होतील त्यरतवरुद्ध आिररर तदलर गेलर होतर. मद्ररस िहररची मरगणी सोडून देण्यरच्यर 
ऄिंीवर यर सतमतीने अंध्र प्रदेिरचे ररज्य तनमाण होण्यरसरठीची मरगणी मरन्य 
करणररर तवचरर मरडंलर होतर. पण आतर सवग मरगण्यर फेिंरळून लरवल्यर होत्यर. 

 
भरषरवर प्ररतं रचनेचर प्रश्न यरमुळे तीव्रच बनत गेलर. अंध्र प्रदेिच्यर 

मरगणीसरठी स्वरमी सीतरररम यर प्रतसद्ध गरधंीवरदी नेत्यरने ३५ तदवसरचें अमरण 
ईपोषण केले अतण तवनोबर भरवेंच्यर अग्रहरखरतर सोडले. पण त्यर परठोपरठ एक 
वषाने दुसरे गरधंीवरदी नेते पोट्टी रॅीररमुलू यरनंी अमरण ईपोषण सुरू केले. त्यरचं्यर 
५८ तदवसरचं्यर ईपोषणरच्यर िवेिंी १५ तडसेंबर १९५२ रोजी त्यरचंर ईपोषणरतच मृत्य ू
झरलर. यरमुळे अंध्र प्रदेि मुलखरत मोठ्यर प्रमरणरत ऄभतूपूवग ऄसे प्रहसक अंदोलन 
झरले. पतरणरमी १९ तडसेंबर १९५२ रोजी पंतप्रधरनरनंी अंध्र प्रदेिचे स्वतंत्र ररज्य 
केल्यरचे जरहीर केले. 

 
यर घिंनरचें पतरणरम महरररष्ट्ररतील जनतर अतण नेते यरचं्यरवरही झरले. 

भरतषकरचं्यर मरगण्यरही जरस्त तीव्रपणे होउ लरगल्यर. यर पररॄगभमूीवर एस्. फरझल 
ऄली यरचं्यर ऄध्यक्षतेखरली एच. एन. कंुझरू अतण के. एम. पतणकर सदस्य 
ऄसलेले ररज्य पुनरगचनर कतमिन २२ तडसेंबर १९५३ रोजी जरहीर झरले. १० 
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ऑक्िंोबर १९५५ रोजी यर कतमिनचर ऄहवरल जरहीर झरलर. यर करळरत अजच्यर 
भरजपचर पूवीचर ऄवतरर ऄसलेल्यर जनसघंरने ररज्य पुनरगचनर कतमिनलर तदलेल्यर 
तनवेदनरत गुजररत अतण महरररष्ट्र यरचें तमळून तद्वभरतषक मंुबइ ररज्य कररव े ऄसर 
प्रस्तरव मरडंलर होतर. १९४६ परसून सयुंक्त महरररष्ट्र सतमती (जुनी), सयुंक्त 
महरररष्ट्र सभर, सयुंक्त महरररष्ट्र पतरषद ऄिर ऄनेक ईपक्मरमंधून गेल्यरवर काँगे्रस 
वगळून आतर तवरोधी पक्षरचंी सयुंक्त महरररष्ट्र सतमती (लढ्यरचे नेतृत्व केलेली) ६ 
फेबु्रवररी १९५६ रोजी तयरर झरली. 

 
१८ नोव्हेंबर १९५५ रोजी पोतलसरचंर बंदीहंुकूम मोडून सयुंक्त महरररष्ट्र 

सतमतीने मंुबइलर मोचा करढलर. यरवेळी ५०० सत्यरग्रहींनर ऄिंक करण्यरत अली. 
आथूनच काँगे्रसमधील प्रतततनधींबरोबर पूणग फररकत होउन सयुंक्त महरररष्ट्र 
सतमतीच्यर लढरउ पवालर सुरुवरत झरली. २१ नोव्हेंबर १९५५ रोजी मंुबइमध्ये 
सतमतीच्यर वतीने हरतरळ जरहीर करण्यरत अलर. हजररो लोक तवधरन भवनरच्यर 
तदिनेे मोच्याने तनघरले. पोतलसरचं्यर लरठीमरररलरही त्यरनंी दरद तदली नरही. 
मोरररजी देसरइ अतण सदोबर परिंलरचं्यर सयुंक्त महरररष्ट्ररलर ऄसलेल्यर ईमगिं 
तवरोधरमुळे लोक तचडले होते. सदोबर परिंील तर म्हणरले होते की परच हजरर वष े
ईलिंली तरी मंुबइ महरररष्ट्ररलर तमळणरर नरही. यरमुळे मंुबइसह सयुंक्त 
महरररष्ट्ररची मरगणी करणररी करमगरर जनतर खवळली होती. लोक ऄरॅूधुररलरही 
जुमरनत नव्हते. ऄिर यर खवळलेल्यर समुद्ररवर पोतलसरनंी गोळीबरर केलर. १५ 
हुतरत्मे झरले. ३०० लोक जखमी झरले. यर घिंनेनंतर काँगे्रसच्यर ११६ अमदरररनंी 
अमदररकीचे ररजीनरमे तदले. एकंदरीने २२ जरनेवररी १९५६ पयंत १०५ लोक 
हुतरत्मे झरले. आतके तीव्र अंदोलन नोव्हेंबर १९५५ परसून झरले. यर अंदोलनरत 
धरररतीथी पडलेल्यर १०५ हुतरत्म्यरचं्यर स्मरणरथगच फ्लोरर फरईंिंनचर ‘हुतरत्मर 
चौक’ बनलर. 

 
जरनेवररी १९५६ च्यर करळरत बहुसखं्य लोक गोळीबरररत मररले गेले. यरचे 

कररण १६ जरनेवररी १९५६ रोजी नेहरंूचर तनणगय अकरिवरणीवर जरहीर झरलर 
अतण खवळलेल्यर जनतेने िहररत ऄनेक प्रकररे अपलर ररग व्यक्त केलर. हर तनणगय 
जरहीर होण्यरअधी १५ जरनेवररी १९५६ रोजी काँगे्रसमधल्यर सयुंक्त महरररष्ट्ररलर 
परप्रठबर देणरऱ्यर पुढरऱ्यरनंी चौपरिंीलर सभर घेतली. त्यरच तदविी सतमतीचे १२ नेते 
अतण आतर ४३५ करयगकते प्रततबंधक स्थरनबद्धतेच्यर तनयमरने पकडून जेलमध्ये 
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िंरकले गेले. कररण मंुबइ महरररष्ट्ररलर न देण्यरचर तनणगय होणरर हे मोरररजींनर 
मरहीत होते अतण त्यरमुळे जनतर हल् ले करणरर हरही ऄंदरज होतर. नेत्यरनंर 
पकडल्यरवर जनतेचर ऄसतंोष कमी ररहील ऄसर त्यरचंर होरर होतर. ऄिंक केलेल्यर 
१२ नेत्यरमंध्ये ऄथातच क्रतंतप्रसह नरनर परिंील होते. त्यरचं्यरबरोबरच एस. जी. 
सरदेसरइ, जोगळेकर, प्रबोधनकरर ठरकरे, लरलजी पेंडसे, कृष्ट्णर देसरइ, के. एस. 
भिं, रतसक भिं, पी. के. कुरणे, जी. एल. रेड्डी, व्ही. व्ही. चौधरी, गुलरबररव 
गणरचरयग यरचंर समरवेि होतर. स्वरतंत्र्यरतल्यर जेलवरऱ्यर क्रतंीच्यर वररकऱ्यरलर 
सुरू झरल्यर! 

 
१६ जरनेवररी ते २२ जरनेवररी यर करळरत सतमतीच्यर नेत्यरनंी तदलेल्यर 

मरतहतीवरून ८१ लोक मररले गेले. मोरररजी देसरइंनी मंुबइ तवधरनसभेत तदलेल्यर 
ईत्तररनुसरर बेळगरवच्यर गोळीबरररत बळी पडलेले ५ लोक धरून ७६ लोक मररले 
गेले. ज्यर क्रतंतप्रसहरनंी १९४२ च्यर चलेजरव चळवळीच्यर सुरुवरतीलर वडूज अतण 
आस्लरमपूरच्यर मोच्यांवर तब्रतिंिरनंी केलेल्यर गोळीबरररत लोक हुतरत्मर होतरनर 
परतहले त्यरनंर अतर स्वरतंत्र्यरच्यर सरकररच्यर गोळ्यरनंी िभंरच्यरवर लोक मरतरनर 
परहरवे लरगले. पररतंत्र्यरच्यर करळरत एवढे लोक एवढ्यर थोड्यर करळरत मररल्यरचे 
एकच ईदरहरण होते. ते म्हणजे जरतलयनवरलर बरगेत तब्रतिंिरनंी केलेल्यर 
गोळीबरररचे. मोरररजींनी मंुबइलर जरतलयनवरलर बरगेचीच पुनररवृत्ती केली. 
क्रतंतप्रसहरचं्यर करळजरलर यर घिंनेने तकती घरे पडली ऄसतील त्यरची 
कल्पनरसुद्धर करतर येणरर नरही. यरच सरठी त्यरनंी अतण त्यरचं्यर सहकरऱ्यरनंी 
जीवरवर ईदरर होउन स्वरतंत्र्यलढर केलर करय ऄसर जीवघेणर सवरल ऄण्णरचं्यर 
मनरत यर घिंनेमुळे ईभर ररतहलर नसेल तरच नवल. 

क्रतंतप्रसहरनंर पकडून जेलमध्ये ठेवल्यरनंतर त्यरनंी नरतिक रोड जेलमधून १४ 
मरचग, १९५६ रोजी त्यरचं्यर सहकरऱ्यरलर पत्र तलतहले अहे. पत्ररत ते म्हणतरत, 
"...अपले सवांचे अिीवादेकरून नरतिक सेंरल जेलमध्ये सुखरूप अहे. करही 
करळजी नसरवी. मरझी प्रकृती ईत्तम अहे. मरझे जेलमध्ये परच (५) पौंड वजन 
वरढले. सकरळी व्यरयरम थोडरसर करतो. बरकी तदवसभर वरचन करतो. मंुबइ येथे 
तररीख १६-१-५६ रोजी पहरिें ३ वरजतर भरयखळर ऑतफसवर मलर ऄिंक केली. 
अणखी दोन तदवसरनंी पुरे २ मतहने होतील. मलर ऄंदरजे १ वषग ररहरवे लरगेल ऄसे 
वरिंले." 
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जेलमध्ये जरणे ऄण्णरचं्यर दृष्टीने नवीन नव्हते. त्यरनंी चक् की तपसण्यरची 
सक्तमजुरीची तिक्षरसुद्धर पररतंत्र्यरच्यर करळरत भोगली होती. पण स्वरतंत्र्यरच्यर 
सरकररने भरषरवर प्ररतं रचनेच्यर स्वरतंत्र्यरसरठी जीवरवर ईदरर होउन लढणरऱ्यर 
क्रतंतप्रसहरनंर ऄिंक करणे त्यरनंर नवीन होते. पुढरऱ्यरनंर जेलमध्ये डरबंून बरहेर 
जनतेलर गोळ्यर घरलून मररणररे स्वरतंत्र्यरतले सरकरर ऄसणे हे त्यरनंर तपळविूंन 
िंरकणररे होते. खऱ्यरखुऱ्यर स्वरतंत्र्यरच्यर प्ररप् तीसरठी हर क्रतंतकररी फकीर पुन्हर 
सरकररी दडपिरहीच्यर झळर सोसू लरगलर होतर. 

 
१६ जरनेवररी रोजी मंुबइ कें द्रिरतसत ररहणरर ऄसल्यरची घोषणर पंतप्रधरन 

नेहरंूनी केल्यरवर चळवळ तीव्र होउन २२ जरनेवररीपयंत १०५ लोक मररले गेले. 
पुढरऱ्यरनंर ऄिंकर झरल्यर. पतरणरमी त्यर वेळी कें द्र सरकररमध्ये मंत्री ऄसलेल्यर नर. 
सी. डी. देिमुखरनंी २३ जरनेवररी १९५६ रोजी मंतत्रमंडळरचर ररजीनरमर पंतडत 
नेहरंूकडे परठवलर. १२ एतप्रल १९५६ रोजी हैद्ररबरद तवधरनसभेने मंुबइ महरररष्ट्ररलर 
देण्यरच्यर मरगणीलर परप्रठबर तदलर. २५ जुलै १९५६ रोजी सी. डी. देिमुखरचंर 
ररजीनरमर स्वीकररलर गेल्यरनंतर त्यरनंी लोकसभेत घणरघरती भरषण केले. २७ जुलै 
१९५६ रोजी सयुंक्त महरररष्ट्र सतमतीच्यर वतीने तदल् लीलर जोरदरर तनदिगने केली. ७ 
ऑगस्िं १९५६ रोजी लोकसभेने मंुबइ ररज्य हे मोठे तद्वभरतषक म्हणून तनमाण 
करण्यरचर तनणगय घेतलर. ३० ऑगस्िं रोजी महरररष्ट्र प्रदेि काँगे्रस कतमिंीने यर 
तनणगयरलर परप्रठबर तदलर. काँगे्रसने महरररष्ट्रीय जनतेच्यर अिर-अकरकं्षरिी गद्दररी 
केली. 

 
२९ अतण ३० सप् िंेंबर १९५६ ऄसे दोन तदवस मंुबइच्यर तिवरजी परकग  

मैदरनरवर तद्वभरतषकरतवरुद्ध पतरषद झरली. यर परठोपरठ महरररष्ट्ररच्यर जनतेलर 
फसवण्यरसरठी किं तिजू लरगलर. यर किंरचर भरग म्हणून १६ ऑक्िंोबर १९५६ 
रोजी रॅी. यिवंतररव चव्हरण यरनंर तवतधमंडळ काँगे्रसचे नेते म्हणून तनवडण्यरत 
अले अतण १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी महरतद्वभरतषक मंुबइ ररज्य तयरर केले गेले. यर 
महरतद्वभरतषकरचे मुख्यमंत्री यिवंतररव चव्हरण होण्यरतून मररठी मरणसरनंर फसवतर 
येइल ऄिी िक्तींची जुळणी केली गेली. पण मररठी जनतर यरमुळे फसणरर नव्हती हे 
पुढच्यर सवग घिंनरवंरून स्पष्ट झरलेच. 
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स्वरतंत्र्य चळवळीत सनदिीर मरगाने सहभरगी झरलेले अतण प्रततसरकररची 
चळवळ तचरडली जरइल म्हणून मरगे घ्यरवी ऄसे मत त्यर करळरत मरडंणररे रॅी. 
यिवंतररव चव्हरण महरतद्वभरतषकरचे मुख्यमंत्री झरले. जरनेवररीच्यर १६ तररखेपरसून 
ते १६ ऑक्िंोबर १९५६ पयंत क्रतंतप्रसह नरनर परिंील नरतिक रोड सेंरल जेलमध्ये 
होते. यरच करळरत यिवंतररवरनंर मुख्यमंत्री बनतवण्यरसरठी लरगणरऱ्यर सवग 
घडरमोडी झरल्यर. सिस्त्र प्रततसरकररचर स्वरतंत्र्यवीर, १९३० सरलरपरसून परयरलर 
प्रभगरी बरधूंन स्वरतंत्र्यरची काँगे्रस ज्यरने तळरगरळरतं पोहोचवली तो क्रतंतप्रसह 
बंतदवरन करूनच मररठी जनतेतवरुद्ध यर कररवरयर झरल्यर. तविषे म्हणजे ज्यर 
तदविी यिवंतररवरनंर काँगे्रस तवधीमंडळ पक्षरचे नेते बनवले गेले त्यरच १६ 
ऑक्िंोबरलर क्रतंतप्रसहरनंी नरतिक रोड सेंरल जेलमधून अपल्यर तमत्ररलर एक पत्र 
परठवले. १९५७ च्यर येउ घरतलेल्यर तनवडणुकीत ईमेदवरर म्हणनू ईभे ररहण्यरचे 
अवरहन, ‘तडपॉतझिंसरठीसुद्धर पैसे नसल्यरमुळे,’ मी स्वीकररू िकत नरही ऄसे यर 
पत्ररत त्यरनंी म्हिंले अहे! त्यर करळरतल्यर मररठी समरजरच्यर जीवनरतलर हर एक 
भयंकर तवदररक योगरयोग होतर ऄसेच यर सदंभात म्हणरवे लरगेल. 

 
डॉ. जयप्रसगररव पवरर सपंरतदत ‘क्रतंतप्रसह नरनर परिंील’ यर स्मृती गं्रथरलर 

िुभेच्छर देतरनर रॅी. यिवंतररव चव्हरण म्हणतरत, "...रॅी. नरनर परिंील हे सरतररर 
तजल्यरने स्वरतंत्र्य चळवळीत केलेल्यर मोठ्यर करमरचे प्रतीक अहेत. सरतररर येथील 
चळवळीचे नरव देिरत सवग तठकरणी पोहोचले ते नरनर परिंील यरचं्यरमुळे मलर मरझ्यर 
तवद्यरथीदिपेरसून त्यरचं्यरिी सरहचयग लरभले होते अतण तसेच सरहचयग पुढेही 
लरभत गेले. स्वरतंत्र्यप्ररप् तीनंतर ते भररतीय कम्युतनस्िं पक्षरचे सदस्य झरले अतण 
त्यरच तनष्ठेने त्यरनंी िवेिंपयंत करम केले. त्यरचंर पक्ष जरी बदललर ऄसलर तरी 
त्यरचं्यरमरझ्यर सबंंधरत बदल झरलर नरही. कररण सरमरन्य मरणसरच्यर जीवनरत 
प्रकरि यरवर, त्यरची बौतद्धक, सरमरतजक व सरसं्कृतीक ईंची वरढवरवी हरच त्यरचंर 
ध्यरस होतर. यर ध्येयरसरठी त्यरनंी अपले सवग अयुष्ट्य वेचले. अपण एकर थोर, 
कतृगत्ववरन क्रतंतकररक नेत्यरच्यर स्मृतीस ईजरळर देण्यरचे करम करीत अहरत हे 
वरचून अनंद वरिंलर..." 

 
ऄसे जरी ऄसले तरी यर दोन नेत्यरचें मरगग १५ ऑगस्िं १९४७ च्यर 

अधीपरसूनच वेगळे झरले होते. १५ ऑगस्िंनंतर तर त्यरचंी परकीय तदिर 
एकमेकरतंवरुद्ध ररतहली. यिवतंररवरचंर घरोबर सते्तिी जरस्त ररतहलर तर 
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क्रतंतप्रसहरचंर घरोबर जनतेच्यर बरजूने सते्तिी लढणरऱ्यरिंी ररतहलर. त्यरमुळे 
क्रतंतप्रसह करयमच भणगं ररतहले. क्रतंतप्रसहरचं्यर मृत्यनंूतर तलतहलेल्यर लेखरत 
(सकरळ, १२ तडसेंबर १९७६) कवी ग. तद. मरडगूळकर म्हणतरत, "चरर परच 
वषांपूवी त्यरचंी मरझी गरठ एस. िंी. बसमध्ये पडली. मी मरझ्यर गरवरकडे तनघरलो 
होतो. ते अपल्यर लेकीच्यर गरवरलर हणमंत वतडये येथे तनघरले होते." वयरच्यर ७१-
७२ वषांपयंत क्रतंतप्रसह एस.िंी. नेच प्रवरस करीत होते ऄसर यरचर स्पष्ट ऄथग अहे. 
त्यरचंर स्वतः होउन केलेलर प्रवरस जवळ जवळ िवेिंपयंत ऄसरच ररतहलर. 
जनतेचर मरणूस जनतेचेच जीवन जगत गेलर. यिवंतररव १९४६ नंतर जे सते्तत गेले 
ते िवेिंपयंत सते्तच्यरच गल् लीत ररतहले. त्यरनंर पुन्हर जनतेच्यर पद्धतीने जीवन 
जगण्यरचर प्रश्नच अलर नरही. महरररष्ट्ररलर घडवण्यरत ज्यर दोन जुन्यर पुढरऱ्यरचंर 
महत्त्वरचर वरिंर, ऐततहरतसक वरिंर अहे त्यरचें ‘सरहचयग’ हे ऄसे दोन धु्रवरचें सरहचयग 
होते ऄसेच म्हणरवे लरगेल. 

 
क्रतंतप्रसह नरतिक जेलमधून बरहेर अले तोवर १९५७ च्यर सरवगतत्रक 

तनवडणकुरचें ढोल वरजू लरगले होते. ३० नोव्हेंबर १९५६ रोजीच िडुेल्ड करस्िं 
फेडरेिनने डॉ. बरबरसरहेब अंबेडकररचं्यर नेतृत्वरखरली सयुंक्त महरररष्ट्र सतमतीत 
प्रवेि करीत ऄसल्यरचे जरहीर केले होते. त्यरनंी परच ऄिंींवर हर परप्रठबर तदलर 
होतर. सवग ररखीव जरगरवंर ि.े कर. फे. चे ईमेदवरर ईभे केले परतहजेत. यरतिवरय 
करही सवगसरधररण खुल्यर जरगरवंरही करही ईमेदवरर ईभे कररवते. ि.े कर. फे. एक 
स्वतंत्र पक्ष म्हणून स्वतःची ओळख करयम ठेवील. सतमतीने पतरणरमकररक काँगे्रस 
तवरोधी अघरडी म्हणनू करम केले परतहजे अतण दतलतरचं्यर समस्यरचंी सोडवणकू 
करण्यरसरठी त्यरचं्यर अर्थथक, सरमरतजक, ररजकीय तवकरसरसरठी सतमतीने 
ऄिंोकरिं प्रयत्न केले परतहजेत. ऄिर यर ऄिंी होत्यर. 

 
तनवडणकुीलर सरमोरे जरत ऄसतरनर सतमतीमध्ये ऄकरर पक्ष होते. भररतीय 

कम्युतनस्िं पक्ष, ि.े कर. पक्ष, सयुंक्त महरररष्ट्रवरदी काँगे्रस गिं, मजदूर तकसरन 
परिंी, लरल तनिरण गिं, ि.े कर. फेडरेिन, प्रहदू महरसभर, जनसघं, क्रतंतकररी 
समरजवरदी पक्ष, बोल्ितेवक पक्ष, प्रजर समरजवरदी पक्ष ऄसे हे पक्ष होते. 
सवगसरधररण खुल्यर जरगरवंरसुद्धर दतलत ईमेदवरररनंर ईभे करणे हे यर तनवडणुकीचे 
वैतिष्ट््े होते. यर तनवडणुकीत क्रतंतप्रसह नरनर परिंील सरतररर लोकसभर 
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मतदररसघंरतून सतमतीचे अतण भररतीय कम्युतनस्िं पक्षरचे ईमेदवरर म्हणून ईभे 
ररतहले. 

 
सयुंक्त महरररष्ट्र सतमतीलर यर तनवडणुकीत घवघवीत यि तमळरले. यरच 

तनवडणकुीने क्रतंतप्रसह नरनर परिंलरनंर देिरच्यर लोकसभेत खरसदरर म्हणून 
परठतवले. बी. सी. करबंळे, भरउसरहेब गरयकवरड, सरळंुखे गुरुजी हे िडुेल्ड करस्िं 
फेडरेिनचे ईमेदवरर लोकसभेच्यर खुल्यर जरगरवंर तनवडून अले. अर. डी. भडंररे 
तवधरनसभेवर खुल्यर जरगेवरून तनवडून गेले. यर तनवडणकुी पुरतर तरी जरतीयवरद 
गरडलर गेलर. सतमतीच्यर यिरमधलर हर सवात मोठर मरनरचर तुरर होतर. 

 
काँगे्रसचे यर तनवडणकुीत परतनपत झरले. करही तजल्यरमंध्ये तर काँगे्रसचर 

एकही ईमेदवरर तनवडून अलर नरही. १९५२ च्यर तनवडणकुीत काँगे्रसने महरररष्ट्र 
अतण मंुबइ िहररत तमळून तवधरनसभेच्यर १७० जरगरपैंकी १३९ जरगर अतण 
लोकसभेच्यर २२ पैकी १९ जरगर प्रजकल्यर होत्यर. पण १९५७ च्यर तनवडणकुीत 
तवधरनसभेच्यर महरररष्ट्ररतील १३६ जरगरपैंकी फक्त ३३ जरगर अतण लोकसभेच्यर २२ 
पैकी फक्त दोनच जरगर काँगे्रसलर प्रजकतर अल्यर. जनतेने काँगे्रसलर लरथरडण्यरचे 
यर तनकरलरतून ईघड झरले. सतमतीच्यर तवजयरत अतण काँगे्रसच्यर दररुण 
पररभवरत क्रतंतप्रसहरचंर फररच मोठर वरिंर होतर. अपलर दैतदप्यमरन आततहरस अतण 
करयाची पत घेउन ते सपूंणग महरररष्ट्रभर अपल्यर ऄमोघ वकृ्तत्वरची मोतहनी घरलत 
प्रचरर करीत तफरले. स्वतःच्यर यिरबरोबरच त्यरनंी सतमतीचे यि कमरवण्यरसरठी 
ऄथक पतररॅम केले. 

 
खरसदरर झरल्यरनंतर नरनर परिंलरनंी लोकसभेतील पतहलेच मररठी भरषेतले 

भरषण केले. हे भरषण सयुंक्त महरररष्ट्ररच्यर मरगणी तवषयीच होते. सपूंणग देिरत ते 
गरजले. महरररष्ट्ररतील जनतेने यर भरषणरचे मुक्त कंठरने कौतुक केले. यर भरषणरत 
क्रतंतप्रसह म्हणतरत, "...मररठी भरतषक लोकरचं्यरवर त्यरचप्रमरणे गुजररथी भरतषक 
लोकरचं्यरवर सरकररने जो घोर ऄन्यरय केलर व जनतेची लोकिरही मरगणी दडपून 
िंरकण्यरकतरतरजी घोर दडपिरही केली, त्यरचर तनषेध करण्यरकतरतर मी बोलणरर 
अहे. 

 
"भरषरवर प्ररतं रचनेच्यर प्रश्नरचर आततहरस थोडक्यरत मी प्रथम देतो. काँगे्रसने 

१९२० सरलीच भरषरवर प्ररतं रचनेचे तत्त्व मरन्य केले. १९२४ सरली बेळगरवलर 
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ऄतखल भररतीय काँगे्रसचे ऄतधवेिन झरले. त्यर ऄतधवेिनरचे ऄध्यक्ष पूज्य महरत्मर 
गरधंी होते. त्यरचं्यर ऄध्यक्षतेखरली भरषरवर प्ररतं रचनेचर ठररव एकमतरने परस 
झरलर. 

 
"१९२८ सरली कलकत्त्यरलर ऄतखल भररतीय काँगे्रसचे ऄतधवेिन झरले. त्यर 

ऄतधवेिनरचे ऄध्यक्ष पूज्य पतंडत मोतीलरल नेहरू होते. त्यरचं्यर ऄध्यक्षतेखरली 
भरषरवर प्ररतं रचनेचर ठररव एकमतरने परस झरलर. नंतर १९३५ चर घिंनर करयदर 
करतरनर ओतरसर, प्रसध व वरयव्य सरहद्द प्ररतं यरच धोरणरने प्ररतं बनवण्यरत अले. 

 
"१९४५ च्यर काँगे्रसच्यर तनवडणकुीच्यर जरतहरनरम्यरतही भरषरवर प्ररतं रचनर 

करू ऄसे जनतेलर अरॄरसन देण्यरत अले अहे. हे अरॄरसन पुरे करण्यरस 
सरकररलर ऄवघड वरिंण्यरचे करहीच कररण नरही. अज भररतरत भरषरवर प्ररतं 
रचनेच्यर तत्त्वरवर ररज्यरचंी पुनघगिंनर झरलेली अहे. बंगरली भरषेचर बंगरल, प्रहदी 
भरषेचर ईत्तर प्रदेि व मध्ये प्रदेि, ईतरयर भरषेचर ओतरसर, असरमीभरषेचर असरम, 
तेलगू भरषेचर अंध्र, मल्यरळी भरषेचर केरळ, करनडी भरषेचर कनािंक वगैरे भरषरवर 
प्ररतं झरलेले अहेत. अतर प्रश्न ररतहलेलर अहे मंुबइसह सयुंक्त महरररष्ट्ररचर व 
महरगुजररथचर. त्यर बरबतीत मध्यवती सरकरर एवढे ऄडून कर बसले अहे, समजत 
नरही! मरझ्यर मते मररठी भरषेचर मंुबइसह सयुंक्त महरररष्ट्र होण्यरच्यर बरबतीत मंुबइ 
अड येते. यरच कररण १३ तडसेंबर १९४८ रोजी दरर कतमिनचे आततवृत प्रतसद्ध 
झरले. त्यरने मंुबइ िहर महरररष्ट्ररत समरतवष्ट करू नये ऄसर ऄतभप्ररय व्यक्त केलर. 
पुढे जयपूर काँगे्रसने तडसेंबरच्यर िवेिंच्यर अठवड्यरत पं. नेहरू, सरदरर पिेंल 
अतण त्यरवेळचे काँगे्रसच ऄध्यक्ष डॉ. पट्टरभी सीतरररमय्यर यर रॅेष्ठ त्रयींची जी सतमती 
नेमली, ततने अपलर ‘जे. व्ही. पी. तरपोिंग’ यर नरवरने प्रतसद्ध ऄसलेलर तनणगय ५ 
एतप्रल १९४९ रोजी जरहीर केलर व मंुबइतिवरय महरररष्ट्र प्ररंत बनवण्यरत यरवर, 
ऄसर ऄतभप्ररय तदलर. मंुबइ महरररष्ट्ररत नसती तर केव्हरच सयुंक्त महरररष्ट्र व 
महरगुजररथ झरलर ऄसतर. भररतरमधील सवग भरतषकरनंर भरतषक ररज्ये द्यरवयरची 
अतण एक्र मररठी भरतषकरनंर मरत्र तद्वभरतषक ररज्यरत दडपून िंरकरयचे हर 
कुठलर न्यरय? 

 
"काँगे्रसने ३० वषे भरषरवर प्ररतं रचनेची अरॄरसने तदली. स्वरतंत्र्य 

तमळरल्यरनंतर देउ, म्हणून सरतंगतले. अम्ही त्यरची वरिं परहरत ररतहलो. पण 
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स्वरतंत्र्य तमळरल्यरनंतर काँगे्रसने िंोपी तफरतवली. तीन वेळर कतमिन व सतमती 
नेमली. िवेिंी तदले मरत्र करहीच नरही. भररतरत सवांनर भरषरवर प्ररतं तदले. मग 
मररठी भरषेच्यर महरररष्ट्ररवरच ऄसर ऄन्यरय किरकतरतर? महरररष्ट्ररने मंुबइसह 
सयुंक्त-महरररष्ट्र तमळरवर, म्हणून लोकिरहीच्यर मरगाने व िरतंतेने चळवळ सुरू 
केली." 

 
ऄत्यंत ऄभ्यरसपूणग अतण तबनतोड युतक्तवरदरच्यर पद्धतीने ऄण्णरनंी सयुंक्त 

महरररष्ट्ररचर प्रश्न लोकसभेतील सवग खरसदरररसंमोर मरडंलर अहे. ऄगदी 
गुजररथच्यर जनतेची भरषरवर स्वतंत्र प्ररतंरची मरगणी सुरुवरतीलरच मरडूंन अपलर 
तवचरर व्यरपक ऄसल्यरचे त्यरनंी मुद्दरम तनदिगनरलर अणले अहे. ऐततहरतसक पुररव े
ऄत्यंत सुसगंतपणे अधरररलर घेतले अहेत. पण त्यरचबरोबर पुढे त्यरनंी सरकररच्यर 
ऄमरनुष दडपिरहीवर असुडरचे जोरदरर फिंकेही मररले अहेत. 

 
ते म्हणतरत, "ती चळवळ चरलू ऄसतरनरच तररीख १६ जरनेवररी १९५६ रोजी 

मंुबइ कें द्रिरतसत केल्यरची नेहरंूनी तदल् लीच्यर नभोवरणीवरून घोषणरकेली. ती 
घोषण करण्यरपूवी करही लोकरनंर प्रततबंधक स्थरनबद्धतर करयद्यरखरली पकडून 
तुरंुगरत घरतले! (यरत क्रतंतप्रसहरचंरही समरवेि होतर-लेखक). सयुंक्त महरररष्ट्ररची 
चळवळ नष्ट करण्यरकतरतर सरकररने हे केले. पण झरले भलतेच. त्यरमुळे चळवळ 
ऄतधक फोफरवली. नंतर हजररो लोकरनंर तुरंुगरत घरतले! त्यरनेही सरकररचे 
समरधरन होइनर. म्हणून तनरपररध जनतेवर गोळीबरर केलर. १७ ते २३ जरनेवररी 
१९५६ यर सरत तदवसरतं जे गोळीबरर करण्यरत अले, ते गोळीबरर करण्यरमरगचे 
हेतूच ऄत्यतं नीच, सैतरनी स्वरूपरचे होते! मररठी मरणसरचर स्वरतभमरन मोडून 
करढरवर, त्यरनंर लरचरर बनवरवे, मररठी मरणसरनंी कोणत्यरही पतरचस्थतीत डोके वर 
करढू नये, कसल्यरही ऄन्यरयरतवरुद्ध सरधी ओरड करण्यरचेसुद्धर धैयग त्यरचं्यरत ररहू 
नये, मंुबइसह सयुंक्त महरररष्ट्र व्हरवर म्हणनू जी चळवळ चरलू अहे ततचे कंबरडे 
मोडले परतहजे, हे ते हेतू होते. महरररष्ट्ररतवषयीच्यर दे्विरने पे्रतरत होउन सूडबुद्धीने 
त्यरनंी हे घोर ऄनचन्वत ऄत्यरचरर केले. तनरपररध जनतेवर गोळीबरर करून जी 
मरणसे मररली व जखमी केली त्यर गोळीबरररची न्यरयरलयीन चौकिी झरली परतहजे. 
ही अमची तरतडीची मरगणी अहे!"ऄत्यतं सयंमरने पण तेवढ्यरच सत्यिोधकी 
कठोरपणरने त्यरनंी सरकररलर ईघडे परडले अहे. धररेवर धरले अहे. यर 
भरषणरच्यर िवेिंी त्यरनंी कें द्र सरकररलर आिररर तदलर अहे. सघंषाची घोषणर केली 
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अहे, "...म्हणून अम्ही पुन्हर एकवरर काँगे्रस सरकररकडे मरगणी मरगतो की 
अमचर अम्हरलर मररठी भरषेचर मंुबइ, बेळगरव, कररवररसह सयुंक्त महरररष्ट्र द्यर, 
नरही तर आच्छर नसतरनर नरआलरज म्हणनू अम्हरलर लोकिरहीच्यर मरगाने व 
िरतंतेने लढर कररवर लरगेल. मंुबइ-बेळगरवसह सयुंक्त महरररष्ट्र तनमाण व्हरवर, 
म्हणून महरररष्ट्ररने अपले रक्त सरडंले अहे, अपल्यर अवडत्यर पुत्ररचें बतलदरन 
केले अहे. जोपयंत अमच्यर जीवरत जीव अहे, तोपयंत यर महरतद्वभरतषक ररज्यरलर 
अम्ही कधीही मरन्यतर देणरर नरही! मंुबइ, बेळगरव, कररवररसह मररठी भरषेचर 
सयुंक्त महरररष्ट्र तमळतवल्यरतिवरय ररहणरर नरही, ऄसर अमचर तनधार अहे." 

 
यर भरषणरत व्यक्त केलेल्यर तनधाररप्रमरणेच पुढे क्रतंतप्रसहरनी चळवळीत 

ररबणूक केली. खरसदरर ऄसतरनर पुन्हर अदंोलन केल्यरमुळे सरकररने पुन्हर त्यरनंर 
जेलमध्ये डरबंले. ८ तडसेंबर १९५८ रोजी तिमोगर लॉकप जेल, म्हैसूर ररज्य आथून 
त्यरनंी त्यरचं्यर सहकरऱ्यरनंर पत्र तलतहले. यर पत्ररत ते म्हणतरत, "...अपले सवांचे 
अिीवादेवरून तिमोगर लॉकप जेलमध्ये सुखरूप अहे. तरी करही करळजी नसरवी. 
तररीख १ नोव्हेंबर १९५८ रोजी अम्ही १२सत्यरग्रहींनी कररवरर येथे सत्यरग्रह केलर. 
अमची तररीख ४ नोव्हेंबर १९५८ रोजी केस चरलून अम्हर प्रत्येकरस दोन मतहने 
सरत तदवसरचंी सरधी सजर झरली. सुरुवरतीस कररवरर जेलमध्ये ठेवण्यरत अले. 
पुढे कररवरर जेलमध्ये पुष्ट्कळ सत्यरग्रही अल्यरमुळे त्यरपैकी ५० सत्यरग्रहींची एक 
तुकडी वेल्हररी जेलमध्ये हरलवण्यरत अली. नंतर थोड्यरच तदवसरनंी अमची १० 
सत्यरग्रहींची एक तुकडी करढली... येथे करनडी भरषर चरलते. जेलचे ऄतधकररी 
आंग्रजीतून व करनडीतून बोलतरत व जेलमरफग त आंग्रजी व करनडी पेपर तमळतो. 
त्यरमुळे सीमरसत्यरग्रहरसबंंधरने करहीच समजत नरही..."ऄण्णरचें जेलमध्ये जरणे 
म्हणजे वररकऱ्यरने तनयमरने पंढरीच्यर वरऱ्यर करण्यरसररखेच होते. फक्त ऄण्णरचंर 
तवठ्ठल ररबणरऱ्यर मरणसरमंध्ये होतर. त्यरमुळे त्यर ‘तवठ्ठलरच्यर’ मुक्तीसरठी प्रत्येक 
िंप्प्यरलर ते लढत होते. त्यरसरठीच वररंवरर तुरंुगरत जरत होते. कोणतेही कष्ट 
सोसरयलर मरगेपुढे परहरत नव्हते. 

 
क्रतंतप्रसहरचं्यर अतण त्यरचं्यर ऄन्य सहकररी पुढरऱ्यरचं्यर नेतृत्वरखरली मररठी 

जनतेने जी ऄभतूगपूवग चळवळ केली, बतलदरन तदले त्यरचर पतरणरम ररज्यकत्यांवर 
होणे ऄपतरहरयग होते. जनतेने काँगे्रसलर पूणग नरकररून १९५७ सरली केलेल्यर 
मतदरनरमुळे सते्तच्यर खुचीलरच धक् कर बसलर. ससंदीय लढरइ प्रजकल्यरवरसुद्धर 
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तनवडून अलेले पुढररी अतण जनतर लढतच ररतहली. सते्तच्यर मुळरवंर घरव घरलत 
ररतहली. त्यरमुळे ऄपुरर कर होइनर पण मंुबइसह सयुंक्त महरररष्ट्र देण्यरचे कें द्र 
सरकररलर मरन्य कररवे लरगले. मरणसे गोळ्यर घरलून मररणरऱ्यर मोरररजी देसरइंचर 
अतण परच करय हजरर वषेसुद्धर महरररष्ट्ररलर मंुबइ तमळणरर नरही म्हणणरऱ्यर 
सदोबर परिंील यरचं्यरसररख्यर प्रवृत्तींचर पररभव झरलर. जनतर जीवरवर ईदरर 
होउन सयुंक्त महरररष्ट्ररची लढरइ लढत ऄसतरनर ज्यर मररठी ररजकररण्यरनंी 
महरतद्वभरतषकरची सत्तर भोगली त्यरचंरही पररभव झरलर. जनतेने पूणग नरही तरी मोठर 
ऐततहरतसक तवजय तमळवलर. 

 
१ मे १९६० रोजी बेळगरव, कररवरर, डरगं, ईंबरगरव, भरलकी, सतंपूर वगळून 

सयुंक्त महरररष्ट्र केल्यरची औपचरतरक घोषणर झरली. लढ्यरचर एक मोठर िंप्पर 
गरठलर गेलर. यर परठोपरठ क्रतंतप्रसहरचं्यर वयरलर सरठ वषे पूणग होण्यरच्यर प्रसगंी 
त्यरचंर भव्य सत्करर मंुबइ येथे झरलर. त्यर वेळी सत्करररलर ईत्तर म्हणून केलेल्यर 
भरषणरत ऄण्णरनंी त्यरचं्यर मनरत ऄसलेलर लढ्यरचर पुढचर िंप्पर मरडंलर. ३ ऑगस्िं 
१९६० चे हे भरषण ४ ऑगस्िं १९६० च्यर दैतनक ‘मररठर’मध्ये अले. क्रतंतप्रसह 
म्हणतरत, "ऄजून सयुंक्त महरररष्ट्ररची पुरती ‘मळणी’ झरली नरही. मंुबइ ही ‘पतहली 
ररस’ तमळरली. ऄजून बेळगरव,कररवरर, डरगं, ईंबरगरव, गोवर ही ‘ररस’ ररतहली 
अहे. ऄजून लइ दरणे मरगे ईरले हरयती. ते झोडपून करढल्यरतबगर हर ‘ततवडर’ 
ईचकिंरयचर न्हरइ. मरझर सररर जल्म ितेकऱ्यरतं गेलर अहे. त्यर ितेकऱ्यरनंर अज 
काँगे्रसच्यर ररज्यरत जगणे कठीण झरले अहे. अतर मलर सरठ वष े पुरी झरली 
अहेत. म्हंजे मी पेनिनीत तनघरयलर हवे, पण ऄजून भरपूर तरकद अहे. मी ररन 
ईठवणररर गडी अहे. तुम्ही मरळ्यरवर ररयफली घेउन बसर. तुमच्यरसमोर 
जनरवररचें फरे तपिंरळून अणतो. मग मररर एकेकरलर गोळ्यर. समरजवरदी महरररष्ट्र 
होइपयंत अपलर हर लढर थरबंत नरही. मी कम्युतनस्िं पक्षरचर अहे म्हणूनच 
करहीजण िंीकर करतरत. पण लक्षरत ठेवर, मी कम्युतनस्िं म्हणूनच जगेन अतण 
कम्युतनस्िं म्हणूनच मरेन! पण त्यरचर ऄथग हर की मी जनतेचर अहे. गतरबरचें ससंरर 
सुखरचे झरलेले डोळ्यरनंी बघरवेत एवढीच मरझी आच्छ! नवबौद्धरवंर ऄन्यरय होतर 
करमर नये! मरझर सत्करर हर मरझर सत्करर नरही. सरतररर तजल्यरची सररी िक्ती 
मरझ्यर मरगे ईभी अहे. म्हणून मी हर सरतररर तजल्यरचर सत्करर समजतो." 
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ऄत्यंत थोडक्यर िब्दरतसुद्धर त्यरनंी सयुंक्त महरररष्ट्ररच्यर चळवळीचर पुढचर 
िंप्पर नेमक्यर पद्धतीने जनतेसमोर मरडंलर. हर िंप्पर मरडंत ऄसतरनर त्यरचं्यरतलर 
सत्यिोधक जरगर होतर. म्हणूनच जरतीयवरदरलर तवरोध करण्यरचर मुद्दर त्यरनंी 
अवजूगन अपल्यर भरषणरत मरडंलर. नुकत्यरच झरलेल्यर अतण त्यर परठोपरठ 
भरगरभरगरतं होणरऱ्यर धमांतररच्यर पररॄगभमूीवर यर मुद्दयरलर फररच मोठर ऄथग होतर. 
जरतीयव्यवस्थेच्यर ऄतंरची गरज त्यरनंर अतून वरिंत होती. त्यरचेही हे तनदिगक 
होते. त्यरचबरोबर थोड्यरच करळरत ते जो भतूमहीनरचंर लढर अयु. दरदरसरहेब 
गरयकवरडरचं्यर सहनेतृत्वरत लढणरर होते त्यरची ही जणू नरदंीच होती. 
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भूणमहीनाांचा लढा, दुिंऱयाांदा लोकिंभेतआणण णनवाण 
 

सयुंक्त महरररष्ट्ररच्यर चळवळीच्यर करळरत क्रतंतप्रसहरचें िडुेल्ड करस्िं 
फेडरेिनिी जरस्त जवळचे सबंंध अले. हरडरचे सत्यिोधक ऄसलेल्यर ऄण्णरचंी 
दोस्ती ि.े कर. फेडरेिनचे नेते अयु. दरदरसरहेब गरयकवरड यरचं्यरबरोबर जुळली. 
यरतूनच महरररष्ट्ररच्यर आततहरसरत १५ ऑगस्िं १९४७ परसून पुढच्यर करळरत दतलत 
अतण सवणग भतूमहीनरचं्यर एकजुिंीच्यर परयरवर झरलेल्यर ऄभतूपूवग लढ्यरत 
क्रतंतप्रसहरचंर पुढरकरररने सहभरग ररतहलर. ऄिर प्रकररचर अतण एवढर मोठर लढर 
महरररष्ट्ररत ऄजूनही झरलेलर नरही. तरपचब्लकन पक्ष अतण तकसरन सभेच्यर सयुंक्त 
पुढरकरररने यर लढ्यरची अखणी झरली होती. अयु. दरदरसरहेब गरयकवरड अतण 
क्रतंतप्रसह नरनर परिंील यरचं्यर सयुंक्त नेतृत्वरखरली हर लढर सुरू झरलर. 

 
क्रतंतप्रसहरनंी पुन्हर एकदर अपल्यर मंत्रमुग्ध करणरऱ्यर भरषणरनंी महरररष्ट्रभर 

ररन ईठवरयलर सुरुवरत केली. ज्यर जतमनींवर सत्यरग्रह करून जमीन बळकरव 
मोहीम कररयची त्यर सवग जतमनी ब्ररह्मण प्रकवर मररठर-कुणबी जमीनदरररचं्यर प्रकवर 
मोठ्यर ितेमरलकरचं्यर होत्यर. ऄिर पतरचस्थतीत प्रत्यक्ष जमीन तरब्यरत घेउन 
कसण्यरपयंत जरणे तर दूरच पण त्यर सत्यरग्रही म्हणून तरब्यरत घेउन ऄिंक 
होण्यरपयंत जरणेसुद्धर जरतीयवरदी स्वरूपरचर हल् लर ओढवनू घेणेच होते. जरी 
सवणग-दतलतरचंी ही सयुंक्त चळवळ ऄसणरर होती तरी सवणग मररठर-कुणबी 
ितेकरी; मरळी, धनगर ितेकरी अतण सवणग बलुतेदरर यरचंर सहभरग तमळवणे सोपे 
नव्हते. गरवरगरवरतंल्यरच प्रस्थरतपत ब्ररह्मण प्रकवर मररठर ितेमरलकरच्यर, 
जमीनदरररच्यर ितेरवर ते ‘तरब्यरत घेणरर’ म्हणून जरणे यर तवभरगरनंर सोपे नव्हते. 
दतलतरनंर तर ते त्यरपेक्षरही ऄवघड होते. त्यरचं्यरवर जीवघेणे हल् लेच होण्यरची भीती 
होती. 

 
ऄिर पतरचस्थतीत गरवरगरवरतंल्यर गरीब ितेकरी, बलुतेदरर जनतेलर 

लढ्यरत मोठ्यर प्रमरणरत सरमील करून घेण्यरची ऄवघड करमतगरी क्रतंतप्रसह 
नरनरपरिंलरनंी केली. त्यरमुळे दतलत समरजरलर तनधास्त होउन यर लढ्यरत मोठ्यर 
सखं्येने ईतरण्यरची वरिं मोकळी झरली. तसे वरतरवरण तयरर झरले. डॉ. बरबरसरहेब 
अंबेडकररचं्यर महरपतरतनवाणरनंतर त्यरचं्यरच तनणगयरप्रमरणे ि.े कर. फेडरेिनने 
सयुंक्त महरररष्ट्ररच्यर चळवळीत भरग घेतलर. जरतींचे भेद ओलरडूंन ररखीव 



 
 अनुक्रमणणका 

जरगरबंरोबरच सवगसरधररण खुल्यर जरगरवंर दतलत ईमेदवरर चरगंल्यर प्रकररे तवजयी 
झरले. यरच वरतरवरणरची वरिं चोखरळत दतलत-सवणग कष्टकरी जनतेच्यर 
एकजुिंीची चळवळ पुढच्यर िंप्प्यरवर गेली. बरबरसरहेबरचं्यर ऄपेके्षप्रमरणे स्थरपन 
झरलेल्यर तरपचब्लकन पक्षरच्यर वतीने अयु. दरदरसरहेब गरयकवरडरनंीही एक मोठी 
झेप घेतली. समरजपतरवतगनरचर लढर जतमनीसररख्यर परयरभतू ईत्परदनरच्यर 
सरधनरवंर हक् क सरगंण्यरकडे वळवलर. सत्यिोधकी परंपरेतून प्रततसरकरर अतण 
मग कम्युतनस्िं पक्ष ऄिी वरिंचरल केलेल्यर क्रतंतप्रसहरनंर यरत झोकून द्यरवेसे वरिंले 
यरत नवल नरही. क्रतंतप्रसहरचं्यर यर झोकून देण्यरमुळे यर लढ्यरच्यर यिरची खरत्रीच 
तनमाण झरली. कॉ. प्रभरकर वैद्य यरतवषयी म्हणतरत, "सयुंक्त महरररष्ट्ररच्यर 
लढ्यरच्यर करयात डॉ. बरबरसरहेब अबेंडकररचं्यर स्पष्ट अदेिरनुसरर नवबौद्ध समरज 
अतण तरपचब्लकन पक्ष सतमतीत सरमील झरलर; लवकरच मररठी समरजरच्यर 
एकजुिंीचर तो खंबीर अधररस्तंभ बनलर. यर लढ्यरच्यर क्मरत खुद्द बौद्धजनरचं्यर 
अतण आतर मररठी जनतेच्यर जरतणवेत व परस्परसबंंधरत मूलगरमी बदल होत गेले. 
यर बदलरचें वरस्तव व स्थरतयस्वरूप नरनर परिंलरनंर ऄत्यतं ईत्किंतेने जरणवले 
होते. पतरणरमी बौद्ध जनतेचे मन ते फरर अत्मीयतेने ओळखू िकले. गरढ 
सहरनुभतूीने ते त्यरंच्यरिी समरस होउ िकले. नवबौद्ध समरज व आतर रॅतमक 
मररठी जनतर यरचं्यरमधील परस्पर सहकरयात व एकजुिंीतच महरररष्ट्ररच्यर 
भतवतव्यरची गुरुतकल् ली अहे, यरची जरणीव त्यरनंर झरली. तदल् लीलर लोकसभेच्यर 
तनतमत्तरने कमगवीर दरदरसरहेब गरयकवरड यरचंर तनकिं सहवरस नरनर परिंलरंनर 
लरभल्यरने यर दोन थोर नेत्यरमंध्ये ऄत्यतं तवरॄरसरचे व तजव्हरळ्यरचे सबंंध तनमाण 
झरले होते. भतूमहीनरचं्यर लढ्यरच्यर तनतमत्तरने अतण नंतरही यर दोघरनी महरररष्ट्रभर 
ऄनेक तजल्यरतं सयुंक्त दौरे करढले. नरतिकलर तकसरन सभेच्यर तनतमत्तरने 
तकसरनलढ्यरचंर, वगगसघंिंनरचंर तवचरर त्यरनंी केलर. यर सवातून महरररष्ट्ररत एक 
महरन िक्ती ऄवतरत होती." 

 
पण पुढच्यर करळरत प्रत्यक्षरत तसे घडले नरही. तरपचब्लकन पक्षरतील ऄन्य 

पुढररीपणरने कमगवीर दरदरसरहेब गरयकवरडरवंर िंीकर कररयलर सुरुवरत केली. 
बरबरसरहेबरचंी धोरणे बदलत ऄसल्यरचर अतण कम्युतनस्िं धरर्थजणेपणरचर 
अरोपत्यरचं्यरवर केलर. यर सवग गदररोळरतून पुढे वगेळीच तदिर लरगली अतण 
काँगे्रसच्यर चतुर पुढररीपणरने यर पतरचस्थतीचर पुरेपूर फरयदर ईठवलर. दुसऱ्यर 
बरजूलर भररतीय कम्युतनस्िं पक्षरच्यर पुढररीपणरने यर प्रतक्येलर दुलग तक्षत केले. ततचे 
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ऐततहरतसक महत्त्व ओळखले नरही. कररण जरततव्यवस्थेचर ऄतं करण्यरचर सघंषग 
त्यरचं्यर परयरभतू धोरणरचर भरग नव्हतर. जरततव्यवस्थर त्यरचं्यर दृष्टीने फक्त एक 
सरसं्कृततक आमल्यरतले वरस्तव होते. त्यरमुळे त्यरनंर फक्त वगगलढरच समजत होतर. 
वगगलढ्यरत जरततव्यवस्थेचर िवेिं करणररी प्रतक्यर सुरू करण्यरचे महत्त्व 
क्रतंतप्रसहरपं्रमरणे त्यरचं्यर पक्षरलर तदसत नव्हते. यर दुसऱ्यर िंोकरच्यर भतूमकेचरही 
तवपतरत पतरणरम झरलर. भररतरच्यर आततहरसरलर वळण देउ िकणररर हर 
भतूमहीनरचंर अगळर लढर त्यर करळरपुरतरच ररतहलर. तो तबकतसत झरलर नरही. 

 
क्रतंतप्रसहरचं्यर अयुष्ट्यरत मरत्र त्यरनंर कररतकदीच्यर तिखररवर नेणररर हर 

लढर होतर. त्यरचं्यर सत्यिोधक जरतणवर अतण कम्युतनस्िं जरतणवर यरचें 
क्रतंतकररक तमरॅण यर लढ्यरच्यर तनतमत्तरने ऄण्णरचं्यर धोरणरत तवकतसत होत होते. 
म्हणूनच त्यरनंी यर लढ्यरत जीव ओतलर. सयुंक्त महरररष्ट्ररच्यर ईधरणरनंतर 
समरजवरदी अतण जरतततवहीन समरज अणण्यरच्यर ध्येयरने त्यरनंी मररठी समरजरची 
मरनतसकतर पुन्हर एकदर कसदरर केली. पुन्हर एकदर परयरलर प्रभगरी लरवनू 
महरररष्ट्ररत झंझरवती दौरे केले. पुन्हर जेलच्यर वरऱ्यर केल्यर! 

 
२ ऑक्िंोबर १९६४ रोजी कमगवीर दरदरसरहेब गरयकवरडरंची तरपचब्लकन 

पक्षरच्यर ऄध्यक्षपदी तनवड झरली. दरदरसरहेबरचं्यर नेतृत्वरखरली १९६३ परसून पक्षरने 
भतूमहीनरनंर जमीन तमळण्यरचर सघंषग चरलवलर होतर. ६ तडसेंबर १९६४ परसून यर 
लढ्यरलर धरर अणण्यरचर तनणगय झरलर. सत्यरग्रहरची सुरुवरत झरली. हर सत्यरग्रह 
सलगपणे ६० तदवस चरललर. ३ फेबु्रवररी १९६५ पयंत तो चरलू ररतहलर. दोन 
लरखरचं्यरवर सत्यरग्रहींनी यरत भरग घेतलर. यर सत्यरग्रहरत दतलत जनतेबरोबर 
दतलतेतर जनतेनेही सत्यरग्रहरत भरग घेतलर. यरमुळेच भतूमहीनरनंर गरयररन अतण 
पडीक जतमनीतली जमीन देण्यरचे करही तनणगय घेणे महरररष्ट्र सरकररलर भरग 
पडले. 

 
१९६५ सरली भररतीय ऄथगव्यवस्थर ऄतरष्टरत जरयलर सुरुवरत झरली होती. 

महरगरइ अतण िंंचरइने जनतर बेजरर व्हरयलर सुरुवरत झरली होती. यर पररॄगभमूीवर 
भररतीय कम्युतनस्िं पक्षरसह सवग डरव्यर पक्षरनंी महरगरइतवरोधी चळवळ सुरू केली. 
क्रतंतप्रसहरनंी यर चळवळीतही पुढरकरररने सहभरग घेतलर.पुन्हर महरररष्ट्ररतील 
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जनतेलर जरगे केले. यर लढ्यरतील सहभरगरमुळे त्यरनंर एरवडर जेलमध्ये स्थरनबद्ध 
करण्यरत अले. 

 
सयुंक्त महरररष्ट्ररच्यर लढ्यरपरसून ते भतूमहीनरचं्यर सत्यरग्रहरतील 

सहभरगरपयंत अतण महरगरइतवरोधी अदंोलनरपयंत क्रतंतप्रसह नरनर परिंील 
महरररष्ट्ररच्यर गरवोगरवच्यर जनतेच्यर गळ्यरतले तरइत बनले होते. ते अतर फक्त 
सरतररर तजल्यरचे ररतहलेलेच नव्हते. ईत्तर सरतररर तजल्हर लोकलबोडाने त्यरनंर 
१९५८ सरली ऄपगण केलेल्यर मरनपत्ररत म्हिंले अहे, "...१९५७ च्यर सरवगतत्रक 
तनवडणकुीत सयुंक्त महरररष्ट्र सतमतीलर तवजयी करण्यरत अपण ऄतवरत पतररॅम 
घेतलेत. ईत्तर सरतररर परलगमेंिं मतदररसघंरतून १ लक्ष २७ हजरर मते देउन जनतेने 
अपणरस सहषग तवजयी केले. लोकसभेत प्रथमच सतंज्ञरनेरॄर व तुकरररमरच्यर मररठी 
मरयबोलीत सयुंक्त महरररष्ट्ररचर अवरज ईठतवण्यरचर पतहलर मरन अपण 
तमळतवलरत. अपल्यर प्रचरररमुळेच मररठ्यरतील तनवडणुकीत सयुंक्त महरररष्ट्र 
सतमती तवजयी झरली व अपल्यर वरणीने ितेकरी जरगर व सघंतिंत झरलर 
अहे..."१९५८ पेक्षर १९६७ सरली क्रतंतप्रसहरचंी झेप अणखीनच पुढे गेली होती. 
यरमुळेच १९६७ सरली पक्षरने अतण सतमतीने त्यरनंर बीड मतदररसघंरतून 
लोकसभेसरठी ईभे केले. यर तनवडणुकीत ते तवजयी झरले अतण पुन्हर एकदर 
खरसदरर झरले. 

 
१९६८ सरली भररतीय कम्युतनस्िं पक्षरने ‘ऄतखल भररतीय ितेमजरू 

युतनयन’ची स्थरपनर केली. यर सघंिंनेचे पतहले ऄध्यक्ष म्हणनू त्यरचंी तनवड 
करण्यरत अली. सरतररचर हर प्रसह तकसरन सभेचर ऄध्यक्ष होण्यरतून भररतीय 
परतळीवरचर नेतर बनलर होतरच. दुसऱ्यरदंर खरसदरर होण्यरअधी भतूमहीनरचं्यर 
सत्यरग्रह लढ्यरत जीव ओतून करम करणररर हर प्रसहच ितेमजुररचं्यर पतहल्यर 
‘ऄतखल भररतीय सघंिंने’चर पतहलर ऄध्यक्ष बनणे हे ओघरनेच अले होते. 
तळरगरळरतंल्यर जनतेबरोबर ररहून क्रतंतकररक दृष्टेपणरने चळवळी ईभररणररे नरनर 
परिंील एक सत्यिोधक अतण कम्युतनस्िं म्हणून यर सन्मरनरलर योग्य ऄसेच होते. 
त्यरचंर तो ऐततहरतसक ऄतधकरर होतर. 

 
क्रतंतप्रसह वयरने थकत चरलले होते. पण त्यरचें करम ऄतवरत चरलू होते. 

कोणत्यरही प्रकररे अररम देणरऱ्यर सरधनरतंिवरय त्यरचंी भ्रमंती जनतेच्यर 
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सरधनरमंधून चरलू होती. जग बदलत चरलले होते. भररतीय ररजकररणरत मोठ्यर 
प्रमरणरत ईलथरपरलथी होत होत्यर. १९६२ च्यर भररत-चीन युद्धरनंतर भररतीय 
कम्युतनस्िं पक्षरत फूिं पडून मरक्सगवरदी कम्युतनस्िं पक्ष तयरर झरलर 
होतर.क्रतंतप्रसह भररतीय कम्युतनस्िं पक्षरतच ररतहले होते. कम्युतनस्िं ऄसलेल्यर 
चीनने भररतरवर युद्ध लरदणे ही गोष्ट त्यरनंर पिंली नव्हती. तचनी अक्मणरचर 
तधक् करर करण्यरची भतूमकर कॉ. डरगें अतण त्यरचं्यर करही सहकरऱ्यरनंी घेतली. यर 
भतूमकेच्यर समथगनरत क्रतंतप्रसह ठरमपणे ईभे ररतहले. यर करळरत पक्षरची एकजिूं 
तिंकवण्यरत त्यरचंर वरिंर महरररष्ट्ररपुरतर तरी फररच महत्त्वरचर होतर. सयुंक्त 
महरररष्ट्र सतमतीची एकजूिं तिंकवण्यरतही त्यरचंर यर करळरत मोठर वरिं होतर. 

 
नरनर परिंील १९६७ सरली दुसऱ्यरदंर लोकसभेत गेले अतण पुन्हर एकदर 

कम्युतनस्िं फळीत फूिं पडली. पं. बगंरलमध्ये नक्षलबररीलर मजूर-ितेकऱ्यरचंर 
ईठरव झरलर. तरबडतोबीने सिस्त्र सघंषग करण्यरचर तवचरर अतण व्यवहरर सुरू 
करणररी ‘नक्षलवरदी’ म्हणून ओळखली जरणररी नवी कम्युतनस्िं फळी ईदयरलर 
अली. समरजवरदी समरजरचर परयर म्हणून ज्यर सोतवएत युतनयनलर क्रतंतप्रसहरचं्यर 
नेतृत्वरखरली तिष्टमंडळ भेिं घ्यरयलर गेले त्यर सोतवएत युतनयनलर हर मरक्सगवरदी-
लेतननवरदी कम्युतनस्िं प्रवरह ‘सरमरतजक सरम्ररज्यवरदी’ म्हणून सबंोधू लरगलर. 
१९६७ रोजीच ऄनेक ररज्यरमंध्ये काँगे्रसची सरकररे गडगडली अतण अघरडीची 
सरकररे अली. भररतीय ऄथगव्यवस्थेचे ऄतरष्ट यरच करळरत अणखी तीव्र झरले. 
महरगरइ, िंंचरइ, बेरोजगररी वरढू लरगली. १९७१ सरली यर सवग ऄतरष्टरच्यर अतण 
ऄसतंोषरच्यर पररॄगभमूीवर बँकर, खरणी अतण तेल ईद्योग यरचें ररष्ट्रीयकरण केले. 
काँगे्रसने समरजवरदी चेहरर दरखवण्यरचर प्रयत्न केलर. तरीही पतरचस्थती 
तदवसेंतदवस तचघळतच गेली. १९७१-७२ सरली महरररष्ट्ररत सरवगतत्रक महरदुष्ट्करळ 
पडलर. १९७३ पयंत तो चरलूच ररतहलर. देिभर नवी नवी अंदोलने चरलू ररतहली. 
महरररष्ट्ररत १९७३-७४ सरली अंदोलने सवात जरस्त प्रमरणरत वरढली. 
दुष्ट्करळग्रस्त, धरणग्रस्त अतण करमगरर-कमगचररी यरचं्यर अंदोलनरची एकजिूं पुढे 
येउ लरगली. जयप्रकरि नरररयण यरचं्यर नेतृत्त्वरखरली तरुणरचें वरदळी अंदोलन 
तबहरर-गुजररतमध्ये ईभे ररतहले. यरचे पतरणरम सत्तरधररी काँगे्रसचे असन 
डळमळीत होण्यरत झरले. प्रततगरमी िक्ती वरढत अहेत अतण गतरबरचें तहतसबंंध 
सरभंरळरयचे अहेत यर नरवरखरली त्यर करळच्यर पतंप्रधरन रॅीमती आंतदरर गरधंी यरनंी 
देिरत अणीबरणी लरगू केली. लोकिरही हक् करचंी गळचेपी सुरू झरली. तनवडणकुर 
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बेमुदत पुढे ढकलून काँगे्रसची सत्तर करयम ठेवली गेली. करमगरररचें लढे तचरडले 
गेले. १९७५ परसून पुढे १९७६-७७ पयंत ही अणीबरणी चरलू ररतहली. 

 
१९७२ सरली मधुमेहरच्यर अजरररत क्रतंतप्रसहरचं्यर परयरलर जखम झरली 

अतण ती बरी होइनर. अजरर वरढलर अतण िवेिंी गगँ्रीन झरल्यरमुळे 
डॉक्िंररनंरत्यरचंर परय प्रपढरीपरसून करढरवर लरगलर. वृद्धरपकरळरत ते अणखीनच 
ऄधू झरले. ते बररच करळ पंढपूर येथील, पुरोगरमी मंडळींनर मदत करणरऱ्यर, 
बरबरजींकडे ररहरयलर लरगले. त्यरचं्यर चळवळीतल्यर आततहरसरलर अतण त्यरचं्यर 
वृत्तीलर ते फररसे मरनवणररे होते ऄसे नरही. पण िवेिंी मरगग तनघरलर. त्यरचें १९४०-
४२ परसूनचे ऄव्वल तिष्ट्य अतण १९३० सरली प्ररथतमक िरळेत ऄसल्यरपरसून 
ज्यरचं्यरवर त्यरचंर प्रभरव होतर त्यर क्रतंतवीर नरगनरथ नरयकवडी यरचं्यर व्यवस्थेत ते 
वरळवे येथे ररहरयलर अले. हुतरत्मर तकसन ऄतहर सहकररी सरखर कररखरनर 
तनघण्यरसरठी होणरऱ्यर प्रयत्नरनंर अतण सघंषालर सुरुवरत होतरनर क्रतंतप्रसह 
मरगगदिगन कररयलर होतेच. त्यरनंर भतवष्ट्यरचर वेध घेण्यरची कुवत होती. त्यरतून 
त्यरनंी स्वतःची क्रतंतकररी परंपरर वरळव्यरच्यर जनतेलर, नरगनरथ 
नरयकवडींसररख्यर त्यरचं्यर तिष्ट्यरलर तदली. 

 
यरच करळरत त्यरचें मोररळे तर. तरसगरव, तज. सरगंली येथे २१ सप् िंेंबर १९७६ 

रोजी प्रदीघग भरषण झरले. ते त्यरचें िेंपरेकॉडग झरलेले एकमेव ईपलब्ध भरषण अहे. 
िरीर तवकलरगं झरलेले ऄसतरनरही नेहमीच्यर खणखणीत िलैीत हे भरषण झरले 
अहे. तिवरजीमहरररजरचं्यर पुतळ्यरचे ऄनरवरण त्यर वेळी ऄण्णरचं्यर हस्ते झरले. 
ऄध्यक्ष वसतंदरदर परिंील होते. मृत्यपूूवी ऄडीच मतहने झरलेले हे भरषण त्यरचें 
िवेिंचेच प्रदीघग भरषण अहे. यर करळरत क्रतंतप्रसहरचं्यर भररतीय कम्युतनस्िं पक्षरने 
अणीबरणीलर परप्रठबर तदलर होतर. पण ऄण्णरनंर ऄसर परप्रठबर देण ंमरन्य नव्हतं. ते 
अपल्यर भरषणरत म्हणतरत, "अतर अणीबरणी हरय! दुकरनदरर पर्र लरवत्यरती 
पर्र! सरकररनं हुकूम सोडलरय, ‘प्रत्येक तजनसरचर दर लरवलर परतहजे.’ ही दर 
लरवत्यरती. परिंी ततथ ं ठेवत्यरती. पण त्यर दररत आकीत न्हरयती. ऄडीच रुपयरचर 
दर लरवरयचर परिंीवर, आकतरनर तीन रुपये दर! कुणी आच् चररलं, ‘ऄवो ऄडीच रुपय ं
परिंीवर ऄन् तुमी तीन कस ं घेतर?’ तर त्यो म्हणतो, ‘तुलर घ्यरयच ंअसलं तर घे, 
न्हरय तर जर तनघुनश्यरनंी!’ ऄरं, जर तनघूनश्यरनंी? म्हंजे करय अमी कुिंनं परगरवरच ं
अलुयर करय? (हिर). 
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"अतर दसरर जवळ अलरय. मरणसरनंर त्यरल परतहजे. तर त्यरल झरलं गडप! 

अतर त्यरल कुिंनं करढरयच ंसरगंर! अमरलर सरगंत्यरती, ऄवंदर श्यरगं तपकली न्हरय! 

ऄन् त्यरल लरबंनं येतंय लरबंनं! (हिर). लरबंनं म्हंजे कुिंनं? लरबंनं म्हणजे 
गरवंदरीतनं? (हिर) कर लरबंनं म्हंजे नळरखरलनं? कुिंनं येतंय ते सरगंर नर! करय 
चरललंय हे? चेष्टर चरलली अहे ही! म्हणून मलर अपणरलर सरगंरयचयं की सरकररनं 
जर यरचर तवचरर केलर नरही, तर मग नरआलरजरनंतुमच्यर मरग ं अम्हरलर लरगरव ं
लरगेल. नरही तर करय कररयचे? ते नको ऄसेल तर हे करून िंरकर. 

"अतर अम्हरलर सरगंत्यरती, सरकररने एक पत्रक करढलंय. त्यरच्यरत 
सरतंगतलंय, ‘दर ईतरलं परयजेती.’ ऄस ंदर ईतरल्यरत करय?तुमच्यर तलखरणरनं? 

हे दर तस ं ईतरणरर नरहीत... अतर लोक सरगंत्यरत, ‘कमी दर केल्यरती. बेतरनं 
बोलर.’ ऄरं कमी म्हणजे तकती? बररर रुपयरच ंनउ रुपयं केल्यरती. ऄरं, पण मरल 
घेतर कसर? सरडेतीन रुपयरनं! आकतरत कस?ं नउ रुपयरनं! ही दर कमी केलीती 
करय? अतण प्रत्यक्षरत अतर त्यो दर तेरर-चौदर रुपयरपयगत जरइल. अतण गमंत 
बघर! पुनर त्येलर वळ लरवरयची! वळ लरवरयची! कर?ं अणीबरणी हरय! अणीबरणी 
हरय! वळीतिवरय चरलरयच ंन्हरय. ऄरं, तुमरलर वळ लरगली कर?.. अतण पुनर एकच 
तकलो! एकच तकलो! कर? जरस्ती कर न्हरय? कर अग लरगली कर त्येलर? (अवरज 
चढवनू) ऄरं, खरउं दे की अमरलर. ऄरं, अमच्यर स्वररज्यरत तरी खरउ द्यर! तुम्ही 
परक्यर ररज्यरत अम्हरलर खरउ तदलं नरही. स्वररज्यरत तरी खरउ द्यर! पण हे तसे 
देणररे नरहीत..." 

 
हे सवग बोलत ऄसतरनर त्यरनंर अपल्यर तवकलरगंतेची, सतक्य चळवळीतून 

गेली करही वषं बरजूलर झरल्यरची जरणीव होतीच. तरीही त्यरचंर मूळ पीळ करयमच 
होतर. लढरउवृत्ती तरजीच होती. ते म्हणतरत, "बरधंवरनंो! अपणही खंबीरपणे ईभ ं
ररतहलं परतहजे. अतर तुम्हरलर सरगंतो, कुठलर परमेरॄर खरली येउन ितेकऱ्यरचें 
कल्यरण करील हे तवसरून जरवर... तुम्ही जरर खंबीरपण ंईभर ररतहलं परतहजे. 

 
"मी अतर जवळ जवळ सहर सवांनी भरषण कररयलर लरगलोय. मी बदं 

केलंतं सगळं!... अणीबरणी हरय! अणीबरणी हरय! म्हिंलं नको ही खिंपिं. दीड 
परयरनं जरउनश्यरनंी हे अणीबरणीच ंजमरयच ंन्हरय. (हिर). अपलं गप बसूयर. पण 
करय, लोकरनंी सरतंगतलं, बोलर की अतर! अतर अणीबरणी करय करतीयर? करय 
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झरलं तर झरलं. न्हरयतर ररतहलं! तवर आच् चरर केलर, दरदर अपलं ऄध्यक्ष हरयती. 
अपल्यर दरदरच्यर ऄध्यक्षतेखरलीच सुरू कररवं! (वसतंदरदर परिंील हे काँगे्रसचे नेते 
सभेचे ऄध्यक्ष होते-ले.) करय सरकररलर सवय लरगली तर लरगली! (हिर). म्हणनू 
हे सुरू केलं." 

 
नरनर परिंील तवकलरगं झरलेले ऄसतरनर, एक परय करपून िंरकरवर 

लरगल्यरनंतर, मृत्यचू्यर ईंबरठ्यरवर, मृत्यचू्यर अधी फक्त ऄडीच मतहनेसुद्धरअपलर 
क्रतंतकररक बरणर करयम ठेवनू बोलत होते. िरसनरच्यर अणीबरणीलर न तभतर 
ईघड िंीकर करीत होते. िड्ड ू ठोकूनच अव्हरन देत होते. म्हणूनच ते क्रतंतप्रसह 
होते. त्यरचंी तजद्द मरेपयंत सपंणररी नव्हती. त्यरचंी क्रतंतकररक भतूमकर मरेपयंत 
परतळ होणरर नव्हती. मोररळे येथील भरषणरत िवेिंी ते म्हणतरत, "मी अतर 
बररचसर मोकळर झरलोय. अणखी बरं वरिंलं तर अणखी ऄतधक सभर घेइन... 
अतण हे अतर कस ं झरलंय... बैलरच्यर मरनंवर क्यरस ऄसत्यरती तंवर तिवरळ 
जरचती! पण एकदर घट्टर पडलर की, बेलरिीक कर डोळं झरकून औत हरणरवं! 

(हिर). ऄस ंहरय मरझ ंकरम! 
 
"ऄसो. जरस्ती वेळ न घेतर अतर बोलरव ं बरकीच्यरनंी. ऄध्यक्षरनंी त्यरनंर 

बोलरयलर सरगंरवं... अन् मोररळकररनंर ज्यर ज्यर येळंलर तल् लफ हुइल त्यर येळंलर 
यर नरनर परिंलरलर बोलवर, हर गडी हज् जर न्हरय ररतहलर तर मलर आच् चररर! 

(िंरळ्यर). हेच करम हरय मरझ!ं हेच करम मरझ!ं हेच करम करीत 
अलोय...(िंरळ्यर)." 

 
ऄण्णरचं्यर यर भरषणरनंतर दुसरे कुणी बोलण्यरचर प्रश्नच नव्हतर. ऄध्यक्ष 

ऄसलेले वसतंदरदर बोलले ऄसतील तेवढेच. यर प्रदीघग भरषणरत ऄण्णरनंी 
सरमरतजक वरस्तवरच्यर सवग तवदररक ऄंगरनंर स्पिग केलर अहे. लोकरनंर हसवत 
हसवत त्यरचं्यरच दुःखरचंी अतण दुःखरनंर सपंवण्यरच्यर ईपरयरचंी जरणीव तदली 
अहे. अतण यर िवेिंच्यर भरगरत जनतेच्यर अदेिरने, जनतेच्यर करमरत, जनतेत 
सततपणे ररहण.ं प्रबोधन करण,ं लोकरचंी ईठरवणी करण ं हेच करम अयुष्ट्यभर 
करीत अल्यरचर दरखलर तदलर अहे. पुढे करीतच ररहण्यरचे ऄतभवचन वयरच्यर ७६ 
व्यर वषी िरीररने तवकलरगं झरल्यरवरही तदले अहे. 
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क्रतंतप्रसहरनंी हे ऄतभवचन तंतोतंत परळले. िवेिंच्यर घिंकर जवळ अल्यर 
ऄसतरनर ते २३ नोव्हेंबर १९७६ रोजी तविंर येथे त्यरचं्यर ऄमृत महोत्सवी सोहळ्यरलर 
गेले. भरषणरलर ईभे ररतहले. एकरच घणरघरती वरक्यरत अणीबरणीवर िंीकर करणररं 
बरंच करही सरगंून गेले. अतण कोसळले. ते पुन्हर परतलेच नरहीत. त्यरचें तनवाण 
त्यरच बेिुद्ध ऄवस्थेत झरले. कॉ. दत्तर देिमुख यर प्रसगंरबरबत तलतहतरत, "नरनर 
परिंील बोलरवयरस ईठले. नेहमीच्यर पद्धतीने नरनर परिंलरनंी जनतेलर 
अवरहनरत्मक प्रणरम केलर. व "करन ऄसून ऐकरयचे नरही, डोळे ऄसून परहरवयरचे 
नरही अतण तोंड ऄसून बोलरयचे नरही"हे वरक्य तीन वेळर घोळले. भरषणरची गरडी 
पुढे जरउ िकली नरही. हे जे वरक्य त्यरचं्यर तोंडरत घोळत ररतहले होते त्यरतून 
त्यरचं्यर मनरतील तजवतं कल् लोळ व्यक्त होत होतर. केवळ स्वतःच्यर आच्छरिक्तीच्यर 
जोररवर ते सभेलरअले होते. तनसगाचे अक्मण जोररत सुरू होते अतण मरझ्यर 
मनरत परल चुकचकुली..." 
 

कॉ. दत्तर देिमुख पुढे म्हणतरत, "नरनर परिंील गेले अतण एक तवचरर मनरलर 
चिंकर लरवनू गेलर की आततहरस एकर प्रचडं सरमर्थयाचर पुरेपूर ईपयोग करू िकलर 
नरही."कॉ. दत्तर देिमुखही अज अपल्यरत नरहीत. मरक्सगवरदी-लेतननवरदी 
तवचररप्रणरलीलर वरहून घेतलेल्यर अतण ऄनेक महत्त्वरच्यर लढ्यरमंधे महरररष्ट्ररच्यर 
प्रमुख पुढरऱ्यरपैंकी एक ऄिर दत्तरनंी क्रतंतप्रसहरतंवषयी जे म्हिंले अहे ते फररच सरथग 
अहे. मररठी कष्टकरी जनतेने स्वतःच्यर मुक्तीसरठी क्रतंतप्रसहरचं्यर सरमर्थयाच्यर 
पुरेपूर ईपयोग करून घ्यरयलर परतहजे होतर. भररतीय कम्युतनस्िं पक्षरने ऄण्णरचं्यर 
व्यतक्तमत्त्वरचे सवांगीण सरमर्थयग ओळखरयलर परतहजे होते. खुद्द क्रतंतप्रसह ऄण्णरनंी 
स्वतःलर जनतेलर अतण पक्षरलर समर्थपत केले होते. जनतेच्यर क्रतंीची तिवरळ 
खरदं्यरवर घेउन चळवळीचर नरगंर ओढरयलर त्यरनंी अपली तरकद पूणगपणे तदली 
होती. पण जनतरच कमी पडली, पक्षच कमी पडलर. क्रतंतप्रसह िवेिंपयंत सवांनर 
पुरून ईरले. 

 
ऄखेरच्यर करळरत क्रतंतप्रसह वरळव े येथे क्रतंतवीर नरगनरथ नरयकवडी यर 

अपल्यर तिष्ट्यरच्यर सहवरसरत तवसरवले होते. २५ फेबु्रवररी १९७१ रोजी हुतरत्मर 
तकसन ऄतहर यरचं्यर ऄधगपुतळ्यरचे ऄनरवरण झरले त्यर वळेी क्रतंतप्रसहरनंी 
ऄध्यक्षस्थरन भषूवले होते. त्यरचवेळी वरळवे येथील चळवळीच्यर करयगकत्यांच्यर 
अतण जनतेच्यर वतीने नरगनरथ नरयकवडी यरनंी त्यरनंर वरळवे येथेच मुक् करम 
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करण्यरचे अवरहन केले होते. पण त्यर वेळी नरनर परिंील थरबंले नरहीत. ते 
पंढरपूरलर बरबरजींच्यर जवळ ईपचरररसरठी थरबंले होते ततकडेच गेले. पण 
वरळव्यरच्यर जनतेने त्यरचं्यरवरच्यर पे्रमरचर वषाव पंढपूरलर भेिंी देउन वरवचेवर 
केलरच. त्यरचं्यर अवडीच्यर गोष्टी ते सतत घेउन जरत ऄसत. हुरड्यरलर अलेल्यर 
गव्हरच्यर लोंब्यर, िरळवरची कणसे, मक्यरची कणसे, हरभऱ्यरच्यर परल्यरची भरजी 
करण्यरसरठी खुडर ऄिर भेिंी चरलू ररतहल्यर. मग क्रतंतप्रसह वरळवे येथे हुतरत्मर 
तकसन ऄतहर तवद्यरलयरच्यर तरलमीच्यर आमररतीत स्वतंत्र खोलीत ररहरवयरस अले. 
मधून मधून ते पढंरपूरलर जरत ऄसत. पण अतर त्यरचंर जीव हुतरत्म्यरचं्यर भमूीत 
अतण प्रततसरकररच्यर व वतगमरनकरळरतही क्रतंतकररक पतरवतगनरचर ध्यरस घेणरऱ्यर 
करयगकत्यांच्यर ऄड्डयरत रमू लरगलर होतर. वरळव्यरतल्यर प्रतसद्ध सरररबंदीच्यर 
चळवळीलर भर अणीबरणीतसुद्धर त्यरनंी अिीवाद तदले. प्रोत्सरहन तदले. ररबणरऱ्यर 
जनतेच्यर खऱ्यरखुऱ्यर स्वरतंत्र्यरची लढरइ पुन्हर ईमेदीने तजवतं होतरनर 
त्यरनंीसमरधरनरचे चरर िब्द आथेच करढले. िड्डू ठोकल्यरतिवरय भरषण सुरू न 
करणररे क्रतंतप्रसह, हुतरत्मर होण्यरसरठी पेिंलेल्यर मनरनंर घडवणररे क्रतंतप्रसह 
नव्यर सरमरतजक क्रतंीच्यर ‘पैलवरनरनंर’घडवण्यरच्यर तरलमीजवळ अतण 
हुतरत्म्यरचं्यर मनीषर पूणग करण्यरऱ्यर तजगरबरज करयगकत्यांच्यर परठीवर थरप 
मररण्यरसरठी वरळवे येथेच रमले. वरळव्यरने त्यरचें वररसदरर होणे त्यरनंर सवाथाने 
योग्य वरिंले. 

 
१९७२ सरली क्रतंतप्रसहरचं्यर ऄंगठ्यरलर सरधीच जखम झरली. जखम 

मधुमेहरमुळे बरीच होइनर. गगँ्रीन झरले. अतण परय करपून िंरकण्यरतिवरय 
डॉक्िंररसंमोर पयाय ईरलर नरही. क्रतंतप्रसह तवकलरगं झरले. वरळव्यरने त्यरचंी सेवर 
केली. त्यरनंर ‘घर’पणरचर सहवरस तदलर. क्रतंतकररी फकीर नरआलरजरने ठरणबंद 
झरलर. पण सधंी तमळतरच मोररळ्यरच्यर सभेमध्ये िड्डू देउन यर फतकररने सते्तलर, 
अणीबरणीलर, भरडंवलिरहीलर अव्हरन तदले. िरीररने सरथ तदली ऄसती तर 
त्यरनंी जसे तब्रतिंि सते्तच्यर करळरत प्रततसरकररचे नेतृत्व केले तसेच नव े
प्रततसरकरर केवळ सरतररर तजल्यरतच नरही तर महरररष्ट्रभर अणीबरणीतवरुद्ध ईभे 
केले ऄसते. यरही प्रततसरकररचर पररभव अणीबरणीच्यर ऄखेरीपयंत कें द्रसरकररलर 
करतर अलर नसतर. पण महरररष्ट्ररची जनतर ते ऄक्ीत, ती ऄपूवाइ ऄनुभव ूिकली 
नरही. त्यरअधीच तमरजेच्यर तमिन हॉचस्पिंमध्ये क्रतंतप्रसहरचें तनवाण झरले. त्यरचं्यर 
परर्थथवरच्यर दहनरचे तठकरण कोणते ऄसरव े यरवरूनही थोडी चचा, तववरद ईभर 
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ररहण्यरचर प्रसगं अलर. पण जनतेची क्रतंतकररक िक्ती यिस्वी झरली. क्रतंतप्रसह 
नरनर परिंलरनंी अपले ऄखेरचे तदवस ज्यर तठकरणी व्यतीत कररयचे ठरवले अतण 
आतर तठकरणरनंर नकरर तदलर त्यर वरळव्यरच्यर हुतरत्मर भमूीवर त्यरचें दहन झरले. 
एक क्रतंतकररी वरदळ नव्यर क्रतंतकररी वरदळरनंर जन्म देण्यरचे करयग करूनच िरतं 
झरले. एक क्रतंतकररी युग सपंले पण त्यर युगरने अपलर वररसर नव्यर युगरलर तदलर. 
यर क्रतंतकररकरजवळ देण्यरसररखे दुसरे करही नव्हतेच. ऄण्णर जसे घर सोडून 
चळवळीत अले तसेच िवेिंपयंत सवगहररर ररतहले. नर कोणती मरलमत्तर, नर 
कोणती कमरइ, नर घर, नर घरवरले. पण क्रतंतकररी तवचरररचंी अतण व्यवहरररचंी 
ऄमयाद ‘सपंत्ती’ त्यरचं्यरकडे होती. कधीही न सपंणररी अतण सरतत्यरने वरढणररी ही 
‘सपंत्ती’ पुढच्यर तपढ्यरसंरठी देउन क्रतंतप्रसह गेले. ऄनेक मुख्यमंत्र्यरचंी, मंत्र्यरचंी, 
ररज्यपरलरचंी अठवण जनतर तवसरूनही गेली पण मररठी मरणसरचं्यर मनरत 
क्रतंतप्रसह करयमचे वसती करून ररतहले. तपढ्यरत न् तपढ्यर ररहतील. 
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डॉ. भारत पाटणकर यरनंी जवळ जवळ तीस वषे करमगरर, ितेकरी कष्टकरी, 
ितेमजूर, दतलत अतण बहुजन यरचं्यरसरठी करम केले अहे. 
 
डॉ. भररत परिंणकर तवद्रोही सरसं्कृततक चळवळीचे सरतचिंणीस अहेत. सध्यर ते 
धरणग्रस्तरचें लढे अतण कृष्ट्णर खोऱ्यरतील दुष्ट्करळग्रस्त ितेकऱ्यरचं्यर लढ्यरचें 
नेतृत्व करीत अहेत. ते रॅतमक मुतक्तदलरचे ससं्थरपक-सदस्य अहेत. त्यरनंी ऄनेक 
आंचग्लि व मररठी पुस्तकरचें लेखन केले अहे. त्यरत त्यरचं्यर १९ आंचग्लि व २३ 
मररठी पुस्तकरचंर समरवेि अहे. 
 
मंुबइतील तगरणी करमगरररतं, ठरणे-बेलरपूरमध्ये व आतर औद्योतगक करमगरररमंध्ये 
अणीबरणीत ऄिंक िंरळून भतूमगत ररहून सपं घडवनू अणून ररजकीय करम करीत 
कॉ. परिंणकररनंी अपलर ठसर तेथील चळवळीवर ईमविंलर. तगरणी करमगरररचं्यर 
प्रदीघग ऐततहरतसक सपंलढ्यरतील ऄनेक करमगरर ईपजीतवकेसरठी खेड्यरत 
परतले. त्यरनंर खेड्यरत मजूर म्हणून सघंतिंत करण्यरसरठी व यर सपंलढ्यरलर 
ितेकऱ्यरकंडून मदत तमळतवण्यरसरठी कॉ.परिंणकर कोल्हरपूर व सरगंली तजल्यरत 
अले. तेव्हरपरसून ते ग्ररमीण कष्टकऱ्यरचं्यर चळवळीिी एकरूप झरले अहेत. १९८३ 
सरली खरनरपूर तरलुक्यरत मुक्ती-सघंषग चळवळ स्थरपन करण्यरत त्यरनंी पुढरकरर 
घेतलर अहे. 
 
"मुद्दर अहे जग बदलण्यरचर"(१९८९), "मुक्त ऄथगव्यवस्थर अतण वगीय, जरतीय, 
लैं तगक िोषण"(१९९६), "महरत्मर फुले अतण सरसं्कृततक सघंषग"(१९९१-१९९८) 
"प्रहदु की प्रसधु हे सघंपतरवरररचं्यर रक्तीतपपरसू-प्रहदुत्वरदरलर बुरखर फरड 
ईत्तरे"(१९९३), "पयायी तवकरस नीती"(१९९१) ही त्यरचंी पुस्तके तविषे 
ईल् लेखनीय अहेत.  


