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हनवेदन 
 

महाराष्ट्राच्या राजकीय, सामाणजक, िकै्षणिक, सासं्कृणतक, आर्थथक व वैचाणरक जडिणडिीत 
ज्या णदवरं्त महनीय व्यक्तींचा महत्त्वपूिग सहभार् आहे अिा व्यक्तींची साधारितः िभंर ते सव्वाि ेपानाचंी 
सुबोध मराठी भाषेत चणरते्र णलहून ती “महाराष्ट्राचे णिल्पकार” या योजनेअतंर्गत पसु्तकरुपाने प्रकाणित 
करण्याची मंडळाने योजना आखली असून या चणरत्रगं्रथमालेतील “स्वामी रामानंद तीथग” हा सोळावा 
चणरत्रगं्रथ आहे. 
 

या चणरत्रगं्रथमालेअतंर्गत डॉ. प्रकाि मेदककर यानंी णलणहलेला स्वामी रामानंद तीथग हा चणरत्रगं्रथ 
प्रणसद्ध करताना मंडळाला णविषे आनंद होत आहे. या आनंदाचे कारि काहीसे वरे्ळे आहे. 
 

स्वामीजींचे हे जन्मिताब्दी वषग. त्याचें जन्मिताब्दी वषग साजरे होत असतानाच हा चणरत्रगं्रथ 
प्रकाणित होत आहे. हे जािीवपूवगक केलेले णनयोजन नसून योर्ायोर् आहे. हा योर्ायोर् णडून आला याचा 
मंडळाला आनंद होत आहे. 
 

१५ ऑर्स्ट, १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य णमळाले खरे; पि काही ससं्थाणनकानंी भारतात 
सामील न होता स्वतंत्र राहण्याचे ठरणवले. ज्या संस्थाणनकानंी असा णनिगय णेतला त्यामध्ये हैद्राबाद 
संस्थानचा समाविे होता. त्यामुळे भारताला स्वातंत्र्य णमळूनही हैद्राबाद संस्थानची जनता स्वातंत्र्यापासून 
वणंचत राणहली. इतकेच नव्हे तर णनजामाच्या धमांध, जुलमी राजवटीखाली भरडत, णचरडत राणहली. ही 
राजवट नष्ट करण्यासाठी हैद्राबादचा जो स्वातंत्र्यलढा झाला त्या लढ्याचे नेतृत्व स्वामी रामानंद तीथग 
यानंी केले. या स्वातंत्र्य लढ्यामुळेच हैद्राबाद संस्थान णनजामी राजवटीतून मुक् त होऊन भारतात णवलीन 
झाले. मराठवाडा महाराष्ट्राचा अणवभाज्य भार् झाला. त्याचे श्रेय अग्रक्रमाने स्वामी रामानंद तीथग यानंा द्याव े
लारे्ल. 
 

स्वामीजींचे हे कायग केवळ राजकीय स्वरूपाचे होते काय? एखाद्या भपू्रदेिाला स्वातंत्र्य णमळवनू 
देिे एवढ्या पुरताच हैद्राबादस्वातंत्र्यलढा मयादेत होता काय? 
 

“हैद्राबादचा मुक् ती संग्राम हा फक् त प्रहदूचा स्वातंत्र्य संग्राम झालेला नाही तर जे जे िोणषत, 
पीणडत, अन्यायग्रस्त, रु्लामीत णपचलेले आहेत- मर् ते प्रहदू असोत वा मुस्स्लम असोत, या सवांसाठी 
णदलेला हा मुक् तीलढा झाला.” अिा समपगक िब्दात डॉ. मेदककर यानंी या लढ्याचे फलीत स्पष्ट केले 
आहे. 
 

डॉ. मेदककर यानंा स्वामीजींणवषयी, त्याचं्या कायगकतृगत्वाणवषयी आदर आहे, पि भाबडी भावूकता 
नाही. स्वामीजींचा जीवनपट माडंताना त्यानंी जो कालपट उभा केला आहे तो णवलक्षि बोलका व 
प्रत्ययकारी आहे. व्यक् ती णकतीही मोठी असो, कतृगत्वसंपन्न असो, त्याचे काळािी अतूट नातं असतं. 
प्रकबहुना त्या काळानेच त्या व्यक् तीला जन्म णदलेला असतो, असे म्हटले तरी चालेल. त्या स्वातंत्र्यलढ्याचे 
नेतृत्व स्वामीजींनी केले असले तरी हे नेतृत्व उदयाला येण्यास तत्कालीन पणरस्स्थती कारिीभतू झाली. 
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“स्वामीजींच्या नेतृत्वाने आकार णेण्यापूवीच संस्थानातील जनतेच्या मनात असंतोषाचा अस्नन 
सुप्तावस्थेत धुमसत होता.... त्यातूनच जनजार्तृीच्या चळवळी जन्म णेत होत्या. या चळवळीतूनच 
स्वामीजींचं नेतृत्व उदयाला आले.” असे डॉ. प्रकाि मेदककर यानंी या चणरत्रगं्रथात नमूद केले आहे. 
 

“णनजामाने हैद्राबाद संस्थान हे स्वतंत्र सावगभौम इस्लाणमक राष्ट्र व्हाव े या दृष्टीकोनातून 
मुत्सद्दीपिाने पावले टाकली. णनजामाचे हे स्वप्न जर प्रत्यक्षात उतरले असते तर काश्मीरसारखा एक 
ज्वलंत प्रश्न स्वतंत्र भारतासाठी कायमचा डोकेदुखी झाला असता.” असा एक उल्लेख या चणरत्रगं्रथात 
आलेला आहे. अथात डॉ. मेदककर याचें हे मत मान्य होण्यासारखे नाही. कारि काश्मीरची व हैद्राबाद 
संस्थानची भौर्ोणलक रचना तसेच या दोन प्रदेिातील जनतेची मानणसकता यामध्ये णवलक्षि तफावत आहे. 
ही तफावत डॉ. मेदककर यानंी लक्षात णेतलेली णदसत नाही. 
 

चणरत्र गं्रथ म्हटला की, ज्या व्यक् तीच्या जीवनावर तो चणरत्रगं्रथ णलणहला जातो त्या व्यक् तीच ं
व्यस्क् तर्त जीवन त्या गं्रथात णचणत्रत व्हाव,े असे अपेणक्षत असते. पि स्वामीजींवरच्या या गं्रथातून तिी 
अपेक्षा ठेविे र्ैर आहे. कारि स्वामीजींना व्यस्क् तर्त जीवन नव्हते. स्वामीजी स्वतःसाठी कधीच जर्ले 
नाहीत. स्वामीजी सनं्यासी होते, णवरक् त होते. काळाची एक अपणरहायग र्रज म्हिून ते हैद्राबादच्या 
स्वातंत्र्यसंग्रामात उतरले होते. डॉ. प्रकाि मेदककर यानंी णलणहलेला हा चणरत्रगं्रथ वाचताना आपि हे 
णविषेत्वाने लक्षात घ्यावयास हव.े 
 
 रा. रं. बोराडे 

अध्यक्ष 

महाराष्ट्र राज्य साणहत्य आणि संस्कृती मंडळ 

मंुबई  
णदनाकं: ५ ऑर्स्ट, २००३ 
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हैदराबाद म क् तसंरामामाती  
सवथ ज्ञात - अज्ञात स्वातंत्र्यसैहनकानंा 

कृतज्ञतापूवथक 
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दोन शब्द 
हैदराबाद मुस्क् तसंग्राम हा मराठवाड्यातील जनतेच्या आस्थेचा आणि अणभमानाचा दैणदप्यमान 

इणतहास आहे. या लढ्याचे सेनानी स्वामी रामानंद तीथग वदंनीय आहेत. 
 

या मुस्क् तसंग्रामाची सवाणधक झळ पोहचलेल्या बीदर-उदर्ीर पणरसरात माझे बालपि रे्ले. 
रझाकाराचं्या अत्याचाराचे व्रि अंर्ावर कायम असलेल्या अनेकाचं्या तोंडून छळाच्या करूि कहाण्या 
बालपिापासून कानावर पडत होत्या. त्यामुळे मुस्क् तसंग्राम आणि स्वामीजी याचं्याबद्दल बालसुलभ कुतूहल 
मनात होते. 

 
पुढे णवद्यार्थथदिते ‘मराठवाडा’ दैणनकात काम करताना कै. अनंतराव भालेराव याचं्यासारख्या थोर 

स्वातंत्र्यसैणनकापंासून मुस्क् तलढ्यात खारीचा वाटा उचलिारे अनेक स्वातंत्र्यसैणनक पाहण्यात आले. या 
सवांबद्दल आदर, कृतज्ञताभाव मनात होता. परंतु त्याला अभ्यासाची जोड नव्हती. 

 
महाराष्ट्र राज्य साणहत्य ससं्कृती मंडळाचे अध्यक्ष प्राचायग श्री. रा. रं. बोराडे यानंी महाराष्ट्राचे 

णिल्पकार योजनेअतंर्गत स्वामी रामानंद तीथग याचें चणरत्र णलणहण्याची संधी देऊन मला हैदराबाद 
मुस्क् तसंग्राम, स्वामीजींसारख्या थोर स्वातंत्र्यसेनानींचे जीवनकायग यांचा अभ्यास करण्याचा योर् प्राप् त 
करून णदला. त्याबद्दल प्राचायग श्री. बोराडे याचें मानावते णततके आभार कमीच ठरतील. 

 
स्वामीजींचे चणरत्र मोजक्या िब्दातं णलणहिे मा्यासाठी एक आव्हानच होते. राजकीय, 

सामाणजक, णटनाप्रसंर् आणि या णटनांमार्ची वैचाणरक रंु्तारंु्त तपणिलासह समजावनू णेिे मा्यासाठी 
कठीि होते. अिा प्रसंर्ामंध्ये स्वामीजींनी णेतलेले णनिगय, या णनिगयामंारे् असिारे नैणतक राजकारिाचे 
स्वरूप याचें आकलन मा्यासाठी णिवधनुष्ट्य पेलण्यासारखे कठीिप्रद होते. या कामी न्या. नरेंद्र 
चपळर्ावकर याचें मार्गदिगन मला लाभले. 

 
न्या. नरेंद्र चपळर्ावकर हैदराबाद मुस्क् तलढ्याचे साके्षपी अभ्यासक म्हिून सवगज्ञात आहेत. त्याचंा 

मा्यावर मा्या णवद्यार्थथदिपेासून लोभ आहे. मा्या णवनंतीवरून त्यानंी केवळ मा्यावरील लोभापोटी, 
त्याचं्याकडे वळे नसतानाही मी णलणहलेल्या स्वामीजींच्या चणरत्राचे हस्तणलणखत बारकाईने वाचनू मौणलक 
सूचना केल्या. त्याचा मला उपयोर् झाला. 

 
मी आज ज्या भाणषक, सासं्कृणतक स्वातंत्र्याच्या पयावरिात जर्तो आहे, लोकिाहीतील स्वतंत्र 

नार्णरक म्हिून श्वास णेतो आहे, ते सवग नंतरच्या णपढ्यानंा णमळावे म्हिून जीवावर उदार होऊन हैदराबाद 
मुस्क् तलढ्यात उतरलेल्या असंख्य ज्ञात-अज्ञात स्वातंत्र्यसैणनकाबंद्दल मन आदराने आणि कृतज्ञतेने भरून 
येते. त्या सवग थोराचंा ऋिाणनदेि करण्यासाठी, कृतज्ञता व्यक् त करण्यासाठी मी स्वामीजींचे चणरत्र सवग 
ज्ञात-अज्ञात स्वातंत्र्य सैणनकानंा अपगि करीत आहे. 

 
ही अमोल सधंी उपलब्ध करून णदल्याबद्दल आणि स्वामीजींचे चणरत्र णलणहण्याची जबाबदारी 

मा्यावर सोपवल्याबद्दल मी महाराष्ट्र राज्य साणहत्य संस्कृती मंडळाचे मनःपूवगक आभार मानतो. 
 

- प्रकाश मेदककर  
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सरंजामशाहीत ग दमरिारे संस्र्ान 
 

१५ ऑर्स्ट १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य णमळाले. १५० वष े भारतावर राज्य करिाऱ्या 
णिणटिाचंी सत्ता संपुष्टात आली. देि रु्लामणर्रीतून मुक् त झाला. भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा देिात 
लहानमोठी अिी ६९९ संस्थाने होती. या संस्थानात णनजामाची राजवट होती. या राजवटीने १७२४ पासून 
हैदराबाद ससं्थानावर राज्य केले. 
 

भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा प्रहदुस्थान आणि पाणकस्तान अिा दोन राष्ट्रामंध्ये भारताचे णवभाजन 
झाले. देि स्वतंत्र होताना णिणटिानंी असे ठरणवले की, देिातील संस्थानानंा त्या त्या संस्थानाचं्या 
इच्छेनुसार प्रहदुस्थानात प्रकवा पाणकस्तानात णवलीन होता येईल. प्रकवा त्याचंी इच्छा असल्यास ते स्वतंत्रही 
राहू िकतील. 
 

संस्थाने भारत देिात णवलीन झाल्याणिवाय भारतीय स्वातंत्र्याला पणरपूिगता येिे िक्य नव्हते. 
णिणटिाचंी सत्ता भारतातून रे्ल्यानंतर आपले स्वतंत्र अस्स्तत्व णटकवता येिे अिक्य आहे, हे काही 
संस्थाणनकाचं्या लक्षात आले होते. त्यानंी काळाची पावले ओळखली होती. अिी संस्थाने फारिी खळखळ 
न करता हळूहळू भारतात णवलीन झाली होती. परंतु काही मोजक्या, थोड्या संस्थानानंी दुराग्रहाने स्वतंत्र 
राहण्याचा णवचार केला. अिा संस्थानापंैकी हैदराबाद हे एक संस्थान होते. 

 
हैदराबाद ससं्थान भारतात णवलीन झाले पाणहजे, या भणूमकेतून हैदराबाद ससं्थानातील जनतेने 

णनजाम राजवटीणवरुद्ध अभतूपूवग असा लढा णदला. या लढ्यामुळे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या इणतहासाला 
पराक्रम, असीम त्यार् याचें अजून एक दैणदप्यमान असे सोनेरी पान जोडले रे्ले. णनयतीने या लढ्याचे 
नेतृत्व करण्याची जबाबदारी कषायवस्त्रधारी, कृि देहयष्टीच्या एक संन्यािावर सोपवली होती. या 
संन्यािाचे नाव होते स्वामी रामानंद तीथग! बलाढ्य, धमांध, सरंजामिाही राजवट नष्ट करून संस्थानातील 
जनतेला मुक् तता णमळवनू देिाऱ्या चळवळीचे णनग्रही, णनस्पृही नेते म्हिून भारत देिात स्वामीजींना 
ओळखले जाते. र्ंमतीची र्ोष्ट अिी की, स्वामीजी जन्माने संस्थानाचे रणहवािी नव्हते. ससं्थानातील 
रु्लबर्ा णजल्यातील र्ािर्ापूर या तीथगके्षत्री त्याचंी बहीि होती. लहानपिी िाळेला सुट्या लार्ल्या की, 
ते अधूनमधून बणहिीकडे येऊन राहत. इतकाच काय तो स्वामीजींचा हैदराबाद ससं्थानािी सबंंध होता. 
पि योर्ायोर् असा की, काळाने हैदराबाद संस्थानाचे भणवतव्य ठरणविाऱ्या चळवळीचे नेतृत्व स्वामीवर 
सोपवले. 

 
या नेतृत्वाची जबाबदारी सामान्य नव्हती, सोपी तर मुळीच नव्हती. २२४ वषांच्या बलवान 

राजवटीचा जुनाट वटवृक्ष समूळ उपटून टाकण्याचे काम णनयतीने त्याचं्यावर सोपवले होते. स्वामीजींच्या 
अंणर्कृत कायाचे णजणकरीचे, धोक्याचे स्वरूप लक्षात येण्यासाठी हैदराबाद संस्थानाचे स्वरूप व थोडाफार 
पूवेणतहास समजावनू णेिे आवश्यक आहे. 
 

भौर्ाणलकदृष्ट्ट्या दणक्षि भारताच्या मध्यभार्ी असिारे हैदराबाद ससं्थान हे देिातील 
लोकसंख्येच्या दृष्टीने सवात मोठे संस्थान होते. तेलर्,ू मराठी आणि कन्नड भाणषकाचें णमळून बनलेल्या या 
संस्थानाचे के्षत्रफळ ८२,३१३ चौ. मलैाचें होते. १९४१ च्या ससं्थानातील णिरर्ितीनुसार प्रहदू जनसंख्या 
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८१·४ टके्क होती. तर मुस्स्लम जनसंख्या १२·८ टके्क होती. या णिरर्ितीमध्ये जनसंख्येची टके्कवारी 
ठरणवताना हैदराबाद संस्थानातील हणरजनाचंा हेतुतः समाविे करण्यात आलेला नव्हता. 

 
हैदराबाद संस्थान तेलंर्ि, कनाटक, मराठवाडा या तीन णवभार्ानंी बनले होते. तेलंर्िचे ८ 

णजल्हे, मराठवाड्याचे ५ (आता सात णजल्हे), तर कनाटकाचे ३ णजल्हे णमळून णनजामी राज्य अस्स्तत्वात 
आलेले होते. या तीनही भार्ामंध्ये प्रहदू जनसंख्येचे प्रमाि जास्त होते. तरी नोकऱ्यामंध्ये मुस्स्लमाचेंच 
प्रमाि जास्त होते. १९४१ मध्ये सरकारी नोकऱ्यामंध्ये मुस्स्लमाचंी संख्या १ लक्ष १२ हजार ७३७ होती. तर 
प्रहदंूची संख्या २३ हजार ३६८ होती. सरकारी नोकऱ्यामंधील प्रहदंूचे प्रमाि केवळ २० टके्क होते. या २० 
टक्क्यामंध्ये खेड्यापाड्यातंील पाटील, पटवारी, कुलकिी आणि जार्ले याचंा समाविे होता. 

 
हैदराबाद संस्थानात णनजामी राज्य स्थापन करिारा पणहला णनजाम मीर कमरुद्दीन मोर्ल 

साम्राज्याचा दणक्षिेतील सुभेदार म्हिून १७१९ मध्ये दणक्षिेत आला. त्याने मोर्ल साम्राज्य णखळणखळे 
झाल्याचा फायदा णेऊन १७२४ मध्ये आपले स्वातंत्र्य णोणषत केले. त्याला मोर्लाचंा सम्राट महंमदिहा 
याने ‘आणसफजाह’ हा णकताब णदला होता. त्यामुळे हैदराबाद संस्थानाची णनजामी राजवट आणसफजाही 
राजवट म्हिून ओळखली जाते. त्याच्यानंतर सहा णनजाम झाले. कमरुद्दीन उफग  पणहला णनजामुल्मुल्क 
याची कारकीदग १७२४ ते १७४८ अिी राणहली. त्याच्यानंतर १७६२ पयंत त्याच्या चार मुलामंध्ये भाडंिे होत 
राणहली. नंतर मीर णनजामअली र्ादीवर आला. त्याने १७६२ ते १८०३ राज्य केले. त्यानंतर णनजाम 
णसकंदरजाह (१८०३-१८२९) नणसरुदौला (१८२९-१८५७) अफजलुद्दौल्ला (१८५७-१८६९) मीर 
महबूबअली (१८६९-१९११), मीर उस्मानअली (१९११-१९४८) हे णनजाम सते्तवर आले. १७२४ ते १९४८ 
अिी २२४ वष े णनजामी सते्तच्या अंमलाखाली हैदराबाद संस्थानातील जनता होती. १९४८ मध्ये मीर 
उस्मानअलीच्या कारणकदीत ही राजवट संपुष्टात आली. 

 
मीर उस्मानअली १९११ मध्ये र्ादीवर आला. सत्ता आणि संपत्ती याचंा प्रचंड लोभ असिाऱ्या या 

णनजामाच्या डोक्यात पुरेसे धमगवडेही णभनलेले होते. अत्यंत धूतग, चािाक्ष, कपटकारस्थानात वाकबर्ार, 
राजकारिाचे सूक्ष्म ज्ञान असिारा हा मािूस होता. भारतातील ६९९ संस्थानापंैकी सवात सामर्थयगवान 
संस्थानाचे आपि अणधपती आहोत याची त्याला सदैव जािीव होती. सते्तवर आल्यापासूनच आपले स्वतंत्र 
राज्य असले पाणहजे ही भावना त्याच्या मनात होती. आपल्या सत्ताकाकें्षच्या पूतीसाठी मीर उस्मानअलीने 
संस्थानामधील मुस्स्लमाचं्या अंध धमगवडेाचा पुरेपूर फायदा करून णेतला. संस्थानातील प्रत्येक मुस्स्लम हा 
राज्यकता आहे. आणि मुस्स्लमेतर जनता िाणसत, रु्लाम आहे अिी भावना मुस्स्लमाचं्या मनात 
रुजणवण्यात त्याने यि णमळणवले. संस्थानातील प्रहदु-मुस्स्लम जनतेच्या आर्थथक सुधारिाकंडे त्याने फारसे 
लक्ष णदले नाही. 
 

हैदराबाद ससं्थानचा णनम्मा भार् तेलंर्िने व्यापला होता. येथील ितेीत जमीनदारी पद्धत प्रबळ 
होती. हजारो एकर जणमनीची मालकी मठूभर जमीनदाराकंडे होती. या ितेीत प्रत्यक्षात राबिारे मात्र 
वठेणबर्ार भणूमहीन होते. मराठवाडा आणि कनाटकात फार मोठे जमीनदार नव्हते. णनजामाने जहाणर्री 
णनमाि केल्या होत्या. या जहाणर्री कमालीच्या बुरसटलेल्या, अन्याय्य, िोषिपद्धतीचा अवलंब करिाऱ्या 
होत्या. जहाणर्रदारी असलेल्या भार्ातील प्रिासनव्यवस्था नाममात्र, जहार्ीरदाराचं्या लहरीप्रमािे चालत 
असे. याणिवाय संस्थानात देिमुखी, देिपाडेंणर्रीची वतनदारी णनजामाने सुरू केली होती. त्यानंा वषासने 
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म्हिून रूसूम, यौणमये, माि, वजीफे, तहरीर, चादंरात अिी बणक्षसे व दाने णमळत. हा लाभधारक वर्ग 
णनजामािी एकणनष्ठ असे. जहार्ीरदार आणि वतनदार हेच णनजामी राजवटीचे आधार होते. 
 

णनजाम राजाही होता आणि मोठा जहार्ीरदारही होता. सवग सरंजामी व्यवस्थेप्रमािे णनजामाच्याही 
जहाणर्री होत्या. संस्थानाच्या एकूि के्षत्रफळापैकी ४२ टके्क के्षत्रफळ सफेखास, पायर्ा, जहार्ीर अिा 
णनरणनराळ्या जहाणर्रींनी व्यापले होते. त्यापैकी सफेखास ही ८१०९ चौरस मलै के्षत्रफळाची जहार्ीर स्वतः 
णनजामाचीच होती. या के्षत्रातील जमीन अत्यंत सुपीक होती. यापासून णनजामाला दरवषी सुमारे एक कोटी 
रु. उत्पन्न णमळे. या णिवाय णनजामाने सरंजामी व्यवस्थेचा भार् असलेली नजरािा पद्धत संस्थानात सुरू 
केली. प्रजेने राजाला भेटण्याच्या वळेी अर्र णविषे प्रसंर्ी भेट द्यावी लारे्. या भेटीचा- नजराण्याचा वापर 
णनजामाने आपल्या उत्पन्नात भर टाकण्यासाठी करून णेतला होता. हे नजरािे सामान्य मािसाप्रमािेच 
जहार्ीरदारानंाही डोईजड असत. 
 

संस्थानातील ८४ टके्क लोकाचं्या उपजीणवकेचे साधन ितेीव्यवसायच होता. बहुतेक ितेी 
कोरडवाहू होती. तेलंर्ि णवभार्ात पािभरती जमीन अणधक प्रमािात होती. कोरडवाहू जणमनीसाठी 
साधारि एकरी १ रु. व पािभरती जणमनीसाठी साधारि एकरी ५ रु. ८ आिे ितेसारा वसूल केला जाई. 
या उत्पन्नातून ग्रामीि णवकासासाठी फारच अल्प रक्कम खचग केली जात असे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर 
सरकारने लेव्ही वसुली सुरू केली. खूषखरेदी आणि सक् तीची खरेदी या नावाखाली ितेकऱ्याकंडून 
धान्यवसुली केली जाई. ितेीच्या उत्पन्नातील बराच मोठा भार् सरकारी अणधकारी जबरदस्तीने 
ितेकऱ्याच्या णरातून काढून नेत. कधी कधी तर ितेकऱ्याच्या कुटंुबाचे पोट भरण्याइतपतही धान्य 
ितेकऱ्याचं्या णरात णिल्लक ठेवले जात नसे. सरकारी अत्याचाराबरोबरच जहार्ीरदार, णनजामाच्या 
आिीवादाने खेड्यापाड्यातं पसरलेले अरब, रोणहले, सावकार याचं्या सावकारी आणि तदनुषंणर्क 
अत्याचारानंाही ितेकऱ्यानंा बळी पडाव े लारे्. थोडक्यात संस्थानी राजवटीत सामान्य ितेकरी 
जुलूमजबरदस्ती, आर्थथक िोषि याचं्या वरवटं्याखाली भरडून णनणत होता. 
 

१९११ मध्ये सते्तवर येताच णनजामाने ससं्थानातील नार्णरकाचं्या प्राथणमक हक्कावंर जुलमी णनबधं 
णालण्यास प्रारंभ केला. नार्णरक हक्क णजतके दडपता येतील तेवढे दडपण्यास सुरुवात केली. १९२१ मध्ये 
णनजामाने फमाने काढून सभा-संमेलने, बैठकी, णमरविुकी यावर णनबंध टाकले. कोितीही सभा 
मंणत्रमंडळाच्या परवानर्ीणिवाय णेता येत नसे. खाजर्ी िाळा, गं्रथालये सुरू करण्यासाठी सरकारची 
परवानर्ी अणनवायग करण्यात आली. या आदेिाचा भरं् करिाऱ्यासंाठी कडक णिके्षची तरतूद करण्यात 
आली होती. 
 

णनजामी राजवटीने केलेल्या मुस्कटदाबीणवरुद्ध जनतेने आवाज उठव ू नये, संस्थानातील 
पणरस्स्थती बाहेर कळू नये याची सरकार पुरेपूर काळजी णेत असे. नव े वृत्तपत्र काढायचे तर सरकारची 
परवानर्ी घ्यावी लारे्. संस्थानाबाहेर प्रकाणित होिाऱ्या ‘केसरी’, ‘मराठा’, ‘ज्ञानप्रकाि’ इ. बऱ्याच 
वृत्तपत्रानंा ससं्थानात बंदी होती. 
 

संस्थानात धार्थमक स्वातंत्र्याबाबत तर आनंदच होता! ससं्थानातील प्रहदू जनतेचे मनोधैयग खचाव े
या दृष्टीने णनजामाने काही उपाय योजले होते. संस्थानात नवी देऊळे बाधंिे, वा जुन्या देऊळाचंी दुरुस्ती 
करिे यानंा बंदी होती. दसरा आणि रामनवमी हे सि मोहरमच्या काळात येत असतील तर हे सि 
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कुठल्याही प्रकारची वादे्य न वाजवता साजरे करावते असा सरकारी हुकूम काढण्यात आला होता. 
मणिदीसमोरून वादे्य वाजवत नेण्यावर बंदी होती. णनजामाच्या जातीय भणूमकेचा कडेलोट म्हिजे 
णनजामाने ‘तबलीर्’ साठी- म्हिजे धमगिुद्धीच्या कायासाठी- संस्थानाच्या अथगसंकल्पात २० लाख रू. ची 
वार्थषक तरतूद केली होती. अथात ही तथाकणथत धमगिुद्धी म्हिजे धमांतरच अपेणक्षत होते. 
 

स्वतःच्या कडव्या मुस्स्लमधार्थजण्या भणूमकेिी सुसरं्त ठरेल असाच आकार णनजामाने 
संस्थानातील णिक्षिव्यवस्थेला णदला होता. प्राथणमक िाळेतील पणहले चार वर्ग वर्ळता वरच्या सवग 
वर्ातील णिक्षिाचे माध्यम उदूग करण्यात आले होते. उदूग णवषयाचे अध्यापन करण्यासाठी ज्याची मातृभाषा 
उदूग आहे असाच णिक्षक िाळेत नेमण्यासाठी िाळावंर सक् ती करण्यात आली होती. उदूगखेरीज अन्य 
माध्यमाचं्या िाळानंा परवानर्ी देण्यात येत नसे. याणिवाय संस्थानातील खेड्यापाड्यातं चालिाऱ्या र्ावठी 
िाळावंर णनबधं णालण्यात आले होते. त्यामुळे खेड्यापाड्यातूंन मातृभाषेत णिक्षि णेिाऱ्या मुलाचं्या संख्येत 
प्रचंड मोठी णट झाली. हाच दृणष्टकोन डोळ्यापंुढे ठेवनू १९१८ मध्ये उदूग माध्यमाचे स्वतंत्र उस्माणनया 
णवद्यापीठ स्थापन करण्यात आले. या णवद्यापीठाचा उदूग माध्यमाचा अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला. 
णवज्ञान आणि सामाणजक िासे्त्र याचें अभ्यासक्रम उदूग भाषेत आिण्यासाठी १४ ऑर्स्ट १९१७ रोजी मोहम्मद 
अब्दुल हक याचं्या अध्यक्षतेखाली भाषातंर णवभार् स्थापन करण्यात आला. प्रयत्नपूवगक पाणरभाणषक उदूग 
िब्द तयार करण्यात आले. या सवग प्रयत्नामंारे् णनजामाचा हेतू िालेय स्तरापासून णवद्यापीठ स्तरापयंत 
मुस्स्लम धमगणिक्षि देऊन कडव्या धमगणनष्ठ, बणुद्धमान तरुिाचंी फळी णनमाि करण्याचा होता. याचा 
पणरिाम म्हिून अल्पावधीतच उस्माणनया णवद्यापीठातून उदूग जाििारे पुरेसे प्रिासक या व्यवस्थेतून 
उदयाला आले. आपि राज्यकते आहोत या अहंर्डाने पछाडलेले मुस्स्लम सुणिणक्षत तरुि संस्थानात 
वरे्वरे्ळ्या हुद्यावंर काम करू लार्ले. णनजामाचा धमांध, सरंजामी णवचारांचा राज्यिकट हाकू लार्ले. या 
तरुिाचं्या अत्याचारी प्रिासनामुळे र्ोरर्रीब जनता त्रस्त होऊ लार्ली. णनजामाची उदूगला प्राधान्य 
देण्याची भणूमका, मुस्स्लमानंा सवाणधक सोयीसवलती देण्याचा दृणष्टकोन यामुळे सामान्यातल्या सामान्य 
मुसलमानाला आपिच राज्यकते आहोत असे वाटू लार्ले आणि संस्थानातील प्रहदू जनतेला हे राज्य परके 
वाटू लार्ले. 
 

िवेटचा णनजाम मीर उस्मानअलीखान याने सते्तवर येताच स्वतंत्र मुस्स्लम राष्ट्राचे स्वप्न प्रत्यक्षात 
आिण्याच्या दृष्टीने योजनाबद्ध पावले टाकण्यास प्रारंभ केला. आपला पूवगज पणहला णनजामुल्मुक मोर्ल 
सते्तपासून वरे्ळा झाला त्या णटनेच्या स्मरिाथग स्वतंत्र हैदराबादचा स्वातंत्र्य णदन साजरा करण्याची प्रथा 
उस्मानअलीने १९२२ पासून सुरू केली. १९२५ मध्ये णनजामाने तेव्हाचे भारताचे व्हॉईसरॉय लॉडग रीडींर् 
यानंा पत्र पाठवनू आपि इतर संस्थानापं्रमािे णिणटिाचें माडंणलक नसून णिणटि राजसते्तप्रमािेच सावगभौम 
सत्ताधीि आहोत असे सूणचत केले. हैदराबाद संस्थान हे स्वतंत्र राष्ट्र आहे या भूणमकेला इंग्रजाचंी मान्यता 
णमळवण्याचा प्रयत्न णनजाम सतत करीत होता हे लक्षात णेतले पाणहजे. लॉडग रीडींर्ने अथातच हा 
युस्क् तवाद मान्य केला नाही. 
 

णिणटि सरकारिी डावपेच खेळत असतानाच दुसरीकडे पुढे-मारे् हैदराबाद संस्थान स्वतंत्र राष्ट्र 
झाल्यास आपली सवगणसद्धता असावी या दृष्टीने णनजाम आपल्या संस्थानाचे णनयोजन करीत होता. त्याने 
आपली स्वतंत्र नािेव्यवस्था, पोस्ट, रेल्व ेणनमाि केले. णिणटि नोकराचं्या I. C. S. च्या तोडीची H. C. S. 
नावाची हैदराबाद सनदी नोकरिाही त्याने णनमाि केली. आतंरराष्ट्रीय स्तरावंर आपल्याला पाप्रठबा 
देिाऱ्या राष्ट्राचंा मतकक्ष त्याने तयार केला होता. मुस्स्लम राष्ट्रामंध्ये खणलफाला असिाऱ्या आदराचे 
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स्थान लक्षात णेऊन णनजामाने इरािच्या राजकन्यानंा आपल्या सूना म्हिनू आिले. ही लननेसुद्धा 
णनजामाच्या राजकीय उणद्दष्टाचंाच भार् होती. 
 

णनजामाने हैदराबाद संस्थान हे स्वतंत्र सावगभौम इस्लाणमक राष्ट्र व्हाव,े या दृष्टीतून मुत्सदीपिाने 
पावले टाकली होती. णनजामाचे हे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरले असते तर काश्मीरसारखा एक ज्वलंत प्रश्न 
स्वतंत्र भारतासाठी कायमची डोकेदुखी झाला असता. 
 

संस्थानातील दडपिाहीणवरुद्ध जनसामान्याचं्या मनात संणषाचे स्फुप्रल्लर् पेटविाऱ्या स्वामी 
रामानंद तीथांनी णनजामाचे स्वतंत्र राष्ट्राचे स्वप्न धुळीस णमळणवले. स्वामीजींच्या नेतृत्वाने आकार 
णेण्यापूवीच संस्थानातील जनतेच्या मनात असंतोषाचा अननी सुप्तावस्थेत धुमसत होता. लोकाचं्या मनात 
हळूहळू प्रणतकाराची भावना णनमाि होत होती. आपल्या हक्काचें जार्ृत होत जािारे भान हळूहळू 
संस्थानातील जनतेला सवगकष संणषाला सन्मुख करीत होते. त्यातूनच जनजार्ृतीच्या चळवळी जन्म णेत 
होत्या. 

 
✿  
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जनजागृतीच्या चळवळी 
 

हैदराबाद संस्थान चोहो बाजंूनी णिणटि मुलखाने वढेलेले होते. त्यामुळे णिणटि मुलखात होिाऱ्या 
राजकीय व सामाणजक णडामोडींचे पणरिाम ससं्थानातही होिे स्वाभाणवक होते. णिणटि मुलखात णनजामी 
संस्थानाच्या तुलनेत थोडे जास्त स्वातंत्र्य होते. तेवढा मोकळेपिा हैदराबाद संस्थानात नव्हता. तरीही 
काही सावगजणनक उपक्रम णझरपत णझरपत हैदराबादेतही येऊन पोहचले. णवसाव्या ितकाच्या प्रारंभीच 
अिा लोकजार्तृीची णचन्हे संस्थानात णदसू लार्ली. खाजर्ी िाळा, वाचनालये, व्यायामिाळा व 
र्िेिोत्सव असे त्याचें स्वरूप होते. 
 

संस्थानात नोकरीणनणमत्त पणिम महाराष्ट्रातील लोक आलेले होते. तसेच ससं्थानातील काही 
समाजधुरीि पणिम महाराष्ट्रातील सामाणजक ससं्था आणि नेते याचं्यािी थोडाफार सबंंध राखून होते. अिा 
अनेक माध्यमातूंन जनजार्तृीचे दळिवळि सुरू होते. संस्थानात राजकीय चळवळींना बंदी असल्यामुळे 
धार्थमक आणि सामाणजक र्ोष्टींना प्रथम प्राधान्य णमळाले. लोकमान्य णटळकानंी सुरू केलेल्या र्िेिोत्सवाचे 
लोि संस्थानात फार लवकर पोहचले. र्िपतीच्या मेळ्यामंाफग त देिभस्क् तपर वातावरि तयार होऊ 
लार्ले. णवद्यार्थयांचे बरेच र्ट त्यात भार् णेत. हे र्िेिोत्सव हैदराबाद िहरात आणि लर्ोलर् औरंर्ाबाद 
येथे सुरू झाले. णटळकाचं्यापासून पे्ररिा णेऊन प्रवचने आणि कथा कीतगनाच्या रूपाने मराठवाड्यात 
स्वदेिीच्या प्रचारसभा झाल्या. र्िेिोत्सवातील मेळे, या मेळ्यात होिारी व्याख्याने याचं्या माध्यमातूंन 
लोकानंा अणभव्यक् तीचे साधन णमळाले. 
 

ससं्थानामध्ये सरकारच्या धोरिामुळे खाजर्ी णिक्षिससं्थाचंी वाढ वरे्ाने होऊ िकली नाही. परंतु 
तरीही हैदराबाद, रु्लबर्ा, औरंर्ाबाद इ. िहरात खाजर्ी णिक्षिसंस्था सुरू झाल्या. १९०७ मध्ये 
हैदराबादेत णववकेवर्थधनी णवद्यालय णनणाले. न्या. रानडे आणि नामदार र्ोखले याचें अनुयायी समजले 
जािारे केिवराव कोरटकर या िाळेचे अध्यक्ष होते. तर लोकमान्य णटळकाचें अनुयायी समजले जािारे 
वामनराव नाईक णचटिीस होते. १९०८ मध्ये रु्लबर्ा येथे णवठ्ठलराव देऊळर्ावकर यानंी नूतन 
णवद्यालयाची स्थापना केली. १९१६ मध्ये औरंर्ाबाद येथे सरस्वती भवुन िाळा णनणाली. १९२१ मध्ये 
उस्मानाबाद णजल्यातील णहप्परर्ा येथे णनवासी माध्यणमक िाळा स्थापन झाली. सरकारी णनबंधाचंी तमा न 
बाळर्ता १९३५ नंतर संस्थानात १५ ते २० खाजर्ी िाळा णनणाल्या. या िाळामंधून णवद्यार्थयांवर 
स्वातंत्र्यपे्रमाचे, राष्ट्रभक् तीचे संस्कार सातत्याने केले जात होते. या िाळामंधून राष्ट्रपे्रमाने पे्रणरत झालेले 
िकेडो तरुि नंतर हैदराबाद स्वातंत्र्यलढ्यात सहभार्ी झाले. 
 

खाजर्ी णिक्षि संस्थांसोबतच संस्थानात वाचनालये स्थापन करण्याकडेही कायगकत्यांनी लक्ष 
पुरवले. परभिी येथे १९०१ मध्ये र्िेि वाचनालय स्थापन करण्यात आले. याच पे्ररिेतून औरंर्ाबादचे 
बलवतं वाचनालय सुरू झाले. अिा वाचनालयातूंन राष्ट्रीय वृत्तीला पे्ररिादायी ठरिारे साणहत्य उपलब्ध 
असे. संस्थानात बंदी असलेले गं्रथ, क्राणंतकारकाचंी चणरते्र तरुिानंा वाचनासाठी उपलब्ध असत. त्यामुळे 
संस्थानाबाहेरील णिणटि मुलखात सुरू झालेल्या स्वातंत्र्य आंदोलनाची, राजकीय णडामोडीची माणहती 
तरुिानंा होत असे. संस्थानातील तरुिाचं्या मनात स्वातंत्र्याची आकाकं्षा णनमाि होण्यासाठी या 
वाचनालयाचंी फार मोठी मदत झाली. 
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संस्थानातील स्वातंत्र्य लढ्यात आखाडे, व्यायामिाळा यानंी फार मोलाची कामणर्री बजावली. या 
कामी प्रथम आयगसमाजाने पुढाकार णेतला. िरीरसवंधगनाबरोबरच समाजरक्षिाचे काम या व्यायाम 
िाळामंधील प्रणिणक्षत तरुिानंी केले. प्रदडी, दसरा, र्िेिोत्सव प्रसंर्ी मुस्स्लमाचें जे हल्ले होत तेव्हा या 
हल्ल्याचंा प्रणतकार व्यायाम िाळेतून प्रणिणक्षत झालेले तरुि स्वयंसेवक करीत असत. या व्यायामिाळा 
संणणटत करण्याचे कायग प्रल्हाद कृष्ट्िाजी र्रूड रु्रुजी यानंी केले. औरंर्ाबादच्या समथग आणि र्िेि 
व्यायामिाळा म्हिजे स्वातंत्र्य आंदोलनासाठी कायगकते तयार करण्याची प्रमुख कें दे्रच होती. या व इतर 
व्यायामिाळािंी संबणंधत असलेले णकत्येक तरुि नंतर हैदराबाद स्वातंत्र्य लढ्यात सहभार्ी झाले. 
 

मराठवाड्यात खाजर्ी वाचनालयांची जिी स्थापना झाली तिीच आंध्रातही तेलर्ू भाणषकानंी 
गं्रथालय चळवळ सुरू केली. १९०६ मध्ये हैदराबाद येथे ‘श्रीकृष्ट्ि देवराय तेलर्ू भाषा णनलयम’ नावाचे 
गं्रथालयं स्थापन करण्यात आले. पढेु माडपाटी हनुमंतराव याचं्या नेतृत्वाखाली तेलंर्िात वाचनालयाचें 
एक मोठे जाळेच णनमाि झाले. 
 

लोकमान्याचं्या णनधनानंतर संस्थानामध्ये णखलाफतची चळवळ व स्वदेिीची चळवळ या चळवळी 
आरे्मारे् येऊन पोहचल्या. णखलापत चळवळीत मुस्स्लम नेतृत्वाला रस असल्याने या चळवळीला पाठबळ 
णमळून ससं्थानात काही काळ प्रहदु-मुस्स्लम ऐक्याचा देखावा णदसू लार्ला. अथात हे णचत्र फार काळ 
णटकले नाही. इंग्रजाचं्या सारं्ण्यानुसार महायुद्धामध्ये तुकग स्थानणवरुद्ध लढिाऱ्या दोस्त राष्ट्रानंा 
णनजामाला आपला पाप्रठबा जाहीर करावा लार्ला. नंतरच्या काळात खाजर्ी िाळा, व्यायाम िाळा, 
वाचनालये या सवांवर बंधने आली. सरकारने त्याचंी वाढ होऊ णदली नाही. खाजर्ी िाळा आणि गं्रथालये 
यानंा मदत देिे तर दूरच राणहले. पि त्यानंा सरकारी अवकृपेचे धनी व्हाव ेलार्ले. 
 

हैदराबाद स्वातंत्र्यलढ्याच्या मुळािी राजकीय, धार्थमक संणषाबरोबरच भाणषक संणषाचाही संदभग 
होता. णनजाम राजवटीने उदूग भाषेला णिक्षिाचे माध्यम म्हिून स्थान देताना, राज्यकारभाराची भाषा म्हिनू 
उदूग ठेवताना तेलर्ू, मराठी, कन्नड भाषाबंद्दल अन्यायाचीच भणूमका स्वीकारली. त्यामुळे या भाषाचंा संकोच 
झाला. याचा पणरिाम म्हिून एरव्ही राजकीयदृष्ट्ट्या णनरुपद्रवी ठरिाऱ्या भाषाणवषयक आणि 
साणहत्यणवषयक चळवळींना राजकीय दृष्ट्ट्या प्रणतणक्रयात्मक व संणषात्मक स्वरूप आले. या चळवळींकडे 
सरकार राजसते्तणवरुद्धच्या कारवाया म्हिून पाहू लार्ले. वाचनालये उणडिे सरकारणवरोधी कारवाई 
ठरली. केवळ वाङ् मय णवकासाच्या उणद्दष्टाने स्थापन होिाऱ्या साणहत्य पणरषदेलाही परवानर्ी नाकारण्यात 
आली. १९१५ च्या आसपास केिवराव कोरटकर आणि वामन नाईक याचं्या पढुाकाराने ‘डेक्कन णलटररी 
असोणसएिन’ची स्थापना करण्यात आली. या संणावर संस्थानाबाहेरून कोित्याही साणहस्त्यकाला 
बोलावण्यात येऊ नये असे बधंन णालण्यात आले. 
 

१९३७ मध्ये णनजाम प्रातंीय मराठी साणहत्य पणरषद कायम होऊन णतचे अणधविेन बाळकृष्ट्ि र्िेि 
खापडे याचं्या अध्यक्षतेखाली हैदराबादला झाले. या समेंलनात णनजामी कचेऱ्यातंील सरकारी कामकाज 
मराठवाड्यात मराठीत कराव ेअसा ठराव करण्यात आला. १९४४ पासून ही साणहत्य संमेलने मराठवाडा 
साणहत्य पणरषद या नावाने होऊ लार्ली. या संमेलनामंधून होिारे ठराव प्राय भाषा व साणहत्य याचं्या 
अणभवृद्धीच्या संदभातच असत. पि सरकारच्या भणूमकेमुळे साणहत्य संस्थाचं्या चळवळींना राजकीय 
संणषाचे स्वरूप आले. साणहत्य आणि भाषा याचं्यासह जेवढे म्हिून जनतेचे मलूभतू हक्क आहेत ते 
णमळणवण्यासाठी उग्र संणषग द्यावा लारे्ल हे वस्तुस्स्थती जनसामान्याचं्या लक्षात येऊ लार्ली होती. 
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हैदराबाद संस्थानात सरकारच्या धमांध दृणष्टकोनामुळे प्रहदंूचे धार्थमक प्रश्न जटील बनले होते. 
उपासना स्वातंत्र्यावर, धार्थमक णमरविुकींवर सरकारी बंधने तर आलीच होती. याणिवाय ‘इते्तहादुल 
मुसलमीन’ प्रहदूचे धमांतर वरे्ाने करीत होते. या सणंटनेला सरकारचा आिीवाद होता. इते्तहादुल 
मुसलमीन या ससं्थेच्या धमांतराच्या चळवळीस आयग समाजाने चोख प्रत्युत्तर णदले. हैदराबाद येथे 
आयगसमाजाची स्थापना १८९२ मध्ये झाली. न्या. केिवराव कोरटकर णकत्येक वष ेआयगसमाजाचे अध्यक्ष 
होते. १९३२ नंतर त्याचें पतु्र णवनायकराव वदेालंकार यानंी आयगसमाजाची धुरा वाणहली. आपली धार्थमक 
कतगव्ये पार पाडण्यात सरकारी कायदे आड येत असतील तर अिा यंत्रिेस णवरोध करण्याचा किखरपिा 
आयगसमाजामुळे लोकातं णनमाि झाला. १९३८ च्या सत्याग्रहात हजारो सत्याग्रही आयगसमाजाने सहभार्ी 
केले. १९३१ मध्ये केवळ तीस िाखा असलेल्या आयगसमाजाच्या १९४१ मध्ये २४१ िाखा ससं्थानात णनमाि 
झाल्या. पढेु स्टेट काँगे्रसचे कायग ज्यानंी केले त्यापकैी अनेक कायगकते १९२५ ते ३५ या दिकात 
आयगसमाजाच्या चळवळीत होते. राजसते्तला आव्हान देऊन लोकिक् ती जार्तृ करण्याच्या कामी 
संस्थानातील आयगसमाजाने प्रसहाचा वाटा उचलला. न्या. केिवराव कोरटकर, श्रीपाद दामोदर 
सातवळेकर, दत्तो अप्पाजी तुळजापूरकर, वामन नाईक इ. व्यक् तींनी सावगजणनक जीवनात जार्तृी 
करण्यासाठी अहर्थनि प्रयत्न केले. 
 

लोकामंध्ये एव्हाना असतंोष धुमसू लार्ला होता. तो बाहेर पडण्यासाठी धडपडत होता. त्याचा 
पणहला आणवष्ट्कार सामाणजक पणरषदेच्या रूपाने झाला. १९१३ मध्ये न्या. बालमुकंुद याचं्या पुढाकाराने 
‘युमणॅनटेणरयन लीर्’ची स्थापना करण्यात आली. या लीर्मध्ये नंतर तेलंर्िातील हणरजन नेते भानयरेड्डी 
वमा सहभार्ी झाले. त्यानंी ‘आणद प्रहदू लीर्’ काढून अस्पृश्योद्धाराचे कायग हाती णेतले. या कामी त्यानंा 
केिवराव कोरटकर व वामन नाईक याचें मोलाचे सहकायग लाभले. याच युमणॅनटेणरयन लीर्मधून पढेु 
सामाणजक सुधारिा पणरषद आकाराला आली. या पणरषदेच्या उभारिीचे श्रये नादेंड णजल्यातील कवाना 
या र्ावचे नार्ोराव देिमुख यानंा जाते. १९३८ पासून या पणरषदेची सहा अणधविेने कवाना णज. नादेंड, 
हदर्ाव णज. नादेंड, नादेंड िहर, हैदराबाद, रु्लबर्ा या र्ावी झाली. या अणधविेनात संस्थानाबाहेरील 
अणहताननी राजवाडे, महषी अण्िासाहेब कवे, सौ. कािीबाई णकलोस्कर इ. थोर व्यक् ती सहभार्ी झाल्या 
होत्या. या पणरषदामंध्ये प्रामुख्याने हंुडाबंदी, मद्यपान णनषेध इ. णवषयावंर ठराव करण्यात आले होते. कन्या 
णवद्यालयाच्या स्थापनेची तसेच मोफत सक् तीच्या प्राथणमक णिक्षिाची मार्िी करिारे ठरावही या 
पणरषदामंधून संमत करण्यात आले. 
 

संस्थानातील खरा र्ाभ्याचा प्रश्न राजकीय स्वरूपाचा होता. जबाबदार राज्य पद्धती हा 
ऐरिीवरचा प्रश्न होता. त्याची मार्िी करिे जनसामान्यानंा णनकडीचे वाटू लार्ले. त्या हेतूने १९२१ मध्ये 
‘हैदराबाद राजकीय सुधारिा पणरषद ही ससं्था स्थापन झाली. याच वषी सरकारने संस्थानात राजकीय 
संणटनावंर बंदी करिारे फमान काढले होते. संस्थानामध्ये या पणरषदेच्या अणधविेनानंा परवानर्ी णमळिे 
िक्यच नव्हते. त्यामुळे या संस्थेची चारही अणधविेने १९२३ ते १९३१ या कालावधीत संस्थानाबाहेर 
काणकनाडा, मंुबई, पुिे आणि अकोला या र्ावी झाली. या अणधविेनाचं्या अध्यक्षपदी अनुक्रमे लोकनायक 
बापूजी अिे, या. मा. काळे, तात्यासाहेब केळकर, बॅ. रामचंद्र नाईक हे होते. अकोला येथील पणरषदेचे 
वैणिष्ट्ट्य असे की, प्रथमतःच जबाबदार राज्यपद्धतीची मार्िी करिारा ठराव या अणधविेनात पास 
करण्यात आला. 
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संस्थानाबाहेर झालेल्या या अणधविेनातील चचांना वृत्तपत्रातं बरेच महत्त्वाचे स्थान णमळत असे. या 
अणधविेनाचं्या णनणमत्ताने णनजामाच्या एकतंत्री राजवटीवर वृत्तपत्रातूंन जाहीर टीका होऊ लार्ली. 
संस्थानी प्रश्नानंा जाहीर वाचा फुटली. या अणधविेनाचं्या णनणमत्ताने सवानाच संस्थानात राज्यव्यापी राष्ट्रीय 
राजकीय संणटनेची र्रज भासू लार्ली. 
 

णिक्षिणवषयक धोरि हे णनजामी राजवटीचे ममगस्थान होते. स्वतंत्र मुस्स्लम राष्ट्राच्या 
स्वप्नपूतीसाठी मीर उस्मानअली ज्या णदिनेे वाटचाल करीत होता त्यात संस्थानातील णिक्षिणवषयक 
धोरि हे महत्त्वाचे हत्यार होते. त्या दृष्टीने ‘दारूल उलूम’ या संस्थेच्या माजी णवद्यार्थयांनी ‘हैदराबाद 
एज्युकेिनल कॉन्फरन्स’ नावाची संस्था स्थापन केली. या पणरषदेवर सवगस्वी सरकारचा ताबा होता. 
उस्माणनया णवद्यापीठाची स्थापना व उदूग माध्यमाचे श्रेय या पणरषदेलाच आहे. पणरषदेचे हे स्वरूप लक्षात 
णेऊन प्रहदू लोक या पणरषदेतून बाहेर पडले. आणि ‘हैदराबाद जनता णिक्षि पणरषद’ नावाची संस्था कायम 
केली. १९२८ मध्ये केिवराव कोरटकर याचं्या अध्यक्षतेखाली या पणरषदेची स्थापना करण्यात आली. 
णिक्षि के्षत्रामध्ये णनजाम सरकारने जे जाचक णनबधं लादून खाजर्ी िाळा, वाचनालये काढिे अिक्य केले 
होते त्या णवरुद्ध लोकमत सणंणटत करावे, उदूग भाषेच्या णिक्षिाची सक् ती रद्द करून मातृभाषेच्या णिक्षिाची 
सोय करावी या उणद्दष्टानंी णिक्षि पणरषदेची स्थापना करण्यात आली होती. या पणरषदेची १९२९ ते १९४४ 
या कालावधीत पाच अणधविेने झाली. 
 

संस्थानातील िकै्षणिक, सामाणजक, सासं्कृणतक प्रश्न सोडणवण्यासाठी तेलंर्ि णवभार्ात आधं्र 
महासभा व कनाटकामध्ये कनाटक पणरषद या संस्था स्थापन झाल्या होत्या. या संस्थाचें स्वरूप प्राय णबर्र 
राजकीय होते. संस्थानातील सामाणजक, िकै्षणिक चळवळींपुरते या संस्थाचें कायगके्षत्र सीणमत होते. 
संस्थानातील बदलत्या पणरस्स्थतीत या ससं्थामंध्ये कायग करिाऱ्या कायगकत्यांना णबर्र राजकीय कायग पुरेसे 
वाटेनासे झाले. या कायगकत्यांना राजकीय स्वातंत्र्याणिवाय सामाणजक, आर्थथक, सासं्कृणतक णवकास 
अिक्यप्राय आहे असे वाटू लार्ले होते. जनतेच्या सावगभौमत्वासाठी उणड लढा देण्याची र्रज वाटत 
होती. 
 

राजधानीतील प्रणतणष्ठत राजकीय नेत्याचें धोरि सरकारला न दुखावता करता येईल णततके 
राजकारि करण्याचे आणि सुधारिा पदरात पाडून णेण्याचे होते. ही मंडळी खाजर्ी बैठकीत जहाल भाषा 
वापरत. पि जाहीरपिे णवनम्र, मवाळ भाषा बोलत. राजसते्तणवरुद्ध जनआंदोलन करण्यासाठी जे धाडस, 
जी प्रहमत लार्ते या रु्िाचंा अभाव या राजकीय नेत्यामंध्ये होता. 
 

अिा प्रकारचे धाडसी, णनग्रही, किखर नेतृत्व संस्थानातील जनतेला स्वामी रामानंद तीथग याचं्या 
रूपाने लाभले आणि ससं्थानातील स्वातंत्र्याचा लढा उभा राणहला. 

 

✿ 
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‘संन्याशाचे पोर!’ 
 

हैदराबाद ससं्थानाच्या मुस्क् तलढ्याचे नेतृत्व करून इणतहास णडणविाऱ्या स्वामी रामानंद तीथग 
याचें पूवाश्रमीचे नाव व्यंकटेि भवानराव खेडर्ीकर! 
 

त्याचंा जन्म कनाटकातील णवजापूर णजल्यातील प्रसदर्ी या र्ावी ३ ऑक्टोबर १९०३ रोजी झाला. 
हे र्ाव संस्थानाबाहेर होते. सरकारी कार्दपत्रातं त्याचें जन्मर्ाव हैदराबाद संस्थानामधील रु्लबर्ा 
णजल्यातील णचनमेल्ली असे नोंदवले रे्ले आहे. याचे कारि असे की, हैदराबाद संस्थानात ससं्थानाबाहेरील 
व्यक् तीस राजकारिात सहभार् णेतल्यास ‘र्ैरमुलकी’ ठरवनू हद्दपार केले जाई. हे संकट टाळण्यासाठी 
स्वामीजींचे जन्मर्ाव णचनमेल्ली असल्याची नोंद णचनमेल्लीच्या जन्ममृत्यू रणजस्टरमध्ये करण्यात आली. 

 
स्वामीजींचे वडील भवानराव खेडर्ीकर हे प्रसदर्ी या र्ावी कानडी प्राथणमक िाळेत बरीच वष े

मुख्याध्यापक होते. स्वामीजींचे प्राथणमक णिक्षि याच र्ावी झाले. स्वामीजी मुळात कन्नड भाणषक. हे णरािे 
हंडी तालुक्यातील प्रसदर्ी या र्ावचे होते. हे र्ाव भीमा नदीच्या काठावर वसलेले आहे. ही नदी महाराष्ट्र- 
कनाटक राज्याच्या दरम्यान सरहद्दीवरून वाहते. त्यामुळे स्वामीजी कानडी भाणषक असले तरी मराठी 
भाषेचा त्यानंा बालपिापासून सराव होता. अर्दी लहानपिापासून कानडी-मराठी या दोन्ही भाषा ते उत्तम 
बोलत. 

 
स्वामीजींचे वडील भवानराव खेडर्ीकर हे प्रपंचात असूनही णवरक् त होते. वदेातं आणि अध्यात्म 

याकडे त्याचंा कल होता. णवरक् ती आणि अनासक् ती त्याचं्या रोमारोमात णभनली होती. िाळेचे कामकाज 
संपल्यावर ते आपल्या णिष्ट्यर्िासंमोर अध्यात्म णववचेन करीत. लहान वयातला व्यंकटेि हे प्रणतपादन 
ऐकत असे. परंतु त्याचा अथग त्याला समजत नसे. ते मधुर आवाजात प्राथगनार्ीत म्हित असत. या र्ीताचंा 
अथग व्यंकटेिला समजिे िक्यच नसे. परंतु या र्ीताचं्या स्वरमाधुयाने तो भारावनू जात असे. वडील 
प्रािायाम करीत असताना र्ाढ ध्यानमनन अवस्थेत असल्याचे दृश्य व्यंकटेिने अनेकवार पाणहले होते. या 
सवग र्ोष्टींचा व्यंकटेिच्या बालमनावर खोल असा संस्कार झाला. या सवांचा पणरिाम म्हिून व्यकंटेिच्या 
बालमनाला साधू-संन्यािी, बैरार्ी, णनजगन नदीकाठ, याचें बालपिापासून णवलक्षि आकषगि वाटू लार्ले. 

 
व्यंकटेिचे वडील भवानराव णवरक् त वृत्तीचे तर होतेच; पि त्यानंा संन्यस्त जीवनाचेही जबरदस्त 

आकषगि होते. एक मुलर्ा आणि दोन मुलींचा जन्म झाल्यानंतर त्यानंी संन्यास णेतला व णर सोडून णनणनू 
रे्ले. त्याचं्या रु्रंूना भवानराव कुटंुबवत्सल प्रापणंचक र्ृहस्थ आहेत असे समजल्यानंतर रु्रंूनी त्यानंा पुन्हा 
र्ृहस्थाश्रम स्वीकारण्यास साणंर्तले. रु्रंूच्या आजे्ञनुसार भवानराव पुन्हा प्रपंचात परतले. प्रपंचात 
परतल्यानंतर भवानरावानंा तंुर्ाबाई, व्यंकटेि, कमलाबाई, भीमराव अिी चार अपत्ये झाली. संन्यास 
णेण्यापूवी भवानरावानंा अण्िाराव, र्ंर्ाबाई, यमुनाबाई अिी तीन अपत्ये झाली होती. संत ज्ञानेश्वर आणि 
त्याचंी भावडें ही जिी संन्यािाची अपत्ये होती त्याचप्रमािे व्यंकटेि आणि त्याची भावडें संन्यािाचीच पोरे 
होती. जन्मापासूनच व्यंकटेिचा जीवनप्रवास रूढ चाकोरीबाहेरचा प्रवास आहे. 
 

आपल्या वडलाचं्या संन्यस्त वृत्तीचा वारसा व्यकंटेिने बालवयातच णेतला. या सदंभातील एक 
णटना लक्षिीय आहे. एक णदवस व्यंकटेि आपल्या वडलासंोबत सीना नदीवर रे्ला. नदीचा प्रवाह 
िातंपिे वाहात होता. त्याचे वडील एका खडकावर बसले. त्यानंी ध्यानस्थ अवस्था धारि केली... 
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णमटलेले डोळे... र्ाढ णनदे्रत आहेत असे वाटण्यासारखे डोळे... णनमनन अवस्था... सवगत्र णनस्तःब्ध 
िातंता... वाहिाऱ्या पाण्याचा आवाज... तोच काय तो िातं वातावरिात ओरखडा ओढल्यासारखा... 
त्यानंी हळूहळू डोळे उणडले. सोबत आिलेली फुले, णबल्वदले हाती णेऊन नदीकडे चालू लार्ले. 
नदीच्या प्रवाहात रु्ढणाभर पाण्यात रे्ले... फुले प्रवाहात सोडली... ते स्वतःिीच मोठमोठ्याने हसत होते. 
त्यानंी व्यंकटेिला जवळ बोलावले. जवळ जाताच त्यानंी णवचारले, “तुला लनन करून घ्यायचे आहे 
काय?” व्यंकटेिने तात्काळ उत्तर णदले, “नाही, कधीच नाही.” वडलानंी पुन्हा णवचारले, “मर् तू जर्ात 
कसा राहिील?” व्यंकटेिने उत्तर णदले, “णरोणर णभक्षा मार्ून सनं्यािासारखा राहीन.” 

 
णनयतीने व्यंकटेिची ही इच्छा भणवष्ट्यात पूिग केली. साधू, संन्यािी, सनं्यस्त जीवन याचें 

व्यंकटेिला लहानपिापासून आकषगि वाटत असले तरी देवपूजा वर्ैरे कमगकाडंात त्याला स्वारस्य नव्हते. 
व्यंकटेिचे कुटंूब वैष्ट्िव िाह्मिापंकैी होते. वैष्ट्िवामंध्ये तप्त मुद्रा णेतली जाते. एकदा सोलापूरला 
उत्तराणदमठाचे मध्वाचायग चातुमासाकरता आले होते. सर्ळ्या कुटंुबीयानंी तप्तमुद्रा णेतल्या. व्यंकटेिने 
मात्र तप्तमुद्रा णेण्यास नकार णदला. 

 
व्यंकटेिचे चुलते रामभाऊ खेडर्ीकर सोलापूर येथे रेल्वते नोकरीस होते. पुढे ते रेल्व ेकामर्ाराचें 

पुढारी म्हिून प्रणसद्धीस आले. त्यानंी व्यंकटेिचे प्राथणमक णिक्षि पूिग झाल्यावर पुढील णिक्षिासाठी 
व्यंकटेिला सोलापूरला आिले. नॉथगकोट हायस्कूल नावाच्या सरकारी िाळेत इंग्रजी दुसरीत व्यंकटेिला 
प्रविे णदला. आणि िाळेला जोडून असलेल्या वसणतर्ृहात त्याला दाखल केले. रामभाऊंची आर्थथक स्स्थती 
फारिी चारं्ली नव्हती. त्यामुळे ते व्यंकटेिला फारिी आर्थथक मदत करू िकत नसत. व्यंकटेिला िाळेत 
नादारी णमळालीच होती. वसणतर्ृहात सवलत णमळावी म्हिून व्यंकटेि तेथे वाढप्याचे काम करी. 

 
नॉथगकोट हायस्कुलात णिकत असतानाच व्यंकटेिची एकनाथ र्ोडबोले नावाच्या वर्गणमत्रािी मतै्री 

झाली. व्यंकटेि आपले अतंरंर् या णमत्राजवळ उणडे करीत असे. व्यंकटेिच्या बालमनात रुजलेल्या 
संन्यस्त वृत्तीचा आणवष्ट्कार लहानपिापासूनच पाप-पुण्याच्या कल्पनेच्या रूपात त्याच्या आचारा-
णवचारातूंन व्यक् त होत होता. आपि मनाने दुबळे आहोत आणि आपल्याकडून पापाचरि णडते अिा 
णवचारानंी या काळात व्यंकटेिच्या मनाला ग्रासून टाकले. आपिाकडून पापाचरि णडू नये याबद्दल तो 
सदैव दक्षता बाळर्त असे. एकनाथसारख्या णमत्रासंोबत राणहल्यास आपिाकडून पापाचरि णडिार नाही 
असे त्याला वाटे आणि असे आचरि आपल्याकडून णडले असे जर वाटले तर त्याची कबुली एकनाथजवळ 
णदल्याणिवाय व्यंकटेिला स्वस्थता लाभत नसे. चहा णपिे, खोटे बोलिे अिा णकरकोळ र्ोष्टीही 
व्यंकटेिच्या दृष्टीने पापाचरिात मोडिाऱ्या होत्या. या बाबतीतील एक णटना उल्लखेनीय आहे. व्यकंटेि 
मणॅरकच्या वर्ात णिकत असतानाची ही णटना आहे. परीक्षा जवळ आल्यामुळे आपल्याजवळ मनर्टी 
णड्याळ असिे अभ्यासाच्या दृष्टीने सोयीचे आहे असे व्यंकटेिला वाटत होते. णड्याळ णवकत णेिे 
पणरस्स्थतीमुळे अिक्य होते. म्हिून त्याने परीके्षपुरते आपल्या णमत्राकडून णड्याळ मार्ून णेतले. पुण्यास 
जाऊन मणॅरकची परीक्षा णदली. दरम्यान सदैव हातात असिाऱ्या णड्याळाबद्दल व्यकंटेिच्या मनात 
अणभलाषा णनमाि झाली आणि हे णड्याळ हरवले असे त्याने णमत्राला खोटेच साणंर्तले. असे सारं्ताना 
एकीकडे आपि पाप करीत आहोत याची बोचिीही मनाला होती. तर णड्याळाचा मोहही अनावर होत 
होता. िवेटी मोहाने णवजय णमळणवला. परंतु नंतर ही चोरी एकनाथसमोरच उणडी पडली. व्यंकटेिच्या 
सारवासारवीने एकनाथचे समाधान झाले नाही. मणॅरकनंतर पुढील णिक्षिासाठी व्यंकटेि अंमळनेरला 
रे्ला. पि या णटनेची बोंच कायम होती. जर्िे असय होऊ लार्ले. मनावरचा ताि वाढू लार्ला. या 
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अवस्थेतच त्याने एकनाथला दीणग पत्र पाठवनू णड्याळ प्रकरि कळवले आणि आपि आपल्या णमत्रािी 
प्रतारिा केल्याबद्दल पिाताप व्यक् त केला आणि “मी पूिग िुद्ध होईन म्हिजे तु्या मतै्रीस लायक ठरेन.” 
अिी भावकू आिा पत्रातून व्यक् त केली. ही णटना णकरकोळ असली तरी व्यंकटेिचा मानणसक प्रवास पाप 
टाळण्याकडे होत होता या बाबीचा ज्याप्रमािे णनदेि करिारी आहे, त्याचप्रमािे व्यंकटेिच्या मानणसक 
प्रवासाची ही णनदिगक णटना आहे. 
 

व्यंकटेि णिकत असताना देिात बऱ्याच महत्त्वाच्या राजकीय णडामोडी णडत होत्या. लोकमान्य 
णटळक मंडालेच्या तुरंुर्ातून सुटले होते. एक णवद्वान, त्यार्ी, किखर, जहाल राष्ट्रनेता म्हिून णटळकाचंी 
प्रणतमा सवगमान्य झाली होती. महाराष्ट्रातील तरुि वर्ग तर णटळकाचं्या व्यस्क् तमत्वाने कमालीचा 
भारावलेला होता. १९१५ मध्ये र्ाधंीजी आणिकेहून परतले होते. त्यानंी अहमदाबादेत सत्याग्रह आश्रमाची 
स्थापना केली होती. जेथे अन्याय होत असेल तेथे धावनू जािारा नेता अिी र्ाधंीजींची देिव्यापी प्रणतमा 
होत होती. या दरम्यान पणहले महायुद्ध पेटले होते. सहस्त्रावधी भारतीय सैणनक णिणटिाचें युद्ध परक्या 
भमूीवर लढत होते. या युद्धाचा खचगही भारतीय जनतेच्या पैिातूंन होत होता. युद्धाच्या प्रयत्नात सवांना 
सहभार्ी करण्याचा णिणटि सरकारचा प्रयत्न होता. 

 
सोलापूरचे इंग्रज कलेक्टर दर आठवड्यास नॉथगकोट िाळेस भेट देत. आणि नकािा लावनू 

त्याच्या आधाराने त्या आठवड्यातील युद्ध आणाडीवरील माणहती णवद्यार्थयांना सारं्त. दोस्त राष्ट्राचें 
चारुं्लपि आणि जमगनाचें क्रौयग णवद्यार्थयांच्या मनावर प्रबबवण्याचा आपल्या भाषिामंधून प्रयत्न करीत 
असत. 

 
नॉथगकोट हायस्कूल सरकारी असल्यामुळे देिपे्रमाचे णनदिगक असिाऱ्या र्ोष्टी करता येत नव्हत्या. 

र्ाधंी टोपी णातलेली णिक्षकानंा आवडत नसे. हा बंदीहुकूम मोडून वर्ात र्ाधंी टोपी णालून बसल्यामुळे 
व्यंकटेि आणि त्याच्या वर्गणमत्रानंा छड्या खाव्या लार्ल्या. या प्रकरिाचा एक पणरिाम असा झाला की, 
सवग णवद्याथी संणणटत झाले. आणि संणणटत णवद्यार्थयांनी युवक मंडळाची स्थापना केली. या मंडळात 
देिभक् ताचंी आणि क्राणंतकारकाचंी चणरते्र अभ्यासली जात. याच दरम्यान असहकाणरतेच्या आंदोलनाला 
प्रणतसाद म्हिनू णवद्यार्थयांनी िाळा सोडण्याचे ठरवले. एक सभा णेऊन हा णनिगय जाहीर करण्याचे ठरले. 
या सभेसाठी न. णच. केळकरानंा आमंणत्रत करण्यात आले. ठरल्याप्रमािे तात्यासाहेब केळकर आले. या 
सभेत तात्यासाहेबाचं्या भाषिानंतर फक् त व्यंकटेिनेच मातृभमूीच्या सेवसेाठी प्रणतज्ञाबद्ध होण्याची िपथ 
णेतली. नंतर इतर उपस्स्थत णवद्याथी िपथ णेतील असे ठरले होते. परंतु उपस्स्थत णवद्यार्थयांनी फक् त 
टाळ्या वाजवल्या. व्यकंटेिने मात्र िपथ आणि प्रणतज्ञा िवेटपयंत पाळली. 
 

एणप्रल १९२० मध्ये सोलापूरला महाराष्ट्र प्राणंतक पणरषद न. णच. केळकर याचं्या अध्यक्षतेखाली 
भरिार होती. या पणरषदेला लोकमान्य णटळक येिार ही बातमी नॉथगकोट हायस्कूलच्या मुलानंा कळाली. 
लोकमान्याचें आकषगि तर सवग मुलानंा होतेच. त्याचें भाषि ऐकण्याचा, त्यानंा प्रत्यक्षात पाहण्याचा दुर्थमळ 
योर् जुळून आला होता. सवग मुलानंी णटळकाचं्या सभेला जाण्याचे ठरवले. पि िाळेचे राजणनष्ठ 
मुख्याध्यापक सी. एन. नाबरानंा मुलानंी या सभेला जािे मंजूर नव्हते. िाळेची वार्थषक परीक्षा सुरू होती. 
वळेापत्रकाप्रमािे सकाळी पेपर होता. मुलानंा सभेला जाता येऊ नये म्हिून मुख्याध्यापकानंी त्या णदविीचा 
णवज्ञान णवषयाचा पेपर जािीवपूवगक दुपारी ठेवला. व्यंकटेि आणि त्याच्या णमत्रानंी चारं्ले येतील तेवढे 
प्रश्न णाईणाईने सोडवनू हॉल सोडला आणि णटळकाचं्या सभेला हजर राणहले. त्याचंा िब्द न िब्द कानात 
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साठवनू णेतला. त्याचें करारी रूप, तेजस्वी व्यस्क् तमत्व डोळ्यातं साठवनू णेताना व्यंकटेिसह सवग णमत्र 
रोमाणंचत झाले. भारावलेल्या मनस्स्थतीत णरी परतले. अथातच दुसऱ्या णदविी णटळकाचं्या सभेला हजर 
राणहल्याचा रु्न्हा केल्याबद्दल सवग णवद्यार्थयांना मुख्याध्यापकाचं्या छड्या खाव्या लार्ल्या. िाळेच्या 
मुख्याध्यापकाचं्या इच्छेणवरुद्ध णटळकाचं्या सभेला हजर राहिे व्यंकटेिच्या दृष्टीने मोठेच धाडस होते. या 
रु्न्यामुळे िाळेची व वसणतर्ृहाची नादारीची सवलत रद्द होण्याचा धोका होता. परंतु हे धाडस त्याने केले. 

 
पि काळाला तरुि णपढीने णटळकाचं्या प्रभावाखाली भारून जाऊन ध्येयधंुद जर्िे जिू मान्यच 

नव्हते. १ ऑर्स्ट १९२० रोजी लोकमान्य णटळकाचें मंुबईच्या सरदार र्ृहात दुःखद णनधन झाले. सारे राष्ट्र 
िोकसार्रात बुडाले. लोकाचं्या झुंडीच्या झुंडी िोकाकूल अवस्थेत सरदार र्ृहाच्याकडे णनणाल्या. या 
णटनेने व्यंकटेिच्या मनावर तीव्र आणात झाला. दिणदिा अधंारून आल्यासारख्या झाल्या. काय कराव े
काही सुचेना. त्याची पावले एकनाथ र्ोडबोलेच्या णराकडे वळली. एकनाथचीही अवस्था व्यंकटेिच्यापेक्षा 
णनराळी नव्हती. दोणानंाही अश्रू आवरेनात. व्यंकटेिने णदवसभर उपवास केला. त्याची पावले णसदे्धश्वराच्या 
मंणदराकडे वळली. स्वामीजींनी आपल्या आठविीत णलणहले आहे: 

 
“मी तळ्याच्या पायऱ्यावंर बसलो. तळ्याचे पािी पायऱ्यापयंत होते. मी खूपखूप रडलो. णकती वळे 

मला आठवत नाही. बाहेरच्या जर्ाचा बहुतेक मला णवसर पडला होता. मी अर्दी िून्यमनस्क बनलो. न 
कोिता णवचार न कोिती जािीव! संध्याकाळ झाली होती. सूयग अस्तास चालला होता. मी एकदम उभा 
राणहलो. दोन्ही हाताचं्या ओंजळीत तळ्याचे पािी णेतले. आणि मावळत्या सूयास अध्यग णदले आणि 
भाणवकपिे स्वतःिीच पुटपटुलों, ‘या क्षिापासून माझे पुढील जीवन मी पूिगपिे मातृभमूीच्या सेवसेाठी 
अपीन. सवगसंर्पणरत्यार् करून आजन्म िम्हचारी राहीन.’ मी अध्यग णदले अन् ध्यानमनन झालो. 

 
तेव्हापासून पुढे जीवन प्रवाह बदलला. आंतणरक जीवनाची ओढ जािव ू लार्ली होती. सारी 

तळमळ िातं झाली. जीवन त्यार्मय आणि सेवामय बनवण्यासाठी जािीवपूवगक करावयाचा प्रयत्न जि ू
त्या क्षिाची वाट पाहत होता.” 
 

व्यंकटेिच्या अतंमगनात होत असलेली ही स्स्थत्यंतरे त्याच्या आयुष्ट्याचा प्रवाह बदलून टाकण्याच्या 
णदिनेे वाटचाल करीत होती. बाहेरच्या राजकीय जीवनात लहान मोठ्या णडामोडी णडत होत्या. 
लोकमान्याचं्या णनधनानंतर महाराष्ट्रात र्ाधंीजींचे नेतृत्व सवगमान्य होऊ लार्ले होते. पूवी लढ्याचे हत्यार 
म्हिून अप्रहसा, सत्याग्रह असे मार्ग कुठल्याच नेत्याने साणंर्तले नव्हते. र्ाधंीजी प्रथमच या र्ोष्टी सारं्त 
होते. हे ऐकून तरुि वर्ग वेर्ाने र्ाधंीजींकडे आकर्थषत होत होता. व्यंकटेिची स्स्थतीही यापेक्षा वरे्ळी 
नव्हती. एकदा र्ाधंीजी सोलापूरमार्े मंुबईस जािार होते. त्याचं्या दिगनासाठी प्रचंड जनसमुदाय रेल्व े
स्टेिनवर लोटला होता. व्यकंटेिही रे्ला. प्रचंड र्दीत कृियष्टीचा व्यंकटेि रेटला जात होता. र्ाडी रेल्व े
स्टेिनात आली. योर्ायोर् असा की, व्यंकटेिच्या समोरच र्ाधंीजींचा डबा थाबंला. अत्यतं कृताथग भावनेने 
व्यंकटेिने र्ाधंीजींच्या पायानंा स्पिग करून त्याचें दिगन णेतले. र्ाधंीजींनी व्यंकटेिचे खादें धरून उठवले. 
प्रहदीत म्हिाले, “देिासाठी काहीतरी करा.” हाच कृि िरीराचा व्यंकटेि पुढे हैदराबादच्या स्वातंत्र्य 
आंदोलनाचा नेता झाला. 
 

र्ाधंीजींच्या असहकाराच्या हाकेला प्रणतसाद म्हिून व्यकंटेिने सरकारी िाळा सोडली. णटळक 
राष्ट्रीय णवद्यापीठातून मणॅरक उत्तीिग झाला. 
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मणॅरकच्या वषात राष्ट्रीय वृत्तीने व्यंकटेिच्या मनावर आणि बदु्धीवर पूिगतया ताबा णमळवला होता. 
मणॅरकची परीक्षा णदल्यानंतर स्थाणनक काँगे्रस नेत्याचं्या मार्गदिगनानुसार सोलापूरजवळच्या 
खेड्यापाड्यातूंन पदयात्रा काढून काँगे्रसचा संदेि जनसामान्यांपयंत पोहचवण्याचे काम व्यंकटेिने सुरू 
केले. परंतु पोणलसाचं्या धमक्यामुंळे आणि नेत्याचं्या आदेिानुसार व्यंकटेिला ही पदयात्रा थाबंवावी 
लार्ली. ही छोटीिी पदयात्रा व्यंकटेिचे राजकारिातले पणहले पाऊल होते! 

 
मणॅरकनंतर पुढे काय हा प्रश्न व्यंकटेि समोर नव्हताच. पदयाते्रच्या काळात खेड्यामंधून भाषिे 

करताना आपल्या तुटपुंज्या वैचाणरक णिदोरीची व्यंकटेिला प्रकषाने जािीव झाली होती. भणवष्ट्यात 
राष्ट्रकायग, समाजकायग करावयाचे असेल तर णवपलु ज्ञान णमळवले पाणहजे, भरपूर णिकले पाणहजे याचे भान 
व्यंकटेिला आले होते आणि णिक्षि घ्यायचे असेल तर आपल्या णठकािच्या राष्ट्रीय वृत्तींचे भरि-पोषि 
करण्याची क्षमता असलेल्या राष्ट्रीय णिक्षि संस्थेतूनच हेही णनणित झाले होते. 

 
खानदेिमधील अंमळनेर येथे काही राष्ट्रीय वृत्तीच्या नेत्यानंी स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय 

महाणवद्यालयात पुढील णिक्षि णेण्यासाठी जाण्याचे व्यंकटेिने णनणित केले. अरं्ातला एकमेव जुना 
सदरा... णखिात चार-पाच आिे... मनात उत्कट राष्ट्रपे्रम इतक्या सामग्रीसह व्यंकटेि अंमळनेरला 
पोहचला. 

 
१९२१ मध्ये व्यंकटेि अंमळनेरच्या राष्ट्रीय णिक्षि ससं्थेत दाखल झाला. या महाणवद्यालयाची 

स्थापनाच र्ाधंीजींच्या चळवळीतून प्रभाणवत झालेल्या णिक्षकानंी केली होती. र्ाधंीजींचे ‘यंर् इंणडया’ 
मधील लेखन व्यंकटेिच्या वाचनात णनयणमतपिे येऊ लार्ले. स्वराज्याची साधना िस्त्राचं्या आधाराने 
करावयाची नसून आत्मबलाने, अप्रहसेने, सत्यावरच्या श्रदे्धने केली पाणहजे हा संस्कार व्यंकटेिच्या मनावर 
झाला. यासाठी सत्याग्रह करू इस्च्छिाऱ्या-स्वराज्याच्या चळवळीत सहभार्ी होऊ इस्च्छिाऱ्या-व्यक् तीच्या 
आंतणरक मानणसक िुद्धतेला फार मोठे महत्त्व होते. ही िुद्धता प्राप्त करून णेण्यासाठी व्यंकटेिची अहोरात्र 
धडपड सुरू झाली. स्वतःचे मानणसक अंतरंर् तपासून ते अणधकाणधक िुद्ध कसे करता येईल याचे प्रयत्न 
व्यंकटेि करू लार्ला. उपवास, प्राथगना, पापणनवदेन या साधनाचं्या सायाने आत्मिुद्धी णमळणवण्याचे 
प्रयत्न सुरू केले. मनःिुद्धीचा मार्ग म्हिून त्याने दैनंणदनी णलणहण्यास प्रारंभ केला. ही दैनंणदनी व्यकंटेिचे 
प्राचायग श्री रु्िे याचं्या वाचनात आली. व्यकंटेिच्या दैनंणदनी णलणहण्यातील प्रामाणिकपिा आणि 
णनरार्सता पाहून व्यंकटेिच्या प्राचायांनी त्याला साणंर्तले, “तू योनय मार्ावर आहेस, प्रयत्न चालू ठेव.” 

 
राष्ट्रीय महाणवद्यालयाचे प्राचायग म्हिून ज. र्. रु्िे काम पाहत होते. नंतरच्या काळात ते 

लोिावळ्याच्या मुस्क् तधामाचे स्वामी कुवलयानंद या नावाने प्रणसद्धीस आले. 
 
रु्ण्याचें व्यस्क् तमत्व कुिावरही प्रभाव पडावा असेच होते. ते िह्माचारी होते. महाणवद्यालयाच्या 

पणरसरातच ते एका झोपडीत राहत. अत्यतं धार्थमक, पे्रमळ, व्यासंर्ी असे र्ृहस्थ होते. प्राचायग रु्ण्याचंा 
सहवासात व्यकंटेिच्या मनात सुप्तावस्थेत असलेली आध्यास्त्मकता आकार णेऊ लार्ली. आपले 
अंतःकरि अणधकाणधक िुद्ध आणि णनमगळ कसे होईल याचा व्यंकटेि अणधकच णवचार करू लार्ला. त्या 
णदिनेे पावले टाकू लार्ला. 
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व्यंकटेिने मानव्यिास्त्र णवद्यािाखेत प्रविे णेतला होता. इथेच त्याने वक् तृत्व आणि लेखनकलेचे 
णकते्त णर्रणवण्यास प्रारंभ केला. महाणवद्यालयाच्या वादणववाद मंडळात त्याने नेपोणलयनच्या चणरत्रावर 
भाषि णदले. एका हस्तणलणखताचेही तो संपादन करीत असे. त्यात ‘वडे्याचें प्रचतन’ नावाने एक सदर तो 
णलणहत असे. या सदरात मुख्यत्व ेआत्मसंिोधनाने व्यक् ती अणधकाणधक िुद्ध किी होऊ िकेल याबद्दलचे 
णववचेन असे. 

 
दररोज पहाटे उठून व्यंकटेि र्ीतेच्या अध्यायाचे पठि करी. याचबरोबर कबीर, तुलसीदास याचंी 

पदे र्ात असे. मोरोपंताचं्या केकावली म्हित असे. सकाळी नऊनंतर महाणवद्यालयाचे वर्ग सुरू होत असत. 
इणतहास, अथगिास्त्र, राजनीणतिास्त्र हे णवषय व्यंकटेिने पदवी परीके्षसाठी णनवडले होते. 

 
व्यंकटेिची िकै्षणिक, आध्यास्त्मक जडि-णडि होत होती त्या काळात १९२१ मध्ये असहकाराची 

चळवळ ऐन भरात आली होती. काळा कायदा म्हिनू कुख्यात असलेल्या आणि इगं्रजानंा दडपिाहीचे 
अणधकार देिाऱ्या रौलट ॲक्टला णवरोध म्हिून भारतीय तरुिानंी सैन्यातून, सरकारी नोकऱ्यातूंन, 
सरकारी िाळा-महाणवद्यालयामंधून बाहेर पडाव ेअसे र्ाधंीजी, नेहरू, वल्लभभाई पटेल इ. पन्नास नेत्यानंी 
पत्रक काढून भारतीय जनतेला आवाहन केले. या आदंोलनाचे तीव्र पडसाद र्ाधंीजींच्या पे्ररिेने सुरू 
झालेल्या अंमळनेरच्या राष्ट्रीय णवद्यालयात उमटिार हे उणडच होते. महाणवद्यालयाच्या बहुसंख्य 
णवद्यार्थयांनी असहकार आंदोलनात उडी णेण्याचे णनणित केले. प्राचायग रु्िे तर काँगे्रसचे सणक्रय कायगकतेच 
होते. काही णिक्षकही या आंदोलनात उतरण्याचा णवचार करीत होते. णिक्षक व णवद्याथी यानंी 
णवचारणवणनमयानंतर असे ठरवले की, एक वषगभर महाणवद्यालय बंद ठेवनू प्रत्यक्ष चळवळीत भार् घ्यावा. या 
साऱ्याचंा पणरिाम असा झाला की, या संस्थेवर सरकारी वक्रदृष्टी वळली. दरम्यान संस्थेच्या संचालक 
मंडळातील नेमस्त मंडळींना राष्ट्रीय णिक्षिाची ही फलणनष्ट्पत्ती रुचली नाही. अिा पणरस्स्थतीत राष्ट्रीय 
णिक्षिाचा प्रयोर् बंद करण्याचा २७ मे १९२३ रोजी णनिगय झाला. 

 
व्यंकटेिला महाराष्ट्र णटळक णवद्यापीठाची वाङ् मय णविारद पदवी णमळणवण्यासाठी अजून एक वषग 

णिकिे भार् होते. म्हिून व्यंकटेिने पुण्याच्या णटळक महाणवद्यालयात प्रविे णेतला. पणु्याचे णटळक 
महाणवद्यालय अनेक बाबतीत णनराळे होते. अंमळनेरच्या वास्तव्यात व्यकंटेिचा आध्यास्त्मक आणि 
मानणसक णाट णडवला रे्ला. तर पणु्याच्या वास्तव्याने व्यंकटेिच्या जीवनाला बौणद्धकतेचे पणरमाि प्राप्त 
करून णदले. 

 
अंमळनेर आणि पुण्याच्या अभ्यासक्रमातही फरक होता. व्यंकटेिचे एकट्याचेच वर्ग णेण्याच्या 

दृष्टीने वळेापत्रक आखण्यात आले होते. न. णच. केळकर, वा. र्ो. आपटे, वा. कृ. भाव,े दत्तोपंत आपटे, 
णचत्राविास्त्री असे एकाहून एक णवद्वान णिक्षक व्यंकटेिला लाभले होते. तासानंा वळेेचे बंधन नसे. वर्ात 
एकटाच णवद्याथी असल्यामुळे व्यंकटेि मोकळेपिाने आपल्या िकंाचें णनरसन करून णेऊ िकत असे. 
व्यंकटेिची बौणद्धक जडिणडि करिारा हा कालखंड होता. महाणवद्यालयाचे समृद्ध गं्रथालय व्यंकटेिला 
सदैव उपलब्ध होते. व्यंकटेि तासन् तास गं्रथालयात वाचन करीत असे. वाचलेल्या गं्रथाचंी णटपिे काढी. 
त्यावर प्रचतन करी, एडमडं बकग , जॉन स्टुअटग णमल, रुसो, हॉब्ज, लॉक अिा णवचारवतंाचें णवणवध 
ज्ञानिाखामंधील गं्रथ त्याच्या वाचनात आले. अभ्यासाव्यणतणरक् त आध्यास्त्मक के्षत्रातील महापुरुषाचंी 
जीवनचणरते्र आणि त्याचें णवचारधन हे व्यंकटेिच्या णविषे आवडीचे णवषय होते. त्याने स्वामी णववकेानंदाचें 
चणरत्र व भाषिाचे खंड मुळातून वाचून काढले. या भाषिामंधील देिणहताची तळमळ व्यंकटेिच्या हृदयाला 
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स्पिूगन रे्ली. पजंाब प्रातंातील रु्जरािवाला णजल्यातील एक सनं्यासी स्वामी रामतीथग याचें चणरत्र 
व्यंकटेिच्या वाचनात आले. सनं्यास म्हिजे णनस्ष्ट्क्रय जर्िे नव्हे; तर णनःस्वाथग वृत्तीने जर्िे हा 
रामतीथांचा णवचार व्यंकटेिला प्रभाणवत करून रे्ला. आस्त्मक उत्कषासाठी उद्योर्, त्यार्, पे्रम, कतगव्य, 
णनभगयता, स्वावलंबन आणि सदाचार ही रामतीथांनी साणंर्तलेली तत्त्व े व्यंकटेिला बालपिापासून 
वाटिाऱ्या संन्यस्त वृत्तीच्या आकषगिाला णनणित प्रयोजन आणि णदिा देिारी ठरली. 
 

१९२५ मध्ये व्यंकटेिने ‘वाङ् मय णविारद’ ही पदवी णमळवली. आणि एम. ए. ला समकक्ष असिारी 
‘वाङ् मय पारंर्त’ पदवी णमळणवण्यासाठी त्याने अभ्यासाला प्रारंभ केला. राजनीणतिास्त्र हा णवषय एम. ए. 
साठी णनवडला. या पदवीसाठी ‘लोकिाहीचा णवकास’ या णवषयावर प्रबंणधका णलहून त्याने वाङ् मय पारंर्त 
ही पदवी प्राप्त केली. 

 
पुण्याच्या वास्तव्यात व्यकंटेिच्या दृष्टीने दोन महत्त्वपूिग णटना णडल्या. र्ाधंीजींच्या दोन वळेा 

भेटी होिे ही एक णटना आणि कामर्ार चळवळींचे जनक ना. म. जोिी याचंा सहाय्यक म्हिून काम 
करण्याची व्यकंटेिला लाभलेली सधंी ही दुसरी महत्त्वपूिग णटना होय. 

 
१९२४ मध्ये राजद्रोहाखाली येरवडा तुरंुर्ात तुरंुर्वास भोर्ताना र्ाधंीजींची प्रकृती णबणडली 

आणि त्यानंा उपचारासाठी पणु्याच्या ससून रुनिालयात दाखल करण्यात आले होते. त्याचं्यावर िस्त्रणक्रया 
करण्यात आली होती. त्याचंी प्रकृती क्षीि झाली होती. त्याचं्या भेटीसाठी काँगे्रस अध्यक्ष मौलाना 
महंमदअली पणु्यात आले होते. त्याचें णवद्यार्थयांसमोर भाषि झाले. या सभेचा अध्यक्ष णवद्याथी संणाचा 
अध्यक्ष या नात्याने व्यंकटेिच होता. या ओळखीमुळे मौलाना महंमद अलींसोबत र्ाधंींना रुनिालयात 
जाऊन भेटण्याची संधी व्यकंटेिला प्राप्त झाली. र्ाधंींजी अिक् त झाले असले तरी आनंदी णदसत होते. 
र्ाधंीजींचे हे दिगन व्यंकटेिला अतीव कृताथगता वाटायला लाविारे होते. 

 
यानंतर ४ सप्टेंबर १९२४ रोजी र्ाधंींजी णटळक णवद्यापीठाच्या पदवीदान समारंभासाठी पुण्यात 

आले होते. त्याचं्या हस्ते णवष्ट्िुिास्त्री णचपळूिकराचं्या पुतळ्याचे अनावरि होिार होते. या सभेला व्यकंटेि 
स्वयंसेवक म्हिून व्यासपीठावरच होता. त्यामुळे त्याला र्ाधंीजींचे भाषि जवळून ऐकण्याची सधंी णमळाली. 
र्ाधंीजी आपल्या भाषिात म्हिाले, “महाराष्ट्राकडे त्यार् आहे. या त्यार्ाला श्रदे्धची जोड हवी.” हे वाक्य 
व्यंकटेिला णवचारप्रवृत्त करिारे होते. याच दरम्यान पुण्यात काहीजि र्ाधंीजी आणि णटळक याचंी तुलना 
करीत होते. हा धार्ा पकडून र्ाधंीजी आपल्या भाषिात पुढे म्हिाले, “लोकमान्य णटळक थोर व्यक् ती 
होती, मी एक नम्र पाईक आहे.” र्ाधंीजी व्यणथत अंतःकरिाने बोलत होते. त्याचं्या डोळ्यातूंन अश्रूंच्या 
धारा वाहत होत्या. सारा श्रोतृसमाजही अश्रू ढाळत होता. व्यंकटेिच्या डोळ्यातूंनही अश्रू वाहत होते. अिा 
भावपूिग मनःस्स्थतीत व्यंकटेिने स्वतःिी पुन्हा एकदा णनिय केला. “मी पथभ्रष्ट होिार नाही. समर्थपत असे 
जीवन जरे्न!” 
 

व्यंकटेिचे णिक्षि संपत आले होते. त्याच्या मनात पुढच्या कामाची णदिा ठरणवण्याचे णवचार णोळत 
होते. याच काळात भारतातील संणणटत मजूर चळवळीचे जनक श्री. ना. म. जोिी यानंी सहाय्यकाची 
णनवड करण्यासाठी वृत्तपत्रात जाणहरात देऊन ‘भाडंवल आणि श्रम’ या णवषयावर णनबंध मार्वले होते. या 
णनबधंाच्या आधारे सहाय्यकाची णनवड होिार होती. व्यकंटेिने पाठवलेला णनबधं णनवडला रे्ला. आणि 
१९२६ मध्ये मंुबईच्या टेक्स्टाईल लेबर युणनयनचा िहर संणटक म्हिून व्यंकटेिची णनयुक् ती झाली. 
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जीवनाच्या अकस्ल्पत वळिानंा व्यंकटेि सामोरे जात होता. वरे्वरे्ळे अनुभव र्ाठीिी बाधंत होता. 
भोवतालचे जर् डोळसपिे पाहत होता. 

 
कामाणनणमत्त व्यकंटेिला कुला, परळ, लालबार् पणरसरात पसरलेल्या कामर्ार वस्तींमध्ये 

वारंवार जाव ेलारे्. झोपडपट्टट्यामंधून अस्वच्छ पणरसरात कसेबसे जीवन व्यतीत करिाऱ्या कामर्ाराचें, 
त्याचं्या मुलाबाळाचें जर्िे पाहून व्यकंटेि व्यणथत होई. णर्रिी मालकाचं्या दृष्टीतून कामर्ार म्हिजे णवकत 
णेण्याची वस्तू आहे. या पणलकडे कामर्ारानंा काही स्थान नाही हे पाहून व्यंकटेिला णवषाद वाटे. ही 
पणरस्स्थती बदलली पाणहजे असेही वाटत असे. या णनणमत्ताने खेडर्ीकराचंा दणलत, िोणषत वर्ािी जवळून 
संबंध येत होता. भाडंवलदाराचं्या िोषिाची णवणवध रूपे त्याच्या पाहण्यात येत होती. 

 
ही कामे करीत असताना व्यकंटेि खेडर्ीकरानंा ना. म. जोिी याचें खाजर्ी सणचव म्हिूनही काम 

कराव े लारे्. जोिी कें द्रीय कायदेमंडळाचे सदस्य होते. १९२७ मध्ये जोिींनी खेडर्ीकरानंा कामर्ार 
णवधेयकासाठी आवश्यक ती माणहती र्ोळा करण्यासाठी आणि मजूर सभेच्या अणधविेनाची तयारी 
करण्यासाठी णदल्लीस बोलावनू णेतले. या काळात खेडर्ीकरानंा णवणधमंडाचे कामकाज जवळून पाहता याव े
या हेतूने जोिींनी ‘ज्ञानप्रकाि’ या वृत्तपत्राचे प्रविेपत्रही णमळवनू णदले. त्यामुळे बातमीदाराच्या कक्षात 
बसून खेडर्ीकरानंा मोतीलाल नेहरू, लाला लजपतराय, अिा थोर नेत्याचंी भाषिे ऐकता आली. 
सासंदीय कायगपद्धतीचे जवळून णनरीक्षि करता आले. जिू खेडर्ीकरानंा सासंदीय कायगपद्धतीचे 
भणवष्ट्यासाठी प्रणिक्षिच णमळत होते. स्वतः खेडर्ीकरानंाही भणवष्ट्यात आपि या सभार्ृहात सदस्य म्हिून 
येऊ असे स्वप्नातही वाटले नसेल. 

 
याच काळात खेडर्ीकरावंर मोठा आणात झाला. मोठ्या दुखण्याने त्यानंा र्ाठले. या आजारातून 

कायमचे अपंर्त्व त्याचं्या वाट्याला आले. णदल्लीत जानेवारी मणहन्यात मोठा अवकाळी पाऊस झाला. 
त्यामुळे अचानकपिे हाडे र्ोठविारी भीषि थंडी पडली. खेडर्ीकरानंी णदल्लीस जाताना पुरेसे कपडे 
सोबत नेले नव्हते. ही थंडी त्यानंा बाधंली. प्रारंभी चालताना त्रास होऊ लार्ला. पाठीच्या कण्यातील 
मज्जातंतूवर थंडीचा पणरिाम झाला. खेडर्ीकर मंुबईस परतले. अधांर्वायूने त्याचंा कमरेखालचा भार् 
लुळा पडला. मंुबईस डॉ. कॉन्रक्टर, पुण्याला वैद्य पु. र्. नानल याचें उपचार णेतले. पि रु्ि येईना. एके 
णदविी तर त्याचंी िुद्ध हरपली. खेडर्ीकरानंा त्याचं्या णमत्रानंी नर्र येथे वैद्यपंचानन रु्िे यांनी स्थापन 
केलेल्या आयुवेद महाणवद्यालयाच्या रुनिालयात हलवले. आठ मणहन्याचं्या प्रदीणग उपचारानंतर 
खेडर्ीकराचं्या प्रकृतीत सुधारिा होऊ लार्ली. काठीच्या आधाराने हळूहळू चालता येऊ लार्ले. 

 
पक्षाणाताचा आजार खेडर्ीकरानंा अंतबाय हादरवनू टाकिार होता. अवणे चोवीस वषांचे वय! 

समोर सारे आयुष्ट्य पसरलेले. उवगणरत आयुष्ट्य लुळ्यापारं्ळ्या अवस्थेत कंठण्याच्या कल्पनेने त्यानंा 
मुळातून हादरवनू टाकले. अिा मनःस्स्थतीतून त्याचं्या णठकािी जात्याच असलेल्या संन्यस्त आणि 
प्रचतनिील वृत्तीने त्यानंा बाहेर काढले. त्याचं्या मनावरचे नैराश्याचे मळभ हळूहळू दूर होऊ लार्ले. 
जर्ण्याबद्दलचा आत्मणवश्वास णनमाि होऊ लार्ला. या मानणसक पणरवतगनाबद्दल त्यानंी आपल्या 
आठविींमध्ये असे णलणहले की, “िरीराने जरी मी पंर् ू झालो होतो तरी आत्माच अणतमोलाचा आहे मी 
जािले होते. िारीणरक दृष्टीने माझी णजतकी हानी झाली, त्या हानीच्या हजारपटीने आस्त्मक दृष्टीने मला 
लाभ झाला. मा्या आजारपिाच्या काळाची स्मृती जेव्हा मनाला स्पिग करून जाते त्यावळेी मा्यावर 
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आजारपिाचा अनुग्रह करून मला प्रखर असे समर्थपत जीवन जर्ण्याची सधंी प्राप्त करून णदल्याबद्दल त्या 
जर्णन्नयंत्याला भस्क् तपूिग अतंःकरिाने मी ितिःप्रमाि करतो.” 
 

ना. म. जोिी याचंी परवानर्ी णेऊन खेडर्ीकर हवाबदलासाठी सोलापूरला आले. खेडर्ीकरांनी 
कामर्ार चळवळीचे काम सोडू नये, सोलापूरला णर्रिी कामर्ार िाखेचे काम कराव े असे जोिी यानंी 
सुचवले. त्या प्रमािे खेडर्ीकर सोलापूरात काम करू लार्ले. मोचे, जनसंपकग , दर्दर् त्याचं्या प्रकृतीला 
झेपेनािी झाली होती. 

 
अिा वळेी एके णदविी खेडर्ीकरांच्या खोलीचा पत्ता िोधत एक र्ृहस्थ णबऱ्हाडी आले. णनजाम 

संस्थानच्या हद्दीत उस्मानाबाद णजल्यातल्या णहप्परर्ा येथील राष्ट्रीय िाळेचे संचालक अनंतराव कुलकिी 
हेच ते र्ृहस्थ होते. त्यानंी णहप्परनयाच्या िाळेचे मुख्याध्यापकपद खेडर्ीकरानंी स्वीकाराव,े अिी णवनंती 
केली. स्वतः खेडर्ीकराचें णिक्षि राष्ट्रीय णिक्षि ससं्थामंधूनच झाले होते. त्यामुळे णहप्परनयाच्या राष्ट्रीय 
णिक्षिाच्या प्रयोर्ात त्यानंा रस वाटिे स्वाभाणवक होते. णिवाय कामर्ार के्षत्रातील कामाची दर्दर्ही 
प्रकृतीला झेपेनािी झाली होती. 

 
णहप्परनयाच्या िाळेची जबाबदारी स्वीकारण्याचे खेडर्ीकरानंी ठरणवले. 
 
१९२९ च्या जून मणहन्यात खेडर्ीकर मुख्याध्यापक म्हिून णहप्परनयाच्या िाळेत रुजू झाले. 
 
२२४ वष ेजुलमी, धमांध राजसत्ता असिाऱ्या णनजामी राजवटीची पाळेमुळे उपटून टाकण्यासाठी 

उग्र जनसंणषग उभारण्याची अपार ताकद सुप्तावस्थेत असिारा कृि, पंर्ू तरुि णनजामी ससं्थानात 
पोहचला होता. 

 
काळाच्या पटलावर सोंर्टे म्हिून णनयतीने खेडर्ीकरानंा णनवडले होते. 
 
भणवष्ट्याच्या इणतहासाची पहाट होऊ णातली होती. 

 

✿ 
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माळरानावरी  फ  बाग 
 

हैदराबाद संस्थानामध्ये णनजामी राजवटीणवरुद्ध लोकक्षोम उसळण्याची जी अनेक कारिे होती 
त्यापैकी णनजाम सरकारचे णिक्षिणवषयक धोरि हे एक महत्त्वपूिग कारि होते. 
 

संस्थानात इयत्ता णतसरीपासूनच उदूग माध्यमातून णिक्षि णदले जाई. खेड्यापाड्यातूंन सरकारची 
मान्यता नसलेल्या र्ावठी िाळा होत्या. या िाळा बहुतेक एक णिक्षकी असत. या िाळामंधून मराठी भाषा, 
र्णित असे एक दोन णवषय णिकवले जात. या िाळामंधून खेड्यापाड्यातंील णवद्यार्थयांची फार मोठ्या 
प्रमािात णिक्षिाची र्रज भार्त असे. परंतु १९२६ मध्ये संस्थान सरकारने एक कायदा करून सरकारच्या 
परवानर्ीणिवाय खाजर्ी िाळा काढता येिार नाहीत, असे जाहीर केले. पणरिामी खेड्यापाड्यातूंन 
चालिाऱ्या र्ावठी िाळा बंद झाल्या. उदूग माध्यमातील सरकारी िाळामंधून णिक्षि णेण्याणिवाय 
संस्थानातील णवद्यार्थयांना पयायच उरला नाही. सरकारी िाळाही मोजक्या होत्या. त्या तालुक्याच्या व 
णजल्याच्या णठकािीच होत्या. या िाळामंध्ये जाऊन णिक्षि णेिे सवगच णवद्यार्थयांना अनेक कारिामुंळे िक्य 
होत नसे. याचा पणरिाम म्हिून ससं्थानात णिक्षि णेिाऱ्या णवद्यार्थयाचे प्रमाि अत्यल्प होते. 
 

सरकारी िाळामंधून सक् तीचे उदूग माध्यम आणि र्ावठी िाळावंरील बंदी याच्यामुळे मातृभाषेतून 
णिक्षि णेण्याची सोयच नाहीिी झाली. सरकारी िाळामंधून मातृभाषेला अत्यंत दुय्यम स्थान णमळाव ेअिा 
प्रकारे णिक्षिक्रमाची रचना केलेली असे. पाठ्यक्रमाची रचना धमांधतेला खतपािी णालिारी अिीच असे. 
िाळेतील वातावरिही णवद्यार्थयांच्या मनावंर णनजामी सते्तची थोरवी प्रबबविारे आणि रु्लामीची भावना 
मनात णनमाि करिारे होते. अर्दी सकाळी िाळा सुरू होई त्या वळेेस ‘ताबद खालीक आलम’ ही 
णनजामाची स्तुती करिारी प्राथगना णवद्यार्थयांना म्हिावी लारे्. अिा प्रकारच्या िकै्षणिक वातावरिात 
णवद्यार्थयांवर कसले ससं्कार होिार? 
 

अिा पणरस्स्थतीतही सरकारी णनबधंानंा, अडथळ्यानंा तोंड देत देत ससं्थानात काही खाजर्ी िाळा 
णनणाल्या. हैदराबादच्या णववके वर्थधनी आणि रु्लबनयाच्या नूतन णवद्यालयानंतर १९१६ मध्ये परभिी येथील 
नूतन णवद्यालय आणि औरंर्ाबाद येथे सरस्वतीभुवन णवद्यालय णनणाले. १९१७ मध्ये औरंर्ाबादेतच िारदा 
मंणदर मुलींची िाळा णनणाली. या णिक्षिसंस्थानंा अथातच कुठल्याही स्वरूपाची सरकारी मदत नव्हती. 
णिक्षकानंा णनयणमत वतेनाची हमी नव्हती. तरी राष्ट्रीय पे्ररिेने भारलेले अनेक तरुि या ससं्थामंधून काम 
करू लार्ले. िाळेतील णवद्यार्थयांवर देिभक् ती, स्वाणभमान, रु्लामणर्रीणवरुद्ध चीड याचें संस्कार करू 
लार्ले. अिाच प्रकारची राष्ट्रीय णनवासी खाजर्ी िाळा १९२१ मध्ये उस्मानाबाद णजल्यातील णहप्परर्ा येथे 
सुरू झाली. 
 

या िाळेचे संस्थापक व्यंकटराव व अनंतराव कुलकिी हे होते. अनंतराव कुलकिी हे पुण्यात 
णिक्षि णेत होते. र्ाधंीजींनी १९२० मध्ये सुरू केलेल्या असहकार चळवळीत त्यानंी णिक्षि सोडून णदले. 
लोकमान्य णटळकाचं्या मृत्यनंूतर असहकार चळवळीचा भार् म्हिून देिभर राष्ट्रीय िाळा १९२१ मध्ये 
स्थापन झाल्या. त्यापैकीच णहप्परर्ा येथील राष्ट्रीय िाळा ही एक होती. 
 

या िाळेचे वैणिष्ट्ट्य असे की, ही णनवासी िाळा होती. त्यामुळे या िाळेचे स्वरूप आश्रम िाळेसारखे 
होते. िाळेतील णवद्याथी रातं्रणदवस णिक्षकाचं्या णनयंत्रिाखाली असत. त्यामुळे अभ्यासाव्यणतणरक् त 
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स्वावलंबन श्रमप्रणतष्ठा याचें णिक्षि णवद्यार्थयांना देिे णिक्षकानंा सहजसुलभ होत असे. णिक्षकही िाळेच्या 
आवारात बाधंलेल्या झोपड्यामंधून राहत असत. या िाळेचे वातावरि एखाद्या रु्रुकुलासारखे होते. 
 

णवद्यार्थयांना पहाटे साडेचार वाजता उठाव ेलारे्. आपल्या अंथरुिाची वळकटी छताला बाधंलेल्या 
णिड्यावंर ठेवावी लारे्. पाच वाजता प्राथगना व व्यायाम होई साडेसातच्या सुमारास अधी भाकरी, दूध, 
कारळ, जवसाची चटिी अिी न्याहरी णमळे. आठ ते साडेअकरा आणि दुपारी तीन ते साडेचार िाळा असे. 
त्यानंतर क्रीडारं्िावर खेळण्यासाठी जािे अणनवायग असे. सायंकाळी सात वाजता जेवि, नंतर सामुदाणयक 
प्राथगना होई. रात्री साडेनऊच्या सुमारास णवद्याथी झोपत. सुट्टीच्या णदविी णवद्याथी िाळेच्या प्रभती व जमीन 
ििेाने सारवीत. णिक्षकही त्यानंा मदत करीत. 

 
णहप्परनयाची िाळा म्हिजे राष्ट्रीय णिक्षि पद्धतीमधील एक नवा प्रयोर् होता. परीके्षच्या दृष्टीने 

अध्ययनाबरोबरच भावी जीवनात णवद्यार्थयांनी स्वावलंबी व्हाव,े नोकरीपेिाच्या मारे् न लार्ता स्वतःचा 
स्वतंत्र व्यवसाय उभा करून स्वाणभमानाने जर्ाव ेया उदे्दिाने काही छोटे छोटे अभ्यासक्रम सुरू केले रे्ले 
होते. सूत कातिे, णविकाम, बुक बायप्रडर्, णिविकाम, िाळेच्या बार्ायतीमधून श्रम करून धान्य णपकविे 
इ. र्ोष्टीचेही णिक्षि णदले जात असे. 

 
िाळेच्या णवद्यार्थयांमध्ये राष्ट्रीय वृत्ती णनमाि व्हावी, देिपे्रम जार्तृ व्हाव ेम्हिून णजतके लक्ष पुरवले 

जाई, णततकेच लक्ष णवद्यार्थयांच्या बलोपासनेकडे णदले जाई. दंडबठैका, सूयगनमस्कार, पोहिे, मलखाबं, 
लाठी काठी, तलवार, पट्टा, जंणबया, भालाफेक, लेझीम, कुस्ती इ.खेळ णवद्यार्थयांना णिकवले जात. 

 
िाळेचे छोटेसे वाचनालय होते. वाचनालयाची व्यवस्था पुढे प्रकािक म्हिून नावारुपास आलेले 

रा. ज. देिमुख पाहत. वाचनालयात नवाकाळ, ज्ञानप्रकाि, णनजाम णवजय, णचत्रमयजर्त, िालापत्रक इ. 
मराठी माणसकासंोबतच मॉडनग णरव्यु, सारखी इंग्रजी णनयतकाणलके येत. 

 
सवग णवद्याथी णिक्षक एकत्रच राहत, झोपत, जेवत, सारखीच कामे करीत. त्यामुळे णवद्यार्थयांमधील 

जातीपाती, स्पृिास्पृश्यभेद, आर्थथक उच्चनीचता णवसरायला लावनू मुलानंा संणभावना, भ्रातृभाव वृप्रद्धर्त 
करण्याचे कायग या िाळेतून आपोआप णडत होते. 

 
या िाळेला लाभलेला णिक्षकवर्गही त्यार्ी आणि ध्येयणनष्ठ असाच होता. अभ्यासू वृत्तीचे आणि 

णवचारवतं णिक्षक के. के. देिपाडें, राष्ट्रीय णवचाराचें पुण्याच्या णटळक महाराष्ट्र णवद्यापीठात णिकलेले र्. 
धों. देिपाडें, पढेु पत्रकार म्हिून लौणकक णमळविारे रॉयवादी ह. रा. महाजनी यानंी या िाळेत णिक्षक 
म्हिून काम केले. पढुील आयुष्ट्यात खेडर्ीकरासंोबत खादं्याला खादंा लावनू मुस्क् तलढ्यात सहभार्ी 
होिारे राणवेंद्रराव णदवाि व बाबूराव कानडे हे दोणे खेडर्ीकर येण्यापूवीच णहप्परनयाच्या िाळेत णिक्षक 
म्हिून काम करीत होते. िाळेत संर्ीत णवभार् होता. िास्त्रीय संर्ीताचे जािकार असलेल्या णनर्डीकर 
बुवाचंी कीतगनेही णहप्परनयात होत. 
 

णहप्परनयाच्या िाळेत वळेोवळेी णवणवध उपक्रम हाती णेतले जात. दर मणहन्याच्या िवेटच्या रणववारी 
काँगे्रसचा णतरंर्ा ध्वज फडकावनू ध्वजवदंन होई. सामुदाणयकपिे राष्ट्रभस्क् तपर र्ीते म्हटली जात. 
िाळेतील पधंरा णमणनटाचंा तास हा महत्त्वाचा उपक्रम होता. या तासात जोसेफ मणॅझनी, डी. व्हॅलेरा या 
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सारख्या देिभक् ताचंी चणरते्र आणि णिवाजी, रािाप्रताप याचं्यासारख्या ऐणतहाणसक महापुरुषाच्या कथा 
साणंर्तल्या जात. कधी ज्ञानेश्वरीतील एखादी ओवी, तुकारामाचा अभरं् मुलानंा समजावनू साणंर्तला जाई. 
हा तास बहुधा अनंतराव कुलकिी णेत. प्रचंड पाठातंर, भावोत्कटता, प्रासाणदक णववचेन िलैी या 
अनंतरावाचं्या रु्िवैणिष्ट्ट्यामुंळे मुले या तासात मंत्रमुनध होत. 

 
संस्थानी सरकार मुळातच खाजर्ी िाळाबंद्दल प्रणतकूल धोरि बाळर्िारे होते. त्यातून 

णहप्परनयाच्या खाजर्ी िाळेत णनजाम सरकारणवरोधी कारवाया चालतात हे लक्षात आल्यावर िाळेतील 
हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी णहप्परनयात एक कायमची पोणलस चौकी बसणवण्यात आली. िाळेस भेट 
देिाऱ्या व्यक्तींवर भेटीपूवी पोणलसानंा सूचना देण्याचे बंधन णालण्यात आले. िाळेला भेट देिाऱ्या 
व्यक् तींची पोणलस चौकीत नोंद केली जाई. 

 
णहप्परनयाच्या िाळेत एक सेवक संण होता. या संणाचे प्रमुख अनंतराव कुलकिी होते. 

अनंतरावावंर स्वामी रामतीथांच्या आध्यास्त्मक णवचाराचंा प्रभाव होता. अनंतराव पद्मासन णालून बसत. 
समोर बसलेल्या पधंरा, वीस णवद्यार्थयांसमोर आध्यास्त्मक णववचेन करीत. अनंतरावाचं्या बहुश्रुततेचा, 
प्रभावी वािीचा उपस्स्थतावंर णवलक्षि प्रभाव पडत असे. सेवक संणाच्या सदस्याचंी उपासना, 
अध्यात्मसाधना सुरू असताना त्या झोपडीत इतरानंा प्रविे करण्यासाठी मज्जाव असे. 

 
या सेवक संणामुळे णहप्परनयाच्या िाळेतील प्रखर राष्ट्रीय वातावरिाला उदात्त आध्यास्त्मक 

वातावरिाची जोड लाभली होती. खेडर्ीकराचं्या अंतःकरिातील राष्ट्रभक् ती आणि अध्यात्मणनष्ठ 
संन्यस्तवृत्तीला पोषक असेच वातावरि णहप्परनयाच्या िाळेत होते. त्यामुळे णहप्परनयाच्या िाळेिी 
खेडर्ीकर बणता बणता एकरूप झाले. 

 
खेडर्ीकरानंी णहप्परनयाचं्या िाळेत उदरणनवाहाचे साधन म्हिून णिक्षकी पेिा पत्करलेला नव्हता, 

तर अत्यंत णवचारपूवगक, आपि अंणर्कारलेल्या राष्ट्रसेवचे्या व्रताचा भार् म्हिून या व्यवसायाची णनवड 
केली होती. णहप्परनयाला रुजू होण्यापूवी त्यानंी स्वतःलाच णवचारले की, आपि स्वतःवर णजतके पे्रम 
करतो णततकेच पे्रम आपल्या णवद्यार्थयांवर करू िकू काय? स्वतःच्या चुकानंा आपि जिी क्षमा करतो 
तिाच दृणष्टकोनातून आपि णवद्यार्थयांच्या चुकानंा क्षमा करू िकू काय? या प्रश्नाचंी उत्तरे होकाराथी 
णमळाल्यानंतरच खेडर्ीकरानंी णहप्परनयाच्या िाळेच्या मुख्याध्यापकपदाची जबाबदारी स्वीकारण्याचे 
णनणित केले. 
 

मुख्याध्यापकपदी रुजू होताना चालकानंी खेडर्ीकरानंा वतेनाच्या अपेके्षबाबत णवचारिा केली. 
खेडर्ीकरानंी उत्तर णदले की, पर्ारी नोकर म्हिून काम करण्याची आपली वृत्ती नाही. सामान्य मािसाचे 
साधे जीवन जर्ण्यासाठी आवश्यक असतील णततके पैसे आपल्याला पुरेत. चालकानंा या उत्तरामुळे अतीव 
समाधान वाटले. कारि खेडर्ीकराचं्या रूपाने त्याचं्या संस्थेच्या उणद्दष्टानंा अनुरूप, त्याचं्या राष्ट्रीय 
वृत्तीच्या ध्येयानंा प्रत्यक्षात साकार करण्याची क्षमता असलेला त्यार्ी, णनस्पृह मुख्याध्यापक लाभला होता. 
चालकानंी असे ठरवले की, दरमहा पन्नास रु. खेडर्ीकराचं्या खात्यात जमा केले जावते. खेडर्ीकरानंी 
आपल्या खात्यातून र्रजेप्रमािे पैसे काढावते. खेडर्ीकराचंी राहण्याची सोय िाळेच्या आवारातच 
बाधंलेल्या झोपडीत होती. िाळेच्या भोजनर्ृहात भोजनाची सोय होती. इतर अवातंर खचग मुळीच नव्हते. 
एका आजारी नातेवाईकाला भेटायला जाताना एकदा खेडर्ीकरानंी काही पसेै खात्यातून काढले. नंतर 
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कधीच आपल्या पर्ारातून पैसे उचलले नाहीत. काही काळानंतर ही सवग रक्कम त्यानंी संस्थेला देऊन 
टाकली. 

 
खेडर्ीकर िाळेचे मुख्याध्यापक झाले तेव्हा िाळेत णवज्ञान णवषय णिकवायला णिक्षकच नव्हते. 

यासाठी खेडर्ीकरानंी पुण्याच्या फनयुगसन महाणवद्यालयातून बी. एस्सी. झालेले आपल्या णमत्राचे बंधू 
रामचंद्र पराजंपे या तरुिाला िाळेत णिक्षक म्हिून बोलावनू णेतले. उत्कट देिभक् ती, प्रभावी, ओजस्वी 
वक् तृत्व, स्वाथाचा णवचारही मनाला स्पिूग न देण्याची वृत्ती या रु्िामुंळे हा भावनाप्रधान णिक्षक 
णवद्यार्थयांमध्ये लवकरच लोकणप्रय झाला. पुढे हैदराबाद मुस्क् तसंग्रामामध्ये खेडर्ीकरासंोबत सहभार्ी 
होऊन मौणलक कामणर्रीही रामचंद्र पराजंपे यानंी बजावली. हेच पराजंपे पुढे मुस्क् तसंग्रामात बाबासाहेब 
पराजंपे या नावाने प्रणसद्ध झाले. 

 
खेडर्ीकर वरच्या वर्ांना इगं्रजी णिकवत. मणॅरकच्या वर्ात चारच मुले होती. सवांचाच इंग्रजी 

णवषय कच्चा असल्याचे खेडर्ीकराचं्या लक्षात आले. आठवी, नववी वर्ांच्या णवद्यार्थयांचीही स्स्थती यापेक्षा 
फारिी णनराळी नव्हती. खेडर्ीकरानंी या णवद्यार्थयांकडे णविषे लक्ष देण्यास सुरुवात केली. इंग्रजी णवषय 
कच्चा असिाऱ्या णवद्यार्थयांचे जादा वर्ग णेण्यास प्रारंभ केला. णनयणमतपिे णवद्यार्थयांचे र्ृहपाठ ते करवनू णेत. 
हळूहळू णवद्यार्थयांना त्याचें णिकविे आवडू लार्ले. 

 
मुख्याध्यापक म्हिनू काम करताना कधीकधी खोडकर णवद्यार्थयांना णिक्षा करण्याचा प्रसंर् 

खेडर्ीकरावंर येत असे. णवद्यार्थयांना णिक्षा देण्यासाठी ते मनोमन नाखूष असत. पि णिस्त लावण्याच्या 
दृष्टीने ते आवश्यकही वाटत असे. एखाद्या णवद्यार्थयांकडून रु्न्हा णडला आहे आणि त्याला णिक्षा देिे 
आवश्यक आहे याची खात्री पटल्यावर आधी ते आपल्या हातावर छड्या मारून णेत. नंतर णवद्यार्थयांना 
छड्या मारत. आपल्या रु्न्यामुंळे रु्रुजी स्वतःला णिक्षा करीत आहेत. या लोकणवलक्षि प्रकाराने णवद्याथी 
मनोमन खजील तर होतच, पि अंतयामी दुःखी होत. रु्रुजी आणि णिष्ट्य दोणाचं्याही डोळ्यातूंन णळाणळा 
अश्रू वाहत. णवद्यार्थयांचे पिातापाने पोळलेले अश्रू खेडर्ीकराचं्या वस्त्रानंा प्रचब करून टाकत. णिक्षा झालेला 
णवद्याथी आणि णिक्षा देिारे रु्रुजी दोणाचं्याही डोळ्यांतून अश्रू वाहत आहेत असा रु्रुणिष्ट्य नात्याचा णदव्य 
आदिग णहप्परनयाच्या पणरसरात आकाराला येत होता. 

 
णहप्परनयाच्या वास्तव्यात खेडर्ीकर णवद्याथीजर्त, िाळेचे दैनंणदन कामकाज यात पुरते बुडून 

चालले होते. त्याचबरोबर ऐणहक जीवनाबद्दल अनासक् तही होत चालले होते. त्याचं्याजवळ एक लहान 
वळकटी आणि खादीचे दोन जाड पोषाख होते. खेडर्ीकरानंी हळूहळू आपल्या र्रजा कमी करण्यास 
प्रारंभ केला. अंथरायला एक आणि पाणंरायला एक अिा णोंर्ड्या वापरण्यास प्रारंभ केला. खादीच्या 
पोषाखामंध्ये णवजारी होत्या. त्या वापरण्याचे खेडर्ीकरानंी सोडून णदले. त्या ऐवजी लंुर्ी वापरण्यास 
सुरुवात केली. चहा कॉफीसारखी पेये वज्यग केली. खेडर्ीकराचं्या मनाची वाटचाल ज्या सनं्यस्त वृत्तीच्या 
णदिनेे होत होती णतचा जिू हा बाय स्तरावरील प्राथणमक आणवष्ट्कार होता. 
 

णदवसभराच्या दर्दर्ीतून मोकळे झाल्यावर खेडर्ीकर सायंकाळी र्ावाबाहेरच्या ओढ्याकाठी 
जाऊन बसत. सभोवताली णहरवी र्दग आमराई. सूयग मावळतीकडे चाललेला. मावळतीच्या सूयाची णकरिे 
झाडावंर पसरत चाललेली... सवगत्र नीरव िातंता. णरट्याकडे परतिाऱ्या पक्ष्याचंा णचवणचवाट आणि 
पंखाचंी फडफड याचं्यामुळेच जो काय होईल तो िातं वातावरिाचा भरं्. अिा वातावरिात आत्मतत्त्वाचा 
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िोध णेण्यात खेडर्ीकर हरवनू जात. णवद्यार्थथदिते म्हित असलेली पदे ते रु्िरु्ित. डोळ्यामंधून अश्रूनीर 
वाहत असत. ते एका वरे्ळ्याच श्रेष्ठ आध्यास्त्मक णवश्वात काही काळ हरवनू जात. 

 
णहप्परनयाच्या िाळेतील णवश्वात सेवक संणाच्या कायगक्रमानंी, भजन प्रवचनानंी भारावनू टाकिारे 

वातावरि णनमाि केले होते. या संणात सवांना मुक् त प्रविे नसे. सेवकसंणाच्या सदस्याचंी संख्या 
साधारिपिे चाळीसपेक्षा जास्त होऊ द्यायची नाही यावर अनंतराव काकाचंा कटाक्ष होता. रामतीथांनी 
देिकायासाठी चाळीस जिाचं्या ‘चहल दरविे’ ची कल्पना माडंली होती. त्याचे हे अनुकरि होते. 

 
दररोज एका झोपडीत सेवक संणाचे भजन प्रवचनादी कायगक्रम होत. अनंतराव काका स्वतःच्या 

अमोण वक् तृत्वाने श्रोत्यानंा मंत्रमुनध करीत. अनेक वळेा समाधी लावत. त्यावळेेस त्याचं्या डोळ्यातूंन अश्र ू
वाहत. सेवक संणातील सदस्याचेंही अश्रू आवरत नसत. भावोत्कट असे वातावरि णनमाि होई. संणातील 
सदस्यानंा दैनंणदनी णलहावी लारे्. आपल्या मनात आलेल्या बऱ्यावाईट णवचाराचंी नोंद या दैनंणदनीत 
करावी लारे्. 

 
खेडर्ीकर णहप्परनयाल्या आल्यानंतर काही सेवकाचं्या दैनंणदन्या त्याचं्या वाचनात आल्या होत्या. 

त्यामुळे सेवक संणाबद्दल एक प्रकारची उत्सुकता त्याचं्या मनात णनमाि झाली. या संणात आपल्याला प्रविे 
णमळावा असे त्यानंा मनोमन वाटू लार्ले. तिी इच्छा प्रर्ट करिारी एक णचठ्ठीही खेडर्ीकरानंी 
अनंतकाकानंा पाठणवली. आणि उत्तराची वाट पाहू लार्ले. उत्तराला णवलंब होऊ लार्ला तसे ते कमालीचे 
अस्वस्थ होऊ लार्ले. सहा मणहने झाले तरी उत्तर येईना. वरे्वरे्ळ्या िकंाकुिकंानंी त्यानंा णेरले. आपि 
सेवक संणात प्रविे देण्याइतके िुद्ध आहोत असे अनंतरावानंा वाटत नाही, या णवचाराने त्यानंा त्रस्त केले. 
या मंडळींना आपल्याबद्दल णवश्वास वाटत नसेल तर हे र्ाव, ही िाळा सोडिे बरे असे खेडर्ीकरानंा वाटू 
लार्ले. िवेटी एकदाचा त्यानंा प्रविे णमळाला. आपल्या अंतःकरिाच्या िुद्धतेच्या प्रयत्नानंा सेवक 
संणातील सायकारी ठरू िकेल असा णवश्वास त्यानंा वाटला. 

 
खेडर्ीकरानंा संणात प्रविे देताना काकानंी एक प्रश्न णवचारला हा प्रश्न खेडर्ीकराचं्या भावी 

जीवनक्रमाबद्दलच णवचारिा करिारा होता, अनंतराव काकानंी णवचारले, परमेश्वरासाठी तू सवगस्वाचा 
त्यार् करायला तयार आहेस का? खेडर्ीकराकंडून होकाराथी उत्तर णमळाल्यानंतर काकानंी पुढे 
णवचारले, तू णभक्षा मार्नू उपजीणवका करू िकिील काय? याही प्रश्नाचे उत्तर होकाराथी होते. 

 
ही णटना खेडर्ीकराचं्या संन्यासाश्रमाच्या प्रविेाची नादंीच ठरली. 
 
१४ जानेवारी १९३० या णदवसापासून त्यानंी णभक्षा मार्ायला सुरुवात केली. बहुतेक वळेा रंर्नाथ 

सायर्ावकर हा णवद्याथी सोबत असे. णमळालेली णभक्षा नृप्रसह मंणदरात प्रकवा मारुती मणंदरात ते सेवन करीत 
असत. 
 

एक उच्च णवद्याणवभणूषत, िाळेच्या मुख्याध्यापकपदी असलेला र्ृहस्थ र्ावात दररोज णरोणरी णभक्षा 
मार्तो ही र्ोष्ट र्ावकऱ्यानंा अभतूपूवग, आियगकारक वाटिे स्वाभाणवक होते. इतकेच नव्हे, तर २२ 
जानेवारी १९३२ रोजी िाळेच्या दिवार्थषक समारंभात कायगक्रमाचे अध्यक्ष आणि हैदराबादचे धणनक धनराज 
णर्रजी यानंी पाच हजार जनसमुदायासमोर बोलताना खेडर्ीकर मुख्याध्यापकाचे काम णनवेतन करून 
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णभक्षा मार्ून आपला णनवाह करतात असा णनदेि करून खेडर्ीकराचं्या त्यार्ी वृत्तीचा र्ौरवपूवगक उल्लखे 
केला. 

 
णभक्षावृत्तीचा स्वीकार केल्यानंतर खेडर्ीकराचं्या मानणसक प्रवृत्तीमध्ये वरे्ाने स्स्थत्यतंरे णडून येत 

होती. संन्यासाश्रमाबद्दल ते र्ंभीरपिे णवचार करू लार्ले होते. णवरक् त जीवनाबद्दल त्यानंा 
बालपिापासूनच आकषगि होते. पि णनरुदे्दि व आळिीपिात आयुष्ट्य णालविे त्यानंा मान्य नव्हते. 
देिसेवचेे कायग पणरपूिगतेने करण्यासाठी संन्यासाश्रम उपकारक ठरेल असे त्यानंा वाटत होते. स्वामी 
णववकेानंद व स्वामी रामतीथग याचंा आदिग समोर होता. स्वतःच्या स्वाथासाठी जीवन व्यतीत करण्याऐवजी 
जो समाज, देि याचं्यासाठी झटतो व णवकारमुक् त व अनासक् त राहतो तो खरा संन्यािी असे खेडर्ीकर 
मानत होते. वदेातंाला णनवृत्तीकडून प्रवृत्तीकडे वळविारे रामतीथग खेडर्ीकरानंा दीपस्तंभासारखे 
मार्गदिगक वाटत होते. णदवसेंणदवस संन्यास णेण्याची इच्छा मनात प्रबळ होत होती. खेडर्ीकरानंी आपली 
ही इच्छा अनंतराव काकाचं्या कानी णातली. अनंतरावांनी संमती णदली. रामतीथांचे पट्टणिष्ट्य 
नारायिस्वामी याचं्या हातून संन्यास घ्यावा असे ठरले. आणि १९३१ च्या मे मणहन्यात नारायिस्वामींची भेट 
णेण्यासाठी खेडर्ीकर लखनौला रे्ले. दोन णदवस नारायिस्वामींसोबत सनं्यासाश्रमाबद्दल चचा केली. 
संन्यासधमाची दीक्षा देण्यासाठी नारायि स्वामींनी णहप्परनयास याव,े अिी णवनंती करून खेडर्ीकर 
णहप्परनयास परतले. 

 
१४ जानेवारी १९३२ रोजी मकर संक्रातीच्या मुहुतावर खेडर्ीकरानंा सनं्यासधमाची दीक्षा देण्याचे 

ठरले. ठरल्याप्रमािे नारायिस्वामी आठ दहा णदवस आधी णहप्परनयास आले. मकरसंक्रातीच्या अर्ोदर 
एक णदवस दीके्षची जार्ा णनणित केली. ओढ्याकाठी औदंुबर वृक्षाखालची जार्ा णनणित करण्यात आली 
होती. 

 
मकरसंक्रातीचा णदवस उजाडला. खेडर्ीकराचें सोलापूर, प्रसदर्ी, जेवरर्ी, र्ािर्ापूर येथील 

नातेवाईक, णवद्याथी, णिक्षक, र्ावकरी ओढ्याकाठी मोठ्या संख्येने जमले. ओढ्याच्या पणलकडे जाऊन 
नारायिस्वामींनी स्वतःचे मंुडि करवनू णेतले. नंतर खेडर्ीकराचें मंुडि करणवले. ओंकाराचा उच्चार 
करून त्यानंी खेडर्ीकराचं्या हाताला धरून ओढ्याच्या पात्रातील डोहात डुबकी मारली. नंतर पाण्यात उभे 
राहून खेडर्ीकरानंा म्हिाले, “आजपासून तू परमेश्वराचा झालास. आता सवग णवश्व तुझे कुटंूब आहे.” 
पाण्याबाहेर आल्यावर नारायिस्वामींनी खेडर्ीकरानंा भर्वी वसे्त्र णदली. 

 
ओढ्याच्या पलीकडच्या काठावर जमलेले खेडर्ीकराचें नातेवाईक हंुदके दाबत होते. सवग 

वातावरि रं्भीर होते. इतके र्दी असूनही णनःस्तब्ध िातंता होती. 
 
भर्वी वसे्त्र पणरधान केलेल्या खेडर्ीकराचें स्वामी रामानंद तीथग असे नामाणभधान नारायिस्वामींनी 

केले. 
 

स्वामी रामानंद तीथग िाळेचे कामकाज पाहताना सभोवतालच्या सामाणजक पणरस्स्थतीचे सूक्ष्म 
अवलोकन करीत होते. हैदराबाद संस्थानातील णनरणनराळ्या भार्ांतून णवद्याथी या संस्थेत णिक्षिासाठी 
आले होते. या णवद्यार्थयांचे पालक िाळेत येत तेव्हा ते स्वामीजींना भेटत. कायगकतेही स्वामीजींना भेटत. या 
लोकािंी बोलताना स्वामीजींना ससं्थानातील पणरस्स्थती कळत होती. हे पालक सरकारी अणधकाऱ्याकंडून 
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होत असलेल्या छळाच्या करूि कहाण्या सारं्त. स्वतःचा धमग, भाषा याचं्यावर सरकारने णातलेल्या 
णनबधंाबद्दल असहाय्यपिे खेद प्रर्ट करीत. सवगसामान्य मािसाच्या वाट्याला लाणजरवािे णजिे आले 
होते. स्वामीजींनी आपल्या आठविीमध्ये णलणहले आहे: “जीवनाची सारी सूते्र जातीय मुस्स्लम 
धमगमंडळाच्या हाती होती. प्रहदू संियास्पदच समजला जाई. वणरष्ठ वर्ातील मुसलमानानंा सवग प्रकारच्या 
सवलती णमळत होत्या. आपला सहधमी सूत्रचालक आहे व आपि राज्यकत्यांच्या जातीचे आहोत, या 
र्ोष्टीचा अज्ञ र्रीब मुसलमानाला मोठा आनंद वाटत असे. स्वतः णचररु्ट प्रचध्या रंु्डाळून राहात असला 
तरी आपल्या जातीचाच एक वर्ग ऐश्वयगसंपन्न आहे, या र्ोष्टीणवषयीच्या आसुरी सुखात तो मनन होता. एखादे 
िेंबडे कारटेही प्रहदूला वडेावनू दाखव ू िके व प्रहदू णस्त्रयाचंा उपमदग करू िकत असे. हे णचत्र पाहून 
स्वामीजी अतंयामी दुःखी, अस्वस्थ होत होते. ससं्थानातील लोकाचें कंुणठत जीवन स्वामीजींची णालमेल 
वाढवत होते. 

 
दरम्यान णहप्परनयाच्या वातावरिात अध्यात्मप्रवितेचा अणतरेक होत होता. सेवकसंणातील 

सदस्याचं्या भस्क् तभावाचे रूपातंर व्यस्क् तपूजेत होत होते. अनेक णिक्षकानंा, संणातील सदस्यानंाही हे 
पचविे अवणड जात होते. बाबासाहेब पराजंपेसारख्या प्रखर बुणद्धवाद्यानंा हा बदल रुचिे िक्यच नव्हते. 
काही जि अध्यात्मप्रवि असले तरी कमगकाडंाचा अणतरेक कसा णातक असू िकतो याची त्यानंा पुरेपूर 
जािीव होती. 

 
अिा पणरस्स्थतीत १९३४ च्या जानेवारी मणहन्यात णहप्परनयात प्लेर्ची साथ आली. मणॅरकचे 

णवद्याथी वर्ळून इतर णवद्यार्थयांची परीक्षा न णेताच त्यानंा सोडून देण्यात आले. मणॅरकच्या मुलानंा 
सोलापूरला नेऊन तेथे अभ्यासक्रम पूिग करण्याचे ठरणवण्यात आले. त्याप्रमािे काही णिक्षक, णवद्याथी 
सोलापूरला रे्ले. सोबत वसणतर्ृहाची व्यवस्था पाहिारे कमगचारी, णिक्षकाचं्या कुटंुबातील मणहला, 
संचालकापंैकी अनंतराव देिमुख सोलापूरला रे्ले. एका वाड्यात सवगजि एकत्रच राहू लार्ले. 

 
याच वास्तव्यात अिा काही णवपरीत र्ोष्टी णडल्या की, परस्परावंरचा णवश्वास संपषु्टात आला. 

णिक्षकाचं्या मनात संस्थाचालकाबंद्दल असिाऱ्या पे्रमाचा लोप झाला. काही णिक्षक िाळा सोडून जाण्याचा 
णवचार करू लार्ले. पि स्वामीजींनी प्रयत्नपूवगक अिा णिक्षकानंा थोपवले. मणहनाभर थाबंून मणॅरकचा 
अभ्यासक्रम पूिग करावा असे स्वामीजींनी णिक्षकानंा सुचवले. त्याचप्रमािे अभ्यासक्रमाची जबाबदारी पार 
पाडल्यानंतर बाबासाहेब पराजंपे, बाबूराव कानडे, राणवने्द्रराव णदवाि, श्री. रं. देिपाडें, र्ं. धो. देिपाडें 
असे बहुतेक महत्त्वाचे सहकारी सोलापूरहून णहप्परर्ा िाळेचा णनरोप णेऊन रे्ले. खरे तर स्वामीजींचेही 
मन णहप्परनयातून उठले होते. संस्था सोडण्याचे णवचार त्याचं्याही मनात णोळत होते. परंतु स्वामीजींवर 
मुख्याध्यापकपदाची जबाबदारी होती. त्यानंी तडकाफडकी िाळा सोडली असती तर िाळाच बंद 
पडण्याचा संभव होता. व्यकंटराव देिमुखानंी णनदान वषगभर तरी स्वामीजींनी संस्थेत राहाव,े अिी र्ळ 
णातली. स्वामीजींनी काही मणहने राहण्याचा णनिगय णेतला. 
 

िाळेचे चैतन्यच लोपले होते. णिक्षकामंध्ये मरर्ळ आली होती. िाळा किीबिी चालली होती. 
िाळेच्या पणरसरातले भजन प्रवचनाचे ध्वनी णवरून रे्ले होते. 
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स्वामीजी प्रत्येक क्षि जिू जड हाताने लोटत होते. कतगव्य म्हिून ते िाळेत णिकवत होते. पि 
त्यात पूवीचा जोम नव्हता. स्वामीजींचे सारे लक्ष आता पुढे कुठले काम हाती घ्याव,े कुठल्या र्ावी जाऊन 
काम कराव ेयाकडे लार्ले होते. 

 
संस्थानात स्वामीजी र्ावोर्ावी णनधीवसुलीसाठी जात. कायगकतेही वरे्वरे्ळ्या णनणमत्ताने 

णहप्परनयाला येत आणि स्वामीजींना भेटत. बोलत. चचा करीत. या चचेतून संस्थानातील दमनयतं्रिेची 
स्वामीजींना प्रकषाने जािीव होत होती. नार्णरक स्वातंत्र्याच्या र्ळचेपीमुळे सवगसामान्याचंी होिारी णुसमट 
दरक्षिी जािवत होती. ही कोंडी फोडण्याचा मार्ग सापडत नव्हता. स्वामीजींना भेटिारे अनेक लोक 
स्वामीजींना सुचवत होते की, त्यानंी संस्थानातील लोकामंध्ये णफरून लोकजार्ृती करावी आणि 
मुस्क् तसंग्रामासाठी लोकानंा संणणटत कराव.े या सूचनाचंा स्वामीजी र्ंभीरपिे णवचार करीत होते. हे कायग 
करायचे असेल तर पूवगतयारीसाठी काही अवधी तर णनणितपिे लार्िार होता. तोपयंत एखाद्या 
णिक्षिसंस्थेचा आधार णेिे आवश्यक होते. त्या दृष्टीने स्वामीजींनी अंबाजोर्ाई येथील योरे्श्वरी िाळेत 
जाण्याचे ठरणवले. या कामी णतथल्या काही णमत्राचें सहकायग लाभेल अिी स्वामीजींना खात्री होती. 

 
णहप्परनयाची िाळा सोडिे स्वामीजींच्या दृष्टीने सोपी र्ोष्ट नव्हती. आयुष्ट्यातील सात वष े

णहप्परनयात व्यतीत केली होती. िाळेतील मुले, र्ावकरी याचं्यािी ऋिानुबंध णनमाि झाले होते. ते 
सहजासहजी तुटिे कठीि होते... र्ावाबाहेरच्या ओढ्यातील पाण्याचा खळखळाट... र्दग आमराई या 
साऱ्यािंी भावबधं जुळले होते. नदी काठच्या औदंुबराने स्वामीजींचा जीवनप्रवाह बदलला होता. हे सारे 
मारे् ठेवनू णनणिे कष्टप्रद होते. 

 
-स्वामीजींचा णहप्परर्ा सोडण्याचा णदवस णनणित झाला. लोक णहप्परर्ा सोडू नये म्हिून र्ळ 

णालण्याची िक्यता होती. हे सारे टाळिे आवश्यक होते. 
 
भल्या पहाटे स्वामीजी उठले. सोबत णेण्याजोरे् काही नव्हतेच. त्यानंी आपले कमंडलू आणि 

णभक्षापात्र उचलले. आणि अंबाजोर्ाईची वाट धरली. 
 

✿ 
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छोटा, पि पे्ररक हवजय! 
 

पूवापार काळापासून अंबाजोर्ाई िहराला मराठवाड्याचे पुिे म्हिून संबोधले जाते. मध्यमवर्ीय 
संस्कृतीचा ठसा असलेले िातं असे बीड णजल्यातील र्ाव. रणसक, णिक्षिपे्रमी, नव्या सामाणजक, राजकीय 
णवचारप्रिालींचे स्वार्त करिारे र्ावकरी असे या र्ावाचे स्वरूप होते. णववकेप्रसधुकते मुकंुदराज, णवपलु 
काव्यरचनेने सवगज्ञात असलेले दासोपंत येथेच होऊन रे्ले. या र्ावाचे मूळ नाव र्ावातील योरे्श्वरी 
देवीवरून जोर्ाईचे अंबे प्रकवा अंबेजोर्ाई असे रूढ होते. मुस्स्लम राजवटीत हे नाव बदलून मोमीनाबाद 
असे करण्यात आले. स्वातंत्र्योत्तर काळात त्या र्ावाचे नाव पूवगवत अंबाजोर्ाई करण्यात आले. 
 

१९१८ मध्ये अंबाजोर्ाईत योरे्श्वरी नूतन णवद्यालय नावाची प्राथणमक िाळा स्थापन करण्यात आली 
होती. ही िाळा नारायिराव जोिी, केिवराव कुडूगकर, कृष्ट्िराव चौसाळकर याचं्या अथक पणरश्रमामंधून 
उभी राणहली. जोिी आणि कुडूगकर िाळेत अध्यापनाचे काम करीत. खाजर्ी णिक्षिसंस्थावंर णनबधं 
णालण्याच्या दृष्टीने णनजाम सरकारने १५ खुदाद १३३५ फसली (इ. स. १९२६) मध्ये नवा आदेि जारी 
केला. या आदेिाचा फटका योरे्श्वरी णिक्षि संस्थेलाही बसला. आर्थथक अडचिींना तोंड देत देत 
किाबिा चालिाऱ्या िाळेत पटावरील णवद्याथीसखं्या जेमतेम पंचवीस होती. काही वर्ग बंद पडले होते. 

 
माचग १९३५ मध्ये स्वामीजी अबंाजोर्ाईस आले. योरे्श्वरी देवळाच्या आवारात त्यानंी मुक्काम ठेवला. 

नवी िाळा सुरू करण्याच्या दृष्टीने स्वामीजी प्रयत्नानंा लार्ले. प्रमुख नार्णरकाचं्या, पालकाचं्या भेटी णेऊन 
णवचारणवणनमयाला प्रारंभ केला. परंतु नवी खाजर्ी िाळा काढण्यासाठी सरकार परवानर्ी देईल अिी 
िक्यता नव्हती. णवनापरवानर्ी िाळा सुरू करिे कायदाभरं् ठरिार होता. या पणरस्स्थतीतून मार्ग 
काढण्यासाठी स्वामीजी हैदराबादेस रे्ले. तेथे अनेक पुढाऱ्याचं्या भेटी णेतल्या. परंतु त्यातून काहीच 
णनष्ट्पन्न झाले नाही. ते वामनराव नाईक यानंा भेटले. वामनराव नाईक हे हैदराबाद संस्थानातील सवग 
सावगजणनक व सामाणजक चळवळींमध्ये अगे्रसर असिारे कायगकते होते. त्यानंी स्वामीजींिी चचा करून 
योरे्श्वरी नूतन णवद्यालयाचे पुनरुज्जीवन कराव ेआणि णतचे हायस्कूलमध्ये रूपातंर कराव ेअिी सूचना केली. 
सरकारी आदेिानुसार नवी िाळा काढण्याला परवानर्ी नव्हती. आधीच सुरू असलेल्या िाळेच्या वर्ांचा 
णवस्तार करिे कायदेभरं्ात मोडिारे नव्हते. जर सरकारने या कृतीला कायदेभरं् मानून स्वामीजींवर काही 
कारवाई केलीच; तर आपि स्वामीजींच्या बाजूने लढू असे अश्वासन नाईकानंी स्वामीजींना णदले. 

 
स्वामीजी हैदराबादहून अबंाजोर्ाईस परतले. स्वामीजी, अबंाजोर्ाईच्या योरे्श्वरी संस्थेचे 

नारायिराव जोिी, बाबासाहेब पराजंपे इ. कायगकते णरोणर णफरून पालकानंा भेटू लार्ले. आपल्या 
मुलानंा योरे्श्वरी णिक्षि संस्थेत प्रविे द्यावा अिी णवनंती हे सवग कायगकते पालकानंा करीत. पालकानंी मुले 
आमच्या स्वाधीन करावीत. आम्ही मुलानंा उज्ज्वल भणवतव्याची हमी देतो, असे पालकानंा आश्वासन देत. 
रामायिाच्या काळात वणसष्ठानंी असुराच्या णनदालनासाठी आणि आश्रमाच्या रक्षिासाठी अयोध्यापती 
दिरथाकडे सैन्य, धनसपंत्ती याचंी मार्िी न करता दूरदिीपिाने त्याची मुले माणर्तली होती. त्यानंतर 
णकतीतरी काळ लोटल्यावर देिातील युवािक् ती जार्तृ झाली तर असत्याचे पाणरपत्य होईल व सत्याचे 
रक्षि होईल याच दूरदिी णवश्वासाने स्वामीजी आणि त्याचें सहकारी अंबाजोर्ाईला णरोणरी जाऊन 
पालकानंा त्याचंी मुले मार्त होते. वातावरिात भीती होती. णनजामी सरकारची दडपिे येण्याचे भय होते. 
पि त्यावर मात करण्याचे धैयगही जनतेत णनमाि होत होते. हळूहळू णवद्याथी िाळेत प्रविे णेत होते. पाहता 
पाहता णवद्यार्थथसंख्या िभंरापयंत रे्ली. 
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त्या वळेच्या पणरस्स्थतीमध्ये मुलानंा खाजर्ी िाळेत प्रविे देिे ही साधीसुधी बाब नव्हती. जे पालक 
सरकारी नोकऱ्यामंध्ये असत त्याचं्यावर संस्थानाच्या सरकारचा रोष होण्याची भीती होतीच. सरकारी 
नोकऱ्यामंधील नार्णरकानंी आपल्या मुलानंा खाजर्ी िाळामंधून प्रविे देऊच नये, जर प्रविे णदलाच असेल 
तर अिा मुलाचें दाखले काढून पुन्हा सरकारी िाळामंधून प्रविे घ्यावा असे दडपि अप्रत्यक्षपिे 
सरकारकडून नार्णरकावंर आिले जाई. 

 
र्ावातच सातव्या इयते्तपयंत सरकारी िाळा होती. नार्णरकानंी वारंवार णवनंती करूनही सरकार 

आठवीचा वर्ग सुरू करीत नव्हते. योरे्श्वरी णवद्यालयात वर्ांचा णवस्तार होऊ लार्ला तेव्हा त्याला िह 
देण्यासाठी सरकारी िाळेत आठवा वर्ग सुरू करण्यात आला. आणि पालकावंर त्यानंी आपली मुले 
सरकारी िाळेत दाखल करावीत यासाठी दडपिे आिण्यात येऊ लार्ली. 

 
५ मे १९३५ रोजी अक्षय्यतृतीयेच्या णदविी िाळेच्या पुरुज् जीवनाचा आणि आठव्या वर्ाचा िुभारंभ 

करण्यात आला. पणहल्या णदविी ८६ णवद्यार्थयांनी प्रविे णेतला. वषाखेरीस २७५ वर रे्ली. १९३६ च्या जुलै 
मणहन्यात नववीचा वर्ग उणडण्यात आला. णवद्यार्थथसंख्या पाचिवेर रे्ली. बाबूराव कानडे, श्री. रं. देिपाडें, 
अ. भा. भोसले आदी णिक्षक स्वामीजींसोबत अध्यापनाचे काम करू लार्ले. नंतर स्वामीजींचे णहप्परर्ा 
िाळेतील णवद्याथी रंर्नाथ सायर्ावकर, स्वामीजींचे बंधू भीमराव ऊफग  बेथुजी रु्रुजी णिक्षक म्हिून रुजू 
झाले. 

 
िाळेत अध्यापन करिाऱ्या णिक्षकाचं्या उदरणनवाहासाठी अंबाजोर्ाईच्या र्ावकऱ्यानंी दरमहा 

िभंर रू. जमा करून देण्याचे कबलू केले होते. या रकमेत सवग णिक्षकाचंा चणरताथग भार्वावयाचा होता. 
पणहले काही णदवस स्वामीजींनी संन्यासधमानुसार णभक्षा माणर्तली. पि वळेेचा होिारा अपव्यय लक्षात 
णेऊन णभक्षा मार्िे थाबंवले. पुढे णवद्यार्थयांसाठी चालणवल्या जािाऱ्या भोजनर्ृहातून नाटेकर स्वामीजींना 
डबा पाठवत. बरेच णिक्षक याच भोजनर्ृहात जेवत असत. बाबासाहेब पराजंपे काही णदवस डॉ. देिपाडें 
याचं्या णरी राणहले. नंतर बाहेरर्ावाहून णिक्षिासाठी आलेल्या णवद्यार्थयांच्या खोलीत राहू लार्ले. कमीत 
कमी र्रजा ठेवनू िाळेसाठी पणरश्रम करण्याची वृत्ती, णनस्पृहता, कमालीचा स्वाथगत्यार्, उत्कट राष्ट्रभक् ती 
अिा रु्िवैणिष्ट्ट्यामुंळे स्वामीजींसह िाळेतील णिक्षकवर्ाबद्दल नार्णरकाचं्या मनात आदराची भावना 
णनमाि झाली. 

 
योरे्श्वरी नूतन णवद्यालय णिक्षिसंस्था चालवताना स्वामीजी, त्याचें सहकारी, सचंालक याचं्या 

सामोरचे उणद्दष्ट स्पष्ट होते. या उणद्दष्टाला अनुरूप असे वातावरि िाळेत णनमाि व्हाव ेयाबद्दल सवगजि दक्ष 
होते. िाळेत प्रथमदिगनी ‘तेन त्यक् ते न भुजंीथा;’ हे संस्थेचे िीदवाक्य ठळक अक्षरात लावलेले होते. 
बाजूलाच स्वातंत्र्यवीर सावरकर याचंी ‘धन्य होय ती विंलता, णनविं णजचा राष्ट्राकणरता’ ही काव्यपंक् ती 
ठसठिीत अक्षरामंध्ये लावण्यात आली होती. िाळेत सकाळी प्राथगनेत साने रु्रूजींचे ‘णप्रय भारत भ,ू सेवा 
सतत करून जाईन सुखाने मरून’ हे र्ीत णवद्याथी सामूणहकपिे म्हित. सायंकाळी वसणतर्ृहात ‘त्वा 
अमेणरका सुखणवली स्वातंत्र्ये, आम्हालाच का पारतंत्र्य पंणजरी कोंणडले राम’ हे रामाचा धावा करिारे पद 
म्हटले जाई. सवग वातावरि राष्ट्रभक् तीने भारावलेले होते. णवद्यार्थयांच्या कोवळ्या संस्कारक्षम मनावंर 
देिभक् तीचे ससं्कार करिारे होते. णिक्षक-णवद्याथी सारेच चैतन्याने रसरसून रे्ले होते. 
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िाळेत देिभक् ताचं्या, महापरुुषाचं्या जयतं्या-पुण्यणतर्थया याचें कायगक्रम आवजूगन णेतले जात. या 
कायगक्रमामंध्ये स्वामीजी, बाबासाहेब याचंी भाषिे तर नेहमीच होत. अधूनमधून बाहेरर्ावाहून एखादा 
पाहुिा आला तर त्याचेही व्याख्यान होई. 

 
योरे्श्वरी नूतन णवद्यालयात सुरू असलेल्या सरकारणवरोधी कारवाया संस्थानी सरकारच्या 

नजरेतून सुटिे िक्यच नव्हते. स्वामीजी आणि त्याचें सहकारी याचं्या उपक्रमाचें स्वरूपही छपवाछपवी 
करिारे नव्हते. िाळेत एकदा प्राथगनेनंतर बोलताना स्वामीजींनी असे उद् र्ार काढले की, “चार मािसाचंी 
उपजीणवका चालावी या सामान्य लोभाने मी संस्थासचंलन केलेले नाही. आत्मबणलदानात अनंत पुनीतता 
असते. म्हिून राष्ट्राच्या स्वातंत्र्य यज्ञात तरुिानंी सणमधा व्हाव ेव आपला हणवभार् अपगि करावा. हे श्रेष्ठ 
कायग करीत असताना संस्था जर्ली काय, मेली काय, माझी संस्था णदव्यमरि मरण्यासाठी जन्माला आली 
आहे.” 

 
एका णिक्षिससं्थेच्या प्रमुखाने आपल्या णिक्षि संस्थेचा जाहीरपिे माडंलेला हा जिू जाहीरनामा 

होता. हा जाहीरनामा सरंजामी वृत्तीच्या सरकारला सहन होिे कदाणप िक्य नव्हते. 
 
णवद्यालयाच्या नव्या वर्ांना मान्यता देण्याचे अजग संस्थान सरकारकडे पडून होते. परवानर्ी 

देण्यासाठी सरकार टाळाटाळ करू लार्ले. मान्यतेआभावी ही िाळा बंद पडली तर सरकारला हवचे होते. 
पुनरुज्जीवनापूवी कायगरत असलेल्या िाळेला फक् त प्राथणमक णवभार्ासाठी मान्यता होती. मे १९३६ मध्ये 
सरकारने योरे्श्वरी नूतन णवद्यालयाला पत्राने कळणवले की, आठव्या वर्ाच्या रु्िपणत्रका 
णिक्षिाणधकाऱ्याकडे पाठवाव्यात आणि त्याचं्या अणभप्रायाप्रमािेच मुलानंा वरच्या वर्ात प्रविे द्यावा. नंतर 
सरकारने िाळेला कळवले की, तुमच्या आठव्या वर्ाला सरकारची मान्यता नाही. त्यामुळे णवद्यार्थयांच्या 
रु्िपणत्रका पाठवण्याची र्रज नाही. सरकारने असाही आके्षप णेतला की, तुमची प्राथणमक िाळा आहे. 
आणि प्राथणमक िाळेला आठवीचा वर्ग जोडण्याची मान्यता देता येिार नाही. सातवी पयंतच्या वर्ांना दुसरे 
िकै्षणिक वषग सपंता संपता मान्यता देण्यात आली. तरीही आठव्या वर्ाला आणि नव्याने सुरू होिाऱ्या 
नववीच्या वर्ांना सरकारने मान्यता णदली नव्हती. मान्यतेअभावी आठवी, नववी वर्ातील मुलाचें भणवतव्य 
धोक्यात येण्याची िक्यता होती. संस्थेचे णचटिीस नारायिराव जोिी वरचेवर सरकारी अणधकाऱ्यानंा भेटत 
होते. स्वामीजी, नारायिराव हैदराबादच्या फेऱ्या करून मान्यता णमळवण्याचा प्रयत्न करीत होते. 
कािीनाथराव वैद्य वर्ैरेंच्या मदतीने अणधकाऱ्याचं्या भेटी णेत होते. अजग, णवनंत्या सुरूच होत्या. िवेटी मंुबई 
भेटीवर आलेल्या हैदराबादचे पंतप्रधान अकबर हैदरींची भेट स्वामीजींनी णेतली. त्यानंतर मान्यतेचे 
प्रकरि मार्ी लार्ले. १९३७ च्या नोव्हेंबर मणहन्यात णिक्षि खात्याचे णविषे तपासिी अणधकारी सैय्यद 
अकबर अली अबंाजोर्ाईस आले. प्रत्येक णवद्यार्थयाची वर्ावर्ात जाऊन परीक्षा णेतली. आणि िवेटी १९३७ 
च्या णडसेंबर मणहन्यात सरकारने एक पत्र पाठवनू हायस्कूल णवभार्ाला मान्यता णदल्याचे कळवले. 
अणनणितता संपली. णवद्यार्थयांचे संभवनीय नुकसान टळले. 
 

िाळेच्या वर्ांना सरकारची परवानर्ी णमळविे हा प्रश्न णततका मोठा नव्हता. पि जुलमी 
राजवटीचे दमनतंत्र णवरूद्ध स्वातंत्र्याचे रिप्रिर् फंुकण्यासाठी तरूि देिभक् त णडव ू पाहिारी राष्ट्रीय 
णिक्षिसंस्था असे या संणषाचे स्वरूप होते. संस्थानातील लोक या णटनेकडे उत्सुकतेने पहात होते. 
िाळेच्या वर्ांना णमळालेली परवानर्ी हा सावगजणनक कायाचा णवजय होता. या णटनेचे दूरर्ामी पणरिाम 
झाले. याबद्दल स्वामीजींनी आपल्या आठविींमध्ये णलणहले आहे की, “या लहानिा यिाने आपि प्रचणलत 
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सरकारिी टक्कर देऊन िकू व सरकारचे अन्यायी कायदे मोडू िकू असा णवश्वास जनतेत णनमाि झाला. 
लोकाचं्या अंतःकरिात कायदेभरं्ाचा णवचार खूप खोलवर जाऊन रुजला. मोणमनाबादची णटना म्हिजे 
नजीकच्या भणवष्ट्यकाळात होऊ णातलेल्या महान व ऐणतहाणसक स्वातंत्र्य संग्रामाची नादंी होती.” 

 
जनिक् ती संणणटत करण्याच्या स्वामीजींच्या कायाचा आरंभ झालेला होता! 

 

✿ 
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महाराष्ट्र पहरषद 
 

हैदराबाद संस्थानातील सवांत मार्ासलेल्या बीड णजल्यातील अबंाजोर्ाई या तालुक्याच्या र्ावी 
योर्श्वरी नूतन णवद्यालय या िाळेत राष्ट्रीय णिक्षिाचा प्रयोर् अनंत अडचिींवर मात करून यिस्वीपिे 
राबवला जात होता. त्यामुळे संस्थानातील जनसामान्याचें लक्ष या संस्थेकडे वधेले जाऊ लार्ले. 
हैदराबादेत सामाणजक, राजकीय चळवळी करिाऱ्या पुढाऱ्यानंाही स्वामी रामानंद तीथग याचं्या 
प्रयत्नाबंद्दल, धडपडीबद्दल कुतूहल वाटू लार्ले. याच दरम्यान हैदराबाद येथे २० नोव्हेंबर १९३६ रोजी 
झालेल्या हैदराबाद प्रजा णिक्षि पणरषदेच्या अणधविेनाला स्वामीजींना कािीनाथराव वैद्यानंी णनमंणत्रत 
केले. या अणधविेनात स्वामीजी णिक्षिणवषयक धोरि ठरणवण्यासाठी नेमलेल्या मकॅें झी सणमतीच्या 
अहवालावर इंग्रजीत बोलले. या भाषिामुळे स्वामीजींचा एक णिक्षितज्ज्ञ म्हिून तर पणरचय झालाच; 
णिवाय त्यामुळे उपस्स्थत असलेले तरुि णवद्याथी स्वामीजींच्या भाषिामुळे कमालीचे प्रभाणवत झाले. 
उस्माणनया णवद्यापीठातील प्रहदू णवद्यार्थयांनी वसणतर्ृहात श्रीकृष्ट्ि जयतंी साजरी करण्याचे ठरणवले. आणि 
त्यासाठी स्वामीजींना णनमणंत्रत केले. स्वामीजी या कायगक्रमात ‘भर्वान श्रीकृष्ट्िाचा संदेि’ या णवषयावर 
इंग्रजीत बोलले. या भाषिास णवद्यार्थयांसह प्रकुलरु्रू, प्राध्यापक, णवद्यापीठाचा अणधकारीवर्ग मोठ्या 
संख्येने उपस्स्थत होता. व्याख्यानासाठी आलेल्या स्वामीजींच्या णनवासाची सोय णवद्यापीठाच्या 
अणतथीर्ृहात करण्यात आली होती. णवद्यापीठातील प्रहदू णवद्यार्थयांनी स्वामीजींची भेट णेतली. हे णवद्याथी 
रात्रभर स्वामीजींसमोर आपली दुःखे माडंत होते. संस्थानात मुस्स्लमेतरानंा णमळिाऱ्या पक्षपाती 
वार्िुकीची झळ या णवद्यार्थयांना पदोपदी बसत होती. उच्च णिक्षि णेिाऱ्या या णवद्यार्थयांच्या णठकािी प्राप्त 
पणरस्स्थतींचे राजकीय णवश्लषेि करण्याची थोडीफार क्षमता होती. या णवद्यार्थयांच्या तोंडून लोकमनच प्रर्ट 
होत होते. स्वामीजींनी पणरस्स्थतीची कोंडी फोडण्यासाठी णिक्षि के्षत्रातून बाहेर पडाव,े संस्थानात राजकीय 
चळवळ सुरू करावी, णतचे नेतृत्व कराव ेअिीही अपेक्षा काही णवद्यार्थयांनी केली. स्वामीजी मनोमन र्ंभीर 
झाले. लोकाचं्या आपल्याकडून काय अपेक्षा आहेत हे त्याचं्या ध्यानी आले होते. परंतु काही णनिगय घ्यावा 
अिी पणरस्स्थती अद्याप णनमाि झाली नव्हती. 

 
...अिा मनःस्स्थतीमध्येच स्वामीजी अंबाजोर्ाईला परतले. 
 
या दरम्यान भारतातील राजकीय पणरस्स्थतीमध्ये वरे्ाने स्स्थत्यतंरे णडत होती. २ ऑर्स्ट १९३५ 

रोजी नवा प्रहदुस्थान सरकार कायदा णिणटि सरकारने मंजूर केला. या कायद्यानुसार प्रातंानंा मयाणदत 
प्रमािात प्राणंतक स्वायत्तता लाभिार होती. तीन कोटी लोकानंा मतदानाचा हक्क णमळिार होता. अनेक 
मयादा असलेली का होईना; पि लोकप्रणतणनधींच्या हाती सत्ता येण्याची लक्षिे णदसू लार्ली होती. 
संस्थानानंा संणराज्यात सामील होण्याचे बधंन नव्हते, तर ते ऐस्च्छक होते. हैदराबाद संस्थानालर्तच्या 
मंुबई, मध्य प्रातं, मद्रास प्रातंामध्ये णनवडिकुीच्या वातावरिाचे चैतन्य णनमाि झाले होते. हैदराबाद 
संस्थानात मात्र तसे काही णडत नव्हते. ससं्थानातील जनतेच्या पदरी लढा णदल्याणिवाय काही पडिार 
नाही हे सत्य एव्हाना स्पष्ट झाले होते. 

 
णनजामाच्या राजवटीकडून लोकिाहीच्या आर्मनाचे स्वार्त केले जाईल हे संभवनीय नव्हतेच; 

उलट सरकार उलट्या णदिनेे पावले टाकत होते. लोकसंख्येत मुस्स्लम अल्पसंख्य असल्याने 
णनवडिुकीच्या मार्ाने मुस्स्लम लोकप्रणतणनधी बहुमताने णनवडून येिार नाहीत, पणरिामी मुस्स्लमाचं्या हाती 
सत्ता राहिार नाही म्हिनू संस्थानातील मुस्स्लम लोक बहुमताच्या राज्यास णवरोध करीत होते. तर 
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दुसरीकडे धमांतराची चळवळ र्णतमान करून संस्थानातील लोकसंख्येत मुस्स्लमाचें प्रमाि वाढणवण्याचे 
मुस्स्लम नेते प्रयत्न करीत होते. आपले हे उद्योर् संस्थानातील प्रहदू जनता णनमटूपिे सहन करिार नाही, 
या वर्ाकडून तीव्र प्रणतणक्रया व्यक् त होईल हे र्ृहीत धरून सरकार दडपिाहीला सज्ज झाले होते. या 
पणरस्स्थतीणवरुद्ध लोकजार्तृी करण्याची, लोकसंणटनाची, आणि चळवळ उभारण्याची र्रज होती. हे 
काम हैदराबादेत मवाळ राजकारि करिाऱ्या कािीनाथराव वैद्य, बी. रामकृष्ट्िराव, रामाचारी इ. नेमस्त 
प्रस्थाणपत नेत्याकंडून होण्याचा संभव नव्हता. या वर्ाचे राजकारि सरकारला फारसे न दुखावता अजग, 
णवनंत्या, चचा या मार्ांनी जािारे होते. या मार्ाने प्रश्न सुटिार नाहीत, असे स्वामीजी आणि त्याचं्या 
सहकाऱ्यानंा वाटत होते. हा प्रश्न सवग प्रकारच्या त्यार्ाला णसद्ध असलेल्या कायगकत्यांकडूनच सुटेल असे 
वाटत होते. या बाबतीत णवचार णवणनमय करण्यासाठी सोलापूरला एकनाथराव र्ोडबोले याचं्या णरी एक 
बैठक झाली. या बैठकीला स्वामीजींचे णहप्परर्ा आणि अबंाजोर्ाई िाळेतील सहकारी बाबासाहेब पराजंपे, 
णहप्परर्ा िाळेचे संचालक व्यंकटराव, अनंतराव आणि अंबाजोर्ाईच्या िाळेचे णचटिीस नारायिराव जोिी 
उपस्स्थत होते. याचं्याणिवाय पुढे हैदराबाद मुस्क् तसगं्रामात मोलाची कामणर्री बजावलेले णदर्ंबरराव प्रबदू 
आणि आनंद कृष्ट्ि वाणमारे हे स्वामीजींचे सहकारीही हजर होते. या बठैकीत “मी हैदराबाद संस्थानच्या 
जनतेच्या णवमोचनाचे कायास वाहून णेण्याची व त्यासाठी माझे सवगस्व अपगि करण्याची प्रणतज्ञा करतो.” 
अिी िपथ सवांनी णेतली. आणि अिी िपथ णेऊन राष्ट्रकायासाठी कणटबद्ध होऊ िकिारे णनष्ठावतं 
कायगकते णमळणवण्याचे ठरणवण्यात आले. या दृष्टीने प्रयत्न करण्यासाठी सवग जि हैदराबाद येथे झालेल्या 
प्रजा णिक्षि पणरषदेच्या अणधविेनास उपस्स्थत राणहले. 

 
पणरषदेच्या णनणमत्ताने आलेल्या कन्नड व तेलर्ू भाणषक कायगकत्यांिी स्वामीजी आणि त्याचें 

सहकारी याचंी प्राप्त राजकीय पणरस्स्थतीबाबत चचा झाली. बहुमतावर अधाणरत लोकप्रणतणनधींच्या 
राजसते्तला संस्थानी सरकारचा होत असलेला णवरोध, संस्थानात बहुसंख्याकंावर सतत होिारे सासं्कृणतक 
आक्रमि या र्ोष्टींमुळे कन्नड, तेलर् ू भाणषक जनताही अस्वस्थ आहे आणि या पणरस्स्थतीची कोंडी 
फोडण्यासाठी काही तरी करिे आवश्यक आहे याबद्दल सवांचे एकमत आहे ही बाब स्वामीजी आणि इतर 
कायगकत्यांच्या लक्षात आली. परंतु संस्थानात राजकीय संणटना आणि राजकीय सभा याचं्यावर सरकारने 
बंदी णातली होती. इतकेच नव्हे; तर सरकारच्या धोरिामुळे भाणषक आणि वाङ् मयीन चळवळीही चालविे 
अिक्यप्राय होऊन बसले होते. या पणरस्स्थतीणवरुद्ध आवाज उठणवण्यासाठी आधं्र महासभा आणि कनाटक 
पणरषद अिा दोन णबर्र राजकीय संणटना स्थापन झाल्या होत्या. या संणटना राजकीय प्रश्नानंा स्पिगसुध्दा 
करीत नसत. मराठवाड्यातून आलेल्या कायगकत्याच्या मनात अिी एखादी मराठी भाणषकाचंी संणटना 
असली पाणहजे हा णवचार होताच; परंतु राजकीय स्वातंत्र्याणिवाय आर्थथक, सामाणजक, सासं्कृणतक णवकास 
अिक्य आहे. हे स्वातंत्र्य नार्री स्वातंत्र्यासाठी लढा देऊनच णमळवता येईल असेही या कायगकत्यांना 
वाटत होते. या मताचे प्रणतणनणधत्व आ. कृ. वाणमारे व इतर कायगकते करीत होते. 

 
मराठी भाणषकाचंी संणटना असावी या कल्पनेला आंध्र महासभेच्या पाचव्या अणधविेनात मूतग रूप 

आले. हे अणधविेन १९३६ मध्ये झाले. या अणधविेनासाठी हैदराबाद िहरातील मराठी कायगकते आले होते. 
महाराजा णकिनप्रसाद याचें कारभारी रंु्डेराव मोतेमदही उपस्स्थत होते. या प्रसरं्ी मराठी भाणषकाचंी 
पणरषद असावी अिी कल्पना चचेत आली. रंु्डेरावानंी सहकायग देण्याचे मान्य केले. आणि महाराष्ट्र 
पणरषदेची कल्पना साकार झाली. णवठ्ठल रंर्राव देिपाडें, णदर्ंबरराव प्रबदू, आ. कृ. वाणमारे याचं्या 
प्रयत्नानंी महाराजा णकिनप्रसादाचं्या जहाणर्रीतील मराठवाड्यातील परतूड या तालुक्याच्या र्ावी 
महाराष्ट्र पणरषदेचे पणहले अणधविेन १, २ व ३ जून १९३७ या कालावधीत संपन्न झाले. 
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हे अणधविेन परतूडच्या ‘डबलजीन’ नावाने ओळखल्या जािाऱ्या एका णजप्रनर् पे्रप्रसर् फॅक्टरीच्या 
जारे्त भरले. परतूड हे तालुक्याचे लहान र्ाव असल्याने आयोजकानंा अनेक अडचिींना तोंड द्याव ेलार्त 
होते. परंतु कायगकत्यांच्या उदंड उत्साहामुळे अडचिीवर मात करता येत होती. अणधविेनाच्या णनयोणजत 
तारखाचं्या काही णदवस आधी स्वामीजी, बाबासाहेब, योरे्श्वरी नूतन णवद्यालयाच्या णिक्षक सहकाऱ्यासंह 
परतूडला पोहचले. आणि स्वतःकडे स्वयसेंवकाचे काम णेऊन भोजनव्यवस्थेची जबाबदारी स्वीकारली. 

 
हे अणधविेन प्रारंभापासूनच संस्थानातील जनतेच्या औत्सुक्याचा णवषय बनले. या पणरषदेच्या 

अध्यक्षपदी हैदराबादच्या एखाद्या प्रणतणष्ठत पुढाऱ्याला नेमण्याऐवजी परभिीचे सचोटीचे सत्विील वकील 
र्ोप्रवदराव नानल याचंी णनवड करण्यात आली होती. 

 
या पणरषदेत खुिीदजाही पायनयातील येळवटचे पाटील िामराव येळवटकर याचें प्रभावी भाषि 

झाले. त्यानंी संस्थानात सवात मार्ासलेल्या जहाणर्री आणि पायर्ा या भार्ातील ितेकऱ्याचं्या िोषिाचे 
स्वरूप पणरिामकारकपिे आपल्या भाषिातून माडंले. या भार्ातील ितेसारा खालसा जहाणर्रीपेक्षा 
णकतीतरी पटीने अणधक असल्यामुळे सामान्य ितेकऱ्याची होिारी केणवलवािी अवस्था पणरषदेला 
जमलेल्या प्रणतणनधींना हेलावनू रे्ली. आपल्या अध्यक्षीय भाषिात र्ोप्रवदराव नानलानंीही संस्थानातील 
ितेकऱ्याचं्या प्रश्नाचंा उहापोह केला. याचा पणरिाम म्हिनू संस्थानातील खेड्यापाड्यातंील बहुजनसमाज 
मोठ्या संख्येने पणरषदेच्या कायगकत्यांच्या मारे् उभा राहण्याची िक्यता णनमाि झाली. 

 
या पणरषदेचे दुसरे लक्षिीय वैणिष्ट्ट्य असे की, संस्थानातून हद्दपार करण्यात आलेले णव. रं. 

तुळजापूरकर अचानकपिे पणरषदेत आले. त्यानंी अणधविेनाच्या णमरविुकीत उणड भार् णेतला. सरकारी 
रोष टाळण्याच्या हेतूने कायगकत्यांनी केलेल्या णवनंतीवरून ते लरे्च मनमाडकडे रेल्वनेे परत रे्ले. 
पणरषदेत होिारी भाषिे, ठराव याचं्यामुळे पणहल्या अणधविेनापासूनच महाराष्ट्र पणरषदेचे पुरोर्ामी स्वरूप 
आकाराला येऊ लार्ले. महाराष्ट्र पणरषदेने णभन्न णवचाराचं्या लोकानंा एकत्र येण्याची संधी उपलब्ध करून 
णदली. 

 
या अणधविेनाचे सवात मोठे आणि लक्षिीय वैणिष्ट्ट्य असे की, ही पणरषद म्हिजे जिू अणोणषत 

असा राजकीय मेळावा होता. या अणधविेनासाठी संस्थानातील सवग प्रकारचे णवचाराचें कायगकते हजर होते. 
मवाळ कायगकतेही उपस्स्थत होते, तसेच जहाल णवचार मनात बाळर्िारे तरुिही उपस्स्थत होते. 
काँगे्रसच्या ध्येय धोरिावंर श्रद्धा असलेल्या कायगकत्यांबरोबरच जहाल णवचाराचें तसेच साम्यवादी 
णवचारसरिीवर श्रद्धा असलेलेही तरुि कायगकते उपस्स्थत होते. उपस्स्थतामंध्ये औरंर्ाबादचे र्ोप्रवददास 
श्रॉफ, पुढे साम्यवादी म्हिनू प्रणसद्धीस आलेले कॉ. व्ही. डी. देिपाडें, णवनोबाजींचे अनुयायी अच्युतराव 
देिपाडें, स. कृ. वैिपंायन, डी. एल. पाठक, अण्िासाहेब वाळूजकर, दामोदरदास मंुदडा याचंा समाविे 
होता. या तरुिानंी आरंभापासून पणरषदेला जनताणभमुख आणि संणषाणभमुख बनणवण्याचे प्रयत्न केले. 
परतूडच्या या अणधविेनापूवी नाणिकला काही तरुिानंी नवजीवन मंडळाची स्थापना केली होती. या 
मंडळामध्ये र्ोप्रवददास श्रॉफ, अच्युतराव देिपाडें, दत्तोपंत बीडकर, दामोदरदास मंुदडा ही मंडळी 
सहभार्ी झाली होती. दामोदरदास मंुदडा याचंा वधा येथील र्ाधंी आश्रम आणि महात्माजी याचं्याबरोबर 
संबंध होता. नवजीवन मंडळात सहभार्ी होिारी ही तरुि मंडळी संस्थानाबाहेर होिाऱ्या असहकार 
आंदोलनात भार् घ्यावा व संस्थानात स्वातंत्र्यसगं्रमासाठी अनुकूल वातावरि तयार कराव े या मताची 
होती. तीही मंडळी परतूड अणधविेनासाठी उपस्स्थत राणहली होती. 
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संस्थानाच्या राजकारिाचा अनुभव असलेले पि णवचारानंी मवाळ असलेले हैदराबादचे 
कािीनाथराव वैद्य, लक्ष्मिराव फाटक, लक्ष्मिराव र्ानू, बॅ. रामचदं्र नाईक, णवनायकराव कोरटकर इ. 
पुढारीही अणधविेनाला हजर होते. या णिवाय मराठवाड्याच्या वरे्वरे्ळ्या णजल्यामंधून नार्णरक 
स्वातंत्र्याच्या बंधनाणवरुद्ध आवाज उठविारे मुकंुदराव पेडर्ावकर, माणिकचंद पहाडे, श्रीणनवासराव 
बोरीकर, िामराव बोधनकर, नारायिराव जोिी, पुरुषोत्तमराव चपळर्ावकर इ. कायगकते अणधविेनासाठी 
उपस्स्थत होते. 

 
या अणधविेनात स्वामीजींनी येिाऱ्या प्रणतणनधींची भोजनाची व्यवस्था पाहण्याची जबाबदारी 

स्वीकारली होती. स्वामीजी आंबाजोर्ाईहून अणधविेनासाठी आलेल्या आपल्या णिक्षक सहकाऱ्यासंह 
भोजनव्यवस्था पहात होते. अणधविेनासाठी आलेल्या वरे्वरे्ळ्या णवचारसरिीच्या कायगकत्यांचा पणरचय 
करून णेत होते. स्वामीजींनी या अणधविेनाच्या कामकाजात प्रत्यक्षपिे सहभार् णेतला नाही, वा जाहीरपिे 
भाषिही केले नाही. ते अत्यंत बारकाईने पणरस्स्थतीचे णनरीक्षि करीत होते. अणधविेनासाठी आलेल्या 
प्रणतणनधींमध्ये वरे्वरे्ळ्या णवचारप्रिाली असल्या तरी हैदराबाद ससं्थानात नार्णरक हक्काचंी स्थापना 
व्हावी, धार्थमक आणि सासं्कृणतक जीवनावर लादण्यात आलेले अन्याय, जुलमी णनबधं दूर व्हावते, 
ितेकऱ्यावंर होत असलेल्या अन्यायाचं्या णनमूगलनासाठी उपाययोजना करण्यात यावी याबद्दल सवांचेच 
एकमत होते. 

 
या अणधविेनासाठी आलेल्या तरुिापंकैी आ. कृ. वाणमारे, र्ोप्रवददास श्रॉफ इ. कायगकत्यांनी 

त्याचं्या णनवासस्थानी एक बठैक आयोणजत केली. या बठैकीस स्वामीजी हजर राणहले. या बठैकीत मात्र 
स्वामीजींनी भाषि केले. 

 
परतूडच्या अणधविेनात खेड्यामंध्ये पके्क रस्ते बाधंावते, णपण्याच्या पाण्याची सोय करण्यात यावी, 

जहाणर्रीच्या मुलखात खालसा मुलखात असलेल्या ितेसाऱ्याइतका ितेसारा लावनू जहाणर्रीच्या 
मुलखातील ितेकऱ्यावंरील ितेसाऱ्याचा बोजा कमी करण्यात यावा, खाजर्ी िाळामंधून सवग दुय्यम 
णिक्षि मराठी भाषेत देण्यात याव,े खादीच्या वापरास उते्तजन देण्यात याव ेअसे व अन्य काही ठराव पास 
करण्यात आले. 

 
या अणधविेनात पणरषदेची अस्थायी सणमती णनवडण्यात आली. पणरषदेचे अध्यक्ष म्हिून र्ोप्रवदराव 

नानल वकील याचंी तर पणरषदेचे णचटिीस म्हिून णदर्ंबरराव प्रबदू आणि अनंतराव कुलकिी याचंी णनवड 
करण्यात आली. पणरषदेचे णचटिीसपद स्वामीजींनी स्वीकाराव े अिी अनेकाचंी इच्छा होती. परंतु 
आंबजेोर्ाईच्या िाळेच्या मान्यतेचे प्रकरि अपूिग अवस्थेत सोडू नये असे स्वामीजींना वाटत होते. म्हिून 
त्यानंी पणरषदेचे णचटिीसपद स्वीकारण्यास नकार णदला. या अणधविेनात राजकीय संस्थेची आवश्यकता 
पुन्हा एकदा प्रस्थाणपत झाली. स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी आणि लोकिाहीच्या प्रस्थापनेसाठी त्यार् करण्याची 
तयारी ठेवली पाणहजे, अिी मानणसकता णनमाि झाली. ही पणहल्या अणधविेनाची फलश्रतुी होती. दुसरे 
अणधविेन लातूर येथे णेण्याचे ठरवनू कायगकते आपल्या र्ावी परतले. 
 

याच दरम्यान संस्थानात प्रहदू-मुस्स्लम दंर्लीचे प्रमाि वाढत जात होते. हैदराबाद िहरात धूळपेठ 
येथे झालेल्या दंर्लीचे स्वरूप सवाणधक भीषि आणि र्ंभीर होते. णिणटि भारतात कायदेमंडळाच्या 
णनवडिुका होऊ णातल्या होत्या. पि संस्थानात त्या णदिनेे कुठलीच हालचाल होत नव्हती. णिणटि 
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भारतातील ससं्थानाचं्याप्रमािेच आपले सरकार णनवडण्याचा आपल्याला हक्क णमळाला पाणहजे असे 
हैदराबाद संस्थानातील लोकानंा वाटत होते. ही मार्िी मुळातूनच दडपून टाकिे सरकारच्या दृष्टीने 
आवश्यक होते. जबाबदार राज्य पद्धतीच्या मार्िीला थोपवण्याचा एक प्रयत्न म्हिून रेणसडेंटच्या 
मजीतील वकील णदवािबहादूर एस. आरवमदू अय्यंर्ार याचं्या अध्यक्षतेखाली णनजामाने णवणधमंडळाच्या 
रचनेसंबधंी सुधारिा सुचणवण्यासाठी एक सणमती २२ सप्टेंबर १९३७ रोजी णनयुक् त केली. 
 

जनतेच्या कुठल्याही राजकीय आणवष्ट्काराला दडपून टाकण्याच्या प्रयत्नात सरकार असतानाच 
महाराष्ट्र पणरषदेचे दुसरे अणधविेन लातूर येथे ९ जून १९३८ रोजी न्या. केिवराव कोरटकर याचें जावई बॅ. 
श्रीणनवास िमा याचं्या अध्यक्षतेखाली झाले. 

 
या अणधविेनासाठी परवानर्ी देण्यापासून सरकार णवणवध अडचिी उभ्या करीत होते. त्यामुळे हे 

अणधविेन ऐणतहाणसक स्वरूपाचे आणि वादग्रस्त ठरले. संस्थानी सरकार तळहाताने सूयोदय झाकण्याचा 
हास्यास्पद प्रयत्न करीत होते. या अणधविेनासाठी परवानर्ी देताना सरकारने अनेक णनबंध लादले. 
पणहला णनबधं असा होता की, अध्यक्ष व स्वार्ताध्यक्ष याचंी भाषिे कलेक्टराकंडून मंजूर करून णेण्यात 
यावीत. दुसरी अट अिी की, अणधविेनात सरकारने अनुमती णदलेले ठरावच माडंण्यात यावते. 

 
अध्यक्ष आणि स्वार्ताध्यक्ष याचंी कलेक्टराकडे मंजुरीसाठी णदलेली मुणद्रत भाषिे कलेक्टरानंी 

अणधविेनाच्या णदविी ऐन वळेेस परत केली. आणि त्यातील काही भार् आके्षपाहग ठरवनू वर्ळण्याची सूचना 
केली. अणधविेन सुरू झाले. अध्यक्षाचं्या भाषिाच्या मुणद्रत प्रती श्रोत्यामंध्ये वाटण्यात आल्या होत्या. 
अध्यक्षानंी भाषिाला प्रारंभ करताना सरकारने आके्षपाहग ठरवलेला भार् वर्ळून आपि भाषि वाचत 
आहोत असे साणंर्तले. आके्षपाहग ठरवला रे्लेला भाषिाचा भार् मुणद्रत रूपात श्रोत्याचं्या हाती पूवीच 
पोहचला होता. 

 
सभामंडपात अणधविेन सुरू असतानाच अध्यक्ष व कलेक्टर याचं्यामध्ये चचेचे रु्ऱ्हाळ सुरू होते. 

अणधविेनात येिाऱ्या ठरावांची सरकार कसून तपासिी करीत होते. िवेटी कलेक्टरानंी दोन ठराव 
वर्ळावते अिी सूचना केली. त्यापकैी एक ठराव धूळपेठ दंर्लीची चौकिी करण्यासाठी चौकिी सणमती 
नेमावी हा होता. सरकारला हे अमान्य होते. म्हिून हा ठराव माडंण्यास परवानर्ी नाकारण्यात आली. 
दुसरा ठराव नार्री स्वातंत्र्याबद्दल व हक्काबंद्दल होता. या ठरावाला बऱ्याच चचेनंतर सरकारकडून मान्यता 
देण्यात आली. 

 
या सवग प्रकारामुंळे अणधविेनासाठी आलेल्या कायगकत्यांमध्ये संतापाचे वातावरि णनमाि झाले. 

सरकारच्या मुस्कटदाबीच्या धोरिामुळे लोक प्रक्षुब्ध झाले. सरकारचा णनषेध म्हिून अणधविेन अध्यातच 
बरखास्त कराव,े असा णवचार पुढे आला. या मुद्यावर उपस्स्थतामंध्ये दोन तट पडले. मवाळ आणि 
नेमस्ताचंी भणूमका अिी होती की, सरकारिी सामोपचाराची भणूमका स्वीकारावी व अणधविेन पार पाडाव.े 
जहालाचंी भणूमका मात्र सरकारचा तीव्र णनषेध करण्याची होती. यावर अध्यक्षांनी मतदान णेतले. 
जमलेल्यापंकैी १३३ प्रणतणनधींनी अणधविेन सरकारचा णनषेध म्हिून स्थणर्त कराव ेया बाजूने मतदान केले. 
तर कलेक्टराचं्या दुरुस्त्या मान्य कराव्यात व सरकारिी सामोपचाराची भणूमका णेऊन अणधविेन पार 
पाडाव ेया बाजूने फक् त ११ मते पडली. आणि अणधविेनाचे सूप वाजले. यानंतर महाराष्ट्र पणरषदेची चार 
अणधविेने झाली. या अणधविेनामंधून णनजाम सरकारने देऊ केलेल्या राजकीय सुधारिाचंी तपणिलाने 
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चचा केली रे्ली. जहाल मताचं्या अध्यक्षानंी या सुधारिा राजकीय थोताडं आहेत. त्यात न अडकता 
संस्थानव्यापी एकच एक राजकीय संणटना स्थापन करावी व भारतीय संग्राम पूिगत्वास न्यावा अिी भणूमका 
णेतली असल्याचे णदसून येते. 
 

खरे तर या भणूमकेचे बीजाकुंरि लातूरच्या दुसऱ्या अणधविेनातच झाले. प्रत्यक्ष राजकीय 
चळवळीला आरंभ करिे व त्यासाठी कायदेभरं् करिे हाच मार्ग उपलब्ध असल्याच्या णनिगयाप्रत कायगकते 
लातूर अणधविेनाच्या दरम्यान आले होते. आनंद कृष्ट्ि वाणमारे आणि इतर सहकाऱ्याचंी इच्छा स्वामीजींनी 
णिक्षिके्षत्र सोडून प्रत्यक्ष राजकारिात याव े अिी होती. संस्थानी वातावरिात स्वातंत्र्यासाठी णदल्या 
जािाऱ्या लढ्याचे नेतृत्व करण्यासाठी मवाळ नेते उपयोर्ी नाहीत, त्यासाठी सवगसरं्पणरत्यार् करण्याची 
क्षमता असलेल्या, णनग्रही, किखर नेतृत्वाची र्रज आहे आणि असे नेतृत्व फक् त स्वामीजीच देऊ िकतात 
असे बहुसंख्य तरुिानंा वाटत होते. आ. कृ. वाणमारेंच्या सारखे अनेक तरुि स्वामीजींना प्रत्यक्ष 
राजकारिात या असा आग्रह करीत होते. 
 

स्वामीजींचा कलही हळूहळू प्रत्यक्ष राजकारिात येण्याच्या णदिनेे होत होता. अंबाजोर्ाईच्या 
योरे्श्वरी नूतन णवद्यालयाला सरकारी मान्यता णमळाल्यामुळे तो प्रश्नही सुटला होता. संस्थानात 
स्वातंत्र्यासाठी कायदेभरं्ाची चळवळ करण्यासाठी, सरकारणवरोधी संणषग देण्यासाठी पणरस्स्थती पणरपक्व 
झाली आहे या णनिगयाप्रत स्वामीजीही आले होते. सहकारी कायगकत्यांचा राजकारिात पदापगि 
करण्यासंबधंीचा आग्रह णदवसेंणदवस वाढत होता. लातूरच्या अणधविेनात स्वामीजींनी कायगकत्यांना 
साणंर्तले की, योरे्श्वरी णिक्षि मंडळाच्या कायगकारी मंडळाची संमती णेऊन मी प्रत्यक्ष राजकारिात येईन. 
िाळेतील अनेक णिक्षक आणि कायगकारी मंडळाचे सदस्य अणधविेनासाठी लातूरला आलेलेच होते. 
उवगणरत सदस्यानंा तातडीने लातूरला बोलावनू णेण्यात आले. योरे्श्वरी णिक्षि मडंळाच्या कायगकाणरिी 
सदस्याचंी तातडीची बैठक अणधविेनाच्या जार्ीच झाली. या बठैकीत कायगकारी मंडळाच्या सदस्यानंी 
आम्ही िाळेचे कामकाज व्यवस्स्थतपिे साभंाळू असे स्वामीजींना आश्वासन णदले. आणि स्वामीजींना पूिग वळे 
राजकीय कायासाठी मुक् त केले. कायगकारी मंडळाकडून संमती णमळताच स्वामीजींनी आपि पूिग वळे 
राजकीय कामासाठी स्वतःला वाहून णेत आहोत असे सहकारी णमत्रानंा साणंर्तले. 

 
या अणधविेनातच नार्णरक स्वातंत्र्याच्या प्रश्नासंबधंी स्वामीजींच्या संयोजकत्वाखाली एक सणमती 

नेमण्यात आली. कािीनाथराव वैद्य व णदर्ंबरराव प्रबदू या सणमतीचे सदस्य होते. 
 
अणधविेन संपल्यानंतर स्वामीजी अंबाजोर्ाईला रे्ले. त्यानंी सहकारी णिक्षक, णवद्याथी, र्ावकरी 

याचंा जड अंतःकरिाने णनरोप णेतला. आपि उभ्या केलेल्या िकै्षणिक वास्तूचे रूप डोळे भरून पाहून 
णेतले. स्वामीजींनी णनमगम वृत्तीने पढुच्या प्रवासाची णसद्धता केली. 

 
-९ जून १९३८ रोजी स्वामीजींनी हैदराबादकडे प्रस्थान ठेवले. 
 
-अखंड र्णतमान असलेले कालचक्र हैदराबाद ससं्थानातील संणषगपवाच्या इणतहासाची माडंिी 

करण्यासाठी भणवष्ट्याची चाचपिी करीत होते. 
 

✿ 
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स्टेट काँरेामस : बंदीहवरुद्ध सत्यारामह 
 

हैदराबादेत पोहचल्यावर स्वामीजींसमोर पणहला प्रश्न णनवास व्यवस्थेचा होता. काही णदवस 
णदर्ंबरराव प्रबदू याचं्याकडे राणहल्यानंतर स्वामीजी ‘सुंदर भवन’ येथे रंर्राव रत्नाळीकर नावाच्या माजी 
मुन्सफाच्या भाड्याच्या णरातील एका खोलीत राहू लार्ले. त्या काळी राजकीय के्षत्रातल्या एखाद्या 
व्यक् तीला आश्रय देिे जोखमीचे होते. पोणलसी ससेणमरा मारे् लार्ण्याची िक्यता होती. तरीही 
रत्नाळीकरासंारख्या सेवाणनवृत्त अणधकाऱ्याने स्वामीजींना आश्रय द्यावा हे तत्कालीन पणरस्स्थतीच्या 
संदभात धाडसच होते. 

 
णनवासाचा प्रश्न सुटल्यानंतर स्वामीजींनी आपल्या राजकीय कायाला प्रारंभ केला. त्याचंा भर 

वैयस्क् तक संपकग , र्ाठीभेटींवर होता. हैदराबादेतील मान्यवर प्रणतणष्ठत नेत्याचं्या र्ाठीभेठी णेण्यास त्यानंी 
प्रारंभ केला. स्वामीजी आणि णदर्ंबरराव प्रबदू दररोज पायी काही मलै चालून या पुढाऱ्याचं्या भेटीसाठी 
त्याचं्या बंर्ल्यावंर जात. रात्री दहा-दहा वाजेपयंत भेटीसाठी त्यानंा ताटकळत राहाव े लारे्. ही पुढारी 
मंडळी आपल्या उद्योर्ातून, कामकाजातून मोकळे झाल्यावर स्वामीजींना केव्हातरी उणिरा भेटत. काही 
महत्त्वाच्या, प्रणतणष्ठत अिा व्यक् ती सत्याग्रहाच्या सूचनेचे स्वार्त करीत. पि प्रत्यक्ष सहभार्ाचा प्रश्न आला 
की, लरे्च कचरत. अिा अनेक पुढाऱ्याचं्या भेटी णेतल्यानंतर, चचेनंतर स्वामीजी या णनिगयाप्रत आले की, 
आपल्याला जी चळवळ उभी राहावी असे वाटते ती करण्याची क्षमता व इच्छा हैदराबादच्या जुन्या, प्रणतणष्ठत 
नेत्यातं नाही. स्वामीजी याच काळात िहरातल्या तरुि मंडळींना भेटत होते. त्याचंी चळवळीत सवगस्वासह 
उडी णेण्याची णकतपत तयारी आहे याची चाचपिी करीत होते. तरुि वर्ग चळवळ सुरू व्हावी यासाठी 
उत्सुक होता. 

 
प्राप्त पणरस्स्थतीला प्रभावीपिे तोंड द्यायचे तर प्राणंतक ससं्थाचं्या माध्यमातून आणि प्रातंवार सुट्या 

प्रयत्नाचं्या आधारे हे कायग साधिार नाही, असे स्वामीजींचे मत झाले होते. त्यासाठी संस्थानव्यापी 
राजकीय संणटनेची र्रज होती. कारि अिा संणटनेणिवाय उणद्दष्टामंध्ये एकवाक्यता येिे िक्य नव्हते. 
अिा सुट्या प्रयत्नामंध्ये एकसूत्रीपिा णनमाि होिे कठीि होते. 

 
अिी संणटना बाधंण्यासाठी, चळवळ प्रभावीपिे चालणवण्यासाठी सवगस्वाचा होम करून उडी 

णेिारे णनष्ठावतं, धाडसी कार्गकते हैदराबाद िहराबाहेरच िोधाव ेलार्तील हे एव्हाना स्वामीजींनी पुरेपूर 
जािले होते. खरे तर १९३६ मध्येच स्वामीजी आणि त्याचं्या सहकाऱ्यानंी सोलापूर येथील एका बठैकीत 
पूिगपिे राजकीय चळवळीला वाहून णेण्याची प्रणतज्ञा केली होती आणि १९३८ पयंत स्वामीजींचे नेतृत्व 
हैदराबादबाहेरच्या खाजर्ी णिक्षि संस्थामंधील सहकाऱ्याचं्या पाप्रठब्यावर आकाराला आले होते. त्याचं्या 
सहकाऱ्यामंध्ये बाबासाहेब पराजंपे, र्ोप्रवददास श्रॉफ, स. कृ. वैिपंायन, अनंत भालेराव आदी प्रभतृींचा 
समाविे होता. या सवांचे उणद्दष्ट संस्थानव्यापी एकच राजकीय संणटना उभारिे आणि णतच्या माफग त 
राजकीय आणि नार्णरक हक्कासाठी लढा देिे हे होते. 

 
अिी संणटना उभारण्याचे प्रयत्न ससं्थानातील काही मंडळींनी पूवीही केले होते. २० जून १९३४ 

रोजी पुण्याला संस्थानी प्रजेचे एक णिष्टमंडळ र्ाधंीजी व जमनालाल बजाज यानंा भेटले होते. या 
णिष्टमंडळात हैदराबादचे राणवने्द्र िमा याचंा समाविे होता. या णिष्टमंडळाला र्ाधंीजींनी संस्थानी प्रजेचा 
प्रश्न काँगे्रस हाती णेऊ इस्च्छत नाही हे स्पष्टपिे साणंर्तले होते. 
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णद. २९ जून १९३८ रोजी मवाळाचें नेतृत्व करिारे नेते कािीनाथराव वैद्य याचं्या णरी स्टेट काँगे्रस 
स्थापन करण्याच्या दृष्टीने णवचारणवणनमय करण्यासाठी एक बठैक झाली. या बैठकीस बव्हंिी मवाळ 
कायगकते हजर होते. स्वामी रामानंद तीथग, आ. कृ. वाणमारे, णदर्ंबरराव प्रबदू अिा मराठवाड्यातील 
कोित्याही कायगकत्यास बठैकीचे औपचाणरक णनमंत्रिही नव्हते. स्वतः होऊन जाऊन स्वामीजी, प्रबदू यानंी 
सभासद नोंदिीचा अजग भरला. सकंस्ल्पत काँगे्रससाठी बी. रामकृष्ट्िराव, णसराजुल हसन णतरणमजी, 
माडपाटी हनुमतंराव, पाडुंरंर्राव जोिी, जी. रामाचारी, रामणकिन धूत याचंा समाविे असलेली हंर्ामी 
सणमती णनयुक् त करण्यात आली. अथातच या हंर्ामी सणमतीत स्वामीजी, प्रबदू, वाणमारे वा अन्य कोित्याही 
मराठवाड्यातील तरुि नेत्याचंा समाविे करण्यात आला नव्हता. संस्थानातील प्रस्थाणपत मवाळ नेतृत्व 
आणि नव्याने उदयाला येिारे नेतृत्व याचं्यातील संबधं कोित्या प्रकारे आकार णेत होते हे या णटनेवरून 
लक्षात येण्यासारखे आहे. 

 
स्टेट काँगे्रसची रीतसर स्थापना करण्यासाठी एक सवगसाधारि सभा ९ सप्टेंबर १९३८ रोजी जी. 

रामाचारी याचं्या बंर्ल्यावर बोलावण्यात आली होती. तत्पुवीच संस्थानचे पतंप्रधान सर अकबर हैदरी यानंी 
७ सप्टेंबरच्या राजपत्रात हैदराबाद स्टेट काँगे्रसच्या स्थापनेवरील बंदीहुकूम जारी केला. हा हुकूम जारी 
करताना ‘काँगे्रस’ या नावाचा दुरुपयोर् करून ही संणटना जातीय उणद्दष्टाचंी पूतगता करण्यासाठी 
प्रयत्निील आहे असा आरोप केला होता. या आके्षपाचें खंडन करिारे पत्रक हंर्ामी सणमतीने तर काढलेच; 
णिवाय णद. १७ सप्टेंबर १९३८ च्या ‘हणरजन’च्या अंकात र्ाधंीजींनी संस्थानी सरकारचा स्टेट काँगे्रस 
स्थापनेबद्दलचा आके्षप खोडून काढला. तरीही सवांना संस्थानाचे सरकार आज ना उद्या स्टेट काँगे्रसच्या 
स्थापनेला मान्यता देईल अिी आिा वाटतच होती. 

 
बंदी णातल्या रे्लेल्या स्टेट काँगे्रसचे संस्थानात काम करिे म्हिजे सरळ सरळ कायदेभरं् होता. 

अिा प्रकारचे काम करिाऱ्यानंा सरकारच्या अवकृपेचे धनी व्हाव े लार्िार होते हे उणडच होते. जुन्या 
मवाळ कायगकत्यांची मानणसकता सत्याग्रह करून तुरंुर्ात जाण्याची नव्हती. पणरिामी स्टेट काँगे्रसवर बंदी 
येताच तुरंुर्ात जाण्याची तयारी असलेल्या स्वामी रामानंद तीथांचे नेतृत्व अपणरहायगपिे उदयास आले. 

 
संस्थानातील प्रस्थाणपत, जुने राजकीय नेते सत्याग्रहात सहभार्ी होण्यासाठी टाळाटाळ करीत 

आहेत हे लक्षात आल्यानंतर स्वामीजी, णदर्ंबरराव प्रबदू, आ. कृ. वाणमारे इ. कायगकते परभिीचे राहिारे 
हैदराबादेतील प्रणतणष्ठत वकील र्ोप्रवदराव नानल यानंा भेटले. सत्विील, धार्थमक वृत्तीचे, सचोटीचे र्ृहस्थ 
असा र्ोप्रवदरावाचंा संस्थानात लौणकक होता. त्यानंा सामाणजक जीवनात प्रणतष्ठेचे स्थान होते. स्वामीजी 
आदींनी र्ोप्रवदरावानंा स्टेट काँगे्रसचे अध्यक्षपद स्वीकारण्याची णवनंती केली. ही णवनंती म्हिजे 
सरकारच्या णवरुद्ध णदल्या जािाऱ्या लढ्याचे नेतृत्व स्वीकारण्याची णवनंती होती. र्ोप्रवदराव नानलानंी 
स्वामीजी, प्रबदू, वाणमारे यानंी केलेली णवनंती मान्य केली आणि स्टेट काँगे्रसचा सत्याग्रह करण्याचे 
ठरवले. 
 

हैदराबादला िहरात हणरिदं्र हेड्डा याचं्या णनवासस्थानी णदर्ंबरराव प्रबदू याचं्या पुढाकाराने 
सत्याग्रह कायालय सुरू करण्यात आले. हैदराबाद िहरात सत्याग्रही म्हिनू नाव नोंदवण्यास फारिी 
मािसे पढेु येत नव्हती. श्रीधर नाईक, व्यंकटेि बापूजी जोिी, ॲड. रामचंद्रराव नादंापूरकर इ. मोजक्या 
कायगकत्यांनी आपली नाव े नोंदवली. हे पुरेसे नव्हते. म्हिून स्वामीजींनी मराठवाड्याचा दौरा काढला. 
स्वामीजी, बाबासाहेब पराजंपे आदींनी मराठवाड्यात तरुिाचं्या बठैकी णेतल्या. मराठवाड्यातील तरुि 
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आ. कृ. वाणमारे, र्ोप्रवदभाई याचं्या नेतृत्वाखाली संणणटत होत होते. महाराष्ट्र पणरषदाचं्या अणधविेनामंधून 
अजग, णवनंत्या, वाटाणाटींचा मार्ग सोडून सरळ सरळ संणषाचा, सत्याग्रहाचा मार्ग स्वीकारावा अिी 
मराठवाड्यातील तरुिाचंी मनोधारिा झाली होती. अनेक तरुिानंी सत्याग्रहात सहभार्ी होण्याची इच्छा 
व्यक् त केली. स्वामीजी आणि बाबासाहेब याचं्या दौऱ्यामुळे मराठवाड्यातील तरुिामंध्ये मोठा उत्साह 
संचारला. पणरिामाची णक्षती न बाळर्ता अनेक तरुि स्वामीजींच्या नेतृत्वाखाली सत्याग्रहात सहभार्ी 
होण्यास णसद्ध झाले. हळूहळू संस्थानातही सत्याग्रहाचे वातावरि तयार होत चालले. 

 
२५ सप्टेंबर १९३८ रोजी णदल्लीत अ. भा. काँगे्रस महासणमतीची बैठक झाली. या बठैकीच्या वळेी 

हैदराबाद स्टेट काँगे्रस व णतच्यावरील बंदी याची माणहती देिारी एक इंग्रजी पुस्स्तका छापून महासणमतीच्या 
सदस्यानंा वाटण्यात आली. याच बठैकीत हैदराबाद स्टेट काँगे्रसवरील बंदी उठवण्याची मार्िी करिारा 
ठराव करण्यात आला. 

 
हैदराबाद स्टेट काँगे्रसची सत्याग्रहाची तारीख २४ ऑक्टोबर १९३८ ही ठरणवण्यात आली. 

र्ोप्रवदराव नानल याचं्या अध्यक्षतेखाली पणहल्या तुकडीने सत्याग्रह करण्याचे णनणित झाले. सत्याग्रह 
होिार हे णनणित होताच वाय. डी. जोिी वर्ैरे प्रहदुत्ववादी कायगकते स्वामीजींना भेटले आणि फक  त नार्री 
स्वातंत्र्यासाठी हा सत्याग्रह होत असेल तर आम्हीसुद्धा त्यात सहभार्ी होऊ असे साणंर्तले. जर स्टेट 
काँगे्रसवरील बंदीणवरुद्ध हा सत्याग्रह असेल तर मात्र या सत्याग्रहात सहभार्ी होण्यास त्याचंा नकार होता. 
हा सत्याग्रह फक् त नार्री स्वातंत्र्यासाठी न करता राजकीय स्वातंत्र्यासाठी आणि संस्थानात राजकीय 
संणटना स्थापन करण्याच्या अणधकारासाठी असला पाणहजे असे स्वामीजी व इतर कायगकत्यांचे मत होते. 

 
स्टेट काँगे्रसचा सत्याग्रह सुरू होण्याच्या दरम्यानच हैदराबादेत प्रहदू महासभेच्या कायगकत्यांनी 

प्रहदू नार्री स्वातंत्र्य संण या संस्थेतफे नार्री स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी सत्याग्रह केला. २१ ऑक्टोबर १९३८ 
रोजी वाय. डी. जोिी याचं्या नेतृत्वाखाली पाच जिाचं्या तुकडीने नार्री प्रणतकाराच्या नावावर कायदेभरं् 
करून तुरंुर्वास पत्करला. नंतर प्रत्येक आठवड्यास एक तुकडी प्रहदू नार्री स्वातंत्र्य संणाच्या वतीने 
सत्याग्रह करीत होती. 

 
स्टेट काँगे्रसचा सत्याग्रह सुरू झाला त्याच णदविी आयग समाजाचा सत्याग्रह हैदराबादेत सुरू 

झाला. हा सत्याग्रह धार्थमक हक्काच्या संरक्षिासाठी होता. या आंदोलनाला संस्थानातील धार्थमक 
वातावरिाची पाश्वगभमूी होती, संस्थानातील राजकीय नेते बहदुर यार जंर् यानंी हैदराबादेत १९२७ पासून 
‘तबलीर्’ ची म्हिजे िुद्धीकरिाची चळवळ सुरू केली. प्रत्यक्षात ‘तबलीर्’च्या नावाखाली धमांतरेच केली 
जात होती. सरकारच्या पाप्रठब्याने मोठ्या प्रमािात होत असलेल्या धमांतरानंा थोपवण्याचे काम आयग 
समाज करीत होता. आयग समाजाने २४ ऑक्टोबर १९३८ रोजी सुरू केलेल्या सत्याग्रह आंदोलनात 
देिाच्या अनेक भार्ातील सत्याग्रहींनी भार् णेतला. सुमारे बारा हजार सत्याग्रहींना या वळेेस अटक झाली. 
आयग समाजाचे आंदोलन प्रहदू नार्री संणाचे सत्याग्रह आंदोलन आणि स्टेट काँगे्रसचे सत्याग्रह आंदोलन 
याचं्या तुलनेत सत्याग्रयाचं्या सखं्येच्या दृष्टीने खूप मोठे होते. सरकारने आयग समाजाच्या मार्ण्यापंैकी 
धार्थमक स्वातंत्र्यािी णनर्णडत मार्ण्या चचेअंती मान्य केल्या. आणि ७ ऑर्स्ट १९३९ रोजी आयग समाजाने 
आपले सत्याग्रह आंदोलन मारे् णेतले. 
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१९३७ मध्ये अ. भा. काँगे्रस कणमटीची बठैक कलकत्ता येथे झाली. या बैठकीत संस्थानासंह सपूंिग 
प्रहदुस्थानला स्वातंत्र्य णमळाव ेअिी काँगे्रसची भणूमका असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. परंतु ससं्थानातंील 
पणरस्स्थती आणि प्रहदुस्थानातील पणरस्स्थती णभन्न स्वरुपाची असल्यामुळे ससं्थानातील चळवळी जनतेने 
स्वतःच्या बळावर चालवाव्यात. त्याला काँगे्रसचा पाप्रठबा असेल असे काँगे्रसने ठरवले. तरीही 
संस्थानातील आंदोलने अ. भा. काँगे्रसच्या नावावर चालव ू नयेत. असे ठरवताना व्यस्क् तिः काँगे्रस 
कायगकत्यांना या आंदोलनात सहभार्ी होता येईल असेही काँगे्रसच्या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. 
 

महाराष्ट्रातील काँगे्रसचे ख्यातनाम, ध्येयणनष्ठ कायगकते सेनापती पाडुंरंर् महादेव बापट याचें लक्ष 
हैदराबादेतील नार्री स्वातंत्र्यावरील णनबंधाकडे वधेले रे्ले. अन्याय मर् तो कुिाही व्यक् तीवर झालेला 
असो, कुठल्याही प्रदेिात झालेला असो, त्याचा प्रणतकार करिे ही बापटाचंी वृत्ती होती. त्यानंी स्वामीजींना 
पत्र पाठवनू आपि हैदराबादेस येण्याचे ठरणवले आहे- आपिावर संस्थानात प्रविेबंदीहुकूम णातला तरी 
तो मोडून हैदराबादला येण्याचे ठरवले आहे- असे कळवले. आणि बापटानंी एक णवस्तृत णनवदेन वृत्तपत्रानंा 
पाठवले. त्या णनवदेनात हैदराबादमधील नार्री स्वातंत्र्यावरील णनबधंाचा प्रश्न माडंला. नंतर २४ सप्टेंबर 
१९३८ रोजी हैदराबादला पोहचले. सरकारने त्याचं्यावर हद्दपारीचा हुकूम बजावनू बापटाचंी संस्थानाबाहेर 
रवानर्ी केली. हैदराबाद संस्थानातील नार्री स्वातंत्र्याचा प्रश्न बापटानंा पक्षणनष्ठेपेक्षाही अणधक महत्त्वाचा 
आणि णनकडीचा वाटत होता. त्या दृष्टीने ते प्रयत्नही करीत होते. परंतु ते प्रयत्न एकाडं्या णिलेदाराचे 
असल्यासारखे एकाकी राणहले. सेनापती बापट ससं्थानामध्ये दोन वळेा आले. एकदा त्यानंा पकडून 
संस्थानाबाहेर पाठवण्यात आले. दुसऱ्या वळेी संस्थानात प्रविे करताना त्यानंा रु्लबर्ा येथे १ णडसेंबर 
१९३८ रोजी पोणलसानंी पकडून खटला भरला. या खटल्यात बापटानंा दोन वषांची णिक्षा ठोठावण्यात 
आली. 

 
संस्थानातील दडपिाहीची माणहती ससं्थानाबाहेर कळू नये याबाबत संस्थानी सरकार अत्यतं दक्ष 

होते. त्या दृष्टीने संस्थानातील जनतेचा संस्थानाबाहेरच्या प्रहदुस्थानातील राजकीय संणटनािंी मुळीच 
संबंध येऊ नये याची काळजी सरकार णेत होते. परंतु संस्थानामध्ये आयग समाज, प्रहदु महासभा यानंी 
केलेल्या सत्याग्रहामंध्ये ससं्थानाबाहेरील लोकानंी फार मोठ्या संख्येने भार् णेतला. ससं्थानाबाहेरील 
सेनापती बापट यानंी एकदा नव्हे, तर दोन वळेा संस्थानात येऊन कायदेभरं् केला. हे पाहताच आपल्या 
प्रयत्नावंर पािी णफरले आहे हे सरकारच्या लक्षात आले. आणि सरकारचे माथे भडकले. संस्थानातील 
पणरस्स्थती बाहेर पोहचविारी साधने वृत्तपते्रच आहेत हे लक्षात णेऊन सरकारने संस्थानातील 
वृत्तपत्रस्वातंत्र्यावर मोठ्या प्रमािात णनबंध लादले. या णनबधंामुंळे संस्थानात नव े वृत्तपत्र काढिे वा 
चालविे जवळपास अिक्यप्राय झाले. संस्थानाबाहेरून येिाऱ्या अनेक वृत्तपत्रावंर संस्थानात बंदी 
णालण्यात आली. यावरचा तोडर्ा म्हिनू स्टेट काँगे्रसचे कायगकते आ. कृ. वाणमारे यानंी ‘मराठवाडा’ हे 
साप्ताणहक १० एणप्रल १९३८ पासून पुण्यातून काढण्यास प्रारंभ केला. या साप्ताणहकातून संस्थानातील 
दडपिाहीबद्दलचे लेखन प्रणसद्ध होत असे. ससं्थानातील जनतेला त्याचं्या स्वातंत्र्यावर णातल्या रे्लेल्या 
बंधनाची जािीव करून देण्याचा प्रयत्न या साप्ताणहकातून केला जाई. म्हिून णनजाम सरकारने या 
साप्ताणहकावर बंदी णातली. सरकारने बंदी णालताच वाणमारे दुसऱ्या नावाने साप्ताणहक सुरू करीत. अिा 
पद्धतीने वाणमारे यानंी वरे्वरे्ळ्या अकरा िीषगकाखंाली ‘मराठवाडा’ साप्ताणहक नेटाने काढले आणि 
संस्थानामध्ये लोकजार्ृती करण्याचा प्रयत्न केला. ससं्थानचे सरकार हैदराबादेतील चळवळी दडपून 
टाकण्यासाठी अणधकाणधक कठोर भणूमका णेऊ लार्ले. सरकारणवरोधी चळवळी करू पाहिाऱ्या 
नार्णरकावंर कडक कारवाई करू लार्ले. अिा वातावरिात स्टेट काँगे्रसच्या सत्याग्रहाला प्रारंभ झाला. 
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णनयोणजत कायगक्रमानुसार २४ ऑक्टोबर १९३८ या णदविी स्टेट काँगे्रसच्या सत्याग्रयाचं्या पणहल्या 
तुकडीने र्ोप्रवदराव नानल याचं्या नेतृत्वाखाली सत्याग्रह केला. णदवाळीच्या पाडव्याचा णदवस असतानाही 
िकेडो लोक सुलतान बाजार तार कचेरीजवळ जमले होते. उपस्स्थत जनसमुदायाच्या साक्षीने रामणकिन 
धूत, रणवनारायि रेड्डी, श्रीणनवासराव बोरीकर, जनादगनराव देसाई या सहकाऱ्यासंह र्ोप्रवदराव नानल 
यानंी सत्याग्रहास प्रारंभ केला. या प्रसंर्ी नानलानंी स्टेट काँगे्रसची स्थापना केल्याचे आणि आपि णतचे 
अध्यक्ष असल्याचे व इतर सत्याग्रही सदस्य असल्याचे णोणषत केले. या सवग सत्याग्रयानंा अटक करून 
चंचलरु्डा जेलमध्ये पाठवण्यात आले. यानंतर दोन-तीन णदवसानंी २७ ऑक्टोबर रोजी स्वामी रामानंद 
ताथग याचं्या नेतृत्वाखाली व्यंकटेि बापूजी जोिी, राणवेंद्रराव णदवाि, तेलंर्िचे राजरेड्डी, कनाटकचे 
अप्पाराव जोिी यानंी पुतली बावडीजवळ सत्याग्रह केला. सत्याग्रहापूवी स्वामीजींनी पोणलस कमीिनर 
नबाब रहमत यार जंर् यानंा रीतसर पत्र पाठवनू आपि बंदीहुकूम मोडून स्टेट काँगे्रसचे कायग करिार 
असल्याचे कळवले होते. या प्रसंर्ी स्वामीजींनी दोन पत्रके प्रणसद्ध केली. ‘सत्य, अप्रहसा आणि सत्याग्रह’ 
या पणहल्या पत्रकात सत्याग्रहाच्या क्राणंतिास्त्राचे स्वरूप णविद करण्यात आले होते. आणि संस्थानातील 
जनतेस पूिगपिे णनभगय बनून मूलभतू स्वातंत्र्याची र्ळचेपी करिारे कायदे मोडण्याचे आवाहन केले होते. 
दुसऱ्या पत्रकात तरुिानंा आवाहन करण्यात आले होते. त्यात म्हटले होते की, “सवग जर्ात स्वातंत्र्याचा 
लढा तुमच्याच श्रेिीने प्रजकला आहे. आमच्याकडून अपूिग राणहलेला धार्ा उचलून पुढे चला. कोित्याही 
जातीचा, व्यक् तीचा प्रकवा पथंाचा दे्वष न करता पुढे जाऊ या व काँगे्रसचा झेंडा फडकत ठेव ूया” स्वामीजी 
आणि त्याचं्या सहकाऱ्यानंाही अटक करून चंचलरु्डा कारार्ृहात पाठवण्यात आले. 

 
पणहल्या तुकडीतील सत्याग्रहींना एक मणहना साधी कैद व दोनि े रु. दंड व दंड न णदल्यास 

आिखी पंधरा णदवस णिक्षा देण्यात आली. दुसऱ्या तुकडीतील सत्याग्रयापंकैी स्वामीजींना १८ मणहने 
सक् तमजुरी व ५० रु. दंड तर इतरानंा नऊ मणहने सक् तमजुरी व २५ रु. दंड अिी णिक्षा ठोठावण्यात आली. 
सरकार सत्याग्रयावंर जरब बसणवण्यासाठी अणधकाणधक कठोर णिके्षची उपाययोजना करीत होते. पि 
त्याचा सत्याग्रयावंर काही पणरिाम झाला नाही. २४ णडसेंबर १९३८ रोजी र्ाधंीजींनी सत्याग्रह स्थणर्तीचा 
आदेि देईपयंत हैदराबाद, प्रसकदराबाद िहरात सत्याग्रह करून १८ तुकड्या तुरंुर्ात रे्ल्या. 
मराठवाड्यातील णवणवध र्ावातूंन सत्याग्रह करून तीनि ेकायगकते तुरंुर्ात रे्ले. आणि १५०० कायगकत्यांनी 
सत्याग्रहात सहभार्ी होण्यासाठी आपली नाव ेनोंदवली होती. 

 
कोटाचा णनकाल आल्यावर इतर रु्न्हेर्ारापं्रमािे स्वामीजींना तुरंुर्ात आिण्यात आले. पायात 

बेड्या णालण्यात आल्या. णोंर्डी, थाळी, लोटा, चटई, टॉवले आणि तुरंुर्ाचा जाडाभरडा र्िविे देण्यात 
आला. सक् तमजुरीची णिक्षा असल्याने बॉणबनवर सूत रंु्डाळण्याचे काम देण्यात आले. सवगसामान्य 
कैद्यापेक्षा णतप्पट कामाचे उणद्दष्ट ठरवनू देण्यात आले. हे सरकारी रोषाचे एक प्रकारचे फणलत होते. सतत 
आठ तास काम करूनही णनधाणरत कामाचा पाऊि भार्च पूिग होऊ िकत असे. 

 
स्वामीजींच्या भेटीस राज्याचे पोणलस महाणनरीक्षक हॉणलन्स आले असताना स्वामीजींची आणि 

त्याचंी िास्ब्दक चकमक झाली. याची णिक्षा म्हिून स्वामीजींची अंधार कोठडीत रवानर्ी करण्यात आली. 
८ फूट लाबं ४ फूट रंूद कोठडीत बाहेरचा सूयगप्रकाि वा वाऱ्याची झुळूकही पोहचू िकत नसे. रात्री 
कोठडीत णदवाही नसे. मलमूत्र णवसजगनासाठी एक कंुडी ठेवण्यात आली होती. इतर कोिािी बोलू नये 
असे बंधन णालण्यात आले होते. या कोठडीत स्वामीजी १११ णदवस होते. 
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स्वामीजी तुरंुर्ात असतानाच संस्थानातील महाणवद्यालयीन णवद्यार्थयांचे वदेंमातरम् आंदोलन १४ 
नोव्हेंबर १९३८ रोजी उसळले. औरंर्ाबादच्या इंटरमीणजएट कॉलेजच्या वसणतर्ृहात प्राथगना म्हिनू 
णवद्यार्थयांनी वदेंमातरम् म्हिावयास प्रारंभ केला. प्राचायांनी णनबधं णातल्यानंतरही णवद्यार्थयांनी हे णनबधं 
मोडून र्ीत म्हििे सुरू ठेवले. वदें मातरम् आंदोलनाचे लोि संस्थानातील इतर भार्ातंील िहरामंधून 
पसरले. हैदराबाद, वरंर्ल, परभिी, नादेंड, बीदर, महबूबनर्र येथील िाळा कॉलेजामंधून मोठ्या 
संख्येने णवद्याथी वदेंमातरम् म्हिू लार्ले. या णवद्यार्थयांना िाळा कॉलेजामंधून काढून टाकण्यात आले. 
इतके होऊनही िवेटी सरकारने िाळा-कॉलेजामंधून वदें मातरम् म्हिण्यास परवानर्ी णदली नाहीच; 
णिवाय णवद्यार्थयावर केलेली कारवाईही मारे् णेतली नाही. या णवद्यार्थयांनी संस्थानाबाहेरच्या नार्पूर, 
जबलपूर, वाणिम येथील णिक्षि संस्थामध्ये प्रयत्नपूवगक प्रविे णमळवला. 

 
हैदराबाद संस्थानात णवद्यार्थयांनी सुरू केलेले वदें मातरम् आंदोलन यिस्वी झाले नाही. हे 

आदंोलन अयिस्वी झाले असले तरी या आंदोलनाचा एक फार मोठा फायदा झाला. तो असा की, 
संस्थानातील तरुि वर्ात या आंदोलनामुळे राजकीय जार्तृी णनमाि झाली. अन्यायाणवरुद्ध संणषग 
देण्याची आवश्यकता लोकानंा पटली. 

 
संस्थानात स्टेट काँगे्रसचे आंदोलन सुरू झाले तसे ते आंदोलन णचरडण्याचे प्रयत्नही सुरू झाले. 

स्टेट काँगे्रसच्या कायगकत्यांपैकी मवाळ मंडळी सत्याग्रह आंदोलनापासून दूरच होती. ही मंडळी 
सत्याग्रहात सहभार्ी होण्याचे टाळत होती. मवाळापंैकी जनादगनराव देसाई आणि कािीनाथराव वैद्य याचंा 
अपवाद वर्ळता अन्य मवाळ कायगकते आंदोलनात सहभार्ी झाले नाहीत. संस्थानात या आंदोलनावर बंदी 
णालण्यासाठी णनणमत्त णमळाव े म्हिून हे आंदोलन जातीय स्वरूपाचे आहे असे णसद्ध करण्याचा प्रयत्न 
संस्थानाचे पतंप्रधान सर अकबर हैदरी करीत होते. यामुळे संस्थानात स्टेट काँगे्रसवर णातलेल्या बंदीचे 
समथगनही सरकारला करता येिार होते. 

 
सत्याग्रह सुरू झाल्यानंतर काही णदवसानंी र्ाधंीजींचा पणरचय असलेले संस्थानातील स्टेट 

काँगे्रसचे कायगवाहक अध्यक्ष असलेले दामोदरदास मंुदडा आणि त्याचं्या सहकाऱ्यानंी र्ांधीजींची भेट 
णेतली. हैदराबादची चळवळ र्ाधंीजींच्याच मार्गदिगनाने चालत होती. त्यामुळे र्ाधंीजींचे ससं्थानातील 
पणरस्स्थतीवर बारीक लक्ष होते. संस्थानात एकाच वळेी प्रहदुमहासभेचे नार्री स्वातंत्र्यासाठी, आयग 
समाजाचे धार्थमक स्वातंत्र्यासाठी आणि स्टेट काँगे्रसचे राजकीय स्वातंत्र्यासाठी आणि लोकिाहीसाठी 
सत्याग्रह आंदोलने सुरू झाली होती. ससं्थानातील जनसामान्याचं्या मनात एकाच वळेी सुरू झालेल्या 
आंदोलनामुंळे हेतंूची सरणमसळ होण्याची िक्यता र्ाधंीजींना वाटत होती. स्टेट काँगे्रसची धमगणनरपेक्ष 
भणूमका आणि इतर संणटनाचं्या धार्थमक भणूमका याचं्या सीमारेषा पुसल्या जाण्याचा धोका र्ाधंीजींना 
जािवत होता. म्हिून र्ाधंीजींनी दामोदरदास मंुदडा आणि त्याचं्या सहकाऱ्यानंा संस्थानातील स्टेट 
काँगे्रसचा सत्याग्रह सध्याच्या पणरस्स्थतीत स्थणर्त करावा असा सल्ला णदला. 

 
२२ णडसेंबर १९३८ रोजी नाणिक येथे स्टेट काँगे्रस कायगकाणरिीची बैठक झाली. या बैठकीत 

दामोदरदास मंुदडानंी र्ाधंीजींनी सत्याग्रह स्थणर्त करण्याचा सल्ला णदल्याचे कायगकत्यांना साणंर्तले. या 
बैठकीस उपस्स्थत असलेल्या तरुि कायगकत्यांपैकी र्ोप्रवददास श्रॉफ आणि त्याचं्या सहकाऱ्यानंा 
संस्थानात सत्याग्रह सुरूच राहावा असे वाटत होते. त्यामुळे तरुि कायगकत्यांना र्ाधंीजींचा सल्ला फारसा 
रुचला नाही. ही बठैक आटोपताच मंुदडा हैदराबादला रे्ले. आणि र्ाधंीजींचा सल्ला कािीनाथराव वैद्य 



 अनुक्रमणिका 

यानंा साणंर्तला. २४ णडसेंबर १९३८ रोजी मवाळाचें नेते कािीनाथराव वैद्य यानंी िवेटचा सत्याग्रह केला. 
एका णनवदेनाद्वारे सत्याग्रह स्थणर्त करण्यात येत असल्याची णोषिा केली. सरकारने वैद्यानंाही अटक 
केली. 

 
लुणधयाना येथे १५ फेिुवारी १९३९ रोजी भरलेल्या अ. भा. संस्थानी प्रजा पणरषदेच्या 

अध्यक्षपदावरून बोलताना पं. नेहरंूनीही सत्याग्रह स्थणर्तीच्या णनिगयामार्ची कारिे साणंर्तली. सवग 
संस्थानातील प्रजेसाठी एखादी प्राणतणनणधक संस्था असावी या उदे्दिाने अ. भा. ससं्थानी प्रजा पणरषदेची 
१९२६ मध्ये स्थापना झाली होती. १९२७ पासून या पणरषदेची १९४७ पयंत वार्थषक अणधविेने होत होती. 

 
सत्याग्रह स्थणर्त झाल्यावर र्ाधंीजींनी हैदराबादचे पंतप्रधान सर अकबर हैदरी यानंा एक पत्र 

पाठवले. त्या पत्रात र्ाधंीजींनी असे णलणहले की, स्टेट काँगे्रसने आपला सत्याग्रह स्थणर्त करून 
िासनाला सहकायग करण्याचे ठरवले आहे. िासनाने सहकायाचा हात स्वीकारावा आणि स्टेट 
काँगे्रसवरील बंदी उठवावी. सत्याग्रहात पकडण्यात आलेल्या सवग कायगकत्यांना सोडून देण्यात याव.े 
त्यानुसार सरकारने टप्प्याटप्प्याने सत्याग्रहींची तुरंुर्ातून मुक् तता केली. सवात िवेटी १० एणप्रल १९३९ 
रोजी स्वामीजींची तुरंुर्ातून मुक् तता करण्यात आली. आणि सत्याग्रह आंदोलनाला स्वल्पणवराम णमळाला. 

 

✿ 
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वैयक् तक सत्यारामह-तत्त्वहनषे्ठची कसोटी! 
 

स्टेट काँगे्रसने सत्याग्रह स्थणर्त केल्यानंतर कायगकत्यांच्या दृष्टीने काही काळ णवषण्ितेचा आणि 
णनस्ष्ट्क्रयतेचा रे्ला. आंदोलनात उतरलेल्या कायगकत्यांना दीणगकाळपयंत णनस्ष्ट्क्रय राहू देिे चळवळीच्या 
दृष्टीने णहताचे नव्हते आणि ते कायगकत्यांनाही पटिारे नव्हते. ससं्थानात १९२८ मध्ये स्थापन झालेल्या 
इते्तहादुल मुसलमीनच्या कारवाया णदवसेंणदवस वाढत होत्या. ‘मजलीसे इते्तहादुल मुसलमीन’ ही संणटना 
प्रारंभी मुस्स्लमाचें ऐक्य आणि उन्नती या दृष्टीने कायगरत होती. १९३५ नंतर या संणटनेचे कायगकते झपाट्याने 
मुस्स्लमेतराचंी धमांतरे करू लार्ले. या संणटनेचे अध्यक्ष बहादूरयारजंर् याचंा प्रभावी आणि फडे वके्त 
म्हिून लौणकक होता. त्याचं्या भाषिामंध्ये प्रहदू धमीय आणि सत्याग्रयाचंी पुरेपूर णनभगत्सना असे. आणि 
मुस्स्लमानंा णचथाविी देिारी वक् तव्ये असत. संस्थानातील स्वातंत्र्य आंदोलनात िवेटच्या काळात 
रझाकाराकंडून जे प्रहसक हल्ले आणि अत्याचार करण्यात आले त्या हल्लेखोराचंी आक्रमक मानणसकता 
णडवण्यात बहादूर यार जंर् याचंा मुख्य वाटा होता. १९३५ पासून इते्तहादुलची धार्थमक भणूमका आणि 
बहादुरयार जंर् याचंी भाषिे यामुळे संस्थानात जी पणरस्स्थती आकार णेऊ लार्ली होती णतची प्रणतणक्रया 
म्हिून स्टेट-काँगे्रसचे कायगकते प्रहदु-मुस्स्लम लढ्याकडे आकर्थषत होण्याचा धोका होता. या पणरस्स्थतीतून 
मार्ग काढण्याचे प्रयत्न स्वामीजी, र्ोप्रवददास वर्ैरे कायगकते करीत होते. 

 
णनजामाने णनयुक् त केलेल्या अय्यंर्ार सणमतीचा णरपोटग ऑर्स्ट १९३८ मध्ये सादर करण्यात आला. 

अय्यंर्ार सणमतीने केलेल्या णिफारिीनुसार सवग प्रौढानंा मताणधकार देण्याऐवजी णवणिष्ट ितेसारा आणि 
भाडे देिारे भाडेकरू आणि णरमालक यानंाच मताणधकार देण्यात आला होता. कायदेमंडळात प्रहदंूना 
प्रणतणनणधत्व देण्यात आले असले तरी मुस्स्लमाचंी बहुसंख्या राहील अिी तरतूद करण्यात आली होती. 
कायदेमंडळात लोकणनयुक् त सभासदापेंक्षा सरकारणनयुक् त सभासदाचेंच बहुमत राहिार होते. 
लोकप्रणतणनधींना सत्ता देण्याची जी मार्िी स्टेट काँगे्रस करीत होती ती अथातच या णिफारिींमधून पूिग 
झालेली नव्हती. म्हिून या सुधारिाचंा पं. नेहरू, र्ाधंी, काँगे्रस कायगकाणरिी, संस्थानी प्रजा पणरषदेचे 
अध्यक्ष पट्टाणभ सीतारामय्या, हैदराबाद स्टेट काँगे्रस, स्वामी रामानंद तीथग, कािीनाथराव वैद्य या सवांनीच 
णधक्कार केला. 

 
हा काळ मवाळ नेत्यानंा वाटाणाटींना अनुकूल होता. तसे प्रयत्नही मवाळ नेत्याकंडून होत होते. ९ 

सप्टेंबर १९३९ रोजी कािीनाथराव वैद्यानंी सर अकबर हैदरी व मंत्री णथयोडार टॉस्कर याचंी इतर नेत्यासंह 
भेट णेतली. या बठैकीत हैदरींनी असे साणंर्तले की, स्टेट काँगे्रसच्या ‘काँगे्रस’ नावामुळे संस्थानाबाहेरील 
एका राजकीय पक्षाचा स्टेट काँगे्रसिी संबधं असल्याचे सूणचत होते. संस्थानाबाहेरील राजकीय पक्षानंा 
संस्थानात काम करण्यास बदंी असल्यामुळे हैदरींनी हा आके्षप णेतला होता. नंतर कािीनाथराव वैद्यानंी 
संस्थानाचे र्ृहसणचव अजहर हुसेन यानंा पत्र णलहून अिी णवचारिा केली की, संणटनेच्या नावात बदल 
केला तर संस्थानात काम करण्यास सरकार परवानर्ी देईल काय? र्ृहसणचवानंी णनःसणंदनध िब्दांत 
सरकार परवानर्ी देईल असे काही अश्वासन णदले नाही. र्ाधंीजींच्या सल्यानुसार संणटनेचे नाव बदलून 
‘हैदराबाद नॅिनल कॉन्फरन्स’ या नावाने संस्थानात काम सुरू करण्यात आले. काम सुरू करण्यापूवी 
संस्थान सरकारची परवानर्ी मात्र णेतली रे्ली नाही. या ताणंत्रक त्रुटीचा फायदा णेऊन सरकारने आपल्या 
मान्यतेणिवाय काम सुरू केल्याचा आके्षप संणटनेवर णेतला. संणटनेचे नाव बदलण्याची सरकारची सूचना 
मान्य केल्यानंतरही सरकार नव े नव े आके्षप णेऊ लार्ले. िवेटी र्ाधंीजींच्या सल्ल्यावरून नॅिनल 
कॉन्फरन्सचे काम थाबंवण्यात आले. 
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संस्थानात णनमाि झालेल्या पणरस्स्थतीवरील णवचार णवणनमयासाठी आणि स्टेट काँगे्रसच्या 
कायगकाणरिीची णनवड करण्यासाठी १२ व १३ सप्टेंबर १९३९ रोजी कायगकत्यांची एक बैठक मनमाड येथे 
णेण्यात आली. बठैकीला उपस्स्थत असलेल्या बहुसखं्य सदस्याचंी इच्छा कायगकाणरिीचे अध्यक्षपद 
सत्याग्रहाचे नेतृत्व करिाऱ्या दाजीसाहेब नानल यानंीच स्वीकाराव ेअिी होती. मात्र रामणकिन धूत आणि 
त्याचं्या काही सहकाऱ्यानंा कािीनाथराव वैद्यानंी अध्यक्षपद स्वीकाराव ेअसे वाटत होते. ते अिक्य आहे 
असे णदसल्यावर रामणकिन धूत यानंी णचटिीसपद स्वीकारण्यास नकार णदला. त्यानंतर अध्यक्षपदी नानल 
व णचटिीसपदी स्वामीजींची णनवड करण्यात आली. बठैकीतील कायगकत्यांनी संस्थानातील लढा सुरू 
ठेवण्याचा आपला णनधार व्यक् त केला. याच बठैकीत र्ाधंीजींनी णदलेल्या सल्ल्याप्रमािे णवधायक 
कायगसणमती कायम करण्यात आली. ही सणमती ग्रामोद्योर्, सूतकताई, अस्पृश्यता णनवारि, साक्षरता प्रसार 
वर्ैरे णवधायक कामे करिार होती. 

 
संस्थानात स्टेट काँगे्रसवरील बंदी कायम होती. ‘हैदराबाद नॅिनल कॉन्फरन्स’ या नव्या नावानेही 

कायग करण्यासाठी काँगे्रसजनानंा सरकार परवानर्ी देत नव्हते. मुस्स्लमाचंी आक्रमकता णदवसेंणदवस 
वाढत होती. संस्थानात जाळपोळ व जातीय दंनयाचें प्रमाि णदवसेंणदवस वाढतच होते. 

 
अिा पणरस्स्थतीत आंदोलनाणिवाय दुसरा पयाय नव्हता. या आंदोलनाच्या संदभात र्ाधंीजींिी 

सल्लामसलत करण्यासाठी स्वामीजी आणि स्टेट काँगे्रसचे कायगकते ऑर्स्ट १९४० मध्ये सेवाग्रामला रे्ले. 
र्ाधंीजींच्या झोपडीत सवग कायगकते जमा झाले. सवांनी लढा पुन्हा सुरू करण्याबद्दल र्ाधंीजींनी परवानर्ी 
द्यावी, अिी एकमुखाने मार्िी केली. र्ाधंीजी णवचारमनन झाले. हैदराबाद स्टेट काँगे्रसचे अस्स्तत्व मान्य 
करून णेण्यासाठी लढ्याणिवाय दुसरा पयाय नसल्याचे र्ाधंीजींचेही मत झाले होते. या लढ्याचे स्वरूप 
णविद करताना र्ाधंीजी नवाच मार्ग सुचवत होते. त्यानंी सुचवले की, सवांनी आपि काँगे्रसचे सदस्य 
आहोत अिी णोषिा करावयाची व तुरंुर्वासाच्या णिके्षला सामोरे जावयाचे. हा लढा अणनणित काळपयंत 
चालू िकेल. त्यात कदाणचत जीणवताचेही बणलदान द्याव ेलारे्ल. या त्यार्ाची सवग कायगकत्यांची तयारी 
असल्याची खात्री करून णेतल्यानंतर र्ाधंीजींनी सवांकडे तीक्ष्ि दृणष्टके्षप टाकत एक प्रश्न णवचारला 
“तुमचा अप्रहसेवर णकतपत णवश्वास आहे? अप्रहसा ही तुमची जीवनणनष्ठा आहे का धोरि?” या प्रश्नाचा 
णवचार करून दुसऱ्या णदविीही उत्तर णदले तर चालेल असे त्यानंी साणंर्तले. र्ाधंीजी वैयस्क् तक 
सत्याग्रहाची कल्पना णविद करून सारं्त होते. ज्याचं्या जीवनात अप्रहसेला जीवनणनष्ठचेे स्थान असेल 
अिानंाच र्ाधंीजी या सत्याग्रहात सहभार्ी होण्यासाठी परवानर्ी देिार होते. 

 
र्ाधंीजींचा हा प्रश्न म्हिजे स्वामीजींना आव्हान होते. त्याचं्या तत्त्वणनष्ठेची जिू कसोटी होती. 

रात्रभर त्याचं्या मनात वरे्वरे्ळ्या प्रश्नाचें काहूर माजले होते. प्रत्येक प्रश्न स्वामीजींच्या आत्मिोधाच्या 
प्रवासावरचे एक कसोटीचे पाऊल होते. स्वामीजी स्वतःिी णवचार करू लार्ले. णवधायक कायगक्रमाचंा 
उपयोर् केवळ स्वतःची सुटका करून णेण्यासाठी आहे का? ही सुटका क्लेिदायक लढ्यापासून तर नाही 
ना? अप्रहसेचा स्वीकार आपि जीवनणनष्ठा, तत्त्व म्हिनू केला आहे का? का अप्रहसेचे तत्त्वज्ञान आपि 
धोरि म्हिनू स्वीकारले आहे?- असे प्रश्न स्वामीजींना णवचारात टाकत होते. महात्माजींच्या प्रत्येक 
प्रश्नावर स्वामीजी णवचार करू लार्ले, तरीही जीवनणनष्ठा म्हिून आपला अप्रहसेवर णवश्वास आहे अिी 
खात्री वाटेना. महात्माजींनी लावलेल्या कसोटीला आपि उतरू िकतो का नाही याचा णवचार करण्यात 
सारी रात्र णालवली. दुसऱ्या णदविी उत्तर देण्याइतका आत्मणवश्वास स्वामीजींच्या मनात णनमाि झाला. 
दुपारी र्ाधंीजींच्या झोपडीत रे्ल्यानंतर त्यानंी र्ाधंीजींना साणंर्तले की, “मी जरी पूिगपिे अप्रहसावादी 
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नसलो तरी या तत्त्वानुसार जन्मभर वार्ण्याचा प्रयत्न करीन.” र्ाधंीजींनी अंतभदेी दृष्टीने स्वामीजींकडे 
काही क्षि णनरखून पाणहले. नंतर त्याचं्या चेहऱ्यावर प्रसन्न स्स्मत झळकले. आणि “हैदराबाद स्टेट 
काँगे्रसवरील बंदीहुकूम मोडण्याची मी तुला परवानर्ी देईन.” असे साणंर्तले. पुढे ते असेही म्हिाले की, 
हा सत्याग्रह वैयस्क् तक स्वरूपाचा असेल. ज्यानंा या सत्याग्रहात सहभार्ी व्हावयाचे असेल त्यानंी प्रथम 
र्ाधंीजींची भेट घ्यावी व त्याचें समाधान कराव.े र्ाधंीजींची अनुमती णेऊनच नंतर सत्याग्रह करावा अिी 
अट र्ाधंीजींनी णातली. 

 
या भेटीनंतर कायगकते हैदराबादला परतले. र्ाधंीजींच्या सारं्ण्यानुसार स्वामीजी आठवडाभर 

सेवाग्राम आश्रमातच राणहले. र्ाधंीजी प्रत्येक भेटीत सत्याग्रहाचा नवा अथग णविद करून सारं्त होते. या 
सत्याग्रहात सत्याग्रहीच्या जीवनणनष्ठेला महत्त्व होते. हा सत्याग्रह केवळ बंदीहुकूम मोडण्यापयंत मयाणदत 
नसून तो आत्मसमपगिाच्या वृत्तीचे प्रतीक बनला पाणहजे अिी त्याचंी भणूमका होती. संबधं देिासाठीच 
सत्याग्रहाचे एक नव े तंत्र ते णवकणसत करीत होते. आठवडा संपत आल्यानंतर र्ाधंीजींनी स्वामीजींना 
हैदराबादला परत जाऊन बंदी हुकुमाचा भरं् करण्याची परवानर्ी णदली. आपि स्टेट काँगे्रसचे सदस्य 
आहोत अिी णोषिा करिारे सरकारकडे पाठवावयाचे पत्र स्वामीजींना र्ाधंीजींनी तयार करून णदले. 
नंतर स्वामीजी हैदराबादला परतले. हा सत्याग्रह वैयस्क् तक सत्याग्रह या नावाने ओळखला जातो. 

 
हैदराबादला पोहचल्यानंतर स्वामीजींनी पंतप्रधान सर अकबर हैदरी यानंा पत्र पाठवनू आपि 

बंदीहुकूम मोडून सत्याग्रह करीत असल्याचे कळवले. याच पत्रात आपि सत्याग्रह करण्यास का प्रवृत्त 
झालो हे सारं्ताना या सत्याग्रहाचे स्वरूप णविद केले. 

 
हे पत्र णमळताच ११ सप्टेंबर १९४० रोजी मध्यरात्रीनंतर स्वामीजींना त्याचं्या क्लॉक-टॉवर समोरील 

णरात र्ाढ झोपेत असताना उठवनू नेऊन अटक करण्यात आली. अंर्ावरच्या वस्त्राखेंरीज काहीही सामान 
णेऊ न देता त्यानंा बंद वाहनातून अज्ञात स्थळी नेले. इतक्या णाईतही स्वामीजी र्ीतेची प्रत सोबत 
णेण्याला णवसरले नाहीत. पहाटेपूवी स्वामीजींना णनजामाबादच्या तुरंुर्ात दाखल करण्यात आले. परंतु 
त्यानंा कोठे नेले याची कोिालाच कल्पना देण्यात आली नाही. 

 
स्वामीजींना अटक झाल्यानंतर अच्युतभाई देिपाडें, णहरालाल कोटेचा, मोतीलाल मंत्री, देवराम 

चव्हाि या चौणानंा र्ाधंीजींनी वैयस्क् तक सत्याग्रह करण्यास अनुमती णदली. 
 
णनजामाबाद हे हैदराबादपासून दूर असलेले मराठवाड्याच्या लर्तचे णजल्यातील णठकाि आहे. 

येथल्या तुरंुर्ातील एका उंच टेकडीवरच्या खोलीत स्वामीजींना ठेवण्यात आले होते. जेलचे कमगचारी 
सोडले तर इतर कैद्याचंा वा मनुष्ट्यमात्राचंा वावर तेथे नव्हता. आजुबाजूच्या वृक्षराईमुळे पक्षी, खारी आणि 
फुलपाखरे याचंी सोबत स्वामीजींना असे. परंतु त्यापेक्षा णनकटचा सहवास मुक् तपिे वावरिाऱ्या साप आणि 
प्रवचू याचंा होता. 

 
या खेपेचा तुरंुर्वास दीणगकाळचा असेल याची स्वामीजींना कल्पना होती. बाहेरची बातमी 

कळण्याचा संभव नव्हता. णनसर्ाचा सहवास आणि प्रचतनासाठी भरपूर मोकळा णनवातं वळे उपलब्ध होता. 
प्राथगना आणि ध्यानधारिेला सुरुवात झाली. दररोज एकदा स्वामीजी स्वतः भात णिजवनू णेत. अधा तास 
टकळीवर सूत कातत. तुरंुर्वासातच त्यानंी र्ीतेसोबत उपणनषदाचें वाचन केले. त्याचंा बहुतेक वळे 
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आध्यास्त्मक साधनेत व्यतीत होत असे. १९४१ सालची संक्रातं तुरंुर्ातच उजाडली. १४ जानेवारी १९४१ 
रोजी स्वामीजींनी आपल्या आठविींमध्ये नोंद केली; “मी णनवरै आहे. अंतःकरिातून वैराचा सवगस्वी लोप 
झाला आहे... अनासक् त कायगरत राहण्याची सवय णनसर्गभतू झाली आहे. Attachment (आसक् ती) 
जवळजवळ नष्ट होत चालले आहे. ... जवळजवळ नष्ट होत चालले आहे असे म्हिण्याचे कारि एवढेच 
की, अद्याप अध्यात्ममार्ात साहाय्य केलेल्या काही व्यक्तींबद्दल णविषे आपलेपिा वाटतो... पूिग अपणरग्रह 
आहे. ... मृत्यूचे भय यस्त्कंणचतही वाटत नाही.” 

 
णनजामाबाद तुरंुर्ातल्या पधंरा मणहन्याचं्या वास्तव्यात स्वामीजी पूिगतः अध्यात्मरत झाले होते. 
 
३ णडसेंबर १९४१ रोजी खालसा मुलखातील वैयस्क् तक सत्याग्रहात भार् णेतलेल्या सवग 

सत्याग्रयानंा सोडून देण्यात येत असल्याचे भारत सरकारने जाहीर केले. पाठोपाठ हैदराबादेतील 
वैयस्क् तक सत्याग्रयानंा सोडण्याचा णनिगय झाला. १६ णडसेंबर १९४१ रोजी स्वामीजी आणि अन्य चार 
सत्याग्रहींची सुटका करण्यात आली. 

 
१९४० च्या सुमारास देिातील राजकीय पणरस्स्थतीमध्ये वरे्ाने बदल होत होते. १९३९ मध्ये दुसरे 

महायुद्ध सुरू झाले. भारतात काँगे्रस, समाजवादी आणि कम्युणनस्ट पक्षातील लोकाचं्या दृष्टीने हे युद्ध 
साम्राज्यवादी होते. या भणूमकेतून युद्धप्रयत्नानंा कम्युणनस्ट, समाजवाद्यानंी णवरोध करण्याला सुरूवात 
केली. म्हिून णिणटि सरकारने या पक्षाच्या नेत्यानंा अटक करण्याला प्रारंभ केला. णिणटिाचं्या या 
राजकीय भणूमकेचा फायदा णेऊन हैदराबाद संस्थानात णनजाम सरकारने णडसेंबर १९४० मध्ये स्वामीजींचे 
णनकटवती स्टेट काँगे्रसचे कायगकते र्ोप्रवददास श्रॉफ, स. कृ. वैिपंायन, आ. कृ. वाणमारे, डी. एल. 
पाठक, रणतलाल जरीवाला, सय्यद हबीबुद्दीन इ. कायगकत्यांना कम्युणनस्ट असल्याच्या वणहमावरून 
तुरंुर्ात टाकले. स्वामीजींच्या या णनष्ठावतं सहकाऱ्याचं्या अटकेमुळे स्टेट काँगे्रसच्या चळवळीमध्ये 
णिणथलता येण्याची िक्यता णनमाि झाली. 

 
१९४१ मध्ये हैदराबादच्या पतंप्रधानपदी सर अकबर हैदरी याचं्याजार्ी उत्तर प्रदेिातील एक नबाब 

अहमद सईद ऊफग  सत्तारीचे नबाब याचंी नेमिकू झाली. याच वषी जालना येथे मजलीसचे अणधविेन 
झाले. या अणधविेनाला दहा हजार सिस्त्र मुस्स्लम स्वयंसेवक हजर होते. या अणधविेनात दते्तहादुलचे 
अध्यक्ष बहादुरयार जंर्, पढेु चालून रझाकार संणटनेचे नेते झालेले कासीम रझवी याचंी भाषिे झाली. 
दते्तहादुलच्या वाढत्या कारवायामुंळे ससं्थानातील धार्थमक, सामाणजक वातावरि णदवसेंणदवस तिावपूिग 
होत होते. 

 
संस्थानामध्ये राजकीय संणटना स्थापन करण्याला सरकारने अद्याप परवानर्ी णदलेली नव्हती. 

वैयस्क् तक सत्याग्रह संपला होता. परंतु अद्याप नव्या आदंोलनाची हाक र्ाधंीजींनी णदलेली नव्हती. अिा 
पणरस्स्थतीत पुढे कोिती पावले उचलावीत याबद्दल र्ाधंीजींचे मार्गदिगन घ्याव े असे स्वामीजींना वाटिे 
स्वाभाणवक होते. वैयस्क् तक सत्याग्रहाबद्दल झालेल्या तुरंुर्वासातून सुटका होताच स्वामीजींनी वधा येथे 
सेवाग्रामात जाऊन र्ाधंीजींची भेट णेतली. ससं्थानातील पणरस्स्थतीची माणहती र्ाधंीजींना साणंर्तली. 
आणि संस्थानातील चळवळीच्या पुढील कायगक्रमाबंद्दल र्ाधंीजींचे मार्गदिगन माणर्तले. त्यावर र्ाधंीजींनी 
असा सल्ला णदला की, काँगे्रसवरील बंदी उठवण्याबाबत संस्थानात तूतग सत्याग्रह करू नये. इतर 
कायगकत्यांनी महाराष्ट्र पणरषदेसारख्या प्राणंतक संणटनामंधून काम करीत राहाव.े या वळेेस र्ाधंीजींनी 
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असाही सल्ला णदला की, स्वामीजींनी कुठल्याही प्राणंतक पणरषदेमध्ये एखादे पद स्वीकारू नये. हा सल्ला 
देण्यामारे् र्ाधंीजींचा णवणिष्ट दृणष्टकोन होता. तो असा की, स्वामीजींनी स्वतःच्या कायाला एखाद्या प्राणंतक 
पणरषदेपुरते सीणमत न करता महाराष्ट्र, कनाटक, आंन्ध्र प्रदेिातील जनतेला स्टेट काँगे्रसच्या चळवळीत 
संणणटत कराव ेव लोकिाहीच्या प्रस्थापनेसाठी व्यापक लढा उभा करावा व त्या लढ्याचे नेतृत्व कराव.े 
याच वळेेस स्वामीजींनी आपि पुन्हा सत्याग्रह का करीत नाही ते स्पष्ट करिारे एक णनवदेन तयार केले. या 
णनवदेनात काही दुरुस्त्या करून र्ाधंीजींनी ते णनवदेन आपल्या संपादनाखाली णनणिाऱ्या ‘हणरजन’ मधून 
प्रणसद्ध केले. 

 
वध्याहून र्ाधंीजींचा णनरोप णेऊन स्वामीजी परतले. वतगमानपत्रातील एका बातमीवरून 

स्वामीजींना बीदर णजल्यातील औराद िहाजनी येथे भीषि दंर्ल झाल्याचे समजले. ११ जून १९४२ रोजी 
स्वामीजींनी दंर्लग्रस्त भार्ाला भेट णदली. भर बाजार पेठेतील दुकाने जाळून टाकण्यात आली होती. 
औरादला स्वामीजींच्या असे णनदिगनास आले की, पोणलसानंी या दंर्लीचा तपास पक्षपातीपिाने केला 
आहे. णिवाय दंर्लखोरांणवरुद्ध कठोर उपाययोजनाही करण्यात आलेली नाही. औरादहून हैदराबादला 
पोहचल्यानंतर स्वामीजींनी पोणलसाचं्या पक्षपाती भणूमकेचा णधक्कार करिारे एक पत्रक प्रणसद्ध केले. या 
दंर्लीबद्दलचा अहवाल तयार करून र्ाधंीजींकडे आणि प्रजा पणरषदेच्या कायालयाकडे पाठवनू णदला. 

 
मे मणहन्यात स्वामीजी सेवाग्रामला र्ाधंीजींकडे रे्ले. सेवाग्रामला स्वामीजींचा दहा णदवस मुक्काम 

होता. हे दहा णदवस स्वामीजींच्या दृष्टीने अणवस्मरिीय ठरले. र्ाधंीजींबरोबर दररोज सकाळी णफरायला 
जात असताना अनेक णवषयावंर चचा होत. देिात णिणटि साम्राज्यिाहीणवरुद्ध जनमत हळूहळू उग्र स्वरूप 
धारि करू लार्ले होते. राजकीय पणरस्स्थतीमध्ये वरे्ाने स्स्थत्यंतरे होऊ लार्ली होती. या पणरस्स्थतीबद्दल 
चचा करण्यासाठी अनेक मोठमोठे नेते र्ाधंीजींकडे येत. स्वामीजी सेवाग्रामला असतानाच काँगे्रस 
कायगकाणरिीचे काही सदस्य र्ाधंीजींच्या भेटीसाठी आले होते. त्या वळेेस र्ाधंीजींच्या सूचनेवरून 
स्वामीजींनी या सदस्यानंा हैदराबाद प्रश्नाबंद्दल माणहती णदली. र्ाधंीजींनी स्वामीजींना असे साणंर्तले की, 
मंुबई येथे होिाऱ्या अ. भा. काँगे्रस महासणमतीच्या अणधविेनाला ससं्थानातील आपल्या सहकाऱ्यासंह 
उपस्स्थत राहाव.े मंुबई अणधविेनाला उपस्स्थत राहण्याचे ठरवनू स्वामीजी हैदराबादला परतले. 

 
७ ऑर्स्ट रोजी अ. भा. काँगे्रस महासणमतीच्या अणधविेनासोबतच अ. भा. संस्थानी प्रजा 

पणरषदेच्या स्थायी सणमतीची बैठक झाली. या बैठकीत र्ाधंीजी आणि नेहरू यानंी आपल्या भाषिातूंन 
देिाचे भणवतव्य ठरविारा अंणतम लढा आता होिार असून ससं्थानातील जनतेने सवगिस्क् तणनिी या 
लढ्यात उतराव ेअसे आवाहन केले. हैदराबाद संस्थानातील जनता आतापयंत जबाबदार राज्यपध्दतीच्या 
मार्िीपुरता मयाणदत असा लढा देत होती. आता भारतातील जनतेसोबत संस्थानातील जनता खादं्यास 
खादंा लावनू भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी लढा देिार होती. संस्थानी जनतेच्या लढ्याचे उणद्दष्ट आता 
जबाबदार राज्यपद्धतीऐवजी संपूिग भारताचे स्वातंत्र्य हे झाले होते. स्वामीजी आणि त्याचें सहकारी याचं्या 
दृष्टीने ही आनंदाची बाब होती. 

 
र्ोवाणलया टँकवर दुसऱ्या णदविी काँगे्रसचे अणधविेन झाले. या प्रसंर्ी णदलेल्या भाषिात र्ाधंीजी 

म्हिाले “मी तुम्हाला एक लहान मंत्र देतो. तो तुम्ही तुमच्या हृदयावर कोरून घ्या. तो मंत्र आहे: ‘करा 
प्रकवा मरा’. आम्ही एक तर भारत स्वतंत्र करू प्रकवा त्या प्रयत्नात मरून जाऊ.” मंडपातील हजारोंचा 
जनसमुदाय र्ाधंीजींचा प्रत्येक िब्द अत्यतं लक्षपूवगक ऐकत होता. त्या क्षिाचें स्वामीजीही साक्षीदार होते. 
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त्याचं्या मनाला एक प्रश्न सतत छळत होता. तो हा की, र्ाधंीजींच्या आदेिाप्रमािे संस्थानात व्यापक 
चळवळ उभी राहील का? त्याला कारिही तसेच होते. स्वामीजींना तुरंुर्ातून सुटल्याला केवळ आठ दहा 
मणहने झाले होते. चळवळीत सवगस्व झोकून देिारे स्वामीजींचे आ. कृ. वाणमारे, र्ोप्रवददास श्रॉफ 
याचं्यासारखे णनष्ठावतं सहकारी अद्याप तुरंुर्ातच होते. अणधविेनास आलेल्या संस्थानातील 
कायगकत्यांपकैी णदर्ंबरराव प्रबदंूचा अपवाद वर्ळला तर अन्य कायगकते चळवळीत प्रत्यक्षपिे सहभार्ी 
होिाऱ्यापंकैी नव्हते. परंतु स्वामीजींच्या मनातील िकेंचे णनरसन अणधवेिनातील र्ाधंीजींच्या रात्रीच्या 
भाषिातून झाले. र्ाधंीजी आपल्या भाषिात म्हिाले की, एखाद्या भार्ात अर्दी दोन तीन कायगकत्यांची 
चळवळीत उतरण्याची इच्छा असेल तर णततक्या बळावर त्यानंी चळवळ उभी करण्यास हरकत नाही. 
अणधविेनाचे कामकाज ८ तारखेस मध्यरात्री उिीरापयंत चालले होते. ९ ऑर्स्टला पहाटेच र्ाधंीजी 
आणि अन्य कायगकत्यांना अटक करण्यात आली. या अणधविेनामुळे सपूंिग देिात चैतन्याचे वातावरि 
णनमाि झाले. सामान्य मािसू पेटून उठला. 

 
९ तारखेस प्रजा पणरषदेचे महत्त्वाचे कायगकते मंुबईच्या फोटग भार्ात भेटले. प्रजापणरषदेचे णचटिीस 

बलवतंराय मेहता याचं्या उपस्स्थतीत देिातील संस्थाणनकानंा ससं्थानातील संणटनाचं्या वतीने 
पाठवावयाच्या पत्राचा मजकूर तयार करण्यात आला. हा मजकूर णेऊन सवग कायगकते आपापल्या 
संस्थानात परतले. णिणटिानंी काँगे्रस कायगकत्यांना अटक केल्यामुळे संस्थानामध्येही चळवळ उभी करू 
पाहिाऱ्या काँगे्रस कायगकत्यांची धरपकड होण्याची िक्यता होती. त्यामुळे सवग कायगकत्यांनी आपल्याला 
अटक होण्यापूवीच आपल्या संस्थाणनकानंा पते्र पोहचवण्याचा प्रयत्न करावा असे ठरले. 

 
स्वामीजी मंुबईहून ९ तारखेच्या रात्रीच सोलापूरला पोहचले. णनजामाला पाठवावयाचे पत्र तयार 

केले. त्याच्या काही प्रती तयार करून आपले सहकारी राणवेन्द्रराव णदवाि यानंा त्या प्रती सोबत देऊन 
हैदराबादला पाठवले. णदवािानंी पत्राच्या प्रती हैदराबादेतील प्रमुख कायगकत्यांना द्याव्यात आणि त्या 
कायगकत्यांनी त्या पत्रावंर सया करून ती पते्र णनजामाला पाठवावीत असा णनरोप णदला. राणवने्द्रराव 
हैदराबादहून सोलापूरला परतल्यावर स्वामीजींना राणवने्द्ररावाकंडून अिी माणहती कळाली की, 
हैदराबादेतील कायगकते काहीतरी सबबी पढेु करून णनजामाला पत्र पाठवण्याची टाळाटाळ करीत आहेत. 
लरे्च स्वामीजी अन्य णतणा सहकाऱ्यासंह सोलापूरहून हैदराबादकडे णनणाले. प्रत्येकाकडे स्वामीजींनी 
णनजामाला पाठवलेल्या पत्राची प्रत होती. स्वामीजींना अटक झाली तर अन्य अटक न झालेल्या 
कायगकत्यांनी ती पते्र णनजामाला पोहचवावीत असे ठरले. स्वामीजींना हैदराबाद येथे नामपल्ली स्टेिनवर 
उतरताच पोणलसानंी अटक केली. स्वामीजींसोबतच्या णतणा कायगकत्यांची नाव ेपोणलसांच्या यादीत नव्हती. 
त्यामुळे त्या णतणानंा अटक झाली नाही. 

 
स्वामीजींनी हैदराबादला ज्या कायगकत्यांकडे णनजामाला पाठवावयाच्या पत्राच्या प्रती पाठवल्या 

त्यापैकी बहुतेकानंी ती पते्र णनजामाला पाठवण्याची टाळाटाळ केली असली तरी स्वामीजींचे णनष्ठावतं 
सहकारी डॉ. जी. एस. मेलकोटे यानंी सही करून ते पत्र णनजामाला पाठवले. या पत्रासोबत डॉ. मेलकोटे 
यानंी टीपही जोडली. णनजामाला मेलकोटे यानंी पाठवलेल्या पत्राचा मजकूर पुढीलप्रमािे होता. 

 
“हैदराबाद स्टेट काँगे्रसच्या वतीने मी हे पत्र आपिासं सादर करू इस्च्छतो. संस्थानी प्रजाजनाचंी, 

विग-जात-पंथणनरपेक्ष अिी सेवा करण्याच्या ध्येयाने बद्ध झालेली स्टेट काँगे्रस ही एक राष्ट्रीय संस्था आहे. 
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आपि या पत्राचा िातंपिे, काळजीपूवगक व सहानुभतूीपूवगक णवचार करावा अिी अत्यंत नम्रपिे मी णवनंती 
करू इस्च्छतो. 

 
हैदराबाद सरकारने, का कुिास ठाऊक, ससं्थानात नार्री स्वातंत्र्याची र्ळचेपी केली व काही 

काळापूवी स्टेट काँगे्रस ही संस्था बेकायदेिीर आहे असे जाहीर केले. त्यामुळे नैसर्थर्क सावगजणनक 
जीवनाच्या णनकोप व सुसंर्त णवकासावर णवणातक असा पणरिाम झाला. स्टेट काँगे्रसणवरुद्ध असलेले 
आके्षप णसद्धही झाले नाहीत प्रकवा मान्य झाले नाहीत. स्टेट काँगे्रसने आपल्यावरील बंदीहुकूम अमान्य 
करून, त्या ससं्थेला णचरडून टाकण्याच्या प्रयत्नावर मात करून अस्स्तत्व णटकणवले आहे. अस्स्तत्व 
णटकणवण्याच्या णदव्यातून जाताना पुष्ट्कळ जि सोडून रे्ले. त्यामुळे या पत्राची प्रकवा काँगे्रसकडून यापढेु 
होिाऱ्या कृतीची जबाबदारी जुन्या सदस्यावंर पडत नाही ही र्ोष्ट नमूद केली पाणहजे. 

 
माननीय णनजामाच्या छत्राखाली संपूिग जबाबदार राज्यपद्धतीची मार्िी व नार्री स्वातंत्र्याचे 

रक्षि या दोन र्ोष्टींवर कुठल्याही णबकट पणरस्स्थतीत सुद्धा आम्ही भर णदला, एवढेच नव्हे तर स्टेट 
काँगे्रसच्या कायगक्रमात त्या र्ोष्टींना अग्रस्थान देण्यात आले आहे. त्यामुळे आता त्याचा वरचेवर उल्लेख 
करण्याची आवश्यकता नाही. 

 
भारताचे प्रादेणिक व राजकीय ऐक्य अबाणधत राखण्यावर स्टेट काँगे्रसचा भर आहे. आपला 

साम्राज्यवाद णटकवण्यासाठी णिटनने जरी प्रहदुस्थानात णवणवध राज्यप्रिाली णनमाि केल्या व णटकवल्या 
असल्या तरी एकाच राज्यपद्धतीखाली सवग भार् आिनू प्रहदुस्थानचा समान णवकास होिेच भारताला 
णहतावह आहे, असे स्टेट काँगे्रस मानते. तसेच भारतातील प्रातंातंील सरकारानंी व संस्थानातंील 
सरकारानंी स्वतंत्र भारताच्या संणराज्यािी एकणनष्ठ राणहले पाणहजे असे स्टेट काँगे्रस मानते. 

 
आंतरराष्ट्रीय के्षत्रातील पेचप्रसंर्ाने हेच णसद्ध झाले आहे की, भारताच्या णनरणनराळ्या भार्ाचं्या 

संरक्षिाकणरता व णवकासाकणरता भारताचे ऐक्य व अखंडत्व णटकणविे णनतान्त आवश्यक आहे. सध्या 
देिापुढे णनमाि झालेल्या र्ंभीर समस्यानंा तोंड देण्यासाठी देिात असलेल्या अथोत्पादनाच्या सवग 
साधनाचंा पूिगपिे उपयोर् करून णेिे अपणरहायग बनले आहे. 

 
सध्या अस्स्तत्वात असलेले बेजबाबदार एकसत्ताक मध्ययुर्ीन सरकार सवग मानवी अथवा भौणतक 

साधनाचंा आपल्या देिाच्या संरक्षिासाठी उपयोर् करू िकत नाही, हे सरकार जाऊन त्या सरकारच्या 
जार्ी लोकिाही प्राणतणनणधक सरकार अस्स्तत्वात यायला हव.े या सवग र्ोष्टींचा व णहताचंा काळजीपूवगक 
णवचार करून स्टेट काँगे्रस या णनिगयाला आली आहे की, स्टेट काँगे्रसने णेतलेली भणूमका ही अर्दी 
संयुस्क् तक, अखंडनीय अिी आहे, म्हिून स्टेट काँगे्रस पढुील मार्ण्या आग्रहाने माडूं इस्च्छते: 

 
१. माननीय णनझामाच्या छत्राखाली लरे्च संपूिग जबाबदार राज्यपद्धती प्रदान करिे व 

त्याचबरोबर स्वतंत्र भारताच्या संणराज्यात दाखल होण्यास तयार असल्याची णोषिा करिे. 
 
२. संपूिग नार्री स्वातंत्र्य देऊन हैद्राबाद स्टेट काँगे्रसवरील बंदी उठणविे. 
 
३. सवग राजकीय बदं्याचंी मुक् तता करिे. 
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अर्दी िातंतेने हाताळले जाण्यासारखे हे प्रश्न असताही काँगे्रसच्या कायगकत्यांना नुकतीच 
णणसडणाईने णवनाकारि अटक करून, (ते) रंु्तारंु्तीचे करून टाकण्यात आलेले आहेत ही खरोखर मोठी 
दुदैवाची र्ोष्ट आहे. स्टेट काँगे्रसचे अध्यक्ष स्वामी रामानंद तीथग यानंा काल रेल्व-ेप्लॅटफॉमगवर र्ाडीतून 
उतरत असतानाच अटक केल्याने पणरस्स्थती अणधक णचणळली. स्वामी रामानंद या मार्ण्या आपिासं 
सादर करण्यासाठी आपिाकडेच जािार होते. असो, वरील मार्ण्या मान्य करून हा प्रश्न िातंतेने 
णनकालात काढावा असे स्टेट काँगे्रस अत्यंत नम्रतापूवगक णनवदेन करू इस्च्छते. 

 
“आपल्या राष्ट्राच्या इणतहासातील अत्यंत आिीबािीच्या प्रसंर्ी सरकार िहािपिाने व दूरदृष्टीने 

वारे्ल असा स्टेट काँगे्रसला मनोमन णवश्वास वाटतो.” 
 
डॉ. मेलकोटे याचें पत्र सरकारला पोंहचताच स्वामीजींच्या पाठोपाठ डॉ. मेलकोटे यानंाही अटक 

करण्यात आली. स्वामीजी आणि मेलकोटे दोणानंाही चचंलरु्डा जेलमध्ये ठेवण्यात आले. संस्थानात स्टेट 
काँगे्रसच्या अनेक कायगकत्यांना अटक करण्यात आली. 

 
सवग महत्त्वाचे नेते तुरंुर्ात रे्ले. संस्थानातील चळवळीला त्राता राणहला नाही. चळवळीला 

णननायकी अवस्था प्राप्त झाली. 
 
-िीड नसलेल्या नावसेारखी चळवळीची स्स्थती झाली. 

 

✿ 
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यशाचे पहह े हशखर 
 

१९४२ च्या लढ्याचा जोर ओसरत चालला होता. संस्थानातील चळवळीला वैचाणरक बैठक आणि 
नेतृत्व देिारी नेते मंडळी तुरंुर्ातच होती. स्टेट काँगे्रसवरची बंदी कायम होती. अिात २४ ऑक्टोबर 
१९४२ रोजी र्ोप्रवददास वर्रेैची तुरंुर्ातून मुक् तता झाली. ४ नोव्हेंबर १९४२ रोजी हैदराबादेत रामाचारींच्या 
बंर्ल्यावर प्राप्त पणरस्स्थतीत पुन्हा जोमाने चळवळ किी उभी करता येईल यावर णवचारणवणनमय 
करण्यासाठी एक बैठक झाली. या बैठकीस कनाटक, आंध्र आणि मराठवाडा भार्ातून ३६ कायगकते हजर 
होते. या बठैकीत र्ोप्रवददासानंी ‘आझाद हैदराबाद’ची जी कल्पना इते्तहादुल मुसलमीन आणि 
काँगे्रसमधील मवाळाकंडून माडंली जात होती णतचा णधक्कार केला व स्वतंत्र भारताचा हैदराबाद हा 
अणवभाज्य भार् असला पाणहजे या स्टेट काँगे्रसच्या भणूमकेचा ठामपिे पनुरुच्चार करून जबाबदार 
राज्यपद्धतीचा लढा सुरू राहील असे साणंर्तले. 

 
१९४३ च्या णडसेंबर मणहन्यात स्वीमीजींची चचंलरु्डा तुरंुर्ातून सुटका करण्यात आली. पाठोपाठ 

स्थानबद्ध असलेल्या इतर नेत्याचंीही सुटका झाली. १९४४ च्या जानेवारी मणहन्यात हैदराबाद येथे 
स्वामीजींच्या णनवासस्थानी प्रमुख कायगकत्यांची बैठक झाली. या बैठकीत हैदराबाद स्टेट काँगे्रसवरील 
बंदी उठणवण्यासाठी उचलावयाची पावले, आंध्र, महाराष्ट्र, कनाटक प्रातंात काम करिाऱ्या प्राणंतक 
पणरषदाचें एकत्रीकरि इ. णवषयावर चचा झाली. 

 
प्राणंतक पणरषदामंधून होिारे ठराव व मार्ण्या हळूहळू णनभगयतेकडे आणि लोकिाहीच्या णदिनेे 

किा वाटचाल करीत होत्या ते काळजीपूवगक पाहण्यासारखे आहे. औरंर्ाबाद येथे महाराष्ट्र पणरषदेचे 
अणधविेन १९४३ च्या मे मणहन्यात श्रीधर वामनराव नाईक याचं्या अध्यक्षतेखाली झाले. या अणधविेनात 
जबाबदार राज्यपद्धतीचा ठराव करण्यात आला. त्यात ‘णनजामाच्या छायाछत्राखालील जबाबदार राज्य 
पद्धती’ असा उल्लखे आढळत नाही. छायाछत्र व आसणफया णराण्याचे जे लोढिे लोकिाहीच्या र्ळ्यात 
अडकलेले होते ते या वळेी अलर्द झुर्ारण्यात आल्याचे णदसते. खरे तर लोक स्टेट काँगे्रसवरची बंदी 
उठेपयंत वाट पाहण्याइतपत सोणिक राणहले नव्हते. अिी वाट न पाहता आधं्र, महाराष्ट्र, कनाटक 
भार्ातल्या प्राणंतक पणरषदा लोकानंी कायगक्षम करण्यास प्रारंभ केला. जबाबदार राज्यपद्धतीची आणि 
नार्णरक स्वातंत्र्याची या पणरषदा उणड उणड मार्िी करू लार्ल्या. महाराष्ट्र पणरषदेने तर उणडउणड 
जबाबदार राज्य पद्धती हे आपले ध्येय जाहीर केले. पाठोपाठ आधं्र, कनाटक प्राणंतक पणरषदानंी असे ठराव 
केले. या तीनही प्राणंतक पणरषदा एकत्र आिण्याचे प्रयत्न १९४२ पासून होत होते. या दृष्टीने २३ जून १९४४ 
रोजी हैदराबाद येथे तीनही पणरषदाचं्या कायगकाणरिीची बैठक होऊन संयुक् त समन्वय सणमती नेमण्यात 
आली. जुलै १९४६ पयंत या तीनही प्राणंतक पणरषदानंी आपापले णवसजगन करून स्टेट काँगे्रसमध्ये णवलीन 
होण्याचा णनिगय णेतला. नार्णरक स्वातंत्र्याची आणि जबाबदार राज्यपद्धतीची मार्िी आता एकमुखाने 
केली जाऊ लार्ली. या पणरषदा स्टेट काँगे्रसचेच कायग करू लार्ल्या होत्या. या पणरषदावंर बंदी 
णालण्याची सरकारची इच्छा असली तरी तसे पाऊल सरकारला उचलता येऊ नये असे वातावरि देिात 
णनमाि होत होते. 

 
दुसरे महायुद्ध सपूंन दोस्त राष्ट्र णवजयी झाले होते. णक्रप्स णमिन भारताला आणि हैदराबाद 

संस्थानला भेटी देऊन परतल्यानंतर स्टॅफडग णक्रप्स यानंी २९ एणप्रल १९४२ रोजी ससंदेत एक भाषि केले. 
या भाषिात त्यानंी णिणटि प्रिासनाने ससं्थानामंध्ये प्राणतणनणधक संस्था णवकणसत करण्याचे प्रयत्न करावते 
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अिी सूचना केली. या सूचनेमुळे णनजाम सरकारचे धाबे दिािले. १९४५ मध्ये अ. भा. प्रजा पणरषदेचे 
अणधविेन उदयपूरला भरले. आपल्या अध्यक्षीय भाषिात पं. नेहरंूनी ‘केवळ आकार मानानेच नव्हे तर 
नार्णरक स्वातंत्र्याची र्ळचेपी करण्यात अगे्रसर’ अिा िब्दातं हैदराबाद संस्थानची संभावना करून 
संस्थानात स्टेट काँगे्रसवर णालण्यात आलेल्या बंदीवर कडक िब्दातं टीकेची झोड उठवली. अिा 
णटनामुंळे णनजाम सरकारवरची दडपिे णदवसेंणदवस वाढत होती. िवेटी सरकारने हैदराबाद संस्थानात 
अ. भा. काँगे्रस सणमती आणि णतच्या िाखा याचं्यावरील बंदी १५ नोव्हेंबर १९४५ रोजी उठवली. मात्र स्टेट 
काँगे्रसवरील बंदी कायम ठेवली. १९४६ च्या जून मणहन्यात णदल्ली येथे संस्थानी प्रजा पणरषदेच्या स्थायी 
सणमतीची बैठक झाली. या बैठकीस स्वामीजी आणि तीनही प्राणंतक पणरषदाचें प्रणतणनधी मोठ्या प्रमािात 
हजर होते. या बैठकीत संस्थानात स्टेट काँगे्रसचे कायग करण्याचा व पूिग नार्री हक्क प्रस्थाणपत करण्याचा 
नार्णरकानंा हक्क राहील असा ठराव करण्यात आला. णनजाम सरकारला रेप्रसडेटपासून पं. नेहरंूपयंत 
सवगच जि स्टेट काँगे्रसवरील बंदी उठवण्याबाबत सल्ला देत होते. सरते िवेटी ३ जुलै १९४६ रोजी 
हैदराबाद स्टेट काँगे्रसवरील बंदी उठवण्यात आली. 

 
स्वामीजींच्या नेतृत्वाखालील लढ्याने यिाचे एक णिखर काबीज केले होते! 
 
स्टेट काँगे्रसवरील बंदी उठल्यानंतर १९ जुलै १९४६ रोजी कंदास्वामी बारे्च्या पटारं्िात 

हैदराबाद स्टेट काँगे्रसतफे पणहली जाहीर सभा झाली. या सभेच्या अध्यक्षीय भाषिात स्वामीजींनी 
लोकिाहीणवरोधी सुधारिा अंमलात आिून सरकार जर हुकूमिाही कायम ठेव ूइस्च्छत असेल तर ती नष्ट 
होईपयंत स्टेट काँगे्रस लढा देईल असा इिारा सरकारला णदला. 

 
बंदी उठल्यानंतर स्वामीजींना दोन-तीन महत्त्वाची कामे हातावरे्ळी करिे आवश्यक होते. स्टेट 

काँगे्रसची रीतसर रचना करून स्टेट काँगे्रसमध्ये प्राणंतक पणरषदानंा सामावनू णेिे आवश्यक होते. महाराष्ट्र 
आणि कनाटक प्राणंतक पणरषदानंा स्टेट काँगे्रसमध्ये सामील करण्यात फारिा अडचिी नव्हत्या. पि आधं्र 
प्राणंतक पणरषदेचे सामीलीकरि अवणड झाले होते. णतन्ही प्राणंतक पणरषदामंध्ये लोकजार्ृतीचे कायग 
करिारे कायगकते णवणवध मतच्छटा असिारे होते. आंध्र महासभेत कम्युणनस्ट णवचारसरिी असिारे परंतु 
स्वतःला राजकीय पक्षाचे अणधकृत कायगकते न म्हिविारे कायगकते काँगे्रसजनापं्रमािेच काम करीत होते. 
स्टेट काँगे्रसच्या स्थापनेसाठी १९३८ मध्ये सत्याग्रह करिारे रणवनारायि रेड्डी आंध्रमहासभेच्या कायात 
अगे्रसर होते. रणवनारायि रेड्डी आणि दुसरे नेते बद्दम यल्ला रेड्डी यानंी पूवीच्या नेमस्त नेतृत्वाला हटवनू आधं्र 
महासभेत आपले वचगस्व प्रस्थाणपत केले. हा र्ट राष्ट्रवादी णवचाराचा, पुरोर्ामी णवचारसरिी असलेला 
होता. या र्टात जमलापूर केिवराव, कोदाटी नारायिराव, कोमरणर्री नारायिराव, हयग्रीवाचायग, 
माडपाटी रामचंद्रराव, पी. व्ही. नरप्रसहराव, के. व्ही. नरप्रसहराव इ. मंडळी होती. हे कायगकते स्वामीजींचे 
नेतृत्व मानिारे होते. तेलंर्िच्या ितेकऱ्याचें प्रश्न सोडणवण्यासाठी सवगिस्क् तणनिी झटिारे कायगकते अिी 
या कम्युणनस्टाचंी ओळख आंध्र महासभेतील कायातून जनतेला झाली. आंध्र महासभेतील मवाळ नेते एम. 
नरप्रसहराव यानंी वरे्ळी राष्ट्रीय आंध्र महासभा स्थापन केली. अिा रीतीने १९४४ मध्ये आंध्र महासभेची दोन 
िकले झाली. स्वामीजींना या दोन र्टातं समझोता णडवनू त्या दोणाचेंही स्टेट काँगे्रसमध्ये णवलीनीकरि 
करावयाचे होते. १९४२ च्या लढ्यात अ. भा. काँगे्रस सणमतीचे कम्युणनस्ट सदस्य चळवळीत सामील न होता 
स्वातंत्र्यलढ्याला णवरोध करीत होते. त्याचं्या या कृत्याबद्दल त्यानंा अ. भा. काँगे्रसमधून काढून टाकण्यात 
आले. आणि कणनष्ठ सणमत्यानंा काँगे्रसमधील कम्युणनस्ट सदस्याणंवरुद्ध अिीच कारवाई करण्याची सूचना 
केली रे्ली. हैदराबाद ससं्थानातील स्टेट काँगे्रसमधील मवाळानंी काँगे्रसच्या या भणूमकेचा फायदा णेऊन 
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काँगे्रसमधील कम्युणनस्टानंा काढून टाकण्याची मार्िी केली. असे झाले तर आंध्रात स्वामीजींचे जे नेतृत्व 
प्रस्थाणपत होत होते त्याला आपोआपच खीळ बसिार होती. आंध्र महासभेतील कम्युणनस्ट कायगकत्यांनी 
नलर्ोंडा णजल्यातील सूयापेठ तालुक्यातील ितेकऱ्यानंा संणणटत केले होते. या ितेकऱ्यानंी 
अणधकाऱ्याचं्या दडपिाहीचा कसून णवरोध केला. णनजाम सरकारने या भार्ातील बंडखोराचंा बंदोबस्त 
करण्यासाठी सिस्त्र सैन्य पाठवले. कम्युणनस्टानंी या भार्ातील ितेकऱ्यानंा सैन्याचा मुकाबला 
लाठ्याकाठ्या, दर्डधोंड्यानंी करण्यास साणंर्तले. ितेकऱ्याचं्या सिस्त्र प्रणतकाराचा णबमोड करताना 
सैणनकानंी ितेकऱ्यावंर अत्याचार केले. खेडुतानंा ठार मारण्यात आले. स्वामीजींनी सूयापेठ भार्ाला भेट 
णदली. खेडुतानंा प्रहसेच्या मार्ावरून परावृत्त करण्याचे प्रयत्न केले. पीणडताचें अश्र ूपुसले. हैदराबादला 
परत आल्यानंतर स्वामीजींनी एक णनवदेन प्रणसद्ध केले. या णनवदेनात सैन्याच्या बळाच्या अणतरेकी 
वापराचा णनषेध करून त्या भार्ातून सैन्य काढून णेण्याची मार्िी करण्यात आली होती. तसेच 
कम्युणनस्टानंी लोकाचं्या मनात भरवनू णदलेला प्रहसात्मक कृतीचा णवचार कसा चुकीचा होता हे स्पष्ट केले 
होते. 

 
स्वामीजींच्या या णनवदेनाचा आधार णेऊन काँगे्रसमधील मवाळानंी स्वामीजी हे कम्युणनस्टाचें 

सहप्रवासी आहेत आणि स्वामीजींचे सहकारी र्ोप्रवदभाई श्रॉफ याचें नेतृत्व मानिारा र्ट हा कम्युणनस्ट 
आहे असा प्रचार करण्यास सुरुवात केली. या मुद्यावरील संणषाला कािीनाथराव वैद्य याचं्या पत्रकामुळे 
प्रथम जाहीर तोंड फुटले. नलर्ोंडा णजल्यातील कम्युणनस्टाचं्या प्रहसेचा णनषेध करू नये असे महाराष्ट्र 
पणरषदेच्या काही कायगकत्यांचे मत असल्याची चचा स्वामीजींच्या उपस्स्थतीत झाली आहे असे नमूद 
करिारे हे पत्रक वैद्यानंी स्थायी सणमतीच्या सवग सदस्यानंा पाठवले. स्वामीजींच्या नेतृत्वाणवरुद्ध मवाळानंी 
सुरू केलेल्या लढ्याचे हे पणहले पाऊल होते. 

 
या पणरस्स्थतीबद्दल मार्गदिगन णेण्यासाठी स्वामीजी र्ाधंीजींना भेटले आणि कम्युणनस्टानंा 

संणटनेबाहेर काढण्याची जी मार्िी मवाळाकंडून केली जात होती त्याबद्दल सल्ला णवचारला. र्ाधंीजींना 
केवळ कायगकते कम्युणनस्ट आहेत म्हिून त्यानंा संणटनेबाहेर काढले जाव ेहे मान्य नव्हते. परंतु हे कायगकते 
संणटनेचे आदेि मानत नसतील तर अिा कायगकत्यांना काढण्यास संमती होती. या चचेचा र्ोषवारा 
टंकणलणखत करण्यात आला होता. तो कम्युणनस्टाचं्या हाती लार्ला. तो कम्युणनस्ट नेते पी. सी. जोिी 
याचं्या पसु्तकात प्रणसद्ध झाला. मवाळानंी हा र्ोषवारा स्वामीजीनीच कम्युणनस्टानंा उपलब्ध करून णदला 
असा आरोप केला. कारि ही णटना स्वामीजींना कम्युणनस्टधार्थजिे ठरवण्यास पुरावा म्हिून उपयुक् त 
ठरिारी होती. या प्रकारामुळे स्वामीजी फार व्यणथत झाले. त्यानंी आपली व्यथा व्यक् त करिारे पत्र 
र्ाधंीजींना पाठवले. त्यांच्या पत्राला र्ाधंीजींनी उत्तर पाठवनू स्वामीजींची समजूत काढली व अभय णदले. 
त्या पत्रातील प्रत्येक िब्दािब्दातून स्वामीजींवरील णनिल णवश्वास, पे्रम व लोभ व्यक् त होत होता. 

 
स्टेट काँगे्रसची संणटना एकीकडे मवाळाचं्या कारवाया तर दुसरीकडे संस्थानी सरकार जे 

नानाणवध अडचिी उभ्या करीत होते त्यानंा तोंड देत देत बळकट करिे हे स्वामीजींपुढचे आव्हान होते. 
जून १९४७ पयंत सभासद नोंदिी झाली. अपेके्षपेक्षा णकतीतरी जास्त लोकानंी स्टेट काँगे्रसचे सभासदत्व 
स्वीकारले. स्टेट काँगे्रसच्या अध्यक्षपदाची णनवड करण्याची वळे आली. मवाळांनी बी. रामकृष्ट्िराव यानंा 
स्वामीजींच्याणवरुद्ध उभे केले. हैदराबाद स्टेट काँगे्रसच्या बठैकीत अध्यक्ष म्हिून अत्यंत चुरिीच्या 
णनवडिुकीत स्वामीजी २५३ मतानंी णनवडून आले. आणि १६, १७ व १८ जून १९४७ रोजी स्टेट काँगे्रसचे 
पणहले अणधविेन झाले. हैदराबादच्या णचकडपल्ली भार्ातील मदैानावर हे अणधविेन झाले. लोकाचं्या 
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उत्साहाला सीमा नव्हती. सवग वातावरि चैतन्यमय होते. तीस-पस्तीस हजार लोकानंी मंडप र्च्च भरलेला 
होता. संस्थानात नेहमी असिाऱ्या दहितीच्या भीतीचा लवलेिही लोकाचं्या चेहऱ्यावर णदसत नव्हता. 
िकंरराव देव, सुचेता कृपलानी, एम. जी. रंर्ा, एस. णनजप्रलर्प्पा आदी नामवतं मडंळी उपस्स्थत होती. 
अणधविेनाचे इतके भव्य स्वरूप सरकारला सुखावह वाटण्याचा तीळमात्र संभव नव्हता. सरकारकडून 
काहीतरी खुसपट काढले जािार हे अपेणक्षतच होते. अणधविेन सुरू झाल्यावर दुसऱ्याच णदविी त्या वळेचे 
र्ृहखाते साभंाळिारे अली यावर जंर् यानंी स्वामीजींना बोलावनू णेतले. आणि त्याचं्या अध्यक्षीय भाषिात 
काही भार् आके्षपाहग असल्याचे साणंर्तले. आणि या अणधविेनासाठी बाहेरून आलेल्या पाहुण्यानंा भाषिे 
करू देऊ नयेत असेही साणंर्तले. यावर स्वामीजींनी स्पष्टपिे साणंर्तले की, सरकारच्या सूचना मान्य 
करता येिे अिक्य आहे. सरकार याबद्दल वाटेल ती कारवाई करू िकते. स्वामीजी आणि अणलयावरजंर् 
याचंी मुलाखत सुरू असताना संमेलनस्थळी अिी अफवा पसरली की, स्वामीजींना अटक झाली असून 
संमेलनाचे पुढील कामकाज होिार नाही. काही काळ लोकामंध्ये चलणबचल झाली. जनसमुदाय अस्वस्थ 
झाला. पि स्वामीजी अणधविेनस्थळी येताच लोकानंी सुटकेचा श्वास सोडला. 

 
आपल्या अध्यक्षीय भाषिात स्वामीजींनी इंग्रजाचंी भारतातील सत्ता रे्ल्यानंतर ससं्थाणनक पुन्हा 

सावगभौम होिार नाहीत, तर सवोच्च सत्ता जनताच धारि करील हे सारं्ून ससं्थाणनकाचं्या मनात णोळत 
असलेल्या अलर् स्वातंत्र्याच्या कल्पनेला भारताचे ऐक्य अबाणधत राखण्याच्या दृष्टीने णवरोध करण्याची 
णनतातं र्रज असल्याचे साणंर्तले. संस्थानातील इते्तहादुल मुसलमीनच्या स्वतंत्र हैदराबाद कल्पनेला 
देिातील सवग मुस्स्लमाचंा पाप्रठबा असल्याचा जो देखावा मुस्स्लम लीर् करत होती त्यातील णवसंर्ती 
दाखवनू स्वामीजी म्हिाले, “आम्ही मुस्स्लम राज्य प्रकवा प्रहदू राज्य या भणूमकेतून णवचारच करीत नाही. 
धमग, विं, प्रकवा विग याचंा णवचार न करता सवांना समान सधंी उपलब्ध करून देिारे लोकराज्य आम्हाला 
हव ेआहे.” 

 
खुल्या अणधविेनात हैदराबाद संस्थान भारतीय संणराज्यात सामील व्हाव ेम्हिून अणंतम लढ्याचे 

आवाहन करिारा ठराव बी. रामकृष्ट्िराव यानंी माडंला आणि णदर्ंबरराव प्रबदंूनी अनुमोदन णदले. हा ठराव 
चचेस टाकताना स्वामीजी आपल्या भाषिात म्हिाले, “मी एवढेच सारं्ू इस्च्छतो की, जो ठराव आता 
आपि संमत करिार आहात त्याला हैदराबादच्या चळवळीच्या इणतहासात फार महत्त्वाचे स्थान आहे. 
आपि हा ठराव संमत करण्यापूवी हे लक्षात घ्याल अिी मला आिा आहे.” ‘महात्मा र्ाधंी की जय’ ‘स्वतंत्र 
भारत की जय’ अिा णोषिाचं्या णननादात तो ठराव संमत झाला. 

 

✿ 
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अंहतम  ढा 
 

स्टेट काँगे्रसच्या अणधविेनानंतर सरकारची दडपिाहीची चके्र णफरू लार्तील आणि 
कायगकत्यांच्या अटकेनंतर चळवळ णदिाहीन होऊ िकेल याची कल्पना स्वामीजींना होती. 

 
अणधविेन संपल्यानंतर लरे्च २९ जून ते १ जुलै १९४७ या कालावधीत स्टेट काँगे्रसच्या नव्या 

कायगकाणरिीची बठैक स्वामीजींच्या अध्यक्षतेखाली सोलापूर येथे झाली. या बैठकीत स्वामीजींनी आपि 
सत्याग्रह करून लवकरच तुरंुर्ात जािार असल्याचा आपला णनिगय साणंर्तला. आपि तुरंुर्ात 
रे्ल्यानंतर लढा सुरू ठेवण्यासाठी कृणतसणमतीची णनयुक् ती केली. ही कृणतसणमती अिी होती – णदर्ंबरराव 
प्रबदू (अध्यक्ष), जमलापूर केिवराव (त्यानंा अटक झाल्यास माडपाटी रामचदं्रराव), जी. एस. मेलकोटे 
(त्यानंा अटक झाल्यास जे. के. प्रािेिाचायग) आणि र्ोप्रवददास श्रॉफ, स्वामीजींनी आपल्याला अटक झाली 
तर स्टेट काँगे्रसच्या अध्यक्षपदाचे अणधकार णदर्ंबरराव प्रबदू यानंी वापरावते असे अणधकारपत्र णलहून 
ठेवले. 

 
याच बठैकीत संणटनेचे कायग दोन मार्ांनी कराव े असे ठरवनू कायगकत्यांचे दोन र्ट करण्यात 

आले. एका र्टातील कायगकत्यांनी सत्याग्रह करून तुरंुर्ात जाव े तर दुसऱ्या र्टातील कायगकत्यांनी 
सत्याग्रह करून स्वतःला अटक करवनू न णेता भणूमर्त राहून संणटनेचे ठरवनू णदलेले कायगक्रम पार 
पाडावते असे सामान्यतः ठरणवण्यात आले. संणटनेने कायगकत्यांना णदलेल्या कायगक्रमात र्ावोर्ावी जाहीर 
सभा व बैठका णेऊन ससं्थानातील जनतेला अणधविेनातील ठराव समजावनू सारं्िे, भारतीय संणराज्यात 
हैदराबादने सामील व्हाव ेया मार्िीचा प्रचार करिे, याच प्रचाराचा भार् म्हिून णटना सणमतीचे अध्यक्ष 
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, हंर्ामी सरकारचे पतंप्रधान पं. नेहरू, उपपंतप्रधान सरदार पटेल, प्रजा पणरषदेचे 
अध्यक्ष पट्टाणभ सीतारामय्या यानंा पते्र व तारा पाठवनू णवलीनीकरिाच्या मार्िीचा पाठपुरावा करावा 
यासाठी जनतेने प्रयत्न करिे इ. बाबींचा समावेि होता. 

 
स्टेट काँगे्रसच्या दृष्टीने या लढ्याचे स्वरूप व्यापक होते. हा लढा भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनाचा 

भार् होता. त्यामुळे मोठ्या संख्येने संस्थानातील जनतेने या आंदोलनात सहभार्ी झाले पाणहजे असे 
स्वामीजी आणि त्याचं्या सहकाऱ्यानंा वाटत होते. १९३७-३८चा लढा हा कायगकत्यांचा लढा होता. मात्र 
४७-४८ चा लढा हा सवगसामान्य जनतेचा व्यापक लढा झाला पाणहजे असे स्टेट काँगे्रसला वाटत होते. त्या 
दृष्टीने सवगसामान्य जनतेला लढ्यात सहभार्ी होता येईल असे कायगक्रम काँगे्रस कायगकाणरिीने सोलापूर 
येथील बैठकीत णदले. ते असे होते- 

 
७ ऑर्स्ट ‘संण राज्य सामीलीकरि णदन’ म्हिून साजरा करावा. या णदविी प्रभात फेऱ्या, सभा, 

ध्वजवदंन इ. कायगक्रम आयोणजत करावते व हैदराबाद संस्थानाने संणराज्यात सामील व्हाव ेअिी मार्िी 
करावी. स्थाणनक स्वराज्य संस्था व सरकारी सणमत्याचं्या सभासदानंी आपल्या पदाचें राजीनामे देऊन 
सरकारिी असहकार पुकारावा. णनजाम सरकारने संस्थानात ताडीची, प्रिदीची झाडे तोडण्यावर 
मनाईहुकूम बजावला होता. कारि यापासून सरकारला उत्पन्न णमळत असे. परंतु या झाडामुंळे ितेाची 
वणहती करिे कठीि होत असे. याबद्दल स्टेट काँग्रसने असा कायगक्रम णदला की, सरकारचा आबकारी 
कायदा मोडून ताडीची. प्रिदीची झाडे तोडावीत. हरताळ, संप करावते. खेड्यापाड्यातं तलाठी, पोणलस 
पाटील, कुलकिी इ. मंडळी जनतेकडून करवसुली करून णनजाम सरकारचे प्रिासन चालणवण्यास मदत 
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करतात. या मंडळींचे काम येनकेन प्रकाराने थाबंवनू िासन व्यवस्था णखळणखळीत होईल असे प्रयत्न 
करावते. 

 
स्टेट काँगे्रसकडून कायगक्रम णमळताच संस्थानातील लोक उत्साहाने कामास लार्ले. 
 
७ ऑर्स्टच्या सामीलीकरि कायगक्रमाचा प्रारंभ स्वामीजींनी आपले कनाटकातील णनष्ठावतं 

सहकारी मवाळाचें नेते जी. रामाचारी याचें बधूं कृष्ट्िाचायग जोिी याचं्यासह हैदराबादेत केला. सायंकाळी 
सुलतान बाजारातील टॉवरपािी जमलेल्या लोकानंा उदे्दिून स्वामीजींनी भाषि केले व णमरविूक 
काढण्याचा प्रयत्न केला. पोणलसानंी या णमरविुकीवर लाठीमार केला. स्वामीजी आणि कृष्ट्िाचायग यानंा 
अटक करून ताबडतोब सोडून देण्यात आले. औरंर्ाबाद येथे प्रभातफेरीत सामील झालेल्यावंर लाठीमार 
करण्यात आला. याच णजल्यातील लाडसावरं्ी र्ावात णनरपराध लोकावंर र्ोळाबार करण्यात आला. 
त्यात दोन मािसे मरि पावली. स्टेट काँगे्रसने लेव्ही वसुली, ितेसारा प्रश्नावंर यापूवी खेड्यापाड्यातूंन 
उग्र लढे णदले होते. त्यामुळे ग्रामीि तरुिानंा ही चळवळ आपली वाटू लार्ली होती. पणरिामी स्वामीजींचा 
आदेि मानून खेड्यापाड्यातं सामीलीकरि णदन व इतर आंदोलने मोठ्या प्रमािात उभी राणहली. 

 
स्टेट काँगे्रसच्या कायगक्रमामंध्ये १५ ऑर्स्टचा भारताचा स्वातंत्र्य णदन आणि २ सप्टेंबर रोजी 

राष्ट्रध्वज णदन साजरे करिे या कायगक्रमाचंा समाविे होता. १४ ऑर्स्ट १९४७ रोजी रात्रीपासूनच देिभर 
स्वातंत्र्याचा जल्लोष सुरू होता. हैदराबादेत जार्ोजार् लोक रेणडओभोवती र्दी करून बसले होते. 
लोकाचं्या उत्साहाला उधाि आले होते. स्वामीजी रात्री बराच वळे आपल्या बालाजी मंणदराच्या 
णनवासस्थानामध्ये जारे् होते. १४ ऑर्स्टच्या मध्यरात्रीनंतर स्वामीजींना र्ाढ झोपेतून उठवनू पोणलसानंी 
अटक केली आणि चचंलरु्डा जेलमध्ये त्याचंी रवानर्ी करण्यात आली. याचवळेी डॉ. मेलकोटे आणि 
कृष्ट्िाचायग जोिी यानंाही अटक करून त्या दोणाचंीही तुरंुर्ात रवानर्ी करण्यात आली. 

 
णनजाम सरकारने भारत हे वरे्ळे राष्ट्र आहे म्हिून त्याचा राष्ट्रध्वज ससं्थानात लावण्यावर बंदी 

णातली. णनजाम सरकारच्या अणधकारकके्षबाहेर असलेल्या रेल्व,े पोस्ट, खात्यानंा ही बंदी लार्ू होिारच 
नव्हती. संस्थानातील पोस्ट कायालयावंर भारताचे राष्ट्रध्वज लावण्यात आले. पि हे राष्ट्रध्वज पहाताच 
णपत्त खवळिाऱ्या इते्तहादच्या कायगकत्यांनी परभिी, लातूर येथील भारतीय पोस्ट कायालयावंरील 
भारताचे राष्ट्रध्वज काढून टाकले. संस्थानी हद्दीतून जािाऱ्या मंुबई-मद्रास एक्सपे्रसवर णचकटवलेले 
कार्दी राष्ट्रध्वज रु्लबर्ा रेल्व े स्टेिनवर पोणलस आणि रझाकार यानंी पाण्याचा मारा करून खरवडून 
काढले. 

 
सरकारच्या या संतापजनक कृत्याची तमा न बाळर्ता नार्णरकानंी आपल्या णरावंर राष्ट्रध्वज 

लावले. उस्माणनया णवद्यापीठाच्या इमारतीवर काही णवद्यार्थयांनी रु्पचूप ध्वज फडकावला होता. तो काढून 
त्याच्या प्रचध्या करण्यात आल्या. र्ावोर्ावी सत्याग्रयानंी राष्ट्रध्वज हाती णेऊन सत्याग्रह केला तेव्हा 
पोणलसानंी सत्याग्रयावंर अमानुष लाठीहल्ले केले आणि राष्ट्रध्वजाचा अवमान केला. 

 
सरकारची दडपिाही आणि रझाकाराचें ससं्थानातील णनरपराध लोकावंरील अत्याचार याचं्यामध्ये 

१९४६ पासून णविषे वाढ झाली. णनजामाच्या सते्तला सुरंुर् लाविारी राजकीय पणरस्स्थती जसजिी 
संस्थानाबाहेर भारतात आकार णेत जात होती त्या त्या प्रमािात ससं्थानातील णनरपराध जनता आणि स्टेट 
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काँगे्रसचे कायगकते पोणलस आणि रझाकार याचं्या अत्याचाराचे लक्ष्य बनत होते. इते्तहादचे कायगकतेही 
संस्थानात आपल्या भाषिातूंन, सभा संमेलनामंधून संस्थानातील मुस्स्लमानंा आक्रमक होण्यासाठी 
णचथाविी देत होते. 

 
२२ माचग १९४७ रोजी ववे्हेल याचं्या जार्ी िवेटचे व्हॉईसरॉय म्हिून लॉडग माऊंटबॅटन भारतात 

आले. २० फेिुवारी १९४७ रोजी तत्कालीन णिणटि पतंप्रधान क्लेमटं ॲटली यानंी एक णनवदेन णिणटि 
संसदेत सादर केले. त्यात आपि भारतातील सत्ता ३० जून १९४८ पूवी सोडून जाऊ असे जाहीर केले रे्ले. 
भारताला लवकरच स्वातंत्र्य णमळिार हे स्पष्ट होताच णनजामाने संस्थानात ११ जून १९४७ रोजी एक फमान 
काढून आपि भारत प्रकवा पाणकस्तान यापैकी कुठल्याही राष्ट्रात सहभार्ी न होता स्वतंत्र राहू असे जाहीर 
केले. णनजामाच्या स्वातंत्र्याला, सावगभौमत्वाच्या कल्पनेला णवरोध करिाऱ्या संस्थानातील संणटना आणि 
कायगकते याचं्या चळवळी वाटेल त्या दहितीच्या मार्ांनी, दडपिाहीने बंद पाडण्याचे धोरि इते्तहादने 
स्वीकारले. ९ जून १९४७ रोजी मजणलसचे एक नेते रऊफ यानंी एक पत्रकार पणरषद णेऊन “संस्थानातील 
मुस्स्लमानंा ऐणतहाणसक आणि सासं्कृणतक परंपरेने जे अणधकार आहेत ते कदाणपही नष्ट करू णदले जािार 
नाहीत आणि र्रज पडली तर त्याचं्या रक्षिाथग बळाचाही वापर करू. त्यासाठी आम्ही सरकारवर अवलंबनू 
राहिार नाही. आमची संणटनाच मजबूत होऊन िसे्त्र हाती णेईल” अिी धमकी णदली. 

 
याच दरम्यान इते्तहादचे पूवाध्यक्ष बहादूर यार जंर् यानंी माडंलेल्या कल्पनेतून साकार झालेल्या 

रझाकार संणटनेचे नेतृत्व काणसम रझवी याच्याकडे आले. अणलर्ढ णवद्यापीठातून एलएल. बी. होऊन 
लातूर येथे वणकली करिारा, भडक भाषिानंी ससं्थानातील मुस्स्लमानंा णचथाविी देिारा हा प्रभावी वक्ता 
होता. काणसम रझवीने त्याला नेतृत्व णमळताच रझाकार संणटनेला धमांध आणि आक्रमक स्वरूप देण्यास 
प्रारंभ केला. संणटनेच्या ससं्थानभर िाखा उणडण्यात आल्या. लष्ट्करी कवायतीचे णिक्षि देिारी केन्दे्र 
उणडण्यात आली. संणटनेतील मुस्स्लम तरुिाचं्या डोक्यात आपिच या संस्थानाचे जन्मणसद्ध राजे 
आहोत. हे मुस्स्लम राष्ट्र सुरणक्षत ठेविे आपले परमकतगव्य आहे. त्यासाठी प्रािाची आहुती पडली तरी 
चालेल हा णवचार प्रबबवण्यात आला. पणरिामी या तरुिांमध्ये कडवी धमांधता जोपासली रे्ली. रझवीने 
इते्तहादला अत्यंत भडक, अणतरेकी, धमांध रूप णदले आणि णतला माथेणफरू, धमांध रझाकार सैणनकाचंी 
जोड णदली. या संणटनेने १९४६ पासून संस्थानातील खेड्यापाड्यातूंन अक्षरिः धुमाकूळ णालण्यास प्रारंभ 
केला. लोकाचें णवत्त व जीणवत असुरणक्षत झाले. णस्त्रयाचंी अिसुूद्धा असुरणक्षत झाली. रझाकाराचंा हा 
नंर्ानाच पोणलस ॲक्िनपयंत चालला. जनसामान्य असहाय्य अवस्थेत मुठीत जीव णेऊन जर्त होते. 
अिा वातावरिात भयमुक् त करू पाहिारे स्टेट काँगे्रसचे अणधविेन सामान्य मािसाला सजंीवनीसारखे 
वाटू लार्ले. तो जीवाच्या आकातंाने धडपडू लार्ला. 

 
हे सवग सरकार मुकाटपिे पाहत बसले नव्हते. सरकराने आपल्या परीने तयारी केली. र्ावोर्ावी 

‘अमनसभा’ (िातंता सणमती) कायम केल्या. यात सरकारधार्थजिे नार्णरक, वकील, सावकार, धणनक 
याचंा समाविे करण्यात आला. त्याचं्या णदमतीला इते्तहाद आणि रझाकार देण्यात आले. दडपिे आणि 
दहित याचंा एकणत्रत प्रयोर् करण्यात आला. 

 
अिा स्फोटक वातावरिात लढ्याची तयारी करिे, लोकाचें मनोबल खचू न देता त्यानंा णनभगयपिे 

लढ्यात सहभार्ी होण्यास प्रवृत्त करिे हे महाकठीि काम होते. स्वामीजी आणि स्टेट काँगे्रसचे कायगकते 
कामाला लार्ले. ससं्थानात संणटनेची चळवळ सरकार चालू देिार नाही हे स्वामीजी आणि इतर 



 अनुक्रमणिका 

कायगकत्यांना माहीत होते. म्हिून भणूमर्ताचं्या बरोबरीने संस्थानाबाहेर सरहद्दीलर्त स्टेट काँगे्रसच्या 
लढ्याची कायालये उभी करिे आवश्यक होते. हैदराबादचा प्रश्न हा फक् त ससं्थानापुरता मयाणदत प्रश्न 
नव्हता तर तो भारतीय स्वातंत्र्याला पूिगत्व णमळवनू देिारा होता. यासाठी स्वामीजी व आ. कृ. वाणमारे 
यानंी मध्यप्रातं व णवदभाचा दौरा केला. मध्यप्रातंाचे मुख्यमंत्री रणविकंर िुक्ल, र्ृहमतं्री द्वारकाप्रसाद णमश्र, 
ना. रा. कृ. पाटील यानंी सवगतोपरी सहकायग व मदत देण्याचे मान्य केले. मंुबईत जयप्रकाि नारायि यानंी 
सुप्रणसद्ध समाजवादी णवचारवतं बॅ. पुरूषोत्तम दास णत्रकमदास याचं्याकडून २५ हजाराचंी मदत 
चळवळीसाठी स्वामीजींना णमळवनू णदली. मनमाड, मंुबई, मद्रास, सोलापूर, नार्पूर, णवजयवाडा येथे 
लढ्याची कायालये सुरू करण्यात आली. 

 
संस्थानात णनरपराध नार्णरकावंर सिस्त्र रझाकारंचे हल्ले णदवसेंणदवस वाढत होते. दररोज 

जाळपोळ, लुटालूट याचं्या बातम्या येत होत्या. स्टेट काँगे्रसच्या कायगकत्यांवरही रझाकाराचा दात होताच. 
सरकारकडून या प्रकारानंा आळा णालिे तर लाबंच, पि अप्रत्यक्षपिे प्रोत्साहनच णमळत होते. अिा 
पणरस्स्थतीत लढ्याचे स्वरूप काय असाव ेयाबद्दल सवांसमोर प्रश्नणचन्ह होते. आतापयंत लढ्याचे मार्गदिगन 
करिारे र्ाधंीजी आणि स्वामीजी दोणेही अप्रहसेवर श्रद्धा ठेविारे होते. नेहमीच्या सत्याग्रहाचा मार्ग 
अवलंणबला तर कायगकते तुरंुर्ात जातील आणि रझाकारानंा जनतेवर प्रहसक अत्याचारासंाठी रान मोकळे 
णमळेल असे काही कायगकत्यांना वाटत होते. णिवाय ससं्थानातील रानटी िासनयंत्रिेला अप्रहसेच्या मार्ाने 
चाललेल्या सत्याग्रहामार्चे सुसंस्कृत तत्त्वज्ञान कळण्यापणलकडे होते. अिा पणरस्स्थतीत सिस्त्र प्रणतकार 
करावा म्हिजे रझाकाराचं्या रंु्डणर्रीला जरब बसेल असे काही कायगकत्यांना वाटत होते. स्वामीजींना मात्र 
सिस्त्र प्रणतकारचा मार्ग पसतं नव्हता. हे आंदोलन अप्रहसेच्याच मार्ाने चालाव ेअसे त्यानंा मनोमन वाटत 
होते. अप्रहसा ही त्यानंी जीवनणनष्ठा मानली होती. हजारो लोकाचं्या जीणवताचे आणि मालमते्तचे रक्षि करिे 
हा प्रश्नही णततकाच महत्त्वाचा वाटत होता. तरीही सिस्त्र प्रणतकाराच्या मार्ाला मान्यता देण्यासाठी त्याचें 
मन तयार होत नव्हते. 

 
णनजामाने हैदराबाद ससं्थान स्वतंत्र राहील असे जरी णोणषत केले होते तरी संस्थानात 

स्वामीजींच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेले आंदोलन आणि संणराज्यात सामील होण्याची जनतेची जी मार्िी 
णदवसेंणदवस वाढत होती त्याची तीव्रता वाढते आहे याची कल्पना णनजाम आणि त्याच्या अणधकाऱ्यानंा होती. 
ही चळवळ दडपून टाकिे अिक्यप्राय आहे याचीही मनोमन पुरेपूर जािीव होती. आपल्या स्वातंत्र्याला 
संस्थानातील जनतेचा पाप्रठबा आहे असे णचत्र रेखाटल्याणिवाय संस्थानाबाहेर हैदराबाद संस्थानाला 
स्वतंत्र राष्ट्र म्हिनू मान्यता णमळण्याची िक्यता नव्हती. म्हिून सरकारने संस्थानातील उद्योर्पती मीर 
लायक अली आणि एक धणनक पन्नालालजी णपत्ती यांच्या मध्यस्थीने स्वामीजी तुरंुर्ात असतानाच 
त्याचं्यािी णवणिष्ट मुदतीसाठी संस्थानातील मणंत्रमंडळाच्या रचनेणवषयी आणि राजकीय धोरिासबंंधी 
बोलिी करण्यास प्रारंभ केला. स्वामीजींनी कायगकाणरिीिी सल्ला मसलत केल्याणिवाय बोलिी करण्यास 
नकार णदला. ३० नोव्हेंबर १९४७ रोजी स्वामीजींची व स्टेट काँगे्रसच्या कायगकाणरिींच्या सदस्याचंी 
तुरंुर्ातून सुटका करण्यात आली. 

 
णनजामाने १९४६ मध्ये सर वॉल्टन मॉक्टन याचंी णटनाणवषयक सल्लार्ार म्हिनू णनयुक् ती केली 

होती. त्यानंी णिणटि सरकारिी १९४७ पासून वाटाणाटी सुरू केल्या. आणि णिणटि सरकारकडे आपल्याला 
स्वतंत्र वसाहतीचा दजा णमळावा अिी मार्िी णनजामाच्या वतीने केली. भारत स्वतंत्र होईल तेव्हा 
णिणटिाचें संस्थानावर असलेले सावगभौमत्वाचे अणधकार भारताला णमळिार नाहीत. हे ठरवताना 
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संस्थानानंा भारत प्रकवा पाणकस्तान यापैकी कुठल्या तरी राष्ट्रात सामील व्हावचे लारे्ल असे णिणटि 
सरकारने णनणित केले होते. त्यामुळे एखाद्या संस्थानाच्या स्वतंत्र अस्स्तत्वाला णिणटि सरकारकडून 
मान्यता प्रकवा संरक्षि णमळिे िक्य नव्हते. म्हिून लॉडग माऊंटबटॅन यानंी णनजामाची हैदराबाद संस्थानाला 
स्वतंत्र वसाहतीचा दजा देण्याची मार्िी फेटाळून लावली. हैदराबादच्या णिष्टमंडळाने वऱ्हाडचा प्रदेि हा 
णनजामाच्या मालकीचा आहे. तो णिणटिानंी णनजाम सरकारला परत करावा अिी णिणटिाकंडे मार्िी 
केली. त्यावर भारतीय अणधकाऱ्यानंी णनजामाला असे सुचवले की, त्याने भौर्ोणलक ऐक्य णटकवण्यात 
सहकायग णदले तर णनजामाने केलेल्या मार्ण्यापंैकी काही मार्ण्याचंा सहानुभणूतपूवगक णवचार केला 
जाण्याची िक्यता आहे. वाटाणाटींचे रु्ऱ्हाळ बरेच णदवस चालू राणहले. िवेटी २९ नोव्हेंबर १९४७ रोजी 
भारतातील णिणटि सत्ता आणि णनजाम याचें पूवी जसे संबंध होते तसेच एक वषग मुदतीसाठी नव्या भारत 
सरकारबरोबर णनजामाचे सबंंध असावते असे मान्य करिारा ‘जैसे थे’ करार झाला. 

 
या करारामुळे संस्थानातील पणरस्स्थतीत कुठलाही फरक पडला नाही. भारतीय ध्वज संस्थानात 

फडकावण्यावर बंदी होती. भारतीय चलन संस्थानात बकेायदा ठरणवण्यात आले होते. पोणलस मगु्ररपिे 
दडपिाही करीतच होते. रझाकार धमांधतेचे णवष पसरवत होते. काणसम रझवी याने एका भाषिात” ..तो 
णदवस दूर नाही. ज्या णदविी बंर्ालचा उपसार्र आमच्या सावगभौम राजाचे पदप्रक्षालन करील आणि 
णदल्लीच्या लाल णकल्ल्यावर आसफजाही ध्वज फडकेल” अिी दपोक् तीची भाषा केली होती. संस्थानातील 
प्रहदंूचे मनोधैयग खचविे हाच उदे्दि या वल्र्नेमारे् होता. त्याचबरोबर प्रहसक कारवाया करिाऱ्या 
रझाकारानंा भडकवण्याचाही हेतू होता. अजापूर येथे स्टेट काँगे्रसचे कायगकते र्ोप्रवदराव पानसरे याचंा २१ 
ऑक्टोबर १९४६ रोजी खून करण्यात आला. इते्तहाद व रझाकार यानंा णवरोध करिाऱ्या व जबाबदार 
राज्यपद्धतीचा पुरस्कार करिाऱ्या ‘इमरोज’ वृत्तपत्राचे संपादक िोएबलु्लाखान याचंा २२ ऑर्स्ट १९४८ 
रोजी मध्यरात्री भररस्त्यावर दोन्ही हात तोडून खून करण्यात आला. या प्रकारामुंळे संस्थानातील जनता, 
स्टेट काँगे्रसचे कायगकते अणधकाअणधक प्रक्षुब्ध होऊ लार्ले. प्रणतकारासाठी सज्ज झाले. णदर्बंरराव प्रबदू 
याचं्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या कृणतसणमतीने प्रणतकार णिबीरे संणणटत केली होती. ही णिबीरे 
संस्थानाच्या सरहद्दीलर्त ससं्थानाबाहेर होती. या णिबीरातील कायगकते संस्थानात येऊन रझाकार कें न्दे्र, 
पोणलस ठािी, जकात नाके याचं्यावर सिस्त्र हल्ला करीत. त्यामुळे एकीकडे िासनव्यवस्था णखळणखळी 
होऊ लार्ली तर दुसरीकडे जनतेचे मनोधैयग वाढू लार्ले. अिातच ३० जानेवारी १९४८ रोजी उमरी 
येथील स्टेट बँकेवर भरणदवसा हल्ला करून मोठी रक्कम लुटण्यात आली. यामुळे तर सरकारचे धाबेच 
दिािले. 

 
हैदराबादेत अंणतम लढ्याचे पवग सुरू झाले तेव्हा संस्थानात णडिाऱ्या णडामोडींची माणहती 

देण्यासाठी स्वामीजींनी णडसेंबर १९४७ मध्ये र्ाधंीजींची णदल्लीत भेट णेतली व सवग वृत्तातं साणंर्तला. सिस्त्र 
लढ्याचे वृत्तही त्याचं्या कानी णातले. र्ाधंीजी मृदू पि णनधार व्यक् त करिाऱ्या सुरात म्हिाले, “होय, 
लोक अिा प्रसंर्ात णभत्र्यासारखे पळून रे्ले नाहीत हे योनयच झाले. प्रहसात्मक मार्ाने का होईना ते 
िूरासारखे वार्ले आहेत.” अप्रहसेला जीवनणनष्ठा मानिाऱ्या स्वामीजींना जनसामान्याचं्या संरक्षिासाठी 
प्रहसेला परवानर्ी मार्ावी लार्ली आहे हे र्ाधंीजींनी समजून णेतले होते. स्वामीजींनी सिस्त्र प्रणतकाराच्या 
लढ्याला अप्रत्यक्षपिे र्ाधंीजींची संमती णमळवली होती. 

 
चळवळीने जानेवारी १९४८ च्या दरम्यान णवलक्षि र्ती णेतली होती. स्टेट काँगे्रसच्या आंदोलनाचे 

लोि खेड्यापाड्यापयंत पोहचले होते. सरकार व रझाकार अणधकाणधक आक्रमक होत होते. 
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हैदराबादजवळच्या णबबीनर्र येथे रझाकारानंी रेल्व ेस्टेिनवर व बाजूच्या खेड्यावर हल्ला केला. त्यात २६ 
जि जखमी झाले. णदवसेंणदवस वाढिाऱ्या या प्रकारानंी स्वामीजी अस्वस्थ झाले. त्यानंी २३ जानेवारी 
१९४८ रोजी णनजामाला एक पत्र णलहून णबबीनर्र णटनेची चौकिी करण्यासाठी आयोर् नेमण्याची मार्िी 
केली. सरकारकडून या पत्रावर काय प्रणतणक्रया होते याची वाट पाहून एक पत्रकार पणरषद बोलावनू त्यानंी 
आपल्या सत्याग्रहाचा णनिगय णोणषत करण्याचे ठरवले. पि त्या अर्ोदरच सरकारने २६ जानेवारी १९४८ 
रोजी स्वामीजींना अटक केली आणि चंचलरु्डा तुरंुर्ाऐवजी त्याचंी हैदराबादजवळील संर्ारेड्डीच्या 
तुरंुर्ात रवानर्ी केली. 

 
केवळ चारच णदवसानंी महात्माजींची हत्या झाल्याचे वृत्त स्वामीजींना तुरंुर्ात समजले. या 

बातमीमुळे स्वामीजींवर दुःखाचा डोंर्र कोसळला. स्वामीजींच्या दृष्टीने र्ाधंीजी केवळ राजकीय 
चळवळीचे, स्वातंत्र्यलढ्याचे त्याचें मार्गदिगक नव्हते; तर त्याचं्या आदिग जीवनसाधनेच्या मार्ावरचे 
प्रकािदूत होते. आपले मन, जीवन अणधकाणधक िुद्ध ठेवण्याचे स्वामीजी जे प्रयत्न करीत होते त्याची 
पे्ररिा र्ाधंीजीच होते. नैणतकतेवर अणधणष्ठत राजकारि कसे कराव े याचा आदिग स्वामीजींच्यासमोर 
र्ाधंीजींच्या राजकारिाच्या रूपाने होता. र्ाधंीजींच्या हत्येमुळे स्वामीजींना णनराधार झाल्यासारखे वाटत 
होते. स्वामीजींनी दोन णदवस उपवास केला. संर्ारेड्डी तुरंुर्ातून तीन आठवड्यानंतर त्यानंा रु्लबर्ा 
येथील जेलमध्ये नेण्यात आले. 

 
एकीकडे सरकार भारत सरकारिी वाटाणाटी चालल्याचा देखावा करून केवळ वळेकाढूपिाच्या 

धोरिाने वार्त होते. तर दुसरीकडे ससं्थानात रझाकार आणि पोणलस याचं्या अत्याचारानंा खंड नव्हता. 
सिस्त्र रझाकार आणि रंु्ड यानंा कारार्ृहात प्रविे देऊन सत्याग्रयानंा अमानुषपिे मारझोड करण्याचे 
प्रकार सुरू झाले होते. णनजामाबाद तुरंुर्ात ११ जानेवारी १९४८ रोजी झालेल्या हल्ल्यात १२३ सत्याग्रही 
जखमी झाले. १४ एणप्रल १९४८ रोजी रु्लबर्ा तुरंुर्ात झालेल्या हल्ल्यात भीमसेन देसाई या सत्याग्रयाचा 
मृत्यू झाला. 

 
अिा पणरस्स्थतीत हल्लखेोरावंर जरब बसवनू प्रहसाचाराला लर्ाम णालण्याचे काम संस्थानाच्या 

सरहद्दीपलीकडे स्थापन केलेल्या कॅप्समधील कायगकते सिस्त्र लढा देऊन करीत होते. या कायगकत्यांसाठी 
िस्त्रासे्त्र णमळणवण्याचे प्रयत्न स्टेट काँगे्रसचे नेते करीत होते. या कामी अनेक अडचिींना तोंड द्याव ेलारे्. 
मंुबई, मद्रास व मध्य प्रातंात णवनापरवाना िस्त्र जवळ बाळर्िे कायद्याने रु्न्हा होता. त्यामुळे 
बेकायदेिीरणरत्या िसे्त्र णवकिाऱ्याकंडून जबरदस्त प्रकमत देऊन िसे्त्र णवकत घ्यावी लार्त. अिाच 
प्रयत्नातं असलेल्या स्टेट काँगे्रसच्या कायगकत्यांना र्ाधंीहत्येनंतर मंुबईत पकडण्यात आले होते. उलट 
मध्य प्रातंात िस्त्रासे्त्र उपलब्ध करून देण्याच्या कामी मध्य प्रदेिचे र्ृहमंत्री द्वारकाप्रसाद णमश्र, रा. कृ. 
पाटील या मंत्र्याचे मोलाचे सहकायग स्टेट काँगे्रसला लाभले. रा. कृ. पाटील यांनी स्टेट काँगे्रसच्या 
कायगकत्यांना ५०, ६० हजार रुपयाचंा णनधी उपलब्ध करून णदला. मध्य प्रदेि सरकार संस्थानातील स्टेट 
काँगे्रस कायगकत्यांना सरळ सरळ िस्त्रासे्त्र देऊ िकत नव्हते. नवीन िसे्त्र पोणलसानंा णदली व जुनी णनकामी 
झाली असे कार्दोपत्री दाखवनू स्टेट काँगे्रस कायगकत्यांना िसे्त्र पुरणवली जात. मरँ्नीज खािमालकांना 
देण्यात येिाऱ्या णडटोनेटसगपकैी आणि दारूर्ोळ्यापंकैी काही भार् सरहद्दीवरील कायगकत्यांना देण्यात येई. 
हा िस्त्रसाठा वाहून नेण्यासाठी वाहनाची आवश्यकता भासे. एका मंत्र्याने एक र्ाडी णवकत णेतली आणि 
नार्पूर येथे असलेल्या कमलताई होस्पेट याचं्या मातृसेवा मंणदराच्या नावावर त्या र्ाडीची नोंदिी करून 
स्टेट काँगे्रसला िस्त्रासं्त्राचंी ने-आि करण्यासाठी देण्यात आली. नार्पूरमध्ये काँगे्रस कायगकत्यांना िसे्त्र 



 अनुक्रमणिका 

हाताळण्याचे प्रणिक्षि देण्यात आले. पुण्यात रा. ज. देिमुख याचं्या णरात बाबासाहेब पराजंपे हात बाँबचे 
िले्स व त्यात भरावयाची स्फोटके तयार करीत. स्टेट काँगे्रसचे कायगकते सवग प्रकारची जोखीम पत्करून 
पणरस्स्थतीचा णनग्रहाने प्रणतकार करीत होते. सिस्त्र लढ्यातील या कायगकत्यांनी जवळपास िभंर 
करोडणर्री नाके, पोणलस ठािी, चौक्या, रझाकार कें न्द्रावंर हल्ले केले. 

 
संस्थानातील काही वणकलानंी ‘प्लीडसग प्रोटेस्ट कणमटी’ स्थापन केली. आणि उच्च न्यायालयाच्या 

मुख्य न्यायमूतीना णनवदेन देऊन संस्थानातील ढासळलेल्या कायदा व सुव्यवस्थेचा णनदेि केला व 
जबाबदार राज्यपद्धती स्थापन झाल्याणिवाय पणरस्स्थतीत सुधारिा होिार नाही आणि पणरस्स्थतीत 
सुधारिा होईपयंत आम्ही कोटाच्या कामकाजावर बणहष्ट्कार टाकत आहोत असे कळवले. यापकैी काही 
वणकलानंी संस्थानातील र्ावोर्ावी णफरून रझाकारानंी केलेल्या अत्याचाराचंी माणहती र्ोळा केली. 
लोकाचंी णनवदेने नोंदवनू णेऊन ती भारत सरकारकडे पाठवली. या दरम्यानच स्टेट काँगे्रसचे कायगकते 
भेटी, पत्रव्यवहार याचं्या माध्यमातून संस्थानात णचणळत चाललेल्या पणरस्स्थतीचा वृत्तातं नेहरू, सरदार 
पटेल याचं्यापयंत वळेोवळेी पोहचवत होते. 

 
भारताप्रमािेच हैदराबाद ससं्थानाचे स्वातंत्र्य दृणष्टपथात येऊ लार्ले होते. त्यामुळे हैदराबाद 

मुस्क् तसंग्रामात प्रत्यक्षपिे सहभार्ी नसिारी मंडळी स्टेट काँगे्रसवर ताबा णमळणवण्यासाठी प्रयत्निील 
झाली होती. सरकार अय्यंर्ार सणमतीने सुचवलेल्या सुधारिाबंाबत स्टेट काँगे्रसिी वाटाणाटी करण्याचा 
प्रयत्न करीत होते. या सुधारिा फेटाळण्याचा णनिगय प्राणंतक पणरषदामंध्ये पूवीच झाला होता. मात्र 
मवाळापंैकी जी. रामाचारी, वैद्य वर्ैरे मंडळी सरकार आणि इते्तहादुल याचं्यािी व्यस्क् तर्त पातळीवर या 
संदभात वाटाणाटी करीत होती. स्टेट काँगे्रसच्या स्थायी सणमतीने काँगे्रसच्या णनयुक् त प्रणतणनधीणिवाय 
सरकार व इते्तहादुल याचं्यािी अन्य कोिीही बोलिी करू नयेत अिा सूचना णदल्या. तरीही ही मवाळ 
मंडळी सरकार आणि इते्तहादुल याचं्यािी वैयस्क् तक पातळीवर बोलिी करीतच होती. मवाळाचें हे कृत्य 
संणटनेच्या णिस्तीच्या णवरुद्ध तर होतेच; णिवाय यामुळे संणटनेच्या ऐक्यावरही प्रणतकूल पणरिाम होण्याची 
िक्यता होती. म्हिून स्टेट काँगे्रसच्या २० मे १९४८ रोजी मद्रास येथे झालेल्या कृणतसणमतीच्या बठैकीत बी. 
रामकृष्ट्िराव, कािीनाथराव वैद्य, व्यंकट रंर्ा रेड्डी, लक्ष्मी णनवास र्िेरीवाल याचें स्टेट काँगे्रस आणि 
णतच्या सवग सणमत्यावंरील सदस्यत्व रद्द करिारा ठराव कृणतसणमतीने पास केला. या णटनेचे हैदराबादच्या 
राजकारिावर नंतर दूरर्ामी पणरिाम झाले. या वळेी स्वामीजी रु्लबनयाच्या जेलमध्ये होते. नंतर दोन 
णदवसानंी २२ मे १९४८ रोजी स्वामीजींना चंचलरु्डा जेलमध्ये हलणवण्यात आले. मद्रास येथे 
कृणतसणमतीच्या बैठकीत पास झालेल्या बडतफीच्या ठरावामुळे स्टेट काँगे्रसमध्ये मवाळ-जहाल याचं्यात 
उणड उणड संणषग सुरू झाला. 

 
‘जैसे थे’ करारानंतरच्या पणरस्स्थतीचा आढावा णेण्यासाठी र्ृहमंत्री वल्लभभाई पटेल यानंी एक 

बैठक २१ फेिुवारी १९४८ रोजी बोलावली. या बठैकीस मंुबई, मध्य प्रातं, मद्रास प्रातंाचें पंतप्रधान, 
हैदराबादेतील भारताचे एजंट कन्हैयालाल मुन्िी हजर होते. या बैठकीत सरदारानंी हे स्पष्ट केले की, 
हैदराबाद सरकारने सोनेचादंीची संस्थानाबाहेर णनयात करण्यावर बंदी णालिारा वटहुकूम काढला आहे. 
भारत सरकारचे चलन संस्थानात बेकायदा ठरवले आहे. संस्थानी सरकारचे हे वटहुकूम ‘जैसे थे’ 
कराराच्या र्ाभ्यािी णवसंर्त आहेत. संस्थानातील प्रहदंूवरील वाढत्या अत्याचाराचंा वल्लभभाईनंी बैठकीत 
र्ाभंीयगपूवगक उल्लखे केला आणि भणवष्ट्यात कोित्याही णटनेसाठी आपि तयार राणहले पाणहजे असे 
साणंर्तले. ही पोणलस ॲक्िनची सूचक नादंीच होती! 
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२५ मे १९४८ रोजी लॉडग माऊंट बटॅन आणि लायक अली याचंी णदल्ली येथे बठैक झाली. या 
बैठकीत णनजाम भारतीय संणराज्यात सामील होण्यासाठी तयार नाही हे अंणतमतः स्पष्ट झाले. 
सामीलीकरिाऐवजी ‘इन्स्टुमेंट ऑफ असोणसएिन’ या नावाने नवा करार करावा असा प्रस्ताव 
लायकअलींनी ठेवला. णनजामाच्या बऱ्याच मार्ण्या मान्य करिारा करार णनजामाने स्वीकारावा असा सल्ला 
लायकअली आणि मॉक्टन यानंी णदला असतानाही णनजामाने तो करार फेटाळला. 

 
हैदराबादचा प्रश्न सरळपिे सुटत नाही हे जून १९४८ मध्ये स्पष्ट झाले. या प्रकरिी पंणडत नेहरू 

यानंी र्व्हनगर जनरल चक्रवती राजर्ोपालाचारी यानंा पत्र पाठवनू अिी प्रणतणक्रया व्यक् त केली की, 
“मोठ्या संणषाकडे आपली वाटचाल होत आहे असे णदसते. हा संणषग टाळता येईल असे मला वाटत नाही. 
कारि हैदराबादच्या मंडळींची डोकीच णफरलेली णदसतात. जास्तीत जास्त करता येण्यासारखे एवढेच 
आहे की, तो संणषग काहीतरी णडण्याच्या अपेके्षने पढेु ढकलावा. परंतु असा उिीर करिेही णदवसेंणदवस, 
कठीि होत आहे.” 

 
हैदराबाद संस्थानाच्या आभाळात ढर् जमा होत चालले होते. हे ढर् केव्हा कोसळतील याकडे 

संस्थानातील जनसामान्याचें लक्ष लार्ले होते. 
 

✿ 
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‘ऑपरेशन पो ो!’ 
 

हैदराबाद आणि अन्य एकदोन संस्थानाचंा अपवाद वर्ळता इतर संस्थाने भारतीय संणराज्यात 
णवलीनीकरिाच्या करारानुसार सहभार्ी झाली होती. हैदराबाद संस्थान मात्र वाटाणाटी आणि 
समजुतीच्या मार्ाने भारतीय संणराज्यात सामील होत नव्हते. उलट त्याच्या हालचाली भारताच्या 
एकात्मतेला धोका णनमाि करण्याच्या णदिनेे होत होत्या. णनजामाने २६ जून १९४७ आणि २७ ऑर्स्ट 
१९४७ या दोन णदविी दोन फमाने काढली. या फमानाचं्याद्वारे असे णोणषत केले की, १५ ऑर्स्ट १९४७ 
पासून हैदराबाद हे स्वतंत्र व सावगभौम राष्ट्र झाले आहे. स्वतंत्र राष्ट्र म्हिनू णोणषत केल्यानंतर आपले 
लष्ट्करी बळ वाढविे णनजामाला आवश्यक वाटू लार्ले. ‘जैसे थे’ कराराप्रमािे संस्थानानंा भारत 
सरकारमाफग तच िस्त्र खरेदी करिे बंधनकारक होते. या कराराचा भरं् करून णनजामाने 
झेकोस्लोव्हाणकया, पोतुगर्ीज सरकारकडून िस्त्र खरेदी केली. चोरट्या मार्ाने ही िसे्त्र भारत सरकारच्या 
प्रणतबधंाला न जुमानता ससं्थानात आिण्यात आली व बीदर, वरंर्ल येथील णवमानतळावंर उतरून 
णेण्यात आली. णिणटि सरकारने ससं्थानानंी णकती सैन्य ठेवाव ेयाबद्दल काही णनबधं संस्थानावंर णातले 
होते. त्याचंा भरं् करून णनजामाने आपल्या संस्थानातील सैन्याच्या सखं्येत वाढ करण्यास सुरुवात केली. 
या णटना भारताच्या एकात्मतेला धोका णनमाि करिाऱ्या होत्या. 

 
याच दरम्यान ‘इते्तहादुल मुसलमीन’ या रझाकाराचं्या संणटनेचा प्रमुख काणसम रझवी याने 

रझाकाराचंी संख्या व बळ वाढवनू र्ावोर्ावी मोठ्या प्रमािात अनस्न्वत अत्याचार करण्यास सुरुवात केली. 
राजकीय णवरोधकाबंरोबरच र्ोरर्णरबाचं्या हत्या होऊ लार्ल्या. दंर्ली, लूटमार करून ससं्थानातील 
र्ैरमुस्स्लम जनतेत दहित णनमाि केली जाऊ लार्ली. भारतीय लष्ट्करावर णनजाम पोणलस, रझाकार 
यानंी हल्ले केले. सोलापूर णजल्यातंील बािी तालुका सवग बाजंूनी णनजामी मुलखाने वढेलेला होता. 
सोलापूर-बािी मार्ावर लष्ट्करी तुकडी र्स्त णालीत असताना नान्नज या र्ावाजवळ भारतीय लष्ट्करी 
तुकडीवर णनजाम पोणलस आणि रझाकारानंी हल्ला केला. अिाच प्रकारचे हल्ले याच भार्ातील खारे 
टाकळी, काबंी या र्ावाजंवळ भारतीय लष्ट्करावर करण्यात आले. 

 
हैदराबादचा प्रश्न सामोपचाराच्या मार्ाने णनजाम णमटवण्यास तयार नाही हे जवळपास स्पष्ट झाले 

होते. त्यामुळे लष्ट्करी बळाचा वापर करिे अपणरहायग झाले होते. जवाहरलाल नेहरंूसारखे भारतीय नेते 
हैदराबाद संस्थानात भारत सरकारने हस्तके्षप केला तर त्याची आंतरराष्ट्रीय प्रणतणक्रया काय होईल या 
प्रचतेने लष्ट्करी कारवाई टाळण्याचे आटोकाट प्रयत्न करीत होते. परंतु णनजामाच्या हालचाली भारताच्या 
एकात्मतेला धोका णनमाि करिाऱ्या आहेत, ससं्थानातील बहुसंख्य जनतेचे जीणवत व णवत्त सुरणक्षत 
राणहलेले नाही हे लक्षात येताच भारत सरकारसमोर ‘जैसे थे’ कराराचा आधार णेऊन हैदराबादेत लष्ट्करी 
कारवाई करण्याणिवाय अन्य मार्ग णिल्लक राणहला नाही. या दरम्यानच हैदराबादचे पंतप्रधान मीर लायक 
अली यानंी भारत सरकारला पत्र पाठवनू हैदराबादचा प्रश्न िातंतेने सुटावा म्हिून हैदराबाद सरकार हा 
प्रश्न सयुंक् त राष्ट्र संणात नेत असल्याचे कळवले. संयुक् त राष्ट्र संणाकडे हैदराबादचा प्रश्न नेऊन त्याला 
आंतरराष्ट्रीय स्वरूप देण्याच्या णनजामाच्या प्रयत्नामुंळे अणंतमतः पोणलस कारवाई करण्याचा णनिगय णदल्लीत 
९ सप्टेंबर १९४८ रोजी णेण्यात आला. स्वामीजी तर फेिुवारी १९४८ पासूनच भारताच्या लष्ट्करी हस्तके्षपाची 
अपेक्षा करीत होते. 
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भारत सरकारने णदलेल्या आदेिानुसार भारतीय सैन्याने लष्ट्करी कारवाईस णद. १३ सप्टेंबर १९४८ 
रोजी प्रारंभ केला. या कारवाईचे साकेंणतक नाव होते ‘ऑपरेिन पोलो!’ 

 
१३ सप्टेंबर १९४८ रोजी भारतीय सैन्य ससं्थानामध्ये पाच वरे्वरे्ळ्या णठकािाहूंन णुसले. या 

कारवाईचे नेतृत्व ले. ज. राजेन्द्रप्रसह याचं्याकडे होते. त्याचं्या नेतृत्वाखाली मेजर जनरल जयतंीनाथ 
चौधरी, मे. ज. डी. एस. िार, मे. ज. ए. ए. रूद्र, णिरे्णडयर णिवदत्त प्रसर्, एअर व्हाईस मािगल मुखजी 
यानंी ‘ऑपरेिन पोलो’ ही कारवाई पूिगत्वास नेली. 

 
पणहली चढाई सोलापूर ते हैदराबाद मार्ावरून करण्यात आली. याचे नेतृत्व मे. ज. चौधरी यानंी 

केले. दुसरी चढाई णवजयवाडा मार्ाने झाली. णतचे नेतृत्व मे. ज. रूद्र करीत होते. त्या णिवाय 
आणदलाबादकडून, चाळीसर्ाव मार्े औरंर्ाबाद कडून, वाणिम मार्े प्रहर्ोलीतून, बलुडािा मार् े
जालन्यातून, सोलापूर मार्े उस्मानाबाद लातूरकडून, र्दर् आणि रायपूरकडून अिा णनरणनराळ्या मार्ांनी 
भारतीय सैन्य संस्थानात णुसले. 

 
णदनाकं १३ सप्टेंबर रोजी सैन्याची एक तुकडी सोलापूर मार्े नळदुर्गपासून २३ णक. मी. अंतरावर 

पोहचली. या तुकडीच्या दृष्टीने नळदुर्गचा पूल ताब्यात णेिे आवश्यक होते. कारि णनजामाचे सैणनक हा 
पूल उडवनू भारतीय सैन्याच्या मार्ात अडथळा णनमाि करण्याची िक्यता होती. णनजामी सैन्यातील 
णिणटि अणधकारी लेफ्टनंट टी. टी. मूर एका जीपमध्ये स्फोटके णेऊन नळदुर्गकडे णनणाला होता. पि 
त्यापूवीच भारतीय सैन्याने या पलुावर ताबा णमळवला होता. या तुकडीला तुळजापूर-नळदुर्ग मार्ावर थोडा 
प्रणतकार झाला. या चकमकीत णनजामाचे दोनि े सैणनक आणि दोन अणधकारी मारले रे्ले. नळदुर्गच्या 
णकल्यावरील उपळी बुरूजावर लपून बसलेल्या णनजामी सैन्याच्या एका तुकडीलाही भारतीय सैन्याने 
जेरबंद केले. या णदविी भारतीय सैन्याने आणदलाबाद, जळकोट, तुरूरी ही र्ाव े णमळवली. याच णदविी 
उस्मानाबाद णजल्यात तुळजापूर, परभिी णजल्यात माणिकर्ढ आणि कनेरर्ाव, आणि 
णवजयवाड्याजवळचे बोनाकल ही र्ाव ेभारतीय सैन्याने पणहल्याच णदविी काबीज केली. 

 
चाळीसर्ावाहून कूच केलेल्या भारतीय सैन्य तुकडीने १४ सप्टेंबर रोजी औरंर्ाबाद णजल्यातील 

कन्नड, दौलताबाद ही र्ाव े ताब्यात णेतली. णतकडे जनरल चौधरी याचं्या नेतृत्वाखालील फौजा 
राजेश्वरमार्े सूयापेठपयंत पोहोचल्या. तेथून णसकंदराबादचे अंतर केवळ ६० णक. मी. होते. याच णदविी 
वरंर्ल आणि बीदर, बेर्मपेठ येथील णवमानतळ भारतीय सैन्याने बाँबहल्ले करून उध्वस्त केले. १५ सप्टेंबर 
रोजी रात्री भारतीय सैन्याने औरंर्ाबाद िहर काबीज केले. आणि तेथील रेणडओ कें न्द्र ताब्यात णेतले. 
रेणडओवरून भारतीय राष्ट्रर्ीत वाजू लार्ले. त्यामुळे या केन्द्रावरून भारतीय सैन्याची पीछेहाट होत आहे 
असा जो खोटा प्रचार णनजामाकडून सतत केला जात होता तो थाबंला. 

 
१५ सप्टेंबरला पहाटे उस्मानाबाद णजल्यातील मुरूड येथे असलेल्या णनजामी सैणनकानंी 

लातूररोडपयंत माणार णेतली. 
 
णनजामी सैणनक आणि रझाकार यानंी बीदर-जणहराबाद मार्ावर भारतीय सैन्याला कडवा प्रणतकार 

केला. पि भारतीय सैन्य णचवटपिे जणहराबाद पासून ८ णक. मी. अंतरावर पोहचले. आणि १६ सप्टेंबर 
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रोजी जणहराबाद र्ाव भारतीय सैन्याने काबीज केले. मुणनराबाद रेल्व ेस्टेिन ताब्यात णेऊन मोठा िस्त्रसाठा 
जप्त करण्यात आला. 

 
१७ सप्टेंबर रोजी हैदराबादच्या भोवती असलेल्या णनजामी सैणनकानंी प्रलर्मपल्लीपयंत माणार 

णेतली. भारतीय सैन्य हैदराबादच्या णदिनेे सदाणिवपेठपयंत पोहचले. भारतीय सेनाणधकाऱ्यानंी णनजामचे 
सैन्यप्रमुख जनरल अल इदु्रस यानंा िरिार्ती पत्करावी असा संदेि णदला. या संदेिाची अंमलबजाविी 
णनजामाच्या सैन्य प्रमुखाकडून झाली नाही तर दुसऱ्या णदविी हैदराबाद िहरावर अंणतम हल्ला करण्याची 
पूवगतयारी भारतीय सैन्य करू लार्ले. 

 
‘ऑपरेिन पोलो’ ची कारवाई सुरू करताना या योजनेचे दणक्षि णवभार् प्रमुख राजेन्द्र प्रसहजी याचंी 

णवणवध भाषामंधील मुणद्रत णनवदेने णवमानामधून संस्थानाच्या णवणवध भार्ामंध्ये टाकण्यात आली होती. या 
णनवदेनात भारत सरकार आणि भारतातील जनतेच्या सणदच्छेने हैदराबादेत कायद्याचे राज्य प्रस्थाणपत 
करून सवांना सारखे संरक्षि देण्याचा मनोदय व्यक् त करण्यात आला होता. हा संदेि संस्थानातील 
सवगसामान्य मािसापयंत पोहचल्याने नार्री लोकमत लष्ट्करी कारवाईला अनुकूल झाले होते. णनजाम 
सैन्याकडूनही म्हिावा तसा फारसा प्रणतकार होत नव्हता. म्हिनू केवळ चार णदवसात भारतीय सैन्याने 
हैदराबादपयंत सहज मुसंडी मारली. 

 
इकडे णनजाम प्रकर् कोठीत प्रचताग्रस्त आणि अस्वस्थ होता. आपले सैन्य णकती काळ णटकाव धरू 

िकेल याचंी त्याला प्रचता वाटत होती. आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सणमती काही हस्तके्षप करील काय याची वाट 
णनजाम पहात होता. णनजामाने हैदराबाद संस्थानाबद्दल केलेल्या तक्रारीवर णवचार करण्यासाठी पणॅरसमध्ये 
संयुक् त राष्ट्रसंणाची बैठक १६ तारखेस होिार होती. म्हिून णनजामाला थोडीफार आिा वाटत होती. परंतु 
या बैठकीत णनजामाची तक्रार दाखल करून णेण्यात आली. आणि पुढील णवचार णवणनमय २० सप्टेंबर रोजी 
करण्याचे ठरले. इकडे भारतीय सैन्य दारािी येऊन ठेपले होते. णनजामापुढे िरिार्तीणिवाय दुसरा मार्ग 
नव्हता. िवेटी णनजामाने १७ सप्टेंबर रोजी सायंकाळी आपली िरिार्ती जाहीर केली. 

 
१८ सप्टेंबर रोजी भारतीय सैन्याने एका साध्या समारंभात णनजामी सैन्याची िरिार्ती स्वीकारली. 

१९ सप्टेंबर रोजी मेजर जनरल जयतंीनाथ चौधरी यानंी लष्ट्करी प्रिासक म्हिनू सूते्र हाती णेतली. 
 
सातवा णनजाम नबाब मीर उस्मान अलीखान ‘एच्. ई. एच.’ ‘रूस्तुमे दोराँ’ ‘फतहजंर्’ ‘णजल्ल े

सुबानी’ याला स्वतःच्या हाताने हैदराबाद संस्थानाचे णवसजगन कराव ेलार्ले. ससं्थानाचे सावगभौम मुस्स्लम 
राष्ट्र णनमाि करण्याचे णनजामाचे स्वप्न धुळीला णमळाले. त्याची धूतगता, राजकीय डावपेच, पाताळयंत्रीपिा 
हे सारे रु्ि णनष्ट्प्रभ ठरले. 

 
दोनि े चोवीस वष े रु्लामणर्रीच्या अंधारात णखतपत पडलेल्या संस्थानाच्या णक्षणतजावर 

स्वातंत्र्याचा सूयग उर्वत होता. स्वातंत्र्य सूयाचा प्रकािदूत, संस्थानातील जनतेचा मुस्क् तदाता-स्वामी 
रामानंद तीथग-चंचलरु्ड्याच्या तुरंुर्ात स्वातंत्र्याच्या प्रभात णकरिाचें स्वार्त करण्यासाठी अणनणमष नेत्रानंी 
मार्गप्रणतक्षा करीत होता. 

 

✿ 
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शांतता प्रस्र्ापनेचे प्रयत्न 
 

हैदराबाद ससं्थानातील नार्णरक आपल्या स्वातंत्र्याचा जल्लोष व्यक् त करीत होते. आनंद व्यक् त 
करीत होते. तेव्हा स्वामीजी चंचलरु्ड्याच्या बराकीत होते. सोबत इतरही सत्याग्रहीही होते. १७ सप्टेंबर 
१९४८ रोजी दुपारी पोणलस खात्याचा अणधकारी स्वामीजींच्या बराकीत आला. आणि स्वामीजींची ताबडतोब 
सुटका करण्याबद्दल आदेि आला असल्याचे साणंर्तले. 

 
स्वामीजींनी कैदेतील राजबंद्यानंा णनजामाच्या िरिार्तीची बातमी स्वतःच साणंर्तली. 

राजबदं्याचं्या बराकीमध्ये आनंदाला, उत्साहाला उधाि आले. 
 
प्रहदुस्थानी सेना संस्थानात बऱ्याच आतपयंत आल्या असल्याचे स्वामीजींना कळाले होते. परंतु 

संस्थानातले वातावरि नेमके कसे आहे याबद्दल काहीच समजले नव्हते. रझाकार या पणरस्स्थतीला कसे 
सामोरे जातील याचा अंदाज येत नव्हता. अणवचारी, माथेणफरू रझाकार सैणनक आणि त्याचंा नेता काणसम 
रझवी आपली होत असलेली पीछेहाट आणि णवसजगनाच्या कडेलोटापािी येऊन ठेपलेली राजवट हे 
वास्तव सोणिकपिे स्वीकारण्याचा समजूतदारपिा दाखवतील अिी अपेक्षा करिे अवणड होते. पराभवाने 
खचून सुडाच्या भावनेने पेटलेले रझाकार रंु्ड तुरंुर्ातील सत्याग्रयावंरही हल्ला करू िकतील असे 
स्वामीजींना वाटत होते. या वाटण्याला सबळ कारिही होते. काही आठवड्यापूंवीच चंचलरु्डा तुरंुर्ात 
सत्याग्रयावंर हल्ला करण्यासाठी काही िसे्त्र आिून ठेवण्यात आली होती. पि तुरंुर्ाणधकारी सय्यद 
मोहम्मद हसन याचं्या सतकग तेमुळे हे संकट टळले होते. त्यामुळे स्वामीजींचे मन सहकारी सत्याग्रयानंा 
सोडून तुरंुर्ाबाहेर जाण्यासाठी धजेना. तुरंुर्ाणधकाऱ्यानंी स्वामीजींना साणंर्तले की, प्रहदू फौजा िहराचा 
ताबा णेण्यास णकमान २४ तास तरी लार्तील. अिा पणरस्स्थतीत बाहेर लोकानंा स्वामीजीच आवरू 
िकतील. अद्याप लोकाजंवळ िसे्त्र होती. प्रहदू-मुस्स्लम दोणेही प्रक्षुब्ध होते. संस्थानातील सामान्य जनता 
णवजायोन्मादाने भारून रे्ली होती. पणरस्स्थती स्फोटक होती. अिा अवस्थेत सरकारी अणधकारी हतबल 
झाले होते. कायदा व सुव्यवस्था राखिे त्याचं्या कुवतीबाहेरचे होते. ही सवग पणरस्स्थती लक्षात णेऊन 
स्वामीजींनी तुरंुर्ातील सत्याग्रयाचंा णनरोप णेतला. व १७ सप्टेंबर रोजीच तुरंुर्ाबाहेर आले. सुलतान 
बाजारातील आपल्या णनवासस्थानाकडे ते णनणाले. रस्त्यावर हजारोंच्या संख्येने लोक जमले होते. 
भारतमाता, र्ाधंीजी, स्वामीजी याचंा जयणोष करीत होते. लोक कमालीचे णनभगय झाले होते. रझाकाराचं्या 
भीतीचा लवलेि कुिाच्या चेहऱ्यावर णदसत नव्हता. स्वामीजींनी जनसमुहापढेु छोटेसे भाषि करून 
लोकाचें अणभनंदन केले. लोकानंा िातंता ठेवण्याचे व सध्याच्या पणरस्स्थतीत जातीय सलोखा कायम 
ठेवण्याचे व कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचे आवाहन केले. 

 
स्वामीजींच्या पाठोपाठ इतर सहकाऱ्याचंी हळूहळू सुटका होत होती. ससं्थानाबाहेरील 

सरहद्दीवरील णिबीरे बंद करण्यात आली. सैणनक आपापल्या र्ावी परतत होते. या सैणनकाकंडील िसे्त्र 
लष्ट्कराला परत केली जावीत याबद्दल स्वामीजी जातीने लक्ष देत होते. 

 
जातीय सलोखा दृढ राहावा, लोकाचंी मने एकसंण राहावीत यासाठी स्वामीजींनी संस्थानातील 

णवणवध भार्ात दौरे काढले. लोक हजारोंच्या सखं्येने सभेला हजर राहात. स्वामीजींचा िब्दन् िब्द कानात 
प्राि आिनू णटपून णेत. अिीच एक अणवस्मरिीय सभा उस्मानाबादला झाली. या सभेतील भाषिामधून 
स्वामीजींच्या मनात स्वातंत्र्योत्तर काळातील समाजरचनेबद्दल किा स्वरूपाचे णवचार णोळत होते यावर 
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प्रकाि पडतो. स्वामीजी आपल्या भाषिात म्हिाले, “आम्ही स्वातंत्र्य णमळवले ते केवळ प्रहदंूचे नाही. 
णवजय णमळाला तो प्रहदंूचा नव्हे, तसेच पराजय झाला तो मुसलमानाचंा नव्हे. हा लोकिाहीचा णवजय आहे. 
लोकिाही मानिाऱ्या सवांचाच णवजय आहे. णवजयसपंादनाच्या उत्साहात कुिी रंु्डणर्री करण्याचा प्रयत्न 
करील तर त्याला िासन करण्याचे पूिग सामर्थयग सरकारमध्ये आहे. पीडा करिाऱ्याचें णनदालन, 
णनरपराधानंा अभय, दुष्टपिाचा दे्वष व सदाचाराचे पे्रम हे आमचे धोरि आहे.” स्वामीजींचे स्वप्न जाणतधमग-
णनरपेक्ष लोकिाही प्रस्थाणपत व्हावी, समताणधणष्ठत समाज णनमाि व्हावा हे होते. या दृष्टीने त्याचंी पावले 
पडत होती. 

 
णनझामी राजवटीच्या िवेटच्या दोन वषात रझाकार आणि पोणलस यानंी अनेक खेड्यावंर संणणटत 

हल्ले केले. प्रहदूच्या णरादाराचंी लूट केली. णस्त्रयावंर बलात्कार केले. या र्ोष्टींचा प्रणतकार करिाऱ्याचंी 
णनणृगि हत्या केली. अनेक कुटंुबे दहितीमुळे संस्थानाबाहेर आश्रयासाठी रे्ली होती. पोणलस कारवाईनंतर 
ती आपापल्या र्ावी परतू लार्ली. पोणलस कारवाईनंतरच्या आठ दहा णदवसातं मुस्स्लमावंरही अत्याचार 
झाले होते. त्यामुळे अनेक मुस्स्लम कुटंुबे हैदराबादेत आश्रयाला आली होती. या सवग कुटंुबाचे पुनगवसन, 
त्यानंा रोजर्ार उपलब्ध करून देिे ही तातडीची कामे होती. त्या दृष्टीने सरकार हालचाली करीत होते. 
एक पुनवगसन सणमती स्थापन करण्यात आली होती. स्वामीजींच्या आदेिानुसार स्टेट काँगे्रसचे कायगकते 
सणमतीच्या सभासदानंा पुनवगसनाच्या आणि मदतवाटपाच्या कामात सहकायग करीत होते. ज्या खेड्यामंध्ये 
अणधक तिाव होता तेथे स्वामीजींनी आपल्या णवश्वासू कायगकत्यांवर णविषे जबाबदारी सोपवली. मे १९४८ 
मध्ये रझाकारानंी र्ोरठा र्ावी १२५ प्रहदंूची णरे जाळली आणि २०० मािसाचंी हत्या केली होती. या हल्यात 
जवळच असलेल्या णोडवाडी र्ावातील मुस्स्लमानंी भार् णेतला होता. याचा सूड म्हिून पोणलस कारवाई 
आटोपल्यावर णोडर्ावच्या मुस्स्लमावंर हल्ला करण्यात आला. अनेक मुस्स्लम र्ाव सोडून पळून रे्ले. 
स्वामीजी, माडपाटी रामचंद्रराव, जाफर हुसेन, मुरलीधरराव कामतीकर वर्ैरे कायगकते त्या र्ावी रे्ले. 
दोन्ही जमातीच्या लोकािंी त्यानंी चचा केली. मुरलीधरराव व जाफर हुसेन याचं्यावर स्वामीजींनी अिी 
जबाबदारी सोपणवली की, त्यानंी या र्ावी राहून पनुगवसनाच्या कामात लक्ष णालाव.े आणि दोन्ही 
जमातींमध्ये णवश्वास णनमाि करावा. त्याप्रमािे ते दोणेही तीन आठवडे त्या भार्ात राणहले. स्वामीजी अनेक 
खेड्यामंधून णफरत होते. कृि प्रकृती, अधू पाय या साऱ्याकंडे दुलगक्ष करून मलैोर्िती पायपीट करीत 
होते. पीणडताचें अश्रू पुसत होते. दुभरं्लेल्या मनानंा जोडण्याचे प्रयत्न करीत होते. 

 
णनजामी राजवटीत हणरजनानंा प्रहदूपासून वरे्ळे करण्यात संस्थानी सरकारला यि आले होते. २४ 

ऑक्टोबर १९४८ रोजी हैदराबाद येथे स्वामीजींच्या अध्यक्षतेखाली स्टेट काँगे्रस कायगकाणरिीची बठैक 
झाली. या बैठकीत अस्पशृ्यता व सामाणजक णवषमता नष्ट करण्याचा णनिय करण्यात आला. 
अस्पृश्यतेणवरुद्धच्या लढ्याचा भार् म्हिून मणंदर प्रविेाचा कायगक्रम हाती णेण्यात आला. काँगे्रस 
कायगकत्यांच्या प्रयत्नाने या कालावधीत िभंराहून अणधक मणंदरे हणरजनासंाठी खुली करण्यात आली. 
पैठिचे नाथ मंणदर स्वामीजींच्या पुढाकाराने १२ नोव्हेंबर १९४८ रोजी हणरजनासंाठी खुले करण्यात आले. 

 
हैदराबाद ससं्थानात कम्युणनस्ट कायगकत्यांनी १९४५ मध्ये तेलंर्िातील वतनदार व जमीनदार 

याचं्या णवरोधात श्रणमक मजुराचंा लढा संणणटत केला. जमीनदाराचं्या अन्यायाचा सामना करण्यासाठी 
सिस्त्र प्रणतकार करावा अिी पे्ररिा श्रणमक ितेमजुरानंा णदली. यातून तेलंर्िात सिस्त्र लढ्याची चळवळ 
उभी राणहली. जनजीवन भयग्रस्त होऊ लार्ले. णनजामाच्या राजसते्तचा किाच जमीनदार, वतनदार होते. 
त्यामुळे तेलंर्िात जमीनदाराचं्या णवरोधात कम्युणनस्टानंी उभारलेला लढा मुकाटपिे पाहिे सरकारला 



 अनुक्रमणिका 

िक्यच नव्हते. णनजाम सरकारने १९४६ मध्ये ससं्थानात कम्युणनस्ट पक्षावर बंदी णातली. आणि बंडाचा 
बीमोड करण्यासाठी १९४७ मध्ये सैन्याच्या काही तुकड्या तेलंर्िात पाठवल्या. कम्युणनस्ट कायगकत्यांची 
धरपकड करून त्यानंा तुरंुर्ात टाकण्यात आले. याच काळात स्वामीजी चंचलरु्डा तुरंुर्ात होते. तेथेच 
स्थानबद्ध केलेल्या कम्युणनस्ट कायगकत्यांना ठेवण्यात आले. 

 
२८ फेिुवारी ते ६ माचग १९४८ या काळात कलकत्यात भारतीय कम्युणनस्ट पक्षाची दुसरी काँगे्रस 

भरली. या काँगे्रसमध्ये भारताला णमळालेले स्वातंत्र्य खरे स्वातंत्र्य नाही. टाटा-णबलांसारख्या 
भाडंवलदाराचं्या अणधपत्याखाली भारताला नेिारे हे स्वातंत्र्य आहे. म्हिनू क्राणंतवादी तरुिाचंी आणाडी 
करावी. व लढा उभारून खरे स्वातंत्र्य णमळणवण्याचे आवाहन करण्यात आले. कम्युणनस्टाचं्या या 
बदललेल्या भणूमकेमुळे कम्युणनस्ट पक्ष स्वतंत्र भारतातील नेहरू सरकारच्या णवरोधात रे्ला होता. भारत 
सरकारही णनजामाच्या दृष्टीने ित्रूस्थानीच होते. ित्रूचा ित्रू तो आपला णमत्र या न्यायाने णनजामाने ४ मे 
१९४८ रोजी संस्थानातील कम्युणनस्ट पक्षावरची बदंी उठवली. तुरंुर्ात असलेल्या कम्युणनस्टानंा 
सोडण्याचा णनिगय णेतला. 

 
स्वामीजीं बरोबरच तुरंुर्ात असलेले कायगकते तुरंुर्ात असताना अपसात चचा करीत. भारत हा 

साम्राज्यिाहीचा बालेणकल्ला आहे. नेहरू त्याची बटीक आहे. हे सरकार कुठल्याही पणरस्स्थतीत, कुठल्याही 
मार्ाने उलटून टाकले पाणहजे अिा प्रकारची ही चचा असे. 

 
स्वामीजींची तुरंुर्ातून सुटका झाल्यानंतर सात-आठ मणहन्यानंतर कम्युणनस्ट स्थानबद्धानंा 

तुरंुर्ातून हळूहळू १९४८ मध्ये सोडण्यात आले. याच दरम्यान तेलंर्िातील कम्युणनस्टाचं्या लढ्याने उग्र 
रूप धारि केले. हजारो एकर जणमनीवर मालकी हक्क असिारे धनदाडंरे् जमीनदार आणि या 
जमीनदाराचं्या ितेावर वषानुवष े राबिारे िोणषत, वठेणबर्ार ितेमजूर यांच्यातील णवषम पणरस्स्थतीमुळे 
कम्युणनस्टानंा तेलंर्िामध्ये लढ्यासाठी अनुकूल वातावरि लाभले होते. तुरंुर्ातून सुटलेले कम्युणनस्ट 
कायगकते तेलंर्िाच्या लढ्यात सहभार्ी झाले. जमीनदाराचें खून, धान्याच्या कोठाराचंी लूट, र्वताची 
र्ंजी, रु्राचें र्ोठे यानंा आर्ी लाविे हे प्रकार णडू लार्ले. सवगसामान्य मािसे भयाच्या, दहितीच्या 
सावटाखाली आयुष्ट्य कंठू लार्ली. कम्युणनस्टानंा सहकायग न देिाऱ्या णनरपराध लोकाचंी हत्या केली जाऊ 
लार्ली. तर कम्युणनस्टानंा मदत केल्याच्या संियावरून पोणलस, लष्ट्कराचे लोक सामान्य मािसावंर 
अत्याचार करू लार्ले. या भार्ात णदवसा सैणनकाचंी तर रात्री कम्युणनस्टाचंी दहित होती. कम्युणनस्टाचं्या 
या प्रहसक कारवायानंा स्टेट काँगे्रसचे तेलंर्िातील कायगकते णवरोध करीत होते. त्यामुळे कम्युणनस्ट स्टेट 
काँगे्रसच्या कायगकत्यांवरही हल्ले करीत होते. 

 
स्वामीजींना तुरंुर्ातून बाहेर आल्यावर तेलंर्िातील पणरस्स्थती समजली. दहितीच्या 

वातावरिातही स्वामीजी आपल्या सहकाऱ्यासंोबत नलर्ोंडा, णसयालरु्डा, हुजूरनर्र या पीणडत भार्ात 
णफरले. कम्युणनस्टाचं्या आणि सैणनकाचं्या अत्याचारानंा बळी पडलेल्या णनरपराध स्त्री-पुरुषाचें अश्रू पसुले. 
त्यानंा णदलासा णदला. नंतर जानेवारी १९५१ मध्ये स्वामीजी पुन्हा नलर्ोंडा णजल्यात रे्ले. णमरयालरु्डा 
तालुक्यातील णचल्लेपल्ली र्ावातील हणरजन वस्तीजवळ एक झोपडी उभी केली. दररोज जवळपासच्या 
खेड्यातूंन णफरू लार्ले. लोकानंा दहितीतून मुक् त करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. प्रहसेला नकार देण्याचे 
बळ पीणडत, आणदवासी लोकाचं्या मनात णनमाि केले. या दौऱ्यात स्वामीजींनी केलेले महत्त्वाचे काम 



 अनुक्रमणिका 

म्हिजे लमाि, कोया, चेंच ू या आणदवासींच्या मनात आत्मणवश्वास णनमाि करण्यासाठी ताडं्याताडं्यावर 
जाऊन लोकाचं्या भेटी णेतल्या. लोकानंा बोलते केले. 

 
या दौऱ्यात स्वामीजी तेलंर्िातील लोकाचें हलाखीचे जीवन, त्याचें दाणरद्र्य, अज्ञान जवळून 

पाहत होते. वषानुवष े या भार्ातील ितेमजुराचं्या होत असलेल्या िोषिाची णवणवध रूपे जवळून पाहत 
होते. त्याचं्या सुखदुःखािी समरस होत होते. जनतेच्या समस्यामंार्ील कारिाचंा िोध णेत होते. त्यानंा 
असे णदसून आले की, तेलंर्िातील जमीनदारी, देिमुखी या सरंजामी व्यवस्थेने कुळाचें आणि ितेमजुराचें 
जे वषानुवष े िोषि केले आहे त्यातूनच या भार्ातील श्रणमक ितेमजुराचें दुःख णनमाि झाले आहे. 
पोणलसाचं्या प्रकवा कम्युणनस्टाचं्या िस्त्रबळाने तेलंर्िातील ितेमजुराचें प्रश्न सुटिार नाहीत. त्यासाठी 
ितेमजुराचें जमीनदाराकंडून होिारे िोषि थाबंविे हाच उपाय आहे या णनष्ट्कषाप्रत स्वामीजी आले होते. 
हा उपाय म्हिजे ितेी कसिाऱ्या मजुराला त्या ितेीवर हक्क णमळवनू देिे हा आहे असे स्वामीजींना वाटत 
होते. स्वामीजींच्या संपादनाखाली णनणिाऱ्या ‘स्व्हजन’ साप्ताणहकाच्या १० एणप्रल १९५० च्या अंकात एक 
लेख णलहून स्वामीजींनी तेलंर्िातील ितेमजुराचंी समस्या आणि त्यावरची उपाययोजना माडंली. 

 
७ ते १४ एणप्रल १९५० या काळात हैदराबाद येथे सवोदय कायगकत्यांचे णतसरे संमेलन झाले. या 

संमेलनासाठी आचायग णवनोबा भावे आले होते. या वळेेस णवनोबानंी तेलंर्िातील अिातं असलेल्या 
भार्ामंधून पदयात्रा काढली. णवनोबाचंा हेतू अिातं असलेल्या भार्ातं िातंी प्रस्थाणपत करिे, त्या भार्ातील 
लोकानंा भयमुक् त करिे हा होता. काही णठकािी णवनोबाचं्या सोबत स्वामीजी रे्ले. प्रकृती बरी नसल्याने 
स्वामीजी णवनोबाचं्या सोबत सवगच णठकािी जाऊ िकले नाहीत. पदयाते्रत पोचमपल्ली या र्ावी णवनोबाजी 
रे्ले असताना त्यानंा अचानकपिे िभंर एकर जणमनीचे दान णमळाले. या णठकािीच भदूानाच्या क्राणंतकारी 
चळवळीचा उदय झाला. 

 
हैदराबाद संस्थान मुक् त झाल्यावर स्वामीजी आणि स्टेट काँगे्रसमधील कायगकते लोकाचंी 

दुभरं्लेली मने साधंण्यात रंु्तले होते. र्ोरर्रीब जनतेच्या आर्थथक आणि सामाणजक अभ्युदयासाठी 
अहोरात्र धडपडत होते. तर णनजामी राजवटीत णनजामाबद्दल वळेोवळेी राजणनष्ठा व्यक् त करून त्याच्या 
कृपादृष्टीसाठी तळमळिारे मवाळ कायगकते बदललेल्या पणरस्स्थतीत सत्तास्थाने काबीज करण्यासाठी 
वरे्वरे्ळ्या डावपेचाचंी योजना करीत होते. स्वातंत्र्यलढ्यात फारिी सहभार्ी नसिारी ही मवाळ मंडळी 
संस्थान स्वतंत्र होताच सत्तास्थानाभोवती प्रपर्ा णालू लार्ली. त्यानंा प्रमुख अडसर होता तो स्वामीजी, 
र्ोप्रवदभाई श्रॉफ अिा जहाल कायगकत्यांचा! हैदराबाद लढ्याचे स्टेट काँगे्रसला मार्गदिगन करिाऱ्या 
नेहरू-वल्लभभाई पटेल याचं्यापकैी पटेलाचें स्वामीजींबद्दल मत कलुणषत करण्यात मवाळानंी यि णमळवले. 
स्वामीजी, श्रॉफ मंडळी कम्यणनस्टधार्थजिी असल्याची पटेलाचंी ठाम समजूत मवाळानंी करून णदली. 
पणरिामी पटेलानंी स्वामीजींना डावलून णदर्बंरराव प्रबदू यानंा १९४९ मध्ये स्टेट काँगे्रसचे अध्यक्ष केले. 
हैदराबाद स्वातंत्र्यलढ्यात स्वामीजींसोबत णनष्ठावतं सहकारी म्हिनू खादं्यास खादंा देऊन लढिाऱ्या 
प्रबदंूनी स्वामीजींची अध्यक्षपदाची णनवडिकू लढणवण्याची इच्छा असतानाही, स्वतः अध्यक्षपद स्वीकाराव े
याचे स्वामीजींना दुःख झाले. प्रबदंूची अध्यक्षपदी णनवड हा आपला पराभव आहे असे अनेक पुरोर्ामी 
कायगकत्यांना वाटू लार्ले. पक्षात आता आपले स्थान राणहलेले नाही. आपले पुरोर्ामी कायगक्रम आता 
पक्षात राहून राबविे िक्य नाही असे या कायगकत्यांना वाटू लार्ले. हे सवग कायगकते स्वामीजींचे अनुयायी 
होते. या सवग कायगकत्यांनी र्ोप्रवददास श्रॉफ याचं्या नेतृत्वाखाली काँगे्रस पक्ष सोडून ‘लीर् ऑफ सोिणॅलस्ट 
वकग सग’ हा नवा पक्ष स्थापन केला. पक्ष सोडून जािाऱ्यातं बहुसखं्य मराठवाड्यातील कायगकते होते. 
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स्वामीजींचे बलस्थानच मराठवाडा होते. मराठवाड्यातले बहुसंख्य कायगकते काँगे्रस सोडून रे्ल्यामुळे 
स्वामीजींची अवस्था पंख छाटलेल्या पक्ष्यासारखी झाली. अिातच १२ माचग १९५० रोजी णदर्ंबरराव प्रबदंूनी 
त्याचें कायगकारी मंडळ जाहीर केले. त्यात मवाळाचें नेते बी. रामकृष्ट्िराव र्टाच्या लोकाचंी संख्या 
णनम्म्याहून अणधक होती. स्वामीजींवर णनष्ठा असलेल्या केवळ चार जिाचंा समाविे कायगकाणरिीत 
करण्यात आला होता. स्वामीजींचा तर या कायगकाणरिीत समाविेही करण्यात आला नव्हता. एकेकाळी 
इते्तहादुल मुसलमीनचे अध्यक्ष असलेले अबलु हसन सय्यद अली याचंा मात्र कायगकाणरिीत समाविे 
करण्यात आला होता. स्वातंत्र्यासाठी लढा देऊन आपली लोकिाहीवरील णनष्ठा णसद्ध करिाऱ्या 
कायगकत्यांना डावलून संणधसाधू सत्तालोलुपाचंी काँगे्रसमध्ये चलती सुरू झाली आहे हे स्वामीजींच्या 
ध्यानात येण्यासाठी या णटना पुरेिा होत्या. 

 
१९५२ च्या जानेवारी मणहन्यात हैदराबादच्या णवणधमंडळाच्या णनवडिुका झाल्या. लीर् ऑफ 

सोिणॅलस्ट वकग सगतफे स्वातंत्र्यलढ्यात प्राि संकटात णालून सहभार्ी झालेल्या कायगकत्यांनी णनवडिकू 
लढवली. ते सवगच्या सवग कायगकते पराभतू झाले. काँगे्रसला काठावरचे बहुमत णमळाले. स्वामीजी रु्लबर्ा 
मतदार संणातून ५६ हजार मते णमळवनू णनवडून आले. नंतर स्वामीजींनी पं. नेहरंूना पत्र पाठवनू स्टेट 
काँगे्रसला अपेणक्षत यि न णमळण्याची कारिे णविद केली. 

 
राजकारिाचे बदलते रूप, णनष्ठावतंानंा डावलले जािे, पक्षात सणंधसाधंूचा वाढिारा सुळसुळाट 

आणि मवाळाचें काँगे्रस पक्षावर वाढत चाललेले णनरंकुि वचगस्व याचंा स्वामीजींना कमालीचा त्रास होत 
होता. राजकारिाचा णदवसेंणदवस उबर् येत चालला होता. फेिुवारी १९४९ मध्ये बी. रामकृष्ट्िराव यानंा 
पाठवलेल्या पत्रात स्वामीजींनी णलणहले की, “मी मा्या परीने व िक्यतेनुसार स्वातंत्र्य णमळवण्याच्या 
चळवळीत देिाची सेवा केली आहे. कदाणचत मी भावी काळासाठी अयोनय असेन. अपमानास्पद वार्िूक 
सहन करण्याऐवजी मला सन्मानाने णनवृत्त होऊ द्या.” स्टेट काँगे्रसच्या णनजामाबाद येथे १९५० मध्ये 
झालेल्या दुसऱ्या अणधविेनात तडजोडीतून आलेले नव े अध्यक्ष णदर्ंबरराव प्रबदू याचं्या हाती कायगभार 
देताना स्वामीजींनी जे भाषि केले ते जवळपास राजकारि के्षत्राचा णनरोप णेिारेच भाषि होते. 

 
१९३८ मध्ये योरे्श्वरी णिक्षिसंस्थेतून राजकारिात प्रविे करताना स्वामीजींनी आपल्या मनािी 

काही उणद्दष्ट्टे्य णनणित केली होती. हैदराबाद संस्थानातील रु्लामणर्री नष्ट करिे, नार्णरक स्वातंत्र्याची 
प्राप्ती, जबाबदार राज्यपद्धती, लोकिाहीच्या पायावर आधाणरत राज्यकारभार अिी उणद्दष्टे मनािी बाळर्नू 
स्वामीजींनी स्वातंत्र्य लढ्याचा महायज्ञ उभारला. तो पूिगत्वास नेला. ही उणद्दष्ट्टे्य साध्य झाली. परंतु अजून 
एक स्वप्न णिल्लक राणहले होते. हैदराबाद राज्याचे स्वतंत्र अस्स्तत्व न ठेवता त्याचे भाषावर णत्रभाजन 
करिे. हे स्वप्न पूिग होईपयंत राजकीय के्षत्राचा णकतीही उबर् आला तरी स्वामीजींना राजकीय प्रवाहात 
राहिे भार्च होते. 

 
स्वामीजींची भणूमका अिी होती की, हैदराबाद संस्थानाचे णवसजगन करून ‘तेलंर्ि’ आंध्र राज्यात, 

‘मराठवाडा’ महाराष्ट्रात आणि कनाटकाचे तीन णजल्हे कनाटक राज्यात णवलीन करण्यात यावते. 
याबाबतीत स्वामीजींसमोर एक अडचि होती. अिा प्रकारच्या भाणषक तत्त्वावर हैदराबाद संस्थानाची 
पुनरगचना करण्यास पं. नेहरंूचा णवरोध होता. स्वामीजी नेहरंूचे नेतृत्व मानत होते. तरीही नेहरंूचा णवरोध 
पत्करून स्वामीजींनी भाषावार प्रातंरचनेचा आग्रह धरला. नेहरंूिी णवरोध णेिे स्वामीजींना यातनादायी 
होते. तरी त्यानंी ते केले. भाणषक तत्त्वावर राज्य पनुरगचनेच्या प्रश्नावर जनमत अनुकूल करून णेतले. 
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आणि राज्य पुनरगचनेचे णवधेयक णवधानसभेत पास करून णेतले. भाषावार प्रातंरचनेची जनतेची मार्िी 
धुडकावनू १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी णविाल णद्वभाणषकाचे नव े राज्य अस्स्तत्वात आले. णद्वभाणषक राज्याचा 
णनिगय स्वामीजींना मान्य नव्हता. णद्वभाणषक राज्य फार णदवस चालिार नाही. त्यासाठी लोकिाही पद्धतीने 
णद्वभाणषकाचा णनिगय बदलून घ्यावा लारे्ल आणि मंुबईसह संयुक् त महाराष्ट्र णनमाि व्हावा यासाठी लढा 
णदला पाणहजे अिी स्वामीजींची भणूमका होती. हैदराबाद णवधानसभेत मंुबईसह सयुंक् त महाराष्ट्र, कनाटक 
व णविाल आंध्र अिी तीन राज्ये णनमाि व्हावीत याबद्दल सवगसाधारितः सवाचे एकमत होते. 

 
१९५३ मध्ये हैदराबाद येथे अ. भा. काँगे्रसचे ५८ व े अणधविेन झाले. त्या आधी १९५२ सालच्या 

सप्टेंबर-ऑक्टोबर मणहन्यात काँगे्रसच्या संणटनात्मक णनवडिुका झाल्या. या णनवडिुकीत मवाळाचें नेते 
जनादगनराव देसाई याचंा पराभव करून स्वामीजी पुन्हा अध्यक्षपदी णनवडून आले. स्वामीजींना ९२ मते 
णमळाली. १६ ते १८ जानेवारी या कालावधीत हैदराबाद येथे झालेल्या अ. भा. काँगे्रस अणधविेनाचे 
स्वार्ताध्यक्ष म्हिून भाषि करताना स्वामीजींनी नेहरंूच्या उपस्स्थतीत भाषावार प्रातंरचनेची आग्रही 
मार्िी केली. स्वामीजींच्या भाषिातील हैदराबादच्या भाणषक तत्त्वावर णवभाजनाच्या मार्िीवर नेहरू 
अंतयामी अस्वस्थ झाले होते. 

 
१९५४ मध्ये प्रदेि काँगे्रसच्या अध्यक्षपदाची णनवडिूक लढवायची नाही असा णनिगय स्वामीजींनी 

णेतला. आणि हैदराबाद राज्यातील काँगे्रस संणटनेचे नेतृत्व १७ जानेवारी १९५४ रोजी सोडून णदले. आणि 
पुन्हा पक्षात कधीच कुठलेच पद स्वीकारले नाही. 

 
पंणडत नेहरू आणि स्वामीजींचे संबधं फार णवश्वासाचे होते. स्वामीजींच्या भाषावार प्रातंरचनेच्या 

मार्िीमुळे नेहरू नाराज होते, हे खरे असले तरी लोकसभेत जेव्हा जेव्हा भाणषक पुनरगचनेची चचा होई 
तेव्हा नेहरू स्वामीजींचे भाषि ऐकण्यासाठी आवजूगन उपस्स्थत राहत. परंतु िवेटपयंत भाणषक पुनरगचनेचे 
नेहरू णवरोधकच राणहले. स्वामीजींच्या भाणषक पुनरगचनेच्या भणूमकेबद्दल णवरोध परंतु स्वामीजींच्या णनस्पृह 
ध्येयणनष्ठेबद्दल णवश्वास अिी नेहरंूची स्स्थती होती. म्हिूनच १९५७ च्या सावगणत्रक णनवडिुकीत स्वामीजींनी 
उभे राणहलेच पाणहजे असा आग्रह नेहरंूनी धरला. स्वामीजींचा मात्र णनिगय होत नव्हता. राजकारिातून 
त्यानंा हळूहळू णनवृत्त व्हावयाचे होते. परंतु अद्याप हैदराबाद संस्थानाच्या णवभाजनाचा णनिगय झाला 
नव्हता. मंुबईसह संयुक् त महाराष्ट्राचे स्वप्न अद्याप अपूिगच होते. म्हिनू इच्छा असूनही त्यानंा 
राजकारिापासून सवगस्वी मुक् त होिे िक्य नव्हते. स्वामीजी औरंर्ाबाद मतदार संणातून णनवडिुकीस उभे 
राणहले. त्याचं्या णवरोधात मंुबईचे कम्युणनस्ट नेते एस. एस. णमरजकर उभे होते. ७६,२७४ मते णमळवनू 
स्वामीजी णनवडून आले. १९५८ सालापासून णद्वभाणषक राज्याच्या पनुर्थवचाराच्या मार्िीने पुन्हा जोर 
धरला. जनमताचा दबाव वाढू लार्ला. राज्य पुनरगचना णवधेयकात आवश्यक ती दुरुस्ती करिारे णवधेयक 
लोकसभेत सादर होऊन ते ५१ सदस्याचं्या णचणकत्सा सणमतीकडे सुपूदग करण्यात आले. त्या सणमतीत 
स्वामीजींचा समाविे होता. यावर चचा होऊन १४ एणप्रल १९६० रोजी दुरुस्ती णवधेयक संमत झाले. 
स्वामीजींचे संयुक् त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार झाले. स्वामीजींच्या दृष्टीने हा आनंदाचा, समाधानाचा परमोच्च 
प्रबदू होता. णवधेयक संमत झाल्यावर नेहरू स्वामीजींच्या आसनाजवळ आले आणि स्वामीजींना म्हिाले, 
“स्वामीजी तुम्ही प्रजकलात; मी हरलो” नेहरंूच्या उदारतेने स्वामीजींचे मन भरून आले. स्वामीजींच्या 
डोळ्यात अश्रू उभे राणहले. नेहरंूचे हात त्यानंी क्षिभर हाती णेतले. लोकसभेच्या सभार्ृहाच्या णनजीव 
प्रभतीही या नेत्याचं्या मनाचंी थोरवी पाहून अचणंबत झाल्या असाव्यात. 
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संयुक् त महाराष्ट्राचे स्वामीजींचे स्वप्न पूिग झाले. आता राजकारिातून पूिगतः णनवृत्त होण्याचा क्षि 
समीप आला होता. स्वामीजींच्या ध्येयणनष्ठ राजकारिाचे प्रयोजन संपले होते. १९६२ साली स्वामीजींची 
लोकसभेची मुदत संपिार होती. त्यानंतर लोकसभेसाठी पुन्हा उभे राहावयाचे नाही असे स्वामीजींनी 
ठरवले. नेहरंूना तसे पत्राने कळवले. नेहरंूनी जड अतंःकरिाने स्वामीजींच्या णनिगयाला संमती णदली. 
एणप्रल १९६१ मध्ये स्वामीजींनी खादी कायगकत्यांच्या सभेत बोलताना आपल्या राजकारिणनवृत्तीचा णनिगय 
जाहीर केला आणि आपि णवधायक कायास वाहून णेत आहोत असे जाहीर केले. 

 
स्वामीजींच्या नेतृत्वाने िोणषत, श्रणमक ितेमजुराचं्या जीवनातही पणरवतगन णडवनू आिले. 

स्वामीजींच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे तेलंर्िच्या जणमनीच्या मालकीवर मयादा आली. भारतातील 
पणहला कुळवणहवाटीचा पुरोर्ामी कायदा झाला. िकेडो वष ेजहार्ीरदार, जमीनदार याचं्या ितेावंर अखंड 
राबिाऱ्या आणि दाणरद्र्याच्या अंधःकारात णखतपत पडलेल्या ितेमजुराचं्या जीवनात सूयगप्रकािाचे णकरि 
डोकाव ू लार्ले होते. पि स्वामीजींच्या बोलण्यातून आत्मकतृगत्वाचा िब्दही डोकावत नव्हता. आपल्या 
संन्यस्त धमाला िोभेल अिा वृत्तीने ते फक् त राजकारिातूनच नव्हे; तर आपल्या राजकीय कतृगत्वाच्या 
स्मृतींपासूनही पूिगतः णवरक् त झाले होते. तुकारामाचं्या ‘संसारा आर्ी लावोणनया हाती, वळुनी मारु्ती पाहू 
नये’ या उक् तीप्रमािे पूवगकतृगत्वाकडे वळूनही त्यानंी कधी पाणहले नाही. 

 
णनजामी राजवटीत र्ाधंीप्रिीत सवग चळवळींवर सरकारचे णनबधं होते. तरी १९३१ मध्ये 

जवाहरलाल नेहरंूच्या हस्ते पणहल्या खादी भाडंाराचे उद् णाटन झाले. १५ एणप्रल १९५१ मध्ये स्वामीजींच्या 
अध्यक्षतेखाली ‘हैदराबाद खादी सणमती’ स्थापन करण्यात आली. आणि खादीच्या व्यवस्थापनाचे कायग 
स्वामीजींनी स्वीकारले. त्यामुळे तेलंर्िच्या भार्ात मेहनतीवर जर्िाऱ्या सामान्य मजुरानंा आर्थथक 
णदलासा णमळाला. हैदराबाद िहरातील अनेक मुस्स्लम णस्त्रयानंा अंबर चरख्यावर सूतकताई करण्याचे काम 
णमळाले आणि त्या णस्त्रयानंा दोन रुपये मजुरी दररोज णमळू लार्ली. १९५२-५३ मध्ये राज्यात ८ लक्ष 
रुपयाचंी खादी णवक्री झाली होती. ती पाच वषात २२ लक्ष रुपयावंर रे्ली. पणहल्या वषी ३ लक्ष वार खादीचे 
उत्पादन होत होते. पाच वषानंतर २५ लक्ष वार खादी उत्पाणदत होऊ लार्ली. १ मे १९६७ पासून 
मराठवाड्याचे खादी उत्पादनाचे काम स्वतंत्रपिे सुरू झाले. हैदराबादला भानयनर्र खादी सणमती 
व्यवस्थापनाचे कायग करू लार्ली. औसा, उमरर्ा, नादेंड, बीड, उदर्ीर अिा अनेक णठकािी धडाक्यात 
खादी उत्पादनाचे काम सुरू झाले. 

 
मराठवाड्यातील खादी चळवळीची अजून एक महत्त्वाची लक्षिीय फलश्रुती होती. स्वामीजींचे 

णनष्ठावतं सहकारी स्टेट काँगे्रसचे कायगकते आणि नादेंडचे वकील नार्नाथराव पराजंपे यानंी णवज्ञानाच्या 
अंर्ाने प्रयोर् करून िाईमुळे ज्या कार्दावर पणरिाम होत नाही, जो णिसाच्या रसाच्या उष्ट्ितेमुळे खराब 
होत नाही असा कार्द तयार केला. णवदु्यत रोधनासाठी वापरला जािारा कार्दही नादेंडला तयार होऊ 
लार्ला. या वैज्ञाणनक संिोधनाने खादी चळवळीला णवज्ञान युर्ाला सन्मुख केले. ही क्राणंतकारक णटना 
होती. 

 
स्वामीजींनी स्वातंत्र्याची पे्ररिा देण्यासाठी णिक्षि कसे उपकारक ठरते ते अनुभवले होते. 

स्वातंत्र्यानंतर सुसंस्कृत जबाबदार नार्णरक णडणवण्यासाठी णिक्षि उपयोर्ी पडेल अिी स्वामीजींची श्रद्धा 
होती. णिक्षि व णिक्षिसंस्थाचंी उभारिी या र्ोष्टीत स्वामीजींना णविषे आस्था होती. म्हिून हैदराबाद मुक् त 
झाल्यानंतर त्यानंी णिक्षिके्षत्राकडे णविषे लक्ष देण्यास प्रारंभ केला. पोणलस कारवाईपयंत मराठवाड्यात 
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इंटरपयंत णिक्षि देिारे एकमेव महाणवद्यालय औरंर्ाबाद येथे होते. तेथे पदवीपयंतचे वर्ग वाढावते या 
दृष्टींनी स्वामीजींनी प्रयत्न केले. सीताराम पप्पू, म. द. पाध्ये याचं्या सहकायाने १९५० मध्ये नादेंड येथे 
पीपल्स कॉलेजची स्थापना केली. 

 
मराठवाड्यासाठी स्वतंत्र णवद्यापीठ स्थापन व्हाव े अिी अनेक वषापासून या भार्ातील लोकाचंी 

इच्छा होती. स्वतः स्वामीजीही स्वतंत्र णवद्यापीठ मार्िीला नुसते अनुकूलच नव्हे; तर त्या दृष्टीने 
प्रयत्निील होते. या संदभात मराठवाड्याचे प्रणतणनधी तत्कालीन णिक्षिमंत्री णहतेन्द्र देसाई यानंा भेटलेही 
होते. २७ एणप्रल १९५७ रोजी न्या. श्रीपतराव पळनीटकर याचं्या अध्यक्षतेखाली णवद्यापीठ स्थापनेसाठी एक 
सणमती नेमण्यात आली. 

 
मराठवाड्यात णवणवध िाखाचें णिक्षि देिारी महाणवद्यालये स्थापन झाल्याखेरीज णवद्यापीठ 

स्थापनेच्या मार्िीला तसा अथग नाही हे लक्षात णेऊन स्वामीजींनी पूवीच हैदराबाद राज्याचे णिक्षिमंत्री 
श्री. र्ोपाळराव एकबोटे याचं्याकडून नादेंडला आयुवेद महाणवद्यालय आणि परभिीला कृषी महाणवद्यालय 
मंजूर करवनू णेतले. आणि ती महाणवद्यालये सुरूही झाली होती. राष्ट्रीय चळवळीच्या मारे् सदैव उभे 
असिारे लातूरचे धणनक पूरिमलजी लाहोटी याचं्या स्मरिाथग लातूरला एक तंत्र णिक्षि महाणवद्यालय 
काढाव े अिी सूचना स्वामीजींनी माडंली. स्वामीजींच्या स्नेहीमंडळींना ही कल्पना मनोमन आवडली. 
कामाला र्ती आली. स्वामीजींचा समाविे असलेले णवश्वस्त मंडळ नेमण्यात आले. आणि तंत्र णिक्षि 
महाणवद्यालयास प्रारंभ झाला. 

 
स्वामीजींच्या सूचनेवरूनच अंबाजोर्ाईच्या णिक्षिससं्थेने २९ जून १९५६ रोजी णवज्ञान 

महाणवद्यालय सुरू केले. नंतर आटगस्, कॉमसग िाखाचें वर्गही सुरू करण्यात आले. वाढती णवद्यार्थथसंख्या 
लक्षात णेऊन नंतर प्रत्येक िाखेचे महाणवद्यालय वरे्ळे करण्यात आले. 

 
या णिक्षि ससं्थामंधून णनवडले जािारे णिक्षक णवषयात तज्ज्ञ असतील याची दक्षता णेण्यात काही 

वावरे् नव्हते. पि स्वामीजी या णिक्षकाचं्या णठकािी सामाणजक बाणंधलकी आहे काय याचीही चाचपिी 
करीत. णिक्षि ससं्थाचंा खचग काटकसरीने चालला पाणहजे याबद्दल दक्ष असत. भव्य टोलेजंर् इमारती 
बाधंण्याऐवजी उपयुक् ततेची दृष्टी ठेवनू त्या बाधंल्या जातील याकडे स्वामीजी जातीने लक्ष देत. मुळातच 
मराठवाडा िकै्षणिक दृष्ट्ट्या मार्ासलेला होता. त्यातून मुलींच्या णिक्षिाचे प्रमाि कमी होते. हे लक्षात 
णेऊन स्वामीजींनी मुलींच्या णिक्षिाला अनुकूल वातावरि णनमाि व्हाव ेया दृष्टीने जािीवपूवगक प्रयत्न केले. 
नादेंडच्या पीपल्स कॉलेजमध्ये स्वामीजींनी धोंडो केिव कव्यांच्या जन्मिताब्दी वषाणनणमत्त त्या वषात 
महाणवद्यालयात प्रविे णेिाऱ्या मुलींना त्या महाणवद्यालयात असेपयंत मोफत णिक्षि द्याव े असा प्रस्ताव 
माडंला आणि कायगकाणरिीने तो प्रस्ताव मंजूर केला. 

 
मराठवाड्यासाठी स्वतंत्र णवद्यापीठ स्थापन व्हाव े अिी मार्िी अर्दी प्रथम स्वामीजींनी केली. 

हैदराबादच्या तत्कालीन सरकारसमोरही स्वामीजींनी ही मार्िी आग्रहपूवगक माडंली होती. १९५९ मध्ये 
मराठवाडा णवद्यापीठ प्रत्यक्ष अस्स्तत्वात आले. औरंर्ाबाद हे मराठवाड्याचे िकै्षणिक कें द्र झाले. णनजामी 
राजवटीपासून िकै्षणिक सोयीसाठी आसुसलेल्या मराठवाड्यातील तरुिानंा णिक्षिाची कवाडे 
स्वामीजींच्या प्रयत्नामुंळे सताड उणडी झाली. याचे श्रये णनर्थववादपिे स्वामीजींकडे जाते. हे ऋि व्यक् त 
करण्यासाठी मराठवाडा णवद्यापीठाने कायगकाणरिीचे सदस्य ॲड. नरेंद्र चपळर्ावकर याचं्या सूचनेचे 
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स्वार्त करून १० फेिुवारी १९७० रोजी स्वामीजींना ‘डॉक्टर ऑफ लॉज’ ही सन्मानदिगक पदवी देऊन 
स्वामीजींचा र्ौरव केला. 

 
स्वामीजी णिक्षि, खादी, ग्रामोद्धार अिा णवणवध णवधायक कायामध्ये रंु्तले होते. वरे्वरे्ळ्या संस्था 

उभ्या राणहल्या होत्या. त्या उणद्दष्टानुंसार वाटचाल करीत होत्या. हळूहळू स्वामीजी अंतयामी णवधायक 
कायाच्या णलप्ताळ्यातूनही मुक् त होत होते. त्याचें मन पुन्हा णचत्तिुद्धी, आत्मिुद्धी या प्रातंाकडे वळू लार्ले 
होते. या स्स्थतीबद्दल त्यानंी णलणहले आहे की, “आता साधंा बदलला आहे. र्ूढतर अिा एकातंात 
राहण्याची मला आतंणरक पे्ररिा होऊ लार्ली आहे. याचा अथग कोित्याही कायाचा अभाव असा नाही. पि 
त्या कायाचे रूप बदलण्याची िक्यता आहे.” णनवृत्तीची भावना उत्तरोत्तर तीव्र होत होती. रामतीथांच्या 
आश्रमाची स्वामीजींना अतीव ओढ वाटू लार्ली होती आणि १९६५ मध्ये आंध्र प्रदेिातील पूवगर्ोदावरी 
णजल्यात काकीनाडापासून जवळच असेल्या पीठापूरम् येथील रामतीथांच्या आश्रमाकडे स्वामीजींनी प्रयाि 
केले. 

 

✿ 
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शांहत-आश्रम 
 

स्वामी रामतीथग ही स्वामी रामानंद तीथग याचंी आध्यास्त्मक चेतना होती. आत्मिुद्धीच्या मार्ावरची 
प्रकािज्योत होती. त्याचंा आश्रम स्वामीजींसाठी कैवल्यणनधान होते. स्वामी ओंकार यानंी पीठापुरम् येथे 
उभारलेला ‘िाणंत-आश्रम’ रामतीथांच्या णवचारानंी प्रभाणवत झालेल्या व्यक् तीने स्थापन केलेले प्रचतनर्ृह 
म्हिून देिभर पणरणचत होता. 

 
स्वामीजींना स्वामी ओंकार आणि िाणंत आश्रम याचं्याबद्दल नारायिस्वामींकडून बरीच माणहती 

णमळाली होती. आश्रमातफे चालवल्या जािाऱ्या Peace या इंग्रजी माणसकात स्वामीजींनी बरेच लेखन केले 
होते. स्वामी ओंकार याचंा औपचाणरक पणरचयही होता. 

 
१९६३ मध्ये स्वामी ओकंार आजारी असताना स्वामीजी त्यानंा भेटण्यास रे्ले. या भेटीत स्वामी 

ओंकारानंी स्वामीजींना िाणंत-आश्रमात येण्याचे णनमंत्रि णदले. १९६४ च्या ऑर्स्ट मणहन्यात स्वामीजी दहा 
णदवसासंाठी िाणंत आश्रमात जाऊन राणहले. आश्रमात प्राथगना हाच उपासनेचा एकमेव मार्ग होता. 
आतापयंतचे स्वामीजींचे आयुष्ट्य वरे्वरे्ळे प्रश्न, तिाव, राजकीय उलाढाली या र्तेतच रे्ले होते. िांणत 
आश्रमातील प्रसन्न, णनवातं वास्तव्य स्वामीजींना िातंपिे र्तायुष्ट्याकडे वळून पाहण्याची सधंी देिारे होते. 
आत्मिोधाचा सतत प्रयत्न करू पाहिाऱ्या स्वामीजींना येथील वातावरि प्रचतनाला उदु्यक् त करिारे होते. 

 
येथल्या वास्तव्यात स्वामीजी आपल्या प्रचतनातून या णनिगयापयंत आले होते की, णवज्ञान आणि 

आध्यास्त्मकता याचंी सारं्ड णालिे णनतातं आवश्यक आहे. अिी सारं्ड णातली नाही तर मानवजातच नष्ट 
होऊ िकेल. म्हिनू णवज्ञान आणि अध्यात्म यानंा मानवजातीच्या णहतासाठी हातात हात णालून वाटचाल 
करिे आवश्यक आहे. या णवचाराचंा पाठपुरावा करिारी “स्वामी रामतीथग इस्न्स्टटू्यट ऑफ पीस” ही 
संस्था स्वामीजींनी २१ जानेवारी १९६७ रोजी स्वामी ओंकाराचं्या जन्म णदनी स्थापन केली. या संस्थेचे 
उद् णाटन श्री जयप्रकाि याचं्या हस्ते करण्यात आले. देिातील समाजसेवा करू इस्च्छिाऱ्या तरुिानंा 
णपतापुरम् आश्रमात एकणत्रत आिाव.े त्याचं्यावर णवज्ञान आणि अध्यात्म याचें संस्कार करावते या णदिनेे 
स्वामीजी या संस्थेच्या माध्यमातून प्रयत्न करीत होते. या संस्थेचा अभ्यासक्रम स्वामीजींनी जयप्रकािजी 
आणि णवनोबाजी याचं्यािी चचा करून तयार केला. प्रारंभी तीन मणहने व एक वषग कालावधीचे वर्ग सुरू 
करण्यात आले. नंतर या संस्थेच्या वतीने दणक्षि भारत प्रहदी प्रचारसभेची आंध्र प्रदेि िाखा, पूवग र्ोदावरी व 
आजूबाजूच्या णजल्यातंील ग्रामपातळीवरचे कायगकते, खादी ग्रामोद्योर् के्षत्रातील कायगकते याचं्यासाठी 
आठदहा णदवसाचंी उद् बोधन णिणबरे णेण्यात येत. स्वतः स्वामीजी या वर्ामध्ये व्याख्याने देत. 

 
दणक्षिेप्रमािेच उते्तरतही स्वामी रामतीथांचा मोठा णिष्ट्यसंप्रदाय होता. लालबहादुर िास्त्री, 

संपूिानंद हे रामतीथांच्या णिष्ट्यवरापंैकी होते. या सवांना एकत्र आिनू स्वामी रामतीथग णमिन देिभर 
सणक्रय करण्याचा स्वामीजींचा मानस होता. लखनौ येथे स्वामी रामतीथांचा मुख्य आश्रम आहे. तेथे 
उपलब्ध असलेले रामतीथांचे वाङ् मय प्रकाणित करण्याची योजना स्वामीजींनी लखनौ येथे कायास्न्वत 
केली. 
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१९६८ च्या दरम्यान स्वामीजींची प्रकृती णबणडली. काही णदवस हैदराबाद येथे येऊन बेर्मपेठला 
त्यानंी णवश्रातंी णेतली. प्रहडता णफरता येऊ लार्ल्यावर ते पीठापुरमला परतले. पि प्रकृती ठिठिीत बरी 
होत नव्हती. णकरकोळ कुरबुरी सुरूच होत्या. 

 
णदवसेंणदवस स्वामीजी थकत चालले होते. इच्छािक् ती प्रबळ होती. परंतु िरीर णदवसेंणदवस 

णझजत चालले होते. ऑर्स्ट १९७१ मध्ये त्यानंा हृदयणवकाराचा झटका आला. हैदराबादच्या उस्माणनया 
हॉस्स्पटलमध्ये उपचार णेतल्यानंतर त्यानंी काही णदवस अंबाजोर्ाईत णवश्रातंी णेतली. नंतर ऑक्टोबर 
मणहन्यात िाणंतआश्रमात परतले. स्वामीजींचा मुक्काम अखेरचाच ठरावा अिी णनयतीने जिू योजना केली 
होती. 

 
स्वामीजी आश्रमात परतले. िरीर क्षीि होत चालले होते. मुळातच त्याचंी िरीरयष्टी कृि होती. 

पायाच्या पंरु्त्वाने अनेक वषापासून सोबत केली होती. वरचेवर णबणडिाऱ्या प्रकृतीमुळे िरीर मनाप्रमािे 
काम करेनासे झाले होते. असेच काही णदवस लोटले. आणि पुन्हा अस्वस्थ वाटू लार्ले. चारपाच णदवस 
तातडीने उपचार णेतल्यानंतर पुढील उपचारासंाठी स्वामीजी हैदराबादला परतले. त्याचें सहाय्यक 
दामोदर पारं्रेकरानंी स्वामीजींना सुलतान बाजार येथील खादी भाडंारात आिले. साधी हालचाल 
करतानाही स्वामीजींना त्रास होत होता. उस्माणनया हॉस्स्पटलमध्ये स्वामीजींना दाखल करण्यात आले. 
स्वामीजींच्या आजाराची बातमी कळताच कायगकते जम ूलार्ले. पारं्रेकर, कािीनाथ जोिी आळीपाळीने 
स्वामीजींसोबत असत. स्वामीजींचे बधूं बेथूजी रु्रुजी काही णदवस येऊन राणहले. स्वामीजींचे हैदराबाद 
लढ्यातील सहकारी आणि आंध्राचे मुख्यमंत्री असलेले पी. व्ही. नरप्रसहराव एकदोन णदवसाआड येऊन 
भेटून जात. त्यानंी अद्ययावत उपचार उपलब्ध करून देण्याचे आदेि डॉक्टरानंा णदले. स्वामीजींचे िरीर 
कुठल्याच उपचारानंा दाद देत नव्हते. क्षिोक्षिी िरीर अणधकाणधक अिक् त होत होते. स्वामीजींच्या 
णमटलेल्या डोळ्यासंमोर जिू र्तायुष्ट्यातल्या णटना एखाद्या णचत्रपटातल्या रीळासारख्या उलर्डत जात 
असाव्या. तेलंर्िातल्या दौऱ्यात पी. व्ही. नरप्रसहराव याचं्या आवाजात ऐकलेला मालंकस रार्... 
नादेंडच्या पीपल्स कॉलेजच्या मदतीसाठी हैदराबाद येथे झालेल्या कायगक्रमातील लता मंरे्िकराचें 
झुळझुळिारे स्वर.... णहप्परनयाला संन्यास धमाची दीक्षा णेतली तो ओढ्याचा काठ.. औदंुबर... णनकराने 
लढलेला हैदराबाद मुस्क् तसगं्राम... सहकाऱ्याचं्या कडूर्ोड आठविी.... र्ाधंीजींच्या सहवासातले क्षि.. 
नेहरंूचा अश्वासक स्नेह आणि त्याचें रार्लोभ... आपल्या िब्दावंर णवसंबनू स्वातंत्र्य लढ्यात जीवावर 
उदार होऊन उडी णेिारे असंख्य कायगकते.... जिू पूवायुष्ट्याचा ताळेबंदच णमटल्या डोळ्यानंी स्वामीजी 
माडंत होते. खाटेजवळ र्ीतेची प्रत होती. रामतीथांचा In woods of God-Realization हा गं्रथ होता. पि 
वाचण्याचे श्रम होत नव्हते. १९ जानेवारी १९७२ रोजी त्यानंा हॉस्स्पटलमधून खादी भाडंारात आिण्यात 
आले. पनु्हा प्रकृती णबणडल्यामुळे २२ तारखेस हॉस्स्पटलमध्ये हलणवण्यात आले. अंणतम क्षि समीप येतो 
आहे हे जवळपास सवांच्या लक्षात आले होते. सकाळीच राज्यपाल खंडुभाई देसाई, मुख्यमंत्री पी. व्ही. 
नरप्रसहराव, डॉ. मेलकोटे, णदरं्बरराव प्रबदू वरै्रे मंडळी हॉस्स्पटलमधून स्वामीजींना भेटून जड 
अंतःकरिाने परतली होती. 

 
सूयग आभाळात चढत होता. मध्यान्हाकडून पणिमेकडे हळूहळू मार्गक्रमिा करू लार्ला आणि 

इकडे हॉस्स्पटलमध्ये स्वामीजींची प्रािज्योत दुपारी ३·३० वाजता मालवली. २२ जानेवारी १९७२ हा णदवस 
हैदराबाद िहराला िोक सार्रात लोटिारा ठरला. 
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मावळतीच्या णदिनेे जािाऱ्या सूयाच्या पाठोपाठ एक पणरव्राजक अंतहीन याते्रला णनणाला होता. 
त्याची पावले अज्ञाताच्या णदिनेे पडत होती. 

 
२३ तारखेस सकाळी स्वामीजींची अंत्ययात्रा खादी भाडंारापासून णनणाली. आधं्र, कनाटक, 

महाराष्ट्र प्रदेिातील स्वातंत्र्य लढ्यातील जुने सहकारी िोकाकुल भावनेने अतं्ययाते्रत सहभार्ी झाले 
होते. बेर्मपेठ येथील स्वामीजींच्या णनवासस्थानाच्या आवारात समाणधससं्कार करण्यात आले. आंध्र प्रदेि 
सरकारने हा अंत्यणवधी सरकारी इतमामात केला. आंध्र मंणत्रमंडळातील अनेक मंत्री यावळेी हजर होते. 

 
एक पवग संपले. अर्णित जनमानसाच्या णठकािी स्वातंत्र्योमींना जन्म देऊन मृत्यूच्या कुिीत 

जािाऱ्या स्वामीजींच्या जीवनकायाची नोंद इणतहास चक्राने केली. 
....काळाचा अखंड प्रवास पढेु पुढे सरकतच राणहला. 

 

✿ 
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‘हवदवत्-संन्यासी’ : स्वामीजी 
 

स्वामीजींनी आपल्या आठविीत असे णलणहले आहे. “सनं्यासी असून राजकारिाच्या भोवऱ्यात मी 
कसा ओढला रे्लो? असा प्रश्न पुष्ट्कळानंी मला अनेकदा णवचारला आहे. मला वाटते ही पृच्छा रास्तच 
आहे. सनं्यािाने असल्या र्ोष्टींपासून अणलप्त राणहले पाणहजे असा दृढ समज आहे” एक सवगसामान्य समजूत 
अिी आहे की, सनं्यासी हा सवगसंर्पणरत्यार्ी असतो. सवग ऐणहक लोभआकाकं्षा याचं्यापासून तो मुक् त 
असतो. त्याने आपले जीवन ईिसाधना, मोक्षप्राप्ती याचं्यामध्ये व्यतीत कराव.े त्याने णनःसंर्, णवरक् त, णनवतृ्त 
असाव.े राजकारि तर पूिगतः ऐणहक इच्छा-आकाकं्षािी णनर्णडत असते. प्रवृणत्तपर असते. म्हिून 
संन्याश्याने राजकारिात पडण्याचे काहीच कारि नाही. मर् स्वामीजी संन्यासी असूनही राजकारिात 
कसे आले? 

 
भारतातच नव्हे; तर संपूिग जर्ात संन्यािाचं्या दोन परंपरा असल्याचे णदसून येते. एक परंपरा अिी 

की, आपले जीवन परमेश्वराला समर्थपत कराव,े आपल्या परमेश्वर भक् तीचे स्वरूप सवगसाधारि भक् तापयंत 
पोहचवाव.े दुःखी मािसानंा दुःखमुक् त करण्यासाठीच आपले आयुष्ट्य वचेाव े असे मानिारी णनवृणत्तवादी 
संन्यािाचंी ही परंपरा आहे. 

 
या णिवाय सनं्यािाचंी दुसरी एक परंपरा आहे. या परंपरेतील साधू-संन्यासी याचंी ईश्वरावर दृढ 

श्रद्धा असतेच; स्वाथातून मुक् त होण्याचे त्याचें प्रयत्नही सुरूच असतात. पि त्याचबरोबर या संन्यािानंा 
सामाणजक दाणयत्वाचेही भान असते. हे जर्च परमेश्वरस्वरूप आहे. या जर्ातील मानवाची सेवा हीच 
ईश्वरसेवा आहे असे या परंपरेतील सनं्यािानंा वाटते. मानवाला दुःखमुक् त करून त्याचे कल्याि 
साधण्याचा प्रयत्न करिाऱ्या कोित्याही सामाणजक, राजकीय चळवळी असोत त्यानंा मार्गदिगन करिे, 
योर्दान करिे हे आपले कतगव्यच आहे असे ही परंपरा मानते. या परंपरेतील सनं्यासी स्वाथाचा त्यार् 
करून वैयस्क् तक जीवनाची उभारिी वैरानयावरच करण्याबाबत प्रयत्निील असतो. या बाबतीतील आपली 
सेवा मानवसेवतेच सफल झाली पाणहजे या दृष्टीने या परंपरेतील संन्यासी लोकसेवचेी जबाबदारी अंर्ावर 
णेऊन ती पार पाडण्यासाठी देह व मन णझजवतात. भारतीय परंपरेत णवद्यारण्य माधवाचायग, रु्रु 
र्ोप्रवदप्रसह, समथग रामदास, णववकेानंद, रामकृष्ट्ि परमहंस हे सत्पुरुष याच दृष्टीने कायगरत असल्याचे 
णदसून येते. आधुणनक भारतामध्ये हजारो भारतीयानंा राष्ट्राच्या स्वातंत्र्यासाठी जीणवत अपगि करण्याची 
पे्ररिा स्वामी दयानंद, स्वामी णववकेानंद, स्वामी रामतीथग यानंी णदली. स्वामी रामानंद तीथांच्या सनं्यस्त 
धमाचे नाते या दुसऱ्या परंपरेिी आहे. याच परंपरेतील स्वामी रामतीथग याचें णिष्ट्य नारायिस्वामी 
याचं्याकडून स्वामी रामानंद तीथांनी संन्यास धमांची दीक्षा णेतली होती. 

 
स्वामीजींनी १९३२ मध्ये णहप्परर्ा येथे संन्यास धमाची दीक्षा णेतली. ही दीक्षा देताना 

नारायिस्वामींनी कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस हे संन्यासप्रकार टाळले. हे सवग संन्यासप्रकार 
आचारधमािी, बणहरंर्ािी सबंंणधत व त्यावर आधारलेले आहेत. नारायि स्वामींनी हे संन्यासप्रकार सोडून 
दूरदिीपिाने स्वामीजींसाठी णवदवत्-संन्यासाची योजना केली. फळाची आिा न करता केलेली कमे 
म्हिजे काम्यकमाचा ज्याने त्यार् केला आहे तो खरा संन्यासी होय. अिा संन्यािाला णवदवत्-संन्यासी 
म्हितात. या सनं्यासाचा सबंंध मनाच्या अवस्थेिी आहे. बाय जीवनाचे पणरवषे, णनयम, कमगकाडं याचं्यािी 
नाही. स्वामीजींनी कधीच पूजा-अचा, कमगकाडं, देवदिगन वर्ैरे प्रकार केले नाहीत. या संन्यास धमाचा 
महत्वाचा आचारधमग म्हिजे णनरासक् त वृत्तीने मानवधमाची सेवा करिे होय. संन्यास णेतल्यानंतर 
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स्वामीजींनी जनता हाच माझा परमेश्वर आणि जनसेवा हीच ईश्वरसेवा हे िीद आयुष्ट्यभर पाळले. एकातंात 
असताना ते भर्वद् र्ीता वाचत. प्रारंभीच्या काळात अमृतराय, सूरदास, मीराबाई याचंी पदे म्हित. 
इतकाच काय तो अध्यात्माचा आणि धमगप्रवितेचा प्रभाव स्वामीजींवर होता. 

 
स्वामीजींना बालपिापासून साधू-बैरार्ी याचें आकषगि होते. त्याचें वडील भवानराव याचं्या 

आध्यास्त्मक वृत्तीचे संस्कार स्वामीजींवर बालपिीच झाले होते. णिक्षिासाठी जेव्हा ते सोलापूरात आले 
तेव्हा त्याचंा खऱ्या अथाने बाहेरच्या जर्ािी सबंध आला. देि रु्लामणर्रीत णखतपत असल्याचे भान आले. 
लोकमान्य णटळकाचें भाषि ऐकण्याचे भानय लाभले. र्ाधंीजींचे दिगन झाले. मनात राष्ट्रीय वृत्तीचे बीज 
रोवले रे्ले. रु्लामणर्रीणवरुद्ध बंड करून उठण्याची पे्ररिा लाभली. आपले आयुष्ट्य देिसेवसेाठी 
णालणवण्याचा स्वामीजींनी णनिय केला. त्याचं्या मूळच्या आध्यास्त्मक वृत्तीला राष्ट्रीय वृत्तीची, देिपे्रमाची 
जोड लाभली. याच वयात स्वामीजींची आत्मिुद्धीची धडपड सुरू झाली होती. त्या णदिनेे ते प्रयत्नही 
करीत होते. याच काळात महात्मा र्ाधंीजींचे व्यस्क् तत्व आणि त्याचें लेखन याचंा स्वामीजींच्या 
व्यस्क् तमत्त्वावर सखोल पणरिाम झाला. नैणतक राजकारिाचे महत्त्व उमर्ले. अप्रहसा हे केवळ धोरि नसून 
जीवनणनष्ठा आहे हा संस्कार मनावर झाला. राजकारिातील नैणतकतेचे महत्त्व आणि अप्रहसेचा जीवनणनष्ठा 
म्हिून स्वीकार या र्ाधंीजीप्रणित मूल्याचंा स्वामीजींच्या राजकारिावर फार मोठा प्रभाव पडला. प्रकबहुना 
स्वामीजींच्या राजकारिाचा तो पे्ररिास्त्रोत होता. 

 
तात्काणलक लाभासाठी राजकीय तडजोड न करता सद् सद्  णववकेबुद्धीला पटेल अिीच भणूमका 

णेिे आणि त्याचं्या पणरिामाचंी तयारी ठेविे ही नैणतक भणूमका णेऊन स्वामीजींनी नेहरंूचा णवरोध 
पत्करूनही भाषावार प्रातंरचनेचा आग्रह धरला. वास्तणवक नेहरू स्वामीजींचे पाठीराखे होते. पंतप्रधानपदी 
होते. आपल्या सद् सद् णववकेबुद्धीला मुरड णालून स्वामीजींनी राजकीय सोय म्हिून काहीिी तडजोड 
पत्करली असती तर भणवष्ट्यात काही राजकीय लाभ स्वामीजींच्या पदरात पडण्याचा संभव होता. पि 
स्वामीजींनी सद् सद् णववकेबदु्धीचा कौल महत्त्वाचा मानला. त्याचं्या राजकारिात सते्तच्या मोहाला 
यस्त्कंणचतही स्थान नव्हते. 

 
स्वामीजींनी आपले आयुष्ट्य समाजसेवा आणि देिसेवा याचं्यासाठी वचेण्याचे ठरवले तेव्हा आपले 

जीवन णनःस्वाथग, णनरीच्छ, मोहमुक् त असले पाणहजे. पूिगवळे देिसेवते णालवायचा असेल तर कुठल्याही 
प्रकारचे पाि असता कामा नयेत असे त्यानंा प्रकषाने वाटू लार्ले. त्यासाठी सनं्यास उपयुक् त ठरू िकेल 
असे त्याचें मत झाले. आणि त्यानंी सनं्यास णेण्याचा णनिगय णेतला. ईिप्राप्ती, मोक्षप्राप्ती याचं्यासाठी त्यानंी 
सनं्यास णेतलेला नाही हे सतत लक्षात ठेवाव ेलार्ते. 

 
स्वामीजींच्या व्यस्क् तमत्त्वाच्या जडिणडिीत बालपिापासूनच वैरानय, णनवणृत्तपरता या णटकाचंा 

फार मोठा प्रभाव होता. या प्रवृत्तींमधूनच स्वामीजी र्ाधंीजींची णवचार प्रिाली, त्यानंी साणंर्ततेल्या 
साधनेकडे आकर्थषत झाले. र्ाधंीजींच्या र्ाधंीवादातच स्वामीजींना आपल्या अध्यात्माची आणि णनवृत्तीची 
पणरपूिगता जािवली. र्ाधंीवादी णवचारप्रिालीच्या प्रभावातून समाजाचा पायाभतू णटक असिारा मािसू 
मूलतः सद् भावनेचा वाहक आहे अिी स्वामीजींची धारिा झाली होती. आध्यास्त्मक भाषेत याचेच विगन 
परमेश्वरी अंि अथवा चैतन्य असे केले जाते. स्वामीजी प्रत्येक मनुष्ट्यमात्रात एकाच परमेश्वराचा अंि आहे 
असे मानत. स्वामीजींच्या णठकािी असलेल्या या जाणिवचेा एक पणरिाम असा झाला की, हैदराबादचा 
मुस्क् तसंग्राम हा फक् त प्रहदंूचा स्वातंत्र्यसंग्राम झाला नाही, तर जे जे िोणषत, पीणडत, अन्यायग्रस्त, 
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रु्लामीत णपचलेले आहेत- मर् ते प्रहदू असोत वा मुस्स्लम असोत- या सवांसाठी णदलेला मुस्क् तलढा झाला. 
या लढ्याचे स्वरूप प्रहदू णवरुद्ध मुस्स्लम असे झाले नाही. तर या लढ्याला एक व्यापक अणधष्ठान लाभले. 
याचे संपूिग श्रेय स्वामीजींच्या नेतृत्वाला जाते. स्वामीजींचे नेतृत्व संस्थानातील जनतेने णकती मनोमन 
स्वीकारले होते याचे प्रत्यतंर याच लढ्यात आले. वास्तणवक हैदराबाद मुस्क् तलढ्याला प्रहदु-मुस्स्लम 
लढ्याचे स्वरूप याव े असे वातावरि ससं्थानात होते. राजा मुस्स्लम होता. त्याने प्रहदंूवर ते केवळ प्रहदू 
आहेत या कारिामुळेच अनेक जाचक णनबधं लादले होते. प्रहदंूच्या सिावंर, व्रतवैकल्यावंर बधंने आिली 
होती. िवेटी िवेटी रझाकार संणटनेने संस्थानातील प्रहदंूवर अनस्न्वत अत्याचार केले. अर्णित प्रािहत्या, 
णवत्तहानी केली होती. तरीही स्वामीजींचा आदेि णिरसावदं्य मानून लढ्यात सहभार्ी झालेल्या हजारो 
नार्णरकानंी या लढ्याचे स्वरूप नार्णरक हक्काचं्या प्राप्तीसाठी णदलेला लढा असेच ठेवले. स्वामीजींचे नेतृत्व 
संस्थानातील जनतेने णकती अंतःकरिपूवगक स्वीकारले होते हे यावरून लक्षात येऊ िकेल. स्वामीजींच्या 
राजकीय, सामाणजक णवचारप्रिालीचा पाया स्वातंत्र्य, िोषिमुक  त समाजरचना या उणद्दष्टातूंन णडला 
होता. ही उणद्दष्ट्टे्य र्ाधंीवादी णवचार प्रिालींचा अवलंब करूनच प्राप्त करून णेता येतील यावर त्याचंी 
णनतातं श्रद्धा होती. अप्रहसेचे तत्त्व स्वामीजींनी जीवनणनष्ठा म्हिनू स्वीकारले होते. त्यासाठी सवगस्वाचे 
बणलदान करण्याची त्याचंी मानणसक तयारी होती. मूळची णवरक् त वृत्ती, ‘स्व’ बद्दलची उदासीनता, णवद् वत् 
संन्यासामुळे अंर्ी बािलेली फलाची अपेक्षा न धरता कायग करण्याची वृत्ती या रु्िवैणिष्ट्ट्यामंधूनच त्याचं्या 
जीवनकायांची वाटचाल झाल्याचे णदसून येते. िोषिमुक् त समाजरचनेच्या णनष्ठेतूनच स्वामीजींनी 
तेलंर्िाच्या जणमनीच्या मालकीच्या प्रश्नावंर कुळाचंी बाजू णेऊन कुळकायद्याचा आग्रह धरला. या प्रश्नी 
स्वामीजींना परंपरावादी सरंजामदार, जमीनदार याचंा कडवा णवरोध पत्करावा लार्ला. कम्युणनस्टाचं्या 
प्रहसक चळवळीने पेटलेल्या तेलंर्िच्या ग्रामीि भार्ातून, खेड्यापाड्यातूंन स्वामीजी जीवाची तमा न 
बाळर्ता णफरले. एकीकडे कम्युणनस्टाचंी दहित तर दुसरीकडे भारतीय लष्ट्कर आणि पोणलस याचंी 
दडपिाही या कोंडीत दडपला रे्लेला ग्रामीि ितेमजूर स्वामीजींनी आपल्या वैणिष्ट्ट्यपूिग र्ाधंीवादी 
पद्धतीने पनुरुज्जीणवत केला. 

 
स्वामीजींच्या संन्यासी वृत्तीची जडिणडि स्वामी णववकेानंद, रामकृष्ट्ि परमहंस, स्वामी रामतीथग 

याचं्या वैचाणरक संस्कारामंधून झाली होती. या सत्पुरुषाचं्या णवचारप्रिालींमध्ये राष्ट्र पे्रम आणि सामाणजक 
दाणयत्व यानंा मध्यवती स्थान होते. या ससं्कारानंा र्ाधंीवादी णवचारप्रिालीची जोड लाभल्यामुळे 
स्वामीजींच्या राजकारिाला, समाजकारिाला अप्रहसा, नैणतकतेवर अणधणष्ठत राजकारि, मूल्यणनष्ठा याचें 
भक्कम अणधष्ठान लाभले. सपूंिग आयुष्ट्य िोषिमुक् त मानवी समाजाचे एकात्म दिगन भारतीय समाजाच्या 
रूपाने णडाव ेया ध्येयाने पे्रणरत होऊन आयुष्ट्याचा क्षि न् क्षि स्वामीजींनी वचेला. आणि जुने वस्त्र टाकून 
नव ेवस्त्र धारि कराव ेइतक्या सहजपिे या णवद् वत्-संन्यािाने आपला पार्थथव देह येथेच सोडला. 

 

✿ 
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स्वामी रामानंद तीर्थ याचंा संहिप्त जीवनपट 
 
१९०३ : ३ ऑक्टोबर रोजी प्रसदर्ी (णज. णवजापूर) येथे जन्म. प्रसदर्ी व र्ािर्ापूर येथे प्राथणमक 

णिक्षि. सोलापूर येथील नॉथगकोट हायस्कूलमध्ये माध्यणमक णिक्षि. याच काळात लोकमान्य 
णटळक याचं्या भाषिाने प्रभाणवत होऊन राष्ट्रसेवसेाठी जीवन समर्थपत करण्याचा दृढ णनिय. 

१९२१ : मंुबई णवद्यापीठाच्या मणॅरक परीके्षऐवजी णटळक महाराष्ट्र णवद्यापीठाची प्रविे परीक्षा देऊन 
जुलैमध्ये उत्तीिग व अंमळनेर येथील राष्ट्रीय महाणवद्यालयात प्रविे. या वास्तव्यात महात्मा 
र्ाधंी, स्वामी णववकेानंद, स्वामी रामतीथग याचें गं्रथ वाचून त्याचं्या णवचारानंी प्रभाणवत. 
वादणववाद सभा स्थापन करून त्या सभेत भाषिे, चरख्यावरील सूतकताई, स्वयंसेवक दल, 
संचलन यात सहभार्. 

१९२३ : अंमळनेरच्या राष्ट्रीय महाणवद्यालयातून इंटर परीक्षा उत्तीिग. पढुील णिक्षिासाठी पुण्याच्या 
णटळक महाराष्ट्र णवद्यापीठात प्रविे. 

१९२४ : णटळक महाराष्ट्र णवद्यापीठाची ‘वाङ् मय णविारद’ पदवी प्रथम श्रेिीत उत्तीिग. 
१९२६ : णटळक महाराष्ट्र णवद्यापीठाची ‘वाङ् मय पारंर्त’ पदवी प्राप्त. या पदवीसाठी ‘लोकिाहीचा 

णवकास’ या णवषयावर प्रबंधलेखन. 
 : एणप्रल मणहन्यात कामर्ार नेते ना. म. जोिी याचं्या ‘टेक्सटाईल लेबर युणनयन’ चे मंुबईतील 

उपसंणटक. नंतर ना. म. जोिी. याचें खाजर्ी सहाय्यक. 
१९२७ : जानेवारी मणहन्यात णदल्ली येथे पक्षाणाताने आजारी. 
१९२८ : उपचारानंतर रुनिालयातून मुक् तता. सोलापूर येथे कामर्ार संणटन. ऑर्स्ट मणहन्यात 

कापड णर्रिीसमोर णनरोधन. सात णदवस साध्या कैदेची णिक्षा. 
१९२९ : ९ जून रोजी णहप्परर्ा येथील राष्ट्रीय िाळेत मुख्याध्यापक म्हिून रुजू. येथील वास्तव्यात 

णनजामी राजवटीतील अन्याय अत्याचाराचंी पालकाकंडून माणहती. अनंतराव कुलकिी याचं्या 
आध्यास्त्मक णवचारसरिीचा प्रभाव. 

१९३२ : नारायि स्वामी याचं्याकडून संन्यास दीक्षा. ‘स्वामी रामानंद तीथग’ हे नव ेनामकरि. 
१९३५ : माचग मणहन्यात णहप्परनयाची िाळा सोडून मोमीनाबाद (अबंाजोर्ाई) येथे आर्मन. 
 : मे मणहन्यात अंबाजोर्ाई येथील योरे्श्वरी नूतन णवद्यालयाचे पुनरुज्जीवन. 
 : २० नोव्हेंबर रोजी प्रजा णिक्षि पणरषदेच्या हैदराबाद येथील अणधविेनात मकॅें झी सणमतीच्या 

अहवालावर भाषि. 
१९३७ : १ ते ३ जून रोजी महाराष्ट्र पणरषदेच्या परतूड येथे झालेल्या पणहल्या अणधविेनात उपस्स्थती. 
१९३८ : महाराष्ट्र पणरषदेच्या लातूर येथे जूनमध्ये झालेल्या दुसऱ्या अणधविेनात उपस्स्थती. महाराष्ट्र 

पणरषदेच्या अस्थायी सणमतीचे णचटिीस म्हिून णनवड. 
 : ९ जून रोजी योरे्श्वरी णिक्षि संस्थेचा राजीनामा देऊन पूिगवळे राजकारिासाठी हैदराबादला 

प्रयाि. 
 : २९ जुलै रोजी हैदराबाद स्टेट काँगे्रसची स्थापना करण्याचा कायगकत्यांचा णनधार. 
 : ७ सप्टेंबर रोजी स्थापनेपूवीच स्टेट काँगे्रसवर बंदी हुकूम. 
 : २७ ऑक्टोबर रोजी हैदराबादेत पुतली बावडीजवळ स्टेट काँगे्रसवरील बंदीहुकुमाणवरुद्ध 

सत्याग्रह. १८ मणहने सक् तमजुरी व ५० रु. दंडाची णिक्षा. 
 : १९ नोव्हेंबरपासून हैदराबाद संस्थानात ‘वदें मातरम्’ चळवळीस प्रारंभ. 
 : २४ णडसेंबर रोजी र्ाधंीजींच्या आदेिानुसार सत्याग्रह चळवळ स्थणर्त. 
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१९३९ : १० एणप्रल रोजी कारावासातून सुटका. कायगकत्यांसह सेवाग्राम येथे र्ाधंीजींची भेट. 
वैयस्क् तक सत्याग्रह करण्यासाठी र्ाधंीजींची अनुमती. 

१९४० : ११ सप्टेंबर रोजी सुलतान बाजार येथील णनवासस्थानी अटक. णनजामाबादच्या तुरंुर्ात 
रवानर्ी. 

१९४१ : १६ णडसेंबर रोजी कारावासातून सुटका. 
१९४२ : ७ ते ९ ऑर्स्ट रोजी मंुबई येथील अ. भा. काँगे्रस महासणमती अणधविेनात उपस्स्थती. 
 : ऑर्स्ट मणहन्यातच नार्री स्वातंत्र्याची मार्िी करिारे आणि स्टेट 

काँगे्रसवरील बंदी उठवण्याबाबतचे पत्र णनजामाला देण्यासाठी हैदराबादला येताच नामपल्ली 
स्टेिनवर अटक. १६ मणहने कारावासाची णिक्षा. 

१९४३ : णडसेंबर मणहन्यात कारार्ृहातून सुटका. 
१९४४ : १६ ते ३० माचग कालावधीत तरुि कायगकत्यांसाठी प्रणिक्षि णिबीराचे स्टेट काँगे्रस तफे 

हैदराबाद येथे आयोजन. 
१९४५ : ऑर्स्टमध्ये श्रीनर्र येथील अ. भा. संस्थानी प्रजा पणरषदेच्या स्थायी सणमतीच्या बठैकीस व 

सोपोर येथील राष्ट्रीय पणरषदेच्या अणधविेनास उपस्स्थती. 
१९४६ : स्टेट काँगे्रसवरील संस्थानातील बंदीहुकूम उठवला. १९ जुलै रोजी पणहल्या जाहीर सभेचे 

हैदराबादेत आयोजन. 
१९४७ : ११ जून रोजी णनजामाची आपि भारतात सामील होिार नाही. स्वतंत्रच राहू अिी णोषिा. 
 : १६ ते १९ जून कालावधीत हैदराबादच्या णचक्कडपल्ली भार्ात झालेल्या स्टेट काँगे्रसच्या 

पणहल्या अणधविेनाचे अध्यक्षपद. 
 : ७ ऑर्स्ट रोजी ‘साणमलीकरि णदवस’ साजरा करून हैदराबाद स्वातंत्र्यलढ्याची सुरुवात. 
 : १५ ऑर्स्ट रोजी भारताला स्वातंत्र्य-स्वामीजींना अटक. 
 : २९ नोव्हेंबर रोजी णनजामाचा भारत सरकारिी ‘जैसे थे’ करार. 
 : ३० नोव्हेंबर रोजी चंचलरु्डा तुरंुर्ातून सुटका. णनजामाला पत्र णलणहले. 
१९४८ : २६ जानेवारी रोजी अटक. संर्ारेड्डीच्या तुरंुर्ात रवानर्ी. नंतर रु्लबर्ा-हैदराबाद येथील 

तुरंुर्ात हलवले. 
 : १३ सप्टेंबर रोजी ‘ऑपरेिन पोलो’स प्रारंभ. 
 : १७ सप्टेंबर रोजी णनजामाची िरिार्ती. हैदराबाद ससं्थान स्वतंत्र. स्वामीजींची कारार्ृहातून 

मुक् तता. 
 : १२ नोव्हेंबर रोजी स्वामीजींच्या पुढाकाराने पैठिचे नाथमंणदर हणरजनासंाठी खुले. 
१९४९ : २४ नोव्हेंबर रोजी भारतीय राज्यणटनेची अंमलबजाविी हैदराबाद ससं्थानात सुरू. 
१९५० : २६ जून रोजी नादेंड येथे पीपल्स कॉलेजची स्थापना. 
 : णडसेंबर-फेिुवारी कालावधीत कम्युणनस्ट आणि पोलीस याचं्या अत्याचाराने भयग्रस्त झालेल्या 

तेलंर्िातील १६० र्ावानंा कोित्याही संरक्षिाणवना भेट व आणदवासींना भयमुक् त करण्याचे 
प्रयत्न. 

१९५१ : १५ एणप्रल रोजी ‘हैदराबाद खादी सणमतीचे अध्यक्षपद. 
१९५२ : देिातील पणहली लोकसभा अस्स्तत्वात. रु्लबर्ा मतदार संणातून स्वामीजींची लोकसभेवर 

खासदार म्हिून णनवड. 
 : ११ मे रोजी प्रदेि काँगे्रसच्या अध्यक्षपदी णनवड. 
१९५३ : १६ ते १८ जानेवारी या कालावधीत हैदराबादेत झालेल्या अ. भा. काँगे्रसच्या ५८ व्या 
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अणधविेनाचे स्वार्ताध्यक्ष. स्वार्ताध्यक्षीय भाषिातून हैदराबादच्या णत्रभाजनाची व भाषावार 
प्रातंरचनेची मार्िी. 

 : २९ जून रोजी स्वामीजींच्या पे्ररिेने लातूर येथे पुरिमल लाहोटी तंत्रणिक्षि णवद्यालय सुरू. 
१९५४ : स्टेट काँगे्रसचे नेतृत्व कायमचे सोडले. 
१९५६ : २९ जून रोजी अंबाजोर्ाई येथे योरे्श्वरी महाणवद्यालयाची स्थापना. 
 : २९ जुलै रोजी मराठवाड्यासाठी स्वतंत्र णवद्यापीठाची मार्िी करण्यासाठी 

मुख्यमंत्र्यानंा भेटलेल्या णिष्टमंडळाचे नेतृत्व. 
१९५७ : औरंर्ाबाद मतदार संणातून लोकसभेवर णनवड. 
१९५८ : स्वामीजींच्या प्रयत्नाने मराठवाडा णवद्यापीठाची स्थापना. 
१९६० : १४ एणप्रल रोजी राज्य पुनरगचना दुरुस्ती णवधेयक लोकसभेत संमत. 
 : १ मे रोजी सयुंक् त महाराष्ट्राची णनर्थमती – स्वामीजींची स्वप्नपूती. 
१९६२ : राजकारि संन्यास. 
१९६३ : जुलै मणहन्यात हैदराबाद लढ्याच्या नेतृत्वाबद्दल स्वामीजींची कृतज्ञता 

व्यक् त करण्यासाठी सत्कार सणमतीची स्थापना. हैदराबाद-औरंर्ाबाद- 
रु्लबर्ा येथे स्वामीजींचे सत्कार. 

१९६४ : आंध्र प्रदेिच्या पूवगर्ोदावरी णजल्यातील पीठापूरम येथील िाणंत-आश्रमात प्रयाि. 
रामतीथग िाणंतमहाणवद्यालयाची स्थापना. 

१९७० : १० फेिुवारी रोजी मराठवाडा णवद्यापाठाच्या ‘डॉक्टर ऑफ लॉज’ पदवीने सन्माणनत. 
१९७१ : िातंी आश्रमात हृदय णवकाराने आजारी. 
१९७२ : २२ जानेवारी रोजी हैदराबाद येथे देहावसान. 

✿ 
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सदंर्थ रंामर् 
 

१. स्वामी रामानंद तीथग : हैदराबाद स्वातंत्र्य संग्रामाच्या आठविी 
पॉप्युलर प्रकािन, मंुबई. १९७६ 

२. प्रा. णव. पा.ं देऊळर्ावकर (संपा.) : स्वामी रामानंद तीथग याचंी रोजणनिी 
महाराष्ट्र राज्य साणहत्य संस्कृती मंडळ, मंुबई. २००१ 

३. अनंत भालेराव : स्वामी रामानंद तीथग 
नॅिनल बुक रस्ट, नवी णदल्ली. १९८९ 

४. नरेंद्र चपळर्ावकर : कमगयोर्ी सनं्यासी 
मौज प्रकािन, मंुबई. १९९९ 

५. अनंत भालेराव : हैदराबाद स्वातंत्र्य संग्राम आणि मराठवाडा 
स्वामी रामानंद तीथग संिोधन संस्था, 
औरंर्ाबाद. १९८७ 

६. स. मा. र्रे् (सपंा.) : संणषग खंड १ व २ (कै. आ. कृ. वाणमारे लेखसंग्रह) 
आ. कृ. वाणमारे स्मृणत सणमती, औरंर्ाबाद १९८१ 

७. नरेंद्र चपळर्ावकर : कहािी हैदराबाद लढ्याची 
देिमुख आणि कं. पस्ब्लिसग, पुिे. १९९९ 

८. व्ही. के. बावा : द लास्ट णनजाम, द लाईफ अँड टाईम्स 
ऑफ मीर उस्मान अलीखान पेस्नवन बुक्स, णदल्ली. १९९३ 

 

✿ 
 
  



 अनुक्रमणिका 

महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ, म ंबई 
महाराष्ट्राचे हशल्पकार योजनअतंगथत चहरत्ररंामर् 

माह केती  चहरत्ररंामर् 
 

१) एस. एम. जोिी श्री. र्. प्र. प्रधान रु. ४०/- 
२) साने रु्रुजी श्री. राजा मंर्ळवढेेकर रु. ४०/- 
३) दादा धमाणधकारी श्रीमती तारा धमाणधकारी रु. ४०/- 
४) क्राणंतप्रसह नाना पाटील श्री. भारत पाटिकर रु. ४०/- 
५) डॉ. णवठ्ठलराव णवखेपाटील श्री. णिवाजी सावतं रु. ३५/- 
६) िकंरराव णकलोस्कर श्रीमती िातंा णकलोस्कर रु. ४०/- 
७) मामासाहेब जर्दाळे श्री. व. न. इंर्ळे रु. ४५/- 
८) तंट्या णभल्ल श्री. बाबा भाडं रु. ४५/- 
९) यिवतंराव चव्हाि श्री. णवठ्ठलराव पाटील रु. ४०/- 
१०) दादासाहेब फाळके श्री. बापू वाटव े रु. ३५/- 
११) ताराबाई प्रिदे श्री. इदं्रणजत भालेराव रु. २५/- 
१२) तेजस्स्वनी अणहल्याबाई होळकर सौ. णवजया जहार्ीरदार रु. ४५/- 
१३) तकग तीथग लक्ष्मििास्त्री जोिी डॉ. अरंुधती खंडकर रु. ४०/- 
१४) स्वातंत्र्यवीर सावरकर श्री. सुधाकर देिपाडें रु. ४०/- 

 
मंडळाची प्रकाशने हमळण्याची हिकािे 
सवग िासकीय गं्रथ भाडंार  
मंुबई/पुिे/नार्पूर/औरंर्ाबाद व 
महाराष्ट्रातील प्रमुख गं्रथणवके्रते 

अहधक माहहती /चौकशीसािी 
सणचव, 
महाराष्ट्र राज्य साणहत्य आणि संस्कृती मंडळ, 
मंुबई मराठी गं्रथसंग्रहालय इमारत, 
णतसरा मजला, दादर (पूवग), 
मंुबई-४०० ०१४ 
दूरध्वनी – २४१४४०२१, २४१४६००५ 

 
  



 अनुक्रमणिका 

 
डॉ. प्रकाश मेदककर 

 
डॉ. प्रकाि मेदककर रे्ली तीस वष ेमराठवाड्यातील परभिी णजल्यातील मानवत येथील कत्रुवार 

कला, रतनलाल काबरा णवज्ञान व बी. आर. मंत्री वाणिज्य महाणवद्यालयात मराठीचे णवभार्प्रमुख म्हिनू 
काम पाहतात. 

 
‘नोणरया’ ही कादंबरी, ‘सामाणजक नाटक: स्वरूप णवचार’, ‘मायबोलीचे मानकरी’, ‘नाटक: लोक 

आणि लौणकक’ हे समीक्षाणवषयक गं्रथ याचें लेखन त्यानंी केले आहे. ‘नाटक: लोक आणि लौणकक’ या 
गं्रथास महाराष्ट्र िासनाच्या कुसमावती देिपाडें पुरस्कार णमळाला आहे. उल्लखेनीय समीक्षालेखनाबद्दल 
त्यानंा भालचदं्र महाराज कहाळेकर स्मृती मराठी साणहत्य समीक्षा र्ौरव पुरस्कार णमळाला आहे. 

 
‘अक्षर प्रणतष्ठा’ या वार्थषकाकंाचे चार वष ेत्यानंी संपादन केले असून स्वामी रामानंद तीथग मराठवाडा 

णवद्यापीठ नादेंड, यिवतंराव चव्हाि महाराष्ट्र मुक् त णवद्यापीठ नादेंड, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा 
णवद्यापीठ औरंर्ाबाद या णवद्यापीठाचं्या क्रणमक पसु्तकाचें लेखन व संपादन त्यानंी केले आहे. 

 
अ. भा. मराठी साणहत्य संमेलने, मराठवाडा साणहत्य पणरषदाचंी संमेलने याचं्या अनेक 

पणरसंवादात सहभार् णेतला आहे. णवद्यापीठ स्तरावरील आणि साणहत्य अकादमीच्या चचासत्रामंध्ये डॉ. 
मेदककर यानंी अनेक िोध णनबंध सादर केले आहेत. 


