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लेखकाचे काहीतरी 
 
म लखावगेळा राजा ही गोष्ट अहे. आहतहास नाही, पण सत्य गोष्ट अहे. भावनेत, स्मृतींत, जशी नोंद झाली 
अहे तशीच साहंगतली अहे. 
व्यक्ती सववच्या सवव खऱ्या अहेत, काल्पहनक नाहीत, त्याचं्यासंबंधीचा काही मजकूर त्यानंा अवडणार 
नाही, कदाहचत बोचेलस द्धा. त्याबद्दल ऄगदी सपशले, हबनशतव हदलहगरी. कोणाला द खहवण्याचा, 
हडवचण्याचा हेतू नाही. 
सवव संवाद भावना-स्मृतीत अहेत तसे, थोड्याफार फेरफाराने घातले अहेत. हे संवाद ध्वहनहफतीवर 
नोंदले वा कागदावर हटपले नव्हते. पण त्यामागील भावना, हेतू सत्य अहे. 
साल, महहना, तारीख कदाहचत काही हठकाणी च कली ऄसणार. त्याबद्दल िमायाचना. 
रॅी. रवींद्र क लकणी यद नाथ थत्तेंना घेउन अले नसते तर ही गोष्ट कागदावंर अली नसती. 
गोष्ट हलहहताना जो अनंद वाटला त्याबद्दल त्या दोघानंा धन्यवाद. 
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“आधुणनक महाराष्ट्राचे णशल्पकार” मालेसबंंधी दोन शब्द शब्द 
 

 आसवी सन १८१८ मध्ये पेशवाइचा ऄस्त झाला; अहण १९४७ मध्ये आंग्रज चहद स्थानातून गेले. 
नागपूरकर भोसल्याचें राज्य १८५४-५५ ला आंग्रजाचं्या पूणवपणे ताब्यात अले. वऱ्हाड हा अधीचा हनजामाचा 
म लूख तो आगं्रजाचं्या ताब्यात १९०२ मध्ये अला. मराठवाडा तर भारतातून आगं्रज गेल्यावर पोहलस 
कारवाइनंतर. या चार घटकापंैकी नागपूर अहण वऱ्हाड हे दोन घटक मध्यप्रदेशात अहण मराठवाडा 
हैदराबाद ससं्थानात. १९६० मध्ये हे सवव घटक एकत्र अले अहण त्याचें महाराष्ट्र राज्य बनले. 
 
 अध हनक महाराष्ट्राच्या प नजागरणाचे व ईभारणीचे प्रयत्न १८१८ नंतर ताबडतोब स रू झाले. 
पहरृम महाराष्ट्रात या जागरणाची स रुवात झाली. त्याचे लोण हळूहळू आतरत्र पसरले. महाराष्ट्रात 
राजकीय, सामाहजक, सासं्कृहतक, ऄशा सवव िेत्रात महनीय कामहगरी करणारे ध रीण झाले. न्यायमूती 
रानडे, लोकमान्य हटळक, महात्मा जोहतबा फ ले, राजर्षी शाहू महाराज, महर्षी हवठ्ठल रामजी चशदे, गोपाळ 
कृष्ट्ण गोखले, हप्रन्न्सपॉल गोपाळ गणेश अगरकर, महर्षी ऄण्णासाहेब कवे, बाबासाहेब अबंेडकर 
याचं्यासारखे राजकीय व सामाहजक नेते; रॅी. हवष्ट्ण ब वा ब्रह्मचारी, रॅी. राजारामशास्त्री भागवत, पहंडता 
रमाबाइ याचं्यासारखे हवचारवतं, हवष्ट्ण शास्त्री हचपळूणकर, रॅी. हरी नारायण अपटे, केशवस त, रेव्ह. 
नारायण वामन हटळक याचं्यासारखे साहहन्त्यक; रॅी. हवष्ट्ण दास भाव,े रॅी. अण्णासाहेब हकलोस्कर, रॅी. 
गोचवद बल्लाळ देवल, रॅी. कृष्ट्णाजी प्रभाकर खाहडलकर याचं्यासारखे नाटककार; खाँसाहेब ऄब्द ल करीम 
खाँ, पं. हवष्ट्ण  हदगंबर पल स्कर, पं. हवष्ट्णू नारायण भातखंडे, प.ं भास्करब वा बखले याचं्यासारखे 
संगीततज्ञ; रॅी. केरुनाना छते्र, रॅी. दीहित, डॉ. केशव लक्ष्मण दप्तरी याचं्यासारखे गहणती, रॅी. भाउराव 
कोल्हटकर, रॅी. बालगधंवव, रॅी. केशवराव भोसले, रॅी. गणपतराव जोशी, रॅी. गणपतराव बोडस, मा. 
दीनानाथ मंगेशकर, रॅी. चचतामणराव कोल्हटकर, रॅी. केशवराव दाते याचं्यासारखे ऄहभनेते; रॅी. 
करमरकर, रॅी. र. कृ. फडके, रॅी. बाब राव पेंटर, रॅी. सातवळेकर, रॅी. ध रंधर, रॅी. ऄलमेलकर 
याचं्यासारखे हशल्पकार ऄथवा हचत्रकार; रॅी. दादासाहेब फाळके, रॅी. भालजी पेंढारकर, रॅी. व्ही. 
शातंाराम याचं्यासारखे हचत्रपटहनमाते, यानंी महाराष्ट्राच्या वातावरणात चैतन्य हनमाण केले. 
 
 महाराष्ट्राच्या हशल्पकाराचंी ही न संपणारी यादी अहे. “अध हनक महाराष्ट्राचे हशल्पकार” ऄसे 
सतत जन्माला येणारे अहेत; त्याम ळे महाराष्ट्राची संस्कृती प्रहतचं्चद्रलेखेव हवकहसत होत जाणार अहे. 
 
 या सवव हशल्पकाराचंी ओळख अजच्या अहण भावी हपढीस व्हावयास पाहहजे. हे सववच काम ऄंगावर 
घेणे सोपे नाही. तरीही यापंकैी काहींची ओळख करून हदल्यास या कायाचा श भारंभ तरी होइल. महाराष्ट्र 
शासनाने अध हनक महाराष्ट्राच्या हशल्पकाराचंी ओळख करून देण्याची एक योजना अखली अहण ती 
साहहत्य अहण संस्कृती मंडळाच्या हवाली केली. त्यातून कमीत कमी शभंर तरी चहरते्र प ढील पाच-सात 
वर्षांत प्रकाहशत व्हावी, ऄशी ऄपेिा अहे. 
 
 बाळासाहेब पंतप्रहतहनधी याचंा पहरचय करून देणारे “म लखावगेळा राजा” हे प स्तक हे यापैकीच 
एक. “अध हनक महाराष्ट्राचे हशल्पकार” या मालेतील सहाव ेप ष्ट्प. लवकरच मागील व प ढील काही प ष्ट्पे 
प्रकाहशत होतील ऄशी अशा करू या. ही प ष्ट्पे प्रकाहशत करताना कालान क्रम पाळणे अम्हाला ऄहभपे्रत 
नाही. प स्तके जसजशी तयार होत जातील, तसतशी ती प्रहसद्ध करण्याचा मंडळ प्रयत्न करील. 
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 अमच्या या योजनेत सहभागी झाल्याबद्दल “मानसन्मान प्रकाशन” चे रॅी. रवींद्र क लकणी यानंाही 
धन्यवाद. ऄसेच सहकायव महाराष्ट्रातील आतर प्रकाशकानंी हदल्यास ही योजना लवकर फलदू्रप होउ 
शकेल. 
 
मंत्रालय, म ंबइ सुरेंद्र बारललगे 

४०००३२ ऄध्यि 

 महाराष्ट्र राज्य साहहत्य ससं्कृती मंडळ 
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कथा राजाची पि व्यथा मुलखाची 
 

 सामान्यतः राजे म लखावगेळेच ऄसतात. कारण ते रॅीमंत ऄसतात, सववसाधारण माणसापेिा वगेळे 
ऄसतात अहण नाहदष्टपणा अहण लहरीपणा हे त्याचें ऄंगभतू ग णच झालेले ऄसतात. पण ज्या राजाचे हे 
चहरत्र अज प्रहसद्ध होण्याच्या मागावर अहे तो आतर म लखावगेळ्या राजापेंिास द्धा ऄहधक म लखावगेळा 
होता. त्याने केलेल्या राज्यकारभाराच्या अहण घटनेच्या महत्त्वाच्या म्हणून समजल्या जाणाऱ्या प्रयोगावर 
हकतीतरी साहहत्य हनमाण झाले अहे, अहण होइल. 
 
 खरे म्हणजे हे एकाच (म लखावगेळ्या) राजाचे चहरत्र नाही. दोन म लखावगेळ्या माणसाचें, 
राजाचे अहण राजप त्राचे हे चहरत्र अहे अहण हा राजप त्रही ऄसा तसा नाही तर जागहतक कीतीचा भारतीय 
राजदूत अहे. ऄधी चड्डी अहण बहनयन लावनू अपल्या संस्थानात हफरणारा हा राजप त्र भारताचा राजदूत 
म्हणून प ढे ऄनेक देशात गाजला अहे. ऄशा या राजप त्राने अपल्या वहडलाचें अहण एका रीतीने 
संस्थानच्या प्रजेचे हलहहलेले हे चहरत्र; अपले अहण अपल्या क ट ंबाची ऄशी साहंगतलेली कहाणी. त्याचं्या 
संस्थानात घडलेल्या प्रयोगाचाच हा आहतहास. हा राज्यव्यवस्थेचा प्रयोग ‘औधं एक्सपेहरमेंट’ म्हणून अज 
प्रहसद्ध अहे. या प्रयोगाची घटना खास गाधंीजींच्या डोक्यातली, अप्पासाहेब पंत अहण मॉहरस फ्रीडमन 
याचं्या लेखणीतून ईतरलेली, अहण गाधंीजींची स्वहस्ताने द रुस्त करून मान्यता हदलेली. 
 
 औंधचे राजे भवानराव उफव  बाळासाहेब पंत याचंी प्रहसद्धी दोन कारणाने. एकतर त्यानंी 
सूयवनमस्काराचा प्रसार केला अहण द सरी गाधंीवादी राज्याची घटना राबहवली. 
 
 प्रथम सूयवनमस्काराच्या या कल्पनेचा ऄपप्रचार झाला. ‘संडे रेफरी’ या आंग्लंडमधील पत्राने 
काहीतरी अचरटपणाचे हलहहले अहण शवेटी त्या पत्रावर खटल्याची नोटीस हदल्यावर िमाही माहगतली. 
हळूहळू या व्यायामाचा प्रसार परदेशातही झाला. राजाच्या या छाहंदष्टपणावर अचायव ऄत्रेंनी नमवहवनोद 
केला अहण ‘साष्टागं नमस्कार’ नावाचे नाटक पण हलहहले. 
 
 अप्पासाहेबानंी अपल्या वहडलाचं्या छाहंदष्टपणाचा बढती व बदली करून घेण्याकहरता लोक कसा 
ईपयोग करून घेत हे पण फार चहवष्टपणे साहंगतले अहे. “एक तर मास्तर ऄसे होते की, ज्या वळेी राजाची 
गाडी पहाटे ६ वाजता डोंगराकडे जाइ त्या वळेी त्याच रस्त्याला लागनू ऄसलेल्या छात्रालयाच्या त्याचं्या 
खोलीतच ऄंथरुणावर पडल्या पडल्या ते मोठ्याने ‘ओम् हाम् हमत्राय नमः’ वगैरे सूयवमंत्र म्हणावयाचे. 
म लानंी एकदा तर त्याचें दार एकदम हा प्रकार चालू ऄसता खडखडवले. तेव्हापासून ही फसवणूक बदं 
झाली.” (पृ. ४) राज्यकारभारात फसवण कीने कसा घोळ घातला जातो (अहण त्याला गाधंीवादी 
राज्यघटनाही ऄपवाद ठरत नाही) हे अप्पासाहेबानंी दाखवनू हदले अहे. 
 
 अपल्या वहडलाचं्या स्वभावाचे अप्पासाहेबानंी फार स ंदर पण खरेख रे वणवन केले अहे. 
सूयवनमस्काराप्रमाणेच त्यानंा कीतवनाचाही छंद होता. त्याचें प्रत्येक कीतवन त्यानंी स्वतःच हलहहलेले होते. 
“हवर्षय सामाहजक, राजकीय, सासं्कृहतक ऄसत. सहकार, कतवव्यहनष्ठा, स्वाथवत्याग, लोकसेवा, 
ऄस्पृश्योद्धार या हवर्षयावरच कीतवने ऄसत” (पृ. १०). “राजा बह रॅ त होताच, गाणे ईत्तम म्हणे. अवाज 
गोड होता. लहानपणापासून गाण्याबजावण्याचा नाद. तमाशसे द्धा केले होते. जीवनाची सवव ऄंगे जाणली 
पाहहजेत, ऄन भवली पाहहजेत ऄसे तो नेहमी म्हणे.” (पृ. १०) “औंधच्या ४-५ वीच्या आयते्ततील म लाचंी 
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हक्रकेट मचॅ ती काय ऄसणार? पण ‘बाबा, अमची अज महत्त्वाची मचॅ अहे. याल का?’ ऄसे हवचारायचा 
ऄवकाश की, फरासाला ताबडतोब ह कूम. ‘जा, अप्पाची मचॅ अहे. तंबू घेउन जा, अम्ही ४ वाजता 
जाउ.” (पृ. १०) क ं डलचे शाहीर शकंरराव हनकम अहण कै. ग. हद. माडगूळकर याचंी गोष्टही अप्पानंी 
ऄशीच साहंगतली अहे. “एकदा क ं डलची शाळा तपसायला राजा गेला. एक ईत्तम गाणारा, गोहजरवाणा 
म लगा राजाच्या दृष्टीस पडला. पोवाडा ईत्तम म्हणावयाचा, नकलाही करावयाचा, पण महा वात्रट व 
सवांची नेहमीच चेष्टाक चेष्टा करणारा. क्लास मधून प ढे राजा जातो न जातो तो मोठा हशा त्या क्लासमधून 
अला. राजा थाबंला, त्याचीच ह बेहूब नकल हनकम करीत होता. राजा परत क्लासमध्ये गेला अहण त्या 
म लाच्या पाठीवर हात ठेवनू म्हणाला, ‘ऄरे बाळ जगदंबेने त ला ईत्तम अवाज हदला अहे. गाणेही छान 
म्हणतोस. या दैवी देणगीचा ईपयोग लोकसेवा, लोकजागतृी, पहततोद्धाराकहरता कर, त झे कल्याण 
होइल. ईगीच टवाळकी करणे सोडून दे. ‘नक्कल ठीक चटगल नको’” “हाच प ढे दहा वर्षांनी शाहीर हनकम 
झाला, ज्याने १९४२ मध्ये लोकजागृतीचे रान ईठवले होते व हजारो लोक ज्याचे गीत ऐकून तल्लीन होत 
ऄसत.” 
 
 अप्पासाहेब अपल्या वहडलाचं्या पूजाऄचेचे अहण भक्तीचेही वणवन करतात. पण तरीस द्धा ते 
ऄंधरॅदे्धपासून तसे दूरच होते ऄसेही सागंतात. अप्पासाहेब हलहहतात, “तो भाबडा म ळीच नव्हता. 
राजाच्या मनात भक्ती भरपूर होती, पण ऄंधरॅदे्धचा मागमूस नव्हता. पूजा, ऄचा, अरती, नैवद्य, ईत्सव 
मोठ्या रॅदे्धने करावयाचा. शकंराचायांच्या देवीच्या मानसपूजेचे श्लोक मोठ्यादंा म्हणताना ऄगदी 
गहहवरून येइ व अप्पाला तर राजाचा अवाज भक्तीम ळे जरा घोगरा झालेला ऐकून रडूच कोसळे.” “पण 
संस्थानात धमाच्या नावाखाली भोंदूपणा, हपळवणूक करणारे संन्यासी, संत, महंत यानंा त्याने कधीच थारा 
हदला नाही. मंत्र-ताहंत्रकापासून दूर राहहला. राजाची द सरी पत्नी, अप्पाची अइ, हशडीच्या साइबाबाचें 
तीथव घेण्यास हनघाली व प ढे हतची साइबाबाचं्यावर मोठी भक्ती बसून हतने अप्पाला त्याचंा गंडा बाधंला, हे 
राजाला म ळीच पसतं पडले नाही. या पत्नीच्या अग्रहास्तव राजा अप्पा दोन वर्षाचा ऄसताना त्याला 
घेउन हशडीला गेला पण जेवणाच्या वळेी भर पंक्तीत ज्या वळेी बाबाचं्या पायाचे तीथव सवांना वाटण्यास 
शाहगदव अले त्या वळेी त्याने हात प ढे केलाच नाही. साइबाबा अपल्या असनावरूनच ओरडले, ‘वो नहीं 
लेंगा, ईनको जरुरत नहीं, ईनको छोड देओ’”. राजा ऄस्पृश्यता न मानणारा, हनरहनराळ्या धमांचा, 
लोकाचंा भेद न करणारा ऄसा होता. याचेही हववचेन अप्पासाहेबानंी केले अहे. “हशिकातं हहरजन, 
म सलमान ऄसेल तर तो त्यानंा ब्राह्मणच समजे, कारण तो त्याचंा स्वधमव झाला. ऄस्पृश्यता राजाने 
मानलीच नाही. वाड्यात ख द्द राणीच्या स्वयंपाकघरात काम करणारी स्त्री हहरजन होती.” राजाच्या या 
स्वभावानेही त्याचं्या क ट ंबातील लोक कसे जखडून जात याचेही अप्पानंी फार स ंदर वणवन केले अहे. 
अप्पासाहेब हलहहतात, “राजाच्या व्यहक्तमत्त्वाच्या जखड्यातून ते स्वतःपण पूणवपणे स टू शकले नाहीत. 
अप्पाचं्या पत्नी डॉ. नहलनीबाइ यानंाही ऄसल्या भावनाप्रधान वातावरणात साहहजकच ग दमरल्यासारखे 
झाले.” (पृ. ४०) 
 
 १९३४ च्या स माराला बाळासाहेब पंत प्रहतहनधी अहण अप्पासाहेब हे गाधंीजींच्या स्वराज्य 
कल्पनेने, ग्रामराज्य कल्पनेने, भारले होते, अहण गाधंीवादी पद्धतीच्या राज्यघटनेचा हवचार करण्याकहरता 
स्वतः अप्पासाहेब पंहडत सातवळेकर अहण भारतानंद म्हणजे मॉहरस फ्रीडमन यानंा बरोबर घेउन गाधंींना 
भेटावयास गेले होते. ख द्द औंधचे राजे गाधंींना भेटण्यास कसे गेले याचे वणवन अप्पासाहेबानंी फार चागंले 
केले अहे. “एकदा अटपाडीला राजा मारुती व्यकूंच्या मळ्यात बोराचं्या झाडाखाली बोरे खात बसला 
होता. (हडसेंबर १९३८) आतक्यात राजाचा द सरा म लगा नेहमीच्या घाइगडबडीत ऄचानक अला व 
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म्हणाला, ‘महात्मा गाधंींनी अपल्याला भेटावयास वध्यास बोलावले अहे.’ ‘ऄसं होय’, राजा म्हणाला, ‘तर 
चला मग’. राजा हनरृयी पण हनकाल नेहमी झटपट.” (प.ृ ५)  
 
 अपल्या ७३ व्या वाढहदवशी भर दरबारात राजाने घोर्षणा केली होती की, “सवव संस्थानचा 
कारभार अता लोकानंीच पूणवपणे चालवावा. राजा फक्त लोकाचंा अद्य सेवक व त्याचं्या सदसद हववके 
ब द्धीचा हवरॄस्त म्हणून याप ढे राहणार.” (पृ. ६) ही घोर्षणा की राजाच्या नैहमहत्तक लहरीचा मासला ऄसा 
संभ्रम त्या वळेी लोकानंा झालेला ऄसणार. पण अपले औंध संस्थान “सवांच्या प ढे नेहमी ऄसाव.े” ही 
राजाची नेहमीची आच्छा (ऄहंभाव), राजाच्या या मनोभहूमकेच्या मागे ऄसावा ऄसे पण अप्पासाहेब सूहचत 
करतात. “अपल्या टीकाकारालाही ते जवळ करीत, अमचे च कते कोठे ते सागंा, मला स धारून सवांचे 
कल्याणच करावयाचे अहे ऄसे ते नेहमी म्हणत.” (पृ. ७) त्याम ळेच “रॅी. लक्ष्मणराव हकलोस्कर, 
महामहोपाध्याय पंहडत सातवळेकर, रॅी. नानासाहेब चापेकर, रॅी. अत्माराम ओगले, रॅी. अण्णासाहेब 
बखले, रॅी. नानासाहेब जोशी ऄशी कतवबगार माणसे संस्थान स धारण्याच्या खटाटोपाला राजाला मदत 
करू लागली.” (पृ. ७) अप्पासाहेबानंी कोणताही अडपडदा न ठेवता प रोगामी राज्याच्यामागील राजाच्या 
मनोभहूमकेचे हवश्लेर्षण केले अहे. लोकाचं्या हाती कारभार देताना स द्धा “ही माझी लेकरे अहेत.” हाच 
हवचार राजाच्या मनात होता. राजा भवानरावाचें लि संस्थानची खेडी स्वावलंबी कशी करता येतील 
आकडे, राज्यकारभार हाती घेतल्यापासूनच लागले होते. पण अप्पासाहेब म्हणतात त्याप्रमाणे “सते्तचे 
हवकें द्रीकरण पहहल्यापासून त्याचं्या ध्यानीमनी होते की नाही याची शकंा ऄसू शकते. मी राजा, मी लोकाचें 
पालन-पोर्षण करणारा, राजधमाप्रमाणे सवांना सारखे लेखणारा मीच, ऄशा भावनेनेच हा राजा अध हनक 
लोकशाहीच्या य गात पदापवण करीत होता. १९३८ सालीही सवव सत्ता लोकाचं्या हाती हदल्यावरही ‘ही माझी 
लेकरे मीच वाढहवलेली अहेत. अता ईत्तम चालायला हशकली अहेत. त्यानंा माडंीवर बसवनू घेण्याची 
जरुरी नाही.’ हाच हवचार राजाच्या ध्यानी होता.” एका रीतीने औधं प्रयोग हा जसा लोकशाहीचा प्रयोग 
होता, तसाच तो राजशाहीचाही प्रयोग होता. 
 
 प ढील प्रकरण औधंचा हवकास व गाधंीवादी घटनेच्या प्रयोगासंबधंी अहे. पण या प्रयोगाचे 
प्रहशिणही हनयतीने त्यानंा द्यावयास पूवीच अरंभ केला होता. अपल्या अहण जवाहरलालजींच्या 
भेटीसंबंधी अप्पासाहेबानंी केलेले वणवन फार बोलके अहे. प ढील अय ष्ट्यात ऄच्य तराव [पटवधवन], 
ऄरुणाबाइंच्याबरोबर क्रातंीच्या प्रयोगात अहण समाजवादी हनष्ठेत स्वतःला झोकून देणारे अप्पासाहेब 
स्वतःबद्दल सागंतात, अप्पासाहेब ऑक्सफडवला हशकायला ऄसताना पहंडत जवाहरलाल नेहरू तेथे १९३५ 
मध्ये अले होते. तेव्हा अप्पानंी त्यानंा प्रश्न केला, “ऄहो स्वराज्याच्या सामन्यात चहदी संस्थाहनकानंी काय 
केले पाहहजे?” अप्पासाहेब हलहहतात, “चसहासारखे चवताळून तरुण जवाहरलाल ओरडला, नष्ट झाले 
पाहहजे.” अप्पासाहेब प ढे हलहहतात, “हा जवाहरलाल तर सवव नष्टच करू पाहात अहे. काय करावे? 
स चेचना?” “एक नवीन व चैतन्यपूणव अय ष्ट्याचे दालन ईघडते अहे व हनयती त्याचेकडून काही करवनू 
घेणार अहे त्याची ऄस्पष्ट ऄशी काही कल्पनाही अप्पाला नव्हती” “हबचारा बार-ॲक्ट-लॉ हवनाकारणच 
झाला.” 
 
 औंध हवकासाच्या प्रयोगात त्याचंा सहकारी होता त्याचंा हमत्र मॉरीस फ्रीडमन, एक पोलीश. 
पोलंडमध्ये कॅ्रको येथे जन्मलेला ज्यू पण मनाने भारतीय, भारताला मानणारा. अप्पासाहेबाचंी व 
फ्रीडमनची भेटही हनयतीनेच घडवनू अणलेली. अप्पासाहेबाचें मन हे कहवमनच. त्याम ळेच हनयतीचे अहण 
अपल्या ऄहंकाराचेही ऄत्यतं रोचक ऄसे वणवन द सऱ्या प्रकरणाच्या प्रारंभी अपणास अढळेल. पण 
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काव्याच्या जगातून अप्पासाहेब लगेचच कतवव्याच्या जगात प्रवशे करतात. मॉरीस फ्रीडमनची त्याचंी भेट 
बंगलोरला होते व अप्पासाहेबाचं्या, औंधच्या राजाच्या अहण औंध संस्थानच्या एका नवीन जीवनास प्रारंभ 
होतो. फ्रीडमन तेव्हा बंगलोरच्या कारखान्यात आहजहनऄर म्हणून काम करीत ऄसतो. अप्पासाहेब 
कारखाना पाहायला जातात. अप्पासाहेब हलहहतात, “अप्पा मोटारीतून ऐटीने ईतरून हसत हसत हात 
प ढे करतात तो हचडक्या रागीट अवाजात मॉरीस म्हणतो, ‘काय राजप त्र, आलेन्क्रहसटी 
आंहजहनऄचरगसंबधंी काही अपल्याला कळते का? मी माझा महत्त्वाचा वळे हवनाकारण दवडतो अहे?’ “ही 
पहहली सलामी, पण ऄशा पहहल्या भेटीतून अप्पासाहेब व फ्रीडमन याचंी मतै्री वाढत गेली. दोन 
महान भवाचंी मतै्री. ‘लघ्वीप रा वृहद्धमतीच परृात्’ ऄशी छायेसारखी ऄसते. या स भाहर्षताचा या हठकाणी 
प्रत्यय येतो. अप्पासाहेब व फ्रीडमन यानंी मग औधंची सामाहजक स धारणा करावयास कंबर कसली, 
हळूहळू समाजस धारकाचंी एक चमूच हनमाण झाली. 
 
 अटपाडीच्या लोकानंी मोचा अणला त्याला अप्पासाहेब सामोरे गेले. याचेही फार स ंदर वणवन 
अप्पासाहेबानंी केले अहे. या सवव वागण कीचा पहरपाक अपल्या एका वाढहदवशी राजाने अपल्या 
संस्थानचा कारभार लोकाचं्या स्वाधीन करणे यात होणे ऄपहरहायवच होते. अप्पासाहेब हलहहतात, “राजा 
म्हणाला अता औधं संस्थानची माझी प्रजा अपला सवव कारभार स्वतः करावयास समथव अहे. यासाठी गेली 
तीस वर्ष ेअम्ही त्यानंा हशकवनू तयार केले अहे.” 
 
 गाधंीवादी घटनेचा प्रयोग जर जगात प्रथम कोठे स रू झाला ऄसेल तर तो औधं ससं्थानात (सन 
१९३८). स्वतः गाधंीजींनी ही घटना वाचून द रुस्त करून हदली होती हे वर अलेच अहे. पण या घटनेची 
स रुवात फ्रीडमनच्या हातची. त्याने एक मस दा करून राजाला हदला अहण राजाने तो स्वतः वाचून 
“नशापाणी न कहरता” त्यावर सही केली. ऄशी ही कथा स्वप्नातही येण्यास कठीण ऄशी ऄद भ तरम्य. या 
घटनेची कथा अहण अप्पासाहेबाचंी. गाधंीभेट याचेही फार स ंदर अहण ख सख शीत वणवन अप्पासाहेबानंी 
केले अहे. त्यातूनच महात्मा गाधंींनी पंत प्रहतहनधींना भेटीचे अमंत्रण हदले. ही भेट आहतहास घडहवणारी 
होती. यात शकंाच नाही. अप्पासाहेब हलहहतात, “बापूजी एक नवचे दशवन त्याला घडवीत होते. बाबांनी जे 
मयाहदत स्वरूप जीवनाचे दाखहवले त्याच्या पलीकडे भव्य हवस्तीणव ऄसे, मानव्यता व्यक्त करणारे 
कतवव्यकमव सवांच्या प ढे अहे हे गाधंीजी दाखवीत होते.” “चहद स्थानच्या प्रचंड क्रातंीला छोट्या औंधपासून 
स रुवात झाली.” “औंधला नामशरे्ष करण्यास हब्रहटशानंा वळे लागला नसता, पण वळेोवळेी त्याचंा हमत्र 
फ्रान्न्सस वॉटसन, जो हदल्लीला आन्फमेशन खात्यात प्रम ख पदावर होता, त्याचं्या मदतीला होता,” ऄसेही 
अप्पासाहेब सागंतात. 
 
 औंध संस्थानचा अहण म लखावगेळ्या राजाच्या जीवनातील अणखी एक ऄध्याय म्हणजे “भारत 
छोडो” चळवळ. साताऱ्याचे प्रहतसरकार जगात प्रहसद्ध पावले अहे. पण ही प्रहतसरकारची चळवळ शक्य 
झाली याचे कारण औधं संस्थान. क ं डल गावचा हहस्सा या चळवळीत फार मोठा. हब्रहटश म लूख अहण 
संस्थानी खेडी आतस्ततः हवख रलेली. त्याम ळे भहूमगत होणे, पोहलसापंासून स्वतःस बचावणे हे बरेच सोपे 
होते. पण औधंचा हब्रहटशाशंी संघर्षव गाधंीवादी घटना ऄमंलात अणतानाच झाला. हब्रहटश ऄहधकाऱ्याशंी 
बोलताना औधंचा म लखावगेळा राजा म्हणाला, अप्पासाहेब हलहहतात, “हे सवव चालू ऄसताना राजाचा 
पारा हळूहळू चढत होता. राजा एकदम ईफाळून म्हणाला, ‘गेली तीस वर्ष ेमाझ्या प्रजाजनानंा स्वावलंबी व 
स्वाहभमानी बनहवण्याचा मी प्रयत्न करीत अहे. माझे सवव ऄहधकार प्रजेच्या स्वाधीन करणे हे ह्या माझ्या 
स्वकतवव्यपालनेचा शवेटचा टप्पा ऄसे मी समजतो. ईत्तम सल्ला घेउन लोकाचें कल्याण कसे कराव ेहाच 
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ध्यास मला सतत लागला अहे. जगदंबेला स्मरून मी स्वधमव पालन करीत अहे, हे माझे स्वधमव पालन 
त म्हाला चकवा कोणा आतरानंा पसंत पडण्याकरता मी करीत नाही. माझे वागणे व हवचार अपल्याला पसंत 
नसतील तर हा मी परत जातो औधंला ऄबंाबाइचे चरणी.’ “ (पृ. ८६) 
 
 शवेटी औधं संस्थान अहण ए. जी. जी. याचंा वाद एकदाचा स टला अहण गाधंीवादी घटनेचा 
प्रयोग, लोकशाहीकहरता सवांना सािर करण्याचा प्रयोग औंध ससं्थानात स रू झाला. या गाधंीवादी 
घटनेच्या संबधंात पहंडत नेहरूशी हाथीचसग याचं्या घरी झालेल्या भेटीचेही ऄसेच हद्य वणवन 
अप्पासाहेबानंी केले अहे. गाधंीवादी घटना राबहवताना रॅमदानाचे, समाजाला स हशहित करण्याचे जे 
प्रयोग अप्पासाहेबानंी केले त्याम ळे औंधच्या जनतेत कशी जागतृी हनमाण झाली याचेही या प स्तकात जे 
वणवन अले अहे त्याम ळेही खरे तर सारी मराठी माणसे जागी व्हावीत. 
 
 अप्पासाहेबानंी अपल्या अजारीपणाचे अहण तदनंतर झालेल्या त्याचं्या हववाहाचेही स ंदर वणवन 
या प स्तकात केले अहे. अप्पासाहेब अजारी ऄसताना डॉक्टरानंी त्यानंा मासं खावयास साहंगतले. 
गाधंीजींना अप्पानंी हरपोटव दाखहवला तेव्हा गाधंीजी म्हणाले, “मासं खाल्ले पाहहजे.” गाधंीजी हकती 
वास्तववादी होते हे यावरून कळते. 
 
 औंधला गाधंीवादी प्रयोग करावयाला औंधचे राजे तयार झाले. पण त्यात ऄहंकार, लोकाचंा मान, 
मोठेपण याचाच भाग, त्याग अहण सेवचेी भावना यापेिा ऄहधक होता, आतकेच नव्हे तर गाधंीजींना पण 
अप्पासाहेबानंी तसे कळहवले अहण गाधंीजींनी अप्पानंा वहडलाचं्या हवरुद्ध ईपवास करावयास साहंगतले. 
हे अप्पानंी प्राजंळपणे हलहहले. एकूण ही सवव कथा ऄद भ तच अहे. 
 
 अप्पासाहेब हलहहतात वहडलाचं्या हवरुद्ध ईपोर्षण करण्याची माझी तयारी नव्हती. त्याचंा अहण 
मॉरीस फ्रीडमन याचंा झालेला वादहववाद अप्पासाहेबानंी ऄत्यंत रोचकपणे रंगहवला अहे. कोणतीही गोष्ट 
प्रामाहणकपणे रंगहवणे, सत्य तेच सागंणे हीच या प स्तकामागील खरी शक्ती होय. या शक्तीम ळेच देशाला 
घडहवणारे हशल्पकार ईत्पन्न होतात. १९४२ च्या चळवळीच्या वळेीही अप्पासाहेबानंी गाधंीजींकडे जाउन 
औंधने काय कराव े ऄसा प्रश्न हवचारला. त्या वळेी गाधंीजींनी हदलेले ईत्तरही फार महत्त्वाचे अहे. 
अप्पासाहेब हलहहतात, “गाधंीजी अप्पाच्या तोंडावरील ती थोडी भीती जादा चचता व नेहमीचीच मनातील 
चलहबचल पाहून हसले. म्हणाले, ‘बघ प्रसंग ऄत्यतं महत्त्वाचा अहे. चहद स्थानाचे रिण हब्रहटश करू 
शकणार नाहीत. जपानी कदाहचत चहद स्थानावर अक्रमणही करतील. तसे झाले तर त्याचं्याही हवरुद्ध 
अपला लढा चालूच राहणार. ऄशा वळेी ताबडतोब औंधच्या राजेसाहेबानंी व्हाआसरॉयला स्पष्ट हलहाव ेकी, 
औंधचा हा राजा प्रजेच्या पूणव सहमतीने हब्रहटशानंा औधंचे संरिण करण्याच्या जबाबदारीतून म क्त करीत 
अहे. पूवीचे सवव करारमदार अता रद्द समजाव.े औंध स्वतंत्र अहे व ते तसेच राहणार.’ “ 
 
 ‘छोडो भारत’ चळवळीमध्ये अप्पासाहेब अहण ऄच्य तराव पटवधवन याचें फोनवरील बोलणे अहण 
नंतर प्रत्यि बोलणे हेही ४२ च्या चळवळीतील एक महत्त्वाची घटना मानावी लागेल. या ४२ च्या 
मंतरलेल्या काळात औधं संस्थानने जी भहूमका बजावली त्याचे बोलके वणवनही अप्पासाहेबानंी या 
चहरत्रवजा प स्तकात हदलेले अहे. 
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 हाही एक योगायोग म्हटला पाहहजे की, गाधंीवादी ग्रामराज्याच्या प्रयोगाची स रुवात जशी औधं 
संस्थानात झाली तशीच हकलोस्करासंारख्या प्रचंड ईद्योगसमूहाची, भाडंवलशाहीची पायाभरणीही 
औंधमध्येच झाली. अप्पासाहेब हलहहतात, “रॅी. लक्ष्मणराव हकलोस्कर राजाचे हजवलग दोस्तच होते. 
जवळ जवळ समवयाचेच. हकलोस्कर बधूं त्या वळेी बेळगावात होते. सायकल हरपेऄचरगचा ईद्योग होता. 
तेथेच लक्ष्मणराव नागंराचे फाळ तयार करू लागले. साहेबाला कोणी साहंगतले की, हजथे फाळ ओतले 
जाउ शकतात, हतथे बाँबही होइल. कडक पाळत ठेवा......त्याच वळेी बापूंनी भवानरावानंा स चहवले की, 
लखूमामानंा औधंला बोलवा. हतथे अपण जागा घेउ. आतर त्रास होणार नाही.” “झटपट हनरृय झाला, 
१९१० साली क ं डलच्या माळावर कारखाना स रू झाला. प ढे सवव जगहवख्यात हकलोस्कर ईद्योगाचा वृि 
फोफावला.” 
 
 औंधमधे भहूमगत ग्रामराज्याचा, गाधंीवादी घटना राबहवण्याचा प्रयोग झाला हे एक ऐहतहाहसक 
सत्य अहण हकलोस्करसारख्या प्रचंड ईद्योगसमूहाचा जन्मही तेथेच झाला, हे द सरे ऐहतहाहसक सत्य. या 
दोन्ही घटना औंधमध्ये जन्मास याव्या ऄसा काही कायवकारण संबधं अहे काय ऄसा प्रश्न हवचारला जाउ 
शकतो. याचे एक ईत्तर नाही ऄसेच अहे. परंत  गाधंीवादी घटना राबहवण्याची आच्छा अहण ईद्योगधंद्याला 
मदत करण्याची आच्छा ईद्योगधंदे वाढवाव ेऄशी आच्छा ही औंधकरानंा होती, हे तर खरे अहेच. त्याम ळेच 
ईद्योगसमूह कसा जन्मतो व कसा वाढतो याचा ऄहधक खोलात जाउन हवचार करावा लागेल. 
 
 ईद्योगसमूह हा मोठा ऄसो चकवा लहान, त्याला एक अरॅय लागतो. हा अरॅय पैशाचा ऄसतो, 
मोकळ्या हवचेा ऄसतो, सधंी हमळण्याचा ऄसतो अहण हवकासाला लागणाऱ्या स्वातंत्र्याचा ऄसतो. ऄशा 
प्रकारचा अरॅय प ढे फार मोठ्या झालेल्या ईद्योगाला औंधकराकंडून हमळाला. त्या काळात चकवा अज 
स द्धा राष्ट्रीय वृत्तीच्या माणसासमोर भाडंवलवादाच्या प्रश्नापेिा स्वदेशीचा प्रश्न ऄग्रक्रमाने ईभा ऄसतो. 
“नॅशनल ब झववायजी” ची संकल्पना ही याच हवचारातून ईत्पन्न झाली अहे. व्यहक्तस्वातंत्र्य जसे 
लोकशाहीला अवश्यक ऄसते, तसेच ते भाडंवलशाहीला पण अवश्यक ऄसते. या व्यहक्तस्वातंत्र्याच्या 
कल्पनेम ळेच सवांना समान संधी हमळते. पण एखादाच ईद्योजक त्या सधंीचा ईपयोग करू शकतो. 
समाजवादी नेते जरी सवांना समान सधंी पाहहजे ऄसे म्हणत ऄसले, अहण व्यक्तीच्या हवकासाकहरता संधी 
ईपलब्ध होणे जरी अवश्यक ऄसले तरी समान संधीचा फायदा सवांनाच हमळत नसतो, अहण शवेटी 
व्यहक्तस्वातंत्र्याम ळे समान सधंीचा पहरणाम हा ऄसमानतेत चकवा हवर्षमतेतच होतो. सधंी समान ऄसली तरी 
माणसाचा ऄहंपणा हा वगेवगेळ्या प्रकारचा ऄसतो. त्या ऄहंपणाची शक्ती वगेवगेळ्या प्रकारची ऄसते. त्या 
शक्तीतून ईत्पन्न होणाऱ्या पहरन्स्थतीचा मागोवा चकवा भोग घेण्याची शक्ती ही वगेवगेळ्या प्रकारची ऄसते. 
अहण या हठकाणी माणसाचे कतृवत्व, त्याची ब द्धी, त्याचा हनणवय घेण्याची शक्ती या गोष्टी कामाला येतात. 
वैवस्वत मनूची कथा अहे. हा सूयववशंातील राजा नदीच्या काठी संध्या करीत होता. त्याने ओंजळीत पाणी 
घेतले अहण तो सूयाला ऄघ्यव सोडणार आतक्यात त्याला हदसले की, अपल्या ओंजळीत एक आट कला मासा 
अला अहे. औधंकराचं्या ओंजळीतही ऄसाच आट कला मासा अला होता. बेळगावात सायकलद रुस्तीचे 
द कान चालहवणारा हा ‘आट कला मासा’ औंधकराचं्या ओंजळीत काही काळ तरी स रहित राहू शकला. 
त्याला रॄास घेण्यास मोकळी हवा हमळू शकली. मूळच्या सायकलच्या द रुस्तीच्या द कानाचे पहरवतवन 
नागंराचे फाळ करण्याच्या लहानशा कारखान्यात झाले. ऄसा कारखाना, ऄसा ईद्योगधंदा देशाच्या 
प्रगतीला पूरक अहे, ऄसा सववसामान्य सद ग णी हवचार मोकळ्या ब द्धीच्या औधंकराचं्या मनात हनहरृतच 
होता. हे स्वदेशीला ईते्तजन देणे होते. नागंराचे फाळ बनहवणारा कारखाना बॉम्बची कवचेही बनव ूशकतो 
हा देशभहक्तपर हवचारही एखाद्या ब हद्धमान माणसाच्या मनात येउ शकतो. स रुवातीच्या काळात या 
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नागंराच्या फाळाकहरता बाजारपेठ जवळपास ईपलब्ध नव्हती. पण वऱ्हाडातील कापसाची शतेी तेव्हा 
तेजीत ऄसल्याम ळे हा कारखाना स रहित राहहला. कदाहचत त्या वळेी हा कारखाना म ंबइ चकवा टाटानगर 
येथे हनघाला ऄसता तर तो नाहीसा तरी झाला ऄसता चकवा द सऱ्या मोठ्या ईद्योगसमूहाचा एक 
ईपकारखाना म्हणून तरी त्याचे स्थान राहहले ऄसते. छोट्या कारखान्याची हनर्ममहतप्रहक्रया व हवकास पूणव 
झाल्यावर हा कारखाना केवळ औंधच्या पहरसरात राहहला नाही. तो हळूहळू सोलापूर, हहरहर, प णे 
आत्यादी हठकाणी गेला. एका कारखान्याचे ऄनेक कारखाने झाले. या हठकाणीस द्धा हा ईद्योगसमूह ऄजून 
लहानच होता. वैवस्वत राजाच्या ओजंळीतील मासा प्रथम कमंडलूत, नंतर हवहहरीत, नंतर तलावात, 
नंतर नदीत, अहण नंतर सम द्रात सोडावा लागला. अहण तो सम द्रात जेव्हा सोडला गेला तेव्हा तो मासा 
जगाला वाचहवणार चकवा जगात प्रलय घडवनू अणण्याची शक्ती ऄसणारा इरॄराचा पहहला ऄवतार म्हणून 
प्रहसद्ध झाला. औधंकरानंी ऄभय हदलेल्या या माशाला स द्धा पहरृम जमवनीपयंत ऄशीच प्रगती करता अली. 
हनरहनराळ्या िेत्रातं, साहहत्य िेत्रातस द्धा, या माशाने नवनवीन तंत्रञानाचा ईपयोग केला अहण 
लोकहप्रयता हमळहवली. 
 
 पण केवळ लोकहप्रयतेच्या भरवशावर एखादा माणसू मोठा ईद्योगपती होत नाही. ज्याप्रमाणे ज न्या 
काळी चकवा अताही काही राजकीय लग्ने होत ऄसतात त्याचप्रमाणे काही औद्योहगक संबंधही ज ळतात. या 
ईद्योगसमूहाचा संबधं राजकारणातील काही महान व्यक्तींशी अहण परदेशातील ईद्योगपतींशी ज ळल्याम ळे 
कळत चकवा नकळत त्याचं्या वाट्याला याम ळेच आतराचं्यापेिा ऄहधक ऄन कूलता येणे ऄपहरहायव होते. 
अपल्या ईद्योजक शक्तीच्या जोरावर त्या सवव संधीचा या ईद्योगसमूहाने ईपयोग करून घेतला. हा त्याचं्या 
योजकतेचा भाग. अपल्याकडे चकवा व तसे म्हटले तर जगात कोठेही ईद्योगीकरणाची लाट ही 
सावकारशाहीशी नाही म्हटले तरी कधी कधी हनगहडत झाली अहे. १९ व्या शतकातील दोन मोठे हवचारवतं 
माक्सव अहण प्रूधाँ याचं्यात भाडंवलशाहीची प ढील वाटचाल कशी होइल यासंबधंी वाद रंगला होता ऄसे 
म्हणतात. केवळ ईद्योगीकरणातून, तंत्रञानातून भाडंवलशाहीचा हवकास न होता तो थोड्याफार 
सावकारशाहीतूनही होइल ऄसे प्रधूाँला वाटत होते. ही सावकारशाही हनरहनराळ्या रूपाने चहद स्थानातील 
हनरहनराळ्या ईद्योगपतींच्या वाट्याला अली हे नाकारता येणार नाही. पसेै एका हवहशष्ट अकारमानाच्या 
पलीकडे वाढले म्हणजे मग ते प ढे अपोअप वाढतात. ऄथात हे वाढणे म्हणजे हमथ्या वाढणे, अहण 
भाडंवलशाहीच्या जगात पसैा ऄशा रीतीने वाढू शकतो ऄसा माझा समज अहे. अज भारतभर फोफावलेले 
हकत्येक ईद्योगसमूह म ळात ऄसेच सावकारी पद्धतीने वाढलेले अहेत. एका मोठ्या ईद्योजकाला एक मोठा 
कारखाना कजात हमळाला ऄसे म्हणतात. माझे एक सवोदयी हमत्र परवा म्हणत होते की, कोणत्या एका 
स्कूटरच्या कारखान्याला केवळ स्कूटरची नोंद करण्याकहरता ग्राहकाकंडून १५० कोटी रुपये हमळाले. 
म्हणजे एवढ्या भाडंवलात अजच्या डेहफसीट ऄथवशास्त्राच्या पद्धतीने नवनवीन कारखाने स रू होउ 
शकतील. पण या १५० कोटी रुपयापंैकी अजही काही कोटी रुपये हे कारखानदार मोठे व्याज घेउन 
आतरत्र ग तंवत ऄसतात. त्यातूनही एकमेकास साहाय्य होते अहण सवव स पंथ धरतात. औधंात स रू 
झालेल्या कारखान्याचे थोड्याफार ऄंशी तरी ऄसे झाले ऄसणार. 
 
 १९४७ मध्ये स्वराज्य हमळाल्यानंतर ईद्योगीकरणाची एक प्रचंड लाट अपल्या देशात अली. 
त्याचाही ब हद्धमान लोकानंी फार मोठा ईपयोग करून घेतला. एका देशात हवकहसत झालेले तंत्रञान देश 
प्रगत ऄसेल तर काही हदवसानंी तेथे क चकामी ठरेल. पण मागासलेल्या देशामध्ये हेच तंत्रञान 
पंचपक्वान्नाचा नैवदे्य ठरू शकतो. जमवनीतील एका ईद्योजकाच्या सहकायाने शभंर कोटी रुपयाचंा एक 
कारखाना, य रोपमधील एक कारखाना (य रोपात या ज न्या तंत्रञानाने चालणाऱ्या कारखान्यास जागा 
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नसल्याम ळे) भारतातील एका ईद्योजकास केवळ एका रुपयास कसा हमळाला याचीही हकीकत माझे 
सवोदयी हमत्र सागंत होते. ऄशा देणग्या हवञानाच्या िेत्रात स द्धा हवद्यापीठानंा हमळतात अहण त्याम ळे 
काही हवद्यापीठे भराभर हवकहसत झाल्यासारखी भासतात. शभंर कोटी रुपयानंी अम्ही अपल्या देशाला 
संपन्न करीत अहोत, या मंत्राच्या जोरावर कस्टमपासून स द्धा अम्हाला म क्त करा ऄसे काही ईद्योजकानंी 
म्हटल्याचेही ऐहकवात अहे. भाडंवल ऄशाही रीतीने हमळते अहण भाडंवलाची ऄशी ग ंतवणूक सावकारी 
पद्धतीचीच ग ंतवणूक ऄसते. व्यहक्तस्वातंत्र्याच्या पोटात लोकशाहीची बीजे जशी साठवलेली ऄसतात 
तशीच भाडंवलशाहीची अहण त्याच्या हवकासाची बीजे स द्धा साठहवलेली ऄसतात, हे पण लिात घेतले 
पाहहजे. औधंमध्ये जन्माला अलेल्या भारतातील एका मोठ्या ईद्योगसमूहाच्या हवकासाची कथा ही ऄशा 
प्रकारची अहे. 
 
 पण ज्याप्रमाणे एक मोठी ईद्योगशाही औधंमध्ये हवकहसत झाली त्याचप्रमाणे गाधंी राज्यघटनेच्या 
प्रयोगाचाही औधंमध्ये हवकास झाला. पण शवेटी तो ऄपयशी ठरला. याकहरताही त्या वैवस्वत मनूची गोष्टच 
मागवदशवक ठरणार अहे. वैवस्वत मनूच्या ओंजळीत अलेला हा गाधंीवादी प्रयोगाचा मासा जर हळूहळू 
दहिणी ससं्थानात, हनरहनराळ्या प्रातंातं, भारतात, सोडता अला ऄसता तर हा प्रयोग कदाहचत यशस्वी 
होउ शकला ऄसता. परंत  हा मासा औधंकराचं्या कमंडलूबाहेरच जाउ शकला नाही अहण प ढे तर हा 
कमंडलूच नाहीसा झाला. त्या कमंडलूतील पाणी अहण माशाची अकािंा, आच्छा, हवकासाची शक्यता पण 
औंध ससं्थानचे हवलीनीकरण झाल्याबरोबरच संपली. या प्रयोगाचे कतेही ससं्थानच्या बाहेर पडले. त्यानंी 
देशात अहण देशाबाहेर अणखी मोठमोठ्या कामहगऱ्या बजावल्या. पण मोठा मासा लहान माशाला हगळतो 
तसे मोठ्या राज्यशासनाने अहण तेथील घटनापद्धतीने औंधकराचं्या घटनापद्धतीला हगळून टाकले. १९३८ 
ते १९४७ एवढेच काय ते या घटनापद्धतीचे जीवन. म ंबइ राज्यात सामील झाल्याबरोबर म ंबइ राज्याचे 
धोरण (चकवा व्यवस्था) औधंातही ऄंमलात अले अहण त्याम ळे ज नी गाधंीवादी राज्यव्यवस्था संप ष्टात 
अली हे सत्य दृष्टीअड करून चालणार नाही. द दैवाने ऄशी गाधंीवादी व्यवस्था सवव देशाने ऄंगीकारली 
नाही, अहण हजल्हा पहरर्षदा आत्यादींच्या रूपाने जेव्हा ऄशा व्यवस्थेचा प नजवन्म झाला तेव्हा ते 
हवकें द्रीकरणही एका वगेळ्या स्वरूपाचे, गाधंीवादी हवकें द्रीकरणाला पोर्षक न ठरणारे ऄसे झाले. प ढे 
महाराष्ट्रातील शतेकरी वगाने सहकाराच्या िेत्रात एक हवक्रम घडहवला. सहकारी साखर कारखान्याचंी 
चळवळ याकडे ईदाहरण म्हणून बोट दाखहवता येइल. पण ज्या सहकार तत्त्ववते्त्याच्या हदग्दशवनाखाली हा 
प्रयोग झाला, त्याचं्या मनात येथे सहकारी समाजवाद अणावयाचा होता, ईलट जो हनमाण झाला तो 
सहकारी भाडंवलवाद. येथील सहकारी समाजवादाची कथा अहण आंग्लंडमधील भाडंवलशाहीची कथा 
(जॉआंट स्टॉक कंपनीची कथा) ही त्याच्या सवव ऄंगोपागंाचंा हवचार केला तर एकसारखीच हदसेल. औधंच्या 
गाधंीवादी घटनेची फलरॅ ती ऄपयशात झाली. कारण पृथ्वीला पाण्याने अहण पाण्याला अकाशाने ग्रासले. 
प राणातील प्रलयाची कथा ही ऄशी अहे. 
 
 पण गाधंीवादी घटना जर त्या वळेी राबहवली गेली नसती तर ४२ साली साताऱ्यात हनमाण झालेली 
प्रहतसरकार चकवा पत्रीसरकार हे पण ईत्पन्न झाले नसते, हे हवसरता येणार नाही. एवढी ऐहतहाहसक 
भहूमका औधंकरानंी गाधंीवादी राज्यघटना राबवनू हनमाण केली याबद्दल तरी अपण तेथल्या 
म लखावगेळ्या राजाचे अहण म लखावगेळ्या राजप त्राचे ऄहभनंदन करावयास पाहहजे. हा गाधंीवादी प्रयोग 
पण एका ऄथी लोकाचं्याकहरता जसा लोकशाहीचा होता तसा राजाच्या मनोभमूीत राजशाहीचाच होता. 
राजाच्या मनामध्ये जी राजशाही हशजत होती त्याचा बाहेरचा प्रहतध्वनी हा गाधंीवादी घटनेच्या रूपाने येत 
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होता. या म लखावगेळ्या राजाचे चहरत्र-लेखक तसे स चहवतात, अहण त्यात महत्त्वाचा सत्याशं अहे. पण 
तरीस द्धा ऄशी लोकशाही मनोभमूी राजमनात ईत्पन्न होणे ही पण साधीस धी बाब नाही. 
 
 या सवव प्रश्नातूंन ईत्पन्न होणारा अणखी एक प्रश्न. अज तंत्रञान एकसारखे हवकहसत होत अहे. 
भारताचे ईद्योगीकरण तर स रूच अहे. पण ते अता ऄण उजा अहण संगणक आत्यादी रूपानेस द्धा बाहेर 
येणार अहे. या हनत्य नूतन तंत्रञानाच्या संदभात कें द्रीकरण, हवकें द्रीकरण, व्यहक्तस्वातंत्र्य, सामाहजक 
ऊण आत्यादीकडे कसे पाहावयाचे हा खरा प्रश्न अहे. एखादा वडेा माणसू व्यहक्तस्वातंत्र्याच्या नावाखाली 
हवरॄप्रलय घडवनू अणू शकतो. एका रीतीने अजच्या संदभात स्वतंत्र व्यहक्तत्व अहण बह व्यहक्तत्वाची 
कल्पनाच सपं ष्टात येउ पाहात अहेत. त्याम ळे कें द्रीकरण की हवकें द्रीकरण या प्रश्नाचे मूलभतू स्वरूप 
बदलत चालले अहे. हवकें हद्रत समाजव्यवस्थेत संगणक यंते्र ऄसू शकतात. ऄण ईजेचाही ईपयोग ऄसू 
शकतो. कारण हवकें द्रीकरणाचा हा ऄथव नाही की हवरॄातील आतर घटकाशी संबधंच येउ नये. परंत  हे पण 
लिात ठेवले पाहहजे की हनत्यनूतन ऄशा हवकहसत तंत्रञानाला एक हशस्त लागते. एका हवहशष्ट प्रकारच्या 
हशस्तीतच हे तंत्रञान वाढते. जर हशस्त नसेल तर ऄसे तंत्रञान अहण देशाचा हवकासस द्धा लोप 
पावल्यावाचनू राहणार नाही. ऄशी भीती पण ऄशा हवकासाच्या पोटात ऄसते. अजचे राज्यकते, अजची 
नोकरशाही अहण अजचे ब हद्धवतं ही सवव अव्हाने पेलू शकतील की नाही ऄसा संभ्रम व्हावा ऄशी 
पहरन्स्थती अहे. संपूणव व्यहक्तस्वातंत्र्य अहण हशस्त हे कधी कधी एकमेकानंा छेदतात अहण ऄसा छेद हा 
फार भयंकर ऄसतो. त्याम ळे ऄराजक माजण्याचा फार मोठा संभव ऄसतो. हशवाय अजच्या ऄती हवकहसत 
तंत्रञानाम ळे जी समाजव्यवस्था ईत्पन्न होते ती ऄहतकें हद्रत ऄशी ऄसते. ऄहतकें हद्रत तंत्रञाचंा वगव म्हणजे 
एक नवा मंत्रदृष्ट्ट्या ब्राह्मणाचा नवा वगव. तो ज्याप्रमाणे समाजाचा हवकास साधू शकतो त्याप्रमाणे समाजाला 
ऄपाय पण करू शकतो. अपली फार मोठी शक्ती ही जनशक्ती अहे. ऄहत-हवकासात तंत्रशक्तीबरोबरच 
अपल्या जनशक्तीचा पण ईपयोग झाला पाहहजे हे नजरेअड करून चालणार नाही. जनशक्ती ही एक 
उजा अहे हे एक तर राज्यकत्यांच्या ध्यानातच येत नाही अहण अले तरी त्याचा ईपयोग जेव्हा केवळ 
राजकारणाकहरता अहण हनवडणूक चजकण्याकहरताच होतो तेव्हा एक नव्या तऱ्हेचा साम्राज्यवाद, अर्मथक 
साम्राज्यवाद तरी ईत्पन्न होतो चकवा द सऱ्या प्रचंड अर्मथक साम्राज्यवादाप ढे शरणागती तरी पत्करावी 
लागते. या दोन्ही गोष्टी आष्ट नाहीत. तंत्रञान हे समाजहवकासाकहरता, समाजातील प्रत्येक घटकाच्या 
हवकासाकहरता वापरणे अवश्यक ऄसते. अज जगातील बह तेक देशातूंन ते वापरले जात नाही हेच 
अजच्या सामाहजक हवलाहपकेचे कारण अहे. यातून भगवान ब द्धाने साहंगतल्याप्रमाणे द ःख हनमाण होते, 
पण प्रञेचा ऄंगीकार न केल्याम ळे या द सऱ्यांच्या द ःखाने अपल्याला करुणेच्या रूपात दशवन होत नाही. 
अहण या करुणेचेही प नरृ प्रञेच्या योगाने ऄचहसेत रूपातंर न झाल्याम ळे शोर्षणरहहत समाजव्यवस्था 
ईत्पन्न न होता शोर्षक, शोहर्षत ऄसा भेद समाजात सतत राहण्याची शक्यता ऄसते. ही ऄथात भीती अहे. 
प्रत्येक अव्हानाच्या मागे भीती ऄसते अहण भीती अहे म्हणूनच अव्हानेही ऄसतात. ऄथात ही सवव अव्हाने 
अपण स्वीकारलीच पाहहजेत. 
 
 “म लखावगेळा राजा” या प स्तकातील शवेटची दोन-तीन प्रकरणे तर अणखीनच महत्त्वाची. 
१९४५ पासून राजकीय घडामोडींची चके्र फारच जोरात वाहू लागली. ४६ला अतंहरक सरकार अले. 
घटना सहमतीची स्थापना झाली. ४७ ला स्वातंत्र्य हमळाले. ससं्थाने हवलीनीकरणात सारे ससं्थाहनक 
नाहीसे झाले. त्यात “म लखावगेळ्या राजा”चे संस्थानही नाहीसे होणारच. अप्पासाहेबानंी ही औधंची कथा 
६व्या प्रकरणात हचतारली अहे. प्रथम म ंबइ आलाख्यातील दहिणी संस्थानाचं्या फेडरेशनप ढे अपला “ग्राम 
राज्याचा ससंार अटोपता घ्यावयाचा का” हा प्रश्न ईत्पन्न झाला. बॅहरस्टर जयकराचंा सल्ला घेण्यात अला. 
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सरदार पटेलानंी दहिणी संस्थान संघराज्याच्या कल्पनेची चटगल पण केली. सरदारानंी कमलनयन 
बजाजला पाठहवले. संघराज्याचे ईद घाटन झाले, अहण २४ तासातं संघराज्य खलासपण झाले. शवेटी 
हवलीनीकरणही झाले. ऄशी ही कथा. खेर, मोरारजींनी ४२ च्या क्राहंतवीरानंा कसे लाथाडले ह्या साऱ्या 
कथाचं्या वणवनानंी नटलेले हे प्रकरण. सातारच्या भहूमगत क्राहंतवीराचंी अहण पहंडत जवाहरलालजींची 
अप्पानंी तारदेवाला कशी भेट घडवनू अणली हे पण या प्रकरणात साहंगतले अहे. औंधच्या ग्रामराज्याचा 
प्रयोग तसाच चालू राहावा हा महात्माजींचा अग्रह. पण गाधंीजींचा खूनच झाला अहण थोड्याच हदवसातं 
“३१५ वर्षांचे औंध काळाच्या जबड्यात गडप झाले!” औंध प्रयोगाचाही शवेट येथेच होतो. प ढील प्रकरणात 
अप्पासाहेबानंी घटना सहमतीत त्याचंा एका मताने कसा पराभव झाला अहण प ढे परराष्ट्र वकील म्हणनू 
त्याचंी कशी नेमणूक झाली हे पण साहंगतले अहे अप्पासाहेबाचंी ही कारकीदव फार गाजली हे सागंणे 
नकोच. 
 
 अप्पासाहेबानंी प स्तकाचा ईपसंहार केला अहे - “अहण हो, ज ने प राणे बेकार राजे गेले. 
घालहवले, छानच झाले. पण नवीन राजाचें एक मोठे पेवच फ टले. गावोगावी शहरोशहरी ‘राजेच राजे’. 
सत्ता संपत्ती ईपभोग हेच ध्येय. लोक म्हणू लागले की, ही काय लोकशाही? का साम्यवाद? हे काय झाले? 
यातून बेकारी, गहरबी, झोपडपट्ट्ट्या, ऄत्याचार, ऄनाचार, ग न्हे, भ्रष्टाचार, ऄन्स्थरता जाणार की 
वाढणारच?” 
 
 “मोठा प्रश्न पडला.” अप्पासाहेबानंा शवेटी मोठा प्रश्न पडला अहण हा प्रश्न हदवसान हदवस 
ऄहधकाहधक मोठा होत चालला. यातून शवेटी काय हनष्ट्पन्न होइल हे सागंता येत नाही. अप्पासाहेबाचंी, 
एका म लखावगेळ्या राजाच्या राजप त्राची ही खंत. साऱ्या भारतीयाचंीस द्धा हीच खंत अहे. 
 
 पण ही कथा अहण ही खंत म्हणजेच अध हनक महाराष्ट्राच्या एका हशल्पकाराची कहाणी. 
 
 अप्पासाहेब पंतानंी “म लखावगेळा राजा” हे प स्तक हलहहले नसते तर माझ्या मनात अता ईत्पन्न 
झालेली स्पंदने ईत्पन्नच झाली नसती. मग ती हवचाराचं्या रूपाने प्रस्त त करणे तर दूरच. ही स्पंदने ईत्पन्न 
करण्याचे कतृवत्वही अप्पासाहेबाचेंच म्हणून व्यहक्तशः मी त्याचंा ऊणी अहे. 
 
यशोधन सुरेन्द्र बारललगे 
१३ एहप्रल १९८६  
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१ मुलखावेगळा राजा 
 
एक होता राजा. तसा जरा म्हाताराच होता. ऄसेल साधारण सत्तर वर्षांचा. पण चाले ऄगदी रुबाबात. 
ऐटीत. तरुणपणी खूप व्यायाम करायचा. घोड्यावर बसायचा, डोंगरावर देवीचे देउळ होते हतथे रोज पळत 
जायचा. तालीम, क स्ती, जोर, बैठकीचा र्षोक. ईंची फारतर ऄसेल पाच फूट अठ आंच. पण वजन 
जवळजवळ २०० पौंड होते. राजाचा रोजचा अहार साहत्त्वकच ऄसे. ऄधूनमधून जरा चमचमीत खात ऄसे, 
पण रोज दूध, साय, ताक, दही व ऄगदी साधे जेवण घेइ. फळे, भाज्या फार अवडत त्याला. 
 
दर अठवड्याला दोन ईपास करी हा राजा. शरीर व मन श द्ध अहण ईत्तम न्स्थतीत ठेवण्याचा त्याला 
छंदच होता. दर सोमवारी व मंगळवारी हदवसभर ईपास. नवरात्राचे नउ हदवस पूणवपणे दूध व फळावंरच 
राहायचा. 
 
शरीर व मन त्याने आतके कमावले होते की सत्तर वर्ष े झाली तरी ऄगदी ताठ चालायचा. डोंगरावरील 
देवीला रोज न च कता जायचा, पण साठ वर्षांनंतर पळत जाणे मात्र सोडले होते त्याने. पंचेचाळीस 
वर्षांनंतर हमरज संस्थानचे वृद्ध समवयस्क राजे बाळासाहेब पटवधवन याचं्या सागंण्यावरून सूयवनमस्कार 
घालण्यास या राजाने स रुवात केली. पंचवीस वर्ष ेरोज तीनश ेनमस्कार घाली. दोन तास लागत. रोज 
पहाटे तीन वाजता ईठून स्नान-संध्या केल्यावर मोठ्याने मंत्र म्हणून जोरदार प्राणायामाबरोबर शास्त्रोक्त 
नमस्कार घाली. सूयवनमस्कार व सूयोपासना या राजाने वीस वर्षें सतत केल्यावर त्याचंा प्रचार करण्यास 
त्याने स रुवात केली. सूयवनमस्कारावर छायाहचत्रासंह प स्तक प्रहसद्ध केले. संस्थानच्या सवव शाळातूंन रोज 
पंचवीस समंत्रक, सप्राणायाम नमस्कार घालण्याची सक्तीही केली. हजारो तरुण म ला-म लींवर याम ळे 
ईत्तम संस्कार झाले. ऄनेकानंी या सूयवनमस्कार-राजाला धन्यवाद हदले. 
 
काहींनी ऄथात हशव्याही हदल्या त्याला. ऄसेल झाला मत्सर त्या हबचाऱ्यानंा. एकदा तर (१९३५) एका 
हवलायती वृत्तपत्राने हा राजा आंग्लंडला प्रवासाला गेला ऄसताना काही भलभलता मजकूर त्याच्याबद्दल 
छापला. या वृत्तपत्राचे नाव होते ‘सन्डे रेफरी’ (SUNDAY REFERE). या पत्राने चहद स्थानातील लोक 
हकती गहलच्छ अहेत हे हसद्ध (?) करण्याकरताच की काय, हलहहले की “चहद स्थानात ऄनेक व्यसनी व 
अचरट राजे अहेत. त्यापंकैी एक वयस्कर राजा अताच लंडनमध्ये अहे! त्याला एका हवहशष्ट व्यायामाचे 
वडे अहे. त्याने हा व्यायाम अपल्या ससं्थानात सवांनी घालण्याचा दंडक काढला अहे. हा दंडक हवशरे्षतः 
तरुण म लींना लागू अहे. ह्या व्यायामाम ळे या म ली सडपातळ व स ंदर हदसू लागल्या की तो त्यानंा लगेच 
अपल्या जनानखान्यात घालतो !!” याच वळेी राजाचा द सरा म लगा ऑक्सफडव हवरॄहवद्यालयाचे हशिण 
संपवनू बॅहरस्टरीचा ऄभ्यास करण्याच्या खटाटोपात होता. त्याने हे वृत्तपत्र वाचल्याबरोबर वहडलानंा तारच 
ठोकली की, “या बदमाशाला कोटात खेचू पाहतो. परवानगी ऄसावी.” 
 
राजाला या म लाचा अततायी तापट स्वभाव माहीत होता. घाइघाइत पूणव हवचार न करता काहीतरी 
एकदम करण्याची त्याला खोड. ऄनेक वळेा त्याने या म लाला सब रीने वागण्याचे समजावनू सागंण्याचा 
हनष्ट्फळ प्रयत्नही केला होता. राजाने म लाला तार पाठहवली, “परदेश अहे, तेथील कायदे वगेळे अहेत, हे 
हवसरू नये. एखाद्याने ऄंगावर घाण टाकली तर अपण त्याचावर घाण परत बदला म्हणून टाकण्याची 
जरुरी नाही.” 
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तार पोचेतोपयंत या म लाला क ठला दम हनघायला? बॅहरस्टरीच्या परीिा देण्याच्या नशतेच तो एका 
हमत्राबरोबर येथील नामवतं सॉहलहसटरकडे गेला. या भव्य शातं प्रसन्न चेहऱ्याच्या कायदे-पंहडताने 
पहहलाच प्रश्न केला, “काय हो त मच्या वहडलाचंी वागणकू स्वच्छच अहे ऄसे त म्ही हसद्ध करू शकाल?” 
 
एकदम रागाच्या भरात या तरुण म लाला काय बोलाव े हे स चेचना. अपल्या वहडलाचं्या चाहरत्र्यासंबधंी 
पृच्छा, सशंय! काय महामखूव माणूस हा! 
 
बरोबरीचा हमत्रच मध्ये बोलला, “ऄरे अप्पा, आंग्लंडमध्ये कोणी त झ्या वडलाहंवर्षयी माहहती ऄसणारे अहेत 
का? जर ही केस कोटात यायची तर त्याचंी साि काढावी लागणार. अपल्याला हे सवव हवचारात घेतले 
पाहहजे.” 
 
म लाने ताबडतोब दहा-बारा आंग्रजी मोठ्या माणसाचंी नाव ेसाहंगतली. न कतेच वडील आंग्लंडमध्ये येउन 
गेले ऄसल्याने त्याचीही या थोर लोकाशंी गाठ पडली होती. लॉडव बे्रबनवपासून जज्ज चककेडपयंत त्याने एक 
यादीच या कायदेपहंडताप ढे टाकली. 
 
संस्थानी सवयीप्रमाणे बाहेर जाताना आतर सभ्याचाराबरोबर फी-पैसे वगैरेची बातच केली नाही. राजे-
राजप त्र पैशाचं्या हहशोबाचे सवव काम हदवाणाकडे सोपवतात ना, मोठ्यानंी ऄशा हलक्या गोष्टीत लि 
घालायचे नसते!! 
 
बाहेर अल्यावर त्याच्या हमत्राने या म लाला हळूच स चवले, “परत जा, फीबद्दल बोल.”  
 
केवढा पेचप्रसंग. राजप त्र पशैासंंबधंी कसे बोलणार? 
 
काय करणार, हबचारा गेला एकटाच परत. 
 
दारावर टक् टक् करून अत गेला. तोंडातून पैशाचंा शब्दच फ टेना. त्या चाणाि कायदेपंहडताने ताबडतोब 
हा पेचप्रसंग जाणला व म्हणाला, 
 
“अपण फी-हबलासंबधंी कोटव केस झाल्यावरच हवचार करू.” 
 
ह श् श् श्  करीत म लगा बाहेर अला! अता प ढे काय? या बहॅरस्टर म लाची सवव अय ष्ट्यात हीच एकमेव 
कोटाची केस ठरणार होती! 
 
पण कोटाची पायरी प न्हा न चढता पंधरा हदवसातंच ‘सन्डे रेफरी’ ने पूणव माफी मागून चाहरत्र्याबद्दल शकंा 
घेतल्याची भरपाइ म्हणून दोन हजार पौंड, म्हणजे तीस हजार रुपये, कोटात दंड भरला! ताबडतोब म लाने 
तारेनेच पैसे वडलानंा पाठवले. वहडलानंी ते बँकेत ठेवले व प ढे पंधरा वर्षे त्याच्या व्याजातून दोन 
सूयवनमस्कार प्रचारक, चहद स्थानभर या व्यायामाच्या राजाचा, सूयवनमस्काराचंा, प्रचार करण्याकरता 
नेमले. रॅी. लाळे व रॅी. देशपाडें १४ वर्ष ेहे काम सतत करत ऄसत. हजारो लोक सूयवनमस्कार शास्त्रोक्त 
घालायला हशकले व ईत्तम अय रारोग्य ऄन भव ू लागले. सूयवनमस्काराचा प्रचार अपोअप परदेशातही 
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झाला. आंग्लंडमध्ये न्यजू क्रॉहनकल या दैहनक वृत्तपत्राने सहा लेख सूयवनमस्कारावर प्रहसद्ध केले. या 
लेखाचेंच रूपातंर रॅीमती ल इस मॉरगन हहने केले व ‘टेन पॉइटं व े टू हेल्थ’ (पूणव अरोग्यासाठी दहा 
असने) हे प स्तक प्रहसद्ध केले (१९३७). या प स्तकाच्या बावीस (२२) अवृत्त्या हनघाल्या अहेत व ते 
प स्तक ऄजून खपते अहे! नंतर फ्रान्स, आटली, जमवनी, डेन्माकव  व आहजप्तमध्येही त्या त्या देशाचं्या भार्षातं 
सूयवनमस्काराचंा प्रचार झपाट्याने झाला. 
 
१९२० ते १९४८ पयंत औंध संस्थानच्या प्रत्येक शाळेत ऄभ्यास स रू होण्यापूवी सवव म ले मोठ्याने मंत्र म्हणनू 
रोज पंचवीस नमस्कार प्राणायामासकट घालत. औधंच्या यमाइच्या देवळात चहदू, हिरृन, ज्य,ू म सलमान, 
हहरजन सववच्या सवव अनंदाने हा व्यायाम हनत्य करत. 
 
या राजाला व्यायाम व हवशरे्षतः सूयवनमस्काराचा ध्यास अहे, ऄसे सवांना माहीत होते. राजाची मजी 
संपादन करायला सूयवनमस्कार, साहत्त्वक अहार, स्वदेशी वगैरे ईपयोगी पडतो हे त्यानंा माहीत होते. रोज 
सूयवनमस्कार घालतो, फार ईपयोग झाला, हे राजाला सागंून बढती, बदली वगैरे करून घेण्याची लोकाचंी 
धडपड ऄसे! 
 
एक तर मास्तर ऄसे होते की, ज्या वळेी राजाची गाडी पहाटे ६ वाजता डोंगराकडे जाइ त्या वळेी त्याच 
रस्त्याला लागून ऄसलेल्या छात्रालयाच्या त्याच्या खोलीतच ऄंथरुणावर पडल्या पडल्या ते मोठ्याने ओम 
हाम् हमत्राय नमः वगैरे सूयवमंत्र म्हणावयाचे. म लानंी एकदा त्याचें दार एकदम हा प्रकार चालू ऄसता 
खडखडवले. तेव्हापासून ही फसवणूक बंद झाली. 
 
व्यायामाबरोबर स्वच्छ हवा व साहत्त्वक माफक अहारावर राजाचा कटाि ऄसे. शाळेशाळेतून स्वतः जाउन 
राजा म लानंा काय खाव,े हकती खाव,े कसे खाव,े केव्हा खाव ेयाहवर्षयी व्याख्याने देत ऄसे. गरीब म लानंा 
दूध-ताक-दही हमळत नाही, तर त्यानंी अपली स्वतःची मूठ भरून हरभरे रात्रभर हभजवनू रोज सकाळी 
स्वच्छ ध उन ग ळाबरोबर खावते म्हणजे शरेभर दूध हपण्याआतके सत्त्व त्यात हमळते, ऄसे तो सागें. सोपा, 
सहज, साहत्त्वक अहार व हनयमबद्ध अहण वक्तशीर वागणे हीच अनंदाची व हनरोगीपणाची ग रुहकल्ली अहे 
ऄसे तो सारखे बजावी. 
 
त्या काळी फळे म्हणजे मोसमात रायवळ अबंे, पेरू व बोरे, केळीही कोठे कोठे हमळत. तीच खावीत व शक्य 
हततके कचे्च ऄन्न खाव ेऄसे तो सागें. 
 
पेरू, बोरे या राजाला फार अवडत. औंध संस्थानातील काही खेडी (४०) माण प्रदेशात होती. अटपाटी हे 
तेथील म ख्य गाव. पेरू, बोरे, डाचळबे, केळी याचं्या ऄनेक बागा हतथे होत्या. मारुती व्यंकू म्हणून एका 
शतेकऱ्याचा राजावर फार लोभ होता. हदवाळीनंतर राजा संस्थानच्या दौऱ्यावर हनघाला म्हणजे अटपाडी, 
हदघंची, करभणी, हभव घाट या सवव हठकाणी हमळून एक महहना तरी म क्काम ऄसे. म क्कामात रोज सकाळी ९ 
ते १२ व द पारी ३ ते ५ लोकाचंी भेटीसाठी घरी रीघ लागलेली ऄसे. कोणाला मज्जाव नसेच. 
 
अटपाडीला गेल्याबरोबर बन्याबापू देशपाडें, हवरॄनाथ दशवने, रस्त मराव देशम ख वगैरे लोक भेटीला रोज 
यावयाचेच, त्याचं्यात मारुती व्यकूंही ऄसे. ताटात बोरे, पेरू, डाचळबे घेउन यायचा राजाने मग 
स्वतःजवळच्या चाकूने पेरू, डाचळबे कापून सवव लोकाचं्या बरोबर ऄत्यंत पे्रमाने व अवडीने ती चाखायची. 
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अप्पा, अक्का, भयैा ही म ले बरोबर ऄसायचीच. त्याचंी चगंळ ऄसे. मग मारुती व्यंकूने चकवा रामभाउ माळी 
यानंीं “महाराज मळ्यातच या, कणसेही अहेत. ह रडा, अहे.” ऄसे हवनवावयाचे. 
 
एकदा मारुती व्यकूंच्या मळ्यात बोराचं्या झाडाखाली बोरे, पेरू खात राजा बसला होता, (१९३८ हडसेंबर) 
आतक्यात राजाचा द सरा म लगा नेहमीच्याच घाइ-गडबडीत ऄचानक अला व म्हणाला, “महात्मा गाधंीनी 
अपल्याला भेटायला वध्याला बोलावले अहे, ताबडतोब.” 
 
राजा म्हणाला, “ऄसं होय, चला तर मग.” राजा हनरृयी, पण हनकाल नेहमी झटपट! 
 
खरे म्हणजे राजानेच अपल्या या द सऱ्या म लाला महात्मा गाधंींचा सल्ला हवचारण्यासाठी पंहडत सातवळेकर 
व रॅी. भारतानंद (मॉहरस फ्रीडमन) यानंा बरोबर घेउन पाठवले होते. 
 
अपल्या ७३ व्या वाढहदवसाला राजाने भर दरबारात घोर्षणा केली होती की, “सवव संस्थानचा कारभार 
अता लोकानंीच पूणवपणे चालवावयाचा. राजा लोकाचंा अद्य सेवक व त्याचं्या सद हववके ब द्धीचा हवरॄस्त 
म्हणूनच फक्त याप ढे राहणार.” या घोर्षणेचे स्वागत कराव ेकी ती एक राजाची लहर अहे म्हणून समजाव े
यासबंंधी लोकानंी त्या वळेी काहीच कौल हदला नव्हता. 
 
या ७३ व्या वाढहदवसाहदवशी केलेल्या घोर्षणेपाठीमागे राजाचा हनरृय तर होताच, पण त्याची नेहमीच ही 
आच्छा ऄसायची की अपले औंध संस्थान सवांच्या प ढे नेहमी ऄसाव.े माझे संस्थान व मी ससं्थानचा ही 
त्याची मनोभहूमका. 
 
लोकानंी चागंले म्हणाव,े ही नैसर्मगक भावना, राजाच्या मनात सवांप्रमाणे नेहमी ऄसायचीच. पण झपाट्याने 
बदलत्या काळात सवांच्याप ढे कसे राहायचे, काय करायचे, हा प्रश्नच होता. या मूलभतू प्रश्नाचंा तो सदैव 
हवचार करी. 
 
राजाने स ञपणाने काळाची झेप ओळखून १९१७ सालीच रयत सभा नेमली. स्वतः या रयत सभेचा ऄध्यि 
म्हणून बसू लागला. नंतर १९२२ साली अपला पहहला म लगा, चत्रबकपंत उफव  राजेसाहेब याला 
कौन्न्सलचा ऄध्यि केला. कौन्न्सलचे सवव सदस्य ग्राम पचंायतीचे सदस्य ऄसत. 
 
या कौन्न्सलप ढे सवव संस्थानच्या सवव जमाखचाचे हहशोब तो ठेव ू लागला. हळूहळू लोकप्रहतहनधींच्या 
मनावरील सरंजामशाही दडपण कमी होउन ते बजेट व आतर कायदे अहण राज्यकारभारासबंंधी स्पष्ट बोलू 
लागले, भाडूं लागले. राजाला अनंद झाला. 
 
द दैवाने ऄत्यंत ब हद्धमान, चाणाि व कतवव्यदि राजेसाहेब १९२३ साली वयाच्या ३६ व्या वर्षीच तीन 
म लानंा, अक्का, बापू व मनैा यानंा सोडून देवाघरी गेले. म्हाताऱ्या राजाचा म ख्य अधारच कोसळला! 
 
पहहल्या क ट ंबावर म्हणजे राजेसाहेबाचं्या मातोरॅींवर राजाचे खरेख रे पूणव पे्रम होते. ती हनवतवल्यावर द सऱ्या 
म लाच्या अइशी १९०९ साली राजाने लग्न केले व त्याला औंध संस्थानचे राज्यपद एका वर्षाच्या अत 
हमळाले! एकदा अप्पाची अइ यासंबधंाने काही प टप टली. राजा खूपच रागावला. लहानच होती १८-१९ 
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वर्षांची. ऄगदी काळी-सावळी, (शालजोडीवर हठगळ ऄसे काही म्हणत) पण ती ऄत्यंत रुबाबदार व 
स संस्कृत होती. सवव लोकानंा अपलेसे करणे व अपली छाप त्याचं्यावर ताबडतोब बसहवणे हे हतला 
सहजच होते. पण तीही अप्पा ऄडीच वर्षांचा ऄसताना देवाघरी गेली ! हे सवव धके्क बसत ऄसतानास द्धा 
राजाने अपले हचम कले ससं्थान सवांच्या प ढे ठेवण्याचे अपले व्रत सोडले नाही. राजेसाहेब हदवगंत 
झाल्यावर एक वर्षाचे अत स्वतःला सावरून त्याने औधंच्या लोकानंा स्वतःच स्वतःचे कल्याण स्वतःच्या 
जबाबदारीने व कतवव्यदि राहून करण्याचे धडे देण्याचे काम प ढे चालू ठेवले. 
 
१९२५ मध्ये लोकहनय क्त प्रहतहनधी कौन्न्सलमध्ये बसू लागले. १९२७ साली कौन्न्सलमध्ये लोकहनय क्त 
प्रहतहनधी बह संख्य झाले व १९३० साली लोकहनय क्त मतं्री म्हणून प्रथम रॅी. लक्ष्मणराव हकलोस्कर औंधचे 
काम पाहू लागले! 
 
चागंल्या व शहाण्या लोकाचंा सल्ला घ्यावा, कतवबगार, धडाडीने काम करणाऱ्याकंडून मदत घ्यावी, ऄसे 
राजाला नेहमी वाटे. आतकेच नव्हे तर अपल्यावर टीका करणारालाही तो जवळ करी व अमचे कोठे च कते 
सागंा, मला स धारून सवांचे कल्याणच करावयाचे अहे, ऄसे तो नेहमी म्हणे. याचाच पहरणाम हचम कल्या 
औंध ससं्थानात रॅी. लक्ष्मणराव हकलोस्कर, पंहडत सातवळेकर, रॅी. नानासाहेब चापेकर, अत्माराम 
ओगले, रॅी. अण्णासाहेब जोशी ऄशी कतवबगार व ब हद्धमान माणसे संस्थान स धारणेच्या खटाटोपाला 
राजाला मदत करू लागली. 
 
दैहनक ञानप्रकाशचे त्या वळेचे संपादक व सव्हंट स ऑफ आंहडया सोसायटीच्या अद्य संस्थापकापंैकी एक 
रॅी. ऄनंत हवनायक तथा वामनराव पटवधवन औंध व राजा भवानरावाबंद्दल हचहकत्सा-टीकेचा नेहमी 
भहडमार करत. त्यानंा प्रत्यि भेटून मोठ्या अदराने राजाने औधं कौन्न्सलवर राजहनय क्त म्हणून नेमले. दर 
कौन्न्सलच्या बठैकीत रॅी. वामनराव पटवधवन बोलावयाला ईठले की, ससं्थानच्या सवव ऄहधकारीवगाला 
घामच स टे. राजा हचटाच्या पडद्याअडून सवव ऐकावयाचा व रॅी. पटवधवनाचं्या भरघोस टीकेला टाळ्याही 
वाजवायचा!! कौन्न्सलच्या ऄध्यिपदी जवळजवळ दहा वर्ष ेरॅी. जगन्नाथ महाराज पहंडत होते. कौन्न्सलचा 
ऄध्यि कौन्न्सल हनवडे. जगन्नाथ महाराज पहंडत जरी राजहनय क्त होते तरी राजकारणपट त्व व ऄत्यंत 
मनहमळाव ू स्वभाव याम ळे लोकहप्रय होते. हशवाय ते आंग्रज सरकारचे लाडकेही होते! हदल्लीच्या कें द्रीय 
कायदेमंडळाचे सदस्य होते. त्याचं्या ऄध्यिपदाचा छोट्या औधं कौन्न्सलला फार ईपयोग झालाच, पण 
राजाच्या मनातील हेतू की आगं्रजाचं्या दरबारी अपली सरळ स्वच्छ बाजू जशीच्या तशी माडंली जावी तोही 
सफल होत गेला. 
 
१९४२ ते १९४७ या वर्षांत, स्वातंत्र्य संग्रामाच्या काळात आगं्रज शासकाचं्या मनात औधंबद्दल वगेळ्या कल्पना 
भरवण्याचा प्रयत्न ऄनेक हहतशतंू्रनी केला. रॅी. जगन्नाथ महाराजानंी त्याचं्या खास पद्धतीने औधंच्या 
राज्यव्यवस्थेसंबधंी हदल्लीला ऄनेकदा खरी बाजू माडंण्यास मदत केली. 
 
खरे म्हणजे राज्यकारभार हाती घेतल्यापासून (१९०९) राजा भवानरावाचें लि, संस्थानची खेडी स्वावलंबी 
कशी करता येतील, आकडे लागले होते. सते्तचे हवकें द्रीकरण पहहल्यापासून त्याचं्या ध्यानीमनी होते की 
नाही यासंबधंी शकंा ऄसू शकते. मी राजा, मी लोकाचें पालनपोर्षण करणारा, राजधमाप्रमाणे सवांना 
सारखे लेखणारा मीच, ऄशा भावनेनेच हा राजा अध हनक लोकशाहीच्या य गात पदापवण करत होता. १९३८ 
सालीही सवव सत्तामत्ता लोकाचं्या हाती हदल्यावरही “ही माझी लेकरे मीच वाढवलेली अहेत. अता ईत्तम 
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चालायला हशकली अहेत. त्यानंा प न्हा माडंीवर बसवनू घेण्याची जरुरी नाही” हाच हवचार राजाच्या मनात 
होता. ऄहधकाराचा गवव चकवा सत्तालोल पता या राजाच्या मनात डोकावत नसाव्यात ऄसे म्हणता येइल. 
पण लोकाचं्या कल्याणाचा मागव मी माझ्या लोकानंा दाखव ूशकतो व माझ्या स्वतःच्या स्वधमवपालनाने तो 
त्यानंा हशकव ूशकतो हा थोडा साहत्त्वक का होइना ऄहंकार राजापाशी होताच, पण हा स्वधमवपालनाचा, 
सवांच्या कल्याणाचा मागव दाखवत ऄसताना आतर सवव तऱ्हेच्या शहाण्या-स त्यांकडून या कायात मदत 
घेण्याची भावनाही त्याच्या मनात सतत ऄसे. 
 
म्हणूनच दरवर्षी दोन वळेा, एकदा ऄनंत चत दवशीला अपल्या वहडलाचं्या - रॅी. राजर्षी रॅीहनवास 
महाराजाचं्या प ण्यहतथीच्या हदवशी व नंतर रॅीहशव-जयतंीला एक पूणव अठवडा चहद स्थानातील नामवतं 
हवचारवतंानंा व पराक्रमी व्यक्तींना बोलावनू त्याचें हवचार ऐकवी व नंतर हवचारहवहनमय जाहीर सभेत तो 
घडवनू अणी. १९१७ ते १९४७ पयंत हा ञान-सोहळा दरवर्षी दोन वळेा औंधच्या प्रजाजनानंा ऐकावयास व 
ऄन भवण्यास हमळे. ऄथात सवव शालेय म लानंा ही प ष्ट्कळदा न कळणारी कंटाळवाणी भार्षणे व चचा सक्तीने 
ऐकावी लागे. नकळत प्रगल्भ संस्कार होत जात. प ढे पन्नास वर्षांनी या संस्काराचें महत्त्व कळू शकले. 
 
या दोन मेळाव्याचं्या शवेटच्या हदवशी राजा स्वतः कीतवन करी. लोक म्हणत राजा झाला नसता तर कीतवने 
करूनही पोट भरू शकला ऄसता! राजाचे प्रत्येक कीतवन स्वतःच हलहहलेले ऄसे. पहहले कीतवन 
रॅीहनवासराव महाराजाचं्या प ढे वयाच्या १५-१६ व्या वर्षी केले. त्याचं्याच सागंण्यावरून. तरुणपणी वडील 
बंधू रॅी. तात्यासाहेब याचं्याबरोबर बसून तासन तास, गाणे-बजावणे-भजने करीत ऄसे. अवाज-ताल-सूर-
ईत्तम साधे. तमाशातल्या लावण्याही ईत्तम म्हणे. 
 
म्हणूनच एकदा वडील म्हणाले, “ऄरे कीतवन का करीत नाहीस? मूळ प रुर्ष परश राम चत्रबकानंी अपल्या 
कीतवनाने जयरामस्वामींची समाधी डोलवली. तू अम्हाला तरी डोलव.” 
 
रॅी. भवानरावानंी पहहले कीतवन त्र्यंबकपतं क लकणी याचं्यावरतीच स्वतः रचले. त्र्यबंकपंताचें हचरंजीव, 
परश राम त्र्यबंक याचं्या काही अया, पदे घालून, काही स्वतःही रचून त्र्यंबकपतंाचंी औंधच्या ऄंबाबाइच्या 
भक्तीची गोष्ट ईत्तम रंगवली. औधंची ऄंबाबाइ हकन्हइला कशी त्यानंी नेली याचे रसभहरत वणवन पहहल्या 
कीतवनात केले. वडलानंी शाबासकी हदली व दरवर्षी एकतरी कीतवन कर, ऄसे फमावले. रॅीहनवास 
महाराज हनववतल्यानंतरही स्वतः कीतवनरचनेचा व दरवर्षी एकदा तरी कीतवन करण्याचा नाद भवानरावानंी 
चालूच ठेवला. ऄनंत चत दवशीला दरसाल नवीन कीतवन होउ लागले. खूपच पाह णे येत. खेडोपाडीच्या 
लोकानंा कीतवन करणाऱ्या राजाचे कौत क वाटे. चहद स्थानातील ब हद्धवान शहाणे, ऄभ्यासू लोक जमत, 
वाहवा करीत. प ढे १९२७ नंतर रॅीछत्रपती हशवाजी महाराजाचं्या वाढहदवशीही कीतवन करण्यास राजाने 
स रुवात केली. रॅी. भवानरावाचंी कीतवने एकंदर साठ-सत्तर झाली. हवर्षय सामाहजक-राजकीय-
सासं्कृहतक ऄसत. सहकार, कतवव्यहनष्ठा, स्वाथवत्याग, लोकसेवा, ऄस्पृश्योद्धार या हवर्षयावंरच कीतवने 
ऄसत. 
 
राजा बह रॅ त होताच, गाणे ईत्तम म्हणे. अवाज गोड होता. लहानपणापासून गाणेबजावण्याचा नाद. 
तमाशशे द्धा केले होते! जीवनाची सवव ऄंगे जाणली पाहहजेत, ऄन भवली पाहहजेत, ऄसे तो नेहमी म्हणे. 
स्वतःच्या ईदाहरणाने तो दाखवनू देइ की, जीवन जगण्याकरता अहे, ईपभोगाकरता अहे, पण जीवन व 
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ईपभोग स संस्कृत हवते. हव्यास, ऄप्पलपोटेपणा, ऄजीणव ईपयोगी नाही. संयमाने, सवांना बरोबर घेउनच 
ईपभोग हवा. एकट्याला तो पचत नाही. 
 
गाणे-बजावणे, हचत्रकला, मूर्मतकला, नाच, घोडे-हत्ती-ईंटावर बसणे, मोटार-हवमान चालहवणे ही सवव 
ईत्तम केली पाहहजेत, ऄसा त्याचा ऄट्टाहास. म ले खेळावयास लागली तर राजा स्वतः जाउन ख ची माडूंन 
बसावयाचा व ईत्तमतेलाच शाबासकी द्यावयाचा. धरसोडवृत्ती त्याला म ळीच पसतं नसे. सतत केल्याने, 
ऄभ्यासानेच ईत्तम करता येते ऄसे तो म्हणे. 
 
औंधच्या ४-५ व्या आयते्ततील म लाचंी हक्रकेट मचॅ ती काय ऄसणार, पण, “बाबा, अज अमची महत्त्वाची 
मचॅ अहे. याल का?” ऄसे हवचारायचा ऄवकाश की फरासाला ताबडतोब ह कूम. “जा, अप्पाची मचॅ अहे. 
तंबू घेउन जा, अम्ही ४ वाजता जाउ.” 
 
पण हा द सरा म लगा मोठा धडपड्या. मात्र काही कधी सरळ नीट करायचे नाही. 
 
लक्ष्मण पाठक, हवमानतज्ञ कबाली, अबा ओगले याचं्या नादी लागनू सवव अहशया-अहफ्रका खंडातला 
पहहला ग्लायचडग क्लब औधंमध्ये काढायचे ठरवले. (१९३०) 
 
सवांत प्रथम “प ढाऱ्या” लक्ष्मण (यकूनंतर लखू) पाठक. राजाच्या भाचीचा, रॅीमती सखूताइ पाठक याचंा 
द सरा म लगा. ऄपपापेिा नउ वर्षांनी वडील. ऄत्यंत ह शार, ईनाड, ऄभ्यासात कच्चा, म्हणजे जवळजवळ 
शून्यच (महॅरकला तीन वर्ष ेनापास होत होता गडी) पण खेळणे, नकला करणे, लोकानंा सारखे हसहवणे 
याम ळे सवांचा त्या वळेी तो प ढारी ऄसे. 
 
चागंले वाचाव,े थोर पराक्रमी प रुर्षाचंी चहरते्र वाचावी, त्याचें ऄन करण कराव ेही लखूची धडपड. अप्पाला 
यकूहशवाय जेवण जात नसे. यकूने गोष्ट साहंगतली तरच घास हगळायचा, नाहीतर तोंड बंद! वयाच्या तीन 
वर्षांपासून यकू म्हणजे ईत्साहाचे गंमतीचे माणूस म्हणून सारखे त्याच्याच मागे मागे ऄसावयाचे. 
 
लखूनेच मौंट एव्हरेस्टच्या गोष्टी सागंाव्यात. फ्रान्न्सस यंग हजबंडची धाडसी कृत्ये. तसेच रोनाल्ड 
अम ंडसन ईत्तर ध्र वाला चालत गेला व दहिण ध्र वाला सवांत प्रथम पोचला, याची रसभरीत वणवने 
करावीत. 
 
ॲडहमरल बडव, चलडबगव याचंी चहरते्र वाचवनू घ्यावी. 
 
ऄथात या ग्लायचडगच्या बडंात तोच प ढारी. त्यानेच कबालीची ओळख करून घेतली. नंतर मग पंहडत 
(महाराज) पोपट, बाब,ू आनामदार (तात्या) वगैरे त्यात सामील झाले. 
 
जमवनीतून स्पेशल हलके पण मजबूत स्प्रूस लाकूड अणले. हतकडचाच चडक अणला. ग्लायडर 
बाधंावयाकरता तज्ञानंी केलेले नकाश ेअणले. ऄमेहरकेतूनही सवव सामान अणले. 
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या सवाला पंधराश ेरुपये खचव येणार होता. पैसे कोणापाशी होते? म लगा राजाकडे गेला. ससं्थानात त्या 
वर्षी द ष्ट्काळ पडला होता. जमीन सारा येणार नव्हता. 
 
“बाबा, अम्ही ग्लायडर करणार अहोत. माल मागवला अहे. पधंराश ेरुपये पाहहजेत!” 
 
राजा जरा गरम झाला. अप्पाला केव्हा काय हवचाराव ेयाचा तोलच नव्हता. पण लहानपणापासून राजा, 
त्याचे अइ व बाप दोन्ही होता. पे्रम तर होतेच, पण कौत कही होते. 
 
हवमानतज्ञ कबालीशी राजा बोलला. लक्ष्मण पाठक होताच तरफदारी करावयाला. राजा म्हणाला, 
“माझी काळी पेटी जामदाराला अणायला सागं, देउ पैसे” (या काळ्या पेटीत राजा स्वतःचे हकन्हइ 
कारगणीचे खाजगी ईत्पन्नाची रक्कम ठेवीत ऄसे) ग्लायडरचे लाकूड, पंख्याला लावण्याचे टणक कापड, 
तारा व ते ईडहवण्यासाठी रबरी चार आचं जाडी दोरखंड. प्रचंडच सामान होते. दोन रकमध्ये घालून लक्ष्मण 
पाठक, पहंडत महाराज, पोपट यानंी (लक्ष्मणचा धाकटा भाउ) ते सवव सामान औंधात अणनू एका मोठ्या 
खोलीत ठेवले. 
 
नकाश ेकाढून ग्लायडर बनवण्यास स रुवात झाली. लक्ष्मण पाठक आंहजहनयचरग कॉलेजमध्ये हशकत होता. 
त्या म लातील खराख रा आंहजहनयर अबा ओगलेच. स तारकाम, लोहारकाम, कापड कापणे सवांवर 
अबाचंीच स परन्व्हजन. 
 
राजाला ६ म ली होत्या पण सवांची ऄध्वयूव नात अक्का. हस्तकाम ऄत्यंत स रेख व सत्त्वर. काम झटपट व 
ब द्धी वापरून करावयाचे. 
 
हा ं हा ं म्हणता पंख तयार झाले. मूळ ग्लायडरला ते जोडलेही. अक्का, वासंती, सवांना बरोबर घेउन 
रातं्रहदवस झटली. जमवनी-ऄमेहरकेमध्ये होणार नाही ऄसे ईत्तम हशवण केले. 
 
दोन ग्लायडर पूणव झाल्यावर लिात अले की ही ऄवाढव्य ऄवजारे दारे चकवा हखडकीतून बाहेर जाणार 
नाहीत!! 
 
झाले, प न्हा, “बाबा, अम्ही वाड्याची एक चभत पाडू? ग्लायडर बाहेर काढल्यावर गवडं्याकंडून ताबडतोब 
द रुस्त करता येतील.” 
 
म लाचंी हौस, त्याचंा हहरमोड कधी म्हणजे कधी करावयाचा नाही. प्रोत्साहनच देणेचे. 
 
राजा म्हणाला, “ख श्शाल पाडा. लवकर अमची चभत बाधूंन घ्या.” 
 
सवव अहशयामध्ये सवांत पहहले ग्लायडर पायलट रॅी. बाळा महाराज पंहडत. हे राजाचे भाचेच. 
कोल्हापूरचे. राजाच्या मोठ्या म लाबरोबरीचे. त्याचं्या नंतर कबालीनी ग्लायचडग केले. नंतर एफ. एच. 
आराणी यानंी केले. 
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अप्पाची वळे अली त्या वळेी या रबरी दोरखंडानंा त्याने चार माणसाचं्या ऐवजी सहा माणसं लावली 
म्हणजे अचरटपणाच झाला. पण अप्पाच्या स्वभावच तसा होता त्याला तो तरी काय करणार? द सरे लोक 
हसतात याचे भान कोणाला होते? 
 
१९३० साली ग्लायडर ईडवायला व इचं लाँच नव्हते. या चार आचं जाड व दोनश ेफूट लाबंीच्या दोराचंा 
ईपयोग गलूलीने जसा रबरी पट्ट्ट्याचंा केला जातो तसा केला जाइ. या दोनश ेफूट लाबंीचे दोरखंडाला 
बरोबर मध्ये, शभंर फ टावर, एक कडी लावावयाची. ती कडी ग्लायडरचे प ढचे बाजूस. द सरी कडी ऄसे 
त्यात ऄलग ऄडकवावयाची. मग ग्लायडरच्या शपेटीच्या बाजूला दोन माणसानंी ग्लायडर घट्ट पकडून 
ठेवावयाचे. दोन माणसे एका बाजूला व दोन माणसे द सऱ्या बाजूला ऄसे तो दोर मग ओढावयास लागतात. 
दोन्ही बाजंूनी दोर ऄगदी सारखा ओढला गेला पाहहजे. 
 
दोर भरपूर ताणला गेला ऄसे पायलटला वाटले की तो हाताने मागील शपूेट पकडून ठेवलेल्या माणसाला-
सोडा-ऄसे सागंतो. 
 
त्यासरशी गलूलीतून जसा धोंडा जातो तसे ग्लायडर भरकन सरकत जाउन वगे घेते. २० मलैाचा ताशी 
वगे अला की ग्लायडर हवते ईडते व रबरी दोर कडीतून हनसटून खाली जहमनीवर पडतो. एकेका बाजूला 
दोन-दोन माणसानंी ओढावयाच्याऐवजी अप्पानंी तीन तीन माणसे लावली, व दोर ताणत ताणत गेला तरी 
लवकर सोडा, म्हणालाच नाही. भयकंर ताण बसला गेला. झाले, ग्लायडर सोसाट्याने एकदम 
अप्पासकट १०० फूट ईंचावर गेले, पण त्या रबरी दोरखंडाचे जादा ताणाम ळे ग्लायडरचे शपूेटच त टले, 
ग्लायडर मोडून दगडासारखे खाली कोसळले. 
 
झाले, स्वारी खाली अली. - राजे - राजप त्रानंा पडले म्हणावयाचे नसते. लोकानंा वाटले मेला हबचारा, 
पण स टला. न सता डावा पायच मोडला. खूपच द खला. रडू येत होते पण वर दाखहवले नाही त्याने. लोक 
म्हणतील रडव्या, त्याचे द ःख जास्त होते, शूर व्हावयाचे होते ना!! 
 
संस्थानचे चीफ मेहडकल ऑहफसर डॉक्टर भाउसाहेब ठकार - त्या संस्थानी दवाखान्यात ि-हकरण 
वगैरेची भानगड नव्हती, पाय जोराने ओढला अहण ख ट्ट अवाज झाल्यावर तेथीलच दोन फळ्या घेउन 
बाधूंन टाकला. झाले ऑपरेशन... 
 
पण अप्पा पडला, पाय मोडला हे अता राजाला सागंणार कोण? राजा खरा पे्रमळ, नेहमी अनंदी, शातं, 
पण रागावला म्हणजे ऄगदी जमदग्नी... कोणीच राजाला सागंायला जाइना. सवव त्याच्या रागाला घाबरत. 
 
शवेटी पंहडत सातवळेकरानंा हनरोप पाठवला. वळे संध्याकाळची. या वळेी राजाला भेटण्यास कोणी जात 
नसे, पण पंहडतजींना मान राज-दरबारी मोठा. दरबारात राजा ईठून, त्याचें स्वागत करी (त्यानंा 
समारंभाला येणास ईशीर झाला तर - खरे म्हणजे दंडक ऄसे की सवांनी राजाच्या अधी कचेरी-
कीतवनाला-सभेस हजर झाले पाहहजे) 
 
संध्याकाळी पहंडतजी कधीच राजवाड्यात जात नसत. पण काय करणार? ईपद व्यापी अप्पाकरता 
राजाला जाउन भेटले. 
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राजाने हवचारले, “का अला?” पंहडतजी अपल्या भव्य, शातं म दे्रने राजास समजाव ूलागले, “त्याचे ऄसे 
महाराज की, म ले खेळतात, केव्हा केव्हा पडतात, लागतेही.” राजा एकदम जरा गरम होउन म्हणाला, 
“काय म्हणता अहात काय पंहडतजी?” पंहडतजींनी सवव वृत्तातं देण्यास स रुवात केली. त्यानंा एकदम 
थाबंवनू राजा म्हणाला, “ऄहो पंहडतजी जो चढेल तोच पडेल. जहमनीवर सरपटणारे पडत नाहीत.” 
 
झाले, ताबडतोब अप्पाकडे जाउन राजा म्हणाला, “हं, अता लवकर बरा हो. ग्लायडरवर प न्हा जा, 
भ्यायचे नाही. रडला नाहीस ना”? “जयजगदंब”े ऄसे म्हणून राजा हनघून गेला. 
 
ऄसे सवांना नेहमी प्रोत्साहनच द्यायचा हा राजा. त्याचं्याकडून कामे करवनू घेउन त्याचं्यात अत्महवरॄास 
हनमाण करावयाचा. सवांच्यातील चागंले तेवढेच प ढे अणून वाइट, घाण, कमीपणाचे ऄसेल ते हळूहळू 
कमी करण्याची खटपट त्याचं्याकडूनच करावयाचा. 
 
हफरतीवर राजा गेला की शाळेच्या म लाचं्या नकला, नाटके ठरलेली ऄसत. एकदा अटपाडीला राजा 
गेला ऄसताना कोणा एका हवद्याथ्याने नाटकात ईत्तम काम केले व नकला तर ऄशा केल्या की, राजा 
कधीही खदाखदा (ऄसंस्कृत) हसावयाचा नाही, पण त्या रात्री तो मनापासून हसला व म लाला बोलावनू 
पाठ थोपटून बिीस हदले व हवचारले - कोणत्या आयते्तत अहेस? - मास्तरनी साहंगतले - गजानन 
माडगूळकर ( ग. हद. मा.) ऄभ्यास करीत नाही. सारखी टवाळी करतो, गावात भटकतो, महाराजानंीच 
त्याला काही सागंाव,े तसा ह शार अहे. 
 
राजा म्हणाला, “गजानन, तू या मास्तराचें नादी लागू नकोस. त ला ऄभ्यास जमायचा नाही, हसनेमात जा, 
जगदंबा त झे कल्याण करील....” 
 
तसेच एकदा क ं डलची शाळा तपासायला राजा गेला. एक ईत्तम गाणारा, गोहजरवाणा, हनकमाचंा म लगा 
राजाच्या नजरेत अला. पोवाडा ईत्तम म्हणावयाचा, नकलाही करावयाचा. पण महावात्रट व सवांनी नेहमी 
चेष्टा-क चेष्टा करणारा. 
 
क्लासमधून प ढे राजा जातो न जातो तो मोठा हशा त्या क्लासमधून ऐकू अला. राजा थाबंला, त्याचीच 
ह बेहूब नक्कल हनकम करीत होता... राजा परत क्लासात गेला अहण या म लाच्या पाठीवर हात ठेवनू 
म्हणाला, “ऄरे बाळ, जगदंबेने त ला ईत्तम अवाज हदला अहे गाणेही छान म्हणतोस. या दैवी देणगीचा 
ईपयोग लोकसेवा, लोकजागृती, पहततोद्वाराकहरता कर. त झे कल्याण होइल. ईगीच टवाळकी करणे 
सोडून दे...” 
 
हाच प ढे १० वर्षांनी शाहीर हनकम झाला. ज्याने १९४२ मध्ये लोकजागतृीचे रान ईठवले व हजारो लोक 
त्याचे गीत ऐकून तल्लीन होत ऄसत. तामस वृत्तीतून (अळस, ऄञान, हनद्रा, चनदा) राजसाकडे (पराक्रम, 
शौयव, ईपभोग), व राजसातून सत्त्वाकडे (करुणा, सहकार, सवोदय) राजा सवांना नेण्याची खटपट करी. 
स्वतःतील तामस व राजसही हळूहळू त्याने खूपच कमी केले होते. 
 
रॅी. लक्ष्मणराव हकलोस्कर (लकाकी, लखूमामा) १९१० साली औधं संस्थानात क ं डलपासून तीन मलैावर 
ऄसलेल्या ईजाड माळरानात कारखाना काढण्यासाठी अले. रॅी. नागूदाद व अत्मारामपंत ओगले औधं 
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संस्थानातले. त्यानंतर १९१६ साली ओगलेवाडी आथे (कराड नजीक) स्थाहयक झाले. सवव ओगले बधूं 
ऄत्यंत हनष्ठेने, तन्मयतेने, काम करीत पण त्याचं्यापकैी चवथा भाउ व्यंकटेश (व्यंकट, व्यंकू काका) याला 
काही मागव सापडत नव्हता. 
 
केव्हा नाटकात कामे करावीत, केव्हा हचते्र काढावीत, केव्हा रॅी. बाबरूाव पेन्टर, रॅी. भालजी पेंढारकर 
याचं्याबरोबर कोल्हाप रात हसनेसृष्टीत वावराव ेऄसे त्याचे झाले. 
 
व्यंकूच्या ह्या चाळ्याम ळे नागदूाद व अत्मारामपंतानंा फार वाइट वाटे. 
 
एकदा भवानराव ओगलेवाडीला वार्मर्षक भेटीकरता गेले होते. सवव ओगले बधंूंनी आस्त्रीच्या सफेद पँट व 
कडक ध तलेले शटव घालून राजाचे स्वागत केले. गप्पा-गोष्टी होता होता राजाने व्यकंोबाकडे पाहहले व 
काय ते तो समजला, व म्हणाला, “ऄहो व्यंकोबा” (राजा, त्याला पे्रमाने नेहमी व्यकंोबा म्हणे.) तू हचते्र 
चागंली काढतोस. अम्ही ऄजंठाला तेथील फे्रस्कोंची नकला करण्याकरता महाराष्ट्र - ग जरात - 
बंगालमधील पंचवीस हचत्रकारानंा हनमंत्रण हदले अहे. एक महहन्याचा हतथे म क्काम अहे, त म्हीही 
अमच्याबरोबर चला, हचते्र काढा. अम्ही हवकत घेउ -” 
 
त्या हदवसापासून व्यकंटरावाचं्या अय ष्ट्याला वगेळेच वळण लागले. 
 
शाळा-कॉलेजाचं्या हशिणापलीकडे खऱ्या जीवनाचे हशिण घ्यायचे अहे हे हा राजा सवांना समजावनू 
सागें. यंत्र-शास्त्राचे य ग येते अहे, या य गाकरता तयार व्हा, ऄसे तो म्हणे. 
 
१९२५ सालापासून फक्त औधं संस्थानात तयार झालेलाच कपडा वापरावयाचा ऄसा राजाने हनरृय केला. 
म्हैसूरहून रेशीम अणून औधं संस्थानातील हातमागावर ते हवणून घ्यावयाचा. सवव राजप त्र व राजकन्यानंा 
क ं डलमधील रॅी. खारगे याचं्या हातमागावरील जाडेभरडे कापड हवजारींना व परकर-पोलक्यानंा हदले 
जाइ. समारंभात स द्धा फक्त औधंातीलच कापडाचे बनवलेले पोशाख. द सऱ्या आतर राजे, राजप त्र राज-
कन्याचं्या प ढे त्या सवांचा काय ऄवतार हदसत ऄसेल तो त्यानंाच माहीत! औधंचे राजप त्र-राजकन्या मात्र 
राजाच्या स्वराज्य स्वावलंबनाचे स्वप्नातच ग ंग. गम्मतच होती !!! 
 
प ढे १९३१-३२ साली तर राजाने शतेसारा स तात व लोकरीत घेतला जाइल, ऄशी घोर्षणा केली. काहींनी 
सूत कातून सारा हदलाही. राजाची ऄथवशास्त्राची एक चत ःसूत्री होती. 
 
- पक्का द्यावा, कच्चा घ्यावा. पक्का घेउ नये, कच्चा देउ नये हे व्रत राजाने १९५१ पयंत म्हणजे शवेटपयंत 
चालवले. याच धोरणाने संस्थानात ईद्योगधंद्यानंा मदत-प्रोत्साहन त्याने हदले. रॅी. लक्ष्मणराव हकलोस्कर 
तर राजाचे हजवलग दोस्तच होते. जवळ जवळ समवयस्क. 
 
रॅी. लक्ष्मणराव म ंबइला न्व्हक्टोहरया ज्य हबली टेन्क्नकल आन्न्स्टटू्यटमध्ये ड्रॉइंग मास्तर होते. तेव्हापासून 
राजाची व त्याचंी मतै्री जमली. न सते समवयस्कच नाही, पण हवचारधाराही दोघाचंी जवळ जवळ सारखी. 
यंत्रशास्त्र य गातील-ञान-हनप णता हमळहवल्याखेरीज स राज्य होउ शकणार नाही हाच दोघाचंा दृहष्टकोण. 
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१८९५-९६ साली हकलोस्कर बंधू, रामोअण्णा, लक्ष्मणराव व वास देवराव यानंी भवानराव याचं्या वडलाचें 
रॅीहनवासराव महाराजाचें चीफ सेके्रटरी ऄसताना, औधंच्या यमाइ मंहदराचे मोठा मंडप बाधंण्याचे काँरॅक्ट 
घेतले. त्या वळेी जवळजवळ शभंर वर्षांपूवी ७५००० रुपये खचव झाला. काम चोख व ईत्तम झालेच पण प ढे 
हकलोस्कर ईद्योगाचा मोठा वृि होणार होता त्याचे बीजारोपण औंधमध्ये झाले. १९०७ सालानंतर सबधं 
चहद स्थानात राजकीय पहरन्स्थती बदलू लागली. महाराष्ट्रात रडँसाहेबाचं्या ख नानंतर तर धरपकड, संशय 
याचंी वावटळ ईठू लागली. 
 
हकलोस्कर बधूं त्या वळेी बेळगावात होते. सायकलचा हरपेऄरचा ईद्योग होता. हतथेच लक्ष्मणराव नागंराचे 
फाळ तयार करू लागले. साहेबाला कोणी साहंगतले की हजथे फाळ ओतले जाउ शकतात हतथे बाँबही 
होतील. कडक पाळत ठेवावी. 
 
झाले, हकलोस्कराचें पाठीमागे ग प्तहेर लागले. कोठे जातात, कोणाशी बोलतात, काय बोलतात, केव्हा 
बोलतात वगैरेची फाइल तयार झाली, ती फाइल वाढतच गेली. 
 
याच काळात भवानराव व त्याचें दोस्त बाजीराव ग त्तीकर यानंा भेटण्यास बेळगावला गेले होते. त्याचं्या 
बरोबर संस्थानचे हदवाण जेकब बापू होते. खरे म्हणजे जेकब बापू आगं्रज सरकारचा हस्तक, त्यानंीच 
नेमलेला औंध संस्थानचा हदवाण. पण भवानरावानंा माणसे कशी राखावी, त्यानंा न द खवता डोइजड 
झाली, ऄवघड झाली तर कसे हळ वार रीतीने काढाव,े आंग्रजानंाही सशंय येउ नये, पण अपणही मोकळे 
व्हाव ेऄसे कसे कराव ेहे चागंलेच ऄवगत होते. 
 
भवानराव, जेकब बापू, लक्ष्मणराव हकलोस्कर व बाजीराव ग त्तीकर हे मेसाहनक लॉजचे सदस्य. लॉजच्या 
मीचटग्ज बेळगावात होत. या मीचटगला म्हणूनच भवानराव बेळगावला गेले होते. 
 
याच वळेी जेकब बापूनंी भवानरावानंा स चवले की लख मामानंा (मास्तर-त्यानंा भवानराव म्हणत) औधंात 
बोलवा. हतथे अपण जागा देउ. कारखाना काढतील, आतर त्रास होणार नाही. 
 
झाले, झटपट हनरृय झाला. १९१० साली क ं डलच्या माळावर कारखाना स रूही झाला व प ढे सवव 
जगहवख्यात हकलोस्कर ईद्योगाचंा वृि फोफावला. राजाचे स धारणा करण्याचे, प ढे जाण्याचे, सवांचे 
चागंले करण्याचे स्वप्न साकार होउ लागले. 
 
राजा नेहमी म्हणे हे आंग्रजानंी स रू केलेले कारकून व कारक नी वृत्ती तयार करण्याचे हशिण ऄगदी 
क चकामाचे अहे. ईद्योगधंदा, कला, पैसे कसे हमळवावते, समाज सपंन्न कसा करावा, व्यापार कसा करावा 
हे हशिण हव.े खरा प रुर्षाथव करावयाचा ऄसेल तर हस्तव्यवसाय व यंत्रशास्त्रात हनप णता येण्याचेच हशिण 
हदले गेले पाहहजे. 
 
दर शाळेत दरवर्षी प्रदशवने व्हावयाची त्या वळेी राजा सवव म लाम लींना स्वतः प्रदशवन पाहहल्यावर बहिसे 
वाटी. केव्हा केव्हा तर सवव मास्तर लोकाचं्या समोर-हे त मचे हशिण प स्तकातच ठेवा, हाताने काम 
करावयाला हशकवा, ऄसे व्याख्यानात सागंावयाचा. 
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घरात सवव म ला-म लींवर याचा व्हायचा तोच पहरणाम झाला. महॅरकला बसेपयवन्त व धोंडोपतं क लकणी, 
लेले, पाठक, व पाटणकर खनपटीला बसून ऄभ्यास करून घेइपयवन्त अप्पाला दरवर्षी वरील क्लासात 
प्रमोटेड स्पेशल केस म्हणून, हाच शरेा!! म लानंा राजवाड्यातच एका हॉलमध्ये सवव स तारकामाची हत्यारे 
व दोन फे्रटवकव  कामाची महशन्स अणून हदली. या रॉयल टॉय फॅक्टरीचे पोऄध्वयूव पंहडत महाराज व पट 
पाठक-राजाचे दोन नातभाचे. प ढे नामवतं झालेला मूर्मतकार-हचत्रकार केशव देशपाडें या सवव व्यवसायात 
खरा हस्तव्यवसायी होता. ईगीच झपाटल्यासारखे काम करणारा वासू खाहडलकर व कोणत्याही कामात 
मदत करण्यास तयार बाब ू महंमद पटवकेरी. प ढे पहंडत पोपट कारखानदार झाले. केशव प ण्याला 
स्थाहयक होउन मूर्मतकार म्हणून नावाजला गेला. बाब ू महंमद पटवकेरी मात्र एक साधू-हसद्ध होउन 
परदेशी ऄनेकदा जाउन मानवी धमाचा सच्चा प्रचार करता झाला. 
 
रॉयल टॉय फॅक्टरीच्या साबणाने मात्र औंधचे तलावाचे पाणी हपवळे जदव झाले... सोडा, सल््य हरक ॲहसड 
व न्ग्लसरीन घालून साबण करण्याची पद्धती सोपी. त्यात हपवळी माती घालून तो रंगीत, अकर्षवक 
करायचा पण घालताना माती हतप्पट घातली गेली ! (अप्पाने) 
 
झाले, गणपतराव परीट वाड्यातील सवव कपडे तळ्यात रोज स्वच्छ ध वावयाचे. त्यानंाच हा रॉयल टॉय 
फॅक्टरीचा साबण पोपटानंी हदला. त्यानंीही तो मोठ्या पे्रमाने वापरला. तळे हपवळे जदव झालेले पाहून 
पोपट-पंहडतानंा खरा कारखाना काढण्यास ऄजून बरेच हशकवाव ेलागेल हे राजा रागारागाने म्हणाला. 
 
तसेच रॉयल टॉय फॅक्टरीच्या ब्लॉचटग पेपरची कथा. राजाची रोजची वतवमानपते्र वाचून झाली म्हणजे ती 
वाड्यामागील ऄंगणात पाणी तापवायच्याच हंड्यात ईकळायची. कागदाची खळ हवरघळली म्हणजे 
वाळहवल्यावर झाला ब्लॉचटग कागदच!!  
 
एकदा पोपट-अप्पा मोठा जाळ करून पाणी ईकळीत होते. भय्या लहान म्हणनू या व्यापात त्याला येउ 
द्यावयाचे नाही. दार बंद करून हा कायवक्रम चालू होता. भयै्या बाहेर, “पोपट-अप्पा अग लावताहेत, मला 
येउ देत नाहीत”, म्हणून मोठ्यादंा रडू लागला. (वय ६ वर्ष)े. 
 
राजा हे रडणे ऐकून वरून खाली अला व बंद दरवाजा खडकाव ूलागला. अप्पाने दार ईघडले, पण पोपट 
पळून गेले. 
 
पोपटाला वाटले अता मार च केल. पण संध्याकाळी ऄगदी ‘धार्ममक’ भावनेने डोळे हमटून जानव्याला हात 
लावनू गायत्री मंत्र जपत बसलेला. पूजेच्या हदवाणखान्यात बसलेला पोपट राजाने पाहहला. पोपटला 
वाटले, पहवत्र संध्येमध्ये मग्न ऄसताना राजा कसे मारेल? 
 
पण हशिा झालीच. संध्येवरचा हवरॄास पोपटाचा ईडाला!! पण कारखानदार मात्र झाले. 
 
राजाची नात अक्का अप्पापेिा तीन वर्षांनी लहान. लहानपणापासून हदसायला स ंदर व हनटनेटकी. ड्रॉइंग, 
हशवण, गाण्यात ईत्तम पण बाकी ऄभ्यास जवळ जवळ शून्यच! ह जरे-स्वैपाहकणीत हबघडणे ऄगदी सोपे 
ऄसते, पण राजाने अइ-वडील वारल्यावर हस्तव्यवसायाचेच हशिण हतला हदले. रॅीमती सोनूताइ 
काळ्याचं्या सारखी हवद्वान व ईत्तम कंपॅहनऄन म्हणून हदली. 
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१९३३ मध्ये अक्काला हतच्या वहडलाचं्या नावाने, त्र्यंबकपतं उफव  राजेसाहेब याचं्या नावाने त्र्यंबककलाभवन 
म्हणून एक हचत्रकला-हस्तव्यवसायाची ससं्था काढून हदली. अक्काने ही संस्था ईत्तम चालवनू शकेडो 
म ला-म लींना अपल्या हाताने पोट भरण्यास हशकहवले. हवलायतेतून हशकून अल्यावर लग्न होइपयंत 
त्र्यंबक कलाभवन हतने महाराष्ट्रात नावाजहवले. 
 
प ढेही देशात व परदेशात ईत्तम हचत्रकला-हस्तकला हशिक म्हणून नाव प ढे अणले.  
 
ईद्योगधंद्याबरोबर, पैसा हमळवण्याबरोबर, नफा करण्याबरोबर चकवा त्याच्या अधीही माणसाला स ससं्कृत 
होण्यसाठी संस्कार केले गेले नाहीत तर तो रािस होउ शकतो व समाजाचा नाश होतो ही भवानरावांची 
पहहल्यापासून धारणा होती. अधी ऄहधष्ठान भगवतंाचे, ऄसे तो नेहमी म्हणे. भगवतंाचे ऄहधष्ठान म्हणजे 
मूर्मतपूजा नव्हे. ऄंधरॅद्धा नाही. 
 
राजा नेहमी बजावनू सागें की, समाज ज्याम ळे समतोल राहून स धारतो, सवांना स खी करतो, ती कतवव्य-
परायणता म्हणजेच खरा धमव. 
 
हा खरा धमव हशकवण्यासाठी, हे संस्कार करण्याकरताच हशिण. भवानराव त्याच्या पहहल्या म लाला, 
राजेसाहेबाला व त्याच्याबरोबर दादा महाराज, बाळा महाराज-त्याचे दोन भाचे व पंढरीनाथ आनामदार, 
नातभाचा यानंा रोज चार तास तरी स्वतः हशकवी. ससं्कृत, मराठी, आंग्रजी व आहतहास. भवानरावाला 
गहणताचे वावडे होते. 
 
प स्तकी हशिणाबरोबर खेळ-व्यायामातून ईत्तम संस्कार होउ शकतात म्हणून क स्ती, पोहणे, 
अट्यापाट्या, चेंडू-लगोरी, सूर-पाट्या, स्वतः हशकव ेव म ले खेळायला लागली म्हणजे ख ची माडूंन तो 
बसे. 
 
बैठ्या खेळापंैकी गंहजफा, सोंगट्या व क्वहचत पते्तही त्याचं्या बरोबर खेळे. 
 
या त्याच्या प्रवृत्तीम ळेच औंधला १९०० साली हायस्कूल झाले. त्या वळेी भवानराव चीफ सेके्रटरी म्हणनू 
काम पाहात ऄसे. रॅी. शतंन राव हकलोस्कर या शाळेत होते. त्याचें काका, रॅी. रामोऄप्पा औधंातच 
स्थाहयक झाले होते. त्याचं्या घरी हकलोस्कर पहरवारातील ऄनेक म ले औधंच्या शाळेत हशिणाला येत. 
ईत्तम शाळा म्हणून ही शाळा हकती तरी वर्ष ेगाजली. प ढे याच शाळेतून, त्याच संस्कारातून रॅी. शकंरराव 
खरातासंारखे हवद्वान तयार झाले व काही महत्त्वाची जीवनमूल्ये जतन करीत कठीण पहरन्स्थतीशी 
झगडले. 
 
१९२० सालापासून ससं्थानच्या सवव प्राथहमक शाळातूंन हशिण मोफत व सक्तीचे केले गेले. प ढील वगांत ही 
फी ऄत्यंत माफक ऄसे. महॅरकची फी चार अणे होती. (१९२९) 
 
हशवाय बोहडंगचीही व्यवस्था होतीच. (१९११) पन्नास हवद्याथ्यांना मोफत राहणे व भोजनाची व्यवस्था ऄसे. 
रामपचंवटीत पंचवीस खोल्या व केदारचलग महादेवालयात सत्तावीस. साने ग रुजींनी रॅीजगदंबेच्या 
परडीतील ऄन्न एक वर्षव खाल्ले होते. बोहडंगमध्ये ऄगदी पहहल्यापासून (१९११) जात-धमव माहहतीच नव्हते. 
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अज नामवतं ऄसलेले लेखक, कवी, हचत्रकार, शास्त्रञ, हशिक व ऄनेक क्रीडापती, ईद्योगपती, औधंच्या 
बोहडंगमध्ये ऄन्न घेउन देवीचा प्रसाद घेउन प ढे पराक्रमी हनपजले. अरृयव व योगायोग ऄसा की याच 
काळात या हचम कल्या अडवळणी गावाकडे व या लहानशा शाळेकडे ऄनेक चाहरत्र्य-संपन्न, ईत्तम 
हशिकही अकर्मर्षत झाले. संस्कृतला काकडे, गहणत-मराठीला पाठक, आहतहासाला जाधव, भगूोल-
खगोलाला पाटणकर, ईच्च गहणताला लेले, आंग्रजीला काळे, कतवव्यहनष्ठा, चाहरत्र्य, सातत्याने रॅद्धापूववक 
ऄभ्यास व हवद्याथ्यांवर ऄलोट पे्रम याने धोंडोपंत क लकणी व पाठक तर सवव औधं ससं्थानात नावाजले. प ढे 
धोंडोपंतानंी औधंच्या नव्या घटनेचा अत्मा, म्हणजे माण सकीचे, स ससं्कृततेचे हशिण हे खेडोपाडी घरीदारी 
पोचहवले. ड्राआंगचे देवधर मास्तर व नीटनेटकेपणाची अवड ऄसणारे, सतत छड्या मारून व क जके 
बोलूनही निा ईतरहवणारे नाइक मास्तर. 
 
पण काळे मास्तराचंी धडाडी, लोकहप्रयता, हवद्वत्ता व त्याबरोबरीचा थोडा ऄहंकार, धोंडोपंताचें चाहरत्र्य, 
त्याग, रागीट म द्रा व हशस्त, काकडे मास्तराचंा खट्याळपणा, देवघर मास्तराचें हवनोद, या सवांना ताब्यात 
ठेवनू संस्थानच्या ईत्तम हशिणाची व तत्पर हशिकाचंी एक परंपरा हनमाण करणारे, हशिण तज्ञ रॅी. 
पंढरीनाथ अत्माराम आनामदार. हे राजाच्या मोठ्या बहहणीचे, सौ. अक्का नेवरेकर, देशपाडें, याचं्या 
म लीचे-गोजा अक्का आनामदार येळीवकर-याचें हचरंजीव, सौ. अक्का नेवासकर, देशपाडें, राजापेिा 
पंचवीस वर्षांने मोठ्या होत्या. पंढरीनाथ, तात्या, राजाच्या पहहल्या म लाच्या बरोबरीचे व दादा महाराज, 
बाळा महाराज या अपल्या भाच्याबंरोबर राजाने पहहली २० वर्ष ेसंस्कृत, मराठी, आगं्रजी, व त्याच बरोबर 
व्यायाम, खेळ, श द्ध वागणकू, स्वावलंबन, याचें स्वतः धडे देउन हशकहवलेले. एम. ए., बी. एससी. होउन 
औंधातच हशिण-खात्याचे प्रम ख झाले. 
 
तात्या ऄत्यंत पे्रमळ पण स्पष्टोक्ती व जरा धारेने बोलण्याच्या पद्धतीम ळे ऄनेक लोकानंा हतरसट भासत. 
राजाला कधी कधी त्यानंी अपल्या स्पष्टोक्तीने चहकत केले होतेच. पण दरबारी लोकानंा थोडे गरैसमज 
हनमाण करण्यास सधंीही हदली होती. त्याम ळे राजाला कधी कधी वाटे की पंढरीनाथाचा जरा सवता स भा 
अहे व तो त्याचं्याशी सभंाळूनच वागे. 
 
तात्याचें सवावरच सारखे पे्रम व दरार. अम्ही म ले त्याचं्याकडे हनःशकं मनाने अपली द ःखे (म्हणजे 
हक्रकेटचे चेंडू पाहहजेत, मचेॅस खेळू या, सहलीला जाउ या वगैरे) सागंत ऄसू. तात्या जसे करारी, पे्रमळ 
तसे नेहमी जोक्स, हवनोद व्यक्त करून सवांना हसतही ठेवत. कामात कमालीची हनष्ठा, ईत्तमता. 
 
एकदा तर राजाच्या द सऱ्या म लाला मूळपीठाला बरोबर नेउन त्यानंी खूपच स नावले! “अप्पासाहेब, त म्ही 
जबाबदारी न कळण्याआतके लहानही अता नाही व मूखव ऄसाल ऄसे वाटत नाही. बाबा अता म्हातारे झाले 
अहेत. (१९२८ जानेवारी) त मच्या दादाचं्यावर, राजेसाहेबाचं्यावर, राज्याचा भार टाकून ते स्वस्थ 
हचत्रकला, कीतवन, मनन-वाचन करीत बसणार होते. अता राजेसाहेब गेल्यापासून (१९२३) घैयाने त्यानंी 
५-६ वर्ष े राज्याचा गाडा हाकला अहे. पाहता ना ते अता थकत चालले अहेत? त्याचंा बोजा कोण 
ईचलणार? राजेसाहेबाचंा म लगा बापूसाहेब (छोट्या) फारच लहान. त म्ही तर ऄभ्यास करीत नाही. बाबा 
बोलत नाहीत पण त मच्या वागण्याचा फार भयंकर पहरणाम त्याचं्या तब्येतीवर होत अहे!! “ 
 



 अनुक्रमणिका 

अप्पाला एकदम चर् र ्र झाले. घेरी अल्यासारखे झाले. मूळपीठ चढता चढता काही हदसेना (ऄरॅूंम ळे...) 
तसा तो ऄत्यंत भावनाप्रधानच. एकदम म्हणाला, “मला हशकवणी ठेवा. मी हशकतो. बाबानंा जन्मभर मदत 
करतो.” 
 
गेला अप्पा मूळपीठहून परत अल्यावर राजाकडे व म्हणाला, “बाबा, मी महॅरक पास होण्याचे ठरहवले 
अहे. धोंडोपंत व लेले मास्तराचंी हशकवणी हवी.” राजाने मोठ्याने रॄास टाकला व फक्त प टप टला, 
जयजगदंब!े! 
 
महॅरक परीिा खरी पास केली (१९२९) धोंडोपंत व लेले मास्तरनी !!... धोंडोपंत पहाटे ४ वाजता अप्पाला 
ईठवावयास येत व मराठी, संस्कृत, आहतहास, भगूोल हे सवव त्याचं्याकडून करवनू घेत. १९२८ सालापयंत 
ऄहजबात ऄभ्यास न केलेला अप्पा एकदम, ‘ऄभ्यासी’ झाला. तात्याचं्या कानईघाडणीम ळे. त्याचें हकती 
ईपकार त्याच्यावर!! 
 
धोंडोपंतानंी तर प्रयत्नाचंी शथव केली. ऄभ्यास तर करहवलाच पण महॅरकमध्ये हायर सेकंड क्लासही त्याला 
हमळवनू हदला. प ढे न जाणे, अप्पा अपल्या मूळ पदाला जातो की काय ऄसे भय वाटून राजाने 
धोंडोपंताला टू्यटर कंपहॅनयन म्हणून चार वर्ष ेडेक्कन कॉलेजमध्ये दोन स्वतंत्र खोल्या, एक अचारी, एक 
पाणक्या, एक ह जऱ्या, स्वतंत्र मोटार व ड्रायव्हर तैनातीला देउन त्याच्यावर देखरेख व मागवदशवनाकरता 
ठेवले. 
 
चकती कष्ट धोंडोपंतानंी या राजप त्राकरता केले. सवव हहशोब, सवव खाण्याहपण्याची, कपडेलत्त्याची व्यवस्था, 
स्वतः पायाने डेक्कन कॉलेजमधून रोज गावात जाउन भाजी, फळे, बदाम, बेदाणे त्याच्या करता अणायचे. 
अप्पाचा एक स्वतंत्र क्लबच डेक्कन कॉलेजमध्ये होता. (१९२९ -१९३३) रोज सहा लोकाचें जेवण. हशवाय 
अप्पाने ऄभ्यास करावा म्हणून त्याच्याबरोबर अणखी एक कंपॅहनऄनही हदला होता. एक (पहहल्यादंा 
सरगर, करगणीचा व नंतर, जनादवन ऄनंत क लकणी ). धोंडोपतंानंी सवव व्यवस्था आतकी चोख ठेवली 
होती की, दर पात्री महहन्याचा खचव ११ रुपये ऄसे. यात अप्पाचे दूध, बदाम, बेदाणे हा ख राकही. कारण 
त्या वळेी १५० सूयवनमस्कार तो ऄगदी न च कता घालत होता. बाबानंा वचन हदले होते ना? प ढे पंचवीस वर्ष े
१५० नमस्कार घातले. (१९५५). पंढरीनाथ, तात्या, अप्पाचे नातलग तरी होते पण धोंडोपंतानंी 
अप्पाकरता आतके हजवाचे रान का कराव?े त्यानंा म ले नव्हती का? अपल्या म लाचें का आतके केले नाही? 
नोकरी, पगाराकरता? हकती पगार होता? पंचेचाळीस रुपये? (१९२९) धोंडोपंतासंारख्या ईत्कृष्ट 
हशिकाला कोठेही नोकरी हमळाली ऄसती. लाचारी म्हणून? धोंडोपतंाआंतकी स्वतंत्र बाण्याची, हनःस्पहृ, 
हनभीड व्यक्ती हमळणार नाही. 
 
ऄसे योगायोग हवनाकारण, सहज (चान्स म ळे) की काही संकेताम ळे? म ळातच, ईपजता एकमेकाचें 
अकर्षवण काही हवहशष्ट सूक्ष्म स्पंदनाम ळे ऄसू शकते का? ज्याचंी ऄशी सूक्ष्म स्पंदने (व्हायबे्रशन) जमतात 
(हारमोनाइझ) जे जवळ येतात व या त्याचं्या संबधंातून, नवीन चैतन्य हनमाण होते. खरे का? कोणास 
ठाउक? शोध चालू अहे, सपंत नाही. 
 
त्या काळी १९२५ ते १९३७, राजा सववच्या सवव बजेट हनय क्त कौन्न्सलप ढे माडंावयाचा, अपल्या 
हदवाणामाफव त. कोणीही, काहीही, हकतीही टीका कोणच्याही बाबतीत करावी. राजप त्र राजकन्या कसले, 
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हकती कपडे घालतात, काय खातात यापासून ते धरणे, हवहहरी, शाळा, याचें खचासबंंधी ईपय क्ततेसंबधंी 
भरघोस टीका होइ. त्या वळेी अप्पाचे दरसाल १५०० रु. चे डेक्कन कॉलेजच्या खचाचे बजेट तपशीलवार 
धोंडोपंत सादर करीत. एकदा तर साबं दशवने कौन्न्सलचे मेंबर ऄसताना त्यानंी हे १५०० रु. चे बजेट २०० 
रु. नी वाढवनू हदले होते, कारण ऄप्पाचे कपडे करण्याकडे फारसे लि नव्हते म्हणनू! 
 
औंधमधील ही सवव मंडळी, प्रजा, का येवढा खचव करीत होती? अप्पाकडून काही ऄपेिा याचंी होती की 
काय? स प्त, अतंर-मनातील ग प्त, हेतू की या म लाने राजाला मदत करावी? हेतू की प्रजेची सेवा याने 
करावी? कोण जाणे? पण हशकार, हशिण, खेळ, हवमान, ग्लायडर या सवव गोष्टींत औधंमधील काही 
लोकानंा थोडे-फार अकर्षवण जरूर वाटे, प ष्ट्कळ लोकानंा यासंबधंाने ऄस्पष्ट कल्पना ऄसेलही व त्यानंाही 
काहीतरी एक वगेळी व्यक्ती अहे, नेहमीच्या साच्यात बसत नाही पण अहे झालं राजप त्र, ऄसेच वाटे. 
 
धोंडोपंत व पाठक मास्तर यानंी अप्पाला पे्रम हदले, ईत्तम मागवदशवन केले, केव्हा केव्हा तर ऄगदी धारेवर 
धरले, पण कधीही त्याला राजप त्र म्हणून वागवले नाही. 
 
अप्पा ५-६ वर्षांचा ऄसताना राजाने त्याला पाठक मास्तर गहणत व मराठी हशकवण्यास ठेवले. 
ऄव्यवन्स्थत, चळवळ्या स्वभावाप्रमाणे अप्पा च ळबूळ करीत कसाबसा तासभर बसायचा ऄभ्यासाला. लि 
सगळे बाहेर, द सरीकडे. गहणत हवर्षय नावडता, आहतहास जमलाच नाही, (साल अहण राजा मेळ बसत 
नसत.) या हवर्षयाचा कंटाळा म्हणून अप्पा द सरे काही हचत्राचे प स्तक पायाखाली दडवनू तेच वाचावयाचा 
बसल्या बसल्या, मास्तराचं्याकडे लि नाहीच. 
 
दोन तीन वळेा पाठक मास्तरानंी हे पाहहले व एकदा लालाब ंद होउन ओरडले, “ऄरे पोऱ्या, गाढव तर 
नाहीस ना?” 
 
राजप त्राला नेहमी ऄहो-जाहोच म्हटले जाण्याचे माहीत. “ऄरे पोऱ्या”, म्हणून ओरडल्यावर, “गाढव” 
म्हटल्यावर त्याचंाही पारा एकदम चढला, पण मास्तराचंा तो रुद्रावतार बघून घाबरून चपू बसला. काय 
करणार, राजाने मास्तराचंी बाजू घेतली ऄसती. 
 
राजाची सवव हशिकानंा सक्त ताकीद होती की अप्पाला चकवा राजवाड्यातील कोणालाही स्पेशल वागणकू 
नाही. मग अप्पा, पंहडत, पोपट, बाबू यानंी पाठक, धोंडोपंत, नाइक, लेले याचं्याकडून भरपूर व वारंवार 
छड्या खाल्ल्या. 
 
पण सवव हशकले, हवशरे्षतः अप्पा, की माणूस स संस्कृत ऄसेल तरच रॅेष्ठ लोक त्याला मानतात, तो राजप त्र 
अहे, रॅीमंत अहे, ऄहधकारी अहे म्हणून नाही. ऄगदी लहानपणापासून धोंडोपंत, पाठक, नाइक, देवधर, 
पाटणकर व लेले यानंी हा महत्त्वाचा धडा त्याला हगरवायला लावनू हकती ईपकृत केले हे शब्दाहंकत कसे 
करता येइल? स संस्कृतता व लोकशाही, रामराज्य व लोकराज्य याचें धडे द्यावते तर धोंडोपतं, पाठक 
मास्तरानंीच. अपल्या स्वतःच्या चाहरत्र्याने, कतवव्यहनष्ठेने, ञान-तपरृयेने, ऄहवरॅातं सहज 
ऄहंकारहवरहहत सेवनेे. या राज्यात या ऊहर्षम नींनी औधंमध्ये स संस्कृत मानवता रुजहवण्याच्या 
खेडोपाड्यातं घरोदारी जाउन पंचवीस वर्ष,े दोन तपे, सतत, ऄनेक हालऄपेष्टा सोशीत प्रयत्न केला. 
प ढील ग्रामराज्याचा महात्मा गाधंींचा प्रयोग यशस्वी करणेस जे कारणीभतू झाले. त्यात या सवव अदशव 
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हशिकाचंा ऄत्यंत मोठा वाट होता. रामराज्य, लोकराज्य सहजासहजी, तपरृयेहशवाय हमळत नाही व 
हमळाले तर पचत नाही. ग्रामराज्याचा दहा वर्षांच्या प्रयोगात (१९३८-१९४८) धोंडोपंत, पाठकाचें बरोबर 
ऄनेक हशिक स्वयंपे्ररणेने, ईत्साहाने झटले. 
 
तरुण हपढीतील मारुती मास्तर, देशम ख (अटपाडी), जनादवन ऄनंत क ळकणी (ग रसाळे), ऄब्द ल काझी 
(अटपाडी), मारुती ग रव (खरस ंडी), तसेच दाढे, काका जोशी, गजानन मास्तर व कानडी खेड्यातं 
ऄत्यंत हनष्ठनेे व पे्रमाने काम करणारे हनडोणी मास्तर यानंी सवांनी स्वराज्य म्हणजे स्व-संयहमत वागणूक व 
स्वातंत्र्य म्हणजे स्वाथवत्यागपूववक सेवा, याचे हशिण स्वतःच्या वागण कीने हदले. 
 
भवानराव राजा नसता तर ही सवव मंडळी स्वयंपे्रहरत झाली ऄसती का ? कोण जाणे? योजक पे्ररणा देणारा 
लागतो, मग स प्त ऄध्याहत ऄसलेल्या शक्ती एकदम ईफाळून येतात हे खरेच. 
 
राजाचा कटाि की बह रॅ तता ऄसल्याहशवाय स ससं्कृतता नाही म्हणून शाळेतून गाणे, ड्रॉइंग, हड्रल, क स्ती, 
खेळ हे कंपलसरी होते. 
 
ग ळवणी, शाह परे याचं्यासारख्या, ऄभ्यासू स्कॉलरना ड्रॉइंग, गाणे वावडे. देवधर ड्रॉइंग मास्तरानंी जंग 
जंग पछाडले तरी हे ईत्तम अदशव हवद्याथी ड्रॉइंगमध्ये कोरडे ते कोरडेच. हवनोदी देवधर त्यानंा ड्रॉइंगच्या 
तासाला अले म्हणजे म्हणावयाचे “हा, ग ळवणी, शाह प रे त म्ही काय काढता? वळे काढा झालं.” 
 
पण देवधर मास्तराचंा हशकवण्याचा एवढा हातखंडा होता की माधवराव सातवळेकर, बाबूराव पाठक, 
पाटील, वासू आंगळे यासंारखे नामाहंकत हचत्रकार औंधच्या शाळेतून तयार झाले. 
 
औंधचे सववच वातावरण हचत्रमय होते. राजाचा हचत्राचंा, मूतीचा, पोथ्याचंा संग्रह सवव चहद स्थानभर 
नावाजलेला होता. प्रत्यि पहंडतजी सातवळेकर हे तर नामवतं हचत्रकार-वदेमूती औधंात स्थाहयकच होते. 
हशवाय शकंरराव हकलोस्कर (शवंाहक), ध रंधर, बाबूराव पटेल, हळदणकर, हे व ऄनेक आतर नामवतं 
हचत्रकार, हशल्पकार, कलाकार औंधला नेहमीच येत. त्याचं्या सहवासात व त्यानंी केलेल्या कौत काचा 
हवद्याथ्यांच्या मनावर योग्यच पहरणाम होइ. 
 
बरमाप्पा कोट्याळकर हा औंध संस्थानतील कोट्याळ (हवजापूर नजीक) गावाचा क ं भार. एकदा (१९२१) 
राजा कोट्याळला गेला ऄसता त्यानंी केलेल्या काही मूती राजाने बहघतल्या. 
 
राजाच्या समोर या तरुण हचत्रकाराने भरकन ईत्कृष्ट हचते्र काढून दाखहवली. अनंदाने राजाला गहहवरून 
अले व बरमाप्पाला औंधला अणून राजवाड्यातच वीस वर्ष ेठेवला. 
 
बरमाप्पाचे ड्राआंगची रेर्षा म्हणजे जगहवख्यात हमकेल अन जेलो, हपकासो, हटन्त्सयानो याचं्या तोडीची. 
 
अठ-दहा हदवसातं ईत्तमोत्तम हचते्र तयार व्हावयाची. राजाला पसंत पडणारच. मग भालदाराला बोलावनू 
स ताराकडून ताबडतोब फे्रम करण्याचा ह कूम. 
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पेन्टरला या फे्रमला खऱ्या सोन्याचा वखव लावण्याचा अदेश. 
 
अजही बरमाप्पाचं्या हचत्राचंा ईत्तम संग्रह औंधच्या म्य हझयममध्ये अहे. सवांत बरमाप्पाचे गजगौरी व्रत, ही 
दहा हचत्रातं हचहत्रत केलेली गोष्ट ऄप्रहतमच अहे. 
 
माधव सातवळेकर, बाबूराव पाठक, पाटील, वासू आंगळे, वासू खटावकर याचं्या तरुण मनावर या सवव 
वातावरणाचा पहरणाम झालाच. 
 
राजाला सवांनी अपल्याला चागंले म्हणाव,े स संस्कृत म्हणून संबोधाव,े मान द्यावा ऄसे सवांच्याप्रमाणे 
वाटेच. पण अपली शक्ती हकती, धाव हकती व अव केवढा याचे भान नसे. त्याम ळे रामकृष्ट्ण गोपाळ 
भाडंारकर, डॉ. बेलवलकर, डॉ. स खटणकर, न. चच. केळकर याचं्यासारख्या हवद्वानानंी थोडे हरभऱ्याच्या 
डहाळ्यावर चढहवल्यावर राजा चढलाच व भाडंारकर ओहरऄंटल रीसचव आन्न्स्टटू्यटला महाभारताची 
हक्रहटकल अवृत्ती काढण्यास एक लाख रुपयाचंी देणगी जाहीर केली. (१९१९) 
 
अपल्या द ष्ट्काळग्रस्त हचम कल्या संस्थानचे ईत्पन्न हकती ? स काळात सवव सारा अला तर तीन लाख. 
द ष्ट्काळात दीडच लाख. मग येवल्याचे सावकार गंगाराम छहबलदास याचें सहा टके्क व्याजाने कजव 
काढावयाचे व नोकराचंा पगार द्यावयाचा ही नेहमीची पद्धती. मग भाडंारकर प्राच्य हवद्या संशोधन ससं्थेला 
एक लाख केव्हा, कोठून, कसे देणार? 
 
गंगाराम छहबलदास याचंी पेढी येवल्यालाच नाही तर सवव महाराष्ट्रात प्रख्यात. मोठी मोठी ‘धेंडे’ 
त्याचं्याकडून कजव नेत. आतर संस्थाहनकस द्धा. स्वतः गंगाराम ऄत्यतं सालस व स संस्कृत. दरवर्षी 
स गीनंतर त्याचंा म क्काम ४-६ हदवस औधंात होइ. जेवणाची राजाबरोबर व्यवस्था ऄसे. 
 
आतर गप्पा-गोष्टींबरोबर राजा गंगारामला म्हणावयाचा, “ऄहो त मची लक्ष्मी अमचेकडे त म्ही नादंणेस 
ठेवली अहे. अम्ही हतची ईत्तम काळजी घेउ!!!” नहलनीने हे जेव्हा पहहल्यादंा ऐकले तेव्हा हतला हसू 
अवरेचना!! 
 
पण पूवीचे काळी स संस्कृत लोकातं बोलण्याच्या काही ख ब्या ऄसत. गंमत ऄसे. 
 
राजाचा हा सतत कजवबाजारीपणा १९४४ सालीच रामाप्पा हबदरी यानंी संस्थान पूणवपणे कजवम क्त करून 
संपहवला. राजाचे हातून व अप्पाचे हातून हे कधीच शक्य झाले नसते. 
 
संस्थान कजवम क्त झाले तेव्हा राजाने जगदंबलेा मोठ्या भाहवकतेने ‘भोगी’ केली. 
 
पण कौत क होते अहे, नाव होते अहे म्हणून राजाला भ रळ पडावयाचीच. कोणतीही गोष्ट चागंली अहे, 
मानवाचे त्यात कल्याण अहे, त्यात स ंदरता अहे, त्यातून सपंत्ती हनर्ममती अहे, चतै्यनाचा, शक्तीचा 
अहवष्ट्कार अहे ऄसे वाटले की भारून जाउन मदतीला, दानाला भवानरावाचा हात कधीच अखडला 
नाही. नेहमी म्हणावयाचा.... “जगदंबेच्या परडीत भरपूर अहे. होतेही” (अहेही !!) 
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झाले एक लाखाची महाभारत “प्रहतहनधी” अवृत्तीला देणगी जाहीर झाली. पण ती हचत्रासहहत होणार 
होती. पैसा लागणार. मग राजा म्हणाला, मी हचत्र काढून देतो. काही काढलीही. प ढील साठ हचत्राकंरता 
नामवतं हचत्रकार पूरम यानंा औंधला अणून बारा वर्ष ेठेहवले. (१९२६-१९३७) मग काय हचत्रपे्रमी माधव, 
बाब,ू केशव, वासू (दोन) या सवांचा घोळका त्याचं्या पाठीमागे ऄसावयाचाच. 
 
हो खरेच! केशव देशपाडें याचं्याबद्दल हजतके सागंाव ेहततके थोडेच अहे. एक ऄगदी गरीब, जवळ जवळ 
ऄनाथ क ट ंबातून कनाटकातून राजाचे परमस्नेही न्यायमूती बाजीराव ग त्तीकर यानंी वयाच्या बाराव्या वर्षी 
त्याला औंधला अणले. हचत्र काढतो. याला त म्ही हशकवा. मराठी येत नाही, संभाळून घ्या, ऄसे साहंगतले 
व ते हनघून गेले ह बळीला. 
 
ऄप्पा, पोपट, पंहडत, बाबू यानंी एक नवीन पाखरू हचडवावयाला व खेळायला हमळाले!! केशव सोहशक 
पण या चौकडीच्या हल्ल्याला तोंड देणे त्याला कठीण झाले व एक हदवस रागाने घरी जायला हनघाला. 
 
राजा रागावले या भीतीने मग त्याला सवांनी अपल्यात घेतले व प ढे सववच कायवक्रमातं केशवहशवाय 
चालेनासे झाले. 
 
केशव ईत्तम कोरीव काम मारबल, हन्स्तदंत, पोळे व मौल्यवान जडजवाहहरावर करी. राजवाड्याच्या 
मागील बाजूस एका भल्या मोठ्या दालनात पाडंोबा व महादबा पाथरवट यानंी भल्या मोठ्या संगमरवरी 
दगडाचं्या ऄनेक मूती राजाच्या अदेशाने तयार केल्या होत्या. ईत्तम मारबल आटलीमधून यावयाचा. 
रहहमतपूर स्टेशनवरून बलैगाडीतून तो अणावयाचा, मग अप्पा, पहंडत, पोपट, बाबू हे सवव धूड कसे 
खाली ईतरहवतात हे पाहण्यात शाळेला जाण्याचे हवसरून पाटणकर मास्तराचं्या छडीखाली सापडावयाचे 
हा नेहमीचाच कायवक्रम. 
 
अता केशवही त्यात सामील झाला. पाडंोबा पाथरवट म्हणजे खरे तर आमारतीच्या दगडाला टाकी 
मारणारे, दगड घडहवणारे, पण राजाने त्यानंा स्वतः हळूहळू तयार केले व सरतेशवेटी पाडंोबा व त्याचें 
हचरंजीव महादबा साध्या फोटोवरून स द्धा ह बेहूब सादृश दगडातून ठाक् ठाक्, ठाक् हा सकाळी हनयमाने 
सातपासून ते संध्याकाळी सहापयंत घडहवण्याचा अवाज करीत. ४-६ महहन्यातं हनमाण करीत. लक्ष्मणराव 
हकलोस्कर, राजाच्या मातोरॅीपासून ते पंचम जाजव बादशहाचे प त्र हप्रन्स ऑफ वले्स ते शकंर पाववती, ते सवव 
ऊतू ते आटाहलयन व ग्रीक नामाहंकत प तळ्याचें ह बेह ब नक्कलापयंत त्यानंी ईत्कृष्ट काम करून सवांना 
चहकतच केले. प ढे प ढे तर महादबा पाचू, नीळ, माहणक, ऑपल, एमहॅथस्ट, ऄशा कठीण जवाहहरावरही 
कोरीव काम करू लागले. त्याचं्याच हाताखाली केशव तयार झाला. पण मूती व कोरीव काम याबरोबर 
केशव रॉयल टॉय फॅक्टरीचा म ख्य कामगार होता. फे्रटवकव , निी काढणे, ईत्तम साधें घासणे ही सवव कामे 
त्याचं्यावरच सोपवायची. 
 
त्यातून मॉडेल हवमान करण्याचा केशवला मोठा नाद. साध्या हचपाडाचे चकवा हलक्या बाबंूचे तो हवमानाचे 
मधले भाग करी (बॉडी) त्याला मधोमध छानदार अरपार भोक पाडी. त्यातून ज न्या सायकल टू्यबचे 
कापून काढलेले फूट दीड फूट लाबंीच्या दोन, चार, सहा, अठ, पाव आंच जाडीच्या पट्ट्ट्या ओवी. प ढील 
बाजूला रॉकेलच्या पत्र्याचा पंखा (प्रॉपेलर) बसवी. या लाबं रबरी पट्ट्ट्यानंा मग हा पंखा हवरुद्ध हदशनेे 
हफरवनू पीळ घाली. खूप खूप पीळ बसला की पंखा सोडावयाचा की पीळ सपेंपयंत पखंा एक ते चार हमहनटे 



 अनुक्रमणिका 

जोराने हफरे. मग या म ख्य भागाला (बॉडी) चकवा ्यसेूलॉजला) हटश्यू कागदाचे त कडे ऄगदी हलक्या 
बाबंूंचे पातळ फाकीच्या जरूर त्या अकाराच्या साच्यात ताणात साध्या चडकाने हचकटवी. रबराचेंच लूप 
करूनही पखें (व इंग्स) म ख्य भागाला जोडी. 
 
केशव हे आतके ईत्तम रीतीने करी ते लक्ष्मणराव हकलोस्कर, शतंन राव हकलोस्कर, अत्मारामपतं ओगले 
ऄशी हनष्ट्णात आंहजहनयर मंडळीही केशवचे अरृयवय क्त कौत क करीत. 
 
राजा तर, “बाबा, केशवचे नवीन हवमान बघायला चला” म्हटले की हौशीने अपली ताबंड्या रेशमी 
कापडाची घडीची टोपी (औधंातच हशवलेली) घालून येइ. 
 
केशवने लहान-मोठी ऄशी १० वर्षांत १०० तरी हवमाने केली ऄसावीत. काही जहमनीवरून सरपटत वगे 
घेउन ईडत तर काही हातातूनच ईडवावयाची. 
 
एकदा तर केशवने माणूस ईडेल एवढे ग्लायडर केले!! पंखे करावयास कापड पाहहजे. कोण देणार? 
कोणाला हवचाराव?े लोक वडे्यातच काढतील. हौशी म लाचं्या प ढे प्रश्न पडला. हहरम सली होउ लागली. 
आतक्यात बाबूहमया पटवकेरी नवा नउवारी फेटा घालून अला व पाच हमहनटातं नव्या फेट्याचे त कडे 
कापून ग्यालडरचे पखें बनू लागले. 
 
हे ऄवजड ऄशास्त्रीय, ग्लायडर ईडवणार कोण? कसे ईडवावयाचे, कोणाला माहीत? हवचारात सवव 
मंडळी पडली. पोपट, पंहडत बाबू अपापले हवचार सागंत होते. आतक्यात केशव म्हणाला, मीच पहहली ईडी 
मारणार. (१९२६) 
 
झाले, माळावर जाउन वाऱ्याला सामोरे जाउन (ऄप व इडं) केशव जोराने पळू लागला. प ढे एक छोटासा 
कडा (२५ फूट) होता. त्याला वाटले हे हवमान त्याच्यावरून ईडी मारल्यास ऄलग खाली येइल. हवमान 
खाली तर अलेच पण केशव अठ हदवस ग डघे फ टले म्हणून ऄंथरुणात पडून राहहला! मग १९३० पयंत 
ऄसल्या ग्लायडरचे प्रयोग स्थहगत झाले. 
 
केशव हचत्रकला, मरू्मतकला, हवमाने, ग्यालडर याचं्या बरोबर खारोट्या पाळणे, त्यानंा नाना प्रकारचे खेळ 
हशकहवणे, तसेच पाढंरे लाल डोळ्याचें ईंदीर, ससे, म ंगूस, पोपट, मनैा ही सवव अपल्या खोलीत 
अळीपाळीने व केव्हा केव्हा एकदमही ठेवी. केशवला कागदाच्या क ट्ट्ट्यापासून (पेपर मशॅ)े वगेळ्या देव-
देवताचें, रािस-भतू-हपशाचे्च म खवटे बनहवण्याचा नाद. औंधात त्या वळेी ऄनेक भक्त, भाहवकपणाने 
देवळात जाउन पूजा-ऄचा करावयाचे. ऄशा वळेी, हन मान, हवष्ट्ण,ू शकंर याचें बेमालूम दशवन केशवने 
भक्तानंा करहवले होते. 
 
हन मानाने तर औधंमध्ये काही काळ ऄगदी कहर केला होता. माधवदास शेटजींपासून अत्मारामपतं 
ओगल्यापंयंत सगळ्यानंा शवेटपयंत ह्यामागे केशव अहे हे कळत नसे. हे सवव सागंण्याचे कारण ऄशाकरता 
की या काळी (१९२२-१९३३) औंधचे वातावरणच ऄसे होते की हरह न्नर कला, व्यवसाय, फोफाव ूशकत 
होते. राजा पे्रमाने त्याचे कौत क करी व सहभागी होइ. 
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राजाने रामायणाची (वाल्मीकी) ६० ईत्तम हचते्र १९१० ते १२ पयंत काढली होती. लॉडव हसडनहॅमपासून 
रामकृष्ट्ण गोपाळ भाडंारकर, प्रोफेसर रॉहलन्सन, प्रोफेसर सेल्बी, जज्ज चककेड या सवांनी अग्रह केल्यावर 
या हचत्राचें एक ईत्तम प स्तक छापले गेले. 
 
वाल्मीकी रामायणातील एक श्लोक हचत्राखाली व त्याचे थोडक्यात भार्षातंर ऄसे हे ऄप्रहतम प स्तक पूणव 
रंगीत साठ हचत्रासंहहत चहदी, बंगाली, ताहमळ, तेलग,ू मल्याळम्, ग जराथी, मराठी, आंग्रजी या भार्षातूंन 
प्रहसद्ध झाले व सववच्या सवव भार्षातंील ही प स्तके १९३० पयंत द र्ममळ झाली. 
 
प न्हा रामायण छापाव ेया कल्पनेने राजाला झपाटले. औंधातच ते छापले जाउन १० रु. चकमतीला सवव 
थरातंील अबालवृद्धानंा ते ईपलब्ध व्हाव ेऄसे वाटू लागले. 
 
झाले, लागलीच रामभाउ हचताऱ्यानंा बाळा महाराज पहंडताचं्याबरोबर म ंबइ, मद्रास, कलकत्त्याला पाठवनू 
कोठे कसे काम चालले अहे याची माहहती हमळहवली. 
 
लगेच कॅमेरा, स्टॅण्ड, सवव प्रोसेचसगची साधने, एक छोटा पे्रस सवव सामान अणहवले. 
 
ईत्तम ब्लॉक करण्याकरता बंगाली तज्ञ, चौधरी औंधला राजवाड्यात सहा वर्ष े ठेवनू घेतले. त्याचं्या 
हाताखाली रामभाउ हचतारी, महादेव ग रव, शहाणे मास्तर ऄसे ऄनेक औधंीय हशकवनू तयार केले. 
महादेव ग रव तर ईत्तम ब्लॉक करू लागला. रामायण महाभारतातील ईत्तमोत्तम, स्वतः काढलेली हचते्र, 
बरमाप्पाचंी सवव हचते्र, भवानी सहस्त्रनामातील जगदंबेची ऄनेक हचते्र याचें भराभर ब्लॉक झाले व औधं स्टेट 
पे्रसमध्ये रॅी. काकडे मास्तर याचें हनदशवनाखाली प स्तके छापून तयारही झाली. 
 
लहान म लापंकैी बाबू पाठक, अबासाहेब (राजाचा चवथा म लगा) ब्लॉक मेचकगमध्ये हनष्ट्णात झाले. प ढे 
(१९५१) अबासाहेबानंी राजाच्या हनधनानंतर हे सवव कायवक्रम प ण्याला स्थायी करण्याचा ऄयशस्वी प्रयत्न 
केला. 
 
नाटकाचा तर राजाला फारच शौक. म लाचं्या करता १९२२ साली ‘चल रे भोपळ्या टराव टराव’ हे नाटक 
स्वतः हलहहले. कागद-क ट्ट्ट्याचे चसह, वाघ, ऄस्वल, कोल्ह्याचे म खवटे गोचवदजी चचताऱ्यानंी ईत्तम 
बनहवले. झाले! भार्षणे पाठ होउ लागली. नाटकाच्या तालमी घेण्याचे काम देवधर मास्तर व गोचवदजी 
हचतारी करू लागले. रंगीत तालमीला राजा हजर. अप्पा चसह, राजाचा प तण्या अण्णासाहेब ऄस्वल, 
पोपट (पाठक) वाघ व ह शार लक्ष्मण (पाठक) कोल्हा, राजाची नात (गीत ताइ काळे याचंी म लगी) बबूताइ 
म्हातारी, अक्का हतची म लगी व अप्पू हैबत देशपाडें (नेवरेकर) क त्रा. नाटक फारच वठले व हकती तरी 
वळेा ते प न्हा प न्हा कराव ेलागले. 
 
गाणे, हचत्रकला, नाटक, याबरोबर पाठातंर हव ेम्हणून द पारी जेवणाच्या वळेी एका मोठ्या काळ्या बोडावर 
सवाना हदसेल ऄशा ठळक ऄिरातं एक श्लोक हलहावयाचा. इशोपहनर्षद, महहम्न, रघ वशं वगैरे. सवांनी 
(राजा अहण राणी सोडून) तो श्लोक पहहला भात झाल्यावर एकानंतर द सऱ्याने, नंतर हतसऱ्याने ऄसे सवव 
पंगतीने २५-३० वळेा मोठ्यादंा म्हणावयाचा. रोज २५-३० वळेा ऐकल्यानंतर एक श्लोक ४-६ हदवसातं 
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सगळ्यानंा पाठ होइ. मग द सरा श्लोक ऄसे सहज घास घेता घेता सवांचे पाठातंर रोज होत होते. अचारी-
पाणकेस द्धा श्लोक म्हणून लागले. 
 
राजा श्लोकाचें ऄथव पहहल्या हदवशीच सागें. कोणाला शकंा अली तर त्याचे हनरसनही करी. महाभारत, 
रामायण, हशवाजी वगैरेच्या गोष्टीही जेवताना राजा मोठ्या रंगात येउन सागें. सवांत जे मूल लहान ऄसेल 
त्याने, बाबा गोष्ट, म्हणाले की गोष्ट स रू. सहज ऄशा रीतीने राजाने अपली अय ष्ट्याकडे पाहण्याची दृष्टी 
म लाचं्या व आतराचं्या मनात रुजहवली. हकती गंमतीने हा भोजनाचा दीड तासाचा वळे जाइ. बरोबर घंटेच्या 
१०-३० च्या टोल्याला राजा न च कता भोजनगृहात येइ, सवांनी त्याच्या अधी अलेच पाहहजे ही सक्ती. 
बाराच्या अत सवव कायवक्रम संपे. राजाची ही देणगी, खरोखरी ऄनेकानंा ऄहवस्मरणीय होउन अय ष्ट्याच्या 
खडतर प्रवासात ती हकती मौल्यवान ठरली ते ज्याचे त्यालाच माहीत. 
 
ऄशा गोष्टी सागंत सागंत, नाटके रंगवीत, राजाने अपल्या म लाम लींना, नातीला कीतवने करण्यास 
हशकहवले. स्वतः कीतवन हशकहवण्याचा क्लास काढलाच होता. या क्लासात ससं्थानचे व बाहेरचे ऄनेक 
हवद्याथी हशकावयास येत. बाहेरील हवद्याथ्यांना जरूर ऄसेल तर रोज पंक्तीला राजवाड्यात दोन वळे 
भोजनही हमळे. 
 
राजाच्या दरवर्षीच्या दोन कीतवनाबंरोबर लखोब वा, हहरदास, नारायणब वा, अटपाडीकर, मातंडब वा याचंी 
दरवर्षी नवरात्र, रामजन्म, चैत्रीची हमळून वीसपचंवीस कीतवने या हवद्याथ्यांना ऐकायला हमळत. 
 
लखोब वा (ईंचे ठाणकर) ऄत्यंत ईत्तम, रसाळ भहक्तरसप्रधान स रॅाव्य कीतवन करीत. नारायणब वा 
अटपाडीकर, हास्य-हवनोदात पटाइत होते. त्यांचे कटाव प्रहसद्ध ऄसत. रॅोत्याचं्या ईजव्या राकेंला 
करुणप्रधान वक्तव्य व गाण्याने रडावयास लावावयाचे व त्याच वळेी डाव्या रागेंतील मंडळींना हसवायचे 
ऄसे प्रकार ते कीतवनात करीत. 
 
मातंडब वा दाभाडे हे ईत्तम पट्टीचे गायक होते. कीतवन क्लासच्या हवद्याथी-हवद्यार्मथनींच्या कीतवनाचा 
कायवक्रम एक महहना अर्षाढात होत ऄसे. राजा स्वतः वही घेउन माकव  माडंण्यास कीतवनाला बसे. शोक, 
वीर, हास्य, करुण, शृगंार, बीभत्स रस कसे कीतवनकाराने रंगहवले, त्याचे हावभाव, गाणे, ताल, हवद्वत्ता 
यानंा तो माकव  देइ. या परीिेचे द सरे परीिक रामोऄण्णा हकलोस्कर व गोलवडीकर मास्तर. कधीकधी 
पंहडत सातवळेकरही माकव  देण्यास बसत. राजघराण्यापैकी नात अक्का ईत्तम कीतवन रंगवी. वासंती, वर्षा, 
स ंदर ह्याचें गाणे, हावभाव, ईत्तम ऄसत. धाकट्या तात्याने (वय १०) तर तानाजी माल सरेचे कीतवन आतके 
ईत्तम केले की, ऄनेकानंी राजाला चोरून डोळे प सताना पाहहले. प्रसंग होता शलेारमामा व तानाजीच्या 
रणागंणात स्वराज्याकरता देहत्याग. 
 
राजा मोठा भावनाप्रधान. पण संयम व हशस्त ऄत्यंत कठोर ऄसल्याने वर वर लोकानंा तो नेहमी शातं वाटे. 
पहहला हातातोंडाशी अलेला म लगा वयाच्या हतसाव्या वर्षीच वारल्यावर राजाच्या डोळ्यातं ऄरॅू अलेले 
कोणी पाहहले नाही, पण सहा महहनेपयंत पूणव मौनात होता. पण ज्या वळेी ऄधूनमधून जोरदार स्मृती येइल 
त्या वळेीचे त्याचे “हे राम” हे ईद गार अप्पाच्या मनात चरचर करीत. 
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राजा भावनाप्रधान व ऄत्यंत पे्रमळ, पण लोकातं अदरय क्त भीतीच त्याची वाटे. तो भाबडा म ळीच नव्हता. 
राजाच्या मनात भक्ती भरपूर होती पण ऄधंरॅदे्धचा मागमूस नव्हता. पूजा-ऄचा, अरती, नैवदे्य, ईत्सव 
मोठ्या रॅदे्धने करावयाचा, शकंराचायांच्या देवीच्या मानसपूजेचे श्लोक मोठ्यादंा म्हणताना ऄगदी 
गहहवरून येइ व अप्पाला तर राजाचा अवाज भक्तीम ळे जरा घोगरा झालेले ऐकून रडूच कोसळे. 
 
पण संस्थानात धमाचे नावाखाली भोंदूपणा, हपळवणूक करणारे संन्यासी, संत, महंत यानंा त्याने कधीच 
थारा हदला नाही. मंत्र-ताहंत्रकापासून दूर राहहला. राजाची द सरी पत्नी, अप्पाची अइ, हशडीच्या 
साइबाबाचे तीथव घेण्यास हनघाली व प ढे हतची साइबाबाचं्यावर मोठी भक्ती बसून हतने अप्पाला त्याचंा गंडा 
बाधंला हे राजाला म ळीच पसंत पडले नाही. या पत्नीच्या अग्रहास्तव राजा अप्पा दोन वर्षांचा ऄसताना 
त्याला घेउन हशडीला गेला पण जेवणाच्या वळेी भरपक्तींत ज्या वळेी बाबाचं्या पायाचे तीथव सवांना 
वाटण्यास शागीदव अले त्या वळेी त्याने हात प ढे केलाच नाही. साइबाबा अपल्या असनावरूनच ओरडले, 
‘वो नही लेंगा, ईनको जरूरत नहीं हय. ईनको छोड देओ.’ मात्र हवद्वान सतंाचंा तो सन्मान करी. 
क तवकोटी शकंराचायांची ऄनेक प्रवचने औंधात झाली. मात्र राजाने पाद्यपूजा, वगैरे केले नाही. 
पाचलेगावकर महाराज २०-२२ वर्षाचे ऄसताना साप, नाग घेउन औंधला अले ऄसताना राजाने त्यानंा 
सन्मानाने देवळात बोलावनू त्याचें प्रवचन करहवले. मात्र भतेूखेते मंत्र-तंत्र या भानगडीत काही लोक पडले 
तेव्हा राजा रागावला. एकदा तर तो ऄसताना पाचलेगावकर महाराजाचं्या समोर हचदाबंरब वा पखवाजी 
याचं्या ऄंगात अले व त्यानंी म ली-बाइंना हशव्या व मारहाण भर सभेत स रू केली. तेव्हा राजाने ताडकन 
ईठून अपला लाकडी सोटा जोराने त्याचं्या डोक्यात मारला. 
 
झाले, ब वाचं्या ऄंगातील भतू गेले व ते श द्धीवर अले. पाचलेगावकर महाराजही म्हणाले, “महाराज बरोबर 
केलेत.” 
 
वाइचे नारायणशास्त्री मराठे व त्या वळेेचे तरुण बाणेदार तकव तीथव लक्ष्मणशास्त्री जोशी औंधला वारंवार येत व 
व्याख्याने देत. एकदा तर प्रथमच नारायणशास्त्र्याचं्या अग्रहास्तव अपले एक कीतवन, ‘ऄहंकार’ हे वाइला 
केले, पण ते बसूनच केले, कारण औंधचे बाहेर व वहडलाचंी समाधी अहण यमाइचे देवळाहशवाय आतर कोठे 
कीतवनाला ईभे न राहण्याचा त्याचंा कटाि होता. 
 
राजाची रॅद्धास्थाने तीन. एक जगदंबा, महहर्षास र-मर्मदनी-मूळ पीठची देवी. द सरे छत्रपती रॅीहशवाजी 
महाराज व हतसरे म्हणजे वडील रॅीहनवासराव महाराज. या हतघाहंशवाय खाली वाकून राजाने कोणाला 
प्रणाम केला नाही की कोणाची ग रुपूजा केली नाही. 
 
येमाइ, जगदंबा, महहर्षास रमर्मदनी तर राजाचे क लदैवतच. पंत घराण्याचे अद्य प रुर्ष त्रयंबकपतं क लकणी 
(हकन्हइ, जाबं, हहवरे गावाचे) याचं्या भक्तीला वश होउन म्हणे औधंची ऄंबाबाइ हकन्हइला स्थानापन्न 
झाली. 
 
मोठी रम्य व रोमाचंकारी दंतकथा अहे ती, पण पंत घराण्यात या कथेवर सत्य-कथा, ऄशीच रॅद्धा अहे. 
म्हणे त्र्यबंकपंताचें हचरंजीव परश राम चत्रबक याचं्या जन्माच्या वळेी प्रत्यि जगदंबेने त्यांच्या कोल्हापूरमध्ये 
राहणाऱ्या बहहणीचे रूप घेउन बाळंतपणात मदत केली होती. याचे मोठे रसभहरत कीतवनही राजा करीत 
ऄसे. दंतकथा चकवा सत्यकथा काहीही ऄसो पण म लाचें मनावर संस्कार तर चागंलेच ऄशा कथाचें होणार. 
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क्रोध, दे्वर्ष, मत्सर, मारामारी, हपळवणूक, खून, दरवडे याच्या गोष्टीही संस्कार हनमाण करतातच. त्याचं्या 
ऐवजी अदशव (हीरो) प ढे ठेवावयाचाच तर चागंला, भक्त, कल्याण, पे्रम करणारा, अनंद देणारा 
काल्पहनक का होइना, का न ठेवावा? त्यातून ऄधंरॅद्धा, मनातील भीती, लाचारी, परतंत्रता वाढली जाणार 
नाही ऄशी दंत चकवा सत्य कथा ऄसली पाहहजे. म ला-म लींना कथा-गोष्टी, हव्यातच. पण त्या अनंद, शौयव 
हनमाण करणाऱ्या, सेवाधमव, सहकार, स्वातंत्र्य, हशकहवणाऱ्याच ऄसाव्यात. 
 
स्वधमाने चालावयाचे पण थोताडं करावयाचे नाही ऄशी राजाची प्रवृत्ती. स्वतः पहाटे तीन वाजता ईठून 
दीड तास स्नानानंतर नमस्कार घाली. नंतर भवानी सहस्त्रनाम, हशवकवच म्हणनू बरोबर सहा वाजता 
कधीही न च कता मूळपीठाला जाइ. प ढे प ढे, म्हणजे साठ वर्षांनंतर मोटारने वरपयंत जाइ. 
 
हशवाय ईत्सव म्हणजे गणपती, राम, नवरात्र, चैत्री, हशवाजी महाराजाचंा जन्मोत्सव व ऄनंत चत दवशी 
(रॅीहनवासराव महाराजाचंी प ण्यहतथी) हे मोठ्या ईत्साहाने साजरे करी. 
 
संस्थानातील सवव म सलमान जमातीचा तो काझीही होता. ख तबा, स्वतः घेत ऄसे. महशदीत नमाज 
पढण्यास जो जाणार नाही त्याला दंड करी. डोल्याच्या हमरवण कीत ससं्थानचे हत्ती, घोडे ऄसत. ७-८ वर्ष े
वयाचा होइपयंत अप्पाला तर तो डोल्याप ढे वाघाचे सोंग देउन नाचण्याला पाठवी. पंहडत सातवळेकर, 
अयवसमाहजस्ट. वदेमूती, चहदू धमाचे कट्टर ऄहभमानी. राष्ट्रसेवासंघ, चहदू महासभा याचें प रस्कते, पण 
खादीधारी व गाधंीचे स्नेही. त्याचें प रुर्षाथव माहसक वैहदक धमांचा प रस्कार करणारे तर शंकरभाउ 
हकलोस्कर (शवंाहक) याचंी हकलोस्कर, स्त्री, मनोहर ही ऄगदी क्राहंतकारी माहसके. दोनीही औधं 
संस्थानातच हनपजली व वाढली. 
 
सत्याचा शोध हवा, मनावी मनावर झापड नसावी, सरळ, म क्त वादहववाद होउन समाजकल्याणाला 
व्यक्तीच्या ईन्नतीला योग्य ऄसे हशिण व संस्कार व्हावते, म्हणून राजाने कोणतीही बंधने चकवा हनयंत्रण 
ऄशा हलखाणावर चकवा व्याख्यानावर घातले नाही. ईलट रॅीहनवासराव महाराजाचं्या ईत्सवात दोन-तीन 
वगेवगेळ्या हवचार प्रवृत्तीच्या लोकानंा बोलावनू त्याचंी व्याख्याने तो म द्दाम करी. हशवाजी महाराजाचें 
स्त हतपाठक बाबासाहेब देशपाडं्याचं्या बरोबर स्पष्टोक्तीत प्रहसद्ध प्रो. न. र. फाटक याचेंही व्याख्यान ऄसे. 
 
प्रोफेसर घ ंहडराजशास्त्री हवनोदाचें बरोबर वैमाहनक कबाली चकवा क्राहंतकारी “भहूमगत” रत्नाप्पा क ं भारही 
ऄसत. (१९४४) 
 
जीवनाची हवहवधता, वैहचत्र्य व वरवर परस्पर हवरोधी वाटणारी पण म ळात साकल्याने पाहणाराला ऄन भतू 
होउ शकणारी रम्यता व पूरकता ह्यातून पूणवत्वाचा अनंद होतो हे सवव स्वतः समजून द सऱ्याला 
समजहवण्याची राजाची धडपड. एकांगी होउ नका, बह रूपी, बह रॅ त, पराक्रमी व्हा, त्यातच खरी भक्ती, 
धमव, पूजा अहे ऄसे तो समजण्याचा व समजावण्याचा प्रयत्न करी. 
 
हशवाजी महाराज न सते अदशव प रुर्षच नाही तर साबंहशवाचे खरे ऄवतार होते ऄसे तो मानी. खरा 
मानवधमव, हशवाजी महाराजानंी प्रस्ताहपत करून महाराष्ट्राला स ससं्कृत, बनहवण्याची धडपड स्वराज्य 
प्रस्थाहपत करून केली व वगेवगेळ्या प्रकृतीच्या प्रवृतीच्या शूर, स्वाथवत्यागी, हनष्ट्णात व्यक्तींना चेतना देउन 
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एका स्वराज्याच्या कायाला ज ंपणे ही हशवरायाचीच हशकवण अजच्या काळी पूणव ईपयोगी अहे ऄसे तो 
समजे. 
 
सातारचे छत्रपती चार वर्ष ेवयाचे पण कोठेही गाठ-भेट झाली काही प्रसंगाचे हनहमत्ताने तर ऄदबीने खाली 
वाकून महाराष्ट्रीय म जरा त्यानंा करी व म्हणे “महाराज अम्ही अपले प्रहतहनधी अपलेच ऄन्न खातो अहो.” 
 
कोल्हापूरचे छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज व या औधंच्या प्रहतहनधीचे सूत ब्राह्मण-मराठा वादावरून 
हबघडले. छत्रपती शाहू महाराजाचेंच राजग रू पंहडत महाराज. त्याचं्या घरी म ंजीला छत्रपतींना हनमंत्रण व 
औंधचा राजा तर त्याचंा मामाच. तोही येणारच. मग छत्रपतींचा हनरोप अला, बाळा महाराजाचंा की, तो 
रंगारी येउन गेल्यावर मी येइन!!! 
 
पण शाहू महाराज काही समारंभात भेटले तर भवानराव ऄगदी लवनू तीन वळेा म जरा करायला च कला 
नाही. लहान अप्पाला (१९२१) हे कसेसेच वाटे. ही सरंजाम पद्धती अज हटकणार अहे की काय ऄसे 
त्याच्या मनात वारंवार येइ. मराठा हतत का मेळवावा, हे छत्रपती हशवरायाचें स्वप्न छोट्या औधंात साकार 
कराव,े चहदू, म सलमान, ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर, मराठा, हहरजन, वाणी, रामोशी, मागं या सवांनी अपापला 
स्वधमव, म्हणजे समाजासंबधंीचे अपले जे कायव ते ईत्तम रीतीने ते करू शकतील, सेवाब द्धीने समाजाची 
स धारणा व स न्स्थतीला हातभार सहकायाने लावतील ऄशी हशकवण राजाला द्यावयाची होती. हशिकातं 
हहरजन, म सलमान ऄसेल तर तो त्यानंा ब्राह्मणच समजे. का की तो त्याचंा स्वधमव झाला. ऄस्पृश्यता 
राजाने मानलीच नाही. वाड्यात ख द्द राणीच्या स्वयंपाकघरात काम करणारी स्त्री हहरजन होती. (१९३३-
३४) 
 
जगदंबा, छत्रपती हशवाजी महाराज व रॅीहनवासराव या तीन रॅद्धास्थानाचंा पगडा राजाच्या मनावर कायम 
बसला होता. त्याच्या म ला-म लींवर, नातू-नातीवर हा संस्कार होणे अवश्यक अहे ऄसे त्याला वाटे. 
म्हणून नवरात्रातील ईपास, अरत्या, रामजन्म, गणपती ईत्सव, हशवाजी महाराजाचंा ईत्सव या सवांत 
सवव क ट ंबाने पूणव सामील झालेच पाहहजे ऄसा त्याचा दंडक ऄसे. 
 
पराक्रम केला पाहहजे, यत्न तो देव मानावा, पण सरते शवेटी जगदंबाच सवव करते, मी काही नाही, ही पूणव 
भक्तीची भावना राजाने अपल्या अचरणाने क ट ंहबयाचं्या प ढे व अपल्या सवव प्रजाजनापं ढे ठेवली होती. 
 
ऄथात या भावनेत थोताडं, ऄधवसत्य, ऄधंरॅद्धा ऄसू शकते स्वतःची फसवणूक (सेल्फ डेल्यूजन) ही ऄसे 
अप्पाला ऄधूनमधून वाटे. स्वतः पूजा, अरती, केली नाहीच, पण वहडलाचंी अञा म्हणून ‘सािी’ म्हणनू 
हजर राहण्यासही च कला नाही. ही अप्पाची वृत्ती राजा समजू शकत होता. 
 
अप्पा मूळपीठाला जाइ, नमस्कार कधी च कहवले नाहीत. (१९२८ नंतर) ईपासही करी, पण 
ब्राह्मणभोजन, पूजा, अरती, देवाला भीक मागणे, देवाला भीड घालणे हे सवव ऄधंरॅदे्धचेच लिण अहे ऄसे 
तो मानी. 
 
राजा त्याला अपल्या मागाने जाउ देइ. त्याने अप्पाने हे सवव केलेच पाहहजे ऄसा अग्रहही धरला नाही. 
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राज्याच्या या व्यहक्त-प्रकृतीमध्ये अप्पा व त्याचे सवव सापत्नभाउ (पाच) व बहहणी (सहा) जखडून गेले 
होते. अप्पा त्यातून हनसटण्याचा ऄधाम धा प्रयत्न करी. पण वहडलांची सेवा करण्याची, त्यानंा स ख 
देण्याची, हवरॅातंी देण्याची भावना आतकी जबरदस्त होती की या राजाच्या व्यहक्तमत्त्वाच्या जखड्यातून 
पूणवपणे अप्पा स टू शकला नाहीच. लग्नानंतर (१९४२) त्याच्या पत्नीला तर हतच्या स्वतंत्र बाण्याला 
ऄन सरून अप्पाचे पूणवपणे भावना-स रहिततेकरता वहडलाचं्यावर ऄवलंबनू राहणे ऄगदी पोरकट वाटले 
यात नवल नाही. या ऄसल्या भावना-प्रधान वातावरणात हतला साहहजकच ग दमरल्यासारखे झाले. 
 
नहलनीचे वडील रॅी. नटेश अप्पाजी द्रहवड म्हणजे स्त्री-स्वातंत्र्याचे अद्य प रस्कते. १९१० साली एका 
बालहवधवशेी लग्न करून समाजक्रातंीचे चशग त्यानंी फ ं कले. अपल्या पत्नीला लग्नानंतर हशकवनू 
स्वावलंबी बनहवले. रॅीमती मथूताइ द्रहवड या सरतेशवेटी ऄमरावतीच्या स्त्री-हशिण संस्थेच्या 
म ख्याध्याहपका झाल्या. 
 
रॅी. नटेश अप्पाजी द्रहवड हे नामदार गोखल्याचं्या बरोबर प ण्याच्या सव्हंट स ऑफ आंहडया सोसायटीचे 
अद्य ससं्थापक (१९०७). या ऄशा घरच्या संस्कारातून वाढलेली नहलनी औंधच्या सरंजामशाही, एका 
व्यक्तीच्या मजीप्रमाणे सवव चके्र हफरणाऱ्या या छोट्याशा संस्थानात अपला स्वधमव व व्यहक्तमत्त्व, हटकवनू 
संसार करण्याची खटपट तर करून राहहली व त्यात यशस्वीही झाली. पण ती गोष्ट वगेळी अहे. अप्पा 
१९३३ (ऑगस्ट)ला ऑक्सफडव व बार-एट-लॉ करण्याकरता हवलायतला गेला अहण राजा १९३४ साली 
भयंकर अजारी पडला. राजाच्या अजारपणाची तार ऑक्सफडवला अली. त्या वळेी अप्पाची मनःन्स्थती 
काय झाली ऄसेल त्याचे वणवन ऄशक्य अहे. सवव भावना-ब द्धी वहडलातं कें हद्रत झालेली. अप्पाचे 
व्यहक्तमत्त्व म्हणजे बव्हंशी वहडलानंी ससं्कार केलेले. तेच वडील वारले तर ह्या व्यहक्तमत्त्वाचे 
(अयडेंहटटीचे) काय होणार? अप्पाला ऄन्स्तत्त्व काय? 
 
मग तारावंर तारा ठोकून बरे झाल्यावर हवलायतची सफर हवरॅातंीकरता घेण्याचे वहडलाकंडून कबलू 
करवनू घेतले व मग अप्पाला जरा शातं वाटले. ऑक्सफडवच्या तीन वर्षांत अप्पावर नवीन नवीन ससं्कार 
झाले. साम्यवाद, वणव व वगव संघर्षव, य रोपमधील नात्झी व फॅहसस्ट लोकाचं्या अडदाडंपणे सत्ता कब्जा 
करण्याच्या कारवाया व त्यातून भयानक य द्ध हनमाण होणार की हनहरृतता या सवांम ळे नवीन एक मोठे भव्य 
हिहतज त्याच्या प ढे हदसू लागले. औंध, ऄंबाबाइ, ईत्सव, बाबा हे सवव वगेळ्या दृहष्टकोणातून वगेळ्याच 
रूपाने प ढे येउ लागली. 
 
१९३५ साली जेव्हा राजा हवलायतेला अपले भाचे बाळा महाराज पहंडत व रामभाउ हचतारी (फोटोग्राफर) 
यानंा घेउन अला तेव्हा दोन महहने अप्पा त्याचं्याबरोबर य रोप-आंग्लंडमध्ये हफरला व बाबानंा, हे सवव 
नवीन भले लाबं-रंुद हिहतज (होरायझन)-ज्यावर एक मानवाच्या आहतहासाचा नवा कालखंड स रू होत 
होता तो समजावनू देण्याचा प्रयत्न करू लागला. 
 
या वळेी अप्पाला वहडलाचें व्यहक्तमत्त्व-भावना-संस्कार याच्या पलीकडे काही कायव अहे याची थोडीशी 
जाणीव झाली होती. 
 



 अनुक्रमणिका 

पण हे कायव कोणते, केव्हा, कोठे स रू होणार याची काहीही कल्पना त्याला नव्हती. चहद स्थानातील 
स्वातंत्र्य संग्राम, काँगे्रस चळवळ, गाधंी, नेहरू, पटेल वगैरेहवर्षयी ऄगदी ज जबी, त टप ंजीच समज त्याला 
होती. 
 
१९३५ साली पंहडत जवाहरलाल नेहरू जेव्हा कमला नेहरू व आंहदराला बरोबर घेउन ऑक्सफोडवला अले 
होते तेव्हा संभार्षणानंतर काही प्रश्नोत्तरे झाली. त्यात अप्पाने धाष्ट्ट्याने ईठून ककव श अवाजात प्रश्न 
केला, “ऄहो स्वराज्याच्या सामन्यात चहदी संस्थाहनकानंी काय केले पाहहजे?” 
 
चसहासारखे चवताळून तरुण जवाहरलाल ओरडला, “नष्ट झाले पाहहजे !!” 
 
झाले, अप्पाला एकदम डोंगरच कोसळला ऄसे वाटले. औंध नष्ट व्हावयाचे? मग बाबा, ऄबंाबाइ याचें 
काय? बाबानंा काय वाटेल? त्यानंा मदत करण्याची, म्हातारपणी संभाळण्याची जबाबदारी, कतवव्य त्याचे 
होते ना? मग हा जवाहरलाल तर सवव नष्टच करू पाहात अहे. काय कराव?े स चेचना! एक नवीन व 
चैत्यन्यपूणव अय ष्ट्याचे दालन खोलते अहे व हनयती त्याच्याकडून काही करवनू घेणार अहे याची ऄस्पष्ट 
ऄशी काही कल्पनाही अप्पाला नव्हती. हबचारा बार-ॲट-लॉ हवनाकारणच झाला!! व एका प्रचंड वगेवान 
प्रवाहात तर ऄनेक काड्या, हकडे, म ंग्यापं्रमाणे एक ऄनन भतू, चैतन्याचा थोडा ऄन भव घेत घेत न कळत 
वाहू लागला. पण ही गोष्ट अता प ढचे प्रकरणी. 
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२ एक होता राजा 
 
मानव हनयतीच्या ताब्यात ऄसतो की हनयती मानवाच्या? एकाच वळेेला ऄनंत व्यक्ती वगेवगेळ्या हठकाणी 
वगेवगेळ्या प्रकारच्या कामात गकव  ऄसतात. त्यापंैकी काही त्याचं्या मनात तसा हेतू नसताना स द्धा 
अकन्स्मक एकमेकानंा ऄशा भेटतात? भेटल्यानंतर ऄगदी हनराळ्याच प्रकारची कमे एकत्र येउन कशी 
स रू करतात? 
 
मानवाला नेहमी ऄहंकार ऄसतो की, मी हे योहजले, मी हे घडवनू अणले, माझीच ब द्धी, माझेच 
योजनाचात यव, माझेच धाडस, माझीच शक्ती. हकती प्रमाणात हे “माझेच,” “माझीच” खरे अहे? मानवाच्या 
हातात जन्म घेण्याचे नाही, मी ऄमक्याच्याच पोटी जन्मीन, ऄजून तरी ते ऄशक्य हदसते. कदाहचत याप ढे 
पेशीशास्त्र समदृ्ध झाले तर मानवी वीयव बकँातं ठेवनू हा “मी” कोणा एकीच्या पोटी जन्मू शकेल. पण हा 
संकेत जन्मणारा “मी” करू शकत नाही तर प्रयोगशाळेतील डॉक्टर व ज्याला व हजला मलू हव ेअहे ती 
व्यक्ती. 
 
मोठे होत ऄसताना कोण हमत्र-मतै्रीण होइल, कोण हशिक भेटेल, कोणाम ळे काय स्फ रण हनमाण होइल 
हेही व्यक्तीच्या हाती नाही. 
 
संकल्प करूनही कोणत्या वळेी कोण कोठे भेटेल (चोर, स्त्री, संत, नेता, लॉटरी, मृत्य)ू हे पूणवपणे 
व्यक्तीच्या हातात नाही. मग हा “मी” “मी” चा ऄहंकार म्हणजे ऄञानाम ळेच ना? 
 
अत्ता या िणाला अहे तेच अपले व त्यालाच पूणवत्वाने सामोरे जाणे अपल्या, व्यक्तीच्या हातात अहे. 
 
अय ष्ट्याचा, हनयतीचा डाव सारखा बदलत ऄसतो. व्यक्तीच्या हातात फक्त ठरावीकच पाने ऄसतात - 
त्याच्या पेशी, पेशीवर झालेले हजारो वर्षांचे संस्कार, त्याचे मज्जातंतू, त्याचंा मेंदू, त्याचे ऄवयव वगैरे. 
 
ही हातातली पाने जर व्यवन्स्थत ईत्तम न्स्थतीत ऄसतील तर िणोिणी बदलणाऱ्या हनयतीच्या डावाला 
व्यक्ती ईत्तम सामोरे जाइल. जर ही पाने स न्स्थतीत नसतील, त्याची हकडनी, प्लीहा, हलव्हर, पचनहक्रया, 
फ ्फ से, काळीज, वगैरे व्यवन्स्थत काम करीत नसतील तर हनयतीने माडंलेल्या डावाला त्या त्या िणाला 
तो ईत्तम रीतीने सामोरा जाउच शकणार नाही. 
 
पण हनयती म्हणजे कोणी एक मोठी व्यक्ती, कोठेतरी अकाशात बसली अहे व सवव खेळ (लीला) खेळते 
अहे ऄसे समजणे ऄञानाचे होइल. हवष्ट्णू, शकंर, ब्रह्मा, काल्पहनकच. 
 
ऄसंख्य व्यक्तींच्या चेतनेतून व कमातून हनमाण झालेला कमाचा प्रवाह म्हणजेच हनयती. हा प्रवाह केव्हा 
कसा हनमाण झाला, त्याच्या पाठीमागे हेतू अहे का तो सहज (स्पाँटेहनऄस) स रू झाला? हकती वर्ष े
चालणार? या प्रवाहाचा वगे, हदशा, व्यक्तीला बदलता येते का? का या ऄखंड प्रवाहाच्याच जोरात व्यक्ती व 
व्यक्तींचे समूह वाहून जाणार? प्रश्नच प्रश्न, ऄनेक हठकाणी ऄनेक वळेी ऄनेकानंी यावर हवचार केले, प्रमेये 
(हायपॉहथहसस) माडंली, गहणते केली, समजले, ईमगले, सागंतो अता, माझ्या पाठीमागे या म्हणजे सवव 
कळेल, ऄसा डागंोरा हपटला. पण अहे ते वाहत अहे, बदलत अहे, िणोिणी वगेळे अहे. 
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त्याच्या पलीकडे ? “मौन. ग पचीप. अप्पा स्तब्ध राहा. चपू.” (हनसगवदत्त महाराज १९८०) 
 
राजाच्या छोट्या औंधच्या जीवनात ऄञात व्यक्ती, ऄचानक, ऄकन्ल्पत, एकदम कशा व का अल्या हे एक 
गूढच. यापंैकी ऄत्यतं महत्त्वाचे बदल करणाऱ्या दोन व्यक्ती परदेशीय, परभार्षीय, परधमीय, वगेळ्या 
संस्कारानंी पे्रहरत. 
 
एक प्रमूख व्यक्ती मॉहरस फ्रीडमन-पोलंडमध्ये क्राकॉव्हला ऄत्यंत गरीब गहलच्छ ज्यू वस्तीत (घेट्टो) मध्ये 
जन्मलेला. वयाच्या तेराव्या वर्षांपयंत पाढंरी बे्रड खायला हमळाली नाही. दात घासण्यास टूथ ब्रश नव्हता! 
 
पण प्रचंड ब द्धी व भावना. वगात नेहमी पहहला. पधंराव्या वर्षींच कॉलेजची प्रवशे परीिा पहहल्या नंबरात ९३ 
टके्क माकव  हमळून पास झाला, व आंहजहनयर झाला. २१ व्या वर्षीच शभंर एक नव्या शोधाचंी अपल्या नावाची 
पेटंट घेउ शकला. पण मन स्वस्थ होइना. मॉनेस्टरीमध्ये अरॅमात हशरला. मनन-ध्यान स रू झाले. सैतान 
अपल्याला हचडहवतो अहे. ह्या वडे्याने कड्यावरून स्व-परीिा व परमेरॄरावरील हवरॄास व्यक्त करण्यास 
ईडी मारली. झाडाला ऄडकले म्हणून वाचला!! हा मागव अपला नाही, अपण आंहजहनयर, आलेन्क्रक 
यंत्राचंा शोध स धारणेच्या मागे लागले पाहहजे ऄसे मानून पॅहरसला कारखान्यात नोकरी स रू झाली. 
थोड्याच हदवसातं संशोधनाची प्रम ख लॅबॉरेटरी त्याच्या ताब्यात अली. त्याच फॅक्टरीचा तो म ख्य मनेॅजर 
झाला. मग एकदम कृष्ट्णमूती हॉलंडमध्ये भेटले व चहद स्थानला जाण्याचा ध्यास लागला. (१९३३) 
 
याच वळेी म्हैसूर संस्थानचे प्रगहतशील व हवद्वान म ख्यमंत्री सर हमझा आस्माइल पहॅरसमध्ये संस्थानच्या 
ईद्योगीकरणासंबधंी हवचारहवहनमय करण्याकरता अले होते. (१९३५) म्हैस रात सर एम. हवरॄेरॄर ऄय्या 
याचं्या कारकीदीत ऄनेक धरणे बाधंली गेली होती. हवद्य त्-ईत्पादन वाढत होते. ऄशा वळेी सर हमझांना 
हवजेची ईपकरणे व यंते्र तयार करण्याचा कारखाना काढायचा होता. त्यासाठी ऄनेक कारखाने पाहता 
पाहता एक हदवस मॉहरस फ्रीडमनच्याच कारखान्याला त्याचंी भेट झाली. योगायोग की ऄत्यतं चाणाि सर 
हमझावर मॉहरस फ्रीडमनची जादू पडली व त्यानंी त्याला म्हैसूरला बोलाहवले. 
 
झाले, एक महहन्यातच मॉहरस बंगलूरला येउन पोचलाही व गव्हनवमेंट आलेन्क्रक फॅक्टरीचा मनेॅजर म्हणून 
ज ळवाज ळव करू लागला. ऄचानक, ऄकन्ल्पत योगायोग तो ऄसा. 
 
प ढे १९३७ साली आंग्लडचे हशिण प रे करून अप्पा चहद स्थानात पोचला. औधंमध्ये काय करायचे, 
वहडलानंा मदत म्हणजे काय? वगैरेचे काहूर डोक्यात होते. त्याच्या डोक्यात माक्सव. लेहनन, क्रातंी, 
स्वातंत्र्य, समता, वगैरेही कल्पना भोंगळ स्वरूपात ऄस्ताव्यस्त भरल्या होत्या. 
 
स्वभाव भावनाप्रधान, स ब द्धता जवळ जवळ नाहीच. त्याम ळे नव,े झगझगणारे, चैतन्यरूप पाहहले की 
अप्पाला ते ‘फॅन्टॅन्स्टक’ ‘वडंरफूल’ ‘स पबव’ वाटे. भ रळून जाइ. भ्रहमष्टासारखा त्याच गोष्टीचे मागे कानात 
वारे भरल्यासारखे धाव.े राजाला त्याला संभाळूनच कामाला लावावयाचे होते. हारत रे, हमरवण की, 
मेजवान्या संपल्यावर राजाने ऄप्पाला संस्थानचा दौरा करून येण्यास साहंगतले. काय काय ‘अम्ही’ 
स धारणा केल्या अहेत ते पाहा. मग हळूहळू कारभार हाती घे. मी अहेच त झ्या मागे. 
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याचे वळेी औधं कौन्न्सलचे क ं डल-हकलोस्करवाडीचे हनय क्त सभासद साबं दशवने होते. अप्पावर त्याचंा 
हवनाकारण लोभ. ऄगदी अपल्या धाकट्या भावासारखा. राजापाशी स्वतःच्या चाहरत्र्याम ळे व स्पष्टोक्तीम ळे 
ईत्तम वजन. राजाला त्यानंी स चहवले की अप्पाला तीन महहने म्हैसूरला पाठव ूया. हतथे राज्यकारभार 
ईत्तम कसा चालतो हे पाहायला हमळेल. मग औधंमध्ये त्याला काम करू दे. 
 
साबं दशवने याच वळेी बंगलोरमध्ये हकलोस्कराचें एजंट म्हणून काम पाहात होते. त्याचं्या घरीच ऄप्पाचा 
मोटार, ह जऱ्या, अचारी, ड्रायव्हरसकट म क्काम. तीन महहने!! 
 
पहहल्या प्रथम सर मीझांची गाठभेट वगैरे औपचाहरक झाले. चहा हबन्स्कटे संपली. कामाला ज पी झाली. 
 
एक-दोन अठवड्यानंतर कारखाने बघण्याचा कायवक्रम स रू झाला. या वळेेपयंत १९३५ ते ३८, मॉहरस 
फ्रीडमननी त्याचंा कारखाना तर मोठ्या नावारूपाला अणला होता. हजकडे हतकडे त्याचं्या ब द्धीचे, 
आंहजहनयचरग ञान कल्पकतेचे सत्वर कौत कच होइ. 
 
पण, म्हैसूर संस्थानात अल्यापासून मॉहरसची वागणकू हवहचत्र. जगावगेळी. सववचा सवव पगार (३००० रु.) 
गरीब हवद्याथ्यांना वाटून टाकावयाचा. भगवान रमण महर्षीच्याकडे जाउन हदवस-हदवस बसे. सारखे 
प्रश्न, चचा करून त्यानंा सतावनू सोडे. मला संन्यास द्या, म्हणून त्यांच्या पाठीमागे लागे. 
 
रमण महर्षींनी त्याला भगवी वसे्त्र देण्याचे साफ नाकारले म्हणून द सऱ्या कोणा ऄञात साधूकडे जाउन 
भगवी वसे्त्र घालून “स्वामी भारतानंद” झाला. रमण महर्षी व रॅी कृष्ट्णमूती “वडेा रे वडेा,” म्हणून हसली. 
पण मॉहरस हटवादीच. 
 
सर हमझांनी मात्र साहंगतले, धमव, ध्यान हे तू काहीही कर पण कारखान्यात व अम्हाला तू आंहजहनयर 
म्हणूनच हवास. स्वामी म्हणून नाही. कारखान्याला भेटीकरता कोण, ‘महत्त्वाचा,’ माणूस अला की हा 
भगवा पोशाख चालणार नाही, स टा-ब टात नाहीतर म्हैस री कपड्यात त ला अले पाहहजे. 
 
हबचारा मॉहरस, अप्पाच्या कारखान्याच्या भेटीच्या वळेी त्याला सूट-बूट घालावयाला लागले होते. 
नाख र्षच होती स्वारी. 
 
ऄप्पा मोटारीतून ऐटीने ईतरून हसत हात प ढे करतो तो हचडक्या रागीट अवाजात मॉहरस म्हणतो- “काय 
राजप त्र, आलेन्क्रहसटी-आंहजहनयचरगसंबंधी काही अपल्याला कळते का? की मी माझा महत्त्वाचा वळे 
हवनाकारण दवडतो अहे?” ही पहहली सलामी ! अप्पाला नेहमीच घमेंड ऄसे की, अपली छाप पाहता 
िणी द सऱ्यावर नेहमी पडते म्हणून. पण मॉहरसच्या या तडाख्याने घमेंड हवतळून रागाचा पारा चढला व 
म्हणाला, “बरे मी जातो. अपल्याला हवनाकारण त्रास हदला, िमा करा.” 
 
लागला अप्पा मोटारीत बसायला. मग, एकदम मॉहरसची स्वारी श द्धीवर अली व म्हैसूर संस्थानच्या 
पाह ण्याशंी ऄसे वागायला नको होते हे लिात अले. दोघाचें ऄध्या तासात सूत जमले. 
 



 अनुक्रमणिका 

शास्त्रश द्ध, तडफदार, सरळ, सोपी, पण पूणवपणे तकव श द्ध हवचारसरणी, स्पष्टोक्ती, पण जात्याच पे्रमळ वृत्ती 
व सवांत अधी म्हणजे हवचाराबरोबर ताबडतोब अचार कसा करावयाचा, कामाला स रुवात कशी 
करावयाची, साधने कोणती, खचव हकती या सवांचा साकल्याने हवचार व मग कामाला स रुवातच. 
 
महहनाभर मग दोघे भेटतच राहहले. खूप नव ेनव ेहवचार, दृहष्टकोण अप्पासमोर अले व एकदम मॉहरसला 
तो म्हणाला, “मॉहरस, औधंला एक सहा महहने चल. मला गावची स धारणा करण्याचे जे वहडलानंी ३० 
वर्षांपूवी काम स रू केले अहे त्याला गती द्यायची अहे. औंध ससं्थान गरीब अहे. सहा महहन्याचंा ५०००० 
रुपये पगार अम्हाला सोसणार नाही पण खाणे-हपणे, प्रवास अपण बरोबर करू. येतोस?” 
 
मॉहरस म्हणाला, “सर हमझांना हवचार.” अप्पाने हवचारले. सर हमझा म्हणाले, “हो जरूर, पत्र पाठवा 
राजेसाहेबाचेंकडून.” 
 
बंगलोरच्या ईरलेल्या हदवसातं मॉहरस अप्पाला रमण महर्षीच्या अरॅमात चार हदवस घेउन गेला व ‘भेटू 
लवकरच’, म्हणून दोघे अपापल्या हदशनेे चालते झाले. 
 
औंधला परत अल्यावर (नोव्हेंबर १९३७) अप्पाने राजाकडून सर हमझांना मॉहरसबद्दल पत्र हलहहवले. अठ 
हदवसातं त्याचे ईत्तर अले, “मॉहरस कामाचे गडबडीत अहेत, येउ शकणार नाहीत. हदलगीर अहे !!!” 
 
अपली छाप सवांवर पडते या अप्पाच्या ऄहंकाराला अणखी एक तडा गेला. हबचारा गप्प बसला. 
 
हवचार करू लागला, कशी कामाला स रुवात करावी? काय कराव?े 
 
तात्या आनामदार औधं सोडून ग जरातेत आंदूर संस्थानात हशिणाहधकारी होते. त्याचं्यावर ऄप्पाचा हवरॄास व 
जरी ते त्याचें भाचे होते तरी वडील बधूंचे पे्रम त्याचं्यावर. तात्यानंा बोलावले. धोंडोपंत मास्तर, पाठक, 
मास्तर, जोशी मास्तर, बाबरूाव बापट याचं्याशी हवचार-हवहनमय स रू झाला. संस्थानच्या सवव लहान-थोर 
व्यक्तींची ग प्त व सामहूहक चचा झाली. त्या वळेी रॅी. नानासाहेब चापेकर हे संस्थानचे सरन्यायाधीश होते. 
त्याचं्याशी ऄनेक हदवस बोलणी झाली. ऄत्यंत ब हद्धमान, तडफदार व पे्रमळ अण्णासाहेब बखले याचें व 
अप्पाचे सूत जमले व त्याचें हवचार ऐकले. 
 
मग हकलोस्करवाडीला जाउन रॅी. लक्ष्मणराव (लखूमामा) याचं्याशी खूप हवचार-हवहनमय केला. रॅी. 
शतंन राव अपल्या कामात गकव  ऄसत पण या वळेी व प ढेही सौ. यम नाताइ हकलोस्करानंी ऄगदी धाकट्या 
भावासारखे लेखून संस्थानच्या स धारणेबाबत अपलेही हवचार त्याला साहंगतले. अप्पाचे लहानपणचे 
अदशव - ‘हीरो’ -शकंरभाउ हकलोस्कर हसतखेळत गप्पा मारीत हशकवायचे अप्पाला. हशकार, हपक् हनक्, 
फोटोग्राफी, प्रवास, हसनेमा, नाटके, हक्रकेट मचेॅस या सवांत ऄनेक वळेा त्यानंी अप्पाला २०-२५ वर्षांनी 
लहान ऄसूनस द्धा अपल्या बरोबरीने वागहवले होते. त्याचं्याशी गप्पा झाल्या. 
 
मग अप्पा ओगलेवाडीला गेला. तेथील सवांच्यात तो नेहमीच ऄगदी क ट ंहबयासंारखा वावरे. च लतबधूं 
अण्णासाहेब ह्याचें घरी वहहनींचा व वहहनींच्या मातोरॅी रॅीमंत ताइ पाठक (लखू-पोपट-बाबूंच्या मातारॅी) 
याचं्या स ग्रास स्वयंपाकावर ताव मारीत थट्टामस्करीत अत्मारामपंत, नागूदादा, अबा, व्यकूं, ऄवधूत 
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ओगले याचें बरोबर चारसहा हदवस त्याचंी दृहष्टकोण व त्याचंी हवचारपद्धती समजावनू घेतली. 
ओगलेवाडीस या वळेी दूरवर हवचार करणारे व हवधायक मतप्रणालीचे सदाहशवराव पाध्ये हे ग्लास वक्सवचे 
जनरल मनेॅजर होते. त्याचं्या हवचार-अचाराचंा अप्पावर मोठाच पहरणाम झाला. सरते शवेटी औधंात 
पंहडतजी सातवळेकर याचें संस्थानच्या प्रगतीसंबधंी व प ढील कायव व कायवपद्धती यासबंंधी हवचार 
समजावनू घेतले. याचबरोबर गावसफाइ, रॅमदानाने रस्ते करणे, बाजारकटे्ट करणे, शाळा, पंचायती, 
हहरजनाचें तके्क द रुस्त करणे ही कामे जोराने स रू झाली. सववजण भारून मजेत कामात सामील होउ 
लागले. ऄहधकारीवगवही धोतर पगडी सावरीत सावरीत मदर करू लागले. या सवांत ऄगदी बरोबरीने 
जबरदस्त कामाला ज पी करून घेणारा बाबू बापट लहानपणचा लंगोटी यार. यालाच अपला सेके्रटरी 
म्हणून नेमावा ऄशी अप्पाची मनीर्षा. 
 
पण ही द क्कल लहानपणापासून काय काय खेळ खेळत अली होती हे राजाला माहीत होते की काय कोण 
जाणे... एक हदवस पगडी घालून ऄगदी ऄदबीने नमस्कार करून क ं डलकर राम हॉलमध्ये, हजथे ऄप्पाचे 
वास्तव्य, ऑहफस, व्यायाम, घर, अल्या-गेल्या पाह ण्याचंी व्यवस्था करणे हे सवव एकवटलेले होते, हतथे 
अले व म्हणाले, “मी अपला सेके्रटरी, महाराजानंी मला अपल्याबरोबर राहून सवव काम करण्यास 
साहंगतले अहे.” 
 
अप्पाला एकदम वहडलाचंा राग अला. हे काय? मला अता कोणाला सेके्रटरी म्हणून घ्यावा, घेउ नये 
हेही कळू नये का? 
 
पण चूप बसला. बंगलोरच्या सफरीत क ं डलकर बरोबर होतेच. प ढील दहा वर्ष ेस्वतःच्या तब्येतीकडे न 
पाहता, घरकाम, क ट ंब, वडील-मातोरॅी याचं्याकडे द लवि करून ऄत्यंत नेकीने, हनषे्ठने, कायविमतेने, 
कोणास कधीही न द खवनू, मोठ्या समजूतदारपणाने, चोख, भरीव सेवा ‘अपला धमव’ म्हणून क ं डलकर 
यानंी औधं, औधंचा राजा व प्रजा याचंी ऄत्यतं झपाट्याने बदलत्या काळात केली. धन्य त्याची....धन्य 
ऄप्पाच्या नहशबाची की त्याच्या ईतावळी, भावनाप्रधान, अधी कायव व मग हवचार ह्या प्रवृत्तींना क ं डलकर 
यानंी नेटाने ताब्यात ठेवण्याचा प्रयत्न केला. 
 
या सवव खेळ, गप्पा, हवचार-हवहनमय, व्याख्यान, प्रवासातून हळूहळू हे हदसू लागले की राजाने खूप धडपड 
केली. एक श द्ध साहत्त्वक वातावरण हनमाण केले, लोकसंग्रह केला, हवचारवतं, अचारवतं, कमववीर जवळ 
केले. टीकाकारानंाही जवळ बसहवले. 
 
प्रजेमध्ये अपल्याबद्दल पे्रमादर हनमाण केला. या बरोबर राज्ययंत्रणा, ऄहधकारी सववच योजना बरोबर 
राबवनू लोकाचं्यापयंत त्याचें लोण पोचहवण्यास ऄसमथव ठरल्या. 
 
ऄहधकारी.... ‘ऄहधकारी’....म्हणूनच वागत. राजा साधेपणावर भर देइ. अपल्या साधेपणाचा, जरा जादा 
ऄहंकारही त्याला होता. तो लोकानंा बोचेही, पण लोकजागतृी व स्वतःच्या कतवव्यकमाबाबत हजतक्या 
प्रमाणात राजा खटपट करीत होता हततक्या प्रमाणात ती वठली नाही. 
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सरंजामशाही, राजा मालक, अम्ही प्रजा, तोच पोटाला देणार, त्याचेच ऄन्न अम्ही खाणार, ही ग लामी 
वृत्ती नवीन जगाची जी घोडदौड चालू झाली होती त्याला हवसंगती होती. अप्पाला या लाचार, भेकड, 
भोळ्या प्रवृत्तीबद्दल, वहडलाचं्याबद्दल पे्रमादर ऄसूनस द्धा भयंकर चीड येइ. 
 
अप्पा अला हवलायतेहून तो सववच्या सवव त्याला ऄगदी लवनू खाली वाकून नमस्कार करताना पाहून तर 
त्याच्या ऄंगावर शहारे अले. बोटीवरून ईतरल्याबरोबर सामोरे येणारांत पाठक मास्तर (‘ऄरे पोऱ्या’ 
म्हणणारे) होते. त्यानंीही अप्पाला खाली वाकून नमस्कार करण्यास स रुवात केल्याबरोबर अप्पा 
धावलाच व ओरडून म्हणाला, “पाठीचा कणा ताठ ठेवावयाचा. अता स्वातंत्र्य येणार, लाचारी, भीती 
जाणार. मास्तर हे त म्हीच मला हशकहवले अहण हे काय?” 
 
मास्तर शरमले, म्हणाले, “मला अवरले नाही, ज ने संस्कार ऄजून डोकावतात” -पाठक 
मास्तराचं्यासारख्या हवचारी, धाडसी, स्पष्ट बोलण्यास न हभणाऱ्या माणसाचे हे ऄसे तर आतर हभकमाग ू
घाबरटाचें काय? ऄप्पा स न्न झाला. 
 
खरंच, जसे व्यक्ती व ऄहधकारयंत्रणा याचें संबंध ऄसतील तसाच समाज हनमाण होतो. ऄहधकारी प रुर्ष, 
प ढारी, ब वा, महंत, ग रू, म ल्ला, हबशप, याचं्यासबंंधी हे अमचे पालनपोर्षण करणारे, हेच अम्हाला हशिा 
करणार, बिीस देणार, वाट दाखवणार, मोिाला नेणार, स्वगाची हकल्ली याचं्याच हातात, ऄशी प्रवृत्ती 
ऄसलेला समाज स्वातंत्र्य हमळव ूशकत नाही व ते हमळाले तर प ढाऱ्याचें, हाती ते येउन प न्हा अपला 
भयग्रस्त, हभकारी, भयभीतच राहतो. 
 
स्वतंत्र, समाजहनर्ममतीला स्वतंत्र बाण्याचे, स ब द्ध, कायविम, सयंमी, हशस्तीने चालणाऱ्या नागहरकाचंी 
जरुरी ऄसते. कोणतीही राज्यपद्धती, पालवमेंटरी ऄथवा पे्रहसडेन्न्शयल, ऄथवा साम्यवादी अणली तरी 
भेकड, द बवल नागहरक ऄसतील तर व्यक्ती दाहरद्र्यात, लाचारीत, ग लामहगरीतच राहणार. 
 
आतक्या वर्षांचे श द्ध संस्कार या राजाने देण्याची खटपट करूनही औधंची प्रजा भेकड, भोळसट, लाचार 
खरीच होती का? का न सती गप्प वाट पाहात बसली होती, काही नवचतै्यनाची?  
 
अप्पाला हे लवकरच ईमगले. बातमी अली की औधंच्या पंढरपूरनहजकच्या अटपाडी भागात लोक जागतृ 
होउन सारासूट मागत अहेत, हब्रहटश राजवटीत सारा जसा अहे, तसा ताबडतोब झाला पाहहजे, नाहीतर 
सारा बंद म्हणत अहेत. सभा भरवत अहेत, हमरवण का हनघत अहेत. चार-पाच हजार अटपाडीचे गरीब 
बेचैन शतेकरी औधंवर (अटपाडीपासून साठ मलै लाबं-बस वाहतूक त्या वळेी नव्हती.) मोचा घेउन 
हनघाले अहेत. झाले, राजा हवचार करू लागला. माझे प्रजाजन ऄसंत ष्ट का? हदवाण दशवने होते, होम-
म्हणजे पोहलस पहंडतराव हहवरेकराचं्याकडे, म ख्य पोहलस पटवधवन, रझेरी ऑहफसर व्ही. के. क लकणी, 
सारे राजाच्या हचत्र काढण्याच्या खोलीत जमले. राजाला सल्ला देण्याकहरता अपापले हवचार माडूं लागले. 
हदवाण म्हणाले, “चावट लोक ऄसा हकतीसा सारा देतात? त्यानंा दाद देता कामा नये, सूटबीट हदली तर 
संस्थानचा खचव कसा चालणार?” पटवधवन हे हब्रहटश अमदानीतील हनवृत्त ऄहधकारी. बंदोबस्त करण्याची 
सवय. लोकावंर फक्त दहशतीनेच (त्या वळेी भ्रष्टाचाराचे भतू ईठले नव्हते नाहीतर सल्ला अला ऄसता पसेै 
द्या) राज्य करता येते. स व्यवस्था ठेवता येते. या जमावाला राजवाड्यापाशी येउन येता कामा नये. 
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“अगबीग लावायला हे वात्रट लोक कमी करणार नाहीत. मी पोहलस बंदोबस्त करतो, गावाबाहेरच्या 
मदैानात (खेळण्याच्या) त्यानंा नेउ, हतथे सभा भरव ूदेत. अम्ही सवव हरपोटव महाराजानंा देउ.” 
 
पंहडतराव हहवरेकराचं्या तोंडात हवड्याचा तोबरा होता. ते बोलायला स रू करणार आतक्यात अप्पाने प्रश्न 
केला अपल्यापाशी पोहलस अहेत हकती? सवव संस्थानात फक्त २५ पोहलस होते. त्यापंकैी औंधला सहा-
सात ऄसत. त्यापंैकी त रंुगावर राखण म्हणून एक, डी. एस. पी. च्या ऑहफसात दोन. मग चार 
पोहलसामंाफव त सहा हजार लोकाचंा हा भावनाप्रधान लोंढा कसा थोपवावयाचा ? बंदोबस्त ?... 
 
अप्पाने स चहवले, “बाबा, मी बाबू बापट व पाठक मास्तर अम्ही या मोचाला सामोरे जातो. मी त्याचं्याशी 
बोलीन, पाहू काय होते ते.” 
 
अतापयंत पंहडतराव हहवरेकराचंा घसा साफ झाला होता. घोगऱ्या अवाजात ते म्हणाला, “मी सगळ्या 
लोकानंा भात कालवणाची व्यवस्था करतो, अताच ५ अचारी कामाला लावतो. रमण्याची मोठी भाडंी 
अहेतच तयार. शाळेतील १० म ले व्हॉलंहटऄर म्हणनू घेतो.” 
 
झाले, ऄधी चड्डी, गाधंी टोपी, औधंमध्येच बनहवलेल्या पठाणी चपला घालून अप्पा, पाठक मास्तर बाब ू
बापट, बाबूचे वडील अण्णा बापट (हे अटपाडीला ऄनेक वर्ष ेमामलेदार म्हणनू राहहले होते) यानंा घेउन 
पायी हनघाला. 
 
दीड एक मलै अटपाडीच्या मागावर गेला ऄसेल तो द रून जय हो, जय हो, महात्मा गाधंी की जय, 
जवाहरलाल नेहरूकी जय, आन्न्कलाब चझदाबाद वगैरे ठरावीक साच्याच्या घोर्षणा ऐकू येउ लागल्या. 
कोणी बातमी अणली की तात्यासाहेब हशखरे, दहिणी संस्थान प्रजापहरर्षदेचे सरहचटणीस मोचाच्या 
ऄग्रभागी अहेत. बातमीदार म्हणाला, त्याचंी भार्षणे फार हतखट ऄसतात. द सरा बातमीदार म्हणाला, 
शकंरराव देव, ऄहखल भारतीय काँगे्रस वहकंग कहमटीचे मेंबर हे स्पेशल मोटार घेउन येणार व संध्याकाळी 
जाहीर सभेत बोलणार अहेत. 
 
अप्पा एखाद्या स्वप्नात ऄसल्यासारखा सवव न सता पाहात, ऐकत होता. अपण काय कराव,े कसे कराव े
याचा हवचारच त्याच्यापाशी नव्हता. सवव अपोअप होत होते. 
 
मोचा जवळ अल्यावर प ढील घोळक्यात तात्या हशखरे याचंी शकेाटी मूती, जाड पाढंऱ्या हमश्या, रागीट 
चेहरा, हकलहबले डोळे व हातात चादंीच्या म ठीचा सोटा हदसू लागला. 
 
जथ्यातील काही लोकानंी अप्पाला पाहहले. तो त्यानंा एक पहहला अरृयाचा धक्का बसला. त्यानंा 
साहंगतले गेले होते की, प्रचंड त्याग करावा लागेल, छातीवर गोळ्या झेलाव्या लागतील. हे राजे लोक 
त मची हपळवणूक लढा हदल्याहशवाय सोडणार नाहीत. त्यानंा ताळ्यावर अणण्यास एकी केली पाहहजे, 
वगैरे नेहमीचेच. 
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पण ते त्याचं्या समोर पाहतात तो, हपळवणूक करण्याऱ्या राजाचा न कताच आंग्लंडहून परतलेला ईंचा प रा 
लाडं्या चड्डीत वावरणारा राजप त्र. एक-दोन हमहनटेच ही स्तब्धता हटकली व कोणी तरी म्हणाले, “औंध 
संस्थानचा जय हो,” द सरा म्हणाला, “अप्पासाहेब महाराजकी जय....”!!! 
 
झाले, गोंधळ स रू झाला. ह्या घोर्षणा देणारा व हवरुद्ध बाजूने बातचीत व अरडाओरडा स रू झाला. 
 
आतक्यात अप्पाच प ढे जाउन म्हणाला, “बाबा अपल्या सवांशी बोलू आन्च्छतात. पण दमून अला अहात 
अपण सवव, अधी जेवा, तयारी अहे. द पारी चार वाजता वाड्याप ढे अपण जम,ू बोलू. सवव काही सवांच्या 
कल्याणाकहरताच करू. जयचहद.” 
 
याचा पहरणाम व्हायचा तोच झाला. एकदम मोठी गजवना झाली, “अप्पासाहेब महाराजाचंा हवजय ऄसो. 
भवानराव महाराज की जय.” 
 
अटपाडीची बत्तीस गाव,े व ग णडाळ ताल क्यातील सोळा नेहमीच द ष्ट्काळी. दहा वर्षांतून सात वर्ष ेद ष्ट्काळ. 
एक वर्षव ईत्तम व दोन वर्ष ेमध्यम. ऄसेच ऄनेक वर्षांच्या ऄन भवाचे. आतर दहिणी संस्थानापं्रमाणे हब्रहटश 
म लखापेिा द प्पट हतप्पट जमीनसारा जास्त. शतेकऱ्याचें मागणे रास्तच होते. पण औधंची पहरन्स्थती 
फारच केहवलवाणी झालेली होती. १८४८ साली हब्रहटशानंी जबरदस्तीने औंध ससं्थानचा बागेवाडी हा 
स पीक ताल का २४ गावाचंा ताब्यात घेउन त्याऐवजी १९ द ष्ट्काळी म लखातील गाव ेऔधंला हदली. खरे 
म्हणजे या वळेी औधं संस्थान ऄसे नव्हतेच, कराडचे प्रहतहनधी म्हणूनच ते ओळखले जात. कराड, 
बागेवाडी ताल क्यासह हा सवव म लूख आंग्रजानंी ताब्यात घेतल्यानंतर रॅीहनवासराव महाराज औधंला 
जगदंबेपाशी, राहायला गेले व तेव्हापासून प्रहतहनधींचा म लूख औधं संस्थान, म्हणून समजला जाउ 
लागला. 
 
पण १९४८ च्या पूवीचा प्रहतहनधींचा १८ लाख रुपये (त्या वळेचे, अज १८० कोटी चकमत) चा म लूख फक्त 
दोन लाख रुपये ईत्पन्नाचा झाला. मग खचव कसा भागणार? हत्ती, घोडे, ऄंबाऱ्या, हौदे, ह जरे, ईत्सव, 
पूजा, वगैरे कसे चालणार? म्हणून सारा वाढतच गेला व शतेकऱ्यामंध्ये ऄसंतोर्षही. 
 
१९२० सालापासून शतेसाऱ्याबद्दल तक्रारी राजा हनमटूपणे ऐकी. लोकानंा समजावनू सागंण्याचा प्रयत्न 
करी. पण लोकानंाही या राजाच्या मोटारी, हत्ती, लवाजमा, ईत्सव हदसतच होते. द सरे गत्यंतर नाही 
म्हणून लोक सहन करीत गप्प होते. १९३० - ३५ पयंत हा ऄसंतोर्ष वाढतच गेला. राजाचे क ट ंबही 
वाढायला लागले. त्याबरोबर खचवही वाढला. द सऱ्या म लाला तर राजाने हवलायतेलाही पाठहवले. हवमान 
ग्लायडरचे शौक प रहवले. स्वतः वृद्ध ऄसूनही म लाबरोबर एकटा त्याच्या दोन सीटच्या ईघड्या हवमानात 
बसून नवहशक्या, हवमानपटूचे कौत क करावयाचे म्हणूनच केवळ त्याच्या बरोबर अटपाडी, क ं डल 
ताल क्याला भेटी हदल्या. धाडस केले खरेच. पण हा खचव वाजवी, जरुरी का? ऄसे प्रश्न गरीब ग्रासलेल्या 
शतेकऱ्याचं्या प ढे अले नसले तरी ते प ढारी-औंध ससं्थानचे व दहिणी संस्थान प्रजापहरर्षदेचे -ईदाहरणाथव 
तात्यासाहेब हशखरे, वामनराव पटवधवन, कणबूर (गोचवदराव) यानंी हनमाण केले. 
 
शतेकरी संघटना अटपाडी ताल क्यात १९३० सालापासून दृढमूल झाली. १९३५ पयंत हवरॄनाथपंत दशवने, 
रस्त मराव देशम ख, गणेश बडंो देशपाडें, हमटूलाल कलाल, क रेशी वकील ही मंडळी सारास टीबद्दलच्या 
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चळवळीच्या कायाला लागली. याच काळात राजाचे ऄचानकपणे अजारपण, व त्याचा 
प्रकृहतस्वास्थाकरता केलेला परराष्ट्रप्रवास १९३५ अहण ऄहधकारीवगाची बदलत्या काळाची रूपे ओळखून 
पाउल टाकण्याची ऄसमथवता, याम ळे अटपाडीत व आतर हठकाणी ऄसतंोर्ष वाढत गेला. 
 
ऄभ्यंकर, तात्यासाहेब हशखरे, वामनराव पटवधवन व त्याचें हचरंजीव शासाहेब व आतर स्थाहनक संस्थानंी 
प ढाऱ्याचं्या कायाला हब्रहटश चहद स्थानमध्ये, प्रातंातून जी मयाहदत लोकशाही स रू झाली व त्याला प्रहतसाद 
म्हणून काँगे्रसने जे नउ राज्यातं ऄहधकारग्रहण केले, त्याम ळे वगे तर प्रचंड अला. अता ही ज नीप राणी 
सरंजामशाही हटकणारच नाही. राजे नष्ट होणार, लोकाचें राज्य येणार ऄशी स्वप्ने ऄनेकानंा पडू लागली. 
 
हब्रहटशानंी हे सवव जरूर ओळखले व सववच संस्थाहनकानंा त्यानंी काळाची पाउले ओळखा, ऄन्याय, 
ऄत्याचार दूर करा, लोकाचं्या रास्त मागण्या स्वीकारा, स्वतःवरचे खचव कमी करा, ऄसा सल्ला वारंवार 
हदला. 
 
राजेलोकही हे सवव पाहात होते. गोंधळले होते. बेचनै होते. पण आतक्या हदवसाचं्या सवयी, सरंजामशाही 
संस्कार, अपमतलबी, ख शामती सल्लागार, व्यसने व दूरवर हवचार करण्याची जवळ जवळ सववच्या सवव 
संस्थाहनकाचंी ऄसमथवता, त्याम ळे व कोणत्याही पहरन्स्थतीत हब्रहटश अपले सरंिण करतीलच ही भोळी 
कल्पना याम ळे ससं्थाहनक हतबल राहहले. 
 
त्यातल्या त्यात बडोद्याचे सयाजीराव गायकवाड व म्हैसूर त्रावणकोरमधील संस्थाहनकानंी स्वयंपे्ररणेने व 
योग्य सल्लागार हमळाल्याने काळाची काही पाईले ओळखली होती. प्रचंड प्रगतीही केली होती. पण या 
राजेलोकातं ऄशीही एक कल्पना दृढमलू होती की, हब्रहटश ऄजून शभंर-सव्वाश ेवर्ष ेतरी चहद स्थान सोडीत 
नाहीत. राजे-रजवाडे, म न्स्लम लीग, यानंा हाताशी धरून काँगे्रसला ते मोडून झोडपून काढणार. हे 
हठकहठकाणी करता याव े म्हणून सववच ससं्थाहनकानंा हब्रहटश सल्ला देतच होते, ‘त मची पोहलस खाती 
कायविम करा, अमच्याकडून तरबजे पोहलस ऑहफसर घ्या, स्वसरंिणाला तयार राहा ’ वगैरे. 
 
म्हणून संस्थाहनक, स्वस्थ होते पण घाबरलेही होते. कारस्थाने, कारवाया करीत होते, पण अपल्या 
प्रजाजनाशंी बोलण्याला, त्याचंी समजूत घालण्याला धाडस करीत नव्हते. त्याचं्यात अपल्या प्रजेबद्दल पे्रम 
नव्हते की काय? पे्रम ऄसेल हतथे भीती, क्रोध, हतरस्कार, कारस्थाने याचंी जरुरी काय? सववच्या सवव 
संस्थाहनक ऄगदी चागंले होते हे म्हणणे ऄगदी बरोबर होणार नाही. तसेच्या सववच्या सवव प्रजेचे प ढारी, 
‘कायवकते ’ (!!) ऄगदी ध तल्या तादंळासारखे होते हेही म्हणणे चूक होइल. 
 
सागंली, फलटणसारख्या संस्थानातूंन प्रगतीची पावले पडत होती व रावबहादूर गोडबोले, डे सारखी 
ञानी, ऄन भवी माणसे योग्य सल्ला देण्याची खटपटही करीत होती. तशीच संयमी व कतवबगार, त्यागी, 
हनभवयपणा, माण सकी न सोडणारे ऄसे प्रजेमध्ये कायवकतेही होते. 
 
पण काळच आतक्या झपाट्याने बदलत गेला, हवशरे्षतः द सऱ्या जागहतक लढाइच्या काळात-की राजे, 
प्रजा, प्रजेचे कायवकते प ढारी, ख द्द हब्रहटश सरकार व काँगे्रसही-ऄनेक वळेा हनसरड्या ईतारावरून 
पळताना जशी हतरपीट ईडते ऄसे सवांचेच झाले. 
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हब्रहटश सरकारचा संस्थाहनकानंा सल्ला (म्हणजे ह कूमच, ताटाखालील माजंरेच होती ती. त्याचं्या 
संरिणाहशवाय काय चालणार होते राजेलोकाचें?) ऄनेक वळेा परस्पर हवरोधी या काळात (१९३७-४७) 
होत गेला. 
 
दहिणी संस्थानचे एजंट जनरल (ए. जी. जी.) कोल्हाप रात राहात. हनष्ट्णात ऄन भवी पोहलहटकल 
हडपाटवमेंटचा बह तेक कनवल या जागी ऄसे, त्याचे ग प्तहेर खाते राजेरजवाड्याचं्या क लंगड्याचंा बरोबर 
हहशबे ठेवी. राजा जरा ट रट र करू लागला की ग प्त फाइलच त्याच्या प ढे टाकली जाइ की अला हबचारा 
प न्हा दावणीवर!! 
 
ए. जी. जी.चा पटे्टवाला कारकून जरी संस्थानात भेटीसाठी अला तरी संबंहधत ऄहधकारीच नाही तर राजे, 
प्रधान, हदवाण, राणी, राजप त्र सववच्या सववच त्याचं्या सरबराइच्या संबधंी काळजीत पडत. 
 
 मग ए. जी. जी. अला तर प ण्याहून सवव सामान, बफव , कोंबडी, बकरी (स्थाहनक पसंत न पडली तर), 
पाव, लोणी, चहा, आतर पेये व खानसामा वटेरही, ऄसा सवव सरंजाम येइ. कधी कधी तंबू, टेबले, ख च्याही 
येत, ऄथात खचाकडे कोण बघतोय? हहशबे ठेवण्याचे नावच नसे. आतकेच की ए. जी. जी. साहेब ४-२ 
वर्षांतून एखादेच वळेी दशवन देत ! काही ऄगदी कमी-जास्त ऄसेल तर मात्र गोष्ट वगेळी. 
 
हबचारे संस्थाहनक, एका बाजूला हब्रहटश सरकार व द सऱ्या बाजूस काँगे्रसने ईठवलेले प्रजाजन. ऄनेक 
वळेा त्याचंीच दया अल्याहशवाय राहहली नाही. १९३० मध्ये ऄसे हे वगेवगेळे परस्पर हवरोधी, संघर्षात्मक, 
राजकीय, शासकीय, अर्मथक सामाहजक प्रवाह जोराने वाहात होते अहण यातच अप्पाचा पहहला ऄन भव 
अटपाडीचा या भव्य मोचांचा.  
 
द पारी दोन-ऄडीच वाजल्यापासून जेवण करून ही सवव मंडळी वाड्याप ढे जमू लागली. त्यानंा काय घोर्षणा 
द्यायच्या, राजाशी कोणी बोलावयाचे वगरेै रस्त मराव, गणेश बंडो समजावीत होते. 
 
या अटपाडीच्या प ढाऱ्यातं, म ख्य रस्त मरावच. देशम ख ऄसल्याने व सडेतोड, सरळ व तसा पे्रमळ स्वभाव 
ऄसल्याने बह जन समाज रस्त मरावांच्याच पाठीमागे होता. राजाबद्दल रस्त मरावाला पे्रमादर होता, पण 
ऄहधकारीवगाबद्दल प्रचंड घृणा होती. 
 
गणेश बंडो देशपाडें हा संस्थानात मोजणीचे काम करी. मोजणीदारच त्याला लोक म्हणत. काही 
लफड्यामं ळे, नोकरीतून त्याला काढला होता. त्याम ळे मनात भयंकर क्रोध होता. म ळात शतेीचा स धार 
व्हावा, सवांचे बरे व्हावे हेही होतेच. पण, “ऄहधकारीवगाला या गणेश बंडोचा आंगा दाखवनू देइन” हीही 
जबरदस्त इर्षा होती. त्यामागे दे्वर्षही होता. त्याला शातं करण्यास प ष्ट्कळच प्रयत्न कराव ेलागले. 
 
हमटूलाल कलाल रागीट म दे्रचा, ककव श अवाजाचा, लोकानंा भडकहवण्याचे बोलणारा (ओरडणारा) पण 
खरा पे्रमळ, सरळ ध्येयवादी. ऄहधकारीवगावर फारच राग, ऄहधकारीवगाकडून काहीही कधीही होणार 
नाही हेच त्याला नेहमी वाटे. ऄहधकारलालसा स्वतःला नव्हतीच. पण कोणताही नवीन म द्दा प ढे अला की 
गडबडून जाइ. हमटूलालवर लोकाचंी रॅद्धा होती. त्याच्यामागे तरुण हपढीतील हभका सावळाराम भागवत, 
ऄब्द ल्ला मास्तर वगैरे मंडळी होती. 



 अनुक्रमणिका 

क रेशी वकील हबचारा साधास धा होता. प ढारी म्हणून अपल्याला अदर, मान हमळावा आतकीच आच्छा. 
पे्रमळ होता. लोकाचें कल्याण व्हाव ेहीच आच्छा होती. जवळ जवळ सवव म सलमान जमात त्याच्या बाजूनेच 
होती. हहरजन लोकही त्याला मानीत. 
 
बरोबर चार वाजता नेहमीच्या सरावाप्रमाणे ऄगदी वक्तशीर राजा लोकापं ढे ईभा राहहला. 
 
ताबंडे पागोटे, खादी (संस्थानचीच) अंगरखा, धोतर, ईपरणे, व हातात चसहाचा म खवटा ऄसलेला जाड 
सोटा, अधी साहंगतलेले जयघोर्ष सववच एकदम हवसरले, व, “भवानराव महाराज की जय, अप्पासाहेब 
महाराज की जय”, लोक गजवले. प ढाऱ्यानंा कसन से झाले. 
 
राजा म्हणाला, “आतके लाबं कशाला अला? मला बोलवायचे. अटपाडीला मी अलो ऄसतो. म लगा 
अताच अटपाडीत होता. त्याच्याशी का नाही बोललात? अपले भाडंण अहे का? सवांचे कल्याण 
अपल्याला करायचे अहे. अप्पाशी बोला. काहीही ठरवा. अपण सवव हमळून संस्थानचा ईद्धार करण्याच्या 
पाठीमागे लागू या. सारा जास्त वाटतो ना? अता मी त्यासंबंधी तपासणी करण्याकरता कहमटी नेमतो.” 
 
कहमटी नेमणे म्हणजे ऄगदी घशाशी अले ऄसेल ते जरा वळे बाजूला करावयाचे म्हणजे लोक हवसरतात! 
पण राजाने अप्पालाच साहंगतले, त्या सवव मंडळीसमोर. “सवव संस्थानच्या शतेकऱ्याचंा सारा योग्य 
करण्याबाबत दोन महहन्याचं्या अत हरपोटव दे.”  
 
झाले, अप्पाच्या गळ्यात ज्याबद्दल त्याला काहीही माहहती नव्हती ते करण्याची जबाबदारी पडली. त्याने 
अण्णा बापट व अटपाडीचे त्या वळेचे ऄत्यंत स ञ व कामाला चोख अहण स्पष्टवके्त मामलेदार बाळाप्पा 
क लकणी, ग णदाळ भागातील राहणारे यानंा मदतीला घेउन एका महहन्याच्या अत प्राथहमक हरपोटव सादर 
केला. औधंच्या प्रजाजनानंा अता काही न्याय हमळेल ऄसे वाटू लागले. प ढे संस्थानचा सारा योग्य झाला 
पण नवीन मोजणी व त कडपट्टी झाल्यावर वाढलाच, कमी नाही झाला. या कामाला हनवृत्त कलेक्टर का. 
ग. धादंरफळे, सातारचे राहणारे यानंी फार मौहलक मदत केली. 
 
पण त्या मोच्याच्या हदवशी रात्री तात्या हशखरे व शकंरराव देव अप्पाला भेटण्यास राम हॉलमध्ये अले. 
दोन-तीन तास चचा झाली. पंहडत सातवळेकरही हजर होते. 
 
एकमेकाचें दृहष्टकोण समजल्यावर हवधायक कायवक्रम हाती घेणे सोपे झाले. 
 
अटपाडीचा मोचा, संस्थानचा सारा योग्य करण्याच्या खटपटीत ऄनेक खेड्यानंा भेटी देउन लोकाशंी 
हवचार-हवहनमय करण्याचा खटाटोप, हे सवव चालू ऄसता एक हदवस मे महहन्यात (१९३८) द पारी दीड 
वाजता मॉहरस फ्रीडमन उफव  भारतानंद, राम हॉलमध्ये दत्त म्हणून ईभे राहहले अहण औंध, अप्पा, राजा 
याचं्या सववचे सवव जीवनाची ऄगदी ईलटापालट झाली !!! 
 
अरृयानंदाचा पहहला झटका ईतरल्यावर अप्पा म्हणाला, “मॉहरस तू कसा आथे ? सर हमझा सर म्हणाले 
की त ला म्हैस रात फार काम अहे? हकती हदवस राहणार?” 
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मॉहरस म्हणाला, “मी म्हैसूर कायमचे सोडले, राजीनाम हदला. मी क णाचा कधीच ग लाम नव्हतो व 
नसणार. त झ्याबरोबर औंधमध्ये कामाला अलो अहे !!!” अप्पा राजाकडे मॉहरसला द पारी राजाची 
हवरॅातंी सपंल्यावर घेउन गेला. राजाचे व त्याचे एकदम सूत जमले. योगायोगच, केव्हाचा ? या जन्मीचा 
की पूववजन्मीचा ? अहे पूववजन्म ? कोणाला? का मॉहरसना चागं लपणा राज्याच्यात प्रहतचबहबत झाला ? 
 
झाले ! देवी, म्य हझयम वगैरे पाहून झाल्यावर एक अठवड्यातच मॉहरसला घेउन अप्पा सवव ससं्थान 
हफरून अला. 
 
अटपाडीचा ईजाड, खडकाळ प्रदेश, ते रेतीने पहरपूणव ओढे-ज्यानंा वर्षातून एकदोनदाच पाणी येते व दोन 
तासातं अटते; ती हवालहदल व तप्त झालेली जनता. 
 
नंतर कृष्ट्णा काठचे क ं डल (फक्त कहवतेतच हं. अता कृष्ट्णा तीन मलै दूर गेली अहे) हकलोस्करवाडी, 
ओगलेवाडी, मग कृष्ट्णाकाठचे ग णदाळ व काळ्याभोर मातीतील िारय क्त जमीन व भरपूर ध ळीने भरलेली 
हबनपाण्याची १६ गाव.े सवव मॉहरस चहडला, दोघाचंा हवचारहवहनमय सारखा स रूच होता. त्यात अप्पाचे 
सेके्रटरी क ं डलकर व औंध संस्थानच्या मोठ्या भाग्याने हमळालेले औधंचेच आंहजहनयर, शकंरराव केळकर 
हेही ऄधूनमधून शकंा काढत. 
 
मॉहरस सवव शकंाचें यथायोग्य, ऄगदी सोप्या भारे्षत हनरसन करी. मराठी, कानडी भारे्षत चाललेले तास न 
तास वादहववाद शातंपणे बसून ऐके. मराठीचे एक ऄिरही त्याला येत नव्हते. कानडी तर नाहीच नाही. 
थोडे चहदी पोहलश स्वरात बोले. 
 
याच वळेी अप्पाचा हवलायतेतील खास हमत्र फॅ्रन्न्सस वाटसन औधंला एक वर्षव राहून प स्तक हलहहण्यास 
अला. प ढील सवव घडामोडींत फॅ्रन्न्सस वॉटसनचा मोठाच भाग होता. 
 
फॅ्रन्न्सस हवद्वान हवचारवतं, खंदा लेखक व बी. बी. सी. वर नेहमी भार्षणे देणारा ऄत्यंत स ससं्कृत मानव. 
सौंदयाचा मोठा ईपभोक्ता. हचत्रकला, हशल्पकला याचंा गाढा ऄभ्यास. याम ळे अप्पाचे व त्याचे सूत जमले 
होते. 
 
अप्पाची व फॅ्रन्न्ससची गाठही ऄचानक, ऄकन्ल्पत रीत्या पडलेली होती. अप्पाचा द सरा एक जानी दोस्त 
रॅल्फ न्व्हटचलग आटलीमध्ये व्हेहनस शहरात स ट्टीवर गेला ऄसताना एका प लावर दोघेही काही रम्य 
देखाव्याचे फोटो घेत ऄसताना त्याचंी गाठ झाली. मतै्री वाढली. रॅल्फ एक खंदा हशिक. जगातील ऄवघड 
कोणी न पादाक्रातं केलेल्या हठकाणी जाउन फोटो काढणे व त्याचं्या स्लाइ स करून अपल्या हवद्याथ्यांचे 
हिहतज ईंच करण्याची धडपड. रॅल्फम ळे अप्पा व फॅ्रन्न्सस भेटले अहण हतघाचंी मतै्री प ढे पन्नास वर्ष े
हटकली. रॅल्फ ही औंधला ऄनेकदा अला व ग्रामोद्धाराच्या कायात त्याने हातभार लावला. 
 
फॅ्रन्न्सस, मॉहरस, अप्पा राम हॉलमध्ये सारखे एका हठकाणी बसून सवव हवर्षयावंर हवचारहवहनमय करीत. 
य रोप, रहशया, ऄमेहरका, य द्धाचा संभव, नात्सीझम् फहसझम, गाधंी, नेहरू, स भार्षचंद्र बोस, ऄचहसा, 
कृष्ट्णमूती, रमण महर्षी, औधं, औंधची खेडी, औधंचा राजा, ह्या सवव हवर्षयावंर भवती न भवती सारखी 
चाले. बाबू बापट, पाठक मास्तर, क ं डलकर, शकंरराव केळकर, हे सारे वादहववाद ऐकत व गप्पच बसत. 
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मॉहरस, फॅ्रन्न्सस, रॅल्फ, एव्हेहलन हे अप्पाचे ऄगदी ‘दोस्त’ ऄसल्याने त्याचंी, ‘साहेब’ म्हणून खास वगेळी 
व्यवस्था वाड्यात म ळीच नसे. ‘राम हॉल’ मधे सवांनी गाहलच्यावर गाद्या टाकून झोपायचे. सकाळच्या 
‘चहाला’ हदगंबर कोटणीस यानंा सागंून ठेवलेले ऄसे. फ टके कप व रंगबरंेगी हवहचत्र बश्यातूंन चहा. बे्रड 
वगैरे नाहीच. कधी कोणी प ण्याला गेलाच तर हंटले अहण पामरची ज नी, हशळी हबन्स्कटे ऄसत. हबचारे 
अनंदाने कोमट चहा पीत. 
 
हो ! तेवढा तरी हमळे !! नाहीतर ‘पूवी’ म्हणजे १९२०-४० पयंत वाड्यात चहा ऄहजबात बंद होता. राजाचा 
प तण्या अण्णा त्यातल्या त्यात ‘स धारलेला’ म ंबइला न्व्हक्टोहरअ टेन्क्नकल स्कूलमध्ये हशकत होता. हतथे 
म्हणे हॉटेलात जाइ. चहा पी. अम्लेटस द्धा खाइ म्हणे. औधंमधे तर अत्याबाइ वगैरे त्याला ‘बेफाम 
हबघडला’ ऄसेच समजत. 
 
एकदा अण्णा स ट्टीत अला तेव्हा त्याने ऄगदी ‘ग प्त’ रीतीने चोरून एक बे्रडचा ‘लोफ’ अणला. शगेडीवरच 
चहा केला. कारण त्या वळेी स्टोव्हचा मोठा अवाज होत ऄसे. राजाला ऐकू जाइल!! 
 
एक बे्रड व त्याबरोबर चहा हपण्याचा कायवक्रम सोनूताइ काळे याचं्या खोलीत द पारी स रू होणार 
आतक्यात...!! 
 
कसे राजाला कळले कोणास ठाउक? तरातरा लालब ंद होउन स्वारी अली. अकाश-पाताळ एक झाले. 
 
“लाज नाही वाटत शणे खायला !! अहण वरती ते घोड्याचे... हपता !!!” 
 
कसे राजाला कळले की चलाखी करून अण्णाने बे्रडचा लोफ कपाटात टाकला होता कोणास माहीत. पण 
पोपटानंा वर चढवनू तो खाली अणला. मेलेला ईंदीर हातात धरल्यासारखा तो बे्रडचा त कडा नेउन 
‘जॉकी’ क त्र्याला घातला!!! 
 
राजेसाहेब राजाचे पहहले हचरंजीव (१८८८-१९२३) ऄसताना त्याचं्या चहाची व्यवस्था ईत्तमच ऄसे - पण 
सगळे ऄगदी ग पचूप. राजाला माहीत होतेच. राजेसाहेब गेल्यावर, अप्पाचा लहानपणीच वाड्यातील चहा 
बंद झाला होता. त्यानंतर, म्हणजे १९४२ नतर चहाची खरी व्यवस्था नहलनी औंधला अल्यावरच झाली. 
सहज स ंदर कपबश्या, वलेब ट्टीची स रेख हकटली. चहा वर खोलीत अणण्यास एक एनेमलचा रे. पण 
१९४२ पयंत पाह ण्याचें ‘हाल’ जॉकी क त्रास द्धा न सता पाहातच होता. 
 
पण खरे फॅ्रन्न्सस - पीटर - एव्हलीन याचें ‘कष्ट’ राजाचे वळेी होत. वाड्यात सवव हदवाणखानेच. खोल्या 
नाहीतच. बंद दरवाज्यानंा बंदीच होती !! स्नानगृह म्हणजे एक हॉलच. तीन नळ्या व खाली तांब्याची 
‘घंगाळे’. दीड दोन घागरी पाणी त्यात बसे. पाणी तापवायला भली मोठी चलू. हशवाय एक ताबं्याचा 
हशवाजी मेटल वक्सवचा सोलाप रात हटकेकरानंी बनहवलेला मोठा बंब. गरम पाणी भरपूर ऄसे. पण 
घंगाळातून ताबं्याने ऄंगावर ओतून घेण्याचे. 
 
‘हवलायती’ लोकानंा टबात बसून स्नानाची सवय. त्याच पाण्यात साबण लावनू तेच पाणी साबण ध उन 
टाकायला!!! त्याच पाण्यात, एका पाठीमागून दोन, तीनस द्धा अंघोळी होत !!! पण मॉहरस ऄगदी 
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चहद स्थानातल्यासारखा स्वतः हशवलेला लंगोट घालून स्नान करी व स्वतःचे कपडे ध उन स्वतःच वाळत 
घाली. 
 
फॅ्रन्न्सस - पीटरना मॉहरसने हे सवव समजावनू साहंगतले, पण लंगोटाबद्दल बोलण्याचे हवसरला!!  
 
झाले ! फॅ्रन्न्सस - पीटर पहहल्याच हदवशी सकाळी ६।। वाजता स्नानाला गेले. सवव कपडे, म्हणजे सववच्या 
सवव काढून पाणी घेण्यास अरंभ केला... आतक्यात राजाची धाकटी सावत्र बहीण, अत्याबाइ कडेगावकर 
स्नानघरात अल्या.... व, “आश ् श् श् श् ” म्हणून पळाल्या!!! फ्रन्न्सस - पीटरला “आश् श् श्” चा ऄथव माहीत 
नव्हता म्हणनू बरे, पण मॉहरसने त्याच हदवशी स्वतः बसून दोन लंगोट फॅ्रन्न्सस-पीटर करता हशवनू हदले. 
ते फॅ्रन्न्सस, प ढे २-४ वर्ष ेपे्रमाने वापरत ऄसे. ऄसे होते अमचे ‘साधे’ औंध. 
 
ह्या ‘साधेपणाचा’ राजाला थोडा गववच होता. नहलनीच्या लग्नानंतर एकदा बापूसाहेब द्रहवड व त्याचें तीन 
मोठे म लगे, भाउ, डॉ. दादा, व नाना, यानंा राजा ऄहभमानाने सागंत होता, “हो, ऄसे अम्ही ऄगदी साधे 
अहोत.” 
 
भाउसाहेब द्रहवडानंा राहवले नाही हे ऐकून व फटकन बोलून गेले, “हो, अम्ही स द्धा साधेच अहोत”!!! 
 
खाली बाहेर अल्यावर डॉ. दादा भाउसाहेबानंा म्हणाला, “ऄरे राजाचे साधेपण वगेळे व अपले वगेळे.” 
भाउ म्हणाला, “खरंच की, ते मला स चलंच नाही !!” 
 
१९३८ च्या नोव्हेबरमध्ये राजाच्या वाढहदवसाच्या समारंभाची तयारी जोरात चालू होती. नेहमीप्रमाणे 
द ष्ट्काळ होताच. अटपाडी, ग णदाळ, क ं डल ताल क्यातील लोक ऄस्वस्थ होते. 
 
राजाच्या वाढहदवसाच्या अठ हदवस अधी १५ नोव्हेंबरला, पहाटे मॉहरस काही हलहीत बसला होता. 
सकाळी त्याने एक त्याच्या मोठ्या बटबटीत पण चाहरत्र्यपूणव ऄिरात हलहहलेला कागद फॅ्रन्न्सस व 
अप्पाच्या प ढे टाकला. 
 
हा राजाने त्याच्या वाढहदवसाला करण्याच्या घोर्षणेचा मस दा होता. त्यात राजा म्हणतो, “अता औधं 
संस्थानची माझी प्रजा अपला सवव कारभार स्वतः करण्याला समथव अहे. यासाठी गेली तीस वर्ष ेअम्ही 
त्यानंा हशकवनू तयार केले अहे. 
 
अजपासून राज्याचा सवव कारभार लोकाचं्या हातात देउन अम्ही, लोक अपले कतवव्यकमव कसे करतात, 
हे स्वस्थ बसून पाहणार अहोत. लोकानंी अपले, प्रहतहनधी कसे हनवडाव े व ग्रामराज्याचा स्वयंपूणव 
कारभार कसा करावा याचे हनयम वगैरे योग्य सल्ला घेउन लवकरच जाहीर केले जातील.” 
 
स्वातंत्र्याची लाट सवव चहद स्थानभर जोरात वाहात अहे. औंध स धारणेत अतापयंत सवांच्या प ढे अहे. 
अता ऄखेरचे पूणव त्यागाचे पाउल राजाने टाकले पाहहजे यावर या हत्रक टाचे एक तासाच्या चचेनंतर 
एकमत झाले. 
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राजा रोज ऄगदी हनयमाने ९ वाजता कचेरीच्या हॉलमध्ये कामाला बसे. द. ग. क लकणी (कवी) टपाल 
फोडून राजाप ढे ठेवीत. मग तेच वृत्तपते्र वाचनू दाखवीत. हदवाण दशवने (हशवरामपंत), होम ऄहधकारी 
पंहडतराव हहवरेकर, चीफ मेहडकल ऑहफसर केळकर वगैरे सवव ऄहधकारी येउन कामासंबधंी चचा होइ. 
 
त्या हदवशी राजा ख चीवर जाउन बसतो न बसतो तोच हे हत्रकूट कचेरीत अले. राजाने प्रसन्न वदनाने 
नेहमीप्रमाणे त्याचें स्वागत केले. अप्पाने खाली वाकून नमस्कार केला अहण मॉहरसने अपला क्राहंतकारी 
मस दा राजाच्या प ढे ठेवला. 
 
सत्तराहून ऄहधक वय ऄसूनही राजा चष्ट्मा लावीत नसे. डोळ्याचें व्यायाम व सूयवदशवनाने त्याने चाळीस वर्ष े
चष्ट्मा लावल्यावर टाकून हदला होता. पण कागद जरा लाबंच धरून राजाने तो वाचला. मॉहरसची काही 
ऄिरे त्याला लागत नव्हती. 
 
दोन-तीन हमहनटातंच तो म्हणाला, “व्हेरी ग ड, अय लाइक हधस, थकँ्यू मॉहरस.” 
 
झाले, नेहमीप्रमाणे कागद राजाने कहवच्याकडे हदला. व म्हणाला, “वटोबा आगंळे, टायहपस्टकडून 
ताबडतोब टाइप करून अणा.” फॅन्न्ससकडे वळून म्हणाला, “यातील आंग्रजी बरोबर अहे की नाही हे कृपा 
करून पाहा.” 
 
अय ष्ट्यातील क्राहंतकारी महत्त्वाच्या कल्याणकारी घटना ऄशा ऄगदी सहज, सोप्या ऄसतात. ओढून ताणनू 
अणाव्या लागत नाहीत. जबरदस्ती, क्रोध, हेवा, मत्सराने महत्त्वाच्या कल्याणकारी घटना दूर जातात. 
 
औंधच्या नव्या राज्यघटनेचा जन्म मॉहरसच्या हाताने राम हॉलमध्ये अप्पा-फॅ्रन्न्सस वॉटसन याचं्या सािीने 
झाला. राजाने तो सहज स्वीकारलाही, काय गंमत अहे !!! 
 
द पारी हे हत्रकूट या मस द्याची कॉपी घेउन नानासाहेब चापेकर, अण्णासाहेब बखले व पंहडतजी 
सातवळेकर यानंा भेटले. राजाने हे सवव सहजरीत्या एकदम मान्य केले, यावर त्याचंा हवरॄासच बसेना. 
ऄचंबा वाटला. साहहजक अहे, सहजासहजी स्वख र्षीने ऄहधकार कोण सोडतो? 
 
पंहडतजी सातवळेकरानंी स चहवले की ऄसा संस्थानात क्राहंतकारी अमलूाग्र बदल करायचा तर, ईत्तमात 
ईत्तम सल्ला म्हणजे महात्मा गाधंींचा घ्यावा. नंतरच प ढले पाउल टाकाव.े काँगे्रस मग अपल्याला मदतच 
करील. 
 
झाले. गाधंींचा सल्ला घ्यावा हे पाच हमहनटातं ठरले. राजालाही ते पसंत पडले. ताबडतोब पंहडतजींनी 
महात्माजींना पत्र हलहून पोस्टात टाकलेही. 
 
राजाची तेवीस नोव्हेंबरच्या ७३ व्या वाढहदवसाच्या सभेत ही घोर्षणा होण्याच्या अधी महात्माजींच्याकडून 
स्वािरीत पंहडतजींना पत्र अले की हडसेंबरच्या पहहल्या अठवड्यात याव.े 
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मॉहरस, अप्पा, क ं डलकर, बाबरूाव बापट हनघाले वध्याच्या गाडीने. स्टेशनवर शठे जमनालाल बजाजचे 
सेके्रटरी अलेच होते टागंा घेउन. सकाळी अठ वाजता गाडी पोचली वध्याला व ११ वाजता सेवाग्रामला 
गाधंींचे पहहले दशवन झाले. 
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३ 
 
२३ नोव्हेंबरच्या समारंभात राजाने घोर्षणा केली, पण प्रजा या सवांवर हवरॄास ठेवायला क ठे तयार होती? 
ऄनेक वर्षांच्या सरंजामशाहीच्या सवयी, लाचारी, भीती, गहरबी याम ळे मान वर काढून जगाकडे स्वतःच्या 
डोळ्यानंी बघण्याची शक्तीच नाहीशी झाली होती. स्वतः अपल्या हाताने, स्वसामथ्याने अपण काही करू 
शकतो ही भावनाच, ऄसा अत्महवरॄासच नव्हता. राजा, प्रधान, प ढारी येइल तेव्हाच अम्ही खाउ नाहीतर 
ईपाशी मरू ऄसे लोकानंा वाटे. मनात दे्वर्ष, क्रोध भरला होता पण भीतीही होती. नप ंसकत्वच हे. 
अटपाडीच्या प्रजापहरर्षदेचे चार-दोन, ग णदाळचे गोचवदराव कणबरू, क ं डलचे अप्पा व नाथा लाड, औधंचे 
रामभाउ आंगळे हे लोक सोडले तर औधं संस्थानचा एकंदर समाज हनहद्रत व येइल ते हनमटूपणे सहन 
करणाराच होता. 
 
बाहेरच्या काँगे्रसच्या ईठावाचे काही प्रहतध्वनी हवकृत स्वरूपात ईमटत होते. पण स्वयंपे्रहरत, कतवव्यदि, 
स ब द्ध, क्रमवप्रवीण जागृत जनताच नसेल तर चार-दोन प ढारी तरी काय करू शकतील? हे लोक जागृत 
होतील का? स्वराज्य चालवतील का? का स संस्कृत कतवव्यदि एक राजाच्या ऐवजी गावोगाव 
लोकशाहीच्या नावाखाली ध ंद, द ष्ट ग ंडच समाजाची हपळवणूक करतील? 
 
लोकजागृतीचे कायव कसे स रू करायचे? कोणी करायचे? हकती हदवस लागतील?  
 
हे व ऄशा ऄनेक प्रश्नावंर मॉहरस व अप्पा बाँबे-नागपूर-कलकत्ता मेलने वध्याच्या वाटेवर ऄसताना हवचार 
करीत होते. राजसत्ता जाउन लोकसत्ता अणण्याच्या खटपटीत अप्पा का पडला? राजाला मदत 
करावयाची होती ना? म्हातारपणी त्याला संभाळावयाचे होने ना? पण राजाचे राजत्वच नाहीसे करण्याची 
ही कसली सेवा? का अप्पाच्या स प्त-ग प्त मनात वहडलाचं्या सते्तबद्दल मत्सर-हेवा-चनदा त्याला न समजता 
कायव करीत होत्या? वहडलाचंी सत्ता नष्ट करून लोकाचं्या हातात देणारा त्यागी (?) स धारणावादी, 
क्राहंतकारी, धाडसी म लगा म्हणून हमरवायची, लोकाचं्या प ढे येण्याचीच, खरी त्याची इर्षा होती ? का 
त्याचा प तण्या, बापू, अक्काचा धाकटा भाउ, जो वहडलाचं्या नंतर राजा झाला ऄसता, त्याचा राज्याचा 
ऄहधकारच लोकानंा सत्ता वाटून देउन काढून घेण्याचा व वर अपण स्वतः प ढारी क्राहंतकारी साम्यवादी 
म्हणून हमरवायचा अप्पाचा खरा हेतू होता? काही लोकानंी हा प्रश्न काढलाही. का हे सवव तकव -क तकव  
हवनाकारण वाझंच होते? अजूबाजूचे सववच प्रवाह, हवचाराचें, अचाराचें, जागहतक, अर्मथक, सासं्कृहतक 
झपाट्याने बदलत ऄसताना ऄशा वाझं हवचारात मग्न होणे म्हणजे कतवव्यकमापासून दूर जाणे होते का? 
 
खऱ्या ऄथाने अजूबाजूच्या क्राहंतकारी पहरन्स्थतीला ऄन सरून स ब द्धतेने, योग्य कतवव्यदितेने कमव करणे 
म्हणजेच खरी वहडलाचंी सेवा. त्यानंा साभंाळणे होणार ना? औंध, राजा, परंपरा, ऄंबाबाइ हे सवव काळाच्या 
ओघात बदलते स्वरूप घेउनच हटकणार होते. राजा खरा त्याग करीत होता की मॉहरस, फॅ्रन्न्ससच्या 
अध हनक हवचाराने प्रभाहवत होउन, हवलायती लोकानंा पसंत पडणारी व त्याम ळे अपल्याला मान 
हमळणारी अपण गोष्ट करीत अहोत ऄसेच खरे त्याच्या मनात होते? 
 
हे सवव महात्मा गाधंींना हवचाराव,े स्वतःचे मन साफ कराव ेया हेतूने अप्पा, मॉहरस, क ं डलकर, पंहडतजी 
सातवळेकर, बाबरूाव बापट याचं्यासह, शठे जमनालाल बजाजाचं्या १९२१ साली खरीदलेल्या फोडव 
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गाडीतून हवना-रस्त्याच्या रस्त्याने बरोबर ११ वाजता सेवाग्राम अरॅमात पोचला. गाधंींना भेटायचे म्हणजे 
ऄगदी वक्तशीरच ऄसले पाहहजे. एक हमहनट स द्धा आकडे हतकडे होणार नाही. 
 
धूळ, घूप सेवाग्रामात भरपूर होती पण धादंल नाही. एवढ्या मोठ्या साम्राज्यशाहीशी लढा देत ऄसताना 
शस्त्रास्त्राचंा खणखणाट, अरडा-ओरडा, क्रोध, दे्वर्ष भावना भडकाहवणे, ऄसत्य, डावपेच हे सेवाग्राममध्ये 
नाही. सवव शातं, स्तब्ध. लोक हळू बोलत, हसतम ख ऄसत. पटे्टवाला, पहारेकरी, पास, झडती काही 
नाही. कोंबड्या, मेंढ्या, गाढव,े ग रे सववच स्वतंत्र.... 
 
अप्पाला गंमतच वाटली. मॉहरस म्हणाला-अप्पा हेच ते सत्य य ग. पाहून घे. औंधमध्ये अपण याचे 
बीजारोपण करण्याकरता झटू या. 
 
११-३० ला ऄधा हमहनट ऄसताना प्यारेलाल औधंची प्यादी बसली होती हतथे येउन ऄधा सेकंदच 
हसल्यासारखे भासवनू त्यानंा गाधंींच्या झोपडीत घेउन गेले. 
 
 छोटेखानीच ती झोपडी पण स्वच्छ, सवव नीटनेटके. ओंगळ चकवा भोंगळपणा नाही. साधेपणा म्हणजे 
ऄजागळ, ऄव्यवन्स्थतपणा नाही. 
 
गाधंी स त कातीत होते. तोंडावर मंद, शातं, पे्रमळ हास्य होते. डोळ्यात चमकदार, हमन्स्कलपणा, हवनोदही 
भरला अहे ऄसेच वाटे. 
 
पंहडतजींनी, “ये अप्पा हय,” म्हणून म्हणताच गाधंीजी हसून म्हणाले, “ऄरे वा, मला भेटायला यायचे 
म्हणून खादीचा पोशाख करून अलास की काय ? बैस.” 
 
वहडलाचें व ऄंबाबाइहशवाय खाली वाकून नमस्कार अप्पाला माहीत नव्हताच. पण भावनापूणव वदंन या 
सववच मंडळींनी केले व खाली बसली. 
 
“हं, बहॅरस्टर करून अलास, अता शहरात जाउन गहरबाचंी हपळवणूक करून पैसा हमळवणार की 
औंधच्या लोकाचंी गरीब जनतेची, हजने त झे अजपयंत सवव खचव सोसले त्याचंी सेवा करून त्याचंी 
पहरन्स्थती स धारणार?” म. गाधंी. 
 
“बापू, ऄसा अपण प्रश्न टाकलात तर मी काय ईत्तर देउ? पण बाबानंा मदत करावी, औधंातच राहाव,े 
औंधच्या लोकानंा स खी कराव,े ऄसे अज तरी मनात अहे” -अप्पा. 
 
हमन्स्कलपणे हसून महात्माजी म्हणतात, “ हे बघ अप्पा, माझ्याशी त झी अता गाठ अहे. माझे ज ने जानी 
हमत्र सातवळेकरानंी मला हलहहले अहे की, औधंचा राजा सववच्या सवव राज्य लोकाचें ताब्यात देण्याला 
हनघाला अहे म्हणून. हे जर खरे ऄसेल तर ते अपल्या ज न्या परंपरेला धरूनच अहे. सत्ता हा कोणाचा 
जन्महसद्ध हक्क नाही. हवरॄस्त म्हणूनच, सेवकेरताच, सत्ता वापरायची ऄसते. रामचदं्र प्रभूनंी हे जाज्वल्य 
ईदाहरण अपल्याप ढे ठेवले अहे. “अपला जन्महसद्ध हक्क अहे फक्त अपले कतवव्य-कमव करण्याचा. 
समाजाची खऱ्या ऄथाने सेवा केल्याहशवाय हक्क, ऄहधकार, हमळूच शकत नाहीत. “पण त झा व माझा वळे 
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हवनाकारण दवडू नकोस. बोल, मी जे सागेंन ते सवव तू पूणवपणे न च कता, करणार ऄसशील तर मी त झ्याशी 
बोलेन.” अप्पा हवचारतो, “पण बापूजी अपण काय सागंणार? ते मी करू शकेन की नाही कोण जाणे? 
अधी सागंा तरी. मग मी अपल्याला वचन देउ शकतो की नाही ते ठरवीन. हे तकव श द्ध अहे ना?” 
 
“हे बघ अप्पा माझ्याकडे येणारे सवव लोक म्हणतात की, बापू मोठे कठोर हशिक (हाडव टास्क मास्टर) 
अहेत. तेव्हा तू हो म्हणशील तर मी त ला सागंतो बोल....” महात्माजी काही भलतेसलते सागंणार नाहीत, 
कदाहचत ते न सती परीिाच करीत ऄसतील ऄसे अप्पाला वाटले व तो हो म्हणाला. 
 
गाधंीजी म्हणतात, “खऱ्या ऄथाने त ला जर त झ्या वहडलाचंी व औधंची सेवा करावयाची ऄसेल तर तीन 
कडक हनयम त ला पाळाव ेलागतील. पहहला, औंधची खेडी सोडून दहा वर्ष ेद सरे कोठेही जावयाचे नाही. 
शहरात राहावयाचे नाही. औंधबाहेर प्रवास फक्त वर्षातून दोनच वळेा करावयाचा व तोही ऄगदी जरुरीच 
ऄसेल तर. अहे कबलू?” अप्पा हो... 
 
“द सरा औधंमध्ये त झे कायव चालू अहे तोपयंत स्वतःच्या हाताने सूत कातून त्याचाच कपडा वापरायचा. 
द सरा कपडा हवकत घ्यायचा नाही. तसेच औधंमधील जनता जे खाउ चकवा वापरू शकत नाही ते खायचे 
नाही, ते वापरायचे नाही. स्वतःवर महहना पन्नास रुपयापेंिा जास्त खचव करायचा नाही. त्यात टूथपेस्ट, 
ब्रश वगैरे सवव अले. लग्न केलेस तर महहना शभंर रुपयेच खचव करायचे. ऄगदी जरुरीहशवाय मोटार 
वापरायची नाही. अहे कबूल ?” -महात्माजी. 
 
“हतसरा...औंधमधील जनता जशा झोपडीत राहते, ज्या साधेपणाने राहते, तसेच राहायचे” गाधंीजी.  
 
अप्पा जरा दचकलाच. म्हणजे औंधात राहून वहडलाचं्यापासून वगेळे राहायचे की काय? गाधंीजी फारकत 
करण्यास सागंतात की काय? 
 
मधेच पहंडतजी म्हणाले, “महात्माजी, औधंमध्ये ऄसताना अप्पाला वहडलाचं्यापासून वगेळे राहणे बरोबर 
हदसणार नाही. औंधच्या बाहेर हा हनयम लागू करावा.” 
 
महात्माजींच्या चमकदार डोळ्यातंील हमन्स्कलपणा ईफाळून हदसला व ते म्हणाले, “बरे अहे. अप्पाला 
येवढी सूट देउ.” 
 
अप्पा काय बोलू शकणार? एका नवीन ऄद भ त, प्रचंड प्रवाहात तो एकदम पडला होता. फॅहसझम, 
कम्य हनझम्, औधं, बाबा, ऄबंाबाइ, कोठेतरी दूर सूक्ष्म भासत होते. ऑक्सफडव, बार-एट-लॉ तर पूणवपणे 
हवसरला होता. 
 
पंहडतजी व महात्माजी काही तरी बोलत होते. अप्पाचे लि फक्त महात्माजींच्या म दे्रकडे होते. त्याला जे 
सवव प्रश्न औंधबद्दल, वहडलाचं्या घोर्षणेबाबत, औंधमधील एकंदर पहरन्स्थतीबद्दल हवचारायचे होते त्या 
सवांचे त्याला पूणव हवस्मरणच झाल्यासारखे झाले. महात्माजी बोलत होते, कल्पनेप्रमाणे स राज्य, स्वराज्य, 
म्हणजे ज्या राज्यात राज्ययतं्रणा, ऄहधकारी, प ढारी, राजकारण, नसणारच ते ऄसेलच तर फक्त तज्ञ 
सल्ला देण्याकरताच. 
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“सत्ता कें हद्रत झाली, ऄवाढव्य झाली म्हणजे त्यातून ऄनथव, गोंधळ, हनमाण होतात. सत्ता काबीज करणे, 
राज्यावर बसणे, ऄहधकार गाजहवणे आकडेच सवांचे लि लागते व समाजकल्याणाकडे द लवि होते. 
 
“म्हणून पूवीची अपली ग्रामराज्याचंी योजना अजच्या पहरन्स्थतीत त्यात जरूर ते फेरबदल करून व 
पूवीच्या ग्रामराज्याच्या परंपरेत जे हवकृत, द ष्ट, अले ऄसेल ते टाकून देउन ऄंमलात अणली पाहहजे. 
 
“पण हे सवव घडवनू अणायचे तर हनष्ठावान, तत्पर व कायविम कायवकते हनमाण केले 
पाहहजेत.राजकारणातून व सत्ता-स्पधेतून दूर राहून हवधायक कायास पूणव वाहून घेतलेल्या सेवकानंी 
खेड्यातच अपले सवव जीवन घालहवण्याची शपथ घेतली पाहहजे.” 
 
अप्पा हवचारणार होता की याला वळे लागणार, कायवकते तयार होइपयंत थाबंायचे की काय? पण एक 
तास सपंला होता, “अता ईद्या बोलू” म्हणून गाधंीजी ईठलेच. 
 
द सरे हदवशी प न्हा ११-३० वाजता गाधंीजी अपले हवचार माडूं लागले. या हदवशी काका कालेलकर, 
जमनालाल बजाज, स शीला नायर, महादेवभाइ देसाइ, क माराप्पा, व अयवनायकम् हेही ईपन्स्थत होते. 
 
द सरे ऄनेक लोक वगेवगेळ्या हवर्षयावंर येउन बोलून गेले ऄसले तरी महात्माजींची ब द्धी-मन आतके तयार 
होते की काहीही नोट स वगैरेहशवाय काल हजथे शवेटले वाक्य सपंले ऄसेल हतथूनच बरोबर अज 
संभार्षणाला स रुवात. 
 
महात्माजी म्हणाले, “अप्पा, तू खरोखरी औधंच्या प्रजेचा सेवक म्हणून काम करण्यास तयार अहेस की 
नाही हे नक्की ठरीव. हनष्ठा, सातत्य ऄसेल तरच सेवा करता येते. मागव ऄत्यंत कठीण अहे पण पराक्रम 
करण्याची ईमेद ऄसेल तर सवव ऄडचणींना अनंदाने सामोरे गेले पाहहजे. 
 
बोल, केव्हाही कोणत्याही पहरन्स्थतीत रागावणार नाही, हचडणार नाही, द सऱ्याला त च्छ चकवा कमी 
लेखणार नाही ही शपथ अधी माझ्यापाशी घेतोस? खूप खूप त्रास होइल. जवळचे, दूरचे दे्वर्ष करतील, 
चनदा होइल, एकटा पडशील, तरीही न डगमगता मनाची प्रसन्नता, सोडणार नाही हे माझ्या प ढे बसून 
ठरवतोस का? हे नक्की झाल्यावर मग प ढे बोलू, बोल...” 
 
काय बोलणार अप्पा ? वगवकलह, क्रातंी, रक्ताचे पाट जीवनदान, लढाइ, झेंडे, ही सवव मग कोठे या 
प्रसन्नतेच्या साच्यात बसणार? आंग्रजाचें दे्वर्षाहशवाय समाज कसा लढ्याला तयार होणार? 
 
महात्माजींना हा अप्पाचा गोंधळ समजला व हसत थोडी चटगल करीत म्हणाले, “ऄरे, मनाची ऄनेक 
वर्षांची चकवा जन्माची सवय एका हदवसात जात नाही. सतत प्रयत्न करीत करीत हळूहळूच मन ताब्यात 
येते. पण प्रयत्न हनष्ठनेे, रॅदे्धने करावयाचे. अधी मनाचा हनरृयच केला नाही तर काहीच होणार नाही. 
घाबरू नकोस, सेवते अनंद, समाधान, शातंी अहे. सेवा हे हवर्ष नाही, वाइट तोंड करून सेवा होत नाही.” 
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अप्पा हळूच खाली मान घालून प टप टला... “प्रयत्न तर करीनच, हकती जमेल ते सागंता येत नाही” - 
महात्माजी मग प न्हा मूळ हवर्षयावर बोलू लागले. मॉहरस, प्यारेलाल, महादेवभाइ देसाइ, काका 
कालेलकर हलहून घेउ लागले. 
 
“समाजात न्याय व समता, सेवाब द्धीम ळेच प्रस्थाहपत होते. एकमेकाचंी सेवा करीत करीतच, सवोदय होउ 
शकतो. समाजात ऄचहसा हनमाण होते जेव्हा सेवाधमव सवव पाळू लागतात. 
 
“पण अधी वहरष्ठानंी, ज्यानंी अजपयंत भोगले, ऄहधकार गाजहवला त्यानंीच पूणव त्याग केला पाहहजे. 
सत्ता-संपत्तीवरील ताबा त्यानंी पूणवपणे सोडला पाहहजे. सेवा करून समाज जे देइल तेच ईपभोगावयाचे हे 
व्रत हनष्ठनेे, धैयाने पाळले पाहहजे. 
 
“गावोगावी ही त्याग व सेवचेी भावना हनमाण करण्याचे कठीण कायव कायवकत्यांनी करावयाचे अहे. पण 
कायवकत्यांमध्येच ऄहंकार, ऄहधकारलालसा, क्रोध, दे्वर्ष भरला ऄसेल तर त्याचें ऐकणार कोण? या सवव 
चक्राला प्रथम गती देण्याचे काम त ला औंधच्या खेडोपाडी जाउन सतत कमीत कमी दहा वर्ष ेतरी कराव े
लागणार. अप्पा, या कायाच्या अड जे काही येइल ते सवव त्याज्य, वज्यव ऄसे समजशील का? 
 
“औधंमधील प्रथम अद्य-सेवक, त झे वडील; अप्पा, त्यानंी राज्याची सवव जबाबदारी लोकावंर सोपहवली 
पण त्यानंी जेवढे औधंचे लोक त्यानंा तनखा, वतेन, खाजगी खचव, म्हणनू देतील त्यावरच राहण्याचे 
ठरहवले पाहहजे. ईद्या, समज लोकानंा ऄसे वाटले की, हा औधंचा राजा अपल्या काही कामाचा नाही, 
हवनाकारण याला का पोसावे? या राजाचे हत्ती, घोडे, हशपाइ, मोटारी, छंद प रहवण्याकरता काय म्हणून 
सारा द्यावा? तर राजाने ते जरी काही देत नाही म्हणाले तरी अपले अद्य-सेवकाचे, कतवव्यकमव सोडता 
कामा नये.” 
 
अप्पाप ढे औंधमधील सवव दृश्ये येउ लागली. बाबा हचत्र काढीत अहेत, कवी, कारभारी वतवमानपते्र वाचीत 
अहेत, जेवणाची घंटा होती अहे, लहान-मोठी बहीण-भावडें गडबडीने गलगलाटात जेवायला जाताहेत. 
 
हे सवव मग कोठे जाणार? कसे चालणार? याचंी सवांची हशिणाची, लग्न-म ंजीची, कपड्यालत्त्याचंी सोय 
काय? 
 
औंधच्या राजाने काय, हकती व केव्हा त्याग करावा याची कब ली महात्माजींचे प ढे देणारा अप्पा कोण? 
राजाचा छोटा नातू बापू (छोट्या) त्याचा यात काही संबधं नाही काय? 
 
ऄनेक वळेा अप्पाच्या ऄन भवास येइ की काही महत्त्वाचे, अनंदाचे चकवा द ःखाचे, समाधानाचे चकवा 
धाडसाचे प्रसंग अले म्हणजे हे सवव एक स्वप्नच अहे ऄसे त्याला भासे. 
 
महात्मा गाधंी, मॉहरस, काका कालेलकर, क ं डलकर हे सवव अपण स्वप्नातच पाहतो अहे ऄसे त्याला वाटू 
लागले. काय बोलाव?े कोण बोलणार? ऄसे वाटते तो अवाज ऐकू अला. 
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“बापूजी, हे महत्त्वाचे प्रश्न त म्ही ज्याला त्याग करायचा अहे, ज्याच्या हातात सत्ता अहे, वैभव अहे व ते 
सवव त्याने सोडाव ेऄसे म्हणता त्या औंधच्या राजालाच हवचाराव.े मी, अप्पा त्याच्याकरता त्याग करणारा 
कोण? माझा काय ऄहधकार अहे त्याच्या, चकवा छोट्या बापूच्या वतीने बोलण्याचा?” अप्पाचाच अवाज 
अप्पाने ओळखला. 
 
महात्मा म्हणाले, “मग मीच औंधच्या राजाला हवचारतो. येउ देत त्याला मला भेटायला.” 
 
स्वप्नातून एकदम जागा होउन अप्पा म्हणतो, “म्हणजे बापूजी अपण बाबानंा आथे येण्याला हनमंत्रण देता 
अहात?” 
 
गाधंीजी म्हणतात, “ऄलबत, घेउन ये त्यानंा. मीच बोलतो त्याचं्याशी. त झी मध्यस्थी नकोच.” 

 
अप्पा हवचारतो, “केव्हा अणू त्यानंा?” 
 

बापूजी, ताबडतोब ईद्या, परवा, त्याग करण्यास तयार झालेल्या चहद स्थानातील एकमेव राजाला मी 
केव्हाही भेटण्यास तयार अहे. मी त झ्यामाफव त त्यानंा आथे येण्याला हनमतं्रण देतो. 
 
प न्हा अप्पा गेला स्वप्नात...म्हणाला अता जातो, बाबानंा घेउन येतो. 
 
तास सपंला. औंधची मंडळी ईठली. अप्पा बसलाच होता. मॉहरसने त्याला ईठवला. 
 
जमनालाल बजाजाचं्या गेस्ट हाउसवर घेउन गेला. सववच स्वप्न. तो काय, पंहडतजी, क ं डलकर, दशवने 
(हदवाण) सवव ऄगदी हवालदील होउन बसले होते....हे काय अप्पाने कबलू केले? संस्थाहनकानंी गाधंींना 
भेटणे म्हणजे हब्रहटश राज्यदरबारी भयंकर ग न्हा अहे....औधंचा राजा ए. जी. जी. ला व हदल्लीला 
हवचारल्याहशवाय गाधंींना कसा भेटणार? आंग्रजानंा न हवचारता वध्याला अलाच तर औंध या िणी खालसा 
होउ शकते. काय म्हणाव ेया भ्रहमष्ट अप्पाला? 
 
अप्पा स न्न होता. मॉहरस व तो रात्रीच्या मेलने बसून म ंबइला व म ंबइहून प ण्याला अले. हतथे राजाच्या 
मोटारी होत्या. मोटार घेउन औधंला अप्पा एकटाच गेला. मॉहरस प ण्यातच राहहला. कारण याच वळेी 
(हडसेंबर १९३८) कृष्ट्णमूती प ण्यात होते. मॉहरस त्याचंा एक भक्तच. 
 
औंधला अप्पा येतो तो वाटेतच कळाले की, राजा अटपाडीला बोरे खायला गेलाय. अप्पा चार तासातं 
अटपाडीच्या वाड्यात हजर. हतथे कळाले, राजा मारुती व्यकूंच्या बोराचं्या झाडाखाली वनभोजन 
करतोय. 
 
गेला हतथे. अप्पा म्हणाला, “बाबा, महात्माजींनी अपल्याला वध्याला बोलावले अहे.” 
 
राजा ताबडतोब म्हणाला, “चला”...हा एक ऄसाच राजा होता. 
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औंधला त्या रात्री म क्काम की पहाटे पाच वाजता हनघून एकदम म ंबइला, मोटारनेच. दादा पारध्याचं्याकडे 
म क्काम. हफरती कामगार म्हणून पंहडतराव हहवरेकर व कवी क लकणी, राजाचे सेके्रटरी बरोबर. दत्ताते्रय 
गणेश जोशी, मोतीवाले, औधंच्या शाळेत हशकलेले (१९१०-१९१३) त्यानंी नागपूर मेलची वध्याची हतहकटे 
काढून एक स्वतंत्र डबाच हरझव्हव केलेला होता. राजाला पहाटे २ वाजता ईठून स्नान-संध्या-नमस्कार 
अगगाडीतही घालण्याची सवय. हदल्ली, कलकत्ता, ग्वाल्हेरला जायचे म्हणजे रात्रीचा प्रवास. मग 
गाडीतच सवव नेहमीचे अन्न्हक ईरकून सकाळी सात वाजता कोणत्याही आतर कायवक्रमाला श हचभूवत होउन 
राजा तयार. 
 
राजा गाधंींना भेटायला जातो याची वाता कोल्हापूरला थोडी ईशीराच, ४८ तासानंंतर, राजा म ंबइला 
पोचल्यावर कळली ऄसणार. कारण ए. जी. जी. ची तार औंधला राजा मोटारीत बसून म ंबइला गेल्यावर 
चार तासानंी अली. त्यात ए. जी. जी. ने खडसावनू म्हटले होते- “माझा सेके्रटरी, मेजर मगॅोर, 
अपल्याला भेटण्यास ताबडतोब पाठवीत अहे. त्याला भेटल्याहशवाय औंध सोडू नये हे बरे,” 
 
खरे म्हणजे सवव संस्थाहनकाचंी हबत्तबंातमी ए. जी. जी. ला ऄसे. पोहलहटकल हडपाटवमेंटचे ग प्तहेर खाते 
म्हणे ऄगदी कायविम होते. 
 
अप्पा परत अल्यापासून त्याची हवलायतमध्ये तो ऄसताना जी फाइल त्याच्याहवर्षयी तयार झाली होती ती 
कोल्हापूरला पोचलीच ऄसणार. आंग्लंडमध्ये ऑक्सफडव व लंडनमध्ये त्याच्यावर पाळत ऄसेच. अप्पा 
ऑक्टोबर क्लब (कम्य हनस्ट क्लब) चा मेंबर झाल्यापासून हा ईपद व्यापी हदसतो, जरा कडक नजर ठेवावी 
हे झालेच ऄसणार. आहंडया हाउसमधील प ढे एकदा दोस्त बनलेल्या नॅस्टर नावाचे हशिण ऄहधकाऱ्याने 
तसे अप्पाला स चहवलेही होते. 
 
मग हा औधंचा राजा त्यानंा सवांना च कवनू वध्याला कसा पोचला? 
 
बरे, औधंला अलेली ऄजंट तार औधंातील “कायविम” ऄहधकाऱ्यानंी साध्याच पत्राने वध्याला “केऄर ऑफ 
महात्मा गाधंी” ऄसा पत्ता हलहून पाठवनू हदली. ती राजाला, ऄथात दोन हदवसानंी, त्याच्या महात्मा 
गाधंींच्या द सऱ्या भेटीनंतर हमळाली!! 
 
योगायोग हे ऄसे ऄसतात. समजा राजा एक हदवस अटपाडीलाच राहून औंधला अला ऄसता चकवा 
औंधलाच एकदोन हदवस अटपाडी प्रवासाचा शीण कमी होण्याकरता थाबंलाच ऄसता (तो अता ७३ 
वर्षांचा म्हातारा होता ना) चकवा औधंमधील ऄहधकाऱ्यानंी ह शारी (?) दाखवनू तार म ंबइलाच पाठहवली 
ऄसती तर? 
 
तर, औधंचा राजा महात्मा गाधंींना भेटला ऄसता? औधंची नवीन राज्य-घटना झाली ऄसती? कोण जाणे? 
 
वधा स्टेशनवर गाडी सात वाजता सकाळी पोचली. जमनालाल बजाज, जयरामदास दौलतराम, काका 
कालेलकर, महादेवभाइ देसाइ, दादा धमाहधकारी राजाला सामोरे अले होते. राजा तर सूयवनमस्कार वगरेै 
करून, स्नान-संध्या अटोपून तयारच होता कामाला लागायला. 
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जमनालाल बजाजाचं्या गेस्ट हाउसमध्ये नास्ता करून, मॉहरस, अप्पा व ससं्थानी ऄहधकारी व पहंडत 
सातवळेकरानंा बरोबर घेउन राजा बरोबर १०-१० ला सेवाग्रामला पोचला. १०-३० वाजता महात्माजींच्या 
झोपडीत गेला. रामभाउ हचतारी हफल्म व फोटोग्राफ घेतच होते. 
 
मोठ्या अनंदाने, अदराने, राजाने महात्माजींना वदंन केले व बापूजींच्या समोर बसला. हसत खेळत 
दोघाचंा संवाद स रू झाला. महात्माजी बोलत होते- “राजाचा राजधमव हा प्रजेचे रंजन, सेवा करण्याचा. 
राजा हा प्रजेच्या सदसद हववके ब द्धीचा हवरॄस्त. राजा हा प्रजेच्या ईत्कर्षाच्या अकािंाचंा वाचा देउन 
त्यानंा कल्याणाप्रद, ऄभ्य दयाप्रत नेणारा त्याचंा एक मागवदशवक.” 
 
हे सवव राजाने अजपयंत अपल्या कीतवनातूंन व भार्षणातूंन व्यक्त केलेच होते. राजा जोराने मान हलवीत 
होता. अपल्याच मनातील हवचार गाधंीजी बोलत अहेत ऄसे त्याला वाटत होते. 
 
गाधंीजी म्हणाले, “राजाने सववस्वाचा त्याग करून समाजसेवेचा धडा प्रजेला हदला पाहहजे. 
ऄनासक्तीहशवाय ऄचहसा नाही. सत्ता व ईपभोग याबद्दल राजा पूणवपणे ऄनासक्त ऄसेल तरच प्रजेकडून 
स्वधमवपालन होउ शकते.” 
 
मॉहरस, प्यारेलाल, काका कालेलकर भराभर नोट स घेत होते. औंधच्या नव्या राज्यघटनेचा मस दा तयार 
होत होता. 
 
गाधंीजी म्हणाले, “ईत्तम राज्यव्यवस्था ती की ज्यात ऄहधकार यंत्रणा, धंदेवाइक, सत्तासंपत्तीकरता केले 
जाणारे राजकारण व ऄहंकारी राजकारणी ऄसणारच नाहीत. त्याचंी जरुरीच नाही समाजाला भासणार 
म्हणून प्रत्येक प्रजाजन अपअपले स्वतःचे कतवव्यकमव ईत्तम रीतीने बजावनू समाजाच्या स न्स्थतीला व 
समाधान हनमाण करण्याला, सदा तत्पर ऄसेल. प्रजेत जागरुकता सदैव तेवत ठेवण्याला हशिण, हशिक 
व समाजाची सेवा हेच व्रत ज्याचें अहे ऄसे कायवकते हनमाण झाले पाहहजेत. छोट्या औधंमध्ये त म्ही 
अजपयंत केलेल्या कायाम ळे हे ऄशक्य होउ नये.” 
 
राजाला बापूजींचा हा शरेा ऐकून हकती अनंद झाला ऄसेल? एक अध हनक काळातील ऊहर्षम नी अपला 
गौरव करतो अहे. “धन्य झाली” ऄसेच त्याला वाटले ऄसणार. मग बापूजी सागंतील ते करायला तो 
तयारच होणार हे हनहरृत. 
 
अप्पा हे सवव समजून घेत होता. अजपयंत बाबानंी जीवनाची ऄनेक दालने त्याच्याप ढे खोलली होती. 
बाबानंा तो हचकटून, त्याचं्या पे्रमात, व्यहक्तमत्त्वात ऄखंड ग रफटला होता अजपयंत. 
 
पण अता महात्माजी, बापूजी एक नवचे दशवन त्याला घडवीत होते. बाबानंी, जे मयाहदत स्वरूप जीवनाचे 
दाखहवले त्याच्या पलीकडे भव्य, हवस्तीणव ऄसे, मानव्य; ते व्यक्त करणारे कतवव्यकमव सवांच्या प ढे अहे हे 
गाधंीजी दाखवीत होते. 
 
अप्पाला वाटले अता अपण बाबाचं्या हमठीतून स टतो अहोत. एक नवीन तेजस्वी मागव दाखहवणारा 
हपता....अपल्याला बाबाचं्या वलयातून म क्त करतो अहे. 
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महात्माजी बोलू लागले, “व्यक्ती समाजाहशवाय हजवतं राहू शकत नाही. स धारणा, सवोदयाहशवाय, 
सववच्या सवव समाजाच्या ईद्धाराहशवाय नाही. व्यक्तीची चकवा व्यक्तींच्या एखाद द सऱ्या गटाचीच स धारणा 
होइल तर समाजात हनहरृत हवकृती व संघर्षव होणार. ऄसे पहरपूणव सामाहजक जीवन खेड्यातच शक्य अहे. 
यतं्रीकरण झालेल्या शहरातूंन ते द रापास्त अहे. म्हणनू स धारणेचा, सवोदयाचा पाया हे खेडेच, छोटा 
समाजच होउ शकतो. म्हणनू रामराज्य, ग्रामराज्यातच शक्य अहे.” 
 
“ग्रामराज्यात ऄहधकारयंत्रणेची, राजकारणी प रुर्षाचंी, प ढाऱ्याचंी, नेतृत्वाची जरुरीच नाही. स ञ 
कायवकते, त्यागी, योगी कायविम, सेवकाचें कायविेत्र हे खेडेच झाले पाहहजे. 
 
“औधंमध्ये ऄशी स्वतंत्र, पूणव स्वायत्त खेडी हनमाण झाली पाहहजेत. औधंमधील सवव राजसत्ता, हदवाण, 
पोहलस व सवव ऄहधकारीवगव व त्याचंी कामे औंधच्या खेड्यातच, खेड्यातील लोकानंी, अपलीच ईन्नती 
करण्याकरता स्वतः केली पाहहजेत. हे कायविमतेने करण्यास कायवकते खेड्यात राहहले पाहहजेत. तज्ञ 
सल्ला औधंमधून जरूर तेव्हा हमळण्याची व्यवस्था करावी. राजाने हे सवव कसे चालले अहे, कोठे च कते 
अहे, कोठे जादा मदत हवी अहे, कोठे समतोल ढळतो अहे हेच फक्त पाहावे व पे्रमाने सूचना द्याव्यात. 
राजाला सूचना, सल्ला, देण्याचाच ऄहधकार. ऄहधकार स्वतः वापरणेचा ऄहधकार नाही.” महात्माची 
न्याहाळून पाहात होते की हा डोस, राजाला हकतपत मानवतो. राजा गंभीर हवचारात अहे हे त्यानंी जाणले 
व म्हणाले, 
 
“लोकाचं्या सदसद हववके ब द्धीचा हवरॄस्त व त्याचंा अद्यसेवक म्हणून राजाला तनखा जरूर हमळाला 
पाहहजे. पण त्याबद्दल अग्रह चकवा अपला तो हक्क अहे ऄसे राजाने मानू नये. राजाने स्वधमवपालन केले 
तर प्रजा त्याला ईपाशी राहू देणार नाही हे हनहरृत. पण राजाच्याच मनात ऄहंकाराम ळे अपला स्वयभं ू
ऄहधकाराचंा गवव ऄसेल तर संघर्षव हनमाण होइलच. पूणव ऄचहसा पूणव त्यागाहशवाय, ऄनासक्तीहशवाय नाही, 
हा धडा राजानेच लोकाचं्या सदसद हववके ब द्धीचा हवरॄस्त म्हणून स्वतःच्या अचरणाने घालून हदला 
पाहहजे. “राज्याच्या महस लाचा १/१० भाग राजाला हमळण्यास हरकत नसावी. पण हे सवव लोकांनीच 
ठरवाव.े” 
 
दीड तास संपला म्हणून राजा व महात्माजी ईठले. राजाला दारापयंत पोचहवले. हस्तादंोलन झाले व 
सवांनी वध्याच्या वाटेने ध ळीने भरलेल्या रस्त्यावरून ज न्या मोडक्या मोटारीतून प्रवासास स रुवात केली. 
राजा हवचारत होता. अप्पा स्वप्नातच. 
 
द सरे हदवशी प न्हा १०-३०ला संभार्षणाला स रुवात झाली. अदले हदवशी द पारी राजाने खादी ग्रामोद्योगाचे 
अद्य ईपासक क मारप्पा याचं्यासहहत ग्रामोद्योग कें द्रास भेट हदली. अयवनायकम व त्याचं्या स हवद्य बंगाली 
पत्नी अशादेवी याचं्याशी नयी-तालीम, बहेसक एज्य केशनवर चचा केली. 
 
महात्माजी म्हणाले, “प्रत्येक गावात पाच पंचाचंी ग्रामपंचायत सवव गावचे लोकानंी हमळून हनय क्त करावी. या 
पंचायतीला गावचा कारभार चालहवणेचा ऄहधकार द्यावा. हशिण, संरिण, गावचे रस्ते, बाजार, यात्रा, 
शतेी, ग्रामोद्योग यासंबधंी हवधायक कायाकरता त्यानंा संस्थानचे महस लापकैी ऄधा हहस्सा कमीत कमी 
हमळाला पाहहजे. 
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तसेच गावातील तंटे-बखेडे गावातच संपले पाहहजेत. गावात टगे लोक व वकील लोक भाडंणे लावतात व 
अपापली घरे बाधंतात. म्हणून ग्रामपंचायतीप ढे येणाऱ्या सवव तंट्याचंा हनकाल समझोत्यानेच शक्यतोवर 
करावा. कोटव फी, स्टँप फी ही ग्रामन्यायालयाप ढील कज्ज्यानंा नसावीत. वकील हदलाच तर मात्र द प्पट 
कोटव फी त्या पिकाराला द्यावी लागेल. 
 
“पंचायतीला सल्लामसलत देउन कायद्याप्रमाणे व्यवन्स्थत हशस्तशीर न्याय पचंायतीची कामे चालवावीत. 
याकरता पधंरा पधंरा गावाचं्या गटाला एक हफरता न्यायाधीश नेमावा. 
 
“पंधरा ते वीस गावाचं्या गटाची ताल का सहमती ऄसावी. गावोगावची कामे पाहात ऄसताना आतर गावाचें 
हहतरिण व सहकाराने ताल क्याची सवांगीण ईन्नतीची चचा हवचार-हवहनमय ताल का सहमतीने करावी. 
ताल क्यातील संरिणाचे, पोहलसचे, सवव काम ताल क्याला जरूर हततके पोहलस ठेवनू ताल क्यानंीच 
कराव.े मात्र सवव ससं्थानचे ऄसे एक पोहलस खाते ऄसाव.े 
 
“प्रत्येक ताल क्यातून तीन सभासद औंधच्या कौन्न्सलवर हनय क्त ताल का सहमतीनीच करावते. 
“राजेसाहेबानंा या मध्यवती कौन्न्सलमध्ये पाच तज्ञ, ञानी, कतृवत्ववान संस्थानमधील चकवा बाहेरील 
आसम नेमण्याचा ऄहधकार राहील. दरवर्षी या कौन्न्सलच्या हनदान दोन बैठकी व्हाव्यात.” 
 
महात्माजी बोलत होते. सवांच्यावर जादू टाकत होते. त्याचंा प्रत्येक शब्द म्हणजे करुणा व शातंीतून 
ईमटलेला मंत्रच. मॉहरस हलहून घेत होते. टाइप करून औंधच्या नव्या राज्यघटनेचा मस दा हतसऱ्या 
हदवशी हवचारात घेण्याचे ठरहवले गेले. मंडळी वध्याला परतली. 
 
ए. जी. जी. ची तार जमनालालजींचे गेस्ट हाउसमध्ये साध्या पाहकटात अलेली होती. कवीनी ती 
फोडली. दशवने, पंहडतजी एकदम श द्धीवर (?) अल्यासारखे ऄस्वस्थ झाले....अता काय होणार? राजाने 
हब्रहटश साम्राज्याचा ह कूम मोडला. 
 
अम्हाला वाटतच होते की अप्पासाहेबाचं्या ह्या घाइघाइचे पहरणाम चागंले होणार नाहीत. अता 
राजेसाहेबानंा ही भयंकर बातमी कोण सागंणार? मॉहरसला धाडले. मॉहरसने तार राजाला दाखहवली. 
राजा हसला. गप्प बसला. 
 
हतसऱ्या हदवशी महत्माजींना ही तारेची कथा अधी कोणी तरी साहंगतली होती. राजा येउन बसल्याबरोबर 
बापूजी हसत, डोळे हमचकावत हमचकावत म्हणाले, “मला या हब्रहटशाचंा चागंला पहरचय अहे. चागंले 
ऄसेल, कल्याणकारी ऄसेल ते, ते अज नाही-ईद्या मान्य करतात त्याचं्याशी पे्रमाने, ऄचहसेनेच सामना 
द्यावयास हवा.” 
 
राजा म्हणाला, “बापूजी, गेली पस्तास वरं्ष मी औंधच्या प्रजाजनानंा स्वावलंबी व स संस्कृत करण्याचे व्रत 
पाळीत अलो अहे. त मच्या ईत्तम सल्ल्याने ते व्रत तसेच अजच्या काळातही चालू ठेवणार. माझी ही प्रजा, 
माझीच म ले अता रागं,ू चालू लागली अहेत. त्यानंा मी माडंीवर घेउन बोळ्याने दूध पाजण्यात काय ऄथव 
अहे? सवव मस दा तयार अहे. औधंची नवी राज्यघटना त मच्याच अशीवादाने ऄमलात येइल.” येथे राजा 
हसून म्हणाला, “खरे तर मीच त मच्यापेिा चार-सहा वर्षाने वडील व ब्राह्मण. मीच त म्हाला अशीवाद 
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देणार!...ए. जी. जी. माझा हमत्र अहे. त्याला समजावनू सागंीन. जरूर तर हदल्लीला जाउन 
व्हाआसरॉयलाही भेटेन व यात काय गरै अहे हे त्यानंाच हवचारीन,” दशवने, कवी, सातवळेकर थक्क झाले. 
बापूंना गहहवर अला ऄसेल तर तो त्याचं्या म दे्रवर हदसलाच नाही. नेहमीप्रमाणेच त्याचें वदन प्रसन्न-शातं 
होते. अप्पा-मॉहरस च ळबूळ करू लागले. महात्माजींनी हवचारले, 
 
“काही प्रश्न, शकंा अहे?” 
 
मॉहरस म्हणाला, “हो. हनवडण कातं भाग घेण्यास वयात अलेल्या सवव स्त्री-प रुर्षानंा ऄहधकार हवा ना?” 
बापूजी ठामपणे म्हणाले, “नाही, मत देणे ही एक मोठी जबाबदारी अहे. जबाबदारी ही काही 
तपरृयेहशवाय, फ कट हमळाली तर त्याची चकमत वाटत नाही. फ कट हमळालेले वाया जाते व समाजात 
जबाबदारीची जाणीव कमी होते. समाजाचा ऱ्हास होतो. 
 
“औधंात प्रत्येक फक्त सािर प्रौढ स्त्री-प रुर्षानंाच मत देण्याचा ऄहधकार राहील!” 
 
अप्पा एकदम गडबडला. हे काय? डेमॉक्रसी, क्रातंी, समतेचे कसे? मूठभर हशकलेले लोकच राज्य 
करणार की काय? तो नेहमीच्याप्रमाणे एकदम अवशेात येउन म्हणाला, 
 
“बापूजी, ही काय डेमॉक्रसी, लोकशाही झाली की थट्टा झाली ? लोकानंा ते कसे पटेल?” 
 
प्रशातं बापूजी म्हणाले, “ऄरे अप्पा, लोकशाही म्हणजे सवांनी ऄहधकारावर बसणे नाही. लोकशाही म्हणजे 
प्रत्येकाने स ब ध्याने अपली अपल्यावर ऄसलेली जबाबदारी, समाजाच्या धारणेकरता वापरून अपले 
कतवव्यपालन, यथायोग्य रीतीने करणे; लोक हे समजू शकले नाहीत व फक्त मानाकरता, सत्तालोभाकरता 
झटू लागले तर राज्यातील राम जाइल व ते रावणराज्य होइल.” 
 
अप्पा ईतावळेपणाने म्हणाला, “म्हणजे औधंची नवी राज्यघटना स रू होण्यास ईशीर लागणार! सवव प्रौढ 
सािर होण्यास हकती वळे लागेल क णास ठाउक?” 
 
महात्माजी म्हणाले, “ऄरे अप्पा, ही राज्यघटना केव्हा ऄंमलात अणावयाची, हकती लवकर लोक सािर 
होउ शकतील हे त झ्यासारख्या कायवकत्यांनीच ठरवावयाचे. औंधमधील सवव हशिक व प्रौढ हशकलेली 
म ले-म ली व सवव ऄहधकारी कामाला ज ंपले व हकती हदवसातं सवव प्रौढ हनदान साधे पहहलीचे प स्तक वाच ू
शकतील आतके सािर होउ शकतील? काही ऄंदाज अहे त ला? 
 
“हशवाय या नव्या राज्यघटनेचा मस दा अहे या कौन्न्सलमध्ये पास करून घेउन तो कायदा म्हणून जाहीर 
तर एक महहन्याच्या अत होउ शकतो. कायदा झाला की नवी राज्यघटना स रू झाली. ती प्रत्यि ऄंमलात 
अणण्यास लोकानंा सािर करून पहहली हनवडणूक घेण्यास हकती वळे तू लावणार हे तूच सागं. त झ्या 
कतवबगारीवर सवव ऄवलंबून अहे. हकती महहन्यातं सवव औंध सािर करशील?” 
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ही महात्माजींची कायवपद्धती. व्यक्तीच्या सामथ्याची, हनप णतेची, हनष्ठेची, ध्येयपूतीकरता ऄहवरत कायव 
करण्याची परीिा. एक परीिा पास झाली की द सरी की हतसरी. महात्माजींच्यापाशी हटकावयाचे म्हणजे 
मोठी, भयंकर, तपरृयाच. 
 
सवव औंध झटपट सािर केलेला राजप त्र तडफदार कायवकता, क्राहंतकारी सेवक, वगैरे स्वप्न अप्पाला पडू 
लागली. लहानपणापासून अपण हहरो, हशकार, घोडा, बंदूकबहाद्दर, हवमानहवद्याहवशारद, वगैरे सदैव 
स्वप्नरंजनात रमणारा अप्पा बोलून गेला. -”तीन महहने”-!!! 
 
राजाने म लाकडे पाहहले व मंद हास्य केले. म्हणाला, “बापूजी, एक एक पाउल टाकू. ही घटना एक 
महहन्यात म्हणजे १९३९ जानेवारी ऄखेरच्या अत जरूर त्या हनयमान सार अहे त्या कौन्न्सलकडून पास तर 
करून घेउ. 
 
“मग शक्य हततक्या लवकर, म्हणजे मे १९३९ च्या ऄखेरपयंत हनदान पन्नास टके्क लोकानंा तरी सािर 
म्हणजे सोपे प स्तक वाचावयास येइल आतपत तयार करू व मग ग्रामपंचायती व ताल का पंचायती, व 
कौन्न्सलच्या हनवडण का करून हदवाळीच्या स मारास नव्या राज्यघटनेप्रमाणे हनय क्त झालेले कौन्न्सल 
अपला प ढारी हनवडेल व हा प्राआज प्राय-हमहनस्टर हनवडला गेला म्हणजे सवव कारभार प्रजेच्या हाती 
देण्याचे स्वप्न साकार होइल. 
 
महात्माजी म्हणाले, “ऄचहसेची, त्यागाची, ऄनासक्तीची बठैक ऄसेल तर ऄहधकाराचा गरैवापर होउच 
शकत नसेल, ऄशी श द्ध बठैक जर नसेल तर ऄहधकारी समाजाची हपळवणूक शोर्षणच करतील व एक 
राजा परवडला, हे ऄनेक देशपे्रमी, कायवकते, क्राहंतकारी नकोत ऄसेच लोकानंा वाटू लागेल. 

 
ऄहधकारयतं्रणा हवकें हद्रत जर झाली तरच धंदेवाइक राजकारणी या छोटाशा ऄहधकार-प्राप्तीकरता च रस 
करणार नाहीत. हजतके कें द्रीकरण ऄहधकाराचे हततके भय जास्त की सत्ता-हपपासू भ्रष्ट, चाहरत्र्यहीन व्यक्ती 
हनहरृत सत्ताकें द्र काबीज करून देशात व जगात थैमान घालतील, ऄनथव घडेल.” (हे महात्माजी १९३८ 
साली बोलले ते जसेच्या तसे त्याच वळेी हटपणे शक्य नव्हते. पण सववच्या सवव त्यातील सत्य भावाथव मात्र 
या हठकाणी माडंण्याची खटपट अहे. त्यात िम्य च का, मागेप ढे काही प्रसंग ऄसणे शक्य अहे पण 
वाचनाबरोबर रंजनही व्हाव ेहाच ईदे्दश.) 
 
अज महात्माजींचे बोल देशातील व जगातील भीर्षण जीवन पाहहले, ऄन भहवले म्हणजे हकती सत्याने 
भरलेले अहे व अपण सवव कसे वाटच च कलो अहोत हे हवचारवतंानंा तरी कळाव.े महात्माजींच्या 
अरॅमातून त्याचंा हनरोप घेउन मंडळी हनघतात न हनघतात तो जमनालालजी राजाला म्हणाले की 
राजाच्या स्वागताथव संध्याकाळी सभा अहे. 
 
सभेला, सत्काराला, जयरामदास दौलतराम, दादा धमाहधकारी, हकशोरीलाल मरॅूवाला, रॅीमन नारायण, 
जमनालालजी हे ईपन्स्थत होते. समाज काही फार मोठा नव्हता. पण भार्षणाम ळे राजाला फार बरे वाटले. 
अप्पाला बोलण्यास साहंगतले तेव्हा नेहमीप्रमाणे जोरदार भार्षण झाले पण त्याला नक्की काय सागंावयाचे 
होते हे काही क णालाच समजले नाही-त्यात तो स्वतःही होता!! 
 



 अनुक्रमणिका 

राजा औधंला म ंबइस म क्काम करून तीन हदवसानंी पोचला. ए. जी. जी. चा खास दूत ग प्त खहलता घेउन 
राजाची वाट पाहात होता. 
 
खहलत्यात होते, “ताबडतोब येउन भेटलात तर अनंद होइल. याच, वाट पाहात अहे.” 
 
राजा रहववारी औधंला पोचला. सोमवार, मंगळवार राजाचे ईपासाचे हदवस. राजाने जास दाबरोबर ईत्तर 
हलहहले, “अप्पाला घेउन ब धवारी येत अहे. अपल्या भेटीचा लाभ होणार म्हणनू अनंद वाटतो.” 
 
अता या महत्त्वाचे भेटीत काय झाले, या भेटीचा पहरणाम छोट्या औंधवर, हब्रहटशाचंा औंधच्या या हवकें हद्रत 
ग्रामराज्याच्या प्रयोगाकडे बघण्याचा दृहष्टकोण बदलला का नाही, छोटे औधं व हवशाल काँगे्रसचा 
स्वातंत्र्याचा लढा याचें संबधं व सूत्र कसे राहहले हे सवव चवथ्या प्रकरणी पाहू. 
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४ १९३८-४२ 
 
राजा म ंबइला पोचतो तो चहद स्थानातील सववच्या सवव वृत्तपत्रानंी औधंचा राजा महात्मा गाधंींना भेटला, 
“सवव ऄहधकार प्रजेला,” “आतर संस्थानानंी अता काय करावे?” वगैरे ठळक मथळ्याखाली सवव सेवाग्रामचे 
वृत्त छापले होते. राजाला ऄथात बरे वाटले, समाधान झाले. मानमान्यतेकरता त्याला नेहमीच 
हपापल्यासारखे होइ. हबचारा अप्पा, तोही कल्पना करू लागला, चहद स्थानच्या प्रचंड क्रातंीला छोट्या 
औंधातून स रुवात-हब्रहटश साम्राज्यशाहीहवरुद्ध औंधने रणचशग फ ं कले- 
 
औंधल्या पोचल्यावर वस्त न्स्थती काय अहे, या प ढची पावले ऄगदी जपून टाकली नाहीत तर औंधला 
नामशरे्ष करण्यास हब्रहटशानंा ईशीर लागणार नाही, हे हळूहळू ईमगू लागले. 
 
नशीब अप्पाचे की याच वळेी त्याचा हवलायतेतील दोस्त फॅ्रन्न्सस वॉटसन औधंला होता. राम हॉलमध्ये 
मॉहरस, फॅ्रन्न्सस याचं्या गप्पा स रू झाल्या तेव्हा अप्पाचे मन भडकत अहे हे समजून फॅ्रन्न्सस त्याच्या 
नेहमीच्या ऄत्यतं शातं, स संस्कृत भारे्षत म्हणाला, “अप्पा, औंधचा हा हवकें हद्रत लोकशाहीचा प्रयोग 
मूलतःच कल्याणकारी, व महत्त्वाचा अहे. ऄशा या कल्याणकारी, ईत्तम प्रयोगाला हब्रहटशाचं्या दे्वर्षाचे 
गालबोट लाव ूनकोस. सववच्या सवव हब्रहटश काही साम्राज्यवादी नाहीत. स जाण, स ब द्ध हब्रहटशानंा जर तू 
त झ्या हवधायक कायात हा प्रयोग यशस्वी करून दाखहवलास तर त्यानंा अनंद तर होइल, पण हब्रहटश 
धोरणावर पहरणामही होइल. शातं रीतीने, वैमनस्य मनात न ठेवता, महात्माजी सागंतात त्याप्रमाणे औधंचा 
हा हवकें हद्रत ग्रामराज्य प्रयोग हा एक सत्य व ऄचहसेच्या द्वारा छोट्या छोट्या समूहात राहून व्यक्तीला 
स्वातंत्र्य व समाधान ऄन भव ूदेण्याकरता अहे व समाजाच्या सवांगीण ईद्धाराकरता अहे हे तू पटवनू देउ 
शकतोस. अम्ही त ला मदतच करू.” 
 
प ढे ऄनेक वळेा (१९४२-४४) जेव्हा औधंवर भयंकर सकंटे अली त्या वळेी फॅ्रन्न्सस हदल्लीला आन्फमेशन 
खात्यात प्रम ख पदावर होता. द सरी जागहतक लढाइ त्या वळेी हब्रहटशाचं्या अंगलट येत होती. १९४२-४४ 
चा स्वातंत्र्य संग्राम व “चले जाव” चळवळ फोफावत होती. जयप्रकाश नारायण, ऄरुणा असफऄल्ली, नरेंद्र 
देव, ऄच्य त पटवधवन, राम मनोहर लोहहया भहूमगत होते. सातारा हजल्ह्यात क्राहंतचसह नाना पाटील 
अगगाड्या पाडीत होते, पोस्टे व हतजोऱ्या ल टीत होते, प्रती सरकार (पत्री सरकार?) स्थापन करण्याचा 
प्रयोग चालू होता. 
 
छोट्या औंधची ७२ गाव े आतस्ततः हवख रलेली. काही साताऱ्यात, काही हवजापूर हजल्ह्यात तर काही 
पंढरपूरपाशी. औधंचे २०-२५ पोहलस सरंिण, बंदोबस्त ते काय करणार? 
 
अप्पाही स्वप्नात होताच. जयप्रकाश, ऄच्य तराव, राम मनोहर लोहहया, ऄरुणाबाइ यानंा ऄधूनमधून भेटी. 
नाना पाटील तर म क्कामालाच क ं डलला होते. रत्नाप्पा क ं भार, केसकर (प ढे आन्फमेशन ब्रॉडकास्टचे मंत्री) 
औंधमधूनच भहूमगत कायव (!!!) करीत होते. राजाला हे सवव माहीतही होते, मग हब्रहटशानंा माहीत 
ऄसणारच. 
 
ऄनेक वळेा ए. जी. जी. कडून हदल्लीला हरपोटव केले गेले, म ंबइ सरकारकडूनही, की औंधचा राजा व 
हवशरे्षतः त्याचा म लगा, अपल्या हहताहवरुद्ध कायव करीत अहेत. पण काही स ञ हब्रहटशामं ळे व फॅ्रन्न्सस 
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हदल्लीला महत्त्वाच्या ह द्द्यावर होता म्हणून छोट्या औंधची खरी बाजू व ऄडचणीही हब्रहटशाचं्या प ढे ऄगदी 
लंडनपयंत ठेवल्या गेल्या. 
 
हब्रहटशाचं्या सरकारी दप्तरातूनच हे प ढे (१९७०) हनदशवनाला अले. पण ह्याबाबत ओघाने प ढे येइल. कोण, 
केव्हा, कसा, कालाच्या प्रवाहाला वगेळे वळण लावण्याकरता प ढे येतो, ईपयोगी ठरतो हे एक जीवनाचे 
सूक्ष्म गूढच अहे. हकती वळेा तरी त्याची प्रहचती येते. माणूस, स्वस्थ मनाने हे ऄन भवत नाही, येवढेच. ही 
हनयती का? का हे सवव ऄचानक, ऄकन्ल्पतच ऄसते? का होणार? केव्हा? कसे? हे काहीच सागंता येत 
नाही. अपण मात्र जे अले, जे अहे, तेच व्यवन्स्थत, कायविमतेने, शातं हचत्ताने, अनंदाने करीत राहाव,े 
येवढेच. अपल्या हाती अहे हे एकदा ईमगले म्हणजे मग मनाला त्रागा, त्राण, त्रास होतच नाही. खरे ना?  
 
सोमवार, मंगळवारचे ईपवास झाल्यावर राजा कोल्हापूरला त्या वळेच्या एका “कनवल” ए. जी. जी. कडे 
गेला. हा जरा ज न्या हवचाराचंा. हब्रहटशाचें वचवस्व राखणे, राजा-महाराजानंा ताटाखालच्या माजंराप्रमाणे 
वागहवणे, हे त्याच्या स्वभावधमाला ऄन सरूनच होते. पहहल्या वळेी औधंला त्याने भेट हदली त्या वळेी 
राजाने त्याला मोठा मान देण्याच्या दृष्टीनेच देवीच्या देवळात जाहीर दरबार भरहवला होता. देवीच्या 
देवळात जाण्याकरता सवांनाच जोडे-बूट काढावयास लागतात, म्हणनू ए. जी. जी. करता एक ख ची 
त्याचे बूट-मौजे काढण्याकरता ठेवली होती. 
 
दरबारची सवव मंडळी जमली होती. ए. जी. जी. ची वाट पाहात होती. राजा देवळाबाहेरच त्याच्या 
स्वागताकरता ईभा होता. 
 
ए. जी. जी. अला. त्याने अपल्याला बटू काढून मगच दरबारात जाव ेलागेल हे ओळखले व राजाला 
म्हणाला...राजासाहेब दरबार स रू करा, मी बाहेरच बसणार....अपले भार्षण झाल्यावर मी येथूनच 
बाहेरून बोलेन!!! 
 
या ए. जी. जी. ने नंतर हदल्लीला हरपोटव केला की, राजा म्हातारा अहे. ब हद्धभं्रश झाला अहे. त्याचा 
म लगाच संस्थान चालवीत अहे. हब्रहटशाबंद्दल त्याच्या मनात अदर नाही. त्याच्यावर पाळत ठेवली पाहहजे 
वगैरे. ऄशा प्रवृत्तीचा हा ए. जी. जी. राजाचे या वळेी स्वागत कसे करील, याची कल्पना येणे ऄवघड नाही. 
राजाला अपल्या ऑहफसच्या खोलीतच त्याने भेट हदली. अंप्पाला बाहेरच थाबंावयाला साहंगतले. थोडे 
औपचाहरक वगैरे झाल्यावर तो राजाला जरा ग मीत म्हणाला, “अमच्या परवानगीहशवाय त्या गाधंीला 
भेटावयास गेला हे अम्हाला पसंत नाही.” 
 
राजा म्हणाला, “त मचे व्हाइसरॉयसाहेबही गाधंींना भेटतात तर मला भेटून त्याचंा सल्ला घेण्यास काय 
हरकत अहे?” 
 
ए. जी. जी. म्हणाला, “अमची गोष्ट वगेळी अहे. संस्थाहनकाचें हब्रहटश राजसते्तशी करार-मदारानंी बाधंील 
ऄसे हहतसंबधं अहेत. या हनयमबद्ध संबधंाम ळे स्वतःच्या मनाप्रमाणे करण्याचा संस्थाहनकानंा हक्क म ळीच 
नाही हे हवसरू नका. ऄशा घोडच का न केलेल्या बऱ्या.” 
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हे सवव चालू ऄसताना राजाचा पारा हळूहळू चढत होता. राजाचे व हब्रहटश साम्राज्याचे संबधं व त्याच्या 
वागण कीबद्दल ए. जी. जी. चे वक्तव्य हे सवव राजाच्या सहनहशलतेच्या पलीकडचे होते. राजा एकदम 
ईफाळून म्हणाला, “गेली तीस वर्ष े माझ्या प्रजाजनानंा स्वावलंबी व स्वाहभमानी बनहवण्याचा मी प्रयत्न 
करीत अहे. माझे सवव ऄहधकार प्रजेच्या स्वाधीन करणे ह्या माझ्या स्वकतवव्य-पालनाचा शवेटचा टप्पा ऄसे 
मी समजतो. ईत्तम सल्ला घेउन लोकाचें कल्याण कसे कराव े हाच ध्यास मला सतत लागला अहे. 
जगदंबेला स्मरून मी स्वधमव-पालन करीत अहे; हे माझे स्वधमवपालन त म्हाला चकवा कोणा आतरानंा 
पटण्याकरता मी करीत नाही. माझे वागणे व हवचार अपल्याला पसतं नसतील तर हा मी परत जातो 
औंधला ऄंबाबाइचे चरणी!!!” 
 
राजा ताडकन ईठून दाराकडे तरातरा चालायला लागला. ए. जी. जी. ची ग मी जरा शातं झाली. तो 
झटकन ईठून राजाचा हात पकडून अजववनू म्हणाला, “राजेसाहेब, िमा करा. माझे शब्द अपल्याला 
लागले वाटते. माझा हेतू एवढाच अहे की, या कठीण काळात हब्रहटश व संस्थाहनक याचें धोरण एक हव.े 
काँगे्रस फार बलवान बनत अहे. य रोपमध्ये महाय द्ध पेटण्याच्या मागावर अहे. जगामध्ये मोठे बदल होणार 
अहेत. संस्थाहनक व हब्रहटश याचें हहतसंबधं एकमेकाशंी हनगहडत अहेत.” हकतीही रुद्रावतार अणला तरी 
भवानराव राजाला थंड होण्यास म ळीच वळे लागत नसे. तो खाली बसला व वध्याला झालेल्या 
महात्माजींच्या संभार्षणाचा वृत्तान्त त्याने ए. जी. जी. ला हदला व म्हणाला, “काळाची झपाट्याने बदलती 
पावले ओळखून प्रजेला अपल्या हवरॄासात घेउन त्यानंा अपल्या स्वतःचा सवोदय करण्यास संधी द्यावी 
हाच माझाही हेतू अहे. सवव सत्ता औधंलाच कें हद्रत केल्याने माझ्या मनात ऄसूनस द्धा राज्ययंत्रणेतील 
दोर्षाम ळे व ऄहधकारशाहीच्या ऄसमथवतेम ळे स धारणा होण्यास ईशीर लागतो. म्हणूनच महात्माजींची 
हवकें हद्रत ग्रामराज्य पद्धती औंधला ईपयोगी ठरेल ऄसे अजच नाही तर गेली २५ वर्ष ेमला वाटत अले 
अहे. त्या दृष्टीने १९२० सालापासून मी पावलेही ईचलली अहेत. अता अप्पाही त मच्या हवलायतेतील 
ईत्तमोत्तम हशिण घेउन परतला अहे. त्याच्या मदतीने हा प्रयोग यशस्वी होणारच ऄशी माझी खात्री अहे.” 
 
या ए. जी. जी. च्या नंतर एडव वस व त्याच्या नंतर ऄत्यतं समजूतदार, ह शार, पे्रमळ हमत्र कनवल गेसफोडव 
हे दोन ए. जी. जी. औधंच्या नहशबाने दहिणेतील ससं्थाहनकानंा सल्ला देण्याकरता नेमले गेले. त्यासबंंधी 
प ढे बोलूच. 
 
हे छोटेसेच ग्रहण स टले व झपाझप औधंच्या जीवनात प्रचंड बदल होउ लागले. औधंला परतल्यावर 
मॉहरस व फॅ्रन्न्सस राजाला धन्यवाद देण्याकहरता रंगाच्या खोलीत अले तेव्हा राजा त्यानंा म्हणाला, 
“अत्ता अप्पाला योग्य मागव दाखवा. औधंला त म्हा दोघाचंी जरुरी अहे.” 
 
अता अप्पाप ढे सवव संस्थान तीन महहन्यातं सािर करण्याचा व नवीन राज्यघटनेच्या मस द्याचे कायद्यात 
रूपातंर करण्याचा हे दोन महा कठीण प्रश्न होते. 
 
सािरता मोहीम कशी स रू करावयाची, कोणाला कामाला ज ंपावयाचे हे ठरहवण्याकरता रॅीहनवास 
हायस्कूलमध्ये सभा घेतली गेली. धोंडोपंत मास्तर, गजानन मास्तर, पाठक मास्तर हे या कायवक्रमासंबधंी 
पूणवपणे ईत्साही तर आतर काही मास्तर व ऄहधकारी हे सवव वडेेपणाचा बाजार अहे ऄसेच प टप टणारे. 
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तीन महहने शाळानंा स ट्टी देण्याचे ठरले. प्रौढ हवद्याथी, हवद्याथ्यांना या कायवक्रमात सामील करून प्रत्येकाने 
पाच पाच प्रौढानंा सािर करण्याचेही हनहरृत केले. 
 
या सवांकरता ईपकरणे, हफरती, भोजन, राहण्याची व्यवस्था यासंबधंी ठरले. 
 
पण, सािर करण्याची पद्धती कोणती चागंली यावर खूपच वादहववाद करून रॅी. अप्पासाहेब भागवतंाना 
सािरता प्रचाराच्या च्याचं्या पद्धतीसंबधंी हशिण देण्यास बोलाहवण्याचे ठरले. 
 
रॅी. अप्पा भागवतासारखा ध्येयहनष्ठ, मोठा कायवकता औधंची ही जरुरीची व हनकडीची गरज 
भागवण्याकरता धावनूच अला. दोनही अप्पा, संस्थानभर हशिकानंा ही पद्धती हशकवण्याकरता ऄनवाणी, 
बैलगाडीतून, मोटारीतून चहडले. अप्पा भागवतानंी सववच वातावरण ईत्साही बनहवण्यास ऄमूल्य मदत 
केली. केवढे त्याचें ईपकार छोट्या औंधवर!! फक्त सािरताच नाही तर एक समाधानी, स संस्कृत, 
सेवाभावी, स्वावलंबनाने स धारणारा समाज कसा हनमाण करता येइल यासबंंधी ऄनेक खेड्यातूंन स्वतः धडे 
हशकहवले. आकडे नानासाहेब चापेकर व अण्णासाहेब बखले, हे महात्माजींनी मंजूर केलेल्या नवीन 
राज्यघटनेचा मस दा कायद्याच्या स्वरूपात बसहवण्याच्या खटाटोपाला लागले. 
 
२१ जानेवारी १९३९ हा नवीन राज्यघटना स रू करण्याच्या श भ हदन जाहीर झाला. 
 
दादासाहेब मावळणकर व म ंबइ राज्याचे म ख्यमंत्री बाळासाहेब खेर यानंा महात्माजींनी ग्रामराज्य 
राज्यपद्धतीच्या ईद घाटनाला औधंला जाण्यास साहंगतले. शकंरराव देव, कनाटककेसरी गंगाधरराव 
देशपाडें, राजाचे डेक्कन कॉलेजमधील वगवबधूं हे ह बळीहून येणार होते. मोठाच सोहळा होणार होता. 
कायद्याचा मस दा तयार झाल्यावर महात्माजींना दाखहवण्यास अप्पा, क ं डलकर, बाबू बापट सेवाग्रामला 
गेले. महात्माजींनी काही ज जबी द रुस्त्या स चहवल्या व पहंडत जवाहरलालना तो दाखहवण्यास साहंगतले. 
 
अप्पास कसन सेच झाले. १९३० सालचे ऑक्सफडवमधील जवाहरलालजींचे चसहासारखे चवताळणे व 
त्याचंी सवव संस्थाहनक नष्ट झाले पाहहजेत, ही गजवना, तो हवसरला नव्हता. हळूच महात्माजींना अप्पा 
म्हणाला, “बापूजी अता वळे कोठे अहे हा मस दा पहंडत जवाहरलालना दाखवायला? नंतर दाखव ूका?” 
 
बापूजी हसले व म्हणाले, “ऄरे वडे्या, जवाहरलाल सवव चहद स्थानातील प्रजा पहरर्षद व लोकाचं्या म ख्य 
संघटनेचे ऄध्यि अहेत. जा, लवकर जा, ते ईद्याच म ंबइत अहेत. त्यानंा भेट जा, ते काय म्हणतील ते 
फेरबदल कर, जा...” 
 
क ं डलकर व अप्पा अले म ंबइला. कमलाकातं महाराजाचं्या ्लॅटवर हशवाजी भ वनात दादरला ईतरले. 
पंहडत जवाहरलाल राजा व बेटी हाथीचसग याचं्याकडे कारमायकेल रोडवर ईतरले होते. सकाळी नउ 
वाजता त्याचं्या ्लॅटवर जाउन घंटा वाजहवली. बेटी हाथीचसगानीच दार ईघडले, “पंहडतजी सकाळी 
सात वाजता बाहेर गेले अहेत. अता संध्याकाळी जाहीर सभेच्या अधीच ५ ते ५-३० लाच भेटतील अपण 
कोण?” 
 
“अप्पा पंत.” 
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“या, अत या, बसा चहा घेणार का कॉफी?” बेटी हाथीचसग. 
 
“दूध,” अप्पा. 
 
राजा व बटेी ऄत्यंत स संस्कृत. अप्पाचे व त्याचें सूत्र जमण्यास वळे लागला नाही. पाहरृमात्य वागण कीची 
पूणव छटा त्याचं्यामध्ये सेवाग्राम अरॅमातील वातावरण व कारमायकेलवरील ्लॅटमधील यात 
जमीनऄस्मानाची तफावत. अप्पाला लहानपणापासून वगेवगेळ्या हवचार-अचार-ईच्चाराचंी सवय. त्याम ळे 
हे काहीच ऄवघड नव्हते. राजा हाथीचसग कें हब्रजचा तर अप्पा ऑक्सफडवचा एवढाच फरक. दोघाचेंही 
परदेशात चार-सहा वर्ष ेसंस्कार समानच. 
 
द पारी ४-४५ हमहनटानंी कारमायकेल ्लॅटची घंटा प न्हा दाबली. कायद्याचा मस दा एका ईत्तम फाइल 
कव्हरमध्ये ठेवनू अप्पा जपून संभाळत होता. ्लॅटचे दार एका नोकरानेच ईघडले. खोलीत वगेवगेळ्या 
पोशाखाचे, चेहऱ्याचे, वगेवगेळ्या भारे्षत बोलणाऱ्या २५-३० व्यक्ती ईभ्याच राहहल्या होत्या. बसावयास 
जागा होत्या त्या सवव हस्त्रयानंीच घेतल्या होत्या. बेटी व राजा हाथीचसग हसत खेळत सवांच्याशी बोलत 
होते. राजा हळूच येउन म्हणाला, “पंहडतजी अताच येतील. थकलेले ऄसणार, फार वळे घेउ नका.” 
 
५-७ हमहनटातं दार खाडकन ईघडले. एक झंझावतच अत अला. रागीट, तापट, त्रासलेली म द्रा. 
एकामागून एकाला एखाद-द सरा प्रश्न हवचारून झटपट दाराबाहेर घालवीत होते. “ईगाच वळे घेतात, 
काही समजूच शकत नाहीत”.....दोन तीन वळेा बटेीला म्हणाले त्रासून... 
 
सवव खोली खाली झाली. क ं डलकर व अप्पा एका कोपऱ्यात ईभे, गपहचप. 
 
जवाहरलालजी एकदम ओरडले, “ कैसे अ गये?” 
 
अप्पाचे व क ं डलकराचें चहदी औंधाचे. त्यानंा वाटले हवचारीत अहेत की बसने अलात, टागं्यात बसून की 
चालत? 
 
भीत भीत अप्पा म्हणाला, “टॅक्सीने...”!!! 
 
एकदम सवव राग, त्रागा, मावळला. हसू अले या गावढंळ लोकाचें. डोळ्यातं दयाद्रव करुणा झळकली. 
अप्पा म्हणाला, “गाधंीजींनी हे अपल्याला दाखवायला साहंगतले अहे. औधंच्या नवीन घटनेचा 
महात्माजींना हवचारून तयार केलेला मस दा.” 
 
जवाहरलालनी एकदम अप्पाचा हात पकडला. म्हणाले, “बैस”. सवव मस दा दोन वळेा वाचला. दृष्टी 
एकदम दूर दूर गेली. म्हणाले, “काम काही सोपे नाही. हब्रहटशानंी ऄडचणी नाही अणल्या तरी पहररॅम 
पडतील. स रुवात कराच. मला येउन भेटत जा.” प ढे ३५ वर्ष ेअप्पा जवाहरलालना सारखा भेटतच होता. 
 
२० जानेवारीच्या अधी सवव तयारी झाली. पाह ण्याचंी व्यवस्था झाली. समारंभ स रू झाला. बाळासाहेब खेर 
काँगे्रसचा हतरंगी झेंडा ईंचहवणार होते. राजा म्हणाला, “हशवाजी महाराजाचंा भगवा झेंडाही मी स्वतः 
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ईंचहवणार.” शकंरराव केळकर औधंचे चीफ आहंजहनयर. त्यानंी सवव व्यवस्था नेहमीच्या त्याचं्या 
कायवपद्धतीप्रमाणे ईत्तम केली. वाड्याप ढेच मोठे डायस. त्यावर शभंर माणसे सोइस्कर रीतीने बसतील 
ऄशी लोड-तक्क्या-गालीचे घालून स ंदर व्यवस्था. हमरवण कीपासून ते भार्षणे होइपयंत सवव कायवक्रम ईत्तम 
झाला. राजा म्हणाला, 
 
“अता राज्य त मचे. ऄहधकार, पसैा, स धारणा, सवव त म्हीच त मच्या हाताने करणार; पण जर 
ऄहधकाराबरोबर कतवव्याची सदैव जाणीव ठेवली नाही तर सवव नाशच होइल. अनंदाने राज्य करा, सवांना 
स खी करा-जय जगदंबे.” 
 
द सऱ्या हदवशी सकाळी ज न्या औधं कौन्न्सलची बठैक स रू झाली. कायदा वाचन व नंतर हवसजवन. 
ऄहधकारत्यागाची मूळ कल्पना मॉहरसची, ग्रामराज्याचे हवचार गाधंीजींचे, राजाने सवव मानले. कायदा 
बखले-चापेकर यानंी केला. अप्पाचा मात्र सवव गोंधळच झाला. कायदा कसा माडंावयाचा, काय 
बोलावयाचे हे पार हवसरून गेला. सागंलीचे हदवाण डे, हमरजेचे, ब धगावचे हदवाण, फलटणचे स ञ, 
कमवक शल रावबहादूर गोडबोले यानंा अप्पाच्या एकंदर कायवपद्धतीबद्दल खरे काय वाटले ऄसेल ते त्यानंी 
ऄथात बोलून दाखहवले नाही. 
 
समारंभ सोहळा वतवमानपत्रातील भरून अलेले रकाने व लीडर अर्मटकल्स हवसरली. सवव औधंच्या 
शाळेला तीन महहने स ट्टी झाली व एक ऄहद्वतीय नवा ऄन भव सवांच्या वाट्याला अला. 
 
एक वगेळेच चैतन्य व ईत्साह सवव औंधच्या खेड्यापाड्यातं व झाडा-झोपडीतून ईफाळू लागला. म ले-
म ली, राजप त्र-राजकन्या, मास्तर, पोहलस, ऄहधकारी, कारकून सवव अपापल्या घराबाहेर प्रत्येकी ५ 
लोकानंा सािर करण्यास पडले. कथा, कीतवने, व्याख्याने, हमरवण का, महॅजक, लॅन्टनव, स्लाइडस, 
नकाश,े हचते्र याचं्या सरास ईपयोगाने हशकणारामध्येही ईत्साह हनमाण झाला. अपण का हशकतो? ही 
काय सवव भानगड अहे? अपल्यामागे ही सवव पोरे का लागली अहेत हे नकळत स द्धा म्हाताऱ्याकोताऱ्या, 
स वाहसनी, बापइ च, ग, म, र, न करू लागले. एक नवा ऄन भव ऄन भव ू लागले. या ध मधडाक्याने 
संस्थानबाहेरील ऄनेक नेते, कायवकते अकर्मर्षत झाले व या ञान-यञात सामील झाले. त्यात रावसाहेब 
पटवधवन ह्यानंी तर गावोगावी जाउन सािरता कायाची तपासणी केलीच पण, लोकशाही, लोकाचंी 
कतवव्ये, स्वातंत्र्याचा लढा वगैरेवर लोकानंा व्याख्याने देउन मंत्रम ग्ध केले. भाउ व नाना धमाहधकारी या 
तरण्याबाडं, ब हद्धमान कायवकत्यांनी तर औधंमध्ये दोन वर्ष ेठाणच माडंले व ग्रामोद्योग, खादी, नइ तालीम, 
ग्रामराज्य, स्वातंत्र्य यासंबधंी एक ञान-सत्रच ईघडले. दरवळेी पंचवीस-तीस औंधीय कायवकत्यांना, 
कायास समथव करण्याकरता हशिणाचे त्यानंी एक हशहबरच महादेवाच्या देवळात ईघडले. ऄसे पाच-सहा, 
वीस-पंचवीस हशिक, शतेकरी, कामगार याचें वगव त्यानंी घेउन मोठेच काम केले. १९३९ जानेवारी ते नउ 
ऑगस्ट १९४२, शकंरराव देव, अचायव भागवत व अण्णासाहेब सहस्त्रब दे्ध यानंी संस्थानच्या ऄनेक 
खेड्यानंा भेटी हदल्या व नव ेनव ेदृहष्टकोण लोकाचें प ढे ठेवले. 
 
या सवांत ऄत्यंत अपलेपणाने, सतत ऄहवरत औंधमध्ये स्वतःला अपणहून ज ंपून घेणारे तात्यासाहेब 
हशखरे, वर्षांतून दोन-तीन महहने तरी औंधातच त्यांचा म क्काम होउ लागला. हशिणाचे वगव काढणे, 
ग्रामोद्योग-ग्रामोद्धाराची हशहबरे काढणे, चहद स्थानातील वगेवगेळ्या िेत्रातंील ऄनेक कायवकत्यांना अणनू 
औंध ससं्थानात लोकहशिणाला ज ंपणे, हे सवव कायव त्यानंी औधंला खरे ‘दत्तक’ घेउनच केले!! सारखे 
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अप्पाच्या मागे लागत, “हा,ं चला, हशहबर काढू या. सवव ग्रामपंचायतीच्या सभासदानंा काय करावयाचे, 
कसे करावयाचे, या सवांमागे मूलभतू तत्त्व ेकोणती अहेत हे समजावनू सागंू या.” अण्णासाहेबानंी तर 
अटपाडी येथे खादी-ग्रामोद्योग ससं्थेमाफव त एक म ख्य कें द्रच खोलले. ठाकरे या ऄत्यंत कतवबगार, 
ध्येयहनष्ठ, पूणव गाधंीवादी कायवकत्याला हतथे बारा वर्ष ेठेवला. ठाकरे यानंी लोकहशिणाचे महत्त्वाचे कायव 
ऄप्रहतम रीतीने बजावले. 
 
नव्या औधंचे हनमाते मॉहरसनी तर कमालच केली. अटपाडीजवळ डबइ वइ या नावाचे क रण अहे. भला 
मोठा एक ओढा या क रणातून ऄकरा महहने हबनपाण्याचा वाहत जाउन अटपाडीतून प ढे माण नदीला 
हमळतो. डबइ म्हणजे क रण कसले, क सळे व दगडच. जमीन नाहीच!! सरकारी हखलार हतथे कसे जगे हे 
एक मोठे गूढ अरृयवच. 
 
या डबइच्या क रणाला बाधं घालून खाली हजारो एकर जमीन बागाइत करण्याची स्वप्ने पडू लागली. 
बंगलोरहून १००० रु. महहना देउन बी. रामराव ह्या आंहजहनयरानंा अणले. त्यानंी नकाश े केले, पाहणी 
केली, गहणते केली. खचव बारा लाख रुपये येणार...औधं हतजोरीत हशल्लक शून्य. 
 
मग क्लृप्ती हनघाली रॅमदानाने धरण बाधंण्याची, क्लृप्ती मॉहरससाहेबाचंीच. झाले ! पाट्या, क दळी, 
फावडी, पहारी, फोंड्या माळावर धा धा, ठाण् ठाण्, अवाज करू लागली. ससे, खोकडे घाबरून पळू 
लागली. ४-६ महहन्यातं काम थंडावले. 
 
मॉहरससाहेबाचंा हनरृय. म्हणाले मी जाउन राहतो या माळावर. कोठे? बाधंीन झोपडी; राहण्यास गेले व 
स्वतंत्रपूर जन्माला अले. एका घाणेरड्या, ख रट्या, बाभळीच्या झाडाखाली मॉहरससाहेबाचंा म क्काम. 
बसायला तट्ट्ट्या. तोच रात्री स्वतःभोवती ग ंडाळून हनद्रा...हपण्याला जवळच्या शतेकऱ्याच्या हवहहरीतून 
मचूळ पाणी. प्यायला ईंहटणीचे दूध, (त्या क रणात सरकारी वीस पंचवीस, ईंट ऄसत. औंध-अटपाडी 
डाक दर अठवड्याला साडंणी-स्वाराबरोबर हा साठ मलैाचंा प्रवास द्र त गतीने चार हदवसातं करी !!) 
खायला कचे्च मोड अलेले धान्य. कधी कधी कोणी काहीही हदले तर ऄत्यंत पे्रमाने हनःशकं मनाने खात, 
खरा संत, महंत.. 
 
मॉहरससाहेबाचं्याच अग्रहावरून राजाने स्वतंत्रपूरला, औंधच्या त रंुगातील कैदी पाठहवले. स्वतंत्रपूरला, 
त रंुग नाहीच, कैद्यावंर मॉहरससाहेबांच्या सहवासाचा संस्कार. सववच्या सवव तेथे अलेले कैदी एक-दोन 
वर्षांत नवीन जन्म घेउन मानाने प न्हा समाजात परत जात. एक नव्या प्रकारच्या त रंुगाचे, प्रात्यहिक 
मॉहरससाहेबानंी खऱ्या प्रयत्नाने जगाप ढे ठेवले. त्यानंा सदैव मदतीला त्याचंा प्रम ख हशष्ट्य, ऄब्द ल काझी 
मास्तर, नंतर औद ंबर चभगे व ऄनेक तरुण मनावंर मॉहरससाहेबाचं्या व्यहक्तमत्त्वाचा अजन्म प्रभाव पडला. 
 
हा क्राकॉव्हमध्ये जन्मलेला ज्य-ूआंहजहनयर संन्यासी बनून डबइच्या क रणात तपरृया करण्यास का अला? 
त्याचे व डबइच्या क रणाचे, व औंधमधील ख नी-दरोडेखोर-रागीट-तामसी-ऄञानी व्यक्तींचे काय नाते? हे 
सवव ऄकन्ल्पतच का? काढा की शोधून? 
 
अप्पाही सारखा औधंच्या खेड्यातूंन हफरतच होता. पायी, मोटारीत बसावयाचे नाही. पटे्टवाला हशपाइ, 
पोहलस नाही. स्वयंपाक करायला मधू क लकणी. अंघोळीचे पाणी वगैरेची मदत करावयाला दोन वर्षांच्या 
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वयापासून ज्याने पे्रमाने संभाळले तो दमेकरी, म्हातारा, थकलेला, हसताराम. रोज वगेळे गाव म क्कामाला. 
म क्काम देवळात, तक्यात, शाळेत, ग्रामपंचायत ऑहफसमध्ये, ढेकणात, हपसवात, क त्री भ कंण्याच्या 
अवाजात. शातं हनद्रा, सकाळी नमस्कार, गावची म ले-म ली, पोरं पाहायला जमत. हजामत स्वतःच्या 
हाताने करीत बसला तर पे्रिक अहेतच. रात्री झोपला तरी सोप्यात, देवळात. नेहमी हतथे झोपणारे 
सोबतीला. गम्मतच गम्मत... 
 
गावा-गावातूंन पाट्या, भाडंणे, तक्रारी, हचक्कार. तडजोडी करण्याचे सत्रच काढले. क ं डलकर, हगजरे, ए. 
डी. देशपाडें, धोंडोपतं मास्तर बरोबर गावातील ब द्र क, टगे, यानंा सवांना जवळ बसवनू सहकायव, सेवा, 
सवोदय याचें सारखे डोसावर डोस पाजावयाचे. सवव तक्रारी, तंटे, म क्कामात हनकालात काढण्याचा 
कसोटीने प्रयत्न करावयाचा. कायद्याच्या चौकटीत कसे बसवायचे याचे तज्ञ क ं डलकर, सेके्रटरी ट -दी-
गव्हनवमेंट; म लकी हनयमात काय येते, येत नाही याबाबत सल्ला ए. डी. देशपाडें, हगजरे करीत. धोंडोपतं 
मास्तर नवीन नागहरक, घरचे वातावरण, समाजाचे कतवव्य, यावर झोड ईठवीत. सवव शाळामास्तराचंी 
वारंवार गटागटाने हशहबरे-संमेलने घेत. म लाचें मेळाव,े त्यात खेळ, शयवती, सूयवनमस्कार साहंघक रीतीने 
करावयाचे. रात्री नाटके, संवाद, करमणूक, चार हजार-पाच हजार हवद्याथ्यांचे हे प्रचंड मेळाव.े 
गंगाधरराव देशपाडें, शकंरराव देव, तात्या हशखरे, रावसाहेब पटवधवन व ख द्द स्वतः राजा याचं्या 
व्याख्यानानंी, प्रवचनानंी द मद मत. नव े नव े समाजाच्या धारणेला, कल्याणाला ईपयोगी संस्कार सारखे 
होतच राहहले. कोठे तंटा, दे्वर्ष, संघर्षाची थोडी चाहूल जरी लागली की ताबडतोब सववच्या सवव धावत. 
ऄसंतोर्ष, क्रोध, दे्वर्ष याचा वणवा होण्याच्या अधी हवझवत. 
 
समाजात हे सारखे करावचे लागते. सहजासहजी ऐदीपणाने, स संस्कृत समाज हनमाण होउ शकत नाही. 
मनाची सहज प्रवृत्ती अपले कतवव्यकमव न करण्याचीच ऄसते. याला कारण पूवीचे वाइट संस्कार मनाला 
सवयच तशी लावतात. एकदा वाइट सवयी लागल्या की त्या प सून टाकायला खटपट फारच करावी 
लागते. न सते ऄहधकार हाती अल्याने पहरन्स्थतीत काहीही फरक होत नाही. ईलट ऄसंस्कृत, ऄप्रब द्ध, 
क्रोधी, लोभी, ऄहंकारी लोकाचं्या हातात सत्ता अली की समाजाचा हवनाश ठरलेलाच. 
 
पण, स संस्कृत व जागृत समाजच ऄहधकारी, व्यक्तीवर हनयंत्रण ठेवनू त्याचं्याकडून योग्य काम करवनू घेउ 
शकतो. 
 
औंधमधील या दहा वर्षांच्या काळात हा मेळाव्याचंा, हशहबराचंा, प्रदशवनाचंा, व्याख्यानाचंा, हफरतीचा, जो 
धूमधडाका ईडाला त्याचा म ख्य ईदे्दशच लोक-जागृतीचा होता. 
 
सतत लोक-जागृतीचे कायव करणारे हनर्मभड, हनःस्वाथी, हनगवी, हनरलस, हजतके जास्त कायवकते 
ऄसतील हततक्याच प्रमाणात समाज स ससं्कृत राहतो. राज्यशासनयंत्रणेमाफव त, हे कायव होइल की 
ऄपेिाच मूखवपणाची व अळस, ऄञानहनदशवक अहे. 
 
१९३९ जानेवारी २१ ला औधंच्या ग्रामराज्याचा कायदा ज न्या कौन्न्सलने पास केला व ते हवसजवन पावले. 
सािरता प्रसार मे १९३९ पयंत योग्य गतीने कायव करीत राहहला. तीन महहन्यातं सत्तर टके्क औंधच्या 
नागहरकानंा हनदान ऄिर-ओळख तरी झाली. सािर झाले ऄसे म्हणाले तर ती ऄहतशयोक्तीच होणार. पण 
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ऄशा मोठ्या प्रमाणात केलेल्या ईठावाचा वगे कायम ठेवणे कठीण ऄसते. म ले-म ली कंटाळली. नवीन एक 
धाडसी खेळ ही भहूमका तीन महहन्यातं मावळू लागली. घरच्या अठवणी येउ लागल्या. 
 
महात्माजींना भेटून जून महहन्यात हनवडण का झाल्या. सत्तर-पंचाहत्तर टके्क लोकानंी मते हदली. 
ग्रामपंचायती (७०), ताल कापंचायती (५), हनवडल्या गेल्या व औधंचे नव े कौन्न्सल ऄन्स्तत्वात अले. 
त्यात राजाच्या हवरुद्ध घोर्षणा करणारे ग णडाळचे गोचवदराव कणबरू, औंधचे रामभाउ आंगळे मास्तर, 
अटपाडीचे रुस्त मराव देशम ख, हमटूलाल कलाल, क रेशी वकील व हवरॄनाथपतं दशवने हनवडून अले. 
अप्पाही औधं ताल का सहमतीमाफव त हनवडला गेला. क ं डल ताल क्यातून शकंरराव हकलोस्कर, बाबूराव 
लाड व हबच दचे आनामदार, पंहडतराव क लकणी हनवडून अले. राजाने अप्पाला ग्रामराज्य व्यवस्थेचा 
पहहला पंतप्रधान, म्हणून नेमले. ऄथात टीका खूप झाली. वृत्तपत्रातूंन ठळक शीर्षवके अली. कणबरू, आंगळे 
रागावलेही. 
 
अप्पाने गडबड करणारा अटपाडी ताल का या ताल क्यामाफव त हनवडून अलेले क रेशी वकील यानंा 
राजाला सागंून, अपला पहहला मंत्री, म्हणून घेतले. साधाहसधा माणूस पण, म सलमान....वकील, पण 
कणबूर, आंगळे सारखा हशकलेला व ब्राह्मण नाही, तसा जरा गावढंळच अहण बह जन मराठा समाजापैकीही 
नाही. ईंच क ळीही नाही. गाआक ड, देशम ख नाही. हे काय अप्पाने केले ऄसेच लोक म्हणाले. पण सववच 
नवीन होते. “पाहू या हा खेळ” ऄसे म्हणाले. शकंरराव देव, तात्या हशखरे, अप्पाचे हे पहहला साथीदार 
म्हणून हनवडणे समजू शकले. 
 
ही सवव नवी मंडळी कामाला लागण्याच्या पूवीच हशवरामपतं दशवने, हदवाण, होम सेके्रटरी, पंहडतराव 
हहवरेकर, व्ही. के. क लकणी, रेझरी ऑहफसर, यानंी राजाप ढे अपले राजीनामे टाकले. अप्पाला त्यानंी 
स्पष्ट साहंगतले की रस्त मराव, क रेशी, बाबूराव लाड, ऄशा ‘हलकट’ लोकाचं्या हाताखाली अम्ही काम 
करू शकणार नाही. अम्हाला पेन्शन द्यावी. अप्पाने ताबडतोब व अनंदाने हे कबलू केले. पटवधवन डी. 
एस. पी. ही हनघून गेले. त्याचंी कामे मोहहते, हबडकर, ढग्गे यानंी अटपाडी, औधं, क ं डल ताल क्यात 
कायविमतेने केली. काहीही हबघडले नाही. 
 
अप्पाला राज्यकारभाराची प्रत्यि माहहती नाही. ७-१२ म्हणजे काय? ऄमानत खाते कशाला म्हणतात? 
म लकी खात्याचे हनयम, जमाबंदी, वगैरेचा गंधच नाही. ऄहधकारीवगाला हे सवव ऄथात माहीत होतेच. 
त्यानंा कदाहचत वाटले ऄसणार की अप्पा तोंडघशी पडले, मग हा सवव खेळ बंद होइलच. 
 
पण बाळाप्पा (क लकणी), शाहूप रे, ए. डी. आनामदार, हगजरे, ऄसे कारभाराची पूणव माहहती ऄसलेले, 
माण सकीची चाड व नव्या काळाची पाउले ओळखणारे ऄहधकारीही अप्पाला लाभले. हशवाय अण्णा 
बापटानंी ऄगदी खेड्यातील पाटील, क लकणी याचं्या दप्तरापासून ते बजेट बनहवणेपयंत सवव स्वतःचे 
ऄन भवी ञान अप्पाला हदले. या सवव कामात क रेशी याचं्या संथ स्वभावाचे व सभ्य वागण कीने मदतच 
झाली. कणब रानंी मंत्री केले नाही म्हणून काही काळ क रबूर केली पण तेही, औंधचे हे कायविेत्र, 
अपल्याला फार लहान अहे ऄसे समजून शातं झाले. राजालाही हे अपण टाकलेले पाउल न्स्थर होणार 
ऄसे वाटू लागले. 
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पण ! पण खेडोपाडी ही सवव भानगड, दौरे, मेळाव,े हशहबरे याचंा पहरणाम होण्यास दोन वर्षे लागली. 
राजाचा म लगा वणावणा पायाने का हफरतो? नवस केला ऄसेल,....आतका गोड, गोड बोलून अपल्यात 
का हमसळतो?...ऄहो अता त्याला गावातील सवव माहहती झालीय. बघा अता सारा वाढ होणार... हे सवव 
थोताडं अहे. फसू नका.... पण त्याचं्या हवरॄासापैकीच जेव्हा हवभतूवाडीकर आनामदार, ईत्तमराव ढग्गे, 
रस्त मराव, बाबूराव लाड, होनराव वगैरे त्यानंा सागंू लागले की खरोखरच सवव ऄहधकार लोकाचें हातात 
अले अहेत. स्वतः अपल्यालाच अता याप ढे कामाला लागावयाचे अहे. स्वावलंबनाने समाज-स धारणा 
करून अपल्या सवांच्या जीवनात सहकार व समतोल हनमाण करायचा अहे, तेव्हा हळूहळू लोक जमा 
होउ लागले. भीती, शकंा, लाचारी, कमी होउन स्वतःची ब द्धी व ईपजत सामथ्यव वापरू लागले. 
महात्माजींनी राजाला सेवाग्राममध्ये साहंगतलेच होते की, सत्तादानाने, लोकातं एक नव े चैतन्य हनमाण 
होउन हवधायक कायाला वगे येइल. तसे होण्यास दोन वर्ष ेलागली. 
 
मग हळूहळू ऄनेकानंा, मास्तर, ऄहधकारी, शतेकरी, रामोशी, हहरजन, व्यापारी, ईद्योगपती यानंा औधं 
माझे अहे व मी औंधची स धारणा करण्यास मदत करू शकतो व या स धारणेत माझ्या कायविमतेला 
ऄन सरून, समाजाला न बाधेल ऄसे हक्कही मी ईपभोगू शकतो ऄसे मनापासून वाटू लागले. 
 
राजाही हफरती करीतच होता. सवव खेडोपाडी जावयाचा, बसून सवांना हवचारायचा. त्यालाही हदसले की 
लोकातं एक ऄपूवव ईत्साह, अपलेपणा व अत्महवरॄास हनमाण होतो. 
 
म्हाताऱ्या राजाला अपण सत्ता लोकानंा हदली पण लोक अता अपल्याला जास्तच मानतात म्हणनू फार 
समाधान झाले. लोकाचें पे्रम न मोठमोठ्या प ढाऱ्यातंही सवव चहद स्थानात मान-मान्यता म्हणून राजाला धन्य 
वाटू लागले. 
 
कधी कधी ऄसे वाटते की हनयतीला सदा सवव समाधान सोसत नसाव.े याच वळेेला घरामध्ये राजाला न 
रुचेल ऄशा घटना घडत गेल्या. राजाला वाटले, मला का नाही हवचारले? अजपयंतचे सवव संस्कार 
फ कटच की काय? या घटना काही महत्त्वाच्या नव्हत्या, पण ऄहंकार अहे ना? मी ऄगदी ध तल्या 
तादंळासारखा, माझी राहणी, माझे क ट ंब अदशव, सवांच्यापेिा वगेळे. हनयती मग दाखवनू देते की पूणव 
अदशव फक्त परब्रह्मच. ऄहंकार नको, नम्रता हवी, अहे ते ईत्तम रीतीने वापरण्याची, चालहवण्याची वृत्ती 
हवी. 
 
अजूबाजूचे हे झपाट्याने होणारे बदल चहद स्थानच्या राजकीय शासकीय प्रवाहात वाहत जाणारी औधंची 
छोटेखानी नौका हे सवव काहीतरी वगेळे हचत्र बघून राजाचा नातू, बापू, छोट्या, बेचनै झाला. ईत्तम हक्रकेट 
खेळे, ऄत्यंत ह शार, हदलदार, पे्रमळ, औधंच्या परंपरेचा मोठा ऄहभमानी. लहानपणीच (सहा वर्षांचा होता 
तेव्हा) वडील व अइ सोडून गेली. नोकर-ह जऱ्यानंी प ढे होणारे “अपले मालक”, “अपला पोचशदा”, 
म्हणून वागहवल्याम ळे त्याच्या राजेपणाच्या कल्पना व १९४० ची वस्त न्स्थती यामध्ये बापूला फार मोठी 
तफावत हदसली. 
 
चहद स्थानात ऄभ्यास होइना, कोणी हशकवणीला तयारच होइना. म्हणायचा, ऄपयश, कोणी पदरी घ्यावे? 
अप्पाने स चहवले, पाठव ूया आंग्लंडला. हक्रकेटमध्ये नाव काढील. जाइल बे्रसनोझ कॉलेजमध्ये. हशकेल. 
बे्रसनोझमध्येच अप्पा तीन वर्ष ेहोता. 
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बे्रसनोझमध्ये पाठहवला तेथेही जमले नाही. लढाइ स रू झाल्यावर चार-सहा महहन्यातं परतला. औंधमधील 
ग्रामराज्य, वगैरे यात त्याला रस नव्हताच. 
 
या सवव नव्या झपाट्याने बदलत्या पहरन्स्थतीत बापूला काय कायव द्याव े हे राजाला एक कोडेच पडले. 
जागहतक महाय द्धाम ळे राजकीय व अर्मथक वातावरण सवव देशभर बदलू लागले. त्याचे पहरणाम छोट्या 
औधंवरही झाले. १९४१-४२ चा भयंकर द ष्ट्काळ व धान्य-कडबा टंचाइ महागाइम ळे औंधच्या खेड्यातं 
हाहाकार ईडाला. महंत्रमंडळाने स ञ व कायविम ऄहधकारी क ं डलकर व शाह प रे यानंा म्हैसूर व हैदराबाद 
येथे धान्य खरेदी करता पाठहवले. कोल्हाप रातून कडबा अणला. ताल का सहमती व ग्रामपंचायतीच्याच 
माफव त वाटत झाले. कशीबशी वळे मारून नेली पण ताबडतोब साखर महागली. द र्ममळ झाली. रेशन 
द काने, लायसेन्स स रू झाले. हे सवव हडपाटवमेंटच बापूकडे द्याव ेव सवव कोटा रेशनची व्यवस्था त्याने करावी 
ऄसे राजाला स चहवले. बापू काहीतरी काम करू लागला. बाबरूाव बापट त्याचे सेके्रटरी झाले. वसंतराव 
सातवळेकर सल्लागार झाले. 
 
साखर, धान्य, कडबा, पते्र, कू्रड ऑइल, घासलेट, पेरोल याचें द र्ममळतेम ळे एकदम ध्यानी अले की 
स्वावलंबी-स्वयंपूणव होण्यास औंधला हकती ऄवधी अहे व ते हकती कष्टाचे अहे. 
 
लायसेन्स, कोटा, वाटप, हे स रू झाले रे झाले की ताल का सहमत्या व ग्रामपंचायती याचं्या कारभारात 
वगेाने फरक पडू लागला. एकदम हवकृती, भ्रष्टाचार जरी हनमाण झाला नाही तरी, याच कामाकडे व वाटप 
लायसेन्स हमळहवण्याकरता वहशला लावणे आकडेच सवव लि लागले. ग्रामराज्यामधून स्वायत्त, स्वतंत्र, 
स्वावलंबी खेडी हनमाण करण्याचे स्वप्नच राहणार की काय, ऄशी भीती वाटू लागली. ग्रामराज्ये, खेडी 
चकवा खेड्याचें छोटे छोटे समूह ज्या वळेी अर्मथक सामाहजक गरजा व ईत्पादन ईपभोग यात पूणव 
स्वावलंबी होतील त्याच वळेी ती खरी स्वतंत्र होउ शकतील. एकेकाळी स गम दळणवळण नाही, ऄंदाध ंदी, 
ऄराजकता, याम ळे खेडी स्वयंपूणव स्वावलंबी झाल्याहशवाय त्यानंा जीवन ऄशक्य होते. त्याम ळे राजे, 
बादशहा अले तरी खेडी जशीच्या तशीच स्वावलंबी राहहली. सवव जाहतजमाती कशाबशा जबरदस्तीने का 
होइना सहकारानेच राहहल्या. द सरा पयायच नव्हता, गत्यंतर नव्हते त्यानंा. म्हणून खेड्यात ईत्पादन. 
गरजा, वाटप, यात त्या वळेी समतोल राखावाच लागे. यात कोणी बळी झाला, जबरदस्ती करू लागला 
तर गाव, जमात त्यावर हनबधं घाली. ईपभोगावर द सरे हतसरे हमळण्याची शक्यताच नसल्याने संयम (?) 
राखावाच लागे. हा खऱ्या ऄथाने संयम नव्हता. द सरे काही गत्यतंर नाही, जात-जमात सोडता येत नाही, 
रूढी अहे, परंपरा अहे म्हणनू खाण्या-हपण्यावर, व्यवहार-वागण्यावर संयम म्हणजे खरा हनबधंच होता. 
 
औंधच्या ग्रामराज्याच्या स्वावलंबनाच्या, स्वप्नाला रेशन, लायसेन्स, कंरोल, भाववाढ याम ळे धक्का बसू 
लागला. 
 
तरीही अटपाडी, खेरस ंडी, क ं डल, ग णडाळ, औंध या ताल का सहमतीने १९४५ पयंत समथव कायव केले. 
बाहेरून अणनू का होइना त्यातल्या त्यात समतोल, हशस्त, संयम राखण्याची हशकस्त केली. क ं डल 
ताल क्याला तर शकंरभाउ हकलोस्करच ताल का ऄध्यि म्हणून हमळाले होते. खेळीमेळीने, योग्य 
ध्येयदृष्टीने, ईत्तम वक्तव्याने ‘भाउंनी’ सववच क ं डल ताल का नम नेदार बनहवला. ऄळसंदसारख्या 
मागासलेल्या खेड्यात ग न्हे, तंटे यात नावाजलेल्या गावात जेथे पाच वर्ष ेसतत शातंतेकरता पोहलस पाटी 
ठेवावी लागली होती, जेथे एक मास्तरची शाळास द्धा हटकत नसे, तेथल्या ख नी-दरवडेखोर म्हणून 
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प्रहसद्धीस अलेल्या दत्तोबा पाटलालाच हाती धरून त्यानंी ऄळसंद गाव सवव औंधच्या ७२ खेड्यातं पहहल्या 
नंबरचे बनहवले!! चार वर्षांत ७वी पयंत शाळा नेउन शाळेत दहा हशिक, ईत्तम आमारत, व दीडश ेहवद्याथी 
हशकू लागले. 
 
औंधच्या ग्रामराज्याचे न्यायदान खरेच अदशव बनू लागले. अधी अण्णासाहेब बखल्यानंी भक्कम पायावर 
नव्या ध्येयवादाने पे्रहरत सवव न्यायदान पद्धती ईभी केली, नव ेहनयम तयार केले, सवव पंचायत सेके्रटरींना, 
ताल का सहमतीच्या सभासदानंा पहहल्या प्रथम एका १५ हदवसाचं्या हशहबराचें माफव त व नंतर सवव पंचायतींना 
स्वतः भेटी देउन कायाला तयार केले व तीन हफरते ईत्तम कायवकते, कायदेपंहडत पंचायतींना सतत 
मागवदशवनाकहरता नेमले. 
 
औंध ग्रामराज्याच्या यशाचा सवांत मोठा या ऄत्यंत ब हद्धमान, खऱ्या ऄथाने कमवयोगी (योगः कमवस  
कौशलम्) अण्णासाहेब बखल्यानंाच अहे. अप्पा-मॉहरस-फॅ्रन्न्सस तर सारखेच अण्णासाहेबाचं्याकडे 
मागवदशवनाला, मदतीला धावत. राजाचा अण्णासाहेबाचं्यावर पूणव हवरॄास होता. अण्णासाहेबाचें औधंच्या 
ग्रामराज्याच्या स्थापनेचे कायव नानासाहेब जोशी यानंी प ढे सहा वर्ष े ऄत्यंत ईत्तम रीतीने चालहवले. 
कायवपद्धती हभन्न दोघाचंी, पण तोच ध्येयवाद, तीच हशस्त, तीच कमव-क शलता, तीच मानवता, केवढे भाग्य 
छोट्या औधंचे!! 
 
महहना हजारो रुपये तनखा देउन न हमळणारे हे हवद्वान हनष्ट्णात ध्येयवादी औधंात का ग ंतले? राजा 
चागंला होता म्हणून? काही नवीन हवधायक कायव या गरीब मागासलेल्या खेड्यातं होत होते म्हणनू? 
 
अण्णासाहेबाचंा व नानासाहेब जोशी याचंा ईदे्दश होता की प्रत्येक खेड्याला दहा वर्षांत पहहल्या वगाचे 
महॅजस्रेटचे ऄहधकार ईत्तम रीतीने हबनहदक्कत वापरता येतील आतके तयार करणे, तसेच १०,००० रुपये 
चकमतीचे कबज्यापयंत हनकाल करण्याचे ऄहधकार देणे. 
 
दहा वर्षांत औधं संस्थानमधील वीस खेड्यानंा म लकी व फौजदारी खटले चालहवण्याचे पहहल्या दजाचे 
ऄहधकारी हमळू शकले. बाकीच्यात पन्नास न्याय सहमतींना द सऱ्या वगाचे व बारानंा हतसऱ्या वगाचे ऄहधकार 
हमळाले. 
 
न्यायसभेचे औधंमधील कायव पूणवपणे यशस्वी करण्यात अण्णासाहेब बखले, नानासाहेब जोशी, तर होतेच 
पण नानासाहेब चापेकर यानंी ईच्च न्यायाधीश म्हणून दहा वर्ष ेमौहलक मागवदशवन केले. ज न्या हपढीतील 
ऄत्यंत ब हद्धमान, ऄभ्यासू, लेखक, गाढ हवचारवतं म्हणून महाराष्ट्रात त्यांची ख्याती. स्पष्टवके्तपणाम ळे ते 
राजाला फार अवडत. दरवर्षी पंधरा ते वीस हदवस औधंात म क्काम होत ऄसे. 
 
न्यायसभेचे गावातल्या गावात तंटे संपहवण्याचे ऄहधकार व ईत्तम मागवदशवन याम ळे लोकातं त्याचं्याबद्दल 
हवरॄास व अदर हनमाण झाला. हळूहळू तडजोडीने, समझोत्यानेच गावात शातंता राखावयाची, कजे्ज 
होउन द्यायचे नाहीत, आकडेच प्रवृत्ती वाढू लागली. राजाला मोठे धन्य वाटले, महात्माजींनी हहरजनमध्ये 
स्वतः या प्रयोगाच्या यशाबद्दल ऄहभनंदन केले !! 
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व्याख्याने, हमरवण का, सभा, संभार्षणे, हशहबरापेंिाही औधंच्या खेडोपाड्यातं जे एक नवीन चैतन्य हनमाण 
झाले ते ग्रामपंचायतीच्या न्यायव्यवस्थेम ळे. खरोखरीच नव्या राज्यघटनेत नमूद केल्याप्रमाणे न्याय स्वस्त 
व घरोघरी हमळू लागला. वकील नाही, कोटव फी नाही, न्याय ताबडतोब हमळावयाचा घरबसल्या, 
प्रवासखचव, हॉटेल, हसनेमाचा खचव नाही. हशवाय गावात ऐक्याची, अपण सवव एक, एकमेकावंर ऄवलंबून 
अहोत. अपणा सवांना एकमेकाचंी जरुरी, गरज अहे, गावावगेळे अपल्याला ऄन्स्तत्वच ऄसू शकत नाही, 
ही भावना व त्यातून गावाचा, गावच्या देवळाचंा, महशदींचा, शाळेचा, धरणाचंा, ऄहभमान, स्वाहभमान 
हनमाण झाला. 
 
एकदा अप्पा हफरत हफरत खरस ंडी या प्रहसद्ध खंडोबा (नाथ) या देवस्थानचे गावाजवळील एका लहानशा 
खेड्यात गेला होता. गावाची लोकसंख्या ऄसेल १००, २००. सववच्या सवव गाव म सलमानाचंा. एकही चहदू 
घर नव्हते. सवव खंडोबाचेच वतनदार. पण कट्टर म सलमान, खरस ंडीच्या प्रहसद्ध जते्रच्या वळेी “शासने” 
नेण्याचा त्याचंा ऄहधकार. म्हणजे पोलादी भले मोठे खाबं. १०-१२ फूट लाबं हनम ळते. ही शासने (शसे्त्र) 
म्हणजे खंडोबाचे भाले...या जते्रत या शासनानंा देवळाबाहेर काढून त्याचंी मोठी हमरवणूक होइ. हजारो 
लोक जते्रला येत. या म सलमान खेड्यात अप्पाचे स्वागत नेहमीप्रमाणे झाले. पीकपाण्याबद्दल हवचारपूस 
झाल्यावर अप्पाने काही तक्रारी अहेत का? ऄसे हवचारले. जमलेल्या लोकातं क जबजू स रू झाली. 
हवचाराव ेकी नाही? हवचारले तर हा राजप त्र काय म्हणील ऄसे काही चालू होते अपापसातं. त्यातंील एक 
दाढीवाला म्हणाला, “महंमद भाइ त म पूछो ना. महाराज तो क्या घ स्सा करेंगे? पूछो !” 
 
महंमद भाइ बोलले, “गावात एक मारुतीचे देउळ अहे. त्याला अजपयंत ‘पेटा’ खात्यातून दरमहा एक 
रुपया, वर्षाचे १२ रुपये, पूजेकरता हमळत ऄसत. ही नवी राज्यघटना अल्यापासून गेले अठ महहने 
नेमणूक नाही, देवाची पूजा गावाने कशी करावयाची? अपणच अम्हाला सागंा.” अपलेपणा तो हा.... 
 
न्यायपचंायतीच्या कामाप्रमाणे पंचायतींची आतर कामे, हशिण, रस्ते, धरणे, हवहहरी, ग्रामोद्योग, शतेी स धार, 
सहकारी संस्था, वगैरे म ख्य दोन ऄडचणींम ळे हततक्या प्रमाणात यशस्वी होउ शकली नाहीत. 
 
सहकाराने ऄगदी कमी खचात, झटपट शाळांच्या आमारती बाधंल्या गेल्या खरे. दोन-तीन शाळाचं्या 
आमारती तर खरोखरी ४८ तासातं बाधूंन झाल्या. लोकाचंा ईत्साह व अत्महवरॄास वाढला, काही लहान 
लहान धरणे, पाट, तालीही रॅमदानाने झाल्या. प्रत्येक मेळाव ेहशहबरे याचं्या वळेी गाव व बाहेरील अलेली 
पाह णे मंडळी याचं्या सहकायाने ऄनेक कामे ईठली. 
 
पण अड अली गहरबी...पचंायतींना गावाचा सवव महसूल, जत्रा कर, ऄबकारी ईत्पन्न हदले तरी दरडोइ २ 
चकवा तीन रुपयेच हमळत. म्हणजे सरासरी एक हजार वस्तीचे गावाला जास्तीत जास्त २ हजार रुपये हमळू 
शकत. यात शाळा, दवाखाना, गावाची झाडलोट यानंाच एक हजार-बाराश ेरुपये लागत मग स धारणा 
खचाला काय हमळणार? म ळात ईत्पादनता वाढली पाहहजे तरच ईत्पन्न वाढून स धारणावंर खचव करता 
येतो. 
 
जमीन हनकस, द ष्ट्काळी म लूख, पाणी नाही, नवी खते, बी-हबयाणे, जमीन कसण्याच्या नव्या शास्त्रश द्ध 
पद्धती नाहीत तर कसे ईत्पन्न वाढावयाचे? बाहेरील कजव काढून हे काही करता येइल का? डबइतील १२-
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१४ लाखाचं्या धरणाकरता ऄजव, हब्रहटश सरकारातून हमळेल का? हे कजव हनदान धान्याच्या स्वरूपात 
हमळेल? धरण झाल्यावर १०-१२ वर्षांत परत फेडू. 
 
मॉहरस, फॅ्रन्न्सस बसत ऄसत. ग णाकार, भागाकार, वजाबाकी करीत. हब्रहटश सरकारला हवचारावयाचे 
ठरले. कौन्न्सलमध्ये चचा झाली. राजा हो म्हणाला. मॉहरसनी डबइचे धरण बाधंण्याची ही सवव योजनाच 
बंगलोरचे ऄन भवी आहंजहनयर बी. रामाराव याचं्या मदतीने ऄशीच केली होती की तीन वर्षांत थोड्या तरी 
जहमनीला पाणी हमळाव.े अठ वर्षांत सवव धरण पूणव व्हाव.े हजार ते बाराश ेलोकानंी मज री म्हणून धान्यावर 
काम कराव.े दरवर्षी १०,००० पोती ज्वारी लागणार होती. याहशवाय हसमेंट, लोखंड वगेळे. एकंदर २५ ते 
३०,००० पोती धान्य लागले ऄसते. 
 
हे साल होते १९४०. म ंबइला बाळासाहेब खेराचं्या मंहत्रमडंळाने काँगे्रसच्या अदेशान सार राजीनामा हदला 
होता. बाळासाहेब खेर जर म ख्यमंत्री या वळेी ऄसते तर धान्याच्या स्वरूपात कजाची काही व्यवस्था 
कदाहचत होउ शकली ऄसती. 
 
अता द सरा ईपाय नाही म्हणून हदल्लीला हवचारणा करणे भाग पडले. फॅ्रन्न्सस म्हणाला की अधी तोच 
हदल्लीला जाउन कानोसा घेउन मगच कसे, हकती, कोणाला कजव मागायचे हे ठरव.ू अप्पाने मग ए. जी. 
जी. ला भेटाव.े पण कोल्हापूरचा ए. जी. जी. या वळेी औधंकडे त च्छतेने व साशकं नजरेने पाहणारा होता. 
अप्पा जेव्हा त्याला भेटला तेव्हा तो म्हणाला, “या त मच्या योजनेसंबधंी जरूर योग्य तो हवचार केला 
जाइल. राजेसाहेबानंा लेखी हलहावयास सागंा. ऄथात एवढे मोठे कजव छोट्या औधंला हदले तर अमचा 
एक हदवाण, राजेसाहेबानंा कजव हफटेपयंत घ्यावा लागेल. त मचे हे ग्रामपचंायतीचे खूळ बंद कराव े
लागेल.” 
 
अटपाडीचे धरण १९४० साली ख ंटले. १९५२-५३ साली, स्वातंत्र्यानंतर प न्हा हे काम हाती घेता अले. हे 
धरणाचे स्वप्न साकार झाले खरे पण त्याला १८ वर्ष ेवाट पाहावी लागली !! 
 
महात्माजींनी साहंगतले होते की, ईपभोगावर कडक संयम हवा. समाजातील समतोल व समाधान 
हबघडणार नाही ऄशीच ईपभोग घेणारी व्यक्ती समाजात राहून घेउ शकते. व्यक्तीला मनमानेल तसा 
ईपभोग करण्याचा ऄहधकार नाही. 
 
याबरोबरच ईत्पादन वाढत गेले तर त्याला ऄन सरून ईपभोग जरूर वाढवावते. ईत्पादनिमता वाढण्यास 
यंत्रशास्त्राचा ईपयोगही करावा. पण ही यंते्र साधी, स्वस्त, खेड्यात रुचतील व पचतील ऄशी हवी. वाटेल 
ते यंत्र-तंत्राने, ते परदेशात चालते, त्याम ळे नफा होतो, स धारणा होते म्हणून घेण्याचा हा दृहष्टकोण च कीचा 
अहे. याम ळे स धारणा नाही, क धारणाच होणार. 
 
नवी ग्रामराज्याची पद्धती औंधात रुजती न रुजती तोच १९३९ साली महाय द्धाचा भडका सप्टेंबरमध्ये 
य रोपमध्ये पेटला व तो अहशयात पसरणार ऄशी हचन्हे हदसू लागली. महात्मा गाधंींच्या व्यहक्तगत 
सत्याग्रहाने हब्रहटशाचं्या एकंदर य द्धतयारीवर काहीच पहरणाम झाला नाही. 
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औंधमध्ये गावागावातूंन हफरत ऄसताना ह्या जागहतक य द्धाच्या वणव्याने फॅ्रन्न्सस ऄत्यंत ऄस्वस्थ झाला. 
नाझी व फॅहसस्ट याचं्या कारवायामं ळे हे य द्ध केव्हाना केव्हातरी येणार हे फॅ्रन्न्सससारख्या मानवी 
आहतहासाचा व एकंदर जीवनाचा सूक्ष्म हवचार करणाऱ्यानंा माहीत होतेच. पण प्रत्यि य द्ध स रू झाले हे 
ऐकून व आंग्लंडवर बॉम्ब पडणार, कदाहचत हहटलर-म सोहलनी अपल्या देशावर अक्रमणही करू शकतील 
ही भीती अता खरी होणार व हब्रहटश नागहरक म्हणनू अपल्याला अपले कतवव्य हब्रटनच्या मदतीकरता 
कराव ेलागणार, या सवव हवचारानंी भावनाप्रधान, पे्रमळ, साहत्त्वक, फॅ्रन्न्सस हकत्येक हदवस अटपाडीच्या 
फोंड्या, ईजाड, माळावर स्वप्नात ऄसल्यासारखे हफरत राहहला. एक हदवस हभमाशकंरच्या पहाडात 
दडून बसलेल्या रम्य श क्राचायांच्या देवळाच्या गच्चीवर बसला ऄसताना म्हणाला, “अप्पा, मला हदल्लीला 
गेले पाहहजे व माझे कतवव्य-कमव हब्रटनचा नागहरक म्हणून बजावले पाहहजे. औंधमधील कायव महत्त्वाचे 
अहे. ते तू करीत राहाच. मानवतेच्या दृष्टीने ते महत्त्वाचे अहे. पण माझी जागा अता हदल्ली-हसमल्यात 
अहे. कदाहचत परत आंग्लंडलाही जाइन. त ला सोडून जाताना वाइट वाटते, पण अपल्या वाटा अता 
वगेळ्या अहेत. राजेसाहेबानंा भेटून जातो. त झे काम तू कर. कोठेही अपण दोघे ऄसलो तरी एकमेकाचंा 
संपकव  कायम ठेव.ू” 
 
प ढे सात वर्ष े फॅ्रन्न्सस हदल्ली-हसमल्याला महत्त्वाचे ग प्त काम करीत राहहला. जवाहरलाल, हवजयालक्ष्मी 
पंहडत व महात्मा गाधंी याचं्याशी ऄनेक वळेा त्याच्या गाठीभेटी झाल्या. औधंला एकदोन वळेा येउनही 
गेला. 
 
स्वकमवतत्पर फॅ्रन्न्ससला हनरोप देताना राजाला गहहवरून अले. फॅ्रन्न्सस राजाच्या मोठ्या क ट ंबातील 
घरचा माणूस झाला होता. फ्रान्सचा पाडाव व आंग्लंडची पीछेहाट (१९४०-४१), जपानचे हफहलपाइन्स, 
मलेहशयावर अक्रमण व हहटलरचा तात्प रता मतै्री करार या सवव पहरन्स्थतीम ळे म न्स्लम लीग व काँगे्रसच्या 
राजकारणालाही भयकंर वगे अला. कराचीमध्ये हजनानंी पाहकस्तानची घोर्षणा केली.  
 
काँगे्रसची बैठक प ण्यात भरली (१९४१). अप्पा ऄधूनमधून जवाहरलालना म ंबइ, सेवाग्राम वगैरे हठकाणी 
भेटे. छोट्या औधंच्याबद्दल बोले. प ण्याच्या या काँगे्रसच्या बठैकीच्या वळेी तो प ण्याला होताच. सहज 
जेवण्यावळेी जवाहरलालना म्हणाला, “येता का औधंला?” ताबडतोब ते म्हणाले, “हो, परवा हनघ,ू दोन 
हदवस त झ्याकरता!!” 
 
अप्पा नेहमीप्रमाणे एकदम मनात अले ते साधक-बाधक हवचार न करता बोलला. अता औंधमध्ये अधी 
जाउन सवव व्यवस्था कोण करणार? तात्या आनामदार प ण्यात होते. ते ताबडतोब गेले. राजाला साहंगतले. 
त्याला फार अनंद झाला. 
 
औंध, हकलोस्करवाडी, ओगलेवाडी, व परत प णे, ऄसा सवव प्रवास मोटारीनेच झाला. हवजयालक्ष्मी पहंडत, 
भारती साराभाइ, बळवतंराय मेहता बरोबर होते. अप्पा गाडी चालवत होता. 
 
सवव कायवक्रम ऄगदी साधेच होते. पण व्यवन्स्थत पार पडले. औंधला देवाच्या देवळात जाहीर सभा झाली. 
हजारो लोक हजर होते. पण त्या काळातील मायक्रोफोन!!...पंहडत नेहरू ऄगदी हळू बोलत होते. भार्षा 
सोपी, खेड तानंा समजेल ऄशी होती. पण देवळात बसलेल्यानंा त्याचें भार्षण काहीही ऐकू अले नाही!! 
बाहेर हजारो लोक जमले होते त्यानंा ईत्तम ऐकू अले. 



 अनुक्रमणिका 

हकलोस्करवाडीचा कायवक्रम व सभा यमूताइंनी स्वतः अखला होता. ईत्तम रीतीने पार पडला. भार्षणाला 
२०,००० लोक अले होते. वाटेत क ं डललाही त्यानंा ऄडहवलेच होते. 
 
हकलोस्कर, ओगल्याचें कारखाने, जवाहरलालजींनी काळजीपूववक पाहहले. हब्रहटशाचं्या हवरुद्ध बंड 
प कारलेल्या या स्वातंत्र्ययोद्धध्याला दोनही कारखान्याचंी भरमसाट भरभराट व वाढ हब्रहटशानंा 
य द्धमदतीला लागणारा माल ईत्तम रीतीने प रहवल्याम ळे अहे हे ऐकून काय वाटले ऄसणार? 
 
जीवनात ऄसा हा परस्पर हवरोध एकाच कमातून नेहमीच हनमाण होतो का? जगातील हकत्येक 
कारखान्याचंी अजची भरभराट एकमेकानंा जलद ईत्तम कायविमतेने-जास्तीत-जास्त खचात मारण्यावर 
अहे हे अजच्या (१९८५) जगात सत्य अहे ना? ऄमेहरका-फ्रान्स-जमवन-हॉलंड-आटली-बेन्ल्जयम-
न्स्वत्सलंड, रहशया, पोलंड चेकोस्लोव्हाहकया, या देशाचं्या शस्त्रास्त्राचं्या कारखान्यातील भयानक 
ईत्पादनापैकी मोठा भाग जर हवकला गेला नाही तर हे कारखाने तोट्यात येतील, बंदही पडतील... मग 
तेथे मज री करणाराचें कसे? शस्त्रासे्त्र बाहेर हवक्री करण्यावर या सवव देशाचंी रॅीमतंी, समाजातील न्स्थरता-
समतोल ऄवलंबनू अहे. म्हणजे लढाया, संघर्षव, यावरच हे समाज जगतात... एकदम शातंी हनमाण झाली 
तर? हे सवव डोलारे कोसळणार का? मग? क्रातंी? साम्यवाद? जागहतक य दे्ध, क्रातंी, साम्यवाद, जातीय 
दंगे, द ष्ट्काळ ही सवव पारॄवभमूी पण दैनंहदन संसार चालूच ऄसतो. राजाच्या नातीला-अक्काला, चत्रबक 
कला भवनात हस्तव्यवसाय गरीब होतकरू हस्त्रयानंा हशकहवण्याची त्याने व्यवस्था करून हदली होती. कायव 
ईत्तम चालले होते. अक्काच्या कामाची वाखाणणी गाधंीजींच्या, जवाहरलालजींच्या कानावर गेली होती. 
जवाहरलालजी यानंी औधंच्या दौऱ्यात अक्काचे काम प्रत्यि बहघतलेही होते. 
 
पण अक्काला अता राजाच्या नात-भाच्याशी, कमलाकातं महाराज पहंडताशंी पे्रमहववाह करायचा होता. 
राजाने अनंदाने मान्यता हदली हे वृत्त गाधंीजींना जेव्हा कळले तेव्हा त्यानंी पृच्छा केली, “म्हणजे औधंला 
एक नवीन कायवकता लोकाचं्या सेवकेहरता हमळाला अहे की ईत्तम व हनष्ठेने सेवा करणारी अक्काच औधं 
सोडून जाणार?” 
 
राजाला अता तीथवयाते्रला जायचे होते. औधंच्या कामाला अप्पाला ज ंपले होतेच. अप्पाबद्दल काही हवशरे्ष 
तक्रारी त्याच्या कानावर अल्या नव्हत्या पण तो सारखा हफरतीच करतो, त्यागी, हवरक्त म्हणहवणाऱ्या 
(कधी कधी भोंदूही...) गाधंीवाद्याबरोबर नेहमी चहडतो-हफरतो-ईपास-तापास करतो. कधी लग्नाबाबत 
बोलतच नाही !! 

 
ऄहववाहहत म लींचे चचताग्रस्त अइ-वडील भेटायला अले तर हशकारीला पळून जातो, नाहीतर म द्दाम 
लाडंी चड्डी घालून अपल्या त्याग-सेवाधमाचे, प्रदशवन करतो...काय कराव ेयाला? ऄसे कधी कधी त्याच्या 
मनात येत ऄसेलही पण अक्काच्या लग्नाचा सोहळा अटपून मात्र राजा बहद्रकेदार, बहद्रनाथ, गंगोत्री, 
जम्नोत्रीला याते्रला गेला. सवव प्रवासाची ईत्तम हफल्म व स्लाइ स काढायला बरोबर रामभाउ हचतारी 
होतेच. 
 
राजाला ऄखंड देव समजून पूजा करणारी साध्वी, त्याची हतसरी राणी सेवलेा बरोबर होतीच. दोन महहने 
हहमालयात हफरला. औधंच्या कटकटी, ए. जी. जी., महाय द्ध, अपले स्वतःचे म्हातारपणही हवसरला. 
ताजातवाना होउन परतला. 
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सारखे खेड्यात हफरावयाचे, कोठेही पाणी प्यायचे, हवहहरीत, नदीवर स्नान करावयाचे, काहीही खायचे 
याम ळे अप्पाला ऄमेहबक हडसेंरी झाली. प्रकृतीवर पहरणाम होउ लागला. थकवा येउ लागला पण रोज 
१७५ नमस्काराचंा नेम मात्र च कला नाही. १९२७ सालच्या अजारात असन्नमरण पडला होता तेव्हा 
चचताक्रातं वहडलाचं्या चेहऱ्यावर भयद ःखाची छटा पाहहल्यावर “बरा झालो तर रोज नमस्कार घालीन, 
कधी च कणार नाही”, ऄसे त्याने कबूल केले होते ना? 
 
अप्पाची थोडी थकलेली, स कलेली मूती याते्रहून परत अल्यावर राजाने पाहून मनात हवचार केला 
ऄसणार याचे लग्न झाले तर बरे!! 
 
म क्ताबाइ आनामदार, तात्या आनामदाराचंी धाकटी बहीण, हशहिका होती ऄमरावतीला. त्या प्रख्यात स्त्री-
हशिण ससं्थेच्या म ख्याध्याहपका मथूताइ द्रहवड, नटेश अप्पाजी द्रहवड हे भारत सेवक समाजाचे (सव्हंट स 
ऑफ आंहडया सोसायटीचे) अद्य संस्थापकापंैकी नामदार गोखल्याचें सहकारी, याचं्या स हवद्य, हनष्ठावान 
पत्नी. 
 
म क्ताबाइचंी व नहलनी द्रहवड याचंी गाठभेट झालेली. हवलायतेहून एफ. अर. सी. एस. ही ईच्च पदवी 
घेउन अल्यावर हबकानेर संस्थानात हस्त्रयाचें हॉन्स्पटलमध्ये न कतीच सजवन म्हणून कामाला स रुवात 
करीत होती. 
 
म क्ताबाइनंा लग्ने ज ळहवण्याचा नादच. त्याचं्या मनाने घेतले, नहलनी-अप्पा?...तात्याचं्याशी बोलल्या. 
अप्पाशी बोलण्याची सोय नव्हती...पळून गेला ऄसता. तात्या एक हदवस राजाला बोलले. छोटेखानी एक 
फोटो दाखहवला. 
 
अप्पा सेवाग्रामात होता. राजाला सारखे वाटे की हा अप्पा हवनाकारण सेवाग्रामला पळतो, हतथे अठ अठ 
हदवस राहतो. “सारखा सारखा काय महात्माजींचा सल्ला घ्यायचा, राजा कचेरीत बसला ऄसता एक-
दोनदा रागाने म्हणाला होता. 
 
या वळेी महात्माजींनीही अप्पाला पाहहले अहण म्हणाले, “तब्येत बरी हदसत नाही. म ंबइला जा, जीवराज 
मेहताकडून नीट तपासून घे, ते सागंतील ते और्षध घे, पूणव बरा झाल्याहशवाय परत कामाला जायचे नाही. 
कायवकत्याला स्वतः अजारी पडून समाजावर स्वतःचा बोजा टाकण्याची ऄहजबात ऄहधकार नाही, 
‘शरीरमाद्य ंखल  धमव साधनम्’, जा, मला येउन नंतर ताबडतोब भेट, ही जीवराज मेहतानंा हचठ्ठी.” 
 
अप्पा गेला म ंबइला. डॉ. जीवराज मेहता के. इ. एम्. हॉन्स्पटलमध्ये म ख्यच. दोन हदवसात पूणव तपासणी 
झाली. हरपोटव अला, ऄमेहबक हडसेंरीम ळे वनस्पहतजन्य प्रोटीन पचत नाहीत. मासं, ऄंडी, मासा यातील 
प्रोटीन पचू शकेल. ते खाल्ले पाहहजे. गोळ्याही हदल्या. 
 
गाधंींना हरपोटव दाखहवला. गाधंी म्हणाले, “मासं खाल्ले पाहहजे. तब्येत ईत्तम ऄसेल तरच ऄचहसा, 
अक्रमणाकरता, द सऱ्याची हपळवणूक करण्याकरता, न्याकरता, सते्तकरता, ऄचहसा नको ऄसते. पण 
कायवकते जर शरीराने व नंतर द बळ्या िीण शरीराम ळे द बळे झाले तर त्यानंा ऄचहसेचे कायव करण्याची, 
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समाजाची, समाजाची सेवा करण्याची शक्तीच राहणार नाही. जा, घरी जा, पूणव बरा झाल्याहशवाय घर 
सोडावयाचे नाही, समजलास.” 
 
औंधला परतण्यापूवी प ण्याला दोन हदवस राहहला होता, पंताच्या गोटात. हे वहडलार्मजत ज ने छोटेखानीच 
बंगलीवजा घर, समोर ईत्तम बाग. संगमरवरी दगडाने औधंला बनहवलेले कोरीव कारंजे, कारंज्यात 
हशवाजी शातं मूती. शकंराच्या जटातं दडून बसलेल्या गंगेच्या म खातूनही पाणी येइ. 
 
एक हदवस सकाळी (नोव्हेंबर १९४१) मोठ्या हॉलमध्ये अप्पा बसला होता. तो एक तेजस्वी वृद्ध गृहस्थ, 
डोक्यावर ताबंडी प णेरी पगडी घातलेली, करवती काठी ईपकरणे, बंद गळ्याचा रेशमी कोट, हातात काठी 
घेउन अत अला व म्हणाला, “मला माफ करा. मी अपल्याला अधी हनरोप न देता अलो. मला 
अपल्याशी काही खाजगी बोलावयाचे अहे. बोलू?” 
 
बापूसाहेब द्रहवडाचंी ती शातं, प्रसन्न म द्रा, पे्रमळ हसरा चेहरा, हवनोदी पण गंभीर अवाज याचा अप्पाच्या 
मनावर व्हायचा तोच पहरणाम झाला. अप्पा न सता हंू म्हणाला. 
 
“मला एक म लगी अहे. हतचे नाव नहलनी. एफ. अर. सी. एस. झाली अहे. न कतीच परतली अहे 
हवलायतेहून. एचडबरोला, स्कॉटलंडमध्ये, दीड दोन वर्ष े होती. अता हबकानेरला हॉन्स्पटलमध्ये काम 
करते. 
 
न लग्न झालेली म लगी म्हणजे बापाप ढे एक कायमचे प्रश्नहचन्ह ऄसते!! माझी व मथूताइंची आच्छा अहे की 
त म्ही दोघानंी भेटाव.े पण लग्न करण्याबद्दल ती जरा हटवादी अहे. ऄशा कोणा लग्न करायला 
हनघालेल्याला भेटण्यास ती म द्दाम आकडे येणार नाही. एकमेकाशंी हनदान भेटल्याने अम्हा दोघासं अनंदच 
होइल.” 
 
औंध, बाबानंा साभंाळण्याचे, सेवा, त्याग, सूतकताइ, स्वावलंबन हे सवव अहण संसारही? जमणार का? 
 
अप्पा हवचारात पडला. 
 
बापूसाहेब हळूच हसत बोलले, “हे बघा, नहलनी हडसेंबरमध्ये म बंइला येणारच अहे. जमले तर सहज 
त मची भेट होउ शकेल.” 
 
झालीही. पण जानेवारी १९४२ मध्ये. 
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५ १९४२-४५ 
 
१९४२ हे वर्षव छोट्या औधंच्या दृष्टीने खरोखरीचे क्राहंतकारी ठरणारे होते. औधंच्या खेड्यापाड्यातूंन 
चहडताना, लोकाचं्याशी बोलताना, त्यानंा बोलताना ऐकताना, काम त्याचें व स्वतःचे पाहताना अप्पाला 
नेहमी हवचार येइ की माणूस म ळातच चागंला अहे का संस्कारानेच त्याला चागंला बनहवता येइल? फक्त 
संस्कार चागंले ऄसतील तर भागेल का? का हशस्त, संयम, हशिा, बिीस, शाबासकी, हेही लागतात? 
हशस्त, हशिा, बिीस, शाबासकी देणारा कोण? राजा? धमवग रू? जात? समाज? देव? 
 
ऄसेच संस्कार देता येतील का की ज्याम ळे व्यक्ती सहज रीतीने सयंमी, हशस्तबद्ध काम करणारी, सहकार 
करणारी तयार होइल. 
 
पंचायती, ऄहधकारीवगव, हशिकाचं्याबद्दल अप्पाचं्या मनात ईत्साह, अशा, ऄसे. पण ऄनेकदा हनराशाही 
होइ. हलही लाबंलचक पते्र महात्माजींना. ते म्हणीत, “यात काय? सववच कायवकत्यांच्या याच ऄडचणी 
अहेत. त झी जशी तपरृया वाढेल तशा या सवव ऄडचणी स टूही शकतील. म ळात व्यक्तीला अनंद, पे्रम, 
न्स्थरता, मतै्री हेच अकर्षवण अहे, मूढतेम ळे हे म ळातील अकर्षवण ब जले जाते, संस्कार फक्त साफसफाइ 
करून म ळातील माणसाची प्रकृती नैसर्मगकरीत्या वाहू लागेल हेच करतात. हे घडवनू अणण्यास ऄचहसा, 
सत्याग्रह हाच मागव अहे.” 
 
त्याच वळेी अप्पाला ऄसे भासू लागले होते की, राजाचा हा ऄहधकारत्याग, सेवचेी भावना, जरा पोकळच 
अहे. खरे म्हणजे ऄहंकार, लोकाचंी मानमान्यता, मोठेपण, याचाच भाग त्यात जास्त अहे. मॉहरसचे व 
त्याचे याहवर्षयी ऄनेकदा बोलणे होइ. व राजा खरा मनापासून लोकाचंा सेवक कसा होइल? का तो त्याच्या 
स्वभावधमाप्रमाणे, त्याच्या अजपयंतच्या संस्काराला ऄन सरूनच काम करणार? 
 
पण बाबानंी पूणवपणे खरेख रे अदशव ऄसाव ेऄसे अप्पाला वाटे. हलहहले त्याने गाधंीजींना!! मॉहरस बापूजींचा 
परत हनरोप घेउन अला. अप्पा म्हणतो तशी पहरन्स्थती खरीच ऄसेल तर अप्पाने वहडलानंा स्पष्टपणे, 
पे्रमाने सागंाव ेकी या अपल्या वतवनाचे श द्धध्यथव मी अठ हदवसाचंा ईपास करणार. माझ्या स्वतःचे श द्धीचे 
अपल्या वागण कीत जे मला दोर्ष हदसतात त्याचें िालन करणार....!!! 
 
महात्माजींचा हा सल्ला ऄनपेहित नव्हता. पण अप्पाला धक्का बसला...बाबाचं्या हवरुद्ध ईपास? ऄशक्य. 
बाबानंा, सभंाळायचे की त्रास द्यायचा? ऄशा ईपासाने त्याचें अय ष्ट्य वाढेल का कमी होइल? 
 
हकतीही वरून ऄचहसा, पे्रम, सेवा बोलत ऄसला, स्वतःची फसवणकू करीत ऄसला तरी या वळेी ‘भीती’ व 
वहडलाचं्या वरील त्याची ‘असक्तीच’ व्यक्त झाली. वडील अदशव ऄसावते, कशा करता तर अप्पाच्या 
ऄहंकाराला टेकू द्यावा म्हणनू....!! 
 
“मॉहरस हे माझ्या हातून होणार नाही. बाबानंा मला ऄसे काही करून द खवायचे नाही,” अप्पा म्हणाला. 
मॉहरसला वाइट वाटले. अप्पाही (प ष्ट्कळ आतरापं्रमाणे) महात्माजींच्या कसाला ईतरत नाही म्हणून. 
महात्माजींच्या कसाला कोण हटकला? ज्याचे त्यालाच माहीत. द सऱ्याने धोंडा टाकू नये हेच खरे. 
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मॉहरस म्हणाला, “खरे सागं ूअप्पा, वहडलाचं्यावर त झे पे्रम-नाहीच, असक्ती अहे. खरे पे्रम ऄसते तर तू 
त्याचंा ऄहंकार, त्याचंी स्वतःला फसहवण्याची सवय, द सऱ्याने मोठे, चागंला राजा म्हटले म्हणजे बरे 
वाटणे, हे जे सवव ऄञानाचेच हनदशवक अहे ते खोडून टाकून त्यानंा म क्त करण्याचाच प्रयत्न केला 
ऄसतास. अता फक्त तू ते या ऄञान-हनदे्रत ऄसताना त्यानंा जागे करण्याऐवजी त्यानंा पाघंरूण घालून 
जास्तच झोपायला-लावतोस. त्यानंा न द खहवणे म्हणजे त्यानंा ऄधंकारात ठेवणे होय...” 
 
अप्पाच्या ब द्धीला हे सवव पटत होते. पण स्वतःच्याच कमजोरपणाम ळे चकवा खऱ्या पे्रमाचा ईदयच न 
झाल्याम ळे नेहमीच्या सवयीम ळे अप्पा अपला चालढकलच करीत राहहला. 
 
महात्माजींची स्वतःची शक्ती, खऱ्या पे्रमाची... करुणेची...होती का फक्त मनाच्याच पातळीवर मनाच्या 
हनग्रहाची होती, एकाग्रतेची होती? मनाच्याच पातळीवर जर ती फक्त हनग्रहाची, एकाग्रतेची ऄसेल तर ती 
शक्ती मयाहदत स्वरूपाचीच ऄसणार, कधी यशस्वी होइल व कधी ऄयशस्वी. 
 
मॉहरस, फॅ्रन्न्सस, अप्पा व केव्हा केव्हा एव्हेहलन व ड, एक ऄत्यंत ब हद्धमान हमत्र, याचं्यात ही चचा सतत 
चाले. कृष्ट्णमूतींनाही ह्यासंबधंी त्यानंी ऄनेक वळेा पृच्छा केली होती. 
 
मनाच्या पातळीच्या पलीकडील शक्ती-तेज-करुणा कधी कधी महात्माजींच्या द्वारे स्फ रत ऄसावी हे 
हनःसंशय. सगळ्याचंा हाच ऄन भव होता. 
 
कृष्ट्णमूती सतत सागंत की, ऄरे हे मनोहनर्ममत जे अहे ऄसा भास करतो त्यातून करुणेचा ईदय होत नाही. 
पे्रमाचे, करुणेचे जे प्रचंड चतैन्य अहे त्याचे स्फ रण मनाचे कोणतेही व्यापार वक्र व हवपरीतच करणार. 
मनोव्यापाराने मयाहदत, स्तंहभत झालेले कमव संघर्षव, द ःख हनमाण करणार. सववच्या सवव मनोव्यापार, 
हनग्रह, एकाग्रता, पूजा, ऄचा, व्रते, वैकल्ये ही सववच्या सवव मनहनर्ममतच अहे. मन शातं झाले म्हणजे जे 
ईदयाला येते अहे तेच स्पष्ट होते, ते “सत्य-हनत्य अनंदमय.” 
 
हे सवव औंधच्या खेड्यापाड्यात चहडत, बसत, बोलत, रागवीत, हचडत, हनराश होत, थकत, हवनाकारण 
धावपळ करत, हशकण्याचा, अत्मसात करण्याचा प्रयत्न अप्पा करीत होता. जागे होण्याच्या खटपटीपेिा 
जागे राहणे जास्तच द रापास्त अहे ऄसे अप्पाला वाटे. 
 
अप्पाचे-महद भाग्य की जन्मापासून त्याला जागे करणारे हन वडील, अइ (हजच्याबद्दल त्याला काहीही 
स्मृती नाही) नंतर पाठक-धोंडोपंत मास्तर, नंतर फॅ्रन्न्सस व ऄखेर मॉहरस हमळाले. मॉहरसने तर सतत 
अप्पाला ऄञानातून, स्वतःच्या फसवण कीच्या सवयीतून वर काढण्याचे प्रयत्न वीस वर्ष े केले. रमण 
महर्षींच्याकडे मॉहरसनेच अप्पाला नेले, नंतर कृष्ट्णमूती, नंतर गाधंीजी, सरतेशवेटी आहलोक सोडण्याच्या 
अधी, हनसगवदत्त महाराजानंा त्यानेच भेटहवले. 
 
जागे करण्याचा व जागे राहण्याचा कायवक्रम सततच चालू राहावा लागतो, नाहीतर झटपट झोप लागते.- 
अप्पाच्या महद भाग्याने त्याला सहधमवचाहरणी हमळाली, नहलनी, (१९४२ एहप्रल). हतने तर सतत ऄगदी 
स रीच्या धारेवर धरून अप्पाचे भोंद त्व, भेकडपण, त्याची स्वतःची फसवणकू करण्याची खोड मोडून तोडून 
काढण्याचे व्रतच ऄंगीकारले होते. मथूताइ द्रहवडाचंीच कन्या ती. मथूताइंना भोंगळपणा, भोंदूपणा, 
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भ्याडपणा कधीही खपला नाही. जे काही करावयाचे ते ऄगदी व्यवन्स्थत, नीटनेटके, स्वच्छच झाले 
पाहहजे. जरा तसूभर आकडले हतकडे झाले, ग ंजभर जरी च कले, तरी अकाश-पाताळ एक होत....त्याचंा 
दरारा हजतका भयानक हततके पे्रमही ऄलोट. श द्ध, स्वच्छ, व्यवन्स्थत, ईत्तम ऄसाव ेऄसाच हेका. त्याचंी 
स धारून अध हनक स्वरूपात नहलनीची अवृत्ती...अप्पाला सतत परीिाच परीिा !! तो तर खंदा परीिा 
नापास होणारा, पण हळूहळू (फारच हळूहळू) हनवळू लागला. 
 
लग्न एहप्रलमध्ये झाले. औधंच्या खेड्यापाड्यातून लोक अले. अप्पाला पे्रमाने त्यानंी ऄगदी जखडले होते. 
ए. जी. जी. ही कोल्हाप राहून लग्नाला अला. ही नवा अलेला ए. जी. जी. कनवल गेसफोडव, ऄत्यतं 
स संस्कृत, स ञ, साकल्याने हवचार करणारा होता. औधंचा तो हमत्र बनला. औधंाबद्दल त्याने हदल्लीला 
ईत्तम हरपोटव केले व ऄनेक संकटातूंन प ढे वाचहवले. 
 
नहलनी जन्मापासून वाढली त्या वातावरणात व औंधच्या वातावरणात भयंकर ऄंतर. सरंजामशाही औंधची, 
ब हद्धवादी स संस्कृत-लोकशाही हे बापूसाहेब द्रहवडाचें ब्रीदवाक्य; औंधमध्ये सववच्या सवव कायवक्रमाचंा 
मध्यचबदू राजा; द्रहवडाचं्या क ट ंबात हशस्त-संयम होते पण प्रत्येक व्यक्ती एक स्वतंत्रच कें द्र. औधं खेडे तर 
नहलनी वाढली, हशकली, प ण्यात-नागप रात-म ंबइत-एचडबरोत, म्हणजे शहरात. पाहण्याचा दृहष्टकोण 
वगेळा म्हणून अप्पाच्या वागण की-सवयीपासून ते एकंदरीत जे औधंात या वळेी चालले होते ते सवव ऄगदी 
कठोर, हचहकत्सक दृष्टीने व वधेक ब द्धीने हतने पाहहले. पण ते होत होते त्यात सामील होण्याचाही, मदत 
करण्याचाही हशकस्तीचा प्रयत्न मात्र हतने कधीही सोडला नाही. 
 
राजाला नहलनीचा स्वभाव व दृहष्टकोण एकदमच पसंत पडला. तसे ऄनेकापं ढे बोललाही. अता तरी अप्पा 
ताळ्यावर येइल व ह्या संत-साधू-भोंदू-भोंगळ हवहचत्र लोकाचं्या अकर्षवणापासून म क्त होइल ऄसे त्याला 
वाटले!! 
 
अप्पाला ताळ्यावर अणायला, ताब्यात ठेवायला अणखी एक व्यक्ती ऄचानक या वळेी औंधात कायाला 
लागली. रामाप्पा हबद्री हे मळू ग णडाळचे बी. ए., एलएल. बी.; त्याचंी व अप्पाची गाठ झाली व मतै्रीच 
जमली. स्पष्ट पण मृदू व मध र कानडी स्वरातून मराठी बोलणे. काळी क ळक ळीत कातंी पण मृदा शातं, 
सदा अनंदी. ऄत्यतं पे्रमळ. कायात सदा अत्यहंतक ईत्तमता राखण्याचा प्रयत्न. सवांना खूर्ष करून 
कायाला लावण्याची पद्धती. एका वर्षात रामाप्पा हबद्री हमस्त्री वहकलाचं्या नंतर औधंचे मंत्री झाले व दोन 
वर्षांत (१९४३-४४) पंतप्रधान म्हणून राजाने त्यानंा नेमले. 
 
नेहमी कजात ऄसलेले संस्थान रामाप्पाने तीन वर्षांत पूणव हनष्ट्कजी केले. ताल का सहमत्या, ग्रामपंचायती, 
मध्यवती सरकार याचं्या हहशोब, जमाखचावर कटाि ठेवनू सवांची कायविमता वाढहवली. 
 
रामाप्पा हबद्री पतंप्रधान झाल्यावर राजाने त्याचं्या सल्ल्याने अटपाडीचे रस्त मराव देशम ख व क ं डलचे 
ब हद्धवान बाबरूाव लाड यानंा त्याचं्या साहाय्याला मंत्री म्हणून हदले. या मंहत्रमंडळाचा सेके्रटरी म्हणून अप्पा 
काम करू लागला. 
 
हळूहळू लोकानंी राजवाड्याकडे ऄहजबात न पाहता स्वाहभमानाने, स्वावलंबनाने, स्वकतवव्य ईत्तम रीतीने 
करून स्वतःच औंधचे ग्रामराज्य यशस्वी कराव ेहा ह्या मंहत्रमंडळाच्या प नरवचनेमागील हेतू. ऄहधकाराच्या 
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जागेवर बसले म्हणजे ख ची मउ लागायला लागते हा सववत्र ऄन भव. अप्पाला हा लोभ (जन्मजात) 
नव्हताच ऄसे म्हणता यायला काहीही हरकत नाही. 
 
हशवाय अप्पा हळूहळू प्रत्यि ऄहधकार-यंत्रणेतून अपले ऄंग काढून घेण्यात यशस्वी झाला तर 
लोकशाहीवर लोकाचंा हवरॄास वाढेल याचीही शक्यता होती. 
 
राजाचा नातू ज्याला राज्य, राजा, ऄहधकार, यासंबधंी वगेवान भावना होत्या त्या बापूलाही, कदाहचत 
याम ळे जरा हायसे वाटले. 
 
अजूबाजूला राजकीय घडामोडींनाही वगेळाच, अजपयंत ऄनन भतू ऄसा वगे येउ लागला होता. 
त्याचं्याकडेही अप्पाला अकर्षवण होतेच. औधं, ग्रामराज्ये, चहद स्थानचा स्वातंत्र्य लढा, याचें एकमेकाशंी 
हनकटचे नाते अहे हे तो समजत होता. 
 
काँगे्रसचा स्वातंत्र्यलढा हनकराला अला तर औंध एकाकी राहू शकणार नाही हे स्पष्ट होते. मॉहरस, अप्पा 
मग मागवदशवनाकरता सवव नेत्यानंा भेटू लागले. 
 
जसजसे जपानी सैन्य चहद स्थानच्या जवळ जवळ येउ लागले तसतसे हब्रहटश साम्राज्य व हब्रहटशांचे 
संस्थाहनकाशंी केलेले करारमदार यासबंंधी प्रश्न हनघू लागले. या करारात हब्रहटशानंी संस्थानाचें रिण 
करण्याच्या व त्याबदला ससं्थाहनकानंी हब्रहटशाचें ऄहधराज्य (सोव्हरेनटीही) कबलू करण्याची ही कलमे 
म ख्य होती. हब्रहटशच चहद स्थानमधून गेले तर या ऄहधराज्याचे काय? ही सोव्हरेनटीही नष्ट होणार का 
हब्रहटशानंा ती ज्याचं्या हाती ते चहद स्थानच्या राज्याची स ते्र जाताना देतील त्याचं्याकडे अपोअप ती 
जाणार? 
 
प्रश्न कायद्याचा खरा पण प्रत्यि प ढे ईभे राहणाऱ्या ऄडचणींचाही होता. १९४२ पासून सवव संस्थानामंधील 
चळवळींना ईग्र स्वरूप येउ लागले होते. औंध मात्र शातंतेने ग्रामराज्याचा प्रयोग यशस्वी करण्यामागे होते. 
औंधीय सववच्या सवव (यात ऄहतशयोक्ती नाही, ऄहभमान ऄसेल) अनंदाने हवधायक कायवक्रमात गकव  होते. 
भाउसाहेब रानडे सेवादलाची हशहबरे हकन्हइ-औंध येथे घेत होते. अण्णासाहेब सहस्त्रब दे्ध वर्षातून दोन 
वळेा तरी अटपाडीला ४-६ हदवस म क्काम ठोकून बौहद्धके घेत होते. औधंच्या ७५००० प्रजाजनावंर आतके 
नामवतं, हवचारवतं हक्रयावतं ईत्तम संस्कार घडवीत होते की त्यानंा प्रहतसाद न हमळता तरच अरृयव. 
हशवाय शकंरभाउ हकलोस्कर, पहंडत सातवळेकर, संस्थानातून व सवव चहद स्थानातील ऄनेक नामाहंकत 
हवद्वान वर्षातील दोन वळेा औंधमध्ये भरणाऱ्या ञानसत्रामाफव त लोकाचंी हिहतजे हवस्तीणव करीत होते. 
केवढे या छोट्या औधंचे भाग्य! आतर ससं्थाहनक व त्याचं्या प्रजेला प ढे काय होइल यासबंंधी काळजी 
लागली ऄसली तरी औधंचा राजा व प्रजा हनभवय, हनःशकं मनाने औधंचा ग्रामराज्याचा गाडा स खाने हाकीत 
होती. 
 
१९४२ मे, जूनपासून गाधंी जास्तच ऄस्वस्थ हदसत होते. जीवन-मरणाच्या लढ्यात ग ंतलेल्या हब्रहटशानंा 
गाधंींचा ऄचहसेचा, व्यहक्तगत ऄहंकाराचा मंत्र ईपयोगी नव्हता. त्यानंा चहद स्थानात म ख्य ठाणे करून 
जपानचा पाडाव करावयाचा होता. ब्रह्मदेश जपानच्या ताब्यात अल्यावर गाधंींची खात्री झाली होती की, 
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अता हब्रहटश सत्ता संप ष्टात येणार म्हणनू. हब्रहटश अजपयंत प्रौढीने वल्गना करीत ऄसत ते चहद स्थानचे 
संरिण हब्रहटश करू शकणार नाहीत, ही त्याचंी अता खात्री झाली होती. 
 
म्हणून ऑगस्ट १९४२ मध्ये चहद छोडो (हक्वट आहंडया) हा मंत्र गाधंींनी हदला. अता काँगे्रस-हब्रहटशाचंा संघर्षव 
ऄटळ अहे हे हनहरृत हदसू लागले. 
 
ऄशा वळेी औधंने काय कराव?े मोठा प्रश्नच पडला. शकंरराव देव, काका कालेलकर याचें औधंावर ऄलोट 
पे्रम. शकंरराव तर काँगे्रसचे सेके्रटरीच. त्यानंी गाधंीजींच्याकडे बोट दाखहवले, “त्यानंाच हवचारणे, अता 
तेच अमचे एकमेव प ढारी.” अप्पा, मॉहरस, वल्लभभाइ पटेलानंा भेटले. ते म्हणाले, “हे छोटेखानी संस्थान 
काय करू शकणार, गप्प बसा...” पंहडत नेहरू सारखेच गडबडीत. अप्पा ते हजथे ईतरले ऄसतील (राजा 
हाथीचसग) याचं्या घरी केव्हाही यायचा-जायचा. 
 
घरचाच अदमी. पण या वळेी जवाहरलाल भयंकरच गडबडीत. सारखे अपल्याच हवचारात. अप्पाला वाटे 
ते भयंकर चचतेत अहेत. त्याला वाटले जवाहरलालना ऄसे तर वाटत नसेल की फॅहसझम हवरुद्ध हब्रहटश 
लढा देत ऄसताना, ऄत्यंत ऄडचणीत ते ऄसताना त्यानंा याच वळेी पेचात टाकाव ेका? एक हदवस (६ 
ऑगस्ट १९४२) गडबडीने खोलीबाहेर पडून बे्रकफास्ट न घेता तसेच गाडीत बसत ऄसताना अप्पाने त्यानंा 
पकडलेच व त्याच्या गाडीतच दाटीवाटीने बसला. वळे थोडा म्हणून भराभर प्रश्नाचा भहडमार केला. 
 
पंहडतजी सौम्य हसले व मृदू शब्दात म्हणाले, “ऄरे अप्पा, प्रसंग आतका ग ंताग ंतीचा अहे, कठीण अहे की, 
ईद्याचे सोड पण अणखी दोन तासानंी काय होणार हेही सागंता येणार नाही. मी जर त झ्या जागी ऄसतो 
तर सवव जरा शातं हचत्ताने पाहून, काळाची गती कशी अहे त्यावर प ढचे धोरण ठरवीन. काँगे्रसच्या या 
ऄहधवशेनानंतर शक्य झाल्यास भेटू. नाहीतर माझे पे्रम व सहदच्छा त झ्याबरोबर व छोट्या औधंबद्दल सदैव 
अहेत हे हवसरू नकोस.” 
 
शवेटी गेला गाधंींच्याकडे. प्रश्न हवचारला, “औधंने काय कराव?े” 
 
गाधंीजी अप्पाच्या तोंडावरील ती थोडी भीती, जादा चचता व नेहमीचीच मनातील चलहबचल पाहून हसले, 
म्हणाले, 
 
“बघ, प्रसंग ऄत्यंत महत्त्वाचा अहे. चहद स्थानचे रिण हब्रहटश करू शकणार नाहीत. जपानी कदाहचत 
चहद स्थानावर अक्रमणही करतील. तसे झाले तर त्याचं्याही हवरुद्ध अपला लढा चालूच राहणार. 
 
“ऄशा वळेी ताबडतोब औंधच्या राजेसाहेबानंी व्हाइसरॉयला स्पष्ट हलहाव ेकी औधंचा हा राजा प्रजेच्या पूणव 
सहमतीने हब्रहटशानंा औंधचे संरिण करण्याच्या जबाबदारीतून म क्त करीत अहे. पूवीचे सवव करार-मदार 
अता रद्द समजाव.े औंध स्वतंत्र अहे व ते तसेच राहणार. 
 
“व्हॉइसरॉय चकवा त्याच्या प्रहतहनधींनी भेटण्यास बोलाहवले तर जरूर जाव.े धीराने व पूणव हवरॄासाने प ढील 
पाउल टाकाव.े काँगे्रसच्या बैठकीनंतर औंधच्या राजाने काय करायचे ठरहवले अहे हे मला सागं. जा...” 
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ही गोष्ट ७ ऑगस्ट १९४२.८ तारखेस काँगे्रसचे सेशन गवाहलया टँकवर. अप्पा व नहलनी, डॉ. द्रहवड 
नहलनीचे बधूं याचं्याकडे ऑपेरा हाउस जवळ ईतरले होते. काँगे्रस सेशनला अप्पा, नहलनी, व्यंकटराव 
ओगले, सकाळपासून संध्याकाळपयंत बसले. भार्षणे, ठराव झाले. पहंडतजींचे कडाडून भावनाप्रधान 
भार्षण, वल्लभभाइंचा-शातं भारदस्तपणा, मौलानाचें ईच्च ईदूव सवव ऐकले. मनाचा गोंधळ कायमच होता. 
औंधचे काय? काय कराव?े कसे कराव?े 
 
गाधंीजींचे प्रशातं, धीरोदात्त, अवाज ईंच सखल न करता गंभीर भार्षण. चहद छोडो, एकच मंत्र. मनात 
शकंा, हवचाराचंा गोंधळ नाही. हब्रहटशाचें कतवव्य, “चहद छोडो.” हब्रहटशाचंा जपान, जमवनी हवरुद्ध हवजय 
व्हावयाचा ऄसेल तर ऄचहसेनेच होणार. सत्याचा हवजयच अहे वगैरे. 
 
“चहद छोडोचा” ठराव व्हॉइसरॉयना पाठहवणार अहे. त्यानंा भेटेन. त्याचं्याशी सामोपचारानेच बोलीन. ते 
ऄडचणीत अहेत हे मी जाणतो पण कतवव्यकमव व्यवन्स्थत केल्यानेच हवजय हमळतो. लोकानंी शातं ऄसाव.े 
 
हनरृय मात्र, करेंगे, नही तो मरेंगें...!! 
 
अप्पा स्वप्नावस्थेतच घरी परतला. लग्न झाल्यापासून ही अप्पाची वृत्ती नहलनीला माहीत होती. लग्न 
होउन चार महहने झाले तरी ससंाराला स रुवात झालीच नव्हती. पहहल्या ‘हहनमूनला’ स द्धा अप्पाचे 
पोपट-पंहडत-लखू-व्यंकूचे टोळके अपापल्या पत्न्याचं्यासहहत हजरच होते.... अप्पाच्या या अचरट 
सवयीचे नहलनीला हसू येत ऄसाव.े नउ ऑगस्ट ईजाडला. टेहलफोन बंद. वृत्तपते्र नाहीत. रस्त्यावर सवव 
श कश काट. टॅक्सी, बस, घोडागाड्या, रॅम सवव बंद. 
 
अप्पाला राजा हाथीचसगला टेहलफोन करावयाचा होता. पण स्वस्थ बसला. 
 
११ ऑगस्टला टेहलफोन वाजला. अप्पालाच अला होता. “ऄच्य त बोलतोय. भेटायला या, जागा”... 
अप्पा एकदम गोंधळातच. “ऄच्य त कोण ?” हवचारले. 
 
“मी रावसाहेबाचंा धाकटा भाउ. बोलू नका, कोणाला सागंू नका, लवकर या. फार वळे नाही.” टेहलफोन 
बंद... 
 
गेला अप्पा शोधत शोधत, पत्ता ऑपेरा हाउसपाशीच होता. हतसऱ्या मजल्यावर. भेटल्याबरोबर ऄच्य तराव 
पटवधवनानंी नेहमीप्रमाणे हमठीच मारली. बोलणे स रू झाले. एक-दोन तास कसे भरकन हनघनू गेले. 
द सरेही अले. नवीन नवीन चेहरे, नव्या समस्या. नवी ईत्तरे? ईत्तरे नव्हतीच. सवव एका नवीन प्रवाहात 
वाहत चालले होते. प्रत्येकाला वाटावयाचे की “मीच तो प्रवाह अहे. माझ्यापासूनच स रू अहे तो “... 
 
मात्र सवव भारून गेले होते... “चहद छोडो,” “करेंगे या मरेंगे.” 
 
काय करणार? कसे करणार? कोण करणार? कोठे स रुवात करावयाची? 
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ऄच्य तराव बोलत होते. हब्रहटशाचंी दळणावळणाची साधने रोखली पाहहजेत. अगगाड्या थाबंल्या 
पाहहजेत. पोस्ट-तारायंते्र बदं झाली पाहहजेत, कोटे बदं झाली पाहहजेत, शाळा कॉलेजे सवव, सवव बंद. 
हब्रहटश सरकारचा साराही बंद. हशिा करतो म्हणनू त्याची अपण मजी प रहवतो, नाहीतर या नोकरीतून 
काढेल, पोटाला हमळणार नाही ही भीती, व लाचारी, ऄसह्यता व अत्महवरॄासाचा ऄभाव यातूनच राज्य-
यंत्रणा अपली सत्ता, ह कूम, हटकहवते. 
 
१९४२ च्या लढ्याच्या अधी वीस वर्ष े चहद स्थानातील लोकाचंी मतेच बदलण्याचे प्रचंड क्राहंतकारी कायव 
महात्माजींनी केले. स्वावलंबनाचे, स्वयंपूणवतेचे, धडे देत देत कोणत्याही राज्यसते्तवर जो ऄवलंबून राहात 
नाही तोच खरा स्वतंत्र हा मलूतंत्र हदला. 
 
खरे म्हणजे अमची मने माहात्मा गाधंींच्या सतत हशकवणीने चकवा त्याचं्या स्वतःच्या स्वतंत्र, स्वावलंबी 
ईदाहरणानंीही स्वातंत्र्याकरता, हापापलेली नव्हतीच. अमची मने हापापलेली होती, ऄहधकाराकरता, 
हदल्लीच्या तख्तावर आंग्रजाऐंवजी स्वतः बसण्याकरता, ऄहधकार गाजहवण्याकरता, ईपभोगाकरता. अमच्या 
अध हनक काळात म्हणजे गेल्या २-३ श ेवर्षांच्या काळात तृप्त न झालेल्या ऄहंकाराला पोसण्याकरता. 
 
महात्माजींचा मागव स्वातंत्र्याचा, व्यक्ती पूणव स्वतंत्र, स्वावलंबी बनहवण्याचा. समाजात राहून अपले 
कतवव्यकमव ईत्तम रीतीने करीत करीत व्यक्तीने, कोणत्याही ऄहधकारयंत्रणेवर ऄवलंबून न राहता 
सहकाराने समाजात शातंी, समाधान, स बत्ता, समता, हनमाण करावयाची, हा गाधंीजींचा मागव. 
 
पण हब्रहटश अता थकले. सववत्र त्याचंा पराभव होउ लागला. त्याचंी सत्ता, त्याचंी प्रौढी, त्याचंा हदमाख, 
त्याचंा सववत्र होणारा गौरव, हा अता अपल्याला हमळणार याच भावनेने भारून गाधंींच्या मागाचा अम्ही 
त्याग केला. 
 
अमच्यापैकी ऄनेक अज हवचार करीत अहेत की, हे काय झाले अहे? अम्ही स्वातंत्र्य संग्रामात, प्राणापवण 
कऱण्यास हनघालो, पण अज अजूबाजूला हे सवव काय हदसते अहे? वाटच च कली वाटते. अता काय? 
 
औंधला परतताना व्यंकू ओगले बरोबर होते. ते तर ऄगदी मंत्रम ग्ध झाल्यासारखेच वागत होते.  
 
द पारच्या पूना एक्सपे्रसने नहलनी, अप्पा, व्यंकू हनघाले. गाडीचा वगे व हवचाराचंा वगे सारखाच होता. 
 
आतक्यात वागंी स्टेशनाजवळ धाड धाड झाले. डबा, प्रचंड कलला, थाबंला, रेल रोखोचे ‘प्रात्यहिक 
होते’!! कोणी रुळाच्या हफश् प्लेटस काढल्या होत्या... गाडी चार तास लेट प ण्याला पोचली, १९४२ चा 
स्वातंत्र्य लढा स रू झाला... का तो एक मोठ्या नाटकातील ल ट प टीचा छोटेखानी प्रवशेच होता? 
 
आहतहासकारानंी याबद्दल हलहहलेली ऄसेल. सवव हवश्लेर्षणे, सवव बाजंूनी झाली ऄसतीलच. १९४२ची ‘चले 
जाव’ चळवळ महत्त्वाची होती. याच चळवळीम ळे हब्रहटशानंा अपल्या चहद स्थानातील ऄहधकाराचा गाशा 
ग ंडाळावा लागला ऄसेही काही प्रहतपादन करतील; द सरे ऄसेही म्हणतील की या चळवळीचा हब्रहटश 
राज्यसते्तवर ऄगदीच थोडा, जवळ जवळ नाहीच, पहरणाम झाला. 
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या १९४२च्या चळवळीम ळेच आंग्रजानंी चहद स्थान सोडला हे म्हणणे फारच धाडसाचे व मखूवपणाचेही, 
होइल. 
 
य रोपीय व अहशयाइ य द्धाम ळे आंग्लंडची अर्मथक पहरन्स्थती िीण होत चालली होती. १९४५-४६ पयंत 
आंग्रजाचंी साम्राज्य करण्याची तृष्ट्णाही अटली होती. लाखो हब्रहटशानंा ही प्रचंड लढाइ व त्याम ळे ऄपहरहमत 
झालेले न कसान याचं्या प्रत्यि ऄन भवाम ळे ‘हे अता सवव नको, बस् झाले’, ऄसे वाटू लागले होते. 
 
चले जाव, चळवळीत ऄनेकानंी भारून जाउन त्याग केला, काही मृत्य म खी पडले. पण म ख्य क्रातंी या 
चळवळीम ळे झाली ऄसेल तर ती चहद स्थानातील जनतेच्या मनात. 
 
कोणतेही राज्य, साम्राज्य प्रथम लोकाचें मनातच हनमाण होते. हा राजा अपला अहे, अपल्याला पोसतो, 
संरिण करतो वगैरे. १९४२ नंतर अज ३५ वर्षांनंतर तर, ईपभोगाकरता, न्याकरताच प्रहसद्धीकरताच 
सववत्र स्पधा चालू अहे. हा आतका भ्रष्टाचार, कसा हनमाण झाला? कारण नोकरशाहीच अमच्यावर अज 
सत्ता गाजवीत अहे म्हणून. 
 
अम्ही ऄन्नाकरता, नोकरीकरता, संरिणाकरता, हशिणाकरता, मनोरंजनाकरता अता सत्ताधारी व 
पूणवपणे कें हद्रत राज्य-यंत्रणेवरच ऄवलंबनू राहतो. अमचा रस्ता च कला अहे हे खरेच अहे. हब्रहटशाचं्यावर 
हजतके अम्ही मनाने व शरीराने, ब द्धीने व व्यवसायाने ऄवलंबून नव्हतो त्यापेिा हकतीतरी पटीने अज 
अम्ही कें हद्रत राजशाहीवर ऄवलंबून अहोत. हब्रहटशाचं्या वळेच्या अमच्या मनातील भीती, लाचारी, क्रोध, 
चहसा, दे्वर्ष, मत्सर, अप्पलपोटेपणा, अधाशीपणापेिा हकतीतरी पटीने जास्त अम्ही तो अज अमच्या 
प्रत्येक अशा, ऄपेिा, हालचालींवरून जगाला व्यक्त करीत अहोत. 
 
अजच्या य गातील थोर ‘ऊर्षी-म नी’ अमचे खरे ग रू, बाबासाहेब अंबेडकरानंी एक नम नेदार सहंवधान 
अमच्या प ढे ठेवले. स्वातंत्र्य, स्वावलंबन, स्वाहभमान या संहवधानात पूणवपणे ऄहभपे्रत अहेत. पण अमच्या 
मनातील लाचारी, ग लामहगरी, भीती, परावलंहबत्वच अम्ही हे संहवधान ऄंमलात अणीत ऄसता व्यक्त 
केले, वाढहवले, ऄहधकारयतं्रणेच्या माफव त सवव करून घेता येइल या मनोभहूमकेने नोकरशाही वाढहवली. 
अज ही ऄहधकारयंत्रणा बोजड, ऄकायविम, भ्रष्ट, अप्पलपोटी, झाली अहे. आतकेच नव्हे तर ऄहधकार 
सत्ता-ध ंद राजकारणी व्यक्तींची पूणवपणे लाचारी करणारी, ग लाम झाली अहे ऄसे हवचारवतंानंा हळूहळू 
कळू लागले अहे. तरी ऄजून ऄशाच कें हद्रत राज्ययंत्रणेमाफव त स धारणा, समता, समाधान हनमाण होउ 
शकेल हा भ्रम अमच्या मनातून गेलाच नाही. याचे कारण की ऄहधकारावर बसणे चकवा बसहवणे म्हणजे 
स्वातंत्र्य, हे समीकरण ऄजूनही अमच्या मनातून जाउच शकत नाही. 
 
कें हद्रत राजसते्तम ळे स धारणा, समता, समाधान कधीही होणार नाही, त्यातून ग लामहगरी, परावलंहबत्व, 
अळस, नैराश्य, तेवढेच वाढणार अहे हे महात्मा गाधंींनी बजावनू, ऄनेकदा सागंनूही अम्हाला समजले 
नाही, पटले नाही, ऄजूनही ईमगले नाही. कें हद्रत राजसते्तम ळे स्वावलंबन, स्वायत्तता, स्वातंत्र्य नाहीसे 
होउन व्यक्ती हकती पूणवत्वाने ग लाम बनते हे अज अजूबाजूस पाहहल्याने सहज ध्यानी येण्यासारखे अहे. 
अज सरकारहशवाय, हशिण नाही, नोकरी नाही, करमणूक, प्रवास, नाही. आतर जगातील “ग्राहकीय” 
समाजात जसे झाले तसेच महात्मा गाधंींच्या चहद स्थानात त्याचं्या नंतर ऄवघ्या चाळीस वर्षांचे अत अम्ही 
पूणवपणे परावलंबी, स्वाहभमानभ्रष्ट, लाचार, द ःखी व हनराश बनलो अहोत. अमचा अत्महवरॄास खचला 
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अहे, गाधंींचा मागव अम्ही जाणून ब जून सोडला. स्वावलंबन, स्वकमावलंबन सोडले, ऄहधकार ईपभोगाचे 
मागे लागनू हशस्त, सयंम, कायविमता सोडली व ग्राहकी समाजाची लोभ व वासना-प्रिोभ, स्पधा व संघर्षव 
याचें द्वारे मनाची शातंी-समाधानही गमावले. हाव, अप्पलपोटेपणा, ऄहंकाराम ळे, द सऱ्याची कदर 
करण्याच्या प्रवृत्तीला त्याग करून, सहकायाची भावना सोडून, सवव समाजव्यवस्थाच मोडून-तोडून 
टाकली. या प्रचंड वासना-प्रिोभावरच ईभारलेल्या या ईत्पादन ऄथवव्यवस्थेम ळे मानवी मन हकती ऄशातं, 
प्रिोहभत, क्रोधी, हनराशी, हवभ्रातं झाले अहे याची जाणीव अता कोठे थोडी थोडी, हळूहळू व्यक्तीचा व 
समाजाचा पूणव नाश होतो अहे हे पाहून हवचारवतंानंा होउ लागली अहे. ईपभोगिमता व ईत्पादनिमता 
याचंा मेळच नसल्याने सरकारने अम्हाला ईपभोगाला हदलेच पाहहजे, तो अमचा हक्कच अहे व अम्हाला 
समसमान ईपभोग-अम्ही ईत्पादन-िमतेने काळजीपूववक काम नाही केले तरी स द्धा देण्याचे ‘कतवव्यच’ 
सरकारचे अहे, तसे झाले नाही तर व्होट नाही ही हवकृत वृत्ती बोकाळून यातून सत्ता, संपत्तीचे मदान्ध 
लोक भ्रष्टाचारच फोफावीत अहेत. 
 
याला अळा घालणे व च कलेला रस्ता प न्हा गवसतो का ह्याचा हवचार करणे अज ऄत्यंत जरूर अहे. हे 
कसे करावयाचे? कोठे, केव्हा, कोणी स रुवात करावयाची, ही स रुवात कशी करावयाची, हकती मयाहदत 
िेत्रात ती प्रथम स रू करता येइल याच्या हवचारामागे अता लागले पाहहजे. 
 
पण, वरील हवचार ३५ सालानंतरचे!!.  
 
प ण्याहून औधंला जाताना, १३ ऑगस्ट १९४२ रोजी नहलनी, अप्पा, मॉहरस, व्यकूं ओगले अपापल्या 
हवचारात मग्नच होते. भहवष्ट्यकाळात काय होणार हे केव्हाच कोणालाच कळत नाही हे खरेच. पण मानवी 
मन हे होइल, हे करू, ऄसे हे होउ शकेल, या व्यापारात ग ंतू शकले नाही तर मानवाकडून कोणतेच कायव 
होणार नाही. 
 
अप्पाच्या मनात हवचार चालू होता की औंधची खेडी जर औंधवर ऄवलंबनू न राहता स्वावलंबनाने स्वतःच, 
स्वतःचा कारभार करू शकतात तर हब्रहटश म लखातील, सातारा, सोलाप र, कोल्हापूर, हवजापूर 
हजल्ह्यातंील खेडी हब्रहटश सते्तपासून ‘स्वतंत्र’ होउन पूणव स्वावलंबनाने अपला दैनंहदन कारभार का करू 
शकणार नाहीत? महात्मा गाधंींनी साहंगतले होते, “करेंगे वा मरेंगे,”. स्वयंपूणव स्वावलंबी खेडी करून 
स्वातंत्र्य हमळहवण्याची खटपट का करू नये? 
 
औंधला गेल्यावर अप्पा वर डोंगरावर नेहमीप्रमाणे देवीला जाउन अला. वाड्यात अल्यावर राजाला 
म ंबइला झालेले सवव साहंगतले. महात्मा गाधंींचा सल्ला हकती अचरण करण्यास कठीण अहे हे अपले 
मतही साहंगतले. 
 
राजा म्हणाला, “गडबडीने अता काहीच करण्यात ऄथव नाही.” अप्पाला तरी कोठे, काय, करावयाचे अहे 
ह्याची कल्पना होती? 
 
९ ऑगस्ट पहाटे ७०,००० काँगे्रस प ढाऱ्यानंा एकदम सवव चहद स्थानभर पकडल्यावर “करेंगे या मरेंगे,” 
म्हणजे काय? यावर वगेवगेळ्या व्यक्ती हवचार करू लागल्या. ऄच्य तराव पटवधवन, ऄरुणा असफऄली, 
नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहहया भहूमगत झाले, ग प्त कारस्थाने स रू झाली. खेड्यापाड्यातून सभा, 
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हमरवण का, झेंडावदंन हेच नेहमीचे कायवक्रम जेव्हा वाढीला लागले तेव्हा हब्रहटशानंी लाठीमार व 
गोळीबाराला स रुवात केली. प ण्याला एक-दोन वळेा लाठीमार गोळीबार झाल्यावर वरवर तरी शातंता 
झाल्याचा अभास हनमाण झाला. 
 
कराड-सागंलीचे प ढारी क्राहंतवीर, गौरीहर चसहासने एका रात्री १० वाजता ऄचानक वाड्यात अले. 
राजाला भेटावयाचे म्हणाले, ऄत्यंत जरुरीचे काम अहे-म्हणाले. 
 
राजा तर झोपलेला. रोज रात्री फक्त दूध हपउन अठ वाजताच झोपावयाचा. पहाटे ऄडीच वाजता ईठून 
नमस्कार, पूजा वगैरे स रू होती. तो एकदा झोपला म्हणजे त्याला कोणी कधीच त्रास देत नसे. नाहीतर 
रागवावयाचा. 
 
अप्पाही झोपलाच होता. पण ईठला, अला खाली, गौरीहर चसहासनेंना भेटला. त्याचंी हकीकत भयंकरच 
होती. वडूजला गोळीबार झाला होता. दोन लोक ठार झाले होते. ऄनेकानंा गोळ्या लागल्या होत्या 
ऄत्यवस्थ न्स्थतीत होते. ताबडतोब मदत हवी. हब्रहटश पोलीस पाठलाग करीत अहेत. औधंच्या वाड्यात 
काही हदवस ग प्त रीतीने राहणे जरूर अहे, वगैरे... 
 
अप्पाला कोडेच पडले. हब्रहटशानंा ऄटक करावयाची ऄसल्यास गौरीहरानंा वाड्यात दडहवणे संस्थानच्या 
हहताहवरुद्ध होणार. या वळेी हब्रहटशानंा एकदम नाराज करणे योग्य नाही. पण स्वातंत्र्याच्या संग्रामात भाग 
घेण्याची सधंी अपणाहून अली ऄसताना हभउन रणागंणातून पळून जायचे का? महात्मा गाधंी, पंहडत 
नेहरू, ऄच्य तराव काय म्हणतील? आत्हास दोर्ष देइल. लोक म्हणतील हभत्रा, भपंक, स्वाथी, देशद्रोही... 
 
अप्पाने राजाला जाउन ईठहवलेच. थोडक्यात सवव साहंगतले. राजा खाली अला व गौराहरानंा भेटला व 
म्हणाला, “फार मोठ्या कायाला लागला अहात. धैयव लागणार, मदत लागणार, अम्ही त मच्या पाठीशी 
अहोतच. 
 
“या लढ्यात औधंचे स्थान कसे ऄसणार, औंधने स्वातंत्र्य य द्धाला कशी, हकती, केव्हा मदत करावयाची 
याबद्दल ऄजून पूणव हवचाराला वळे हमळाला नाही, पण, त मच्यासारख्या स जाण प ढाऱ्याचें स्थान लोकातंच 
ऄसणार. ससं्थानात राहून बाजूला बसलेल्यासंारखे त म्हाला दाखवनू व वागवनू चालणार नाही. माझी 
मोटार घेउन जा, बरोबर मी माणूस देतो. कराडला जाउन द सऱ्या कायवकत्यांना भेटा. नीट सवव कायाची 
अखणी करा. न सत्या धावपळीने चालणार नाही. माझे ससं्थान चहद स्थानचाच एक ऄत्यंत सूक्ष्म भाग अहे. 
पण स्वातंत्र्य सगं्रामात त मचे प ढेच राहणार, मागे नाही, औंधची प्रजा स्वतंत्र अहे. राजा-प्रजा भेद नाही.” 
 
नहलनीच गौरीहर चसहासनेंना घेउन कराडपयंत गेली. वाटेत कडेपूरला पोहलसानंी मोटार थाबंहवली तेव्हा 
मोटारीत फक्त वहहनीसाहेबच बसलेल्या, द सरे कोणीच नाही. पोहलसानंा त्या काळी सामानाच्या जागेत 
तपासण्याचे कळले नाही. 
 
वडूजच्या गोळीबारात जखमी झालेल्यापंकैी वडगावचे काँगे्रस कायवकते बंडोपतं लोमटे याचंी दोन म ले 
होती. हे कळताच डॉक्टर या नात्याने नहलनी ताबडतोब वडूजला गेली व म लानंा पाहून परत अली. 
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अप्पा हफरतीवर गेला. क ं डलला नाथा लाड, अप्पा मास्तर (लाड), बाबरूाव लाड अप्पाला भेटले. 
स्वयंशाहसत ग्रामराज्याच्या माफव त हब्रहटश सते्तशी सवव सबंंध तोडून औधंच्या अजूबाजूची खेडी स्वतंत्र होउ 
शकतील का? हकती हदवस हटकाव धरू शकतील? लोकातं हशस्त, ऐक्य हव,े भीती गेली पाहहजे. 
 
नाथा लाड म्हणाले, ‘मालकानंा बोलतो...’ 
 
‘मालक’ म्हणजे नाना पाटील. अप्पाची व त्याचंी भार्षण-संभार्षणाचे वळेी, सभा, जत्रा, क स्त्याचं्या फडात 
वारंवार भेट झाली होती. खेडोपाडी क्राहंतचसह नाना पाटील यानंी जी लोकजागतृी केली ती ऄवणवनीयच. 
 
नाथा लाड अप्पा मास्तर खरे डाव्या गटातील. बरीच हशस्त, हशकवण साने ग रुजींची. रावसाहेब पटवधवन, 
ऄच्य तरावाचं्या हवचाराचंी छाप पण नाना पाटलाचं्यावर पूणव रॅद्धा. क ं डल हे कें द्र करून, नाना पाटलानंा 
क ं डलमधेच ग प्त रीतीने स्थान देउन, त्यानंी १९४२ ते ४६ पयंत ऄपूवव कायव केले. औंध संस्थानच्या धोरणाशंी 
कधीही प्रतारणा न करता, हे संस्थानचे खंदे ऄहभमानी कायवकते खरोखरीचे स्वातंत्र्यवीर. 
 
च का झाल्याही. च कून झाल्या ऄसतील काही, काही जाणून ब जूनही. पण प्राणपणाला लावल्याप्रमाणे कायव 
केले. बरोबर बाबूराव लाड, शाहीर हनकम ही मंडळी होती. रामभाउ पवाराचें मोठे स्वतंत्र पथक त्याचं्याशी 
सहकायव करीत होते. शकंरभाउ हकलोस्कर, यमतूाइ हकलोस्कर, ऄंतोबा फळणीकर, या सवांनी अतून, 
बाहेरून मदत होतीच. ससं्थानातील सवव ग्रामपचंायती भहूमगतानंा, मदत करण्यास हबनहदक्कत तयार 
ऄसत. 
 
१९४४ पयंत या प्रहतसरकार, म्हणजेच स्वायत्त, स्वावलंबी खेडी हनमाण करण्याचे कायव स रळीत चालले 
ऄसे म्हणता येइल. कोटव, कचेऱ्या, शाळा बंद झाल्या. सारा बंद झाला, कराडला कोणी कामाकरता जाणे 
बंद झाले!! 
 
के. डी. पाटील यानंी कामेरी भागात खूप ईठाव केला. प ढे कामेरी कोटव प्रहसद्ध झाले. आंग्रजानंा मदत 
करणाऱ्यानंा हतथे ‘देहान्त’ पयंत हशिा झाल्या!! नागनाथ नायकवाडी यानंी खानदेशात कायव करून 
खहजना ल टला. बाबरूाव चरणकर हे हवचारवतं, व हवधायक कायाकडे याचें जास्त लि. सवांत भरीव व 
हनर्मभडपणे काम करणारे धन्वतंरी कासेगावकर वैद्य. औधंला ऄनेक वेळा येउन राहहले - जेलमध्ये स द्धा! 
रामानंद स्वामी तर सवांचे स्फूर्मतस्थानच, औधं जेलमध्ये एक वर्षव होते - अजारीच होते. और्षध नहलनीचे. 
 
पण हब्रहटश राज्ययंत्रणा पूणवपणे बंद करण्याचे हे स्वप्न स्वप्नच राहहले!!! 
 
मग कचेऱ्या ल टणे, अगगाड्या पाडणे, बॉम्ब तयार करणे, याकडे लि कें हद्रत होउ लागले. काही लाख 
रुपये ल टल्यावर भाडंणानंाही स रुवात झाली. 
 
 मग मोठा, ‘क्राहंतचसह’ कोण याबद्दल स्पधा... मग, अपल्याला मानीत नाही त्याला ‘शासन’ स रू झाले... 
प्रहत सरकारचे पत्री सरकार झाले. लोकमत हवरुद्ध जायला लागले. चहसा वाढीला लागली. ध्येय स टू 
लागले. 
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‘चले जाव’..... चळवळीला मदत करीत ऄसताना औंधची - औंधच्या हवचाराचंी - अचाराचंी - संयमाची - 
कायाची व स्वावलंबी अहण स्वतंत्र खेड्याचं्या ग्रामराज्याचंी होळी अप्पाला होउन द्यायची नव्हती. 
 
म ंबइला, प ण्याला, साताऱ्यात, हकन्हइत, प्रत्यि औधंात ऄनेक भहूमगत ‘क्राहंतचसहाशंी ’ अप्पाने हवचार-
हवहनमय केला. ऄच्य तराव तर नेहमीच भेटत. ऄरुणाबाइ ऄसफ ऄल्ली, नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहहया, 
जयप्रकाश नारायण, एस. एम. जोशी, मेहर ऄल्ली म ंबइ-प ण्यात ग प्त रीतीने भेटत. 
 
म ंबइला गेले की ऄरुणाबाइंना भेटण्याचा हनरोप राम महाराज पहंडत, कमलाकातंाचें थोरले-बधूं 
याचं्यामाफव त यायचा. तेच दोन-तीन वर्ष े ‘कॉन्रॅक्ट’ म्हणून काम करीत. एस. एम. जोशी, ऄच्य तराव, 
जयप्रकाश, हशरूभाउ-हनळूभाउ हलमये याचें कॉन्रॅक्ट, बाबरूाव पाठक ते एक ऄद भ तरम्य नाटकच ऄसे!! 
गाधंीहवचारात ग प्तता, कारस्थाने, बसत नाहीत गाडीचे रूळ ईखडणे, टेहलफोनच्या तारा तोडणे बसते का? 
 
झाले वादहववाद स रू. बाहेर ऄसलेले काका कालेलकर गाधंीवादी पण ऄट्टाहास नाही. अचायव भागवत, 
अचायव जावडेकर प्रचंड ब हद्धवादी, हब्रहटशाचं्या चहसेप ढेही अमची ल ट प टीची चहसा खरी ऄचहसाच 
मानावी!! स्वतःची फसवणकू व गोंधळ चालूच होता. लोक मात्र मारून काम करीत होते. धन्वतंरी 
कासेगावकर, कामेरीचे के. डी. पाटील, सागंलीला ख द्द ‘दादा’ वसंतराव पाटील, कोल्हाप रात रत्नाप्पा, 
साताऱ्यानहजक कोरेगावचे तात्या बोराटे, वाइ ताल क्यातील हकसनवीर अहण आतर मंडळी. धूमधडाका 
होता.. ईत्साहाचा. 
 
एकदा ऄरुणाबाइ ऄसफ ऄल्ली, ऄच्य तराव व ऄरुणाबाइंचे यजमान याचंा चार तास प्रचंड वादहववाद 
झाला. ऄस्फ ऄल्लींना हा ऄच्य तराव ऄरुणाबाइंचा स्वतंत्र्य-संग्राम म्हणजे ऄगदी पोरकटपणाच वाटे. 
ऄत्यंत स ससं्कृत शब्दात शातं रीतीने ते बोलत होते. ऄच्य तराव, ऄरुणाबाइंचा पारा वाढत होता. अप्पाच्या 
बरोबरच हैदराबादचे वनपरती संस्थानचे राजे, रामेरॄरराव, एक ऄच्य तरावाचें “कॉन्रकॅ्ट” ही होते. 
 
करमण कीहशवाय ऄसल्या वादातून काहीही हनष्ट्पन्न होत नसे. स्थळ होते २१ नेहपऄन सी रोड फाहतमाबाइ 
आस्माइल याचें घर. खरे म्हणजे सवव क्राहंतकारकाचें, कवींचे, हचत्रकाराचें, लेखकाचें, तरुण-म्हाताऱ्या 
हवचारवतंाचें, सवव स ससं्कृत लोकाचें, चहदू-म सलमान-शीख-पारसी-य रोहपयन, सवांचेच माहेरघर, 
फाहतमाबाइ. 
 
हा ऄसफ ऄल्ली नवरा-बायकोंचा वाद कंठशोर्षापयंत पोचलेला पाहून, “खाना तयार हय, चलो” म्हणनू 
सवांना फाहतमाने हकलले...! 
 
रत्नाप्पा क ं भार कोल्हापूर, सागंली, हमरजेत दडून राहण्याचे कठीण झाले की औधं संस्थानच्या हकन्हइ 
गावात राहात. महहना महहना ते हतथे राहहले. शाहूप रे. तेथील संस्थानचे वहहवाटदार ऄत्यंत चोख, ह शार, 
कायवकता-राजाचा त्याच्यावर लोभ ऄसे. त्याच्या प्रामाहणकपणाबद्दल, कायविमतेबद्दल राजाला अदर. 
अप्पाचंा शाळेपासूनचा (१९२५-२८) दोस्त. ऄत्यतं पे्रमळ पण स्पष्टवक्ता. रत्नापाचंी सवव व्यवस्था शाहूप रे 
याचं्याकडे आतकेच नव्हे तर कोरेगाव, वाइ, ताल क्यातील सवव भहूमगताचंा ऄड्डाच हकन्हइला ऄसे. हकसन 
वीर हेही हकन्हइला येउन राहात. त्यांचे गाव हकन्हइच्या डोंगराचे पलीकडेच. हकन्हइला ऄंबाबाइचे स ंदर 
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देउळ, रामाचे व एकवीरेचे ऄशी अणखी दोन स न्दर देवायले. येथे सेवादलाचे हशहबर १५ हदवस घेतले 
होते. शाहूप रेंनी सवव व्यवस्था केली होती.  
 
अप्पासाहेब पंत प्रहतहनधी, हवशाळगडकर क्राहंतवादी, कम्य हनस्ट. तेही येउन राहात. सवव हालचालींची 
सातारा, सोलापूर, कराड, तासगाव, वडूजवरून खबर सातारचा कलेक्टर, प ण्याचा कहमशनरमाफव त 
म ंबइ प्रातंाचे गव्हनवरकडे जाइ. पण तो हबचारा काय करणार!! औंध पडले संस्थान! त्याला औधं 
संस्थानच्या आतस्ततः हवख रलेल्या खेड्याचंी शीव ओलांडण्याची मनाइ होती. त्या वळेचा साताऱ्याचा 
पोहलस स पहरडेंडेंट येट सचा जळफळाट होइ. पण गप्प बसे. सूड घेण्याची संधी शोधत होता. त्याचा हस्तक 
डी. एस्.पी. वालावलकर फार ह शार. हब्रहटशानंा मानणारा. काँगे्रसला त च्छ लेखणारा. औधंवर भयंकर 
राग. तोच येट स साहेबाचें कान फ ं की. पण आतके सगळे औंधच्या हवरुद्ध हरपोटव गेल्यावर म ंबइचे गव्हनवर सर 
रॉजर लमले यानंी हदल्लीला औधंच्या हवरुद्ध हरपोटव केला. ते हरपोटात हलहहतात, (मूळ हरपोटव आंहडया 
ऑहफस लायब्ररीमधे अहे. त्याचे शब्दशः भार्षातंर) 
 
“माझ्या मनात हतळमात्र संशयाला जागा नाही की हे चळवळे ग ंड गाड्या पाडतात, पोस्ट व रेझरी ल टतात 
व संरिणाकरता औधंच्या खेड्याचंा अरॅय घेतात, तसेच औंधचा राजप त्र (हदवाण) त्यानंा सहक्रय मदत 
करतो याबद्दलही मला संशय ईरला नाही. बाकीची ससं्थाने ज्याप्रमाणे हमरवण का, सभा यानंा बंदी घालून 
हब्रहटशानंा ही ग ंडहगरी रोखण्यास मदत करतात, तशी मदत औधंमध्ये जोपयंत हल्लीची राज्यव्यवस्था अहे 
तोपयंत ऄशक्य अहे.” 
 
हा हरपोटव हदल्लीहून कोल्हापूरला अला ऄसणार. स योगाने ए.जी.जी. या वळेी औंधचा दोस्त कनवल 
गेसफोडव होता. अप्पाला व नहलनीला त्याने अपल्याकडे कोल्हापूरला राहायला बोलावले. द पारभर 
सूयवनमस्कार, योग, हचत्रकला, आहतहास, जगातील घडामोडी, य रोप अहशयातील य द्ध, चहद स्थानचे 
य द्धानंतरचे भहवतव्य वगरेै हवर्षयावंर दीघव चचा झाली. ऄत्यंत खेळीमेळीने, स संस्कृत रीतीने जे ऄत्यतं 
कठोर व कडू ऄसेल ते सहज ऄगदी शवेटी बोलण्याची हब्रहटशाचंी शलैी अप्पाला माहीतच होती. जेवण, 
कॉफी झाल्यावर कनवल गेसफोडव नहलनीला म्हणाला, “अम्हा दोघानंा काही बोलावयाचे अहे. अम्हाला 
परवानगी द्या. अम्ही अमचे ऑहफसमध्ये जाउन बसतो, माझी पत्नी त म्हाला सोबत करीलच.” 
 
अप्पाला अधीच गेसफोडवचे बोलावणे अल्याबरोबर माहहत होते की “सवव हहशबे देण्यास” बोलावणे अहे 
म्हणून. मनात भीती होतीच. पण हे सवव पत्करलेल्या नाटकाच्या भहूमकेतील न च कणारा कठीण ऄसा भाग 
होता तो जाणनू होता. यानंतर पडदा पडणार व मध्यंतरानंतर, द सरा नवा ऄंक स रू होणार हे ठरलेलेच 
होते. 
 
ऑहफसच्या भल्या मोठ्या खोलीत बसल्यावर गेसफोडव एकदम म द्द्यालाच अला. म्हणाला, “अप्पासाहेब, 
त मच्याबद्दल व औंध संस्थानाबद्दल हदल्लीला म ंबइहून वाइट हरपोटव गेले अहेत. त म्ही या ग ंड लोकानंा 
भेटता, त्याचं्या सभेला हजर राहता ऄसा हा एक हरपोटव. द सरा वीस हजार रुपयाचें ज्याला पकडून 
देण्याबद्दल बिीस जाहीर झाले अहे ऄशा नाना पाटलाला क ं डलमध्ये असरा देता हा एक हरपोटव. हतसरा 
ऄसा की पटवधवन, ऄसफ ऄल्ली बाइ व जयप्रकाश नारायणानंाही त म्ही भेटलात. त मच्याशी प्रत्यि बोलूनच 
मी हदल्लीला माझे मत कळहवणार अहे.” 
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वहडलाचंी व महात्माजींची हशकवण. अय ष्ट्यात खोटे बोलणे अप्पाच्या हजवावर येइ. ऄगदी कधीही ‘नरो वा 
क ं जरो वा,’ केले नसेल ऄसे मात्र नाही. अप्पा म्हणाला, 
 
“हो, मी अपण साहंगतलेल्या लोकानंा भेटतो. नाना पाटील क ं डलला येतात, जातात. औंध संस्थान सववत्र 
पसरलेले अहे. कोण केव्हा येणार, जाणार याचं्यावर लि ठेवणे द रापास्तच अहे. 
 
“हशवाय अज अजूबाजूला जो काँगे्रसच्या चळवळीचा, या स्वातंत्र्य संग्रामाचा, ईठाव होत अहे त्याचा 
ऄसर औधंच्या खेड्यातंील जनतेवर होणारच. त्यानंा जर या वळेेला योग्य रीतीने मागवदशवन केले नाही तर 
जाळपोळ, खून, दरवडे, औधंातही होउ शकतात. 
 
“कनवलसाहेब, त म्ही माझे एक हमत्र म्हणून मी अपल्याशी स्पष्टच बोलतो. या स्वातंत्र्य संग्रामाच्या बाहेर 
राहणे, पे्रिक होणे, माझ्यासारख्याला शक्य नाही. या स्वातंत्र्यय द्धाच्या नाटकात माझा पाटव अहे पण 
जाळपोळ, लूटमार करणाराचा नाही हे हनहरृत. लूटमार जाळपोळीवर ज्याचंा हवरॄास ऄसेल त्याचं्याशी मी 
बोलत नाही, त्यानंा भेटत नाही, ऄसे मी म्हणणारच नाही. त्याचं्याशी मी बोलतो, वारंवार भेटतोही पण 
माझ्या समज तीप्रमाणे जे च कीचे मागव ते पत्करतात त्याचं्याबद्दल योग्य शब्दातं बोलून त्यानंा या 
अत्मघातकी मागापासून परावृत्त करण्याचीही खटपट करतो, याबद्दल माझ्यावर हवरॄास ठेवावयाचा की 
नाही हे त मचे त म्हीच ठरवावयाचे. 
 
“काही झाले तरी माझी हाडे चहद स्थानातच प रली जाणार. अपण, कनवलसाहेब, पे्रिकाचं्या भहूमकेवर 
अहात. ईद्या अपल्या मायदेशी परताल. माझी व अपली भहूमका, दृहष्टकोण वगेळेच ऄसणार. पण 
हब्रहटशानंी केलेल्या चागंल्या गोष्टीबद्दल मला त्याचंा अदर वाटतो. ऄनेक हब्रहटश स्त्री-प रुर्ष माझे हमत्र 
अहेत. स्वतंत्र बाणा त म्हीच अम्हाला, ऄलीकडच्या काळात, हशकहवला. अताही हहटलर-म सोहलनी-
टोजो याचं्या हवरुद्ध लढून एका दृष्टीने त म्ही स्वातंत्र्याचेच रिण करीत अहात. “हब्रहटश सरकारला माझी 
व्यहक्तशः वागणूक पसंत नसेल तर मला औधं सोडून जाण्याचा त म्ही ह कूम देउ शकता, चकवा हगरफदार 
करून त रंुगात ठेव ूशकता. 
 
“वडील अता थकले अहेत. त्यानंा त्रास होइल ऄसे मला काहीही करावयाचे नाही. त्याबरोबरच औधंचा 
ग्रामराज्याचा प्रयोग एका दृष्टीने सबंध चहद स्थानलाही ईपयोगी पडणार अहे, ऄसे मला वाटते. 
महात्माजींनीच या प्रयोगाला प्रोत्साहन हदले अहे. तो बंद न व्हावा ऄसे मला वाटते.” कनवल गेसफोडव खरा 
ईमदा गृहस्थ. तो म्हणाला, “ईत्तम. मी त ला पूणवपणे समजू शकतो. 
 
माझ्यासारख्या आंग्लंडमध्ये ऄनेक लोक समाजाच्या वगेवगेळ्या स्तरावर अहेत की ते हहद स्थानच्या 
स्वातंत्र्याला मदतच करणार. 
 
अमची त म्हाला मदत करण्याची पद्धती वगेळी ऄसेल, केव्हा केव्हा त मचे अमचे यासंबंधी गैरसमजही होउ 
शकतील. पण चहद स्थानाबद्दल अस्था, पे्रम, अदर ऄसणारे लोक अज आंग्लंडमध्ये खूपच अहेत. 
महत्त्वाच्या ह द्द्यावर अहेत. राजकारणीही अहेत. 
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“अप्पा, मी त ला एक ग प्त गोष्ट सागंतो. लढाइनंतर अम्ही चहद स्थान सोडून जाण्याचे हनहरृत केले अहे. 
अता त म्हाला सवव कारभार करावा लागणार अहे. त्याच्या तयारीस त म्हाला लागले पाहहजे. माझा हरपोटव 
ईद्या हदल्लीला जाइल. त झ्या वहडलानंा, माझ्या मोठ्या हमत्राला, माझा पे्रमाचा नमस्कार सागं...” 
 
[हे सवव १९४४, जूनमध्ये!!] 
 
झाले!! पडदा पडला. ऄंक संपला. अता मध्यंतर व लगेच द सरा ऄंक....जीवन हे ऄसे सारखे चालूच 
अहे. “गच्छतीहत जगत्.” 
 
औंधला जाउन राजाला सवव साहंगतले. त्याला बरे वाटले. 
 
गेसफोडवच्या हरपोटाला, प स्ती देणारा फॅ्रन्न्सस एका प्रम ख जागेवर हदल्लीला होताच. सवव मदत करावयास 
हदल्लीला या वळेी अणखी एक अप्पाचा ऑक्सफडवचा दोस्त पीटर राइट हा मेजर जनरल म्हणून वरवर 
हशिण खात्यात पण खरे म्हणजे ग प्त हेर खात्यात होता. त्याचाही ईपयोग औंधला या वळेी फार झाला. 
 
फॅ्रन्न्सस अप्पाला १९३९ मध्ये एकदा म्हणाला होता की औंधच्या ग्रामराज्याचा प्रयोग चांगला व 
कल्याणकारी अहे, तो हवनाकारण हब्रहटशाचें हवरुद्ध जो त झ्या मनात दे्वर्ष, त्वरे्ष, मत्सर ऄसेल त्याने 
कल हर्षत करू नकोस..!! 
 
हवलायतेला हदल्लीने जो औधंबद्दल प ढे हरपोटव पाठहवला त्याम ळे ह्या फॅ्रन्न्ससच्या वाक्याची अप्पाला राहून 
राहून अठवण होते. 
 
खरेच अहे, जे चागंले अहे, कल्याणकारी अहे, [सत्य ! करुणा? स ंदरता? चैतन्य? नाव ेऄनेक अहेत व 
नाहीतही-शून्य-पहरपूणव-पूणव-पण, अहेत ते अहे] त्याला प्रहतसाद चागंल्याकडून हमळतोच. चागंले फक्त 
चहदू, म सलमान (पाक-नापाक?), हिरृन, ज्यू, मध्येच ऄसतात का? गोऱ्यात, काळ्यात, हपवळ्यात, 
ताबंड्यातच ऄसतात का? मग हा ऄनथवकारी ऄहंकार का? लंडनमधून, हदल्लीमाफव त म ंबइला १९४३ मध्ये 
एक अदेश अला त्यातील काही भागात हलहहले होते. [हेही आंहडया ऑहफस लायब्ररीमधील रेकॉडववरून]. 
 
“औधंच्या या प्रयोगात ऄनेक दोर्ष ऄसू शकतील, (Whatever the shortcomings of this exeperiment) 
परंत  हा प्रयोग चागंले काम करीत अहे हे स्पष्ट अहे. याचे कारण ऄसे ऄसाव े की ग्रामराज्य 
चहद स्थानातील सासं्कृहतक, धार्ममक, वैचाहरक, परंपरानंा ऄन सरूनच काम करू लागले अहे. ही एक 
अनंदाचीच गोष्ट अहे की औंधच्या ह्या प्रयोगाला काँगे्रस रॅेष्ठींचीही मान्यता अहे. औंधच्या या प्रयोगाला 
काँगे्रसने मान्यता हदली अहे म्हणून हतला त्याज्य समजता येत नाही. हा प्रयोग यशस्वीरीत्या काम करून 
राहहला अहे व अम्ही हदल्लीहून म ंबइ राज्याला स्पष्ट करून साहंगतले अहे की औधंबद्दलचे त्याचें हरपोटव व 
टीका जरा जास्तच भडक व ऄप्रस्त त अहे व औंध हब्रहटशाचं्याशी सहकायव करीत नाही हे वस्त न्स्थतीला 
सोडून हदसते !!!” 
 
औंधच्या या १९४२च्या स्वातंत्र्य संग्रामाहवर्षयीच्या कायाबाबत सातारचे कलेक्टर व पोहलस अहण म ंबइचे 
गव्हनवर याचं्याच मनात वस्त न्स्थतीला सोडून, भलते ऄहतशयोहक्तपूणव भ्रम होते. आतकेच नाही तर या 
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स्वातंत्र्याच्या नाटकातील ‘अपला पाटव महत्त्वपूणव अहे’ ऄसे औंधीयानंा व हवशरे्षतः अप्पाला ईगीचच, 
हवनाकारण वाटे, हेच खरे. 
 
नाना पाटील, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूरचे ऄट्टल दरवडेखोर यानंा ग प्त रीतीने अपण भेटतो ह्याचे 
अप्पाला महत्त्व वाटे. रात्री नाथ ब वा लाड क ं डलचे बंगल्यावर यावयाचे व “बाळंतीण ऄडली अहे 
वहहनीसाहेब ताबडतोब चला”, म्हणावयाचे. मग ऄगदी कादंबरीत वणवन करतात त्या थाटात आकडून 
हतकडे जरा हफरवनू अप्पाला व नहलनीला या सवव ‘भयंकर’ कृत्ये केलेल्या व करू पाहणाऱ्या लोकानंा 
भेटावावयाचे. अप्पाचे नेहमीचेच व्याख्यान, ऄचहसा, सत्याग्रह, स्वातंत्र्य, व्यक्तीच्या जबाबदाऱ्या, 
समाजाचा समतोल स्थापनेकरता, हशस्त-संयम, कंटाळा येइपयंत चालावयाचे की परत बंगल्यावर. झाला 
अप्पाचा स्वातंत्र्य संग्रामातील पाटव... गंमतच होती !! 
 
पण सातारचे कलेक्टर पोहलस स पचरटेंडेंट येट स साहेब, व हवशरे्षतः वालावलकर यानंा दाखवनू द्यायचे 
होते की न सतेच अप्पासारखा भ्रहमष्ट हब्रहटशाचें धोरणाहवरुद्ध जाउन काँगे्रसच्या ग ंडानंा थारा देत अहे ऄसे 
नाही तर हकलोस्कराचं्यासारखे कारखानदारही या दरवडेखोरानंा हत्यारे वगरेै पोचवीत अहेत!!! 
 
सातारचे त्या वळेचे कलेक्टर व पोहलस स पचरटेंडेंट आतके पोरकट व मूखव ऄसतील ऄशी कल्पनाही करवत 
नाही. पण वालावलकर दे्वर्षाने पेटलेला. सववसाधारण समज ऄसा ऄसतो की सरकार म्हणाले की 
धोरणात, धोरणाचें ऄम्मलबजावणीत स संगतता, सूत्रता, कायविमता ऄसते. हवशरे्षतः हब्रहटशाचं्या 
चहद स्थानातील राज्याबद्दल ऄनेकाचंा ऄसा गरैसमज होता. 
 
पण नेहमीच, हनरपवाद कोणत्याही कें हद्रत सते्तत परस्पर हवरोधी व्यक्ती व गट, धोरण अखण्यात व या 
धोरणाचे ऄमंलबजावणीत, एकमेकाहंवरुद्ध कारस्थाने करतात व एकमेकाला सते्तवरून हटहवण्याचा प्रयत्न 
करतात. 
 
सकंटकाळी, लढाइच्या वळेी स द्धा ऄशा प्रवृत्ती एकमेकाहंवरुद्ध ऄसतातच. पण सातारच्या येट ससाहेबानंी 
एक घाणेरडे खेड्यातील साध्या लोहाराने वालावलकर याचं्या सागंण्यावरून केलेले लहानसे हपस्तूल 
जेव्हा हकलोस्करवाडीत लपवनू ठेवनू ते एकदम ऄध्या तासाचे अत शभंर दोनशे हत्यारबंद अपल्या 
पोहलसामंाफव त ससं्थानचे ऄहधकाऱ्यानंा परवानगी न हवचारता, म ंबइच्याही ह क माहशवाय, शोधून काढण्याचे 
नाटक केले त्याला हनव्वळ मूखवपणा म्हणायचे नाही तर काय? 
 
अप्पा त्या वळेी अटपाडीच्या रानात भटकत होता. हतथेच एकदम, ऄचानक शकंरभाउ हकलोस्कराचंी 
मोटार घेउन एका द पारी अले व अप्पाला गाडीत बसवनू हकलोस्करवाडीला अणले. वाटेतच सवव 
वृत्तान्त साहंगतला. 
 
सकाळी ७-३० ते ८ च्या स मारास एक कोणी ऄञात आसम ऄनंतराव फळणीकर याचं्या घरी अला. हवचारू 
लागला की ऄनंतराव अहेत का म्हणून. ऄनंतराव हे हकलोस्करवाडीच्या कारखान्याचे त्या वळेी जनरल 
मनेॅजर होते. ते कारखान्यात गेले होते. रॅीमती फळणीकरही घरी नव्हत्या. त्याचंा धाकटा म लगा हतथे 
होता. त्याच्या हातात या ऄञात आसमाने एक छोटेसे कागदात ग ंडाळलेले पासवल हदले व त्याला साहंगतले 
की हे जपून फळणीकर साहेबाचें टेबलाचे ड्रॉवरमध्ये ठेवाव,े च कू नये !!! म लगा लहानच होता, त्याला 
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खेळण्यास जाण्याची चकवा शाळेला जाण्याची गडबड होती. ते पासवल तसेच हखशात ठेवनू तो घराबाहेर 
पडला... 
 
ऄध्या तासाच्या अतच येट ससाहेब वालावलकरासंह शभंर दोनश े हत्यारबंद पोहलसानंा घेउन अले ते 
एकदम झडतीचे नाटक स रूच झाले!! शकंरभाउ, शतंन राव, लक्ष्मणराव, ग जवर, शभंोराव जाभेंकर या 
सवांनी येट ससाहेबानंा ते कोणाच्या परवानगीने औधं संस्थानच्या व हकलोस्करवाडीच्या हद्दीत अले, त्याचंा 
परवाना ह कूम कोठे अहे याबद्दल पृच्छा केली. येट ससाहेबानंी सवांना ध डकावनू लावनू झडतीचा सपाटा 
चालहवला. कारखाना ऄगदी ईलटापालटा केला. एक पोहलसाचंी त कडी सरळ ऄंतोबा फळणीकराचें 
घरातच तकड गेली. 
 
लोणच्याचे बरणीपासून त पा-तेलाच्या भाडं्यापयंत सववच्या सवव तपासले. त्यानंा ते “कागदात ग ंडाळलेले 
पासवल” तेथे सापडावयास हव े होते.... ते ऄनंतरावाचं्या धाकट्या म लाच्या हखशात होते, तेथे कसे 
सापडणार?... 
 
आकडे कारखान्याची झडती जोरात चालू होती. एका तासाचे हे. नाटक एकदम एका वाळूच्या चपपातून एक 
ओबडधोबड हपस्त लाचा हबडाचा लहानसा एक भाग ह डकून काढून सपंले...!!! 
 
मोठ्या हदमाखाने हा एकच भाग हातात घेउन येट ससाहेब शातं शतंन रावाचं्या ऑहफसमध्ये अले व ऄगदी 
तोऱ्यात म्हणाले, “हकलोस्कर, हे ऄसले हपस्त लाचे भाग या कारखान्यात होउ शकतात?” नेहमीप्रमाणे 
ऄत्यंत शातं अवाजात, हसत, शतंन राव म्हणाले, “ऄहो साहेब, अम्हाला हहणव ू नका; ऄसले हे 
ओबडधोबड हबडाचे पदाथव अमचा स तार चकवा गवडंीही करणार नाही. त्याला ऄसले काम करायला लाज 
वाटेल. या अमच्या कारखान्यात ईत्तमोत्तम पोलादी ओतीव काम होतात. त्यापंकैी सवव तपासून ती पहरपूणव 
अहेत ऄसे हसद्ध झाल्यावरच मग हब्रहटश सरकारचे, त मच्याच्याच सरकारचे, सैन्याहधकारी ते त मच्या 
य द्धोपयोगाकरता खरीदतात. या अमच्या ईत्तमोत्तम कामापैकी शकेडा २ टके्क स द्धा ते टाकाव ू ठरवीत 
नाहीत. ईत्तमतेबद्दल हकलोस्कर प्रहसद्ध अहेत...!!!” 
 
ऄगदी शातं रीतीने, थोडास द्धा गवाचा चकवा नाटकी ऄहतशयोक्तीचा भाग नसलेले हे वक्तव्य ऐकून 
येट ससाहेब थंडगार पडले. मग चहा-हबन्स्कटे शतंन रावाचं्या घरी खाउन अपल्या घरी गेले..... 
 
हे सवव ऐकून अप्पाला हसू तर कोसळलेच पण अता एक ‘बौंडरी’ मारायला हमळणार म्हणून अनंदही 
झाला. 
 
शकंरभाउंना घेउन तो तडक औंधला गेला. तेथे रामाप्पा हबद्री, बाबूराव लाड, रस्त मराव या मंहत्रमंडळाशी 
हवचार-हवहनमय केला व राजाला भेटला. सगळ्याचं्या हवचारे ऄसे ठरले की ए. जी. जी. ला या सवव 
प्रकाराबाबत ताबडतोब राजाच्या सहीचे सवव घडलेल्या हहककतीचे जसेच्या तसे वणवन करणारे पत्र हलहून 
ए. जी. जी. ला या सवव प्रकारची ‘पूणव चौकशी’ करण्याकरता त्याचेंच पोहलस सल्लागार, जोशी, यानंा 
नेमाव,े ऄसे स चवाव.े त्यानंी दोन महहन्यातं पूणव चौकशीऄंती ए. जी. जी. ना हरपोटव करावा व मग ए. जी. 
जी. च्या सल्ल्याप्रमाणे औधं संस्थानचे अपले प ढले ऄसले गरैवाजवी, गैरसमजाचे, प्रकार होणार नाहीत, 
याबाबतचे धोरण अखाव.े 
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अप्पा स्वतः हे पत्र घेउन ए. जी. जी. ला भेटला, त्यालाही अरृयाचा धक्का बसला. वाइटही वाटले. या 
येट ससाहेबाच्या अततायी व अचरटपणाबाबत!! त्या वळेी कनवल एडवडवस हा ए. जी. जी. होता. सरळ 
सालस माणसू. जोशी हे ‘पोहलहटकल हडपाटवमेंटचेच’ पोहलस ऄहधकारी, म्हणजे ग प्तहेर खात्यापैकीच 
गृहस्थ, ऄत्यंत सज्जन व राजकारणात म रलेला. औंधबद्दल, औधंच्या राजाबद्दल अदर. अप्पा त्यानंा 
भेटला. त्यानंी साध्या शब्दातं सल्ला हदला की “औधं हवरुद्ध काही मोठे कारस्थान हशजत अहे. जपून पावले 
टाकली पाहहजेत.” 
 
अप्पा म्हणाला, “ए. जी. जी. साहेबावंर अमचा पूणव हवरॄास अहे. म ंबइ सरकार व त्याचं्या 
ऄहधकाऱ्याबंाबत मात्र अम्ही काहीही बोलू शकत नाही. अमच्या औधंमधील कायाबद्दल, अमच्या काही 
ऄडचणींबद्दल ते काहीच समजू शकत नाहीत, ह्याचे खरे म्हणजे अम्हाला वाइटच वाटते. अता अपणच 
अम्हाला सल्ला द्यावा. त्याप्रमाणे पोहलस वाढहवणे, देखरेख ठेवणे वगरेै सवव गोष्टी अम्ही करूच करू, 
हरपोटव मात्र लवकर द्यावा.” या वळेी संस्थानचे पोहलस ऄहधकारी म्हणून क ं डलकराचें वडील त्यानंी हब्रहटश 
पोहलस खात्यातून पेन्शन घेतल्यावर नेमले होते. ऄत्यंत सालस, सरळ, चोख कायवकता. औधंच्या 
खेड्यापाड्यातूंन सवव स्तराचं्या लोकाचंी मने अपल्या चागं लपणाने चजकली होती त्यानंी. 
 
क ं डलकराचंी व जोशी याचंी दोस्ती होती हे औंधचे या वळेी भाग्यच. 
 
जोशी याचंा हरपोटव दोन महहन्यातं अला खरा पण त्यात हकलोस्करवाडीवर जी धाड घातली होती, 
त्याबद्दल काहीही नव्हते!! जोशी यानंा हवचारणा केली तेव्हा ते म्हणाले, “हदल्लीला हरपोटव गेला अहे.” हे 
प्रकरण तसेच दाबले गेले. ए.जी.जी. मात्र प ढे सहा महहन्यानंतर एकदा राजा भेटावयास गेला ऄसता 
हळूच म्हणाला की या हकलोस्करवाडीच्या प्रकाराबाबत त्याला “फार खेद वाटतो!” फार खेद वाटतो याचा 
ऄथव “अम्हाला माफ करा”, ऄसा घेता येतो. पण यात लेखी मात्र काहीही नव्हते. 
 
जोशी याचं्या औधं हरपोटात मात्र पोहलसाचंी वाढ, त्याचें रेचनग, हत्यारे, दारूगोळा वगैरेंचा तपशील होता. 
हे सवव ताबडतोब व्हायला हव.े औंधचा पोहलसवरचा खचव ५०,००० रुपयानंी वाढणार होता!! पण हा 
हळूहळू म्हणजे पाच वर्षांत वाढवावयाचा होता. १९४५ साली ५०,००० रुपयाचंी ही रक्कम म्हणजे शाळा, 
रस्ते, हवहहरी, पंचायत, घरे यानंा काट लावनूच करावा लागणारा खचव होता. 
 
पण या जोशी हरपोटाचे म ख्य कलम होते, संशहयत लोकाबंद्दल. तीस लोकाचंी, क ं डल व अटपाडीतील 
काँगे्रसपे्रमी लोकाचंी यादी यात होती. ऄथात ज्या भहूमगत लोकाचंी यादी या हरपोटात होती, त्याचं्याबद्दल 
औंध संस्थानाला काहीही करणे शक्य नाही, हे सवव फरारी अहेत ऄसेच सागंाव ेलागले. पण अप्पा लाड, 
बापूराव लाड (मंत्री...) ऄशी ती १५-१६ नाव ेहोती त्याबद्दल काय कराव ेहा एक प्रश्नच झाला. 
 
बाबरूाव पाटलानंी स्वतः त्याबद्दल ईत्तम ईपाय साहंगतला. ते म्हणाले, “महाराज, काळजी का? अम्ही 
२०-२५ अटपाडीची, व क ं डलची माणसे औधंच्या जेलमध्ये अनंदाने येउन बसू; तसे अपण ताबडतोब 
राजेसाहेबाचं्या सहीने ए. जी. जी. ला कळवाव.े”  
 
झाले, औंधचे त रंुग प ढील तीन वर्ष ेफ ल राहहले. सवव राजकीय कैद्याचंी वजने १०-२० पौंडानंी वाढली!!! 
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क्रातंीचे, स्वराज्याचे, पोवाडे गाउन मोठ्या प्रमाणात लोकजागतृी करणारा क ं डलचा शाहीर हनकम याच्या 
लग्नाला औधं त रंुगातूनच अप्पा मास्तर (लाड), बाबरूाव लाड वगैरे गेले होते. लग्न मोठ्या हदमाखाने 
अले होते. हजारोंनी लोक हजर राहहले होते. 
 
नाना पाटील, हकसन वीर, एस. एम. जोशी हे लग्नाला येणार म्हणून १००-२०० पोहलस क ं डल गावाच्या 
हद्दीबाहेर सातारा-कऱ्हाडमधून येट स स पहरन्टेंडंटने अणले होते. संस्थानच्या हद्दीत येण्याला त्यानंा 
परवानगी नव्हती. सववच्या सवव क्राहंतकारी लग्नाला अले. लग्न झाल्यावर हे “क्राहंतचसह” प न्हा औधंच्या 
त रंुगात!!! ऄशी अपख शीने ‘स्वराज्या’ करता त रंुगातही जाउन बसणारे ‘सदा-स्वतंत्र’ नागहरक 
ऄसतील तर समाजात एक वगेळ्या प्रकारचाच अनंद ऄन भवास येतो. त्यात एकमेकाबंद्दल रॅद्धा, कदर, 
सहज द सऱ्याचं्या गरजाबंद्दल अस्था ऄसते व कमवक शलताही. यात ध्येयवादाचे ऄवडंबर नसते, तर 
मॉहरससारखे ‘स्वकमाचे’ सदा स्फ रण ऄसते. चागंले व कल्याणकारी कमाची खरी परीिा, चागंल्या व 
कल्याणकारी, फॅ्रन्न्सस वॉटसनसारख्या व्यक्तींनाच होते. आतरानंी ईत्तम कमाची प्रशसंा न केलेलीच बरी. 
 
१९४३-४४ साली लॉडव हलन हलथगो हे चहद स्थानचे व्हाइसरॉय होते. त्यानंा हब्रहटश सरकारचे सेके्रटरी ऑफ 
स्टेट, म्हणजे चहद स्थान व बमा-हसलोन-आराणच्या अखाताचे काम पाहणारे मंत्री, ऄमेरी, याचें एक पत्र 
अले होते. ऄमेरी म्हणजे खरे ‘ह जूर’ पिीय, ज्यानंा ऄगदी ईजव्या बाजूला झ कणारे म्हणता येइल. 
कॉन्झव्हेहटव्ह पिाच्या म ख्य प ढाऱ्यापंैकी. त्याचं्या पत्रात खालील मजकूर होता- 
 
[हा मजकूर आहंडया ऑहफस लायब्ररीतील रेकॉडववरून भार्षातंहरत] 
 
“औधंच्या नव्या सहंवधानाच्या काही ऄडीऄडचणी व प्रश्नासंबंंधी एडवडवचा त मच्या माफव त अलेला हरपोटव 
मी ऄगदी काळजीपूववक वाचला. ऄनेक हठकाणी मी वाचले अहे व काही तज्ञानंी मला स चहवलेही अहे 
की, चहद स्थानच्या राज्यपद्धतीचा पाया ग्रामराज्ये ऄसावीत व ऄप्रत्यि हनवडण का (आन डायरेक्ट) माफव त 
सवव हनवडण का व्हाव्यात. औधं संस्थान ह्याच तत्त्वान सार अपला लोकशाहीचा प्रयोग ग्रामराज्ये व ऄप्रत्यि 
हनवडण काचं्या माफव त थोड्याफार यशस्वी रीतीने गेली काही वर्ष ेचालवीत अहे. 
 
“ऄप्रत्यि हनवडण का ऄमेहरकेत ऄगदी पहहल्यापासून खरोखरी एक फासवच ठरल्या. खरोखरी ज्या 
हनवडण काच होत्या, व जो एक ऄप्रत्यि हनवडण काचंा टप्पा मध्ये ठेवला गेला, त्याचा या प्रत्यि 
हनडण काचेंवर काहीही पहरणाम झाला नाही. “चहद स्थानात मात्र वगेळा ऄन भव येण्याचा संभव अहे. 
गावातल्या साववजहनक मतदानाने हनवडलेल्या पचंायतीमाफव त प ढे वरच्या हनवडण का जर झाल्या तर 
खेड तानंा माहहतगार व ज्याचं्यावर त्याचंा हवरॄास अहे ऄशा प्रहतहनधींचे माफव त लोकशाही राबहवणे जादा 
सोपे जाव.े न सते एक हपवळी चकवा हहरवी मतपहत्रका महात्मा गाधंींच्या पेटीत टाकून ज्याचंा त्याचंा काहीही 
संबंध नाही ऄशानंा हनवडून अणून खरे, लोकराज्य, चहद स्थानात स्थापन होइल ऄसे वाटत नाही. 
चहद स्थानसारख्या प्रचंड देशात सवांत जास्त भीती ही अहे की, मध्यवती सते्तचा वापर करण्याकरता येवढी 
मोठी कें हद्रत शासनयंत्रणा हनमाण करावी लागणार की या कें हद्रत ऄवाढव्य यंत्रणेचा व लोकाचंा प्रत्यि 
संबंध पूणवपणे त टून ऄनथव हनमाण होणार. 
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“अज जरा मागे वळून जर पाहहले तर ऄसे वाटते की, चहद स्थानात ऄगदी पहहल्यापासून लोकराज्ये 
गावागावातून बसवनू जर त्यानंा लोकशाही कायविमतेने चालहवण्यास तयार केले ऄसते तर चहद स्थानात 
खऱ्याख ऱ्या लोकशाहीचा भक्कम पाया घालता अला ऄसता...” 
 
ह्या ऄमेहरसाहेबाचं्या हरपोटाला अता चाळीस वर्ष े होउन गेली. या चाळीस वर्षांची चहद स्थानातील 
लोकशाही तसेच कें हद्रत शासन व राज्ययंत्रणा याचंी वाटचाल जर अपण स्वच्छ, ऄदूहर्षत, सूब द्धतेने, 
परीिली तर कदाहचत अपणाला ऄसे वाटण्याचा सभंव तरी अहे की अज ते अमच्या अजूबाजूला 
अम्हीच जाणून चकवा न जाणता हनमाण केले अहे त्यातून समाजाचा व त्याच्याबरोबर “व्यक्तीचा पूणव नाश 
होउ घातला अहे. अमची वाट अम्ही च कलो अहोत!” 
 
मग अता काय? जादा भ्रष्टाचार? ऄकायविमता? वैफल्य? हनराशा? हनन्ष्ट्क्रयता? दे्वर्ष, क्रोध? मत्सर? 
द ःख? सववनाश? 
 
मात्र एवढे स्पष्ट होण्यास हरकत नाही की कोणतीही राज्यपद्धती जर व्यवन्स्थत, कायविमतेने, 
चालवावयाची ऄसेल तर ऄव्यवन्स्थत, ऄकायविम, द ब वद्ध, भ्रष्ट, क्रोधी, ऄहंकारी व्यक्तींच्या माफव त हे 
ऄशक्य अहे. 
 
हशस्त, सयंम, स ससं्कृतता अपोअप हनमाण होत नाहीत. त्याकहरता वारंवार सतत दीघव प्रयत्न करीत 
राहाव ेलागते. कमवक शलता, स्वधमव, स ब द्धता ही दीघव प्रयत्नाऄंतीच प्राप्त होतात. सहजासहजी नाही. 
 
औंधचे भाग्य की भवानरावासारखा राजा हमळाला. महात्मा गाधंींच्यासारख्या ऄहद्वतीय योगी, य गप रुर्ष, 
मागवदशवन प्रोत्साहन देण्यास हमळाला. मॉहरससारखे मानव्याचे ईपासक प्रत्यि कायाला लागले. 
 
फॅ्रन्न्सस, वॉटसन, पीटर राइट, एव्हेहलन, व डसारखे स ब द्ध दूरदशी हमत्र हमळाले. 
 
प्रत्यि कायाला हात घालणारातं पंहडत सातवळेकर, नानासाहेब चापेकर, नानासाहेब जोशी, अण्णासाहेब 
बखले, शकंरराव हकलोस्कर, रामाप्पा हबद्री, होतेच. ऄनेक आतरही भारून, अनंदाने कामाला लागले 
होते. 
 
दैनंहदन राज्यकारभार क ं डलकरानंी ऄिरशः हाडाची काडे करून कायविमतेने चालहवला. त्यानंा मदतीला 
शकंरराव केळकराचं्या सारखे ईत्तम पूणव प्रामाहणक हनरलस कायवकते होतेच. 
 
ईत्तम हशिणास धोंडोपंत, लेले, पाठक होते. बाहेर काँगे्रसच्या नामवतं ऄन भवी ध्येयवादी नेत्यातूंन 
रावसाहेब व ऄच्य तराव पटवधवन, शकंरराव देव, तात्यासाहेब हशखरे, गंगाधरराव देशपाडें, अण्णासाहेब 
सहस्त्रब दे्ध, भाउसाहेब रानडे हे औधंच्या जनतेवर सतत संस्कार करीतच होते. फक्त पंचाहत्तर हजार 
लोकाकंहरता आतके “ऄहतरथी-महारथी” संग्राम िेत्रात जेव्हा ईतरले तेव्हा कोठे जनतेचे ऄञान, हनराशा, 
हनरुत्साह, हळूहळू जाउन नव ेसंस्कार ग्रहण करण्याची िमता त्याचंी वाढली. पूववदूहर्षत संस्काराचंी सवय 
जाण्यास वळे लागतोच. अज १९८५ मध्ये तर अणखीही ऄनेक नवीन भयानक दूहर्षत संस्कार मानवी 
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मनावर झाले अहेत. हे सवव प सून टाकून, स्वच्छ नवी दृष्टी येण्यास हकतीतरी हजारो भारावनू कायाला 
स्वतः स्व-पे्ररणेने ज ंपणारे स ब द्ध, सहदय, समथव सेवक सज्ज कसे होणार हा म ख्य प्रश्न अहे. 
 
याचा हवचार करण्यास अपणाला अता बसाव ेलागेल.  
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६ १९४५ - ५१ 
 
आहतहासाचा प्रवाह कधीकधी प्रचंड वगेाने वाहतो; तर कधी थाबंत, खंहडत, अटल्यासारखा भासतो, 
कधीकधी ऄगदी संथ. प्रशातं हदसतो, तर ऄनेक वळेा डबकी करून क जतो अहे ऄसे वाटते, हा प्रवाह 
ऄगदी ईलटाच वाहतो अहे ऄसे स द्धा भासते. 
 
खरे म्हणजे आहतहासाचा प्रवाह हा ऄसखं्य व्यक्तींच्या, ऄनेक हठकाणी वगेवगेळ्या प्रकारच्या, वगेवगेळ्या 
वळेी, एकमेकानंा पोर्षक, मारक, हवरुद्ध गतीच्या, चागंल्या, वाइट, राजसी, तामसी, साहत्त्वक वृत्ती-
हवचार-कमांचा, भावनाचंा, ऄपेिाचंा, ऄपेिाभगंाचंा, अदर, ऄनादराचंा, दे्वर्षांचा, मत्सराचंा, द ःखाचंा, 
काळजी-व्यथाचंा, अनंदाचाच बनलेला ऄसतो. 
 
ऄसा फार हदवसाचंा साठत अलेला क्रोध, दे्वर्ष, द ःख, यानंा तोंड न फ टल्याम ळे, वाट करून देणारा 
नसल्याम ळे, चकवा ऄहधकारशाही शोर्षणाकहरता, ऄहंकाराकहरता, सते्तकहरता, प्राप्तीकहरता त्याला क्ररपणे 
बाधं घालीत ऄसल्याम ळे, दबाव वाढत वाढत जाउन हा बाधं एकदम फ टतो व प्रवाह ऄद्वातद्वा बेफाम 
वाहायला लागतो. यालाच “क्रातंी” म्हणतात. 
 
फ्रान्सची जगावर प्रचंड पहरणामकारी १७७९ ची क्रातंी. रहशयामधील १९१४ मधील प्रचंड नव्या हवचाराचं्या-
अचाराचं्या ईजा जगभर प्रसहवणारी ‘लाल झेडा क्रातंी’. ऄमेहरकेचे स्वातंत्र्य य द्ध, सवव मानवी 
‘आहतहासाला’ वगेवान करणाऱ्या क्रातं्याचेंच नम ने अहेत. 
 
पहहल्या १९१४ - १९१८ च्या जागहतक य द्धात ज ने ऄनेक बाधं फोडून आहतहासाचा प्रवास वगेवान झाला. 
पण तीन, साडेतीन कोट लोकाचंी हत्या झाल्यावर हनराशा, वैफल्य, वैताग, ऄपमानाची भावना आतक्या 
प्रमाणात वाढल्या की जमवनीत हहटलर, आटलीत म सोहलनी, स्पेनमध्ये फॅ्रन्को, व रहशयात लेहनन-स्टॅहलन 
यानंी त्यानंा वाचा फोडली व ऄशी एक गती आहतहासाला हमळाली की त्यातून द सऱ्या जागहतक य द्धाचा 
जन्मच झाला!!! 
 
चहद स्थानातील भकू, वैफल्य-हनराशाग्रस्त, लाचार, मूढ बनलेली जनता ऄनेक वर्ष ेअर्मथक, राजकीय, 
सासं्कृहतक, मानहसक, जात, धमव, अपला-परका, या ऄनेक दबावाखाली दबून चूपचाप ऄिरशः 
“हहरहहर” करीत बसली होती. पण हा दबाव चार-पाचश ेवर्ष ेवाढतच होता. परचक्राचं्या हवरुद्ध एक दोन 
ईठाव नवी ऄन्स्मता हनमाण करण्याकरता आतस्ततः झालेही, काही हत्याही झाल्या. पण साम्राज्यशाहीचा 
वापर आंग्रजानंी त्यातल्यात्यात क शलतेने पण जरूर तेव्हा कू्ररतेनेही करून दोनश े वर्ष े चहद स्थानला 
नामोहरम केले. अहवभाव ऄसा की राज्य करून अपण चहद स्थानच्या लोकावंर ईपकारच करीत अहोत. 
त्याचं्या सते्तचा हदमाख, अत्मप्रौढी यानंी खरे म्हणजे चहद स्थानातील ब हद्धमान हवचारवतंाचेंही डोळेच 
हदपले होते. पण दबाव वाढतच होता. 
 
ऄनेक वर्ष े चहद स्थानातील ऄनेक जाती, धमव, प्रातं, भार्षा, कृती-प्रवृत्तीत हा दबाव वगेवगेळ्या स्तरावर 
साठत साठत अला होता. पण या दबावाचा दाब कें हद्रत, हठकहठकाणी, एकाच वळेी, एकाच धोरणाने, 
सवांना बरोबर घेउन केलेल्या कायवक्रमामाफव त प्रवाहहत होउच शकत नव्हता. त्याला तोंड फोडणारा 
नव्हता. 
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अगरकर, रानडे, महात्मा फ ले, राममोहन रॉय, ऄरचवद यानंी ऄसे तोंड फोडण्याचे प्रयत्न केले. पण हा 
दबाव तसाच ऄडकून, थबकून राहहला होता. 
 
हटळकानंी, लाला लजपतराय व हबहपनचंद्र पॉल यानंा बरोबर घेउन रणचशग जोराने फ ं कले, व “स्वराज्य 
हा माझा जन्महसद्ध हक्क अहे” या मंत्राने दडून, झाकून बसलेली, ग प्त प्रचंड शक्ती कायववान केली. केवढे 
त्याचें कायव! महात्मा गाधंीनी या ऄनेक हठकाणी, ऄनेक स्तरावंर, लहान, थोर, क जलेली, घोर, ईथळ 
डबकी, तलाव, ओघ, अपल्या साध्या, सोप्या, ‘ऄचहसेच्या’ मंत्राने जोडून मोठ्या क्रातंीत, प रुर्ष-स्त्री, 
हशकलेला-ऄडाणी, गरीब-रॅीमंत, लहान-थोर सववचे सवव ‘स्वधमामाफव त’ सहकाराने, कोणत्याही रािसी-
पाशवी शक्तीशी झ जं करू शकतात हे अपण एकट्याने प ढे जाउन, धीराने, पे्रमाने करुणेने, दाखवनू हदले. 
 
मॉहरस-अप्पा-फॅ्रन्न्सस महात्म्याचं्या ह्या पे्रमशक्तीस सवव संघर्षात, लढ्यात, क्रोधात, द ःखात, कायान्न्वत 
करून कोणाचाच पाडाव-पराजय-हनमूवलन न करता सववच प्रश्न व समस्या सामंजस्याने सोडहवण्याच्या 
ऄखंड प्रयत्नाम ळेच प्रभाहवत झाले होते. 
 
य रोप, ऄमेहरका, चायना, जपान मधील ‘रुहधरप्रहदग्ध’ क्रातं्या, ईलट-स लट प न्हा चहसामय प्रहतक्रातं्या, 
कधी न संपणारा हा दे्वर्ष, क्रोध, मद, मत्सर, द ःख हे पाहून व प्रत्यि ऄन भवनू (मॉहरस व फॅ्रन्न्सस) 
महात्माजींच्या या सत्याच्या शोधाकडे मोठ्या अशनेे जसे लाखो आतर, सवव जगतातून, एक अशचेा हकरण 
म्हणून अकर्मर्षले तसेच हेही खेचून औढून घेतले गेले होते. 
 
पण गरीब हबचारे छोटेखानी औंध!! १९४५ नंतर सववच डाव एकदम बदलायला लागला. राजाही एकदम 
भयंकर कॉलऱ्याने अजारी झाला. बरा होउन परत येतो तो ‘चहद स्थान फेडरेशनची’ एक भव्य पण 
ओबडधोबड योजना सवव ससं्थाहनकाचं्या प ढे माडंली गेली होती. ससं्थाहनक गोंधळले होते. या योजनेत 
संस्थाने, ऄल्पसंख्याकं, जसे म सलमान, हिरृन, पारशी, शीख, जैन, वगैरे, व हब्रहटश चहद स्थान या तीन 
गटाचें हमळून हे फेडरेशन बनणारे होते. त्यात प्रत्येक गटाला ८० जागा होत्या. म्हणजे हब्रहटश चहद स्थानात 
काँगे्रसला बह मत हमळाले तरी स द्धा ८० च जागा त्यानंा हमळाल्या ऄसत्या. खरे म्हणजे ही योजना १९३९ 
च्या अधीच प ढे अली होती पण लढाइम ळे मागेही पडली अहण प न्हा ती १९४५ ला हवचारात घेतली गेली. 
ऄथात काँगे्रसला ही पटणारी नव्हतीच. याचबरोबर हदल्लीहून ऄसेही सागंण्यात अले की ससं्थाहनकाचें 
‘यावचं्चद्रहदवाकरौ’ संरिणाची जबाबदारी याप ढे हब्रहटश घेणार नाहीत. बदलती पहरन्स्थती ओळखून 
संस्थाहनकानंीच अपल्या प्रजेच्या रास्त अकािंा प ऱ्या केल्या पाहहजेत!! 
 
१९४५ नतंर औंधसारख्या छोट्या संस्थाहनकानंा स्वतंत्र ऄन्स्तत्वच राहणार नाही हे अता स्पष्ट होउ लागले 
होते. मग अपला ग्रामराज्याचा संसार अटोपता घ्यायचा का? हवचार पडला. 
 
१९४४ साली सर क्लॉड ऑहकनलेक हे चहद स्थानचे सरसेनापती. लढाइ अता सपंणार व नंतर हब्रटाशाचें 
हहतसबंंध ऄरबी सम द्र, आराणचे अखात, चहदी महासागर या पहरसरात कसे साभंाळायचे याबद्दल दूरगामी 
योजना त्यानंी चहद स्थान सरकारप ढे ठेवली. हब्रहटश सरकारनेही आंग्लंडमध्ये त्यावर खूपच भवहत न भवहत 
केली. 
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या योजनेत ऄसे स्पष्ट केले होते की, जर हब्रटनने हहतसंबधं जगातल्या या महत्त्वाच्या भागात संरिण 
करण्याचे ऄसतील तर ‘स्वायत्त’ चहद स्थानवर पूणवपणे ऄवलंबून हब्रटनला राहता येणार नाही. चहद स्थानचा 
पहरृम भाग, व बंगालचे अखातात बंगाल-असाम हे प्रदेश हब्रटनला नेहमी पूणव सहायक ठरतील ऄशीच 
राजकीय योजना करणे जरूर अहे. 
 
सर क्लॉड ऑहकनलेक, शूर, ब हद्धवान, सैहनक होते तसेच स ञ व समंजसही होते. वास्तववादी ऄसल्याने 
रहशया, चीन कोणती पाईले लढाइनंतर ईचलतील हे त्यानंी ध्यानात घेउनच ही योजना प ढे केली होती. 
 
सर क्लॉड ऑहकनलेकचा सल्ला व मदत प ढे स्वतंत्र चहद स्थानलाही ऄत्यंत मौहलक झाली. 
 
पण या योजनेचा फायदा हजनानंी घेतला व १९४४ साली पाहकस्तानची घोर्षणा केली. म्हणजे राजे-
महाराजे, काँगे्रस, म न्स्लम लीग याचंा हतरंगी सामना होणार हे १९४५ला हदसून येउ लागले. 
 
हब्रहटशाचं्या संरिणाहशवाय संस्थाहनक हटकूच शकणार नाहीत हे जेव्हा हैदराबादसारख्या फ्रान्सएवढ्या 
मोठ्या संस्थाहनकाला व्हाइसरॉय लॉडव रीचडग यानंी खडसावनू साहंगतले (१९२६) तेव्हापासून हब्रहटशाचें 
साववभौमत्व (सॉव्हरेनटी) सववच्या सवव संस्थाहनकानंी कबूल केले. १९२७ साली हब्रहटश सरकारने सर 
हायकोटव बटलर याचें ऄध्यितेखाली एक कहमटी नेमनू चहद स्थानात मोठमोठ्या व काही हनवडक छोट्या 
संस्थाहनकानंा भेटून त्यानंी या हब्रहटशाचें धोरणावर हशक्का-मोतवब केली. 
 
बटलरसाहेबानंी या हरपोटात एक मात्र मखलाशी केली होती. त्याने संस्थाहनकाचें समाधान काय झाले 
ऄसेल कोण जाणे. मखलाशी ऄशी होती की हब्रहटशाचें साववभौमत्व जर संप ष्टात अणावयाचे ऄसेल, चकवा 
ते द सऱ्या कोणाला (काँगे्रस ? म न्स्लम लीग?) जर ते बहाल करायचे ऄसेल तर तत्पूवी हब्रहटशानंी प्रत्येक 
संस्थाहनकाची संमती घ्यावी!!! 
 
ऄशा रीतीने १९३० पासून आहतहासाची पावले ऄशी पडत होती अहण जागहतक वगेवान प्रवाह ऄसे वाहू 
लागले होते की हबचारे संस्थाहनक बेचनै व हदग्मूढ झाले होते!!! 
 
१९३९ मध्ये अपल्या औंधच्या लोकावंरच अपला सवव बोजा टाकून ऄहधकार-हवम क्त भवानराव मात्र ‘स्वस्थ 
स खी’ होता. 
 
पण ७२ गावाचंी, ७२००० वस्तीची ही गरीब ग्रामराज्ये ‘समाधानी’ जरी झाली तरी ती हटकणार का? प्रश्न 
मोठा ग ंताग तंीचा. 
 
झाले, पहंडत सातवळेकर, रामाप्पा हबद्री, तात्या हशखरे, शकंरराव देव याचं्या गाठी-भेटी स रू झाल्या. 
 
राजाही अपले हवचार स्पष्ट करू लागला. 
 
सागंली संस्थानचे स हवञ, स ञ, त्यागी कायवकते कोरे हेही हवचार करू लागले. जमचखडीचे हनरलस 
कायवकते साबडे हे या सवव लोकाशंी हवचार-हवहनमय करीत ऄसताना १९४५ साली ऄसा हवचार हनघाला की 
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दहिणी १९ संस्थानाचें एक ‘संघराज्य’ बनवाव.े राजे लोकानंी अपली सववच्या सवव सत्ता या १९ संस्थानच्या 
प्रजेने हनवडलेल्या प्रहतहनधींचे ‘कॉन्न्स्टटू्यशन ऄसेंब्लीकडे’ सोपवावी. 
 
यासबंंधी हवचार करण्यास संस्थानातील कायवकत्यांची पहरर्षद जमचखडी आथे भरहवण्याचे ठरले. सभा 
ईत्तमच झाली. भार्षणे, हवचार, उहापोह, अरडा-ओरडा, दे्वर्ष, चनदा वगैरेंनी भरली नव्हती. हवधायकच 
होती. राजे लोकाचं्या एक वहरष्ठ कौन्न्सलचीही तरतूद दहिणी ससं्थान संघराज्यात या पहरर्षदेने केली 
होती. 
 
पहरर्षदेत ऄसे ठरले की साबडे, कोरे, पहंडत सातवळेकर याचं्या कहमटीने सवव संस्थाहनकानंा प्रत्यि भेटून 
त्याचंी या योजनेला संमती द्यावी. 

 
हबचारी ही कहमटी! औंध, फलटण व भोर हशवाय कोणतेच संस्थाहनक त्यानंा भेटण्यास तयार नव्हते. नाही 
कोणी म्हणाले नाही. पण प्रजेला सवव सत्ता देणे? संघराज्य करणे? हब्रहटशानंा काय वाटेल व खरोखरी 
हटकेल का ? चहद स्थान स्वतंत्र झाल्यावर त्याला मान्यता हमळून एक स्वतंत्र ऄन्स्तत्व या संघराज्याला 
राहील का ? ऄनेक प्रश्न राजे लोकाचें प ढे होतेच. 
 
काँगे्रस वहकंग कहमटीचे सभासद शकंरराव देव हे दहिणी संस्थानच्या प्रश्नासंबधंी ऄत्यंत अप लकीने सल्ला 
देत. औंधला तर त्यानंी दत्तकच घेतले होते. त्यानंी या संघराज्यासंबधंी सरदार पटेलानंा बोलावण्याचे 
मान्य केले. खरोखरी औधंप्रमाणे जर सत्ता लोकाचं्या हातात जाणार ऄसेल तर हे संघराज्य चहद स्थानचे 
स्वराज्यात ‘काही काळ तरी’ हटकायला हरकत नाही ऄसे शकंररावाचें मत होते. 
 
रामाप्पा, अप्पा, शकंरराव हकलोस्कर, पंहडत सातवळेकर याचें स्वप्न हे की औंधचे ग्रामराज्य १९ 
ससं्थानमध्ये पसरून मोठ्या िेत्रात हा प्रयोग जास्त यशस्वी करून दाखहवता येइल!!! 
 
१९४५ पयंत औन्धच्या सववच्या सवव खेड्यातं ग्रामराज्याबद्दल प्रचंड ऄहभमान हनमाण झाला होता. हवशरे्षतः 
१९४२-४६ च्या लढ्यात औधंमध्ये येउन ऄनेक स्वातंत्र्य सैहनकानंी जेव्हा थोडी हवरॅातंी (!!!) घेतली होती 
व ऄच्य तराव, रावसाहेब, शकंरराव देव, अण्णा सहस्त्रब दे्ध, रत्नाप्पा क ं भार, हकसन वीर, भाउसाहेब रानडे 
या सवव मंडळींना औधं अपलेच अहे, औधंला ‘साभंाळले’ पाहहजे ऄसे वाटू लागले होते. तेव्हा तर 
राजापासून ते हशपायापयंत औंधमध्ये एक गवव, ऄहंकारही हनमाण झाला होता. हकतीही ईत्तम कायव ऄसले 
तरी ऄहंकार, गवव म्हटला की त्याला प्रहतसादाऐवजी प्रहतकारच हनमाण होतो. दहिणी संस्थानातंील ऄनेक 
कायवकत्यांना औंध जरा जादा ट रट र करते, ऄसे त्या वळेी वाटले ऄसल्यास नवल नाही. 
 
संस्थाहनक व त्याचें सल्लागार यानंा तर या म्हाताऱ्या राजाचे हसूच येइ!! कधी कधी कीवही येत ऄसावी. 
 
पण!! महात्मा गाधंी, जवाहरलाल नेहरू यानंी औधंला ‘चढवनू’ ठेवले होते ना? म्हणून लोक अपले गप्प 
बसत, सहन करीत हा हवनाकारणाचा गवव, हा ऄहंकार. 
 
दहिणी संस्थानाचं्या संघराज्याच्या या ‘टूम’ मध्ये औंध जरा जादा प ढारीपण करते अहे हेही ऄनेकानंा 
बोचलेच ऄसणार. 
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संस्थाहनक तर गोंधळले. त्या न्स्थतीत तटस्थच होते. पण याच वळेी (१९४६ माचव) नेमके हदल्लीहूनही दंडक 
हनघाले की सत्तातंर झाले तर लहान लहान संस्थाने हटकू शकणार नाहीत. सर कॉनरॅड कॉनवहफल्ड हे 
व्हाइसरॉयचे राजकारणाचे (पोहलहटकल) सल्लागार. त्याचं्या एका भेटीत त्यानंी सौराष्ट्रात जसे २०० 
छोट्या-मोठ्या संस्थानानंी एक संघराज्य बनहवले तसे दहिणी संस्थानानंीही बनवाव ेऄसे स चहवले!!! 
 
जरा ईशीरच झाला होता या सल्ल्याला व दहिणी संस्थाहनक जागे होण्याला!!! पहहल्या बठैकीत तर 
अप्पाला हसूच अवरेना!!! संस्थाने सवव काळाच्या जबड्यात नष्ट होणार तरी अपला मान-ऄपमान, मोठी 
ख ची, लहान ख ची, यावरच वळे जाउ लागला. दोन तीन ऄशा संस्थाहनकाचं्या सभा झाल्यावर वगेवगेळ्या 
संस्थानाचं्या हदवाणानंी महाराजाचं्यासमोर एक दहिणी संस्थानच्या संघराज्याचा मस दा माडंला. त्यात 
लोकहनय क्त कॉन्न्स्टटू्यशन ऄसेंब्लीची तरतूद होती. पण राजे लोकाचें ऄहधकार, हप्रव्ही पसव (खाजगी 
खचव) यासबंंधी या ऄसेंब्लीचे ऄहधकार मयाहदत स्वरूपाचे होते. 
 
हो ना करता करता हा मस दा बहॅरस्टर जयकर यानंा दाखहवण्याचा व त्यांचा सल्ला घेण्याचे ठरले. बहॅरस्टर 
जयकर यानंी सल्ला (२०,००० रुपये रोख ५ रुपयाचं्या नोटातं घेउन) हदला. त्यावर राजे लोकानंी चचा 
केली. या संघराज्याची म द्रा (सील) कोणती ऄसावी याबद्दल दोन स्वतंत्र मीचटग झाल्या. 
 
लोकानंी केलेल्या संघराज्याच्या मस द्याला प्रहतसाद न हमळाल्याम ळे ऄनेक कायवकते नाराज झाले होते. 
साबडे, कोरे हे प ढारी सवांचे मत तसे ऄसेल तर दहिणी ससं्थानचे संघराज्य झाल्यास बरे ऄशा मताचे 
होते. कोरे व साबडे, सागंली व जमचखडी संस्थानचे मंत्रीही झाले होते. 
 
पण कोल्हापूर वगळूनच सघंराज्य झाले पाहहजे हा सवव पटवधवन ससं्थाहनकाचंा अग्रह. कोल्हापूरचे 
छत्रपतीही कोल्हापूर स्वातंत्र्यानंतर एक स्वतंत्र हजल्हा म्हणून तरी राहू शकेल, या कल्पनेने भारले होते. 
हब्रहटश राजदरबारी य द्धातील त्याचं्या सेवमे ळे त्याचें वजन हतकडे चागंले होतेच. 
 
हशवाय माधवराव बागल यानंा आतर ‘सटरपटर’ संस्थानाशंी संगनमत करणे त्याचं्या स्वभावाला धरून 
नव्हतेच. रत्नाप्पा क ं भार मात्र पहहल्यापासून सवव संस्थाने हवलीन झाली पाहहजेत ऄशाच मताचे होते. पण 
सवांना बरोबर घेउन जाण्याचाच त्याचंा, खऱ्या कायवकत्यांचा स्वभाव, त्याम ळे संघराज्याला त्यानंी प्रत्यि 
हवरोध केला नाही. दहिणी संस्थानाचें संघराज्य करायचे याला हब्रहटश ऄन कूल होते, पण काँगे्रस कसे? 
सरदार पटेल यानंा, जवाहरलालना, महात्माजींना हे पटले का? ऄशा राजे लोकाचं्या गटानंा स्वतंत्र 
चहद स्थानात स्थान राहणार का? अप्पाने ज्या वळेी महात्माजींच्या जवळ हा प्रश्न काढला तेव्हा त्यानंा हे 
संघराज्य, राजे लोकाचें एक कौन्न्सल, वगरेै योजना हवशरे्ष पसंत पडल्याच नाहीत. त्याचं्या मते औंधच्या 
लोकानंा ऄशा संघराज्यात जाउन फायदा कोणता? खेडी, स्वावलंबी-स्वतंत्र झाल्यावर काही खेड्याचें 
गट ताल का म्हणून होण्यास हरकत नाही. पण हा व्याप फार मोठा केला तर ऄवजड होउन नोकशाहीच 
प्राम ख्याने बलाढ्य बनणार. पण महात्माजींनी सरदार पटेल व जवाहरलाल जे काही सागंतील त्याप्रमाणे 
कराव,े पण औधंच्या जनतेच्या मनाहवरुद्ध जावयाचे नाही ऄसा सल्ला हदला. 
 
अप्पाला औंधच्या जनतेचे मत दहिणी संस्थान संघराज्याच्या बाजूने बनहवण्यास खूपच प्रयत्न कराव े
लागले. सवव ताल का सहमत्याचं्या मते हे संघराज्य अपल्या ईपयोगी नाही ऄसेच होते. 
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शकंरराव देवानंी सवव राजे लोकाचं्या संय क्त बैठकीत त्याचं्या हनमंत्रणाने जाउन दोन हदवस खूपच उहापोह 
केला. सरतेशवेटी सरदार पटेलानंा बोलावण्याचे त्यानंी कबूलही केले. अप्पा बरोबरच होता. 
 
सरदार पटेलानंी पहहल्या ऄनेक बैठकींत दहिणी संस्थान संघराज्याच्या कल्पनेची, ए मराठा कॉन्न्स्परसी 
मराठ्याचें बंड म्हणनू चटगलच केली. अप्पाला फार वाइट वाटले. पण शकंरराव देवानंी खूपच रदबदली 
केल्यावर, “हा, ऄच्छा, करो करो, देखेंगे” येवढेच ते म्हणाले. 
 
जवाहरलालनाही अप्पा भेटला. नेहमीप्रमाणे त्याचंी दृष्टी ईत्त ंग, सवव जगावर सारखी हफरे. 
 
संघराज्याबद्दल अप्पा ऄगदी अग्रहाने बोलतो अहे, करू दे हबचाऱ्याला खटपट झाले, ऄसेच त्यानंा 
वाटले ऄसणार. म्हणाले, “अप्पा, सवव घडामोडी आतक्या जलदी होत अहेत की त झ्या ह्या संघराज्याबद्दल 
हनहरृत काही सागंणे बरोबर होणार नाही.” 
 
या संघराज्याच्या धडपडीत अप्पा ऄसतानाच नहलनी ऄंमळनेरला प्रताप शटेजींचे हॉन्स्पटलमध्ये डॉ. 
रामभाउ म्हसकर याचं्या अग्रहावरून काम करण्यास हनघून गेली. डॉ. म्हसकर हे जवळजवळ बारा वर्ष े
राजाच्या हनमंत्रणावरून दरसाल औधंला महहना दीड महहना फ कट ऑपरेशन करण्याकरता येत. 
अटपाडी, क ं डललाही जात. ऄत्यतं क शल व पूणवपणे सेवाभावी. मोठमोठी मेजर ऑपरेशन ते औधंात 
करीत. नहलनीही सजवन, तीही त्याचं्याबरोबर स्त्री-रोगाचंी ऑपरेशन करी. दूरदूरचे लोक येत. पण छोट्या 
औंधमध्ये नहलनीला ऄसले काम ते हकती हमळणार? डॉ. रामभाउ एक हदवस राजाला म्हणाले (१९४५), 
“नहलनीबाइंना प्रताप शटेाचं्या हॉन्स्पटलमध्ये वर्षव दोन वर्षें कामाला पाठवाव.े त्यानंा त्याचं्या हॉन्स्पटलमध्ये 
स्त्रीरोगतज्ञ हवाच अहे.” 
 
राजाला नेहमीच वाटे की सेवचेे चागंले, पराक्रमी काम करण्याची संधी अली तर ती सोडता कामा नये. 
राजाने ताबडतोब कबलू केले. नहलनीलाही औंधच्या छोट्या डबक्याचा कंटाळा अला होता. तेच तेच 
ईत्सव, त्याच त्याच सभा, भार्षणे, तेच तेच सारखे, राजाचे ईदोईदो !! 
 
गेली नहलनी ऄंमळनेरला अहण मग अप्पा दहिण संस्थान संघराज्याच्या भानगडीत, हमरज, सागंली, प णे, 
वधा, म ंबइ बरोबरच ऄंमळनेरचीही यात्रा करू लागला. अटपाडी, क ं डल, ‘प्रहतसरकार’ नाना पाटील, 
नाथा लाड, ह्या सवव नेहमीच्या कायवक्रमातही भाग घ्यायचा होता त्याला. 
 
१९४५-४६ सालात अप्पाने आतका का त्रागा केला या संघराज्याबद्दल? ही एक हवनाचखडाराची 
हबनदरवाज्याची ऄभेद्य चभत अहे हे त्याला का कळले नाही? आहतहासाचा प्रवाह कोठे जातो अहे व 
संघराज्याचे ओबडधोबड हबनस काणूचे ऄवजार कसे या प्रचंड प्रवाहात हटकणार हे खरे म्हणजे आतरापं्रमाणे 
त्याला ईमगायला हव े होते. पण !! ‘असक्ती’ अहे ना? बाबा, त्यानंा म्हातारपणी साभंाळायचे, म्हणजे 
त्याचंी “मी राजा, मी सवव प्रजेचा पालनपोर्षणकता, मी स धारणावादी, सवांच्या प ढे माझे पाउल” ही प्रहतमा 
जपावयाची होती त्याला. का? त्यात तो ऄजूनही लडबडला होता म्हणून. 
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पण अता या सोसाट प्रवाहात छोटी छोटी ग्रामराज्ये कशी हटकणार? मग एक जरा मोठे संघराज्य व्हाव,े 
त्याचा ऄध्यि, राजा व्हावा. म्हणजे माझे कतवव्य, ‘मी केले’, ऄसेच अप्पाच्या स प्त मनात त्याला नकळत 
वाटले ऄसाव.े  
 
शकंरराव देवानंा प न्हा प न्हा भेटून त्याचं्या वतीने सवव राजे लोकानंी सरदार पटेलानंा भेटण्याचे ठरले. 
म ंबइत ताज हॉटेलमध्ये सवव जय्यत व्यवस्था झाली. चहा, कॉफी, दूध, फळे, फराळाचे सवांचे पोशाख, सवव 
सवव ऄगदी व्यवन्स्थत. 
 
सरदार पटेलानंी फलटणचे राजे चनबाळकर याचं्याकडून सवव काळजीपूववक अपण ऐकतो अहो ऄसे ईत्तम 
नाटक केले. दोनच शब्द ऄखेर बोलले, “करो, करो, देखेंगे!!” 
 
राजे घाबरलेच!! अप्पाला म्हणाले, “संघराज्याच्या ईद घाटनाला सरदारानंा येण्याची गळ तूच घाल. त झे 
ते ऐकतीलच.” अप्पा चढला हरबऱ्याच्या झाडावर!! गेला प न्हा सरदाराचं्याकडे. 
 
सरदार हसले. म्हणाले, “अप्पा मला आतर कामाचे पे्रशर जरा जास्त अहे. माझी तब्येत बरी ऄसेल तर मी 
येइन. नाहीतर धाडीन कोणातरी ‘महत्त्वाच्या’ प ढाऱ्याला.” 
 
हा “महत्त्वाचा” “प ढारी” म्हणजे हनघाला कमलनयन बजाज!! अप्पाचा दोस्तच. पण राजकारणात, 
काँगे्रसच्या सवव कारभारात हनष्ट्णात. सरदारानंी कमलनयनला हे संघराज्य होउ देउ नको ऄसा कानमतं्र 
देउनच त्याचे ईद घाटन करणेस सागंलीला पाठवला. हे सवव राजे लोकानंा ऄगदी ऄखेरच्या िणी, सववचे 
सवव पूणव तोंडघशी पडल्यावरच लिात अले !!! 
 
ईद घाटनाचे जोरदार, लाबंलचक, जरा कंटाळवाणे भार्षण कमलनयनने केले. ईद घाटन झाले म्हणून 
जाहीर केले, अहण नंतर फलटणचे राजे चनबाळकर व सागंलीचे ऄहधपती पटवधवन यानंा सहज म्हणाला, 
“हे सरदाराचं्या मनाहवरुद्ध अहे”!! 
 
झाले ! चोवीस तासातं संघराज्य खलास!!! काय पण नाटक झाले!! नाटकात काम करणारी पाते्र, पे्रिक, 
रॅोते, पडदा ओढणारे अप्पासारखे ऄगदी रंगनू गेले होते नाटकात!!! 
 
अता काय? प्रश्न पडला. मग महात्माजींना भेटू. कृष्ट्णमूतींची भार्षणे, मॉहरस, ऄच्य तराव, रावसाहेब 
याचेंबरोबर बसून ऐक, राजालाही कृष्ट्णमूतींना भेटव, वगैरे मनःशातंीचे प्रयोग स रू झाले. औधं ग्रामराज्ये 
चालूच होती (१९४६). रेशहनग, लायसेन्स, साखर-पत्रा-तेल वाटप ताल का सहमत्या करीत होत्या. 
कोठेकोठे ‘काळा’ बाजारही डोके वर काढीत होता. पण ऄजून सववच्या सवव सरास पसैासते्तच्या मागे लागले 
नव्हते. राजाचे ५० वर्षांचे ससं्कार, महात्माजींची तपरृया, अण्णासाहेब सहस्त्रब दे्ध, शकंरराव देव, तात्या 
हशखरे याचंी सतत हशकवण, शकंरभाउ हकलोस्कर, रामाप्पा हबदरी याचं्यासारखे चोख व कायविम 
कायवकते व क ं डलकर, केळकर याचं्यासारखे ऄहधकारी याम ळे ग्रामराज्याचा तोल गेला नाही. सवव स रळीत 
चालले अहे ऄसेच भासे. 
 
राजाही म्हणे, “बरे झाले ही संघराज्याची कटकट गेली. अपले औधं व ऄंबाबाइच अम्हाला बरी”!! 
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लोकही म्हणत, “बाहेर काहीही झाले तरी औंधची ग्रामराज्ये हटकली पाहहजेत.” हटकणार का? अप्पाला 
प्रश्नच होता. मॉहरसशी तो बोले. जोपयंत सत्ता-संपत्ती ईपभोगाचंा पूर अला नव्हता तोपयंत सयंम-हशस्त-
मयादा हटकू शकते. हमळत नाही त्याचा त्याग, त्याबद्दल ऄनासक्ती, ऄगदी सोपी!! 
 
पण हब्रहटश सत्ता सोडणार, संपत्तीचे-ऄहधकाराचे, वैभवाचे-ईपभोगाचें अता मालक स्वतंत्र चहद स्थान. 
मोठा मान हमळणार जगात. चहद स्थानची कीती जगभर पसरण्यास हातभार लावलाच पाहहजे. ग्रामराज्यात 
काय अहे? वैभव, पराक्रम, महत्त्वाकािंा, जगात मोठा मान हवा. ग्रामराज्येही ऄसू देत, पण ऄखंड 
स्वतंत्र, सामथ्यववान चहद स्थान, भारत अधी, स भार्षचंद्र बोस, हटळक, जवाहरलालानी हेच प कारले. 
भगतचसगाचा त्याच कशाकरता... वगैरे. 
 
प्रश्न - खरोखरच सत्त्वग ण, अकर्षवक अहे का? समता, संतोर्ष, सवोदय, शातंी, पे्रम, ऄचहसा, मतै्री ही 
मानवी मनाला जादा अकर्षवक वाटतात का, पराक्रम, सत्ता, “ईंचा रहे हमारा झेंडा, सबसे ऄच्छा,” क्रातंी, 
संपन्नता, ईपभोग, मान, अदर, प ढारीपण? रजोग ण, अकर्षवक का सत्त्वग ण? सत्त्वग णाची हशस्त, संयम, 
ऄहंकार, त्याग, ऄनासक्ती, सवांवर सारखे पे्रम, सववधमवसहहष्ट्ण ता, सवोदय, फार खटपटीचे, कष्टसाध्य, 
सारखे रोजच्या रोज झटायला हव,े एक हमहनट हवरॅातंी नाही!!! रजोग णाची वाट सोपी. घोर्षणा देणे! 
प ढारी, नेता, माता, राष्ट्रपती हनवडणे!! हनवडण कीचे वळेी मतामतानंा, “मोजून” हमळतातच!!! मग सवव 
नेता करतो. प ढाऱ्यावर, ऄहधकाऱ्यावर सवव भार. व्यक्तीला झोपी जायला, अळस करायला, ईपभोगामागे 
धावायला मोकळीक!!! थोडी लाचारी, जादा भय व जास्तीत जास्त अळस!!! 
 
हनद्रा अलस्य प्रमादोत्थम् ! म्हणजे तमोग णच. राजस ग णाचा पराक्रम नाही, धैयव नाही, कतवबगारी नाहीच 
नाही, मग प नरृ सरंजामशाहीच नाही का? अज १९८४ साली अजूबाजूला काय हदसते अहे? अहे का 
हचत्र ह बेहूब पराक्रमी, कतवव्य, कमवपरायण ध्येयवादी, लोकशाहीच्या समाजाचे? 
 
म्हाताऱ्या गाधंींनी साहंगतले, “सत्ता कें हद्रत करू नका, हवकें हद्रत, स्वकमवरत, सेवाभावी, सवोदयी, 
ग्रामराज्ये करा. त्यातूनच खरी लोकशाही हनमाण होइल, समाधान होइल, स ससं्कृतता येइल.” पण ! 
मानवी मनाला खरे म्हणजे चैतन्य हव,े ईपभोग स्पधा हवी, ईंचनीच हवाच, कारण मग ईंचीच्याला 
ऄहंकाराचा अनंद हमळतोना? सवोदयी “अरॅमी” समाजात समाधान अनंद मानण्यास शकेडो दोन 
टक्कें स द्धा तयार नसतील. स्पधेम ळे संघर्षाम ळे, य द्धाम ळे, संहाराम ळे, वैतागलेले, द ःखी, कष्टी, गरीब 
झालेले “अरॅमाचा” अरॅय काही काळ हवरॅातंीकहरता म्हणून घेतील कदाहचत!! कदाहचत, थोडी अरॅमी 
जीवनाची कल्पना येणारी छोटी छोटी बटेे आतस्ततः हनमाण होतील, लय पावतील. पण सववसाधारण 
मानवी समाजाची व्यवस्था, सववत्र अरॅमी, ग्रामराज्ये रामराज्याचे धतीवर स्थापून समाजातील सवव तमो-
रजोग ण साहत्त्वक ञान-कमाचे माफव त नाहीसे करण्याचे स्वप्नच राहणार का? 
 
अप्पा या काळात महात्माजींना ऄनेकदा भेटला. वधा, हदल्ली, म ंबइ, पाचगणी, प णे या वगेवगेळ्या 
पहरसरात. त रंुगातून स टून अल्यावर पहहली भेट झाली होती पाचगणीला. बरोबर काका कालेलकर, 
शकंरराव देव होते. महात्माजींना १९४२ ते ४५ व्या काळात चहसक चळवळीशी अप्पाचा अलेला सबंंध 
माहीत होताच. पहहला प्रश्न हवचारला, “अप्पा त म भी आसमें थे !!!” काय बोलणार अप्पा !! डोळ्याप ढून 
त्या थरारक, ऄच्य तराव, जयप्रकाश, नरेंद्र देव, लोहहया, एस. एम. जोशी, ऄरुणाबाइ, नाना पाटील, 
याचं्या भेटी, ते बाबूराव पाठक, हनळूभाउ वगैरेंनी कॅहपटाल हसनेमात टाकण्याचे केलेले बाँब, वगैरे सवव 
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अठवले. क ं डलच्या ‘प्रहतसरकारने’ पाडलेल्या अगगाड्या, ल टलेल्या हतजोऱ्या, जमलेले हजारो रुपये व 
नंतर त्या रुपयाकंरता झालेली भाडंणे, सववच्या सवव एकदम अठवले!!! 
 
बापूजी म्हणताच, “ऄरे, ग्रामराज्ये व्यवन्स्थत पूणव स्वावलंबनाने चालवनू औधं हब्रहटशाचें पासून स्वतंत्रच 
अहे हे का दाखवनू देण्याचे तू सोडून या भलत्याच फंदात पडलास? हा त झा धमव नव्हे. 
 
“हो, मी समजू शकतो की त झी हबचाऱ्याची न्स्थती गाडी वगेाने ईतरणीवर लागली अहे व गाडीचे बे्रकच 
लागत नाहीत, वगे तर वाढतो अहे, अहण त ला त्यातून बाहेर ईडी तर टाकता येत नाही ऄशीच झाली 
ऄसणार!!!” 
 
त्यानंतर वारंवार गाधंीजींना अप्पाला बजावनू साहंगतले की, चहद स्थान जरी स्वतंत्र झाला तरी औंधच्या 
स्वावलंबी-स्वतंत्र ग्रामराज्यानंा काय धोका अहे? ती तशीच हटकू शकतात व सवोदयी समाज हनमाण 
करणेच्या हनतातं प्रयत्नानंा अनंदाने राहू शकतात. पण हवहधहलहखत काय होते? 
 
१५ ऑगस्ट १९४७ मोठ्या पे्रमाने, अदराने, रॅदे्धने राजा भवानरावाने साजरा केला. गावातील ऄंबाबाइचे 
देवळासमोरची ४५० वर्षांची ज नी, भव्य, स ंदर, ईंच दीपमाळ हवजेच्या हदव्यानंी स शोहभत केली होती. 
बरोबर रात्री बारा वाजता राजाने बटन दाबून अपल्या स्फूर्मतदेवतेची ऄंबाबाइची ही दीपमाळ प्रज्वहलत 
केली. लोकानंी प्रचंड टाळ्यासंह व घोर्षणाच्या हननादाने अपला अनंद ऄहभमान व्यक्त केला. गगनातूनही 
त्याला प्रहतसाद हमळाला. याच वळेी जोरदार हवजाचंा कडकडाट होउन म सळधार पाउस कोसळला. 
शक न झाला? का ऄपशक न? ज ने सवव ध उन गेले. वाहून गेले. काळाच्या जबड्यात गडप झाले. हे मात्र 
खरे! काही हदवसानंीच कोल्हापूरचे नव े स्वतंत्र चहद सरकारचे ए. जी. जी. नंजाप्पा (अय. सी. एस.) 
औंधला अले व जैसे थे (स्टॅन्डस्टील) करारावर सह्या झाल्या. ऄजून हवलीनीकरणाची भार्षा बोलली जात 
नव्हती. औधंच्या लोकानंा वाटत होते की, जैसे थे, म्हणजे ग्रामराज्य प ढे चालूच. स्वप्नात होती ती. 
अप्पाला मात्र पूणव कल्पना अली होती. म ंबइ सरकार प न्हा काँगे्रसचे हातात येणार. औधंच्या नव्या 
राज्यघटनेचे ईद घाटन करणारे बाळासाहेब खेरच पतंप्रधान होणार, हे ठरलं होतं. अप्पा गेला भेटायला. 
वाटले पे्रमाने बोलतील. ज न्या अठवणी काढतील. हवचारतील राजाबाबत, पण बाळासाहेब रागाने 
लालाब ंद झाले होते. अप्पावर एकदम कडाडले व क ं डलच्या ह्या सवव ख नी, दरोडेखोर, चोर लोकानंा 
साभंाळले, त्यानंा मोठे केले!! कसला खेळ खेळत होता!! काँगे्रसला, देशाला, शरम वाटेल ऄसे चहसक 
वतवन!!! 
 
त रंुगात कोंडले पाहहजे सवांना, वगैरे झाले. अप्पा चूपच बसला!! काय बोलणार? म ंबइ-ग जरातचे 
म ख्यमंत्री होणार ना? मोरारजीभाइंनी तर बाळासाहेबाचं्यावर कडी केली!! त्याचंा तो ‘स्पष्टवके्तपणाचा’ 
स्वभाव होता ना? हा सवव ऄचहसेचा, अपल्या स्वतःच्या चाहरत्र्याचा ऄहभमान होता की खरोखरच १९४२ 
च्या चलेजाव चळवळीत पडलेले सववच्या सवव फक्त स्वाथाकरता, प्राप्तीकरताच त्यात हझजले होते? 
ऄच्य तराव, जयप्रकाश, ऄरुणाबाइ, लोहहया, चोर डाकू? नाना पाटलानंी काहीच त्याग केला नाही? रात्री 
बेरात्री हफरणारे रत्नाप्पा, धन्वतंरी कासेगावकर वैद्य, अबा हकसन वीर सववच नालायक ? हकसन वीर, 
कासेगावकर, रत्नाप्पा यानंा अता प ढे काय हा प्रश्नच पडला. ‘त रंुगी’ काँगे्रस राज्यावर बसू लागले. मग 
स रंुगी १९४२ वाले अता सतत जंगलातच राहणार का? मानखंडना, वनवास हीच त्यानंी जे काय केले 
त्याचे चीज करण्याची पद्धती का? 
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नाथा लाड, अप्पा मास्तर, हकसन वीर, ऄच्य तरावानंा भेटले. तेही ऄञातवासातच होते. बोलणी झाली की 
अप्पानंी जाउन जवाहरलालना बोलाव.े ते न कतेच त रंुगातून बाहेर पडले होते. 
 
अप्पा त्यानंा भेटला, बोलला, म्हणाला या लोकाचं्याशी त म्ही बोला. ते फार हनराश झाले अहेत. 
काँगे्रसपैकी कोणी त्यानंा थारा देणारे नाहीत. न सते त्यानंा भेटलात तरी त्यानंा बरे वाटेल. जवाहरलाल 
ताबडतोब म्हणाले, “जरूर भेटेन, बोलेन, त्याचं्या त्यागाला महत्त्व अहे. काँगे्रसच्या ध्येयाला सोडून त्यानंी 
काही केले हे म्हणणे च कीचे अहे. काँगे्रसचे ध्येय स्वराज्यप्राप्ती अहे. महात्माजींनी एक मागव ऄचहसेचा, 
सत्याग्रहाचा स चहवला. त्यानंा पकडल्यानंतर जयप्रकाश, ऄच्य तराव, ऄरुणा यानंी त्याचं्या मागाने 
स्वातंत्र्यप्राप्तीकरता जे प्रयत्न केले ते आहतहासात नमूद केलेच पाहहजेत. त्यानंा भेटण्याची तू सवव व्यवस्था 
कर. ते ऄजून ऄंडरग्राउंड अहेत ना? मग तू मला ‘ग प्त’ रीतीने कसा नेणार त्यानंा भेटायला? माझ्या मागे 
ऄजून सी. अय. डी. अहेत. त्याचें कसे?” अप्पा म्हणाला, “करतो व्यवस्था!!!” काय करणार? 
ऄच्य तरावानंी यादी केली. त्यात तीनश,े साडेतीनश ेलोकानंा जमा कराव े लागणार ऄसे हदसू लागले. 
आतक्या मोठ्या जमावाला म ंबइ शहरात ‘ग प्त’ रीतीने जवाहरलाल, ज्याचं्या मागे ऄजून सी. अय. डी. 
अहेत, ते कसे भेटणार? 
 
नेहमीप्रमाणे ऄच्य तरावानंी सवव व्यवस्था ठरहवली. ताडदेवला एका हफल्म कंपनीच्या मोठ्या स्ट हडओत 
भेटण्याचे ठरले. रात्री १०।। वाजता, ऄच्य तराव स्वतः सवांची ओळख करून देणार. 
 
पण ग प्तता कशी ठेवायची? अप्पा म्हणाला, “अक्का बादं्र्याला राहते. हतच्याकडे पंहडतजींना जेवायला 
म्हणून नेउ. तेथून गाडी बदलून (!!!) त्यानंा मी अणीन.” 
 
हबचारी अक्का व कमलकातं महाराज!! जवाहरलाल एकदम जेवायला येणार? टेबल ख च्यांपासून 
तयारी!!! घरात फक्त सतरंज्याच होत्या. हशवाय अक्काचा हशवण व हस्तोद्योगाच्या क्लासची २५-३० 
हशवण्याची यंते्र म ख्य हॉलमध्येच!!! मग काय धावपळच धावपळ. गडबडीने १०० रु. चा एक गाहलचा 
हवकत घेतला!! गाहलचा हवकत घेण्यास वगवणीच करावी लागली!!! 
 
पंहडतजी हा सवव तमाशा पाहून हसलेच ऄसतील. ऄगदी ग प्त रीतीने पंहडतजी अले!! जेवले. ऄगदी सगळे 
घरग ती. फक्त मृद ला साराभाइ बरोबर. द सरे कोणी नाही. ग प्तता राखायची ना? 
 
ताडदेवचा तो हफल्मी हॉल गच्च भरला होता. पहंडतजी अल्यावर जवाहरलालजी की जय, ऄगदी 
मोठ्यादंा (ग प्तरीतीने) झाली!!! 
 
पंहडतजींनी सवांचे शातंपणे ऐकून घेतले. ईत्तम भार्षण केले. ऄगदी सोप्या भारे्षत चहदीत. ‘कराडी 
स्वातंत्र्यवीराला’ स द्धा समजाव!े 
 
पंहडतजींनी सवांच्या त्यागाबद्दल जरूर त्या प्रमाणात ईदोईदो केली. जगातील क्रातं्याबद्दल बोलले. शवेटी 
“अप लोगोंको स्वतंत्र चहद स्थान नहीं भलेूगा” म्हणाले. जयचहद, वदें मारतम् होउन खेळ खलास!! 
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कमलाकातंाचे पोहलसमधील ज ने औधंपासूनचे दोस्त डी. ए. पी. वाणी द सरे हदवशी म्हणाले की 
पोहलसानंा, हब्रहटशानंा, हे सवव माहीत अहे!!! या ताडदेवमधील हफल्मी हॉलमध्ये भरलेल्या मेळाव्यापैकी 
प ढे (१९५७ नंतर) हकतींना मानपते्र, ताम्रपट हमळाले? मानपत्राकहरता, ताम्रपटाकहरताच भारून काम 
केले होते का? स्वाथवत्याग, स्वधमाचरण अहण मानपत्र, जाहहरातबाजी, ताम्रपट, ख च्या, याचंा काय 
संबंध’ स्वाथवत्यागी, स्वधमाचरणी ख च्याकरता आतका हपापलेला ऄसू शकतो का? 
 
अता तर ‘स्वातंत्र्यवीराचंी’ पेवचे फ टली अहेत. जो तो स्वातंत्र्यवीरच!!! तनखा हमळतोना? भीक 
मागणेची प्रवृत्ती. लाचारी, हभते्रपणा, स्वातंत्र्यानंतर सपंलाच नाही. खरे कारण याचे म्हणजे ‘स्वतंत्र’ अम्ही 
नाहीच. पूणवपणे ‘नेता-प ढारी-तंत्री’. महाराजे गेले, काकासाहेब, मामासाहेब, भाउसाहेब अले, 
सरंजामशाही कायमच. 
 
१९४७ नोव्हेंबरच्या ऄखेरीस अप्पा गेला हदल्लीला. सोबत राजा रामेरॄरराव होतेच. स्वतः त्यागी, स ञ, 
पराक्रमी. १९४२ मध्ये ऄच्य तराव, जयप्रकाश, ऄरुणाबाइ, य सफ मेहरऄल्ली याचं्याबरोबर अपल्या 
हजवाची-राज्याची (हैदराबाद संस्थानात) पवा न करता संकटात स्वातंत्र्यपे्रमी म्हणनूच ईडी टाकलेली. 
अप्पाचे अहण राजा रामेरॄरराव याचें ऄगदी भावा-भावासारखे जमलेले. त्या हदवशी दोघे महात्माजींच्या 
प ढे बसले. महात्माजी ऄत्यतं हखन्न व ऄशक्त हदसत होते. अवाज ऄगदी जवळ जवळ ऐकूच येत नव्हता. 
औंधबद्दल अप्पाने प्रश्न केला. जैसे थे करारावर सह्या झाल्या होत्या. अता हवलीनीकरणासंबधंी कागद 
येणार. औंधने काय कराव?े 
 
ऄगदी जवळ जाउन अप्पा व रामेरॄर ऐकू लागले. महात्मा प टप टले, “औंधच्या जनतेला हव ेऄसेल तर 
प्रत्येक ग्रामराज्य स्वातंत्र्याने, मानाने जगू शकेल. चहद स्थान जरी स्वतंत्र झाला तरी ग्रामराज्ये जोपयंत 
सववत्र हनमाण झाली नाहीत तोपयंत औंधने अपली ग्रामराज्ये चालूच ठेवावीत. अजूबाजूला सवव ग्रामराज्ये 
होउन सत्ता हवकें हद्रत पूणवपणे झाली म्हणजे आतर ग्रामराज्याशंी सहकार सोपा होइल.” 
 
महात्मा प ढे म्हणाले, “मला प ढे भयंकर काल हदसतो अहे. सवव सते्तकरता पळताहेत. औंधने अपला प्रयोग 
चालूच ठेवावा.” 
 
रामेरॄर हैदराबादेस परतला. अप्पा औधंला. बाबरूाव लाड, रस्त मराव देशम ख, रामाप्पा हबदरी सवव 
लोकाचें प्रहतहनधी हवलीनीकरणाच्या हवरुद्ध. बापूही म्हणे “औधं अहे तसे चालव.ू” राजा मात्र गप्प होता. 
 
जानेवारी १९४८!! अप्पा मळूपीठाला गेला होता. बरोबर बाबरूाव बापट होताच. तो, खालून कोणी पळत 
वर अला व म्हणाला महात्माजींचा अत्ताच (६-३०) खून झाला!!! 
 
सभा झाली. रात्री झोप नाही. अता काय? औधं ग्रामराज्याची स्फूर्मतदेवताच नाहीशी झाली!! 
 
नव ेए. जी. जी....अप्पा प न्हा अले औंधला. या वळेी हवलीनीकरणाच्या कागदावर सह्या करण्याकरता ते 
अले होते. राजा अप्पाला म्हणाला, “काय करायचे?” अप्पा गप्पच बसला. काही स चत नव्हते. स्वतंत्र 
चहद स्थान, जगातील सवव राष्ट्रातं मानमान्यता, नव ेमंहत्रमंडळ, वगैरे काहीही अप्पाच्या मनात नव्हते. फक्त 
एकच. हे नाटक अता सपंले, पडदा पडला!!! 
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बापू रडायला लागला. म्हणाला, “काका, एक दोन महहने थाबंले तर नाही का चालणार?” 
 
हबचारा !!! सारे अय ष्ट्य राजा होणार, राजा होणार, म्हणून घोकत अला होता. अता भवानराव औंधचा 
ऄखेरचा राजा. ३१५ वर्षांचे औंध, काळाच्या जबड्यात गडप! 
 
राजाने रामाप्पानंा बोलावले. बापूही होताच. नंजाप्पाही अले. म्हणाले, “अता सही झाली तर प ष्ट्कळच 
सवलती हमळतील. राजा हकताब राहील. खाजगी हमळकत राहीलच. -सवव क ट ंहबयाचं्या करता. हशवाय 
अपली प्रीव्ही पसव, ही चहद स्थान सरकार कायम चालूच ठेवणार. थाबंाल तर प ढे कोणत्या सवलती 
हमळतील कोण जाणे?” 
 
राजाने कागद वाचला. चहद स्थान सरकारने राजेरजवाड्याचंा मान-मरातब राखण्याची हमी वाचली. 
बाकीची सवव कलमे नीट वाचली. समोर वहडलाचंी, रॅीहनवासराव महाराजाचंी तसबीर होती. हतच्याकडे 
थोडी टक लावली व म्हणाला- 
 
“जगदंब,े साभंाळ अता या सवव लेकरानंा. ३१५ वरं्ष प्रहतहनधींनी या प्रजेला साभंाळून त झीच सेवा केली. 
ईदयोस्त !!” 
 
सही झाली. बापूला रडू अवरेना. राजा ईठला व संध्याकाळच्या संध्येला हनघून गेला. 
 
द सरे हदवसापासून सूयवनमस्कार, देवी दशवन, वाचन, कीतवन, हचते्र वगरेै नेहमीचे कायवक्रम त्याच प्रसन्न 
पे्रमळ म दे्रने चालूच. 
 
ऄसा एक होता राजा!!! 
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७ शेवटी 
 
आहतहासाच्या प्रवाहाला कधी शवेट ऄसतो? का स रुवात? 
 
हा हनत्य-नूतन ओघ सारखा चालूच अहे. 
 
औंध संपते न सपंते तो कॉन्न्स्टटू्यशन ऄसेंब्लीच्या हनवडण का अल्या. दहिणी ससं्थानातफे एक 
हनवडायचा होता. 
 
अप्पा मोकळाच होता. तात्या हशखरे, क ं डलकर, बाबरूाव बापट, रामाप्पा, म्हणाले तू ईभा राहा. राहहला 
ईभा!!! अधी राजाला हवचारले. राजाची स्टेशन वगॅन घेउन १९ ससं्थाने तात्या हशखरे, साबं दशवने, 
बाबरूाव बापट यानंा बरोबर घेउन चहडला. लोकाचं्या सभा, राजे लोकाचंी जेवणे, सवव धडपड झाली. ऄजव 
करताना काही कारक नी चकू राहहली म्हणून कोटातही गेला. केस ब धगावकर राजेसाहेबाचें प ढे चालली. 
अण्णासाहेब बखले, नानासाहेब जोशी, जाडजूड प स्तकाहंनशी गेले. ब धगावला राजेसाहेबानंी हनकाल 
अप्पा सारखा हदला. राहहला ईभा. कॉन्न्स्टट्य ऄन्ट ऄसेंब्ली करता. फक्त एकाच मताने त्याचा पराभव 
झाला!!! कनाटक संस्थानानंी एकजूट सवव मते म नावल्लीला हदली होती. 
 
झाला अप्पा खट्ट,ू औधं सपंले! संघराज्य नाही!! कॉन्न्स्टट्य ऄन्ट ऄसेंब्ली नाही. मग काय? 
 
राजा म्हणाला, “जाउ दे कटकट. ऄबंाबाइ त झ्या पाठीशी अहे.” 
 
प न्हा मॉहरस, कृष्ट्णमूती, रावसाहेब, ऄच्य तराव पटवधवन याचं्या भेटी. अप्पा ऄगदीच नाईमेद झाला होता. 
नहलनीने सावरण्याचा खूप प्रयत्न केला. 
 
ऄथात छोटी चार वर्षांची अहदती होती व एक वर्षांचा ऄहनकेतही होता. 
 
नहलनीने हतच्या प ण्याला बाधंलेल्या नवीन घरात दवाखाना स रू केला होता. ती ससून हॉन्स्पटलमध्ये 
ऑनररी सजवन व प्रोफेसर म्हणून कामही करू लागली होती. 
 
पण! मनात शातंी नव्हती. एक ‘हपता’ महात्मा गेला. आहलोक सोडून. द सरा राजेपण गमावल्याम ळे ऄसमथव 
झाला. हपता, समथव, अदशव, हीरो, ऄसला तरच ‘हपता’ म्हणून ईपयोगी पडतो. म्हातारा, केहवलपणा 
झाला म्हणजे तो हपता नसतो, न सताच म्हातारा!! 
 
राजा ऄजूनही अपल्या ऄतीव अनंदात मग्न होता. हवहलनीकरणाच्या कागदावर सह्या झाल्यावर सवव औधं 
संस्थानात पूवीच्याच हदमाखाने, खंबीर मनाने चहडला. सवांना भेटला, म्हणाला, “अता त म्ही स्वतंत्र 
चहद स्थानात गेलात. अता त मची जबाबदारी वाढली. अता सेवा करण्यास त म्हाला मोठे िेत्र हनमाण 
झाले. शीलाने, सयंमाने वागा, कतवव्यकमव दितेने करा. जीवन आतरानंा स खी, समदृ्ध करण्यात घालवा. 
औंधची ही अपली परंपरा ३१५ वर्षांची अहे. जगदंबा त म्हाला ईत्तम ब द्धी देवो!!” 
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राजा नेहमीप्रमाणे शातं म दे्रने, प्रसन्न वदनाने, जरी ७८ वर्षांचा झाला होता, तरी खणखणीत अवाजात ४-२ 
हजार लोकाचं्या प ढे तासभर ईभा राहून बोले. गवव-ऄहंकार नव्हता. न सते पे्रम-माझे औधं, “माझी ही 
लेकरे याचें कल्याण व्हाव!े!” ही लेकरे. राजा बोलत ऄसताना डोळे हटपीत ऄसे. राजालाही गहहवरून 
येइ. अप्पा मात्र या सवव समारंभास गैरहजर राहहला. हो, एकदम रडू कोसळायचे!! 
 
प ण्याच्या नहलनीच्या घरात एक हदवस अप्पा ऄहदती-ऄहनकेतशी खेळत होता. मनात हवचार चालूच होते. 
आतक्यात रावसाहेब पटवधवन अले. नेहमीच येत. बोलत. थट्टा करीत. सल्ला देत. म्हणाले, “ईद्या म ंबइला 
जायचे. पहंडत नेहरंूनी त ला भेटायला बोलावले अहे!!!” 
 
अप्पा तोंड वासून न सता पाहातच राहहला. रावसाहेबानंी त्याचं्या ऄलोट पे्रमाला ऄन सरून अप्पाबद्दल 
पंहडत जवाहरलालना हलहहले होते, सभेत समि बोललेही होते. अप्पाचे काय करणार अहात? म्हणून 
हवचारले होते. अप्पाला हे काहीच माहहती नव्हते. 
 
गेला. हबचारा रावसाहेबाचं्याबरोबर म बंइला. राजभवनात गेला. अधी सर महाराजचसग, गव्हनवर, याचंी 
भेट. मग नेहरू अले. रावसाहेबानंी एकदम म ख्य प्रश्नच हवचारला. पहंडतजी म्हणाले, “हो, मी हवचार 
केला अहे. अप्पा, अहफ्रकेत जा. हतथे प ष्ट्कळ काम अहे. पहहल्यादंा पूवव अहफ्रकेत कृष्ट्णवणीय 
लोकाचं्याशी अपले मतै्रीचे संबंध जोडावयाचे अहेत. भहवष्ट्य काळात वगवय द्धाबरोबर ‘वणव’ य द्ध संभवते. ते 
अपल्याला काहीही करून थाबंहवले पाहहजे. जा, मतै्री हनमाण कर. सवव चहदी वसाहतवाल्यानंा सागंा की 
त्याचें कतवव्य अहफ्रकी जनतेला मानाने स्वातंत्र्य ईपभोगण्यास त्यानंी मदत करण्याची, जा. हे काही 
जमेलच नाही तर हनदान ४-२ चसहाचंी हशकार तरी कर!!!” 
 
परत प ण्याच्या गाडीत अप्पा बसला. तो स्वप्नातच. वणवय द्ध, स्वातंत्र्य, ग लामहगरीतून म क्तता!!! 
 
अठवले, महात्माजींचे प स्तक, ‘सत्याचे प्रयोग’. जवळ जवळ पाठच केले होते त्याने. एकदम स्वप्न, 
“गाधंींच्या ऄचहसक चळवळीने अहफ्रका खंड स्वतंत्र होतो!!!” वगैरे. 
 
रावसाहेब अप्पाची चटगल करीत होते. “हकती लवकर भारावनू जातो हा अमचा अप्पा.” म्हणाले. 
नहलनीला तर काळजीच पडली. अधीच वाकड्या हतकड्या ईड्या मारण्याची सवय. अता तर काय 
चहद स्थानचा राजदूत, म्हणनू जाणार!!! हतने पहंडतजींना तात्या आनामदारानंा अप्पाबरोबर तीन वर्ष ेतरी 
त्याला ‘साभंाळून’ घेण्याकरता त्याचा सेके्रटरी म्हणून पाठवाव ेऄसे स चहवले!!! अप्पाला हे माहहत नव्हते 
ऄसे नाही. पण तात्याचं्याबद्दल पे्रमदराम ळे त्याला या ‘कंरोलराचंा’ ईपयोगच झाला. 
 
राजाला अप्पा म्हणाला, “बाबा, मला पंहडत जवाहरलाल अहफ्रकेला स्वतंत्र चहद स्थानचा पहहला राजदूत 
म्हणून पाठवताहेत, जाउ?” 
 
राजाला काय वाटले ऄसेल? ३६ वर्ष े अप्पाला त्याची स्वतःची अइ नसताना वाढहवला. वाटले, 
म्हातारपणी अप्पा साभंाळेल अपल्याला. अता तर हा हनघाला परदेशी. 
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पण अतून काय वाटले ते कधीही क णालाही सागंायचे नाही. द सऱ्याला दाखवायचेही नाही. अप्पाला 
म्हणाला, “माझे फार हदवसाचें स्वप्न तू प रे करणार!! मला स्वतंत्र चहद स्थानचा प्रहतहनधी व्हायचे होते. 
बहद्रकेदारला याते्रला गेलो ऄसताना हशवाच्या भव्य चपडीला अचलगन देत ऄसताना मी माहगतले होते, 
चहद स्थानचे स्वातंत्र्य; सवव चहद स्थानचा प्रहतहनधी होउन सेवा करण्याची संधी अता त ला हमळते अहे. जा, 
जगदंबा त झ्या पाठीमागे अहे!! माझा अहशवाद अहे!!! जा. राणीसाहेब (अप्पाची हल्लीची अइ) माझी 
काळजी ईत्तम घेतात. नहलनीला, म लानंा घेउन जा. अनंदात राष्ट्रसेवा कर. जा.” 
 
१९४८ ऑगस्टला अप्पा अहफ्रकेत पोचला व १९४९ च्या ऄखेरीस राजा, राणी, सहा महहने राहण्यास 
अला नायरोबीला. चहद स्थानचे राजदूताचे वडील म्हणनू अहफ्रकन-चहदी-पाहकस्तानी सवांनी त्याला मान 
हदला. अप्पा बरोबर सवव पूवव अहफ्रका, कागंोचा काही भाग राजा हफरला. त्याला खूप खूप अनंद झाला. 
 
अहफ्रकनानंी तर त्याला जवळ जवळ डोक्यावरच घेतले!! ज्योमो केनयाटा, पीटर कोइनागें, पीटरचे 
वडील सीहनयर चीफ कोइनागें, यानंी राजाचे वारंवार स्वागत केले. 
 
सीहनयर चीफ कोइनागें वयोवृद्ध, ञानवदृ्धा होता तसाच हब्रहटशाचें ऄंमलाहवरुद्ध कट्टर लढा देणारा होता. 
फार मोठा माणूस हसनीयर कोइनागें. त्याला टाझंाहनया, य गाडंा, केहनयावरील सवव अहफ्रकन फार मानीत. 
हब्रहटशही त्याला हभउनच ऄसत. 
 
राजाकरता सीहनऄर चीफ कोअनागेंनी मोठी पाटी केली होती. ३६ वगेवगेळ्या जमातींच्या अहफ्रकी 
प ढाऱ्यानंा राजाबरोबर चहा वगैरे हदला. मोठा मान केला. या म्हाताऱ्या राजाचा व छोट्या औधंचा. 
 
१९५० सालाचे मध्याला (जून) राजा चहद स्थानात परतला. १९५१ माचवमध्ये अप्पाला अक्काचा टेहलफोन व 
तार : “बाबानंा बरे नाही. ताबडतोब याव!े!” 
 
१९५१ माचव ते १९५१ एहप्रल १३ पयंत अप्पा सारखा राजाभोवती होता. देह थकत होता. अप्पाची अइ 
सारखी काळजी करीत होती. अप्पा काय बोलणार? 
 
एक हदवस राजा अप्पाला म्हणाला, “ऄहनकेतला एकदा पाहायचे अहे. घेउन ये.” ऄहनकेत ऄसेल ४।। 
वर्षांचा. राजाचा त्याला थोडाबह त लळा अहफ्रकेत ऄसताना लागला होता. 
 
त्या हदवशी ऄहनकेतला राजाप ढे ईभा केला. राजाने दोन हमहनटे ऄगदी त्राटक केल्यासारखी अपली दृष्टी 
ऄहनकेतवर दृढ केली. अरृयव की ऄहनकेतनेही राजाकडे डोळे न हमचकावता परत त्राटक केले !! बरोबर 
दोन हमहनटानंी राजाने मोठा स स्कारा टाकला. म्हणाला “जय जगदंबा !!!” 
 
१३ एहप्रल १९५१ ला सकाळी ९।। वाजता राजाने देह सोडला. 
 
व्यंकू ओगलेच्या गाडीतून देहाला औधंला अणले. ईतारवयात ऄत्यंत भाहवकतेने हजने राजाची ऄखंड सेवा 
केली ती अप्पाची अइ राजाचे डोके माडंीवर घेउन स्वस्थ गाडीत बसली होती. बापू गाडी चालहवत होता. 
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प ण्याला पंताचं्या गोटात, लक्ष्मणराव हकलोस्कर देहाचे ऄखेरचे दशवनास अले. 
 
१४ एहप्रलला सकाळी सूयोदयाबरोबर अप्पाने राजाच्या देहाला ऄग्नी हदला. जागा होती राजानेच 
बाधंलेल्या त्या ऄत्य त्कृष्ट म्य हझयमचे अवाराची. म ख्य मंत्री बाळासाहेबानंी (खेर) म्य हझऄमचे हद्दीतच 
ऄंत्यससं्कार व समाधी बाधंण्यास मान्यता हदली होती. ऄंत्यसंस्काराकरता सवव जमले होतेच. पोपट, 
पंहडत लखू, बाब,ू व्यकूं, बाळा महाराज, दादा महाराज, भाउ महाराज, सातारचे कलेक्टरही हजर होते. 
म ंबइ सरकारकडून बंद कधाऱ्या पोलीसानंी ऄखेर सलामी व ब्यूगल झाला. पण नंतर केव्हाही अप्पाला 
बाबा गेले, ऄसे कधीच भासले नाही!!! ४० हदवस अप्पाने ईपवास केला. प्रायहरृत्त म्हणून? 
अत्मश द्धीकरता? का हपतृभक्तीचे प्रदशवनाथव? कोण जाणे, पण ४० हदवस ईपवास केला खरा. 
 
अप्पाचे घरटेच काळाचे झझंावाताने ईडवनू लावले. अप्पाची छोटी नाव नहलनी, ऄहदती व ऄहनकेतना 
घेउन जगाच्या प्रवासास हनघाली. औधं, कायमचे संपले!! 
 
या जगातल्या प्रवासात स काणू राखण्यास व आंहजन वारंवार बंद करण्यास नहलनी नसती तर हे अप्पाचे 
तारू कोठे भरकटले ऄसते कोण जाणे!!! 
 
अहफ्रकेला परतल्यावर एक हदवस पीटर कोइनागें भेटीला अला. म्हणाला, “माझ्या वहडलानंी, हसनीयर 
चीफ कोइनागें यानंी, त ला त झ्या सवव क ट ंबाला घेउन आष्टहमत्राबंरोबर चहाला बोलावले अहे.” नेहमीच्या 
“औधंी” पद्धती प्रमाणे गेला घेउन बरोबर २०-२५ चहदी हमत्र. सीहनऄर चीफ कोइनागेंच्या मळ्यात प्रवशे 
करतो ते १००-२०० अहफ्रकन अपले पूवापारीचे वशे घालून हतथे ईभे होते. अप्पाला वाटले अपले काही 
च कले की काय? हदवस च कला ऄसावा चहापाटीच्या हनमंत्रणाचा!! 
 
सीहनयर चीफ कोइनागें स्वागताला प ढे अले अहण हकक्यू भारे्षत म्हणाले, 
 
“ये. घरात ये. अज मी त झे स्वागत चहद स्थानचा राजदूत म्हणून करीत नाही. एक चहदी म्हणूनही नाही. या 
आथे जमलेल्या सवव प ढाऱ्याचं्या सािीने मी जाहीर करतो की अप्पा व त्याच्या क ट ंबाचे मी स्वागत अप्पा 
माझा म लगा म्हणून करतो. माझ्या क ट ंहबयानंा मी ह कूम करतो की अप्पाला त्याचा वाटा तो मागील तेव्हा 
त्यानंी द्यायचा,” अप्पाकडे वळून ते म्हणाले, “अप्पा, चहद स्थानातील त झे वडील देवाघरी गेले. अता मी 
त झा हपता” !!! 
 
अप्पाला वाटले की सवव औपचाहरक की काय? १९६१ साली तो जेव्हा हदवगंत सीहनयर चीफ कोइनागें, 
त्याचे ‘दत्तक वडील’ याचें समाधीवर प ष्ट्पहार घालण्यास गेला तेव्हा कोइनागें क ट ंबातील सवव लोक हजर 
होते. एकम खाने त्यानंी अप्पाचे स्वागत करताना प कारले, “अप्पा त झ्या वाटणीची जमीन त ला दाखवतो, 
चल अमच्याबरोबर”!!! “अहफ्रकन बाबाचें” स्मरणाने अप्पाला रडू अले. 
 
आंडोनेहशयात ऄसताना (१९६२) अप्पाला एक ऄद भ त ऄन भव अला. आंडोनेहशयन एक संत-हसद्ध-बापक 
(बाबा) रहहम याचं्याकडे अप्पा नेहमी जायचा. ध्यानाबाबत, देवाबाबत सारखे प्रश्न हवचारी. ऄसली 
सवयच होती त्याला जन्मापासून. 
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त्या वळेी अप्पा फारच कठीण पहरन्स्थतीशी टक्कर देत होता. स कारनो व जवाहरलालजींचे पटत नसे. 
त्यात एहशयन गेम्सच्या वळेी जाकातातील राजदूताची कचेरी आंडोनेहशयन प्रि ब्ध जमावाने ल टली होती!! 
हदल्लीही अप्पावर नाराज होती. त्याला चहद स्थानात ताबडतोब हनघून येण्याचा अदेश हमळाला होता. 
रातं्रहदवस हवरॅातंी नव्हती. त्या हदवशी अप्पाने बापक रहहमचे घरी जाउन त्याचं्या खोलीत प्रवशे केला तो 
बापक काही हलहीत बसलेले हदसले. अप्पाने हवचारले, “बापक काय हलहहता अहा?” 
 
बापक म्हणाले, “अप्पा, अज तू एकटा माझ्या भेटीला अला नाही अहेस! त झ्याबरोबर एक भव्य, तेजस्वी 
व्यक्ती अहे. डोक्यावर काही ताबंडे अहे. हातात तलवार अहे, पोशाख ज नी चहदी अहे. सागंताहेत 
अप्पाच्या सरंिणाथव मी ईभा अहे!!!” ऄसे म्हणनू ऄगदी ह बेहूब औधंच्या राजाचे शब्दहचत्रच बापक 
रहीमनी अप्पाचं्या प ढे ईभे केले!!! त्यानंी राजाचा फोटोही पाहहला नव्हता. अप्पा हदल्लीला गेला. हतथे 
काका कालेलकराचंी पट्टहशष्ट्या रहेना तय्यबजी. मोठी हसद्ध होती. म सलमान ऄसून कृष्ट्णभक्त. हतला 
अंतरञानाने सवव समजते ऄसे मानून ऄनेक परराष्ट्राचे राजदूत वगैरे हतच्याकडे जात. अप्पा ऄगदी 
धाकट्या भावासारखा म्हणून तासन तास हतच्याशी बोलत बसे. 
 
त्या हदवशी (१९६२) रहेनाच्या खोलीत अप्पा प्रवशे करतो न करतो तो रहेना एकदम ओरडलीच, “अप्पा 
त म्हारे साथ त म्हारे हपता अये हय. ऄन बोलते हय त मारा संरिण करने हक हलये अये है!!!” 
 
अप्पा प ण्याला याच दौऱ्यात हदल्लीतील काम सपंवनू गेला. नेहमीप्रमाणे ध ंहडराज हवनोदानंा भेटणेस गेला. 
अप्पाचे हात हातात घेउन एकदम हवनोद ईद गारले. “अप्पा बाबा त मच्याबरोबर अहेत. काळजी नसावी 
!!!” 
 
अप्पाला बाबा कधीही हदसले नाहीत. पण, नाहीत ऄसेही कधी वाटले नाही. 
 
१९८० साली राजा रामेरॄरानंा घेउन अप्पा हनसगवदत्त महाराजाचं्याकडे गेला होता. मॉरीसनेच त्याचंी व 
अप्पाची गाठ १९७६ साली घालून हदली होती. नेहमीप्रमाणे अप्पा सारखे प्रश्न त्यानंा हवचारी. 
 
त्या हदवशी अप्पा व रामेरॄर खाली बसल्याबरोबर हनसगवदत्त महाराज म्हणतात – 
 
“कायहो अप्पासाहेब त मचे सगळ्यात मोठे शत्रू कोणहो? त मचे वडीलच ना!!!” 
 
रामेरॄरही मोठा हपतृभक्त समजी स्वतःला. 
 
दोघानंाही ते महाराजाचें शब्द ऐकून धक्काच बसला. “काय म्हणता अहात काय?” अप्पा म्हणाला. 
महाराज म्हणतात “काय म्हणजे काय? ज्याला नाम रूप नाही त्याला प्रथम अप्पा संबोधून केवढे त मचे 
न कसान त मच्या वहडलानंी केले!! त्यातून ऄजून त म्ही दोघेही म क्त झाला नाहीत!!!” 
 
म क्त कशातून होण्याचे? असक्तीतून ना ? पे्रमातून करुणेच्या स्पंदनातून म क्ती? अशीवादाचें स्पंदन ऄत्यतं 
सूक्ष्म, तेजस्वी, पहरणामकारक, ऄनंतकाळ हटकणारे ऄसते. बाबाचें, अशीवादपर हनरंतरच अहेत. त्याचें 
पे्रम, अनंद, भावनेत व स्मृतीत, अजतागायत अहेतच. 
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मग गेला कोण? राजा? का, न सता देहच. करुणा, अशीवाद, चालूच अहे. करुणेचा कल्याणकारी प्रवाह 
हनरंतरच ना? 
 
“मग ऄसा एक होता राजा” 
 
की 
 
“ऄसा अहे एक राजा!!” 
 
अज सववत्र सत्ता, - संपत्ती – ईपभोगलोल पतेम ळे मानवी मनच भ्रातं व भ्रष्ट झाले अहे. मानवाचे मन भ्रातं 
व भ्रष्ट म्हणजे सवव समाजात भ्रष्ट. द ःख, संघर्षव, ऄन्स्थरता, ऄहनहरृतता वाढतच जाणार. हजतकी स धारणा 
जास्त झपाट्याने हततक्याच प्रमाणात सत्ता-संपत्ती-ईपभोग लोल पता वाढून समाज व व्यक्तींचा ऱ्हासच 
होणार नाही का? ऄशा वळेी शवेटचा प्रहतहनधी राजा भवानराव याचे प ण्य स्मरणाने कदाहचत काहींच्या 
मनात तरी ऄसे याव ेकी अजच्या या समाजाचे व्यवस्थेच्या वगेवगेळ्या पद्धतीहशवाय एक वगेळी व ऄगदी 
साधी, सोपी, स खी पद्धती एका राजाने प्रयोगाने हसद्ध केली होती. - पन्नास वर्षांपूवी. 
 
ही हवकें हद्रत ग्रामराज्याची पद्धती ऄमलात येउ शकेल... हकती द ःख, संघर्षव, नंतर? का केव्हाच हे शक्य 
होणार नाही? 
 
यासबंंधी उहापोह तरी करणेस हरकत नसावी. 
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औन्ध सरकार 
 

 

 
 
 
 
 
 

औन्ध संस्थानच्या 
 

राज्यघटनेसंबंधीचा कायदा 
 

सन १९३९ चा १ ला 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

औन्ध स्टेट पे्रस 
 

१९४७  
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औधं संस्थानच्या राज्यघटनेसबंंधीचा सन १९३९ चा कायदा १ ला 
 

 ज्या ऄथी ता. १-११-३८ च्या जाहीरनाम्यामध्ये औंध संस्थानच्या प्रजाजनानंा संपूिण स्वराज्य 
देण्याची अपली आच्छा ऄसल्याबद्दल श्रीमंत सरकार राजेसाहेब संस्थान औंध यानंी ऄत्यतं ईदारपणाने 
घोर्षणा केली अहे, त्या ऄथी खालीलप्रमाणे कायदा करण्यात येत अहे. 
 
 १. (अ) सरनामा : या कायद्यास “औधं संस्थानच्या राज्यघटनेसबंंधीचा सन १९३९ चा १ ला 
कायदा” ऄसे संबोधण्यात याव.े 
 
 (आ) सुरुवात व व्याप्ती : रॅीमंत राजेसाहेब जाहीर करील त्या तारखेपासून हा कायदा कलमे २० 
व २१ खेरीज करून ऄंमलात येइल. 
 
 २. औधं संस्थानच्या वळेोवळेी होणाऱ्या कायद्याचंी ज्याप्रमाणे वळेोवळेी ठरहवण्यात येइल, 
त्याप्रमाणे हा कायदा खालील गोष्टींची हमी घेत अहे. ऄचहसा व साववजहनक नीहतमत्ता या दोन तत्त्वासं 
ऄन सरून या कायद्याने संस्थानच्या प्रत्येक नागहरकास, व्यहक्तस्वातंत्र्य, भार्षणस्वातंत्र्य, म द्रणस्वातंत्र्य, 
सहमहतस्वातंत्र्य, सभा व चचा स्वातंत्र्य, धार्ममक स्वातंत्र्य देण्यात अलेले अहे. तसेच चलग, जाती, धमव, 
वणव ऄगर सापंहत्तक न्स्थती याम ळे कोणासही राजकीय बाबतीत ऄपात्र समजले जाणार नाही. कायद्याच्या 
दृष्टीने औधं ससं्थानच्या सवव प्रजाजनासं पूणव समतेने वागहवले जाइल. संस्थानातील न्यायदान स्वस्त व 
त्वहरत ऄशा पद्धतीने चालेल. प्राथहमक हशिण सक्तीने सवांस मोफत देण्यात येइल. मतदानाचा ऄहधकार 
सवव सािर प्रौढ लोकासं समान राहील. प्रत्येक कामे करू आन्च्छणाऱ्या आसमास जगण्यासाठी कमीत कमी 
लागणारा मोबदला घेउन काम सरकारकडून हमळहवण्याचा हक्क राहील. 
 
 ३. रॅीमंत राजेसाहेब याचं्याकडे सध्या औधं संस्थानच्या राज्यकारभारासंबधंी ऄगर तदन रं्षहगक 
ऄसलेले क्क, ऄहधकार व सत्ता, हा कायदा ऄंमलात अल्यास व त्यात ऄगर त्यास ऄन सरून ज्या योजना 
केल्या ऄसतील, त्याप्रमाणेच त्यानंा चालहवता येतील. ज्या बाबीसंबधंी या कायद्यात ईल्लेख केलेला नाही 
ऄशा बाबतीतही कायदे मंडळाचे हनदेशाप्रमाणे त्यानंी अपले ऄहधकार वापरण्याचे अहेत. 
 
 ४. संस्थानातील प्रत्येक गाव अपल्या रहहवाशी नागहरकापंैकी ५ कायम व २ राखीव सभासदाचंी 
एक पंचायत ३ वर्षांसाठी हनवडील; मात्र सवव ऄगर काही हवहशष्ट कारणाकहरता म्हणनू संस्थानातील दोन 
ऄगर दोहोंपेिा जास्त ऄशा खेड्यानंा एक संयुक्त पंचायत सरकारचे मंज रीने हनवडता येइल. 
 
 ५. (अ) ग्रामपंचायतीकहरता सभासदाचंी हनवडणूक गावातील सािर प्रौढ लोकाचं्या मताहधक्याने 
होइल. 
 
 (आ) ग्रामपचंायतीच्या ऄध्यिाची हनवडणकू पंचायतीच्या सभासदाकंडून एकमताने होइल. परंत  
ऄध्यिाच्या हनवडण कसंबधंी सभासदाचें एकमत न झाल्यास पंचायतीच्या सभासदापंैकी कोणाही आसमाची 
ऄध्यिपदासाठी हनवडणूक गावातील सवव मतदार लोकाकंडून होइल. 
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 (इ) गावच्या हशिणाची व्यवस्था, ग्रामोद्धार कायव, हवशरे्षतः न्यायदान, पाणीप रवठा, गावचे 
अरोग्य, रस्ते करणे व द रुस्त ठेवणे, मोऱ्या, पूल, बंधारे, साववजहनक आमारतींची द रुस्ती, गायरानाची 
जोपासना, ईजेडाची व्यवस्था ठेवणे, जत्रा व बाजार याचें हनयंत्रण, सरकारच्या सहकायाने प्राथहमक 
हशिणाची व्यवस्था, सूत काढणे वगैरे ईद्योग स रू करून बेकारी-हनवारणाचा ईपक्रम, पश सरंिण अहण 
संवधवन अहण ज्या योजनेम ळे लोकाचें अरोग्य, स रहितता, हशिण, सौख्य-सोयी चकवा सामाहजक व 
अर्मथक जीवनाचे संवधवन होइल ऄशा योजना करणे हे काम पंचायतीचे ऄसेल. या सवव बाबी ग्रामपचंायतीने 
त्याचं्या ताब्यात हदलेल्या रकमेतून व ताल का सहमती व सरकार याचें हनयंत्रणाखाली करावयाच्या अहेत. 
 
 (ई) जो आसम वडेा ऄसेल ऄगर ज्या आसमावर नैहतक ऄधःपतनाचा समावशे होइल ऄशा ग न्ह्याची 
शाहबती झालेली ऄसेल ऄशा आसमाचे नाव मतदाराचें यादीत घातले जाणार नाही. मात्र वर नमूद केलेल्या 
नैहतक ऄधःपतनाच्या कारणाम ळे मतदानाच्या हक्कास नालायक ठरलेल्या आसमाची नालायकी दूर 
करण्यासाठी हनवडण कीच्या आन्साफासाठी नेमण्यात अलेल्या कोटाकडून नालायकी दूर होण्याच्या 
कारणासह ऄशा नालायक ठरलेल्या आसमाने ऄजव हदल्यास व ती कारणे कोटास पटल्यास ऄशा आसमाची 
नालायकी दूर होउ शकेल. 
 
 मतदाराचं्या यादीत नाव दाखल झालेला एखादा आसम वर नमूद केलेल्या कारणाम ळे मतदानाचा 
हक्क ऄसण्यास नालायक अहे ऄसे हदसून अल्यास मतदाराचं्या यादीतून ऄशा आसमाचे नाव खोडले जाइल 
व तो मतदानास ऄपात्र समजला जाइल. 
 
 ६. या कायद्याच्या ऄम्मलवारीकहरताच शक्य हततक्या लवकर संस्थानातील सवव गावाचें पाच गट 
करून प्रत्येक गटाला ‘तालुका’ ऄसे संबोधण्यात येइल. 
 
 ७. प्रत्येक ताल क्यातील सवव ग्रामपंचायतींच्या ऄध्यिाचंी हमळून तालुका सणमती बनहवण्यात 
येइल, व ताल का सहमतीचे सभासद अपल्या सभासदातूंन ताल का सहमतीचा अध्यक्ष हनवडतील. 
 
 ८. संस्थानातील प्रत्येक ताल का सहमतीला ससं्थानच्या ईत्पन्नाचा ठराहवक भाग हमळेल; व ती 
सहमती गावच्या गरजापं्रमाणे ती रक्कम गावपंचायतींना वाटून देइल. प्रत्येक गावपंचायतीने दरवर्षास तयार 
केलेल्या जमेच्या व खचाच्या ऄंदाजपत्रकाची छाननी करणे, त्या ताल क्यातील गावाकंहरता हवहशष्ट जादा 
रकमेची सरकारकडे मागणी करणे, ही कामे प्रत्येक ताल का सहमती करील; हशवाय ताल क्यातील प्रत्येक 
ग्रामपंचायतीचे कामकाज कसे चालले अहे, यासंबंधी दर तीन मणहन्यांनी प्रत्येक ताल का सहमतीने 
सरकारकडे हरपोटव पाठवावयाचे अहेत. 
 
 ९. (अ) रॅीमंत राजेसाहेब व संस्थानचे कायदेमंडळ हमळून संस्थानचे णवणधमंडळ (लेहजस्लेचर) 
होइल. संस्थानचे कायदेकानू करण्याची जबाबदारी रॅीमंत राजेसाहेब अहण ससं्थानचे कायदेमंडळ हमळून 
होणाऱ्या हवहधमंडळाकडे राहील. 
 
 (आ) कायदेमंडळ ही संस्थानची वहरष्ठ संस्था राहील, अहण संस्थानचा स व्यवन्स्थत राज्यकारभार 
करण्याकहरता जरूर ऄसणारे कायदे व हनयम ही संस्था करील; तसेच संस्थानचे जमाबंदीवर हतचा पूणव 
ऄहधकार राहील. 
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 १०. (अ) या कायद्याच्या (२७ व्या) (आ) कलमात नमदू केलेल्या योजनेस ऄन सरून संस्थानचे 
कायदेमंडळ पंधरा सभासदाचें राहील. ससं्थानातील सवव ताल का समतींचे हवद्यमान ऄध्यि कायदे 
मंडळाचे सभासद राहतील. 
 
 (आ) प्रत्येक ताल का सहमती दर तीन वर्षांस अपले ऄध्यिाहशवाय अणखी दोन सभासद 
कायदेमंडळासाठी हनवडून देइल. त्यापंकैी एक सभासद ताल का सहमतीचा सभासद नसला तरी चालेल. 
 
 (इ) वयाची अठरा वर्ष ेपूिण झाली ऄसतील ऄशा औधं संस्थानच्या सािर व प्रौढ प्रजाजनाखेंरीज 
द सऱ्या कोणासही कायदेमंडळासाठी ईमेदवार म्हणनू ईभे राहता येणार नाही. 
 
 ११. कायदेमंडळ ही संस्था कायम स्वरूपाची ऄसून ती कोणासही मोडता येणार नाही. पण या 
कायद्यातील कलम ४ व ११ प्रमाणे दरसाल १/३ सभासद कायदेमंडळातून हनवृत्त होतील व नवीन हनवडून 
येणारे त्याचं्या जागी येतील. 
 
 १२. कायदेमंडळाची बैठक वर्षातून दोन वेळा भरहवण्यात येइल व दोन बठैकींच्या कालामध्ये सात 
महहन्यातूंन ऄहधक काळ जाणार नाही. 
 
 १३. (स्पीकर अहण डेप्य टी स्पीकर) ऄध्यि अहण ईपाध्यि याचंी हनवडणकू पहहल्या बैठकीच्या 
वळेी कायदेमंडळाचे सभासद करतील; प्राहतहनहधक सभेचे सभासद ऄसेपयंत ऄगर एखादी सरकारी 
नोकरी पत्करीपयंत ऄगर प्राहतहनहधक सभेचा हवरॄस्थ ऄसेतोपयंत ऄगर ते कोणत्याही ऄन्य कारणाकंहरता 
राजीनामा देइपयंत ऄध्यि व ईपाध्यि हे अपल्या जागेवर राहतील. 
 
 १४. कायदेमंडळाप ढील प्रश्नाचंा हनकाल ऄध्यि ऄगर त्याचंा जागी काम करणाऱ्या 
सभासदाहशवाय हजर ऄसलेल्या व मत देउ शकणाऱ्या सभासदाचें मताहधक्याने होइल. ऄध्यिासं प्रथम 
मत देता येणार नाही. पण मते समान पडल्यास त्यासं अपले मत कोणत्याही बाजूस देण्याचा ऄहधकार 
राहील. 
 
 १५. (अ) हजर ऄसून मत देत ऄसलेल्या सभासदाच्या मताहधक्यानेच कायद्याचे मस दे (हबल्स) 
पसार करण्यात येतील व रॅीमंत राजेसाहेब याचंी संमती हमळाल्यावर ते मस दे कायदे होतील. 
 
 (आ) एखाद्या कायद्याच्या मस द्यास तो कायदेमंडळाने हनयमान सार पसार केला ऄसतानाही जर 
रॅीमंत राजेसाहेब त्यास संमती देण्याचे नाकारतील तर तो कायद्याचा मस दा परत कायदे मंडळाकडे त्यानंी 
पाठहवला पाहहजे. याप्रमाणे मस दा परत पाठहवताना सदर मस द्याचा त्यानंी स चहवलेल्या हशफारशीस 
ऄन सरून फेरहवचार करावा. ऄशा सूचनाचंा संदेश रॅीमंत राजेसाहेबानंा कायदे मंडळास देता येइल. 
याप्रमाणे फेरहवचारासाठी म्हणून ऄसा मस दा रॅीमंत राजेसाहेबाकंडून अल्यानंतर कायदेमंडळ त्या 
मस द्याचा रॅीमंत राजेसाहेबाचें संदेशाप्रमाणे फेरहवचार करील. 
 
 (इ) फेरहवचाराकहरता पाठहवलेल्या मस द्यात ज्या हशफारशीप्रमाणे फेरहवचार व्हावा; ऄशा रॅीमतं 
राजेसाहेबाचंा संदेश ऄसेल, त्या हशफारशी मान्य झाल्यास तो मस दा कायदा म्हणनू समजला जाइल; परंत  



 अनुक्रमणिका 

ऄशा हशफारशी कायदे मंडळास ऄमान्य झाल्यास रॅीमतं राजेसाहेबानंा सदरहू कायद्याचे मस द्यास संमती 
देण्याचे काम कायदे मंडळाच्या प ढील बठैकीपयंत प ढे टाकता येइल. याप्रमाणे संमती न हदलेल्या मस द्यास 
लागोपाठ तीन वळेा संमती देण्याचे त्यानंा नाकारता येइल. मस द्यास रॅीमंतानंी संमती न हदल्याम ळे 
फेरहवचाराकहरता प ढे येउनही तीनही वळेेस जर मूळ स्वरूपातच तो मस दा मताहधक्याने पसार होइल तर 
तो मस दा मूळ स्वरूपातच कायदा म्हणून समजला जाइल. 
 
 १६. संस्थानचा राज्यकारभार चालहवण्याची सत्ता कायदेमंडळाचे वतीने ऄहधकारारूढ 
मंहत्रमंडळाकडून वापरण्यात येइल. कायदेमंडळातील सभासदामंधून रॅीमंत राजेसाहेब ज्यानंा नेमतील 
ऄशा म ख्य मंत्र्याचें व दोनपेिा जास्त नाही. ऄशा ईपमंत्र्याचें हमळून मंहत्रमंडळ बनेल. राज्यकारभाराच्या 
सवव बाबींसंबंधी महंत्रमंडळ कायदेमंडळास जबाबदार राहील व कायदेमंडळाकडून ऄहधकारारूढ 
मंहत्रमंडळाहवरुद्ध ऄहवरॄासाचा ठराव पसार झाल्यास त्या मंहत्रमंडळाला ऄहधकारहनवतृ्त व्हाव ेलागेल. 
 
 १७. जमाबंदीच्या प्रत्येक वर्षारंभी मंहत्रमंडळ कायदेमंडळाप ढे त्या वर्षाच्या वस लाचे व खचाचे 
ऄंदाजपत्रक माडंील व या ऄदंाजपत्रकात खालील बाबींची तजवीज केली जाइल. 
 
 (अ) संस्थानच्या ईत्पन्नापकैी १/२ रक्कम राज्यव्यवस्थेचा खचव चालहवण्याकरता व रॅीमंताचें 
खाजगीकहरता व पोहलहटकल पेन्शनीकहरता म्हणून राहील. 
 
 (आ) ईरलेली १/२ रक्कम ग्रामपंचायती व ताल का सहमत्या यानंी करावयाच्या खचाकहरता राहील 
व ही रक्कम त्या त्या ताल क्याच्या वस लाचे रकमेचे हहस्सेरशीने हवभागली जाइल. 
 
 १८. कलम १७ (अ) मध्ये हनर्मदष्ट केलेल्या खचासंबधंाने मत देण्याचा ऄहधकार कायदेमंडळास 
अहे; परंत  १७ (अ) मधील रकमेसबंंधाने मत देण्याचा ऄहधकार कायदेमंडळास नाही. 
 
 १९. (अ) कायदेमंडळाने पसार केलेल्या जमेच्या व खचाच्या ऄंदाजपत्रकावर सही करून त्याला 
रॅीमंत राजेसाहेब मान्यता देतील. ऄशा तऱ्हेने त्यानंी सही करून मान्यता हदल्याहशवाय संस्थानच्या 
ईत्पन्नापैकी केला जाणार कोणताही खचव कायदेशीर समजला जाणार नाही. 
 
 (आ) ताल का सहमत्यासंाठी ठरवनू देण्यात अलेल्या रकमेवर ताल का सहमतीचा पूणव ताबा 
राहील, परंत  त्याचं्या व्यवहाराची छाननी करण्याचा ऄहधकार मंहत्रमंडळास व कायदेमंडळास अहे. 
 
 (इ) कलम १५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणेच कलम १९ (ऄ) बाबतीत पसार झालेल्या बजेटला 
मान्यता न देण्यासंबधंी रॅीमतं राजेसाहेबानंा ऄहधकार राहील. 
 
 २०. ससं्थानातील न्यायदान स्वस्त व त्वहरत ऄशा पद्धतीचे राहील; संस्थानच्या 
सरन्यायाधीशाकडून वारंवार ठरहवले जाइल त्याप्रमाणे हकरकोळ स्वरूपाचे हदवाणी दाव े व फौजदारी 
खटले चालवनू न्याय देण्याचे काम पंचायतीने करावयाचे अहे. याव्यहतहरक्त ईरलेली न्यायदानाची कामे व 
पंचायतीच्या हनकालावरील ऄहपले चालहवण्याचे काम सरन्यायाधीशाकडून करण्यात येइल. पंचायतीचे 
न्यादानाचे काम मोफत चालेल, कोणासही हदवाणी अहण फौजदारी बाबतीत कायदेशीर सल्ला व बचावाची 
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मदत मोफत हमळण्याची व्यवस्था सरकारकडून या बाबतीत हायकोटाकडून केल्या जाणाऱ्या 
हनयमाप्रमाणेच केली जाइल. 
 
 २१. (अ) औधं ससं्थानच्या सरन्यायाधीशाचंी नेमणूक रॅीमंत राजेसाहेब संस्थान औधं याचेंकडून 
केली जाइल व सरन्यायाधीश संस्थानच्या न्यायखात्याचे म ख्य म्हणनू काम करतील. ग्रामपंचायतीने 
हदलेले हनकाल, ह कूम ऄगर ह क मनामे यावर झालेली ऄहपले ऄगर तपासणी ऄजाचे काम चालहवणेचे व 
त्याचप्रमाणे त्याचेंकडून ठरहवण्यात अलेल्या ग्रामपंचायतीच्या ऄहधकारिेत्राबाहेरील ऄसलेले फौजदारी व 
हदवाणी कजे्ज चालहवण्याचे काम सरन्यायाधीशाकंडे राहील. 
 
 (आ) संस्थानच्या सरन्यायाधीशाचं्या नेमण कीचे वळेी त्याचंी जी म दत ठरली ऄसेल त्या 
म दतीपयंत व त्याचंी चागंली वतवणूक ऄसतोपयंत ते अपले ऄहधकार चालहवतील. 
 
 २२. राज्यघटना ऄंमलात अल्यावर शक्य हततक्या लवकर ऄहधकारारूढ मंहत्रमंडळ साववहत्रक व 
मोफत, सक्तीच्या व शक्य हततके स्वावलंबी प्राथहमक हशिणाची सोय करील. तसेच औधं संस्थानच्या 
जनतेची ऄहधकाहधक सेवा करण्याची संधी देण्याच्या हेतूने योग्य नागहरक बनहवण्यासाठी जेवढ्या 
हशिणाची जरुरी ऄसेल हततकेच ईच्च हशिण देण्याची व्यवस्था सरकार करील. हा कायदा ऄंमलात 
अल्यापासून संस्थानातील सवव हनरिरता दूर करण्याच्या हेतूने संस्थानातील प्रत्येक प्रौढ स्त्री-प रुर्षास 
मतदानाची योग्यता प्राप्त करून देण्याकहरता त्यानंा सािर करण्याची योग्य ती तजवीज सरकार एक वर्षात 
करील. 
 
 २३. रॅीमतं राजेसाहेब हे संस्थानचे हहशबे व जमाखचव तपासण्याकहरता म ख्य हहशबे-तपासहनसाची 
नेमणूक करतील व हे म ख्य हहशबे-तपासनीस या बाबतीत सरकारकडून केलेल्या हनयमात नमूद केलेल्या 
कारणाहशवाय त्या जागेवरून काढले जाणार नाही. 
 
 २४. रॅीमंत राजेसाहेब हे औंध संस्थानच्या जनतेचे आद्य लोकसेवक व जनतेच्या हववकेब द्धीचे 
णवश्वस्त अहेत व या कायद्यात वर नमूद केलेल्या ऄहधकाराहशवाय खाली हलहहलेले ऄहधकार त्यानंी 
वापरावयाचे अहेत. 
 
 (अ) साववभौम सरकाराशी व आतर संस्थानाशंी ऄसणाऱ्या संबंधाबद्दलची सवव राजकीय कामे रॅीमंत 
राजेसाहेब याचं्या खास नजरेखाली चालतील. 
 
 (आ) संस्थानच्या कायदेमडंळाची जरुरीच्या वळेी जादा बैठक बोलहवण्याचा ऄहधकार रॅीमतं 
राजेसाहेब यानंा अहे. 
 
 (इ) रॅीमंत राजेसाहेब हे ऄहधकाररूढ मंहत्रमंडळाचे हवचाराने ससं्थानात शातंता व स व्यवस्था 
राखण्याकहरता जरुरीचे जाहीरनामे काढू शकतील, परंत  ऄसे जाहीरनामे काढल्यानंतर ते कायदेमंडळाची 
जी प्रथम बैठक होइल त्या बैठकीत त्यानंा कायदेमंडळाने संमती न हदल्यास ते जाहीरनामे त्या 
ऄहधवशेनाच्या समाप्तीनंतर रद्द म्हणून समजले जाइल. 
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 (ई) संस्थानातील ऄहधकाररूढ मंहत्रमंडळ हनःसंहदग्धपणाने ससं्थानचा राज्यकारभार गरैरीत्या 
चालवीत ऄसल्याचे रॅीमंत राजेसाहेबाचं्या हनदशवनास अल्यास रॅीमंत राजेसाहेब त्या मंहत्रमंडळास अपला 
कारभार तहकूब ठेवण्याबद्दल ह कूम देउन त्याचा कारभार बंद ठेव ूशकतील व ऄसा ह कूम हदल्यापासून 
एक महहन्यापेिा जास्त नाही ऄशा म दतीच्या अत त्यानंी कायदेमंडळाची सभा बोलाहवली पाहहजे. 
 
 (उ) रॅीमंत राजेसाहेबानंा ऄहधकाररूढ महंत्रमंडळाच्या हशफारशीवरून ग्रामपचंायतीत ऄगर 
कायदेमंडळात हनवडून अलेल्या एखाद्या सभासदाची हनवडणूक रद्द करण्याचा ऄहधकार अहे. मात्र या 
बाबतीत जरून ते ह कूम हनवडण कीच्या तारखेपासून १ (एक) महहन्याच्या अत झाले पाहहजेत. 
 
 २५. (अ) महंत्रमंडळाकडून केल्या जाणाऱ्या सवव बाबी व करारमदार रॅीमंत राजेसाहेब याचं्या नाव े
झाले अहेत ऄसे मानले जाइल व रॅीमंत राजेसाहेबाचं्या वतीने मंहत्रमंडळाकडून त्याची ऄंमलबजावणी 
होइल. 
 
 (आ) हा कायदा ऄंमलात येण्यापूवी रॅीमंत राजेसाहेब यानंी केलेले सवव करारमदार औधं 
संस्थानच्या सरकारच्या वतीने केले गेले होते ऄसे समजण्यात येइल. 
 
 २६. (अ) औंध संस्थानचे मंहत्रमंडळ या कायद्यास पूरक व अन रं्षहगक स्पष्टीकरणासाठी अवश्यक 
ऄसे हनयम तयार करील. पचंायती, ताल का सहमत्या, राज्यकारभार, न्यायदान, हहशबेतपासणी, हशिण, 
बेकारीहनवारण, संस्थानच्या नोकराचं्या हहतसंबधंाचें रिण वगैरे गोष्टीकहरता व या कायद्यात समावशे न 
केलेल्या गोष्टी यासंबधंी म ख्यतः हनयम केले जातील. 
 
 (आ) हे हनयम व द रुस्त्या कायदेमंडळाने पसार केल्या पाहहजेत. कायदेमडंळ स्वतःच्या 
कामकाजासंबधंी हनयम तयार करील. 
 
 २७. या कायद्याची योग्य ऄमंलवारी होण्यासाठी रॅीमतं राजेसाहेब खालील ऄहधकार तात्प रते 
म्हणून अपल्याकडे राखून ठेवीत अहेत. 
 
 (अ) रॅीमंत राजेसाहेब यानंी नेमलेल्या महंत्रमंडळाहवरुद्ध पहहली दोन वर्ष े ऄहवरॄासाचा ठराव 
कायदेमंडळास माडंता येणार नाही. 
 
 (आ) हा कायदा ऄंमलात अल्यावर पाच वर्षेंपयंत रॅीमंत राजेसाहेबानंा कायदेमडंळासाठी पाच 
सभासदापंयंत सभासद नेमनू देता येतील. ऄशा सभासदाचंी म दत एक वर्षाहून ऄहधक ऄसणार नाही. 
 
 (क) हा कायदा ऄमंलात अल्यावर पाच वर्षांपयंत रॅीमंत राजेसाहेब याचं्या खाजगी वार्मर्षक 
खचाकहरता ३६००० रुपये कायम करण्यात येत अहेत. या रकमेत पोहलहटकल पेन्शन्सचा समावशे होणार 
नाही. 
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 २८. (अ) या कायद्यातील कलमाचं्या ऄथासंबधंी मतभेद ईत्पन्न झाल्यास सरकार ऄगर जरूर 
ऄसेल त्या आसमाने हायकोटवकडे ऄजव करावा. यासंबधंीचा हनणवय ऄजव केल्या हदवसापासून दोन महहन्यांचे 
अत देण्यात अला पाहहजे. 
 
 (आ) हायकोटाचा हनणवय ऄखेरचा समजला जाइल, व तो सवव पिावंर बंधनकारक राहील. 
 
 २९. प ढील पहरहशष्टात नमदू केलेले कायदे त्या पहरहशष्टातील द सऱ्या कॉलममध्ये हनर्मदष्ट केले 
अहेत हततके रद्द करण्यात येत अहेत. 
 
 
नंबर वर्षण व कायदा रद्द केलेला भाग 

१ सन १९३० चा पहहला कायदा कलमे २० व २१ खेरीज बाकीची. 
 
सवव कलमे रद्द. 

२ सन १९३१ चा चौथा कायदा सवव कायदा रद्द. 

३ सन १९३८ चा हतसरा कायदा सवव कायदा रद्द. 

मंजूर तारीख ६-२-३९ सही सरकारची (मोतवब) 
राजे साहेब, सं. औधं 

 
औंध संस्थानचे राज्यघटनेच्या कायद्यात दुरुस्ती करिेबाबतचा कायदा सन १९४० चा ३ रा 
 
 ज्या ऄथी औध संस्थानच्या राज्यघटनेसंबधंीच्या सन १९३९ च्या पहहल्या कायद्यात द रुस्ती करणे 
जरूर अहे, त्याऄथी ऄसा कायदा करणेत येत अहे की : 
 
 १. या कायद्यास ‘औधं संस्थानच्या राज्यघटनेच्या दुरुस्तीचा कायदा’ ऄसे म्हणाव.े 
 
 २. हा कायदा ता. ३-६-४० पासून औधं संस्थानास लागू होइल. 
 
 ३. औंध संस्थानच्या राज्यघटनेसबंंधीच्या कायद्यातील (ज्या कायद्यास याप ढे “सदर कायदा” ऄसे 
संबोधण्यात अले अहे.) कलम ५ (ऄ) मधील पहहल्या ओळीतील ‘साक्षर’ या शब्दास काट देण्यात यावा. 
 
 ४. सदर कायद्याच्या कलम ५ (इ) मधील ‘कोटाकडे’ या शब्दानंा काट देउन त्याऐवजी “श्रीमंत 
राजेसाहेब यांजकडे अगर ते नेमतील त्या अमंलदाराकडे” ऄसे नवीन शब्द घालण्यात यावते. 
 
 ५. सदर कायद्याच्या कलम ५ (इ) नंतर नवीन कलम ५ (ड) म्हणून घालण्यात याव.े 
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 (ड) कलम (इ) प्रमाणे द रुस्त झालेली ऄगर त्या ऄन्वये कोणी ऄजव न केल्यास हनवडण कीपूवी 
प्रहसद्ध झालेली यादी कायमची समजण्यात येइल व त्या यादीत दाखल ऄसणारा कोणीही आसम 
मतदानास ऄपात्र होता ऄगर त्या यादीत दाखल नसणारा कोणीही आसम मतदानास पात्र ऄसून त्याचे नाव 
यादीत दाखल व्हावयास पाहहजे होते ऄशी तक्रार कोणाही ईमेदवारास ऄगर मतदारास करता येणार 
नाही. 
 
 ६. सदर कायद्याच्या कलम १० (अ) मधील द सऱ्या ओळीतील “दोन” या शब्दास काट देउन 
त्याऐवजी “एक” ऄसा शब्द नवीन घालावा; तसेच “त्यापंैकी एक सभासद ताल का सहमतीचा सभासद 
नसला तरी चालेल “ या वाक्याला काट देण्यात यावा. 
 
 ७. सदर कायद्याच्या कलम १० (अ) नंतर खालीलप्रमाणे नवीन कलम १० (आ) घालण्यात याव.े 
 
 (आ) ताल क्यातील सवव ग्रामपंचायतीकहरता तयार केलेल्या मतदाराचे यादीत ज्या आसमाचंी नाव े
नमूद अहेत ऄशा आसमानंी कायदेमंडळात एक सभासद हनवडून देण्याचा अहे. या हनवडण कीस कोणाही 
औंध ससं्थानात रहहवाशी ऄसणाऱ्या ऄगर औधं संस्थानात ज्याच्या स्वतःच्या मालकीची ऄगर तो एकत्र 
चहद  क ट ंबाचा सहभागीदार ऄसल्यास त्या क ट ंबाच्या मालकीची स्थावर हमळकत अहे ऄसा आसमास तो 
ग्रामपंचायत ऄगर ताल का सहमती याचंा सभासद नसला तरीही ईभे राहता येइल. हनवडून अलेल्या 
सभासदाचें कायदेमंडळात फक्त तीन वर्ष ेसभासदत्व राहील. हनवडण कीचे तारखेपूवी पाच वर्षांचे ऄवधीत 
खरेदी घेतलेल्या स्थावर हमळकतीम ळे मात्र कोणासही हनवडण कीस ईभे राहण्याचा हक्क प्राप्त होणार नाही. 
 
 ८. सदर कायद्याचे कलम १० [आ] रद्द करण्यात याव ेव त्याऐवजी नवीन कलम १० [इ] म्हणून 
खालील प्रमाणे घालण्यात याव.े 
 
 [ई] ग्रामपंचायतीच्या हनवडण कीस फक्त सािर व ज्याच्या वयाला २० वर्ष ेप री झाली अहेत ऄशा 
त्या गावच्या मतदारास फक्त ईभे राहता येइल. संस्थानातील कोणाही मॅहजस्रेटने सदर आसम ‘सािर’ 
अहे, म्हणनू हदलेले सर्मटहफकेट तो सािर अहे ऄसे मानण्यास प रेसे समजण्यात येइल व ते त्याचं्या 
सािरतेच्या प्रश्नावर कायमचे व हनणवयात्मक समजण्यात येइल. 
 
 ९. सदर कायद्याच्या कलम २४ (ई) मधील शवेटच्या वाक्यानंतर खालील मजकूर नवीन 
घालण्यात यावा. 
 
 “तसेच कलम ५ (ऄ) प्रमाणे ऄगर कलम १० (आ) प्रमाणे झालेल्या पंचायतीच्या सभासदाचं्या ऄगर 
ताल क्यातील ग्रामपचंायतीच्या मतदारानंी हनवडलेल्या कायदेमंडळाच्या सभासदाचं्या हनवडण कीबद्दल 
कोणाही सदर हनवडण कीत ईभा ऄसणाऱ्या ऄगर सदर हनवडण कीतील मतदार सदर हनवडणूक 
गैरकायदा, ऄगर लाचल चपत, फसवणकू, ऄगर धाकदपटशा यानंी दूहर्षत ऄसल्याबद्दल हनवडण कीचा 
हनकाल जाहीर झाल्यापासून अठ हदवसातं रॅीमंत राजेसाहेब याजंकडे ऄगर त्यानंी नेमलेल्या हनवडणकू 
चौकशी ऄंमलदार याजंकडे तक्रार ऄजव हनवडणूक जाहीर झाल्यापासून अठ हदवसाचें अत करता येइल व 
सरकारानंी केलेल्या हनयमास ऄन सरून चौकशी ऄंमलदार सदर ऄजाची चौकशी करून रॅीमंत राजेसाहेब 
याकंडे योग्य ती हशफारस करतील. 
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मंजूर ता. ३-६-४० भवानराव (मोतवब), 
 राजेसाहेब, संस्थान औंध 

 
 

औंध संस्थानच्या राज्यघटनेसंबंधीच्या सन १९३९ च्या पणहल्या कायद्याच्या 
दुरुस्तीचा कायदा सन १९४४ चा पणहला 

 
 ज्या ऄथी औधं ससं्थानच्या राज्यघटनेसंबधंीच्या सन १९३९ च्या पहहल्या कायद्याचे कलम २७ 
(अ) ऄन्वये सदर कायदा ऄंमलात अल्यावर पाच वर्षेपयंत पाच सभासदापंयंत सभासद कायदेमंडळावर 
नेमून देण्याचा रॅीमंत राजेसाहेब यांना ऄसलेला ऄहधकार त्यानंी अणखी पाच वर्षपेयंत चालवावा ऄसा 
कायदेमंडळाने ठराव केला ऄसून त्याला रॅीमंत राजेसाहेबाचंी मंज री हदलेली अहे व ज्या ऄथी या 
ठरावाची ऄंमलवारी करण्यासाठी औधं संस्थानच्या सन १९३९ च्या पहहल्या कायद्यात द रुस्ती करणे 
अवश्यक अहे. 
 
 त्याऄथी ऄसा कायदा करण्यात येतो की, 
 
 १. लहान सरनामा 
 
 या कायद्यास “औंध ससं्थानच्या राज्यघटनेसंबधंीच्या सन १९३९च्या १ल्या कायद्याच्या द रुस्तीचा 
कायदा सन १९४४चा १ला” ऄसे म्हणाव.े 
 
 २. सुरुवात व व्याप्ती 
 
 हा कायदा रॅीमंत राजेसाहेब यानंी जारी केलेला एतहद्वर्षयक सन १९४४चा ऑर्मडनन्स पहहला औधं 
संस्थानचे अञापहत्रकेत प्रहसद्ध झाल्या तारखेपासून ऄंमलात अला अहे ऄसे समजण्यात याव ेव तो सवव 
संस्थानास लागू ऄसेल. 
 
 ३. औंध संस्थानच्या सन १९३९ च्या पणहल्या कायद्याचे कलम (आ) ची दुरुस्ती 
 
 औंध संस्थानच्या सन १९३९ च्या पहहल्या कायद्याचे कलम २७ (अ) ओळ पहहली यातील “पाच 
वर्षेंपयंत” या शब्दाऐवजी “दहा वर्षपेयंत” ऄसे शब्द घालण्यात यावते व या द रुस्तीन सार ऄन्स्तत्वात येणारे 
पोटकलम (अ) हे प्रथमपासूनच सदर राज्यघटनेच्या कायद्यात ग्रहथत अहे ऄसे समजण्यात याव.े 
 
 ४. दुरुस्तीपूवीच्या नेमिुका दुरुस्तीनुसार असल्याचे ठरवून त्यांची मुदत णनण त करिे 
 
 रॅीमंत राजेसाहेबानंी द रुस्तीपूवीच्या पोट कलमान्वये ज्या नामदार सभासदानंा कायदेमंडळावर 
सभासद म्हणून नेमून हदले ऄसेल त्याचं्या नेमण का या द रुस्त झालेल्या पोटकलमान्वये करण्यात अलेल्या 
अहेत ऄसे समजण्यात याव ेव त्याचं्या नेमण काचंी म दत त्या करण्यात अल्या तारखेपासून एक वर्षाची 
राहावी. 
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मंजूर ता. २४-४-४४ आ. भवानराव (मोतवब) 
 राजेसाहेब, सं. औधं 

 
 

संस्थानातील काही कायदे सुसंगत करण्याबाबतचा कायदा सन १९४५ चा बारावा 
 

 १. सरनामा : या कायद्यास ‘संस्थानातील काही कायदे स संगत करण्याबाबतचा कायदा, सन 
१९४५चा बारावा ऄसे म्हणाव.े 
 
 २. व्याप्ती : हा कायदा सवव औंध संस्थानास लागू होइल. 
 
 ३. सुरुवात : हा कायदा त्यास रॅीमंत राजेसाहेब यानंी मजं री हदल्या हदवसापासून ऄमलात येइल. 
 
 ४. (अ) औधं संस्थानचा राज्यघटनेचा कायदा सन १९३९चा १ला यातील कलम २१ (अ) यातील 
‘सरन्यायाधीश संस्थानच्या’ या शब्दाप ढे व न्यायखात्याचे म ख्य या शब्दामागे ‘हायकोटण ऑफ ज्युणडकेचर 
ॲक्टखाली हायकोटात करावयाचे णनयतं्रिास पात्र राहून बाकी बाबतीत संस्थानच्या’ ऄसे शब्द 
घालण्यात येत अहेत. 
 
 (अ) सदर कायद्याचे कलम २८ (ऄ) मधील ‘इसमाने’ या शब्दाप ढील व ‘अजण’ या शब्दामागील 
‘हायकोटाकडे’ या शब्दाऐवजी ‘सरन्यायाधीश कोटाकडे’ ऄसे शब्द घालण्यात येत अहेत. तसेच सदर 
कलमातील पोटकलम ‘अ’ रद्द करून त्याऐवजी प ढीलप्रमाणे पोटकलम घालण्यात येत अहे. 
 
 (आ) सरन्यायाधीश कोटाचे णनकालावर नाराज पक्षकारास हायकोटाकडे अपील करण्याचा हक्क 
राहील 
 
मंजूर ता. १४-११-१९४५ आ. भवानराव (मोतवब) 
 राजेसाहेब, संस्थान औंध 

 
 
 औंध संस्थानचा राज्यघटनेचा कायदा सन १९३९ चा पणहला दुरुस्त करिेसंबंधीचा कायदा १९४७ 
चा आठवा. 
 
 ज्या अथी औधं संस्थानचा राज्यघटनेचा कायदा सन १९३९ चा पहहला द रुस्त करणे जरूर अहे, 
त्या ऄथी यावरून खालीलप्रमाणे कायदा करण्यात येत अहे. 
 
 १. सरनामा : या कायद्यास ‘औंध संस्थानचा राज्यघटनेचा कायदा १९३९ चा पहहला द रुस्त 
करणेसंबधंीचा कायदा सन १९४७ चा ८ वा ऄसे म्हणाव.े 
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 २. सुरुवात व व्याप्ती : हा कायदा त्यास रॅीमतं राजेसाहेब संस्थान औधं यानंी मंज री हदल्या 
हदवसापासून सवव औंध ससं्थानास लागू होइल. 
 
 ३. कलम : औंध संस्थानच्या राज्य घटनेचा कायदा १९३९ चा पहहला यातील कलमे १० व ११ 
कमी करून त्याऐवजी खालीलप्रमाणे नवीन कलमे दाखल करण्यात येत अहेत. 
 
 १. औधं संस्थानचे कायदेमंडळ २७ सभासदाचें राहील. ते सभासद प ढीलप्रमाणे राहतील. 
 
 (अ) सवव ताल का सहमत्याचें ऄध्यि हे कायदेमंडळाचे सभासद राहतील. 
 
 (आ) प्रत्येक ताल का सहमतीचे सभासदातूंन त्या ताल क्यातील सवव ग्रामपचंायतींच्या पचंानंी 
हनवडून हदलेला आसम हा त्या त्या ताल क्यातफे हवहधमंडळाचा सभासद राहील. 
 
 (इ) प्रत्येक ताल क्यातील मतदारानंी त्या त्या ताल क्यातफे दोन सभासद कायदेमंडळासाठी 
हनवडून देण्याचे अहेत सदर आसम ग्रामपंचायती ऄगर ताल का सहमत्या याचें सभासद नसले तरी 
चालतील. मात्र ते औंध ससं्थानचे रहहवासी ऄसले पाहहजेत. अगर त्याचं्या स्वतःचे मालकीची चकवा ते 
एकत्र क ट ंबातील सहभागीदार ऄसल्यास त्या क ट ंबाचे मालकीची संस्थानात स्थावर हमळकत ऄसली 
पाहहजे. हनवडण काचें तारखेपूवी पाच वर्षांचे ऄवधीत घेतलेल्या स्थावर हमळकतीम ळे कोणासही 
हनवडण कीस ईभे राहण्याचा हक्क राहणार नाही. 
 
 (ई) हवहधमंडळातील एक स्त्री सभासद त्या त्या ताल क्यातील मतदाराकंडून हनवडला जाइल. तो 
प्रत्येक ताल क्यातफे एक याप्रमाणे क्रमाक्रमाने हनवडला जाइल. ताल केवार स्त्री सभासद हनवडणेसंबधंीचा 
क्रम ठरहवण्याचा ऄहधकार महंत्रमंडळास अहे. ह्या स्त्री सभासदाचंी म दत एक वर्षण राहील.  
 
 (उ) औधं संस्थानातील कारखानदारातंफे एक सभासद कायदेमंडळावर हनवडून हदला जाइल. 
 
 (ऊ) औंध संस्थानातील कारखान्यात काम करणाऱ्या कामगाराकडून कामगारातंफे दोन कामगार 
हवहधमंडळातील हनवडले जातील. या हनवडण कीस ईभा राहणारा ईमेदवार कामगार कारखान्यातील 
रहजस्टडव य हनयनचा सभासद ऄसला पाहहजे. 
 
 (ए) प्रत्येक ताल क्यातील मतदाराकंडून मतदाराचे यादीतील एक हणरजन आसम हवहधमंडळातील 
सभासदाचें हनवडण कीसाठी प्रत्येक ताल क्यातफे ईमेदवार हनवडला जाइल, व या पाच ईमेदवारातूंन एक 
ईमेदवार हवहधमंडळाचे २५ लोकहनय क्त सभासदाकंडून बह मताने हवहधमंडळासाठी हनवडला जाइल. 
 
 (ऐ) हवहधमंडळावर दोन सभासद रॅीमंत राजेसाहेब याचेंकडून नेहमले जातील, व त्याचंी म दत एक 
वर्षांची राहील. 
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 ४. ११ (अ) हवहधमंडळ ही संस्था कायम स्वरूपाची राहील. कलम १० पोट कलम (अ) यातील 
सभासद तो ताल का सहमतीचा सभासद ऄसेतोपयंत हवहधमंडळाचा सभासद राहील. ताल का सहमतीतून 
हनवृत्त झाल्यावर हवहधमंडळातील त्या जागेची फेरहनवडणूक करण्याबद्दल रॅीमंत राजेसाहेब अदेश देतील. 
 
 (आ) कलम १० पोट कलम आ. ई, उ, ए ऄन्वये येणाऱ्या हवहधमंडळातील सभासदाचंी म दत चार 
वर्षांची राहील. त्यानंतर दर चाक वर्षांनी सदर जागेची फेर हनवडणकू करण्याबद्दल रॅीमंत राजेसाहेब 
अदेश देतील. 
 
 (इ) कलम १० यात नमूद केलेल्या ज्या सभासदाचें हनवडण कीबाबत हल्ली ऄमलात ऄसलेल्या 
हनयमात तरतूद केलेली नाही, त्या सभासदाचें हनवडण कीबाबत हनयम करण्याचा ऄहधकार मंहत्रमंडळास 
राहील. 
 
 (ई) ग्रामपचंायतीच्या हनवडण कीस फक्त सािर व ज्याच्या वयास २१ वर्ष ेप री झाली अहेत ऄशा 
त्या गावच्या मतदारास हनवडण कीस ईभे राहता येइल. संस्थानातील त्या त्या ताल क्यातील पदवीधर, 
हशिक, रेंड हशिक, ऄगर प्रम ख संचालक व संचालक यानंी हदलेले सािरतेचे सर्मटहफकेट सदर ईमेदवार 
सािर अहे ऄसे मानण्यास प रेसे समजण्यात येइल, व ते त्याच्या सािरतेच्या प्रश्नावर हनणवयात्मक 
समजण्यात येइल. 
 
 ५. कलम २७ रद्द करण्यात येत अहे व त्याऐवजी प ढीलप्रमाणे कलम घालण्यात येत अहे. 
 
 “रॅीमतं राजेसाहेब याचं्या खाजगी खचासाठी ससं्थानच्या ईत्पन्नापैकी १/१० रक्कम देण्यात येइल.” 
 
 ६. सदर कायद्याचे कलम ४ यात ‘तीन वर्षांसाठी’ ऄसे शब्द अहेत त्याऐवजी ‘चार वर्षांसांठी’ ऄसे 
शब्द वाचण्यात यावते. 
 
मंजूर ता. २९-४-४७ आ. भवानराव (मोतवब) 
 राजेसाहेब, सं. औधं 
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उपसहंार 
 

...तीस वर्षांनंतर 
 
एक राजा गेला. दोन गेले. सगळेच गेले. त्याचंा अधार हब्रहटश सत्ताच गेली ना? 
 
नवीन राज्य अले. नवा डाव माडंला. ज ना डाव मोडला. बरे झाले! ज न्या डावाचे हनयम-हशस्त-पथ्ये 
गेली. नवीन डावाचे हनयम वगेळे, गती वगेळी, ध्येये वगेळी, सववच काही नवीन; पण नवीन डावाची पथ्ये, 
हशस्त, हनयम काहीच अले नाहीत. शब्दावडंबर मात्र अले. घोर्षणा, झेंडे, अरडाओरड वगरेै अले. पण 
कतवव्य काय, कसे करावयाचे, व नवीन डावाच्या कायविमतेची हशस्त कशी अणावयाची हे सवव हवसरलेच. 
जमलेच नाही. म्हणून अता गोंधळच गोंधळ!! 
 
अहण, हो! ज ने प राणे बेकार राजे गेले. घालहवले. छानच झाले. पण नवीन राजाचें एक मोठे पेवच फ टले!! 
गावोगावी, शहरोशहरी ‘राजेच राजे’. सत्ता, सपंत्ती, ईपभोग हेच ध्येय. लोक म्हणू लागले की काय 
‘लोकशाही ?’ का साम्यवाद? हे काय अले? यातून बकेारी, गहरबी, झोपडपट्ट्ट्या, ऄत्याचार, ऄनाचार, 
ग न्हे, भ्रष्टाचार, ऄन्स्थरता जाणार की वाढणारच? मोठा प्रश्न पडला! अता (१९८५) चहद स्थानचे काय 
होणार? ज्या देशात प्रत्यि प्रधानमतं्र्याचा हदवसाढवळ्या खून होतो, ज्या देशात ह ंड्याकरता हबचाऱ्या 
ऄबला जाळल्या जातात, ज्या देशात पैसा सत्ता ईपभोगाकरता, न देशाची, न मानवाची कदर केली जाते, 
ज्या देशात धमाच्या नावाखाली रािसी ऄमान र्ष कू्ररता गावोगावी खेडोपाडी दर घटकेला प्रत्ययास येते, 
याच देशात शकंर-पाववती, राम-सीता, कृष्ट्ण-ब द्ध, महावीर-गाधंी (महात्मा), नानक-कबीर, खरोखरीच 
जन्मले का ? चहद स्थानचे चहद -म सलमान-शीख-पारशी-हिरृन अहण आतर ऄनेक धमव सववच पंथ स्वतःला 
फसवनू स्वप्नाचे जग कायम ठेवण्याकहरताच हशकहवतात की काय? ही अत्मवचंनाच ! स्वतःची 
भ लवणूकच नाही? धमव हेच हशकहवतो की काय? बाकी अपले ‘नव’े राज्य हनधमीच म्हणा!! 
 
‘स्वराज्य’ अले पण बकेारी, गहरबी हटली नाही. ‘स धारणा’ झाल्या पण झोपडपट्ट्ट्या, प्रदूर्षण, चोऱ्या, 
खून, जाळपोळ, धक्काब क्की, खेचाखेची, स्पधा, दे्वर्ष, मत्सर वाढलेच की ! मग स्वराज्य कोणाचे ? कशाला? 
 
स धारणा झपाट्याने (?) झाल्या. रस्ते, मोटारी, हवमाने, टी. व्ही., रॅन्न्झस्टर, टेरेहलन, हॉटेले, पेये, सवव 
सवव वाढली. द काने, वीज-बत्ती वाढले. लोक म्हणतात भ्रष्टाचार नसता, लोकानंी काम जर िमतेने केले 
ऄसते तर स धारणा हतपटीने तरी जास्त झाली ऄसती!! खरे अहे. स धारणा करण्याचा पैसा खचव तर होतो, 
कधी कधी द प्पटही होतो. पण हखशात जातो, कामावर खचवच होत नाही!! मग गहरबी, बकेारी, झोपटपट्टी 
कमी कशी होणार? 
 
हशवाय अम्हाला स धारणा हवी. अध हनकता हवी. नवीन नवीन यंते्र, तंते्र हवीत. हवमाने, स्कूटर, मोटार, 
मोटारसायकली, अगगाड्या, सवव हवते. ऄगदी जपान, ऄमेहरका, य रोपसारखे सवव सवव ईपभोग हवते 
(रहशया-चायनासारखे नाही हं!) मात्र मनोवृत्ती अम्ही ऄगदी सरंजामशाही ठेवणार. ती बदलणार नाही. हे 
कसं जमणार? 
 



 अनुक्रमणिका 

सरंजामशाही मनोवृत्ती म्हणजे राजाने, राणीने, ग रूने, बापाने, अइने, सरकारने सवव स्वतः अमच्याकरता 
सवव कराव.े अम्ही फक्त खावे!!! नवीन यंत्र-तंत्र-शास्त्रय गीन िमता (कॉन्म्पटन्स), हशस्त (हडहसप्लीन), 
संयम (कंरोल) अम्हाला नको. ते सवव सरकारने कराव!े! म्हणजे नोकरशाही वाढलीच. 
 
जी जबाबदारी व्यहक्तव्यक्तींची ती त्याने टाळून सगळा भार सरकारवर टाकला. म्हणजे नोकरशाही व 
‘नेते’शाही वाढून भ्रष्टाचार, गोंधळ, प्रचंड प्रदूर्षण (सवव प्रकारचे) वाढते. हा ऄन भव फक्त चहद स्थानचाच 
नाही. जगात सववत्र हजथे हजथे िमता, हशस्त, कामाची सवय कमी, व सवव सरकारने कराव ेही वृत्ती जास्त 
हतथे हतथे भ्रष्टाचार, ऄनागोंदी, ऄन्स्थरता, भय-भीती, लाचारी भरपूरच अहे. 
 
ऄसा प्रकार जर अज अपल्या देशात अहे (व आतरत्र ऄनेक हठकाणी) तर हे सवव सावरायचे कोणी? कसे? 
केव्हा? 
 
अता ऄगदी नव्या दमाचा, ईमदा, देखणा, ऄत्याध हनक वृत्तीचा, धाडसी, शातं स्वभावाचा नेता देशाला 
हमळाला अहे म्हणे. अता मग सवव ऄगदी यहिणीच्या काडंीप्रमाणे अम्ही व्यहक्त-व्यक्तींनी काहीही न करता, 
स्वस्थ बसून एकदम कायापालट होणार का? वाढती ऄपेिा, अशा, मानवाला कायवप्रवण बनहवतात. पण 
भलत्याच, भरमसाट ऄपेिा? काम नाही व न सताच स्वप्नाळूपणा, अता याप ढे (१९८५-२०००) चालणार 
का? हवचार नको का करायला? 
 
चहद स्थानसारख्या देशाप ढे समस्या तर भरपूरच अहेत. अधी भरमसाट लोकसंख्या. गहरबी तर पदोपदी 
डोळ्यातं भरते अहे. अक्रोश ऐकवत नाहीत. 
 
पण गहरबी हटहवण्याकहरता िमता, हजद्द व मनोवृत्ती हवी ना? ही िमता, ही हशस्त, हे नवीन य गाचें संयम 
अहेत. हे केव्हा यायचे? एकटाद कटा नेता व (ऄगदी ईत्तम ऄसली तरी) नोकरशाही हे घडवनू अण ू
शकतील का? 
 
या नवीन यंत्र-शास्त्र-तंत्र य गाचे नव ेहनयम, नव्या काम करण्याच्या पद्धती, हशस्त, सयंम, िमता, मनोवृत्ती, 
हजतक्या प्रमाणात चहद स्थानसारखा ऄफाट देश, अत्मसात करील, ऄसे जपान, जमवनी, स्वीडन, डेन्माकव , 
नॉवे यानंी थोड्या फार प्रमाणात केले अहे, हततक्याच प्रमाणात या नव्या य गाचे फायदे अपल्याला 
हमळणार. 
 
हे नव ेयंत्र-शास्त्र-तंत्र य ग म्हणजे ईत्पादनवाढ, गरजा वाढ व वाढत्या ग्राहकी (कोन्स्यूमर) मनोवृत्तीचे य ग 
अहे. 
 
खूप काम कराव.े खूप ईत्पादन कराव े(न सती लोकसंख्या नाही !!) खूप, खूप व रोज रोज वाढता ईपभोग 
घ्यावा, ऄसे हे य ग. नवीन नवीन ईपभोग, प्रवास, दृश्ये (टी. व्ही., हसनेमा, नाटक, कपडे, मोटारी, घरे, 
वगैरे) नवीन नवीन खाण्याच्या-हपण्याच्या-ओढण्याच्या-वापरण्याच्या वस्तू, नवीन नवीन प्रत्येकाचे मनाला 
जास्त जास्त गती देण्याकरता चेतना (न्स्टम्य लेटस) जसे सेक्स, खेळ, स्पधा, शस्त्रासे्त्र, संहार, लढाया 
वगैरे. 
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या सवव वाढत्या चैतन्यपूणव मनाला खूप गती देणाऱ्या नव्या य गात स्वस्थता, शातंता, समाधान, सहहष्ट्ण ता, 
संयम, सवोदय यानंा जागाच नाही - कारण धावपळ करावयाची अहे, गाडी गाठावयाची अहे, ऑहफसात, 
कारखान्यात, यंत्रावर ईशीर होता कामा नये. हशस्त मोडेल, ईत्पन्न कमी होइल, ईपभोग हमळणार नाही!! 
पळारे पळा ! द सऱ्याचा, हनसगाचा, पश पक्ष्याचंा, जमीन-पाण्याचा, सम द्र-नद्याचंा हवचार कोण करतो? हो, 
पाहायला अहे का वळे!!! नवीन यंत्रशास्त्र-तंत्र य ग न सते िमतेचेच, नाही तर ते खूप गडबडीचे, 
धकाधकीचे व ऄत्यतं कठोर अहे. काम कराव े- हमळवाव ेव ईपभोगाव.े काम नाही - ऄन्न नाही - ख शाल 
मराव!े! ईदे्दश 
 
(मोहटव्हेशन) अहे स्पधा - सत्ता - संपत्ती - ऄहंकार. 
 
ज्या य गात अपण महात्मा गाधंींचा जयजयकार करीत करीत त्यानंा हधक्कारून अवशेाने प्रवशे केला, त्या 
यंत्र-शास्त्र-तंत्र-ग्राहकी मनोवृत्तीच्या य गाची गती-चैतन्य व वाढता प्रचंड जग व्याळ प्रवाह अपण 
समजलोच नाही तर अपला तरणोपाय नाही. हे यंत्र-तंत्र-शास्त्र ग्राहकी य ग जगद व्यापी अहे. ईत्पादन-
हवभाजन-ईपभोग-सवव जागहतक पातळीवर. कच्चा माल-यंत्र-वाहतूक-खप-पैसा, सववच ईद्योग जगाशी 
संबंध हनमाण करणारे. ऄगदी लहान खेडेस द्धा अता जपान, जमवनी, रहशया, य रोप, ऄरब देश, ऄमेहरका 
यानंा बाधंले गेले अहे. ऄमेहरकेत ख ट्ट झाले की सवव जगात गोंधळ!! या य गाची िमता-सामथ्यव-ऄहंकार 
ऄमेहरकेत कें हद्रत झाले अहेत. या सत्ता-िमता सपंत्ती कें द्रीकरणाला रहशया व त्याचे हमत्र शह लाव ू
आन्च्छतात. या दोन बड्या कें हद्रत सते्तचेच स्पधा-वैमनस्याच्या खेळात त म्ही-अम्ही ‘अमच्या’ आच्छेहवरुद्ध 
खेचून नेले जात अहोत. त्याचं्या बाजारपेठा-ईत्पादन-ईपभोग-लढाया संघर्षव या सवांत अम्ही बळजबरीने 
सामील केले गेलो अहोत. तेल, यंते्र, पैसा, बाजारपेठ, हशिण या सवांकरता त्याचं्याकडेच अम्हाला जाव े
लागते. कारण अम्हाला िमता नाही-पैसा नाही-काम करण्याची धमक नाही, सवय नाही व आच्छाही नाही. 
म्हणून सववच्या सवव गोंधळ व च थडाच हनमाण करणारे अहे. 
 
ह्या ऄशा पहरन्स्थतीत एक लता एक नवजवान तेजस्वी नेता सववच्या सवव व्यवन्स्थत (मनेॅज) करू शकेल 
का? अजची अमची पस्तीस वर्षांपूवी तयार केलेली राज्य-शासन-हशिण यंत्रणा या सवव ग ंताग ंतीच्या व 
ऄत्यंत न्क्लष्ट समस्यानंा तोंड देउ शकेल का? हकतीही कतवबगार नेता हदल्लीला बसला व समजा देशभर 
हवमान-हेहलकॉप्टरने भटकला तर अहे या यंत्रणेतून जी िमता-धैयव-मनोवृत्ती या समस्या हाताळण्याकरता 
जरूर अहे ती सवव लोकाचं्या मनात चकबह ना ऄनेकाचं्या मनात अपोअप हनमाण होइल का? 
 
का हा सवव खटाटोप व्यथव ठरणार अहे? हकती झपाट्याने चहद स्थानचे यंत्रीकरण शक्य अहे? दहा वर्षांत? 
वीस वर्षांत? तोपयंत अपली लोकसंख्या-बेकारी-झोपडपट्टी हकती पटीने वाढले? या यंत्रीकरणाने हकती 
‘भोपाळ’ भोगाव े लागतील? अज १० लाख वस्तीच्या वरची शहरे चहद स्थानात चार-सहाच ऄसतील, 
अजच्या गतीने प ढील दहा वर्षांत ती ५० होणार!! मग सववत्र झोपडपट्टी-हातभट्टी-दादाहगरीची चंगळच 
चंगळ!!! 
 
हे सवव स सूहत्रत (मनेॅज) हदल्लीवाला, नवजवान नेता एकटाच करणार का? 
 
जलद यंत्रीकरण-शहरीकरणाने ज्या समस्या य रोप-ऄमेहरका-जपानमध्ये हनमाण झाल्या त्याच्या दसपट 
समस्या अजच अमच्या प ढे अहेत. धमव, जात, भार्षा, परंपरा, व्यवसाय, याचें परस्पर हवरोधी प्रवाह 
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अहेत. अजूबाजूला वैरीही ठाकले अहेत म्हणे. या नानक-ब द्ध-वदे-वदेागंाचें, धमवग रू, ग रुद्वाराचें, तीथव, 
महशदी, यात्रा, साधू, संताचं्या देशात, ऄहंकार, चहसा, प्रचंड ऄसहहष्ट्ण ता, सत्ता, लोभ तर ऄगदी सारखा 
ईफाळून बाहेर येत अहे. 
 
ऄशा समाजाचे सववच्या सवव स्तरावर एकदम यंत्री-शस्त्रीकरण होउन ईत्पादन-हवभाजन-ईपभोग याचंा 
समतोल (आहक्वहलहब्रयम) हनमाण होउन स खी, स ससं्कृत समाज हनमाण होण्यास हकती ऄवधी, हकती 
हशस्त, संयम, स बद्धता, सहहष्ट्ण ता लागणार? कोण करणार? सरकार? 
 
ईत्पादन-हवभाजन-ईपभोग हे समतोल ऄसतील तरच समाजात स्थैयव, स संस्कृतता, माण सकी हटकू 
शकते. “मला अहे, जास्त हवे”, “त ला नसले तरी चालेल”, “त झे मला हव”े हे स रू झाले म्हणजे 
ऄन्स्थरता, ऄन्याय, चहसा ऄटळ अहे. मग धमव-कमव-पूजा-तीथे-ग रू हे सवव सत्य दडहवण्याकरता- 
“ऄफूची गोळीच” ती-अम्ही अवडीने खात ऄसतो. 
 
बाकी या चहद स्थानात कोठेही, केवढासाही मनस्ताप चकवा ताण हनमाण झाला, थोडीही ऄडचण अली, 
काम जास्त पडणार ऄसे वाटले, की अपली ऄध्यात्मात एकदम ब डी!!! जग ब डले तरी “हरी मला तारी”, 
हीच वृत्ती. याम ळे मनस्तापाला, मानहसक रोगाला हतकडल्या आकडल्या देशाप्रमाणे गोळ्या, मानहसक 
डॉक्टर वगैरेंची कशाची जरुरीच नाही. ‘तीथवयात्रा स्पेशल ’ सरकारने हवनामूल्य करावीत, म्हणजे शातंीच 
शातंी!!!! ऄसो. 
 
यंत्रीकरणाबरोबर सत्ता व ईत्पादन-हवभाजन-यंत्रणा याचें कें द्रीकरण अलेच. हशवाय सत्ता 
हटकहवण्याकहरता पोहलस, सैन्य, हशिण, टी. व्ही., रेहडओ, वृत्तपते्र याचं्यावर कडक ताबा ऄसल्याहशवाय 
चालणारच नाही. 
 
मग यंत्रीकरण-कें द्रीकरण यातून लोकशाही, स ससं्कृतता, माण सकी हनमाण होइल का? यंत्रीकरण 
कें द्रीकरणातून सत्ता-हपपासा (पावर ऄजव) शमू (?) शकेल? अजूबाजूला दरारा हनमाण होउ शकेल? 
फार तर लोक भयभीत-लाचार होतील, जोपयंत या कें द्रीकरणात सामथ्यव (फोसव), िमता (कपॅहसटी) 
अहे तोपयंत. नंतर? 
 
पण ही सत्ता-स्पधा वाढतच जाणार ना? ईदाहरणे ऄनेक अहेत. यातून लढाया, प्रचंड हानी हनमाण होत 
अहे. सवव जगच धोक्यात अहे म्हणे संपूणव नाशाच्या. 
 
हाच मागव अपला अहे का? नीट, स्पष्ट हवचार करावयास हवा. पहहल्यादंा अपला मागव कोणता हे 
ठरवावयास हव.े सत्ता की स संस्कृतता? संपत्ती की माण सकी. 
 
मग हे हकती प्रमाणात अमच्यात अहे या मनोवृत्तीला, िमतेला व आतर सवव पहरन्स्थतीला ऄन सरून शक्य 
अहे हे ठरहवले पाहहजे. 
 
हे सवव घडवनू अणण्यास वळे, खचव हकती येणार? त्याकहरता सयंम, हशस्त, स बद्धता कशी हनमाण 
होणार? कोण करणार? 
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सरतेशवेटी अज सववसाधारणपणे चहद स्थानात लोकाचंी त म्ही व मी अमची मनोवृत्ती (ऑब्जेन्क्टव्ह-
मोहटव्हेशन) काय अहे? जगातील एकंदर मनोवृत्ती काय अहे? त्याचा पहरणाम काय होणार? कारण नव े
जग अज परस्परावलंबी अहे, व एकमेकाशंी पूणव हनगहडत अहे. 
 
अज सववसाधारणपणे जगामध्ये सववत्र स धारणा हवी. स धारणा म्हणजे वाढत्या गरजा, वाढते ईत्पादन व 
वाढत्या वासना. चहद स्थानात अज अध हनकता (मॉडनायझेशन) म्हणजे वीज, मोटार, कपडे, खाणे वगरेै. 
ईपभोगाचा, अजच्या मनोवृत्तीचा ओघ (फोसव) अहे वासनाचंा व ईपभोगाचा. दबलेल्या, ऄनेक वर्षे 
दाबलेल्या वासनाचंा सवव जगात स्फोट होत अहे. चहद स्थान त्यातून ऄलग नाही. अजूबाजूस घरीदारी 
पाहा, जरा नीट न्याहाळून. स्वतःच्या क ट ंबात, बायका-म लाचं्याकडे पाहा. पाहा लहान बछडे टी. व्ही. च्या 
जाहहराती पाहात ऄसताना त्याचं्याकडे न्याहाळून. सवांची मते ग ंग अहेत, वासनातृप्तीच्या स्वप्नात. अज 
त्यानंा हे नको, नका करू हे सागंणेही पापच अहे!! 
 
कारण ग्राहक नसेल तर माल खपणार कसा? माल खपला नाही तर ईद्योगधंदे चालणार कसे? ईद्योगधंदे 
चालायचे ऄसतील तर माल दरसाल जास्त जास्त खपला पाहहजे. म्हणजे वासना वाढल्याच पाहहजेत. 
कालचे मॉडेल अज चालणार नाही!! रोज नवी साडी पाहहजेच!!! हतकडे पारृात्त्य परदेशात तर नवी 
बायको, नवा प रुर्षही पाहहजे रोज!! 
 
हे चक्र बंद झाले तर, माल घेतला नाही तर, खपला नाही तर, मंदी अली तर, अलीच बेकारी. पाहा 
य रोप, ऄमेहरकेकडे अज. बकेारीच बेकारी. गोंधळच गोंधळ!! 
 
मग ऄशा प्रकारच्या य रोप, ऄमेहरकेतस द्धा बेकारी-संघर्षव-संप-लढाया-ऄनागोंदी हनमाण करणाऱ्या 
समाजव्यवस्थेने चहद स्थानसारख्या देशाचे काय होणार? अपण अपले त्या मागाने प्रश्न सोडव ूशकू का? 
हवचार नको का करायला? 
 
नव्या दमाचे, नव्या हवचाराचे प ढारी अज चहद स्थानात प ढे येत अहेत. छानच झाले!! या चैतन्यपूणव, 
गहतमान झटपट बदलणाऱ्या य गात म्हातारी, जीणव, धेंडाचंी ऄडगळच होणार!! या तरुणानंो! समाजनौका 
अता त म्हीच चालवा. पाहालच कोठे जातात ते. कसे हतथे (?) जायचे ते, हकती वळे लागणार, वगरेै. 
धडाडी चैतन्याबरोबर स ब द्धताही त म्हापाशी ऄसावी ही ऄपेिा ऄसणारच. मात्र स ब द्धतेला सहदयतेचीही 
(कम्पॅशन) जोड हवी हं, नाहीतर माणूस यंत्रमानव व्हायचा व रानटी राहायचा. रेहडओ, टी. व्ही., 
वृत्तसंस्था, जाहहरातबाजीने ऄगदी ग लाम ताबेदारच बनावयाचा. जे पाहहलं-ऐकलं-वाचलं त्याप्रमाणेच 
करणारा बनायचा. स्वतःचा ऄसा त्याला काही हवचार-व्यवहार-अचार राहायचाच नाही. मग राज्य-
यंत्राचंा-नफायंत्रणेचा ताबेदार बनावयाचा तो-म्हणजे त म्ही व मी. 
 
मात्र तरुणानंो, हे नव ेजगद्धव्यापी यतं्र-तंत्र-शास्त्र-ग्राहकी य ग आतके ग ंताग तंीचे, न्क्लष्ट अहे की ऄगदी 
ईत्तमात ईत्तम जास्तीत जास्त चकमतीचा कॉम्प्यूटर स द्धा म ख्य प्रश्नाचंी ईत्तरे देणार नाही. हे सवव 
जग व्याळ व्यवन्स्थत चालहवण्यास खरोखरीच ऄशक्य होणार ही भीती मात्र मनात येते हं. ही भीती सववत्र 
अहे. 
 



 अनुक्रमणिका 

ह्या यंत्र-तंत्र-शास्त्र-ग्राहकता याचं्यामाफव त समाजाची व्यवन्स्थती (आहक्वहलहब्रयम) जर झाली नाही तर 
काही द सरे “मॉडेल”, द सरा नम ना डोळ्यापं ढे, प्रयोगशाळेत म्हणून का होइना ऄसू द्या. खून-मारामाऱ्या-
चोऱ्या-भ्रष्टाचार-बेकारी दूर झाली नाही तर द सरा मागव (अल्टरनेहटव्ह) डोळ्यापं ढे ऄसूच द्या हं! 
 
एका व्यक्तीला माणूस म्हणनू स संस्कृततेने संघर्षव, स्पधा, ऄहनहरृतता याहशवाय, हनसगव व आतर मानवाशंी 
सौजन्याने, पे्रमाने, अनंदाने राहता येइल ऄसा समज हनमाण होइल का हा हवचार मनात डोकाव ूद्या. 
 
ह्याकरता यंत्र-शास्त्र त्याज्य नाही हं. पण मानवाला यंत्रमानव बनहवण्याचीही जरुरी नाही. व्यक्ती माणसू 
म्हणून जगली पाहहजे. यतं्राला माण सकी द्या. 
 
अज यतं्र-शास्त्र हे नफा व सत्ता (प्रॉहफट ॲन्ड पॉवर) याकरताच वापरले जातात. स संस्कृतता-मानवाची 
ईन्नती, मतै्री-पे्रम-सहहष्ट्ण ता करता क्वहचतच वापरली जातात. म्हणून संघर्षव, लढाया, सत्तास्पधा, यंत्र-
तंत्र-शास्त्र याचंा ईपयोग सवोदयाकरता, स संस्कृततेकरता करा. 
 
पण हे सवव फक्त यंत्रणा (अगवनायझेशन) बदलून शक्य नाही. आमारत बाधंायची तर नकाशा (प्लॅन) हवा. 
पण हवटा, दगड, लोखंड, लाकूड, हसमेंटही ईत्तम हवते. कारागीरही हनष्ट्णात हवते. सरतेशवेटी “माणूस” 
म ख्य अहे. माणूसच गाढव ऄसला तर यंत्राचे शक्तीने तो ऄनथव हनमाण करणारच. 
 
खरोखरी अमचा मागव ३७ वर्षांपूवीच च कला; अम्ही सरकार, म्हणजे काही एक स्वतंत्र, ब हद्धशाली, 
शहक्तशाली, हक्रयाशील स ससं्कृत ऄशी यंत्रणा माणसापासून त मच्या माझ्यापासून ऄलग अहे, वगेळी अहे 
ऄसे समजून या “यंत्रणे”कडून ऄनाठायी ऄपेिा केल्या. सरकार चकवा कोणतीही ‘यंत्रणा’ माणसा-
माणसाचंीच बनती ना ? म्हणजे त म्ही व मी ऄसे ऄनेक जण सरकारात म्हणजे राजकारणात, शतेीत, 
शासनात, हशिणात चकवा सैन्यात, बँकातं, व्यापारात, धंद्यात हशरतो व एका संहवधानाला (कॉन्न्स्टटू्यशन) 
ऄन सरून काम करू लागतो तेच होते सरकार!! 
 
मग ऄशा व्यहक्त-व्यक्तीला जर चार हभत्र्या, हनन्ष्ट्क्रय, ऄञानी, भ्रष्ट, द ष्ट, हवऱ्या (हव ेरे ! हव ेरे करणाऱ्या 
!!) ऄसल्या ऄकायविम, ऄसल्या हलगजी, कामाची न सती चालढकल करणाऱ्या ऄसल्या तर काय 
होणार? ऄशा व्यक्ती, या सरकारातून, बाहेर काय येणार? भ्रष्टाचार, ऄनागोंदी गोंधळच ना? 
 
कोणत्याही समाजातील व्यक्ती जर कायविम नसतील, कल्याण, सौंदयव, मतै्री हनमाण करण्यात ऄसमथव 
ऄसतील तर सरकारकडून केलेल्या ऄपेिा फोलच ठरणार ना ? गेल्या ३५ वर्षांचा ऄन भव काय अहे? 
 
सत्ता-संपत्ती-ईपभोग-लोल प व्यक्ती, मत्सरी, क्रोधी, ऄहंकारी, कू्रर व्यक्ती, ऄसमथव, ऄञानी व्यक्ती कें हद्रत 
शासनाचा ताबा घेउन सरकार चालव ूलागल्या म्हणजे त्याचं्याकडून समाज-कल्याणाची, स संस्कृततेची 
ऄपेिा करणे म्हणजे मूखवपणाचेच नाही का? 
 
समाजाची यंत्रणा (मनेॅजमेंट) मानवच करणार, यंत्र नाही. मग मानव स ससं्कृत, स ब द्ध, कायविम, सहदय 
नसेल तर समाज स ससं्कृत-स खी-न्स्थर होइला का? म्हणजे ऄखेर प्रश्न येतो तो “त म्ही व मी” ह्याचंाच. 
त म्ही व मी स ससं्कृत-श द्ध-धीर-स ब द्ध-सहदय हजतक्या प्रमाणात ऄसू हततक्याच प्रमाणात समाज ‘राष्ट्र’ 
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न्स्थर स संस्कृत ऄसणार. हदल्लीतील तो नवा नेता हकतीही ईत्तम ऄसला तरी कायव त म्हा-अम्हालाच करणे 
भाग अहे ना? कतवव्यकमव एक यञ म्हणून समाजाची स संस्कृतता वाढहवण्याकरता, मतै्री-पे्रम-अनंद, 
सवोदयाकरताच अचहरले पाहहजे. 
 
हे सवव कें द्रीकरणाने, ईत्पादन व सत्ता कें द्रीकरणाने होणार नाही. जेवढी यंत्रणा मोठी हततकी ती 
माणसापासून दूरच जाते. सत्ता, नोकरशाही, ऄमान र्षता (आन ह्य महॅनटी) वाढणारच. सववत्र अज हाच 
ऄन भव अहे. 
 
म्हणून छोटे छोटे समाज हनमाण करून यंत्रशास्त्राचंा योग्य ईपयोग करून प्रत्येक ऄशा छोटे (२०,००० ते 
४०,०००) समाजात स बत्ता-समता-समाधान हनमाण करता येइल का? छोट्या समाजात (कम्यूहनटी) 
माणूस माणसाला ओळखू शकतो, हनसगाशी हहतग ज करू शकतो, धावपळ, स्पधा, ऄहनहरृतता, जगातील 
अर्मथक-राजकीय-सत्ता-सघंर्षाचे हवटाळ त्याला टाळता येतात. मोठ्या कें द्रीकृत समाजाला हे शक्य नाही. 
चायनात माओनंी ऄसा प्रयोग “कोम्यून” माफव तच स रू केला होता. सवांचे लि त्याचं्याकडे लागले होते. 
पण कोठे काय च कले व सवव यंत्रणा-भावना-कायव सत्ता-स्पधेत ग तंले गेले. या ईत्तम प्रयोगाचे ऄन भव 
अजही अपल्याला महत्त्वाचे अहेत. 
 
पण चहद स्थानात अज (१९८५ एहप्रल) मध्ये हे शक्य अहे का? अहे या यंत्रणेपासून ज्याचंा ईजवा-डावा 
फायदाच होतो ते काही ऄशा नव्या प्रयोगाला ज्यात त्याचंा ऄंतच अहे त्याला सामोरे जाणार नाहीत? 
कसून त्याला हवरोध करणार. 
 
मात्र जशी अजच्या अर्मथक-राजकीय-शासकीय (आकाँनॉहमक-पोहलहटकल-ॲडहमहनस्रेहटव्ह) यतं्रणेतून 
समस्या स टू शकत नाहीत, भरमसाठ वाढतच जात अहे व त्यातून ऄनथव हनमाण होउन राहहला ऄसे 
प्रत्ययाला येइल त्या वळेीच म्हणजे अणखी दहावीस वर्षांनतर, लोक म्हणजे त म्ही व मी द सरा मागव शोधू 
लाग-ूमग ईशीर होणार हं. दहावीस वर्षांत ऄनथव ओढवणार. मात्र अजची ही जग व्याळ ग ंताग तंीची, 
ऄहनहरृतता हनमाण करणारी, ऄसमतोल (हडसआहक्वहलहब्रयम) राखणारी, गहरबी-बेकारी नष्ट न करू 
शकणारी सत्ता-संपत्ती-ग्राहकी वृत्तीवरच कें हद्रत झालेली व्यवस्था कोलमडणार हे हनहरृत हं. ऄशा वळेी 
‘एक म लखावगेळा राजा’ अठवावा लागेल. ऄशा वळेी अशा-ऄपेिा-ईपभोगावर शातंी-स ख-समतोल 
राखण्याकरता संयम-हशस्त हवी, कतवव्यकमव िमतेने करण्याची व यञ म्हणून माणसू-हनसगव-पश पिी या 
सवांचे ऄभ्य दयाकरता, सवोदया-करता करण्याची हजद्द हवी हेही ध्यानात येइल. अजच्या या ऄनागोंदी, 
धकाधकीच्या काळातही काही नम ने म्हणून त म्ही-व-मी ऄसे स्वावलंबी-स्वतंत्र समाज (२०,०००-
४०,०००) हनमाण करण्याची खटपट करू शकतो. 
 
ऄशी खटपट करण्यास खूपच वाव अहे व प्रहतसाद ही अहे. हवशरे्षतः तरुण-तरुणींचा सवव जगात अहे. 
 
हे सत्ता-संपत्ती-स्पधा-चहसाचारी अपल्या मागाने जाउ देत. त्यानंा रोखून कोण धरणार? मात्र एक द सरा 
स्वतंत्र लोकमागव अहे हेही ध्यानात राहू द्या. महात्माजींनी तो दाखहवला-भवानराजाने थोड्याफार प्रमाणात 
त्या मागाने वाटचालही केली, अज ऄनेक ऄशा या माण सकीच्या मागाने जाण्याच्या धडपडीत अहेत, 
ऄगदी अजच्या अपल्या या यंत्र-तंत्र-ग्राहकी य गातही अहेत. सवव जगात अहेत. हजतक्या जास्त व्यक्ती 
या नव्या (प राण्या!!) मागाने जातील, हततक्या प्रमाणात अजच्या यंत्रणेची शक्ती कमी होइल. 
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या सवव खटाटोपात यंत्र-तंत्र-शास्त्राचं्याहवरुद्ध बैठक नाही. फक्त मानव ‘यंत्रमानव’, रानटी, रािसी 
बनण्याच्या हवरुद्ध ती जरूर अहे. 
 
यंत्राचे, मानवीकरण व शास्त्र “सत्य-कल्याण-स संस्कृतता” (सत्य-ंहशव-ंस ंदरम्) करताच वापरण्याचा 
संयम-हशस्त-स ब द्धता-सहदयता तरुणानंो! त म्हाला सहजच जमेल. प्रयत्न मात्र पाहहजे. ऄहो, यंत्र-
शास्त्राचे चैतन्य धडाडी (एनजी-ॲडव्हेंचर) थरारून सोडणारे त म्हाला वाटणारच. नव ेशोध, नव ेपराक्रम, 
नव्या धडाड्या हे सवव ‘राजस’ तेजाचे अकर्षवण सवांनाच अज अहे. त म्हा तरुणानंा तर जास्तच अहे. 
 
यंत्र-शास्त्रामाफव तच स खी जीवनही शक्य अहे. द र्ममळ ईपभोग सवांना अज ‘शक्य’ अहेत. पाणी, ऄन्न, 
घरदार, सवव सवव सवांना ऄगदी ‘समद्यानंा’ ईपलब्ध अहे. एक ईत्तम यतं्र व एक हनष्ट्णात कारागीर एक 
हजार लोकानंा प रेल आतकी वस्तू-स खसोयी (ग  स ॲण्ड सन्व्हवसेस) हनमाण करू शकतो अज. हकती 
प्रचंड स धारणा अहे!! जीवनाकरता यतं्रामाफव त सवव कंटाळवाणे, हकचकट काम करून अज घेता येते. 
याचे त म्हाला मोठेच अकर्षवण ऄसणार. साहहजकच अहे. योग्यही अहे. वस्तू व व्यक्तीपासून ईपभोग-स ख 
हमळते. म्हणूनच सवव धावपळ, खेचाखेची, रगडारगडी. 
 
पण वस्तू व व्यक्तीपासून हमळणारे स ख-ईपभोग अज अहेत ईद्या नाहीत ऄसे ऄसतात ना? त्याच त्या 
व्यक्तीचा व वस्तंूचा कंटाळा येणारच. पाहा ऄमेहरका-जपान-य रोपकडे !! 
 
ऄहो, वस्तू व व्यक्तीव्यहतहरक्त जो अतून ईफाळून येतो तोच खरा अनंद बरे का!! हा अनंद सहज व्यक्त 
होण्यास लागला की स संस्कृतता-सहदयता-स ब द्धता अलीच. 
 
ऄहो, ईपभोग नको ऄसे नाही. पण तेन त्यके्तन भ जंीथा !! ‘ईपभोग’ घ्या पण सतत सववकाळ त्यातच मन 
जखडून घेउ नका. ऄसे स्वतःला बाधूंन घेतल्याने ना स ख ना अनंद हमळणार. एखादा अनंद ईफाळू 
लागला की हरएक कामाचे तेज काही हनराळेच होणार!! ईत्तमता-सौजन्य-स संस्कृतता मग ऄगदी 
सहजच बरं का! मग काम-पैशाकरता, ख ची-ऄहंकाराकरता, सत्ता-न्याकरता नाही होत. कामातून 
अनंद हनमाण झाला म्हणजे मग समाजात सहज रीतीने स ख-शातंी-समाधान-स बत्ता-स संस्कृतता हनमाण 
होणार. 
 
पटते का हे ? ऄहो, जगात अज या हवचाराने भारलेले ऄनेक हवद्वान, द्रष्टे (सेजेस) अहेत हं. शूमाकर 
म्हणून एका ऄथवशास्त्रञाने “स्मॉल आज ब्यूहटफ ल” म्हणनू प स्तक हलहहले. म्हणजे “लहान” (समाज) हाच 
स ंदर (ऄसू शकतो). जगातील बावीस भार्षातूंन भार्षातंरे झाली अहेत या प स्तकाची. 
 
जमवनीमध्ये तर एक नवजवानाची नवीन पाटीच हनमाण केली अहे. त्याचे नाव “ग्रीन पाटी” (हहरवी पाटी). 
ऄण य द्ध, मानवाचे यंत्रीकरण, समाजाचे शहरीकरण, सते्तचे व संपत्तीचे कें द्रीकरण, याहवरुद्ध ही पाटी काम 
करते. गेल्याच महहन्यात या पाटीला जमवनीमध्ये दहा टके्क मते हमळाली. लोक थक्कच झाले!! 
 
चहद स्थानातही ही दृष्टी सतं हवनोबानंी, जयप्रकाशजींनी, महात्माजींनंतर लोकाचें प ढे ठेवली. संत 
हवनोबानंी तर १४ वर्ष ेसवव चहद स्थानात यासंबधंी भावना जागृती केली. धन्य त्याचंी!! 
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अमची मात्र नाही हं ! अम्ही झोपीच अहोत. अता त म्ही, तरुणानंो, ‘ईते्तहष्ठत जाग्रत’ !! 
 
एका अतंरराष्ट्रीय हवद र्षीने, आंहदरा रोदरम ंड यानंी, (मूळ बाइ कारवारी!!) ऄमेहरकन हवरॄहवद्यालयाकरता 
एक ईत्तम पण छोटेखानी प स्तक ‘औधंवर’ हलहून प्रहसद्धही केले अहे. म्हणजे जगात या दृष्टीने हवचार-
अचारधारा स रू अहे. त म्ही रॅी संत बाबा अमटेचे नाव तर जाणूनच अहात. केवढा हा एक प्रचंड ऊर्षी 
अपल्यात अज काम करून राहहला अहे! अहे का जाणीव? त्याची स्फूती घ्या ना. 
 
स ंदरलाल बह ग णा व हचपको, संघटनेचे नाव ऐकले अहे का? जाउन बघा हहमालयात व अता 
कनाटकात. 
 
सत्ता-संपत्ती कें द्रीकरणापासून व यंत्र-शास्त्र-तंत्राचा ईपयोग स्वाथव, ऄहंकारासाठी केल्याने मानवाचा 
सववनाश होत अहे व हनसगालाही मोठा धोका हनमाण झाला अहे. हे जाणून अज सवव जगभर स ञ-तज्ञ-
सववञ (होहलन्स्टक न्व्हजन) तरुण, धडाडीचे नव्या चैतन्याने भारलेले सवव नवा मागव शोधू लागले अहेत. 
या शोधातून, कल्याण, अनंद हनमाण होणारच. या सवव कल्याणाला झेंडा, सैन्य, तोफा, नफा, सत्ता, 
ऄहंकार, कू्ररता, प्रदूर्षण, हनराशा, द ःख, ऄन्स्थरता, ऄहनहरृतता याचंी म ळीच जरुरी नाही हं. 
 
या मागाने अपल्याला अज जाउन एक नवी मानवी स ससं्कृती हनमाण करावयाची अहे. हकती गंमत अहे 
नाही ? 
 
याचे स्वप्न एका म लखावगेळ्या राजाला १९३०-४८ मध्ये पडले होते!! 
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