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अनुकर्मिणका 

िनवेदन 
 

ी. नाना कंुटे हे वातंत्र्यसैिनक, पालर्मटरी सेकेर्टरी, िवधानसभेचे सभापती, काँगेर्सचे िन ावतं 
कायर्कत, संयुक्त महारा टर्ाचे पुर कत, भारतीय कर्ािंतदलाचे कायर्वाह अशा िविवध भिूमकातं कायर् करणारे 
एक थोर देशसेवक हणून गेले अधर्शतक महारा टर्ात ख्यातनाम आहेत. त्याचं्या राजकीय जीवनातील या 
आठवणी उ बोधक होतील असा िव ास वाटतो. सदर पु तक िस  करण्यास मंडळास फार आनंद होत 
आहे. 

 
‘यशोधन’, िदनशा 

वाच्छा रोड, 
सुरदर् बारिंलगे 

मंुबई ४०००२०. अध्यक्ष 
२ ऑक्टोबर,  महारा टर् राज्य 
गाधंीजयंती, १९८२.  सािहत्य सं कृती मंडळ, 

मंुबई. 



अनुकर्मिणका 

ी. द. का. ऊफर्  नाना कंुटे 
 

जन्म : २७ ऑक्टोबर, १९०८ अिलबाग, िज.रायगड (कुलाबा). 
 
िशक्षण : मॅिटर्कपयत अिलबाग येथे. बी.ए. िव सन कॉलेज, मंुबई येथे व सरकारी िविध महािव ालय, 

मंुबई येथे एल्.एल्.बी. 
 
वातंत्र्यल ात भाग : १९३० चा िमठाचा सत्यागर्ह. नंतर १९३२, १९४०, १९४२ या चार आंदोलनात 

सहभाग; अनेक वष कारावास. 
 
िवधानसभेत : १९३७ साली थम मंुबई िवधानसभेवर िनवड; नंतर १९४६ साली मुख्य मंत्र्याचें 

पालर्मटरी सेकेर्टरी; १९५२ मंुबई िवधानसभेचे सभापित. 
 
लोकसभेत : १९६७–७०, वतंतर् हणून लोकसभा सद य. 
 
काँगेर्स कायर् : महारा टर् देश काँगेर्स किमटीच्या कायर्कारी मंडळाचे व अ.भा. काँगेर्स किमटीचे अनेक 

वष सभासद. 
 
संयुक्त महारा टर् आंदोलन : या आंदोलनात सिकर्य सहभाग. संयुक्त महारा टर् पिरषदेच्या सरह  

किमटीचे चेअरमन. 
 
शकै्षिणक कायर् : १९६१ ते १९७५ अिलबाग येथील जनता िशक्षण मंडळाचे सं थापक अध्यक्ष. 
 
वृ पतर्िवषयक : १९३५–७७, अिलबाग येथील ‘रा टर्तेज’ िज हापतर्ाचा एक सं थापक–डायरेक्टर. 

१९४६ पासून सदर कंपनीचे चेअरमन. 
 
संघटनात्मक : १९६७, भारतीय कर्ािंतदलाचे सं थापक-कायर्वाह. 
 
शासकीय : १९६८–६९ भारत सरकारने नेमले या Administrative Reforms Commission किरता 

शासनामाफर् त चालिवण्यात येणाऱ्या िनरिनरा या िव ान मंडळाचे कारभारिवषयक सुधारणा सुचिवणारा 
अहवाल सादर. 

 
अन्य काय : १९६२–६४, मंुबई राज्य हौिंसग बोडार्चे चेअरमन. त्याच काळात खादी किमशनच्या 

अ यासगटाचे सभासद. १९६६–६८ चेअरमन. बेनेट कोलमन कंपनी (टाइ स ऑफ इंिडया गर्ुप). १९५७–७२ 
एिशयािटक सोसायटी, मंुबई, थम सेकेर्टरी, मग उपाध्यक्ष. 



अनुकर्मिणका 

लेखकाचे िनवेदन 
 

ही वाटचाल आहे माझ्या सावर्जिनक जीवनाचा मी वतः काढलेला आलेख. 
 
दयार्सारंग आंगेर् घराण्याची राजधानी, कुलाबा (रायगड) िज ाचे मुख िठकाण अशा मो ा 

िबरुदानंी आमचे अिलबाग बा  जगाला पिरिचत असले तरी त्यक्षात आजही त्याची लोकसंख्या दहा 
हजारापंलीकडे फारशी गेलेली नाही. अशा गावात माझे मॅिटर्कपयतचे आयु य गेले. रत्नािगरी िज ातून 
सुमारे तीनश ेवषार्ंपूवीर् अिलबागजवळच्या नागाव या अ ागरातील एका मुख गावी आ यापासून फक्त शतेी-
बागायती करणाऱ्या, पोटापुरते िमळिवणाऱ्या शतेकरी कुटंुबातील न याने वकील झाले याचा मी मुलगा. एकतर् 
कुटंुब, मुख यवसाय शतेी-बागायत. अ ागरातील शतेकरी कोणत्याही जातीचा असो, आप या शतेात, 
वाडीत वतः राबणारा आिण त्यात धन्यता मानणारा. 

 
आपले ौढ जीवन सावर्जिनक कामात घालवावे असे मला लहानपणापासून वाटत आलेले आहे. 

िशवाजीच्या माव यां माणे वराज्याकिरता झटण्याचे आकषर्ण. इितहासात िशवाजीने आिण माझ्या बालपणी 
वातंत्र्यवीर सावरकरानंी घालून िदलेला धडा िगरवावा अशी व ने मी पाहात असे. भ ू रामापेक्षा हनुमान 
िंकवा िशवाजीपेक्षा तानाजीच मला जा त आवडे. नाथमाधवाचंा ‘साव या ताडेंल’ पु तकरूपाने आिण 
िशवरामपतं पराजं याचंी ‘गोिंवदाची गो ’ िचतर्मयजग  या मािसकात वाचलेली.  

 
असहकािरतेच्या युगात मी शाळकरी होतो. त्या वळेी गावात झाले या त्येक सभेस ोता हणून हजर 

रािहलो असलो तरी त्या वळेीच न हे तर त्यानंतरही कॉलेजमधील चागंली तीन-चार वष सश  कर्ान्तीचे 
आकषर्ण रािहले. काही कृतीही झाली; पण सरकारी तार खात्याच्या एका इन् पेक्टरने मला महात्मा गाधंींचा 
‘यंग इंिडया’ वाचण्याचा स ा िदला. सदर गहृ थ संपूणर् खादीधारी होते. त्याचें नाव क िडण्य. पुण्यात 
त्याचं्याकडे आलो असता १९२७ च्या गणपतीत त्यानंी हा मागर् दाखिवला. त्यामुळे मी पु तके वाचू लागलो तरी 
साऱ्या िव ािर्थ-जीवनात मी वतर्मानपतेर् फारशी वाचलेली नाहीत. त्यामुळे ‘यंग इंिडया’ िचतच पािहला. 
अवंितकाबाई गोखले याचें गाधंीचिरतर् मी आवडीने वाचले. वाचावयास िशक यापासून हाती पडेल ते पु तक 
वाचण्याचा मला छंद जडलेला. 

 
गाधंीजींनी वराज्याकिरता िमठाचा सत्यागर्ह हा अिभनव भासणारा संक प सोडला, आिण मी त्यात 

सामील होण्याचे ठरिवले. गाधंीजींचा आगर्ह, त्याचंा कायर्कर्म ‘सत्य व अिंहसा’ याच मागार्ने चालवावा असा 
अस याने त्याचा वीकार करून मी त्यावर िवचार करू लागलो आिण तीसपासूनच्या सत्यागर्ह पवार्त तो मागर् 
कसोशीने पाळला. त्याच काळात योगायोगाने गाधंीजींच्या दाडंी यातेर्तील एकोणन वदपैकी दोन सत्यागर्ही 
आमच्या तालुक्यातील नाना काणे व िंचतामणशा ी, तसेच असहकार युगापासून गाधंीवादी असले या 
िवनायकराव उपाध्ये याचंा सहवास लाभला. असहकािरतेच्या हाकेस ितसाद देणारे आिण हणून िशक्षण अपुरे 
राहून आयु यभर उदरभरणाकिरता कारकुनी करणारे तरी दािरद्र्यातही बाणा साभंाळणारे हिरभाऊ ओक याचें 
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जीवन आमच्या अिलबागेत घडलेले मी पािहले होते. या सवार्ंचा मजवर पिरणाम झाला होता, व तो वसा मी 
घेतला. 

 
आत्मचिरतर् िलिहण्याची क पना माझी न हे. याचे योजक माझे कॉलेजपासूनचे नेही एक स दय कवी 

व लेखक तसेच उ म डॉक्टर हणून िस ी पावलेले सान्ताकर्ूझचे कै.डॉ.वसंत अवसरे. ‘संयुक्त महारा टर्’ 
चळवळीत आ ही पुन्हा जा त जवळ आलो. सदर आंदोलनाशी संबंिधत हणून राज्यकत्यार्ंचा नावडता 
अस याने िवधानसभेच्या सभापितपदापासून च्युत होऊन आिण नंतर १९५७ ची िनवडणूक काँगेर्सतफ 
लढिव याने पराभतू होऊन एक सामान्य नागिरक झाला होतो. अशा वळेी डॉ.वसंतने मला हटकले. 
 

१९३० ते १९५७ पयत काँगेर्स कायर्कतार्. त्यातूनच आमदार आिण नंतर सभापती झालो तरी माझे 
कायर्के्षतर् होते कोकणातील एक मागासलेला शतेी धान असा माझा कुलाबा िज हा. मंुबई शहर संयुक्त 
महारा टर्ात असावे असा आगर्ह धरला अस याने १९५७ पासून मंुबई शहरात राहण्याचे ठरिवले. 

 
नवीन कायर्के्षतर् शोधू लागलो. त्यामुळे मजजवळ फुरसदही होती. अशा वळेी डॉ.वसंत अवसरे यानंी 

माझ्या सावर्जिनक जीवनाचा आलेख मी काढावा असा ताव माझ्यापुढे आगर्हपूवर्क माडंला. मला लेखणी 
चालिवण्याचे अंग नस याने माझ्याकडे एक लेिखका पाठिवण्यास सुरुवात केली. ती लेिखका िनयिमतपणे 
येणार होती. त्यामुळे मला पळवाट रािहलीच नाही. 

 
माझे कथन ५ मे १९३० रोजी अिलबाग सत्यागर्ह छावणीत दाखल झालो तेथून सुरू होऊन 

महाि भािषकाच्या िनिर्मतीपयत येऊन थाबंले. त्या ह तिलिखताच्या मी टंकिलिखत ती करून घेत या; पण 
गाडी तेथेच अडली. 

 
१९६७ मध्ये मी काँगेर्सिवरोधात ‘ वतंतर्’ हणून कुलाबा िज ातफ लोकसभेवर िनवडून गेलो. त्या 

कालखंडात ‘बादशहाखान सरह  गाधंी सालिगराह सिमती’च्या िनिम ाने ‘लोकशिक्त’चे एक काळचे 
संपादक हिरभाऊ जोशी याचंा िनकटचा संपकर्  आला. कारणाकारणाने आ हासं एकतर् राहण्याचे योग आले. 
ग पाचं्या ओघात मी काही िलखाण केले अस याचे हिरभाऊंना समजले. िचरनेर जंगल सत्यागर्ह 
खट यापासून त्याचंा कुला याशी जवळचा संबधं आलेला अस याने त्याचें कुतूहल जागतृ झाले त्यातून माझी 
टंकिलिखत त त्याचं्या हाती सुपूदर् केली. त्यानंी ते बारकाईने वाचले कायर्कतार् काय करतो या दृ ीने ते 
पु तकरूपाने िस  हावचे असा शरेा मारला व त्या शऱे्याचा पाठपुरावाही चालू ठेवला. त्याचं्या हयातीत त्या 
दृ ीने फारशी गती झाली नाही. तसेच माझे नेही, तरुण चाहते अधूनमधून जोरदार आगर्ह करीत रािहले; 
पण आपले िलखाण िस  झालेच पािहजे अशी ऊमीर् मला नस याने माझ्याकडून फारशी हालचाल झाली 
नाही. 

 
माझे धाकटे बधूं खोपोली येथील वकील, छोटे कारखानदार, एका छापखान्याचे मालक व चालक 

वसंतराव कंुटे यानंी सदर टंकिलिखत माझ्याकडून उचलले व ते त्याचं्या वतःच्या सा तािहकात िस  
करण्याचा आपला मनोदय जाहीर केला. कर्मशः िस ी आिण तीसु ा िज हापतर्ात हे मला मान्य नस याने मी 
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ती त परत घेतली. सदरची चचार् करताना ‘आमच्या कुटंुबात तू कसा िनपजलास’अशी पृच्छा त्यानंी केली. मी 
उ रलो, ‘ही काही भागेंत तुळस न हती.’ त्या िनिम ाने त्यानंा विडलाचंी यथातथ्य ओळख करून ावी 
लागली. 

 
त्येक यक्तीत तीत होणारा गुणसमु य (बरा आिण वाईट) ही एक ई री देणगी आहे िंकवा 

िव ानाच्या दृ ीने बोलावयाचे तर आनुविंशकतेतून आलेली आहे अशी माझी दृढ धारणा अस याने आनुवंिशक 
गुणसमु य आिण त्यावर घरात तसेच बाहेर झाले या सं कारािंवषयीची भावना यक्त करणे हे यातून घडणार 
अस याने ते सागंणे इ  व आव यक अस याचे मला पटले व जन्मापासून १९३० पयतची जडणघडण 
‘वाटचाली ’त िव  हावी या िनणर्यावर मी आलो. 
 

त्यक्षात हे िलखाण तत्काळ झाले नाही. ते घडले १९८१ साली. हणजे हे सारे िलखाण थम १९६० 
च्या सुमारास मंुबईच्या िबऱ्हाडी व नंतर १९८१ मध्ये पुण्यातील घरात असे दोन ह त्यातं झाले आहे. 

 
महारा टर् सािहत्य व सं कृती मंडळाचे मुख डॉ.सुरदर् बारिंलगे यानंी मंडळातफ ते िस  करण्याचे 

मान्य केले आिण मी मग मुदर्ण त न याने तयार केली. 
 
पु तकाची छपाई सुरू झाली पण िलखाण छापखान्याकडे धाडण्याआधी सदर मंडळाचे डॉ.कुबेर यानंी 

त्यावर आव यक ते सं कार केले व मुदर्ण-दोष शोधण्याची िक ीही मला िदली. 
 
पु तकाचे मुखपृ  कसे असाव ेअशी िवचारणा झाली पण मी अनिभ  हणून माझे बधूं वसंतराव पुण्यास 

आले असता त्याचं्याशी बोलणे काढले. माझी कमर्भमूी ामुख्याने कुलाबा िज हा हीच अस याने अिलबागच्या 
कुलाबा िक याच्या पा र्भमूीवर माझा फोटो असलेले ते असावे अशी सयुिक्तक व उपयुक्त सूचना त्यानंी 
लगेच केली. 

 
डॉ.बारिंलगे आिण त्याचें सािहत्य व सं कृती मंडळ, डॉ.कुबेर तसेच वसंतराव कंुटे आिण माझे िलखाण 

उजेडात आलेच पािहजे असा लकडा माझ्या पाठीमागे लावणारे डॉ.वसंत अवसरे, हिरभाऊ जोशी, तसेच माझे 
िनरिनराळे नेही व िहतिंचतक याचंा मी अत्यंत ऋणी आहे. त्याचं्यामुळेच हे िस  होत आहे याची मला 
जाणीव आहे. 

 
वाचकाचं्या लक्षात येईल की, एक कायर्कतार् या नात्याने माझ्या हातून जे त्यक्षात घडले त्याचे 

यथातथ्य िनवेदन या ‘वाटचाली ’त करण्याचा मी यत्न केला आहे. अधूनमधून कृतीमागील माझी भिूमका मी 
माडंली असली तरी ामुख्याने काय केले याचे हे िनवेदन आहे. 

 
‘इित ह आस’ ‘असे घडले’ याचे िनवेदन करताना माझा ज्याचं्याशी संबंध आला त्या यक्तींिवषयीचे 

माझे अनुभव, व िवचार यात आले असले तरी त्या सवार्ंिवषयी माझ्या मनात आजही िनतातं आदर आहे. 
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मुखपृ  तयार करणारे कलाकार अनंत सालकर आिण भडंारी मुदर्णालयाचे सा.रा.भडंारी व कमर्चारी 
याचें ऋण कोण अमान्य करील? 

 
९५, िमतर्मंडळ, पुणे ४११ ००९  नाना कंुटे
९ स बर, १९८२   
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पूवर्पीिठका 
 

पि म िकनाऱ्यावर रत्नािगरी िज ात जयगडच्या दिक्षणेस सुमारे पाच-सहा मैलावंर िकनाऱ्यावरच 
उंडी नावाचे एक लहानसे गाव आहे. ते कंुटे घराण्याचे आज माहीत असलेले मूळ गाव. सतरा या शतकाच्या 
पूवार्धार्त महारा टर्ात पु कळ बदल व हालचाली होताना िदसतात. त्या माणे या उंडीहून काही कंुटे मंडळी 
िनघाली. ती जलमाग कुला यामधील (िज.रायगड) चौलच्या उ रेस लगेच असले या नागाव गावात दाखल 
झाली. इितहास माहीत असणाराचें लक्षात येईल की, जयगड येथे मुसलमानी अंमल होता. तसेच जयगडच्या 
उ रेस चौलपयत ामुख्याने मुसलमानी अंमल, तर चौलात पोतुर्गीज स ा होती. 

 
नागावला ही कंुटे मंडळी आली. ही नागावची दुसरी वसाहत. यापूवीर् यादव कालात एकदा हा गाव 

भरभराटीस आला होता. या कंु ानंी गावात आपले ब तान बसिवले. त्याचं्या कामिगरीमुळे कंुटे कुटंुबाकडे 
महाजनकी आली. या कंु ाचं्या पाठोपाठ दुसरी कंुटे मंडळी उंडीहून येऊन या गावी दाखल झाली. माझे 
पूवर्ज या कंुटे मंडळींपैकी. महाजन कंुटे गावचा पुढाकार करीत. मराठेशाहीत म हारराव होळकराबंरोबर काही 
मंडळी इंदूर येथे आिण तेथून ग्वा हेर येथे जाऊन सरकारच्या कामकाजात काम करीत तेथेच थाईक झाली. 

 
इंगर्जी आमदानीतील सुरुवातीचे िनभीर्ड पतर्कार भाऊ महाजन हे याच कंुटे महाजनापैंकी. त्याचंा 

मुलगाही एक चागंला वकील झाला. 
 
आजच्या कंुटे मंडळींपैकी बहुसंख्याचें मूळ नागाव असले तरी, उंडीहून काही कुटंुबे घाटावरही गेली. 

त्यापैंकी मंुबई राज्यातील पिहले ए .डी. अण्णा मोरे र कंुटे आिण त्याचें बधूं ‘राजा िशवाजी’ का याचे कत, हे 
इंगर्जी व मराठी भाषावंर भतु्व असलेले महादेव मोरे र एक उ म िशक्षकही होते. 

 
परंतु ज्या कंुटे शाखेत माझा जन्म झाला, ती कंुटे मंडळी नागावात आ यापासून सतरा या शतकापासून 

एकोिणसावे शतक जवळ जवळ संपेपयत नागावात शतेी, बागायत व थोडी सावकारी यातच समाधान मानून 
रािहली. माझे आजोबा वामनाजी केशव यानंी थोडी यापारी उलाढाल करण्याचा यत्न केला, परंतु त्यासं 
त्यात यश आले नसावे. कारण, मृत्युसमयी त्यानंा काही हजाराचें कजर् होते. माझे वडील त्याचं्या पाच मुलातंले 
सवार्ंत धाकटे. त्याचं्या आठ या वषीर् त्याचें आई-वडील मरण पावले. त्याचंा जन्म १८७५ च्या सुमारास. ते व 
त्याचं्यापेक्षा मोठे असलेले िव णु वामन अिलबाग येथील िमशनच्या शाळेत इंगर्जी िशक्षणाकिरता दाखल झाले. 
धाकटा भाऊ पुढे गेला हणून िव णुकाकानंी शाळा सोडली. कािशनाथ वामन चागं या कारे मॅिटर्कची परीक्षा 
पास झाले. मंुबईस जाऊन कॉलेज िशक्षण घेणे आपणास परवडणार नाही, अजून कजर्ही आहे, असे त्याचें 
सवार्ंत मोठे बधूं नारायण वामन यानंी सुचिवले. ते ऐकताच त्याच्याहून धाकटे केशव वामन हणाले, 
‘कािशनाथ, िमळकत काही एक ा नारायणची नाही. माझा िह सा िवकीन; पण तुला वकील करीन.’ यामुळेच 
माझे वडील मंुबईच्या िव सन कॉलेजात दाखल होऊन वसितगृहात राहून िशक्षण घेते झाले. ते एकोणीसश े
साली बी.ए.एलएल.बी. झाले व त्यानंी आप या बधंूंच्या स याने विकली करावयाचे ठरिवले. अिलबाग हे 
िज ाचे िठकाण खरे, परंतु तेथे िज हा कोटर् न हते, आिण िज ाचे ठाणे असूनही शहराची व ती पाच ते 
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सात हजारापेक्षा जा त न हती. असे असताना त्या वळेी सुलभ रीतीने िमळणाऱ्या सरकारी नोकरीत ती 
परकीयाचंी हणून न िशरता त्यानंी वतंतर् यवसाय करण्याचे ठरिवले, आिण त्या िवचारास त्याचं्या बधंूंचा पूणर् 
पािंठबा होता. सन १९३० पयत ते लोकमान्याचं्या केसरीचे गर्ाहक होते. सन १९३० मध्ये गाधंीजींच्या 
सत्यागर्हाब ल केसरीमध्ये आले या िवरोधी िलखाणाब ल आपली नापसंती लेखी यक्त करून त्यानंी 
आपणाकडे येणारे केसरी पतर् बंद केले. त्याचं्या छो ाशा पु तकसंगर्हात मला लॉइड जॉजर्चे ि टनचा 
अथर्मंतर्ी या नात्याने पालर्मटसमोर सादर केलेले पिहले समाजवादी बजेट ही नामना िमळाले या १९१० च्या 
अंदाजपतर्काची त आढळली. पिह या महायु काळात अिलबाग येथील कर्ीडाभवुन या क्लबचे ते सिकर्य 
सभासद होते; परंतु त्याचा पदिस  अध्यक्ष िज ाचा कलेक्टर याच्याशी मतभेद झा याने त्यानंी सभासदत्व 
चालू ठेवले पण क्लबमध्ये जाणे बंद केले. 

 
वर उ ेख केलेले केशव वामन हे कर्माने दुसरे परंतु त्याचं्या गुणामुळे घरचे पुढारीपण आपोआपच 

त्याचं्याकडे आले. इतकेच न हे तर गावातील ते एक िति त पुढारी झाले, आिण त्या वळेच्या िरवाजा माणे 
गावात येणारा िति त पाहुणा त्याचं्याकडे उतरत असे. याचें िशक्षण जेमतेम दुसऱ्या इय ेचे; परंतु याचंा 
एकंदर अवाका जाणत्या माणसाचा होता. त्याचंी समयसूचकता लक्षात राहील अशी. १९०८ साली िज ाचा 
कलेक्टर अलकॉक घो ावर बसून गावात आला. हातात होकायंतर् घेऊन तो पि मेकडे समुदर्ावर जाऊ 
इिच्छत होता. एक ग ी चुकला आिण तो आमचे आवारात आला आिण वाटेत असले या शणेखळीत 
घो ासकट पडला. केशवराव (तात्याकाका) खाली शतेात काम करीत होते. त्यानंा साहेब पड याची बातमी 
समजली. ते लगेच वर आले. परंतु साहेबाकडे न जाता घरात असलेले िपकलेले केळीचे ल गर घेऊन 
साहेबापुढे उभे रािहले. (अथर् : साहेबा, मला इंगर्जी येत नाही. पण तुझे वागत आहे.) पुढे साहेब साहिजकच 
मागर् थ झाला. 

 
अिलबाग येथील िनरिनरा या िज हािधकाऱ्याचंा व त्याचंा जाण्यायेण्याइतका पिरचय असे. अशा 

पिरिचतापैंकी वन खात्याचे िज हा मुख को पीकर हे होते. त्याचं्या खात्यात फाटक नावाचा एक नवीन रजर 
आला. त्याने सागवानी लाकडे जंगल खात्याच्या लाकडांपैकी आहेत या सबबीखाली तात्याचं्या गा ा 
अडिव या. तो तात्याचंा खुलासा मानण्यास तयार होईना. दोघे घरोघर गेले. दुसरे िदवशी उजाडत ते आपली 
घोडागाडी घेऊन वाटेतील साखरची तर ओलाडूंन ी.को पीकराचं्या बगं यावर दाखल झाले. प ेवा याने 
साहेबास वदीर् िदली. को पीकर आनंदाने उ  गारले, ‘तात्या आले आहेत, कॉफी करा.’ आिण बाहेर येऊन 
मो ा आवाजात दोघाचं्या ग पा सुरू झा या. कॉफीपानही होत होते. इतक्यात साहेबाचं्या दारी फाटक रजर 
आ याची वदीर् िमळाली. साहेबाने सािंगतले, ‘तात्या आले आहेत, बाहेर बसा.’ तात्या व को पीकर याचं्यात 
हा यिवनोदासह बराच वेळ ग पा झा या, आिण नंतर तात्या घराकडे परतले. फाटक रजर समजला. 
साहेबाजवळ न बोलून घरी गेला. 

 
नागाव मोठे कस याचे गाव. व ती सुमारे तीन-साडेतीन हजाराची. ा ण घरे चारश े ते पाचश.े हा 

गाव अिलबाग–रेवदंडा या र त्यावर लाबंच लाबं तीन-चार मैल पसरला आहे. गावची एक देवी आहे. त्या 
मंिदराचे यव थेवरून गुरव व ा ण मंडळी याचंा मतभेद झाला. हणून ा णानंी देवीवर बिह कार घातला. 
तात्यानंा हा बिह कार मान्य न हता. तसे त्यानंी प  केले. साहिजकच धािर्मक कृत्याकिरता कोणीही ा ण 
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आमचे घरी येण्याचा बंद झाला. तात्या हणाले, ‘माझे काय, तुमचेच नुकसान होईल.’ गावातील एक स न, 
िनयिमतपणे रोज देवीचे दशर्न घेऊन जेवण करीत असत. त्यानंी वृदंाकडे दया भाकून दशर्नाची परवानगी 
िमळिवली. तात्या आप या घरी व थ होते. काही िदवसानंी त्यानंी गावातील आमच्या एका वाडीत िवहीर 
खणावयास घेतली. ती िवहीर चार रहाट बसिवण्याइतकी मोठी हावयाची होती. खण यानंतर लागलेले पाणी 
बाहेर काढण्याकिरता त्या काळात नागावात पपं लावण्याची सोय न हती. हणून तात्यानंी नागाव पिरसरातील 
शतेकरी मंडळींना आमंतर्ण िदले. तात्याचें आमंतर्ण हणजे घरचेच समजून शतेकरी मंडळी मो ा संख्येने 
आली. त्याचें जेवणाची यव था अथार्तच तात्यानंी केली. वरण-भाताचे जेवण. बारा पायली तुरडाळीचे वरण 
झाले. तादूंळ िकती िशजला याचा वरणावरून अंदाज येईल. िदवसभरात पाणी उपसण्याचे काम पुरे झाले. 
िविहरीवर जोड बसला. हे चडं काम पाहण्याकिरता सारा गाव लोटला. पर थही आले. आिण यात 
वृदंाचा तात्याचं्यावरील (आमच्यावरील) बिह कार वाहून गेला. यवहार पूवर्वत सुरू झाले. 

 
१९३२ च्या सुरुवातीस गाधंीजींची चळवळ पुन्हा सुरू होणार आिण तीमध्ये सन १९३० माणे मी भाग 

घेणार हे प  होते. हणून तात्या अिलबागेस आले. मला जवळ घेऊन हणाले, ‘पोरा, तू तुरंुगात जाणार, मग 
आ हा हाताऱ्याचंी कोण काळजी घेणार?’ मी उ रलो, ‘मला बाहेर राहणे सोसणार नाही.’ तात्या थंडपणे 
हणाले, ‘पोरा, तू जा. देवाला आमची काळजी.’ 

 
घरात आिण गावात त्याचंा साहिजकच वचक होता. तसे ते रागीटही होते. परंतु घरातील सवर् लहान 

मुले रातर्ी भोजनाच्या वळेी तात्या आप याला एक तुकडा देतील या आशवेर घोटाळत असत, आिण ती आशा 
तात्या त्येकाला हाक मारून पुरी करीत. हा िनत्यकर्म होता. या मुलातं त्याचं्या भावाचंी मुले-नातवडें इत्यादी 
असत. तात्याचें चार मुलगे मंुज होण्या आधीच िनवतर्ले. त्याचं्या तीन मुली िवधवा झा या; परंतु तात्याचंा 
आप या एकतर् कुटंुबाचा ितपाळ करण्याचा कायर्कर्म अ याहत चालू असे. त्याचं्या पत्नीचे नाव सर वतीबाई. 
त्यानंा घरादारातील सवर् माणसे, इतकेच न हे तर त्याचं्या धाक ा जावा ‘मोठी आई’ हणत, कारण त्याचें 
सवार्ंशी तसेच वागणे असे. त्याचं्या अकाली मृत्यनंूतर तात्या सुमारे पधंरा वष जगले. त्या काळात त्याचंा 
धाकटा भाऊ िव णुकाका त्याचेंशी, रामापुढे ल मण असा यवहार करी. िव णुकाका घरची शतेी-वाडीची कामे 
करीत. तात्या जो यवहार करीत त्यास त्याचंी नेहमी मान्यता असे. हे गहृ थ साठ वषार्ंचे होऊन वारले. 
मरेपयत ते तात्यासंमोर कधीही बसले नाहीत. पानसुपारी खाणे असेल तर िव णुकाका मागच्या ओटीवर 
जाणार. 

 
िव णुकाका मरण पावले आिण तात्याचंा एकमेव आधार तुट यासारखे झा याने त्यानंा दयिवकाराचा 

झटका येऊन तेही मरण पावले. 
 
पिरसरातील, खे ापा ातील लहान-थोर मंडळींशी त्याचंी जवळीक होती. मी आमदार झा यानंतर 

कुळ-कायदा झाला, आिण कुळानंा शा ती िमळून त्याचंी आिर्थक पिरि थतीही सुधारली. पण आमचा एक 
कुळ मला हणाला, ‘तात्या, भले मळणीवर येऊन सारे भात घेऊन जातील. भात गा ावंर भरून मी ते त्याचें 
घरी नेत असताना माझीच िवडी घेऊन ओढतील, पण त्याचंी आमची अनोखी जवळीक होती. तु ही (मला 
उ ेशून) आ हाला सफेद पोशाखातले आमचेकिरता कुळ-कायदा करणारे असूनही परके वाटता.’ त्याचंा मृत्य ू
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झाला. त्या िदवशी एक शतेकरी येऊन तात्या कोठे आहेत? असे िवचारू लागला. िनधनाचे वृ  समजताच चो 
हाबकून खाली बसला, आिण हणाला, ‘तात्या गेले, आता माझे आिण बायकोचे भाडंण कोण िमटवील?’ असा 
तात्याचंा यवहार असे. 

 
मोठे नारायण वामन शतेीच्या कामात जातीने लक्ष घालीत. गुरे चरण्याकिरता नेताना बरोबर टोपली 

नेऊन पडणारे शणे गोळा करून ते घरी आणीत. १९३१ मध्ये आ ही काँगेर्स कायर्कत्यार्ंनी शतेकऱ्याचें सरकारी 
जंगलातील ह ािंवषयीचे छापलेले एक चोपडे त्यानंा िदले. ते वाचून ते मला हणाले, ‘हे चागंले केलेस. गे या 
वषीर् तुरंुगात जाऊन काय िमळिवलेस कळले नाही.’ जेवणास बसलो असता पोटभर जेवाव,े असा त्याचंा 
आगर्ह असे. पण मी शतेात वतः राबतो ते हा पानात टाकू नकोस असा त्याचंा ेमळ आगर्ह असे. 

 
माझ्या विडलाचें एक भाऊ तरुणपणीच िनवतर्ले. उरले या चार भावातं पाहणाराला पु कळ फरक 

आढळणे शक्य. एक वकील, तर एक गावचा व कुटंुबाचा कतार्, तर दुसरे दोघे आपाप या परी घरचा शतेी-
बागायताचा यवहार पाहात. परंतु हे चौघे एकतर् बसले असता त्याचंा नेहमी चालणारा सुखसंवाद डो यास 
आनंद आिण मनास नेहमी एक धडा देई. त्यामुळे आमचे घरात सख्खे-सावतर्-चुलत अशी नाती असूनही एका 
घरासारखे आ ही लहानाचे मोठे झालो. 

 
या चौघाचंी आिर्थक पिरि थती फारशी चागंली नसतानाही त्याचें वडील वामनाजी केशव याचं्या 

धडाडीमुळे त्याचें िववाह िति त कुटंुबातील मुलींशी झाले. नारायण वामन हे ठाणे-बेलापूरच्या सरदार 
मेहदळे याचें जावई. तर केशव, िदवंगत िव ल आिण िव णु हे अनुकर्मे साठे, गोखले, सोहनी या िति त 
सावकार घराण्याचें जावई. माझ्या आईचे वडील सोलापूरसारख्या मो ा शहरी पो ट मा तर होते. कुटंुबास 
असलेले कजर् माझे वडील विकली करू लाग यानंतर िफटले. परंतु घरात दूध-दुभते पु कळ असे आिण माझ्या 
विडलाचें लहानपणी बदाम, िप ते, खारका, आकर्ोड इत्यादी िवकणारे काबुली नेहमी नागावात येत असत. 
तसेच गावामध्ये गायक, तबलजी-वादकही पु कळ झाले.असा नागाव हा एक सवर् कारे समृ  असा गाव 
होता, आिण आमचे कुटंुबात खाण्यािपण्याची कधीच ददात न हती. अशा कुटंुबात माझा १९०८ साली २७ 
ऑक्टोबर भाऊबीजेच्या िदवशी जन्म झाला. 
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जडण-घडण 
 

त्या वळेी विडलानंी विकली सुरू करून ८ वष झाली होती. ते अिलबागेत बाजारपेठेत एका श त 
दुमजली घराच्या माडीवर राहात असत. सदर घर राधाकृ ण मंिदराचे लगतच होते. बाजारपेठेत राहात 
अस यामुळे सवर् कारच्या, सवर् जातींच्या लोकाचंा साहिजकच आ हाला सहवास लाभला, आिण त्यामुळे 
आ ही मुले ा ण आळीत राहणाऱ्या मुलापेंक्षा िनराळे बनलो. जी काही धमर्कृत्ये हावयाची ती आमच्या नागाव 
येथील मूळ घरी होत. वडील वतः िनयिमत पूजा करीत असले तरी इतर आडंबर न हते. आई माझ्या वयाच्या 
चौथ्या-पाच या वषीर् िनवतर्ली; परंतु लागोपाठ लवकर येणारी बाळंतपणे आिण शवेटचा दहा मिहन्याचंा 
बाळंतरोग यामुळे ितचा आ हा मुलानंा फारसा सहवास लाभला नाही. परंतु ही तर्ुटी विडलानंी पूणर्पणे भरून 
काढली. त्याचं्या या मातृ-िपतृव  मायेचा अनुभव मी त्याचंा १ मे १९४५ रोजी मृत्य ूहोईपयत हणजे चागंली 
सदतीस वष अनुभवला. त्याचंी माझ्यावर िवशषे माया होती, असा माझा समज आहे. घरातील नोकरमाणसेही 
कायमची राहणारी अस याने त्याचं्या मायेमुळेही आई नस याचे दुःख जाणवले नाही. माझ्या विडलाचें शोक 
समाचारास आले या सावर्जिनक जीवनातील माझे सहकारी, परंतु विकलीच्या धं ातील विडलाचें सहकारी 
अशा वकील-िमतर्ानंी माझ्या विडलासंंबंधी ‘मी त्याचंा एक लाडावलेला मुलगा होतो ’ अशा श दात वणर्न 
केले. त्याचें लाड एका िववकेी बापाचे अस याने साहिजकच मी लाडाव यासारखा झालो नसावा. माझे भाग्य 
असे की, माझे नेही, बरोबरीचे सावर्जिनक जीवनातील सहकारी, इतकेच काय तर पत्नी आिण मुली 
याचं्याकडूनही मला विडलां माणेच वागणूक िमळत आली आहे. 

 
आयु यात मला हव ेअसेल ते नेहमीच िमळाले असे मी हणू शकणार नाही हे खरे. परंतु जे िमळावयास 

पािहजे ते सतत िमळाले. त्यामुळे माझी वागणूक एखा ा तृ त माणसासारखी नकळत झाली आहे. त्याचे मला 
समाधानही आहे. माणसाच्या गरजा जरूर भागा यात; पण त्याला ह यास नसावा अशी वृ ी साहिजकपणे 
बनली आहे. 

 
वयाच्या दहा या वषार्पयत आ ही बाजारपेठेत राहात होतो. त्या काळातच माझी जडण-घडण झाली 

असावी. मी िशक्षणयोग्य झा यानंतर माझे घरातच िशक्षण सुरू झाले. विडलाचें कारकून कंुटे-कुटंुबीय, हे माझे 
पिहले िशक्षक. परमे री देणगी असो अथवा आनुवंिशकतेमुळे असो, मला चागंली बु ी व गर्हणशक्ती, तसेच 
मरणशक्ती िमळाली अस याने माझे िशक्षण ठीक चालू होते. तीन वषार्ंत मराठी शाळेतील पिहली ते चौथी या 
इय ा मी पुऱ्या के या. 

 
मला वाचनाची आवड असावी आिण त्याला पोषक असे वातावरण घरात आिण अवतीभोवती होते. 

आमच्या घराशजेारी सरकारच्या बाधंकाम खात्यातील एक नोकर राहात होते. त्याचं्या घरी त्या वळेी िस  
असले या ‘सुरस आिण सरस’ या गंर्थ-मालाचंी पु तके, तसेच मराठीतील इतर लिलत पु तके पु कळ होती, 
आिण ती वाचण्याची मला मुभाही होती. मी त्याचा चागंलाच लाभ घेतला. ि हक्टर गूोची एका गुन्हेगाराच्या 
जीवनावरील ‘पितत’ ही कादंबरी मराठीत मी थम वाच याचे मला आजही मरते. या कादंबरीचे मूळ नाव 
‘ला िमझराबल’. १९१६ च्या दसऱ्याला अिलबागचे सावर्जिनक वाचनालय बाजारपेठेतच सुरू झाले. सदर 
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िठकाणी गंर्थ, मािसके आिण वतर्मानपतेर् येत. वगर्णीदार वडील, वाचक मातर् मी असे घडले. सदर सं था 
सुरुवातीपासून एक समृ  अशी सं था आहे. आजही त्या िज ातील ते अगर्गण्य गंर्थालय आहे. िज ाच्या 
िठकाणी आहे हणून न हे तर खरोखरीचे िज हा-गंर्थालय अशीच ती सं था आहे. सं थेचे गंर्थपालही जाणते 
गहृ थ अस याने माझ्यासारख्याने काय वाचावे आिण वाचू नये यात त्याचें लक्ष आिण मागर्दशर्न असे. या 
सं थेचे ऋण मी जाहीररीत्या नेहमीच मान्य केले आहे. गंर्थालयानंा िव ाथ्यार्ंची शकै्षिणक पातर्ता िवचारात न 
घेता िशक्षण देणारी िव िव ालये मी मानतो. 

 
या कालातच १९१३ च्या सुमारास माझ्या आईचे िनधन झाले होते. आ ही दोन बिहणी आिण दोन भाऊ 

हयात होतो. मोठी बहीण माझ्यापेक्षा सात वषार्ंनी वडील. मुलातं मी मोठा, नंतर एक बहीण, ितच्यानंतर धाकटा 
भाऊ. याचंा जन्म तीन वषार्ंत झालेला. माझ्या विडलानंी त्या वळेच्या िरवाजा माणे दुसरे लग्न केले आिण 
आ हाला माई आली. ती आजही हयात आहे. आई कशी असते याचा अनुभव पुसटच; परंतु आमची माई आमची 
सावतर् आई न हेच. ितचे मुलगे आिण आ हाला ितने सारखीच वागणूक िदली आहे, आिण आमच्या विडलाचं्या 
मायेची पाखरही होती. त्याच माणे माझे काका आिण काकू याचं्या ेमळपणाचाही लाभ मला पु कळच 
िमळाला. सख्खे, सावतर्, चुलत या संबंधाचंा िंकवा विकलाची िंकवा शतेकऱ्याचंी असा भेद आ हास जाणवला 
नाही. त्याचबरोबर आ ही एका सुखव तू कुटंुबातील होतो याचाही िनि त लाभ झाला. 

 
या काळच्या वाचनाने माझे मन देशाकडे आकिर्षत झाले. त्या लहान वयातही इंगर्जाचं्या िवरु  आपण 

वराज्याकिरता लढले पािहजे, याची मला जाण आली. सवर्साधारण संकेता माणे ही लढाई श ाने करणे. या 
बाबतीत िशवाजी महाराजाचंा इितहास आिण बॅिर टर िवनायकराव सावरकर आिण बंगालमधील कर्ािंतकारक 
हे साहिजकच आदशर् होते. अिलबाग ही मराठी आरमाराचे िनमार्ते कान्होजी आंगेर् याचंी राजधानी अस याने व 
त्याचें मुख ठाणे कुलाबा हा पाण्यातील िक ा आ हास रोज समुदर्-िकनाऱ्यावर िदसे. कुतूहलाने आ ही 
िक यात जाऊन आलेले. ते हा तेही सं कार होते. 

 
बाजारपेठेतील १८ वषार्ंच्या वा त यानंतर माझ्या विडलानंी इंगर्जी शाळेजवळ एक घर व वाडी िवकत 

घेतली. पि मेस इंगर्जी शाळा, पूवस गोिंवदबाग (जेथे आता मुलींचे कन्या िव ालय आहे.), उ रेस 
जळाले या घराचा चौथरा आिण त्याचे बाजसू मोतीबाग अशा जवळ-जवळ िनजर्न िठकाणी हे घर होते. 
बाजारपेठेतून या घरी थलातंर हा एक कारे मोठाच बदल होता. परंतु आमचे नागावचे घराभोवती मोठी वाडी 
आिण पलीकडे शतेी अस याने हा फरक आ हाला जाणवला नाही. हे घर वै  नावाच्या आंगेर्च्या सरदार 
कुटंुबापैकी एकाचे होते. येथे राहण्यास येण्यापूवीर् ते पु कळच दुरु त करावे लागले. घर, वाडी िवकत घेणे, 
त्याची योग्य ती दुरु ती करून घेणे हे सवर् काम, माझे चुलते–तात्या काका–याचें. माझे वडील पैसे देण्याचे 
फक्त धनी. या घरी राहण्यास आलो ते हा मी नुकताच इंगर्जी शाळेत दाखल झालो होतो. घराशजेारीच शाळा 
हा माझा लाभच होता. शाळेच्या पि मेस शाळेचे वसितगृह व खेळाचे मैदान आिण त्याला लागनू समुदर्िकनारा 
ही सोय होती. 

 
या घरी आ यानंतर माझ्यापेक्षा वयाने मोठे असलेले माझे तीन चुलतभाऊ िशक्षणाकिरता राहण्यास 

आले. विडलाचंा कारकून आमचे घरीच राहात असे. त्यािशवाय माझे विडलाचें नेही नागावचे सावकार 
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आठवले याचें दोन पुतणे हेही िशक्षणाकिरता आले. िशवाय एखाद-दुसरा वारकरीही असे, आिण आ ही भावंडे 
यामुळे घर भरलेले. जेवणाची मोठी पंगत अशी यव था होती. 

 
ही िशक्षणाथीर् मंडळी माझ्या शजेारच्याच खो यातं राहात असत. त्याचं्या पु कळदा ग पा-स पाही 

चालत. पण त्याचा माझ्या अ यासावर कधीच पिरणाम झाला नाही. सकाळी आंघोळीच्या वळेी गरम पाण्याची 
होणारी ताराबंळ पाहून मी दहा या वषीर्च गार पाण्याने आंघोळ करावयास सुरुवात केली, आिण ते मला 
आरोग्यदृ ा लाभदायक ठरले. माझी शरीरय ी िकरकोळच होती. पण वराज्याकिरता लढणारास चागंली 
शरीर कृती पािहजे हणून मी यायामाकडे वळलो. आमच्या शाळेतच त्याची सोय होती. 

 
माझा अ यास सुरळीत चालू होता. मला िशकिवण्याकिरता विडलानंी िशक्षकही ठेवले. परीके्षत मी 

सामान्यपणे पिह या ितघातं असे. पण मला िशक्षणाचे महत्त्व नीटसे उमजले असे मी हणू शकत नाही. त्यामुळे 
िशकवणीकिरता मा तर असूनही मी त्याचा योग्य तो लाभ घेतला नाही. हे आज मला जाणवते. त्या वळेी मातर् 
परीके्षत सहज वरती येतो, आपणाला पुढे लढावयाचे आहे या भावनेत उ म िशक्षण घ्यावे, परीके्षत पधार् करावी 
हे मला कधीच उमजले नाही. मातर् माझे चौफेर वाचन चालू होते. वाचताना डो यास जपले पािहजे, अंधारात 
वाचू नये हे कोणीच न िशकिव याने वयाच्या बारा या वषीर् माझ्या डो यावर च मा आला. 

 
पिहले जागितक महायु  नुकतेच संपले होते, आिण तहानंतर आनंद यक्त करण्याकिरता आ हास 

पदके वाटण्यात आली. शाळेतील वडील मुलानंी, आप या परक्या राज्यकत्यार्ंनी ती िदली अस याने फेकून ा 
असे सािंगतले आिण आ ही ती िखडकीबाहेर फेकली. महायु ानंतर उठलेली रा टर्ीयत्वाची लाट 
अिलबागेतही आली. सावरकराचें ‘िंसहगड’ व ‘बाजी भ’ु हे ज त झालेले दोन पोवाडे कोणीतरी आणले आिण 
आ ही ते अधाशीपणे उतरवनू घेऊन पाठ करू लागलो. आ ा-पा ा, हुतुतू यासारखे देशी मैदानी खेळ 
खेळावते, होळीच्या रातर्ी बीभत्स भाषा वापरू नये, परंपरागत होळीिनिम  चोरी करण्याचे सोडून ाव,े हेही 
धडे आ ही िगरिवले. त्याच काळात गडकऱ्याचें ‘राजहंस माझा िनजला’ हे शोक-का य िव ाथ्यार्ंत फार 
लोकि य झाले. १९२० साली महात्मा गाधंींनी असहकािरतेची चळवळ सुरू केली. ितचे लोणही अिलबागेत 
आले. वामनराव िलमये यानंी नुकतीच सुरू केलेली विकली सोडली आिण रा टर्ीय शाळा काढली. या 
वळेेपासून मृत्यपूयत सुमारे ब ीस-चौतीस वष वामनराव हे अ याहत काँगेर्सचे व इतर सावर्जिनक काम करीत. 
रा टर्ीय शाळा बंद पड यानंतर त्यानंी पुन्हा विकली सुरू केली. 

 
चळवळीच्या िनिम ाने नेहमी जाहीर सभा होत. बाहेरचे वक्तेही येत असत. अशा सभानंा मी 

िनयिमतपणे हजर राहात असे. माझ्या दोन हंगेिरयन टो या होळीकिरता देऊन मी खादीची टोपी िमळिवली. 
त्यावरून वडील माझी िकत्येक मिहने थ ा करीत. या सभातंील भाषणे जहाल असत. परंतु त्याचंा दृ य 
पिरणाम फारसा मला जाणवला नाही. गावातील िनरिनरा या तरुण मंडळींनी एक वयंसेवक दल काढले. ते 
सभा, यातर्ा इत्यादी गदीर्च्या िठकाणी यव था ठेवीत. हे तरुण पेशाने िशक्षक, कारकून, आपला घरचा 
यवसाय, शतेी-बागायत साभंाळणारे होते. चळवळीचा भर ओसरला आिण जाहीर सभेचे माझे आकषर्ण न  
झाले. ते हापासून १९३० पयतच्या ८ वषार्ंत मी फक्त दोन सभानंा हजर रािहलो, आिण एक सभा र त्यावरून 
जाताना पािहली. १९२३ साली मी मॅिटर्क होऊन िव सन कॉलेजमध्ये दाखल झालो त्या वेळची ही हिककत. 



अनुकर्मिणका 

पिहली सभा आमचे कॉलेजात १९२४ साली बाल-लाल-पाल या िस  तर्यींपैकी िबिपनचंदर् पाल याचंी. त्याचंा 
िवषय बंगालमधील पूरगर् तानंा मदत हा होता. त्याचें वक्तृत्वाचा मला मागमूस आढळला नाही. दुसरी सभा 
१९२५ ची. सध्या काँगेर्स हाऊसच्या आवारात िजथे जीना हॉल आहे, त्या जागी पूवीर् एक आं याचे झाड होते. 
त्या झाडाखाली महात्मा गाधंी पधंरा-वीस मंडळींपुढे भाषण करताना मला िदसले. ितसही सभा सायमन 
बिह काराची. ही िचमणलाल सेटलवाड याचें अध्यक्षतेखाली चौपाटीवर भरली होती. त्या िदवशी आ ही 
बहुसंख्य कॉलेज िव ाथ्यार्ंनी वगार्वर बिह कार घातला होता, आिण सायंकाळी या सभेस हजर रािहलो. 

 
मी कॉलेजला आलो त्या सुमारास सावरकरबधंूंना अंदमानातून भारतात परत आणलेले असून 

िवनायकराव यासं रत्नािगरी िज ात थानब  केलेले होते. सावरकराचें मला फार आकषर्ण. अिलबागेत 
हाय कूलमध्ये असताना आ ही काही मुले एकतर् जमून िवचार-िविनमय करीत असू. त्यात माझे िनकटचे दोन 
िमतर् हणजे माझ्या वगार्त असणारा दादा ढबू (सध्या देशमुख) आिण तात्याकाकाचं्या मुलीचा मुलगा, पेणचा 
बाळ काणे. १९०८ च्या सावरकर चळवळीत नािशकनंतरचे मोठे कदर् पेण हे होय. ते हा साहिजकच बाळ 
काणेला जा त फूतीर् होती, आिण धडाडीही होती. आमचे हे उ ोग थो ा माणात का होईना १९३० पयत 
चालू रािहले. 

 
माझे वडील मला िव सन कॉलेजच्या ‘जुने वसितगृह’ या िठकाणी दाखल करण्यास घेऊन आले. त्या 

वळेी त्यानंी माझे ते हापासूनचे िनकटचे नेही नाना बव याचंी ओळख करून िदली. ते सध्या वऱ्हाडात 
अचलपूरजवळ परतवाडा येथे राहतात. त्याचें वडील व माझे वडील हे कॉलेज-जीवनातील सहाध्यायी. तेही 
नागावचेच. नेह झा यानंतर मला समजले की, नाना बव हे माझ्या आईचे मावसभाऊ होत. पण हे काही 
नेहाचे कारण न हे. त्याचंा सहवास मला पु कळ कारे मागर्दशर्क आिण लाभदायी झाला आहे. दुसऱ्या वषीर् 
आ ही एकाच खोलीत राहू लागलो. रातर्ी िदवा बदं करून िबछान्यावर पड यावर आमच्या िनरिनरा या ग पा 
चालत. त्या ामुख्याने जीवनिवषयक असत. त्यामुळे अंतमुर्ख होण्याची आिण तर्य थपणे वतःचे वागणुकीकडे 
पाहण्याची सवय लागली. त्याच काळात माझे वाचनात रामकृ ण परमहंस, वामी िववकेानंद, वामी रामतीथर् 
याचंी मराठीत िस  झालेली पु तके आली. ती आजही माझ्या संगर्ही आहेत. बव एक कारे भिक्तमागार्कडे 
वळले. मी मातर् आप याला ई राचा शोध करणे नाही, मनु य या नात्याने शक्य िततके चागंले वागावे, या 
िवचाराचा झालो. 

 
कॉलेजमधील माझे हे दुसरे वषर्. मला डॉक्टर िंकवा इंिजिनयर होण्याकिरता शा  िवषय घ्यावयाचा 

होता. परंतु मला वकील करण्याच्या हेतूने माझ्या विडलानंी कला शाखेकडे जाण्यास भाग पाडले. पधंरा-सोळा 
वषार्ंचा मुलगा १९२४ साली आप या विडलानंा िकती िवरोध करणार? अ यासाकडे दुलर्क्ष हे माझ्या िवरोधाचे 
वरूप रािहले, आिण मी नापास झालो. मातर् गिणताच्या तीन पेपरमध्ये मला ६० ते ६५ टक्क्यापेक्षा जा त माकर्  
अस याने पुढील वषीर् त्या िवषयाचंी परीक्षा न देण्याची सूट होती. परीके्षचा िनकाल आला ते हा मी अिलबागेत 
होतो. दादा ढब ूआिण मी पो टात जाऊन ‘टाइ स’मध्ये िनकाल पाहावा हणून िनघालो. दादाला िमतर्ाब ल 
एवढा भरंवसा, की तो पैसे घेऊन िनघाला होता. मी नापास झालो. पण दादा हणाला जाऊन पेढे खाऊ आिण 
आ ही खा े. 

 



अनुकर्मिणका 

माझे कॉलेज-जीवन हा एक नवीनच अनुभव होता. १९२० साली च मा घेण्याकिरता दोन िदवस 
विडलाचं्या बरोबर मंुबईस आलो. त्यानंतर १९२३ साली मॅिटर्कच्या परीके्षकिरता मंुबईस आलो. एवढाच माझा 
अनुभव. बाकी वास हणाल तर अिलबाग ते नागाव एवढाच. ते हा कॉलेजमध्ये आ यानंतर मंुबईची ओळख 
करून घेण्याच्या दृ ीने कॉलेज सुट यानंतर रोज दुपारी एका र त्याने जाऊन त्याच र त्याने परत येणे असा 
पिरपाठ ठेवला. मंुबईची ओळख झाली, आिण चालण्यामुळे नकळत यायाम पण झाला. कॉलेजमध्ये दीडश े
िव ाथ्यार्ंचा वगर् आिण ोफेसर आप या याख्यानाची सुरुवात ‘स य ीपुरुष हो!’ या संबोधनाने करीत. हा 
एक नवीनच अनुभव. आमच्या वगार्त सुमारे प ास िव ाथीर् जेमतेम पाच फूट उंचीचे होते. परंतु दुसऱ्या वषार्चे 
शवेटी दोन वगळता माझ्यासकट बाकी सवार्ंची उंची कमीत कमी सहा इंचानंी वाढली. वयाबरोबरच कॉलेजच्या 
मोक या वातावरणाचा हा पिरणाम होता. आजकाल मुली शाळा-कॉलेजात जाऊ लाग या. नंतर त्या 
सामान्यपणे आप या आईपेक्षा चागं याच उंच होतात असा सवार्ंचा अनुभव आहे. वसितगृहात राहणे, क्लबमध्ये 
जेवणे, आपला चहा खोलीत टो ह बाळगनू करणे, हेही नवीन वळण. मी चहा पीत नसे; कारण लहानपणीच 
माझा एक चुलतभाऊ चहाला घो ाचे मूत हणून त्याच्या िवरु  जोरदार चार करीत असे. साहिजकच 
आ ही मुले चहा पीत नसू. घरी मुबलक दूध होते, आिण खावयासही िमळे. चळवळीत आ यानंतर 
खे ापा ात दूध नसते याची मला जाण आली. तसेच वासात घरोघरी जाऊन याव ेलागलेले दूध पु कळ 
होत अस याने पचिवणे कठीण होते, हाही अनुभव मी घेतला. त्यामुळे मी फक्त बाहेर गेलो असता चहा िपऊ 
लागलो. घरून आणलेला लाडवाचा डबा धुवावयास नोकराजवळ िदला. तो मी घेऊ का? असे तो हणाला 
आिण मी हो हटले. घरी आलो ते हा माई हणाली, ‘लाडू ावा पण असा डबा देऊ नये.’ मी नवीन धडा 
िशकलो. त्यामुळे जेलमध्ये येणारे डबेच न हे तर त्याभोवतालचे रुमालही मी धुऊन परत केले आहेत. 

 
मंुबईस येण्याआधी माझा पैशाशी जवळजवळ संबंधच न हता. आव यक ती व तू घरी िमळे. 

कॉलेजमध्ये आलो ते हा मला लागणारा पैसा विडलाचें एक नेही बालामृतकार याचें कचेरीतून मी मागेन तसा 
िमळे. टमर्चे शवेटी वडील जमाखचर् पाहात एवढेच. पिह या टमर्नंतर सुटीत घरी आलो असता माझ्या 
विडलानंी त्याचें व माझे–िशक्षक असले या, पाढंरा शु  पोशाख करणारे व ताठ चालणारे–अशा िशक्षकासमोर 
मला ‘फलाण्या िदवशी तू इंिडयन पिर्शयन जवळ होतास का?’ असा न िवचारला. मी त्या िदवशी तेथे 
नस याने न हतो एवढेच नाचे उ र होते. परंतु मी इराण्याच्या हॉटेलमधे जातो की नाही हा खरा न 
अस याने, मी त्या िदवशी तेथे न हतो पण इराण्याच्या हॉटेलमध्ये जातो असे सािंगतले. एक कारे नेहमी खरे 
असेल ते सागंावे हेच मी िशकलो. मी खोलीतच साधारणतः िनयिमतपणे यायाम करीत असे. पिह या दोन 
वषार्ंत मी एकच नाटक पािहले. एक-दोन िसनेमे पािहले असतील. पतर् िलिहण्याची सुरुवात मी कॉलेजमध्ये 
आ यानंतरच झाली. पतर् िलहावयाचे फक्त विडलानंा. ते इंगर्जीत िलिहले पािहजे असा त्याचंा कटाक्ष होता. 
त्यामुळे ज्या वळेेला मी पुढे मराठीत पतेर् िलहू लागलो ते हा सुरुवातीला चटकन श द आठवले नाहीत. माझी 
वाचनाची आवड इथेही चालू रािहली. िमळेल ते पु तक मी वाचीत असे. वज्यर् कोणतेही नाही. असे 
आजतागायत चालू आहे. याच काळात पु तके वतः िवकत घेण्याची संवयही मला लागली. 

 
इंटर नापास झालो, ते हा घरी सवार्ंनाच आ यर् वाटले. पण वडील िंकवा कोणी रागावले नाहीत. पुन्हा 

कॉलेजमध्ये जा, असे विडलांनी सािंगतले. पण मी घरीच अ यास करीन आिण सातापैंकी तीन पेपसर् सुटले 
असले तरी साऱ्या परीके्षस बसेन असे ठरवनू जूनपासून अ यासास लागलो. घरची, वाडीतील कामे करणे, 
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झाडावर चढून आंबे काढणे, अशी िनरिनराळी कामे मी नेहमी करीत आलो आहे. माझे वडील वकील असले 
तरी त्यानंी अशी कामे करण्याचा पिरपाठ ठेवला होता. आमच्या अ ागरातील ा ण शतेकरी, शतेी-
बागायताची, अंगमेहनतीची सवर् कामे वतः करतो. तोच िरवाज आमचे घरी चालू होता. त्यामुळे मी नकळत 
म ित ेचे महत्त्व समजलो. आमच्या गावचे अगर्गण्य वकील माधवराव गोसावी यानंी महात्मा गाधंीजींची 
असहकािरता चळवळ सुरू होण्याआधीच शतेी हाच एक ामािणक धंदा आहे या िनणर्यावर येऊन विकली 
सोडली व शतेी करू लागले. त्याचंी एके िठकाणची जमीन समुदर्ाने िगळंकृत केली, तर दुसऱ्या िठकाणची 
जमीन मानट होती तेथे भात चागंले िपकत नसे. त्यानंी गुलाब लावले आिण त्याची फुले टोपलीत घालून ते 
दोन-तीन मैल दूर असले या बाजारात जाऊन िवकीत, हे आ हास माहीत होते. 

 
घरातील वडील माणसे व िव ाथीर् आपाप या उ ोगाला जात त्या वळेी अ यासाबरोबरच, शाळेत न 

जाण्याइतके माझे धाकटे भाऊ भाकर व वसंत याचेंबरोबर खेळणे, ग पा मारणे असा माझा कर्म होता. 
विडलानंी मजकिरता एक मचेँ टरची धोतरजोडी आणली. मी ती नको हटले. नागावास गेलो असता 
तात्याकाकानंा हे कळले. त्यानंी त्याचंी अकरा वारी धोतरजोडी मला िदली. ती मी वापरली. 

 
घरी अ यास करून मी सवर् परीके्षला बसलो आिण कॉलेजमध्ये पाचवा आ याने मला दरमहा वीस 

रुपयाचंी कॉलरिशप िमळू लागली. ही गो  जून १९२६ ची. मी पुन्हा कॉलेजला आलो. बी.ए.ला िवषय कोणते 
घ्यावे असा न आला. त्या वळेी अथर्शा  या िवषयाकडे मोठी झुंबड होती. हणून आप याला हा िवषय नको, 
असे ठरवनू मी सं कृत हा िवषय घेतला. आमच्या वगार्त दोन्ही वषार्चे िमळून २०–२५ पेक्षा जा त िव ाथीर् 
न हते. तरीसु ा पिह या टमर्मध्ये माझा गुरुवयर् वलेणकर, उ म िशक्षक व स न याचेंशी पिरचय झाला नाही. 
तो सहामाहीच्या एका पेपरमुळे झाला. दुसऱ्या टमर्मध्ये तपासले या पेपरािवषयी वगार्समोर िववरण करताना 
त्यानंी माझा आिण माझ्या पुढच्या वगार्त असले या सहाध्यायीचा, असे दोन पेपर चचला घेतले. मी एक 
सि लमट िलिहला होता, तर साहाध्यायाने दोन. 

 
गुरुवयर् हणाले, ‘ त्येक नाला मी तपासून माकर्  देत गेलो आिण शवेटी बेरीज केली ते हा असे 

आढळले की, मी दोघानंा सारखेच ५० पैकी ३६ माकर्  िदले आहेत. खरोखरी दोन सि लमट िलिहणाराला 
पु कळ मािहती आहे. परंतु एक सि लमट िलिहणाराने आपली मािहती यवि थत व नेटकेपणे माडंली 
अस याने असे सारखेच माकर्  पडले.’ असा गुरुवयार्ंशी झालेला माझा पिरचय त्याचं्या िनधनापयत चालू 
रािहला. 

 
वषर्अखेरची परीक्षा फेबर्ुवारी मिहन्यात होती. त्याच वळेी माझे िमतर् बव याचंा आवडता नेही मधुकर 

क िडण्य हा न्युमोिनयाने आजारी पडला. बव त्याची शुशर्ूषा रातंर्िदवस करीत, आिण मी त्यासं मदत करीत 
असे. याचा पिरणाम माझ्या िनकालावर होऊन माझी कॉलरिशप दरमहा रुपये वीसची दहा झाली. त्या 
दुखण्यात क िडण्य मरण पावला. त्याचे वडील मृत्यआूधी दोन िदवस आले. हे सवर् वसितगृहातच घडले. 
आ ही केलेली सेवा पाहून १९२७ च्या गणपतीच्या वळेी त्यानंी आ हा दोघानंा त्याचं्या घरी पुणे येथे बोलािवले. 
आ ही तेथे एक आठवडा होतो. ते संपूणर् खादी वापरीत आिण गाधंीजींच्या ‘यंग इंिडया ’चे िनयिमत वाचक 
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होते. एक िदवशी ते मला हणाले, ‘तू ‘यंग इंिडया’वाचीत जा.’ अशा कारे एका टेिलगर्ाफ इन् पेक्टरमाफर् त 
माझी गाधंीजींशी जवळीक जडली. 

 
१९२८ साली मी बी.ए. झालो आिण एलएल. बी च्या ट सर् भरू लागलो. त्याचबरोबर मंुबई िव ापीठात 

एम.ए. किरता नाव न दिवले. िस  समाजशा ी डॉ.जी.एस.घुय हे आमचे मागर्दशर्क. त्याचंी याख्याने मोठी 
उ  बोधक असत. माझे नेही बव १९२८ च्या एि लमध्ये पिह या एलएल.बी. च्या परीके्षत नापास झाले. ते पुढे 
ऑक्टोबरमध्ये उ ीणर् झाले. माझ्या त्याचं्यावरील े मुळे ते नापास होतील असे मला वाटले न हते. मी असे 
मानले की, परीक्षा न ी कठीण असली पािहजे. याचा माझ्या अ यासावर पिरणाम झाला असावा.दुसऱ्या 
टमर्मध्ये त्याचंीच पु तके घेऊन मी अ यास सुरू केला. मूळ पु तक अ यासावे, समरीची पु तके घेऊ नये, अशा 
कारे मी अ यास केला. परीके्षपयत सवर् िवषयाचं्या पाच आवृत्त्या मी करू शकलो, आिण परीक्षा िदली. 
िनकालाचे िदवशी मी अिलबागहून मंुबईस आलो, तो सरळ िव ापीठात गेलो. बोडार्वर उ ीणर् िव ाथ्यार्ंचे 
कर्माकं होते. माझा कर्माकं मला नेहमीच्या िठकाणी आढळला नाही.ते हा बव याचं्यासारखा मीही नापास 
झालो, असे मानले. तेथून परतण्याआधी पिह या वगार्त कोण आले आहे हे तर पाहू या, असे वाटून नोटीस 
बोडार्कडे वळलो. गुणव ेच्या कर्माने तेथे तीन नंबर होते. पिहला नंबर १२८! मी चपापलो. कारण हा माझा 
नंबर आहे असे मला वाटत होते; पण तो ितथे कसा असणार हणून मी तीन वळेा जाऊन िव ाथ्यार्ंची नाववार 
यादी तपासली आिण तो मीच आहे अशी खातर्ी झाली. या यशाकडे पाहताना आज असे जाणवते की, हा पिहला 
कर्माकं िंकवा इंटरच्या परीके्षत कॉलेजमध्ये पाचवा येणे हे माझ्या जाणीवपूवर्क यत्नाचें फळ न हते, आिण 
त्याचबरोबर वीस रुपयाचंी कॉलरिशप दहा रुपये झाली यातही पधार् करण्याची वृ ी माझी न हे, हे होय. 

 
या दहा वषार्ंत देशामध्येही पु कळच कर्ािंतकारी बदल झाले होते. राजकीय िक्षितजावर लोकमान्य 

िटळकाचंा मृत्य ूआिण गाधंीजींचा उदय, त्याचंी असहकािरतेची चळवळ, िंहदु-मुसलमान ऐक्य यानंा आलेली 
मोठी भरतीएवढीच ओहोटी, सश  कर्ातंीच्या यत्नात वाढ, त्यातूनच भगतिंसग, आझाद याचं्या नौजवान 
भारत सभेचा उदय, त्या सभेने आप या तत्त्व ानात स ेचा तक्ता उलटण्याआधी वीकारलेला सामािजक, 
आिर्थक बदलाचा आशय, सायमन किमशनचे आगमन, त्यामध्ये एकही भारतीय नस याने देशभर झालेली 
चडं ितिकर्या, त्यातूनच उ  भवलेला लाला लजपतराय याचं्यावर पोिलसी अत्त्याचार आिण त्याचा बदला 
हणून साँडसर्चा भगतिंसग भतृींनी भर र त्यावर केलेला खून, त्याच माणे रिशया िणत क युिन ट पाटीर्चे 
संघटन, डागें- भतृीवरील कानपूर खटला, मंुबईतील डागें याचं्या नेतृत्वाखालील कामगार चळवळ, देशभरची 
क युिन ट िवचारसरणीच्या कायर्कत्यार्ंची धरपकड व िमरत खटला, त्या संबधंात भगतिंसग, द  यानंी 
मध्यवतीर् अस लीत परक्या सरकारला इशारेवजा केलेला बॉ ब फोट, िंहदु-मुसलमानाचें दंगे आिण महत्त्वाची 
घटना हणजे, कौिन्सल- ेवशाचा केलेला योग यश वी झाला नाही याची मोतीलाल नेहरू भतृीकडून 
कबुली आिण या काळात महात्मा गाधंीजींनी अिवरतपणे देशभर केलेले रचनात्मक कायर्, यामुळे महात्माजींकडे 
परत आलेले काँगेर्सचे नेतृत्व, सुभाषबाबू व जवाहरलाल नेहरू अशासारख्याचें तरुण नेतृत्व, तसेच युसुफ 
मेहर अ ी याचं्यासारख्यानंी देशभर उभारले या, ामुख्याने िव ाथ्यार्ंच्या युवक संघटना अशा सवार्ंचा माझ्या 
मनावर रोज पिरणाम होत होता. त्यातूनच माझे समाजिवषयक िवचार िनि त आकार घेत होते. 
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बी.ए. ला सं कृत िवषय घेत याने भारताची सामािजक परंपरा समजावनू घेण्याची संधी मला 
िमळाली, आिण ए .ए. च्या िनिम ाने समाजशा ाचा अ यास करताना त्या जािणवलेा आधुिनकताही आली. 
वदेातंील इंदर्, वरुण इत्यादी देवताचं्या ऐिहक उ तीकिरता केले या ाथर्ना, ‘ ा णा’ तील ‘यो एवं वेद’ 
(ज्याला हे समजले) हे पदोपदी आढळणारे वचन, उपिनषदातंील सत्यकाम जाबालासारख्या गो ी, भाकड 
गाई दान करणाऱ्या बापाला चागं या, आवडत्या गो ी दान कर कसे सागंणारा त्याचा अ पवयीन मुलगा, 
त्याच्या सागंण्यामुळे रागावनू त्याला यमाला दान करणे व हणून त्या मुलाने यमापुढे उभे राहणे ही कथा 
सागंणारे कठोपिनष , ई र पावसासारखा आहे हे सूतर्ातील वाक्य आिण सवर्  आहे ही घोषणा (  
हा श द नपुसकिंलगी आहे.) ही भारतीय िवचार-परंपरा, यत्नावर िव ास ठेवणारी, ई राची करुणा 
भाकणारी न हे याचे चागंले ान झाले. त्याचबरोबर पि म िकनाऱ्यावरील भडोच, नालासोपारा, चौल इत्यादी 
बंदरामंाफर् त इ.स. पूवर् काळापासून परदेशाशी चालत आलेला यापार. चारुद ासारख्या यापार े ींचे 
समाजातील थान, त्याचबरोबर आयर्-अनायर् झग ावर अनायार्ंचा मशानात राहणारा देव याला महादेव 
(देवातंील े ) शकंर (भले करणारा) हणून वीकारून पाडलेला पडदा आिण चौदा या-पधंरा या शतकात 
आसाममध्ये स ाधीश असले या परक्या राज्यकत्यार्ंना शकंरदेव माधवदेव या मामा-भाच्यानंी िदलेली 
भारतीयत्वाची दीक्षा, यातूंन िभ  समाज एकजीव करणारे, तीत होणारे रसायन, याचे िनराळेच दशर्न घडले. 
या सवार्ंवर कळस हणजे मोहजोदारो येथील उत्खननात आढळून आलेली आधुिनकतम नगररचना याने मन 
थ  होऊन गेले. असो. 

 
एका बाजूला एलएल.बी. चे दुसरे वषर् चालू होते आिण कर्ािंतकारकाशंी त्यक्ष सबंधं आलेला माझा 

नेही व आ त–बाळ काणे, कॉलेजमधील सहाध्यायी नारायण घाटे, शाळाबंधू दादा ढबू अशाशंी आमचे संघटन 
वाढत होते. काही कृतीही घड या. एव ात लाहोरची काँगेर्स झाली आिण संपूणर् वातंत्र्याची मागणी करणारा 
ठराव मंजरू होऊन ती मान्य न के यास देश यापी लढा करण्याची गाधंीजींना िदलेली सुपारी व त्यातून २६ 
जानेवारी १९३० रोजी साजरा झालेला वातंतर्िदन आिण त्या िदनाचे शपथेत राजकीय, आिर्थक, सामािजक, 
सां कृितक इत्यादी जीवनाच्या िनरिनरा या के्षतर्ातं झालेली पीछेहाट ही पारतंत्र्यामुळे घडली आिण सवर् 
के्षतर्ातं देशातील सवर् नागिरकाचंी गती हावी हणून केलेली संपूणर् वातंत्र्याची मागणी व ती पदरात पाडून 
घेण्याकिरता कठोर पिर म करण्याची ित ा, यामुळे त्या ित ेत िन वळ परकीय राज्यकत्यार्ंऐवजी देशी 
राज्यकत आणण्यापेक्षा िनराळाच घनआशय भरलेला होता. तरुणानंी ही शपथ आनंदाने घेतली. सवर्तर् वीज 
चमकावी, लखलखाट हावा असे घडले. तर ौढ मंडळींना त्यात राजदर्ोहाचा वास आला. ६ एि ल रोजी सुरू 
झाले या सत्यागर्हात आपला सॉिलिसटरचा धंदा सोडून, त्यक्ष भाग घेऊन, तुरंुगवास पत्करणारे, तरुणपणी 
सावरकराचं्या ‘अिभनव भारत’ या सं थेचे एक सभासद, सदतीस व सेहेचाळीस साली मंुबई राज्याचे पिहले 
पतं धान िंकवा मुख्य मंतर्ी बाळ गंगाधर खेर हे २६ जानेवारी रोजी शपथेने राजदर्ोह होतो, हणून शपथ न 
घेणारे एक ौढ होत. 

 
गाधंीजींनी िंहदु थान सरकारला तहाकिरता पतर् िलिहले. रूपकात्मक हणून फक्त अकरा मागण्या 

मािगत या, आिण त्या पुऱ्या होणार नसतील तर िमठाचा सत्यागर्ह करण्याचा आपला कायर्कर्म जाहीर केला. 
ि िटश सरकार भले न मानो पण गाधंीजी काँगेर्सचे, देशाचे नेते या नात्याने त्या सरकारशी बरोबरीने बोलत 
होते, आिण त्याचबरोबर त्याचंी भाषा अटीतटीची नसून सौ य आिण स य, िमतर्त्वाची होती. राजनीतीचा हा 
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एक अनोखा आिव कार होता. रावणाच्या दरबारात अंगद हा रामाचा वकील हणून गेला असता रावणाने 
त्याला यथोिचत मान देऊन योग्य आसन िदले नाही, ते हा आप या शपेटाची गंुडाळी करून रावणापेक्षाही उंच 
जागी बसणाऱ्या अंगदाची गो  आठवते. 

 
१२ माचर् १९३० रोजी महात्मा गाधंींनी आपला आ म कायमचा सोडून एकोणन वद िनवडक 

अनुयायासंह सुरत िज ातील समुदर्िकनाऱ्यावरील दाडंी या गावाकडे पायी कूच केले. ही पदयातर्ा अिभनव 
अस याने जगभर कुतूहलाचा िवषय झाला. देशोदेशींचे पतर्कार येऊन रोज बातमीपतेर् पाठवीत होते. या पायी 
चालण्याने काही होणार नाही अशी ि िटश आिण भारत सरकार याचंी खातर्ी होती; तर दर िदवसागिणक 
देशभर नवीन जागतृी व संचार होऊन सामान्य माणूसही पेटत होता. बेकायदा मीठ हे एक नवीनच श  (की 
अ ) गाधंीजींनी भारतीयाचं्या हाती िदले. िठकिठकाणी ल ाची तयारी होऊ लागली. सत्यागर्ह करून 
तुरंुगवास वा अन्य देहदंड अिंहसेने वीकारण्यास तयार असणाऱ्या, खुषीने पुढे येणाऱ्या खऱ्याखुऱ्या 
वयंसेवकाचंी सत्यागर्ही हणून न दणी सुरू झाली. माझा खोली-िमतर् संजीव अमलाडी (िवणेकर) हा एका 
संध्याकाळी काँगेर्स हाऊसमधील न दणी रागेंत उभा रािहला. रातर्ी ११ वाजले तरी त्याचा कर्म आला नाही. 
न दणी बंद झाली हणून परत आला होता. आ ही काँगेर्स हाऊसशजेारी असले या केनेडी पुलापलीकडेच 
राहात होतो. लाहोरहून आलेला बाळ काणे, नारायण घाटे, अमलाडी, मी अशाचं्या जोरजोरात चचार् चालू 
होत. आमच्या खोलीखालीच काणेच्या पाळतीवर असलेला सी.आय.डी बसून असे. त्याच वेळी माझा 
एलएल.बी.चा अ यास चालू होता. कारण एि लच्या शवेटच्या आठव ात परीक्षा होती. मी अिलबाग येथे 
जाऊन सत्यागर्ह करणार असा मनाशी िनणर्य घेतला होता, परंतु विडलाचं्या पैशावर िशकत अस याने परीक्षा 
योग्य तऱ्हेने उ ीणर् होऊन मगच ते पाऊल टाकावयाचे असा माझा िववकेपूणर् िनणर्य होता. त्यामध्ये भावना 
होती पण भावनेची धगधग न हती तर थंड िवचार होता. 

 
याच सुमारास १९२९ च्या पिह या एलएल.बी.च्या दोन्ही परीक्षातं मी पिहला आलो अस याने 

त्याकिरता िव ापीठ देत असलेले न्यायमूतीर् दावर याचं्या नावचे सुवणर्पदक घेण्याकिरता मंुबई हायकोटार्चे 
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूतीर् मािर्टन याचं्या चबरमध्ये जाण्याचा योग आला. माझा खादी वेश पाहून आमच्या 
कॉलेजचे सेकेर्टरी िवचारू लागले हा काय बेत आहे? मी हणालो माझा वशे स य आहे ना? न्यायमूतीर्ंना अशा 
वशेातील यक्तीला पदक ावयाचे नसेल तर मला नेऊ नका. अशी पदके घेणाऱ्या आ हा दोन-तीन 
िव ाथ्यार्ंना न्यायमूतीर्ंच्या चबरमध्ये नेण्यात आले. पदक देताना न्यायमूतीर्ंनी िवचारले हे पदक कोणाच्या 
मरणाथर् आहे हे तुला माहीत आहे काय? मी उ रलो, ‘होय. लोकमान्यानंा राजदर्ोहाब ल सहा वषार्ंची स म 
कारावासाची िशक्षा देणाऱ्या न्यायमूतीर् दावर याचें मरणाथर् आहे.’ मी पदक घेतले. घरी परत आलो. 

 
ठर यावळेी दुसऱ्या एल्एल्.बी.ची परीक्षा झाली. या वळेी गतवषीर् माणे अ यास झाला न हता. 

वातावरणातच अ व थता होती. िनदान माझ्या मनात तर खरी. परंतु परीके्षत यश िमळेल अशी खातर्ी होती. 
शवेटचा पेपर िदला. मंुबईतील मु ाम संपिवला. िशक्षण संपले होते. सामान्यतः असा िव ाथीर् पास झा यावर 
सनद घेऊन विकली सुरू करतो. परंतु देशभर चाललेला िमठाचा सत्यागर्ह मला बोलावीत होता. वडील काय 
हणतील याची क पना न हती. सुखासुखी परवानगी िमळणार न हती. तसेच घडले. मागेपुढे करण्यात काही 
िदवस गेले. ते हा मी मंुबईस आलो होतो. ५ मे १९३० ला पहाटे गाधंीजींना पकड याची बातमी आली. माझा 
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िन य प ा झाला. मी लगेच अिलबागेस गेलो. घरी पोहोचताच फक्त माझे कपडे, अंथरूण घेऊन छावणीत 
जातो असे सागंनू सरळ छावणीत दाखल झालो. न या जगात वशे होता. गहृत्यागही होता. 



अनुकर्मिणका 

वतःसंबंधी 
 

१९३० ची गाधंीजींनी सुरू केलेली आिण १९३२ ची सरकारने लादलेली सत्यागर्हाची चळवळ जवळ 
जवळ संपली होती. १९३० मध्ये ६ मिहने सक्तमजुरी, १०० रुपये दंड, तर १९३२ मध्ये १८ मिहने सक्तमजुरी व 
३०० रुपये दंड अशी िशक्षा मला झाली. िशके्षचा सवर् काळ मी ठाणे तुरंुगात काढला. तुरंुगातून परत आ यावर 
मी नेहमीसारखा घरी आलो. माझा दंडही विडलानंी भरला होता. मी घरात परत आ यासारखाच झालो. 
गाधंी-आयिर्वन तहानंतर मी विकलीची सनद काढली आिण विडलाचं्या हाताखाली काम करीत असे. 
कोटार्तही जात असे. परंतु माझा पु कळसा वळे काँगेर्स संघटना उभी करण्यात जाई. साग कुलाबा िज हा माझे 
कायर्के्षतर् बनले. त्या वषर्अखेर आमचे िज ात महारा टर् ािंतक पिरषद भरिवण्याचा संक प करून ती १९३२ 
च्या जानेवारी मिहन्याचे सुरुवातीस भरिवली. त्या वळेी देशात बादशहाखान, जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचंदर् 
बोस अशाचंी धरपकड झाली होती. हाइसरॉयने गाधंीजींनी मािगतलेली भेट नाकारली होती. लढा अटळ 
होता. ही पिरषद पनवेल येथे लोकनायक बापूजी अणे याचें अध्यक्षतेखाली भरली. बापूजींचे भाषण िच ाला 
थरारून सोडणारे झाले. ‘आईचा पदर पेटला तर कोणता मुलगा आपले सवर् यवसाय सोडून ितच्याकडे धावनू 
येणार नाही.’ या श दात त्यानंी ल ाची हाक िदली. 

 
१९३२ च्या ल ात मी भिूमगत झालो. मे अखेर पकडला जाऊन एक मिहना पनवले लॉक-अपमध्ये 

रािहलो. केस लढिवली. सुटलो. पुन्हा भिूमगत झालो. शवेटी ऑग टमध्ये वर िलिह या माणे िशक्षा झाली. 
 
१९३० चा लढा चालिवताना गाधंीजींचे तत्त्व ान संपूणर्पणे वीकारून उघडपणे अिंहसक वृ ीने काम 

केले. परंतु जेलमधून माझ्या सहकाऱ्याशंी मी बेकायदा पतर् यवहार करून संपकर्  राखला होता, तर १९३२ 
साली भिूमगत होणे, खटला चालिवणे, अशा गाधंी, िवचाराशी िवपरीत गो ी के या. पण त्या करताना 
ल ाकिरता त्याचंी आव यकता होती अशी माझी धारणा होती, आिण आजही आहे. 

 
मी लग्न कराव ेअशी भाषा घरात सुरू झाली. सावतर् आई आहे हणून करीत नाहीस का असा न 

माईने केला, तर माझे कोणावर ेम आहे का अशी िवचारणा सुरू झाली. उ ोग करून काही िमळकत िमळू 
लागेपयत अिववािहत राहाव ेअसा माझा िवचार होता. परंतु माझे एक नेही जाबीरअली यानंी िववाहाचे एक 
वय असते त्या वळेी तो करावा असा पोक्तपणाचा स ा िदला. १९३० आिण १९३२ च्या जेल मु ामात त्याचंा 
माझा सहवास होता. १९३२ मध्ये आ ही फक्त सहाजणच एकतर् अस याने जवळीक िनमार्ण झाली. आमचे 
िवचार जमून गाढा नेह िनमार्ण झाला. िस  तैयबजी कुटंुबातील ते एक. माझ्यापेक्षा वयाने २५–३० वषार्ंनी 
मोठे, जमर्नीत िशक्षण घेतलेले, देशात यापार केलेले. जाबीरअली आिण मी याचंा नेह जमला हे खरे. 
हणून मी त्याचंा िववाह कर हा स ा मानला, आिण विडलानंा तयार अस याचे सािंगतले. हा िववाह चिलत 
प ती माणे विडलधाऱ्या मंडळींनी जुळवनू आणावयाचा होता. तसेच िववाह हा िन वळ दोन यक्तींचा नसून 
त्यामुळे दोन कुटंुबे जवळ येतात, ती यावीत अशी माझी िवचारसरणी. साहिजकच माझी भावी पत्नी आिण ितचे 
कुटंुब आमच्या मंडळींना मान्य झाले पािहजेत. ही वधू-संशोधनात माझी दृ ी. तसे वागण्याने माझे कोणतेच 
नुकसान झाले नाही. लाभच झाला. याला कोणी िन वळ योगायोग हटले तर तेही मी वीकारतो. 
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लोणावळा येथे डॉ.िबवलकर एक धमार्थर् दवाखाना चालवीत होते. क याणच्या िशवकालीन रामाजी 

महादेव िबवलकराचें ते वंशज. ते एक नैसिर्गक उपचार प तीचे वतःचे छोटेसे हॉि पटल चालवीत. ते 
आयुविदक वै  होते. त्याचं्या तरुणपणी त्याचंा सावरकराचं्या ‘अिभनव भारता’शी संबधं होता. त्या वळेी ते 
िवदभार्त होते. ते आिण त्याचें नेही फोटक दर् यावंर योग करीत असताना फोट झाला. त्याचें दोन्ही पाय 
अधू झाले. िवदभर् सोडून अ ातवास हणून ते लोणावळा येथे हा दवाखाना चालिवण्याकिरता आले. हा 
दवाखाना मंुबईचे िस  यापारी मथुरादास वसनजी हे आप या विडलाचें मरणाथर् चालवीत. सावर्जिनक 
कायर्कत्यार्ंना मथुरादास शठे नेहमीच साहा य करीत. त्याच िवचाराने त्यानंी िबवलकरानंा आधार िदला. 

 
डॉ.िबवलकराचें देश ेम पूवर्व  होते. हणून आप या धाक ा मुलीचे लग्न एखा ा वातंत्र्य 

चळवळीत भाग घेतले या तरुणाशी लावनू ाव े या िवचाराने त्यानंी माझ्या नावाचा िवचार केला होता. 
यािशवाय दुसरा कोणताही गुण त्यानंी शोधला न हता. त्याचं्या एका नजीकच्या आ ताने हा भणंग मनु य आहे, 
विकली करणार नाही, तुमच्या मुलीला सुख लाभणार नाही, असा आगर्हाचा स ा िदला. पण त्याचंा िवचार 
प ा अस याने १५ मे १९३५ रोजी अिलबाग येथे त्याचंी मुलगी व मी िववाहब  झालो. 

 
माझी पत्नी मजपेक्षा दहा वषार्ंनी लहान आहे. ितचे औपचािरक िशक्षणही इंगर्जी चार इय ा इतकेच 

आहे. परंतु माझ्या आयु यनौकेचे सुकाणू ितने नीटपणे साभंाळले आहे. िववाहानंतर माझ्या काँगेर्स कामाची झळ 
माझ्या विडलानंी व पत्नीला लागू नये हणून मी आमच्या िज ाचे िज हा कोटर् असले या ठाणे येथे 
विकलीकिरता आलो. तो काळ मंदीचा होता. विकलीपेक्षा राजकीय कामाकडे माझे लक्ष जा ती. त्यािनिम  
माझे कायर्के्षतर् असले या कुलाबा िज ात मी वारंवार जाई. याचा साहिजकच पचंावर पिरणाम होत असे. 
पण ते माझ्या पत्नीला भोगाव ेलागे. कारण, माझ्या यिक्तगत गरजा मी अगदी िकमान के या होत्या. त्यामुळे 
सुखव तू घरात वाढले या या मुलीला सतरा या वषार्पासून पचंाला सामोरे जावे लागले. तशात विडलाकंडून 
येणारी मदत घ्यावयाची नाही असा िनणर्य एका घटनेमुळे मी घेतला. ती घटना अशी–मानवदर्नाथ रॉय हे एके 
िदवशी ठाणे येथे याख्यान देण्यास आले. ३०–४० माणसे सहज बसू शकतील असा हॉल माझ्या िबऱ्हाडी 
अस याने कायर्कत्यार्ंची बठैक साहिजकच ितथे झाली. बैठकीनंतर रॉय याचं्या इंगर्जी भाषणाचे मराठीत 
भाषातंर सभेमध्ये कोम करील असा न अचानक उभा रािहला. ते थािनक माणसाने करावे असा रॉय याचें 
सहकारी वसंतराव किर्णक यानंी आगर्हपूवर्क िनणर्य िदला व ते काम माझ्यावर सोपिवण्यात आले. माझ्या 
क्षमतेची इतरानंा काय, मलासु ा क पना न हती. पण अंगावर पडले आहे, ते हा करू या असे हणून सभेत मी 
कागद व पेन घेऊन बसलो. भाषण सुरू झाले. मी न द घेत होतो. न द करताना ती मी मराठीत करीत होतो. 
सुमारे तास–दीडतासाच्या भाषणानंतर माझा कर्म आला. त्याचें भाषण श दशः व अथर्शः मी सभेपुढे माडूं 
शकलो. सवार्ंनी आपली पसंती यक्त केली. आप या एका गुणाची मला थमच जाणीव झाली. त्याचे वृ  
वतर्मानपतर्ात आले आिण ठाण्यास विकलीकिरता गेला आहेस, की सावर्जिनक कामाकिरता अशी पृच्छा माझ्या 
विडलानंी केली आिण त्याचं्याकडून संसाराला कोणतेही साहा य घ्यावयाचे नाही असे वर हट या माणे मी 
ठरिवले. माझी पत्नी त्याला सन्मुख झाली. ितची िंचता फक्त यामुळे साजूक तूप नाही, घरचे तादूंळ नाहीत, 
इतर गो ी नाहीत, माझे कसे होणार एवढीच होती. 
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माझा पोषाख वच्छ व यवि थत असतो. तसेच चेहऱ्यावरून मला कोणतीही ापिंचक अडचण 
असलेले पाहणाराला कधीच िदसले नाही; परंतु त्याचे ेय माझ्या िन याला नसून सवर् वी माझ्या गृिहणीच्या 
कुशलतेला आहे, हे मी जाहीरपणे नेहमी मान्य करीत आलो आहे आिण येथेही त्याचा कृत तेने उ ेख करणे 
मला योग्य वाटते. माझ्या पत्नीच्या या वागणुकीमुळे मी कधीही कोणत्याही मोहाचा बळी झालो नाही. 

 
माझा वभाव उतावळा आिण तापट अस याने त्याचेही पिरणाम माझ्या पत्नीला भोगावे लागत. माझ्या 

सडेतोड वागण्याने जी तूटफूट होई ती जोडण्याचे काम ितने नेहमीच केले आहे. तसेच सहकायर् माझ्या 
सावर्जिनक जीवनात १९३० पासूनचे माझे सहकारी थळचे हिरभाऊ महाजन आिण िवशषेतः बापूराव जोशी 
यानंी नेहमीच केलेले आहे.हिरभाऊ त्यक्ष चळवळीत आले; तर बापूराव यानंी तुरंुगवास न पत्करता जेवढे 
करता येईल तेवढे सवर् काही चळवळीकिरता केले आहे. मजवर लोभ करणाऱ्या या िनः पृह िमतर्ाचें ऋण मी 
कधीच फेडू शकणार नाही. 

 
माझी मोठी मुलगी सुनंदा िहचा जन्म १५ ऑग ट १९३६ रोजी झाला. तो िदवश चतुदर् यान्त अमाव या 

अस याने शातं करावी अशी सूचना डॉ.िबवलकराचें उपाध्ये यानंी केली. त्या वळेी माझे वडीलही ितथे होते. 
उपाध्याशंी मी थोडी चचार् केली व वडील आिण सासरे यासं मी शातं करणार नाही, तु हास करावयाची असली 
तर करा, असे सािंगतले. न तेव ावरच संपला. या मुलीचे लग्न माझ्या सासऱ्यानंी जुळिवले. १९५५ साली 
हा िववाह झाला. वीस वषार्ंच्या वैवािहक जीवनानंतर जावई नुकतेच ल करातून िनवृ  झाले असता 
दयिवकाराचा चडं ध ा बसून िनधन पावले. त्यानंतर माझी मुलगी मंुबईस आप या दोन मुलासंह आली. 
पुण्यास आमचेकडे न राहता मंुबईस राहून आप या मुलाचें संगोपन करण्याचे आिण वतः यवसाय करण्याचे 
ितने ठरिवले. या दोनही कामातं ती यश वी झाली आहे. ितचा मोठा मुलगा सी.ए. आहे; तर धाकटा पवई येथे 
आय.आय.टी. मध्ये िशक्षण घेत आहे. ितने गसॅची एजन्सी िमळिवली असून ती यश वीपणे चालवीत आहे. 

 
दुसरी मुलगी उषा िहचा जन्म २७ जून १९३८. मो ा बिहणी माणे हीही कॉलेजात गेली. इंटर 

सायन्सनंतर मेिडकल कॉलेजमध्ये गुण कमी पड यामुळे वशे िमळाला नाही. त्यातच ती गंभीर आजारी 
झाली. सट जॉजस हॉि पटलमध्ये ती सुमारे एक वषर् लॅ टरमध्ये होती. एका बाजूला संयुक्त महारा टर्ाचे 
आंदोलन, तर दुसऱ्या बाजूस मुलीचा हा आजार. याचा ताण माझ्या पत्नीने भोगला. त्यात घरचे काम आटोपून 
दुपारपासून संध्याकाळपयत हॉि पटलमध्ये ितला सोबत करी. चागं या चागं या डॉक्टराचंा स ा मी घेतला 
पण लाभ झाला नाही. वषार्नंतर ितला दुखणे नाही, हे काही शरीररचनेतच असावे असे सागंनू ितला घरी 
पाठिवण्यात आले. त्या वेळी आ ही सभापतीच्या बगं यातून मरीन लाइन्स येथे राहण्यास आलो होतो. कण्याचा 
क्षय असे ितच्या दुखण्याचे िनदान करण्यात आले होते. आ यावर ितने िंहमत धरली आिण Occupatronal 
Therapy चा नवीनच सुंरू झालेला अ यासकर्म करण्याचे ठरिवले. िशकत असताना सुतारी, टाईप जुळिवणे, 
अशासारखी हाताने करावयाची कामे ितने केली. ती उ म रीतीने उ ीणर् झाली. ितने यवसाय सुरू केला 
आिण काही िदवसानंंतर पुढील िशक्षणाकिरता वतःचे पैशावर ती अमेिरकेत गेली. नोकरी करून िशक्षण घेत 
असताना ितचे गुरुजन ितला िश यवृ ी देऊन त्या िवषयात डॉक्टरेट घे असे सागंत होते; परंतु आप या लहान 
मुलाला घरी सोडून गेलेली अस याने हा तीन वषार्ंचा अ यासकर्म ितने वीकारला नाही. ती भारतात परत 
आली. ती आिण ितचा नवरा दोघानंी िमळून औषधाचें दुकान काढले. ते यश वीपणे चालवीत असतानाच ितला 
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पुन्हा अमेिरकेत जाण्याची इच्छा झाली. ितचा िवचार अमेिरकन नागिरक होण्याचा. ती ितकडेच राहात आहे. 
नोकरी करते. पुढील िशक्षण घेते. एक घर िवकत घेऊन तेथे ती थाियक झाली आहे. ितचे दोनही मुलगे 
ितच्याबरोबर अमेिरकेत आहेत. 

 
ितसरी मुलगी आशालता िहचा जन्म १५ स बर १९४३ चा. ती ए .बी.बी.ए  व नंतर ए .डी. झाली 

असून आप या सासू-सासऱ्याचें हॉि पटल आप या डॉक्टर नवऱ्याबरोबर चालिवते. ितलाही दोन मुलगे 
आहेत. 

 
आमची ही फक्त तीन मुले. या मुलींना योग्य वळण लावणे, त्याचं्या िशक्षणावर लक्ष ठेवणे, ही आईची 

कतर् ये मानून माझ्या पत्नीने पुरी केली. आप याला मुलगा नाही याची आ हा दोघानंा कधीही खंत वाटलेली 
नाही. सामान्यतः मुलावर जेवढे पिर म घेतले जातात तेवढेच याचं्या बाबतीत आ ही घेतले. त्यानंा वळण 
लावताना तु ही बापनिशबाच्या नसून आपनिशबाच्या आहात अशी िशकवण िदली. त्यामुळे त्या आप या वतंतर् 
जीवनात वयं ेने जगत आहेत. उषा व आशा या दोघींनी माझा कॉलेजपासूनचा नेही कैलासवासी डॉ.वसंत 
अवसरे याच्या दोन मुलाशंी ेमिववाह केला आहे. थम पत्नी आिण नंतर तीनही मुली याचं्या मायेचा मला 
नेहमीच लाभ िमळत असतो. 
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सत्यागर्ह छावणी 
 

१९३० हे राजकारणात पडणाऱ्या माझ्या िपढीच्या बहुतेकाचें वशेाचे वषर्. लाहोर काँगेर्सने संपूणर् 
वराज्याचा ठराव केला व त्यासाठी सत्यागर्ह होणार हे उघड झाले. देशातील राजकारण तापू लागले. २६ 
जानेवारीला देशभर लाखो भारतीयानंी संपूणर् वराज्याची शपथ घेतली, परंतु शपथ घेणाऱ्यातं मी न हतो. १२ 
माचर्ला गाधंीजी साबरमती आ मातून सुरत िज ातील दाडंीकडे िनवडक ८०–९० सत्यागर् ासंह पदयातर्ा 
करीत िनघाले. त्या नवलयातेर्चा ितध्वनी साऱ्या जगभर उमटला. ६ एि लला गाधंीजी दाडंीस पोहोचले 
आिण देशभर िमठाचा सत्यागर्ह सुरू झाला. साहिजकच मंुबई शहर हे नेहमी माणे आंदोलनाचे मुख कदर् 
बनले. काँगेर्स हाऊसवर वयंसेवक न दणी सुरू झाली. शहरामध्ये पोिलसानंी काही अित कार केले हणजे 
नावे न दव ूइिच्छणाऱ्या सत्यागर् ानंी काँगेर्स हाऊसचे आवार भरून जात असे. 

 
एके िदवशी सायकंाळी माझा िमतर् व खोलीतील सहरिहवासी, संजीव अमलाडी, नाव न दिवणाराचं्या 

राकेंत उभा रािहला. पण त्याचा कर्म येण्याआधीच त्या िदवसापुरती न दणी बंद झाली. त्याला परत यावे 
लागले. त्या वळेी आ ही काँगेर्स हाऊसपासून शभंर याडार्ंवर राहात होतो. घडणाऱ्या गो ींची चचार् आ ही िमतर् 
करत असू. त्याचबरोबर मी मख्खपणाने दुसऱ्या एलएल.बी.चा अ यास करीत होतो. कारण २४ एि लला 
परीक्षा होती. विडलाचें पैसे खचूर्न मी िशकत होतो याची जाणीव पण होती. त्याचबरोबर भरवसा होता की 
परीक्षा पुरी होईपयत चळवळ संपणार नाही आिण संपलीच तर िंचता करण्याचे कारण नाही. 

 
असो. परीक्षा िदली आिण मनाशी काही िन य करून घरी अिलबागेस गेलो. चळवळीत सामील 

होण्याचा िवचार विडलानंा सािंगतला. पण संमती देणारे वडील थोडेच. त्यानंी फेरिवचार करण्यास सािंगतले. 
मंुबईस परत आलो, िमतर्ासं भेटलो. त्याच माणे िवनायकराव सावरकर याचें बधूं बाबाराव सावरकर यासं 
भेटलो. ते हणाले, ‘जाऊ देत या लोकानंा तुरंुगात, हणजे आपणाला मैदान मोकळे राहील.’ हे ऐकून मला 
फार खेद झाला. िदनाकं ५ मे रोजी सकाळच्या बोटीने अिलबागेस परत गेलो. त्या िदवशीच्या वतर्मानपतर्ात 
गाधंीजींना इंगर्ज सरकारने भ या पहाटेस पकड याची बातमी वाचली आिण माझा िनणर्य प ा झाला. घरी 
गेलो आिण विडलाचं्या मनािवरु  वागत अस याने घर सोडून कपडे व अंथरूण–पाघंरूण घेऊन सत्यागर्ह 
छावणीत राहण्यास गेलो. सदर छावणी ड गरे हॉलजवळच्या यायामशाळेच्या इमारतीत होती. आता तेथे 
तालुका पचंायत सिमतीची कचेरी आहे. तेथील सत्यागर्ही ामुख्याने खानदेशमधील होते. िवनायकराव 
उपाध्ये, ग.भा.पिंडत अशासारखे एकदोनच थािनक होते. वामनराव िलमये यानंी धडाडीने सत्यागर्ह तर केला 
पण काही कारणाने त्यानंा शभंर रुपये दंडावर सोडण्यात आले. ही एक िपछेहाटच होती. दाडंी तुकडीतील 
सासवने आ मातील शा ीजी (िंचतामणशा ी जोशी) व नाना काणे यानंा आधीच िशक्षा झाली होती. तसेच 
काकासाहेब गाडगीळ व ठाण्याचे नानासाहेब दामले यानंाही अिलबागेस िशक्षा झा या. परंतु छावणीची संख्या 
वाढत न हती. 
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िमळकत ेम 
इकडे विडलानंी सुचिवले, एवीतेवी सत्यगर्हात गेलास, आता िनदान घर–िमळकतीवर दंड वगैरे कार 

सरकारी रोष नको हणून बेदावापतर् िलहून दे. त्या माणे केले व विडलािर्जत इ टेटीवरील ह  सोडला. 
िमळकतीबाबत अन्य िठकाणीही असे कार घड याचे माझ्या लक्षात आले. माझा दृढ समज आहे की, िमळकत 
व मुलगा यामध्ये सामान्यपणे िमळकतीला ाधान्य िमळते; कारण ती िमळिवणे सोपे नसते. तीत इतराचें ह ही 
असतात. कायदेशीर युक्ती करून ती वाचिवता येत असेल तर तसे का करू नये? खरोखरी माझ्या विडलाचंा 
मी सवार्ंत लाडका मुलगा. माझ्यावरील त्याचंी माया कमी झाली असा समज यावरून झाला तर तो त्याचं्यावर 
अन्याय होईल. बेदावापतर्ानंतरही त्यानंी वळेोवेळी माझ्याकिरता माझ्या भावडंापेक्षा जा त खचर् केला. ते हा 
यामध्ये िमळकत ेम एवढीच गो  खरी. 
 

पिहले भाषण 
असहकािरतेच्या िदवसातंील अनुभवाने मला सभाचें वावडे होते. त्या वळेी एव ा सभा झा या त्या 

मानाने कृती अत्य प झालेली. मला भाषण करता येत न हते हे सागंण्याची गरज नाही. छावणीत दाखल 
झा यानंतर दोन िदवसानंी पुण्याचे रघुनाथराव खािडलकर याचं्याबरोबर नागाव येथे गेलो. त्याचें सुमारे 
तासभर भाषण झाले. मला सारखे िदसत होते की, त्याचें भाषण ोत्यानंा मुळीच समजत न हते. त्या सभेचा 
उ ेश तर ता. १२ मे च्या अिलबाग येथे होणाऱ्या तालुक्याचे सामुदाियक सत्यागर्हात सहभागी होण्याकिरता 
जनतेला आणण्याचा होता. हणून ते शहरी भाषण सभेला समजावनू देण्याकिरता मी बोललेच पािहजे असे 
मला वाटले आिण मला एकाएकी कंठ फुटला. मी थािनक अस याने माझी भाषा त्यानंा समजली एवढेच. 
परत आ यावर १२ मेच्या सत्यागर्हाची तयारी काय यािवषयी छावणीत सहज चचार् सुरू केली. ते हा आढळून 
आले की, गावोगावच्या पुढाऱ्यानंी लोकानंा मो ा संख्येने घेऊन येण्याचे आ ासन िदले आहे एवढेच. लावी 
पक्षीण आिण ितची िप े हा मराठी ितसरीतील धडा आठवला. तालुक्याच्या नकाशाची चौकशी केली पण तो 
छावणीत न हता. ते हा रातर्ी तीन वाजले होते. घरी जाऊन नकाशा घेऊन आलो व तालुक्याची िवभागवार 
वाटणी करून ते काम आ ही आपसात वाटून घेतले आिण मगच आ ही झोपलो. आ ही त्या माणे गेलो नसतो 
तर जनतेला सत्यागर्हाचे आमंतर्ण िमळाले नसते. थािनक पुढारी यिक्तशः हालचाल करण्याब ल साशकं 
होते. मातर् जनता उत्सुक होती. त्यामुळे माझ्यासारख्या अननुभवी वयंसेवकाचं्या आमंतर्णाने ती हजार च्या 
संख्येने आली आिण ता. १२ मेचा सामुदाियक सत्यागर्ह चागंलाच यश वी झाला. 

 
या चळवळीत येण्याआधी जनता, खे ातील लोक हे सवर् माझ्यापुरते पु तकी श द; परंतु जुलैच्या 

पिह या आठव ात ठाणे तुरंुगात दाखल होईपयत या जनतेचे मला अनेक कारचे दशर्न झाले आिण ते सवर् 
लोभस असे आहे. मी, द  ू(द ोपतं बी.ए., बी.टी.) गोडबोले, राजा चादंोरकर (राजाभाऊ चादंोरकर, रोहे) 
एक िव ाथीर् असा आमचा ितघाचंा गट होता व आमच्याकडे अिलबाग, धरमतर र त्याचे उ रेचा आिण 
कनके र ड गराचे पूवकडील खारेपाट नावाने ओळखला जाणारा तालुक्याचा िवभाग होता. काही क पना तर 
काही अनुभव यावरून मी आमचे वागण्याचे िनयम ठरिवले. ज्या गावी जाऊ, त्या गावचे देवळात आपला मु ाम 
ठेवावयाचा, सत्यागर्हाची पदे हणत गावभर िंहडणे, थािनक पुढऱ्यानंा भेटून आमचा हेतू व सभा करण्याची 
इच्छा समजावनू सागंणे, कोणी भोजनाचे आपण होऊन आमंतर्ण िदले तर तेथे भोजन, नाहीपेक्षा चणे-कुरमुरे, 
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सभेनंतर रातर्ौ गावातच मु ाम, दोनचार िदवसानंी अिलबागला जाणे इत्यादी िनयम केले. या वळेचे काही 
अनुभव सांगणे युक्त ठरेल. 
 

काही अनुभव 
हािशवरे येथे चारासाठी गेलो असता गावच्या एका पुढाऱ्याच्या ओटीवर बसून आमचा उ ेश त्यास 

समजावनू सागंत होतो. गाधंीजी आिण सत्यागर्ह याब ल िज हाळा वाटूनही तो आमचे हणणे थंडपणे ऐकून 
घेत होता. िदवस वैशाखाचे, िबनझाडीचा रखरखीत असा खारेपाट. साहिजकच तहान लागली हणून मी 
‘थोडे पाणी यायला देता का?’ हणालो. एकाएकी वातावरणात फरक पडला. त्याने आप या सुनेला हाक 
मारली. ितला दूर असले या गावच्या त यावर जाऊन कळशी वच्छ घासून पाणी आणण्यास सािंगतले. (खरे 
तर घरात पाणी होते.) आिण तो आमच्याशी ओला याने बोलू लागला. कारण मी एक ा ण न हतो, तरुण 
वकील न हतो, तो आगरी शतेकरी न हता तर एक माणूस दुसऱ्या माणसाजवळ बोलत होता. 

 
पोयनाडला गेलो. गावच्या बाजारात चार करीत िंहडत होतो. तावडे नावाच्या िंश याने ११ वाजता 

येऊन चौकशी केली. ‘माझ्या घरी जेवायला याल का?’ िवचारले. आ ही ‘हो’ हटले. तो तयारीला लागला. 
गावातील पाढंरपेशानंा आिण आमच्या आ तानंा हे समजले. आमची सत्यागर्हाची भसाड कवने ऐकूनही ते जागे 
झाले न हते. पण आता खडबडून उठले. येऊन हणाले, ‘त्या िंश याकडे का जेवता ?’ आ ही उ रलो, ‘त्याने 
अगत्याने बोलािवले हणून.’ 

 
शहाबाजेस गेलो. ‘या गावी जाऊन चार करून तर या’ असे आ हास अिलबागेत सागंण्यात आले 

होते, पण त्याचा अथर् समजला न हता. गावात िशरताच ‘या बामणानु’ या श दातं जे थंडे व उपहासात्मक 
वागत झाले, त्याने तर आ ही िथजलो. आ ही पदे हणत िंहडू लागलो. इतक्यात आमच्यापैकी एकाचा वगर्-
िमतर् भेटला. त्याने चौकशी केली. शवेटी िवचारले, ‘कुठे जेवणार?’ आ ही हणालो, ‘तुझ्या घरी.’ गावात 
एकाएकी वीज सळसळली. आमच्या रातर्ीच्या सभेला घरटी एक मनु य आलाच पािहजे अशी गावपाटलाने हाक 
मारली. ते हापासून आजतागायत शहाबाज हा माझा िमतर्गाव आहे. याच गावी १९२९ िडसबरमध्ये 
महारा टर्ातील ा णेतराचंी पिरषद यश वीपणे भरली होती. 

 
पेझारीचा अनुभव याहून िनराळा. गावात दुपारी बारा वाजता िशरत होतो. पिह या घरी न या 

िरवाजा माणे पाणी मािगतले. घरमालक पुढे आला. त्याने बादली, तां या िदला आिण आ हास िविहरीकडे 
नेऊ लागला व हणाला, ‘मी मुसलमान आहे.’ आ ही हटले, ‘तुमच्या घरचे पाणी आ हाला चालते.’ तो 
हणाला, ‘नाही, मी तुमचा धमर् बुडिवणार नाही.’ त्याच िदवशी दुपारी चारच्या सुमारास ज्या देवळात आ ही 
उतरलो होतो तेथे दोनचार गावकरी आले. त्यानंी िवचारले, ‘दुपारी जेवलात कुठे?’ आ ही हणालो, ‘कोणी 
घातले नाही, आ ही जेवलो नाही, चणेकुरमुरे खा े.’ त्यानंी िवचारले, ‘आमच्या घरी जेवाल?’ आ ही 
हणालो, ‘जरूर, पण आ ही शाहाकारी आहोत.’ भाडंी वच्छ घासली गेली. आमच्याकिरता ऊनऊन 
वयंपाक तयार झाला आिण यातून आमच्या चारातून, भाषणातून न हे तर वागणुकीतून जन्माचे सहकारी 
लाभले. सत्यागर्हात हजार नी भाग घेतला. शभंर-दीडश ेआगरी तरुण तुरंुगात मो ा आनंदाने गेले. 



अनुकर्मिणका 

 

भाषणात काय याव? 
सभेतील भाषणाचाही एक साचा तयार केला. थम वराज्य हणजे काय हे सागंावयाचे. वराज्य–

आपले राज्य– त्येकाचे राज्य. त्येकाचे घर असते तसे. वराज्यात काय असेल? िपण्यास गोडे पाणी, 
िशक्षणाची सोय, दवाखाना, र ते, इतर सवर् सोयी. हे सवर् त्येक लहानशा खे ातही येऊन चालणारे राज्य 
आपले आहे असे वाटणे हणजे वराज्य. हे येईपयत त्या गावात वराज्य नाही. हे वराज्य आज नाही, 
इंगर्जाचें–परक्याचें राज्य आहे. ते घालवावे हणून सत्यागर्ह. ते घालवनू त्याच्या जागी वराज्य आणावयाचे 
आहे. घर जसे घरातील सवार्ंचे असते तसे वराज्य. त्याकिरता सत्यागर्ह हणजे उघड बडं, पण यात कोणास 
दुखवावयाचे नाही. भाषणाचा िरपोटर् घेणारा पोिलस, िशक्षा करणारा मॅिज टेर्ट, कोणासही दुखवावयाचे नाही. 
आपण सत्यागर्ह करतो आपले कतर् य हणून, तो जे करतो ते त्याला आपले कतर् य वाटते हणून करतो. ते हा 
त्याचा राग करून चालणार नाही. हणून गाधंींचा सत्यागर्हाचा मागर्. यातून एका न या समानतेवर, 
माणुसकीवर आधारलेला नवसमाज िनमार्ण करण्याचा वावलंबी धडा नकळत िशकिवला जात असे. इंगर्ज 
परका हणून नाही तर त्याच्या राज्यात वराज्य नाही, ते असणार नाही हणून सत्यागर्ह. भाडंण इंगर्जाशंी 
न हे, त्याच्या सरकारशी–त्याच्या कायर्प तीशी. सवर् एका परमे राची लेकरे आहोत असे वाटले पािहजे इ.इ. 
असा चार आिण समानतेची िनरागस वागणूक यातून काही िनराळे जन्मास येत होते. आ ही आिण लोक या 
पर परातं एक नवीनच बदल होत होता. आ ही तीन घरचे ितघे जण, पण आमचा पर पर सहवास सुखाचा 
होता. मी वकील न हतो, विकलाचा मुलगा न हतो. गोडबोले कॉलेज िव ाथीर् न हता, याि की करणाऱ्या 
विडलाचंा मुलगा न हता. राजा चादंोरकर एक शाळकरी मुलगा न हता. आ ही ितघे गाधंींचे. त्याचं्या 
सत्यअिंहसेचे सत्यागर्ही होतो. तसे वागत होतो. 
 

जंगल सत्यागर्ह 
िमठाचा कायदेभगं संप यानंतर छावणी बंद होणार होती, पण आमचे नेते उपाध्ये मा तर (महारा टर् 

हिरजन सेवक संघाचे भावी अध्यक्ष) यानंी ठरिवले संगमनेरला न जाता येथेच जंगलसत्यागर्ह करू. मी जंगल 
कायदा वाचला. शतेकऱ्यानंा आिण गावकऱ्यानंा काय अडचण होते ती समजावनू घेतली आिण आपला 
सत्यागर्ह सिवनय आहे, अिंहसात्मक आहे हे लक्षात ठेवनू जंगलच्या बंद भागात वशे करून गवत आणावयाचे 
असे ठरिवले. काठी, लाठी, कुऱ्हाड, कोयता ही सवर् िवचारपूवर्क त्याज्य ठरिवली. सत्यागर्हाचा िदवस व वळे 
जाहीर करून मगच सत्यागर्ह करावयाचा. असे न के याने पनवेल तालुक्यात िचरनेर येथे गोळीबार झाला. 

 
इतर िठकाणी चार करण्याच्या दृ ीने उपाध्ये उरणला गेले. येताना अकरा सत्यागर्ही घेऊन आले 

आिण आपण तुरंुगात गेले. त्येक वयंसेवक कायर्क्षम होण्याच्या दृ ीने त्याला भाषण करता आले पािहजे, 
आपली चळवळ कशाकिरता आहे व ती कशी करावयाची हे त्याला इतरासं पटवनू देता यावे, या हेतूने त्याचे 
िशक्षण हाती घेतले. गावात कसे वागावयाचे याचे आमच्या ताज्या अनुभवावरून धडे तयार केले. त्याचबरोबर 
त्येक गावची आिर्थक, सामािजक, सवर् कारची मािहती िमळावी या दृ ीने नावली तयार केली. थोडक्यात 
आ ही न याने बनले या पुढाऱ्यानंी, पुढाऱ्याचंी टाकंसाळ सुरू केली. 
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आमच्या छावणीत एक सत्यागर्ही मंुबईहून आला. दोन िदवसातं काही पोिलसाजंवळ तो बोलताना 

आढळला. कदािच  ओळखही असेल. आ हा नेते (!) लोकातं खाजगी चचार् सुरू झाली. एक िवचार त्याला 
काढून टाकावा असा आला. मी हणालो, ‘आपले हे उघड बडं आहे. यात गु त काही नाही. जे खाजगी आहे ते 
आपण जरूर खाजगी ठेव ूशकू आिण तो खरा नसेल तर आप याकडील पावसा यातील खेडेगावचा िचखल 
आिण इतर अडचणी पाहून तो आपोआप कंटाळेल. थो ा िदवसानंी तो गेलाही पण पोिलसचा व त्याचा काय 
संबधं हे शवेटपयत कळले नाही. आमचे उघड बडं अस याने पोिलसासकट सवार्ंशी स यपणाने, माणुसकीने 
वागले पािहजे हे आमच्या मनात पूणर्पणे िंबबले होते. या वागणुकीमुळे पोिलस व अंमलदार याचें आमचे 
यिक्तगत संबधं सलोख्याचे होते. मला मानगुटी धरून पकडणारा आिण गावच्या नगरशटेला तुझा जीव 
िप तुलाच्या गोळीच्या िंकमतीइतका नाही, असे सागंणारा होम इन् पेक्टर हमदु े मरेपयत आठव ातून 
एकदा तरी मजकडे येऊन सुखदुःखाच्या गो ी करी. 
 

सत्यागर्ह कोणी करावा ? 
अिलबागेत मा.के.सह बु े हणून इंगर्जी शाळेत एक िशक्षक होते. एके िदवशी ते मजकडे आले 

सत्यागर्हात येतो हणून. त्याचं्या आजीने त्यानंा वाढिवले होते. कारण त्याचें मातािपता त्याचं्या लहानपणीच 
िदवंगत झाले होते हे मला माहीत होते. हणून मी िवचारले, ‘आजीची यव था काय केली?’ ते हणाले, ‘एक 
स  गृह थ हणाले आहेत त्या मजकडे जेवतील हणून.’ मी हणालो, ‘पुण्याला वारकऱ्यानंा (वारावर 
जेवणारे) पु कळ वळेा ‘जेवणे झाली’ िंकवा ‘उशीर आहे’ अशा पा ा पाहा या लागतात. ते हा त्या स
गहृ थाने माझ्यासमोर सािंगतले पािहजे की ते तुमच्या आजीस दरमहा दहा रुपये देतील.’ ते घडले नाही आिण 
एक वयंसेवक कमी झाला. मजवर कोणी टीकाही केली, पण मी योग्य तेच केले अशी माझी खातर्ी होती व 
आजही आहे. 

 
असाच एक कार सन १९३२ मध्ये घडला. आ ही जानेवारीत अिलबागच्या िहराकोटात होतो. चार 

िदवस ठेवनू पोिलसकडे हजेरी देण्याची अट लावनू सोडत आिण मग अट पाळली नाही हणून खटला भरीत. 
अशी नोटीस िमळाली तर काय कराव ेअसा न चचस आला. पु कळाचं्या मते उ र सोपे होते; अट न पाळणे 
व तुरंुगवास पत्करणे. आचायर् ढवण हणाले, ‘तेवढा एकच मागर् आहे.’ मी हणालो, ‘नाही, अशी पिरि थती 
असू शकेल की अशी मानहािनकारक अट पाळूनही बाहेर रािहले पािहजे.’ तेथून गाधंीजींच्या नावे पतर् िलिहले. 
त्याचें एका पो ट काडार्वर उ र आले, ‘उसम अधमर् नहीं, धमर् हो सकता है!’ िकती सावध पण वच्छ उ र 
आहे. १९४२ मध्ये काय घडले? रत्नािगरीचे आ पासाहेब पटवधर्न तुरंुगात होते. त्याचं्या मातो ी आजारी 
पड या. आ पासाहेबाचें बाहेर असलेले भाऊ समथर् होते, जाणते होते. पण आईची शुशर्ूषा आपणच करावी असे 
आ पासाहेबाचं्या मनाने घेतले. त्यानंी सरकारशी पतर् यवहार केला व कायदेभगं करणार नाही ही अट मान्य 
करून ते बाहेर आले. कारण आईची शुशर्ूषा हे त्यानंा आपले पिहले, आ  कतर् य वाटले. असा असतो सत्यागर्ह 
आिण तसा तो असावा. 
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सहभोजन 
छावणी मोडली. मी घरी राहू लागलो. घरी माझे खेडेगावचे सहकारी कधी कधी येत. एकदा माझ्या 

विडलानंी त्या िमतर्ानंा जेवणास थाबंण्यास सागं असे सािंगतले. मी विडलासं हळूच सािंगतले. आमची पाने 
अंगणात माडंा, आ ही एका पकं्तीला बसून जेव.ू त्या िदवसापासून त्या सवर् मंडळींना आमचे वयंपाकघरात 
वशे िमळाला. मग त्यात ा णेतर असो की मुसलमान. १९३५ मध्ये मी ठाण्यास विकलीकिरता गेलो. १९३७ 
मध्ये उरणचे आमदार भाईजी एक िदवस हणाले, ‘उ ा तुझ्याकडे येतो.’ मी हणालो, ‘या, जेवणासच या.’ ते 
हणाले, ‘नको, मी जेवनू येईन.’ त्यावर मी हणालो, ‘उरणची बस सकाळी ७-३० वाजता सुटते ते हा 
जेवणार? जेवणाला येणार नसाल तर येऊ नका.’ ते आले. माझ्या घरात आमच्या नेहमीच्या जेवणाच्या जागी 
आ ही शजेारी बसून जेवलो आिण मग त्याचं्याकिरता चहा करण्यास माझ्या पत्नीस सािंगतले; कारण कोकणी 
मुसलमान सामान्यपणे जेवणानंतर चहा िपतो. मग भाईजी हणाला, ‘मी अिलबागेस येतो पण कुठ याच हॉटेल 
िंकवा खाणावळीत जेवण िमळत नाही. हणून शवेटी कोळीवा ातील मलबाऱ्याच्या हाटेलात जावे लागते. 
हणून जेवणास येणार न हतो.’ मी सािंगतले, ‘तुला माहीत नाही पण तुझे वडील अिलबागेत माझ्या विडलाचं्या 
घरी जेवले आहेत.’ 

 
१९४२ साली मी भिूमगत असताना दाढी वाढवनू बोहरी बेषात वावरत होतो. एक पिरिचत भेटले. 

आगर्हाने मला घरी घेऊन गेले. चहा िदला आिण मग सागंतात, ‘कपबशी िवसळ, नाहीतर आई रागवले.’ मला 
त्या गहृ थाचा असा राग आला, पण नाटक वठिवले. कपबशी धुतली. 

भाषण व अटक 
उपाध्ये याचें रो ास भाषण हायचे होते; पण ते तुरंुगात गेले हणून मी गेलो. नेण्याकिरता भालचंदर् 

कुलकणीर् याचें मोठे बधूं तसेच एक मराठा शाळािशक्षक आले होते, एवढे आठवते. धरमतरहून िनघालो. नदीला 
पाणी होते हणून नागो ास थाबंावे लागले. तेथे िदनाभाऊ नेने याचं्याकडे जेवलो. बसताना त्यानंी मजकडे 
बिघतले. मी सािंगतले, ‘एका पकं्तीत आमची पाने माडंा.’ रो ास बरोबरीच्याचं्या सागंण्यावरून आबासाहेब 
मेहदळे याचं्या घरी गेलो. त्यानंी िवचारता अिलबागच्या काका कंुटे विकलाचंा मुलगा हणून सािंगतले. 
भोजनाची योग्य यव था झाली आिण रातर्ीचा मु ाम शजेारीच असले या देवळात चागंले अंथरूण घालून 
आबासाहेबानंी केली. ‘रातर्ी तुमची सभा उिशरा होणार ते हा हे सोयीचे आहे’ असेही हणाले; पण देवळातला 
मु ाम माझ्या माणे त्याचं्याही सोयीचा होता. गहृ थ धोरणी. दुसऱ्या िदवशी उजाडत देवळात चौकशीला 
आले, आिण हळूच हातात पाच रुपयाचंी नोट ठेवली. तसेच कोकबनचे रावसाहेब तडुलकर. १९३२ च्या 
चळवळीत मी भिूमगत असताना मला मंुबईस घरी बोलावनू घेतले. िंहदु कॉलनीत मी गेलो. त्यानंी चहा आिण 
शभंर रुपये िदले. ही जुनी माणसे नंतरच्या िपढीपेक्षा जा त समजुतीची, हवे तर धोरणी हणा. 

 
रो ाच्या भाषणावरून मला पकडले. विडलाचें नेही व नेहमी येणे-जाणे असलेले रावसाहेब 

कुलकणीर् मामलेदार यानंी सहा मिहन्याचंी सक्त मजुरी व शभंर रुपये दंड केला. ‘आपणास वाईट वाटले’ 
असे ते माझे विडलासं हणाले, पण त्याचं्या शाळकरी मुलाला त्याचें वतर्न समजले नाही. पिरणामी १९३२ 
साली तो मुलगा त्याचं्या माडीवरच आमची (बेकायदा) पितर्का सायक्लो टाइलवर छापीत असे. यातून 
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गाधंीजींच्या सिवनय कायदेभगंाचे, अिंहसेचे ममर् समजून येईल. आपण िवरोध करतो, उघडपणे करतो पण तो 
सिवनय, अिंहसक अस याने सरकारी यंतर् चालिवणाराचं्या घरात आप यािवषयीची सहानुभतूी वाढते. 

 
मला ता. ५ जुलैला पकडले. मी थळला हिरभाऊ महाजन याचं्याकडे गेलो होतो. होम इन् पेक्टर 

हमदु े यानंा माझ्या घरी मी थळला गेलो अस याचे समजले. हणून ते टागंा घेऊन थळकडे वळले. ते 
आ याचे आ हास समजले ते हा हिरभाऊ व मी एका िनवातं घरात जाऊन पुढील यव थेब ल सिव तर बोलणे 
केले. त्याचं्या गावात छोटेसे भाषण केले आिण पायर त्याने अिलबागेस आलो. अिलबागकरानंा माझ्या येण्याची 
सूचना अस याने द तुरी नाक्यावर लोक जमले होते. त्याचं्यासह िमरवणुकीने मी िनघालो. मारुतीच्या 
नाक्यावर आलो ते हा पाठीवर हमदु े याचंा टागंा आला. हे िदवस पावसाळी. थळच्या र त्यावर िचखल व 
पाणी. हमदु े टागं्यात आिण मी पायी पायी पण जवळच्या वाटेने अिलबागेस आलो हणून हे जमले. 
साहिजकच हमदु े याचंा पारा वर चढला. 
 

सत्यागर्हाचे इंिगत 
रातर्ी लॉक-अपमध्ये मु ाम. शजेारच्या कोठडीत एक तलाठी होता. काही भानगडीत सापडलेला. 

त्याला सकाळी हॉटेलमधून चहा िमळाला नाही. ते हा त्याने पोिलसला िवचारले, ‘अशा कोणाला पकडले आहे 
की मागच्या दाराने चहा िमळत नाही. काकासाहेब गाडगीळ, नानासाहेब दामले अशासंारखे या लॉकअपमध्ये 
आले ते हा हरताळ पडला, पण आ हाला मागच्या दाराने चहा िमळाला, जेवणही िमळाले.’ मला पाहून त्याला 
उलगडा झाला नाही. गावचा पोर तुरंुगात गेला याची गावकऱ्यानंा हळहळ वाटली; कारण मी साऱ्या गावाला 
जवळचा, तर मोठे पुढारी मोठे होते एवढेच. माझ्या हे लक्षात आले व त्यामुळे सत्यागर्ह यश वी होईल हे 
गाधंीजी कोणत्या आधारावर ितपािदत असत ते मला उमजले. ही गो  माझे बधूं भाकर गो यात सत्यागर्हास 
जातो हणाले ते हा त्यानंा सािंगतली व हणालो, ‘काही िदवस गो यात राहा, िशक्षक हणून कशाला, 
चणेफुटाणे िवकणारा हणून. थािनक लोक तु हास ओळखू देत. मग तुमचा सत्यागर्ह भावी होईल’ अपिरिचत 
िंकवा दूर थ िठकाणी भकंूप झाला, दु काळ पडला, त्यातून हानी झाली तर आपणास जा तीत जा त अनुकंपा 
वाटते पण पिरिचताला असा तर्ास झाला तर मन, दय हेलावते. हा मनु य वभाव गाधंीजींनी िटपलेला असला 
पािहजे. 
 

तुरंुगात 
िशक्षा होऊन ठाण्याच्या तुरंुगात रवानगी झाली. तेथे जुलै ते िडसबर होतो. महारा टर्ातील, मंुबईतील 

बडी बडी मंडळी ितथे होती. अहमदाबादहूनही पुढे एक तुकडी आली. आमच्या ‘ब’ वगार्त िनरिनराळे 
अ यासकर्म चालू होते. मी मातर् कोणत्याच वगार्त गेलो नाही. वाचावे, चचार् करावी, ब ाचें िनरीक्षण करावे 
असा िदनकर्म होता. वतेकाम िशकलो, शकंरराव देवाचं्या हाताखाली वाढपी झालो. अबीदअली जाफरभाई 
मंुबईचे एक नेकीचे पुढारी. पुढे कदर्ात मजूरमंतर्ी झाले. त्याचं्याजवळ ि ज िशकलो. अथार्  प े चोरून 
आणलेले. तर जाबीरअली, हे त यबजी या ख्यात रा टर्वादी कुटंुबाचे जावई, याचं्याजवळ जमर्न िशकलो. 
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आत्मतु ी 
तुरंुगात होतो तरी ितकडम रीतीने महाजन, गोडबोले, याच्याबरोबर माझा तेथील चळवळीबाबत 

पतर् यवहार चालूच होता. हा पतर् यवहार केला, इतकेच नाही तर बेचाळीस मध्येच न हे तर ब ीसमध्येही 
भिूमगत राहून काम केले. हे गाधंींच्या धोरणाशी सुसंगत न हते तरी चळवळीच्या दृ ीने करावसेे वाटले व केले. 
माझ्या एका सहकाऱ्याचे एकदा पतर् आले, ‘मी एवढा त्याग, क  करूनही मला गावच्या पुढाऱ्याचंी मान्यता 
(ऑनरेबल रेकिग्नशन) िमळत नाही याचा खेद आहे.’ मी उ र पाठिवले, ‘तुला तसा खेद का वाटला हे मी 
समजू शकतो; पण मी नेहमीच माझ्या मनाच्या समाधानाकिरता गो ी करतो. त्यामुळे माझी दृ ी िनराळी आहे. 
माझे ध्येय आत्मतु ी. आप या मनाचे समाधान हे आहे. ही एक वृ ी आहे. ती मी नेहमी जोपाशीत आलो. 
त्यामुळे आजही आत्मतु  आहे.’ 

 
तुरंुगातील ज्ये  आिण े  पुढारी आयु याची दहावीस वष सावर्जिनक जीवनात घालिवलेले असूनही 

चळवळीिवषयी साशकं होते. माझ्यासारखी अननुभवी तरुण पोरे चळवळी चालिवतात कशा आिण जनता त्यानंा 
साथ का देते याचे त्यानंा कोडे वाटे. पण माझा १९३०, १९३२, १९४० व १९४२ चा अनुभव असा आहे की, पुढारी 
िजतका अननुभवी िततकी चळवळीची क पकता आिण जोर जा ती. मला नेहमी वाटे की, दर चळवळीत मी 
िशळा होत आहे. 
 

बाहेर 
तुरंुगातून सुटून आलो. माझा चालू कामाशी संपकर्  होता, त्यामुळे काम हाती घेणे शक्य झाले. मातर् 

हिरभाऊंनी वयंसेवकानंा मोकळे सोडले होते. त्याचेंवर सत्यागर्ही िश त सुरू केली. दोन जणानंा िनरा या 
तऱ्हेने हाताळाव ेलागले. एक थािनक, शकंर नागू त्याचे वडील, ते मला मानीत, त्यामुळे ते जमले, तर दुसरा 
देवधर. तो होता अंधेरीहून आलेला. त्याला अिलबाग सोडून जा अशी समज िदली; पण तो अिलबाग सोडून 
वाघर्णला पोहोचला, परंतु त्याच्या दुदवाने मीही त्याच िदवशी कामािनिम  तेथे पोहोचलो. त्याला पाहून 
िवचारले, ‘इथे कसा?’ आिण माझे थािनक सहकारी कै. दामुअण्णा पाटील यानंा सािंगतले ‘की रातर्ीच्या 
भाजी व फुले घेऊन मंुबईस जाणाऱ्या मच यात याला बसवा.’ त्यानंतर पुन्हा तो भेटला नाही. ही अिंहसक तऱ्हा 
होती असे मी हणणार नाही. पण बरेच िदवस चटावले या गहृ थाला असेच वागिवणे आव यक होते. 

 
माझ्या आधी शा ीजी व नाना काणे सुटून अिलबागेस आले, पण आमचा तेथील कारभार पाहून ते 

दोघेही थम आपली िबघडलेली कृती दुरु त करण्याकिरता अन्यतर् गेले. 
 
नंतर काणे परत आले व त्याचं्या नेतृत्वाखाली आ ही िज ातून ीसेिवकानंा आणून ताडी दुकानाचं्या 

िललावावर यश वी तऱ्हेने िनरोधन केले. परदेशी कापडही दुकानदाराचं्या सहकायार्ने अिलबाग, रेवदंडा येथे 
सील करू शकलो. 
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एक धडा 
एव ात गाधंी-अिर्वन करार झाला व चळवळ मागे घेण्यात आली. मला हे आवडले नाही पण 

पु कळानंी सुटकेचा िनः ास टाकला. माचर्मध्ये होणाऱ्या कराची येथील काँगेर्स अिधवशेनाला जाण्याआधी मी 
वऱ्हाडात गेलो होतो. अचलपूरजवळ परतवाडा येथे एका जाहीर सभेत चळवळ मागे घेण्याब ल नापसंती 
यक्त केली. तेथे नाना नगरनाईक या नावाचे एक कायर्कत होते, पुढे ते आमदार झाले. त्यानंी माझ्या टीकेला 
समपर्क उ र िदले. ते हणाले, ‘ही टीका करणारे माझे तरुण िमतर् अिववािहत असावेत, तसेच उ ोग न 
करता त्याचंी दुपारची सोय असावी. त्याचें ठीक, पण मी एक शतेकरी आहे. माझा संसार आहे. शतेी आहे. 
ते हा अशी सुटी िमळालेली चागंलीच आिण झालेली तडजोड सन्मान्यही आहे.’ आपला संसार, शतेी साभंाळून 
मराठेशाहीत िशलेदारी, बारिगरी करणारे होते त्याची मला आठवण झाली. ते काही खडे सैन्य न हते. यामुळे 
गाधंीजींना लोकाचंी नाडी नीट कळत होती असे मला िदसून आले. माझा दृि कोण पेशवेार सैिनकासारखा भले 
िबनपगारी असू तर नगरनाईक याचंा नागिरक असून सैिनकाचा. 
 

ािंतक पिरषद 
कराचीहून परत आलो. िज ात थोडा िंहडलो. तो १९३१ चा जून आला. िज ात पनवेल येथे 

ािंतक पिरषद भरवावी असे ठरले आिण िचरनेरचा गोळीबार व त्यातून िचरनेर खटला या पा र्भमूीवर हे 
साहिजकच होते. वागत-मंडळाचा एक िचटणीस या नात्याने चार व िनधी गोळा करण्यािनिम  िज हाभर 
िंहडू लागलो. पनवलेीत आत्माराम शटे आटवणे याचं्या बागेत अिधवशेनाची तयारी होऊ लागली. पनवलेीस 
वागत कचेरीत आलो असता माझे तरुण नेही भाकर गु ते याजंकडून समजले की, भोजनशाळेत पृ य व 
अ पृ य असे दोन माडंव केले आहेत. ते हा थािनक कायर्कत्यार्ंबरोबर तेथे गेलो, आिण झालेली यव था 
काँगेर्स धोरणात बसणारी नाही हे पटवनू ती र  करिवली. 

 
मध्यतंरी काँगेर्स अध्यक्ष सरदार व भभाई पटेल सासवने येथे आले. त्याचें वाघर्ण येथे शतेकऱ्यासंमोर 

भाषण झाले. ते हणाले, ‘इंगर्ज फार फार तर जंगम गो ी नेऊ शकेल.तुमची जमीन तर थावर आहे. तु ही का 
यावे?’ हे श द शतेकऱ्याचं्या दयाला िभडले. 

 

सनद काढतो 
मी एखादा आ म काढावा असे माझ्या काही ने ानंा वाटत होते, तर वामी आनंद यानंी सरदारातफ 

मी महारा टर् सेवक समाजात दाखल हाव ेअसे सुचिवले. िमशनशाळेत असताना िखर् न होऊ इिच्छणारा आिण 
झाले यानंा िमशनऱ्याकडून कशी वागणूक िमळे हे पािहले अस याने हणा, त्यागाची तयारी नाही िंकवा 
एकाडेंवृ ी अस याने हणा, मी पोटाचा धंदा हणून कोटार्ची सनद काढली. यात माझ्या विडलानंाही बरे 
वाटले. सनद देताना िज हा ज ाने माझा गाधंी सदरा पाहून कोटार्त कोणता पोषाख घालणार अशी पचृ्छा 
केली. १९२९ च्या एि ल व आक्टोबर या पिह या एलएल.बी. च्या परीके्षत गुणव ेत मी पिहला अस याने मंुबई 
िव ापीठातफ एक सुवणर्-पदक १९३० च्या एि लमध्ये मंुबई हायकोटार्चे मुख्य न्यायाधीश य़ाचें ह ते िमळाले. 
ते देताना न्यायमूतीर्ंनी िवचारले, ‘हे पदक कोणाचे नावे आहे हे माहीत आहे काय?’ मी उ र िदले, ‘होय, 
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लोकमान्य िटळकानंा राजदर्ोहाब ल सहा वषार्ंची िशक्षा देणाऱ्या दावर नावाच्या न्यायाधीशाचे नावे.’ पुढे हाच 
गाधंी सदरा समाजात ित ेचे तीक बनला आिण आज पुन्हा तो मागे पडला आहे. 

 
१९३२ च्या अगदी सुरुवातीस पनवले येथील पिरषद भरली त्याआधीच काँगेर्स व सरकार याचं्यामध्ये 

संघषर् त्यक्षात सुरू झाला होता. पिरषद एका िदवसात आटोपली. लोकनायक बापूजी अणे अध्यक्ष होते. 
मातेचा पदर पेटला असता कोणता सुपुतर् मनात दुसरा िवचार आणील असा दृ ान्त देऊन त्यानंी ल ात 
सामील होण्याचे आवाहन केले. 

 
या अिधवशेनाकिरता अिलबागेहून िंहदु थानी सेवादलाचे १५/१६ वयंसेवक आले होते. त्याचं्या 

िश तशीर कामाची शसंा झाली. पण वागत मंडळाचे खिजनदार तेथे भरलेले दशर्न रातर्ीकिरता बंद 
झा यावर पनवलेमधील यापारीमंडळींना घेऊन आले आिण त्यानंी दशर्न उघडण्याची मागणी केली. 
पहाऱ्यावरील वयंसेवकानंी ते अमान्य केले. त्यातून गलका झाला. माझ्यासारख्यानंा जाऊन करण िमटवाव े
लागले. पण सवर् जणानंी मान्य केले की वयंसेवकानंी केले तेच योग्य. खादी दशर्नातील टॉलवाले हणाले, 
‘या वयंसेवकाचं्या भरवशावर आ ही हजारो रुपयाचंा माल पडला असताना रातर्ी िनधार् त झोपतो.’ भोजन 
िवभागाने या दलाची मदत मािगतली. ती मंडळी पहाटे चारपासून रातर्ी दहापयत अिवरत काम करीत 
अस याने साहिजकच त्यास अशी मदत-कुमक हणा-हवी होती. मी हो हणालो पण त्यात पाच ा ण आहेत 
का हे मला तपासले पािहजे असे हणालो. 
 

पुन्हा लढा 
१९३२ ची चळळ सुरू झाली ती मुळी सरकारने काँगेर्स संघटना बेकायदा ठरवनू आिण िनरिनरा या 

कायर्कत्यार्ंना ताबडतोब पकडून पोिलसाकडे हजेरी देण्याचे अटीवर सोडून, तुरंुगात जाणे अपिरहायर् 
करून...त्यामुळे १९३० माणे चार करणे अशक्य ाय झाले. हजेरीअट असणारे ती मोडून तुरंुगात जात 
होते. बेकायदा ठरिवले या काँगेर्सतफ काम चालू ठेवण्याकिरता काही करू लागताच अटक होत असे. त्यामुळे 
संघिटत काम करावयाचे असेल तर ते गु तपणे करणे कर्म ा त झाले आिण यातून उघड बडंाऐवजी संघिटत 
संघषर् उत्प  झाला आिण हणून काही कायर्कत, िवशषेतः डावी िवचारसरणी असणारे भिूमगत झाले. मी गाधंी 
िवचार मानणारा असूनही भिूमगत होणे पसंत केले. मंुबईस राहून हे कायर् करीत रािहलो. िज ातील 
कायर्कत्यार्ंशी पतर् यवहार करीत असे. त्यात वदेशीचा चार करण्याचे काम काहीजणानंी हाती घ्यावे हणून 
यत्न केला. पण हे काम हाती घेणारावरही सरकारी संकर्ातं वळू लागली. मला मे चे अखेरीस पकडले व 
पनवेल येथे माझ्यावर माझ्या पतर्ावरून खटला भरला. तो मी लढिवला व त्यातून सुटलो. पण जेलबाहेर जाऊ 
शकलो नाही. पुन्हा थानब  करून हजेरी देण्याची नोटीस बजावनू सोडले. त्या वळेी पावसाळा जोरात होता. 
मजवर टेहेळणीही होती. पण जुलै मिहन्याचे एका रातर्ी भर पावसात अिलबागहून थळला चालत गेलो व तेथून 
घोडागाडीने माडंव े येथे जाऊन तेथून तरीने मंुबईस गेलो व वऱ्हाडात पोहोचलो. तेथून पुन्हा अटक करून 
आणले व अठरा मिहने सक्त मजुरी व तीनश ेरुपये दंड अशी सजा झाली. सुटून येईपयत चळवळ थंडावली 
होती. १९३४ मध्ये सरकारने काँगेर्सवरील िनबध मागे घेतले व मी काँगेर्स संघटना िज ात न याने बाधंण्याच्या 
कामास लागलो. 
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िनवडणुका 
 
१९३४ चे काँगेर्स अिधवशेन मंुबई येथे झाले व त्यानंतर लवकरच मध्यवतीर् कायदेमंडळाच्या िनवडणुका 

जाहीर झा या. याच अिधवेशनात काँगेर्सच्या ध्येयधोरणात ‘सत्य व अिंहसा’ मागार्चा अंतभार्व न के यामुळे 
गाधंीजींनी काँगेर्सपासून संघटनात्मक फारकत घेतली. ते चार आणे सभासद रािहले नाहीत इतकेच. पण 
अखेरपयत त्याचें मागर्दशर्न काँगेर्स घेत रािहली व ितला िमळत रािहले. 
 

िनवडणूक 
िनवडणुकीचे कामी भाग घेऊ नये असा िवचार करून मी अलग रािहलो. बेळगावचे केशवराव गोखले 

अिलबागेस आले. कारण कुलाबा िज हा त्या वळेी दिक्षण िवभागात होता; आिण दिक्षण िवभाग हा मतदारसंघ 
होता. यात कुलाबा, रत्नािगरी, कारवार, बेळगाव, धारवाड व िवजापूर हे सहा िज हे होते. साहिजकच 
उमेदवार कनार्टक काँगेर्स ठरिवणार होती आिण ितने होसमनी नावाचे एक िंलगायत वकील काँगेर्स उमेदवार 
िनवडले. िंलगायत उभा करण्यात एक कारे बहुसंख्य समाजाचा अनुनय करावा हा िवचार उघड होता. 
केशवराव गोखले अिलबाग व रोहा या दोन िठकाणी गेले. त्याचें बरोबर हिरभाऊ महाजन यासं पाठिवले. 
थािनक ने ासं माझ्या िचठ् ा होत्याच. 

 
ही िनवडणूक िंजकलीच पािहजे असा गंगाधरराव देशपाडें (कनार्टकिंसह) याचंा संक प होता. त्यानंा 

गोखले यानंी सािंगतले की, कुला यात नाना कंुटे याला या कामात आणले पािहजे. ते हा मला गगंाधररावाचें 
पतर् आले व मला त्यानंी मंुबईत विकग किमटीच्या बठैकीच्या वळेी बोलािवले. भेट झाली. त्यानंी िनवडणुकीचे 
महत्त्व, बहुजनसमाजाला काँगेर्समध्ये सामील करण्याची संधी, बहुसंख्य मतदार पाढंरपेश,े िवरोधी उमेदवार 
धारवाडचे जोग वकील इ. गो ी सागंनू मला आपलासा केला; आिण मी या कामात आलो. काँगेर्सतफ सवर् 
यव था अथार्  च वामनराव िलमये याचं्या हाती होती. त्या वळेी मतदार हणजे आयकर भरणारे तसेच रु. 
७५/- जमीनधारा असले या जिमनीचे मालक व त्याचंी कुळे हे होते. 

 
चारात थम थािनक कायर्कत्यार्ंच्या भेटीगाठींचा कायर्कर्म होता. एके िदवशी पहाटे चार वाजता 

अिलबागहून िनघालो ते रातर्ी बारा वाजता महाडला झोपेपयत िंहडत होतो, भेटत होतो. होसमनी यानंा मराठी 
येत न हते. त्यानंा सभातूंन भाषणही जमत नसावे. तसेच राजकीय नाबंाबतही त्यानंा पुरेशी मािहती िदसली 
नाही. तसेच ते थोडेसे घायकुतेही होते. पण काँगेर्सला मान्यता ा त झाली होती. आमचा चारही चागंला 
झाला आिण होसमनी िनवडून आले. 
 

नेते व अनुयायी 
मी या कामी लक्ष घातले आिण मला बेळगावहून द ोपंत मजली नावाच्या विकलाचें पतर् आले. त्यात 

गंगाधररावािंवषयी सावध राहण्याचा इशारा होता. मी चौकशी केली. मला समजले की, मजली यानंी १९२०-
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२१ चे असहकार चळवळीत विकली सोडून काँगेर्सचे काम करण्यास सुरुवात केली. धंदा बंद, इतर उत्प  
नाही त्यामुळे त्याचें साहिजकच हाल होऊ लागले. गंगाधररावाचें वक्तृत्व व ोत्साहन यामुळे त्यानंी विकली 
सोडली होती. हणून ते गंगाधररावाकंडे आधाराकिरता गेले. तो आधार िमळाला नाही. तसेच त्यानंा आढळले 
की गंगाधररावाचं्या यिक्तगत जीवनावर काही पिरणाम झाला न हता; कारण त्याचें जिमनीचे उत्प  चागंले 
होते. यातून मजली याचं्या मनावर िवपरीत पिरणाम झाला. काही िदवस ते वे ासारखे झाले. गंगाधररावाचं्या 
नावे दोष देत ते बेळगावमध्ये िंहडतही. कालातंराने ते पूवर्ि थतीवर आले व विकली करू लागले. हणून त्यानंी 
मला सावधिगरीची सूचना, िमतर्त्वाचा इशारा िदला होता. मी त्यास उ र पाठिवले ते वरील मािहती 
िमळिव यानंतर. मी िलिहले, ‘मी िवचारपूवर्क सावर्जिनक जीवनात उतरलो आहे. एका युरोपीय नाटककाराचे 
श दात मी िलिहले ‘देवाचे पाय िचखलाचे असतात’ हे मला माहीत आहे आिण िवषय संपिवला. 

 
माझ्या विडलाचें नेही पळणीटकर वकील व इतरानंी, इतकेच कशाला होम इन् पेक्टर हमदु े यानंी 

१९३२ चे सुरुवातीस मला पुन्हा पकडले ते हा लेले, िलमये याचं्यापासून सावध राहण्याचा इशारा िदला. त्यानंा 
मी समजािवले की मी वचे्छेने या कामात उतरलो आहे. कै.वामनराव िलमये याचं्या पत्नींचाही या मंडळींवर 
राग होता. वामनराव हे गिरबीतून वकील झाले. त्याचं्या पत्नी एका घरंदाज खोताच्या कन्या. विकली सुरू 
केली एव ात असहकार चळवळ सुरू झाली. वामनरावानंी विकली सोडली. रा टर्ीय शाळा 
काढली.साहिजकच आिर्थक अडचणीला त ड नेहमी गृिहणीला ाव ेलागते. त्यामुळे सौ.िलमये या यिथत 
झा या. त्यानंी असेही पािहले की सवर् काम वामनरावावर सोपवनू लेले-मणेरीकर सभातूंन भाषणे करण्याचे 
काम करीत. यात त्या लोकाचंा वभाव तसेच वामनरावाचंी जबाबदारी वीकारून काम करण्याची वृ ी ही 
दोन्ही जबाबदार होती. पण सौ.िलमयानंा वैष य वाटे. १९३० मध्ये मी चळवळीत आ यानंतर माझे त्याचं्या घरी 
येणे-जाणे सुरू झाले. आ ही नवी माणसे िनरा या तऱ्हेने वागताना पाहून सौ.िलमये याचंा थोडा दयपालट 
झाला. त्याचबरोबर वामनरावानंा मंुबई िवधान पिरषदेचे १९५२ मध्ये उपाध्यक्ष केले याचाही पिरणाम झाला 
असेल. ते हा असे अनुभव मला होते. माझ्या मते वामनरावानंी आप या पत्नीला वतःची भिूमका कधीच 
समजावनू िदली नसावी. पतीमागे पत्नी जाणारच यावर त्याचंा भरवसा असावा. 

 
१९३२ साली जेलमध्येही असाच अनुभव आला. आप या घरच्या माणसानंा, पत्नीला समजावनू 

िकतीजण आले आहेत याचा शोध घेऊ लागलो. ते हा जाणते पुढारी हणावयाचे, ‘मी काय करीत असे ते माझे 
पत्नीला, घरच्यानंा माहीत आहे. आणखी काय सागंावयाचे?’ एक फक्त जाबीरअली हणाले, ‘मी पत्नीजवळ 
बोललो पण ितची मान्यता िमळव ूशकलो नाही.’ हणजे जनतेला मागर्दशर्न करणारे, जनतेची मने वळिवणारे 
हे पुढारी पत्नीला, घरच्यानंा मागर्दशर्न करू शकले नाहीत, त्याचें मन वळव ूशकले नाहीत. साहिजकच सवर् 
चळवळ सामान्यपणे पुढाऱ्याचे घराचे ओटीवरच रािहली. तसेच पु कळ वळेा भावनावेगात मनु य एखादी गो  
करतो आिण मग िवचारात पडतो. 

 
पनवेलचे नानासाहेब बेडेकर असे एक गृह थ. पुण्याच्या डे न कॉलेजात िशकलेले, ऐपतदार 

कुटंुबात जन्म. १९३० च्या चळवळीपयत राजकारणाकडे कल नसावा. चळवळीत आले, िचरनेर खट यात 
आरोपी झाले. मोठेपण(!) िमळाले. पण ापिंचक नाचे काय? न या जीवनाला सामोरे जाण्यास जी 
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मानिसक तयारी हावी लागते, त्यातील खाचखळगे ओळखण्याचीच न हे तर त्यामधून चालण्याची संवय हावी 
लागते. ते घडले नाही हणजे िनरिनराळे न उभे राहतात. 

 
थोडक्यात आपण वीकारलेला मागर् चाकोरीबाहेरचा आहे याची जाणीव ठेवनू न हे आप या 

जवळच्यानंाही ती करून देऊनच वाटचाल करावी लागते. यात आप या मनािशवाय कोणाचाच आधार नसतो 
आिण हणून सा यवादी िवचारात डीक्लास झाले पािहजे, आपण कोणत्या वगार्तून आलो हे िवसरले पािहजे 
असे हणतात. तर सं कृत नाटककार हणतो, ‘वीितत्यक्ता । जानवे तोडले.’ नाहीतर अडचणी येत राहतात. 
असो. 
 

काँगेर्स समाजवादी पक्षाची थापना व मी 
१९३४ मध्ये काँगेर्समधे एक पोटशाखा हणून थापन झालेला हा एक अिखल भारतीय गट. याचे 

महारा टर्ाचे िचटणीस नारायणराव गोरे. यानंी महारा टर्ातफ यादी िस  केली. त्यात माझे, तसेच मला 
वाटते. नानासाहेब बेडेकर याचेंही नाव िदले. बेडेकरानंी काय केले माहीत नाही. मी काही न गोऱ्यानंा 
िवचारले. मी िलिहले, ‘मी अशा िज ात काम करतो की, तेथे फारसा कामगारवगर् नाही, शतेकरी मालक व 
कुळे आहेत. याबाबतीत तुमचे गटाची भिूमका काय? सा यवा ा माणे कसणाराची जमीन असे तु ही मानता 
की गाधंीं माणे वगर्-समन्वय मानता? की यापेक्षा िनराळी ितसरी भिूमका आहे. पिह या दोन असतील तर 
राजकीयदृ ा अशा गटाची आव यकता काय? माझे िज ात मी कुळाचें बाजनेू काम करीत आहे. काँगेर्स 
किमटी त्यास िवरोध करीत नाही, मग मी उगाच बाजलूा का पडू?’ अथार्त याचे उ र आले नाही आिण काही 
नुकसान झाले नाही. १९३७ चा कुळकायदा करण्यात माझा मोठा हातभार लागला आिण काही वषार्ंनंतर 
गुथंरच्या ‘गाधंींबरोबर एक आठवडा’ या पु तकात गाधंी हणतात- ‘कसणारे जमीनमालक होतील. मोबदला 
िदला जाईल न जाईल.’ 

 
मी विकली सुरू केली असली तरी ती नाममातर् होती. काँगेर्सचे िज ातील काम मी पूणर्पणे करीत 

होतो. िबहारातील भकंूपपीिडताकंिरता िनधी जमा करण्यात भाग घेतला. पण त्याचबरोबर पापी लोकाचें 
पापामुळे भकंूप झाला हा गाधंींचा शरेा मी अमान्य केला. अिलबागेस एक काँगेर्सभवन असाव ेअसा िवचार 
हिरभाऊ महाजन यानंी १९३० मध्ये स ेमा तर याचंी लहानशी झोपडी घेत यापासून सुरू होता. त्या माणे 
चालना िमळून १९३५ साली राजदर्बाबू काँगेर्स अध्यक्ष या नात्याने िज ात दौऱ्यावर आले असता त्याचें ह ते 
पायाचा दगड बसिवला. पुढे सध्याची इमारत चौबळ याचेंकडून खरेदी केली. सुरुवातीपासून मी तीन 
िव तापैंकी एक आहे. 

 
मी काँगेर्समध्ये आ यापासून कोणाचा दौरा असला की त्याची शािगदीर् मी करावी असा पिरपाठ पडला. 

पण राजेन्दर्बाबूचें वळेी माझे िववाहामुळे मी जाऊ शकलो नाही. दौरा यश वी करण्याच्या दृ ीने घ्यावयाच्या 
सावधिगरीची मला पूणर् क पना आली होती. १९३७ च्या िनवडणूककाळातील जेधे, गाडगीळ व गंगाधरराव 
देशपाडें दौरा, १९४४ मधील कोकण एज्युकेशन सोसायटीचे रौ यमहोत्सवािनिम चा डॉ.सवर्प ी राधाकृ णन 
याचंा दौरा, तसेच १९५२ च्या िनवडणुकासंंबंधात िंचतामणराव देशमुख याचंा तेरा िदवसाचंा महारा टर् दौरा, 
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तसेच पाच िदवसाचंा िज ाचा दौरा मी यश वीपणे तडीस नेला. त्यािशवाय १९३८ मधील नूरी या 
बाधंकाममंत्र्याचंा कुलाबा-रत्नािगरी दौरा, तसेच लालबहादूर शा ी, कदर्ाचे रे वमेंतर्ी याचंा कुलाबा-रत्नािगरी 
दौरा. या वेळीही मी यश वी झालो. 

 
१९२२ च्या गया काँगेर्सचे नाफेरवाले अध्यक्ष राजगोपालाचायर् आता फेरवाले, िविधमंडळ वशेास 

अनुकूल झाले होते. तीच ि थती मौलाना आझादाचंी होती. त्यामुळे महात्माजींनी वैधािनक दृ ी 
(Constitutional mentality) आंता ि थरावली असे उ गार काढले होते आिण १९३४ ऑक्टोबरपासून गाधंीजी 
काँगेर्स संघटनेपासून अलगही झाले होते. १९३४ च्या मध्यवतीर् असे लीच्या िनवडणुका राजाजींनी यश वीपणे 
लढवनू मदर्ास इलाख्यात जि टस पक्षाचा संपूणर् पराभव करून सवर् चौदा जागा िंजक या होत्या, तर 
महारा टर्ात शकंरराव देव यानंी वालचंद िहराचंदसारखा उमेदवार, न.िंच.केळकरासंारखे पाठीराखे अशाचंा 
पराभव करून जेधे–गाडगीळ यानंा िनवडून आणले होते. त्यात कौतुका पद गो  हणजे मतदार आपली 
दोनही मते एका उमेदवारास देऊ शकत असताना मताचंी योग्य िवभागणी केली होती. याचे ेय पक्षिन  
कायर्कत आिण समजूतदार मतदार यानंाच आहे. 
 

नगरपािलका सभासद 
थािनक वराज्य सं थेत जावयाचे नाही. त्यामुळे यापक कामात अडचण होते असा माझा दृि िंबदू 

होता हणून मी नगरपािलका िंकवा िज हाबोडर् याचं्याकडे वळलो नाही. नाही हणावयास १९३४ मध्ये माझे 
विडलानंी त्याचें जागी मला नगरपािलकेत िनवडून आणले होते. तेथे मी अिधकारपदाची हाव करणे नाही व 
कठीण जबाबदारीचे काम वीकारणे ही भिूमका ठेवली. त्याचा लाभही झाला. आ ही काँगेर्सवाले 
अिधकारपदाकिरता धडपडणार असे गावात वाटत असताना, रामराव नाईक यासं मी चेअरमनपदाकिरता 
सुचिवणार असे त्याचं्या ने ासं सागंनू टाकले. हेच रामराव राजदर्बाबूनंा आप या गाडी (मोटार)तून रो ाहून 
घेऊन आले आिण १९३७ च्या िनवडणुकीत आपले िमतर् डॉ.पोवार याचं्याकिरता खटपट न किरता 
माझ्याकिरता मुरुडला जाऊन रािहले. 

 
दुसरी गो . बादशहाचें ज्युिबलीची. त्याचें राज्यारोहणास पचंवीस वष झाली हणून समारंभ करावा 

तसेच खचर्ही करावा असा िवषय कायर्कर्मपितर्केवर होता. तो िवषय येताच ही नगरपािलकेची बठैक 
बादशहानंा आयुरारोग्य िंचतते असा ठराव मी माडंला व त्याला रीतसर अनुमोदन िमळाले. समारंभ िंकवा खचर् 
यािवषयी ठरावात उ ेख न हता. ते हा एक उपसूचना आली रु. ५००/- खचर् करावा तर दुसरी आली रु. दहा 
करावा. दोनही उपसूचनावंर मतदान होताना आ ही पाच काँगेर्सजनानंी िवरु  मत िद याने दोनही नामंजूर 
झा या. मूळ ठराव साहिजकच मंजरू करावा लागला. एकूण सभासद पंधरा असताना माझा हेतू सफल झाला. 
या ठरावाचा फेरिवचार करावा अशी कलेक्टरकडून सूचना आली. तीन मिहन्यानंंतर फेरिवचार झाला. पण 
रावसाहेब रामराव नाईक तसेच िसि हल सजर्न गैरहजर रािह याने मूळ ठरावच कायम रािहला. कारण रु. 
दहा हा खचर् नगराध्यक्ष खान बहादूर महमद इनुस यासं कमीपणा आणणारा वाटला. अशा कारे राजेसाहेबाचें 
रौ य-महोत्सव ीत्यथर् कोणताही खचर् न करणारी, अिलबाग नगरपािलका ही राज्यातील (िंसधपासून 
हुबळीपयतच्या) एकमेव नगरपािलका होय. आणखी एक काम केले. कोळीवा ातील यु. र त्यावरील 
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आकर्मणे दूर करण्याचे. आकर्मकानंी र ता एक बलैगाडी जेमतेम जाईल इतका अरंुद झाला होता. 
गोडीगुलाबीने पण घ पणे काम करून आकर्मणे मागे हटली व र ता दोन लॉऱ्या एकावळेी जाऊ शकतील 
एवढा रंुद पूवीर् होता तसा झाला. या कामी वामनराव िलमये याचंी कामिगरी मोठी. 
 

ािंतक वाय ता 
िवधानसभेची िनवडणूक १९३७ च्या माचर्मध्ये हावयाची होती. १९३५ च्या संिवधानाखालील ही पिहली 

िनवडणूक. काँगेर्स ही िनवडणूक लढिवणार असे ठरले. या वळेी िंसध मंुबई इलाख्यापासून अलग झाला होता. 
राज्यात एकूण जागा १७५. कुलाबा िज ाला ५ जागा. एक मुसलमानाचंी वतंतर् व इतर चार एकतर्. सारा 
िज हा मतदारसंघ. आठ रुपये जमीनधारा जिमनीचा मालक व कूळ दोघेही मतदार. मॅिटर्क झाले यास 
मतदार होता येई. तसा मतदार मी झालो. जागा चार एकतर्. पिरणामी एका मतदारास चार मते एका 
उमेदवारास िंकवा िवभागनू देण्याचा अिधकार. यामुळे िनवडणूक मोठी पेचाची होती. आणखी पेच हणजे 
चारापैंकी दोन जागा राखीव. एक हिरजनाकंिरता व एक मराठा व तत्सम जातींकिरता. 

 
उमेदवार कोण असावे? चचार् आपसात होऊ लागली. भाऊसाहेब लेले तसेच वामनराव िलमये यासं 

िवचारले. दोघानंी नाही हटले. भाऊसाहेबानंी आप या धं ाकिरता, तर वामनरावानंी आपणास जमणार नाही 
हणून. चाळीसगाव येथे होणारे ािंतक कायर्कािरणीच्या बठैकीआधी हिरभाऊ महाजन व पनवलेचे 
आ पासाहेब वदेक मजकडे आले. मी प  सािंगतले, ‘उमेदवार सिकर्य काम करणारा असला पािहजे.’ डॉ. 
ड गरे, नानासाहेब पुरािणक अशाचंी नावे काही िठकाणी चिर्चली जात होती. कारण न खचार्चा होता. ड गरे 
याचंा बालामृताचा कारखाना, तर पुरािणकाचंा धूतपापे र औषधी कारखाना. पण असे उमेदवार नकोत. वेळ 
आली तर आ पासाहेब वेदक, मी अशानंी उमेदवार झाले पािहजे असा माझा िवचार प  केला. तो िवचार 
घेऊन ते दोघे चाळीसगावला गेले. यातून वेदक उमेदवार होणार हे न ी झाले. ते एक वकील होते. िचरनेर 
खट यातील ते एक आरोपी होते. त्या वेळी ते िज हा काँगेर्सचे अध्यक्षही होते. राखीव जागाकंिरता आमच्यात 
योग्य उमेदवार न हता. ते हा मराठा आिण तत्सम जागेकिरता अिलबागचे ल मणराव पाटील वकील, तसेच 
हिरजन जागेकिरता अिलबागचे कमळाजी राघो तळकर ही दोन नाव ेवामनराव िलमये यानंी सुचिवली व ती 
िज हा काँगेर्स किमटीस मान्य झाली. ल मणराव पाटील हे एक माळकरी तसेच १९०५ पासून वदेशीचा 
पुर कार करणारे. वातंत्र्यवीर सावरकराचंा वदेशीचा िवचार ल मणरावाचं्या वाघर्ण गावापयत पोहोचला 
होता, तर कमळाजी हा एक स न चाभंार होता. आप या धं ात यश वी होता. िवरोधकातं एके काळचे िज हा 
काँगेर्सचे अध्यक्ष, तरुणपणापासून सावरकर व िटळक याचंा पाठपुरावा करणारे, कुलाबा समाचारचे सं थापक 
व संपादक, १९०८ साली ‘िवहारी’ चे संपादक हणून राजदर्ोहाकिरता दोन वष तुरंुगवास भोगलेले पेणचे 
रामभाऊ मंडलीक हे लोकशाही वराज्य पक्षातफ उभे राहणार होते. त्यानंा िवरोध करणे कठीण हणून लेले–

िलमये–वेदक–तुळजाराम भाई इत्यादी वडील मंडळींचा िवचार तीनच जागा लढवा या असा होता. गे या काही 
वषार्ंत रामभाऊभक्ताचंी काही पतेर् िस  झाली आहेत त्यावरून या मंडळींनी खाजगीरीत्या रामभाऊंचे नावास 
मान्यता िदली असावी असे वाटू लागते. तुळजारामभाई यानंा १९०८ साली महाडला पकडून िज ाच्या 
दुसऱ्या टोकाला उरण येथे एक मिहना जेलमध्ये राहावे लागले होते. असे ते रामभाऊंचे जुने िमतर् व सहकारीही 
होते. आ हा तरुण मंडळींचा िवचार मातर् चारही जागा लढवा या असा होता. एक जागा मोकळी सोडणार ती 
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कोणाकिरता. िवरु  उभे राहणारे उमेदवार माजी आमदार नारायण नागू पाटील, तसेच डॉ.पोवार हे मराठा व 
तत्सम जागेकिरताही पातर् होते. तर संवादकर हे महार अस याने हिरजन जागेस पातर् होते. राहता रािहले 
सुरबा िटपणीस. हणजे आ ही तीन जागा लढिवतो तर एक जागा रामभाऊ मंडिलकाकंिरता, हणजे एक 
ा णाकिरता सोडली हे प  झाले असते. ते हा आमचा आगर्ह चारही जागा लढवा या हणजे सामना नीट 
होईल असा होता. तीन जागा लढिवण्याचा िनणर्य वडील मंडळी घेणार असे आ हास वळेीच समजले आिण 
आ ही गोरेगाव (तालुका माणगाव) येथील सभेत मु ेसूद िवचार माडूंन आमचे मत भावी केले. चौथा उमेदवार 
कोण असा न आला. कारण तोपयत त्येक उमेदवाराने रु.१५००/- ाव ेअसे ठरून वेदक, पाटील व 
तळकर ही नाव ेजवळ जवळ ठरली होती. चौथ्या जागेकिरता महाडचे तुळजारामभाई िंकवा िपताबंरभाई मेहता 
वकील िंकवा कुशाभाऊ ओक अशी नावे मी सुचिवली. कुशाभाऊंचे पधंराश ेरुपये त्याचें मामा िचमणराव पराजंपे 
याचं्याकडून आणण्याची जबाबदारीही घेतली आिण हे ितघे नाही हणत असतील तर लेले, िलमये याचंाही 
नकार कायम अस याने माझी वतःची उमेदवारी मी सुचिवली. आिण शवेटी पालर्मटरी बोडार्कडे आमची नावे 
जाऊन १ ऑक्टोबर १९३६ ला आमची चार नावे काँगेर्सतफ जाहीर झाली. धंदा करीत नाही, आणखी 
िनवडणुकीच्या खचार्त टाकणार अशी भीती माझे विडलानंा वाटत होती. हणून मी माघार घेण्याचा िवचार 
करीत होतो. पण तो िवचार पालर्मटरी बोडार्चे िचटणीस मामा देविगरीकर यानंी फेटाळून लावला. आ ही 
िमतर्ानंी माझे विडलाकंडे कोणतीही मदत मागावयाची नाही असे ठरिवले व माझे पधंराश ेरुपये हिरभाऊ 
महाजन, माझे सासरे डॉ.िबवलकर व मी त्येकी पाचश ेदेऊन पुरे करण्याचे ठरले. 

 
चार सुरू झाला. थम चार फक्त काँगेर्सचा करावयाचा, उमेदवाराचंी नावे गौण समजावयाची, 

तसेच मते कशी ावयाची, िवभागावयाची याचा िनणर्य सवर् पिरि थती पाहून त्यक्ष िनवडणुकीआधी थोडे 
िदवस करावयाचा ही भिूमका िनि त झाली व त्या माणे चार सुरू झाला. कोणीही उमेदवार मातबर न हता, 
पैसेवाला न हता. ल मणराव व कमळाजी काँगेर्समध्ये नवीन तर वेदक व मी िबनीचे कायर्कत. कायर्कत्यार्ंत 
एकोपा होता आिण चारही जागा लढवीत अस याने एक आ हान होते व िज ही होती. एक कारे काँगेर्स 
पिहलीच िनवडणूक लढवीत होती आिण मतदारसंख्याही एकदम वाढली होती. 

 
यथासंक प चार झाला. काँगेर्सने खोती वीस वषार्ंत न  करणारा िरपोटर् िस  केला अस याने 

खोतीसभािवरु  असून त्यानंा रामभाऊसारखा लायक उमेदवार होता. त्यानंी जोरदार िवरोधही केला. रोहे 
तालुक्यात गजाननराव हसकर यासं कोणाचे घरात थारा न िमळा यामुळे चाराचे पिहले रातर्ी आं याच्या 
झाडाखाली झोपावे लागले. यातून पु कळ लाभ झाला. हसकरानंी चागंलाच जबाब देण्याचा िन य केला. ते 
तळापासूनचे कायर्कत अस याने व ते १९२० पासून काम करीत अस याने, सामान्य जनातं ते सहज िशरकाव 
करू शकत, तर कोलाड येथील टाटा कंपनीचा वाहतूक अिधकारी आयंगार हणून होता. तो खादीधारी होता. 
हसकराचंा झालेला अपमान त्याला सहन झाला नाही. त्याने हसकरानंा आप या घरातच मु ाम करण्यास 
सािंगतले. कोलाड ते िभरा या िवभागात मोटार र ता नस याने सवार्ंस टाटाच्या टर्ॉलीचा आधार शोधावा लागे. 
पण आयंगार कडक अस याने ते सोपे न हते. त्यामुळे हसकरानंा िनराळेच थान ा त झाले. िनवडणुकीपयत 
हसकरानंी सगळा तालुका िंपजनू काँगेर्समय करून टाकला. खोती न  करण्याचा ािंतकचा ठराव तर 
काँगेर्स जाहीरना यात त्यक्ष कसणारास जमीन मालक करण्याची, तसेच शतेकरी कजर्-िनवारणाची भाषा 
यामुळे हसकराजंवळ आकषर्क कायर्कर्म होता. तर खोताकंडे फक्त त्याचंा खोत हणूनच अिधकार होता. 
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त्याचबरोबर त्याचं्याकडे, आमच्याकडे होते तसे चारकही न हते. 
 

आ ही जवळ जवळ पाच मिहने चार करीत होतो. अधूनमधून ािंतक पुढारीही येत. मी फक्त दोन 
सभाचंा उ ेख करणार आहे. खोती सभेच्या बैठकीस मी गेलो. काँगेर्सला मदत करा हणून िवनंती केली. 
त्यावर त्यानंी िवचारले, ‘खोती न  करणार आहात त्याचे काय?’ मी उ र िदले, ‘त्याचा मोबदला िमळेल.’ 
ित न, ‘ते ठरावात नाही.’ मी उ रलो, ‘गरज नाही, कारण कोणाची िमळकत ता यात घेणे असेल तर 
त्याचा मोबदला ावा असे काँगेर्स विकग किमटीने आप या बनारस येथील ठरावाने प  केले आहे.’ तो 
ठरावही छापील पु तकातून दाखिवला. याचा तत्काळ फायदा झाला नसेलही. पण पु कळ खोत हणू लागले 
की नाना कंुटे हा हुशार उमेदवार िदसतो. 

 
दुसरी सभा मोहोपा ाची. या गावी मामासाहेब देविगरीकर गेले असता पाढंरपेशा व ती असूनही 

त्याचें सभेस फक्त दहा ोते हजर होते आिण ते लंगोटी नेसलेले खेडवळ. साहिजकच देविगरीकरानंा हे 
बोचले व ते नंतर मला हणाले, ‘तुमच्या मोहोपा ाचा हा अनुभव.’ मी हणालो, ‘ते गाव पनवेल तालुक्यात 
आहे, त्या तालुक्यात मी चारास जात नाही. पण मु ाम जाऊन सभा करून येईन.’ त्या माणे िदवस न ी 
करून मोहोपा ास बैलगाडीने गेलो. बरोबर िव णुपतं सोहनी नावाचे थािनक स न होते. त्याचें वाचनात 
नेहमी येणारे पतर् हणजे केसरी, पण ते वाचूनही ते गाधंीजींना मानणारे खादीभक्त होते. देविगरीकराबंरोबर 
होते नाना सोमण. तेही थािनक पण गावाशी त्याचंा वाद होता हणून िव णुपतंानंा घेतले. त्या गावात माझ्या 
पिरचयाचा एकच गहृ थ होता. त्याचे नाव रामभाऊ सोमण. तो सन १९३० मध्ये जेलमध्ये आ याने माझा 
पिरिचत होता. तो िकराणा मालाचे दुकान चालवीत असे. तो होता रामभाऊंचे बाजूचा आिण क र. आमची 
बलैगाडी त्याच्या दारासमोरच उभी केली व भेटलो. तो हणाला, ‘मी तर रामभाऊंचे बाजूने तुमच्या िवरु  
आहे.’ मी हणालो, ‘तू एकटाच पिरिचत आहेस.’ त्याने आ हास चहा िदला. मु ाम त्याच्याकडेच ठेवला. 
चहानंतर तो हणाला, ‘सभा कशी होणार? देवळात कीतर्न चालू आहे.’ मी हणालो, ‘ठीकच झाले, 
कीतर्नाकिरता गावकरी जमतील, कीतर्न झा यावर भाषण करीन.’ त्या माणे ठरवनू िव णुपतंानंी गावकऱ्यासं 
सािंगतले आिण आ ही दोघेजण गावात िनरिनरा या िठकाणी िवशषेतः अ ा ण िवभागात जाऊन आमच्या 
सभेची जािहरात करून आलो. कीतर्नाच्या शवेटी ‘हेिच दान देगा देवा’ सुरू झाले आिण िव णुपतं मला घेऊन 
ितथे गेले. 

 
सभा झाली आिण मला न िवचारण्यात आला. ‘तु ही घटना मोडण्याकिरता ितथे जाऊ मागता. 

तु हाला िनवडून मतदाराचंा काय लाभ?’ मी उ रलो, ‘अहो, घटनेच्या ९३ कलमान्वये राज्यपालाला खास 
अिधकार अस याने, ‘घटना मान्य केली तर त्याचाच वरच मा राहील.’ हा नवीनच मु ा मी माडंताच सभा 
तंिभत झाली, पण मी घटनेच्या कलमाचा उ ेख केला अस याने ती थाप नाही हे उघड झाले. ते हणाले, 

‘आ हास हे समजत नाही. आ ही पुण्याच्या मराठाचे संपादक दा.िव.गोखले यानंा बोलािवतो. त्याचं्या 
उपि थतीत तू हे आ हापुढे पुन्हा माडंशील का?’ मी तसे करण्याचे मान्य केले. बैठकीचा िदवस त्यानंी 
ठरवायचा होता. मी कोठेही असलो तरी हातातील सवर् कामे दूर सारून येण्याचे आ ासन िदले. पण मला ते 
आमंतर्ण आलेच नाही. कारण मी उपि थत केलेला मु ा सत्य व रा त होता, आिण १९३७ साली हाइसरॉयने 
राज्यपाल आपली स ा िववकेाने पाळील असे आ ासन िद यानंतरच काँगेर्सने राज्यातं स ा गर्हण केली 
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असली तरी १९३९ साली यु नावर मंितर्मंडळाचा राजीनामा येताच याच ९३ कलमाखाली देशभर 
राज्यपालानंी स ा हातात घेतली. देविगरीकराचं्या अपमानाची पूणर् भरपाई केली. चाराचा झपाटा एवढा 
होता, एका रातर्ी िज ाचे दिक्षण टोकाला नरवीर तानाजीच्या उमराठे या ड गरावरील गावी तानाजीचे 
पुण्यितथीिनिम  होते, तर दुसरेच रातर्ी िभरा पॉवर हाऊसवरील अिधकारी व कामगार याचें पुढे भाषण केले. 
 

मतवाटप 
िनवडणुकीपूवीर् थोडे िदवस मतिवभागणी कशी करावी हे न ी करण्याकिरता जमलो. तोपयत 

डॉ.आंबेडकर याचं्या पक्षाने त्याचें दोन उमेदवार सुरबा िटपणीस व सुभेदार सवादकर याचेंमध्ये मते सारखी 
वाटण्याचे जाहीर पतर्ाने मतदारानंा सािंगतले. आंबेडकरानंा मानतील असे मतदार हणजे महार. ते सुमारे 
पाच हजार होते. ते हा मतवाटणी कशी करावी असा न आला ते हा थम राखीव जागाचंा िवचार करावा 
अशी मी सूचना माडंली व चचार् सुरू करून आंबेडकराचं्या पतर्काचा उ ेख केला व हिरजन उमेदवारास 
कमीत कमी अडीच हजार मतदारानंी आपली चारही मते िदली हणजे तो यश वी होईल असे माडंले. 
त्यािशवाय तळकर यानंी वतः िमळिवता आली तर मते िमळवावी अशी त्यानंा सूट िदली. मातर् ही मते न ी 
पडावी हणून िन ावंत मतदार िनवडून त्यासं हे काम सािंगतले पािहजे. मी हणालो, ‘माझे विडलानंीही 
कमळाजीला मत िदले पािहजे.’ वेदकाकडे जो िवभाग येईल त्यातून साडेबाराश ेव माझे िवभागातून साडेबाराश े
अशी सम वाटणीही सुचिवली. वेदकातफ बेडेकर बोलले. ते हणाले, ‘एवढी देता येणार नाहीत. फक्त एक 
हजार देऊ.’ मी हणालो, ‘मान्य. तुमचे िवभागातून एक हजार, माझे िवभागातून पधंराश.े’ याचा सभेवर इ  
पिरणाम झाला. काँगेर्स िनवडून यावी असा यात िवचार होता आिण वतः उमेदवार असूनही नाना थम 
हिरजन उमेदवाराचा िवचार करीत असून वेदकाचें दीडपट मतदार तो आप या िवभागातून देत आहे यामुळे 
मजिवषयीही भाव िनराळा झाला. मग न घेतला मराठा व तत्सम जातींचा. आगरी समाजं ामुख्याने धरमतर 
खाडीच्या दोन्ही बाजंूस अिलबाग, पेण, पनवेल, उरण, रोहे आिण नंतर कजर्त तालुक्यात आहे. तेथील 
मतदारानंी ल मणराव पाटलानंा मते ावी हणजे ते िनवडून येतील. ल मणराव आिण त्याचें नेही समाधानी 
झाले. एवढे ठरिव यानंतर न आला वदेक व मी असा. पण वदेकातफ याचा आधीच िवचार झाला होता. 
बेडेकर हणाले, ‘उरण, पनवले, कजर्त व माणगाव हे तालुके वदेकानंा. अिलबाग, पेण, रोहे व महाड 
नानाला.’ बेडेकराचंा िवचार असा की पनवलेच्या छायेतच उरण व कजर्तचे जीवन चालते आिण आ पासाहेब 
वदेक ितथे राहतात, तर माणगाव हा वेदकाचंा जन्मतालुका आहे. त्या तालुक्यातील नेतृत्व खेडेगावात तरी 
ामुख्याने वदेकाचं्या सोनार जातीकडे आहे. 

 
िनवडणुकीचा िनकाल लागला. मतसंख्येने पिहले तीन अनुकर्मे मंडलीक, कंुटे व वदेक हणून पिहले 

दोन िनवडून आले. चौथ्या कर्माकंावर ल मणराव पाटील होते. पण ते मराठा व तत्सम जातींतील पिह या 
कर्माकंाचे अस याने ते िनवडून आले. कमळाजीला सवादकर याचं्यापेक्षा जा त मते िमळाली अस याने ते 
िनवडून आले. काँगेर्सला चारापैंकी तीन जागा िमळा या-त्यातंील दोन राखीव. साऱ्या महारा टर्ात फक्त 
आमच्या िज ानेच काँगेर्सला हिरजन जागा िमळवनू िदली. मुसलमान जागेवरही उरणचे भाईजी हे मुि लम 
लीगवाले नसून वतंतर् असलेले ए . ए. झालेले तरुण िनवडून आले. 
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मंुबई िवधानसभेत एकूण जागा १७५. त्यापैंकी फक्त ८५ हणजे िन याहून कमी जागा काँगेर्सने 
िंजक या. त्यात गुजरातसारखा सरदार व भभाईंचा बालेिक ा, मंुबई शहर स. का. पाटलाचंा बालेिक ा. 
तेथे काँगेर्सला जागाही ठीकच िमळा या. या तुलनेत आमच्या िज ाचे यश घवघवीत होते असे हणावे 
लागेल. पिहले आलेले रामभाऊ मंडलीक हेही इंगर्जिवरोधी, जुने काँगेर्सचेच. 

 
जाताजाता सागंावसेे वाटते की िन वळ काँगेर्सचा चार होता तर कदािच  वेदकही आले असते. मग 

कदािच  मी पडलो असतो िंकवा रामभाऊ. पण वेदकाचं्या पाठीराख्यानंी जरा वेगळा चार केला. माणगाव 
तालुक्यातील मंडळींनी आ पासाहेब आपले आहेत असा चार केला. काँगेर्सचा नाही. हणून रामभाऊंचे 
फावले. खोतानंी काँगेर्सला अनुकूल असले या मतदारापैंकी पु कळानंा मतदानकदर्ावर येऊच िदले नाही. 
रो ात खोताशंी उघड संघषर् आ याने आमचे मतदार िमरवणुकीने आले. 
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िवधानसभा 
 

िनवडणुकीनंतर काँगेर्सने काही अटींवर अिधकार वीकाराचा ठराव केला. राज्यपाल आप या खास 
अिधकाराचंा वापर करणार नाही असे आ ासन सरकारकडून हव ेहोते.  

 

नेता कोण? 
नेता िनवडीचा न आला. िनवडून आले या काँगेर्स पक्षीयाचंी बैठक ३० एि लला बोलावण्यात 

आली. बैठक मुंबईच्या काँगेर्स हाऊसमध्ये भरणार होती. वीर निरमन नेता होऊ मागत होते. िनवडून 
आले यातं तेच जा त िस  होते. त्यानंी िमतर् जमिवण्यास सुरुवात केली. महारा टर्ात पाटसकर, िशराळकर, 
तुळपुळे अशाशंी त्याचें जमत होते. कन्हैयालाल मुनशी, दादासाहेब मावळंकर अशीही नावे येत होती. पण 
सरदार व भभाईंना निरमन मान्य न हते. १९३४ च्या मध्यवतीर् अस लीकिरता निरमन काँगेर्स उमेदवार 
हावयाचे पण त्याचें मतदारयादीत नावच न हते. त्यामुळे कावसजी जहागंीर वतंतर् हणून िनवडून आले होते. 
तसेच महारा टर्ातील सभासद जा त अस याने सरदारानंा महारा टर्ीय नेता हवा होता. त्यातून बाळासाहेब खेर 
याचें नाव पुढे आले. एक सॉिलिसटर, मंुबई काँगेर्समध्ये होते पण ामुख्याने जयकराचें अनुयायी. पण या 
नावाला शकंरराव देव व अच्युत पटवधर्न याचंी मान्यता िमळाली. ३० तारखेला सकाळी महारा टर्ातून (मंुबई 
शहराखेरीज १२ िज ातंील) िनवडून आले याचंी बैठक झाली. देव व अच्युत यानंी खेराचें नाव पुढे करून 
त्यानंा मत देण्यास सािंगतले. इतर भाषणे झाली नाहीत. पण खेराचें नाव अपिरिचत. त्यात ते ा ण. यामुळे 
निरमन याचें ने ाबरोबरच ा णेतर सभासदानंा खेर डावे वाटत होते. दुपारी चार वाजता काँगेर्स हाऊसवर 
सरदाराचं्या अध्यक्षतेखाली बठैक सुरू झाली. निरमन गैरहजर होते, कारण काय िशजले आहे ते त्यानंा कळले 
होते. त्यानंा आणण्याकिरता गगंाधरराव गेले पण त्यानंा एकटेच परतावे लागले. काही ा णेतर सभासद 
आण्णासाहेब लठ् ाकंडे गेले व त्याचंा स ा िवचारू लागले. ल े  हणाले, ‘मला हे सवर् निरमन, खेर, 
मुनशी, मावळंकर इत्यादी अपिरिचत आहेत. त्यामुळे ज्या गगंाधररावांनी मला काँगेर्सतफ िनवडून आणले 
त्याचंा स ा मी घेतला आहे. तो खेरानंा िनवडाव ेअसा आहे. तु हाला शकंररावांनी ितिकटे िदली व िनवडून 
आणले असे वाटत असेल तर त्याचंा स ा घ्या.’ ल े याचं्यासारख्या ा णेतर चळवळीतील एका मातबर 
पुढाऱ्याच्या या स याने खेराचंी िनवड सोपी झाली. निरमन न येण्याने ती प ी झाली. मतदान करावेच लागले 
नाही. ल े याचंा महारा टर्ात ा ण- ा णेतर वाद िमटिवण्याच्या दृ ीने खेरानंी कधीच उपयोग केला नाही. 
खेरानंा तो वाद िमटिवणे रा टर्ीय दृ ीने, महारा टर्ाच्या दृ ीने, काँगेर्सच्या दृ ीने आव यक व इ  आहे याचे 
आकलनच झाले नाही असे त्याचंा दीघर्काळ निजकचा सहवास यावरून माझे मत झाले आहे. त्याचं्या दृ ीने 
महारा टर् काँगेर्स हणजे शकंरराव देव. तात्या जेधे याचें अि तत्व त्यानंा जाणवले नाही. त्यानंी तात्यानंा कधी 
ओळखण्याचा यत्नच केला नाही. देव, गाडगीळ िंकवा सरदार यानंी त्यानंा सािंगतलेही नसाव.े 
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संिवधानात्मक 
नेतािनवडीनंतर नेत्याला राज्यपालाने पाचारण केले. खेरानंी काँगेर्स भिूमके माणे आ ासन 

मािगतले. ते िमळाले नाही. काँगेर्स पक्षाला िनिर्ववाद बहुमत न हते. िवधानसभेची बैठक सहा मिहनेपयत 
बोलािवली नाही तरी चालणार होते. सरकारी धोरणानुसार धनजीशहा कूपर मुख्यमंतर्ी नेमले. त्याचं्या 
मंितर्मंडळात जमनादास मेहता, िस ा पा कंबळी असे मंतर्ी झाले. काँगेर्स सभासद िफतिवण्याचा यत्न सुरू 
झाला. त्या माणे कमळाजी तळकराकंडे एके िदवशी ठाण्याचे एक वकील रुपये पंधराश ेघेऊन गेले. पैसे पुढे 
ठेवनू हणाले, ‘कूपरसाहेबाचं्या पक्षात या.’ कमळाजी हणाले, ‘हे पैसे उचला नी चालू लागा. पुन्हा येऊ नका. 
आलात तर मी धं ाने चाभंार आहे याची आठवण राहील.’ केवढी िन ा ! तसेच कंबळीसाहेब आत्माराम शठे 
आटवण्यानंा भेटले. (आटवणे हे िवधान पिरषदेत िनवडून आले होते) व हणाले, ‘काय तु ही ा णाला 
पुढारी िनवडलात !’ आटवणे मोठे जाणते गृह थ होते. ते हणाले, ‘काय करणार कंबळीसाहेब, तुमच्यासारखे 
काँगेर्समध्ये नाहीत. काय मला पुढारी िनवडणार!’ पक्षात फूट पडली नाही. त्या काळात सरकारने काही 
िवचार केला आिण लेखी नाही पण काँगेर्सचे समाधान होईल असे त डी आ ासन िमळाले. तो वेळपयत काही 
काँगेर्सेतर आमदाराचें मदतीने कूपर मंितर्मंडळािवरु  अिव ासाचा ठराव पाठिवला. या मदतीने िवधानसभेत 
आमचे बहुमत झाले हेते. 
 

स ागर्हण 
खेरानंा मंितर्मंडळ बनिवण्याचे आमंतर्ण आले. िनरिनराळे आमदार त्याचं्यावर दबाव आणण्याचा यत्न 

करीत होते. त्याच वेळी पुणे येथे अिधवेशन बोलािवण्यात आले. तेथे पक्षाच्या आमदाराचंी राहण्याची सोय 
करण्याचे काम पुण्याच्या एका मो ा नेत्यावर सोपिवण्यात आले. पक्षसभासदानंी जागेिवषयी िलहाव ेअसे 
त्यास कळिवण्यातही आले. त्या वळेी मी ठाण्यास राहात होतो. मला खेराचंा िनरोप आला, ‘पुण्यास जा आिण 
यव था करून ये. मी आता मंतर्ी नेमू का आचारी नेमू?’ मी समजलो की पुणेकर िमतर् िनणर्य करू शकलेले 
नाहीत. मी त्यासं तार केली व दुसरे िदवशी बारा वाजता पुण्यास पोहोचलो. सदर िमतर् गाडी घेऊन मला 
घेण्यास टेशनवर आले. त्यानंी मला आमरस-पुरीचे जेवण िदले. त्यानंी िनवडले या जागाचंी मािहती िदली व 
त्यावरून मी मनमोहनदास रामजी याचंा बगंला पसंत केला व इतर िनणर्य घेऊन दुपारच्या गाडीने मंुबईस परत 
गेलो व यव था झा याचा खेरानंा फोन केला. मेहनत सवर् त्या पुणेकर नेत्याने केलेली पण तो िनणर्य करू 
शकला नाही; फारच थो ा सभासदानंी जागा हवी हणून कळिवले होते हेही कारण होते, पण साऱ्याचे ेय 
मला िमळाले. 

 
मंितर्मंडळाचा शपथिवधी झाला. िवधानसभा भरली. सभासदाचंा शपथिवधी झाला. नवीन सभासदाचंा 

पिरचय करून घेत असताना ज्या अपक्ष सभासदाचंी मदत अिव ास ठरावावर स ा करून झाली होती 
त्याचंीही भेट झाली. ते कुरकुरले, ‘आमची मदत हवी होती ते हा आमच्या पाठीशी होता, आता कोण िवचारतो 
आ हाला ?’ खेराचें कानावर हे घातले. त्यानंी दुसऱ्याच िदवशी त्या दोघानंा भेटीस बोलािवले, त्याचें आभार 
मानले, तसेच मंितर्मंडळ बनिवताना पक्ष े ीचे ऐकाव ेलागते असेही सािंगतले. दुसऱ्या िदवशी या दोघाचंा 
िनराळाच सूर िनघाला, ‘हा ा ण (खेर) िनराळा आहे बरं का. आमची ओळख िवसरला नाही.’ असाच कार 
सभापती िनवडीवेळचा. काँगेर्सतफ दादासाहेब मावळंकर याचंी उमेदवारी कायम झाली. िवरोधात नगरच्या 
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रावबहा दूर नव यानंी अजर् भरला. चौकशीकरता मला समजले, खेरानंी बोलावनू िवनंती केली तर नवले 
माघार घेतील. त्यावरून खेरानंी बोलावनू िवनंती केली. रावबहा दूर खूष झाले. हणाले, ‘आ ही सरकारची 
माणसे-मुख्यमंतर्ी सागंतात त्याचें ऐकणे हेच बरोबर.’ त्यानंी माघार घेतली आिण आमच्या पक्षाचे िनिर्ववाद 
बहुमत नसताही मावळंकर िबनिवरोध िनवडून आले. 

 
मंितर्मंडळ अिधकारावर येताच गुरचरण फी र  करावी अशी सूचना मी केली. सरकारी जंगलात गुरे 

चरण्याब ल ही फी आकारीत असत. वषार्चे उत्प  अवघे तीन लाख पण यामुळे शतेकऱ्यांना फार जाच होई 
वनखात्याच्या नोकराचंा. फी र  झाली. खे ापा ात न या सरकारचे नाव झाले. महसूलमंतर्ी होते 
मोरारजीभाई. त्याचं्याकडूनच हा गुरचरण फीबाबत हुकूम िनघाला. दुसऱ्या एका कामी त्यानंा पक्षसभेच्या 
वळेीच भेटलो. 
 

मोरारजी मैतर्ी 
कूपर मंितर्मंडळ अिधकारावर येण्याआधी अवषर्णामुळे जमीनधाऱ्यात शतेकऱ्यानंा सूट देण्यात आली 

होती. तशीच सूट काही इनामदारानंा जमनादास मेहता यानंी महसूलमंतर्ी या नात्याने िदली होती. त्या माणे 
महसूल खात्याने तला ामाफर् त अंमलबजावणी करावी हणून मोरारजींना सांगू लागलो की, ‘सदर 
इनामदारानंी जमीनधारा भरला आहे त्यानंा तो परत करावा अथवा पुढील सालाकिरता जमा होईल असे 
कळवा.’ मोरारजी हणाले, ‘हे सरकारचे काम नाही, आमदाराचे आहे.’ मी उ रलो, ‘मला वाटले, जनतेचे 
सरकार आहे हणून आलो. माझे काम मी करीनच’ व घरी परतलो. दुसऱ्या िदवशी शिनवार अस याने 
अिधवशेन सकाळचे होते. िवधानभवनाच्या दरवाजात मोरारजीभाई उभे होते कोणाची तरी वाट पाहात. मला 
पाहताच हणाले, ‘बरा भेटलास. माझ्या खात्याच्या सेकेर्टरीकडे आज जा. शिनवार आहे हणून एक 
वाजण्याआधी जा आिण कालच्या कामात तुला पािहजे तसे हुकूम काढण्यास सागं.’ पुढे हणाले, ‘काल मी 
रागवलो नाही?’ मी लगेच हणालो, ‘दोघे सारखेच वागलो.’ येथून आमचा नेह सुरू झाला तो आजतागायत 
कायम आहे. मध्यंतरी संयुक्त महारा टर् नावरून अंतराय आला होता. पण त्यानंी वतःच हट या माणे 
मध्यंतरी आमचा थोडा मतभेद झाला इतकेच. 

 

कूळकायदा व पक्षसभा 
पिह याच अिधवशेनात कूळकायदा व शतेकरी-कजर् िनवारण कायदा ही दोन महत्त्वाची िवधेयके 

होती. कूळकाय ावर चचार् करण्याकिरता गोखले हॉल, पुणे येथे पक्षबैठक बोलािवली होती. िवधेयकाच्या 
मसु ा माणे फक्त शभंर एकरापेंक्षा जा त जमीन असणाऱ्याचें कुळासच कूळ विहवाटीचा कायमचा ह  
िमळणार होता. हणजे मालकाने जिमनीची िवभागणी केली व नव े धारक शभंर एकरापेक्षा कमी जिमनीचे 
धारक झाले की िमळालेला ह  न  होणार. आ हा तरुण पक्ष-सद यानंा हा ह  िनवडणूक जाहीर 
ना या माणे सवर् कुळानंा िमळावा असे वाटत होते. त्यात भाऊसाहेब िहरे, ए . पी. पाटील हे दोन पालर्मटरी 
सेकेर्टरी, नािशकचे कै. वसंतराव नाईक, मी व इतर असे होते. आ ही बैठकीचे आधी तासभर गोखले हॉलवर 
जमून आपला पिवतर्ा न ी करावा असे ठरिवले. पण दुपारी कोणाकडे तरी भोजणाचे आमंतर्ण आले आिण 
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साहिजकच आमचे िमतर् आहारले. बैठक सुरू झाली. अध्यक्ष थानी सरदार होते. त्यािशवाय गगंाधरराव 
देशपाडें तसेच शकंरराव देवही होते. आमच्यातफ थम कै. वसंत नाईक बोलला. भाषण इंगर्जीत िंकवा िंहदीत 
केले पािहजे असा पक्ष-िनयम होता. त्यामुळे वसंतरावाचंी अडचण झाली. त्यातून सभेत हशा िपकला. नंतर मी 
उभा रािहलो सभा गभंीर होण्याची वाट पाहात. खेर जणू कौतुकाने हणू लागले, ‘बोला, बोला.’ मी उ रलो, 
‘िवषय महत्त्वाचा आहे. तुमचे हा य मावळण्याची वाट पाहात आहे.’ खेर समजले, एकदम गभंीर झाले. सभेचे 
वातावरण पालटले. माझ्या भाषणात लहान व मोठे असा जमीनमालकातं भेद करण्यात अथर् नाही. लहान 
मालकाचाच तर्ास अिधक असतो, मोठे मालक के हाही लहान होऊ शकतात. जाहीरना यात असा 
मालकामालकामधील भेद अिभ ेत नाही, इ. इ. मी इंगर्जीतून बोलत होतो. कारण कनार्टकिमतर्ानंी इंगर्जीतून 
बोल हणजे आ हास समजेल असे सािंगतले होते. मला अडिवण्याकिरता एकजण हणाले, ‘िंहदीत बोला.’ मी 
लगेच जबाब िदला, ‘ याकरण चुकेल कदािचत पण मु ा चुकणार नाही, कनार्टक-िमतर्ाकंिरता इंगर्जीत बोलत 
आहे.’ लहान मुले आहेत, बोलू ाव े अशी उपहास करण्याची वृ ी शमली होती. पण गुजरातच्या सवर् 
सभासदानंी सरकारी मसु ास मत िदले व तो मंजूर झाला. गगंाधरराव उ गारले, ‘क युिन ट िदसतो.’ ते हा 
मी त्याचं्या जवळ गेलो आिण हणालो, ‘मी गाधंींना मानणारा साधा काँगेर्समन आहे. मला क युिन ट होणे 
असेल तर कोण अडिवणार? माझी एक सूचना आहे. तु हीच गाधंीजींकडे जा, तुमचे आिण माझे हणणे 
त्याचं्यापुढे माडंा, मातर् कबूल करा की ते देतील तो िनणर्य तु ही मान्य करावयाचा-मी तर करीनच.’ येथे 
बोलणे संपले; पण गंगाधरराव गाधंीजींकडे गेले नाहीत. 

 
यथावकाश कूळकायदा व शतेकरी कजर्िनवारण कायदा ही दोन्ही िवधेयके सभागृहापुडे माडूंन पिहले 

वाचन मंजूर झाले व िसलेक्ट किमटीकडे गेली. दोन्ही िसलेक्ट किमटीत मी होतो. िसलेक्ट किमटीत फारशी 
चचार् न होता िबले मंजूर झाली. तुळशीदास जाधव यानंी बोलण्याचा यत्न केला, पण मोरारजींनी त्यानंा 
दाटले. जमनादास हणाले, ‘हे काय?’ मोरारजी हणाले, ‘आमची पक्षीय बाब आहे.’ 

 
कूळकायदा पु कळासं अव य वाटत न हता. शतेकरी कजर्िनवारण िवधेयक आणणारे अथर्मंतर्ी 

अण्णासाहेब ल े  हणाले, ‘कशाला पािहजे हा कायदा? माझ्या शतेात तंबाखू िपकतो. माझा खंडकरी वषार्चे 
सुरुवातीस माझा खंड घालतो.’ बहुसंख्य सभासद मालकवगार्तील आिण कुळाचंी काही दुःखे असू शकतात 
याची क पना नसणारे, तर गुजरातचे लालाकाकासारखे जाणते, सवर् कुळासं संरक्षण आव यक या िवचाराचे; 
पण सरदारानंी िश त घातली हणून ग प बसलेले. सरदारानंी हणे गगंाधररावाचं्या स यावरून असा मसुदा 
करिवला. गंगाधररावानंा काळजी होती जिमनीच्या उत्प ावर जगून काम करू शकणाऱ्या कायर्कत्यार्ंची 
िनवडणुकीत मते िमळावी हणून तयार केलेला जाहीरनामा आिण कुळािंवषयीची कणव दूरच रािहली.ल े 
यानंा शतेकरी कजर्िनवारण मातर् हव ेहोते; कारण सावकार ामुख्याने ा ण, गुजर, मारवाडी होते. 

 
महसूलमंतर्ी मोरारजी याचं्या मनात िवक प होता. एक िदवस ते हणाले, ‘हे िवधेयक आहे तसे मंजूर 

करून घेणे मला जमणार नाही. राजीनामा देईन. तू लालाजंवळ का बोलत नाहीस?’ मी हणालो, ‘त्यानंी 
जाणूनबुजून मत िदले आहे हणून ते वडील आहेत, तरी त्याचं्याकडे जाणार नाही.’ ते हा लालाकाका 
माझ्याकडे आले व सवर् कुळानंा शा ती िमळावी असा िवचार आ ही प ा करू लागलो. हे सवर् होईपयत १९३९ 
साल उजाडले. युरोपमध्ये महायु  के हाही पेटेल अशी ि थती उत्प  झाली. जिमनमालकातंफ काही 
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सभासदानंी आके्षप घेतले होते. त्यामुळे अिधवशेनासमोर सदर िवधेयके आणण्याआधी पक्षबठैक आव यक 
होती. वळे थोडा होता. त्या वषीर् मी पक्षाचा िचटणीस होतो. खेराचं्या सागंण्यावरून सवर् सभासदानंा तारा 
करून आमंतर्ण िदले. बैठकीआधी खेरानंी सूचना केली. ‘चहाची चागंली यव था ठेव !’ बैठक रंगणार होती. 
गोिंवद व भ पतं मु ाम आले होते अध्यक्ष हणून. बैठक सुरू झाली, जोरदार चचार् सुरू झाली, उघडउघड 
दोन गट पडले.इतक्यात खेर हणाले, ‘कंुटे, आ हाला चहा तर ा !’ सागर्संगीत चहा आला, वातावरण 
िनवळले. चहाआधी त्येक गटातफ तीन सभासद मंत्र्यानंा स ा देण्याकिरता नेमावे असा ताव आला होता. 
चहा घेता घेता पक्षातफ सहा ितिनधी नेमाव ेअशी दुरु ती झाली व ती बठैकीने मान्य केली. पाटसकर, 
िफरोिदया, तुळपुळे, िहरे, ए . पी. पाटील व मी हे सहा स ागार. 

शेतकरी कजर्-िनवारण 
कूळकायदा आ हा कुळाचं्या पक्षपात्यानंा हवा तसा मंजूर झाला.कजर्-िनवारण िवधेयकात ल े यानंी 

शतेकरी िहताच्या दृ ीने आणखी पु कळ दुरु त्या सुचिव या होत्या, व त्याचंी सूचना (नोटीस) िशर त्या माणे 
त्याचें पालर्मटरी सेकेर्टरी ए . पी. पाटील याचं्या नावे देण्यात आली. िशवाय लठ् ाचं्या सूचनेवरून माझ्या 
नावेही िदली. मी हणालो, ‘पाटील रागावतील.’ ल े हणाले, ‘त्यानंा नीट माडंता येणार नाहीत.’ शवेटी सवर् 
उपसूचना मीच माडं या व त्याचें समथर्न खाजगी चचतही ल े, धुरंधर (कायदा खाते) व मीच करीत असू. 
ए . पी. पाटील रुसले होते, आलेच नाहीत. गृहमंतर्ी मुनशी यानंी एक उपसूचना सुचिवली सावकाराचं्या 
दृ ीने; पण वाचून पाहताच मला िदसून आले की कजर्दारास लाभदायक आहे हणून मी िफरोिदयानंा ती 
दाखिवली व हणालो, ‘मला मान्य आहे, तु ही पाहा.’ ते माझा अथर् समजले. त्यानंी उपसूचना वाचली, अमान्य 
केली व ‘पुन्हा अशा कोणाच्या उपसूचना घेऊ नकोस’ असे बजावले. एक उपसूचना आयत्या वळेी तयार 
करण्यास ल े यानंी सािंगतले. धुरंधर यानंी तयार केली. धुरंधर हे नावा माणे मसुदा करण्यात वाकबगार 
होते. मला त्यानंी दाखिवली. मी वाचली व हणालो, ‘यातून चार अथर् िनघतात.’ धुरंधर िव मयाने बघू लागले. 
मी ते चार अथर् िवशद केले. पुन्हा दुरु ती झाली. अशा कारे हेही िवधेयक आ हास पसंत पडावे असे मंजूर 
झाले. उपसूचना मी नीट माडूं शकेन एव ाचकिरता लठ् ानंी ते काम मला सािंगतले असे मला ते हाही 
वाटले नाही. ते जैन, ए . पी. िंलगायत, ते हा एक ा ण ( हणजे सावकार वगार्तील!) बरोबर असावा हणून 
मला ते काम िदले. 

अिधकारारूढ पक्षाची परीक्षा 
पिह या अिधवशेनात बारडोली व कारवारच्या ल ात सरकारने ज त करून िवकले या जिमनी परत 

िवकत घेऊन मूळ मालकास ा या असा एक ठराव महसूलमंत्र्यानंी माडंला.बैठक चहापानाकिरता थिगत 
झाली. आज मतदान होणार नाही अशा क पनेने िकत्येक सभासद घरी िंकवा अन्यतर् गेले. मंतर्ी आपआप या 
कचेऱ्यातं जाऊन फायली वाचू लागले. चहानंतर बैठक पुन्हा सुरू झाली आिण सोलापूरचे मोरे यानंी 
िवरोधकातंफ सूचना माडंली. ‘या ठरावाची चचार् पुढील अिधवशेनापयत तहकूब करावी.’ सूचना व ितचे उ र 
थोडक्यात असाव,े भाषणे होणार नाहीत असा सभागहृाचा िनयम.होता. त्या ामाणे मोरे सूचना माडूंन खाली 
बसले. महसूलमंत्र्यानंी ‘माझा िवरोध आहे’ या नेमक्या तीन श दातं उ र संपिवले. आप या पक्षाचे सभासद 
सभागृहात अत्य प आहेत याकडे त्याचें लक्षच गेले नाही. गेले असते तर ते थोडा वेळ घेऊ शकले असते. न 
मतदानावर आला. मतदानाची घंटा वाजू लागली तोदाचंी धावपळ सुरू झाली. मी व माझे नेही सुरतचे 
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रणधीर देसाई चहागृहात आरामात बसलो होतो. घंटा ऐकून रणधीर हणाला, ‘कंुटे ऊठ, मतदान.’ मी 
हणालो, ‘बस, िवधान पिरषदेतील घंटा आहे.’ गहृातील धावपळ पाहून रणधीर बरोबर होता हे ओळखून लगेच 
सभागृहात आलो. तोदानंा मदत केली. घंटा दोन-अडीच िमिनटे वाजली; पण सभाध्यक्षानंी ती मध्येच बंद 
केली होती. ते हणाले, ‘मी गणक नेमण्यास िवसरलो आहे.’त्यानंी गणक नेमले व घंटा पुन्हा तीन िमिनटे 
वाजली व मतदान झाले. पुरेसे सभासद आ ही हजर करू शकलो व सदर सूचना नामंजूर झाली. जादा वळे 
िमळा यानेच आमची अबर्ू वाचली होती. मावळंकरासारखा दक्ष गहृ थ खरेच गणक नेमण्यास िवसरला की 
त्यानंी आमच्या अडचणीतून वाट काढली याची आजही मला शकंा आहे. सूचना मंजूर होती तर मंितर्मंडळाला 
पराभव झाला हणून राजीनामा ावा लागला असता. एवढी नामु कीची वळे होती. 

भाऊसाहेब 
भाऊसाहेब िहरे गृहमंतर्ी मुनशी याचें पालर्मटरी सेकेर्टरी होते. कूळ व कजर्िनवारण िवधेयकामुळे 

आमची जवळीक झाली होती. एक िदवस ते मला हणाले, ‘कंुटे, मालेगावला परत जातो.’ मी कारण 
िवचारले. ते उ रले, ‘या दोन-अडीच मिहन्यातं पगाराच्या िदवशी सहीकिरता कागद हाती येण्यापलीकडे 
एकही कागद मी हाताळला नाही.’ हणजे मुनशी त्याचं्याकडे कोणतेच काम देत न हते. नंदा व हंसाबेन मेहता 
हे दोन खेराचें पालर्मटरी सेकेर्टरी. एकाचे मजूर खाते, तर दुसऱ्याचे िशक्षण दोघेही जवळजवळ वतंतर्पणे 
हाताळीत होते. िहऱ्यानंा एकही कागद पाहण्यास िमळाला नाही. मला वाटते मुनशी त्यानंा कसे वागवीत होते ते 
खेरानंा माहीत असाव.े कारण रोज रातर्ी िनयिमतपणे खेराचं्या बंग यावर मंितर्गण भेटून िदवसभरात काय काय 
घडले, सेकेर्टरी व इतर अिधकारी कसे वागतात, याची चचार् होत असे व त्यातून पक्ष-एकोपा िटकवण्याच्या 
दृ ीने मागर्दशर्न होत असे. पण िहरे ा णेतर होते ना! मी िहऱ्यानंा हणालो, ‘मोरारजीजवळ बोलू का? 
तोपयत वाट पाहा.’ त्या माणे बोललो. मोरारजी हणाले, ‘िहरे माझ्याकडे काम करतील का? मी त्यानंा सवर् 
कागद दाखवीन.’ िहऱ्यानंा िवचारून मी हो हटले व खेराचं्या संमतीने िहरे मोरारजींचे पालर्मटरी सेकेर्टरी 
झाले. 

वेतन व पक्षकायर् 
मंतर्ी व इतर सभासदाचें वेतन ठरिवताना गाधंीजींच्या धोरणा माणे ते कमीत कमी असाव े हणून मंतर्ी 

दरमहा रुपये पाचश,े पालर्मटरी सेकेर्टरी रुपये अडीचश ेव सभासद दरमहा पचंाह र व दैिनक भ ा तीन रुपये 
ठरिवण्यात आला. मी सुचिवले, ‘सभासदाला दरमहा शभंर रुपये व दैिनक भ ा पाच रुपये करा हणजे पु कळ 
सभासद पक्षकायार्स वाहून घेतील.’ पण खेरानंा त्याची उपयुक्तता पटली नाही. १९४६ व १९४८ सालीही 
असेच घडले. १९४६ मध्ये पक्षाचा कचेरी िचटणीस िन वळ वगर्णी वसूल करणारा नसावा, तर तो सभासदासं 
न िवचारणे, भाषणे करणे, संदभर् शोधणे या व इतर बाबतींत मदत करू शकले असा जाणता असावा अशी 

सूचना मी खेरानंा केली. पण त्यानंी ती अमान्य केली. मला वाटते सभासद कमी जाणते असणेच त्यानंा पसंत 
असाव.े इंग्लंडमध्येही १९५२ मध्ये तेच पािहले. अमेिरकेत मातर् काँगेर्स (तेथाल संसद) कचेरीत सभासदानंा 
मदत करणारे एक मोठे खाते आहे. त्या वेळी त्या खात्यात डॉक्टरेट िमळिवलेले प ासपेक्षा जा त िव ान होते. 
यापासून धडा घेऊन मी सभापती झालो ते हा हे काम माझ्या यिक्तगत सिचवाकडून सुरू केले. सभासदाचं्या 
दृ ीने इतरही पु कळ गो ी के या. १९४८ मध्ये सुचिवले, ‘मंतर्ी नाही पण उपमंतर्ी नेमण्याआधी त्यानंा खात्यात 
िंहडवनू आणा, हणजे फाईल कशी वाचावी, िनणर्य कसे घ्यावे याचे त्यानंा ान होईल. जसे आय. सी. 
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एस.िंकवा आय. ए. एस. यानंा ोबेशनकाळात िनरिनरा या हुद्द्यावर त्यक्ष काम कराव ेलागते तसे.’ मोरारजी 
मला हणाले होते, ‘मी शभंर फायली िनकालात काढतो, तेव ा वेळात माझा सहायक एक फाईल हाताळू 
शकत नाही.’ पण ही सूचना यथर् गेली. मंतर्ी, उपमंतर्ी उपजतच ानी असतात. त्यानंा िशक्षण घेण्याची गरज 
नाही असे खेराचें मत असावे. यामुळे पक्षबाधंणी नीट झाली नाही. त्याउलट १९४६ मध्ये मंुबई िविधमंडळातील 
मुि लम लीगचा कचेरी-िचटणीस एम. ए. (पिहला वगर्) होता. 

मालक-कूळ 
अंबरनाथचे भाऊसाहेब पराजंपे काही कुळाचें गाऱ्हाणे घेऊन माझ्याकडे आले. एका जमीनमालकाची 

सुमारे पंचवीस गावातं कुळे होती, आिण त्याचा फरा (भात मोजण्याचे माप) रा त फऱ्याचे िदडीने तरी होता. मी 
जाऊन कुळानंा त्यक्ष भेटलो. ‘रा त मापाने खंड घालण्यास तयार आहात का? ते भात भाऊसाहेब पराजंपे 
याचं्या वाधीन कराल का? तसेच लढा उभा रािहला तर वतःच्या ताकदीवर कराल का?’ असे न 
िवचारले. एका गावचे लोक तयार झाले. आ ही भात रा त मापाने पराजं याकंडे ठेवले व मालकास कळिवले. 
त्याच वळेी राजकीय कैदी सश  कर्ािंतकारकासंह सवार्ंना सोडण्याच्या नावरून राज्यपालाशंी मतभेद होऊन 
उ र देश व िबहारमधील काँगेर्स मंितर्मंडळानंी राजीनामा िदला होता व त्याचं्या साथीला गरज पडली तर 
इतर काँगेर्स मंितर्मंडळानंी राजीनामा ावा असा िवचार चालू होता. पण कुळानंी मंितर्मंडळाच्या आधारािशवाय 
लढा चालिवण्याचे मान्य केले अस याने मला िंचता न हती. मालकाचें बंधू ठाण्यास वकील होते. माझा पिरचय 
होता. ते हणाले, ‘तू आमच्या फऱ्याचा न मामलेदार कोटार्त ने. तेथे ठरेल ते मानू.’ मी हणालो, ‘माझ्या 
गुरूने मला िनराळे िशकिवले आहे. तु ही ितथे हा न न्या. मी आमची बाजू माडंीन.’ शवेटी ‘हात दगडाखाली 
आहे’ असे हणून त्यानंी रा त मापाने िदलेला खंड िबनतकर्ार वीकारला. 

 
त्या वेळी मी ठाणे येथे राहात होतो. थािनक कामात लक्ष घालीत होतो. मानवदर्नाथ रॉय याचं्या 

इंगर्जी भाषणाचा मी लगेच मराठीमध्ये उ म तजुर्मा के याने मला मान्यताही होती. त्यामुळे ठाणे िज हा 
काँगेर्सच्या डहाणू येथील बैठकीत माझ्या अनुपि थतीत मला िचटणीस िनवडले होते. माझ्या कामात मी ठाणे 
िज हा पिरषद भरवावी असा िवचार केला व ती कमीत कमी खचार्त करावयाची. या कामी मला सध्याचे 
समाजवादी पक्षातील मान्यवर द ा ता हणे याचें बहुमोल सहा य झाले. आ ही वाडे येथे गेलो. थािनक 
मंडळींना भेटलो. वाडेकरानंी रुपये शभंर व पिरषदेस येणाराचं्या भोजनाकिरता डाळ, तादूंळ; तर दुसरा मोठा 
गाव गोऱ्हे येथील मंडळींनी रुपये प ास व डाळ-तादूंळ ावे असे सुिवचले व ते मान्यही झाले. द ा ता हणे व 
इतरानंी गावोगाव चार केला. चार पायीच होता. िभ ीपतर्के हातानंी िलिहली. मो ा संख्येने शतेकरी 
आले. पिरषद यश वी झाली. ा णेतर पक्षाचे दौलतराव झुंझारराव क याणहून आले. पण त्याचंा उजेड 
पडला नाही. एक सरकारी िरपोटर्र यासपीठाजवळ टेबलखुचीर् माडूंन बसला. आमच्या परवानगीिशवाय 
कोणास असे बसता येणार नाही असा इशारा मी िदला. तो िनमूट सभाजनातं घ गडीवर जाऊन बसला व िलहू 
लागला. वाडे येथील यापारी तसेच गोऱ्हे येथील जमीनमालक यानंी चागंले सहा य केले. तीन हजार शतेकरी 
जेवले. 

 
यावरून आठवला िक सा विकलीच्या सनदेचा. १९३३ मध्ये ठाणे-कुला यातील दहा विकलावंर 

‘तुमच्या सनदा र  करू नयेत’ अशा नोिटसा बजावनू ठाणे िज हा ज ापुढे काम सुरू झाले. आमच्यापैकी 
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बहुतेकाचं्यातफ िस  वकील भा करराव दामले काम पाहात होते. मी वकीलपतर्ावर सही केली नाही. 
त्यामुळे जेलमधून कोटार्त येण्यासही िमळत असे. एके वेळी भा कररावानंी सूचना केली, ‘मी कायदेभगंात भाग 
घेऊ इिच्छत नाही’ असे कोटार्त िनवेदन कराव.े मी हजर अस याने िवचारले, ‘हे भिव याब ल आ ासन आहे 
का?’ ते हणाले, ‘िनवेदन के या क्षणापुरते ते आहे.’ मी पुढे िवचारले, ‘याने केले या कायदेभगंाचे पिरमाजर्न 
कसे होणार?’ हणून मी त्या िनवेदनावर सही केली नाही. इतरानंी केली. पण कोटार्ने माझेच मु े उपि थत 
केले, पण ते काम तेव ावरच र  झाले. 

घारापुरी 
घारापुरी बेट कुलाबा िज ातील उरण त लुक्यात आहे. तेथील गुर-चरणापैकी काही जमीन एका 

ठेकेदाराने खाणीकिरता विश याने िमळिवली अशी उरणच्या कायर्कत्यार्ंनी मोरारजींकडे तकर्ार केली. मी 
पाहून िरपोटर् करावा असे ठरले. ते हा उभय पक्षानंा पूवर्सूचना देऊन एके िदवशी मी बोटीने िनघालो. बोटीत 
ठेकेदारही होता, पिरचय झाला. आ ही बरोबर खाली उतरलो. अनायासे संधी आली हणून घारापुरीची, 
एिलफंटाची, जग िस  लेणी माझ्या पत्नीला पण दाखवावी हणून त्या व माझी एक वषार्ची मुलगी 
आमच्याबरोबर होती. काम झाले. आले या बोटीनेच आ ही परतणार होतो. ठेकेदारही असणार. ते हा 
उरणकर हणाले, ‘त्याच्याबरोबर जाऊ नकोस. आ ही मचवा आणला आहे त्याने तुला मंुबईस पोचव.ू’ मी 
ऐकलेही असते; पण माझ्या पत्नीला समुदर्- वासाची सवय नाही. लहान मुलगी पण होती. हणून बोटीनेच 
परतलो. नंतर उरणच्या िमतर्ाचे पतर् आले. ‘बोटीने गेलास ते ठीक केलेस. आमचा मचवा सारी रातर् समुदर्ातच 
रािहला. समोर िदसणाऱ्या उरणला पोहोचू शकला नाही.’ 

आमदार तकर्ार करतो 
१९३८ साली कुला यात केळकर नावाचे वृ  गहृ थ पोिलस मुख होते.ते माझ्या ंविडलाकंडे बुि बळ 

खेळण्यास येत. ते एक िदवस माझ्या ंविडलानंा हणाले, ‘आमदार कशी तकर्ार करतात बघा.’ महाड येथील 
वळामे नावाच्या पोिलस इन् पेक्टरने केले या जुलमािवरु  िपताबंरभाई मेहता याचं्या सागंण्यावरून मी लेखी 
तकर्ार िदली होती. त्याला उ ेशून ते उ गार होते. ते हा मी महाडला पतर् िलिहले. उ र आले की ‘मला काही 
डी. एस. पी. कडे तकर्ार करावयाची न हती.’ 

 
िवधानसभेचा ितिनधी हणून माझी मंुबई िव ापीठाच्या िसनेटवर िनयुक्ती झाली. िसनेटच्या 

बठैकीच्या वेळी िशक्षणिवषयक काम होण्याऐवजी अिधक करून कारवाया तसेच नेमणुकािंवषयक देवाणघेवाण 
अिधक चालते असे आढळून आले व खेद वाटला. मनात आले गर्ामपचंायत बरी. एक िवषय आला बाहेरून 
अ यास करून परीक्षा देणारानंा पदवी देण्याचा. आता अशा परीक्षा सरार्स होतात. पण त्या वळेी सागंण्यात 
आले असे िव ाथीर् ान िमळवतील पण त्यानंा कॉलेजजीवनाचा अनुभव नस याने त्याचें ान अपूणर् राहील. 
मी अशा परीक्षाचें समथर्न करताना हणालो, ‘मी सहा वष िव ापीठात व वसितगृहात काढली. दोन पद या 
घेत या. एका परीके्षत पिहला आलो. एकाही परीके्षत माझ्या कॉलेजजीवनाच्या ानाची चाचणी घेईल असा 
एकही न न हता.’ 
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काँगेर्स-लीग 
१९३७ च्या िनवडणुकीत देशातील अकरापैकी सात ातंातं काँगेर्स मंितर्मंडळे स ेवर आली. पुढे 

सुभाषचंदर् बोस काँगेर्स अध्यक्ष असताना त्यानंी आसाममधील सादु ा मंितर्मंडळाला पराभतू करून 
काँगेर्स ाधान्य असलेले संिम  मंितर्मंडळ आणले. िंसध, पंजाब व बंगालमध्ये िबगरकाँगेर्सी मंितर्मंडळे होती. 
तेथील मुख्यमंतर्ी सरह  ातंातील डॉ. खानसाहेबासंारखे मुसलमान होते.पण मुि लम लीगचे न हते. 
पजंाबमध्ये तर १७५ सभासदातं एकच लीगचा सभासद होता. िनवडणुकानंंतर उ र देशात काँगेर्स व मुि लम 
लीगचे नबाब छ ारी याचंी तडजोडीच्या दृ ीने बोलणी चालू होती. मंुबईत अिलमहमद खान देहलवीही 
अनुकूल होते. हे सवर् जनाब िजनाचं्या नकळत चालले होते. त्याचं्या कानी हा कार कळताच त्यानंी अत्यंत 
कठोरपणे हे मोडून काढले. या समझोत्यािवरु  वतःला जपू पाहणाऱ्या काँगेर्समधील रा टर्वादी मुसलमानाचंा 
जादा आगर्ह अस याने िजनाचें हात नकळत बळकट झाले. हा समझोता होता तर? हा एक चचचा िवषय होऊ 
शकेल. 
 

मुसलमान मंतर्ी 
काँगेर्स मंितर्मंडळात मुसलमान मंतर्ी दाखल करावा लागला.सरह  ातंात डॉ. खानसाहेब व त्याचें 

सहकारी, तर उ र देशात रिफ अहमद िकडवाई हे काँगेर्सजन होते. पण मंुबई, मदर्ास, िबहार व मध्य 
देशात काँगेर्सबाहेरील मुसलमान मंतर्ी झाले. त्यास-अनुसरून अहमदाबाद येथून िनवडून आलेले महमद 
यासीन नूरी हे खेर मंितर्मंडळात बाधंकाम मंतर्ी झाले. 
 

पक्ष व सरकारी गॅझेट 
पक्ष िचटणीस झा यावर इतर राज्यातं कोणती िवधेयके येतात इत्यादी मािहती असावी हणून खेराचं्या 

संमतीने मंुबईखेरीज दहा ातंातंील अिधकारारूढ पक्षाच्या सेकेर्टरींना पतर् िलहून पर पराचं्या गझेॅटाचंी-
सरकारी पिरपतर्ाची-देवघेव करण्याची सूचना केली. िकत्येकानंी ती अंमलातही आणली. मदर्ासमधून मातर् त्या 
राज्याच्या िस ी खात्याच्या िचटिणसाचं्या पतर्ात आमचा पक्ष सावर्जिनक वाचनालय चालिवतो का? अशी 
पचृ्छा आली. हे कसे घडले उमजले नाही. 

 
१९३९ च्या ऑक्टोबरच्या पिह या आठव ात जागितक महायु ात सा ाज्य सरकारने भारताला 

संमतीिवना सामील केले होते त्याचा िवचार करण्याकिरता अिखल भारतीय काँगेर्स किमटीची बठैक वधार् येथे 
भरली. सभासद या नात्याने मी उपि थत होतो. बैठकीच्या वळेी खेर व राजाजी जवळजवळ बसले होते. मी 
जवळ जाऊन गझेॅटिवषयी राजाजींना िवचारू का असे खेरानंा िवचारले. त्यानंी हो सागंताच राजाजींना 
िवचारले. ते हणाले, ‘आमच्या िसि - मुखाचे पतर् नाही िमळाले?’ मी िमळा याचे मान्य केले. त्यावर 
राजाजी हणाले, ‘सरकारी गझेॅट सावर्जिनक वाचनालयानंा िवनामोबदला िमळू शकते. ते सरकार घेऊ देऊ 
शकते. पक्षाचा िचटणीस न हे. िचटणीस या नात्याने मंितर्मंडळावर तुझा अिधकार असेलही, पण पक्ष िचटणीस 
हणजे सरकार नाही.’ माझी चूक उमजली. परत आ यानंतर सवर् गझेॅटाचंी रुपये चारश ेप ास वगर्णी भरली. 
राजाजींच्या ती ण बु ीचे तरल दशर्न झाले. खेरानंा जे समजले न हते ते राजाजींनी चटकन जाणले होते. 
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त्याचंा आणखी एक अनुभव.नािशक येथील काँगेर्स अिधवशेनाला ते आले. त्या वेळी ते मदर्ासचे 

मुख्यमंतर्ी होते. वागतमंडळातफ घेण्याकिरता मी टेशनवर गेलो. आपली वळकटी व बॅग घेऊन राजाजी 
खाली उतरले. ‘बरोबर कोणी आहे का? अिधक सामान आहे का?’ मी िवचारले. ते हणाले, ‘मी काँगेर्स 
अिधवशेनाला आलो आहे. मदर्ासचा मुख्यमंतर्ी हणून न हे.’ त्याउलट अनुभव रिवशकंर शुक्लाचंा मध्य देश 
मुख्यमंत्र्याचंा. तेही नािशकला आले. त्याचें िदमतीस वागतमंडळाने एक मोटारगाडी िदली. आ ही सवर् गा ा 
खाजगी मालकाकंडून डर्ाय हरसकट िवनामोबदला िमळव या होत्या. रिवशकंर यानंा िदलेली गाडी त्याचें 
िचरंजीव पादडीत होते. डर्ाय हर माझ्याकडे तकर्ार करत आला, ‘मला नान-भेजनाला नीट सवड िमळत 
नाही. तसेच तेच गाडी चालिवतात, मालकानंा काय जबाब देऊ?’ त्या वेळी पेटर्ोल रेशिंनग अस याने 
कुपनाकिरता गाडी मजकडे आली. त्या वेळी मी डर्ाय हरची तकर्ार येता कामा नाही असे सािंगतले. 
िचरंजीवाबरोबर एक मध्य देशचा पोिलस अिधकारी होता. तो हणाला, ‘कोणाजवळ बोलता माहीत आहे 
का?’ मी उलट िवचारले, ‘मी कोण आहे ओळखता का?’ उ र न िमळताच गाडी पुढे चालू झाली. मी लगेच 
फुटबोडार्वर चढलो आिण डर्ाय हरच्या चाकाला हात घातला. याचा इ  तो पिरणाम झाला. डर्ाय हरची तकर्ार 
आली नाही. 
 

िवनोबा दशर्न 
अिखल भारतीय सिमतीचे बठैकीनंतर जळगावचे देवकीनंदन हणाले, ‘वध्यार्ला जाऊन गाधंीजींचे 

दशर्न घेऊ या की पवनारला जाऊन िवनोबानंा भेटू या?’ पवनार हणजे धूळ तुडवीत सातआठ मैल जाणे आिण 
तेवढेच परत येणे होते. आ ही सकाळी िनघालो. धुळीने पाय माखले, कप ावंर धूळ उडालेली. आ ही पवनार 
आ मात पोहोचलो. िवनोबाजी एक वाडगा घेऊन भोजन करीत होते. आ ही समोर बसलो. बोलणे सुरू झाले. 
काँगेर्स ठरावाब ल मत िवचारले. ‘त्यात अिंहसा िकतपत आहे?’ अशी पृच्छा केली. ते हणाले, ‘तुमच्यात आहे 
तेवढी त्यात आहे. तु ही आकारवादी (Constitutionalist) या नात्याने ठराव केला आहात. लहान मूल हातात 
आलेली गो  चटकन त डात घालते.’ (कारण तनपानाकिरता त ड हे इंिदर्य सवार्त थम वापरले जाते.) 
िवनोबानंी देवकीनंदनना िवचारले, ‘तुमचे व सानेगुरुजींचे िकतपत सख्य आहे?’ देवकीनंदन हणाले, ‘तुमचे 
त्याचें जमते पण आमचे जमत नाही.’ िवनोबा हणाले, ‘कोणत्याही घरात दरवाजातून वेश करावयाचा 
असतो, िंभतीवर डोके आपटून न हे.’ आमचे बोलणे संपले. आ ही तसेच धूळ भरलेले परत आलो. स नाने 
आ हाला पाणी नाही िदले की हातपाय धुवा नाही सािंगतले. पण ते सवर् िवसरून आचायार्ंिवषयी आदरभावना 
घेऊन परत आलो. ती आजही कायम आहे. आणीबाणी काळात त्यानंी सं कृतमध्ये, ‘ वयंिश त’ तर िंहदीमध्ये 
‘कोणतीही दंडुक्याचीही िश त’ असा यथीर् ‘अनुशासन’ श द वापरला. जय काशजींिवषयी जा त आत्मीयता 
कट केली नाही. हे सवर् घडूनही माझा आचायार्ंिवषयीचा ंभाव कायम आहे. 



अनुकर्मिणका 

पक्षकायर् 
 

िनवडणुकीनंतर 
िनवडणूकिवषयक धोरणे ठरिवताना आ ही जी पाऊले टाकली त्याने यश तर िमळाले, त्याबरोबर 

काँगेर्स व काँगेर्ससंघटना दृढमूल झाली. नवीन कायर्कत पुढे आले. उमेदवार हा सिकर्य कायर्कतार् असावा या 
धोरणाने संघटना व िविधमंडळ पक्ष याचें संबंध सुरळीत रािहले. संघटना भावी रािहली. रामभाऊ 
मंडिलकासारख्याशंी त्याचंा आदर राखूनही ट र िदली. याचा जाणत्या लोकावंर पिरणाम झाला, तर दोन्ही 
राखीव जागा काँगेर्सतफ िंजक याने ा णेतर पक्ष िंकवा आंबेडकर पक्ष भावी होऊ शकला नाही. तसेच 
कूळकायदा, कजर्िनवारण कायदा याबाबतीतील धोरणे ही गितपर होती. िनवडणूक झा यानंतर अिलबाग 
येथील कचेरीत बसलो होतो. हिरभाऊ महाजन, वामनराव िलमये, भाऊसाहेब लेले इ. होते. ले यानंी न 
िवचारला, ‘आमदार झालात, आता काय िज हाध्यक्ष होणार?’ मी हणालो, ‘हा ल ाचा काळ नाही, आहे 
रचनात्मक कामाचा, ते हा आमचे अध्यक्ष सीतारामपतं िटळक.’ ले याचं्या नातील खोच लक्षात आणून पुढे 
हणालो, ‘तुमच्या वाक ा मेढीला (आ ही िनवडणूक यश वी करून) वाकडे नेम खणले एवढे खरे.’ 

 
यातून एक संग आठवला. अिलबाग येथे मुदिलयार नावाचे एक स न पोिलस कचेरीत नोकरीस 

होते. ते आप याच खोलीत यायामाचे िशक्षण देत. माझ्यासारखे त्याचें पु कळ िव ाथीर् होते. त्याचें यत्न, 
वामनरावाचें यत्न यामुळे सदर यायामशाळा सावर्जिनक वाचनालयाशजेारी वतंतर् इमारतीत थलातंिरत 
करण्याचे ठरले, पण त्याचा जो जाहीर कायर्कर्म ठरला त्यात मुदिलयार याचंा कोठेही उ ेख न हता. आ ही 
मुदिलयार याचं्या खोलीतच यायामशाळा चालव ू हटले; पण मुदिलयार यानंी ते अमान्य केले. ते हा आ ही 
मुदिलयार याचं्या एका छो ा फोटोवरून मोठा तयार करिवला. त्याखाली या यामशाळेचे सं थापक असा 
मजकूर िलिहला व उद्घाटनाच्या आद या रातर्ी तो नवीन इमारतीत योग्य िठकाणी लटकावला. तसेच 
समारंभाच्या सुरुवातीस आ हा िव ाथ्यार्ंतफ एकाने मुदिलयार याचं्या कामिगरीचे वणर्न करणारे छोटेसे 
िनवेदन वाचले आिण फोटोचे उ घाटन करण्यास िवनंती केली. यायामशाळेचे सं थापक, चालक कोण होते 
तर मुदिलयार. समारंभात पुढाकार घेणारे लेले-िलमये न हते हे दाखवनू िदले; पण आ ही सवर्जण इतके 
सभाभीरू होतो की िनवेदनाचे वाचन एका साध्या िव ाथ्यार्ला कराव ेलागले. 
 

स ात्याग व नंतर 
यु नावर सरकार व काँगेर्स याचंा समझोता होऊ शकला नाही. सरकारने आपले यु हेतू जाहीर 

करण्याचे नाकारले व शवेटी नो हबर मिहन्यात सवर् काँगेर्स मंितर्मंडळानंी राजीनामा िदला व राज्यपालाने स ा 
हाती घेऊन ९३ कलमी कारभार सुरू झाला. माझ्यापुरती आमदारकी संपु ात आली. दरमहाचा पगार थाबंला. 
पुन्हा ल ाचा न उभा रािहला. मनोमन माझी तयारी होती. 

मंितर्मंडळाने राजीनामे िद यानंतर घडले या दोन गो ींचा उ ेख करावासा वाटतो. पिहली हणजे 
ठाणे िज ात शतेकऱ्यातं काम करणारे शतेकरी कामगार पक्षाचे आमदार वसईचे द ोपंत राऊत याचंा 
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काँगेर्स वशे. ही काँगेर्सने शतेकऱ्याकंिरता केले या कामाची पावतीच होती. दुसरी मंितर्मंडळाचा राजीनामा 
वीकारून स ागाराचं्या मदतीने राज्यपालाची राजवट सुरू होण्याच्या दुसऱ्या िदवशी भतूपूवर् गृहमंतर्ी मुनशी 
हे आद या िदवशी आप या हाताखाली सेकेर्टरी हणून काम करणाऱ्या पण आज राज्यपालाचे स ागार 
असले या आय. सी. ए . अिधकाऱ्यासमोर एका पक्षकारातफ वकील हणून उभे रािहले. या दोहोमध्ये 
लोकशाही वृ ी तीत होते. 

 
३ स बर १९३९ ला दुसरे महायु  सुरू झाले. भारत सरकार सा ाज्य सरकारचे अंिकत या नात्याने 

यु ात सामील झाले व लोकशाही यव था कोलमडली.काँगेर्स आप यापरी भारताच्या वमान राखून काय 
करता येईल त्याचा शोध घेत होती. सरकार व काँगेर्स िनरिनराळे पिवतेर् घेत होती. िहटलर िवरु  उभे रािहले 
पािहजे असे जवाहरलालसारख्यानंा वाटत होते. तर गाधंीजींना इतर नाबंरोबर अिंहसा महत्वाची वाटत 
होती, आिण काही झाले तरी त्यक्षात भारताच्या वराज्याच्या दृ ीने पुढे पाऊल पड यािशवाय यु - यत्नास 
देशाचा हातभार लागावा हे त्यानंा मान्य होणारे न हते. अशा कारे एक वषर् गेले आिण शवेटी त्यानंी ‘वैयिक्तक 
सत्यागर्ह’ सुरू केला. िनवडक यक्ती यु िवरोध जाहीरपणे करतील; पण त्या ितकाराला ल ाचे वरूप 
येणार नाही, तो सावर्ितर्क होणार नाही एवढी काळजी त्यात होती. या माणे पिहले सत्यागर्ही िवनोबा भावे, 
दुसरे जवाहरलाल, असा कर्म होता. माझाही कर्म येणार होता. महायु  संपेपयत संघषार्चा काळ राहील व तो 
िदघर् राहील आिण तो काळ सवर् वी या कामाला देता यावा या दृ ीने ठाणे येथील माझे िबऱ्हाड मोडले. विकली 
बंद केली. पुन्हा करायची नाही असे मनोमन ठरिवले आिण त्याच्याबरोबर माझे सासरे डॉ. िबवलकर याचं्याशी 
स ा करून, अ यास करून डॉ. पोपट भरुाम िव ापीठाची वै कीय परीक्षा िदली व माणपतर् िमळिवले. 
त्याचबरोबर काँगेर्सचे काम करीतच होतो. 

 
िडसबर १९४० मध्ये माझा कर्म आला. अिलबाग येथे मी नगरपािलकेसमोर जाहीर सभेत सत्यागर्ह 

करणार होतो; पण सावधिगरी हणून मी सभेला िनघत असताना वतः डी. एस. पी. मोटार घेऊन आला व 
मला पकडून लॉकअपमध्ये नेले. रातर्ी त्याने एक फेरीही मारली. माझ्या पूवर्जीवनामुळे मी पळून जाईन अशी 
शकंा त्यास वाटली असावी. तेथून माझी रवानगी ठाणे व नंतर नािशक येथे झाली. जवळ जवळ एक वषर् 
थानब तेत कॉलेज वसितगृहात राहाव,े खूप वाचन कराव ेअसे घालिवले. माझी पत्नी दोन मुलींसह ितच्या 
विडलाकंडे लोणावळा येथे राहात होती. तोथून क याणला गाडी बदलून रे वेने मिहन्यातून एकदा नािशक 
जेलवर भेटीस येत असे. सवर्च वास अडचणीचा आिण गा ानंा अतोनात गदीर् यामुळे अत्यंत तर्ासाचा होता. 
३ िंकवा ४ िडसबर १९४१ ला आ ही सवर्जण बरोबरच सुटलो. तोपयत िहटलरने जवळजवळ सारा युरोप 
िंजकून रिशयावर जोरदार वारी करून सहा मिहने झाले होते. िनरिनराळे पिवतेर् काँगेर्स घेत होती. गाधंींचा 
िवचार यु िवरोध करावा असा होता. त्या माणे मी काम करीत असता पालघर येथील भाषणाब ल मला अटक 
झाली. केस वसई येथे सुरू झाली. जािमनावर सुटलो व िस  फौजदारी वकील ठाणे येथील वामनराव रेगे हे 
केस चालिवण्यास आले. त्यानंी पिह याच िदवशी सरकारी साक्षीदारानंा उलटतपासणीने िखळवनू ठेवले व मी 
िनद ष सुटेन अशी तयारी केली. या सवर् कामात ठाणे येथील वामनराव ओक वकील याचंा नेह व म उपयोगी 
पडले. 
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‘चले जाव’ 
 

इकडे गाधंीजींनी ‘हिरजन’ मधून इंगर्जाने भारताला आप या निशबावर सोडून जाव ेअसा चार सुरू 
केला व त्याकिरता लढा करण्याची तयारी करण्याच्या दृ ीने देशात िनवडक िठकाणी जाऊन आपणाबरोबर 
राहतील असे वाटणाराचं्या बैठका घेत या पण त्या वळेी काँगेर्स िनरिनराळे पिवतेर् घेत होती. त्यामुळे 
गाधंीजींचा हा वतःचा वतंतर् पिवतर्ा होता. अशी बैठक मंुबईस साहिजकच काँगेर्स हाऊसवर न होता भलुाभाई 
देसाई बिॅर टर याचं्या बंग यावर झाली. मी एक आमंितर्त होतो. भाषणात गाधंीजींनी माझ्या वसई केसचा 
उ ेख करून एकएकटे तुरंुगात पडण्यापेक्षा संघिटत लढा करणे इ  असे सािंगतले. माझ्या केसचा उ ेख 
ऐकून हा नेता िकती बारीक लक्ष ठेवतो याचे भान झाले. कारण मी गाधंीजींना त्यक्ष कधीच भेटलो न हतो. 
भलुाभाईंकडे आलेला त्येकजण गाधंीजींच्या आ े माणे लढा करील, मग काँगेर्सचा ठराव काही असो असा, 
होता. गाधंीजींचे महात्मापण आिण ते घेत असलेले अथागं पिर म याचे िनराळेच दशर्न झाले. 

 
काँगर्सेने केलेले िनरिनराळे यत्न िवफल झाले, शवेटी ती गाधंीजींकडे आली, आिण त्यातून आठ 

ऑग ट (१९४२) चा ‘चले जाव’ ठराव मुंबई येथील गवािलया मैदानावर भरले या अिखल भारतीय काँगर्से 
किमटीच्या बैठकीत सवर्संमत झाला. मी या बैठकीस उपि थत राहू शकलो नाही, पण माझे वडील ेक्षक 
हणून आवजूर्न गेले होते. मी लोणावळा येथे िबछान्याला िखळलेला होतो. माझे दुखणे मी १९१६ साली 
झाडावरून पडून मला मुका मार लागला होता, त्यातून उ वले होते. ९ ऑग टला सवर्तर् अनपेिक्षतपणे चंड 
धरपकड झाली. सा ाज्य सरकार कोणतीही िढलाई करू इिच्छत न हते. नेत्याचं्या अटकेनंतर देशभर आकातं 
सुरू झाला. जनतेचा जाहीर िवरोध व सरकारचा गोळीबार करून तो शमिवन्याचा यत्न असे त्याचे वरूप 
होते.  

 
अकरा तारखेला पनवेलचे शभंशूठे (चापसी पुरुषो म) िज ात काय करावे याचा स ा घेण्याकिरता 

आले. मी सािंगतले, ‘मला मुंबईस घेऊन चला.’ मी तयारीला लागलो. घरची सवर् माणसे चकीत झाली. मला, 
कुशीवरही वळता येत न हते, तो मी आप या पायानंी पायऱ्या उतरून शभंशूठेच्या गाडीत बसलो. डॉ. 
िबवलकर तरुणपणी कर्ािंतकारकातं होते त्यामुळे मला कोणीच अडिवले नाही. मंुबईस आलो. तीन िजने चढून 
केळेवाडी िगरगाव येथील सोमण चाळीतील माझे नेही बापूराव (कृ ण वामन) जोशी याचं्या िबऱ्हाडी दाखल 
झालो. माझ्या हालचाली सुरू झा या. िज ातील कायर्कत्यार्ंची बठैक घेऊन कामाची रचना केली व पिहले 
पाऊल हणून शभंशूठे यानंी पधंरा तारखेस पनवेल येथे सत्यागर्ह करावा असे ठरिवले, आिण त्या स नाने 
त्यामाग तुरंुग जवळ केला. त्याचंी ापिंचक ि थती अडचणीची होती. 

 
वसई कोटार्त तारखेस हजर झालो नाही. जामीनदारावर कारवाई सुरू झाली. माझे नेही अण्णासाहेब 

वतर्क नािशक जेलमध्ये थानब  होते. त्याचें िचरंजीव िववचंनेत पडले. ते हा मी त्यासं िनरोप पाठिवला, 
‘होणारे आिर्थक नुकसान मी भरून दोईन.’ भाऊसाहेब विडलाचंा स ा घेण्याकिरता नािशक जेलवर गेले. 
अण्णासाहेब हणाले, ‘नुकसानीची काय पवार्, माझा िह सा िमळकतीत आहे ना?’ काय िदलदारपणा. 
सरकारी पृच्छेस त्यानंी जबाब िदला, ‘मी अटकेत अडकलो आहे, मला मुक्त करा.’ ते मुक्त झाले नाहीत व 
जािमनाचा न संपला. 
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गाधंीजींची घोषणा ‘चले जाव’ ‘करगे या मरगे’ अशी होती. सरकार सवर् पाशवी बळािनशी दडपशाही 

करीत होते. जनता सवर् कारचा ितकार करीत होती. नऊ ऑग टनंतरच्या ‘हिरजन’च्या पिह याच अंकात 
िकशोरीलाल मशर्ुवाला या गाधंीिवचाराच्या समथर् अ यासकाचा ल ािवषयीचा लेख िस  झाला आिण 
मनु यवधाखेरीजच्या सवर् मोडतोडीला एक कारे ताित्त्वक ित ा ा त झाली. मी वषे पालटून वावरू लागलो. 
दाढी वाढिवली.हिरभाऊ महाजन मंुबईस आलेच होते. महाडाचा नऊ स बरचा तालुका कचेरीवरील मोचार्, 
त्यावरील गोळीबार, त्यातून नानासाहेब पुरोिहत ानंी अ ातवास पत्करलेला. पळापळ झाली. 
िबरवाडीभोवतालच्या वाळण खोऱ्यातील सुमारे चारश े शतेकऱ्यानंा अटक करून माणगाव लॉकअपमध्ये 
डाबंण्यात आले. कजर्त तालुक्यात भाई कोतवाल काम करीत होते. ते भेटीस आले असता िवजेचे खाबं (पाय-
लॉन) पायाजवळ हॅक-सॉने कसे कापावे त्याचे मागर्दशर्न त्यानंा केले. या कामी खरे मागर्दशर्न कै. कुशाभाऊ 
आपटे या बापूराव जोशी याचं्या इंिजिनअर ने ानंी केले. 

 
माझे एक नेही हणाले, ‘आ ही खो ा नोटा छापतो. यु ात सवर् रा टेर् ते करतात. त्या बाजारात 

वटवनू त्याचे पैसे आणून देतो. हणजे पैसा मुबलक िमळेल.’ मी सािंगतले, ‘मला हे मान्य नाही. मी समाजात 
अनीती पसरव ू इिच्छत नाही.’ ख्यात जग ेता िशकंदर याच्यापुढे एका दरोडेखोरास आणले. त्याचंा जो 
संवाद न दलेला आहे त्याची आठवण झाली. ‘माझ्यापेक्षा तू मोठा दरोडेखोर आहेस!’ असे त्या दरोडेखोराने 
िशकंदरला सािंगतले व िशकंदर िनरु र झाला, अशी ती कथा आहे. मी हणालो, ‘माझे उ र िनराळे आहे. मी 
त्या दरोडेखोराला हणेन, ‘तू दरोडे घालतोस त्या घरातील माणसाचें नंतर काय होते याचा तू िवचार करीत 
नाहीस.उलट मी लढाया करतो, माणसे मारतो, पण त्यानंतर मला शातंतेने राज्य करावयाचे असते, समाजाचे 
रक्षण करावायाचे असते.’ यावर तो िवषय संपला. 
 

महाड मोचार्नंतर 
या काळात माझा मु ाम थम िशवाजी पाकर्  येथे बापूराव जोशी याचें नेही व कॉन्टॅर्क्टर बनाजी आपटे 

याचं्याकडे होता. माझा पोषाख भाईंदर वसईकडच्या दाढी वाढिवले या िखर् नासारखा होता. वाळण 
खोऱ्यातील काही मंडळी माझा शोध काढीत आली. कारण माणगाव तुरंुगातील सुमारे चारश ेकै ाचंी काहीच 
दाद लागत न हती.नानासाहेब पुरोिहत अ ातवासात होते. महाडात िननार्यकी होती. कै ानंा जािमनावर 
सोडिवण्याकिरता एका पाठोपाठ तीन वकील पुढे आले, पण सरकारने त्यानंा थानब  केले. त्यातंील एक 
तुरंुगातच मरण पावला. वाळण, िबरवाडीकडे कोणी िफरकणे सरकारने अशक्य केले. त्या मंडळींची माझी भेट 
झाली. मी त्याचंी चौकशी केली व थम पकडले याचं्या घरी गणपतीचे आधी पोहोचेल अशी अिर्थक मदत 
पाठिवली. तसेच एक िदवशी ठाणे येथे वामनराव रेगे वकील याचं्या घरी गेलो. सवर् पक्षकार गेले तरी हा 
िकिर तावं का जात नाही याचा त्यानंा न पडला. ते हा मी जवळ गेलो व हणालो, ‘मी नाना कंुटे’ महाडची 
सवर् हकीकत सािंगतली व त्या मंडळींचा विकली बचाव करण्याची िवनंती केली. धन्यवाद िदले पािहजेत, 
कारण त्यानंी ते करण्याचे मान्य केले, आिण तेही िवनामोबदला, मोफत. सोबतच्या बापूरावाचंी त्याचंी गाठ 
घालून िदली. रेगे हणाले, ‘दोन तरुण वकील माझ्या हाताखाली काम करण्याकिरता शोधून काढ.’ त्या 
मागार्ला लागलो. सुदैवाने वसंतराव मगदे (आज एक िस  फौजदारी वकील मुंबईत आहेत.) तयार झाले. ते 
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महाड येथे गेले. माझे ओळखपतर् तेथील एका कर्ािंतकारक देशभक्ताला होते. पण ते त्याने पोिलसकडे हजर 
केले. त्यामुळे मगदे यानंा खाणावळ बंद झा यानंतर बाहेरील फळीवर रातर्ी झोपाव ेलागले. दुसरे वकील िमतर् 
भेटले कॉमरेड के. एन. फडके. 

 
नानासाहेब पुरोिहताशंी एस. एम. जोशीमाफर् त संपकर्  साधण्याचा यत्न केला, थािनक कोणाचे 

सहा य िमळू शकेल हे जाणण्याकिरता. पण त्यानंी कानावर हात ठेवले. पुरािणक हे कराची येथे ए. बी. पंडीत 
याचं्या घरी राहात अस याचे माहीत असूनही खट याबाबतही एस. एम. िंकवा पुरोिहत याचें कोणत्याही कारे 
सहा य झाले नाही. केस िकत्येक िदवस चालली. थम ठाण्याला, नंतर अिलबागला. अिलबागेस जाणे हणजे 
आपले ठाण्याचे इतर काम बंद करणे असा संग होता. पण वामनरावानंी ते आनंदाने केले. मगदे, फडके यानंी 
रातंंर्िदवस मेहनत केली, आिण त्यानंा यश आले. राजदर्ोह, बडं अशासारखे आरोप असताना फक्त सहा 
जणानंा मामुली िशक्षा झा या, इतर सुटले. त्या वेळी मी येरवडा जेलमध्ये होतो. िनकालाचे वृ  ऐकून फार 
आनंद झाला. त्यक्ष काम करणारािंवषयी कृत ता वाटली. 
 

कोतवाल करण 
माझे इतर काम चालू होते. ३ जानेवारी १९४३ च्या वतर्मानपतर्ात कोतवालाचें तुकडीची 

पोिलसाबंरोबरची झटापट, त्यातून कोतवाल व िहराजी पाटील याचंा गोळीबारात मृत्य ू इत्यादी बातमी 
झळकली. आपटे कुटंुबीय काळजीत पडले. कारण मी परगावी गेलेलो होतो आिण माझा व कोतवालाचंा संबंध 
त्यानंा माहीत होता. दुपारी मी मंुबईस परत आलो व त्यासं फोन केला ते हा त्याचंा जीव भां ात पडला. 
कोतवालाचें सहकारी काही माझ्या पिरचयाचे झाले होते. मंुबईत ते मला एक बोहरी हणून ओळखत होते. ते 
कजर्त लॉकअपमध्ये असताना मी त्यासं भेटावयाला गेलो व नावाने हाका मार या ते हा ते चकीत झाले. माझी 
ओळख पटवनू देईपयत त्यानंा बोधच होईना. त्याचंा माझा मध्यंतरी दुरावा झाला होता, कारण मी समाजवादी 
गटाचा न हतो. कोतवालाचंी आिर्थक यव था मी केली असली, पायलॉ  कापण्याचे सािहत्य व मागर्दशर्न 
िदले असले तरी नंतर ते मला दुरावले होते. कारण मी समाजवादी न हतो ना. अच्युतराव पटवधर्न, 
अण्णासाहेब सह बु े, एस. एम. जे काम करीत होते तेच मी करीत होतो. पण त्यानंी दुरावा ठेवला. महाड 
केसबाबत कोणाचे सहा य होईल याकिरता मी पुरोिहताचंी भेट मािगतली असता एस. एम. यानंी कानावर हात 
ठेवण्यात जो अिव ास दाखिवला याने मी फार यिथत झालो. महाड मोचार् काढला नाना पुरोिहतानंी; पण ती 
केस यश वीपणे मी शवेटास नेली. ही मंडळी पुरोिहतानंा जपली; पण पुरोिहतामुंळे मोचार्त सामील झाले यानंा 
त्यानंी वाऱ्यावर सोडले. असो.  

 
माझा मु ाम आता हलला. ताडदेवला िस  िश पकार िवनायकराव करमरकर याचं्या घरी. माझी 

एक कायर्प ती होती. घरी कोणाचाही फोन येत नसे, मी करीत नसे. भेटीगाठी सवर् बाहेर. कोठेतरी 
सावर्जिनक िठकाणी. नानासाहेब करमरकराचें संगतीत िदवस मोठे आनंदात गेले. एक िदवस त्याचं्या मनात 
आले आिण त्यानंी माझे रेखािचतर् काढले. ते े म करून ठेवलेले माझ्या घरात आहे. िचतर्कार वसंतराव 
आंबेरकर याचंा टुिडओ हे माझे बैठकीचे िठकाण. त्यानंी एकेिदवशी माझे आइलपट केले, पण ते कोठेतरी 
गहाळ झाले. 
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रिववार २२ िंकवा २३ जानेवारी १९४३ रोजी सकाळी मला पकडण्याकिरता पोिलस करमरकराचं्या 

घरी आले. मी मागील बाजूने धोबीघाटावर गेलो. ितकडे पोिलसानंी मला अटक केली. इकडे नानासाहेबानंी 
आज चौपटीवर उभारलेला िव लभाई पटेल याचंा पुतळा त्या वेळी त्याचें टुिडओत होता, तो केर्नने वरचा 
भाग उचलून उघडला व माझे कपडे वगैरे सवर् त्यात ठेवनू िदले. 
 

दाढी काढतो 
रिववार अस याने पुढे काही न होता माझी रवानगी बोरीबंदरजवळ ए लनेड लॉक-अपमध्ये झाली. 

तेथे पु कळ िमतर्, सहकारी भेटले. आज पुपालाची आठवण येते. दुपारी न्हावी आला. रिववार त्याचा वार होता. 
मी सहजपणे त्याच्याकडून माझी दाढी थम मिशनने व नंतर व तऱ्याने साफ केली. दर फक्त दीड आणा. 
दुसऱ्या िदवशी मला किमशनरचे कचेरीत नेण्याकिरता आले. कंुटे दाढीवाले असा पुकारा झाला. पण दाढी 
गायब झालेली. पुढील सवर् सोप कार वाचले. लॉकअपच्या हवालदाराचे एक मोशन मातर् थाबंिवण्यात आले. 
त्याला िबचाऱ्याला दाढी काढू देऊ नकोस वगैरे काही सूचना न हती. माझी रवानगी भायखळा व नंतर 
येरव ात झाली. भायख यात काँगेर्स रेिडओसंबधंात पकडलेले नानक मोटवानी याचंा सहवास लाभला. 
येरव ात मु ाम अंधेरी (वाडर्)त होता. वसईची केस पुन्हा सुरू झाली व त्यािनिम  माझी यातर्ा होत असे. 
वाटेत लोणावळा येथे भोजनािनिम  मु ाम, घरच्याचंीही भेट होई. 

 
१९४२ मध्ये मंुबईस आलो ते हा दादर टेशनजवळ मी तरुण िव ाथ्यार्ंचे अ यासवगर् चालिवले. 

त्यातील दोन िव ाथीर् आठवतात. एक कै. वसंत रणिदव े सुशर्ुत हॉि पटलचा सं थापक. तो १९६७ मध्ये 
लोकसभा िनवडणुकीत माझ्यािवरु  काँगेर्स उमेदवार होता. दुसरा बापू राजगुरू. त्यानंी नंतर हिरभाऊ 
महाजन, बापूराव जोशी याचं्याबरोबर काम केले. १९५२ च्या िनवडणुकीत रजा घेऊन माझ्याकिरता खूप काम 
केले. त्याचा माझा नेह आजही कायम आहे. 

 
नऊ ऑग ट तेर्चाळीसला जेलमधील सभेत जे घडले आहे ते शकंुतलेसारखे देखणे आहे. 

िव िमतर्ासारखा आडवा हात करून ते ‘अ हेरू नका’ असे मी बोललो. 
 
१९४४ च्या अखेरीस माझे वडील आजारी पडले हणून मी पॅरोलवर बाहेर आलो. हा त्याचंा अखेरचा 

आजार होता. आमच्यािवषयीच्या अपत्यवात्स याने ते यिथत होते. त्यातून त्यानंा कॅन्सरसारखे दुखणे झाले. 
त्यानंा पोटदुखीची यथा होतीच. मी, भाकर व वसंत हे तीन मुलगे तुरंुगात, दुसरे ितघे बाहेर; पण त्याचंा नीट 
जम बसलेला नाही. याचें पुढे काय होणार हा घोर त्यानंा लागला होता. चळवळ के हा संपेल याची क पना 
न हती. नाही हणावयास मला अटक झाली ते हा त्यानंा हायसे वाटले. आता हा गोळीबार इत्यादीत 
सापडणार नाही हणून. गमंत आहे की नाही. 

 
या पॅरोलच्या काळात कोकण एज्युकेशन सोसायटीचा रौ यमहोत्सव झाला. मुख पाहुणे सवर्प ी 

राधाकृ ण  हे होते. त्याचंी शािगदीर् मीच केली. त्याचंी व चालकाचंी पसंती िमळिवली. नागाव माध्यिमक 
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शाळेच्या इमारतीच्या पायाचा दगड त्यानंी बसिवला. त्या वळेी मी िदले या मािहतीवरून नागावच्या एका 
िव ानाची काशी-बनारस येथे पालखीपद थ िमरवणूक िनघा याचा त्यानंी उ ेख केला. गावकरी हरखले. 
मुख्य समारंभ रोहे येथे झाला. त्याकिरता िनरिनराळी १२४ कारची यव था मी सुचिवली. १२३ कामे झाली. 
पण लघुलेखक आणण्याचे राहून गेले. एक चागंले भाषण कागदावर आले नाही, हवते िवरले. रातर्ी मु ामाच्या 
िठकाणी गरम पाण्याची यव था मी रातर्ी १ वाजता केली नसती, तर त्यानंा सकाळी िनघताना दाढी- नान 
करता आले नसते. चालक मंडळी घरंदाज असूनही त्यानंा अवधान रािहले न हते. त्याचें हणणे ‘एव ा 
सकाळी नान कोण करणार?’ 
 

विडलांचा मृत्य ूव नंतर 
पॅरोल संपण्याआधीच माझी सुटका झाली. काँगेर्सवरील बंदीही उठली. मध्यंतरी १ मे १९४५ रोजी 

माझे वडील िनधन पावले. मी ठाण्यास अिभरूप िविधमंडळाच्या सभापतीचे काम करण्यािनिम  गेलो होतो. 
यथासागं िवधी केले. दहा या िदवशी िंपडाचा कावळा बराच वेळ िशवत न हता; तरी मी पूवर्वत सवर् चालवीन 
असे आ ासन िदले नाही. मातर् नेहमी जबाबदारीची जाणीव ठेवनू वागत आलो आहे. 

 
विडलाचंी कोटार्त काही अपुरी कामे होती. ती पुरी करावयाची, नवीन काम घ्यावयाचे नाही असे 

ठरवनू कोटार्त जाऊ लागलो. विडलाचें तेरावे िदवसाकिरता त्याचं्या सवर् शतेकुळानंा वतः जाऊन आमंतर्ण 
िदले. आमचे कुटंुबीय समजून. िमळकतीच्या वाटाण्या करायच्या असतील तर करा या असे बंधंूना सािंगतले, 
पण त्यानंी त्याचा अ वीकार केला. 
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पुन्हा िनवडणुका 
 

लवकरच िनवडणुका आ या. थम मध्यवतीर् अस लीच्या व नंतर ािंतक िविधमंडळाच्या. महायु  
संपलेले होते. जपानवर दोन अणुबॉ ब टाकले, तर यु ानंतर रिशया ही पूवर् युरोपमधील नवीनच बिल  स ा 
उदयास आली. पूवर् जमर्नीपासून पूवचा सवर् युरोप रिशयाने ‘लोखंडी पड ा’ आड नेला. यु काळात अमेिरकेने 
उधार-उसनवार हणून िदलेली अ जावधी रुपयाचंी सामगर्ी परत करण्याच्या िंकवा त्याचा मोबदला देण्याच्या 
बाबतीत रिशयाने खाका वर के या. 

 
मध्यमवतीर् िनवडणुकीकिरता आमच्या दिक्षण िवभागातफ धारवाडचे वकील द ोपतं करमरकर हे 

काँगेर्स उमेदवार होते. १९३२ मधील िशसीर् िस ापूरमधील महसूलबंदी चळवळीत त्यानंी खे ात राहून मोठे 
कायर् केले. तसेच १९४२ मध्ये ते िकत्येक मिहने भिूमगत होते. त्याचं्या िनवडणुकीची जबाबदारी आमच्या 
िज ापुरती माझ्यावर आली. मी त्याचंा तीन िदवसाचंा दौरा आखला. ते दिक्षणेकडून येणार होते. पोलादपूर 
येथे मी त्याचें वागत केले. त्याचंी उघडी फोडर् गाडी परत पाठिवण्यास सािंगतली व मी आणले या बंद गाडीत 
बसिवले. दौरा चालू झाला. पेण येथे सभेत त्याचं्याबरोबर आलेले केशवराव गोखले याचें भाषण चालू असता 
मी ते अध्यार्वरच थाबंिवले. कारण पनवेलची सभा लगेच होती. ितला उशीर होईल याचे भय होते. भाषण पुरे 
होऊ ावयास पािहजे होते असे गाडीत बस यावर दोघेही हणू लागले. मी उ रलो, ‘दौऱ्यात वळे साभंाळणे हे 
महत्त्वाचे असते. अशा सभानंा ोते भाषणे ऐकण्याकिरता येत नाहीत. उमेदवारनेते यानंा पाहावयास येतात. 
िशवाय पिहली सभा लाबं याने नंतरच्या सभेस उशीर झाला तर तेथील ोत्यामंध्ये चलिबचल होते.’ 
पनवेलच्या सभा थानी चंड गदीर् पाहून उभयताचंा पारा उतरला असावा. शवेटच्या िदवशी खोपोली येथे 
रत्नािगरीहून आ यामुळे लाल रंग चढलेले त्याचें सवर् कपडे धो याकडून पाढंरे वच्छ करून त्यानंा 
ीखंडपुरीचे जेवण देऊन रवाना केले. करमरकर िनवडून आले. आ ही त्याचं्याकडून एकूण खचार्किरता 
फक्त एक हजार रुपये घेतले. तो दौरा त्यानंतर िकत्येक वष त्याचं्या मरणात अस याचे आढळले. 

 
विकली करणे नाही, पोटाचा उ ोग कोणता याचा िवचार करताना आ ही एक सा तािहक व 

त्याकिरता एक ेस सुरू केला होता. तो चालवावा असा िवचार आला. कारण मला सरकारवर अवलंबून 
असणारा धंदा नको होता आिण त्या परिमट राज्यात ते फार कठीण होते. पण माझे नेही हिरभाऊ महाजन 
यानंी माझा हा िवचार वीकारला नाही. त्यामुळे मी िववचंनेत होतो. इतक्यात मंुबई िवधानसभेची िनवडणूक 
आली. मी काँगेर्सतफ इच्छुक होतो. माझी १९३७ ते १९३९ मधील कामिगरी चागंली होती. पण माझे नेही 
भाऊसाहेब राऊत यानंी िनरिनरा या कारे व कायर्कत्यार्ंमाफर् त मला उमेदवारी िमळू नये असा जोरदार यत्न 
केला पण तो फसला. 

 
िनवडणुकीआधी बेलापूर रोड (सध्याचे ीरामपूर) येथे महारा टर् ािंतकची बैठक भरली. त्या बैठकीत 

बोलताना ‘काँगेर्सने सवर् जागा लढवा या, जनमत अत्यंत अनुकूल आहे, जाितपातींचा िवचार करून चागंले 
कायर्कत उभे कराव,े सगळे महार (आंबेडकराचं्या पक्षात महार ामुख्याने होते हणून हा श द योग) उभे 
केलेत तरी जनता त्यानंा हमखास िनवडील’ असे ितपादले. तसेच ी. रावसाहेब पटवधर्न यानंी इतरां माणे 
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मलाही िवचारले, ‘त्यानंी पालर्मटरी बोडार्चे सभासद हावे का-आमंतर्ण आहे.’ मी हणालो, ‘अव य हा, 
इतकेच न हे तर िनवडून येणाऱ्या सभासदानंा मागर्दशर्क होण्याचे कामही ा.’ खेद वाटतो की उमेदवार िनवड 
जेधे-देव यानंी आपआप या पसंतीचे उमेदवार उभे करून झाली. तर रावसाहेब पटवधर्न अिल त रािहले आिण 
काँगेर्ससमाजवादी मंडळी इंगर्जाशंी पुन्हा लढा करावा लागेल हणून िविधमंडळामाफर् त करता येणाऱ्या 
रा टर्बाधंणीच्या कामापासून अलग रािहले व ते उमेदवार झाले नाहीत. कूळकायदा, कजर्िनवारण कायदा-असे 
शतेकरी िहताचे कायदे करताना आ हास आले या अडचणी हा इितहास ात होता कुला यात राऊत यानंी 
मला केलेला िवरोध हाही देशाकिरता ठरिवले या धोरणाचाच भाग असावा. उमेदवारी कायम झा यानंतर 
चारामध्ये बखेडा करण्याचा यत्न पु कळ झाला. पण माझा मतदारावंर पूणर् िव ास अस याने या 
फुटीरपणाचा कोणी उ ेख के यास िंचता न करण्यािवषयी मी सागें आिण िनवडणुकीचा िनकाल तसाच 
लागला. या िनवडणुकीच्या वळेी माझे बेचाळीसच्या काळात न याने झालेले नेही भाऊसाहेब िटळक व पराजंपे 
याचंी चागंली मदत झाली. कुला यात काय साऱ्या महारा टर्भर आमचे सवर्च्या सवर् ७१ उमेदवार िवजयी झाले. 
 

नवे मंितर्मंडळ 
खेर हे िनवडून आले अस याने ते नेता होणार हे कर्म ा त आहे असे पु कळानंा वाटत होते. पण अनुभव 

िनराळा आला. भाऊसाहेब राऊत यानंी आप या घरी मंुबईत नेता कोण असावा, मंतर्ी कोणास कराव ेयाचा 
िवचार करण्याकिरता ा णाखेरीजच्या पक्षसभासदाचंी बैठक घेतली. या बठैकीस यशवतंराव च हाण 
उपि थत होते. त्याचं्या िस  झाले या चिरतर्ात त्यानंी काय िवचार माडंले ते आले आहे; पण अशी फुिटराचंी 
बठैक होऊ नये, ा णेतर हणून बैठक घेता कामा नये, असा पिवतर्ा त्यानंी घेतला नाही. खरे हणजे अशा 
बठैकीस ताित्त्वक िवरोध करून येणार नाही असे त्यानंी कळिवणे आव यक होते. सटाण्याचे िबडकर हे चुकून 
आमंतर्ण िमळा याने उपि थत होते. मरा ातंही िबडकर हे नाव आहे. पण िबडकर ा ण. अथार्त काँगेर्सची 
िश त, त्याचबरोबर १९४२ च्या ल ातील काँगेर्सची कामिगरी याचंा दबदबा अस याने काही िनणर्य न घेता 
सदर बैठक िवसजर्न पावली आिण नंतरच्या पक्षसभेत खेर िबनिवरोध नेते झाले.  
 

मुख्यमंतर्ी व देश किम ा 
मंुबई राज्यात चार देश किम ा महारा टर्, कनार्टक, मंुबई व गुजरात होत्या. देश किम ानंा 

साभंाळून घेऊन काम करण्याचे खेराचें धोरण नस याने मतभेदाचे न नकळत पुढे येत. गुजरात ािंतकचा 
गुजरातच्या आमदारावंर पूणर् भाव होता. संघटनेच्या नेतृत्वाखाली त्यानंी चालावे असा येथील िशर ता होता. 
नेतेपदाच्या झटा-पटीत सरदाराचं्या कृपेने यश वी झाले या खेरानंी १९३७ पासून मंुबई ािंतक व ितचे पुढारी 
स. का. पाटील यानंा हातभर अंतरावर ठेवले होते. महारा टर् ािंतकचे अध्यक्ष केशवराव जेधे हे तर एका 
काळचे सत्यशोधक चळवळीचे अध्वयूर्. त्यांच्या जेधे-मॅन्शनमध्येच ा णेतर पक्षाचे काम त्या काळात चालत 
असे. तात्या जेधे हे वभावाने अत्यंत सरळ तसेच िन वाथीर्. पण त्याचंी भाषा व वागणे माझ्यासारखेच थोडे 
रागंडे होते. तसेच काँगेर्स विर ाचं्या बहुजन समाजािवषयीच्या आ तेकदम धोरणामुळेही ते साशंक होते. तसेच 
पुण्याच्या िवधानसभेवर महारा टर्ातील शतेकऱ्याचंा १९३८ साली मोठा मोचार् आला असता त्याचे ‘पुडंिलका 
भेटी पर  आले गा देवा,’ या श दानंी वागत करणारे खेर हे सामान्यजनात िटळककालीन भाषेत 
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बोलावयाचे तर ते या-ताबंो यातं बसण्या-उठण्याच्या दृ ीने अन य त होते. त्यानंा तसे करणे मनापासून 
नापसंत होते. त्याचबरोबर सत्यशोधक चळवळीिवषयी त्याचं्या मनात अढी होती. विडलाचंी िफरतीची नोकरी 
त्यामुळे त्यानंा अनुभवही होता. परंतु सत्यशोधकाचें मेळे झाले, तमाश ेझाले, पण एकाही आयाबिहणीला कधीच 
तर्ास झाला नाही हे त्याचं्या ध्यानात आलेले न हते. आिण १९३७ ते १९३९ या काळात िशक्षणमंतर्ी असताना 
महारा टर्ातील कूलबोडर् सभासदानंी हणजे ामुख्याने ा णेतरानंी िशक्षकवगार्स, िवशषेतः ी िशिक्षकासं 
जो तर्ास िदला त्याची त्यानंा पूणर् मािहती अस याने त्या अढीला आणखी एक वळसा होता. कनार्टक देश 
किमटीब लही तेथे ामुख्याने िंलगायताचंा भरणा झा यापासून त्याचंी जरा नापसंतीच होती. पण ही नापसंती 
जातीच्या तत्त्वावर नसून महारा टर्-कनार्टकमधील ा णेतर मंडळी सं कारी वागणुकीत आडदाडं तसेच 
बोलण्याचालण्यात शहरी पॉिलश नसलेली माणसे हणून होती. 

 
तात्या जेधे हे एक वािभमानी खरेखुरे सत्यशोधक होते. १९४२ साली सुधागड तालुक्यात भोर 

सं थानमधील िविधमंडळाच्या िनवडणुकीकिरता ते गेले असता एका खेडेगावी एका गुजर िंकवा मारवाडी 
दुकानदाराकडे त्यानंा मराठा हणून अगर पाढंरपेश े नाहीत हणून वाईट वागणूक िमळाली, ते हा ते 
िनवडणुकीचे काम टाकून तसेच पुण्यास परतले. सत्यशोधक िंकवा ा णेतर चळवळीत वतःचा कोणताही 
फायदा करून न घेता पदरचे हजारो रुपये खचर् करणारे, तसेच पवर्ती सत्यागर्हात हिरजनांसमवते िहरीरीने 
भाग घेणारे तात्या हे जोितबा माणे हाडाचे स े होते. 

 
पिरणामी काँगेर्स मंितर्मंडळ घडिवताना खेरानंी ािंतक किम ानंा िव ासात घेतले नाही आिण 

मंितर्मंडळात नरसोपतं केळकराजंवळ जसे नारायणराव गुजंाळ होते अशी माणसे घेतली. १९५२ साली 
मोरारजींच्या मंितर्मंडळात माझा अंतभार्व न होण्याचे मुख कारण खेर व त्यानंा न आवडलेला माझा भाऊसाहेब 
िहऱ्याशंी असलेला नेह. िहरे एलएल. बी. परीके्षत पिहला वगर् िमळिवलेले, आपला धंदा नेकीने करणारे आिण 
हणून आयकर खात्याचा त्यानंा कधी तर्ास झाला नाही. बोलण्यात फटकळ असतील पण िन कपटी. हे 
खेराचं्या कधीच लक्षात आले नाही आिण यशवतंरावाचं्या खो ा न पणाला भलुले. 
 

लठ् ानंा नकार 
मंितर्मंडळाच्या घडणीत खेरानंी अण्णासाहेब लठ् ानंा घेतले नाही ही आणखी एक चूक. १९४२ मध्ये 

चळवळ सुरू झाली. लठ् ानंा अटक झाली ते हा त्यानंी ‘माझा अशा चळवळीवर िव ास नाही’ असे सािंगतले 
हणून त्याचंी सुटका झाली हे खरे. पण ती त्याचंी मते त्यानंी लपिवली न हती. १९३७ च्या मंितर्मंडळात ते होते 
त्या वळेची त्याचंी वागणूक िश तब  होती. महारा टर्ातील ा णेतर आमदारानंी खेरानंा पसंत केले असले 
तर देव, पटवधर्न (अच्युत), गंगाधरराव देशपाडें याचं्यामुळे न हे तर लठ् ाचं्या उद्गारामुळे. १९४६ च्या 
िनवडणुकीला उभेराहण्याआधी त्यानंा मंितर्मंडळात थान िमळेल असे आ ासन गगंाधरराव देशपाडें यानंी 
िदले होते हणूनच ते उभे रािहले. गगंाधररावाचें हे आ ासन खेरानंा माहीत होते. कारण खु  गघंाधररावानंीच 
ते त्याचं्या कानावर घातले होते. असे असून १९४६ चे मंितर्मंडळ घडिवताना खेरानंी लठ् ानंा आमंतर्ण केले 
नाही, वगळले. गंगाधररावानंी न उत्प  केला तेहा ल े याचं्या नेतृत्वाखाली योजना-आयोग नेमण्याचा 
िवचार खेरानंा सुचला व ल े यानंा मंुबईस भेटीस बोलािवले. गंगाधररावाचं्या सागंण्यावरून ते आले. त्याचंी 
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भेट मंगळदास प ासा सॉिलिसटर याचं्या कचेरीत झाली. खेराबंरोबर मोरारजी पण होते. त्याचें बोलणे काही 
काळ झाले व ल े यानंा मजजवळ बोलत ठेवनू खेर-मोरारजी िनघून गेले. 

 

खेर जनतेला जवळ करीत नाहीत 
१९३७ मध्ये खेराचं्या मंितर्मंडळात ल. मा. पाटील होते, तर १९४६ साली ल. मा., अण्णासाहेब वतर्क व 

एम. पी. पाटील होते, पण ही मंडळी खेराचें महारा टर्ातील थान बळकट करू शकत नाहीत. महारा टर्-
कनार्टकमधील ा णेतर आमदारानंा समजाव ू शकतील, अिधकारवाणीने सागंू शकतील, तात्या जेध्याशंी 
बोलू शकतील अशा लठ् ासंारख्या एकेकाळच्या मातबर व पोक्त ा णेतर पुढाऱ्याचे सहा य घेण्याचे 
खेरानंी नाकारल. १९३७ ते १९३९ या काळातही महारा टर्-कनार्टकातील बहुसंख्य असणारे ा णेतर यानंा 
समजावनू घेण्याचा िंकवा त्याचं्याशी संबंध वाढिवण्याचा यत्न खेरानंा लठ् ाचं्या सहा याने करता आला 
असता, पण त्यानंी ते मनावर घेतलेच नाही. पिरणामी मोरारजी याचें पक्षातील बळ एकदम वाढले. भाऊसाहेब 
राऊत याचं्या घरची बैठक प  इशारा करीत असताना खेरानंी िनराळाच मागर् पत्करला. पक्षात मोरारजींचा व 
संघटनेत काँगेर्सच्या विर  नेत्याचंा आधार ही त्याचंी साधने ठरली. 
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पालर्मटरी सेकेर्टरी 
 

मी पालर्मटरी सेकेर्टरी होतो 
पक्षातील अि थर वातावरणाची खेरानंा जाणीव होती. १९३७ ते १९३९ च्या काळात मी जे 

काऊटसारखे काम केले होते ते त्याचं्या मरणात होते. हणून मंितर्मंडळाचा शपथिवधी झा यावर त्यानंी मला 
अचानक बोलािवले व सािंगतले, ‘तुझी मला गरज आहे. पण पालर्मटरी सेकेर्टरीपदापेक्षा मी काही जा त देऊ 
शकत नाही. ा ण अस याने मंतर्ी करू शकत नाही. तरी माझा पालर्मटरी सेकेर्टरी हो’. पिरि थती लक्षात 
आणून मी त्या जागेचा वीकार केला. १९३७ ते १९३९ मधील पालर्मटरी सेकेर्टरी िहरे, गु ते, एम. पी. पाटील 
याचंा अनुभव जमेस धरता पालर्मटरी सेकेर्टरी हणून काही खास करता येईल असे माझे मत न हते. त्या 
काळात तर मी अशानंा ‘अजागल तन’ हणत असे. नंदा व हंसा मेहता हेही पालर्मटरी सेकेर्टरी; पण त्यानंा 
खेरानंी काम वाटून िदले होते हणून त्याचंी गो  वेगळी. एक िन ावंत काँगेर्समन, पक्षाची िविश  पिरि थती 
यामुळे मी ते काम पत्करले. १९४६ ते १९५२ ही सहा वष काम के यानंतर वतंतर् िवचाराच्या यक्तीला त्या 
जागेवरून फारशी संधी िमळत नाही असा पूवर्गर्ह बळकट झाला. वराज्याकिरता काम करण्याची लहानपणची 
शपथ हीही एक बाब होती. हणूनच १५ ऑग ट १९४७ ला भारत वतंतर् झा यानंतर मी घरी परतण्याची इच्छा 
खेराजंवळ यक्त केली होती. खेर-मोरारजी यानंी माझ्या देश ीतीला आवाहन केले हणूनच थाबंलो. 

 
सरकारीच काय कोणत्याही कचेरीत काम करण्याचा हा माझा पिहला अनुभव. पिहलाच संग 

हणाना. यातील माझा पिहला गुरू माझा प ेवाला शकंर होय. त्यालाही मी नेमले नसून, मुख्यमंत्र्याचंा 
पालर्मटरी सेकेर्टरी हणून त्याने जणू वतःलाच नेमून घेतले होते. एक िदवशी मजकडे तो एक फाईल घेऊन 
आला. मी त्याला िवचारले, ‘िहचे काय करावयाचे?’ त्याने अचूक स ा िदला. ‘फाईल वाचा, त्याब ल काय 
हणावयाचे ते तीवर िलहा. त्याखाली इनशल करा, सही करू नका, ती कोणाकडे पाठवावी असे तु हास वाटत 
असेल तर त्या अिधकाऱ्याचा उ ेख करा. कोणाकडे पाठिवणे नसेल तर परत ा. आली ितकडे मी परत 
पोचवीन.’ ही हकीकत खेरांना सािंगतली ते हा ते हसले व हणाले, ‘तू कोणत्याच कचेरीत काम केले न हते; 
पण मी सॉिलिसटर हणून काम केले असले, ऑिफस चालिवले असले तरी सेकेर्टरीएटमध्ये पिह या िदवशी 
आलो ते हा चीफ सेकेर्टरी मला मुख्यमंत्र्याकिरता िनयुक्त केले या खोलीत घेऊन गेले व हणाले, ‘साहेब, ही 
आपली कचेरी.’ मी त्याच्याजवळ काही न बोल याने तो िनघून गेला. मी टेबलाजवळील खुचीर्वर बसलो, तेथे 
काय आहे काय नाही पािहले. िदसून आले की कागद, दौत, टाक वगैरे असले तरी टेबलावर थोडी धूळ होती. 
घंटा न हती. जवळपास कारकून न हता की प ेवाला न हता. क्षणभर िवचारात पडलो, मग एक कागद पुढे 
ओढला. त्यावर काय हवे काय नको ते िलिहले. खाली सही केली. बाजूला चीफ सेकेर्टरी हणून िलिहले. 
दुसरे िदवशी आलो तो माझ्या सूचने माणे सवर् झा याचे मला िदसून आले. मला जणू सेकेर्टरीएटची िक ीच 
िमळाली. 
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मुि लम लीगचा वाढता भाव 
१९४६ मध्ये १९३९ माणे आठ राज्यातं काँगेर्स मंितर्मंडळे आली. त्यामुळे मुि लम लीगचा राग 

बळावला. मुसलमानाचं्या जवळ जवळ सवर् जागा ितने िंजक या अस याने ितचे बळ पु कळ वाढल होते. परंतु 
आठ राज्यातं मंितर्मंडळातं त्यानंा थान न हते.स ेत वाटा न हता. मध या ि रा टर्वादाचा पुर कार करून 
पािक तानची मागणी जोरदारपणे केली अस याने वातावरण अि थर होते. मंुबई, अहमदाबाद या शहरातं मोठे 
जातीय दंगे झाले. मुंबई शहरात तर नऊ मिहने बहुसंख्य मुसलमान व ती असले या िवभागात जणू मंुबई 
सरकारचे राज्यच न हते. एक िदवस खेर याचंा फोन आला हणून मी घरून सेकेर्टरीएटमध्ये गेलो तर खेर 
आप या खुचीर्वर हताश होऊन बसलेले होते व हणाले, ‘कसला मी मुख्यमंतर्ी!’ अहमदाबाद दंगा 
शमिवण्याकिरता गृहमंतर्ी यानंी अहमदाबादमध्ये वतः जावे व शातंता थािपत करण्याचा यत्न करावा असे 
गाधंीजींनी हिरजनमध्ये िलिहले, पण त्या माणे घडले नाही. संयुक्त महारा टर्ाचे वेळीही जानेवारी १९५६ मध्ये 
मंुबईत ड ब उसळला ते हा गृहमंतर्ी ल करी टँकमधून जाऊ शकले असते; पण त्यानंी ‘पाहताच गोळी घाला’ 
असा हुकूम काढला. अहमदाबादच्या सेवादलाचे मुख वसंतराव हेिग े हे मातर् कानपूरच्या गणेश शकंर 
िव ाथीर् माणे अिंहसक रीतीने दंग्याचा उपशम करण्याच्या यत्नात मारेकऱ्याच्या सुरीस बळी पडले. तर मुंबई 
शहरात रत्नािगरीचे आ पासाहेब पटवधर्न हे मुसलमान मोह यात जाऊन आले. 
 

कुला यातील जातीय दंगल 
१६ ऑग टला मुसलमानानंी आपला मुिक्त-िदन साजरा केला. त्यातून कलकत्त्यात व नौखालीत फार 

मोठे हत्याकाडं झाले. नौखालीचा पडसाद १९४६ च्या िदवाळीच्या सुमारास कुलाबा िज ात माणगाव 
तालुक्यातील िनजामपूर येथे उमटला. सुमारे दोन-अडीच मिहने िज हाभर मोठे तंग वातावरण होते. कमीत 
कमी १०० ते १५० माणसे मृत्युमुखी पडली. यात ामुख्याने िनरापराध ि या व मुले बहुसंख्येने होती व सवार्ंवर 
भेकडपणे ह ा केलेला होता. िज ाचा आमदार आिण मुख्यमंत्र्याचा पालर्मटरी सेकेर्टरी या नात्याने हा सवर् 
काळ मी िज ातील दंगलगर् त भागातच काढला, िठकिठकाणचे अनुभव घेता डाक बंग यात िंकवा 
माझ्याबरोबर असले या सरकारी मोटारीतच मु ाम ठेवणे मी पसंत केले. सवर्तर् ामुख्याने िंहदू िंकवा 
मुसलमान अशी जातीय वृ ी आढळली. रा टर्ीय वृ ीने िंहदी िंकवा भारतीय हणून अगर माणुसकीचा िवचार 
जवळ-जवळ लु त झाला होता. या करणाचा फायदा घेऊन वतःची ित ा वाढव ू इिच्छणारे महाभागही 
होते. त्या सवार्ंचा वाईटपणा मला घ्यावा लागला. 

 
नागोठण्याजवळ खाडीकाठी गाधें हणून एक गाव आहे. तो गाव जाळ याची व तेथील मुसलमान ी-

पुरुष अभर्काचंी िनघृर्ण क ल के याची बातमी घेऊन एक मुसलमान तरुण खेराकंडे व त्याचं्या सागंण्यावरून 
माझ्याकडे आला. त्याची हकीकत ऐकून घेतली व दुसऱ्या िदवशी सकाळी बोटीने नागोठण्याकडे िनघालो. तो 
गाधेंकर तरुण व दोनतीन मुसलमान मझ्याबरोबर होते. परंतु धरमतर धक्क्यावरील पिरि थती पाहता ते 
बोटीतून न उतरता गुपचूपपणे त्याच बोटीने परत िफरले. ‘तुझ्या आईला घेऊन येतो’ असे त्या तरुणाला 
आ ासन देऊन बसने नागोठण्यास पोहोचलो. गावात िशरत असताना माझ्या १९३० मधील एका 
सहकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली काही तरुण जणू एका मोिहमेवर िनघालेले िदसले. त्यानंा थाबंवनू कोठे जाता 
िवचारले. ते हा एक समाजवादी हणाले, ‘काल ज्या माणे नागोठण्यातील व आजूबाजूच्या मुसलमानानंा 
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गाधंीटोपी घालून त्याचंी िमरवणूक (िंधड?) काढून भारताशी एकिन  राहण्याची शपथ देविवली, त्या माणे 
कोलाडवगैरे बहुसंख्य मुसलमान व तीच्या गावातूंन शपथा घेविवण्याकिरता जात आहोत.’ त्याचं्याशी थेडी 
चचार् करून अशा करण्यातील फोलपणा मी त्यानंा पटवनू देऊ शकलो. त्यामुळे ते थाबंले हे भाग्य. एव ात 
िज ाचा कलेक्टर तेथे आला. मला पाहून तो चकीत झाला. नागोठण्याहून अिलबाग सुमारे पचंवीस मैलावंर 
असता कलेक्टरला खबर िमळण्याआधी मंुबईस आ हाला खबर िमळाली व मुख्यमंत्र्याचा पालर्मटरी सेकेर्टरी व 
िज ाचा आमदार तेथे लगेच आला याचे त्याला नवल वाटले. नागोठणे िमरवणूक करणात डी. ए . पी. चे 
अंग अस याचे युरोिपअन डी. आ . जी. च्या चौकशीत आढळून आले. त्यावरून मोरारजीने त्याची बदली 
केली. ही बदली र  झाली पािहजे असा िनणर्य आमदार भाऊसाहेब राऊत व त्याचं्या गटातील काँगेर्स 
कायर्कत्यार्ंनी घेतला व ते मंुबईस आले. त्यानंी पनवेलच्या शभंशूठेमाफर् त मला त्यात लक्ष घालण्यास सुचिवले. 
ही बदली होण्यास मी केलेला िरपोटर् कारणीभतू आहे असेही ते हणाले. ‘मी यात पडणार नाही. तु ही गहृमंतर्ी 
मोरारजी याचं्याकडे जा’ असे सािंगतले. ते हा तो पिवतर्ा तेथेच थाबंला. 

 
या जातीय दंगलीमध्ये असा अनुभव आला की िंहदू आिण मुसलमान या दोन समाजामंध्ये 

पर परािंवषयी खूपच अिव ास आहे. खरे हणजे एका गावात राहूनही िंहदु-मुसलमानच काय िभ  िभ  
जातींचे लोकही पर पराशंी अिल ततेने वागतात. परंतु हेही खरे की जात िंकवा धमर् भेद िवसरून साध्या 
माणसासारखे वागले असता त्याचा अनुकूल पिरणाम होतो. पण समाजजीवनामध्ये हे सहजतेने घडताना 
िदसत नाही. 

 
या िदवसातंील काही अनुभव नमूद करण्यासारखे आहेत. मंुबई-पुणे र त्यावर पनवेल आधी तळोजे 

हणून बहुसंख्य मुसलमान व तीचे एक गाव आहे. एके रातर्ी पनवेलहून शभंशूठे वगैरे मडळी, काही पोिलस 
अिधकारी व मी तेथे गेलो. हेतू पर पर िव ास वाढावा व शातंता नादंावी हा होता. गावात गे यावर एके 
िठकाणी बसून थािनक मंडळींशी बोललो. उपचार हणून त्यानंी चहा देऊ केला. मी हो हटले. तेव ात 
इन् पेक्टर िहरेमठ माझ्या कानात गुणगुणला, ‘शीत पेय घ्या, चहा घेऊ नका.चहात काय घालतील कोणास 
ठाऊक?’ हा अिव ास होता की सावधिगरी? पण मी थ  झालो व हणालो, ‘मी चहा घेणार, तो घेऊन मरण 
येणार असेल तर येऊ दे. अिव ासाने क्षणाक्षणाला याडा माणे मरण्यापेक्षा िव ासाने एकदा आलेले मरण 
शूरासारखे ठरेल.’ 

 
दुसरा संग मोब येथील. सदर गाव बहुसंख्य मुसलमान व तीचे. माणगावच्या पि मेस तीन-चार 

मैलावंर तेथील गावकऱ्यानंी शजेारच्या िंहदू गावकऱ्यावंर गोळीबार के याची बातमी आली. मोबकर गावाबाहेर 
पडू शकत न हते असेही समजले. माणगाव येथे मु ामास असले या कलेक्टरजवळ चौकशी करता त्यासही 
तशा बात या अस याचे, पण तो वतः तेथे न गे याचे समजले. पोिलसही तेथे गेले न हते. आ ही नानासाहेब 
अिधकारी वगैरे तीन-चार जणानंी तेथे जाण्याचे ठरिवले. कलेक्टर हणू लागला, ‘पोिलस बरोबर घेऊन जा.’ 
पण तसे करण्याचे मी नाकारले व हणालो, ‘सामान्य नागिरक मोकळेपणे िंहडू िफरू लागावते अशी इच्छा 
असेल तर मीही त्याचं्या माणे, पोिलस मदतीिशवाय िंहडले पािहजे. ते हा आ ही असेच जाऊ. आमचे पाठीवर 
पोिलस पाठव ूनको!’ टाइ स ऑफ इंिडयाचे बातमीदार क ी तेथे होते. त्याचं्यामधील बातमीदार जागा झाला 
व तेही आमच्याबरोबर िनघाले. पूल ओलाडूंन मोठा र ता सोडला आिण जुने माणगाव लागले. गावात 
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शुकशुकाट होता. र त्यावर काही ेते पडली होती. आजूबाजूस पाहता एका घरातून धूर येताना िदसला. 
आ ही हाका मार या पण ितसाद िमळाला नाही. ते हा मो ाने हणालो, ‘आ ही सरकारी माणसे मदतीसाठी 
आलो आहोत, िभऊ नका.’ ते हा एक मुसलमान हातारी घराबाहेर आली आिण मारामारीत भाग घेऊन नंतर 
नािहसा झाले या आप या मुलाला िश या देऊ लागली. हमर त्याच्या कडेला िनमर्नु य गाव, तेथे र त्यावर ेते 
पडलेली हे दृ य दंग्याच्या वातावरणाची रा त क पना देणारे होते. हमर त्याशजेारी असा कार तर आणखी 
आत चार मैल अंतरावर काय असेल हा क पनेचा िवषय होता. क ी हणाले, ‘या बाईला घेऊन मी 
कलेक्टरकडे जातो.’ जणू िववेक हेच शौयर् आ ही ‘बरे’ हटले व मो यार्ची वाट धरली. गावाजवळ येताच 
गावाच्या िशवेवर टेहेळणी करीत उभी असलेली काही माणसे िदसली. काही काळ ते साशंक होते पण मग 
त्यानंी आ हास ओळखले. गावात आ ही गेलो. गावकऱ्यानंा आपला िनकटचा आ त समाचारास आ यासारखे 
वाटले. त्यानंी सुटकेचा ास सोडला. गावकरी मो ा संख्येने जमले. इतर िठकाणची हकीकत त्यानंी 
िवचारली.त्याचं्याशी बातचीत करून व चहा घेऊन शजेारच्या गावी गेलो. वाटेत आ हाला काही जाळलेली 
काडतुसे िमळाली. त्यावरून गोळीबार झा याची खातर्ी पटली. काडतुसे घेऊन परत आलो. 

 
त्या िदवसातं िकत्येक वळेा भीतीचे वातावरण उत्प  होई आिण धरमतर-महाड या हमर त्यावरील 

बसवाहतूक बंद पडे. रातर्ी तर र त्यावर कोणी िफरकत नसे. मी आिण माझी गाडी एकटीच िनशाचरासारखी 
िंहडे. ते हा एक नवीन कार पािहला. महाडच्या आजूबाजूच्या गावाचे गावकरी मोचार्ने िनघत व ‘आमच्या 
गावावर मुसलमानाचंा ह ा होणार आहे ते हा महाडच्या अमुक पुढाऱ्याला शातंता करण्याकिरता पाठवा’ असे 
सागंत. खरोखरी असे ह े कधी झाले नाहीत. असे मोच त्या नेत्याच्या सागंण्यावरून, त्याचा भाव वाढावा 
हणून काढण्यात येत असावते. त्याच्याबरोबर माझे रातर्बेरातर् िंहडणे काहीजणानंा नापसंत अस याचे िदसले. 
अनुभव असा आला की गे या र त्याने थो ा वळेाने परत यावे तो र त्यावर झाड तोडून टाकलेले. पण माझी 
गाडी चालिवणारा कोणताही डर्ाय हर भला व िनभीर्क अस याने कधी अडचण आली नाही. 

 
एके िदवशी गोरेगावमध्ये असताना हूल उठली, मोबकर गोरेगाववर ह ा करणार. गोरेगावची व ती 

चारपाच हजार, मोबार् तेथून चार-पाच मैलावंर. त्या वेळी गाडीर ता सु ा न हता. पण गोरेगावकरानंी धा ती 
घेतली. मला जाऊ देईनात. तेथे आले या पोिलस पाटीर्ला जाऊ देईनात. ह ा येत आहे हे दाखिवण्याकिरता 
शजेारच्या टेकडीवर घेऊन गेले. दूर अंतरावर एक िदवा िदसला. परंतु तो जवळ येत न हता. ते हा मी 
हणालो, ‘हातात कंिदल घेऊन मोबकर गोरेगावावर चाल करून येत आहेत हे खरे नाही. ते िबचारे भीतीने 
आप या गावच्या सरह ीवर पहारा करीत असाव.े’ मी खाली येऊन पोिलस पाटीर्स जाण्यास सािंगतले. मीही 
िनघून गेलो. पण तेव ा वेळात पोिलस गावी न गे याने काही अनुिचत कार झा याचे दुसरे िदवशी कानी 
आले. 

 
दिक्षण कुला यात हे कार एवढे वाढले की थािनक पोिलस आळा घालू शकत नाहीत. आता हे 

करण शजेारच्या नबाबाच्या जंिजरा सं थानात पसरणार अशी भीती वाटू लागली. ते हा गोऱ्या सोिजराचंी एक 
तुकडी सरकारने आणिवली. ती िंहडू लागली आिण काही िदवसानंी सवर् थंडावू लागले. 
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महाडमध्ये एक समाजवादी, एक िंहदुत्विन  तर एक आंबेडकरपथंी अशा तीन नेत्याचें संयुक्त नेतृत्व 
िनमार्ण झाले. तर रोहे-माणगाव तालुक्यात काही गावातं घरावर िलिहले जाई, ‘हा गाव फलाण्या नेत्याच्या 
रक्षणाखाली घेतला आहे.’ पण ही नेते मंडळी कधीही कोठेही शातंता थापण्याकिरता गेली नाहीत. 

 
या दोन-अडीच मिहन्यातं वर िलिह या माणे सुमारे दीडश े ाण दगावले. त्यातील बहुतेक ि या, 

अभर्के व हातारे. सवर् ह े भेकडपणाने केलेले. मातर् लुटालूट िंकवा जाळपोळ झाली नाही एक गाधें वगळता. 
 

खटले परत घेतले 
पोिलसानंी संशयावरून सुमारे पंधराश ेिंहदु-मुसलमानानंा पकडले.खटले चालिवले जाऊ नयेत असा 

सूर िनघू लागला. त्यात बहुसंख्य िंहदू गुन्हेगार आहेत हाही थोडा वास होताच. खटले चालवनू गुन्हेगारानंा 
शासन केले पािहजे असा माझा स ा. परंतु ‘साक्षीदार उभे राहणार नाहीत, अकारण कटुता वाढेल. उभय 
जमातींची खटले काढावते अशी इच्छा आहे. िदलजमाई करण्याचा मनापासून यत्न करू’ असे सागंण्यात 
शभंशूठेने पुढाकार घेतला. शवेटी खटले मागे घेण्यात आले, कैदी सुटले. गुन्हेगारानंा शासन झाले नाही. 
मो ा संख्येने गुन्हा केला तर शासनाकडून शासन होत नाही, होऊ शकत नाही हेच खरे. मग ती लढाई असो, 
मोचार् असो, सामुदाियक सत्यागर्ह असो की दंगे असोत. 
 

माझी िदलिगरी 
१९३० ते १९४२ या काळात मी सत्यागर्हात भाग घेतला. त्याचा चार केला. हजार ना त्यात भाग 

घेण्यास उ ुक्त केले. हरताळ पाडले, शाळा बंद पाड या. परंतु हे करण्यात मी आिण माझ्यासारख्यानंी 
समाजघडी िवसकटण्याचे काम केले हे मान्य केले पािहजे. याची जाणीव १९३७ च्या गाधंी-जयंतीला 
अिलबागच्या हाय कूलमध्ये भाषण करण्याकिरता गेलो त्या वेळी मला झाली. हणून भाषण सुरू करण्याआधी 
हरताळ पाडणे इत्यादी गो ी करून यव थेची अ यव था केली याब ल क्षमा मािगतली. त्याचबरोबर संग 
पडला आिण तसे पुन्हा कराव ेलागले तर ते करीनही असे सागंनू मग भाषण केले.  

 
यक्ती ही यक्ती या नात्याने िकतीही िवचारी िंकवा संयमी असो, ती जमावात िमसळली िंकवा 

सापडली की जमावाच्या अिववकेाचा ितच्यावर पगडा बसतो. तर जमावाच्या अिववेकाचे कारण त्याला शा ती 
वाटत नसते. सिवनय कायदेभगं िंकवा सत्यागर्ह याचें णेते पुर कत अशा वळेी फार मो ा िश तीची अपेक्षा 
का राखीत असत हे सहज समजण्यासारखे आहे. 
 

सव दय योजना 
गाधंीिवचारा माणे गर्ामीण सुधारणा करावी या हेतूने सरकारने सव दय योजना सुरू करून दर 

िज ात एक कदर् काढण्याचे ठरिवले व त्या माणे कुला यात अिलबाग तालुक्याचे दिक्षणेस रेवदंडा खाडीच्या 
दोन्ही बाजंूची स ाव  खेडी याचंा एक गट क पून सदर िठकाणी ी. कुशाभाऊ ओक याचं्या नेतृत्वाखाली ही 
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योजना सुरू झाली. योजना सुरू होण्याआधी या भागात िपण्याचे पाणी, शाळा, र ते अशा सामान्य सोयीही 
न हत्या. आ ते आ ते या सोयी या योजनेमाफर् त झा या. पण या कामानंाही सरकारी द तर-िदरंगाईला त ड 
ाव े लागले. या योजनेत कुशाभाऊंचे सहकारी थािनक होते. पण त्यानंा गर्ामसेवा कशी करावी याचे 
प तशीर िशक्षण िमळालेले न हते. त्याचंी सिदच्छा होती. आप या भागाचा िवकास हावा अशी ती  खटपट 
होती. त्या सहकाऱ्यापैंकी राजा हातेर्, मारुती खोत, रामभाऊ गायकर हे होते. हे तरुण गावी येण्याआधी 
मंुबईस राहात होते व त्यानंी ‘नऊगाव आगरी सेवामंडळ’ अशी सं था चालिवली होती. त्याचंा माझा संबंध 
आला ते हा मी त्यानंा त्याचं्या सं थेच्या नावातील ‘आगरी’ श दाऐवजी ‘शतेकरी’ हा बदल करावयास 
सािंगतला आिण त्यानंी तो केला. तसेच सव दय योजना सुरू करण्याकिरता मंुबई सोडून हे कायर्कत गावी 
परतले. आजही हातेर् व खोत त्या िवभागात सावर्जिनक काम करीत असतात.  
 

जंिजरा चळवळ 
जंिजरा सं थान कुलाबा िज ात असलेले. खु कीने ते िज ाला जोडलेले न हते. आि केतील 

हबशी लोक येथे आले आिण त्यानंी आपले राज्या िनमार्ण केले. िशवाजी-संभाजी तसेच पेशव ेयाचं्या वाऱ्यानंा 
त ड देऊन त्यानंी आपले वतंतर् अि तत्व िटकिवले. अशा या सं थानात १९२८ साली ीवधर्न येथे िंहदु-
मुसलमान दंगा झाला आिण ते हापासून सं थानभर सभा-बंदी अंमलात आली. १९३१ साली त्या दंग्यापैकी 
एका खट यातील आरोपी पडसे याचं्यातफ काम चालिवण्याकिरता सातारचे िस  वकील दादासाहेब 
करंदीकर अिलबागहून मुरुड (जंिजरा) येथे गेले ते हा त्याचं्याबरोबर मी गेलो होतो. त्यानंतर गेलो, १९४५ 
मध्ये नबाबाला रेवदंडा येथील हाय कूलची इमारत उघडण्याचे आमंतर्ण देण्यासाठी. एवढाच माझा 
जंिजऱ्याशी संबधं. 

 
तेथील काही तरुण मंडळींनी दिक्षणी सं थानातं भावीपणे कायर् करणारे िमरजचे तात्यासाहेब िशखरे 

यासं पतर् िलहून सं थानी चळवळीबाबत सहा य मािगतले. िशखरे यानंी ‘तुमच्या शजेारी नाना कंुटेसारखा 
चागंला कायर्कतार् आहे त्याचं्याकडे जा’ असे सािंगतले. हणून ती मंडळी माझ्याकडे १९४६ साली आली. त्यात 
भा करराव िदघे, नानासाहेब कुलकणीर्, धान, डॉ. उबारे अशी मुख मंडळी होती. त्याचं्याकडून थािनक 
मािहती घेतली ते हा समजले की सरकारी परवानगीिशवाय सभा भरिवता येत नाही, जेस कोणतेही राजकीय 
ह  नाहीत. नबाबाला िशकारीचा शौक अस याने शतेीचे नुकसान करणारी जंगली जनावरे मारण्यास बंदी 
आहे इ. कायर्कत लढा करण्यास तयार आहेत का आिण एकिदलाने वागतील का यािवषयी खातर्ी करून 
घेतली, आिण मग मंुबई शहरात १९४६ च्या उ राधार्त जंिजरेकराचंी एक पिरषद भरिवली. त्यामध्ये 
जापिरषद नावाचे संघटन सुरू केले. तसेच यापुढे जंिजऱ्यात जाऊन काम करावयाचे असे ठरिवले. त्या माणे 
सं थानमध्ये सभाबंदी अस याने थम सं थानातील जेला घेऊन ही पुढारी मंडळी पदयातर्ा करीत आली. 
मीही त्या यातेर्त सामील असे. अशा तीन सभा के या. एक उ रेतील बोरलई या सं थानी गावाशजेारी कोरलई 
येथे, दुसरी पूवर् िदशसे पुरार शजेारी नादंवी येथे व ितसरी बाणकोट खाडीपलीकडे बागमाडंले येथे. त्येक 
सभेत जेचे मूलभतू ह , जेच्या संमतीने राज्यकारभार चालिवणे, िशकारी जनावरासं मारण्याची परवानगी 
व शतेीचे संरक्षण, सभाबंदी उठिवणे अशा मूलभतू मागण्या के या. सभेतील भाषणे संयमी असली पािहजेत, 
नबाबावर यिक्तगत टीका नसावी यािवषयी मी दक्ष असे. मागण्याबंाबत आगर्ह पण भाषेत संयम हे धोरण होते. 



अनुकर्मिणका 

नबाबाच्या कारभारावर टीका करताना तो रेसला जात नाही, म पान करीत नाही. एकपत्नी त पाळतो अशा 
गुणाचंा मी अव य उ ेख करीत असे. 

 
सं थानी कायर्कत्यार्ंत िंहदू व मुसलमान दोन्ही जमातींतील कायर्कत होते. बागमाडंले येथील सभेस 

आ ही १५-२० कायर्कत ीवधर्नहून पायी गेलो. दुपारी एकतर् भोजन केले व कोकणी मुसलमान जेवणानंतर 
िनयमाने चहा िपतात; हणून त्याचं्याबरोबर मीही हॉटेलमध्ये बाहेरच्या बाजूस िख याला टागंलेले 
मुसलमानाकंिरता िनराळे कप असत, त्यातंील एक कप घेऊन चहा यालो. त्यामुळे एक िनराळे वातावरण 
िनमार्ण होण्यास मदत झाली. कारण तेथील सामािजक बधंने कडक होती याचा मला अनुभव आला होता. र ते 
साधारण, बस सि हर्स नाही, त्यामुळे लॉरीतून वास. अशा रीतीने आ ही पंचतन बोलीर् येथे रातर्ी दहाच्या 
सुमारास पोहोचलो. घर होते दादासाहेब कुलकणीर् याचें. त्यानंी वागत केले व मला िवचारले, ‘नाना, तु ही 
कोठे जेवणार ?’ थम मला बोधच झाला नाही. मग उजेड पडला की ते काय थ आहेत हणून चौकशी करीत 
आहेत. मी उ रलो, ‘दादा, तु ही जर मला जेवावयास घातले नाहीत तर या गावात माझ्या ओळखीचा कोणीच 
नाही. मातर् मी शाकाहारी आहे.’ अशा कारे जंिजऱ्यात एक नवीन पायंडा पाडला आिण तो मुसलमानासंकट 
सहभोजन करण्याचा. अथार्त हे सवार्ंनी वीकारले असे नाही. 

 
या सभातूंन जा ह ाच्या मागण्या के या. आता सं थानात िशरून काम करावयाचे असे ठरिवले. 

सभाबंदी मोडणे तसेच आप या मागण्याकंिरता उघड चळवळ करणे आिण ती गाधंीजींच्या अिंहसक प तीने. 
१९३० साली अिलबाग तालुक्यात सत्यागर्हाचा चार करतेवळेचे तंतर् या वेळी पुन्हा उपयोगात आणले. 
िकत्येक वषार्ंत जेने कधी डोके वर केले न हते हे लक्षात घेऊन सावकाशीने जात होतो. सं थानमध्ये थम 
एका बंिद त जागेतून भाषण केले तर ते र त्यावर जमले या ोत्यानंा ऐकू जाई. शतेीचे नुकसान करणारी 
िबब या, हरण, डु र याचंी सरार्स िशकार करावी असे आवाहन केले व त्याच माणे गावोगाव िशकार सुरू 
झाली. त्याची िनशाणी माझ्या घरी िबब या, हरणे याचंी कातडी, हरणाची िंशगे या वरूपात येऊन पोहोचली. 
आजही ती िंशगे माझ्या घराच्या िंभतींवर आहेत. आ ते आ ते जाहीर सभा घेऊ लागलो आिण मग ीवधर्न 
तालुक्यात िदवआेगर येथे जापिरषदेचे पिहले अिधवशेन काकासाहेब गाडगीळ याचं्या अध्यक्षतेखाली 
भरिवले. िदवेआगर हा बागायती गाव सुपारी व कलमाचे आंबे याकिरता िस . अिधवशेन मो ा माणावर 
झाले. तात्यासाहेब िशखरे उपि थत होते. कायर्कत्यार्ंची तयारी, जनतेचा उत्साह, जापिरषदेची संघटना 
पाहून आिण ती िदखाऊ नसून अ सल आहे याची खातर्ी होऊन त्यासं समाधान वाटले. जंिजऱ्याची एकूण 
लोकसंख्या एक लक्ष दहा हजार तर या अिधवशेनास दहा हजारापेक्षा जा त समाज उपि थत होता. र ते 
खराब त्यामुळे दूरध्विनके्षपक आणूनही तो िनकामी झाला. त्यामुळे मोठा आवाज असू शकणाराच बोलू शके. 
( हणजे ोत्यास त्याचे बोलणे ऐकू जाई.) त्यामुळे सवर् ठराव माडंण्याचे काम माझ्या आवाजामाफर् त झाले. एक 
कारे मी ‘वक्ता दशसह ेषु’ ठरलो. 

 
जापिरषदेचे दुसरे अिधवेशन खु  राजधानीत मुरुड येथे भरिवले. अध्यक्ष होते शकंरराव देव. हेही 

अिधवशेन यश वी झाले. त्यक्ष ितकार करण्याचा संक प सुटला. 
 



अनुकर्मिणका 

सं थानांचे सािमलीकरण 
याच वेळी िद ी येथे मोठीच हालचाल चालू होती. इंग्लंडचे पतं धान ॲटली यानंी फेबर्ुवारी १९४७ 

मध्ये अठरा मिहन्यातं आपण सवर् स ा भारताच्या वाधीन करणार असे जाहीर केले. जवाहरलाल नेहरू त्या 
वळेी पंत धान होते. संिवधान सिमतीची पिहली बठैक झालेली होती. सा ाज्य सरकारचे अिधराज्य संपणार 
हणजे खालसा मुलखाबरोबरच सं थािनकही वतंतर् होणार होते. काही सं थािनकानंा परदेशी यापार करू 
विकलाती उघडू अशी व ने पडत होती. याबाबतीत जंिजऱ्याची ि थती तर्ावणकोर, कोचीन, नवानगर, 
जुनागड अशा समुदर्िकनाऱ्यावर असणाऱ्या सं थानासंारखी होती. त्यात जुनागड माणे जंिजऱ्यातही नबाब 
होता. हाइसरॉय माऊंटबॅटन यानंी ि न्सेस चे बरपुढील भाषणात सं थािनक वतंतर् होणार असेल तरी त्याचें 
िहत भारत िंकवा पािक तान यापैंकी एकाशी सामील होण्यात आहे असा स ा िदला होता. या सूचनेवर 
सं थािनकातं खूप चचार् चालू होती. सरदार व भभाई याचं्या नेतृत्वाखाली ही. पी. मेनन यानंी सं थानी 
खात्यामाफर् त सामीलना याचा मसुदा तयार केला. त्या सामीलना यावर स ा लवकर झा या नाहीत. थम 
बडो ाने सही केली. मग वेग आला पण जंिजऱ्याने फार उिशरापयत आपला िनणर्य केला न हता. सं थानी 
खात्याचे देसाई नावाचे एक आय. सी. एस. अिधकारी नबाबाच्या भेटीस मुरुडला आले. मीही त्याचं्या बरोबर 
होतो. एके दुपारी देसाई याचंी नबाबाचे राजवा ावर भेट झाली. सामीलना यासंबंधी बोलणे झाले, पण िनणर्य 
झाला नाही. देसाई यानंी आपण रातर्ीचे बोटीने परत जाणार अस याचे सािंगतले रातर्ी नऊ वाजता पुन्हा गेला. 
ते हा ‘मरा ानंी आपला पराभव केला नाही, इंगर्जानंीही केला नाही. त्याचं्या बरोबर आपला दो तीचा तह 
आहे’ अशी भाषा नबाबाने सुरू केली. ते एकून देसाई यानंी अत्यंत थंड व रूक्ष आवाजात त्या २८ ते ३० वष 
वयाच्या तरुण नबाबाला सािंगतले, ‘तू हाजच्या यातेर्ला का जात नाहीस?’ बोलणे संपले व जरूर त्या 
कागदावर त्या रातर्ी स ा घेऊन देसाई बोटीवर चढले. 
 

त्यक्ष ितकार 
त्यक्ष ितकार कशा कारे करावा, िंहसक की अिंहसक अशा कारे जापिरषदेच्या कायर्कत्यार्ंत चचार् 

सुरू झाली. या चचचा खरा हेतू चळवळ पुढे ढकलावी असा असावा अशी शकंा घेण्यास पु कळच वाव होता. 
शवेटी सरदार व भभाई याचंा स ा घ्यावा असे ठरले. मी पूवर्सूचना िदली की सरदार िनणर्य तुमच्यावर 
सोपवतील व मग तु हास िनि त पाऊल टाकाव ेलागेल. सरदाराचंी मंुबईत भेट झाली. त्यानंी तु हास वाटेल 
ते खुशाल करा. ताित्त्वक चचची िंचता नको असे सािंगतले. त्यामुळे परत आ यावर राज्यकारभार बंद 
पाडण्याचे ठरले. त्या माणे मुरुड, ीवधर्न व हशळेे या तीनही िठकाणच्या कचेऱ्यातूंन कारवाई सुरू केली. 
नबाबाच्या बंग यावर हशीची धार काढणारा गवळी तसेच राजवा ातील सफाई करणारा भगंी हे 
जापिरषदेच्या आ ेवरून जात रािहले तर इतरानंी राजवा ात काम करण्याचे बंद केले. मध्यंतरी नबाबाने 
एक नवीन िदवाण नेमला. तो बोटीने मुरुड बंदरात आला पण लोकानंी त्याला बोटीतून उतरूनच िदले नाही व 
तो परत गेला.  

 
काही काळाने नबाबाने जापिरषदेशी तडजोड केली व मुख्यमंतर्ी पडसे वकील व त्याचें सहकारी 

नारायण कुलकणीर् आिण डॉ. उबारे असे मंितर्मंडळ जापिरषदेतफ अिधकारावर आले. सदर मंितर्मंडळाने 
काही मिहने काम केले. गाधंीजींच्या खुनानंतर छो ा सं थानाचंा न यव थेच्या दृ ीने उभा रािहला. 



अनुकर्मिणका 

महारा टर्ातील काही सं थानातं उ भवले या दंगलीमुळे राज्ययंतर्णा कोलमडली तर जंिजऱ्यात समाजवादी 
िमतर्ानंी वारी (!) केली व ही छोटी सं थाने मंुबई राज्यात िवलीन झाली. त्या माणे जंिजरा िवलीन होऊन 
मुरुड, ीवधर्न व हशळेे हे तीन तालुके तसेच भोर सं थानचा घाटाखालील सुधागड तालुका हे कुलाबा 
िज ात समािव  झाले.  
 

सुधागड पिरषद 
८ मे १९४८ रोजी भोर सं थान िवलीन झा यानंतर माझ्या अध्यक्षतेखाली ही पिरषद भरली. पिरषदेचा 

हेतू जनतेकिरता कोणत्या सोयी करणे आव यक आहे त्याचंी मागणी करण्याचा होता. त्यात िज ाच्या 
मध्यभागातून जाणाऱ्या अंबा नदीवर (ही धरमतरचे खाडीत पोहोचते) सुधागड तालुक्यातील जाभंळुपाडा व 
पाली येथे पूल हावे अशी एक मागणी होती. एक छोटी मागणी होती ताबंट ओहोळ या छो ा परंतु 
पावसा यात ओलाडंणे कधी पाणी येऊन कठीण होऊन अपघातही होत असत अशा ना यावर उताराची सोय 
करण्याची, आिण त्या वषीर्चा पावसाळा जनूमध्ये सुरू होण्याआधी मंबई सरकारच्या सागंण्यावरून ल कराने 
त्या ना यावर एक बेली पूल उभा केला. इतक्या तातडीने काम झा याब ल सं थानी नागिरकानंी मला व 
सरकारला धन्यवाद िदले.  
 

िज ातील पूल 
कुलाबा िज हा समुदर्िकनाऱ्यावर आिण न ा फारशा मो ा नस या तरी समुदर्ाचे पाणी आतवर 

आणणाऱ्या िकतीतरी खा ा आहेत. त्यापैंकी अंबा नदीच्या त डाशी असणारी धरमतरची खाडी एक. धरमतर 
येथे तरीने खाडी ओलाडंावी लागत अस याने रातर्ी वाहतूक बंद राही. िदवसाही आता पुलाने खाडी ओलाडंणे 
हे पाच िमिनटातं होते तर त्या काळी कमीत कमी एक तास वेळ मोडत असे. ही अडचण दूर हावी व या 
खाडीवर पूल हावा असा यत्न होऊन १९४६ च्या अंदाजपतर्कात त्याचा अंतभार्व करण्यात आला. 

 
िज ाचे िठकाण अिलबागहून उठवनू पेण येथे आणाव ेअशी पेणकराचंी फार इच्छा होती, हणून 

त्याचंा या पुलाला िवरोध होता. हा पूल करावा याला सरकारातही मान्यता न हती. पूल करावा एवढी 
वाहतूकच नाही असे पाहणीत आढळून आले असे सागंण्यात आले. ते हा आ ही पुन्हा पाहणी मािगतली. 
दुसऱ्या पाहणीच्या वेळी सरकारी माणसाबंरोबर आमची माणसे ठेवली. त्यात पिह या पाहणीच्या चौपट 
वाहतूक अस याचे िस  झाले. पुलाचे आराखडे व अंदाजपतर्क करण्याचा न आला. त्याकिरता खाडीत 
पाया िकती खोलवर लागेल याची मािहती काढणे जरूर होते. पेणकर उठवीत की खाडीत गाळ पु कळ आहे. 
कातळ लागणारच नाही. पण अठरा फुटावर मध्यभागी कातळ सापडला. मग आराखडा तयार झाला. त्याचा 
खचर् िनघाला स ावीस लाख रुपये. एव ा खचार्चा पूल कशाकिरता असे खाते िवचारू लागले. ते हा आ ही 
एव ा मजबुतीचा की, ज्यावरून रणगाडे जाऊ शकतील असा पूल नको. मामुली वाहतुकीचा पूल बाधंा अशी 
मागणी करून िस  पूल बाधंणारे याचं्याकडून बारा लाख खचार्चा आराखडा करून सरकारकडे पाठिवला. 

 



अनुकर्मिणका 

मध्यतंरी नाना कंुटेकिरता पूल बाधंला जात आहे असा गलका सुरू झाला. ते हा खेरानंी िज ातील 
सुमारे शभंर कायर्कत्यार्ंना भेटीस बोलािवले व सािंगतले पूल नानाकिरता बाधंीत नाही, सरकारला हवा आहे. 
अिलबाग हे िज ाचे िठकाण १८६५ साली इंगर्जानंी केले. ते उठवनू दुसरीकडे नेले तर येथे कचेऱ्या व 
राहण्याचे बंगले बाधंावयाचे हटले तर एक कोटीपेक्षा जा त खचर् येईल. त्यानंतरही अिलबाग तालुक्यातील 
जनतेची गैरसोय राहीलच, आिण आता जंिजराही कुला यात येईल. त्यापेक्षा स ावीस लाख हा खचर् कमी 
आहे. 

 
यानंतर दुसरा आके्षप घेण्यात आला, िज हािवकासाच्या रकमेतून एवढा खचर् एक ा अिलबागवर 

नको. ते हा डॉ. िग डर बाधकाममंतर्ी हणाले, ‘इतर िठकाणी पुलाची मागणी असते, येथे पूल नको हणणारे 
लोक आहेत, ते पािहलेच पािहजेत.’ आिण ते हणाले, ‘या पुलावरील खचार्ची र म िज ाची नाही. पूल 
नको असेल तर ती र म दुसरीकडील पुलावर खचर् करू.’ 

 
िज ातील आके्षपानंा उ र िद यानंतर खात्याने एक नवीन अडचण पुढे आणली. एवढा खचर् कसा 

करावा? मी उ र िदले. सरकारने त्यावर द तुरी बसवावी व पुलाचा खचर् वसूल करावा. खाते हणाले, 
द तुरी र  केली अस याने आता तसे करता येणार नाही. ते हा द तुरी र  करणारा कायदा काढून िविश  
काम आव यक असेल आिण खचर् परवडत नसेल तर त्यावर द तुरी बसिवण्याची तरतूद असलेले कलम 
दाखिवले. अशा कारे िनरिनरा या अडचणींवर मात करून १९५२ च्या िनवडणुकाआंधी कदर्ीय अथर्मंतर्ी व 
िज ाचे लोकसभा उमेदवार ी. िंचतामणराव देशमुख याचं्या ह ते पायाचा दगड बसला. त्या वळेी भाषण 
करताना देशमुखानंी या पुलाने िज ाचे डोके व शरीर साधंले जाणार आहे असे उद्गार काढले. पुलाचा दगड 
बसला, लोकसभेची िनवडणूक झाली, देशमुख िनवडून आले व अथर्मंतर्ी झाले. 

 
पुढे त्याचं्या मनात कली िशरला व त्यानंी मुंबई सरकारला िलिहले, ‘सध्याच्या जागेऐवजी सदर पूल 

आठ मैल खाली गाधें येथे बाधंावा असे माझे मत आहे हणजे खचर् कमी येईल. तसेच भारत सरकार या 
पुलाच्या खचार्किरता पैसा देणार आहे.’ माझे नेही गजाननराव हसकर यानंा या देशमुखाचं्या पतर्ाची खबर 
लागली व मला िवचारते झाले, ‘आता या िवरु  जोरदार चार करू का?’ मी हणालो, ‘सबरू. आपलेच ओठ 
आिण आपलेच दात, आपला लोकसभा ितिनधी अथर्मंतर्ी झा यानंतर असे हणतो आिण त्यालाच डोक्यावर 
घेऊन आपण िनवडून आणला.’ 

 
मग हा िवषय मोरारजीभाई जवळ काढला. त्या वळेी ते मंुबईचे मुख्यमंतर्ी होते त्यासं हणालो, ‘मंुबई 

सरकारने पूल कोठे बाधंावा हे देशमुख ठरव ूमागतात.’ त्यावर मोरारजी यानंी सवर् कागदपतर् पाहून कदर्ीय 
अथर्मंत्र्यासं पतर् िलिहले, ‘पूल कोठे बाधंाव ेयाचा िनणर्य राज्य सरकारने करावयाचा आहे, कदर्ाने न हे. तसेच 
कदर् धरमतर पुलाकिरता आिर्थक साहा य देणार नसून मंुबई राज्याचा पुलाचा कायर्कर्म आहे त्याला देणार 
आहे.’या उ राने देशमुख ग प झाले. हा पूल आठ मैल खाली नेण्याचा िवचार भाईसाहेबाचं्या मनात त्याचें 
धाकटे बधूं यशवन्तराव यांनी भरिवला होता. शवेटी पूल झाला व त्याचे १९५७ मध्ये उ घाटन झाले. याकामी 
वामनराव िलमये यांनी मला बहुमोल सहा य केले. 

 



अनुकर्मिणका 

मी पालर्मटरी सेकेर्टरी असताना सुधागड तालुक्यातील जाभंळुपाडा व पाली येथील तसेच ताबंट 
ओहोळ यावरून बेली पूल काढून तेथेही पूल बाधंण्याचे काम यथावकाश पूणर् झाले.  

 
हे पूल खरोखरी १९२९ साली िभरा येथील टाटाचे िव ु गहृ तयार झाले ते हाच टाटा कंपनी बाधंणार 

होती, कारण त्यानंा िभरा व खोपोली ही दोन कदेर् या र त्याने जवळून जोडता आली असती. टाटा कंपनीने 
भोर सं थानला हे पूल बाधंतो, र ताही तयार करतो, सवर् खचर् आ ही करू. मातर् सं थानने र ता व पूल दुरु त 
ि थतीत ठेवाव ेअसे भोरच्या राजेसाहेबानंा पतर् िलिहले. पण तीही जबाबदारी भोरकरानंी नाकारली. आिण 
त्यामुळे जवळ येत असलेली िव ु शक्ती दूर लोटली. 

 
असाच कार रोहे येथे झाला. िभरा येथील िव ु गहृ बांधण्याकिरता लागणारे सामान व यतंर्सामगर्ी 

रेवदंडा खाडीतून मच यातून रोहा येथे उतरत असे व तेथून टाटाने बाधंले या टर्ाली लाइनने ती िभऱ्यास जाई. 
रोहे येथे माल उतरताना रोहे युिनिसपािलटी त्यावर ऑक्टर्ाय घेई. टाटाने ऑक्टर्ाय माफ करा, रोहा 
नगरपािलकेस िनरंतर वीज देऊ अशी सूचना केली. पण सदर नगरपािलकेचे अध्यक्ष गोपाळराव भाटे वकील 
असे सुिव  गृह थ असूनही त्यानंी तो लाभ अ हेरला. नाही तर आता जे रोहा औ ोिगक कदर् उभे रािहले आहे 
ते त्या वळेी हणजे प ास वषार्ंपूवीर् उभे रािहले असते. इसापनीतीत मला वाटते एक गो  आहे. एका क बडीला 
एक मोती िमळाला. ितला वाटले धान्याचा दाणा हणून उचलला. मग समजले दाणा नाही. मोती टाकून 
िदला. क बडीला मोत्याचे काय? तशी गत झाली रोहेकर आिण भोरकर याचंी. 

 
धरमतरचा पूल होऊ नये असे हणण्यात पेणकराचंा आणखी एक वाथर् होता. पेण हे घाटावरून 

येणारे कादंा, बटाटा, गूळ, िमरची इत्यादी मालाचे अडत गाव होते व तेथून वरघाटी िंकवा खोपोली रे वे 
टेशनला त्याच गा ा मीठ घेऊन जात. धरमतरला पूल झाला तर आपला हा धंदा बुडेल अशी त्यानंा भीती 
होती. नाही तरी पेण हे नाव ‘पेणे’ हणजे मु माचे िठकाण या श दावरूनच आले आहे. धरमतरचा पूल होण्याने 
पेणकराचें काही नुकसान झाले नाही. मातर् लॉरी आली, बलैगाडी गेली आिण अडत यापारही गेला. 

 
आणखी एक पूल बाधंला. गोरेगावच्या पि मेस काळ नदीवर जंिजरा सं थान जोडण्याकिरता. त्यामुळे 

थेट ीवधर्नपयत गाडी जाणे शक्य झाले आहे. तसेच जंिजऱ्याला जोडण्याकिरता रेवदंडा येथे साळावचा पूल 
रेवदंडा खाडीवर सुचिवला. त्याचे कामही सुरू झाले पण जंिजऱ्यातील माझे सहकारी आमदार भा करराव 
िदघे व िज हा बोडर् अध्यक्ष नारायणराव कुलकणीर् यानंा या पुलाचे अगत्य वाटले नाही. त्यामुळे ते काम 
रगाळल; पण आता हणजे १९८१ साली तो पूल पुरा झाला आहे. 

 
जंिजरा िवभाग व रत्नािगरी िज ाचा मंडणगड तालुका हे एकमेकास लागनू आहेत; पण मध्यंतरी 

बोणकोटची खाडी आहे. एके काळी धरमतर-महाड र त्यावरील दासगाव ह बोटीचे बंदर असण्याइतकी ही 
खाडी खेल होती, पण आ ते आ ते खाडी भरून जाऊ लागली. बोट बंद झाली. मचवेही जाऊ शकत न हते. 
त्या िवभागाला हा ळ येथे पूल बाधंणे हा सोयीचा मागर् होता. त्यामुळे मंडणगड, दापोली, गुहागर इत्यादी 
रत्नािगरी िज ातील िवभागाचंी सोय होणार होती. हणूनच नादंवी-पुरार र त्याकिरता एक िव ाथीर् 
माझ्याकडे आला. ते हा मी त्याला उ ेजन िदले व मागर् दाखिवला. पुरार त्याचे जन्मगर्ाम. त्या गावचा र ता 
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हावा हणून तो खात्याकडे जाऊन आला. खात्याने सािंगतले, आमची १९८० पयत र त्याचंी योजना तयार 
झाली आहे. त्यात नादंवी-पुरार नाही. सगळीकडे नकार घेऊन तो माझ्याकडे आला. मी त्याला उ ेजन िदले. 
कारण हा ळ रत्नािगरीत; तर पुरार कुला यात अशी ि थती होती. मी त्या िव ाथ्यार्ला सािंगतले, र त्याची 
योजना तयार झाली असली तरी त्यामध्ये नवीन र ता घालण्याचा मागर् सरकारने ठेवला आहे. तो हणजे अशा 
र त्याचा एकतृतीयाशं खचर् र ता हवा असणारानंी सरकारला देणे. त्या सवलतीखाली तु ही र ता मागा. 
तुमचा ितसरा िह सा तु हास रोख ावा लागणार नाही. र त्याकिरता लागणारी जमीन मोफत ा. त्या 
जिमनीची िंकमत आिण सरकारच्या अंदाजा माणे खचर् न होता तु ही र ता बाधंला तर कमी खचर् येईल. 
त्यामुळे वाचणारी र म यातून तुमचा िह सा उभा राहील. त्या माणे योजना माडंली व मंजूर होऊन र ता 
तयार झाला. या िव ाथ्यार्चे नाव अ दु  रहमान अंतुले. तो पुढे नाईक मंितर्मंडळात राज्यमंतर्ी झाला आिण त्या 
काळात त्याने सरकारमाफर् त हा ळचा पूल बाधंलाही. 

 
सध्या ठाणे खाडीपूल हणून जो पूल ओळखला जातो, तो १९६० नंतर तयार झाला आहे. त्याच्यावर 

द तुरी घेतली जाते. सदर उत्प ातून पुलाचा खचर् के हाच भरून िनघाला आहे; तरी शासन बेकायदा द तुरी 
वसूल करीत आहे आिण वाहनाचें मालक देत आहेत अशी आज १९८१ मध्ये ि थती आहे. सदर पूल आ ही 
बाधंतो, आ हाला बाजारात सहा कोटी रु. चे कजर् उभारण्याची परवानगी ा व पुलाचा खचर् वसूल होईपयत 
त्यावर द तुरी बसिवण्याचा अिधकार ा अशी मागणी १९४६-४७ च्या काळात आ ही कुलाबेकारानंी मुंबईच्या 
काँगेर्स सरकारला केली होती; पण मंुबई शहर अलग राहावे असे खेरानंा वाटत होते तर ते पूवस मराठी 
िवभागाशी जोडले जाऊ नये असे मोरारजींना वाटत अस याने आमची योजना बाजारात, कजर् उभारण्यात 
सरकारची अडचण होईल या सबबीवर अमान्य करण्या आली. 

 
िज ाच्या दृ ीने रेवसे-उरण तसेच जंिजऱ्यातील िदघी खाडीवर वाहने अलीकडे-पलीकडे जाण्याची 

सोय करणे आव यक आहे. त्या दृ ीने मी त्या िठकाणी कारवार िज ातील जंगल जेटी माणे पक ा 
बाधंा या व तराफा िंकवा लॉंचवरून वाहने अलीकडे-पलीकडे न्यावी अशी सूचना केली होती. १९३२ च्या 
चळवळीत पणजी येथे अवैध वाङ्मय छापून िमळेल का हे पाहण्याकिरता गेलो असता तशी वाहनाचंी वाहतूक 
होताना मी पािहली होती. तर कारवार िज ातील जंगलचा माल वाहून नेण्याकिरता खाडी व न ावरून 
अलीकडे व पलीकडे मालाने भरलेली वाहने जावी हणून जंगलखात्याने पक ा बाधं या होत्या व त्यानंा 
जंगल जेटी हणत हे माहीत होते. या मािहतीवर आधािरत माझी सूचना होती. पण आता रेवस-करंजा तसेच 
िदघी खाडीवर पूलही होतील अशी िचन्हे िदसत आहेत. यात अंतुले याचा मोठा वाटा आहे. त्याचबरोबर मुंबई 
समुदर्ात पेटर्ोल सापडणे, जागितक िंकमतीमुळे ते वर काढण्याची िनकड लागणे व त्याकिरता लागणारा खचर् 
परवडणे, तेथील गसॅ िकनाऱ्यावर आणून त्यावर थळ येथील खताचा कारखाना उभा राहणे, तसेच यापुढे 
त्यावर पेटर्ोकेिमकल कारखाना अिलबाग तालुक्यातील उसर येथे िंकवा अन्यतर् दिक्षणेस उभा करण्याचा कदर् 
सरकारचा संक प तसेच िदघी बंदर महारा टर् सरकारने बाधंणे, याही कारणाने हे पूल होणे शक्य होणार आहे. 

 
त्याच माणे बोधे यानंी मुंबई-उरण पूल सुचिवला त्याचा मी माझ्या िमतर्ासंह पाठपुरावा केला. महारा टर् 

सरकारने ती क पना िझडकारली होती पण आता जे. आर. डी. टाटा या मुख उ ोगपतीच्या नेतृत्वाखाली 
एक सिमती नेमून अंतुलेच्या महारा टर् सरकारने त्याला जोराची चालना िदली आहे. 
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राज्याची वाहतूक-सम या व सरकार 
मंुबई राज्यातील वाहतूक-सम या समजून घेऊन त्या माणे पावले टाकणारा मंतर्ी मंुबई सरकारात 

आलाच नाही. जनतेचे सरकार येण्याआधी इंगर्ज सरकारला मुंबई बंदरावर लक्ष किदर्त करण्यापलीकडे 
कधीच दुसरे महत्व वाटले नाही. परदेशी यापाराच्या दृ ीने रे व ेकंपन्या गोऱ्यानंी काढ या. माल मंुबई बंदरात 
येऊ लागला, परदेशी जाऊ लागला. त्यामुळे सरकारला काही समजलेच नाही. मुंबईत लखलखाट तर मंुबई 
शहराच्या बाहेर अंधार अशी ि थती होती. त्याआधी मरा ाचें राज्य होते, पण त्याचंा खाक्या महारा टर्ाबाहेर 
वाऱ्या करून पैसा आणण्याचा. थािनक पिरि थती सुधारावी याकडे यापक लक्ष न हते. मौयर् कालानंतर 
िंहदु थानात या दृ ीने िवचार करणारा एकच राजा झाला. तो हणजे हुमायुनाची गादी बळकावणारा शरेशहा 
पठाण. 

 
बाळासाहेब खेर हे रत्नािगरीचे खरे; पण त्याचें सवर् आयु य मंुबई शहरात गेले अस याने रत्नािगरी 

िज ाचे काय हाल आहेत त्याची त्यानंा क पनाच न हती. तसेच त्याचें िवचार व वाचन पिंडती अस याने 
रा टर्बाधंणीकिरता चािरत्र्य, उ म िशक्षण असले हणजे पुरे अशी त्याचंी भावना होती. रा टर्ाची आिर्थक उ ती 
तसेच त्यामुळे होणारी सां कृितक गती ही होण्यास वाहतुकीची उ म सोय असणे फार आव यक असते हे 
त्याचं्या ध्यानीमनीही न हते. मंुबई शहराची भरभराट ते एक उ म बंदर हणूनच झाली आहे. त्याआधी 
मंुबईच्या दिक्षणेस चौल व उ रेस नाला-सोपारा ही बंदरे िखर् तपूवर् काळापासून िस  होती. खेरानंा हा िवषय 
आकलन न झा याने त्यानंी र ते (यात पूल येतातच), वीज-धरणे इत्यादी कामाकिरता बाधंकाममंतर्ी नेमला 
तो महमद यासीन नूरी हा अजमेरचा राहणारा. अहमदाबादमधून िनवडून आलेला, सपाट मैदानातील 
बिॅर टर. १९४६ मध्ये आले डॉ. िग डर. ते स न होते, आप या धं ात तज्  होते पण त्यानंी मंुबई शहराबाहेर 
पाऊलही टाकलेले न हते. त्यानंतर आले जीवराज मेहता. त्यानंा दृ ी होती पण त्याचें लक्ष फक्त गुजरातकडे 
होते. मंुबई राज्याचे मंतर्ी हणण्याऐवजी त्यानंा मंुबईतील गुजरातचे मंतर्ी असेच हटले पािहजे. त्यानंतर आले 
िंनबाळकरराजे. पण याचंा अनुभव फलटणसारख्या मैदानातील दु काळी सं थानचा. त्याचंा डे युटी बाबूभाई 
पटेल जीवराजची कामिगरी पुढे चालवीत होता. 

 
मंुबई राज्यातील जनतेलाही तशी दृ ी न हती; कारण मराठी राजवटीत ती दृ ी न हती. यापारी 

परंपरा पण न हती. वाहतूक करणारे लमाणही मराठी मुलखातले न हते. 
 
रत्नािगरी िज ात एकश ेप तीस वषार्ंपूवीर् १८४६ साली आगबोट आली. पण ती हाजी कासम या 

खाजगी कंपनीची. ती वाहतूक करी मंुबई शहराला लागणाऱ्या कामगार व कारकुनाचंी िज ातील िविश  
भौगोिलक पिरि थतीमुळे लहान-थोर, ीमंत-गरीब या सवार्ंना पायाने चालण्याची सवय. दुसरे सधान नाही; 
दुसरे वाहन नाही. एक साधन होते खा ामंधून चालणाऱ्या गलबताचें, मच याचें, हो ाचें. त्यामुळे बोट आली 
तरी बोटीबरोबर िकनाऱ्याला बोट लागेल असा ध ा आला नाही. तसेच िकनाऱ्यापासून समुदर्ात आतवर 
कातळ अस याने ध े  बाधंण्याचा िवचारही सुचला नाही. मुंबई बंदरात परदेशच्या बोटी ध याला लागनू 
वासी व माल-वाहतुकीची परंपरा आज जवळजवळ शभंर वषार्ंपेक्षा जा त काळाची, पण त्या शहरात वावरून 
कोकणात जाणारे बोटीत मंुबईच्या धक्क्यावरून चढत असूनही कोकणवासीयानंा कधीच िवचार आला नाही 
की, आप या बंदरात ध ा का नाही. बंदरात जी काय सोय बोट कंपनी करील ती मेहरबानी. सरकार काहीच 
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खचर् करणार नाही. उतारूकडून ितिकटामागे एक आणा घेण्याची परंपरा बोट आ यानंतर चाळीस वषार्ंनी 
हारफेज फीच्या रूपाने आली, पण उतारूकडून पैसा जमा करणे यापलीकडे सरकारने फारसे काही केले 
नाही. 

 
एके काळी आगगा ा येण्याआधी वरघाटी माल कोकणातील बंदरातून परदेशी जाई. परदेशी माल 

येई. आगगाडी येईपयत वगु यार्सारख्या बंदराचे त्या काळी जकातीचे सालींना उत्प  एक कोटी एवढे असे. 
पण आगगाडी आली आिण ही बंदरे नामशषे झाली. त्याचबरोबर िशडावर चालणारे मचवेही गे या प ास वषार्ंत 
मागे पडले. आधुिनक दयार्ई वाहने त्या जागी आली नाहीत. खु कीने जाणाऱ्या आगगाडी माणे लॉरी आली. 

 
मला याचे भान १९३० साली मी सावर्जिनक काम करू लागलो व वास करू लागलो त्यातून झाले. 

१९३४ च्या सुमारास सरकारने एकाएकी एकदम जोर मारला. मंुबई-पुणे र ता िसमट काँकर्ीटचा केला. मंुबई-
गोवा र त्यावरील िकत्येक पूल नवीन बाधंले. असलेले पूल खाली होते त्यामुळे पावसा यात वाहतूक अडे, 
असे पूल उंच केले. खेर सरकारकडून देहूरोड येथील रे ववेरील पूल बाधूंन घेतला (पूल रे वचे्या खचार्ने, 
जोड र ते मंुबई सरकारच्या खचार्ने) ही सवर् भावी महायु ाची तयारी होती हे महायु  सुरू झा यानंतर 
समजले. थािनक न मी समजावनू घेऊ लागलो.सीतारामपतं िटळक याचंा अनुभव व ान या बाबतीत 
मोठे. मुंबईहून नागोठण्यापयत आगबोट येई. नागोठणे ते महाड हा र ता लोकल बोडार्ने बाधंला. पेण पनवेल 
र ताही बोडार्चाच. तीच ि थती बहुतेक र त्याचंी. मग हे र ते सरकारने आपले हटले तेही महायु ाच्या 
तयारी काळात. महायु  सुरू झा यानंतर तर च  खारपा ाचा पूल बाधंला. या शतकाच्या सुरुवातीपासून 
कोकणात रे व ेयावी हणून अिलबाग तालुक्यातील रा. ब. नारायण िंतर्बक वै ासारखे खटपट करीत होते. 
पण कोकणातील इंग्लंडला नेता येईल असा माल न हता हणून रे व ेआली नाही. १९२२ मध्ये वराज्यात 
कोकणात रे वे यावी हणून आ ही यत्न केले. पण रे वनेे नकार िदला आिण आरमाराने मागणी करताच 
िद याहून फाटा पनवेलला आणला व तेथून उरणला नेलाही. मग सवर् आिर्थक तरतूद झाली. 

वाहतुकीचे साधन, र ते 
महायु काळात पनवेल-महाड या र त्यावर एवढी वाहतूक झाली की पनवेल-पेण हे अंतर मालाच्या 

लॉरीतून जाऊनही फक्त ताशी नऊ मैल वेग पडला व ध े  खाव ेलागले याचा अनुभव मी घेतला होता. ते हा 
१९४६ मध्ये पालर्मटरी सेकेर्टरी झालो आिण या र त्याकडे लक्ष वळिवले. सुपिंरटिंडग इंिजिनयर मिहदा होते. 
ते हणाले, ‘साध्या दुरु तीला मंुबई सरकार पुरेसा पैसा देत नाही. कमी पावसाच्या देशातील र त्याच्या 
मानाने शभंर ते दीडश े इंच पाऊस पडणाऱ्या कोकणातील र त्याचंी धूप जा त होते. तरी दोन्ही िटकाणी दर 
मैली सारखीच र म दुरु ती, डागडुजीला िमळते.’ िद ीस खटपट करावी असा स ा िमळाला. गेलो, 
भेटीगाठी घेत या व र त्याकिरता वीस लाख रुपये पालर्मटरी सेकेर्टरीच्या काळात िमळिवले व र ता थोडा 
सुधारला. रे व ेव बंदरे ही सवर् कदर् सरकारच्या अखत्यारातील कामे आहेत व र त्याकिरता िद ीच पैसा देऊ 
शकते हे वीस लाख रुपयावंरून उमजले. तसेच अन्यतर् रा टर्ीय हमर ते आहेत पण कोकणात तसा र ता नाही 
ते हा तो हावा. रे वे, र ता व बंदरे याचें काम िद ीकडून करवनू घेता येईल असा िवचार येऊन १९५२ मध्ये 
लोकसभेत जाव ेअसे माझ्या मनात आले, पण ािंतकने मी राज्यात मंतर्ी होईन या अपेके्षने मला राज्यातच 
ठेवले. पालर्मटरी सेकेर्टरी असतानाच मी कुलाबा व रत्नािगरी िज ातंील कायर्कत्यार्ंचे सहा य 
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िमळिवण्यापाठीमागे लागलो. तसेच फक्त मंुबई-मंगलोर दर यान रे व ेनाही. भारतात इतरतर् सवर् िठकाणी 
रे व ेआहे हे लक्षात येऊन ‘कोकण रे वे’ हा श द योग बदलून मी मंुबई-मंगलोर हा श द योग करू लागलो. 
धरमतरचा पूल हावा हणून अिलबाग-धरमतर-खोपोली अशी र त्याची दोन नाव ेहोती ती बदलून आ ही त्या 
र त्याचे नाव अिलबाग-खोपोली ठेवले या युक्तीची आठवण झाली. रे वसेंबंधी आमची एक बैठक िज ात 
भरली, तीत सुरबा िटपणीस महाडचे हणून त्यानंी महाडकडून सुरुवात हावी असे ठरावात घालण्यास 
सािंगतले, मी ते िबनतकर्ार वीकारले. पण रत्नािगरी िज ातील मंडळीस समजािवणे कठीण गेले. नाही 
हणावयास मुंबई-कोकण-गोवा र ता काँकर्ीट हावा हणून आ ही एकतर् आलो, पण त्यातही १९५३ मध्ये 
जग ाथराव भोस याशंी दोन हात कराव ेलागले आिण लालबहादुर शा ींना वळव ूशक याने काम साधले. 

 
१९५२ च्या लोकसभा िनवडणुकीत भाईसाहेब देशमुख कुला याचे ितिनधी झाले; परंतु अथर्मंतर्ी 

झा याने िद ीत खटपट करण्याच्या कामी उपयोगी पडणार न हते. नाथ पै दिक्षण रत्नािगरीचे ितिनधी. ते 
समाजवादी, िवरोधी पक्षातील एक मात बर सभासद, तर उ र रत्नािगरीचे मोरोपतं जोशी, पण जोशी 
याचं्याजवळ बंदरे मंुबई माणे अ यावत असावी असा न काढला व बंदरावर कोटींनी खचर् हावा असे 
बोललो. ते हा त्यानंी त डातच बोट घातले. जणू त्याचं्या िखशातून खचर् हावयाचा होता. तसेच रत्नािगरी 
िज ातील सवार्ंचा समज असा की, आपणावर दया हणून जादा माप घालतील तरच आपले काम होईल, 
नाहीपेक्षा आप या अडचणी दूर होणे दुरापा त. त्यामुळे लोकशाही ह ाने मागण्याची दृ ी येऊ शकली नाही. 

 
१९५२ मध्ये मी सभापती झा यावर बाधंकाममंतर्ी िंनबाळकर यानंी इतर र त्यां माणे कोकण र ता 

काँकर्ीट करण्याचे ठरिवले व त्या माणे पनवले-पेण काम सुरू झाले. पण सध्या जेथे पक्षी अभयारण्य आहे, तो 
भाग अडचणीचा या सबबीवर ठेकेदाराने सूट िमळवली होती. ती मंत्र्यानंा जाग्यावर नेऊन दुरु त करावी 
लागली. तर हे काम जलद हाव े हणून ते अ फा ट वापरून लॅकटॉप कराव ेया िवचारास जग ाथराव 
भोसले राजी झाले, व त्यानंी लालबहादुर शा ी कदर्ीय रे वमेंतर्ी याचंा रत्नािगरी िज ाचा दौरा ठरिवला, 
त्याच वळेी रे वचेा नही काढावयाचा होता. 

लालबहादुर दौरा 
हा दौरा होणार, मंुबईहून मोटारने िनघून रत्नािगरीकडे जाणार, असा कायर्कर्म होता. मला हे समजले 

ते हा कशडेीपयत वासाचा वळे जा त कारणी लावावा या दृ ीने लालबहादुर यानंी थोडा मागर् बदलावा व त्या 
वळेी मी त्यानंा रत्नािगरी माणेच कुला याचेही न असणारे-र ता, रे व ेव बंदरे हा िवषय-समजावनू सागेंन 
या कारणा तव लालबहादुर यासं तशी िवनंती केली. तो िवचार भोसले यासं मान्य होईना. कारण त्यानंा मी 
कुला यात त्याचंा जा त वेळ घेईन अशी अकारण भीती होती; पण लालबहादुर यानंी माझी सूचना मान्य केली. 
त्या माणे मंुबई ते धरमतर हे अंतर र त्याने न जाता समुदर्ामाग वतंत्र्य लॉंचने जाव.े लॉंचवर सकाळच्या 
न्याहारीची सोय होईल, त्याच वेळी मी रे वे-र ता व बंदरे हा िवषय सिव तरपणे माडंीन. धरमतरला उतरून 
गाडीने महाडला जाऊ तेथे कुला यातील कायर्कत्यार्ंबरोबर भोजन करू. त्याच वळेी तेथील नािवषयी थोडे 
बोलणे होईल व ठर यावेळी िज हा सरह ीवर कशडेी येथे पोहोचू असा कायर्कर्म मी आखला. 
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त्या माणे ठर या िदवशी आ ही िंसिदया कंपनीच्या ‘ल मी’ लॉंचवर चढलो. िद ीहून लालबहादुर व 
जग ाथराव हे मंतर्ी तसेच बाधंकाम खात्याचे िचटणीस मथर्ाणी तर मंुबईहून मंतर्ी िंनबाळकर, त्याचं्या खात्याचे 
सेकेर्टरी, रत्नािगरी िज हा काँगेर्सचे अध्यक्ष बाळासाहेब सावतं व कोकण रे वेचे पुर कत वालावलकर व मी 
इतकेच फक्त होतो. न्याहारी झा यानंतर र त्याचा न िनघाला. अ फा ट वापरले तर दर मैली खचर् पंचवीस 
हजार रुपये येणार होता, तर चार इंच काँकर्ीट टाकण्याचा खचर् दर मैली ऐशी हजार होता. या कारणा तव 
कोकणपुरता बदल करण्यास लालबहादुर तयार होईनात. कारण तो अिखल भारतीय धोरणाचा न होता. मी 
माझे समथर्न माडूं लागलो. पण त्याला वळे लागेल या कारणा तव ते रत्नािगरीपयत तहकूब करण्यात आले व 
रे वचेा न िनघाला. माझी मागणी सदर रे व े ॉडगेज असावी व ती मुंबई-मंगलोर हावी अशी होती; तर 
इतरानंी व वालावलकर यानंी चारात वारंवार माडं या माणे ती मीटर गेज हावी हे मान्य होते. मालाची 
वाहतूक, सोय, ल करी दृ ी या कारणा तव ॉड गेजचा मी पुर कार केला तर वालावलकर मीटर गेजच 
करा, खचर् कमी येईल असे पादू लागले. ते हा मी हणालो, ‘सरकार ॉड गेजवर खचर् करणार, तर तु ही का 
मीटर गेजचा पुर कार करता?’ पण न संपला नाही. माझा आवाज चढलेला पाहून कदर् मंतर्ी हणले, 
‘सभापती रागाव ूशकतो!’ आिण मी उ रलो, ‘याहूनही गरम होऊ शकतो.’ 

 
नंतर बंदराचंा न काढताना मी नकाश ेदाखवनू माडंावा या रेवसला पयार्यी बंदराचा पुर कार केला 

कारण रेवस वारंवार गाळ जमा होऊन िनकामी होत होते. धरमतर येथे उतरून मोटारीत बसलो व महाड येथे 
पोहोचले. तेथे कुला यातील काँगेर्स कायर्कत्यार्ंसमवेत सवार्ंचे भोजन झाले. िज हाध्यक्ष तुळजारामभाई यानंी 
नानाने जे सािंगतले आहे त्याला आ हा सवार्ंची संमती आहे, अशा वरूपाचे भाषण केले व मोटारीने आ ही 
ठर यावळेी कशडेीला पोहोचलो. दुपारच्या भोजनाची यव था मी केली अस याने त्याची खटपट व लागणारा 
वळे रत्नािगरीकराचंा वाचला; तर अध अंतर लॉंचने आ याने व न्याहरीची सोय झा याने वास सुखाचा झाला 
व लालबहादुर यानंी तसे उ गारही काढले.  

 
मी महाडहूनच परतावयाचा; परंतु र त्याचे बोलणे अपुरे रािहले होते हणून बरोबर होतो पण एक 

ेक्षक वा ोता हणून वाटोवाट थाबंत होतो, थािनक मंडळी भेटे. रे वचेी मागणी करी. इतकेच नाही तर 
‘रे व ेझालीच पािहजे’ अशा घोषणा होत आिण त्या जोरदार हा या याकडे जग ाथराव हे जातीने लक्ष देत. हे 
र ताभर चालू रािहले. लालबहादुर यानंा त्याचा खेद वाटला. माझ्याजवळ हळूच हणाले, ‘मी कुमाऊचा 
रिहवाशी अस याने अशा दऱ्याखोऱ्याचंा मला अनुभव आहे. तुमच्या नािवषयी मला सहानुभतूी पण आहे; असे 
असून माझाच सहकारी या घोषणा देविवतो याचे दुःख वाटते. आ ही रत्नािगरीस उिशरा पोहोचलो हणून 
जाहीर सभा करून मग भोजन करण्याचे ठरले. सभेनंतर कलेक्टर राहात असले या िथबा राजाच्या 
राजवा ात आ ही भोजनास बसलो व लालबहादुर मला हणाले, ‘आता सागंा, र ता काँकर्ीटचा का करू?’ 

 
मी काहीच पूवर्तयारी केलेली न हती आधाराला काही वाङ्मयही सोबत न हते.पण सुरुवात केली व 

खात्याच्या सेकेर्टरीकडून मािहती घेऊ लागलो. त्यास तज्  मानले व ते करतील त्या िवधानावर आके्षप 
घ्यावयाचा नाही असे ठरिवले. ‘खालील पाया सारखा करून मग त्यावर सवर्तर् समानपणे चार इंच काँकर्ीट 
पसरले जाते तर आ फा ट कसे करता?’ 
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इंिजिनअर हणाले, ‘आ ही त्याला लॅक टॉप करणे हणतो. असलेला र ता झाडून वच्छ करतो, 
त्यावर डाबंर टाकतो व नंतर िरफायनरीतून येणारा माल टाकतो.’ 

 
‘हा माल सवर्तर् सारख्याच जाडीचा टाकला जातो का?’ या माझ्या नावर उ र िमळाले:‘नाही. अधार् 

ते स वा इंचाचा थर असतो. कारण र ता कमीअधीक उंच असतो.’ हणजे असा र ता करण्यात पाया केला 
जात नाही. तसेच सवर्तर् सम माणात माल पडत नस याने मातर् सवर्तर् समान वजन टाकणारी वाहने वरून 
जाणार व सहािजकच खालील र ता कमीअिधक क्षमतेचा अस याने पिरणामी दोष उत्प  होणार हा पिहला 
आके्षप सहज प  झाला. 

 
मग िवचारले, ‘या त्येक र त्याचे आयु य िकती?’ 
उ र आले, ‘काँकर्ीटचे पंचवीस वष तर, दुसऱ्याचे पंधरा वष.’ 
‘ लॅक टॉपचा खचर् पंचवीस हजार अस याने पचंवीस वषार्ंचा खचर् काढताना पचंिवसात आणखी वीस 

हजार िमळिवले तर तुमची मान्यता आहे ना?’ या नाला होकार िमळाला व ऐशी हजार िवरु  पचेंचाळीस 
हजार असे िचतर् उभे रािहले. 

 
लालबहादुर हणाले, ‘आताचे िचतर् िवचाराहर् आहे.’ पुढे िवचारले, ‘वािर्षक दुरु तीचा खचर् काय?’ 

उ र आले, ‘काँकर्ीटला दरसाल फक्त पाचश ेतर लॅक टॉपला पंधराश ेरुपये’ 
 
मी यावर िवचारले, ‘ हणजे काँएकर्ीटच्या ऐशी हजार खचार्त दुरु तीचे साडेबारा हजार िमळिवले तर 

साडे याण्णव होतात; तर दुसऱ्याचे पंचेचाळीस हजारात सोडेसदतीस हजार िमळिवले तर साडे याऐशी हजार 
होतात, बरोबर आहे?’ हे उघडच होते. 

 
लालबहादुर हणाले, ‘िनकाल तुझ्या बाजूने. काँकर्ीट करणाराचे बाजनेू िनकाल यामुळे िद ीकर 

नाराज झालेले िदसले. िरफायनरीच न याने सुरू झा या होत्या. त्यानंा आ फा ट वापरणारे मोठे िगऱ्हाईक 
िमळाव,े हणून त्यानंी अिधकाऱ्यानंा राजी केले होते, आिण काम लवकर होईल या मु ावर जग ाथरावाचंी 
संमती िमळालेली होती. परंतु िसमटचा तुटवडा नस याने ते काम लवकर का होणार नाही याचे कोणाजवळच 
उ र न हते. 

घाटातून रे वे कशी नेणार? 
रत्नािगरी वासास कशडेी घाटातून जाताना या घाटातून रे वे कशी जाणार या नाचे उ र 

वालावलकरानंी िदले ‘बोगदे काढून’. त्यक्ष पाहणी करून कातळ मजबूत आहे की िठसूळ हे ान झाले आहे 
का या रे व ेमंत्र्याचं्या नास उ र िमळाले नाही. ते हा ते हणाले, ‘ही पाहणी होईपयत रे वबेाबत मी काही 
सागं ूशकणार नाही, फक्त पाहणीचे काम होईल आिण रे वचेा संक प के याचे ोतक हणून रत्नािगरी येथे 
रे वचेे आऊट टेशन काढण्याचे आ ासन मी रत्नािगरी सभेत देईन’. असे मंतर्ी हणाले. रत्नािगरीकर आगर्ह 
करीत होते पण बोग ाचंा न सुटला नस याने त्याबाबत िनि त आ ासन देणे शक्य नाही ही मंत्र्याचंी 
भिूमका वीकारावी लागली. कशडेी घाट हा हण बंदरात उतरणाऱ्या राज्यपालाला पोलादपूरला जाऊन तेथून 
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महाबळे रला जाता यावे हणून बाधंला होता. या आधीचा र ता पूवार्पार महाड-िवन्हेरे-खेड असा होता आिण 
या र त्याने शकेडो टन तादूंळ चोर ा रीतीने वरघाटी गेला होता याची मािहती कोणाही रत्नािगरीकराला 
न हती; तर लाँचमधील मतभेदानंतर मी माझ्या त डाला कुलूप घातले होते. त्यामुळे आता रे व ेतशी आखलेली 
आहे पण तो मागर् त्या वळेी मंत्र्यापुढे आला नाही. 

रा टर्ीय महामागर् कर्मांक १७ 
ठर या माणे कोकण-गोवा र ता यालाच पुढे पि म-िकनारी र ता हे नाव िमळाले. तो काँकर्ीटचा 

करण्याचे ठरले व यथावकाश ते काम पुरे झाले. १९६७ साली मी लोकसभा सद य झालो. त्या वेळी वतंतर् 
होतो. पक्षबळ न हते. तरी मंुबई-कोकण-गोवा-मंगलोर-कन्याकुमारी हा सतरावा रा टर्ीय महामागर् िनमार्ण 
करण्यात मला यश आले. त्यामुळे या र त्याच्या खचार्ची जबाबदारी कदर्ाची ठरली, तसेच त्याची रंुदी कमीत 
कमी ३२ ते ४० फूट असावी असा िनयम लाग ूझाला. मातर् त्यक्षात तसे घडवनू आणण्याकिरता महारा टर् 
सरकारला वारंवार जागे कराव ेलागले. यामुळे अथार्तच या र त्याचे वरूप पु कळच पालटले आहे. मूळचा 
नागमोडी र ता पु कळ िठकाणी सरळ केला आहे. त्यामुळे कशडेी घाट वगळता बाकी र ता वासास सोयीचा 
झाला आहे. आता तो रंुदही आहे. महाड-िवन्हेरे-खेड हा र ता करावा हणजे कशडेी घाट टाळता येईल; 
तसेच कशडेीला पयार्यी र ता होईल असे मी महारा टर् सरकारला सुचिवले आहे, पण ते तेव ावरच थाबंले 
आहे. 

राजबहादुर दौरा 
नौकानयन खात्याचे मंतर्ी राजबहादुर हे बंदराचंा न समजावनू घेण्याकिरता आले असता त्याचं्या 

आमंतर्णावरून मी समवते होतो. त्यानंी ‘समुदर् ज्या र त्यावरून िदसत नाही त्याला िकनारी र ता का 
हणता?’ असा खोचक न िवचारला होता. त्याला मी१९६१ मध्ये वगुल येथे भरले या कोकण िवकास 
पिरषदेत अध्यक्षपदावरून उ र िदले रेवस-रे ी र ता सुचवनू. 

रेवस-रे ी र ता 
मागे िलिह या माणे कुलाबा रत्नािगरीतील हा र ता थम लोकल बोडार्ने बाधंलेला.त्यामुळे कमी 

खचार्चा परंतु नागमोडी र ता तयार झाला. तोच र ता १९३४ च्या सुमारास राज्यर ता झाला, आिण आता 
रा टर्ीय महामागर् झाला आहे. तसेच पूल बाधंण्याचे तंतर् ान सध्याइतके पुढे गेलेले न हते. हेही एक कारण 
आहे. आणखी महत्त्वाची गो  हणजे पूवस असणाऱ्या स ादर्ीखेरीज रत्नािगरी िज ात पूवर्पि म गेले या 
पु कळ टेक ा आहेत हे होय. तसेच बोटीने मंुबईस पोहोचता येत अस याने आिण िज ात काही उ ोगधंदा 
शक्य नाही असा दृढ समज अस याने रत्नािगरीकरानंी या नाकडे कधीच लक्ष िदले नाही आिण बोट 
येण्याआधी मराठेशाहीत वळण वरघाटी अस याने पूवर्पि म र ते आपोआपच तयार झाले. 

 
खरोखरी रत्नािगरी, िंसधुदुगर् िज ाचंी व ती ामुख्याने समुदर्िकनाऱ्यानिजकच आहे. तेथे गोडे 

पाणीही आहे. असे असता मोठमो ा खा ा यामुळे एकच एक र ता होऊ शकला नाही. मालवण व वगुल 
यामधील अंतर फक्त अकरा मैल आहे. बोटीने ते सहज काटता येत असे खुि कचा र ता आहे; कसाळमाग 
तेर्चाळीस मलैाचंा. हा र ता थािनक मंडळींच्या इतका अंगवळणी पडला आहे की मध या खा ावंर पूल 
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बाधूंन हा वास कमी खचार्चा व कमी वेळात-सध्याच्या एकचतुथार्ंशात होऊ शकेल, हे कोणाच्या लक्षात येत 
नाही. िवजयदुगर् ते देवगड अंतर नऊ मैल. पण र त्याने पूवस थम सुमारे प तीस मैल जाऊन महामागार्वर 
येणे व तेथून काही अंतरावरून पुन्हा तेवढेच प तीस मैल पि मेस जाणे हाच खु कीचा मागर् आहे. हीच 
पिरि थती रत्नािगरी िज ात सवर्तर्. मंुबई ते रत्नािगरी हे अंतर सरळ रेषेत फक्त १२० मैल आहे; तर मंुबई ते 
वगुल दोनशदेहा. पण सध्याच्या र त्याने रत्नािगरी, मंुबईहून दोनशचेाळीस मैल तर वगुलार् सुमारे साडेचारश े
मैल आहे. 

 
अशा ि थतीत रेवस ते रे ी असा र ता केला तर वाहतुकीवर होणारा खचर्, वेळ व िदवसिदवस 

भरमसाठ महाग होत असलेले इंधन याचंी बचत होईल. वाटेत असणाऱ्या खा ावंर पूल िंकवा जंगल जेटी 
बाधूंन हा सलग र ता करता येईल.सध्या काही पूल बाधंले आहेत, बाधंले जात आहेत. इतर पुलाचंी कामे 
ताबडतोब हाती घेणे िन वळ रत्नािगरी िज ाचे न हे तर राज्याच्या दृ ीनेही लाभदायक आहे. 

खेर याचंा बेळगाव-धारवाड दौरा 
नवीन मंितर्मंडळ आ यावर खेरानंा या िज ातील कायर्कत्यार्ंनी आमंतर्ण िदले व ते वीकारण्यात 

आले. दौऱ्याचा कायर्कर्म संबंिधताशंी चचार् करून मी ठरवावा असे सागंण्यात आले. त्या माणे चचार् झाली. 
त्याचं्या मते र त्यावरील वासाचा वगे ताशी प ास मैल असावा, तर माझ्या मते अशा दौऱ्यात िनरिनरा या 
कारणाने चागं या र त्यावरही ताशी तीस मैल वेगच शक्य आहे. आिण त्यास अनुसरून दौरा आखला जाईल. 
कायर्कत्यार्ंना ते अमान्य झाले. त्यानंी त्याचं्या मता माणे कायर्कर्म आखण्यात खेराचंी संमती आणली. पण 
त्यक्षात ठरलेला दौरा पूणर् होऊ शकला नाही. ठर या र त्यावरून मी पोिलस लॉरीतून जाऊन दौरा र  
झा याचे सागंनू बेळगावी रे व े टेशनवर गाडी सुटण्याच्या वेळेवर जेमतेम पोहोचलो आिण खेर यानंा मध या 
वाटेने यावे लागले.  

 
जुने सहकारी या नात्याने ल े  यानंी खेर यासं बेळगाव येथे आप या घरी उतरण्याचे आमंतर्ण िदले व 

ते खेर यानंी वीकारले. पण बेळगावी पोहेच यावर ािंतक किमटीच्या पुढाऱ्यानंी नापसंती यक्त केली. ते हा 
खेराचंा िवचार ल े याचं्याकडे न जाण्याचा होता. पण मी तो मोडून काढला व खेर ल े याचं्याकडे उतरले. 
िंलगायत मंडळी देश किमटीत स ेवर होती. त्यानंा बेळगावच्या जैन , मराठा, ा ण मंडळींना आपला भाव 
दाखवावयाचा होता.  

 
या दौऱ्यात पिह या रातर्ी पाऊस पडला. र त्यावर पाणी जमले. अशा वेळी एका छो ा पुलावरून 

गाडी नेण्याचे, पूल िदसत नाही हणून डर्ाय हरने नाकारले हणून मोठा अपघात वाचला. कारण सदर पूल 
पावसात वाहून गेला होता हे दुसऱ्या िदवशी िदसून आले. 

खेराचें सद्गुण 
खेर याचं्या काही स गुणाचें दशर्न या दौऱ्यात घडले. मु ाम धारवाडला होता. सौ. खेर बरोबर होत्या. 

त्यानंा धारवाडी खण-पातळ पाहण्याची इच्छा उत्प  झाली. दुसऱ्या िदवशी सकाळी एक यापारी दोन मोठे ग े 
घेऊन मु ामावर आला. सौ. खेर खण, सा ा पाहू लाग या. आप या हातातील काम टाकून खेर त्याचं्या 
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मदतीला आले आिण शवेटी एकही खण िंकवा साडी पसंत पडली नाही. गुण वाणाचा न हता, बघणारीचा 
न हता, होता स ा देणाराचा. त्यानंा यापाऱ्याचे उपकार नको होते. आ ही याडगीला गेलो. तेथील मु ाम 
देश किमटीने एका िति त गृह थाकडे योजला होता. स गृह थावर कलेक्टरपुढे एक खटला चालू होता 
असे मला कळले. देहेिजया कलेक्टर बरोबर होते. त्यानंा िवचारून खातर्ी करून घेतली. खेर नाराज झाले. 
मु ाम 

 
डाकबंग यात झाला. पण कलेक्टर व थािनक कायर्कत यानंी मु ाम कोणाकडे हे ठरिवले, आपण 

त्याला संमती िदली. त्यात त्या गहृ थाकड आता न जाण्यात अन्याय होत आहे हे खेराचं्या लक्षात आले. हणून 
दुपारी त्या गहृ थाकडे चहाला गेलो. तेथे सौ. खेरानंा एक रेशमी साडी भेट हणून देण्यात आली. खेरानंी 
अगत्याने घरातील मुलामाणसाचंी चौकशी करण्यास सुरुवात केली. एक नववधू त्याच वषीर् लग्न होऊन आली 
होती. ती नम कार करण्यास पुढे आली. ते हा खेरानंी ती साडी ितच्या अंगावर टाकली व कानडीत हणाले, 
‘मुली जा, घडी मोडून ये.’ यजमान खेराकंडे पाहू लागले. ‘साडी खरोखर तु ही आ हास िदलीत असे मानून, 
आमची साडी हणून नववधूला िदली इतकेच.’ कंुदगोळ येथे गेलो. वडील िशक्षणािधकारी हणून या गावी होते 
व खेराचें तेथे िशक्षण झाले होते. त्यानंतर थमच खेर कंुदगोळला येत होते. गावकऱ्यानंी एक परातभर उ म 
गहू व एक सोन्याची अंगठी भेट हणून िदली. खेरानंी वीकार केला व हणाले, ‘गहू नेता येणार नाहीत उ म 
असले तरी, कारण रेशिंनग आहे आिण त्याबाबतचे िनयम सरकारात बसून मीच केले आहेत. तसेच 
िव ािर्थदशपेासून मी अलंकार घालण्याचे वज्यर् केले आहे हे तु हास माहीत आहे. ते हा तु ही ेमाने िदले या 
व तू आनंदाने वीकारतो पण माझी आठवण हणून गावी ठेवनू जातो. आंगठीचा िललाव करू. येईल ती रकम 
गावाकिरता खचर् करा.’ त्या माणे मी त्याच सभेत जाहीर िललाव केला. बेळगाव येथे आगगाडीत परतीच्या 
वासाकिरता चढलो. गाडीत एका थािनक बँकेने जेवण व मानपतर् िदले. मानपतर् एका रौ यकरंडकात होते. 
त्याच्या वीकार केला. भाषण झाले. करंडकाचा िललाव मी तेथेच केला. थािनक कायार्किरता ती र म 
िदली. 

 
१९३९ साली मंितर्मंडळाने राजीनामा िदला ते हाचा संग आठवला. सोने, चादंी बाजाराने 

मंितर्मंडळाचा सत्कार केला. चादंीने मढिवलेले सात ह ी िदले. आपण व आपले सहकारी आता सरकारी 
बगंले सोडून लहान घरात जाणार तेथे या ह ींना जागा कोठची या कारणा तव ते ह ी, तसेच 
मंितर्मंडळकाळात िमळाले या भेटी सहकाऱ्याकंडून गोळा करून युिझयममध्ये रवाना झा या. १९३८ साली 
त्याचं्या मुलाचे लग्न पुणे येथील मुख्यमंत्र्याचं्या बंग यात झाले. सदर समारंभाला फक्त दोन याही कुटंुबातील 
यक्ती उपि थत होत्या.  

 
पण अशाही गो ी घड या : ध डूमामा साठे यानंी पुणे येथे थापत्य िव िव ालय काढण्यास परवानगी 

मािगतली. सदर फाईलवर सेकेर्टरीने शरेा मारला, परवानगी देता येईल पण सरकारचे कॉलज पुण्यात 
अस याने अनुदान देता येणार नाही. सरकारी धोरणात फरक करून अनुदानाची तजवीज खेर करू शकले 
असते आिण अशा कॉलेजची गरज अस याने ते योग्यही ठरले असते; पण ते घडले नाही आिण ध डूमामानंा 
जबाबही िमळाला नाही. ते हेलपाटे मारीत होते. असे एकदा आले असता मी पुढे झाले. माझा व ध डूमामा याचंा 
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पिरचय न हता. त्यासं मी द तरिदरंगाईचे कारण सािंगतले. हणून शवेटी कॉलेज साठे यानंी सांगलीला 
काढले. अनुदान िमळाले. 

 
गुजरातमध्ये वतंतर् िव ापीठ सरकारने थापन केले. दादासाहेब मावळंकर यानंा कुलगुरू होण्याची 

इच्छा होती. त्यानंी मेहनत करून िव ापीठाला चागंला िनधीही जमिवला होता, पण सरदाराचें नाव पुढे करून 
दोन िप ा अहमदाबादेत होऊनही मराठी माणूस हणून मावळंकराचंी नेमणूक न होता न्यायमूतीर् िदवेिटया 
याचंी नेमणूक काही जणानंी खेराकंडून करिवली. 

 
मी ॲकोमोडेशन कंटर्ोलचे काम करीत असता, एक िदवस डा ाभाई पटेल (सरदारपुतर्) मजकडे 

आले व हणाले, ‘माझा मुलागा आता परदेशातून परतणार आहे. त्याला आमच्या इमारतीत माझ्या लॅटजवळ 
वतंतर् लॅट दे. खेरानंी मान्य केले आहे.’ खेरानंा िवचारतो असे मी उ र देऊन िवषय खेराजंवळ काढला. 
त्यासं हकीकत सािंगतली. डा ाभाईंचा वतःचा दोन बेड रूम लॅट अस याचे िनवदेन केले ‘तरी लॅट ावा 
सागंत असाल तर देईन, नको हणाल तर देणार नाही, व तसे डा ाभाईला सागेंन. लॅट िदला तर तो माझ्या 
सहीने हणून त्याची जबाबदारी मी घेईन; परंतु तुमच्या माझ्यात तो तुमच्या सागंण्यावरून िदला हे राहील.’ 
अशी भाषा झाली. शवेटी डा ाभाईच्या मुलास लॅट िमळाला आिण तो सु ा आनंद नावाचे सरकारी 
इंिजिनअर यासं त्याच इमारतीत दुसऱ्या िरका या असले या लॅटमध्ये जावयास सागंनू.  
 

कूळकायदा 
मंितर्मंडळाने १९३९ साली राजीनामा देण्याआधी िविधमंडळाने कूळकायदा व शतेकरी कजर्िनवारण 

कायदा दोन्ही मंजूर केले होते; पण राज्यपालाची मंजुरी िमळून ते अंमलात आले न हते. यु काळात शतेकरी 
कजर्-िनवारण कायदा काही तालुक्यातं ९३ कलमी राजवटीने लागू केला होता. त्या वेळी सहकारी खाते 
शतेकरी कजर्दारानंी कजार्बाबत सरार्स अजर् करावे असा चार करीत होते. सावकाराच्या ता यात गेलेली 
जमीन गहाण आहे असे ठरिवणे असेल तरच अजर् करावा, इतर कजार्िवषयी सावकार पािहजे तर अजर् करील 
असा माझा स ा होता. कारण काय ाचे वरूप ते होते. १९४६ साली मंितर्मंडळ परत आ यावर दोन्ही कायदे 
राज्यभर लागू झाले. दोन्ही कायदे सो या श दात समजणाऱ्या दोन पुि तका मी िलिह या. आमच्या रा टर्तेजने 
त्या िस  के या. कूळकायदा पुि तकेच्या तर तीस हजारावर ती संप या व त्यामुळे आवृत्त्या काढा या 
लाग या. िंकमत त्येकी फक्त एक आणा ठेवली. पण या पुि तका िस  झा या याचे ेय माझे नेही ठाणे 
येथील समाजवादी कायर्कत द ा ता हणे यानंा आहे. मी वायदे करूनही पुि तका िलिहणार नाही हा त्याचंा 
अंदाज होता. हणून एका रिववारी सकाळी त्या स नान वतःला व मला क डून घेतले व िलहून झा यावर 
जेवण होईल असे सांिगतले व वतः माझा लेखक झाला. 

 
ऑग ट १९४६ मध्ये कूळकाय ात दुरु ती झाली. विहवाटीचे शा तीबरोबर एकूण उत्प ाच्या 

एकतृतीयाशं एवढाच खंड असेल ही महत्त्वाची दुरु ती. या दुरु त्याचें समथर्न करताना ‘या काय ाचा हेतू 
कसणाराला जिमनीचा मालक करावा असा आहे. खंड आ ते आ ते कमी होत जाऊन मालकाची मालकी 
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आपोआप िवरून जाईल.’ असे मी सािंगतले. इतके प  उद्गार काढावयास नको होते असा शरेा 
मोरारजीभाईंनी भाषणानंतर मारला. 
 

मालकानंा स ा 
सदरहू काय ाची अंमलबजावणी चालू िपकराडीला हणजे िडसबर १९४६ पासून होणार आहे, तरी 

आप या जिमनीतील उत्प ाचा ितसरा िह सा िकती आहे याची आभावणी शतेात पीक उभे असताना कुळाच्या 
मदतीने व संमतीने करावी असा स ा कुला यातील जमीनमालकानंा मी िदला. हेतू कायदा पर पराचें 
समजुतीने अंमलात यावा हा होता. परंतु जमीनमालकाचें िहतकत (!) िवधानपिरषद सभासद रामभाऊ 
मंडलीक यानंी सभातूंन व आप या वतर्मानपतर्ातून सदर कायदा यंदा िनि त अंमलात येणार नाही, 
जमीनमालकानंी िनधार् त असावे असा चार केला, तर राऊत गटातफ अध्यक्ष झाले या िज हा काँगेर्स 
अध्यक्षानंी वीस मण खंड पूवीर् असेल तर आता तेरा मण घाला असा चार केला. मालकानंी आभावणी केली 
नस याने हाच स ा अंमलात आला. 
 

बापूसाहेब गु ते 
१९३७ चे मंितर्मंडळात पुण्याचा कोणी न हता. बापूसाहेब गु ते फक्त पालर्मटरी सेकेर्टरी होते. १९४६ 

साली तर कोणासच घेतले न हते. साहिजकच पुण्याची मंडळी नाराज होती. १९३७ ते १९३९ चा अनुभव लक्षात 
घेता बापूसाहेब यासं खेरानंी वगळले यात काहीच चुकले न हते. कारण त्या काळात बापूसाहेब आप या 
कतर्बगारीने खेरावंर, पक्षावर अगर िवधानसभेवर काहीच छाप पाडू शकले नाहीत. ल.मा.पाटलाचं्या 
हाताखाली त्यानंा फारसे कागदपतर् पाहण्यास िमळाले नाहीत अगर अन्य तऱ्हेने काम करण्यास िमळाले नाही 
ही गो  खरी असली तरी ती त्या दोघामंध्येच रािहली. िहरे यानंी माझ्या स याने मोरारजीमाफर् त मुनशींकडून 
वतःची सुटका करून घेतली होती तसेही बापूसाहेबानंी केले नाही. पित ता मूकपणे सवर् सहन करते तसे ते 
झाले. बापूसाहेब अ यासी होते. त्यानंा गर्ामपचंायतीपासून िवधानसभेपयतचा अनुभव होता आिण १९३७ साली 
पुणे शहर िनवडणुकीत त्यानंी ल.ब.भोपटकरासंारख्या मातबराचा पराभव करण्याचा िवकर्म केला असला तरी 
ते फारच कमी बोलणारे, तसेच त्याचं्या बिहरेपणामुळे संभाषणात भाग घेणे त्यानंा जड जात असे. त्यामुळे त्यांचे 
गुण झाकलेलेच रािहले. 

 
शवेटी पुणेकराचं्या खास आगर्हामुळे बापूसाहेब गु ते यानंा भेटीस बोलवा असे खेरानंी सािंगत यावरून 

बोलािवले. गु ते याचंा सूर आपणास काही काम सागंणार नाहीत, उगाचच कशाला येऊ असा होता. खेर यानंा 
खरोखरच काही करावयाचे होते. १९३७ साली नंदा पालर्मटरी सेकेर्टरी असूनही सारे मजूरखाते साभंाळीत. 
त्या माणे िशक्षणखाते गु ते याचं्याकडे देऊन ते वतंतर्पणे हाताळू ाव ेअसा िवचार खेर करीत अस याचे मी 
गु ते यासं पटिवण्याचा यत्न केला. ते हा बापूसाहेब सेकेर्टरीयटमध्ये आले व मी त्यानंा खेराकंडे घेऊन गेलो. 
त्या वळेी थािनक वराज्यमंतर्ी अण्णासाहेब वतर्क तेथे बसलेले होते. खेरानंी ‘आपणासं मी मंतर्ी करू शकत 
नाही, परंतु पालर्मटरी सेकेर्टरी हणून माझ्या हाताखाली िशक्षणखाते देतो. ढवळाढवळ करणार नाही असे 
सािंगतले.’ तेव ात वतर्क हणाले, ‘बापूसाहेब, तु हाला थािनक वराज्याचा चागंला अनुभव आहे पािहजे 
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तर माझ्याकडे या.’ हे ऐकून गु त्यानंा १९३७ ची आठवण झाली असावी. थम ते मुनशींचे पालर्मटरी सेकेर्टरी 
हावयाचे होते, परंतु ल.मा.पाटील यानंा चागंली मदत हावी आिण गु ते याच्या थािनक वराज्य ानाचा 
योग्य उपयोग हावा या स ेतूने त्यानंा ल.मा.पाटील याचं्या बरोबर काम करण्यास सागंण्यात आले. 
आप यापेक्षा वयाने, ानाने, अनुभवाने व कतृर्त्वाने लहान असले या अननुभवी तरुणाच्या हाताखाली त्या 
वळेी त्यानंी पक्षिश त हणून काम केलेही. पण त्या काराची पुनरावृ ी हावी हे त्यासं मान्य न हते. वतर्काचं्या 
स ेतूने केले या अहेतुक आमंतर्णाने १९३७ ची पुनरावृ ी होणार अशी दहशत त्याचं्या मनात उत्प  झाली, 
आिण ते सवर् बोलणे िथजले. गु त्यानंी खेराचं्या आमंतर्णाचा वीकार केला नाही. थो ाच मिहन्याने त्याचंी 
मंुबई राज्याचे ितिनधी या नात्याने घटना सिमतीवर िनवड झाली. ते िद ीस गेले. िकत्येक वष ते तेथे 
राज्यसभेचे सभासदही होते. पण या नेमणुकीचे ेय खेराचें नाही. 

िज हा काँगेर्स 
िविधमंडळ काँगेर्स पक्षात बहुजनसमाजाच्या नाव ेभाऊसाहेब राऊत यानंी केलेली खटपट वर आली 

आहे. िज हा काँगेर्स किमटीतही त्यानंी गटाचे राजकारण करून िज हा किमटी ता यात घेतली. 
यु काळातील धान्यावरील िनयंतर्णे उठली नस याने एक िज हा धान्य स ागार सिमती होती. सिमतीच्या 
सभासदानंी आपाप या तालुक्याकिरता सभासदाचंी नावे सुचवावी असे धोरण िज हा किमटीने ठरिवले. 
अिलबाग तालुक्याचा िवचार करता काँगेर्सजनाचं्या काही नावांबरोबरच ा णेतर पक्षाचे पुढारी पोयनाड 
येथील नारायण नाग ूपाटील याचें नाव त्या किमटीत घालाव ेअसे अिलबाग तालुका किमटीचे अध्यक्ष हिरभाऊ 
महाजन यानंी माझ्या स याने ठरिवले आिण त्या नावाची सूचना महाजन व शभंशूठे यानंी आव यक िठकाणी 
केली आिण ना.ना.पाटीलाचंी नेमणूक झाली. सदर जागेकिरता राऊत भतृींनी िरटायडर् मामलेदार केशव 
जोमा पाटील याचें नाव सुचिवले होते. पण ते अ वीकृत झाले. असे करण्यात आ ही ितघानंी िश तभगं केला 
असा िनणर्य िज हा कायर्कािरणीने केला. सदर िनणर्याला वतर्मानपतर्ात िस ी िदली व आ हा ितघावंर 
िश तभगंाब ल शासन का करू नये याची कारणे दाखिवण्याची नोटीस काढली. ‘लोकमान्य’ दैिनकात सदर 
बातमी वाचताच फोन करून संपादक पा.ंवा.गाडगीळ यानंा ‘अशा बात या शक्यतो दुसऱ्या बाजूची मािहती 
घेऊन छापणे चागंले’ असे सुचिवले. त्यावर गाडगीळ उ  गारले, ‘सावर्जिनक यक्तींची व े उघ ावर धुणेच 
योग्य’. मी उ रलो, ‘तुमचा माझा पिरचय अस याने दुसरी बाज ू तु हास सहज जाणून घेता आली असती व 
यथातथ्य बातमी देता आली असती हणून फोन केला. आप या िनणर्या ामाणे माझी व े आझाद मैदानावर 
मॅिग्नफाईंग ग्लास लावनू धुवा.’  

 
िज हा कायर्कािरणीच्या नोिटशीला आ ही ितघानंी मी तयार केलेले एकाच मजकुराचे उ र िदले. 

त्यानंतर िज हा किमटीची बठैक पेण येथे सदर व इतर कामाचंा िवचार करण्याकिरता भरली. आ हा ितघातंफ 
मी एकटाच बोलेन असे त्या दोघानंी कळिवले. इतर िवषय चालू असता मी बाहेर पडवीत बसलो होतो. एका 
नावर माझा स ा घेणे आव यक वाटले हणून अध्यक्षानंी मला िवनंती केली. मी हणालो, ‘आज एक 

आरोपी या नात्याने मी तुमच्यापुढे उभा अस याने बाहेर बसलो आहे. परंतु एक स ा काँगेर्सजन अस याने 
आपण स ा मागता तो अव य देईन.’ त्या माणे मी स ा िदला आिण सभेपुढील नाची समाधानकारक 
उकल झाली. आणखी एकदोन वेळ असेच करावे लागले. पिरणाम असा झाला की, महत्त्वाच्या नावंर 
नानाच्या स यािशवाय िज हा किमटीचे काम पुढे सरू शकत नाही असा सभेचा गर्ह झाला.या अनुकूल 



अनुकर्मिणका 

वातावरणात आमच्या िश तभगंाचा न पुढे आला. सभेपुढे आमच्यावरील आरोप माडंण्यात आले. ितघावंर 
एकच आके्षप अस याने ितघातंफ मी एकटाच जबाब देईन असे सािंगतले. कायर्कािरणीने आ हास पाठिवलेली 
लाबंलचक नोटीस मी वाचून दाखिवली व त्यात केलेली िवधाने खरी नस याने कायर्कािरणीने केलेला 
िश तभगंाचा ठराव र  करावा अशी मागणी केली. ‘तालुकािनहाय कोण ितिनधी ावे याचे अिधकार िज हा 
किमटीने तालुक्यानंा िदला अस याने महाजन यानंी ना.ना.पाटील याचें नाव सुचिवले हे योग्यच झाले. 
मामलेदार पाटील याचें नाव तालुक्याबाहेरील सभासदानंी सुचिवणे हे िज हा किमटीच्या सूचने माणे 
नस याने ते अयोग्य होते. या तव काँगर्सजनानंी ती सूचना उचलून धरावी हा आगर्ह रा त न हता. इतर 
तालुक्यातं त्या त्या तालुक्यातील काँगेर्स सभासदानंी सुचिवलेले काँगेर्सबाहेरील सभासद घेण्यात आलेले 
आहेत, ते हा अिलबाग तालुक्याचा िवचार करता ना.ना.पाटील यानंा घेण्यात िज हा किमटीची सूचना 
िझडकारली व काँगेर्समन मामलेदार पाटील याचंा पराभव केला हे खरे न हे. सत्यि थतीकडे दुलर्क्ष करून 
नोटीस काढण्यात कायर्कािरणीने आ हबारं अन्याय केला आहे.’ इत्यादी अशी समपर्क भिूमका मु ेसूदपणे 
माडं याने सभेतील बहुसंख्य सभासद आ हासं अनुकूल झाले. ज्याचं्या नावाचा ठराव होता त्या भाकर 
देशमुखानंी माझे हणणे वीकारले, मान्य केले. शवेटी काय करावे असा न उभा रािहला. कायर्कािरणीचा 
ठराव र  करावा व तसे करताना त्याची कारणे ावी तर कायर्कािरणीवर अिव ासाचा ठराव के यासारखे 
होणार होते. काय वाट काढावी हे अध्यक्ष ठोसर, नानासाहेब बेडेकर, भाऊसाहेब राऊत, ब.ॅ धािरया इत्यादींना 
सुचेना, समजेना. ते हा मी असे सुचिवले की, ‘कायर्कािरणीचा सदर ठराव िज हा किमटीच्या द तरातून काढून 
टाकावा. हणजे ठरावच द तरी नस याने कायर्कािरणीवर आके्षप घेतला असे होणार नाही.’ िश तभगंाचे 
शासन ज्याला करण्याकिरता िज हा कायर्कािरणी तयार झाली, त्याचा जाहीर व खाजगी चार केला ितची 
ित ा त्याच सभासदाने रिक्षण्याचा भलेपणा केला असा सूर सवर्तर् िनघाला. 

 
मातर् िज हा कायर्कािरणीचा ठराव पुसून टाकला असा अगर्लेख ‘रा टर्तेज’ मध्ये महाजनानंी 

िलिह याने िकत्येकाचं्या नाकास िमरच्या झ ब या. महाजनानंी उ र िदले. ‘िज हा किमटीत सदर ठराव 
द तरातून ‘इरेज’ करावा अशी नानाची सूचना तु ही वीकारलीत इरेज या इंगर्जी श दाला ‘पुसणे’ यािशवाय 
दुसरा समपर्क मराठी श द आहे का सागंा.’ या उ राने ते िनरु र झाले.  

 

यु ो र पुनघटना व िज हािवकास 
सदरच्या िनिम ाने त्या खात्याचे मंतर्ी िज हािनहाय कायर्कत्यार्ंच्या बठैका घेत होते. त्या माणे 

कुला याची बैठक पेण येथे भरली. सदर बठैकीस िनरिनरा या पक्षाचें कायर्कत उपि थत होते. रामभाऊ 
मंडलीक हे सवार्ंत जुने कायर्कत. पण १९०५ पासून काम करीत अस याने त्याचं्या धोरणाचा सूर नेहमी फक्त 
सरकार-िवरोधाचा रािहला. सरकारने िंकवा थािनक वराज्य सं थानंी काय कराव ेिंकवा त्याचं्याकडून काय 
करवनू घ्यावे याचा िवचार त्यानंी कधीच केला न हता. दुसरे िवरोधी पुढारी ना.ना.पाटील. याचंा खाक्या 
पाढंरपेश,े ा ण, जमीनदार, सावकार आिण त्याचंी पाठीराखी हणून काँगेर्स या सवार्ंवर वळेीअवळेी सुचेल 
त्या श दात टीका करावी एवढाच. कूल बोडर् चेअरमन, कायदे कौिन्सलचा सभासद, िज हा बोडर् अध्यक्ष 
हणून सुमारे पधंरा वष अिधकार भोगला परंतु या काळात लोकिहताच्या दृ ीने ते खास काही करू शकले 
नाहीत. फार काय आप या जन्मगावाला जोडू शकेल असा साकंवाही बाधंण्याचे त्यानंा सुचले नाही. याउलट 



अनुकर्मिणका 

आमच्या काँगेर्स गटात सीतारामपतं िटळक, वामनराव िलमये असे जुन्या िपढीतील व माझ्यासारखे न या 
िपढीतील रचनात्मक िवचार करणारे कायर्कत अस याने आ ही पु कळ उपयुक्त सूचना करू शकलो. या 
सूचना करताना १९३० च्या सत्यागर्हात अिलबाग तालुक्यातील खारेपाट भागात िंहडत असताना िकत्येक 
अडचणी पािह या होत्या, िपण्यास िनमर्ळ पाणी िमळत नस याने होणाऱ्या अनुभवाचंा त्यक्ष अनुभव घेतला 
होता, तसेच आमच्या गर्ामीण पाहणीत जी मािहती िमळिवली होती, या सवार्ंचा मला फार उपयोग झाला. 

 
मुख सूचना होत्या, िपण्याचे पाणी व खेडेगावचे र ते. कुलाबा िज ात शभंर ते दीडश ेइंच पाऊस 

पडतो; परंतु त्यातील बहुतेक पाणी समुदर्ात वाहून जाते. िज हातील सुमारे एकतृतीयाशं भाग समुदर् मागे हटून 
िंकवा हटवनू िनमार्ण झालेला आहे, त्याला साधारणपणे खारेपाट हणतात. येथील मातीत क्षाराचे माण जा त 
अस याने िविश  जातीचेच भात लावावे लागते. अशा खारेपाट िवभागात िविहरी नाहीत. कारण जिमनीत 
असणारे पाणी गोडे असू शकत नाही. गावात एक तळे असे. त्या त यात पावसा यातील पाणी साठे व ते पाणी 
माणसे व जनावरे यानंी वषर्भर वापरावयाचे. आिण ते सवर् िवधींकिरता- िपण्याला, आंघोळीला, कपडे धुण्याला, 
जनावरे धुण्याला. अशा गावाने बाहेर जलाशय करून नळाने पाणीपुरवठा करणे हा एकच उपाय होता. तशी 
सूचना केली. इतर भागात िविहरी होत्या, तलाव होते. पण होळीनंतर फारच थो ा िविहरींना पाणी राहात 
असे. मग लाबं अंतरावर, जेथे िवहीर िंकवा जलाशय असेल तेथून पाणी आणावयाचे. ते हा तळी बाधंणे, 
असतील त्यामंधील गाळ काढणे, नवीन िविहरी बाधंणे, जुन्या खोल करणे इत्यादी सूचना के या. पण 
िज ातील जमीन ज्वालामुखीच्या ला हारसातून िनमार्ण झालेली, त्यामुळे तो जवळजवळ कातळ झाला 
आहे. त्याला डे नटॅर्प हणतात. यात पाणीसंचय होऊ शकेल अशा फटी थो ा. 

 
दुसऱ्या सूचना हणजे गर्ामीण र ते, नाले, ओहोळ यावंर साकंव. मो ा न ावंर पूल. खा ाचें 

िठकाणी उताराकिरता पक ा. खारेपाटात र ते बाधंणे किठण. कारण दगड नसलेली सवर् माती. 
पावसा यात तर ती माती इतकी ओली होते की पाय टेकला तर तो आतच जावयाचा. 

 
खारेपाट िवभागात वतंतर् इंिजिनअर नेमून नळाच्या योजना करा या असे ठरले. पण त्या वळेी गर्ामीण 

पाणीपुरवठा हा लोकल बोडार्च्या कके्षतील िवषय होता. ते हा लोकल बोडार्ने अशा योजना करण्यािवषयी ठराव 
करणे ा त होते. उरण येथे िमठागरामाफर् त एक नळयोजना काही खे ाकंिरता झाली होती व ितची देखभाल 
िज हा बोडार्कडे होती. ितची पाणीप ी वसूल होत नस याने िज हा बोडर् हवालिदल झाले होते. हणून मो ा 
माणावर योजना करा या असा ठराव करण्यास बोडर् नाखूष होते. त्यामुळे िज हा बोडार्त काँगेर्सचे बहुमत 
असूनही आ हास हवा तसा ठराव होईलच याची खातर्ी न हती. ते हा खारापाट िवभागातील सभासदानंा एक 
कारे धमकावनू तर इतर सभासदानंा आता ठराव करा, योजना होईल तोपयत नवीन बोडर् येईल, त्या वेळी 
योजनेचा ठराव होईल, असे चुचकारून ठराव करावा लागला. खु  नानासाहेब बेडेकर या ठरावाला फारसे 
अनुकूल न हते. पण शवेटी ठराव झाला. सरकारने आराखडे व अंदाजपतर्क तयार करण्याकिरता इंिजिनयर 
नेमले व पाच योजना तयार झा या. अिलबाग तालुक्याकिरता दोन, एक काल िंखडीपलीकडील गावाकंिरता 
तीनिवरा नावाची. दुसरी उमटे नावाची, अिलबाग शहर व त्याच्या दिक्षणेकडील जवळ जवळ सवर् गावाकंिरता. 
त्यात अ ागरातील आसी, नागाव, चौळ, रेवदंडा हेही मोठे व बागायती गाव आले. पेण तालुक्याच्या पि म 
भागाकिरता ‘शहापाडा’ नावाची एक व त्याच्या दिक्षणेकडील भागाकिरता दुसरी; तर पनवेल-उरणमधील 
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गावाकंिरता चावणे येथील. योजना तयार करताना वािडया नावाचे या खात्याचे मुख पाहणीकिरता अिलबाग 
तालुक्यात आले असता चरी येथील नारायण मा तर या ा णेतर पुढाऱ्याने आमचा टागंा थाबंवनू वािडया 
यानंा हार घातला. उत्सुकता व कृत ताच त्यातून यक्त झाली.  

 
योजना तयार झा या. पण खचार्चे काय? राज्य सरकार खचार्च्या प ास ट े  देणार अशी भाषा होती. 

उरले या प ास टक्क्याचें काय कराव ेअशा िंचतेत होतो. अशा वेळी भारताचे अथर्मंतर्ी भेटले असता सागूं 
लागले, ‘बघा, मुंबई शहराच्या पाणी योजनेकिरता कदर्ाकडून मी तीन कोटी रुपये देविवणार आहे.’ त्यावर 
कौतुक करण्याऐवजी मी हणालो, ‘मंुबई शहराला ाल. पण तुमच्या मतदारसंघात हजार च्या संख्येनी जनता 
पाण्यािशवाय तडफडत आहे त्याचे काय ?’ मग त्यानंा न समजावनू िदला व आराखडे तयार होत अस याचे 
सािंगतले. ते हा त्यानंी ‘मंुबई सरकारने या बाबतीत योग्य कागदपतर्ासंह मागणी करावी’ असे सुचिवले. 
त्या माणे कागद गेले आिण योजना आयोगाने त्यावर िवचार केला व कदर् सरकार अशा खारापाट पाणी 
योजनाचं्या खचार्च्या प ास ट े  िह सा अनुदान हणून देईल असा सरकारी हुकूम िनघाला. एकेक योजना 
त्यक्षात येऊ लागली. थम तीनिवरा, नंतर शहापाडा, नंतर इतर. यापैंकी अिलबाग शहर व दिक्षणेकडील 
तालुक्याकिरताची उमटे योजना सवार्ंत शवेटी झाली. ही योजना हाती घेईपयत राज्य सरकारने कदर्ाचे िनयम 
बदलून घेतले होते. िविश  योजनेकिरता िद ीहून अनुदान येई, त्याऐवजी अनुदानाची सवर् र म राज्य 
सरकार घेई व राज्य सरकारने खारापाट असो की गोडा भाग असो, नळाच्या योजनेकिरता सरसकट एकूण 
खचार्च्या दहा ट े  वगर्णी गावकऱ्याकंडून वसूल करावी असा नवीन िनयम केला. त्याचा अडसर उमटे 
योजनेच्या आड आला आिण लोक वगर्णी भरून तो दूर करावा लागला. या कदर्ाच्या खारापाट नळ योजनेचा 
फायदा फक्त कुला यालाच िमळाला असे नाही; तर डॉ. जीवराज यानंी अहमदाबाद िज ातील भाल 
िवभागाची कोटीपेक्षा जा त खचार्ची योजना त्यक्षात आणली. इतकेच नाही तर िवदभार्तही या योजनेखाली 
कदर् व राज्य िमळून शभंर ट े  खचर् होऊन योजना झा या. िज ातील पाण्याचा न सवर् वी सुटला आहे 
असे नाही; पण ती ता पु कळच कमी झाली आहे. 
 

गोरेगाव योजना 
गोरेगाव हे माणगाव तालुक्यात महत्त्वाचे गाव. व ती ४/५ हजार. एकेकाळचे बंदर. गावात मोठी 

यापारी उलाढाल पण गावात पाण्याचे दुिर्भक्ष. दूरवरून पाणी गाडीने आणून यवहार चाले. या गावच्या 
मंडळींनी िंहमत धरली. गावची पाण्याची अडचण नळयोजना करून दूर करण्याची. गावकऱ्यानंी अजर् केला. 
योजना तयार झाली, सुमारे दोन लाख रुपये खचार्ची. सरकार िकती देईल अशी पचृ्छा केली तर 
गर्ामपचंायतीच्या नळयोजनानंा िकती अनुदान ाव े याचे िनयमच न हते. कारण याआधी साऱ्या राज्यात 
कोणत्याही गर्ामपचंायतीने नळाची योजना हाती घेतलेली न हती. मंुबईसारख्या गत समजले या राज्याची ही 
गर्ामीण ि थती होती. छो ा नगरपािलकानंा प ास ट े  देतो, गर्ामपचंायतीला साठ ट े  देऊ असा िनणर्य 
खात्याचे मंतर्ी डॉ. िग डर यानंी िदला. तरी पण स र ते ऐशी हजार रुपये भरणे गोरेगावकरानंा जड वाटत 
होते. परंतु गावचे रिहवाशी, पण आि केत यापार करणारे कूर नावाचे एक मुसलमान गृह थ होते. त्यानंी 
एकरकमी चाळीस हजार रुपये िदले. योजना हाती घेण्यात आली तोपयत योजनेचा खचर् दुपटीवर गेला. पण 
गावकऱ्यानंी िंहमत सोडली नाही. गावाची जूट होती. त्याचें नेते व माझे नेही नानासाहेब अिधकारी हे संयमी 
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पण खंबीर गहृ थ होते. गोरेगावकरानंी त्येक वळेी संबंिधत अिधकाऱ्यानंा भेटून, मग तो क याणला असो, 
नािशकला की मुंबईत, योजनेचे कागद हलिवले. त्यामुळे पिहला अजर् के यापासून पाच वषार्ंत मुंबई राज्यातील 
ही पिहली गर्ामपंचायत नळाने पाणी देणारी योजना त्यक्षात आली. ितचे उ  घाटन करण्याचा मान 
गावकऱ्यानंी मला िदला. तसेच या योजनेच्या कामी मी केलेले काम लक्षात ठेवनू तीन वषार्ंपूवीर् योजनेच्या 
रौ यमहोत्सव झाला, ते हा मला खास पाहुणा हणून आमंितर्ले. मी आनंदाने गेलो. पण काही गो ी पाहून मन 
िख  झाले. पाणी येऊन पंचवीस वष झाली. अ प मोलात मुबलक पाणी िमळते. पण ि याचं्या केसातं फुले 
घातलेली आढळली नाहीत की कोणाच्या अंगणात मोगरा, गुलाब, जाईजुई लावलेली आढळली नाही. जेथून 
गावाकिरता पाणी सोडले जाते त्या िठकाणी गेलो असता आढळून आले की, पाणी सुरू झाले की दोन इंची नळ 
धो धो वाहात असतो, पण त्या पाण्याचा वापर करून बाग केला नाही की आंबा वगैरेची झाडे लावली नाहीत. 
पाणी हणजे सं कृती हणतात ती अजून यावयाची आहे असे वाटले. 
 

शेतीकिरता पाणी 
टाटाची तीनही वीजिनिर्मती कदेर् कुलाबा िज ात आहेत. कजर्त तालुक्यात िभवपुरी. याच्यावरूनच 

िभवपुरीरोड हे नेरळनंतरचे टेशन झाले आहे. दुसरी खोपोली व ितसरी मुळशी पेटा बुडवनू तलाव बाधूंन 
केलेली िभरा ही रोहे तालुक्यात आहे. मुळशीचा सत्यागर्ह व त्याचे सेनापती हणून पा.ं म. बापट या नेत्याला 
सेनापती ही उपाधी िचकटली तर महारा टर्ातील हजार नी त्या सत्यागर्हात भाग घेतला, कारावास भोगला. 
शकंरराव देवासंारख्यानंा वेताचे फटके खाव ेलागले. या तीन योजनाचें पाणी खालील न ातं सुटून समुदर्ास 
जात असे. सवार्ंत शवेटी तयार झालेली िभरा योजना १९२९ साली कायार्िन्वत झाली. खोपोलीचा तलाव 
पिह या महायु ात बाधंला; पण हे पाणी समुदर्ात वाहात जातच रािहले. या न ातं रोज मंुबई शहराच्या 
पाणीपुरव ापेक्षा जा त पाणी या िव ु कदर्ातून सुटत असते. त्यामुळे त्या न ा बारमाही झा या. त्या न ावंर 
धरणे झाली ते हा टाटाने लहानमोठे पूल बाधंले; पण त्याचंी दुरु ती न हते सरकार करीत की टाटा कंपनी. हा 
न १९३७ ते १९३९ च्या काळात माझे नेही गजाननराव हसकर यानंी पुढे आणला. सरकारकडे खटपट 

करून टाटा कंपनीशी बोलणे होऊन हे पूल बाधंले गेले व या पाण्यावर राज्य सरकारचा ह  आहे असे ठरले. 
 
१९३७ साली छोटी धरणे बाधंण्याची क पना आमदार बैठकीत कलेक्टरपुढे मी माडंली व त्यातून 

कजर्त तालुक्यात नेरळच्या पूवस एक धरण बाधंले. पण धरणे कशी असावीत याची क पना नस याने, मलाच 
न हे तर खात्यालाही नस याने एकाच पावसा यात सारे धरण वरून मोठेमोठे दगड तसेच रेती येऊन पूणर्पणे 
भरून गेले व पाणी संचयास िनरुपयोगी ठरले. पनवेलचे नानासाहेब बेडेकर यानंी खोपोली येथे ज्या नदीत 
पाणी सुटते ितच्या नावावरून पाताळगंगा कंपनी नावाची छोटी कंपनी काढली व ितथे पु े तयार करण्यास 
सुरुवात केली. एवढाच या पाण्याचा उपयोग थम झाला, पण त्या यवसायाकडे नीट लक्ष न िद याने ती 
संपु ात आली. नाहीपेक्षा आज पारखे याचंी िगरणी आहे तेवढी बेडेकराचंी झाली असती.  

 
१९४६ साली आ ही सरकारकडे पाण्याचा वापर कसा करावा याची योजना तयार करिवण्याची मागणी 

केली व त्यावरून िज ातील सीतारामपतं िटळक, मी, मेहदळे असे कायर्कत व दोन िरटायडर् एंिजिनअर 
याचंी िमळून टेलवाटर किमटी नेमली. या किमटीने पु कळ पायिपटी केली. एक सिव तर योजना तयार केली. 
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त्यापैकी राजानाला व वासरंग या योजना त्यक्षात लगेच आ या. या किमटीने शतेीकिरता िकती पाणी ावे, 
उ ोगाला िकती ाव,े यासंबंधीही सूचना के या. त्यातूनच क याणजवळच्या रेयान िगरण्या उ या रािह या 
आहेत. शतेकऱ्याचं्या मनात पाण्यातून वीज काढून घेतली आहे हणून ते िनःसत्त्व आहे असा संशय होता; तर 
दुसरे पीक येणार हट यावर आपला खंड वाढवनू िमळाला पािहजे अशी जमीनमालकाची दृ ी झाली. पण 
आता ते सवर् पालटले आहे. खोपोली येथील चडं औ ोिगक क प पाताळगंगेच्या पाण्यामुळेच शक्य झाले 
आहेत. याच नदीवर भारत सरकारचा िंहदु थान ऑरगिॅनक हा कारखाना आहे आिण त्या पाण्यावर नवनवीन 
उ ोग चालू आहेत, तर रो ाजवळ कंुडिलका नदीतील िभऱ्याच्या पाण्यामुळे रोहा इंडि टर्यल इ टेट उभी 
रािहली आहे.  

 

उन्हाळी पीक 
रत्नािगरी िज ात उन्हाळी भाताचे पीक पाटाच्या पाण्यावर काढण्याची परंपरा जुनी आहे. ितला 

वायंगण हणतात. पण कुला यात ती थम आणली रामजी हिर सानप या शतेकऱ्याने. हा रोहे येथील एका 
जमीनदाराचा साधा कूळ होता. १९३७ च्या िनवडणूक चाराच्या काळात तो गजाननराव हसकर याचं्या 
संबधंात आला. थम तो कडधान्य शतेकऱ्याकडून िवकत घेऊन धंदा करीत असे. पण ते करताना शतेकऱ्यानंा 
दारू पाजणे व आपण िपतो असे भासवणे, असे कार करावे लागत. आमच्या संगतीने त्याने दारू सोडली. ते 
मागर् सोडले. तो न याने शोधाला लागला. हसकर याचं्या उ ेजनाने व सहा याने तो रत्नािगरी िज ात 
जाऊन ‘वायंगण’ शतेी पाहून आला व १९३८ साली त्याने ती कुला यात सुरू केली.  

 
आज िज ात पु कळ िठकाणी या पाण्यावर तसेच डोणवतसारखे तलाव बाधूंन त्या पाण्यावर उन्हाळी 

भातशतेी केली जाते. पण भातशतेीपलीकडे दृ ी जात नाही. फळबागा उभारणे, भाजीपाला करणे इत्यादी 
जा त लाभदायक उ ोग आहेत. मंुबईचे चडं माकट आहे. न हे आता अरब देशातही फळे व भाजी िनयार्त 
करणे शक्य आहे. या पाण्याचा उपयोग करून शतेाच्या बाधंावर नारळीची झाडे लावणे शक्य आहे, िबनक ाचे 
आहे. पण ते सु ा होत नाही. पनवले तालुक्यात खूप भाजीपाला होतो, तर अिलबाग तालुक्यात त ड याची 
पैदास होते. हे धंदे आज पाचप ास वष शतेात तात्पुरत्या िविहरी करून केले जातात; पण िवकर्ीची यव था 
नस याने दलालाचंी भर होते. १९३१ च्या पाहणीत अिलबाग तालुक्यातील त डलीच्या वलेाचंी लागवड 
दलालाकडून घेतले या कजार्तून होत असे आिण त्यामुळे दलालाने ठरिवले या भावात कजर् देणाऱ्यानंा आपले 
उत्प  िनकावे लागे. त्या वेळी असे कजर् एक लाख रुपयाचें होते. पण १९३०-३१ मध्ये लाख रुपये ही फार 
मोठी र म होती. कारण शतेीमालाचे भाव एकदम खालच्या पातळीवर होते. शतेीमाल कवडीिंकमतीला 
िवकला जात असे. त्याच माणे अजूनही वीज- क पाचे पु कळ पाणी उपयोगात आणणे शक्य आहे. आिण 
इतरही डोणवत तलाव होऊ शकतील. यािशवाय आणखी एक योग करून बघण्यासारखा आहे. तो हणजे 
पावसा याअखेर नदी-ना यामंधील पाणी थोडथो ा अंतरावर काढा घालावयाचे. बंधारे उभारून 
साठिवण्याचा. मातर् हे बधंारे पावसाच्या सुरुवातीला उघडण्यािवषयी जपले पािहजेत; नाहीतर पातर्ात जमा 
झालेला गाळ वाहून जाणार नाही. तसेच पावसाची जोरदार वृ ी झा याने नुकसान होईल. इ ायल माणे 
काटकसरीने पाणी वापरणे हा िन वळ कोकणचा न नसून साऱ्या देशाचा आहे. 

 



अनुकर्मिणका 

खार लॅण्ड बोडर् 
१९३० मधील मे-जूनमधील िदवसातं ामुख्याने खारेपाटात राहात अस याने तेथील शतेीचे वरूप 

पाहावयास िमळाले. या शतेी काराला खार हणतात. समुदर् मागे हटवनू तेथे बाधं घालून दयागकर्  जमीन 
उपल ध करणे. त्यामधील क्षार पावसाच्या गो ा पाण्याने धुऊन टाकणे व ते क्षारमय पाणी उघ ामाफर् त 
समुदर्ात सोडणे. तसेच उघ ा अशा बाधंणे की बाहेरील खारे पाणी आत येणार नाही. आिण मग बाहेरच्या 
बाधंाच्या आतील जमीन आ ते आ ते लागवडीस आणणे. त्या बाधंाला बाहेरकाठंा हणतात. तो बाधं सुरिक्षत 
ठेवणे हे अत्यंत महत्त्वाचे असते. ते काम आतील जिमनीच्या िनरिनरा या मालकानंी एको याने करावयाचे 
असते. अशा नवीन जिमनी पैदा करणे चालू असते. 

 
ऐितहािसक काळात िनजामशाहीतील मुत्स ी मिलकंबर याने अशी कामे के याचे सागंण्यात येते, तर 

अठरा या शतकात अिलबाग तालुक्यातील नागाव गावचा साबाजी िचटणीस या आंगेर् याचं्या दरबारातील 
मुत्सद्द्याने व त्याच्या भावाने िनरिनरा या खारी शतेीस उपल ध करून िद याचा दाखला आढळतो. हा 
बाहेरकाठंा सुि थतीत राखण्याची जबाबदारी सवार्ंतफ, त्या काळात खारपाटील या नावाच्या अिधकाऱ्याकडे 
असे. िदवसातून दोन वेळा भरती-ओहोटी येत अस याने तसेच या भरतीची उंची सामान्यपणे चवदा फूट आिण 
काही िविश  वळेा ती अठरा फुटापंयत वाढत अस याने बाहेरकाठंा साभंाळणे हे काम िजिकरीचेही असते. या 
कामाकिरता खारपाटील हाक मारील त्या वळेी दर घरातील एक माणूस कामावर पाठवावा लागतो. त्याला 
जोळ हणतात. समुदर् दयामाया करणारा नस याने हे कामही कठोरपणे करून घ्यावे लागते. ही परंपरा खंिडत 
होत होती. खारपाटलाचा अिधकार न मानण्याकडे वृ ी होत होती.  

 
यावर काही उपाय करण्याची जरुरी मला जाणव ूलागली आिण मी अशा खार जिमनीची पाहणी करून 

एक कायदा करावा असा िवचार खेर-मोरारजी यापुंढे माडंला. त्याची उपयुक्तता पटून मी भडोचपासून 
कारवार िज ातील होनावरपयतच्या समुदर्काठच्या गावी जाऊन दयार्िकनारी अशा खारीत शतेी करीत 
असले या शतेकऱ्याचंी भेट घेतली. सवार्ंनी मान्य केले की, समुदर्ापासून आत असलेले शतेकरी 
बाहेरकां ाच्या रक्षणाबाबत उदासीन असतात आिण त्यामुळे बाहेरकां ाजवळील शतेकऱ्यानंा जा त मेहनत 
करावी लागते. एखा ा देशाच्या सरह ीवर रक्षणाकिरता फौज असते, ती फौज िन वळ आप या गावाचे रक्षण 
करीत नसून साऱ्या देशाचे करीत असते. पण अंतगर्त राहणाराला त्याचे भान नसते. तसाच हा कार असतो. 

 
बाहेरकाठंा सवर् वी मातीचा अस याने व समुदर्ाचा मारा अ ौ हर चालत अस याने जागरूकतेची 

गरज िनतातं भासते. उघ ा हणजे काढले या गटारातून आतील पाणी बाहेर टाकणारे बंिद त मागर्. या 
उघडीचे दरवाजे फक्त बाहेरच्या बाजूस उघडतील असे बाधंाव ेलागतात. दरवाजा बंद केला हणजे भरती 
येण्याने बाहेरील पाण्याचा त्यावर दाब पडून दरवाजा आपोआप बंदही राहतो. अशा एका बाहेरकां ाच्या आत 
चारपाचश ेएकर जमीन असू शकते. पण त्येक खार हे वतंतर् के्षतर् असते. अशा जिमनी नवसाध्य करण्याचे 
काम सरकार िंकवा खाजगी यक्ती वतःचे भाडवल घालून करीत. हे काम करणाराला पूवर्कालात ‘िशलोतर्ी’ 
हणत असत. या िशलोत्र्याला आिण तो नसेल तर तेथे खार पाटलाला दर एकरी एक मण भात िमळत असे. मी 
जो काय ाचा मसुदा केला त्यात बाहेरकाठंा दुरु ती काम आता खाजगीत न ठेवता सरकारने िनमार्ण केले या 
संघटनेमाफर् त हावे अशी रचना केली. हीच संघटना नादुरु त झाले या जुन्या खारी पुन्हा लागवडीखाली 
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आणील अशी योजना केली. याकिरता लागणारा खचर् एका यक्तीस परवडणारा नसतो. ते हा माझ्या 
योजने माणे एकूण खचार्पैकी चाळीस ट े  सरकार देईल, चाळीस ट े  जमीनमालक देईल व वीस ट े  
कसणारा कूळ अंग- मेहनतीच्या रूपाने देऊ शकेल. असा काय ाचा मसुदा माझ्या सुचनां माणे 
कायदेखात्यातील अिधकारी धुरंधर यानंी तयार केला व अण्णासाहेब वतर्क यानंी सभागहृापुढे माडंला. वतर्क हे 
थािनक वराज्यमंतर्ी खरे. पण एका खारीचे मालक अस याने त्यानंा त्याबाबतची यिक्तगत मािहती होती.  

 
या काय ाखाली एक वतंतर् मंडळ िनमार्ण करून त्याकडे हे काम सोपिवण्याची तजवीज आहे. हे सवर् 

काम करीत असताना शतेी खात्याला यात काही अगत्य वाटले नाही. कारण शतेीमंत्र्यानंी अगत्य दाखिवले 
नाही; तर बाधंकाम खाते हे काम कसे होणार यािवषयी साशकं होते. त्यास मी सािंगतले की, बाहेरकाठंा व 
उघ ा याचें िडझाइन त्याचं्या खात्यामाफर् तच होईल. तसेच काम योग्य कारे झाले आहे की नाही याचा 
िनवार्ळा त्यानंीच तज्  या नात्याने ावयाचा आहे. ते हा त्याचंा िवरोध मावळला. बाहेरका ाचें काम हे 
मातीकाम अस याने, खारीतील शतेकऱ्यामंाफर् त करवनू घेण्यावर माझा कटाक्ष होता. यािवषयी सदर खात्याचे 
समाधान अनुभवानेच झाले. आतील शतेकऱ्यानंी हे काम करावे हणण्यात या कामाला मजूर कोठून आणाव ेही 
िववचंना राहणार न हती. परंपरागत हे काम करण्याचा त्या शतेकऱ्यानंा अनुभव होता आिण त्यातून त्या 
शतेकऱ्याला मजुरीही िमळणार होती.  

 
नवीन धरण बाधंताना त्याची संरक्षक िंभत दगड-िसमट एकजीव करून बाधंली जाते, तशीच मातीत 

बाधंले या संरक्षक िंभतीही असतात. आिण अशा धरणाला मातीचे धरण हणतात. अिलबाग तालुक्यातील 
शतेकऱ्याजंवळ चौकशी करता पावसाने झाले या नुकसानीची डागडुजी गौरीच्या सणाच्या वेळी करतात. असे 
का करतात याचे कारण िवचारले पण कोणीच सागं ू शकले नाही. मग मी ते शोधून काढले. पावसाने 
बाधंाजवळील जिमनीतील क्षार वर येऊन वाहून गेलेले असतात. त्यामुळे त्या वळेी ती माती बाधंकामास 
उपयोगी ठरते. त्याचबरोबर मातीतील पाणी पूणर्पणे सुकले नस याने माती चटकन एकजीव होते आिण 
त्यामुळे मूळ बाधं आिण डागडुजीच्या वेळी टाकलेली माती ही एकमेकात िमसळून जातात आिण त्यानंतर 
पाऊस बंद होऊन बाधं सुकत अस याने मजबूत एकजीव िंभत तयार होते. असे काम करीत असताना त्यात 
मधूनमधून गवतपाला टाकण्याचा िरवाज आहे. िसमटमध्ये लोखंडी स या घात याने जसे िसमट-काँकर्ीट 
होते, तसेच येथे घडते. आिण काही िठकाणी घराच्या िंभती बाधंताना त्यात लोखंडी स या ऐवजी बाबं ूघालून 
मजबूत िंभत तयार होते असा अनुभव आहे. गौरीच्या सुमारास काम का कराव ेयाचा मी लावलेला खुलासा 
नािशकजवळ बाधंण्यात येत असले या मातीच्या धरणाच्या एंिजिनअरची भेट घेऊन केला व त्याने माझा तकर्  
बरोबर अस याचे सागंनू त्याची शा ीय उपप ीही सािंगतली. 

 
कायदा झाला पण तो अंमलात कोण आणणार ? या काय ाखाली अि तत्वात येणाऱ्या पिह या 

मंडळाचा चेअरमन मीच हाव ेअसा िनणर्य मोरारजीभाईंनी केला व मी माझे सहकारी पण िनवडले व त्याचंी 
सरकारने मंडळावर सभासद हणून नेमणूक केली. वषार्च्या मध्याला कायदा झाला. त्या मंडळाला लागणाऱ्या 
खचार्ची अंदाजपतर्कात तरतूद न हती. नवीनच काम अस याने िकती पैसा लागेल, त्यक्षात िकती वापरता 
येईल याची मला क पना पण न हती. पण या कामी अथर्मंतर्ी वैकंुठभाई मेहता यानंी बहुमोल मदत केली. 
अंदाजपतर्कात तरतूद नाही या अथर्खात्याच्या आके्षपास त्यानंी िनराळेच उ र िदले. त्याचं्या योजने माणे 
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थम फक्त एक लाख रुपये खार लँड डे हलपमट बोडार्च्या खात्यात वगर् करण्यात आले आिण ही र म 
जसजशी खचर् होईल त्या माणे नवीन पैसा देऊन त्या खात्यात नेहमी एक लाख रुपये राहतील अशी ती 
तजवीज होती. मंडळ अि तत्वात आले. बाधंकाम खात्याकडून दोन इंिजिनअर वगर् करण्यात आले. सेकेर्टरी 
कोण घ्यावा हणताना कारवार िज ात दौऱ्यावर असताना महसूल खात्यातील जोशी नावाचा एक तरतरीत 
अिधकारी भेटला होता, त्याची आठवण झाली. आप या गुणास वाव नाही, कतर्बगारीचे कौतुक नाही अशी 
त्याचंी तकर्ार होती. यास बोलावनू घेतले व हे नवीन आ हान वीकारण्यास सािंगतले. त्याने काम घेतले पण 
त्यात होणारा तर्ास पाहून तो कंटाळून िनघून गेला. ते हा त्या जागी मुकादम नावाच्या मामलेदार गेर्डच्या 
माणसास नेमले. हा रत्नािगरी िज ाचा रिहवाशी होता. तो एक ामािणक व क ाळू मुसलमान आहे असे 
अनुभवाने आढळून आले. त्याने काम उ म कारे केले.  

 
दर एकरी शभंर रुपयापेक्षा जा त खचर् करावयाचा नाही असा साधारण िनयम मी केला. यातील 

चाळीस सरकारकडून अनुदान, चाळीस मालकाकंडून वगर्णी व वीस कुळाकडून वगर्णी व ती मरूपाने 
देण्याची सोय केली. इंिजिनअरमाफर् त बाहेरकाठंा व उघ ा याच्या दुरु तीकिरता लागणारे खचार्चे 
अंदाजपतर्क व आराखडा तयार होई. बाहेरकां ाची उंची मो ात मोठे भरतीच्या वळेी पाण्याची जी उंची होई 
तेवढी ठरिवली. खार दुरु त करण्याचे काम खारीतील शतेकऱ्यानंीच घेतले पािहजे असा अिलिखत िनयम 
केला. सीतारामपंत िटळक यासं योजना पसंत होती पण शतेकरी ितचा वीकार िकतपत करतील, वगर्णी 
देतील की नाही यािवषयी ते साशकं होते. त्याला कारणे दोन. एका मो ा खारीचा मालक हणूनचा त्याचंा 
अनुभव, तसेच त्याचं्या आमच्या सागंण्यावरून १९४६ साली मंुबई सरकारने बाधंदुरु तीकिरता िदलेले कजर् 
फेडण्याची शतेकरी टाळाटाळ करीत असताना िदसून आलेला अनुभव. पण मला चागंला अनुभव आला. 
शतेकऱ्यानंी संपूणर् सहकायर् केले.  

 
या काय ावर आके्षप घेण्यासारखे काही न हते. पण खुसपट काढणे हेच काम मानणाऱ्या ना. ना. 

पाटील यानंी एक आके्षप घेतला. या काय ान्वये खारीमधील मासळी मारण्यावर बोडार्चे संपूणर् िनयंतर्ण होते, 
त्याचा फायदा घेऊन शतेकऱ्याला बोडार्चा गुलाम करणार अशी हाकाटी पाटील यानंी सुरू केली. व तुि थती 
िनराळी होती व ती पाटील यासं माहीत होती. कारण ते अशी शतेी िपढीजात करणाऱ्या आगरी जातीचे होते. 
त्याचें आयु य अशाच िवभागात गेलेले. त्यानंा माहीत होते की, मासळी मारणारे उघ ा, पाणी जाण्याचे मागर् 
याचे नुकसान करतात व त्यातून शतेीची खराबी होते; हणून ही बंदी आव यक होती. िभवडंीजवळ अणजूर 
गावाजवळ एक खार होती. त्यामध्ये फक्त मिच्छमारी करीत. त्यामुळे ते करणारानंा ती खार बाधंली जाऊ नये 
असे ती पणे वाटत होते.  
 

काही अनुभव 
या बोडार्चे काम कसे झाले याची क पना येईल हणून देतो. पेण तालुक्यात रावे हणून एक गाव आहे. 

येथे सातश ेएकराचंी एक खार होती. या खारीचे जवळजवळ चारही बाजूला समुदर्ाचे, खाडीचे पाणी होते. 
बाहेरकाठंा फुटून पाणी आत आले होते. शतेी न  होऊन जिमनीत मोठमोठी ितवराची झाडे वाढली होती. 
ितवर हे झाड अशा खाऱ्यागो ा पाण्यात चागंले वाढते आिण ते जळणाला फार उपयोगी पडते. ते पूणर् वाळावे 
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लागत नाही. खाडीकाठचे लोकानंा हेच लाकूड जळणाकिरता उपल ध असते. नाहीपेक्षा खारीत झाडे वाढत 
नाही, गवत उगवत नाहीत. कारण जिमनीतील क्षार. या रावे खारीचे बाधंावरून मारामाऱ्या होऊन खूनही 
पडले होते. िकत्येक वष ही खार नापीक होती. या खारीतील शतेकरी माझ्याकडे आले, पेण येथे भेट झाली. 
अ ेचाळीस हजार रुपयाचंी योजना तयार झाली. यात कुळाचंा वाटा फक्त एकपंचमाशं होता. गावकऱ्यानंीच 
काम खंडून घेतले पािहजे व केले पािहजे असा माझा आगर्ह असे त्या माणे त्यानंी अंगावर घेतले. 
जमीनमालकाकडील चाळीस ट े  वगर्णी मामलेदारामाफर् त वसूल झाली. सरकारी चाळीस ट े  तयारच होते. 
खार बाधूंन तयार झाली. बाहेरकाठंा बाधंला, उघ ा बाधं या. शतेात खोलवर गेलेली झाडे मुळासकट 
काढणे जरूर होते. रावेकरानंी शतेकी खात्याकडून एक टॅर्क्टर आणला. तो आणताना खाडीत पडला. ते हा 
त्यानंीच पिर म करून तो वर काढला. झाडे समूळ खणून काढली आिण खारीत लागवड केली. पिह याच 
वषीर् ऐशी हजार रुपयाचें पीक आले.  

 
अशी एक खार अिलबाग तालुक्यातील कावाडे खार. के्षतर्फळ सुमारे पाचश ेएकर. िहचा बाधं, उघ ा 

अिजबात न  झा या होत्या. योजना हाती घेतली पण काम होत न हते. कारण तेथील शतेकरी त्यक्षात रेवस 
बदरावर हमाली करीत. मालकाचंी वगर्णी आली न हती. एक सभा घेतली संबिंधताचंी सारळ येथे. कारण 
मालक तेथे राहणारे होते. सवर् समजावनू िदले. नंतर िनराळा पिवतर्ा टाकला. सदर खार तीन वषार्ंपेक्षा जा त 
काळ ओसाड होती. काय ात मी एक कलम घातले की अशा ओसाड खारी जा तीत जा त जमीनधाऱ्याचे 
दु पट िंकमतीत बोडर् िवकत घेऊ शकेल. सदर कलमान्वये जिमनी संपादन के या जातील असा इशारा 
िद यावर मालक समजले. पण त्यक्ष काम करणारे रेवस बंदरावर गेले तर काय होणार? हणून जाहीर सभेत 
तहशीलदार यासं सािंगतले, ‘सवर् कुळानंा अिलबाग कचेरीत बोलवा सकाळी अकरा वाजता. िदवसभर बसवनू 
ठेवा, संध्याकाळी कचेरी बंद करताना सागंा की, ितसरे िदवशी या. असा एक आठवडा योग होऊ दे.’ १९५२ 
च्या िनवडणुकी जवळ आ या होत्या. मी एक उमेदवार असणार आिण हणून सौ यपणा दाखवीन असे वाटत 
होते. पण उ ा लाभ हावा हणून आजचे कतर् य करण्यात चुकारपणा करावा हे मला पसंत न हते. तसेच 
मालक व सरकार एकूण खचार्चे ऐशी ट े  देणार होते. याचाही िवचार करणे आव यक होते. मी िवनाकारण 
रागवत नाही. पण रागावलो की गय करीत नाही याची जाणीव होती-पिरणाम झाला. खार दुरु त झाली 
उघडीचे त ड बाधंताना तेथे झाले या मो ा खड् ात दगड मातीने भरलेले दोन मचवे बुडवाव ेलागले, ते हा 
वरील कामाला आधार िमळाला. पुढील वषीर् उ म पीक आले. 

 
असाच कार सावली, तालुका मुरुड येथे करावा लागला. सदर कामाचा पुर कार आमदार 

भा करराव िदघे करीत. खार िकत्येक वष ओसाड होती. त्यामुळे कुळे अन्यतर् मोलमजुरी करून पोट भरीत. 
मालक एक मारवाडी होता. त्याने जापिरषदेचे सरकार असताना सरकारजवळ करार केला. मालक एकरी 
दोन रुपये फक्त दरसाल देणार आिण खारीची दुरु ती सरकारने करावी. माझ्या चळवळीने सदर सरकार 
अिधकारावर आलेले. मी त्या सरकारचा पुर कतार् होतो. त्यामुळे मारवा ास वाटले त्याचे फावेल. तो कोटार्त 
जाण्याची धमकी पण देत होता. पण मी सदर खार जमीन जमीनधाऱ्याच्या दु पट िंकमत देऊन संपादन 
करण्याचे हुकूम काढले व जमीन संपादन केली. न रािहला कुळानंी कामावर येण्याचा. त्यानंा आमदाराचंा 
आधार. काम नीट व पुरेसे झाले नसताना आमदारानंी माझ्या नेहाचा फायदा घेऊन सेकेर्टरीकडून पैसा 
घेतला. मला सवर् हिककत समजली ते हा मी जाग्यावर गेलो. बाधंीत असले या बाधंावर गेलो. तो िचखल 
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अत्यंत िचकट असतो हे मला माहीत असून पायात लीपर घालून गेलो. लीपर िचखलात रुतला व तेथेच 
ठेवावा लागला. त्यावरून काम नीट झाले न हते हे आमदारासंमोर प  झाले. मग एका खुरटले या भडीच्या 
झाडाखाली भर उन्हात साडेअकरा वाजता सभा घेतली व कुळानंा सािंगतले, ‘िनमूट काम करा’. मातर् 
त्याचबरोबर त्यानंा आधार िदला. पुढे सािंगतले, ‘अध काम वाघर्ण िंकवा वाशी येथील चागंले कामगार 
(शतेकरी वगार्तील) आणून त्यानंा ा. तु ही पण काम करा. तुमचे काम त्या बाहेरील कामगाराचं्या बरोबरीने 
झाले पािहजे. बाहेरून येणाऱ्या सवर् कामगारानंा पैसा बोडर् देईल. मातर् आमदाराचं्या विश याने काम होईल 
अशी आशा असेल तर िवसरा. त्याचंा माझा नेह, माझ्या घरी. सरकारी कामात नाही.’ उपाय लाग ूपडला. 
खार बाधंली गेली, आिण त्याचबरोबर कुळानंा त्या जिमनीचे मालकही केले. सदर खार िदघी खाडीच्या 
त डावरच आहे, त्यामुळे पाण्याचा मारा जोराचा असतो.  

 
पनवेल तालुक्यात तळोजा गाव हमर त्यावर आहे. तेथील खार बाधंावी असे काम घेऊन आ पासाहेब 

वदेक आले. मी अंदाजपतर्क करिवले. पण आराखडा व अंदाजपतर्क करिवण्याआधी एकरी शभंर रुपयापेंक्षा 
जा त खचार्ची जबाबदारी बोडर् घेणार नाही हे प  केले होते. ती खार जातायेता िदसते. त्यामुळे शभंर 
रुपयापेंक्षा जा त खचर् येणार हे उघड होते. अंदाजपतर्क एकरी शभंरपेक्षा जा त खचार्चे आले. एखादी योजना 
हाती घ्यावी की नाही हे न सवर् वी बोडार्च्या मजीर्वर, असा काय ात िदलेला अिधकार आहे. त्याला 
अनुसरून काम घेणार नाही. गरज असेल तर जादा खचार्ची जबाबदारी घ्या हणून सांिगतले. मंडळी परत 
गेली. पण पुढील वषीर् आली. साहिजकच दर एकरी खचर् आणखी वाढला. पण त्या मंडळीने आपला लाभ 
ओळखून िनमूटपणे जादा खचार्ची जबाबदारी पत्करली.  

  
मी १९५२ मध्ये सभापती झालो आिण हे बोडार्चे काम सोडावे लागले. त्यामुळे पनवले येथे एक छोटेसे 

खार संशोधन कदर् िनघाले तरी तेथील काम माझ्या योजने माणे चालले नाही. परंपरागत बाधं बाधंतात 
त्याऐवजी त्या िचखलाच्या मो ा िवटा बनवनू त्याचंा बाधं बाधंता येईल का? तसेच उघडी बाधंण्यात लाकूड व 
लोखंड, तसेच दगड व िसमट वापराव ेलागते. दगड आप या वजनाने खचतात हणून दगडाऐवजी वजनाने 
हलके पण दगडाइतकेच कणखर सािहत्य वापरता येईल का? लाकूड लोखंडाऐवजी लाि टक िंकवा तशा 
कारचे हलके पण सक्षम असे सािहत्य वापरता येईल का? असे योग करावयाचे होते. तसेच या खारेपाट 
िवभागात सामान्यपणे र ते नसतात, बाधंणे खचार्चे होते. ते हा हे खारीचे बाधं जा त रंुद करून त्याचंा र ते 
हणून वापर करावा, हणजे बाधं रंुद झा याने खारीचे संरक्षण आणखी मजबूत झाले. तसेच र ता झा याने 
त्याची दुरु ती संबंिधत खाते करणार हणजे जादा पैशाची तजवीज पण झाली.  

 
तसेच या योजने माणे दर एकरी शतेकऱ्याने एक मण भात दरसाल खार बंिद त आकार हणून 

ावयाचा असे. या आकारापैकी एकचतुथार्ंश कायम गंगाजळीत जमा करावयाचा व तीनचतुथार्ंश दरसालच्या 
दुरु तीपोटी शतेकऱ्यानंा ावयाचा. दुरु तीचा खचर् कमी करावा लागला तरी तीनचतुथार्ंश देणार अस याने 
शतेकरी वेळच्या वळेी दुरु ती करतील व जा त लाभ िमळवतील हे उघड होते. गंगाजळीत जमा झालेला 
चतुथार्ंश थोडा िदसत असला तरी तो िव याचे ह त्यासारखा होता. या गंगाजळीचा उपयोग अ मानी सुलतानी 
होऊन एखादा बाधं वाहून गेला, फुटला तर दुरु ती करून बाधं व उघ ा पूवर्वत करण्याचा सवर् खचर् या 
गंगाजळीतून बोडर् करणार हणजे हा त्या बाधंाचा िवमाच उतरिवला जाणार होता. हेही झाले नाही.  
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माझ्यानंतर जे चेअरमन िंकवा बोडार्चे सभासद झाले, त्यानंा या योजनेचा गाभा समजलाच नाही, 

आिण जा त जा त शतेकरी वगार्तील आमदार होऊ लाग याने ही सवर् जबाबदारी सरकारवर टाकण्याकडे 
वाढती वृ ी आहे. जशी पाण्याची धरणे बाधंली जातात दु काळी जिमनीत सोन्यासारखे पीक येते पण ते सवर् 
शतेकरी घेतो धरणावंर झालेला खचर् काय, त्यावरील याजही वसूल होत नाही, अशी ि थती देशभर आहे. 
त्याऐवजी वापर या पाण्याचा योग्य मोबदला. घेतला तर शासनाजवळ नवनवीन धरणे बाधंण्याकिरता 
गंगाजळी तयार होईल आिण राज्याच्या सवर्साधारण उत्प ावर दरसाल नवी धरणे बाधंण्याच्या खचार्चा व 
याजाचा बोजा पडणार नाही. असे करण्याऐवजी धरणाखालच्या शतेकऱ्यानंा लाभ िमळतो तसा लाभ आता 
खार जिमनीच्या शतेकऱ्यानंा िमळू लागला आहे. मूळ वावलंबी, वा यी व आपली गंगाजळी आपण जमा 
करणारे व िवमा उतरवणारे धोरण मागे पडून जवळ आहे त्याचंी आणखी धन होत आहे आिण त्यामुळे िवकास 
अडकून पडतो हे आकलन होत नाही असे खेदाने हणाव ेलागते असो. 

 
परदेशात १९५२ मध्ये गेलो असता हॉलंडमधील जमीन नवसाध्य करण्याचे काम पाहून आलो. नवीन 

काही िशकावयास िमळेल असे वाटले. हॉलंड हा देश समुदर्सपाटीच्या खाली आहे. हणूनच त्याला हॉलंड 
हणतात. चंड बाधं बाधूंन हा देश तयार झाला आहे. पण तेथे भरती-ओहोटीमधील अंतर फक्त चार ते सहा, 
सामान्यपणे चार फूटच असते. त्यामुळे इकडच्या माणे अठरा फूट उंचीचे बाधं लागत नाहीत. हे बाधं बाधंताना 
युरपमधून दगड आणून ते जा यात एकतर् बाधूंन आत बुडिवले जातात. दोन्ही बाजूच्या िंभती बळकट 
सािहत्याने बाधंतात. तसेच जमीन गुलाब लावण्याइतकी गोडी होईपयत सवर् खचर् सरकार करते. त्याचबरोबर 
मो ा न ातूंन हॉलंडच्या सभोवताली गोडे पाणी सारखे वाहात येत असते. तसेच पावसािशवाय बफर् ही पडतो. 
त्यामुळे वर येणारे क्षार वाहून जाण्यास मदत होते. कोकणातील खारीमध्ये भात िपकते. उ म पीक येते. पण 
अशाही जिमनीत ·०६ ट े  क्षार असतो. त्यामुळे त्या जिमनीत गवत उगवत नाही. झाडेही वाढत नाहीत. गवत 
न उगवणाऱ्या खार जिमनीत भात िपकते; कारण तेथे वापरलेले बी सुरुवातीस िनराळे असते. तेथे िपकणारे 
भात पूवीर् बाहेरून काळे िदसे तर आतील दाणा राता असे. आ ते आ ते सुधारणा होत आहे आिण आता 
जिमनीत सुरती कोलमच्या जातीचा कसन्याही िपकतो. ही िकमया सुमारे शभंर िदवसातं पडणाऱ्या शभंर इंच 
पावसामुळे होते. जिमनीतील क्षार वर येत असतात, पावसाच्या पाण्यात िवरघळतात आिण पाणी जाण्याची 
गटारे व उघ ावाटे समुदर्ात वाहून जातात. काही वषार्ंनी ही जमीन एवढी गोडी होते की तीमध्ये मु ाम 
समुदर्ाचे पाणी सोडतात. ते एक खतच होते.  

 
ही शतेी करणे कमी खचार्चे पण माचे आहे. त्या जिमनीत नागंरकी करता येत नाही; कारण नागंर 

बलै व औत हाकणारा मातीत खोल खोल जाईल, पाऊस पड यानंतर ही कामे हाती घेतली तर. हणून 
उन्हा यात या जिमनीत पहार वापरून मोठमोठी ढेकळे काढतात. याचे दोन लाभ होतात. पाऊस पड यावर 
ढेकळे िवरघळतात. जमीन समतळ होते. तसेच या मातीत बी रुजावयाचे आहे व रोप वाढवायचे आहे तीमधील 
क्षार वाहून जातात. अन्यतर् धरणाखालील जिमनीतील क्षार वर येऊन जमीन लागवडीस िनरुपयोगी होते असा 
अनुभव आहे; पण येथे पडणारा पाऊस ते क्षार धुऊन नेतो.  
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जगातील कोणत्याही देशापेक्षा ही प ती गत आहे. कारण येथे जिमनीत क्षार असूनही पीक घेता येते 
आिण जमीन नवसाध्य करण्याचे, नवीन खारी तयार करण्याचे तसेच त्याचंी सालोसालची दुरु ती करण्याचे 
काम अ प खचार्त होते. या बाबतीत आपण िनि त आघाडीवर आहोत.  
 

टर्ेिंनग कॉलेज 
कुलाबा िज ात टेर्िंनग कॉलेज न हते. सरकारने पनवले येथे न याने सुरू करण्याचे ठरिवले. त्याच्या 

इमारतीची कोनिशला बसिवण्यास मला आमंतर्ण करण्यात आले. कोठेही भाषण करताना तुत िवषयाला 
धरून व अ यासपूणर् भाषण कराव े असा माझा िरवाज आहे. त्यामुळे आमंतर्णाचा वीकार के यावर 
कुला यातील िशक्षणाची पिरि थती काय आहे हे पाहू लागलो. सरकारी िरपोटार् माणे साक्षरतेच्या बाबतीत 
कुलाबा हा खालून दुसऱ्या थानावर होता. दहा लाख व तीच्या िज ात ाथिमक सातवीपयतच्या शाळा 
फक्त ३९ होत्या आिण त्यापैंकी एक ा अिलबाग तालुक्यात अध्यार् होत्या पनवले तालुक्यात फक्त चार होत्या. 
पनवेल शहरातील एक मुलाचंी, दुसरी मुलींची, ितसरी उदूर् व चौथी पनवलेच्या उपनगर असले या पळ पे 
येथील. मंुबई राज्यातील पिहली इंगर्जी शाळा िमशनऱ्यानंी १८२० साली पनवले येथे काढली, पण िव ाथीर् न 
आ याने ती बंद करावी लागली. माध्यिमक िशक्षणाच्या शाळा सुरुवातीस िमशनऱ्यानंी काढ या. सरकारने 
एकही काढली नाही. नंतर १९२० च्या सुमारास कोकण एज्युकेशन सोसायटी िशक्षण ेमी तरुणानंी दािरद्र्य 
पत्करून काढली. त्या सं थेच्या शाळा अिलबाग तालुक्यात अिलबाग, रेवदंडा; तर िज ात पनवेल, रोहे, 
महाड आिण ा मूळ िमशनऱ्यानंी सुरू केले या. ाथिमक िशक्षकाचें टेर्िंनग कॉलेज थम िनघाले १९२३ साली 
आिण वषर्भरात काटकसरीखाली बंद केले. याबाबतीत नवी सुरुवात १९४६ नंतर झाली. इतर कॉलेजे थम 
िनघाली. १९६१ मध्ये अिलबाग येथे थािनक यत्नाने तर महाड येथे डॉ. आंबेडकर याचं्या िस ाथर् िशक्षण 
सं थेचे. 

 
वरील सवर् िचतर् पायाचा दगड बसिवताना केले या भाषणात उभे केले. पनवेल तालुक्याचे िचतर् 

गावच्या नागिरकाचंा िव ास बसणार नाही असे होते. पण व तुि थती समजनू चालना िमळाली. 
 

शकै्षिणक पाहणी 
िज ाची शकै्षिणक पाहणी करावी या हेतूने सरकारकडून एक सिमती मी नेमून घेऊ शकलो. या 

सिमतीचे अध्यक्ष होते मंुबई शहरातील िस  िशक्षणतज्  रामभाऊ परुळेकर. मी एक सभासद होतो. या 
सिमतीला लागणारी मािहती एक नपितर्का तयार करून िनवडक ाथिमक िशक्षकाकंरवी जमा केली. या 
िशक्षकानंी त्यक्ष जाऊन ती जमा केली. यापैंकी एकदोन िशक्षकानंी कौतुका पद काम केलेले आढळते. 
कोणाचेही काम टाकाऊ न हते.या मािहतीची चचार् करून आ ही आमचा िरपोटर् तयार करून सरकारला सादर 
केला. त्यात पाचश ेव ती असले या दर गावी शाळा काढावी. कोणतीही शाळा िव ािर्थवगार्च्या दारापासून एक 
मैलापेक्षा जा त अंतरावर असू नये. गाव लहान असेल तर ते शजेारच्या गावाशी जोडाव.े पु कळ वळेा वाटेत 
नाले अस याने पावसा यात जाणे कठीण जाते. अशी सुमारे एकशपे ास िठकाणी नाविनशाणीवार न दून तेथे 
साकंव बाधंण्याची सूचना केली. सदर साकंव प े , शक्यतो दगडी व लोखंडी आिण वरून बलैगाडी जाऊ 
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शकेल एव ा रंुदीचे असाव ेअसेही सुचिवले. भटक्या तसेच उ ोगािनिम  थलातंर करावे लागते अशाचं्या 
मुलाचंी सोय काय करावी ते सुचिवले. उ ोगामाफर् त िशक्षण ाव ेया वधार् िशक्षण योजने माणे िशक्षण ावे 
असा िवचार करून शतेी हा मूलो ोग ठरिवण्याचा आ ही िवचार केला. पण आढळून आले की, कुला यात 
िनसगर्तः चागंले पीक येत असले तरी त्याचे शा  बनलेले न हते. पेरणी के हा करावी, बी िकती घ्याव,े राब का 
भाजावा-या कोणत्याही बाबतीत िनयम ठरलेले न हते. िठकिठकाणचे शतेकरी आप या अनुभवावरून िनणर्य 
करीत. ते हा शतेी हा मूलो ोग करता येणार नाही या िनणर्यावर आलो.  
 

शाळागृहे 
िज हा िशक्षणाच्या दृ ीने मागासलेला. शहरातील सवर् शाळाचं्या इमारती सरकारी होत्या असे नाही. 

िज ाचे िठकाण अिलबाग. तेथील शाळा दोन िठकाणी भरे एके िठकाणी समोरासमोर दोन धमर्शाळा होत्या 
त्यात. तर दुसरी एक दुमजली भा ाच्या इमारतीत. नगरपािलकेने पिहली इमारत बाधंली. १९५० मध्ये, त्या 
आधी आमचे सवार्ंचे िशक्षण वर उ ेिखले या शाळातंच झाले. खेर सरकारने त्येक िज ाच्या खात्यात 
दरसाल एक लाख रुपये जमा करण्याचे ठरिवले. पण दोन-तीन वष झाली तरी सदर पैसा वापरला जात 
न हता. न या धोरणामुळे तो खिजन्यात परत जात न हता हे नशीब. खेरानंी बाधंकाम खात्यास इमारतीचा 
आराखडा तयार करण्यास सािंगतले. १८'x२२' व दिक्षण बाजूस आठ फुटाचंी पडवी ( हराडंा) या एक मजली 
इमारतीचा खचर् होता नऊ हजार रुपये आिण एकचतुथार्ंश वगर्णी थािनकरीत्या जमा करावी असा दंडक होता. 
हा लॅन खेरानंी नाकारला व हणाले, ‘वीसपचंवीस वष उ या राहतील अशा इमारती बाधंा, कायमच्या 
इमारतींची क पना सोडा.’ यु काळातील बराकीकडे त्यानंी अंगुिलिनदश केला. पण खात्याने नवीन 
आराखडा केला नाही. ते हा मी त्यात लक्ष घातले. मंुबई सकर् लचा सुपिंरटिंडग इंिजिनअर होता मिहदा हणून. 
त्याच्या सागंण्यावरून िज ातील र त्याकंिरता मी िद ीस गेलो होतो. त्याजवळ िवषय काढला व एक कमी 
खचार्चे िडझाईन करण्यास सािंगतले. त्याने दोन तयार केली. एक मातीची जमीन असलेले रुपये पंचवीसशचेे. 
दुसरे लादी बसिवलेले अ ावीसशचेे. िंभतीत िवटाचेंच खाबं, िंभतीवर कैच्या व त्यावर दुपाखी छ पर. 
खेराकंडून त्याला मंजुरी घेतली व ते राज्यभर सृत करण्यात आले. शाळागृहाचे अनुदान मंजरू करण्याकिरता 
िशक्षण खात्याच्या इन् पेक्टरच्या अध्यक्षतेखाली एक किमटी नेमली. कुला याच्या किमटीत माझी नेमणूक 
करून घेतली. सदर सिमतीच्या पिह या बठैकीच्या वळेी सभासदाखेंरीज गावोगावचे इच्छुक आले होते. सदर 
बठैकीत मी िनणर्य करिवला की, ज्या गावच्या लोकानंी आपला चौथा िह सा रोख भरला असेल, त्याचं्याच 
अजार्चा फक्त िवचार होईल. इमारतीचा पाया बाधूंन त्यािवषयीचा सरकारी इंिजिनअरचा दाखला हजर 
करतील त्यानंी आपला चौथा िह सा भरला असे मानण्यात येईल आिण अशा अजार्चा िवचार िह सा जमा 
के याच्या कर्मा माणे होईल. याचा चागंला पिरणाम झाला. आमच्या बैठकीच्या वेळी गदीर् करण्याऐवजी 
गावोगावचे लोक वगर्णी जमा करण्यामागे लागले. तसेच यामुळे विशलेबाजी होणार नाही, ओळखीची गरज 
नाही हे सवार्ंस िविदत झाले. अिलबाग नगरपािलकेला इमारत बाधंावयाची होती. माझे नेही डॉ. गंगाधर ढबू 
यानंी तसे पतर् मला िलिहले. ते हा उ री कळिवले की, वगर्णी भरा तरच िवचार होईल. ते हा सावध झाले 
आिण नगरपािलकेची बैठक घेण्याइतकी सवड न हती हणून खाजगी रीतीने पैसा जमा करून वगर्णी भरली. 

 



अनुकर्मिणका 

पुढील बैठकीत आ ही अजार्चा िवचार केला. त्यात अजार्चा तारखेनुसार कर्म लावला होता. त्याखेरीज 
आणखी एक िनयम अंमलात आणला. थम एक वगर् मागणाराचं्या अजार्चा िवचार केला, व मग दोन मग तीन 
अशा कर्माने; यात गरजू गावाचंी सोय योग्य कारे झाली. गावचे सवर् अजर् संप यानंतरही र म उरली, त्यात 
नगरपािलकांचा कर्म लावला आिण हणून अिलबागचा अजर् मंजूर झाला. माझ्या गावाचा अजर्ही मी सवार्ंत 
मागनू िवचारात घेतला. यामुळे चागंले वातावरण िनमार्ण झाले. 

 
आणखी अडचण असते सरकारकडून पैसा िमळण्यात होणाऱ्या िवलंबाची; यावरही उपाय केला. 

सरकारी इंिजिनअराकडून झा या कामाचा दाखला हजर करताच ताबडतोब र म िमळे. यामुळे जनतेचा 
िव ास तसेच उत्साह वाढला. आिण इतकी कामे झाली की सुरत िज ाच्या बरोबरीने कुलाबा पिह या 
कर्माकंावर आला. 

 
माझ्या िज ािवषयी जा त हकीकत येत अस याने वाचकाचंा गैरसमज होईल की मी मुख्यमंत्र्याचंा 

पालर्मटरी सेकेर्टरी हणून काम करीत न हतो काय? व तुि थती अशी की िज ातील कामे रिववारी िंकवा 
सुटीच्या िदवशी करीत असे. 
 

पेटर्ोल वाटप 
पेटर्ोल कमी येत अस याने त्याचे वाटप करण्याकिरता माझ्या अध्यक्षतेखाली सरकारने एक किमटी 

नेमली. त्येक गाडीमागे िकती पेटर्ोल िमळेल याचे तक्ते तयार केले. एकापेक्षा जा त गा ा असतील तर 
जादा गा ाचंी गरज आहे िंकवा नाही याची चौकशी केली सामान्यतः कुटंुबामागे एकाच गाडीला पेटर्ोल िमळे. 
कचेरीत येणाऱ्याचंी िदवसातून एकदा येणे व एकदा परत जाण्याकिरता पेटर्ोल िदले. पण त्याबरोबरच काही 
अपवादही केले. एका स नाने दोन गा ाकंिरता पेटर्ोल मािगतले. आ ही कारण िवचारले. उ र आले की 
सदर गहृ थ खार येथे राहात होता. घरातून तो खार टेशनला जाई, तेथून रे वेने चचर्गेटला जाई व तेथून 
दुसऱ्या गाडीने कचेरीत जाई. अशा िववेकपूणर् रीतीने गाडी वापरणाराचे दोन्ही गा ाचें अजर् मंजरू केले. 
अहमदाबादला गेलो. तेथील िगरणी मालक सकाळी िगरणीत जात, दुपारच्या भोजनास घरी येत, दुपारी पुन्हा 
जात. हा िरवाज लक्षात घेऊन त्याची तजवीज केली. 

 
या वळेी पेटर्ोल येते कोणत्या बंदरात, त्याचे वाटप कसे होते याची चौकशी केली. ते हा समजले की, 

मंुबई कदर्ातून पंजाबपयत पुरवठा करावा लागे. रे वचेे टँकर वारंवार आजारी पडत, त्यामुळे िनयिमत वाहतूक 
होत नसे. सदर टँकर येताना िरकामे येत, हीही रे वचेी अडचण होती. ही यव था बदलता येईल का यात लक्ष 
घातले, ते हा समजले की हे वाटप पेटर्ोल कंपन्याच करतात आिण त्याचं्याकडून पगार घेणारा एक ऑिफसर 
कदर् सरकारचा स ागार हणून काम करीत असे. ही यव था बदलावी हणून कदर् सरकारला सूचना केली 
पण ती िन फळ गेलो. या वाटपावर टाइ स ऑफ इंिडयाने अगर्लेख िलिहला की, कुरकूर सगळीकडून येते पण 
कोणतीही गाडी बंद पडलेली नाही. याचा अथर् वाटप किमटीने आपले काम चोखपणे केले आहे.  

 



अनुकर्मिणका 

माझ्या सिमतीचे सभासद कोणी सरकारी कामदार न हते. वतःच्या गाडीने ते येत. त्यास कोणताही 
भ ा िमळत नसे. ते हा मी सिमतीच्या बैठका त्याचं्या सोयीने घेण्याचा, तसेच बैठकीच्या वेळी त्यानंा चहापाणी 
देण्याचा िरवाज ठेवला. एक सभासद मोरारजीला हणाले, ‘आमचा अध्यक्ष चागंला आहे. सोयीने बैठका घेतो, 
चहापाणी पण करतो.’ ते हा हा खचर् मी कोठून करतो अशी शकंा येऊन मोरारजीने माझ्याकडे चौकशी केली. 
‘खचर् माझ्या िखशातून होतो आिण सरकारची ित ा राखावी हणून मी करतो’ असे सािंगतले. 

 
यावरून एक वतर्मानपतर्ी िक सा आठवला. खार लँड बोडर् िनमार्ण करण्यात मी जी शतेकऱ्याचंी सेवा 

केली होती, त्याब ल ‘लोकमान्य’ दैिनकाने एक तुितपर अगर्लेख िलिहला. तो खेराचं्या वाचनात आला. 
त्याब ल कौतुक करण्याऐवजी मला हणतात, ‘वतर्मानपतर्वा याशंी चागंलीच दो ती िदसते!’ काय ही 
असूया! व तुि थती िनराळी होती. मी वतर्मानपतर्काराशी िस ीकिरता कधीच संबधं ठेवला नाही. 

 

पु तक पेढी 
ाथिमक शाळेतील िशक्षक सवर्च टेर्न्ड असतात असे नाही. आिण एकदा टेर्न्ड झा यानंतर पुन्हा 

उजळणी नसे. त्याचा िवचार करून मराठीत िस  झाले या िशक्षणिवषयक पु तकाचंा एक सट तयार केला व 
तो कुलूपिक ीसह एक पेटीत घालून त्येक तालुक्याला एक या माणात पंधरा तालुक्यानंा पंधरा सट िदले. 
िज ात एक नवीन उपकर्म सुरू केला. त्या पेढीत नवीन िस  होणाऱ्या पु तकाचंी भर घालावी, तसेच 
तालुक्यातील िशक्षकानंी आळीपाळीने ती वाचावी अशी अपेक्षा होती. आज प तीस वषार्नंतर काय ि थती आहे 
क पना नाही. याकिरता लागणारा सवर् पैसा आ ही िमतर्ानंी आपसात वगर्णी करून जमिवला. 

 

रामदास बोट बुडाली 
१९४८ साली पावसा यात मंुबई-रेवस वाहतूक करणारी बॉ बे टीम नॅि हगेशन कंपनीची रामदास बोट 

आषाढ अमावा येच्या िदवशी एकाएकी वादळ होऊन एका बाजस कलली व बुडाली. त्या िदवशी सकाळच्या 
बोटीने मी उरणला गेलो होतो. तेथे मला ही हकीकत कळाली. ते हा तीच बोट घेऊन पनवलेचे शभंशूटे 
माझ्याबरोबर होते, त्याचं्यासह रेवसकडे आलो. दूरवर नजर करूनही आ हास कोणी पाण्यावर िदसले नाही, 
ते हा परत गेलो. बोट उलटी झा याने काही उतारू बोटीतच अडकले, तर िकत्येक भरतीबरोबर िकनाऱ्याकडे 
वाहात येत होते, ते ओहोटी लागताच समुदर्ात खेचले गेले. िकनाऱ्याजवळ आले यापैंकी िकत्येकजण 
िकनाऱ्याजवळील कातळावर आपटून गत ाण झाले, प ीचे पोहणारे बुडाले, तर सहज वाहत येणारे वाचले. 
िकनाऱ्यावर लागले त्यानंा सवर् कारची मदत अिलबागच्या गोिंवदराव वै  वगैरे कायर्कत्यार्ंनी केली. पण असे 
समाजकंटकही िनघाले की, ज्यानंी िकनाऱ्याला लागले या मृतदेहानंा लुबाडले. वषर्भर माल व इतर बोटीवर 
खलाशाचे काम करणारे, आपला वषार्चा पगार घेऊन घरी येत होते. अशाचें देह िकनाऱ्याला लागले पण त्याचंा 
पैसा हडप झाला. पढंरपूरच्या यातेर्हून परत येत असलेली मुरुड तालुक्यातील िकत्येक कोळी कुटंुबे या बोटीत 
होती. कोळी लोकातं यातेर्स जाताना सवर् दािगने घालून जाण्याचा कोळी ि याचंा िरवाज आहे; पण त्या 
ि याचं्या मृतदेहावर त्याचें दािगने रािहले नाहीत. 

 



अनुकर्मिणका 

या अपघातात सापडले यानंा मदत हणून शरेीफ याचं्या नावाने सुमारे ३-४ लाख रुपये फंड जमा 
केला. त्याच्या वाटपाच्या कामी मी सहा य करू शकलो. या अपघाताची जाहीर चौकशी झाली; परंतु 
कोणावरही दोष न आ याने संबंिधतानंा नुकसानी िमळाली नाही. 

 

िज ातील तर्ुटी 
कुलाबा िज हा मंुबईस लागनू आहे, पण पु कळ बाबतींत तो फार दूर होता. िशक्षणाबाबत सरकारची 

कामिगरी. वर पािहली. तसेच या िज ाचे िज हाकोटर् ठाण्याला, तसेच िज ाला वतंतर् एिक्झक्युिट ह 
इंिजिनअर नाही. ठाण्याच्या इंिजिनअरकडे या िज ाचे काम. मी व वामनराव िलमये यानंी खटपट केली 
ते हा आ ते आ ते या सोई आ या. तीच ि थती टेिलफोनची पो ट खात्याशी पतर् यवहार केला, भेटीगाठी 
घेत या ते हा पनवेल पेण-महाड व अिलबाग येथे फोन आला. अनुभव असा आला की, पनवलेला फोन यावा 
हणून माझ्याकडे खेटे घालणारे एक कारखानदार पनवलेला फोन येताच इतर िज ाला िवसरले. पिरणामी 
हे काम मला एक ालाच करावे लागले. धरमतर खाडीमुळे धरमतर खाडीच्या दोन्ही बाजंूस काही यंतर्णा 
उभी करून मग फोन आला. त्या वळेी धरमतरचा पूल न हता. तीच ि थती िवजेबाबत टाटाची तीनही 
िनिर्मितकदेर् कुला यात; पण पनवेलखेरीज िज ात कोठेच वीज नाही ही ि थती. अिलबागची आणखी िबकट 
पिरि थती. कारण १९०५ साली मंुबईत वीज आली ते हा तेथील मॅग्नेिटक ऑ झर हेटरी अिलबागेस नेण्यात 
आली; िवजेचा लोहचुबंकावर पिरणाम होऊ नये हणून. 

 
मंुबई ते अिलबाग अंतर अठरा मैल. हणून कायदा झाला की अिलबागपासून अठरा मैलात वीज आणू 

नये. इंग्लंडमधील गर्ीिनच येथील वेधशाळा जगात थम कर्माकंाची समजली जात असे. तेथे वीज आली. 
जगाच्या अन्य देशातं आली. पण अिलबागची बंदी उठली नाही. माझा वगर्िमतर् जगुभाई गुजर याने जगातील 
िनरिनरा या देशाचंी मािहती गोळा करून लोहचुंबकीय वेधशाळा असले या शहरीही वीज वापरली जाते हे 
िस  केले. शवेटी कदर्ात रा टर्ीय सरकार आ यानंतर ही बंदी उठली. मंुबईहून वधेशाळा अिलबागेस आली 
तशी अन्यतर् न्यावी असा िवचार करून मंुबई सरकारने पेण तालुक्यात आमटेमजवळ जागा देऊ केली; पण 
वधेशाळा खात्याने आप या नोकरवगार्ची जा त िंचता केली व अिलबागला ठोकरले. 

 
त्यानंतर राज्य िव ु  मंडळ थापन झाले. गुजराथमध्ये उ र व दिक्षण असे दोन िवभाग करून वीज 

उपल ध करून िदली; पण कुलाबा मागे रािहला. ते हा आ ही रुपये दोन हजार जमा केले. एक ओ हरिसअर 
नेमला व त्याच्या करवी िज ात कोठे, कसा व िकती माणात वीजपुरवठा करावयाचा याचा आराखडा तयार 
केला व तो संबिंधताकंडे पाठिवला. तरी हालचाल झाली नाही. अशा वागणुकीतूनच संयुक्त महारा टर्ाची व 
मंुबई शहराचा अंतभार्व त्यात करण्याची मागणी उ  भवली. कुला यात िव ु  मंडळाचा कोणता कायर्कर्म आहे 
अशी त्या मंडळाचे एका सभासदाकडून पचृ्छा करिवली ते हा मंडळाचा तर काही कायर्कर्म न हता; पण 
आप या िन काळजीपणावर पाघंरूण घालण्याकिरता आ ही पाठिवलेला आराखडा अिधकाऱ्यानंी पुढे केला, 
आिण अशा कारे िज ाकिरता कायर्कर्म बनला. 
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याचबरोबर आमच्या िज ातील बहुसंख्य जनता फारशी खटपट करीत नाही, उदासीन असते हे 
मान्य केले पािहजे. धरमतरचा पूल हावा अशी मागणी करावी, तशी पतेर् िलहावी असे यापारी मंडळींना भेटी 
घेऊन सािंगतले. पण त्यानंी काही केले नाही हे पूल झा यावर उमगले. पूल झा यावर माझे एक समवय क 
यापारी व समाजकायर्कत हणाले, ‘बघा, आमचा पूल झाला की नाही? नाना सागंत असताना आ ही साधे 
तीन पैशाचें काडर् िलिहण्याचा आळस केला.’ कूळकायदा आला १९५७ चे एक एि लपासून. कूळ मालक 
बनला. १९४६ पासूनच जिमनीला िंकमती येत होत्या. ते हा िज ातील जाणत्या जमीनदारानंा मी सािंगतले, 
‘िंकमती येत आहेत, जिमनी िवका आिण जमा होईल तो पैसा एकतर् करून एक बाधंकाम कंपनी काढा. 
कुला यात हे काम करणारी यंतर्णा नाही, ते हा तु हास काम िमळेल. सरकारची पु कळ कामे होत असतात, 
त्यातून तु हाला कमीतकमी दरसाल एक कोट रुपयाचंी कामे िमळू शकतील.’ पण हा स ा फुकट गेला. 
कालातंराने जिमनी पण गे या. 

 

पशुसंवधर्न 
१९४६ साली लखनो येथे भरणाऱ्या एका पशुिवषयक संमेलनास मंुबई राज्याचा ितिनधी या नात्याने 

जाण्याची संधी आली. मंुबईहून गेले या मला लखनौमध्ये एकदम नबाबी वातावरणात आ याचा भास झाला व 
चिकत झालो. संमेलनात असा अनुभव आला की, या के्षतर्ात तंतर् ाचा वरच मा आहे. त्याचें ान मोलाचे असले 
तरी ते सामान्यापंयत पोहोचत नाही, आिण याची कोणी फारशी दखल घेत नाही. ते हा संमेलनात एक मु ा 
माडंला की, तज् ानंा सामान्यात पोहोचवा व सामान्यानंा तज्  करा. पण आज प तीत वषार्ंनंतरही ि थती 
फारशी बदललेली नाही. हणूनच एका शतेकी िव ापीठाच्या कुलगुरूने १९८० मध्ये जाहीर तकर्ार केली की 
आमचे ान, आ ही करीत असलेले काम सामान्यापंयत पोचिवण्याची यव था नाही. 

 
राज्यात चार शतेकी िव ापीठे आहेत. त्यावंर खचर्ही पु कळ होतो. तेथे काही चागंले कामही होते. पण 

ते ज्याचं्याकिरता होते, त्या शतेकऱ्यानंा त्याची दादही नाही. कुला यात आता पु कळ िठकाणी शतेीकिरता बारा 
मिहने पाणी आहे. पण त्या पाण्याचा वापर नुसता भात िपकिवण्याकिरता न करता त्याचा उपयोग करून 
िनरिनराळी कोणती िपके कशी घ्यावी हे दापोली येथे असलेले कृिष िव ापीठ देताना आढळत नाही. हे ान 
पोहोचिवण्याचे काम आहे िज हा पिरषदेकडे; पण तो कमर्चारीवगर् कायर्क्षम नाही आिण पिरषदाही 
त्याचं्याकडून करून घेतील अशा क्षमतेच्या नाहीत. िव ापीठाकडे हा नोकरवगर् वगर् केला पािहजे आिण 
िव ापीठाच्या कायार्चे मोजमाप घेताना त्यानंी नवीन योग िकती केले, काय शोध लावले, याबरोबरच ते ान 
शतेकऱ्यापंयत िकती पोचिवले याचा िवचार झाला पािहजे. खरे हणजे िव ापीठ चालिवणाऱ्या कुलगुरूची ही 
ाथिमक जबाबदारी ठरिवली पािहजे. पण मग शतेकीखाते आिण िज हा पिरषदाचंा भाव कसा राहील? 

 
मंुबई सरकारने शहराला पुरेसे दूध िमळाव े हणून आरे येथे दुग्धालय काढले. ते उभे करताना दुधाची 

भकुटी परदेशातून आिण ती दुधाऐवजी सक्तीने वापरावयास लावनू यापार केला आिण गुजरातमधील 
आनंदहून दूध आणवनू शहराची गरज भागिवली. खाजगी मालकाचें तबेले सक्तीने आरे येथे नेलेही. पण हे 
तबलेवाले िद ी-पजंाब-मेहेसाना येथून हशी आणीत असत.भाकड हशी कसायाला िंकवा इतरानंा िवकीत 
असत. तोच कार सरकारच्या देखरेखीखाली चालू रािहला. वासराचें संगोपन करून दुधाळ जनावराचंी 
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पैदास करण्याकडे फारसे लक्ष पुरिवले गेले नाही. वासराचें दूध तोडले जाते, ती मरतात, त्याचंी चामडी 
िवकली जातात. 

 
भाकड जनावराचंा ती दूध देत नस यास काळात साभंाळ करणे, त्यानंा जाितवंत वळू पुरिवणे हे काम 

कागदावरच राहते. हणून सरकारने एक सिमती नेमली. त्या सिमतीचा मी एक सभासद होतो. आमच्या 
िरपोटार्त आ ही िज हा व तालुका शहराजवळ गौळवाडे काढाव,े तेथे जनावराचं्या पैदाशीवर भर ावा. आरे 
येथील भाकड जनावरे व वासरे, तालुका-गौळवा ात पाठवनू त्याचंी नीट िनगा राखावी. िन वळ िद ी 
पजंाबकडून आयात करण्याची दृ ी न ठेवता राज्यात जाितवंत दुधाळ जनावराचंी पदास वाढेल यावर लक्ष 
किदर्त केले पािहजे, इत्यादी पु कळ उपयुक्त सूचना के या; परंतु आनंदचे दूध व आ टेर्िलयातील दुधाची 
भकुटी यावर जगणाऱ्या आरे डेअरीचे थ सरकारात मोठे होते. त्यामुळे आमचा िरपोटर् धूळ खात पडला. आज 
दुधाची पैदास वाढली आहे. त्याला सरकारी पिर म कारण नसून िठकिठकाणचा, िवशषेतः खानदेशमध्ये दुग्ध 
उत्पादनाचा धंदा करणाराचंी, तसेच उरुळी काचंनच्या ित ानची कामिगरी कारणीभतू आहे. एके काळी 
गाईचे दूध चहाला चालत नसे. पण आता संकिरत गाय आली आिण गाईच्या दुधाला भाव आला. 

 
महात्माजींनी िनरिनराळे योग केले, त्यात नसल सुधारणेचाही योग केला. गोसेवा करावी, गाईचे 

रक्षण कराव े असे आचायर् िवनोबा कंठरवाने सागंतात. ाणाचंी बाजी पण लावतात. संघवालेही अिभयान 
काढतात; पण त्या काळात गो ातील गाईला बलैानंी खाऊन उरलेली वैरण िमळत असे आिण शतेकऱ्याला 
बलै हवा असला तरी तो देणाऱ्या गाईकडे कोणी पाहात नसे. तर शतेकरीवगर् महारा टर्ात फारसा दुधाचा वापर 
करीत नस याने कमी दूध देणाऱ्या गोईच्या पोटची अमृतमहाल, िखलारी अशी बलैाचंी उपज होऊ लागली. 
अजून देशातील शतेी व वाहतूक बलैावर अवलंबनू आहे आिण ऊजचा न जसजसा िबकट होईल तसतसे हे 
अवलंबन वाढेलही. पण संकिरत गाईचा जोरदार पुर कार करणारानंीच गाईला ित ा िमळवनू िदली आहे, 
गोमाता हणणारानंा हे मान्य करावे लागेल, आिण आ ही िरपोटार्ने जे अपेिक्षले होते ते घडले अशी आशा 
करण्यास वाव आहे. 

 

होमगाडर् संघटना व पूवर् सरह ीवरील दौरा 
सरकारने महारा टर्ात होमगाडर् ही वयसेंवी संघटना सुरू केली. ितच्या चाराथर् त्याच माणे िनजाम-

मंुबई राज्य सीमेवरील देशाची पाहणी करावी हणून मी व यशवतंराव च हाण याचंा संयुक्त दौरा झाला. 
पिहला मु ाम नािशकला होता. त्या वळेी नािशक येथे नंजा पा नावाचा कलेक्टर होता. तो टेशनवर 
वागताला आला. डाक बगं यावर गेलो. नंजा पाने त्याचं्या घरी भोजनाचे आमंतर्ण िदले व जेवण कसे हवे 
िवचारले. त्यावर मी लगेच सािंगतले की मी शाकाहारी आहे पण च हाण यासं मासंाहार ि य आहे, ते हा तशी 
यव था करावी. त्या माणे झाले. दौराभर एक िनराळेच वातावरण रािहले. असा संग बाधंकाम मंतर्ी नूरी 
कुला याच्या दैऱ्यावर आला ते हा मोरवे येथे घडला. थािनक कायर्कत्यार्ंनी नूरीची भोजनाची सोय एका 
मुसलमानाकडे व आ हा इतर सवार्ंची िपतळे याचं्याकडे िजलबीच्या जेवणाची. नूरी याचं्याबरोबर आमच्यापैकी 
कोणी जाणार न हता हे इ  न हते; कारण तो आमचा पाहुणा होता. हणून मी जाईन हटले, ते हा इतर 
सहकाऱ्यानंा वाटले मी मासंाहार घेतो. तसे त्यानंी िवचारले. ते हा मी शाकाहारी आहे पूणर्पणे; पण 
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पाहुण्याबरोबर जाईन व तेथे भाजी, भात, पोळी असे शाकाहारी असेल तेवढे जेवने असे उ र िदले. त्या 
मंडळींना मुसलमानाबरोबर जेवावयाचे न हते. 

 
आमचा दौरा कधी िनजामी ह ीतून तर कधी मंुबई राज्य ह ीतून होत होता. असे जाणवे की िनजामी 

ह ीतील र ते चागंले आहेत तर आमच्या ह ीतील यथातथा. त्या वळेी िनजामी राज्यात अरबाचंा धुमाकूळ 
चालला होता. सोलापूरला आलो तेथे न िवचारला. श ाचंा कारखाना हैदराबाद येथे होता तो िनजामाला 
का िवकला? ते हा सागंावे लागले की ‘यंतर्सामगर्ी हलवली, इमारत िवकली. त्याचबरोबर िनजामाचे बळ फार 
नाही. वळे येईल ते हा त्याची स ा अ पकाळ िटकेल.’ सरदार व भभाईंनी पोिलस कारवाई सुरू केली आिण 
आठ िदवसातं िनजाम शरण आला. कासीम रझवीच्या रझाकारी डरका या पोकळ ठर या. 

 

वृ पतर् बंधने 
वृ पतर्ावंरील बंधने दूर करण्याचा िवचार करण्याकिरता कदर् सरकारने एक सिमती नेमली. का मीरचे 

माजी मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष, सभासदामंध्ये मोहनलाल सक्सेना, कर्ॉिनकलचे संपादक ेलवी इत्यादी होते. 
सदर सिमतीसमोर मंुबई सरकारतफ च हाण जावयाचे होते. पण त्यांचे बंधू मृत्य ूपाव याने मी जाव ेअसे ठरले. 
तयारी करण्यास फक्त एक िदवसाचा अवधी होता. खात्याने तयार केलेली नोट मजकडे आली. पण मुळातून 
अ यास करावा यावर माझा भरवसा अस याने मी त्या वळेी राज्यात असले या ेस स ागार सिमतीच्या 
इितवृ ाचें कागद मागिवले. खाते हणाले कागद फार आहेत व आमची नोट पयार् त आहे. कागद रातर्भर 
जागनू वाचले. त्यामुळे यथातथ्य ान झाले. सकाळी िवमानाने िद ीस गेलो. मामासाहेब देविगरीकराकंडे 
मु ाम केला. साक्षीसंबधंी बोलणे झाले. माझ्या मते तो काळ बधंने उठव ूनयेत असा होता. तसे मी बोलून 
दाखिवले. िदवस होते िडसबर १९४७ चे. देविगरीकर एक पतर्कार. त्यानंा बंधने दूर हावी असे िनि तपणे 
वाटत होते. त्यामुळे माझा िवचार सरकारी तसेच ितगामी अस याचे उ  गार त्यानंी काढले. मंुबई सरकारतफ 
खेर िंकवा गहृमंतर्ी मोरारजी यानंी मला काहीच सूचना िद या न हत्या. दुपारी साक्षीस गेलो. साक्षीदाराचं्या 
सोयीसाठी बंगाल, मदर्ास व मंुबई येथील राज्य ितिनधींची साक्ष एकाच वळेी होणार होती. बंगालचे एक मंतर्ी 
आले होते तर मदर्ासहून मािहती खात्याचा मुख. माझ्या बरोबर त्यानंी उ रे देताना आपण कोणी आहोत या 
थाटात उ रे देण्यास सुरुवात केली. ते हा त्यानंा समज देण्यात आली की तुमच्या सोयीकिरता संयुक्तपणे 
साक्ष घेत आहोत, नीट जबाब ा. नाहीतर वेगवगेळे बोलवाव ेलागेल. मी एक साक्षीदार आहे. िवचारले या 
नाचंी सरळ उ रे देणे हे माझे काम. ही माझी दृ ी होती. मातर् मी बंधने काढू नयेत असे मत प पणे माडंले. 

सिमतीला ते आवडले नसाव.े त्यानंी कारणे िवचारली ते हा वातावरण अि थर अस याचे उ र िदले. त्यामुळे 
नाराजी वाटून देशात अशातंता आहे असे हणावयाचे आहे काय असे िवचारण्यात आले. ते हा मी सािंगतले, 
‘देशात शातंता आहे, िद ीस जवाहरलालजी पतं धान आहेत पण त्याचंा अंमल सवर्तर् पोहोचला नाही. 
उदाहरणाथर्, मंुबई अहमदाबादमधील जातीय दंगे िकत्येक मिहने चालले. मुंबई राज्यात इंगर्जी, मराठी, 
गुजराती, क ड, िंहदी, उदूर्, या भाषातं वतर्मानपतेर् िनघतात. एकात काय िलिहले आहे याची दुसऱ्याच्या 
वाचकानंा जाणीव नसते. त्यामुळे असे संग उभे राहतात. मंुबई राज्य ेस कौिन्सलचे ेलवीसाहेब सभासद 
आहेत, तर येथे या सिमतीचे सभासद आहेत. ते मान्य करतील की संपादक काही वेळा बेजबाबदारपणे 
िलिहतात. ेस कौिन्सलने समज िदली तरी जुमानत नाहीत. यावरून पिरि थती अि थर अस याचे माझे 
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िवधान आहे. बधंने काढली तर पुन्हा बसिवणे कठीण जाईल. आज काढली नाही तर फार तकर्ार होणार नाही.’ 
एव ावर साक्ष संपली. परत आलो. देविगरीकरानंा पसंत पडले नाही. त्यानंी आपले साक्षीत 
वृतपतर् वातंत्र्याचा जोरदार पुर कार केला. मिहन्याभरात ३० जानेवारी १९४८ ला गाधंीजींचा खून झाला. 
त्यानंतर मातर् देविगरीकरानंी त्याचंी मागणी बरोबर न हती, माझा िवचार रा त होता हे मोकळेपणे वीकारले. 

 

बंदरे 
कोकण समुदर्िकनाऱ्यावर असून समुदर्ाचे पाणी खा ातूंन दूरवर जात अस याने वाहतूक ामुख्याने 

होडी, गलबत, मचवा, अशा साधनानंी करणे सोपे होते. दुसरा मागर् चालणे हा. पैकी जलवाहतूक ही अत्यंत 
सुखाची- म कराव ेलागत नसलेली. तसेच कोकणातील बंदरे ही शकडो वष परदेशी यापाराची कदेर् होती. 
समुदर् वासावर बंदी घालण्याआधी भारतीय यापारी नौका सवर्तर् संचार करीत असत हे िनरिनरा या 
ऐितहािसक उ ेखावरून प  होते. तसेच जावा, सुमातर्ा, बाली इत्यादी बेटावंर भारतीय समुदर्मागच गेले. 
१८४६ साली हाजी कासम कंपनीने कोकणात बोट वाहतूक सुरू करून आणखी सोय केली. मोटार गाडी 
आली तरी बोटच ि य होती; कारण ती कमी खचार्ची असे. मातर् बस आली आिण १९४८ साली रा टर्ीयीकरण 
होऊन एस.टी. सुरू झाली, तसतशी बंदरे मागे पडली. तशात बंदरामध्ये कोणत्याही सोयी शासनाने न के याने 
आिण बोट कंपनीला तो खचर् करावयाचा नस याने ही बोट वाहतूक मागे पडली. मचव,े पडाव हेही मागे पडले. 
ई ट इंिडया कंपनीच्या काळात यु नौका जोपयत लाकडी होत्या तोपयत त्या िंहदु थानात बाधूंन घेणे 
फाय ाचे ठरत अस याने तेथेच बाधूंन घेत या जात. टर्ाफलगार येथील यु ात ॲडिमरल ने सन याचें इंिग्लश 
आरमारात िकत्येक भारतामध्ये बाधंले या नौका होत्या. यापारी जहाजेही येथे बाधंली जात. पण बोटी आ या, 
सरकारने जलवाहतुकीकडे दुलर्क्ष केले आिण सवर् काळाच्या िव मृतीत गेले. 

 
आधुिनक प तीची बंदरे हवी असतील तर बंदरावर करावा लागणारा खचर् लक्षात घेता रत्नािगरी 

िज ात असलेली अठरा बंदरे सवर्च्या सवर् आधुिनक करणे शक्य न हते, आव यकही न हते. खचर् अवाढ य 
होणार होता, इतकेच न हे तर खा ामंध्ये गाळ साचून त्या उथळ झा या होत्या. काही खा ाचंी त डे फार 
अरंुद अस याने नवीन मो ा बोटी तेथे पोहोचू शक या नसत्या. ड गरावरील गाळ वाहात येऊन खा ा 
भरून जाणे ही नेहमी घडत आलेली गो  आहे. सध्याचे भडोच शहर पाहता एकेकाळी आंतररा टर्ीय यापार 
करणारे भगुृकच्छ हेच होय असे कधी वाटणार नाही एवढा बदल झाला आहे. तर कुला यातील चौल हे 
इसवीसनपूवर् दुसऱ्या शतकापासून रोम गर्ीस अशा देशाशंी यापार करणारे िस  बंदर होते. पण त्या बंदराचे 
त डात रेव (बारीक रेती) साचू लागनू शवेटी त्या रेवचे्या दां ामुळे रेवदंडा हा भभूाग िनमार्ण झाला. गाव 
वसले आिण तेथे पोतुर्गीजानंी िक ा बाधंला! असो. ते हा बंदरातील गाळ काढणे, बंदरे तरती ठेवणे, बोट 
िकनाऱ्यापयत पोहोचावी हणून िकनाऱ्यावर ध े  बाधंणे आिण त्याचा वापर करून उतारू-वाहतूक सुखाची तर 
माल चढिवणे-उतरिवणे कमी खचार्चे करणे, िकनाऱ्यावर पाणी, धमर्शाळा, िदवाब ी अशी सोय करणे, 
बंदरावरून अंतगर्त गावात पोहोचता यावे असे र ते बाधंणे, आिण बोट रातर्ीही पोहोचत अस याने बोट बंदरात 
आ याबरोबर त्यामधील उतरणाऱ्या उतारंूना घरी नेण्याकिरता व चढणाऱ्या उतारंूना आणण्याकिरता बस-
योजना करणे, एव ा सोयी करणे आव यक होते. यापैंकी एकही सोय रत्नािगरी िज ातील बंदरात न हती. 
दाभोळ, िवजयदुगर् या बंदरातं ध े  बाधंलेले होते पण ते बोट कंपनीने न हे िंकवा सरकारी पै यातून न हे; तर 
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बंदरात धमर्शाळा, पाणी, िदवाब ी इत्यादी सोयीसाठी त्येक उतारूमागे एक आणा जमा करण्याची सुरुवात 
१८८० पासून झाली, त्या हारफेज फंडाचा दुरुपयोग करून सरकारने बाधंलेले. 

 
रत्नािगरी िज ातील बंदरे कमी करावी याला रत्नािगरी िज ातील कायर्कत तयार होईनात; 

कारण अंतगर्त र ते न हते. त्याचबरोबर एव ा सग या सोयी हा या हे मान्य असूनही त्याकिरता लागणारा 
खचर् सरकारवर पडावा हे त्यासं रुचत न हते. त्यामुळे खारदार मोरोपतं जोशी याचं्याजवळ हा िवषय काढला 
ते हा त्यानंी थम न िवचारला, ‘याचा खचर् िकती येईल?’ तर मी हणालो, ‘ त्येक बंदराला कमीत कमी 
दोन कोटी रुपये.’ ते हा ते तंिभतच झाले. त्याचं्या लक्षात आले नाही की मंुबई बेट १६६० साली इंगर्जाकंडे 
आले ते हापासून आजतागायत ते बंदर अ यावत असाव े हणून जो खचर् झाला आहे, तो िवचारात घेता माझी 
सूचना वा तववादी व सौ यच होती. कारण ही बंदरे इितहास-काळापासून अि तत्वात असली आिण बोटीने 
१८४६ पासून वापरली असली, तरी तेथे बंदर या नात्याने नगण्य सोयी करण्यात आ या होत्या. 

 
रत्मािगरी िज ात दहाऐवजी तीन िंकवा फारतर चार बंदरे अदययावत करावी ही माझी सूचना 

मोरोपतं यानंी िंकवा रत्नािगरीवािसयानंी वीकारली नाही. िशवाय त्येकाला आप या बंदराचा खास अिभमान 
आिण हणून आगर्हही होता. सध्या जे रत्नािगरी बंदर बाधंले जात आहे ते केवळ रत्नािगरी शहरच्या पुढाऱ्यानंी 
खोटा अिभमान बाळगून आगर्ह धरला हणून. पुढाऱ्याचंा आरडाओरडा आिण बाकी जनता मूक यामुळे सरकार 
बळी पडलेले. 

 
नौकानयन खात्याचे मंतर्ी राजबहादुर इकडे पाहणी करण्यास आले असता मला त्यानंी बरोबर आणले 

होते. रत्नािगरीकरानंी रत्नािगरी बंदराचा आगर्ह धरू नये हणून मी त्यासं सुचिवले की तुमच्या शहराच्या 
उ रेस जयगड फक्त चोवीस मलै आहे. त्या बंदरात खोल पाणी आहे. बंदराच्या मुखाजवळ दिक्षण व उ र 
बाजूस नैसिर्गक टेक ा अस याने दोन्हीकडील वाऱ्याकडून या बंदराला आपोआप संरक्षण िमळत अस याने 
बोट के हाही या बंदरात येणे शक्य आहे. रत्नािगरीत संरक्षण िंभत ( ेक वाटर) बाधूंन कृितर्म बंदर करावे 
लागणार आहे, त्याऐवजी जयगड बंदर करून जयगड-रत्नािगरी असा अत्यंत आधुिनक र ता करू या. पण ही 
माझी सूचना त्यानंी धुडकावनू लावली आिण रत्नािगरीचा हेका धरला. जसा कशडेी घाटातून रे व ेकशी 
आणावी याचे उ र न शोधता रे व ेआणावी असा लालबहादुर शा ींजवळ धरला होता. पिरणामी रत्नािगरी 
बंदर अजनू पुरे झाले नाही. जयगड बंदर होण्याची आशा नाही. त्यामुळे ॲ युिमिनअम क प होण्याचा संभव 
िदवसिदवस कठीण होत आहे आिण न याने आलेले उ ोगही अन्यतर् न्याव ेकी कसे याचा िवचार करीत आहेत. 
चौगुले गो यातील मोठे उ ोगपती. रत्नािगरीत उ ोग सुरू करावा हणून बोट कंपनी चालिवण्याची 
जबाबदारी घेते झाले. पण रत्नािगरीत िवजेचा अपुरा पुरवठा, जा त क्षमतेची वीज नाही हणून तेथून िनघून 
गेले आिण बोटीचा धंदाही त्यानंी बंद केला. आधुिनकीकरण्याचा वेग िकती आहे याचे उदाहरण मला नुकतेच 
समजले. माझा ीज दुरु त करणारे रत्नािगरीस अशाच कामाकिरता गेले होते. आज जाऊन उ ा परत येऊ 
इतके सोपे व कमी वळे लागणारे काम होते. पण लागणारे कर्ू रत्नािगरी बाजारात िमळाले नाहीत हणून 
त्याला तेथे सहा िदवस रखडावे लागले. 
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ाचीन अवशषेाच्या उत्खननात मोहजोदारो माणे लोथल येथे उत्खनन झाले असता तेथे पाच हजार 
वषार्ंपूवीर्ची एक सवर् सोयी असलेली गोदी (जहाजाचें सोयीकिरता) सापडली आहे; तर मोहजोदारो येथील 
उत्खननात दर घरामागे पेवाचे संडास, दर घरातील साडंपाणी नळाने मो ा नळाला सोडून त  ारा ते बाहेर 
सोडले जाई अशी नगररचना सापडली आहे.आमच्या उज्ज्वल परंपराचें अवशषे रािहले आहेत असेही हणता 
येत नाही, हणावे लागते त्या नामशषे झा या आहेत. 

 
थोडक्यात हणजे बंदरािवषयीची माझी मेहनत व यत्न असफल ठरले आिण याला कारण सरकारचे 

अना था एवढेच न हे तर आमचे अ ान हे होय. चारश ेमैल समुदर्िकनारा असणारे मंुबई राज्य िकती दिरदर्ी 
िवचाराचे. लालबहादुर यानंी गाळ काढणारे टेर्जर खरेदी करा असे पचंवीस वषार्ंपूवीर् सािंगतले. त्याची अधीर् 
िंकमत भारत सरकारकडून अनुदान िमळेल असेही आ ासन िदले, पण िकत्येक वष टेर्जर खरीदलाच नाही 
आिण जो नंतर खरीदला तो िनकामी िनघाला. 

 
अिलबाग तालुक्यात रेवसला पयार्यी माडंवा बंदर कराव ेअसा यत्न १९४६पासून सुरू केला. हो ना 

करता आपआपसातील िवरोध संपु ात येऊन बंदराचे काम सुरू झाले. िकनारा व ध ा या दर यान एकाच वेळी 
एक वाहन जाईल, तर दुसरे परत येईल असा दोन वाहनाचें उपयोगाचा पुरेसा रंुद र ता आराख ात 
असताना बाधंकामखात्यात एक ‘अंधारे’ नावाचा चीफ इंिजिनअर आला आिण अंधार केला. सदर र ता एकच 
वाहन जाऊ शकेल एव ाच रंुदीचा केला. याचा अथर् तो पादचारीच फक्त वापरू शकतील. मालाची वाहतूक 
माणसानंा करावी लागेल. हणजे या बंदरातून मालाची वाहतूक करणे परवडणार नाही, हणून होणार नाही. 
अशा कथा आहे माडंवा बंदराची, जे मध्यवतीर् सरकारने मंुबई राज्यातील अंतगर्त वाहतुकीचे बंदर ठरिवले आहे 
व त्याकिरता खचर् करण्याची त्या सरकारची तयारी आहे. 

 

सरकारी अना था 
ध े  बाधंा, इतर सोयी वाढवा अशी जनतेने मागणी करताच बाधंकाम खात्याने एक िवधेयक तयार केले 

व डॉ. जीवराज यानंी ते िवधानसभेपुढे आणले. सदर िवधेयकात उतारूमागे एक आणा जमा करण्यात येणारी 
हारफेज फी चौपट करण्याची परवानगी व त्यक्षात सध्या ती दु पट करण्याची तरतूद होती. एका शिनवारी 
सकाळी पंढरपूरहून परत येऊन लगेच सभागृहात आलो ते हा सदर िवधेयक कायर्कर्म-पितर्केवर आढळले. 
बाळासाहेब सावतं व मोरोपंत जोशी या रत्नािगरी िज ाचे दोन ितिनधींजवळ गेलो व िवधेयक कसे येऊ िदले 
अशी चौकशी केली. ते हा आमचा नाइलाज झाला. जीवराज काही ऐकण्यास तयार नाहीत असे समजले. 
तेव ात बाळासाहेब खेर आले होते व सभागृहाचे काम सुरू झाले होते. त्याचं्याजवळ जाऊन सदर िवधेयक 
तहकूब करावे अशी िवनंती केली. ती त्यानंी मान्य केली व िवरोधी पक्षनेते यानंी एक िनराळी तहकुबी सुचिवली 
होती, तीस मान्यता देताना हे िवधेयक पुढे ढकलावे असे सभापतींना त्यानंी सुचिवले व सभापतींनी ते 
वीकारले. हे समजताच डॉ.जीवराज गरम झाले आिण त्यानंी खेरानंा िच ी पाठवली. ‘मी परगावी जात 
अस याने सोमवारी मी येथे नाही. माझ्याशी स ा न करता अशी तहकुबी कशी मािगतलीत?’ यावर खेर 
गडबडले. सभागृहाची बैठक समा त होताच खेर-मोरारजी वगळून बाकीच्या नऊ मंत्र्यासंमोर मी माझ्या 
तहकुबी-मागणीचे समथर्न कराव ेअसे फमार्िवले. मला तयारी करण्यास सवड िदली नाही. मी मािगतली नाही. 
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सभागृहाचे काम संपले व त्या नऊ न्यायाधीशासंमोर मी हजर झालो. तपशीलवार िनवेदन तयार करू न 
शक याने मी पुढील माणे िनवेदन केले – 

 
‘सुमारे साठ वषार्ंपूवीर् दर उतारूमागे एक आणा हारफेज फी आकारण्यास सुरुवात झाली. परंतु 

इतक्या वषार्ंत सरकारच्या पदरचा एकही पैसा या बंदरावर खचर् पडला नाही. मातर् हारफेज फीचा उपयोग 
बंदरावर धमर्शाळा, पाणी, िदवा-ब ी इत्यादी सोयींकिरता करावा असा प  िनयम असता, तो िनयम मोडून 
हारफेज फंडातून आज जे काही ध े  िदसत आहेत ते सरकारने बाधंले. सरकारने या बंदरावर १८४६ साली 
बोट वाहतूक सुरू झाली ते हापासून एक पैसा खचर् केलेला नाही.’ या माझ्या िवधानास ‘आधार काय?’ असे 
अथर्मंतर्ी वैकंुठभाई यानंी मला िवचारले. डॉ. जीवराज तर हणू लागले सरकारवर ही अन्यायी टीका आहे. 
मला तात्काळ दुसरा आधार दाखिवणे शक्य नस याने माझ्या िवधानाचा पडताळा संबंिधत खात्याच्या 
सेकेर्टरीला बोलावनू तपासा असे सािंगतले. त्या माणे सदर सेकेर्टरीला पाचारण गेले. त्याने येऊन माझी 
िवधाने व तुि थित-िनदशर्क व सत्य कथन करणारी अस याचे मान्य केले. पिरणामी सदर िवधेयक िन वळ 
तहकूब झाले नाही तर मागे घेण्यात आले, इतकेच नाही तर यातून ६०० मैल लाबंीच्या िकनाऱ्याची जबाबदारी 
असणाऱ्या राज्य सरकारजवळ पाण्यातील बाधंकामिवषयक एंिजिनअरही नाही हे उघडकीस आले व त्यामुळे 
एका तशा मरीन एंिजिनअरची नेमणूक झाली. 

 

‘दर किमशन’ 
भािषक राज्ये िनमार्ण करावी का याची तपासणी करण्याकिरता कदर् सरकारने दर नावाच्या एका 

िनवृ  न्यायाधीशाचे एक सद य किमशन नेमले. सदर किमशन मंुबई राज्यात मािहती व चौकशीकिरता आले. 
अशा किमशनला मदत करणे हे राज्य सरकारचे कतर् य; पण ते न करता खेर सरकारने आपण कोणतेच 
िनवेदन करणार नाही असे जाहीर केले. महारा टर् देश काँगेर्स किमटी या किमशनपुढे साक्ष देणार होती. 
ितच्यातफ आमदाराचें एक मंडळ माझ्या नेतृत्वाखाली या किमशनपुढे साक्ष देईल असा ठराव झाला व ते काम 
मी वीकारले. मी मंुबई मंितर्मंडळाचा एक भाग-छोटासा का असेना-ते हा खेर सरकारच्या िनवेदन न करण्याचे 
धोरण अमान्य करून मी साक्ष देणे िवसंगत होते. हणून मी खेराकंडे जाऊन सरकारचे बाहेर पडणार व 
त्याकिरता पालर्मटरी सेकेर्टरीपदाचा राजीनामा देतो असे सािंगतले. ते माझे मन वळव ूलागले. हणाले, 
‘कशाला साक्ष देतो?’ 

 
मी हटले, ‘कदर् सरकारने किमशन नेमले. त्याच्यापुढे लोक- ितिनधी या नात्याने साक्ष देणे व 

किमशनच्या कामात मदत करणे हे माझे कतर् य आहे व ते केले पािहजे!’ मी पुढे बोललो, ‘तु ही पुढारीमंडळी 
अशी किमशने नेमता कशी? आजच्या मुंबई राज्यात असलेला महारा टर् , गुजरात व कनार्टकचा भाग १७५० 
पासून पेश याचें अंिकत होता. पेशवाई गेली, इंगर्ज गेला. सुमारे दोनश े वष हा देश एका राजवटीखाली 
नादंला. आता घाई कशाला? तु ही किमशन नेमले, मला साक्ष देणे भाग आहे.’ ते हा खेर हणाले, ‘पािहजे तर 
साक्ष दे; पण त्याकिरता पालर्मटरी सेकेर्टरीच्या जागेचा राजीनामा देण्याची गरज नाही.’ याचा फायदा इतर 
पालर्मटरी सेकेर्टरींनाही िमळाला व त्यानंी घेतला. 
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सदर किमशन हुबळी येथे साक्षी घेऊन मंुबईस आले होते. त्याच्यापुढे हजर झालो. राज्यपुनरर्चना 
करणे अस यास भािषक राज्य िनमार्ण करणे रा त व सोयीचे आहे व हणून मंुबई शहरासकट साऱ्या मराठी 
भािषकाचें एक राज्य िनमार्ण कराव ेअशी मागणी करणारे िनवेदन सादर केले. दर साहेबानंी िवचारले, ‘या 
राज्यात तुमच्यावर अन्याय होतो, तु हास समान न्याय व संधी िमळत नाही हणून ही मागणी आहे ना?’ 

 
मी उ रलो, ‘माझा समज असा होता की आपले किमशन राज्यपुनरर्चना कशी करावी याची चौकशी 

करीत आहे. हणून त्यासंबधंी सवर्सामान्यानंा सोयीचा असलेला एकमेव उपाय सुचिवण्याकिरता मी आलो 
आहे. या राज्यात आमच्यावर अन्याय होतो असे गाऱ्हाणे तुमच्यासमोर माडंण्याचे मला कारण नाही. होणाऱ्या 
अन्यायाब ल पक्षसभेत आिण िविधमंडळात दाद लावनू घेण्याची क्षमता आमच्यात आहे आिण नसली तरी 
गाऱ्हाणे घेऊन तु हाकडे येणार नाही.’ हे उ र ऐकताच दरसाहेब दचकले व हणाले, ‘हुबळी येथे अशा कारे 
गाऱ्हाणे करण्यात आले हणून तसा न िवचारला. आमचा हेतू इतर काही नाही.’ त्यानंतर आमची भिूमका 
प  करून साक्ष संपली. 

 

डॉ. जीवराज गुजरातचे वकीलपतर् घेतात 
१९४८ मध्ये मंुबई राज्यातील सं थाने राज्यात िवलीन झाली आिण यामुळे न या मुलखाकिरता 

गुजराततफ डॉ. जीवराज आिण महारा टर्ातफ मालोजीराव नाईकिंनबाळकर हे मंितर्मंडळात नवीन मंतर्ी हणून 
आले. डॉ. जीवराज याचं्याकडे सावर्जिनक बाधंकाम, र ते व पूल, वीज व पाटबंधारे असे महत्त्वाचे खाते आले. 
मंुबईच्या के.ई.एम. हॉि पटलचे एक यश वी शासक, तसेच बडो ाचे मुंख्यमंतर्ी (सामीलीकरणानंतरचे) 
अशी त्याचंी ित ा होती. जे आले ते मुळी गुजरातवर अन्याय झाला आहे तो दूर करण्याचे कंकण बाधूंन. 
गुजरातमध्ये रे वचेे जाळे आहे, त्यामुळे तेथे र ते कमी िदसत असले तरी वाहतुकीची अडचण न हती. 

वरा कालवा, अहमदनगर िज हा दु काळी होता हणून दु काळ-िनवारणाथर् बाधंलेला टाटाची 
िभवपुरी, खोपोली व िभरा ही िव े  कदेर् मुंबई शहराकिरता आिण तेथील उ ोगधंदे पारशी, बोहरी व अन्य 
गुजराती भािषकाचं्या ता यात होते. अहमदाबाद, सुरत येथे थमर्ल िव ु  कदेर् होती. तरी पण राज्यात 
िव ु  बोडर् िनमार्ण करून त्याच्यामाफर् त दिक्षण व उ र गुजरात असे दोन िवभाग करून िव ु  पुरव ावर भर 
देण्यात आला. सदर बोडर् साऱ्या राज्याचे. पण इतरतर् त्याचे काम अभावानेच तळपले. भाऊसाहेब िहरे यानंी 
कोयना धरण व त्या ारा िव ु  िनिर्मती याची मागणी केली ते हा डॉ. जीवराज यानंी सदर योजना कायार्िन्वत 
झा यास तेथील वीज मुंबई शहरास पुरिवली पािहजे असे धोरण ठरवनू घेतले. तसेच सहा लाख एकरानंा 
पाणी-पुरवठा करील अशी काकर्ापारा योजना फक्त सहा कोटी खचार्ची आहे असे दाखवनू मंजरू करून 
घेतली. ज्या देशाकिरता ती होती तेथे कमीत कमी ३५ ते ४० इंच पाऊस दरसाल पडत अस याने, 
पाटबधंाऱ्यामाफर् त तेथील शतेीस पाणीपुरवठा हावा अशी गरज न हती. इतकेच न हे, तर सहा लाख एकर 
जिमनीस ती पाणीपुरवठा करील हणताना त्यक्ष जाग्यावर जाऊन पाहणी झाली न हती. महसूल खात्याच्या 
द तरी न दिवले या जिमनीवरून हा सहा लाख एकराचंा आकडा िनि त केला होता. तसेच खचर् िकती 
लागेल याचा त्यक्षात िहशोब न करता सहा लाख एकरानंा एकरामागे शभंर रुपये अंदाज यादीत दाखिवण्यात 
आले. काम सुरू झाले. पुढच्याच वषीर् सहा कोटीत काम होणार नाही, र म वाढवनू अकरा कोटी हणजे 
जवळजवळ दु पट करा अशी मागणी घेऊन आले व ती मान्य करवनू घेतली. याच काकर्ापारा धरणावर उकाई 
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येथे जलिव ु  कदर् थापण्याची योजनाही त्यानंी मंजूर करून घेतली. डॉ. जीवराज १९५२ साली मोरारजी 
मंितर्मंडळात अथर्मंतर्ी झाले व त्याचंी खाती फलटणचे राजे िंनबाळकर याजंकडे आली, आिण त्याचें उपमंतर्ी 
हणून बाबभूाई पटेल याचंी नेमणूक करवनू घेऊन गुजरातिहताकडे खास लक्ष देईल अशी तजवीज प ी 
केली. 

 
१९४८ ते १९५२ या काळत राज्यातील िनरिनर या िवभागाकंिरता र ते इत्यादीकिरता रकमा मंजूर 

करून घ्या यात आिण पावसा यानंतर अ ाप सदर कामे सुरू झाली नाहीत (पावसात ती होणारच न हती) या 
सबबीवरती सदर रकमा वगर् करून गुजरातमधील कामे करण्याचा सपाटा लावला. 

 

राज्यातील असमतोल : 
राज्यात मंुबई, गुजरात, महारा टर् व कनार्टक अशा चार देश काँगेर्स किम ा. त्यात मंुबईसारखे 

संप  यापारी व औ ोिगक शहर. त्यामुळेही त्या लखलखाटाखाली गर्ामीण भागात िकती अंधार आहे याचा 
अंदाज राज्यकत्यार्ंना आलाच नाही. गर्ामीण नाचंा पुरेसा अ यास व जाणीव राज्यकत्यार्ंमध्ये आढळली नाही. 
महारा टर्-कनार्टकमधील गर्ामीण िवभागाचे ितिनधी आपले न भावीपणे माडंण्यास असमथर् ठरले. थम, 
मराठी िंकवा कानडी िशवाय इतर इंगर्जी िंकवा िंहदीवर भतु्व नस याचे वैगुण्य. पाढंरपेशावगार्तील 
ितिनधींना गर्ामीण नांब ल आ था कमी. त्याचंा दृि कोण इंगर्जाशी लढण्याचा. आपण िविधमंडळात 
आप या िवभागाची उ ती करून सेवा करण्याकिरता आलो आहोत याचे भान कमी असणे. तर गुजरातमध्ये 
गाधंीजींचा उदय झा यापासून िनरिनराळी रचनात्मक कामे चालली अस याने तेथील आमदारामंध्ये 
गर्ामिवकास हणजे काय याची जाणीव. िविधमंडळातील कामकाजाचे िनयम इंगर्जीत, न िवचारावयाचे ते 
इंगर्जीतून, भाषणे करावयाची ती इंगर्जीतून, िंहदी बोलण्याची सूट होती. पण िंहदी कोण िशकले 
होते?आ हाला मराठीचा अिभमान. त्यामुळे या गर्ामीण ितिनधींची एक कारे कुचबंणा झाली. तर खेरांचे 
धोरण आिण मते यामुळे मंुबई, महारा टर् व कनार्टक या काँगेर्स किम ाचंा वा त्याचें अध्यक्ष, पदािधकारी याचंा 
गर्ामीण िवकास भागातील आमदारानंा उपयोग होण्याचा संभव कमी. मंितर्मंडळात कोकणतफ बाळासाहेब खेर. 
त्यानंा कोकणचे कोणतेच न अवगत न हते. कुलाबा िज ातील खारेपाट िवभागाच्या अनंत अडचणींची 
त्यानंा क पना न हती. एक उदाहरण देतो.  

 
१९३८ च्या त्याचं्या कुला यातील दौऱ्यात त्यानंा पेण व धरमतर यामधील वाशी या गावी नेले. हा दौरा 

िडसबरमध्ये झाला. सभेत टेबलावर गावच्या त यातील शवेाळिमि त पाणी असलेले ग्लास ठेवलेले होते. 
खेराचंा समज हे ग्लास शोभेकिरता आहेत असाच होता. या िवभागात गावच्या एकाच तलावावर गावकरी, 
त्याचंी जनावरे यानंा वषर्भर पाण्याचे यवहार कराव ेलागतात याचे त्यानंा ानही न हते तर भान कोठून. 
जूनमध्ये हणजे सहा मिहन्यानंी पाऊस पडणार, त्या काळात ग्लासातील पाण्यापेक्षा गावच्या त याचा जा तच 
गिहरा रंग चढणार होता. 

 
१९३७ ते १९३९ या काळात बाधंकाम मंतर्ी होते ब.ॅ नूरी. त्यानंा अजमेर, अहमदाबाद हा सपाटीचा देश 

फक्त माहीत. १९३८ मध्ये ते रत्नािगरी िज ात दौऱ्यावर आले. वास एंिजिनअरच्या उघ ा फोडर् गाडीतून 
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झाला. लाल मातीने त्याचें कपडे लालीलाल झाले. माती झटकावी तर ती तेलस अस याने कप ानंा रंग 
ठीकच चढे. माती नाकात डात गेली. काही िठकाणी मुि लम लीगच्या मूठभर लोकानंी त्यानंा काळी िनशाणे 
दाखिवली. रत्नािगरी ते राजापूर या सुमारे ५० मैलाचं्या वासात त्यानंा फक्त लाजें नावाचे छोटेसे गाव 
लागले.  

 
राजापूरकरानंी अण कुरा घाट फोडा हणून मागणी केली. उ रादाखल त्यानंी सवाल केला, ‘आधी 

या देशात वसती का केलीत आिण आता घाट फोडा सागंता याला काय हणावे?’ त्याचं्या उदूर् भाषणाचे 
मराठीत भाषातंर करताना माझी काय दशा झाली असेल याची क पना करा. १९४६ साली ते खाते आले डॉ. 
िग डर याचं्याकडे. मोठा उमदा व स न माणूस; पण त्याचें सारे आयु य मंुबई शहरात गेलेले. खे ातील 
जनतेला सामान्यपणे गावत याचे पाणी याव ेलागते, नळ असत नाहीत याची क पना पण न हती. आिण 
त्यानंतर आले डॉ. जीवराज. फक्त गुजरातची सेवा करण्याची गरज आहे असे मानणारे, पण साऱ्या मंुबईचे 
राज्याचे मंतर्ी.  

 
१९४६ साली डॉ. िग डर याचं्या हाताखाली बाळासाहेब सावंत याचंी पालर्मटरी सेकेर्टरी हणून 

नेमणूक खेरानंी केली होती. त्यानंा गर्ामीण मािहती होती; पण गहृ थ अडून बसला की,आपणाला अंितम िनणर्य 
घेण्याचा अिधकार असावा. िग डर हणाले, ‘मंतर्ी हणून मी जबाबादार आहे, ते हा तो अिधकार मी सोडणे 
योग्य नाही. बाकी सवर् काम तु हीच करा.’ पटले नाही सावतंानंा.बाहेर पडले राजीनामा देऊन. पण बाहेर 
येऊनही काही भरीव रचनात्मक काम केले नाही. त्यानंतर ते मंतर्ी झाले. िकत्येक वष होते; परंतु आपण आमुक 
घडिवले असे िकती दाखव ू शकतील तेच जाणे. त्याचबरोबर कयकत्यार्ंकडेही काही दोष येतो. जनतेला 
कशाची गरज आहे व ते कसे घडवनू आणाव ेआिण त्याकिरता काय तयारी लागते याचा त्यानंी शा शुध्द 
िवचार िकती केला होता?  

 
रत्नािगरीतील आ पासाहेब पटवधर्न एक थोर, गाधंी-िवचाराचे आचरण करणारे स न. त्यानंी १९४६ 

च्या काळात शाळागृहाचंी योजना काढली. सरकारी अनुदान फक्त एक हजार रुपये एका वगार्ला, बाकी काम 
गावकऱ्यानंी मदानाने करावयाचे. पण यात गावकरी ते पेलू शकतील का याचा िवचार केलेला न हता. तसेच 
मदानाने काम करावयाचे हटले की, खे ातील घरा माणे इमारत कशीतरी बाधंली जाणार. एंिजिनअरच्या 
देखरेखीखालील इमारत होणार नाही आिण त्यामुळे एक माणब  इमारत उभी राहणार नाही. लहान गावात 
थापत्यशा ाचे इतके ान नसणारच. त्यामुळे ही योजना खचर् व थापत्यदृ ी या दोन्ही दृ ींनी यश वी झाली 
नाही. 

 
असाच यत्न आ पासाहेबाचें अनुकरण हणून कॅ न मोिहते यानंी, कलेक्टर या नात्याने सोलापूर 

िज ात केला. परंतु तेथेही यश आले नाही. शवेटी अशा इमारतीवर जादा खचर् करून शासनाला त्या पुऱ्या 
करा या लाग या. खारलँड बोडर् योजना यश वी झाली; कारण आराखडा करण्याचे काम, तसेच होणाऱ्या 
कामावर देखरेख व अंितम पसंतीचा अिधकार तज्  एंिजिनअरानंा िदला हणून. 
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‘शासन’ आव यक होते. त्येकात अनुशासन असत नाही हणून. िबरबल आिण बादशहाची एक गो  
आहे. त्यात एक हौद दुधाने भरला जाण्याऐवजी पाण्याने कसा भरला त्याची. त्येकाने एक भाडें दूध टाकावे 
असा हुकूम िनघाला. पण तो अंमलात येतो की नाही हे पाहण्याकिरता, तसेच ते न झाले तर हुकमाची 
अंमलबजावणी सक्तीने करून घेण्याची यव था न हती; हणून त्येकाने हळूच कोणी पाहात नाही असे पाहून 
एक भाडें पाणी टाकलेले. यात लबाडी होती, खोटेपणा होता अशापेक्षा, यात कामचुकारपणा होता हेच खरे. 
अनुशासन ( वतः होऊन अंमलात आणलेली िश त) ही फार उ  कोटीची साधना आहे. सामान्याकंडून ितची 
अपेक्षा करणे हणजे मनु य वभाव माहीत नाही हेच होय. हणूनच घरात आईबाप असावे लागतात. नुसता 
कनवाळूपणा असून भागत नाही हेच खरे. तसेच सामान्यपणे यक्ती वतःला झुकते मापच देते. िशवापूरच्या 
बागेतील आंबा तोडला हणून वतःचा हात तोडावयास िनघणारा दादोजी क डदेवासारखा कारभारी 
एखादाच. तसेच त्याने तसे करू नये हणून त्यास मना करणारी िजजाबाईही एखादीच. 

 

राऊत यांचा राजीनामा व पोटिनवडणूक 
आपणास पािहजे तसे घडिवता येत नाही, ते करण्याची स ा ता यात घेता येत नाही, त्याचबरोबर 

ज्याच्या हाती स ा ते नीट वागणूक देत नाहीत असे घडू लागले आिण त्यात हे सवर् यिक्तगत कारणाकिरता 
घडत नसून आपण िभ  गटातले आहोत हणून घडते असे वाटू लागले की, त्यातून अिव ास व पिरणामी 
मानी माणसे अलग होणे ही िकर्या घडतेच. 

 
पाटील हा खरोखरी गावचा राजा. कुलकणीर् हा त्याचा िहशोब ठेवणारा कारकून हे खरे. पण तो 

कारकून मालकाच्या डोक्यावर आप या द तराच्या व ा देऊन िमरवत तालुका कचेरीत जात असे हे खरे ना? 
हे काय तो कुलकणीर् ा ण हणून आिण पाटील मराठा हणून घडत असे, असे थोडेच आहे. पण एकदा 
ा ण आिण मराठा असे जन्मजात भेद केले आिण कुलकणीर् ा ण, मामलेदार ा ण, इतर अिधकारी 
ा ण असे घडले की मग ते कुलकण्यार्ची बाजू तो िन वळ ा ण हणून घेणार. अशातूनच ा ण- ा णेतर 
वाद आला हे खरे नाही काय? नंदाचें राज्य न  करून आयर् चाणक्य चंदर्गु ताला गादीवर बसवतो हे खरे 
असले तरी तोच चाणक्य चंदर्गु ताला ‘शबल’ हणतो ना? शाहू िद ीहून सुटून आला त्या वेळी धनाजी जाधव 
त्याचे बाजूने उभा रािहला. पण त्याच्या मृत्यनंूतर त्याचा मुलगा चंदर्सेन जाधव िन भ ठरला. बिहरोपतं पेशवा 
िन भ ठरला हणून बाळाजी िव नाथ पेशवा झाला. कतर्बगारीमुळे बाळाजीनंतर बाजीराव येतो. 
त्याच्यामागनू नानासाहेब येतो. तो रामराजाला साताऱ्यात बंदोब तात ठेव ू शकतो आिण त्याला ा ण 
पदपातशाहीची व ने पडतात. 

 
अशातूनच भाऊसाहेब राऊत यानंी १९४८ साली आप या इच्छे माणे, क पने माणे काँगेर्स वाकिवता 

येत नाही असे आढळून आ यावर काँगेर्सच्या आमदारपदाचा राजीनामा देतात आिण त्याचबरोबर स ेपासून 
वंिचत रािहलेली मंडळी शतेकरी कामगार पक्ष काढतात. काँगेर्सनेत्यानंा स ा पािहजे असते हणून ते तसे 
वागतात हे जसे खरे, तसेच शतेकरी कामगार पक्ष स ेकिरताच िनघतो हेही खरे. 
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हाती स ा आली की ितचा िववकेपूणर् आिण भावी वापर केला नाही तर काय घडते याचा ताजा 
इितहास काय दाखिवतो? १९७७ साली जनतेने इंिदराजींना खाली ओढले आिण मोरारजी, वाजपेयी, एस. 
एम. जोशी, ना. ग. गोरे यानंा स ा िदली. पण ते ती राखू शकले नाहीत आिण स ा  झाले. १९७५ सालची 
आणीबाणी आणणाऱ्या इंिदराजी पुन्हा राणी झा या. असो. 

 
राऊत यानंी आमदारकीचा राजीनामा िदला आिण त्यामुळे िज ात पोटिनवडणूक घ्यावी लागली. 

राऊत पुन्हा उभे रािहले. त्यानंी एक कारे काँगेर्सला आ हानच िदले होते. त्याला त ड देण्याची आ ही ज यत 
तयारीही केली. िज हाभर धावलो. चारावर खचर् केला; पण पराभतू झालो. कारण शोधता आढळून आले की, 
आमचा उमेदवार पाडंोबा देशमुख हा राव मराठा अस याने इतराकंडे मतयाचना करणे कमीपणाचे हणून तो 
सामान्य मरा ाकंडे गेला नाही ात होते. 

 
शतेकरी कामगार पक्ष िनघाला. स ेला आ हान उभे ठाकले त्या वेळी आ ही ७२ कायर्कत्यार्ंनी एकतर् 

येऊन काँगेर्स मंितर्मंडळाला पािंठबा, त्याचबरोबर काँगेर्सचे समथर्न करण्याच्या दृ ीने पतर्क काढले. त्याच 
वळेी जेधे न या पक्षात गेले हणून आ हास ‘बहा रे’ हणून आमच्या धोरणािवषयी नापसंती यक्त करणारे, 
केशवराव जेधे याचंा वािभमान व संघटनािवषयक िवचार मान्य करणारे, परंतु त्याचबरोबर काँगेर्सला सोडून 
वतःला व काँगेर्सला दुबळी करणे नापसंत असणारे भाऊसाहेब िहरे देश किमटीचे अध्यक्ष झाले. 

 

‘अकोमोडेशन कंटर्ोल’ 
१९४६ च्या िनवडणुकीनंतर मुसलमान बहुसंख्य राज्यात जाच होऊ लाग याने तेथील िंहदू थलातंर 

करू लागले. कलक ा शहर व नौखाली येथे हत्याकाडं झाले. अशा वेळी िंसधमधील िंहदू मो ा संख्येने 
मंुबईत आले. भारताची फाळणी करण्याचा िनणर्य सा ाज्य सरकारला घ्यावा लागला. गाधंीजींच्या 
स यािवरु  काँगर्सनेत्यानंी तो मान्य केला, आिण भारताची फाळणी झाली. सा ाज्य सरकारने स ात्याग 
केला. त्याचबरोबर ही स ा वीकारणारी भारत व पािक तान ही अलग स ा थाने अि तत्वात आली. 

 
पािक तान झा यावर तेथील अत्याचार वाढले व येथील िंहदू, शीख तेथून िनघून भारतात आले. त्यानंा 

‘िनवार्िसत’ हे अिभधान ा त झाले. अशापैंकी िंसधी मंडळी ामुख्याने मुंबई शहरात दाखल झाली. या सवार्ंची 
यव था लावणे भारत सरकारला ा त झाले. राज्य सरकारे आपली जबाबदारी उचलीत होती; पण िंसधमधून 
येणारे ामुख्याने यापारी वगार्तील अस याने मंुबईसारख्या शहरात सोय झाली तर उपजीिवका करता येईल, 
या खातर्ीने आपणास मंुबई शहरात सामावनू घेतले जाव े असा त्याचंा आगर्ह होता. या िनवार्िसताचें न 
हाताळण्यासाठी वतंतर् यव था िनमार्ण करण्याची गरज लक्षात घेऊन ते काम माझ्याकडे सोपवाव ेअसा खेर-
मोरारजी याचंा िवचार होता. पण त्या वेळी मी लगेच भेटू न शक याने ते काम बाळासाहेब सावंत याचं्याकडे 
देण्यात आले.  

 
येणारे िनवार्िसत आप या िनवासाची सोय िरकामी िमळेल ती, िमळवता येईल ती जागा, िनरिनरा या 

मागार्ने ता यात घेऊन आपला संसार उभारीत होते. त्याचंा हा यत्न साहिजकच मंुबई शहरात मो ा 
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माणावर होता. त्याचं्याजवळ खचर् करण्यास पैसाही होता. या सवार्ंतून मंुबई शहरात िरकामी जागा िमळण्याची 
पचंाईत िनमार्ण झाली. मो ा माणावर गैर यवहार होऊ लागले ते हा या कामी सरकारने एक वटहुकूम 
काढला. सदर वटहुकुमान्वये कोणतीही जागा खाली होताच मालकाने त्याची सूचना सरकारला िदली पािहजे. 
ती कोणास ावयाची याचा िनणर्य शासन करील. हे वाटप शासन आपणाकेड आले या अजार्तून अगर्कर्माने 
करील. मालकाने आपणाजवळील खाली जागा पर पर िदली व ती घेणाराने घेतली तर ते अनिधकृत व 
बेकायदेशीर ठरिवण्यात आले. असा यवहाराची मािहती सरकारला ावी असे सागंनू अशी मािहती जो थम 
देईल त्याला ती जागा देण्यात येईल अशी तरतूद करण्यात आली. यामुळे जागा हवे असणारे अशा 
गैर यवहाराचा शोध घेणार हे कर्मानेच आले.  

 
हे काम हाताळण्याकिरता त्याचे गाभंीयर् लक्षात घेऊन आण्णासाहेब वतर्क या मंत्र्याचंी नेमणूक झाली 

आिण त्याचं्या हाताखाली डी. आर. धान या आय. सी. एस. अिधकाऱ्याची सेकेर्टरी हणून नेमणूक करण्यात 
आली. वटहुकूम एके सायंकाळी िनघाला. दुसऱ्या िदवसापासून जागेची मागणी करणारे अजर् कचेरीत दाखल 
होऊ लागले. मंत्र्यानंा, सेकेर्टरींना त्यक्ष भेटून, फोनवर भेटून आपले काम पुढे दामटण्याचे कार सुरू झाले. 
हा न अत्यंत गंभीर अस यानेच वटहुकूम काढावा लागला असला तरी त्याचे गाभंीयर् त्या खात्याचे मंतर्ी आिण 
सेकेर्टरी यानंा आकलन झाले नाही. त्यामुळे येणारे अजर् वीकारणे, त्याचें प तशीर संकलन करणे इत्यादी 
कामाकिरता पुरेसा नोकरवगर् उपल ध करून िदला नाही. त्यानंा काम कसे करावे याची मोड दाखवनू िदली 
नाही. मंतर्ी व सेकेर्टरी भेटीस येणारास भेटू लागले, फोनवर बोलू लागले. पण गदीर् एवढी होती की, भेटीस 
येणाऱ्या सवार्ंस भेटणे िंकवा येणाऱ्या फोनला ितसाद देणे अशक्य झाले. यातून मंतर्ी व सेकेर्टरी यानंी मागर् 
काढला. कोणासही भेट िमळणे अशक्य झाले फोन खाली काढून ठेवण्यात आले. याच्या कागा या खेराचं्या 
कानावर येऊ लाग या. त्या इतक्या वाढ या की खेर यानंी आपला चोपदार, मंतर्ी व सेकेर्टरी याचं्या दाराशी 
पाठवनू भेटी िमळत आहेत का, फोन घेतला जात आहे का याचा शोध सुरू केला. असा शोध अनेक वेळा केला 
आिण असे प  झाले की, हे दोघेजण आपाप या कचेरीत व थ बसले आहेत. फोन खाली काढून ठेवलेला 
आहे. 

 
आिण यावर इलाज करावयास पािहजे. हे काम दुसऱ्याच्या हाती सोपवाव ेअसे ठरले व मला खेरानंी 

पाचारले. त्याचं्या कचेरीत त्याचं्या समवेत मोरारजी व चीफ सेकेर्टरी एम. डी. भट होते. मी हे काम पत्करावे, 
खात्याला मंतर्ी असला पािहजे हणून हे काम ल. मा. पाटील याचं्याकडे सुपूदर् असेल, पण मलाच िनणर्य 
घेण्यासकट सवर् जबाबदारी घ्यावी लागेल असे सािंगतले. याबरोबरच हा बदल का करावा लागत आहे तेही 
सािंगतले. मी लगेच उ र िदले की, ‘मी ही जबाबदारी वीकारीन, पण दोन आ ासने पािहजेत. पिहले, 
मुख्यमंतर्ीसु ा कोणास जागा दे अशी आ ा करणार नाहीत. दुसरे खात्याचे मंतर्ी यास अिधकारपरत्व ेमाझा 
िनणर्य िफरिवण्याचा अिधकार मी मान्य करणार असलो, तरी माझा िनणर्य िफरिवण्याआधी तो का केला जाणार 
आहे हे मला समजावनू िदले जाव.े मला ते पटवनू िदले पािहजे अशी माझी मागणी नाही.’ दोनही आ ासने 
िमळाली व याचा पुढील तपशील मी व भट यानंी ल. मा. पाटील याचं्याशी चचार् करून ठरवावा असे ठरले. 
त्या माणे मी व चीफ सेकेर्टरी ल. मा. पाटलाकंडे गेलो.  
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पाटलाचंा माझा नेह होता. ते हणाले, ‘नाना, तुझा माझा मतभेद होणारच नाही. मी ह तके्षप करणार 
नाही.’ कारभारिवषयक यव था कशी राहील हे सागंताना भट हणाले, ‘एका डे युटी सेकेर्टरीला सेकेर्टरीचे 
अिधकार बहाल करून त्याच्याकडे हे काम देऊ शकू व तसे करू. परंतु पालर्मटरी सेकेर्टरीला हा अिधकार 
कसा देणार?’ त्याचं्या मते पालर्मटरी सेकेर्टरीकडे शासनाचा अिधकार सोपिवता येत नाही ही संवैधािनक 
अडचण होती. याचा उलगडा त्यानंी मुख्यमंत्र्याजंवळ करावयास हवा होता. त्या वळेी ते ग प रािहले आिण 
अकारण माझ्यापुढे डे युटी सेकेर्टरीला, सेकेर्टरीचे अिधकार देऊ पण तुला- पालर्मटरी सेकेर्टरीला-मंत्र्याचे 
अिधकार देणार नाही असे सागंत होते. माझा जबाब जळजळीत होता. मी हणालो, ‘भटसाहेब, माझ्या 
विडलाचंी इच्छा मी आय. सी. एस. हाव ेअशी होती, पण परक्याची नोकरी मी करणार नाही असे सागूंन मी 
नकार िदला होता. ही संिवधानिवषयक अडचण तु ही मुख्यमंत्र्याचं्या नजरेस योग्य वळेी आणणे हे तुमचे कतर् य 
होते, ते तु ही केले नाही.’ एव ावरच बोलणे थाबंले व मी या खात्याचा कारभार वतंतर्पणे हाताळू लागलो. 
भट यानंी असा एक कार, आ ही पालर्मटरी सेकेर्टरी झालो ते हाही केला होता. 

 
एका समारंभािवषयी एक पिरपतर्क माझ्याकडे आले. त्यात (तो समारंभ सरकारी अस याने) ‘मंतर्ी 

उपि थत राहतील पालर्मटरी सेकेर्टरींना आमंितर्त करण्यात येत आहे’ असा मजकूर होता. हे पाहताच मी 
लगेच फोनवर चीफ सेकेर्टरीशी बोललो. ‘भटसाहेब, पिरपतर्क िमळाले. पण आपला िवसरला आहात की, 
पालर्मटरी सेकेर्टरी हा अत्य प माणात का होईना सरकारचा भाग आहे. ते हा त्याला आमंतर्ण का कराव े
लागते आिण मंतर्ी उपि थत राहतील असे सागंता?’ 

 
याचा इ  पिरणाम झाला. नवीन दुरु त पतर्क िनघाले. ही आय. सी. एस. च्या लोखंडी चौकटीची 

झलक होती. आय. सी. एस. बुि मान असतात आिण त्यानंा साहिजकच आप या बु ीचा, मरणशक्तीचा 
अिभमान असतो. एका संगी मातर् माझी मरणशक्ती आय. सी. एस. पेक्षा जा त सक्षम आढळली.  

 
१९४६ मध्ये खेरानंी गाधंीजींच्या िशक्षणप तीिवषयी डॉ. झाकीर हुसेन याचं्या अध्यक्षतेखाली 

िशक्षणतज्  व अिधकारी याचंी पिरषद बोलािवण्याचे ठरिवले. डी. एस. जोशी हे िशक्षण खात्याचे सेकेर्टरी. खेर 
आमंतर्णे कोणास करावयाची सागंत होते. जोशी िटपून घेत होते. मी ोता होतो. काही िदवसानंी जोशी याचंा 
फोन आला. ‘िनमंतर्णे कोणास ावयाची याचंी नावे आठवतात का?’ त्यानंी काही नावे सािंगतली. उरलेली मी 
सागंनू ती यादी पुरी केली. त्यात मंुबई राज्यातील िशक्षणमंतर्ी असले या मुसलमान स नाचे नाव होते. ते नाव 
सािंगतले आिण माजी िशक्षणमंतर्ी हणून आमंतर्ण होते तेही सािंगतले.  

 
एखादे खाते यवि थत चालवायचे असेल आिण यश वी हावयाचे असेल तर आपणाला न्याय िमळतो, 

मागेपुढे होत नाही असे संबंिधतानंा वाटणे आव यक असते. आिण या खात्याचा संबंध तर राहण्याकिरता घराचे 
शोधात असणाऱ्याशंी होता. या खात्यात जे काम पूवीर् झाले होते, त्यामुळे हा िव ास न  झाला होता. पिहला 
अजर्दार कोण आहे, खात्यामाफर् त होणारी चौकशी होते का, कामात िदरंगाई होत नाही ना, याबाबतीत एकंदर 
शकंाकुल वातावरण होते. खाते िनमार्ण होण्याआधी जागा िमळिवणारे त्याकिरता पैसा मो ा माणावर खचर् 
करीत असत. तसाच योग येथे करण्यास ते वृ  होत असत, तर दुसरे नीच योग करून आपणावर मात 
करीत नाहीत ना अशी अजर्दारातं दाट शकंा होती.  
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खात्यात काम करणारे अिधकारी व त्याचं्या हाताखालील माणसाशी बोलताना िदसून आले की, 

आले या सवर् अजार्ंची नीट न द होऊ शकलेली नाही. काम पु कळ आहे; त्याची मोड नीट लागलेली नाही. ती 
रीतसर होत नाही. अिधक माणसाचंी गरज लागले ते नेमाव ेपण अंितम िनणर्य िदरंगाईवर पडता कामा नये 
इत्यादी. ‘या कामाकिरता मी पुरेसा वळे देणार आहे. फक्त डे युटी सेकेर्टरीशीच न हे तर त्याच्या हाताखालील 
िनरिनरा या िवभागाच्या मुखाशंी चचार् करून िनणर्य घेण्याचे माझे धोरण राहील. अंितम िनणर्य माझा राहील 
व त्याचे उ रदाियत्व मी पत्करीन. मातर् खात्याने नीट काम केले पािहजे. तसेच द तराची आजची िव कळीत 
ि थती खात्याने वळेेवर न जप याने झाली आहे. ते हा ती अ यव था दूर करण्याकिरता जादा नोकरवगर् मी 
मागणार नाही,’ असे मी सािंगतले. माझ्याकडे येणाऱ्या फाइली िनकालात काढून त्याच िदवशी परत करण्याचा 
िरवाज सुरू केला. जा त वळे बसाव ेलागले तरी बसलो. रोज िनयिमतपणे वीस अजर्दारानंा पूवर् संकेताने 
भेटण्याचा घात सुरू केला. सदर भेटीच्या वेळी तत्संबंधीच्या खात्याकडील सवर् कागदपतर् माझ्याकडे आलेले 
असले पािहजेत असा िशर ता सुरू केला. मग खात्यात एक नोटीस लावली. ‘द तराची अ यव था दूर करून 
ते यवि थत करणे खात्याचे काम अस याने रोजचे द तर यवि थत लावले पािहजे. तसेच मागील द तर 
यव थेत आणले पािहजे. गरज पडली तर याकिरता कचेरीच्या वेळानंतर अधार् तास जादा बसून काम केले 
पािहजे. असे जादा काम कोणी केले नाही तर त्याची दखल मी घेणार नाही. कारण माझी अपेक्षा कतर् यबु ी 
दाखवावी एवढीच आहे.’ 

 
मी कडक धोरणाचा आहे आिण जरूर तर कठोर शासन करून काम करून घेईन हणून हे काम 

माझ्याकडे िदले आहे असा समज अस याने सदर नोटीस पाहून सवर्जण बुचक यात पडले. कचेरीची वेळ 
संप यानंतर काही वळेा खात्यात फेरफटकाही केला, पण कोणासही टोकले नाही. माझ्या टेबलावर 
िदवसअखेर बाकी राहात नाही. साडेदहा ते साडेसातपयत मी बसतो याची क पनाही आली होती. त्यामुळे 
नोटीशीचा इ  पिरणाम झाला आिण जादा नोकर न मागता द तर नीट लागले. त्यातून लाभ झाला की मागील 
कागद शोधण्यात जाणारा वळे वाचला. त्येक कागद जाग्यावर होता. 

 
भेटीस येणाऱ्याचे काम खात्याने पूणर् करून पाठवाव,े व त्याकिरता जरूर तर िनरिनरा या िवभाग-

मुखानंी माझ्याकडे चचार् करावी ही रीत सुरू केली. सामान्यपणे भेटीस येणाऱ्या अजर्दाराचें कागदपतर् आधी 
वाचून भेटीच्या वळेी त्याचं्याशी चचार् करून जवळजवळ अंितम िनणर्यावर मी येत अस याने िवनािवलंब 
िनणर्याची अजर्दारानंा व खात्याला सवय झाली. सुरुवातीला भीड घालून काम होईल या आशनेे यत्न झाले. 
पण माझ्याकडून करकरीत उ रे िमळा याने तो ससेिमरा कालातंराने ओसरला. काही अनुभव आ याने घरी 
कोणास भेटावयाचे नाही असे धोरण कायम केले. 

 
खात्याचा कारभार कायर्क्षम व िव ास उत्प  करणारा हावा हणून काही िनयम केले. कामकाजाच्या 

प तीत सुधारणा के या. असे करण्यात अजर्दाराला न्याय िमळेल याचा िव ास वाटावा. तसेच खात्यातील 
काम करणाराला गफलत करण्याची संधी िमळू नये असा दुहेरी हेतू होता. त्यापैंकी एक िनयम पुढील माणे 
होता :  
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अजर्दाराचा अजर् घेऊन त्यास पावती िमळत असे. सदर पावतीवर अनुकर्म घालणे व अजर् घेत याची 
वळे अजर्दारासमोर तेथे ठेवले या घ ाळाकडे बघून घालणे आिण त्येक िदवशी आले या अजार्ंची यादी, 
अनुकर्म कर्माकं व त्याची वळे यासह बोडार्वर लावली जाई. याचा फायदा अजर्दाराला आपला अजर् नीट 
न दला आहे की नाही याचा वतःच तपास घेता येण्यात होई.  

 
अनिधकाराने खाजगी तऱ्हेने पर पर जागाचंी देवघेव झाली तर त्याबाबत अजर् वीकारले जात होते व 

त्यानुसार खात्यामाफर् त चौकशी होई आिण अनिधकृतपणे जागा संपादन केली असेल तर ती सक्तीने ता यात 
घेतली जाई. त्यातून कोटर्दरबारही होई. असे सुमारे ७५-८० िपिटशन हायकोटार्त दाखल झाले. िपिटशनचे 
वृ  वृतर्मानपतर्ात झळके. ते वाचून खेर यिथत होत. पण मी हे काम चालवीत असताना एकही िपिटशन 
यश वी झाला नाही. नेहमीच आ ही टाकलेले पाऊल कायदेशीर होते या िनणर्यावर कोटर् आले . हे खाते 
जनसेवकेिरता िनमार्ण झाले अस याने कोटार्ला सवर् कारचे सहकायर् देणे, कोटार्च्या आ ा िबनतकर्ार पाळणे, 
सवर् कागदपतर् कोणतेही संरक्षण न मागता हजर करणे असे धोरण मी अंिगकारले व काटेकोरपणे पाळले.  

 
एका कामात, एका बाजूस कन्हैयालाल मुन्शी तर ितपक्षातफ माजी ॲड होकेट जनरल कागंा असा 

सामना होता. सदर जागा मुन्शींच्या पक्षकाराला िदलेली होती त्यावरून हे काम राजकीय मतैर्ीने घडले असावे 
असा संशय कागंा याचं्या मनात त्याचं्या पक्षकाराने उत्प  केला. सदर कामी ॲड हेकेट जनरल अमीन याचं्या 
कचेरीत अमीन, मुनशी, कागंा, उभयताचें पक्षकार व मी अशी बैठक झाली असता, खात्याजवळ असलेले सवर् 
कागद मी त्याचं्यापुढे ठेवले व आणखी आहेत असे त्यासं वाटून त्यानंी मागणी केली आिण तसे असेल तर ते 
हजर करीन असे आ ासन िदले. ‘पुरा याच्या काय ाखाली काही कागदाबं ल सरकारला संरक्षण मागता 
येते व कागद हजर करण्यास नकार देता येतो, त्याचा आधार तु ही घेणार का?’ असी पृच्छा कागंा यानंी केली. 
मी उ र िदले की, ‘असे संरक्षण मागण्याचा हेतू सरकारी िहताचे रक्षण कराव ेअसा असतो. या जनसेवचे्या 
कामात संबंिधताचें िहत एवढेच सरकारी िहत अस याने असे संरक्षण मी कधीच मागणार नाही.’ या वागणुकीने 
कागंा याचंा संशय िफटला. ते हणाले, ‘मी िकत्येक वष कोटार्त काम करीत आहे. पण कागदािवषयी संरक्षण न 
मागणारा तू पिहला अिधकारी आहेस.’ 

 
रोज सुमारे वीस अजर्दारानंा पूवर् संकेताने भेटत असताही काही यक्ती अन्य मागार्ने आपली दाद 

लागावी हणून खटपट करीत. एके िदवशी मजूरमंतर्ी नंदा याचंा फोन आला की, ‘एका गृह थाला पाठवीत 
आहे, त्याला भेट ावी.’ मी सािंगतले, ‘भेटीत माझे रोज दोनतीन तास जातात, सदर गृह थानंा काही 
िदवसानंी भेट िमळेल. मी िनयम मोडला तर मी बसवीत असलेली घडी िबघडेल.’ तरीही नंदाजींनी आगर्ह 
धरला. मी ‘पाठवनू ा’ सािंगतले. त्याचे नाव िवचारून घेतले. त्याचे सवर् कागद मागिवले व तो येण्याआधीच 
कागद माझ्याकडे आले होते. तो येताच त्याला त्याची सवर् कथा ऐकवली. तो िनरु र होऊन परत गेला. मातर् 
नंदाकडे जाऊन ‘मी त्याचें काहीच ऐकून घेतले नाही ’ अशी तकर्ार केली. नंदानंी मला तसे सािंगतले. ते हा मी 
घडलेले सवर् कागदावर उतरवनू नंदाकंडे पाठवनू िदले. त्यात हेही िवचारले होते, ‘यापरते काय करणे शक्य 
आहे?’ जबाब आला, ‘तुझे सवर् बरोबर आहे. पण अजर्दाराला थोडे रुदन करण्याची संधी ावी!’  
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एके िदवशी एक सामािजक कायर्कतार् एका गरीब िवधवेला घेऊन माझ्याकडे आला. तकर्ार होती 
खात्याने ितला बेघर केले हणून. चौकशी करता जागा ता यात घेण्यास गेलेली माणसे अजून परत आली 
न हती. ते हा त्या गृह थानंा बाईंना घेऊन दुसऱ्या िदवशी येण्यास सािंगतले. ते गृह थ एकदम गरम झाले. 
‘त्या बाईने चोवीस तास कोठे काढावे? ही िदरंगाई आहे’ अशी तकर्ारही केली. मी उ र िदले, ‘आप यासारखे 
समाजसेवक असताना एका गरीब िवधवेला एक रातर् कोठे व कसा आधार िमळेल यािवषयी शकंा उत्प  हावी? 
खात्याचे हणणे जाणून घेऊन िनणर्य करण्यापुरता फार अ प समय मी मािगतला आहे.’ ते हणाले, ‘काय या 
बाईंना माझ्या घरी ठेव?ू’ मी हटले ‘का नाही? त्याचं्यावर अन्याय झाला आहे असे गिृहत धरून मजजवळ 
जोरजोराने तकर्ार करीत आहात. एक रातर् अशी सोय तु हास करता येत नसेल तर आपला समाजसेवक 
अस याचा बहाणा सोडून ा.’ दुसऱ्या िदवशी देघेही आली. खात्याकडील मािहती आली होती. मी हणालो, 
‘बाई, ही जागा नुकतीच खाली झाली असता आ हास कळिवले नाही, तु ही त्याला पागडी िदलीत आिण दु पट 
भाडे देण्याचे मान्य करून राहात आहात.’ त्या बाईने ते सवर् खरे अस याचे कबूल केले. ‘पण गरजवतं 
अस याने असे केले. केले नसते तर नोकरी राखता आली नसती आिण मग मी व माझी लहान मुलगी यानंी 
काय खावे?’ मी सदर जागा त्या बाईच्या नाव ेके याचे व त्याब ल पूवीर् असलेले भाडेच ावयाचे, दु पट नाही 
असा हुकूम हाती िदला. 

 
एके िदवशी सरदार व भभाई याचं्या िचरंिजवाचंा फोन आला. त्याचं्या मुलाला वतंतर् लॅट देण्याचा. 

हा िक सा मी अन्यतर् िदला आहे. 
 
सामान्य माणसािंवरु  तुझे खाते जरूर कारवाई करते; परंतु ब ानंा तू हात लाव ूशकत नाहीस असे 

हणणारानंा मी सागंत असे, लेखी तकर्ार ा, मग पाहाल की चौकशी होईल व योग्य ती कारवाई होईल. 
 
अशा संदभार्त एकदा कै.स.का. पाटील याचें नाव घेण्यात आले. ते हा मी तसे लेखी मािगतले पण तसे 

घडले नाही. पण ही हकीकत पाटलाचं्या कानावर गेली. ताबडतोब एके संध्याकाळी ते माझ्या घरी आले. मी 
कचेरीतून परत घरी आलो तो ते आ याचे मला िदसले. ते हा मी चिकत झालो. त्यानंी सवर् काही सािंगतले व 
न संपला. 

 
एक सरकारी उ पद थ एक जागा सरकारमाफर् त िमळवनू राहात होता. मालकाच्या घरातील माणसे 

वाढ याने त्यानंा जागेची अडचण भासू लागली. हणून ही जागा त्यानंी परत मािगतली. सोयीची जागा, 
पगाराच्या दहा टक्क्यापेक्षा कमी भाडे, त्यामुळे ते गहृ थ जागा सोडावयास तयार होईनात. पण समज देताच 
जागा खाली करून मालकास िमळाली. सदर सरकारी नोकर सरकारी जागेत राहू लागला. 

 
काही मिहन्यानंी या खात्याचे काम मंतर्ी या नात्याने मोरारजी याचं्याकडे आले. एक िदवस त्याचंा फोन 

आला, ‘एका कामात तुझ्याजवळ बोलावयाचे आहे. कारण एका िति त पतर्काराची तकर्ार आली आहे.’ 
त्यानंी ते तकर्ारपतर् माझ्याकडे पाठवावे असे सुचिवले. ते पतर् येताच त्या पतर्ात उ ेख केले या चौदाही 
करणाचें कागद खात्यातून मागवनू घेतले व तकर्ार-पतर्ावर ‘सोबतच्या फायली बोलतील, न बोल या तर 
मला बोलावनू घ्या.’ असा शरेा मारून ते पतर् व चौदा फायली मोरारजींकडे पाठिव या. हे सवर् अध्यार् तासात 
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झाले. ‘कागद पाहून समाधान झाले, त्याच माणे पतर्कारास कळिवतो. तुझ्या भेटीची आव यकता रािहली 
नाही.’ या शऱे्यासकट सवर् फायली परत आ या.  

 
सदर पतर्कार होते ह. रा महाजनी. त्यानंा ते राहात अस यापेक्षा मोठी जागा हवी होती आिण मी तशी 

िदली नाही हे तकर्ारीचे कारण अस यास माहीत नाही. तसेच त्या चौदा नावातं माझ्या भाच्याचे नाव होते. 
वटहुकूम िनघाला त्या िदवशीच घरी गे यावर, ‘असा वटहुकूम िनघाला आहे, उ ाच अजर् कर’ असे मी त्या 
वळेी बेघर अस याने सात-आठ मिहने माझ्याकडे राहात असले या माझ्या भाच्याला सािंगतले व त्या माणे 
त्याने अजर् केला होता. 

 
असाच कार याच भाच्याच्या बाबतीत मी बेनेट कोलमन कंपनीचा चेअरमन असताना घडला. १९६६ 

आक्टोबरपासून मी चेअरमन. लोकसभेत काही सभासदानंी माझ्यावर िवनाकारण राळ उडिवण्याचा खटाटोप 
केला. त्यात या भाच्याला ‘महारा टर् टाइ स’मध्ये चेअरमन या नात्याने नोकरी िदली असा आके्षप होता. 
लोकसभेला सादर केले या प ीकरणात माझा भाचा मी चेअरमन होण्याआधी दोन वषार्ंपासून सदर पतर्ात 
काम करीत अस याचे आिण ते पद त्याला त्याच्या गुणामुळे िमळा याचे मी उघड केले.  

 
हे सवर् करीत असताना माझे इतर राजकीय व सामािजक तसेच पालर्मटरी सेकेर्टरी नात्याचे काम 

चालूच होते. त्या वळेी पिहला मराठी ना महोत्सव मरीन लाइन्स टेशनजवळ झाला. माझ्या राहत्या 
जागेपासून ते निजक होते. त्यामुळे रातर्ी तीन-चार वाजेपयत चालणाऱ्या नाटकानंा मी जात असे, आिण 
शवेटपयत बसतही असे. मला तेथे िनयिमत येत असलेला पाहून, उ ोगपती डहाणूकर हणाले, ‘कंुटे, रोज 
नाटके पाहतात, कचेरीत काम करीत नाहीत, अशी खेराकंडे तकर्ार करतो.’ मी हणालो, ‘जरूर करा. तुमच्या 
तकर्ारीचा मी नाटक पाहतो हा बाग खरा आहे; पण मी कचेरीत साडेदहा ते साडेसात रोज अस याने तकर्ारीचा 
दुसरा भाग तुमच्यावर उलटेल.’ 

 
जयपूर येथे काँगेर्स अिधवेशनास गेलो. त्यात सुमारे एक आठवडा गेला. एका शुकर्वारी रातर्ी िवमानाने 

परत आलो. माझ्या सूचने माणे त्या आठव ातील सवर् काम घरी येऊन पडले होते. पहाटे तीन वाजता उठून 
नऊ वाजेपयत त्या सवर् चारश ेफायली िनकालात काढ या व नान-भोजन करून कचेरीत गेलो. खात्यातील 
मनु य आदले िदवशी पाठिवले या फायलींची पोच मागण्याकािरता माझ्या पी.ए.कडे आला. त्याने पोच िदली 
व चारश ेफायली परत करून त्याची पोच मािगतली. दुसऱ्या िदवशी रिववार आिण नंतर नाताळ होता. पण 
वळेी कागद परत गे याने िश त िबघडली नाही. 

 

काँगेर्स संघटना 
१९३७ मध्ये आमदार झा यापासून ािंतक किमटीत जाण्याची इतरानंा संधी िमळावी हणून मी कधीच 

त्या िनवडणुकीला उभा रािहलो नाही. १९४७ मध्ये शकंरराव देव यानंी तू ािंतकमध्ये का नाहीस असे िवचारले 
ते हा मी व तुि थती िनवेदन केली. त्याचं्या मते मी ािंतकच्या कायर्कारी मंडळात असणे आव यक होते. 
ते हापासून मी ािंतक कायर्कािरणीचा व ए. आय.सी. सी चा सभासद हणून विकग किमटी ीनगरचे ठरावाने 
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सभापतीने पक्षाच्या िनवडणुकीस उभे राहू नये असे ठरवीपयत काम केले. हे शलेापागोटे मी संयुक्त 
महारा टर्ासाठी केले या कामाब ल विकग किमटीने मला िदले. ािंतकपुढे येणाऱ्या त्येक नावर वतःचे 
मत मोकळेपणाने माडंणे, तसेच आप या िज ावर पडणारी ािंतकची आिर्थक व इतर जबाबदारी िबनतकर्ार 
पुरी करावी यािवषयी मी तत्पर व सावध असे. थािनक वराज्य सं थामंध्ये काँगेर्सतफ सभासद उभे राहात. 
त्याचंी िनवड करणे व त्याचं्या कामावर देखरेख ठेवणे हे काम मी व यशवतंराव च हाण िकत्येक वष करीत 
अलो. 

 
१९५० चे काँगेर्स अिधवशेन महारा टर्ात भरावयाचे होते. त्याकिरता नािशक हे िठकाण मुकर्र करण्यात 

आले. या अिधवशेनाची यव था थो ा पैसात व सुबकपणे करून वागताध्यक्ष भाऊसाहेब िहरे यानंी आप या 
रचना-कुशलतेचा पिरचय करून िदला. काँगेर्स अिधवेशनात सामान्यपणे जिमनीवर बसून पतर्ावळीवर भोजन 
करण्याची यव था असे. ती िबडकर आिण त्याचें सहकारी यानंी पार बदलून टाकली. टेबले व टेबलावर 
वच्छ टेनलेस टीलचे ताट-वाटी, भाडें माडूंन त्यांनी वाहवा िमळवली. येणाऱ्या पुढाऱ्याचं्या िनरिनरा या 
तऱ्हा होत्या. त्याबाबतीतील अनुभव इतरतर् िदले आहेत. 

 
अध्यक्षपदाकिरता तीन उमेदवार होते : (१) टंडन, (२) कृपलानी,(३) शकंरराव देव. शकंररावानंी 

उमेदवारी अजर् भरला ते हा त्यानंी सरदार, पिंडतजी याचंा पािंठबा िमळवावा असे आ ही सुचिवले. सरदारानंी 
त्याचं्याकडून, भािषक राज्याचा िवषय काढणार नसाल तर पािंठबा देतो असे सािंगतले. ते देवानंी नाकारले. 
टंडन यानंा सरदाराचंा तर कृपलानींना पिंडतजींचा पािंठबा, अशी ि थती होती. टंडन अध्यक्ष झाले. 
शकंररावानंा नगण्य मते िमलाली. 

 
िनवडणुकीस उभे राहण्याचा िनणर्य घेताना आपण गाधंींचे वारसदार या नात्याने तो घेतला आहे असा 

शकंररावाचंा पिवतर्ा होता महारा टर्ात काँगेर्स आिण शकंररावाचंा पराभव हावा हे आ हा महारा टर्ातील 
कायर्कत्यार्ंस कसे पटावे? हणून माझे िवचार त्यानंा समजावे असा यत्न मी केला आिण हणून रे वनेे मंुबई-
नािशक वास न करता मोटारने केला. वेळोवळेी मी माझी मते प पणे माडंीत आलो होतो. 

 
ितर्पुरा काँगेर्सचे सुभाषचंदर् बोस अध्यक्ष झाले. त्या िनवडणुकीनंतर झाले या चचत ‘गाधंीजींचा पािंठबा 

नसताना सुभाषबाब ूकसे यश वी? गाधंीजींचा पािंठबा असलेले प ािभिसतारामअ या कसे पराभतू हावते?’ 
असा शकंररावाचंा न होता. त्यानंा मी प  सािंगतले की, ‘महारा टर्च घ्या. येथील काँगेर्स ितिनधी काय 
मते बाळगनू असतात याची तु हास िकतीशी क पना आहे? आिण काँगेर्सजनात तरी तु हाला सवर्तर् मान्यता 
आहे का? असती तर सासवड येथून ािंतक सभासदाची िनवडणूक तु ही लढवलीत तीत पराभतू झाला 
नसता.’ तसेच संभाषण नािशकला जाताना झाले. १९३४ साली गाधंीजींनी काँगेर्सच्या सभासदत्वाचा त्याग 
केला.याचे कारण काँगेर्स आप या ध्येयधोरणात ‘सत्य व अिंहसा’ याचंा प  अंतभार्व करण्यास तयार न हती. 
‘न्या य व शातंतापूणर् मागर्’ एवढीच भिूमका ितला मान्य झाली होती. तरी शकंरराव, राजदर्बाबूंसारखे गाधंीवादी 
काँगेर्समध्येच रािहले. इतकेच न हे देश किम ाचें अध्यक्ष झाले. तसेच िविधमंडळ िनवडणुका काँगेर्सने 
लढवा या याला गाधंीजींनी ही वृ ी आता िनमार्ण होऊन ि थरावली हणून संमती िदली असली तरी 
िनवडणुका लढिवण्यामध्ये गाधंीजींनी भाग घेतला नाही. त्याउलट देव भतृींनी सदर िनवडणुकातं सवर् 
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कारचा भाग िहरीरीने घेतला. इतकेच नाही तर त्यानंतर मंितर्मंडळाच्या घडणीत व ािंतक सरकारच्या 
कारभारात लक्ष घातले. १९४२ चा लढा काँगेर्सने केला हे खरे, तरी त्याआधी गाधंीजी व विकग किमटीचे 
सभासद याचें उघड उघड मतभेद झाले व ते ती  वरूपाचे होते. या विकग किमटीचे देव, राजदर्बाब ूसभासद 
असत. यु ानंतर इंगर्जाशंी बोलणी करताना गाधंीजींचा स ा इंगर्जाजवळ अखंड भारताचे वराज्य मागा, वळे 
पडली तर मुि लम लीगच्या हाती रा टर्ाची स ा सोपवा, असा असताना विकग किमटीने िनराळा िवचार करून 
थम कदर्ात नेहरू, व भभाई, आझाद याचें सरकार िनमार्ण केले. नंतर देशाच्या फाळणीस मान्यता िदली. 
संिवधान सभा िनमार्ण केली याला शकंरराव भृतींचा पूणर् पािंठबा लाभला. राजदर्बाब ू तर संिवधान सभेचे 
अध्यक्ष झाले, तर शकंरराव सभासद होते. तसेच िविधमंडळाच्या िनवडणुका अपरोक्ष (इ  िडरेक्ट) प तीने 
हा या असे गाधंीजींचे मत असताना त्या सध्या होतात तशा हा या या नेहरू धोरणाला पािंठबाही त्यानंी िदला 
होता. न हे त्या प तीने मतदाराशंी त्यक्ष संपकर्  येतो हणून समथर्न केले होते. गाधंीजींच्या खुनानंतर 
शकंरराव काँगेर्सचे जनरल सेकेर्टरी झाले व त्यानंी नेहरू, व भभाईंच्या संयुक्त नेतृत्वाचा पुर कार केला. 
अशा शकंररावानंी नेहरू-व भभाईंपेक्षा अलग असे गाधंीवादी आपण अशी भिूमका घेण्यात शकंरराव आ हा 
मतदारावंर अन्याय करीत होते. ते हा त्यानंी नेहरू िंकवा व भभाई याचंा पािंठबा िमळवावा अशा कारचे माझे 
िवचार त्या मोटार- वासात ऐकवले होते. 

 
काँगेर्स अिधवशेन झाले आिण शकंररावानंी काँगेर्स सोडण्याचा व त्याबाबतीत महारा टर्ातील 

काँगेर्सजनानंी आपणाबरोबर याव े अशी अपेक्षा असणारा िवचार नािशक येथेच काँगेर्स छावणीत आ हापुढे 
माडंला. त्या वळेी मी त्याचं्यापुढे िवचार माडंले त्याचा साराशं पुढील माणे : 

 
भारताचे दोन अि तीय पुढारी लो.िटळक व म. गाधंी यानंी काँगेर्सशी मतभेद झाला तरी काँगेर्स ही 

भारताची एकच ाितिनिधक राजकीय संघटना आहे हे वीकारून ितचा अखेरपयत पाठपुरावा केला. १९१४ 
साली मंडालेहून आ यानंतर काँगेर्सच्या कर्ीडवर सही करून काँगेर्समध्ये जाणे हे नामु कीचे आहे असे त्याचं्या 
केळकर, गंगाधरराव, मुंजे, अणे याचं्यासारख्या अनुयायानंा वाटत असता, िटळकानंी महारा टर्भर दौरा करून 
कर्ीडवर सही करून काँगेर्समध्ये जा व आत राहून काँगेस आपली करा हे मत भावी केले व त्या माणे ते 
सवार्ंना घेऊन काँगेर्समध्ये आले. पिरणामी नेम तानंा काँगेर्सच्या बाहेर जाव े लागले. गाधंीजींनी 
िविधमंडळाबाबतचे त्याचें धोरण िनराळे असताना १९२५ मध्ये वराज्यपक्ष काँगेर्समध्ये थापन होऊ िदला. 
त्यानंतर १९३४ साली ध्येयधोरणाच्या नावर काँगेर्स सोडली, तरी मृत्यपूयत चौदा वष काँगेर्सचाच पाठपुरावा 
केला होता. देशाची फाळणी माझ्या मृतदेहावर होईल असे हणणाऱ्या गाधंीजींनी लखनौ काँगेर्समध्ये 
कृपलानीसारख्यानंा, झाले या फाळणीस िवरोध करू नको सािंगतले. इतकेच न हे तर देशाच्या पुढाऱ्यानंी ती 
कबूल केली ते हा ितचा वीकार करा असे आवाहन केले. या दोन पुढाऱ्याजंवळ वतंतर् ा होती. वतःचे 
मुखपतर् होते. वाणीत व लेखणीत बळ होते. त्या मानाने शकंररावाचंी शक्ती तोकडी असताना शकंरराव काय 
करू शकणार? हा दुसरा मु ा होता. तसेच महत्त्वाच्या नाच्या िनणर्याच्या वळेी शकंररावानंी विकग 
किमटीला गाधंीजींच्या मताशी िवसंवादी असे िनणर्य घेऊ िदले. गाधंींच्या खुनानंतर नेहरू व भभाई याचं्या 
संयुक्त नेतृत्वाचा पुर कार केला हा ितसरा मु ा होता. 

 



अनुकर्मिणका 

तसेच गाधंीजींब ल पूज्य भाव आिण आदर असला तरी काँगेर्स कायर्कत हे सामान्यपणे वराज्याची, 
राजकीय स ेची ा ती हावी या िवचाराचें अस याने, ते काँगेर्स सोडणार नाहीत हेही मी माडंले. तसेच 
िनवडणुकीत पराभव झा यानंतर ते काँगेर्स सोडीत आहेत ते हा ताित्त्वक िवरोधाकिरता न हे तर पराभव 
झा यामुळे त्यानंी राजीनामा िदला असा सरळ अथर् काढला जाईल हणून राजीनामा देण्याची ही योग्य वळे 
न हे हेही ितपादले. पण त्यानंी आमचा युिक्तवाद, िवनंती, वीकारली नाही.काँगेर्स सोडून राजकीय 
अ ातवास पत्करला याचे महारा टर्ाच्या राजकारणावर दूरगामी पिरणाम झाले. 

 
भाषावार ातंरचनेच्या मागणीस त्यानंीच १९४६ म े संयुक्त महारा टर् पिरषद िनमार्ण करून चालना 

िदली होती. तो न हातघाईवर आला त्या वळेी शकंरराव काँगेर्समध्ये असते तर िनराळेच घडले असते. 
महारा टर् काँगेर्सजनानंा स ा देणारे शकंरराव हे बाहेरचे आहेत असा आके्षप यशवतंराव च हाणानंा घेता आला 
नसता. महारा टर् काँगेर्स शकंररावानंी १९२० पासून रक्त आटवनू बाधंली, यशवतंरावानंी न हे. यशवंतराव तर 
काँगेर्स-समाजवाद, रॉयवाद अशा वाऱ्या करून स ा आली ते हा िनमूट काँगर्समध्ये येऊन आमदार, 
पालर्मटरी सेकेर्टरी आिण मंतर्ी झालेला गृह थ पण शकंररावाचं्या काँगेर्सत्यागामुळे शकंररावावंर टीका 
करण्याची त्यानंा संधी िमळाली. 

 
असाच एक संवाद- संग-घटना-१९४८ साली घडली. ती येथे कथन करणे तुत ठरेल. आमच्या 

काँगेर्स समाजवादी िमतर्ानंी त्या वषीर् काँगेर्समधून बाहेर पडून वतंतर् राजकीय पक्ष थापन केला. त्याआधी 
काही िदवस त्या धोरणाचा चार करण्याकिरता अच्युतराव पटवधर्न, माझा भाऊ भाकर याच्या सूचनेवरून 
अिलबागेस आले होते. त्याचंा मु ाम साहिजकच आमच्या घरी होता. त्याचं्याशी मी भाकरच्या उपि थतीत 
खूप चचार् केली. काँगर्सेच्या त्येक ल ात आपण सवार्ंनी मोठा त्याग केला. िनवडणुकामंध्ये काँगेर्सला यश व 
स ा िमळवनू िदली आिण वराज्य आ यावेळी काँगेर्सच्या हाती स ा असताना त्या काँगेर्सवर आपला भाव 
पाडण्याऐवजी काँगेर्स सोडून जाणे घातक आहे असा माझा मु ा होता. काँगेर्समध्ये आमच्या मतानंा आिण 
आमच्या मताच्या कयर्कत्यार्ंना वाव िमळत नाही असा काँगेर्स विकग किमटीपासून खालपयतचा अनुभव आहे 
असा त्याचंा ितवाद. तसेच १९४२ च्या ल ाने देशातील तरुणमंडळी आप या आिण आप या िवचाराचं्या मागे 
आहे असे त्यासं वाटत असावे. ‘काँगेर्सच्या गत-इितहासाकडे पाहता नेहमी तरुण िवचाराचंा जय झाला आहे, 
तसाच तुमचाही होईल. तु ही धीर धरला पािहजे. ओघ सोडून जाता कामा नये. १९४२ मधील पािंठबा हा 
वराज्याला पािंटबा होता. ताित्त्वक िवचारानंा पािंठबा होता असे मानणे िन वळ गैरसमज आहे. िशवाय 
काँगेर्सचे उज या िवचारसरणीचे पु कळसे राज्यकारभारात आहेत, तसेच काही वयपरत्वे आपला अवतार 
लवकरच संपवतील अशा ि थतीत संघटनेमध्ये आ ते आ ते तु हा मंडळींचा भाव वाढेल. तुमच्यासारखी 
समाजवादी िवचाराचंी मंडळी, माझ्यासारखे सामान्य माणसाच्या भ याचा िनभळपणे पुर कार करणारे 
काँगेर्सजन याचं्याशी संगनमत करून राज्यकारभारावर भाव पाडता येईल.’ असे माझे हणणे. अच्युतरावानंी 
सरदाराचंा आिण त्याचं्या दडपणाचा उ ेख केला. त्या वळेी त्याचं्या कृतीचा उ ेख करून हे दडपण फार 
काळ िटकणारे नाही हेही मी प  केले. पण वमताचा आगर्ह आिण आप या शक्तीची योग्य क पना नसणे 
याचंा जय झाला. नवीन पक्ष िनघाला. पण यात आिण १९५० मध्ये शकंररावानंी काँगेर्स सोडणे यात तत्वापेक्षा 
अहंकाराचाच जा त भाग होता. पण या दोन्ही घटनाचंा महारा टर्ाच्या राजकारणावर केवढा पिरणाम झाला?  

 



अनुकर्मिणका 

सरदार व भभाई १९५० मध्ये मृत्यु पावले. फार वषार्ंनी जय काश नारायण, अच्युतराव पटवधर्न यानंी 
नवीन पक्ष काढण्यातील आपली चूक वीकारली. जय काश िवनोबाकंडे गेले, तर अच्युतराव सावर्जिनक 
जीवनातून अलग झाले. पण हा नंतरचा इितहास आहे. योग्य वेळी िववकेाचा जय होता तर?  

 
खरे तर समाजवादी मंडळींनी १९४६ च्या िनवडणुकातं उमेदवार हणून भाग घ्यावयास पािहजे होता. 

परंतु इंगर्जाशंी पुन्हा लढा कसा करावा लागेल, त्याकिरता लढाऊ वृ ी जागती ठेवली पािहजे. िविधमंडळाच्या 
मायावी जंजाळात गुरफटून जाऊ नये असा त्याचंा िवचार होता. इंगर्जाने स ात्याग करताना भारत-पािक तान 
आिण ५६२ सं थाने असे भारताचे ५६४ तुकडे केले असले तरी, ि िटश सा ाज्य नामशषे झाले होते याचे त्यानंा 
आकलन झाले न हते.  

 
काँगेर्स समाजवादी पक्ष काढताना त्याचंी दृ ी साफ न हती. क युिन टां माणे वगर्ल ाचा त्यानंी 

िनभळ वीकार केलेला न हता. काँगेर्समध्ये गाधंी-नेहरंूचा सामान्य माणसाची िंचता वाहणारा िवचार 
सवर्साधारण कायर्कत्यार्ंमध्ये भावी होता. तसेच काँगेर्स हणजे न याने ा त झालेली राजकीय स ा असे 
समीकरण अस याने, काँगेर्समधून बाहेर पडून देव आिण पटवधर्न यानंा पािंठबा देणारे अनुयायी मयार्िदत 
संख्येचेच असणार होते. एका बाजूस गाधंी तर दुसऱ्या बाजूस माक् र् यामुळे समाजवादी िमतर्ाचंी ताित्त्वक 
बठैक, िवचाराचंी प ता यामुळे िंकवा एखा ा भावी यक्तीचे यिक्तत्व यामुळे आकषर्ण करणारी न हती. हा 
किर याचा न होता. केशवराव जेधे यानंी काँगेर्स सोडली ते हा असाच कार घडला. पण त्याचं्या जागी 
भाऊसाहेब िहरे आ याने तो जाणवला नाही. शकंरराव मोऱ्यानंी आपण जणू भारताचे माओ आहोत या 
आिवभार्वात दाभाडी िस ान्त माडंला. त्याने तर केशवराव जेध्यासंारख्या बहुजनसमाजाचा िवचार करणाराचंी, 
तसेच सरंजामशाहीचे पाठीराखे असणाराचंी परवडच झाली. आिण वतः शकंरराव मोरे हेही िवरोधक हणून 
लोकसभेत गेले. पण डीक्लास झाले नस याने नेहरंूच्या वागण्याने भािवत होऊन काँगेर्सवासी झाले. 

 

वार यांचे बंड 
कुला यातील जातीय दंगली माणे या बडंाशी माझा संबंध आला. ठाणे िज ाच्या उ र भागात 

ामुख्याने वारली ही आिदवासी जमात राहते. त्याचं्यामध्ये क युिन ट पक्षातफ चार यु काळातच चालू 
झाला होता. गोदावरी परुळेकर या सुिशिक्षत बाई वार यामंध्ये राहून काम करीत होत्या. त्यानंा ‘गोदाराणी’ हे 
नाव ा त झाले. त्याचं्या िचथवणीवरून िंहसात्मक कारवाया सुरू झा या. पण याला कारण या समाजाला 
िमळणारी अन्या य वागणूक हे होते. 

 
वारली समाज अिशिक्षत, जंगलात राहणारा. जंगलतोड करणे हा त्याचंा मुख उ ोग जंगल 

कॉन्टॅर्क्टर त्याचं्यावर जुलूम करीत. कमी मजुरी देणे, मागणी माणे काम झाले नाही तर मारझोड करणे, 
इतकेच काय भ ी पेटवनू योग्य माणात कोळसा तयार झाला नाही तर त्या मजुराला त्या भ ीत टाकून िजवतं 
जाळणे असे कार घडले होते. वारली समाजाला ताडी ि य आहे. याचा लाभ घेऊन एक ताडीचे मडके देऊन 
मोफत काम करून घेणे असे कार घडत. वार याचंी हजारो एकर जमीन इतर जमातींनी बळकावली होती. 
कूळकायदा आ ही पुण्या-मंुबईत बसून केला हे खरे. पण तो वारली िवभागात अंमलात आला न हता. याला 
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कारण ा ण, पारशी असा पुढारले या जातीसकट सवर् जमीनमालक कारणीभतू. यापैंकी िकत्येक काँगेर्सजन 
होते. काहीजणानंी वातंत्र्य चळवळीत कारावासही भोगला होता. वार याचंा दंगा आिर्थक ह  व न्या य 
वागणूक याकिरता होता. त्यानंी जंगल कॉन्टॅर्क्टरािंवरु  तसेच जमीनमालकािंवरु  जाळपोळ, मारहाण हे 
उ ोग सुरू केले, ते हा शातंी थािपत करण्याकिरता या िवभागात मी खूप िंहडलो जंगलातून त्याचं्या 
गावोगावी गेलो. चार करताना त्याचं्यासारख्या शतेकरीवगार्किरता केलेले कूळकायदा, कजर्-िनवारण 
कायदा असे कायदे काँगेर्स सरकारने केले होते ते समजावनू देऊ लागलो. ते हा एका सभेत एक वारली तरुण 
िधटाईने पुढे आला व मला हणाला, ‘तु ही कायदे केलेत ते खरे; पण ते पाढंरी टोपी घालणारानंी आ हापासून 
झाकून, लपवनू ठेवले होते. लाल बाव ाने ते आ हास दाखवले.’ त्याचा धीटपणा पाहून मला समाधान 
वाटले. पण त्याचबरोबर वराज्य िमळाव े अशी आकाकं्षा बाळगणारे, आपली उ ती हावी मानणारे, 
वातंत्र्यचळवळीत जाणारे काँगेर्सजनासंह तथाकिथत सुिशिक्षत मंडळी, त्याचं्यावर अन्याय करतात, जुलूम 
जबरद ती करतात, मजुरीबाबतीत फसवणूक करतात, लग्नाकिरता शभंर रुपये देऊन त्याचा मोबदला 
िबनपगारी जेवणावारी दहा-बारा वष िदवसाचे चोवीस तास नोकरी करणारे, गुलामी करणारे, लग्न-गडी 
िकतीतरी होते. यातून हे ‘बंड’ उ  भवले होते. 

 
शातंता झाली. थो ाफार माणात अन्याय िनवारण झाले आिण खेराचं्या नेतृत्वाखाली 

आिदवासींमध्ये काम करण्याकिरता, त्यानंा िशक्षण व न्याय िमळवनू देण्याकिरता एक सेवामंडळ िनमार्ण झाले. 
मंडळाने िठकिठकाणी गाधंीजींच्या प तीने आ म काढले. कायर्कत तेथे राहून काम करीत. पुढे सरकारी 
मदतीने जंगलातील कॉन्टॅर्क्टरचे काम करण्याऱ्या जंगल कामगार सोसाय ा िनघा या. सरकार त्यानंा 
आिर्थक सहा य, अगर्कर्माने कूप देणे अशा गो ी करू लागले. पण पिरि थती आमूलागर् बदलली असे हणता 
येणार नाही. सामािजक न्याय थािपत होणे असेल तर एकटे सरकार काही करू शकत नाही. सामािजक 
न्याय ही एक िवचारसरणी आहे. ती मान्य होणे, जीवनात आणणे हे मानवी वभावातील वाथीर् िवचारामुळे 
कठीण जाते आिण समाज ऐनिजनसी नसण्याने, जाती तसेच वगार्त िवभागला गेला अस याने न्याय शवेटपयत 
पोहोचत नाही हे मान्य कराव ेलागेल. 

 
मला या खे ात आले या अनुभवावरून मी खेरानंा एक सूचना केली. ती होती कारभारिवषयक, 

तकर्ारी दूर करण्याबाबत. सूचना पुढील माणे: दर दोन मिहन्यानंी, पालर्मटरी सेकेर्टरीने मंितर्मंडळातफ 
एकेका िज ात दौऱ्यावर जाव.े एक िदवस जनतेकिरता. तेथे कायर्कत येतील, जनता येईल. आप या 
तकर्ारी माडंतील. एक कारे हा जनता दरबार राहील. नवीन तकर्ारी वीकारणे, तसेच मागील बैठकीत 
आले या तकर्ारींचे काय िनवारण केले ते समजावनू देणे. दुसरा िदवस िज ातील खाते मुख 
अिधकाऱ्याकंिरता. त्याचं्याकडून आले या तकर्ारींचा खरेपणा पडताळून पाहणे, उ रे घेणे. 

 
तसेच या तकर्ारी सेकेर्टरीएटमध्ये आणून त्याची उ रे खात्याखात्यातून जमा करणे. अशा कारे 

िज हावार दोन पालर्मटरी सेकेर्टरी काम करू लागले तर त्यानंा राज्यकारभारिवषयक ान होईल, िशक्षण 
िमळेल. पक्षात काम के याने सामािजक जाणीव होऊन नवीन ी असले याकंडून उ  पातळीवरून अन्याय-
िनवारणाचे काम होईल. सामािजक, आिर्थक इ. बाबतीत नवीन कायदे करणे, हुकूम काढणे हे 
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सेकेर्टरीएटमध्ये, मंतर्ालयामध्ये बसून करण्याने पूणर् होते हे खरे न हे, ते खालपयत पोहोचले पािहजे. ते िन वळ 
सरकारी नोकरामंाफर् त होणार नाही. हा िवचार त्यात होता. 

 
त्याचबरोबर दुसरीही सूचना होती, ती हणजे राज्यकारभार करण्याकिरता मंतर्ी, उपमंतर्ी, पालर्मटरी 

सेकेर्टरी नेमले जातात. त्यानंा फायली कशा वाचा या, हाताळा या याचे स यक ान नसते. त्यामुळे कालहरण 
होते. हाताखालील नोकरवगर् िदशाभलूही करू शकतो. ते हा ज्या माणे नवीन आ  . सी. ए  . िंकवा आ  . ए. 
ए  . ला आपली परीक्षा िद यानंतर उमेदवारी करावी लागते, िनरिनरा या खात्यामंध्ये जाऊन त्यक्ष काम 
करून ते काम काय आहे व ते कसे कराव े याचे िशक्षण िमळते, त्याच माणे मंतर्ी, उपमंतर्ी, पालर्मटरी 
सेकेर्टरींना िशक्षण िमळाव.े पण या दोनही सूचनाचंा अ वीकार झाला. 

 
१९८१ साली मुख्यमंतर्ी या नात्याने अंतुले याने पुण्यात दरबार भरिवला. कारभारिवषयक अनंत 

तकर्ारी पुढे आ या. त्यापैंकी िकत्येक द तर-िदरंगाईच्या अस याचे आढळून आले. काहींचे िनराकरणही झाले, 
पण घरातील केर रोज काढावा लागतो, भाडंी रोज घासूनपुसून वच्छ करावी लागतात, रोज नान कराव े
लागते, कपडे धुवाव ेलागतात, त्या माणे ही कारभारिवषयक सफाई रोज नोकरी करावयाची असेल तर ती 
कशी करावी, कामाचे वरूप व ते कसे कराव,े त्याची मोड काय, प त काय, याचे िशक्षण घ्याव ेलागते, 
िशक्षण घ्यावे लागते, हे सवर्मान्य आहे. पण मंतर्ी, उपमंतर्ी, आमदार हे उपजत जन्मास येतात. त्यानंा आपले 
काम कसे करावे याचे जणू उपजत ान असते, िशक्षणाची गरज नाही असा समज ते हा होता, आजही आहे. 
त्यामुळे खेरानंी माझ्या सूचनाचंा वीकार न हे िवचारही केला नाही. 

 
फाईल हाताळण्याबाबत दोन िक से सागंणे योग्यच ठरेल. िदनकरभाई देसाई हे वकील होते. कूल-

बोडर् चेअरमन हणून त्यानंी काम केले होते. ते हणत, शवेटच्य अिधकाऱ्याकंडून येणारी फाईल अशा रीतीने 
सजवली, रंगवली जातेः की ती वाचली तर पु कळ वेळा आप या आधीच्या अिधकाऱ्याने जे िलिहले असेल ते 
वीकाराहर् वाटते. हणून मी िनराळाच मागर् अवलंबतो. संबंिधत अिधकाऱ्याला चचस बोलावनू त्याचे 
िलिहण्यातील भिूमका, हेतू, उि  समजावनू घेतो आिण मगच िनणर्य करतो. 

 
मी सभापती झालो त्या वेळी अन्य खात्यात तात्पुरता नेमले या एक नोकराची त्याचा माझ्या 

खात्यातील ह  शाबतू ठेवण्यासंबंधीची फाईल माझ्याकडे सेकेर्टरी देऊन गेले. ती मी थोडीशी पािहली आिण 
सेकेर्टरींना परत बोलािवले व त्याचं्याजवळ ितच्या आधीची त्या िवषयावरील फाईल मािगतली. ते हा त्या 
आधीची फाईल नाही असे तो हणू लागला. कारण त्याने ती पािहली न हती. मला अशी फाईल आहे हे कसे 
लक्षात आले याचा त्याला अचंबा होता, आिण तेसु ा इतक्या थो ा वळेात. कारण सेकेर्टरीने त्याच्या 
आधीच्या अिधकाऱ्याने जे िलिहले होते ते वाचूनच फक्त अिभ ाय िलिहला होता. तर मी त्याच्या िलिहण्यावरून 
िवषय काय असला पािहजे याची क पना करून वाचले होते. आधीची फाईल होती व ती खात्यातून मागवनू 
सेकेर्टरीने हजर केली. त्यामुळे पूवितहास नीट समजला व फाईल िनकालात काढता आली. 
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राजीनामा 
खराचं्या सूचनेवरून मी त्याचंा पालर्मटरी सेकेर्टरी झालो. माझी वतंतर् वृ ी, वतःच्या मताचा िनभीर्ड 

आगर्ह, तसेच ा णेतर वाद-िवषयक माझी भिूमका, त्यामुळे मी खेराचंा मनु य झालो नाही. तसेच सेवाकायर् 
कोठेही कराव.े मुख्यमंत्र्याक़डे केले, आता इतराकंडे जाणार नाही अशी माझी वृ ी न हती. त्यामुळे गर्ामीण 
िवभागात शतेी खात्याने काम वाढवाव े हणून शतेकी मंतर्ी एम. पी. पाटील याचं्या िवनंतीवरून गर्ामीण िवकास 
मंडळ (रूरल डे हलपमट बोडर्) चे काम वाढवाव े हणून त्याचं्याकडे काम करू लागलो. मला िवषय चटकन 
समजे. मराठी, गुजराती तसेच इंगर्जी या भाषा नीट कारे अवगत, िवषय ितपादनाची शक्ती यामुळे माझी 
छाप पडू लागली. जनतेमध्ये करण्याचे हे काम होते. माझे काम जनतेला जा त आवडू लागले. त्यामुळे काही 
वळेा नाकापेक्षा मोती जड असे होऊ लागले. पिरणामी माझे सहा य मागणाऱ्या मंत्र्यानंी िनराळा पिवतर्ा 
टाकला. माझ्याकडे फायली येणे थंडावले. 

 
१५ ऑग ट १९४७ ला परक्याचें राज्य गे यानंतर खेराकंडे गेलो आिण हणालो, ‘ वराज्य आले; 

लहानपणी, तरुणपणी घेतले या शपथेतून मुक्त झालो. सेकेर्टिरएटमध्ये मला कामही नाही. येथे िमळणारे 
वतेन वाढत्या संसाराला अपुरे आहे. ते हा आता बाहेर पडून नवीन उ ोग पाहतो. मला मोकळा करा. काम न 
करता वतेन घेणेही मला मान्य नाही.’ खेर हणाले, ‘ वराय आले तरी त्याचे सुराज्य हावयाचे आहे ते हा 
राजीनामा देऊ नकोस.’ तसेच नेहमी माणे त्यानंी मोरारजींना बोलावले. व तुि थती लक्षात घेऊन ते हणाले, 
‘पाटलानंा कंुटेचा वरच मा होईल अशी भीती वाटली असावी आिण हणून हे घडले असाव.े कंुटे बाटलीतील 
राक्षसासारखा आहे. त्याला काम हवे; भरपूर हव.े त्याला माझ्याकडे काम करू ा. मी भरपूर काम देईन. 
आमचा बेबनावही होणार नाही.’ हणून मी महसूल खात्याचे काम पाहू लागलो. त्यातच मध्यंतरी घराबाबत 
(अकोमोडेशन कंटर्ोलचे) काम केले. 

 

गांधी खून 
३० जानेवारी १९४८ रोजी सायंकाळी फाऊंटनजवळ एका गहृ थानंा भेटण्याकिरता गेलो होतो. 

त्याच्या कचेरीतून समोरचा र ता व पलीकडील इमारती प  िदसत होत्या. बोलता बोलता समोरच्या 
इमारतीवर असलेला रा टर्ध्वज खाली उतरला जात असताना िदसला, हणून खाली र त्यावर आलो चौकशी 
केली ते हा गाधंीजींचा खून झा याचे कळले. सु  मनाने तसाच घरी गेलो. या माणसाने माझ्यासारख्या 
अनेकानंा धीराने, शातंपणाने, गोळीसमोरही उभे राहण्याचे सामथ्यर् िदले होते. कोणतेही बा  साधन न 
वापरता, माणसाचे मन िकती ताकदवान आहे याचा सामान्यानंा त्यय आला होता. हे सवर् मनात येत रािहले. 

 
रेिडयोवर बातमी येत होती तरी रातर्ीपयत खुनी कोण कळले न हते. थो ा िदवसापूंवीर् एका 

िनवार्िसताने गाधंीजींवर ह ा केला तसा कोणी असावा असे वाटले. रातर्ी खुन्याचे नाव कळले. खुनी होता 
नथुराम गोडसे. एक महारा टर्ीय, ा ण. पुण्यात िनघणाऱ्या ‘िंहदुरा टर्’ नावाच्या वतर्मानपतर्ाचा तो संपादक 
अस याचे माहीत होते. ही घटना क्षिणक रागात घडलेली नसून िवचारपूवर्क केलेली असावी हे उघड होते.  

 



अनुकर्मिणका 

एका ा णाने खून के याचे कळताच महारा टर्ातील वातावरण तापले. िकत्येक िठकाणी ा णावंर 
ह े झाले. मो ा माणावर जाळपोळ झाली. त्यािवषयी मला िवचारता मी हणालो, ‘या कृत्याब ल मला 
ा ण हणून कोणी टपली मारली तर मी त्याच्यावर रागावणार नाही. हणेन, तुला राग यावा अशी जरूर 
कारणे आहेत; पण राग यावा असे यिक्तशः मी काही केलेले नाही.’ शिनवारवा ावर बाळाजीपतं नातू याने 
इंगर्जाचें िनशाण लाव यापासून आजतागायत ा णानंी सवर् खात्यातं इंगर्जाचंी चाकरी मनापासून केली 
असताना, लोकमान्य िटळक झा याने ते रा टर्ीयत्वाचे तीक हणून सारे ा ण रा टर्ीय आहेत असा अहंभाव 
िनमार्ण झाला असेल, तर एका ा णाने हे पाप केले तर इतर ा णानंी ते पाप मानले पािहजे असा माझ्या 
उ  गाराचंा सूर होता. 

 
महारा टर्ात जे घडले तयावरून दोन गो ी िदसून आ या. संघ थानावर रोज शके ानंी हजेरी 

लावीत असणारे संघीय जणू आदेश न आ याने जागच्या जागी िथजले होते. उदाहरणाथर्, सागंली शहरात 
उपि थती सोळाश े असे. त्याच शहरात ा णाचं्या िमळकतीची मोठी जाळपोळ झाली. संघ थानावर 
जाणारानंाही ही झळ लागली असेल; पण काही संरक्षणाचा यत्न झाला नाही. तसेच गाधंीजींमुळे ा ण, 
मराठा, िंलगायत, महार असे न ओळखले जाता आ ही माणून हणून ओळखले जाऊ लागलो. त्या 
महापुरुषाचा खून झाला याची ितिकर्या हणून हे घडले असले तरी, त्याच्या पाठीमागे ा णािवषयीच्या 
रागाबरोबर ईषार् आिण असूया यक्त होत होती. हे कार महारा टर्ातील काही िज ापुंरते मयार्िदत होते. 
देशभरच्या जनतेला अपार दुःख झाले, पण कर्ोधज्वाला भडक या नाहीत. 

 
१९५२ साली अमेिरकेत गेलो असता तेथे एका नागिरकाने भारतीयानंी हे दुःख सहन केले, 

रा टर्िपत्याच्या खुन्यांना न्यायालयामाफर् त शासन करिवले, कायदा हातात घेतला नाही, तसेच १९५२ ची 
सावर्ितर्क िनवडणूक ही त्येक स ान यक्तीच्या मतािधकाराने होणारी िनवडणूक उत्साहाने व यवि थतपणे 
केली. यावरून हा देश व त्यामधील जनता सु , िवचारी व पोक्त आहे हे िदसून आले, असे उ  गार काढले. 

 

काँगेर्ससंघटना 
भाऊसाहेब राऊत काँगेर्समधून बाहेर पडले. पण त्यानंी जी मंडळी जवळ केली होती, त्यापैंकी फारच 

थोडी काँगेर्सबाहेर गेली. बाबासाहेब ठोसर व काँगेर्स किमटीचे अध्यक्ष होते. राऊताचं्या कारकीदीर्त मी 
सामान्यपणे िज हा किमटीच्या कामात लक्ष घालीत नसे; परंतु नंतर एक िदवस ठोसर माझ्याकडे आले व 
त्यानंी माझे सहकायर् मािगतले व झाले गेले िवसरून जा अशी िवनंती केली. ती मान्य करून मी काँगेर्स 
किमटीच्या कामात लक्ष घालू लागलो. 



अनुकर्मिणका 

१९५२ च्या िनवडणुका 
 
२६ जानेवारी १९५० ला भारताचे संिवधान अमलात आले. त्या िदवशी सवर्तर् संिवधानाशी एकिन  

राहण्याच्या शपथा घेण्यात आ या. १९५२ मध्ये राज्य िविधमंडळ व संसद याचं्या िनवडणुका होणार असे जाहीर 
झाले आिण १९५१ मध्ये त्यािवषयीची चचार् होऊ लागली. 

 
एके िदवशी पुणे येथे डॉ. लागू याचं्या माडीवर देश किमटीतील मुख कायर्कत िनवडणुकािंवषयी 

चचार् करीत होतो. त्या वेळी मी पुढील माणे िवचार माडंला. राज्य िविधमंडळात आव यक तेव ाच उपयुक्त 
व महत्त्वाच्या यक्तींना ठेवनू बाकी सवर् कतर्बगार यक्तींस लोकसभेत पाठवाव.े कारण राजस ेचा कदर्िंबदू 
आता िद ी होणार आहे आिण महारा टर्ाच्या िवकासाच्या दृ ीने तेथे आपली कतर्बगार माणसे जा तीतजा त 
जाणे उपयोगाचे ठरेल. रे व,े बंदरे, मोठे र ते, वाहतूकिवषयक, तसेच आिर्थक व औ ोिगक धोरणिवषयक 
नाबंाबत मूलभतू व महत्त्वाचे िनणर्य िद ीत घेतले जातील, आिण त्यामुळे आपण वतः लोकसभेत जाव ेअसे 

मला वाटते. 
 
१९४६ च्या िनवडणुकीआधी ीरामपूर येथे जातपात-िंलगभेद िवसरून कतर्बगार यक्तींना 

िविधमंडळात पाठवा असा िवचार मी यक्त केला होता. त्याचा ज्या माणे वीकार झाला नाही तीच गत या 
िवचाराची झाली. खरोखरी संिवधान सभेत जे कायर्कत महारा टर्ातफ होते, तीच मंडळी हंगामी सरकारचे 
मदतीस कायदेमंडळ हणून कायर् करीत अस याने शकंरराव देव यानंा, तसेच १९३४ पासून िद ी येथे 
मध्यवतीर् असे लीत अस याने काकासाहेब गाडगीळ यानंा, तर देश किमटीचे अध्यक्ष, एके काळी मध्यवतीर् 
असे लीत असले या व आता विकग किमटी सभासद असणाऱ्या भाऊसाहेब िहरे यानंा, १९३७ पासून 
िनवडणुकाचें काम अंगावर यश वी करणाऱ्या मामासाहेब देविगरीकर यानंा, िद ीच्या शक्तीचे भान हावयास 
पािहजे होते. पण तसे घडले नाही आिण ािंतक राजकारणात वृ  झालेली , तेथे नको असलेली अडचणीची 
वाटणारी िंकवा ज्याचंी काही तरी सोय केली पािहजे अशानंा, लोकसभा उमेदवार करण्यात आले. त्याचबरोबर 
राज्यामध्ये नुसते सभासद राहाव े न लागता काही अिधकार हाती येईल , आपणाला काही करता येईल, 
िद ीला आपला काय उजेड पाडणार, तसेच इंगर्जी िंकवा िंहदी या तेथे चालणाऱ्या भाषावंर आपले भतु्व 
नस यानेही अडचण होणार, या िवचारानेही कायर्कत ातंात राहण्याचा िवचार करू लागले आिण त्या माणे 
उमेदवार ठरू लागले . 

 
िविधमंडळ िनवडणुकाकंडे मी नेहमीच एक उपयुक्त नवसमाज-िनिर्मती करण्याचे साधन या दृ ीने व 

तेथे जावयाचे ते आप या हातून काही घडावे, ित ेकिरता न हे या िवचाराने पाहात अस याने आिण हणून 
मुख्यमंत्र्याचा पालर्मटरी सेकेर्टरी असताना शतेकी मंतर्ी यानंी िवनंती करताच, त्याचें खात्याचा पालर्मटरी 
सेकेर्टरी होण्यात मी कमीपणा मानला नाही, ित ेचा न न करता मी ते काम वीकारले व ेकेलेही होते, असे 
अस याने लेकसभेचा िवचार मी करीत होतो. मी प  केले होते की, राज्यात मंतर्ी होऊन जेवढे कायर् करता 
येईल, त्यापेक्षा जा त उपयुक्त कायर् मी सामान्य लोकसभा सद य हणून िद ी येथे करू शकेन आिण हणून 
मी लोकसभा िनवडणुकीची उमेदवारी इच्छीत होतो. 



अनुकर्मिणका 

 
देश किमटीत नेत्याचं्या या धोरणाचा फार दूरगामी पिरणाम झाला. राज्यपुनरर्चनेिवषयी फझलअ ी 

किमशन नेमले गेले. त्याचं्या अहवालातून १९५५-५६ साली संयुक्त महारा टर्ाचा न उभा रािहला आिण 
आगीचा ड ब उसळला. त्या वळेी महारा टर्ाचा दृि कोण, त्याची पिरि थित व गरजा िनगर्हाने व िनभीर्डपणे 
माडंतील अशी माणसे िद ीत न हती आिण आ ही जे राज्यात होतो , त्याचंा फारच थोडा पिरचय िद ीतील 
नेत्यानंा होता; तर तेथील कायर्प ती , रीित –िरवाज याचंी आ हाला क पना न हती. मंुबईसारख्या आधुिनक 
यापारी शहरापेक्षा, िकत्येक शतके मोठमो ा राज्याचंी राजधानी असलेले िद ी हे िनरा या परंपराचें, जुने, 
बादशाही शहर होते . खे ातून मंुबईत येणाराची जी अव था होते, तशासारखी गत मंुबईकर िद ीत न याने 
गेला तर होणार होती. 

 
िद ीतील नेत्याचंा आमचा पिरचय खेर, मोरारजी , देव, गाडगीळ अशानंी करून िदला अस याने त्या 

त्या यक्तीच्या रंगाने आ ही रंगत होतो. उदाहरण ावयाचे तर संिवधानसभेत िंहदी ही रा टर्ाची संपकर्  भाषा 
ठरिवली, इतकेच नाही तर दहा वषार्ंनी इंगर्जी जाऊन ितची जागा िंहदी घेईल असा प  उ ेख केला, 
त्यावरून खेर यानंी राज्य सरकारमाफर् त िंहदी भाषा िशक्षणात आणण्याचा न हे, िव ापीठातही आणावयाची 
असा िवचार करून त्या माणे पाऊले टाकली. 

 
ही पाऊले टाकताना िंहदी दहा वषार्ंत येईल याची त्यानंा एवढी खातर्ी वाटत असावी की, राज्यातील 

िशक्षणके्षतर्ातील महाभागानंा अनुकूल करून पाऊल टाकावे हा िवचारही त्याचं्या मनात आला नाही. ही सवर् 
मंडळी इंगर्जीतून िशकलेली, िंहदीशी अन य त, तसेच वाङ्मयीनदृ ा त्या वेळी िंहदी ही आधुिनकतेच्या 
ीने फारशी ग भ झालेली न हती. यामुळे िशक्षणके्षतर्ाने खेरानंा या न या िवचारात साथ िदली नाही आिण 

िद ीतील इंगर्जीचे थान िंहदीला िमळाले नाही. पिरणामी खेराचें धोरण सपशले फसले आिण त्यानंी िंहदी 
लावनू आ हावर अन्याय केला, असा त्याचं्यावर गहजब झाला. खरोखरी इंगर्जी माध्यमातून सवर् िशक्षण 
महारा टर्ातील िव ानानंी घेतले असूनही याचं्यामध्ये ीिनवासशा ी, मुकंुदराव जयकर, सी. वाय. िंचतामणी, 
डॉ. सवर्प ी राधाकृ ण  , जवाहरलाल नेहरू, िंचतामणराव देशमुख अशासंारखे इंगर्जीमधून भावी वक्तृत्व 
करणारे िंकवा गंर्थ िलिहणारे िनपजले नाहीत, ही व तुि थती असताना खेराचें िंहदी धोरणावर आके्षप घेण्यात, 
आपले कमीपणाचे खापर अकारण खेराचं्या डोक्यावर फोडले जाऊ लागले. हा होता िद ीतील नेते, त्याचंी 
कारभारप ती, दृि कोण आिण राज्यात काम करणाऱ्या खेरासंारख्या नेत्याचंी कारभारप ती, दृि कोण 
यामंधील फरक. 

 
ही १९५२ मधील चूक त्यानंतर के हाच दुरु त झाली नाही. ज्याचं्यावर आपला अंकुश राहणार नाही, 

आपणािवषयी जी कृत  राहणार नाहीत, अशी माणसे िद ीस पाठिवणे धोक्याचे असा िवचार भावी होता. 
हणून सदािशवराव बव िंकवा धनंजयराव गाडगीळ िद ीच्या आमंतर्णावरून िद ीस गेले, ते हा त्याचें जाणे 
महारा टर्ीय काँगेर्स नेतृत्वाला रुचले नाही. आ ही मरा ानंी अटकेवर झडे लावले आहेत, अवरंगजेबाच्या 
मृत्यनंूतर िंहदु थानचे राजकारण खेळलो आहोत, असा आ हाला अिभमान होता; पण तो अिभमान बाळगताना 
उ रेतील छो ा रजपूत राजावंरही आ ही छाप पाडू शकलो न हतो आिण िंहदवी पादशाहीचा िवचार घेऊन 
बाजीराव ब ाळ िद ीत गेला असला तरी, त्यानंतर गेलेले मराठे हे तेथे मान्यता पावले नाहीत. याचंी तलवार 
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खंबीर आहे याची दहशत होती, पण त्याचं्यािवषयी आदर, आत्मीयता कधीच उत्प  झाली नाही. खेराचं्या 
मनात तात्या जेधे, भाऊसाहेब िहरे अशाचं्यािवषयी जी भावना होती, त्यापेक्षा िनराळी भावना उ रेतील 
राज्यकत व इतर खानदानी असणाराचंी, मरा ािंवषयी हणजे मराठी माणसािंवषयी न हती. इतके कशाला 
आजही महारा टर्ात िचत्पावन शूर, बुि मान पण पुढे काय अशी धारणा आहे, तर िटळकभक्त लोकनायक अणे 
यानंा पुण्याच्या पुढाऱ्यािंवषयी नेहमीच भय वाटत रािहले. हणून ते संयुक्त महारा टर्ाला मान्यता देऊ शकले 
नाहीत. असो. 

 
माझा लोकसभेत जाण्याचा िवचार महारा टर् काँगेर्स- े ींना नापसंत पडला. ते हा कुला यातफ 

चागंला ितिनधी पाठवावा या दृ ीने मी िवचार करू लागलो. िंचतामणराव देशमुख हे आमच्या िज ातील 
रो ाचे. त्या वळेी ते िद ीत अथर्मंतर्ी होते; परंतु त्याचंा िवचार इंग्लंडमध्ये जाऊन थाियक होण्याचा होता. 
त्या दृ ीने त्यानंी इंग्लंडमध्ये घर बाधंले होते. त्याचंी इंिग्लश पत्नी व मुलगी िकत्येक वषार्ंपासून ितकडेच 
राहात होती. त्यामुळे त्या िवचारापासून त्यानंा परावृ  करणे अवघड होते. त्याचें एक सहाध्यायी ो. वेिंलगकर 
याचं्याबरोबर मी यासंबंधात थोडीफार चचार् करीत असे. त्याचं्याकडून देशमुखाचं्या पत्नीच्या वगर्वासाचे वृ  
समजले. त्यामुळे साहिजकच आमच्या यत्नानंा संधी आहे असा माझा िवचार मी वेिंलगकराजंवळ बोलून 
दाखिवला होता व तो त्यानंा मंजूर होता. या बाबतीत िज ातील कायर्कत्यार्ंचा मनसुबा समजून घेणे 
आव यक होते. डोईप ी मत असलेली ही पिहलीच िनवडणूक होती. तसेच मंुबई राज्यातील संयुक्त 
मतदारसंघाच्या जागी एक सद य मतदारसंघ थमच अि तत्वात आले होते. 

 
या नाचा िनवातंपणे िवचार करता यावा हणून आ ही िज ातील कायर्कत रायगडावर जमलो. 

त्या वळेी मी लोकसभेकिरता िंचतामणरावानंा उभे करावे हा िवचार माडंला आिण सामान्यपणे तो सवार्ंना पसंत 
पडला. सदर बठैकीत िज ातील िवधानसभेच्या आठ जागा ंकिरता कोणास उभे करावे याचीही चचार् झाली. 
त्यामध्ये जा त िवचार रोहे तालुक्याचा झाला, कारण िंचतामणरावाचें बंधू यशवतंराव हे एक इच्छुक होते. पण 
या गृह थानंी आप या गावात आपला वभाव व वागणूक यामुळे िनराळे वातावरण िनमार्ण केले होते. १९३२ 
च्या सत्यागर्हात तुरंुगवास भोगलेले, १९३७ व १९४६ च्या िनवडणुकातं त्यानंी आ हाला चागंली मदतही केली 
होती. पण साऱ्या गावावर हुकमत चालवावी अशा वृ ीने ते वागत. रो ात मातबर व धिनक खोत कुटंुबे पु कळ 
होती. परंतु त्या सवार्ंची वागणूक नरमाईची असे. त्यामुळे तर या गृह थानंा जा तच फुरण येई. १९४८-४९ 
मध्ये धान्य घेऊन जाणारी गलबते त्यानंी अडवली होती आिण तुमची कोठारे लुटू अशा धमक्या खोतानंा िद या 
होत्या. त्यावरून त्यानंा थानब  कराव ेलागले होते. ही बातमी त्याचं्या वडील बंधंूना िद ीस कळली ते हा 
त्यानंी आपले सनदी नोकरीतील सहकारी मुंबई राज्याचे चीफ सेकेर्टरी भटानंा फोन करून ती गो  खेराचं्या 
कानावर घालण्यास सािंगतले. खेरानंा हे समजले ते हा मोरारजी मंुबईत न हते. पण िद ीच्या अथर्मंत्र्याचंा 
फोन आला अस याने मोरारजी परतण्याची १।२ िदवसही वाट न पाहता खेरानंी त्याची तात्काळ मुक्तता केली. 
हे खेराचं्या वभावास धरूनच झाले. त्यामुळे शरे बनून गृह थ रो ास गेले. जाण्याआधी ते मोरारजीस भेटले 
असता, ‘लोकशाही जमान्यात कायदा व सु यव था ानंा खास महत्त्व अस याने दाडंगाई करणारास शासन 
होते. तशाने तुमची अटक झाली. यापेक्षा तुमच्यािवरु  कोणाचा (यात माझा प  उ ेख होता) यिक्तगत 
आकस न हता. माझ्या गैरहजेरीत खेरानंी तुमच्या बंधंूच्या फोनवरून तु हास सोडले. मी असतो तर सोडले 
नसते असे’ मोरारजीने त्यासं सािंगतले होते. तसेच जाण्यापूवीर् माझी भेट घेण्याची सूचनाही केली व त्या माणे 
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ते मला भेटलेही. पण घड या काराचा राग मनात ठेवनू रो ास गे यावर काही कुरापत काढून गावच्या बारा 
िति त यक्तींवर अबर्ुनुकसानीचा दावा केला. तो कोटर्-दरबार चालू होता. अशा ि थतीत यशवतंरावानंा उभे 
केले तर गावची िति त माणसे आमचे िवरु  जाणार आिण त्याची झळ लोकसभा उमेदवारास होणार, न केले 
तर यशवतंराव नाराज होणार आिण त्यामुळे त्याचं्या मो ा बंधंूचा रोष पत्करावा लागणार, असा आमच्यापुढे 
पेच होता. 

 
रायगड बैठकीत त याचे भाकरपंत देशमुख हजर होते. १९४२ साली गावपो टमा तरचे काम सोडून 

त्यानंी सत्यागर्हात भाग घेतला होता. त्यानंा माणगाव मतदारसंघात उभे करण्याचा आमचा िवचार होता. 
िंचतामणराव हे मूळचे त याचे आिण भाकरपतं व यशवंतराव याचंा नेह होता. त्याचं्याजवळ या बाबतीत 
रायगडावर बोलणे केले. यशवतंरावावंर माझा राग आहे, तसेच त्याचं्या िवरु  असले या रो ाच्या मंडळींना 
मी पािंठबा देतो, उ ेजन देतो, असा यशवतंरावाचंा गर्ह होता. त्याचा उ ार भाकरपतंानंी केला. ते हा त्यांचे 
वतर्न मला नापसंत असले तरी, मी त्याचं्या िवरु  न हतो आिण भाईसाहेबानंा लोकसभेकिरता िज ातफ उभे 
करावयाचे अस याने, रो ात अनुकूल वातावरण करणे इ  होते. ते हा माझा यशवतंरावाचं्या उमेदवारीस 
पािंठबा होता, पण गावच्या िति त यक्तींची संमती त्यानंी िमळवावी असा िनरोप भाकरपतंाबंरोबर 
पाठिवला. पण त्याचा उपयोग झाला नाही. त्यामुळे कोलाडचे मारुती सावतं हे रो ातील िति ताचं्या 
पािंठ याने व पैशाने रो ाचे उमेदवार ठरले. 

 
यशवंतराव यासं भाईसाहेबानंी आपण वतंतर् पण काँगेर्सच्या पािंठ याने लोकसभा िनवडणूक लढव ू

असे सािंगतले होते. त्या आधारावर त्याचंा वतंतर् उमेदवार हणून िनवडणूक लढिवण्याचा िवचार होता. परंतु 
भाईसाहेबाचंी वतंतर् उमेदवारी पंिडत नेहरंूनी वीकारली न हती. पिंडतजींनी त्यानंा प  सािंगतले की, 
तु ही वतंतर् हणून उभे रािहलात तर काँगेर्स पक्षाने तु हास पािंठबा ावा असे मी सागं ूशकणार नाही. यामुळे 
भाईसाहेबानंा काँगेर्स उमेदवारी वीकारावी लागली. पण याची क पना यशवतंराव यासं फार उिशरा आली. 
त्यामुळे आप या िवचाराला िचकटून त्यानंी रोहे मतदारसंघात वतंतर् हणून उमेदवारी-अजर् भरला. त्याच 
िदवशी मी व भाईसाहेब, लोकसभा िनवडणुकीचा नारळ थम रो ात फोडावा हणून रो ात आलो. जाहीर 
सभा झाली. भाईसाहेबानंी आप या िनभळ मराठी भाषणात आपली काँगर्सतफची उमेदवारी जाहीर केली व 
त्या रातर्ी बराच काळ मातो ी व दोन मुलगे याचंी सिव तर बोलणी झाली व त्यातून यशवंतरावानंी आपली 
उमेदवारी मागे घ्यावी असे ठरले. मी त्याचं्याकडेच मु ामास अस याने उजाडतच मला हे समजले. पण ही 
पुढची गो  आहे. ऑग ट-स बर मिहन्यात ातंाध्यक्ष िहरे कुला यात दौऱ्यावर आले, आिण सवर्साधारणपणे 
उमेदवार मुकर्र केले. तसाच रत्नािगरी िज ाचाही दौरा केला. आक्टोबरमध्ये देश किमटीने यादी प ी 
करण्याआधी यशवंतराव देशमुख वतःच्या खटपटीकिरता तेथे गेले; परंतु उपयोग झाला नाही. 

 
आक्टोबरच्या मध्याला काँगेर्सचे वािर्षक आिधवशेन िद ी येथे भरले होते; पण मी गेलो न हतो. परंतु 

अिधवशेनाच्या िदवशी मी ताबडतोब िद ीस याव े अशी तार आली. हणून रातर्ीच्या िवमानाने जाऊन 
सकाळच्या अिधवशेनाच्या वळेी काँगेर्स मंडपात दाखल झालो. यासपीठावर िहरे, मोरारजी, देशमुख, 
देविगरीकर, गाडगीळ अशी मंडळी बसलेली होती. मी जाताच मोरारजी हणाले,’भाऊसाहेब राऊत याचें 
कुला यात खूप वजन आहे, त्यामुळे आपणाला यश येणार नाही असे देशमुखानंा वाटते; हणून त्याचंा िवचार 



अनुकर्मिणका 

पूवर् खानदेश िंकवा पंजाबमधून उभे राहाव ेअसा आहे.’ मी सािंगतले, ‘ते कुला याचे आहेत, ते हा त्यानंी 
महारा टर्ातफ कुला यातून उभे राहणे उिचत आहे. पराजयाच्या भयाने अन्य िठकाणी उभे राहू मागत असतील 
तर मी खातर्ीपूवर्क सागंतो की कुला यातून ते कमीतकमी चाळीस हजार मतानंी िनवडून येतील. त्याचं्याब ल 
िज ात आदर आहे आिण आमचे िवधानसभेचे, महाडखेरीजचे उमेदवार िनि त िनवडून येतील असे आहेत. 
महाड तालुक्यात िवधानसभेत यश िमळण्याची खातर्ी नसली तरी िंचतामणरावानंा िनि त पािंठबा िमळेल.’ 
माझ्या अंदाजावर काहीजणाचंा िव ास बसेना. पण िहरे यानंी प  सािंगतले की, ‘महारा टर्ातून उभे राहू 
इिच्छत असाल तर कुला यातूनच उभे राहा.’ अशा कारे देशमुखाचंी कुला याची काँगेर्सतफची उमेदवारी 
िनि त झाली. 

 
उमेदवारीचे अजर् भरण्याआधी देशमुखाचंा महारा टर्ातील अन्य िज ातं व कुला यात दौरा करावा 

असे देश किमटीने ठरिवले व या आय.सी.एस. च्या दौऱ्याची जबाबदारी माझ्यावर सोपवली. देशमुख हे 
थमच आमसभातूंन भाषणे करणार होते. काँगेर्सच्या सभा हणजे कसातरी जमाव जमतो, वळेेचे बंधन असत 
नाही, असेच इतर सनदी नोकरां माणे त्याचेंही गर्ह होते. वराज्यातील ही पिहली सावर्ितर्क िनवडणूक, 
सरकारच्या समाजवादी िवचारसरणीमुळे धिनक व मध्यमवगीर्य याचं्या मनात एक कारची साशकंता होती. 
तर वयात आलेली त्येक यक्ती मतदान करणार अस याने, थमच मतदान करणारे बहुसंख्य होते. हे सवर् 
लक्षात घेऊन मी महारा टर्ातील मुख शहारातूंन देशमुखाचंा दौरा ठरिवला. सभेची जागा िनि त असावी. 
शक्यतो एखा ा सभागृहात िंकवा बंिद त जागेत सभा हावी, सभेचे आमंतर्ण गावच्या िति त यक्तींना 
यिक्तशः जाव.े बसण्याची तजवीज यवि थत असावी, शक्यतोवर खुच्यार्ंची यव था असावी, न जमले तर 
जिमनीवर चागं या बठैका घालून योजना करावी, सभा ठर या वळेी सुरू हावी, अशा िनरिनरा या सिव तर 
सूचना िठकिठकाणच्या कायर्कत्यार्ंना िद या. तसेच त्यक्ष बोलणे करून सभेची जागा वगैरे तपशील िनि त 
केले, आिण या माणे ठरलेला दौरा अत्यंत सुसूतर्पणे पार पाडला. एकंदर यव थेमुळे काँगेर्स संघटनेिवषयीचा 
देशमुखाचंा चुकीचा गर्ह दुरु त झाला. तसेच देशमुखाचंी आजर्वी, शु  मराठीतील, सरकारच्या आिर्थक 
धोरणाचे समथर्न करणारी, बंिद त सभातूंन झालेली भाषणे यामुळे काँगेर्सला अनुकूल असे लोकमत तयार 
झाले. 

 
इतर िज ातंील दौरा तेरा िदवस झाला. दर िदवशी दोन िंकवा तीन सभा होत. यानंतर कुला यामध्ये 

पाच िदवसातं त्याचं्या स ावीस सभा के या. पूल नाहीत, र ते खराब असे असताही कोणत्याही सभेची वळे 
चुकू िदली नाही. सभा सुसंघिटत व मो ा संख्येच्या. ि याचंी उपि थती चागंली. यामुळे शहरातच न हे तर 
खे ातूंनही काँगेर्ससंघटनेची बैठक यवि थत अस याचे देशमुखानंा कळून आले. माझ्या रचना-कौश याचा 
त्यानंा त्यय आला. त्येक िठकाणची यव था मी योिजली असेल तशी त्यक्षात अनुभवास येत असे. 
देशमुखाचंी कुला यात ओळख करून देताना मी त्यानंा मनूच्या माशाची उपमा िदली की जो कमंडलूतून साऱ्या 
सागरभर पसरला. 

 
देशमुखानंा उभे के यामुळे माझ्यावर एक कारची मोठी जबाबदारी होती. त्याचंी ि थती, 

िनवडणुकीचा अनुभव नाही, सामान्य जनतेत िमसळण्याचा सराव नाही. आतापयत आयु य एका उ  पद थ 
अिधकाऱ्याचे. यातून काही िवनोदही िनमार्ण झाले. बधूं यशवतंराव याचं्या स यावरून आप या काय थ 



अनुकर्मिणका 

जातीतील माणसाचंी आपणाला फार मदत होइल असे मानून त्याचं्यावर भरंवसा ठेवला. त्यानंा खचार्किरता 
रुपये पाच हजार िदले आिण ते काँगेर्सतफ चालणाऱ्या- चारखचार्तून कापून घेतले. ित पधीर् उमेदवार 
भाऊसाहेब राऊत कोळी समाजातील आहेत, ते हा को याचंा पािंठबा िमळावा हणून काहीजणाचं्या 
आगर्हावरून वरसोली येथील को याचं्या देवीच्या मंिदरात गेले आिण तेथील भगताचा भडंारा घेऊन मळवट 
भरून आले. रा टर्ीय वयसेंवक संघाचा पािंठबा िमळिवण्याच्या दृ ीनेही काही गो ी के या; तर माझ्या 
गैरहजेरीच्या दौऱ्यात त्याचं्याबरोबर असणारानंा वेळाचें िनयतंर्ण करता आले नाही. कहर हणजे मोरबे येथील 
सकाळी नऊची सभा बारा तासानंी रातर्ी नऊला झाली. थम िनवडणूक लढिवणाऱ्या आिण ती सु ा पूवार्यु य 
सनदी सेवते घालिवले या, अशा वयाच्या छ प ा या वषीर् िनवडणूक लढिवणाराला हे सवर् क्ष य होते. याच 
िनवडणूक दौऱ्यात त्याचं्या ह ते धरमतरच्या पुलाच्या पायाचा दगड बसिवण्यात आला. हा पूल िशर आिण धड 
यानंा साधंणारा आहे असे वणर्न त्यानंी केले. 

 
त्याचं्या िनवडणुकीची पताका घेऊन मी िज हाभर िंहडत होतो. त्यामुळे मी िवधानसभेचा उमेदवार 

असूनही माझ्या अिलबाग तालुका मतदारसंघात मी फक्त शवेटचे ८-१० िदवसच िंहडू शकलो. १९३० च्या 
सत्यागर्हापासून हा भाग काँगेर्सला अनुकूल करण्यात मी म केले होते. तेथील त्येक खे ाशी माझा संबंध 
आला होता. त्याचें न सोडिवण्यात माझे सहा य झाले होते. तरी त्याचबरोबर तालुक्यातील असंख्य 
कायर्कत, माझे ज्ये  नेही, वामनराव िलमये याचं्या मागर्दशर्नाखाली िजवापाड मेहनत करीत होते. मी हजर 
राहू शकत नाही ही जाणीव बाळगनू ते जा त पिर म करीत होते. यामुळे मी मो ा बहुसंख्येने िनवडून आलो. 
मला िवरोधी हणून माझे १९३७ व १९४६ मधील ित पधीर् नारायण नाग ूपाटील होते. तसेच १९३७ साली 
माझ्याबरोबर काँगेर्स ितिकटावर िनवडून आलेले ल मणराव पाटील वकीलही होते. मतदारसंघात आगरी 
समाज बहुसंख्य अस याने आपण त्या जातीचे आहोत हणून िनवडून येऊ असा िव ास त्या त्येकाला वाटत 
होता. परंतु याही वेळी तालुक्यातील आगरी तसेच अन्य समाजातील कायर्कत्यार्ंनी माझ्यावरील ेम व िव ास 
यक्त केला. मी माझ्या िवरोधकाचं्या मताचंी एकतर् बेरीज केली असता, होणाऱ्या मत-संख्येपेक्षा जा त मते 
िमळिवली व यश वी झालो. भाईसाहेब देशमुख हे मी आक्टोबरमध्ये िद ी येथील काँगेर्स अिधवशेनात 
सहकाऱ्यानंा सािंगत या माणे चाळीस हजार मतानंी िनवडून आले. मतमोजणीच्या िठकाणी ते उपि थत 
रािहले नाहीत. तसेच त्याच िदवशी रा टर्कूल अथर्मंत्र्याचंी पिरषद लंडनला भरत होती ितलाही गेले नाहीत. 
कारण त्यानंा यशाची खातर्ी वाटत न हती. िनकालाच्या िदवशी मंुबई बाजारात ते पराभतू झाले अशी आवईही 
उठली होती. त्यामुळे त्याचं्या मनात शकंाही उभी रािहली. पण ते यश वी झाले होते हेच खरे. 

 
या सावर्ितर्क िनवडणुकीत मोरारजी देसाई याचंा पराभव डॉ. अमुल देसाई या अ ात तरुणाने केला 

होता. खेर िनवडणुकीस उभे रािहले न हते. पण त्याचं्या मनातून मोरारजीस मुख्यमंतर्ी करावयाचे होते. हणून 
त्यानंी वतःच्या अिधकारात मंुबई िविधमंडळ काँगेर्स पक्षाच्या संिवधानात दुरु ती करून, िविधमंडळाचा 
सभासद नसलेली यक्ती पक्षाचा पुढारी होऊ शकेल असा बदल केला आपण िनवडणुकीस उभे रािहलो नाही. 
त्यामुळे सदर पक्षाचे आपले सभासदत्व िवधानसभा बरखा त झाली ते हाच संपले हे माहीत असूनही खेरानंी हा 
बदल केला. ा बदलामुळेच पक्ष सभेत सभासद नसले या मोरारजीभाई यांचे नाव नेतेपदाकिरता सुचिवले 
गेले आिण ती िनवड अिवरोध झाली. 

 



अनुकर्मिणका 

िनवडणुकाआंधी िहरे, देविगरीकर व मी आगगाडीने को हापूर येथे जात असता, भावी नेता कोण 
असावा याबाबत आमची चचार् झाली. त्या वळेी अथार्त मोरारजी व िहरे दोघेही िनवडून िवधानसभा सद य 
होतील अशी खातर्ी होती. त्या पा र्भमूीवर िहरे हणाले, ‘१९३७ आिण १९४६ या दोन्ही वेळी अन्य ातंातंील 
(मंुबई, गुजरात व कनार्टक) सभासदानंी खेर यानंा नेता हणून िनवडले. ते हा आता आपण गुजरातमधून 
येणारे मोरारजी यानंा िनवडले पािहजे. न या सभासदातं तेच जा त अनुभवी आिण कतर्बगार असतील.’ यात 
िहरे याचंा सरळपणा, पक्षाची जूट कायम राहावी या ीने िवचार करण्याची तयारी हे प  होते. पण याउलट 
सौजन्यमूतीर् ही उपाधी िमळाले या खेरानंी काय केले ? खेर, मोरारजी यानंा वाटले, त्याचं्या धोरणाला यश 
आले. त्याचं्या वाथीर्, वतःच्या िवचार करणाऱ्या धोरणात मोरारजी मुख्यमंतर्ी होणे बसत होते तर; िहऱ्याचंी 
पक्षिन ा, भलेपणा याचं्या धोरणात मोरारजी मुख्यमंतर्ी करणे इ  होते. पण राजकारणी मंडळी 'सौजन्यमूतीर्' 
खेराचंी ती उपाधी काढून घेणार नाहीत आिण िहरे यानंा भले हणणार नाहीत. हणतील बावळट होता झाले. 

 
नेत्याच्या िनवडीनंतर मंितर्मंडळात कोण असाव े यािवषयी खाजगी बोलणी सुरू झाली. खेर 

मोरारजींची यादी तयार होती. त्याचं्या मनात फक्त सात मंतर्ी असावे असे होते आिण हे मोरारजी यानंी माझी 
त्याचंी भेट झाली, ते हा आपण होऊन सािंगतले होते. ती सात नावे पुढील माणे: मोरारजी व जीवराज 
(गुजरात), शािंतलाल शहा (मंुबई), िहरे, िंनबाळकर, तपासे (महारा टर्), ए  . पी. पाटील (कनार्टक). 
िदनकरभाई देसाई यानंा सभापती कराव ेअसा मनसुबा होता. पण िदनकरभाईंनी पडलेला उमेदवार नेता 
झाला हणून मला मंितर्मंडळातून कसा वगळू शकेल असा पिवतर्ा घेतला. त्यामुळे त्यानंा वगळणे खेर-
मोरारजींना जमले नाही. पुन्हा यादी करण्याचा न आला तसेच कनार्टकातील ए  . पी. पाटील भृती 
सभासदानंा मंत्र्याच्या दोन जागा ह या होत्या. त्यानंा मंितर्-संख्या वाढलेली चालणार होती तर िहऱ्याचं्या मनात 
िहरे, कंुटे, च हाण हे महारा टर्ातफ साताचें मंितर्मंडळात यावे, हिरजन मंत्र्याची जागा गुजरातला ावी आिण 
िंनबाळकर हे सं थािनक हणून त्यानंा वगळावे असे होते. यातून मागर् हणून खेर-मोरारजी यानंी नऊ मंतर्ी 
घ्यावयाचे असे ठरिवले. त्यात माझ्या नावाला खेराचंी मान्यता नस याने च हाण याचें नाव साहिजकच आले. 
माझ्या नावाला मान्यता न देण्याचे कारण मी लंडनमध्ये १९५२ च्या नो हबरमध्ये असताना, िदवाळींच्या िदवशी 
खेरानंी िदले ते पुढील माणे: 'मी तुमच्या िवरु  न हतो. पक्षिहताच्या दृ ीने िवचार केला.'-इित खेर. 

 
अिलबाग येथे एि लच्या मध्याला िज ातील पुढील कामाची रचना करावी या दृ ीने मी भाईसाहेब 

देशमुख व नवीन आमदार याचंी बैठक बोलािवली होती. स ा थानाकडे माझे लक्ष न हते. १९३७ साली 
मंितर्मंडळ जवळ जवळ माझ्या उपि थतीत सॉिलिसटर खेर याचं्या कचेरीत तयार झाले आिण १९३७ मध्येही 
काही अिधकार नसलेले, पालर्मटरी सेकेर्टरी यानंा मी अजागळ- तन हटले होते. पण १९४६ मध्ये ते पद 
वीकारले. पक्षाची ा ण- ा णेतर नावर झालेली नाजूक पिरि थती व 'तू ा ण अस याने 
महारा टर्ातील दुसऱ्या ा णाला मी मंतर्ी करू शकत नाही तरी पक्षाचे िहत लक्षात घेता हे पद मी वीकारावे' 
अशी खेरानंी िवनंती केली या तवच. 

 
आमची बठैक रातर्ी अिलबागेस होती. त्या वळेी मंुबईहून िहरे याचंी तार आली, 'ताबडतोब िनघून ये'. 

मला रातोरात जा असा स ा िमळत होता पण मी आमची बैठक जा त महत्त्वाची मानली. सकाळी गेलो तो 
सरळ सरदारगहृात िहऱ्याचं्या मु ामी. त्यानंी सािंगतले, 'महारा टर्ातील कोणाला मंितर्मंडळात घ्याव ेयाची 
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चचार्ही मोरारजी माझ्याजवळ करू इच्छीत नाहीत.' एक पडेल उमेदवार, ज्याचं्या पािंठ यामुळे तो पक्षपुढारी 
होऊ शकला ा देशच्या अध्यक्षानंा-भाऊसाहेब िहऱ्यानंा-आपण पक्षनेते आहोत, मंतर्ी माझ्या पसंतीचे 
असतील, या आिवभार्वात ज्या िशडीने घर चढला त्याच िशडीला लाथ मारून बोलत होता. िहरे पुढे हणाले, 
'तुला मंितर्मंडळात न घेता सभापती कराव ेअशी त्याचंी सूचना आहे.' मंतर्ी कोण याची चचार् करू न इिच्छणारा 
नेता सभापती कोणास कराव ेहे िहऱ्यानंा का सागंतो ? तर िहऱ्यानंी माझे मन त्याला तयार करावे हणून. मी 
हणालो, 'भाऊसाहेब, तु ही काँगेर्सचे महारा टर्ातील पुढारी आहात. त्या तव मंितर्मंडळ बनिवण्यात तुमच्या 
मताला िंकमत असावयास पािहजे.’ यशवतंराव तेथे होते. ते उद्गारले, ‘भाऊसाहेब, हा यशवंतराव तु ही 
सागंाल ते करील, तु ही सागंाल तर कऱ्हाडलाही परत जाईल.’ पण हे त डदेखले होते, हे भाईसाहेब देशमुख 
यानंी िहऱ्यानंा जे नंतर फोनवर सािंगतले त्यावरून,तसेच १९४६ साली आपणास मंतर्ी करावे हणून यशवतंराव 
यानंी भाऊसाहेब सोमणासंकट िनरिनरा या पुढाऱ्याकंरवी खेर यासं भीड घालण्यास लावले व शवेटी मंतर्ी 
नाही तर िनदान पालर्मटरी सेकेर्टरी हणून ते पद वीकारले, यावरून व  होईल. देशमुखाचं्या 
हणण्या माणे यशवंतराव यानंी आपणास ाल ते खाते घेईन, िहरे मंतर्ी न झाले तरी चालेल. या भिूमकेवरून 
मंतर्ी होण्याचे खेर यासं आधीच कबूल केले होते. 

 
माझे बोलणे ऐकून िहरे यानंी मोरारजींजवळ फोनवर पुन्हा बोलणे केले. उ र िमळाले, ‘मी 

ठरिवले यात बदल करणार नाही.’ ते हा मी हणालो, ‘मोरारजींस भेटून मला मंितर्मंडळात घेण्यास त्याचंा 
िवरोध का आहे हे जाणून घेतो आिण ती कारणे सबळ असतील तर, सभापितपदाचाही िवचार करण्याचे कारण 
नाही.’ मोरारजींनी िहऱ्यानंी िवचारूनही मला मंतर्ी न करण्याचे कारणे सािंगतली न हती. 

 
मोरारजी-भेटीचा माझा िवचार िहऱ्यानंा मानवला नाही. पण मी िन य केला व गेलो. भेटीत मी सरळ 

न केला, ‘मोरारजीभाई, मला वगळण्याची कारणे सागंा.’ ते हणाले, ‘आव यकता नाही’. त्यावर मी 
हणालो, ‘माझ्या यिक्तगत चािरत्र्याब ल आके्षप अस याने, तु ही मला तुमच्या मंितर्मंडळात घेत नसाल, तर 
तु ही जी दुसरी सूचना केली आहे तीही करू नका, मागे घ्या.’ (मला सभापती करण्याची सूचना.) त्यावर ते 
हणाले, ‘ थम सात जणाचें मंितर्मंडळ बनवावे आिण तुला उपमंतर्ी करून खास काम ाव ेअसा िवचार होता, 
पण आता तो बदलून ( हणजे साताचे नऊ मंतर्ी करीत अस याने) तुला सभापती करण्याचा िवचार आहे. तुझ्या 
चािरत्र्यािवषयी शकंा असती, तर तुला सभापती करून त्यही िवधानसभेत तुला जाहीर अिभवादन करण्यास 
मी तयार झालो नसतो, ही तुझी खातर्ी असू दे. आता तरी सभापती होणार ना ?’ 

 
मी हणालो, ‘माझ्या वतःिवषयीचे तुमचे मत जाणून घ्यावे एव ाचपुरता मी आलो आहे. बाकी 

नाबाबत तु ही महारा टर्ाचे पुढारी भाऊसाहेब िहरे आहेत त्यानंा िवचाराव.े’ मी िहरे याचं्या मु मी परत गेलो. 
मला वेळ लाग याने असे का घडाव ेआिण काय घडले असेल यािवषयी ते िंचता करत होते. झालेले सवर् बोलणे 
मी त्यानंा िनवेदन केले. त्यावर ते हणाले, ‘अशा मंितर्मंडळात जाऊ नये असे वाटते.’ त्यावर वर उ ेिखलेले 
च हाणाचें उद्गार िनघाले. मी माझ्या घरी परतलो व व थ होतो. 

 
िहरे याचंी खटपट चालू होती. त्यानंी िद ीला फोन करून गाडिगळाशंी स ा करण्याचा यत्न केला. 

पण त्यानंी कोणताही स ा िदला नाही. कारण नेहरूनी त्यानंा मंितर्मंडळातून वगळण्याचे ठरिव याचे त्यासं 
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कळले होते आिण त्याचीच त्यानंा िफकीर होती. तसेच मोरारजीमाफर् त नेहरूजींचे मन वळवावे असा त्याचंा 
यत्न जाहीर होता. 

 
मंितर्मंडळाचा शपथिवधी होण्याचा िदवस जवळ येत होता. तर महारा टर् व कनार्टकचे मंतर्ी कोण हा 

न अिनिर्णत होता. कनार्टक सभासदानंी दोन मंितर्पदे मािगतली होती व त्यावर ते दृढ होते. हे पाहून खेर-
मोरारजी यानंी के.एफ.पाटील (पालर् मेन्टरी सेकेर्टरी) यानंा आप या िवचाराशंी सहमत करण्यात यश िमळिवले 
व मोबदला हणून त्यानंा कनार्टकचे (एकमेव) मंतर्ी करण्याचे आ ासन िदले. िहरे यानंी िद ीस फोन करून 
आ ही मंितर्मंडळाबाहेर राहणार असा मनोदय अस याचे पंिडतजींच्या कानी जाईल असा यत्न केला. उ री 
त्यानंा असे सागंण्यात आले की, ‘फक्त तुमचा िनणर्य हावयाचा आहे. बाकी आठ नाव ेतयार आहेत आिण त्यात 
च हाण आहेत, तु ही आलात तर नवाचे, नाहीतर आठाचें मंितर्मंडळ शपथ घेईल.’ 

 
यावर ‘काय करावे’ असा न करून िहऱ्यानंी स ा मािगतला पण उ र न देता गाडिगळानंी फोन बंद 

केला. िहरे माझ्याकडे आले व हणाले, ‘तुला वगळून बनणाऱ्या मंितर्मंडळात जाणे मला मान्य नाही.’ मी 
हणालो, ‘याचा िनणर्य तु ही करावयाचा आहे. मंतर्ी झाला नाहीत तर तु ही व मी िमळून ािंतकचे काम अध्यक्ष 
व सेकेर्टरी हणून करू. त्याही मागार्ने महारा टर्ाचे काम चागंले करता येईल.’ परंतु मंितर्मंडळाच्या बाहेर 
राहावे या त्याचं्या िवचाराला कोठूनही पािंठबा िमळाला नाही. हणून शवेटी मोरारजींच्या सूचने माणे मी 
सभापती हावे असे त्यानंी ध्विनत केले. माझ्या पत्नीने मला प पणे सािंगतले होते की, ‘मंत्र्याऐवजी सभापती 
होण्यात तुमची गाडी िनरा या रुळावर जाणार आहे. गाडी, बंगला घेण्याचा िवचार करीत असलात तर करू 
नका. आतापयत तुमच्याबरोबर गािरबीत संसार केला, याही पुढे आनंदाने करीन.’ हे मी िहऱ्याचं्या कानी 
घातले; परंतु त्याचंी मनःि थती पाहून मी त्याचं्या सूचनेस संमती िदली. कारण खास पटत नसताही िन वळ 
माझ्याकिरता त्यानंी मंितर्मंडळाबाहेर राहाव ेहे मला पटत न हते. मान्य न हते. 

 
त्याच वळेी मला समजले की, के. एफ. पाटील फुटले आहेत, त्यामुळे आपणाला मंितर्पद िमळणार 

नाही असे वाटून एम.पी. पाटील यानंी दोन मंितर्पदाचा आगर्ह सोडला व ते मंतर्ी होण्यास राजी झाले. त्यामुळे 
एम.पी. पाटील मंतर्ी व बी. डी. ज ी उपमंतर्ी होणार, तसेच त्याचं्या आगर्हामुळे के. एफ. पाटील यानंा 
कोणतेच पद िमळणार न हते. हे मी के. एफ. पाटील याचं्या कानावर घातले व वतःचे थान राखण्याचा 
यत्न करावा असे सुचिवले. के. एफ. ला वळिवताना जे मूखर् व बदमाश आहेत, जापिरषदेच्या एका 
कायर्कत्यार्च्या खुनाशी ज ींचा िनकटचा संबधं आहे असे खेर-मोरारजी त्यासं सागंत होते, ते शरण येताच मूखर् 
बदमाश न राहता पातर् बनले आिण के. एफ. पाटील अडगळ झाला. के. एफ. वर राग असण्याचे कारण तो 
फुटला यािशवाय एम. पी. पाटील व ज ी यानंा आणखी कारण होते. काँगेर्स चळवळीत तो डा या बाजूला 
झुकला होता; पण त्यापेक्षा महत्त्वाचे हणजे तो िंलगायतातंील एका पोटभेदाचा होता आिण या पंथाचे अनुयायी 
थोडे होते. आपणास वगळणार अशी खातर्ी वाटून एम. पी, ज ी, कंठी इत्यादींनी आपली मुले-माणसे के हाच 
गावी पाठवनू िदली होती. के. एफ. च्या यत्नानंा यश आले व त्याला उपमंतर्ी करण्याचे आ ासन िमळाले. 
अशा तऱ्हेने मंितर्मंडळ तयार झाले व त्याचंा शपथिवधी झाला. आिण खेर मलबार िहलवरील सरकारी बंगला 
सोडून खार येथे राहण्यास गेले. 
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दुसऱ्या िदवशी सकाळच्या वतर्मानपतर्ात खेराचं्या मातो ी आद या रातर्ी मरण पाव याचे वृ  आले. 
त्यानंी आत्मदहन केले असा वादही कानी आला. मी सकाळीच खेराचं्या समाचाराकिरता गेलो. त्याचंा ज्ये  
पुतर् व मी कॉलेजपासून चागंले पिरिचत. त्यामुळे खेरही त्या काळापासून पिरिचत. १९३० मध्ये ठाणे जेलमध्ये 
एके िठकाणी होतो. मी समाचारबु ीने गेलो होतो व तेच बोलत होतो; पण खेरानंी िनराळाच िवषय काढला. 
हणाले, ‘काय, आता तु ही सभापती होणार, मान्य केलेत हे बरे झाले.’ मी हणालो, ‘िहऱ्यानंी मंितर्मंडळात 
यावे हणून मी संमती िदली. आता ते मंतर्ी झाले अस याने मी मोकळा आहे. तु ही दुसरा सभापती शोधा.’ इतर 
थोडे बोलणे होऊन परत आलो. 

 
तेथे मोरारजींचा फोन आ याचे कळले हणून मी फोन करून पचृ्छा केली. ते हा त्यानंी 

सािंगतले,’खेराकंडून तुझे सभापितपदािवषयीचे िवचार समजले. तरी त्विरत भेटीस ये.’ काय तत्परता ! मी 
खारहून मोटारने मरीन लाईन्सला पोहोचेपयत सवर् मोरारजींचे कानी. मातेच्या अक मात मृत्यचेू दुःख बाजूस 
सारून मोरारजी मला सभापती करू िनघाले खेराचं्या सागंण्यावरून; पण त्यात माझ्या कतृर्त्वाचा उपयोग 
हावा या ीने, तर खेराचंा िवचार, याला सभापतीच्या खुचीर्त गुतंवावा. आिण याचा वभाव पाहता तो 
यश वीही होणार नाही. आिण राजकारणातील त्याची ह ती िमटेल. असो. 

 
मोरारजींच्या भेटीस मी सेकेर्टरीएटमध्ये गेलो. ‘िहरे मंतर्ी झाले, आता तुमची काही अडचण रािहली 

नाही. माझा िवचार खेराकंडून तु हास कळला आहे, ते हा दुसरा सभापती िनवडा. मला का आगर्ह करता ? मी 
सामान्य सभासद हणून राहू शकतो.’ मोरारजी हणाले, ‘तू सध्या माणे काँगेर्सकायर् करावे आिण सभापती पण 
हाव.े सभापती झालास की स ामसलतीला जवळ असशील. तरी बेत बदलू नकोस. कबूल के या माणे 
सभापती हो.’ 

 
‘कबूल करण्यामागील हेतू िहऱ्यानंी मंतर्ी होण्याच्या आड मला यावयाचे न हते. आता ते मंतर्ी झाले 

आहेत.’ एवढे बोलून मी िनघून आलो. त्याच संध्याकाळी िहरे, च हाण हे नव ेमंतर्ी माझ्या घरी आले आिण हणू 
लागले, ‘आ ही खेराकंडे दुखव ाला जात आहोत. तूही चल.’ 

 
मी हणालो, ‘मी सकाळी जाऊन आलो आहे, तु ही जाऊन या.’ ते हणाले, ‘आपण काही बोलू.’ मी 

उ रलो, ‘तेथे बोलून काही होणार नाही’. पण त्याचंा फारच आगर्ह झाला हणून गेलो. सकाळ माणे दुखवटा 
बाजूस राहून राजकारणाचे बोलणे सुरू झाले. मी फक्त वणभक्ती केली. ितघेजण आपआप या परीने मला 
समजावीत होते. रातर्ी परत आलो. सरदारगहृाकडे जाताना िहऱ्यानंी ‘होकार आहे ना?’ हणून िवचारले, ‘वर 
जाऊन मालिकणीशी बोलेन’ एवढेच मी उ रलो. 

 
दुसऱ्या िदवशी सकाळी िहरे पुन्हा आले. त्याआधी िज ातील नेने, िदघे, कुलकणीर् भृतींनी मी संमती 

ावी, त्यात िज ाचे िहत आहे, असे आपले मत कळिवले होते. पुढे हीच मंळळी नाराज झाली हे नंतर येईल. 
िहरे याचं्या बोलण्याचा एकूण सूर ते अडचणीत पड याचा होता, आिण हणून मी होकार िदला. पण त्या वळेीही 
माझ्या पत्नीने ही राजकीय चूक होत आहे असा आपला प  अिभ ाय िदला. आजही त्याचें हे मत कायम आहे, 
न हे संयुक्त महारा टर्ाच्या िनिम ाने जे घडले त्यामुळे आणखी दृढ झाले आहे. 
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या सवर् कारात एक गो  ामुख्याने खटकली ती हणजे, मोरारजींचा माझा यिक्तगत नेह असूनही 

या सवर् घटनातं माझ्यासंबंधी इतराजंवळ बोलावे आिण माझ्याजवळ चचार् करू नये. अथार्त त्यानंा मुख्यमंत्र्याचंी 
खुचीर् खेरामुंळेच िमळू शकणार होती, असा त्याचंा समज होता आिण त्यामुळे खेराचें माझ्यािवषयीचे मत लक्षात 
घेणे, त्यानंा कर्म ा त होते. हेही खरे की, माझी भेट झाली ते हा त्यानंी काही मखलाशी न करता सवर् सािंगतले 
होते. त्याचबरोबर मीही िहरे हे महारा टर् काँगेर्सचे मुख आहेत ते हा त्यानंीच महारा टर्ाबाबत बोलावे अशी 
भिूमका वीकारली होती. या सवर् कारावरून मी खूणगाठ मनाशी बाधंली की, राजकारणात यिक्तगत मैतर्ी 
िंकवा संबंध यानंा काही थान नाही. 
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सभापती 
 
५ मे १९५२ रोजी सभापतीची िनवडणूक होती. त्याआधी माझ्या आधीचे सभापती िफरोिदया राहात होते 

तो बंगला पाहून यावे अशी सूचना िविधमंडळ सेकेर्टरी शवेडे यानंी केली. काँगेर्सचे चंड बहुमत ते हा 
िनवडणुकीचा िनकाल आधीच प  होता, तरी आपण जणू िनवडून आलो असे वागण्याचे मी नाकारले. मातर् 
िनवडणूक झा यानंतर सदर बगंला मी पािहला. इमारत जुनी होती, तसेच जवळपास बसचा थाबंा न हता. 
हणून मी मोरारजींस सुचिवले की, माझे मतदार अगर माझ्याकडे येऊ इिच्छणाऱ्या कोणाही यक्तीला 
माझ्याकडे येताना फारसा खचर् पडू नये अशी जागा मला िमळावी. चीफ सेकेर्टरी भट िनवृत झाले होते आिण 
परदेशात गेले होते. ते राहात असले या हँिंगग गाडर्नजवळच्या बंग याचा एक भाग खाली आहे तो पाहून घे 
असे मोरारजीने सुचिव यावरून बाधंकाम खात्याच्या माणसाला घेऊन मी तेथे गेलो. सौ. भट तेथे राहात 
अस याचे आढळून आले. त्यानंा िव मय वाटला असावा. ते हा मुख्यमंत्र्यानंी जागा खाली आहे असे सािंगतले, 
हणून मी आलो असा खुलासा केला. पण भट घरीच न हे, देशात नसताना आिण सौ. भट यानंा तेथे राहण्याची 
सरकारने परवानगी िदली असताना मी तेथे जाव ेहे त्यानंा खटकले एवढे िनि त. मी परत आलो. मोरारजींस 
घडला कार िविदत केला. त्याबरोबरच सदर जागा मला सोयीची आहे ते हा ती खाली होईपयत मी 
सध्या माणे पालर्मटरी सेकेर्टरी या नात्याने राहात असले या जागेत राहीन असे सािंगतले. पण थान-
माहात् याचा न सरकारात उत्प  झाला असावा. कारण सदर बगं याच्या दुसऱ्या अध्यार् भागात महसूल 
सेकेर्टरी सरदेसाई राहात होते. त्यानंी जागा खाली करून िदली व आ ही तेथे राहण्यास गेलो. यावर 
वतर्मानपतर्ी िलखाण आले आिण खुलासा िदला. इतर बगं याचं्या मानाने खो या कमी होत्या पण त्यामुळे 
आमची अडचण होणार न हती. बंगला उंचावर, चागं या उजेडाचा आिण इतर दृ ींनी सोयीचा होता. 

 
सभापती हणून माझे नाव सुचिवण्यात मला मंितर्मंडळातून वगळण्याचा हेतू असावा अशी सभासदातं 

चचार् सुरू झाली. चचत आणखी िवषय हणजे या आधीच्या सभापतींच्या मानाने मी वयाने तरुण, तसेच पक्षाचा 
एक क र सभासद ते हा असा मनु य तर्य थपणे कसे काम करू शकेल अशी शकंाही उपि थत होई. तर माझे 
नेही हिरभाऊ महाजन यानंा शकंा, एका जागी इतका वेळ ग प बसून मी काम करू शकेन का ? या व अशा 
इतर शकंा व आके्षप मी समजून घेतले आिण आपले वतर्न शक्य तेवढे िनद ष राहाव ेअसा यत्न करण्याचा 
मनाशी िन य केला. एवढे खरे की, मी सभापती होण्याची इच्छा कधीच केली न हती, िवचारही केला न हता. 
न हे अशा कारचे काम करावे लागेल हे माझ्या क पनेतही न हते. माझा वभाव चळव या, तर हे काम बैठे 
होते. त्याचबरोबर िवधानसभा अिधवशेनाच्या वळेी भरपूर काम आिण नसेल ते हा काम नाही अशी ि थती 
होणार होती. तसेच सभागृहात चार-साडेचार तास बसले पािहजे, इतकेच न हे तर तेथे गाभंीयर्, 
भारद तपणाबरोबरच उपचार साभंाळणे अपेिक्षत होते. माझे वतर्न सामान्यपणे अनौपचािरक, त्यामुळे करावा 
लागणारा बदल अवघड होता. त्याचबरोबर सदर काम अनपेिक्षत, न इिच्छलेले असे असले तरी मी संमती 
देऊन वीकारले होते. मला समजू लाग यापासून कोणतीही गो  करताना ती कोणत्याही कारणाने िंकवा 
कशाही पिरि थतीत केली अथवा करावी लागली असली तरी ितची सवर् जबाबदारी माझ्यावरच आहे अशा 
समजुतीने मी वागत आलो होतो आिण तोच िवचार या वेळी भावी होता. आणखी एक िवचार जरूर 
डोकावला. तो हणजे माझ्यापेक्षा वय कर असले या, कमी धडपडीचे जीवन जगणाऱ्या, पक्षाच्या कामात कमी 
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लक्ष घालणाऱ्या डॉ. जीवराज, िदनकरभाई, िंनबाळकर अशा यक्ती मंितर्मंडळात होत्या. असे वाटले की माझा 
उतावळा वभाव आिण फटकळ वृ ी लक्षात घेऊनच जणू माझी परीक्षा पाहण्याकिरता, न हे मी यश वी होऊ 
नये हणूनच हे काम मला सािंगतले आहे. पण मी या सवर् गो ींतून यवि थतपणे पार पडण्याचा संक प केला 
आिण माझी मुदत संपण्याच्या वेळी आिण आजही माझ्या सभापतीच्या कारकीदीर्िवषयी जे मत आहे ते लक्षात 
घेता माझा तो हेतू सुदैवाने पूणर् झाला, िस ीस गेला असे मी हणू शकतो. संसद व िविधमंडळ याचं्या 
सभापतीमध्ये माझा कर्म लोकसभा अध्यक्ष मावळंकर याचं्या खालोखाल लागत असे. तसे बोललेही जाई. 

 
सुरुवातीचे काही िदवस जरूर क ाचे गेले. पुण्याच्या पिह या अिधवशेनकाळात तर आपणाला 

चटकन राग येऊ नये, चुकून डुलकी येऊ नये हणून मी दुधावर रािहलो. पिह या काही िदवसातंच जी छाप 
बसिवली ती कायम झाली आिण पुढे ते काम सरावाचे व सोपे वाटले. मी तरुण आहे, अननुभवी आहे अशा 
दृ ीने काही मंतर्ी आिण सभासद सुरुवातीला बोलत, वागत असत. परंतु सभागहृामध्ये सभापतीचा श द अंितम 
आहे, सभापती आिण सभागहृ याचंी शान सवार्ंनी राखली पािहजे. ितचे उ ंघन करण्याचा यत्न कधीही चालू 
िदला जाणार नाही असे मी माझ्या गभंीर वागणुकीने ठसिवले. त्याबरोबरच व तुि थती तात्काळ गर्हण 
करण्याची शक्ती, सभागहृाच्या कामकाजात बारकाईने लक्ष, तसेच िदवसाच्या कामाची चागंली पूवर्तयारी 
आिण उत्प  होणाऱ्या नावंर अचूक िनणर्य तात्काळ देण्याची शक्ती, याचंा भाव िनि त जाणवला आिण 
हणून माझ्या िश ति य वागण्यात कधी करडेपणा िमसळला तरी तो हेतुपुर सर न हता, वभावदोष असावा हे 
सभागृहाला समजून चुकले. 

 
िवधानसभेची बठैक हा लोकशाहीच्या नाटकातील एक वशे आहे. सवर् पातर्ानंी तो नीट वठिवला 

पािहजे आिण तो तसा वठिवण्याची सवार्ंत जा त जबाबदारी सभापतीवर आहे. तोच सवर् पातर्ाकंडून काम नीट 
करवनू घेणारा सूतर्धार आहे अशी माझी धारणा होती. सभागृहामध्ये सभापती हा अिभमन्यू माणे एकाकी 
असतो. मुख्यमंत्र्यापासून शवेटच्या सभासदाची भिूमका िनराळीच असते. सभासदाला वाटते, आपणास 
मोकळीक असावी, मयार्दाचें उ ंघन झाले तरी आके्षप घेतला जाऊ नये, तसेच आपणाला िमळणाऱ्या सवलती 
इतर सभासदानंा िमळू नयेत. तर मो ा संख्येचा िश तशीर मोठा पक्ष पाठीशी असणाऱ्या मंत्र्यानंा आपणास 
कोणी अडव ूशकत नाही, सभागृहाचे िनयम व बधंने आपणाला नाहीत, तर िवरोधक बुि बळातील मातले या 
घो ा माणे वागू हणतात. मुख्यमंत्र्यानंा वाटते सारा पक्ष माझ्या श दावर चालतो, राज्याचा कारभार माझ्या 
मता माणे हलतो; सभापती आहे पण मी केला हणून, ते हा राज्यात माझे जे थान आहे तेच मला सभागृहात 
िमळाले पािहजे. 

 
माझ्या िवचारा माणे सत्य पुढील कारचे आहे. मुख्यमंत्र्यासंकट त्येक सभासद एकाच तऱ्हेने 

िनवडून येतो आिण त्याला सभासद या नात्याने समान अिधकार ा त होतात. राज्यकारभाराच्या सोयीसाठी 
मुख्यमंतर्ी, मंितर्मंडळ अशी यंतर्णा उभी केली असली आिण सोयीची वाटत असली तरी मंितर्मंडळ हे 
मुख्यमंत्र्यासकट िविधमंडळाच्या आ ेत असते, असाव ेलागते. मंितर्मंडळ हे कारभारी पण त्याचं्या अिधकाराचा 
उगम िविधमंडळातून होतो; आिण िविधमंडळाला अिधकार जनतेकडून िनवडून िद याने िमळतो. िलिखत 
संिवधान असणाऱ्या देशात आणखी बधंन हणजे, िविधमंडळाला िमळालेला अिधकार जनतेने अंिगकारले या 
संिवधानातून उत्प  होतो आिण संिवधानाचा पाया, त्याची तावना ( ीए बल) आहे. अशा िविधमंडळाच्या 
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कामकाजाचे िनयम सभापती करतो. पण त्याचे कामही ठरले या रीती माणे कामकाज चालते आहे िंकवा नाही 
एवढेच पाहण्याचे व िनयमन करण्याचे असते. तो योग्य काय, अयोग्य काय, इ  काय, अिन  काय याचा 
िनणर्य करू शकत नाही, आिण हे सवर् करताना साऱ्या सभासदाचंा योग्य तो मान राखूनच त्याला तो अिधकार 
ा त होतो. नाहीपेक्षा त्याचे तेथे बसणे हे सवर् वी सभागृहाच्या मजीर्वर असते आिण बहुमतवाला पक्ष त्याचे नाव 
सुचिवताना पक्षात त्याला काही थान (स ेचे) आहे हणून त्याला तेथे मान ( समानतेने वागवील अशी मान्यता 
आहे.) हणून सुचिवले जाते. 

 
हे सवर् चुटकीसरसे झालेले नाही. इंग्लंडची या बाबतीतील सातश े वषार्ंची परंपरा, आले या 

अनुभवातून त्यात झालेले बदल तसेच च कर्ातंीनंतर वातंत्र्य, समता व बंधुभाव या तर्यीने जनमानसात 
िमळिवलेले अढळ थान, राज्य करण्याचा राजाचा अिधकार दैवी आहे, ई रद  आहे ही क पना अमान्य 
झाली, ते हाच इंग्लंडमध्ये पालर्मटची क पना मूळ धरू लागली आिण च राज्यकर्ातंीपूवीर् रूसोने तर 
राज्यकत समाजाशी करार करून समाजाशी बािंधलकी पत्करूनच राज्य करतात, असा ई रद  अिधकारानंा 
सवर् वी छेद देणारा िस ान्त माडंला. भारतीय परंपरेचीही त्यात भर आहे. राजाची याख्याच जेचे रंजन 
करील तो राजा. ना िव णुः पृथ्वीपितः- याचा अथर् माझ्या मते, राजा हा देवातील एक े  देव िव णुसमान आहे 
असा नसून, िवश् हणजे जा, ितचे ‘न’ हणजे रक्षण करणारा आहे. हणून जो न अिव णुः पृथ्वीपितः । हणजे 
जो िव णू नाही तो पृथ्वीपती होऊ शकत नाही. देव जा उत्प  करतो, िव णू साभंाळ करतो, शकंर संहार 
करतो, या क पनेतील िव णू अिभ ेत आहे. 

 
तसेच जडभरत ऋषींना वेन राजाने रथाला जंुपले आिण त्यास चाबूक मारले हणून ऋषींनी वने 

राजाला केसानंी धरून िंसहासनावरून खाली ओढले, त्याचा वध केला; पण पिह या चालर्सला फाशी देणाऱ्या 
कर्ॉमवले माणे िंकवा सोळावा लुई व त्याची पत्नी या ान्सच्या राज-दापंत्याला सुळी चढिवणारानंी ान्सची 
स ा हाती घेतली त्या माणे ते ऋषी स ाधारी झाले नाहीत. त्यानंी वनेाच्या मुलाला गादीवर बसिवले व 
आपली िनत्य कम करण्याकिरता िनघून गेले. अशी महाभारतात कथा आहे. 

 
तसेच आधुिनक कालात पािक तानला पचंाव  कोटी रुपये न देणाऱ्या आप याच अनुयायाचं्या, 

सहकाऱ्याचं्या, सरकारिवरु  महात्माजींनी उपोषण सुरू केले. 
 
अशा सवर् अनुभवातूंन ही लोकशाही कारभारप ती ि थरावली आहे. 
 
सभागृहात पक्ष असणे ही फार अवार्चीन गो  आहे. तरीसु ा संिवधानामध्ये पक्षक पना वीकारलेली 

नाही. मी सभापती असताना िवधानसभेत काँगेर्सपक्षाचे दोनश े स र सभासद होते तर िवरोधक अवघे 
पचेंचाळीस आिण तेसु ा िनरिनरा या पक्षातं, गटातं अथवा यिक्तशः, हणजे वतंतर् हणून िवखुरलेले होते. 
तरीसु ा आ ही दोनशसे र आहोत, आमचा जय झाला असे अिधकारारूढ पक्ष हणू शकत न हता. कारण या 
प तीचे मूळ आहे ‘पालर्मट’ या क पनेत. पालर्मट हा श द आला (Parley) पाल िवचाराचंी देवाण-घेवाण 
करणे यावरून. हणून कोणताही कायदा पेनच्या फटकाऱ्याने होत नाही. िवधेयक सरकारी गझेॅटमध्ये िस  
होते. त्यामुळे साऱ्या जनतेला पूवर्सूचना िमळते. आता आप याकडे बराच काळ सरकारी गझेॅट इंगर्जीमध्ये 
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िस  होई ही गो  िनराळी. सभागृहातही त्याची तीन वाचने होणार. त्येक वाचन चचनंतर मतदान होऊन 
पुरे होते. दुसरे वाचनावळेी तर तपशीलवार चचार् होते. त्या वळेी कलमवार चचार् व त्येक कलमावर मतदान 
होते. दुसरे सभागहृ असेल तर तेथे पुन्हा ही चचार् चालते. मग राज्यपाल तपासून नंतरच संमती देतो. ते हाच 
कायदा बनतो. 

 
िवरीधी पक्ष सभागहृात सरकारपक्षाच्या तु यबळ असेलच असे नाही. सरकारपक्षाजवळ सरकारी 

यंतर्णा स  असते, ती साधने िवरोधकाजंवळ असत नाहीत हे सभापतीने ध्यानात ठेवनू कारभार करावयाचा 
असतो. िवरोधकानंा आपले काम िनघ रपणे, िनवधपणाने करता येईल याकडे सभापतीने लक्ष ावयाचे असते 
आिण त्याचबरोबर िनभीर्डपणे बोलता याव े हणून सभागहृात काहीही िवधाने केली तरी त्याब ल कोटर्दरबार 
होऊ शकत नाही, आिण हणूनच सभापतीची िनवड झा यानंतर जी भाषणे होतात त्यात तू आता सवर् पक्षाचंा, 
सवर् सभासदाचंा झालास असे प  बोलले जाते. त्या माणे माझ्या िनवडणुकीनंतर मुख्यमंतर्ी मोरारजी देसाई 
याचं्या भाषणात तशीच भाषा आली. 

 
या बाबतीतील इंग्लंडमधील परंपरा चागंली आहे, िनकोप आहे. ि िटश पालर्मटमध्ये सभापती िनवडून 

आला की िनवडणुकीच्या वळेी एखा ा पक्षातफ िनवडून आला असला तरी आप या पक्षाचा राजीनामा देतो, 
आिण त्याला पुढील िनवडणुकीच्या वळेी अिवरोध िनवडून देऊन राजकीय पक्ष अभय देतात. दुदवाने भारतात 
ही परंपरा िनमार्ण झाली नाही. याबाबतीत आप या लोकसभेचे पिहले सभापती दादासाहेब मावळंकर यानंी 
कुचराई केली. आप या पक्षाच्या महान परंपरेचा लोभ त्यानंा आवरता आला नाही आिण हणून त्यानंी, त्याचं्या 
सभापती िनवडणुकीनंतरच्या उ राच्या भाषणात आपण िन पक्षपणे काम करू असे आ ासन िदले (ते 
पाळलेही); पण काँगेर्सपक्षाचा राजीनामा देणार नाही असे सािंगतले. तसेच पंिडत जवाहरलाल नेहरू हे मोठे 
लोकशाही िवचाराचें व परंपराचें आगर्ही समजले जातात पण तेही कमी पडले. हे पुढील हकीकतीवरून िवशद 
होईल. 

 
१९५२ मध्ये ग्वा हेर येथे नवीन िविधमंडळाच्या अध्यक्षाचंी बैठक लोकसभापती मावळंकर याचं्या 

अध्यक्षतेखाली भरली. मावळंकर यानंी आप या भाषणात सभापती व अध्यक्ष यानंी पक्ष िवसरून काम करावे 
असे आवाहन केले. त्यावर बोलताना मी पुढील माणे िवचार माडंले. ‘आपण हा स ा आ हा अध्यक्षानंा देत 
आहात हे उिचतच आहे. पण आ हास हा स ा देण्याआधी तु ही पतं धान आिण काँगेर्स पक्ष यानंा िदला पािहजे 
होता. त्यानंी सभापतीला अभय िदले व त्यास अपक्ष झाला तरी िबनिवरोध िनवडून िदले तर हे सवर् सरळ 
होईल. नाही पेक्षा आप या िविधमंडळातील थान िटकिवण्याकिरता सभापतीला पक्षातंगर्त लक्ष घालावे 
लागेल, आिण हे कसे कठीण जाते याची तीन उदाहरणे िदली. (१) मध्य देशचे १९३७ व १९४६ मधील 
सभापती हे रिवशकंर शुक्ल भतृींचे सहकारी व िमतर् होते. त्यानंी सभापतीचे काम चोख बजावले होते. १९५२ 
च्या िनवडणुकीस उभे राहण्याआधी त्यानंी मुख्यमंतर्ी रिवशकंर शुक्ल याचं्याबरोबर पूवर्चचार् करून त्याचंी 
संमती घेतली होती. िनवडणुकीनंतर ते सभापती होणार हे अपेिक्षत होते. पण राजकारणात के हा काहीही घडू 
शकते. त्या माणे मंितर्मंडळ बनिवताना जबलपूरच्या कंुजीलाल डुबे यानंा मंतर्ी करण्याचे रिवशकंर शुक्ल यानंा 
परवडणारे न हते, हणून त्यानंी डुबे याचंी समजूत त्यानंा सभापती करून काढली जुन्या मान्यवर सभापतींना 
शुक्लजी िवसरले. त्या स नाने िवधानसभा सद यत्वाचा राजीनामा िदला. (२) हैदराबाद राजकारणात 
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तेथील सभापती कािशनाथराव वै  व काँगेर्सनेते रामानंदतीथर् याचें मूलभतू मतभेद होते. त्यामुळे पक्षात लक्ष 
घालूनच कािशनाथराव आपले थान िटकव ूशकत होते. (३) भोपाळचे सभापती देश किमटीच्या सभासदाचं्या 
िनवडणुकीस उभे रािहले. त्याचें ते करणे नापसंत पडून भोपाळच्या मुख्यमंत्र्यानंी त्याचं्यािवरु  आप या एका 
उपमंत्र्याला उभे केले. 

 
वरील उदाहरणे देऊन मी संिगतले, ‘आपण हा न पंिडतजींकडे काढा. सवर् राज्यातं, िविधमंडळातं 

काँगेर्स पक्ष स ाधारी अस याने पंिडतजींनी इतर पक्षाशंी स ामसलत न करताही जाहीर कराव ेकी, सभापती 
कोणत्याही पक्षाचा सभासद असणार नाही, तरी जो िविधमंडळाच्या पुढील िनवडणुकीस उभा राहील, त्या वेळी 
आमचा पक्ष त्याच्या िवरु  उमेदवार उभा करणार नाही. हणजे सवर् न िमटेल आिण पक्षीय राजकारणात 
रस असणारे माझ्यासारखे गहृ थ सभापती होणार नाहीत.’ 

 
या माणे हा िवषय मावळंकर यानंी पतर्ा ारे पंत धान व काँगेर्सचे सवसवार् पंिडत जवाहरलाल नेहरू 

याचं्यापुढे माडंला. पण पंिडतजींनी आप या लेखी उ रात सदर सूचना आपण वीकारू शकत नाही असे प  
कळिवले. ग्वा हेरहून मी िद ीस गेलो असता, उपचार हणून पतं धानाचं्या भेटीस गेलो. त्या वळेी ग्वा हेरला 
मी काय बोललो हे त्यानंा कळले होते हे त्याचं्या वागणुकीवरून प  झाले. 

 
यापुढील हिककत तर आणखी आहे. मला सभापती हो सागंताना मी पूवर्वत काँगेर्स-कायर् करावे असे 

मोरारजीभाईंनी मला सािंगत याचे वर आलेच आहे. त्या माणे मी अिखल भारतीय काँगेर्स किमटीचा सभासद 
होतो. तसेच देश किमटीच्या कायर्कारी मंडळातही होतो व दोनही िठकाणी यथाशिक्त काम करीत होतो. त्या 
नात्यानेच मी संयुक्त महारा टर् पिरषदेत कायर् केले. बेळगाव इत्यादी िठकाणी भाषणे केली. त्या भाषणावरून 
पिंडतजींचा व माझा पतर् यवहार झाला व माझी भिूमका प  केली. (सदर पतर् यवहार पिरिश ात आहे) 
यानंतर िलखापढी झाली नाही पण ीनगर येथे भरले या विकग किमटीच्या बठैकीत त्यानंी मोरारजींना 
िवचारून मी मोरारजींच्या मान्यतेने काँगेर्समध्ये कायर् करीत अस याची खातर्ी करून घेतली. पण सभापतींनी, 
(यात पिरषद अध्यक्ष पण आले) काँगेर्समध्ये िनवडून येणाऱ्या जागेची िनवडणूक लढव ूनये असा ठराव करून 
माझे अिखल भारतीय काँगेर्स तसेच देश किमटी यामधील पद काढून घेतले.हे सिव तर वृ  बगंालचे 
मुख्यमंतर्ी िबघनचदंर् रॉय यानंी ते ीनगरहून िद ीस परत आले असता मी त्यासं भेटलो ते हा सािंगतले. 
(आिण त्यानंी िवचारले, ‘तू तो कंुटे आहेस तर !’) 

 
यावरही करण थाबंले नाही. खरोखरी मोरारजी मागतील ते हा मी सभापितपद तात्काळ सोडीन हे 

त्यासं माहीत होते. राज्य-पुनरर्चनेचा कायदा संसदेने पास केला. त्याअन्वये नवीन अि तत्वात येणाऱ्या 
राज्याची िवधानसभा घटक राज्यातील िवधान सभासदाचंी बनेल व घटक राज्यापैंकी जे घटक राज्य मोठे 
असेल त्या घटक राज्याचा सभापती हा न या िवधानसभेचा पदिस  सभापती होईल अशी तरतूद होती. फक्त 
त्या तरतुदीला एक अपवाद होता. न या मंुबई राज्य िवधानसभेचा. तो अपवाद काय ात नसता तर त्या 
िवधानसभेचा मी पदिस  सभापती झालो असतो, पण वरील अपवादामुळे तेथे नवी िनवडणूक झाली. 
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जणू मला माझ्या वतर्नाब ल धडा िशकवायचा होता. मी ती गो  एक खेळातला भाग आहे (It is part 
of the game) हणून सोडून िदली व येथे आले या संदभार्त एक अनुभव हणून कथन केली आहे. याब ल मी 
नापसंतीचा ही काढला नाही. मी येथे उ ेख केला नसता तर ते कोणाच्याही लक्षात आले नसते. असो. 

 
पुढे घडले या घटना येथे िविदत के या. पण पुन्हा मागे जातो व सूतर् पुढे चालिवतो. 
 
मी पक्षाचा कडवा सभासद आहे असे सभापती िनवडणुकीच्या वेळी शकंा हणून माडंले गेले. त्याचा 

अथर् मी सभापती िनवडून आ यावरही माझी पक्षभावना िवसरू शकणार नाही असा प  होता. तर ती मी 
िवसरू नये असे सरळ वभावाच्या यक्तींनाही वाटले. पुण्याचे हिरभाऊ फाटक हे एक मृदू वभावाचे आिण 
सच्छील वृ ीचे स न होते. १९३२ मध्ये मी त्याचं्या हाताखाली चळवळीचे काम के यापासून त्याचंा माझा 
पिरचय होता. त्याचंा माझ्यावर लोभही होता. परंतु िवधानसभेत काही कारणाने मला कोणा मंत्र्याला समज 
देणे आव यक झाले हणून िदली हे हिरभाऊंनी वतर्मानपतर्ात वाचले आिण त्यांची माझी भेट झाली ते हा ते 
हणाले, ‘काय रे तू काँगेर्स पक्षाचा आिण तुझ्याच पक्षाच्या मंत्र्यास दटावतोस ?’ त्यावरून सभापतीने 
तर्य थपणे, िन पक्षपाती वृ ीने वागले पािहजे हे अिभ ेत अस याचे समजावनू िदले. 

 
सभापती-िनवडणुकीनंतरच्या भाषणात सभागृहाचे नेते मोरारजी देसाई यानंी आप या अिभनंदनपर 

भाषणात सभापितपदावरून मी जे काम करीन ते माझा पक्ष िवसरून, सवार्ंना समानतेने वागिवणारे असेल आिण 
त्यामुळे मी सभागृहाची आिण लोकशाहीची ित ा व परंपरा नेहमी उ  राखीन अशी अपेक्षा यक्त केलेली 
होती. िवरोधी नेत्यानंी अथार्तच तशीच अपेक्षा यक्त केली. ज्यानंी माझ्याकडून पक्षाला मी झुकते माप देईन 
अशी अपेक्षा तरीही बाळगली होती, त्याचंा अपेक्षाभगं झाला हे खरे. कधी कधी असेही घडले की दटावनू, दाबून 
काही काम करून घेण्याचा यत्न झाला; पण मी कधीही आपली जबाबदारी िवसरलो नाही. त्याबरोबर पक्षाचा 
अनादरही केला नाही. त्यामुळे सभागृहावर माझे भतु्व रािहले आिण माझ्या सरळ व िन पक्षपाती वृ ीमुळे ते 
जाचकही झाले नाही. 

 
सभासदानंा आपले काम जा त चागं या कारे करता याव े हणून मी नवीन परंपरा िनमार्ण के या. 

सभासदाने आप या भाषेत न िवचारावा, तो िविहत नमुन्याबरहुकूम नसेल तर पूवीर् परत केला जात असे, 
आता िविहत वरूपात तुत करण्याची जबाबदारी माझ्या कचेरीवर टाकली. सभागृहाच्या कामकाजाचे 
िनयम फक्त इंगर्जीत होते. इंगर्जी न जाणणारे परावलंबी असत. त्याचा अनुवाद मराठी, गुजराती, कानडी, 
िंहदी (व उदूर्) भाषातं एकच पिरभाषा वापरून सभासदास उपल ध करून िदला. नाची उ रे देताना पुरेशी 
मािहती िदली जात नाही, अथवा मंत्र्याजवळ ती त्या वेळी उपल ध नाही असे आढळते तर तशी मािहती 
िमळेपयत मी न तहकूब करू लागलो. 

 
त्याच वषीर् अमेिरकेत जाण्याचा योग आला. तेथे िदसून आले की तेथील काँगेर्सच्या (संसदच्या) 

गंर्थालयात सभासदाचं्या मदतीसाठी एक संदभर्-िवभाग होता, आिण त्या िवभागात पारंगत व अिधकारी यक्ती 
काम करीत. सभासदाने कोणत्याही िवषयाची मािहती मािगतली तर हा िवभाग अिवलंबे ती मािहती त्याला 
एकितर्त करून पुरिवतो. संदभर्-गंर्थाचंी यादी देतो. ि िटश पालर्मटमध्ये फक्त गंर्थाचंी यादी िमळते; तर 



अनुकर्मिणका 

सभासदाला संशोधन करून मािहती व मु े गोळा करावे लागतात. परत आ यावर माझ्या यिक्तगत 
सिचवालाच हे काम करण्यास सािंगतले. खेरानंा १९४६ साली अशी सूचना केली असता ितचा वीकार झाला 
नाही हे लक्षात होते. िविधमंडळ काँगेर्स पक्षाचा सेकेर्टरी हणजे वगर्णी वसूल करणारा, तर मुि लम लीगचा 
सेकेर्टरी अथर्शा ाची पिह या वगार्त पदवी िमळिवलेला ए  .ए. होता. पण आप या पक्षाचे सभासद जाणते 
झाले व काम करू लागले तर लोकशाहीचा खेळ खेळणारानंा ते परवडणारे न हते. ल. मा. पाटलासंारखे 
अनिभ  मंतर्ी ते नेमू शकले नसते. नाचें उ री सरकारच्या िकत्येक गो ी उघड करा या लाग या असत्या. 

 
िविधमंडळाच्या िनवासाकिरता सरकारने इमारती बाधंा या व त्याचंी यव था िद ीमधील संसद माणे 

िविधमंडळ कचेरीकडे असावी असे सुचिवले. आता असे िनवास बाधंण्यात आले आहेत, पण त्याचंी देखरेख 
सरकारने आप या हाती ठेवली आहे. आता तर महारा टर् सरकार एक पाऊल पुढे गेले आहे आिण हणून नवीन 
बाधंले या िवधान-भवनाचे उ  घाटन सभापतीच्या नेतृत्वाखाली न होता सरकारी नेतृत्वाखाली झाले. 
सभापतींना आभार मानण्याची संधी िदली हे काय थोडे ! िवधानभवनात मंत्र्यानंा कचेरीकिरता जागा िदली 
जाणे हा जुनाच िरवाज आहे; पण त्याचा हेतू बठैक चालू असतानाही त्यानंा आप या कचेरीचे काम करण्यास 
सोय हावी हणून; पण न या िवधान-भवनातील मुख्यमंत्र्याच्या कचेरीच्या मानाने सभापती िंकवा अध्यक्ष याचं्या 
कचेऱ्या छो ाच आहेत आिण वर खुलासा असा की सभापतीच्या दोन खो याचेंच के्षतर्फळ अिधक आहे. यात 
मंतर्ी या िठकाणी बैठकीच्या िनिम ाने तात्पुरता आलेला असतो, सभापतीची फक्त हीच कचेरी आहे, तर मंितर्-
मुख्यमंतर्ी याचं्या खऱ्या कचेऱ्या मंतर्ालयात आहेत; ते के्षतर्फळ का िवचारात घेत नाही असा न कोणी 
उपि थत केला तर ? 

 
सभापतीच्या गैरहजेरीत काम करण्याकिरता उपसभापती िनवडला जातो. पण मी सभापती होईपयत 

त्याची काहीच यव था न हती. उपसभापती इतर सभासदां माणे लॉबीत िंकवा चहागहृात बसत असे. मी हे 
सवर् बदलून टाकले. उपसभापतीला वतंतर् कचेरी, प ेवाला िदला आिण त्याचे काम कचेरीने कराव ेअसे 
हुकूम काढले. ‘त्याला कचेरीकिरता वतंतर् खोली ा सागंता...’ सेकेर्टरी मला जणू सहज हणाले, ‘आपली 
जागा अपुरती आहे हे आपण जाणता. कोठून जागा देणार ?’ त्यावर त्याचंी योग्य कचेरीची यव था होईपयत 
ते माझ्याच कचेरीत बसतील असा तोडगा मी काढताच चट सवर् यव था झाली. 

 
उपसभापतींनी सभापतीच्या कामाचा अनुभव यावा हणून अधूनमधून मी त्यानंा संधी देत असे. िद ीला 

चागंली था आहे. सामान्यपणे भोजनो र सभापती, सभागहृ उपसभापतीवर सोपवतात. माझे उपसभापती 
कंठी हणून होते. त्याचं्या मनात आपण सभापित- थानावरून िनणर्य देताना काही तर्ुटी रािहली तर अशी शकंा 
डोकावताना पाहून मी त्यानंा आ ासन िदले व सािंगतले, ‘कोणताही िनणर्य देताना, ते काम करताना, आपण 
सभापती आहोत या भावनेने काम करा. िवक प मनात आणू नका. काही घडले तर मी दुरु त करीन.’ याचा 
इ  तो पिरणाम झाला, त्याचंा आत्मिव ास वाढला. माझ्याब ल िनराळी भावना उत्प  झाली. राज्य-
पुनरर्चनेनंतर कनार्टकचे अलग राज्य झाले व कंठी तेथील सभापती झाले. त्या वळेी ते उघड सागंत की, 
कोणत्याही नाचा िनणर्य करताना मागील आधार पाहावा अशी आव यकता भासली तर, मी मंुबई 
िवधानसभेतील कंुटे याचें िनणर्य पाहतो आिण माझे काम भागते. मंुबईत आ यावर ते माझ्या घरी भेटीस येत 
ते हा मी त्यानंा थम हणालो, ‘आपण सभापती आहात. मी कोणी नाही. एक सामान्य नागरीक. तु ही 
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आ याचे कळवीत जा, मी भेटीस येत जाईन.’ त्यानंी उ र िदले, ‘गुरूकडे येण्यात िश याला कोणताही 
कमीपणा नाही.’ काही कारणाने ते मुख्यमंतर्ी असता मी बंगलोरला गेलो ते हा त्याचं्या घरी नेऊन त्याचं्या 
घरच्या सवर् माणसानंा त्यानंी मला भेटिवले; इतकेच नाही तर हे माझे गुरू आहेत असे आप या मुलानंा 
सािंगतले. यात त्याचें सौजन्य तर खरेच, पण त्याबरोबरच मी जे काही केले त्याची ती पावती पण होती. 
इतकेच न हे तर भािषक राज्याचं्या नावर आमचे मतभेद झाले आिण बेळगाव येथील माझ्या भाषणाब ल 
काही कानडी पुढारी नाराज झाले, तरी मंुबई िविधमंडळातील कनार्टकी सभासदाचंी माझी आपुलकी दुरावली 
नाही. 

 
सभासदाचं्या इतर सुखसोयींकडे लक्ष पुरिवले; त्यात एक साधी गो  करावी लागली हणजे िपण्याच्या 

पाण्याची सोय. एक कूलर बसवीपयत कँटीनमध्ये जाऊन पाणी िपणे एवढेच शक्य होते. 
 
नोकरवगार्चा िवचार करता िविधमंडळाचे सेकेर्टिरएट मी येईपयत सरकारच्या कायदा खात्याची एक 

शाखा होते. त्याला वतंतर् अि तत्व ा त करून िदले. पण खेदाची गो  हणजे सामान्य काम करणारे भगंी व 
झाडू हे कौिन्सल हॉलच्या आवारात राहात असूनही, त्या िनवासाची अना था होती. राहण्याच्या िठकाणी पाणी 
साचलेले. इतर अडचणी; पण ितकडे कोणी अिधकारी जाणार नाही तर त्या दूर कशा होणार ? मी गेलो. त्या 
करिव या. 

 
िविधमंडळ अध्यक्षाचंी दुसरी बठैक १९५३ च्या जनूमध्ये ीनगर (का मीर) येथे झाली. का मीरमध्ये 

पिरषद आिण तेथील सरकार यजमान. ते हा तेथे या बैठकीच्या िनिम ाने पाहुण्याचंी गदीर् होणार याची 
कुणकुण प.ं जवाहरलाल यानंा लागली. हणून त्यानंी आ हा सवार्ंस एक पिरपतर् पाठिवले की, का मीर 
सरकारच्या अडचणी अ ाप आहेत, अतएव कमीतकमी मंडळींनी जावे. या पिरपतर्ामागील कारण माहीत 
नस याने सदर पतर् न येते तरी मी कमीच माणसे बरोबर नेणार होतो असे उ र पाठिवले. पण ीनगरला 
गे यानंतर समजले की एक स न आपणाबंरोबर मुले-मुली, जावई, नातवडें अशी वीस माणसे आणणार होते. 
तर दुसरे एक स न आप या चार िमतर्ानंा का मीर दाखिवण्याकिरता (का मीर सरकारच्या खचार्ने) घेऊन 
आले. पंिडतजींचे खरमरीत पतर्ानंतरही ग्वॉ हेरच्या जवळजवळ दु पट पाहुणे ीनगरमध्ये आले. 

 
ितसरी अध्यक्ष बैठक राजकोट येथे भरली. मंुबई-राजकोट वास िवमानाने करावा की िवरमगावमाग 

आगगाडीने याची चचार् चालू असता माझी धाकटी मुलगी ‘मी अजून िवमानात बसले नाही.’ हे अशा काही 
आिवभार्वात बोलली की िवमान- वास न ी झाला. बैठकीनंतर जुनागड, वेरावळ, पोरबंदर, ारका, 
जामनगर इत्यादी शहरे पािहली. कराची काँगेर्सहून परतताना १९३१ साली आ ही ारका येथे उतरलो होतो. 
त्या वेळी बोटीत आमच्याबरोबर शहीद राजगुरु याचं्या मातो ी व शहीद भगतिंसगाचा धाकटा भाऊ, हिरभाऊ 
जोशी याचं्याबरोबर मंुबईस येत होती. 

 
पोरबंदर येथे महात्माजींचा जन्म. त्याचें जन्मघर गाधंी मारक िनधीने िवकत घेऊन ते सावर्जिनक 

वा तू हणून साभंाळले आहे. सभापतीतफ मी भाषण करावे असे मला सागंण्यात आले ते हा मी गुजरातीतून 
भाषण केले. कारण तेथे जमलेला थािनक समाज गुजराती-भाषी होता. भाषणामध्ये गाधंीजींिवषयीची भावना 
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यक्त केली. भाषण चागंले जमले असे बरोबरच्या गुजराती-भाषी मंडळींनी मत यक्त केले. पिरणामी मला 
त्याचा इंगर्जीत तजुर्मा करावा लागला. 

 
मंुबईत राहतो तेथे गुजराती भािषक आहेत. कॉलेजमध्ये माझा खोली-िमतर् गुजराती भािषक होता, 

ते हा आपण गुजराती वाचाव,े बोलावे असा िवचार सुरू झाला. याकरणाच्या चुका होतील या संकोचाने 
जाणता मनु य सहसा अन्य भाषेत बोलत नाही. पण माझा संकोच माझ्या त डून घडले या याकरण-हत्येमुळे 
अचानक नाहीसा झाला. कॉलेजची एक िकर्केट मचँ चालू होती. आ ही ेक्षकातं होतो. पारशी मंडळी 
ोत्साहनपर ओरडतात तसे आपण काही कराव ेअसे मनात येऊन मी उ  गारलो, ‘केवी रमे छे’. अथार्त हे ी-
िंलगी होते. त्यामुळे तंबूभर हशा िपकला आिण िदवसभर ते माझी थ ा करीत होते. यातून धीर येऊन मी 
गुजराती बोलू लागलो, वाचू लागलो. १९३० च्या ठाणे जेल मु ामात मी पु कळ गुजराती वाङ्मय वाचले; 
तसेच तेथे असले या गुजराती-भाषी मंडळींजवळ गुजराती बोलण्याचा िरवाज ठेवला. मंुबई उपनगर िज हा 
ते हा महारा टर् काँगेर्समध्ये होता. तेथील कायर्कत्यार्ंशी बोलताना मी गुजराती बोलत असे. १९३२ व १९४२ च्या 
भिूमगत काळात गुजराती कायर्कत्यार्ंचा िनकटचा संपकर्  आला व गुजराती बोलण्याचा सराव वाढला. असो. 

 
या अध्यक्षीय संमेलनात कामकाजासंबंधीचे न चचस येत. ही संमेलने खाजगी असत हणजे 

बातमीदारानंा तेथे म ाव असे. एका बैठकीत बातमीदार येऊ ाव ेअसा िवषय चचला आला. मी माझे िवचार 
माडंताना सदर सूचनेला िवरोध केला. बातमीदार असले हणजे भाषणाचा सूर पु कळ वळेा िस ीच्या 
िवचाराने िनराळा लागेल, आिण ते संमेलनाच्या दृ ीने अिहतकर आहे असे माझे हणणे. िनणर्य 
बातमीदारािंवरु  लागला. 

 
सभापतीचे थान यािवषयीही चचार् झाली. मान्यताकर्मात सभापती मुख्यमंत्र्यानंंतर आिण इतर मंत्र्याचें 

आधी येतो. त्या माणे त्याला काही खास अिधकार असाव ेअसाही िवचार पुढे आला. मुख्यमंतर्ी व सभापती 
याचंी तुलना होऊ लागली ते हा ‘मुख्यमंतर्ी पक्षाची मान्यता िमळवनू मुख्यमंतर्ी होतो, तर मान्यताकर्माने 
सभापती मुख्यमंत्र्यानंतर येत असला तरी तो सभापती होतो पक्ष मुख असले या मुख्यमंत्र्याच्या मताने तसेच 
पु कळ वेळा तो मंितर्मंडळात नको हणून सभापती केला जातो.’ ही व तुि थती बैठकीपुढे माडंली. 

 
एका संमेलनात न आला. दोन सभागृहे असावी का, त्याचे फायदे काय? माझ्यामते ि टनमध्ये 

कॉमन्समधील सभासद आिण लॉ  र्स हे समाजाच्या िनरिनरा या थरातंले असतात. हणजे त्याचंा दृि कोण 
िभ  असू शकतो. त्या ीने एक सभागृह एका दृि कोणातून िवचार करील, तर दुसरे िनरा या. या 
कारणा तव दोन सभागहेृ उपयोगी असली तरी आपणाकडे दोन्ही सभागृहाचं्या सभासदात काही मौिलक 
फरक असत नाही. अशा वेळी दुसरे सभागृह अनाव यक ठरते. कायदा होण्यापूवीर् फेरिवचाराला आणखी एक 
संधी एवढीच त्याची उपयुक्तता आहे. आमच्यामध्ये दुसऱ्या सभागहृाचे िवधान पिरषदेचेही अध्यक्ष होते. त्यानंा 
वाटले आताच सदर सभागृहे मी र  करण्यास िनघालो आहे. त्यामुळे त्याचंी माझ्यावर नाराजी झाली. मी फार 
तरुण असूनही या संमेलनात मावळंकरापाठोपाठचे थान मला माझ्या कामामुळे िमळत होते, हेही एक कारण 
होतोच. 

 



अनुकर्मिणका 

याच िवषयावर अहमदाबाद येथे ला की इिन् ट ूटमध्ये मी एका भाषणात ही सभागहेृ र  करावी अशी 
आगर्ही भिूमका माडंली. 

 
यानंतरचे संमेलन १९५९ मध्ये आसाममध्ये िशलाँग येथे झाले. या आधीच्या संमेलनात माझी पत्नी व 

धाकटी मुलगी बरोबर असे; पण आसाम आिण मदर्ास संमेलनास मी एकटाच गेलो. िदवस संयुक्त महारा टर् 
आंदोलनाचे होते. कलक ा ते िशलाँग हा वास मावळंकराबरोबर केला. गंगा आिण पुतर्ा या दोन्ही 
न ावंर पूल नस याने त्या बोटीतून पार करा या लाग या. पातेर् एवढी रंुद होती की पलीकडचा िकनारा िदसत 
न हता. 

 
आसाममधील सुपारीची झाडे पाहून कोकणची आठवण झाली. गोहाटी ते िशलाँग हा वास मोटारने 

झाला. ते ड गरावर वसलेले एक टुमदार शहर आहे. त्या वळेी आसामची राजधानी या शहरात होती. 
अिधवशेनानंतर काही िदवस राहाव ेअशा िवचाराने मी आलो होतो. हणून सभापती चिलहा याचं्या सौजन्याने 
मयरूभजं राजाच्या बंग यात माझी सोय होती. बगंला उंचावर होता आिण तेथून लगेच खाली िकत्येक फूट 
खोलीवर जगात सवार्ंत जा त पाऊस पडणारे चेरापुंजी हे िठकाण होते. ते आता बागंला देशात आहे. 

 
संमेलनाच्या पिह याच िदवशी सायंकाळी भोजनाच्या वेळी मी मंुबईस परत यावे अशी िहरे याचंी तार 

आली. माझा मूळ िवचार काही िदवस िशलाँगला राहून तेथून काँगेर्स विकग किमटीच्या बैठकीच्या वळेी िद ीस 
जाऊन देशकिमटी अध्यक्ष देविगरीकर याचं्याकडे राहावे असा होता. कारण या वळेपयत राज्यपुनरर्चना 
(फाझलअली) किमशनचा अहवाल िस  झाला होता. त्यात एकभािषक राज्य न सुचिवता िवदभर् वगळून 
बाकी मराठी-भाषी मुलूख व सारा गुजरात याचें एक ि भाषी राज्य सुचिवलेले होते. त्यामुळे आमची नाराजी 
पाहून आ हास े ींनी िद ीस भेटीस बोलावनू ती भेट होऊन भािषक राज्य हव ेअसेल तर मंुबई वगळून िमळेल 
अशी समज िमळा याने िनराशही झालो होतो. परंतु तारेमुळे मी सरळ मंुबईस आलो. पण त्या वेळी विकग 
किमटीने आमचे काँगेर्स अध्यक्ष देविगरीकर याचं्या स याने जो िनणर्य घेतला तो पाहता त्या वळेी, तसेच 
आजही, मी त्या वळेी िद ीस न जाण्यात चूक केली असे मला वाटते. देविगरीकर यासं िवचारिविनमयात 
उपयोगी पडतील असे सहकारी तेथे असावयास पािहजे होते. पण या ीने आमच्या हातून संयुक्त महारा टर् 
करणात कधीच योजना झाली नाही. शकंरराव देव काँगेर्सबाहेर होते. ते िनणर्य घेत पण स ामसलत 
करण्याचा त्याचंा कल िदसला नाही. करीत असले तर त्याचें १९२० पासूनचे सहकारी होते, त्याचं्याशी करीत 
असावते. भाऊसाहेब याचं्याबरोबर िकती िवचारिविनमय झाला याचीही शकंा आहे. असो. 

 
नंतरची व माझी शवेटची संमेलनातील उपि थती मदर्ास येथची १९५६ मधील. या वेळी मन संयुक्त 

महारा टर्ाच्या नात गुतंलेले होते. जुनी मंिदरे, ेक्षणीय थळे पािहली. एवढेच. 
 

िवधान सभा 
सरकारला िवचारलेले न सभापतीच्या मंजुरीने सरकारकडे जात असत. सदर न वीकारताना 

मी बारकाईने वाचीत असे आिण राज्यकारभाराशी माझा िनकट संबंध आलेला, महारा टर्ातच न हे तर गुजरात-
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कनार्टकमध्येही मी पु कळ दौरे केले अस याने, तेथील पिरि थती मला साधारण माहीत होती. त्यामुळे 
नातील मु े माझ्या लक्षात येत. याचा उपयोग सरकारतफ उ रे सभागहृात िदली जात ते हा पु कळ होई. 

िदलेले उ र पयार् त आहे की नाही हे मी पाहात असे व जरूर तर न अिधक मािहतीकिरता तहकूब करीत 
असे. हा िनयम मुख्यमंत्र्यानंा लावण्यात मी कचरलो नाही. 

 
डॉ. जीवराज अथर्मंतर्ी होते. गुजरातला काय हव,े काय नको यावर त्याचें बारीक लक्ष असे. तर 

सभागृहापुढे कमीत कमी मािहती ठेवण्याचे त्याचें धोरण होते. त्यामुळे मला काही वळेा िनणर्य घ्यावे लागले. 
नौशरे भरूचा हे एक िवरोधी सद य. मंुबई नगरपािलकेत सभासद हणून काम के याने अनुभवी. त्याचं्या एका 
नाला उ र देताना डॉ. जीवराज हणाले, ‘सन्मान्य सभासदानंी जे पतर् िलिहले आहे, त्यात त्यानंी आपली 

मान्यता यक्त केली आहे.’ यावर भरूचा यानंी आके्षप घेतला व पतर् हजर करण्यास आ हान िदले. पण डॉ. 
जीवराज मख्खच रािहले. ते हा भरूचा सभापतीकडे वळून हणाले,’मला संरक्षण पािहजे. माझे पतर् हजर केले 
पािहजे, सभापती महाशय.’ ते क्षु ध झाले होते हणून मी िनणर्य देताना पुढील माणे िदला, ‘सन्मान्य 
सभासदाने क्षु ध होण्याचे कारण मुळीच नाही. उ ा अकरा वाजता सदर पतर् सभागहृाच्या टेबलावर आलेले 
त्यानंा आढळेल.’ याचा अथर् उघड होता. पतर्ाचा उ ेख केला अस याने िनयमा माणे सदर पतर् सभागृहाला 
पाहता येण्याकिरता हजर करणे कर्म ा त होते आिण माझ्या िनणर्यातून तशी प  आ ा िनघत होती. डॉ. 
िजवराज यानंा ते पतर् सदर आ े माणे सभागहृापुढे आणाव ेलागले. काँगेर्स पक्षीयानंी पृच्छा केली, ‘मी अशी 
आ ा का केली ?’ ते हा त्या पतर्ाचा डॉ. जीवराज यानंी उ ेख न करता सभासदाने संमती दशर्िवली असे 
िवधान केले असते तर गो  िनराळी होती. पण त्याचं्या प  उ ेखाने त्यानंी वतः होऊन सदर आ ा ओढवनू 
घेतली होती, हे मी प  केले.  

 
नो राच्या वळेी काही वेळा अडवणूक होते असे गाऱ्हाणे मंितर्गण मुख्यमंत्र्याकडे करीत. तो िवषय 

मोरारजींनी माझ्याजवळ काढला. मी सािंगतले, ‘मंतर्ी आप या अडचणी मला सागंणार नाहीत तर मला कशी 
क पना येईल? ते हा त्यानंी आप या वागणुकीचा िवचार केला पािहजे. उपमंतर्ी बाबूभाई पटेल िंकवा मु तफा 
फकी याचंी कधी अडचण होत नाही हे आपण पाहता. पण त्याचे कारण समजले हणजे सवर् तुमच्या लक्षात 
येईल. ते दोघे अडचणीत असले, तर आधी मजकडे येऊन स ा करतात. मी त्यानंा सहा य करतो. इतरानंा 
तसे करता येईल.’ 

 
मंत्र्यानंा मी समज देतो यािवषयीही मोरारजी बोलले. मी हणालो, ‘त्यालाही कारण मंतर्ीच आहेत. 

कामकाजाचे िनयम ते पाळणार नसतील तर मी काय करणार ? पु कळ वळेा आ ही मंतर्ी आहोत, ज्याला मंतर्ी 
केला नाही आिण पीकर हाव ेलागले तो आमचे काय करणार या आिवभार्वाने ते वागत असतात.’ मंत्र्याचे 
वतर्न तसे घडते हे मोरारजींनी मान्य करून मी त्यानंा सावरून घ्याव ेअसे सुचिवले. 

 
अंदाजपतर्कातील मागण्या तपशीलवार चचनंतर मंजूर होतात. अशा मागण्यानंंतर जादा दर् याची 

मागणी करावयाची असेल तर ती मागणी पूरक (Supplementary) मागणी या सदराखाली येते. ती माडंताना 
मागील मागणीचा आधार पुरतो. नवी मािहती ावी लागत नाही. अशा पूरक मागण्यां ारे डॉ. जीवराज यानंी 
नवीनच कामे सुचिवली. ते हा मी त्यानंा रोखले. त्यासं िनयम दाखवनू त्याची अंमलबजावणी केली, त्यानंा 
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सिव तर मािहती ावी लागली. अशी हातचलाखी सभापती आप या अिधकारात रोखू शकतो इतकेच. त्यामुळे 
होणारे नुकसान थाबंिवणे हे सभासदाचें काम. 

 

टािलनचा दुखवटा 
रिशयन पुढारी टािलन मरण पावला. त्याच्यािवषयी दुखव ाचा ठराव आणण्याची परवानगी मी 

नाकारली. हा ठराव शतेकरी कामगार नेते तुळशीदास जाधव माडूं इच्छीत होते. सदर ठराव सभागहृाच्या 
कके्षबाहेरचा आहे या कारणा तव तो मी नाकारला होता. वतर्मानपतर्ात बातमी आली ते हा िमनू मसानी यानंी 
‘चागंले केलेत. धन्यवाद!’ अशा कारचे पतर् पाठिवले. ‘मी परवानगी नाकारण्यात टािलनिवषयी कोणतेही 
मत दशर्न न हते. परंतु एका पररा टर्ाचा नेता मृत्य ूपावला तर त्याच्यािवषयी ठराव, मुंबई या भारताच्या घटक 
राज्याच्या िवधानसभेने करणे अ तुत होते. हणून.’ 

 
मंुबई हे बहुभाषी राज्य अस यामुळे िनरिनरा या भाषातं भाषणे होत. यापैंकी कानडी मला मुळीच 

समजत न हती. को हापूरकडील एक सभासद कानडीतून भाषण करीत होते. त्यास मध्येच अडवनू ‘िवषयातंर 
करू नका’ असे मी सुचिवले. त्यावरून मला कानडी पण येते, असा समज पसरला. खरे हणजे िवषय कोणता 
हे मला मािहत होते. तो होता, ‘सावर्जिनक आरोग्य’. भाषणाच्या ओघात सदर सभासद अन्य िवषयाचंी चचार् 
करू लागले हे त्यानंी काही इंगर्जी िंकवा मुळात सं कृतातील असलेले श द वापरले त्यावरून लक्षात आले. 
त्यावरून मी सूचना केली. अवधान दाखिवले, त्याने फायदाच झाला. 

 
सभागृहातील कामाच्या वरूपावर भाषणाला िकती वळे ावा हे पु कळ वेळा ठरत असे. पण 

सभासदानंा जा त वळे िमळा यास हवाच असतो. त्याबाबतीत मी दक्ष असे. वळे संपताच माझ्या टेबलावरील 
घंटा मी वाजवीत असे. पण त्याआधी माझा हात घंटेकडे जाऊ लागे. त्यामुळे सभासद सावध होत आिण बहुधा 
लवकर संपिवतो असे सागंत, आिण संपवीत. 

 

सभागृहाची शान व स यता 
सभागृहातील भाषणातून संघषर् उत्प  होऊ नये या हेतूने भाषणे करताना ती सभापतीला उ ेशून 

करावी असा िनयम आहे. पण बोलण्याच्या ओघात तो िवसरला जातो. आिण तु ही असे केलेत, तसे केलेत 
अशी भाषा सुरू होते. एकदा असे भाषण जोरात चालू रािहले ते हा मी त्या गहृ थानंा थाबंवनू, ‘सन्मान्य 
सभासद सभापतींना उ ेशून हे बोलत नसतील असे मानतो.’ असे उदर्ार काढले. त्याचा इ  तो पिरणाम झाला 
एक तर भाषणात खंड पडला होता, दुसरे भाषण सभापतीला उ ेशून न हते, हे त्याला जाणवले आिण सरळ 
भाषण सुरू झाले. 

 
सभासदाचा उ ेख करताना ‘सन्मान्य सभासद’, ‘सन्मान्य मंतर्ी ’ असा करण्याचा िश ाचार आहे. 
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अिधकारारूढ पक्ष आिण िवरोधक याचं्यामध्ये पर परातं िकती अंतर असाव े याचा िनणर्य ि िटश 
पालर्मटमध्ये झाला व ठरले, दोन्ही बाजंूच्या सभासदानंी हात लाबं करून तलवार सरसावली तरी ती 
एकमेकाला लाग ूनये. आिण त्यातून मारामारी होऊ नये, सभागृहात काठी आणू नये, ग्लास आणू नये इत्यादी 
िरवाज सुरू झाले. सन्मान्य सभासद डॉ. अमुल देसाई यानंा िपण्यास सारखे पाणी लागते हणून ते आप या 
जाग्यावर बसूनच प ेवा यानंा पाण्याचा ग्लास आणावयास सागंत ते हा मला असे ग्लास आणून िदले तर ते 
के हा तरी एकमेकाचं्या अंगावर फेकणे शक्य आहे हणून ते टाळणे हेच योग्य असे समजवाव ेलागले. 

 
एका सभासदाने आपली डोक्यावरील टोपी काढून टेबलावर ठेवली. काही वळेाने घातली. पुन्हा 

ठेवली. ते हा मी त्यानंा माझ्या द तरात बोलावनू घेतले व सािंगतले, ‘हे योग्य नाही टोपी घालणार असाल तर 
सवर् वेळ ठेवा. घालणार नसाल तर कधीच घालू नका. यातील हेतू आपण सावर्जिनक िठकाणी आहोत. 
आप या पोषाखात टापटीप असावी हा असतो. सभागहृात बराच वळे बसावे लागत अस याने अशा बाबतीत 
घरच्यासारखे वागण्याची इच्छा उत्प  होते. पण ती अडचण करते; कारण सभागहृाची ेक्षागहेृ वरच्या 
मज यावर असतात. तेथून सभासद यवि थत बसलेले, पोषाख केलेले नसतील तर त्या ेक्षागहृातून िदसणारे 
दृ य स यतेला पोषक राहात नाही.’ अशा अनेक गो ी. 

 
एका अंदाजपतर्कात मुख्यमंतर्ी याचं्या हवाली दहा लाख रुपये त्याचं्या िवचाराने खचर् करण्याचा 

अिधकार देणारी तजवीज होती. कोणत्या कामावर ती र म खचर् होणार हे सभागृहाला समजणार न हते 
हणून एस. एम. जोशी यानंी संिवधानाच्या अथर्िवषयक तरतुदीनुसार आके्षप घेतला. खरोखरी िज हा 
कलेक्टरजवळसु ा दरसाल एक लाख रुपये ठेवलेले असतात आिण आकि मक खचार्किरता ते आव यकही 
आहे; तरी पण सरकारच्या कायदा खात्याचे काय मत आहे हे जाणून घेण्याच्या दृ ीने माझा िनणर्य मी दुसऱ्या 
िदवसावर तहकूब केला. माझा िरवाज तात्काळ िनणर्य देण्याचा होता आिण तोच सभा-संचालनाच्या दृ ीने 
रा त होता. कोटार्तील न्यायाधीश दावा िंकवा खटला पूणर् चाल यानंतर मी िनकाल मागाहून देईन असे सागंू 
शकतो. कोणताही मंतर्ी माझा हुकूम मागाहून काढीन असे सागं ूशकतो. पण सभापतीने असे सागंणे सभापतीला 
शोभत नाही. मी तात्काळ िनणर्य देतो याचा एक दबदबा होता. तसे ते सभापतीला शक्यही असते असे माझे मत 
आहे. कारण बहुतेक वळेा हा िनणर्य सभा-संचालनाबाबत असतो. या वेळी तो मी जाणीवपूवर्क तहकूब केला 
होता. 

 
सभागृहाचे कामकाज संप यावर सेकेर्टरी बेलवडी यासं िवचारले, ‘काय मत आहे ?’ त्याचें उ र सोपे 

होते. ‘सरकारने केले आहे ते हा ते िनयमानुसार असणारच.’ पण मला ते मान्य न हते. कारण सरकार हे 
माणसेच चालिवतात आिण मनु य चुकू शकतो. ते हा कायदा खात्याचे सचीव लाड (I.C.S.) व धुरंधर यासं 
बोलािवले. ते आले व समजावनू सागं ूलागले की, सरकारने केले ते बरोबर आहे. ते हा मी त्याचं्या नजरेस 
आणले की, या रकमेसंबधंी न द आहे की त्यक्षात खचर् झा यानंतर खचार्चा तपशील सभागहृाला सादर केला 
जाईल. हणजे ही िड केर्शनरी गर्ँट नाही. ते हा जोशी याचंा आके्षप वीकारावा लागेल. माझा युिक्तवाद त्यानंा 
वीकारावा लागला. घरी गे यावर मोरारजींना फोन करून ‘मी जोशींचा आके्षप का वीकारणार आहे हे 
कारणासिहत सािंगतले व त्याचबरोबर ‘अथर् खात्याच्या उपसिचवानंा, अकाऊंटंट जनरलला िलहून िदले आहे 
की खचार्चा तपशील कळव.ू हे करण्यात त्याने सरकारला अडचणीत आणले आहे’, असे सािंगतले. त्यावर 
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मोरारजी हणाले, ‘तर मग माझ्याकडे ये.’ मी उ रलो, ‘कंुटे येईल, सभापती येणार नाही.’ याचा अथर् त्याचं्या 
लक्षात आला. सभापतीकडे कोणीही सभासद येऊ शकतो. त्यातच मुख्यमंतर्ी आले. सभापती कोणाकडे गेला 
तर त्यातून िनराळा अथर् िनघू शकतो. त्याच माणे दुसऱ्या िदवशी सकाळी माझ्या बंग यावर चचकिरता 
मुख्यमंतर्ी येणार आहेत हे मी कायदा खात्याचे धुरंधर यानंा कळवावे ही मोरारजींची सूचना वीकारू शकलो 
नाही. दुसऱ्या िदवशी सकाळी ते दोघेजण आले व त्यासं माझ्या िनणर्यामागील िवचारसरणी पटव ूशकलो. 
दुपारी सभागृहात जाताच, जोशी याचंा आके्षप वीकारला अस याचा िनणर्य जाहीर केला ते हा जय झाला या 
समजात िवरोधकानंी बाके वाजवली. त्यावर मी हणालो, ‘सरकारने खचर् होईल ते हा तो सभागहृाच्या नजरेस 
आणण्याचा भलेपणा त्या न दीत दाखिवला हणून ही िड केर्शनरी गँर्ट होऊ शकत नाही, हणून तसा िनणर्य 
केला आहे.’ ते हा िवरोधक उमगले की आपला जय झाला नाही. काँगेर्सपक्षीय बुचक यात पडले. पण 
मोरारजी शातं होते. दुसऱ्या िदवशी िहरे यानंी िवचारले, ‘हे कसे झाले ?’ मी सािंगतले, ‘मोरारजींना सवर् 
िविदत होते. त्यामुळे ते बुचक यात पडले नाहीत अथवा सरकारिवरु  सभापतीने काही केले या समजाने 
त्यानंा पछाडले नाही.’ 

 

शािंतलाल शहानंा इशारा 
शािंतलाल शहा हे मजूरमंतर्ी धं ाने सॉिलिसटर, जाणते सभासद, पण त्यानंा इशारा ावा लागला. 
 
मजरू खात्याच्या एका िवधेयकावर कलमवार चचार् चालली होती. एका कलमाला िवरोधकातंफ 

सुचिवले या एका उपसूचनेवर चचार् चालू होती. चचार् चागंली अधार् तास चालली चचला उ र देताना मंतर्ी 
हणाले, ‘मी ते कलमच गाळणार आहे.’ ते हा मी उभा राहलो आिण हणालो, ‘सन्मान्य मंत्र्यानंी जबाबदारी 
ओळखून काम केले नाही. सदर कलम गाळणार अस याचे त्यानंी सभागहृाला आधीच सािंगतले असते तर 
सभागृहाचा अधार् तास वाया गेला नसता. सभागहृाचे कामकाज चालिवण्याकिरता सरकारला खचर् करावा 
लागतो. तो अनाठायी खचर् मंतर्ी वळेीच खुलासा करते तर वाचला असता.’ उपसूचना मतास टाकली आिण 
उपसूचना मंजूर झाली असे मी एकदा हटले. अथार्त मंत्र्यानंा मतदानाची मागणी करावी लागली. कारण असा 
होणारा पराभव सरकारला अडचणीत आणणारा असतो. सभापती सभागहृाने मंजरी िदली असे एकदा जाहीर 
करतो. त्याने दुसऱ्यादंा तसे जाहीर करण्याआधी मतमोजणी मागावी लागते. हे दोन वळेा जाहीर करण्याचा 
िनयम अस याने, मतमोजणी मागणे शक्य होते. त्या माणे मंत्र्यानंी मािगतली. मतमोजणीची घंटा वाजू 
लागली. मोरारजी विर  सभागहृात होते ते मतदानाकिरता सभागृहात आले, पण काय घडले असावे यािवषयी 
बुचक यात पडले होते. तर माझ्या चेहऱ्यावर नापसंती प  िदसत होती. िदवसभराचे काम संप यानंतर 
शािंतलाल माझ्या खोलीत आले. मध या वळेात मोरारजींनी शािंतलालकडून सवर् जाणून घेऊन त्यानंा 
माझ्याकडे पाठिवले होते. मी शातं व थंडपणे शािंतलालला हटले की, ‘सभागृहाची तसेच सभागृहात अशी 
गमंत करू नये. सभागृहाची शान साभंाळणे अत्यतं आव यक असते. कंुटे-शािंतलाल एकमेकाशी कसेही 
वागोत, सभापतीची गो  िनराळी आहे.’ एवढे सागंून मी दुसऱ्या ग पा सुरू के या. शािंतलाल बोलत रािहले. 
िवसरले की मोरारजी बाहेर उभे आहेत. ग पा लाबं या ते हा न राहवनू ते आत आले. त्यानंा आढळले, आ ही 
तर ग पा मारीत आहोत. व हणाले, ‘समजेना, आत काय चालले आहे ? हणून आत आलो. सभापती िनराळा, 
कंुटे िनराळा.’  
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सभागृहाचा अखत्यार कोणाकडे? 
िविंधमंडळाचे अिधवशेन चालू नसताना मुख्यमंतर्ी अिधवशेनकाळात त्यानंा वापरावयास िदले या 

खोलीत आले. तेथे त्यानंी नौदल- मुखाला बोलािवले होते. कौिन्सल हॉलच्या पोचर्मध्ये त्या हाइस-
ॲडिमरलला गाडर् ऑफ ऑनर झाला. तो होत असताना माझी गाडी दरवाज्यातून क पाऊंडमध्ये िशरणार 
होती. काय चालले आहे हे लाबंनू िदसले हणून ते पुरे होईपयत गाडी बाहेर थाबंवली. वर गे यावर सेकेर्टरींना 
बोलावनू, ‘गाडर् ऑफ ऑनर, मानवंदना देण्यास परवानगी घेतली होती का ?’ असे िवचारले. ते हा ते नाही 
हणाले. सदर बाब त्यानंा चीफ सेकेर्टरीच्या नजरेस आणण्यास सािंगतले. पण सरकारला ते मान्य होईना. 
ते हा मी पुन्हा ते काम करण्यास सािंगतले व ‘सभागृहावर सभापतीचा अखत्यार चालतो. त्याचा वापर 
परवानगीिशवाय कोणासही करता येणार नाही. मुख्यमंत्र्यानंी त्यानंा िदलेली खोली अिधवशेनाच्या वळेी फक्त 
वापरावयाची असते, अन्य वळेी नाही. अशा कारचे कदर्ीय अस लीचे िनणर्य आहेत.’ हे नजरेस आणण्यास 
सािंगतले. ते मोरारजींच्या कानावर घालण्यात आले. ते हा ते उ  गारले, ‘तो िनणर्य िव लभाई पटेल याचंा 
असेल.’ यात खरोखरी िव लभाईंब ल अनादर होता. सदर िनणर्य िव लभाईंचा असला तरी ते कदर्ीय 
अस लीचे माननीय सभापती होते. पण व तुि थती िनराळीच होती. सदर अस ली अि तत्वात आली. ते हा 
ितचे पिहले सभापती सर े डिरक हाईट हे सरकारिनयुक्त अध्यक्ष होते. संसद-भवनाच्या एका खोलीत दोन 
सभासदानंी परवानगीिवना एक बैठक बोलािवली हे हाईट यानंा समजताच त्यानंी त्याची दखल घेऊन तो 
िनणर्य (रूिंलग) िदला होता. 

 

संयुक्त महारा टर्ाचे िदवस 
त्या वेळच्या एका चचत मोरारजीभाईंनी सभागृहात उ  गार काढले की, ‘माझ्या मते सभापतीचा 

अिधकार, अखत्यार फक्त या हॉलमध्येच चालतो.’ यावर मी उभा रािहलो आिण बोललो, ‘सभागृहाच्या नेत्याचे 
काही जरी मत असले तरी सभापतीचा अिधकार सबंध आवारावर चालतो, यािवषयी सभापतीच्या मनात 
ितळमातर् संदेह नाही. इंगर्जी श द पुढील माणे: ‘Whatever be the opinion of the Leader of the House, 
the Chair is clear in its mind that its writ runs all over the premises.’ 

 
सभागृहातील हे उ  गार हणजे एक रूिंलग झाले. पुन्हा बदलेपयत वजर्लेप. दुसऱ्या िदवशी िहरे 

िवचारू लागले, ‘तू असे का केलेस?’ मी हणालो, ‘मोरारजीभाई िवसरले की सभागृहात सभापतीचा श द 
अखेरचा असतो.’ आता ते एक रूिंलग झाले. २१ नो हबर १९५५ संयुक्त महारा टर्ाच्या वातावरणात विकग 
किमटीने, ितर्राज्य योजना-(मंुबई शहर, गुजरात व मंुबईिशवाय महारा टर्) जाहीर के याने वातावरण कु्ष ध 
होते. िवधानभवनावर मोचार् येणार होता. पहाटेच काहीजणानंा अटक झाली होती. माझ्या बंग यावर 
नेहमी माणे पहारा करणारा िबनहत्यारी पोिलस येण्याऐवजी दोन हत्यारी पोिलस आले. मी चिकत होऊन 
िवचारले, ‘हे का ?’ पोिलस हणाले, ‘गहृखात्याच्या सिचवाचंी आ ा.’ मी लगेच गृहसिचव डी. एस. जोशी 
यानंा टेिलफोन केला व िवचारले, ‘हत्यारी पोिलस का, कशाला?’ ते हणाले, ‘मुख्यमंत्र्याजवळ ठरले हणून 
सगळीकडे पाठिवले, तसे तुमच्याकडे पाठिवले.’ मी सािंगतले, ‘माझी संमती न घेता असे कसे केलेत ? ते 
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परत घ्या.’ मी पोिलसानंा जाण्यास सागंाव े असे त्याचें हणणे होते. पण मी हणालो, ‘पोिलस तुमच्या 
हाताखाली, तु ही पाठिवलेत, तु हीच परत बोलवा. मला हार (तो हार) घेता येतात, तशी हार (ती हार) पण 
घेता येते.’ ते हा होम सेकेर्टरी पोिलसाजंवळ बोलला व त्यानंा माघारी बोलािवले. सदर िदवशी सभागृहाच्या 
नेहमीच्या वेळी आधी जरा लवकरच मी सभागृहाकडे िनघालो. र त्यावर शुकशुकाट. िठकिठकाणी पोिलस 
िदसले. सभागृहाजवळ आलो तशी पोिलस संख्या वाढलेली िदसली. सभागहृाभोवती त्याचंा जणू वढेाच होता. 
आवारात िशरलो. सवर्तर् पोिलस, अिधकारी, तसेच साध्या वशेातील पण पोिलस. कचेरीत जाताच सेकेर्टरींना 
िवचारले, ‘ तु ही जादा पोिलस मागवले काय ? ’ ते हणाले, ‘नाही, नेहमी माणे पोिलस पाठवा अशी मागणी 
केली’ त्या पतर्ाची न लही घेऊन आले. मंुबईमध्ये संसदे माणे वतंतर् पहारेकरी (Watch and Ward 
Department.) खाते नाही . 

 
अिधवशेनाच्या वळेी िविधमंडळातफ पोिलस खात्याकडे मागणी होते, बंदोब ताकिरता माणसे 

पाठिवण्याची व त्या माणे पोिलस येतात, पण त्यावर हुकमत मातर् िविधमंडळ खात्याची असते, पोिलस 
विर ाचंी न हे. हे लक्षात होते हणून मी सेकेर्टरींना हणालो , ‘कोण पोिलस- मुख आहे त्याला माझ्याकडे 
पाठवा. मला वाटते जादा पोिलस किमशनर बाबूभाई आला आहे.’ एव ात बाबभूाई िनघून गेला. इन् पेक्टर 
पाटील (हे पुढे पुण्यास पोिलस किमशनर झाले) आले. मी त्यानंा िवचारले , ‘िकती पोिलस मागिवले होते ?’ ते 
हणाले, ‘नेहमी माणे’ . मी िवचारले, ‘आज आलेले नेहमी माणे आहेत का ?’ तसे नस याचे व किमशनर-
साहेबानंी सािंगतले हणून आण याचे कबलू केले. ते हा मी त्यासं सािंगतले की, ‘नेहमी माणेच पोिलस ठेवा , 
बाकीचे सवर् काढून घ्या. साध्या पोशाखातीलही काढून घ्या मी चळवळीचा मनु य अस याने साध्या 
पोशाखातील पोिलसही माझ्या मािहतीचे आहेत .’ या माणे सवर् जादा पोिलस परत गेले. कौिन्सल हॉलच्या 
आवारात नेहमीचे शातं वातावरण, र त्यावर मातर् बंदोब त असा िवरोधाभास िदसू लागला. कोणाचा अखत्यार 
चालतो या बाबतीतील मोरारजीने सभागृहात माडंलेले मत बरोबर न हते हे उघड आहे. नाहीपेक्षा ते पोिलस 
गेलेच नसते. 

 
सदर िदवशी चहापानानंतर बेळगावचे सभासद दळवी वकील (िनवृ  िज हा न्यायाधीश) यानंा 

सभागृहात येताना पोिलसानंी हटकले असे मला समजले. ते हा मी त्याची दखल घेऊन हणालो, ‘सन्मान्य 
सभासद दळवी हे आपले कतर् य बजावण्याकिरता येत असताना त्यानंा तर्ास सोसावा लागला याब ल मी 
िदलगीर आहे. माझी खातर्ी आहे, सभागृहाचे नेते याबाबतीत माझ्याशी सहमत आहेत.’  

 
दुसऱ्या एक-दोन गो ी या िदवशी घड या त्या नमूद करण्यासारख्या आहेत. माझे एक कॉलेजपासूनचे 

नेही, डॉ. वसंत अवसरे (नंतर आ ही याही झालो) यानंी त्या िदवशी उजाडत मला फोन केला, ‘एका 
मुलाला सभागृहाचे कामकाज पाहण्याकिरता पाठवीत आहे.’ मी हणालो , ‘तुझ्या सागं्ण्या माणे पाठिवला 
आहे अशी िच ी सोबत दे व पाठव.’ त्या िदवशी पोिलसाचंी बंदी असली तरी पोिलस त्या मुलाला घेऊन 
सभागृहावर आले व त्याला पोचता केला. 

 
माझे नेही हिरभाऊ महाजन व बापूराव जोशी येणार होते व मी ‘या’ असे सािंगतले होते. ते 

िगरगावातून चचर् –गेटपयत आले. पोिलसानंी त्यासं अडिवले. ते हा ते हणाले, ‘ सभापतीच्या सागंण्यावरून, 
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आमंतर्णावरून, आ ही आलो आहोत. तु ही अडवीत आहात ते हा आ ही पुढे जाणार नाही, पण आताच हे वृ  
सभापतीच्या कानावर फोनने घालतो.’ हे ऐकताच पोिलसानंी आपला पिवतर्ा बदलला. एक इन् पेक्टर त्यानंा 
घेऊन माझ्याकडे आला. हिरभाऊ आ याची िच ी आली ते हा मी कचेरीच्या दारात आलो व त्याचें वागत 
केले. हे पाहून इन् पेक्टरने िनमूट सलाम ठोकला आिण िनघून गेला. 

 

बाधंकाम खाते 
मी ज्या बंग यात राहू लागलो तो इंगर्जी धतीर्वर बाधंलेला होता. शयनगहेृ तसेच न्हाणीघर वगैरे 

पिह या मज यावर , हणजे लघ्वीला जाणे असेल तरी माडीवर गेले पािहजे . माझ्याकडे भेटीला येणाराचंी 
यात अडचण होणार होती. वर जाण्याचा वतुर्ळाकार िजना आहे. त्याखाली छोटीशी खोली करून तीत 
संडासाची यव था तसेच एक बेिसन बसिवता येईल असे माझ्या लक्षात आले. तसे कराव े असे 
बाधंकामखात्यास सुचिवले. त्यानंी काम हाती घेतले. त्याचं्या योजने माणे ते बाधंकाम िजन्याच्या पुढे येणार 
होते व त्यामुळे बाजूच्या हरां ातून िजन्याकडे येणाऱ्या वाटेवर बाधंकाम कराव ेलागणार होते. तसे ते 
करणारही होते. माझ्या पत्नीच्या ते लक्षात आले ते हा त्या त्यानंा हणा या , ‘ कंुटेसाहेबाचंी योजना िनराळी 
आहे. त्यांच्या क पने माणे िजन्याखालील जागेतच सवर् होईल. तरी आता करू नका. ते परदेशातून परत आले 
की या .’ मी कॅनडाहून परत आलो ते हा हा न िनघाला आिण िजन्याखालील जागेतच काम कसे कराव ेते 
समजावनू िदले आिण त्यामुळे बंग याची शोभा न जाता तळमज यावर वच्छता-गृहाची सोय झाली. 

 
पुण्याचा कौिन्सल हॉल एक संदर इमारत आहे. पण तेथे पतर्कार तसेच िवधानपिरषद सभासद यासं 

बसण्याची सोय न हती. ते सभागहृात वेश करावयाच्या दरवाज्यातच बसत. सभासदाचंी ये-जा सारखी 
चालत अस याने बसणाराचंी अडचण होई. तर येता-जात सभासदाचंी कुचंबणा होई . यातून वाट िनघेल का 
या िवचारात पडलो. वर ेक्षागलॅरी होती पण ती फारच अरंूद होती. परंतु सदर गलॅरी, हॉलच्या जिंमनीपासून 
तेरा फूट उंच होती. ते हा मध्ये एक गलॅरी टाकता येईल असे वाटले. त्या वेळी करंदीकर नावाचे एक 
सुपिरटिंडग एंिजिनअर होते, ते आले. त्यानंी पाहून जमणार नाही असे मत िदले. पण मी माझी क पना त्यासं 
समजावनू िदली आिण त्या माणे गलॅरी झाली व दरवाज्यात बसावे लागत असे त्याचंी सोय झाली . हे खरे की 
सहा फुटापेक्षा जा त उंच असलेली यक्ती आत वाक यािशवाय येऊ शकणार नाही. पण आपणाकडे इतकी 
उंच माणसे नाहीत. 

 

दीघर्काळ चाललेली बैठक 
कदर् सरकारच्या ितर्राज्य योजनेवर सभागृहात चचार् झाली. ती बारा तासापेंक्षा जा त वळे, तीन-चार 

िदवस चालली. मी सभापती असणार आिण मी तर मंुबईसह संयुक्त महारा टर्ाचा सिकर्य पुर कतार् . के.के. 
शहा (हे पुढे िद ीस मंतर्ी झाले, मदर्ासचे राज्यपाल झाल.) भृतींच्या मनात मी पक्षपात करीन अशी घोर शकंा 
होती. सदर नाची सिव तर चचार् झाली. बोलू इिच्छणाऱ्या त्येक सभासदास संधी िदली. सवर् वळे मीच 
सभापतीच्या आसनावर बसलो. सभागृहाला अ पकाळ सुटी िमळे तेवढीच मला िमळे. मुख्यामंत्र्यापासून सवर् 
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सभासद अधेमधे बाहेर जाऊ शकत . पण बैठकीचे िनयंतर्ण मी असे केले की सवर्जण खूष झाले. शकेंखोरानंी 
शसंा केली. 

 

सह –भोजने 
मोरारजींनी एक नवीन था सुरू केली मंितर्गण, सभापती , अध्यक्ष यानंी सपत्नीक एकतर् भोजन 

करण्याची. कोणी तरी आळीपाळीने यजमान होई. या कायर्कर्मात आ ही उभयता आनंदाने सामील झालो. पण 
एक िनयम मी कटाक्षाने पाळला. सरकारी कारभाराब ल एक अक्षर काढावयाचे नाही. अशी चचार् आपणासमोर 
झाली तरी भाग घ्यावयाचा नाही. असे संग आलेही , पण मी िनगर्हपूवर्क अिल त रािहलो. अशा कायर्कर्मामुळे 
पर पर पिरचय वाढला. थोडीफार थ ाम करीही होई. पण याबाबतीत िहरे याचंी सूचना मोरारजींनी 
वीकारली नाही. ते मला पटले नाही, समजले नाही. िहरे यानंी सुचिवले की ही जेवणे शाकाहारी हणून 
गोडाची असतात. मासंाहार करणारानंा ती नेहमीच रूचतात असे नाही, ते हा मी दोन्ही कारची यव था 
करतो हणजे सवार्ंस आनंद वाटेल. पण मोरारजींनी नकार िदला. खरे हणजे मोरारजीसकट आ ही 
िनरिनरा या हॉटेलात भोजनास जात होतो. एकाच टेबलावर शाकाहारी व सािमषाहारी बसून जेवत होते. तेथे 
आमचे काटे-चमचे, लेटी अगदीच िनरािमष रािह या असतील असे छातीवर हात ठेवनू सागंता येणार नाही. 
वयंपाकघरात एकातील चमचा, पळी, दुसऱ्या अ ात गेलीही असेल. हे सवर् आ ही चालवनू घेत होतो, न हे 
आ ही कधी आके्षप घेतला नाही. मग िहऱ्याचंी सूचना का नाकारावी ? 

 
पुणे अिधवशेनान मी एकटाच पुण्यास येत असे, कारण माझ्या मुली िशकत होत्या. ते हा माझ्या 

बगं यात कुला यातील सभासदास राहण्याचे आमंतर्ण िदले. आ ही एकतर् रािहलो. त्यात िवधान पिरषदेचे 
उपसभाध्यक्ष वामनराव िलमयेही होते. आ ही सहवास केला, सहभोजन केले; परंतु िज हा कामासंबधंी आ ही 
फारशी चचार् केली, िवचाराचंी देवणा-घेवाण केली असे घडले नाही. यात माझी सोबतीची सोय फक्त झाली.  

 

बेटरमट ले ही िबल 
बाधंकाममंतर्ी नाईक िंनबाळकर यानंी एक िवधेयक तुत केले. त्या अन्वये िमळकतीजवळील र ता 

दुरु त झाला, सुधारला, अन्य कारे िमळकतीची उपयुक्तता वाढली की सदर िमळकतीवर कर बसवावयाचा. 
मी या िवधेयकाब ल साशकं होतो. ते हा िवधेयक सभागृहापुढे माडं यावर त्याची आिर्थक बाजू माडंण्यास 
त्यासं आवाहन केले. कारण या ारे उत्प  िकती होणार आिण खचर् िकती होणार याब ल मी शिंकत होतो. मंतर्ी 
सभागृहापुढे ‘यातून दोन कोटी उत्प  होईल ’ इत्यादी सागूं लागले, ते हा मी हे उत्प  कसे जमा होणार 
इत्यादी न िवचारू लागलो . ते हा एके काळचा राजा अस याने ‘ते उ ा सागंतो ’ हणून त्यानंी वाट 
काढली. दुसऱ्या िदवशी त्याचें उपमंतर्ी , बाबूभाई पटेल मला पटिवण्याकिरता आले. मी हटले, ‘’समोरचा 
र ता मातीचा आहे, तो खडीचा केला, झाली बेटरमट. खडीचा डाबंरी केला, नंतर िसमट काँकर्ीटचा केला, 
नंतर रंुद केला, जरूर ते पूल बाधंले . इतर काही सोयी के या. दर वळेी जिमनीची िंकमत आपोआप वाढत 
होती हे खरे असले तरी सरकारला कर कसा िमळणार ? ’ तो हणाला, ‘शहरात नाही असा कर बसवीत? ’ 
ते हा मी हणालो, ‘होय, बसिवतात . पण अशा सुधारणामुंळे घराचंी भाडी वाढतात. त्यातून कर वसूल करता 
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येतो, भरता येतो. जिमनीची िंकमत सुधारेल, त्या वेळी कर वाढिवणे असेल तर मालकाला उत्प ाचे साधन 
नस याने जिमनीचा तुकडा िवकावा लागेल. तसेच उत्प  दोन कोटी होणार आिण खचर् मुळीच नाही हे कसे ? 
कर आकारणीकिरता माणसे नेमणार, मागणी-पतर् वाढिवणार, वसुली करणार. मानू या की आज खात्यात 
माणसे आहेत, तेव ाकंडूनच काम करवनू घ्याल. तरी पण टपालखचर् तर लागेल की नाही ?’ यावर िवचार 
करण्यास त्याने अवधी मागून घेतला. शवेटी दोन कोटी उत्प  आिण ऐशी लाख खचर् असा अंदाज त्यानंी केला 
व िवधेयक मागे घेतले. 

 
सर िगरजाशकंर बाजपेयी या वळेी मंुबईचे राज्यपाल होते. वयाच्या अडितसा या वषीर् कदर् सरकारात 

िशक्षण खात्याचा सेकेर्टरी झालेला, दुसऱ्या महायु काळात अमेिरकेच्या संयुक्त सं थानात भारताचा ितिनधी 
असणारा, त ख बु ीचा गहृ थ. त्याचं्या भेटीस गेलो असता त्यानंी िवचारले, ‘ही बेटरमट ले ही िबलाची 
भानगड काय आहे ? ’ मी चिकत होऊन हटले, ‘िवधेयक गझेॅटमध्ये छापण्या आधी तुमच्याकडे िनयमा माणे 
मान्यतेस आले असेल आिण आपण पािहले असेल ’ ते हणाले , ‘काय सागंू कंुटे ? मसुदा, वगैरे सवर् कागद 
सभागृहाने िवधेयक वीकृतके या नंतर माझ्याकडे येतात.’ खेर-मोरारजींच्या मंुबई राज्यात राज्यपालाची ही 
दशा. त्या आधी राजा महाराजिंसग हणून एक राज्यपाल होता. तो अनुभव घ्यावा हणून हणा की अन्य हेतूने, 
शहरातील टर्ाममधून वास करून आला. आमचे पुढारी त्याला खुळा हणून हसले. 

 
राज्यपालाजवळ सवड असते. त्याचा सवर् खचर् राज्य करते. त्याच्याकडून उ  घाटन बक्षीस- समारंभ 

असे कायर्कर्म करवनू घेता आले असते. पण राज्यपालानंा अशी संधी िद याचे चटकन मरत नाही. 
 

तात्काळ िनणर्य कसा होई ? 
कायदाखात्याचे सेकेर्टरी नव ेआले. त्याआधी ते कदर् सरकारात होते. नवीन आले हणून ते िश ाचार 

हणून माझ्या भेटीस आले. हवापाण्याच्या गो ी झा यावर त्यानंी एक न िवचारला, ‘तु ही तुमच्या िनणर्यावर 
तात्काळ कसे येऊ शकता?’ मी उ रलो, ‘ जाहीर सभा, बठैका याचंा अनुभव अस याने त्या कशा चालिव या 
जातात, त्या यश वी होण्याकिरता काय पथ्ये पाळावी लागतात याचा मला अनुभव आहे, तसा तु हास 
नस याने माझा िनणर्य कसा होतो, याचे तु हास कोडे आहे . माझ्या इतर बैठकाचं्या अनुभवातून सभेतील काम 
सुरळीत चालण्याच्या दृ ीने काय केले पािहजे ते वच्छ लक्षात येते. त्याने िनणर्य सहजच येतो. तसेच 
सभागृहात येण्या आधी िदवसभराच्या कामासंबधंी मी पुरेसे वाचन केलेले असते . अशामुळे ते करू शकतो. ’ 

 

सभापती व िज हा काँगेर्स 
मागे िलिह या माणे िज हा काँगेर्स पुढाऱ्याने मला मंतर्ी करीत नाही, तर सभापती करीत आहे ते हा 

हो असा मला िनरोप पाठिवला होता, पण माझे सभापितकामामुळे त्यानंा चटके बसू लागले असावते. मी 
सभापितपद वीकारले हणजे मुख्यमंत्र्याजंवळ असली िज ाची कामे करवनू घेऊ शकेन असा त्याचंा समज 
होता . पण मुख्यमंत्र्यानंी आपली मते त्यासं सािंगतली असावी . त्यावरून ते हणू लागले की तुमचा कारभार 
मुख्यमंत्र्यानंा पसंत नाही. ते हा या नाची सिव तर चचार् करण्याकिरता आ ही पेण येथील डाक बंग यात 
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जमलो. माझ्यािशवाय पेणचे भाऊसाहेब नेने, िज हा काँगर्सचे माजी अध्यक्ष भा करराव िदघे, त्या वेळचे 
िज हाध्यक्ष व आमदार आिण नारायणराव कुलकणीर् , िज हा लोकल बोडार्चे अध्यक्ष. 

 
त्या ितघाचें हणणे, ‘सभापती या नात्याने तू जे काही करतोस त्याने सरकारची अडचण होते. 

मुख्यमंत्र्यानंा ते आवडत नाही. त्यामुळे ते आमच्याजवळ कुरकूर करतात. असेच चालले तर सरकारकडून 
करून घ्यावयाच्या कामात िज ाला यश येणार नाही. तरी जरा ढळते माप सरकारला िमळेल असे काम 
करीत जा.’ त्यावर बोलताना मी हणालो, ‘सभापती या नात्याने मी जे काही करतो त्यात सरकारचे, 
काँगेर्सपक्षाचे कधी नुकसान झाले आहे का ? सभापतीने जे करू नये असे मी कधी काही केले आहे का? मंतर्ी 
जर आप या कामात पुरेसे दक्ष नसतील अथवा आपण काही केले तरी सभापतीने ते चालवनू घेतले पािहजे असे 
वाटून ते तसे वागत असतील तर मी ते चालवनू घ्याव ेका? की जे काम मी करावयाचे पत्करले ते माझा 
यिक्तगत वाथर्, माझ्या िज ाचे िहत यावर नजर ठेवनू मुख्यमंतर्ी अथवा सरकार यानंा पसतं पडेल असे 
करावे असे आपणास हणावयाचे आहे का? तर मी तसे करू शकणार नाही. माझे सभापती हणून जे कतर् य 
आहे ते मी केले पािहजे. मी सवर् सभासदानंा न्याय िदला पािहजे, अन्यथा मी सभापितपदावर अन्याय केला असे 
होइल.’ 

 
मी सरकारपक्षाचे नुकसान केले, काँगर्सला कमीपणा आणला असे एकही उदाहरण ते देऊ शकले 

नाहीत. त्याचें हणणे मुख्यमंतर्ी राजी होतील असे मी वागावे. ते हा मी त्यास उपाय सुचिवला. तो हणजे, ‘मी 
सभापितपद सोडावे असे त्यानंी सागंावे िंकवा मी िज ातील काँगेर्च्या कामातून आपले लक्ष काढून घ्याव.े’ 
आिण पुढे हणालो की, ‘तु हाकडून काही कळेपयत मी आपण होऊन िज हा किमटीच्या बठैकीला येण्याचे बंद 
करीन.’ त्या माणे मी माझे अंग काढून घेतले. अथार्त ही गो  मी ष  कणीर् केली नाही; कारण तसे करण्यात 
त्याचें नुकसान होणार होते. 

 

सभापती लॉ कॉलेजमध्ये 
मंुबई लॉ कॉलेजने मला एका कायर्कर्मास आमंितर्त केले. माझा पिरचय करून देणारे हणाले, 

‘मुख्यमंत्र्यानंाही दाटावतात असे हे सभापती आहेत.’ ते हा माझे भाषण सुरू करताना मी हणालो, ‘ओळख 
करून देणाराने जे सािंगतले ते बरोबर नाही. सभागृहामध्ये सवर् सभासद समान अस याने शवेटच्या 
सभासदालाही मुख्यमंत्र्याइतकी संधी देणे एवढे मी करतो, त्यामुळे त्याचंा तो समज झाला.’ 

 

सभागृहाच्या कामकाजाचे िनयम 
सदर िनयमातं सुधारणा करावी, बदल करावे हणून एक सिमती नेमण्यात आली. सभापती या 

सिमतीचा पदिस  अध्यक्ष होता. सभागृहातील पक्षबलानुसार सभासद तीवर घेतलेले अस याने साहिजकच 
काँगेर्स पक्षाला सिमतीत बहुमत होते. ते हा जे िनयम होणार ते त्या पक्षाला पसंत पडतील असेच. हणून मी 
मुख्यमंत्र्याजंवळ खाजगी बोलणे केले व त्यानंा सुचिवले की, ‘सवार्ंस समान संधी िमळेल असे िनयमात बदल 
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करा, तु हास िवरोधकात बसाव ेलागले तर जे िनयम जाचक, अन्यायकारक वाटतील, त्यातं इ  ते बदल 
करा.’ अशी सूचना के यानंतर मी त्यक्ष बठैकीत कोणताही आगर्ह धरला नाही, दाखिवला नाही. 

 

िंहदी किमशन 
िंहदी भाषा लोक यवहारात, राज्यकारभारात िकतपत भावी होत आहे, त्याकिरता काय उपाय केले 

पािहजेत यासंबधंी मािहती गोळा करून सूचना करण्याकिरता कदर् सरकारने माजी मुख्यमंतर्ी बाळासाहेब खेर 
याचं्या अध्यक्षतेखाली एक सिमती नेमली. बव आय.सी.एस. हे िचटणीस होते. (बव पुढे पुणे कॉप रेशनचे 
पिहले किमशनर, आमदार व मंतर्ी, खारदार, योजना आयोगाचे सद य. अशा िनरिनरा या कामिगऱ्याकंिरता 
िस  पावले.) या सिमतीसमोर सभापती या नात्याने मी बोलाव यावरून साक्ष देण्यास गेलो. मी एकच मु ा 
माडंला. तो हणजे देशातील सवर् भाषाचंी िलपी एक करणे. असे करण्याने जे काही िलिहले असेल, मग 
पु तकात, दुकानाचं्या पा ावर. वतर्मानपतर्ात, ते त्येक भारतीयाला वाचता येईल. कारण त्येकजण ती 
िलपी िशकलेला असेल. वाचले याचा अथर् समजेलच असे नाही. पण सवर् भारतायाचंी भाषातंर, मग ती तिमळ 
असो की उदूर् असो, तीवर सं कृतचा भाव पु कळ आहे. सं कृत श द िवपुल माणात त्येक भाषेने वीकारले 
आहेत. त्यामुळे आिण सरावाने अथर्बोध होईल. िंहदी भाषी- देश आिण मराठी भाषी याचंी िलपी एकच आहे 
देवनागरी. गुजराती भाषा देवनागरीतून िलिहण्याचा घात सयाजीराव गायकवाड यानंी बडोदे राज्यात 
यश वी केला होता. बंगाली िलपीही देवनागरीला जवळची आहे. न तिमळ, तेलगु, कानडी, म याळ  व 
उदूर् या भाषाचंा. पण सदर िलपी जाणणारानंा आपले सवर् धमर्गंर्थ सं कृतमध्ये अस याने देवनागरीचा पिरचय 
आहे. त्यामुळे एक िलपी करणे सोपे जाईल. सकृ शर्नी देवनागरी बहुमान्य होईल असे िदसत असले तरी 
माझ्या मराठी भाषेची िलपी देवनागरी अस याने लीपी कोणती वीकारावी याचा स ा मी देणार नाही, ती िलपी 
भारतभर एक असावी, जी वीकारली जाईल, ितचा मी अंिगकार करीन. तसेच साक्षरता अ ाप कमी 
अस याने बहुसंख्य जनतेला कोणतीही िलपी िशकिवणे सुलभ जाईल. साक्षरतेचे माण वाढ यानंतर ते कठीण 
होईल. 

 
पण वरील सूचनेचा किमशनने िवचार केला की नाही माहीत नाही. मातर् वीकार केला नाही. या एक 

िलपीचा िवचार आचायर् िवनोबा भाव ेयानंी आपले ‘गीता वचने’ हे पु तक भारतातील सवर् भाषातं पण देवनागरी 
िलपीत छापून आचारता आणला आहे. 

 
खेरानंी िवचार केला नाही. साक्षरानंी विलपीचा अिभमान सोडला नाही आिण आज पर पर 

यवहाराकिरता जणू इंगर्जीिशवाय कोणती भाषा नाही अशी ि थती आहे. मातर् िसनेमा-माध्यम हे िंहदीचा चार 
मो ा माणावर करीत आहे. 

 

परदेश यातर्ा 
१९५२ मध्ये मंुबई िविधमंडळ हे सभासद या नात्याने कॉमनवे थ पालर्मटरी असोिसएशन, लंडन या 

सं थेशी संलग्न झाले. ही संख्या ि िटश सा ाज्यकाळापासून अि तत्वात असून, सा ाज्याचे कॉमनवे थमध्ये 
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रूपातंर होताच िहने आपले नाव बदलले. िहची कचेरी लंडन येथे असते, ितची अिधवशेने दोन वषार्ंनी एकदा 
अशी भरतात. सदर अिधवेशनात त्येक कॉमनवे थ देशातील सभासद िविधमंडळाचे ितिनधी जमतात आिण 
सवर्साधारण नावर चचार् करतात. यािशवाय ही सं था काशने करते, वगर्ही चालिवते. ा सं थेचे 
अिधवशेन १९५२ मध्ये कॅनडाची राजधानी ओटावा येथे भरणार होते. माझी मंुबई शाखेचा ितिनधी हणून 
िनवड झाली ही होण्यात मोरारजीभाईंचा पु कळच वाटा. मला संधी िमळावी ही सिदच्छा त्यामध्ये होती. पण 
त्याब ल मी कृत  राहाव ेइतकेच न हे तर त्यामुळे त्याचं्या सरकारला झुकते माप ाव ेही अपेक्षा केली. ते 
मला रुचले नाही. िवधानसभेचे पुण्याचे अिधवशेन समा त होण्याच्या सुमारास परदेश याणाचा िदवस होता. 
परदेशचा पिहलाच (आिण आतापयत शवेटचा) वास अस याने कपडे, पासपोटर्, चलन इत्यादींची यव था 
करण्यात थोडा वेळ गेला. भारतातून ितिनधी हणून लोकसभा-सभापती मावळंकर, उपसभापती 
अनंतशयन  अ यंगार, ो. रंगा, अनुसूयाबाई काळे (नागपूर), लोकसभेचे सिचव कौल व उपसिचव शकधर, 
बगंाल सभापती शलैकुमार मुकजीर्, तसेच बगंाल िवधानसभेचे सचीव व मुंबईतफ मी असे होतो. सौ. मावळंकर 
याही आमच्या बरोबर होत्या. अिधवेशनकाळात असे आढळून आले की, सौ मावळंकर याचं्यािशवाय दुसऱ्या 
कोणत्याही ितिनधीची पत्नी बरोबर आली न हती. 

 
मंुबई-लंडन वास न याने सुरू झाले या कॉमेट िवमानाने होणार अस याने िवशषे कुतूहल होते. 

मंुबई-लंडन मागार्वरील ही त्याची फक्त ितसरी फेरी होती. िवमान सायंकाळी पाच वाजता सुटून दुसरे िदवशी 
सकाळी लंडन वळेे माणे साडेसात वाजता पोचणार होते. त्या वेळी हा फार थो ा वळेात वास होई असे 
मानले जात असे. 

 
िवमान वासाचा मी िवमा उतरला न हता. ते हा माझे एक नेही तसा उतरावा असे हणाले व फी 

देण्यास तयार झाले. ही फी फार नसते. तरी पण मी िवमा उतरवण्याचे नाकारले व त्याचे कारण कदािचत 
िविचतर् वाटेल असे आहे. मी माझा आयुिर्वमा उतरवलेला नाही. आपण जन्माला आलो ते हा आपली तरतूद 
झालेली असेल. तसेच दुसरे हणजे ज्या परमे राने आपणास उत्प  केले त्या परमे रावर िव ास हे 
गाधंीजींचे एके िठकाणी वाचलेले वचन. मी िवमा उतरवलेला नाही पण हणून इतरानंी उतरव ूनये असा स ा 
देत नाही की चार करीत नाही. 

 
आमचे िवमान वळेेवर िनघाले. िवमानाने वर उडताना कानठ या बसिवणारा आवाज केला असे िनरोप 

देण्यास आले यानंी सािंगतले. आ हास िवमानात तो आवाज जाणवला न हता. िवमान तेहतीस हजार फूट 
उंचीवर हणजे ढगाचें वर गेले. ेशराइज्ड अस यामुळे, वास करणाराला सुखावह वाटाव ेअशी हवा होती. 
िवमान अत्यंत ि थर चालले होते. इतके की एका उतारूने आप या मुलीच्या हातावर एक रुपाया कडेवर उभा 
केला व तो तसाच रािहला. कराची, कुवेत, बरैुत, रोम, पॅिरस व लंडन असे मु ाम होते. दर मु ामास िवमान 
खाली उतरावे लागे. त्यामुळे, कुवेत येथे सावलीतील उ णतामान एकशवेीस अंश होते. अथार्तच ते जाणवले. 
िवमान उंचावरून जात अस याने खाली असलेले ढग हणजे पाढंराशु  कापूस पसरला आहे असे भासे. 
लंडनला उतर यावर आमचा मु ाम ससेक्समधील एका हॉटेलात झाला. महायु  संपून सात वष झाली 
असली तरी, ि टनमधील टंचाई संपली न हती याचा जेवणाखाणात अनुभव आला. हॉटेलच्या आवारातील 
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यवि थत राखलेली तृणाच्छािदत िव तीणर् मैदाने पाहून मनाला स ता वाटली. ‘वदेंमातर ’ गीतातील 
स यशामल या िवशषेणाचे येथे भान झाले. 

 
आ हास ओटावाला नेणारे िवमान कॉन्  िटलेशन जातीचे होते. आ हा ितिनधींकरताच फक्त होते. 

आ टेर्िलया, न्यझूीलंड, लंका, भारत, पािक तान, दिक्षण आि का, ि टन या सवार्ंचे ितिनधी व 
असोिसएशनच्या लंडन कचेरीतील कमर्चारी हे उतारू होते. आमचा पिहला मु ाम आयलडमध्ये शनॅॉन येथे 
होता. तेथे िवमानाचे एक चाक नादुरु त झालेले आढळले. दुरु ती सुरू झाली. लंडन इतके जवळ होते की 
बदली िवमान मागिवणे शक्य होते; पण चालकाचंा आप या दुरु तीवर भर होता. ‘िवमान दुरु त झाले, िनघा’ 
अशी सूचना आली ते हा आ ही जेवत होतो. ते घाईने पुरे करून िवमानात चढलो पण िवमान पुन्हा रुसले. 
मु ाम करावा लागला. शवेटी दुसरे िदवशी सकाळी आ ही मागर् थ झालो. आता सुमारे दहा तास खाली व 
सभोवर अटलांिटक महासागराचे िनळे पाणी फक्त दृि पथात होते आिण ते सु ा आकाश िनर  होते हणून. 
सायंकाळी आ ही न्य ूफ डलँडमधील गनॅ्डर िवमानतळावर उतरलो. तेथील एकूण यव था मामुली होती. 
कँटीनमध्ये फक्त कॉफी िमळाली. वयंचिलत यतंर्ावर बटूपॉिलश करून िवमानात चढलो. पण िवमान पुन्हा 
रुसले. ते हा मातर् आमच्या यव थापक-मंडळींना िंचता वाटू लागली. कारण तेथे चागंलीच थंडी जाणवत 
होती. तळावरील यव था यथातथा आिण जवळचे हॉटेल छ प  मैलावर. पण िवमानाला दया आली आिण 
आ ही पुढे सरकलो ते मॉिन्टर्यल िवमानतळावर उतरलो. आमचा िवमान वास संपला होता. आ ही बसमधून 
मु ामाकडे िनघालो. त्येक बसमध्ये एक वाटा ा मािहती सागें. तसेच आ ही खास पाहुणे हणून आगीच्या 
बबंा माणे हणा, की राज्यपालाकिरता करतात त्या माणे हणा, घंटा वाजवनू र त्यावरील रहदारी हटिवली 
जात होती. 

 

माँिटर्यल ते ओटावा 
ओटावा येथे पिरषदेकिरता सात िदवस मु ाम. तेथून पि मेकडे कॅनडामधील त्येक राज्याच्या 

राजधानीत मु ाम करीत, पि म टोकाला पोहोचून परत माँिटर्यलला येऊन माँिटर्यल, लंडन तेथून मंुबई असा 
कायर्कर्म झाला. यात आमच्यापुरता बदल केला. हॅन्कुवर येथून युनायटेड टेट  मध्ये बसने िसआटल व 
तेथून िशकागो, न्ययूॉकर् , वॉिंशग्टन करून आ ही परतीचे िवमानाचे वळेेवर माँिटर्यलला पोहोचणार होतो. या 
वासात आयंगार, सौ. काळे, ो. रंगा व मी असे चौघे बरोबर असणार तर लंडन येथे पंधरा िदवस मु ाम 
करून मी पॅिरस, ॲ टरडॅम, ँ कफूटर् (प.जमर्नीची नवीन राजधानी), िजिन हा, रोम व इ ायल करून 
परतणार होतो. पण वासात असे आढळून आले की, रोमहून अथेन्सला जाऊनच जेरूसलेमला जाता आले 
असते आिण परतीच्या वासाकिरता पुन्हा रोमला याव ेलागले असते. हणून मी इ ायलला जाणे र  केले. 
तेथे जाण्याकिरता मी वतंतर् पासपोटर् करवनू घेतला होता. कारण इ ायलला उतरणारा वासी अरब रा टर्ातं 
उतरू शकत न हता. 

 
कॅनडा हा देश भारताच्या ित पट के्षतर्फळाचा. लोकसंख्या सुमारे चार कोटी. िवपुल शतेजमीन, 

मुबलक खिनज संप ी, यामुळे सवर्तर् सुब ा होती. घर कोठेही बाधंा. वीज व पाणी याची सोय होईल. गावात 
फक्त सात मुले असतील तरी वतंतर् शाळाही िनघेल. ही सुब ेची ि थती िटकावी हणून परक्याचंा राहण्याचा 
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परवाना मो ा यासाने िमळतो. आिण तो फक्त पाठीशी सबळ आिर्थक बळ असणारानंा. पूवर्-पि म रे व ेतीन 
हजार मैल आहे. ती बाधंण्याकिरता िचनी मजूर आणले होते, तर पि म भागात इमारती लाकूड असून त्या 
कामात पु कळ शीख तेथे थाियक झाले आहेत. पिह या महायु काळात वतंतर् कामागाटा मारू हे जहाज 
घेऊन शकेडो शीख भारतात सश  कर्ातंी करण्याकिरता हणून िनघाले. परंतु त्याचंी बोट िकनाऱ्याला 
लागण्याआधीच इंगर्ज सरकारने पाऊल उचलून िबमोड केला हा ात इितहास आहे. 

 
माँिटर्यलभोवतालचा देश पाहून आ ही ओटावाकिरता आगगाडीत चढलो. वाटेत सहलीकिरता 

उतरणार असलो तरी आमचा मु ाम दोन िदवस आगगाडीतच होणार होता. सायंकाळच्या भोजनाची योजना 
काय असावी याची चौकशी करण्याकिरता आमचा यव थापक इतरां माणे आमच्याकडे आला. आ ही 
मावळंकराकंडे बोट दाखिवले. मावळंकर हणाले, ‘आ ही मटन खात नाही.’ ते हा त्याने िनरिनरा या 
कारच्या मासं आिण मासे याचें उ ेख केला. ‘ते काहीच चालणार नाही, आ ही शाकाहारी आहोत.’ असे 
हणताच त्याने कपाळाला हात लावला. आता दोन िदवस काय करू या िववंचनेत तो होता. मावळंकर 
हणाले, ‘तुझ्या कोठीत काय आहे ते तर दाखव.’ कोठीमध्ये त्यानंा दूध, मलई, मध, िनरिनरा या कारची 
फळे, पाव, केक, तसेच िनरिनरा या भाज्या आढळ या. मावंळकर हणाले, ‘ आमचे याने सहज भागेल.’ पण 
त्याला खरे वाटेना. कारण युरप व अमेिरका येथील िकत्येक शाकाहारी दूध व त न्य पदाथर् ते ािणजन्य 
अस याने खात नाहीत. कॅनेिडअन लोक आमच्याइतका शाकाहार मासंाबरोबर त डी लावणे हणून घेतात, 
ते हा आमच्या यव थापकाची भीती रा त होती. पािक तानी ितिनधींनी डुकराचे मासं वज्यर् हणून भीतीने 
आ हासारखा शाकाहार पत्करला. असे आ ही एकूण पधंराजण झालो. 

 
साऱ्या वासाचे वणर्न देत नाही पण नमूद करण्यासारखे आढळले ते न दिवतो. 
 
एका राज्याच्या राज्यपालाची भेट झाली. त्यानंा जनावरे पाळण्याचा शौक होता. त्यानंी आपला 

गौळवाडा अिभमानाने दाखिवला. ती ध पु  जनावरे पाहून स  वाटले. तर एका राजधानीत शतेी व 
जनावराचें दशर्न व त्याचबरोबर जतर्ा होती. जतर्ा पाहण्याकिरता राज्यपाल आले होतो. भारतीय राज्यपाल 
असे करील का असा न मनात आला. लंडनमध्येही मोटारगा ाचं्या दशर्नाइतकेच जनावराचें दशर्न 
लोकि य असलेले आढळले होते. 

 
आठ िदवसाचं्या छो ा दौऱ्यानंतर आ ही कॅनडाची राजधानी आटोवा येथे आलो. पिरषदेचे अिधवशेन 

सुरू झाले. कॉमनवे थमधील राज्याराज्यातील संबधं हा एक िवषय चचला होता. दिक्षण आि केच्या िनगर्ो व 
अन्य का या लोकािंवरु च्या धोरणावर आ ही टीका केली. कॅनेिडअन ितिनधींनी पण आ हास साथ िदली. 
दिक्षण आि कन ितिनधीने िदलेले उ र मी िवसरू शकत नाही. भारतीयानंी हिरजनानंा शकेडो वष 
समाजबा  ठेवले याची आठवण करून िदली आिण असा न कॅनडात नाही, असे कॅनडाचे ितिनधीने 
सािंगतले ते खरे आहे. पण त्याचे कारण या मंडळींनी कॅनडाच्या मूळच्या लोकानंा यमसदनाला पाठिवले आिण 
जे थोडे उरले त्यानंा जणू दशर्नीय व तू हणून बंिद त जागी ठेवले आहे. त्याचं्यासारखे आ ही केले असते 
तर आमच्याकडेही तो न रािहला नसता.’ या उ राने दिक्षण आि केच्या धोरणाचे समथर्न होत नसले तरी 
काही िवदायक सत्यावर काश पडला हे खरे.रेड इंिडअन लोकािंवषयीचे एक संगर्ाहालय मी पािहले व पुढील 
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हकीकत समजली. रेड इंिडअन हे वणार्ने लालसर गोरे होते. त्याचें शौयर् व देखणेपणा यावर भाळून िकत्येक 
युरोिपअन ि यानंी आप या नवऱ्यानंा सोडून त्याचं्याशी घरोबा केला होता. आप या वसतीभोवती तटबंदी 
बाधंणे ते कमीपणाचे समजत. गोरे वसाहतवाले यश वी झाले याचे कारण इतकेच की, रेड इंिडअनजवळ 
आधुिनक श े न हती आिण िमळाली ते हा ती पुऱ्या माणात िमळाली नाहीत. तसेच त्याचं्याशी जिमनी 
खरेदीचे जे यवहार केले ते खोटे व लबाडीचे होते. त्यावरून क्लाई ह व उमीचंद याचंी आठवण यावी. 

 
ओटावा हे राजधानीचे शहर असले तरी तेथील व ती फार नाही. परंतु त्याची नगररचना पुढील १००-

२०० वषार्ंतील वाढ लक्षात घेऊन केलेली अस याने शहर बकाल वाटत नाही. 
 
कॅनेिडअन लोक मोक या वृ ीचे. ते चटकन िमसळतात आिण अरेतुरेच्या भाषेत बोलू लागतात . 

इंगर्जां माणे जेव ास तेवढे असा त्याचंा वभाव नाही. एके िदवशी बसमध्ये त्याचं्या लोकसभेचा सिचव 
आमचा वाटा ा होता. हा गहृ थ थम िनवडून आलेला लोकसभा सद य होता. परंतु सभापतीच्या 
िवनंतीवरून आपले सभासदत्व सोडून त्याने सिचवपद वीकारले होते. बस-डर्ाय हरजवळ त्याने ग पा 
मार या. त्या दोघानंी सहधू पानही केले. तसेच एका धनवान कुटु बाचे पुतर् एका राज्याचे सभापती होते. 
त्यानंा वाटेत र ता-दुरु ती करणारे मजूर भेटले, त्याचंी ओळख िनघाली व त्यानंी िमतर्त्वाच्या ग पा मार या. 
याचंा एवढा पिरचय कसा हे आ हास कुतूहल होते, हणून चौकशी केली. ते हणाले , ‘िशकत असता सुटीचा 
वळे आळसात घालिवण्याऐवजी काही पैसे कमवाव े हणून फारशी कुशलता लागत नसले या अशा 
र तादुरु तीच्या कामावर गेलो. त्या िदवसातील हे माझे सवंगडी.’ 

 
कॅनडा योजनेखाली भारताला सहा य िमळते. त्या िवभागाच्या मुखास भेटण्यास गेलो. ितकडील 

थंडीची क पना बाळगून मी फक्त लोकरीचे कपडे नेले होते आिण माझा कोट बंद ग याचा होता. पण त्या 
िदवशी हवते उ मा होता व तो जाणवत होता. मी त्याच्या समोर खुचीर्त बसलो. तो चटकन माझ्याजवळ येऊन 
माझ्या कोटाची बटणे काढू लागला व हणाला, ‘या गरम कप ानंी तु हाला उकडेल. कोट काढून ठेवा, 
आिण आपण िनवातं बोलू.’ 

 
पि मेकडील मािनटोबा या शहरात मी तेथील मोक या मैदानात िफरत होतो. परकी माणूस पाहून 

एक जोडपे कुतूहलाने जवळ आले. कोण, कोठले अशी चौकशी झाली. बोलण्यात मला तीन मुली आहेत असे 
आले, ते हा आपली आठवण हणून त्यानंी मुलींकिरता कणर्भषूणे िवकत घेऊन माझ्या िखशात क बली. त्या 
कणर्भषूणाचें आिर्थक मू य फार न हते. पण भाविनक मोल अपार होते. परत आ यानंतर माझा त्याचंा 
पतर् यवहारही काही काळ चालला. 

 
नायगाराचा धबधबा कॅनडाच्या बाजूने पािहला. इकडेच पाणी फार मो ा माणात पडते. सोळाश ेफूट 

लाबंीची पाण्याची जणू एक िंभत क ावरून सारखी कोसळत असते . आमचा कॅनडातील पि मेकडचा 
शवेटचा मु ाम हॅन्कुवर . येथेच आ ही सह वाशाचंा िनरोप घेऊन िसॲटलला जाणार होतो. या शहराच्या 
ह ीत दोन वगेत मावणार नाहीत एवढे चंड चील व देवदार वृक्ष आ ही पािहले. हे वृक्ष न तोडण्याचा 
शहरवािसयाचंा िन य होता. त्या वळेी मला रत्नािगरी िज ाची आठवण झाली. इंगर्जी राज्य येण्या आधी 
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रत्नािगरी , वगुल, मालवण वगैरे बंदराजंवळ उ म सागवानी जंगल होते व तेथे मोठमोठी जहाजे बाधंली जात 
असत. १८२० ते १८३० च्या काळात मालवण व वगुल ही दोन को हापूरची बंदरे इंगर्जानंी घेतली. त्या वेळच्या 
वणर्नात या दोनही बंदराजंवळ हजार-पाचश ेएकर जंगल अस याचा उ ेख आढळतो. 

 
पेशवाई जाऊन नवी इंगर्जी राजवट आली. ितने आपले धोरण जाहीर केले की, रयत व सरकार 

याचं्यामध्ये कोणी मध्य थ असणार नाही. पिरणामी खोती िवभागात अशातंता माजली. शवेटी शातंता 
थापनाकिरता डनलॉप नावाच्या एका अिधकाऱ्याने जाहीरनामा काढून जंगलचा ह  खोतानंा बहाल केला. 

पुन्हा ह  गमावण्याचा संग येण्याआधी सवर् जंगले तोडून पैसा करण्यात आला. आज सवर् ड गर बोडके 
िदसतात . ड गरावरील माती धुपून गे याने बंदरातं गाळ साचून ती उथळ झाली आहेत. महाबळे रच्या 
उंचीवरून पि मेकडे झाडी संपूणर् तुटली असलेले ड गर िदसतात ते रत्नािगरी व कुलाबा िज ातील की जेथे 
खोती स ा- कार होता त्या देशातील होत. असो. 

 
आमचा हॅन्कुवर-िसॲटल, हा तसेच, न्ययूॉकर् -माँिटर्याल हा वास गेर्-हाऊंड या ख्यात बस 

कंपनीच्या बसमधून झाला. गाडीत कंडक्टर नसतो. सामान बैठकीखाली ठेवता येते. हाताऱ्या माणसानंा, 
ि यानंा , डर्ाय हर मदत करतो. वळेेवर गा ा चालणे, गाडीतील वच्छता इत्यादी गो ी मरणात रािह या 
आहेत. 

 
न्ययूॉकर् मध्ये पाहण्यासारखे पु कळ आहे आिण चार िदवसातं पु कळ पािहलेही. मंुबई बेटावर ज्या माणे 

गदीर्च गदीर्, तशीच ि थती ा मनहॅटन (न्ययूॉकर् ) बेटाची. तेथे थाियक झालेले यापारी मराठे याचं्या 
शहराबाहेरील घरी भोजनास गेलो. जाताना एक तीन मजली पूल लागला. दोन मज यावंरून इतर वाहने व 
खालच्या मज यावरून आगगाडी अशी यव था होती. का ाच्या पेटीसारखी िदसणारी युनोची इमारत 
पािहली. ितला कबरीवरील दगड (Tomb Stone) असेही हणतात. जणू संयुक्त रा टर्ानंा येथे दफन केले 
आहे. येथील प ा शोधून काढणे सोपे. मंुबई-पुण्या माणे र त्यानंा नावे नसून कर्माकं आहेत. न्ययूॉकर् मध्ये उभे 
क पलेले नऊ िवभाग ॲ हेन्य ू हणून ओळखले जातात. तर त्यानंा आडव ेजाणारे र ते कर्मवार आक ानंी 
न दलेले आहेत. पण त्यामुळे पुण्याचा टागेंवाला िंकवा मंुबईचा टॅक्सीचालक याचं्या माणे िवनाकारण चकरा 
मारून फसव ूशकत नाही, याचे वाईट वाटते. त्या वेळी अध्यक्षीय िनवडणुकीची धमाल चालू होती. एका 
टॅक्सीवा याजवळ चौकशी केली. दोन्ही उमेदवार व पक्ष याचं्याब ल त्याच्या मनात ती  अिव ास आढळला. 
‘एकाचे अधार् डझन तर दुसऱ्याचे सहा’ असे तो हणाला. भारतीय कॉन्सलच्या घरी जाऊन आलो. जािहरात 
हणून तरी काही भारतीय व तू त्याच्या घरी िदसतील तरी िनयार्त यापाराला मदत होईल. अशा व तू त्या 
वळेीही भारतात पु कळ होत्या. पण त्याचे घर इतर अमेिरकन नागिरकां माणे होते. पण त्या घराचंी काही 
वैिश ये न हती िनरिनरा या देशातंील भारतीय विकलाती पाहण्याची संधी िमळाली, तेथे हाच पा ात्त्य नमुना 
आढळला. 

 
न्ययूॉकर् हून वॉिंशग्टन येथे गेलो. तेथील काँगेर्सची हणजे संसदेची इमारत व गंर्थालय पािहले. पण 

संसद अिधवेशन चालू न हते. इमारती पाहता आ या. हे गंर्थालय जगातील एक चंड गंर्थालय आहे. 
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जगातील सवर् देशातंील, सवर् भाषातंील गंर्थ इथे आहेत. इतकेच न हे तर मुख िनयतकािलके व वतर्मानपतेर्ही 
आहेत. 

 
संसदचा संदभर् िवभाग बघण्यासारखा आहे. त्या वेळी त्या िवभागात िनरिनरा या िवषयाचंी डॉक्टरेट 

िमळिवलेले प ासापेक्षा जा त तज्  काम करीत होते. सभासदास हवी असेल ती मािहती तेथून त्विरत िमळते. 
नुसती मािहतीच न हे, भाषणाचे टाचण करून िमळते. यामुळे सभासदाचं्या, मग ते आप या पक्षाचे का नसेनात. 
अ ानाचा फायदा घेऊ इिच्छणाऱ्या पक्ष-पुढाऱ्याला िंकवा अिधकारारूढानंा हे न आवडणारे आहे. 

 
या परदेशी वासात खाऱ्या जिमनीचे संपादन व लागवडी िवषयी मािहती िमळिवणे हा एक मुख हेतू 

होता. त्या माणे वॉिंशग्टन येथील शतेकी मंतर्ालयात जाऊन चौकशी केली. त्यानंी भारताइतके आपण गत 
नाही असे सािंगतले. याबाबत जा त चौकशी मी हॉलंडमध्ये गे यावर केली. कारण हा देश ामुख्याने दयार्गकर्  
जमीन नवसाध्य करून िनमार्ण झालेला आहे. तो समुदर् सपाटीपेक्षा खोल आहे हणून त्याला नेदरलँड असे 
हणतात. तेथे मैलोगणती लाबंीचे बाधं समुदर्ात बाधूंन समुदर् मागे हटिवण्यात आला. मी गेलो ते हा िहटलरने 
पाणी सोडून जलमय केलेला देश पुन्हा नवसाध्य केला जात होता. आतील पाणी बाहेर टाकण्याकिरता 
पवनच ीचा वापर परंपरागत आहे. हॉलंडच्या िकनाऱ्यावर भरतीओहोटीमुळे समुदर्ाच्या पाण्याच्या उंचीत फक्त 
चार ते सहा फुटाचंा फरक पडतो. तसेच जमर्नीतील मो ा न ाचं्या मुखाशी हा देश अस याने आिण 
थंडीच्या िदवसातं पडणाऱ्या बफार्मुळे भिूमगत क्षार केशाकषर्ण तत्त्वान वर खेचले जाऊन समुदर्ात सोडणे सुलभ 
जाते. या देशात दगड नाही. ते हा जमर्नीमधून दगड आगगा ा भरभरून आणून, लोखंडी जा यातं बाधूंन, 
दगडाची बोचकी बनिवतात. सदर बोचकी पाण्यात पर परापासून ५० ते १०० फूट अंतरावर सोडून दोन्ही 
बाजंूस िंभत तयार करतात आिण मधील जागेत समुदर्ातील माती बोटीच्या पपंाने खेचून सोडतात व ती दाबनू 
पाणी बाहेर टाकतात. या ५० ते १०० फूट रंुदीच्या िंभती हणजेच त्याचें राजमागर् होत. राज्याचा बाधंकाम 
िवभाग अशा िंभती बाधंतो तर आतील जमीन क्षारमुक्त करण्याचे काम शतेकी खाते करते आिण तयार होणारी 
जमीन गुलाबही उगवेल अशी क्षारमुक्त करतात. भारतात नवसाध्य होणाऱ्या जिमनीत गवतही उगवत नाही. 
कारण क्षार पूणर्पणे वाहून गेलेले नसतात. पण योग करून तेथे तादूंळ िपकिवला. थम काळा, मग राता, 
शवेटी पाढंराशु . हे लक्षात घेता भारताच्या गतीचा अिभमान वाटला. 

 
वॉिशग्टनचा वासी, िंलकन व वॉिशग्टन याचं्या मारकाचें अव य दशर्न घेतो. तसे आ हीही घेतले. 

भारताचे वकील गगनिबहारी मेहता याचं्या आमंतर्णावरून भोजनास गेलो. तेथे काही अमेिरकन सरकारचे 
अिधकारी सपत्नीक भेटले. एका अिधकाऱ्याने मला िवचारले, ‘पत्नीला का आणले नाहीस?’ ते हा ‘आप या 
मुलींचा आपणास संभाळ करावयाचा अस याने येत नाही’ असे ितने सािंगतले होते तेच कथन केले. एक स न 
हणाले. ‘काय दोन मिहन्याचंी यव था करता आली नसती?’ त्यावर त्याची पत्नी हणाली, 'सौ. कंुटे यानंी 
योग्य िनणर्य घेतला. आईची जबाबदारी व मन तु हा पुरुषानंा कळणार नाही.' 

 
मॉिन्टर्यलचा परतीचा वास सोळा तासाचंा, चारशपे ास मैलाचंा, बसमधून होता. आमची बस एका 

पवर्तराजीतून जात होती. हेमंत ऋतू अस याने झाडाचं्या पानाचें गळण्याआधीचे िनरिनराळे भडक रंग 
पाहावयास िमळाले. देखावा आधी न पािहलेला पण आ हाददायक होता. या संगी महान िचतर्कार 'रोिरश्' 
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याचे िहमालयातील िचतर्ाचें दशर्न १९३८ साली पािहले होते, त्याची आठवण झाली. आजही त्या पणर्राजीचे 
मरण होते ते हा त्याचं्याबरोबर रोिरशची िचतेर् पण नजरेसमोर उभी राहतात. 

 
कॅनडाची सुब ा आिण इंग्लंडमधील यु ो र काळातील टंचाईची पिरि थती या दोनही पाहता 

आ या. तेथे रोजचा कायर्कर्म पुढील माणे: बेड-टी, नंतर न्याहरी, अकराच्या सुमारास कॉफी, नंतर एकला 
लंच, पाच वाजता दुपारचा चहा, नंतर सात वाजता िडनर आिण नऊ वाजता सपर. तेथील अ ाची रेलचेल व 
नासाडी पाहून आमच्याबरोबरच्या ि िटश िमतर्ानंाही राग येत असे व ते तसे बोलून दाखवीत. 

 
एका हॉटेलात भोजनाच्या वळेी मावळंकर यानंी भात मािगतला. उ म तादुंळाचा चागंला थाळीभर 

भात आला. मावळंकर हणाले, 'मला दोन चमचे वाढ, बाकीचा घेऊन जा'. वेटर हणाला, 'काही उतावळ 
नाही, तु ही घेत यानंतर उरेल तो वयंपाकघरात जाणार नाही. तो डुकरानंा घातला जाईल आिण ती डुकरे 
कापून माणसाला खाऊ घालू.' मला रेशनची लाल ज्वारी आिण जेलमध्ये तांदुळाऐवजी रोज िमळणारे चार 
औंस भईुमुगाचे दाणे आठवले. 

 
तसाच कार म पानाबाबत. एका मेजवानीत आमच्या उज या हाताला िनरिनरा या कारच्या 

दारूकिरता चार िनरिनराळे चषक (ग्लास) होते. मी वटेरला 'नको' असा थम इशारा केला. पण वेटर 
गे यावर माझा शजेारी हणाला, 'अरे, घे. तुझा ग्लास मी घेईन' आिण मग तसे केले. त्या वळेी आ ही 
दारूबंदीब ल बोलत असून, सदर शजेारी कॅनेिडअन कामगार आपला आठव ाचा अधार् पगार गुत्त्यात खचर् 
करूनच घरी येतो हे मो ा खेदाने सागंत होता. 

 
अशी भोजने पाहून पेशवाईत मो ा केळीच्या पानावर साठ भाज्या आिण साठ कोिंशिबरीची 

ा णभोजने होत असे इितहासात वाच याचे मरले. तसेच मिणपूरमध्ये लोकसभा सद य या नात्याने गेलो 
असता तेथील नायब राज्यपालाच्या घरी इतक्या कारच्या भाज्या िशजिव या होत्या की नवनवीन भाजी दर 
वळेी आणली जाई. आमचे भोजन संपले पण भाज्याचें कार संपले नाहीत याची आज आठवण होते. 

 
आमच्या दौऱ्यात आ हा शाकाहारींना वतंतर् बसिवले जाई. उगाच पाप घडू नये हणून. एके िठकाणी 

आ ही िमसळून बसलो होतो व खुचीर्च्या पाठीवर शाकाहारी अशी खडूने खूण केलेली होती. थम सूप आले ते 
कोठ या तरी भाजीचे होते. हणून सवार्ंस वाढले. चव जरा िनराळी होती. खा यानंतर अनसूयाबाई 
िवचारतात, 'कंुटे, शाकाहारी होते का दुसरेच?' मी हणालो, 'आता पोटात तर गेले, ते हा िवसराव े हे बरे'. 
एके िठकाणी आयगंार यानंी बटा ाचे तळलेले काप खा े. त्यानंा आवडले. मला हणाले,'जा त मागव'. मी 
संकोचलो. कारण खास सािंगतले असेल तरच तळणाला लोणी वापरतात, अन्यथा लाडर् हणजे माशाचे तेल. 

 
मॉिन्टर्यल-लंडन काही न घडता आलो. लंडन-मॉिन्टर्यलमधील वासात शानॉन येथील मु ाम व 

िवमान िबघडणे हे वृ  एका भारतीय पतर्काराने भारतात पाठिवले होते. त्यामुळे मी मॉिन्टर्यलला पोहोचलो तो 
तेथे माझ्या पत्नीची सुखरूप आहा का ? असे िवचारणारी केबल माझी वाट पाहात होती ते मरले. 
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लंडनमध्ये सुमारे दोन आठवडे मु ाम केला. पिहले चार िदवस हायकिमशनरकडील गाडी वापरली. 
पण त्यामुळे लंडनची मािहती कळेना हणून ती सोडून बस व भिूमगत रे वनेे वास सुरू केला. एका शकाहारी 
खाजगी हॉटेलमध्ये वरण-भात, पोळी असे जेवलो. कािनटकर नावाचे गृह थ ते चालवीत. या मु ामातील दोन 
संग: 

 
हायकिमशनर कचेरीतफ गाडी देण्यापलीकडे त्याचं्याकडून काही साहा य झाले नाही. बाळासाहेब 

खेर हायकिमशनर होते. त्यानंा एक िदवस जाऊन भेटलो. ते हा िदवाळी जवळच आली होती हणून त्या 
िदवशी त्यानंी फराळाला बोलािवले. भेटीत मला मंितर्मंडळातून वगळण्यात त्याचंा मोठा वाटा अस याचे माझ्या 
कानी आले होते त्यािवषयी खुलासा काढून घ्यावा असा िवचार होता. त्या माणे बोलणे चालू असता मी 
हणालो, 'बाळासाहेब, माझ्या कानावर जे आले आहे त्याचा पडताळा पाहावयाचा आहे. पण थम सागंतो की 
माझ्या कानावर काही असले तरी तु ही सागंाल ते खरे मानीन.' व िवचारले, 'मोरारजींनी मला मंितर्मंडळात 
घेऊ नये असा स ा तु ही िदलात हे खरे का ?’ न अनपेिक्षत होता. त्यानंी तसे के याचे मान्य केले. पण ते 
माझ्यािवरु  हणून नसून, राजकीय दृ ीने केले असे सािंगतले. आिण ते माझ्यािवरु  नस याचे पटवनू देऊ 
लागले. ते हा मी हणालो, ‘काही मनात आणू नका. माझी शकंा िफटली. आिण मी माझ्याच कामात आता 
यश वी झालो अस याने माझ्यातील एक गुण न याने कट झाला आहे.’ 

 
पण हा िवषय त्याचं्या मनातून गेला न हता. त्याचं्या पत्नी आजारी झा या हणून त्यानंा घेऊन भारतात 

परतले व पुणे येथे ते एका सरकारी बंग यात राहात होते. पुणे अिधवशेनकालात मी भेटीला गेलो व सौ. 
खेराचंी चौकशी केली. त्या वळेीही खेरानंी तोच िवषय काढला व 'तुझ्यािवषयी माझ्या मनात काही नाही' हे 
ठसव ूलागले. काही मिहन्यानंी सौ. खेर िनधन पाव या. मोरारजी िवमानाने गेले, तर मी मुंबईहून मोटारने 
िनघालो. सरळ मशानभमूीवर गेलो. सौ. खेर याचं्या िचतेसमोर खेर बसले होते. इतर सवर् गेलेले होते. या 
वळेीही खेरानंी मंितर्मंडळ बनिवण्याचा िवषय काढला. त्याचंी त्यामधील कामिगरी मला माहीत असली तरी 
त्याची चचार् करण्याची माझी िबलकुल इच्छा न हती. जे घडते ते आप या बऱ्याकिरता घडते असा माझा 
लहानपणापासूनचा समज आहे. तसेच त्या घडण्याला आपण वतःही कारणीभतू असतो असेही मला ठाम 
वाटते. 

 
माझा व िहऱ्याचंा नेह, कुळकाय ावेळची कामिगरी हे खेरानंा कधीच आवडले न हते. भेटले हणजे 

तुमचे नेही कसे आहेत असे िवचारीत व मी चागंले आहेत असे सागें. एकदा तर मी त्यानंा जरा सुनावलेच. 
'तु ही यिक्तगिणक मतािधकार िदला, त्यात लायकीचा न न हता.’ काँगेर्स उमेदवारानंा ा ण सहसा मत 
देत नसत. तेच खेराचं्या बाबतीत घडत होते. मी तर उघडउघड आगरी व इतर शतेकरी याचं्या मतावर िनवडून 
येत होतो, आिण त्यावरून जनता जातीयवादी नाही, असे मानीत होतो. तसेच ा ण ा णेतर वाद हे खुचीर्चे 
भाडंण आहे आिण ते खुचीर्ची अिभलाषा असणारे भाडंतात आिण जनतेला झुंजिवतात अशी माझी धारणा होती. 
तर पेशवाईतील ा णाचें, िवशषेतः िचत्पावनाचें वतर्न असमथर्नीय व मराठी राज्याला धोक्यात आणणारे होते 
असे माझे इितहास वाचून मत बनले होते. त्याचबरोबर माझा फटकळ वभाव, यामुळे माझ्यािवषयी एक मत 
तयार झाले होते. तसेच भट आिण जोशी या दोन आय. सी. एस. ना जो अनुभव माझा आला त्यामुळेही खेरानंा 
मी मंतर्ी नको होतो. िहऱ्याचंा िमतर् हणून तर मी नकोच होतो. एक खंबीर आिण बुि मान व यश वी कारभारी 
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हणून हे सवर् माझ्यािवरु  गेले आिण त्यात माझा वाटा भरपूर आहे. यामुळे मी तो सवर् िवषय चटकन संपिवला. 
असो. दुसरा संग रॉथमॅ टेड येथील शतेकी सं था पाहण्यास गेलो त्या वळेचा. 

 
ही एक उ म सं था आहे. इंग्लंड हा अ धान्य-तुटीचा देश; पण या अशा योगशाळानंी आप या 

योगानंी आिण त्याबरोबर ते ान शतेकऱ्यास समजेल अशा रीतीने त्याचेजवळ पोहोचवनू या सं थानंी भरीव 
सेवा केली होती. सं था पाहून पु कळ िशकलो, पण येथे झालेली माझी गमंत सागंावी हे बरे. मी सकाळी 
दहाच्या सुमारास पोहोचलो. सं था पाहात असता एका अिधकाऱ्याने मला िसगरेट देऊ केली. मी धू पान 
करीत नाही सािंगतले. भोजन तेथेच घेणार होतो. भोजनगृहात गेलो. भोजन येईपयत त्यानंी मला म  देऊ 
केले. मी पीत नाही सािंगतले. भोजनास बसलो. मी फक्त शाकाहारी आहे हे सागंणे आले ते हा एकजण 
हणाला, ‘काहीच करीत नाहीस पण पोरीच्या पाठीशी तरी धावतोस की नाही?’ केसाकडे हात नेऊन हटले, 

‘त्याला सु ा आता हातारा झालो आहे.’ ते हा ‘मग जगतोस कशाला’ असे त्याने िवचारले व आ ही खळखळून 
हसलो. 

 
पॅिरसमध्ये तीन िदवस काढले. तेथील भारतीय विकलातीला लंडनहून वेळी पतर् पाठिवले होते. कोणी 

चौकशी पण केली नाही. ॲम टरडॅमला गेलो. िवमानतळावर विकलातीचा माणूस आला होता. माझी 
सामानाची बॅग घेऊन मोटारीकडे चालत होतो. एक हातारी दोन बॅगा घेऊन चालली होती. ितच्या जवळ 
गेलो, न बोलताच ितच्या हातातील एक बगॅ घेतली व बाहेर आलो. दूतावासातील भारतीय हे पाहात होता. 
भारतात आ ही लगेच हमालाला बोलािवतो ना ? म ित ा गाधंीजींच्या ाथर्नेत एकादश तात आहे. पण 
इतरानंा त्याचे काय ? 

 
हॉलंडमध्ये दयार्गकर्  जमीन नवसाध्य कशी करतात ते त्यक्ष पाहून समजावनू घेतली. तेथून 

ँ कफूटर्ला गेलो. रे व े टेशनवर बोरीबंदर इतके लॅटफॉमर् आहेत, पण कोणताही कोलाहल न हता. उतारू 
शके ानंी येत-जात होते; पण सवर् िश तशीर व शातंपणे. महायु  संपून सात वष झाली होती, पण या सात 
वषार्ंत यु ात बेिचराख झाले या जमर्नीची पुनबार्ंधणी िकती जलदपणे त्यानंी केली होती याचे त्यंतर त्या 
शहरात आढळले. रातर्ीचा मु ाम एका रे वे नोकराच्या घरी केला. जेलमध्ये िशकलेली जमर्न भाषा थोडीफार 
उपयोगी पडली. बोलण्यात असे समजले की, जमर्न कामगार आठ तास मजुरी घेऊन काम आिण एक तास 
देशाकिरता िवनावतेन, असे नऊ तास काम करीत होता. जमर्न मुली आिण अमेिरकन सैिनक याचंी लाचारीतून 
िनमार्ण झालेली जवळीकही आढळली. 

 
रोममध्ये रोमन सा ाज्यकाळातील अवशषे पाहून मन थ  झाले. तेथून अथेन्स येथे जाऊन इ ायल व 

ते पाहून पुन्हा रोमला येऊन भारत असा वास करावा लागणार होता; पण थोडा कंटाळलो होतो ते हा रोमहून 
सरळ मंुबईस परत आलो. 
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संयुक्त महारा टर् 
 
मराठी सािहत्य पिरषदेच्या अध्यक्षपदावरून बोलताना गजाननराव माडखोलकर यानंी संयुक्त 

महारा टर्ाच्या ठरावाचा ताव माडंला व राजकीय नेते तो पुढे नेतील अशी अपेक्षा यक्त केली. त्या माणे 
शकंरराव देव यानंी संयुक्त महारा टर् पिरषद या नावाची संघटना सुरू केली. ते अध्यक्ष होते. त्यात सवर्पक्षीय 
पुढारी होते. काँगेर्सजन बहुमतात होते. या पिरषदेचे एक अिधवशेन मंुबई येथे लॅ हाट की हॉलमध्ये भरले. स. 
का. पाटील यानंी वागत केले. पाटील यानंा हा िवचार मान्य होता. पण त्याचं्या मते कनार्टक िनराळा ातं 
बनेल, त्यात कानडी िज हे सामावतील. गुजरात राज्य बनेल, त्यात मुंबईचे गुजराती िज हे सामील होतील 
आिण मग उरलेला आपला महारा टर् होईल. 

 
कदर् सरकारने दर किमशन नेमले. नंतर जवाहरलाल, व भभाई व प ािभसीतारामअ या याचंा 

जे हीपी िरपोटर् झाला. त्यात मुंबई शहर महारा टर्ातून वगळले जाईल असे होते. शवेटी िनरिनरा या 
िठकाणाहूंन दडपण आले. आंधर्ात पो  टु ीरामलु याने बिलदान केले. आंधर् िनराळा झाला पण मदर्ासिशवाय. 
आिण १९५३ मध्ये पंिडतजींनी फाझलअली किमशन नेमले. 

 
बहुभािषक राज्याचंा न ामुख्याने दिक्षणेतच रािहला होता. इंगर्जानंी इलाखे बनिवताना जसजसा 

मुलूख िंजकला तसतसे इलाखे बनिवले. पेश याचें राज्य अिधक िंसध ातं हणून मंुबई इलाखा बनला. तसाच 
मदर्ास इलाखा बनला. भोस याचं्या राज्याचा मध्य देश बनला व त्यात िनजामाकडून घेतलेला वऱ्हाड सामील 
केला. बंगाल, िबहार, ओिरसा व आसाम िमळून एक बंगाल इलाखा होता. पण १९१६ साली िबहार व आसाम 
अलग झाले; तर १९३४ मध्ये िंसध व ओिरसा हे वतंतर् ातं करण्यात आले. त्यामुळे साहिजकच उ रेतील 
देश हे सामान्यपणे एकभािषक राज्ये होती. न होता मंुबई व मदर्ास इलाख्याचा. आंधर्च्या तेलग ूमंडळींनी 
थम भािषक राज्याची मागणी केली. त्याला सबळ कारणेही होती. आंधर्चे टी. काश  हे मदर्ास राज्याचे 
काँगेर्सतफ मुख्यमंतर्ी होण्याची संधी आली; पण ती त्यानंा िमळाली नाही. पिडतजींनी आंधर् मदर्ासपासून अलग 
केला, त्या वळेी त्या राज्यात भयुारी डेर्नेज असलेले एकही शहर न हते. तसेच मदर्ास शहराला लागनूच 
आजच्या आंधर्ची सरह  असली आिण मदर्ास शहरातही आंधर्च्या लोकसंख्येचा िवचार करता काही अिधकार 
असला तरी त्यानंा मदर्ासवर ह  सागंणार नाही या अटीवरच आंधर् िमळाला होता. 

 
मंुबई राज्यात कानडी िवभागाकडे दुलर्क्ष होते, अशी तेथील रिहवाशाचंी मोठी तकर्ार होती. दर 

किमशन आले ते हा त्याचं्यापुढे हुबळी येथे कानडी पुढाऱ्यानंी ही तकर्ार जोरदारपणे माडंली होती. मुंबई 
शहरात मराठीभािषक बहुसंख्य असूनही त्याचें थान कामगार, कारकून एवढेच सामान्यपणे होते. उ ोगपती, 
यापारी िबगर-मराठी होते. 

 
मंुबई हणजे सुरुवातीला लहान लहान सात बेटे. व ती कोळी, आगरी, पाठारे भ ूआिण सोमवशंीय 

क्षितर्य याचंी. पोतुर्गीजानंी हे बेट इंगर्ज राजाला आंदण िदले व ते ई ट इंिडया कंपनीचे कदर् बनले. सुरतेहून 
इंगर्जानंी मंुबईत येणे पसंत केले. 
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मोगल राज्यातील अंदाधंुदी, धािर्मक जुलूम यामुळे सुरतमधील यापारी मंुबईत येऊन ि थरावले. 

त्यात सवर् धमार्ंचे लोक होते. इंगर्जाला मजूर हणून मदत करणारे कामाठी आंधर्मधून आले. पुणे हे मराठी 
राज्याची राजधानी अस याने त्या वळेी मराठी मनु य तेथे येण्याचा नच न हता. नाही हणावयास रेवदंडा 
येथील रेशमाचे माग चालिवणारे, सुरिक्षत जागा हणून मंुबईत आले, तेही मूळचे महारा टर्ातील न हत. चौल हे 
आंतररा टर्ीय यापाराचे मोठे बंदर हणून ते येथे आलेले. 

 
पेशवाईनंतर मातर् मंुबई शहरात महारा टर्ीय मो ा संख्येने आले. सरकारी नोकरी, वकील, डॉक्टर 

अशा िनरिनरा या पेशातं आले आिण सुरुवातीला त्याचेंच मुंबईत ाब य होते. सरकारला िशक्षणखात्यात 
मदत करणारी पिंडतमंडळी चौल गावाहून आली. नानाशकंरशटे, डॉ. भाऊ दाजी अशासंारखे पुढारी साऱ्या 
मंुबईचे पुढारीपण करीत. लोकिहतवादी यानंी अहमदाबादेत न्यायाधीश असताना तेथे गुजरात सभा थापन 
केली होती. पुढे रानडे, चंदावरकर असे पुढारी झाले. िटळक-आगरकरानंी मातर् मंुबईला बकाल शहर समजून 
आपला डेरा पुण्यात कायम केला. पण लक्षात ठेवण्यासारखी गो  हणजे लोकमान्यानंा १९०८ साली 
राजदर्ोहाकिरता सहा वषार्ंची ह पारीची िशक्षा झाली असता मंुबईच्या िगरणी मजुरानंी उत् फूतर्पणे संप केला. 
पुण्यात काही घडले नाही. 

 
िटळक-गाधंी याचं्या चळवळीमुळे सामान्य माणसाच्या वराज्याच्या तहानेबरोबरच त्याची अि मता 

जागतृ झाली आिण कारकून, मजूर असणाऱ्या मराठी मनात िनराळे िवचार येऊ लागले. त्यामुळे संयुक्त 
महारा टर् पिरषद अि तत्वात येऊ शकली आिण मूळपासून मंुबईसह महारा टर् हा त्याचा पाया होता. १९३७ व 
१९४६ मध्ये काँगेर्स सरकार येऊनही खेराचं्या धोरणामुळे, वागणुकीमुळे मराठी माणसाला हे आपले राज्य 
वाटले नाही. राजकारणात मंुबईतील धिनकाचंा भाव होता, आिण ते मराठीभािषक न हते. िटळक वराज्य-
फंडाला मंुबई शहराने एकवीस लाख रुपये िदले; हणूनच भारतामध्ये फक्त मुंबई शहराची वतंतर् ािंतक 
किमटी बनली, आिण स. का. पाटलांसारखे ितचे नेते असले तरी त्याचंा कल धिनकवगार्कडेच होता. 
िनवडणुकाचं्या िनिम ाने, राजकीय चळवळीच्या िनिम ानेही मुंबई शहराला मोठे महत्त्व ा त झाले. 

 
फाझलअली किमशन नेमले गेले आिण भािषक राज्य मागणीसाठी त्याचं्याकडे िनवदेने येऊ लागली. 

चार होऊ लागला. पंिडतजी व सरदार यानंा भािषक राज्याचंी चळवळ मान्य न हती आिण मंुबई वतंतर् 
राहील असे त्यानंी आप या िरपोटार्त हटले होते. यातून ते मराठी माणसांच्या िवरु  आहेत असा समजही 
सृत झाला. काकासाहेब गाडगीळ सागंत की, ‘गुजरातला चागंले बंदर नाही, काडंला होऊ ा हणजे मंुबई 
महारा टर्ात घालण्यास सरदाराचंी संमती िमळेल.’ यात काही तथ्य नसाव.े कारण मो ा बंदराचंा कारभार 
कदर् सरकारच्या अखत्यारात पोटर् टर् टमाफर् त चालतो. राज्य सरकारला त्या बाबतीत काही अिधकार नाही. 

 
शहर राज्याचंी क पना पुढे िकशोरीलाल मशर्ुवाला यानंी माडंली असली तरी, कदर् सरकारच्या 

क पनेत कधी शहर राज्याचंा िवचार असावा यास काही आधार नाही. दुसरे हणजे आंधर्ने मदर्ासवरील ह  
सोडला, हणून आंधर् हे एक िनराळे राज्य झाले असे जे. ही. पी. िरपोटार्ने हटले आिण पुढे हटले की, 
मंुबईवरील ह  सोडला तर मराठी राज्याचा िवचार करू. यात मंुबई शहर राज्याचा उ ेखही नाही, फक्त 
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मराठी राज्य मागणारानंी मंुबईवरील ह  सोडावा एवढेच आहे. नेत्यानंा भािषक राज्ये िनमार्ण करण्याची वळे 
आली नाही िंकवा आज अि तत्वात असलेली राज्ये िवघिटत करून नवीन न उत्प  होऊ देण्याआधी 
सोडिवले पािहजेत असे तातडीचे न अनेक आहेत असे वाटले असाव.े डॉ. आंबेडकर व त्याचें संिवधानचा 
मसुदा तयार करण्यातील सहकारी यानंा या नाची उपयुक्तता अथवा िनकड पटली नसावी; हणून संिवधान 
सभेत याची चचार् झाली तरी कोणताही िनणर्य घेण्यात आला नाही. तसेच जे. ही. पी. िरपोटार् माणे आंधर्ने 
मदर्ासवरचा ह  सोडूनही पो  टु ीरामलूचे बिलदान होईपयत आंधर् अि तत्वात आला नाही. 

 
आंधर्िनिर्मतीनंतर संयुक्त महारा टर् पिरषद पुन्हा जोर करू लागली. मराठवा ातील काँगेर्सचा वामी 

रामानंद तीथर् याचं्यामुळे संयुक्त महारा टर्ाला संपूणर् पािंठबा होता तशी ि थती नागपूर-वऱ्हाडची न हती. तेथे 
‘ वतंतर् िवदभर् राज्य’ करावे हा िवचार बळ होता. शकंरराव देवानंी या आधी अकोला-करार करून काही 
अनुकूलता िमळिवली होती. पण या वेळी अनुकूलता वाढली होती. हणून १९५३ च्या स बरात नागपूर येथे 
महारा टर्-िवदभर्-नागपूर व मराठवाडा या िठकाणच्या काही मुख काँगेर्सजनानंी जमाव े आिण एकोपा 
करण्याच्या दृ ीने िवचार करावा असे ठरले. या माणे िविधमंडळाच्या अिधवशेन-काळात िहरे, च हाण व मी 
असे पुण्याहून नागपूरला पोहोचले. २८ स बर रोजी सदर बैठक झाली. त्या वळेी ितकडील पुढाऱ्यानंी आप या 
काही शकंा व आकाकं्षा यक्त के या व त्याचं्या समाधानाची अपेक्षा केली. बराच वळेपयत एकमत होईल असे 
वाटत न हते, परंतु रा. कृ. पाटील, मी व च हाण ितघानंी िमळून एक मसुदा तयार केला आिण तो आ ही संमत 
करीपयत परतीची गाडी पकडण्याची वेळ आली होती. सदर मसु ावर आ ही काँगेर्सजनानंी संमतीदाखल 
आप या स ा के या. सदर चचत शकंरराव यानंी सिकर्य भाग घेतला होता पण ते काँगेर्समध्ये न हते हणून 
त्यानंी सही केली नाही. आ ही पुण्यास परतलो त्या वळेी कौिन्सल हॉलच्या बिगच्यात एक समारंभ चालू होता. 
तेथे आ ही सामील झालो व नागपूर करार होऊन ितकडील काँगेर्सजनाचं्या पािंठबा िमळा याचे आनंददायक 
वृ  िदले. 

 
हा करार घडवनू आण याब ल देव व िहरे याचें पि म महारा टर्ात वागत करण्यात आले. तसेच 

नागपूर-वऱ्हाडच्या काँगेर्सजनानंी दाखिवले या धोरणाब ल त्यानंा धन्यवाद देण्यात आले. मंुबई ािंतकचे 
अध्यक्ष स. का. पाटील यानंी आपणास न बोलावता करार केला याब ल नापसंती यक्त केली. िवदभर् आिण 
मराठवा ाब ल त्याचं्या संमतीिशवाय आ ही काही जबाबदाऱ्या घ्या या हे त्यानंा मान्य न हते. 

 
लालजी पडसे यानंी या िवषयावरील पु तकात, आ हाला-डा या गटाच्या लोकानंा-वगळण्यात आले, 

तसेच धनंजयराव गाडगीळ, द ो वामन पोतदार व दा. िव. गोखले हे िनमंितर्त हणून हजर असताना त्याचं्या 
या करारावर स ा नाहीत असा आके्षप घेतला आहे, पण तो िनराधार आहे. चचच्या वळेी हजर असणारापैंकी 
शकंरराव देव वगळून सवार्ंच्या स ा आहेत. इतर कोणीही हजर न हते. इतकेच तर माडखोलकर, पटवधर्न 
(पतर्कार) ही मंडळी नागपुरात असूनही चचस उपि थत न हती माझ्या समजुती माणे त्या वळेी संयुक्त 
महारा टर् पिरषदेची पुनरर्चना झाली न हती. सदर बैठक पिरषदेने बोलािवलेली न हती.  

 
या बैठकीची खासदार काकासाहेब गाडगीळ, देविगरीकर, देश किमटी अध्यक्ष यानंा क पना होती 

की नाही मला माहीत नाही. पणे शकंरराव देवाचंी कायर्प ती पाहता ती नसावी. देवानंी स. का. पाटील यानंा 
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वगळले, तसेच यानंाही वगळले. आपणास जेवढे अनुकूल वाटतील तेव ानंाच बरोबर घ्यावयाचे अशी त्याचंी 
वृ ी होती, आिण यातून पुढे अडचणीही उत्प  झा या. देविगरीकर हे देवाचं्या बरोबरीने असहकारयुगापासून 
गाधंीजींकडे व काँगेर्समध्ये आलेले. असे असता देवानंी आ हा तीसनंतर आले या िहरे-कंुटे-च हाण यानंाच 
फक्त बरोबर नेले होते. िहरे तर १९३७ च्या िनवडणुकीत काँगेर्समध्ये आले; तर च हाणानंी १९३२ मध्ये 
कारावास-सोसला असला तरी, काँगेर्स कायर् करण्यात त्यानंी नंतर सुरुवात केलेली आहे. 

 
हैदराबाद येथे पंिडतजींच्या अध्यक्षतेखाली काँगेर्स अिधवशेन भरले. वागताध्यक्ष वामी रामानंदतीथर् 

यानंी आप या वागतपर भाषणात हैदराबाद राज्याचे िवभाजन करून शजेारच्या आंधर्, महारा टर्, कनार्टक या 
िवभागातं ते सामील करण्याची प  मागणी केली. सदर मागणीस तेलग,ू मराठी व कानडी भािषकाचंी, तसेच 
हैदराबाद काँगेर्सची मान्यता होती हे उघड झाले. पिंडतजींनी आप या अध्यक्षीय भाषणात भािषक राज्याचंी 
क पना आपणास समजली नस याचे, तसेच त्यापेक्षा जा त महत्त्वाचे न रा टर्ापुढे अस याचे व हैदराबाद 
राज्य हे एक संिमिलत सं कृतीचे चागंले उदाहरण अस यामुळे त्याच्या िवभाजनास आपला िवरोध अस याचे 
जाहीर केले. पण लोकमताच्या दडपणाखाली आंधर् िनमार्ण करण्यात भािषक राज्य-िवरोधाची ताित्त्वक बठैक 
न  झाली अस याने, पंिडजींनी शवेटी १९५३ अखेरीस फाजलअली किमशन नेमले. त्याचे कामच भािषक 
तत्त्वावर राज्यपुनरर्चना हे होते. सरदार व भाई याचें िनधन होऊन तीन वष झाली होती. ते हयात असते तर 
या दोघानंी िमळून संयुक्तपणे हा न काही काळ लाबंणीवर टाकला असता असे जे. ही. पी. िरपोटार्त 
आंधर्बाबत जी भिूमका सरदारानंी घेतली आहे, त्यावरून अनुमान काढणे रा त होईल. किमशन-नेमणुकीने 
एक गो  उघड झाली की, काँगेर्सचे विर  पुढारी देशाला िंकवा आप या पक्षाला मागर्दशर्न करू शकतील, िभ  
भिूमका घेऊ देणार नाहीत ही पिरि थती रािहली न हती. 

 
संयुक्त महारा टर् पिरषदेतफ किमशनपुढे करावयाच्या िनवेदनाचा मसुदा करण्याची जबाबदारी 

धनंजयराव गाडगीळ यानंी वीकारली होती. सदर िनवेदनात राज्यपुनरर्चनेची ताित्त्वक बैठक, भािषक 
राज्याचंी कर्म ा त िनिर्मती, मो ा शहराचें शजेारील देशावरील परावलंिबत्व व ती वतंतर् ठेवण्यापासून 
संभवणारे रा टर्ीय नुकसान या सवर् नाचें सिव तर व सखोल ऊहापोहासह मंुबईसह संयुक्त महारा टर् का 
िनमार्ण केला पािहजे याचे भावी िववचेन होते. 

 
सदर िनवेदनास महारा टर्भर पिरषदा भरवनू पािंठबा देण्यात आला. परंतु कुलाबा िज ात अशी 

पिरषद आ ही भरिवली नाही. याला माझे कारण एवढेच होते की, कोकण आिण मंुबई शहर एकमेकापासून 
अलग होऊन िभ  राज्यात असण्याची क पनासु ा आ हाला सहन होणे शक्य न हते. त्यामुळे चाराची 
आव यकता न हती. असा चार ज्यानंा ही मागणी समजली नाही िंकवा ज्याचंा या मागणीस िवरोध होता, 
त्याचं्यामध्ये जाऊन करणे आव यक होते. आपली भिूमका भारतातील अन्य राज्यातंील ितिनधींना, तसेच 
तेथील जनतेला पटवनू िदली पािहजे असे माझे थमपासून मत होते. आिण राज्याच्या सीमातं बदल 
करण्याच्या नावर राज्याराज्यातं मतभेद होणे संभवनीय अस याने, सदर न संसदेकडे संिवधानाच्या 
ितसऱ्या कलमा अन्वये सोपिवला आहे हे वाजवी आहे. फाझलअली किमशनच्या िरपोटार्वर अंितम िनणर्य 
संसदने घ्यावयाचा अस याने, संसद सद यानंा आप या मागणीतील न्याय पटवनू िदला पािहजे. आपली 
मागणी न्या य अस याचे आपणास वाटणे पुरेसे न हते. कारण हा वयंिनणर्याचा िवषय न हता. चारात 
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इतराचें मन वळिवणे, यािशवाय अन्य शक्ती िंकवा साधन वापरण्याचा आपणास ह  नाही ही माझी ठाम भिूमका 
होती व ती २०-२-१९५४ रोजी मंुबईत भरले या महारा टर् सेवासंघाच्या अिधवशेनात उ  घाटक भाषणात मी 
प  केली आहे. आपली भिूमका नीट समजावी हणून मी ते भाषण िलहून काढले. त्यातील काही भाग 
पुढील माणे – 

 
‘मराठी भािषकाचें घटक राज्य, कानडी भािषकाचें घटक राज्य ही ती भाषा बोलणाराचं्या अगर त्या 

भभूागात राहणाऱ्या लोकाचं्या मतानंी िनमार्ण करावयाची असती तर के हाच िनमार्ण झाली असती. हा न 
त्याचं्या मताने ठरवावयाचा नसून साऱ्या भारताच्या िहताच्या दृ ीने , भारताच्या लोकसभेने ठरवावयाचा आहे. 

 
‘आपले मनोगत िस  करण्याकिरता आपले हणणे उ ािधकार सिमतीपुढे माडंावे. लोकसभेत 

आप या माडंणीस मान्यता िमळावी या दृ ीने लोकमत िशिक्षत करावे हा जो िवचार आहे, त्या िवचाराला दुबळा 
मानून, काही अ प माणात का होईना, आप या मागणीच्या िस ीसाठी अिधकार (Sanctions)िनमार्ण केले 
पािहजेत, असे काही िठकाणी बोलले जाते. त्यानंा एवढेच सागंावसेे वाटते की, हे सँक्शन िन वळ 
मराठीभािषकातं िनमार्ण करावयाचे नाही तर साऱ्या भारतात करावयाचे आहे. साऱ्या भारताचे ितिनिधत्व 
करणारी संसद, ही एकच याबाबतीत अंितम अिधकारी आहे.’ 

 
वरच्या उताऱ्यात लोकसभा हटली आहे, त्याचा अथर् संसद हा आहे हे उघड आहे. 
 
लालजी पडसे याचं्या पु तकात अध्यक्ष केशवराव जेधे बोधनकार ठाकरे याचं्या भाषणातील काही 

उतारे िदले आहेत , तर माझे छापील भाषण उपल ध झाले नाही असे हटले आहे. ते पिरषदेत वाटले गेले. 
सदर भाषण िमळाव े हणून पडसे यानंी काय यत्न केले याचा कोठेच उ ेख नाही. त्याचंी माझी ओळख होती. 
माझ्याजवळ ते माग ूशकले असते. त्यानंी तसे केले नाही . संबंध पु तक जवळजवळ ‘नवाकाळ’ पतर्ाची फाईल 
हाती घेऊन िलिहले आहे. या संबंधात त्यानंी माझी गाठ घेण्याची कधी इच्छाही दिर्शत केली नाही. 

 
पिरषदेचे िनवेदन सवर् पक्षाचं्या कायर्कत्यार्ंनी व अपक्षानंी एकतर् येऊन पाठवाव,े असे पिरषदेचे धोरण 

असताना, काँगेर्सजनानंी इतराचं्या समवेत असे िनवेदन पाठव ूनये असा हुकूम विकग किमटीने काढला. परंतु 
त्यासंबधंी खातर्ी पटवनू िद यानंतर तो परत घेतला. एव ा मो ा महत्त्वाच्या िवषयाबाबत काँगेर्सजनानंी 
कसे वागाव ेआिण काय करू नये याबाबतीत पक्षसंघटना या दृ ीने काँगेर्स विकग किमटीने कोणतेही मागर्दशर्न 
केले नाही. राज्यपुनरर्चना या िवषयावर आप या सभासदाचंी िभ िभ  मते असतील, त्यातून पर पर अिव ास 
आिण हेत्वारोप होतील असे असून काँगेर्स नेतृत्वाने दुलर्क्ष केले. त्यामुळे त्याचें धोरण कोणाला पोषक तर 
कोणाला िवघातक असे झाले, हे मो ा खेदाने नमूद केले पािहजे. एक उदाहरण ावयाचे तर सर 
पुरुषो मदास ठाकुरदास याचं्या नेतृत्वाखालील मंुबई किमटीत, मुंबई ाितक काँगेर्सचे अध्यक्ष स.का. पाटील 
सामील झाले. अनेक वळेा सदर किमटीचे िनणर्य मंुबई देश काँ.किमटीने वीकारले. यासंबंधात 
काँगेर्स े ींनी कधी आके्षप घेतला नाही. 
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संयुक्त महारा टर् पिरषदेची पुनरर्चना झाली, ते हा अन्य पक्षीयानंी आपण पिरषदेत ते हाच येऊ शकतो 
की आपणास कृित- वातंत्र्य पािहजे. पक्षाची नीती व बंधने आपण तोडू शकणार नाही अशी मागणी केली. त्यात 
कॉ. डागें मुख होते. त्याला उ रादाखल तुमचे कृित- वातंत्र्य अबािधत राहील असे उ र देवानंी िदले. 
नंतरच पुनरर्चना झाली हे िवसरून, राज्यपुनरर्चनेबाबत संसदेने िनणर्य घेत यानंतर जो लढा झाला, त्यात 
महारा टर्ातील काँगेर्सजनानंी भाग घेतला नाही हणून जे हा टीका झाली, ते हा त्येक पक्षास कृित- वातंत्र्य 
राहील या मुद्द्यावर पिरषदेची पुनरर्चना झाली हे सोयी करपणे िवसरले गेले. काँगेर्सजनानंी जनतेच्या आकांक्षा 
उचंबळिव या, त्याला अनुरूप कृती केली नाही, असे कोणी हणू शकेल. परंतु कृतीची वेळ आली असता, 
देवानंी पिरषद खंुटीला टागंली हे िवधान व तुि थतीचा िवपयार्स करणारे, अन्यायमूलक व जाणूनबुजून केलेले 
आहे. 

 
१९५४ साल व १९५५ स बरपयत िनवेदने सादर करणे, किमशनचे सभासद राज्याराज्यातून िंहडत 

असताना त्याचं्यापुढे पुरावा सादर करणे, यात गेला. मंुबई शहराचा न कसा सोडवाल आिण ज्याचं्या 
मनामध्ये शकंा आहेत, त्याचें समाधान कसे कराल असा न किमशनने िवचारला. ते हा पिरषदेतफ पुरवणी-
िनवेदन सादर करण्यात आले. त्यात पोटटर् ट, युिनिसपल कॉप रेशन अशा सं था वाय  असण्याचा, तसेच 
महत्त्वाच्या िवषयावरील कदर् सरकारचा अिधकार, यामुळे सवार्ंचे िहतसंबंध सुरिक्षत आहेत व गरज पडली तर 
महानगरपािलकेच्या अिधकारात वाढ करून आणखी आ ासन देता येईल याचा आ ही ऊहापोह केला आहे. 
किमशनचे अध्यक्ष काही िदवस पुणे येथील राज्यपाल-िनवासात एकटेच येऊन रािहले होते. त्या वळेी त्याचंी 
शकंरराव देव, धनंजयराव गाडगीळ, भाऊसाहेब िहरे यानंी भेट घेतली. सदर भेटीत जे बोलणे झाले, त्याचा 
गौ य फोट महारा टर् ािंतकच्या सभेत िहरे यानंी केला आिण त्याची जी ितिकर्या झाली, ती हकीकत 
यथावकाश येईल. परंतु सदर भेटीनंतर उ र देशचे राज्यपाल कन्हैयालाल मुनशी मंुबईत येऊन, मोरारजी 
देसाई याचं्या बगं यावर गुजरातच्या नेत्याचंी महत्त्वाची बैठक झाली आिण त्यानंतर काही काळाने किमशनचे 
एक सभासद सरदार पण्णीकर यानंी अहमदाबादला भेट िदली. ते हा त्याचें तेथे शाही वागत झाले. तसेच 
दयनाथ कंुझरू यानंी न याने िद ी येथे सुरू केले या सं थेस सहा लाख रुपयाचंी देणगी िमळाली. 

 
मंुबई किमटीच्या नेत्याचंी भिूमका समजावनू घ्यावी . शक्यतो मतभेदाचें िनराकरण करण्याचा यत्न 

करावा, या हेतूने सदर किमटीचे अध्यक्ष सर पुरुषो मदास याचंी भाऊसाहेब िहरे व मी िमळून भेट घेतली. 
मंुबईचा महारा टर्ात अंतभार्व होण्यास त्याचंा िवरोध का, त्याची कारणे काय, त्याचं्या मनात कोणती भीती, 
कोणत्या शकंा आहेत, याबाबत आ ही बारकाईने पृच्छा केली. पण किमटीच्या िनवेदनापलीकडे ते गेले नाहीत. 
तसेच मंुबई महारा टर्ात अंतभूर्त करण्याच्या दृ ीने काय केले पािहजे, कोणती आ ासने िदली पािहजेत, 
कोणते कायदेशीर बदल केले पािहजेत, असे िवचारता, मंुबईचा अंतभार्व महारा टर्ात होऊ नये असे ठाम मत 
अस याचे व तु ही काही केले तरी आमचे संशय िफटणार नाहीत, असे सर पुरुषो मदास यानंी प  केले. सर 
पुरुषो मदास मूळचे सुरतचे. िशवाजीची सुरतेची लूट ते िवसरले नसावेत. तसेच कायदेमंडळात लोक-
ितिनधी जाऊ लाग यापासून, सरकारदरबारी यापारी व उ ोगपती याचंा राजरोस वशे होता. तर मंुबई व 
गुजरातच्या ितिनधींमध्ये त्याचं्याशी जवळचे संबधं असणारे ितिनधी असत. ािंतक वाय ता आ यानंतर 
खेर-मुनशी, खेर-मोरारजीसारखे मंतर्ी, त्याचं्या िनकट पिरचयाचे आिण गुजरात अलग होऊन मंुबईत महारा टर् 
राज्य झा यास, येणाऱ्या सरकारशी जणू त्याचें िवरोधी िहतसंबधं असणार असे ते िचतर् भासले. 



अनुकर्मिणका 

 
किमशनने आपला अहवाल सादर केला आिण १ आक्टोबरपासून त्यातील िशफारसी काय असा या 

याचे अंदाज वतर्मानपतर्ात येऊ लागले. िवदभर् वतंतर् राज्य व मंुबई राज्य, सौरा टर् व मराठवाडा असे एक 
समतोल राज्य बनणार असा महारा टर्ाब लचा अंदाज िस  झाला. मुंबई राज्यात शातंता व सु यव था याकडे 
जा त लक्ष िदले जात अस याचे िदसून आले. 

 
सदर वतर्मानपतर्ी अंदाजाचा िवचार करण्याकिरता सभापतीच्या िनवास थानी एक बैठक झाली. या 

वळेी शकंरराव देव, भाऊसाहेब िहरे, मामासाहेब देविगरीकर, यशवंतराव च हाण, डॉ. नरवणे व मी उपि थत 
होतो. तेथे देश कायर्कािरणीची बैठक ६ आक्टोबर रोजी बोलािवण्याचे ठरले. ‘कायर्कािरणीच्या बैठकीत 
िवचार जरूर करू, काँगेर्स े ींची भेटही मागता येईल, पण किमशनची संभा य िशफारस खरी असली तर ती 
सरकारने वीकारावयाची ठरिवली आिण त्या माणे संसदेमध्ये िवधेयक आणले तर, राज्यपुनरर्चना हा िवषय 
संिवधान कलम तीन माणे सवर् वी संसदेच्या अखत्यारातील अस याने, आपणाला अनुकूल असा िनणर्य तु ही 
कोणत्या प तीने िंकवा मागार्ने िमळिवणार?’ यासंबधंीचा खुलासा मी मािगतला. तसेच पुढे हणालो की, 
‘आपण सवर् भारतीयानी संिवधान िशरोधायर् मानले अस याने, आपण जो मागर् अंिगकाराल, तो वैध असला 
पािहजे.’ परंतु सदर नाचे उ र शकंररावानंी अथवा अन्य कोणी िदले नाही. असा न त्याचं्या मनात 
उ  भवला की नाही याब लही खुलासा केला नाही. शकंररावानंी गाधंीजींच्या थाटात ‘एक पाऊल पाहतो’ असे 
उ र िदले, आिण या नाचे उ र देवानंी कधीच िदले नाही, त्यानंा ते सापडले नाही. त्यामुळे ते आवतार्त 
सापडले व पुढील शोकािंतका झाली. िस  नेम त नेते व कामगार पुढारी ना. म. जोशी हणत असत की, 
‘संप करण्याआधी संप-नेत्यानंी तो कसा मागे घ्यावयाचा अथवा िमटवावयाचा याचा पूणर् िवचार केलेला असणे 
आव यक असते.’ 

 
६ आक्टोबरला कायर्कािरणीची बैठक झाली. तीत आ ही संभा य राज्यपुनरर्चनेबदल ती  नापसंती 

यक्त करून, ती वीकारणार नाही असा ठराव केला. ता. १० ला अहवाल अिधकृतपणे िस  झाला. अंदाज 
बरोबर ठरला. नाग-िवदभार्च्या आठ िज ापंलीकडील बतुैल वगैरे मध्य देशातील मराठी भािषक मुलूख, 
हैदराबाद राज्यातील मराठवा ाच्या पाच िज ापंलीकडील मराठी भािषक मुलूख, तसेच बेळगावकारवार 
िज ातंील बेळगाव-िनपाणी कारवार-ह याळ इत्यादी मराठी भािषक मुलूख, मध्य देश, आंधर् व 
कनार्टकमध्ये घालून आमची मागणी नाकारण्यात आली होती. त्याला कारण िज हा हे युिनट वीकारले असा 
खुलासा होता. 

 
हे असे का केले याची कारणे िदलेली नाहीत. तसेच ही अंतगर्त यव था अस याने खेडे घटक का 

धराव ेयाची चचार् मी बेळगाव भागात पिरषदेचा सरह  किमटीचा ितिनधी या नात्याने गेलो असता जाहीर 
सभातूंन केली होती व ितचे पडसाद कनार्टक देश किमटी ते पंत धान नेहरू याचं्यापयत उमटले. 
त्यासंबधंीची हिककत येथे देतो. 

 
हा सरह ीचा मराठी-भािषक भाग न या महारा टर्ात समािव  करावा याचा चार करण्याकिरता मी 

बेळगाव येथे गेलो. तीन िदवसातं बेळगाव शहर व पिरसरात तीस सभा के या. खाजगी बैठकीतही बोललो. 



अनुकर्मिणका 

माझ्या भाषणात ‘ही अंतगर्त पुनरर्चना आहे, ती नागिरकाचं्या सोयीकिरता करावयाची आहे. िशक्षण, नोकरी या 
दृ ीने ती आव यक व उपयुक्त आहे. या बाबतीत खेडे हे घटक धरण्याने कोणतेच नुकसान होणार नाही. 
भारत-पािक तान ही आंतररा टर्ीय सीमासु ा धोका पत्करून खे ातील व ती बहुसंख्य िंहदू आहे की 
मुसलमान आहे यावरून ठरिवली आिण तशी ती आहे, असे असता खेडे हे घटक धरण्यात कोणतीच आप ी 
नाही. कोठचे खेडे कोठे घालाव े याचा िनणर्य १९५१ च्या खानेसुमारीवरून करावा अशी आमची मागणी 
अस याने, कोणताच वादाचा मु ा उपि थत होणार न हता. अशी पुनरर्चना करणे नवीन राज्याच्या दृ ीनेही 
सोयीचे होणारे आहे.’ असे मु े माडंले. एक मु ा माडंला, तो हणजे हा सवर् देश िंकवा खेडे, मराठीभाषी 
देशाला संलग्न असाव.े बेळगाव शहराबाबत, तसेच कारवार िवभागाबाबत कनार्टक व महारा टर् याचं्या 
पुर कत्यार्ंत ती  मतभेद होता. त्यामुळे माझ्या भाषणाची कनार्टकातील काँगेर्समध्ये ती  ितिकर्या झाली व 
त्यानंी पतं धानाकंडे ‘मंुबई राज्याचा सभापती असा चार करतो ’ अशी तकर्ार केली. िनपाणी मु ामी मी 
असता तेथे कनार्टक देश किमटीचे अध्यक्ष िनजिंलग पा होते हे कळताच त्याचंी भेट घेतली व माझे योजन 
आिण भाषणाचा गोषवारा त्यासं कथन केला. 

 
बेळगाव येथील मराठी वाचन मंिदरात, मराठी-भािषकाबंरोबर चचार् करताना, बेळगाव-कारवारचा 

देश कनार्टक देश किमटीच्या अखत्यारात होता. याचे कारण, १९२१ साली काँगेर्सने भाषावार ातं केले 
त्यात असून, ती रचना करण्यात नरिंसह िंचतामण केळकर, हे मुख होते हेही नजरेस आणले. केळकराचं्या 
सागंण्या माणे नागपूर, िवदभर्, मंुबई, महारा टर् व कनार्टक अशा पाच देश किम ा झा या. त्यात पिह या 
चार मराठी-भािषक देशाच्या होत्या. नागपूर येथे डॉ. मुंजे, िवदभार्त लोकनायक अणे, मंुबईत िव लभाई 
पटेल, पुण्यात वतः केळकर आिण बेळगावात गंगाधरराव देशपाडें हे पाच िटळक अनुयायी होते. त्या 
त्येकाला वतंतर् सुभा ावा व तेणेकरून काँगेर्समध्ये त्यानंा उ  थान लाभाव,े असा केळकराचंा हेतू असावा. 
यािशवाय दुसरे संभा य कारण सकृ शर्नी तरी आढळात येत नाही. नागपूर किमटी चार िज ाचंी, िवदभर् चार 
िज ाचंी. हे आठही िज हे राज्यकारभाराकिरता मध्य देशात. अशी ि थती असता त्याचं्या अलग किम ा 
केळकरानंी अि तत्वात आण या होत्या. 

 
माझ्या या दौऱ्याब ल विर ाकंडे तकर्ार के याने पतं धानाकंडून मला एक पतर् आले. त्याचे उ र मी 

पाठिवता, लगेच दुसरे पतर् आले व त्यालाही मी उ र पाठिवले. एका आठव ात त्याचंी दोन पतेर् व माझी दोन 
उ रे अशी देवघेव झाली. 

 
पिह या पतर्ात मी सीमा देशात दौरा केला. भाषणे केली. यािवषयी कनार्टक देश किमटीतफ तकर्ार 

आ याचा उ ेख होता. तसेच माझ्या काही सभाचें अध्यक्ष क युिन ट होते असे हटले होते. माझ्या उ रात मी 
चार केला, वर सािंगत या माणे केला. १९५१ च्या िशरगणतीचा हवाला िदला, िनजिंलग पा याचंी भेट 
घेतली, असा सिव तर खुलासा केला व पचृ्छा केली की कोण क युिन ट अिभ ेत आहेत ते कळवा हणजे ते 
सभाध्यक्ष होते की नाही ते कळवीन. यानंतर लगेच दुसरे पतर् आले. पिह या पतर्ातील नानंा मी प  उ र 
िदले अस याने असो, माझा युिक्तवाद िबनतोड अस याने असो, पिह या पतर्ातील कोणताही मु ा पुन्हा 
उपि थत झाला नाही, क युिन ट कोण याचंी नाव ेआली नाहीत. दुसऱ्या पतर्ात नवीनच मु ा पुढे आला. तो 
हणजे िवधानसभेच्या सभापतीने अशा सभा करा या का ? त्याला मी जे उ र िदले त्यात मी काँगेर्स किमटीत 
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काम करीत रािहलो याला काँगेर्सचे खिजनदार व मुंबई राज्य िविधमंडळ काँगेर्सपक्षाचे नेते यानंी ‘तसे करून 
सभापती हो ’ असे सागंनू संमती िदलेली होती. थम दोन वेळा नाकारून ितसऱ्या िवनंतीला मी सभापती 
होण्यास होकार िदला होता. तसेच ते सभापितपद मुख्यमंतर्ी के हाही माग ूशकतात, मी देईन असा उ ेख 
करून, मी जर देश कायर्कािरणी व अिखल भारतीय किमटीचा सभासद या नात्याने काम करीत आलो. 
पक्षाच्या सवर् नातं लक्ष घातले. त्या तुलनेत हा चार पाहावा असेही हटले. त्यानंतर पतर् यवहार संपला. 
पण पिंडतजींनी काँगेर्स-अध्यक्ष हणून ीनगर येथील बठैकीत व पंत धान हणून राज्यपुनरर्चना िवधेयकात 
माझी काय बोळवण केली हे याआधी आलेच आहे. 

 
किमशन आप या अहवालात आपण कोणती तत्त्वे राज्यपुनरर्चनेबाबत वीकारली आहेत ही िवशद 

करून त्याचंी कारणे देईल. ती थम देईल आिण त्या तत्त्वानुरूप राज्यपुनरर्चना कशी हावी याचा तपशील 
देईल असे अपेिक्षत होते. पण ही तत्त्वे एकतर् कोठेच गर्िथत केलेली नस याने हरेक नाबाबत िनरिनराळा 
िवचार केला असे प  होते. िज हा घटक धरणार सािंगतले पण बे ारीचा िनराळा िनणर्य केला. मराठी 
भािषक देश हा मुंबई शहराच्या आसमंतातील देश असून, त्या देशावर मंुबईचे दैनंिदन जीवन, पाणी, वीज 
तसेच अन्य बाबतीत अवलंबून आहे, असे वीकारून मंुबई शहर व भोवतालचा मराठीभाषी देश एका राज्यात 
घातला. पण त्याच राज्यात साऱ्या गुजरात राज्याचा अंतभार्व करून मंुबईसह मराठी-भािषक राज्य िनमार्ण 
करण्यािवषयी आपली नापसंती, िनदान असमथर्ता यक्त केली. इतकेच न हे तर समतोल साधला, असे 
सागंनू, िवदभर् महारा टर्ातून अलग केला, आिण समतोल कोणामध्ये साधावयाचा होता िंकवा साधला ह न 
सागंताच िवषय पुरा केला. 

 
देश किमटीच्या ६ आक्टोबरच्या ठरावाचा पिरणाम हणून काँगेर्स विर ाकंडून आ हास िद ी-भेटीचे 

आमंतर्ण होते. सदर भेट पतं धानाचं्या कचेरीत ता. १७।१० रोजी दुपारी दोन वाजता हावयाची होती. मंुबईसह 
संयुक्त महारा टर्ाची मागणी करणारे पुण्या-मंुबईतील काँगेर्स नेते याचं्याबरोबर शकंरराव देव यासंही आमंतर्ण 
होते. देव काकासाहेब गाडिगळाकंडे उतरले. िहरे आप या एका ने ाकडे उतरले, तर मी व च हाण, 
हिरभाऊ पाटसकर याचं्याकडे उतरलो. ता. १७ रोजच्या सकाळच्या खाजगी चचत, शकंरराव यानंी आमचे 
नेतृत्व करावे असे ठरले. देविगरीकर हे देश अध्यक्ष होते. त्यानंी ही योजना िनमूटपणे वीकारली. तसेच 
आपली भिूमका व मागणी प पणे माडंावी असे ठरले. भोजनो र िनरोप आला की, पंिडतजींना पंजाबमधून 
परतण्यास उशीर होणार अस याने भेटीची वेळ साडेतीनपयत पुढे ढकलली आहे. 

 
आ ही कचेरीबाहेर आ याचे कळताच पंिडतजी कचेरीबाहेर आले. त्यानंी आमचे वागत केले. पुढे 

होऊन शकंररावाचें कुशल िवचारले, सव ची राहण्याची यव था नीट झाली आहे ना याची चौकशी केली व 
आ हास घेऊन आत गेले. सन १९३७ पासून, िवशषेतः १९४६ पासून सरकार-दरबारी मंत्र्याकडे येणाराचें 
वागत कसे होई ते मी जवळून पाहात होतो. परंतु आजच्यासारखे वागत याआधी मी पािहले न हते. इतर 
वागतामध्ये वागताची प त िंकवा तऱ्हा कशीही असली. त्यामध्ये ‘िश ाचार, स यता’ असली तरी, मुख्यमंतर्ी 
िंकवा मंतर्ी वागत करीत आहेत हा भाव कधीच लोपला नाही. या वागतामध्ये अनौपचािरकपणाबरोबर वागत 
करण्याची यिक्तगत शालीनता प  िदसत होती. आ ही थानाप  झा यानंतर आणखी एक गो  घडली ती 
थम सागंतो. त्यात पंिडतजींचे वैिश य िदसून येते. 
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आपणास परतण्यास उशीर झाला हणून िवमानतळावरून पर पर कचेरीत आलो असे सागंनू सवार्ंचा 

पिरचय करून घेतला व बोलणे करावे असे सुचिवले. नकळत जवळच्या टीपॉयवर असलेला कप उचलून 
पिंडतजी त डाला लावणार असे िदसले, पण तो िवचार एकदम बदलला असावा. हणून त्यानंी कप पुन्हा 
खाली ठेवला. माझ्या समजुती माणे त्यानंी दुपारचे भोजन केलेले न हते. तरी पण आले यानंा वगळून काही 
खाव े यावे हे त्यानंा गैर वाटले असाव.े मला वाटते त्यानंी घंटा दाबली असावी; कारण एक चोपदार आत 
आला. आ हा सवार्ंकिरता चहा-कॉफी आणण्यास त्यास सािंगतले आिण ती आ यावरच त्यानंी आप या 
कपातील पेयाचा व िबि कटाचंा आ वाद घेतला. काय लखनवी अदब ! हे उ रेकडील वागणे इितहास-
काळात मरा ानंा समजले नाही, आिण आजही आ हाला िकतपत जमते, ते ज्याने त्याने ओळखाव.े गाधंीजी, 
त्याचंी भोजनाची वेळ झाली हणजे कोणाशी बोलणे चालू असले तरी भोजन घेत, तर वधार् ते पवनार चालत 
जाऊन आ ही िवनोबानंा भेटलो, त्या वेळी िवनोबानंी आमच्यासमोर आपले भोजन पुरे के याचा उ ेख याआधी 
आलाच आहे. ते हा पंिडतजी, आमच्या आधी तो याला िपते तर त्याचे आ हास काही वाटले नसते. पण तो 
आपला स यतेचा न त्यानंा वाटला! भेटीला उशीर होणार हणून िदलिगरी दिर्शत करून आगाऊ सूचना 
देणे, खोलीबाहेर येऊन िश मंडळाचे वागत करणे, सवार्ंबरोबर घेण्याकिरता हणून त डाजवळ नेलेला कप 
खाली ठेवणे आिण हे सवर् सहजतेने करणे िकतीजणानंा जमेल ? भेटीची वेळ चुकणे, वगैरे कार िद ी आिण 
मंुबईला त्यही घडत असतात. आिण गरजवतंाला अ ल नसते. 

 
सदर िठकाणी े ी हणून पिंडतजी, मौलाना व गोिंवदव भ पतं होते, तर िश मंडळामध्ये शकंरराव 

देव, हिरभाऊ पाटसकर, मामासाहेब देविगरीकर, काकासाहेब गाडगीळ, िहरे, च हाण, डॉ. नरवणे व मी 
होतो. चचची सुरुवात करताना शकंररावानंी किमशनने मराठी जनतेवर अन्याय के याचे संिगतले. ते हा त्यानंा 
थाबंवनू पंिडतजी हणाले, ‘या अहवालात काय आहे हे िनदान मला तरी माहीत न हते. नाही हणावयास 
फाझलअली यानंी नेफा िवभागाब ल माझ्याजवळ चचार् केली होती. बाकी सूचना तुमच्या माणे मी ही िरपोटर् 
िस  झा यानंतरच पािह या. तसेच िरपोटर् पाहाल तर मराठी-भािषकाबं ल काहीजणाचं्या मनात अिव ास 
अस याचे आपणास सागंण्यात आले. एवढेच किमशनने हटले आहे. परंतु किमशनने त्याचा वीकार केला 
नाही. मंुबई शहर त्याच्या अंतदशापासून (िहन्टरलँड) अलग करण्याचे त्यानंी नाकारले आहे.’ या वेळी 
िरपोटार्चे ते दीड पान त्यानंी उघडून समोर धरले होते. 

 
असे सागंण्याने त्यानंी नकळत शकंररावाचंी अडचण केली. चचार् पुढे चालू झाली. भारतात एकभािषक 

राज्ये िनमार्ण करून मग महारा टर्ाला िनराळे का वागिवले हे समजत नाही. िवदभर् अलग करण्याचे कारण 
काय ? तसेच सरह ीवरील मराठी-भािषकानंा अन्य राज्यातं का टाकले असा मु ा आमच्यातफ माडंण्यात 
आला. उ री किमशनने जे केले ते िवचारपूवर्क केले असाव.े आता त्यात बदल करावयाचा िवचार करू 
लागलो तर इतर िठकाणाहूनही बदलाची मागणी येईल आिण मग सवर्च नाचंा फेरिवचार सुरू होईल. 
हणून किमशनची सूचना वीकारावी अशी भिूमका पिंडतजींनी घेतली. या भिूमकेने साऱ्या भारताकिरता 
एकभािषक राज्याचा िस ान्त वीकारणाऱ्या किमशनने मुंबईचा अंत र्देश अलग केला नाही ही िदखाऊ 
भिूमका घेऊन, सारा गुजरात मातर् त्या मंुबईला िचकटिवला आिण त्याचबरोबर िवदभर् अलग केला आिण हे सवर् 
न बोलता, न सागंता (साळसूदपणे हणू या) मराठी-भािषकानंा िनराळी वागणूक िदली, याला पिंडतजींनी 
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बगल िदली. इतकेच नाही ते िवचारपूवर्क केले असाव े असे हणून किमशनची भलावण केली हे लक्षात 
येईलच. पुढे जाऊन या नाकडे रा टर्ीय दृ ीने बिघतले पािहजे असे सागंनू पंिडतजी शकंररावानंा उ ेशून 
पुढे हणाले, ‘तु ही एका ातंाचे आहात या दृ ीने या नाकडे का पाहता ? हा न सोडिवण्यास तु ही-
आ ही खां ाला खादंा लावनू यत्न केला पािहजे.’ 

 
हा रा टर्ीय भिूमकेचा मु ा पुढे माडंणे हा माझ्या दृ ीने पिंडजींचा िन वळ एक पिवतर्ा होता. पण त्याने 

शकंररावाचं्या अि मतेला फंुकर घातला असे मला वाटले. पंिडतजी-मौलानाबंरोबर विकग किमटीत बसणारे, 
अिखल भारतीय काँगेर्सचे जनरल सेकेर्टरी शकंरराव देव त्याचं्या (शकंररावाचं्या) मनात उभे रािहले असावेत 
असे मला भासले. एव ावर त्या िदवशीचे बोलणे तहकूब झाले. 

 
पिह या िदवसाच्या बैठकीवरून माझ्या मनात पुढील िवचार उत्प  झाले. पंिडतजी व त्याचें सहकारी 

यानंी किमशनचा िरपोटर् वीकारावयाचा व तो इ  व योग्य असे हणावयाचे हे धोरण न ी केले आहे. िरपोटर् 
त्यानंी सखोल वाचला होता. भेटीला येणाराचंी अि मता संभाळताना किमशनच्या ित ेला ध ा लागू नये 
यािवषयी ते जागरूक होते. वराज्याकिरता खां ाला खादंा लावनू लढलो, त्याच रीतीने हे न सोडवाव ेअसे 
हणण्यात एक तत्त्व होते खरे; पण त्याचा उ ेख करण्यात भारतीय या नात्याने वराज्याकिरता झगडणाऱ्या 
तु ही, िवशषेतः शकंरराव यानंी ातंीय भिूमका घेणे गैर आहे, असा उपहासही होता. 

 
यावरून १९७५ साली आणीबाणी जाहीर करून इंिदराजींनी जय काश नारायण, मोरारजी इत्यादी 

शकेड ना बंद केले असता, िकत्येक शतकानंंतर वराज्य िमळाले. िमळिवले. त्याला बाहेरून मोठा धोका आहे 
या क पनेने भारावनू िवनोबानंी ‘अनुशासन’ हणून इंिदराजींनी केले या घोर अन्यायाकडे कानाडोळा केला ही 
घटना उलगडते. 

 
दुसऱ्या िदवशीची बैठक मौलानाचं्या कोठीवर हावयाची होती. त्या माणे आ ही तेथे पोहोचलो. त्या 

िदवशी मंुबई शहराचा न ामुख्याने िनघाला. मौलानानंी ‘मंुबई शहर महारा टर्ात गे याने काही िबघडत नाही 
असे यिक्तशः वाटते, पण मंुबई शहरामध्ये यवहार करणाऱ्या यापार व उ ोगपतींच्या मनात मोठी दहशत 
आहे याचाही िवचार केला पािहजे’ असे सािंगतले. गुजरातचे वतंतर् राज्य मागणाऱ्या गुजरातच्या सवार्ंनी 
किमशनचा िनणर्य मान्य केला आहे (त्यात त्याचें काहीच नुकसान न हते. यापारीपेशाला भाषेचा अिभमान 
परवडत नाही.) याचाही त्यानंी उ ेख केला. तसेच आ हाला उ ेशून ते हणाले, ‘तु ही ज्या माणे िश मंडळ 
घेऊन आला आहात, त्या माणे मंुबई शहरातूनही मंडळे आली आहेत आिण त्याचंी भिूमका तुमच्यापेक्षा िनराळी 
आहे. तुमच्या भिूमकेचा व भावनाचंा िवचार करताना त्याचं्या भावना व िवचार लक्षात घेतले पािहजेत.’ यावर 
महारा टर्ाची भिूमका पुन्हा एकदा िव ताराने माडंली गेली. पर पराचंी भिूमका नीट समजली अस याने, 
त्याच्या दुसरे िदवशी दहा वाजता े ींचा िनणर्य ऐकण्याकिरता पुन्हा मौलानाकंडे जमावे असे ठरून आ ही 
परत आलो. आमच्यातफ सवर् बोलणे फक्त शकंररावानंी केले. 
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परत आ यानंतर एकतर् बसून दोन्ही िदवसाचं्या चचचा खल केला. दुसऱ्या िदवशीची भेट ‘आमची 
मंुबईसह महारा टर् या एकभािषक राज्याची मागणी कायम आहे. अन्य पयार्य आ ही िवचारात घेऊ इिच्छत 
नाही. तुमचा िनणर्य ा.’ या प  भिूमकेवर घेण्याचा िनणर्य करून आ ही िवखुरलो. 

 
ता. १९-१० ला सकाळी उठलो. काही यवधान न हते. हवा छान होती हणून िफरावयास जावे असा 

िवचार आला. िनघण्याआधी यशवतंरावानंाही चला हणालो. पण त्यानंा आराम करीत िसगारेट िपण्यात रस 
होता, हणून ते आले नाहीत. पण नंतर घडले ते त्यानंा टाळून केले असे वाटून माझ्याबरोबर िफरावयास 
चलण्याचे आमंतर्ण ते िवसरले होते. 

 
एकटाच बाहेर पडलो. परत येत असताना एक मोटर माझ्याशजेारी उभी रािहली. पाहतो तो 

भाऊसाहेब िहरे. त्यानंी िवचारले, ‘कोठे िनघालास ?’ मी सािंगतले, ‘िफरून परत जात आहे.’ त्यावर ते 
हणाले, ‘शकंररावानंी तातडीने बोलािवले आहे हणून िनघालो आहे. त्याचं्या मु ामावर (काकासाहेबाकंडे) 
धनंजयराव गाडगीळ आले आहेत. तूही चल. परतताना तुला सोडीन.’ तेथे पोहोचलो ते हा काकासाहेब, 
धनंजयराव व शकंरराव बसले होते. न्याहरीबरोबरच बोलणे सुरू झाले. शकंरराव हणाले, ‘मला एक िवचार 
न याने सुचला आहे. त्यामुळे माझ्या मनात असे आहे की, ‘काँगेर्स े ींनी आपली मागणी नाकारली तर त्यानंा 
एक नवीन पयार्य सुचवावा, तो वीकारतात का ते पाहावे.’ ‘पयार्य सुचिवण्याची जबाबदारी आपली नाही, त्या 
भानगडीत पडू नये, आपण न्याय मागावयास आलो आहोत.’ असा आद या िदवशी िनणर्य घेतला होता त्याची 
आठवणही मी िदली. त्यावर शकंररावानंी आपला पयार्य सुचवला तो असा. ‘किमशनने सुचिवले या 
ि भािषकाऐवजी त्यात िवदभर् संिमिलत करून मोठे ि भािषक बनवाव.े त्यात गुजराती भािषका माणे मराठी 
भािषकही सारे एका राज्यात येतील. पाच वष ते चालवाव,े अनुभव चागंला आला नाही असे वाट यास 
गुजरातला अलग होऊन वतंतर् राज्य मागण्याचा अिधकार रािहल.’ या क पनेचे धनंजयराव यानंी समथर्न 
करताना, अशा राज्यामध्ये जा त चागंला समतोल साधेल, तसेच एक भािषक राज्यामुळे ज्या काही शकंा िंकवा 
भीती उत्प  होणार होती त्यालाही उ र िद यासारखे होईल, अशी भिूमका घेतली. मला तर वाटले (आिण 
आजही वाटते) की ही मो ा ि भािषकाची मूळ सूचना धनंजयरावाचंीच असावी. शकंररावानंी ती त्याचं्याकडून 
घेऊन आपली हटले असाव.े भाऊसाहेब िहरे यानंी थम थोडी अनाकानी करून मान्यता िदली. 
काकासाहेबानंा ती मान्य होती. या मागणीत एकभािषक राज्याच्या मागणीचा त्याग आहे असे मी सािंगतले 
आिण पुढे हणालो, ‘मला मुंबई राजधानी असणारे, सवर् मराठी-भािषकानंा एके िठकाणी आणणारे राज्य 
पािहजे आहे. या ि भािषकाने ते िमळते असे तु हाला वाटत असेल तर हा पयार्य सुचवा. परंतु काल रातर्ीचा 
िनणर्य सवार्ंनी िमळून केला अस याने, आता त्यापैकी काहीजणानंी एकतर् येऊन िनराळा िनणर्य करणे उिचत 
नाही.’ त्यावर ९-९॥ वाजता पाटसकर याचं्याकडे सवार्ंनी जमाव,े िंचतामणराव देशमुख यानंाही बोलवावे असे 
ठरले. िहरे व मी आपआप या मु ामी गेलो. 

 
ठर या माणे आ ही जमलो असता, देवानंी आपणास नवीन पयार्य सुचला असून आज सकाळी 

काहीजणाजंवळ चचार् करून त्यानंी संमती िमळिवली आहे असे सािंगतले. ‘आपण काही सूचना करावयाची 
नाही, असे िनि त ठरले असता बदल का करावा, एक-भािषक राज्याचे तत्त्व सोडून ि भािषक राज्य का व 
कसे मागाव,े आिण इतक्या िघसाडघाईने हा िनणर्य का घ्यावा’, असे न च हाण आिण इतरानंी उपि थत 
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केले. शवेटी शकंराराव हे िश मंडळाचे नेते आहेत, या भिूमकेतून त्यानंी नवीन पयार्य सुचिवला तर त्याला 
िवरोध करू नये अशा िनणर्यावर आ ही आलो. देशमुखानंी ‘आशा राज्यामध्ये मराठी भािषकाचें चागंलेच बहुमत 
असणार आहे, त्याचबरोबर संिम  राज्य अस याने गटबाजी होणार नाही ’ अशी आशाही कट केली. 
धनंजयरावानंीही देशमुखासंारखाच िवचार सकाळी माडंला होता. असा घाईघाईचा िनणर्य करून आ ही 
ठर या वळेी मौलानाचं्या िनवास थानी पोहोचलो. 

 
शकंररावानंी हा पयार्य माडंताना गाधंीजी ज्या कारे एखादा तोडगा काँगेर्स कायर्कत्यार्ंपुढे माडंीत, 

त्या आिवभार्वात माडंला. पण गाधंीजींब ल वाटणारा आदर, तसेच त्याचं्या उपयुक्त उपाय सुचिवण्याच्या 
क्षमतेब लचा िव ास, शकंररावंाब ल वाटत नस याने आिण तो वाटावा अशी व तुि थती नस याने, 
आपणावर हे लादले जात आहे अशी थोडीशी भावना त्या वळेी झाली.  

 
शकंररावानंा हा पयार्य का सुचला, अगर धनंजयरावानंी सुचिवला असला तर शकंररावानंी तो का 

पत्करावा, याचा आज िवचार करता े ींचे मत बनले आहे, ते मुंबई महारा टर्ात घालण्यास राजी होतील असे 
नाही, अशा ि थतीत काही झाले तरी ज्या काँगेर्सच्या बाधंणीत आपण त्यागपूवर्क वाटा उचलला, ितला ध ा 
लावावयाचा नाही असा मनाशी ठाम िन य अस याने, अन्य उपाय आपणाजवळ नाही अशी खातर्ी होऊन, 
े ींना राजी करून आपला हेतू साध्य होऊ शकेल असे वाटून, त्यानंी तसे केले असाव.े भाऊसाहेब िहरे यानंा 
काँगेर्सला दुखिवणे अमान्य होते. हणून राज्य मंितर्मंडळाची आ ही भलावण केली हणून आ हाला बहा ऱ्ये 
हणणारे भाऊसाहेब, जेधे-मोरे भृ ींचे हणणे पु कळसे वीकाराहर् वाटत असून, काँगेर्सकिरता त्याचं्याशी 
तंटा करीत रािहले होते. 

 
देशमुख, धनंजयराव यानंा मराठी-भािषकांचा लाभ बघावयाचा होता, तर मला कोकणचा लाभ 

साधावयाचा होता. त्यामुळे आमचा भाषािभमान कडवा न हाता, तर यशवंतरावानंा मराठी राज्यात मंुबई नसली 
तरीसु ा चालणार होते आिण एकदा भािषक राज्याचा आगर्ह धरून मोरारजी व इतर े ी याचं्याशी मतभेद 
के यानंतर आता माघार घेणे त्यासं रुचले नसाव.े पण या सवर् िवचारात मंुबई िमळेल तर घेऊन टाका, 
एकभािषक राज्य नसले तर काय झाले ? अशी भिूमका कळत नकळत तयार झाली होती असे हटले पािहजे. 
पाच वषार्ंनी, गुजरातने बरे वाटले नाही तर बाहेर जाव े हणण्यात, त्यानंी मंुबईवरील ह  सोडावा हे तर होतेच; 
पण वाईट दृ ीने बघावयाचे तर तु हाला जावे असे वाटावे अशीच पिरि थती राहील हे नकळत सुचिवले जात 
होते. आिण गुजरात ािंतकने आप या त्याच मिहन्यात केले या मेमदाबाद येथील ठरावात तीच भावना आहे. 
तसेच िवदभर् आत आणण्यात साऱ्या मराठी-भािषकानंा एकतर् आणण्याचा स  िवचार नसून, आपले दाडंगे 
बहुमत करण्याचा यत्न आहे असे कोणास वाटाव ेअसेच ते होते. असो. 

 
मौलानाचं्या घरी पोहोचलो. लगेच बोलणे सुरू झाले. मौलाना हणाले, ‘आ ही तुमच्या मागणीचा 

खोल िवचार केला आहे. आ हासं असे वाटते की, किमशनचा िनणर्य तु ही वीकारावा. तो वीकारणे अशक्य 
असेल आिण साऱ्या मराठी-भािषकानंा एका राज्यात आणू मागत असाल, तर आ ही मंुबई शहराचे वतंतर् राज्य 
करू. सौरा टर् व गुजरात िमळूनचे राज्य, तसेच मंुबई िशवायचा पि म महारा टर्, िवदभर् व मराठवाडा याचें एक 
राज्य करू. ही राज्ये कशी चालतात ते पाहू. पाच वषार्ंनी मंुबईचा फेरिवचार करू.’ यावर उ री शकंरराव यानंी 
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‘मंुबई िशवायच्या मराठी राज्याची क पनाही आ ही सहन करू शकत नाही ’ असे सािंगतले. व पुढे हणाले, 
‘पिंडतजींनी पिह या िदवशी आवाहन के या माणे हा न सोडिवण्यास मदत हावी हणून िवदभर्सहच्या 
महा-ि भािषकाचा पयार्य सुचिवतो.’ मौलाना हणाले, ‘हे एकभािषक राज्य होणार नाही.’ यावर ‘यात या 
राज्यात मंुबई असेल, किमशनच्या सूचने माणे आिण गुजरातने वीकार या माणे सारा गुजरात असणार आहे. 
त्यानंा मो ा ि भािषकात जड जाऊ नये. िनराळा अनुभव आला तर पाच वषार्ंनी त्यानंी गुजरातचे अलग राज्य 
बनवाव ेसारे मराठी-भािषक या राज्यात येणार अस याने आ हास ते मान्य आहे (ते ि भािषक होणार असले 
तरी) असे सािंगतले. मौलाना त्यावर पुन्हा हणाले, ‘किमशन सूचनेचा वीकार िंकवा ितर्राज्य-िनिर्मती ही 
े ींची भिूमका आहे. तु हास यापैंकी जे संमत असेल तसा िनणर्य घेऊ’ व चचार् संपली. 

 
आ ही मंुबईकडे वळलो. त्याआधी या न या सूचनेचा िवचार मंुबई मंितर्मंडळाने करावा अशी मागणी िहरे 

यानंी आमच्या सागंण्यावरून मुख्यमंत्र्याकडे केली. परत आ यावर त्या माणे मंितर्मंडळाची बठैक झाली. 
महारा टर्ीय मंत्र्यानंी मो ा ि भािषकाला पािंठबा िदला तर उरले यानंी किमशनचा ताव िंकवा तीन राज्ये 
करावी अशी मते टाकली. कनार्टकचे मत आ हास िमळाले नाही. कारण कारवार-बेळगाव कनार्टकात घातले 
होते, ते तसे राहाव ेयाबाबत पािंठबा िमळावा हणून त्यानंी मोरारजी याचं्या भिूमकेस सिकर्य पािंठबा िदला. 

 
ता. २२ आक्टोबर रोजी महारा टर् देश काँगेर्सच्या कायर्कािरणीने महा-ि भािषकास मान्यता िदली. 

मातर् संयुक्त महारा टर् पिरषदेत हा न आला असता या योजनेत एक-भािषक राज्याच्या मागणीचा त्याग 
अस याने, एक-भािषक राज्य िनमार्ण करण्याकिरता अि तत्वात आलेली ही पिरषद ैभािषक राज्याचा िवचार 
करू शकत नाही,’ अशी तकर् शु  भिूमका घेतली. पण सामान्यानंी मंुबई िमळते, सारे मराठी भािषक एकतर् 
येणार हणून या क पनेचा वीकार केला. 

 
ता. २५. आक्टोबरच्या मेमदाबाद येथे भरले या गुजरात देश काँगेर्सच्या बैठकीत ‘पािहजे तर पाच 

वषार्ंनी गुजरातने फुटून िनघावे हे हणण्यामध्ये हे ि द-भािषक चालणार नाही असा अिव ास प  आहे’, या 
कारणा तव सदर योजना फेटाळली. 

 
यावरून मराठी माणसाच्या वागण्यामुळे अमराठी माणसानंा काय वाटत असावे याची क पना येते. 

मराठी माणसािवषयीची क पना मराठा राजवटीब ल जे समज आहेत. त्यावरून पु कळ वळेा बनलेली असते. 
पेश यानंी पुणे शहर वसवले ते हा नगरशटे हवा, तसा कोणी पुण्यात न हता हणून सुरतेच्या एका यक्तीला 
खास आमंतर्ण करून नगरशटे केले, हे फारच थो ानंा माहीत आहे. तसेच महारा टर्ात गावोगावी यापारामुळे 
मारवाडी, गुजराती िकती िठकाणी पसरले आहेत आिण आपला यवसाय अ ितबधं करीत आहेत हेही ध्यानात 
येत नाही. 

 
पण, मंुबई महारा टर्ात आहे; परंतु मुंबईत महारा टर् कोठे आहे हे िवचारण्याचा हेतू काही मोठा चागंला 

नसतो. इंगर्जी राज्य झा यापासून िटळक-आगरकर पुण्यास राहून नेतृत्व करू लागेपयत मंुबईचे नेतृत्व मराठी 
माणसाकंडेच होते. नानाशकंर शटे, डॉ. भाऊ दाजी, न्यायमूतीर् रानडे, चंदावरकर अशी िकती नाव ेसागंावी ? 
अहमदाबादची गुजरात सभा तर लोकिहतवादी यानंी तेथे सदर अमीन असता सुरू केली, आिण मंुबई देश 
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किमटीचे अध्यक्ष स. का. पाटील, तसेच कामगार-पुढारी डागें-देशपाडें-रणिदव ेयानंी मंुबईवर केवढे व िकती 
वष आपले भतु्व चालिवले. ते हा मंुबईत महारा टर् कोठे आहे असे हणणारानंी आत्मसंशोधन केले पािहजे. 

 
१९५५ साली िविधमंडळापुढे संयुक्त महारा टर्ाचा न चचला आला ते हा एका स नाने िटळकाचं्या 

वराज्याब लच्या ित ेच्या धतीर्वर ‘मंुबईसह संयुक्त महारा टर् हा माझा जन्मिस  ह  आहे आिण तो मी 
िमळवीनच’ हे वाक्य छापले या ि लपा माझ्याकडे पाठिव या आिण मी त्या माझ्या जाणाऱ्या टपालावर 
िचकटवा यात, इतराकंडे त्याचंा पुर कार करावा अशी कळकळीची िवनंती केली. पण मी त्या ि लपा 
कचऱ्याच्या पेटीत टाक या. कारण माझी भावना मालकी ह ाची न हती. सामान्यपणे कोणत्याही नाकडे 
बघताना त्यात आपला लाभ िकती आहे या दृ ीतून बिघतले जाते. गुलाबाचे फूल झाडावर असण्यापेक्षा 
आप या केसात, आप या हातात असलेले जा त पसंत पडते. पुरुष धान सं कृतीत नवरा आप या पत्नीला 
आपली उपभोग्य, आप या मालकीची व तू समजतो व तसे वागतो. आत्मिन  िवचार व व तुिन  िवचार असे 
दोन िवचार कि पले तर आत्मिन  िवचार लवकर सुचतो हे मान्य केले पािहजे. त्यामुळे भािषक राज्याचे 
िवचारात न हे-आपले राज्य आिण दुसऱ्याचे राज्य या िवचारात-कटुता आली हे मान्य केले पािहजे. त्याब ल 
पिंडतजींसारख्यानंा घृणा वाटावी हे साहिजक आहे. परंतु वराज्यातील कारभार सामान्यांच्या सोयीकिरता 
हावयाचा असेल तर तो सामान्यानंा समजेल अशा भाषेत चालणे हेच आव यक हे ध्यानात घेऊन 
पिंडतजीसारख्यानंी आधीच राज्य पुनरर्चना करावयास पािहजे होती िंकवा दुसरी भिूमका घेऊन किमशन 
नेमावयास नको होते. पण आमच्या देशातील उ भर्ूनंा सं कृतनंतर फारशी (पिर्शयन), आता इंिग्लशने इतके 
गुरफाटले आहे की त्यानंा सामान्याचंी यथा कळतच नाही. कारण वतःचा यवहार अ ितहत चालतो. 

 
िवदभार्िशवायचे ि भािषक फाझलअली किमशनला मान्य, किदर्य नेत्यानंा मान्य, गुजरातला मान्य, 

पुरुषो मदास ठाकुरदास याचे मु बई किमटीस तसेच स. का. पाटील यानंा मान्य, खेर-मोरारजींना मान्य. 
मातर् त्यात आ ही िवदभर् घाला हटले की शातं  पाप  । अ ण्य  । असे वाटावे हे तरी बरोबर का ? 

 
मराठी राज्य करण्यात मुंबईला धोका हणजे कोणाला ? तेथील बहुसंख्य मराठी-भािषकानंा नाही. जे 

अन्य भािषक पोटाथीर् हणून आले आहे त्यानंा नाही, हणजे ज्या अन्य भािषकाचें िहतसंबंध मंुबईत गुतंले आहेत 
हे मान्य करून, वीकारून त्यावरून राज्यपुनरर्चना करण्याचा यत्न करणे, हणजे भारतातील लोकशाही 
राज्य प तीची कर्ूर थ ा होय, पण ती केली गेली. जनतेच्या सोईचा राज्यकारभार याऐवजी िविश  
िहतसंबधंीयाचं्या सोईने राज्यकारभार हा िवचार भावी ठरला. या िवचारसरणीला यशवतंराव च हाण यानंी 
देशी वसाहतवाद हे नाव िदले हे सवर् वी योग्य आहे. पण पुढे तेही त्या िवचाराने वागण्याऐवजी त्याला 
पराङ् मुख झाले आिण हणून देशाऐवजी नेहरंूचे नेतृत्व या झ ाखाली त्यानंी आसरा घेतला. शकंरराव 
काँगेर्समध्ये नाहीत, त्यानंा लुडबडू करण्याचा अिधकार काय असा सवाल केला. पण तो करताना मनमोहन 
राजवा ाचा आ य घेतला, मोरारजींच्या पखंाखाली जाण्याचे पसंत केले. या सवार्ंचे त्यानंा समथर्न 
करावयाचे असेल तर ते फार तर गिनमी कावा होता असे हणू शकतील, पण िशवाजीचा गिनमी कावा तो 
खिचत नाही. िहऱ्याऐंवजी च हाण पुढे यावेत यापुरता तो गिनमी कावा होता आिण हणून ‘भाऊसाहेब सागंतील 
तर हा यशवतंराव कऱ्हाडला जाईल’ अशी त्याचं्या ग यावर हात ठेवनू माझ्यादेखत सरदारगृहात शपथ 
घेणारा यशवंतराव, मला कोणतेही खाते ा-भाऊसाहेब िहरे मंितर्मंडळात आले नाहीत तरी मी मंितर्मंडळात 
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येईन-असे आ ासन खेरानंा देऊन सुखावला आिण भाऊसाहेबानंी मंितर्मंडळ झा यानंतर हे पोटात घातले 
पण राज्यपुनरर्चनेनंतरच्या नेता-िनवडीत िहऱ्यािंवरु  दंड थोपटून उभा रािहला. मोरारजींना अिवरोध नेता 
करणार असाल तर माझा िवरोध नाही, मी उमेदवार नाही, पण भाऊसाहेब उमेदवार असतील तर मी उमेदवार 
आहे असा यशवतंरावाचंा नारा होता. आिण त्या वेळी आ ही िहरे नको असतील तर स.का. पाटील होऊ देत, 
िंचतामणराव देशमुख होऊ देत असे सुचिवले असता ते अमान्य झाले; तर मीच अिवरोध िनवडणुकीने नेता होऊ 
मागतो, नाही तर यशवंतरावानंा करीन ही मोरारजीभाईंची भिूमका असते. 

 
असो, मागे सािंगत या माणे फाझलअली यानंी पुण्यास राजभवनात मु ामाला असताना देव, 

धनंजयराव व िहरे याचं्या भेटीत मंुबईचा अंतभार्व मराठी-भािषकाचं्या राज्यात झाला पािहजे. त्या मागणी 
पाठीमागे कोणताही गैरहेतू नाही हे प  श दात सािंगतले. याचा गौ य फोट संयुक्त महारा टर् व मंुबई हा न 
अिनिर्णत अस याच्या काळात भाऊसाहेब िहरे यानंी देश किमटीच्या बैठकीत केला. त्या वेळी सभागृहाच्या 
बाहेर पडत असताना हे उ  गार माझ्या कानावर आले ते हा मी हणालो, ‘हे ेसकिरता नाही ’ आिण 
पतर्कारानंी ते मानलेही असते पण भाऊसाहेबानंी उसळून ‘छापू देत’ हणाले. 

 
नो हबरच्या सुरुवातीस विकग किमटीची बैठक होती. देविगरीकर एक सभासद होते. देश किमटीचे 

अध्यक्ष होते. सदर बठैकीच्या वेळी िद ीस असावे असा िवचार करून, मी आसाममधून िद ीला जाईन असे 
िहऱ्याजंवळ हट याचे मागे आले आहे. गेलो असतो तर देविगरीकराजंवळ बोलता आले असते. त्याचंा िनणर्य 
मी बदलू शकलो असतो, असा माझा दावा ते हा न हता, आताही नाही. पण महत्त्वाच्या वळेी, की ज्या वेळी 
विकग किमटी ितर्राज्याचा ठराव करणार होती, आ ही महा ि भािषक मागत होतो, त्या वळेी विकग किमटीत 
असले या मराठी माणसाच्या आसपास आमची माणसे, िनदान एक तरी माणूस असावयास पािहजे होता. पण 
देवानंी जे केले नसते, िहऱ्यानंा ते सुचले नाही आिण मला सुचले पण िहऱ्याचं्या तारेने मुंबईस याव ेलागले. 

 
सदर बैठकीत ितर्राज्याचा ठराव संमत झाला. देविगरीकरानंी सुचिवले की, ‘अशी राज्ये पाच वष 

चाल यानंतर मंुबई शहर िविधमंडळाने दोन-तृितयाशंपेक्षा अिधक मताने महाराटर् राज्यात जाण्याचा ठराव 
केला तर त्या माणे बदल हावा. मंुबईचा अंतभार्व महारा टर्ात करावा.’ आिण ही सूचना मान्य झाली. पण यात 
देविगरीकरानंी कोणतीच सवलत िमळिवली न हती हे त्याचं्या लक्षात आले नाही. ते राज्यसभेत िकत्येक वष 
होते. भारतीय संिवधानावरही त्यानंी िवपुल िलिहले आहे. पण असा ठराव करताना मुंबई शहर िवधानसभेला 
पाच वष काय पाच िदवस पण थाबंण्याची आव यकता न हती. तसेच दोन-तृितयाशं बहुमताची गरज न हती. 
साधे बहुमत चालले असते ही संवैधािनक भिूमका त्याचं्या लक्षात आली नाही. पाच वषार्ंनंतर ठराव आिण तो 
दोन-तृितयाशं बहुमताचा, ही सवलत न हती. विकग किमटीने घातलेला अडसर होता. 

 
मंुबई शहराचे अलग राज्य केले तर काय घडेल ? महारा टर् पाच वष थाबंला तर काय िबघडेल ? अशी 

चचार् त्या वेळी होत होती. त्यामध्ये मंुबईसह संयुक्त महारा टर्ाचा अिभमान धरणारेही होते. ‘लोकमान्य’ 
दैिनकामध्ये पा.ं वा. गाडगीळ यानंी एक अगर्लेखही िलिहला होता. त्यात मंुबईिशवाय महारा टर् राज्याची चचार् 
करून पदरात पडेल ते पाडून घ्याव े असा िवचार डोकावत होता. अथार्त त्याला आधार महारा टर्ीय नेते 
आपसात काही बोलत होते त्याचाच होता. आ हा कोकणच्या मंडळींना हा िवचार कधीच रुचला नसता. 
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मंुबईिशवायच्या राज्याची, मग ते एकभािषक का असेना, क पनाच आ हाला सहन होणारी न हती. इतके 
कोकणवासीयाचें संबधं मुंबईत गुतंलेले होते. कोकणच्या त्येक गावचा माणूस मंुबईत असून तेथचा 
चाकरमान्या गावी पैसा पाठवीत होता हे िजतके खरे आहे, िततकेच घाटावरील िज ाचेंही संबंध सामान्य 
माणसापुरते तरी मुंबईत गुतंलेले होते. पण ही व तुि थती मंुबईिशवायच्या राज्याचा िवचार करणारानंा अवगत 
नसावी िंकवा त्यानंा धकाधकीत पडण्यापेक्षा सरळ िमळणारे राज्य पत्करून मंितर्पदे साभंाळावीत असे वाटले 
असाव.े 

 
मंुबई शहर-राज्य हे एक आणखी राज्य होईल असाही युिक्तवाद होता पण तो फसवा होता. ते अलग 

राज्य झाले असते तर महारा टर् मुंबईला दुरावला असता. सदर शहरात ज्याचें िहतसंबंध गुतंले आहेत त्यानंा 
आपला वरच मा ठेवण्यास चागंलीच संधी िमळाली असती हे त्या वळेचे युिनिसपल िनवडणुकातं काँगेर्सचे 
उमेदवार कोण असत यावरून उमजेल. तसेच कॉ. डागें यानंी त्या शहर-राज्याचे वागत केले होते यातही 
इंिगत आहे. शहर-राज्याची-एक ा मंुबईच्या न हे-क पना िकशोरीलाल मशर्ूवाला यानंी सुचिवली. त्यानंा 
मंुबई शहर-राज्यात काय वगीर्य उलथापालथ झाली असती याची क पना नसली, तरी विकग किमटीस ती 
यावयास हवी होती आिण त्या वेळी न येता व काही िहतसंबधंानंा राजी करण्याकिरता समतोल ि भािषकाला 
तोडगा हणून मंुबई शहर-राज्य हा िवचार त्यानंी पत्करला असता तर त्यानंा िनराळाच अनुभव आला असता. 

 
नो हबरच्या मध्यावर भारत सरकारने मंजूर केलेला ितर्राज्य-योजनेचा मसुदा िवधान सभेपुढे भारतीय 

संिवधान कलम तीन माणे ितचे मत अजमावण्याकिरता यावयाचा होता. त्या वळेी पोिलस बदंोब ताबाबत 
माझ्या बंग यावर, तसेच कौिन्सल हॉलवर काय घडू पाहात होते व मी काय केले याचा वृ ान्त मागे आलाच 
आहे. 

 
सभागृहापुढील चचचा िवषय राज्यपुनरर्चना किमशनचा िरपोटर् व भारत सरकारची ितर्राज्य-योजना 

हा होता. मुख्यमंत्र्यानंी चचस सुरुवात करून ितर्राज्य-योजनेचा पुर कार केला. संयुक्त महारा टर्वादी 
सभासदाखेंरीज इतरानंी समाधान यक्त केले तर महारा टर्ीय सभासदानंी या योजनेत महारा टर्ावर होणाऱ्या 
अन्यायाची चचार् केली. सभागहृामधील वातावरण तापत होते, तर सभागहृाबाहेर काय होणार यािवषयी जा त 
उत्सुकता होती. कारण सभागहृावर मोचार् येणार होता, तो लोरा फाऊंटनजवळ आडवला जाणार होता. (या 
िदवशी ते हत्याकाडं झाले त्यामुळे पुढे त्याचे नाव बदलून हुता ता चौक झाले.) सकाळी अतेर्-डागें भृतींना 
अटक झालेली होती. त्याआधी १९ नो हबराचे सभागहृाचे काम होऊन िनणर्य सोमवार ता. २१-११ रोजी 
हावयाचा होता. २० नो हबरला चौपाटीवरील देश काँगेर्सतफच्या सभेत स. का. पाटील यानंी पाच वषार्ंत 
काय, पाच हजार वषार्ंत मंुबई महारा टर्ात येणार नाही असे क्षोभक व बेफाट िवधान केले होते. ता. २० ला जो 
कार घडला त्याब ल शकंरराव देवानंी दहा िदवसाचें उपोषण सुरू केले होते. अशा पिरि थतीत ता. २१ चे 
अिधवशेन सुरू झाले. आजही कडेकोट बंदोब त होता. सायंकाळी पाचनंतर फाऊंटनजवळ मोठा जमाव जमत 
अस याचे कळले. मी अध्यक्षाच्या खुचीर्त बसून िवधानसभा चालवीत असलो तरी बाहेर काय घडत आहे हे 
जाणून घेण्याकडे माझे लक्ष होते व यत्न होता. ६ चे सुमारास तो मोठा जमाव आणखी मोठा झाला होता व पुढे 
सरकू पाहात होता व पोिलस त्याचं्यावर गोळीबार करीत आहेत असे वृत आले. माझी इच्छा भाऊसाहेब िहरे 
यानंी तेथे जाऊन जनतेला िदलासा ावा. महारा टर्ीय आमदार आपले कतर् य बजावतील असा िव ास ावा, 
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अशी होती. मी त्यासं शोधू लागलो. ते सभागहृात न हते. चौकशी करिवली, घरी न हते. सिचवालयात न हते. 
शवेटी असे समजले की फाऊंटनवर पोिलसाकंडून अितरेक होत आहे, हे कळताच एस. एम. जोशी, भरूचा 
वगैरे िवरोधी सभासद तेथे गेले व त्याचं्या समजावणीने कौिन्सल हॉलवर धडक मारू इिच्छणारा तो जमाव, ते 
चौपाटीवर नेऊन मोठी सभा करू शकेल. जमावाने त्याचें मानाव,े यात त्या िननार्यकी ि थतीतही (कारण 
फाऊंटनवर जमावाचे नेतृत्व करतील अशी कोणी यक्तीच न हती) कोणी स ा िदला, सहानुभतूी दाखिवली 
तर जमाव ऐकावयास तयार होता हे उघड झाले. मंुबईसह संयुक्त महारा टर्ाची कंठरवाने मागणी करणारे 
संयुक्त महारा टर् सिमतीच्या नेत्यातं शकंरराव देव, भाऊसाहेब िहरे हे अगर् थानी होती. त्यानंी फाऊंटनवर 
जाऊन त्या जमावास योग्य मागर्दशर्न करावयास पािहजे होते. पण िहरे कोठे होते त्यानंाच माहीत (ते व 
देविगरीकर, उपमंतर्ी साठे याचं्या िनवास थानी होते असे फार वषार्ंनी साठे याजंकडून मला समजले.) तर 
शकंरराव डहाणूकराचं्या बंग यावर आपण कालपासून उपवास सुरू केला आहे हणून बाहेर पडले नाहीत. 
जोशी-भरूचा यानंी माणुसकी दाखिवली हे काय थोडे ? कारण जमाव त्याचं्या नेतृत्वाची अपेक्षा करीत नसावा. 

 
दुसऱ्या िदवशी सकाळी डहाणूकराचं्या बगं यावर शकंररावाचं्या भेटीस गेलो असता हा िवषय 

िनघाला. झा या काराब ल ती  नापसंती यक्त करणारे व शातंता-भगं झाला याब ल खेद यक्त करणारे 
पतर्क त्यानंी तयार केले होते. ते मला दाखिवले. ‘तु ही, तसे िहरे मंुबईत असून पुढे जाऊन काही केले नाही, 
ते हा असे पतर्क काढण्याचा अिधकार तु हास पोहोचत नाही.’ असे मी हणालो. त्यावर ते हणाले, ‘मी 
उपवास करीत आहे.’ मी हणालो, ‘उपवासाच्या सुरुवातीस तेथे जाऊ न शकण्याइतका क्षीणपणा तु हास न ी 
आलेला नाही.’ देवानंी पतर्क काढले !  

 
ता. २१ च्या घटनामुंळे िवधानसभेतील वातावरण ता. २२ ला एकदम बदललेले आढळले. महारा टर्ीय 

आमदाराचें राजीनामे िहऱ्याचं्या हाती पडत होते. अशा वातावरणात मतदान झाले तर काय घडेल यािवषयी 
मोरारजीभाईंना शकंा वाटत असावी हणून त्यानंी ‘िनणर्य न घेता चचार् तहकूब’ करण्याचा ठराव िहरे यानंी 
माडंावा असे सुचिवले व िहऱ्यानंी ते मान्य केले. सदर ठरावाचा मसुदा मला दाखिवण्यात आला, ते हा त्यातील 
महारा टर् देश किमटीच्या भिूमकेशी िवसंगत असलेला भाग मी बदलला. पिहला मसुदा िहरे यानंी वीकारला 
अस याचे मोरारजी ितपािदत होते, पण शवेटी मी दुरु त केलेला ठराव िहऱ्यानंी सभागृहापुढे माडंला व तो 
संमत होऊन कोणताही िनणर्य न घेता िवधानसभेचे अिधवशेन तहकूब झाले. 

 
ता. २३ िंकवा २४ रोजी काँगेर्सपक्षीय आमदाराचंी बैठक (िवधानसभा व पिरषद यामंधील) िहरे याचं्या 

बगं यावर भरणार आहे असे मला समजताच, सदर बठैकीस मी हजर राहू इिच्छतो असे िहरे यासं कळिवले. 
सभापती पक्ष सभेला उपि थत राहात नाही हा िशर ता सुरुवातीपासून मी पाळीत आलो होतो. पण मी तो 
मोडण्याचे ठरिवले. कारण या बैठकीत काय घडले व पुढे काय कराव ेयाची चचार् होणार होती, आिण मी जे 
सागंणार होतो ते दुसरा कोणी माडंील असे मला वाटत न हते. बैठक भरली, चचार् झाली. सुमारे ११६ राजीनामे 
आपणाकडे आले आहेत असे िहरे यानंी सागंनू समाधान यक्त केले आिण ते िविधमंडळाच्या सभाध्यक्षाकंडे 
पाठिवण्याबाबत काँगेर्स अध्यक्षाकडे िवचारणा करतो असे हणाले. या बठैकीस यशवतंराव, िंनबाळकर भतृी 
उपि थत न हते. तसेच त्यानंा धरून सुमारे २५-३० जणाचें राजीनामे न हते. िहऱ्यानंंतर मी बोलावयास उभा 
रािहलो. ‘राज्यपुनरर्चनेची आपण जी मागणी केली आहे, ती काँगेर्सच्या भाषावार ातंरचनेच्या धोरणास धरून 
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व सुसंगत आहे. या संबंधात विकग किमटीने ितर्राज्य-योजना सुचवनू ितचा वीकार करण्याचा आदेश िदला 
आहे. त्यामुळे आपली पक्षिन ा व सदस  िववके बु ी यामध्ये िवरोध आला आहे. सदस  िववेक बु ीचा न 
उत्प  होतो ते हा पक्षिश त बधंनकारक असत नाही, या बु ीखातर सभासद आपले त्यागपतर् देऊ शकतो. 
हणून माझी सूचना अशी आहे की, हे राजीनामे काँगेर्स अध्यक्षाकंडे िवचाराथर् न नेता, सरळ माझ्याकडे हणजे 
िवधानसभेच्या अध्यक्षाकडे, िवधान पिरषदेच्या अध्यक्षाकडे सादर कराव.े हणजे ते सादर होताच अंमलात 
येतील. (अशी संिवधानात तरतूद आहे) त्याच वळेी काँगेर्स अध्यक्षानंा त्येक राजीनामा देणाऱ्या सभासदाने 
पुढील माणे पतर् पाठवाव.े माझी सदस  िववके बु ी व पक्षिश त यामध्ये राज्यपुनरर्चनेबाबत मी कसे मत ावे 
यािवषयी पक्षाने जी आ ा काढली आहे त्यामुळे िवरोध उत्प  झाला आहे. मी माझ्या बु ीशी ामािणक राहू 
इिच्छतो आिण तसे करण्यातच मी पक्षाची इ त वाढिवणार आहे, हणून पक्षाने मला िदलेले िविधमंडळातील 
थानाचे मी त्यागपतर् िदले आहे. तसे करण्यात मी माझ्या मतदाराशंीही ामािणक, रािहलो आहे. यिक्तशः मी 
यापुढेही काँगेर्स पक्षाशी एकिन  राहू इिच्छतो आिण हणून माझ्या िरका या होणाऱ्या जागी काँगेर्स ज्या 
यक्तीला उभी करील ितला िनवडून आणण्याकिरता मी माझ्या सवर् शक्तीिनशी यत्न करीन.’ असे माझ्या 
भाषणात सािंगतले. 

 
परंतु माझा िवचार वीकारण्यात आला नाही. कारण तो शकंरराव देवानंाही मान्य न हता आिण अशा 

ताित्त्वक बाबतीत िहरे, देवाचं्या मताने चालणार होते आिण शवेटपयत तसेच चालले. शकंररावाचंी राजीनामा-
िवषयक क पना फक्त तीकात्मक राजीनामा देण्याची होती आिण हणून त्यानंी पुढे िहरे यानंी राजीनामा 
ावा असे सुचिवलेही. 

 
माझा स ा अंमलात येता तर पुढील गो ी घड या असत्या: (१) आमच्या मागणीची ती ता 

काँगेर्स े ींना समजलीच, न हे उमगली असती. (२) आमदार आिण त्यामुळे मंितर्पद याचा त्याग के याने 
आमच्या मनाला वाटणारे आकषर्ण िंकवा मनावर येणारे दडपण नाहीसे झाले असते. (३) मराठी जनतेला 
आप या नेत्यािवषयी खातर्ी पटली असती आिण त्यातून क्षोभ कमी झाला असता. (४) खुषीचे राजीनामे 
आ यानंतर उरले या २५-३० ना लाजेकाजे तव, लोक वादाच्या दडपणाने राजीनामे ावे लागले असते 
आिण कोणालाही िहऱ्याचं्या हाती राजीनामा सुपूदर् केला आहे असे हणून वतःचे िंकवा जनतेचे समाधान 
करता आले नसते. (५) बहुधा इतके राजीनामे आ यानंतर मंितर्मंडळ जाऊन रा टर्पती राजवट आली असती 
व मोरारजी व िहरे हे समान होऊन सामान्य नागिरकाचं्या भिूमकेवर आले असते आिण त्यामुळे पक्ष-
भखुपदाचा लाभ घेऊन मोरारजीभाई पक्षाच्या नाव ेजो अिधकार गाजवीत होते तो त्यानंा गाजिवता आला 
नसता. (६) िनवडणुकाचं्या िनिम ाने हा न घेऊन िन वळ महारा टर् देश किमटीलाच न हे तर देशातील 
काँगेर्स पक्षाला महारा टर्ातील मतदारासंमोर जावे लागले असते. वरील सवर् होण्यात काँगेर्स इ तीला 
यित्कंिचतही ध ा लागला नसता. कारणे कोणतीही असोत, माझा हा स ा देव-िहरे यानंी वीकारला नाही 
आिण त्यामुळे या नाचे ािंतक वरूप बदलून त्याला अिखल भारतीय वरूप आले नाही. 

 
हे मी आज िलहीत नसून जानेवारी मिहन्यात जे हा मराठी मंत्र्यानंी राजीनामे िदले ते हा राज्यपाल 

हरेकृ ण मेहताब यानंी मंतर्ी-राजीनामे आ याचे सायंकाळी िवचारले ते हा. आता रा टर्पती राजवट येणार व 
मोरारजीऐवजी तु ही स ाधारी होणार असे सािंगतले होते, ते पुढे येईलच. 
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एकदा आलेली संधी पुन्हा येत नाही असे हणतात. परंतु दोन मिहन्यानंी पुन्हा एकदा असा मोका 

आला, ते हा या िठकाणी त्याची चचार् करून मग पुन्हा मागे येणे योग्य ठरेल. 
 
१५ जानेवारी १९५६ रोजी रातर्ी साडे-आठ वाजता, रेिडओवरील आप या भाषणात पतं धान नेहरू 

यानंी मंुबई शहर कदर्शािसत ठेवण्याचा आपला िनणर्य जाहीर केला. पिरणामी मंुबई शहरात व अन्यतर् मोठा 
दंगा उसळला. अशा पिरि थतीत महारा टर् देश काँगेर्स किमटीची बैठक ता. १९ जानेवारी रोजी पुणे येथे ा त 
पिरि थतीचा िवचार करण्याकिरता बोलािवण्यात आली. मंुबईत सवर्तर् गोळीबार होत होता. पाहताक्षणी गोळी 
घाला असे आदेश गृहमंतर्ी मोरारजीभाई यानंी िदले होते. गहृखाते मुख्यमंत्र्याच्या अिधकारात. इतर मंत्र्याशंी 
शातंता राखण्याबाबत िंकवा शहरातील यव थेबाबत कोणतीही स ामसलत होत न हती. मु बईतील िबकट व 
फोटक पिरि थतीचा देश किमटीत िवचार करता, मराठी मंत्र्यानंी आप या मंितर्पदाचे राजीनामे ाव ेअसा 
ठराव िवरोधी आवाज न िनघता मंजूर झाला. िडसबरच्या एक तारखेच्या फलटण येथील मनमोहन 
राजवा ात च हाण-िंनबाळकर भतृींनी आप या गटाची सभा करून जी भिूमका घेतली होती, त्यामुळे हा 
ठराव होईलच अशी मला खातर्ी न हती. परंतु मंुबईच्या पिरि थतीचा दणका एवढा होता की त्याखाली मध्यंतरी 
घडले या सवर् घटनाचंा क्षणभर धु वा उडाला. 

 
दुसऱ्या िदवशी सकाळी सदर ठरावाची बातमी कर्ीडवर वाचून िंचतामणराव देशमुख यानंी देविगरीकर 

देशाध्यक्ष याचं्याकडे फोन करून ठरावाच्या सत्यतेची खातर्ी करून घेतली व ठरावा माणे मी राजीनामा 
देणार आहे असे देविगरीकर यानंा सािंगतले. आ ही सकाळी िनघून मंुबईत पोहोचताच सवर् महारा टर्ीय मंतर्ी, 
उपमंतर्ी यानंी आप या पदाचें राजीनामे मुख्यमंत्र्याकंडे िदले. या वळेी मुंबई उपनगरातून िनवडून आलेले 
उपमंतर्ी वान्देर्कर यानंीही राजीनामा सादर केला. 

 
दुपारी िहरे यानंी मला कळिवले की, मोरारजीभाईंनी त्याचें राजीनामे वीकारले असून, त्येकाला 

मंुबईत राहण्यास घरे िमळावी हणून महसूल सिचव आर.डी. धान यानंा खात्यामाफर् त तजवीज करण्याची 
आ ा होऊन, त्या माणे यव था जवळ जवळ पूणर् होत आली होती. च हाण व तपासे यानंा मंुबईत राहा असा 
मोरारजींनी स ा िदला होता. मी िहरे यानंा सुचिवले की, सवार्ंनी सरकारी बगंले खाली कराव,े आप या 
कुटंुिबयाना गावी पाठवाव ेव वतः मंत्र्यानंी माझ्या सभापतीच्या बंग यात राहण्यास याव.े 

 
आद या िदवशी ठर या माणे शकंरराव देवाबंरोबर दंगलगर् त भागात शातंता िनमार्ण करावी या 

दृ ीने िफरण्यास गेलो. िहरे येणार असे आदले िदवशी ठरले होते, पण ते आले नाहीत. संध्याकाळी हा दौरा 
करून परत आलो तो िहरे याचंा फोन आला की मला राज्यपालानंी बोलािवले आहे. तेथून परतताना आपणास 
भेटून जा असे िहरे हणाले. त्या माणे मी राजभवनावर गेलो. राज्यपाल हरेकृ ण मेहताब होते. ते राहणारे 
ओिरसाचे. ओिरसा हे १९३७ पासून िनराळे राज्य झाले असले तरी त्याचे पण काही न होते. त्या नाकंडे 
मेहताब याचें बारीक लक्ष होते. राज्यपुनरर्चना अहवालाचा त्यावर काय पिरणाम होईल यािवषयी मेहताब यानंा 
माझे मत जाणून घ्यावयाचे होते. ती चचार् आ ही सिव तर केली. 

 



अनुकर्मिणका 

त्यानंतर त्यानंी न िवचारला, ‘मराठी मंत्र्याचं्या राजीना याचा पिरणाम काय होईल ?’ मी उ र 
िदले, ‘सवर् स ा तुमच्या हाती येईल. रा टर्पितशासन अंमलात येईल.’ त्यानंी िवचारले, ‘हे का व कसे घडेल?’ 
मी उ र िदले, ‘संिवधाना माणे मुख्यमंतर्ी मोरारजी जरूर दुसऱ्या मराठी आमदारानंा मंतर्ी होण्यासाठी 
पाचारण करू शकतात; पण जेथे च हाण, िंनबाळकर, तपासे यासंारख्या मंत्र्यानंी, तसेच वान्देर्कर भृती सवर् 
मराठी उपमंत्र्यानंी राजीनामे िदले आहेत, ते हा दुसरा कोणी मराठी आमदार मंतर्ी होण्यास धजणार नाही. 
नवीन मंतर्ी न घेता उरले या मंत्र्याचं्या साहा याने मुख्यमंतर्ी राज्यकारभार चालव ूशकतील हे संिवधाना माणे 
खरे असले, तरी राज्याच्या अध्यार्पेक्षा जा त िवभागाचा कोणीही ितिनधी मंितर्मंडळात नसताना राज्यकारभार 
चालिवणे त्यक्षात अशक्य आहे; हणून माझ्या मते या राजीना याचे पिरणामी राज्यकारभार तु हास राज्यपाल 
या नात्याने रा टर्पतीच्या नाव ेचालवावा लागेल.’ 

 
वाटेत िहरे याचं्या बंग यावर गेलो. राज्यपालाकंडे काय घडले ते त्यानंा सिव तर सािंगतले आिण 

महसूल खात्यामाफर् त राहण्याच्या जागा हाती येण्यास वळे लागले, तरी मी स ा िद या माणे तु ही कोणीही 
मंत्र्यानंी, सरकारी बंग यात राहू नये. माझ्या बंग यावर पाहुणे हणून याव ेअसे सुचिवले. 

 
पण दुसऱ्या िदवशी सवर् नूर पालटला. मोरारजीभाईंनी राजीनामे वीकारणार असे सािंगतले खरे; पण 

िद ीने त्यानंा िनराळा स ा िदला. राजीनामे वीकारू नका असा तो स ा होता. त्याचबरोबर मंत्र्यानंी 
राजीनामे देऊ नयेत असा विकग किमटीचा आदेश आला. मुंबई राज्यात कदर्ाने हाती स ा घ्यावी अशी 
पिरि थती नो हबरमध्ये आमदाराचं्या राजीना याने येणार होती; तर या वळेी नो हबरमध्ये आमदारपदाच 
राजीनामा न देणाऱ्या मंत्र्यानंीही आपले राजीनामे िनमूटपणे िदले होते आिण पुन्हा ती पिरि थती आली. पण 
शहरातील पिरि थतीच्या रे ाखाली राजीनामा देणारे मंतर्ी उलटले आिण सवर् पूवर्वत झाले. 

 
पुन्हा नो हबरकडे जाऊ या. आमदारानंी राजीनामे िहरे याचं्या वाधीन केले व ते घरोघर गेले. त्या 

वळेी दोन गो ी घड या. पिहली, मंुबी शहर अलग के यावर त्याचे शहरराज्य कराव ेकी ते कदर्शािसत असावे? 
दुसरी हणजे शकंरराव देवाचं्या नेतृत्वाखाली काम करीत असले या काँगेर्सनेत्यामंध्ये पर पराबं ल शकेंचे 
वातावरण िनमार्ण झाले. याला कारणही िमळाले होते. शकंरराव देवाचं्या उपवास-काळात, त्याचं्या भेटीस 
िहरे, देविगरीकर व मी गेलो असता, यशवंतराव च हाणाचंा िवषय िनघाला. यशवंतरावाचं्या वागणुकीमुळे 
शकंररावाचंा त्याचं्यावर राग होता. हणून शकंरराव पटक  िहऱ्याकंडे वळून हणाले, ‘त्यानंा काढून टाका.’ हे 
वृ  देविगरीकर यानंी त्या रातर्ीच यशवतंराव यासं कळिवले. दुसऱ्या िदवशी त्या उ  गाराब ल देव यानंी 
च हाण यासं िदलिगरीचे पतर्ही पाठिवले; पण आपण काय करीत आहोत याची शकंरराव यासं पूणर् क पना 
आहे, याची च हाण यासं पूणर् जाणीव झाली. आता आपणाला देवाजंवळ, हणजे िहऱ्याजंवळ पण थान नाही हे 
समजून त्यानंी उघड पाऊल टाकले. ता. १ िडसबरला फलटण येथे तेथील मनमोहन राजवा ात 
साताऱ्यातील काँगेर्सजनांची बैठक झाली व तेथे मिहनाभरापूवीर् ‘देशी वसाहतवाद’ हा श द योग करणारे 
यशवंतराव यानंी आपली काँगेर्सिन ा व नेहरूिन ा जाहीर केली. यात देव हे काँगेर्समध्ये नाहीत, अतएव 
त्याचं्या नेतृत्वाला आ हान, त्याचबरोबर मंुबईसह संयुक्त महारा टर्ाच्या नात आपण काँगेर्सचे, हणजे कदर्ीय 
नेत्याचें नेतृत्व मानू अतएव काँगेर्सिन ा व नेहरूिन ा हा श द योग केला. महारा टर्ातील काँगेर्सजन एको याने 
वागत होते. त्याला उघड िंखडार पडले आिण नवीन राजा य असलेला गट तयार होऊन वाढीस लागला. 



अनुकर्मिणका 

याचा मोरारजीभाई मुख्यमंतर्ी यानंा चागंलाच लाभ िमळाला. िहरे एकाकी पडले. फलटण बैठकीत िंनबाळकर 
व तपासे हे मंतर्ीही हजर होते. देव-िहरे याचें काँगेर्स आमदाराचें राजीनामे सादर न करण्याच्या धोरणामुळे 
काँगेर्स े ीं िवरु  ते काही करणार नाहीत. मग त्याची कारणे कोणतीही असोत, हे उघड झा याने एका 
बाजूस राजीनामा सादर के याचे आमदारानंा समाधान तर दुसऱ्या बाजूस राजीनामा हा कागदी वाघ अस याचे 
प  झा याने आलेले बळ, याही घटना या बनावाला कारणीभतू होत्या. एका बाजूस राजा य तर दुसऱ्या 
बाजूस त्यक्ष कृती न करणारे पण कृतीचा मोठा आव आणणारे हणून दुबळे नेतृत्व अशी पिरि थती प  
झाली. 

 
याच सुमारास मंुबई महानगरपािलकेत मंुबईसह संयुक्त महारा टर् िनमार्ण करावा असा ठराव आला. 

त्याबाबत तेथील काँगेर्स पक्षात दोन मत वाह होते. एक ठरावास अनुकूल तर दूसरा काँगेर्स े ींनी ितर्राज्य-
योजना मान्य अस याने ठरावाच्या िवरु  मत िदले पािहजे असा. देश काँगेर्स किमटीचे अध्यक्ष स. का. 
पाटील हे थम पासून दुसऱ्या बाजूचे होते. त्याचं्या सूचनेवरून महानगरपािलकेत पक्ष-सभासदानंी सदर 
ठरावािवरु  मत ाव ेअसा आदेश िनघाला. काँगेर्स पक्षामध्ये गो. बा. महाश दे याचं्यासारखे काही सभासद 
होते, ज्यानंी आयु यभर कोणत्याही लाभाची अपेक्षा न करता आिण मंुबई देश किमटीमध्ये घडत असले या 
अिन  गो ी माहीत असूनही, एकिन पणे काँगेर्ससेवा केली होती, त्यानंा त्या सवर् काराचंा उबग आला व 
त्यानंी सदर ठरावाला अनुकूल मत देण्याचा व त्यामुळे काँगेर्स किमटी जे शासन करील ते आनंदाने 
वीकारण्याचा िनधार्र जाहीर केला. अशा महानगरपािलका काँगेर्स सभासदाचंी एक बैठक ो. घारपुरे याचं्या 
घरी भरणार होती. सदर सभेस शकंरराव देव मागर्दशर्न करणार होते व िहरे उपि थत राहणार होते. मीही यावे 
असे िहरे यानंी सुचिवले. मी ती सूचना नाकारली आिण हणालो, ‘तु ही सदर बैठकीस हजर राहून शकंरराव 
मागर्दशर्न करणार आहेत, त्यानंा जो स ा िदला जाईल त्याची जबाबदारी तु हावर राहील व त्याचा पाठपुरावा 
करण्याची तुमची नैितक जबाबदारी राहील. िवधानसभेत मतदान न करण्याचे वीकारून व त्याऐवजी 
तहकुबीचा ठराव माडूंन िहरे यानंी पिरि थतीचा लाभ घेऊन, पक्षाच्या आदेशाला आ हान देण्याचे टाळले होते 
आिण आताही त्याचं्या िवधानसभेतील कृतीस अनुमती देणारे, आिण राजीनामे िखशातच ठेवाव ेअसे सागंणारे 
शकंरराव त्या महानगरपािलका सद यानंा, पक्ष-आदेश न जुमानता ठरावास अनुकूल मतदान करा असा स ा 
देणार होते. काँगेर्स महानगरपािलका सद यानंी, वर आले या महाश दे याचं्या िवचारा माणे िनणर्य घेतला. 
महानगरपािलका काँगेर्स सद य िश तभगं करणार नाहीत व सदर ठराव पास होणार नाही असे स. का. 
पाटील िद ीतील नेत्यानंा सागंत होते. खातर्ी देत होते. पण त्या सभासदानंी पक्षिश तीऐवजी सदस  िववेक 
बु ीचा कौल मानला आिण ठरावाच्या बाजूने मत िदले व ठराव संमत झाला. 

 
या ठरावाचे आगळे महत्त्व होते. मंुबई शहर महारा टर्ात घालू नये असे सर पुरुषो मदास याचंी मंुबई 

किमटी हणत होती, तर देश काँगेर्सचे अध्यक्ष स. का. पाटील पाच हजार वष मंुबई महारा टर्ात येणार नाही 
अशी घोषणा करून िवरु  मत ावे असा आदेश काढीत होते. अशा वळेी साऱ्या मंुबई शहराचे ितिनिधत्व 
करणाऱ्या महानगरपािलकेने आपला कौल महारा टर्ात जाण्याच्या बाजनेू देऊन, मंुबई किमटी, मंुबई देश 
काँगेर्स किमटी, स. का. पाटील याचंा दावा खोटा असून, तो शहरवासीयानंा अमान्य आहे हे उघड केले. 
देविगरीकर यानंी मंुबईचे मत पाच वषार्ंनी अजमावण्याची सवलत िमळवली होती ते आताच प  झाले. 

 



अनुकर्मिणका 

लोकशाहीिवषयी ा बाळगणारे आिण ेम करणारे असा ज्याचंा लौिकक आहे, त्या पंिडतजींनी हा 
िनणर्य वीकारावयास पािहजे होता; पण तसे घडले नाही. तसेच यानंतर वळेोवळेी ‘या नाचा िवचार 
लोकशाही प तीने लागेल’ असे त्यानंी जाहीर केले तरी त्यक्षात आप या पक्ष-सभासदानंा मत- वातंत्र्य न 
देता आप या आदेशा माणे मतदान करण्यास भाग पाडले. तसेच त्यानंा अिभ ेत असा तो लोकशाही मागर् 
कोणता, हा न मी पतर्ा ारे िवचारला असता, त्या बाबतीत त्यानंी मौन पत्करणे सोयीचे मानले. 

 
या ठरावास अनुकूल मत देणाऱ्या महानगरपािलका सद यािंवरु  कारवाई होऊन, त्यातं काँगेर्समधून 

काढून टाकण्यात आले आिण त्याच अनुरोधाने मोरारजीभाई मुख्यमंतर्ी, यानंी संयुक्त महारा टर्िवषयक 
हालचालीब ल डॉ. नरवणे उपमंतर्ी याचं्याकडे त्याचं्या राजीना याची मागणी केली व तो राजीनामा घेतला. 
संयुक्त महारा टर्वादी असणारा एक उपमंतर्ी होता, तो उपमंतर्ी रािहला नाही. 

 
या काँगेर्सजनाचें समथर्न करण्याची जबाबदारी देव व िहरे या दोघाचंी होती, पण त्यानंी ते केले नाही. 

आप याच मताचा आपला सहकारी, उपमंितर्-पदावरून दूर केला जात असता, त्यानंी ते उघ ा डो यानंी  
न उ ारता वीकारले. िहरे यानंा पक्षिश तीचे भय असेल. अपक्ष देवानंा तर याची भलावण करण्यात कोणतीच 
अडचण न हती. पण िद ी येथे जाऊन गोिंवदव भ पतं याचं्याशी काँगेर्स े ींना आपणास अनुकूल करून 
घेण्याची बोलणी करताना, त्यानंी काँगेर्सला ध ा लागेल अशी कोणतीही कृती आप या हातून होणार नाही, 
असे पतंजींना पटिवले असाव;े हणून हे घडत रािहले. 

 
देव यानंी िद ी येथे राज्यकारभाराशी संबंिधत असणाऱ्या यक्तींना भेटून तसेच मंुबई शहरातील 

िवरोधी मताचं्या िनरिनरा या उ ोगपती, यापारी व अन्य िति त यक्तींना भेटून त्यानंा आपणास अनुकूल 
करून घेण्याचा यत्न चालू ठेवला होता. या त्याचं्या यत्नात या भेटी घडवनू आणण्याच्या दृ ीने माजी 
अथर्मंतर्ी वैकंुठभाई मेहता याचें बहुमोल साहा य झाले. यिक्तशः वैकंुठभाई यानंी ‘मंुबई शहर महारा टर्ात आहे 
आिण ते महारा टर्ात आले पािहजे’ असे आपले मत िवचारपूवर्क बनिवलेले होते या भेटी घडवनू आणण्याचा 
वैकंुठभाई यानंी नसता उप  याप केला असा खेर-मोरारजी यानंी त्याचं्यावर आके्षप घेतला. इतकेच नाही तर 
मोरारजीभाईंनी त्याचं्याकडून जाब मािगतला. जणू वैकंुठभाई या स न, तत्त्विन  यक्तीने आपले मत सागंणे 
व मदत करणे हा एक घोर अपराध होता. एक गुजराती असून त्यानंी हा अपराध के याने त्याच्या घोरपणात भर 
पडली. त्यानंी मोरारजीभाईंना जबाब िदला नाही. परंतु ही हकीकत मला सागंताना ते हणाले, ‘जणू मला 
काही समजत नाही आिण माझी िनराळी मते असावीत हे मोरारजीभाईंना मान्य नाही.’ 

 
मारवाडी, िंसधी, पारशी, थोडक्यात हणजे गुजरातीखेरीज अन्य जाितजमातींना व त्याचं्यातील 

जबाबदार यक्तींना कोणतीही भीती वाटत न हती, हे शकंरराव देव याचं्या या भेटीतून प  झाले. त्याचं्या मते 
मंुबई शहर कोठेही घातले तरी आ ही तेथे अ पसंख्य असणार आिण आज जसे आप या कतर्बगारीवर जगत 
आहोत, तसेच जगावे लागणार व जगता येईल. 

 
गुजराती समाजाची शकंा पाहून माझ्या मनाशी मी जो िन कषर् काढला तो असा की, मंुबई शहर 

महारा टर्ात जाण्याने आपणास काही धोका आहे असे गुजराती समाज, िंकवा त्यातील उ ोगपती, यापारी 
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अशानंा वाटत न हते. परंतु मंुबई राज्यात गुजरातचे िज हे अस याने तेथील आमदार, मंतर्ी हे राज्यकारभाराशी 
संबंिधत होते. खेराचं्या पिह या मंितर्मंडळातील कन्हैयालाल मुनशी राज्यकारभारावर आपला वरच मा 
ठेवण्याचा यत्न करीत, तर दुसऱ्या मंितर्मंडळकाळात मोरारजीभाई हे खेरावंर व मुंबई शासनावर आपली छाप 
ठेवनू होते आिण १९५२ पासून तर मोरारजी मुख्यमंतर्ी असून त्याचें मंतर्ी हे िन वळ त्याचं्या आ ेत नसून धाकात 
अस याने हा राजस ेतला वाटा गमवावा असे गुजराती िहतसंबिंधयानंा मान्य न हते, हणून हा सारा खटाटोप 
होता. 

 
मोरारजीभाईंचे मंतर्ी त्याचं्या धाकात होते हे वर केलेले िवधान िहरे यानंी वेळोवळेी वणर्न केले त्यावरून 

बनलेले आहे. िहरे हणत, मुख्यमंतर्ी हणजे हेडमा तर आिण मंतर्ी हणजे बालवगार्तील िव ाथीर् असे 
मोरारजीभाईंना वाटते, आिण हे खरे असले पािहजे. जानेवारी १९५६ मधील मंुबई शहरातील चडं पोिलस 
कारवाई आिण ती मंितर्मंडळाशी स ा न करता केली या माझ्या आके्षपाला ते सवर् गहृमंत्र्याचं्या अखत्यारात 
अस याने इतर मंत्र्याचंा स ा घेण्याचा नच न हता, अशी ेस नोट काढून िदलेले उ र यावरून प  
होईल. 

 
िडसबरमध्ये देवानंी मोरारजींची भेट घेऊन तु ही मुख्यमंतर्ी हा व महा-ि भािषक आणा अशी बोलणी 

केली, पण ती िन फळ ठरली. सवार्ंचे लक्ष िद ीहून होणाऱ्या भारत सरकारच्या घोषणेकडे लागले होते. 
त्या माणे १५ जानेवारीला सदर घोषणा पतं धानानंी रेिडओवर केली व मंुबई शहर कदर्शािसत देश राहील हे 
जाहीर केले. यात शहर-राज्य झा यास या शहरात कामगारव ती मोठी अस याने, तसेच सदर कामगारातं 
डागें भतृी क युिन टाचें ाब य असून, इतर कामगारही आंदोलनाच्या वेळी आंबेडकराऐंवजी डागं्याचें 
ऐकतात हे लक्षात घेऊन, कदर्शािसत करण्याचा िनणर्य झाला असावा. याला साहिजकच जा त िवरोध होणे 
ओघानेच आले. त्या रातर्ी काकासाहेब गाडगीळ याचें िशवाजी पाकर् वर जाहीर भाषण होते. भाषणात त्यानंी 
भारत सरकारच्या योजनेचा िनषेध केला आिण शमीच्या झाडावरील श े उचलू असे बोलून जणू धनुधर्र 
पाडंवा माणे यु  करणार असे भासिवले. पण त्यानंा कोणते यु  अिभ ेत होते आिण ते का केले नाही हे 
शवेटपयत समजले नाही. 

 
परंतु गाधंींचे अनुयायी, एकेकाळचे काँगेर्सचे जनरल सेकेर्टरी, संयुक्त महारा टर् पिरषदेचे सं थापक, 

संयुक्त महारा टर् नात महारा टर् काँगेर्सचे िहरीरीने नेतृत्व करणारे शकंरराव आिण इंगर्जाशंी सत्यागर्हाचा 
लढा करून वराज्य िमळिवले याचा अिभमान असणाऱ्या काँगेर्समधील िहरे-गाडगीळ याचं्या सदरिवषयीच्या 
आ हानात्मक भाषणामुळे, संयुक्त महारा टर्ाची मागणी न्या य आहे आिण ती भारत सरकारने मान्य न के यास 
लढा अटळ आहे आिण तो ही मंडळी लढतील असे वातावरण जनमानसात िनमार्ण झाले होते. जासमाजवादी 
पक्ष या मागणीला सवर् वी अनुकूल होता आिण महारा टर्ातील त्याची शाखा ल ासही तयार होती. 
क युिन टातंफ डागें भतृी या पिरषदेत होते आिण त्या पक्षाचा यत्न या मागणीसाठी िद ी सरकार व काँगेर्स 
यािंवरु  लढा पेटिवण्याचा होता. तर लढा होऊच दे, मग िपटून काढीन असे मुख्यमंतर्ी व गृहमंतर्ी हे दोनही 
अिधकार धारण करणारे मोरारजीभाई याचें धोरण प  होते. 
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आक्टोबरच्या सुरुवातीस िरपोटार्त काय असेल याचे अंदाज वतर्मानपतर्ात िस  होत होते. त्या 
वळेीही त्यानंी कडेकोट बंदोब त आिण ज यत पोिलस तयारी असे धोरण आखले होते व ते चालू ठेवले होते. 
त्या िदवसातं आमच्या हालचालींवरही गु त पोिलस नजर ठेवीत. याचा उ ेख माझ्या अिलबाग येथील एका 
भाषणात करून ‘आमच्यासारख्याचं्या हालचालींवर मोरारजीभाईंनी गु त पोिलसामंाफर् त लक्ष ठेवावे याचा खेद 
वाटतो. मी काय करतो हे त्यानंी िवचारले असता मी न सागेंन, लटके सागेंन तर हा मागर् अवलंबणे मी समजू 
शकतो. हे करण्याआधी तसे करणार अस याचे त्यानंी आ हास सागंावयास पािहजे होते,’ असे उ  गार काढले. 
ही हकीकत त्यानंा समजली व त्यानंी मला िवचारले. काय बोललो ते सवर् सािंगतले पण यावरून मजवर गु त 
पोिलसाचंी नजर अस याचे उघड झाले. माझ्यावर अशी चौकशी करून दटावण्याचा जो योग त्यानंी केला, 
तसा त्यानंी मंितर्मंडळातील सहकाऱ्यावंरही केला असला पािहजे, आिण त्यानंी ते दबले असाव.े कारण 
मोरारजी एकदा मला असे हणाले की, ही मंडळी तुमच्याजवळ बोलतात त्यापेक्षा िनराळी व नरम भाषा 
मजजवळ वापरतात या कालखंडात कदर्ाची गु त पोिलसयंतर्णा नीट काम करीत नसावी. मुंबई सरकारच्या 
गु तपोिलस िरपोटार्त एक िनराळी धार होती. उदाहरणाथर्, पुढील िरपोटर् पाहा. ‘आज रोजी शकंरराव देव 
याचंी िहरे-कंुटे-डागें-एस.एम. जोशी यांच्याशी भेट झाली.’ हे सहज वाचणाराला वाटावे की आ ही 
पाचजणानंी िमळून एका वेळी एके िठकाणी बसून काही मसलत केली असावी. व तुि थती एवढीच होती की, 
एका िदवसाचे चोवीस तासातं आ हा त्येकाची शकंररावाजंवळ एकएक ाने भेट झाली होती. अशा कारे 
मंुबई राज्यातील जेने आमदारानंा आिण आमदारानंी नेता मानून मुख्यमंत्र्यानंा िदले या राजस ेचा एकतफीर् 
उपयोग केला जात होता. या मानाने इंगर्जाचं्या कारकीदीर्तील पोिलस िरपोटर् जा त व तुिन  व कमी 
रंगवलेले असत. ते परकी राज्य होते आिण आता हे वराज्य होते हणून असे घडले हे मानावयाचे का ? मानले 
तर ज्याचं्या हाती स ा त्याचें राज्य हणून ते वराज्य इतकेच हणाव ेलागेल. असो. 

 
ता १५ जानेवारीची पतं धान याचंी कदर्शािसत देशाची घोषणा होताच, शहरभर वातावरण कु्ष ध 

झाले व दंगल सुरू झाली आिण कडक पोिलस कारवाईही सुरू झाली. त्या रातर्ी मध्यरातर्ीच्या सुमारास मला 
एक फोन आला. बोलणारा कर्ोधात व दुःखावगेात बोलत होता, ‘र त्यावरील िदवे फुटलेले आहेत. सश  
पोिलस िंहडत आहेत, गोळीबार होत आहे, अशा एका गोळीला बडूं गोखले बळी पडला’ असे तो सागंत होता. 
मी तेथे येतो असे त्यास हणालो. पण त्याचा हेतू सरकारशी संबंध असणाऱ्या माझ्यासारख्याला जाब 
िवचारण्याचा, पयार्याने जनतेची असहायता, माझी व माझ्यासारख्या सरकार-संबंिधताचंी अगितकता प  
करण्याचा, तसेच सु यव था राखण्याच्या नावाखाली मोरारजीभाई मंुबई शासनाचा व पोिलसाचंा एकतफीर् 
वापर करून संयुक्त महारा टर्वादी जनतेला झोडपीत आहेत असे सागंण्याचा होता. 

 
त्या चार िदवसातं मंुबई शहराचा यवहार बंद पडून शहर दंगल करणाराचं्या आिण गोळीबार करून 

यव था राखणाराचं्या सवर् वी ता यात होते. ‘पाहता क्षणी गोळी घाला’ असे आदेश होते. गाधंी, नेहरू याचं्या 
ितमानंा चपला-जो ाचें हार घालण्यात आले. गाधंी टोपी जाळली जात होती. या सवार्ंची व काँगेर्सची सवर्तर् 
छीः थूः होत होती व अ ित ा झाली. क यूर् पुकारण्यात आ याने कारखाने बंद पडले. लोकानंा िदवसभर 
कोणताच उ ोग न हता आिण रातर् होताच क यूर्मुळे घरात क डले जात होते. ल कराला पाचारण करण्यात 
आले होते. सरकारी यंतर्णेचा वापर आिण सरकारतफची सवर् कारवाई मोरारजीभाई आप या कोणत्याही 
सहकारी मंत्र्याशी स ा न करता तडफेने करीत होते आिण हे सवर् मंतर्ी आपआप या ठायी ेक्षकाची भिूमका 



अनुकर्मिणका 

वठवीत होते. शहरामध्ये शातंता थािपत करावी असे यत्न नागिरकातंफ सुरू झाले. त्यात संयुक्त महारा टर् 
नावर काँगेर्सबाहेर पडावे लागलेले नगरसेवक, तसेच डॉ. नरवणे या मंुबईच्या काँगेर्स कायर्कत्यार्ंनी तसेच 
जासमाजवादी पक्षीयानंी चागंली कामिगरी केली. गहृमंत्र्याचें, सरकारचे शातंतेचे आवाहन फक्त बंदुकीच्या 
गोळीने केले जात होते. 

 
अशा वातावरणात महारा टर् देश काँगेर्स किमटीची बैठक ता. १९ जानेवारी रोजी पुण्यास भरली. मी 

सरकारी मोटारीतून गाधंी टोपी घालून तेथे पोहोचलो. िहरे-च हाण भृती मंतर्ी, मोरारजींच्या कृपेने सरकारी 
िवमानाने व सरकारी बंदोब तात आले. िवमानतळावर जाताना गाडीवरील ध्वज व आप या पाढंऱ्या टो या 
त्यानंी उतरिव या होत्या असे सागंतात. सभेच्या िदवशी माझ्या मु ामी एक पोिलस ऑिफसर आला व 
हणाला, ‘ देश काँगेर्स किमटीच्या सभेला आपण जाल ते हा आपणासं संरक्षण देण्याकिरता मी आलो आहे. 
मंत्र्याचं्या संरक्षणाची अशी यव था करण्यात आली आहे.’ मला संरक्षण नको असे सागूंन मी ती यव था 
नाकारली व सुखरूप सभेस मोटारगाडीवर झडा लावनू, गाधंी टोपी घालून गेलो व आलो. 

 
१९४६ च्या कुला यातील जातीय दंगलीत मी जसा िदवसरातर् एकाकी व संपूणर् िनःश  असा िंहडत 

होतो आिण सुखरूप रािहलो, त्याच माणे या नो हबर, जानेवारीत िंकवा त्यानंतर के हाही कोठेही जाताना 
मला पोिलस संरक्षणाची आव यकता वाटली नाही. माझा हा काही खास अनुभव असावा, जनतेच्या मनात 
माझ्यािवषयी काही खास भावना होती हणून संरक्षणाची गरज पडली नाही असे मला वाटत नाही. मी जनतेवर 
िव ास ठेवनू वागलो आिण त्याचा मला कधीही प ा ाप करावा लागला नाही. हा माझा कुला यातील िंकवा 
मंुबईतील अनुभव नाही. िद ीमध्ये सु ा १९६८ मध्ये मला घेराव झाला आिण पोिलस आले, ते हा मी त्यासं 
परत जाण्यास सािंगतले. ते गेले तरी मी सुखरूप रािहलो. 

 
देश काँगेर्स किमटीच्या कायर्कािरणीत व देश काँगेर्स किमटीच्या बठैकीत काय घडले हे राजीनामा 

करणात आधीच आले आहे. त्या वळेी मंुबईत शासनामाफर् त ज्या काही गो ी घड या, त्या सवर् मोरारजींनी 
एक ाने के या. मंत्र्याचंा स ा घेतला नाही. मंत्र्याचंा त्यात संबधं नाही असे मंत्र्याचंी भलावण वाटावी असे 
उ  गार मी काढले. त्याचा खरेपणा, गृहमंत्र्याचं्या अखत्यारातील या गो ी अस याने, इतर मंत्र्याचंा स ा 
घेण्याचा नच न हता, अशी ेसनोट काढून लगेच दुसऱ्या िदवशी सरकारने िस  केला. 

 
देश काँगेर्स किमटीच्या बैठकीत मंत्र्याचं्या राजीना याचा ठराव आला, ते हा त्यात सभापतीचा पण 

अंतभार्व असावा असा मु ा कोणी माडंला, ते हा मी उ र िदले, ‘राजीनामे, सरकारने जे केले त्याब ल आहेत. 
सरकारी कारभाराशी सभापतीचा काडीमातर् संबंध नाही.’ त्यामुळे सदर मु ा मागे पडला व आ यर्कारकपणे 
च हाणिंनबाळकर-तपासे भृती काँगेर्सिन  व नेहरूिन  याचंी ग्वाही १ िडसबर रोजी फलटणला राजवा ात 
देणारानंीही  काढला नाही आिण ठराव िबनिवरोध सवर्संमत झाला. कोणी तट थ न हता. 

 
या जानेवारी दंगलीत िन वळ लुटालूट व जाळपोळ झाली नाही, तर ि याचं्या (गुजराती िंकवा िबगर 

मराठी) अबर्ूला गुंडानंी (मराठी गंुडानंी) ध ा लावला असा आके्षप, वतर्मानपतर्ातं तसेच िनरिनरा या 
अफवां ारा सृत करण्यात येत होता. हे कानावर पडून व वाचून माझ्या पत्नीला राग आला. ‘तुमच्या संयुक्त 
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महारा टर्ामुळे असे होत असेल तर तो महारा टर् काय कामाचा ?’ असे त्या हणा या. त्यावर मी हणालो, ‘असे 
काही घडले असेल हे संभवत नाही. सवर्सामान्य मराठी माणूस िनराळा आहे. सत्यशोधक चळवळीच्या काळात 
िंकवा गाधंीखुनानंतर जाळपोळच ामुख्याने झाली. परंतु ीवर कोणी हात टाकला नाही.’ यावरून त्यानंी 
वतः जाऊन पाहणी करण्याचे ठरिवले. त्या व माझे नेही डॉ. वसंत अवसरे याचं्या पत्नी (व आता िवहीण) 
डॉ. काशीबाई अवसरे या सभापतीची गाडी घेऊन सात-आठ िदवस दुपारी एक ते सायकंाळपयत, मुंबई 
शहरातील दंगलीच्या सवर् भागात, अगदी ग याबोळातूंन िंहडून चौकशी करून आ या. त्याचं्याबरोबर फक्त 
गाडीचा डर्ाय हर होता. कोणी काही घडले असे सािंगतले की त्यानंी त्याची मुळात जाऊन चौकशी केली. एक 
कथा सान्ताकर्ूझमध्ये समजली. ितचा सोध त्यानंी ठाकुर ारपयत घेतला. ती िनराधार अस याचे आढळून 
आले. असा त्यानंी सात-आठ िदवस दौरा केला. दौऱ्यात ऐकीव कथाचंा तपास करण्याबरोबरच त्यानंी 
गुजराती, मारवाडी, परदेशी अशा िनरिनरा या वगार्ंतील ि याचं्या भेटीगाठी घेत या. कोठेही अनुिचत कार 
घडला नाही अशी त्याचंी खातर्ी पटली. मलाही बरे वाटले. मराठी माणसाब लचा िव ास फुकट गेला नाही 
हणून. या त्याचं्या पाहणीचे टाचण एकतर् करून ‘टू वुमेन िरपोटर्’ (दोन ि याचंा िरपोटर्) या नावाचे एक छोटेसे 
पु तक िस  केले. सदर चोप ात फक्त व तुि थतीचे कथन होते. कोणतीही टीकािट पणी न हती. हे 
पु तक संसद-सभासदातं व अन्यतर् वाटण्यात आले मागणी वाढ याने एकापेक्षा जा त आवृत्त्या िनघा या. 

 
िवधानसभेत सभासद बी. सी. काबंळे याचं्या नाला उ र देताना मुख्यमंत्र्यानंी अशीच उ रे िदली 

आहेत.  
 
याच वळेी १५ ऑग ट १९४७ चा तीन िदवस चाललेला वातंत्र्य-सोहळा, तसेच १९५३ ची रे व-े

शता दी, या वळेचे अनुभव कथन करणे तुत ठरेल. वातंत्र्य-िदनाच्या सोह यात ीमंत-गरीब, पादचारी, 
गाडीवाले सवर् खां ाला खादंा लावनू िंहडत होते. एकाही ीला तर्ास झाला नाही की कोणतीही चोरी झाली 
नाही की िखसा कापला नाही. मातर् रे वे-शता दीवळेचा अनुभव कटू आहे. असो. 

 
जनतेच्या भलेपणाचा व समंजसपणाचा अनुभव ता. २० जानेवारी रोजीही आला. त्या िदवशी 

सायंकाळी शकंरराव, डॉ. नरवणे, ा. चारुशीला गु ते, मी इत्यादी मंडळी, उ र मुंबईत यव था िनमार्ण 
करण्याच्या हेतूने गाडीतून िंहडलो, डॉ. नरवणे गाडी चालवीत होते. त्याचं्या डोक्याला काळा रुमाल होता, तर 
माझ्या डोक्यावर गाधंी टोपी होती. र त्यावर िठकिठकाणी वाहतुकीला अडथळा यावा हणून दगड, िवटा 
इत्यादी एकतर् रचण्यात आलेले असत. गाधंी-नेहरू याचं्या ितमानंा जुन्या पैजाराचं्या माळा घातले या होत्या. 
हे सवर् थािनक मंडळींच्या सहकायार्ने आ ही यवि थत करीत, र त्यावरील अडथळे दूर करीत, जुने पैजार 
काढून टाकीत चाललो. िकत्येक िठकाणी अडथळे दूर करण्याकिरता आ हाला गाडीतून उतरावेही लागले. 
िशवडी िवभागात सवर् ठाकठीक करून, मोटारीत बसत असताना एक मनु य माझ्याजवळ आला आिण थोडे 
लािडकपणे, थोडे दटावणीच्या वरात हणाला, ‘आ ही, तु ही जे जे सािंगतले, ते ऐकले, मानले, केले. आता 
थोडे आमचे ऐका ना. ही तुमच्या डोक्यावरील पाढंरी टोपी फेकून ा ना.’ आिण असे हणून त्याने टोपीला हात 
लावण्याचा आिवभार्व केला. मी तत्काळ उ रलो, ‘मी टोपी उतरणार नाही. कारण या टोपीने मला लाठी, 
गोळी खाण्याची शक्ती िदली. िनभर्यता िदली.’ माझ्या मनातील भाव माझ्या डो यातं, माझ्या चेहऱ्यावर त्याला 
िदसला असावा. तो िनघून गेला. गाधंी टोपी घालूनच मी त्या िदवशी व त्यानंतर वावरलो. १९४६ च्या 
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िनवडणुकीत, शकंरराव देव याचें पोयनाड येथे भाषण चालू असता, ते बंद पाडाव े हणून ओरडा चालला होता. 
का ाही रोख या होत्या. शकंरराव देव यासं एक दगड लागला व थोडे रक्त आले. एका काठीचे टोक माझ्या 
च याच्या इतक्या जवळ होते की मी जरा हलतो तर च मा फुटला असता, आिण मी मागे हटतो तर काठी पुढे 
आली असती. असो. 

 
मंुबईच्या मंत्र्यानंी आप या राजीना याचंा पाठपुरावा न के याने, तसेच िद ीत अथर्मंतर्ी िंचतामणराव 

देशमुख यानंीच फक्त राजीनामा िद याने, संयुक्त महारा टर् चळवळीचे बळ ख ी झाले. 
 
माचर्मध्ये भारत सरकारच्या न या धोरणा माणे तयार झाले या राज्यपुनरर्चना िवधेयकाचा मसुदा 

िस  झाला व संिवधाना माणे तो राज्य िविधमंडळाकडे मत- दशर्नाकिरता आला. नो हबरचा अनुभव लक्षात 
घेऊन, िवधानसभेचे संघिटत मत न घेता, जा तीत जा त सभासदानंी मत दशर्न कराव े असे धोरण 
मुख्यमंत्र्यानंी वीकारले होते. त्याच्या पुढे जाऊन सवर् सभासदासं आपले मत यक्त करण्याची संधी िमळेल 
असा कायर्कर्म मी आखला आिण एखा ा सभासदास अशी संधी िमळाली नाही तर, त्याचे लेखी भाषण 
वीकारले जाईल असे जाहीर केले. या तीन-चार िदवसातं मी सवर् वळे सभापतीचे काम केले. त्यामुळे 
िदवसाचे बारा तास काम करण्याचा शीण व ताण मला सहन करावा लागला, पण बाकी सवर् िबनबोभाट पार 
पडले. 

 
नो हबर बठैकीच्या वळेी मंुबईशी कोकणचा िज हा याचा संबंध अस याने, रत्नािगरी व कुलाबा 

िज ातंील ितिनधींनी ितर्राज्य योजना वीकारावी या मुख्यमंत्र्याचं्या सूचनेस उपसूचना सुचिव या होत्या. 
यात बाळासाहेब सावतं, अंबाजी पाटील व भा करराव िदघे हे मुख होते. त्यानंी त्या उपसूचना माडूं नयेत असे 
यत्न, देश काँगर्स किमटीचे अध्यक्ष देविगरीकर यानंी चालिवले होते. त्याच दृ ीने ते सभापतीच्या चबरमध्ये 
माझ्याकडे आले आिण बोलता बोलता मी त्या मंडळींना उ ेजन देत आहे आिण ते बरोबर नाही असे रागात 
हणाले. त्याचंा माझा १९३६ पासून चागंला नेह होता. माझ्या कायार्कडे त्यानंी आपुलकीच्या दृ ीने पािहले 
आहे. या वेळी त्यानंा पक्षिश त महत्त्वाची वाटत होती तर, मी सदस  िववेक बु ीची कदर करावी या मताचा 
होतो. हे त्यासं माहीत असता हा आके्षप घेण्यात मी माझे सभापतीचे काम िनःपक्षपातीपणे करीत नाही असे 
त्यानंा हणावयाचे आहे असे वाटून, ते ितघे काही लहान मुले नाहीत, ते सदस  िववके बु ी मानीत आहेत, 
यात त्याचें काही चुकलेले नाही हणून मी त्यानंा परावृ  करणार नाही. आपणही अध्यक्ष या नात्याने तसे 
करता कामा नये’ असे त्यानंा बजावले. ते रागावनू िनघून गेले. पण त्याने आमच्या नेहात िबघाड झाला नाही 
याचा अनुभव १९६७ मध्ये मी काँगेर्सिवरु  लोकसभा िनवडणूक लढिवली त्या वेळी आला. पुण्यास वा त य 
करण्यास १९७३ साली आलो. त्यानंतर त्याचं्या िनधनापयत आमचा नेह अबािधत होता. 

 
विकग किमटीच्या नो हबर १९५५ च्या बैठकीत, राज्यपुनरर्चना नाबाबत विकग किमटीचा िनणर्य 

साऱ्या काँगेर्सजनानंी िशरसावं  मानावा, कोणा काँगेर्सजनास िवरोधी मत- दशर्न करण्याचा अिधकार असू 
नये, अशी सूचना अध्यक्ष ढेबर यानंी आणली होती. परंतु पंिडतजींच्या सूचनेवरून ती वीकारण्यात आली 
नाही. पण त्याबरोबरच किमशनने पुनरर्चनेची तत्त्व े िनि त केली न हती, ती काँगेर्सने करून, नंतर त्याचें 
पालन करण्याबाबत िश तीचे बंधन घालणे अयोग्य ठरले नसते. पण पंत धान आिण मंुबईचे मुख्यमंतर्ी यानंी 
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ज्या सूचना कोणत्याही तत्त्वावर आधािरत नाहीत, अशा त्या िवधेयकात अथवा योजनेस असताना, त्या 
िशरसावं  मानून िविधमंडळात व संसदेत काँगेर्स सभासदानंी त्यानुरूप मतदान करण्याचा आदेश काढण्यात, 
लोकशाहीला धोका पोचिवला. 

 
तीन राज्ये होणार या भिूमकेवरून हालचाली सुरू झा या. नागपूर व हैदराबाद येथील मंतर्ी बोलणी 

करण्याकिरता मंुबईस आले. त्या मंितर्-िमतर्ानंा िहरे यानंी आप या बगं यावर उतरवाव ेव त  ारा नेहाचा 
हात पुढे करावा असे मी सुचिवले, पण काही कारणाने ते घडले नाही. ते हॉटेलात उतरले. या मंत्र्यानंा मी 
सभापती या नात्याने चहाचे आमंतर्ण िदले व त्याचंा सत्कार केला. अशा बाबतीत माझा नागपूरचा अनुभव 
सागंणे योग्य ठरेल. मी नागपूर येथे गेलो असता, सभापती कंुजी साद दुबे यानंी िवधानसभेत मला चहाचे 
आमंतर्ण िदले. चहाच्या वळेी मुख्यमंतर्ी रिवशकंर शुक्ल आवजूर्न उपि थत रािहले. ते िवनोदाने मला हणतात, 
‘येऊन नागपूर खुशाल घेऊन जा-पण येतो हे कळवाल तर खरे.’ ‘मध्य देशच्या चीफ सेकेर्टरींना माझ्या 
भेटीसंबंधी कळिवले होते’ असे मी हणालो. ‘ते कायदेशीर झाले, पण रिवशकंरला कोठे कळिवले ?’ असे 
त्याचें उ र आले. यातील बधुंभाव मला आवडला. 

 
जून १९५६ मध्ये महारा टर् देश काँगेर्स किमटी ची बैठक तत्कालीन पिरि थतीचा िवचार 

करण्याकिरता भरावयाची होती. त्या वेळी पिरि थतीत फारच बदल झालेला होता. सवर् मराठी मंतर्ी, उपमंतर्ी 
उघडउघड िहरे याचं्या िवरु  होऊन च हाणाभंोवती आपला गट जमवीत होते, आिण त्याला देविगरीकर 
आिण देवकीनंदन याचं्यासारख्याचंा पािंठबा होता. देविगरीकर हे, िहरे मंतर्ी होताच देश किमटीचे अध्यक्ष 
झाले. तर त्याचं्या पाठोपाठ देवकीनंदन झाले. देविगरीकर हे १९२० पासून काँगेर्समध्ये असलेले गाधंीवादी, 
परंतु ते शकंररावाचं्या जवळ कधीच आलेले न हते. कारण देवानंी त्यानंा जवळ केले न हते. देवाचं्या अत्यंत 
निजक असणारी मंडळी आण्णासाहेब दा ताने वगैरे. संयुक्त महारा टर् पिरषेदत देवानंी देविगरीकरानंा जवळ 
केले नाही. जुन्या सवर् मंडळींना दूर ठेवनू िहरे, कंुटे, च हाण यानंा जवळ केले. आक्टोबर १९५५ मध्ये 
काँगेर्स े ींनी महारा टर् काँगेर्सच्या पुढाऱ्यानंा िद ीस चचस बोलािवले. शकंरराव देवानंाही यिक्तशः 
बोलािवले. देविगरीकर देश किमटीचे अध्यक्ष, त्याचं्याशी स ा न करताच देवानंी वतःकडे िश मंडळाचे 
नेतृत्व घेतले. आपण ‘बखेडा नको’ हणून ते वीकारले असे देविगरीकर नेहमीच हणत आले. त्यामुळे 
देविगरीकर आणखी दुरावले. त्या तीन िदवसातं या देश काँगेर्स अध्यक्षाशंी देव एकदाही स ामसलत 
करताना िदसले नाहीत. तेथे त्याचें स ागार होते होते धनंजयराव गाडगीळ व देवाचं्या भिूमकेस पािंठबा देणारे 
भाऊसाहेब िहरे. त्यानंतर नो हबरमध्ये विकग किमटीने ितर्राज्य योजनेचा ठराव केला. त्या वळेी विकग 
किमटी सभासद या नात्याने काही सवलत आपण िमळिवली असे त्यासं वाटले ते बरोबर न हते. पण सदर 
बठैकीच्या वेळी देव िंकवा िहरे यानंी आपण होऊन त्याचं्या साहा यास जाण्याचे सौजन्य दाखिवले नाही आिण 
त्याचं्या सूचनेचा ‘मनमाडमाग’ असा उपहास झाला, ते हा त्यानंा संरक्षण िदले नाही. देव-िहरे दोघेही िवसरले 
की, देविगरीकर विकग किमटीचे सभासद होते, त्याचबरोबर महारा टर् देशचे अध्यक्ष होते. अशा उ पद थ 
मराठी नेत्याला अनु ेखाने मारण्याचे, त्याचं्या यत्नाने आ हास आक्टोबरमधील भेटीचे िद ी आमंतर्ण आले 
होते हे िवसरण्याचे, त्या दोघानंा काही कारण न हते. नागपूर-कराराच्या वेळी त्यासं बरोबर घेतले न हते. अशा 
देविगरीकराचंा आधार च हाण न घेतील तर नवलच. त्यानंतरचे देश काँगेर्स किमटीचे अध्यक्ष देवकीनंदन 
नारायण यानंाही देवानंीच अध्यक्ष केले. पण संयुक्त महारा टर्ाबाबत ते मूळचे उ र देशातील. त्याचें कायर्के्षतर् 
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खानदेश, यामुळे १९२१ पासून ते देवाबंरोबर असले तरी संयुक्त महारा टर्ाबाबत ते मोरारजींबरोबर, काँगेर्स 
े ींचे धोरणाचा पुर कार करणारे असे अस याने, त्याचंा संयुक्त महारा टर्ाच्या कायार्स उपयोग होणार 
न हता. खरे हणजे हे दोनही अध्यक्ष करण्यात देवानंी योजकतेचा अभाव दाखिवला, तर संघटन कसे 
साभंाळावे याचे िहऱ्यानंा ानच न हते. यामुळे च हाण भतृींचे संघटन जमिवण्याचे यत्न महारा टर्भर चालू 
रािहले. त्याबाबतीत िहऱ्यानंी कधीच जागरुकता दाखिवली नाही. १९५२ च्या िनवडणुका आधी भाटघर येथील 
सभेत मी शोभेचा मंतर्ी होणार नाही हणून िनबाळकरानंा दुखिवले, तर देश काँगेर्स किमटीत नािशकचे वसंत 
नाईक, सोलापूरचे छ ूिंसग चंदेले, को हापूरचे रत्ना पा कंुभार यानंा दुखिवले. आिण योगायोग असा की, ते 
सवर् मराठेतर होते. त्यामुळे त्याच कारणाकिरता त्यानंा दूर ठेवले असाव े असे वाटण्यास जागा झाली. 
ा णेतर चळवळीतील शटेजी-भटजी हे श द त्याचं्या त डात आजही होते. अशामुळे देश काँगेर्स किमटीत 
त्यानंा पािंठबा फक्त ताित्त्वक कारणाकिरता िमळणार होता. 

 
मंुबईिवषयी ‘कोकण आमदाराचंी जविळकीची भिूमका अस याने आिण मंुबई अलग हावी हे 

मोरारजींस हवे अस याने व च हाण भतृी त्यासं साथ देणार हे उघड झा याने कोकण आमदार िहरे याचं्या 
पाठीशी होते. त्या िज ातही िहऱ्यानंा जोरदार पािंठबा होता. या तीन िज हा काँगेर्स किम ाचें अध्यक्ष 
बाळासाहेब सावंत, भा करराव िदघे व भाऊसाहेब वतर्क एके िदवशी माझ्याकडे आले. भाऊसाहेबासं मी साथ 
ावी हणून त्याचें हणणे, ‘भाऊसाहेब मंितर्पदाचा राजीनामा देणार आहेत. त्यानंा सरकार-पद थ (मंतर्ी 
वगैरे) कोणीच साथ देण्यास तयार नाही, तरी त्याचं्याबरोबर सभापितपदाचा राजीनामा मी ावा.’ मी त्यास 
प  केले की, ‘सभापतीने राजीनामा ावा असे काही घडलेले नाही. त्यामुळे जानेवारीत जसा मी राजीनामा 
देण्याचा िवचार अमान्य केला, राजीनामा िदला नाही; तसेच आता वागणे बरोबर आहे.’ ते मला गळ घालू 
लागले. सवार्ंनी भाऊसाहेबासं सोडले आहे, तु ही तरी सोडू नका. राजीनामा देऊन िहरे महारा टर्ात िंहडून 
काम करणार अस यािवषयी िहरे याचं्या जवळही बोललो. त्यानंी त्याचे आ ासन िदले. अशी दोनतीन िदवस 
बोलणी झाली व मी त्या अध्यक्षानंा होकार िदला. (पुढे हे तीनही अध्यक्ष िहऱ्यानंा सोडून च हाणाकंडे गेले. िदघे 
च हाणाचं्या कृपेने खासदार होऊन मरण पावले. उरलेले दोघे आज इंिदरावासी व अंतु याबरोबर आहेत.) 

 
दर यान महारा टर् देश काँगेर्स किमटीची बैठक जून १९५६ मध्ये झाली. संयुक्त महाराटर् हा िवषय 

आक्टोबर १९५५ मध्ये देश काँगेर्स किमटीसमोर आ यापासंून, सभेचे िन कषर् यक्त करणारे ठराव मीच करीत 
आलो होतो. त्या माणे याही वळेचा ठराव मी तयार करावा असे सुचिवण्यात आले. त्यावर ‘मला एकमत िदसत 
नाही’ हणून मी हे काम करणार नाही असे सािंगतले. ते हा िहरे, च हाण व मी अशा ितघानंी ठरावाचा मसुदा 
करावा हणून सागंण्यात आले. रातर्ीच्या चचत एकमताचा ठराव होईल असे लक्षण मला िदसले नाही हणून 
मी अंग काढून घेतले. या बैठकीच्या वेळी मराठवा ातून वामी रामानंदतीथर् व िदगंबरराव िंबदु तसेच 
िवदभार्तून पी. के. देशमुख व रा. कृ. पाटील आले होते. देशमुख याचंी सूचना ऐक्य भगंलेले िदसेल असा ठराव 
करू नका ही होती. 

 
दुसऱ्या िदवशी बैठकीत भाऊसाहेब िहरे यानंी ठराव माडंला आिण माडंताना नेहमी मसुदा करणारे 

नाना कंुटे यानंी तो करण्यात भाग घेतला नसून, हा सवर् वी आपला मसुदा आहे असे सािंगतले. सदर ठरावात 
घड या गो ीब ल नापसंती यक्त करून, काँगेर्सचे कायर् जा त भावी करण्याच्या दृ ीने ज्या कायर्कत्यार्ला 
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सरकारातील आपले थान सोडावयाचे असेल, त्यास परवानगी असावी अशी मागणी करणारा भाग होता. 
च हाणगटाने राजीनामा देण्यासंबधंीचा भाग गाळावा अशी उपसूचना आणली. सदर उपसूचना फक्त दहा 
मताचं्या फरकाने नामंजूर झाली व िहरे याचंा ठराव मंजरू झाला. महारा टर् काँगेर्समध्ये उघड उघड दोन तट 
पडले. 

 
सदर बैठकीनंतर काँगेस अध्यक्ष ढेबर यासं भेटण्यास िद ी येथे जावयाचे ठरले. िहरे याचं्याबरोबर रा. 

कृ. पाटील आिण मी जाणार होतो. देश काँगेर्स किमटीच्या मराठी ठरावाचा इंगर्जी तजुर्मा अिखल भारतीय 
काँगेर्स किमटीकडे पाठिवण्याकिरता मी करून ावा असे बठैकीत ठरले. दुसऱ्या िदवशी सकाळी माझ्या 
मु ामी कोणी आला तर तो िमळेल असे मी उ र िदले. मु ामावर आलो, तजुर्मा केला, कोणी आले नाही व मी 
मंुबईस परतलो. पण या तजुर् याची िद ीस गरज लागली. काँगेर्स अध्यक्ष ढेबर यासं भेटण्यास गेलो. तेथे देश 
काँगेर्स अध्यक्ष देविगरीकर होते. ढेबर त्यासं हणाले, ‘मी मूळ मराठी ठराव वाचला आहे आिण त्याचा आपण 
पाठिवलेला तजुर्माही वाचला आहे. पण सदर तजुर् यामध्ये ठरावाचा आशय आला नाही असे वाटते.’ ते हा मी 
हणालो, ‘मजजवळ एक तजुर्मा (मी केलेला) आहे तो पाहावा.’ तो ढेबर यानंी वाचला. आ हा सवार्ंस वाचून 
दाखिवला व हणाले, ‘यामध्ये ठरावाचा आशय नीट आला आहे, ते हा देश काँगेर्स किमटीच्या कचेरीतून 
आलेला तजुर्मा अमान्य करून त्याच्या जागी हा तजुर्मा मी अिखल भारतीय काँगेर्स किमटीच्या कागदात 
दाखल करतो.’ 

 
नंतर आमची चचार् झाली. ‘त्याही ि थतीत महारा टर्ात जाऊन आ ही काँगेर्स धोरणाचा चार करावा व 

तो करणे शक्य आहे असे त्यानंी सािंगतले. त्या बाबतीत च हाण वगैरचा अनुभव बरा नाही हे आ ही नजरेस 
आणले व त्यानंीच महारा टर्ात येऊन चार कसा करावा ते दाखवावे अशी िवनंती केली. पण ते त्या काळात 
महारा टर्ात आलेही नाहीत. त्यानंतर दोनच मिहन्यानंी कदर्ाने महाि भािषकाचा िनणर्य घेत यानंतर 
अहमदाबाद येथे गुजरात देश किमटीची बैठक भरली असता, त्यासं अनोखा अनुभव आला व त्यावरून ते 
काय समजावयाचे ते समजले असतील. पिंडत पतंाचंीही भेट घेतली. प  बोलणे झाले. 

 
परंतु पुणे येथे राजीना याचा ठराव करताना भाऊसाहेब िहरे याचंी जी वृ ी होती, त्याच्यामध्ये फरक 

पडला आहे आिण राजीना याचा आवेग कमी झाला आहे हे रा. कृ. पाटील व मला जाणवले. िद ीहून परत 
आ यावर हा बदल आवरावा असा मी खाजगी यत्न केला. यातील एक भाग हणून २५ जून रोजी अिलबाग 
येथे जाऊन, एका जाहीर सभेत राजीनामा देण्याची घोषणा केली. सावंत, िदघे, वतर्क याचं्याजवळ बोललो; 
परंतु भाऊसाहेब राजीना याचा िवचार िवसरलेले िदसले. 

 
खरोखरी मंतर्ी या नात्याने िमळणारा पगार िहरे यानंा मंुबईत राहण्यास पुरत न हता, घरून पैसे आणाव े

लागत. त्याचं्या पत्नीची कृती मंुबईत कधीच नीट रािहली नाही व हे सवर् सोडून आपण मालेगावला जाऊ या, 
असा त्याचंा भाऊसाहेबानंा, सारखा आगर्ह असे. एक नो हबरपासून राज्यपुनरर्चना होऊन नव ेकारभारी येतील 
त्या वळेी त्याचें थान त्यात असेल का यािवषयी शकंाच होती. अशा ि थतीत राजीनामा देऊन त्यानंा आपले 
नाव वच्छ करता आले असते. त्याऐवजी राजीना याची सदा भाषा करून, तो कधीही न देऊन, त्यानंी आपले 
नाव महारा टर्ात मलीन करून घेतले आिण िद ी व अन्य िठकाणी कृितशून्य अस याचा लौिकक िमळिवला. 



अनुकर्मिणका 

आिण यामुळे त्याचं्याकडे बघण्याचा काँगेस े ींचा दृि कोण पालटला. १९५० साली नािशक काँगेर्सचे 
अिधवशेन यश वी करून दाखिवणारे, त्याच्या आधीचे देश काँगेर्स अध्यक्ष केशवराव जेधे यानंी काँगेर्स सोडून 
जाधव-मोरे-राऊत याचं्या सहकायार्ने शतेकरी कामगार पक्ष उभारून, एक कारे जुना ा णेतर पक्ष 
पुनरु ीिवत केला असता, त्या अडचणीच्या काळात देश काँगेर्स अध्यक्षाची जबाबदारी पत्करून, महारा टर् 
काँगेर्सला अिधक बळकटी आणणारे, १९५२ च्या सावर्ितर्क िनवडणुकीत महारा टर्ात काँगेर्सला भरघोस यश 
िमळवनू देणारे भाऊसाहेब िहरे, अंतधार्न पावनू वर िलिह या माणे त्याचें नवे िचतर् उभे रािहले. 

 
असे घडण्यास दोन गो ी कारणीभतू झा या असे मी मानतो. पिहली हणजे त्याचंा िंपड लढव याचा 

न हता. (ते खानदेशी होते.) ते समाजसुधारक होते. मराठा समाजाची दीन दशा पाहून त्याचा दोष ते शटेजी-
भटजी अशा कडवट श दातं देत. त्याचं्या मनात िवषादही होता. परंतु श दापलीकडे ते फारसे गेले नाहीत. जेधे 
यानंी काँगेर्स सोडली ते त्यानंा मान्य झाले नाही. पण ज्या कारणाकिरता जेधे यानंी काँगेर्स सोडली, त्याचंा 
काँगेर्सवर राग झाला, त्याच कारणाकिरता िहरे याचंाही तेवढाच राग होता. पण जेधे याचं्या माणे त्यानंी 
कधीच दंड थोपटले नाहीत. न हे काँगेर्सचा त्याग करावयाचा नाही, करावा लाग ूनये यास ते जपत असत. 
दुसरी गो , त्याचं्या राजकीय नेतृत्वात त्यानंा पुढे आणण्यास मदतगार झालेले त्याचें राजकीय स ागार, 
शकंरराव देव यानंी त्यानंा कधीच ल ाचा स ा िदला नाही. संयुक्त महारा टर् करणात शकंरराव वैयिक्तक 
क्लेश भोगण्यास नेहमीच तयार होते. या नावर आत्मबिलदान करण्याच्या दृ ीने त्यानंी उपोषणही सुरू 
केले; परंतु दादा धमार्िधकारी भतृींना आप या आत्मबिलदानाचे समथर्न करू न शक याने, त्यानंी तो उपवास 
तीस िदवसाचंा केला. (ही पुढची गो  आहे.) शकंररावाचं्या या सवर् वागण्याचा रोख काँगेर्सला ध ा न लावता 
आपले उि  साधाव ेअसा होता. आिण हणून कसेही संग आले, कोणतेही ठराव मंजुर झाले, तरी त्याचं्या 
अंमलबजावणीिवषयी त्यानंी आगर्ह धरला नाही, तसेच आपले हे धोरण आप याबरोबर काम करणारानंा 
कधीही िव ासात घेऊन, समजावनू न सािंगत याने, शकंररावानंी वतःब ल कायर्कत्यार्ंत व जनमानसात 
गैरसमज िनमार्ण केले. तर गोिंवद व भपतंासंारखा महान मुत्स ी, शकंरराव कधीच काँगेर्सला दुखिवणार 
नाहीत यािवषयी िनधार् त होता. मंुबई महानगरपािलकेत संयुक्त महारा टर्ाचा ठराव करावा हणून 
नगरिपत्यानंा उ ेिजत करणारे शकंरराव त्यानंा काँगेर्सबाहेर जाव ेलागले, ते हा त्याचं्या मदतीस आले नाहीत. 
आमदाराचें राजीनामे िहऱ्याचंा िखसा जाळीत असताना, ते सादर न करणारे शकंरराव, जानेवारीत मंत्र्यानंी 
राजीनामे ाव ेअसा ठराव करण्यात पुढाकार घेतात आिण मंत्र्यानंी राजीनामे देऊन ते परत घेतले तरी 
त्यासंबधंी काही मत यक्त करीत नाहीत व संयुक्त महारा टर् पिरषदेचे काम चालू ठेवतात आिण जून १९५६ 
मध्ये पुन्हा राजीना याचा ठराव करतात आिण तोही राजीनामा बारगळतो. याचा देव यानंी कधीच खुलासा 
केला नाही. िहरे तर तो िवसरलेही. 

 
त्या दोघानंा काँगेर्स संघटनेस जपावयाचे होते तर त्या दोघानंी आपली भाषा नेहमीच संयमी ठेवावयास 

हवी होती. शकंरराव देवाचंी १९२० पासून आगर्ही भिूमका पाहण्याची जनतेला संवय होती, तर संयुक्त 
महारा टर्ाबाबत िहऱ्याचंी भाषणे आगर्ही, ठरावही तसे करीत. शकंरराव देव यानंी १९५० मध्ये काँगेर्सचे 
राजकारण सोडून िद यानंतर, राज्यपुनरर्चनेचा न १९५३ साली उभा करून, पंिडतजींना कडक भाषेत पतर् 
िलहून ते संयुक्त महारा टर् पिरषदेचे पुनरु ीवन करण्याच्या पाठीशी िहरीरीने लागले. त्या वळेी संयुक्त 
महारा टर्ाचा न हा माझ्या दयाचे जवळचा न आहे. भारताच्या वातंत्र्याइतकाच हा न आपणास 



अनुकर्मिणका 

महत्त्वाचा वाटतो व त्याकिरता मी आत्यंितक यत्न करणार आहे असे सािंगतले होते. ते यत्न करण्यास 
महारा टर् काँगेस तयार झाली पण देवानंीच ितला आवरले. िहरे व देव याचंा मतभेद झाला िंकवा िहरे यानंी 
त्यानंा साथ िदली नाही असे हणावयास कोणताच आधार नाही. इतरािंवषयीचे त्याचें िवचार, मतभेद सवार्ंस 
माहीत आहेत. परंतु िहरे नेहमीच त्याचं्या स या माणेच वागत आले आिण जून १९५३ मधील ठरावातील 
राजीना याच्या उ ेखाला शकंरराव जबाबदार आहेत हे त्या िदवशी सकाळी मला समजले होते. 

 
हे सवर् वाचून वाचक साहिजकच मला न िवचारतील आिण त्याही वेळी िवचारला होता, तो हणजे 

एवढे सगळे सागंतोस, मग तू यात वाहपिततासारखा कसा वाहवलास ? 
 
राज्यपुनरर्चना करावयाची असेल तर भाषेच्या तत्त्वावर केली पािहजे आिण तसे करावयाचे हणजे 

मंुबई शहर आपोआपच महारा टर्ात, मराठी-भािषक राज्यात अंतभूर्त होणार हे माझे मत. कारण मंुबईच्या 
पि मेस समुदर्, दिक्षण पूवस मराठी मुलूख आिण उ रेसही एकश ेदहा मैल लाबंीचा मराठी-भािषक ठाणे 
िज हा, तसेच मुंबईत त्या वळेी मराठी-भािषक सवार्ंत अिधक हणजे ४४ ते ४८ ट े  होते आिण गुजराती-
भािषक १३ ते १५ ट े  होते. इतर भािषक िमळून बाकीचे ट े . मुंबई शहराच्या सुरुवातीच्या काळात तेथे कोण 
राहात होते, त्या वेळी मराठी भािषक कोठे होते याचा शोध घेण्याचे कारण नाही. पेशवाई बुडा यानंतर, १८१८ 
पासून मंुबई शहरात मराठी भािषक आले. आिण त्याचं्या मातूनच आजची मंुबई साकारली हे वीकारले 
पािहजे. 

 
भािषक राज्ये का ? वराज्यात, लोकशाहीत राजस ेचा उगम राज्यातील जनतेपासून असतो या 

िस ान्तामुळे राज्यकारभार हा जनतेला समजेल अशा भाषेत चालला पािहजे हणून. मग ती भाषा कोणतीही 
असो. बहुभािषक राज्यात काय करावयाचे या नाचे उ र अजून िमळालेले नाही. अमेिरकेच्या संयुक्त 
सं थानातं नागिरकत्व िमळिवण्यातील महत्त्वाची अट हणजे इंगर्जी भाषा. कमीत कमी त्या भाषेत सही करता 
आली पािहजे. राजाचंी राज्ये होती ते हा राजानंी हा न, आपली भाषा ती राज्याची भाषा, या मागार्ने 
सोडिवला. जेने ते मान्य केले. कारण गत्यतंरच न हते. राजाकडे त्याच भाषेमाफर् त पोहोचणे शक्य होते, 
आिण हणूनच तंजावरमध्ये भोस याचें राज्य जाऊनही मराठीचा भाव होता, तर आताही इंदूर मराठी-
भािषकाचें वाटते. रिशयाने न िनरा या तऱ्हेने सोडिवला आहे. िनरिनराळी घटक राज्ये क पनेत जणू 
वाय  आहेत. त्या राज्यातंील भाषा जोपासली जाते. ज्यानंा िलपी न हती, त्यानंा नवीन िलपीही िदली. पण 
लोक यवहार व लोकाशंी राज्याचा यवहार जरी थािनक भाषेत चालत असला तरी रिशयन भाषाच 
राज्यकारभारात भावी आहे. सैन्याची कवायत रिशयन भाषेत होते. ते हा पुनरर्चना करणे असेल तर थािनक 
भाषेचा िवचार आव यक. करणे नसेल तर चालवनू घेतले जाते. सतराश ेप ासपासून एकोणीसश ेप ासपयत 
जुन्या मुंबई राज्यातील मराठी, कानडी व गुजराती भािषक देश थम पेशवाईत होता आिण शवेटाला मुंबई 
इलाख्यात होता. आिण राज्य चालले. 

 
परंतु १९५३ मध्ये राज्यपुनरर्चनेचा न किमशन नेमून कदर् सरकारने िवचाराथर् आणला नसता, तर मी 

मंुबई राज्याचे िवघटन मागनू मराठी राज्याचा आगर्ह धरला नसता. आिण दर किमशन आले ते हा तु हास 
राज्यपुनरर्चना करावयाची असेल तर भािषक तत्त्वावर करा अशी मागणी केली. 



अनुकर्मिणका 

 
फाझलअली किमशन नेमले जाव े ही मागणी करणारातं मी न हतो. पण इंगर्जानेच िंसध मुंबई 

इलाख्यातून अलग केला. बगंालमधून िबहार, ओिरसा आिण आसाम अलग केले. त्याच प तीने मंुबई व मदर्ास 
इलाख्याचंीही पुनरर्चना कर्म ा त होती. ती घडत न हती हणून ज्यानंा चटके बसत होते त्यानंी आंधर् महासभा 
थापन केली. इतरतर् अन्य सं था जन्मास आ या. 

 
ते हा वर हट या माणे मराठी-भािषक राज्य झालेच पािहजे असा माझा आगर्ह न हता. शकंरराव 

देवानंा भारताला जसे वराज्य, त्या धतीर्वर मराठी-भािषकाचें राज्य अिभ ेत होते तसे मला न हते. किमशन 
नेमले गेले. देशभर िनवेदने केली गेली. साक्षीपुराव ेझाले. किमशनने आपला अहवाल सादर केला आिण त्यात 
भािषक तत्त्वावर राज्ये करण्याकिरता नेमले या या किमशनने भािषक तत्त्वावर राज्ये िनमार्ण करावी हा 
िस ान्त वीकारून, फक्त मराठी-भािषक व गुजराती-भािषक यानंा मातर् िनराळा न्याय लावला होता. आिण 
तो न्याय लावताना सारे गुजराती-भािषक एका राज्यात आणले; पण मराठी-भािषकाचंा िवदभर् हे अलग राज्य 
केले. ते करताना िवदभार्ची सं कृती, िवदभार्चे न िनराळे आहेत या कारणा तव केले असते तर समजू 
शकलो असतो. पण हे केले समतोल राज्य मंुबईचे असावे हणून आिण यातूनच सहा आक्टोबर १९५५ चा 
महाराटर् देश काँगेर्स किमटीचा ठराव उ  भवला. हे समतोल राज्य त्या राज्यातील सवार्ंना मान्य असते तरीही 
न सुटला असता. कारण भाषेचा अिभमान मयार्िदतच आहे व असतो. ‘गरवी गुजरात’-गुजरातचे वतंतर् 

राज्य झाले पािहजे असे आगर्हपूवर्क मागणारे, जुन्या मंुबई राज्यात गुजरातवर अन्याय झाला, त्याचे पिरमाजर्न 
राज्यकारभारात चलाखी करून धरणे, िव ुत, र ते इत्यादी कारे भरपाई करणारे डॉ. िजवराजसारखे त्याच 
मंुबई राज्यात राहण्यास तयार झाले, तर िहरे-च हाणासंारखे तयार न हते. कारण त्या मंुबई राज्यात देशी 
वसाहतवाद होता. 

 
पण खरे सागंावयाचे तर माझा जीव कोकणात अडकला होता. माझी आतापयतची वाटचाल 

पािहलीत. त्यात त्या कोकणाकिरताच मी धडपडलो हे िदसून येईल. कोकण भौगोिलक दृ ाच न हे तर 
आिर्थक दृ ाही मंुबई शहराशी जखडलेले होते. त्यामुळे माझे लक्ष मुंबई शहरावर किदर्त होते, हे नाकबलू 
करून चालणार नाही आिण हणून शकंरराव देवानंी ि भािषकाचा तोडगा काढला ते हा तो मी वीकारला. 
ताित्त्वक मु े त्यािवरु  होते तेवढे देवानंा सािंगतले पण द ो वामन पोतदारानंी संयुक्त महारा टर् पिरषदेत त्या 
ि भािषकात एकभाषी राज्य नाही हणून त्याचा िवचार करण्याचे नाकारले. ती माझी भिूमका न हती आिण खरे 
तर आक्टोबर एकोणीसला मौलानानंा हे सुचिवताना शकंरराव देवानंी मंुबई िमळेल हणून गुजराती-
भािषकाबंरोबर संसार करण्याचा पिवतर्ा घेतला. ताित्त्वक िवचाराला मुरड घालून ऐिहक िवचार वीकारला. हे 
नकळत झाले असेल, े ींना गोड वाटेल व सहजसाध्य वाटले असेल हणून केले असेल, पण त्याचे मूळ मुंबई 
शहराला िचकटणे यात होते. 

 
आणखी एका पिरि थतीचा िवचार करण्याने माझ्या वागण्याचा उलगडा होईल. आक्टोबरमधील 

काँगेर्स े ींबरोबर झाले या बठैकीनंतर दोन बाजू उघड झा या. त्यापैंकी कुठ यातरी एका बाजूला राहणे हा 
एक मागर्, िंकवा बाजूला (अिल त) होणे हा मागर्. एवढे दोन मागर्च उपल ध होते. बाजूला जाण्याची संधी मला 
दादासाहेब मावळंकर यानंी िदली होता. ‘सभापती आहेस, राजकारणात खोल उतरू नकोस’ , असा त्याचंा 
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स ा होता. पण तो मी वीकारला नाही . वीकारू शकत न हतो. कारण मी काही कायमचा सभापती झालो 
न हतो. हावयाचे न हते. हणजे या वळेी फक्त मी सभापती असण्याची ढाल पुढे करतो, तर तो माझा 
खोटेपणा झाला असता आिण ते मला करावयाचे न हते. 

 
का मीरचा सभापती रेन्झु यानेही मावळंकरानंंतर िद ीत तुलाच संधी िमळणार असे नेहरंूजवळ 

झाले या बोलण्याचा आधार घेऊन मला सागंनू, आता हा मागर् सोडून दे असा स ा िदला होता. पण त्याला मी 
पुढील माणे उ र िदले. राज्यपुनरर्चनेची मागणी मी कधीच केली नाही. दर किमशन आले हणून साक्ष िदली. 
फाझलअली किमशन आले हणून मंुबईसह संयुक्त महारा टर्ाचा पुर कार केला. खेरानंा तेच िवचारले, तु ही 
अशी किमशने का नेमता ? पण ती नेमली जात असतील तर माझ्या मतदाराचंा ितिनधी या नात्याने मी त्याचें 
मत तसेच त्याचं्या िहताचे आहे असे मला वाटत असेल, ते माझे मत प  माडंले पािहजे. मी सभापती आहे 
हणून उ र देऊ शकत नाही असे हणता कामा नये. आिण सभापितपद उ र देण्याच्या आड येत असेल, तर 
सभापितपद सोडले. लोकाचंा ितिनधी ही भिूमका िवसरून सामान्य नागिरक झाले पािहजे. 

 
दुसरी कोणतीही बाजू घेतली पािहजे याबाबतीत िनवड करावयास काही संधी होती का ? 

सदस  िववकेबु ी आिण माझे मतदार यानंा िवसरावयाचे नसेल, तर मी जसे वागलो, त्यापेक्षा दुसरा पयार्यच 
न हता. लढा सुरू झाला की तट थ राहता येत नाही. मग हव ेतर वाहपितत झाला असे हणावे. 

 
मागणी मान्य होत नाही तर आमदारानंी राजीनामे देणे, पण पक्षमातर् न सोडणे यात गैर काहीच न हते. 

त्यात नकळत एक िवचार माडंीत होतो, तो हणजे आमच्यािशवाय दुसरे मराठी आमदार तु हाला िमळणार 
कोठून? आिण हणून नो हबरमध्ये िहऱ्यानंी आमदार राजीनामे एकगटात िदले असते, िंकवा जानेवारी १९५३ 
मध्ये मंतर्ी आप या राजीना यानंा िचकटून रािहले असते तर रा टर्पती राजवट येईल हे राज्यपालानंा 
सागंताना, माझ्या मनात या राज्याचा गाडा लोकशाही प तीने चालावयाचा असेल तर आ हास राजी केलेच 
पािहजे, आिण हे शकंरराव देवाचं्या िवचारा माणे िस बॉिलक राजीनामे देऊन घडणार न हते. बरे त्यात 
काँगेर्सची काहीच हानी न हती. उलट आ ही यश वी झालो असतो हणजे काँगेर्सच यश वी झाली असती. पण 
हे फुटकळपणे घडते तसे घडले. 

 
१९५६ च्या जानेवारीतील मंत्र्याचं्या राजीना याचा ठराव हा भािषक राज्याकिरता न हता. तो होता 

अि तत्वात असले या राज्याचा कारभार, मोरारजींबरोबर आ हालाही सािंगतला असताना त्या 
राज्यकारभारात आमचा सहभाग घेतला जात नाही. आमचे नाव वापरून आमच्याच जनतेवर गोळी आमच्या 
भाईबंदाकंडून मारिवली जाते हणून. मोरारजींच्या मराठी मंत्र्यानंी जळजळीत कृतीने यक्त केलेली ती 
नापसंती होती आिण हणून नेहरूिन ा, काँगेर्सिन ा याचंा पुकार करणारानंा िनमूट मान तुकवावी लागली 
होती आिण हणून त्या १९ जानेवारी १९५३ च्या देश काँगेर्स किमटीच्या बैठकीत मोरारजीभाईंनी आप या 
मंत्र्यानंा न िवचारता एक ाने मंुबईवर राज्य केले (आिण ते अत्याचारी राज्य होते) असे िवधान मी केले. आिण 
एक ेसनोट काढून मोरारजीभाईंनी ते वीकारले. मोरारजीभाई समथर्न करू शकतील की हा उदेर्क 
कागेंर्सिवरोधक, ितला नामशषे करू पाहणाऱ्या क युिन टासारख्याचं्या िचथावणीने झाला. आिण मला तसे 
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वागणे अपिरहायर् झाले. आिण तशाच कारच्या कारण-मीमासेंमुळे महाि भािषक े ींनी वीकारले ते हा 
काँगेर्स राजवटीला-िवचारसरणीला-धोक्यात आणू पाहणाऱ्या गुजरात जनतेवरही गोळीबार केला. 

 
जानेवारी १९५६ मधील मंुबईतील पोिलस कारवाई आिण ऑग ट १९५६ मधील गुजरातमधील पोिलस 

कारवाई एकाच कारण-मीमासेंने झाली. हे वीकारूनही मंुबईत िंकवा गुजरातेत जे घडले तसे करण्यास 
काँगेर्स े ी जबाबदार होते असे जनतेने मानले होते. आिण याला न्या य उ र देणे शक्य असताना 
मोरारजीभाई आपण गृहमंतर्ी आहोत एवढेच लक्षात ठेवनू वागले. एक काँगेर्समन या नात्याने हे कार होऊ 
नयेत हणून ज्या खबरदाऱ्या घ्यावयाच्या असतात, त्या वैचािरक, धोरणात्मक असतात, त्या घ्या या-असा 
आगर्ह ते काँगेर्स े ींजवळ धरते तर िनराळे घडते. असो. 

 
ते हा १९५५ नो हबरमधील आमदार-राजीनामे िंकवा जानेवारी १९५६ मधील मंतर्ी-राजीनामे याचंा 

पिरणाम रा टर्पती राजवट व त्यातून आमची मागणी मान्य होणे यात होणार असला तरी त्यामागील हेतू िभ  
होते. पण हे राजीनामे ाव े हणणारे माझ्यासारखे िंकवा देश काँगेर्स किमटी याचंा हेतू मातर् आपली मागणी 
पदरात पाडून घेणे एवढाच होता. ते आमदार िंकवा मंतर्ी याचं्या राजीना यानंा आ ही आमचे इ  
राज्यपुनरर्चनेचे साधन हणून वापरीत होतो. मातर् हे शकंरराव देवाचं्या मनात असले या तीकात्मक 
राजीना यानंी साध्य होणार न हते. पािक तानला पचंाव  कोटी देत नाही हणून गाधंीजींनी एक ाने उपवास 
केला, पण तो तीकात्मक न हता. त्याचे पिरणाम तरी काय झाले? नेहरू-व भभाई यानंी पैसे िदले हे खरे, 
पण ते दान िवनोबा हणतात त्या माणे ि या हणजे गौरवाकिरता न हते की ि या हणजे लाजेने िदलेले 
न हते तर भया  िदलेले होते आिण हणूनच नथुराम गोडसेच्या गाधंींवरील रागात मोठी भर पडली आिण 
अत्याचार झाला. 

 
आता न २५ जून रोजी अिलबाग येथे राजीनामा देईन हणून मी केले या घोषणेचा. ही घोषणा 

करताना हा राजीनामा कशाकिरता, काय, हे सभेत सािंगतले नाही. ते हा साहिजकच संयुक्त महारा टर् 
संबधंात तो असेल असे ोत्यानंी मानले असाव.े आिण आमदार राजीनामे देतात पण ते राजीनामे फक्त 
िहऱ्याचं्या िखशाला भार होतात. मंतर्ी राजीनामे देतात, पण मान खाली घालून पुन्हा मंत्र्याचे काम चालू 
करतात. संयुक्त महारा टर् पिरषद व ितचे अध्वयूर् शकंराराव देव ही पिरि थती न बोलता, न कुरकुरता 
वीकारतात व पुढचे पाऊल टाकतात, त्याच धतीर्चा हा सभापतीचा राजीनामा असला पािहजे असे मानून 
जनतेने माझा िध ार केला. यात काही गैर नाही. आिण मी कधी माझा राजीनामा न देण्याचे समथर्न केले 
नाही. समथर्न करावे लागणे याचाच अथर् ती गो  समथर्नािशवाय प  होणारी, वच्छ िदसणारी नाही. 

 
आता हा राजीनामा-िवचार कोकण िज ाच्या अध्यक्षाचं्या िवनंतीवरून. त्याचंी िवनंती िहरे राजीनामा 

देणार आहेत त्यासं कोणी साथ देत नाही, तर तू तरी दे हणून. िहरे यांच्याजवळ मी बोलता तर ते राजीनामा 
देऊन महारा टर्ात चाराकिरता िंहडणार आहेत, हणून माझा राजीनामा त्याचं्या राजीना याला, त्यानंा 
वतःला टेकू. तसेच महारा टर्ात चार हावा हणजे १ नो हबरपासून जे घडणार होते, त्यावर थोडाफार 
उतारा केलेला असावा हणून. पण िहरेच राजीनामा देत नाहीत, न हे चारही करीत नाहीत. आपला बगंला व 
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मंत्र्याची कचेरी साभंाळतात. मग राजीनामा कशाला ायचा ही माझी िवचारसरणी. नामूल  कुतः शाखा ? 
मूळच नाही तर फादंी कुठची या न्यायावर आधािरत. पण जनतेच्या लक्षात कसे यावे ? 

 
बरे मी खुलासा करीन की ‘भाऊसाहेब राजीनामा देणार होते, माझा राजीनामा त्याला टेकू होता, तर 

मूळ हेतू भाऊसाहेबानंा टेकू देण्याचा, त्यानंा महारा टर्ात चारउ ुक्त करण्याचा, तो सफल होत नाही,’ उलट 
त्यानंा बोल लागतो, त्याचंी थ ा होते, हणजे हेतूचे िवपरीत घडते. बरे मी नुसताच राजीनामा देतो तरी बघा 
सभापतीने राजीनामा िदला, पण िहरे खुचीर्ला िचकटून आहेत अशी पुन्हा त्याचंी अवहेलना होणार. त्यामुळे 
आमच्या कायार्ला काही लाभ होणार होता का ? तर तोही नाही. लोक हणणार १ नो हबरपासून खुचीर् 
जाणारच आहे तर उगाचच भाव खात आहे. संयुक्त महारा टर्ाबाबत एकही पाऊळ पुढे पडणार न हते. 

 
आजही सावतं, वतर्क हयात आहेत ते या बाबतीतील माझी िवधाने सत्य आहेत असे सागं ूशकतील. 

१९६७ च्या लोकसभा िनवडणुकीच्या चारात एका संपादकाला पेण येथे मी हे प  केले होते. आज हे 
िनवेदनवजाच आहे. यावर वाचकाचंी कोणतीही ितिकर्या झाली तरी मी ितचा वीकार करीन. कारण 
राजीनामा देईन हणून िदला नाही हे सत्य आहे. 

 
हे िलिह यानंतर यासंबंधात राजीनामा देऊ नये असे आणखी काही घडले ते सागंणे कर्म ा त आहे. 

एकेकाळी मंुबईचे राज्यपाल असलेले डॉ. चेिरअन, हे त्याआधी मदर्ास िवधान पिरषदेचे अध्यक्ष होते. मंुबईचे 
डॉ. िहरानंदानी (कान, नाक, घसा तज् ) याचंा त्याचंा नेह. िहरानंदानी मजकडे भेटीस आले. त्याचं्या 
हणण्या माणे डॉ. चेिरअन यानंी माझी भलावण केली. हणे: ‘तुमचा सभापती मोठा कतर्बगार आहे.’ या 
भलावणीमुळे िहरानंदानींनी माझ्याशी नेह जोडला. जून १९५३ मध्ये त्यानंी मला देशचे एक मंतर्ी मुंबईत 
आले असता त्याचं्या घरी भोजन-समारंभास बोलिवले. त्या वेळी मजजवळ ग पा मारता आमच्या मागणीब ल 
मान्यता, आमच्यावर अन्याय होत आहे, हणून सहानुभतूी यक्त करून ते मला हणाले, ‘तु ही, स. का. 
पाटील असे भेटत का नाही ? भेटणार असाल तर मी ती घडवनू आणतो.’ मी ते आमंतर्ण वीकारले व िहरे, 
च हाण व मी असे ितघेजण िहरानंदानी याचं्या घरी भेटण्याचा िदवस व वेळ न ी ठरली. त्या माणे आ ही 
गेलो, परंतु च हाणानंा परगावी जाणे अस याने ते येऊ शकले नाहीत. आमच्या पाठोपाठ स. का. पाटील आले. 
त्याचं्याबरोबर त्याचें त्या वळेचे अंतेवासी मो ा िम यावाला शमार् होता. शमार्ला पाहून िहरे हळूच मला 
हणतात, ‘हा कसा आला ?’ ते हा मी उ र िदले, ‘काही िंचता करू नका.’ त्यानंतर आमचे बोलणे सुरू झाले. 
मातर् त्यक्षात मी व पाटील दोघेच फक्त बोललो. बोलण्याच्या ओघात मी हणालो, ‘लवकरच अि तत्वात 
येणाऱ्या महारा टर् राज्याची राजधानी मंुबई शहरात ठेवावी यास पाटील यानंी संमती ावी हणजे नवीन 
इमारती लागणार नाहीत, नोकरवगार्ला व इतरानंा थलातंर कराव ेलागणार नाही आिण पाच वषार्ंनी मंुबई 
शहर महारा टर्ात येण्याचे ठर यास अगदीच सोपे ठरेल.’ यावर पाटील यानंी िवचारले, ‘तुमच्या माणे 
गुजरातची राजधानी मंुबईत ठेवावी असे गुजरातच्या नेत्यानंी हट यास तुमची भिूमका काय राहील ?’यावर 
माझे उ र, ‘त्याबाबत िवरोध करणारे आ ही कोण ? जरूर आमची संमती राहील.’ ‘या करणात मी यत्न 
करीन’ असे पाटील यानंी सागंनू आ ही घरोघर परतलो. िहरे यानंी चचमध्ये भाग घेतला नाही हे पाटील यानंी 
नंतर बोलून दाखिवले. त्यावर मी हणालो, ‘त्यानंी िवरोध केला नाही, आिण माझ्या साऱ्या बोलण्याला त्याचंी 
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संपूणर् संमती अस याचे त्याचं्या चेहऱ्यावरून तु ही पािहलेतच. तसेच मी जे बोललो, ते आधी िहऱ्याजंवळ न ी 
करून घेऊनच बोललो.’ 

 
महारा टर्ाबाहेर असणारे मूळचे महारा टर्ीय या संयुक्त महारा टर् करणात आ था बाळगीत, रस घेत 

असत, लक्ष घालीत हे मला माहीत होते. त्यापैंकी एक होते उ र देशचे सभापती ए. जी. खेर. त्यानंा मी 
आमच्या बैठकीचा वृ ान्त कळिवला. ‘हे खाजगी आहे िंकवा कसे’ अशी त्यानंी उलट टपाली पृच्छा केली. 
उ री ‘हे खाजगी ठेवण्याचे कारण नाही, तु हासं योग्य वाटेल त्या कोणासही हे सागूं शकता, दाखव ूशकता’ 
असे मी कळिवले. त्यानंी ही हकीकत महावीर त्यागी, िफरोझ गाधंी अशा उ र देश खासदाराचं्या कानावर 
घातली. पंताचं्याही कानी घातली. िद ीमध्ये ितर्राज्य योजनेचा कारणाकारणाने फेरिवचार चालू होता. त्यात 
िनरिनराळे काँगेर्स पक्षीय खासदार लक्ष घालीत होते. याला तात्कािलक कारणही होते. ते हणजे मे मिहन्यात 
मंुबईमध्ये अिखल भारतीय काँगेर्स सिमतीचे अिधवशेन भरले असता त्यानंा मंुबईचा िनराळाच अनुभव आला 
होता. पंिडत नेहरंूनाही आला होता. यावरून मंुबई शहराला त्यातील बहुसंख्य जनतेला मंुबई कदर्शािसत 
होणार हे आवडलेले न हते हे समजून आले. 

 
अशा कारे िनरिनरा या शक्ती कामाला लाग या. आप या मागणीचा रा तपणा व चार आपण 

महारा टर्ाबाहेर केला पािहजे असे मी सुरुवातीस देव यासं सािंगतले असता त्यानंी ते वीकारले न हते. पण 
पिरि थतीने महारा टर्ाबाहेरील खासदाराचें लक्ष आमच्याकडे ओढले होते. त्यात आमच्या मागणीच्या 
न्या यपणापेक्षा आमच्याकडील उपदर्वी शक्तींचा जा त भावही पडला असेल; पण आमच्या नाकडे लक्ष 
वधेले गेले हे सत्य. त्यातूनच े ींनी फेरिवचार का करू नये ? करावा. असा कार घडू लागला. े ींना ही 
भानगड िमटली तर हवीच होती. त्याचें आमच्याशी वैर थोडेच होते-त्यामुळे फेरिवचार सुरू करणे शक्य झाले. 
उ र देश सभापती व माझे नेही खेर याचें पतर् आले. ‘मंुबई राजधानी असलेले मोठे ि भािषक केले तर, 
तुमचे त्यािवषयीचे मत काय रािहल ?’ मी उ र पाठिवले, ‘ती तर आमचीच सूचना होती. परंतु आ ही ती 
एकदा केली असता विकग किमटीने ती वीकारली नाही. मंुबई व गुजरातने ती िझडकारली ; न हे गुजरातने 
आमच्यावर आमचा हेतू वाईट अस याचे आरोपही केले. या तव ती सूचना आ ही पुन्हा करणार नाही. पण ती 
जर दुसऱ्या कोणी केली तर आमचा पािंठबा राहील, मान्यता राहील. ’ 

 
असे िवचारमंथन चालू असता १ ऑग ट रोजी िटळक पुण्यितथीिनिम  प.ं नेहरू मु ाम पुण्यास आले. 

त्या वळेी त्यानंी केले या भाषणात या िवचाराचे काहीच ितिंबब आढळले नाही. उलट ‘राज्यपुनरर्चनेबाबत 
भारत सरकारने घेतलेला िनणर्य महारा टर्ीयानंा मान्य नसला तरी वीकारावा ’ अशी भलावण केली आिण वर 
सािंगतले, ‘मराठी माणसाब ल कोणताही गैरसमज नाही ’. मुबईचा न पाच वषार्ंनी समाधानकारकपणे 
सुटेल असा भरंवसा यक्त करून धीर धरण्याचा त्यानंी महारा टर्ाला स ा िदला. यावर काही उलट ितिकर्या 
झाली नाही. 

 
मातर् ५ ऑग ट रोजी िहरे यानंी पाटसकर याचंा िद ीहून फोन आ याचे व राज्यपुनरर्चनेिवषयी चचार् 

करण्याकिरता गृहमंतर्ी प.ं पतं यानंी बोलािवले अस याचे मला सािंगतले. ‘मला तसे त्यक्ष आमंतर्ण 
आ यािशवाय मी येणार नाही. कारण या आधी आ ही जे हा के हा गेलो ते पूवर् संकेत उभयपक्षी ठरूनच. पण 
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‘यानंा िद ीत कोणी िवचारत नाही हे आपण होऊनच जात असतात.’ अशी टीका वाचावयास, ऐकावयास 
िमळत असे.’ हे िहरे यानंी पाटसकर यासं सािंगतले असाव.े कारण पाटसकर याचंा मला फोन आला. ते 
हणाले, ‘प.ं पं यानंी त्याचं्यातफ आमंतर्ण कराव ेअसे सािंगतले हणून मी करीत आहे. त्याहून पािहजे असेल 
तर प.ं पंताकंडूनही फोन येईल.’ एवढी खातर्ी करून घेत यानंतर मी जाण्याचे मान्य केले. 

 
दुसऱ्या िदवशी सकाळच्या िवमानाने देविगरीकर देशाध्यक्ष, िहरे, च हाण व मी असे िनघालो. देश 

किमटीचे िचटणीस बाळसाहेब देसाई हेही िवमानात चढताना िदसले. देविगरीकर व च हाण यानंा िद ीत जे 
घडणार होते ते अमान्य होते असे भासले. देश किमटीला न िवचारता िनणर्य केले जातात असाही त्याचंा 
आके्षप होता. िद ीस गे यावर देश किमटीचे अध्यक्ष हणून देविगरीकर व सेकेर्टरी हणून देसाई, तसेच 
िविधमंडळातील एक जबाबदार नेते या भिूमकेत यशवतंराव च हाण असे एकतर्पणे िनराळा पिवतर्ा घेणार होते. 
िनदान देश किमटीशी स ा करून ितने िवचार के यािशवाय िनणर्य करू नये असा आगर्ह ते धरणार होते. 
गुजरातमध्ये याच कारणाकिरता िनणर्यानंतर मोठी दंगल झाली, गोळीबार झाला. तसेच देश किमटीच्या 
बठैकीच्या वळेी काँगेर्स अध्यक्ष ढेबर याचं्यासकट सवार्ंचा घोर अपमान करण्यात आला. 

 
आ ही िवमानतळावरून सरळ पाटसकराचं्या बंग यावर गेलो. पाटसकर यासं तातडीने भेटण्याच्या 

दृ ीने ते कोठे आहेत अशी देविगरीकर व च हाण यानंी चौकशी सुरू केली. ते हा ते मंितर्मंडळाच्या बैठकीस 
गे याचे समजले. यावरून आपणास काहीच करता येणार नाही. आपला यत्न फोल आहे हे त्यासं उमजून 
आले. या सवर् हालचालींवरून िहरे यानंी िद ी –आमंतर्ण आ याचे सागंता , त्यानंा च हाणानंी बहुधा येणार 
नाही असे का सािंगतले आिण सकाळी मातर् ते ितर्वगर् िवमानतळावर एकतर् का आले होते याचा उलगडा झाला. 

 
थो ा वेळाने पाटसकर आले, आिण त्यानंी महाि भािषक िनमार्ण करण्याचा िनणर्य भारत सरकारने 

घेत याचे सािंगतले. दुपारी २ ते ४ च्या दर यान पतं धानाचं्या कचेरीत महारा टर्ीय खासदार व आ ही मंडळी 
यानंा पिंडतजी भेटणार होते. पाटसकर याचं्या मु ामी देविगरीकर यानंी ‘आप या देश किमटीचे मत 
अजमाव यािशवाय मी काही सागं ूशकणार नाही ’ असे पंिडतजींना सागंावयाचा आपला मनोदय यक्त केला. 
परंतु त्यक्ष तसे काहीही घडले नाही. 

 
आ ही पतं धानाचं्या कचेरीत पोहोचलो. भारत सरकारने घेतलेला नवा िनणर्य पंिडतजींनी बोलून 

दाखिवला व ‘ या महाि भािषकाची मागणी तु ही मागेच केली होती . त्या वेळी काही कारणाने ती नाकरण्यात 
आली. गुजरातला ती नापसंत होती . पण गुजरात एक िश ति य देश अस याने तो ती वीकारील अशी 
खातर्ी वाटते. तसेच गे या काही िदवसातं तु हापैंकी काहीजणानंी याकिरता पुन्हा बोलणे सुरू केले (हा उ ेख 
उघड उघड िहरे, पाटील व मी याचं्या भेटीस आिण त्यानंंतर झाले या पतर् यवहारास उ ेशून होता. कारण 
देविगरीकर, च हाण यानंी त्या काळात काहीच केले न हते.) ते हा उिशरा का होईना तुमची सूचना भारत 
सरकारने अंमलात आणण्याचे ठरिवले आहे याचा सवार्ंनी वीकार करावा.’ असे त्यानंी सािगतले.  
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आ ही तेथून उठ यावर तशीच बैठक गुजरातचे खासदार व देश किमटीचे काही पदािधकारी 
याचं्याशी केली व सवर् संबिंधताचंी संमती िमळाली असे जाहीर करून त्या माणे राज्यपुनरर्चना िवधेयकात 
आव यक तो बदल भारत सरकार करील असे त्यानंी घोिषत केले. 

 
एकभािषक राज्याबाबत आ हास अपयश आले असले तरी मंबई शहर महारा टर्ापासून अलग केले 

जाऊ नये, तसेच सवर् मराठी भािषक एका राज्यात यावे हे आ ही िमळिवले होते. कारवार बेळगाव तसेच 
मध्य देश व हैदराबाद सरह ीवरील मराठी भािषकाचंा िवचार झाला नाही हे श य होते; परंतु ते भारत 
सरकारच्या त्येक योजनेत होते. मग ते ‘समतोल ’ ि भािषक असो , ितर्राज्य योजनेत िंकवा या वळेी 
वीकारले या महाि भािषकात. या दृ ीने तसेच आक्टोबर १९५५ मध्ये विकग किमटीबरोबर आमची जी 
मुलाखत झाली, त्या मुलाखतीच्या शवेटी १९ आक्टोबरला आमच्यातफच शकंरराव देव यानंी ही योजना 
सुचिवली होती. देश किमटीने ती नंतर मंजूर केली ते हा आ ही यश वी झालो असा त्याचा प  अथर् आहे. 

 
माझ्या दृ ीने हा महत्त्वाचा िवजय होता. कारण कोकण व मंुबई शहर याचंी संभा य ताटातूट कायमची 

िनकालात िनघाली होती. मोरारजी व स.का. पाटील यानंी जी धोरणे वीकारली होती आिण च हाणानंी १ 
िडसबरला जो पिवतर्ा घेतला आिण ज्याला देविगरीकर व देवकीनंदन याचं्यासारख्यानंी पािंठबा िदला आिण 
शवेटच्या क्षणीही देविगरीकर, च हाण यानंा धडपडावेसे वाटत होते, त्या सवार्ंचा पराभव झाला.  

 
ऑक्टोबर १९५५ ते ऑग ट १९५६ असे रामायण आिण महाभारत हावयास पािहजे होते का ? त्यात 

आमचे दोष िकती, तर्ुटी िकती ? हा एक शोध घेण्यासारखा िवषय आहे पण तो माझ्या वाटचालीचा भाग नाही. 
शकंरराव देवानंी आप या आत्मचिरतर्पर िलखाणाला ‘दैव देते पण कमर् नेते ’ असे हटले आहे त्याची आठवण 
होते. आक्टोबर १९५५ मध्ये हे घडते तर महारा टर् काँगेर्समध्ये गट पडले नसते. शकंररावानंी जे सोसले ते 
सोसावे लागले नसते. जे हकनाक मृत्युमुखी पडले ते पडले नसते. मोरारजीभाईंना जी िवशषेणे लावण्यात 
आली तसे घडले नसते. असे पु कळ काही. पण मी एवढेच हणेन की, आमच्याकडे दोषाचंा पु कळ वाटा येतो 
- आिण ते दोष जावे हणून कोणीतरी शोध घेतला पािहजे. 

 
गुजरातमध्ये याची ती  ितिकर्या झाली . १९५५ च्या नो हबरपासून गुजरातचे वतंतर् राज्य व त्याचे 

पाटनगर अहमदाबाद होणार या दृ ीने सवार्ंची पाउले पडत होती. न या राजधानीत राहावयास येणाऱ्या 
राज्यकत्यार्ंना मंतर्ी, सिचव इत्यादींना राहण्याची सोय तात्काळ हावी हणून िकती एक इमारती मंुबई 
सरकारच्या खचार्ने बाधंण्यात आ या होत्या . त्याआधी डॉ. जीवराज यानंी कालव,े र ते, वीज याबंाबत 
महारा टर्ास वंिचत ठेवनू को वधी रुपये खचर् केला होता. पण याची जबाबदारीही आमचीच. मोरारजीने 
भाऊसाहेब मागतील ते खाते देण्याची तयारी दाखिवली असता हे खाते त्यानंी का घेतले नाही? कोणते खाते 
घेऊ असे १९५२ साली िहरे यानंी मला िवचारले ते हा मी हणालो, ‘ते तु ही ठरवावयाचे आहे मी तुमच्या जागी 
असेन तर सावर्जिनक बाधंकाम (ज्यामध्ये र ते, पूल , इमारती येतात ), कालव ेव वीज याचें त्या वळेी एकितर्त 
असलेले खाते मी मागेन आिण ते न िमळाले तर अथर् खाते घेईन.’ या खात्याच्या मंत्र्याला जाब देण्याकिरता 
सभागृहासमोर फारच थो ा वळेा याव ेलागते आिण अमयार्द जनसेवा करता येते . हे खाते ते घेते तर 
कोयनेबाबतची बधंने वीकारावी लागली नसती. पण सवर् जर-तरचे आहे. 
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माझ्याब लही हणता येईल, मी खेरानंा साभंाळले असते. नोकरशाहीला हुशारी दाखिवली नसती तर 

मंतर्ीही झालो असतो; पण हेही जर-तरच . असो. 
 
१ नो हबरला नवीन राजवट येणार व मी सभापती नसणार हे प  िदसत होते. आिण त्या िदवसापयत 

फारसे काही घडले नाही. पक्षनेत्याची िनवडणूक आिण मोरारजीभाईंशी संवाद या दोनच घटना 
सागंण्यासारख्या .  

कुलाबा िज ातील पेणचे आमदार अंबाजी पाटील हे ए . ए., एलएल.ए . अशा पद या संपादन 
केलेल एक सच्छील गहृ थ . िवधान सभेतील माझ्या वागणुकीवर राग झा याने मोरारजीभाई त्याचं्याजवळ 
बोलले की, ‘माझ्या सभापितपदाचा संयुक्त महारा टर्ाचे कायार्किरता मी गैरवापर केला.’ ते हा मी त्यासं लेखी 
पतर् िलहून त्या गो ीचा उ ेख करून भेट मािगतली . माझे पतर् सभापतीच्या लेटरहेडवर असून खाली 
सभापती हणून सही होती. ते मोरारजी देसाई मुख्यमंतर्ी, यासं िलिहलेले होते. भेट एके िदवशी सकाळी 
त्याचं्या बंग यावर झाली. सुरूवातीस अंबाजी पाटील याचं्याजवळ त्यानंी माझ्यासंबधंी तशी िवधाने के याची 
त्याचं्याकडून खातर्ी करून घेतली, आिण नंतर त्या िवधानाचं्या समथर्नाथर् काय आधार आपणाजंवळ आहे असे 
िवचारले. ते कोणताही आधार, कोणताही िविश  संग सागं ूशकले नाहीत. शवेटी ‘ मला तसे वाटले ’ एवढे 
सागंनू त्यानंा थाबंाव े लागले. एवढे बोलणे झा यानंतर त्याची एक ितिलपी तयार करून त्याचं्याकडे 
आव यक वाट यास दुरु तीसह मान्यतेकिरता पाठिवली . परंतु माझी ही सूचना त्यानंा पटली नाही व मला 
िलिहले, ‘ दोन पक्ष-सभासदामंधील ते बोलणे होते, त्याची न द कशाला ? न द हवी हे कळले असते तर टेप-
रेकाडर्र जवळ ठेवनू न द घेतली असती.’ मी उ र कळिवले, ‘तु ही मुख्यमंतर्ी व पक्षनेते आहात, त्या नात्यानेच 
अंबाजी पाटील याचं्याजवळ बोललात, बोलण्याचा िवषय होता सभापतीची वागणूक. यावरून आिण मी 
सभापती या नात्याने मुख्यमंत्र्यानंा पतर् िलिहले, हे त्या पतर्ावरून प  होणारे अस याने दोन पक्ष- 
सभासदामंधील ते बोलणे होते हे मी वीकारू शकत नाही. मुख्यमंतर्ी व सभापती याचंी ती भेट होती आिण 
त्याची न द आव यक होती. ’ 

 
संयुक्त महारा टर् चळवळीच्या काळात मोरारजीभाईंनी एकदा मला न िवचारला, ‘ या सवार्ंच्या आधी 

तुझा माझा नेह जमला असताना असे का वागतोस ? ’ याचे मी त्या वेळी उ र न देता, ‘ज्या वागण्यामुळे 
माझ्या राजकीय भिवत यावर िवपरीत पिरणाम होईल हे प  िदसत असताना मी तसा का वागलो याचे उ र 
आपणच का देत नाही?’ असा ित न िवचारला. 

 
पण एक नमूद करणे आव यक आहे. ते मी अन्यतर्ही केले आहे, की अशा खटक्यानंंतरसु ा आमच्या 

नेहात अंतराय पडलेला नाही. घडले ते गंगेत वाहून गेले आहे. येथे केलेली न द मोरारजीभाईंिवरू  मुळीच 
नाही. काय घडले याचे ते कथन आहे. 
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नवा पक्षनेता 
महाि भािषक होण्याने आ हा दोघाखेंरीज (िहरे व कंुटे) या सवार्ंचे यत्न आिण इच्छा –आकाकं्षा 

शवेटच्या क्षणाला िवफल झा या होत्या. त्यामुळे त्याचंा आमच्यावर साहिजकच राग असावा. न या पक्ष-
नेत्याची िनवड व नव ेमंितर्मंडळ बनणे हे कर्म ा त. नेतेपदाकिरता मोरारजीभाई एक इच्छुक होते, पण त्यानंी 
अट घातली, ‘माझी िनवड अिवरोध झाली पािहजे.’ या मागणीमागे एक कारची आ ता आिण 
राज्यपुनरर्चनाकाळात त्यानंी महारा टर् (मंुबईसह) आिण गुजरात या दोन्ही िठकाणी जे केले त्याला संपूणर् 
मान्यतेची मागणी होती. आिण तसा पािंठबा देणे इ  न हते. त्या काळात पोिलसाकंडून आव यक त्यापेक्षा 
िकती तरी जा त कठोर वतर्न झाले होते. त्या सवार्ंची जबाबदारी उघड उघड गृहमंतर्ी व मुख्यमंतर्ी असणारे 
आिण त्या वागण्यात कोणत्याही सहकारी मंत्र्याचा अगर इतर कोणाचा स ा न घेणारे मोरारजीभाई याचं्यावर 
पडत होती. 

 
माझ्या मते मोरारजीभाईंनी ही िनवडणूक न लढिवता मंुबई राज्यापासून दूर िद ीस जाव ेहे इ  होते. 

कारण त्याचं्या वागणुकीने दोन्ही िवभागातं ते अि य झाले होते. घटना ताज्या होत्या. अशा वळेी ते नेता होते 
तर त्याचंी राजवट एका जबाबदार लोकमताची कदर करणाऱ्या शासकापेक्षा िनराळी झाली असती आिण 
हणून नेत्याच्या िनवडणुकीकिरता िहरे यानंी पुढे यावे अशी माझी िनि त सूचना होती. हो-ना किरता अखेर 
िहरे यानंी आपली उमेदवारी जाहीर केली. च हाणही रंगणात उतरले. आता िबनिवरोध िनवडणूक नाही. ते हा 
मोरारजी नाव मागे घेणार व च हाणाकंिरता जा तीत जा त मते िमळवण्याचा यत्न होणार हे उघड होते. 

 
या वेळी सवार्ंना बरोबर घेऊन जाणारा नेता िनवडावा असाही एक यत्न केला . स.क. पाटील यासं 

भेटून तु ही उमेदवार हा, आमचा पािंठबा राहील असे सािंगतले. ते मोरारजींना भेटलेही, पण नकार िमळाला. 
िंचतामणराव देशमुख यासं नेता करावे अशी सूचना केली, परंतु मोरारजी नाही तर च हाण या दोन नावातूंनच 
पसतंी हावी असा मोरारजी –च हाण गटाचा आगर्ह होता. 

 
िनवडणुकीच्या वळेी िहरे यानंी सािंगतले, ‘माझा मोरारजींना िवरोध आहे, पण च हाणानंा नाही. 

मोरारजींनी उमेदवारी मागे घेत यानंतर च हाण उमेदवार राहणार असतील तर मी माझी उमेदवारी मागे 
घेईन.’ ते हा च हाण हणाले, ‘ िहऱ्यानंी आपली उमेदवारी मागे घेतली तर मी ही माझी घेईन हणजे मोरारजी 
नेता होतील.’ अथार्त िनवडणूक झाली. च हाण चंड बहुमताने नेता झाले. िहरे यानंा िमळालेली मते 
कोणतीही खटपट न करता िमळालेली होती. 

 
नवीन मंितर्मंडळात िहरे िंकवा त्याचं्या सहकाऱ्यापैंकी कोणासही घेतले नाही. न या िवधान सभेची 

बठैक झाली. तीमध्ये सयाजीराव िसलम याचें नाव सभापितपदाकिरता सुचिवण्यात आले व ते सभापती झाले. 
राज्यपुनरर्चनेचे एक पवर् संपले. 
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िवनोबा पदयातर्ा 
 

आचायर् िवनोबा याचंी महारा टर् पदयातर्ा 
याच काळात िवनोबा महारा टर्ात पदयातर्ा करणार असे िनि त झाले होते. त्याकिरता िनधी जमा 

करण्याची, तसेच पदयातेर्चीही जबाबदारी शकंरराव देव याचं्यावर होती. या कामाकिरता सुमारे एक लाख 
रुपये जमा करणे आव यक. तर त्या वळेी एकंदर वातावरण अत्यंत गढूळ झालेले होते. पैसा कसा उभा करावा 
असा न देवानंी मला िवचारला असता, वैकंुठभाई मेहता या स नाचे सहा य मागावे असे मी सुचिवले. 
त्या माणे देव व मी वैकंुठभाईंकडे गेलो. वैकंुठभाईंनी सवर् ऐकून घेतले व मदत करण्याचे मान्य केले. पण सदर 
फंडाचा खिजनदार मी हाव ेअशी सूचना त्यानंी केली हणून मला ती मानावी लागली. पण वागत-सिमतीचा 
ठराव झा यावरच व त्या माणे मी पैसा सोडीन हे मान्य करावे; तर मी हे काम पत्करीन असे मी सािंगतले. 
त्या माणे मी खिजनदार झालो. माझे सहखिजनदारही होते पण पैशाची देवघेव करण्याचे काम मी कराव ेअसे 
ठरले. त्या माणे मी यवहार पाहू लागलो. शकंररावाबंरोबर िठकिठकाणी िंहडलो. िबलार् बंधंूकडे देव, मुंबई 
देशचे अध्यक्ष के. के. शहा व मी असे गेलो. पण त्यानंी सहा य केले नाही व कारण सािंगतले, आमचा पैसा 
वच्छ नाही. तो िवनोबाचं्या कामाला कसा चालेल ? परंतु आव यक ती र म जमा झाली. पैसा खचर् होऊ 
लागला. जमाखचर् योग्य तऱ्हेने ठेवण्याचा मागर् हणून मी रोख र म न देता चेक ारा देण्याचे धोरण 
वीकारले. कोणी र म मागावयास आले तर चेक देत असे काही कायर्कत हणत आता परगावी जाण्याची 
घाई आहे. चेक कसा वटिवणार ? ते हा मी त्यावरही उपाय काढला. घेणाराचे नावे चेक काढावा. तो त्याने 
माझे नाव ेवगर् करावा व मी त्यास रोख र म ावी. त्यामुळे कोणास िकती र म िदली हे चेक-बुकावरून सहज 
समजू शके. याला अपवाद होता सिमतीचे िचटणीस गोिंवदराव देशपाडें याचंा. 

 
पदयातर्ा पुरी झाली. आव यक तो खचर् के यानंतर काही िश क उरली. पि म खानदेशातील नवापूर 

येथे िवनोबाजींचा महारा टर्ातील शवेटचा मु ाम होता. तेथून ते गुजरातमध्ये वशे करणार होते. त्या िनरोप-
समारंभाला मी गेलो. तेथे मला समजले की िश क रािहलेली र म शकंररावाजंवळ जे काही कायर्कत होते 
त्यानंा यापुढे मानधन देण्याकरता खचर् करावी असे अण्णासाहेब सह बु े यानंी ठरिवले आहे. अण्णासाहेब हे 
१९२१ पासूनचे कायर्कत व शकंररावाचें सहकारी. त्याचंा अिधकार मोठा. पण सदर िनधी जमा करण्यात ते 
न हते. सिमतीत ते न हते. आिण त्यानंी सुचिवलेला मागर् िनधीच्या क पनेशी सुसंगत न हता. ते हा मी हा िवषय 
शकंररावाजंवळ काढावयाचे ठरिवले. 

 
नवापूरलाच शकंररावाचें व माझे बोलणे झाले. अण्णासाहेबानंी कसा िविनयोग करावा हे ठरिवलेले 

अस याचे मी सािंगतले व मी त्यास आके्षप घेतला. उरलेला पैसा कसा खचर् करावा, हे ठरिवणारे अण्णासाहेब 
कोण ? त्याचंा या िनधीशी काय संबंध ? आिण त्यानंी मूळ हेतूची संगत नसले या कामावर खचर् करण्याचे का 
ठरवाव े ? या नावर शकंरराव समाधानकारक उ र देऊ शकले नाहीत. बोलण्याच्या भरात मी हणालो, 
‘सावर्कािलक कायर्कत्यार्ंना काही खास अिधकार आहेत की काय ?’ 

 



अनुकर्मिणका 

यामुळे माझ्याकडे तशी मागणी आली नाही. जमाखचर् िहशबेतपासिनसाकंडून तपासून घ्यावे; जमाखचर् 
व एक तर्ोटक अहवाल देणगीदारानंा सादर करावा असा िवचार केला. त्या माणे दीिक्षत नावाचे मान्यता ा त 
िहशबेतपासनीस होते, त्याचं्याकडे सवर् कागदपतर्, चोप ा, चेकबुक िदले. िवनामोबदला काम करून 
घ्यावयाचे हणून मी सवडीने घेत होतो. गोिंवदराव देशपाडें याचं्याकडील जमाखचर्ही अपुरेच होते. काही 
िदवसानंी माझे सहकारी खिजनदार गाडोिदया मला हणाले, ‘तपासणी फार िदरंगाईने चालली आहे. कागद 
मजजवळ ा, मिहनाभरात काम पुरे होईल.’ त्या माणे सवर् कागदपतर् त्याचं्या वाधीन केले. पण ती 
िहशबेतपासणी झाली नाही आिण अहवाल पाठिवता आला नाही. 

 
उरलेली र म शवेटी आचायर् िभसे यासं पदयातेर्िनिम  िदली आिण माझी जबाबदारी संपली. 
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ि भािषकानंतर 
 
१ नो हबर १९५६ रोजी ि भािषक मंुबई राज्य संसदच्या काय ानुसार अि तत्वात आले, आिण माझी 

सभापितपदाची मुदत संपली. सदर काय ात पुनरर्चना करताना पुनरर्िचत राज्यातील मो ा िवभागाचा 
असलेला सभापती न या राज्याचा पदिस  सभापती हावा अशी तरतूद होती. अपवाद फक्त माझा. मी 
सभापती असतानाही संयुक्त महारा टर् पिरषदेत सिकर्य काम केले. त्याब लच्या नापसंतीची पतं धान 
जवाहरलाल यानंी ती िदलेली पावती होय. सरकारी बंगला व गाडी सोडून आ ही िलबटीर् िसनेमासमोर 
राहण्यास आलो. जीवनकर्मात फारसा फरक न हता. कारण सभापतीच्या बंग यातही वयपंाक वगैरे कामे 
माझी पत्नीच करीत असत. तेथे गेलो ते हा मी पत्नीला िवचारले, ‘ वयंपाकी ठेवायचा का ?’ त्या हणा या, 
‘कायमचा ठेवणार का ?’ मी उ रलो, ‘सभापितपद आहे तोपयत ते शक्य.’ त्यावर ‘माझी कामे मीच करीन’ 
असा जबाब त्यानंी िदला होता. 

 
मंुबई शहर महारा टर्ात यावे हणून आ ही चळवळ केली अस याने काही पैसे िमळिवण्याचा उ ोग पुढे 

नसतानाही मी मंुबईत राहण्याचा िनणर्य घेतला व शहराच्या समािजक व अन्य जीवनात भाग घेऊ लागलो. 
इंटक िणत मजूर चळवळीत काम सुरू केले. बे टच्या युिनयनचा अध्यक्ष झालो. ते काम करीत असताना 
गाधंीजींच्या मजूर महाजनचा िक ा माझ्यापुढे होता. 

 
१९५७ च्या सावर्ितर्क िनवडणुका आ या, आिण मी मंुबई िवधान सभेऐवजी लोकसभेची कुला यातील 

जागा काँगेर्सतफ लढिवण्याचे ठरिवले. मंुबईसह संयुक्त महारा टर्ाची मागणी करून पिरषदेमाफर् त कायर् 
करणारे आ ही काँगेर्सजन संयुक्त महारा टर् पिरषदेत सामील झालो नाही व कदर् सरकार िवरु च्या 
आंदोलनात भाग घेतला नाही. तसेच काँगेर्समध्येच राहण्याचे ठरिवले, याचा सवर्साधारण जनतेला राग होता. 
राज्य पुनरर्चना हा साहिजकच वयंिनणर्याचा ह  नसून तो संसदेच्या अखत्यारातील िवषय आहे, आिण या 
नाखेरीज इतर सवर् बाबतींत काँगेर्सचे ध्येय-धोरण आ हास मान्य अस याने राज्य पुनरर्चना ही तपिशलाची 

बाब आहे असे आमचे समथर्न. पिरषदेमाफर् त शकंरराव देव यानंी केले या आगर्ही चारामुळे आिण संयुक्त 
महारा टर् सिमतीच्या आंदोलनामुळे सामान्य मराठी माणूस, िवशषेतः मंुबई ज्याचा अिवभाज्य भाग आहे त्या 
कोकणची जनता आमच्यावर रु  होती. मंुबई शहरात झालेला अमानुष गोळीबार आिण पोिलसी यवहार याने 
ती संतापली होती. अथार्तच िनवडणुकीत कुला यामध्ये मला आिण िवधान सभेच्या काँगेर्स उमेदवारास सपशले 
पराभतू केले. जनतेचे सौजन्य हणजे आमच्या िज ातील चाराला त्यानंी कोणताही अडथळा आणला 
नाही. 

 
िविधमंडळाचे सभासदत्व नाही, तरीही िज ामध्ये काँगेर्स कायर् करण्याचा मनोदय मी प  केला 

होता. परंतु यशवतंराव च हाण मंुबई राज्याचे मुख्यमंतर्ी झा यापासून िहरे-गटाच्या मानले या आ हा मंडळींना 
सिकर्य राजकारणापासून दूर ठेवण्याचे धोरण चालू झाले होते. वतःशी होत असले या यवहाराची झळ 
िज ातील सवर्सामान्य कायर्कत्यार्ंना लागू नये, या बु ीने मी िज ात काम न करणे पसंत केले. 
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१९५७ ते १९६१ अखेरपयत मी मंुबई शहरातच काम करीत होतो. बे टच्या एका युिनयनचा अध्यक्ष मी 
होतो; तर दुसऱ्या युिनयनचा अध्यक्ष जॉजर् फनार्ंडीस. बहुसंख्य डर्ाय हर, कंडक्टसर् माझ्या युिनयनमध्ये होते, 
तर बाकीचे जॉजर्च्या युिनयनमध्ये. आमच्या युिनयनला पगाराच्या िदवशी आवारात जाऊन वगर्णी वसूल 
करण्याचा ह  होता. तो महानगरपािलकेत सिमतीचे बहुमत झा यानंतर बे ट शासनाने र  के याचे 
कळिवले. मजूरमंतर्ी शातंीलाल शहा याचं्याकडे गेलो. माझी युिनयन इंटक िणत. शातंीलाल शहा इंटकचे 
कायर्कत. पण त्यानंी ‘कोटार्त जा’ असा स ा िदला. ते हा मी युिनयनच्या कायर्कािरणीत तो िवषय माडंला 
आिण मी व इतर ितघे असे जे चार बे ट नोकर नसलेले युिनयन पदािधकारी होतो, त्यानंी बे टचा हुकूम 
अमान्य करून पगाराच्या िदवशी आवारात जाऊन वगर्णी गोळा करावी या धोरणाला संमती िमळिवली व 
त्या माणे बे टचे अध्यक्ष महाश दे आिण जनरल मॅनेजर यानंा कळिवले. युिनयनचा अध्यक्ष माजी सभापती, 
उपाध्यक्ष बॅिर टर हे वगर्णी-वसुलीचा सत्यागर्ह करणार यामुळे असो, की महाश दे हे माझे काँगेर्समधील नेही 
व सहकारी अस यामुळे असो, पगाराच्या आद या िदवशी ‘तुमची युिनयन पूवीर् माणे वगर्णी वसूल करू शकेल’ 
असे बे टकडून पतर् आले, आिण न िनकालात िनघाला. 

 
युिनयनतफ चार करताना आवारासमोर मी गेट मीिंटगही करीत असे. वडाळा आवारासमोर अशा 

एका सभेत भाषण करीत असताना माझ्या िदशनेे दगड येऊ लागले. पण मी माझी जागा न सोडता भाषण चालू 
ठेवले. दगड येतच होते. 

 
सभेच्या िनिम ाने आलेला एक पोिलस ऑिफसर मजजवळ येऊन सागं ूलागला, ‘तु हाला दगड 

लागेल, सभा बंद का करीत नाही ?’ 
 
मी उ रलो, ‘मी माझे काम करीत आहे. तुमच्याजवळ न मािगतला स ा, की संरक्षण ? तुमचे काही 

कतर् य असेल तर तु ही करा.’ 
 
माझे भाषण चालू राहण्याचा इ  तो पिरणाम झाला आिण यापुढील गेटसमोरच्या सभा िबनिवरोध होऊ 

लाग या.  
 
कदर् सरकारच्या एका धोरणािवरु  मुंबई बंदची हाक देण्यात आली होती व जॉजर्ची युिनयन त्यात 

सामील होऊन बे टच्या गा ा चालू नयेत असा इरादा करून होते. शहरातील जनतेच्या दैनंिदन जीवनात 
बंदच्या िनिम ाने वाहतूक थाबंली, तर अडचण उ  भवते. हणून बस आिण टर्ाम चालवा यात असा आमच्या 
युिनयनने िनणर्य करून डर्ाय हर व कंडक्टर यानंा तसा आदेशा िदला. युिनयनच्या कायर्कत्यार्ंना त्या आदेशाची 
अंमलबजावणी करण्यािवषयी दक्ष राहण्यास सािंगतले. ‘दगड आले, मारपीट झाली, तरी वाहने चालवावीत. 
शक्य तो आद या रातर्ीच डेपोत मु ामाला जावे’ अशी सूचना िदली. बे टच्या जनरल मनेॅजरला फोन करून 
सािंगतले की, ‘नेहमीपेक्षा थो ा लवकर गा ा सुरू करा आिण जा त गा ाही सोडा. ’ 

 
टर्ाम व बसचा आवाज ऐकून इतर कामगारही ‘ बदं ’ बहुधा नाही , गा ा चालू आहेत, असे समजून 

घराबाहेर पडेल अशी माझी धारणा होती. बंदच्या िदवशी पहाटेच तीन वाज यापासून मी माझ्या घरी बसून 
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होतो. माझ्या कायर्कत्यार्ंना त्याची जाणीव अस याने गरज पडेल ते हा ते फोन करून स ा घेत. बंद 
सरकारिवरु . माझे युिनयन सरकारला जवळ असले या इंटकचे. पण युिनयनचा अध्यक्ष मी अस याने 
मुख्यमंतर्ी व गृहमंतर्ी यशवंतराव च हाण याचं्या सरकारचे आ हास संरक्षण िमळाले नाही. १४६ डर्ाय हर, 
कंडक्टर दगडफेकीत जखमी झाले. वाहनाचं्या काचा फुट या.पण माझ्या कामगारानंी गा ा चालू ठेव या 
िदवसभराचा बंद असताना बंद फसला असे पाहून बंद पुकारणारानंी दुपारी दोन वाजताच तो मागे घेतला.  

 
बे ट युिनयनचे काम करीत असताना आणखी एक नवीन काम माझ्याकडे आले. ीिमयर 

ऑटोमोबाइ स हा कुलार् येथील मोटारगा ा बनिवण्याचा कारखाना . त्याचे मुख लालचंद शठे . सदर 
कारखान्यात इंटकची युिनयन होती. तसेच आर.जे . मेहता याचंीही युिनयन होती. आर .जे याचं्या आकर्मक 
वृ ीमुळे त्याचंी युिनयन भावी असली तरी, मालक व युिनयन याचं्यामधील झग मुळे कोटर्बाजी झाली. 
कारखाना शवेटी बंदही पडला. 

 
तो सुरू हावा अशी इच्छा असणारे कामगारातंील काही माझ्याकडे आले व त्याचं्यातफ कारखाना सुरू 

करण्याच्या दृ ीने कामगाराचं्या मागण्याबंाबत लालचंद शठेजींशी बोलणी करावी असा ताव त्यानंी 
माझ्यापुढे माडंला .मी प  केले की, लालचंद आिण मी १९३७ साली मुंबई िवधान सभेवर िनवडून आ याने 
आमचा पर पर पिरचय आिण थोडासा नेहही होता. परंतु युिनयनचे काम करताना तो नेह माझ्या कामात 
आड येणार नाही आिण त्याचबरोबर तो नेह िवसरून मी युिनयनचे काम करीन. आले या मंडळींनी माझी 
भिूमका मान्य केली. 

 
त्यानंतर शठेजींबरोबर माझ्या काही बैठका झा या, आिण त्यातून उभयपक्षी मान्य होऊ शकेल असा 

मसुदा तयार झाला. कारखाना बंद पडण्याआधी कामगाराचें जे वेतनमान होते, त्यापेक्षा या मसु ाने त्यानंा 
जादा वतेन िमळाणार होते. सदर मसुदा युिनयनचा अध्यक्ष या नात्याने कायर्कािरणीकडून मी मंजूर करून 
घेतला आिण कंपनी बरोबर लेखी करार केला. नजरचुकीने एक महत्त्वाचे कलम लेखी करारात तडजोडीत 
मान्य झाले असूनही िलहावयाचे राहून गेले होते. ही तर्ुटी आमच्या लक्षात येताच कायर्कािरणीला मी सािंगतले 
की शठेजींजवळ बोलून ही तर्ुटी दूर करून घेण्याचा मी यत्न करीन; पण मला यश आले नाही तरी सदर दोष 
माझ्या सावध न राहण्याने झाला अस याने त्यास मी सवर् वी जबाबदार आहे. तरी झाली तडजोड युिनयनने 
मोडू नये. पािहजे तर त्यानंी माझ्या जागी नवीन अध्यक्ष िनवडावा. तडजोड पाळण्याचे युिनयनने ठरिवले आिण 
मी लालचंद शठेजींकडे गेलो. करारात असलेली तर्ुटी त्यासं दाखिवली . ती दुरु त करावी अशी सूचना केली, 
आिण माझी सूचना न वीकारली तरी युिनयन कराराचे पालन करील हे मी प  केले. सुदैवाने कंपनीतफ 
लालचंद शठेजी यानंी माझी सूचना वीकारून त्या माणे आव यक ती दुरु ती करारात केली . 

 
युिनयनचे काम करीत असताना एके िदवशी युिनयनच्या सेकेर्टरील स पड के याचे मला कळले. 

कारण कंपनीच्या हणण्या माणे एका अिधकाऱ्याला आमच्या सेकेर्टरीने लाथ मारली. तर तो हणत होता, 
पाय चुकून लागला. हे वृ  कळताच मी त्वरेने कु यार्स कंपनीमध्ये जाऊन पोहोचलो आिण मॅनेजरची भेट 
मािगतली. भेटीमध्ये सािंगतले की घड या गो ीब ल युिनयनच्या सेकेर्टरीकडून ती घडली अस याने 
युिनयनचा अध्यक्ष या नात्याने मी िबनशतर् माफी मागण्यास आलो आहे; लाथ मारली, की लागली याचा वाद 
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मला घालावयाचा नाही. कारण जे घडले असेल ते गैर आहे याचा योग्य तो पिरणाम झाला आिण चौकशी न 
होता सेकेर्टरीला कामावर रुजू करून घेण्यात आले. 

 
वरील दोन्ही करणातं सहजतेने सरळ भिूमका घेतली तर नुकसान होत नाही असा त्यय आला. 

पिरणामी युिनयनमधील माझे थान बळकट झाले, आिण कायर्कत्यार्ंना एक िनराळी दृ ी िमळाली . 
बे टमध्येही कामगाराचं्या कोणत्याही गैरवतर्नाचे तो आप या युिनयनचा सभासद आहे हणून समथर्न करण्याचे 
मी नेहमी अमान्य केले. साहिजकच सुरुवातीला सभासदानंा ही भिूमका समजली नाही. युिनयनने 
कामगारातंफच युिक्तवाद केला पािहजे अशी त्याचंी समजूत होती. 
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अिलबाग कॉलेज 
 
१९६० च्या स बर मिहन्यात अिलबागचे दोन सहकारी अिलबागेत कॉलेज सुरू करण्याची जबाबदारी 

मी पत्करावी असे सागंण्याकिरता माझ्याकडे आले. मी त्यासं सािंगतले की, ‘ िज ातील सावर्जिनक 
कामातून मी अंग काढून घेतले आहे. काँगेर्सच्या मंडळींना माझी राजकीय भिूमका मान्य नाही. अशा वळेी या 
कामाच्या िनिम ाने िज हा के्षतर्ात मी मागच्या दाराने चंचु- वशे करीत आहे असा समज होईल.’ 

 
त्यावर त्यानंी सािंगतले की, ‘िज हा काँगेर्स किमटीच्या अध्यक्षाचं्या सागंण्यावरून आ ही आलो 

आहोत. येथे येण्याआधी आ ही थािनक मंडळी, कोकण एज्युकेशन सोसायटी ही जबाबदारी वीकारील अशा 
समजुतीत होतो. परंतु सोसायटीच्या मुखाशंी बोलणे करता आमची समजूत चुकीची ठरली . ते कोणतीही 
जबाबदारी वीकारण्यास तयार नाहीत. आ ही तर िव ापीठाकडे कॉलेजकिरता मागणी करून ३१ ऑग ट 
आधी आव यक ती फी भरणे िनयमा माणे जरूर अस याने तुमच्याशी स ा न करता ही फी भरली आहे.’ 

 
त्यावर मी सािंगतले, ‘अिलबाग हे िज ाचे िठकाण आहे, हणूनच शहर झाले आहे. तेथे फरासा 

यापार –उदीम नाही. औ ोिगक कदेर्ही नाहीत. त्यामुळे कॉलेजला लागणारे आिर्थक बळ जमिवणे कठीण 
आहे. थािनकरीत्या पुरेसे िव ाथीर् िमळणार नाहीत आिण पुणे िंकवा मंुबई इतक्या जवळ असताना िज ातील 
पालकानंी आप या पा यानंा अिलबाग येथे कॉलेज झाले तर तेथे पाठवावे असे खास काय आहे ?’ 

 
ते बोलताना सहज बोलून गेले, ‘ कुळ काय ाचा वतर्क तू आहेस. त्याची अंमल-बजावणी कसोशीने 

हावी यात लक्ष घातलेस आिण १९५४ पासून कसणारी कुळे शते-जिमनीचे मालक झाली असून, जिमनीच्या 
िंकमतीचे ह तेही आ हास िमळत नाहीत. आमचे पा य पुण्या मंुबईस पाठिवण्याइतकी आमची आिर्थक क्षमता 
रािहली नाही. िज ात कॉलेज िनघेल तरच आमच्या पा यानंा शाळेनंतरचे िशक्षण घेणे शक्य होईल.’ 

 
या युिक्तवादामुळे मला िवचार करणे भाग झाले आिण अिलबाग येथे ही सं था िनमार्ण हावी 

हणणाराचंी बैठक घेण्यास सािंगतले व सदर बैठकीस मी हजर झालो . माझी भिूमका माडंताना या कॉलेजात 
कला, िव ान, वािणज्य या तीनही शाखा अस या पािहजेत. या कामाकिरता जे मंडळ िनवडाल ते 
राजकारणापासून अिल त, पक्षातीत व सवर् समावशेक असले पािहजेत तरच मी ही जबाबदारी पत्करू शकतो 
असे ितपादले. 

 
ही भिूमका मान्य झा यावर पुढील बैठकीत या सं थेची घटना मी तयार करून िवचाराकंिरता माडंली. 

सदर घटनेत काही िवशषे मी गर्िथत केले होते. वािर्षक सभासद आिण मो ा रकमा देणारे सभासद हे 
एकितर्तपणे कायर्कािरणी िनवडतील. जादा र म देणारानंा काही राखीव जागा राहतील. सं थेस वगर्णी िंकवा 
देणगी िद यापासून तीन वष पुरी होईपयत िव मान सभासदाला सं थेच्या कारभारात मतािधकार राहणार 
नाही. िशक्षकवगार्ला देणगी िंकवा वगर्णी देऊन सभासद होता येईल. पण कायर्कािरणीच्या िनवडणुकीला उभे 
राहता येणार नाही. 
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काही वषार्ंनंतर सं थेच्या घटनेत मी दुरु ती केली ती पुढील माणे: िशक्षकवगार्पैकी जे आजीव 

सद यत्व वीकारण्यास तयार होतील त्यासं, त्याचं्या वतेनामध्ये कोणताही फरक न करता ते त्यासं ावयाचे 
आिण त्याचं्यापैकी तीन जणानंा कायर्कारी मंडळाचे सभासद हणून वीकारण्यात येईल. त्याचंी िनवडणूक न 
होता सं थेत दाखल झाले या कालकर्मानुसार यादी होऊन अनुकर्माने ते वीकारले जातील. िशक्षकेतर 
नोकरापैंकी एक याच प तीने घेतला जाईल. शासनाने िशक्षण सं थेमध्ये असा बदल करण्याआधी िकत्येक वष 
हा फरक आमच्या सं थेने वीकारला होता. कायर्कारी मंडळाची िनवड दर तीन वषार्ंनी होणार असली, तरी 
पिहले कायर्कारी मंडळ पाच वषपयत अिधकारावर राहील. कोणत्याही कारणाने त्यास सवर्साधारण सभा काढू 
शकणार नाही. हे ते िवशषे होत. यामुळेच सं थेच्या कारभारात अकारण ढवळा –ढवळा करू इिच्छणारानंा 
संधी िमळाली नाही, असे काही वषार्ंनी अनुभवास आले. 

 
सं थेचा मी पिहला चेअरमन झालो. सं थेच्या कारभारातील माझे लक्ष काढून घेईपयत मी त्याच 

जागेवर होतो. घटना केली . एक कारे ते सोपे होते. पण पुढील जून मिहन्यात कॉलेज सुरू हाव ेया दृ ीने 
िव ापीठाची तपासणी सिमती िडसबरच्या आत येणार, त्या आधी िव ापीठात ठेव हणून ठेवण्याच्या लाख 
रुपयाचंी तजवीज करणे, कॉलेजकिरता िव ापीठाच्या िनयमा माणे सोयीची इमारत िमळिवणे, इत्यादी 
महत्त्वाची कामे तातडीने करणे आव यक होते. त्यात भर हणजे आमच्याबरोबर डॉ. आंबेडकराचं्या ‘पीप स 
एज्युकेशन सोसायटी ’ ने महाड येथे असे कॉलेज सुरू करण्याची परवानगी मािगतली होती. आंबेडकराचंी 
सं था मंुबई आिण औरंगाबाद येथे आपली कॉलेज यश वीपणे चालवीत होती, आिण महाडच्या नागिरकानंी 
कॉलेज थापनेस परवानगी िमळा यास त्याकिरता जागा व सोईचा इमारत बाधूंन देण्याचा पत्कर घेतला होता. 
अशा वळेी एकाच िज ातील दोन कॉलेजे बरोबरीने िनघू मागत असतील तर साहिजकच महाडला फक्त 
परवानगी िमळेल असा पु कळाचंा कयास होता. त्या दृ ीने अिलबागच्या पिरसरात असलेली हाय कुले लक्षात 
घेता अिलबाग कॉलेज मध्ये पुरेसे िव ाथीर् येऊ शकतील. अिलबाग आिण महाड याचं्यामधील अंतर र त्याने 
७० मैल अस याने या दोन िठकाणची पधार् संभवत नाही अशा कारे आ ही आमची बाजू सजिवली. 
त्याचबरोबर िज ात चार करताना महाडिवषयी अथवा आंबेडकराचं्या सं थेिवषयी कोणताही िवरोधी िवचार 
खाजगी रीतीनेही यक्त करावयाचा नाही; तसे कोणी के यास मी यातून बाहेर पडेन अशा प  श दातं सवर् 
सहकाऱ्यानंा इशारा िदला, आिण त्याच्या अंमलबजावणीिवषयी दक्ष रािहलो.  

 
इमारतीचा न कठीण वाटत होता; परंतु िज हा कोटर् नवीन बाधंले या इमारतीत जाणार अस याने 

त्याची जुनी इमारत सरकारकडून िमळिवण्याचा न होता, आिण दरसाल नाममातर् एक रुपया भा ाने ती 
इमारत िमळिवण्यात आ हास यश आले. लाख रुपयाचं्या ठेवीचा न महारा टर् बकेँकडून ती र म कजार्ऊ 
घेऊन त्याच बकेँत िव ापीठाचे नावे ठेव हणून ठेवण्यास बँकेचे त्या वळेचे मुख ी. वद याचं्या सावर्जिनक 
दृ ीमुळे सहकायर् लाभले. िव ापीठाची सिमती आली. ितच्यापुढे आमची भिूमका भावीपणे माडंली, आिण 
त्यामुळे आमच्या सं थेस १९६१ च्या जनूमध्ये कला, िव ान, वािणज्य या िवषयातंील कॉलेजच्या पिह या वषार्चे 
वगर् सुरू करण्यास परवानगी ावी अशी िशफारस सदर सिमतीने िव ापीठ कायर्कािरणीस केली व ती 
कायर्कािरणीने मान्य केली. महाडलाही अपेके्ष माणे सदरहू माणे परवानगी िमळाली. 

 



अनुकर्मिणका 

इमारतीची कॉलेजच्या दृ ीने पुनरर्चना करणे, िशक्षकवगर् िमळिवणे आिण पुरेसे िव ाथीर् येतील असे 
घडिवणे ही तीन कामे ता करण्याची होती. 

 
मंडळाची कायर्कािरणी तयार करताना राजकारणापासून ती अिल त असावी या बाबतीत जशी मी 

दक्षता घेतली, त्याच माणे पोक्त आिण तरुण या दोन्ही वगार्ंचे ितिनधी घेण्याची दक्षता बाळगली. त्याच माणे 
काँगेर्सचे द ाजीराव खानिवलकर, तर श.ेका. पक्षाचे द ा पाटील याचंा अंतभार्व केला. तसेच रेवदंडा येथील 
एक स न, सरळ परंतु ा णेतर िवचारसरणीचे एक मराठा गृह थ शामराव शलेार याचंाही अंतभार्व केला. 
अशा कायर्कािरणीमुळे मंडळाचे काम सुरळीत झाले. दुदवाने ाचायार्ंना त्यानंी राजकारणापासून तसेच 
थािनक गटापासून अिल त राहाव ेअशी िदलेली सूचना त्यानंी अ हेरली. त्यातून अडचण उत्प  झाली. द ा 
पाटील याचें घर आ हाला वसितगहृ हणून िमळू शकले. भाडे तंुबले तरी त्यानंी तगादा केला नाही.  

 
तसेच स. का. पाटील रे वेमंतर्ी असताना अिलबागेस येणार होते, आिण त्यानंा श.े का. पक्ष घेराव 

घालणार होता. परंतु ‘त्याचंी आखलेली कॉलेज भेट िनिर्वघ्न पार पडेल, इतकेच न हे तर माझ्या पक्षाच्या 
कोणी अडथळा आणला, तर मी तो मोडून काढीन’ असे आ ासन वतः द ा पाटील यानंी माझ्याकडे येऊन 
िदले व हणाले की, ‘कॉलेज हे सवार्ंकिरता असून सवार्ंचे आहे.’ 

 
त्याचं्या विडलाचंाही एक िक सा सागंण्यासारखा आहे. कॉलेजकिरता पैसे जमा करण्याकिरता िंहडत 

असताना पोयनाड येथे द ाचे विडल नारायणराव (नारायण नाग ू पाटील) याचं्या घरी गेलो. त्याचंा माझा 
राजकीय मतभेद १९३० पासूनचा. १९३७, १९४३, १९५२ या तीन िनवडणुकामंध्ये मी त्याचंा घवघवीत पराभव 
केला होता. अिलबाग तालुक्यात ज्या आगर्ी जातीत ते जन्माला आले, त्या जातीचे लोक चागंलेच बहुसंख्य 
आहेत, आिण नारायणराव यानंी त्याचं्या चारात तो नाना कंुटे आगिरणीच्या पोटचा आहे का असा आप या 
ाितबाधंवानंा जाहीर सवालही वारंवार केला असताना, त्या मंडळींनी मला बहुसंख्येने, िनवडून आणले होते. 
यात असे प  होते की, सवर्सामान्य जनता जाितिन  नसून गुणगर्ाही आहे. अशा नारायणरावाकंडे ३० वषार्ंच्या 
िवरोधानंतर थमच मी त्याचं्या घरी गेलो होतो. त्यानंी आमचे चागंले वागत केले. शभंर रुपये आणून िदले 
आिण ‘ही माझी वगर्णी आहे. द ाकडून िनराळे घ्या.’ असे सागंून पुढे हणाले की, ‘कॉलेज तु ही काढीत 
असला तरी आमची मुले तेथे िशकणार आहेत याची मला जाणीव आहे’ पुढे हणाले, ‘माझ्या घरी तु ही (तू) 
थम आला आहात, ते हा चहा घेऊनच जा !’ 

 
पण हा समतोल ाचायार्ंनी िज हा पिरषदेच्या एका फुटकळ िनवडणुकीत द ा पाटील याचं्यािवरु  

उभे राहून िबघडिवला. त्या वळेीही तु ही उभे न राहणे बरे असे मी सुचिवले; पण आ ा केली नाही. कारण मी 
ती त्याचंी खाजगी बाब मानली. 

 
त्या िनवडणुकीत द ा पाटलाचा पराभव झाला, आिण कॉलेज िवरु  पाटील मंडळी असा बनाव घडू 

लागला. द ा व त्याचें बंधू यानंी आपले पाठीराखे आमच्या मंडळाचे सभासद करण्याचा िवचार केला. पण 
घटना वाचताना त्या मंडळींना तीन वष सभासद राहीपयत कारभारात मतदान करता येणार नाही असे उघड 
झाले, आिण तो िवचार त्यानंी सोडून िदला. 



अनुकर्मिणका 

 
एका वािर्षक सभेत वादिववाद उत्प  करून सभा काबीज करण्याचा, ती लाबंिवण्याचा (मी मंुबईत 

राहात अस याने लवकर परत जाईन आिण मग त्याचें फावेल असा िवचार करून) यत्न केला. दुसऱ्या एका 
सं थेत सवर् द तर सभा थानी आणवनू त्याचा त्याने कबजा करून पुढे सं थाही ता यात घेतली होती. तोच 
िवचार कदािचत येथेही असावा. परंतु मी सभा सुरू झा यापासून जवळ जवळ बारा तास अध्यक्षाची खुचीर् 
लघवीकिरताही सोडली नाही. तसेच इतर सभासद जरी उठून घरी गेले तरी माझे यिक्तगत नेही शवेटपयत 
मला साथ देत रािहले, आिण त्यामुळे सभा यश वीरीतीने शवेटास नेऊ शकलो. 

 
दुसऱ्या एका वािर्षक सभेच्या वळेी द ा पाटील कायर्कािरणीवरील एका जागेकिरता िनवडणुकीस उभे 

रािहले. ‘मी माझ्या पॅनेलमध्ये तुमचा अंतभार्व माझे हणून करावयास तयार आहे’ असे त्यासं सािंगतले. ते हा ते 
हणाले, ‘मी या सं थेत ऑिडटर हणून येऊ इिच्छतो. आिण हणून ही िनवडणूक वतंतर्पणे लढवीत आहे.’ 

 
माझ्या नाइलाज झाला, आिण त्या िनवडणुकीत ते अयश वी झाले. ाचायार्ंच्या आिण त्यानंा उ ेजन 

देणाऱ्या माझ्या काही सहकाऱ्याचं्या लहानशा चुकीचा एवढा पिरणाम भोगावा लागला आहे. अजूनही वातावरण 
िनवळले आहे असे मी हणू शकत नाही. 

 
कॉलेज सुरू होण्याआधीच पुढे घडले या घटना मी वर िद या आहेत. त्याचे कारण उघड आहे. असो. 
 
इमारत सरकारकडून ता यात घेऊन फेरफार सुरू केले. पुण्याचे ा.डी. डी वाडेकर याचं्या स याने 

ाचायर् िनवडले. इतर िशक्षकांकिरता जािहराती िद या व योग्य वेळी नेमणुकाही के या. त्या वळेी अिलबागेत 
वीज न हती िपण्याच्या नळाचे पाणी आताआता आले आहेत. िविहरीचे पाणी आ ही पीत असलो, तरी मचुळ 
आहे (खारटच). याच गो ी येणाऱ्या यक्तीला मी प  करीत असे. त्याचबरोबर अजर्दाराचा या सं थेकडे 
येताना हेतू काय असावा हे मी त्याच्याकडून समजावनू घेत असे. 

 
कमर्वीर भाऊराव पाटील याचं्या सं थेतील एक मराठा तरुण आला होता. शकै्षिणक पातर्ता 

तपास यानंतर मी त्यास िवचारले, ‘कोकणच्या हवापाण्याचा तू घाटावरचा अस याने तुला अनुभव नाही. तुझ्या 
गावाजवळ असले या रयत िशक्षण सं थेतून तू इकडे का येऊ मागतोस ?’ 

 
तो उ रला, ‘तुमच्या सं थेत आपले काम नीट केले हणजे इतर काही बधंने नसतात, हे मोठे 

आकषर्ण आहे.’ 
 
नवीन येणाऱ्या िशक्षकाला राहण्याची जागा आ याबरोबर उपल ध हावी हणून आ ही काही राहती 

घरे सं थेमाफर् त कायमची भा ाने घेऊन ठेवली होती. त्याचंा साहिजकच उपयोग होई. यािशवाय कॉलेजचे 
वसितगहृ झा यानंतर, अशा एकएक ा यक्तीची भोजनासह राहण्याची तजवीजही केली. याचा साहिजकच 
योग्य तो लाभ िमळाला. 

 



अनुकर्मिणका 

िव ापीठाच्या तपासणी सिमतीला अशा कॉलेजची गरज पटवनू िदली होती. परंतु रत्नािगरी येथील 
कॉलेजमध्ये एकूण िव ाथीर् संख्या २५० होण्यास १५ वष लागली हे मला परवडणारे न हते, आिण रत्निगरीच्या 
मानाने पुणे-मंुबई अिलबागच्या इतके जवळ आहेत, आिण तेथील कॉलेजे थािपत व िथतयश असताना 
कोणता पालक माझ्या या नवीन कॉलेजात आप या पा याला पाठवील ? आिण त्याला गोडे पाणी, वीज आिण 
िसनेमागहृ यापंासून वंिचत करील ? 

 
यावर मी एक तोडगा करावयाचे ठरिवले व तो कायर्कािरणीच्या गळी उतरिवला. कॉलेजमध्ये 

वसितगहृात राहू इिच्छणाऱ्या िव ािर्थ-िव ािर्थनीला त्याच्या पालकाची आिर्थक पिरि थती सुि थतीची असली 
तरी वसितगृहभाडे दरमहा रु. ५ व भोजनचाजर् दरमहा रु. २५. भोजनमातर् ढ ू -भात नसून पुण्या-मंुबईतील 
वसितगहृाचं्या तोडीचे राहील अशी योजना जाहीर केली. ितचा इ  तो पिरणाम झाला, आिण पिह याच वषीर् 
कॉलेजचे फक्त थम वषार्चे वगर् सुरू होत असताना दोनशतेीन िव ाथ्यार्ंनी वशे घेतला. पिरणामी नेमले या 
िशक्षकानंा हे कॉलेज ि थरावले आहे अशी खातर्ी वाटून त्यानंा दुसरीकडे अजर् करावा असे कधीच वाटले नाही, 
आिण त्याबरोबर फीच्या रूपाने बरी िमळकतही झाली. ही योजना पाच वष चालू ठेवली. िव ाथ्यार्ंचा ओघ 
कॉलेजकडे ि थरावला असून आता धोका नाही असे वाटून, सदर योजना थाबंली. ही योजना करताना 
मंडळाची आिर्थक ि थती बरी नसताना ही तूट कशी भरून काढणार असे माझे सहकारी मला सुरुवातीपासून 
िवचारीत रािहले. सदर र म माझ्या नाव ेटाका एवढेच मी उ र िदले. 

 
योजना बंद के यानंतर मग त्यामागील माझा िवचार प  केला. तो असा की, या योजनेमुळे 

वसितगहृात राहणाऱ्या िव ाथ्यार्ला फीमध्ये मी अधर्माफी िदली एवढाच होता. पण या योजनेने चागं या संख्येने 
िव ाथीर् येण्यास आिर्थकदृ ा लाभच होता. याचबरोबर अिलबाग व पेण तालुक्यातील िनरिनरा या गावचे 
िव ािर्थ-िव ािर्थनी घरी राहून एस. टी. गाडीने ये-जा करू शकतील अशी एस. टी. ची मदतही िमळिवली. 
पिरणामी पिह या वषार्पासून कॉलेजच्या िव ाथ्यार्ंपैकी िन यापेक्षा जा त िव ाथीर् एक ा अिलबाग 
तालुक्यातील असतात. 

 
पुणे िव ापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू द ो वामन पोतदार याचं्या ह ते कॉलेजची सुरुवात झाली. 

पोतदार हे एका ध्येय ेिरत िशक्षण सं थेच्या सं थापकापैंकी अ स याने कॉलेज काढण्याचा हेतू काय अशी पचृ्छा 
त्यानंी केली असता िविश  धाटणीचा तरुण तयार करण्याचा िवचार नसून एक सं कारी तरुण िनमार्ण हावा 
एवढीच दृ ी आहे असे उ र िदले. 

 
दुपारी भोजनाच्या वळेी महाड कॉलेजमध्ये कमी संख्येने िव ाथीर् आले आहेत अशी भाषा िनघून 

महाडिवषयी चचार् सुरू झाली. त्या वळेी महाडिवषयी कोणताही अनुदार िवचार येऊ नये, ते आले तर माझी 
ती  नापसंती राहील असा सं था थापनेच्या वळेी मी जो इशारा िदला होता त्याची जाणीव करून देऊन ते 
बोलणे ताबडतोब बंद केले. तसेच काही मिहन्यानंी आमच्या सं थेला दर् यसाहा य िमळावे व कॉलेजला 
िव ाथीर् िमळावते हणून महाड बाजूला गेलो असता, वळेात वळे काढून महाड कॉलेज व तेथील िशक्षकवगर् 
याचंी भेट घेऊन आपण एकाच मागार्चे सह वासी आहोत, ही भिूमका प  केली. 
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पेण येथे कॉलेज काढाव ेअसा िवचार काही पेणकर १९६६-१९६७ मध्ये माझ्याजवळ बोलले असता पेण 
तालुक्यातून १२५ पेक्षा जा त िव ाथीर् अिलबाग कॉलेजात येत असताना पेणकराचं्या त्या िवचाराचे वागत 
करून सवर् कारचे साहा य देण्याचे मी आ ासन िदले. पुढे जाऊन सािंगतले की, नवीन कॉलेज काढण्यास 

िव ापीठ व शासन कदािचत परवानगी देणार नाही, तर आमच्या कॉलेजची शाखा हणून पेणचे 
कॉलेज काढा. आमचे मंडळ तो ात असले तरी त्याची झळ पेण कॉलेजला लाग ूदेणार नाही आिण आमची 
शाखा असली तरी ते कॉलेज एक कारे वाय  राहील अशी भिूमका मी घेतली. 

 
वसितगृह हणून वापरता येतील अशा इमारती साहिजकच मंडळाजवळ कॉलेज १९६१ च्या जूनमध्ये 

सुरू झाले त्या वेळी न हत्या. गावातही न हत्या. राहत्या घराचें वसितगृहात रूपातंर करूनच ही तजवीज 
करावी लागली. गावातील इमारती भा ाने िमळा या. त्यात आव यक ते फेरफार केले. पण मुलींच्या 
वसितगहृातील मुलींनी ती इमारत गावाच्या मध्यभागी आिण बंिद त असताना आपली नापसंती यक्त केली. 
पिरणामी त्या पावसाळी िदवसातं माझ्या धाक ा भावाला आमच्या घराचा लहानसा भाग देऊन उरले या 
घराचे मुलींच्या वसितगृहात रूपातंर कराव ेलागले. 

 
अशा खाजगी घरात िव ािर्थ-िव ािर्थनी राहात असताना कोणतीच गैर गो  घडली नाही. याब ल मी 

नेहमीच िनयतीचा ऋणी रािहलो आहे. पनवेलचे माझे नेही मधु पत्की, वकील याचंी मुलगी अिलबाग 
कॉलेजातून गॅर्ज्यएूट झाली. मला हणू लागली, 'नाना, माझे वडील ए . ए. किरता मला अिलबागेत 
ठेवावयास तयार आहेत. पुण्या-मंुबईत मातर् नाहीत.' आमच्याब लचा केवढा िव ास ! 

 
थम मुलींचे वसितगहृ, नंतर मुलाचें. त्यामागनू कॉलेजकिरता इमारत असा कर्म मी िनि त केला 

आिण दोन वषार्च्या आतच कॉलेजच्या आवारात मुलींचे वसितगृह बाधंले. या कामी कदर् सरकारकडून ७५ ट े  
अनुदान िमळाले. यथावकाश मुलाचें वसितगृहही बाधंले. या वसितगहृाकिरता िज ातील खोत मंडळींकडून 
आिर्थक साहा य िमळावे असा यत्न मी केला, पण यश आले नाही. खोती न  करण्याचा कायदा १९४८ साली 
झाला. सदर काय ात खोती जमीन कसणारे शतेकरी यानंा पु कळच सवलती िद या. परंतु खोतीतील 
जंगलाची पूणर् िंकमत सरकार त्यास १२ वषार्ंत देईल अशी तरतूद खोताचं्या िवनंतीवरून मी घालून घेऊ 
शकलो होतो. कायदा अंमलात आ यानंतर ७-८ वष होऊन गेली तरी खोतानंा जंगल ह ाब ल एकही ह ता 
िमळालेला न हता. िज हा खोती सभेच्या पदािधकाऱ्यानंी सरकारवर िज हा काँगेर्स किमटी व खासदार, 
आमदार याचं्यामाफर् त वजन आणून ह ते पदरात पडावते अशी खटपट केली. याकिरता ते िमळणाऱ्या रकमेवर 
वकील फी माणे फी देण्यास तयार झाले होते. पण सरकार-दरबारी त्यानंा यश आले नाही. ते हा ते माझ्याकडे 
आले व हणाले, 'तु ही काही लक्ष घाला.' मी उ रलो, 'ना मी िविधमंडळात आहे, ना काँगेर्स किमटीत. 
तुमच्यासारखा एक नागिरक आहे. मी काय करणार?' त्यावर त्यानंी ितपादले की, 'खोती कायदा करण्यात 
तुमचा पुढाकार होता. त्याचबरोबर आमच्या जंगलच्या ह ाचें रक्षण करण्याचे आ ासनही तु ही िदले होते.' 

 
ते हा मी यत्न करण्यास राजी झालो. त्या वेळी हे काम महसूल खात्याच्या अखत्यारात होते हणून 

त्या खात्याचे सेकेर्टरी याचंी भेट मािगतली. त्यांचा मु ाम नागपूर येथे अस याने तेथे जावे लागले. जाता-येता 
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खोत मंडळींनी माझी खास बडदा त ठेवण्याची खटपट केली. त्यातील ग मत मी हसून व बोलून त्याचं्या 
नजरेस आणली. 

 
सेकेर्टरीची भेट झाली. त्यानंी मागणी काय ा माणे अस याचे मान्य केले. वतः ॲक्च्युअरी अस याने 

त्यानंी आकडेमोड करून र म िकती व कशी ावयाची हेही सािंगतले. आ ही केले या गिणतात व त्याचं्या 
िहशोबात फारसा फरक न हता. योगायोगाने माझ्या यत्नानंा यश आले आिण खोत मंडळींना सुमारे १ कोटी 
रुपये िमळाले. माझ्या सावर्जिनक कामातील धोरणानुसार मी काही मोबदला घेण्याचा व त्यानंी देण्याचा न 
न हता. त्यानंी काही देऊ केला असता, तर मी त्याब ल त्यानंा रागावलोही असतो. 

 
अशा खोत मंडळींनी कॉलेजच्या वसितगहृाकिरता रुपये ५० हजार ावेत. खोती सभेचे नाव आ ही 

देऊ अशी सूचना केली. पण पूणर् अपयश आले. त्यापैकी एका पदािधकाऱ्याजवळ त्यानंी कॉलेजला रुपये ५००० 
ची देणगी ावी असे मी सुचिवले. त्याचंा माझा १९३० पासून नेह जमला होता, आिण माझ्यामुळे त्यानंा 
लाभही झाला असेल. परंतु ते लक्षात न घेता महाड कॉलेजला िदली तेवढीच देणगी देऊ असे त्यानंी 
सािंगतले. ते हा मी त्याचंी देणगी न घेण्याचे ठरिवले. असो. 

 
कॉलेजचे वगर् वाढू लागले, िव ािर्थसंख्याही साहिजकच वाढती होती. त्यामुळे जादा इमारतींची गरज 

उत्प  झाली. आमच्या मंडळाला डॉ. अण्णा मोरे र कंुटे याचं्या नातवाकडून सुमारे ५ एकर जमीन व त्यातील 
बगंला फक्त ४०,००० रु. िंकमतीत िमळाली होती. पण ती जागा मूळ कॉलेजपासून दूर अस याने आिण 
कॉलेज 

शजेारीच असलेले, बाधंकाम खात्याच्या ऑिफसची इमारत, त्या खात्याचे कचेरीत व इंिजिनअर न या 
इमारतीत गेले अस याने िरकामी होती. सदर इमारत व भोवतालची जागा सरकारने मंडळास ावी, त्या 
मोबद यात मंडळ कंुटे बाग सरकारला देईल असा ताव त्या खात्याचे मंतर्ी व मुख्यमंतर्ी कै. क मवार 
याचं्यापुढे मी माडंली. ते अिलबागेस आले. व तुि थती पािहली आिण अनुकूलता दशर्वनू मी मंुबईस त्याचं्या 
कचेरीत भेट घेतली असता हे कराव ेअसा ताबं ा शाईने मुख्यमंतर्ी या नात्याने शरेा मारला. या करणाचा 
िनकाल होण्याआधी क मवार िदवंगत झाले होते. 

 
नवीन मुख्यमंतर्ी आले, नवीन मंतर्ीही आले. अिलबागच्या काही यक्तींनी आपले वजन वापरले आिण 

एका मे मिहन्यात मंडळाला पतर् आले; ‘कंुटे बाग आ हालंा नको. आमच्या इमारतीचे सुमारे ३-३॥ लाख रुपये 
मंडळाने सरकारला ावेत.’ सदर पतर् ऑग टपयत मंडळाच्या कायर्कत्यार्ंनी व ाचायार्ंनी माझ्या नजरेस 
आणले न हते. पण न तर सोडिवला पािहजे. हणून आलेला राग आवरून िज हा काँगेर्स किमटीचे अघ्यक्ष, 
िज ाचे खासदार तसेच एक आमदार आिण मंडळाचे काही पदािधकारी याचं्यासह बाधंकाम खात्याच्या 
मंत्र्याचंी भेट घेतली व आमच्या मागणीिवषयी पचृ्छा केली. त्यावर ते हणाले, 'तुमचा काही गैरसमज िदसतो 
आहे. नामदार क मवार यानंी अशी काही िशफारस केलेली नाही. आप या िदवगंत नेत्याचे आ ासन पुरे 
करणे मी माझे कतर् य मानतो.' मंत्र्याच्या या उ राने मी चपापलो. त्यानंा मंितर्मंडळाच्या बठैकीस जाण्याची 
िनकड होती, तसेच त्याचें नेही असलेले एक गहृ थ हे सवर् ऐकत होते. ते हा मी मंत्र्यानंा हटले, ‘आप याला 
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मंितर्मंडळाच्या बठैकीस जाणे आहे ते हा मी एवढेच सुचवीन की, आपण सवर् कागदपतर् पुन्हा पाहाव.े माजी 
मुख्यमंतर्ी क मवार याचंा लाल शाईत मारलेला शरेा त्या कागदात आढळेल.’ 

 
माझे आत्मिव ासपर उ  गार ऐकून त्या शऱे्याची न ल माझ्याजवळ असण्याचा संभव त्यानंा 

जाणवला असावा त्यानंतर त्यानंी ते कागद तपासले असता तो शरेा आढळला आिण त्यामुळे नवीनच न 
उत्प  झाला होता. कारण त्यानंी हा िवषय मंितर्मंडळापुढे ठेवनू त्याच्या ठरावा माणे आमच्या मंडळास पतर् 
िलिहले होते. नवी मािहती उत्प  झाली ती घेऊन मंितर्मंडळाकडे कसे जावे, या िवचारात ते पडले. माजी 
मुख्यमंतर्ी अंतुले हे त्या वेळी आमदार होते. ते मंत्र्याची अडचण घेऊन माझ्याकडे आले. मी हणालो, ‘मला 
कुठे सदर इमारत व जागा मालकीने हवी आहे. मंितर्मंडळाकडे न जाता सदर िमळकत मंतर्ी वतःच्या 
अिधकारात नाममातर् भा ाने, ९९ वषार्चे कराराने देऊ शकतील. तसे त्यानंी कराव.े’ हा माझा तोडगा मंत्र्यानंी 
वीकारला. इमारत व जागा वािर्षक एक रुपया भा ाने मंडळाला िमळाली. आिण ती सु ा कंुटे बाग न 
गमिवता. ज्या कोणी फादंा मारण्याचा यत्न केला, त्यामुळेच हे घडले अस याने त्या स नाचे मी आभार 
मानीत आलो आहे. 

 
कॉलेजची जबाबदारी कोकण एज्युकेशन सोसायटी घेत नाही. आपणास ते पेलणार नाही अशा 

जािणवनेे वतर्कानंी मला पाचारले होते. ती भिूमका मी कधीच सोडली नाही. या कामातून शक्य िततक्या 
लवकर मोकळे हाव ेअशा यत्नात मी रािहलो, पण सं थेची आिर्थक ि थती ओढग त अस याने चटकन धीर 
होत न हता. परंतु मी चागंलाच आजारी पडलो. त्यातून मी उठेन असे ाचायर् व आमचे सहकारी यानंा वाटले 
नाही. 

 
त्या काळात ाचायार्ंच्या हातून घडू नये अशा गो ी घड या. मी जरा बरा झा यावर माझ्या नजरेस 

आ या. ते हा मी ाचायार्ंना खोपोली येथे बोलािवले. र त्यावरच एका बाजूस त्याचं्या गाडीत बसून त्यासं सवर् 
गो ी सािंगत या व सुधारणा करावी असे सुचिवले. सदर गाडीत आ ही दोघेच अस याने ष  कणीर् होण्याचा 
संभव न हता . िदले या सूचनेचा इ  पिरणाम झाला नाही. मी वास करण्याइतका बरा होऊन एस. टी. ने 
अिलबागेस जाऊ शकलो, ते हा यत्न केला. घडले या गो ी कायर्कािरणीच्या नजरेस आण या. 
कायर्कािरणीची इच्छा मी तडजोड करावी अशी होती, तर माझी यिक्तगत बाब नाही, हा एक न्यास आहे. ते हा 
िव त या नात्याने मी तडजोड करणे गैर ठरेल, अशी माझी भिूमका होती. त्यामुळे मी कायर्कािरणीच्या 
बठैकीकिरता अिलबागेस जाण्याचे बंद केले, आिण सदर सं थेचा १५ वषार्ंचा संबंध संपिवला. 

 

गृहिनमार्ण मंडळ 
१९६२ च्या िनवडणुका आ या. िनवडणुकीस उभे राहावे असा मी िवचार करीत होतो. त्या वळेी 

भाऊसाहेब िहरे यानंी तुजकिरता दुसरे काही काम योिजले आहे, असे सागंनू मला परावृ  केले . सदर 
िनवडणूक होण्या आधीच िहरे यानंा मालेगाव येथे दयिवकाराचा झटका येऊन ते िदवंगत झाले. ही खबर त्या 
वळेचे गृहिनमार्ण मंडळाचे चेअरमन भाऊसाहेब वतर्क यानंी िदली व हणाले, ‘मी अंत्यिवधीकिरता गाडीने 
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मालेगावास िनघत आहे, तु ही मजबरोबर चला.’ त्या माणे ते गाडी घेऊन माझ्याकडे आले व आ ही 
मालेगावास गेलो. असे आढळून आले की, भाऊसाहेबाचं्या आधारावर कायर् करणारे िदङ् मूढ झाले होते. 

 
चडं वृक्ष कोसळला असता त्यावर वसती करून राहणाऱ्या पाखरांसारखी त्याचंी ि थती आढळली , 

आिण ते साहिजकच होते. कारण १९५६ च्या १ नो हबरला राज्यपुनरर्चने माणे मंुबईचे महाि भािषक होऊन, 
पिंडत नेहरू याचं्या आशीवार्दाने व मोरारजी देसाई याचं्या सिकर्य पािंठ याने यशवंतराव च हाण मुख्यमंतर्ी झाले 
होते, आिण त्यानंी िहरे याचंा आप या मंितर्मंडळात समावशे केला न हता. १९५७ च्या िनवडणुकीत िहरे 
आमदार हणून िनवडून आले ते हाही मुख्यमंतर्ी यशवतंराव च हाण यानंी िहरे यानंा मंितर्मंडळापासून दूर 
ठेवले. तसेच ािंतक काँगेर्स किमटीचा कारभारही एकतफीर् चालला होता. आता तर िहरे पण न हते. 
मशानात िचता ज्विलत के यानंतर जी भाषणे झाली, त्यात माझेही छोटे भाषण झाले . कै. िहरे याचंा 
गुणगौरव करून कायर्कत्यार्ंनी त्याचं्यावर असलेला िव ास व लोभ चालू ठेवावा असे सागूंन सेनापती बापट 
याचं्या  

 
‘आ ही पाडंवासंारखी िश त पाळू । 
मिनचा मनी आमुचा कर्ोध जाळू ॥’ 
 
या पंिक्तने माझे भाषण संपिवले. कायर्कत्यार्ंना िकती िदलासा िमळाला तेच जाणोत; पण माझ्या 

उ  गारानंी खळबळ माजली, आिण आजही कायर्कत ते आठवतात. 
 
मालेगावास जात असता वतर्क यानंी ते वतः िनवडणुकीस उभे राहणार अस याने गहृिनमार्ण मंडळाचे 

चेअरमनपद मी भाऊसाहेब िहरे याचं्या सूचने माणे वीकाराव ेअसा मुख्यमंत्र्याचंा िनरोप मला सािंगतला. मी 
रीतसर सूचना आ यानंतर काही खुलासा घेऊन ते पद वीकारीन असे त्यासं सािंगतले, व त्या माणे जानेवारी 
१९६२ मध्ये मी ते काम करू लागलो. त्या वळेी सदर मंडळाचे किमशनर, मोरारजी देसाई याचें धाकटे बधूं 
होते. त्यानंी वतर्क यासं अडचणीत आणले होते. चेअरमन झा यावर मी त्यात लक्ष घातले आिण देसाई 
याचं्याशी बोलून वतर्क याचंी भिूमका बरोबर होती, देसाई याचंी न हती अशी कबुली त्याचं्याकडून घेतली. 

 
मी पूणर् वळे काम करणार चेअरमन अस याने त्या माणे कामकाजात लक्ष घालू लागलो. हे गहृिनमार्ण 

मंडळ १९४८ साली अि तत्वात आले. माझ्या आधीचे चेअरमन आपला सवर् वळे देणार नाहीत अशाच भिूमकेवर 
त्याचं्या नेमणुका झा या होत्या. 

 
माझे काम सुरू झा यावर मंडळाच्या िनरिनरा या वसाहतींना, तसेच चालू असले या बाधंकामानंा 

भेटी िद या. राहणाऱ्या रिहवाशी याचं्याशी चचार् केली. त्याचं्या अडचणी समजावनू घेत या. मला आढळून 
आले की, वसाहती आहेत. त्यात इमारती अस या तरी त्याचें भोवताली झाडे लावली नाहीत. िनयमा माणे 
मोकळी मैदाने असली तरी वसाहतीत शाळागृहाची सोय न हती. या व दुसऱ्या तर्ुटी दूर करण्याचे ठरवनू मी 
थािनक रिहवाशानंी शाळा चालवा यात, त्यास मंडळ जागा वगैरे देऊन साहा य करील, सहकारी तत्त्वावर 
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िकराणा व गृहोपयोगी सामानाचंी दुकाने चालवावीत असे सुचवनू चालना िदली व मंडळामाफर् त झाडे 
लावण्याचा उपकर्म सुरू केला. 

 
अशीच एक भेट पुण्याला िदली. पुण्यात त्या वळेी लोकमान्यनगर व महिर्षनगर अशा दोन वसाहतींचे 

काम चालू होते. त्यानंाही मी भेट िदली. दोन िठकाणचे दोन अनुभव. लोकमान्य ही सामान्यपणे मध्यमवगीर्य 
बुि वादी हणिवणाऱ्या यावसाियक िंकवा सफेदपोश नोकरदाराचंी. पूवर्सूचना देऊन तेथे गेलो. वसाहतीत 
मोकळे मैदान आहे. तेथे शक्य तर थािनक मंडळींनी शाळा सुरू करावी, त्याकिरता सवडीसवडीने इमारत 
बाधंावी, हणजे थािनकाचं्या घरातील िव ाथ्यार्ंची जणू अंगणातच सोय होईल, आिण त्याचबरोबर गृहोपयोगी 
व तंूचे दुकान वसाहतीतील जागा घेऊन सहकारी प तीने चालवाव,े हणजे त्या व तू सहज उपल ध होतील 
आिण त्या दुकानच्या न यातून दरसाल शाळेकिरता क वगर् बाधंता येईल असे सुचिवले. पण थािनक मंडळींचा 
भर त्याचें जागाभाडे कमी करावे यावर होता. मी समजावनू सािंगतले की, वसाहतीवर झालेला खचर् कदर् 
सरकारकडून िमळणाऱ्या कजार्तून होतो, आिण होणाऱ्या भा ाच्या उत्प ातून कजर्फेड करावयाची अस याने 
भा ाची र म त्या माणे ठरते. सदर बाब मंडळाच्या अखत्यारातील न हे. मंडळाच्या अखत्यारातील सूचना 
उपिरिनिर्द  शाळा व सहकारी दुकान आहे ते का करीत नाही ? थ ेने पुढे हणालो, आमचे बोडर् हणजे 
सुतार-गवडंी आहे. मंडळाचे हे वणर्न दुसऱ्या िदवशीच्या ‘सकाळ’ मध्ये मो ा अक्षरात छापून आले. मातर् आज 
वीस वषार्ंनंतरही त्या वसाहतीत शाळा उभी रािहली नाही, आिण गहृोपयोगी दुकान कोणी यापारी चालिवतो. 

 
महिर्षनगर ही साधारणपणे चौथा वगर् नोकरदाराचंी. त्यानंी माझ्या दोन्ही सूचना वीकार या. अंमलात 

आण या. 
 
मंुबई उपनगरात एक अशीच चतुथर्वगीर्य नोकरदाराचंी वसाहत आहे. तेथील मंडळी गृहोपयोगी व तंूचे 

दुकान वतः सहकािरतेने चालिवतात. इतकेच न हे तर निजकच्या मध्यमवगीर्य वसाहतींतील दुकानाचा 
पत्कर घेऊन ते यवि थतपणे चालिवतात. 

 

काही िक से 
िखर्. कािर्डनल गेर्स  यानंा एका कॉलनीत मोक या जागेवर िखर् नानंी ाथर्ना करावी हणून 

परवानगी िदली होती. सदर जागी शाळागृहाच्या इमारतीचा घाट घालून ते काम पुढे रेटीत होते. रा त िंकमत 
देऊन त्यानंी जागा घ्यावी अन्यथा त्याचंा नवा उपकर्म मंडळ मान्य करणार नाही, असे सागंताच त्यानंी मंुबईचे 
मान्यवर नेते कै. स. का. पाटील, तसेच मुख्यमंतर्ी यशवंतराव च हाण याचं्याकडे धाव घेतली. दोघानंाही मी 
माझी भिूमका समजावली. िव त अस याने मी जागा मोफत देऊ शकत नाही, असे नजरेस आणून शासनास 
लेखी आ ा करील तर मंडळ ते अंमलात आणील असे मुख्यमंत्र्यास कळिवले. करण तेथेच थाबंले. 

 
एका कॉलनीत कोणीतरी अनिधकृत मिशद उभी केली, तर दुसऱ्या िठकाणी शदूर फासले या 

मारुतीची थापना केली. दोन िदवसाचं्या आत ही तथाकिथत पूजा- थाने काढलीच पािहजेत अशी आ ा 
िदली. दोन्ही थाने काढण्यात आली. पण मारुतीच्या शदुराने आपला इंगा दाखिवला. ती मूतीर् ज्याने हलिवली 
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त्या कमर्चाऱ्याला हॉि पटल मध्ये दाखल करावे लागले. लगेच मारुती कोपला असा गहजब सुरू झाला. 
वै कीय तपासणी करिवली. त्यात िस  झाले की, त्या शदुरात िमसळले या िवषाचा तो ताप होता, 
मारुतीचा कोप न हता. 

 
पुणे पिरसरात औ ोिगक वाढ होत होती. कारखानदार कारखाने उभे करीत होते. पण 

कारखान्यातील कामगाराचं्या राहण्याची सोय कोणीच करीत न हते. शासनाच्या योजने माणे २५% अनुदान 
व तात्पुरते दर् यसाहा य कारखानदार वीकारणार असतील तर मंडळ त्याकिरता जागा संपादन करून 
इमारती उभारील असा ताव पुणे पिरसरातील कारखानदाराचं्या बठैकीत मंडळातफ मी माडंला. तुमच्या 
कारखान्यातील यंतेर् िनवाऱ्याखाली असावीत हणून तु ही सोईच्या पक्क्या इमारती बाधंता. यतंर्ानंा तेलपाणीही 
करता, मग ज्याचं्यािशवाय ती यतेंर् चालणार नाहीत, पिरणामी उत्पादन होणार नाही, त्या कामगाराकंिरता 
िनवारा उभारणे इ  नाही का ? असाही िवचार मी माडंला. परंतु ख्यात उ ोगपती शतंनुराव िकल कर यानंी 
कारखानदाराचंी ही जबाबदारी नाही. त्यानंा हा आिर्थक बोजा पेलणार नाही असे ितपादन केले आिण 
साहिजकच हा मो ाचंा स ा छो ानंी वीकारला. पिरणामी मंडळाची योजना बारगळली. आजही वीस 
वषार्ंनंतर कामगाराचंी परवड चालूच आहे. 

 
मंुबई शहरात कमी उत्प ाच्या कामगाराकंिरता भा ात नुकसान सोसून व त भा ात मंडळाने कदर् 

शासनाच्या योजने माणे वसाहती उभार या आहेत. त्यात राहणाऱ्या कमागाराचें वेतन वाढू लाग यावर त्यानंी 
त्या जागा खाली करून कमी वतेनाच्या कामगाराकंिरता उपल ध करून ा यात हे रीतसर. पण आज तेथे 
असणाऱ्या कामगारानंा िनवारा कोणता ? या नाला उ र देणे ा त होते. मी सुचिवले की, शहरात अन्यतर् 
सदर कामगाराचं्या ॉि हडंट फंडातून र म िमळावी, मंडळ कामगाराकंिरता मालकी ह ाचे गाळे बाधंील. 
काही कामगार पुढाऱ्यानंा हा िवचार पटला. परंतु बहुसंख्य कामगार आिण त्याचें पुढारी यानंी शासनावर 
दडपण आणून िकमान वतेनाची मयार्दा आ ते आ ते िढली करण्यात यश िमळिवले. या कामगारातं त्या काळी 
मालकीची मोटरगाडी ठेवणारे कामगार होते. पण त्यानंा कमी उत्प ाच्या कामगाराचें काय ? असो. गहृिनमार्ण 
मंडळाचा माझा संबधं शासनाने मंडळाची १९६४ ऑग टमध्ये पुनरर्चना केली आिण संपिवला. 

 
१९६० सालापासून अिलबाग कॉलेजचे काम हाती घेतले. त्या वेळी मी थम मुंबईत आिण त्यानंतर 

पुण्यात राहात आहे. अिलबागेस कामािनिम  जात असे. त्या सवर् कालखंडात बधंूंच्या घरी राहावयाचे आिण 
कॉलेज कामािशवाय अन्य कशातही लक्ष घालावयाचे नाही, हा िनयम कटाक्षाने पाळला. मध्यंतरी गृहिनमार्ण 
मंडळाचे काम हाती घेतले. त्याच वेळी कै. वैकंुठलाल मेहता याचं्या सूचनेवरून मी मुंबी गाधंी मारक िनधीच्या 
कायर्कािरणीवर काम केले. वैकंुठभाई हे खादी किमशनचे चेअरमन होते. त्यानंी िशफारस के यामुळे सदर 
किमशनकिरता देशाच्या चौथ्या पचंवािर्षक योजनेत अंतभार्व करावयाच्या कायर्कर्माकिरता पूवर्तयारी हणून 
किमशनच्या कामकाजाची पाहणी करून अहवाल सादर करावा हणून एक कायर्कारी गट नेमण्यात आला. 
त्याचाही मी सभासद होतो. त्याचे अध्यक्ष हैदराबादचे बी. रामकृ णराव हे होते. आमच्या गटाने देशभरच्या 
कामाचंी पाहणी केली व त्यानुसार अहवालात योग्य त्या सूचना के या. 
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पाहणीत आलेले काही अनुभव पुढील माणे- 
किमशन हे अत्यंत गरीब वगार्किरता काम करीत होते. हे खरे असले तरी, एका बाजूला सरकारीकरण 

झा याने एका बाजूला नोकरशाही आली. त्याबरोबर कारभारातला भ गळपणाही रािहला. ज्या यक्तीला काही 
दुसरा उ ोग करता येत नाही, त्या यक्तीने सूतकताई करावी असा िवचार गाधंीजींचा आिण त्याच माणे 
घराबाहेर जाऊन क  न करू शकणाऱ्या ि याच हे काम करीत होत्या, असे आढळून आले. उ र देश आिण 
िबहारमधील गाधंीजींच्या काळापासून चालत आले या सं था एखा ा कुटंुबा माणे काम करीत होत्या. 
िबहारमध्ये तर कायर्कतार् कोणत्याही पदावर असो, त्याला समान वतेन िमळे अशी योजना अंमलात होती. 
तािमळनाडूमध्ये अिखल भारतीय चरखा संघाच्या संघटनेबरोबरच सरकारमाफर् तही खादी उत्पादन चालू होते. 
त्यात चरखा संघाचे काम कामगाराचंा िवचार करणारे, टापिटपीचे व कमी खचार्चे असे आढळून आले. 
पजंाबमध्ये मुख्यमंतर्ी तापिंसग कैराँ याचंी भेट घेतली. त्यानंी माझ्या राज्यातील अथर्मंतर्ी तुमच्या मंडळाचा 
मुख असून त्याला योग्य वाटेल तो खचर् करण्याचा अिधकार आहे, असे एका वाक्यात आमचे समाधान करून 
ते दुसऱ्या कामाकडे वळले. 

 
बाजूला आ ही चहापान करीत अस याने ते यंतर्मागवा याचं्या अडचणी समजावनू घेत आहेत असे 

आमच्या कानी पडत होते. 
 
त्यावर आमच्यापैकी एक सभासद त्यानंा हणाले, 
‘अहो, तु ही हे काय करता ?’ 
कैराँनी उ र िदले, ‘मी या राज्याचा मुख्यमंतर्ी अस याने सवार्ंची िंचता मला वािहली पािहजे.’ 
 
चौकशी करता असे आढळून आले की, पंजाबचे झपा ाने होणारे उ ोगीकरण याचा ेरणा ोत कैराँ 

हा होता. कोणत्याही उ ोजकाला ज्या काही मूलभतू सोयी (Infrastructure), शासनाकडून िमळणे शक्य 
होते-उदाहरणाथर्, पाणी, वीज, र ते, कच्च्या मालाची उपल धता, अकारण जाचक असे सरकारी िनयम या 
सवार्ंबाबत तो वतः लाल फीत बाजूला सारून िनणर्य घेऊन अिवलंबे, त्याचंी अंमलबजावणी करी. भारत 
सरकारने आय. टी. आय ची कामगारानंा िशक्षण देण्याकिरता योजना सुरू केली. त्यातील पिहली सं था 
पजंाबात सुरू झाली. अन्य राज्यातं त्या अि तत्वात येण्यास कालावधी लागला. अशा िशिक्षत तरुणानंा 
कारखान्यात त्यक्ष कामाचा अनुभव िमळावा हणून त्यानंा मंुबईसारख्या कारखानदारीच्या शहरात तो पाठवी. 
त्याचंी राहण्याची सोय हावी हणून गहृिनमार्ण मंडळाची इमारत पंजाब सरकारतफ खरेदी करण्याचा ताव 
त्याने माझ्यापुढे मी मंुबई गृहिनमार्ण मंडळाचा चेअरमन अस याने माडंला. 

 
मंडळाचा अहवाल इंगर्जीत तयार होत होता. अनुभव आला की, किमशनमधील आिण अन्य अिधकारी 

पदवीधर असले तरी, त्याचें इंगर्जी भाषेचे, िवशषेतः ितच्या याकरणाचे ान तर्ुिटत होते. पण आजही इंगर्जीचा 
रथ अ ितहत दौडतो आहे. 
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बेनेट कोलमन कंपनी 
ऑक्टोबर १९६६ मध्ये मला एक टंर्क-कॉल िद ीहून आला. मी चिकत झालो. कारण माझी मुलगी 

तेथे नस याने असा कॉल अनपेिक्षत होता. फोन करणाराने तो  
 
कंपनी लॉ बोडार्चा रिज टर्ार आहे असे सागूंन त्या बोडार्चे मुख न्यायमूतीर् कै. बी. ए  . गोखले 

याचं्यातफ एक िनरोप सािंगतला की, गोखले यानंी माझे नाव बेनेट कोलमन कंपनीच्या चेअरमन पदाकिरता 
कदर् सरकार व कंपनी याचं्या वादात सुचिवले आहे, व त्या दोघाचंी आपसात तडजोड झाली नाही तर तुझी 
िनयुक्ती मी करणार आहे, तुझी संमती असावी. गोखले यानंी पुढे सािंगतले की, मंुबईतील ही िथतयश सं था 
आहे. ते हा हे काम तू पत्कराव.े त्या माणे माझी नेमणूक के याचे सदर बोडार्कडून मला पतर् आले. तो िदवस 
शुकर्वार १४ ऑक्टोबर होता. दुसरे िदवशी सदर कंपनीचे सेकेर्टरींनी फोनवर पृच्छा केली, ‘आपण चेअरमन 
झाला आहात. कचेरीत के हा येणार ?’ ‘सोमवारी येतो. कोणत्या वेळी येऊ?’ अशी मी पृच्छा केली. त्यानंी 
दुपारी ३ ची वेळ िदली. वळे मला सोईची आहे का ! असे त्यानंी िवचारले नाही. आिण माझे घरी येऊन त्यक्ष 
भेटीत हे बोलणे करण्याचे त्यानंा सुचले नसाव.े मी सोमवार अशाकिरता सािंगतला की, बोडार्चा िनणर्य कोणी 
कायदेशीर इलाज करून िफरिवला तर आपली गमंत नको. 

 
सोमवारी दुपारी ३ वाजता तेथे पोहोचाव ेया बेताने मी घरून िनघालो. माझ्या पत्नी हणा या. ‘टॅक्सीने 

जा’. मी हणालो, ‘नाही, पायीच जाईन. १८ काशने असले या कोटींचा यवहार करण्याऱ्या कंपनीच्या 
सेकेर्टरीला गाडी पाठिवण्याचे सुचले नाही. ते हा पायीच जातो !’ माझा पिरचय नस याने कंपनीच्या 
इमारतीसमोर मुख अिधकारी माझी तीक्षा करीत उभे होते. मला नंतर समजले की, एका खादीधारी 
पादचाऱ्याला त्यानंी हटकले व िवचारले, ‘तु ही कंुटे का ?’ तो हणाला, ‘नाही.’ त्याने िवचारले, ‘ते येथे 
यावयाचे आहेत का ?’ त्याला सागंण्यात आले, ‘ते ३ वाजता यावयाचे आहेत.’ तो हणाला, ‘३ ला थोडा वळे 
आहे. ते बहुधा कॉप रेशनच्या इमारतीसमोरील वळणावर असतील.’ त्या माणे मी बरोबर ३ वाजता तेथे 
पोहोचलो. उपि थताचंा पिरचय झाला. आिण सेकेर्टरी समवते मी वर कचेरीत गेलो. तेथे बैठकीच्या खोलीत 
सवर् मुख अिधकारी व संपादक यानंा जमिवण्यास सािंगतले. ते सवर् जमले असता त्यापैंकी त्येकाजवळ मी 
पिरचय करून घेतला. त्याचा आिण त्याच्या कामाचा. आ ही सह चहापान केले, आिण सेकेर्टरींना सािंगतले, 
‘मी सवर् खात्यातं फेरी मारू इिच्छतो.’ त्या माणे चारही मज यावर त्येक खात्यात जाऊन मािहती करून 
घेतली व परत चेअरमन कक्षात आलो. सेकेर्टरीला सािंगतले की, ‘न या चेअरमनचा दरवाजा कोणा 
कमर्चाऱ्याला अडचण असेल तर खुला आहे.’ आिण मी परतू लागलो. ते हा सेकेर्टरी हणाले, ‘चेअरमनकिरता 
वतंतर् गाडी आहे. ती अपा या िदमतीस राहील. त्यातून आपण जावे.’ अशा कारे चेअरमनच्या गाडीतून मी 
घरी आलो. येण्याआधी मी रोज कचेरीत येईन, असे सेकेर्टरी यासं सािंगतले. 

 
लवकरच डायरेक्टर बोडार्ची बैठक झाली. डायरेक्टर मंडळींचा पिरचय झाला. बोडार्मध्ये जैनाचें चार, 

कदर् सरकारने नेमलेले दोन व मी अपक्ष असे सात जणाचें डायरेक्टर बोडर्. लवकरच िदवाळी येणार होती, 
आिण त्या वेळी दरसाल माणे कामगाराकंडून बोनसची मागणी आली असती. बोडर् बैठकीत त्यासंबंधी काय 
करावयाचे याचा िवचार झाला. ते हा चेअरमनने युिनयनशी बोलावे असे ठरले. ते हा बोडर् सभासदाखेंरीजच्या 
सेकेर्टरी, अकौटंट वगैरना मी बाहेर जाण्यास सािंगतले, आिण िकती मयार्देपयत करार करावा हे बोडार्कडून 
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समजावनू घेतले. काही िदवसानंी तशी बोलणी सुरू झाली. गतवषीर् काय िदले, यदा काय मागणी आहे, ते 
समजावनू घेऊन बोलणी चालू झाली. ठर या रकमेच्या आतच तडजोड झाली. त्या माणे करार केला. आिण 
वळेीच कामगारानंा पैसा वाटलाही. पुढील बोडर्समेत हे चेअरमनने कसे केले असा न उपि थत झाला. जणू 
बोडार्ची संमती घेतली न हती असा आिवभार्व होता. मी सािंगतले, 'तु ही जी मयार्दा ठरिवली त्या मयार्देत हे 
घडले आहे. गे या वळेी ती मयार्दा फक्त बोडर् सभासदाकंडून जाणून घेतली व त्यास अनुसरून चेअरमनने 
बोलणी करावी असा मोघम ठराव केला. त्याऐवजी ठरावामध्ये तु ही ठरिवलेली र म घालावयास पािहजे 
होती. हणजे ती िमिनट बुकावरून कामगारानंा कळली असती, आिण त्यानंी साहिजकच त्यापेक्षा जा त 
रकमेची मागणी केली असती आिण मग बरे झाले असते.' या भाषणाचा मु ा डायरेक्टरानंा समजला असावा. 
कारण तो न तेव ावरच संपला. 

 
बेनेट कोलमन कंपनी टाइ स ऑफ इंिडया इत्यादी अठरा काशने िस  करणारी, मंुबई शहरातील 

अगेर्सर परंतु ि िटश मालकीची. वराज्य आ यावर थम िस  उ ोगपती कै. शािंत साद जैन याचं्या 
सासऱ्यानंी िवकत घेतली. त्याचं्याकडून शािंत साद यानंी घेतली. त्याकिरता आप या िनरिनरा या अठरा 
कंपन्यानंा भागीदार करून शािंत सादनी त्याची पि लक िलिमटेड कंपनी केली. मूळची चागंली कंपनी आिण 
शािंत साद याचंी त ख यापारी दृ ी यामुळे सात-आठ वषार्ंतच न वद लाख रुपयानंा िवकत घेतलेली ही 
कंपनी मी चेअरमन झालो त्या वळेी सुमारे सहा कोटी िंजदगी असलेली होती. शािंत साद याचं्या मनात 
जगातील त्येक देशातील राजधानीत आपला ितिनधी असावा. आप या पतर्ामंध्ये देशी आिण परदेशी बात या 
मुबलक या यात. त्याचबरोबर अमेिरकेतील 'टाइम' आिण 'लुक' अशासारखी दजदार काशने काढावीत, 
इत्यादी संक प होते. आिण त्याचंा आवाका पाहता शािंत साद यानंी त्या क पना िनि त व तुि थतीत 
आण या असत्या. पण माशी िंशकली. 

 
मंुबई शहरातील लोकसभेच्या कृ ण मेनन िवरु  आचायर् कृपलानी या लढतीत शािंत साद यानंी 

आप या पतर्ामाफर् त कृपलानींना पािंठबा िदला. हे पतं धान जवाहरलालजी यानंा आवडले नसाव.े कंपनीच्या 
कारभारात काही लाडंी-लबाडी आहे का याचा शोध सुरू झाला, आिण कंपनीतील काही माणसामंाफर् त 
दरसाल सहा-सात कोटींचा यवहार असले या या कंपनीतून जा तीत जा त दहा-वीस लाख रुपये जैनानंी 
अलगद उचलले असाव े असा िनणर्य होऊन त्याचं्यािवरु  कंपनी काय ाखाली सावर्जिनक िहताच्या 
नावाखाली कोटर्-दरबार सुरू झाला. शािंत साद यानंा कंपनीचा कारभार सोडावा लागला आिण त्याचं्या 
पसंतीचे चार व सरकारच्या पसंतीचे दोन असे सहा डायरेक्टर व सरकार व जैन याचं्या संयुक्त पसंतीचा 
चेअरमन असे िनयामक मंडळ ठरिवण्यात आले. मंबईचे एक उ ोगपती डॉ. कूपर पिहले चेअरमन झाले. पण 
डॉ. कूपर जैनाचंी बाजू घेतात असा सरकारतफ आके्षप घेण्यात आला. डॉ. कूपर यानंी राजीनामा िदला; नको 
ही फुकट फौजदारी हणून. कारण चेअरमनला इतर डायरेक्टरां माणे बोडार्च्या बैठकीिनिम  मानधन व 
वासभ ा एवढेच िमळे. मा चेअरमन झा यावरही तोच िक ा चालू होता. 

 
सदर करण न्यायालयात गेले. ते हा सावर्जिनक िहताचा आधार सरकारला िमळणार नाही हे 

उघडकीस आले. कारण पि लक िलिमटेड कंपनी असली तरी, कुणीही यक्ती ितची भागीदार न हती. फक्त 
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जैन कंपन्या भागीदार होत्या. ही अडचण दूर करण्याकिरता सरकारने कंपनी काय ात दुरु ती करून अशाही 
कंपनीत ह तके्षप करण्याचा अिधकार िमळिवला. 

 
मी आलो त्या वळेी कंपनीत एक कारचे भीतीचे वातावरण होते. कारण काही विर  नोकरावंर जैनानंा 

साथ िद याचा आरोप होता. मी माझी भिूमका प  केली की, माझ्या मते ही एक िति त आिण जबाबदारीने 
काम करणारी सावर्जिनक उपयोगाची सं था आहे. काही घडले िंकवा नसो, अशा सं थेचे संगोपन आिण 
संवधर्न करणे हे माझे व माझ्या बोडार्चे एकमेव कतर् य आहे. त्यात सवार्ंचे सहकायर् लाभावे आिण नोकरासंकट 
जे साथ देतील त्याचं्यािवषयी माझ्या मनात कोणताही िंकतू असणार नाही. या धोरणामुळे आिण मी रोज 
कचेरीत जात अस याने भीतीचे वातावरण आ ते आ ते िनवळले. जैन मंडळींचा दृि कोणही िनमर्ळ झाला. 

 
मी चेअरमन झालो त्या वेळी कदर् सरकारात पाठक हे कायदामंतर्ी होते. त्यानंी तसेच शािंत साद जैन 

यानंी ी. स. का. पाटील याचं्याजवळ माझ्यासंबधंी चौकशी केली. अथार्त वेगवेग या वळेी. तो एक चागंला 
कारभारी आहे असे पाठक यानंा आिण तो कुणाच्या आहारी जाणार नाही असे शािंत साद यानंा पाटील यानंी 

सािंगतले. ही हकीकत मला खु  पाटील यानंी सािंगत याने समजली. 
 
१९६७ च्या फेबर्ुवारी-माचर् मिहन्यात कामगारानंी संप केला. काही िदवस काशने बंद ठेवावी लागली. 

पण लवकरच समेट झाला, आिण कामकाज चालू झाले. हा समेट िद ी येथे झाला. कारण त्या वळेी मी 
लोकसभेच्या बठैकीकिरता िद ीत होतो. समेटात मी एक देकार मान्य केला होता, पण तो सशतर् होता. 
समेटाला त्याच रातर्ीपयत मंुबईच्या युिनयनची मान्यता िमळाली तर संपकाळातील पंधरा िदवसाचें वतेन 
कामगारानंा िमळावयाचे. ती मंजुरी त्या रातर्ी न येता दुसऱ्या िदवशी आली. ते हा अट न पाळ यामुळे माझा 
देकार अि तत्वात नाही हे मी प  केले. युिनयनवाले हणू लागले, 'रातर्ी टेिलफोन लाइनमध्ये िबघाड होता 
हणून रातर्ी संमती घेऊ शकलो नाही.' त्यावर मी उ रलो, 'तु ही खरे सागंत नाही. कारण मुंबईच्या मॅनेजरशी 
मी रातर्ी टेिलफोनवर बोलू शकलो.' त्यामुळे कामगारनेत्यानंा ग प बसाव ेलागले. करार मी एक ानेच केला 
अस याने संपकाळापैकी पधंरा िदवसाचंा पगार देण्याचे मी मान्य केले हे गैर आहे, असा आके्षप काही 
डायरेक्टर मंडळींनी माझ्याजवळ घेतला. मी त्यातून मुक्त झा याचे त्यासं सािंगतले, आिण पडदा पडला. 

 
कंपनीचा कारभार सुरळीत चालत होता. उत्प ात भर पडत होती. त्यामुळे आद या वषीर्च्या पंधरा 

ट े  लाभाशंाऐवजी मी पंचवीस ट े  लाभाशं देऊ शकलो. लहानमो ा नोकराचं्या अडचणीकडे मी लक्ष देत 
अस याने आिण माझ्याकडे सहजच येता येत अस याने, वातावरण ठीक होते. पण िश तीचे उ ंघन होऊ िदले 
नाही. आिण घडले ते हा योग्य ती पावले टाकली. त्यापैंकी दोन उदाहरणे- 

 
एका सा तािहकाचा संपादक पि म जमर्नी सरकारच्या आमंतर्णावरून काही िदवस जाणार आहे असे 

सेकेर्टरींनी मला सािंगतले. ते हा हे आमंतर्ण आप यामाफर् त आहे का ? तसेच सदर संपादकाने आगाऊ संमती 
घेतली आहे का ? या दोन्ही पचृ्छानंा सेकेर्टरींनी नकाराथीर् उ र िदले. त्या संपादकाचा कारभार यवि थत 
न हता, आिण देण्या-घेण्याबाबतीतही अडचणी असत. ते हा त्याने सदर दौऱ्यावर जाऊ नये असे 
सेकेर्टरीमाफर् त कळिवले. तरीही तो गेला. आ यावर चौकशी करिवली. ते हा त्याने वै कीय स याकिरता 
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गेलो होतो असा खुलासा केला. त्या िबचाऱ्याला माहीत न हते की, अशा वासाला सरकारच्या 
आरोग्यखात्याची संमती आगाऊ िमळिवणे आव यक असे. परंतु मला हे माहीत होते. ते हा तुझा खुलासा 
लटका आहे, तुला िदले या आदेशाचा अवमान करून तू गेलास असे सेकेर्टरीमाफर् त कळिवले. पिरणामी 
नोकरी गमावण्याची वळे आली. माझे नेही िस  आयुवदतज्  पिंडत िशवशमार् यानंा मध्य थी करण्यास 
सािंगतले. त्यासं मी सत्य कार कळिवला. त्यानंतर तो आप या पत्नीला घेऊन माझ्या भेटीस आला. ते हा मी 
त्याला िवचारले, ‘या मुलीला तू अडचणीत का टाकतोस ? ितला व तुि थती समजावली असती तर ितने 
योग्य स ा िदला असता. तरी घरी जा आिण ितच्याशी मोकळेपणाने बोल. यापलीकडे मी काहीही बोलत नाही 
कारण मी काही बोललो तर ितला आणखीनच आपण अपराधी आहोत असे वाटेल.’ त्यानंतर त्याने वचे्छेने 
राजीनामा ावा हणजे त्याचे ॉि हडंट फंड वगैरेचे नुकसान होणार नाही असे सुचिवले. बडतफीर्पेक्षा हा मागर् 
बरा असे त्याने मानले. 

 

िक सा दुसरा: 
एका विर  बातमीदाराची बदली केली. त्याने जाण्याचे नाकारले त्याला जाव ेलागले. 
 
१९६८ मध्ये देशातील सहा मो ा वतर्मानपतर्ातं संप करण्याचा घाट, आमच्या युिनयनचे सेकेर्टरी 

डा या क युिन ट पक्षाचे ए  . वाय. को हटकर यानंी घातला व संपाची नोटीस िदली. संप सुरू होण्याच्या 
आद या रातर्ी सेकेर्टरीजवळ चालू असलेली बोलणी अध्यार्वर सोडून को हटकर िनघून गेले. टाइ समध्ये 
तडजोड झाली तर इतर पतर्ातं संप करणे त्यानंा अडचणीत टाकणारे होते. हणून हा त्याचंा पिवतर्ा असावा. 
टाइ स, मदर्ासचा िंहदु, िद ीचा िंहदु थान टाइ स व टेट  मन, कलकत्त्याची पितर्का, इत्यादी पतर्ाचंा एका 
वळेी संप सुरू झाला. हा संप कोणत्याही आिर्थक मागणीकिरता नसून राजकीय हेतूने ेिरत अस याने मी त्यास 
िवरोध करण्याचे ठरिवले.आिण हणूनच इतर पतर्ानंी संपास त ड िदले व देत रािहले असे वळेोवेळी सेकेर्टरींनी 
मल सािंगतले. संपकाळात मंुबई शहरात कामगारानंी माझी लटकी ेतयातर्ा काढली. िद ीमध्ये माझ्या 
लोकसभा सद याच्या िनवास थानी िनरिनरा या ेसमधील चाळीसपंचेचाळीस कामगार घेराव 
घालण्याकिरता येऊन दाखल झाले होते. माझ्या घरच्या माणसानंा वाटले बंगला, बगीचा याचंी देखभाल 
करणारी ही माणसे असावीत. सकाळच्या िद ीतील वतर्मानपतर्ात हा घेराव होणार अस याची बातमी होती. 
पण मी त्या िदवशी सकाळी मंुबईहून िद ीस येणार अस याने मला क पना न हती. दुपारी एकच्या सुमारास मी 
कंपनीच्या गाडीने घरी आलो. मी उतरताच ती मंडळी माझ्या भोवती जमा होऊन घोषणा देऊ लागली. 
डर्ाय हरने मी उतरताच िशताफी करून गाडी दूर नेली होती. पोिलसानंा त्या घेरावाची खबर अस याने घोषणा 
सुरू होताच र त्यावर असलेले पोिलस व अिधकारी बंग याच्या आवारात आले. काही घडण्याआधी मी क्षणभर 
िवचार करून पुढे झालो आिण पोिलसानंा सािंगतले, ‘हे लोक कोण आहेत मला माहीत आहे. आपण परत 
जाव.े’ त्या माणे ते गेले. घेराव घालणारानंा पोिलस गे याचे पाहून बरे वाटले असावे असे मला त्याचं्या 
चेहऱ्यावरून वाटले. ‘आमच्या मागण्या मान्य करा.’ ‘तु हाला तुमच्या घरात शातंी लाभ ूदेणार नाही.’ ‘तुमच्या 
मतदारसंघात जाऊन चार करू.’ अशा कारच्या घोषणा ते करीत होते. मी बंग याच्या पायरीवर उभा होतो. 
माझ्या भोवताली त्याचंा घोळका होता. मी ि मत करून त्यानंा हटले, ‘तु ही आलात हे बरे झाले. आता 
बोलणी करता येतील. संपाच्या आद या रातर्ी तुमचे को हटकर कंपनीचे सेकेर्टरीजवळ करीत असलेली 
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बोलणी अधर्वट टाकून िनघून गेले. ते परत आले नाहीत. ते हा तु ही आता बोलणी करा.’ घोषणा होऊ 
लाग या. ‘आमच्या मागण्या मान्य करा’ व थो ा धमकीच्या. त्यावर मी हणालो, ‘घोषणानंी संभाषण कसे 
होणार? तुमच्या मागण्या न्या य आहेत ते पटवनू ा.’ ते काही बोलू लागले. एक जण हणाला, ‘या खात्याशी 
संबंिधत असलेले कदर्ीय मंतर्ी के. के. शहा हणतात, ‘आमच्या मागण्या कायदेशीर आहेत.’ मी उ रलो, ‘तसे 
त्याचं्याकडून िलहून आणा. त्या कागदावरील शाई वाळण्याआधी मी सवर् र म चुकती करीन. कंपनीजवळ पैसे 
आहेत. तसेच कंपनीची व माझी नीती कायदेशीर असेल ते सवर् अिवलंबे देण्याची आहे.’ अशी चचार् चालली. 
त्याचं्या लक्षात आले की, मी थंडपणे, हसतमुखाने आिण सहजपणे त्याचं्याशी वागत होतो. पण माझा मु ा आिण 
चेअरमनची जबाबदारी िवसरत न हतो. अशी सुमारे ४० िमिनटे कधी घोषणा, कधी संभाषण अशात गेली; आिण 
ती मंडळी आ या वाटे परत गेली. 

 
वरील संभाषण चालू असताना ‘पेिटर्यट’ या दैिनकाचा फोटोगर्ाफर तेथे आला. त्याने आमचा नॅ  

घेतला. दुसऱ्या िदवशीच्या पेिटर्यटमध्ये तो िस  झाला. माझ्या आयु यातील माझा सवार्ंत उ म फोटो तो 
आहे असे मला वाटते. साहिजकच आहे, इतर फोटोच्या वळेी मी तर्ासलेला असेन, िवचारमग्न असेन, या वेळी 
मी माझे डोके खां ावर ठेवनू अगदी माणसासारखा वागलो होतो. दहा वषार्ंनंतर पेिटर्यटच्या कचेरीत जाऊन 
मी त्या िनगेिट हवरून चार फोटो मु ाम आणले आहेत. लोकसभेतील सभासदाने पेिटर्यटमधील फोटो पाहून 
मला िवचारले, ‘हा तुला घेराव आहे, की या घेरावाचा तू नेता आहेस ?’ 

 
मध्यतंरी युिनयनच्या मंडळींनी त्याचं्या बँकेला दोन लाख रुपये कजर् ाव ेअशी िवनंती केली आिण मी 

ती मान्य करून पैसे देविवले. त्यावर आमच्या बोडार्त चचार् झाली. मला िवचारण्यात आले, ‘एका बाजूला तू 
खंबीरपणे त ड देत आहेस, तुझी ितरडी िनघते, घेराव होतो, ते सवर् चालवनू घेतोस ? रेशन दुकानातून 
कामगार सामान घेऊन ते िवकतात हे तुला चालते ? वर त्यानंा दोन लाख कजर्ही देतोस ?’ 

 
मी उ रलो, ‘होय, त्यात िवसंगती नाही. ते कंपनीचे कामगार आहेत. संप बंद होताच सवर् न 

िमटतील; आिण पगार िमळत नसताना त्यानंी िवडीकाडीकिरता रेशन दुकानातून घेतले या मालातून काही 
िवकू नये तर काय करावे ? त्याचं्या सोसायटीला मी दोन लाख रुपये कजर् िदले, पण त्याचंा लाखो रुपये 
ॉि हडंट फंड आप याजवळच आहे ना ?’ 

 
सागंायचे रािहले. घेराववाले िनघून गेले आिण पोिलस आत आले. मी पोिलस ऑिफसरला हणालो, 

‘तुमचा आभारी आहे. पोिलस आिण सैन्य रा टर्ात असावे असे मी मानतो. तुमच्या दक्षतेब ल पुन्हा एकदा 
आभार व कृत ता.’ थो ाच वेळात िद ीतील कंपनीच्या मॅनेजरचा फोन आला. ‘आ हाला घेराव केला तर 
आ ही काय करावे ?’ मी काय केले हे त्यास समजले असावे असे लक्षात येऊन मी उ रलो, ‘माझ्यासारखे 
करण्याची गरज नाही. पोिलसाचंी मदत घेणे वगैरे सवर् उपाय अवलंबा.’  

 
माझी पत्नी, मुलगी व नातू याचं्या नजरेसमोर एवढाच माझ्या ल ातील संग घडला. सत्यागर्हाच्या 

िदवसातं मी कसा वागलो, काय केले, याची त्याचंी मािहती एकीवच होती. मला िवचारण्यात आले, ‘हे असे का 
केलेत ?’ ते हा मी हणालो, ‘रोज रोज अशी भानगड उत्प  होऊ नये. आिण पोिलसाचं्या संरक्षणात नेहमीच 
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जगणे जाचक ठरणारे आहे. हणून हा योग केला. करताना यशाची अंधूकसु ा क पना न हती. जमले 
झाले.’ 

 
हा संप चागंला ६०-६२ िदवस चालू होता. मदर्ासच्या ‘िंहदू’ ने काही तडजोड केली होती. इतर पतेर्ही 

अडचणीत होती. पण तर्य थ असले या मी नेट लावला अस याने ते िटकून होते. मध्यंतरी आ ही लॉक-
आऊटही जाहीर केला. या संपात िन वळ छापखान्यातील कामगार न हते; तर छापखाना बंद पड याने 
पतर्कार, संपादक, कचेरीतील कामगार-सवर्च गुतंलेले होते. दीघर् मुदतीचा संप कामगारानंा अडचणीचा 
होतो. एका बाजूला काम नस याने घरात बसून राहाव ेलागत होते, तर दुसऱ्या बाजूला पगार िमळत नस याने 
घरातील माणसाचंी परवड पाहावी लागत होती. एकंदर तानमान पाहून नवरातर्ाच्या पिह या िदवशी लॉक-
आऊट उठवनू काम सुरू होईल असे मी कंपनीतफ जाहीर केले. त्याच सुमारास इतर पतर्ातंील संप मागे 
घेण्यात आला. पण टाइ स गर्ुपमधील चालूच होता. नवरातर् ितपदेच्या आद या िदवशी मुंबई राज्याचे 
मजूरमंतर्ी ितडके याचंा मला फोन आला. ‘उ ा काम सुरू करू नका. को हटकरानंा युिनयनच्या बैठकीत 
कोरम न झा याने संपासंबंधी िनणर्य घेता आला नाही. उ ा युिनयनची बैठक आहे, तीत िनणर्य होईल. तो 
आला की, काम चालू करा.’ मी िवचारले, ‘तो िनणर्य उ ा होईल आिण कामावर येण्याचा होईल असे 
युिनयनतफ तु ही आ ासन देऊ शकता का ? तर मी कदािचत िवचार करीन’ या पचृ्छेला ते वच्छ व सरळ 
उ र देऊ शकले नाहीत. ते हा मी िवचारले, ‘संप इतक्या दीघर् काल चालला असताना, तु हालंा त्यात लक्ष 
घालण्याची, माझ्याजवळ बोलण्याची कधी गरज वाटली नाही, आज एकदम पुळका कोठून आला ? उ ा 
सकाळी कंपनीचे दरवाजे जाहीर के या माणे कामगाराचं्या आगमनाकिरता खुले होतील. युिनयन व 
को हटकर यानंा काय करावयाचे असेल ते करोत.’ युिनयनची पोकळ ित ा राखण्याचा ितडकेमाफर् त 
केलेला यत्न फसला. आिण आ ही ठरिवले या वळेेला कंपनीचे काम पूवर्वत सुरू झाले. युिनयनची मीिंटग 
झाली की नाही ? तीत कोरम होता का ? िनणर्य काय झाला ? याची कोणी िवचारपूसही केली नाही. आिण 
इतक्या दीघर् मुदतीचा संप कोणतीही वाटाघाट न होता िनकालात िनघाला. आिण जाता-जाता सागंावेसे वाटते 
की, इतक्या दीघर्काळ आवक बंद राहूनही सालअखेर कंपनी घवघवीत िडि हडंड जाहीर करू शकली. 

 
सरकारने जैन भृतींवर आिर्थक अपहरणाचा आके्षप न्याय िव  केला होता. त्या रकमेब ल तीन 

वषार्ंची मुदत संपण्याआधी िदवाणी दावा दाखल करणे िव त या नात्याने आमचे काम आहे असे मानून सदर 
करण मी डायरेक्टर बोडार्पुढे ठेवले. ‘जैन डायरेक्टर अनुकूल होतील का ?’ असे मला िवचारण्यात आले. 
तर मी सािंगतले, ‘मला िंचता नाही. तसे घडले तर िवचार करीन’ जैन डायरेक्टरातं शातंी सादाचं्या पत्नी 
ीमती रमा जैन या एक होत्या. माझा ताव एकमताने संमत झाला. आिण मी रीतसर िदवाणी दावा दाखल 
केला. 

 
सरकारारी करण पंिडत नेहरंूच्या हयातीत फौजदारी कोटार्त या ना त्या हरकती आण याने 

सुनावणीपयत पोहोचले न हते. पिंडत नेहरूनंतर कै. लाल बहादूर शा ी पतं धान झाले. त्याचं्या मृत्यनंूतर 
इंिदराजी पतं धान झा या. १९६७ ची लोकसभा िनवडणूक होऊन इंिदराजी पुन्हा पतं धान झा या. तरी हे 
करण कायदेशीर अडचणीत अडकले होते. कंपनीचा कारभार सुरळीत चालू होता. गितपथावर होता. 
मध्यंतरी महारा टर् व गुजरात ही दोन वतंतर् राज्ये झाली. अहमदाबाद राजधानी झाली. तेथून टाइ स ऑफ 
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इंिडया िस  हावा अशी तेथील राज्यकत्यार्ंची इच्छा होती. आिण आमच्याकडे त्याचंी खटपट चालू होती. 
सवर् गिणत करून मंुबई व िद ी माणे टाइ सची अहमदाबाद आवृ ी सुरू करावी असा िनणर्य आ ही घेतला. 
आव यक तो नोकरवगर् नेमला. इमारती भा ाने घेत या. छापखान्याची जुळणी केली. उ  घाटनाच्या 
कामाला अहमदाबादचे खासदार भारताचे उपपंत धान मोरारजी देसाई यानंी याव ेअसे आमच्या बोडार्चे मत 
पडले. आिण आमच्या मनाशी आ ही मुहूतार्चा िदवसही ठरिवला. त्यानंतर मी मोरारजीभाईंकडे तशी िवनंती 
करण्याकिरता गेलो. ते हणाले, ‘माझ्या कामात हे कसे काय जमेल ? तु ही तर मुहूतार्चा िदवस ठरिवला 
आहे.’ मी सािंगतले, ‘तुमच्याच ह ते हा कायर्कर्म हावा अशी आमची बळकट इच्छा व आशा आहे. तु ही 
सागंाल तो िदवस आिण त्या चोवीस तासातंील कोणतीही वेळ हा मुहूतर्, आ हासं मान्य आहे.’ आनंदाची गो  
हणजे आ ही पंचागं पाहून ठरिव या मुहूतार्वर उ  घाटन करण्याचे त्यानंी मान्य केले. उ  घाटन संगी मी 
िहन्दीत भाषण करणार आहे असे सािंगतले. ते हणाले, ‘मी गुजरातीत बोलणार आहे. तू पण गुजरातीत बोल.’ 
मी त्या माणे मान्य केले. आयत्या वेळी करावे लाग याने गुजरातच्या मंडळींना लागेल असे एक वाक्य माझ्या 
त डून अनवधानाने बाहेर पडले. मोरारजीभाईंनी उ  घाटन करताना माझ्या त्याचं्या १९३७ पासूनच्या संबंधाचा 
आढावा घेतला. आ ही ते हापासून िमतर् आहोत, असे त्यानंी सािंगतले. ते पुढे हणाले, ‘मध्यंतरी आमचे भाडंण 
झाले, न हे मतभेद झाला. कंुटनी मला काही सुचवावे आिण करू नये असे नाही.’ या ा तािवकानंतर त्यानंी 
टाइ स सं थेिवषयी तसेच टाइ सच्या अहमदाबाद आवृ ी िवषयी उपयुक्त असे िवचार माडंले. भाषण 
संपिवण्याआधी मला आयत्यावेळी गुजरातीत भाषण करण्याची त्यानंी सूचना केली. त्यातून अनवधानाने माझ्या 
भाषणात गुजरातीिवषयीचे उ  गार आले, असे सागंनू माझी चुकी सुधारून घेतली. 

 
वषार्नुवष ाथिमक मुद्द्यावर कोटार्त डावपेच चालू रािहले, आिण आता फौजदारी कोटार्तील चौकशी 

सुरू होणार अशा वेळी सरकार व जैन मंडळी याचें काहीतरी सूत जमले आिण त्यातून सरकार कोटार्तील 
आके्षप मागे घेणार असे िदसू लागले. आमच्या डायरेक्टर बोडार्पुढे तशा वरूपाचा एक ठरावही आला. पण 
डाटरेक्टर मंडळींचा ठराव बाजूस सारून मी मला असले या अिधकारात िनराळाच ठराव केला. आिण 
त्यानंतर माझी भिूमका प  करून माझ्या भिूमकेपेक्षा कोटार्ची भिूमका िभ  अस याने आिण माझी नेमणूक 
कोटार्माफर् त अस याने, मी राजीनामा देणे कर्म ा त आहे अशा िनणर्यावर येऊन चेअरमनपदाचा राजीनामा 
िदला. कालातंराने कृपलानी, कृ ण मेनन याचं्या िनवडणुकीतील जैन भिूमकेमुळे सरकारने जैनावंर 
बेकायदेशीर अपहरण के याचा जो खटला उभा केला होता तो मागे घेण्यात आला. आिण जैन कुटंुबाकडे बेनेट 
कॉलमन कंपनीचा कारभार सरकारने कोटर्माफर् त िवनाशतर् सोपिवला. 



अनुकर्मिणका 

गागोदे आ म 
 
आचायर् िवनोबा भावे याचें जन्मगर्ाम गागोदे हे अिलबाग-खोपोली र त्यावर पेणपासून पूवस सात 

मैलावंर आहे. सदर गावी ज्या घरात िवनोबाचंा जन्म झाला, ते घर त्याचं्या एका चुलतबंधंूकडून िवकत घ्याव ेव 
तेथे एक सावर्जिनक सं था सुरू करावी असा िवचार माझे नेही व राजकाराणातील ज्ये  सहकारी कै. 
वामनराव िलमये याचं्या मनात आला, आिण त्याचं्या सागंण्याने त्याकिरता लागणारी र म मी जमा केली व 
त्याचा आ ही टर् ट केला. सदर टर् टच्या धोरणा माणे िवनोबाजींचे सव दयाचे काम वामनराव चालवतील अशी 
माझी अपेक्षा. त्या माणे एक सव दयी कायर्कत कै. कुशाभाऊ ओक हे तेथे राहून एक आ म सुरू झाला. 
िवनोबाचं्या भदूान क पने माणे गावातील जिमनीचे जमीन-मालकाने भदूान करावे अशी क पना मनात आणून 
वामनराव यानंी मालकाकंडून दानपतेर् िमळिवली व भदूान झाले. यािनिम  एक समारंभ बाळासाहेब खेर याचं्या 
अध्यक्षतेखाली योजला. परंतु दान िमळालेली जमीन गावातील भिूमहीनानंा भदूान क पने माणे न िमळता 
कशीत असले या कुळानंा िमळणार होती. यामुळे गावातील भिूमहीन वंिचत राहणार होते आिण ते कातकरी या 
आिदवासी समाजातील होते, आिण जमीन फक्त मरा ाला िमळणार होती. या कारणा तव सं थेचा एक 
टर् टी असूनही होणाऱ्या समारंभात मी घेणार असले या आके्षपाची वामनराव यासं जाणीव करून िदली. ते हा 
त्यानंी मूळ योजनेत थोडा बदल करून कातकऱ्यानंा काही जमीन िदली, आिण पांजरपोळातून त्यानंा शतेीच्या 
कामाकिरता ४० बैल आणून वाटले. वषर्भरात एका कातकऱ्याचा १ बलै हरवला असे सागंत तो आला, आिण 
नवा बलै माग ूलागला. वामनरावानंी तसा कदािचत िदला असता, पण मी कातकऱ्याला उलट बोललो, आ ही 
िदलेला बलै तू हरवला आहेस, तू भरून दे. त्यावर तो समजला आिण करण संपले. 

 
वामनरावाचं्या मृत्यनंूतर कुशाभाऊ ओक जीवनदानी हणून भदूानाच्या कामाला िनघून गेले, आिण 

आ म काही वष बदं पडला. काय कराव ेअसा पेच उत्प  झाला. सव दय िवचाराच्या आ हा कायर्कत्यार्ंच्या 
काही बैठका झा या. त्याचंा िवचार कोणीतरी कायर्कतार् पगारी नेमावा. तर मी आगर्ह धरला की, िवनोबाजींच्या 
िवचारा माणे काम हावयाचे असेल तर आचायर् भाई ढवण यानंी ते काम अंगावर घेतले पािहजे. हो ना करता, 
आपली पत्नी व कुटंुब यानंा सासवने येथे ठेवनू भाई गागोदे येथे थाईक झाले, आिण आ म सुरू झाला. 
महारा टर् गाधंी मारक िनधीने नवीन योजना हाती घ्यावयाची नाही या धोरणाने आमच्या आ मास मदत 
नाकारली. पिरणामी खचार्किरता पैसा उभा करणे हे काम माझ्यावर आले. त्यक्ष कायर् करणाराने पैसा जमा 
करण्याकिरता बाहेर पडू नये, पडला तर लोकानुनयाकिरता त्याला काही तडजोड करावी लागते ही माझी 
भिूमका मी भाईंच्या गळी उतरवली, आिण ती त्यानंी शवेटपयत साभंाळली. वै य िव ा म चालवीत असताना 
त्याचंा पु कळ वळे पैसा जमा करण्यात जाई आिण ते कामाची िस ीही खूप करीत. या दोन्ही भिूमका माझ्या 
सूचने माणे सोडून देण्यात आ या होत्या. पण भाईंच्या सततच्या कामामुळे गावात दारूबंदी करण्यात त्यानंा 
यश आले, व त्यामुळे दारूबंदी खरोखरच यश वी झाली आहे याब ल कसोशीने खातर्ी करून घेऊन महारा टर् 
गाधंी मारक िनधीने आ माची आिर्थक जबाबदारी घेतली. याचे ेय सदर सं थेचे अध्यक्ष कै. त्र्यंबक रघुनाथ 
ऊफर्  मामासाहेब देविगरीकर यानंा आहे. 

 



अनुकर्मिणका 

गागोदे पिरसरात हेमडी या वाडीवर चौदा कातकरी कुटंुबे तीन िनरिनरा या िठकाणी टेक ावंर 
राहात होती. त्यानंा एकतर् आणून खाली त्याचंा गाव वसवावा अशी क पना भाईंनी माडंली. ती वीकारताना 
सुतार व गवं ाचंी मजुरी आपण देऊ, पण कातकऱ्यानंी आप या घर उभारणीचे इतर म वतः िवनावतेन 
केले पािहजेत अशी अट मी घातली, व त्याचंी नवी वसाहत त्या माणे उभी रािहली.  

 
हेमडीकरांच्या जिमनीला पाणी िमळावे हणून एका ओ ाचे पाणी आडवावे अशी योजना घेऊन आ ही 

सरकारकडे गेलो. त्याचं्या इंिजिनयरानंी येणाऱ्या खचार्चा मोठा आकडा दाखिवला. ते हा त्याचंा नाद आ ही 
सोडला, पण कातकऱ्यानंी तो िवचार उचलून धरला आिण पावसा यात शतेीची कामे संप यानंतर सवड असते 
अशा वळेी अंगमेहनतीने ते काम करण्याचे ठरिवले. आ ही यानंा त्या माकिरता खावटी हणून २०० रुपयाचंी 
ज्वारी िदली, आिण त्यानंी तो ओढा बाधंला. 

 
िवनोबाचं्या जन्मगर्ामी चालू असलेले हे काम पाहून िवनोबाजींच्या सव दय अनुयायानंा आपण पण येथे 

यावे असा िवचार सुचला, आिण त्यानंी आमच्या कामाचा पत्कर घेण्याची तयारी दशर्िवली. पण सुरुवातीला 
तु ही लक्ष िदले नाही. गांधी मारक िनधी मदतीस आला हे कारण सागंनू खादेंपालट करण्यास मी नकार 
िदला. मला वाटते ते ठीकच झाले. कारण त्या सव दयी मंडळींनी हेमडीच्या न या व तीवर एक कायर्कतार् 
ठेवला. कातकऱ्यानंी दुधाचा धंदा करावा हणून त्यानंा २०,००० रुपये कजर् देविवले. हशी घेत या पण 
हशींची जोपासना कशी करावी ाचे ान कातकऱ्यानंा नस याने आिण हशी भाकड झा यानंतर त्याचंा 
साभंाळ करण्याची तरतूद नस याने योग बारगळला. हशी गे या, कजर् रािहले. 

 
ी. रा. कृ. पाटील चीनमध्ये जाऊन आले व तेथील क युन प तीच्या गर्ामजीवनाने भािवत झाले व 

तसा रसोडा हेमडीत सुरू करण्याचा या मंडळींनी िवचार केला. उ  घाटनाकिरता त्यानंी वैकंुठलाल मेहता 
यानंा आणले. वैकंुठलालजींच्या सागंण्यावरून मीही त्याचं्याबरोबर आलो. माझ्या भाषणात असा रसोडा 
यश वी करणे कठीण आहे, याचा मी इशारा िदला. कातकऱ्याचें कौटंुिबक उत्प  अपुरे असते. अशा वेळी 
बाहेरील मदतीवरच हा रसोडा चालवावा लागेल आिण इतर कातकरी गावानंी तसेच साहा य मािगतले तर ते 
देण्याची तयारी नस यास योग साधणार नाही हे िवचारात घेण्याची सूचना केली. पण रसोडा सुरू झाला. 
काही िदवस कायर्कतार् आिण कातकरी एकतर् जेवत होते. पण कालातंराने रसोडा बंद पडला. कायर्कतार्ही 
तेथून िनघून गेला. तो िनघून जाण्याआधी हेमडीची जबाबदारी आ ही पुन्हा घ्यावी अशी सूचना आली असता, 
कातकऱ्याचं्या डोक्यावर चढिवले या कजार्ची जबाबदारी सव दयवाले पत्करीत असतील तर आ ही घेऊ अशी 
ठाम भिूमका मी घेतली. 

 
एका घटनेचा ग मत हणून उ ेख करतो-एक रसोडा झाला, सारा गाव एक घर झाले, असा चार 

होता. आिण जंगलात वच्छंद राहणाऱ्या कातकऱ्यानंी याचा अनुभव िदला, आिण पायतणाचा खचर् परवडत 
नस याने नेहमी अनवाणी िंहडणारा कातकरी कायर्कत्यार्ची च पल घालून पेणला गेला. तो आ यावर 
कायर्कत्यार्ने त्याला हटकले. कातकरी उ रला, आपले आता एक घर आहे. असो. 

 



अनुकर्मिणका 

कोकण-िवकास 
१९२९ च्या लाहोर येथील वातंत्र्याच्या ठरावात परदा यामुळे भारतीयाचंी सां कृितक, नैितक, 

आिर्थक, सामािजक सवर् कारची अवनती झाली आहे, ती दूर करण्याच्या ीने वराज्य िमळिवण्याच्या 
संक प करण्यात आलेला आहे. रचनात्मक काम आिण वळे येईल ते हा लढा ही गाधंी-िवचारातील मूलभतू 
संक पना आहे. तीच लक्षात ठेवनू १९३० च्या सत्यागर्हात चार करताना आ ही वराज्य िनमार्ण करू मागतो, 
आिण हणून हा सत्यागर्ह आहे, असे सागंताना थम मी वराज्याची िव तृत याख्या करीत असे. गावात 
िपण्याचे पाणी, र ता, शाळा, दवाखाना असणे, त्येकाला वावलंबनाने व वािभमानाने जगता येईल असा 
उ ोग असणे हणजेच वराज्य. इंगर्जाला घालिवणे एव ात वराज्य नाही, असे सागंनू शवेटी मी 
सत्यागर्हाचे आवाहन करीत असे. ते हा लढा नसेल त्या वळेी हे वराज्य िस  करण्याकिरता यत्न करणे हे 
ओघानेच आले, आिण त्या दृ ीने कोकणच्या नाकंडे मी वळलो. 

 
या आधीच्या वृ ान्तात आमदार झा यानंतर काय उपकर्म हाती घेतले याचा उ ेख आला आहे. तेच 

उपकर्म मी आमदारपद संप यानंतरही हाती घेतले आिण त्या दृ ीने कोकण पिरषदेत काम करू लागलो. 
सदर पिरषदेच्या वगुलार् येथील १९६०-६१ च्या अिधवशेनाचा अध्यक्ष असताना जे िनरिनराळे ठराव मी 
करावयास लावले: त्यातं, रेवसरे ी र ता करावा असा एक ठराव आहे. कोकणच्या नकाशाकडे िवशषेत 
रत्नािगरी िज ाच्या नकाशाकडे पािहले तर असे लक्षात येईल की, र ते आखताना आिण बाधंताना ते कमीत-
कमी खचार्त बाधंावयाचे. त्यामुळे जनतेची गैरसोय होणार असेल तर होवो अशी दृ ी िदसून आली. 
उदाहरणाथर्-मालवण व वगुलार् या दोन िस  बंदरातंील अंतर सुमारे ११ मैल आहे. पण या एका गावाहून 
खु कीच्या मागार्ने जावयाचे असेल तर कसाळमाग ४३ मैलाचंा वास करावा लागतो. का तर मालवण 
वगुलमधील खा ावंर सरकार पूल बाधंत नाही. तशी ि थती िवजयदुगर्, देवगडची आहे. या बंदरामंधील 
अंतर फक्त ९ मैल आहे. पण एका गावाहून दुसऱ्या गावी खु कीने जाण्याकिरता थम पूवस ३०-३२ मैल 
जाऊन काही काळ मंुबई कोकण गोवा या तथाकिथत सागरिकनारी मागार्वरून वास करून पुन्हा पि मेस 
३०-३२ मैल गेले हणजे दुसरे गाव भेटते. 

 
बोटीने िवलायतेस जावयाचे असेल तर मंुबई बंदरात मोठा ध ा आहे. बोट धक्क्याला लागते. 

मोटरीतून उतरून आपण बोटीत पाय ठेवतो. यामुळेच मालाची वाहतूकही सुलभ व व त होते. कोकणतील 
बंदरात १८४६ साली बोट-वाहतूक सुरू झाली. बोट बंदरात दूरवर राही, तीतून खपा ात (मचवा) 
उतरायचे. िकनाऱ्याजवळ आ यावर िचत होडीत, िचत छो ा धक्क्यावर, पण सामान्यपणे माडंीभर 
पाण्यात उतरायचे असा वास कोकणवासी करीत आले. साहिजकच तारवातूंन होणारी माल वाहतूक बंद 
पड यानंतर ती जलमागार्ने होत नाही, पण शासनाला त्याची जाण नाही, तर जनतेला त्याची कळ येत नाही. 

 
भारतात पिहली रे व े १८५३ साली कोकणामध्ये मंुबई-ठाणे दर यान आली. ती देशभर पसरली. 

तुमच्या आमच्या पैशाने ती सरकारी मालकीची झाली. परंतु सवर्तर् रे व ेआली असली तरी अ ाप मंुबई-
मंगलोर दर यान सरळ रे वे-र ता नाही. पि म िकनाऱ्यावरील मंगलोर येथे रे वेने मंुबईहून जावयाचे असेल 
तर थम जवळ जवळ मदर्ासच्या निजक रेणीगुंठा येथे जाऊन मग पि मेला वळाव ेलागते. 
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कोकणात दरसाल सुमारे १०० ते १५० इंच पाऊस पडतो. सहसा पाऊस कमी पडला असे घडत नाही. 
पण पावसाळा संप यावर होळीपासूनच खे ापा ात पाण्याची चणचण सुरू होते. आजही त्या पिरि थतीत 
फारसा फरक पडलेला नाही. एकेकाळी खे ानंा पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी िज हा लोकल 
बोडार्सारख्या मयार्िदत उत्प ाच्या सं थावंर होती. काही वषार्ंपूवीर् ती आपण घेतली असे शासन हणते; पण 
रंगीत टी. ही. वर एकरकमी ३०० कोटी र म खचर् करण्यास शासन तयार झाले असले तरी खे ातील 
पाण्याकिरता एवढा खचर् करण्यास सरकार तयार झालेले नाही. कदर् सरकार पैसा देईल, तोही राज्य सरकारे 
खचर् करीत नाहीत. 
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लोकसभा 
 
वातंत्र्य आले आिण खरीखुरी बल कदर्-स ा लोकमतानुवतीर् झाली. संिवधान सभेने तयार केलेले 

वतंतर्, सावर्भौम भारताचे संिवधान, भारतीय जनतेने २६ जानेवारी १९५० रोजी जाहीररीत्या वीकारले. सदर 
संिवधानात भारत हे संघराज्य होऊन त्याचे घटक िनरिनराळी राज्ये होती. त्याचंी अिधकार-िवभागणी असली 
तरी मतभेदाच्या अथवा संकटाच्या वेळी कदर्-स ा जा त भावी राहील अशी त्यात तरतूद होती, आिण ते 
साहिजकच होते. कारण भारत-पािक तान िनिर्मतीनंतर देशाच्या फाळणीने जे िनरिनराळे न उभे रािहले, 
त्यातं कदर्-स ेचे ाधान्य इ  असा सवर्साधारण िवचार तयार झाला. 

 
पिह या लोकसभेची िनवडणूक १९५२ च्या सुरुवातीस होणार असे जाहीर झाले, आिण खरी स ा 

कदर्ात आहे, तसे कोकणचे महत्त्वाचे न रे व,े बंदरे व र ते, तसेच नवनवीन उ ोग येणे हे िवषय कदर्-
स ेच्या अिधकारात अस याने, स ेचा मध्यिंबदू राज्याचं्या राजधान्या नसून, िद ी आहे असे माझे ठाम मत 
अस याने, लोकसभेत िनवडून जाणे योग्य अशी माझी धारणा झाली, व त्या माणे मी पावले टाकू लागलो. 
परंतु महारा टर्ातील माझे सहकारी, तसेच देश काँगर्स किमटीतील नेते यासं मी माझा िवचार पटवनू देऊ 
शकलो नाही. त्याचं्या नजरेसमोर राज्यातील मंितर्पदे होती, आिण त्याचं्या दृ ीने मी एक संभा य मंतर्ी होतो. 
त्याचंा सवर्साधारण िवचार राज्य िविधमंडळात कतर्बगार माणसे जा त संख्येने पाठिवण्याचा, तर माझ्या मते 
राज्यातील स ा थानाकिरता आव यक तेव ा कतर्बगार यक्तींना, राज्य िविधमंडळात पाठवनू जा तीत 
जा त संख्येने कतर्बगार यक्ती कदर्ात पाठिवणे इ  होते. माझा िवचार अमान्य झा याने मी िवधानसभेत जावे 
असे ठरले. आिण हणून मागे िलिह या माणे िज ातले कतर्बगार सुपुतर् िंचतामणराव देशमुख यानंा 
िज ातफ लोकसभेत पाठवावे या यत्नास मी लागलो, आिण यश आले. 

 
१९५७ च्या िनवडणुकीत मी लोकसभेकिरता उभा रािहलो. परंतु संयुक्त महारा टर् आंदोलनामुळे मोठा 

पराभव पत्करावा लागला, तर १९६२ साली यशवंतराव च हाण याचें पारडे जड असून कै. भाऊसाहेब िहरे 
याचं्या वृ ीत दंड थोपटणे नस यामुळे त्यांच्या सागंण्यावरून मी िनवडणूकके्षतर्ापासून अलग होऊन गृहिनमार्ण 
मंडळाचा चेअरमन झालो हे वर आलेच आहे. 

 
१९६७ ची िनवडणूक झाली. भाऊसाहेब ५ वषार्ंपूवीर्च िदवगंत झाले होते. िज हा काँगेर्सचा माझा संबधं 

मी िज ातील सहकाऱ्याशंी झाले या मतभेदामुळे िज ाचे नुकसान होऊ नये हणून वेच्छेने सोडला होता. 
त्या सहकाऱ्याचें धोरण मी िज हा िहताकडे दृ ी ठेवनू माझे सभापतीचे काम करावे, हणजे थोडक्यात राज्य-
मंितर्मंडळाला राजी राखाव े असे होते; तर माझ्या मते लोकशाही संवधर्नाकिरता सभापतीने िवधानसभेत 
तर्य थपणाने पण िवधानसभेची ित ा जोपासली जाईल, अशा कारे कामकाज चालिवणे, इ  होते; आिण मी 
त्या धोरणाने कोणाच्याही रागालोभाची पवार् न करता माझ्या कतर् याशी एकिन पणे राहात होतो. १९५७ ते 
१९६६ या काळात काँगेर्स किमटीचा व माझा संबधं अिजबात तुटला होता. तरी पण जमले तर काँगेर्सतफ 
िनवडणूक लढवावी या हेतूने मी चाचपणी करू लागलो. त्या दृ ीने िज ातील काँगेर्स किमटीत त्या वळेी 
भावी असलेले, अिलबागचे द ाजीराव खानिवलकर याचंी-माझी, आमच्या दोघाचेंही सहकारी असले या 
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दोन-तीन िमतर्ाबंरोबर बैठक झाली. माझ्या उमेदवारीस खानिवलकराचंा िवरोध न हता. परंतु िज हा 
राजकारणात मी कोणत्या गटात राहीन याचा त्यानंा खुलासा हवा होता. िज हा किमटी तु ही कशीही चालवा, 
त्यात मला रस नाही असे माझे सागंणे त्यानंा रुचले नाही. मी मुख्यमंतर्ी यशवतंराव च हाण याचं्याशीही संपकर्  
साधला. त्याचें उ र, िज ातील कायर्कत्यार्ंचा स ा घेऊन िनणर्य होईल असे आले. मी िहरे याचंा सहकारी, 
काम करताना अगर िवचार माडंताना वतंतर्बु ीने वागणारा, यामुळे यशवतंरावानंी माझ्याशी असलेली 
जवळीक कधीच सोडली होती. ते हा काँगेर्सतफ उभे राहण्यास िमळणार नाही, हे उघड झाले व मी दुसऱ्या 
यत्नास लागलो. 

 
िज ात काँगेर्सला ित पधीर् असलेला शतेकरी कामकरी पक्ष माझ्या वतंतर् उमेदवारीस पािंठबा 

देईल का याची चचार् माझे १९३० पासूनचे िनकटचे नेही व सहकारी, हिरभाऊ महाजन व बापूराव जोशी 
याचं्याशी चचार् केली. त्यानंी मी िनवडणुकीस उभे राहावे हे वीकारून श.े का. पक्षाचे मन समजावनू घेण्याचा 
यत्न करण्याचे ठरिवले. त्याच वळेी महाडचे नानासाहेब पुरोिहत याचं्याशी मी पतर् यवहार केला. कारण ते 
समाजवादी पक्षाचे होते आिण माझ्या मते ते संभा य उमेदवार होते. माझ्या पतर्ात मी लोकसभेची िनवडणूक 
लढव ूइिच्छतो पण आपण लढिवणार असाल तर आपला ह  अिधक आहे, नसाल तर मला पािंठबा ाल का 
? अशी पृच्छा होती. राजकारण-िनिम ाने आमच्यात आलेले यिक्तगत संग सवर् वी िवसरून 'तुला पािंठबा 
देईन, मी उमेदवार नाही', असे त्याचें िदलखुलास उ र आले. इकडे हिरभाऊ महाजन यानंी श.े का. पक्षाचे 
द ा पाटील याचं्याशी संपकर्  साधला. त्या बोलण्यात ते व त्याचंा पक्ष माझी वतंतर् उमेदवारी मान्य करतील 
असा संभव िदसला, आिण त्यातून उरणचे वाजेकर, द ा पाटील आिण त्याचें बधूं भाकर अशी आमची 
ितघाचंी, माझे मंुबईतील िनवास थानी बैठक झाली. मी वतंतर् उभे राहण्याने काँगेर्सच्या िवरु  िवधानसभा 
िनवडणूक लढिवण्यात श.े का. पक्षास िनि त लाभ होईल याची त्यासं जाणीव अस याने आमच्या बोलण्यातून 
त्याचंा पािंठबा िनि त झाला. त्या वेळी त्याचं्या पक्षाचे मुख मराठवा ातील उ वराव पाटील हे होते. त्याचंा 
माझा त्यक्ष पिरचय न हता. त्याचं्या पक्षाने माझ्या उमेदवारीस पािंठबा देण्याचा िवचार केला व देण्याचा 
िनणर्यही केला. त्या काळात मला नंतर खातर्ीलायकपणे समजले त्यावरून यशवतंराव च हाण यानंी, मला 
त्यानंी पािंठबा देऊ नये असे यत्न केले. ते करताना मी िनकालात िनघालेला मनु य आहे असेही सािंगतले. 
िलिहण्यास आनंद वाटतो की, श.े का. पक्षाचे एक सं थापक आमच्या िज ातील भाऊसाहेब राऊत यानंी 
माझी तरफदारी केली. त्याचंा माझा १९४८ पासूनचा राजकीय संघषर् िवसरून तो एक िजवतं कायर्कतार् आहे 
अशी माझी िदलखुलासपणे उ वराव भतृींजवळ भलावण केली व त्या पक्षाचा पािंठबा न ी झाला. 

 
िनवडणुकीत उमेदवाराला िनशाणी घ्यावी लागते. मी वतंतर् उमेदवार, ते हा मला कोणतीही वतंतर् 

िनशाणी घेता आली असती. तशी मी घेतली असती तर तीच िनशाणी घेणारे लटके उमेदवार िवधानसभेस उभे 
करून िवरोधी पक्षाच्या उमेदवारानंा धोका उत्प  करणे शक्य होते. िज ातील सातापैंकी सहा जगाकंिरता 
श.े का. पक्षाचे उमेदवार उभे राहणार अस याने मी वचे्छेने त्याचं्या पक्षाची खटारा ही िनशाणी माझी िनशाणी 
हणून वीकारली व िनवडणूक चार सुरू झाला. माझ्यािवरु  काँगेर्सतफ कैलासवासी डॉ. वसंत रणिदवे हे 
उमेदवार होते. १९४२ च्या चळवळीत िशकत असताना त्यानंी भाग घेतला होता व त्या वेळी त्याचंा माझ्याशी 
संपकर्  येऊन पिरचय झाला होसा. 
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िनवडणुकीच्या कामी िज ातील जे िमतर् मला वचे्छेने पािंठबा देतील तो मी घेईन असे धोरण 
आखले. तसेच माझ्या पिह या सभेत मी काँगेर्सिवरु  वतंतर्पणे िनवडणूक लढिवण्यास माझी ध्येय-धोरणे 
काय आहेत असे प  करण्याचा िवचार केला. मी बेनेट कॉलमन कंपनीचा चेअरमन असलो तरी, महारा टर् 
टाइ स हा त्याच्या नेहमीच्या धोरणा माणे काँगेर्सला पािंठबा देईल हे प  होते. पण माझ्या पिह या सभेचे 
इितवृ  सिव तरपणे महारा टर् टाइ समध्ये येण्यास त्या पतर्ाचे संपादक व यशवंतराव च हाण याचें फार वषार्ंचे 
राजकीय सहकारी हे ितबधं करू शकतील असे न हते. त्याचा मी लाभ घेण्याचे ठरिवले. तरुण भारतचे 
आजचे संपादक, देवधर हे त्या वळेी महारा टर् टाइ सच्या वृ  िवभागात होते. त्यानंा घेऊन आिण महारा टर् 
टाइ समधील एक उप-संपादक व माझा भाचा तसेच मी सभापती असतानाचा माझा सेकेर्टरी रा. के. लेले 
याचं्यासह अिलबागेस आलो. पिहली चार सभा युिनिसपल पटागंणात भरिवली. एकेकाळचा क र 
काँगेर्सवाला काय भिूमका माडंतो या कुतूहलाने, तसेच मी सावर्जिनक जीवनात आ यापासून गावच्या 
मंडळींचा माझ्यावर लोभ अस याने, सभेस मो ा संख्येने ी-पुरुष समाज जमला, व त्यानंी ‘माझी भिूमका’ 
या िवषयावर झालेले भाषण सुमारे दीड तास शातंपणे ऐकून घेतले. देवधर यानंी त्याची सिव तर न द घेऊन 
महारा टर् टाइ समध्ये ते यथाकाल िस  झाले. िज ामध्ये महारा टर् टाइ सचा सवर्तर् आिण मो ा माणावर 
सार अस याने, माझी भिूमका िज हावासीयानंा सिव तरपणे समजली. याचा मला खूपच लाभ झाला. त्या 
मानाने महारा टर् टाइ सने डॉ. रणिदव ेव काँगेर्स याचंी केलेली तरफदारी फारसा भाव पाडू शकली नाही. 

 
अिलबागच्या पिह या सभेत मी ामुख्याने पुढील िवचार माडंले: १९४८ आधीची महात्मा गाधंीजींची 

काँगेर्स आता रािहली नाही. नाव काँगेर्स हेच असले तरी, दुकानचे नाव तेच आहे, आत माल मातर् िनराळा आहे. 
मालक-चालकाचंी वृ ीही बदलली आहे, आिण त्यामुळे खऱ्या काँगेर्सच्या तत्त्वाचंा पुर कार करण्याकिरता 
काँगेर्सिवरु  िनवडणूक लढिवणे कर्म ा त झाले आहे. माझ्या िवधानाच्या पु थर् मी िनरिनराळी उदाहरणे 
देत असे. त्याचबरोबर तळाच्या माणसाला हे राज्य माझे आहे, हे माझे वराज्य आहे, असे वाटाव ेया दृ ीने 
आव यक ते कायर्कर्म हाती घेतले जात नाहीत असाही मु ा असे. त्या काळी देशभर काँगेर्सिवषयीची नाराजी 
वाढली अस याने, तसेच मी माझे सावर्जिनक व खाजगी चािरत्र्य वच्छ ठेवले अस याने, िज ातील जनतेचा 
माझ्यावर जो लोभ होता, त्यामुळे या िनवडणुकीत मी सहजपणे काँगेर्सपेक्षा सुमारे ४०,००० मतानंी िवजयी 
झालो. त्याचबरोबर श.े का. पक्षाचे ५ उमेदवार िनवडून आले. त्याचं्या दृ ीने हे अभतूपूवर् असे यश होते. 

 
या िनवडणुकीत मला जे अनुभव आले ते नमूद करणे आव यक आहे. श.े का. पक्षाच्या मंडळींनी मला 

त्याचं्या पक्षात ओढण्याचा कधीच यत्न केला नाही. इतकेच न हे तर कंुटे हे वतंतर् राहतील, आमची सवर् मते 
आ ही त्यानंा देऊ, त्यानंी जादा मते िमळिवली तर आमचा गैरसमज राहणार नाही अशी जाहीर भिूमका घेतली. 

 
द ा पाटील आिण मी पु कळ िठकाणी चारािनिम  बरोबर असू. उरण पे ात एका लहानशा गावी 

िचखलातून चालत जावे लागले. तेथे मी सहजपणे गेलो. तसेच त्या गावच्या अडचणी काय आहेत याचंा सभेत 
उ ेख केला. त्यामुळे िज ासंबंधीची बारीकसारीक मािहती असून, पडणारे क  मी आनंदाने पत्करतो 
यािवषयी द ाने जाहीर उ  गार काढले. मी वतः शाकाहारी या पलीकडे माझे काही िनयम नस याने आमची 
कोणाचीच कधी अडचण झाली नाही. 

 



अनुकर्मिणका 

एके रातर्ी आ ही जंिजरा मुरुड येथे असताना, दुसरे िदवशी पहाटे आ हासं तेथून ३० मैलावंर कोलाड 
येथे पोहोचले पािहजे असा िनरोप आला. ते हा रातर्ीची सभा करून आ ही कोलाडकडे िनघालो. द ाने मला 
िवचारले, ‘नाना, कोलाडला तु ही कुठे उतरणार ? सावतंाकडे जाणार का ?’ मी हणालो, ‘मी कोणाकडेही 
अगाऊ कळिव यािशवाय जात नाही. तसेच सावंत काँगेर्समध्ये आहेत, त्यानंा अडचण नको. तू उतरशील तेथे 
मी उतरेन.’ द ा हणाला, ‘ मी एका खाटकाकडे उतरतो.’ ‘तुला चालेल ते मला चालेल.’ असे मी उ रलो. 
आ ही कोलाडला आलो, आिण खाटकाच्या व तीवर गेलो. त्याची व ती शतेात उघ ावर होती. खाटकाने 
मजकरता बुरणूस पसरला. त्यावर मी माझे अंथरूण घातले आिण झोपी गेलो. सकाळी मला लवकर जाग 
आली. ते हा त्याच्याजवळचा लोटा घेऊन शौचास गेलो. द ा उठला ते हा मी न िदस याने कोठे गेलो याची 
यजमानाकडे चौकशी केली. हकीकत समजताच त्याला हलके वाटले. 

 
काँगेर्सची मंडळी पेण आिण ीवधर्न या दोन मतदारसंघातं माझ्यापेक्षा कमीत कमी ३०,००० मते जा त 

िमळवतील अशी खातर्ी बाळगनू होतो. पेण तालुक्यातील काँगेर्स उमेदवार हा ए  . ए. एलएल. ए  . असून, 
माजी आमदार आिण मतदारसंघातील बहुसंख्य असले या आगरी समाजातील होता, तर श.े का. पक्षाचा 
उमेदवार काळण या अत्यंत अ पसंख्य जातीचा, तसेच अंध होता. पण मतमोजणीच्या िदवशी काँगेर्स उमेदवार 
मतमोजणीत एका क्षणी सात हजार मतानंी पुढे असतानाही ही जागा आ ही हरणार नाही असे मी ध्विनत केले, 
आिण सवर् मतमोजणी झाली ते हा आमचा उमेदवार ७०० मतानंी िवजयी झाला. याला कारण त्या 
मतदारसंघात भाऊसाहेब राऊत व मी यानंी केलेला चार होय. माझा भाचा रा. के. लेले याला मी 
सुधागडमध्ये नेऊन ठेवला. काँगेर्सतफ पुरेसा चार झाला नाही; कारण त्यानंा नीटसा अंदाज कधीच आला 
नाही. भाऊसाहेब राऊत यानंी मतदानाची आदली रातर् जागनू काढली, आिण मतदानाच्या िदवशी सवर् वळे 
जागतृपणे मते हजर करण्यात घालिवली. 

 
माझा मु ाम गोरेगाव येथे असताना डॉ. रणिदव े तेथे पोहोचला. मी गावात अस याचे कळ यावर 

माझ्या मु ामी आला व माझा अंदाज काय िवचारू लागला. मी हणालो, ‘मी चार करतो या पलीकडे काय 
अंदाज करणार ?’ ते हा तो हणाला, नाना, मला खरे सागंा. मी तुमचा १९४२ चा वयंसेवक आहे.’ त्यावर मी 
सािंगतले, ‘िवधानसभेच्या त्येक मतदारसंघात तुझ्यापेक्षा मला जा त मते िमळणार आहेत.’ माझ्या 
सहकाऱ्यानंा माझे हे उ  गार समजले ते हा ते हणाले, ‘िवरोधी पक्षाला असे सावध करणे बरोबर नाही.’ ‘डॉ. 
वसंतने खरे सागं असे िवचारले असता मी लटके कसे सागं ू?’ एवढेच मी उ  गारलो. 

 
ीवधर्न मतदारसंघात माजी मुख्यमंतर्ी अंतुले हे काँगेर्सचे उमेदवार होते. त्याचें िवरु  श.े का. पक्षाचा 

उमेदवार दाडेंकर. त्याने माझा स ा अंमलात आणला नाही हणूनच अंतुले िवजयी झाले. बाणकोट खाडीत 
एका मच यावर लाऊड पीकर ठेवनू मच यातूनच खाडी शजेारच्या गावात चार करा अशी माझी सूचना होती. 
त्या भागात दाडेंकर मोटरने जाऊ शकला नाही आिण त्याचा लाभ काँगेर्सने घेतला. 

 
चारािनिम  मी बोटीने ीवधर्नला जात असताना बोटीतून खपा ात उतरलो. इतरही सह वासी 

उतरले. त्यात एक मुसलमान यापारी होता. वेळ रातर्ीची होती. त्यामुळे पुरेसा उजेड न हता, पण तो 
मजजवळ येऊन िवचारू लागला, ‘तु ही नाना कंुटे का ?’ ते हा मी होय हणालो. ‘िकती वषार्ंनी भेट झाली. 



अनुकर्मिणका 

आनंद झाला.’ असे तो हणाला. १९४७ साली जंिजरा सं थान भारतात िवलीन होण्याआधी मी जा 
पिरषदेतफ नबाबािवरु  नेतृत्व करीत होतो. त्या वळेची ओळख. त्याला १८ वष होऊन गेली होती. 

 
मतमोजणीच्या िदवशी काँगेर्स यश वी होणार असा िव ास काँगेर्सजनानंा वाटत होता. अिलबागची 

जागा आपण िंजकली आहे असे मतदानानंतर केले या गिणताने खानिवलकर यानंी न ी केले होते, आिण 
त्याचें अंदाज याआधी बरोबर आले अस याने ते याही वळेी यश वी होणार असे मानून हार-तुऱ्यानंी यव थाही 
झाली होती. िनवडणुकीत मी यश वी झालो. त्या रातर्ी काही मंडळी पाली येथे जाऊन केशवराव िलमये, 
िज हा पिरषद अध्यक्ष, यानंा धडा ावा हणून िनघाली होती. कारण िलमये यानंी माझ्यािवरु  चार करताना 
रेवसच्या खाडीत बुडवनू टाकू असे उ  गार काढले होते. त्या मंडळींना मी परावृ  केले, आिण एक अनथर् 
टळला. 

 
िनकालानंतर मी महाड येथे गेलो असता आमच्या िमरवणुकीवर एका िवविक्षत िठकाणी दगड आले. 

आ ही थंडपणे पुढे गेलो; पण िमरवणुकीनंतर मी काँगेर्स पुढारी शकंरराव सावंत याचं्या घरी गेलो व त्यास 
समजावले, ‘ज्या गावच्या बोरी त्याच गावच्या बाभळी हे िवसरू नका.’ 

 
मी १९३० साली सत्यागर्हात दाखल झालो. १९३१ पासून काँगेर्सचे काम करू लागलो, आिण 

ते हापासून िज ामध्ये काँगेर्स बलवान आहे. मग मध्यवतीर् अस ली असो, लोकसभा असो, िवधानसभा असो, 
िज हा बोडर् िंकवा पिरषद असो. १९५७ चा संयुक्त महारा टर्ामुळे झालेला पराभव वगळता काँगेर्स िज ामध्ये 
नेहमी यश वी झाली होती. पण १९६७ मध्ये लोकसभेची जागा तसेच ीवधर्निशवायच्या सवर् जागा काँगेर्सला 
गमवा या लाग या. असो. 

 
यथावकाश लोकसभेचे अिधवशेन सुरू झाले. इंिदराजींच्या नेतृत्वाखाली काँगेर्स मंितर्मंडळ आले. 

लोकसभेत सभापतीची जागा काँगेर्सकडे राहील; पण उपसभापती िवरोधी पक्षातील असावा अशी उभयपक्षी 
एकवाक्यता झाली, आिण त्याकिरता आंधर्चे टेनेटी िव नाथ िंकवा मी अशी दोन नाव े पुढे आली. िव नाथ 
यानंी आपण उभे राहणार नाही असे सािंगतले. याचे कारण मला वाटते सभापती संजीव रे ी हेही आंधर्चे आिण 
िव नाथ हे १९२० पासून काँगेर्स चळवळीत अस याने, रे ी हे त्यानंा राजकारणात पु कळच ज्युिनअर होते. 

 
ी. िमनू मसानी यानंी सदर उमेदवारीिवषयी मला िवचारले ते हा मी लोकसभेत काम करण्याकिरता 

आलो आहे, ते हा माझ्या त्या अिधकारावर हे पद वीकार याने बंधन येणार नसेल तर मी िवचार करीन, असे 
सािंगतले. त्यावर तसे बंधन येणार नाही अशा अथार्चे लोकसभेचे सेकेर्टरी शकधर याचें पतर् मसानी यानंी मला 
िदले. िनवडणूक अिवरोध होणार असेल तर मी अजर् भरतो असे िवरोधी नेत्यानंा सागंून अजर् भरला. यशवतंराव 
च हाण याचं्या सागंण्यावरून खाडीलकर यानंी त्या पदाकिरता अजर् भरला आिण काँगेर्स व िवरोधी पक्ष 
याचं्यातील समझोता अंमलात येणार नाही, िनवडणूक अिवरोध होणार नाही हे िदसताच मी माझी उमेदवारी 
परत घेतली, आिण हे बरेही झाले. कारण त्या िदवशी माझ्या पत्नी िद ीस आ या. त्यानंा माझी उमेदवारी 
पसंत पडली न हती. तसेच नंतरचे लोकसभेचे जे अनुभव उपसभापती खाडीलकर यानंा आले ते पाहता मी 
सुटलो असेच वाटले. 
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लोकसभेच्या कायर्कर्मपितर्केवर १८९५ च्या भ-ूसंपादन काय ात दुरु ती करणारे एक िवधेयक होते. 

मूळ काय ा माणे देणे आव यक असले या नोिटसा न िद याने केलेले भ ूसंपादन कोटार्ने अवैध ठरिवले. 
रा त गो  हणजे अिधकाऱ्याचं्या चुकीच्या, अतएव दाडंगाईच्या वागणुकीने हे भ-ूसंपादन झाले अस याने, त्या 
जिमनी सोडून देऊन िनयमा माणे पुन्हा संपादन करणे ही होय. पण सरकारने अिधकाऱ्याचं्या या चुकीवर 
पाघंरूण घालण्याकिरता हे दुरु ती िवधेयक आणून, झालेले भ-ूसंपादन वैध ठरिवण्याचा उपकर्म केला होता. 
िवधेयक लहानसे अस याने कामकाज सिमतीने त्याला फक्त दोन तास िदले होते. पण त्यामध्ये वर 
हट या माणे न्यायालयाचा िनणर्य न वीकारता अिधकऱ्याचं्या वतर्नाची तरफदारी अस याने मी या 
िवधेयकाला िवरोध करण्याचे योिजले. त्या माणे सवार्ंआधी उभा राहून सभापतीचे लक्ष वेधून घेतले व भाषण 
सुरू केले. माझे भाषण जा त वळे होत आहे, तसेच सभागृहाच्या ठरले या कायर्प तीमुळे पक्ष-संख्येनुसार 
वक्त्याचा कर्म अस याने आिण मी वतंतर् अस याने मला भाषणाची संधी िमळणे कठीण होते. त्यामुळे 
सभापतींचा इशारा वीकारून मी माझे भाषण ओटोपले. 

 
संसदेच्या सावर्जिनक लेखा सिमती वगैरे तीन महत्त्वाच्या सिमत्या असत. त्यापैंकी सावर्जिनक लेखा 

सिमतीवर मी िनवडून येऊ शकलो. सदर सिमतीचे चेअरमन माझे िमतर् वतंतर् पक्षाचे नेते िमनू मसानी हे होते. 
या सिमतीमध्ये सरकारी खात्यांच्या कारभारात घडले या ऑिडटर जनरलने पुढे आणले या बाबींवरून त्या 
त्या खात्याची तपासणी होत असे. ही तपासणी करताना झाले या मादाब ल िशक्षा करण्याचा हेतू नसून अशा 
गो ी घडू नयेत हणून उपाय सुचिवणे हे मुख कायर् असे. ही सिमती साऱ्या संसदतफ काम करते. काम 
करताना पक्षीय दृ ी असत नाही. परंतु अनुभव असा आला की, पूवर्तयारी करून उपल ध कागदपतर् वाचून 
छाननी करणारे सभासद थोडे असतात. तसेच सिमतीपुढे हजर होणारी सरकारी अिधकारी, सिमतीला 
सत्यशोधनात मदतगार होण्याऐवजी झा या गो ींचे समथर्न करण्याची सामान्यपणे भिूमका घेतात. या कामात 
मी खूपच रस घेतला; आिण अिधकाऱ्याचंी तपासणी करीत असताना मी िवचारलेले न भेदक असले तरी 
त्याचंा रोख दोषारोपाचा न राहता सत्यान्वषेणाचा असे. चेअरमन मसानी आपले काम मनापासून करीत. रे वे 
खात्यावरचा किमटीचा िरपोटर् त्याचं्या उ म कामाचा एक नमुना आहे. 

 
भारत-चीन यु  सुरू झाले, आिण िद ीपासून आसामपयत ११०० मैल लाबंीचा रा टर्ीय महामागर् 

बाधंण्याचे काम तातडीने हाती घेण्यात आले होते. त्यातून र ते दाबण्याच्या रुळाचें एक करण उ  भवले. 
पाच-दहा लाख रुपये भाडंवल असले या खाजगी कंपनीला त्यानंी मालाची रे व े रसीद दाखिवली या 
आधारावर सुमारे तीन कोटी रुपये आदा करण्यात आले. पण त्या मोबदला िमळावयाचे रूळ सरकारी खात्यानंा 
पोहोचलेच नाहीत. सदर कंपनीला काम देताना ितची उत्पादनक्षमता कधीच तपासली न हती. रे व ेरसीद 
दाखिव यावर िंकमतीपैकी ९५% इतकी र म ताबडतोब िदली जाई. पण तो रूळ रे ववेर चढिवला की नाही, 
अपेिक्षत िठकाणी पोहोचला की नाही, याची कधीच चौकशी झाली नाही. कंपनीला र म आदा करताना 
कंपनीची वािर्षक ताळेबंद व जमाखचर् न पाहताच रकमा आदा होत रािह या. 

 
संबंिधत यक्ती राजकारणात वावरणारी होती. ती यक्ती माझ्या मु ामी आली. बाहणा किमटीच्या 

कामात मला मदत करण्याचा होता. यक्तीचा पोषाख टोपीपासून धोतरापयत िटनोपाल खादीचा आिण ितची 
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गाडी एक मो ातील मोठी परदेशी गाडी. आमचे बोलणे सुरू झाले, आिण हळूच मला मदत करा असा ताव 
पुढे आला. ते हा मी सािंगतले, आपण मदत करण्याकिरता आला आहात. मदत मागण्याकिरता न हे. मी 
मंुबईत काम करतो. आमची प त कोणासही भेटण्याची आिण त्या यक्तीचे हणणे समजावनू घेण्याची. परंतु 
ती यक्ती सरळपणे वागली पािहजे. ते हा आता तु ही परत जा. मदत पािहजे आहे असा फोन करा, मी 
आपणास भेट देईन, हणणे ऐकून घेईन; पण आज नाही. ती यक्ती पुन्हा आली नाही. त्या यक्तीचा रुबाब 
एवढा होता की, मी माझ्या माणसाला मी घरात नसताना त्या यक्तीला माझ्या कचेरीत कसे बसिवलेस असा 
ठपका देणारा न िवचारला, कारण माझ्या गैरहजेरीत काही गैर गो  घडली असती तर बोल मला लागतो, 
त्या यक्तीला न हे. माझा माणूस हणाला, ‘एवढा शु  खादीचा पोशाख, अिलशान गाडी, अशा यक्तीला मी 
बाहेर बसिवणे कसे शक्य झाले असते ?’ या करणात पु कळ गो ींवर उजेड पडला. 

 
या सिमतीची एक पोट-सिमती होती. ितचे काम सिमतीच्या अहवालावर सरकारकडून आले या 

खुलाशाची, सरकारने केले या उपायाचंी तपासणी करण्याचे असे. मसानी यानंी मला या सिमतीचा चेअरमन 
नेमले. त्या आधी सरकारी खुलासे तपासून सिमतीशी संलग्न असलेले लोकसभा अिधकारी अहवाल तयार 
करीत आिण तो उपसिमती औपचािरकपणे वीकारून पुढे जात असे. मी ही कायर्प ती बदलली. सरकारी 
खुलासे तपासून मी जरूर तर संबंिधत खात्याचं्या अिधकाऱ्यानंा भेटीस बोलवीत असे. हे कागद तपासताना 
सरकारी धोरणात इ  तो फरक झाला आहे, हे मला आढळून आले. तो फरक संसद अिधकाऱ्याचं्या नजरेतून 
सुटला होता हे खरे. न या धोरणानुसार लेखा सिमतीचा अहवाल सरकार वीकारील व त्या माणे 
अंमलबजावणी करील आिण काही कारणानंी अंमलबजावणी करणे अडचणीचे असेल तर सिमतीच्या नजरेस 
आणील असे होते. हा मोठाच इ  फरक होता, आिण त्यामुळे माझ्या उपसिमतीच्या कामाला महत्त्व आले. 
लेखा सिमतीच्या मूळ अहवालाची अंमलबजावणी कशी झाली आहे यावरून माझा अहवाल तयार होई. लेखा 
सिमतीच्या छाननीच्या वळेी माझा पिवतर्ा साक्षीदाराची उलटतपासणी करणाऱ्या विकलाचा असे; तर 
उपसिमतीच्या कामी भेटीस येणाऱ्या अिधकाऱ्याशंी मी समजावणीची भिूमका घेत असे. या माझ्या धोरणाचा एक 
चागंला पिरणाम मला लेखा सिमतीच्या कामात आढळून आला. माझे धोरण समज याने येणारे अिधकारी 
के या कृतीचे समथर्न करण्याऐवजी सत्यान्वषेणास मदत करू लागले. उदाहरणाथर्-युिर्न हिसटी गर्ँट  
किमशनच्या कारभाराच्या चौकशीत िनरिनरा या िव ापीठाखंालील कॉलेजानंा इमारतीकिरता अनुदान िदले 
जात असे; पण त्या अनुदानाचा योग्य वापर होतो की नाही याकडे िशफारस करणारे िव ापीठ देखरेख करीत 
नसे. किमशनला तशी देखरेख करणे अशक्य होते. सदर अनुदान कॉलेज चालिवणाऱ्या सिमतीला िदले जाई. 
सिमती बदलली की, नवीन सिमती खाका वर करू शके. तपासणीत हे िस  झा यावर अनुदान देताना 
कॉलेजच्या ाचायार्ला त्यात गुंतिवणे इ  अशी आ ही सूचना केली आिण सदर किमशनला िदलासा िमळाला. 
या चौकशीनंतर सदर किमशनमध्ये काम करणारे माझे एक नेही मला हणाले, ‘आमचे लोक घाबरून गेले 
होते, आिण हणून त्यानंी मला (माझ्या ने ाला) मु ाम लेखा सिमतीपुढे पाठिवले.’ ते हा मी हणालो, ‘तू 
माझा नेही हणून न हे; तर तु ही आमच्याशी आव यक ते सहकायर् केले हणून तुमच्यावर काही शकेले 
नाही.’ 

 
लेखा-सिमती देशभर दौरे करून िनरिनरा या खात्याचंी जागेवर तपासणी करीत असे. मसानी 

कायर्बाहु यामुळे अशा दौऱ्यावर आले नाहीत. त्यामुळे नेतृत्व करण्याचे काम माझ्याकडे येई. अशा दौऱ्यात 
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त्यक्ष काम करणारे सभासद थोडे, सहलीदाखल आलेले पु कळ. िनयोिजत काम पुरे होण्यावर माझे लक्ष 
असे. त्याचबरोबर सभासदाचंी सोयही पाहात असे. लोकसभेचे सध्याचे सेकेर्टरी ी. िरखी, हे त्या वळेी 
आमच्या सिमतीच्या कामाकडे लक्ष देत. त्याचंी दक्षता, कामाचा आवाका, मनिमळाऊपणा, कौतुका पद आहे. 

 
दौऱ्यातील एक गमंत सागंणे अ तुत होणार नाही. एका बंदरातील क टम खात्याची तपासणी 

करण्याकिरता गेलो असता, आमचे सभासद क टमने ज त केलेला माल खरेदी करण्याकिरता गेले, तर मी 
तपासणी करीत रािहलो. मी खरेदीला गेलो नाही, हणून खात्याने दुसरा िदवस सुटीचा असतानाही िवकर्ीचे 
दुकान खुले राहील असे कळिवले, पण मी त्या सोयीचा लाभ घेऊ इिच्छत नाही असे सािंगतले. दुसऱ्या एका 
बंदरात मीही काही खरेदी करून माझे सामान्यपण दिर्शत केले. मी चार आण्याला एक असे चार चाकू खरेदी 
केले. अशा कारे दोन वष काम के यानंतर नवी-लेखा-सिमती संसदने िनवडली. 

 
१९६७ च्या लोकसभेत अिधकारारूढ काँगेर्स पक्ष आिण एकूण िवरोधक याचं्या संख्येत फार फरक 

न हता. त्यामुळे अिधकारारूढ पक्षातील पचंवीस जण िवरु  बाजूला घरंगळले; तस स ापालट झाला असता 
असे यत्न चालूही होते. एके काळचे मंतर्ी पै. हमायून कबीर आता िवरोधकातं होते, आिण त्यानंी पि म 
बगंालमध्ये डा या क युिन टाचं्या मदतीने अजयबाबूंना मुख्यमंितर्पदावर बसिवले होते. ‘स ा-बदल करावा, 
आव यक सभासदासंह जगजीवनराम िवरोधकाकंडे येतील. तुझा िवचार काय आहे ?’ असा न मला 
िवचारण्यात आला. ‘ते हा िन वळ स ा-बदलाचे मला अगत्य नाही. अिधकारावर येऊ इिच्छणाऱ्या नवीन 
सरकारचे पररा टर् तसेच अथर्िवषयक धोरण देशिहताचे आहे की नाही यावर माझा िनणर्य अवलंबून रािहल.’ हा 
माझा जबाब होता. 

 
१९६७ च्या आधी सामान्यपणे बहुसंख्य राज्यातं काँगेर्स अिधकारावर असे; परंतु या वळेी ९ राज्यामंध्ये 

काँगेर्सेतर सरकारे अिधकारावर आली आिण तेथील मुख्यमंतर्ी पूवार् मीचे काँगेर्सजन होते; तर त्याचं्या 
पािंठ यात िनरिनराळे िवरोधी पक्ष एकतर् येऊन त्याचें संयुक्त िवधायक दल बने. अशा सरकारानंा संिवद 
सरकारे हणत. अशा िनरिनरा या िवरोधात असले या काँगेर्सजनानंा एकतर् आणून गाधंी िवचारावर आधािरत 
एक अिखल भारतीय पक्ष संघिटत करावा असा यत्न सुरू झाला. आिण इंदूर येथे एक अिखल भारतीय 
पिरषद भरून ‘भारतीय कर्ािंतदल’ असा नवीन पक्ष अि तत्वात आला. या पक्षात िबहारचे मुख्यमंतर्ी 
महामाया साद न या पक्षाचे अध्यक्ष व मी जनरल सेकेर्टरी िनवडले गेलो. या पक्षात महामाया साद, अजयबाबू 
आिण उ र देशचे चरणिंसग असे तीन मुख्यमंतर्ी होते. पक्षाच्या बाधंणीचे काम सुरू केले असता िनरिनराळे 
अनुभव आले. महामाया साद हे सभा िंजकणारे प ीचे वक्ते; पण संघटनेच्या कामी त्याचंा उपयोग झाला 
नाही. िबहारमध्ये पक्षाची पिरषद भरवनू पक्ष बळकट करावा असा यत्न मी केला. पिरषदेचे थान न ी करून 
इतर साधनसामगर्ीची जुळवाजुळवही केली. परंतु पिरषदेची तारीख न ी करण्याकडे महामाया साद याचें 
दुलर्क्ष झाले. पिरणामी पिरषद भरलीच नाही. दुसरा यत्न िबहारच्या आिर्थक िवकासािनिम  राजेन्दर् साद 
याचं्या जन्मिदवशी उ ोगपतींची पिरषद भरवावी हा होता. या कामी शािंत साद जैन याचें सवर् कारचे 
साहा य िमळणार होते. पण हाही यत्न साधला नाही. 
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बगंालमध्ये पक्षात असले या मंडळींची एकजूट करावी आिण बल वाढवाव ेअसा यत्न केला ते हा 
आढळून आले की, तेथील सावर्जिनक जीवनातील पु कळशा यक्ती “युगातंर” आिण “अनुशीलन” सिमती या 
जुन्या भावी कर्ािंतकारक गटानंा आजही धरून होत्या. अजयबाबूंच्या सरकारात िस  गाधंीवादी फु  घोष 
हे अ मंतर्ी होते. त्याचं्या जाहीर सभावंर ह े होऊ लागले. ते हा त्यानंी सभा न भरिवण्याचे धोरण अवलंिबले. 
मी त्यानंा कळिवले की, ‘तु ही आिण हुमायनू कबीर जाहीर सभा भरवा. त्या सभानंा पक्षाचा सरिचटणीस या 
नात्याने मी हजर राहीन. हणजे साहिजकच मी पर थ अस याने माझ्यावरच ह ा संभवले.’ पण ही सूचना 
आ हेरून फु  बाबू काही िदवस जग ाथपुरी येथे जाऊन रािहले. या वळेी अजयबाबूचें पािठराखे असलेले 
हुमायनू कबीर यानंी आपला पिवतर्ा बदलला होता. जािकर हुसेन हे १९६८ साली रा टर्पितपदी िनवडले गेले 
त्या वळेी कबीर इंिदराजींकडे झुकले. 

 
पक्षाच्या कामकाजात आपणास मुख थान िमळावे अशा हालचाली चरणिंसग यानंी सुरू के या; 

आिण त्या कारवायानंा यश येऊन महामाया साद जाऊन चरणिंसग पक्षाचे अध्यक्ष झाले. उ र देशाच्या 
संिवदमधील समाजवादी िमतर्ानंी गरीब शतेकऱ्याचंा शतेसारा र  करावा अशी मागणी सारखी चालू ठेवली. 
चरणिंसग त्या योजनेच्या िवरु  होते, पण शवेटी िवधानसभेत त्यानंी घोषणा केली की, सहा एकरापंयतच्या 
जमीन-मालकाचा धारा र . त्या घोषणेची अंमलबजावणी होण्याचे लक्षण िदसेना. करण हातघाईवर आले. 
पक्ष-सभेकरता लखनौ येथे गेलो. अशी घोषणा के याचे चरणिंसगानंी मान्य केले; पण आता तसे करणार नाही 
अशी भिूमका घेतली. रातर्भर काही मागर् िनघावा असा यत्न केला, पण यश आले नाही आिण संिवद सरकार 
कोसळले. 

 
न या िनवडणुका होऊन चरणिंसग यानंा मुख्यमंतर्ी होण्याची संधी आली. ‘काँगेर्स ओ ’ चे चंदर्भान 

गु ता यानंी आप या पक्षाचा पािंठबा देऊ केला. चरणिंसगापुढे ‘काँगेर्स आय’ चाही पािंठबा उभा होता. गु ताचंा 
पािंठबा घ्यावा हे पक्षाच्या िहताचे आहे. कारण, गु ताचें बहुमत होणार नाही. त्यामुळे त्याचंा पक्ष भावी होण्याचा 
संभव न हता. पण हा स ा चरणिंसगानंी मानला नाही. चंदर्भान हे ामािणक आहेत. िदला श द पाळतील हे 
मान्य करूनही चरणिंसगानंी तो पािंठबा अ हेरून िद ीमध्ये पंत धान असले या, राजकारणाच्या सवर् 
कारच्या खे या खेळणाऱ्या इंिदराजींचा पािंठबा घेतला, आिण त्यातून कालातंराने चरणिंसग पद  झाले. 

 
िगरी, संजीव रे ी याचं्यात रा टर्पतीची िनवड झाली. संजीव रे ी हे काँगेर्स पक्षाचे उमेदवार असूनही 

इंिदराजींनी साक्षात्कार झा यासारखे िगरी यानंा पािंठबा देण्याचे धोरण अंिगकारले. इंिदराजींची राजकीय 
चाल एकािधकारशाहीकडे अस याने संजीव रे ींना पािंठबा देणे इ  असे माझे मत होते. आणीबाणीत ज्यानंा 
१९७५-१९७६ मध्ये सवर् भोग भोगावे लागले, त्यात समाजवादी तसेच तरुण तुकर्  यानंी इंिदराजी पुरोगामी 
आहेत, या िस ान्तावर िगरींना पािंठबा िदला. तो पािंठबा िमळूनही उ र देशात या भारतीय कर्ािंतदलाच्या 
आमदारानंी िगरीऐवजी रे  डी यानंा मते िदली असती तरी िगरी पराभतू झाले असते. परंतु चरणिंसगाचं्या 
मनात मोरारजी, पाटील भतृी जुन्या काँगेर्स नेत्यािंवषयी एक कारचा आकस अस याने त्यानंी आप या 
पक्षाची मते िगरींना देविवली. आप या पायावर ध डा पाडून घेणारे नेते असतील तर काय होणार ? बंगालमध्ये 
अजयबाबूंचे संिवद सरकार अिधकारावर आणणारे हुमायनू कबीर, डॉ. जािकर हुसेन रा टर्पितपदाचे उमेदवार 
इंिदराजींनी ठरिवताच िवरघळले, आिण अजयबाबूचें सरकार बडतफर्  झाले. 
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अशा कारे राज्या-राज्यातून िनमार्ण झालेली संिवद सरकारे कोसळली. भारतीय कर्ािंतदल हा 

गाधंीजींचे नाव घेऊन काढलेला पक्ष चरणिंसगासारख्या नेत्याच्या कृतीने नामशषे होऊ लागला. त्याला 
आणखी एक ध ा चरणिंसग यानंी १९७१ च्या लोकसभा िनवडणुकीच्या वळेी िदला. िवरोधकानंी संयुक्तपणे 
िनवडणूक लढवावी अशा चचार् चालू असताना अशा न या संिवदचे नेतेपण मलाच िमळाले पािहजे असा आगर्ह 
चरणिंसग यानंी धरला. इतकेच न हे तर उ र देशातील लोकसभेच्या जागापैंकी ६५ जागा आप या पक्षाला 
िद या पािहजेत असाही त्याचंा दुरागर्ह होता. पक्षाजवळ कतर्बगार माणसे पुरेशी न हती. इतर 
साधनसामगर्ीचीही वानवाच होती. तरी चरणिंसगानंी आपला ह  सोडला नाही. िवरोधकाचंी एकजूट झाली 
नाही, आिण इंिदराजींना चडं बहुमत िमळाले. उ र देशात ६५ उमेदवार उभे करून आमच्या पक्षाचा एकच 
उमेदवार िनवडून आला, आिण तोसु ा अिलगडमध्ये जातीय बखेडा माज याने. तो शम यानंतर ती िनवडणूक 
झाली. त्या िनवडणुकीत आमचा उमेदवार िवजयी झाला होता. पर पराचंा अिव ास, वतःच्या लायकीची 
अवा तव क पना, देशिहताऐवजी यिक्तगत महत्त्वाकाकं्षा इत्यादी गुणामुंळे १९६७ साली ९ राज्यातं सरकारे 
बनिवण्याइतकी शक्ती मतदारानंी िदली होती, तर त्याच मतदारांनी लोकसभेमध्ये अिधकारारूढ काँगेर्सला 
दमिवण्याइतके िवरोधी सभासद िनवडून आणले होते. पण हे सवर् आ ही करंटेपणाने गमावनू बसलो, आिण 
१९७१-१९७२ मध्ये नवीन िचतर् िदसले. जुने काही िवसरावयाचे नाही, नवीन काही िशकावयाचे नाही, यामुळे 
१९६७ ते १९७० मधील अनुभवानंतरही नेतृत्व तसेच वागत रािहले, आिण १९७७ मध्ये मतदारानंी लोकसभेत 
चडं बहुमत िमळवनू िदले असता १९६७ माणेच घडले. िकती कर्ूर िवनोद हा ? 

 

कारभार सुधार आयोग 
कदर् सरकारने आपली िनरिनराळी खाती तसेच आपण िनमार्ण केले या वाय , िनम वाय  संघटना 

याचंा कारभार कसा चालतो याची तपासणी करून त्यात काय सुधारणा आव यक व इ  असेल यासंबंधी 
सरकारला स ा देण्याकिरता सदर आयोग नेमला. ितचे पिहले चेअरमन मोरारजी देसाई होते. ते मंतर्ी झाले 
ते हा त्याचं्या जागी हनुमंतअ या हे आले. 

 
या आयोगाने िनरिनरा या पोट सिमत्या नेमून त्याचं्यामाफर् त िनरिनरा या खात्याचंा, तसेच संघटनाचंा 

अ यास हाती घेतला. अशी एक पोटसिमती सरकारने िनमार्ण केले या िव ानिवषयक संघटनाकिरता नेमली. 
सदर सिमतीचे मुख एक शा  होते व सदर सिमतीस, ामुख्याने या सवर् संघटनाचेंच ितिनधी होते आिण 
या संघटना बळ संघटना होत्या. अणुशिक्तिवषयक संघटन हे एक बिल  संघटन आहे, त्याचे मुख हे 
सुरुवातीपासून त्या िवषयातील महान तज्  होते. हे खाते पतं धानाचं्या कायर्के्षतर्ात. सरकारने नेमले या 
िव ान योगशाळा हे दुसरे मोठे संघटन. त्यानंतर शतेी सुधार योगसंघटन हेही बिल च. त्यानंतर आरोग्य 
इत्यादी छोटी संघटने. 

 
या सवर् संघटनाचं्या सेवेची देशाला फार गरज. तसेच ही सवर् तज्  मंडळी आिण या बुि मान 

शा ाचं्या हातात त्याचं्या संघटनाचंा सवर् कारभार. शा  मोठा असला तरी तो कायर्क्षम कारभारी असतो 
असेच नाही. पण त्याला कारभारी हणून कोणी आवरण्याचा यत्न करणे हेही कठीणच. यातून या सवर् 
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संघटनामंध्ये एक कारे वाय ता व तीवर कोणाची देखरेख नसावी अशी पिरि थती उत्प  झाली. आजही या 
संघटनाचं्या कारभारिवषयीचा असंतोष उघड होतो. संघटना िनमार्ण झाली ते हा लहान वरूपात असण्याने 
एक ादुक ा शा ानंा आपले वै ािनक कायर् करून कारभारावर देखरेख करणे शक्य असे. पण गगंोतर्ीची 
छोटी धार कलकत्त्यावर सह  मुखानंी समुदर् वशे करते ते हा ितचे िनयंतर्ण करणारा भगीरथच हवा. 

 
अशा पिरि थतीत सदर पोटसिमतीने आपला एक ाथिमक अहवाल सादर केला. सदर अहवालात 

संघटनाचंी खोलवर पाहणी करता सा ाला िनरंकुशपणे कायर् करता याव े या दृ ीने वाय ता आणखी 
वाढवनू ावी अशा सूचना त्यात गर्िथत झा या आिण त्या पोटसिमतीच्या मुखाने आप या पदाचा राजीनामा 
िदला ते हा ी. हनुमंतअ या यानंी मला ते थान देऊ केले व मी ते वीकारले. 

 
काम हाती घेतले आिण ाथिमक अहवाल बारकाईने तपासला ते हा या संघटना अिनयंितर्त 

होण्याकडे त्याचा पिरणाम होणार आहे असे िदसून आले ते हा मी या संघटनाशंी एकएकटे बोलणे सुरू केले. 
त्यात ज्या जनतेकिरता आपण कायर् करीत आहोत ितचा िवचार, जे शासन अमयार्द खचर् करण्याची वाय ता 
देत आहे तो खचर् वाजवी होतो की नाही हे तर्य थाकडून तपासले जाणे हे ेय कर कसे आहे, कमर्चारी 
नेमणुका या तज् ामाफर् त होताना ते तज्  तर्य थ असावे याची गरज इ. िनरिनरा या िवषयावंर चचार् केली. 
देशभर िंहडून िनरिनरा या संघटनाचं्या मुखाशंी तसेच सर सी. ही. राम  सारखे वतंतर्पणे संशोधन करणारे 
महान शा  याचं्या सं था पाहून त्याचं्याशी चचार् केली, आिण या सवार्ंचे स ामसलतीचे सार असे आढळले 
की, या संघटनाचं्या कारभाराचे िनयंतर्ण होणे आव यक आहे. 

 
अथार्त असा िनयतंर्णाचा िवचार या तज् ानंा मान्य होणे कठीण होते. आपआप या के्षतर्ात ते उ  

थानावर आप या कतर्बगारीने पोहोचले अस याने त्यानंी चालिवले या कारभारावर िनयंतर्ण ठेवण्याचा यत्न 
करणे कठीण होते. पण शा ाबं ल आदर बाळगनू त्यासं पुरी सवलत व सोयी िद या पािहजेत हे 
वीकारूनही त्याचं्या कारभारात ज्या जनतेकिरता ते कायर् करीत असतात, त्या जनतेला त्यानंी जबाबदार 
असले पािहजे. ज्या जनतेचा पैसा सरकारकडून त्यानंा िमळतो, त्याचे उ रदाियत्व त्यानंी वीकारले पािहजे 
या िनणर्यावर आलो; आिण त्या दृ ीने नेमणुका करण्याकिरता तर्य थ संघटनेची रचना, हाती घेतलेले काम 
जनतेकिरता आहे िंकवा नाही हे समजण्यास मोठा शा  असण्याची गरज नसते, तर साध्या माणसानंा ते 
करता येते तसे केले जाईल अशी तजवीज, तसेच होणाऱ्या खचार्चे उ रदाियत्व या संघटनानंी वीकारले 
पािहजे आिण त्या दृ ीने या संघटनानंी संक प व त्यासं लागणारे खचार्चे अंदाजपतर्क, तसेच झाले या खचार्ची 
तपासणी व त्या दोनही बाबतीत या संघटनानंी सरकारला उ रदायी असण्याची आव यकता, अशा सुधारणा-
या सं थाचें कारभारात-करण्याची गरज ितपादन करणारा अहवाल मी तयार केला आिण तो सदर मूळ 
सिमतीस सादर केला. 

 
त्या अहवालावर सदर सिमतीने काय िवचार केला, सरकारला काय स ा िदला हे मला समजलेले 

नाही; पण कॅनडासारख्या देशात या माझ्या अहवालाची दखल घेण्यात आली व सदर सूचना उपयुक्त 
अस याचे वीकारण्यात आले असे मजजवळ झाले या पतर् यवहारावरून समजले. न आहे ही वसेण कोण 
घालणार आिण ज्यानं घालणे आव यक आहे ते घालून देतील का ? 
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१९७१ नंतर 
 
१९७० च्या िडसबरमध्ये लोकसभा िवसिर्जत झाली. चौथ्या लोकसभेचा सभासद असताना देशातील 

िनरिनरा या नेत्यानंा जवळून पाहण्याची संधी िमळाली. गाधंीिवचाराचा वारसा पुढे चालवावा आिण 
त्याचबरोबर लोकशाहीमध्ये अत्यंत आव यक असलेला पयार्यी पक्ष िनमार्ण करावा हणून भारतीय 
कर्ािंतदलाचा उपकर्म केला. त्याचा सरिचटणीसही झालो पण तो उपकर्म फसला. आत्मिंचतन करून अशा 
िनणर्यावर आलो की, जरूर ते रा टर्ीय नेतृत्व उभे करण्यात आले या अपयशात आपलाही भाग आहे. अतएव हे 
आपण करू न शक याने राजकारणात राहणे संपिवले पािहजे असे मनाशी ठरवनू िनवडणूक लढवावयाची 
नाही, कोणत्याही राजकीय पक्षाचे सभासद हावयाचे नाही, असा िनणर्य मी घेतला. 

 
कैलासवासी मालोजीराव नाईक िंनबाळकर तसेच िज ातील काही तरुण मंडळींचा आगर्ह पडला 

हणून १९७१ ची लोकसभा िनवडणूक लढिवण्यास मी तयार झालो. मातर् शवेटपयत पाठीराखे हणतील त्या 
वळेी िनवृ  होईन; कारण त्याचंा मी उमेदवार आहे अशी माझी भिूमका होती. िनवडणुकीआधी जवळ जवळ एक 
मिहना महारा टर्ामध्ये िवरोधकातं एकमत करण्याचा यत्नात गेला पण अयश वी झालो. िज ातही तसेच 
अपयश घेतले, आिण िनवडणूक संप यापासून सिकर्य राजकारणापासून मी िनवृ  झालो. 

 
िनवृ ीनंतर पुणे येथे माझ्या पत्नीला ितच्या विडलानंी बक्षीस िदले या लॉटवर घर बाधंण्याचे ठरिवले 

व त्या माणे १९७३ च्या दसऱ्याला तेथे राहण्यास आलो. कॉलेजपासून िनवृ ीपयतची माझी ५० वष जवळ 
जवळ मंुबईत गेली. पुणे शहर आिण तेथील वातावरण यानंा मी अिजबात नवखा होतो. शहरचे हवापाणी पसंत 
असले तरी, तेथील वातावरण माझ्या नापसंतीचे होते. ते एका अथीर् उपकारक ठरले.एखादा उपकर्म कोणी 
सुरू केला आिण सहकायार्चे आवाहन केले तर वयंसेवक वृ ीने जावयाचे, नेतृत्वाचा कधीच िवचार 
करावयाचा नाही हे माझे धोरण बनले, आिण ते आजतागायत कायम आहे. 

 
इंिदराजींच्या राजकारणामुळे देशातील राजकारण तापत होते. १९७१ च्या िनवडणुकीतील माझ्या 

चारात इंिदराजी या राणी (परंपरागत राज्यासारख्या) होऊ मागतात, आिण हणून त्या कतर्बगार अस या 
तरी माझा त्यानंा िवरोध आहे. आ ही राजे लोकाचें राज्य घालवनू लोकशाही वीकारली आहे. वराज्य 
( त्येकाचे राज्य) आणले आहे. ते हा राणीला िवरोध कर्म ा त आहे. ज्यानंा राणी चालणार असेल, त्यानंी 
जरूर इंिदराजींना पािंठबा ावा, हे माझे सूतर् होते. त्या सूतर्ास अनुसरून मी माझ्या परीने जय काशजींना 
पािंठबा देऊ लागलो. त्याचं्या आयु यभरच्या राजकारणातील तर्ुटी आिण मयार्दा याचंी पूणर् जाणीव असूनही 
राणीला तोच एक पयार्य आहे अशी माझी धारणा होती. 

 
इंिदराजींनी आणीबाणी जाहीर केली. नवीन पवर् सुरू झाले. त्या काळात मी मयार्िदत वरूपात काम 

केले. १९७७ च्या िनवडणुका आ या. त्या वळेी एस.एम. जोशी यानंी मी लोकसभेची िनवडणूक लढवावी असा 
िनरोप पाठिवला. आचायर् िव. . िलमयेसारख्यानंी तोच िवचार माडंला, पण मी माझा िवचार बदलला नाही. 
जोशी यानंा ितिनरोप पाठिवला की, तरुणावंर िव ास ठेव ूया. मी उमेदवार होणार नाही. तु हीही होऊ नका. 
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सदर िनवडणुकीत मी यथाशिक्त काम केले. िनवडणुकीनंतर हा नवीन पक्ष जनमानसात सजावा अशा यत्नात 
सहा यभतू होण्याची तयारी दाखिवली. कुलाबा िज ात माझ्या धाक ा बंधंूनी हे काम पत्करले तर त्यास 
सवर् कारचे साहा य देऊ केले. पण त्यानंी ते घेतले नाही. अन्यतर्ही तोच अनुभव आला. 

 
काँगेर्स सुरुवातीपासून कायर् करीत आली. महात्माजी अिवरत पिर म करून देशात नविनमार्ण 

करण्याचे पिर म करीत होते. त्याचबरोबर आप या भावी लेखणीने तत्त्विवचार दर आठव ात माडंीत होते. 
तरीही सभा-संमलने इत्यादी चार आ ही कायर्कत िनयिमतपणे करत असू. या सवार्ंचा अनुभव असलेले 
आपआपले पक्ष िनमार्ण करून तो बळकट करण्याकिरता िजवापाड धडपडलेले राजकीय नेते जनता पक्षात 
आले. त्यानंतर मातर् पक्षबाधंणीची, तो पक्ष जनमानसात रुजिवण्याची खटपट करीत न हते असा अनुभव 
आला. पिरणामी सदर पक्ष आिण त्याचे सरकार भईुसपाट झा याचे पाहाव ेलागले. 
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पिरिश  
 

PERSONAL & CONFIDENTIAL 
Camp: Colombo, 

April 28, 1954. 
 
Dear Shri Kunte, 
 
I have received a telegram from the President of the District Congress Committee, 

Belgaum, stating that you have been touring in Belgaum district in connection with the linguistic 
provinces propaganda, and further that you have been addressing public meetings on this 
subject together with people belonging to other parties. 

 
You know that the Working Committee has decided that every Congressman has 

complete freedom to express his opinion to the Commission in regard to this matter. It is, 
however, stated that public agitation is to be deprecated and in particular that Congressmen 
should not join others in any public representation. 

 
Apart from this, the position of a speaker is a very special one and it would be unfortunate 

if that position was compromised by a Speaker participating in any kind of controversial 
propaganda. 

 
Of Course, I do not know exactly what has happened and I am merely writing to you on 

the basis of the telegram I have received. 
 

Yours sincerely 
Jawarharlal Nehru 

Shri D.K. Kunte, 
Speaker, Bombay Legislative Assembly, 
Bombay. 
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Council Hall, 
Bombay. 

 
4th May 1954. 

 
Dear, 
 
I am in receipt of your letter dated 28th April, 1954, dispatched from Colombo. I sincerely 

thank you for your letter. Delay in reply is due to the fact that I received it only after my return to 
Bombay. 

 
At the outset I would like to assure you that I do not want to and have not compromised 

my position as a Speaker. 
 
I happen to be the Chairman of the Boundary Committee of the Samyukta Maharashtra 

Parishad, of which Shri Shankarrao Deo is the President and Shri B.S. Hiray, the Chairman. I had 
an occasion to go to Belgaum district in that capacity and did address a few meetings on the 
question. As far as I am aware the only persons who were with me were persons who belong to 
that organization. 

 
As Sankeshwar, I learnt that Shri Nijlingappa, the Persident of Karnatak Pradesh 

Congress Committee was in the town. I immediately tried to contact him, but was not able to do 
so as he had left. At Nipani, while going to the meeting I learnt that he was in Nipani. Immediately 
after the meeting I walked to his place and called upon him. We had some talk in the course of 
the talk I gave to him the gist of my speeches. We had a cordial talk. At no stage did it appear to 
me that he disliked what I told him. As it happened he was in Belgaum, the day I was there and 
Congress friends from Belgaum were with him at Nipani. 

 
Wherever I spoke I said that reorganization of States was a matter within the competence 

of the Indian Parliament alone and that whatever shall be done by the Parliament has to be 
accepted by everyone in the country. I further pointed out that though friends from Karnatak and 
Maharashtra wanted formation of States on linguistic basis, the terms of reference of the Fazal Ali 
Committee were a little different. It being the responsibility of the Parliament I pointed out that 
whoever wanted things to be done in a particular way he must go to the Fazal Ali Committee and 
the Parliament and that any agitation was no good. As regards any village or town I said that it 
was not a property or chattel of any particular group, linguistic or otherwise, and that its inclusion 
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in one State or another will have to be decided in the interest of the people or that area by the 
Parliament. I further pointed out that though we on our part or some other organization, would 
plead for the inclusion of a certain area in one State or another it was expected of the people of 
that area to express their inclinations and ultimately for the Parliament to decide. 

 
The district of Belgaum happens to be within the jurisdiction of the Karnatak Pradesh 

Congress Committee. If States were to be reorganized on linguistic basis it is claimed that the 
district of Belgaum should form part of the Karnatak State. The last census figures show that 
nearly one-third of the population of the district have registered themselves with Marathi as their 
mother-tongue. They are mostly residing in the area contiguous to other Marathi-speaking 
talukas of the Bombay State. And I wanted to see things for myself. 

 
During the last Assembly sessions I took an opportunity to meet a few M.L.A.s from 

Karnatak and explained to them my view particularly about the boundary, and those are the 
views I place before the public. 

 
I hope this will explain my position. 
 

Yours 
(D.K. Kunte) 

Shri Jawarharlal Nehru, 
Prime Minister, 
Government of India, 
NEW DELHI. 
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PERSONAL & CONFIDENTIAL 
No.43-PMO/54. 
 
New Delhi, 
May 5, 1954. 

 
Dear Shri Kunte, 
 
Thank you for your letter of the 4th May. I have no doubt that whatever you may have said 

in a public speech must have been moderately worded and not embarrassing or compromising in 
any way. But it does seem to me odd that a Speaker should be the Chairman of the Boundary 
Committee of the Samyukta Maharashtra Parishad. Obviously, this Parishad deals with important 
political, and sometimes controversial, issues. A Speaker has to keep apart from such issues. 
We do not have Speakers as members of our elective Congress committees. How then can a 
Speaker be associated with some other organization of a political and controversial nature? Also, 
delivering speeches, however moderate, would somewhat compromise the position of the 
Speaker, who should be above controversy. 

 
Nijalingappa told me that you participated in a meeting of which the Chairman was a 

communist. I do not know how far this is true. But this kind of thing does produce confusion in 
the public mind. 

 
Yours sincerely, 

Jawaharlal Nehru 
Shri D.K. Kunte, 
Speaker, Bombay Legislative Assembly, 
Council Hall, 
Bombay. 
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Council Hall, 
Bombay. 

10th May 1954. 
Dear 
 
I am in receipt of your letter dated 5th May 1954 and thank you for the same. As far as I 

am aware at no meeting where I participated was a communist in the chair. If Shri Nijalingappa 
were to give the name I would be able to verify and let you know. 

 
Coming to the main point in the letter, I would like to explain my position. It is no doubt 

true that no other Speaker is holding any elective post in the Congress to-day. But I happen to 
be a member both of the A.I.C.C. and the Executive Committee of the Pradesh Congress 
Committee. This is in accordance with Shri Morarjibhai Desai, Leader of the Bombay Legislative 
Congress Party and also Treasurer and important member of the Working Committee, gave me 
to underrtand. Two years back, while asking me to be the Speaker of the Bomay Legislature he 
told me in very clear words that acceptance of the position of the Speaker would not in any way 
prevent me from continuing the work that I was doing upto then. He had mentioned this to Shri 
Hiray also at that time. Any if my impression be correct, he told me that he had mentioned this at 
one of the meetings of the Working Committee, when a reference was made to Speakers holding 
elective posts. 

 
This being the position, I did not think that I was going out of my way in accepting the 

Chairmanship of the Boundary Committee of the Samyukta Maharashtra Parishad. 
 
It need not be mentioned that when the next elections to Congress bodies takes place I 

would fall in line with other Speakers in the country. 
 
With regards, 
 

Yours 
(D.K. Kunte) 

Shri Jawaharlal Nehru, 
Prime Minister, 
Government of India, 
NEW DELHI 



अनुकर्मिणका 

 
महारा टर् राज्य सािहत्य 
सं कृती मंडळ, मंुबई 

 
 

आगामी काशने 
* * * 

 
(१) हॉकी - शरद जोगळेकर 
(२) आिशयाई कर्ीडा पधार् 

- भाकर श.ं गोखले 
(३) आचायर् भागवत समगर् 
लेखसंगर्ह 

-सं. ा. अ. के भागवत 
(४) ी. के. क्षी.वाङ्मयीन लेखसंगर्ह 
(५) आनंदवधर्नाचा ध्वन्यालोक 
  -संपादक: डॉ. वीरकर व 

    ा. पटवधर्न. 
(६) संिहता, समीक्षा आिण ितची पिरभाषा 

- ा. वसंत दावतर. 
(७) दूध आिण त्याचे पदाथर् 

-अ. र. कव. 
(८) भागंतुरा (लेखसंगर्ह) 

-डॉ. सरोिजनी बाबर. 
(९) ीपाद कृ णाचंी पतेर् 

-संपादक डॉ. रा. श.ं वािंळबे. 
(१०) ी. के. क्षी.सामािजक लेखसंगर्ह 
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