
 
 

          

 
  



 
 

          

 

  



 
 

          

 
 
 
 
 

साद 
सागराची 



 
 

          

साद सागराची 
 
 
 

 
 
 
 
 

लेखक 
 

पु. गो. गोखले 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

महाराष्ट्र राज्य साहहत्य संस्कृती मंडळ, मंुबई. 
  

 



 
 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
प्रथमावृत्ती : ऑगस्ट १९८५ 
 
 
प्रकाशक : 
सचिव सू. व्दा. देशमुख 
महाराष्ट्र राज्य साचहत्य ससस्कृत ी  मसळ , 
मसत्रालय मुसबई ४०० ०३२ 
 
 
© प्रकाशकाधीन 
 
 
मुद्रक : 
प. म. महाबळ 
प्रॉम्प्ट सर्वव्हिस, 
६५६, गणपी  पेठ 
सासगल  ४१६ ४१६ 
 
 
ककमत : रु. २८/- 



 
 

          

हनवेदन 
 

महाराष्ट्र राज्य साचहत्य ससस्कृत ी  मसळ ाीरे्फ कृमासळर गोखले यासिे “साद सागराि ” हे पुस्ीकृ 
प्रचसद्ध कृरीाना आम्प्हाला र्फार आनसद होी आहे. स्वाीसत्र्याच्या (कृाँगे्रस) लढ्यािे हे शीाब्द  वर्ि आहे. या 
वर्ी भारी य नौदलाससबसध  श्र . गोखले यासच्या सारख्या अचधकृार  माणसाने चलचहलेले हे पुस्ीकृ प्रचसद्ध 
होी आहे ह  र्फार महत्त्वाि  गोष्ट आहे. श्र . गोखले यासन  सासचगीलेले त्यासिे ज वनानुभव सवि साधारण 
माणसाला र्फार मोलािे वाटी ल याी शसकृा नाह . त्यासन  हे पुस्ीकृ आम्प्हास प्रकृाचशी कृरावयास चदले, 
याबद्दल मसळ  त्यासिे आभार  आहे. 
 
 

४२, यशोधन, सुरेंद्र बारकलगे 
मुसबई - ४०० ०२०. अध्यक्ष 
चदनासकृ - १५ ऑगस्ट, १९८५ महाराष्ट्र राज्य साचहत्य ससस्कृत ी  मसळ . 

 



 
 

          

          

निवदेि .......................................................................................................................... 6 

किंचीत प्रास्तानविं ............................................................................................................ 8 

सैन्य भरती आनि मी ........................................................................................................ 10 

साद सागराची ............................................................................................................... 25 

पिुश्च हनर ओम् ........................................................................................................... 26 

“मुुंबई” .................................................................................................................... 32 

िंराची ..................................................................................................................... 36 

पािसुरुं ग आनि तयाुंचा नविाश ........................................................................................ 63 

अुंदमाि - नििंोबार ..................................................................................................... 69 

िौदलातील बुंडः ......................................................................................................... 75 

नवशाखापट्टिम् ........................................................................................................... 80 

िव ेराज्य िवी नवटी ..................................................................................................... 83 

स्टाफ िंॉलेज ............................................................................................................ 85 

       .................................................................................................................... 93 

िौदल मुख्यालय - िवी नदल्ली ......................................................................................... 99 

िानविं नमत्र .................................................................................................................105 

नशकपग िंायालय– (नशकपग मास्टर) ................................................................................110 

हज यात्रा िैनमनििं ........................................................................................................115 

 
 



 
 

          

ककचीत प्रास्ताहवक 
 

ह  पुर्वस्ीकृा म  िार भागाी चलचहल  आहे. पचहल्या भागाी चिट शासिे सैन्य भरी िे धोरण व 
त्याबाबी माझे व्यचिगी अनुभव, थोळक्याी उल्लेचखले आहेी. मागे व ून पहाीा, ज्या अळिण  व प्रससग 
माझ्या समोर उभे ठाकृले होीे त्याकृळे, माझ  ी व्र इच्छा व ीद्नुसार केृलेले पचरश्रम यासच्या पार्श्िभमू वरून 
पाचहल्यास वािकृासना ीे उद  बोधकृ ठरावीे अश  अपेक्षा आहे. 

 
दुसऱ्या भागाी म  नौदलाी प्रत्यक्ष भरी  झाल्यावर वगेवगेळ्याव े  प्रससगोपाी घळलेल्या घटना 

समाचवष्ट केृल्या आहेी. उदाहरणाथि नौदलाी ल बसळ व व्यचिगी ससबसध, पाणसुरस ग (Mines) व त्यासिा 
नाश इत्याद . ीे प्रससग वािकृासना मनोरसजकृ वाटी ल अश  आशा आहे. 

 
सध्यािे नौदल कृसे आहे, त्याि  रिना, व्याप्त  आचण शि  ीसेि, सध्या अर्वस्ीत्वाी असलेल्या 

चनरचनराळ्या जहाजासि  वणिने या ससबसध ि  माचही  देण्यािा प्रयत्न केृलेला नाह . 
 
चीसऱ्या आचण िौथ्या भागाी नेव्ह च्या मूलभीू ज्ञानाच्या भासळवलावर चम ालेल  नोकृर , 

उद्योगधसदे यासच्या प्रवासाी आलेले चवचवध अनुभव, सामोरे आलेले प्रससग, सहसा अवगी न होणार  माचही  
इत्याद  गोष्ट  ससपाचदल्या आहेी. 

 
ज्या उदे्दशाने व भावनेने म  हे चलखाण केृले आहे त्याि ससवेदनेने त्यािे मूल्यमापन ीो कृाल व 

राजकृ य पचरर्वस्थी  या पार्श्िभमू वरून कृराव ेअश  वािकृासना चवनसी  आहे. 
 
मला येथे आणख  हेह  नमूद कृरावयािे आहे कृ  “नामूलस  चलख्यीे ककृचिी” (आधाराचशवाय 

कृाह ह  चलचहणार नाह .) 
 
या पसु्ीकृ चनर्ममी च्या श्रयेािे खरे आचण मुख्य मानकृर  ळॉ सुरेंद्र बारकलगे अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य 

साचहत्य ससस्कृत ी  मसळ  हे आहेी. त्यासच्या आग्रह  पे्ररणेचशवाय हे चलखाण अर्वस्ीत्वाीि आले नसीे. त्यासना 
माझे शीशः प्रणाम व धन्यवाद. 

 
या मसळ ाने माझे चलखाण पससी कृरण्यािे ठरचवले, पुस्ीकृाि  छपाई व आकृर्िकृ मासळण  याबाबींी 

व्यचिशः खास लक्ष घालून मसळ ाच्या ससबसचधीासन  मुद्रकृाला व ेोव े  योग्य सूिना चदल्या. त्यासच्या या 
मतै्र च्या सहकृायाबद्दल म  त्यासिा आचण मसळ ािा ऋण  आहे. 

 
कृाह  इसग्रज  शब्दसमूह आचण इसग्रज  पते्र यासिे सुलभ, सर  आचण सुबोध भार्ासीर न जमल्यामु े, 

ओढून, ीाणनू, बोजळ व कृत चत्रम शब्दयोजना कृरण्यापेक्षा इसग्रज  शब्द ीसेि ठेवले आहेी. इसग्रज  पते्र 
आहेी ीश ि छापल  आहेी. 
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सैन्य भरती आहि मी 
 
एकृोण साव्या शीकृाी परकृ य सते्तने कहदुस्थानाला लष्ट्कृर  सामथ्यि व आपापसाी ल दुह  ह्या 

दोन्ह  शस्ासस्ासच्या जोरावर पादाक्ासी केृले. पढेु ीे चजीकृ  वर् ेचटकृचवले ीेह  याि दोन्ह  साधनासन . पचहले 
शस्त्र वास्ीचवकृ होीे, ीर दुसरे अप्रत्यक्ष होीे. पचहल्या शस्त्राला लागणार  मुख्य सामुग्र  म्प्हणजे सैन्य. ीे 
कृसे असाव,े चकृी  असाव,े त्याि  रिना व चमश्रण हे चविारपूविकृ, साम्राज्याला पोर्कृ व चिरस्थाय  
होण्याच्या दृष्ट ने योचजलेले होीे. त्यादृष्ट ने जाी य दुह  प्रकृर्ाने चटकृवणे सोय िे व जरर िे होीे. याि 
वाद ाच्या भोवऱ्याी म  त्याव े  सापळलो होीो आचण त्याबद्दलिे िार शब्द म  येथे नमूद कृरणार आहे. 

 
या शीकृाच्या पचहल्या दोन दशकृापयिन्ी “साहेबािा” कृा  खरा वैभवािा होीा. साहेबाि  

चदनिया, ऐर्ाराम, नोकृर-िाकृर, ऋीुमानाप्रमाणे राहण ी बदल ह्या गोष्ट  चशगेला पोहोिल्या होत्या. 
 
म  ज्या कृा ाी चशरणार आहे ीो कृा  िालू शीकृाच्या चीसऱ्या दशकृािा शवेट व िवथ्या 

दशकृाि  सुरवाी असा आहे. त्या कृा ापयंी कहदुस्थानच्या स्वाीसत्र्य ि व  ने चिट शासच्या साम्राज्याला 
िटकेृ ीर चदलेि होीे पण बरेिसे धके्कह  चदले होीे. त्यासच्याि गोटाी ल चविारवसीासना साम्राज्याच्या 
भचवीव्याबद्दल चविार कृरण्याि  पा   आल  होी , ीर ह  त्यासच्या पोलाद  िौकृट िे आधारस्ीसभ चवशरे्ीः 
लष्ट्कृर  अचधकृार  पूणिपणे चनकिंी व बेचर्फकृ र होीे. राज्यकृत्यांिे ‘र्फोळा व झोळा’ हे धोरण उघळ उघळ 
िालूि होीे. (मला र्फि सैन्याच्या ससदभाी चलहावयािे आहे.) उदाहरणाथि सैन्यभरी ला कृाह  जाी  व 
धमि योग्य, ीर कृाह ना सैन्याच्या जव पासह  चर्फरकृण्याि  सोय नव्ही  “लढाव ूव न लढाव”ू (माशिल 
अॅन्ळ नॉन माशिल) अशा दोन जाी  केृल्या गेल्या होत्या. सुदैवाने ह  पचरर्वस्थी  दुसऱ्या महायुद्धापासून 
पूणिपणे बदलल  आहे. आीा लष्ट्कृर भरी  अचधकृार  अथवा चशपाई-केृव  गुणवते्तवरि होीे हे जगजाह र 
झाले आहे. जाी -धमािा अळथ ा येी नाह . या पार्श्िभमू वर नव न चपढ ला त्या कृा ाी त्यासच्या पूविजासना 
कृोणत्या चदव्याीून जाव ेलागी होीे याि  कृल्पना देण्यासाठ  हा प्रपसि. 

 
त्याव े  म  यवीमा ला मरॅ कृच्या वगाी (अकृराव ) चशकृी होीो. आमच्या घरासमोर सरदार 

बहादूर रॉड्र क्स नावािे एकृ श्र मसी गतहस्थ रहाी होीे. त्यासच्या मालकृ च्या िा  , चथएटर, दारूिे दुकृान 
वगैरे त्यासच्या उत्पन्नाि  साधने होी . त्यासच्या पदव वरून सहजि लक्षाी येईल कृ , त्यासिे त्याव ेच्या 
सरकृार दरबाराी बरेि वजन होीे. (“सवें गुणाः कृासिनमाश्रयसीे”) त्यासिा व आमिा घरोबा होीा. माझे बसधू 
पोचलस-खात्याी अचधकृार  होीे हेह  कृदाचिी एकृ कृारण असेल. त्यासिा एकृ मुलगा ळेहराळूनला चप्रन्स 
ऑर्फ वले्स चमचलटर  कृॉलेज मध्ये चशकृी होीा. ीेथ ल चशक्षण पूणि झाल्यानसीर ीो इसग्लसळमध्ये सनॅ्ळहस्टि 
(Sandhurst) [Sandhurst स्वाीसत्र्यपूवि कृा   कहद  लष्ट्कृराी अचधकृार  (जे कृाह  घेीले जाी होीे) होण्यासाठ  Sandhurst – England 
येथ ल चमचलटर  कृॉलेजमध्ये चशक्षण घ्यावे लागी असे व ीेथून पास झाल्यावर येथ ल लष्ट्कृराी त्यासि  नेमणूकृ होी असे. नौदल व वायुदलासाठ  
वेगळ्या चशक्षण ससस्था होत्या. स्वाीसत्र्यप्राप्त नसीर हे सवि चशक्षण कहदुस्थानाी होणे ओघानेि आवश्यकृ झाले. बऱ्याि कृचमट्ासच्या सल्ला 
चशर्फारस नुसार खळकृवासला, पुणे येथे असे चवद्यालय स्थापण्यािे ठरले. त्याला नॅशनल चळरे्फन्स अॅकॅृळेम  (N. D. A.) असे नाव चदले. १० 
जानेवार  १९५६ रोज  अशा चशक्षणाि  सुरवाी झाल . या चवद्यालयािे अगद  खास वैचशष्ट्ट् म्प्हणजे सैन्यािे ी न भाग भदूल, नौदल, आचण 
वायुदल एकृाि छपराखाल  चशकृीाी. चशक्षणक्म व कृायिक्म ीशाि ीऱ्हेने आखला जाीो यािे मुख्य कृारण म्प्हणजे आजकृाल लष्ट्कृरािा 
कृोणीाह  एकृ भाग एकृटा वगेळ्याने लढू शकृी नाह  ीर एकृमेकृासि  मदी घ्याव ि लागीे. हे पूणि सत्य एकृदा पटल्यावर एकृमेकृाबद्दल शक्य 
चीीकृ  जास्ी माचही  असणे श्रयेस्कृर ठरीे आचण म्प्हणूनि ह  व्यवस्था केृल  आहे. जगाी, आीापयंी ीर , अश  योजना दुसऱ्या कृोणत्याह  
देशाी अर्वस्ीत्वाी नाह .] येथे लष्ट्कृर  अचधकृाऱ्याच्या चशक्षणाला जाणार होीा. 

 



 
 

          

ीो मुलगा एकृदा सुट्ट मध्ये घर  आला असीाना म  सहज त्याला भेटण्यास गेलो होीो. ीेथे 
आमिेि गचणीािे मास्ीर त्याला गचणी चशकृवी होीे. म  बाजूला भाउ राहून कृाय चशक्षण िालले होीे ीे 
पहाी होीो. मास्ीर त्याला जे गचणीािे भाग चशकृवी होीे ीे अकृराव च्या मानाने बऱ्याि खालच्या दजािे 
होीे. ीे पाहून माझ्या मनाी, अश  कृल्पना आल  कृ , आपण या सनॅ्ळहस्टि च्या पचरके्षी सहजि पास होऊ. 
ीेव्हा आपणह  सनॅ्ळहस्टि-लष्ट्कृराी कृा जाऊ नये? हे अनुमान अथाीि ीकृि शुद्ध नव्हीे. ीर ह  ी  कृल्पना 
माझ्या मनाी रजल  आचण दृढ झाल , एवढे खरे. नसीर एकृ चदवस हा माझा चविार म  त्या मुलाला स्पष्ट 
बोलून दाखचवला आचण याबाबी कृाय कृाय कृराव े लागेल याि  िौकृश  केृल  व त्या चवर्यावर बर ि 
ििाह  केृल . या चवविेनाी बऱ्याि नव न अशा गोष्ट  कृ ल्या. त्याव े  लष्ट्कृर अचधकृाऱ्याच्या चशक्षणाला 
जावयािे असेल ीर त्याि  चनवळ चसमल्याला होी असे. ीेथे जाणेह  गोष्टसुद्धा र्फार कृठ ण होी . योग्य ीे 
कृपळे चशवणे, सेव्हॉय सारख्या नामासकृ ी हॉटेलमध्ये राहणे - कृारण ीश  प्रथा होी  व नसीर िािण ी 
उत्त णि होणार असे धरून लसळनिा प्रवास-सनॅ्ळहस्टि कृॉलेजच्या पूणि चशक्षणािा खिि व इीर अनुर्सचगकृ 
खिि या सवांि  बेर ज केृल्या-वर इीकृा पैसा माझे पालकृ ज्येष्ठ बसधू (आई, वळ ल लहानपण ि 
चनवीिल्यामु े) कृध ि जमू शकृले नसीे हे उघळ सत्य ीत्क्षण ि स्पष्ट झाले व ीो चवर्य ीेथेि सोळून द्यावा 
लागला. ीर पण माझ्या मनाी ल लष्ट्कृराी चशरण्याि  रखरूख जाईना म  माझ्या शजेाऱ्याला, “या 
अळिण ीून दुसरा कृाह  मागि आहे कृा?” असे चविारले. त्याला त्याव े  दुसर  कृाह  सूिना कृरीा 
येण्यासारख  नव्ही . पण परी कृॉलेजमध्ये गेल्यावर ीेथ ल त्याच्या प्रोरे्फसरला चविारून मला पत्र चलह न 
असे त्यासन  सासचगीले आचण ीे खरेह  होीे. त्या चदवसाी नाचवकृ अथवा हवाई शि  यासिे अर्वस्ीत्व 
कहदुस्थानाी र्फारसे माचहीह  नव्हीे. 

 
थोड्याि चदवसाी माझ  मॅचरकृि  पचरक्षा ससपवनू म  कृॉलेज चशक्षणासाठ  नागपूरला गेलो. 

कृॉलेज चशक्षण सुरू झाले ीर पण माझ्या मनाी ल लष्ट्कृराी जाण्याि  इच्छा कृम  न होीा अचधकृि 
ब ावल . माझा पत्रव्यवहार िालूि होीा. उलटपक्ष  माझ्या ससशोधनािे के्षत्र आीा थोळे वाढले होीे. 
आपल्या देशाी ल सविसाधारण लोकृ सैन्यभरी  या चवर्याी पूणिपणे अनचभज्ञ होीे. ीो प्रासी जणू कृाय 
आपला नव्हेि अश ि सवांि  समजूी होी . ीर ह  कृोणाला या चवर्याि  थोळ बहूी माचही  असण्यािा 
ससभव जर  वाटला ीर ह  म  त्याला गाठी असे. या माझ्या मोचहमेी मला दोन (लष्ट्कृराीून चनवतत्त झालेले 
– एकृ मेजर व दुसरा कृनिल) असे अचधकृार  भेटले, पण त्यासन  माझ  पूणि चनराशा केृल . त्यासच्या जव  
मला सुिचवण्यासारखा एकृह  मागि नव्हीा. ीे वैद्यकृ य अचधकृार  होीे असे मला नसीर कृ ले. ीर ह  
त्यासच्या अज्ञानाबद्दल मला र्फार आिंयि वाटले व त्यासच्या बेचर्फकृ र वतत्त ि  कृ व आल . कृालासीराने माझ्या 
प्रयत्नासना थोळेबहूी यश आले. ीोपयंी माझ्या जुन्या शजेाऱ्याि  पण २-३ पते्र आल . या अवध ी इसटरि  
पर क्षा पास होऊन म  कृॉलेजच्या चीसऱ्या वर्ाी गेलो होीो. 

 
या मधल्या कृा ाी चम ालेल्या माचही प्रमाणे माझ्या समोर दोन पयाय होीे १)ळायरेक्ट 

व्हाईसरॉयज कृचमशन (Direct Viceroy's Commission) २) वाय कॅृटेगर  कृॅं ळेट (“Y” Category 
Cadet Entry) [सुचशचक्षी योग्य व लायकृ िा उमेदवार सुरवाी ला साधा चशपाई म्प्हणून भरी  कृरावयािा व नसीर त्याला अचधकृाऱ्याि  
पात्रीा येण्यासाठ  चवचशष्ट ीऱ्हेिे चशक्षण द्यावयािे ीो उमेदवार उत्त णि झाला ीर त्याि  अचधकृार  म्प्हणून नेमणूकृ कृरावयाि . ह  पद्धी 
(Scheme) थोड्या र्फार र्फरकृाने अजूनह  िालू आहे. उदे्दश एवढाि कृ  जर एकृाद्या ीरणाला कृोणत्याह  कृारणामु े, एन. ळ . ए. मध्ये जाीा 
आले नाह  ीर त्याि  पूणि चनराशा होऊ नये म्प्हणून हा मागि ठेवला आहे. मात्र त्याि  साधा चशपाई म्प्हणून कृाह  वर्े रहाण्याि  ीयार  असल  
पाचहजे. गर ब पण होीकृरू ीरूणासना उत्तेजन देण्यािा हा प्रकृार आहे. इच्छूकृ ीरूणासन  लक्षाी ठेवावे.] 

 



 
 

          

पचहल्या पयायाी मला अचजबाी. स्वारस्य नव्हीे, कृारण ककृग्ज कृचमशन (King's Commission) 
चम चवणे ह  माझ  महत्वाकृासक्षा होी . गरज पळल्यास साधा चशपाई म्प्हणनू भरी  होण्याि  सुद्धा माझ  पूणि 
ीयार  होी . पण जव पास सैन्य भरी िे एकृह  कृें द्र नव्हीे. ीेव्हा मला पाचहजे असलेल  माचही  कृोठून 
व कृश  चम वाव  हा माझ्यापुढे यक्ष प्रश्न होीा. या ससशोधनाी नागपूरच्या जव ि कृामठ  या गाव  एकृ 
कहदुस्थान  (Native) र्फलटण आहे असे कृ ले. (भगूोलामध्ये कृामठ  हे लष्ट्कृर  ठाणे आहे असे वािले 
होीे) ीेव्हा ीेथे जाऊन पुढिा शोध घ्यावा असे ठरचवले. 

 
एकृ चदवस सुटाबटुािा पोर्ाख कृरून कृामठ च्या छावण ी दाखल झालो. ीेथे एकृ पसजाब  

र्फलटण होी . त्या र्फलटण च्या सुभेदार मेजरला जाऊन भेटलो. (सुभेदार मेजर हा नॉन कृचमशन्ळ 
ऑचर्फसरमध्ये सवाी वचरष्ठ अचधकृार ) सुदैवाने ीो र्फार सज्जन व मोकृ ा असा अचधकृार  वाटला. त्याला 
म  माझ  सवि हकृ गी सासचगील . त्याने “वाय” कॅृटेगर  कॅृळेट बद्दल प्रयत्न कृरण्याि  चशर्फारस केृल . पण 
मराठ्ासि  भरी  कृामठ  ककृवा जव पास होी नसल्याने (मला पणु्याला जाण्यास सुिचवले. कृाह ीर  
नक्क  कृ ले या खुश ी म  त्याच्या कृिेर ीून बाहेर पळलो. म  थोळ  पावले िाललो असेन ीोि माझ्या 
मागोमाग त्या ऑचर्फसरने घाईघाईने िालून मला गाठले. त्याने मला माझ  जाीचविारल . म  “िाह्मण” 
आहे असे म्प्हटल्याबरोबर त्याने मला एकृदम सासचगीलेकृ , ीू जर ह  जाी सासचगील स ीर ीुला सैन्याी 
भरी  कृरणार नाह ी. ीेव्हा ीू ीुझे सध्यािे आळनाव न सासगीा दुसरेि कृोणीे ीर  नाव सासगावसे व दोन 
ी न वर्ान  पुन्हा आपले पूवि नाव परी बदलण्यािा प्रयत्न कृरावा. त्याव ेेला ीर  मला त्याच्या सूिना 
पटल्यासारख्या वाटल्या. ककृबहुना त्या सूिनावर म  जास्ी खोल चविार केृला नाह  व ीसाि चनघून परी 
घर  आलो. कृामठ ला जाण्याच्या पूवीि म  नागपूरिे कृलेक्टर, चमस्टर चग्रगसन आचण यु. ट . स . िे (त्या 
कृा ाी N. C. C. ला University Training Corps म्प्हणी असी) दाखले म  आपल्या जव  घेीले होीे. 
या अळिण वर अचधकृ चविार कृरीा माझे नाव बदलणे श्रेयस्कृर वाटेना. कृारण मला चदलेले दोन्ह  दाखले 
युरोचपयन ऑचर्फससिन  चदलेले असल्या-मु े त्यासि  ककृमी त्या कृा ाी ीर  जास्ी होी , आचण जर कृा म  
नाव बदलले ीर त्या दाखल्यासिा उपयोग होणार नाह  चशवाय माझ्या नव न नावावर दुसरा दाखला 
चम ण्यािा अचजबाी ससभव नव्हीा. ीेव्हा म  माझे नाव कृायम ठेवनू र्फि जाी बदलून सासगण्यािा चविार 
केृला आचण पुढच्या उन्हाळ्याच्या सुट्ट ी पुण्याला जाण्यािे पण ठरचवले. माझ्या बसधूसना या सगळ्या 
भानगळ ि  ससपूणि कृल्पना चदल  नव्ही  परसीु कृाह ीर  कृराव ेलागणार आहे असे सुिचवले होीे जे कृाह  
कृरश ल ीे चविार कृरून कृर असे त्यान  मला बजाचवले. 

 
सुदैवाने पुण्याला माझ  बह ण रहाी असल्याकृारणाने माझ  उीरण्याि  उत्तम सोय होी . एकृ 

चदवस भाड्याि  सायकृल घेऊन कृॅं पमध्ये चरकू्कटग ऑचर्फसरच्या शोधाी चनघालो आचण कॅृटन र ळ 
नावाच्या ऑचर्फसरला भेटलो. त्याला माझा उदे्दश सासचगीला. त्याने माझ  िािण  घेील  पण ी  इीकृ  
साध  होी  कृ , त्याच्या सवि प्रश्नासना म  समपिकृ उत्तरे चदल . त्यािव े  आणख  दोनिार उमेदवार 
भरी साठ  आलेले होीे. कृदाचिी माझ्या चशक्षणािा दजा त्यासच्यापेक्षा जास्ी असल्यामु े माझ्या उत्तरासन  
त्यािे पूणि समाधान झाले असाव.े त्याि उमेदवारासबरोबर मलाह  धावण्याच्या स्पधेी भाग घेण्यास 
सासचगीले. त्या लहानशा शयिी ी पण म  पचहला आलो. 

 
चरकु्कटग ऑचर्फसरने मला सासचगीले कृ , त्याला ‘वाय” कॅृटेगर  कॅृळेट, अश  भरी  कृरण्याच्या 

अचधकृार नाह . परसीु ीो साधा चशपाई म्प्हणून मला भरी  कृरू शकृीो. (Only Battalion commander of a 
particular unit is empowered to recruit such a cadet in his own discretion and the general 



 
 

          

Recruting Officer) त्याला माझ  ससमी  असेल ीर दुसऱ्या चदवश  वैद्यकृ य पचरके्षला जाव ेलागेल आचण 
ी  पास झाल्यास बे गावला पुढच्या चशक्षणासाठ  मला पाठचवण्याी येईल म  त्याच्या अट  कृबलू केृल्या व 
साधा चशपाई म्प्हणून पुढ ल चशक्षणासाठ  बे गावला जाण्याि  ीयार  दशिचवल . त्याव े  म  हे धाळस 
कृरून आपण आलेल्या ससध िा र्फायदा घ्यावा आचण नचशबाला थोळा वाव द्यावा असे ठरचवले. हे ऐकृल्यावर 
चरकू्कटग ऑचर्फसरने दुसऱ्या चदवश  वैद्यकृ य पचरके्षसाठ  मला बोलाचवले. 

 
इीकेृ झाल्यावर म  एखाद्या नुकृी ि लढाई कजकृलेल्या सरसेनापी प्रमाणे छाी  वर कृाढून 

खुिीवरन उठण्याच्या ीयार ी होीो ीोि लाख रपये ककृमी िा प्रश्न अखेर ला चविारला गेला. ीुमि  
जाी कृोणी ? हा प्रश्न अगद  अपेचक्षीि असल्यामु े म  त्याच्या उत्तराि  चविारपूविकृ ीयार  केृल  होी . 
म  माझ्या खेड्यामध्ये (गाव-आचळवरे, ीा. राजापूर चज. रत्नाचगर ) असेपयंी ीेथे सैन्यभरी  कृरणारा 
अचधकृार  (Recruiting Officer) आलेला एकृदाह  पाचहलेला नव्हीा. त्यामु े म  माझ्या जाी बद्दलच्या 
केृलेल्या चवधानास कृोण  चवरोध कृर ल असे वाटले नाह . हे लक्षाी ठेवनू म  सराईीासारखा ीाळकृन 
जबाब चदला, “जाी-जाी मराठा.” त्याने मान ळोलावल  व पत्तामाझा चविारला. वर चदलेला पत्ता म  
त्याला न ट शब्दाी सासचगीला. (नसीर कृाह  चदवसासन  मला असे कृ ले कृ , हा अचधकृार  या अचधकृारावर 
नव नि आलेला होीा, व कृोकृणाी ल गोखले हे मराठेि असाव ेअश  त्याि  कृोणत्याीर  कृारणावरून 
समजूी झालेल  होी .) 

 
इीकेृ झाल्यानसीर त्याने मला दुसऱ्या चदवश  त्याच्या ऑचर्फसमध्ये येऊन ीेथून चिठ्ठ  घेऊन 

वैद्यकृ य ीपासण ला जाण्यास सासचगीले. त्याप्रमाणे त्याचदवश  एकृा ळॉक्टराच्या समोर जाऊन उभा 
राचहलो. त्याच्या नावाच्या पाट -वरून ीो मराठा होीा हे सहजि कृ ले. पर क्षा िालू असीाना त्याने मला 
अगद  सहज एकृ चिमटा घेीला ‘कृा हो ीुम्प्ह  गोखले म्प्हण जे िाह्मण ना?” असा प्रश्न चविारला. 
आीापयंी हा प्रश्न माझ्या र्फारि पचरियािा झालेला होीा व उत्तर देण्यास कृोणीाि चवलस ब नव्हीा. म  
त्याला िटकृन उत्तर चदले “म  मराठा आहे.” त्यावर ीो जास्ी कृाह  बोलला नाह  ककृवा त्याने अचधकृ 
प्रश्न चविारले नाह ी. माझे कृाम झाल्यावर त्याने माझ्याजव  त्यािा चरपोटि  एकृा चलर्फाफ्याी घालून 
चदला. म  सर  चरकु्कटग ऑचर्फसमध्ये जाऊन ीो चरपोटि ऑचर्फसरला दाखवला. त्याने मला दुसऱ्या चदवश  
बे गावला जाण्यािे रेल्व े वॉरसट (रेल्व,े त्यासिे चीकृ ट त्या वारसटच्या बदल्याी देीे) घेऊन जाण्यास 
सासचगीले. येथ पयंी म  मजल मारल  हे पाहून मला खचिीि आनसद झाला. ठरल्याप्रमाणे म  दुसऱ्या 
चदवश  रेल्व ेवॉरसट घेण्यासाठ  त्याच्या ऑचर्फसमध्ये गेलो. त्या अचधकृाऱ्याने मला एकृ गोळ धक्काि चदला. 
त्याने सासचगीले कृ  पणु्याी २।५ मराठा बटाचलयन आहे. चीच्या मुख्य अचधकृाऱ्याला (Commanding 
Officer) ीो कृाल भेटला होीा व त्याने माझ्या चवर्य  ििा केृल  व आज मला त्याच्याकृळे िािण ला 
(interview) जावयािे आहे. त्याने सासचगीलेल्या माचही  प्रमाणे म  त्या बटाचलयनच्या मुख्य ऑचर्फसमध्ये 
गेलो. ीेथे मेजर एव्हर हाळी हा मुख्य अचधकृार  होीा. त्याच्या समोर जाऊन थळकृलो. त्याि  माझ  बराि 
व े मुलाखी झाल . माझे चशक्षण, सविसाधारण ज्ञान या सवांि  त्याने िािण  घेील . कहदुस्ीानाी ल 
चशक्षण पद्धी बद्दल त्याला र्फारश  सचवस्ीर माचही  नव्ही  व त्यामु े मधून मधून थोळेबहुी चवनोद होी 
असी. हा सोपस्कृार ससपल्यानसीर अखेर ला “त्या प्रश्नावर” गाळ  आल . ठरल्याप्रमाणे माझे उत्तर म  
त्याला धळकूृन सासचगीले. पण त्या उत्तराने त्यािे समाधान झाल्यासारखे चदसले नाह . खुिीवरून उठून 
त्याने जव च्या कृपाटाीून एकृ पसु्ीकृ कृाढले व त्या पुस्ीकृाी ल एकृ पान उघळून माझ्यासमोर ठेवले. 
त्या पानावर मराठा जाी ि  सवि आळनावे क्मवार छापल  होी . म  ी  सवि याद  वािल . पण त्याी माझे 
आळनाव “गोखले” कुृठेि सापळले नाह . हे त्याला अगोदरि माचही  असाव े व ीे ीसेि त्याने मला 



 
 

          

सासचगीले. पण त्या याद ी देशमुख, चक्षरसागर, गायकृवाळ अश  नाव ेहोी . ह  नाव ेम  त्याला दाखचवल  व 
सासचगीले कृ , ह्या नावासि  बर ि िाह्मणाि  मुले माझ्या वगाी चशकृी होी  म्प्हणजे यािा अथि असा कृ , 
कृाह  नाव ेदोन्ह  जाीींना लागू असाव . म  मराठा आहे पण माझे नाव याद ी कृा नाह  हे मला माचही 
नाह . कृाह  गोखले िाह्मणह  असी ल. इीकेृ प्रचीपादन केृल्यावरह  ीो असमाधान ि चदसला. इीक्याी 
ीेथे आणख  एकृ दुसरा ऑचर्फसर आला. त्याच्याश  ह्या माझ्या प्रश्नाबद्दल त्याने ििा केृल . ीो अचधकृार  
िासगलाि माचहीगार असावा असे चदसले. त्याने माझे चवधान एकृदमि उळवनू लावले व म्प्हणाला कृ , 
पुण्याी ल प्रत्येकृ १0 व्या घर  गोखले सापळी ल. त्यावर म  त्यानास एकृदम सासचगीले कृ , म  पुण्याी ल 
नसून कृोकृण ह  माझ  जन्मभमू  आहे आचण त्याबरोबरि माझा पूणि पत्ताह  सासचगीला. त्याच्या जव पास 
बसलेल्या एकृा कृारकुृनाला बोलाचवले आचण राजापूर पचरसराीून आलेल्या एखाद्या ऑचर्फसरला 
(Viceroy's Commissioned Officer) बोलवायला सासचगीले आचण त्याने त्याला माझ्या जाी बद्दल प्रश्न 
चविारला. त्याने गोखले नाविे मराठा कुृटुसब केृव्हाि ऐकृले ककृवा पाचहले नव्हीे असे सासचगीले, आचण 
गोखले म्प्हणजे िाह्मण असेह  जोराने सासचगीले. 

 
हे सवि म  पहाी ऐकृी होीो. यापढेु माझ्या जाी िे सत्य शोधण्यािे सवि उपाय ससपले असे समजून 

आणख  कृोणीाह  प्रश्न न चविारीा त्याने त्याच्या टेबल वर ल एकृ नोट पेपर घेऊन पत्र चलचहण्यास 
सुरवाी केृल  व ीे पत्र चरकू्कटग ऑचर्फसरला देण्यासाठ  माझ्याजव  चदले. दुसऱ्या चदवश  म  ीे पत्र 
चरकू्कटग ऑचर्फसरला चदले. त्याने ीे पत्र वािले आचण एकृ सुस्कृारा सोळून मला सासचगीले कृ , ीुझ्या 
जाी बद्दल भानगळ आहे व आणख  एकृ सुस्कृाराह  टाकृला. जणू कृाय त्यालाह  थोळे वाईट वाटले 
असाव.े ीर ह  शवेटिा उपाय म्प्हणून त्याने नागपूरच्या कृलेक्टरकृळे जाी ि  िौकृश  कृरण्यासाठ  
(Verification Roll) पत्र पाठचवीो असे मला सासचगीले. ८-१० चदवसान  येथे येऊन िौकृश  कृर असेह  
सासचगीले. त्यानसीर त्याने ीे पत्र एकृा चलर्फाफ्याी घालून ीसेि माझ्या हाीाी चदले. माझ्या हाीाी ीे पत्र 
त्याने कृा व कृसे चदले ीे मला समजले नाह . पण त्यामु े पत्राी कृाय मजकूृर चलचहला होीा हे मात्र मला 
अक्षरशः समजले. त्या पत्रािे भार्ासीर म  पुढे उद्धती कृर ी आहे. 

 
चप्रय र ळ, 
 

हा ीरूण मराठा आहे कृ  नाह  याबद्दल मला शसकृा वाटीे. राजापूर पचरसराीून आलेले माझे 
कहदुस्थान  अचधकृार  व कृचनष्ठ अचधकृार  म्प्हणीाी कृ , त्यासन  गोखले हे मराठ्ासिे नाव ककृवा मराठा कुृटुसब 
असे ऐकृलेले नाह . या पचरर्वस्थी ी म  त्याला घेण्याला ( Recruiting ) ीयार नाह . (एवढे सोळल्यास) 
हा ीरूण िासगल्या दजािा वाटीो. 

 
       
                   

      
 
त्यासच्या ऑचर्फसाीून चनघालो ीेव्हा मला बरेि चहरमुसल्यासारखे झाले नागपूरहून माझ्या 

जाचीचवर्यकृ चवधानाला चनःससचदग्ध दुजोरा चम ेल अश  मु  ि हम  नव्ही , ककृबहुना त्याि  शक्यीा 
कृम ि होी . ीर ह  दूरदूर लुकृलुकृणारा आशिेा चकृरण असेलह  ह्या भावनेने घर  परी आलो. 

 



 
 

          

कृाह  चदवसासन  इकृळे नागपूरला कृाय िालले आहे याि  बाीम  कृ ल . नागपूरिे कृलेक्टर चम. 
चग्रगसन यासिे व माझे बसधू यासिा िासगला पचरिय होीा. माझे बसधू पोल सच्या गुप्त खात्याी कृाम कृर ी 
असल्यामु े त्यासि  व या कृलेक्टरि  पुष्ट्कृ  व ेा भेट होी असे. पुण्याच्या चरकु्टमेंट ऑचर्फसरकृळून 
आलेले पत्र त्याने माझ्या बसधूना दाखवले म  भरी  होण्यासाठ  पणु्याला जाी आहे हे त्याला माचही होीे 
कृारण त्याने खुद्द मला सर्मटचर्फकेृट चदले होीे. ीे पत्र पाहून नागपूराी बरेि ीकृि चवीकृि  सुरू झाले. मला 
लष्ट्कृर  न्याय सभेि  कृारवाई (Court Martial) कृरी ल कृ  कृाय ककृवा चपनल कृोळाच्या ीळाख्याी म  
सापळेन कृ  कृाय असे थोळेसे किीेिे वाीावरण चनमाण झाले. माझ  लष्ट्कृराी प्रत्यक्ष भरी  झाल  
नसल्यामु े मला आमी चळचसप्ल न अॅक्ट लागू नव्हीा. चरकु्कटग ऑचर्फसरच्या पत्राला उत्तर कृाय चलहाव े
हा मुख्य व ीाीळ िा प्रश्न होीा. याबद्दल बराि चविारचवचनमय िालला होीा. पुप्कृ सा चविार, ििा, 
सल्लामसली केृल्यानसीर कृलेक्टरने चरकु्कटग ऑचर्फसरला पत्र चलचहले. त्या उत्तराी माझ्या जाी बद्दल 
त्याने अथिपूणि चवधान केृले ीे असे Race Maratha, Sect Brahmin. वसश मराठा व शाखा िाह्मण-या 
उत्तरावरून मला शक्य चीीकेृ वािचवण्यािा प्रयत्न केृलेला चदसीो. त्या पत्राी आणख ह  असे चलचहले 
होीे कृ  पचहल्या महायुद्धाी इसग्लसळमध्ये चकृत्येकृान  लष्ट्कृराी भरी  होण्याच्या ी व्र इच्छेने आपले वय 
खोटे सासगण्यािा प्रयत्न केृला, त्यािप्रमाणे या ीरूणाने लष्ट्कृराी भरी  होण्याच्या अचीउत्सुकृीेने आपल  
जाी बदलून सासचगील  असाव . 

 
म  दर साीआठ चदवसासन  चरकू्कटग ऑचर्फसरच्या ऑचर्फसमध्ये िौकृश साठ  जाी असे. एकृ चदवस 

त्याने उत्तर आल्यािे सासचगीले आचण मला भरी  न कृरण्यािा चनणिय कृ चवला आीा यापढेु माझे बोलणेि 
खुसटले होीे आचण एकृह  शब्द न बोलीा चखन्न होऊन ीेथून म  घर  येण्यास चनघालो. 

 
पुण्याी ल माझे प्रत्यक्ष प्रयत्न ससपले होीे. दूर चक्षचीजावर ल माझ  महत्त्वाकृासक्षा चवरून गेल  होी . 

इीकेृि नव्हे ीर चक्षचीजह  चदसेनासे झाले होीे. झाला एवढा खे  पुरे झाला असा चनष्ट्कृर्ि कृाढून 
पुण्याी ल आपला गाशा गुसळा ावा हा शहाणपणािा मागि ठरवनू दुसऱ्याि चदवश  पुण्याहून चनघण्यािे 
प्रस्थान ठेवले. त्या कृा ाी रेल्वचे्या जनीा क्लासला चरझव्हेशन लागी असे हे ऐचकृवाीह  नव्हीे. 
नागपुराी पुनरागमनायि.  

 
नागपूराी परी आल्यावर अभ्यासावर लक्ष कृें द्र ी कृरून कृम ीकृम  एखाद  ीर  चळग्र  पदराी 

असाव  असा चविार पक्का केृला व त्यादृष्ट ने आयुष्ट्यक्म चनचिंी केृला. ीर ह  ळोक्याीून लष्ट्कृरािा चविार 
गेलेला नव्हीा. व े आचण पसैा या अभाव  प्रत्यक्ष भटकृणे शक्य नव्हीे. ीेव्हा लेखण ी कृाह  सामथ्यि आहे 
कृा हे अजमावण्यािे ठरचवले. त्याि सुमारास ४।५ मराठा लाईट इनर्फस र ि  बटाचलयन पुण्याला आल  आहे 
असे कृ ले आचण ीेथे पुन्हा प्रत्यक्ष भरी साठ  (Direct Entry) अजि केृला. त्यािे उत्तर चरकू्टमेंट 
ऑचर्फसकृळून वय वाढल्यामु े नकृाराथ  आले. हे पाहून म  माझ्या पत्रव्यवहाराि  पाी   वाढचवल  आचण 
पुढिा अजि म  General Officer, Commanding, Southern Command, Pune यासिेकृळे अचपलादाखल 
केृला, व माझ  खास बाब (Special Case) कृरण्याि  चवनसी  केृल . त्यािेह  उत्तर जुन्याि धीीवर पण 
वगेळ्या शब्दाी नकृाराथी आले. अखेर ला शवेटिा उपाय म्प्हणनू His Excellency, Commander in 
Chief, Simla याना अजि केृला. त्यासिें उत्तरह  अपेचक्षीि होीे, व ीसेि आले. ीत्पूवी माझे उचद्दष्ट खालच्या 
थरावर आणून कृाह  जमीे कृा पहाव ेम्प्हणून Adjutant General, Indian Army Head Quarters, Simla 
या अचधकृाऱ्याला मला Viceroy's Commission साठ  King's Commission च्या ऐवज  चनवळ कृरण्याि  
चवनसी  केृल . पण वय जास्ी झाल्यामु े ी ह  चवनसी  रे्फटा ल  गेल . 



 
 

          

अशा ीऱ्हेने कहदुस्थान  सरकृारिे लष्ट्कृराी ल नव न अजि कृरण्यासारख अचधकृार , खाीे वा 
शाखा चशल्लकृ राचहल्या नव्हत्या. या ससदभाी वगेवगेळ्या अचधकृाऱ्यासकृळून आलेल  पते्र ऐचीहाचसकृ पुरावा 
म्प्हणून छाप ी आहे. (१) The Recruiting Officer Poona. Dt. 13-5-1932 (२) The Recruiting Officer 
Poona. Dt. 26-5-1932 (३) The Recruiting Officer Poona Dt. 8-8-32 (४) The Adjutant General 
Simla Dt. 27-5-1932 (५) The Adjutant General, Simla Dt. 15-9-1932. 

 
कहदुस्थान सरकृारने जर  या चवर्यावर शवेटिा पळदा टाकृला असला ीर  माझा पूणि पराभव 

झाला असे म  त्याव े  ीर  मानले नव्हीे कृारण कृाह  ससस्थानाी िासगल  खळ  सैन्ये ठेवल  आहेी असे 
ऐकृले होीे व त्याी ल ग्वाल यर ससस्थान याबाबी र्फार प्रगी आहे असेह  कृ ले. सुदैवाने आमच्या एकृा 
चमत्राने वाल यरला “उपासन ” नावाच्या एकृा वर ष्ठ अचधकृाऱ्याला माझ्याबद्दल पत्र चलचहले. त्याच्या 
उत्तराी त्याने ससस्थान  सैन्याी भरी  होण्याच्या माझ्या योजनेिे स्वागी केृले पण कहदुस्थान  सैन्य आचण 
ससस्थान  सैन्य (Indian Army and State Army) या दोहोी र्फार र्फरकृ आहे, ीेव्हा पूणि चविार कृरून 
चनणिय घ्यावा असे पण चलचहले होीे. ीे उत्तर छापी आहे. (६) The Adjutant 2nd Gwaliar, Infantry 
Lashkar, Kampoo Dt. 8-3-1932. 

 
आणख  थोड्याि चदवसाी ग्वाल यर सैन्याी ल दुसरा एकृ अचधकृार  त्याच्या कृामासाठ  

नागपूराी आला होीा. त्याला भेटण्यािा मला सहज सुयोग आला. सस्थान  सैन्याबद्दल आचण माझ्या 
भरी बद्दल त्यािे माझे सचवस्ीर बोलणे झाले. त्याने मला सासचगीले कृ , “जरूर या, पण ीेथ ल र्वस्थी -
राहण मान-पगार इत्याद  गोष्ट  प्रत्यक्ष पाहून मगि आपला चनणिय कृ वा” अश  अगद  स्पष्ट शब्दाी 
ीाकृ द चदल . दोन्ह  अचधकृाऱ्यासन  अशा सासकेृी कृ भारे्ी बजावल्यावर पुढे जाव ेककृवा न जाव ेहा चनणिय 
घेणे र्फारि कृठ ण झाले. माझ्या चहीकिीकृासन  हा चविार ीूीि ीर  सोळून, अभ्यासावर लक्ष कृें द्र ी कृराव े
असा सार्वत्वकृ सल्ला चदला. ीो स्व कृारण्याचशवाय मला गत्यसीर नव्हीे. कृालाच्या उदराी ससस्थान  सैन्य 
भरी ि  योजना नकृ ीि चवराम पावल  व अदृश्य झाल . 

 
या कृा ाी ळॉ. बा कृत प्ण चशवराम मुसजे हे एकृा राजकृ य पक्षािे अध्यक्ष या नात्याने अगद  चशखर 

स्ीराी ल देशािे पुढार  हाीे. राष्ट्राच्या ससरक्षण चवर्याी त्यासन  बरेि लक्ष घाीले होीे, व ीो त्यासिा एकृ 
आवळ िा चवर्य होीा. ीे कृदाचिी वरच्या पाी  वरून माझ्यासाठ  कृाह ीर  कृरी ल या अपेके्षने म  व 
माझे बसधू त्यासना त्यासच्या नागपूरच्या घर  भेटावयास गेलो. ळॉक्टर बहुधा कहद ीि बोली असी. त्यासच्या 
बोलण्याि  एकृ वगे  ि ढब होी . म  माझा इचीहास व ीोपयिन्ी केृलेले सवि प्रयत्न त्यासना चनवदेन केृले. 
त्यासन  त्यासच्या नेहम च्या लकृब ी “हाँ, हाँ व्हाईसरॉय साबकृो चमलनेवाले है जरूर बाीि ी कृरेंगे, और 
इस बारेमे कृोई पॉचलस  ीय कृरेंगे. और आपकृो जरूर इीलाह देयेंगे.” वगैरे आचशवाद चदले. अखेर ला 
जाळजूळ शब्दासीून मला उपयोग  पळेल असे कृाह ह  चनष्ट्पन्न झाले नाह . हा शवेटिा उपायह  चनष्ट्र्फ  
ठरला. यापुढे आणख  कृाह  कृरण्यासारखे आहे असे दृष्ट पथाी चदसेना ीेव्हा इचीश्र  म्प्हणून स्वस्थ बसणे 
हा एकृि चविार होीा. 

 
अशा ीऱ्हेने सवि बाजूसन  नकृार चम ाल्यावर या प्रयत्नासना पूणि चवराम देण्यािे ठरचवले. या 

ससपलेल्या कृथेच्या सारासशादाखल असे म्प्हणीा येईल कृ  मनाी रूजलेल्या महत्त्वाकृासके्षच्या पूीीसाठ  
चजद्द ने व चवमा एजसटाच्या चिकृाट ने प्रयत्न केृले. योजलेले उचद्दष्ट, योग्य आचण साध्य होीे ककृवा नाह  



 
 

          

यािा चविार सुरवाी ला केृलेला नव्हीा. सत्य र्वस्थी िे पूणि ज्ञान असलेला समथि मागिदशिकृ नव्हीा. 
अपचरचमी कृा ािा व्यय झाल्यामु े वय वाढले. 

 
नावळत्या जाी ी ल एखादा ीरूण, अचधकृार  म्प्हणून लष्ट्कृराी भरी  झाला असीा ीर चिट श 

साम्राज्याि  उलथापालथ झाल  असी  अश ह  शक्यीा नव्ही . ीर ह  ससबसध ी अचधकृाऱ्यासन  आपले 
कृीिव्य त्यासच्या ीत्वानुसार पूणि सिोट ने बजावले असे आजह  प्रासजलपणे कृबलू कृराव े लागेल. ीसेि 
व्यि िा उत्कृर्ि साधण्यास लष्ट्कृर भरी  एवढेि एकृमेव साधन होीे हेह  सत्य नव्हे. ीर ह  मोजून केृलेल  
धळपळ माझ्या आयुष्ट्याी ल एकृ अचवस्मरण य टप्पा होऊन राचहला याी शसकृा नाह . सवि प्रयत्न अनाठाय  
ठरले एवढाि चवर्ाद. 

 
उपसंहार 

 
माग ल इटुकृल  गोष्ट ससपल्यानसीर कृाह  कृा  लोटला. सटेंबर, १९३९ मध्य युरोपाी दुसऱ्या 

महायुद्धािा भळकृा उळाला. चहटलरच्या भरार ला ीोंळ देण्यास दोस्ी राष्ट्रासिे मनुष्ट्यब  र्फार ीोकृळे पळू 
लागले आचण सैन्य भरी ि  (Recruitment Men and Officers) अत्यसी चनकृळ उत्पन्न झाल . चिट श 
साम्राज्याी कहदुस्थान सामाचवलेला असल्या कृारणाने आपले राष्ट्र युद्धाी आपोआपि गोवले गले. 

 
गरजेच्या पोट  म्प्हणा अथव वतत्त ी बदल झाल्यामु े म्प्हणा, सैन्य भरी िे धोरणह  आमुलाग्र 

सुधारले. पूवीच्या लढाव-ूचबनलढाव,ू जाी , धमि, शाखा व प्रासी या कभी  पूणिपणे चवरून गेल्या. िाह्मण असो 
वा हर जन असो, या सवांना सारखाि वाव चम ाला. शकेृळो िाह्मण भरी  झाले, महरासि  ीर र्फलटणि 
उभारल  गेल . उमेदवारासि  लायकृ  एवढाि चनकृर् होीा. 

 
याि ससदभाी नौदलाी ल, महाराष्ट्राला माचही  असलेल  व अचभमानास्पद अश  र्फि ी नि 

उदाहरणे देीो. महायुद्धाच्या अगद  सुरवाी ला भरी  झालेले ी न िाह्मण अचधकृार  र्फार मोठ्ा हुद्यावर 
िढले-अॅळचमरल सोमण, चरअर अॅळचमरल कृरमरकृर आचण चरअर अॅळचमरल लेले. अॅळचमरल सोमणासन  
ीर नौदलाी ल सविश्रेण्ठ पद भरू्चवले. 

 
।।कृालाय ीस्म ैनम:।। 

 



 
 

          

 

 



 
 

          

 

  



 
 

          

 

  



 
 

          

 

  



 
 

          

 

  



 
 

          

 

  



 
 

          

 



 
 

          

साद सागराची 
 
पचहल्या भागाी ल लघुकृथा ससपून कृाह  वर् ेलोटल . जागचीकृ वाीावरणाी भराभर बदल होी 

िालले होीे. सग  कृळे, चवशरे्ीः युरोपमध्ये अर्वस्थरीा वाटू लागल  होी . आपल्या देशाि  स्वाीसत्र्याकृळे 
कृाह  पाऊले पुढे गेल  होी . बऱ्याि घळामोळ  पण झाल्या होत्या. ीर ह  साध्य दृचष्टपथाी आले नव्हीे. 
इीक्याी सवि जगालाि एकृ जबरदस्ी धक्का बसला. युरोपमध्ये युद्धािा वणवा पेटला. जमिन िा 
हुकुृमशहा, चहटलरने पोलसळवर १-९-१९३९ या चदवश  कृोणी ह  पूवि सूिना न देीा हल्ला केृला. या 
लढाईिा शवेट कृाय होणार याबद्दल शसकृाि नव्ही . र्फि चहटलरच्या आधुचनकृ शस्सामुग्र पढेु पोलसळ 
चकृी  चदवस ीग धर ल एवढाि प्रश्न होीा 

 
३ सटेंबर, १९३९ या चदवश  जमिन च्या पाणबुळ ने इसग्लसळि  “अचथचनया”( Athenia) नावाि  बोट 

कृोणी ह  ीाकृ द न देीा बुळचवल . या अत्यािारा-नसीर इसग्लसळने जमिन  चवरद्ध युद्ध पकुृारले. चिट श 
साम्राज्यािे घटकृ आपोआपि साम ल झाले ककृवा व्हाव ेलागले. म्प्हणजे आपल्या देशाला, इच्छा असो वा 
नसो इीराससमवीे भाग दार व्हाव ेलागले. त्याव ेेला युद्धाला ककृवा चिट श साम्राज्याला मदी कृराव  ककृवा 
न कृराव  हा मोठा वादग्रस्ी प्रश्न झाला होीा. पण त्या राजकृारणाी मला पळावयािे नाह . जमिन ि  
घोळदौळ ककृवा टॅंकृ दौळ अचीशय वगेाने िालूि होी . १६-५-१९४० रोज  फ्रान्सने हत्यारे खाल  ठेवल . 
चहटलर पचिंम युरोप कृाब ज कृरून थासबला नाह , ीर त्याने इटल च्या सहाय्याने उत्तर आचफ्रकेृवरह  
स्वार  केृल . जानेवार  १९४१ मध्ये कहदुस्थान  र्फौजा त्या युद्धाच्या भमू वर दाखल झाल्या व धमसान 
लढाया सुरू झाल्या. २५-६-१९४२ च्या सुमारास चहटलरच्या सुसज्ज र्फौजा व ीरूण जनरल रोमेल 
इचजप्तच्या ५० मलैास-पयंी आी घुसला. ीो कृा  दोस्ीासच्या दृष्ट ने अचीशय आण बाण िा होीा. जर इचजप्त 
शत्र ूपक्षाच्या हाीाी गेले असीे ीर युद्धािे स्वरूप पूणिपणे बदलले असीे. 

 
इकृळे पूवेला जपानने ७-१२-१९४१ या चदवश  पलि  हाबिर (Pearl Harbour) येथे जमा झालेल्या 

अमेचरकेृच्या युद्धनौकृासवर अिानकृ हल्ला िढवनू अीोनाी नुकृसान केृले. अशा ीऱ्हेने पूवेलाह  युद्धाि  
सुरवाी झाल . जपानने पचिंमेकृळेह  आपला मोिा व चवला. १५-२-१९४२ ला कसगापूर पळले. जपानने 
३-५-१९४२ रोज  मसळाले कृाब ज केृले व त्याि  दृष्ट  कहदुस्थानकृळे व ल . २२-३-१९४४ च्या सुमारास 
मण पूर ससस्थानाी घुसण्यािा प्रयत्न केृला अशाीऱ्हेने कहदुस्थानच्या स मेवर पूवेकृळून युद्धािा धोकृा स्पष्ट 
झाला. 

 
एकृाि व ेेला पचिंम - पूवि युद्धाच्या के्षत्राी लढाई सुरू असल्यामु े चकृी मनुष्ट्यब  लागी असेल 

याि  सहज कृल्पनाह  कृरीा येणार नाह . उत्तर आचफ्रकृा व िम्प्हदेश येथ ल युद्धासाठ  सैन्यािा मुख्य भार 
कहदुस्थानावरि होीा. यािा पचरणाम म्प्हणजे चनकृळ ि  सैन्य भरी . सैन्याच्या वगेवगेळ्या शाखा 
(अचधकृार  व खालिा वगि) चशकृलेले व न चशकृलेले, ीासचत्रकृ ज्ञान असलेले ककृवा थोळक्याी म्प्हणजे सवि 
ीऱ्हेच्या कृलाकृारासि , कृाराचगरासि  गरज होी . एवढेि नव्हे ीर वगेवगे े उद्योगधसदे, कृारखाने यासनाह  
चीीकृ ि मनुष्ट्यब ाि  गरज होी . याकृारखान्याीून युद्धोपयोग  वस्ीू चनमाण केृल्या जाी असल्यामु े 
कृालािा अपव्यय कृरीा येी नव्हीा. अशा ीऱ्हेच्या भरी मु े त्या व ेेला कहदुस्थानाी ल बेकृार  जव  
जव  ससपल  होी . पूवीच्या कृा ाी चिट श सरकृारने ठरचवलेल्या सैन्य भरी च्या अट  केृव्हाि नाह शा 
झाल्या होत्या. आीा र्फि चनवळ सचमी ि  कृसोट  ह  एकृि अट राचहल  होी . साधारण १९४० च्या 
मध्यावर या सैन्य-भरी ला चवशरे् जोम येऊ लागला आचण भरी ि  कृें दे्र उघळू लागल . ीर ह  सवि-



 
 

          

सामान्य जनीेला या भरी ि  पूणि कृल्पना आलेल  नव्ही . थोळक्याि व ेाी भाळोत्र  (mercenary) सैन्य 
भरी ला वाण नव्ही  हेह  उघळ झाले. 

 
पुनश्च हहर ओम् 

 
ीोपयिन्ी म  पदव धर झालो होीो व नोकृर ह  कृर ी होीो. ीर ह  माझे कुृीुहल ीाबळीोब जागती 

झाले आचण पनु्हा प्रयत्न कृरण्यासाठ  कृस बर कृसाव  असे ठरचवले. जबलपूर येथे भरी िे कृें द्र आहे असे 
कृ ल्यावर म  ीाबळीोब अजि केृला आचण त्यानुसार मला मुलाखी साठ  बोलाचवले गेले. मुलाखी घेणारा 
र्फि एकृि अचधकृार -एकृ चिगेचळयर (Brigadier) होीा. याव े  मात्र त्याने माझ्या जाी चवर्य  प्रश्न 
चविारला नाह . त्यामु े मला एकृदम हायसे वाटले. पण त्याने दुसरा एकृ न आवळणारा प्रश्न चविारला, 
“ीू 'व्हाईसरायज् कृचमशन' घेण्यास ीयार आहेस कृा?” हा प्रश्न मला अनपेक्ष ी ीर होीाि चशवाय माझ  
युध्द कृा ाी ीर  हे कृचमशन घेण्याि  ीयार  नव्ही . म्प्हणून ीे कृचमशन घेण्याि  माझ  ीयार  नाह  असे 
उत्तर चदले. त्यासच्या ऑचर्फसाीून बाहेर आल्यावर इीर उमेदवारासन  माझ  मुलाखी एकृल्यावर माला जव  
जव  मुखाी कृाढले. त्याी ल कृाह  लोकृासना त्या अचधकृाऱ्याने हाि प्रश्न चविारला होीा आचण त्या 
सवान  “any thing” “जे असेल ीे” अशा अथािे उत्तर चदले होीे. त्या सवाना माझा पूवेंचीहास आचण 
मनाी ल ओढ सासगण्याि  ी  वे  नव्ही  व स्वारस्यह  नव्हीे. कृालासीराने चनवळ न झाल्यािे मला 
कृ चवण्याी आले. ीे जव  जव  अपेक्ष ीि होीे. स्वगतह  परील्यानसीर नाउमेद न होीा नव न प्रयत्नासना 
सुरवाी केृल . माझ्या बसधूिा चम. डू्यकृ नावािा (Deputy General of Police) एकृ चिट श ऑचर्फसर चमत्र 
होीा. त्याला याबाबीि  खात्र ने माचही  असाव  चवर्श्ासाने म  त्याि  भेट घेील . त्याला सैन्याी भरी  
होण्याि  कृल्पना आवळल  पण सुरवाी लाि मला एकृ ीाकृ द चदल . “ीू लष्ट्कृराी भरी  होऊ नकृोस. 
लष्ट्कृर  अचधकृाऱ्यासना सकृा   परेळ व ससध्याकृा   मद्यपान याचशवाय कृाह  उद्योग नसीो.” (Parade in 
the morning and drinking in the evening) माझ्या ीाबळीोब लक्षाी आले कृ  यासिे लष्ट्कृर  
अचधकृाऱ्याबद्दल मी र्फारि कृलुर् ी आहे. परसीु त्याने म  नौदलाी जाव े असा आग्रह धरला आचण 
त्याबाबी त्याच्या मुसबईच्या चमत्रमळ ींना पत्र चलहून मला सवि माचही  पुरव न असे आर्श्ासनह  चदले. बरेि 
चदवस झाले ीर  ी  माचही  आल  नाह . दरम्प्यानच्या कृा ाी सैन्य भरी च्या पध्दी ी ससपूणि बदल झाला 
होीा व त्याबद्दल वीिमान-पत्राी ससपूणि ीपश लवार माचही  देण्याी आल  होी . थोळक्याी प्राथचमकृ 
छानन  त्या प्रासीाच्या कृचमशनरने कृरावयाि  आचण उत्त णि झालेल्या उमेदवारासि  वैद्यकृ य पर क्षा एकृाद्या 
जव  असलेल्या चमचलटर  हॉर्वस्पटलमध्ये घ्यावयाि  व त्यानसीर पास झालेल्यासि  नाव ेचनवळ सचमी कृळे 
पाठवायि  असा क्म ठरचवला होीा. त्याप्रमाणे म  अजि केृल्यानसीर मला नागपूरच्या कृचमशनर-समोर जाव े
लागले. त्यासन  पास केृल्यानसीर कृामठ  येथे वैद्यकृ य पर क्षा झाल  व शवेट  बसगलोर येथ ल कृें द्राी चनवळ 
सचमी च्या समोर जाण्यािा हुकूृम मला चम ाला. हे कृ ल्यानसीर ीेथे जाऊन आलेल्या कृाह  उमेदवारासि  
गाठ घेऊन त्यासच्या अनुभवािा र्फायदा घेऊन बर ि ीयार  केृल , आचण ी  ीयार  र्फार उपयोग ह  पळल . 
सविसाधारण प्रश्न चविारून झाल्यानसीर सचमी च्या अध्यक्षासन  एकृ प्रश्न चविारला -“ीुला नौदलाी कृा 
जावयािे आहे?” (Why do you want to join Navy) म  उत्तर देण्यापूवीि त्यासन  मला हुकूृमवजा 
सासचगीले कृ , “ीू लष्ट्कृरामध्येि भरी  हो.” (You better join Army) म  माझ्या अजामध्ये नौदलाि  
पचहल  पससी  दशिचवल  होी , म्प्हणून हा प्रश्न उद् भवला. सचमी ला प्रत्युत्तर देण्यािा प्रश्नि नव्हीा. म , 
हो म्प्हणनू थासबलो व मुलाखी ससपल . झाले ीे चहीािेि झाले असे माझ्या मनाी आले. त्याव ेेला 
चजकृळेचीकृळे चवशरे्ी:उत्तर आचफ्रकेृी मनुष्ट्यब ाि  अचीशय चनकृळ होी . त्यामु े नौदल व हवाई दलाी 
क्वचिीि कृोणाि  चनवळ केृल  जाी असे. बहुीेकृ सवि चनवळलेल्या उमेदवारासना लष्ट्कृराीि पाठचवले जाी 



 
 

          

असे. चनवळ कृें द्राीून चनघण्यापूवी कृाह  कृामासाठ  ऑचर्फसाी गेलो. ीेथे सचमी िा एकृ कृारकूृन 
दुसऱ्याश  कृाह ीर  मराठ ी बोलला. ीे ऐकृल्याबरोबर म  त्याला मराठ ीि माझ्या मुलाखी िा चनकृाल 
चविारला. कृाह  कृागद पाहून त्याने मला माझ  चनवळ झाल्यािे िुपिाप सासचगीले. 

 
माझे श्रम येथ पयिन्ी ीर  सर्फल झाल्यािे मला समाधान वाटले. याव ेेला ीर  कृोण  माझ्या 

जाी िा उल्लखे केृला नाह  ककृवा त्याससबसध  कृोणीा बखेळाह  चनमाण झाला नाह . र्फि गुणवते्तवरि चनवळ 
झाल  असाव . त्याव ेेला मला अर्श्त्थाम्प्याि  आठवण झाल . त्याच्यासारखे “इयस सा जाचीः पचरत्यिा” 
म्प्हणण्याि  पा   न येीा माझे उद्द ष्ट गाठीा आले. 

 
आणख  मचहना-द ळमचहन्याने माझ्या चनवळ िे अचधकृत ी पत्र आले. त्यासोबी रेल्व े वॉरसटह  

पाठचवलेले होीे. मला महूच्या (मध्यप्रदेश) Officers Training School मध्ये जाण्यािा हुकूृम होीा. 
त्याव ेेला चशक्षणाि  ी न कृें दे्र होी . ळेहराळून, महू आचण बसगलोर. ६ मचहन्यासिा अम्प्यासक्म होीा. 
ठरल्या चदवश  म  महू कॅृम्प्पला दाखल झालो व आपल्या खोल ी सामान ठेवले. खोल  २ चवद्याथ्यांसाठ  
होी . लागणारे सवि साचहत्य पूणिपणे सज्ज होीे. दोघासना एकृ नोकृरह  चदलेला होीा. 

 
पचहले दोनी न चदवस वगेवगेळ्या सामानािे वाटप कृरण्याी गेले. गणवशेासि  मापे घेणे, 

सायकृल , बूट वगैरे प्रत्येकृािे स्वाध न कृरणे हा कृायिक्म होीा. त्यािप्रमाणे वगेवगे या खात्यािे मुख्य, 
सवांना त्या त्या खात्याबद्दल लेक्िर देी असी. त्यामध्ये ळॉक्टरह  (मेचळकृल ऑचर्फसर) सुटलेले नव्हीे. 
ळॉ. महाशयासन  शवेट  बजावले कृ , कृोणालाह  जर र्फार थकृल्यासारखे वाटी असेल आचण एखादा चदवस 
सुट्ट  पाचहजे असेल ीर ीसे मला अगोदर सासगा. पोटाी दुखीे, कृपा  दुखीे अशा गप्पा मारू नकृा. 
(Don't tell me any cock and bull story.) 

 
चनत्यक्म अचीशय कृळकृ व भरगच्च होीा. घड्या े एकृ ीास पुढे केृलेल  होी . ीेव्हा सकृा   ६-

०० वाजीासुद्धा कृा ोखि असायिा. सुरवाी ला प . ट . (Physical Training) कृवायी, युध्दशास्त्र 
चशक्षण, मदैान  आचण जसगलाी ल चशक्षण, नकृाश ेकृसे वािाव ेवगैरे. जास्ी व े लागणारे - खसदकृ, िर 
खणणे, रकृ िालचवणे याि  प्रत्यक्ष ीाल म चदल  जाी असे. चदवसा ीसेि रात्र  जसगलाीूनमागि कृाढणे 
अशा ीऱ्हेिा चदवसभरिा गच्च कृायिक्म आखलेला होीा. एकृ गोष्ट लक्षाी ठेवल  पाचहजे कृ , ३ वर्ांिा 
अभ्यासक्म र्फि ६ मचहन्याी कृोंबलेला होीा. त्यामु े कृोणत्याह  चवर्यािा सचवस्ीर आचण ीपश लवार 
अभ्यास अशक्य होीा. युद्धाला उपयोग  अशा अनेकृ चवर्यासि  ीोंळ ओ ख कृरून देणे एवढेि शक्य होीे. 

 
ससध्याकृा   खे  आचण ीाचलमखान्यािाह  कृायिक्म असे आचण त्याला प्रत्येकृाने जाणे बसधनकृारकृ 

होीे. चशवाय ीाल मखान्याी ल कृाह  कृसरी च्या पर क्षाह  द्याव्या लागणार होत्या. 
 
सुप्रभाी  प्रत्येकृाला िहा आचण भल मोठ  दोन चबस्कृ टे चदल  जाी असी. चदवसभराी न्याहर , 

दुपारिे जेवण, ससध्याकृा िा िहा, आचण रात्र िे जेवण अश  अन्नव्यवस्था होी . आठवड्याीून िार चदवस 
गणवरे् घालून सवांन  एकृत्र जेवाव ेलागी असे. बधुवार, शचनवार आचण रचववार याव े  रात्र च्या जेवणाला 
साध्या कृपड्याी ज्याच्या त्याच्या रु्फरसी ी जेवण्याि  मुभा होी . चदवसभर केृलेल्या शार चरकृ श्रमामु े 
पचहले कृाह  चदवस प्रत्येकृजण पूणिपणे थकूृनभागनू जाी असे. अशाव े  नोकृर ीेलाि  बाटल  घेऊन 
माल श कृरण्यास ीयार असे. अथाी त्याबद्दल त्याला वगे े पैसे द्याव ेलागी असी. व्यचिशः मला सकृा   



 
 

          

ी निार मलै धावण्याि  सवय होी , चशवाय माझ  चनवळ झाल्यापासून हॉकृ खे ण्यािा पण सराव केृला 
होीा. ीर ह  चदवसभरािे शार चरकृ श्रम आचण इीक्या असग मेहनी ि  सवय नसल्यामु े थकृवा येी असे. 
कृाह  चदवसासन  हा कृायिक्म व श्रम असगव ण  पळले. प्रत्येकृािे दर मचहन्याी वजन केृले जाी असे. 
पचहल्या मचहन्याी सवांिेि वजन कृम  झाले व दुसऱ्या मचहन्याी ीे मू  पदावर आले. मनोरसजनासाठ  
चसनेमा चशवाय दुसरे कृाह  साधन नव्हीे. त्यामु े बहुीेकृशचनवार  चसनेमािा कृायिक्म असे नोकृर अगोदर 
चीचकृटे आणून ठेवी असे. रचववार  जव पासच्या पहाण्यासारख्या स्थ ाकृळे दोनिार चमत्रमसळ   चम ून 
रे्फरर्फटकृा मारला जाी असे. सायकृल  होत्याि. थोळक्याी आम्प्ह  त्या वाीावरणाी पूणि र लो. 

 
राजकृ य घळामोळ ी रस नव्हीा. वीिमानपते्र वािण्याला उत्साह व व ेह  नव्हीा. शक्यचीीकृ  

चवश्रासी  घेण्याकृळे जास्ी लक्ष असे १२ ऑगस्ट १९४२ ला आपले मोठे राजकृ य पढुार  पकृळले गेले हे 
मेसच्या टेबलावर पळलेल्या वीिमानपत्रासच्या मथळ्यावरून कृ ले. आम्प्हाला र. १४८-१४ आणे पगार 
चम ी असे. लग्न झालेल्यासना ५० रूपये अचधकृ चम ी असी. ीेथ ल कृाँरॅक्टरि  एकृ बनॅ्कृ होी . त्या 
बॅन्केृी पसेै ठेवणे आचण कृाढणे ह  सोय केृलेल  होी . 

 
पावसा ा असल्यामु  मधून मधून पाऊस पळीि असे. पावसामु े कृवायी मध्ये खसळ पळू नये 

म्प्हणून मोठमोठ्ा आच्छाचदलेल्या जागा केृलेल्या होत्या व त्यासिा मदैानाऐवज  उपयोग केृला जाी असे. 
एकेृ चदवश  चदवसा पाहून ठेवलेल्या रस्त्याने रात्र  बरोबर (त्याि रस्त्याने) जावयािे असा कृायिक्म होीा 
पण आयत्या व े  अचीशय पाऊस पळल्यामु े ीो कृायिक्म रद्द केृला गेला. दुसऱ्या चदवश  साधारण उघाळ 
चदसल्यामु े ीोि कृायिक्म त्या चदवश  कृरण्यािा हुकूृम झाला. आम्प्ह  सायकृल वरून रात्र  ९ च्या 
सुमाराला प्रयाणाच्या ठरलेल्या जाग  गेल  व सायकृल  जाग  ठेवनू चदल्या. आकृाश कृाळ्या ढगासन  पूणि 
भरून गेलेले होीे. समोर र्फारसे चदसी नव्हीे. अथाीि आम्प्ह  पावसाि  ीयार  केृलेल  होी . असगाी 
जसी, वरून रेनकृोट व ळोक्यावर टोप  इत्याद  साधनासन  पावसाश  झुसज देण्यास ीयार होीो. पायामध्ये 
जळ लष्ट्कृर  बटू असल्यामु े पाय कुृठे पळीो याकृळे र्फारसे लक्ष नव्हीे. समोर जेवढे चदसेल ीेवढ्यावरून 
उसिसखल जम न झाळेझुळपे व सापळल्यास पायवाट याकृळे दृष्ट  कृें द्र ी झाल  होी . थोळा व े 
िालल्यावर एकृदम धो धो पाऊस सुरू झाला. दोनिार चमचनटासीि आम्प्ह  पूणि ओले किब झालो. ीर पण 
कृायिक्म रद्द केृला गेला नसल्याने आम्प्ह  ीसेि िाली राचहलो. िालीा िालीा एकृा टोकृापयंी जाऊन 
परी च्या वाटेला लागलो. पुढे येीा येीा एकृा गावाजव  आलो. ीोपयंी रात्र िे साधारण ११/११-३० 
वाजले होीे. गावाी पूणि कृा ोख व शुकृशुकृाट होीा. गावाी ल रस्त्यावर कृस बरभर पाण  झाले होीे. पुढे 
आल्यावर आपल्या मू  स्थानाला पोहोिचवण्यासाठ  एकृ लहान नद  पार कृरावयाि  होी . सुरवाी लाि 
नद पुराने रु्फगल  आहे असे सहजि लक्षाी आले. त्यामु े एकृमेकृाला ध र देण्यासाठ  पािसहा जणासच्या 
ीुकृळ ीुकृळ ने एकृमेकृाच्या हाीाी हाी घालून साख   ीयार केृल  व नद ी खाल  उीरलो. िाली 
जाीाना प्रत्येकृ पावलाला पाण  वाढी होीे. शवेट  छाी पयंी पाण  आले आचण पायाखालि  वा ू सरकूृ 
लागल . पाय ठाम चटकेृना ीेव्हा प्रत्येकृजण घाबरून दुसऱ्यािा आधार घेण्यािा प्रयत्न कृरू लागला. 
माझ्यावरह  त्यािप्रमाणे एकृदोघासिा दबाव भासू लागला. त्यासच्या चव ख्याीून म  माझ  कृश बश  सुटकृा 
कृरून घेील . मला पोहण्यािा िासगला सराव होीा, ककृबहुना थोळासा अचभमानह  होीा. नागपूरच्या 
ीेलखेळ  ीलावाी पल कृळच्या टोकृापयंी पोही जाऊन परी मू स्थान  येणे हा उन्हाळ्याच्या सुट्ट ी ल 
चनत्यक्म होीा. यामु े म  सहजि पोहून पल कृळे जाईन अश  मला खात्र  होी कृदाचिी प्रवाहामु े अगद  
सर  रेरे्ी जाीा येणार नाह  एवढेि पायामध्ये जाळजूळ लष्ट्कृर  बटू होीे आचण असगावर घाीलेल्या 
रेनकृोटच्या चखशाी पाण  भरले होीे. त्या वजनामु े पाय वर येी नव्हीे. र्फि ळोकेृ वर ठेवनू पोहण्यािा 



 
 

          

प्रयत्न कृर ी होीो. मध्य-प्रवाहाच्या जोरामु े म  थोळा थोळा खाल  सरकूृ लागलो. ीर पण म  पैली राला 
पोहोिलोि आचण कृाठाला हाी टेकृचवण्यािा प्रयत्न कृरू लागलो. अचीशय असधार असल्यामु े समोरिे 
कृाह ि चदसी नव्हीे. म  जेव्हा जेव्हा कृाठपकृळण्यािा प्रयत्न केृला ीेव्हा ीेव्हा माझ्या हाीाी माी िे 
ढेकूृ  व थोळेसे रान येी असे व मला पकृळ चम ी नसे. त्यामु े खाल  वहाी जाण्याि  चक्या िालूि 
राचहल . दरम्प्यान कृाठ सुटून म  नद च्या बराि मध्याकृळे आलो होीो. पढेु जाीा जाीा एकृ पूल चदसू 
लागला व पुलाच्या खासबाजव  ीयार होणाऱ्या भोवऱ्याी म  सापळलो आचण पाण्याी खाल  गेलो. 
थोळेबहूी पाण ह  पोटाी गेले. मोठ्ा प्रयत्नासन  ळोकेृ वर कृरून पहाीो ीो म  पुलाच्या पल कृळे जाऊन 
नद च्या मध्यावर आल  होीो. बूट आचण रेनकृोटच्या वजनामु े र्फि ळोकेृ वर ठेवनू पोहण्याला सुद्धा बरेि 
श्रम पळी होीे व त्यामु े बरेि थकृल्यासारखे वाटू लागले. माझ  पोहण्याि  ीाकृद व इीकृा व े धरलेला 
जोर थोळासा खिल्यासारखा वाटू लागला कृा ाि  प्रचीमा चदसू लागल . र्फि व ेि ठरावयाि  होी . 
पण एकृ गोष्ट अजूनह  मला आठवीे ी  म्प्हणजे म  पूणि भानावर होीो. त्याि सुमारास एकृदम स्रू्फीी येऊन 
चशल्लकृ असलेल्या ीाकृद ने म  ओरळण्यास सुरवाी केृल . कृोणी  ीर  अद् भीू शि  माझ्या असगाी 
ससिारल  होी . म  नद च्या ळाव्या कृाठाकृळे झुकृीो आहे असे मला वाटू लागले. आणख  थोड्या व ेाने 
माझ्या बुटाना कृह ीर  खळबळ ी लागले असे वाटले ीेव्हा म  पनु्हा एकृदम सावरलो. सखल पाण्याी 
जाी आहे असे थोळेसे वाटू लागले, आचण माझे पाय एकृा ी ावर र्वस्थर झाले व मला मोठ्ा मुचश्कृल ने 
िालीा येीे असे वाटले. म  हाी पुढे कृरून िालण्याि  चक्या िालू ठेवल  आचण अखेर ला माझ्या हाीासना 
कृाह ीर  एकृ कृठ ण पदाथि लागला व त्याला धरन उभा राचहलो. 

 
पायाी ीाकृद राचहल  नव््ी . आपोआपि कृोलमळून पळीो कृ  कृाय असे वाटू लागले; इीक्याी 

कृाह  मानव  शब्द कृानावर पळले आचण २।३ मनुष्ट्याकृत ी  पण चदसू लागल्या. (नद च्या अगद  कृाठावर 
वसलेल्या गावाीून हे ३ गतहस्थ माझे ओरळणे ऐकूृन जणू कृाय शब्दवधे घेऊन ीेथे आले होीे) त्या 
चीघाी ल एकृजण ओरळून मला चविारू लागला “ीुम कृौन है” ीो आवाज माणसािाि आहे असे वाटले. 
त्याह  र्वस्थी ी हा प्रश्न कृा चविार ी आहे यािे मला आिंयि वाटले. ीर पण होीा नव्हीा ीो सवि जोम 
एकृवटून म  उत्तर चदले “पहले हमकृो बाहर खेि लो चकृर बीाीा हूॅं” ळोक्यावर घट्ट लष्ट्कृर  टोप , ओला 
किब रेनकृोट या पेहरावाी आचण चवशरे्ीः त्या कृा ोखाी माझ  प्रचीमा कृाह  लोभन य नव्ही . थोळा व े 
गेल्यावर त्या चीघासपकैृ  एकृजण पुढे आला व त्याने माझा हाी धरून मला वर ओढले. (व े लागण्यािे 
कृारण मला नसीर कृ ले ीे असे - त्या गावा मध्ये अश  लोकृकृथा होी  कृ , ह  नद  दरवर्ाला एकृीर  
ब   घेीे. या ब  ला ीे लोकृ “बला” म्प्हणी असी. आचण ह  बला लोकृासना मधून मधून चदसीे. या दसी 
कृथेच्या पार्श्िभमू वर, म  म्प्हणजे ी  एकृ बला आहे, कृ  खरोखरि माणूस आहे हे ठरचवण्यासाठ  त्यासन  
आपसाी चविार-चवनमय केृला आचण असे ठरचवले कृ , एकृाने पुढे जावयािे आचण बाकृ च्या दोघासन  
त्याला घट्ट धरून ठेवायिे म्प्हणजे बला त्याला खाल  खेिू शकृणार नाह , वर ओढल्यावर म  एखाद्या 
वा ूच्या पोत्यासारखा धळकृन खाल  पळलो आचण लगेि चग लेले पाण  भ ाभ ा ओकूृन टाकृले. मला 
जरा हलकेृ व बरे वाटले. त्या पाहुण्यासन  मला उिलून एकृा देव ाी नेले आचण एकृा खाटेवर टाकृले आचण 
माझ्याकृळे पहाीि राचहले. त्यासना पुढे शाय कृरायिे ीे समजेना. म  त्यासना रेन कृोट, जसी वगैरे कृपळे 
कृाढून टाकृण्यास सासचगीले. त्यामु े मला एकृदम मोकृ े वाटून माझा र्श्ासोच्छवास न टपणे होऊ 
लागला. माझ्या देव ाी ल अर्वस्ीत्वाि  बाीम  झपाट्ाने गावाी पसरल . व कृाह  लोकृ मला पाहण्यास 
ीेथे आले. 

 



 
 

          

इकृळे कॅृम्प्पमध्ये ी घेजण बेपत्ता आहेी असे चदसून आले. ीाबळीोब अलामि चदला गेला आचण 
नद च्या कृाठावर शोधाशोध कृरण्यासाठ  बॅटर ज् घेऊन चजकृळे चीकृळे लहान लहान ीुकृड्या पाठचवल्या 
गेल्या. होीे नव्हीे ीेवढे ज प्सह  प चवले. ह  धावप  कृशासाठ  आहे हे गावकृऱ्यासच्या सहज लक्षाी 
आले. कृारण त्यासच्या गावाीह  ह्या ीुकृड्या शोधाशोध कृर ी होत्या. गावकृऱ्यासन  “ीुम्प्हारा एकृ आदम  हम 
लोगोंने पकृळ ल या है” असे त्यासना सासचगीले. त्या ीुकृळ ला एखाद्या नव्या ीाऱ्यािा शोध लागला असा 
आनसद झाला. दोघान  देव ाच्या दरवाजाीून मला पाचहले आचण अॅम्प्ब्युलन्स आणावयाला धाव घेील . 
मला अॅम्प्ब्युलन्स मध्ये घालून माझ्या खोल ी आणले आचण माझ्या पलस गावर चनजचवले. वरून दोन मोठ  
ब्लॅंकेृटस घाील  आचण िनॅ्ळ  प्यायला चदल . ी  शुद्ध िनॅ्ळ  मला चपववनेा म्प्हणनू कृोण ीर  शहाणपणाने 
त्याी पाण  घाीले. थोड्या व ेाी माझ  खोल  व्ह . आय. प . रम झाल . लहानमोठे अचधकृार  - मुख्य 
अचधकृार  सुद्धा माझ्या खोल ला भेट द्यावयास आले. ीसा म  बराि सावरलो होीो. त्याव ेेला ीर  
माझ्यासाठ  आणख  कृाह  कृरण्यासारखे नव्हीे म्प्हणनू सवि लोकृ परी गेले व खोल ी शासीीा झाल . 

 
माझा सहिार -जाग्रणामु े म्प्हणा-लवकृरि गाढ झोप  गेला होीा. मला मात्र झोप येी नव्ही . 

खरे पहाीा दोन्ह  गुळध्यासवर झालेल्या जखमासचशवाय दुसऱ्या शार चरकृ उग्र वदेना नव्हत्या पण मन अस्वस्थ 
होीे. कृाह  ीासापूवी येऊन गेलेल्या प्रससगाि  पुनरावतत्त  चसनेमाी ल flash back सारख  ळोळ्यापढेु चदसू 
लागल . ऐली रावरून मोठ्ा आत्मचवर्श्ासाने पैली राला गेलो पण िढून चकृनाऱ्यावर जाण्याऐवज  
भोज्याला हाी लावनू परी चर्फरीाी त्याप्रमाणे माझ  कृत ी  घळल . म  चकृनारा सोळून पुन्हा परी मुख्य 
प्रवाहाी येऊ लागलो-जणकूृाय कृोण  मला आव्हान कृर ी होीे-“चकृनाऱ्यापाश  कृाय धुसळा ीोस, मध्य 
प्रवाहाी ये-पाहूया ीुझ  ीाकृद” म  सुद्धा आव्हानाला प्रचीसाद देऊन मध्य प्रवाहाी घुसलो घुसाव ेलागले. 
आीा मात्र असे वाटू लागले कृ , एखाद  अजस्त्र चहकळबा आपल्या चवस्ी णि उदराी मला सामावनू घेईल कृ  
कृाय. प्रत्यक्षाी ीसेि घळले. पुला-जव च्या भोवऱ्याने मला चग सकृत ी केृले. पण म  कृिदेवासारखा बाहेर 
चनघालो. वर येऊन पहाीो ीो कृाय, त्या चकृटट् कृा ोखाी ह मला ी न आकृत ी  स्पष्ट चदसू लागल्या. 
मध्यभाग  साक्षाी यमदेव व त्यासच्या बाजूला हाीाी दोऱ्या घेीलेले दोन यमदूी, उळ  मारण्याच्या 
पाचवत्र्याी उभे होीे. “इथे कृशाला आलाी, कृाय चविार आहे?” असे म  चविारणार इीक्याी म  ळाव्या 
चकृनाऱ्याकृळे रे्फकृला गेलो. ळो े उघळून पहाीो ीो त्या ी नह  आकृत ी  अदृश्थ झाल्या होत्या. (मला वाटीे 
चित्र-गुप्ताकृळून चहरवा प्रकृाश आला नाह  ककृवा त्या चदवसाच्या याद ी माझे नाव िकूृन आले होीे) कृाह  
ीर  गर्फली झाल  होी  खास. कृारण “ीुला (यमाला) आणण्यासाठ  बोलावणे लागी नाह . ीुला 
येण्यासाठ  वाहन पाठवाव ेलागी नाह . ीू योग्य व े  अचवलसब येीोस आचण ीुझ्या श्रमासिे मलू्यह  द्याव े
लागी नाह . ” 

 
धाळ  न कृोण  ीुज आणण्यास 
गाळ  न लागे ीुज यावयास ।। 
ीू योग्य कृाल  अचवलसब येस  
चनजश्रमासिें नि मूल्य घेश  ।। 

 
त्याच्या ऐवज  ळाव्या हाीाला ी न मनुष्ट्याकृत ी  चदसू लागल्या. त्यासच्यापैकृ  एकृ मानव बोलूह  

लागला. त्यामु े हा खरोखर ि मनुप्य प्राण  असावा असे वाटू लागले. 
 



 
 

          

यमदूीािें नुकृीेि पाचहलेले दृष्ट्य म्प्हणजे भासि होीा कृ  कृाय अश  शसकृा येऊ लागल . ीे कृाय 
असेल ीे असो, असगाी नविैीन्य, खास जोम असल्या सारखा वाटू लागले. म  असगावर घाीलेल  दोन्ह  
ब्लॅंकेृटस् पायासन  जोरजोराने भरभर रे्फकूृन चदल  आचण असथरणावर उठून बसलो. या माझ्या धळपळ ने 
माझा पाटिनर एकृदम जागा झाला आचण थोळासा घाबरलाह . मला कृाह ीर  झाले असाव े असे याला 
वाटले. ळाँक्टरला बोलव ूकृा असे घाबरीि चविारू लागला त्या ब्लॅंकेृटासन  मला र्फार उकृळले व त्यामु े 
अस्वस्थ झालो. अशा ीऱ्हेने त्याला समजावनू पनु्हा झोप  जाण्यास सासचगीले. मला चदसलेल्या flash back 
िे त्याला चनवदेन कृरणे त्याव े  ीर  अगद ि अप्रस्ीुी होीे. मला थोळे हलकेृ वाटू लागले, ीसेि कृाह  
ीर  मोठा पराक्म केृला कृ  कृाय असा एकृ स्पशि मनाला िाटून गेला कृसल्याीर  समाधानाने मला 
लवकृर झोप लागल . 

 
दुसऱ्या चदवश  कॅृम्प्प मध्ये चजकृळे चीकृळे वगेवगेळ्या कृारणासाठ  धामधूम माजल  होी . 

जमलेल्या लोकृासच्या बोलण्यावरून मला असे कृ ले कृ , ी न बेपत्ता चवद्याथ्यांपकैृ  एकृ वहाी असीाना 
त्याच्या नचशबाने त्याला एकृा झाळाच्या र्फासद िा आधार चम ाला व ीो चीला धरून उभा राचहला आचण 
शोधणाऱ्या ीुकृळ ला ीो लवकृरि सापळला. त्याला कृोणी ि इजा झाल  नव्ही . पुष्ट्कृ  शोधानसीरह  
चीसऱ्यािा पत्ता लागला नाह  म्प्हणून आदल्या रात्र  शोध ीात्पुरीा बसद केृला होीा 

 
रोजिा अभ्यासक्म स्थचगी केृला होीा. सकृा  ि पनु्हा शोधासाठ  ीुकृड्यासि  आचण वहानासि  

रवानग  केृल  गेल . दहा- अकृराच्या सुमारास कृैं पपासून बरेि दूर असीरावर चिखलाी रीलेला ीो 
चवद्याथी सापळला त्यािे र्फि ळोकेृ वर चदसी होीे. ीो मती देह कॅृम्प्पमध्ये आणला गेला. हा चवद्याथी 
पूविबसगालिा होीा- (त्याव े  पूवि बसगाल कहदुस्थानाीि होीा.) हा चवद्याथी प्रकृत ी ने बराि स्थूल होीा. खरे 
म्प्हणजे त्याि  चनवळ कृश  झाल  हा एकृ कॅृम्प्पमध्ये ििेिा चवर्य असे. चशवाय त्याला पोहीा येी नसाव े
असेह  वाटले.चदल्ल ला चबनीार  ससदेश, टेचलर्फोन वगैरे ीाबळीोब केृले गेले. 

 
 महूला आमिे चशक्षण सुरू होऊन एखादा मचहना झाला असेल, एकृा चवद्याथ्याला उळ  मार ी 

असीा त्याच्या एकृा पायाला मोठ  जखम झाल  आचण त्याला हॉर्वस्पटलाी न्याव ेलागले. ी  जखम बर  
होण्याला बरेि चदवस लागणार होीे. म  महू सोळ पयंी ीो दवाखान्याीि होीा. ीो अखेर ला केृव्हा बरा 
झाला ीे कृ ले नाह . कृाह  झाले ीर  त्यािा ीो चशक्षणक्म ीर  िुकृलाि होीा. त्याव े  माझ  ईर्श्राला 
अश  प्राथिना असे कृ  चशक्षणाच्या कृा ाी ककृवा युद्ध-भमू पासून दूर असीाना मला कृोणी ह  इजा होऊ 
नये. प्रत्यक्ष रणासगणावर कृाह ह  घळले ीर  त्याि  चक्षी  नव्ही  कृारण लष्ट्कृराी भरी  होण्यािा चनिंय 
कृरीाना ीेथ ल प्रत्यक्ष कृत ी िे कृोणीेह  पचरणाम अथवा शवेट आनसदाने व जाणनू-बुजून स्व कृारणे हे 
गतह ीि धरलेले होीे. “हीो या प्राप्स्यचस स्वगि” असे कृा म्प्हणू नये? मोठा ‘आ’ उघळल्यािा आके्षप आला 
ीर आला. 

 
सकृा   आठ वाजीा माझ्या खोल समोर अॅम्प्ब्युलन्स उभ  राचहल . अथाीि मला दवाखान्याी 

जाव ेलागले. ीोपयंी म  जव  जव  पूविवी झालेला होीो. खरिटलेल्या लहान जखमा सोळून खास 
अश  व्याध  नव्ही . ळॉक्टरासन  मला ीपासून माझ्या जखमासि  कृा ज  घेील्यानसीर ीेथेि राहण्यास 
सासचगीले, पण मला ीेथे राहण्याि  आीा गरज नाह  असे सासगनू परी खोल ी जाण्यास ससमी  चम चवल  
आचण माझ  सुटकृा झाल . वास्ीचवकृ म  खोल पयंी िाली जाऊ शकृलो असीो. परसीु लोकृासि  नजर 
िुकृचवण्यासाठ  अॅम्प्ब्युलन्सिा र्फायदा घेीला. येनकेृन प्रकृारेण माझ्या खोल ला बऱ्याि वगेाने प्रचसद्ध  



 
 

          

चम ाल . लवकृरि माझ  खोल  मसत्र्याच्या खोल सारख  चदसू लागल . र्फरकृ एवढाि कृ  उपर्वस्थी मसळ   
माझे चमत्र व वगिबसधू होीे आचण ीे माझ्या के्षम कुृशलाि  िौकृश  कृरण्यासाठ  आले होीे. 

 
ससध्याकृा   त्या मती चवद्याथ्याि  पे्रीयात्रा चनघाल . सवि चवद्याथी, चशक्षकृ याते्री उपर्वस्थी होीे, 

मला कृोण  अपेचक्षले नव्हीे ह  गोष्ट चनरा  . ीू हा मान घालचवलास असा कृाह  जणासन  चवनोद केृला 
 
 चीसऱ्या चदवसापासून चनत्यक्म सुरू झाला. झालेल्या अपघाीाि  िौकृश  कृरण्यासाठ  सचमी  

नेमल  गेल . मला आचण इीर ससबसचधीासना सचमी  पुढे साक्ष द्याव  लागल . सचमी च्या अहवालाीून कृाय 
चनष्ट्पन्न झाले हे मला कृ ले नाह . पण नद  पार कृरण्याससबसध  असलेले लष्ट्कृर  पाठ ीाबळीोब बसद केृले 
गेले. 

 
थोड्याि चदवसाी झाले गेले चवसरून म  अभ्यासाी लक्ष गुसीव ू लागलो. याि सुमारास एकृ 

अनपेक्ष ी गोष्ट घळल . एकृ चदवस बोळावर लावलेल  नोट स दृष्ट पथाी आल . “नौसेनेला कृाह  
चवद्याथ्यांि  चनवळ कृरावयाि  आहे ीर  इच्छुकृासन  ीाबळीोब नाव ेद्याव ” नोट स वािल्याबरोबर मला चम. 
ड्यूकृ साहेबासन  आमी-नेव्ह  बद्दल जे िार शब्द सासचगीले होीे त्याि  एकृदम आठवण झाल . म  कृोणीाह  
चविार न कृरीा माझे नाव चदले. मुलाखी साठ  मुसबईहून एकृ खास नाचवकृ अचधकृार  कृॅं पमध्ये आला 
होीा. मुलाखी  नीसर I will see what can I do for you असे मला मुत्सद्द  उत्तर चदले. ीे मला अनुकूृल 
असाव ेअसे मला वाटले आचण ीसेि घळले. योग्य कृा ाी नोट स बोळावर चनवळ-लेल्या याद ी माझे नाव 
होीे. ( १९४१-४२ च्या दरम्प्यान नौदलाि ह  झपाट्ाने वाढ होी होी . त्यासना अचधकृाऱ्यासि  ी व्र चनकृळ 
होी  आचण अजि मागवनू सवि सोह ा कृर पयंी व े नव्हीा, म्प्हणून हा मागि स्व कृारला होीा. लष्ट्कृराला 
व स पसिव स उमेदवारासना मुकृण्यास र्फारसा प्रत्यवाय नव्हीा.) माझे नाव पाहून माझ्या सहकृाऱ्यासन  
माझ्यावर र्फार जोरािा हल्ला िढचवला. आीाि ीू पाण्याी बुळी होीास आचण यानसीर ीू ीर प्रत्यक्ष 
पाण्याीि राहण्यास जाणार आहेस? माझे उत्तर असे होीे कृ , माझा मतत्यू मला दशिन देऊन प ून 
गेल्यामु े आीा मला पाण्यापासून चबलकूृल भय नाह  आचण म्प्हणून म  नौदलाी जाण्यािे ठरचवले आहे. 

 
चनवळलेल्या उमेदवारासना १० चदवस सुट्ट  देऊन २५ ऑक्टोबर १९४२ ला मसबईला हजर राहण्यास 

सासचगीले. 
 

“मंुबई” 
 

अखेर ला हुकुृमाप्रमाणे म  २४ ऑक्टोबरला मुसबईच्या बोर बसदर स्टेशनावर दाखल झालो. 
स्टेशनाीून बाहेर पळी असीा मला एकृ सहकृार  अिानकृ भेटला. त्याला मुसबईि  अचजबाी माचही  
नव््ी . मला थोळ श  इकृळे चीकृळे माचही  होी , त्याीह  बोर बसदर, सरदारगतह, क्ॉर्फळि माकेृट हे िासगले 
माह ी हाीे. मुसबईी उीरण्याि  कृाह  खास व्यवस्था नसल्यामु े, म  सरदारगतहाी जाण्यािे ठरचवले. 
माझा सहकृार पण माझ्याबरोबरि आला. त्या चदवसाी सरदार गतहा-मध्ये एकृा चदवसाला पाि रपये देऊन 
जेवणखाण्यासकृट वगे   खोल  चम ी असे. 

 
दुसऱ्या चदवश  शोधी शोधी हुकूृमाच्या पत्राी चलचहलेल्या ऑर्फ साी पोहोिलो. त्या ऑर्फ साच्या 

बाहेर ळेहराळून, महू व बसगलोर या चीन्ह  चठकृाणाहून चनवळलेले उमेदवार उपर्वस्थी झाले होीे. 



 
 

          

साहाचजकृि वगेवगेळ्या गप्पा भचवष्ट्याबद्दल ीकृि चवीकृि  िालू होीे. इीक्याी ीो अचधकृार  स्वीःि बाहेर 
आला. त्याने हजेर वजा नाव ेवािल  व त्याि याद वर त्याने खुणा केृल्या. स्वागीाथि िार शब्द बोलून ीो 
मुद्यावर आला. त्याने अमक्या एकृा अचधकृाऱ्याकृळे जाऊन गणवरे्ासाठ  ६०० रपये आगाव ू घेण्यास 
आम्प्हाला सासचगीले. गणवरे्ाच्या वगे-वगेळ्या कृपड्यासि  याद  व कशप्यासच्या दुकृानासिे पते्त असे दोन कृागद 
प्रत्येकृाला चदले आचण त्याने सासचगीले कृ , ीुम्प्ह  आठ चदवसासन  आपापला युचनर्फॉमि घालून पुन्हा येथे हजर 
व्हा. थोळक्याी म्प्हणजे पचहल्याि चदवश  आम्प्हाला आठवड्याि  सुट्ट  चम ाल  व एकृस दर मजा वाटल  
आचण नेव्ह बद्दल एकृदम िासगले मी झाले. पनु्हा शोध कृाढी पैसे देणाऱ्या अचधकृाऱ्याकृळे पोहिलो. त्यािे 
नाव “लापा स्वार स” असे कृ ले. ीे र्फार सज्जन आचण समजूीदार वाटले. त्यासन  गणवशेाबद्दल बऱ्याि 
सूिना चदल्या. कृोणीे कृपळे ीाबळीोब कृरावयािे व कृोणीे कृपळे सावकृाश केृले ीर  िाली ल हे 
सासचगीले. ीसेि कशप्यािा पत्ताह  न ट समजावनू सासचगीला. ीेथे बोलीा बोलीा एकृ र्फारि िासगल  गोष्ट 
मला कृ ल . आम्प्ह  ीेथे चशकृाऊ अचधकृार  म्प्हणून सुरवाी कृरणार होीो. उलटपक्ष  महूला चशकृाऊ 
उमेदवार म्प्हणून गेलो होीो आचण चशक्षणोत्तर अचधकृार  बनणार होीो. येथे नेव्ह मध्ये पचहल्या चदवसापासून 
आम्प्हाला अचधकृाऱ्यािा पूणि पगार चम णार होीा. हे ऐकूृन नेव्ह बद्दल आणख ि िासगले मी झाले. न 
मागीा चम ालेल्या आठ चदवसासच्या सुट्ट ी कशप्याकृळे एकृ रे्फर , नेव्ह  आचण मुसबईि  माचही  चम चवणे ह  
मुख्य कृामे होी . कशप्यानेह  गणवरे्ाबद्दल आणख  सूिना चदल्या. अखेर ला सासचगीलेल्या चदवसाी त्याने 
आमिे कृपळे स्वाध न केृले. त्याव े  इीकृ  स्वस्ीाई होी  कृ , मजा चम ालेले ६०० रपये खिि न होीा 
कृाह  चशल्लकृि राचहले. 

 
सुट्ट  ससपल्यानसीर आम्प्ह  कृोराकृरकृर ी गणवरे् घालून त्या ऑर्फ सरच्या समोर उभे राचहलो. 

त्याने आम्प्हाला चशक्षणाच्या मुख्य अचधकृाऱ्याकृळे पाठचवले. या अचधकृाऱ्याने चशक्षणाि  रूपरेर्ा सासचगील . 
ी  म्प्हणजे - सकृा   कृवायी( Parade) आचण नसीर. वगेवगेळ्या चवर्यासिे चशक्षण. ह  सवि व्यवस्था 
मुसबईच्या कॅृसल बरॅक्समध्ये केृलेल  होी . ह  जागा चरझव्हि बॅंकेृच्या मुख्य ऑर्फ सच्या समोर आहे. 

 
त्याव े  नेव्ह ला RIN–Royal India Navy असे म्प्हणी असी. चिटनच्या नेव्ह ला र्फि R. N. – 

Royal Navy असे म्प्हणी. प्रत्येकृ जहाजाला एकृ नाव असून त्याच्यामागे His Majesty's Indian Ship 
(HMIS ) असे म्प्हणी असी. स्वाीसत्र्यानसीर I. N. S. – Indian Naval Ship असे नाव प्राप्त झाले. नेव्ह िा 
प्रत्येकृ घटकृ - खलाश , अचधकृार  हा कृोणत्या ीर  सनद  चशपश  ससलग्न असलाि पाचहजे ीरि त्याला 
Naval Discipline Act लागू शकृीो. म्प्हणनू हे चकृनाऱ्यावरिे ऑचर्फस असले ीर  सुद्धा कृोणत्या ीर  
नावाने सनद  चशप असले पाचहजे. कॅृसल बॅराक्सला (Castle Barraks) HMIS Dalhousie असे नाव 
होीे. उदा. मुसबईच्या मुख्य अचधष्ठानािे नाव INS - Anrge असे आहे. पूवीिे नाव HMIS - Dalhousie असे 
होीे. चदल्ल च्या मुख्य ऑर्फ सच्या जहाजािे नाव INS - India, लोणावळ्यािे INS - Shivaji इत्याद . INS 
- Angre हे अचधष्ठान खलाशासच्या दृष्ट ने र्फार महत्वािे आहे. त्यासच्या सवि नोकृर ी ल बदल ,बढी  वगैरेि  
ससपूणि नोंद ीेथे केृल  जाीे. 

 
अचधकृाऱ्यासिा हुद्दा, खासद्यावरच्या कृाळ्या पट्ट वर चकृी  सोनेर  चर्फी  लावलेल्या आहेी त्यावरून 

कृ ी असे. त्याि  माचही  लवकृरि समजावनू घ्याव  लागल , नाह ीर एखादा वर ष्ठ अचधकृार  त्याच्या 
समोरून जाीाना सलाम कृा केृला नाह स म्प्हणून स्पष्ट कृरण चविारावयािा. या चर्फी  अवलोकृन कृरी 
असीा त्याच्याीह  आणख  एकृ भानगळ चदसल . त्या चर्फी  ी न ीऱ्हेच्या होत्या. ीपास कृरीा त्यािे 
स्पष्ट कृरण असे केृले गेले :- 



 
 

          

१) रॉयल इसचळयन नेव्ह . (आर. आय. एन.) 
२) रॉयल इसचळयन नेव्हल चरझवि (आर. आय. एन. आर.) 
३) रॉयल इसचळयन नेव्हल व्हॉलस चटयर चरझवि (आर. आय. एन. व्ह . आर.) (अशा ीऱ्हेच्या चभन्न 

पट्ट्ट्ा आीा चदसी नाह ी.) 
 
या वगेळ्या ीऱ्हेच्या पट्ा असण्यािे कृारण, युद्धपूवि दलािे (Navy) पूणि चशक्षण झालेले जे 

अचधकृार  होीे त्यासना आर. आय. एन. अश  ससज्ञा हाी , आचण ीे ज्या पट्ट्ट्ा घाल ी असी त्यासना 
“Straight Stripes” असे म्प्हणी असी. हे अचधकृार  हाीाच्या बोटावर मोजण्याइीकेृ कृम  होीे. चदवसे-
चदवस अचधकृाऱ्यासि  जास्ी जास्ी गरज भासू लागल  आचण शक्य चीीक्या लवकृर नव न भरी  कृरणे 
अत्यसी जरर िे होीे. त्या भरी साठ  एकृ मागि म्प्हणजे ळर्फर न, या व्यापार  जहाज  अचधकृाऱ्यासना चशक्षण 
देणाऱ्या जहाजावरून पास झालेले आचण व्यापार  जहाजासवर नोकृर  कृरणारे अशा ीयार अचधकृाऱ्यासि  
भरी  कृरण्याी आल . दुसऱ्या ीऱ्हेच्या अचधकृाऱ्यासना लढाऊ आचण व्यापार  जहाज यासना सविसाधारण 
असलेल्या चवर्यासिे चशक्षण अगोदरि चदलेले होीे. लढाऊ जहाजावर लागणाऱ्या इीर चवर्यािे चशक्षण 
त्यासना द्याव ेलागले. चीसऱ्या ीऱ्हेिे अचधकृार  सविसाधारण सुचशचक्षी समाजाीून चनवळलेले असे होीे. या 
अचधकृाऱ्यासि  ससख्या सवाी मोठ  हाी . यासना मात्र सवि चवर्यािे शक्य चीीकेृ चशक्षण द्याव ेलागले. त्यासि  
मूलभीू शकै्षचणकृ पात्रीा, उच्च दजाि ि असल्यामु े चशक्षणािा प्रगी  वगे िासगला होीा. 

 

 

                              
 



 
 

          

 

 

युद्ध ससपल्यावर बर िश  अनावश्यकृ खाी  गुसळा ल  गेल . पचरणाम  पुष्ट्कृ से अचधकृार  
अनावश्यकृ झाले. चशवाय त्यासि  भरी  हसगाम  ीत्वावर केृल  गेल  होी  हे जर  खरे असले ीर सुद्धा 
त्यासि  ऐन उमेद ि  सहा-साी वर् े सैन्याी गेल्यामु े त्यासिे पनुविसन कृरणे हेह  चीीकेृि आवश्यकृ व 
न्यायािे होीे. या दृष्ट कृोनाीून सरकृारने ब न लष्ट्कृर  खात्याी जागा राखून ठेवावयािे ठरचवले आचण 
त्यासाठ  योग्य ीे अचधकृार  चनवळण्यासाठ  एकृ उच्च सचमी  नेमल . कृाह ना उच्चचशक्षणासाठ  परदेशाी 
जाण्यास चशष्ट्यवतत्या पण चदल्या. अजि मागचवल्यानसीर या सचमी ने आपले कृाम ीाबळीोब िालू केृले. 
ज्यासना नेव्ह मध्ये राहायिे होीे त्यासि  योग्यीा आजमावण्यासाठ  सुद्धा एकृ वगे   सचमी  नेमल  गेल . या 
सचमी ने कृळकृ चनकृाल लावनू अचधकृाऱ्यासि  चनवळकेृल . अखेर ला ज्यासना नेव्ह  नकृो होी  अथवा 
नेव्ह ला जे र्फारसे योग्य वाटले नाह ी अशा दोन्ह  िा ण ीून उरलेले अचधकृार  नौदलाी कृायम केृले 



 
 

          

गेले. याी ल सवि अचधकृार  हे दुसऱ्या व चीसऱ्या प्रकृारिेि होीे आचण ीे भचवष्ट्यकृा च्या नौदल सामथ्यािे 
मुख्य कबदू बनले. या पैकृ  चकृी  ीर  जण मोठमोठ्ा पदावर िढले. खरे म्प्हणजे आीा अर्वस्ीत्वाी 
असलेल्या दलािे ीेि आद्य कृाराग र होीे. येथे हेह  सासगावसेे वाटीे कृ , सध्यािे मुख्य नौदल अचधकृार  
(ि र्फ ऑर्फ नेव्हल स्टार्फ) हेह  त्याि प्रकृारे चनवळले गेले होीे. (व्यचिशः माझा अजि ब न लष्ट्कृर  
जागेसाठ  पढेु पाठचवला गेला नाह  आचण मला नेव्ह -मध्येि कृायम केृले गेले.) 

 
पूवी म्प्हटल्याप्रमाण, चशक्षणाि  सुरूवाी सकृा च्या कृवायी ने झाल  कृवायी झाल्यानसीर 

वगेवगेळ्या वगाी चशक्षण सुरू झाले. ीेथे एकृ मुख्य चवर्य दुसरे दोन लहान लहान चवर्य असे. 
“एकृसमयावच्छदेकृरून” चशक्षण िालू ठेवले होीे. त्या त्या चवर्याि  व्याख्याने ससपल्यानसीर एकृ साध  
पर क्षाह  घेील  जाी असे. 

 
पचहल्या चदवश  कृवायी च्या व े  थोळा चवनोद उत्पन्न झाला. कृवायी घेणाऱ्या अचधकृाऱ्याने 

सुरवाी ला सासचगीले कृ , ीुम्प्ह  लष्ट्कृराी जे चशकृलाी ीे सवि चवसरून जा. (Forget all about Army) 
प्रत्येकृजण हुशार  दाखचवण्यासाठ  जोराने बूट आपटून सलाम कृर ी असे. त्याबरोबर ीो एकृदम 
ओरळला (Don't stamp on the deck, don't look down on the deck) इत्याद  आम्प्हाला. ीेथे ळेकृ 
चदसी नव्हीे आचण खाल  साध  जम न होी  थोळक्यी म्प्हणजे कृवायी जर  जचमन वर िालल  होी  ीर  
भार्ा जहाजावरि  होी . आमी आचण नेव्ह च्या सलाम कृरण्याच्या पद्धी ी र्फरकृ आहे आचण ी  पद्धी 
सवांना लक्षपूविकृ आत्मसाी कृराव  लागल . अशा ीऱ्हने अभ्यास क्म िालू होीा. आचण ीो केृव्हा ससपणार 
याि  न टश  कृल्पना नव्ही . ीेथे ळोंगर, दऱ्या, जसगल उड्या मारणे अशाीऱ्हेिे कृाह  प्रकृार नव्हीे. 

 
एकृ चदवस अिानकृ माझ  कृराि ला बदल  झाल्यािे सासगण्याी आले आचण ीाबळीोब चनघावयािे 

असल्याने म  दोनि चदवसान  कृराि ला मागिस्थ झालो. त्या चदवसाी रेल्विेे आरक्षण, ससरक्षण 
खात्याकृळेि होीे व ीो त्रास नव्हीा. अहमदाबादला गाळ  बदलून म टरगेज ळब्यामध्ये बसून अहमदाबाद 
ीे हैदराबाद (कसध) शहर  पोहोिलो. राजपुीान्याच्या वा वसटाीून हा प्रवास कृराण्यािा पचहलाि प्रससग 
होीा. पुन्हा हैदराबादला गाळ  बदलाव  लागल . ी  िॉळ गेज होी . शवेट  दुसऱ्या चदवश  रात्र  ८-०० 
वाजीा कृराि  स्टेशनवर पोहोिलो. त्या चदवसाी प्रत्येकृ स्टेशनवर एकृ लष्ट्कृराी ल अचधकृार  ड्युट वर 
असे. त्याने १-२ र्फोन कृरून नेव्ह च्या मेसमध्ये जागा नसल्यामु े मला एकृा हॉटेलिा पत्ता देऊन ीेथे 
उीरण्यास सासचगीले. स्टेशनच्या बाहेर आल्यावर मुसबईप्रमाणेि ीेथेह  र्वव्हक्टोचरया चदसल्या हॉटेल चकृी  
दूर आहे याि  कृाह ि कृल्पना नसल्यामु े र्वव्हक्टोचरयामध्ये सामान ठेवनू त्या हॉटेलमध्ये जाण्यास 
सासचगीले. ीे हॉटेल इीकेृ जव  होीे कृ , र्फि रस्ीाि ओलासळावयािा होीा. त्यामु े लोकृ माझ्याकृळे 
पहाीि राचहले 

 
कराची 

 
दुसऱ्या चदवश  सकृा   चकृमार  भागाी असलेल्या नेव्ह च्या ऑचर्फसमध्ये हजर झालो (HMIS 

Monze) आचण ीेथल्या सवाचधकृाऱ्याला पचहला सलाम चदला. त्याने मला एकृा चळपाटिमेंट अचधकृाऱ्याकृळे 
पाठचवले आचण कृामाला सुरवाी कृरण्यास सासचगीले. नसीर असे कृ ले कृ , ीेथे अचधकृाऱ्यासि  अचीशय 
चनकृळ ि  गरज होी , आचण म्प्हणूनि मला चशक्षणपूणि होण्याच्या अगोदरि ीेथे पाठचवले असाव.े 
ऑर्फ समध्ये गेल्यावर ीेथे कृर्मणकृ नावािा एकृ मराठ  चसचनअर क्लाकृि  होीा. त्याला म  ीेथे येणार हे 



 
 

          

अगोदरि कृ ले होीे. त्या अगद  वगेळ्या वाीावरणाी त्याला पाहून जरा हायसे वाटले. मला वाटीे 
त्यालाह  बरे वाटले असाव.े त्याने माझ्याबद्दल सग   िौकृश  केृल  आचण इीक्या दूर न रहाीा मेसमध्ये 
रहाण्याि  सूिना केृल . ह  मेस पण त्याि इमारी च्या िवथ्या मजल्यावर होी . म  न सासगीाि कृर्मणकृासन  
वर जावनू माझ  मेसमध्ये सग   व्यवस्था केृल  आचण ससध्याकृा   सामान आणण्यासाठ  मोटार ि  पण 
व्यवस्था केृल . अखेर ला म  मेसमध्ये दाखल झालो. रात्र  जेवणाच्या व े  पहाीो ीो म  र्फि एकृि 
कहदुस्थान  अचधकृार  जेवणाच्या टेबलापाश  होीो. बाकृ  सवि गोर  माकृळे होीो. 

 
त्या चदवश  ऑचर्फसाी ल इीर अचधकृार  वगाश  ओ ाख कृरून देणे वगैरे कृायिक्म झाला. ीेथे 

मला एकृ नव न गोष्ट कृ ल . मला जव  जव  सगळ्याि गोष्ट  नव न होत्या. आठवड्याीून एकृदा, 
क्वचिी दोनदा रात्रपा  , ससध्याकृा   पािपासून दुसऱ्या चदवश  सकृा   नऊ वाजेपयंी कृराव  लागी 
असे. यािा अथि असा कृ  दरम्प्यानच्या कृा ाी उद् भवणाऱ्या सवि प्रश्नासना एकृट्ाने ीोंळ द्यावयािे असे. 
रचववार  ककृवा इीर सुट्ट च्या चदवश  ह  ड्यटु  २४ ीास असे. म्प्हणजे सकृा   नऊपासून दुसऱ्या चदवश  
नऊ वाजेपयंी. सकृा   नऊ वाजीा सवि अचधकृार  आपापल्या कृामावर उपर्वस्थी होीाी व ीे आपापल्या 
कृामािा बोजा उिलीाी. म्प्हणून नऊ वाजीा सुट्ट  होी असे. सुट्ट च्या चदवश  आचण आठवड्याच्या इीर 
चदवसासाठ  पाळ्यासि  वगे   याद  असे. सुट्ट च्या चदवश  ड्युट  कृरणे अथाीि प्रत्येकृाच्या ज वावर येी 
असे. ीेव्हा एखादा कृोण  नव न अचधकृार  आल्यास त्याला सर  पचहल्या प्रथम सुट्ट ि  पा   देण्याी येी 
असे. म  हजर झाल्यािा दुसरा चदवस हा २५ चळसेंबर, नाीा च्या सुट्ट िा होीा. पािंात्यासिा ीो मोठा सण 
हे सासगावयास नकृोि. म  नव न आलेला पाहून ीाबळीोब मला २५ ीारखेि  ड्यटु  चदल , आचण पा  च्या 
याद ी माझे नाव घालून माझ  सह  घेण्यास िुकृले नाह ी. २४ ला सकृा   ९.०० वाजीा म  ड्युट  
ऑचर्फसमध्ये हजर झालो. म  नव न आलेलो असल्यामु े ीेथ ल ऑचर्फसरने माझ  कृामे सासगण्यािा प्रयत्न 
केृला. हे असे आहे, ीे असे आहे, हे ५ टेचलर्फोन, ह  चीजोर ि  चकृल्ल , त्याी गोपन य पुस्ीकेृ ठेवलेल  
आहेी वगैरे दोनी न चमचनटाी भरकृटून त्यािे कृीिव्य ससपले असे समजून ीो चनघनू गेला. २४ ीारखेला 
ऑर्फ स सोळण्याि  प्रत्येकृालाि घाई होी . त्यामु े कृोणाला कृाह  जास्ी चविारण्याला व ेि सापळला 
नाह . २५ ीारखेला सकृा पासूनि सवित्र सामसूम होीे. म  सवि कृिेर ी एकृ िक्कर मारल  आचण ड्यटु  
ऑर्फ सच्या खुिीवर आरूढ झालो. ीोि माझ्या लक्षाी आले कृ , या एवढ्या मोठ्ा कृिेर ी र्फि म  आचण 
मला चदलेल  कृामचगर  एवढेि हजर होीो. छे छे माझ्या चदमी ला एकृ चशपाई पण होीा. या क्षणानसीर 
उद् भवणाऱ्या सवि प्रश्नासना एकृट्ानेि ीोंळ द्यावयािे आहे, मग ीे कृोणत्याह  खात्यािे वा ऑचर्फसरिे 
असो, हे सत्य दृष्ट समोर आले. 

 
एकृा बाजूला रासगेने िार र्फोन ठेवलेले होीे. ीे र्फोन ळायरेक्ट कृम्प्युचनकेृशनिे होीे. म्प्हणजे र्फोन 

उिलला कृ , त्याि  दुसऱ्या टोकृाला घसट  वाजू लागीे आचण मधे कृोणीाह  अळथ ा नसीो. त्यामु े 
बोलणाऱ्या चवर्याि  गुप्तीा कृायम राहीे. एकृ र्फोन लष्ट्कृराच्या मुख्य कृिेर ी ल ड्यटु  ऑचर्फसरिा, 
दुसरा पोटि रस्टिा, चीसरा प . ळब्ल्यू. एस. एस. (Port Wireless Signal Station वगैरे.) दुसऱ्या बाजूला 
एकृ नेहम िा आकृळे चर्फरचवण्यािा होीा. चकृत्येकृ व ेा दोन ककृवा ी न र्फोन एकृदम वाजी असी. 

 
म  ऑर्फ समध्ये आल्यानसीर पचहल्याि चदवश  मला त्याि ऑर्फ समध ल एकृ अचधकृार  लेफ्टनसट 

बॉब (E. V. Bob) भेटले. त्यासन  मला जाीाजाीा सासचगीले कृ , ीू नव नि आहेस ीेव्हा कृाह  अळिण 
आल  ीर मला टेल र्फोन कृर. त्यािा टेल र्फोन नसबर इीरासप्रमाणे ऑचर्फसमध्ये नमदू केृलेला होीाि. म  
एखादा ीास इकृळे चीकृळे पहाी बसलो ीोि एकृ टेल र्फोन वाजू लागला. त्या टेल र्फोनवरून मला 



 
 

          

सासगण्याी आले कृ , एकृ जहाज बसदराच्या ीोंळापाश  आलेअसून त्यािा कॅृटन बसदराी चशरण्याि  
परवानग  मागी आहे. माझ्यापुढे हा प्रश्न आला कृ , हा कॅृटन कृोण व बसदराी येण्यासाठ  माझ  परवानग  
कृा लागीे. म  कृोण आचण याबाबी मला कृाय कृरायिे कृाह ि कृल्पना नव्ही  आचण येण्यािा ससभवह  
नव्हीा. 

 

 
                   

 
इीक्याी मला बॉब साहेबासिे शब्द लक्षाी आले. ीाबळीोब र्फोन उिलून त्यासना म  र्फोन केृला. 

सुदैवाने ीे र्फोनवर सापळले. त्यासन  या ऑर्फ समध्ये बरेि चदवस कृाम केृलेले असल्यामु े त्याना या सवि 
अळिणींि  माचही  होी . त्यासन  कृाय कृरावयािे ीे सासचगीले. पोटि रस्टला र्फोन कृरून िॅनल मोकृ ा 
आहे कृा हे चविारायिे आचण त्यान  हो म्प्हटल्यास त्या कॅृटनला बसदराी येंण्याि  परवानग  द्यावयाि .त्यासन  
सासचगील्याबरहुकूृम म  पुढि  कृारवाई केृल . हा माझा पचहला धळा. थोड्या व ेाने ीारायसत्रािा कृळकृट्ट 
कृळकृट्ट असा आवाज येऊ लागला. जव च्याि खोल ी एकृ ीारायसत्र बसचवलेले होीे. आचण ीेथेह  
पा  वर एकृ ीार-मास्ीर बसलेला होीा. थोड्या व ेाने चशपायाने ी  ीार माझ्या जव  आणून चदल . त्या 
ीारेी र्फि आकृळे होीे. ीो सासकेृचीकृ (गुप्त) ससदेश होीा. हे मला माह ी होीे. त्याव े  बहुीेकृ सवि ससदेश 
आकृड्यासच्या गुप ी भारे्ीि पाठचवले जाी असी. रात्रपा   आचण सुट्ट च्या चदवसासिा चनयम असा होीा 
कृ , त्या ससदेशामागे र्फार गुप्त, महत्वािे, त्वर ी अशाीऱ्हेिे कृाह  उपपद असेल ीर त्या ससदेशािे 
आकृड्याी ल रूप बदलून साध्या भारे्ी ीाबळीोब कृरावयािे. उलट-पक्ष  त्याच्यामागे कृोणीेह  चबरूद 



 
 

          

नसेल ीर ीसाि ठेवावयािा व दुसरे चदवश  चदवसा कृाम कृरणाऱ्या लोकृासन  त्यािे रूपासीर कृरावयािे. या 
रूपासीरािा म  नुकृीाि अम्प्यास केृला असल्यामु े व ीो मला पूणिपणे समजला असल्यामु े माझ  आठवण 
ीाज  होी . म  चीजोर ी ल गुप्त पुस्ीकेृ कृाढून ीाबळीोब त्यािे रूपासीर केृले. ससदेशाच्या मजकुृरावरून 
पुढे कृाय कृरावयािे ीे ठरवावयािे. ी  कृत ी  ड्यटु  ऑर्फ सरच्या आवाक्याी ल नसल  ीर त्या त्या 
अचधकृाऱ्याला ससदेश सासगावयािा ककृवा र्फार गुप्त आचण त्वर ी असेल ीर त्याला ऑर्फ समध्ये बोलावावयािे 
म्प्हणजे ीुमिे कृाम ससपले. कृाह  ससदेशाचवर्य  ड्युट  ऑर्फ सरला ऑर्फ समध्येि पुढच्या हालिाल  
कृराव्या लागी असी - उदा. एकृ पाणबुळ  अशा अशा अक्षासश रेखासशावर नजरेस आल . असा ससदेश आला 
म्प्हणजे ीाबळीोब ऑर्फ समध्ये ठेवलेल्या नकृाशावर त्या पाणबुळ ि  जागा चनचिंी कृरून ीेथे खूण कृरून 
ठेवाव  लागी असे. पनु्हा कृाह  व ेाने ीसाि ससदेश आला म्प्हणजे नव न जाग  नकृाशावर नव न खूण 
कृराव  लागी असे. या दोन खुणासवरून ी  पाणबुळ  आपल्या चकृनाऱ्याकृळे येी आहे कृा दूर जाी आहे हे 
सहज लक्षाी येी असे. चशवाय ी  पाणबुळ  आपल्या बसदराच्या कृके्षी आहे कृा हेह  ठरवीा येी असे. ी  
जर चकृनाऱ्यापासून दूर समुद्राी जाी असेल ककृवा दुसऱ्या बसदराच्या कृके्षी जाी असेल ीर कृोणी ह  कृत ी  
कृरण्याि  आवश्यकृीा नव्ही . पण जर कृाह  धोकृा आहे अश  शसकृा आल  ीर ीसे पाऊल टाकृणे 
आवश्यकृ असे. एखाद्या चवचशष्ट कृामासाठ  एखादे जहाज अथवा चवमान कृराि ला येी आहे, असे पुष्ट्कृ  
ससदेश येी असी. कृराि  त्या व े ीर  कहदुस्थानि  “गेट व”े होी . इसग्लसळहून नौसेनेिे वर ष्ठ अचधकृार  
एकृसारखे येी जाी असी. केृव्हा केृव्हा त्या वर ष्ठ अचधकृाऱ्यासच्या पढुच्या कृायिक्माबद्दल कृाह  कृत ी  
कृराव  लागी असे आाचण ीाबळीोब उत्तरह  पाठवावे लागी असे. यािा अथि असा कृ , बहुीेकृ व ेा 
रात्रभर जागरण व मनःस्ीापह  चीीकृाि होी असे. 

 
कृराि  हे शहर एकृा लस बरेरे्ी वसलेले होीे. बसदर गोद  हा एकृ भाग आचण मुख्य शहर हा दुसरा 

भाग. ह्या दोन भागाी बरेि असीरह  होीे. नौदलािे ऑर्फ स त्या बसदराच्या अगद  टोकृावर चकृमार  भागाी 
‘म्प्युल्य मनॅ्शन’ या मोठ्ा इमारी ी होीे. चहवाळ्याी ीेथे बर ि थसळ  असे व आम्प्हाला गरम कृापळािा 
चन ा गणवशे घालावा लागी असे. पाऊस मात्र पाि ीे दहा इसिि पळी असे. त्यामु े शहराी ल 
इमारीींना नुकृीाि रसग चदला आहे असे वाटी असे. ीेवढ्या पावसाने पाण्यािे ीलाव कृसे भरी असी ल 
कृोणास ठाऊकृ. चपण्यािे पाण  मात्र एखादा ीासि येी असे. 

 
कृराि  शहराि  प्रचीष्ठेि  ककृवा अचभमानाि  एकृ जागा म्प्हणजे ‘र्वक्लफ्टन ब ि’. समुद्र चकृनारा. 

हा प्रिसळ व लासबलिकृ असून पासढऱ्या शुभ्र वा ूने अच्छाचदलेला आहे. ीो मुसबईच्या जुहूपेक्षा सविि दृष्ट ने 
मोठा आचण वरच्या दजािा आहे. कृपळे बदलण्यासाठ  ीेथे कृाष्ट कुृट  कृरून ठेवलेल्या होत्या. एकृस दर ी 
हा चकृनारा अत्यसी लोकृप्र य, जनरसजन य असा होीा. ीेथे पुन्हा पुन्हा जावसेे वाटी असे. चीीकृ ि 
लोकृचप्रय सहल ि  दुसर  जागा “मल र”. या चठकृाण  राहण्याि  जागा. पोहण्यािा ीलाव आचण 
उसटावरि  स्वार  ह  मुख्य प्रलोभने होी . मुसबईकृळच्या बाजूला न चदसणार  दुसर  गोष्ट म्प्हणजे उसटाि  
गाळ . या गाळ वर १५ ीे २० माणसे सामानसुमानासकृट सहज बसू शकृी असी. त्यामु े २।३ कुृटुसबे एकृ-
दम सहल ला जाी असी, आचण ी ि प्रथा ीेथे चदसून येी असे आणख  एकृ उत्तम जागा म्प्हणजे समुद्रा 
कृाठ ि एकृा र्फाट्ावर वसलेला बोटक्लब पुष्ट्कृ ासच्या (त्यासच्या मालकृ च्या) लहान बोट  ीेथे ठेवलेल्या 
असी व त्या बोट  ीे वल्हवनू आनसद लुटी असी. 

 
नौदलाच्या दृष्ट ने कृराि  हे र्फार मोठे ठाणे होीे. ीेथे नौदलाि  िार अचधष्ठाने होी . १) एि. एम. 

आय. एस. चदलावर- ह  एकृ शा ा होी  आचण या शा ेी नव न भरी  झालेल्या मुलासना नेव्ह च्या 



 
 

          

खलाशािे चशक्षण चदले जाी असे. 2) एि. एम.आय. एस. बहाद्दर या शा ेी चदलावर वर ल चशक्षण 
ससपलेल  मुले येी असी व त्यासना पुढिे चशक्षण चदले जाी असे, आचण ीे ससपल्यावर त्यासि  वगेवगेळ्या 
जहाजावर नेमणकूृ होी असे. या नेमणुकृ  कृरण्यािे ऑचर्फस मात्र मुसबईला होीे व सध्याह  आहे. या दोन 
शा ा १९४७ मध्ये चवशाखापट्टनमला आणल्या गेल्या. सध्या त्या चिल्कृा सरोवराच्या ( ओचरसा ) कृाठावर 
आहेी. ३) एि. एम.आय. एस. - चहमालय - ह  र्फार मोठ  शा ा होी  व ीेथे ीोर्फा (Gunnary) 
ळागण्यािे चशक्षण चदले जाी असे. ह  शा ा कृोि नला नेल  व आीा ीेथेि आहे. - 4) HMIS Monze - 
Mules Mansion -चकृमार  नौदलािे मुख्य ऑर्फ स - ीेथ ल मुख्य अचधकृार  हा कृराि च्या सवि नौदलािा 
श्रेष्ठ चनयसीा होीा. कृाह  गोष्टींबाबी इीर ससस्थासना या अचधकृाऱ्याि  परवानग  घ्याव  लागी असे. याचशवाय 
लष्ट्कृर  आचण वायू सेना अचधकृाऱ्याश  सारखा ससपकृि  ठेवला जाी असे. 

 
ऑर्फ समध ल वाीावरण थोळेसे चवचित्र असे हाीे. चजकृळे चीकृळे गुपिूप, सवि गोपन य जरा कुृठे 

र्फट्ट झाले कृ  युद्ध िालू आहे War is on, - Carry on Regardless. अशा ीऱ्हेिे मसत्र प्रत्यह  म्प्हटले जाी. 
अशा ीऱ्हेिा दबदबा िालू असीानाह  अजाणीेपण  कृाह  चवनोद उत्पन्न होी असी. बसदराी जहाज आले 
कृ ,कॅृटनच्या मागण नुसार त्यासना पाण , ीाजा भाज पाला, वगेवगेळ्या ीऱ्हेिे सामान, साचहत्य पुरवाव े
लागी असे. ऑर्फ समध ल लोकृ र्फोनवर कृाँरॅक्टरला आळिर देी असी आचण त्याबरोबरि त्या जहाज, िे 
नाव आचण ीे बसदराी कुृठे उभे आहे हेह  सासगी असी. आपण कृाय कृरी आहोी हे त्यासच्या चखसगणी ीि 
नसे. त्यािा अथि-असा कृ , कृोणकृोणी  जहाजे बसदराी आहेी, चकृी  चदवस असी ल व कुृठे जाणार ह  
सवि माचही  कृॉन्रॅक्टरच्या नोकृर मसळ  ला चम ी असे. 

 
कृाह  व्यापार  जहाजासवर ीोर्फा बसचवण्याी आल्या होत्या. त्या ीोर्फामु े ी  जहाजे आपले 

ीात्पुरीे ीर  रक्षण कृरी ल असा उदे्दश होीा. ह्या जहाजासना D. E. M. S. - (Defensively Equipped 
Marchant Ships.) असे म्प्हणी असी. त्या ीोर्फा िालचवण्यासाठ  कृाह  चशकृलेले खलाश  त्यावर ठेवले 
जाी असी. हे खलाश  बहुधा चिट श असी. (त्या कृा ाी आपल  व्यापार  जहाजे र्फारि कृम  होी ). 
अश  जहाजे बसदराी आल  म्प्हणजे त्यावर ल खलाश  आगावू पैसे, वैद्यकृ य सल्ला ककृवा इीर कृारणामु े 
ऑर्फ समध्ये येी असी. त्यासना पसेै देण्यापूवी, अथाीि पचहला प्रश्न जहाजािे नाव कृाय हा असे. एखादा 
जमिन हेर आजुबाजूला असीा ीर त्याला ह  अचीशय गुप्त माचही  चम ाल  असी . अशा गोष्ट  अगद  
अनपेक्ष ी नव्हत्या. त्याकृा   जमिन ककृवा इसग्लळमध्येह  अशा ीऱ्हेिा प्रकृार थोड्याबहूी र्फरकृाने होी 
असे. 

 
एकेृ कृा   कसध प्रासी हा मुसबई इलाख्यािा एकृ भाग होीा. त्यामु े त्या इीक्या दूरच्या प्रासीाीह  

मराठ  लोकृससख्या बर ि होी . खुद्द कृरि ी एकृ मराठ  माध्यमािे हायस्कूृल िाली होीे. ीेथ ल 
इसचजचनयकरग कृॉलेज मध्ये बरेि मराठ  प्राध्यापकृ होीे. श्र . गोखले हे त्या कृॉलेजिे त्याव े  प्रािायि होीे. 
महाराष्ट्र मसळ  अथाी ीेथे होीेि. मला बरेिसे मराठ  ज्यू सुद्धा भेटले. 

 
मला असे सासगण्याी आले कृ , कुृटुसबासाठ  सरकृार  घर चम ण्यास र्फार चदवस लागी ल. परसीु 

माझ्या ऑर्फ समध ल मराठ  कृारकुृनासन  मला थोड्याि चदवसाी खाजग  घर चम वनू देण्याि  हम  चदल  
आचण त्यासन  ीसे केृलेह  कृराि  मध्ये बसदर रोळ नावािा एकृ लासबि लासब मोठा रस्ीा आहे. त्या रस्त्यावर 
एकृा पाि मजल  इमारी ी ल ५ व्या मजल्यावर मला त्यासन  एकृ फ्लॅट पाहून चदला. त्यावे   ीर  
कृराि ी इीक्या ऊस ि इमारी नाह  चलफ्ट लावलेले नव्हीे. ीेथे एकृ नव न गोष्ट माझ्या पहाण्याी आल  ी  



 
 

          

म्प्हणजे, या इमारी वर एकृ कृायम स्वरूपािा र्फलकृ लावलेला असे आचण त्या र्फलकृावर चरकृाम्प्या फ्लॅटिे 
क्मासकृ चलचहलेले असी. त्याव े  एकृस दर रहाण मान र्फारि स्वस्ी होीे. उत्तम ीऱ्हेि  र्फ -र्फ ाव  व 
भाज पाला के्वट्टा प्रासीाीून ीेथे येी असे. सुयोगाने त्याि इमारी ी २ मराठ  कुृटुसबे बरेि चदवस राहाी 
होी . ी  म्प्हणजे प्रोरे्फसर राव व श्र . पालव. श्र . पालव हे एकृा कृा िे ऑकलचपकृ मरेॅथॉन शयिी ी भाग 
घेणारे होीे. ह  राहण्याि  जागा नेव्ह  ऑर्फ स पासून र्फार दूर होी . मुख्य शहरि र्फार असीरावर 
असल्यामु े बरेि अचधकृार  अशाि असीरावर रहाी असी. त्यासच्यासाठ  जाण्यायेण्याला सरकृार  वाहनासि  
व्यवस्था केृलेल  होी . या बाबी ी आमच्या मुख्य अचधकृाऱ्याला सरकृारश  र्फार मोठा लढा द्यावा लागी 
असे, पण दुसरा कृोणीाि इलाज नव्हीा. कृारण साविजचनकृ वाहनावरी  अवलसबून रहाीा येी नसे. यािा 
पचरणाम मात्र असा होी असे कृ , येण्या-जाण्याच्या व ेा वाहन चम ण्यावर अवलसबून असी. 

 
चदवसें-चदवस बरेि अमेचरकृन सैचनकृ कृराि ी उीरू लागले. त्यासन  शहराच्या एकृा भागाी ी  

ठोकूृन आपलेि साम्राज्य बनचवले. ीाबळीोब दुकृानासि  नावे अमेचरकृन धीीवर बदलल  गेल . त्यािप्रमाणे 
बसदराीून मोठाल्या गाड्या भरून पोल श शरणाथी येी असी. त्यासि  पुढे कृाय चवल्हेवाट लावल  गेल  हे 
मला माह ी नाह . 

 
नौदलाच्या ऑर्फ समध्ये वगेवगे   खाी  आचण अचधकृार  प्रत्यह  वाढी होीे. रोज कृसल्या ना 

कृसल्या ीर  नव्या योजनासि  पससी  व मसजुर  चदल्ल हून येी असे. या बाबी ी एकृ गोष्ट माझ्या खास 
ध्यानाी आल . ह  मसजुर  ी न प्रकृारि  असे. :- 

 
1. This is an Indian measure. 
2. This is a joint measure 
3. This is a H. M. G. (His Majesty's Government) Measure 
 
यापकैृ  कृोणीाह  शरेा मसजुर च्या शवेट  चलचहलेला असे. यािा अथि असा होीा कृ , पचहल्या 

योजनेिा खिि हा सविस्व  कहदुस्थानच्या खचजन्याीून कृरावयािा, दुसऱ्यािा अथि ीो खिि कहदुस्थान आचण 
इसग्लसळ या दोहोंमध्थे वाटून द्यावयािा आचण चीसऱ्या योजनेिा खिि र्फि इसग्लेंळनेि द्यावयािा. अशा चरी ने 
दुसऱ्या आचण चीसऱ्या प्रकृारच्या मसजुर  आधारे इसग्लसळमध्ये कहदुस्थानीरे्फ युद्धअखेर र्फार मोठ  गसगाज   
जमा झाल  होी . (स्वाीसत्र्यानसीर त्याी ल पुष्ट्कृ  रक्कम आपल्या सरकृारने अनाठाई खिि केृल  असे 
जाणकृारासिे मी आहे.) 

 
गुप्त ससदेशािे प्रमाणे सारखे वाढीि होीे. त्यामु े त्यासाठ  वगे   राख व खोल  कृराव  लागल  

आचण एकृ स्वीसत्र आचधकृार  पण नेमला गेला. आकृळ  (Figures) ससदेशािे साध्या भारे्ी रपासीर 
कृरण्यासाठ  अचधकृाऱ्यासच्या सुचशक्ष ी व लायकृ बायकृासि  नेमणूकृ केृल  होी . कृारण त्याच्यावर 
साहचजकृि जास्ी चवर्श्ास - इीरेजनासिा कृाय भरवसा ! (त्यासच्याी ीर  कृोण  देशकृस टकृ चनघू नये अश  
अपेक्षा असाव ) त्यासना या चवर्यािे (Coding & De-coding) खास चशक्षण देण्याी आले. या बायकृासिे 
मात्र र्फारि प्रस्थ वाढले. त्यासच्यासाठ  एकृ वगे े वाहन राखून ठेवलेले असे. त्या ऑर्फ समध्ये येीाना 
आपले खाण्याचपण्यािे सामान वगैरे लवाजम्प्यासकृट येी असी व ीे चठकृ-चठकृाण  लावण्याीह  त्यासिा 
बराि व े जाी असे. त्या कृा ाी हे ससदेश ठेवण्याि  एकृ मोठ  लाकृळ  पेट  होी . त्या पेट वर या बायकृा 
एकृ चवदु्यी चकृटल  ठेव ी असी. एकेृ चदवश  म  ड्यटु वर असीाना पहाटे दोनच्या सुमाराला एकृा 



 
 

          

ड्रायव्हरने घाबरी घाबरी मला हाकृ मारून त्या खोल ीून धूर येी आहे असे सासचगीले. खोल  उघळून 
पहाीो ी  पट  व त्याी ल कृागद यासन  पेट घेीला होीा. ड्रायव्हर आचण चशपाई यासच्या सहाय्याने सुदैवाने 
आग चवझवणे शक्य झाले. त्यामध ल जुने ससदेश भस्मसाी झोले होीे. कृाह  चदवसासन  त्या आग ला “दॅट 
गे्रट र्फायर” असे नामाचभधान चम ाले. कृारणें शोधीाना असे चनदशिनास आले कृ , रात्र  कृाम ससपवनू परी 
जाण्यापूवी त्या चकृटल िे स्व ि बसद केृले नव्हीे आचण म्प्हणून चवजेिा प्रवाह िालूि राचहला. त्यामु े 
चकृटल ी ल पाण्याि  वार्फ होऊन खुद्द चकृटल  लालभळकृ झाल  आचण त्यामु े खाल ल पेट िे लाकूृळ 
पेटले 

 
कृराि च्या पचिंमेला आचण बलुचिस्थानच्या दचक्षणेला असलेल्या समुद्र चकृनाऱ्याला मकृरान 

चकृनारा असे म्प्हणीाी. त्या चकृनाऱ्यावर “चजवान ” नावािे एकृ लहानसे बसदर आहे ीे इराणच्या 
सरहद्द पासून अगद  जव  आहे. ीेथे एकृ लहानसे ससदेशवाहकृ स्थान उभारले होीे ीथे कृमििार पण 
अगद ि थोळे होीे. पण ीेथून कृोणत्या ना कृोणत्या चवर्यािे बरेिसे ससदेश येी असी. मात्र ीे साध्या भारे्ी 
असी. त्यामु े ड्यटु  ऑचर्फसरिे गुप्त भारे्ी ल ससदेश साध्या भारे्ी भार्ासीर ी कृरण्यािे श्रम वािी असी. 
एकेृ चदवश  ीेथ ल कृमििाऱ्यासना कृाह  नव न कृबुीरे ीेथे उीरल्यािे लक्षाी आले. त्यासच्या पायाी धाीूि  
कृळ  होी  व त्यावर रचशयन भारे्ी खुणा केृलेल्या होत्या. त्यान  ीश ीऱ्हेिा ससदेश कृराि  कृायालयाकृळे 
पाठचवला. अथाी हे कृाय प्रकृरण असाव ेअश  चजज्ञासा जागती झाल  व लगेि धावप  सुरू झाल . मुख्य 
अचधकृाऱ्याला ीाबळीोब कृ चवण्याी आले व पुढ ल कृायिवाह  सुरू झाल . चदल्ल ला ससदेश पाठचवला 
गेला. त्या पक्षासना सासभा ून ठेवण्याबद्दल आदेश देण्याी आले. हे सवि सोहा े होईपयंी रात्र ससपल . ीसे 
पहाीा त्या व ेेला रचशया हे दोस्ी राष्ट्र होीे. पण सग े वाीावरणि ससशयाने भरलेले होीे नसीर असे 
कृ ले कृ , त्या पक्षासच्या अर्वस्ीत्वािा ककृवा ीेथे येण्यािा राजकृ य अथवा युद्ध चवर्यकृ कृाह ि ससबसध 
नव्हीा. पक्ष  ससशोधन शास्ज्ञासन  चनत्यानुसार त्यासि  रवानग  केृलेल  होी . 

 
बदल्या अगर अन्य कृारणामु े कृराि ला चिट श आचण कहद  अचधकृाऱ्यासि  सारख  ये-जा िालू 

असे. कृाह  मचहन्यासन  घोर् नावािा एकृ नवा अचधकृार  ीेथे आला. त्याच्यामानाने मला बर ि जेष्ठीा प्राप्त 
झालेल  होी , आचण म  व माझ्या-सारख्या इीर अचधकृाऱ्यासि  “गोष्ट  सासगेन युि च्या िार” इथपयंी 
मजल पोहोिल  होी . चनयमाप्रमाण या अचधकृाऱ्याला ीाबळीोब नाईट ड्यटु  चदल  गेल . या 
अचधकृाऱ्यािा लवकृरि असा कृाह  योगायोग चदसून आला कृ , त्याच्या ड्युट मध्ये कृाह  ना कृाह  ीर  
चवशरे् घळून आलेि पाचहजे आचण या त्याच्या वैचशष्ट्ट्ाि  इीकृ  प्रचसद्ध  झाल  कृ , दुसऱ्या चदवश  
प्रत्येकृजण त्याला “कृल राी क्या क्या हो गया?” असा प्रश्न हटकूृन चविार ी असे. एकेृ रात्र  हा 
अचधकृार  ड्युट वर असीाना, पूवी उल्लेचखलेल्या “चजवान ” बसदराी “२२ कहदुस्थान  लष्ट्कृर  चशपाई-
जपान  पाणबुळ ीून उीरचवले गेले आहेी,” अशा ीऱ्हेिा ससदेश आला. इीकृ  महत्वाि  आचण 
ख ब जनकृ बाीम  आल्यावर कृाय चविारीा, धाम-धूम व प ाप  ला सुरवाी झाल , टेचलर्फोन वाजू 
लागले आचण मोटार  धावू लागल्या. एखाद्या ीासाीि सवि ऑर्फ स चजवसी झाले. लष्ट्कृर, हवाईदल, 
पोल स, चदल्ल र्श्र या सवाना जागे केृले गेले. टेचलर्फोन आचण चबनीार  ससदेशासन  सल्ला-मसली  सुरू 
झाल्या. प्रत्येकृाला. ीोि महत्वािा दुवा असे वाटे. आम्प्हा कृचनष्ठ अचधकृाऱ्यासना ी  थोळ  मजाि वाटी 
होी . अखेर ला त्या चशपायासना कैृद कृरण्याि  खास व्यवस्था केृल  गेल  व त्यासना कृराि ला आणनू पुढे 
चदल्ल ला रवाना केृले गेले, आचण त्यानसीर प्रत्येकृाने सुटकेृिा र्श्ास सोळला. 

 



 
 

          

कृराि ला मधून मधून नव न नव न अचधकृार  येी असी. एकृदा ीेथे िह्मदेश नौदलािे कृाह  
अचधकृार  अवीरले. ीे बहुीेकृ अॅंग्लो बमीज होीे. जपान  सैन्य िह्मदेशाी घुसू लागल्यावर त्यासना ीेथे 
राहाणे कृठ ण झाले आचण म्प्हणून ीे कहदुस्थानाी आले. आपल्या माय-बाप सरकृारने कहदुस्थान  
आरमाराी त्यासना समाचवष्ट कृरून घेीले. ीसे आपण आचीथ्यश ल आहोीि. त्यासच्या बद्दल नसीर एकृ अश  
बाीम  कृ ल  कृ , कहदुस्थानाी येण्यापूवी त्यासन  प्रत्येकृ  स्वीःि एकृ एकृ पदोन्नी  कृरून घेील  होी . 

 
युद्ध लढणाऱ्या चीन्ह  दलासना चवचवध ीऱ्हेिे सामान र्फार मोठ्ा प्रमाणाी लागी असे. (शासीीेच्या 

कृा ाीह  हे सामान लागीेि) चीन्हींच्या गरजा इीक्या वगेळ्या होत्या कृ  प्रत्येकृाला आपापले कृाँरॅक्टर 
(ठेकेृदार) ठरवनू वगेवगेळ्या मागांन  ीे सामान चम वाव ेलागी असे. या पद्धी ला र्फि एकृ अपवाद होीा 
व ीो म्प्हणजे खाद्य साचहत्य. ीेह  प्रत्येकृ दल आपापल्या आवळ  प्रमाणे त्यासच्या पद्धी ने चम व ी असे. 
१९४३ च्या मध्याच्या सुमारास सरकृारने असे ठरचवले कृ , खाद्य सामुग्र  वगेवगेळ्या दलाने आपापल्या 
पद्धी ने न चम वीा ी  एकृाि घटकृाने चम वनू चीन्ह  दलामध्ये त्यासच्या गरजेप्रमाणे वाटाव . साहचजकृि 
ीो मान त्यासच्या प्रिसळ ससख्येमु े लष्ट्कृराला चम ाला. या चनणियाबरहुकूृम हुकूृम सोळले. त्याप्रमाणे आम्प्ह  
कृराि च्या “आमी सर्वव्हिस कृोअरच्या” अचधकृाऱ्याला भेटून सवि सूते्र जमचवल . त्यासिा मटन पुरचवणारा 
ठेकेृदार, त्याला कृाय वाटले कृाय माह ी,ीो मला प्रत्यक्ष भेटावयाला आला आचण मला त्यािा कृत्तलखाना 
पाहाण्याबद्दल अचीशय आग्रह केृला. त्यािे त्याने खूपि वणिन केृले. ीेव्हा त्याच्या आग्रहाला ब   पळून हा 
कृाह ीर  खास दाखचवणार असेल अशा समजुी ने म  ी  जागा प्रत्यक्ष पाहण्यास गेलो. माझ्या लक्षाी आले 
कृ , त्या चठकृाण  प्राण्यासना याीना न होीा मारण्याि  पद्धी अर्वस्ीत्वाी नव्ही  आचण जुन्याि ीऱ्हा िालू 
होत्या. ीो भराभरा इकृळे चीकृळे चर्फरून हे पहा, ीे पहा, असे दाखव ू लागला. ब र्फ आचण मटन ह  
वगेवगे   ठेवलेल  आहेी असे सासगू लागला. प्रत्यक्षाी त्या दोन्ह  भागाच्या मध्ये र्फि एकृ ीरटािा पळदा 
होीा. हा सवि देखावा म  जन्माी पचहल्या प्रथमि पाचहला आचण ीे सवि पाहून परी आल्यावर दोन-ी न 
चदवस मासस भक्षण ीर राहोि पण साध्या अन्नाि ह  भकूृ चवरन मेल  होी . 

 
त्या चदवसाी बसदराच्या ीोंळावर गस्ी घाील  जाी असे. उदे्दश असा कृ  शत्रूि  लढाऊ जहाजे 

अथवा पाणबुड्या कृा ोखािा र्फायदा घेऊन, बसदराी चशरू नयेी. पण या कृायासाठ  नौदलाी ल चनयम ी 
पगार  अचधकृार  चम णे शक्य नव्हीे. कृारण जे चम ण्यासारखे होीे त्यासि  इीर अत्यावश्यकृ कृामासाठ ि 
र्फार गरज होी . त्या कृारणामु े मानद अचधकृार  नेमाव े लागले. कृराि ी ल चशकृलेल्या व धसदेवाईकृ 
लोकृासन  खुश ने हे कृाम स्व कृारले होीे. पूवी उल्लचेखल्याप्रमाणे ह  ड्युट  र्फि रात्र ि कृरावयाि  होी . 
शत्रू चदवसा असे कृोणीे धाळस कृर ल असे वाटी नव्हीे. चशवाय चकृनाऱ्यावर योग्य चठकृाण  ीोर्फा 
(कृोस्टल बटॅर ज) उभारलेल्या होत्याि आचण त्यासि  टेहे ण  पण होी ि. या ड्यटु साठ  खास लाँिेस 
(लहान बोट ) व खलाश  यासि  व्यवस्था केृलेल  होी . रात्र  लाँिवर जाण्यापूवी त्या रात्र िा ड्यटु  
अचधकृार  अगोदर ऑर्फ समध्ये कृाह  खास हुकूृम असल्यास ीे पहाण्यासाठ  येऊन जाी असे. त्यासना 
पाऊस आचण वाऱ्यामध्ये लाटासच्या ीळाख्याी कृाम कृराव े लागी असे. ऑर्फ समध्ये त्यासना क्वचिीि 
कहदुस्थान  अचधकृार  चदसी असे. म  ड्युट वर असीाना बहुीेकृ सवि मानद हे अचधकृार  ऑर्फ समध्ये 
येऊन माझ्याश  बोली बसी असी. पुढे पुढे बहुीेकृ जणासश  माझ  िासगल  ओ ख झाल . (र्फा ण नसीर 
कृाह  अचधकृार  बरेि वर्ांन  मला मुसबईी भेटले) अशा ीऱ्हेने बसदराच्या सुरचक्षीीेि  चकृी  कृा ज  घेील  
जाी असे हे लक्षाी येईल. मुसबई बसदराी दररोज “माईन्स स्व कपग” केृले जाी असे.  

 



 
 

          

जागी कृ युद्ध िालूि होीे. कहदुस्थानच्या पूवेला आचण पूवि दचक्षणेला हा लढा र्फारि ी व्र झाला 
होीा, आचण ीो कहदुस्थानच्या दृष्ट ने र्फार महत्वािा होीा. १९४४ च्या माििमध्ये जपान आसामपयंी येऊन 
ठेपला होीा. त्यासच्या भरार ला ीोंळ द्यावयािे होीे. या पूवि आघाळ च्या दृष्ट ने आपला देश ीर सविथा 
युद्धािा मध्यकबदू व युद्धभमू ह  झाला होीा. बसगालिा उपसागर ीर आरमारािा एकृ प्रिसळ ी ि झाला 
होीा. दुसऱ्या दृष्ट ने चविार कृरीा कृराि  सारख्या दोन्ह  युद्ध के्षत्रापासून र्फार दूर असलेल्या शहराला 
युद्धाि  प्रत्यक्ष झ  लागण्याि  र्फारश  शक्यीा नव्ही . अशा दूर चठकृाण  कृचनष्ठ अचधकृाऱ्यासना दैनसचदन 
शासकृ य कृारभारि कृरावा लागी असे. त्यामु े ककृचिी कृस टा वाणा एकृसूर चशरू पहाी होीा माझ्या 
स्वी:च्या दृचष्टकृोनाीून चविार कृरीा ज्या उत्साहाने व उदे्दशाने म  नौदलाी चशरण्यािा अट्टाहास केृला 
होीा ीे साध्य चसद्ध होीे आहे कृा? असा प्रश्न उभा राचहला. नौदलािे खरे कृायिके्षत्र म्प्हणजे जहाज. 
चकृनाऱ्याि  मदी अत्यावश्यकृ आहे, ककृबहूना त्या मदी चवना आरमार जगणेि शक्य नाह  ह  गोष्ट 
अलाचहदा. मला स्वीःला अरे वाटू लागले कृ , केृव  नौदलािा गणवशे. घालून चकृनाऱ्यावर चकृी ह  
इमाने-इीबारे कृाम केृले ीर  या दलाचवर्य  म  चकृी  चशकृणार अथवा पाहणार? प्रत्यक्ष िाकृोर ीून 
गेल्याचशवाय शस्त्र आचण साधनासि  माचही  व सराव कृसा होणार, हा चविार माझ्या मनाी पुनः पुन्हा येऊ 
लागला. उलटपक्ष  खात्याी नवखेपणा इीकृा होीा कृ , त्या पचरर्वस्थी ीून बाहेर कृसे पळीा येईल, कृाय 
कृराव,े कृोणाला भेटाव े याि  कृाह ि कृल्पना येी नव्ही . कॅृटन बेचर्फल्ळ हा कृराि  ऑर्फ सिा एकृ 
वयस्कृर मुख्य अचधकृार  होीा. नौदलाी कॅृटन हा बराि श्रेष्ट हुद्दा आहे. (भदूलाी ल कृनिलच्या दजािा) 
त्याव े  सवि कृराि ी हा एकृि कॅृटन होीा. (सध्या मुसबईी १५ ीे २ ० ीर  कॅृटन सापळी ल) त्याच्या 
समोर जाण्यािा क्वचिीि प्रससग येी असे. ीेव्हा त्याच्याकृळे जाऊन, त्याला माझे गाऱ्हाणे सासगण्यािे धाळस 
कृरणे हे चविाराीसुद्धा घेण्यासारखे नव्हीे. त्यामु े माझे हे चविार माझ्याि मनाी राहाी होीे. कृाह  
चदवसासन  एकृ सुयोग घळला. चदल्ल च्या मुख्य कृायालयाी ल एकृ वचरष्ठ अचधकृार  कृाह  कृामाचनचमत्ताने 
कृराि ी आला. त्याने सवि ऑर्फ साी एकृ िक्करह  मारल . त्याला पाचहल्यावर कृाह  कृरावयािे असल्यास 
ह ि व े आहे असे िटकृन माझ्या ध्यानाी आले. एकृदा ीो एकृटा आहे अश  ससध  साधून त्याला गाठला व 
माझ  ीक्ार सासचगील  कृ , “आय हॅव नॉट जॉइन्ळ द  नेव्ह  टु चबकृम अन ऑर्फ स बाब”ू. त्याने माझे 
म्प्हणणे ऐकूृन घेीले आचण शवेट  “आय शलॅ स  व्हॉट कॅृन आय ळू र्फॉर यू” असे नेहम िे उत्तर चदले. 
चनदान त्याने एकृ घाव दोन ीुकृळे ीर  केृले नाह ी ह  समाधानाि  गोष्ट होी . हेह  लक्षाी ठेवले पाचहजे 
कृ , त्या चदवसाी शक्यीो गोरया अचधकृाऱ्यासना जहाजावर नेमण्याी अग्रक्म चदला जाी असे. 

 
य घटनेला एखादा आठवळा लोटला असेल ीोि “H. M. I. S. रत्नाचगर ” या जहाजावर माझ  

बदल  केृल्यािा ससदेश धळकृला. म  चदल्ल च्या अचधकृाऱ्यास कृाह ीर  बोललो होीो. ह  कुृणकूृण माझ्या 
सहकृाऱ्यासना लागल ि होी , आचण त्यािाि हा पचरणाम असावा हे उघळ झाले. ीाबळीोब दोन प्रचीचक्या 
माझ्या कृानावर आल्या. कृाह न  अचभनसदन केृले ीर इीरासन  “कृोण  सासचगीले पावसाळ्याी समुद्रावर 
जायला? येथे ीुला कृाणीे दुःख होीे?’ वगैरे. ह  ट कृा अनपेक्ष ी नव्ही . 

 
माझे इर्वप्सी इीक्या लवकृर साध्य होईल अश  कृल्पना नव्ही . खरे म्प्हटले ीर म  बेसावधि 

पकृळला गेलो होीो. जहाजावर बदल  झाल  एवढा हुकूृम आला ीर  जहाज कृोठे जाणार, चकृी  चदवस 
राहणार, याि बसदराी परी येईल कृा, व येणार असेल ीर केृव्हा येईल? याी ल कृोणत्याह  प्रश्नािे उत्तर 
माह ी नव्हीे वा सहजासहज  समजण्यासारखे नव्हीे. ीेव्हा एकृ गोष्ट स्पष्ट झाल  कृ , कुृटुसचबयासना 
कृराि ला ठेवण्याी शहाणपणा नसून त्यासना मू स्थान  स्वगतह  – नागपूरला पाठवाव ेवा पोहोिवाव े हेि 
योग्य होीे. हा चनणिय असमलाी आणण्यासाठ  कृाह  चदवसासि  सुट्ट  घेणे आवश्यकृ होीे. जहाजािा कृराि  



 
 

          

बसदराी येण्यािा कृायिक्म पाहून मला र्फि १० चदवसासि  रजा चम ाल , आचण त्यानसीर याि बसदराी मला 
पुन्हा परी यावयािे होीे. 

 
द ळ वर्ि पसरलेला सससार आवरून कृािेिे सामान, चशवण्यािे मश न आचण रेचळओसारख्या वस्ीू 

सामावनू घेणाऱ्या पेट्ा चम वनू त्यासि  मजबीू बासधण  कृरणे हे मुख्य कृाम होीे. कृारण त्या पेट्ासना 
कृराि  ीे नागपूर असा शकेृळो मलैासिा प्रवास कृरावयािा होीा. मु ाी म ि ह्या उपद्व्यापाला कृारण भीू 
असल्यामु े त्याबाबी ीक्ार कृरण्याि  सोयि नव्ही . ीेव्हा पराकृाष्ठेि  मेहनी हाि एकृ जाल म उपाय 
होीा. ह  बासधाबासध िालू असीा एकृ खास प्रश्न उपर्वस्थी झाला. पाटा-वरवसटा आचण पाण  साठवण्यािे 
मोठे कपप न्यावयािे ककृवा नाह . कृारण माझ्या पत्न च्या म्प्हणण्याप्रमाणे दुसऱ्या चठकृाण ह  त्यािा चीीकृाि 
उपयोग होईल. प्रश्नाि  दुसर  बाजू अश  कृ , रेल्व ेभाळे आचण हमाल  ह  त्या वस्ीूच्या मू  ककृमी पेक्षा 
चकृी ीर  पट ने जास्ी होईल आचण म्प्हणनू चविारासी  त्या ीेथेि सोळण्यािे ठरचवले आचण माझ्या जाग  
आलेल्या नव न अचधकृाऱ्याला उदार असीःकृरणाने त्या वस्ीू बक्ष स चदल्या. अखेर ला एकृ चदवस कृराि ला 
आगगाळ ी बसलो आचण हैद्राबाद, अहमदाबाद, मुसबई स्थानकृासना भेट  देऊन नागपूरला पोहोिलो. 
मुसबईला परी च्या आरक्षणासाठ  आर. ट . ओ. कृळे गेलो त्याने उन्हाळ्यामध्ये वा वसटाीून प्रवास 
कृरण्याि  परवानग  नाह  आचण त्यामु े मला परी जाीाना लाहोर मागे जाव ेलागेल असे सासचगीले व 
नागपूरला ीसे आरक्षण कृरण्यािे सुिचवले. ठरल्याप्रमाणे म  नागपूर सोळून चदल्ल  - लाहोर मागे कृराि ला 
पोहोिलो. एवढ्या असीरािा अखसळ प्रवास केृल्यानसीर खाल  उीरल्यावरसुद्धा म  हलीि आहे असा भास 
होी होीा. पसजाब - कसध, सरहद्द नसीर पचहल्या वगाच्या ळब्याीह  इीकृ  वस्त्रगा  वा ू येी असे कृ , 
ळब्यामध्ये थरावर थर जमी असी. म  आचण माझ्या सहकृाऱ्यासन  चकृी ह  व ेा झाळण्यािा प्रयत्न केृला 
ीर  ीो चनरथिकृ ठरी असे. अखेर ला आम्प्ह  ी  धळपळ सोळून चदल . 

 
कृराि ला ऑर्फ समध्ये परी गेलो ीेव्हा बसदराी बोट माझ  वाट पहाी आहे असे कृ ले. वास्ीचवकृ 

हे जहाज एचप्रलमध्येि मुसबईला इसचजन दुरस्ी साठ  र्वव्हक्टोचरया ळॉकृ मध्ये जाणार होीे. पण ीेथे जागा 
चम ी नाह  असे कृ ल्यावरून कृराि ला पाठचवण्यािा बेी केृला गेला. हा बसदरािा बदल म्प्हणजे 
चवचधचलचखीि असावा त्याि गोद मध्ये १४ एचप्रल, १९४४ या चदवश  महास्र्फोट झालेला सवांना चवचदीि 
आहे. हे लक्षाी घेीा हे जहाज व त्याी ल चनवास  यासि  आयुष्ट्य रेर्ा भली ि मजबूी असाव . म्प्हणूनि या 
भयानकृ अपघाीाच्या स्थानाजव पासह  ीे जहाज चर्फरकृले नाह . 

 
येनकेृन प्रकृारेण चकृनाऱ्यावर ल सवि सव्यापसव्य आटोपून, चदनासकृ २७ जूलै, १९४४ रोज  

एि.एम.आय. एस रत्नाचगर  या जहाजावर जाी ने हजर झालो. कॅृटनला सलाम केृला आचण खलाशाि  
पचहल  द क्षा घेील . त्याि चदवश  असे समजले कृ , इसचजन दुरूस्ी  कृराि ला न कृरीा मुम्प्बईला 
कृरण्यािे ठरले आहे आचण म्प्हणून दुसऱ्या चदवश  कृराि  बसदर सोळले. जुलै मचहन्याी अपेचक्षल्याप्रमाणे 
अरब  समुद्र र्फारि खव लेला होीा. जहाज जरासुद्धा र्वस्थर राहाी नसे. जहाजावर ल बऱ्याि गोष्ट  
दोर ने बासधून ठेवलेल्या होत्या. िालीाना ीोल सासभा णे, ह  एकृ कृलाि होी . कृाह  चठकृाण  ीर हाी 
धरण्यासाठ  दोरखसळे बासधून ठेवलेल  होी . “बोट लागणे” या वाक्प्रिारािा खरा व प्रत्यक्ष अथि ीेव्हा कृ ून 
आला. ह ुह ू सहिाऱ्यासकृळून समद्राच्या त्वरे्ाला ककृवा उन्मादाला ीोंळ कृसे द्यावयािे या कृलेिे बारकृाव े
समजू लागले. “भर पावसाळ्याी समुद्रावर जाण्यासाठ  उीाव   कृशासाठ ” या कृराि च्या सहकृाऱ्यासन  
केृलेल्या ट केृि  आठवण आल . “आला खुचर्ी सकमदर” “वारा र्फोर्फावला” ह  कृाव्ये कृरणाऱ्या कृवींना 
एकृ-दोन चदवस या व े  जहाजावर आणून ठेवाव े आचण नसीर नव  कृाव्ये कृरण्यास सासगाव े असे मनाी 



 
 

          

आले. वारा, पाऊस, लाटा आचण जहाजाि  पचरर्वस्थी  पाहीा दुसरे कृाह  कृाम कृरण्याि  शक्यीा र्फारि 
कृम  होी . माझे केृब नमध्ये इीस्ीीः पळलेले सामान न ट लावण्यािा प्रयत्न केृला. मुम्प्बईला 
पोहोिल्यावर एकृदम हायसे वाटले आचण पायासना पण र्वस्थरीा आल . 

 
ीाबळीोब ५-६ अचधकृाऱ्यासि  एकृ कृचमट  जहाजावर आल  आचण जहाजावरच्या 

अचधकृाऱ्यासबरोबर चविार-चवचनमय कृरून दुरस्ी स लगेि सुरवाी केृल . सग  कृळे एकृदम धावप  
िालू झाल . प्रत्येकृ खात्यािा प्रचीचनध  जहाजाला भेट देऊन गेला. वगेवगेळ्या सामानाि  मागण पते्र त्या 
त्या खात्याकृळे पाठचवल  गेल . आणख  एकृ चवशरे् गोष्ट घळल  ी  म्प्हणजे जहाजावर ल बहुीेकृ सवि 
अचधकृार  मुसबईी ल वास्ीव्यािा र्फायदा घेऊन कृोणत्या ना कृोणत्या कृारणामु े बदलून गेले आचण त्यासिे 
जाग  एकृ एकृ नव न अचधकृार  येऊ लागले. एकृ वयस्कृर रचशयन अचधकृार  कॅृटन म्प्हणून आला. त्याि  
इसग्रज  भार्ा मोठ  चवचित्र होी . बोलण्या-िालण्याला ीो मोकृळ्या मनािा चदसला. ीो आम्प्हाला पुनः पनु्हा 
सासगी असे कृ , “आय चबलाँग टू रचशयन इसचपचरयल नेव्ह ” आचण रचशयन या शब्दािा उच्चार “रोचशयन” 
असा कृर ी असे. दोन-ी न चदवसाीि ीो आजार  पळला व याच्या जाग  एकृ नव न ीरण कॅृटन आला. 

 
माझे मदीन स त्याि जहाजावर द ळ दोन वर् ेराचहलेले असल्यामु े त्यासन  मला बरेि मागिदशिन 

केृले. इीर सामानाबरोबर कृोरळा चशधा आचण कृाह  चटकृणारा भाज पाला जहाजावर आला. त्यािप्रमाणे 
आदल्या चदवश  १०० बकृऱ्या जहाजावर आणल्या गेल्या. जहाजाच्या मागच्या भागाी दोऱ्या बासधून एकृ 
कृोंळवाळा कृरून त्यामध्ये त्यासना ठेवले. या प्रकृाराला “लाईव्ह म ट ककृवा म ट ऑन हुफ्स” असे म्प्हणी 
असी. हे चवचित्र उीारू घेण्यािे कृारण म्प्हणजे या जहाजावर मोठ  श ी पेट  नव्ही . त्यामु े बरेि चदवस 
मासस ठेवण्याि  सोय नव्ही . यािा अथि या उीारस पकैृ  रोज १-२ उीारू कृम  होणार होीे व त्यासाठ  
वगे ा खलाश  ठेवण्याी आलेला होीा. या चवशरे् कृामचगर बद्दल त्याला जास्ी भत्ता चम ी असे. 

 
अशा ीऱ्हेने सवि ीऱ्हेि  सज्जीा झाल्यानसीर मुसबई सोळल . बसदराबाहेर जहाज आल्याबरोबर 

घोंघावणारा वारा आचण प्रिसळ लाटा आम्प्हाला सामोऱ्या आल्या. लाटासन  जहाजाबरोबर इीकृ  मतै्र  केृल  
कृ , त्या एकृदम ळेकृवर येऊन ीेथे रु्फटून चवरून जाी असी. यामु े ळेकृवर इीकेृ,पाण  जमी असे कृ , 
जहाजाच्या हालिाल मु े ीे चजन्याीून खालच्या मजल्यावर जाऊ लागले. अशा ीऱ्हेि  ह  र्वस्थी  र्फार 
धोक्याि  आहे असे चदसून आल्यावर जहाज परी चर्फरवनू पुनिं बसदराी येऊन ठेपले. अथाी आमच्या 
येण्याि  कृल्पना अगोदरि मुसबईच्या अचधकृाऱ्यासना चदलेल  होी . बसदराी पोहोिीाक्षण ि पुन्हा ी  कृचमट  
जहाजावर आल . त्यान  एकृा चवचशष्ट चठकृाण  र्फळ्या ठोकूृन पाण  पुढे जाणार नाह  अश  व्यवस्था 
कृरण्यािे ठरवनू त्याप्रमाणे कृाम सुरू केृले. कृाम पूणि झाल्यावर आम्प्ह  पुन्हा मागिस्थ झालो. 

 
खरे म्प्हणजे हे कसचदया कृस पन िे कृोकृणाी उीारू नेणारे जहाज होीे. उथ  बसदराी जाीा याव े

म्प्हणून याि  खोल  र्फार कृम  होी . त्यामु े हे पावसा ा सोळून इीर ऋीुमध्येि र्फि िालचवले जाी 
असे. भर पावसाळ्याी जुलै-ऑगस्ट मध्ये ीे समुद्राी नेणे हा एकृ धोकृाि होीा. पण युद्ध िालू होीे आचण 
पूवी म्प्हटल्याप्रमाणे “वार इज ऑन, पे्रस ऑन, पे्रस ऑन” (सदैव सैचनकृा पुढेि जायिे) या 
घोर्वाक्याप्रमाणे पुढे जाणे भाग होीे. हे व इीर जहाजे सरकृारने कृायद्याने ससपादन कृरून ीाब्याी घेील  
होी . या जहाजाच्या रिनेी बदल कृरून त्यावर मोठ  ीोर्फ व इीर लहान शसे्त्र बसचवल  होी . ीसेि 
पाणबुळ ला वर येण्यास भाग पाळणारे शस्त्र “ळेप्थिाजि” रे्फकृण्याि  पण व्यवस्था केृलेल  होी . 

 



 
 

          

समुद्र र्फारि खव लेला होीा. या व ेेलाह  लाटा व वारा हे समोरून धळकृ मारी असी. लाटा 
ळेकृवर येऊन एकृसारख्या पुन:पनु्हा रु्फटी असी. मात्र या व े  ीे पाण  खालच्या मजल्यावर न जाीा 
बाजूने पुन्हा समुद्राी पळी असे या लाटासच्या धळाक्यामु े जहाजािा वगेह  कृम  होी असे. पुढे जाव ेकृा न 
जाव ेकृाय चनणिय घ्यावा असे वचरष्ठ अचधकृाऱ्यासच्या मनाी येणे सहाचजकृ होीे. अथाी ीे अशा ीऱ्हेिे कृाह  
बोलून दाखव ी नव्हीे. जहाजावर जर देव असीे ीर त्याना केृव्हाि पाण्याी घालून ठेवले असीे. 

 
दुसऱ्या चदवसापासून जहाजावरि  लोकृससख्या रोळावलेल  चदसल . ळेकृवरि  हवा 

खाण्यासारख  नव्ही  ककृवा चपण्यासारख ह  नव्ही . बहुीेकृ चनवास  आपल्या खऱ्याड्याी अदृश्य झाले 
होीे. जण ूकृाय “दरोळेखोर येी आहेी. बाहेर पळू नकृा अश  दवसळ  चपटल  गेल  होी . अचधकृ शोधासी  
असे चदसून आले कृो, बरेि धटे्टकृटे्ट परुूर् आळव ेझालेले होीे. कृानाी ल ीोल सासभा ण्यािे यसत्र, सवि 
यसत्रावर ीाबा ठेवणारा मेंदू व पोटाी जाणारे मज्जाीसीू यासन  ससधान व कृट कृरून त्या आधारे चकृत्येकृ 
चनरपराध  लोकृासिे ब   घेीले होीे. पोटाी अन्नकृणह  चटकूृ न देण्याि  चशक्षा केृल  होी . हे ब   या 
चशके्षला पूणि शरण जाऊन चनष्ट्प्रभ झाले होीे. कृाह  जणासि  र्वस्थी  मात्र अगद  उलट होी . ीे ळेकृवरी  
इीस्ीीः चर्फरून आपले कृाम पूणिपणे कृर ी होीे इीकेृि कृाय जेवणाच्या टेबलावर समुद्रािा सूळ म्प्हणून 
दोघा - चीघासच्या अन्नाच्या चहश्श्यावर ीाव मार ी होीे. उरलेले कृाह जण पचहले एकृ दोन चदवस दिकृी 
होीे पण नसीर “हम भ  कुृछ कृम नह  ” असा आव आणनू छाी  वर कृाढून आपले कृायि िालू ठेवी होीे. 

 
स  चसकृनेस, बोट, झोपा ा ककृवा व णा-व णावरून जाणार  मोटार कृाह  जणासना कृा “लागीे” 

य इीरासना कृा “लागी” नाह , ह  कृाय चवकृत ी  आहे आचण कृाय चिचकृत्सा आहे? शचरराच्या यसत्रणेी कृाय 
बदल होीाी ीे माह ी असले ीर  कृा होीाी यािा उलगळा माझ्या माचही प्रमाणे ळॉक्टरासनापण पूणिपणे 
झालेला नाह . या “रोगावर” चनचिंी गुण आणणार  और्धे माझ्या पाहण्याी आल  नाह ी. म  अशा कृाह  
व्यि  पाचहल्या आहेी कृ , ज्यासना हा रोग अगद  असह्य होीो. एकृ १ ०-१२ वर् ेसमुद्रािा अनुभव असलेला 
अचधकृार , या रोगावर केृव्हाि माी कृरू शकृला नाह . ीो अचधकृार  असल्यामु े आपल्या कृामापासून 
प ून जाऊ शकृी नव्हीा आचण कृामह  कृराविे लागे. त्याव े  आपल्या जव पास ीो एकृ बादल  ठेवी 
असे. दुसरा एकृ अचधकृार  समुद्र खव ला म्प्हणजे बहुीेकृ सवि चदवस जहाजाच्या मध्यभाग  उभा राहून 
कृाढी असे. कृारण ीेथे जहाजाि  हालिला र्फार कृम  असीे. ीो चदवसाकृाठ  र्फि दोन-िार “ळॉग 
चबर्वस्कृटस” खाऊन रहाी असे. 

 
त्या चदवसाी समुद्रावर आणख  एकृ भानगळ असे. रात्र  ससपूणि कृा ोख कृरण्याि  सि  होी . 

सगळ्या कृािासना कृा ा रसग र्फासलेला होीा. मुख्य खोल्यासच्या दरवाज्यासना अश  व्यवस्था केृल  होी  कृ , 
ीो उघळल्याबरोबर आपोआप चदव ेचवझनू जाी असी आचण बसद झाल्यावरि ीे खोल ी हा उज ी असी. 
जेवणाच्या मेस रम मध्ये भोजन िालू असीा कृोणत्या ना कृोणत्या कृारणामु े दरवाजा उघळला गेल्याने 
एकृदम कृा ोख होऊन चवचित्र चवनोद होी असे. 

 
अखेर ला, मजल दरमजल कृर ी कृराि  बसदराि  उभ  रेर्ा ओलासळून आमानच्या आखाीाी प्रवशे 

केृला व पुढे होमिझच्या समुद्रधुनींीून इराणच्या आखाीाकृळे मोिा व चवला. ओमान आखाीाच्या 
सुरवाी लाि समुद्राने म्प्हटले कृ ,ीो आीा चवश्रासी  घेी आहे, ीर  ीुम्प्ह  मत्यांनो आपल्या हालिाल  
धुमधळाक्याने सुरू कृरा. इराणच्या आखाीाी चशरल्यावर ीर समुद्र पूणिपणे शासी झालेला आढ ला. 
त्याबरोबरि चकृत्येकृ आळव े झालेले देह उभे राचहले आचण त्यासि  ि व ह  सुरू झाल . गेल्या िार 



 
 

          

चदवसाी प्रत्येकृाि  झालेल  र्वस्थी  हा एकृ ससभार्णािा चवर्य होीा. आखाीाी थोळेसे पुढे गेल्यावर 
खोरखुवाई या चिपसमुहा मधल्या लहान खाळ ी पोहोिलो आचण नासगर टाकृलेल्या एकृा ीेलवाहू 
जहाजाच्या बाजूला गेलो. आमिे जहाज त्या जहाजाला बासधून ीेल आचण पाण  घेण्यास सुरवाी केृल . 
युद्ध कृा ाी ीेलाि  टाकृ  प्रत्येकृ व े  पूणि भरावयाि  असा हुकूृम होीा हे महत्वािे कृायि आटोपून 
आमच्या जहाजाने चदलेल्या जाग  नासगर टाकृला. दुसऱ्या चदवश  चकृनाऱ्यावरी  जाऊन ीेथ ल वगेवगेळ्या 
कृिेऱ्यासना भेट  चदल्या. खोरखुवाई हे एकृ लहानसे बटे आहे त्याव े  ीेथे घरकूृलवजा ऑचर्फसेस,एकृ 
दवाखाना, कॅृन्ट न या सारख्या आवश्यकृ इमारी  बासधलेल्या होत्या. त्यासना इमारी  म्प्हणण्यापेक्षा 
झोपड्याि म्प्हणणे जास्ी सयुचिकृ ठरेल. ह  वसाही एकृा लहानशा टेकृळ वर वसल  होी . चजकृळे 
चीकृळे सग े उजाळ उजाळ चदसी असे. कृोठेह  चहरवा रसग चदसी नव्हीा. गवी, रान, ककृवा झाळे-झुळपे 
कृोठेि दृष्ट पथाी नव्ही  त्या पचरसराी गोड्या पाण्यािे आर्वस्ीत्व कृोठे चदसेना. ीेव्हा गोळे पाण  येीे कुृठून 
असा प्रश्न माझ्यापुढे उभा राचहला. ससशोधनानसीर असे चदसून आले कृ , येथे लागणारे पाण  बसरा 
शहरावरून एकृा टॅंकृरव्दारे या बटेापाश  येीे, आचण या टॅंकृरमधून त्या पाण्यािे स्थलासीर खाळ ी उभ्या 
असलेल्या टॅंकृरवर केृले जाी असे. त्या टॅंकृरमध ल पाण  ीेथे भेट देणार  जहाजे-अथाी आमिे जहाज 
पण-आपल्या टाकृ मध्ये घेी असी आचण जहाजाच्या त्या टाकृ मध ल पाण  रोज चपण्यासाठ  “ीाजे पाण ” 
म्प्हणून आम्प्ह  वापरी असू. चपण्यापूवी ीे पाण  चर्फल्टरमध्ये मात्र गा ी असू. ीर ह  हे ीाजे पाण  चकृी  
ीाजे असे याि  कृल्पनाि कृरणे बरे. 

 
सवि औपिाचरकृ गाठ -भेट  व इीर प्रससगोपाी गोष्ट  आटोपून आम्प्ह  आमच्या ड्यटू वर जाण्याि  

ीयार  केृल . इीक्याी जहाजावर ल आपल्या स्पेशल उीारूस वर देखभाल कृरणाऱ्या लोकृासन  एकृ गोष्ट 
लक्षाी आणनू चदल  कृ , बकृऱ्यासना खाण्यास यापढेु पुरेसे गवी नाह . वास्ीचवकृ ह  गोष्ट मुसबई 
सोळण्यापूवीि लक्षाी यावयाला पाचहजे होी , आचण योग्य ीो पुरवठा ीेथेि कृरून घ्यावयास पाचहजे 
होीा. आीा या बसदराी कृोणत्याह  ीऱ्हेिे गवी चम ण्याि  शक्यीा नव्ही . ीेव्हा याला उपाय कृाय? असा 
प्रश्न उभा राचहला. सवि सुप कृ ळोकृ  एकृा चठकृाण  आणून एकृ अपूवि कृल्पना पढेु आल . दुसऱ्या चदवश  
आवश्यकृ नसलेल्या सवि खला-शासना शजेारच्या टेकृळ वर पाठवनू गवीासारखे जे कृाह  असेि ीे 
ओरबाळून जमा कृरण्यास सासचगीले, आचण कृसे ीर  बासधून लहान बोट मधून जहाजावर िढचवले. 
बकृर ला कृोणी ह  खोळ  नसीे असे म्प्हणीाी, ीे जर खरे असेल ीर या केृलेल्या श्रमासिा कृाह  उपयोग 
होईल असे वाटले. ‘चदवसेंचदवस कृम  होी िाललेल्या या प्राण्यासना ीो साठा पुरो’ अश  प्राथिना कृरून हा 
अपूवि असा उद्योग थासबचवला. 

 
अशा ीऱ्हेिे सवि खे  ससपवनू ज्या कृायासाठ  आमि  चनवळ झाल  होी  त्या कृायिस्थ   जाण्यास 

आम्प्ह  चसद्ध झालो. इराणच्या आखाीाच्या मुखापाश  म्प्हणजे “होमिझ” सामुद्रधुन ी दचक्षणेस “रासभशु र” 
व उत्तरेला “बसदरआब्बास” यासच्यामध्ये अचीशय अरस द अश  खाळ  आहे. या खाळ मध्ये एकृा चवचशष्ट रेरे्ी 
गस्ी घालून शत्रूिे कृोणत्याह  ीऱ्हेिे जहाज इराणच्या आखाीाी येऊ न देणे हे आमिे मुख्य कृीिव्य होीे. 
अथाी शत्रूिे लढाऊ जहाज येण्यािा ससभव नव्हीा, पण पाणबुळ  मात्र सहजचरत्या ळोकृावण्याि  शक्यीा 
होी . आीा प्रश्न असा कृ , ह  पाणबुळ  कृश  हुळकृावयाि . त्यासाठ  जहाजाच्या ी ाला एकृ यसत्र 
बसचवलेले होीे. त्या यसत्रािारे चवदु्यीप्रवाह ज्योी एकृा एकृा चदशनेे बाहेर पाठवावयाि  आचण चीच्या मागाी 
जर कृाह  अळथ ा आला ीर त्यावर ी  आपटून परी यसत्राकृळे येईल अश  व्यवस्था होी . या यसत्राला 
जोळलेले एकृ दुसरे यसत्र जहाजाच्या वरी  एकृ वगे   केृब न कृरून ीेथे बसचवलेले होीे. ीे एकृ घड्या ि 
होीे. पाठचवलेला चवदु्यीबाण आचण ीो परी आल्यास त्याि  चदशा व अळथळ्यािे असीर ह्या दोन्ह  गोष्ट  त्या 



 
 

          

यसत्रावर चदसाव्या अश  व्यवस्था होी , आचण अश  व े आल्यास अळ थळ्याच्या (पाणबुळ च्या) स्थानािा 
चहशोब कृरून पुढि  कृायिवाह  कृरावयाि  या वरच्या कॅृब नमध्ये २४ ीास एकृ पहारेकृर  कृामावर 
असावयािा. त्याि  दोन / दोन ीासान  बदल  कृराव  लागी असे. कृारण ीे कृाम अचीशय कृस टा वाणे 
होीे. अशा ीऱ्हेने आठवड्याी ल सहा चदवस मागे-पुढे गस्ी घालावयाि  आचण रचववार  पुन्हा आपल्या 
मू  जाग  यावयािे. ीेथे आल्यावर पुन्हा ीेल पाण  वगैरे सवि कृायिक्म अथाीि कृराव े लागी असी. 
चकृनाऱ्यावर रात्र  उघड्या जागेवर एकृ चसनेमापण दाखचवला जाी असे. इराणच्या आखाीाी जहाजावर 
अथवा चकृनाऱ्यावर ब्लॅकृ-आऊट कृरण्याि  गरज नव्ही , कृारण शत्रिेू जहाज होमिझच्या सामुद्रधुन ीून 
आी येणार नाह  अश  व्यवस्था केृलेल  होी  आचण ीश  खात्र पण होी . त्याप्रमाणे, कृाह  घळलेह  नाह  
हे चवशरे्. 



 
 

          

 

 



 
 

          

 

                                    
 
खोरखुवाई या बटेाजव ि ी न / िार मलैावर टेकृळ सारखे आणख  एकृ बेट आहे. या बटेाि  

भौगोचलकृ र्वस्थी  अश  आहे कृ , जणू कृाय एखाद्याने चखळकृ च्या बाहेर ळोकेृ कृाढले आहे. (ह  टेकृळ  
पाहून आपल्या रत्नाचगर च्या चकृल्ल्याी ल द पगतहाि  आठवण होीे. या दोहोमध्ये बरेि साम्प्य आहे.) या 
टेकृळ च्या ळोक्यावरून ळाव्या व उजव्या बाजूला चकृी ीर  मलै स्वच्छ दृष्ट के्षप जाऊ शकृीो. हे वैचशष्ट 
पाहून त्याच्यावर एकृ चसग्नल स्टेशन उभारले होीे. ीेथे न्यूझ लसळशि अचधकृार  होीे आचण कहदुस्थान  
खलाश  होीे. टेकृळ च्या पायथ्याश  प्रदेश अचीशय खळकृा  होीा आचण धक्का बासधलेला नसल्यामु े समुद्र 
शासी असेल ीेव्हाि एखाद  लहान बोट जव  पास जाऊ शकृी असे. त्यासना सामान पाण  वगरेै 
पोहोिचवण्यािे कृाम आमच्यावरि सोपचवले जाी असे. 

 
मुम्प्बईहून आलेला भाज पाला िार / पाि चदवसाीि ससपला व ळब्याी ल अन्नाला सुरवाी झाल . 

ळब्याी बटाट्ािे िौकृोन  ीुकृळे कृसल्याीर  पाण्याी ठेवलेले असी. पाण  कृाढून वा चवलेले कृासद्यािे 
कृाप वगैरे सामुग्र वर योगके्षम िालू होीा. भाज पाला आचण इीर सामानाच्या पढुच्या हप्त्यासाठ  मुम्प्बईहून 
येणाऱ्या एखाद्या व्यापार  जहाजाि  वाट पहाव  लागी असे. या सवि सामानाी अचीशय मूल्यवान गोष्ट 
म्प्हणजे टपाल. मुम्प्बईहून आलेल्या जहाजावरून टपालाच्या चपशव्या आमच्या जहाजावर आणल्या जाी 
असी. टपाल आले ह  बाीम  लगेिि सवित्र पसरी असे. त्या नसीरिा देखावा पाहाण्यासारखा असे. 
(इीरेजनासना त्याि  सहसा कृल्पना येणार नाह .) त्या चपशव्या जेवणाच्या टेबलावर उलटल्या जाी आचण 
पत्रासिा मोठा ढ गच्या ढ गि रिला जाी असे. कृामावर नसलेले सवि अचधकृार  ीेथे स्वखुर् ने जमी असी 
आचण प्रत्येकृजण ीाबळीोब ‘सॉचटंगला’ सुरवाी कृर ी असे. कृारण प्रत्येकृालाि आपल्याला येणाऱ्या 
पत्राि  आीुरीा आचण अध रीा असे. ज्यासच्या त्यासच्या स्वकृ यासि  १५।२० चदवसासन  खुशाल  चम णे हे 



 
 

          

त्यासच्या दृष्ट ने र्फारि महत्वािे होीे. खलाशासि  पते्र वगे   कृरून ी  त्यासच्या स्वाध न केृल  जाी असी. या 
पोष्टाच्या कृामावर एकृा खलाशाि  नेमणूकृ केृलेल  असे. जर कृा एखाद्या अचधकृाऱ्याला एखादे वे   एकृह  
पत्र आले नाह  ककृवा एकृाद दुसरेि चम ाले ीर ीो त्या पोष्टमनला सर  चशव्या देी असे, “कृाय दचरद्र  
आहेस रे, माझ्यासाठ  एकृह  पत्र आणले नाह स”, “व्हाट ए चमझरेबल पोस्टमनॅ यू आर?” अशा ीऱ्हेि  
मुिार्फ े सहजि बाहेर पळी असी. त्या चदवसाी जाणाऱ्या-येणाऱ्या पत्रासि  पूवि ीपासण  होी असे. 
पत्रावर जहाज ककृवा जागेिे नाव चलचहले असेल ीर ीे कृापले - खोळले जाी असे. 

 
जहाजावर ल यसत्रणा-सससार एकृा ठराचवकृ िाकृोर ने ककृवा चनयमाने िाली असे. एकृ एकृ 

अचधकृार  एकृा एकृा खात्यािा मुख्य असे. उदा. नेर्वव्हगेशन, गनर ,कृम्प्युचनकेृशन,अॅळचमचनस्रेशन इत्याद . 
आपल  चवचशष्ट कृामे कृरून आपले खाीे उत्तम र्वस्थी ी ठेवण्यािा प्रत्येकृािा प्रयत्न असे. कॅृटन हा 
सवाचधकृार  व सवि जबाबदार होीाि. या नेहम च्या कृामाचशवाय जव -जव  प्रत्येकृालाि आणख  एकृ 
कृाम कृराव े लागी असे. उदा. भोजन व्यवस्था, मद्य व्यवस्था, कृॅं ट न,स्पोटिस, वलेरे्फअर, इत्याद . 
अथाीि ह  कृामे आपल  नेहम ि  कृीिव्ये पूणि कृरूनि कृराव  लागीाी. हे पूणि लक्षाी ठेवले पाचहजे कृ  
या वगेवगेळ्या कृामािा जहाजावरच्या लोकृासच्या मनःसामथ्यावर बराि पचरणाम होीो. मेस सेके्टर  ह  
र्फारि महत्वाि  व्यि . त्याला अशा चबकृट पचरर्वस्थी ी सग ा सससार कृरावा लागे आचण प्रत्येकृाच्याि 
चटकेृला ीोंळ द्याव ेलागी असे. आम्प्हाला भोजन खिा-बद्दल एकृ रपया चम ी असे आचण दर चदवसाला 
जव  जव  ीेवढाि खिि होी असे. 

 
युद्धकृा ाी, मद्य कृाह  ठराचवकृ प्रमाणाी वाटले जाी असे. उदा. मचहन्याला एकृ बाटल  

र्वव्हस्कृ , ३० ब अर बाटल्या आचण इीर प्रकृार मुबलकृ असी. ीर ह  प्रत्येकृ अचधकृार  एकृा ठराचवकृ 
मयादेपयंन्ीि ीे चवकृी घेऊ ककृवा चपऊ शकृी असे. एखाद्यािा मयादेपेक्षा जास्ी खिि झाल्यास त्यािे नाव 
कॅृन्टनकृळे पाठचवले जाी असे. जहाजावरच्या मद्यपेयाबद्दल सविसामान्य लोकृासमध्ये भरमसाठ व चवचित्र 
कृल्पना आहेी. या बाबी ी नौकृासवर कृाम कृरणाऱ्या अचधकृाऱ्यासिा लौकृ कृ र्फारसा प्रशससन य नाह . 
अगद  थोळक्याी म्प्हणावयािे म्प्हणजे ीे सविि दारळे असीाी असा समज आहे. पण या कृल्पना ककृवा 
चरपोटि अगद  िुकृ िे आहेी. कृाह जण अचजबाी दारूला न चशवणारे ीर कृाह  वाजव पेक्षा जास्ी चपणारे, 
उरलेले अचधकृासश अचधकृार  प्रससगोपाी िार िौघाी मार्फकृ प्रमाणाीि घेणारे असीाी. त्यासि  मयादा 
त्यासना माह ी असीे. आवाक्याबाहेर चपऊन उल्लू होणे चहीािे नाह  हेह  त्यासना माह ी असीे. सुधाकृराने -
एकृि प्याला मध्ये कृाह  सासचगीले असो ककृवा नसो दारू चपऊन बेशुद्ध र्वस्थी ी पळलेला गतहस्थ पहाणे 
अवलोकृन य नाह  हे कृोणीाह  शहाणा मनुष्ट्य कृबूल कृर ल. मग नौदलाी ल अचधकृार ि याला अपवाद 
कृा असावीे. जहाजावर कृाह  कृारणामु े कृा होईना जर एखाद्यािे त्याच्या मयादेबाहेर चपणे झाले ीर ीो 
सहज वचरष्ठ अचधकृाऱ्यासच्या लक्षाी येीो आचण त्याच्याबद्दल इीरासि  मने पण कृलुर् ी होीाी, आचण 
सहजि कॅृटन पयंी हा चरपोटि जाीोि. एवढेि नव्हे ीर “कझगणे” हा कृोटि माशिलिा दखलपात्र गुन्हा 
आहे. चशवाय सामाचजकृ दृष्ट्ट्ा चमत्रमसळ   पण अशाना टा ण्यािाि प्रयत्न कृरीाी. ीसेि अचजबाी न 
घेणऱ्यालासुद्धा टा ले जाीे. कृारण ीो स्वीःि ीेथे कृस टा ीो. कलबपुाण  प ी ीो चकृी व े ीग धरणार. 
या कृारणास्ीव कृाह जण थोळेबहूी नावापुरीेह  चपीाी. माझ्या पहाण्याी एकृ चवचित्र नमुना आला. आला 
म्प्हणण्यापेक्षा त्याला आमच्या जहाजावर मुद्दाम बदल  कृरून पाठचवले होीे व त्याच्या चपण्याबद्दलिा चवशरे् 
गोपन य अहवाल मागचवला होीा. हा गतहस्थ एखाद-दुसरा पेग चपीो न चपीो ीोि एकृदम उभा राहून 
मोठ्ाने गाणे म्प्हणावयास सुरवाी कृर ी असे (त्यािा आवाज थोळाबहूी बरा होीा.) त्यामु े सगळ्या 
पाटींिा, हास्य चवनोदािा भसग होी असे. नसीर असे कृ ून आले कृ , ह  त्याला एकृ चवकृत ी ि होी . त्याच्या 



 
 

          

प्रकृत ी ला थोळासुद्धा अल्कृोहोल सहन होी नसे. हे त्याला माह ी असूनह  ीो अशाव े  पूणिपणे चवसरी 
असे, आचण चकृत्येकृदा आपल्या सहकृाऱ्यासना पेिाी पाळी असे. असे कृाह  अपवाद ककृवा असाधारण व्यि  
सोळल्यास नौदलाी ल अचधकृार  दुसऱ्या दोन्ह  दलाी ल अचधकृाऱ्यासपेक्षा ककृवा चकृनाऱ्यावर ल 
सविसाधारण लोकृासपेक्षा वगे े आहेी ककृवा दुविीिन  आहेी असे म्प्हणणे अचीशयोि िे व अन्यायकृारकृ 
ठरेल. एकृदा माझ्याघर  एकृ मुल िा बाप, माझा सल्ला चविारण्यासाठ  आला. त्याने व्यापार  जहाजाी ल 
एकृा अचधकृाऱ्याला जावई म्प्हणून पससी केृले होीे. पण ीो म्प्हणाला कृ  हे लोकृ “चपीाी” असे कृ ले. 
त्याबद्दल त्याला माझे मी पाचहजे होीे. म  त्याला दुसरा प्रश्न चविारून उत्तर चदले कृ , चकृनाऱ्यावर-सुद्धा 
कृोण प ी नाह ी ीे सासगा? नसीर त्याला म  सत्य पचरर्वस्थी  समजावनू सासचगील . दैवयोगाने ीो अचधकृार  
माझ्या ओ ख िा होीा, ह  गोष्ट चनरा  . भोजन आचण मद्य यासिा जमाखिि व्यवर्वस्थी व पद्धीश र ठेवावा 
लागीो. त्या कृायासाठ  छाप ल पुस्ीकेृ ठेवलेल  असीाी. दर ी न मचहन्यासन  हा जमाखिि दोन 
अचधकृाऱ्यासच्या सचमी कृळून ीपासून घ्यावा लागीो आचण त्यािा चरपोटि कॅृटनकृळे जाीो. त्यावरून कृोण  
चकृी  खिि केृला हे सहजि लक्षाी येीे. (आपल्या नौदलाी खलाशासना जहाजावर मद्य चपण्याि  परवानग  
नाह  आचण ीश  कृाह  व्यवस्थाह  नाह .) 

 
रोजिे कृाम सोळल्यास आमिा चदनक्म थोळा कृस टा वाणाि होीा. ीेथे एकृ चवरसगु ा म्प्हणजे 

इराणमध्ये “आवाज” या चठकृाण  अमेचरकृनासन  एकृ रेचळओ कृें द्र उभारले होीे आचण ीे २४ ीास िालू असे. 
केृव्हाह  रेचळओ िालू केृला ीर कृाह  ना कृाह  ीर  कृायिक्म येी असे. रात्र  १०·४५ वाजीा चदल्ल च्या 
बाीम्प्या येी असी व केृव्हा गाण ह  असी. म  जागी राहून ीो कृायिक्म रोज ऐकृण्यािा प्रयत्न कृर ी 
असे. २-३ आठवड्यासन  रेळक्ॉसकृळून वगेवगेळ्या माचसकृासि  मोठ  बसळले येी असी. त्यामु े वािावयाला 
पुष्ट्कृ  साचहत्य उपलब्ध असे. असा कृायिक्म िालू असीाना एकृ चदवश  बॉयलर सार्फ कृरण्यासाठ  
अमक्या अमक्या चदवश  “खोरमशारला” जाव ेअसा हुकूृम आला. (िालू इराकृ-इराण युद्धामध्ये खोरमशार 
या बसदरािे नाव पुष्ट्कृ  व ेा ऐकृण्याी, वािण्याी आले असेलि). बॉयलर कृाह  ठराचवकृ ीास िालू 
राचहला म्प्हणजे ीो थासबवनू त्याि  पूणिपणे सर्फाई कृराव  लागीे. त्यासाठ  चकृनाऱ्याजव  जाणे सोय स्कृर 
असीे. कृारण चकृनाऱ्यावरिा चवदु्यी प्रवाह जहाजावर घेीा येीो. ह  बाीम  वाऱ्यासारख  जहाजावर 
पसरल  आचण एकृदम ख ब  सुरू झाल . नव न चठकृाण  जाण्याि  प्रत्येकृालाि उत्सुकृीा होी . चशवाय 
गेल्या ३/४ मचहन्याी देवालासुद्धा चवसर पळलेल्या या जगाी ‘स्त्र ’ हा प्र।ण सुद्धा कृोणाला चदसला नव्हीा. 
एवढेि कृाय गाय-म्प्हैस सुद्धा पहाण्याी आल  नव्ही . जे अगोदर ीेथे गेलेले हाीे त्यासन  ीेथे गेल्यावर 
कृाय कृाय कृरावयािे याबद्दल सवि योजना कृरायला सुरवाी केृल . एकृ थोळ  मजेदार गोष्ट घळल . 
चकृनाऱ्यावरच्या एकृा गोऱ्या अचधकृाऱ्याने आबादान मधल्या हॉर्वस्पटलमध्ये कृाम कृरणाऱ्या नसिला एकृ 
पासिल देण्यासाठ  जहाजावर पाठचवले. ीे पासिल चीला कृोण  द्यावयािे याबद्दल जहाजावरच्या गोऱ्या 
अचधकृाऱ्यासमध्ये बर ि ििा िालू झाल . आम्प्ह  इीर अचधकृार  ी  मजा पहाी होीो. या क्षलु्लकृ 
प्रससगावरून, प्राण  माद िा ीाबा घेण्यासाठ  आपसाी कृसे झगळीाी याि  कृल्पना कृरीा आल . 

 
ठरल्याव े  नासगर उिलून वायव्येकृळे प्रवासाला सुरवाी केृल . या आखाीाीून जाी असीाना 

दोन्ह  बाजूला टेकृड्या अगद  उजाळ व बोळक्या अशा चदसी असी. गवीाि  एकृह  चहरव  कृाळ  कृोठे 
चदसी नव्ही , समुद्राकृाठच्या एखाद्या सखल चठकृाण  खजुराि  झाळे र्फि चदसावयाि . शाटेल-अरब 
(टेगर स् आचण युफे्रचटस या दोन नद्या चम ून झालेल  ह  नद ) या नद च्या मुखाी चशरल्यावर हे चित्र 
बदलले. पूवीिा रूक्ष व न रस प्रदेश ससपून थोळ  बहूी झाळे-झुळपे व हचरी-वणि चदसू लागला. नद ीून 
वरखाल  जाणाऱ्या होड्या ये-जा कृरीाना चदसू लागल्या. कृाह  व ेाने पेरोलिा अचीशय उग्र असा वास 



 
 

          

येऊ लागला, ीेव्हा आम्प्ह  आबादान या र्फार मोठ्ा चरर्फायनर च्या जव पास जाी आहोी हे आपोआपि 
लक्षाी आले. शवेट  खोरमशारला येऊन पोहोिलो, आचण चकृनाऱ्याला बोट बासधल  गेल . आमि  इसचजने 
बसद कृरून चकृनाऱ्यावरच्या चवदु्यी प्रवाहावर सवि कृाम सुरू झाले. ज्याला जसा व े सापळेल त्याप्रमाणे ीो 
चकृनाऱ्यावर जाऊन आपले पाय मोकृ े कृर ी असे व आसमसीाी दृष्ट  टाकूृन आपल  थोळ -बहूी कृरमणूकृ 
कृर ी असे. ीेथे असे कृ ले कृ , रस्त्याने आबादान र्फारि जव  आहे व ीेथे जाण्याकृचरीा बसेसि  
व्यवस्था आहे. ीेथे चसनेमा, इसचळयन क्लब वगैरे कृाह  स्थाने होी  व ीेथे आम्प्ह  सहज जाऊ शकृी होीो. 
आबादानमध्ये बसेसिा प्रवास रु्फकृट असे. खोरमशार व आबादान येथ ल लोकृासन  आमच्या 
कृरमणकुृ साठ  र्फार मेहनी घेील . रोज खे  व कृोणीा ना कृोणीा ीर  कृायिक्म ठरचवला जाी असे. 
एकृ चदवस हॉर्वस्पटलमधून बऱ्यािशा नसेस जमा कृरून नाि पण आयोचजी केृला होीा. अशा र ी ने थोळे 
बहूी िैीन्यमय हाऊन परी च्या प्रवासाला चनघालो. परी आल्यावर येरे माझ्या मागल्या. 

 
एकृा रचववार  आम्प्ह  चसनेमा पहाी असीा एकृदम हुकूृम झाला कृ , रत्नाचगर वरच्या सवि लोकृासन  

आपल्या जहाजावर परी जाव.े जेट  जव  लहान बोट  ीयार ठेवलेल्या आहेी आचण पुढिे हुकूृम 
जहाजावर पोहोिवले आहेी. जहाजावर परी आल्यावर असे कृ ले कृ , “एअर-र्फोसि” िे एकृ चवमान 
नाह से झाले असून त्यािा शोध कृरणाऱ्या इीर चवमानासना इराणच्या आखाीाी एकृा चठकृाण  चपव   जागा 
चदसल , ी  त्या वैमाचनकृाि  चपव   कळग  असाव  असा त्यासिा असदाज होीा. अक्षासश-रेखासशामध्ये ी  जागा 
आम्प्हाला कृ चवल  होी  आचण ीेथे जाऊन त्या कळग िा शोध कृरावा असा हुकूृम होीा. आम्प्ह  ीाबळीोब 
शक्य चीीक्या वगेाने त्या जाग  गेलो पण कृा ोखाी कळग  चदसेना आचण दुसर ह  कृोणी  रसग ी वस्ीू 
चदसेना. कृदाचिी ी  कळग  वारा ककृवा प्रवाहामु े मागे-पुढे सरकृल  असेल असा चविार कृरून त्या 
जागेला मध्य कबदू कृल्पून त्याच्या सभोवार प्रदचक्षणा घालण्यास सुरवाी केृल , आचण सकृा पयंी ीे कृायि 
िालू ठेवले. सकृा   उजाळल्यावर पुन्हा त्याि कबदूश  परी आलो. ीेव्हाह  कळग  चदसल  नाह ि पण एकृ 
बराि मोठा वीुि ाकृार चपव ा जदि घट्ट शवेा  चदसी होीा. ीो चपव ा भाग म्प्हणजेि त्या शोध कृरणाऱ्या 
वैमाचनकृासना कळग  वाटल  असाव  असा आम्प्ह  चविार कृरी होीो ीोि एअर र्फोसिि  एकृ “रेस्क्यू लाँि” 
र्फार वगेाने आमच्या जहाजाकृळे येीाना चदसल . त्यासनापण चपव   कळग  कृोठेि चदसल  नव्ही . त्या 
लाँििा रसग पोलादासारखा होीा. आचण ी  वगेाने िालल्यामु े साधारण पाण्यावरून िालणाऱ्या 
पाणबुळ सारख  दुरून चदसी होी . त्याच्या मागोमाग ब . आय कृस पन िे एकृ जहाज येी होीे. त्यासना ी  
खर ि सब मर न वाटल्यामु े त्यासन  चीच्या रोखाने त्यासि  ीार्फ ळागल . सुदैवाने त्यासिा नेम िुकृला. त्या 
लाँिवरी  ब नीार  ससदेश देण्याि  व्यवस्था नव्ही , आचण त्यामु े ीे “चमत्र” आहेी हे त्या जहाजाला 
कृ चवीा येईना आचण म्प्हणनू ीे घाबरी आमच्या जहाजापयंी वगेाने आले होीे. आम्प्ह  ीाबळीोब त्या ब . 
आय. च्या जहाजाला ीसे कृ चवले, आचण नसीर या ी न वगेवगेळ्या बोट  जव  नेऊन कळग च्या 
अर्वस्ीत्वाबद्दल चविार-चवचनमय केृला. शवेट  कळग  जव पास नव्ही ि अगा चनष्ट्कृर्ि कृाढून प्रत्येकृजण 
मागिस्थ झाला. 

 
आणख  ी न मचहन्यासन  पनु्हा त्याि कृायासाठ  खोरमशारला जाण्यािे ठरले. हा चळसेंबर मचहना 

होीा. आम्प्ह  ी न सहकृाऱ्यासन  थोळ  सुट्ट  घेऊन कुृठेीर  बाहेर जाव ेअसे ठरचवले. ीेहरानला र्फार थसळ  
असेल या चविाराने आम्प्ह  हरून अल-रश दच्या बगदादला जाण्यािे ठरचवले. बसऱ्यापयंी मोटारने जाव े
लागले बसरा ीे बगदाद रेल्व ेहोी . व ीेथ ल कृमििार  सग े कहदुस्थान ि होीे, ककृबहुना रेल्विेे ळबसुेद्धा 
आपल्या इकृळिेि होीे. आम्प्हाला सहजि आरक्षण चम ाले आचण आम्प्ह  बगदादच्या प्रवासाला चनघालो. 
सैन्याी ल अचधकृाऱ्यासना हा प्रवास चवनामूल्य होीा. त्या चदवसाी प्रत्येकृ शहरामध्ये एकृ ‘टाऊन मेजर’ 



 
 

          

नावािा अचधकृार  असे. त्याला आम्प्ह  भेटल्यावर त्यान  आमच्यासाठ  हॉटेलि  व्यवस्था केृल . शहर 
भटकृण्यापल कृळे आम्प्हाला दुसरा उद्योग नव्हीाि. त्या शहराी चशया, सुन्न  आचण ज्यू असे ी न भाग 
होीे. ीेथ ल एकृ मोठ  मश द पाहाण्यासाठ  गेलो आचण आम्प्ह  मुम्प्बईहून आलो असे म्प्हटल्यावर ीेथ ल 
लोकृासन  आमिा र्फारि आदर केृला. मुम्प्बईी ल कृोण ीर  त्यासच्या मचशद ला र्फार मोठे दरवाजे बहाल 
केृले होीे. 

 
बगदादला इसचळयन आमीिा र्फार मोठा कृॅं प होीा. आम्प्ह  टाउन मेजरच्या ऑर्फ समध्ये गेलो 

असीाना ीेथे आम्प्हाला एकृ / दोन मराठ  सैचनकृ भेटले त्यासच्या सासगण्यावरून आम्प्हाला असे कृ ले कृ , 
ीेथे मेजर पाठकृ नावािे अचधकृार  सहकुृटुसब राहाी होीे आचण त्यासच्या घर  आठवड्याीून एकृदा 
जव पास राहाणारे महाराष्ट्र यन जमी असी. सुदैवाने अशा चदवश  आम्प्ह  बगदादला असल्यामु े 
त्यासच्या घर  जाण्यािे ठरचवले. त्यासिे घर शोधीा-शोधीा बराि उश र झाला. ीर ह  पुष्ट्कृ  लोकृ ीेथे 
भेटले. रात्र  दहाच्या सुमाराला बरेिजण ीेथून चनघाले व आम्प्ह  चीघेजण ीेथेि राचहलो. आम्प्ह  पण 
जाण्याच्या ीयार ी असीा, आम्प्ह  नव न पाहूणे म्प्हणून कृ  कृाय आम्प्हाला मेजर साहेबासन  थासबवनू घेीले. 
इीक्या उचशरासुद्धा त्यासच्या सौभाग्यवी ने ओल्या वाटाण्यािे ळबे उघळून त्याि  उस  बनवल . 
त्याव ेेला ी  उस  म्प्हणजे खर  मेजवान ि वाटल . सौभाग्यवी च्या समयसूिकृीेिे चजीकेृ कृौीुकृ 
कृराव ेचीीकेृ थोळेि. बगदादला आणख  एकृ महत्त्वािे कृाम उरकृले. ीे म्प्हणजे केृस कृापण्यािे. ीत्पूवी 
थोळा इचीहास सासचगील्यास सोईिे ठरेल. म  जहाजावर पचहल्याप्रथम आल्यावर असे कृ ले कृ , ीेथे एकृ 
पसजाबमध ल नाचपी आहे, आचण त्याला खल र्फा अश  ससज्ञा आहे. वास्ीचवकृ खचलर्फा हा मुसलमान 
जमाी िा धमिगुरू. या नाचपीाला ीे नाव कृसे कृाय पळले ीे कृ ले नाह . 

 
नेव्ह मध्ये त्या व ेेला चमशा ठेवण्याि  परवानग  नव्ही , पण ीश  कृोणाि  इच्छा असल्यास त्याला 

दाढ  आचण चमश  दोन्ह  ठेवाव े लागी असे, आचण ीे कृरण्यासाठ  एकृ िाकृोर  ठरचवलेल  होी . 
पचहल्याप्रथम “चरके्वस्ट परचमशन टु चळसकृस ट न्यू शवे्हींग” अश  कॅृटनला चवनसी  कृराव  लागी असे. कॅृटन 
पचहल्या प्रथम ीात्पुरी  परवानग  देी असे. दोन / ी न आठवळे थासबनू जर ी  दाढ  /चमश  िेहऱ्याला 
शोभी असेल ीर त्याला कृायम स्वरूपाि  परवानग  चदल  जाई. इराणच्या आखाीाी आल्याबरोबर 
कॅृटनने आपण होऊन सवांना दाढ  चमशा ठेवण्याि  परवानग  चदल , आचण आम्प्ह  सवांन  त्यािा पूणि 
र्फायदा घेीला. आमच्या जहाजावर ल खल र्फा हा अचीशय कृामाी गुसीलेला प्राण  होीा. जहाजावरच्या 
सवि लोकृासना न ट-नेटकेृ ीर ठेवावयािे होीेि, पण त्याला बसदराी ल इीर जहाजाकृळूनह  आमसत्रणे येी 
असी. एकेृ चदवश  या खल र्फाने असे जाह र केृले कृ , त्याच्या जव ि  सग   हत्यारे पूणिपणे चझजून 
चनकृाम  झाल  आहेी आचण ी  बदलल्याचशवाय त्याला कृाम कृरणे अशक्य झाले आहे. या त्याच्या 
जाचहराी नुसार ससध  चम ाल्याबरोबर त्याि  कृराि ला रवानग  केृल  गेल . 

 
त्या चदवसाी अचधकृाऱ्यासिे पगार र्फारसे नव्हीे. जहाजावर खििपण नव्हीा आम्प्ह  कहदुस्थानच्या 

एकृा मयादेबाहेर असल्यामु े त्या चदवसाी आम्प्हाला आयकृर द्यावा लागी नसे. कृाह  थोळेसे पैसे चशल्लकृ 
राचहल्यास बॅंकेृी ठेवण्याि  व्यवस्था नव्ही . एखादा अचधकृार  मुसबईला जाीो असे कृ ल्यास 
त्याच्याबरोबर त्याच्यावर पूणि चवर्श्ास ठेवनू आपल्या बॅंकेृी पैसे जमा कृरण्यासाठ  द्याव े लागी असी. 
आपल्या कुृटुसबासाठ  ीुम्प्ह  कृ चवलेल  एकृ ठराचवकृ रक्कम पाठवण्याि  सरकृार व्यवस्था कृर ी असे 
त्यादृष्ट ने अचधकृाऱ्यासना कृा ज  नव्ही . 

 



 
 

          

जानेवार  १९४५ च्या सुमारास आम्प्ह  मू  जाग  पनु्हा परी आलो. ीेथे आल्यावर असे कृ ले कृ , 
या पुढे पाणबुळ साठ  गस्ी घालण्याि  गरज नाह . जमिन ि  युद्धशि  ससपुष्टाी आल  होी . औपिार कृ 
शरणागी िा सभारसभि र्फि व्हावयािा होीा. या पचरर्वस्थी ी शत्रिेू पचिंमेकृळून कृोणत्याह  ीऱ्हेिे जहाज 
कृोणत्याह  मागांने इराणच्या आखाीाी ककृवा अरब  समुद्राी येण्याि  ककृचिीह  शक्यीा नव्ही . गस्ी ीून 
जर  आमि  सुटकृा झाल  होी  ीर  कृाह  ना कृाह  लहानसहान कृामे चदल  जाी असीि. त्याी ल एकृ 
मुख्य कृाम म्प्हणजे लहान लहान बसदराी ल शखे लोकृाना भेट देणे आचण त्यासिे के्षम कुृशल चविारणे. कृारण 
चिट श सरकृारला या शखेासना खूर् ठेवावयािे होीे. त्याि सुमारास टपाल बटवड्याीह  बदल झाला होीा. 
आीा टपाल मुसबईहून वगेवगेळ्या जहाजावरून न येीा बसऱ्याला चवमानाने येी असे व ीेथून लहान 
चवमानाने शहारजा या बसदराला पोहोिचवले जाी असे. ीेथून त्या चनळ्या चपशव्या आमच्या मुख्य बसदराला 
खोरखुवाईला दर िार चदवसासन  आणण्यािे कृाम आमच्याकृळे चदले गेले होीे. मधल्या व ेाी आम्प्ह  
थोळाबहूी स्वाीसत्र्यािा अनुभव घेी असू. कृरमणकुृ साठ  आमिा एकृ आवळीा खे  होीा. ीो म्प्हणजे 
एखाद्या खाळ च्या ीोंळाश  पाण्याखाल , एकृ लहान बाँब उळचवला जाी असे. त्याच्या धळाक्याने 
जव पासिे मासे थोळा व े बध र होऊन पाण्यावर ीरसगी असी. ीाबळीोब जहाजावर ल सवि लहान 
बोट  खाल  सोळून ीे मासे कृोणत्या ना कृोणत्या साधनासन  पकृळून बोट ी घेीले जाी असी. जणू कृाय 
स्वीःच्या बागेी ल एखादे प कृि कृाढून घेीले जाी होीे, या लुट ीला बरािसा चहस्मा उदारपणे 
चकृनाऱ्यावरच्या लोकृासना आम्प्ह  देी असू. या खटपट िा आणख  एकृ र्फायदा होी असे. कृारण आम्प्हाला 
ीाजा भाज पाला क्वचिीि चम ावयािा. त्याच्या जाग  हे ीाजे अन्न प्रकृत ी दृष्ट्ट्ा र्फार र्फायद्यािे ठरी असे. 
खरे ीर पचहल्या चदवसापासून आमच्या जेवणाच्या टेबलावर “अॅस्कृॉरचबकृ अॅचसळ” “स -र्वव्हटॅम न” ि  
बाटल  ठेवलेल  असे, व त्याी ल एकृ एकृ गो   दर चदवश  प्रत्येकृाने घेील  पाचहजे असा चनयम होीा. 
“स्कृव्ही रोग” होऊ नये म्प्हणून हा प्रचीबसधकृ उपाय योजलेला होीा. 

 
अखेर ला म्प्हणजे १९४५ च्या माििच्या सुमाराला स्वगतहाकृळे प्रयाण कृरण्यिा हुकूृम चम ाला आचण 

आम्प्ह  मोठ्ा उत्साहाने आचण आनसदाने मुसबईला येऊन दाखल झालो. त्यािबरोबर आमिे जहाज मू  
धन्याला घेीलेल्या र्वस्थी ी परी कृरण्यािा पण आदेश आला. अथाी हे कृाम ळॉकृ याळििे होीे. यापढेु 
अशा ीऱ्हेच्या जहाजाि  गरज नव्ही . म  थोळाबहूी चरकृामा होीो न होीो ीोि माझ  “रोचहलखसळ” 
नावाच्या दुसऱ्या जहाजावर बदल  झाल  आचण त्या जहाजावर जाण्यासाठ  चिीगावला जाण्यािा हुकूृम 
चम ाला. पण दुसऱ्या चदवश  चिीगावच्या अचधकृाऱ्याकृळून असा ससदेश आला कृ , हे जहाजि मुसबईला 
पाठचवले जाी आहे. या माचही मु े माझा चकृी ीर  दूरवरिा प्रवास ट ला. माझ  बदल  पनु्हा दुसऱ्या 
जहाजावर झाल  आचण मला आणख  “स  सर्वव्हिस” चम णार या कृल्पनेने र्फार आनसद झाला. जहाज 
मुसबईला यावयाला बराि व े असल्यामु े म  ३० चदवस सुट्ट  घेऊन स्वचकृयाना भेटणे, कृौटुसचबकृ आचण 
वैयचिकृ कृामे कृरण्यासाठ  ‘रत्नाचगर ” जहाज सोळले. सुट्ट  ससपवनू शक्य होी  ीेवढ  कृामे आटोपून म  
नव्या जहाजावर चद. २६ मे, १९४५ रोज  रूजू झालो. चद.५ मे, ४५ ला जमिन सैन्याने शरणागी  पत्कृरल  
होी . ीर  पण पूवेकृळ ल युद्ध िालूि होीे. आम्प्हाला कृाह ीर  नव न ड्यटु  चम णार आहे अश  जोराि  
अर्फवा पसरल . पण हे सवि अगद  गुप्त-गुप्त ( हश् हश्) असे होीे. 

 
लवकृरि िार / पाि जहाजासिा एकृ कृाचर्फला घेऊन “एळन” कृळे चनघण्यािा हुकूृम चम ाला. या 

वर्ीपण प्रवासाच्या सुरवाी लाि भरपूर पाऊस होीा आचण चशवाय आमिा रोख सर  पचिंमेला होीा ीेव्हा 
अरब  समुद्राच्या खऱ्या रागाला पनु्हा ीोंळ द्याव ेलागणार होीे. आपल्या जहाजावरून दुसर  जहाजे कृश  
िेळूससारख  वर खाल  रे्फकृल  जाी होी  हे पहाणे चित्तवधेकृ पण भ ी दायकृ होीे, चकृत्येकृव ेा सबसधच्या 



 
 

          

सबसध जहाज लाटेआळ लपून जाी असे. एखादे व ेेला जहाजाच्या मागिा भाग वर उिलला जाऊन गी  
देणारा पसखा उघळा पळला कृ  एकृ “घस-घस” असा भयानकृ आवाज येी असे. ळेकृवरून िालणे ीर 
अशक्य-प्रायि होीे. एकृदा आमच्या शजेारच्या जहाजावर ल एकृ अचधकृार  आचण खलाश  ळेकृवरी  
उपळे राहून घसरी घसरी जहाजाच्या पढुच्या भागाकृळे जाी होीे. थोळे पुढे गेल्यावर दोर ने कृाह ीर  
त्यासना बासधावयािे होीे. एकृमेकृासच्या मदी ने ीे कृाम आटोपून ीे परी ला चनघाले. थोळे बहूी पुढे आले 
ीोि एकृ भल  मोठ  लाट येऊन जहाज खूपि वर उिलले गेले आचण एकृदम पाण्यावर धपकृन् खाल  
पळले. त्या धळाक्याने ीो खलाश  एकृदम वर उिलला जाऊन जहाजाच्या कृाठावरून समुद्राी रे्फकृला 
गेला. ीाबळीोब सगळ्या जहाजासना खास ससदेश प्रसार ी केृला. “मनॅ ओव्हर बोळि” हा एकृ जहाजावरिा 
वाक्प्रिार आहे. म्प्हणजे त्याच्यावरून अशा ीऱ्हेिे प्रससग कृध ीर  येी असी हेह  चसध्द होीे. इीर जहाजे 
शक्य चीीक्या जव पास येण्यािा प्रयत्न कृर ी होी . प्रत्येकृ जहाज जसे उभे राहू शकेृल ीसे थोळा व े 
उभे राहून समुद्राी कृाह  चदसीे कृा हे कृाकृदृचष्टने पहाण्यािा प्रयत्न कृर ी होीे परसीु समुद्राच्या 
रे्फसाचशवाय बर ि शोधाशोध कृरूनह  कृाह ि चदसी नव्हीे. खरे म्प्हणजे इीकृ  जहाजे आसमसीाी 
असुनसुद्धा ीो खलाश  पनु्हा चदसलासुद्धा नाह . ीेव्हा त्याला त्या खव लेल्या समुद्राीून पकृळून वर 
कृाढण्यािा प्रश्नि नव्हीा. त्या अचधकृाऱ्याला ीर र्फारि वाईट वाटले, सवि कृाचर्फल्याी चवर्ण्णीा 
पसरल . जणू कृाय कृा  आलेलाि होीो र्फि व ेि पहाी होीा. 

 
साधारण चनम्प्म्प्या असीरावर गेल्यावर आमच्या रोचहलखळ जहाजािे एकृ इसचजन चबघळले. (या 

जहाजाला दोन इसचजने होी .) साहचजकृि जहाजािा वगे अधा झाला. चशवाय एकृा इसचजनावर पढेु जाणेह  
धोक्यािे होीे. ीाबळीोब चदल्ल , मुसबई बरोबर ससदेशासि  देवाण घेवाण सुरू झाल . अखेर ला रोचहलखसळ 
जहाज परी मुसबईला दुरस्ी साठ  जाव ेअसे ठरले. समुद्राच्या त्या र्वस्थी ी जहाजाला १८० असश चर्फरचवणे 
सोपे नव्हीे. कॅृटनने सवि अचधकृाऱ्यासना व खलाशासना ळेकृवर लाइर्फ बेल्ट घालून यावयास सासचगीले. लाट 
थोळ  खाल  गेल  कृ  सुकृाणू ५-१० चळग्र  चर्फरवण्यास सासगावयािे. पुन्हा थासबून योग्य ससध ि  वाट पाहून 
आणख  कृासह  असश चर्फरवावयािे. अशा र ी ने आमि  चदशा पूणि बदलून आम्प्ह  मुसबईच्या मागाला लागलो. 
इीर जहाजे एळनकृळे मागिस्थ होी ि. त्यासना एळनिे आखाी व ीासबळा समुद्र यासच्या स मेवर खोल 
पाण्याी टाकृलेले सुरस ग कृाढून टाकृण्याि  कृामचगर  चदल  होी , पण त्या कृामाला लागणारे योग्य असे 
साचहत्य त्याच्याजव  नसल्यान त्याना स्वगतह  परीाव ेलागले. 

 
मुसबईला आल्यावर आमच्या जहाजाि  दुरस्ी  मोठ्ा जोमाने सुरू झाल . त्यािसुमारास आमच्या 

सवि जहाजासना कृाह  खास कृाम चम णार अशा बाीम्प्या येऊ लागल्या. थोड्याि चदवसाी एकृस दर बेी स्पष्ट 
झाला. नऊ जहाजासिा H: M. I. S. १) रोचहलखसळ २) कृाचथयावार ३) कृनाटकृ ४) राजपीुाना ५) कृोकृण 
६) बलुचिस्ीान ७) बेंगाल ८) कुृमाऊन ९) चबहार या जहाजासिा ससि ीयार केृला गेला. त्याला 37 Mine 
Sweeping Flotilla ककृवा 37 M. S. Flotilla असे नाव चदले गेले. अद्यापह  त्याि नावाने ीो प्रचसद्ध आहे. 
हा कृाचर्फला पाणसुरस ग चबनाशाच्या खास कृामावर कृोठेीर  पाठचवला जाणार हे उघळ झाले. युद्ध ससपले 
होीे ीर  सग  कृळे वाीावरण गुपिूपि असावयािे. िार िौघाी वाच्यीा कृरावयाि  सि मनाई होी . या 
जहाजासि  सवि दृष्ट ने ससपूणि चसद्धीा लवकृराी लवकृर कृरण्यािे हुकूृम सुटले. त्या व ेच्या नौदलाी हा 
कृाचर्फला एकृमेव ‘टास्कृ र्फोसि’ (Task Force) होीा. 

 

 



 
 

          

 

 

रोचहलखसळ हे प्रमुख व मागिदशिकृ जहाज होीे. जहाजाच्या व कृाचर्फल्याच्या मुख्य अचधकृाऱ्यािे 
नाव कृमासळर जॉजि बेल  असे होीे. या जहाजावर नेहम -पेक्षा जास्ी अचधकृार  होीे. ीे म्प्हणजे, 
कृाचर्फल्याच्या वगेवगेळ्या खात्याि  देखभाल कृरणारे, एकृ ळॉक्टर आचण सेके्टर . या सवांच्या 
अर्वस्ीत्वामु े जहाजावर अचधकृाऱ्यासि  र्फारि गदी होी . सवांना पुरेशा केृब न्स नव्हत्या. प्राप्त पचरर्वस्थी ी 
कृाह ीर  कृरून मोठ्ा चहकृमी ने थोळ  थोळ  जागा “कृोरून” कृाढाव  लागल . खलाशासि  ससख्याह  
ीश ि वाढलेल  होी . 

 



 
 

          

ीाबळीोब वगेवगेळ्या ीऱ्हेच्या प्रिसळ हालिाल  चदसू लागल्या. कृाचर्फल्यािा मुख्य अचधकृार  आचण 
इीर खात्यािे अचधकृार  यासच्या एकृसारख्या छोट्ा मोठ्ा बठैकृ  होऊ लागल्या. चनरचनराळ्या 
सामानाच्या याद्या घेऊन नेव्हल स्टोअसिच्या गोदामावर जोरािे हल्ले होऊ लागले. प्रत्येकृजण ीोि 
महत्त्वािा आचण त्यािे कृाम पचहल्या दजांिे असे भासव ी होीा. युद्ध कजकृण्याि  सवि जबाबदार  त्याच्याि 
चशरावर होी , असे त्याला वाटी असाव.े 

 
 जमिन  ह  युद्धशि  अगोदरि ससपलेल  होी , आचण जपान एकृाकृ  पळले गेले. चदवसें-चदवस 

त्याि  सुद्धा युद्ध कृरण्याि  ीाकृद कृम -कृम  होी िालल  होी  आचण हा युद्धािा जबरदस्ी भाचगदार 
झपाट्ाने खसगू लागला होीा. पूवेला अमेचरकेृने प्रचीहल्ल्याि  प्रिसळ ीयार  केृल . ६ ऑगस्ट, १९४५ ला 
एकृ भयानकृ बाीम  येऊन थळकृल . अमेचरकेृने जपानच्या चहरोचशमा या शहरावर अणुबॉम्प्ब टाकृला. 
त्याि ि प्रचीकृत ी  ९ ीारखेला नागासाकृ  या शहरावर ीसाि बॉम्प्ब टाकूृन केृल . या अनपेक्ष ी हल्ल्याने 
एकृदम घाबरून जाऊन जपानच्या राजाने १५ ऑगस्ट १९४५ ला शरणागी  पत्कृरल . अशा र्वस्थी ी 
जपानला त्यासच्या दूरवर पसरलेल्या पसाऱ्यािे रक्षण कृरणे शक्यि नव्हीे. 

 
शवेट  ीार ख ठरल  आचण आमच्या कृाचर्फल्याने मुसबईहून प्रयाण केृले. आमच्या कृाचर्फल्याला 

पाणसुरूस ग चवनाशाि  कृामचगर  चदल  गेल  होी . समुद्रावर मागिदशिकृ जहाज मध्ये व दोन बाजूला बाकृ  
िार-िार जहाजे समान असीरावर िाली असी. या पद्धी ने प्रवास िालू होीा. ज्याने त्याने आपापले असीर 
सासभा ावयािे असा हुकूृम असे. चसलोनला व सा घालून आम्प्ह  उत्तरेला व लो आचण कत्रकृोमाल  
(चसलोन) या बसदराकृळे मोिा व चवला. त्या चदवसाी कहदुस्थानच्या दचक्षणेला कृोलस बो आचण कत्रकृोमाल  
हा रॉयल नेव्ह िा र्फार मोठा ी  होीा. कत्रकृोमाल ला जाण्यािा मुख्य उदे्दश म्प्हणजे ीेल-पाण  आचण 
पोटाि  व्यवस्था. के्षत्रर्फ ाच्या दृष्ट ने आमिे जहाज र्फारि लहान होीे. त्यावर र्फि एकृि श ीगतह होीे 
आचण ीे खलाशाससाठ  ठेवलेले असे. अचधकृाऱ्याससाठ  वगे े असे श ीगतह नव्हीे. र्फि एकृ चफ्रज होीा. या 
पुढिा प्रवास बऱ्याि चदवसासिा, ककृबहूना मचहन्यासिा असण्याि  अपेक्षा होी . अचधकृाऱ्यासि  खाद्यसामुग्र  
एकृा लहानशा चफ्रजमध्ये मावण्यासारख  नव्ही . याला उपाय म्प्हणनू त्या श ीगतहाी लाकृळाच्या र्फळ्या 
मारून एकृ लहानसा वगे ा कृप्पा कृरून घेीला. जहाजावर आम्प्ह  दोन कहद  अचधकृार  सोळून बाकृ  सवि 
युरोचपयन होीे. इीर सामानाबरोबर त्यासन  थोळासा ‘बकेृन’ िा साठापण घेीला होीा. वास्ीचवकृ कहद  
जहाजासवर ‘बेकृन’ ककृवा ‘ब र्फ’ घेण्याि  प्रथा नव्ही . कृारण कृोणत्या ना कृोणत्या ीर  जमाी ला ीे 
चनचर्द्ध होीे. कत्रकृोमाल  सोळून सर  पूवेला चनघालो आचण “मलाया” चकृनाऱ्याच्या पचिंमेला कृाह  
असीरावर नासगर टाकृला. ी  पहाटेि  व े होी . म  पहाटे जागा होऊन झरोक्याीून (Port hole) बाहर 
पाचहले. ीेव्हा मर न ड्राईव्हच्या जव पास आल्यािा भास झाला. एखाद्या मोठ्ा शहराच्या जव पास 
आलो कृ  कृाय असे वाटले. वास्ीचवकृ ीो रॉयल नेव्ह िा प्रिसळ आमाळा इीस्ीीः पसरलेला होीा. शत्रूने 
शरणागी  पत्कृरल  असल्यामु े चदव्याच्या लखलखाटाला हरकृी नव्ही . लॉळि लुई माऊस टबटॅन हा त्या 
प्रिसळ जमावािा कृमासळर-इन-ि र्फ होीा. खरे म्प्हणजे साऊथ इस्ट एचशया कृमासळिा ीो सुप्र म कृमासळर 
होीा. ीे पूवी ठरलेल्या योजने-प्रमाणे आपल  कृामचगर  पार पाळण्यासाठ  ीेथे हजर झाले होीे. ह  
कृामचगर  म्प्हणजे ‘ऑपरेशन चझपर”. या ऑपरेशन अनुसार मलायाच्या चकृनाऱ्यावर सैन्य उीरून, हल्ला 
कृरणे. दुसऱ्या चदवश  आमच्या कृाचर्फल्याि  ठरल्याप्रमाणे पाणसुरस ग चवनाशाच्या कृामासाठ  रवानग  
झाल . आम्प्ह  त्या “आमाळा” साठ  एकृ सुरचक्षी लेन (लहान रस्ीा) ीयार केृल . त्या लेनमधून ह्या मोठ्ा 
आमाळामध ल चकृी ीर  ीऱ्हेच्या वगेवगेळ्या जहाजासन  पुढे जाऊन सैन्य, रणगाळे आचण इीर 
शस्त्रासे्त्रमलायाच्या चकृनाऱ्यावर उीरचवल  आचण पूवी योजल्याप्रमाणे हल्ला सुरू केृला. या सवि घळामोळ ी 



 
 

          

एकृ मोठा र्फरकृ होीा, आचण ीो म्प्हणजे या सवि कृत त्यासना कृोणीाह  प्रचीकृार ककृवा प्रचीहल्ला नव्हीा. हा 
पूल कृाब ज केृला, ी  टेकृळ  घेील  अशासारखे चरपोटिस् आम्प्ह  रेचळओवर ऐकृी होीो. थोळक्याी म्प्हणजे 
या जागा कृाब ज कृरण्याऐवज  ीे त्या त्या भागाीून पुढे िाली जाी होीे. खरे म्प्हणज “असदमान” हे 
जपानच्या ीाब्याी गेले होीे आचण युद्ध िालू असीे ीर आमिा कृाचर्फला आचण दुसर  जहाजेपण त्यासच्या 
टेह ण ी केृव्हाि आल  असी  आचण जर कृा आकृाशाीून ककृवा जचमन वरून असा दोन्ह  ीऱ्हेिा हल्ला 
झाला असीा ीर अीोनाी हान  झाल  असी . (ककृबहुना या स्थाचनकृ लढाईिे स्वरूपि बदलले असीे.) 
आम्प्हा सवांिे नश ब म्प्हणून थोळेि चदवस अगोदर शत्रूने शरणागी  पत्कृरल  होी , आचण त्यामु े असा 
कृोणीाह  प्रकृार घळला नाह . चकृी  जहाजे बुळल  असी , आचण चकृी  मनुष्ट्यहान  झाल  असी , याि  
कृल्पनाि कृरणे बरे. या अजस्त्र हल्ल्याी सुरगचवनाशािे कृाम कृरीाना त्या कृाचर्फल्याी ल कृोण कृोण 
चशल्लकृ राचहले असीे कृोण जाणे. परसीु सुदैवाने ीसे झाले नाह . आम्प्हाला चदलेल  कृामचगर  पार पाळून 
आम्प्ह  थोळे ीात्पुरीे बाजूला झालो होीा. बाकृ  उघड्या समुद्राी मदैानाी ल हॉकृ च्या खे ाळूप्रमाणे 
वगेवगे   जहाज सैरावैरा धावी होी . अथाीि त्याना चदलेले कृाम कृरावयािे होीे. 

 
इीक्याी आम्प्हाला एकृ ससदेश चम ाला. दुसऱ्या एकृा जहाजाजव  जाऊन कृाह  चनकृळ िे 

कृागदपत्र व टपाल ीाब्याी घ्यावयािे होीे. त्या कृारवाईला सुरवाी कृरून आम्प्ह  त्या जहाजाच्या जव  
गेलो, पण एकृ ीर युद्धाी सहसा जहाजे थासबवी नाह ी आचण चशवाय त्या समुद्राच्या र्वस्थी ी लहान बोट 
खाल  सोळणे शहाणपणािे नव्हीे. ीेव्हा दोन्ह  िालत्या जहाजावरून आपला हेीू उरकृायिा होीा, व 
त्यासाठ  खास उपाय अवलस चबणे ओघानेि आले. हा उपाय जहाजासना नवा नाह . त्याि  र ी  म्प्हणजे एकृा 
चवचवक्ष ी बसदुकृ ीून हलकृ  दोर  बासधलेला एकृ बाण पल कृळच्या जहाजावर पाठवावयािा, आचण नसीर 
त्या दोर ला बासधून दुसर  मोठ  दोर  खेिनू घेील  जाीे. नसीर दोन्ह  जहाजावर एकृ एकृ खासब उभा कृरून 
त्यावर ी  दोर  टाकूृन त्या दोर च्या सहाय्याने सामानाि  थैल  ओढीा येीे. ह  कृत ी  िालू असीाना दोन्ह  
जहाजे अगद  समासीर रेरे्ी िालू ठेवाव  लागीाी. जराशा िुकृ ने त्याी असीर पळल्यास कृोणी ह  वायर 
र्फटकृन ीुटून जाईल. त्यासाठ  एकृ अचधकृार  जहाज िालचवण्याच्या जागेजव  प्रत्यक्ष उभा राहून हुकूृम 
देी असीो. सुरवाी ला ज  बसदुकृ झाळल  जाीे ी  एकृा ठराव कृ कृोनाी धराव  लागीे. कृारण जर बसदूकृ 
अगद  उभ  धरल  ीर ीो बाण झाळल्या चठकृाण ि परी येईल आचण जर कृा खासद्याला समासीर धरल  ीर 
पल कृळच्या जहाजावर ल कृोणाला ीर  लागण्यािा ससभव असीो. ह  कृायिवाह  िालू झाल  असीा 
जहाजावरिे कृामावर नसलेले लोकृ गसमी पहाण्यासाठ  ळेकृवरी , मनुष्ट्य स्वभावाप्रमाणे, जमले होीे. 
इीक्याी इसचजन रूममधून घामाने थबथबलेला एकृ खलाश  अश ि गसमी पहाण्यासाठ  धावी धावी 
ळेकृवरी  आला आचण स्वीःला थोळ  जास्ी हवा चम ाव  म्प्हणून दुसऱ्या दोघासना बाजूला कृरून त्याने 
आपले ळोकेृ पढेु कृाढले. त्याि क्षणाला पल कृळच्या जहाजावरून पूवी उल्लेचखलेल  बसदूकृ उळचवल  गेल  
आचण त्या खलाशाच्या दुदेवाने, बाण नेमकृा त्या खलाशाच्या खालच्या जबड्याला लागला आचण ीो जबळा 
बाणाबरोबर चनघनू गेला. एकृदम ळेकृवर हाहाःकृार उळाल्यासारखे वाटले आचण भयसकृर गळबळ सुरू 
झाल . ळॉक्टरासच्या शोधासाठ  जो ीो ओरळू लागला. थोड्याव ेाने कृाय घळले ीे कृ ून आले. आमच्या 
जहाजावरी  ळॉक्टर होीा पण त्याच्याजव  अशा ीऱ्हेच्या प्रससगाला ीोंळ देण्यालायकृ कृोणी ि सामुग्र  
नव्ही . चशवाय त्याला एकृा साध्या कृस पाउसळर खेर ज दुसरा मदीन सह  नव्हीा. ीेव्हा त्या ळॉक्टरने 
त्याच्या वदेना कृम  कृरण्यािा सवि प्रथम उपाय केृला. त्याला “मार्मर्फन” सारख्या और्धािे ीाबळीोब 
इसजेक्शन चदले. लगेिि दुसऱ्या मोठ्ा जहाजावर ससदेशाि  देवाण-घेवाण सुरू झाल  आचण त्या 
खलाशाला त्या मोठ्ा जहाजावर पाठचवण्याि  व्यवस्था केृल  गेल . ीेह  चीीकेृ सोपे नव्हीे, हेह  लक्षाी 
येईलि. रात्र  एकृ-दोन वाजीा ीो दुदैव  खलाश  चदवसगी झाल्याि  बाीम  आल , आचण त्या मती देहाला 



 
 

          

परी स्वगतह  पाठचवले गेले. आमच्या ळेकृवर आणल्यानसीर त्याला “स  बचेरअल” चदले गेले. त्यािे 
समुद्रावर कृरीा येण्यासारखे असत्यससस्कृार केृले गेले, आचण ह्या दुःखद घटनेवर पळदा पळला. 

 
त्या मोठ्ा जहाजावर दोन-ी न ळॉक्टर होीे आचण ीेथ ल दवाखाना ीुलनेने जास्ी सोय िा 

होीा. आजच्या प्रमाणाने त्याला ीाबळीोब रिदानाि  गरज होी  आचण चीीक्याि त्वरेने त्यािे ऑपरेशन 
कृरून रिस्ाव थासबवनू त्याला चवश्रासी  द्यावयाला पाचहजे होी . जगला वािला ीर पुढे प्लॅर्वस्टकृ सजिर  
कृरीा आल  असी . ह  सवि जर ीरि ि भार्ा आहे. प्रत्यक्षाी त्याला कृाय सुचवधा चम ाल  कृोणास 
ठाऊकृ. 

 
१२ सटेंबर, १९४५ ला कसगापूरला “चवजयोत्सव” होणार होीा. त्यासाठ  कहदुस्थानीरे्फ 

“रोचहलखसळ” आचण दुसरे एकृ जहाज प्रचीचनध त्व कृरणार होीे. ह  दोन्ह  जहाजे कृाचर्फल्याीून वगे   
कृाढून कसगापूरच्या मागाला लागल . या बाीम ने आम्प्हाला आनसद झाला. एकृ ीर नव न शहर  जावयाि  
ससध  चम णार आचण दुसरे कृाह ीर  सामान चवशरे्ीः ीाजा भाज पाला चम ेल ह  कृल्पना. चकृनाऱ्यावर 
उीरल्यानसीर वगे ेि दृष्ट्य चदसले. रस्त्यावर र्फारश  रहदार  नव्ही . थोड्यार्फार सायकृल–चरक्षा मात्र 
होत्या. चकृनाऱ्यानचजकृच्या मोठ्ा इमारी ी ल कृिेऱ्या ीर कृा सर चदसी होत्या. वर जाऊन प्रत्यक्ष 
पाचहल्यावर असे चदसून आले कृ , ीेथे जपान  सरकृारच्या कृिेऱ्या होत्या आचण जाीाना त्यासन  सवि 
कृागदपते्र जा ून टाकृल  होी  आचण ीे कृा े भस्म ीसेि चशल्लकृ होीे. ीे झाळून त्या इमारी िा नव न 
कृिेऱ्याससाठ  उपयोग कृरावयािा होीा. रस्त्याीून चर्फरीाना बरेि कहदुस्थान  लोकृ भेटले आचण त्यासन  
आम्प्हाला त्यासच्या घर पण बोलाचवले. ीे र्फारसे बोली नव्हीे. त्यासच्या घर सुद्धा अगद  ह ू आवाजाीि 
बाीि ी िालू असे. त्यासना अजूनह  कृसल ीर  भ ची वाटी होी . त्यासन  आम्प्हाला सुभार्बाबूसबद्दलि  
बर ि पसु्ीकेृ आचण र्फोटो चदले आचण आम्प्हाला िपुिाप घेऊन जाण्याबद्दल बजावले. हव्या चीीक्या 
जपान  नोटा पुष्ट्कृ  चठकृाण  पळलेल्या होत्या. त्याी ल कृाह  मोठ्ा ककृमी च्या नोटा आम्प्ह  आठवण 
म्प्हणून आमच्या बरोबर घेऊन आलो. (त्यासना बाजाराी कृाह ि ककृमी नव्ही .) चिट श िलनी नकृीेि 
सुरू झाले होीे. पण त्या चठकृाण  आमच्या दृष्ट ने एकृ सुचवध िलन हो आचण ीे म्प्हणजे चसगरेटस्. 
चरक्षामधून एकृ िक्कर मारून आल्यानसीर चरक्षाच्या स टवर १०-१२ चसगरेटस् ठेवल्या म्प्हणजे प्रवासािे मूल्य 
चदले गेले असे समजावयािे. आमच्या दृष्ट ने हा सौदा र्फार स्वस्ी होीा. कृारण अ।म्प्हाला जहाजावरी  
५५५ चसगरेटसच्या ५० च्या ळब्याला र्फि एकृ रपया पळी असे. त्या व ेेला दुकृाने थोळ  थोळ  उघळी 
होी . पण कसगापूरच्या नावाप्रमाणे घेण्यासारखा र्फारसा माल नव्हीा. 

 
भाज पाला ककृवा सामान पुरचवण्याि  न टश  व्यवस्था झाल  नव्ही . ीर पण ज  कृाय ससस्था होी  

त्यासच्याकृळून आम्प्हाला र्फि रीा   चम ाल . दुसरा कृोणत्याि ीऱ्हेिा ीाजा भाज पाला चम ण्यासारखा 
नव्हीा. एकृ दोन चदवस झाल्यानसीर रीा   ह  रोज खाण्याि  वस्ीू नव्ही  हे सहज चसद्ध झाले एकृस दर ी 
या बाजूला इराणच्या आखाीापेक्षा खाण्यािे जास्ीि हाल झाले पुष्ट्कृ व ेा ‘सारळ न्स’ वरि भागवाव े
लागी असे. त्या चदवसाी ‘सारळ न्स द मॉचननिग, सारळ न्स इन द आफ्टरनून, सारळ न्स इन द इर्वव्हकनग’ 
असा वाक्प्रिारि झाला होीा. ळब्याी बसद केृलेला कृसलाीर  एकृ भाज पाला चम ी असे. त्याील्या त्याी 
एकृ िासगल  गोष्ट म्प्हणजे आमच्या जहाजावर पाव बनचवण्याि  व्यवस्था होी  आचण आमिा मुख्य आिार  
त्याी िासगला ीरबेज होीा. ीो बदल र्फार समाधानािा वाटी असे. मला व्यचिशः आणख  एकृ सोय होी . 
खलाशासच्या रासधपघराी दुपार  आचण ससध्याकृा   भाजलेल  िपाी  आचण भाज  म्प्हणनू जे कृाय चशजवलेले 



 
 

          

असे ीे माझ्यासाठ  ीेथ ल आिार  आमच्या मेसमध्ये वगे े आणनू देी असे. त्या भाज ी मसाला 
असल्यामु े ी  खाणे कृाह से सह्य होीे. 

 
त्या चदवसाी आम्प्हाला असे कृ ले कृ , “मलेचशया” हा मलेचरयािा प्रासी आहे, आचण त्याला 

प्रचीकृार म्प्हणून आमच्या टेबलावर “मपॅाक् न” नावाच्या गोळ्यासि  बाटल  ठेवलेल  असे, आचण प्रत्येकृाने 
रोज एकृ गो   घ्यावयाि  असा चनयम होीा. माझ्या मीे ीेथे “स ” र्वव्हटॅचमन पण घ्यावयास पाचहजे होीे 
कृाह  चदवसान  प्रत्येकृजण चपव सर चदसू लागला. 

 
अचधकृाऱ्यासिे आिार  आचण वाढप  हे गोवनॅ ज् होीे. ीे आपल्या कृामाी िासगले ीरबजे होीे. मुख्य 

आिार  सकृा   ५ वाजीा उठून श ीपेट ीून आपल्या कृप्प्याी ठेवलेल्या साठ्ाीून लागेल ीेवढा माल 
कृाढून अचधकृाऱ्यासच्या पाकृगतहाी ठेवनू देी असे. या जहाजावर खलाशासच्या आिाऱ्यासपैकृ  एकृ पसजाब  
मुसलमान आिार  अचीशय ि वळ्या आचण व वळ्या होीा. ीो सारखा चर्फरी असा वयािा. त्याला 
कृसलाीर  एकृ सारखा ससशय येी असे. एकृ चदवश  त्याने पहाटे ५ वाजीा उठून अचधकृाऱ्यासिा आिार  
कृाय सामान कृाढीो ीे पहाण्यासाठ  त्याच्या मागे िूप-िाप जाऊन उभा राचहला आचण त्याने श ीपेट च्या 
खणाीून बकेृनिे ीुकृळे कृाढलेले पाचहले. हा असा प्रकृार श ीपेट ी होीा हे त्याला इीकेृ चदवस माचही 
नव्हीे. कृारण कत्रकृोमाल ला चकृनाऱ्यावरून जहाजावर आणीाना ीे पूणिपणे िासगल्या र्फळक्याी 
गुसळा लेले होीे. बेकृनिे ीुकृळे पहाीाि त्याि  बुद्ध  एकृदम चर्फरल  आचण ीाबळीोब खलाशासच्या 
ळेकृवरी  जाऊन ह  बाीम  युद्धाच्या बाीम  सारख  पसरवल . सकृा   ६ च्या पचहल्या हजेर ला सग े 
मुसलमान खलाश  एकृा बाजूला उभे राचहले आचण त्यासन  कॅृटनला भेटावयािे आहे असा चनरोप सासचगीला. 
चीीक्याी दुसऱ्या खलाशासकृळून कृाय भानगळ झाल  आहे याि  थोळ  थोळ  बाीम  मला चम ाल . हा 
ककृचिीसा नाजूकृ प्रश्न असल्यामु े कॅृटन आचण दोन दुसरे अचधकृार  खाल  येऊन त्या खलाशासना भेटले. 
त्यासिे म्प्हणणे असे होीे कृ , एकृाि श ीगतहाी हा बेकृनिा साठा ठेवलेला असल्यामु े त्यासिे मटन चनचर्द्ध 
झाले आहे. या दोन्ह  साठ्ामध्ये लाकृळाच्या र्फ  ि  कभी असल्यामु े ीे दोन्ह  पदाथि एकृमेकृासना 
लागण्यािा ककृवा चमस ण्यािा प्रश्न नाह  असे पुष्ट्कृ  ीऱ्हेने समाजावनूह  त्यासि  समजूी पटेना. 
अखेर ला त्यासिा शवेटिा मुद्दा असा होीा कृ , प्रत्यक्ष चमस  जर  झाल  नसल  ीर  त्या कभी वरून येणार  
हवा त्यासच्या माससाला बाटवीे. त्यामु े ीे मटन ीे घेणार नाह ी. बर ि ििा झाल्यानसीरह  त्यासन  आपला 
मुद्दा सोळला नाह . मुस्ल मेीरासि  ीे मटन खुर् ने खाण्यासि  पूणि ीयार  होी . पण त्यामु े चशजवण्याच्या, 
वाढण्याच्या वगैरे अनेकृ भानगळ  उत्पन्न होी ल असे वाटू लागले. शवेट  भवी  - न - भवी  कृरीा ीे 
मटन रे्फकूृन देण्यािे ठरले. त्या चदवश  जहाजाजव च्या जलिरासना र्फार मोठ  मेजवान  चम ाल  असेल. 
अचधकृाऱ्यासिे उरलेले सामान त्या छोट्ा कृप्प्याीून पूणिपणे कृाढून ीे सवि श ीगतह त्यासच्या स्वाध न केृले 
आचण त्यासन  ीे त्यासच्या ज वाला शासी  येईपयंी धुवनू टाकृले. पचरणाम  त्यासन  नव न माससाि  व्यवस्था 
होईपयंी शाकृाहार  रहाण्यािे कृबलू केृले, ककृवा कृराविे लागले. मला स्वीःला ‘परसीु मुखािे’ ह्या 
कृचवीेि  आठवण झाल . मला एकृा ससस्कृत ी सुभाचर्ीाि  पण आठवण झाल  :- “या यस्य प्रकृत चीः स्वभाव 
जचनीा केृनाचप न त्यज्यीे” (ज्यािा जो जन्मजाी स्वभावि (प्रकृत ी ) ीो कृोण ह  सोळी नाह .) 

 
चदवसें-चदवस चशधा आचण जहाजाला चवशरे्ीः सुरस ग चवनाशाच्या यसत्रसामुग्र ला लागणारे सुटे भाग 

चम णे कृठ ण चदसू लागले. कृदाचिी असेह  होण्यािा ससभव होीा कृ , याि  कृाह  व्यवस्था लवकृरि 
झाल  नाह  ीर हे कृाम बसदि कृराव ेलागेल. मुसबई सोळण्यापूवी नौदलाने सवि सामान पुरचवण्याि  व्यवस्था 
केृल  आहे, आचण त्यासाठ  एकृ जहाजह  चनयुि केृले आहे असे आम्प्हास सासगण्याी आले होीे. इीकेृ 



 
 

          

चदवस वाट पहाीा पहाीा त्या जहाजािा पत्ता नव्हीा आचण वायदा केृलेले सामान पुरचवण्याि  व्यवस्था 
पूणिपणे ढास ल  होी  असे स्पष्ट झाले. सुदैवाने ीेथे पुरवठा कृरणारे एकृ मोठे ऑस्रेचलयन जहाज आले 
व त्यासिेश  बोलण  कृरण्यासाठ  म  सगळ्या कृाचर्फल्याीरे्फ ीेथे गेलो. अन्नाच्या बाजूने आम्प्हाला कृोरळा 
चशधासुद्धा पाचहजे होीा. कृारण जव  जव  ३ मचहने झाल्यामु े चशध्यािा साठा ससपी आलेला होीा. 
त्याी आटा, ळा , ीासदु  हे मुख्य पदाथि आहेी. आटा आचण ळा  हे कृाय पदाथि आहेी ीेि त्या जहाजावर 
माह ी नव्हीे. ीासदू  त्यासना माह ी होीा पण आम्प्हाला लागेल त्या प्रमाणाी त्यासच्या जव  साठा नव्हीा. 
त्यासिेकृळे र्फि मदैा होीा व ीो मात्र हवा चीीकृा चम ण्यासारखा होीा. आट्ा-ऐवज  आम्प्ह  बरािसा 
मदैा घेीला. आनसदाि  गोष्ट म्प्हणजे थोळे-थोळे कृासदे, बटाटे आचण सर्फरिसद चम ाले. हा मदैा अगद  
वस्गा  असल्यामु े त्याि  िपाी  कृरीा येईना. पण आमिे आिार  कृसेीर  कृरून चदवस भागव ी होीे. 

 
त्या जहाजावर मटन भरपूर होीे. पण आमच्या मुसलमान खलाशासन  असा प्रश्न केृला कृ , जर 

मुस्ल म खाटकृासन  त्यासच्या धमाच्या चनयमानुसार जनावरासना मारले असेल ीरि ीे मटन त्याना िालेल. ह  
भानगळ नव  नव्ही  आचण ी  अजूनह  िालू आहे, ऑस्रेचलयाी ल या धसद्याी ल लोकृासना ह  अळिण 
माह ी असल्यामु े त्यासन  एकृ सर्मटचर्फकेृट ीयार ठेवले होीे. ीे सर्मटचर्फकेृट आमच्या खलाशासना ज्या 
शब्दाी पाचहजे ीसे चलचहलेले होीे. खरस म्प्हणजे अश  सर्मटचर्फकेृटस् त्यासन  छापून ठेवलेल  होी . या 
सर्मटचर्फकेृटवरी  त्यासिे समाधान झाले, आचण आम्प्ह  सवांन  सुटकेृिा चनःर्श्ास सोळला. इीकेृचदवस 
िाललेला शाकृाहार त्यासन  त्या चदवसापासून सोळला. 

 
पािसुरंुग आहि त्याचंा हवनाश 

 
युद्धकृा   शत्रलूा जव  येऊ न देीा शक्य चीीक्या दूर दूर ठेवण्यािा सारखा प्रयत्न िालू असीो. 

ह  कृा ज  चवशरे्ीः िासगल  बसदरे आचण सैन्य उीरण्यालायकृ असलेले चकृनारे या बाबी चवशरे्कृरून 
घेील  जाीे. या अत्यसी नाजूकृ ममिस्थानासि  रक्षा कृरण्यािा एकृ अिकूृ व भरवशािा प्रचीबसधकृ उपाय 
म्प्हणजे योग्य स्थ   पेरलेले सुरस ग. शत्रसुूद्धा आपल्या बसदराच्या ीोंळाश  असे सुरस ग पेरण्यािा प्रयत्न 
कृरीो, म्प्हणजे आपल ि जहाजे आपल्याि घर  नाश केृल  जाी ल. अथाी आपणह  ीेि कृरीो. सुरस ग 
पेरण्यासाठ  खास ीऱ्हेि  जहाजे बनचवलेल  असीाी. चवमानानेसुद्धा असे सुरस ग टाकृीा येीाी. १९४१ 
च्या अखेर ला एि.एम. एस. ‘अॅबळ अल’ या खास बासधण च्या जहाजाने असदमानच्या आचण मलाकृा 
सामुद्रधुन ी अनेकृ सुरस ग पेरले. “चलबरेटर” नावाच्या चवमानासन  िम्प्हदेशच्या पचरसराी, चिट श आचण 
अमेचरकृन बासधण िे सुरस ग टाकृले. मलाकृा सामुद्रधुन ी जपान्यान सुद्धा अगद  सढ  हाीाने असे सुरस ग 
पेरले होीे. 

 
त्या कृा   रूढ असलेले सुरस ग पाण्याखाल  रहावीे म्प्हणून एकृा वजनाला ीारेने बासधून पाण्याच्या 

पाी  खाल  कृाह  असीरावर सोळलेले असी. हे वजन अथाीि समुद्राच्या ी ावर बसलेले असे. हा 
सुरूस ग दोन अधिगोल मध्यभाग  पोलादाच्या पट्ट ने सासधून केृलेला असे. त्यािा व्यास जव  जव  ४० 
“आचण ऊस ि  ५८” असे. या सुरस गामध्ये ५०० पौन्ळ धळाक्याि  दारू भरल्यानसीर त्यािे वजन १,२३५ 
पौन्ळाच्या जव पास असे. त्याच्या आी एकृ बॅटर  ठेवलेल  असायि  व चीिा सुरस ग उळचवण्याच्या कृाम  
उपयोग व्हावयािा. या सुरस गाच्या वर ल पतष्ठभागावर कशगासारखे दाी बाहेर आलेले असी. या कशगाला 
जहाजािा स्पशि झाला म्प्हणजे त्या स्पशाच्या ससवदेनेमु े बॅटर ला िालना चम ून त्या ससयोगाीून सुरस गािा 
र्फार मोठा स्र्फोट व्हावयािा व त्या स्र्फोटामु े जहाजाला ीळे जाऊन त्याच्याी पाण  चशरून ीे जहाज 



 
 

          

अखेर ला पाण्याी बुळायिे. पुढे पुढे या कृलेी सुधारणा होी गेल . उदा. आवाजाने ककृवा लोहिुसबकृािारे 
आकृर्मर्ले जाणारे सुरस ग ीयार झाले. म्प्हणजे शिशः आपले मरण आपणि ओढवनू घेण्यासारख  कृत ी  होी 
असे. अशा चवचित्र शस्त्रासपासून आपले ससरक्षण कृरण्यासाठ  वैज्ञाचनकृासन  ससशोधन कृरून उपाय पण शोधून 
कृाढले आचण त्याप्रमाणे जहाजाच्या बासधण ी सुधारणा केृल  गेल . थोळक्याी म्प्हणजे या युद्धाी दोन सैन्ये 
समोरा-समोर उभा राहून लढण्याऐवज  खर  लढाई वगेळ्या आघाड्यावरि होी असे. उदा. शास् य 
प्रयोग, ससशोधन, ीेल सामुग्र  इत्याद . 

 
सुरंुग हवनाश :- युद्धाच्या धुमिंक्ोी चकृत्येकृ गोष्ट चवर्य  सचवस्ीर चविार कृरायला रु्फरसी 

नसीे. जाणून-बुजून केृलेल्या कृत त्यािे कृोणीे पचरणाम भचवष्ट्याी चनस्ीराव ेलागी ल यािा कृोण  त्याव े  
चविार कृरी नाह . व े येईल ीेव्हा पाचहले जाईल अश ि वती  असीे. सुरस गािेि उदाहरण घेीले ीर 
दोन्ह  बाजून  आपापल्या दृष्ट कृोनाीून आचण गरजेप्रमाणे सढ  हाीाने अशा सुरस गाि  खैराी केृलेल  
असीे. पण ह  सुरस गवतष्ट  ीश ि राचहलो ीर ी  जगाी ल सामुद्राकृ वहाीुकृ ला अत्यसी घाीकृ ठरेल. 
त्याी आपण पण आलोि. 

 
युद्ध ससपल्यावर ह  व े येऊन ठेपल ि. युद्धचवरामानसीर पचहल्यापासून त्या उद्योगाला सुरवाी 

कृराव  लागीे. हे सुरस ग कृोण  टाकृले आहेी, कृोठे टाकृले आहेी, प्रत्यक्ष ठावचठकृाणा कृोठे आहे, त्या 
समुद्राी ल प्रवाह कृसे आहेी याि  ससपूणि माचही  जमा कृराव  लागीे. आपण पेरलेल्या सुरस ग के्षत्राि  
माह ी  आपल्या जव  असणे हे साहाचजकृि. पण शत्रनेू पेरलेल्या सुरस गाि कृाय ? युद्धचवराम कृराराी 
सुरस ग के्षत्रािे नकृाश े स्वाध न कृरणे ह  एकृ अट असीे आचण त्या अट नुसार जपान्यासकृळुन हे नकृाश े
चम चवले गेले. ज्या भागाी सुरस ग नाह ी असे त्यासन  जाह र केृले होीे त्या चवधानािे सत्य ीाळून 
पहाण्यासाठ  त्यासिे एकृ जहाज त्या के्षत्राी इकृळून चीकृळे चर्फरचवण्यास लावले गेले. ज्याअथी त्याला 
कृाह  दुखापी झाल  नाह  त्या अथी ीेथे सुरस ग पेरलेले नसाव ेअसे चसद्ध झाले. 

 
सुरस ग चवनाशाच्या यसत्रणेिे मुख्य कृायि म्प्हणजे समुद्र ी ावर सुरस गासोबी सोळलेले वजन आचण 

सुरस ग यासना बासधणार  दोर  (Cord) कृापणे हे होय. हे साध्य साधावयाला बर ि श्रमसाधना व योजना ीयार 
कृराव  लागीे. एकृा खास ीऱ्हेि  जहाजे या कृामासाठ  वापरण्याी येीाी, आचण ी  चवचशष्ट यसत्रसामुग्र ने 
सज्ज कृराव  लागीाी. या जहाजाच्या मागच्या ळेकृवर एकृ मजबूी “कवि” बसचवलेल  असीे. या 
यसत्रावरून दोन र्फार ब कृट पोलाद  ीारा मागच्या दोन्ह  बाजूकृळून एकृ ठराचवकृ कृोन कृरून सोळलेल्या 
असीाी. त्यासि  लासब  पण ठरचवलेल  असीे, आचण त्या ठराचवकृ खोल पाण्याी सीी ीरसगी राहाी ल 
अश  व्यवस्था केृलेल  असीे. या ीारासच्या टोकृाला एकृ ी क्ष्ण दाीासि  कृात्र  बसचवलेल  असीे. हे टोकृ 
कृोठे आहे हे दाखचवणारा एकृ फ्लोट (Float) बासधलेला असीो. ह  ीार सुरस गाच्या ीारेला अळवीे आचण 
– आकृाशाी दोन पीसगाच्या दोऱ्या एकृमेकृावर घासून जशा कृापल्या जाीाी - त्याि ीऱ्हेि  कृत ी  येथे पण 
होीे. जहाजाि  ीार अचीशय मजबूी असल्यामु े सुरस गाि  ीार सहजि कृापल  जाीे. यदाकृदाचिी 
सुटल ि ीर शवेट  कृात्र ीून बिावी नाह . सुरस गाि  रिना पाण्यावर ीरसगेल अशा ीऱ्हेने केृलेल  
असल्यामु े ीो ीारेीून ीुटल्याबरोबर लगेि समुद्र पाी  वर उगवीो. मग त्याला बसदुकृ च्या गो  ने 
छेदावा लागीो आचण त्यािक्षण  त्याी भरलेल्या दारूच्या मोठ्ा धळाक्याने स्र्फोट होऊन पाण्यािा अजस्त्र 
लो  पतष्ठभागावर उठीो. अशा व े  र्फोटोग्रार्फर आपले कॅृमेरे सज्ज कृरून र्फोटो घेण्यास ीयार असी. हे 
सुरस ग जहाजाच्या शक्य चीीक्या दूर असीरावर छेदले जाीाी. या कृामचगर वर एकृा खास अचधकृाऱ्याि  
नेमणूकृ केृलेल  असीे. प्रत्येकृ सुरस ग के्षत्रािे जहाजासच्या ससख्येनुसार ीुकृळे पाळले जाीाी. (अथाी 



 
 

          

नकृाशावर) एकृा टोकृावरून दुसऱ्या टोकृास पोहोिल्यानसीर कृाचर्फल्यािे ीोंळ १८० असश चर्फरवाव ेलागीे. 
या कृामावर नौकृानयन शास्त्राी ल ीज्ञ अचधकृाऱ्याि  नेमणूकृ केृलेल  असीे. (िार पाि नासगर लावनू शीे 
नासगरण्यािा देखावा ळोळ्यापुढे आणावा.) 

 
हे सवि कृायि बरेि धोक्यािे असीे. पूवी सुिचवल्याप्रमाणे प्रवाहामु े हे सुरस ग आपल  आरसभ ि  

जागा सोळून वाहवी जाीाी. चकृत्येकृव ेा प्रकृाशाअभाव  ककृवा नेम िुकृल्यामु े एखाद-दुसरा सुरस ग 
ीसाि सुटला जाीो. अथाीि ीो जहाज वहाीुकृ ला एकृ मोठा धोकृा होऊन बसीो. हे कृाम कृरणाऱ्या 
खुद्द जहाजाला सुद्धा धोकृा असीो. एकृदा आमच्या जहाजावर ीारेी गुरर्फटून, ीारखेिी असीा एकृ 
सुरस ग जहाजाजव  ८-१० रू्फट असीरावर आला आहे असे एकृदम लक्षाी आले. ीो बरेिव ेा मागेपढेु 
कृरूनह  ीारेीून सुटेना. ीेव्हा कॅृटनने सवांना लाईर्फ बले्ट घालून ळेकृवर येण्यास सासचगीले. सुदैवाने ीो 
थोड्या व ेाने ीारेच्या गुसत्याीून सुटला आचण अलग झाला. त्या सुरस गाच्या चधटाईबद्दल त्याला लगेि 
प्रायचिंी चम ालेि. पचहले कृाह  चदवस आम्प्ह  कृमरेला लाईर्फ बेल्ट घालूनि कृाम कृरी असू. नसीर नसीर 
थोळ  सवय झाल , पण शक्य चीीकेृ ळेकृवरि रहाण्यािा प्रयत्न असे. 

 

 



 
 

          

 
 
मलायाच्या चकृनाऱ्याजव  ल “वन रॅ्फदम बॅंकृ” या चठकृाण  सवाी मोठे सुरस ग के्षत्र चनवेध केृले. 

त्याचशवाय कसगापूरच्या पुवेला आचण असदमान - चनकृोबार बटेाी ल कृासह  के्षते्र पण ससकृटमुि केृल . या 
आमच्या कृामचगर बद्दल प्रत्येकृाला ी न - ी न वगेवगे   “मेळल्स्” चम ाल . 

 
पचहल्या पट्टयाी ल कृाम ससपल्याबरोबर कसगापूरच्या पूवेला असलेल्या पट्टयाी ल सुरस ग चवनाशािे 

नव ेकृाम सुरू केृले. या नव्या पट्टयाीह  कृाम चीीकेृि चशस्ीवार, पद्धीश र आचण चनयचमीपणे सुरू झाले. 
जणू मागच्या पानावरून पुढिे पान सुरू. सूयोदयापासून सूयास्ीापयंी कृाम िालू ठेवणे हे कृाचर्फल्याच्या 
मुख्य अचधकृाऱ्यािे वैचशष्ट्ट् होीे आचण ह  त्यासि  आवळह  होी . त्यामु े यसत्राबरोबर कृाम कृरणारा मानव 
यसत्रवीि होी िालला होीा. चशवाय ह  यसते्र चदवसें-चदवस जुन  होी िालल  होी  आचण त्यािे सुटे भाग 
पाचहजे त्या प्रमाणाी चम ी नव्हीे. वार, ीार ख ककृवा चदवस यासिे भान प्रत्येकृ जणि चवसरला होीा. अशा 
पचरर्वस्थी ी एकृ चदवस चदवा   आहे असे कृोण  ीर  पसरवनू चदले. सुदैवाने ीे खरेह  होीे. त्या 
माचही नुसार एकृा जहाजाने थोळे दारकृाम (र्फायर वक्सि) कृरण्याि  परवानग  माचगील . अथाी हे 



 
 

          

दारकृाम अगद ि चनरपद्रव  असीे. म्प्हणजे मध्यम ीोरे्फवरून एकृ गो ा उळवावयािा, ीो वरी  गेल्यावर 
रु्फटीो आचण बरेि मोठे के्षत्र स्वच्छ प्रकृाचशी होीे. या खे ािा उदे्दश र्फि चनत्य कृामाीून थोळासा बदल 
आचण मनोरसजन एवढाि होीा. एकृािे उदाहरण पाहून दुसऱ्या िार पाि जहाजासन  ीसाि खे  केृला. 
अनपेीचक्षपणे यािा पचरणाम भलीाि झाला. ीसे आम्प्ह  कसगापूरच्या अगद  जव ि होीो. ीेथ ल 
लोकृासना शत्रू पुन्हा हल्ला कृरीाहेी कृ  कृाय अश  शसकृा आल . ीेथ ल सेनाचधकृाऱ्याने ीाीळ िे ससदेश 
पाठचवले अथाी या नव न घळामोळ मु े वाीावरण थोळेसे दूचर्ी झाले. आमच्या सवाचधकृाऱ्यासन  कहदूसच्या 
सणािा र्फायदा घेऊन युि ने ीे प्रकृरण चमटचवले. 

 
पुनिं सवि ीऱ्हेिे सामान, चवशरे्ीः रसद ससपी आल्याच्या ीक्ार  येऊ लागला. ीसेि सवि व े 

एकृसुर  कृस टा वाणा कृायिक्म, कृोणत्याह  मनोरसजनािा अभाव यामु े खलाशासच्या मनःसामथ्यावर 
पचरणाम होईल अश  कुृरबूर सुरू झाल . या नव्या मुद्याि  मुख्याचधकृाऱ्याने गसभ र दखल घेील . ीसेि 
पुष्ट्कृ जण आपल  वार्मर्कृ रजा घेण्याकृचरीा अचीशय अध र व अस्वस्थ झाले होीे. कृाहींच्या प्रकृत ी वर 
थोळाबहूी पचरणामह  झाला होीा. एकृ चवचित्र चवकृत ी  चदसून आल . कृाह  जणासच्या चभवयासिे केृस चनघनू 
गेल्यािे चदसू लागले. यािे कृासरण कसगापूरच्या ळॉक्टरन  र्वव्हटॅम न ळेचर्फचशअन्स  असे सासचगीले. 
नोकृर च्या चशस्ी मु े सविजण मूग चग ून आहेी, हे आम्प्हाला स्पष्ट चदसी होीे. माझ  आचण 
सवाचधकृाऱ्यासि  या बाबी ी बर ि ििा झाल  व शवेट  चदल्ल ला गुप्त ससदेश पाठचवण्याी आला. कृाह  
कृमासळरासन  एकृ दुसराि सूर छेळला. त्यासच्या म्प्हणण्याप्रमाणे एकृदा हा कृाचर्फला मुसबईला गेला कृ  त्यािे 
एकृससचधत्व ीात्कृा  नाह से होईल आचण एकृ एकृ जहाज वगेवगे े होईल. या म्प्हणण्याीह  बरेि ीथ्य 
होीे आचण शवेट  ीसेि झाले. 

 
चकृत्येकृ व ेा असेह  मनाी येई कृ , हे युद्ध कृोणािे? आचण कृोणासाठ  आम्प्ह  लढी आहोी? या 

युद्धाी आम्प्ह  चकृी  त्याग कृरावा व कृोणाला ब   द्याव?े कृोणत्या पचरर्वस्थी ी आम्प्ह  या युद्धाी साम ल 
झालो? मजीनुसार वागण्यािे स्वाीसत्र्य होीे कृा? वास्ीचवकृ हा प्रश्नि उद्भवी नव्हीा. आपण साम्राज्यािे 
घटकृ असल्यामु े साम्राज्याच्या सुरचक्षीीेसाठ  जे चनणिय घेीले गेले ीे आपोआपि आम्प्हाला लागू होीे. 
आपल्या चनवळ िा अगर इच्छेिा प्रश्नि नव्हीा आपल्या देशाी सि ि  सैन्यभरी  नव्ही , पण त्या 
ससदभाी एकृ गोष्ट प्रामाचणकृपणे कृबलू कृराव  लागेल आचण ी  म्प्हणजे, ज  सैन्य भरी  झाल  ी  
राचजखुर् ने आचण आपल्या अक्कल हुशार नेि झाल  होी . ककृवा अगद  शर  भारे्ी बोलावयािे झाल्यास 
उद्योगधसदा चम वण्यासाठ ि सैन्यािा आश्रय घेीला गेला होीा. मग ीक्ार कृोणत्या ीोंळाने कृरणार. या 
युि वादाला उत्तर नव्हीे. चशवाय ‘नेव्हल चळचसप्ल न’. कृायद्याि  ीलवार ळोक्यावर सीीि लटकृी 
होी . या ससदभाी दुसर  एकृ चवचक्षप्त कृल्पना मनाी ळोकृावल . मलेचशयाच्या चकृनाऱ्यावर सैन्य 
उीरचवण्याला सोय िे होण्यासाठ  सुरस ग चवनाशाि  अत्यसी गरज होी . त्या कृामावर आपला कृाचर्फला ( 
37 Mine Sweeping Flotilla) ीोंळ  चदला गेला. ह  नेमणूकृ ककृचिी हेीूपूविकृ होी  कृ , त्या चवशाल 
योजनेिा स्वाभाचवकृ दूवा म्प्हणून केृल  होी ? कृोण  कृसाह  चनष्ट्कृर्ि कृाढावा. (सत्य मला माह ी नाह .) 
एवढे मात्र खरे कृ , जर कृा युद्ध िालू असीे ीर या कृाचर्फल्याच्या नऊ जहाजासी ल चकृी  जहाजे आचण 
चकृी  व्यि  परी आल्या असत्या यािा असदाज कृरणे सोपे नाह . शवेट  गो ाबरे ज ह  कृ , आलेल्या 
प्रससगाला चनमटूपणे ीोंळ देण्याचशवाय गत्यसीर नव्हीे. (व्यि शः या कृाचर्फल्याला रसद, सुटे भाग आचण 
इीर सामानाि  पळलेल  अळिण आचण त्यावर उपाय या चवर्याकृळे माझे चवशरे् लक्ष वधेले. हे सवि म  
प्रत्यक्षि पहाी होीो. ीेव्हा या चवर्याबद्दल आणख  चविार कृरावा आचण जमल्यास अभ्यास कृरावा असे 
माझ्या मनाने घेीले. यािा उल्लेख पढु ल प्रकृरणाी म  कृरणार आहे.) 



 
 

          

चदल्ल , मुसबई आचण आमिे सवि अचधकृार  यासच्यामध्ये बऱ्याि ससदेशासि  देवाण-घेवाण झाल्यावर, या 
पट्टयाी ल सुरस ग चवनाशािे कृाम सपल्यानसीर मुसबईला परी जाण्याि  परवानग  चम ाल . कृाम ससपीाि 
आम्प्ह  परस्पर कसगापूरला पोहोिलो. याव े  कसगापूरिे चित्र अगद ि वगे े चदसले. सवि दुकृाने भरलेल  
आचण प्रकृाशाने झगमगलेल  होी . भचूमगी गेलेला सवि माल बाहेर आला होीा. आमच्या कृाचर्फल्याी ल 
बहुीेकृासन  मनसोि खरेद  केृल . सामान कृसे न्यावयािे हा प्रश्नि नव्हीा. कसगापूर सोळून कत्रकृोमाल ला 
भेट देऊन आम्प्ह  शक्य चीीक्या वगेाने मुसबईला येऊन पोहोिलो. मुसबई बसदराच्या गदीी आणख  नऊ 
जहाजासि  भर पळल . दुसऱ्या चदवसापासून जहाज चरकृामे होण्यास सुरवाी झाल . प्रत्येकृजण त्याला 
रजेवर अगोदर सोळाव ेम्प्हणून घाई कृरू लागला. शवेट  कृम ी कृम  अचधकृार  आचण खलाश  जहाजावर 
ठेवायलाि पाचहजेी म्प्हणून कृाहींना कृाह  चदवस थोपवनू धराव ेलागले. म  पण ह  ससध  साधून दहा चदवस 
मुसबईहून नाह सा झालो आचण परी येीाना कुृटुसचबयासना मुसबईला घेऊन आलो. त्या चदवसाी सरदारगतह हे 
एकृ कुृटुसबाला रहाण्यासाठ  उत्कृत ष्ट चठकृाण होीे. 

 
हे मध्यसीर ससपीाि पुन्हा पूवीप्रमाणेि छोट्ा बैठकृ , ििा, सामानाच्या याद्या जमवाजमव इत्याद  

दृश्याि  चिरि  होी होी . या व ेेला पूवानुभवामु े सामान भरण्याी कृोण  जराह  कुृिराई कृर ी 
नव्हीा. सग े दाीेह  र्फार उदार झालेले चदसी होीे. ीर ह  जहाजावरी  योग्य मोकृ   जागा ह  
आपोआपि मयादा ठरव ी होी . आमच्या कृाचर्फल्यािे (जो कृाह  जमेल ीो) कृायि ठरलेलेि 
असल्याकृारणाने पुन्हा दुसऱ्या के्षत्राी सुरस ग चवनाशाला जाव ेलागणार हे नक्क ि होीे. 

 
कसगापूर सोळण्यापूवी ज्यासन  मुसबईला आल्यावर कृाचर्फला उध ून जाईल असे भचवष्ट्य केृले होीे 

त्याि  प्रचिी  आीा येी होी . महत्प्रयासाने साी जहाजे ीयार होऊ शकृल , हे एकृ महत्कृत त्यि होीे. 
राचहलेल  दोन ीयार होणार नाह ी हेह  कृ ून िुकृले. पुष्ट्कृ से जुने अचधकृार  बदलून त्या चठकृाण  
नव्यासि  नेमणूकृ झाल . सुदैवाने “रोचहलखसळ” आचण सवाचधकृार  हे मात्र बदलले नाह ी. त्यामु े 
मागिदशिन मात्र अखसळ राचहले. अचधकृार  यथावकृाश जमी आहेी असे चदसू लागले आचण कृाचर्फला लहान 
प्रमाणावर ीर  जमणार अश  लक्षणे चदसू लागल . इीक्याी आलेल्या नव न हुकुृमाप्रमाणे आमिे कृायिस्थ  
बदलले. आम्प्हाला असदमान-चनकृोबार बेटाजव  ल पटे्ट चनरपद्रव  कृरण्यािा हुकूृम चम ाला. एकृा अथी 
या जागा जास्ी चनकृळ च्या, महत्वाच्या आचण जव च्या होत्या. (कसगापूर पचरसराी रॉयल नेव्ह च्या ६व्या 
आचण ७व्या कृाचर्फल्याला पाठचवले गेले असे कृ ले.) पचहल्या आचण दुसऱ्या स्वार ी बराि र्फरकृ होीा. 
एकृ ीर युद्ध ससपून कृाह  कृा  लोटला होीा, युद्धी  आचण युद्धयसत्रणा सावरी सावरी र्वस्थरीेकृळे 
वाटिाल कृरू लागल  होी . दुसर  गोष्ट म्प्हणजे या बेटाी कहद  लष्ट्कृरािा अजूनह  मोठा ी  होीा 
ीसेि थोळ  चिट श र्फौजह  ीेथे होी . 

 
शवेट  साी सुरस ग चवनाशकृासिा कृाचर्फला असदमान-चनकृोबार बेटाकृळे रवाना झाला आचण आम्प्ह  

पोटि ब्लेअरि  वाट धरल . (या बटेासि  राजधान .) बटेे जव  जव  येऊ लागल  ीसा पाण्यािा रसग 
बदलला. इीकृा व े चदसणारा चन ा रसग बदलून आीा ीो बराि कृा सर चदसू लागला, आचण म्प्हणूनि या 
बेटासना कृा े पाण  असे नाव पळले असाव.े आमच्या मुक्कामािे हे पूविचिन्हि होीे. इकृळे चीकृळे लहान 
लहान बेटे चहरव्या वनराज ने सजलेल  चदसी होी  आचण ीे एकृस दर दृष्ट्य र्फारि लोभस होीे. त्या बटेावर 
लोकृ चदसी नव्हीे. शवेट  एकृ एकृ जहाज पोटि ब्लेअर बसदराी येऊन दाखल झाले, आचण ठरवनू चदलेल्या 
जाग  र्वस्थर झाले. आमिे याव े  यथोि ी स्वागीह  झाले. 



 
 

          

अंदमान - हनकोबार  
 
असदमान या नावाि  व्युत्पत्त  हनुमान-हासदुमान-असदमान अश  असाव . ससशोधकृासना कृोणत्याीर  

मोठ्ा व्यि श  (देवाश सुद्धा) ससबसध जोळण्याी अचभमान वाटीो. पण प्रश्न असा कृ , लसकृा शोधीा शोधीा 
श्र  हनुमान असदमानाी पोहोिले होीे कृ  कृाय? म्प्हणजे कृोलसबसाला कहदुस्थान शोधीाना अमेचरकृा 
सापळल  ीसा हा प्रकृार झाला असावा. कृाह  ससशोधकृ मात्र त्या व ेेला लसकृा ह  कवध्य पविी-दसळकृारण्य 
यासच्या आसपास होी  असे सासगीाी, पण हा प्रश्न आपल्याला ससध्या ीर  अगद ि गौण आहे. चशवाय नावाी 
कृाय चवशरे् आहे. 

 
असदमान- चनकृोबार बेटे प्रथम दशिन  चहरव्यागार अरण्याने आच्छादलेल  चदसीाी. ईर्श्राने 

पाण्यािा पैसा खिि कृरून पािूिा नयनरम्प्य गाचलिा या बेटावर पसरलेला आहे कृ  कृाय असा भास होीो. 
या अरण्याी चकृी  ीऱ्हेि  रु्फले आचण पक्ष  आहेी याि  कृोण  मोजदाद केृल  आहे कृा? कृोणास ठाऊकृ? 
चकृनाऱ्याला नार  सुपार िे अससख्य वतक्ष समुद्राच्या वाऱ्याच्या नादावर कपगा घाल ी असीाी. चनकृोबार 
बेटावर ल अरण्य ीर इीकेृ दाट होीे कृ , त्याच्या आी चशरण्यासह  भ ी  वाटी असे. चकृनाऱ्यावरच्या 
वा ूी चर्फरणे ह  अत्यसी मनोरसजकृ गोष्ट होी . ी  जण ूकृाय मेजवान ि होी . ीेथे चनरचनरा या ीऱ्हेच्या 
कशपल्या चवशरे्ीः ओहोट च्या व ेेला वा ूवर पसरलेल्या असी. त्याी ल कृोणी  चनवळाव  आचण कृोणी  
सोळाव  हाि प्रश्न पळी असे. र्फार वजन झाले म्प्हणजे नाखुर् ने कृाह  रे्फकृाव्या लागीि असी. 
जहाजावरून सभोवार पासढऱ्या वा ुिे अत्यसी आकृर्िकृ चकृनारे (चबिेस्) चदसी असी. असे वाटी असे कृ , 
प्रत्येकृावर एकृदा ीर  जाऊन चर्फरून याव.े ीेथ ल मू  लोकृासि  घरे र्फार चवचित्र होी . जचमन ी खासब 
पुरून एकृा उसि वर एकृ िौथरा केृलेला असे आचण त्यावर झोपळ  उभारलेल  होी . घराी चशरण्यास चशळ  
लावनू ठेवलेल  असे. 
 



 
 

          

 

                                                 
 



 
 

          

 

                                  

पोर्ट ब्लेअर – पोटि ब्लेअर हे दोन्ह  चिपसमुहाि  राजधान  व सवाी मोठे शहर लहान लहान 
टेकृड्यासवर वसलेले आहे. हे बसदर मद्रास पासून ११३३ चकृ. म . कृलकृत्त्यापासून ११५५ आचण 
चवशाखापट्ट्नमपासून १२०० चकृ. म . असीरावर ओहे. “ब्लेअर” नावाच्या अचधकृाऱ्याने या बसदराि  पहाण  
केृल  होी  म्प्हणून म्प्हणनू त्यािेि नाव या बसदराला चदले गेले. या शहरािा चकृनारा आचण असीभाग र्फारि 
रमण य आहे. शहराीसुद्धा बराि ऊस ि सखल भाग आहे, त्यामु े शहराला थोळे वैचित्र्य प्राप्त झाले आहे. 
मुसबई आचण कहदुस्थानाी ल बहुीेकृ प्रासीाी ल लोकृ येथे चदसीाी. [आीा हे शहर आचण प्रदेश पूणिपणे बदलले आहेी. 
चठकृचठकृाण  मोठ्ा वसाही  स्थाचयकृ झाल्या आहेी. शीे  आचण वनससपत्त  यासिा पूणि र्फायदा घेीला जाी आहे. नव न, नव न योजना कृाढून 
सरकृार प्रत्यह  प्रजेला भरपूर प्रोत्साहन देी आहे. पोटि ब्लेअर बसदराि  चनत्य सुधारणा कृरून ीे आीा चवकृचसी व आधुचनकृ बसदर बनचवले आहे. 
त्यामु े मुख्य भमू श  द णव णह  खूप वाढले आहे.  

 
या ि पसमुहाी िॅथमॅ नावािे एकृ लहानसे बटे आहे  .हे बेट दचक्षण असदमानला एकृा पक्क्या पलुाने जोळले आहे .या बेटावर आचशया 

खसळाी ल सवांी मोठा लाकृळे कृापण्यावा कृारखाना आहे .या बेटाच्या धक्क्याजव  २४  रू्फट पाण  आहे. 
 
या ि पसमुहाबद्दल एकृ खास गोष्ट लक्षाी ठेवल  पाचहजे. ी  म्प्हणजे कहदुस्थानच्या ससरक्षणाच्या दृष्ट ने ह  बेटे आपल्या देशाि  नैसर्मगकृ 

पूवििारे आहेी. ह  भमू  जोपयंी आपल्या ीाब्याी आहे ीोपयंी पूवेकृळच्या शत्रूला पचहला धक्का येथेि देीा येईल. ह  गोष्ट आपल्या सरकृारच्या 
ध्यानाी आल  नसेल असे म्प्हणण्यािे धाळस कृरावयािे नाह . ककृबहुना या भानािा दृश्य भाग म्प्हणूनि कृ  कृाय पोटि ब्लेअरला आधुचनकृ बसदर, 
चवमानी , पेरोल ळेपो इत्याद  सोय  ीयार केृलेल्या आहेी आचण त्या गुप ीह  ठेवीा येी नाह ी. यािा अथि असा कृ , थोळक्याशा पूवि सूिनेने या 
बेटावर ससरक्षणािा पचहला ी  ककृवा ळेरा सहज उभारीा येईल. 

 
स्वा  .सावरकृराससारख्या द्रष्ट्ट्ा पुरर्ाने साठ वर्ापूवीि असे चविार आचण त्यासि  दूरदृष्ट  त्यासन  आपल्या वाळःमयाी नमदू कृरून ठेवल  

आहे. ] 
 
रस्त्याने िाली असीा कृरड्या रसगािा प्रशस्ी ळगला घाीलेले लोकृ चदसी. त्यासच्या पाठ वर एकृ 

मोठा कृा ा िौकृोन चशवलेला असे. या त्यासच्या चवचित्र पोर्ाखामु े म  त्यासना असा पोर्ाख कृा चदला आहे 



 
 

          

म्प्हणून चविारले, ीेव्हा असे कृ ले कृ , ज्यासना खून केृल्यामु े जन्मठेपेि  चशक्षा झालेल  आहे अशा 
लोकृासना हा असा पोर्ाख चदला जाीो आचण त्यािा उदे्दश म्प्हणजे अश  व्यि  दुरूनि ओ खीा याव  असा 
होीा. ीुम्प्ह  कृोणािा खून केृला, कृोणत्या कृारणाने केृला वगैरे प्रश्न आम्प्ह  त्याना चविारले. त्यासच्या उत्तर  
“पुरान  बाी, हुवा सो हुवा, अब क्या ख्याल कृरना’ असे उत्तर चम ाले. बहुीेकृासन  जव पास हेि उत्तर 
चदले. आम्प्ह  पचहल्या प्रथम ीेथे गेलो ीेव्हा जपान  कैृद  रकृ िालचवीाना व कृाह  इीर कृामे कृरीाना पण 
चदसी होीे. लवकृरि त्याना ीेथून बाहेर पोहिचवले गेले. 

 
थोड्याि असीरावर चवमानी  बासधलेला होीा, आचण ीेथे बर ि मोळकृ  ीोळकृ  चवमाने आचण 

त्यासिे वगेवगे े भाग इीस्ीीः पळलेले-रे्फकृलेले चदसी होीे. चदवसेंचदवस हे चवखुरलेले सामान अदृश्य 
होऊ लागले. स्पष्ट शब्दाी सासगावयािे म्प्हणजे चदवसा ढवळ्या िोऱ्या िालू झाल्या. लवकृरि या िोऱ्यासिा 
बराि गवगवा झाला आचण हा लाचजरवाणा उद्योग ीाबळीोब थासबवावा असा हुकूृम आला. ज्यासन  कृोण  
याी ल सामान नेले असेल ीे परी कृराव े असाह  हुकूृम आला. नाह शा झालेल्या सामानापैकृ  चकृी  
सामान परी केृले गेले असेल हा प्रश्नि होीा. आमच्या जहाजावर एकृ आयर श इसचजचनअर होीा. ीो 
हुद्याने इसचजचनअर अचधकृार  होीा. त्याि  खर  पात्रीा इीकृ  कृम  होी  कृ , त्याला आमिा ि र्फ 
इसचजचनअर इसचजन-रूममध्ये जाऊि देी नसे. त्याला दुसरेि कृाह  कृाम चदले गेले होीे. त्याच्याजव  
रॅ्फरेळे हाऊस नावाच्या शा ेिे एकृ साधे सर्मटचर्फकेृट होीे. युद्ध ससपल्यानसीर आपल्या देशाी गेल्यावर कृाय 
कृाय कृरीा येईल याबद्दल त्याला र्फार कृा ज  असे. ीो वगेवगेळ्या योजना आम्प्हाला ऐकृवी असे. या 
गतहस्थाने चवमानी  पाचहल्याबरोबर त्याच्या ळोक्याी एकृ कृल्पना आल  आचण त्याने ी  पूणि केृल . 
र्फावल्या व े  रोज त्याने चवमानी ावर जाऊन त्याच्या पेशाला उपयोग  पळणार  वगेवगे   हत्यारे शोधून 
कृाढून जहाजावर आणल . जहाजावर ल खलाशासना कृामाला लावून ी  हत्यारे सार्फ कृरून त्यासना ीेल 
लावनू बासधून ठेवल . ी  परी कृरण्यािा प्रश्नि नव्हीा. 

 
‘साहेबाि ’ एकृ गोष्ट मला नेहम ि आवळीे, ी  म्प्हणजे ीो जेथे जाईल ीेथे आपला ज व जास्ी ी 

जास्ी सुखावह कृसा होईल, सुखनैव कृसे राहीा येईल हे त्याला िासगले समजी होीे, ककृवा ीे त्यािे 
बा कृळूि असाव.े कहदुस्थानाी ल प्रत्येकृ प्रासीाी त्यासन  थसळ हविे  चठकृाणे शोधून कृाढून उन्हाळ्याी ीेथे 
मुक्काम कृरण्यािा प्रघाी नव्हे ीर चनयमि केृलेला होीा. या कृाळ्या पाण्याीसुद्धा या बेटावर ल सवाी उसि 
टेकृळ वर (माऊस ट हेचरएट) बसगला बासधून ीेथे जाण्यासाठ  व्यवर्वस्थी रस्ीाह  केृला होीा. ीेथे कृाह  
असशाने कृा होईना उष्ट्णीामान नक्क ि कृम  असले पाचहजे. 

 
येन-केृन-प्रकृारेण पोटि ब्लेअरश  आमि  बर ि दोस्ी  झाल . आीा हे चठकृाण हौश  प्रवाशासना भेट  

देण्याच्या आकृर्िकृ आचण रम्प्य चठकृाणासपकैृ  एकृ झालेले आहे. 
 
दुसऱ्या चदवश  नेहम च्या ठराचवकृ गाठ भेट  - मेल आचण इीर भानगळ  िालू झाल्या. वगेवगेळ्या 

खात्यासच्या आपल्या ससबसचधीासबरोबर पुढच्या कृायिक्माच्या आखण बद्दल ििा सुरू झाल . ीसे म्प्हटले ीर 
ीेथे र्फारशा कृिेऱ्या अद्याप  िालूि झाल्या नव्हत्या. हे उद्योग िालू असीाना माझ्या मनाी दुसर ि एकृ 
अध र आीुरीा होी . ी  म्प्हणजे असदमानिे मुख्य आकृर्िण - “सेल्यूलर जेल’ आचण स्वाीसत्र्यव र 
सावरकृरासि  खोल  पहाणे ह  होय. पचहल  ससध  चम ीाि म  आचण माझे सहकृार  ीेथे जाऊन पोहोिलो. 
हा जेल चकृनाऱ्यावरच्या एकृा लहानशा टेकृळ वर ल हवशे र चठकृाण  वसलेला आहे. साम्राज्यशाह ने 
आपल  पोलाद  िौकृट पक्क  र्वस्थर रहाव  आचण िासगल  जरबह  बसाव  या दृष्ट ने हा जेल बासधला असावा. 



 
 

          

१९०७ साल  यािे बासधकृाम पूणि झाले, आचण १९०८ पासून त्यािा उपयोग सुरू झाला. या जेलच्या 
मध्यभाग  एकृ मनोरा असून त्याच्या सवि बाजूने िाकृाच्या आऱ्याप्रमाणे साी िा   बाहेर गेल्या होत्या. येथे 
एकृस दर ६९८ कृोठड्या-कसगल सेल्स-बासधल्या होत्या आचण म्प्हणून याला सेल्यलूर जेल असे म्प्हणी असाव.े 
एकृ कृोठळ  ४ x २.७ म टसि या के्षत्रर्फ ाि  होी  आचण मागच्या कभी ला ी न म टर उसि वर हवा 
येण्यासाठ  एकृ झरोकृा ठेवलेला होीा. यािे कृारण म्प्हणजे इीक्या उसि वरून कैृद  बाहेर पाहू शकृी नसे 
ककृवा कृोणाश  ससधानह  बासधणे त्याला शक्य नव्हीे. समोरच्या बाजूला एकृ भलामोठा लोखसळ  दरवाजा. 
जव  जव  ४० वर्ान सुद्धा हे दगळ  कृाम जसेच्या ीसे व मजबूी चदसी होीे. या इीक्या कृोठड्यासि  
खरो-खरि गरज होी  कृा आचण त्या नेहम  पूणि भरलेल्या असी कृा? यािे समाधान-कृारकृ उत्तर मला 
चम ाले नाह . त्या व ेेला ससपूणि कहदुस्थान आचण िम्प्हदेश चम ून एकृि देश होीा ीर सुद्धा एकृाव े  इीकेृ 
जन्मठेप झालेले कैृद  होीे कृ  कृाय अश  शसकृा येीे. या साी िा ींपैकृ  ी न िा   जपान्यासन  पाळल्या. 
कृारण त्यासना दगळ-चवटासि  गरज होी . 

 

 

पोर्ट ब्लेअरचा कुप्रहसद्ध सेल्यलूर तुरंुग.  
 
ीेथे पोहोिल्याबरोबर आम्प्ह  जेलरि  भेट घेील  आचण आमच्या मनाी ल भाव समजून ीे स्वीः 

आम्प्हाला सवि जेल दाखचवण्यासाठ बरोबर आले. त्यासन  साीव्या िा  ी ल ४२ क्मासकृाि  खोल  आम्प्हाला 
प्रथम दाखचवल . या खोल मध्ये स्वाीसत्र्यव र सावरकृर यासना ठेवले होीे. स्वाीसत्र्यव र ४ जुलै, १९११ ला 
असदमान-मध्ये उीरले आचण २ मे १९२१ ला त्यासन  असदमान सोळले. स्वाीसत्र्यव रासना दोन जन्मठेपेि  
एकृस दर ५० वर्ाि  चशक्षा [या चशक्षिे  अचधकृत ी बाीम  मुसबईच्या ळोंगर  ीुरस गामध्ये त्यासना सासगण्याी आल . या ससदभाी खुद्द 
स्वाीसत्र्यव रासिेि कृाह  शब्द उद्घती कृरण्यािा मोह आवरी नाह  –] झालेल  होी . 

 
“सुपकरटेंळसट आला व मला र ीसर पण सहानुभीू च्या शब्दाी सासगण्याी आले कृ , यापुढे ीुम्प्हाला 

बसद िे कृपळे व अन्न चम ेल. ीुमि  पन्नास वर्ांि  चशक्षा आज पासून लागू झाल  आहे. 
 
म  उठलो. माझे घरिे कृपळे उीरवले. बसद्यािे कृपळे असगाी घालू लागलो. मनाी िरि झाले. हे 

कृपळे, बसचदवानािे कृपळे, जे आज असगावर िढी आहेी ीे आीा पुनः कृध ह  उीरणारे नाह ी. या 



 
 

          

कृपड्याीि आपले पे्री बाहेर कृाढले जाणार. हा पुसट चविार-पण मन उदाससे झाले. ीोि सुपकरटेंळसट 
कृाह  इकृळिे चीकृळिे बोली होीा. त्याच्याश  ससवादाी मनास ब ेि चनमग्न केृले. 

 
इीक्याी एकृ लोखसळ  चबल्ला आणून चशपायाने हाीाी चदला. हा ीो बसद -वानाच्या छाी वर 

र णारा क्मासकृ. त्या चबल्ल्यावर बसचदवानाि  सुटकेृि  चमी  चदलेल  असीे. माझ  चमी . मला सुटकृा ीर  
आहे कृा? कृा मरण ह ि माझ्या सुटकेृि  चमी ? कृाह  औत्सुक्य, कृाह  चनराशा, कृाह  चवनोद अशा चमश्र 
भावनेने म  चबल्ल्याकृळे पाचहले. सुटकेृिे वर्ि १९६० इसव . क्षणभर त्यािा अथि कृाह ि प्रकृाशला नाह . 
क्षणा दो क्षणाी त्याी ल भयसकृर अथि प्रकृाशला! चशक्षा १९१0 व्या वर्ी”. सुपचरटेंळसट चनष्ठुर चवनोदाने 
म्प्हणाला, “कृाह  किीा नाह . दया ू सरकृार ीुम्प्हाला १९६० साल  सोळ लि सोळ ल.” 

 

 
                                                                 

 
म  उपहासाी म्प्हणालो, “पण मतत्यू अचधकृ दया ू आहे. त्याने मला त्यापूवीि सोळून चदले ीर ? 
 
दोघेह  हसलो. ीो सहज हसला. म  प्रयत्नपूविकृ हसलो. सुपकरटेंळसट आणख  कृाह  ििा कृरून 

चनघून गेला. म  खाल  बसलो. सविजण चनघून गेले म  व माझ  चशक्षा असे दोघेि एकृटे उरलो, आचण त्या 
उदास कृोठळ ी एकृमेकृासच्या ीोंळास ीोंळ देऊन चनरखू लागलो.” 

 
ीेथे कृस ठलेल्या चदवसासि  लासब  चकृी  होी  यािे उत्तर र्फि स्वासत्र्यव रि देऊ शकृले असीे. 

‘स्वाीसत्र्यव रासि  चशक्षा’ या चवर्याने चकृत्येकृ लेखकृासना पे्ररणा चदल  असून त्या चवर्य  बर ि पुस्ीकेृ प्रचसद्ध 
झालेल  आहेी. 



 
 

          

हा मुख्य भाग पाहून झाल्यावर िालीा िालीा त्या जेलरने आम्प्हाला एकृा खास वास्ीूकृळे नेले. 
आी जाऊन पहाीो ीो ीेथे एकृ भयानकृ दृष्ट्य चदसले. म  ीर  ीो देखावा पचहल्याप्रथमि पहाी होीो. ीेथे 
र्फाश  देण्यािे ी न प्लॅटर्फॉमि एकृा रासगेी बासधलेले होीे. असे दृष्ट्य पुष्ट्कृ व ेा चसनेमाी चदसीे पण ीेथे 
एकृि प्लॅटर्फॉमि असीो. चशवाय ीो केृव  चसनेमाि आहे हे पूणि माह ी असल्यामु े त्या देखाव्यािे र्फारसे 
गासभ यि वाटी नाह . र्फाश  चदल  जाणार  मनुष्ट्याकृत ी  हे एकृ खोटे बाहुले असीे हे माह ी असीेि. 
त्याबद्दल थोळ श ह  ककृव न वाटीा चकृत्येकृ व ेा ीो स न हास्यास्पदि ठरीो. एकृाव े  चीघासना र्फाश  
देण्याी याव े अशा ीऱ्हेच्या व्यवस्थेि  खरोखरि गरज होी  कृा? हा प्रश्न माझ्यासमोर उभा राचहला. 
र्फाश िे अशा ससख्येने गुन्हेगार जमी असी कृा? कृ , चीघा-चीघासना एकृदम धाळून त्यासि  चशक्षा 
ससपचवण्याि  खरोखर ि घाई कृराव  लागी असे कृा? त्या व ेेला चिट श साम्राज्यािा हा भाग चकृी ह  
मोठा असला ीर सुद्धा इीकृ  ससख्या जमी असेल कृा? हा प्रश्न म  जेलरला चविारला. पण त्याच्याकृळून 
समाधानकृारकृ उत्तर चम ाले नाह . 

 
१९४५ साल  ीेथे असलेल्या गुन्हेगारासि  उरलेल  चशक्षा मार्फ कृरून त्यासना त्यासच्या इच्छेप्रमाणे 

माीतभमू ला पाहोिीे केृले गेले आचण ीो ीुरस ग चरकृामा केृला. अशा ीऱ्हेने या कहदुस्ीान  ‘बॅस्ट ल’ िा” असी 
झाला. (फ्रान्सच्या क्ासचीकृारकृासन  पचहला हल्ला १४ जुलै १७८९ रोज  पॅर सच्या ‘बॅस्ट ल’ या अत्यसी 
कुृप्रचसद्ध ीुरूस गावर केृला आचण ीो पूणिपणे ीोळून र्फोळून टाकृला.) आीा हा ीुरस ग राष्ट्र य 
स्मारकृ म्प्हणून जीन केृला आहे. 

 
स्वाीसत्र्यव रासन  एकृदा असे म्प्हटले होीे कृ , “आज आपला या जगाी अपमान होी आहे, पण 

असाह  एकृ चदवस खि ी येईल कृ  असदमानाच्या याि कृारागतहाी राजबसद वानािे पुी े उभारले जाी ल 
आचण ीेथे कहदुस्थानािे राजबसद वान राहाी असी म्प्हणून हजारो लोकृ याते्रस लोटी ल.” 

 
स्वाीसत्र्यव र सावरकृरासि  ह  वाण  सत्य ठरल . ३० चळसेंबर, १९४३ ला नेीाज  सुभार्िसद्र बोस 

यासच्या सैन्याने असदमानावर स्वीसत्र कहदुस्थानिा ध्वज र्फळकृचवला. त्याव ेीं त्यासन  ीेथे पूवी चशक्षा भोग ी 
असलेल्या स्वाीसत्र्यसैचनकृासना मानवसदना चदल . असदमान आचण चनकृोबार या बटेासना अनुक्मे “शह द” आचण 
“स्वराज” अश  नव  नाव ेठेवल . कहदुस्ीान भ-ूखसळािा हा पचहला भाग त्यासन  पारीसत्र्याीून मुि केृला. 

 
स्वीसत्र भारी शासनानेह  साीव्या िा  ी ल क्. ४२ च्या खोलींी व र सावरकृरासिे छायाचित्र 

लावनू ीेथे त्यासिे छोटेसे स्मारकृ केृले आहे. राष्ट्रपी  राजेद्रप्रसाद, पसीप्रधान शास्त्र  यासन  त्यासस वसदन केृले. 
 
चकृनारा-जहाजामध ल सोपस्कृार ससपीाक्षण ि आम्प्ह  नासगर उिलले, नेमून चदलेल्या जाग  हजर 

झालो आचण सुरस ग चवनाशािे कृाम ीाबळीोब सुरू केृले. याव े  कृाह  अचधकृाऱ्यासना पूवि अनुभव 
असल्यामु े कृामाला वगे येण्यास व े लागला नाह . सूयोदय ीे सूयास्ीापयंी समुद्राि  नासगरण  सुरू 
झाल . 

 
नौदलातील बंडः 

 
चनयमाप्रमाणे बॉयलरिा अमूकृ ीास वापर झाल्यानसीर त्याि  सार्फ-सर्फाई कृराव  लागीे. ी  

कृरण्यासाठ  आमिे िालू कृाम थासबवनू रे्फिुवार , १९४६ च्या मध्यावर पोटि ब्लेअरला आलो आचण रासगेने 



 
 

          

कृाचर्फल्याि  साी जहाजे उभ  राचहल . येथेह  चदवसभर कृाम असे. पण ससध्याकृा   खलाशासना/ 
अचधकृाऱ्यासना चकृनाऱ्यावर जाण्याि  परवानग  असे आचण व ेह  चम ी असे. चकृनाऱ्यावर एकृ लहानसे उप 
हारगतहपण होीे. खाण्याच्या दृष्ट ने जे कृाय चम ी असेल ीे असो पण म कृी कृम  स्वच्छ हवीे पाय मोकृ े 
यरण्याि  मात्र पूणि ससध  होी .- 

 
 [या चशवाय १९७९ साल , श्र . मोरारज  देसाई पसीप्रधान असीाना, येथे एकृ मोठे स्मारकृ उभारण्यािा चनणिय घेण्याी आला. त्या 

स्मारकृाि  उभारण  १९८५ च्या रे्फिुवार  मचहन्याी पूणि झाल . या स्मारकृािा औपिाचरकृ उदघाटन समारसभ राष्ट्रपी  ग्यान  झैलकसग यासच्या शुभ 
हस्ीे २३ रे्फिुवार  १९८५ या चदवश  कृरण्याी आला. (या स्मारकृाला ३ लाख रूपये खिि आला.) कहदुस्थानच्या वेगवेगळ्या भागासीून शसभर 
सन्मानन य स्वाीसत्र्य सैचनकृासना त्यासिा प्रवासखिि देऊन, या समारसभाला उपर्वस्थी राहण्यासाठ  आमसत्रण देण्याी आले होीे. या व इीर स्वाीसत्र्य 
सैचनकृासन , आपल्या आयुष्ट्यािे चकृत्येकृ खळीर चदवस, याि जेलमध्ये घालचवले होीे. ] 

 
या व ेेला मात्र वायदा केृल्याप्रमाण “ी र” नावािे जहाज वगेवगेळ्या वस्ीूसिा साठा घेऊन बसदराी 

नुकृीेि आले होीे त्यािेह  खलाश  चकृनाऱ्यावर जाी-येी असी. ीे नुकृीेि मुसबईहून आल्या कृारणाने 
त्यासच्याकृळ ल नव न बाीम्प्या ऐकृण्यासाठ  इीर खलाश  आीुरीेने त्यासच्या सभोवार जमी असी. २० 
रे्फिुवार , १९४६ च्या सकृा   ‘रोचहलखसळ’ वर पचहल्या हजेर ला २-३ ज्येष्ठ खलाश  सोळून कृोण ह  हजर 
राचहले नाह ी. ज्येष्ठ खलाशासन  इीरासच्या ीरे्फ असा चनरोप सासचगीला कृ , त्यासना खुद्द कॅृटनला भेटावयािे 
आहे. दुसऱ्या कृोणालाह  ीे कृाह  सासगण्यास ीयार नव्हीे. माझ्या वैयचिकृ बाीम प्रमाणे २-३ ज्येष्ठ 
खलाश  या भानगळ ी नव्हीे ीर इीर सवि कृचनष्ठ खलाश  एकृमीानेकृामावर येण्यास ीयार नव्हीे. ५-६ 
जण इकृळे चीकृळे लोंबकृ ी होीे. लवकृरि माझ्या कृानावर कृाय िालले आहे त्यािे धावीे वतत्त आले. हा 
सवि वतीासी ऐकूृन कॅृटन स्वी: खाल  आले. हे कृ ल्याबरोबर सवि खलाश  नेहम प्रमाणे रासगेी जमा झाले. 
थोळक्याी त्यासन  आपले म्प्हणणे असे सासचगीले कृ , “बम्प्बई में हमारे भाई लोग बसदुकृकेृ गोचलयोंसे मर रहे है 
और हम लोगोने इधर कृाम कृरना चबलकूृल मुनास ब नह  । इस चलये हमकृो जल्द  से जल्द  बसबई ले िलो 
।” ह  बाीम  कृश  कृ ल  या प्रश्नाला त्यासन  पचहल्या प्रथम उत्तर देण्यािे नाकृारले, पण शवेट  “ी रच्या” 
खलाशासन  त्यासना आदल्या चदवश  मुसबईच्या गो  बारािा वतत्तासी सासचगीला, आचण “ी र” ला ीर  ह  बाीम  
कृश  चम ाल  या उत्तराी त्यासन  ी  रेळ ओवरून कृ ल  असे सासचगीले. (१८-२-१९४६ एि एम. आय. 
एस. ीलवार-खलाशासन  परेळला येण्यािे नाकृारले. चदनासकृ १९-२-१९४६ कॅृसल बरॅक्स, र्फोटि बरॅक्स 
आचण इीर चकृनाऱ्यावर ल ससस्था येथे ससप, चद. २०-२-१९४६ एि. एम. आय. एस हमला, कृलकृत्ता, 
कृराि  आचण इीर बसदरे यामध्ये ससप, चद. २१-२-१९४६ बसदराी ल जहाजावरिे खलाश  ळॉकृयाळि मध्ये 
जमा, कॅृसल बरॅक्सवर गो  बार, कॅृसल बरॅक्समधून उलट गो  बार, चद. २२-२-१९४६ कहदुस्थान 
जहाज-कृराि  हल्ला. चद. २२-२-१९४६ वल्लभभाई पटेलासिे शासीीे-साठ  आवाहन, चद. २३-२-१९४६ 
शरणागी , सवित्र शासीीा.) या बसळामध्ये मुसबई आचण इीर चठकृाण  झालेल्या घळामोळींिा ीपश ल, त्याि  
कृारणे वगैरे येथे कृथन कृरण्यािा प्रस्ीाव नाह . (या चवर्यावर िार-पाि पसु्ीकेृ प्रचसद्ध झाल  आहेी.) 
असदमानमध्ये कृाय घळले यािा उल्लखे कृोठे आलेला मला ीर  आढ ला नाह  चशवाय म  या भानळश  
प्रत्यक्ष चनगळ ी होीो म्प्हणून जे कृाय घळले ीे थोळक्याी देी आहे. 

 
यानसीर आम्प्ह पण आमच्या अचधकृाऱ्यासच्या जव  आचण आमच्या मेसमध्ये होीे नव्हीे ीेवढे सग े 

रेळ ओ िालू केृले, ऑल इसचळया रेचळओ-वरि  बसळाि  बाीम  अचीशय ससचदग्ध व मोजकृ  अश  असे. बहुधा 
ी  पूवि ीपासण  कृरूनि प्रसती केृलेल  असाव . ब . ब . स . आचण आस्रेचलयािे रेचळओ बऱ्याि चवस्ीती 
बाीम्प्या देी असी. ऑस्रचेलयन रेचळओच्या बाीम्प्या ीर अचीशय भळकृ अशा वाटी असी. त्यासन  आपल्या 
एकृा बाीम ी चहदुस्थानभर चजकृळे चीकृळे बसळ पसरले आहे, पण जामनगरिे “बलसुरा” जहाज र्फि 



 
 

          

राजचनष्ठ आह अश  बाीम  चदल . या बाीम िा ीेथ ल खलाशासना अचीशय राग आला आचण त्यासना 
अपमान ी झाल्यासारखे वाटले आचण ीाबळीोब दुसऱ्या चदवश  त्यासन ह  ससप पकुृारला. 

 
आमि  बोलण  ससपीाी ीोि एकेृकृा जहाजािा मुख्याचधकृार  आमच्या जहाजावर येऊ लागला. 

सवांन  अथाी एकृि कृथा सासचगील . पण कृाहींच्या बोलण्यावरून त्यासि  पचरर्वस्थी  र्फारि खराब वाटल  
व कृाह जण बरेि घाबरलेले (नव्हिस) चदसी होीे. इीरासि  एकृस दर वणिने ऐकृीा आमिे जहाज चीीकेृ 
खराब नव्हीे. जेष्ठ खलाश  आचण ीारायसत्राि  कृामे कृरणारे खलाश  इीरासना साम ल झाले नव्हीे व्यचिशः 
माझ  र्वस्थी  थोळ श  नाजूकृ होी . अचधकृार  म्प्हणनू म  बसळाी साम ल होण्यािा ककृवा खलाशासच्या 
सध्याच्या वतत्त ला सहानुभीू  दाखचवण्यािा प्रश्नि नव्हीा, ीर ह  माझा कृल मात्र त्यासच्याकृळेि होीा. या 
दोलायमान र्वस्थी ी दोघे जेष्ठ खलाश  माझ्याकृळे आले आचण त्यासन  मला असे खास आर्श्ासन चदले कृ , 
जर या गोऱ्या लोकृासन  कृाह  गळबळ केृल  ीर  म  जरासुद्धा घाबरून जाण्यािे कृारण नाह . ीे सवि माझ्या 
बरोबरि आहेी. त्या मध्ये इसचजन रूमिा मुख्य खलाश  उसिापुरा पसजाब  होीा. ीो हाीाी एकृ मोठा पाना 
घेऊनि चर्फरी असे. त्याि  भ ी  दोन्ह  बाजूला सारख ि वाटी असे. मला ीसे चभण्यािे कृाह ि कृारण 
नव्हीे. माझे आचण सवि गोऱ्या अचधकृाऱ्यािे ससबसध र्फारि मतै्र िे होीे. 

 
कृाचर्फल्याच्या मुख्याचधकृाऱ्याला असे वाटले कृ , प्रत्येकृ जहाजावर जाऊन ीेथ ल पचरर्वस्थी  

प्रत्यक्ष पहाव , आचण त्या त्या खलाशािे म्प्हणणे ऐकूृन ध्याव.े ीेव्हा आम्प्ह  आमि  लहान बोट घेऊन त्या 
कृामचगर वर चनघालो. म  या अचधकृाऱ्याबरोबरि होीो. कृारण मला दुभार्ािे कृाम कृराव े लागी होीे. 
एकृा जहाजावरून दुसऱ्या जहाजावर जाण्यापूवी ीेथ ल ससदेश वाहकृ खलाश  दुसऱ्या जहाजाला 
सवाचधकृाऱ्याच्या भेट ी कृाय घळले ीे चनशाणाच्या ससदेशाने कृ व ी असे. आमिा सवाचधकृार  हा ससदेश 
वाहन चवदे्यी खास चशक्षण घेीलेला होीा. त्यामु े ीो चदला जाणारा ससदेश वाि ी असे आचण त्या 
जहाजावरून दुसऱ्या जहाजाला कृाय बाीम  चदल  ी  त्याला अगोदरि कृ ी असे. सवि रे्फर  पूणि 
झाल्यावर एकृ गोष्ट सुदैवाने िासगल  चनघाल  ी  म्प्हणजे सवांि  मागण  एकृि होी  आचण ी  म्प्हणजे त्यासना 
ीाबळीोब मुसबईला येऊन िला. लगेिि अचीशय चनकृळ िा व अचीगुप्त ससदेश चदल्ल ला पाठचवला गेला 
पुढिे पाऊल अथाीि त्यासच्या उत्तरावर अवलसबनू होीे. वाीावरण बरेि प्रक्षुब्ध आहे असे प्रत्येकृाला वाटी 
होीे. कृाह  गोरे कॅृटन बरेि घाबरले होीे, व ीे आपल्या केृब नमध्ये एकृटे राहायला ीयार नव्हीे. (या 
जाी च्या जहाजावर कॅृटनि  एकृि केृब न वरच्या ळेकृवर बासधल  होी ) ीे अचधकृाऱ्यासच्या मेसमध्येि 
थासबी असी. (एि. एम. आय. एस. बरोळा, हे जहाज कृोलसबोला होीे, ीेथेह  सहज एकृदा कृोण  ीर  
रेळ आ िालू केृला आचण त्याव ेेला या बसळाि  बाीम  त्यासना कृ ल . त्यािाह  अपेक्ष ीि पचरणाम झाला. 
दुसऱ्या चदवश  ीेथ ल खलाश  ससपावर गेले.) 

 
खरे म्प्हणजे येथ ल खलाशासना मुसबईी प्रत्यक्ष कृाय घळले ककृवा ससपाला खर  कृारणे कृाय होी  

याचवर्य  माचही  अत्यसी अल्प होी . आमच्या ससदेशाला उत्तरा-दाखल थोळ  माचही  आचण थोळा 
उपदेशात्मकृ असा ससदेश आला आचण त्याी ल भाग सवि खलाशासना वािून दाखवावा, असे सुिचवले गेले. 
त्याी ल उपदेशाला आमच्या सवाचधकृाऱ्याने आपला थोळासा मसाला घालून एकृ नवा उपदेश ीयार 
केृला. त्यािे भार्ासीर कृरणे व सवांना ऐकृचवण्यािे कृाम मलाि कृराव ेलागले. सवाचधकृार  आचण म  पुन्हा 
एकृदा या कृामचगर वर चनघालो. २/३ व ेा वािनू ीे चलखाण मला पाठ झाले आचण पढेु कृागद हाीाी 
घेऊन म  ीे पाठ म्प्हणून दाखव ी असे. त्यासना आम्प्ह  एकृ प्राचीचनध कृ सचमी  बनचवण्यािे सुिचवले आचण 
ससध्याकृा पयंी मुदी देऊन कृामावर येण्यािे आवाहन केृले. सचमी ने दुसऱ्या चदवश  असचीम उत्तर चदले 



 
 

          

कृ , “बसम्प्बई ले िलो, नह  ीो कृाम पर नह  आयेंगे ।” पुन्हा ससदेशासि  देवाण-घेवाण सुरू झाल . अखेर ला 
नेव्हल हेळक्वाटसरने-मुबईला नाह  पण कहदुस्थानाी नेण्यािे कृबूल केृले. (त्यासना बहुदा एवढ्यामोठ्ा 
कृाचर्फल्याला मुसबईी आणनू आग ी अचधकृ ीेल ओीावयािे नव्हीे, आचण ीेह  ससयुचिकृि होीे). 
कृचमट ला ह  ीळजोळ पससी पळल  आचण त्यासन  कृामावर येण्यािे कृबलू केृले, पण शक्य चीीक्या लवकृर 
पोटि ब्लेअर सोळण्याि  चवनसी  केृल . त्याप्रमाणे शक्य चीीकृ  मेहनी कृरून नव न हुकुृमाप्रमाणे 
कृाचर्फल्याने ‘वैझागपट्टम्” बसदरािा मागि स्व कृारला. रस्त्याी वैझागपट्टम ऐवज  “मद्रास” ला जाण्यािा 
नव न हुकूृम आला. त्याप्रमाणे त्या बसदराी जाऊन पोहोिलो. ीेथे र्वस्थर होीो न होीो ीोि एकृ थोळ  
अचप्रय घटना घळल . ीेथे चशधा, ीाजा भाज पाला वगैरे गोष्ट  लष्ट्कृराच्या कृोठाराीून घ्यावयाच्या होत्या. 
ीेथे आमिे खलाश  आपापल्या याद्या घेऊन पोहोिले. ीेथे आय. ट ., ब . ट ., ब . ओ. आर., आय.ओ. 
आर., असे र्फलकृ वगेवगेळ्या चठकृाण  लावलेले होीे. आमच्या खलाशासना त्यासन  आय. ट . र्फलकृाखाल  
रासग कृरण्यास सासचगीले त्यासच्या याद्या पाहून त्या याद बरहुकूृम ीेथे त्यासना भाज पाला चम णार नाह  असे 
सासचगीले. त्यािे कृारण असे होीे कृ , आय. ट . आचण ब . ट . म्प्हणजे “इसचळयन ट्ट् रप्स्” आचण “चिट श 
ट्रुप्स” यासना वगेवगेळ्या प्रकृारच्या भाज्या द्यावयािे हुकूृम होीे. उदा. कृॉल  फ्लॉवर, कृोब  अशा ीऱ्हेच्या 
भाज्या ब . ट . ना द्यावयाच्या ीर इीर भारी य चशपायासना द्यावयाच्या असा प्रघाी होीा. हा प्रकृार आमच्या 
खलाशासना अगद ि अपचरि ी होीा. पूवींच्या पद्धी प्रमाणे त्यासन  ज  भाज  ककृवा चशधा माचगील  असेल 
ीोि प्रकृार त्यासना पुरचवला जाी असे. यामु े आमच्या खलाशासना हा ीेथ ल वागणकूृ कृम पणाि  आचण 
अपमानकृारकृ वाटल  आचण ीे ीाबळीोब परी आले. त्या व ेच्या वाीावरणाी या नव्या भानगळ ला 
भलीेि महत्व आले आचण हे प्रकृरण शवेट  सवोच्च स्ीरासवर नेऊन त्याीून मागि कृाढावा लागला. त्या नसीर 
नेव्ह ी ल खलाशासना त्यासच्या मागण नुसार पुरवठा केृला जाईल असे आर्श्ासन चदले गेले आचण त्या नसीरि 
हे कृटू प्रकृरण चमटचवले गेले. पण पुढे वगेवगेळ्या प्रससग  या बाब िा ससदभासह उल्लखे केृला जाी असे. 

 
नसीर वगेवगेळ्या चठकृाण  झालेल्या ससपाि  िौकृश  कृरण्यािा हुकूृम चनघाला. त्या प्रमाणे 

मद्रासला कृमासळर एि. एम. एस. िौधर  या अचधकृाऱ्याच्या अध्यक्षीेखाल  िौकृश  सुरू झाल . (हा 
अचधकृार  पुढे पाचकृस्ीानच्या नेव्ह िा कृमासळर-इन-ि र्फ झाला.) ह  िौकृश  ससपल्यानसीर या कृाचर्फल्यािे 
चवकृें चद्रकृरण कृरण्याी आले आचण जहाजासना वगेवगेळ्या बसदराी पाठचवण्याी आले. “रोचहलखसळ” ह  
“वैझाग” बसदराकृळे चनघाल . आमच्या कृाचर्फल्याी ल बसळ ससपले होीे. पण एकृ गोष्ट नमूद कृरावयाला हव  
कृ , कृाचर्फल्याी कृोणत्याह  ीऱ्हेिा अचविार अगर अत्यािार झाला नाह . त्यामु े कृोणत्याह  व्यि  / 
व्यिींचवर्य  कृोणाच्या मनाी आकृस राचहला नाह . 

 
खलाशासच्या या कृत ी ला सुरवाी ला ससप असे म्प्हटले गेले. खऱ्या अथाने ककृवा कृायद्याच्या दृष्ट ने 

हा ससप नसून बसळि होीे आचण योग्यव े  त्याला “रॉयल इसचळयन नेव्हल म्प्युचटन ” असे नामाचभधान पळले. 
सवित्र शासीीा झाल्यावर सवोच्च न्यायालयाच्या ी न न्यायाचधशासच्या खसळप ठाकृळे या बसळाि  िौकृश  
कृरण्यािे कृाम सुपूदि केृले गेले. १८५७ सालच्या बसळानसीर कहद  चशपायासिे रि पचहल्यासदाि वाचहले होीे. 
या बसळाी वास्ीचवकृ ी न गट गोवले गेले होीे– 

 
१) चिट श राज्यकृीे, २) नौदलािे खलाश  आचण ३) आपले त्या व ेिे पुढार . 
या बसळािा दुसऱ्या दोन दलावर कृाय पचरणाम झाला? आय. एन. ए. आचण चदल्ल ि  आय. एन. ए. 

रायल यासिा कृाय पचरणाम झाला होीा? हे प्रत्यक्षाी नेव्ह च्या आिाऱ्यासन  उभारलेले बसळ कृ , त्याच्याी 



 
 

          

कृाह  खोल आशय होीा? (चनकृत ष्ट अन्न ह  एकृ महत्वाि  ीक्ार होी .) असे प्रश्न ळोळ्यासमोर उभे 
राहीाी. 

 
१८५७ सालिे बसळ आीा स्वाीसत्र्य युद्ध म्प्हणून म्प्हटले जाीे. नेव्ह च्या बसळािा स्वाीसत्र्य लढ्यावर 

कृाय पचरणाम झाला आचण या बसळाला भचवष्ट्याी कृाय म्प्हणी ल हे इचीहास आचण इचीहासकृारि 
सासगी ल. 

 
या ससदभाी चिटनिे त्या व ेिे प्रधान मसत्र  अटल  [अलि  क्लेमन्ट अॅटल  – हे मजूर पक्षािे नेीे सन १९४५-५१ या 

कृा ाी इसग्लसळिे पसीप्रधान होीे.] यासन  कहदुस्थानच्या स्वाीसत्र्य ब लावर, पालि मेन्टमध्ये केृलेल्या भार्णाी ल एकृ 
लहानसा उीारा येथे देी आहे. ीो वािकृासना खात्र ने उद्बोधकृ होईल. 

 
“चिटन खाल ल दोन कृारणामु े सत्ता कहदुस्ीानच्या हाीाी देी आहे. १)कहदुस्ीानिे भाळोत्र  

सैन्य या पुढे चिटनला राजचनष्ठ राचहलेले नाह . २) चिटनला कहदुस्ीानला ीाब्याी ठेवण्यासाठ  भलेमोठे 
चिचटश सैन्य बा गणे शक्य नाह . 

 
आमच्याि जहाजावर घळलेल  एकृ घटना हा एकृ कूृट प्रश्न झाला होीा. पूवी उल्लेचखलेत्या 

इसचजनरूमिा जेष्ठ खलाश  प्रकृत ी ने धळधाकृट असा होीा. त्यािे शार चरकृ ब  व त्याच्या हाीाी ल 
लासबलिकृ पाना यासच्या भ ी मु े त्याच्या खात्याी ल खलाश  िुपिाप बसले होीे आचण म्प्हणनू ससपाी 
साम ल झालेल्या इीर लोकृापासून वगे े पळले होीे. ीो स्वी: ससपाी साम ल झाला नव्हीा. मला मात्र 
त्याने गोऱ्या अचधकृाऱ्यासचवरद्ध माझ्या सुरचक्षीीेबद्दल पूणि आर्श्ासन चदले होीे 

 
िौथ्या दशकृाच्या सुरवाी ला कृाँगे्रसच्या स्वाीसत्र्य लढ्याी म  रात्र  बाीम  पत्रकेृ वाट ी असे. 

माझे बसधू पोल स अचधकृार  असल्यामु े प्रत्यक्ष लढ्याी भाग घेणे मला शक्य नव्हीे. ीे प्रससग मला 
आठवले. 

 
बसळ ससपल्याबरोबर आमच्या सवाचधकृाऱ्याने या खलाशाच्या राजचनष्ठेि  ीार र्फ कृरून त्याच्या 

बढी ि  चशर्फारस केृल . सरकृारने आमि  चशर्फारस मान्य कृरून त्याच्या बढी िा ीाबळीोब हुकूृम 
पाठचवला. 

 
हा खलाश  र्फा ण नसीर पाचकृस्ीानाी गेला. कृाह  वर्ांन  कत्रकृोमाल ला पाचकृस्ीान व आमि  

जहाजे एकृत्र आल  असीा, म  एकृा जहाजावर आहे असे कृ ल्यावरून ीो मला मुद्दाम भेटावयाला आला. 
त्याव े  ीो खासद्यावर दोन चर्फी  असलेला अचधकृार  होीा. 

 
आीा या गतहस्थाि  वागणकूृ ह  देशभि  होी  कृ  देशद्रोह होीा? कृत ीज्ञीा होी  कृ  कृत ीघ्नीा 

होी ? INA trial िे इसचगी कृाय होीे? माझ  ककृवा इीर कहदुस्ीान  अचधकृाऱ्यासि  कृोणी  भचुमकृा 
असावयास पाचहजे होी ? न्यूरेंबगि रायल चकृी  समथिन य आहे? या सवि कृोड्यासिा मला अजूनह  न टसा 
उलगळा झालेला नाह . 

 
 



 
 

          

हवशाखापट्टनम् 
 
नौदलाच्या बसळानसीर मुसबईच्या एकृा कृायालयाी माझ  बदल  झाल . १९४७ हे वर्ि राजकृ य 

दुष्ट्ट्ा र्फारि महत्वािे होीे. देशाी झपाट्ाने घळामोळ  िालल्या होत्या. पुढाऱ्यासि  ीर झोपि उळाल  
होी . स्वाीसत्र्यासाठ  परकृ यासश  लढाया ीर आत्मचहीासाठ  स्वकृ यासश  सामना द्यावा लागी होीा. 
आपल्या इर्वप्सी साध्यािे सुखद व क्लेशदायकृ वारे वाहाी होीे. सैचनकृानासह  हा प्रश्न चीीकृाि महत्वािा 
होीा आचण चदवसें चदवस वाटाघाटींि  कृाय प्रगी  झालेल  आहे इकृळे त्यासिे लक्ष वधेलेले होीे. 

 
एचप्रल १९४७ मध्ये कृराि ला “चहमालय” (गनर ज स्कूृल) या जहाजावर माझ्या बदल िा हुकूृम 

आला. कृराि ला जाण्याि  ह  माझ  दुसर  खेप होी  आचण खरे म्प्हणजे या बदल िा मला आनसदि 
व्हावयाला पाचहजे होीा. पण त्या चदवसाी क्षणोक्षण  बदली असलेल्या पचरर्वस्थी ी कसध प्रासीाी जाण्यािा 
मला हुरूप नव्हीा. बदल िा हुकूृम चम ीाि माझ्या मुख्याचधकृाऱ्याला भेटावयाला गेलो. म  कृशासाठ  
गेलो हे त्याने ओ खले होीे. सुदैवाने त्यालाह  अळिण होी . कृारण माझे कृाम कृरण्यासाठ  दुसरा 
अचधकृार  सहज सापळण्यासारखा नव्हीा. ीेव्हा त्याने चदल्ल ला र्फोन कृरून आपल  कृारणे सासगनू माझ  
बदल  रद्द कृरून घेील . जून मचहन्याी पनु्हा चवशाखापट्टम्प्ला माझ  बदल  कृरण्याी आल्यािा हुकूृम 
आला. या व े  मला ीक्ार कृरण्याला कृोणीेह  कृारण नव्हीे आचण मुख्याचधकृऱ्यालासुद्धा या बदल बाबी 
कृाह  बोलणे योग्य वाटले नाह . थोळक्याी म  बदल च्या चठकृाण  जाण्याच्या ीयार ला लागलो. दरम्प्यान 
३ जून, १९४७ ला अत्यसी आीुरीेने अपेचक्षलेल  र्फा ण ि  असचीम घोर्णा कृरण्याी आल . या बाीम च्या 
पाठोपाठ ४ जून, १९४७ ला लॉळि माऊस ट–बॅटन यासन  १५ ऑगस्ट, १९४७ ह  सत्तासीराि  ीार ख जाह र 
केृल . 

 
                        



 
 

          

म  नागपूर-रायपूर मागाने (त्या चदवसाी ीो एकृि सोय िा रस्ीा होीा.) २५ जून १९४७ या रोज  
वैझागला - चवशाखापट्टनमला येऊन दाखल झालो. या चकृनाऱ्यावरच्या जहाजाला आय्. एन्. एस्. 
सरकृार असे म्प्हणीाी. वैझाग हे एकृ लहानसेि शहर होीे आचण ीे वॉल्टेर या दुसऱ्या शहराला जोळलेलेि 
होीे. त्या व ेेला चवशाखापट्टनमिे खास वैचशष्ट्ट् म्प्हणजे ीेथे “कहदुस्थान चशप याळि” या कृारखान्याी 
जहाज बासधण  होी असे. अशा ीऱ्हेिे हे चशप याळि कहदुस्थानाी पचहलेि होीे. चशप याळि आचण शहर यासच्या 
मध्ये एकृ खाळ  होी  आचण चीच्यावरून प्रवास कृरण्यासाठ  रे्फर  सर्मवस होी . 

 
१६ जुलै, १९४७ ला “इसचळयन इसचळपेंळन्स ब ल” हाऊस ऑर्फ कृॉमन्स मध्ये पास झाले, आचण १८ 

जुलै १९४७ ला बादशहाने त्यावर चशक्का मोीिब केृले. आमच्या दृष्ट ने यािा पचहला पचरणाम म्प्हणजे 
पाचकृस्ीानाी जन्मलेल्या मुर्वस्लम धमी खलाश  / अचधकृाऱ्यासना त्यासच्या मायदेश  परी जाव ेलागणार हा 
होीा. ीसेि त्या प्रासीाी जन्मलेल्या इीर धमीयासना स्वखुश ने ीेथे जाीा आले असीे. त्या अनुर्सगाने 
चदल्ल हून एकृसारखे लहान-मोठे ससदेश येी असी. ीे सवांना एकृत्र बोलावनू वािून / समजावनू सासगाव े
लागी असी. ीसेि या बाबी ी वगेवगे े र्फॉमि ीयार कृरणे आचण भरून घेणे ह  कृामे सारख  िालू होी . 
त्या चदवसाी जसे कृाह  दुसरे कृामि नव्हीे. चजकृळे चीकृळे आपोआप, न ठरचवीा, दोन-दोन टोळ्या चदसू 
लागल्या. बरेि व ेा “आम्प्ह  / ीुम्प्ह ” ि  (य ूअॅंळ म ) भार्ा कृानावर येऊ लागल . मोकृ ेपणा कृम  होी 
जाऊ लागला. 

६ ीे १७ जुलै, १९४७ या ीारखामध्ये वायव्य सरहद्द प्रासीाी साविमी घेण्यािे ठरले. आमच्या 
ऑचर्फसाी ले. ए. एम. खान नावािे त्या प्रासीाी जन्मलेले एकृ अचधकृार  होीे. त्यासिे कुृटुसबह  ीेथेि होीे. 
त्यासि  पत्न  ह  एकृा लहानशा खेड्याी ल रचहवाश  होी . चीला पुश्ीु चशवाय दुसर  कृोणी ि भार्ा येी 
नव्ही . एखाद-दुसरा कहदुस्थान  शब्द समजी असे. या चीच्या अज्ञानािा चमत्र-मसळ  न  बराि र्फायदा 
घेीला. चीच्या नवऱ्याने त्यासच्या धार्ममकृ कृल्पनासप्रमाणे दार चपऊ नये अश  चीि  इच्छा होी . हे सवांना 
माह ी होीे. मेजवान च्या प्रससग  ीो कृाह  चपऊ लागला म्प्हणजे ी , ीो कृाय प ी आहे, अश  चविारणा 
कृरी असे. त्याि  चमत्रमसळ   ीाबळीोब चीला उत्तर देी असी कृ  ीो र्फि “र्वव्हस्कृ ” चपीो, दारू कृध ह  
प ी नाह . चीला र्वव्हस्कृ िा अथि माह ी नसल्यामु े ह  हूल कृाह  चदवस िालल . खरा प्रकृार लवकृरि 
उघळकृ ला आला. 

 
त्याला त्याच्या देशाी होऊ घाीलेल्या साविमीाला मी देण्यासाठ  चीकृळे जावयािे होीे आचण 

त्याने त्यासाठ  जाण्या-येण्यािा रु्फकृट पास माचगीला. ी  त्याि  वैयचिकृ बाब असल्यामु े ीो नाकृारला 
गेला. ीर पण त्याने स्वखिांने ीेथे जाण्यािे ठरचवले. त्यािे माझे ससबसध मतै्र िे होीे. त्याला म  पुष्ट्कृ  
समजावले कृ , त्याच्या एकृा मीाने त्या प्रासीािे भचवीव्य बदलणार नाह . ीर ह  ीो अखेर गेलाि. 

 
ीसेि ीेथे साचदकृ नावािा एकृ दुसरा अचधकृार  होीा. त्याने आपला धमि “चििंन’ असा 

सासचगीला होीा. पण त्याि  मीे एखाद्या कृट्टर मुसलमाना पेक्षाह जास्ी जहाल होी . त्याच्या मुलासि  नाव े
अकृबर, सल म अश  होी . त्याच्या ऑचर्फसच्या टेबलावरह  चजनािे िचरत्र नेहम  ठेवलेले असे त्याने 
भरलेल्या माचही पत्रकृाप्रमाणे त्यािा जन्म कहदुस्थानाी झाला असे स्पष्ट चदसी होीे. म्प्हणजे ीो कहदुस्थान  
चििंन होीा असे चसद्ध झाल्यामु े त्याच्या स्थलासीरािा प्रश्नि उद्भवी नव्हीा. त्याला असे सासचगील्यावर 
ीो एकृदम चहरमुसला होऊन चनघून गेला. दुसऱ्या चदवश  त्याने नव न र्फॉमि भरून आणला. पचहला र्फॉमि 
िुकृ ने भरला गेला होीा म्प्हणून नव न र्फॉमि आणला अश  त्याने मखलाश  केृल . या नव्या र्फॉमिमध्ये त्याि  
जन्मभमू  पाचकृस्ीान अश  दाखचवण्याी आल  होी . त्याच्या या दोन्ह  प्रचीज्ञा पत्रकृािा खरेखोटेपणा 



 
 

          

पहाण्यापेक्षा त्यािा जर ी व्र ओढा पाचकृस्ीानकृळे आहे ीर त्याला कहदुस्थानाी न ठेवणेि बरे असा चविार 
कृरून त्यािा र्फॉमि स्व कृारला गेला. 

 
कहद  मुसलमानासना पाचकृस्ीानाी जाणे ऐर्वच्छकृ होीे. त्यासना ीात्पुरीा चनणिय घेण्याि  परवानग  

होी . पण सहा मचहन्यासी कृाह ीर  एकृ पके्क चनचिंी कृरावयाला हव ेहोीे. या चवकृल्पािा र्फायदा घेऊन या 
साचदकृ साहेबान  कहद  मुसलमानासन  पाचकृस्ीानाी जाव े म्प्हणून पद्धीश र प्रिार सुरू केृला. उलटपक्ष  
ज्या मुसलमानाला जावयािेि असेल त्याला थासबव ूनये असे आम्प्ह  ठरचवले होीे. एकृा इच्छुकृाि  (मारून 
मुटकूृन बनचवलेल्या) मला दया आल . ीो एकृा पायाने अधू असून सामान उिलण्यािे/रिण्यािे कृाम 
कृरी असे. त्यािा र्फॉमि पाचहल्यावर म  त्याला बोलचवले आचण चविारले कृ , पाचकृस्ीानाी मजुरासि  वाण 
आहे असे ीुला कृोण  सासचगीले. उत्तरादाखल त्याने सासचगीले कृ , साचदकृ साहेब आग्रह कृरीाहेी. म  
त्याला पूणि चविार कृर, नाह ीर मागाहून पिंाीाप होईल एवढेि सासचगीले. 

 
पाचकृस्ीानाी जन्मलेल्या मुसलमानासना आपल्या मायदेश  परी जाणे बसधन-कृारकृ होीे. त्यामु े 

ीुकृळ  ीुकृळ ने ी  लोकृससख्या कृम  कृरणे प्राप्त झाले. सवि कहदुस्थानाी हाि उद्योग िालू होीा आचण 
त्यािा ीात्कृा  पचरणाम म्प्हणजे अचधकृार  आचण खलाशासच्या बदल्यासिे सत्र सुरू झाले. कृामािा एकृि 
गोंध  आचण चवशरे् म्प्हणजे १५ ऑगस्टच्या समारसभाि  सवि ीऱ्हेि  ीयार , हेह  कृाम होीेि. भदूल व 
नौदलािे ससयुि ससिलन, नौदलाि  आपल्या ससस्थेमध ल वगे   परेळ, दुसरे कृाह  समारसभ हे 
ठरचवण्यासाठ  वगेवगेळ्या बठैकृा सुरू झाल्या. परेळि  रोज ीाल म सुरू झाल . १४ ीारखेच्या रात्र  १२ 
वाजीा जागून आम्प्ह  चजना व नेहरू यासि  भार्णे ऐकृल . ठरल्याप्रमाणे समारसभाच्या कृवायी  आचण इीर 
कृायिक्म पार पळले. ीेथे एकृ चवशरे् म्प्हणजे वैझाग (चवशाखापट्टनम) येथ ल चिट श आय. स . एस. 
कृलेक्टर याने कृवायी ि  सलाम  घेील . ीसे ीे आपल्या देशािेि सनद  नोकृर होीे. रात्र  समोरच्या 
ळोंगरावरून (Dolfin’s nose) दारूकृाम केृले गेले. 

 
अशा समारसभान  स्वराज्यािा मुहूीि साजरा केृला गेला. १८५७ सालिे बसळ हे पचहले स्वाीसत्र्य युद्ध 

धरल्यास ९० वर्ांन  हा सुद न उगवला. पारीसत्र्यािे चिन्ह खाल  ओढून भारीािा चीरसग  ध्वज 
र्फळकृाचवला. स्वाीसत्र्य सैचनकृासन  केृलेल्या स्वाथित्यागािे साथिकृ झाले. त्यासि  कृामाचगर  ीर इचीहासाी 
अजरामरि ठरेल. याव े  हेह  नमूद कृरावसेे वाटीे कृ , या देशाच्या र्फा ण ने कहदुस्थानला सलग भमू  
चम ाल  पण पाचकृस्ीानिे दोन ीुकृळे एकृमेकृापासून हजारो मलै दूर असे वसले होीे. मुस्ल म ल गने या 
पराक्माने त्यासिे इर्वप्सी साधले वा त्याना कृोणीा आनसद झाला हे त्यासनाि माह ी. सवाी मोठे आिंयि, 
दुःख (कृोणाच्या ीर  दृष्ट ने) आचण चवरोधाभास म्प्हणजे कहदुस्थानाी ल चकृत्येकृ कृोट  मुसलमान 
कहदुस्थानाीि राचहले. त्याी ल ी न कृोट  मुसलमान मुस्ल म ल गिे अनुयाय  होीे. हा अचनवायि पचरणाम 
चकृत्येकृासच्या अजूनह  पिन  पळला नाह , आचण त्यािे ध्वन  क्षणोक्षण  उमटी असीाीि. त्या घटकेृला 
ीर  चदल्ल  ीे पेशावर या भागाी भलीाि हलकृल्लो  माजला होीा. हजारो चनरपराध माणसे मारल  गेल . 
दोन्ह  बाजूिे लाखो लोकृ चनराधार आचण चनवाचसी झाले. वचळलोपार्मजी जम न–जुमले, घरे आचण िुल  
पूविसूिनेचशवाय गमवाव ेलागले. 

 
ससरक्षकृ दलासनासुद्धा र्फा ण च्या झ ा चीीक्याि ी व्र व क्लेशदायकृ ठरल्या. ज्या र्फलटण  

केृव  एकृा जाी वरि उभारलेल्या होत्या त्यासि  अदलाबदल कृरणे र्फारसे कृठ ण नव्हीे, पण जथे 
जाी ि  सरचमस  होी  ीेथे क्षणो- क्षण  बऱ्याि अळिण  उद्भवी होत्या. पूवी म्प्हटल्याप्रमाणे पाचकृस्ीानाी 



 
 

          

जन्मलेल्या मुसलमानासना व कहदुस्थानाी जन्मलेल्या कहदुना आपल्या मायदेश  जाणे अचनवायि होीे आचण ीे 
प्रत्यक्षाी घळवनू आणावयािे होीे. हे सवि िालू असीाना ज्याला-ज्याला मायदेश  परीण्याला चवलस ब 
लागी होीा त्यासि  मनर्वस्थी  कृल्पनेनेि लक्षाी आणाव  लागेल. स्वगतह  गेल्यावर आपल  मुले माणसे 
भेटी ल कृा, ी  चजवसी असी ल कृा आचण असल  ीर कृोठे असी ल? याि ि मूलीः भ्रासी  होी . घरे 
दारे, जम न जुमला यासिा ीर चविारि नव्हीा. 

 
युद्धसामुग्र  ीयार कृरण्यािे कृारखाने बहुीेकृ कहदुस्थानासीि होीे. त्यामु े पाचकृस्ीानला त्याि  

नव न उभारण  कृरण्यासाठ  कहदुस्थानने सहा कृोट  रपयासि  मदी देऊ केृल . ीुलनेने नौदल 
वायुदलाच्या चवभागण ी र्फारशा अळिण  आल्या नाह ी. 

 
पाचकृस्ीानच्या जन्माबरोबर त्यासच्या राज्यकृत्यांन  इस्लाम  राज्य म्प्हणून जाह र केृले. ीेव्हा 

त्याी ल इीर जाीींना आपले िसबुगबा े ीाबळीोब बासधून नव न प्रदेशाी अचीथ  म्प्हणून जाविे लागले. 
कहदुस्थानि  पचरर्वस्थी  मात्र वगे   होी . कहदू धमि ीर आहेि पण त्याचशवाय इीर धमिहो गुण्यागोकवदाने 
एकृत्र नासदी होीे. प्रत्यक्ष कहदु धमाीसुद्धा चकृी  ीर  चभन्न िाल  र ी , ससस्कृत ी  अर्वस्ीत्वाी आहेी. ीेव्हा 
या देशाला “सेक्यूलर ळेमॉक्म ” जाह र कृरण्याचशवाय गत्यसीरि नव्हीे. सविधमिसमभाव स्व कृारणे हेि 
शहाणपणािे होीे. 

न भीुो न भचवष्ट्यी  असा उर्फा लेला कृोलाहल शासी होऊ लागला होीा. सवांि  भचवष्ट्याकृळे 
नजर लागल  होी . कृाराि मध ल नौदलाच्या ी न चशक्षण ससस्थासना नव न घर शोधावयािे होीे. वैझागला 
युद्धकृा ाी बासधलेल्या लासबलिकृ झोपड्या अजूनह  सविसाधारणपणे िासगल्या र्वस्थी ी होत्या. ीेथे मुलासि  
ीात्पुरी  ीर  शा ा उघळण्यािे ठरले. (आीा ह  शा ा चिलकृा सरोवराच्या कृाठावर (ओचरसा) कृायम 
स्वरूपाी वसचवल  आहे) आचण एकेृ चदवश  एकृा खास आग-गाळ ने ह  मुले ीेथे येऊन थळकृल . हे 
पुनविसनािे कृायि िालू असीाना जानेवार , १९४८ उजाळले. त्याि मचहन्याी कृाह  कृामाचनचमत्त सुट्ट  
घ्याव  लागल  आचण म  वैझागला रामराम ठोकृला. 

 
१९५० च्या सुरवाी ला म  मुसबईच्या स्थाचनकृ मुख्य कृायालयाी कृाम कृर ी असे. त्याव े  

नौदलाने नेव्हल चळचसप्ल न अॅक्ट आचण अनुर्सग कृ कृायद्यासिा अभ्यास कृरण्यािा एकृ लहान कृोसि 
योचजला होीा. त्या कृोसिसाठ  माझ  चनवळ झाल . या कृोसिमध्ये मुख्यत्वकेृरून-समर  पचनशमेंट, कृोटि 
माशिल, प नलकृोळ, लॉ ऑर्फ एर्वव्हळन्स यासि  महत्त्वाि  कृलमे, इसटरनॅशनल लॉ वगैरे चवर्यासिे चशक्षण 
चदले गेले. या चशक्षाणािा माझ्या पढु ल नोकृर ी चठकृचठकृाण  र्फारि उपयोग झाला. 

 
नवे राज्य नवी हवर्ी 

 
“आीा स्वराज्य आले दार  । सुराज्य होईल कृा ीे कृध ” 

 
अमोल कृष्टाने आचण त्यागाने चहसकृावलेले स्वराज्य स्वगतह  आले. साम्राज्य-वधिकृ आचण साम्राज्य 

ससरक्षकृ आपल्याला रामराम कृरून आपल्या गाव  चनघनू गेले. जाीाना ीुमिस राज्य ीुम्प्हाला लखलाभ 
होवो, असा आचशवाद चदला ककृवा नाह  कृोण जाणे, पण ीे ीसे कृरणे अट ि होीे. खरे म्प्हणजे- 
“नाचवष्ट्णुः पतचथव -पचीः” ह  आपल  पुराणकृा ापासूनि  वतत्त . (अजूनह  आपल्या बहुससख्य पुढाऱ्यासि  
ह ि मनोभचूमकृा आहे.) या पार्श्िभमू वर “समोर उभ  राचहल  लोकृशाह  नागळ  उघळ ”. १५० वर्ाच्या 



 
 

          

पारीसत्र्याी असीगिी वा बचहगिी हल्ल्यापासून ससरक्षण कृरण्याि  ीाकृद आचण कृला पूणिपणे लोपल  होी , 
धुगधुग सुद्धा राचहल  नव्ही . आसीदेश य ससरक्षणािा भारवाहकृ पोचलसखाीे, त्या खात्यािे वचरष्ठ अचधकृार  
परकृ यि होीे. या खात्याी ल लोकृासिे मनोबल आचण देशाचभमान चनकृत ष्ठ अवस्थेला पोहोिला होीा. 
ससरक्षण दलाि  र्वस्थी  याह  पेक्षा शोिन य होी . बोटावर मोजण्याइीकेृ कहदुस्थान  अचधकृार  साधारण 
वरच्या हुद्याला पोहोिले होीे. स्वाीसत्र्यचदनाचदवश  जव जव  १०,००० परकृ य वचरष्ठ अचधकृार  सैन्याी 
महत्त्वाच्या जाग  बसलेले होीे. नौदलाच्या ८५० अचधकृाऱ्यासपकैृ  र्फि २०० ि एीदे्दश य अचधकृार  होीे. 
वायुदलाि  पचरर्वस्थी  आणख ि खेदजनकृ होी . त्या खात्याी ीर १०० ि स्थाचनय अचधकृार  होीे. अशा 
पचरर्वस्थी ी सोळून िाललेल्या परकृ यासना आणख  थोळे थासबा अश  चवनसी  कृरणे अपचरहायि होीे. जनरल 
केृ. एम्. कृचरअप्पा या पचहल्या स्वदेश  अचधकृाऱ्याला सवोच्च अचधकृाराच्या खुिीवर स्थानापन्न कृरण्यास 
१५ जानेवार , १९४९ या चदवसापयंी वाट पहाव  लागल . नौदल आचण वायुदलाला ीर चकृत्येकृ वर्े 
परचकृयासिाि हाी धरन िालाव ेलागले. एअर ि र्फ माशिल, एस मुकृजी, यासना चवमानदलाि  उच्च जागा १ 
एचप्रल, १९५४ साल  चदल  गेल . ीर अॅळचमरल. आर. ळ . कृठार  हे नौदालाच्या मुख्याचधकृार  पदावर २२ 
एचप्रल, १९५८ साल  स्थानापन्न झाले. यावर कृ स म्प्हणजे आपले गव्हनिर जनरल हे सुद्धा परकृ यि होीे. 
केृवढ  ह  केृचवलवाण  र्वस्थी . 

 
या दलदल ीून बाहेर पळून दोन्ह  पायावर घट्ट उभे रहावयािे होीे. यचक्षण ि  कृासळ  

चर्फरवावयाि  होी . शुन्याीून नव  भक्कम आकृत ी  ीयार कृरावयाि  होी . चशवाय ९,५00 मलैाि  जम न 
सरहद्द व ३,३०० मलैािा चकृनारा यासिे ससरक्षण ह  पण जबाबदार  होी ि. प्रचीचदन  पाचकृस्ीानच्या 
हल्ल्यािा धाकृ ीर होीाि. या चविाराने आपले पुढार  खात्र ने भयग्रस्ी झाले असी ल. आपल्या 
अनुभवाि  पाी   इीक्या खालच्या दजाि  होी  कृ , ीेवढ्या चशदोर वर ससरक्षणासारख्या चवर्यावर 
िटकृन चनणिय घेणे शहाणपणािे नव्हीे. ीत्पूवी एकृ िासगल  गोष्ट घळून आल  होी . सत्तासीर होणार हे 
स्पष्टपणे चदसू लागल्याबरोबर सरकृारने ससरक्षण दलाि  पुनरििना या चवर्यािा अभ्यास कृरण्यासाठ  एकृ 
सचमी  नेमल . या सचमी ि  एकृ उप सचमी  हृदयनाथ कुृस झरू यासच्या अध्यक्षीेखाल  स्थापन केृल  होी . 
त्या सचमी िे सचिव श्र . मस्कृानीस (माज  प्रािायि. पणेु इसचजचनअकरग कृॉलेज) होीे. ह  सचमी  जगाी ल 
– फ्रान्स, इसग्लसळ, अमेचरकृा, कॅृनळा इत्याद  प्रमुख देशाी चर्फरून ीेथ ल सॅंळहस्टि, ळाटिमथ, वसे्ट पॉईसट 
सारख्या लष्ट्कृर  चशक्षण देणाऱ्या ससस्थासना भेट  देऊन आचण ीेथ ल अभ्यास कृायिक्मािा पूणि अभ्यास 
कृरून आपल्या सरकृारला एकृ अहवाल सादर केृला. या अहवालाी ससबसध ी देशाी ल, ससस्थासी ल ज्या 
ज्या गोष्ट  आपल्याला उपयुि होी ल त्यावर भर चदला गेला होीा. त्याीह  सवाी मुख्य चशर्फारस अश  
होी  कृ , चीन्ह  दलासच्या चवद्याथी / अचधकृाऱ्यासिे चशक्षण हे एकृाि ससस्थेीून व्हाव ेआचण त्या दृष्ट ने अभ्यास 
आचण इीर योजना आखाव्याी. 

 
गेल्या महायुद्धाी दोन महत्त्वाच्या बाब  सूयिप्रकृाशाइीक्या स्पष्ट झाल्या-. १)इसटल सर्वव्हिसेस 

असळरस्टॅंकळग अॅंळ कृो-ऑपरेशन. यािा अथि असा कृ , कृोणीेह  एकृ दल आपल्या एकृट्ाच्या शि वर 
सध्या िाली असलेल  युदे्ध लढू शकृी नाह . भदूल ककृवा नौदल, हवाई दलाच्या मदी चशवाय पुढे सरकूृ 
शकृणार नाह . ककृवा नुसीे हवाई दल ककृवा नौदल यासनाह  शत्रूि  भमू  कृाब ज कृरीा येणार नाह . ीेथे 
प्रत्यक्ष ीाबा घेण्यासाठ  लष्ट्कृर असाविे लागेल. लॉळि ए. ळब्ल्यू. टेळर–चिट श एअर माशिल (ळेप्यटू  
सुप्र म कृमासळर ऑर्फ आयसेनहॉवर) यासन  िर्मिलला असे पके्क सासचगीले होीे कृ , त्यािा एअर र्फोसि शत्रूला 
नामोहरम कृरू शकेृल. माशिल हमिन गोर न (१८९३- १६-१०-४६) याने चहटलरि  इीकृ  खात्र  कृरून 
चदल  होी  कृ , दररोज १००० चवमानासिा कृाचर्फला इसग्लसळवर पाठवनू इसग्लसळ जचमनदोस्ी केृले जाईल. ीे 



 
 

          

घळले नाह . ीेथ ल ी न्ह  दलाी आपापसाी इीकेृ वैमनस्य होीे कृ , जमिन नेव्ह ला लागणार  सामुग्र  
आचण पुरेसे मजुरदल चदले गेले नाह . त्यािा पचरणाम असा झाला कृ , इसग्लसळवर हल्ला कृरण्यािा बीे 
व ेोव े  पुढे ढकृलण्याी आला आचण शवेट  ीर ीो पूणिपणे सोळून देण्याी आला. अश  पचरर्वस्थी  न येीा 
परस्पर ससबसध सलोख्यािे व्हाव ेअश  कृाह  पायाशुद्ध व्यवस्था कृरणे जरर िे होीे. याच्यावरिा एकृ उपाय 
म्प्हणजे लहान वयाी परस्परासच्या साचन्नध्याी येऊन त्यासिे ससबसध मतै्र िे व्हावीे आचण पुढे गेल्यानसीरह  ीेि 
अरे-ीुरेिे नाीे ीसेि रहाव,े या असचीम उदे्दशाने चीन्ह  दलासिे चशक्षण एकृत्र कृरण्याि  योजना कृराव  असे 
ठरले. 

 
२)एकेृ कृा   असा समज होीा कृ , अगद  लहान वयाी उमेदवारासि  भरी  कृराव . या बाबी ी 

कृाह  ीऱ्हेिा थोळाबहूी र्फायदा जर  असला ीर  त्यासिे मूलभीू चशक्षण अगद ि ीोकृळे असे. त्या 
र्वस्थी कृळे र्फारसे लक्ष चदले गेले नव्हीे. अल कृळ ल युद्धाी पचरर्वस्थी  सवि बाजूसन  बदलल  आहे. शस्त्रासे्त्र 
ीर वैज्ञाचनकृ दृष्ट्ट्ा र्फारि वरच्या दजाि  ीयार होी आहेी, आचण ी  समजण्यासाठ  वैज्ञाचनकृ ज्ञानािा 
पाया असावयालाि पाचहजे. त्या चशवाय अगद  वरच्या पाी  वर हाीा लेले वगेवगे े चवर्य समजण्याि  
पात्रीा आल  पाचहजे. सध्याच्या युद्ध पचरर्दासमध्ये र्फि ‘जनरलि’ असून भागी नाह  ीर त्यासच्या 
टेबलापाश  अथि खाीे, कृामगार खाीे, उद्योग चवभाग, परराष्ट्र खाीे वगैरे खात्यासिे प्रचीचनध  असाव े
लागीाी. आचण चवशरे् म्प्हणजे त्या त्या खात्यािे चविार आचण र्वस्थी  समजण्याि  पात्रीा लष्ट्कृर  
अचधकृाऱ्यासना असाव  लागीे, आचण ीे येण्यासाठ  एकृा दजाच्या मूलभीू चशक्षणाि  अत्यसी गरज आहे. हे 
लक्षाी आल्यामु े नव न उमेदवारासि  भरी  एकृा चवचशष्ट चशक्षण पाी  वरि केृल  जाव  आचण त्यानसीरह  
४ वर्ाच्या चशक्षणक्माी लष्ट्कृर  चशक्षणाबरोबर इीर चनवळकृ चवर्यासिे खास चशक्षण चदले जाव े हे दोन्ह  
उदे्दश समोर ठेवनू सध्याच्या “खळकृवासला” येथ ल “एन. ळ . ए.” िा जन्म झाला. ीेथे त्यासना खास 
चशक्षण देणारे चशक्षकृ कृा ज पूविकृ चनवळले जाीाी. आचण या चवद्याथ्यािा अभ्यास पदव  पचरके्षपयंी 
घेीला जाीो. पास झालेल्या चवद्याथ्याना जवाहरलाल नेहरू युचनव्हर्मसट ि  पदव  चदल  जाीे. 
 

स्र्ाफ कॉलेज 
 
स्वाीसत्र्यपूवि कृा ामध्ये कहदुस्थानाी अचधकृाऱ्यासच्या प्राथचमकृ चशक्षणाि  व्यवस्था नव्ही ि, पण 

उच्च चशक्षणासाठ  मात्र एकृ ससस्था होी  आचण ी ह  ‘के्वट्टा’ या चठकृाण  हे स्थान पाचकृस्ीानाी असल्यामु े 
आपल्या देशाी नव न कृॉलेज कृाढणे भाग होीे. ३ जून, १९४७ ला र्फा ण िा पक्का चनणिय जाह र 
झाल्याबरोबर कहदुस्थानाी नव न स्टार्फ कृॉलेज कृाढण्यासाठ  पूविीयार  कृरण्यास सरकृारने जनरल वमा 
त्याव े  के्वट्टा कृॉलेजाी ल प्रमुख कहदुस्थान  चशक्षकृ यासना एकृदम चदल्ल ला बोलावनू घेीले व त्यासना 
कृॉलेजसाठ  जागा शोधण्यापासून ीे सुर कृरण्यापयंी सवि ीयार  कृरण्यािा हुकूृम आचण अचधकृार चदला. 
हे कृॉलेज १-४-१९४८ साल  सुरू झाले पाचहजे असेह  र्फमाचवले होीे. 

 
जनरल वमा यासन  चदल्ल च्या मुख्य कृायालयाीून जेथे जथे चरकृाम  जागा असण्यािा ससभव आहे 

अशा स्थ ासि  याद  ीयार कृरून त्याप्रमाणे कहदुस्थानभर दौरा केृला आचण शवेट  चनलचगर  पविीाी 
“वकेलग्टन” ह  जागा नक्क  केृल . हे गाव कुृनूरच्या बाजूला आचण उटकृमसळच्या खाल  ८ मलैावर वसलेले 
आहे. सुदैवाने ीेथ ल गोर  र्फौज ीेथून चनघून गेल्यामु े ीेथ ल चरकृाम्प्या झालेल्या बऱ्याि बऱ्याक्स 
िासगल्या र्वस्थी ी होत्या. त्यामु े अगद  ीाबळीोब नव न बासधकृामाि  र्फारश  गरज नव्ही . आचण दुसरे 
महत्त्वािे कृारण म्प्हणजे ीेथ ल सवि वर्िभर सौम्प्य आचण सुखावह हवा हे होय. चवद्याथ्यांना अम्प्यासाच्या 



 
 

          

दृष्ट ने वाीावरण सुसह्य व आल्हाददायकृ असेि होीे. “एन. ळ . ए.” प्रमाणेि या ससस्थेिे खास वैचशष्ट्ट् 
म्प्हणजे चीन्ह  दलासिे चशक्षण एकृमेकृासच्या साचन्नध्याी एकृाि ससस्थेमध्ये होीे. सवि जगाी ह  अशा ीऱ्हेि  
एकृमेव ससस्था आहे. जागेि  चनवळ पक्क  झाल्यावर कृॉलेजला लागणाऱ्या वगेवगेळ्या वगांच्या खोल्या, 
हॉल, ळेमॉन्स्रेशन रम्प्स वगरेैि  लहान-मोठ  कृामे ीाबळीोब सुरू केृल  आचण ठरल्याव े  कृॉलेज सुरू 
केृले. मेजर जनरल ळब्ल्यू ळ . ए. लें टेन यासि  मुख्य अचधकृार  म्प्हणून (कृमासळसट) चनयुि  झाल . या 
कृॉलेजिे नाव “चळरे्फन्स सर्वव्हिसेस स्टार्फ कृॉलेज” (ळ . एस एस. स .) असे ठेवले गेले. या नावािा अथिह  
स्पष्टि आहे. 

 
सविि अचधकृाऱ्यासना हा कृोसि कृरणे शक्य नसीे, म्प्हणून लायकृ उमेदवारासि  चनवळ यासाठ  कृराव  

लागीे. जून १९५० च्या सुरवाी ला हा कृोसि कृरण्यासाठ  माझ  चनवळ झाल  असे मला कृ चवण्याी 
आले. ह  बाीम  ऐकूृन मला र्फार आनसद झाला. कृारण नौदलाी ल माझे प्राथचमकृ चशक्षण अचीशय ीोकृळे 
झालेले होीे. त्यामु े हा कृोसि कृरण्याि  माझ  उत्कृट इच्छा होी  थोड्याि चदवसाी मला स्टार्फ 
कृॉलेजकृळून वगेवगेळ्या ीऱ्हेच्या सूिना असलेले आचण कृोणत्या चदवश  ीेथे हजर व्हाव ेया बद्दलिे हुकूृम 
येऊ लागले. वकेलग्टनला जाण्यािा सविमान्य मागि म्प्हणजे चनलचगर च्या पायथ्याश  मेटापलायम् या 
चठकृाण  जाऊन उट ला जाणाऱ्या छोट्ा गाळ ीून वकेलग्टनला पोहोिणे हा होीा. या गाळ िे ळबे र्फारि 
लहान लहान होीे आचण प्रत्येकृ ळब्यामध्ये एकृ िेकृमन उभा असे. उीारस च्या ससख्येवर अथाीि मयादा 
होी , आचण त्यामु ेि कृोणत्या चदवश  चकृी  जणान  याव ेअशा सूिना चदल्या गेल्या होत्या नाह ीर एकृाि 
चदवश  न झेपणारा बोजा या गाळ वर पळला असीा. हुकुृमाप्रमाणे म  मुसबईहून अकृोणम माग े
मेटापोल यमला पोहोिलो. पल कृळच्या प्लॅटर्फॉमिवर ह  छोट  गाळ  उभ  होी  चीच्याीून प्रवासाला 
सुरवाी केृल . एकृ/दोन मलै गेल्यानसीर एकृा अचीशय दाट सुपार च्या बनाीून ह  गाळ  जाी होी . एवढ  
मोठ  सुपार ि  बाग म  केृव्हाि पाचहल  नव्ही . घाट िढीानािा एकृस दर देखावा र्फारि मनोरसजकृ होीा. 
वकेलग्टन स्टेशनवर स्वागीा-साठ  कृॉलेजिे अचधकृार  हजर होीे. ीेथे त्यान  प्रत्येकृाने कृोठे उीरावयािे 
वगैरेि  व इीर माचही  चदल . 

 
वकेलग्टन हे एकृ ळोंगराच्या कुृश ी वसलेले लहानसे गाव आहे. खरे पाचहले ीर लष्ट्कृर व त्या 

अनुर्सगाने आलेल  इीर मसळ   ह  एवढ ि त्या गावि  लोकृससख्या होी . या चशवाय दुसर  कृोणी ह  वस्ी  
नव्ही ि. यालाि लागून कुृनूर हा मोठा गाव. ीेथे लहानसा बाजार आचण सुसदरश  साविजचनकृ बाग आहे. 
आणख  िढावा-वर ८ मलैासच्या असीरावर उट  (उटकृमसळ) हे लहान शहर. येथे बॅंकृ व दुसऱ्या खरेद  
कृरण्यासारख्या गोष्टींि  सोय होी . बॅंकेृिा व्यवहार कृॅं ट न मनेॅजरीरे्फ होी असे आचण त्यासाठ  कृोणाला 
खुद्द उट ला जाण्याि  गरज नव्ही . सड्या चवद्याथ्यांना राहाण्यासाठ  वसचीगतह होीे आचण 
कुृटुसबवत्सलासना वगेवगे   घरे देण्याि  व्यवस्था केृल  होी . गावाी साविजचनकृ वाहन नसल्यामु े ज्याला 
ज्याला शक्य असेल त्याला आपले वाहन आणण्यािे सुिचवले होीे. 

 
हुकुृमाप्रमाणे म  चद. २४-६-१९५० ला वकेलग्टनला हजर झालो. जुलैच्या पचहल्या ीारखेपासून 

कृॉलेज सुरू होणार होीे. आम्प्ह  जर  वकेलग्टन कृॉलेजमध्ये कृाम कृर ी होीो ीर  आमि  कृायद्याप्रमाणे 
औपिाचरकृ चरत्या कृोि नच्या चकृनाऱ्यावर ल-वेंदुरथ -जहाजावर नोंद केृल  होी . या मधल्या व ेाी 
कृॉलेज व आसमसीाी न प्रदेश यासि  पहाण  आचण ीेथे हजर झालेला इीर चवद्याथ्यांश  ओ ख कृरीा 
आल . पचहल्या चदवश  सवि चवद्याथ्यांसमोर कृॉलेजच्या मुख्याचधकृाऱ्यासिे एकृा मोठ्ा हॉलमध्ये आरभ िे 
सविसाधारण सूिनावजा भार्ण झाले. सवि चवद्याथ्यांसाठ  असणारे कृायिक्म याि हॉलमध्ये होी असी. 



 
 

          

प्रत्येकृ चवद्याथ्याि  जागा नेमलेल  होी . वकेलग्टनिा हा िौथा व नेव्ह िा पचहला कृोसि होीा. (सन १९५०-
५१). या कृोसिला लष्ट्कृरािे १००, चवमान दलािे १८ व नौदलािे८ चवद्याथी / अचधकृार  होीे. या कृोसिवरी  
कहदुस्थानाी ल कवद्याथ्याव्यचीचरि अमेचरकृा, कॅृनळा, ऑस्रेचलया यासिा एकृ एकृ चवद्याथी, इसग्लळिे आचण 
िम्प्हदेशािे दोन चवद्याथी असे परकृ य चवद्याथीपण होीे. (नेव्ह च्या पथकृाी ८ चवद्याथी त्याी ल ५ सपत्न कृ 
आचण २ सपत्न कृ चशक्षकृ अशा १७ जणासिे सवाी लहान कुृटुसब ीेथे हाीे.) पािंात्य पद्धी प्रमाणे प्रत्येकृाला 
पचहल्या नावाने हाकृा मारावयाला सुरवाी झाल . माझे पचहले नाव “पुरर्ोत्तम” हे गोऱ्या लोकृासना उच्चारणे 
र्फार कृठ ण जाऊ जगले. म्प्हणून त्यािे लघुरूप कृरून “पसी” असे नव न नामकृरण केृले. िटकृन ीेि 
नाव कृॉलेजभर प्रचसद्ध झाले. (अजूनह  नेव्ह  मध ल माझे जुने चमत्र त्याि नावाने मला ओ खीाी.) 

 
पचहल्याि चदवश  मेस सेके्टर साठ  कृोण ीर  माझे नाव सुिचवले आचण एकृमीाने माझ  चनवळ 

पण झाल . थोड्याि चदवसाी असे कृ ून आले कृ , हे कृाम चीीकेृसे सोपे नाह . आमच्या मेसमध्ये कृाचश्मर 
ीे रामेर्श्र आचण कृलकृत्ता ीे कृच्छ एवढ्या भागाी ल चवद्याथी ीर होीेि पण त्या व्यचीचरि सहा परकृ य 
चवद्याथीपण होीे. आचण या भेस  ी भर म्प्हणून दोन शाकृाहार  पण होीे. या सवाच्या पससी ला पळेल असे 
अन्न ीयार कृरणे र्फार कृठ ण कृाम होीे. सवाी त्रास त्या शाकृाहार  चवद्याथ्यांना झाला. त्यासना न्याहार ला 
कृाय द्याव े हा मोठा प्रश्न होीा. चशवाय ससख्या अगद ि ीोकृळ  असल्यामु े कृाह  प्रमाणावर कृोणीा 
एखादा प्रकृार कृरणेह  शक्य होी नसे. त्यासना सुरवाी ला पुर  भाज  देण्यास सासचगीले. लवकृरि त्याला 
कृस टा ून त्यासन  त्याबद्दल ीक्ार केृल . 
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1 st NAVAL STAFF COURSE, 1950 

 
Back Row : : Lt Comdr Inder Singh, Lt Comdr (s) S. J. Lalkaka, Lt Comdr M. L. Barua,  
 Lt Comdr S. Viswanathan, Lt A. P. S. Bindra, (Flag Lieut). 
Front Row : Lt Comdr(S) P. G. Gokhale, Comdr P. S. Mahindroo, Captain R. F. Jenks D. 

S. C. RN, Vice Admiral Sir Edward Parry K. C. B. C-in-c, IN. Comdr A. G. 
Davles, D. S. RN. Lt Comdr V. A. Kamath, Lt Comdr P. Vasudeva 

 
मेसमध्ये दर आठवड्याला कृाह  औपिार कृ ‘मेस नाईटस्’ ठरचवल्या होत्या त्यासाठ  आ  पा  ने 

एकृा एकृा चवद्याथ्याला त्या चदवसािा अध्यक्ष म्प्हणून चनवळले जाी असे. जेवणानसीर आपले राष्ट्राध्यक्ष 
प्राचण दोस्ी राष्ट्रासिे प्रमूख यासना सचदच्छा प्रगट कृरण्याि  पद्धी असे. 

 
उत्तम चशक्षणाच्या सोय साठ  आटोपश र असे साी/आठ चवद्याथ्यांिे लहान लहान गट केृलेले 

होीे. दर सहा आठवड्यासन  या गटाी ल चवद्याथ्यांि  अदालाबदल कृरून पुन्हा नव न गट ीयार केृले 
जाी. (नौदलािे आठि चवद्याथी असल्यामु े आमिा एकृि गट शवेटपयंी ठेवावा लागला) दररोज 
सकृा   ९ ीे १ ह  चशक्षणाि  व े होी , आचण त्या चशवाय दोन ीास पुरेल इीकेृ होमवकृि  चदले जाी असे. 
कृॉलेजमध्ये सवि चवर्यावर अगद  सुसज्ज आचण समतद्ध असे ग्रसथालय होीे ग्रसथपाल श्र . राव यासना कृोणीे 
पुस्ीकृ कृोठे आहे हे अगद  मुखोदगी होीे. चवर्य सासगण्याि  खोट  कृ  ीे ीुम्प्हाला त्या रॅकृजव  
ीाबळीोब घेऊन जाी असी. ससध्याकृा   सवि ीऱ्हेच्या खे ासि  सोय केृलेल  होी . अर्श्ारोहण 
चशक्षणाि ह  व्यवस्था होी . 

 
वगाी चशकृचवण्यासाठ  अनेकृ पण अचनवायि चवर्य खच्चनू होीे. थोळक्याी या चशक्षणािा असचीम 

उदे्दश असा होीा कृ , प्रत्येकृ लष्ट्कृर  अचधकृाऱ्याला युद्ध भमू वर उभे असीाना ककृवा कृिेर ी खुिीवर 
बसून आपला कृारभार पहाीाना कृाय कृाय कृराव,े कृसे कृराव,े कृा कृराव,े आचण कृसे वागाव ेयािे सूत्रबद्ध 
मागिदशिन कृरणे हा होीा. ह  चक्षी जे ळोळ्यासमोर ठेऊन त्या अनुर्सगाने त्या चवर्यासिे चवशरे् चशक्षण देणे 
क्मप्राप्ति होीे. उदा. प्रत्येकृ वगाला दोन युदे्ध आचण भौगोचलकृ दृष्ट्ट्ा एकृ देश यासिा सखोल अभ्यास 



 
 

          

कृरून त्यािा र्फायदा सवि कृॉलेजला चम ण्यासाठ  कृॉलेजच्या समोर एखाद्या प्रहसनासारखे ककृवा 
एकृासचकृकेृिारे ीे ज्ञान प्रकृट कृराव ेलागी असे. त्यासाठ  बराि अभ्यास आचण ीालम  कृरण्याि  गरज 
असे. अथाीि त्याी थोळ बहूी स्पधा होी ि. आपल्या अभ्यासािे प्रदशिन जास्ी िासगले व्हाव ेअश  ईर्ा 
असेि. याचशवाय एकृा खास गाळ ीून पुण्यािे लष्ट्कृर  इसचजचनअकरग कृॉलेज, देव ाल िे ीोर्फासिे कृें द्र, 
अहमदनगर येथ ल रसकृ सेंटर आचण एकृ मोठ  रॅ्फक्टर  यासना भेट  देण्याि  व्यवस्था केृलेल  होी . ीसेि 
नौदलाच्या जहाजाीून सवि चवद्याथ्यांना अरब  समुद्राी नौदलाि  माचही  देण्यासाठ  चर्फरचवले गेले आचण 
त्यासच्या कृवायी  पण दाखचवल्या गेल्या. कृारवारच्या चकृनाऱ्यावर नौदल आचण भदूल ीसेि थोळेबहुी 
हवाईदलािे ससयुि ससिलन केृले गेले. नौदलाच्या चवद्याथ्यांसाठ  कृोि नला एकृ वगे   भेट देण्याी 
आल , कृारण कृोि न येथे नौदलाि  र्फार मोठ  वसाही आहे. 

 
ऑचर्फसमध्ये एखाद्या चवर्यावर चटप्पण  कृश  चलहाव , आपण कृाम कृसे कृराव,े हाीाखालच्या 

लोकृासकृळून ीे कृसे कृरवनू घ्याव,े त्यासच्याश  कृसे वागाव,े त्यासना समज केृव्हा व कृश  द्याव , उते्तजन 
कृोणत्या ीऱ्हेने द्याव े या चशक्षणािा असीभाव होीाि, त्या चशवाय प्रत्येकृ अचधकृाऱ्याला आपल्या 
र्फलटण समोर ककृवा दुसऱ्या लोकृाससमोर भार्ण कृसे कृराव ेयािेह  चशक्षण चदले जाी असे. हा एकृ वगे ा 
चवर्य म्प्हणून यावर मुख्याचधकृार  स्वीः माचही  देी असे. ह्या चवर्याी त्यािा हाीखसळा होीा असे कृ ले. 
प्रत्येकृ चवद्याथ्याला त्याि  पर क्षा म्प्हणून १५ चमचनटासिे सवि चवद्याथ्यांसमोर एकृ भार्ण द्याव ेलागी असे. 
त्याी १४.५ चमचनटे भार्ण आचण अधे चमचनट प्रश्नासाठ  ठेवावयािे असे जव  जव  ठरलेले असे. सवि 
चवद्याथ्यांसमोर हे भार्ण चदले जाी असल्यामु े या धड्याला जास्ीि महत्व आले होीे आचण म्प्हणून 
प्रत्येकृजण र्फार मेहनी घेऊन ीयार  कृरी असे. या चशवाय वगेवगेळ्या चवर्यासवर प्रत्येकृ चवद्याथ्याला 
वैयचिकृ पेपर चलहाव ेलागी असी व ीो पेपर पुरा कृरण्यासाठ  ठराव कृ व े चदला जाी असे. प्रथम वगि-
चशक्षकृ व नसीर मुख्य चशक्षकृ त्यािे मूल्यमापन कृरी असे. सवाी उत्कृत ष्ट पेपर कृमासळसट-कृॉलेजच्या 
मुख्याचधकृाऱ्याकृळे पाठचवला जाी असे. वगि चशक्षकृ लाल शाई, मुख्य चशक्षकृ जासभ   शाई आचण कृमासळसट 
चहरव  शाई वापरी असे. आपल्या पेपरवर चहरव  शाई येणे हा मान समजला जाी असे (मला हा मान 
दोनदा चम ाला होीा.) कृोणी ह  कृत ी  चबनिूकृ, न टनेटकृ  आचण सुबकृ र ी ने कृश  कृराव  या बद्दलच्या 
लहान लहान वाटणाऱ्या चवर्याीह  सूिना चदल्या जाी असी. उदा. टसकृलेखकृाला चळक्टेशन कृसे द्याव,े 
गव्हनिर ककृवा इीर व्ह . आय. प . न  पाठचवलेल्या औपिार कृ बोलावण्याला कृसे उत्तर चलहावे, हेह  
सासचगीले गेले. हाीाखालच्या लोकृासिे वार्मर्कृ अहवाल कृसे चलहाव ेया चवर्यावर ीर मुख्य चशक्षकृाने खास 
भार्ण चदले. (याी ल एकृ सूिना अश  होी  कृ , सकृा   जर ीुमच्या बायकृोश  भासळण झाले असेल ीर 
त्या चदवश  गोपन य अहवाल- (वार्मर्कृ अहवाल) चलचहण्यािे टा ाव)े 

 
हा अहवाल (चरपोटि) चलचहीाना एकृ गोष्ट सीी लक्षाी ठेवल  पाचहजे कृ , हा त्या कृमििाऱ्याच्या 

वर्ाच्या कृामािा आचण वागणुकृ िा आढावा असीो. ीसेि त्या चरपोटिवर त्याच्या नोकृर िे भचवीव्य 
अवलसबून असीे. हे मूल्यमापन कृरीाना आणख  एकृ गोष्ट लक्षाी ठेवाव  लागीे - समजा एकृ सब-
लेफ्टनसट - ीो सब-लेफ्टनसट म्प्हणून त्याि  कृामचगर  अत्युत्तम आहे, पण आणख  जास्ी जबाबदार  
आल्यावर म्प्हणजे त्याला लेफ्टनसटि  बढी  चम ाल्यावर ीुम्प्ह  त्याला चकृी  माकृि  द्याल. त्याच्या 
बढी बद्दल चलचहीाना ीो व ेेच्या अगोदर अथवा व ेेवर, कृा जरा थासबाल हे पण लक्षाी आणले पाचहजे. 
ीो लेफ्टनसट कृमासळर म्प्हणनू त्याि  उपयुिीा चकृीपी होईल, ीसेि इीर चठकृाणासहून बढी  चदलेल्या 
उमेदवारासच्या ीुलनेने ीुमिा उमेदवार पक्का उभा राह ल कृ  नाह , हा प्रश्नसुद्धा ळोळ्यासमोर ठेवला 
पाचहजे. कृाह जण माकृि  देण्याी र्फारि उदार असीाी, ीर कृाह जण कृस जूर् असीाी. या दान्ह  ीऱ्हासिा 



 
 

          

समन्वय आणण्यासाठ  चवभाग य अचधकृाऱ्यासना एकृ आकृळा कृम  ककृवा अचधकृ म्प्हणून ठरवावा लागीो. 
शवेट  सविि चवभाग य अचधकृार  एकृत्र जमून बढी िे चनणिय घेीाी. (ह्या पद्धी ीह  गुणावगणू आहेीि.) 

 
अशा ीऱ्हेच्या मनोवधेकृ आचण बुद्ध ला िालना देणाऱ्या चवर्यासिे मनमोकृ ेपणाने पतथःकृरण 

कृरण्याि  सध  चम ी असे. त्याी ल कृाह  चवर्य मला र्फारि आकृर्िकृ वाटले आचण म  त्यासिा मनःपूविकृ 
आभ्यास केृला. 

 
त्याीह  एकृ-दोन अचीशय महत्वाच्या चवर्यासिा उल्लखे कृरणे अगत्यािे आहे. त्याी ल एकृ म्प्हणजे 

- अॅचप्रचसएशन ऑर्फ द चसच्युएशन - (प्राप्त प्रश्नासिे मूल्यमापन) या पेपरासाठ  जो प्रश्न चदलेला असीो 
त्याच्यासाठ  कृाह  गोष्ट  गतह ी धरलेल्या ककृवा सासचगीलेल्या असीाी, आचण ीुम्प्ह  एकृ स्टार्फ अचधकृार  
या नात्याने त्या चदलेल्या घटनासिा पूणि चविार कृरून ीुमच्या कृमासळरला कृोणीा सल्ला द्याल, हे चलहावयािे 
असीे. हे प्रश्न अथाीि युद्धाससबसध िे असीाी. याि  साधारण सुरवाी अश  असीे–आपल्या टेह ण च्या 
चवमानासन  अश  बाीम  कृ चवल  आहे कृ , शत्रूि  अमूकृ-अमूकृ लहान जहाजे, अमूकृ मोठ  जहाजे अशा 
एकृा मागाने जाी आहेी. त्यािा साधारण वगे अमूकृ- अमूकृ आहे. ीुम्प्ह  अमक्या अमक्या चठकृाण  आहाी. 
शत्रूने ीुमच्यावर हल्ला केृला ककृवा ीुम्प्हाला त्यासि  वाटमार  कृरावयाि  असेल ीर ी  केृव्हा व कृोठे कृरीा 
येईल. (त्या जागेिा नकृाशा अगोदरि चदलेला असीो.) या बद्दल ीुमिे चविार आचण सल्ला, त्यािप्रमाणे 
ज  कृत ी  ीुम्प्ह  ठरचवल  असेल ी  कृत ी  स्वीसत्रपणे मासळावयाि  असीे. हे पेपर चलचहीाना युद्धशास्त्राि  
सग   ीत्त्व ेळोळ्यासमोर ठेवनू सवि गोष्टींिा उहापोह कृरावा लागीो. उदा. शत्रूच्या आचण ीुमच्या शि ि  
ीुलना, ीुम्प्हाला मदी लागल्यास कृोठून व चकृी  चम ू शकेृल, ीुमच्याजव  सामुग्र  चकृी  आहे, शत्रनेू 
ीुमच्यावर हल्ला केृल्यास ीुम्प्हाला हल्ल्याला ीोंळ देण्याला कृोणीा मागि आहे. या सवि मुद्यासिा शास्त्रशुद्ध 
चविार कृरून कृोणी  हालिाल कृरीा येईल हे सुिवाव ेलागीे, आचण त्याि  सुरवाी या झटापट ला नाव 
देण्यापासून कृराव  लागीे. उदा. चिट श आचण अमेचरकृन यासन  यरोपच्या चकृनाऱ्यावर जो हल्ला कृरण्यािे 
ठरचवले होीे त्या ऑपरेशनला “ओव्हर लॉळि” असे नाव चदले होीे चहटलरने जेव्हा इग्लसळच्या चकृनाऱ्यावर 
हल्ला कृरण्यािे ठरचवले होीे त्या ऑपरेशनला “स  लॉयन असे नाव चदले होीे. (असे नाव चदल्यानसीर 
पुढ ल ससदभि सोपा होीो आचण त्यामु े उदे्दशाबद्दल जास्ी चववरण कृरण्याि  गरज नसीे.) कृमासळरने 
ीुमिा सल्ला पूणिपणे स्व कृारावा ककृवा त्याी बदल कृरावा हा त्यािा प्रश्न. ीुम्प्ह  आपले चविार कृोणत्याह  
ीऱ्हेने चदले ीर  ीे चविार शास्त्रशुद्ध असले पाचहजेी, आचण त्याला चदलेल  कृारणे ीकृि शुद्ध असल  
पाचहजेी वगेवगे या स्टार्फ अचधकृाऱ्यासिे चविार वगे े असणे शक्य आहे. अशा ीऱ्हेने कृोणत्याह  
प्रश्नाबद्दल शास्त्रशुद्ध चविार कृरण्याि  सवय झाल  म्प्हणजे आपल्या दैनसचदन व्यवहाराीह  त्यािा र्फार 
उपयोग होीो. उदा. ीुमच्या घर  एकृ लग्न कृरावयािे ठरले आहे हा प्रश्न म्प्हणजे एकृ लहान युद्धि असीे 
हे लक्षाी घेऊन त्याि  ीकृि शुद्ध ीयार  केृल्यास खात्र ने आयत्याव े  धासदल, धळपळ कृरण्यािा प्रश्न 
येणार नाह . 

 
दुसऱ्या एकृा महत्त्वाच्या आचण मुलभीू चवर्याि  थोळ  चवस्ीाराने ओ ख कृरून देीो. ीो चवर्य 

म्प्हणजे “युद्धशास्त्र”. (Principles of War.) 
 
युद्धाि  सविसाधारण कृल्पना अश  कृ  दोन सैन्ये एकृमेकृाससमोर येऊन बाण, ीलवार ककृवा बसदुकृा 

घेऊन धळाधळ एकृमेकृासवरी  त्या त्या शस्त्राने हल्ले कृरावयािे. त्यािा पचरणाम म्प्हणजे एकृा बाजूिे लोकृ 
जास्ी मरण पावीाी, प ून जाीाी आचण अखेर ला शरण येीाी आचण दुसर  बाजू चवजय  समजल  जाीे. 



 
 

          

पण वास्ीवीा ीश  नसीे. युद्ध म्प्हटले म्प्हणजे त्याि  चकृी ीर  पूवि ीयार , योजना, दोन्ह  बाजूच्या शि  
ि  कृल्पना आचण खे ले जाणारे ळावपेि यासि  अचवभाज्य गुसीागुसी असीे. या सवि गोष्टींच्या मागस कृाह  
ीत्त्वणाल  अथवा चनयमावल  आहे कृा, कृ  जसा प्रससग येईल ीसा मागि शोधावयािा, हा मूलभीू प्रश्न आहे. 
हा प्रश्न सोळवीाना आपोआपि कृाह  चनयम अर्वस्ीत्वाी येीाी. पण या शास्त्राला (युद्ध शास्त्र) शास्त्र य 
चनयमाप्रमाणे अचविल ी कृायदे कृरून िालणार नाह . हे जर  खरे असले ीर  या शास्त्राी ल अनेकृ 
चविारवसीान  प्रत्यक्ष अनुभवाअसी  आचण सखोल अभ्यासानसीर कृाह  ठोकृीा े अभ्यासले आहेी आचण 
त्यासना जव  जव  कृायद्यािे स्वरूप आलेले आहे. प्रचीचदन  त्यावर नव न हाी चर्फरचवला जाी आहे आचण 
त्यानुसार सुधारणाह  स्व कृारल्या जाी आहेी. ह  चक्या पौराचणकृ, ऐचीहाचसकृ आचण गेल्या महायुद्धाी ल 
अनुभव यासिे सार आहे. हे जर  खरे असले ीर  प्रससगोपाी त्याी योग्य ीे बदल कृरणे हे ज्या त्या 
कृमासळरच्या बुद्ध मते्तवर आचण क्षचणकृ चनणिय घेण्याच्या ीाकृद वर अवलसबून असीे. 

 
पुराणकृा   कृौरव-पासळवासिे युद्ध होणारि हे ठरल्याबरोबर प्रत्येकृ बाजूने आपले चमत्र सैन्यासह 

सहाय्याला बोलाचवले. सवि चमत्र राजे जमल्यावर पासळवासन  एकूृण शि ि  मोजदाद केृल  आचण त्यासना असे 
चदसून आले कृ , त्यासिे एकूृण ससयुि सैन्य साी अक्षौचहण  इीकेृ झाले. (त्यािक्षण  कृौरवासकृळे अकृरा 
अक्षौचहण  सैन्य जमले होीे.) त्यासच्या बठैकृ ी त्यासन  ीाबळीोब सवि प्रमुखासि  म्प्हणजे प्रत्येकृ अक्षौचहण च्या 
सेनापी ि  नेमणूकृ केृल . त्याि प्रमाणे दृष्टधुम्प्नाला सरसेनापी  चनवळले. (अजुिनाला नव्हे.) कृौरवासिा 
सरसेनापी  भ ष्ट्म ठरचवला गेला. कृौरवासच्या सैन्याि  आचण त्यासच्या प्रमुख योध्दयासि  सवि माचही  
पासळवासन  चम चवल  होी ि. त्याि बैठकृ ी कृोण  कृोणत्या योध्दयाकृळे कृसे लक्ष ठेवावयािे हे ठरचवले 
गेले आचण त्याप्रमाणे त्या सेनापीींन  आपल्या सैन्याि  रिना अथवा व्यूह कृरावयािा असे त्यासना स्वाीसत्र्य 
चदले होीे. त्यावरून त्या युद्धाि  त्या कृा ाीसुद्धा चकृी  चविारपूविकृ ीयार  केृल  होी  हे लक्षाी येईल. 
एचीहाचसकृ कृा ाी -फे्रचड्रकृ द गे्रट (१७१२-८६), ककृग ऑर्फ प्रचशया ए. एि. ज्योचमन  (१७७९-१८६९), 
फ्रें ि जनरल आचण चमचलटर  चथयचरस्ट–कृाल्वि क्लाऊजचवटझ् (१७८०-१८३१, प्रचशयन जनरल अॅंळ 
चमल टर  रायटर) जे. एम. स . रु्फलर (चिट श जनरल अॅंळ चमल टर  अनॅचलस्ट ऑर्फ टु वल्ळि वॉसि), 
चिट श चर्फल्ळ माशिल मासटगोमर  इत्याद  मोठमोठ्ा सेनापीींच्या चविार मथनाीून १० ीत्व ेमान्य झाल  ीा 
स्थूलमानाने पुढ लप्रमाणे धरल  जाव - 

 
१) असचीम ध्येय (आटोकृाट) पा णे- Maintenance of the AIM. 
२) मनोधैयि Maintenance of Morale 
३) िढाईिे धोरण Offensive Action 
४) अनपेक्ष ी िाल Surprise 
५) कृें द्र कृरण (उत्तमोत्तम शि िे योग्यव े  योग्य चठकृाण ) Concentration 
६) कृाटकृसर (लढाऊ शि  आचण सामुग्र ) Economy of Effort 
७) स्वयससुरचक्षीीा Security 
८) लवचिकृीा(चनणियाि ) Flexibility 
९) सहकृायि Co-operation 
१०) असीगिी कृारभार (पूणि स्वाीसत्र्य) Administration 

 
ह  ीत्त्व े समजण्यास जर  सोप  चदसी असल  ीर  प्रत्यक्षाी त्यासना चिकृटून रहाणे चीीकेृि 

कृठ ण आहे. ह  ीत्त्व े कृायमि  लक्षाी ठेवल्यास योग्य व े  कृोणी  कृत ी  कृरावयाि  हे आपोआपि 



 
 

          

सुिेल. त्यािप्रमाणे हेह  लक्षाी ठेवले पाचहजे कृ , ह  ीत्त्व ेम्प्हणजे कृा या दगळावरि  रेघ नव्हे; ी  केृव  
मागिदशिकृ आहेी. जग जर  अचीशय वगेाने पढेु जाी असले ीर  ह  मूलभीू ीत्त्व ेअबाचधीि राही ल. 

 
या सवि ीत्त्वासवर सचवस्ीर भाष्ट्य कृरण्यािे ठरचवले ीर त्यािे एकृ वगे े पुस्ीकृि होईल. ीर ह  

एकृ/दोन ीत्त्वासवर िार शब्द चलचहणे वावगे होणार नाह .  
 

(१) व (२) - अंहतमध्येय व मनोधैयटः- 
 
गेल्या महायुद्धाी चहटलरशाह िा समू  नाश कृरणे हयाि ध्येयाला दोस्ी राष्ट्रे शवेटपयंी 

चिकृटून राचहल  आचण त्याी कृोणी ह  िलचबिल होऊ चदल  नाह  आचण म्प्हणनूि त्यासिे मनोधैयि चटकूृन 
राचहले. फ्रान्सिा पाळाव आचण भमूध्य समुद्र हाीिा सुटणे या घटनासमु े खरेीर पराकृाष्ठेि  व े आलेल  
होी . 

 
(४) अनपेक्षीत चालः- 

 
ह  कृोणत्याह  स्वरूपाि  असू शकेृल. पण त्या अिानकृ धळकेृिे पचरणाम अत्यसी घाीकृ  होीाी. 

उदाः- 
 
अ) १९३९ मध्ये झालेला रचशया – जमिन िा ीह. अश  कृाह  घटना घळेल असे कृोणाच्या 

स्वप्न ह  नव्हीे. (राजकृ य िाल). 
ब) पलि  हाबिरवर जपान्यासन  केृलेला अिानकृ हल्ला (लष्ट्कृर  ळावपेि). 
कृ) जपानवर रे्फकृलेला अटम्प्बाँब (शास्त्र आचण शस्त्रससबसध ).  
 अशा ीऱ्हेि  कृोणी ह  अनपेक्ष ी िाल बहुीेकृ चनणायकृ ठरीे. 
 

(९) सहकायटः- 
 

या ीत्त्वावर र्फारश  ििा कृरण्याि  गरज नाह . इचीहासाी सहकृायािा अभाव आचण दुह िा 
उगम याच्या पचरणाम  शहाणपण चशकूृन हे ीत्त्व सहजि अर्वस्ीत्वाी आलस . यािे ीाजे आचण बोलकेृ 
उदाहरण म्प्हणजे जमिन िा पराभव. 

 
या पार्श्िभमू वर पाचनपीच्या चीसऱ्या युद्धाी घळलेल्या घटनासवर थोळ  नजर टाकूृन कृाय चित्र 

चदसीे ीे पाहू या- 
 
पेशव्यासच्या दरबार  उत्तरेी ल स्वार िा पक्का चनणिय झाल्यावर राघोभरार  ऐवज  सदाचशवराव 

भाऊ यासि  सरसेनापी पद  चनवळ आचण नेमणकूृ झाल . (ी  योग्य वा अयोग्य होी  यािे उत्तर इचीहासाने 
चदलेि आहे.) स्वार मध्ये लागणाऱ्या खिाि  पूणि व्यवस्था केृल  नव्ही . त्यािा पचरणाम असा झाला कृ , 
सैन्याला पगार देण्याला पैसा नव्हीा आचण म्प्हणून चदल्ल िे ीख्ी र्फोळले गेले. ह  कृत ी  मोगलासच्या 
उरल्यासुरल्या पाठ राख्यासना रिल  नाह  आचण त्यासिे आचण मराठयासिे स्नेहससबसध दुरावले. सैन्यािा ीाजा 
दम असीाना हल्ला कृरण्यािे सोळून मराठे खसदकृ खणून शत्रूच्या हल्ल्याि  वाट पहाी बसले. चीकृळे 



 
 

          

अबदाल च्या चशीार्फ ने आपले सैन्य पेशव्यासच्या दचक्षणेला आणले आचण पेशव्यासि  रसद ीोळल . 
अबदाल च्या या िाल सा अपेक्ष ीि पचरणाम झाला. पेशव्यासच्या सैन्यावर उपासमार ि  पा   आल . शवेट  
उपासमार ने मरण्यापेक्षा युद्धाी मराव े असा चविार कृरून पेशव े खसदकृाबाहेर पळले. ीोपयंी चीीक्या 
चदवसासच्या चनर्वष्ट्क्यीेने सैन्याी मनोधैयािा मागमूसह  राचहला नव्हीा. पचरणाम  मराठे युद्ध ीर हरलेि पण 
त्यासिे कृल्पनाी ी नुकृसानह  झाले. (२ चहरे आचण २७ रत्ने पळल , बासगळ  चकृी  रु्फटल  त्याि  ीर 
गणी ि नव्ही ). त्यानसीर मराठ्ासजव  उत्तरेकृळे नुसी  दृष्ट  टाकृण्याि ह  शि  राचहल  नाह . ीात्पयि, 
आध  वर्मणलेल्या ीत्त्वासपैकृ  एकृािाह  कृोण  चविार केृलेला चदसी नाह . 

 
ज्या हया चवर्याबद्दल मला सीी कृौीुकृ आचण चवशरे् कुृीुहल होीे त्याबद्दल बरेि ऐकृले, थोळे 

कृाह  समजले आचण भरपूर वािले. माझ्या चजज्ञासापूीीला पुरेसे खाद्य चम ाले यािे समाधान वाटले. 
 
या कृोसििा शवेटिा भाग म्प्हणजे चवद्याथ्यांना या कृोसिमध ल वैगुण्य आचण त्याी कृाह  सुधारणा 

सुिचवणे हा होीा. म्प्हणजे हा पाठ चशक्षकृ वगाी चशकृव ी नाह ी ीर चवद्याथीि कृाह  उपदेशािे शब्द 
वचरष्ठासना सासगीाी. या कृोसििे एकृ वैचशष्टय म्प्हणजे शवेट  भल मोठ  पर क्षा न घेीा दैनसचदन िािण  आचण 
चनर क्षण िालू ठेवणे. चवद्याथ्यािा दजा / प्रगी  ठरचवण्यािे चकृी ीर  प्रससग असीाी. पुष्ट्कृ शा दृष्ट ने ह  
पद्धी र्फारि सोय ि  वाटीे. शवेट  प्रत्येकृ चवद्याथ्याचवर्य  ीपश लवार चरपोटि चलचहला जाीो, आचण ीो 
कृमासळर आचण मुख्य चशक्षकृाच्या समोर त्याला वािून दाखचवला जाीो. जो या कृोसिमध्ये पास होी नाह  
त्याला “या कृोसिला अमूकृ एकृ चवद्याथी उपर्वस्थी होीा” असा शरेा चदला जाीो. 

 
अशा ीऱ्हेिा हा जव  जव  वर्िभरािा मनोवधेकृ, मनोरसजकृ आचण बोधपर चशक्षणक्म ससपवनू चद. 

२४-६-१९५१ ला म  वकेलग्टन सोळले आचण मुसबईकृळ मोिा व चवला. 
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नोकृर, र्फोटोग्रार्फर वगैरे मसळ   होी  लढाऊ जहाजावर राहण्याच्या दृष्ट ने वाजव पेक्षा थोळ सुद्धा 
जास्ी जागा नसीे. (लहानशा कॅृब न्स, पण न्याी कृशा सोय  केृलेल्या असीाी हे पहाण्यासारखे असीे.) 
त्यामु े जहाजाच्या बहुीेकृ अचधकृाऱ्यासना आपल्या कॅृब न्स चरकृाम्प्या कृरून द्याव्या लागल्या. पसचळीज ना 
कॅृटनि  कॅृब न – त्याील्या त्याी मोठ  देण्याी आल . ठरल्याव े  कृासळल्याला पोहोिण्याच्या चहशोबाने 
आम्प्ह  जामनगर सोळले. जहाज सुरू झाल्यावर र्वव्हचजटसि बुकृवर पसचळीजींि  सह  घेण्याि  कृामचगर  
माझ्यावर सोपचवल  होी . त्याकृामासाठ  त्यासच्या न्याहार ि  व े सवाी सोय ि  वाटल  त्याकृामासाठ  
त्यासच्या साचनध्याी उभा असीाना त्यासच्या गप्पा-गोष्ट  ऐकृावयाि  मला ससध  चम ाल . 

 
सौराष्ट्राच्या दौऱ्याहून परी आल्यावर लगेि एकृा मानाच्या कृायासाठ  आमच्या जहाजाि  चनवळ 

झाल . चप्रन्सेस एचलझाबेथ (चक्वन एचलझाबेथ- 2) व चप्रन्स चर्फचलप्स् (ळयूकृ ऑर्फ एचळनबगि) यासना त्यासच्या 
जहाजाने ऑस्रचेलयाला जावयािे होीे. त्यासच्या जहाजाला मुसबासा (पूवि अचफ्रकृा) ीे कृोलस बो पयंी कृॉमन 
वले्थ लढाऊ जहाजासना ससरक्षणाथि साथ द्यावयाि  होी . अथाी हा औपिार कृ सरसजामािाि भाग होीा 
आम्प्ह  मुसबासाला जाण्यासाठ  जानेवार  १९५२ च्या चीसऱ्या आठवळयाी मुसबई सोळल . मुसबासाला 



 
 

          

पोहोिल्यावर पुढच्या कृायिक्माि  आचण व ेापत्रकृाि  वाट पहाी होीो. चप्रन्सेस आचण चप्रन्स आध ि पूवि 
आचफ्रकेृला येऊन पोहोिले होीे. त्यासिा मुक्काम केृचनयाच्या र्फॉरेस्ट लॉजमध्ये होीा. मुसबासाच्या कहद  
लोकृासन  आमिे उत्तम स्वागी केृले. शहराी चर्फरण्यासाठ  वाहनासि  अळिण नव्ही . सासगाव े ीेव्हा 
कृोणाि  ना कृोणाि  ीर  मोटार जहाजापाश  ठरल्याव ेेवर हजर होी असे बहुीेकृ व्यापार  लोकृससख्या 
गुजराथ  होी . पुढच्या प्रोग्रामला थोळा व े होीा, असे कृ ल्यावर आम्प्ह  “झासचजबारला” भेट देऊन याव े
असे ठरचवले. हे लहानि शहर आहे. हे बेट लवसगािे माहेरघर म्प्हणून समजले जाीे ीेव्हा आमिा पचहला 
कृायिक्म लवसगाि  बाग पहाणे असा ठरला. चवदेश  घळया ासि  ह  एकृ खास पेठ होी . प्रत्येकृासन  त्याच्या 
चखशाला झेपेल इीकृ  खरेद  केृल . 

 
आमच्याबरोबर टाईम्प्स ऑर्फ इसचळया” सारख्या मोठया वीिमानपत्रासिे िार बाीम दार या चप्रन्सेस 

आचण चप्रन्सच्या बाबीिा खास अहवाल देण्याच्या कृामचगर वर आलेले होीे. त्यासि  कृश ीर  सोय कृरून 
चदल  गेल . हे लोकृ बहुश्रीु असल्यामु े मेसमध्ये बोलीाना चवचवधीा येी असे. 

 
मुसबासाला परी आल्यासवर आम्प्ह  पुढच्या प्रवासाच्या असचीम ीयार ि  जोरदार सुरवाी केृल . 

इीक्याी एकृ अनपेचक्षी दुघिटनेि  बाीम  येऊन थळकृल . बादशहा ककृग जॉजि ६ व ेयासिे ६ रे्फिुवार  १९५२ 
याचदवश  एकृाएकृ  चनधन झाले आचण त्यामु े चप्रन्सेस आचण चप्रन्सना ीाबळीोब इसग्लळकृळे परी जाव े
लागले. ीेथे पोहोिीाि चप्रन्सेस पुढे चक्वन एचलझाबेथ – 2 झाल . (१९५२) पुढिा कृायिक्म आपोआपि 
हवीे चवरून गेला. 

 
ज्या समारसभाि  प्रत्येकृजण वाट पहाी होीा ीो रद्दबाील झाल्यामु े सवििजण चनराश झाले, 

आचण आम्प्ह  नाईलाजाने परी च्या मागाकृळे व लो. मुसबईच्या चदशनेे दोन चदवसासिा प्रवास झाल्यानसीर 
जहाजाच्या इसचजनमध्ये कृाह  चबघाळ झाला आचण अशा पचरर्वस्थी ी पुढे जाणे धोक्यािे ठरेल असे 
इसचजचनयरन  जाह र केृले. त्यामु े त्या दुरस्ी साठ  मुसबासाला परी जाव े लागले. दोन/ी न चदवसासन  
इसचजन दुरस्ी  झाल्यावर पनुरागमन सुरू केृले. आमच्या जहाजाी ल बाीम दारासिे जलपयिटन पूणिपणे 
वाया गेले होीे. एकृा अथी त्यासिा कृा  कृाह दृष्टया मजेी जाी होीा. पण चदवसभर कृाह ि कृाम 
नसल्यामु े ीे कृस टा ल्यासारखे झाले होीे. त्याीि इसचजन चबघाळािा ‘दुष्ट्कृा ाी ीेरावा मचहना.’ त्यासन  या 
चरकृामपणािा थोळा सदुपयोग केृला. राजपूीि  आचफ्रकेृि  सहल या चवर्यावर एकृ मनोरसजकृ चरपोटि 
केृला. ीो ीसाि येथे छापला आहेः- 

 
सहल िे एकृ चवशरे् म्प्हणजे या प्रवासाी चवरु्ववतत्त ओलासळून जाव ेलागीे आचण त्याव े  एकृ खास 

समारसभह  केृला जाीो. जहाजावर कॅृनव्हासिा एकृ लहान हौद बनचवला जाीो आचण त्याी समुद्रािे पाण  
भरलेले असीे. एकृ अचधकृार  मोठया दाढ , चमशा, केृस वगैरे लावनू समुद्राचधपी  वरूण राजािे सोंग घेीो 
आचण या हौदाजव  जाऊन बसीो. त्याच्या साम्राज्याी जो कृोण  प्रथम प्रवशे कृर ी असेल त्याला चशक्षा 
केृल  जाीे. त्याने कृाय कृाय गुन्हे केृले हे एकृजण वािनू दाखचवीो आचण वरूणदेव त्या अपराध्याला त्या 
हौदाी कृाह  बुिकृ या मारण्याि  चशक्षा देीो. (हे गुन्हे ीो मनुष्ट्य लक्षाी ठेवनू, ळोकेृ िालवनू शक्यीो 
मनोरसजकृ व हास्यचनर्ममी  सहाय्यकृ अस चलचहले जाीाी.) चशक्षा देण्यासाठ  दोन दणकृट खलाश  
योजलेले असीाी. ीे त्याला चदलेल्या चशके्षि  असमलबजावण  हौदाी ल पाण्याी चीीक्या बुिकृ या 
मारून कृरीाी. अथाीि हा सवि कृरमणुकृ िा प्रकृार असीो. ज्यासन  ज्यासन  या समारसभाी भाग घेीला 
त्याला एकृ प्रमाणपत्र (दाखला) चदले जाीे. ीे येथे छापले आहे. 



 
 

          

 

 
 



 
 

          

 
                       

 
या समारसभाी एकृ मजेदार गोष्ट सासचगील  जाीे. एकृदा त्या जहाजावरून एकृ मोठा व्ह . आय. 

प . पूवि आचफ्रकेृला िालला होीा. त्याला आपण चवरु्ववतत्त ओलासळणार हे कृ ले. ीेव्हा त्याने असे बजावनू 
सासचगीले कृ , त्याला चवरु्ववतत्त पहावयािे आहे, ीेव्हा ीो झोपेी असला ीर सुद्धा त्याला उठवनू चवरु्ववतत्त 
जव  आले म्प्हणून कृ वाव.े आीा या गतहस्थाला चवरु्ववतत्त र्फि नकृाशाीि चदसीे आचण ीे पाण्यावर कृसे 
चदसणार याि  कृल्पना नव्ही . त्यामु े ळयुट  ऑचर्फसर पसिायी ी पळला. सुदैवाने ीो एकृ श ख 
अचधकृार  होीा. त्याला एकृ अचीशय उत्तम कृल्पना सुिल . त्याने आपल्या दाढ िा एकृ केृस कृाढून 
दुर्मबण च्या मध्यावर बासधून चदला आचण त्या व्ह . आय. प . ला त्या दुर्मबण ीून पाहण्यास सासगून चवरु्ववतत्त 
आले हे सासचगीले. त्याव े  त्यास एकृ मधोमध लाईन चदसू लागल  आचण त्याला चवरु्ववतत्त पाहण्यािे 
समाधान चम ाले. 

 
पावसा याी आय. एन. एस. चदल्ल , आमिे जहाज आचण आणख  दोन जहाजे असा कृाचर्फला 

चसलोनच्या कत्रकृोमाल  बसदराकृळे चनघाला. त्या बसदराच्या बाहेर कृॉमन वले्थच्या राष्ट्रासच्या नौदलाच्या 
एकृत्र कृवायी  आचण शस्त्रासिा अभ्यास केृला जाी असे. त्या वर्ी ीेथे एकृ चिट श सब-मर नपण आल  
होी . ीेव्हा रोज सकृा   बसदराबाहेर जाऊन ससध्याकृा पयंी वगेवगे या कृवायी  केृल्या जाी असी. म  
एकृदा सबमर नमध्ये जाऊन ीेथून या कृवायी  पाचहल्या. सबमर नमध ल ीो माझा पचहलाि प्रवास होीा. 
ीो अभ्यास ससपल्यावर आम्प्ह  इसळोनेचशयाी सचदच्छा भेट साठ  गेलो. आमच्या स्वागीाि  जय्यी ीयार  
ठेवल  होी . चकृनाऱ्याला बोट  बासधून आम्प्ह  जकृाीा या मुख्य शहर  गेलो. ीेथे जाण्या-येण्यास भरपूर 



 
 

          

गाळया ठेवल्या होत्या. ज्याला आपले कृाम ससपवनू मोकृ े होीा येईल त्याला बाहेर जाण्याि  मुभा होी . 
चठकृचठकृाण  ४-५ जणासिे असे गट चदसी असी. सवि बाजारभर यासिा रे्फरा होी असे. ससध्याकृा   कृोठे ना 
कृोठे, कृोणत्या ीर  पाटीिे आमसत्रण असे. ीेथ ल कहद  रचहवाशासन  आम्प्हाला एकृ शानदार मेजवान  चदल . 
त्या मेजवान िा चवशरे् म्प्हणजे जेवीाना त्यासन  र्फि शासपेन चपण्यास चदल . साधे पाण  चदलेि नाह . प्रत्येकृ 
जहाजावर एकृ एकृ इसळोनेचशयन नेव्हल अचधकृार  ठेवला होीा. त्यामु े भारे्ि  चवशरे्श  अळिण न भासीा 
सवि कृायिक्म सुसुत्र ी होी असी. ीेथून आम्प्ह  प्रचसद्ध बाल  बटेावर गेलो. बसदर सोळून आीमध्ये बराि 
प्रवास कृरावयािा होीा. ीेथ ल भपू्रदेशािा देखावा अचीशय रम्प्य होीा. टेकृळयासच्या बाजू चशखरापयंी 
खणून पायऱ्या केृल्या होत्या आचण त्यावर भाीशीे  केृलेल  होी . अशा ीऱ्हेी  शीे  म  ीेथेि पचहल्याप्रथम 
पाचहल . नार  च्या बागापण उत्तम होत्या. त्या नार ासिा आकृार आपत्या नार ाच्या मानाने बराि मोठा 
होीा. “देनपसार” हे त्या बटेािे मुख्य शहर. त्या शहर  गेल्यानसीर आमच्यासाठ  ीेथ ल अचधकृार  वगाने 
बाल  ळान्सिा चवशरे् कृायिक्म ठेवला होीा. त्यासच्या नतत्यािे एकृ वैचशष्टय असे चदसले कृ , त्यासच्या पायाच्या 
हालिाल िा चवशरे् उपयोग केृलेला चदसी नव्हीा. हाीाी ल पसखा आचण शचरराच्या हालिाल  यावरि 
सवि लक्ष कृें चद्री केृले होीे. त्या प्रासीाी लहान लहान लाकृळ  पुी े–मूीी बनचवणे हा घरगुी  उद्योग 
(कृॉटेज इसळस्र ) होीा. आिंयाि  गोष्ट म्प्हणजे त्या चशल्पकृत ी िे चवर्य रामायणाीून घेीलेले होीे. उदा. 
जटायूवध, अनेकृ ीऱ्हेिे बाल  परुूर्-चस्त्रयासिे िेहरे वगैरेीर होीेि. 

 
या बटेावरि  सर्फर ससपवनू आम्प्ह  कसगापूरवर हल्ला केृला. या बाजार-पेठेि  भेट म्प्हणजे पैशाि  

चपशव  आचण बायकृासन  चदलेल्या याद्या यासिा ससघर्ि होीा. येथे र्फारसे सरकृार  कृायिक्म आखलेले नव्हीे. 
चखसे चरकृामे झालेले पाहून येथे आणख  थासबण्याी शहाणपणा नाह  असे चदसल्यावरून कसगापूरहून 
बसगालच्या उपसागराकृळे मोिा व चवला आचण मुसबईी येऊन पोहोिलो. पावसा ा पूणि ससपलेला होीा. 
यसदा पाऊसि पळला नाह  असा भास झाला. 

 
नौदल मुख्यालय - नवी हदल्ली 

 
थोळे चदवसासन  माझ  बदल  नौदलाच्या मुख्यालयाी नव  चदल्ल  येथे झाल  आचण म  २४ रे्फिुवार , 

१९५३ ला ीेथे हजर झालो. ह  नेमणूकृ पण मला र्फार आवळल . माझ्या बदल िा हुकूृम चदल्ल च्या 
चमत्रमसळ ींना अगोदरि समजला होीा, आचण त्यासन  समसजसपणाने व दूरदृष्ट ने माझ्या स्वागीाि  आचण 
रहाण्याि  सोय केृल  होी . मला वलेस्ल  रोळवरि  एकृ हटमेंट देण्याी आल  होी . ह  हटमेंट जर  
युद्धकृा   बासधलेल  होी  ीर  अजूनह  उत्तम र्वस्थी ी होी . या घरािे एकृ खास वैचशष्ठय म्प्हणजे ीे स्वीसत्र 
असून आजूबाजूला बर ि मोकृ   जागा होी . त्या जागेवर, म  गेलो ीेव्हा र्फि वा लेले गवी चदसले. 
माझ्या पूवीच्या रचहवाशाने त्या जागेवर कृाह ह  ससस्कृार केृलेले चदसी नव्हीे. (ीो अगद ि अरचसकृ 
असावा.) ी  जागा स्वच्छ कृरून त्यावर एकृ छानश  बाग उभाराव  असा मला जबरदस्ी मोह झाला. या 
भावनेला दुजोरा म्प्हणनू कृ  कृाय सुदैवाने एकृ कृत र्  खात्यािे अचधकृार  मला भेटले. त्यासच्याजव  या 
चवर्यािा उल्लेख केृल्याबरोबर त्यासन  मला सग ा प्लॅन आखून चदला आचण वर बोनस म्प्हणून जव च्या 
नसिर च्या अचधकृाऱ्याश  ओ ख कृरून चदल , चशवाय एकृ रकृभर खीपण पाठवनू चदले. माझ्या मा याने 
या सवे साचहत्यािा पूणि उपयोग केृला आचण सुसदर बाग चनमाण केृल . प्रससगोपाी जास्ी झालेल  भाज  
चमत्रमसळ  ना वाटण्याच्या उदारपणाि  ससध पण मला आणून चदल . 

 



 
 

          

कृें चद्रय सरकृारिे मुख्यालय त्याव े  मुख्यीः दोन मोठ्ा ब्लॉक्समध्ये – “साऊथ” आचण “नॉथि” 
ब्लॉकृ या इमारी ी वसलेले होीे. माझे ऑर्फ स साऊथ ब्लॉकृमध्ये होीे. या चठकृाणाीून सवि कहदुस्थानिा 
कृारभार िालचवला जाीो. येथे कृोणी  जादू भरलेल  आहे, या घराी चकृी  यचक्षण च्या कृासळया भरून 
ठेवलेल्या आहेी हे एकृ कुृीूहल होीे आचण ीे प्रत्यक्ष पहाण्यािा योग झाला. आमच्या कृिेर च्या शजेार  
लष्ट्कृरािे मुख्यालय आचण गतह मसत्रालय होीे. या इमारी ि , असीगिी बासधण  अश  आहे कृ , ीो एकृ 
भलुभलैुयािा नमुना आहे. सुरवाी ला ीर ऑर्फ सिा खोल  नेंबर, मजला, रासग आचण एखाद  ठ कृ खूण 
लक्षाी ठेवाव  लागी होी , नाह ीर ीुम्प्ह  नुसीे चर्फरीि रहाल. नसीर एकृस दर कृारभाराि  पद्धी कृश  
असीे, इीर खात्यासश  सारखा ससबसध येी असल्यामु े असीगिी आचण बचहगिी र्फाईल्स् कृशा ठेवाव्या व 
प्रत्यक्ष ििा कृश  कृराव  या गोष्ट  चशकृणेह  क्मप्राप्त झाले. सुदैवाने माझ  नेमणकूृ योजना चवभागाच्या 
खात्याी झाल  असल्यामु े (कृदाचिी स्टार्फ कृोसि केृल्यािे बचक्षस असेल) या खात्याी येणार  कृामे चनत्य 
कृामासारख  ठराचवकृ नसून त्याी नाचवन्य होीे. उदा. नौदलाि  भचवष्ट्यकृा ाी वाढ, ळॉकृ याळििे 
चवस्ीाचरकृरण, चकृनाऱ्यािा समुद्र, बसदरे, नद्यासि  मुखे वगैरेि  पहाण , व्यवस्था अशा योजना. याि खात्याी 
आणख  एकृ सचमी  होी . चीिे नाव नामकृरण सचमी . या सचमी वर नौदलाच्या प्रचीचनध  व्यचीचरि, 
पुराणवस्ीू ससशोधन, मोठे ग्रसथालय, या खात्यािे चविान प्रचीचनध  सभासद होीे. या सचमी कृळे नव न 
जहाजािे नाव ठरचवणे, त्याला उद्बोधकृ चिन्ह ककृवा मुगूट (crest) ठरचवणे इत्याद  कृामे चदलेल  होी . 
येथे आणख  एकृ गोष्ट नमदू कृराव श  वाटीे, ी  म्प्हणजे स्वाीसत्र्य प्राप्त ला ६-७ वर्ें झाल  होी  ीर  
नौदलाला योग्य असे “ध्येयवाक्य” ठरलेले नव्हीे. त्याव ेेिे मुख्य अचधकृार  अळॅचमरल पायझ  यासन  
आपल्या सह ि  श्र . राजगोपालािार , श्र . केृ एम्. मुनश  इत्याद  चविानासना पते्र चलहून त्या बाबी त्यासना 
सूिना देण्याि  चवनसी  केृल . त्या सवांन  चीीक्याि अगत्याने ीाबळीोब उत्तरे पाठचवल . श्र . 
राजगोपालािार  यासन  “शस नो वरणः” हे वाक्य सुिचवले. ीे सवाना पससी पळले आचण नसीर ीे पके्क केृले 
गेले. 

 
चदल्ल  ह  देशाि  राजधान  असल्यामु े येथे सवि राष्ट्रासच्या वचकृलाी  होत्या. मोठया राष्ट्रासच्या 

वचकृलाी ी त्यासच्या नौदलािा प्रचीचनध  असे. त्याि  बदल  झाल  म्प्हणजे चनरोपाि  पाटी आचण नवा 
अचधकृार  आला म्प्हणजे त्याच्या ओ ख  साठ  पाटी असा समारसभ बहुदा चजमखाना क्लबच्या चहरव  वर 
योचजला जाी असे. मुख्यालयाी ल नेव्ह च्या सवि अचधकृाऱ्यासना आमसत्रण असे. असे शुभ योग वारसवार येी 
असी. या चशवाय नेव्ह िे कृाह  खास प्रचीचष्ठी पाहुणेपण येी असी आचण त्यासना साजेसा समारसभ केृला 
जाी असे. उदाः- 

 
१) र्फस्टि लॉळि ऑर्फ अॅळचमरालट  – रॉयल नेव्ह , इसग्लसळ, 
२) लेळ  माऊस ट बटॅन, इ. 
 
येथे आधारभीू पुस्ीकेृ, चलखाण वगैरे वािण्याि  उत्तम सोय होी . त्यामु े लॉचजस्ट कृ या 

चवर्यावर आणख  अभ्यास कृरण्याि  माझ  सुप्त इच्छा पुन्हा प्रज्वल ी झाल , आचण जमल्यास नेव्ह साठ  
एखाद  पुर्वस्ीकृा ीयार कृरण्यािे ठरचवले. या शब्दािा साधा अथि म्प्हणजे युद्धाला आवश्यकृ असलेल  सवि 
ीऱ्हेि  सामुग्र  गरजूला योग्यव े  आचण योग्य चठकृाण  पोहोिचवणे हा होय. या चवर्याला गेल्या महायुद्धाी 
एकृाएकृ  भलीेि महत्त्व प्राप्त झाले आचण ीे लोकृमान्यह  झाले. त्यािा पचहला मान अमेचरकेृकृळे गेला. 

 



 
 

          

पचहल्या महायुद्धाी अमेचरकेृच्या जहाजािा कृाचर्फला युरोप य समुद्राी कृाह  कृा  रहाणे हे 
अशक्यप्राय ठरचवले गेले. ीर दुसऱ्या महायुद्धाी नौदलािा अजस्त्र असा कृाचर्फला मायदेशापासून हजारो 
मलै दूर वाटेल चीीकृा व े ठेवणे सहज शक्य झाले. ह  सुधारणा घळी असीाना जुन्या व्यवस्थेी ल दोन 
ढोब  उचणवा उजेळाी आल्या.–१) असीःस्पधेमु े जहाजािे धसदेबाईकृ अचधकृार  सामुग्र  
पुरचवणाऱ्यासनासुद्धा कृाचर्फल्याच्या हालिाल  सासगी नसी. २) अथि व्यवस्था, कृाटकृसर हया गोष्ट  ह  
त्यासि  जबाबदार  नाह , चकृनारावाल्याने ीे पाहून घ्याव,े अश  त्यासि  धारणा होी . याबद्दल थोळ  ििा पूवी 
केृल  आहे. आीा हा चवरोधाभास पूणिपणे बदलला आहे. 

 
ीात्पयि असे कृ , कृमासळर चकृी ह  कृीतित्त्ववान असला ीर  पुरेशा साधना चशवाय ीो क्षणाीि चनष्ट्प्रभ 

होईल. या पार्श्िभमू वर शक्य चीीकृ  सचवस्ीर माचही  देऊन या पसु्ीकेृि  उभारण  कृरून एन. एि. क्यू. 
ला सुपुदि केृल . त्याबद्दल ळेप्युट  कृमासळर-इन-ि र्फ, अॅंळ ि र्फ ऑर्फ स्टार्फ, कृमासळर-फ्रें ि यासन  मला 
छान चरपोटि चदला. 

 

 
                                                     
                                                  -     

 



 
 

          

 
                                                                        

 
थोळयाि चदवसाी वकेलग्लन स्टार्फ कृॉलेजकृळून याि चवर्यावर लेक्िर देण्यासाठ  मला 

बोलचवण्याी आले. 
 
आीा थोळे चवर्यासीर कृरून नमुना म्प्हणून ी न चित्तवधेकृ “कृोटि माशिलि ” थोळक्याी हचकृकृी 

देीो. या चीन्ह  प्रकृरणािा कृें द्रकबदू एकृि होीा आचण ीो म्प्हणजे ससपत्त  प्रलोभन आचण ी ह  एकृदम 
जलद. 

 
१) नौदलाच्या जहाजावरी  खाजग  नोकृर नेण्याि  परवानग  नसीे. पण नाचपी म्प्हणून एकृा 

इसमाला नेीा येीे. असा एकृ नोकृर नाचपीाच्या नावाखाल  ठेवला गेला होीा आचण ीो वगेवगे या 
अचधकृाऱ्यासकृळे चर्फरी असे. म्प्हणजे एकृाि  बदल  झाल  कृ  ीो दुसऱ्या अचधकृाऱ्याकृळे जाई. त्यामु े ीो 
पुष्ट्कृ ासना माह ी झाला होीा, आचण म्प्हणून त्याि  र्फारश  िौकृश  नव न अचधकृार  कृरीे नसे. एकृा 
जहाजाच्या “घोर्” नावाच्या एकृा अचधकृाऱ्याने त्याला नोकृर म्प्हणून आपल्या जहाजावर नेले. या 
अचधकृाऱ्याच्या ीाब्याी जहाजािा खचजना असे. ीे जहाज आचफ्रकेृच्या दौऱ्यावर जाणार होीे, आचण 
खिाला म्प्हणून २७,000रपये बॅंकेृीून कृाढून ीे जहाजावरच्या चीजोर ी ठेवले होीे. खरस म्प्हणजे त्या 
अचधकृाऱ्याने ी  पैसे भरलेल  चपशव  ीश च्या ीश ि – न उघळीा – चीजोर ी ठेवल  होी . त्यािे घर 
मुसबईलाि असल्यामु े बसदराी बोट असल  म्प्हणजे ीो रात्र  आपल्या घर  जाी असे आचण घर  गेल्यावर 
त्या चीजोर च्या चकृल्ल्या एकृा ठराचवकृ टेबलाच्या कृप्प्याी ठेव ी असे. या नोकृराच्या घर आचण जहाज 
यावर साहाचजकृि एकृसारख्या रे्फऱ्या होी असी. त्याने त्याच्या मालकृाि  ह  सवय लक्षाी ठेवल  होी . 
दौऱ्यावर जावयाच्या आदल्या चदवश  रात्र  जाण्याि  ीयार  कृरण्यासाठ  गळबळ सुरू होी . ीो अचधकृार  



 
 

          

त्या चदवश  लवकृरि घर  गेला आचण नेहम प्रमाणे त्या चकृल्ल्या पूवीच्या जाग  ठेऊन चदल्या. हा नोकृर 
जेव्हा घर  आला ीेव्हा त्याच्या ळोक्याी कृल  चशरला आचण ससध  साधून ी  चकृल्ल  टेबलाच्या कृप्प्यामधून 
कृाढून घेऊन कृपळे नेण्याच्या चमर्ाने जहाजावर गेला. चकृल्ल ने चीजोर  उघळून ी  चपशव  ीश ि बाहेर 
कृाढल  आचण पुन्हा चीजोर  बसद केृल . जुने कृपळे धोब्याला देण्याच्या चमर्ाने त्याने ह  चपशव  कृपळयाी 
लपचवल  आचण लासबचवल . हा जहाजावरिा नेहम िा सहवास  असल्यामु े त्याला बोहर जाण्यापूवी 
ीपासले गेले नाह . वाटेी त्याने चकृल्ल  समुद्राी टाकूृन चदल , आचण सर  रेल्व ेस्टेशन गाठले. ीेथून ीो 
आपल्या गावाला गेला. 

 
जहाज सकृा   अगद  लवकृर सुटणार असल्यामु े सदर अचधकृाऱ्याने पहाटे पाि वाजीाि 

ीयार  कृरून नेहम च्या ड्रावरमध ल चकृल्ल  घेण्यासाठ  ीे उघळले. ीेथे त्याला ी  चकृल्ल  न चदसल्यामु े 
इकृळे चीकृळे सवि घर धुसळा ले. शवेट  शोधण्यासारखे कृाह  राचहले नाह  म्प्हणनू घाईघाईने जहाजावर 
पोहिला. ीेथे पहाीो ीो नोकृरािा पत्ता नव्हीा आचण जहाज सुटेपयंी ीो आलाह  नव्हीा. सवित्र शवेट  
सामसूम झाल्यावर त्याने चकृल्ल  हरवल्याबद्दल कॅृटनकृळे चरपोटि केृला. चीजोर ि  एकृ चकृल्ल  कॅृटन जव  
एकृा चसलबसद कृव्हरमध्ये ठेवलेल  असीे. कॅृटनने चनयमाप्रमाणे दुसऱ्या दोन अचधकृाऱ्यासना पसि नेमनू 
त्यासच्या उपर्वस्थी ी त्या चकृल्ल ने चीजोर  उघळल . ी  उघळल्यावर त्या अचधकृाऱ्याला धक्काि बसला, 
कृारण ीेथे ी  पैशाि  चपशव ि नव्ही . ीेव्हा सवि प्रकृार उघळकृ ला आला. चकृल्ल  जाग  नसणे, नोकृराि  
गैरहजेर , पैशाि  चपशव  नाचहश  होणे, यािा उलगळा झाला. नोकृरािा पत्ता त्याच्या जव  नसल्याने ीो 
शोधण्यासाठ  इकृळे चीकृळे ससदेश पाठचवण्याी आले. सुदैवाने ीो एकृा अचधकृाऱ्याकृळे चम ाला आचण 
त्याप्रमाणे त्याच्या गाव  पोचलसासना ीो नोकृर सापळला आचण बरेिसे पैसेपण चम ाले. योग्य कृा   कृोटि 
माशिल होऊन अचधकृाऱ्याच्या चनष्ट्कृा ज पणाबद्दल त्याला चशक्षा झाल . त्याच्या पुण्याईने त्याने चकृल्ल  
नाह श  केृल  हे अचधकृाऱ्याच्या बिावाच्या दृष्ट ने र्फार महत्त्वाि  घटना होी . जर कृा ी  त्या जाग ि परी 
ठेवल  असी  ीर त्यािा पचरणाम सर  सर  अचधकृान्याने ‘पैसे खाल्ल‘े असा झाला असीा. चशवाय बरेि 
चदवस त्याने चीजोर  उघळल ह  नसी  कृारण, समुद्राच्या प्रवासाी पैशाि  गरज लागण्यािे कृारणि 
नसीे. 

 
२) दुसरा एकृ अचधकृार  लेफ्टनसट दत्त – बॅंकेृीून पैसे कृाढीाना बॅंकेृी वटवण्यासाठ  चदलेल्या 

िेकृच्या भागावर मोठ  रक्कम आचण त्याच्या कृाउसटर र्फॉईलवर जेवढ  पाचहजे असेल ीेवढ  रक्कम चलचही 
असे. कृस रोलर ऑर्फ नेव्हल अकृौंटसच्या कृायालयाी िेकृच्या दोन याद्या पोहोिल्यावर त्यामध्ये भलीाि 
र्फरकृ चदसू लागला आचण यािा त्याने ीाबळीोब चरपोटि केृला. हा गुन्हा चसद्ध कृरावयाला कृाह ि अळिण 
नव्ही , आचण त्यामु े त्यािा “कृोटि माशिल” होऊन त्याला चशक्षा झाल . वटवलेल्या िेकृस्िे कृाय होीे हे 
त्याला माह ी नव्हीे असे चदसीे. परसीु हे एकृ आिंयिि होीे.  

 
३) ले. फ्रार्वन्सस हा अचधकृार  मद्रासच्या कृायालयाी खचजन्यािा प्रमुख होीा. चरवाजाप्रमाणे त्याने 

शचनवार  ३० ीारखेला पगार वाटण्यासाठ  बॅंकेृीून ी स हजार रपये कृाढले. आचण ीे कृायालयाच्या 
चीजोर ी न ठेवीा परस्पर आपल्या घर  नेले. रचववार  रेस स होत्या. सोमवार  पगार चम ण्याि  लोकृ 
वाट पहाी होीे, पण त्याच्या कृायालयाी कृोणी ि हालिाल चदस नव्ही , आचण त्याने दुसऱ्या चदवश  
पगार देऊ असे जाह र केृले. मसग वार पण पगार चम ण्यािा कृाह  रसग चदसेना, ीेव्हा लोकृासन  वरच्या 
अचधकृाऱ्याकृळे ीक्ार केृल . िौकृश असी  असे कृ ले कृ , त्या अचधकृाऱ्याने रचववारच्या रेस समध्ये ीे 
सग  पैसे गमावले आण् इीकेृ पैसे पुन्हा उभारणे त्याला शक्य नव्हीे आचण त्याने हे कृबूल केृले. प्राथचमकृ 



 
 

          

िौकृश  सचमी िा म  सदस्य होीो. त्याला म  शवेटिा प्रश्न चविारला कृ , जर ीू हे पैसे घर  नेले नसीेस 
ककृवा रेस सला गेला नसीास ीर आजिा प्रससग आला नसीा. त्याने ीे कृबूल केृले. गुन्हा शाब ी होऊन 
त्याला चशक्षा झाल . 

 
या खऱ्याखुऱ्या लष्ट्कृराच्या भाकृऱ्या भाजी असीा (म्प्हण ील्या नव्हे) मुलासच्या चशक्षणाि  र्फार 

आबा  झाल . म  कृोणत्याह  चठकृाण  एकृ ीे द ळ वर्ापेक्षा जास्ी न राचहल्यामु े मुलासच्या आठ-दहा 
शा ा बदलल्या आचण या कृारणामु े बराि कृा  वाया गेला. हे जर असेि िालले ीर मुलगा कृोणत्याह  
स्पधा पचरके्षला जास्ी वयामु े लायकृ राहाणार नाह  असे चदसू लागले. या अळिण ीून बाहेर पळण्यािा 
एकृि उपाय चदसी होीा आचण ीो म्प्हणजे कृोठेीर  एकृा जाग  र्वस्थर होणे. या दृष्ट कृोनाीून उपाय 
शोधण्यािे म  प्रयत्न केृले. कृाह  चमत्रासच्या सहाय्याने “चसमेन्स एम्प्लॉयमेंट ऑर्फ स” नावािे एकृ नव न 
कृायालय चमचनस्र  ऑर्फ चशकपग अॅंळ रान्स्पोटि ीरे्फ उघळल्यािे आचण त्यासना नौदलािा अनुभव असलेला 
अचधकृार  पाचहजे अश  बाीम  कृ ल . म  ीाबळीोब अजि केृला आचण माझ  मुलाखी होऊन म  त्या 
पदासाठ  चनवळला गेलो. अत्यसी नाखुर् ने नौदल सोळण्यािा चनणिय घ्यावा लागला. थोळयाशा 
कुृरकुृर नसीर नेव्हल मुख्यालयानेपण मला मोकृ े केृले. शवेट  जून १९५४ च्या दुसऱ्या आठवळयाी नव  
चदल्ल  सोळल . या माझ्या नव्या उपद्व्यापािे स्थान मुसबई होीे आचण ीेथे कृाह  वर् ेस्थाचयकृ राहाव ेअश  
इच्छा आचण अपेक्षा होी . 

 
अशा र ी ने म  आचण माझ्या सभोवीालिे व ेोव े िे नौदलािे वाीावरण यािा घेीलेला हा 

ससचक्षप्त पण ‘िक्षुवेसत्यम्’ आढावा “शस नो वरणः” हा मसत्र म्प्हणून पूणि कृरीो. 



 
 

          

नाहवक हमत्र 
 
माझ  नव  नेमणूकृ मध्यवीीं सरकृारच्या चमचनस्र  ऑर्फ चशकपग अॅंळ रान्स्पोटि या खात्यासीगिी 

“स मेन्स एम्प्प्लॉयमेंट ऑर्फ स” असा चवभाग आहे ीेथे झाल . या चवभागाि  कृायालये मुसबई आचण 
कृलकृत्ता या दोन चठकृाण  आहेी. मला मुसबईच्या कृायालयाी हजर होण्यािा आदेश चम ाला. त्यानुसार 
म  चदनासकृ १ जुलै १९५४ रोज  या नव्या पदावर रूजू झालो. ीेथे माझा “उपससिालकृ” असा हुद्दा होीा. 

 
चमचनस्र  ऑर्फ चशकपग अॅंन्ळ रान्स्पोटि या खात्यािा गाभा, थोळ  रपरेर्ा, उगम–उदय आचण वाढ 

याबद्दल िार शब्द सासचगील्यास अनाठाय  होणार नाह ी.  
 
मनुष्ट्यप्राण  हा आपल्या बुचद्धसामथ्याने चनसगाने उभ्या केृलेल्या अळिणींवर सीी माी कृरण्यािा 

प्रयत्न कृर ी असीो. जगाच्या उत्पत्त पासून सुरू झालेले हे न ससपणारे युद्ध जगाच्या असीापयंी िालू 
राह ल. समोर नद  चदसल  कृ , त्यावर पूल बासधा, पविी चदसला ीर त्याीून बोगदा खोदा, असीर वाढले ीर 
ीे ीोळण्यास लागणारा चवलस ब ओ खून त्याप्रमाणे त्याने गचीमान साधने ीयार केृल . िालीा-िालीा 
समुद्र चकृनारा लागला ीेव्हा मात्र ीो थबकृला आचण अळला. पण त्याने एकृदा लाकृळािा ओसळकृा पाण्याी 
ीरसगीाना पाचहला आचण लगेि ीरसगण्याि  कृला आत्मसाी केृल . कशळे ीयार कृरून वाऱ्याला चशळासनाि 
ढकृलावयाला लावले. जलाशय मयाद ी असो वा अथासग असो, पल कृळे कृाय कृाय आहे हे पहाण्याि  
चजज्ञासा त्याला स्वस्थ बसू देी नसे आचण पचरणाम  नव्या खसळासिा शोध लागला. ीेथे कृाह  नव न नव न 
पदाथिह  आहेी हेह  त्याला कृ ले. कृोणीाह  देश सग या सामुग्र ी स्वयसपूणि असणे शक्य नाह . ीेव्हा 
देवाण-घेवाण ककृवा व्यापार सुरू झाला. कृाह  देश सुससपन्न आहेी, ीर कृाह  अगद  नाप कृ बचेिराख 
आहेी. समतद्ध ज वन जगावयािे असेल ीर आवश्यकृ वस्ीू समप्रमाणाी उपलब्ध झाल्या पाचहजेी. येन-
केृन प्रकृारेण त्या ससपादन कृरण्याि  साहाचजकृि महत्त्वाकृासक्षा उत्पन्न झाल  आचण त्यामु े व्यापाराि  वतद्ध  
झाल . याीूनि पुढे व्यापार  नौकृा अर्वस्ीत्वाी आल्या. 

 
मिंट नेव्ह  ह  सामान्य जगापासून दूर राहून प्राण मात्रासि  गुपिपू सेवा कृर ी असीे. वास्ीचवकृ 

पहाीा हा उद्योग आधुचनकृ जगाी राष्ट्राि  ज वनधारा आचण ससरक्षणाि  दुसर  र्फ   बनल  आहे. पचहल्या 
महायुद्धामध्ये या कृाचर्फल्यासन  अशा ीऱ्हेने ससरक्षणाला मदी चदल  कृ , त्या मदी ि  ककृमी आचण कृत ीज्ञीा 
दशिचवण्यासाठ  या सेविेा दजा मिटं नेव्ह  या पदाला पोहोिचवला. ससरक्षणाि  दुसर  र्फ   या 
नामाचभधानाला हेह  एकृ कृारण आहे. दुसऱ्या महायुद्धाी मिटं नेव्ह ने केृलेल  कृामचगर  हा ीाजा 
इचीहास आहे. त्यासिे ससरक्षण कृरण्यासाठ  युद्धनौकृा बासधाव्या लागल्या. 

 
या उद्योगाी आपल्या देशािे स्थान कृाय होीे व सध्या आपण कृोठे आहोी? पौराचणकृ आचण 

ऐचीहाचसकृ कृा ाी कहदुस्थान र्फार उन्नी देश म्प्हणून गणला जाी होीा. वास्ीचवकृ भगूोल आचण इचीहास 
या दोन्ह  दृष्ट ने आपला सामुचद्रकृ देश आहे. पूवि आचण पचिंमेच्या साधारण मध्यावर ी न बाजूने समुद्रािा 
३,३00 मलै चकृनारा आहे, आचण आपल्या चकृी ीर  बसदरासि  देणग  चनसगाने चदल  आहे. ीसे पाचहले ीर 
आपला दयाई इचीहास चि. पूवि ३ हजार वर्ापासून सुरू होीो. कसधू नद वर ल मोहेंजोदारो आचण 
खसबायीाच्या आखाीाी ल बसदरे यासिा इराणच्या आखाीाश  व्यापार िालू असे. पढेु पुढे ीर हा व्यापारा, 
चशल्प शास्त्र, चित्रकृला, नाण  इत्यादींि  देवाण घेवाण पचिंमेला इचजप्त, ीासबळा समुद्र ीर पूवेला 
इसळोनेचशया, मलाया िम्प्हदेश इत्याद  देशापयंी िालल  होी . उत्तम ीऱ्हेि  जहाजे बासधण्याि  कृला 



 
 

          

हस्ीगी केृल  गेल  होी . १८ व्या शीकृाच्या अखेरपयंी चिटन मुसबईी बासधलेल्या जहाजासना अग्रक्म देी 
असे. 

 
पारीसत्र्य आचण पािंात्य देशाी लागलेला वारे्फच्या इसचजनािा शोध या दोन कृारणामु े कहदुस्थानिा 

दयावदीपणा जव  जव  नष्ट झाला. पण या शीकृाच्या सुरवाी ला १९०६ साल  श्र . चिदसबरम् चपल्ले यासन  
ीुी कृोर न ीे कृोलस बो या प्रवासासाठ  दोन जहाजे चवकृी घेील . पण पुढे त्यासन  स्वीः स्वाीसत्र्य युद्धाी 
उळ  घेील  आचण ीचन्नचमत्त २० वर्ांि  चशक्षा भोगण्याला त्यासना ीुरस गाी जाव े लागले. अथाीि कृस पन  
लयाला गेल . पुढे नरोत्तम मोरारज , वालिसद चहरािसद, लल्लभुाई सामलदास इत्याद  खऱ्या व्यापार  
वतत्त च्या गतहस्थासन  चदनासकृ २७ मािि, १९१९ साल  “कसचदया स्ट म नेर्वव्हगेशन कृस पन ” ि  स्थापना केृल  या 
कृस पन िे पचहले जहाज “लॉयल्ट ” चद. ५ एचप्रल, १९१९ साल  मुसबईहून इसग्लसळकृळे रवाना झाले. ीोि 
आपल्या सामुद्र कृ इचीहासािा पचहला चदवस, आचण ीो अल कृळे “नॅशनल मचॅरटाईम ळे” म्प्हणून साजरा 
केृला जाीो. 

 
त्याि सुमारास िम्प्हदेशाीून कहदुस्थानाी ीासदू  आणण्यासाठ  रसगून बसदराी कसचदयािे जहाज 

जाऊन थळकृले. साहचजकृि चिट श कृस पन ला त्यासच्याश  िढाओढ होईल अश  भ ी  वाटल  आचण त्यान  
या प्रचीस्पध्याला नसस्ीनाबूी कृरण्यािा जणू कृाय चवळा उिलला. ीाबळीोब भाळ कृम  कृरण्याि  स्पधा 
सुरू झाल . चिट श कृस पन ने भाळयािे दर टनामागे १८ रपयापासून ५ रपयापयंी खाल  आणले. पण 
लवकृरि लॉळि इसिकेृप-हा P&O, B. I. S. N. इत्याद  कृस पन्यासिा मुख्य–याला कृ ून िुकृल कृ , ह  
ज वघेण  िढाओढ कृोणाच्याि र्फायद्याि  नाह . म्प्हणून त्याने नव नि बॉम्प्बशले टाकृला. कसचदया 
कृस पन च्या ळायरेक्टरपुढे त्याि  ससपूणि कृस पन  चवकृी घेण्याि  योजना मासळल . पण ह  सूिना धैयाने 
कसद याने धुळकृावनू लावल  आचण चधरोदात्तपणे आपला मागिक्म िालू ठेवला. पुढ ल कृा ाी आणख  
कृाह  देश  कृस पन्या अर्वस्ीत्वाी आल्या पण त्या सवि मुर्वष्ट्कृल िे चजणे जगी होत्या. दुसऱ्या महायुद्धाच्या 
सुरवाी ला एकृस दर १,२५,००० ग्रॉस टन एवढा आचण स्वाीसत्र्य पूवि कृा ाी १,९२,००० ग्रॉस टन (५९ 
जहाजे) एवढा कृाचर्फला होीा. स्वाीसत्र्यप्राप्त नसीर सरकृारने वगेवगे या ीऱ्हेि  मदी, ससरक्षण व उते्तजन 
चदल्यामु े हे खुरटलेले रोपटे जोमाने वाढ ला लागले. चद. १-४-१९८४ ला आपला झेंळा र्फळकृवी 
असलेल  ६१,४९,५२२ ग्रॉस टनासि  ४३१ जहाजे, सप्त समुद्रावर चर्फरी आहेी. जगाी आपला १४ वा 
क्मासकृ आहे. शजेारच्या ीक्त्त्यावरून मिटं नेव्ह च्या प्रिसळ कृायाि  थोळ श  कृल्पना येईल. 

 
या अवाढव्य साम्राज्यािा कृारभार सुव्यवर्वस्थी िालण्यासाठ  कृाह  चनयमावल , कृायदेकृानू 

असणे हे ओघानेि प्राप्त झाले आचण त्यासाठ  सरकृारने ‘मिंट चशकपग अॅक्ट” नावािा कृायदा पास केृला, 
आचण ी  गरज पूणि केृल . या कृायद्यासीगिी मुख्यत्वकेृरून पुढ ल बाब बद्दल खास आदेशािा असीभाव 
कृरण्याी आला आहे. – 

 
१) जहाजासि  बासधण  आचण नोंदण  ीसेि िािण , 
२) उीारू जहाजाससाठ  चवशरे् चनयमावल , 
३) ज व ससरक्षण चनयम,  
४) रेचळयो, 
५) माल भरण्याि  मयादा, 
६) अपघाीाि  िौकृश  इत्याद , इत्याद . 



 
 

          

 
                                         

 
याचशवाय चीीकेृि महत्वािे असग म्प्हणजे चशक्षण. 
 
हा वाढीा व्यापार  जहाजािा कृाचर्फला अर्वस्ीत्वाी आला खरा पण ीो िालचवण्यास लागणारे 

मनुष्ट्यब  अर्वस्ीत्वाी नव्हीे आचण ीे असले ीर  कृोणत्याह  ीऱ्हेिे चशक्षण अर्वस्ीत्वाी नव्हीे. ीेव्हा 
वाढत्या लोकृाग्रहाला मान देऊन सरकृारने चळसेंबर १९२७ मध्ये अचधकृार  वगि ीयार कृरण्यासाठ  
“ळर्फर न” नावािे जहाज मुसबईी उभे केृले. जव जव  ४५ वर्ांन  या जुन्या, अशि जहाजाला मोळ ी 
कृाढून १६-४-१९७२ या चदवश  “राजेंद्र” नावािे नव न जहाज या चठकृाण  आले. त्यावर अद्यापपयंी 
चशक्षण चदले जाीे आहे. अचधकृाऱ्यासिा दजा, पदव्या, चशक्षणक्म आचण पर क्षा या ससबसध  कृायदे आचण चनयम 



 
 

          

प्रसती केृले. ीसेि प्रत्येकृ जहाजावर कृम ी कृम  इीकेृ अचधकृार  ठरचवलेल्या दजािे असलेि पाचहजेी 
ीरि ीे जहाज िालचवण्यास परवानग  चदल  जाईल असे ठरचवले. हे सवि चनयम परदेश  जाणाऱ्या अथवा 
आपल्या चकृनाऱ्यावर िालणाऱ्या जहाजासना सारखेि लाग ूआहेी. 

 
जहाजावरच्या अचधकृाऱ्याससाठ  ३ पर क्षा आहेी – दुसरा मेट आचण पचहला मेट. त्यानसीर मास्टर 

ककृवा कॅृटन. प्रत्येकृ पचरके्षला बसण्यापूवी एकृा ठराचवकृ कृा पयंी जहाजावर नोकृर  कृराव  लागीे. 
अचधकृाऱ्याने आपल्या र्फावल्या व ेाी अभ्यास कृरावयािा असीो. पण त्यासच्या चवर्यासि  उज ण  
कृरण्यासाठ  व त्यासना मदी देण्यासाठ  १९४८ साल  एकृ कृॉलेज स्थापना केृले. त्याला सध्या “लाल 
बहादू्दर शास्त्र  नॉचटकृल आचण इसचजचनयकरग कृॉलेज” असे नाव चदले आहे. जहाजावरून उीरल्यावर या 
कृॉलेजमध्ये अभ्यास कृरून “चमचनस्र  ऑर्फ रान्स्पोटिि ” लेख  आचण ीोंळ  पर क्षा द्याव  लागीे. ी  
उत्त णि झाल्यावर त्या पर के्षनुसार त्याला हुद्दा चम ीो. जहाजािा मुख्य अचधकृार  व्हावयािे असल्यास 
“मास्टर” ि  पर क्षा पास व्हाव ेलागीे. ककृबहुना त्या त्या पर क्षा पास झाल्याचशवाय त्याससबसध ी हुद्दा चदला 
जाी नाह . त्यािप्रमाणे इसचजचनयकरगच्या बाजूला पण ीश ि व्यवस्था आहे. र्फि ीेथे दोनि पर क्षा आहेी. 
सेकृस ळ इसचजचनयर आचण ि र्फ इसचजचनयर. या पर क्षा मुसबई आचण कृलकृत्ता या दोन्ह  चठकृाण  घेील्या 
जाीाी. या पर क्षासचशवाय एक्स्रा मास्टर ककृवा एक्स्रा ि र्फ इसचजचनयर अशा पर क्षा आहेी आचण त्या 
“मास्टर” ककृवा “ि र्फ इसचजचनयर” पास झाल्यानसीर इच्छुकृ उमेदवारासना देीा येीाी. कॅृटन ककृवा ि र्फ 
इसचजचनअर होण्याला या पर के्षि  गरज नसीे. नव न चशकृाऊ उमेदवारासि  भरी  िढाओढ ि  लेख  पर क्षा 
आचण प्रत्यक्ष मुलाखी  नसीर होीे. म्प्हणजे “ळर्फर न / राजेंद्र” या जहाजासवर जाण्यासाठ . ह  माचही  
सविश्रुीि आहे. 

 



 
 

          

 
 
इीकृ  प्रगी  झाल  ीर  जहाजावरच्या मनुष्ट्यब ािा अधा भाग, खलाश  यासि  र्वस्थी  मात्र र्फारि 

दयन य होी . त्यासना व्यवर्वस्थी चशक्षण देणाऱ्या ससस्थाि अर्वस्ीत्वाी नव्हत्या. त्यासच्या भरी च्या पद्धी  
र्फारि चवचित्र होत्या. चवचवध कृस पन्या आपल्या आवळ िे “सारसग” (खलाशासच्या वगेवगे या शाखासिे मुख्य) 
चनवळावयािे आचण त्याने आपले सहकृार  आणावयािे. नव न भरी  झालेल्यासना जहाजावरि प्रत्यक्ष 
चशक्षण द्यावयािे. या पद्धी िे दुष्ट्पचरणाम लवकृरि उघळकृ स येऊ लागले. सारसगाला त्याच्या चनवळ ि  
ककृमी द्याव  लागी असे आचण ी  ीो आपल्या साथ दारासकृळून वसूल कृरून घेी असे. चदवसेंचदवस ह  
पद्धी र्फारि चनकृत ष्ट र्वस्थी ला जाऊन पोहोिल  आचण याीून मागि कृाढणे सरकृारला भाग पळले. पण ह  
सुधारणा अर्वस्ीत्वाी यावयाला १९५४ हे वर्ि उजाळले. त्या वर्ाच्या मािि मचहन्याी सरकृारने “स मेन्स 
एम्प्प्लॉयमेंट ऑर्फ स” नावािे नव न कृायालय प्रस्थाचपी केृले. 

 
या कृायालयाकृळे खाल ल कृामचगर  सोपचवल  आहे – 
 
१) खलाशासि  भरी  आचण नोंदण , 
२) त्यासि  वैद्यकृ य ीपासण  आचण चशक्षणाि  व्यवस्था, 
३) वगेवगे या जहाजासना / कृस पन्यासना त्यासच्या गरजेप्रमाणे पुरवठा, 
४) जहाजावर चशस्ी राखण्यासाठ  बेचशस्ी ककृवा अपराध  खलाशासना चशक्षा आचण त्यासाठ  चनयम. 
 



 
 

          

ह  भरी  मुख्यीः मुसबई आचण कृलकृत्ता या चठकृाण  होीे. मुसबई कृें द्राच्या हाीाखाल  रत्नाचगर  
आचण सुरी ह  पण दोन लहान कृें दे्र आहेी. वीिमानपत्राी जाचहराी देऊन अजि मागचवले जाीाी. वर्ाीून 
एकृदा / दोनदा गरजेप्रमाणे अजि मागचवण्याी येीाी. या उमेदवारासना चशक्षण देण्यासाठ  ी न ससस्था 
आहेी. रेकनगचशप, “नवलाक्ष ” – सौराष्ट्र येथे, रेकनग चशप, “मेखला” - वझेाकृापट्टम, आचण रकेनगचशप, 
“भद्रा”- कृलकृत्ता येथे. या शा ासीून पास झाल्यानसीर त्यासना जहाजावर पचहल  सर्फर – चशकृाऊ खलाश  
म्प्हणून पाठचवण्याी येीे. त्यासि  कृामचगर  समाधानकृारकृ वाटल्यास पुढ ल सर्फर ी पूणि खलाश  म्प्हणनू 
पाठचवले जाीे. 

 
प्रत्येकृ कृस पन  त्यासच्या गरजेप्रमाणे खलाश  चनवळीे व त्यासि  वगे   नोंदण  केृल  जाीे. ज्यासना 

कृोण  वाल  नसीो त्यासना सविसाधारण याद ी टाकृले जाीे. जेव्हा जेव्हा कृस पन ला खलाशासि  गरज लागीे 
ीेव्हा ीे आपल  मागण  या ऑर्फ सला पाठचवीाी. हे कृायालय पत्र पाठवनू योग्य त्या खलाशासना ठरल्या 
चदवश  मुसबई – कृलकृत्ता येथे बोलावनू घेीाी व मग ससबसध ी कृस पन्या आपल  चनवळ त्याीून कृरून घेीाी. 
प्रत्येकृ सर्फर साधारणीः नऊ मसचहन्यासि  असीे. परी आल्यावर याि कृायालयाी त्यासना पनु्हा नोंदण  
कृराव  लागीे. असे हे िक् सीी िालू असीे. याी सवाी महत्त्वािा भाग म्प्हणजे खलाशाला घर  बसून 
कृोणाि  खुशामी न कृरीा ककृवा मोबदला न देीा घर  बोलचवणे येऊन नोकृर  चम ीे. ीसेि योग्य व े  
चनयमाप्रमाणे त्याला बढी ह  चदल  जाीे. 

 
बेचशस्ी वीिनाि ह  योग्य ी  दखल घेील  जाीे. या कृायासाठ  सचमी  नेमलेल  आहे. या 

सचमी मध्ये या ससस्थेिा ळायरेक्टर, ीसेि कृस पन  आचण युचनयनिा एकृ-एकृ प्रचीचनध  असे सभासद 
असीाी. कॅृटन कृळून / कृस पन कृळून आलेला अहवाल चविाराी घेीला जाीो आचण प्रत्यक्ष आरोप लापण 
त्यािे म्प्हणणे सासगण्याि  ससध  चदल  जाीे. सवाी कृळकृ चशक्षा म्प्हणजे आरोप ि  नोंदण  रद्द कृरणे. त्यािा 
अथि असा कृ  त्याला त्यापढेु जहाजावर नोकृर  कृरीा येणार नाह . या सचमी बद्दलि  एकृ चवशरे् गोष्ट 
म्प्हणजे बहुीेकृ चनणिय “बहुमीाने” चदले जाीाी. कृारण युचनयनिा प्रचीचनध  सहसा मोठया चशके्षला साथ 
देी नाह . 

 
सध्या चशकपगला सवि जगभरि र्फार वाईट चदवस आले आहेी, आचण समुद्र  व्यापारि क्ष ण झाला 

आहे. ीेव्हा खलाशासि  नव न भरी  सध्या ीर  बसद ठेवलेल  आहे. 
 

हशकपग कायालय– (हशकपग मास्र्र) 
 

स मेन्स एम्प्लॉयमेंटिे चनत्यक्म िालू असीाना १९५७ साल  माझ  बदल  चशकपग ऑचर्फसमध्ये 
झाल . हे ऑचर्फस “चमचनस्र  ऑर्फ रान्स्पोटि अॅंळ चशकपग” िा एकृ महत्त्वािा भाग आहे. जहाज  साम्राज्याी 
ह  ससस्था र्फार जुन  आचण आसीरराष्ट्र य आहे. सगळ्या सामुद्र कृ देशाी हा अचधकृार  कृोणत्या ना कृोणत्या 
नावाखाल  असीोि. आपल्या देशाी १८५९ साल  मुसबई आचण कृलकृत्ता या दोन बसदराी हा अचधकृार  
प्रथम नेमला गेला. मात्र ीो प्रादेचशकृ सरकृारच्या होीा.१९२३ साल  “इसचळयन मिंट चशकपग ॲक्ट” पास 
झाला आचण चद. १-४-१९२९ पासून कृें द्र सरकृारच्या प्रत्यक्ष हुकृमी खाल  मुसबई आचण कृलकृत्ता या दोन 
मुख्य बसदराी याि  नेमणूकृ झाल . मद्रास, कृोचिन, वैझाग, मामि-गोवा इत्याद  इीर मोठ्ा बसदराी याि 
चमचनस्र च्या इीर अचधकृाऱ्यासना ह  कृामचगर  त्यासच्या नेहम च्या कृामाव्यचीचरि पार पाळाव  लागीे. 

 



 
 

          

मुख्यत्त्वकेृरून खाल ल कृामे या कृायालयाकृळे सुपूदि केृलेल  आहेी– 
 
१) कृस पन  / कॅृटन आचण खलाश  यासच्यामध ल कृरारनामा चनर क्षण, 
२) खलाशासच्या ीक्ार  / भासळणाी लक्ष घालणे / सोळचवणे, 
३) जहाजावरच्या कृमि िाऱ्यासिा / उीारिा मतत्यू झाल्यास त्याि  िौकृश , 

त्याच्या सामानाि  योग्य ी  चवल्हेवाट लावणे, 
४) खलाशासच्या कुृटुबासना त्यासच्या पगाराीून पसेै पाठचवणे, वगैरे. 
 
ह  कृामे उरकृण्यासाठ  या अचधकृाऱ्यासना जहाजावर केृव्हाह  जाव ेलागीे आचण चशकपग मास्टरला 

ीशा ीऱ्हेिा चनरसकुृश परवाना चदलेला असीो. चशकपग मास्टरच्या खासद्यावर टाकृलेल  ह  जबाबदार  र्फि 
कहदुस्थानापुरी ि नसून ज्या ज्या जहाजावर कहदुस्थानाी ल खलाश  भरी  केृलेले आहेी त्यावरह  त्याि  
ह  हुकृमी िालचवण्यािा अचधकृार आहे. अशा ीऱ्हेने हा सवि प्रकृार पूणिपणे आसीरराष्ट्र य होीो. एकृ गोष्ट 
जगप्रचसद्ध आहे, कहदुस्थानाीून खलाश  / अचधकृार  जगाील्या चकृी ीर  देशासच्या जहाजासवर नोकृर साठ  
घेीले जाीाी. 

 
जहाजाच्या नोकृर बद्दल/ ज वनाबद्दल एकृ गोष्ट लक्षाी ठेवल  पाचहजे, ी  म्प्हणजे शब्दशः प्रत्येकृ 

क्षणाला बदलणार  हवा, भार्ा, अन्नाच्या पद्धी , लोकृ आचण िाल चरी , इत्याद  गोष्टींिा पचरणाम आचण 
त्याीह  मुल्य गोष्ट म्प्हणजे आपल्या स्वचकृयासपासून चकृत्येकृ मचहन्यासिा चवयोग. यािा पचरणाम म्प्हणनू 
मानचसकृ ीाण उद्भवीो. ह  गोष्ट जहाजावर उद्भवलेल्या कृोणत्याह  ीक्ार िा चविार कृरीाना सीी 
लक्षाी ठेवल  पाचहजे. वगेवगे े मोह कृसे उत्पन्न होीाी आचण त्यासना हे लोकृ कृसे ब   पळीाी हेह  
चवसरून िालणार नाह . एकृ अगद  साध  गोष्ट म्प्हणजे परदेशाी चदसणाऱ्या वगेवगेळ्या गोष्टींि  खरेद  
कृरण्याि  भरु  आचण त्यािा पचरणाम आपल्या बसदराी परी आल्यावर कृस्टम अचधकृाऱ्यासश  द्याव  
लागणार  लढाई. ी  प्रत्यक्ष पाचहल्यावरि चीिे स्वरूप लक्षाी येईल. ीसेि परचकृयासि  नोकृर  म्प्हणजे 
साहाचजकृि भार्ा आचण िाल चरी वर मानचसकृ गसळ उत्पन्न होऊन त्याबाबी परस्पर ससबसध अचधकृि 
गुसीागुसी िे होीाी. 

 
कृामगार म्प्हटला कृ , त्याच्या ीक्ार  ककृवा गाऱ्हाणे ह  ससलग्नि असीाी. दुसऱ्या शब्दाी 

कृामगार आचण गाऱ्हाणे ह  अचवभि आहेी. (कृामगाराि  व्याख्या अश  कृरीा येईल–मनॅ वुईथ चग्रव्हन्स.) 
त्याला चीीकृ ि चिकृटलेल  दुसर  गोष्ट म्प्हणजे युचनयन. या युचनयन्स म्प्हणजे वर कृ  शाप हे ठरचवणे र्फार 
कृठ ण आहे ीक्ार नसल  ीर  उत्पन्न कृरण्याी या युचनयनिा हाीखसळा असीो. एकृा ीक्ार प्रचसद्ध 
चवचहण ि  मुल कृळच्या लोकृासन  इीकृ  िासगल  व्यवस्था ठेवल  कृ , चीला रसण्यासाठ  कृाह  कृारणि 
सापळेना. अखेर ला जेवीाना पानावर वाढलेला पापळ रु्फगलेला नाह  अश  चीने ीक्ार केृल . या 
चवचहण ी आचण युचनयनच्या पुढाऱ्याी र्फारसा र्फरकृ नाह . त्यासना जहाजाच्या हालिाल बद्दलह  पूणि 
माचही  असीे. बसदराी जहाज आले कृ , ी वर दुसरे कृोण  पोहोिण्याअगोदर युचनयनिे प्रचीचनध  ीेथे 
जाऊन हजर होीाी आचण ीक्ार साठ  पूवि ीयार  कृरून ठेवीाी. माझ्या एकृा ओ ख च्या कृप्तानाने मला 
असे कृ चवले होीे कृ , कृलकृत्त्यािे खलाश  असूनह  त्यासि  एकृह  ीक्ार नाह . पण चकृनाऱ्याश  जहाज 
आल्यानसीर दोन ीासाीि चशकपग मास्टरपढेु ीक्ार  नेण्याी आल्या. त्यापैकृ  एकृ ीक्ार अश  होी  कृ , 
चहवाळ्याी युरोपमध्ये िासगला भाज पाला चदला गेला नाह . (चहवाळ्याी अचीशय थसळ मु े युरोपमध्ये 
भाज पाल्याी र्फारश  चभन्नीा चम ी नाह , हे जगप्रचसद्ध आहे. त्यामु े त्याि त्याि भाज्या पुन्हापनु्हा खाव्या 



 
 

          

लागीाी.) म्प्हणून त्यासना या अपराधाबद्दल पैशाी नुकृसान भरपाई पाचहजे होी . खलाशासिे आर्मथकृ 
नुकृसान कृोणीे व कृसे झाले असेल हे त्यासिे त्यानाि माह ी सध्याि  युचनयन सामथ्यिवान आचण प्रीाप  
आहे. ी  इसटरनॅशनल रान्स्पोटि रे्फळरेशन (आय. ट . एर्फ.) या जागचीकृ युचनयनला जोळलेल  आहे आचण 
त्यासिे आपसाी गाढे सख्य आहे. एखाद्या क्षलु्लकृ कृारणावरून िुटकृ  सरश  ससपाि  हाकृ चदल  जाीे. 
चशकपग मास्टर मुदाबाद सारख्या घोर्णा प्रत्यह  िालू असीाी. जाीा / येीा चशकपग ऑर्फ सिे अचधकृार  
आचण युचनयनिे पुढार  एकृमेकृाकृळे पाहून र्वस्मी कृरीाी. (आपसाी गैरसमजूी अथवा वैमनस्य नाह .) 
उलटपक्ष  असेह  म्प्हणीा येीे कृ , या युचनयन्स् नसी ल ीर कृस पन्यासिे मालकृ मजुरासिा मोठ्ा प्रमाणाी 
छ  कृरी ल. या दोन कृत ी ी समीोल कृसा साधावयािा हा गहन प्रश्न आहे. 

 
या अचधकृाऱ्याला चवचवध अळिणींना ीोंळ द्याव ेलागीे. कृाह  प्रससग र्फारि मजेदार आचण चीीकेृि 

कृठ णह  असीाी. अशा कृाह  प्रससगाि  उदाहरणे देीो –  
 
१) जहाजावर आपल्या कृामावर असीाना एकृादा खलाश  जखम  झाला अथवा त्याला त्याी मतत्य ू

आला ीर “वकृि मेन कृॉम्प्पेन्सेशन अॅक्ट” या कृायद्याखाल  त्याला–त्याच्या वारसासना भरपाई चदल  जाीे. 
त्याच्या मतत्यूि  बाीम  चशकपग मास्टरला देणे हे कृस पन िे प्रथम कृीिव्य आहे. ी  आल्याबरोबर हा अचधकृार  
त्याच्या वारसाला ह  बाीम  कृ चवीो आचण नोट स बोळावरह  त्याि  एकृ प्री लावल  जाीे. बहुदा उदे्दश 
असा असेल कृ , पोष्टाने ी  जर चम ाल  नाह  ीर नोट स बोळावरि  बाीम  वािून कृोण ीर  वारसाला 
कृ चवण्यािा ससभव आहे. येथ ल एकृ वकृ ल अशा नोट स बोळावरच्या बाीम्प्या वािून त्या वारसाला 
ीाबळीोब पत्र पाठवनू, ककृबहुना स्वीः भेटूनह  ीो त्या वारसािे वकृ ल पत्र घेण्यास ीयार असून, नुकृसान 
भरपाई चम ण्यासाठ  लागेल ी  सवि खटपट कृरण्याला ीयार आहे असे कृ व ी असे. हे ऐकूृन वारसाला 
आनसदि होी असे. कृारण, असा वकृ ल ककृवा एखादा चमत्र शोधण्याि  त्याि  खटपट ट ीे. हा वकृ ल 
चकृत्येकृव ेा कृस पन श  वाटाघाट  कृरून आचण ससगनमी कृरून कृम  रकृमेला मान्य होी असे. प्रत्यक्ष 
कृचमशनरपढेु केृस गेल  ीर कृचमशनरला वारसाला देण्यासाठ  एकृदम रक्कम न देीा हप्त्याने द्याव  अश  
चशर्फारस कृर ी असे आचण ीो हप्ता त्याच्या मार्फि ी पाठचवण्याी यावा असेह  ठरवनू घेी असे. यािा 
पचरणाम असा होऊ लागला कृ , गर ब चवधवलेा चकृत्येकृव ेा हे पसेै चम ीि नसी. कृाह  चदवसासन  ह  
िलाख  उघळकृ ला आल  आचण त्या वकृ लाि  िौकृश  होऊन त्याि  सनद ीहकूृब केृल  गेल . 

 
२) एकेृ चदवश  ‘प . अॅंळ ओ.” कृस पन च्या स्थाचनकृ कृायालयाीून दुसऱ्या चदवश  येणाऱ्या 

जहाजावर येण्यासाठ  मला खास चवनसी  कृरण्याी आल  वास्ीचवकृ कृीिव्य म्प्हणनू जहाजावर जावयािे 
असीेि. ीर सुद्धा ह  खास चवनसी  कृा आल  याच्याबद्दल म  आिंयि कृर ी होीो. जहाजाच्या ‘गॅंग वे’ वर 
दोन अचधकृार  माझ्या स्वागीासाठ  उभे होीे आचण माझ  बसण्याि  व्यवस्था एकृा खास केृब नमध्ये केृल  
होी . लवकृरि असे कृ ले कृ , एकृा युरोचपयन उीारूिा दोन वर्ािा लहान मुलगा लसळन ीे मुसबई या 
प्रवासाी आजार  पळून त्याीि त्यािा असी झाला, आचण त्या ससबसधाी िौकृश  कृरावयाि  आहे. हा उीारू 
बरेि वर् ेकृलकृत्याला राहाणारा होीा. म  मयीािे आई - बाप, ळॉक्टर आचण इीर सबसचधी अचधकृार  
यासि  चवधाने ऐकृल . ळॉक्टरिे असे म्प्हणणे होीे कृ , त्याने या रोग्याला जहाजावरच्या हॉर्वस्पटलमध्ये 
ठेवण्यािा आई - वचळलासना सल्ला चदला होीा पण त्यासन  ीो मानला नाह . त्यामु े त्याच्या केृब नमध्ये 
त्याि  कृश  कृाय शुश्रुर्ा झाल  – अथवा कृा ज  घेील  गेल  याबद्दल ळॉक्टर कृोणत्याह  ीऱ्हेने 
जबाबदार नाह ी. मुलाच्या बापािे असे मी होीे कृ , ीे मूल र्फार लहान असल्यामु े इर्वस्पी ाी एकृटे 
रहाणे शक्य नव्हीे. चशवाय ीेथे आई / वचळलासना रहाण्याला जागा आचण परवानग ह  नव्ही . या अशा 



 
 

          

पचरर्वस्थी ी म  त्या उीारूला सासचगीले कृ , ळॉक्टरासच्या सासगण्याला ीुमिे कृाय उत्तर आहे त्याि  ीुम्प्ह  
ीयार  कृरा. ीुमि  इच्छा असेल ीर म  ह  केृस वरच्या अचधकृाऱ्यासकृळे पाठवनू देईन. थोड्या व ेाने आई - 
वळ ल परी आले आचण त्यासन  मला सासचगीले कृ , “म  चििंन आहे, माझे मलू ीर गेलेि आहे आचण पढेु 
कृाह ह  कृारवाई केृल  ीर  मूल परी येणार नाह . ीर  केृस पढेु पाठचवण्याी कृाह  अथि नाह  आचण त्याी 
त्यासना स्वारस्यपण नाह .” शवेट  जाीाना त्यासन  असेह  सासचगीले कृ , कृलकृत्त्याने आपले कहदुस्थान  
ळॉक्टर अशा ीऱ्हेिे आजार केृव्हाि बरे कृरीाी. या जहाजावरच्या ळॉक्टरासना कृाह  समजलेि नाह , अश  
त्यासि  समजूी होी . शवेट  त्यासन  केृस मागे घेण्यािे ठरचवले. 

 
३) कहदुस्थानाीून िार स्कृाऊट कॅृनळाला जासबोर साठ  गेले होीे. परी येीाना ीे एकृा मालाच्या 

जहाजाीून येी होीे. सर्फर मध्ये त्याी ल एकृ मुलगा आजार  पळला. त्यािेवर जहाजावर ल 
अचधकृाऱ्यासन  शक्य ीे उपाय केृले. कृारण मालाच्या जहाजावर गुणवत्ताधारकृ ळॉक्टर नसीाी. 
जहाजावर ल सेकृस ळ अचधकृार  आचण कॅृटन मेचळकृल गाईळच्या सहाय्याने ह  कृामचगर  त्यासच्या 
कुृवी नुसार कृर ी असीाी. आजाराी उीार पळी नाह  असे पाहून कॅृटनने ीे जहाज शक्य त्या 
जव च्या बसदराी नेऊन त्या आजार  स्कृाऊटला दवाखान्याी पोहोिचवले. ीेथेह  ीो बरा होऊ शकृला 
नाह . पुढे एकृ–दोन चदवसाीि त्यािा मतत्यू झाला. हा कॅृटन स्वी: र्फार घाबरला आचण मुसबईला 
आल्याबरोबर रात्र  १२ वाजीा माझ्याकृळे आला. त्याच्यावर कृाय बालसट येईल आचण त्याने कृाय 
कृरावयािे हे चविारण्यािा त्यािा हेीू होीा. वास्ीचवकृ फ्हाीा कृप्तानाला कृरीा येी ल चीीकेृ प्रयत्न केृले 
आचण ीसेि त्याला बसदराी आणून दवाखान्यानसुध्दा पोहोिचवले. त्यामु े त्याि  जबाबदार  ससपलेल  
होी . दवाखान्याी रोग्याला मुत्यू आला ह  गोष्ट अगद  वेग  . दुसऱ्या चदवश  त्याने त्या मुलाच्या 
आईबाबाकृळे जाऊन सवि हकृ कृी त्यासना सासचगील . त्या मायबापासन  ीे ऐकूृन त्या अचधकृाऱ्यासना 
कृोणत्याह  ीऱ्हेने जबाबदार न धरीा सवि दोर् त्यासन  त्यासच्या दैवावर चदला. अथाीि कॅृटनला एकृदम 
हायसे वाटले. 

 
४) एकृा वचरष्ठ अचधकृाऱ्यािा हुर्ार मुलगा एन. ळ . ए. ि  पर क्षा पास झाला आचण त्याने आपल  

पससी  चवमानदलासाठ  चदल . पण हे त्याच्या आईला समजीाि चीने आकृासी रे्फला आचण त्याला चवमान 
दलाी जाण्याला आपल  नापससी  दशिचवल . चीिे मन व चवण्यािे सवि मागि थकृल्यावर सवि कुृटुसबाने मान 
ीुकृचवल  आचण त्यामु े मुलािे एकृ वर्ि रु्फकृट गेले. दुसऱ्या वर्ी त्याने ळर्फर नि  स्पधा पर क्षा पास केृल . 
येथे जाण्याला त्याच्या आईने मनाई न केृल्यामु े त्याने ीो अभ्यासक्म पूणि केृला. पुढे प्रत्यक्ष चशक्षणाला 
त्याला जहाजावर कॅृळेट म्प्हणून पाठचवले गेले. थोड्याि चदवसाी ीो, जात्याि हुर्ार असल्यामु े 
मुख्याचधकृाऱ्यािा आवळीा चवद्याथी झाला. एकृदा त्यािे जहाज इसग्ल श िनेॅलमधून जाी असीाना दुसरे 
एकृ भरकृटणारे जहाज त्यासच्या दृष्ट स पळले. हे जहाज वािचवले ीर बरेि पैसे चम ी ल अशा लोभाने 
त्यान  प्रयत्न कृरण्यािे ठरचवले. (अशा चम कृी ला ‘सालवजे मन ’ असे म्प्हणीाी.) त्यासन  आपले जहाज 
थासबवनू या दुसऱ्या जहाजावर आपल  एकृ ट म पाठचवल  ीेथे जाऊन वरवरच्या पहाण ला सुरवाी केृल  
ीो पयंी दुपारच्या जेवणाि  व े झाल  म्प्हणून त्यासच्याी ल कृाह  लोकृासना परी आपल्या पचहल्या 
जहाजावर पाठचवले, आचण त्यासना उरलेल्यासिे जेवण आणण्यास सासचगीले. ीेथे उरलेले खलाश  - 
अचधकृार  यासन  पुढे पहाण  सुरू केृल . पचहल्या जहाजावर आलेल्या लोकृासन  जेवणखाण आटोपून परी 
जाण्याि  ीयार  केृल  ीर ीे नव न जहाज कृोठेि चदसेना. मधल्या कृा ाी या जहाजावर एकृदम स्र्फोट 
होऊन त्या जहाजाला आी ल रचहवाशाससकृट जलसमाध  चम ाल . यािा अथि असा कृ , ज्या अथी 



 
 

          

पचहल्या खलाशासन  ीे जहाज सोळून चदले होीे त्या अथी त्यामध्ये कृाह  ीर  गसभ र घटना घळल  असल  
पाचहजे. पण ी  या नव न लोकृासच्या वर वर केृलेल्या पाहण ी ीर  दृष्टोत्पी स आल  नसाव . 

 
जहाज मुसबईला परीले आचण त्या ीरणािे वैयचिकृ सामान चशकपग मास्टरच्या स्वाध न केृले. 

ीात्पयि हे कृ , मतत्यू होीाि पण ीो हवीे नव्हीा पाण्याी होीा. 
 
 अशा ीऱ्हेिे कृायम लक्षाी राहाण्यासारखे बरेि अनुभव आले. क्वचिी प्रससग  थोळ  बहूी माणूसकृ  

दाखचवण्याि  ससध  चम ाल , हाि खरा जमेिा भाग. 
 



 
 

          

हज यात्रा नैहमहत्तक 
 
सरकृार  नोकृर  म्प्हटल  म्प्हणजे थारेपालट हे ओघाने आलेि. चशकपग ऑर्फ स मधून जानेवार  

१९६३ च्या पचहल्या आठवड्याी माझ  बदल  मोगल लाईन या चशकपग कृस पन मध्ये, कृस पन  सेके्टर  म्प्हणनू 
झाल . ह  कृस पन  सरकृारने आपल्या ीाब्याी घेील  होी  पण कृायद्याप्रमाणे ीेथे कृायम “कृस पन  सेके्टर ” 
नेमलेला नव्हीा 

 
भीूकृा ाी दृष्ट  टाकृीा या कृस पन िा इचीहास चित्तवधेकृ आहे. मु ारसभ  ह  कृस पन  “द बॉम्प्ब ेअॅंळ 

परचशया स्ट म नेर्वव्हगेशन कृस पन  चल.” या नावाने स्थापल  गेल . ीर ह  चीला “मोगल लाईन” असेि 
म्प्हणी असी. कृारण चीिे ळायरेक्टसि आचण एजसटस् इराणमधून आलेले होीे म्प्हणजे मोगलािे वसशज होीे. 
१९४१ मध्ये मात्र हे नाव अचधकृत ीर त्या जाह र झाले. कृस पन िा खरा कृारभार १८७८ मध्ये सुरू झाला. त्या 
कृा ाी मुसबई आचण इराणिे आखाी यामध्ये व्यापार िालू असे. १८८२ मध्ये हज याते्रकृरू नेण्यास सुरवाी 
झाल . पण या याते्रबद्दलिा कृायदा १८८७ साल  जाह र झाला. १९१२ साल  मुसबई सरकृारने या कृस पन ला 
हज याते्रकृरूिा पूणि मिा द्यावा अश  योजना ठरचवल , पण कृाह  कृारणाने ी  पूणित्वास पोहोिल  नाह . 
पचहल्या महायुद्धाी कृस पन िा कृारभार पूणिपणे चवस्कृ  ी झाला. कृस पन ि  जहाजे सरकृारने ने-आण 
कृरण्यासाठ  आपल्या ीाव्याी घेील . नोव्हेंबर १९१८ सालाी ीहावर सह्या झाल्यावर १९१९ पासून पुन्हा 
हज याते्रला सुरवाी झाल  ह  यात्रा ीाबळीोब सुरू कृरण्यािे आणख पण एकृ कृारण होीे. कृोण ीर  अशा 
अर्फवा उठचवल्या होत्या कृ , ‘मक्का’ आचण मचदना’ ह  पचवत्र स्थाने युद्धाी पूणिपणे नष्ट पावल  आहेी. हे वतत्त 
खोटे आहे हे सरकृारला चसद्ध कृरावयािे होीे. 

 
चद. १४-३-१९१३ रोज  श्र . चशराज  यासन  कृस पन  िालचवण्याि  इीक्या वर्ांि  एजन्स  सोळल  

आचण मेससि टनिर मॉचरसन अॅंळ कृो हे कृस पन िे नवे एजसट झाले. 
 
पचहल्या युद्धाप्रमाणे दुसऱ्या युद्धाीह  सरकृारने लागी ल ीश  या कृस पन ि  जहाजे आपल्या 

ीाब्याी घेऊन ी  सैन्याि  ने-आण कृरण्यासाठ  वापरल . याी ल “      ”                   - -
                                                                                     
                                                                                
                                                                            ,    
                                                                           
                                                                                   
                                                                                      
                                                                                      
     ,                                                                        ससख्या र्फार 
वाढल्यामु े (२०,०००) पाचकृस्ीानिे याते्रकृरू १९६० साल  नेण्यािे बसद केृले. (त्यासन  पण आपल  स्वीसत्र 
व्यवस्था ीोपयंी केृल ि होी .) 

 



 
 

          

 
                          

 
या मोठ्ा कृामचगर चशवाय गाझा प्रासीाला सैन्य नेणे, िम्प्हदेशाीून मद्रासला कहदुस्थान  लोकृासना 

परी आणणे, ह  पण कृामचगर  कृस पन ने िालू ठेवल  होी . 
 
१९५९ च्या सुमाराला टनिर मॉचरसनने सरकृारला मुसबई-जेद्दा या प्रवासािे भाळे वाढचवण्याि  

परवानग  माचगील . पण सरकृारने ी  राजकृ य कृारणासाठ  नाकृारल . नसीर बऱ्याि वाटाघाट  होऊन 
सरकृारने कृस पन च्या १,०१,१९० शअेसि बर ि ककृमी देऊन चवकृी घेीले आचण १५ ऑगस्ट १९६० या रोज  
आपला प्रत्यक्ष मालकृ  हक्क प्रस्थाचपी केृला. त्यामु े ह  सरकृार  कृस पन  बनल . (भारी सरकृारिा 
उपक्म) अशा ीऱ्हेने १९१३ पासून िाली आलेल  टनिर मॉचरसनि  मनेॅकजग एजन्स  त्या ीारखेला 
ससपुष्टाी आल . कृस पन िा हचरीधवल ध्वज मात्र ीसाि ठेवला गेला, आचण ीो अद्यापह  र्फळकृी आहे. 

 
मोगल लाईनिे खास वैचशष्ट्ठ् म्प्हणजे हज याते्रकृरूस ि  मुसबई ीे जेद्दा व परी मुसबई अश  ने-आण. 

ज्या पचवत्र हेीूने आपले मुस्ल म बासधव मक्कामचदनेिा प्रवास कृरीाी ी  हज यात्रा कृाय आहे यािे 
थोळक्याी अवलोकृन केृल्यास अनाठाय  होणार नाह . या याते्रि  मुख्य स्थाने “मक्का” व “मचदना” ह  
सौद  अरेचबया या देशाी वसलेल  आहेी. या शहर  जाण्यासाठ  बोट ने अगर चवमानाने ीासबड्या 
समुद्राी ल “जेद्दा” या बसदर  जाव ेलागीे. या बसदरापासून मक्का ४७ मलै आचण मके्कपासून मचदना ४३२ मलै 
दूर आहे. 

 
हज या शब्दािा मू  अथि “पचवत्र चठकृाणाला भेट देणे.” ह  यात्रा चझल या मचहन्याच्या ८ ीे १३ 

ीारखेपयंी केृल  जाीे. दर चदवश  ठराचवकृ कृायिक्म असीो. ीो थोळक्याी पुढ लप्रमाणे – 
 



 
 

          

८ ीारखेला ककृवा अगोदर मक्का येथे जाऊन ीेथे पुरर्ासन  आपले शर र न चशवलेल्या कृपड्याच्या 
दोन ीुकृड्यासन  झाकृावयािे असीे. बायकृासन  मात्र आपले नेहम िेि कृपळे ठेवावयािे असीाी. कृाबाच्या 
दशिनानसीर मके्कहून ३मलैावर असलेल्या चमना नावाच्या जाग  जावयािे आचण २४ ीास ीेथे रहावयािे. 

 
९ ीारखेला चमनापासून ६ मलै असीरावर असलेल्या अरार्फी नावाच्या लहानशा टेकृळ पाश  

दुपारच्या अगोदर पोहोिनू दुपार ीे ससध्याकृा  या कृा ाी त्या चठकृाण  प्रत्येकृ याते्रकृरूने राचहलेि 
पाचहजे, असा याते्रिा महत्त्वािा आदेश आहे. (या चठकृाण  पैगसबराला ईर्श्रािे दशिन झाले, त्यासन  ीेथे 
ईर्श्राि  प्राथिना केृल . ससध्याकृा च्या प्राथिनेनसीर याते्रकृरूने “मुझदल्र्फा” (ह  जागा अरार्फी आचण चमना 
यासिे मध्ये आहे) या चठकृाण  जाऊन सवि रात्र उघड्यावर िसद्र प्रकृाशाी मू च्या असगवस्त्राचशवाय कृोणीेह  
आणख  वसे्त्र न घेीा कृाढावयाि  असीे. ीेथे राहून लहान लहान ७० दगळ जमा कृरणे हे पण एकृ 
महत्त्वािे कृाम असीे. 

 

 
                                      

 



 
 

          

 
                                           

 
१० ीारखेला सकृा   चमनाला परी आल्यावर ीेथे पचहले कृाम म्प्हणजे म्प्हणजे ीेथे असलेल्या 

सैीानाच्या ी न स्ीसभावर जमचवलेले दगळ मारणे. त्यानसीर बकृरा” / मेंढा ककृवा उसट या पैकृ  ीाकृद प्रमाणे 
एकृािा ब   द्यावयािा. हा कृायिक्म ससपल्यावर पुरर्ासन  पूणि हजामी कृरावयाि  आचण बायकृासन  त्यासच्या 
केृसाि  एकृ बट कृापावयाि  असीे. 

 
११ ीारखेला परी “मके्कला” जाऊन ीेथे आपले दोन ीुकृड्यासिे पासघरण (कृापळ) कृाढून नेहम िे 

कृपळे िढवावयािे. यानसीर चमनाला पुन्हा परी येऊन ीेथे ११ ीे १२ ीार ख हे दोन चदवस ीेथे रहावयािे. 
या कृा ाी पुन्हा ी न सैीान स्ीसभावरी  दगळ मारणे. 

 



 
 

          

१३ ीारखेला परी मके्कला आल्यावर ीुमि  यात्रा पूणि झाल  आचण याते्रकृरू “हाज ” या ससजे्ञला 
पात्र झाला. या पाि चदवसाी प्रत्येकृ याते्रकृरूने सारख  ईर्श्राि  प्राथिना कृर ी रहावयािे. 

 
महदना :– हे मुस्ल मासिे क्मासकृ २ िे पचवत्र चठकृाण आहे. पैगसबर (इ. स. ५७० ीे ६३२) शुक्वार २ 

जुलै ६२२ रोज  मके्कहून येथे आले. आचण आपल्या नव न धमािा प्रिार सुरू केृला. मचदनेि  यात्रा मके्कच्या 
अगोदर ककृवा नसीर केृव्हाह  केृल  ीर  िालीे. पण ह  यात्रा म्प्हणजे हज याते्रिा भाग आहे. ीेथ ल पचवत्र 
मचशद ी पैगसबर व त्यािे सहकृार  खल र्फा अबुबखर आचण ओमर यासि  थळग  आहेी. पगैसबरािे थळगे 
बसद स्ी केृलेले आहे. कृारण त्याला कृोण  स्पशि कृरू नये ककृवा त्यािे कृोण  िुसबन घेऊ नये. या थळग्याला 
प्रदचक्षणाह  घालावयाि  नसीे. कृारण पूजा प्रदचक्षणा र्फि अल्लाि ि कृरावयाि . 

 
काबा :– मके्की ल मुख्य मोठ  मध्यवीी मचशद ी ह  वास्ीू बसचवलेल  आहे. कृाबा (क्यूब – 

घमाकृार) १२ म टर लासब, १० म टर रस द आचण १६ म टर उसि आहे. याच्यावर दरवर्ी ीेथ ल सरकृार 
कृाळ्या मखमल िा कृचशदा कृाढलेले पासघरूण घालीे. कृाबा येथे जव ि “सार्फा” आचण “माधा” अशा 
लहान टेकृड्या आहेी. त्यामध्ये ७ व ेा प्राथिना कृर ी िालावयािे असीे. 

 
काळी हशला :– कृाबाच्या एकृा कृोपऱ्याी आकृाशाीून पळलेला ३० सें. म . व्यासािा एकृ कृा ा 

दगळ आहे. कृाबाला ७ प्रदचक्षणा घालावयाच्या असीाी. ीेव्हा प्रत्येकृ प्रदचक्षणेव े  या चश ेिे शक्य 
झाल्यास िुसबन घ्यावयािे असीे. 

 
झम–झम :– येथेि १४० रू्फट खोल पाण्याि  चवह र आहे. या वा वसटाी एकेृकृा   पाण  पूणि 

ससपून गेले ीेव्हा अल्लाने ह  चवह र उत्पन्न केृल , म्प्हणून ी  पचवत्र समजल  जाीे. या चवचहर ीून प्रत्येकृ 
याते्रकृरू परी येीाना एकृा ळब्याीून पाण  घेऊन येीो. (आपल्याकृळ ल गसगेच्या पाण्याप्रमाणे.) 

 
असा हा हज याते्रच्या खास महत्त्वाच्या चवध िा अगद  त्रोटकृ ीपश ल आहे. या चवध मागे धार्ममकृ, 

पौराचणकृ आचण ऐचीहाचसकृ कृथा आहेी. पण त्या सचवस्ीर चलचहणे या चठकृाण  अप्रस्ीूी आहे. 
 
अशा या हज याते्रला दर वर्ी १५ ीे २० हजार मुस्ल म याते्रकृरूस ि  मुसबई ीे जेद्दा व परी (लाल 

समुद्र – अरबस्थान) नेआण केृल  जाीे. कृालमानाप्रमाणे या एकृाि म्प्हणजे समुद्रप्रवासािा मागि ह ू ह ू 
बदली िालला आहे. याते्रकृरू आीा चवमान मागि पससी कृरू लागले आहेी. त्यासि  ससख्या चदवसें-चदवसे 
झपाट्ाने वाढी आहे. सध्या सौद  सरकृारने समुद्र  प्रवासावर अचीशय कृळकृ चनबधं पण घाीले आहेी. 
त्याि प्रमाणे त्या सरकृारने जेद्दा येथे एकृ अजस्त्र चवमानी  बासधून भचवष्ट्यकृा ाी येणाऱ्या याते्रकृरूस ि  
ीयार  कृरून ठेवलेल  आहे. म्प्हणजेि एकृ/दोन वर्ाी जहाज यात्रा बसद होऊन ीो एकृ इचीहासािा चवर्य 
होईल. एकृ गोष्ट सध्या लक्षाी ठेवाव , ी  म्प्हणजे दर वर्ी जगाीून १७ लाख याते्रकृरू या देशाी जमा 
होीाी. 

 
याते्रकृरूस ि  ये-जा ह  र्फि एकृा मोजक्या कृा ाीि होीे. त्यासिे पसिाग िसद्रमासावर आधार ी 

असल्यामु े दर वर्ी ११ चदवस मागे जाीे. त्यामु े हा याते्रिा कृा  सवि वर्िभराी कृोणत्याह  कृालावध ी-
ऋीूी येीो. हा ठराचवकृ कृा  वग ून कृस पन  आपले जास्ी महत्त्वािे कृीिव्य म्प्हणजे मालाि  ने–आण 



 
 

          

कृर ी असीे. भचवष्ट्यकृा ाी मोगल लाईन्स सुद्धा इीर चशकपग कृस पन्याप्रमाणे केृव  मालवाहू कृस पन  
होईल. 

 
नोकृर  कृरणाऱ्याला त्याीह  सरकृार  नोकृराला एकृ गोष्ट नोकृर च्या पचहल्याि चदवश  माह ी 

असीे आचण ी  म्प्हणजे चनवतत्त ि  ीार ख. क्वचिी प्रससग  या असी म व ेापत्रकृाी कृाह  बदल होीो. ीसा ीो 
माझ्या बाबी ी झाला.चनवतत्त ि  ५८ वर् ेह  मयादा ओलस ळून कृस पन ने / सरकृारने मला दोन वर्ांि  मुदी 
वाढ चदल . ीद्नुसार कृस पन  साम्राज्याीून म  चदनासकृ १० जून १९७० साल  सेवामुि झालो. 

 
माझा जन्म समुद्राच्या खाऱ्या वाऱ्याी झाला. सुदैवाने योग्य कृा ाी सागराि  साद ऐकृल . 

इमानाने शक्य होईल चीीकृा प्रचीसाद चदला. पचरर्वस्थी  आचण पात्रीा लक्षाी घेीा बरेि कृाह  चम चवले. 
माझ्या अल्प ज्ञानाी ककृचिी भर पळल  थोळेसे जग पाचहले. मानचसकृ समाधानािे कृाह  योग आले. 
जन्मभर जपून ठेवण्यालायकृ कृाह  प्रससगािे आचण अनुभवासिे अनमोल भासळार सापळले शवेट  कृमिदसळ 
खाल  ठेवीाना माझ्या मनाी कृोणीाह  आकृस ककृवा ककृीू नाह  उलटपक्ष  सवि समाधान आहे. 

 
।। शस नौ वरणः ।। 

 



 
 

          
 



 
 

          
 



 
 

           



 
 

          

 

 



 
 

          

 
ले. कमाडंर पु. गो. गोखले 

 
ले. कृमासळर गोखले, सेके्टर , मोगल लाईन (चशकपग कृस पन ) हे कृस पन िा कृारभार कृटाक्षाने, 

व्यवर्वस्थीपणे आचण कृायिक्षमीेने पाहण्याबद्दल प्रचसद्ध होीे. 
 
१९४२ ीे १९५४ या नौदलाी ल १२ वर्ांच्या कृा ाी त्यासना युद्धनौकेृीून, युद्धके्षत्राी सेवा कृरण्यािे 

सुयोग आले होीे. जुलै १९५४ मध्ये त्यासना चमचनस्र  ऑर्फ रान्स्पोटि (Ministry of Transport) या खात्याी 
खास कृामावर पाठचवण्याी आले. या नव्या खात्याी त्यासि  पचहल  नेमणकूृ ळेप्युट  ळायरेक्टर, स मेन्स 
एम्प्प्लॉयमेंट ऑर्फ स (Deputy Director, Seamen's Employment Office) या हुद्यावर झाल . नसीर 
त्यासना ळायरेक्टर या पदावर बढी  चम ाल . लवकृरि त्यासि  मुसबईिे चशकपग मास्टर (Shipping Master) 
या जागेवर बदल  झाल . १९६३ मध्ये त्यासि  मोगल लाईनिे कृस पन  सेके्टर  म्प्हणनू चनवळ झाल . 

 
कृमासळर गोखले यासन  इराणिे आखाी आचण दचक्षण पूवि आचशयाी ल बहुीेकृ सवि बसदरासना भेट  

चदल्या आहेी. ीसेि पूवि आचफ्रकेृी ल मोंबासा, झासचजबार ह  बसदरे पण पाचहल  आहेी. कहदुस्थानाी ल सवि 
मोठ  बसदरे व बर िश  मध्यम आचण लहान बसदरे त्यासच्या पचरियाि  आहेी. 

 
ीे नागपूर चवद्याप ठािे चवज्ञान शाखेिे पदव धर आहेी नौदलाी असीाना त्यासन  वकेलग्टन येथ ल 

चळरे्फन्स सर्वव्हिसेस स्टार्फ कृोसि (Defence Services Staff Course) पूणि केृला. त्यासन  नौदलाला 
लागणाऱ्या खास कृायद्यासिाह  अभ्यासक्म पूणि केृला. मोगल लाईनमध्ये असीाना १९६६ साल  नागपूरला 
चसर्वव्हल चळरे्फन्सिा (Civil Defence) उच्च अचधकृाऱ्यासाठ  योचजलेला खास अभ्यासक्म त्यासन  पूणि केृला 
आचण असचीम पर के्षी पचहल्या क्मासकृाने ीे उत्त णि झाले. 

 
(उीारा – मोगल लाईन कृस पन िा नव्वदावा वार्मर्कृ असकृ. कृस पन च्या सौजन्याने) 


