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अनुक्रमणणका 

प्रस्तावना 
 
 हैदराबादिा स्वातंत्र्य लढा हा अमच्या भारताच्या आचतहासात स वणाक्षरानंी चलहून ठेवण्यासारखे पान. 
चनझाम अचण आचिहाद ईल् म स्स्लमीन याचं्या रझाकारी शोषणापासून अचण ऄत्यािारापंासून ज्यानंी 
हैदराबादला म क्त करण्याकचरता ऄटीतटीिे प्रयत्न केले त्या स्वामी रामानंद तीथथ, गोववदभाइ रॅॉफ, 
बाबासाहेब पराजंपे, काशीनाथराव वैद्य, केशवराव कोरटकर, के. व्ही. नरवसहराव, ऄच्य तभाइ देशपाडें, 
रघ नाथराव राजंणीकर, सीताराम पप्पू, चवजयेंद्र काबरा या मंडळींच्याबरोबर ‘हैदराबादिा स्वातंत्र्य संग्राम’या 
ग्रथािें लेखक शकंरभाइ पटेल यानंी काम केले अहे. जेव्हा एखादा प्रचसद्ध आचतहास चलचहला जातो तेव्हा त्यात 
काही खरे, काही खोटे येउ शकते. ऄशा वळेी चभन्न मताच्या लोकानंी माडंलेला आचतहास जपून ठेवणेही 
अवश्यक ऄसते. हैदराबादच्या स्वातंत्र्य संग्रामावर वसतं पोतदार यानंीही गं्रथ चलचहला. त्या गं्रथात ऄनेक 
ि का अहेत ऄसे शकंरभाइ पटेल यािें म्हणणे. हीि गोष्ट ऄच्य त खोडव े यानंा पण जाणवली. माझे चमत्र 
ऄनंतराव भालेराव यानंी याि लढ्यावर ‘पेटलेले चदवस’ नावािे प स्तक चलचहले. ईमरी बकँ ल टण्यािी घटना 
अचण नादेंडमधील िाईस आत्यादींच्या संबधंातल्या ऄसलेल्या घटनािंा त्यानंी ईल्लखे केला. अमिे द सरे चमत्र 
रघ नाथराव राजंणीकर यानंा ऄनंतराव याचं्या कथनात काही त्र टी जाणवल्या. वस्त स्स्थती ऄशी ऄसते की, 
एखाद्या प्रदेशािा आचतहास जेव्हा चलचहला जातो तेव्हा चनरचनराळे आचतहासकार अचण त्या घटनेिे साक्षीदार 
यानंास द्धा त्या आचतहासािे सगळेि पाप दे्र माहीत नसतात अचण त्यानंा त्याम ळे या घटनातं वगेवगेळा ऄथथ 
जाणवतो. ऄशा वळेी ज्यानंा जे सागंावयािे अहे त्यािें एकदा सागंून होणे महत्त्वािे ठरते. कारण आचतहास 
म्हणून जे साचंगतले जाते ते आचतहासािे साधनमात्र ऄसते. त्याम ळे जे जे हैदराबादवर आचतहास चलचहले गेले ते 
केवळ स्वकपोलकस्ल्पत ऄसले तरी ते प्रचसद्ध केले पाचहजेत ऄसे मला वाटते. 

 
 यादृष्टीने ऄनंतराव भालेराव, वसंत पोतदार यािें गं्रथ महत्त्वािे अहेति. तसेि शकंरभाइ पटेल याचं्या 
गं्रथालाही ऐचतहाचसक दृष्ट्या फार महत्त्व अहे. ईद्या रॅी. सीताराम पप्पू वकवा दामोदर पागंरेकर वकवा के. 
व्ही. नरवसहराव अदी लोक हैदराबाद स्वातंत्र्य लढ्यािा आचतहास चलचहतील तेव्हा त्यालाही एक महत्त्व 
राहणार अहे. शकंरभाइ पटेल हे एक मोठे कायथकते. त्यािंा ऄन भव फार मोलािा. शकंरभाइ यािें वय अता 
बरेि झाले अहे. त्यानंी यावळेी हा गं्रथ चलहून प ढील चपढीवर मोठे ईपकार करून ठेवले अहेत. अपला 
ऄन भव प ढील चपढीपयंत पोहोिचवणे हेही एक मोठे समाजकायथि ऄसते. ते शकंरभाइ पटेल यानंी प रे केले 
अहे. अपले लेखन हे अपल्या ऄपत्यासारखे ऄसते. अपले मलू वळेीि घरी परतले नाही तर अइच्या मनात 
ह रहूर लागते. या प स्तकास चवलंब लागत अहे ऄसे पाहून शकंरभाइंनाही ह रहूर लागणे स्वाभाचवक अहे. पण 
लेखनानंतरच्या प्रचियेला बराि कालावधी लागत ऄसतो. शकंरभाइ पटेल याचं्या गं्रथ-प्रकाशनास चवलंब 
लागला, त्यास साचहत्य अचण संस्कृती मंडळािा नाइलाज होता. हा गं्रथ प्रचसद्ध करण्यात मंडळाकडून 
कोणतीही क िराइ झाली नाही ऄसे मी शकंरभाइ पटेल यानंा अरॄासन देतो. हा गं्रथ प्रचसद्ध करताना मंडळास 
अनंद होत अहे हे सागंणे नकोि. 
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अनुक्रमणणका 

अध्यक्ांचे णनवेदन 
 
 रॅी. शकंरभाइ पटेल यानंी चलचहलेले “हैदराबाद स्वातंत्र्य संग्राम”  हे प स्तक ऑक्टोबर १९८६ मध्ये 
मंडळातफे प्रकाचशत करण्यात अले होते. या प स्तकात ऄसंख्य म द्रणदोष ऄसल्यािे अचण त्याच्या म खपृष्ठािी 
छपाइ गिाळ ऄसल्यािे अढळले. रणचजत प्रकाशन, कोल्हापूर या संस्थेने या प स्तकािे म द्रण मंडळािे तेव्हािे 
सदस्य डॉ. एस. एस. भोसले याचं्या चनरीक्षणाखाली कराव ेऄसे ठरले होते. प्रकाचशत प स्तकािे म द्रण ऄत्यतं 
ऄसमाधानकारक झाले ऄसल्यािे प्रकाशन समारंभ पार पडल्यानंतर लक्षात अले. त्याम ळे मूळ प स्तकािे 
चवतरण करण्याऐवजी लेखक रॅी. शकंरभाइ पटेल याचं्या संमतीने स धाचरत म द्रणप्रत मागवनू ती छापण्यािा 
तेव्हाच्या मंडळाने चनणथय घेतला. 
 
 द दैवाने मूळ प स्तकािे लेखक रॅी. शकंरभाइ पटेल यािें चनधन झाल्याम ळे हैदराबाद स्वातंत्र्य 
संग्रामािे ज्येष्ठ सेनानी रॅी. गोववदभाइ रॅॉफ याचं्याबरोबर चविारचवचनमय करून प्रा. भगवतंराव देशम ख यानंी 
स धाचरत म द्रणप्रत मंडळाच्या स्वाधीन केली. ती माचहतीच्या दृचष्टने शक्य चततकी चनदोष व्हावी यासाठी रॅी. 
गोववदभाइ रॅॉफ अचण प्रा. भगवतंराव देशम ख यानंी ऄपार पचररॅम घेतले. तसेि या दोघानंी या प स्तकािी 
म चद्रतेही काळजीपूवथक तपासून चदली. त्यासाठी कोणतेही मानधन न घेता त्यानंी मंडळास मदत केली याबद्दल 
मंडळ त्यािें सदैव ऊणी राहील. 
 
 रॅी. शकंरभाइ पटेल अज हा गं्रथ प्रकाचशत होत ऄसताना हयात नाहीत याबद्दल हैदराबाद स्वातंत्र्य 
संग्रामातील त्याचं्या सहकाऱयापं्रमाणेि मंडळाच्या सदस्यानंाही ऄत्यतं द ःख होत अहे. शकंरभाइंच्या या 
अठवणी म्हणजे हैदराबाद स्वातंत्र्य संग्रामािा समग्र चवरॄसनीय आचतहास अहे ऄसे समजण्यािे कारण नाही. 
या लढ्यातील ज्या घटनाशंी शकंरभाइंिा प्रत्यक्ष सबंंध अला त्याचं्याबद्दल तपशीलवार साक्ष देण्यावर 
शकंरभाइंिा जास्त भर अहे. ते स्वतः या लढ्यात सहभागी झालेले ऄसल्याम ळे चवशषेतः औरंगाबाद 
चजल्यातील स्वातंत्र्य सैचनकानंी बजावलेल्या कामचगरीबद्दल त्यानंी चवस्ताराने चलचहणे साहचजक होते. 
स्वातंत्र्यलढ्याचवषयी क तूहल ऄसलेल्या सवथसामान्य वािकाला त्यािप्रमाणे आचतहासाच्या ऄभ्यासकानंा एक 
महत्त्वािे साधन म्हणनू हा गं्रथ ईपय क्त ठरेल ऄशी अशा अहे. 
 
 
 
   य. णद. फडके 
म ंबइ    ऄध्यक्ष, 
३० एचप्रल १९९३ महाराष्ट्र राज्य साचहत्य अचण संस्कृती मंडळ 
 

 
 

  
  



 

अनुक्रमणणका 

आशीवाद : डॉ. रत्नाप्पा कंुभार 

 
 १५ ऑगस्ट १९४७ ला भारत देश स्वतंत्र झाला. त्यािवळेी भारत देशािी फाळणी झाली. स्वतंत्र 
भारताबरोबर स्वतंत्र पाचकस्तानिीही चनर्ममती झाली. त्याि वळेेला चिचटश सरकारने भारतातील ५६३ 
संस्थानानंा स्वातंत्र्य जाहीर केले. स्वतंत्र झालेल्या भारताच्या संपूणथ स्वातंत्र्याला धोका चनमाण झाला. १९४८ 
साली ही संस्थाने भारतात चवलीन झाली. सवकंष स्वातंत्र्याला चनमाण झालेला धोका टळला. पण हैदराबाद 
संस्थान हे तसेि राचहले. त्यानंतर १९४८ साली कें द्र शासनाने पोचलस ॲक्शन घेतली. हैदराबाद संस्थानािी 
तीन राज्यातं चवभागणी झाली. पण पोत थगीजाचं्या ताब्यात ऄसलेल्या गोवा-दीव-दमण या लहानशा प्रदेशािा 
स्वतंत्र भारताच्या भमूीवर काळा डाग चशल्लक राचहला होता तोही कें द्र शासनाच्या कारवाइने नंतर प सला गेला 
अचण सपूंणथ भारत स्वतंत्र झाला. मात्र स्वतंत्र झालेल्या पाचकस्तानने काश्मीरिा लिका तोडला अचण 
अजपयंत तो प्रश्न गंभीर होउन राचहलेला अहे. काश्मीरिा पाचकस्तानव्यात भाग सोडला तर भारतािे 
राजकीय स्वातंत्र्य पूणांशाने पचरपूणथ झालेले अहे. भारतीय स्वातंत्र्यािी जी िाचंतकारक िळवळ झाली ती 
िळवळ ऄचभनव पद्धतीिी, मानवी स्वातंत्र्याच्या आचतहासातील नवा अदशथ घालून देणारी ऄशीि होती. या 
िाचंतकारक स्वातंत्र्य िळवळीच्या ऄखेरच्या पवात ८ ऑगस्ट १९४२ रोजी म ंबइच्या गवाचलया टॅन्क मदैानावर 
महात्मा गाधंीजींनी अपल्या भारतीय बाधंवानंा ‘करेंगे या मरेंगे’ हा महान संदेश चदला अचण चिचटशानंा ‘छोडो 
भारत’ ऄसा अदेश चदला. त्याम ळे सारी भारतीय जनता पेटून ईठली. ऄसतंोषािा भडका, ऄन्याय्य व परकीय 
सिेिा ज लूम अचण दडपशाही पराकोटीला पोिल्याने ऄसहकार अंदोलन स रू करून भारतीय 
िाचंतकारकानंी जवळजवळ एक चपढीि स्वातंत्र्ययज्ञात झोकून चदली. एका मागनू एक ऄशी अत्मबचलदानािी 
माचलकाि स रू झाली. थोर देशभक्त व िाचंतकारकािंा ऄसीम त्याग पाहून देशचनष्ठा अचण देशभक्तीने सारे 
देशबाधंव पे्रचरत झाले. स्वातंत्र्याच्या प्रातीसाठी सारी जनता जात-पात, धमथ, प्रदेश, भाषा ऄसा कोणताही 
भेदाभेद न मानता एकचदलाने स्वातंत्र्यासाठी झटली. ऄनेकानंी त रंुगवास भोगला, चिचटशाकंडून लाठ्या 
खाल्ल्या, गोळ्या झेलल्या, ऄमान ष छळही सोसला अचण ऄनेक थोर स प त्रानंी हौतात्म्य पत्करले. 
 
 भारतीय स्वातंत्र्य िळवळीिी पचहली चठणगी पडली ती संस्थाचनकाचं्या १८५७ साली झालेल्या बंडाने. 
त्यानंतर काही िाचंतकारकानंी त्या चठणगीमध्ये स्वतःच्या िाचंतकायाने अचण त्यागाने, बचलदानाने िागंली भर 
घातली. १८८५ साली काँगे्रसिा जन्म झाला. काँगे्रसच्या झेंड्याखाली स्वातंत्र्य िळवळीला संघचटतपणािा 
अकार येउ लागला. मवाळ, जहाल ऄशी वळणे घेत काँगे्रसच्या कायािी ज्योत तेवत राचहली, प्रखर होत 
गेली. ‘स्वराज्य हा माझा जन्मचसद्ध हक्क अहे अचण तो मी चमळचवणारि’ ऄशी दैदीप्यमान घोषणा करणारे 
अचण त्याप्रमाणे पे्ररणा देणारे लोकमान्य चटळक यािें द दैवाने १९२० साली चनधन झाले पण त्याि स माराला 
‘भारतािे राष्ट्रचपता’ म्हणनू साथथरीतीने गौरचवले जात ऄसलेले महात्मा गाधंीजी दचक्षण अचरिककेतून भारतात 
परत अले अचण काँगे्रसिी प ढील िळवळ त्याचं्या नेतृत्वाखाली वाढत गेली, प्रखर होत गेली. सन १८८५ ते 
१९३० या ४५ वषांच्या कालावधीत िळवळीतून चनमाण झालेल्या सामर्थ्यािे पयथवसान २६ जानेवारी १९३० 
साली रावी नदीच्या काठी पंचडत जवाहरलाल नेहरू यािें ऄध्यक्षतेखाली झालेल्या काँगे्रस ऄचधवशेनात 
‘स्वातंत्र्य चमळचवण्यािी प्रचतज्ञा’ करण्यामध्ये झाले अचण त्या प्रचतजे्ञिी पूतथता करण्यािा लढा ऄचधकाचधक 
प्रखर होत गेला. त्या प्रखर लढ्यािे साथथ पयथवसान १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी म्हणजे १९३० पासून ऄवघ्या १७ 
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वषांत प्रत्यक्ष स्वातंत्र्य चमळचवण्यािी प्रचतज्ञा प री करण्यामध्ये झाले अचण राजकीय स्वातंत्र्य चमळचवण्यािा 
भारतीय जनतेिा एक महत्त्वािा टप्पा प रा झाला.  
 
 परंत  नाआलाजाने भारतािे स्वातंत्र्य जाहीर करीत ऄसताना चिचटशानंी देशातील ५६३ संस्थानातंील 
राजेशाही ऄबाचधत ठेवली अचण त्याम ळे देशािे सवकंष स्वातंत्र्यप्रातीिे स्वप्न ऄप रे राहण्यािा धोका चनमाण 
झाला. तो धोका दूर करण्यासाठी ‘भारतािे पोलादी प रुष’ सरदार वल्लभभाइ पटेल यानंी संस्थाने चवलीन 
करण्याच्या िळवळीला, त्या वळेिे गृहमंत्री या नात्याने स रूवात केली अचण संस्थाने चवलीनीकरणाच्या 
िळवळीने भारतािे सवकंष अचण संपूणथ स्वातंत्र्य चमळचवण्याच्या द सऱया महत्त्वाच्या टप्प्याच्या कायाला प्रारंभ 
झाला. १५ ऑगस्ट १९४७ पयंत भारतीय स्वातंत्र्यासाठी ज्याप्रमाणे पचहल्या टप्प्यातील ऄचभनव िळवळ झाली, 
त्यािप्रमाणे संस्थानाचं्या चवलीनीकरणािी िळवळही ऄचभनव पद्धतीिी होती. चततकीि ती कठीण होती. पण 
‘पोलादी प रुष’ सरदार वल्लभभाइ पटेल याचं्या क शल नेतृत्वाने अचण चततक्याि खंबीरपणाने संस्थाने चवलीन 
करण्यािी िळवळ प्रखर होत गेली. भारतातील ऄनेक लहान-मोठी संस्थाने चवलीन होत गेली. काही 
संस्थानािंी संघराज्ये स्थापन झाली. या वळेेला चनरचनराळ्या  संस्थानंातील जनतेने ऄपूवथ त्याग केला, प्रखर 
िळवळ केली अचण ससं्थाने चवलीन करण्यािी िळवळ यशस्वी होत गेली. या संस्थाने चवलीन करण्याच्या 
िळवळीमध्ये दचक्षण भारतातील १८ संस्थाने भारतीय सघंराज्यात चवलीन करण्यािी मोठी जबाबदारी सरदार 
वल्लभभाइ पटेल यानंी माझ्यावर सोपचवली अचण ती जबाबदारी ऄनेकाचं्या सहकायाने अचण दचक्षणी 
संस्थानातंील जागृत, करारी, प रुषाथी संस्थानी प्रजाजनाचं्या चततक्याि प्रभावी िळवळीने, सरदार वल्लभभाइ 
पटेल याचं्या नेतृत्वाखाली अम्ही यशस्वीरीत्या पार पाडू शकलो. त्याबद्दल त्यानंी १९४९ साली जयपूर 
काँगे्रसच्या ऄचधवशेनामध्ये अम्हा सवथ सहकाऱयािंा अचण दचक्षणी संस्थानातंील जनतेिा गौरव केला, यािा 
मला साथथ ऄचभमान वाटतो. 
 
 हैदराबाद ससं्थानातील संस्थानी प्रजापचरषदेिी िळवळ हे एक ससं्थानी िळवळीच्या आचतहासातील 
धगधगते पान अहे. छत्रपतींिे कोल्हापूर संस्थान अचण चनजामािे हैदराबाद संस्थान यानंा फार मोठी 
ऐचतहाचसक परंपरा होती. त्याम ळे या दोन्ही संस्थानातंील संस्थानी स्वातंत्र्य-िळवळीला अगळे-वगेळे स्वरूप 
प्रात झाले होते. या ससं्थानी िळवळीमध्ये कोल्हापूरिी अम्ही मंडळी अचण हैदराबाद संस्थानातील िळवळ 
करणारी मंडळी यािंा ऄनेक वळेा चनकटिा संबधं अलेला होता. या दोन्ही संस्थानातंील मंडळींना 
एकमेकापंासून पे्ररणा चमळत होत्या, चदशा चमळत होत्या. कोल्हापूर ससं्थान हे एका स्वरूपाने सोप्या पद्धतीने 
चवलीन झाले. पण हैदराबाद संस्थान चवलीन करताना त लनेच्या दृष्टीने ऄचधक त्याग करावा लागला, कष्ट 
भोगाव ेलागले. पण शवेटी कें द्र शासन अचण हैदराबाद संस्थानातील प रुषाथी जनता याचं्या एकरूपतेच्या 
प्रयत्नानंी हैदराबाद ससं्थान चवलीन झाले अचण त्यािी लगतच्या महाराष्ट्र, कनाटक अचण अंध्र या तीन 
राज्यातं चवभागणी झाली. हैदराबाद संस्थानच्या चवलीनीकरणाम ळे भारतातील पोत थगीज लोकाचं्या ताब्यात 
ऄसलेला गोवा-दीव-दमण हा छोटासा प्रदेश सोडून भारत देश संपूणथपणे स्वतंत्र झाला अचण प ढे काही थोड्या 
काळाने गोवा-दीव-दमण हा भागही भारतीय संघराज्यात चवलीन करून घेण्यात अला. हैदराबाद 
संस्थानातील िळवळीिा आचतहास स्वतंत्रपणे माझे चमत्र,  थोर स्वातंत्र्य सेनानी रॅी. शकंरभाइ पटेल यानंी, ज्या 
गं्रथासाठी मी ही प्रस्तावना चलहीत अहे त्या ‘हैदराबाद स्वातंत्र्य संग्राम’ या गं्रथात चलचहलेला अहे. या 
गं्रथामध्ये हैदराबाद संस्थानातील िळवळीिे सवांगीण स्वरूप, त्या िळवळीिी प्रखरता, त्या िळवळीतील 
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लोकानंी केलेला त्याग अचण कें द्र शासनाने घेतलेली ऄचभनव पोलीस ॲक्शन यासंंबधंीिी साग्र माचहती देण्यात 
अलेली अहे. सदर गं्रथ वािताना, त्यामधील घटना समजून घेताना ऄंगावर रोमािं ईभे राहतील ऄशा, 
रोमािंकारी प्रसंगािें दशथन घडून येते. हैदराबाद संस्थानी िळवळीिी ऄंगेईपागें सचवस्तरपणे सदर गं्रथात 
चदलेली ऄसल्याम ळे त्या बाबतीत या चठकाणी मी ऄचधक चवस्ताराने चलचहण्यािी जरूरी नाही. गं्रथकार, थोर 
स्वातंत्र्य सेनानी रॅी. शकंरभाइ पटेल यानंी हा गं्रथ चलहून केवळ हैदराबाद ससं्थानी िळवळीसंबधंीि नाही तर 
एकूण भारतीय संस्थानंातंील िळवळीिे योग्य दशथन घडचवले अहे हे येथे नमूद करताना मला ऄचतशय अनंद 
वाटतो अचण रॅी. शकंरभाइ पटेल याचं्यासंबधंी चनतान्त धन्यता वाटते. 
 
 ऄशा रीतीने भारतीय स्वातंत्र्य िळवळीतील खऱया ऄथाने द सरा टप्पा पूणथ झालेला अहे अचण 
भारताला सपूंणथ राजकीय स्वातंत्र्य चमळाले अहे. पण महात्मा गाधंीजींनी म्हटल्याप्रमाणे भारतािे स्वराज्य  
अचण स्वातंत्र्य त्यािवळेी पूणथ होउ शकेल की, ज्यावळेी भारतातील खालच्या स्तरामधील दैन्यावस्थेत 
ऄसलेल्या सवथ माणसाचं्या डोळ्यातील ऄरॅू प सले जातील अचण या भचूमतलावर जन्माला येणाऱया प्रत्येक 
माणसाला राजकीय स्वातंत्र्याच्या हक्काबरोबर जगण्यािा हक्कही चमळेल.१९४७ साली भारत देश स्वतंत्र 
झाल्यानंतर १९५० साली मानवजातीला साजणारी, शोभणारी संपूणथ लोकशाहीप्रधान प्रजासिाक 
शासनव्यवस्था चनमाण झाली अचण त्या शासनव्यवस्थेच्या वतीने लोकािें दाचरद्य दूर करणे, ऄज्ञान दूर करणे, 
अर्मथक अचण सामाचजक न्याय त्यानंा चमळवनू देणे म्हणजेि खालच्या थरातंील सवथ लोकासंह सवांना 
स्वावलंबनाने, स्वाचभमानाने, आतमामाने, चनभथयतेने जगण्यािा मूलभतू हक्क प्रात करून देण्याच्या श भ कायाला 
प्रारंभ झाला अचण तेव्हापासून अजपयंत त्या कायािी पूती करण्यािे प्रयत्न िालू अहेत. पण ऄद्याप सवांना 
जगण्यािा हक्क प्रात करून देण्यािे कायथ ऄप रे राचहले अहे. ते पूणथ करण्यािे काम लवकरात लवकर होण्यािी 
अवश्यकता अहे. पण हे काम चततके सोपे नाही. या कामािी पूतथता करण्यासाठी राष्ट्रीय ऐक्यािी, जातीय 
सलोख्यािी, सामजंस्यािी, सवथसामान्य लोकचहताच्या कळकळीिी अचण स्वातंत्र्य चमळचवताना केलेल्या व 
प्रत्यक्ष ऄंमलात अणलेल्या ‘करेंगे या मरेंगे’ या चनधारािी मनोभचूमका, सामचूहक सामाचजक ईत्थापनाच्या 
स्वरूपामध्ये चनमाण होण्यािी अवश्यकता अहे. या चठकाणी एका महत्त्वपूणथ गोष्टीिे वितन होण्यािी गरज 
अहे. चिचटशानंी, रिकें िानंी, पोत थगीजानंी, डिानंी अमिा भारत देश वजकला, ग लामचगरीत लोटला ते काही या 
परक्या लोकाचं्या सामर्थ्याच्या जोरावर नव्हे तर अमच्या भारत देशातील ऄंतगथत ऄसलेले जाती, धमथ, पंथ, 
भाषा, प्रदेश, वषे या रूपाने जे मतभेद होते, भाडंणे होती; त्या ऄतंगथत भाडंणािंा, तंयािंा क शलतेने ईपयोग 
करून घेउन आंग्रजानंी भारत देशाला ग लाम केले अचण त्याि ‘फोडा अचण झोडा’ या नीतीने भारत देश बराि 
काळ ग लामीत ठेवला. महात्मा गाधंीजींनी अचण काँगे्रस नेत्यानंी ऄंतगथत फ टीरतेिा धोका ओळखला. 
चनरचनराळ्या िळवळींतून भारतीयानंा एकीिी, सहकायािी व फ टीरतेच्या धोक्यािी प्रभावीपणे जाण अणनू 
चदली. जागृती केली अचण ‘करेंगे या मरेंगे’ या त्यागाच्या भचूमकेतून ग लामचगरी हटचवण्यासाठी अचण स्वातंत्र्य 
चमळचवण्यासाठी सामचूहक ईत्थापनािी चकमया केली. भारतीयाचं्या हाती दीड आंिािा िाकू नसतानाही, 
चिचटश लोकािें रक्त न साडंता स्वतःिे रक्त साडूंन, परमोच्च त्याग करून चिचटशानंा भारत देश सोडून जाण्यास 
भाग पाडले. भारतीयानंी चमळचवलेल्या या स्वातंत्र्यािे स्वरूप  क णालाही ऄचभमान वाटावा, गौरव वाटावा 
ऄशाि अगळ्यावगेळ्या स्वरूपािे  अहे. 
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 चदनाकं १४ अचण १५ ऑगस्ट १९४७ च्या मध्यरात्री १२-०० वाजता चदल्लीच्या तख्तावर घडलेली घटना 
एवढी रोमािंकारी अहे की चतिा ईल्लखे ऄचभमानाने करावा. १४ ऑगस्ट १९४७ ला रात्री १२-०० वाजता 
चदल्लीच्या तक्तावर ईभे राहून चिचटशािें शवेटिे व्हॉइसरॉय लॉडथ माउंटबॅटन यानंी त्याचं्या स्वतःच्या हाताने त्या 
चठकाणी फडकत ऄसलेले, ज्या साम्राज्यावर सूयथ मावळत नव्हता ऄशा चिचटश साम्राज्यािे ‘य चनयन जॅक’ हे 
चनशाण ईतरवले अचण सवथ भारतीयाचं्या त्यागाने, बचलदानाने, कष्टाने तयार झालेले अचण सवथ भारतीयाचं्या 
ऄस्स्मता ज्यामध्ये एकवटल्या अहेत ते भारतािे शातंतेिे प्रतीक ऄसलेले चतरंगी चनशाण फडकावले अचण 
भारत देश स्वतंत्र झाल्यािे जाहीर केले. ऄशा पद्धतीने जगातील कोणत्याही देशामध्ये स्वातंत्र्य चमळचवण्यािी 
घटना घडलेली नाही. ऄचखल मानवजातीमध्ये ही घटना ऄचतशय गौरवािी अचण अगळ्यावगेळ्या स्वरूपािी  
अहे. 
 
 भारतीय स्वातंत्र्य ऄशा रीतीने जाहीर होत ऄसताना अणखी एक महत्त्वािी व मौचलक घटना 
घडलेली अहे. भारत देश स्वतंत्र झाला त्यावळेी १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी नवी चदल्लीमध्ये अचण ऄचखल भारत 
देशात अनंदािा ईत्सव साजरा होत होता. ज्यानंी स्वातंत्र्य चमळवनू चदले, देशाला नवी चदशा दाखचवली अचण 
जे खऱया ऄथाने राष्ट्रचपता झाले त्या पूज्य महात्मा गाधंीजींनी या स्वातंत्र्य-ईत्सवात भाग घ्यावा ऄशी पचहले 
पंतप्रधान पचंडत जवाहरलाल नेहरू ‘पोलादी प रुष’ सरदार वल्लभभाइ पटेल, ईि ंग स्वरूपािे  व्यचक्तमत्व 
ऄसलेले मौलाना ऄब लकलाम अझाद अचण आतर नेते मंडळींनी महात्मा गाधंीजींना अग्रहपूवथक चवनंती केली. 
पण महात्मा गाधंीजींनी  ‘त म्ही अनंदाने ईत्सव साजरा करा. मी तेथे ऄसणार नाही’ ऄसे साचंगतले. 
भारतीयािंा नवी चदल्ली येथे अचण देशभर स्वातंत्र्य ईत्सव साजरा होत होता; पण महात्मा गाधंीजी त्यावळेी क ठे 
होते? ते नवी चदल्ली येथे स्वातंत्र्य ईत्सवात नव्हते तर स्वातंत्र्य चमळाल्यानंतर बंगाल प्रातंात नौखाली चवभागात 
ज्या चठकाणी मोठ्या प्रमाणात वहदू-म सलमानािें दंगे ईसळले होते, जातीय चवदे्वषाने वहदू-म सलमानाचं्या 
रक्तािे पाट वाहत होते त्या चठकाणी स्वतः  ते दंगे थाबंचवण्यासाठी ते चिखलातून, कायाक यातूंन वहडत 
होते. महात्मा गाधंीजींच्या या कृतीने भारतीयानंा कोणता संदेश चदलेला अहे यािा अजही चततक्याि तीव्रतेने 
चविार करण्यािी, वितन करण्यािी अवश्यकता अहे. त्या कृतीने महात्मा गाधंीजींनी हा संदेश चदला अहे की, 
“स्वातंत्र्य ईत्सवातील भारतीयािंा अनंद कायम चटकावयाला पाचहजे ऄसेल, स्वातंत्र्यािी खरी ऄन भतूी 
सवथसामान्य लोकानंा अणून द्यावयािी ऄसेल अचण भारतीय स्वातंत्र्य यावचं्चद्र चदवाकरो चटकवावयािे ऄसेल 
तर भारत देशामध्ये जाती-जातींिी भाडंणे परवडणार नाहीत. जातीय सलोखाि राखावा लागेल. राष्ट्रीय 
एकतेिी जोपासना करावी लागेल अचण त्या एकतेच्या, सहकायाच्या भचूमकेतून सवथसामान्य लोकािंी प्रचतष्ठा 
राखावी  लागेल.”  चकती दूरदृष्टीच्या कृतीने चदलेला महात्मा गाधंीजींिा तो संदेश होता यािी अठवण अम्ही 
सवथ भारतीयानंी चततक्याि मनोभावनेने अजही ठेवण्यािी अवश्यकता अहे. 
 
 पण अज काय पचरस्स्थती अहे? हे सारे, सारे अम्ही भारतीय चवसरून गेलो अहोत. समाजजीवनाला 
पे्रम, अदर, चनष्ठा, सामजंस्य या प रुषाथी सद ग णािंी अवश्यकता ऄसते. या सद ग णािें संवधथन भारतीयाचं्या 
सामूचहक जीवनामध्येमहात्मा गाधंीजींनी एवढ्या िागंल्या रीतीने केले की, या सद ग णािंा भारतीयािंा 
स्थायीभावि बनून राचहलेला होता. पण अज पे्रमािी जागा दे्वषाने घेतली अहे, जातीय सलोख्यािी जागा 
जातीय भेदाने घेतली अहे. दे्वष, मत्सर यानंा उत अलेला अहे, सिोटी अचण प्रामाचणकपणािी जागा 
भ्रष्टािाराने घेतली अहे. भ्रष्टािार हा स्थायीभाव बनतो की काय ऄशी पचरस्स्थती चनमाण झाली अहे. 
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स्वराज्यपूवथ कालामध्ये या ज्या फ टीरतेच्या भावना होत्या अचण ज्या फ टीरतेिा फायदा घेउन चिचटशानंी, 
परकीयानंी अमिे स्वातंत्र्य चहरावनू घेतले, अम्हाला ग लाम बनचवले अचण प्रदीघथ कालपयंत भारताला 
ग लामचगरीत ठेवले त्याि साम्राज्यशाहीिी मनोवृिी ऄसलेल्या परकीय सिा अज भारतामध्ये चनमाण झालेल्या 
फ टीरतेच्या भावनेला फ ं कर घालून भारत देश ऄस्स्थर करण्यािा, भारत देश तोडण्यािा जाणीवपूवथक प्रयत्न 
करीत अहेत अचण ते त्यामध्ये यशस्वी होतील की काय ऄशी पचरस्स्थती चनमाण झाली अहे. यािे वितन 
चततक्याि जाणीवपूणथ रीतीने होण्यािी अवश्यकता अहे. हे वितन योग्य रीतीने व्हावयािे झाल्यास अपला 
भारतीय स्वातंत्र्य िळवळीिा आचतहास, त्यािे महत्त्व अचण त्यािे स्वरूप  समजून घेण्यािी अवश्यकता अहे. 
त्या भारतीय िळवळीच्या आचतहासातून स्फूती घेउन स्वातंत्र्य िळवळीत चनमाण झालेल्या ‘करेंगे या मरेंगे’ ही 
त्यागमय भचूमका ईत्थापनाच्या स्वरूपात अज अपल्या देशात चनमाण होण्यािी अवश्यकता अहे. 
 
 आचतहासािी प नरावृिी होते ऄसे म्हणतात. त्याबाबतिी ऄचतशय मार्ममक ऄशी आचतहासािी प नरावृिी 
१९८५ साली झालेली अहे. ज्याप्रमाणे १८८५ सालापासून १९३० सालापयंत म्हणजे ४५ वषांच्या कालामध्ये 
स्वातंत्र्य िळवळीिा प्रभाव वाढत गेल्याने १९३० साली स्वातंत्र्यप्रातीिी प्रचतज्ञा करण्यात अली अचण चतिी 
पचरपूती प ढील १७ वषांत म्हणजे १९४७ साली झाली; त्यािप्रमाणे १९४७ ते १९८५ या ३८ वषांच्या कालात 
सवथसामान्य लोकानंा जगण्यािा स्वतःच्या हक्कािी जी जाण अली त्यािे योग्य पयथवसान १९८५ साली म ंबइ 
येथे संपन्न झालेल्या काँगे्रस जन्मशताब्दी ऄचधवशेनामध्ये भारतीय समाजातील गरीबी हटचवण्यािी ऄथात 
‘सवांना जगण्यािा हक्क प्रात करून देण्यािी’ प्रचतज्ञा करण्यामध्ये झाले अहे. १९३० सालच्या काँगे्रस 
ऄचधवशेनािे ऄध्यक्ष पचंडत जवाहरलाल नेहरू होते. १९८५ सालच्या काँगे्रस शताब्दी ऄचधवशेनािे ऄध्यक्ष 
पंचडत जवाहरलाल नेहरू यािें नातू, सध्यािे पंतप्रधान माननीय ना. रॅी. राजीवजी गाधंी हे होते. १९३० 
सालापासून १७ वषांत म्हणजे १९४७ साली स्वातंत्र्यप्रातीिी प्रचतज्ञा पूणथ झाली. त्यािप्रमाणे १९८५ सालापासून 
१५ वषांत म्हणजे िालू २० व े शतक संपण्यापूवी ‘गरीबी हटाव’ ऄथात ‘जगण्यािा हक्क चमळचवण्याच्या’ 
प्रचतजे्ञिी पचरपूती करण्यािी घोषणा करण्यात अली अहे अचण ती प री होउ शकेल ऄसा चवरॄास वाटतो. 
 
 भारत देशािा स्थायीभाव शातंतेिा व मानवतेिा अहे. शातंता अचण मानवता ही भारत देशािी पूवापार 
चबरुदावली अहे. मानवी समाजाला ईत्थापन देणारी, मानवी समाज संपन्न करणारी जी मौचलक स्वरूपािी  
तत्त्व ेअहेत त्यापंैकी एकेका तत्त्वािे दशथन घडचवणारे ऄवतारी प रुष भारतीय आचतहासात चनमाण झाले अहेत. 
भगवान रॅीकृष्ट्णानंी समाजातील ऄन्याय दूर करण्यािा संदेश, ऄज थनाला गीता सागंताना; सवथ मानवजातीला 
चदला अहे. िाचरत्र्य संपन्नतेिे ईज्ज्वल दशथन घडचवण्यासाठी रॅी रामप्रभूिंा ऄवतार झालेला अहे. समाजात 
समानता अचण समभाव चनमाण करण्यािा संदेश भगवान गौतम ब द्धाचं्या ऄवतारी कायातून मानवी जीवनाला 
चमळाला अहे. ऄवहसेिा सदेंश भगवान रॅी महावीरानंी चदलेला अहे. छत्रपती चशवाजी महाराजानंी परािम 
अचण प रुषाथथ चशकचवला अहे. या ऄवतारी प रुषाचं्या सद ग णी संदेशािा-मानवी तत्त्वज्ञानािा-जणू काही 
अचवष्ट्कारि महात्मा गाधंीजींच्या जीवनकायात व्यक्त झालेला अहे. या सवथ मानवी जीवनतत्त्वािें अिरण 
करण्यासाठी माणसाच्या जीवनाला स्वाचभमान, स्वावलंबन, परािम, प रुषाथथ अचण मानवतेिी पूजा या 
पंिसूत्री सद ग णािंी अवश्यकता ऄसते. भारतीय स्वातंत्र्य-िळवळीमध्ये महात्मा गाधंीजींनी या पंिसूत्री 
सद ग णािें संवधथन, संगोपन केवळ व्यक्ती म्हणनू व्यक्तीच्या दृष्टीने नव्हे तर समाजजीवनाच्या सामचूहक 
ईत्थापनातून केले अहे अचण त्यािाि अचवष्ट्कार म्हणनू भारतीय स्वातंत्र्यािा अगळ्या वगेळ्या स्वरूपात 
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ईदय झालेला अहे. हे स्वातंत्र्य चटकचवण्यासाठी, मजबूत करण्यासाठी अचण सवथसामान्य लोकजीवन 
ईजळवण्यासाठी या सवथ सद ग णािंा पचरपोष अज समाजात होण्यािी अवश्यकता अहे. अज पंजाबात काय 
िालले अहे? दार्मजवलगमध्ये काय िालले अहे? सवथि इशान्य भारतात काय िालले अहे? तसेि भारताच्या 
आतर भागातंही काय िालले अहे? पूवथ, पचरृम, दचक्षण, ईिर भारतािा भाग ऄस्स्थर होउ चनघाला अहे. बाय 
अचण ऄंतगथत शक्ती या भारतातील पचरस्स्थतीिा फायदा घेउन त्यामध्ये ऄचधक तेल ओतून भारत देश 
कमक वत करण्याच्या चवशषे हेतूने प्रयत्न करीत अहेत. कारण शातंताप्रधान, मानवताप्रधान भारत देश मजबूत 
झाला, मोठा झाला तर साम्राज्यवादी शक्तींना त्याचं्या साम्राज्यवादािे खेळ सपं ष्टात येतील ऄशी साथथ भीती 
वाटते. या बाय साम्राज्यवादी शक्ती अचण ऄंतगथत चहतसंबंधी शक्ती याचं्या संय क्त प्रयत्नाने भारत देश ऄस्स्थर 
होत िालला अहे. यामधून प्रभावीपणे मागथ काढण्यासाठी भारत देश मोठा करण्यािी, समथथ करण्यािी व या 
सवथ फ टीरतेच्या, ऄस्स्थरतेच्या भावना काढून टाकण्यासाठी अचण या सवथ भारतचवरोधी शक्तींशी म काबला 
करण्यासाठी भारतीय स्वातंत्र्य िळवळीतील ‘करेंगे या मरेंगे’ ही त्यागािी, परमोच्च बचलदानािी मनोभचूमका 
भारतात चनमाण करण्यािी अवश्यकता अहे. हे काम चदरंगाइवर टाकून िालणार नाही ऄसाि अज बाका 
प्रसंग अहे; यािी जाणीव ठेवनू समाजातील समज ऄसणाऱया, ज्यािेंवर जबाबदारी अहे त्या नेते मंडळींनी 
अचण सवथ संबचंधतानंीही यासंबंधी तातडीने चविार अचण ईपाययोजना करण्यािी अवश्यकता अहे. तोि अज 
यक्षप्रश्न बनून राचहलेला अहे. 
 
 काळािी ही गरज ओळखून, रॅी. शकंरभाइ पटेल यानंी या पारॄथभमूीवर ‘हैदराबादिा स्वातंत्र्य संग्राम’ 
हे प स्तक चलहून फार मोठे राष्ट्रीय कायथ केले अहे. अजच्या तरुण चपढीसमोर स्वातंत्र्यािा संग्राम व त्या 
वळेिा आचतहास अचण अदशथ त्याचं्या डोळ्याप ढे ठेवण्यािी कामचगरी त्यानंी या प स्तकाद्वारे केली अहे. 
त्याबद्दल माझ्यासारख्या स्वातंत्र्य सैचनकाला फार मोठे साचत्त्वक समाधान लाभत अहे. खरा स्वातंत्र्य 
िळवळीिा आचतहास फारि थोड्या लोकानंा माचहती अहे. तो ईजेडात अणण्यािी अचण येणाऱया चपढीला 
सतत चशकचवण्यािी चनतातं गरज अहे. पण तसे घडत नाही हे एका दृष्टीने देशािे फार मोठे द दैव अहे. रॅी. 
शकंरभाइंनी हे कायथ करून त्यािे द र्ममळ दशथन या प स्तकाद्वारे घडचवण्याच्या केलेल्या प्रयत्नाबद्दल मला 
त्यािेंसंबधंी साथथ ऄचभमान वाटतो. अतािा काल हा द ष्ट प्रवृिी व देशचवघातक शक्तींिा संपूणथ बीमोड 
करण्यािा कालखंड अहे. त्यासाठी प्रिंड त्याग करावा लागणार अहे. केवळ य वा शक्तीलाि नव्हे तर 
चविावतंानंा, वयोवृद्धानंा वकबह ना सत्प्रवृिीलाि हे अव्हान स्वीकाराव ेलागणार अहे. भारतीय जनता थोर 
अदशािी पूजक अहे, द ष्टािंी संहारक शक्ती अहे. छत्रपती रॅी चशवबाचं्या अदशांकडे अपणाला प नः जाव े
लागेल. महात्मा गाधंीजी, लोकमान्य चटळक, स भाषिंद्र बोस अचद थोराचं्या मागाने स्वाथथत्यागािी व 
देशपे्रमािी कास कदाचपही न सोडता द ष्ट प्रवृिींिा चनःपात करणे हे अपले पचहले पचवत्र कतथव्य अहे. शतेकरी, 
कामगार, रॅचमक, कष्टकरी, देशपे्रमी व स जाण अचण जाणत्या नागचरकानंा अपली एकसधं फळी, संघटना 
अता प नः  बाधंावी  लागेल. स्वातंत्र्यलढ्यातील प रुषाथथ, परािम, स्वाचभमान, स्वावलंबीपणा व माण सकी या 
पंिसूत्रीिा अदशथ प ढे ठेवनू अगामी राष्ट्रीय प्रगतीिी पाउले टाकली पाचहजेत. ‘राष्ट्रचहत’ हा सवथ धोरण व 
कृती यािा कें द्रवबदू ठेवला तर या देशाला ईज्ज्वल भचवतव्य अहे. 
 
 रॅी. शकंरभाइ पटेल यानंी ऄत्यंत पचररॅमपूवथक व प्रामाचणकपणे हैदराबादच्या स्वातंत्र्य संग्रामािा खरा 
आचतहास चलहून अजच्या तरुण चपढीसमोर जो अदशथ ठेवला अहे त्यािे मोल करता येणार नाही. त्याचं्या या 
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ऄनमोल कामचगरीबद्दल भारतीय जनता त्यािंी सदैव ऊणी राहील. मीही चततक्याि मनोभावनेने त्यानंा 
धन्यवाद देतो, त्यािें ऄचभनंदन करतो अचण येणाऱया चपढीला त्याचं्या सदर गं्रथातून प रुषाथी पे्ररणा चमळत 
राहोत ऄशा ऄपेक्षा व्यक्त करतो. 
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अपपण 
 
 हैदराबादच्या स्वातंत्र्य संग्रामािे चशल्पकार अचण या संग्रामातील ज्येष्ठ सेनानी, माझ्या राजकीय 
जीवनातील अदरणीय ग रू, चनष्ठावान लोकनेते श्री. गोकवददासजी श्रॉफ यांना – 
 
णप्रय गोकवदभाई, 
 
 माझ्यासारख्या सामान्य माणसाला अपण जवळ केले; राजकीय जीवनातील सहकारी म्हणून 
चवरॄसनीयातं माझी गणना केली; हैदराबादच्या स्वातंत्र्य-संग्रामातील एक सैचनक होण्यािे भाग्य माझ्या 
वायाला अणले; या सवथ अठवणींनी माझे मन कृतज्ञतेने ईिंबळून येते. 
 
 हैदराबादच्या स्वातंत्र्य संग्रामात औरंगाबाद चजल्यात घडलेल्या ऄनेक रोमहषथक प्रसंगांिा मी एक 
चजवतं साक्षीदार!  अज मी जराजजथर झालो अहे. सारे जीवन ईजळून टाकणाऱया स्वातंत्र्य सगं्रामातील या 
माझ्या अठवणी. 
 
 अपणाचंवषयीच्या कृतज्ञतेने चठबकणारे हे माझे अनंदारॅू, चनरपेक्ष पे्रमाने व ऄतीव भचक्तभावाने मी 
अपल्याि िरणी ऄपथण करीत अहे. स्वीकार व्हावा. 
 
 
औरंगाबाद  
२ ऑक्टोबर १९८६ शंकरभाई पटेल 
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कै. श्री. शंकरभाई पटेल 
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णनझामी राजवट 
 
 

 चहन्द स्थान हा खंडप्राय देश चिचटश साम्राज्यािा माडंचलक बनला तेव्हापासून चहन्द स्थानातील 
सवथच्यासवथ देशी संस्थानातं, हैदराबाद संस्थानाला एक चवशषे व अगळे स्थान प्रात झाले होते. हैदराबाद 
संस्थान आतर संस्थानापेंक्षा बरेि मोठे होते. चशवाय संस्थाचनक चनझाम गभथरॅीमंत गणले जात होते. हैदराबाद 
संस्थानिे राजे चनझाम हे हैदराबाद शहरात राहात ऄसत. हैदराबाद हे राजधानीिे शहर ऄसल्याने, 
राज्यकत्यांनी त्या शहराला ऄत्यंत स ंदर अचण पे्रक्षणीय बनचवले होते. चहन्द स्थानिे व्हाइसरॉय, चनरचनराळ्या 
प्रातंािें गव्हनथर, ज्येष्ठ अचण वचरष्ठ रॅेणीतले चिचटश ऄचधकारी व म त्सद्दी याचं्या अदरसत्कारािे कायथिम 
हैदराबाद शहराति राबचवले जाण्यािा पायंडा चनझामाने अखून चदलेला होता. वळेोवळेी, चनरचनराळ्या 
कारणपरत्व ेनेत्रदीपक अदरसत्कार समारंभ साकार करण्यासाठी लक्षावधी रुपयािंा ि राडा केला जात ऄसे. 
ठराचवक मताचं्या अचण साच्याचं्या लोकासंमोर बह तेक सवथिेसवथ मोठमोठे सत्कार समारंभ अयोचजत केले 
जात. हैदराबाद संस्थानिी प्रजा ग ण्यागोववदाने अचण अनंदाने राहात ऄसल्यािा देखावा दाखचवण्यािा तो 
एक डाव होता. हैदराबाद संस्थानिे राजे चनझाम गभथरॅीमंत तसेि चिचटश साम्राज्यािे सचे्च अचण आमानदार 
दोस्त समजले जात ऄसत. चिचटश साम्राज्यािी चनझामावर अगळ्या स्वरूपािी  कृपादृष्टी होती. चिचटश 
साम्राज्याच्या ज्येष्ठतम ऄचधकाऱयािें जेवढे अदरसत्कार करण्यात अले ते सवथ हैदराबादेतील अलीशान 
महालातं. अयोचजत मेजवान्यािंा भरपूर समािार घेणाऱया बड्या लाटसाहेबानंा फेरफटका मारण्यासाठी 
ऄधूनमधून वरेूळ व ऄवजठा येथील लेण्याचं्या भेटी अयोचजत केल्या जात ऄसत. तेथेही चनझामाच्या 
राज्यकत्यांद्वारे पाह ण्यािंा त्यानंा साजेल ऄसाि अदरसत्कार, सरबराइ बऱयाि मोठ्या प्रमाणावर केली जात 
ऄसे. भव्य सत्कार अचण मेजवान्यानंी भारावलेले पाह णे, परत जाताना, हैदराबाद संस्थानातील नागचरक 
स खासमाधानाने राहात ऄसावते ऄसे ऄन मान बाधंीत ऄसत. 

 
 हैदराबादिे राजे चनझाम व त्यािंी सरकारी यंत्रणा ज्या मंडळींना अयोचजत सत्कार समारंभास 
बोलावीत ऄसत, ती मंडळी चनझामािेि गोडव े गाणारी व जी ह जूर जी ह जूर म्हणून क र्मनसात करणाऱया 
प्रवृिीिीि ऄसत;  म्हणून संस्थानच्या सवथसाधारण नागचरकािें खरेख रे जीवन या बड्या पाह ण्यानंा चदसू शकत 
नसे. सदैव ऐषअरामात लोळणाऱयानंा सवथसाधारण प्रजाजनाचं्या, बकाल व ऄधथपोटी जगणाऱया जनतेच्या 
स खद ःखािे काय सोयरस तक ऄसू शकेल? चिचटश साम्राज्याच्या राज्यकत्यांकडून चनझामाला अपल्या 
संस्थानात, कोणतेही चनयम ‘हम करेसो कायदा’ या वृिीने राबचवण्यािी म भा चमळे. संस्थानात जवळपास 
ह कूमशाही पद्धतीिाि राज्यकारभार िालत होता. संस्थानिी प्रजा चनझाम अचण चिचटश या दोन राजवटींच्या 
जात्यात भरडली जात होती. 

 
 हैदराबाद संस्थानात, मराठवाडा, तेलंगण अचण कनाटक ऄसे तीन चवभाग होते. मराठवाडा चवभागात 
औरंगाबाद, परभणी, नादेंड, बीड अचण ईस्मानाबाद या पाि चजल्यािंा समावशे होता. योगायोगाने मराठवाडा 
चवभागात अचण हैदराबाद ससं्थानात हैदराबादनंतर, औरंगाबाद चजल्हा व शहर सवात मोठे होते. औरंगाबाद 
चजल्यात जगप्रचसद्ध अचण ऄनमोल वरेूळ  व ऄवजठ्याच्या लेण्या अहेत. वरेूळ  व ऄवजठा लेण्यातंील चशल्प 
अचण चित्रकलेच्या ऄनमोल खचजन्यािा मालकी हक्कही चनझामाला प्रात झाला होता. तसेि दौलताबादसारखा 
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ऄवजक्य म्हणून प्रचसद्ध ऄसलेला चकल्लाही आथे अहे. अजच्या काळात जगाच्या पयथटकाचं्या रोजचनशीत 
औरंगाबाद शहरािे नाव चवशषेत्वाने नोंदचवलेले ऄसते. वरेूळ  लेण्याच्या मार्थ्यावरील डोंगराळ भागात 
वसलेल्या ख लताबाद व त्याच्या पचरसरािे हवामान स्वगासारखेि गणले गेले अहे. या गावालगति डोंगराळ 
भागाच्या चनवातं सपाटीवर चनझामाने स्वतःच्या हवा पालटासाठी एक भव्य चवरॅामगृह बाधंले होते. चनझाम 
स्वतः, त्यािे वशंज, चनझामाच्या मजीतले ज्येष्ठ लोक, व्हाइसरॉय, गव्हनथर व त्याचं्या आतकेि ज्येष्ठ ऄचधकारी 
व म त्सद्दी याचं्या व्यचतचरक्त चिटपाखरूही या चवरॅामगृहाति काय पण त्याच्या जवळपास देखील चफरकू शकत 
नसे. 

 
 चनझामाच्या अमदानीच्या काळात, ज्यानी कोणी या चवरॅामगृहात प्रवशे चमळचवला ऄसेल त्याला 
प्रत्यक्ष राजमहालात प्रवशे केल्यासारखे वाटले ऄसेल! चदलख लास सरबराइ अचण भरपूर पाह णिार 
करणाऱया हैदराबाद संस्थानच्या चनझामाआतकीि राजवटीिा कारभार िालवणाऱयािंी मनोवृिी संक चित होती. 
मनम राद पाह णिार करण्यापायी ऄमाप पैसा खिथ करणारे, संस्थानातील सवथसामान्य नागचरकाचं्या दैनंचदन 
जीवनाबाबत मात्र ईदासीन होते. बदलत्या काळािी त्यानंी िाहूल ओळखली नव्हती. त्याबरोबरि ईद्यािा 
त्यानंी कधीकाळी चविारही केला नव्हता. प्रात पचरस्स्थतीत ईद्यािा चविार करण्यािी पाळीही त्यांच्यावर अली 
नव्हती. 

 
 चनझामाने काही ठराचवक बोलघेवड्या लोकानंा ऄधूनमधून चनरचनराळे चकताब व मानमरातब देउन 
अपल्या दावणीत जखडून ठेवले होते. म सलमानामंध्ये ‘अजिे पाहा, ईद्यािा कशाला चविार करायिा’ ही 
चविारधारा रूढ  झालेली होती. चनझामाने चनरचनराळ्या वळेी, चनरचनराळ्या चवभागातं फेरफटके मारून 
नजराणा या नावाखाली जनतेकडून ऄमाप संपिी हस्तगत केली. मात्र जनतेकडून ओढून घेतलेली संपिी 
जनतेच्या कल्याणासाठी, ईन्नतीसाठी, चवकासासाठी कधीकाळीही वापरली नाही. मराठवाड्यातील पाि 
चजल्यातूंन नजराणा या गोंडस नावाखाली गोळा केलेला पैसा तसेि महसूल अदी यतं्रणेद्वारे एकचत्रत केलेली 
संपिी, सवथिीसवथ एकया हैदराबाद शहराच्या चवकासाठी बेग मानपणे खिथ केली. हैदराबादिे चनझाम अचण 
त्यािंी राज्ययतं्रणा जे काय करीत होती त्यािा सवथसाधारण नागचरकाकंडून कधीही चवरोध केला गेला नाही. 
‘म की चबिारी क णी हाका’ ऄशा मेंढराप्रमाणे खाली मान घालून मराठवाड्यातील लोक म कायाने त्याचं्या 
अय ष्ट्यािे चदवस कंठीत होते. 
 
 मराठवाड्यातील जनतेला संत रॅेष्ठींिा वारसा चमळालेला अहे. संत ज्ञानेरॄर, जनादथनस्वामी, संत 
एकनाथ अचण रामदासस्वामी यािंा वारसा व त्याचं्या महान चशकवणीिी चशदोरी मराठवाड्यातील, 
चवशषेेकरून औरंगाबादेतील नागचरकाचं्या पाठीशी बाधंलेली अहे. सचहष्ट्ण ता मराठवाड्यातील सवथच्यासवथ 
मराठी भाचषक लोकाचं्या ऄणूरेणतू ओतप्रोत भरलेली अहे. धमांधमांमध्ये भेदभाव न मानणारी मराठी 
भाचषकािंी परंपरा अहे. अम्ही मराठवाड्यातील मराठी भाचषक शकेडो वषांपासून धमथचनरपेक्षता मानत अलो. 
आतकेि नाही तर त्यािा अम्ही चविारपूवथक ऄंचगकारही केलेला अहे. वरेूळच्या लेण्या अमच्या 
धमथचनरपेक्षतेिी साक्षि अहेत. वरेूळच्या लेण्या बौद्ध, चहन्दू अचण जैन या तीन चनरचनराळ्या पंथाचं्या गणल्या 
जाउ शकतात. तरी त्या िमाकं एक पासून िमाकं ३४ पयंतच्या सवथच्यासवथ लेण्या एकमेकाजवळ 
शजेारीशजेारी ठळकपणे ईभ्या अहेत. यावरून वहदू धमािी सचहष्ट्णूता स्पष्ट अचण ठळकपणे सहज डोळ्यात 
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भरल्या वािून राहात नाही. अजिी धमथचनरपेक्ष चविारधारा चकतीतरी काळ अधीपासून ऄमलात अलेली 
होती, यािे दशथन येथे घडते. वरेूळच्या लेण्याचं्या पचरसराजवळ घृष्ट्णेरॄरािे ज्योचतचलंग अहे. वहद स्थानात 
ऄसलेल्या १२ ज्योचतचलंगामंध्ये घृष्ट्णेरॄर ज्योचतचलंग एक महत्त्वािे ज्योचतचलंग गणले जाते. आतके ऄसूनही 
चनझामािी व त्याच्या राजवटीच्या ऄचधकाऱयािंी मराठवाडा चवभागाबाबतिी संक चित वृिी पदोपदी ठळकपणे 
चदसून येते. घृष्ट्णेरॄर ज्योचतचलंग, वरेूळ  व ऄवजठ्याच्या लेण्या, देवचगरी-दौलताबादिा चकल्ला प्रत्यक्ष 
बघण्यासाठी औरंगाबाद चजल्यािे, मराठवाडा चवभागािे अचण वहद स्थान देशाच्या चनरचनराळ्या चवभागािे 
लोक जेव्हा केव्हा येत ऄसत तेव्हा त्यािंी ऄमान षपणे झडती घेतली जात ऄसे, अचण त्याम ळे आच्छा ऄसूनही, 
मोह अवरत नसतानाही ऄनेक आच्छ क लोक धाकदपटशा अचण झडतीच्या सत्राला कंटाळून येण्यािे बेत रद्द 
करीत. 
 
 हैदराबाद संस्थानच्या प राणवस्त  खात्यामाफथ त ऄवजठा लेण्यािें व त्यांतील ऄप्रचतम चित्रकलेिे, तसेि 
वरेूळच्या लेण्यािें प्रदशथन परदेशात भरवले गेले. अयोचजत प्रदशथनाद्वारे पारृात्य देशात एक चविारधारा 
चनमाण केली गेली. त्यासाठी लक्षावधी रुपयािंा ि राडा झाला; मात्र वहद स्थानातील लोकासंमोर ऄवजठ्याच्या 
ऄमर चित्रकलेिे व वरेूळच्या ऄसामान्य चशल्पाकृतींिे ऄसे प्रदशथन भरचवले गेले नाही, अवश्यक तेवढी 
माचहतीही प रवली गेली नाही. ऄवजठा गावापासून, ऄवजठा गावाच्या पचरसरात मोडत ऄसलेल्या ऄवजठा 
लेण्याकंडे नागमोडी वळणे घेत घेत जाणाऱया रस्त्यावर, वाघरा नदीच्या पात्रावर तसेि छोयामोठ्या 
नदीनाल्यावंर जे पूल बाधंले गेले त्या प लावंरून जेमतेम एकावळेी एक मोटार जाउ वकवा येउ शकेल ऄसे पूल 
बाधूंन हैदराबाद ससं्थानच्या चनझामाने व त्याच्या राजवटीने त्याचं्या संक चित वृिीिे प्रदशथन करून ईद्यािा 
स्वप्नातही चविार केला नसल्यािी साक्ष पटवनू चदली अहे. त्याि चनझामाने ऄचलगढ म स्स्लम चवद्यापीठाच्या 
चनर्ममतीमध्ये मात्र फार मोठा मोलािा वाटा ईिलला. ऄचलगढ म स्स्लम चवद्यापीठ, म सलमान समाजािे ऄनेक 
संत, दगा, मचशदी व शकै्षचणक संस्थानंा चनझामाने भरपूर पैसा चदला. हैदराबाद संस्थानातील एक नामवतं ईच्च 
ऄचधकारी, सर सय्यद ऄली चबलग्रामी यानंी तर स्वतंत्र म स्स्लम मतदार संघािी मागणी रोखठोक शब्दातं 
जोरदार पद्धतीने माडंली व अपल्या या मागणीिा त्यानंी भरपूर पाठप रावाही केला. म स्स्लम जमात ही 
ऄल्पसंख्याकं म्हणून गणलीि जाउ नये, आतकेि नव्हे तर वहद स्थानात म स्स्लमानंा महत्त्वािे स्थान अहे व ते 
महत्त्वािे स्थान चदले जाव ेयािाही या महाभागाने सातत्याने ईद घोष केला. 
 
 हैदराबाद संस्थानात चनझामाने चकतीतरी जहाचगरदार, मनसबदार, चरसालदार, रुसूमदार चनमाण 
केले होते. त्याला जोडून खानबहादूर, राजा, रायबहादूर आत्यादी चकताबािंी मनमानेल तशी वाटणी करून 
ऄनेकानंा जखडून ठेवले होते ही मंडळी चनझामाचवरुद्ध ऄगर चनझामाच्या राजवटीचवरुद्ध ि कूनही ऄवाक्षर 
काढीत नव्हती; आतकेि नव्हे तर लोकानंा थोपवनू ठेवत होती. ज्यानंा खैरात चमळाली होती ते सवथ महाभाग 
‘चनझाम हा परमेरॄरािा ऄवतार अहे. म्हणून त्यािी मनोभावाने सेवा करणे सगळ्यािें परम कतथव्य अहे’, ऄसे 
सदोचदत सागंत; आतकेि नव्हे तर सवथसामान्याला तसेि सारखे पढवले जात ऄसे, पढवलेला पाठ ऄधून मधून 
पाठातंरासारखा वदवनू घेतला जात ऄसे. जे काय घडत होते ते सामान्याचं्या चहतािे नाही ऄसे स्पष्टपणे चदसत 
ऄसताना चनझामाकडून ऄचधक काहीतरी चमळवण्याच्या फंदात ऄडकलेल्याना खंत वा खेद वाटत नव्हत्या, 
ईलट धन्यता वाटत होती. 
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 संस्थानाच्या शकै्षचणक चवभागािे डायरेक्टर सर मस द यार जंग होते. हे जेव्हा केव्हा मराठवाड्यातील 
औरंगाबादेतील शासकीय अचण खाजगी शाळानंा भेटी देत ऄसत तेव्हा ते चवद्यार्थ्यांना ईदे्दशून जपानिा चवद्याथी 
व त्याचं्या राजािी एक कथा सागंत ऄसत. जपानी चवद्यार्थ्याने िोहोबाजूनी पेटलेल्या ज्वालािंा चविार न 
करता, प्रशालेच्या वरच्या माळ्यातील म ख्याध्यापकाच्या कायालयात लटकावलेले जपानच्या राजािे चित्र 
सहीसलामत ठेवण्यासाठी पटकन चगळून टाकले. तेवढ्या ऄवधीत पेटलेल्या ज्वालानंी त्याला घेरले. त्या 
ज्वालानंी तो पार जळाला ऄन मेला. म ख्याध्यापकाच्या चवनंतीवरून त्या चवद्यार्थ्याच्या पोटािे ऑपरेशन 
करण्यात अले तेव्हा जपानच्या राजािे चित्र त्या चवद्यार्थ्याच्या पोटात सापडले. ‘चवद्यार्थ्यांनो अपल्या राजाच्या 
जीवाला कधीकाळी धोका होणार नाही यािी त म्ही चवशषेत्वाने काळजी घेतली पाचहजे. आतके करूनही धोका 
चनमाण झालाि तर अपण स्वतःिी अह ती देउ अचण अपल्या राजािे-बन्देगान अली मीर ईस्मान ऄली खान 
अला हजरतािें प्राण वािव ूऄशी प्रचतज्ञा करा’. ऄशा प्रकारिी चशकवण चशक्षण चवभागािे वचरष्ठ ऄचधकारी 
शाळेति देत ऄसत. 
 
 चनझामाने अपल्या राजवटीिा सारा कारभार अपल्या आच्छेप्रमाणे ऄखंड िालत राहावा यासाठी ईिर 
वहद स्थानातून फार मोठ्या प्रमाणात म स्स्लम ऄचधकाऱयािंी चनरचनराळ्या खात्यात वणी लावली होती. 
संस्थानातील बह तेक वचरष्ठ ऄचधकारी म स्स्लमि होते. शाळा खात्यात संस्कृत, मराठी, गचणत अचद चवषय 
चशकचवण्यासाठी वहद  चशक्षकाचं्या नेमण का केलेल्या होत्या. पाटील पटवारी सहसा वहद  जमातीिेि ऄसत 
कारण परंपरेने ही वतने त्याचं्याकडे होती. पोलीस खात्यात व राज्याच्या लष्ट्कर चवभागात शकेडा नव्वद टके्क 
चशपायापासून कचनष्ठ व ज्येष्ठ ऄचधकाऱयापंयंत म स्स्लमि घेतले जात ऄसत. पोलीस, महसूल व न्याय चवभाग 
एकमेकाचं्या संगनमतानेि काम करत ऄसत. 
 
 चनझामाच्या राजवटीत मराठवाडा चवभाग सपूंणथतया द लथ चक्षलेला व सवथ प्रकारे वचंित ऄसाि राहू चदला 
गेला. बीड व ईस्मानाबाद हे चजल्हे ऄसूनही, आतर चजल्याचं्या ताल क्यापेक्षा ऄचधक खेडवळ चदसून येत. 
मराठवाड्यातील पािही चजल्यातंील वहद धमीय मराठी भाचषक चवद्यार्थ्यांच्या चशक्षणािी ऄतोनात अबाळि 
होती. ससं्थानच्या राजवटीिा सारा कारभार ईदूथ भाषेति होत ऄसे. म स्स्लमावं्यचतचरक्त फार थोड्या लोकानंा 
ईदूथ भाषा ऄवगत होती, त टक्या फ टक्या ईदूथ भाषेत बोलता येत ऄसे, मात्र चलचहता ऄगर वािता येत नसे. 
शकै्षचणक के्षत्रात ईदूथ भाषेलाि प्राधान्य देण्यात अले होते. सरकारदरबारी सरास ईदूथ भाषेिाि वापर केला 
जात ऄसे. फक्त िौथीपयंत मराठी माध्यमािी सोय होती. 
 
 संस्थानिा स लतान-राजा-चनझाम हा म स्स्लम, म्हणून ईदूथ भाषेिी प्रगती करणे समजू शकते. मात्र ईदूथ 
भाषेिी लादालादी केवळ मराठी भाचषक जनतेिी व त्याचं्या कच्च्याबच्यािंी हेळसाडं करण्याकचरताि केली 
जात होती, आतकेि नव्हे तर मराठी भाचषकानंा मागे रेटून म स्स्लमानंा प ढे ढकलण्यािी चघसाडघाइ केली जात 
होती. गेल्या दीडश ेवषांपासून मराठवाड्यातील मराठी भाचषक जनता-चनझामी राजवटीच्या जात्यात भरडून 
चनघालेली सामान्य जनता-हवालचदल बनत गेल्याने स्वतःिे सत्त्व जवळपास चवसरली होती. प्रात पचरस्स्थतीत 
ज्यानंा ईदूथ भाषा ऄवगत करता अली त्यापंैकी काहींनी वचकलीिा पेशा स्वीकारला तर काही छोटेमोठे 
कारकून म्हणून नोकरी करू लागले. मराठी भाषेिी सतत गळिेपी िालू होती. चनझामी राजवटीच्या काळात 
मराठवाडा चवभागात, मराठी भाचषकाचं्या चवभागात मराठी माध्यमातून चशक्षण देणाऱया छोयाछोया ससं्था 
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कायम करणे, कायथरत करणे वरपागंी चदसते चततके सोपे काम नव्हते. याईप्पर चहरीरीने प्रयत्न करणाऱयाला 
ऄनेक संकटानंा तोंड द्याव ेलागत ऄसे. महत्प्रयासाने औरंगाबादेत रॅी सरस्वतीभ वन चशक्षण संस्थेिी स्थापना 
करण्यात अली. त्या संस्थेला व चतच्या चवद्यार्थ्यांना चकत्येक वष ेएका ज नाट आमारतीत चदवस कंठाव ेलागले. 
त्या काळात चशक्षण संस्था िालचवणारे जे लोक प ढे अले, त्यानंी त्याचं्या फावल्या वळेात चशक्षण संस्थाकडे 
थोडेफार लक्ष चदले. मराठी माध्यमातून म लींसाठी वगेळी शाळा काढावी व ती समाजात रूजवावी या चविाराने 
भारावलेल्या कै. रॅी. वसंतराव वचसष्ठ यानंी प ढाकार घेतला व औरंगाबाद येथे ‘शारदा मंचदर कन्या शाळा’ या 
नावाने १०-१५ म लींच्या संख्येने प्रारंभ केला. त्या काळात म लींना शाळेत पाठचवण्यािी चविारधारा समाजात 
रुजलेली नव्हती. 
 
 चनझाम सरकारच्या चशक्षण चवभागात मचॅरकपयंत चशक्षण देणारे चजल्याच्या चठकाणी एक सरकारी 
चवद्यालय ऄसे. यात ८ वी ते १० वी पयंतिे चशक्षण ईदूथ माध्यमातून (काही चठकाणी आंग्रजीतूनही) चदले जाइ. 
मराठी माध्यमातूनही मराठी भाचषकासंाठी चशक्षणािी सोय ऄसावी यािा चनझाम राजवटीच्या चशक्षण खात्याने 
ि कूनही चविार केला नाही. मचॅरकपयंत ईदूथ व आंग्रजी माध्यमातून चशक्षणािी सोय झाली. मात्र औरंगाबादेत 
तसेि मराठवाड्यातील पािही चजल्यातं मचॅरक परीके्षसाठी परीक्षा कें द्र कायम करण्यात अले नव्हते. त्याम ळे 
चवद्यार्थ्यांना मचॅरक पचरके्षसाठी हैदराबादला जाव े लागत ऄसे. परीके्षसाठी हैदराबादला जाणे-येणे बऱयाि 
चवद्यार्थ्यांच्या पालकानंा झेपत नसे. चकतीतरी पालकानंा पोटाला चिमटा घेउन त्याचं्या म लाच्या हैदराबादला 
जाण्या-येण्यासाठी व्यवस्था करावी लागे. ऄशी पचरस्स्थती ऄसतानाही परीके्षिे कें द्र औरंगाबाद येथेि कायम 
केले जाव ेम्हणून प्रदीघथ कालपयंत कोणीही प्रयत्न केला नाही. आंग्रजी माध्यमातून मचॅरक नंतर औरंगाबादेत 
व्यवस्था नसतानाही ती व्यवस्था व्हावी म्हणूनही अवश्यक तेवढा पाठप रावा कोणी केल्यािे ऐचकवात नाही. 
 
 छत्रपती चशवाजी महाराजािें अजोबा रॅी. मालोजीराव भोसले हे वरेूळिे पाटील होते. तेथे त्यािंा 
ऄगदीि मोडकळीस अलेला प रातन वाडा भग्न ऄवस्थेत अहे. छत्रपती चशवाजी महाराज औरंगजेबाला 
भेटण्यासाठी चदल्लीला जाताना औरंगाबादेतील अजही ईभ्या ऄसलेल्या चदल्ली दरवाजा मधूनि गेले होते. ही 
ऐचतहाचसक घटना हैदराबाद संस्थानातील शकै्षचणक खात्याने प्रकाचशत केलेल्या आचतहासाच्या िचमक 
प स्तकातं नमूद केलेली नव्हती. ही एक मराठवाड्याच्या सच्च्या आचतहासािी शोकाचंतका अहे. यािाही 
पाठप रावा आचतहास चवषयाच्या ज्येष्ठ प्राध्यापकानंी कधीही केला नाही. आचतहासकारानंी प्रत्यक्ष घडलेल्या 
घटनािंा सखोल ऄभ्यास तर केलाि नाही, ईलट हैदराबाद संस्थानच्या चनझामाला अवडेल ऄसाि आचतहास 
चलहून काढला. चनझामाने नेमलेल्या आचतहासकारानंी जो काय खराखोटा आचतहास चलचहला तोि ग्राय मानून 
चशक्षण खात्याने मराठी भाचषकाचं्या माथी मारला. 
 
 ऄन्यायािा प्रचतकार करण्यािी चशकवण य गाय गापासून िालत अलेली अहे. ऄसे ऄसतानाही 
चनझामाच्या राजवटीत ऄन्यायाच्या जात्यामध्ये अमिे सवथस्व भरडून चनघत ऄसतानाही मराठी भाचषकाचं्या 
तोंडून चकत्येक वषापयंत शब्द ईमटला नाही. चनझामी राजवटीत नागचरकािें डोळे शाबूत होते; घसा तसा 
चनरोगी अचण साफ होता, तरी तोंडावाटे शब्द ईमटत नव्हता अचण त्यािा चनझामी राजवट वारेमाप ईपयोग 
करून घेत होती. मराठवाड्यातील बह तेक मराठी भाचषकािंा स्वाचभमान जवळपास नष्टभ्रष्ट झाल्यासारखा 
होता. शकेडो वषांिी दास्यत्वािी मरगळ ऄनेकाचं्या जीवनात सतत नव्या जोमाने काठोकाठ भरत िालली 
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होती. याम ळे चनझामी राजवटीला मनमानेल तो कायदा सहजासहजी राबचवता येत होता. राजवटीिे भाट, पै 
पैशाच्या अचमषाला भाळलेले, भाळणारे, काहीही न करता घरबसल्या मानमरातब चमळचवणारे, लािारीने 
चनझामािे, चनझामाच्या राजवटीिे पाय धरणारे, पाय प सणारे ऄशा चभडस्त, नेमस्त अचण मवाळाचं्या हातात 
मराठवाड्यातील मराठी भाचषकािें, सवथसामान्य जनतेिे जीवन होते. त्याम ळे एक चवचित्र प्रकारिी मरगळ 
मराठवाड्यात ऄवतरली होती. सामान्य लोकानंा चलचहता-वािता येत नव्हते. ज्यानंा ते येत होते त्यानंा 
चलचहण्यावािण्यािी गोडी नव्हती. बोटावर सहज मोजता येतील आतकीि वृिपते्र संस्थानाबाहेरून येत ऄसत. 
वृिपत्र चवकत घेउन ते वािणाऱयािंा अकडा बोटावर मोजण्याआतकाि होता. वृिपत्रातंील चनरचनराळ्या 
बातम्या व लेख, िार वभतीच्या अत, दारे-चखडक्या बंद करून कधीमधी िर्मिले जात ऄसत. मराठवाड्यात 
एकही दैचनक नव्हते. मराठवाड्यातील जनता जणू ख ल्या कारागृहात वावरत होती. पैसा अचण साधने यािंी 
वानवा होती. जनतेिा स्वाचभमान, चशक्षण, चवकास, ईन्नती अचण पदोपदी लादला जात ऄसलेला ऄन्याय 
याबाबत चविार करणारे सहज मोजता येउ शकतील आतकेि चविारवतं औरंगाबादेत होते. मात्र ते जहाल, 
संघषथवादी राजवटीच्या वतीने केला जात ऄसलेल्या ऄन्यायाचवरुद्ध अवाज ईंिावणारे अहेत म्हणून, 
सामान्यानंा त्याचं्या सावलीजवळ स द्धा चफरकू न देण्यािी, नेमस्त, मवाळ अचण मायबाप सरकारिे भाट 
अहोरात्र काळजी घेत होते. त्याम ळे गेल्या शकेडो वषापासून ऄन्यायािे प्रहार सहन करता करता रक्तबंबाळ 
झालेली सामान्य जनतेिी मने आच्छा ऄसूनही, मनात सतत कालवाकालव होत ऄसतानाही धीटपणे बोलू 
शकत नव्हती. लहान तोंडी मोठा घास घेणे योग्य होणार नाही ऄसेि काहीतरी त्यानंा वाटत ऄसाव.े चशवाय 
प्रामाचणकपणे अपल्या मनात सतत िालत ऄसलेली कालवाकालव, भडभड साचंगतली तर त्यािी कोणीतरी 
दखल घेइल का? न्याय चमळेल का? ऄन्यायािे पचरमाजथन न होता घरादारावर नागंर तर चफरणार नाही ना? 
ऄशा ऄनेक चविारािें काहूर त्याचं्या मनात माजत होते. त्यात पैशािा ऄभाव, साधनािंी द र्ममळता. नागचरकािंी 
मने भीतीपोटी गागंरून गेली होती. िार लोक कधी एकत्र बसून स खद ःखािा चविार करीत नव्हते. चनझामी 
राजवटीिे भाट, ख षमस्करे, घरभेदी सारखे चघरया घालीत होते. अपला चजवाभावािा कोण हे ओळखणे 
सोपे राचहले नव्हते. ताक फ ं कून प्यायिी वळे अलेली होती. सवथसामान्य लोक या ऄवस्थेने पार गागंरून गेले 
होते. तोंडातून शब्द ईमटत नव्हते. पाय प ढे जाण्यासाठी धजत नव्हते. ऄन्यायािा भस्मास र त्यानंा जाळीत 
होता. जे काय घडत होते ते जसेच्या तसे ज्याच्या त्याच्या मनातल्या मनात साित होते. पचरस्स्थतीिे गाभंीयथ 
सारखे वाढति िालले होते. प्रात पचरस्स्थती ऄनेक खािखळग्यातून सारखी हेलकाव ेखात होती. 
 
संघर्षाची सुरूवात 
 
 फावल्या वळेात जे काय थोडेबह त करता येइल ते करावयािे व ते करताना त्यािी झळ अपल्याला 
लागणार नाही, यािी चविारपूवथक अवश्यक तेवढी खबरदारी, नेमस्त, मवाळ सरकारधार्मजणे व सरकारिे 
हस्तक बनू पाहाणारे लोक घेत ऄसत. याि स मारास हैदराबाद संस्थानात काही चविारवतं नागचरकानंी 
ऄन्यायाचवरुद्ध संघषािा पचवत्रा घेण्यािे ठरचवले होते. चहन्द स्थानातील संघषािा तो एक पडसाद होता. त्या 
संघषात स्वामी रामानंद तीथथ, ऄच्य तभाइ देशपाडें, अनंद कृष्ट्ण वाघमारे, राम कडेपूरकर, गोववदभाइ रॅॉफ, 
चकशनदास गंगापूरवाला यानंी व हैदराबाद संस्थानच्या मराठवाडा चवभागात मोडणाऱया आतर चजल्यातूंन काही 
मोजक्या मंडळींनी ईड्या घेतल्या. मात्र जे घडले त्यािे एका शब्दानेही नेमस्त, मवाळ मंडळींनी तसेि त्याचं्या 
सभोवती वपगा घालणाऱयानंी स्वागत केले नाही. िार वभतीअडही त्याबाबत बोलले गेले नाही. मवाळानंा-



 

अनुक्रमणणका 

नेमस्तानंा तो राजमागथ अवडला नाही म्हणूनि कोणी बोलला नाही, हेि खरे! मराठवाडा चवभागािी जनता 
बंचदस्त ऄवस्थेत पडून होती. शजेारी काय िालले अहे, काय घडते अहे यािीही जागरूक समंजस म्हणून 
चमरचवणाऱयानंी दखल घेतली नाही. त्याबाबत वाच्यता केली नाही. सामान्यापयंत जाउ चदले नाही. 
ऄसंतोषािी अग अतल्या अत ध मसत होती. त्यािा स्फोट होउ शकला नव्हता आतकेि. पदोपदी पचरस्स्थती 
गंभीर तसेि स्फोटक बनत िाललेली होती. प्रात पचरस्स्थतीिे गाभंीयथ, समाजात ध रीण व जागरूक म्हणून 
चमरचवणाऱयानंी व त्याचं्या सभोवती मोहळाच्या माशासारखे फेरे मारणाऱयानंी, ओळखलेि नव्हते. चनझामी 
राजवटीचवरुद्धिा अवाज हवते चवरून जाइल, ऄन्यायाचवरुद्धिे डाव पत्त्याचं्या बंगल्यासारखे कोसळून 
जमीनदोस्त होतील ऄशा चविारात ते गढून गेलेले ऄसावते. त्या महाभागानंा जे काय घडत होते ते समजत 
होते; मात्र ईमजत नव्हते. 
 
 चनझामाने, त्याच्या राजवटीने व आस्लाम धमािा प रस्कार करणाऱया राजवटीच्या ज्येष्ठ व कचनष्ठ 
ऄचधकाऱयानंी राज्यािा कारभार त्याचं्या चनधाराप्रमाणे चनधास्तप्रकारे सदोचदत िालत रहावा याबाबत प रेपूर 
खबरदारी घेतली होती. राजवटीच्या कारभारामध्ये होयबािंाि भरणा ऄचधक होता. संस्थानिा स लतान 
म स्स्लम ऄसल्याने, म सलमानानंा त्यािा प रेपूर फायदा चमळाला पाचहजे ही चविारधारा चदवसेंचदवस वाढीस 
लागलेली होती. त्याम ळे संस्थानात राहणाऱया म सलमानाचं्या अशाअकाकं्षा फोफावत गेल्या. हैदराबाद 
संस्थानाबाहेर चनझामाच्या पैशावर जगणाऱयािंा त्यानंा हवा तेवढा पावठबा चमळत गेला. त्याम ळे हैदराबाद 
संस्थानातील म स्स्लमानंा काहीही करण्यािा जणू परवानाि चमळालेला होता. चशवाय त्यानंी केलेल्या 
कोणत्याही कृत्यािंा जाब चविारला जात नसे. पयायाने वाटेल तो ध डगसू घालण्यािी त्यानंा म भा चमळालेली 
होती. ऄशा चवचित्र ऄवस्थेतून मराठवाडा चवभागातील मराठी भाचषक सवथसामान्य जनता अपल्या अय ष्ट्यािे 
चदवस कंठीत होती. हैदराबादेत क ं पणावर बसून शळे्या हाकणारेही बरेि महाभाग होते. दोन्ही थडीवर हात 
ठेवता येतील ऄशी व्यवस्था करूनि ते महाभाग क ं पणावर बसलेले होते. अपले जे िालू अहे ते जसेच्या तसे 
िालू राहाव ेयासाठी मायबाप चनझाम व त्याचं्या राजवटीला झ कते माप देण्याच्या भाषेति ते बोलत ऄसत. 
पचरस्स्थतीने पलटा खाल्लाि तर ईलटी छलागं मारण्यािी व्यवस्थाही त्यानंी केलेली होती. 
 
संग्रामाची णठणगी 
 
 औरंगाबाद शहरात एकटे एक आंटरचमचजएट कचनष्ठ महाचवद्यालय, हैदराबादेतील ईस्माचनया 
चवद्यापीठाशी संलग्न ऄसलेले कायम करण्यात अले. या कचनष्ठ महाचवद्यालयात ईदूथ माध्यमातूनि चशक्षण 
चदले जात ऄसे. ईदूथ भाचषक म स्स्लम अचण नाआलाजास्तव ईदूथ भाषा ऄवगत करून चशक्षण घेणाऱया ऄन्य 
चवद्यार्थ्यांिी संख्या शभंर दीडश े होती. प्रयत्न करूनही ज्या चवद्यार्थ्यांना प ढील चशक्षणासाठी आतरत्र 
जाण्याआतकी सापंचिक ताकद नव्हती त्या चवद्यार्थ्यांना प ढील चशक्षणाला रामराम ठोकावा लागे. 
औरंगाबादेतील आंटरचमचजएट महाचवद्यालयािा वधापन चदन साजरा करण्यािे ठरले. प्रािायांनी 
महाचवद्यालयाच्या प्राध्यापकािंी एक ऄनौपिाचरक बैठक घेतली. केवळ नाममात्र संमती चमळचवण्यासाठी 
प्रािायानी कायथिमािा तयार केलेला अराखडा माडंला. ईपस्स्थत प्राध्यापक मंडळींनी त्यानंा पावठबा चदला. 
वधापन चदनािे ईद घाटक म्हणून हैदराबाद संस्थानिे प्रधानमंत्री सर ऄकबर हैदरी यािें नाव चनचरृत करण्यात 
अले. योगायोगाने प्रािायाने चनवडलेला, ठरचवलेला वधापनािा चदवस चवजया-दशमीलाि येत होता, तरी 
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त्याि चदवशी वधापनचदन साजरा करावयािे मान्य करण्यात अले. सदर बैठकीत महाचवद्यालयािे बह तेक 
सवथिे सवथ प्राध्यापक ईपस्स्थत होते. मात्र त्यापैकी एकाही प्राध्यापकाला सीमोल्लघंन अठवले नाही. ऄगर 
अठवले ऄसले तरी िादंीच्या त कड्यासाठी त्याचं्या तोंडाला खीळ बसली होती. त्यानंा बंदेगान अली अला 
हजरत यािंी चनझामीराजवट व प्रािायथ यानंा नाराज करावयािे नव्हते. सारेिे सारे ि पिाप बसून राचहले. 
सवांनी एक अवाजात ‘म नाचसब है’ बोलून टाकले. कायथिम ठरला. ठरलेल्या कायथिमािा महाचवद्यालयाच्या 
कानाकोपऱयात बोलबाला झाला. काही चवद्यार्थ्यांत कायथिमाच्या ऄन षंगाने गटागटाने अपअपसात याबाबत 
साधकबाधक ििा झाली. दोन तासाचं्या ऄवधीत काही चवद्यार्थ्यांनी दसरा हा समस्त वहदू समाजािा प्रम ख 
सण म्हणून अचण सीमोल्लघंन हे चवजयादशमीिे एक प्रम ख ऄंग म्हणून, त्याला डोळ्याअंड न करता 
महाचवद्यालयाच्या वधापन चदनाच्या कायथिमावर, सवथच्या सवथ वहद  चवद्यार्थ्यांनी बचहष्ट्कार टाकावा यासाठी; 
बह तेक सवथ चवद्यार्थ्यांिी मने वळचवण्यात यश संपादन केले. काही घरभेद्यानंी चवद्यार्थ्यांमध्ये झालेल्या ििेिा 
आत्थंभतू वृिातं काही प्राध्यापकानंा साचंगतला तेव्हा त्या प्राध्यापकािें धाबे दणाणले. चवद्यार्थ्यांसमवते अपली 
ससेहोलपट होउ नये, अपण नामाचनराळे राहाव े म्हणनू अचण अपण ऄत्यंत प्रामाचणक अहोत यािी साक्ष 
पटवनू देण्यासाठी या प्राध्यापकानंी त्यानंा समजलेली बातमी चतखटमीठ लावनू प्रािायांसमोर सादर केली. 
प्रािायांनी प्रात पचरस्स्थतीिा गंभीरपणे चविार केला. काही ठराचवक प्राध्यापकासंमवते चविारचवचनमय केला. 
महाचवद्यालयािी तातडीने बैठक घेतली गेली. महाचवद्यालयातील वहद  चवद्यार्थ्यांिी मने वळवनू त्यानंा 
बचहष्ट्काराच्या कायथिमापासून परावृि करण्यािे जबाबदारीिे काम वहद  प्राध्यापकाचं्या माथी मारले गेले. त्या 
बरोबरि महाचवद्यालयािे ज्येष्ठ प्राध्यापक प्रो. आिाचहम, प्रो. तैय्यब यानंाही प ढाकार घेउन चवद्यार्थ्यांना 
बचहष्ट्कारापासून परावृि करण्याच्या कामी जमेल ते करावयास प्रािायांनी साचंगतले. त्याचशवाय ऄसेही 
साचंगतले की, ‘जे चवद्याथी बचहष्ट्कारामध्ये सहभागी होतील त्या चवद्यार्थ्यांना चदली जात ऄसलेली फी माफीिी 
सवलत, बसथरी अचण आतर सवलती तडकाफडकी काढून घेतल्या जातील. प्रम ख चवद्याथी प ढाऱयांना 
महाचवद्यालयातून कायमिे काढून टाकण्यात येइल व त्या चवद्यार्थ्यांना वहद स्थानातील कोणत्याही 
महाचवद्यालयात प ढे केव्हाही प्रवशे चमळू शकणार नाही याबाबत अवश्यक ती सवथ खबरदारी घेतली जाइल.’ 
 
 महाचवद्यालयाच्या प्राध्यापकानंी चवद्यार्थ्यांिी मने वळचवण्याच्या, बचहष्ट्काराच्या कायथिमापासून परावृि 
करण्याच्या कामाला ताबडतोब प्रारंभ केला. प्रथम गटागटाने चवद्यार्थ्यांना गाठून त्यािंी मने वळचवण्यावर भर 
चदला गेला. प्राध्यापक जीव तोडून जे सागंत होते, चवद्याथी ते सवथ ऐकत होते. मात्र प्राध्यापकाचं्या चवनचवण्यािा 
काडीमात्र ईपयोग झाला नाही. चवद्यार्थ्यांनी केलेल्या चनधारापासून ते तसूभरही मागे सरकत नाहीत ऄसे 
चदसून येताि प्राध्यापक मंडळींनी चवद्यार्थ्यांना महाचवद्यालयातून कायमिे काढून टाकण्याच्या, फी व बसथरी रद्द 
करण्याच्या धमक्या चदल्या. राज्याच्या पंतप्रधानािा ऄवमान करणाऱया चवद्यार्थ्यांना, त्याचं्या पालकानंा शासन 
चशक्षा ठोठावील, चवद्याथी चशक्षणाला कायमिे म कतील, पालकािंी स्वप्ने चवरून जातील, चवद्याथी कायमिे 
बेकार म्हणनू वणवण भटकतील वगैरे वगरेै. प्राध्यापकाचं्या चवनंतीिा, धमक्यािंा चवद्यार्थ्यांनी काहीि चविार 
केला नाही. समोर येणाऱया अपिीिाही चविार केला नाही. केलेल्या करारी चनरृयापासून जराही ते मागे सरले 
नाहीत. त्यानंतर प्राध्यापकानंी चवद्यार्थ्यांच्या पालकानंा गाठून जे काय सागंता येइल तेवढे साचंगतले. 
चवद्यार्थ्यांिी मने बचहष्ट्कारापासून परावृि करण्यािी जबाबदारी पालकावंर टाकण्यात अली. औरंगाबाद 
शहराच्या प्रत्येक कानाकोपऱयात वधापन चदन, दसरा, सीमोल्लंघन, बचहष्ट्कार, पालकािंी जबाबदारी व चवद्याथी 
हाि ििेिा चवषय बनला होता पण चवद्यार्थ्यांनी त्याचं्या पालकािंी चवनंतीही ध डकावनू लावली. 
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महाचवद्यालयािे प्रािायथ, प्राध्यापक व शहरातील नेमस्त-मवाळ सरकारधार्मजण्या महाभागानंी चवद्यार्थ्यांच्या 
भावी जीवनािा कैवार येउन पालकावंर दडपण अणण्यािा प्रयत्न केला. ऄशातंतेिा डोंब ईसळण्यािी भीती 
बोलून दाखचवली. हैदराबाद संस्थानच्या पतंप्रधानािंा अदरसत्कार करणे नागचरकािें कतथव्य ऄसल्यािे 
ठासून सागंताना, त्यानंा दसरा, सीमोल्लंघन चततकेसे महत्त्वािे वाटले नाही, यािेि ऄनेकानंा वाइट 
वाटल्यावािून राचहले नाही. शहरात रामायण घडले ऄसताना चवद्यार्थ्यांिी पाठ थोपटणारा, चवद्यार्थ्यांिी बाजू 
घेणारा औरंगाबादेत एकही प ढारी चवद्यार्थ्यांच्या मदतीसाठी अपण होउन प ढे अला नाही. चवद्यार्थ्यांच्या 
मनोधैयाला, करारी चनरृयाला स रंुग लावण्यािा प्रयत्नि चकत्येक करीत होते. 
 
 परगाविे काही चवद्याथी वार लावनू महाचवद्यालयीन चशक्षण घेत होते. त्यापंैकी काहीजण ॲड. रॅी. 
रेणूकादासराव देशम ख याचं्याकडे सकाळी ऄगर सायंकाळी वार लावलेला म्हणून जेवायला जात ऄसत. त्या 
चवद्यार्थ्यांनी महाचवद्यालयात घडलेला, घडत ऄसलेला वृिातं रॅी. रेणूकादासरावानंा साचंगतला. ऐकलेल्या 
वृिातंाने रॅी. रेणूकादासराव क्षणभर भारावनू गेले. जेवण अटोपल्यावर बचहष्ट्कारािे अंदोलन छेडणाऱया 
चवद्यार्थ्यांच्या म्होरक्याबंरोबर वातालाप करण्यािी त्यािंी आच्छा ऄसल्यािे त्यानंी बोलून दाखचवले. वार लावनू 
चशक्षण घेणाऱया चवद्यार्थ्यांमध्ये ऄमाप ईत्साह भरला. त्यानंी पायपीट करून, बचहष्ट्कार टाकण्यािा चनधार 
केलेल्या ३२ चवद्यार्थ्यांच्या गाठीभेटी घेतल्या व सायंकाळी पाि वाजण्याच्या स मारास ३२ चवद्यार्थ्यांसमवते रॅी. 
रेणूकादासराव वकील यािें घर गाठले. ११ चवद्याथी-म्होरक्यािंाही त्यात समावशे होता. ते सारे देशम ख याचं्या 
कायालयात गेले. चवद्यार्थ्यांनी अपला पचरिय करून चदला व अपला चनधार ऄटळ ऄसल्यािे एका दमात 
साचंगतले. चवद्यार्थ्यांिा चनधार चकती करारी अहे यािी शहाचनशा करण्यासाठी रॅी. देशम ख साहेबानंी 
चनरचनराळ्या प्रश्नािंा भचडमार करून चवद्यार्थ्यांना गागंरवनू टाकण्यािी खटपट केली; संकटािंी कल्पना 
चदली. काही काळ चशक्षणािे मातेरे होण्यािी भीती बोलून दाखचवली तरी चवद्याथी अपल्या चनधारापासून 
जराही मागे हटले नाहीत. चवद्यार्थ्यांच्या कडव्या चनधाराने रॅी. देशम ख प्रभाचवत झाले, भारावनू गेले “अता 
मागे पाउल टाकणे नाही. समोर येणाऱया संकटािंा चविार करू नका. ३२ चवद्यार्थ्यांच्या जेवणािी सोय करून 
महाचवद्यालयािी फी, बसथरी आतकी रक्कम मी देइन. मी त मच्या पाठीशी ईभा अहे.”  ऄसे ते म्हणाले. तेवढ्यात 
प्रो. आिाचहम, तैय्यब याचं्या समवते प्रा. सोमण शास्री, प्रा. गणेशराव थिे, प्रा. क लकणी व प्रा. पं. वशंीधरजी, 
रॅी. रेण कादासराव देशम ख याचं्या कायालयात दाखल झाले. सवथप्रथम प्रो. आिाचहम यानंी, तेथे ईपस्स्थत 
ऄसलेल्या चवद्यार्थ्यांना बचहष्ट्कारापासून परावृि करण्यािी कळकळीिी चवनंती रॅी. रेणूकादासराव यानंा केली. 
प्रो. तैय्यब अचण त्याचं्या पाठोपाठ प्रा. थिे, प्रा. क लकणी अचण प्रा. सोमण शास्री यानंीही तशीि चवनंती केली. 
क्षणभर चवद्याथी गागंरून गेले. त्याचं्या मनात सारखी कालवाकालव होउ लागली, जवळपास दोन चमचनटे 
कोणीि काही बोलले नाही. रॅी. देशम ख वकील काय बोलतात याकडे चवद्यार्थ्यांिे लक्ष होते. दोन चमचनटाचं्या 
शातंतेला वािा फोडली ती रॅी. रेणूकादासराव यानंी “अपण सवथ माझ्यापेक्षा चकतीतरी पटीने ऄचधक चवद्वान 
अहात. मी एक साधा वकील अहे. त म्ही चशल्पकार अहात, सरस्वतीिे ईपासक अहात. या चवद्यार्थ्यांना 
ईद्यािे नागचरक त म्हीि बनचवणार अहात. त म्हा मंडळींना त मच्याि वृिीिा चवसर पडलेला चदसतो. दसरा, 
सीमोल्लंघन यािा त म्हाला चवसर पडला अहे हे सागंण्यािी पाळी माझ्यावर अली अहे यािेि मला मनस्वी 
द ःख होत अहे. बचहष्ट्कार टाकण्याच्या चनधाराने ईिललेले पाउल मागे घ्या ऄसे मी कोणत्या तोंडाने या 
चवद्यार्थ्यांना सागं?ू हैदराबाद राज्यािे पतंप्रधान पचहल्यानेि येथे येत अहेत, त्यािंा अदरसत्कार मनोभावाने 
केला गेला पाचहजे याबाबत द मत ऄसूि शकत नाही. तरी, वहद  लोकािंा चवजयादशमीिा सण व सीमोल्लंघनािे 
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महत्त्व दृष्टीअड कसे करता येउ शकेल? या चवद्यार्थ्यांनी त म्हाला जागे केले अहे. अता त म्ही झोपेिे सोंग घेउ 
नका. चवद्यार्थ्यांिी चदशाभलू करू नका. या चवद्यार्थ्यांना त म्ही धमक्या चदल्या अहेत, त्याचं्या शकै्षचणक 
जीवनामध्ये त म्ही लोक ज्या ऄडिणींिे डोंगर ईभे करणार अहात यािी मी नोंद घेतली अहे. मी त्याचं्या 
पाठीशी ईभा अहे. सभ्यपणािा प्रकार म्हणून मी त म्हा लोकानंा माझ्या घराबाहेर जायिे साचंगतले नाही. कृपा 
करून अता माझा ऄचधक वळे घेउ नका.”  मोठी अशा धरून अलेली प्राध्यापक मंडळी वकीलसाहेबािें हे 
सडेतोड ईिर ऐकून जड ऄतंःकरणाने त्याचं्या घराबाहेर पडली. 
 
 रॅी. रेण कादासराव यानंी चवद्यार्थ्यांकडे वळून चविारले, ‘त मच्यापकैी आंग्रजी भाषेवर कोणािे प्रभ त्व 
अहे? तारेिा मजकूर आंग्रजीत कोण िांगला चलहू शकेल?’ आंग्रजी चलचहण्यािा सराव नसल्याने ईपस्स्थत 
चवद्यार्थ्यांपैकी कोणीही प ढे येउ धजला नाही. चवद्यार्थ्यांिी ऄसमथथता रॅी. देशम खाचं्या लक्षात अली. रॅी. 
देशम ख वकीलानंी जवळ ईभ्या ऄसलेल्या चवद्यार्थ्याला साचंगतले, ‘जा समोरच्या घरातून शकंरला बोलावून 
अण.’ रॅी. देशम खानंी सर ऄकबर हैदरी यानंा पाठवावयाच्या तारेिा अशय साचंगतला. मी तारेिा मजकूर 
स्वच्छ व स वाच्य ऄक्षरात चलचहला: ‘अम्ही अपले हार्मदक स्वागत करणे हे अमिे अद्य कतथव्य समजतो. परंत  
दसरा अचण सीमोल्लंघन चवसरू शकत नाही. कृपया अपल्या अगमनािा चदवस बदलून ईपकृत कराव.े’ हा 
मजकूर रॅी. देशम ख यानंा अवडला, त्यानंी तो मान्य केला. लागलीि तातडीिी जवाबी तार रॅी. देशम ख 
याचं्या नावाने पाठचवण्यात अली. द सऱया चदवशी सकाळी ११ वाजता पतंप्रधान सर ऄकबर हैदरी याचं्या 
खाजगी सचिवािी तार अली. रॅी. रेणूकादासराव देशम ख, वकील याचं्या चवनंतीप्रमाणे पंतप्रधान सर ऄकबर 
हैदरी यािंा औरंगाबादेतील कायथिम एक चदवस प ढे ढकलण्यात अला अहे, ऄशा अशयािा मजकूर तारेत 
चलचहलेला होता. रॅी. रेणूकादासराव देशम ख वचकलाचं्या मदतीने चवद्यार्थ्यांनी ऄशा रीतीने अपल्या चनधारािी 
हैदराबादच्या राजवटीला पचहली सलामी चदली. 
 
 वहद स्थानातील चिचटश राजवटीच्या चवभागात अचण चिटीशाचं्या ऄमलाखाली ऄसलेल्या सवथ 
संस्थानातं बह तेक कायथिमाचं्या शवेटी ‘गॉड सेव्ह दी वकग’ हे गीत म्हटले जाइ व त्या गाण्याच्या प्रारंभापासून 
तो थेट शवेटिा शब्द ईमटेपयंत प्रत्येक सभा समारंभासाठी जमलेल्या लोकानंा शातंपणे दृष्टी खाली करून ईभे 
राहाव ेलागे. त्याि धतीवर हैदराबाद ससं्थानच्या मीर ईस्मान ऄलीखान यािे राज्य सतत चटकाव ेव त्याला 
दीघाय ष्ट्य लाभाव ेऄशा अशयािे एक गीत सवथ शाळा व महाचवद्यालयाचं्या प्राथथनेच्यावळेी म्हणवनू घेतले जात 
ऄसे. 
 
 हैदराबाद या राजधानीच्या अलीशान शहरात रॅी. वामनराव नाइक, बॅ. रामिंद्र नाइक, गानू  अदी 
नेमस्त अचण मवाळ चविार धारेिे लोक राहात ऄसत. ऄधून मधून नाइक क ट ंबातील, कोरटकर क ट ंबातील 
मंडळी धार्ममक व सामाचजक ईत्सवाच्या चनचमिाने ससं्थानातील चनरचनराळ्या शाळाचं्या सभागृहात अपले 
चविार माडंीत ऄसत. चनझामी राजवटीिा, म स्स्लम धार्मजण्या मनोवृिीिा वरवटंा जनमानसावर सारखा 
चफरवला जात होता. जनमानसािा स्वाचभमान पार दबून गेला होता. सवथ प्रकारे सरास म स्कटदाबी, गळिेपी 
िालू ऄसताना ऄन्यायाला कंठ फ टत नव्हता. चनझामी राजवटीच्या मनमानेल तशा कारभाराने संस्थानिी प्रजा 
हवालचदल बनली होती. ईद्या येणारा चदवस काय वाढून घेउन येतो या काळजीने लोकानंा शातं झोप येत नसे. 
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सवथत्र स्मशान शातंता पसरली ऄसताना शासनािे ख शमस्करे, भाट, ि गल्या खाणारे मात्र काहीही घडत 
नसताना खोटेनाटे सागंून ऄधथमेल्या जनतेला सतावनू सोडत ऄसत. 
 
 हैदराबाद या राजधानीच्या शहरात बड्याबड्यानंी मौनव्रत स्वीकारले होते. मराठवाडा चवभागातील 
औरंगाबाद अदी चजल्यातं अचण शहरातंही द सरे काय ऄसू शकणार? रॅी. वामनराव, रामिदं्र नाइक, 
चवनायकराव कोरटकर याचं्या अगमनाने औरंगाबाद शहरातील काही मवाळ नेमस्तािे ध्येयधोरण 
ऄंचगकारलेल्या जेष्ठ वकीलमंडळीत काही प्रमाणात सामाचजक व धार्ममक ईत्सव साजरे करण्यािी प्रथा जन्म 
पावली. धार्ममक सामाचजक ईत्सावातंही सहभागी होणाऱयािंी संख्या मोजकीि होती. ईत्सवाच्या प्रसंगी 
बोलताना तोलूनमापूनि बोलले जात ऄसे. समारंभाला ऄध्यक्ष सहजासहजी चमळत नसे. योगायोगाने ऄध्यक्ष 
चमळालाि तर तो काय बोलणार हे समारंभापूवी सरकारला लेखी कळवाव ेलागे. 
 
 ताइ महाराजाचं्या खटल्याचनचमि लोकमान्य चटळक औरंगाबादेत अले होते; तेव्हा पासून गणेश 
ईत्सव हा एक धार्ममक अचण सामाचजक ईत्सव म्हणून येथे साजरा केला जाउ लागला. जॅक्सनच्या ख नािे 
धागेदोरे औरंगाबादेत सापडले. जॅक्सनिा खून करणारा ह तात्मा ऄनंत कान्हेरे हा मूळिा कोकणातला. तो 
औरंगाबादला अपल्या मामाकडे राहत ऄसे. ऄन्यायािी मनस्वी िीड रॅी.ऄनंत कान्हेरे याचं्या बचलदानाने 
चसद्ध झाली. 
 
 राष्ट्रीयत्वािे वारे हैदराबाद संस्थानाबाहेर, औरंगाबाद शहरापासून, ऄदमासे १०० चकलोमीटर 
ऄंतरापासून, ते थेट म ंबइ शहरापयंत वाहात होते. मात्र राष्ट्रीयत्वाच्या वाऱयािी साधी झ ळ कही औरंगाबाद 
शहारातील नागचरकाचं्या मनाला स्पशथ करू शकली नाही. जे काय संस्थानाबाहेर, शजेारी घडत होते त्यािे 
यथाथथ दशथन मराठवाड्यातील जनतेला झाले नाही. येथील जागरूक, समजंस म्हणवनू घेणाऱयानंा 
राष्ट्रीयत्वापेक्षा हैदराबाद ससं्थानिा राजा स लतान बंदेगान अली चनझाम ऄचधक प्यारा होता. त्या महाभागानंा 
राष्ट्रीयत्वाच्या झोतात चदपून जायिे नव्हते. ऄंधारात राहणे त्यानंा मान्य होते हेि खरे. येनकेन प्रकारे 
मराठवाड्यातील जनता ऄधंाराति ठेिाळत होती. 
 
 ‘स्वराज्य हा माझा जन्मचसद्ध हक्क अहे, तो मी चमळवीनि’ ही लोकमान्य चटळकािंी अरोळी 
मराठवाड्यातील जनतेला बरीि वष ेसमजली, ईमजली नाही. स्वराज्यािा ऄन्वयाथथ सवथसामान्य जनतेला 
चकत्येक वषापयंत समजूि शकला नाही. ज्यानंा समजला ईमजला होता त्यानंी तो जनमानसापयंत जाउि 
चदला नाही. या चवभागातील, शहरातील सवथसाधारण प्रजा ऄधंरॅदे्धने पार भारावलेली होती. ससं्थाचनकाचं्या 
चवचशष्ट पद्धतीच्या कारभाराने सामान्य जनता भयभीत झालेली होती. त्यात शकेडा पंिाण्णव टके्क जनता 
ऄक्षरशत्र ू होती. लोकमान्य चटळक मराठी भाचषक होते. तरी त्यािें सूत्र, त्यािंी चशकवण मराठी भाचषकानंी 
स्वतः तर अत्मसात केलीि नाही. आतरानंाही करू चदली नाही. 
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खादीचा णवटाळ 
 
 महात्मा गाधंीिा िरखा, टकळी व त्यािे महत्व ऄनेकानंा समजले नाही. िरखा, खादी, स्वतः 
कातलेल्या स तािी खादी तयार करून चतिा वापर करण्यािी योजना औरंगाबादेत, मराठवाड्यात रूजू शकली 
नाही. खादीिा प्रसार व खादीिाि वापर व्हावा यासाठी बाबू रूपनारायणजी यानंी प्रयत्नािंी पराकाष्टा केली. 
प्रथम त्यानंी औरंगाबाद शहरात िार चठकाणी सूतकताइिी कें दे्र स्थापन केली. त्या कायाला अचण प्रयत्नानंा 
नाममात्र प्रचतसाद चमळाला. 
 
 कालातंराने औरंगाबादेत राजकीय पचरवतथनाबाबत रॅी. अनंद कृष्ट्ण वाघमारे, रॅी. ऄच्य तभाइ 
देशपाडें, रॅी. गोववदभाइ रॅॉफ तसेि रॅी. िंद्रग त िौधरी, रॅी. चवठ्ठलभाइ िौधरी, रॅी. व्ही. डी. देशपाडें, रॅी. 
हचबब द्दीन, रॅी. आफ्तेकार ही मंडळी चवद्यार्थ्यांबरोबर, कामगाराबंरोबर संपकथ  साधून चविारािंी देवाणघेवाण 
करू लागली. प्रात पचरस्स्थतीत खादीिा प्रसार व चवद्यार्थ्यांबरोबर ििा सत्र स रू करण्यािे प्रयत्न केले गेले. 
रॅी. जयप्रकाशजी नारायण याचं्या समाजवादािा ओनामा या चवषयातंगथत चवद्यार्थ्यांिी बौचद्धके घेतली जाउ 
लागली. महत्प्रयासाने औरंगाबाद शहरात जेमतेम ५० चवद्यार्थ्यांिे बौचद्धक चनयचमतपणे घेतले जाउ लागले. 
काही चवद्याथी चनयचमत तर काही चवद्याथी ऄधूनमधून येत ऄसत; तरी चवद्याथी बौचद्धकामध्ये रस घेउ लागले, 
शकंा क शकंा चविारल्या जाउ लागल्या, ख ल्या चदलाने ििा होउ लागली. ऄशा प्रकारे राष्ट्रीयत्वािी 
चविारधारा, चवद्यार्थ्यांद्वारे जनमानसात रुजचवण्याच्या कायाला प्रारंभ झाला. 
 
 पंचडत मोतीलालजी नेहरू याचं्या प ण्यचतथीचदवशी रॅी.गोववदभाइ यानंी खादीिा प्रसार व प्रिार 
करण्याच्या ईदे्दशाने खादी फेरी काढण्यािे ठरचवले होते. खादी फेरीच्या कायथिमात रॅी. गोववदभाइ यानंी मला 
सहभागी करून घेतले होते. औरंगप रा चवभागातील एकनाथ मचंदराच्या अवारात रॅी. कवे ग रुजी राहात 
ऄसत. रॅी. कवे ग रुजींिा अशीवाद घेउन त्याचं्याि घरापासून खादीच्या चविीिा श भारंभ करण्यािे रॅी. 
गोववदभाइ यानंी ठरचवले. सकाळी सात वाजता, खादीिे चवचवध प्रकार बरोबर घेउन रॅी. गोववदभाइ, व्ही. डी. 
व मी रॅी. कवे ग रुजींच्या घरात प्रवशे केला. रॅी. कवे ग रुजींनी गचहवरलेल्या ऄतंःकरणाने रॅी गोववदभाइिें 
स्वागत केले. त्यावळेी त्याचं्या डोळ्यातून ऄरॅ धारा वाहात होत्या. सौ. कवे काकंूनीही पे्रमभराने स्वागत केले व 
श भेच्छा चदल्या. खादी चविीिा प्रारंभ झाला तो रॅी. कवे ग रुजींच्या घरापासूनि. एकनाथ मचंदराच्या 
अवाराखालच्या व वरच्या माळ्यावर बरीि क ट ंबे राहात ऄसत. त्यापैकी बह तेक लोक सरकारी कमथिारी होते. 
रॅी. कवे ग रुजींच्या दारातून बाहेर पडलो. त्यावळेी त्याचं्या अजूबाजूच्या बह तेक क ट ंचबयाचं्या घरािे दरवाजे 
अतून बंद केलेले चदसून अले. बंद दारािी कडी वाजवली व ‘दार ईघडा, अम्ही खादी चविीसाठी अलो 
अहेत.’ ऄसे अम्ही मोठ्याने साचंगतले. बह तेकानंी साधा प्रचतसादही चदला नाही. दार न ईघडताि अतून 
साचंगतले, ‘नको रे बाबा, त मिी ती पाढंरी ऄश भ टोपी, अम्हाला खादी घ्यायिी नाही. खादी चवकत घेउन 
सरकारिा रोष ओढवनू घ्यायिा नाही. अम्हाला चवकत रॅाद्ध नको.’ पाणी चवभागािे आंचजचनयर रॅी. रामकृष्ट्ण 
यानंी मात्र शभंर रूपयािंी खादी घेतली. औरंगप रा चवभागातून फक्त पाि क ट ंचबयानंी खादी चवकत घेतली. 
चदवसभर पायपीट करून सायकंाळपयंत पंधराश े रुपये वकमतीिी खादीिी चविी झाली. खादी चवकत 
घेण्यासाठी लोकाचं्या मनािी तयारी नव्हती. लोकानंी सरकारिा धसका घेतलेला होता. खादी पचरधान 
करणारा सरकारी ऄचधकारी व कमथिारी सहज ओळखता येत ऄसे. त्याम ळे आच्छा ऄसूनही काही लोक 
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सरकारच्या डोळ्यात सलू नये म्हणून खादी चवकत घेत नसत, पचरधान तर करीति नसत. वकील, डॉक्टर, 
व्यापारी अदी नागचरक खादी वापरण्यािे टाळीत ऄसत. खादीिी टोपी तर कधीि पचरधान केली जात नसे. 
हैदराबाद संस्थानच्या शासनकत्यांनी त्याचं्या मनमानेलशा धोरणािी लादालादी करून सामान्य नागचरकानंा 
त्रस्त ऄन् हवालचदल केले होते. यािी खरीख री साक्ष खादी चविीच्या चनचमिाने चमळाली. 
 
 रॅी. गोववदभाइ रॅॉफ, रॅी. अनंदराव वाघमारे व रॅी. ऄच्य तभाइ देशपाडें याचं्याकडे मी जण ू
ग रुत्वाकषथणाने ओढला गेलो. मी गोववदभाइबंरोबर जवळीक करण्यािा भरपूर प्रयत्न केला परंत  त्याचं्या 
मनािा कधीि ठाव घेता अला नाही. जेव्हा केव्हा मी गोववदभाइकडे जायिो तेव्हा तेव्हा ते मला चविारावयािे, 
‘काय काम अहे?’ त्यानंी मला काम सागंाव े व मी ते काम पार पाडाव ेऄसे वाटायिे परंत  ते माझ्याबरोबर 
ख ल्या चदलाने कधीि बोलत नसत. बह तेक वळेा ते त्याचं्या चविारात गकथ  ऄसत. मी त्याचं्या मनात भरलो 
नसावा. माझ्या चवषयी त्याचं्या मनात काही शकंा क शकंा  ऄसावी. ते मला सरकारधार्मजणा समजत असाव.े मी 
हेरचगरी करीत ऄसेन ऄसा त्यािंा समज झाला असावा. मी अपल्यापरीने त्याचं्या जवळ जाण्यािा भरपूर 
प्रयत्न करीत होतो, तरी अमच्या दोघामंधील दूरत्वािी दरी काही केल्या कमी होत नव्हती. काय केले म्हणजे 
ते मला अपला समजतील यासाठी मी सतत धडपडत होतो. रॅी. गोववदभाइबद्दल माझ्या मनात चनतातं अदर 
होता. त्यानंा मी आतरापेंक्षा चनराळे समजत होतो. त्याचं्या डोळ्याला डोळा लावणे मला शक्य नव्हते. 
 
 सौ. अशाताइ वाघमारे या पूवारॅमीच्या रॅीमती हरणाबाइ. त्याचं्याम ळे मी अनंदरावाकंडे जाउ 
लागलो. परंत  रॅी. अनंदरावाबंरोबर ख ल्या चदलाने बोलण्यािा कधीि प्रसंग अला नाही. तसेि त्याचं्या तोंडून 
काही ऐकावयालाही चमळाले नाही. नेहमी ते अपल्या चविारातं दंग ऄसत. मला त्यािें अकलन झाले नाही. 
रॅीमती हरणाबाइंच्या सागंण्यावरून ते मला ‘शकंरलाल’ या नावाने ओळखत ऄसावते. मला स्वतःिे घर 
नव्हते. चखशात पैसे नव्हते. नोकरी करावयािी माझी आच्छा नव्हती. पैशाऄभावी व्यापार करता येउ शकत 
नव्हता. मी माझ्या अय ष्ट्यात बऱयाि हालऄपेष्टा भोगल्या अहेत. मला सरकारी नोकरी करावयािी नव्हती, 
ईपाशीपोटी राहाता येउ शकत नव्हते. मी कोणाच्या तरी अधारासाठी भटकत होतो. योगायोगाने प्रो. आिाचहम 
यानंी, औरंगाबादिे चजल्हाचधकारी रॅी. बरकतराय याचं्या पत्नीिा खाजगी सचिव म्हणून नोकरी चमळवनू 
चदली. माझ्या व माझ्या वचडलाचं्या पोटािी खळगी भरण्यािा प्रश्न स टला. रॅीमती बरकतराय याचं्या 
चनरचनराळ्या कामासाठी मला जवळपास दररोज तीन िार तास चजल्हाचधकारी रॅी. बरकतराय याचं्या ‘ग लशन 
महाल’, या बंगल्यात राहाव े लागल्याने चजल्हाचधकारी याचं्या कायालयातील प्रम ख ऄचधकाऱयािंी ऄन् 
कारक नािंी व माझी ओळख झाली; जवळीक झाली. रॅीमती बरकतराय याचं्या खास कामाचनचमि मला 
मधूनमधून चजल्हाचधकारी याचं्या कायालयात जाव े लागे. त्याम ळे थोड्या ऄवधीत मी एक चवशषे व्यक्ती 
ऄसल्यािे समजले जाउ लागले. कामाचनचमि ऄचधक वळे बंगल्यात राहाव ेलागले तर चजल्हाचधकारी याचं्या 
मोटारीत मला घरी पोहिवले जाउ लागले. चजल्हाचधकारी याचं्या बंगल्यातील व कायालयातील माझ्या 
जाण्यायेण्याबाबतिे वृत रॅी. वाघमारे यानंा रॅी. बाजीराव वशदे याचं्याकडून कळाले. माझ्याबाबत, मला जराही 
स गावा लागू न देता, काही ठोकताळे रॅी. अनंदराव वाघमारे यानंी बसचवले. मला वािनािी अवड ऄसल्यािे 
रॅी. वाघमारे यानंा परस्पर समजले. त्यानंी व रॅी. ऄच्य तभाइ देशपाडें यानंी काही प स्तके वािावयास चदली. 
प स्तकाचं्या वािनाने मी चविार करू लागलो. वहद स्थानच्या नेत्यािें प्रत्यक्ष दशथन घेण्यासाठी मी हर प्रकारिे 
प्रयत्न केले. योगायोगाने मला फैजपूर अचण म ंबइ येथे ऄचखल भारतीय काँगे्रसच्या ऄचधवशेनाला जाता अले. 
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बह तेक भारतीय नेत्यािें जवळून दशथन घेता अले; त्याम ळे माझ्या जीवनािे साथथक झाल्यासारखे वाटू लागले. 
देशासाठी, देशबाधंवासाठी स्वातंत्र्यासाठी जमेल ते काम करावे, याच्या उमी माझ्या मनात ईफाळून अल्या. 
ऄचखल भारतीय काँगे्रसिा चतरंगा ध्वज, त्यािी प्रचतष्ठा, ध्वजारोहणािा कायथिम ठरलेल्या वळेेप्रमाणेि 
करावयािे महत्त्व आत्यादी गोष्टींनी मी भारावनू गेलो. औरंगाबादेतील, मराठवाड्यातील जनतेिे मी देणे लागत 
होतो, हे मला मनोमन पटले. भारतीय नेत्यानंी, कायथकत्यांनी स्वातंत्र्यप्रातीसाठी, सवथसाधारण नागचरकािें 
जीवनमान ईंिावण्यासाठी जे काय केले तसेि मी औरंगाबादेतील, मराठवाड्यातील सामान्यासाठी कराव े
ऄसेि सतत वाटू लागले फैजपूरच्या ऄचधवशेनात मला रॅी. बाळासाहेब खेर याचं्यासाठी स्वयसेंवक म्हणून 
काम करण्यािी संधी चमळाली. माझ्याकडे सोपचवलेले काम मी ऄत्यंत िोख बजावत गेलो. मी रॅी. बाळासाहेब 
खेर यािंी मजी संपादन केली. मी केलेल्या कामचगरीच्या चनचमिाने रॅी. खेर यानंी  ‘टाइम्स ऑफ आंचडया’िा 
बातमीदार म्हणून मला काम चमळवनू चदले. काही काळ छोयाछोया बातम्यापंलीकडे जाउ शकलो नाही . 
बातमीदार म्हणनू मी काम केलेले नसल्याने, मला त्या कामािे ममथ समजायला थोडा वळे लागला. रॅी. म तन्ना 
नावािे औरंगाबाद येथील पॉवर हाउसिे म ख्य ऄचधकारी होते. त्यािें व आतर ऄचधकारी, कमथिारी यािें कधीि 
बनत नसे. एकदा थोड्याशा बेपवाइम ळे चडझेलच्या टाकीला अग लागली व ती जोमाने भडकली;  अग 
लवकर अटोक्यात अणता अली नाही. मी पाठवलेली ती बातमी ‘टाइम्स ऑफ आचंडया’ या वृिपत्रात पचहल्या 
पानावर झळकली. त्या प्रकरणाच्या तपासासाठी हैदराबाद येथून वचरष्ठ ऄचधकारी अले. अग का लागली 
याबाबतिी रीतसर तपासणी केली गेली. सदैव सवांबरोबर चहडीसचफडीस करणारे रॅी. म तन्ना यािंा पारा 
ईतरला. ‘टाइम्स’िा मी बातमीदार म्हणनू त्यानी माझा धसकाि घेतला. शहरातील बह तेक ऄचधकारी वगात 
बातमीदार म्हणून या घटनेनंतर मी ओळखला जाउ लागलो. 
 
 औरंगाबादेतील गणेश ईत्सवाने शहरात एक अगळे स्थान चमळचवले होते. जवळपास ४० गणेश 
मंडळादं्वारे अरास, देखाव ेईभे करून शहरातील नागचरकानंा अकर्मषत केले होते. तसेि जवळपास ११ गणेश 
मंडळाचं्या मेळ्यानंी बाल-बाचलकाचं्या वैयचक्तक व सामूचहक स रेल अवाजाला, गोड संगीतािा साज देउन 
जनमानसाला मंत्रम ग्ध केले होते. मेळ्याचं्या गीतािंा अशय केवळ धार्ममक राचहला नव्हता, त्यात सामाचजक 
पचरवतथन, राष्ट्रीय चविार ऐकू येउ लागले होते. मेळ्याचं्या संमेलनािी रात्र कधी संपून गेली यािे भान 
नागचरकानंा, बाल-बाचलकानंा राहात नसे. औरंगाबादेतील गणेश ईत्सव औरंगाबाद चजल्याति नव्हे तर 
मराठवाडा चवभागात गाजला. गणेश ईत्सवाच्या शवेटच्या तीन-िार चदवसािे कायथिम व चवसजथनािी 
चमरवणकू बघण्यासाठी चनरचनराळ्या ताल क्यातून व चजल्यातून लोक येत ऄसत. समाजपचरवतथनाच्या प्रत्यक्ष 
कायािा रॅीगणेशा औरंगाबादेतील गणेश मंडळानेि केला होता. समाजपचरवतथन, राष्ट्रीयत्व, एकात्मता, 
सवथधमथसमानता या चविाराचं्या गाण्यािे गीतकार होते रॅी. कवे ग रुजी. दिोपतं पद्माकर ब वा, बापूराव 
हरसूलकर, व्यंकटेशराव धारवाडकर, शकंरलाल प रवार, यम नाबाइ केळकर आत्यादींनीही त्याचं्या गीताद्वारे 
बरेि काही साचंगतले. चदशा दाखचवली. गणेश भक्त मंडळ, हन मान बाल गणेश मंडळ, बलभीम गणेश मंडळ व 
रोचहदास गणेश मंडळािे मेळे बरेि गाजले. गणेश भक्त मंडळ, हन मान बाल गणेश मंडळ, रघ वीर गणेश मंडळ 
अचण छत्रपती गणेश मंडळाद्वारे सादर करण्यात येणाऱया देखाव्यातं सारखी िढाओढ लागलेली चदसून येत 
ऄसे. त्यासोबत भारत चवजय गणेश मंडळाद्वारे व्याख्याने अयोचजत केली जात. लोकमान्य चटळक यानंा 
ऄचभपे्रत ऄसलेला गणेश ईत्सव केवळ धार्ममक ईत्सव न राहाता एक चवशषे प्रकारिा सामाचजक ईत्सव बनला 
होता. छत्रपती गणेश मंडळाद्वारे सादर केलेल्या महात्मा गाधंी व बॅ. महमंद ऄली चजना याचं्या ऐचतहाचसक 
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भेटीच्या देखाव्याने एक अगळे स्वरूप  प्रात केले होते. काही जात्यधं म स्स्लमानंी त्या देखाव्याला कडाडून 
चवरोध केला. तलवारी-बंद का बाहेर पडल्या. वातावरण तापले. वचरष्ठ पोलीस चनरीक्षकानंी वळेीि त्यािी 
दखल घेतली म्हणनू वहद -म स्स्लमािंी दंगल झाली नाही. महात्मा गाधंी व कायदे अझम बॅ. महंमद ऄली चजना 
याचं्या ऐचतहाचसक भेटीिी छायाचिते्र पूवी ऄनेक दैचनकात, पाचक्षकात छापली गेली ऄसल्यािे जातीयवादी 
म स्स्लमानंा पटवनू चदले गेले. त्याम ळे जातीय दंगलीिे गालबोट औरंगाबादला त्यावळेी लागले नाही. तो 
ऐचतहाचसक देखावा ईभा केला तो सवथपचरचित, चित्रकार रॅी. प ंडचलकराव राजंणगावकर यानंी. त्या 
देखाव्यासाठी रॅी. बाब राव जाधव, नानासाहेब जेधे, चहरू जगताप अचण मी साय केले होते. त्या देखाव्याच्या 
कल्पनेिा जनक मी होतो. जवळपास दोन तास म स्स्लमानंी हैदोस घातला होता. दंगलीिे स्वरूप  चदसू लागले 
होते. थव्याथव्यानंी चफरणाऱया अबालवृद्धानंी व मचहलानंी अपअपली घरे गाठली. धावपळ स रू होती. 
स दैवाने वातावरण शातं झाले. 
 
 अपअपल्या घरािंी दारे, चखडक्या लावनू घरात बसल्या बसल्या ऄनेकजण घरातल्या मंडळींना 
सागंत होते. ‘पचरस्स्थतीिा चविार न करता काही लोक, काही तरी वडेेवाकडे करतात ऄन् ऄकारण ऄशातंता 
चनमाण करून वातावरण गढूळ करतात’. समाजाच्या ध चरणानंी शलेक्या शब्दािंा अहेर चदला. कौत क मात्र 
केले नाही. औरंगाबाद शहरात गणेशाच्या स्थापनेपासून तो  थेट रॅीच्या चवसजथनािा कायथिम चनर्मवध्नपणे पार 
पडत अला. औरंगाबाद चजल्याच्या पैठण नगरीत मात्र जात्यधं, अडदाडं म स्स्लमानंी एका वषी रॅींिी 
चवसजथनािी वाजत गाजत िाललेली चमरवणूक ऄधेमधेि ऄडवली. नेहमीिा रस्ता बदलण्यास सागंनू पेिप्रसगं 
चनमाण केला. रॅींच्या चवसजथनािी चमरवणूक प ढे सरकू चदली नाही. जात्यधं, अडदाडं म स्स्लमािंा चनषेध 
नोंदचवण्यासाठी पैठणच्या नागचरकानंी रॅींिे चवसजथन केले नाही. थेट हैदराबादपयंत हे गाऱहाणे नेण्यात अले 
परंत  चनझामाने ऄन् त्याच्या जातीयवादी राज्यकत्यांनी ऄनेक वष ेचमरवण कीस परवानगी चदली नाही. 
 
 एकदा औरंगाबाद शहर व चजल्यातील सवथप्रकारच्या हस्तकलेच्या वस्तंूिे एक प्रदशथन भरचवण्यािे रॅी. 
गोववदभाइ यानंी त्याचं्या चमत्रमंडळीबरोबर चविारचवचनमय करून ठरचवले. शहरातील प्रचतचष्ठत नागचरक रॅी. 
राय छोटेलालजी टंडन यािें अशीवाद व सहकायथ देण्यािे अरॄासन चमळचवले. प्रदशथन भरचवण्यािा ईदे्दश 
होता, शहरातील व चजल्याच्या सवथ ताल क्यातील चनरचनराळ्या व्यवसायात काम करणाऱया कलावतंाचं्या, 
कामगाराचं्या वस्तू जनतेसमोर माडंाव्यात व त्याला प्रचसद्धी प्रात करून द्यावी. त्या कलाकाराचं्या 
कलाक सरीच्या वस्तंूिे कौत क केले जाव े व त्यािंी चविी व्हावी. त्यासोबत चशवणकामािे चवचवध प्रकार, 
लोकरीच्या चवणकामािेही चवचवध प्रकार, चित्रकला, चशल्पकला, छायाचिते्र आत्यादींिा समावशे प्रदशथनात 
करण्यािे ठरचवले होते. रॅीमती अशाताइ याचं्यासमवते शहरातील चनरचनराळ्या मोहल्ल्यातील मचहलानंा 
भेटून त्यानंी तयार केलेल्या ऄगर आतरानंी तयार केलेल्या हस्तकलेच्या वस्तू चमळवनू एकचत्रत करण्यािे काम 
रॅी. गोववदभाइ यानंी माझ्याकडे सोपचवले होते. शहरातील कलावतंानंी, काराचगरानंी, मचहलानंी िागंला 
प्रचतसाद चदला. त्या कामात सौ. मोतीबेन पटेल यािें बरेि सहकायथ चमळत गेले. चमळचवलेल्या कलाक सरीच्या 
वस्तंूिी अवश्यक त्या माचहतीसह व्यवस्स्थत माडंणी रॅी सरस्वती भ वन चशक्षण संस्थेच्या सराफा चवभागातील 
पाठशाळेच्या अवारात केली गेली. सदर प्रदशथनािे ईद घाटन मराठवाडा चवभागािे स भेदार मौलवी ग लाम 
ऄहमद खान याचं्याि हस्ते करावयािे, रॅी. राय छोटेलाल टंडन याचं्या सूिनेवरून ठरचवण्यात अले होते. 
प्रदशथनािे ईद घाटन करण्याबाबत चनमतं्रण देण्यासाठी रॅी. छोटेलालजी टंडन याचं्यासमवते रॅी. गोववदभाइ 
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रॅॉफही गेले. मौलवी ग लाम ऄहमद खान, स भेदार यानंी प्रदशथनािा ईदे्दश व त्यात ठेवण्यात अलेल्या 
चनरचनराळ्या वस्तंूबाबत खोलवर चविारपूस करता करता, त्यात अके्षप ऄसणारे तर काही नाही ना? तसेि 
प्रदशथनािा ईदे्दश राजकीय तर नाही ना? यासंबधंी खात्री पटवनू घेतल्यानंतरि प्रदशथनािे ईद घाटन करण्यािे 
मान्य केले. या ईद घाटन कायथिमाच्या िार मचहन्यापूंवी त्यानंा एका प्रकरणात सरकारतफे साक्ष द्यावी लागली 
होती. त्यावळेी परमेरॄरािी शपथ घेण्यािे त्यानंी मान्य केले नाही. ‘मी इरॄर ऄल्ला मानीत नाही. मानवधमथ हाि 
माझा धमथ अहे.’ ऄसे भर कोटात सागंणारे स भेदार मौलवी ग लाम ऄहमद खान चनझामी राजवटीच्या 
राज्यकत्यांनी अखून चदलेल्या िौकटीबाहेर जाउ शकले नाहीत. त्यानंा चनझाम राजवटीला जराही नाराज 
करावयािे नव्हते व स भेदार म्हणून नोकरी करावयािी होती, ती चटकवनू ठेवायिी होती. राज्यकत्यांबरोबर 
आमाने आतबारे वागण्याम ळे त्यानंा ‘मनसबजंग’ हा बह मानािा चकताब चमळाला. प्रदशथनाच्या चनचमिाने रॅी. 
गोववदभाइनी शहरातील चनरचनराळ्या व्यवसायातील कारागीर, कलाकार, कामगार मचहला अचण चवद्यार्थ्यांिा 
फार मोठा गट एकत्र अणला. मी प्रदशथनाच्या कामात सहभागी होउ शकलो, प्रदशथनाच्या कामात एकरूप 
झालो म्हणनू ऄनेक वळेा मला रॅी. गोववदभाइ बरोबर बोलता अले. माझे चविार त्याचं्या समोर माडंता अले. 
त्याम ळे रॅी. गोववदभाइ याचं्या बरेि जवळ जाउ शकलो होतो. तरीही रॅी. गोववदभाइ यानंी त्याचं्या मनािे 
बरेि कप्पे बचंदस्त ठेवले होते. त्याम ळे त्यािें चविार ऄनेकानंा बराि काळ समजले-ईमजले नाहीत. मी कधीही 
कोणत्याही कामािा कंटाळा अल्यािे साचंगतले नाही. माझ्यावर सोपचवलेले काम मी माझ्या पद्धतीने लवकरात 
लवकर पार पाडण्यासाठी सारखी धडपड करीत ऄसल्यािे रॅी. वाघमारे यानंी ऄत्यंत बारकाइने न्याहाळले, 
जवळून पाचहले. मला न कळत मी त्यािंा चवरॄास संपादन केला. 
 

** 
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महाराष्ट्र पणरर्षद 
 
 

 चनझामी राजवटीच्या ऄन्यायी धोरणािंा वरवटंा मराठवाड्यातील वहद -मराठी भाचषकावंर भरवगेाने 
चफरू लागला. मराठी माध्यमातून शाळा काढण्यािा ऄजथ प्रथमदशथनीि नकारानंी चनकालात काढला जाउ 
लागला. सातत्याने पाठप रावा केला तर तात्प रती परवानगी चदली जाइ व त्या शाळेिा चवस्तारि होणार नाही 
यासाठी चनरचनराळे ऄडंगे ईभे केले जात. हैदराबादेतील रॅी. गोववदराव नानल अचण रॅी. काचशनाथराव वैद्य 
यानंी १९३५ मध्ये ‘महाराष्ट्र पचरषद’ नावािी एक ससं्था कायम करण्यािा प्रयत्न केला. ऄनेक ऄडीऄडिणींिा 
सातत्याने सामना करीत करीत महाराष्ट्र पचरषद स्थापन करण्यािी परवानगी चमळाली. महाराष्ट्र पचरषदेिे 
पचहले ऄचधवशेन १९३७ च्या जून मचहन्यात रॅी. गोववदरावजी नानल वकील याचं्या ऄध्यक्षतेखाली परतूड या 
जहागीर ऄसलेल्या गावात घेण्यािे चनचरृत करण्यात अले. परतूड येथे भरणाऱया महाराष्ट्र पचरषदेच्या पचहल्या 
ऄचधवशेनाला नेमस्त, मवाळ तसेि चनझाम राजवटीबरोबर चमळतेज ळते घेउन काम करू आस्च्छणाऱयािंीि 
भाउगदी मोठ्या प्रमाणावर होइल यािी जाण ठेवनू रॅी. अनंदराव वाघमारे, रॅी. व्ही. डी. देशपाडें, रॅी. 
चवठ्ठलभाइ िौधरी  व रॅी. िदं्रग त िौधरी यानंी एकत्र बसून, चविारचवचनमय करून एक राजकीय पत्रक तयार 
केले. ते पत्रक जहाल चविारधारानंी ओतप्रोत भरलेले होते. पत्रक छापायिे कोठे व कोणता छापखाना छापील 
या बाबतिा पेिप्रसंग समोर अला. ते पत्रक तयार केले जात ऄसताना मी रॅी. अनंदराव वाघमारे याचं्या घरी 
जात-येत होतो; मात्र काही तरी ग चपत काम िालू ऄसल्यािे समजून मी िटकन चनघून जात ऄसे. एकदा रॅी. 
अनंदराव वाघमारे यानंी मला त्यांच्या घरात बसवनू घेतले व तयार केलेल्या पत्रकािे हस्तचलचखत 
वािावयाला चदले. मी पत्रक वाित ऄसतानाि रॅी. देशपाडें, रॅी. िौधरी तेथे अले. तेवढ्यात मी ते 
हस्तचलचखत पत्रक वािनू काढले. रॅी. अनंदराव वाघमारे मला ईदे्दशून म्हणाले, ‘शकंरलाल, हे पत्रक त झ्या 
नावाने स्वाक्षरीने, म ंबइला जाउन तेथे छापून अणावयािी कामचगरी अम्ही त झ्यावर सोपचवण्यािे ठरचवले 
अहे. अहे का त झी तयारी?’ मी िटकन होकार चदला. ‘त झ्या नावाने छापलेल्या या पत्रकाम ळे कदाचित त ला 
ऄटक केली जाइल. पोचलसािंा जाि होइल’ वाघमारे म्हणाले. ‘काय व्हायिे ऄसेल ते होउ द्या. त म्ही तयार 
केलेल्या या पत्रकाम ळे जनमानसात थोडीफार तरी खळबळ माजेल. चविाराला िालना चमळेल. जनतेतली 
मरगळ जाइल’ मी म्हणालो. ‘त मच्या नावाने हे पत्रक छापले गेले की, हैदराबादिे ज लूमी शासन एका दमात 
त म्हा सवांना ऄटक करील. मग, अम्हाला मागथदशथक म्हणून कोणी राहाणार नाही. स्वख षीने माझी तयारी 
अहे. सागंा पत्रक छापावयासाठी म ंबइला केव्हा जायिे?’ ‘अजच्याि रात्रीच्या गाडीने,’ सवांनी एका स रात 
साचंगतले. प्रवासासाठी, पत्रक छापण्यासाठी अवश्यक तेवढे पैसे व पत्रकािे हस्तचलचखत माझ्या हातात 
देताना रॅी. अनंदराव वाघमारे म्हणाले, ‘शकंरलाल, करोडचगरीच्या नाक्यावर प्रत्येक व्यक्तीच्या सवथ 
सामानािी झडती घेतली जाते. म्हणून मनमाडकडून आकडे येताना, गाडीतल्या लोकािंा डोळा ि कवनू, 
अगगाडीने नगरनाका ओलाडंताि पत्रकािा गठ्ठा चशताफीने डब्याच्या दाराबाहेर ढकलून दे. तसे करताना 
ि कून कोणाच्या लक्षात अलेि, तर अपल्या प स्तकािें पासथल पडले; म्हणून नाटकी हळहळ करण्यािी 
परकाष्ठा कर. औरंगाबादच्या रेल्व े स्टेशनवर ईतरल्याबरोबर वहदू तागेंवाला गाठून नगरनाक्याजवळील 
रुळाच्या बाजूने क ठेतरी पडलेला पत्रकािा गठ्ठा ईिलून तो तागं्यात ठेवनू घरी जायिे.’ रॅी. वाघमारे यानंी 
चदलेल्या सूिनािंी प रेपूर पूतथता करून मी पत्रकािंा गठ्ठा स खरूप अणला. परतूडच्या पचरषदेत ते राजकीय 
पत्रक ईपस्स्थतानंा द्यायिे काम माझ्याकडे सोपचवले ऄसल्याने, पचरषदेच्या प्रास्ताचवकाला प्रारंभ होण्यापूवी मी 
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त्या पत्रकाच्या प्रती सवांना चदल्या. जणू काय ते पत्रक माझेि अहे ऄसे समजून काहींनी माझे कौत क केले तर 
काहींना ते पत्रक झोंबले. पत्रक ऄवळेी, ऄनाठायी ऄसल्याच्या प्रचतचिया ऄनेकाचं्या िेहऱयावर ईमटत होत्या. 
त्या मला सहज न्याहाळता अल्या. हैदराबादेतील अचण मराठवाड्यातील काही नेमस्त, मवाळ, 
सरकारधार्मजण्या लोकाचं्या कपाळावर अठ्या पडत होत्या. काही लोक ऄधूनमधून माझा िेहरा न्याहाळत 
होते. रॅी. अनंदराव वाघमारे, रॅी. गोववदभाइ, रॅी. व्ही. डी. देशपाडें, रॅी. िदं्रग त िौधरी, रॅी. चवठ्ठलभाइ 
अदींिी व माझी ओळख नसल्यासारखा ऄचधवशेनाच्या पचरसरात, ऄचधवशेनािा समारोप होइपयंत मी 
वावरलो. औरंगाबादला अल्यावर पोचलस खात्याने व ग तहेर खात्याने माझ्यावर चनरचनराळ्या प्रश्नािंा भचडमार 
करून भडंावनू सोडले. ‘पत्रकाखाली माझे नाव अहे आतकेि! पत्रकातील मजक राआतका िागंला मजकूर मला 
चलचहताि येत नाही. मला साधा चनबंधही चलचहता येत नाही. येथील प ढाऱयािंी व माझी घचनष्ट मतै्री नाही. 
त्यािंा माझ्यावर चवरॄास ऄसेल, ऄसे मला वाटत नाही. मला त्या पत्रकाबाबत काहीही माचहती नाही. ते पत्रक 
कोणी चलचहले, कोणी छापले, क ठे छापले याबाबत काहंीही माहीत नाही.’ आतके सागंून झाल्यावर माझ्या 
घरािी कसून झडती घेण्यात अली. मला, माझ्या वचडलाना ऄनेक प्रकारच्या धमक्या चदल्या गेल्या. ईठल्या-
बसल्या पोचलस चशपाइ-ऄचधकारी माझी चविारपूस करण्यासाठी माझ्या घरी घेउ लागले. मी माझ्या 
चनरृयापासून जराही ढळलो नाही. परतूडहून परत अल्यावर दोन चदवसाचं्या चवरॅातंीनंतर मी रॅीमती बरकत 
रॉय याचं्याकडे जाउ लागलो. मागच्या अठ चदवसात अलेल्या वीसपंिवीस पत्रािंी ईिरे चलचहण्यासाठी तर 
काहीना स्मरणपते्र, श भेच्छािंी पते्र चलचहण्यासाठी मला बराि वळे ग लशन महाल बंगल्यात राहाव ेलागले. 
ईचशरापयंत थाबंाव ेलागल्याने, मला चजल्हाचधकारी याचं्या खाजगी गाडीतून माझ्या घरी पोिवले गेले. मी 
चजल्हाचधकारी याचं्या खाजगी मोटारीत जातो-येतो म्हणनू पोचलसािंा ससेचमरा थंडावला. 
 
 परतूड येथील महाराष्ट्र पचरषदेच्या ऄचधवशेनाच्या कायथिमात मी सहभागी व्हाव ेऄसे मला वाटत होते; 
तरी मी स्वतः होउन रॅी. वाघमारे अचण रॅी. गोववदभाइचं्या घरी जाण्यािे टाळत गेलो. माझी त्याचं्याबरोबर 
जवळीक अहे ऄसे मला कोणालाही चदसू द्यायिे नव्हते. चशवाय मी राजकारणात रापलेला नव्हतो. शासकीय 
खात्याने नागचरकापंैकी काही लोक ग तहेर म्हणून नेमलेले होते. शहरात काही घडत नसताना पशैाच्या 
अचमषाने काही पाढंरपेशातील महाभाग खोयानाया कपोलकस्ल्पत गोष्टी ग तिर खात्याला ऄधून मधून 
सागंत ऄसत. ‘ग लशन महालात’ माझ्या जाण्यायेण्याबाबत, चजल्हाचधकारी याचं्या मोटारीत जाण्याबाबत काही 
महाभागानंी ऄनेक तकथ -चवतकथ  वतथचवले. सरकारिा, चजल्हाचधकाऱयािंा मी हेर ऄसल्यािेही साचंगतले गेले. 
माझ्याबाबत गैरसमज पसरचवण्यासाठी बऱयाि कंड्या चपकचवल्या गेल्या. माझ्यापासून जरा जपूनि राहावयािा 
आशारा रॅी. अनंदराव वाघमारे अचण रॅी. गोववदभाइ यानंा देण्यात अला. योगायोगाने त्यानंी त्या सल्लागाराचं्या 
सल्ल्यावर चवरॄास ठेवला नाही अचण मला चवरॄासास ऄपात्र ठरचवले नाही. 
 
 त्याि स मारास मी चवषमज्वराने अजारी पडलो. पंधरा चदवसानंतर ज्वर कमी झाला. कमालीिा 
ऄशक्तपणा अलेला होता. जराही पचररॅम सहन करता येत नव्हते. चबछान्यावर पडून होतो. मी अजारी 
ऄसल्याबाबत रॅीमती राणी दयाक ं वर बरकत राय याना कळव ू शकलो नाही. रॅी. अनंदराव वाघमारे रॅी. 
गोववदभाइ बरोबर माझी जवळीक ऄसल्यािे औरंगाबादेतील काही तथाकचथत मवाळ, नेमस्त सरकारजमा 
झालेल्या मंडळींना त्याचं्या पदरी बाधूंन घेतलेल्या काही बोलघेवड्या भाटानंा कळाले होते. त्यानंा त्यािें 
समाजातील स्थान व सरकारिी मेहेरनजर चटकवनू ठेवावयािी होती. त्यासाठी त्या महाभागानंी  मी, रॅी. अ. 
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कृ. वाघमारे अचण रॅी. गोववदभाइ यािंा दूत अहे. काँगे्रसिा हेर म्हणून मी घरात प्रवशे चमळचवला अहे. ऄसे 
ऄत्यंत कळकळीच्या अचण तळमळीने भरलेल्या शब्दात रॅी. बरकत राय यानंा अवजूथन साचंगतले. रॅी. बरकत 
राय हे चजल्हाचधकारी ऄसूनही थोडेसे गोंधळून गेले. प्रात पचरस्स्थतीिे गाभंीयथ ओळखून रॅी. व रॅीमती बरकत 
राय यानंी प्रो. आिाचहमद्वारे माझी कसून िौकशी करवनू घेतली. 
 
 चवषमज्वराम ळे मी बराि ऄशक्त झालो होतो. संपूणथ चवरॅातंीिा, डॉ. म ज मदार यानंी सल्ला चदलेला 
ऄसताना मी राणी बरकत राय यािें काम करू लागलो. द सऱया खादी फेरीत चदवसभर वणवण चफरलो. 
द सऱया चदवशी ऄंगात ताप भरला. प न्हा चवषमज्वराने अजारी पडलो. मी त्या अजारातून ईठेन ऄसे 
कोणालाही वाटत नव्हते. मला रक्त अचण गोल्ड आंजेक्शन चदले तर मी वािू शकेन ऄसे डॉक्टर म ज मदार यानंी 
साचंगतले. त्या काळात रक्ताच्या पेढ्या नव्हत्या. रक्तदान केले जात नव्हते, माझे अइ-वडील साठीवर गेलेले 
होते. भरपूर प्रयत्न करूनही रक्त देणारा दाता चमळाला नाही. एके चदवशी सायंकाळच्या स मारास माझे डोळे 
चथजल्यासारखे वाटू लागले. नाडीिे ठोके मंदगतीने पडू लागले. हातपाय गारठून गेले. हळूहळू शरीरातील 
उब कमीकमी होउ लागली. अइवचडलािें, जवळच्या अतािें धाबे दणाणले. सगळेि देवािी अराधना करू 
लागले. सगळ्याचं्या डोळ्यातूंन ऄरॅूंच्या धारा वाहात होत्या. त्याि स मारास रॅीमती राणी बरकत राय त्याचं्या 
चजवाभावाच्या चमत्रमचैत्रणीसह माझी प्रकृती पाहाण्यासाठी अल्या. माझी ऄवस्था पाहून त्यानंा स्वतःला द ःख 
अवरता अले नाही. डॉ. म ज मदार म्हणाले, ‘रक्त अचण गोल्ड आजेंक्शन चमळाले तर प्राण वािवता येउ 
शकेल.’ रॅीमती राणी बरकत राय यािें चमत्र रॅी. सैय्यद ऄली यानंी त्याचं्या पत्नी रॅीमती चसराजकडे पाचहले. 
त्यानंी रक्तदानासाठी त्यािंा हात डॉक्टर प ढे सरकचवला. डॉ. म ज मदार म्हणाले. ‘यासोबत गोल्ड आंजेक्शन 
हव ेअहे. शहरात ते चमळत नाही. लष्ट्कराच्या दवाखान्यात चमळू शकेल.’ रॅीमती बरकत राय, ख लदाबाद 
गेस्ट हाउसिे प्रम ख ऄचधकारी सैय्यद ऄली, तातडीने चमचलटरीिे डॉ. कॅ. गोळे याचं्याकडे गेले. अजाऱयािी 
ऄवस्था साचंगतली. डॉ. कॅप्टन गोळे यानी िार सशक्त जवान, गोल्ड आंजेक्शन अचण आथर औषधी बरोबर घेतली 
व ऄवघ्या ऄध्या तासात त्याचं्या समवते रॅीमती बरकत राय माझ्या घरात दाखल झाल्या. डॉ. कॅ. गोळे अचण 
डॉ. म ज मदार यानंी चविार चवचनमय केला. रक्तासमवते गोल्ड आंजेक्शन चदले गेले. तब्बल िार तासानंतर 
माझ्या शरीरात उब येउ लागली. मी डोळे ईघडले. तोपयंत रॅीमती बरकत राय; चमत्रमचैत्रणींसह माझ्या 
चबछान्याजवळ बसल्या होत्या. रात्री ऄकराच्या स मारास डॉ. कॅ. गोळे यांनी डॉ. म ज मदार यानंा हळूि 
साचंगतले, ‘अता रोगी बिावला अहे. अता काही धोका संभवत नाही.’ माझ्या त्या चवषमज्वराच्या अजाराने 
मी सवांच्या जवळ जाउ शकलो. जगलो नसतो तर मला हैदराबाद म चक्तसंग्रामात प्रत्यक्ष सहभागी होता अले 
नसते. 
 
 तब्बल ४५ चदवसाचं्या चवरॅातंीनंतर मी घराबाहेर पडलो. प्रथम ग लशन महालात जाउन रॅीमती राणी 
दयाक ं वर बरकत राय यानंा भेटलो. माझ्या त्या जीवघेण्या अजारातून, मृत्यूच्या दाढेतून त्यानंीि मला बाहेर 
ओढून काढले होते. ऄध्या तासानंतर त्यानंी मला त्याचं्या मोटारीत बसवनू घरी पोहोिवले. मोटार स रू 
होण्यापूवी त्यानंी माझ्या औषधोपिारासाठी दोनश ेरुपये माझ्या हातात चदले. भरपूर चवरॅातंी घेण्यािा सल्ला 
चदला. मी ऄधूनमधून रॅीमती बरकत राय याचं्याकडे जात ऄसे. 
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णसगारेट व कै. वाघमारे 
 
 रॅी. अनंदराव वाघमारे यानंी बोलावले ऄसल्यािा चनरोप िार चदवसानंतर चमळाला. मी रात्री अठ 
वाजता चकराणा िावडीजवळील त्याचं्या घरी गेलो. औपिाचरक गप्पागोष्टी झाल्यावर रॅी. वाघमारे म्हणाले 
‘शकंरलाल, तू आतका नीटनेटका राहतोस, चसगारेट ओढतोस का? ओढत नसशील तर अजपासून चसगारेट 
ओढावयािे स रू कर. औरंगाबाद चजल्याच्या चजल्हाचधकाऱयाच्या बंगल्यात वावरणाऱया त झ्यासारख्यानंी भारीत 
भारी स्टेट एक्सपे्रस ५५५ चसगारेट ओढली पाचहजे. योगायोगाने चवना अयासप्रयास त ला कलेक्टरच्या 
बंगल्यात जाता येते. त झे त्या बंगल्यात जाणेयेणे सतत िालू ठेव. अता औरंगाबादेत, चजल्यात सत्याग्रहािे 
पवथ स रू केले जाणार अहे. पोचलस चवभाग अचण महसूल चवभाग एकमेकाबंरोबर सलंग्न ऄसतात. हैदराबाद 
स्टेट काँगे्रसच्यावतीने लवकरि स रू करण्यात येणाऱया सत्याग्रहपवाबाबत कलेक्टर याचं्या कायालयात काय 
काय चशजते अहे, कलेक्टर पोचलस चवभागाद्वारे काय काय करणार अहे; याबाबतिी अवश्यक तेवढी माचहती 
चमळवावयािी कामचगरी व जबाबदारी अम्ही त झ्यावर सोपचवणार अहोत; सोपचवलीि अहे. त झ्यावर अम्ही 
चवसंबून राहाणार अहोत. त झ्याकडे सोपचवलेली कामचगरी तू पार पाडशील यािी मला बालंबाल खात्री अहे. 
यानंतर त झीमाझी भेट फक्त रात्री. तीही ९ नंतर. समोरच्या दाराने याईप्पर या घरात कधीि यायिे नाही. 
मागल्या दारानेि यायिे जायिे. पोलीस, ग तिर खात्यािे लोक, हेरचगरी करणारे महाभाग अपण कोणकोण 
क ठे जातो येतो याबाबत शोधाशोध करीत सारखे चफरत ऄसतात. भोळ्या भाबड्यानंा गाठून अपला 
ठावचठकाणा चमळवीत ऄसतात. ईद्यापासून घराबाहेर पडताना त झ्या कोटाच्या चखशात ५५५ ‘स्टेट एक्सपे्रसिा 
डबा ठेवत जा.’ चसगारेट खरेदीसाठी रॅी. अनंदराव वाघमारे यानंी मला पन्नास रुपये चदले. 
 
 ‘त ला अवश्यक वाटेल तेव्हा तू मला, गोववदभाइंना चशव्या चदल्यास तरी िालेल. जे शक्यतेतले नाही 
तेि अम्ही करतो अहोत. सगळ्यानंा घेउन अम्ही मरणार अहोत. राजा तो राजाि ऄसतो. राजा इरॄरािा 
ऄंश ऄसतो. चनझामी राजे दयाळू अहेत. ऄसेि अणखी काही साचंगतले तरी िालेल. तू अमिा नाहीस. 
अमिी ध्येयधोरणे त ला मान्य नाहीत. तू अमिा चवरोधक अहेस; ऄसेही वचरष्ठ ऄचधकारी, कचनष्ठ ऄचधकारी 
अचण छोया कारक नासंमोर परखड शब्दातं बोलण्यािी त ला म भा अहे. ऄच्छा! मी त ला जे काही सागंणे 
अवश्यक होते ते सवथ साचंगतले अहे. ईद्यापासून प्रारंभ कर. ५५५ चवकत घे. राजरोस चखशात ठेव. गोववदभाइ 
स पारीिे खाडंही कधीकाळी तोंडात टाकत नाहीत हे मला माहीत अहे. म्हणून तू चसगारेट ओढावी वकवा नाही 
या चविारात स्वतःला ग ंतव ू नकोस.’ ठरल्याप्रमाणे मी रॅी. वाघमारे याचं्या घराच्या मागच्या दाराने बाहेर 
पडलो. प्रथम धावणी मोहल्यातील मारुतीिे दशथन घेतले अचण घरी गेलो. 
 
 ५५५ स्टेट एक्सपे्रस चसगारेट चवकत घेण्यासाठी रॅी. अनंदराव वाघमारे यानंी िागंले पन्नास रुपये 
मला चदले होते. ते जसेच्या तसे माझ्या कोटाच्या चखशात होते. चसगारेट चवकत घ्यायिे मी ठरचवलेही होते. 
मात्र ५५५ एक्सपे्रस चसगारेट नेमकी कोणत्या द कानात चमळते यािी मला माचहती नसल्याने मी चसगारेटिा चटन 
चवकत घेउ शकलो नाही. मी ग लशन महालात गेलो त्यावळेी माझ्याजवळ चसगारेटिा चटन नव्हता. माझे 
काहीतरी क ठेतरी ि कल्यासारखे मला सारखे वाटत होते. त्यासोबत रॅी. अनंदराव वाघमारे यानंी 
साचंगतलेली कामे पार पाडता येतील का; यािे मलाि ईिर चमळू शकत नव्हते. मी काँगे्रसिा हेर म्हणनू 
ओळखला गेलो, पकडलो गेलो तर रॅीमती राणी बरकत राय यानंा काय वाटेल? चकती वाइट वाटेल ऄशा 
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चविारात मी गढून गेलो. ऄनेक प्रकारच्या शकंाक शकंािें काहूर माझ्या डोक्यात थैमान माजवत होते. माझे 
डोके भणाणून गेले होते. डोक्याच्या चशरा ताडताड ईडत होत्या. मला काय होत होते ते माझे मलाि धड 
समजत नव्हते. रॅीमती राणी बरकत राय याचं्या नावाने अलेल्या पत्रात चवशषे ऄसे काही नव्हते. सौ. बरकत 
राय यािंी बालचवधवा भािी रॅीमती िंदा त्याचं्याि जवळ राहात होती. चतिा व माझा पचरिय झालेला होता. 
अम्ही दोघे स खद ःखाच्या गोष्टी ऄधूनमधून बोलत ऄसू. मी माझ्याि चविारात गढून गेलो ऄसल्याने न कळत 
मी माझे डोके दोन्ही हातानंी धरून टेबलाजवळ बसलो होतो. रॅीमती िंदा माझ्या ख िीच्या मागे ईभी राचहली 
अचण माझ्या कानात ऄत्यंत हळूवार शब्दातं म्हणाली, ‘मामीजींनी त म्हाला बोलावले अहे.’ माझी तंद्री त टली. 
मी स्वतःला सावरून घेतले ऄन लागलीि रॅीमती राणी साहेबासंमोर ईभा राचहलो. ‘हे पाहा पटेल, औरंगाबाद 
नगरपचरषदेच्या ज्या चिया सडकािंी साफसफाइ करतात, त्याचं्या बालबाचलकाचं्या संगोपनासाठी 
शहागंजच्या अठवडी बाजाराजवळ नव्याने बाधंलेल्या ‘िीश’नावाच्या आमारतीिे ईद घाटन चप्रन्सेस चनलोफर 
याचं्या श भहस्ते करावयािे ठरचवले अहे. त्या ईद घाटन समारंभािी कायथिमपचत्रका तयार करा अचण ती 
कायथिम पचत्रका तातडीने छापून अणा’. मी माझ्या टेबलाजवळ अलो. तेव्हा मी बराि गागंरून गेलो होतो. 
माझ्या अय ष्ट्यात समारंभािी कायथिम पचत्रका तयार करण्यािा तो पचहलाि प्रसंग होता. डोक्यातले चविारािें 
काहूर ऄद्याप शमले नव्हते. मी स्वतःला सावरण्यािी बरीि लटपट केली. ऄध्या तासाच्या ऄवधीत 
कायथिमपचत्रकेबाबत मी िार शब्दही चलहून काढू शकलो नाही. त्याि स मारास रॅीमती राणी बरकत राय या 
रॅी. राय बरकत राय व आतर काही वचरष्ठ ऄचधकाऱयासंमवते मोटारीतून बाहेर गेल्या. मी एक दीघथ स स्कारा 
सोडला. माझे डोके द खत ऄसल्यािे मी रॅीमती िंदादीदी जवळ साचंगतले. माझ्या डोक्याला लावण्यासाठी 
चतने ऄमृताजंन िटकन अणून चदले. पाि चमचनटानंंतर िहा अणून चदला. रॅी. व रॅीमती बरकत राय ग लशन 
महल बंगल्यात नव्हत्या ऄसे पाहून, मला चसगारेट ओढाचवशी वाटते; ऄसे रॅीमती िंदादीदीजवळ भडभड 
बोलून गेलो. ‘आतकेि ना! एकि काय िागंल्या िारपाि चसगारेटी मामाजींच्या डब्यातून अणून देते,’ऄसे 
सागंून चतने ५५५ च्या पाि चसगारेट व काड्यािंी डबी अणून माझ्या समोर ठेवली. ‘मागच्या ऄंगणात 
हौदाजवळ त म्ही चसगारेट ओढू शकता’ ऄसेही चतने मला साचंगतले. मागच्या ऄंगणात मी चसगारेट पेटवली. 
िार सहा झ रके घेतल्यावर जवळि ऄसलेल्या चजल्हाचधकारी याचं्या कायालयात गेलो. माझ्या डाव्या हातात 
चसगारेट होती. महसूल व पोलीस खात्याशी संबचंधत ऄसलेल्या खात्याच्या कारक नाकडे गेलो;  ५५५ िा चवशषे 
प्रकारिा वास, त्याने िटकन ओळखला. त्याच्या तोंडाला पाणी स टल्यासारखे चदसले. तो त्यािी जीभ त्याच्या 
ओठावरून चफरव ूलागला. ‘सागंा मी अपली काय सेवा करू?’ ऄसे तो चवनम्रपणे बोलला. िटकन मी त्याला 
एक चसगारेट चदली. त्याने श चिया म्हणून मला नमस्कार केला. मी पेटवलेल्या काडीला चसगारेट लावनू त्याने 
एकामागून एक तीन िार झ रके घेतले. कायालयाच्या मोठ्या हॉल मध्ये ५५५ िा चवशषे स गंध दरवळला. 
शजेारच्या कारक नाला चदसणार नाही ऄशा प्रकारे मी त्याचं्याकडे अणखी एक चसगारेट सरकवली. 
तेवढ्यानेि मी त्याला भारावनू टाकले ऄसाव े ऄसे त्याचं्या हावभावावरून अचण ‘श चिया, श चिया’ या 
शब्दावंरून समजले ‘शासकीय समारंभाच्या काही चनमंत्रणपचत्रका मला पहावयास चमळतील कां?’ मी 
चविारले. ‘हो हो एकि काय बऱयाि पचत्रका पाहता येतील.’ तो म्हणाला अचण सरबराइ खात्याच्या 
कारक नाकडून त्याने शासकीय समारंभाच्या पचत्रकािंा गठ्ठाि अणून माझ्या समोर ठेवला. त्या गठ्ठ्ठ्यातून मी 
दोन चनमंत्रणपचत्रका चनवडल्या. ‘मी चनवडलेल्या दोन पचत्रका थोड्या वळेाने परत अणून चदल्या तर िालेल, 
का?’ मी चविारले.‘थोड्या वळेानेि काय सायंकाळपयंत अणून चदल्या तरी िालेल’, ऄसे त्याने साचंगतले. 
चनमंत्रणपचत्रकेिा मजकूर, स्थळ, वळे, समारंभािे ईदघाटक व ऄध्यक्ष याचं्या नावात फेरफार करून रॅीमती 



 

अनुक्रमणणका 

राणी बरकत राय यानंा ऄचभपे्रत ऄसलेल्या पचत्रकेिा नम ना अराखडा तयार केला. माझ्या डोक्यावरिा ताण 
बराि कमी झाला. माझ्या मनातली कालवाकालवही बरीि कमी झाली. मी समाधानािा स स्कारा सोडला. 
मला हायसे वाटू लागले. ऄत्यंत प्रसन्न ऄंतःकरणाने मागच्या ऄंगणातून मी ग लशन महालातील माझ्यासाठी 
माडूंन ठेवलेल्या टेबलाजवळ गेलो. नेमक्या त्याि स मारास समोरच्या दारातून सौ. बरकत राय व कलेक्टर 
रॅी. बरकत राय याचं्या समवते, प्रो. आिाचहम, डॉ. जठार,  आंचजचनयर काझीम ह सेन व आतर ऄचधकारी  
‘ग लशन महाल’ च्या चवस्तीणथ हॉलमध्ये दाखल झाले. मी तयार केलेला ईद घाटन कायथिमाच्या 
चनमंत्रणपचत्रकेिा नम ना रॅीमती बरकत राय याचं्या हातात चदला. त्यानी तो नम ना प्रा. आिाचहम यानंा चदला. 
अळीपाळीने, चनमंत्रण पचत्रकेिा नम ना ईपस्स्थतानंी बचघतला. नम ना पचत्रकेप्रमाणे चनमंत्रणपचत्रका छापून 
घ्यायिे सवांनी ठरचवले. ‘िीश’ या नव्याने बाधंलेल्या वास्तूिा ईद घाटन सोहळा मानमरातबाने प्रसन्न 
वातावरणात चप्रन्सेस चनलोफर याचं्या श भहस्ते पार पडला. 
 
 जनाना हॉलमधील मचहला मेळाव्याला तसेि टाउन हॉल येथील हस्तकला व औद्योचगक प्रदशथनाला 
चप्रन्सेस चनलोफर याचं्या सचदच्छा भेटीिा कायथिम शासकीय पातळीवर ठरचवण्यात अला होता. वळेात वळे 
काढून चप्रन्सेस चनलोफर यानंी औरंगपूरा, चवभागातील ‘बलवतं मोफत वािनालया’ला सचदच्छ भेट द्यावी 
यासाठी संस्थेिे ऄध्यक्ष व सेिेटरी डॉ. गणपतराव वैद्य व रॅी. ज. प. म ळे यानंी भरपूर प्रयत्न केले, मात्र त्यानंा 
होकार चमळाला नाही. 
 
 चप्रन्सेस चनलोफर याचं्या अगमनप्रसंगी रेल्वचे्या डब्याजवळ मी एक छायाचित्र काढले होते. त्या 
छायाचित्रािी मोठी प्रत िागंल्या स शोचभत रेिकममध्ये बसवून टाउन हॉल मधील प्रदशथनाच्या म ख्य द्वाराजवळ 
भरपूर प्रयत्नातंी मी ठेव ूशकलो होतो. ते छायाचित्र चप्रन्सेस चनलोफर याचं्या डोळ्यात भरल्यासारखे चदसले. ते 
चित्र अवडल्यािे चप्रन्सेसनी त्यािें खाजगी सचिव रॅी. राज यानंा साचंगतले. त्या छायाचित्रािा चित्रकार म्हणून 
स भेदार ग लाम ऄहमद खान यानंी मला रॅी. राजसमोर ईभे केले. ‘चप्रन्सेसला त मिे हे छायाचित्र अवडले 
अहे. त मिी काय ऄपेक्षा अहे?’ ऄसे त्यानंी मला चविारले, ‘केवळ कौत क हीि माझी ऄपेक्षा अहे.’ मी 
म्हणालो. तेवढ्या ऄवधीत ते छायाचित्र स भेदार यानंी रॅी राजच्या हातात चदले. प्रदशथन बघून झाल्यावर 
चप्रन्सेसना मोटारीत बसचवले गेले. मोटारीिी दारे बदं करण्यात अली, मोटार स रू झाली. मोटार प ढे 
सरकणार तेवढ्यात रॅी. राज यानंी स भेदार खानद्वारे मला मोटारीजवळ बोलावनू साचंगतले; ‘त मिे हे चित्र 
चप्रन्सेसना फार अवडले अहे. चप्रन्सेसच्या वतीने मी त म्हाला श भेच्छा देतो, अभार मानतो.’ मोटार गेल्यावर 
स भेदार मला ईदे्दशून म्हणाले, ‘त म्ही नशीबवान अहात,’ औरंगाबादेतील शासकीय पातळीवर अयोचजत 
कायथिमाला सचदच्छा भेट देउन चप्रन्सेस चनलोफर ख लदाबादेतील शासकीय चवरॅामगृहाकडे रवाना झाल्या. 
तेथे त्यािंा दोन चदवस म क्काम होता. 
 
 सायकंाळी ७ वाजता माझी व डॉ. वैद्य व रॅी. म ळे यािंी भेट झाली. काही चवशषेप्रकारिे प्रयत्न करून 
चप्रन्सेस चनलोफर यानंा वािनालयात अणता येउ शकेल का? ऄसे मला डॉ. वैद्य यानंी चविारले. मी क्षणभर 
चविार केला. मला तोडगा स िला. सकाळच्या घटनेच्या चशदोरीवर चप्रन्सेसिे खाजगी सचिव रॅी. डॉ. राज 
यािंी भेट घेउन त्यानंा अग्रहािी चवनंती करून चप्रन्सेसना बलवतं मोफत वािनालयात अणता येउ शकेल 
ऄसे मला मनोमन वाटले. मी िटकन म्हणालो, ‘त म्ही मला ऄगदी थोड्या वळेात ख लदाबादला घेउन जाउ 
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शकला तर मी माझ्यापरीने डॉ. राज यािंी मनधरणी करून त्याचं्यातफे चप्रन्सेसिा होकार चमळव ूशकेन’ त्यावर 
रॅी. म ळे िटकन म्हणाले, ‘बलवतं मोफत वािनालयािी आमारत, अजूबाजूिा पचरसर चप्रन्सेसच्या भेटीसाठी 
योग्य नसल्यािे स भेदार यािें मत बनलेले अहे.’ ‘ऄसू द्या. मी सवथ ज ळवनू घेउ शकेन. त म्ही काळजी करू 
नका. चविार करीत वळे घालव ू नका. िटकन ख लदाबादला जायिे तेवढे ठरवा’ डॉ. गणपतराव याचं्या 
मोटारीत अम्ही चतघे ख लदाबादच्या शासकीय चवरॅामगृहात दाखल झालो. त्यावळेी चप्रन्सेस स्नानगृहात 
होत्या. चप्रन्सेसिे खाजगी सचिव डॉ. राज चवरॅामगृहासमोरील बागेत बसलेले होते. अम्ही, डॉ. राज याचं्या 
भेटीसाठी अलो ऄसल्यािे कळचवण्यात अले. अम्हाला बोलावले गेले. अम्ही त्याचं्या जवळ जाताि डॉ. राज 
म्हणाले, ‘त मच्या वािनालयाच्या भेटीबाबत जबाबदारी घ्यायला स भेदार तयार नाहीत. चप्रन्सेसच्या भेटीसाठी 
त मच्या वािनालयािा पचरसर ऄस रचक्षत अहे ऄसे स भेदार यानंी साचंगतले अहे.’ अम्हा चतघािंा ह रूप कोणी 
तरी चहरावनू घेत ऄसल्यासारखे वाटू लागले. मनािा चहय्या करून मी म्हणालो, ‘डॉ. राज, जवळपास 
अपल्याआतकीि, चप्रन्सेसबाबत जबाबदारी अमिीही अहे. बलवतं वािनालयािी आमारत लहान अहे, तरी 
त्या आमारतीत सहज पािश ेमचहला बसू शकतील. शहरातील स चशचक्षत, मराठी भाचषक व त्याचं्या समवते सौ. 
राणी बरकत रायही ऄसतील. चप्रन्सेसच्या स्वागतासाठी एकचत्रत होणाऱया मचहलािंी चनराशा होउ नये, त्यानंा 
चप्रन्सेसिे स्वागत करता अले तर त्यािंी मने अनंदाने भरून चनघतील. त्या पचरसरात कोणतीही गरै गोष्ट 
होणार नाही, होउ चदली जाणार नाही; यािी अम्ही ग्वाही देतो. केवळ पाि चमचनटासंाठी चप्रन्सेसनी बलवतं 
मोफत वािनालयाला भेट देण्याबाबत चप्रन्सेसिा होकार चमळवनू अम्हाला ईपकृत करावे,’ त म्ही येथे बसा. मी 
चप्रन्सेसबरोबर चविारचवचनमय करून काय ठरते ते त म्हाला सागंतो.’ऄसे सागंून थोड्या वळेानंतर डॉ. राज 
चप्रन्सेसच्या भेटीसाठी चवरॅामगृहात गेले. दहा चमचनटानंी परत अले अचण म्हणाले, ‘ईद्या सायंकाळी शासकीय 
महाचवद्यालयाच्या कायथिमानंतर अपल्या संस्थेला केवळ पाि चमचनटासंाठी सचदच्छा भेट देण्यािे चप्रन्सेसनी 
मान्य केले अहे. सचदच्छा भेटीिा कायथिम चप्रन्सेसना साजेल ऄशाि प्रकारे पार पाडावयािी जबाबदारी त मिी 
अहे. चप्रन्सेसनी अपल्या संस्थेस भेट देण्यािे मान्य केले ऄसल्यािे तातडीने स भेदार साहेबानंा कळवा. 
कायथिम शातंपणे व्यवस्स्थत प्रकारे पार पडेल याबाबत अवश्यक तेवढी खबरदारी घ्या.’ 
 
 अम्ही अनंदाने भारावनू गेलो. प्रसन्न मनाने अम्ही औरंगाबादला परत अलो; तेव्हा रात्रीिे साडेनउ 
वाजले होते. डॉ. गणपतराव वैद्य, मी व म ळे स भेदाराचं्या भेटीसाठी त्याचं्या बंगल्यावर गेलो. बलवतं मोफत 
वािनालयाला चप्रन्सेसच्या भेटीबाबत डॉ. राज यानंी होकार चदल्यािे वृि स भेदारानंा डॉ. गणपतराव वैद्य यानंी 
साचंगतले. स भेदारानंी मलाि धारेवर धरले. ‘त म्ही बाचलश अहात. नादान अहात. चप्रन्सेसिा कायथिम म्हणजे 
भात कलीिा खेळ नाही. काहीही वडेेवाकडे होणार नाही; यािी सवथस्वी जबाबदारी त मच्यावर अहे.’ 
चप्रन्सेसच्या भेटीबाबतिा डॉ. राज यािंा चनरोप स भेदार यानंा देउन अम्ही चतघे अपापल्या घरी गेलो. 
चप्रन्सेसच्या भेटीबाबत होकार चमळवावयािा होता तो चमळाला होता. द सऱया चदवशीच्या कायथिमाबाबत डॉ. 
वैद्य व म ळे यानंा माझ्या सहकायािी अवश्यकता वाटली नाही. म्हणून त्यानंी माझ्याबरोबर बोलणी केली 
नाहीत. योजनाबद्ध व्यवस्था केली गेली तरि बलवतं मोफत वािनालयािा कायथिम स रळीतपणे पार पडेल; 
ऄसे मला वाटत होते. सरकारी ऄचधकारी चप्रन्सेसना घेउन येतील ऄसे डॉ. वैद्य व म ळे यानंा वाटत होते. 
शासकीय महाचवद्यालयािा कायथिम अटोपून चप्रन्सेस केव्हा बाहेर पडणार हे कळावयाला कोणतेि साधन 
नव्हते; तरी त्यािा चविार केला गेला नाही. चप्रन्सेस शासकीय महाचवद्यालयात दाखल झाल्यािी वळे व तेथील 
कायथिम अटोपून तेथून बलवतं मोफत वािनालंयाकडे प्रयाण करण्यापूवी चकमान दहा चमचनटे अधीिी वळे, 
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जबाबदार माणसाद्वारे डॉ. वैद्य यानंा मला कळचवता यावी यासाठी दोन लोक माझ्याबरोबर संपकथ  
साधण्यासाठी महाचवद्यालयात पाठवावयािे ठरचवलेले ऄसूनही कोणीि अले नाही. मी कावराबावरा होउन 
गेलो. मी सारखा मागेप ढे, अजूबाजूला पहात होतो. मला माझ्याबरोबर संपकथ  साधणारा कोणीि चदसला 
नाही. महाचवद्यालयािा कायथिम संपावयाच्या बरोबर दहा चमचनटेपूवी, स भेदारानंी प ढील कायथिमासाठी प ढे 
जाण्यास ख णेनेि साचंगतले. मला घेण्यासाठी मोटार पाठचवण्यािे अरॄासन स्वतः डॉ. वैद्य यानंी चदले 
ऄसतानाही मोटार अली नाही. कोणी सायकलस्वारही माझ्याजवळ अला नाही. माझी भबंरेी ईडाली. मी 
मधल्या अडमागाने धावत-पळत बलवतं मोफत वािनालयाजवळ गेलो. धापा टाकीति पाि चमचनटाचं्या 
ऄवधीत चप्रन्सेस येणार ऄसल्यािे मी डॉ. गणपतराव वैद्य यानंा साचंगतले. पाि चमचनटानंी चप्रन्सेस अल्या. 
त्यािें यथायोग्य स्वागत करण्यात अले. ऄटीतटीिा सामना करून चप्रन्सेसच्या भेटीबाबत होकार चमळचवला 
होता. चप्रन्सेसच्या सचदच्छा भेटीिा कायथिम व्यवस्स्थत पार पडला. बलवतं मोफत वािनालयािा तो कायथिम 
शहरभर गाजला. बलवतं मोफत वािनालयाच्या छापील वार्मषक ऄहवालात व्यवस्स्थत पार पडलेल्या त्या 
कायथिमािे सवथिे सवथ रॅेय डॉ. वैद्य अचण म ळे यानंी त्याचं्याकडे वळवनू घेतले. माझ्या नावािा, माझ्या 
पचररॅमािा, धावपळीिा एका शब्दानेही ऄहवालात ईल्लेख केला गेला नाही. चनझामी राजवटीिे राज्यकते 
चनरचनराळ्या प्रकारे मानहानी, ऄवमान करतात. समाजात फावल्या वळेात काहीतरी करावयासाठी प ढे 
सरसावलेले काही महाभाग द सऱयाने केलेल्या कामािे रॅेय, जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकून, अपल्याकडे 
ओढून घेतात. यािा मी जागताबोलता चजवतं साक्षीदार अहे. ऄत्यंत अत्मीयतेने समाजािे, मानवतेिे ऊण 
फेडता अले ते फेडाव ेया चविाराने भारावनू जीवािे रान करणाऱया माझ्यासारख्याला वाळीत टाकतात यािे 
मनस्वी  द ःख झाल्यावािनू राहात नाही. 
 
 ५५५ च्या जादूिी कहाणी, जशी घडली, तशीच्या तशी मी रॅी. अनंदराव वाघमारे यानंा साचंगतली. ती 
ऐकून रॅी. वाघमारे यानंा समाधान वाटले ऄसाव ेऄसे मला त्याचं्या िेहेऱयावर ईमटलेल्या भावावरून चदसले. 
तसे पाहाता त्याचं्या िेहेऱयावर हास्य मला कधीि चदसले नाही. गंभीर चविारािंी छटा सदोचदत त्याचं्या 
िेहेऱयावर चदसायिी. ‘शकंरलाल, हैदराबाद स्टेट काँगे्रस, महाराष्ट्र पचरषद व अम्हा सवांवर त ला घेता येइल 
तेवढे तोंडस ख तू घेत जा. जराही कसर ठेव ूनकोस. तू चनझामी राजवटीिा एक सच्चा चहतवितक अहेस व 
अमिा कडवा चवरोधक अहेस या नाटकािी छाप बसचवण्यािी खटपट कर.’ हे त्यािें शब्द कानात सारखे 
घ मायिे. 
 

**  
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१९३८ चा सत्याग्रह 
 
 
 चनझामी राजवटीिा म स्स्लमधार्मजणा सूर वहदू मराठी भाचषक चवद्यार्थ्यांच्या कानात चशरू लागला होता. 
मराठी भाचषकावंर ऄन्याय होत ऄसल्यािे चवद्यार्थ्यांना समजू लागले होते, पदोपदी जाणव ूलागले होते. त्याि 
स मारास चनझामी राजवटीने वदें मातरम् गीतावर बंदीिा फतवा काढला. वदें मातरम् गीतावरील बंदीच्या 
फतव्यािा चनषेध नोंदचवण्यासाठी ईस्माचनया चवद्यापीठाच्या वसचतगहृातील सवथच्या सवथ चवद्यार्थ्यांनी त्याचं्या 
प्राथथना हॉलमध्ये साम दाचयकरीत्या ‘वदें मातरम्’ हे गीत एक राष्ट्रगीत म्हणनू म्हणायला स रूवात केली. 
हैदराबादेतील ईस्माचनया चवद्यापीठाच्या वसचतगृहातील घटना औरंगाबादेतील आंटरचमचजएट कॉलेजच्या 
वसचतगृहाच्या चवद्यार्थ्यांच्या कानावर पडताि येथील वहदू चवद्यार्थ्यांनी साम दाचयकरीत्या ‘वदें मातरम्’ गीत 
म्हणणे स रू केले. जात्यधं म स्स्लम चवद्यार्थ्यांनी ‘वदें मातरम्’ गीताबाबतिा त्यािंा चवरोध महाचवद्यालयाच्या 
प्रािायांकडे नोंदचवला. प्रािायांनी सारासार चविार न करता तडकाफडकी  ‘वदें मातरम्’ गीतावर बंदीिा 
अदेश काढला. चवद्याथी वसचतगृहात कधीही, कोणीही ‘वदें मातरम्’ गीत म्हणू नये ऄसा फतवा काढण्यात 
अला. फतव्यािी कठोरपणे ऄंमलबजावणी करण्यात अली. प्रािायांिा अदेश ध डकावनू लावला पाचहजे ऄसे 
बह तेक सवथ वहदू चवद्यार्थ्यांना मनोमन वाटत होते. प्रािायांच्या ऄन्याय्य अदेशाचवरुद्ध चवद्यार्थ्यांनी साम दाचयक 
ईपोषण स रू केले. प्रािायांनी व महाचवद्यालयाच्या प्राध्यापकानंी चवद्यार्थ्यांना ईपोषणापासून परावृि करण्यािा 
ऄतोनात प्रयत्न केला. मात्र ठाम चनधाराच्या चवद्यार्थ्यांनी कोणत्याही ऄटीवर ईपोषण सोडले नाही. बदलत्या 
काळािी ििे भर वगेाने ईलटस लट चफरू लागली. ईस्माचनया चवद्यापीठाच्या ज्येष्ठ ऄचधकाऱयानंी ताबडतोब 
दडपशाहीिा मागथ स्वीकारला व ‘वदें मातरम्’हे गीत कोणीही म्हणू नये; ऄसा फतवा काढला. जे चवद्याथी 
चवद्यापीठाच्या अदेशािा भगं करतील. त्यानंा ऄनेक प्रकारिे द ष्ट्पचरणाम सतत भोगाव ेलागतील ऄशी तंबीही 
चदली गेली. ‘वदें मातरम्’ गीतावर बंदी लादून ईस्माचनया चवद्यापीठाच्या ऄचधकाऱयानंी ऄजाणपणे वहदू 
चवद्यार्थ्यांच्या मनात राष्ट्रीय चविारधारेला बळकटी अणली. ऄन्यायाला वािा फोडण्यासाठी बरेि चवद्याथी 
जोमाने, त्वषेाने प ढे सरसावले. भीतभीत अय ष्ट्यािी वाटिाल करणारे, दिकून पाउल टाकणारे चवद्याथी,  
रॅी. वाघमारे, गोववदभाइ, िौधरी, देशपाडें, वाळूजकर, वैशपंायन, ऄच्य तभाइ याचं्या अजूबाजूस चफरकू 
लागले. बऱयाि चवद्यार्थ्यांनी चनझामी राजवटीच्या ऄन्यायी धोरणाचवरुद्ध सत्याग्रह करून जेलमध्ये जाव ेलागले 
तर जाण्यािी त्यािंी तयारी ऄसल्यािे बोलून दाखचवले. 
 
स्टेट का ाँगे्रसवर बंदी 
 
 हैदराबाद ससं्थानात हैदराबाद स्टेट काँगे्रस ही संस्था ऄस्स्तत्वात येण्यापूवीि चतच्यावर बंदी 
लावण्यात अली. हैदराबाद स्टेट काँगे्रसिा जन्म झाल्यावर ती चनझामािी कदथनकाळ ठरेल ऄसेि जणू काय 
चनझामाला, चनझामाच्या राजवटीला, जात्यधं म स्स्लमानंा वाटत ऄसाव.े चनझामाला राष्ट्रीय काँगे्रस-हैदराबाद 
स्टेट काँगे्रसिा ऄन्वयाथथ, ईलगडला नाही. साम्राज्यवादी चिचटशाचं्या न सत्या आषाऱयावर कठप तळीप्रमाणे 
नािावयािे आतकेि काय ते त्याला अत्मसात करता अले. हैदराबाद स्टेट काँगे्रसवर चनझामी राजवटीने 
ऄनेक नादानपणािे अरोप लादण्यात जराही कसर बाकी ठेवली नाही. हैदराबाद स्टेट काँगे्रसच्या 
वास्तववादी ध्येयधोरणाबाबत, हैदराबादच्या राष्ट्रीय चविारप्रणालीच्या लोकानंी जेवढे सागंता येइल तेवढे 
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वळेोवळेी साचंगतले; ऄनेक प्रकारिे ख लासे सादर केले; बंदी ईठवली जावी म्हणून चवनंती ऄजथ दाखल करून 
अवाहनही केले; परंत  चनझामाला, त्याच्या राजवटीच्या ऄचधकाऱयानंा समज अलीि नाही अचण चनझामी 
राजवटीने अपली वाकडी िाल सोडली नाही. राष्ट्रीय चविार करणाऱयानंा गप्प बसून िालणार नव्हते. 
चनझामी राजवटीने लादलेल्या बंदीच्या अदेशाचवरुद्ध पाउल ईिलल्याचशवाय द सरा पयाय नव्हता; म्हणून 
लादलेल्या बंदीच्या अदेशािा भगं करणे िमप्रात झाले होते. 
 
 ‘वदें मातरम्’ गीतावर लादलेला बंदीिा अदेश, महाचवद्यालयाच्या चवद्यार्थ्यांच्या पाठोपाठ काही 
चवद्यालयातील चवद्यार्थ्यांनाही तीक्ष्ण हत्याराच्या जखमेसारखा झोंबला. संस्थानातील महाचवद्यालयीन 
चवद्यार्थ्यांनी संप प कारला तेव्हा या चवद्यालयीन चवद्यार्थ्यांनीही त्यानंा साथ चदली. ‘वदें मातरम्’ िळवळीिी 
रणगजथना पचहल्याने औरंगाबादेतील लोकाचं्या कानावर अदळली, ऄनेकािंी मने प्रफ चल्लत झाली तर काही 
मंडळींनी त्यािा धसका घेतला.‘वदें मातरम्’ िळवळीने राष्ट्रीय चविाराला नवी चदशा चदली. ऄन्यायाचवरुद्ध 
चवद्याथी त्वषेाने प ढे सरसावले. समाजातील लब्धप्रचतचष्ठतानंी अपल्या तकलादू मानमरातबासाठी अतापयंत 
वाळीत टाकलेल्या राष्ट्रीयत्वािी जाण बाळगणाऱयानंा साथीदार सापडले. ‘वदें मातरम्’ या राष्ट्रगीतावर 
चनझामाच्या राजवटीने बंदी लादल्याने मराठवाडा चवभागातील राजकीय चविाराचं्या प रस्कारासाठी धीरोदाि 
चवद्यार्थ्यांिी सेना चमळू शकली. ‘वदें मातरम्’ िळवळीत सहभागी झालेल्या काही चवद्यार्थ्यांच्या जीवनािी 
दाणादाण होउ पाहात ऄसताना घरच्याि महाभागानंी त्याचं्याकडे ढ ंकूनही पाचहले नाही. त्याचं्या चशक्षणात 
खंड पडू पाहात ऄसताना समाजातील तथाकचथत ध रीण गाढ झोपा काढीत होते. ससं्थानाबाहेरील रावसाहेब 
पटवधथन, अपटे ग रुजी, प वार ग रुजी अचण प्राम ख्याने नागपूर चवद्यापीठािे क लग रु रॅी. केदार यानंी मदतीिा 
हात प ढे केला, चवद्यार्थ्यांिी पाठ थोपटली, चशक्षणात खंड पडू चदला नाही. ‘वदें मातरम्’ चवद्याथी िळवळीिे 
पवथ हैदराबाद म चक्तसंग्रामाला ईजाळा अणणारे ऄसेि होते. ‘वदें मातरम्’िा लढा जवळपास दीड वष ेिालला. 
त्या ऄवधीत लढाउवृिी, सैचनकी बाणा, राजकीय जाणीव, राष्ट्रीयत्वािी भावना अचण प्रामाचणक कणखर 
चनष्ठा बाळगणाऱया ऄशा तरुण कायथकत्यांिी सेना नकळत तयार झाली अचण अपण होउन जोमाने, त्वषेाने, 
चजद्दीने प ढे सरसावत गेली. ‘वदें मातरम्’ िळवळीने प्रात केलेले ईग्र स्वरूप  नेमस्त, मवाळ मंडळींना पेलवत 
नव्हते.‘वदें मातरम्’ िळवळ बंद करण्यािे पचंडत जवाहरलाल नेहरू यानंी साचंगतल्यािी कंडी चपकचवण्यात 
अली. ही गोष्ट खरी समजून काही तरुणािंा तेजोभगं झाला; तर पचंडतजींनी, ‘िळवळ बंद करा’ ऄसे 
साचंगतलेि नसेल ऄसेही काहीना वाटत होते. खऱयाखोयािी शहाचनशा करून घेण्यासाठी औरंगाबादिे रॅी. 
स. कृ. वैशपंायन व रॅी. व्ही. डी. देशपाडें यानंी पचंडत जवाहरलाल यानंा गाठले. ‘वदें मातरम्’ िळवळ कशी 
िालली अहे ते सचवस्तर साचंगतले तेव्हा ‘अगे बढो’ ऄसे पंचडत जवाहरलालजींनी साचंगतले. िळवळ बदं 
करण्यािे अपण कधीि साचंगतले नाही ऄसेही ते म्हणाले. हैदराबाद संस्थानात १९३८ च्या सत्याग्रहपवाने 
स्वातंत्र्य-अंदोलनाला नव ेवळण चमळवनू चदले. सत्याग्रहाच्या रूपाने जनतेिी मरगळ गेली व जागृती चनमाण 
झाली. सत्याग्रहािे पचहले कें द्र हैदराबादेत तर द सरे कें द्र औरंगाबादेत होते. औरंगाबादमधील पचहल्या 
सत्याग्रही त कडीिे नेतृत्व रॅी. माचणकिंद पहाडे याचं्याकडे सोपचवण्यात अले होते. मराठवाड्यातील बऱयाि 
चवद्यार्थ्यांनी शाळा-महाचवद्यालयाच्या चशक्षणाला रामराम ठोकला होता. त्यानंी स्वतः होउन सत्याग्रही म्हणून 
अपापली नाव ेनोंदचवली होती. औरंगाबाद शहर व चजल्हा सत्याग्रहपवािे म ख्य संघटक होते रॅी. गोववदभाइ 
रॅॉफ. त्यानंी त्याचं्या कायथपद्धतीने सत्याग्रहपवािी व त्यासाठी अवश्यक त्या यंत्रणेिी चनर्ममती व चवभागणी 
केली होती. कायथकत्यांिा संि त्याचं्या हाताशी होता. सत्याग्रह मोचहमेबाबत अवश्यक ती पत्रके व पत्रकािंा 
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मजकूर रॅी. अनंदराव वाघमारे, रॅी. स. कृ. वैशपंायन, रॅी. व्ही. डी. देशपाडें हे तयार करीत ऄसत. पत्रके 
ड स्प्लकेटर मचशनवर तयार करावयािे काम रॅी. िंपालाल नागोरीकडे सोपचवले होते. तयार केलेली पत्रके 
घरोघरी पोिचवण्यािी खबरदारी रॅी बाब राव जाधव अचण शहा भचगनी करीत ऄसत. पत्रकािा मजकूर कोण 
चलचहतो, पत्रके कोण व कोठे छापतो, पत्रके घरोघर चनयचमत कोण वाटतो याबाबत माचहती गोळा करण्यासाठी 
ग तिर खात्याच्या मंडळींनी, त्याचं्या हस्तकानंी कसोशीने प्रयत्न केले. मात्र त्यानंा काही केल्या स गावा लाग ू
शकला नाही; आतकी कडेकोट ग तता राखली गेली होती. चवद्याथी व तरुण वगािे मनोधैयथ वाढचवण्यािी 
महत्त्वािी कामचगरी पार पाडीत होते रॅी. कवे ग रुजी. शहरातील पाढंरपेशा नागचरकाचं्या गाठंीभेटी घेण्यािे 
काम रॅी. लक्ष्मणराव वाळूजकर साभंाळीत ऄसत. लोकाचं्या गाठीभेटी घेउन, त्यािें खिलेले मनोधैयथ 
वाढचवले गेले. मरगळ हळूहळू कमी कमी होत गेली. सत्याग्रहपवाला थोडेसे ऄन कूल ऄसे वातावरण चनमाण 
होत गेले. सवथसाधारण नागचरकाचं्या मनात शासनाच्या दंडेलीबाबत भीती कमी कमी होउ लागली. ज लमी, 
जात्यधं म स्स्लमधार्मजण्या चनझामी राजवटीचवरुद्ध ऄसंतोषािा वणवा पेटचवला व तो भडकचवला रॅी. 
गोववदभाइ, माचणकिंद पहाडे, दिोपंत पाठक, स. कृ. वैशपंायन, व्ही. डी. देशपाडें, ऄच्य तभाइ देशपाडें, कवे 
ग रुजी, अनंदराव वाघमारे, लक्ष्मणराव वाळूजकर, ऄच्य त खोडव,े सखाराम मंडचलक, रचतलाल व चवद्याथी 
चवद्याथीनींनी. 
 
 सत्यागृहाच्या पचहल्या त कडीत रॅी. माचणकिंद पहाडे याचं्या समवते पैठणिे ग लाबिंद नागोरी, 
माजलगाविे रॅी. कौसलवसग व चवद्याथी प्रचतचनधी म्हणनू वैजापूरिे रॅी. मनोहर सोनदे यािंी चनवड करण्यात 
अली होती. सत्याग्रहािी पूवथतयारी म्हणून रॅी. माचणकिंद पहाडे यानंी त्याचं्या काकाजी, पत्नी, भाउ व 
पचरवारातील मंडळींना, नादंगाव येथे भेटून यावयािी अपली आच्छा रॅी. गोववदभाइजवळ बोलून दाखवली. 
दडपशाहीिा पचवत्रा स्वीकारणाऱया चनझामी राजवटीचवरुद्ध औरंगाबादिे गाधंीवादी खादीधारी रॅी. माचणकिंद 
पहाडे हे वाघासारखी डरकाळी फोडतील, चनझामी राजवटीवर वाघासारखी झेप घेउ शकतील ऄसे बह तेक 
काँगे्रसच्या प ढाऱयानंा  कायथकत्यांना मनोमन वाटत होते. काही नेते रॅी. पहाडे यानंा ‘टायगर’ म्हणनू सबंोधीत 
ऄसत. रॅी. पहाडे अपल्या क ट ंचबयानंा भेटण्यासाठी नादंगावला गेल्यािी माचहती रॅी. गोववदभाइचशवाय आतर 
कोणालाही नव्हती. तरी रॅी. पहाडे यानंी त्याचं्या घरात प्रवशे केलाही नव्हता तो पयंत चनझामी राजवटीने रॅी. 
माचणकिंद पहाडे याचं्यावर औरंगाबाद चजल्यात प्रवशेबंदीिे फमान काढल्यािे वृि हैदराबाद रेचडओद्वारे 
जनतेच्या कानावर अदळले. ऄवघ्या िोवीस तासाचं्या अत औरंगाबाद चजल्याच्या सवथच्यासवथ सरहद्दी 
चनझामी पोचलस व लष्ट्कराने व्यापून टाकल्या. औरंगाबादच्या प्रत्येक सडकेलगतच्या नाक्याला कडेकोट 
लष्ट्करी तळािे स्वरूप  अल्यािे चदसत होते. औरंगाबादच्या सवथच्यासवथ सरहद्दीवर कडेकोट लष्ट्करािा वढेा व 
कडक बंदोबस्त करण्यात अल्यािे वृि रॅी. पहाडे यानंा बऱयाि नातलग व िाहत्याकंडून कळाले. या 
पेिप्रसंगाने रॅी. पहाडे चनराश झाल्यासारखे चदसू लागले. अताचं्या भेटीिा मोह अवरला ऄसता तर बरे झाले 
ऄसते ऄसेही त्यानंा वाटल्यावािनू राचहले नाही. प्रात पचरस्स्थतीत स खरूप औरंगाबादेत लवकरात लवकर 
कसे दाखल व्हाव ेयाि एका चविारात ते गढून गेले होते. त्याचं्या िेहऱयावर चनराशिेी लकेर डोकाव ूलागली 
होती. सवथ प्रकारिी खबरदारी राखली गेली; ग तता राखली गेली तरी घरभेद्याने त्यािा स्वाथथ साधला, यािेि 
त्यानंा राहून राहून वाइट वाटले. स्वतःच्या घरात चजवाभावाच्या अतचमत्रासंमवते रॅी. पहाडे बसलेले होते. रॅी. 
पहाडे यानंी त्यानंी काय सागंायिे ऄसेल ते सागंाव ेऄसे सवांना वाटत होते. मात्र ते ऄवाक्षर तोंडावाटे काढीत 
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नव्हते. औरंगाबाद शहरास स खरूप कसे दाखल होता येइल हाि एकमेव चविार त्याचं्या मनातं घोळत होता. 
पचहले सत्याग्रही बनण्यािा चमळालेला बह मान चहरावनू घेतला जात ऄसल्याबद्दल त्यानंा वाइट वाटत होते. 
 
 औरंगाबाद शहरातील पचहल्या सत्याग्रहािी अखणी व ऄंमलबजावणी करणारी प ढारी मंडळी बरीि 
हताश बनली होती. ठरल्या चदवशी व वळेी सत्याग्रह स रू झाला नाही तर चनझामी राजवटीच्या बेताल 
नंग्यानािाला ईधाण येइल. स्टेट काँगे्रसच्या कायथकत्यात अचण चवद्यार्थ्यात नैराश्यािे वारे चशरेल. 
महत्प्रयासाने साठवलेले मनौधैयथ कि खाइल. चवद्यार्थ्यांिा मनोभगं होइल. चवद्यार्थ्यांच्या तसेि सामान्य 
नागरीक व गावकरी याचं्या मनात ईफाळून अलेली ऄन्यायाचवरुद्धिी िीड, जशीच्या तशी कायम राहणार 
नाही अचण म्हणून वाटेल ते कराव ेलागेल ते करून ठरल्या चदवशी व वळेी सत्याग्रह केला जावा या चविारात 
नेते मंडळी गढून गेली होती. चनझामी राजवटीने ईभा केलेला पेिप्रसंग तसा साधा ऄन सोपा नव्हता. 
अचणबाणीिा पेिप्रसंग अ वासून सवांसमोर ईभा होता. पचहल्याि सलामीस हैदराबाद स्टेट काँगे्रसिा 
सत्याग्रह औरंगाबादेत होउ शकला नाही तर राजवटीला अपले दडपशाहीिे धोरण ऄचधकि तीव्र करण्यास 
मोकळीक लाभणार होती. 
 
 हैदराबाद संस्थानात जे जे घडले होते, घडत होते ते सवथ जसेच्या तसे महात्मा गाधंी यानंा 
कळचवण्यािी कामचगरी काही राष्ट्रीय चविाराचं्या व्यक्तींनी स्वीकारली होती. घडलेल्या व घडत ऄसलेल्या 
घटनािंी नोंद घेउन, महात्मा गाधंींनी हैदराबाद स्टेट काँगे्रसद्वारे सत्याग्रहपवथ स रू करण्याला होकार चदला. 
मात्र सत्याग्रहािी मोहीम पचहल्याि सलामीत बारगळली तर हैदराबाद स्टेट काँगे्रसिे प ढारी, कायथकते 
लेिेपेिे अहेत ऄसेि समजले जाइल यािेि सवांना वाइट वाटत होते. 
 
 हैदराबाद स्टेट काँगे्रसने हैदराबाद संस्थानात जबाबदार राज्यपद्धती अणावी म्हणून सत्याग्रहािी 
मोहीम स रू करायिे ठरचवले, त्यासाठी महात्मा गाधंींिा होकार व अशीवाद चमळचवला. याबाबतिी माचहती 
औरंगाबादेतील ज्येष्ठ नागचरकानंा, वकील, डॉक्टर आत्यादींना काँगे्रसच्या जबाबदार लोकानंी त्याचं्या घरोघर 
जाउन साचंगतली होती. सघंषािा धसका घेणाऱया, नेमस्त, मवाळ, सरकारधार्मजण्या व चनझामाला दैवत 
समजणाऱयानंी महात्मा गाधंीच्या होकारािी, अचशवादािी पवा केली नाही. साधी दखलही घेतली नाही. यािा 
ऄथथ त्या महाभागानंा महात्मा गाधंींिा सल्ला नको होता; मायबाप चनझामि हव ेहोते. 
 
 प्रात पचरस्स्थतीिा चविार करून हैदराबाद स्टेट काँगे्रसच्या नेत्यानंी ऄत्यंत ग तता राखून, त्याचं्या 
चनयोचजत कामाला प्रारंभ केला. खबऱयािें घरभेद्यािें जाळे वाढत गेले. त ंबड्या भरावयासाठी बरेि लोक ऄनेक 
प्रकारच्या खटपटी-लटपटी करू लागले. स रचक्षततेसाठी प्रत्येकािी तपासणी करावी लागली. छ पे रुस्तूम 
दबा धरून बसलेले होते. सत्याग्रह मोचहमेिा रॅी गणेशा करण्यासाठी हव ेतसे वातावरण नव्हते, सामान्यािंा 
हवा तेवढा पावठबा नव्हता. काही लोक कायथकत्यांच्या तंगड्या ओढायिे काम करीत होते. झ ळझ ळ वाहाणाऱया 
वाऱयावरही चवरॄास ठेवता येत नव्हता. ऄशा चवचित्र ऄवस्थेत औरंगाबाद शहरात व चजल्यात सत्याग्रहािा 
पचवत्रा घेण्यािे ठरचवले गेले होते. 
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 प्रसंग व पचरस्स्थती ऄत्यंत चवचित्र अचण बरीि कठीण होती; तरी त्यातून मागथ काढणे अवश्यक 
बनलेले होते. वाटेल तो मागथ ऄवलंबून चनयोचजत कायथिम राबचवणे ऄत्यंत अवश्यक बनले होते. प ढारी 
मंडळींच्या चवरॄासातले लोक, चवद्याथी चवद्यार्मथनी मोजक्याि होत्या. बंदेगान अलीिे बंदेि ऄचधक होते. 
चनझामाच्या सैतानी राजवटीच्या भीतीने, प्रचतचष्ठत म्हणून टेंभा चमरचवणारे महाभाग स्टेट काँगे्रसच्या बड्या वा 
छोया कायथकत्यांच्या सावलीजवळही चफरकत नव्हते. समाजातील स चशचक्षत, पाढंरपेशा नागचरकािंा, 
व्यापाऱयािंा पावठबा चमळणे शक्यतेतले नव्हते. साधनािंी, पैशािी वानवा होती. सत्याग्रह स रु करावयािा 
पचवत्रा कोणत्याही पचरस्स्थतीत बदलावयािा नाही, मागे घ्यायिा नाही व पचहले सत्याग्रही म्हणून रॅी. पहाडे 
यानंीि सत्याग्रह करावा ऄसेि कायथकत्यांना वाटत होते. परंत  रॅी. पहाडे यानंी औरंगाबादेत यायिे कसे वकवा 
त्यानंा येथे कोणी, कसे अणावयािे याबाबत तोडगा समोर येत नव्हता. रॅी. पहाडे यानंा स खरूप 
अणण्याबाबत बरेि काही बोलले गेले. वळेोवळेी बठैकी घेतल्या गेल्या. वाटेल ते झाले तरी रॅी. पहाडे यानंीि 
पचहले सत्याग्रही म्हणून सत्याग्रह करावयािे एकमताने ठरले. पसरलेल्या नैराश्यावर ईत्साहाने पगडा 
बसचवला. ईत्साह चनमाण झाला खरा परंत  मूळ प्रश्नावर तोडगा सापडला नाही. रॅी. पहाडे यानंा औरंगाबादेत 
स खरूप अणावयािे काम सोपे नव्हते. बरेि ऄवघड अचण कठीणि होते. रॅी. पहाडे यानंा औरंगाबादला कसे 
अणायिे? कोणत्या मागाने अणायिे? क णी अणायिे? कोणत्या वाहनात अणायिे? या कामातील धोके 
स्पष्ट होते. नादंगावला कोणाला पाठवावयािे? हा एक प्रश्नि होता. त्यातल्या त्यात कोणी कायथकता तयार 
झालाि तर तो नादंगावला पोहोिावयािा कसा? वाटेल ते करून पाठचवलेला कायथकता नादंगावला पोहोिला 
तर त्याने रॅी. पहाडे यानंा पोचलसाच्या व चनमलष्ट्कराच्या कडेकोट बंदोबस्तातून सहीसलामत औरंगाबादला 
अणावयािे म्हणजे चनव्वळ स्वप्नरंजनासारखेि होते. त्यातल्या त्यात औरंगाबादेतील कोणा एकाच्या 
मोटारीतून अणाव े तर अख्या औरंगाबाद शहरात िारपाि मोटारी होत्या. त्या मोटारींिे ड्रायव्हर सारे 
म सलमानि! अवश्यक तेवढा डोक्याला ताण देउनही स खरूप मागथ सापडलाि नाही. स खरूप मागािा शोध 
करावयािा चविार करीत कायथकते बराि वळे बसून राचहले. ऄशा प्रकारच्या पेिप्रसंगात सवथ कायथकते व प ढारी 
मंडळी ऄडकली होती. ऄशा अणीबाणीच्या वळेी, हैदराबाद स्टेट काँगे्रसिे एक चहतवितक रॅी. रावसाहेब 
पटवधथन रॅीमतं व्यापाऱयासारखे वषेान्तर करून, सतत हळूहळू िालत ऄसलेल्या घोड्याच्या टागं्यातून 
पानदरीब्याच्या कोपऱयावरील मशीदीजवळून िालले होते. मी धावणी मोहल्यातील मारुतीच्या दशथनासाठी 
सडकेच्या एका बाजूने मान खाली घालून िाललो होतो. मला थोपवनू त्यानंी चविारले, डॉ. काळे क ठे 
राहतात? मी त्यानंा कधीि पाचहलेले नव्हते, तरी मी त्यानंा डॉ. काळे याचं्या घरी घेउन गेलो. तेव्हा त्यानंी 
माझे नाव चविारले व अभार मानले. ठरल्याप्रमाणे मी मारुतीिे दशथन घेतले व तेथून मागच्या दाराने रॅी. 
वाघमारे याचं्या घरात गेलो. तेथे रॅी. गोववदभाइ, रॅी. वाळूजकर, रॅी. ऄच्य तभाइ देशपाडें, राम कडेपूरकर व 
रॅी. स. कृ. वैश्यपायन बसलेले होते. जोधप री फेटा - कोट घातलेल्या एका व्यक्तीला मी डॉ. काळे याचं्या घरी 
पोहोिवनू अलो ऄसल्यािे त्या सवांना साचंगतले तेव्हा तेि रावसाहेब पटवधथन ऄसावते ऄसे रॅी. ऄच्य तभाइ 
देशपाडें यानंी साचंगतले. स्नान, िहा, फराळ अटोपून रॅी. रावसाहेब पटवधथन मागच्या दाराने रॅी. वाघमारे 
याचं्या बैठकीत अले. मला तेथे पाहाताि ते िटकन् म्हणाले, ‘ऄध्या तासापूवी यानंीि मला डॉ. काळे याचं्या 
घरी नेउन सोडले’. प्रास्ताचवक बोलणी झाल्यावर रॅी. रावसाहेब यानंी चविारले, ‘रॅी. पहाडे यानंा परत 
अणावयािा काही तोडगा सापडला का?’ ‘अतापयंत बराि चविार चवचनमय केला. स रचक्षत तोडगा काही 
सापडला नाही’. ऄसे त्यानंा सागंण्यात अले. रॅी. रावसाहेब पटवधथन यानंा औरंगाबादेतील प्रात 
पचरस्स्थतीबाबत रॅी. वाघमारे, रॅी. कडेपूरकर, रॅी. गोववदभाइ यानंी साचंगतले. साधकबाधक गोष्टींबाबत 
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उहापोह झाल्यावर रॅी. रावसाहेब पटवधथन यानंी एक तोडगा स िचवला : ‘रॅी. ऄण्णासाहेब वाळूजकर वैद्य 
अहेति. त्यानंी ते राजवैद्य ऄसल्यािे सागंायिे. त्यानी एखाद्या रॅीमंत घरातल्या चिरंजीवासारखा चदसेल ऄसा 
तरुण बरोबर येउन मोटारीतून देउळगावराजा गावात जायिे. नादंगावंहून रॅी. पहाडे यानी या पूवीि येउन 
तेथे थाबंावयािे. तेथून रॅी. पहाडे यानंा त्याि मोटारीत दडवनू अणावयािा प्रयत्न करावयािा. त्यावळेी रॅी. 
पहाडे हे फार भयंकर अजाराने पछाडलेले ऄसल्यािे सोंग वठवावयािे’. हा तोडगा सवांना अवडला. मात्र 
वरवर ऄचतशय सहज, सोपा वाटणारा हा तोडगा प्रत्यक्षात अणणे चततके सोपे काम नव्हते. ईलट बरेि कठीण 
होते. त्यात मोटारीिा महत्त्वािा प्रश्न होता. ड्रायव्हरिा प्रश्न सवांत ऄवघड होता. देउळगावराजाला जायिे 
कामही कठीण होते. रॅी. पहाडे यानंा वाघरूळच्या नाक्यावरील कडेकोट बंदोबस्तािी फळी फोडून स खरूप 
औरंगाबादला अणावयािे काम बऱयाि चजचकरीिे अचण ऄत्यंत चबकट होते. तरीही त्या ऄवघड कामासाठी 
क्षणािाही चवलंब न लावता रॅी. लक्ष्मणराव वाळूजकर यानंी होकार चदला. रॅी. रावसाहेब पटवधथन यानंा हायसे 
वाटले. त्याचं्या िेहऱयावरील गंभीर भाव पटापट बदलत गेले. रॅी. रावसाहेबानंी व अनंदराव वाघमारे यानंी 
रॅी. वाळूजकराबंरोबर जाण्यासाठी माझी चनवड केली. पचरस्स्थतीिे, चबकट प्रश्नािे गाभंीयथ मला समजावनू 
साचंगतले. प्रसंग तसा बाका ऄसल्यािे पटवनू चदले. प्रारंभालाि ऄपयशी ठरू नये म्हणून अवश्यक त्या सूिना 
चदल्या. सवथ काही सागंून झाले. एकाला अणण्याच्या कामात अम्ही दोघे ऄडकणार नाही यािी खबरदारी 
घेण्याबाबत बरेि साचंगतले. मला राजस्थानी य वकासारखा पोशाख पचरधान करायला साचंगतले. जवळच्या 
अतापैकी एका वयोवृद्ध स्रीच्या ईपिारासाठी राजवैद्याला बरोबर घेउन देउळगावराजा या गावाला जायिे 
ऄसल्यािेि बेडरपणे, जराही न डगमगता ज्याला त्याला सागंावयािे सागंण्यात अले. जे जे करावयािे होते 
त्याबाबतिी रंगीत तालीम झाली. पचहली तालीम व्यवस्स्थत पार पडली. चशकवलेला धडा व्यवस्स्थत चगरवनू 
घेतला गेला. मला जे करावयािे सागंण्यात अले होते ते ऐकून, मी मनािा चनधार केला. ईत्साहाने मी भारावनू 
गेलो. मनातल्या कप्प्यात खोलवर मात्र काहीतरी बोित होते. माझ्यावर सोपचवलेल्या कामचगरीत मी ईणा तर 
पडणार नाही ना? माझ्या माथी ऄपयशािे खापर तर फ टणार नाही ना? सत्याग्रह करण्यापूवी अमच्यासह रॅी. 
पहाडे यानंा ऄटक तर होणार नाही ना? माझ्याम ळे औरंगाबादिे पचहले सत्याग्रही पकडले गेले ऄसा अरोप 
माझ्या माथी मारला मारला तर जाणार नाही ना? ऄशा चविारििात मी काही वळे ऄडकलो होतो. रॅी. 
लक्ष्मणराव वाळूजकर याचं्या समवते मी जायिे चनचरृत झाल्यावर मोटारीिी शोधाशोध करायिे कामही रॅी. 
वाघमारे व रॅी. गोववदभाइ यानंी माझ्यावरि सोपचवले. त्यानंतर  रॅी. रावसाहेब म्हणाले, ‘मोटार ठरचवताना 
सपशले खोटे बोलाव ेलागले तर बोला. थोडे ऄचधक पसेै द्याव ेलागले तरी संकोि करू नका. मोटार ऄधेमधेि 
बंद पडणार नाही  ऄशीि चनवडा. चनवडलेली मोटार मंदगतीने िालली तरी िालेल. त मच्या गावात सवथिे सवथ 
ड्रायव्हर म सलमानि अहेत. त्यापकैी थोडासा मध्यम वयािाि ड्रायव्हर शक्य तो चमळवावयाला ि कू नका. 
ड्रायव्हरबरोबर चमळते घ्या. त्याचं्या जेवणािी व्यवस्था करावयाला चवसरू नका. या ईप्पर ऄचधक काही 
सागंावयािे नाही. त म्ही त मच्या कामाला लागा’ लागलीि मी मोटारीच्या शोधात शहागंज, चजन्सी, मोंढा, 
नबाबप रा चवभागात चविारपूस केली. ऄंग रीबाग चवभागात एिाम द्दीन नावाच्या ड्रायव्हरजवळ मोटार ऄसल्यािे 
समजल्याने त्यािी भेट घेतली. त्यािी ती कामिलाउ मोटार होती. एिाम द्दीन तसा तकथ टबाज नसल्यािे 
त्याच्या बोलण्यावरून जाणवले. देउळगावराजाला जाण्यायेण्यािे दोनश ेरुपये भाडे ठरले. अजारी वृद्ध अइ, 
औषोधोपिार म्हणजे नेककाम व यथायोग्य भाड्यािी रक्कम पदरी पडणार म्हणून तो ठरल्यावळेी स पारी मारुती 
रस्त्यावरील रामेरॄर मंचदराजवळ अला. तत्पूवी प्रसंगाच्या गाभंीयािी ईजळणी करण्यात अली. सगळ्यािंा 
अचशवाद घेउन मी  रॅी. लक्ष्मणराव वाळूजकरासंमवते रामेरॄर मचंदराजवळ उभ्या ऄसलेल्या मोटारीत 
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बसलो. एिाम द्दीनने मोटार स रू केली. त्यावळेी सायंकाळिे साडेसात वाजले होते. त्या चदवशी रोजच्या पेक्षा 
ऄचधक गडद ऄंधकार पडला ऄसल्यासारखे वाटले. 
 
 मोंढा ओलाडंताि रस्त्यालगत ऄसलेली ओळखीिी झाडे मागे पडू लागली. मोटारीबाहेरिा गारवा 
झोंबू लागला. ड्रायव्हर अत्मचवरॄासाने पण चधम्या गतीने मोटार िालवीत होता. रॅी. अण्णासाहेब कसल्यातरी 
चविारात ग रफटलेले ऄसल्यासारखे वाटत होते. अम्हा चतघापंैकी कोणीि कोणाशी बोलत नव्हते. मोटारीने 
चिकलठाणा गाव ओलाडंताि गारवा ऄचधकि वाढू लागला. गार वारा ऄंगाला सारखा झोंबत होता. सवथत्र 
काळोख पसरलेला होता. मोटारीच्या चदव्याम ळे प्रकाशािा एक पळता त कडा रस्त्यावर चदसायिा तेवढाि. 
मोटारीिी घरघर कानावर सारखी अदळत होती. अम्ही दोघे अपसातही बोलत नव्हतो, ऄसे पाहून काही 
तरी बोलायिे म्हणनू एिाम द्दीनने स रुवात केली. अम्हा दोघांना काहीतरी बोलायला भाग पाडले. 
 
 “सदी कसरतसे बढती जा रही है”  एिाम द्दीन. 
 
 “जी हा”ं एव्हढ्या एका त्रोटक शब्दाने अण्णासाहेबानंी ईिर चदले. त्यानंतर कोणीि बोलले नाही. 
मोटारीिा घरघर अवाज तेवढा कानावर अदळत होता. तेवढ्यात मोटारीने करमाड गावं ओलाडंले. दूरवर 
िंद्रमौळी झोपड्यातंील चमणचमण जळत ऄसलेले ल कल कणारे चदव ेऄधूनमधून चदसत होते. प न्हा एखादा गाव 
जवळ येत ऄसल्यासारखे वाटू लागले. ऄध्या पाउण तासानंतर शकेटा गावात मोटार थाबंली. 
 
 “साब िाय लें गे?”  एिाम द्दीनने चवनम्रपणे चविारले. 
 

 “नही, अप ले सकते है”  ऄण्णासाहेब सहज बोलून गेले. 
 
 ‘आस दगाहके सामने अनेजानेवालोने क छ देरतक यहा ंरूकना लाजमी समझा जाता है. ऐसा अम 
चरवाज है.’ एिाम द्दीन. 
 
 ‘ठीक है, अप रूकीये, हमे कोइ एतराज नही है.’ रॅी. वाळूजकरानंी ड्रायव्हर एिाम द्दीनला ईदे्दशून 
साचंगतले. 
 
 पंधरावीस चमचनटानंतर मोटार स रू झाली. मोटारीच्या घरघरीचशवाय एखाद द सऱया पक्ष्यािा 
फडफडणारा अवाज तेवढा ऐकू यायिा. रस्त्यालगतिी छोटीछोटी गाव े व लहानग्या झोपड्या पार करीत 
मोटार जालना शहरात दाखल झाली. ड्रायव्हरने अवश्यक तेवढे पेरोल मोटारीत भरून घेतले. ऑइल, पाणी 
तपासून पाचहले. बाजूला ईभे राहून एिाम द्दीनने भराभर चवडीिे झ रके घेतले. मोटार देउळगावराजाच्या 
मागाने जाउ लागली. अम्ही दोघे अपल्या चविारात होतो. ड्रायव्हर त्यािे काम करीत होता. त्याला कशािीि 
काळजी नव्हती. अमच्या सोबतीला मौन धारण केलेला काळोख होता; गंभीर शातंता होती अचण मोटारीिी 
ऄसय घरघर होती. 
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 ऄंदाजे साडेनउच्या स मारास अमिी मोटार वाघरूळच्या नाक्यावर थाबंवावी लागली. मोटार प ढे नेणे 
शक्य नव्हते. पोचलसानंी रस्त्यावर एक ऄगडबंब लोखंडी साखळी बाधंली होती. सभोवती पोचलसािें थवचे्या 
थव े चदसत होते. मोटार थाबंताि अठदहा सशस्र पोचलसानंी मोटारीला गराडा घातला. त्यातल्या िार 
पोचलसानंी मागेप ढे डोकावनू अत चकती लोक अहेत यािा ऄंदाज घेतला. कसून तपासणी केली. ड्रायव्हरिे 
नाव गाव चविारून ते चटपून घेण्यात अले. त्यानंतर अम्हा दोघािंी नावे, राहाण्यािे गाव, मोहल्ला चविारला 
गेला. तोही चटपून घेण्यात अला. अम्ही क ठे व कशासाठी जातो अहोत याबाबतही जरा करड्या अवाजात 
चविारले गेले. प्रश्नािंा भचडमार सपंला. 
 
 ‘मी राजवैद्य अहे. देउळगावराजाला याचं्या वयोवृद्ध मामीिी प्रकृती विताजनक अहे. मामीिा म लगा 
जयपूरला ऄसतो. त्याला यायला ईशीर लागणार अहे. म लगा येइपयंत अवश्यक ती हेमगभािी मात्रा देउन 
याचं्या मामीला चजवतं ठेवण्यािा प्रयत्न करणार अहे.’ आतके सवथ अण्णासाहेबानंी साचंगतले. माझ्या डोळ्यात 
ऄरॅ धारा वाहात ऄसल्यािा मी देखावा केला. ‘वैद्यमहाराज, माझ्या मामींना वािवा’ आतके मी कातर अवाजात 
बोललो. प नरपी डोळ्यात तरंगत ऄसलेले ऄरॅू प सण्यासाठी मी माझ्या डोळ्यानंा रुमाल लावताि रॅी. 
अण्णासाहेब वाळूजकरानंी माझ्या पाठीवर हात चफरवीत साचंगतले, ‘धीर धरा, घाबरू नका, परमेरॄरावर 
चवरॄास ठेवा. कता करचवता परमेरॄर अहे. सगळे काही नीट होइल’. 
 
 अमच्या बोलण्याने व नाटकी अचवभावाने पोचलसावंर िागंली छाप बसली. माझी मामी खरंि अजारी 
ऄसेल ऄसेि त्यानंा वाटले. अम्हाला पढवलेल्या नाटकािंी रंगीत तालीम अम्ही दोघानंी िागंलीि रंगवली 
ऄसे अम्हा दोघास वाटू लागले. अमच्या मोटारीला गराडा घालून ईभ्या ऄसलेल्या शस्रधारी पोचलसानंाही 
अमिी दया अली. 
 
 “ठीक है! हकीम साहब और अप दवा दारूके चलये जा सकते है! मगर याद रचखये वापसीमें चकसीको 
लाना मत; समझे?”  एका पोचलस जमादाराने खडसावनूि साचंगतले. थोडीशी दमदाटी केली अचण रस्त्यावर 
लावलेली जाडजूड लोखंडी साखळी मोकळी करायिे द सऱया एका चशपायाला साचंगतले. दोनिार चशपायानंी 
ती ऄगडबंब लोखंडी साखळी बाजूला सारून रस्ता मोकळा केला. ड्रायव्हरने तत्परतेने मोटार िालू केली. 
अमिी मोटार हळूहळू प ढे सरकू लागली. मोटार देउळगावराजा गावाकडे वाटिाल करू लागली. ऄजमासे 
एक तासात मोटार देउळगावराजा गावात धडकली. गावात गेल्यावर अम्ही अमिी मोटार रॅी. माधवराव बक्षी 
याचं्या वाड्याच्या एका बाजूला ईभी केली. त्यावळेी रात्रीिे ऄकरा वाजले होते. 
 
 अम्ही दोघे मोटारीतून बाहेर पडलो. एिाम द्दीनकडे वळून मी साचंगतले, “एिाम द्दीन चमया,ं ऄब अप 
बाजारमें जाकर पहले खाना खा लो!  खाना खाकर अप अरामसे यहाँ अ जाइए; तब तक हकीमसाब मरीज 
की तबीयतका मायना कर लें गे, और मरीजको दवा देंगे. द वा करो मरीजकी तबीयत स धर जाय. यह लो.”  
ऄसे सागंनू मी त्याचं्या हातात पाि रुपयािंी नोट ठेवली. पैसे हातात पडताि ड्रायव्हर मोटारीतून ईतरून 
बाजाराकडे चनघून गेला. त्याने चकमान एक तासभर परत येउ नये म्हणनू रॅी. बक्षीच्या धाकया भावाने, 
ड्रायव्हरला समजू नये ऄशा पद्धतीने त्याचं्या मजीतला अचण चवरॄासातला एक माणूस पाठवला. ड्रायव्हरिे 
जेवण झाल्यावर परत यायिी घाइ केली तर त्या माणसाने ड्रायव्हरला गप्पागोष्टीत रंगवाव ेव थाबंवनू ठेवावे; 
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ऄसा कायथिम ठरवनू मी व रॅी. अण्णासाहेब वाळूजकर रॅी. माधवराव बक्षी याचं्या वाड्यात चशरलो. समोरच्या 
ओसरीवर रॅी. माचणकिंद पहाडे बसलेले पाहून हायसे वाटले. अनंदाने स्फ रण िढले. मी व अण्णासाहेब 
औरंगाबादहून आथे कसे कसे अलो हे रॅी. अण्णासाहेब वाळूजकरानंी रॅी. पहाडे यांना साचंगतले. रॅी. पहाडे 
यानंा येथून मोटारीतून औरंगाबादला जाण्याबाबत अधी ठरचवलेल्या कायथिमािा थोडक्यात तपशील 
साचंगतला. त्यानंतर रॅी. माचणकिंद पहाडे शातंपणे म्हणाले, “अण्णासाहेब, त म्ही सागंाल तसं मी वागायला 
तयार अहे. माझ्याबाबत त म्ही काहीही काळजी करू नका. मी त मच्या मोटारीत ऄसूनही नसल्यासारखा 
राहीन. त म्ही चनधास्त ऄसा.”  रॅी. पहाडे यानंा मागच्या सीटमागील चडकीमध्ये एका वळकटीत झोपवावयािे. 
वळकटीवर िोहोबाजूनी िादरी टाकावयाच्या व तसे करून वळकटी झाकावयािी, ही रॅी. माधव बक्षी यािंी 
सूिना रॅी. पहाडे याचं्यासह सवांना अवडली. त्यानंतर रॅी. पहाडे यानंी चडकीमागे अडव ेपडून पाचहले. तेथून 
ईठताना त्यानंी िटकन् साचंगतले, ‘त म्ही अता माझी काळजी करू नका. चडकीमध्ये चनजीव माणसासारखे 
पडून राहाणे मला नीट जमण्यासारखे अहे. अता त म्ही प ढच्या तयारीला लागा.’ 
 
 रॅी. माधव बक्षींनी एक म द्यािी गोष्ट साचंगतली, “सत्याग्रहपवासाठी पत्रकं रोजच्या रोज काढली 
पाचहजेत. त्यासाठी ड स्प्लकेट मशीन, शाइ, कागद अचण काँगे्रसिे िरखाधारी झेंडेही त म्हाला बरोबर न्यायला 
हवते.”  

 

 आतके सवथ साचहत्य मोटारीत न्यावयािे कसे, या प्रश्नाबाबत चविारचवचनमय केला. त्या साचहत्यापकैी  
एकही वस्तू पोचलसाचं्या नजरेत अली तर सगळा प्रकार फसणार होता. तरी त्या अवश्यक वस्तू बरोबर नेणे 
ऄचतशय महत्त्वािे बनले होते. रॅी. बक्षींनी एक कल्पना साचंगतली; ती मलाही अवडली. त्या कल्पनेप्रमाणे 
अम्ही कामाला लागलो. प्रथम मोटारीच्या आंचजनवरील वरच्या लोखंडी गजाला ड स्प्लकेटर मचशन तारेने पके्क 
बाधंले. शाइ, कागद, कापडी झेंडे मागच्या सीटखाली दाबनू ठेवले. त्यावर िादर टाकली. आतके सवथ 
व्यवस्स्थत करायला एक तास लागला. त्यानंतर एक जाड स ताडा चडकीमध्ये पसरला. त्यावर रॅी. पहाडे पाय 
अखूड करून अडव े झाले. ‘जेव्हा केव्हा मोटार थाबंवली जाइल तेव्हा अचण चवशषे करून वाघरूळच्या 
नाक्यावर थोडा वळे रॄास रोखायिा, खोकला अलाि तर टॉवलेच्या साहाय्याने दाबावयािा’ ऄसे रॅी. 
वाळूजकरानंी स िचवले. 
 
 “मी मोटारीत नाही ऄसेि त म्ही गृहीत धरा.” रॅी. पहाडे म्हणाले. ‘त म्हाला ठसका अलाि तर मी 
जोरजोरानंी खोकायला प्रारंभ करीन अचण मी त मच्या अवाजाला दाबून टाकीन.’ रॅी. वाळूजकरानंी 
साचंगतले, अता अपण एकमेकािंी काळजी करीत बसू नये. वळे प्रसंग जसा सामोरा येइल तशी त्यातून 
सहीसलामत चनभावण्यािी खटपट करू;  ऄसे अण्णासाहेबानंी साचंगतले. तेवढ्यात ड्रायव्हर एिाम द्दीन 
समोरून येताना चदसला. रॅी. अण्णासाहेबानंी चवषयाला बगल चदली. रोग्याच्या चनदानाबाबत व ऄधूनमधून 
रोग्याला द्यावयाच्या औषधाबाबत बोलावयाला प्रारंभ करून ड्रायव्हरकडे कानाडोळा केला. रॅी. वाळूजकरानंी 
बोलणे अटोपते घेतले. अजूबाजूस ईभे ऄसलेल्यानंा चदलासा देण्यासारखे काहीतरी बोलले. रॅी. माधव 
बक्षींच्या पाठीवरून हात चफरवीत साचंगतले, “अता त म्ही त मच्या मनाला अवरलं पाचहजे. परमेरॄरािी 
अराधना करा. तोि त मिी अमिी स टका करील. भरवसा ठेवा. सकाळपयंत ईतार पडेल. यदाकदाचित् बरे 
वाटलेि नाही तर अम्ही ईद्या याि मोटारीतून परत येउ.”  ऄसे अरॄासन रॅी. वाळूजकर यानंी चदले. अमच्या 
नाटकािा द सरा ऄंक व्यवस्स्थत पार पडला. ड्रायव्हर एिाम द्दीनकडे बोट करून मला ख णावले. मी लागलीि 
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ड्रायव्हरला जरासे बाजूला नेले ऄन् साचंगतले, “मरीजकी हालत चफलहाल थोडी ऄच्छी है! ब ढापा है! 
जडीबटूीका ऄसर देरसे होता है. आसपर भी मरीजकी हालत काबूमें न अ सकी तो कल चफर अना पडेगा.”  “ 
ख दा बन्दे को जैसा रखे वैसे रहना पडता है.”  एिाम द्दीनला ईदे्दशून अण्णासाहेब बोलले. 
 
 “सही है, ख दा िाहे तो सबक छ ठीक हो जायगा”  एिाम द्दीन सहज बोलून गेला. 
 
 ईद्या कदाचित् प न्हा याव ेलागेल. मोटारीिे भाडे चमळेल ऄसे एिाम द्दीनला वाटले. त्यावरून त्याने 
रोग्यािी अस्थापूवथक चविारपूस केली. अमिे अपापसात चनरोप देउन झाले. रॅी. बक्षींनी बालाजीिा प्रसाद 
म्हणून पेढ्यािी एक छबडीि एिाम द्दीनजवळ चदली. अमिी मोटार स रू झाली. धूर अचण ध राळ्यािी 
ईधळपट्टी करीत अमिी मोटार वाघरूळकडे झेप घेउ लागली. 
 
 ऄंदाजे रात्री एक वाजण्याच्या स मारास त्या ओळखीच्या जाडजूड लोखंडी साखळी समोर अमिी 
मोटार थाबंली. वाघरूळच्या िौकीवरल्या अठ दहा पोचलसानंी मोटारीला गराडा घातला. जमादारािा 
ड्रायव्हरवर चवशषे रोख ऄसल्यासारखे वाटले. त्याला दमदाटी करून अम्हा दोघाबंाबत चवशषेत्वाने माचहती 
चविारली गेली. ड्रायव्हर सागेंल ती माचहती खरीख री ऄसल्याबाबत शहाचनशा करून घेण्यासाठी जमादार 
त्वषेाने प ढे सरसावला. बाकीच्या पोलीस चशपायानंी अपले डोके मोटारीत ख पसून अम्हा दोघािें िेहेरे 
न्याहाळले. एिाम द्दीनिी प न्हा फेरतपासणी करण्यात अली. पोचलसाचं्या ड्यूया बदलल्याने अम्हा सवांना 
बराि त्रास झाला. बरीि चविारपूस करण्यात अली. ड्रायव्हर म सलमान अहे तो चनदान धोकादायक काम 
करणार नाही. अजाऱयाच्या औषधपाण्यािे कारण खरे ऄसाव ेऄसे त्यानंा वाटू लागले. अम्हाला जालन्याच्या 
रस्त्याकडे जाउ देण्यात त्यािें एकमत होत ऄसतानाि एक पोलीस धावतपळत मोटारजवळ अला. क्षणभर 
दमछाटी केल्यावर त्यानें साचंगतले, ‘आस मोटार को मत जानेदो, बडे साब आसी मोटारसे औरंगाबाद जाना 
िाहते है!’ क्षणभर अमच्या शरीरातील हवा चनघून गेल्यासारखे अम्हा दोघानंा वाटले. माझ्या सवांगाला 
दरदरून घाम फ टला. सगळ्या अणाभाका एकाि वळेी अठवल्या. डोक्यात चविारािे थैमान स रू झाले. रॅी. 
माचणकिंद पहाडे यानंा स खरूप औरंगाबादला नेण्यासाठी चनघालो. एक तासापूवी रॅी. पहाडे स खरूप होते. 
अता अम्ही त्याचं्यासमवते पोचलसाचं्या ताब्यात जाणार; ऄसे स्पष्ट चित्र डोळ्यानंा चदसू लागले. भोवळ 
अल्यासारखे वाटू लागले. डोके ििावनू गेले. काही, काही स ित नव्हते. बाका पेिप्रसंग अ वासून ईभा 
होता. समोर अलेल्या पेिातून स टकेिा मागथ डोळ्यानंा चदसत नव्हता. काही एक स ित नव्हते. रॅी. पहाडे 
यानंा स खरूप औरंगाबादला न्यायिे लाबंि राचहले. अपण अपल्याि हाताने त्यानंा पोचलसाचं्या हवाली, 
करायिे? मी रॅी. अण्णासाहेबाचं्या िेहऱयाकडे पाचहले. दोन्ही हातात डोके धरून, डोळे चमटून अण्णासाहेब 
बसले होते. त्याचं्या मनातले चविार कळायला मागथ नव्हता. िेहऱयावरून कल्पना येत नव्हती. ऄशा चवचित्र 
पचरस्स्थतीत ऄधा तास कधी चनघून गेला ते समजले नाही अम्ही तेथून सहीसलामत स टाव ेम्हणून गणरायािी 
मनोभावाने प्राथथना करीत होतो तेथून म क्त व्हावयािी अम्ही वाट पाहात होतो. थंडीच्या कडाक्यात अमच्या 
मोटारीसभोवती गराडा घालून ईभे ऄसलेले पोलीस चशपाइ त्याचं्या ‘बडे साब’च्या अगमनािी अत रतेने वाट 
पाहात ईभे होते. जाणारा प्रत्येक चमनीट तासासारखा वाटत होता. पंिेिाळीस चमचनटे मोठ्या ऄस्वस्थतेत पार 
पडली. लाबंनू द सरा जमादार अस्ते कदम िालत िालत अमच्या मोटारीजवळ अला अचण ड्रायव्हरला 
म्हणाला, ‘बडे साब की तचबयत नासाज है। ऄब अप जा सकते हैं’ आतके सागंून तो अमच्याकडे वळून ऄत्यतं 
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नम्रपणे म्हणाला, ‘अपको खामखा यहाँ ठहरनेकी जहमत ईठानी पडी, बडे साबने अपका श चिया ऄदा 
करनेको कहा है, श चिया कबूल कीचजये।’ आतके सागंून झाल्यावर त्या जमादाराने अमिी मोटार जाउ देण्यास 
साचंगतले. लोखंडी साखळी काढली गेली. मोटारीिे आंचजन स रू झाले अचण सलाम अदाब घेत-देत अमिी 
मोटार वाघरूळ नाक्याच्या कडेकोट पोलीस बंदोबस्तातून बाहेर पडली. अम्ही दोघानंी स स्कारे सोडले. 
अमिा जीव खाली पडला. मोठे संकट टळले. अम्हाला प न्हा स्फ रण िढले. ‘अम्हा दोघानंा हायसे वाटत 
होते. तेवढ्यात मोटारीने ४-५ फलांग आतके ऄंतर ओलाडंले होते तोि एका चवचित्र अवाजाने अम्ही दिकलो. 
एक भले मोठे घ बड फडफड अवाज करीत मोटारीच्या समोरच्या भागावर अदळले. घ बडाला जबरदस्त 
जखम झाली ऄसावी. घ बडाच्या रक्तािे वशतोडे समोरच्या कािेवर चदसत होते. एक ऄस्सल चशवी हासडून 
ड्रायव्हर अमच्याकडे जराशी मान वळवनू म्हणाला. “साब वो ईल्लू मर गया, मनेै ईसे बिानेकी बहोत कोचशश 
की मगर अखीर वह ऄपनी मौतसे मर गया।’ ‘खैर जाने चदचजये, ऄफसोस करनेकी जरुरत नही है। ईसे 
बिानेकी अपने कोचशश की है, हमने ऄपनी अखोंसे देखा है। शायद ईसकी मौत अ गइ थी’ आतके सागंनू 
मोटारीिा वगे वाढवावयासाठी त्याला अम्ही साचंगतले. 
 
 घडत गेलेल्या घटनािंा ऄन्वयाथथ लावण्यात अचण ईरलेल्या प्रवासाबाबत चविार करण्यात ऄजमासे 
ऄधा पाउण तास चनघून गेला. अमिी मोटार जालना शहराच्या मध्यभागी ऄसलेल्या पेरोल पंपाजवळ जाताि 
ड्रायव्हरने मोटार थाबंवली. तेव्हा अम्ही भानावर अलो. ड्रायव्हर त्याच्या मोटारीत पेरोल घेत ऄसताना रात्री 
गस्त घालणाऱया पोचलसािें पथक तेथे अले. चविारपूस, वरपागंी तपासणी झाल्यावर काँगे्रसवाल्यानंा आरसाल 
चशव्या हासडल्या गेल्या. तेवढ्यात ड्रायव्हरने मोटारीिे आंचजन स रू केले. हळूहळू मोटार जालना शहराबाहेर 
पडली, त्यावळेी अम्हाला अमिा ह रूप वाढीला लागला ऄसल्यासारखे वाटू लागले. ईघड्यावरिा गार वारा 
अम्हाला झोंबू लागला. रस्ता तसा आथून चतथून चनमथन ष्ट्य होता. ड्रायव्हरला परत जायिी ओढ होती. 
लवकरात लवकर औरंगाबादला अम्हाला जायिे होते. मोटारीने िागंला वगे धरला होता. बदनापूर, शकेटा, 
करमाड, चिकलठाणा ऄशी गाव ेओलाडूंन मोटार औरंगाबाद शहरातील रामेरॄर मंचदराजवळ थाबंली तेव्हा 
सकाळिे पाि वाजले होते. रस्त्यावर सवथत्र सामसूम होती. ऄधून मधून क त्री भ कंत होती. रामेरॄर 
मंचदराशजेारच्या घरात रॅी. पहाडे यानंा ठेवावयािे अधीि ठरले होते. त्या घरासमोर ईभे राहून मी एकामागनू 
एक अरोळ्या चदल्या. दारािी कडी वाजवली. प्रचतसाद चमळाला नाही. घरातले लोक स खासमाधानाने गाढ 
झोपी गेले ऄसावते. भरपूर प्रयत्न करूनही कोणीि जागा झालेला चदसेना. घरातल्या मंडळींिी झोपमोड 
करण्यासाठी बरीि धडपड केली. काही ईपयोग झाला नाही. येथे येइपयंतिा प्रवास चनर्मवघ्नपणे पार पडला. 
अता काय कराव े ते तडकाफडकी स िेना. प न्हा पेि प्रसंगाला तोंड देण्यािी पाळी अली. प नरपी अरोळ्या 
चदल्या. कडी वाजवनू झाली. घरातून अवाज अलाि नाही. अमच्या अतापयंतच्या खटाटोपािी िाहूल क णा 
घरभेद्याला, सरकारच्या भाटाला लागली ऄन् त्याने पोचलसानंा वदी चदली तर काय होइल? या चविाराने 
अम्ही प नरपी चविारात पडलो. आतक्यात ‘जागते रहो’ जागल्यािी अरोळी कानावर अदळली. मोटार 
िालचवण्याच्या पचररॅमाने एिाम द्दीन वैतागला होता. अता त्यालाही झोप अवरत नव्हती. तो स्वतः होउन 
म्हणाला ‘हचकम साब अप दो घंटे मोटारमें अराम कीचजये, सवरेा होते ही लोग जाग जायेंगे। मैं यह मोटार 
यहीं छोडकर ऄपने घर जाता ह ं, स बह मेरी मोटार ले जाउंगा।’ ठीक है, हम दोनो अपका श चिया ऄदा करते 
है,’ रॅी. ऄण्णासाहेबानंी साचंगतले. मोटारीच्या चकल्या एिाम द्दीनने बरोबर घेतल्या ऄन् तो ऄंग रीबागकडे 
वळला. पाि चमचनटात तो अमच्या हष्टीअड झाला. त्यावळेी रस्त्यावर या टोकापासून त्या टोकापयंत 
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श कश काट होता. अता मोटारीत ऄसे क ठवर बसून राहावयािे? काही कळत नव्हते. मोटारीत ऄसे बसून 
राहाणे धोक्यािे होते. त्यात रॅी. पहाडे तब्बल पाि तासापासून मोटारीच्या चडकीत ऄवघडून पडलेले होते. 
त्यािें सवांग ऄवघडल्याने जड झाले ऄसाव.े त्यािंा जीव ग दमरत ऄसावा. तेथून त्यानंा बाहेर काढणे जरूरीिे 
होते. एखाद्या स रचक्षत चठकाणी त्यानंा तात्काळ पोहोिचवणे अवश्यक होते. तेवढ्यात जागल्याने ‘जागते 
रहो’िी प न्हा अरोळी चदली. अजूबाजूला समोरून मागनू कोणीही येत नसल्यािे पाहून रॅी. वाळूजकरानंी रॅी. 
माचणकिंद पहाडे यानंा चडकीबाहेर यायला साचंगतले. रॅी. पहाडे चडकीतून बाहेर अले. त्यािें सवथ कपडे अचण 
सवांग ध ळीने माखलेले होते. चतकडे द लथक्ष करून रॅी. पहाडे मोटारीबाहेर येताि िादरीने त्यािें तोंड व शरीर 
झाकून घेतले. मी प ढे झालो. माझ्या ऄगदी मागोमाग रॅी. पहाडे व त्याचं्या मागे रॅी. अण्णासाहेब वाळूजकर, 
अम्ही चतघे भराभर पावले टाकीत खाराक व्यातील ‘लक्ष्मी ख शाल’ याचं्या बोळात प्रवशे केला. त्यावळेी 
सकाळिे साडेपाि वाजले ऄसावते. कडाक्याच्या थंडीम ळे सवथत्र सामसूम होती, म्हणूनि रॅी. पहाडे यानंा 
‘लक्ष्मी ख शाल’ याचं्या वाड्यात नेता अले. थोड्याशा पचररॅमाने वाडा ईघडला गेला. झटकन रॅी. पहाडे अत 
चशरले व त्यानंी वाड्यािे दार अतून बंद केले. 
 
 अण्णासाहेब व मी मोटारीजवळ परत अलो. तीन खेपात ड स्प्लकेटर मचशन, शाइ, कागद, झेंडे वगरेै 
सामान त्याि वाड्यात नेले. जीव खाली पडला. पोचलसािंी कडेकोट फळी फोडून अम्ही रॅी. पहाडे यानंा 
स खरूप औरंगाबादेत अणू शकलो याम ळे अमिी मने अनंदाने बहरून गेली होती. अमच्यावर सोपचवलेल्या 
कामािा वृिातं रॅी. वाघमारे व रॅी. गोववदभाइ यानंा सागंण्यासाठी अम्ही अत र झालो होतो. 
 
 द सऱया चदवशी अधी ठरल्याप्रमाणे रॅी. पहाडे यानंा ‘लक्ष्मी ख शाल’ याचं्या वाड्यातून रॅी. चदगंबरदास 
िौधरी याचं्या बंगल्यात पोहोिवले गेले. द सऱया चदवशी काय काय काम करावयािे त्याबाबत रात्री बोलणी 
झाली होती. कायथिम चनचरृत करण्यात अला होता. कायथिमािी चनचरृत वळेही ठरचवण्यात अली होती. 
द सरा चदवस ईजाडला रॅी. पहाडे औरंगाबादी अल्यािे वृि मोजक्याि लोकानंा माहीत होते. सकाळिे दहा 
वाजेपयंत ऄत्यंत ग तता राखण्यात अली होती. सकाळी १० च्या स मारास सौ. वणेीबने िौधरी व सौ. जरीवाला 
यानंी त्याचं्या कपाळावर क ं क म चतलक लावला. गळ्यात प ष्ट्पहार घातला. पंिारतीने ओवाळले. हार्मदक 
अशीवाद चदला. त्यानंतर क्षणािाही चवलंब न लावता रॅी. पहाडे यानंी अपले शरीर खादीच्या कपड्यात 
लपवनू मोंढा चवभागाच्या मागच्या बोळातून ज ना मोंढा चवभागात प्रवशे केला. मोंढ्याच्या मध्यभागी ईभे राहून 
त्यानंी अपल्या तोंडावरिी खादीिी शाल ओढली अचण नेहमीच्या अवशेपूणथ अवाजात ‘हैदराबाद स्टेट काँगे्रस 
वझदाबाद’िी गजथना केली. रॅी. पहाडे यािंीि वाट पाहात ऄसलेले रॅी. ग लाबिंद नागोरी (पैठण), रॅी. 
कौसलवसग (माजलगाव) व वैजापूरिे रॅी. मनोहर सोनदे चवद्याथी प्रचतचनधी हे त्याचं्या जवळ अले. सवांनी 
एका अवाजाने हैदराबाद स्टेट काँगे्रसच्या जोरदार घोषणा देउन मोंढा चवभाग चननादून टाकला. काही 
व्यापारीही रॅी. पहाडे व आतर सत्याग्रहींच्या सभोवती ईभे झाले. रॅी. पहाडे यानंी अपल्या खड्या अवाजात 
स्टेट काँगे्रसिे पत्रक वािायला प्रारंभ केला. व्यापाऱयाबंरोबर हमाल, व्यापाराचनचमि अलेले गावकरी एकत्र 
अले. पचहल्या चनयोचजत सत्याग्रहािा प्रारंभ रॅी. पहाडे यानंीि केला. सत्याग्रहाच्या पचहल्या पवािा रॅीगणेशा 
व्यवस्स्थत पार पडला. हैदराबाद स्टेट काँगे्रसिी िळवळ सत्याग्रह स रू होण्यापूवीि जमीनदोस्त करून 
टाकण्यासाठी चनझामाच्या सैतानी राजवटीने ऄचंगकारलेले सवथ प्रयत्न ऄपयशी ठरचवण्यात हैदराबाद स्टेट 
काँगे्रसच्या औरंगाबादेतील ज्येष्ठ नेत्यािंा प ढाकार होता. औरंगाबाद चजल्यात रॅी. पहाडे याचं्यावर प्रवशेबंदी, 
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तीही फमानाद्वारे लादली होती. रॅी. पहाडे यानंा औरंगाबादेत प्रवशे करता येउ नये म्हणून कडेकोट बंदोबस्त 
करण्यात अला होता. पोचलसाचं्या छावण्या ईभ्या केल्या होत्या. पोचलसािंी व चनमलष्ट्करािी कडेकोट फळी 
फोडून रॅी. माचणकिंद पहाडे स खरूप औरंगाबादेत अले ऄन् त्यानीि ‘पचहले सत्याग्रही’ म्हणून हैदराबाद 
स्टेट काँगे्रसिे रणवशग फ ं कले. ‘पचहले सत्याग्रही’ म्हणून मान चमळचवला. रॅी. माचणकिंद पहाडे यानंीि 
ठरल्याप्रमाणे ठरल्या चदवशी व वळेी सत्याग्रहािा प्रारंभ केल्यािी बातमी सोसायाच्या वाऱयाच्या वगेाने 
शहरभर पसरली. वचरष्ठ पोलीस ऄचधकाऱयािंा मात्र प्रथम या वातेवर चवरॄास बसला नाही. पोचलसानंा 
बनचवण्यािाि हा प्रकार ऄसावा ऄसे त्यानंा प्रथम वाटले. एवढ्या कडेकोट बंदोबस्तािी फळी फोडून रॅी. 
पहाडे औरंगाबादेत येण्यािी त्यानंा शक्यताि वाटत नव्हती. परंत  जेव्हा पोचलसाचं्या चवरॄासातील खास 
व्यक्तींनी, पहाडे स्टेट काँगे्रस वझदाबादच्या घोषणा देउन चनझामी राजवटीचवरुद्ध ‘गरळ’ ओकत ऄसल्यािे 
साचंगतले तेव्हा त्यानंा वस्त स्स्थती ईमगली. पोचलसानी धावपळ केली अचण रॅी. पहाडे याचं्या समवते आतर 
तीन सत्याग्रहींना रीतसर ऄटक केली. 
 
 अराम ख िीत बसून फावल्या वळेात राजकारणाच्या ऐसपसै गप्पा मारणाऱया नेमस्त मवाळ, 
सरकारधार्मजण्या मंडळीना मात्र रॅी. माचणकिंद पहाडे, चनझामी राजवटीने ईभारलेली कडेकोट बंदोबस्तािी 
फळी फोडून कसे व कोणत्या मागाने अले हे समजू शकले नाही. हैदराबाद स्टेट काँगे्रसने स रू केलेल्या 
सत्याग्रहाच्या मोचहमेिी ही एक गोष्ट अहे. सत्याग्रहपवाच्या ईसळत्या ऄन् धगधगत्या काळातील ऄशा बऱयाि 
गोष्टी अहेत. सत्याग्रहपवाच्या ितैन्यमय अठवणी मनाला िटका लावतात. सत्याग्रहपवातले मोलािे क्षण 
चजवतं ऄसले तरी त्यातले रोमहषथक ितैन्य अता संपत िालले अहे. त्या उमीच्या सगळ्या चित्रािें ठोकळे 
होउन पडले अहेत. त्या चित्राचं्या ठोकळ्यािंी ऄडगळ मनाच्या तळातल्या कप्प्यात सािली अहे. 
 
 १९३८ च्या सत्याग्रहािे लोण बोलता बोलता औरंगाबाद चजल्याच्या पैठण, गंगापूर, वैजापूर, कन्नड, 
चसल्लोड, ऄंबड व जालना ताल क्यात पोहोिले. वैजापूर येथे डॉ. ऄंबडेकर, लखीिंद संिेती, रूपिंद संिेती, 
रंगीलदास भाटीया, लाला वबदा प्रसाद; पैठणला शकंरराव खादंाट, तात्यासाहेब महाजन वैद्य, ताबंोळी, 
रमचणक पटेल; जालन्याला मदनलाल िौचबचशया, चबहारीलाल भक्कड, सदाचशवराव चनरखी; ऄंबडला 
रामिदं्रराव ऄष्टप ते्र, पंडीतराव पेडगावकर, लक्ष्मणराव देशम ख; चसल्लोडला अबासाहेब महाजन, धोंडूवसग 
हजारी, होनवसह हजारी तर कन्नडला चमरॅीलाल पहाडे हे िळवळीत सहभागी झाले. 
 
 औरंगाबाद शहर व चजल्हा पचरसरातून सहज बोटावर मोजता येतील आतक्याि मोजक्या वयस्कर 
लोकानंी हैदराबाद स्टेट काँगे्रसने, महात्मा गाधंीजींच्या अशीवादाने स रू केलेल्या सत्याग्रहपवात स्वख षीने 
ईडी घेतली. परंत , भावी जीवनािा व समोर येणाऱया हालऄपेष्टािंा जराही चविार न करता, हैदराबाद 
राजवटीच्या जात्यधं व ज लमी कायथपद्धतीचवरुद्ध बंड प कारण्याच्या चनधाराने ऄनेक चवद्यार्थ्यांनी मात्र स्वतःला 
सत्याग्रहपवात झोकून चदले अचण त्याम ळे सामान्य नागचरकातं जागृती चनमाण झाली. चवद्याथी अंदोलनाने नव े
व तेजस्वी पवथ स रू केले. 
 
 चवद्यार्थ्यांच्या सहभागाने हैदराबाद स्टेट काँगे्रसच्या सत्याग्रह मोचहमेला ऄल्पावधीत औरंगाबाद 
चजल्यात अगळे स्थान प्रात झाले. जनमानसात चकत्येक वषांपासून खोलवर रुजलेली मरगळ नष्ट होउ 
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लागली. नवनवी अशिेी चकरणे ईदयाला येउ लागली. ऄशा पचरस्स्थतीत हैदराबाद संस्थानात अयथ समाजाने 
धार्ममक हक्कासंाठी अंदोलन स रू करावयािा चनणथय जाहीर केला. हैदराबादेतील अयथ समाजाच्या मदतीसाठी 
वहद स्थानाच्या कानाकोपऱयातून अयथ समाजाच्या संस्थानंी व घटकानंी याव ेऄसे एकमताने ठरचवण्यात अले. 
अयथ समाजाच्या अंदोलनािी कें दे्र म ख्यत्वेकरून ग लबगा, बीदर, ईस्मानाबाद ही मान्य करण्यात अली होती. 
वहदू महासभेने देखील चनमाण झालेल्या पचरस्स्थतीिा भरपूर फायदा घेण्यासाठी, अंदोलनात ईडी घेतली 
होती. वहदूमहासभेच्या स्थाचनक सत्याग्रहींिी संख्या चततकी मोठी नव्हती. औरंगाबाद शहरात वहदूमहासभेिे 
धड कायालयही नव्हते. कायालयािा फलकही लावलेला नव्हता. काही लोक वहदूमहासभेिे सभासद 
ऄसल्यािे एकातंात सागंत. सरकार दरबारी ऄगर जनमानसात वहदू महासभेिी स्थाचनक पक्ष म्हणून प्रचतमा 
नव्हती. बाबू नावािा एक तरुण वहदूमहासभेिा प्रम ख कायथकता ऄसल्यािे सागंत ऄसे. त्या पक्षािी सारी चभस्त 
प णेकरावंर होती. तरी अयथ समाजाच्या पाठोपाठ वहदूमहासभेने सत्याग्रह अंदोलनात ईडी घेतल्यािा डागंोरा 
चपटला. अयथ समाज व वहदूमहासभेच्या लोकानंी छेडलेल्या सत्याग्रह मोचहमेम ळे गोंधळ व संभ्रम चनमाण झाला. 
त्या दोन्ही पक्षािें बह तेक सत्याग्रही हैदराबाद संस्थानातले नव्हते. त्या दोन्ही पक्षािें ध्येयधोरण हैदराबाद स्टेट 
काँगे्रसच्या ध्येयधोरणापेक्षा चभन्न होते. अयथ समाजािे जर्थ्थे एकामागनू एक औरंगाबादेत येउ लागले. 
औरंगाबादेिे मध्यवती कारागृह फार थोड्या ऄवधीत खिाखि भरले. कॅम्प जेलिा चवभागही भरत अला. 
मध्यवती कारागृह व कॅम्प जेलमध्ये काही वहदूमहासभेिे लोकही होते. त्याचं्या त्या सत्याग्रह अंदोलनाबाबत 
ईलटस लट बोलले जाउ लागले. चनरचनराळे तकथ  वतथचवले जाउ लागले. हैदराबाद संस्थानािा चनझाम हा 
म स्स्लम अहे. तो नको म्हणून अयथ समाज व वहदूमहासभेने सत्याग्रह स रू केला अहे. अयथ समाज व 
वहदूमहासभा या दोन्ही संस्था आस्लाम व म स्स्लम चवरोधक अहेत. ‘आस्लाम खतरेमें है’ ऄसे साचंगतले जाउ 
लागले. हैदराबाद स्टेट काँगे्रसने तयार केलेली जनता अंदोलनािी बैठक जातीयतेच्या अरोपाने डागाळली 
जाउ लागली. हैदराबाद स्टेट काँगे्रसही जातीयवादी ऄसल्यािा अरोप लादण्यािी नामी स वणथसधंी हैदराबाद 
संस्थानाच्या जात्यधं राजकत्यांना अयथ समाज व वहदूसभेने ईपलब्ध करून चदली. ऄशा पचरस्स्थतीत हैदराबाद 
स्टेट काँगे्रसने स रू केलेले सत्याग्रहािे अंदोलन स्थचगत करण्यािा सल्ला महात्मा गाधंींनी हैदराबाद स्टेट 
काँगे्रसच्या प ढाऱयानंा चदला. महात्मा गाधंींनी दूरवर, खोलवर चविार करून सल्ला चदला अहे ऄसे मान्य 
करून, महात्मा गाधंींिी अज्ञा चशरसावदं्य मानून स्टेट काँगे्रस सत्याग्रहपवथ ताबडतोब स्थचगत करण्यात अले. 
 
  त्याि स मारास ‘वदें मातरम् अंदोलन’ स रू होते. वदें मातरम् वरील बंदीिा चनषेध नोंदचवण्यासाठी 
चवद्यार्थ्यांनी प्रभात फेऱया काढल्या अचण त्याचं्या मनात जोमाने ईफाळून अलेला ऄसंतोष त्यानंी व्यक्त केला 
अचण शाळा-कॉलेजवर बचहष्ट्कार टाकला, अपल्या चशक्षणावर पाणी सोडले. या चवद्यार्थ्यांच्या चशक्षणािी 
व्यवस्था केली नगरिे रॅी. रावसाहेब पटवधथन, येवल्यािे अपटे ग रुजी, खामगाविे प रवार ग रुजी अचण 
नागपूर चवद्यापीठािे क लग रु रॅी. केदार यानंी. ‘वंदे मातरम्’ िळवळीत सहभागी झालेल्या बह तेक 
चवद्यार्थ्यांच्या जीवनािे प्रवाह पार बदलून गेले. चकत्येक चवद्यार्थ्यांना ऄनंत प्रकारच्या संकटानंा सामोरे जाव े
लागले. हे कटू सत्य नाकारता येणार नाही. वदें मातरम् बंदीम ळे चवद्याथीिळवळीिे जे ऄपूवथ पवथ घडले त्यािी 
भारताच्या संपूणथ स्वातंत्र्याच्या आचतहासात स वणाक्षरानंीि नोंद करायला हवी. वदें मातरम् अंदोलन ऄदमासे 
एक वषथ िालले. वदें मातरम् िळवळीने औरंगाबाद शहरातील वातावरण पार ढवळून काढले. ऄन्यायाचवरुद्ध 
त टून पडण्यािी ताकद जनमानसात चनमाण केली. ‘वदें मातरम् कृचत सचमती’ने पंचडत जवाहरलाल यानंा 
भेटाव ेऄसे ठरले होते. चवद्याथी अनंचदत झाले. ठरल्याप्रमाणे भेट झाली. पंचडतजींनी िळवळीला अशीवाद 
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चदला. नंतर वध्याला काँगे्रसच्या कायथकाचरणीिी बैठक िालू ऄसताना औरंगाबादेतील चवद्यार्थ्यांिे प्रचतचनधी 
रॅी. स. कृ. वैशपंायन व रॅी. व्ही. डी. देशपाडें यानंी पंचडत जवाहरलाल यािंी भेट घेतली. पंचडत जवाहरलाल 
यानंी िळवळीला पावठबा चदला. रॅीमती सरोचजनी नायडू माफथ त कृचतसचमतीच्या सदस्यानंी महात्मा गाधंी यािंी 
भेट घेतली. गाधंीजींनी चत्रप रा ऄचधवशेनानंतर वदें मातरम् चवद्याथी अंदोलनाबाबत हैदराबाद संस्थानािे प्रधान 
मंत्री सर ऄकबर हैदरी याचं्याबरोबर पत्रव्यवहार स रू केला. या पत्रव्यवहारात, वदेंमातरम् वरील बंदी 
ईठचवण्यािा महात्माजींनी अग्रह धरला पण प्रचतसाद चमळाला नाही. वहदू व म स्स्लम चवद्यार्थ्यांमध्ये ईस्माचनया 
चवद्यापीठाच्या अडम ठेपणाच्या धोरणाम ळे चनमाण झालेली तेढ कायम होती. माफीनाम्याचशवाय प्रवशे 
नाकारला गेला. चवद्यार्थ्यांत फूट पडली, ईस्माचनया चवद्यापीठाने वदेंमातरम् गीत म्हणण्यािा ऄचधकार 
ध डकावनू लावला. चवद्यापीठाने स्वीकारलेले अडम ठेपणािे धोरण बऱयाि चवद्यार्थ्यांना िागंलेि झोंबले. 
काहींनी माफीनामा सादर न करता चशक्षण सोडले. अपापल्या चवभागातील राजकीय पक्षात हे चवद्याथी दाखल 
झाले. ऄशा प्रकारे बरेि चवद्याथी राजकीय अंदोलनात सहभागी झाले. स्वातंत्र्य अदंोलनास चवद्यार्थ्यांनी नव े
रूप, नव ेिैतन्य प्रात करून चदले. 
 
 चकती तरी चवद्यार्थ्यांच्या जीवनािे तीनतेरा झाल्यावर वदें मातरम् गीतावरिी बंदी ईठचवण्यात अली ती 
१९४१ मध्ये. मध्यंतरी रॅी. अ. कृ. वाघमारे, रॅी. गोववदभाइ, रॅी. डी. एल. पाठक, रॅी. स. कृ. वैशपंायन, रॅी. 
हबीब द्दीन, रॅी. रचतलाल जरीवाला यानंा ऄटक करताना सवांच्या घराच्या कसून झडत्या घेण्यात अल्या व 
त्यानंा चनरचनराळ्या त रंुगात ३ वषांसाठी डाबंण्यात अले. 
 
 सत्याग्रह स्थचगत झाल्यानंतर महात्मा गाधंी व हैदराबाद ससं्थानिे पतंप्रधान सर ऄकबर हैदरी 
याचं्यात पत्रव्यवहार स रू झाला. १० एचप्रल, १९३९ रोजी हैदराबाद स्टेट काँगे्रसच्या सत्याग्रहींिी साम दाचयक 
स टका करण्यात अली. मात्र हैदराबाद स्टेट काँगे्रसवरील बंदी जशीच्या तशी कायम होती. 
 
 चवद्यार्थ्यांत ईफाळून अलेले िैतन्य त्याचं्या ऄण रेणूत भरलेले होते. मरगळ पार नाहीशी झाल्यासारखे 
वाटत होते. अता राष्ट्रीयत्वािी जोपासना अचण संगोपन यािंी अवश्यकता होती. आतक्यावर सवथ संपलेले 
नव्हते. हैदराबाद संस्थानातील मराठवाडा चवभागाला बराि मोठा पल्ला गाठायिा होता. संघटनेवर व 
सभासमारंभावर बंदी जशीच्या तशीि कायम ऄसल्याने मराठवाड्यातील कायथकत्यांिी व अंदोलनात सहभागी 
झालेल्या चवद्यार्थ्यांिी एक सभा मनमाड येथे घेण्यात अली. त्या बठैकीला कायथकत्यांबरोबर जवळपास 
िारशवेर सत्याग्रही अले होते. सत्याग्रह अंदोलनात सहभागी झालेले चवद्याथी व नागचरक तावनूस लाखून 
तयार झालेले, करारी चविाराने पचरपक्क बनले होते. हैदराबाद स्टेट काँगे्रस जनमानसात कायम ईभी 
करण्यािा त्यािंा चनधार होता. अपला चनधार ऄमलात अणण्यासाठी, अलेल्या अपिीबरोबर झ जं देण्यािी 
त्याचं्या मनािी तयारी होती. 
 
 औरंगाबाद शहरात व चजल्यात प ष्ट्कळसे लोक महात्मा गाधंीना ‘ईपकारकता’ समजून होते. पचंडत 
जवाहरलाल नेहरंूना ‘देवदूत’ समजत होते. त्या दोघािंा प्रत्येक अदेश चशरसावदं्य मानला जाइ. हैदराबाद 
स्टेट काँगे्रस नावािी संघटना हैदराबाद ससं्थानच्या राज्यकत्यांना मान्य नव्हती. राज्यकत्यांिा कडवा चवरोध 
पाहून काही मंडळीनी हैदराबाद स्टेट काँगे्रसिे नाव बदलून टाकावयािा चविार स रू केला. हैदराबाद स्टेट 
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काँगे्रसिे नाव बदलण्यािी बह तेकािंी आच्छा नव्हती; तयारीही नव्हती. हैदराबाद स्टेट काँगे्रसिे नाव 
बदलण्याबाबत स्थायी सचमतीने चविार करावा ऄसेही स िचवले जाउ लागले. हैदराबाद स्टेट काँगे्रसच्या 
नावात योग्य तो बदल केला तर बंदीिा ह कूम मागे घेतला जाइल, मात्र नव्या नावाने ऄस्स्तत्वात येणाऱया 
संस्थेने हैदराबाद संस्थान बाहेरच्या कोणत्याही संस्था ऄगर संघटनेबरोबर कोणतेही सबधं ठेव ू नयेत; ऄसे 
राज्यकत्यांद्वारे साचंगतले जाउ लागले. 
 
 हैदराबाद स्टेट काँगे्रसिे कायथकते मूग चगळून गप्प बसावयाच्या मनःस्स्थतीत नव्हते. सरकारिी 
टोलवाटोलवी त्यानंा समजत होती. सरकारने बोलायिे एक मात्र करायिे द सरे यािा कायथकत्यांना वळेोवळेी 
ऄन भव येत होता. अता ठरचवलेल्या ध्येयधोरणापासून तसूभरही माघार घेणे नाही; सरकारी ध्येयधोरणािंा 
ईघड ईघड कडवा चवरोध करावयािा ऄसेि मनोमन ठरचवले गेले होते. हैदराबाद संस्थानाच्या वचरष्ठ 
राज्यकत्यांबरोबर हैदराबाद स्टेट काँगे्रस संघटनेवर लादलेल्या बंदी ह कूमाबाबत स्टेट काँगे्रसच्या नेत्यानंी 
केलेला पत्रव्यवहार प्रकाचशत करण्यात अला. त्यात प्राम ख्याने राज्यकत्यांनी वळेोवळेी केलेला विनभगं नमूद 
केलेला होता. हैदराबाद स्टेट काँगे्रसवरील बंदी काढून घेण्यात सारखी चदरंगाइ केली जात होती. चदरंगाइच्या 
धोरणाम ळे तापलेले वातावरण पार बदलून जाइल, ऄसेि राज्यकत्यांना वाटत होते. धरसोडीिा पचवत्रा 
स्वीकारून चवद्यार्थ्यांच्या मनात संभ्रम, गोंधळ चनमाण करण्याच्या कामात सरकारला यश येत होते. 
चवद्यार्थ्यांच्या मनात माजलेला गोंधळ महात्मा गाधंीनी ताडला होता. चवद्यार्थ्यांच्या मनात घोळत ऄसलेल्या 
चविारािंी महात्मा गाधंीना पूणथ जाणीव होती. बंदी ईठचवण्यासाठी सत्याग्रह, तोही साम दाचयक करावा ऄसे 
त्यानंा वाटत नव्हते. साम दाचयक सत्याग्रहाम ळे ऄचधक ग ंताग त होण्यािीि शक्यता होती. म्हणून साम दाचयक 
सत्याग्रह स रू करावयाला महात्मा गाधंी ऄन कूल झाले नाहीत. सत्याग्रह स रू करणे धोक्यािेि होते. महात्मा 
गाधंींिा ऄवहसेवर संपूणथ चवरॄास होता, म्हणून ज्यािंा ऄवहसेवर पूणथ चवरॄास अहे ऄशा कायथकत्यांिी महात्मा 
गाधंी जातीने िािणी घेउ लागले. सत्याग्रह स रू करण्यापेक्षा रिनात्मक कामावर त्यानंी चवशषे भर चदला 
अचण रिनात्मक कायथ स रू करण्यािा सल्ला चदला. हैदराबाद संस्थानच्या जनतेिे खरे कल्याण करणे ऄचभपे्रत 
ऄसेल तर कायथकत्यांपैकी काहीनी अपल्या बचलदानासाठी चसद्ध झाले पाचहजे ऄसेही त्यानंी साचंगतले. 
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वैयणिक सत्याग्रह 
 
 १० सप्टेंबर, १९४१ रोजी स्वामी रामानंद तीथथ यानंी हैदराबाद सरकारला एक पत्र पाठवले. हैदराबाद 
स्टेट काँगे्रसवरील बंदी ईठवावयािे कबूल करूनही नवनव्या य क्त्या क्लृप्त्यािंा वापर करून बंदी िालू ठेवली 
अहे म्हणून सरकारच्या धोरणािा चनषेध म्हणून ते स्वतः व त्यािें काही सहकारी यानंी सचवनय कायदेभगं 
करण्यािा चनणथय घेतला अहे. ऄसे या पत्रात म्हटले होते. ११ सप्टेंबर रोजी स्वामी रामानंद तीथथ यानंा ऄटक 
करण्यात अली. स्वामीजींना चनझामाबादच्या कारागहृात डाबंण्यात अले. त्यानंतर महात्मा गाधंींच्या पूवथ 
परवानगीने रॅी. ऄच्य तभाइ देशपाडें, औरंगाबाद, बीडिे रॅी. चहरालाल कोटेिा, मोतीलाल मतं्री व 
ईस्मानाबादिे रॅी. देवराम िौहान यानंी सचवनय कायदेभगं करण्यासाठी सत्याग्रह केला. त्या सवांना १५ 
मचहने स्थानबद्ध म्हणून कारागृहात डाबंण्यात अले. हैदराबाद स्टेट काँगे्रस व वदें मातरम् िळवळीम ळे 
औरंगाबाद शहर व चजल्यात चवद्याथी अंदोलन खोलवर रुजले होते. महात्मा गाधंींनी साम दाचयक सत्याग्रहािा 
पचवत्रा बदलून सचवनय कायदेभगं वैयचक्तकरीत्याि करावयािा सल्ला चदला. सबंंचधतानंा जबरदस्त हादरा 
बसला. ईत्साहाने भारावलेल्या चवद्यार्थ्यांच्या मनािा कोंडमारा झाला. पचरस्स्थती व वातावरण सारखे हेलकाव े
खात होते. पलटा घेत होते. पदोपदी महात्मा गाधंीकडे जाणे शक्य नव्हते. मागथदशथक, कणथधार प ढारी 
जवळपास नव्हता. कायथकत्यांना, चवद्यार्थ्यांना ओके ओके वाटत होते. चजवािे रान करून महत्प्रयासाने 
ऄन्यायाला वािा फोडणारी यंत्रणा सज्ज करण्यात अली होती. ती यतं्रणा चवस्कळीत होत होत कोलमडायला 
लागली होती. सवथत्र ऄधंार पसरण्यािा रागरंग चदसू लागला होता. त्यावळेी रॅी. लक्ष्मणराव ईफथ  अण्णासाहेब 
वाळूजकर हे एकटे एक नेते चनझामी राजवटीच्या नजरेतून स टले होते. पचरस्स्थतीने गाजंलेले, अर्मथक 
क ं िबणेने सदासवथकाळ घेरलेले, हाडािी काडे झालेली ऄशी त्यािंी ऄवस्था ऄसतानाही त्यानंी अपल्या 
सहकाऱयािंी ईमेद ज्योतीसारखी सतत तेवत ठेवण्यासाठी जीवािा अटाचपटा केला! काबाडकष्ट केले; 
पायपीट केली. औरंगाबाद चजल्यािा कानाकोपरा वपजून काढला. हैदराबाद स्टेट काँगे्रस, मानवतेिा खरा 
चपता महात्मा गाधंी, तरुणािंी मने वजकणारा देवदूत पचंडत जवाहरलाल नेहरू यािें चविार जनतेच्या मनात 
ठसचवण्यािा अटोकाट प्रयत्न केला ते रॅी. लक्ष्मणराव उफथ  अण्णासाहेब वाळूजकर अज भल्याभल्यानंा 
माहीत नाहीत. अंदोलनात सहभागी झालेल्या ऄनेकानंाही त्यािंी अठवणही होत नाही. ऄसा अहे अजच्या 
बदलत्या काळािा मचहमा! 
 
 १९३७ ते १९४१ या कालावधीत औरंगाबाद शहरातील चनझामी राजवटीच्या वचरष्ठ व कचनष्ठ 
ऄचधकाऱयाचं्याबरोबर मतै्री करून, सरकारी कायालयातं फेरफटके मारीत मारीत काँगे्रस संघटनेिा ग त हेर 
म्हणून काम करावयािी कामचगरी अनंदराव वाघमारे यानंी माझ्यावर सोपचवली होती. माझ्यावर सोपचवलेली 
कामचगरी मी आमानदारीने पार पाडू शकलो याति मला धन्यता वाटते. मात्र माझ्यावर सोपचवलेल्या कामािी 
रूपरेषा व मी केलेले कायथ ज्यानंा ईमजले समजले नाही ऄसे काही वहदू ऄचधकारी, वकील व व्यापारी मला 
सरकारिा हेर, बगलबच्चा समजत, तर काही काँगे्रसिे ऄपचरपक्व कायथकते मला सरकारजमा झालेला समजून 
माझ्या बरोबर बोलताना वागताना दबकूनि वागत, बोलत ऄसत. कधी कधी तर टाळाटाळ करीत ऄसत. मी 
जे करत होतो, ज्याचं्या अजे्ञवरून करत होतो त्यािा गौप्यस्फोट मला करता येत नव्हता. म्हणून मला बऱयाि 
गोष्टी चगळाव्या लागल्या. मी शासनािा हेर नसताना कायथकतेि मला हेर समजू लागले. जीवघेण्या संशयािे 
घाव मला सहन करवत नव्हते. बरेिसे कायथकते संशयी नजरेने माझ्याकडे बघू लागले. माझ्या काळजाला 



 

अनुक्रमणणका 

चछदे्र पडत ऄसल्यासारखे मला वाटू लागले. तरी मी त्यािी पवा केली नाही. जे काय िालले होते चतकडे 
लक्षि चदले नाही. मी माझ्यावर सोपचवलेली कामचगरी, माझा जीव धोक्यात टाकून िोखपणे बजावली यािे 
कौत क केले गेले ऄसते तर माझ्या मनात अनंद ईफाळून अला ऄसता. मात्र तसे झाले नाही. जीव धोक्यात 
घालून महत्त्वािी कामचगरी बजावणारे लोक, कायथकते बोटावर मोजण्याआतके होते, मात्र झालेल्या कामािे रॅेय 
ओढून ताणनू अपल्याकडेि घेणारे बरेि होते. 
 
 औरंगाबादिी नेते मंडळी स टल्यावर, महाराष्ट्र पचरषदेिी संघटना लहान लहान खेड्यापयंत, 
ताडं्यापयंत पसरचवण्यािी कामचगरी नेटाने व वगेाने करण्यात अली. प ढील कायथ, कायािी चदशा व पद्धत 
लोकानंा समजावनू साचंगतली गेली. जवळपास सवथ ताल क्यात पूणथवळे काम करणारे कायथकते अचण सामान्य 
जनतेच्या दैनंचदन जीवनाशी चनगचडत ऄसलेल्या जीवघेण्या समस्या व प्रश्नाबंाबत संस्थाचनकाने स्वीकारलेल्या 
अडम ठ्या अचण जात्यधं धोरणािंा बीमोड करण्यासाठी चवभागीय कायालये कायम करण्यात अली. 
औरंगाबादच्या नेत्यावंर औरंगाबादसह मराठवाड्यातील सवथच्या सवथ कायथकत्यांिा व जाणत्या नागचरकािंा, 
सामान्य लोकािंा चवरॄास होता. मराठवाड्यातील सवथ लोक औरंगाबादेतील नेत्याचं्या पावलावर पाउल 
टाकतील ऄसेि चित्र चदसत होते म्हणनू प्रत्येक के्षत्रात औरंगाबादेतील नेत्यानंी, चवद्यार्थ्यांनी, कायथकत्यांनी 
प्रथम झेप घेणे जरूरीिे बनले होते. आतकेि नव्हे तर ते िमप्रातही होते. कायथिम राबचवण्यासाठी मदतनीस 
म्हणून काही कायथकते, चवद्याथी मराठवाड्याच्या काही भागात पाठचवले गेले. रॅी. लाला वबदाप्रसाद 
ईस्मानाबादला, रॅी. मनोहर सोनदे जालन्याला, रॅी. ऄनंत भालेराव व रॅी. रघ नाथराव राजंणीकर परभणी-
नादेंडला पूणथवळे संघटक म्हणून पाठचवण्यात अले. रॅी. व्ही. डी. देशपाडें नादेंडिे संघटक झाले. रॅी. 
नागनाथ पराजंपे काही चदवस बीडला व नंतर हैदराबाद अचण तेलंगणात गेले. रॅी. स. कृ. वैशपंायन 
याचं्याकडे हैदराबाद सोपचवण्यात अले. रॅी. जगन्नाथराव बदापूरकर चवद्याथी अघाडीिे संघटक म्हणनू 
हैदराबादला गेले. िळवळीिा व्याप अचण के्षत्र सारखे वाढत गेले. वैजापूरला रचतलाल जरीवाला, चवरॄनाथ 
मास्तर, कमलाकर देशपाडें; कन्नडला चमरॅीलाल पहाडे, जालन्याला मनोहर सोनदे, चवठ्ठलराव जोशी, 
रामराव ग जंकर, हणमंत बेंडे, राधाचकशन लाला, ईिमिदं सेचठया, बद्रीनारायण बारवाले, हचर सावजी, गोपी 
चकशन; पैठणला ग लाबिदं नागोरी, शकंरराव खादंाट, तात्यासाहेब महाजन; भोकरदनला काशीनाथ 
देशपाडें, माचणकराव देशपाडें; चसल्लोडला नागोराव पाठक, अबासाहेब महाजन, ग लाबवसग दीचक्षत, धोंडूवसग 
हजारी; गंगापूरला रामगोपाल नावदंर, क मावत अदी कायथकते जोमाने कामाला लागले. 
 
 औरंगाबाद शहरात कायथकते ऄपेके्षपेक्षा ऄचधक वाढले होते. रॅी. िदं्रग त िौधरी सारखे धडाडीिे 
कायथकते सहभागी झाले होते. सौ. अशाताइ वाघमारे, िंदा जरीवाला, प्रचमला पारनेकर, सौ. प्रचतभा 
वैशपंायन, सौ. तारा पराजंपे, सौ. राजक ं वर कािा, क स म जोशी, िंदा भागवत, मध बाला, क मूद, रमण, शहा 
भचगनी, क स म वनभोरकर, बाबरूाव जाधव, नाना जेधे, द्वारकादास पटेल, काशीनाथ नावदंर, सैयद मकदूम, 
ऄसद ल्ला, चगरजाशकंर, माचणक कापचडया, गोवधथन कापचडया, पन्नालाल गंगवाल, पाटणी, केशरिंद, 
भीमराव क लकणी आत्यादी त्यानंा सोपचवलेले काम तडकाफडकी व िोख प्रकारे पार पाडीत ऄसत. िंपालाल 
नागोरी पत्रके छापण्यािे काम व्यवस्स्थतपणे पार पाडीत ऄसत. हैदराबाद ससं्थानाबाहेर चिचटश सरकारबाबत 
संताप अचण चतरस्कार तीव्र झाला होता. वाटेल ते सहन करावयास जनता तयार झाली होती. नेमक्या त्याि 
स मारास महात्मा गाधंींनी ‘िले जाविी’िी घोषणा चदली. ‘िले जाव’ अंदोलनास प्रारंभ झाला. ९ ऑगस्ट 



 

अनुक्रमणणका 

१९४२ रोजी म ंबइत भरलेल्या ऐचतहाचसक ऄचधवशेनात चिचटशानंा ऄन लक्षून ‘अधी त म्ही िालते व्हा’ हा ठराव 
एकमताने संमत केला गेला. ९ ऑगस्टला चिचटश सरकारने महात्मा गाधंी अचण राष्ट्रीय काँगे्रसच्या बह तेक 
सवथ प ढाऱयानंा ऄटक करून त रंुगात डाबंले. त रुगातं जाताना महात्मा गाधंींनी जनतेला ‘करा ऄथवा मरा’ हा 
िैतन्यपूणथ संदेश चदला. १९४२ च्या अंदोलनाने ऄत्यंत ऄल्पशा काळात शासनाला चनरचनराळ्या प्रकारे जेरीस 
अणण्यािे सतत प्रयत्न केले. जनतेकडूनही िागंली मदत चमळू लागली. या अदंोलनािे पडसाद हैदराबाद 
संस्थानातही ईमटले. चनझामािे सरकार गोरगचरबािें मारेकरी समजले जाउ लागले. ऄवाक्षर न बोलणारे 
गावकरी, शतेकरी  ‘रुमणे हाती घ्या’ ऄसे सागंू लागले. 
 
 हैदराबाद संस्थानिे हैदराबाद हे राजधानीिे शहर सोडून, सवथत्र ऄसंतोषािी अग ध मसत होती. 
राष्ट्रीय चविाराचं्या प ढाऱयानंी, कायथकत्यांनी राज्यािा बलेगाम, जोरज लूम, दडपशाही व जात्यधं 
ध्येयधोरणािा कायमिा नायनाट करण्यासाठी अपली सवथ शक्ती पणाला लावली होती. ऄशा पचरस्स्थतीतही 
हैदराबाद शहरातील नेमस्त व मवाळ चविारािें रॅी. काचशनाथराव वैद्य अदी ध रीण सरकारबरोबर ज ळते 
घेण्याबाबत बोलत होते. ‘अग लावणे सोपे ऄसते परंत  अग चवझचवणे फार कठीण ऄसते, त म्हाला राजकारण 
समजत नाही,’ ऄशा कानचपिक्या लोकानंा देत होते. रॅी. वैद्य अदींिे िेले पाठप रावा म्हणून काहीतरी बोलत 
होते. चनझामाआतकाि मवाळ नेमस्ताबंाबत चतटकारा चवद्यार्थ्यांना, कायथकत्यांना वाटू लागला होता. सामान्य 
नागचरकाचं्या मनात ध मसणारी अग ज्वालाग्राही बनू पाहात होती. स्टेट काँगे्रसिे प ढारी गजाअड ऄडकलेले 
होते. नेमक्या त्याि स मारास रॅी. काचशनाथराव वैद्य, रॅी. रामािारी, रॅी. जनादथन देसाइ यािें चत्रकूट स्वतंत्र 
हैदराबाद-अझाद हैदराबादिी िळवळ स रू करण्यािे, मनस ब ेकरीत होते. त्या ऄन षंगाने त्यानंी प्रयत्नही 
स रू केले होते. हैदराबादेतील तरुण मंडळींनी, चवद्याथी अंदोलनातल्या चवद्यार्थ्यांनी, मराठवाड्यातल्या 
कायथकत्यांनी मवाळ नेमस्तािें ‘अझाद हैदराबाद’ बाबतिे स्वप्न साकार होण्यापूवीि त्यािी पाळेम ळे खणनू 
काढली. 
 
 १९४४-४५ च्या काळात अधं्र, कनाटकच्या बरोबरीने महाराष्ट्र पचरषदेनेही जोमाने काम करायला 
प्रारंभ केला. 
 
 हैदराबाद स्टेट काँगे्रसिे वार्मषक ऄचधवशेन १६, १७ जून १९४७ ला म शीराबाद येथे झाले. त्या 
ऐचतहाचसक ऄचधवशेनात नेमस्त, मवाळ, सरकारधार्मजण्यािंा चवरोध चविारात न घेता हैदराबाद संस्थानात 
जबाबदार राज्यपद्धती व वहदी संघ राज्यात चवचलनीकरण हे दोन ठराव अवाजी मतदानाने संमत केले गेले. 
त्या ऄचधवशेनाला मराठवाडा चवभागािे बह तेक प ढारी अचण कायथकते अचण अंदोलनात सहभागी झालेले 
चवद्याथी ईपस्स्थत होते. 
 
 हैदराबाद स्टेट काँगे्रसच्या वार्मषक ऄचधवशेनात प्रारंभापासूनि हैदराबाद म चक्तसंग्रामाबाबत ििे चफरू 
लागली. ऄचधवशेनात म चक्तसंग्रामाबाबत प्रश्न ईभा केला तो मराठवाड्यातील नेत्यानंीि. ऄचधवशेनात सहभागी 
झालेल्या कायथकत्यांच्या, चवद्यार्थ्यांच्या, प ढाऱयाचं्या मनात नवी ज्योत तेव ूलागली. शरीराच्या ऄण रेणूत स्फ रण 
संिारले. हैदराबाद स्टेट काँगे्रसच्या ऄचधवशेनािी सागंता होण्यापूवीि स्टेट काँगे्रस नेत्यानंा ऄटक करण्यािे 
धोरण ऄवलंचबलेले ऄसल्याबद्दलच्या बातम्या ऄचधवशेनात धडकल्या. क्षणभर गोंधळ चनमाण झाला. 
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घाइगदीने, जमेल ती खबरदारी घेउन, हैदराबाद स्टेट काँगे्रसिे प ढारी, कायथकारी मंडळािे सदस्य अचण 
सरकारच्या डोळ्यात सतत सलत ऄसलेले कायथकते व चवद्याथी भचूमगत झाले. जमेल त्या मागाने 
मराठवाड्यातून, औरंगाबादेतून अलेले प ढारी, कायथकते हैदराबाद शहराबाहेर पडले. काहींनी हैदराबाद 
राज्याच्या सरहद्दीही ओलाडंल्या. मराठवाड्यातील प ढारी व कायथकते अपापल्या गावी पोहोिण्यापूवीि त्यानंा 
ऄटक करण्याबाबतिी वारंटे येउन धडकली होती. ऄटक करण्यासाठी पोचलसािंी यंत्रणा सवथ शक्तीचनशी 
सरसावली होती. पचरस्स्थतीिे गाभंीयथ ओळखून, बह तेक कायथकते पोचलसाचं्या हातावर त री देउन लपूनछपून, 
अपापल्या गावी गेले. 
 
 हैदराबाद स्टेट काँगे्रसिे मध्यमवती कायालय म ंबइत हलचवण्यात अले. महाचवद्यालयीन व ईच्च 
चशक्षणाचनचमि रॅी. स. कृ. उफथ  भाउसाहेब वैशपंायन बरीि वष ेम ंबइत होते. त्यानंा म ंबइिी बरीि माचहती 
होती. कृचत सचमतीिे एक सदस्य म्हणनू हैदराबाद स्टेट काँगे्रसच्या मध्यवती कायालयािा कारभार 
त्याचं्याकडे सोपचवला गेला. 
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१९४७ चा सत्याग्रह 
 
 ज लै १९४७ च्या द सऱया अठवड्याच्या प्रारंभी रॅी. गोववदभाइ यानंी शरेवाणी पायजमा पचरधान करून 
हैदराबादेतील नबाब जहागीरदार ऄसल्यािा देखावा करीत औरंगाबादेजवळील चिकलठाणा रेल्व े स्टेशन 
गाठले. तेथून ते ऄत्यतं ग तता राखून औरंगाबादेतील त्याचं्या घरात दाखल झाले. सवथप्रथम त्यानंी रॅी. कवे 
ग रुजींिी भेट घेतली व अशीवाद घेतला. प ढील कायथिमाबाबत रॅी. माचणकिंद पहाड्याबंरोबर उहापोह 
केला. १ ऑगस्टला लोकमान्य चटळक प ण्यचतथीचनचमि जाहीर सभा घेण्यािे व प्रभातफेऱया काढण्यािे चनचरृत 
करण्यात अले. ताल क्याच्या चनरचनराळ्या गावातं बैठकी घेण्यािेही ठरले होते. ७ ऑगस्टला औरंगाबाद 
शहरात, ताल क्याच्या गावातं तसेि खेडेगावातं प्रभात फेऱया काढण्यािे चवद्यार्थ्यांवर सोपचवण्यात अले. 
सायकंाळी रॅी. पहाडे यानी ग लमंडी िौकात सत्याग्रह करून, सत्याग्रह अंदोलनािा प्रारंभ करावा; त्या 
पाठोपाठ, ताल क्याच्या गावातं व चनरचनराळ्या खेडेगावातं चवद्यार्थ्यांनी, गावकऱयानंी अळीपाळीने सत्याग्रह 
करावा. स रू केलेल्या सत्याग्रह पवाला कोणत्याही पचरस्स्थतीत खंड पडू नये यािंी खबरदारी चवद्याथी व 
गावकऱयानंी घ्यावी ऄसा सल्ला देण्यात अला. अवश्यक तेवढी ििा झाली. कायथिम राबचवण्यािा अराखडा 
चनचरृत करण्यात अला. 
 
 दोन चदवसानंंतर अवश्यक तेवढी खबरदारी घेउन डॉ. गोपाळदास रॅॉफ व रॅी. लचलत मोहन वकील 
यानंी मोटारीतून रॅी. गोववदभाइंना दौलताबाद स्टेशनवर नेले व मनमाडकडे जाणाऱया रात्रीच्या गाडीत 
िढचवले. रात्रीच्या ऄंधारािा, रेल्व ेस्टेशनवरील चटमचटम्या चदव्यािंा त्याना फायदा घेता अला. 
 
 चनझामी राजवटीने धरपकडीिे सत्र ऄवलंचबले होते. १९३८ च्या काळातले पचहले सत्याग्रही रॅी. 
पहाडे याचं्यावर पोचलसािंा, ग तहेर खात्यािा म ख्य कटाक्ष होता अचण १ ऑगस्ट रोजी लोकमान्य चटळकािंी 
प ण्यचतथी जाहीर सभेच्या रूपाने साजरी करणे तर ऄगत्यािे होते. अवश्यक तेवढी खटपट करूनही जाहीर 
सभेसाठी प्रम ख वक्ता चमळू शकला नाही. नाइलाजाने रॅी. पहाडे यानंाि प्रम ख वक्ता म्हणून जनतेसमोर ईभे 
राहाव े लागले. शहरातील स चशचक्षत, ध रीण मंडळींच्या घरी खेटे मारले, परंत  जाहीर सभेिा ऄध्यक्ष 
बनण्यासाठी कोणी होकार चदला नाही. लोकमान्य चटळक प ण्यचतथीबाबत पचरस्स्थतीने ईभा केलेला पेिप्रसंग 
लक्षात घेउन, रॅी. सरस्वती भ वन चशक्षण संस्थेिे चशक्षक रॅी. ऄंबादासराव जोशी यािंी कन्या क सूम चहिी त्या 
सभेिी ऄध्यक्षा बनण्यािी आच्छा ऄसल्यािे रॅी. पहाडे याचं्यासमोर माडंले. रॅी. पहाडे यानंी मनापासून कौत क 
केले व मान्यता चदली. रॅी. पहाडे हे प्रम ख वके्त होते. त्याचं्या समवते द सऱया एका वक्त्यािी अवश्यकता होती. 
मी भचूमगत पद्धतीनेि काम कराव ेऄसेि मला सागंण्यात अले होते. मी हैदराबाद स्टेट काँगे्रसिा कायथकता 
ऄसूनही चनव्वळ नाटकी पद्धतीने माझा काँगे्रसच्या सघंटनेबरोबर काडीमात्र संबधं नसल्यािे सोंग वठवीत 
होतो. सरकारी ऄचधकाऱयाबरोबर मी जे काय बोलत ऄसे त्यातला काही भाग काही लोकानंी लपूनछपून 
ऐकला होता. त्यािे भाडंवल करून काही महाभागानंी माझी जनमानसातली प्रचतमा डागाळून टाकली होती. 
माझे सहकारी चमत्र माझ्याकडे संशयी नजरेने पाहात होते. माझे खरे स्वरूप  माझ्याि सहकाऱयानंा, 
नागचरकानंा पटवनू द्यावसेे वाटू लागल्याने त्या जाहीर सभेत बोलता अले तर बोलाव ेऄसा माझा चविार मी 
रॅी. पहाडे याचं्यासमोर माडंला. रॅी. पहाड्यानंी त्याला मान्यता चदली. 
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 स पारी मारुती रस्त्यालगत ऄसलेल्या गोक ळनाथ मंचदराच्या पचरसरातील गोक ळनाथ मोहल्यात 
लोकमान्य चटळकाचं्या प ण्यचतथीिी जाहीर सभा अयोचजत करण्यात अली होती. सभेला काही नागचरक व 
चवद्याथी-चवद्यार्मथनी चमळून ३०० वर लोक ईपस्स्थत होते. जे लोक सभेला अले नाहीत, त्याचं्या कानावर 
लाउडस्पीकरम ळे जाहीर सभेत जे काय बोलले गेले ते अदळले ऄसाव.े 
 
 हैदराबाद स्वातंत्र्यािा लढा १९४२ च्या ‘िले जाव’च्या धतीवर लढवावा लागेल. ‘करा वकवा मरा’ हेि 
धोरण अपणाला ऄचंगकाराव ेलागेल. ‘जनतेच्या स्वातंत्र्यासाठी चनकरािी झ जं देताना बचलदान करावयािी 
तयारी ठेवावी लागेल. ईंटावरून शळे्या हाकणाऱयाचं्या फंदात ऄडकू नका’ ऄशा अशयािे माझे जळजळीत 
छोटेसे भाषण ऄनेकानंा झोंबले, काहींना अवडले. चवद्यार्थ्यांनी व रॅी. पहाडे यानंी माझी पाठ थोपटली. 
माझ्याबाबतिा गैरसमज जसा फोफावला होता, तसाि झपायाने चवरून गेला. लोकमान्य चटळक 
प ण्यचतथीच्या जाहीर सभेिे ऄध्यक्षस्थान क सूम जोशीने स्वीकारून भल्याभल्याचं्या डोळ्यात झणझणीत ऄंजन 
घातले ऄन् औरंगाबाद चजल्हा स्टेट काँगे्रसिी शान राखली. त्याि रात्रीच्या गाडीने रॅी. माचणकिंद पहाडे 
नादंगावला गेले. जाण्यापूवी चजल्हा कायालयािा कारभार त्यानंी रॅी. लाला वबदा प्रशादकडे सोपचवला. दोन 
ऑगस्टला रॅी. नागोराव पाठक यानंा ऄटक करून औरंगाबाद मध्यवती कारागृहात कोंबले गेले. त्या चदवशी 
कारागृहात ते एकटे एक राजकीय कैदी होते. 
 
 रॅी. लाल वबदा प्रशाद याचं्या अदेशाप्रमाणे मी रॅी. रामगोपाळ नावदंर याचं्या समवते गंगापूरच्या 
तादूंळवाडी व त काबाद या दोन गावातं जाहीर सभेत बोललो. तेथेही महात्मा गाधंीिे ‘िले जाव’, ‘करा ऄगर 
मरा’ या बाबति बोललो. 
 
 रॅी. माचणकिंद पहाडे यानंा ७ ऑगस्ट पूवीि ऄटक केली जाउ नये यासाठी ते नादंगावला गेले होते. 
रॅी. गोववदभाइ यानंी अखून चदलेला व साचंगतलेला कायथिम राबचवण्यािी जबाबदारी रॅी. लाला वबदा 
प्रशादवर अली होती. काँगे्रसच्या कायालयात दातावर मारण्यासाठी एकही पैसा नव्हता. रॅी. वबदा प्रशादिा 
शहरातील व्यापारी व नागचरकाबंरोबर हवा तेवढा पचरिय नव्हता. दोन चदवस खटपट करूनही त्यानंा चनधी 
म्हणून पैसे चमळचवता अले नाहीत. पोकळ अरॄासने तेवढी चमळाली. चनधी गोळा करणे सोपे काम नव्हते. दोन 
तीन चदवस कसे झपायाने चनघून गेले तेही रॅी. लालाजींना समजले नाही. पैशािा ऄभाव अचण चनधी गोळा 
करणे हे एक ऄवघड काम बनल्याने काँगे्रसिे कायथकते, संघटक चनराशचे्या गडद छायेत ग रफटले होते. 
स टकेिा मागथ कोणालाि चदसत नव्हता. चनधी गोळा करणे ऄत्यतं ऄगत्यािे बनले होते. चनधीऄभावी सवथच्या 
सवथ कामे रद्द करावी लागतील या चविाराने बह तेक लोक चनराश झाले होते. चनधी गोळा करण्यािा कोणता 
तरी तोडगा शोधून काढण्यासाठी रॅीमती अशाताइ याचं्या संमतीने त्याचं्याि घरी चनवडक कायथकत्यांिी बैठक 
बोलावली. पोचलस माझ्या पाळतीवर ऄसल्याने मी त्या बैठकीला जाण्यािी प्रथमदशथनी टाळाटाळ केली. रॅी. 
लालाजींिा तातडीिा चनरोप अला म्हणून लपून छपून गल्ल्याबोळातूंन मी रॅीमती अशाताइंच्या घरी, मागच्या 
दाराने गेलो, त्यावळेी तेथे रॅीमती अशाताइ, रॅी. लाला वबदा प्रशाद व रॅी. चमरॅीलाल पहाडे बसलेले होते. 
सवांिे चिन्तािातं िेहरे पाहून मला धसका बसला. ७ ऑगस्टच्या कायथिमासाठी पैसा नाही, प्रयत्न करूनही 
चनधी जमला नाही. काय केले म्हणजे चनधी चमळेल? ऄसे बोलून झाले. सातअठश ेरुपये तडकाफडकी कसे 
चमळणार व कोण स्वख षीने अणून देणार? चवविंनेतून स टकेिा मागथ समोर अला नाही. दोन तास चनघून गेले. 
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अर्मथक कोंडी फ टू शकली नाही. सौ. अशाताइ म्हणाल्या, ‘घाबरू नका. मला तोडगा सापडला अहे.’ मला 
ईदे्दशून सौ. अशाताइ म्हणाल्या, ‘हे पहा शकंरभाइ, वळे थोडा अहे. काम प ष्ट्कळ अहे. तू त झ्या गळ्यातल्या 
सोन्याच्या साखळीच्या मोबदल्यात ओळखीच्या व्यापाऱयाकडून सातअठश ेरुपये ऄनामत म्हणून अण. अपली 
मोहीम संपल्यावर मी, लालाजी त ला ती ऄनामत रक्कम काँगे्रस कायालयातून चमळवनू देउ. तू माझ्यावर 
चवरॄास ठेव’. लागलीि लालाजींनीही तसे अरॄासन चदले. ‘शकंरभाइ, अता ऄचधक चविार करू नकोस, उठ 
लाग कामाला, वळे थोडा अचण नाटक मोठे अहे’. सौ. अशाताइ व रॅी. लालाजींच्या सूिनेवरून मी तेथून 
तडक मागच्या दाराने गल्ल्याबोळी ओलाडूंन रॅी. म रलीधरजी चसकिीकडे गेलो. मी माझी सोन्यािी साखळी 
त्याचं्या हातात ठेवली व चतच्या मोबदल्यात अठश ेरुपये देण्यािी चवनंती केली. त्यानंी जराही सकंोि न करता 
मला अठश ेरुपये चदले. हातात पडलेली रक्कम घेउन मी सौ. वाघमारे यािें घर गाठले. चमळालेले अठश े
रुपये मी त्याचं्या हातात चदले. सौ. वाघमारे व रॅी. लालाजींनी अपसात ठरवनू अठश ेपैकी िारश ेरुपये माझ्या 
हातात चदले व ७ ऑगस्टच्या व आतर कायथिमासाठी लागणारे साचहत्य अणावयासाठी मला म ंबइला जायिे 
अहे; ऄसे साचंगतले. मी रात्रीच्या गाडीने म ंबइला जाण्यासाठी चनघालो. ५ ऑगस्टला सकाळी साडे अठला 
म ंबइला बोरीबंदर स्टेशनवर ईतरलो. तेथून िॉफडथ माकेट जवळील सरदारगृहात गेलो. रॅी. अनंदराव 
वाघमारे, रॅी. गोववदभाइ रॅॉफ, रॅी. चदगंबरराव चबन्दू अचण रॅी. स. कृ. वैशपंायन यानंा भेटलो. ७ ऑगस्टच्या 
सत्याग्रहासाठी छोटे मोठे कापडी व कागदािे चतरंगी झेंडे, फंड गोळा करण्यासाठी पावती प स्तके, अवश्यक 
ती पत्रके आत्यादी साचहत्य घेउन जाण्यासाठी अलो ऄसल्यािे सागंताि रॅी. वैशपंायन म्हणाले, ‘बरोबर 
अवश्यक तेवढे पैसे अणले अहेत का? पैसे अणले ऄसतील तरि हव ेऄसलेले साचहत्य चमळवनू देता येइल’. 
‘अवश्यक तेवढे पैसे माझ्याबरोबर अणले अहेत.’ ऄसे मी सागंताि रॅी. वबन्दू म्हणाले, ‘भाउसाहेब, प्रथम 
शकंरलालला तोंड, हातपाय तर ध उन घेउ द्या. िहा-फराळ झाल्यावर काय बोलायिे ते बोला’. तोंड, 
हातपाय ध तले; िहा फराळ घेतला. मला कोणकोणते साचहत्य हव ेहोते त्यािी यादी व पैसे रॅी. भाउसाहेब 
वैशपंायनजवळ चदले. द पारी िार वाजता साचहत्यािा एक गठ्ठा रॅी. वैशपंायन यानंी मला चदला. अदल्या 
रात्रीच्या प्रवासािी दगदग व त्यानंतर प न्हा रात्रीिा प्रवास करण्यापेक्षा एक चदवस चवरॅातंी घेउन द सऱया 
चदवशी परत जाण्यािा सल्ला गोववदभाइंनी चदला. ६ ऑगस्टच्या रात्रीच्या गाडीने मी औरंगाबादला जाण्यासाठी 
चनघालो. मनमाड अल्यावर औरंगाबाद रेल्व ेस्टेशन जवळ करोडचगरी नाक्यावर प्रवाशािें सवथ सामान तपासले 
जाते, झडती घेतली जाते यािी अठवण झाली. मी मनमाड ते औरंगाबाद  पयंतिा प्रवास रेल्वचे्या डब्याच्या 
दाराजवळ बसून केला. प्रवाशािंी िढईतार सारखी िालू होती; डब्यािे दार ईघडे होते. मध्यरात्रीनंतरिी वळे 
होती. हवतेला बोिरा गारठा सवांगाला सारखा झोंबत होता. नाआलाजास्तव मला ईघड्या दाराजवळि बसणे 
जरूरीिे होते. गाडीच्या आंचजनने नगर नाका ओलाडंताि, आतर प्रवाश्याचं्या लक्षात येणार नाही ऄशा पद्धतीने 
मी माझ्या जवळिा गठ्ठा पायाने दाराबाहेर लोटला. माझ्या पायाजवळ पडलेला गठ्ठा गाडीबाहेर पडल्यािे 
कोणाच्याि लक्षात अले नाही. थंडीपासून बिावासाठी बह तेकानंी अपला िेहरा पाघंरुणाने झाकून घेतलेला 
होता. कडाक्याच्या थंडीम ळे हातपाय गारठलेले होते. ऄंगात ह डह डी भरली होती. औरंगाबाद रेल्व े
स्टेशनबाहेर अल्याबरोबर, सवथप्रथम मी किरू तागेंवाल्यािी शोधाशोध केली. तो मला चदसताि मला हायसे 
वाटले. त्याने मला तागं्यात बसचवले व तागंा करोडचगरीच्या अवारात जाताि या तागं्यात एकि प्रवासी अहे व 
काहीही सामान नाही; हे लक्षात येउनही करोडचगरीच्या नाकेदाराने तागं्यात मागे प ढे काहीि नसल्यािे 
समाधान करून घेण्यासाठी त्यािे तोंड ख पसले ऄन् तागंा नेण्यास परवानगी चदली. किरूने त्यािा तागंा 
करोडचगरीच्या अवाराबाहेर काढताि तागंा नगर नाक्याकडे नेण्यासाठी मी त्याला साचंगतले. किरूने 
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घोड्याला सतत चपटाळीत अपला तागंा नगर नाक्याजवळ अणून ईभा केला. मी व किरू िटकन् तागं्याबाहेर 
पडलो. नगर नाक्याजवळून रुळाच्या दचक्षण भागाने ऄदमासे शभंरावर पावले प ढे गेलो ऄसू. एका काटेरी 
झ डपात एका कागदात ग ंडाळलेले बोिके नजरेत भरले. तेि बोिके अपले अहे;  ऄसे मी किरूला म्हटले. 
काटेरी झ डपात ऄडकलेले ते बोिके त्याने ओढून बाहेर काढले ऄन् तागं्यात त्याच्या पायाशीि ठेवले. 
प्रातःकाळिा ऄधं कसा प्रकाश. अता चदवस ईजाडात ऄसल्यासारखा वाटू लागला. रस्त्यावर तशी वदथळ 
नव्हती. किरूने त्याच्या घोड्याला चवरॅातंी चमळालेली ऄसल्याने प न्हा जोराने चपटाळले. लष्ट्कर, बाराप ल्ला, 
कोतवालप रा, खडकेरॄर ते औरंगप रा व बाराभाइिा कोपरा गाठला. माझ्या घरासमोर तागंा ईभा करून त्याने 
ते कागदात ग ंडाळलेले बोिके वर माडीवर अणून चदले. तो परत गेल्यावर मी कागदािे झेंडे, दोन पावती 
प स्तके माझ्या कोटाच्या अतल्या चखशात कोंबली. तोंड ध तले, िहा घेताना ते बोिके ऄडगळीच्या चठकाणी 
ठेवले. सकाळिे अठ वाजले होते. गल्ल्याबोळातून धावत पळत मी सौ. अशाताइचं्या घरात मागच्या दाराने 
चशरलो. मी माझ्या कोटाच्या चखशात कोंबून अणलेले साचहत्य त्याचं्यासमोर ठेवले. ‘शाब्बास शकंरभाइ’ म्हणून 
त्यानी माझी पाठ थोपटली. सौ. अशाताइनंी त्याचं्या चवरॄासातल्या चवद्यार्थ्यांसमवते कागदी व कापडी झेंडे 
चजल्हा काँगे्रस कायालयात पाठवले अचण मला िहासाठी स्वयपंाकगृहात बोलावले. मी िहा घेत ऄसताना 
त्यानंी माझ्या कानात साचंगतले, ‘द पारी ३ वाजता रॅी. माचणकिंदजी पहाडे यानंा चिकलठाणा रेल्व े
स्टेशनवरून अणावयािी व रॅी. त कारामपंत देव वकील याचं्या घरी पोहोिचवण्यािी जबाबदारी त लाि पार 
पाडावयािी अहे. अता तू आथेि थोडी चवरॅांती घे’. रात्रीच्या प्रवासानंतर थोडी चवरॅातंीिी मलाही गरज होती. 
मी. सौ. वाघमारे याचं्या बैठकीत अडवा झालो. स मारे दहा वाजता ऄिानक मला जाग अली. सौ. वाघमारे 
बाहेर जाण्याच्या तयारीत होत्या. मी घोटभर पाणी प्यालो सौ. अशाताइ वाघमारे समवते त्याचं्या घरातून राजा 
बाजारात रॅी. प्रभाकर भालेराव याचं्या ओयाजवळ पोहोिलो, आतक्यात चजल्हा काँगे्रस कायालयातून 
‘हैदराबाद स्टेट काँगे्रस वझदाबाद’, ‘महात्मा गाधंी वझदाबाद’, ‘स्वामी रामानंद तीथथ वझदाबाद’ च्या घोषणा देत 
पन्नासावर चवद्याथी चतरंगी झेंडे हातात धरून भराभर बाहेर पडू लागले. चवद्याथी दोन दोनच्या रागेंने ईभे झाले 
तोि रागेंच्या समोरील चवद्यार्थ्यांनी चतरंगा झेंडा ईंि धरला अचण घोषणा चदल्या. तेवढ्यात पोचलस चशपायािें 
पथक धावत-पळत अले अचण त्यानंी त्याचं्या हातातल्या काठ्या धडाधड सडकेवर अपटायला प्रारंभ केला. 
चशपायाबरोबरच्या आन्स्पेक्टरनी चवद्यार्थ्यांना थोपवनू ठेवले. तोि चवद्यार्थ्यांनी जोरजोराने अवशेपूणथ घोषणा 
द्यायला प्रारंभ केला. चवद्यार्थ्यांच्या हातातला चतरंगा ध्वज चहसकावनू घेण्यासाठी हमरीत मरी झाली. चशव्यािंा 
वषाव झाला. काही केल्या चवद्यार्थ्यांनी त्याचं्या हातातला चतरंगा झेंडा चहसकावनू घेउ चदला नाही. पोचलस 
आन्स्पेक्टर व पोचलस चशपायी िवताळून चवद्यार्थ्यांवर त टून पडले. पोचलसानंी चवद्यार्थ्यांना बेदम िोपून काढले. 
काही चवद्याथी काठ्याचं्या माराने जचमनीवर अडव ेपडले. सडकेच्या दोन्ही बाजूच्या घरातील लोक जे काय 
घडत होते ते पाहात होते; मात्र ‘चवद्यार्थ्यांना ऄसे मारू नका ‘ऄसे एकानेही एका शब्दातही साचंगतले नाही. 
काही चवद्याथी जीव वािचवण्यासाठी रॅी. पन्नालाल गंगवाल व संग्रामवसह िव्हाण याचं्या बोळीत चशरले. तेथून 
पोचलस चशपायानंी चवद्यार्थ्यांना ग राढोरासारखे मारीत चपटीत ओढीति अणले. लाठीधारी पोचलसानंी 
लाठीमारािे चनयम व संकेत झ गारून चवशीतल्या चवद्यार्थ्यांना बभेानपणे मारपीट केली. लाठीच्या फटक्याने 
काही चवद्याथी कळवळून ओरडले, ‘ऄगं अइ ग, मेलो, मेलो’ काही धडाधड कोसळत गेले. लगतच्या घरात 
राहाणाऱयानंी मात्र कोणाही चवद्यार्थ्याला घरात चशरू चदले नाही. चवद्यार्थ्यांच्या ऄंगावर लाठीिे वळ ईमटले 
होते. सायंकाळी ग लमंडी िौकात ऄसेि काही घडणार नाही ना? सायकंाळिी ही रंगीत तालीम तर नाही ना?  
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ऄसे चविार मनात येउ लागले. काही वळेाने पोचलसाचं्या पथकानंी सवथच्या सवथ चवद्यार्थ्यांना ग राढोरासारखे 
ओढीत, धके्क मारीत चकराणा िावडी पोचलस िौकीत नेले. 
 
 डोळ्यादेखत, चदवसाढवळ्या शहर वस्तीत घडलेल्या प्रकारािे दडपण मनावर ऄसताना, ऄगदीि 
चवचित्र मनःस्स्थतीत मी चिकलठाणा रेल्व ेस्टेशनवर गेलो अचण रॅी. पहाडे यानंा लपूनछपून केळी बाजाराच्या 
कोपऱयावर रॅी. त कारामपतं देव वकील याचं्या घरात दाखल केले. त्यावळेी द पारिे िार वाजले ऄसावते. 
सायकंाळिे साडे पाि वाजण्याच्या स मारास, प ढे मी व माझ्या पाठोपाठ रॅी. पहाडे ऄसे रॅी. देव वकील याचं्या 
घराबाहेर पडलो ऄन् लगेि द गंधीने खिाखि भरलेल्या शजेारच्या बोळीत चशरलो. रॅी. पहाडे यानंी त्यािंा 
िेहरा खादीच्या शालीखाली झाकून घेतला ऄन् भराभर पावले टाकीत गट्टाणी आमारतीच्या मागच्या दाराने डॉ. 
सीमंत याचं्या ग लमंडी िौकातील ओयावर येउन तोंडावरिी शाल भरकन काढली ऄन् ‘महात्मा गाधंी की 
जय’, ‘हैदराबाद स्टेट काँगे्रस वझदाबाद’च्या घोषणा वाघाच्या डरकाळ्यापं्रमाणे चदल्या व पत्रक वािावयास 
प्रारंभ केला. समोरच्या आमारतीजवळून रॅी. रघ नाथ भाले यानंी चवद्याथी प्रचतचनधी म्हणून करारी अवाजात 
‘महात्मा गाधंी वझदाबाद’च्या घोषणा चदल्या. महात्मा गाधंी, स्वामी रामानंद तीथथ व हैदराबाद स्टेट काँगे्रस 
वझदाबादच्या घोषणानंी वातावरण चननादून गेले. टाळ्याचं्या कडकडाटात जनतेने रॅी. पहाडे व रॅी. भाले यािें 
स्वागत केले. रॅी. पहाडे ग लमंडी पचरसरात दाखल होण्यापूवी, स मारे दोन तास ऄगोदर सारािा सारा 
ग लमंडीिा पचरसर लोकानंी व्यापला होता. स पारी मारुती मंचदरापासून तो थेट मेवाड टी हाउस पयंतच्या सवथ 
घरािें माळे अबालवृद्ध स्रीप रुषानंी खिाखि भरले होते. गट्टाणी आमारती जवळील व समोरील सडकेवर 
चवद्यार्थ्यांिे, नागचरकािें थवचे्या थव ेभरपूर गदी करून रॅी. पहाडे यािें स्वागत करण्यासाठी चतष्ठत ईभे होते. 
ऄधूनमधून चशरस्राणधारी पोचलस चशपायी त्याचं्या हातातील जाडज ड काठ्या सडकेवर ईभ्या ऄसलेल्या 
नागचरकाचं्या पायाजवळ खटाखट अपटीत होते. त्यानंतर कंबरेला लटकचवलेल्या तरवारीसह घोडेस्वारािंी 
वदथळ स रू झाली. एका मागून एक पंिचवसावर घोडेस्वारानंी त्या पचरसरात फेरे मारावयास प्रारंभ केला. 
त्यापैकी प ष्ट्कळानंी अपले घोडे नागचरकापंयंत नेले. चकत्येक वळेा घोडेस्वाराचं्या घोड्यािंा टापा नागचरकानंा 
लागतालगता राचहल्या. त्यानंतर घोडेस्वारानंी त्यािें घोडे नागचरकावंर ईधळत नेले. घोड्याच्या टापा लाग ू
नयेत म्हणून नागचरकामंध्ये रेटारेटी झाली. त्या रेटारेटी म ळे काही िेगंरले, काही लोकाचं्या पायानंा द खापती 
झाल्या; तरी नागचरक न डगमगता ईभे होते. पोचलसाचं्या दंडेलीिा त्याचं्यावर काहीही पचरणाम झालेला 
चदसत नव्हता. जमलेल्या जनसम दायात िलचबिल होती; रेटारेटी होत होती तरी रेसभर कोणी मागे सरकत 
नव्हता. सडकेवर ईभे ऄसलेले नागचरक जणू अपापले पाय रोवनू ईभे होते. रॅी. पहाडे यानंी त्यािें पत्रक 
ऄधेऄचधक वािून काढले होते. ग लमंडीिा पचरसर स्री-प रुषानंी खिाखि भरलेला होता; तरी तेथे गोंधळ 
नव्हता; अरडाओरड नव्हती. ग लमंडी िौकात चनभथर शातंता होती. तेवढ्यात दोन जीप व पोचलसांनी भरलेली 
व्हॅन तेथे धडकल्या. त्या अवाजाने शातंता भगं पावली. डोळ्यािे पाते लवते न लवते आतक्यात पोचलस 
व्हॅनमधील अडदाडं पोचलस चशपाइ रॅी. पहाडे याचं्या पयंत धावत पळत गेले अचण त्यानंी त्यानंा धक्काब की 
करीत करीत जनावरासारखे ओढीत पोचलस व्हॅन पयंत नेले, तेव्हा काही जात्यंध पोचलस चशपायानी तर 
कहरि केला. एका चशपायाने रॅी. पहाडे याचं्या कंबरेवर जोरदार लाथ मारली. रॅी. पहाडे सडकेवर 
कोसळले, अजूबाजूच्या चशपायानंी त्यानंा ब टाच्या पायानंी त डचवले, वरून काठ्यािें प्रहार केले. त्याि 
स मारास रॅी. रघ नाथ भालेला पोचलसांनी काठ्यानंी बेदम िोपून काढीत ब टाच्या पायाच्या लाथा मारल्या. रॅी. 
पहाडे व रॅी. रघ नाथ भाले याचं्यावर केला जात ऄसलेला ऄमान ष प्रकारिा ऄत्यािार जनसम दायाने ऄरॅ ू
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भरलेल्या डोळ्यानंी पाचहला. काही ऄचधकाऱयानंी रॅी. पहाडे व रॅी. रघ नाथ भाले याना पोचलस व्हॅनमध्ये 
कोंबले तेव्हाही काही चशपायी चनदथयपणे त्यानंा ब टाचं्या लाथा मारीति होते. पोचलस व्हॅनिे दार बंद करेपयंत 
लाथा मारल्या जात होत्या. वरून काठ्याही मारणे िालूि होते. त्यानंतर ती पोचलस व्हॅन व चतच्या पाठोपाठ 
पोचलस ऄचधकारी बसलेल्या दोन जीपगाड्या िौक पोचलस ठाण्याकडे गेल्या. 
 
 ‘ऄत्यंत ऄमान ष िूर ऄत्यािार’ आतकेि शब्द जनमानसातून ईमटत होते. अबालवृद्ध स्री-प रुषािें 
डोळे पाणावलेले होते. ‘यह ऄत्यािार बंद करो, यह ऄत्यािार बंद करो,’ ऄशी जोरदार अरडाओरड करणारे 
रॅी. माचणक कापचडया, सैय्यद मकदूम, रमणलाल, नवनीत बादशहा यानंा पोचलस चशपायानंी मारपीट करीत 
क त्र्यामंाजंरासारखे ओढीत, चहसके देत देत िौक पोचलस ठाण्यात नेले व ठाण्यातील पोचलस ऄचधकाऱयासंमोर 
ईभे केले. पोचलस ऄचधकाऱयानंी त्यानंा झोडपून काढताना, ‘गद्दार’, ‘नमक हराम’ ऄशा चशव्याही हासडल्या. 
हैदराबाद स्टेट काँगे्रसच्या सत्याग्रहींना, ग लमंडी पचरसरात जवळपास ७ हजारावंर स्री-प रुषानंी डबडबलेल्या 
डोळ्यानंी ऄंतःकरणापासून चनरोप चदला. सत्याग्रहींनी केलेला त्याग, भोगलेला ऄमान ष ऄत्यािार वाया 
जाणार नाही ऄसेि जणू काही तरी त्यानंा वाटत ऄसाव!े 
 
 रॅी. माचणकिंद पहाडे औरंगाबाद शहराति वचकली करीत होते. त्यानंी हैदराबाद स्टेट काँगे्रसच्या 
अदेशावरून चनझामी राजवटीच्या ज लमी धोरणािा चनषेध करण्यासाठी सत्याग्रह केला म्हणूनि त्यानंा 
पोचलसानंी ऄत्यंत ऄमान ष प्रकारे मारले, झोडपले, ब टाच्या पायानंी त डचवले म्हणून त्यािा चनषेध 
नोंदचवण्यासाठी शहरातील वचकलाचं्या गाठीभेटी घेण्यासाठी काँगे्रस कायालयाने पाठचवलेल्या अदेशाप्रमाणे 
रॅी. काशीनाथ नावंदर यानंी शहरातील बऱयाि ज्येष्ठ वचकलाचं्या जातीने गाठीभेटी घेतल्या. परंत  त्यापंैकी 
एकानेही कोटावर बचहष्ट्कार टाकावयािी तयारी दाखचवली नाही. काहींनी शास्ब्दक सहान भतूी मात्र बोलून 
दाखचवली. मात्र प्रत्यक्ष बचहष्ट्कार टाकावयास कोणीि धजले नाही. ज्येष्ठ वचकलाचं्या दारासमोर बचहष्ट्काराला 
होकार चमळेपयंत धरणे धरावयािे, ईपोषण करावयािे ऄसे ठरले. त्यात कमल भोरे, प्रचमला पारनेरकर, िंदा 
भागवत, क सूम जोशी वनभोरकर, सौ. प्रचतभा वैशपंायन, साडूं कऱहाळे, राधाकृष्ट्ण सेवकेर, दिा पाडळकर, 
रमणलाल, नवनीतलाल, भीमराव क लकणी, मध बाला, क म द, रमण शहा आत्यादींिा समावशे होता. त्या 
सवांना बरेि कटू व मनाला झोंबणारे शब्द ऐकाव े लागले. बरेि द ःखदायक ऄन भव अले. सौ. प्रचतभा 
वैशपंायन, प्रचमला पारनेरकर, क सून वनभोरकर जोशी, िंदाताइ भागवत यानंी रॅी. हन मंतराव वैष्ट्णव याचं्या 
दारासमोर धरणे धरले होते. रॅी. वैष्ट्णव चिडले, रागावले, रागाच्या भरात बोलले. “राजकारण कळतं का 
नाही? काय पोरखेळ िालवलाय? म कायानं अपापल्या घरी जा. वळे पडल्यास मी त मच्या छातीवर पाय 
ठेवनूही कोटात जाइल.”   ऄशा शलेक्या शब्दात रॅी. वैष्ट्णव यानंी चवद्यार्मथनींिा पाणईतारा केला. योगायोगाने 
रॅी. वैष्ट्णव हे रॅी. वैशपंायन क ट ंबािे कायदा चवषयक सल्लागार होते. अज पचरस्स्थती बदलली ऄसली तरी, 
भारताच्या कानाकोपऱयात साधे खट् वाजले तरी त्यािी नोंद घेउन कोटावर बचहष्ट्कार टाकण्यािा चनणथय 
घेणाऱया वचकलसंघाच्या अवारात रॅी. पहाडे यािें तैलचित्र तर राहोि पण साधे छायाचित्र लावण्यािी आच्छा 
होउ नये, अजपयंत भल्याभल्यानंा ही आच्छा होउ नये या सारखा दैवद र्मवलास अणखी कोणता ऄसू शकेल? 
ज्या ग लमंडी िौकात जातीयवादी ज लमी राजवटीिा चनषेध करण्यासाठी, नागचरकाचं्या हक्कासाठी रॅी. पहाडे 
यानंी सत्याग्रह केला व ज लमी पोचलसानंी त्यानंा ऄमान ष प्रकारे मारहाण केली, लाथा मारल्या, पायानी 
त डचवले त्या ग लमंडी िौकात त्यािंा ऄधथप तळा नाही तो नाही, चकमान ग लमंडी िौकास ‘माचणकिंद पहाडे 



 

अनुक्रमणणका 

िौक’ ऄसे संबोधण्याबाबतही कोणी काही हालिाल करीत नाही. औरंगाबाद लीगल सोसायटीने स्थापन 
केलेल्या चवधी महाचवद्यालयाला रॅी. माचणकिंद पहाडे यािें नाव देण्यािे मान्य करूनही, माचणकिंद पहाडे 
ऐवजी एम्. पी. लॉ. कॉलेज ते म्हणून जनमानसात रूजचवले जाव ेया सारखी वाइट, मनाला ऄत्यतं यातना 
देणारी घटना तरी कोणती ऄसू शकेल? िवताळलेल्या वाघासारखी ज्यानंी जात्यंध ज लमी राजवटीचवरुद्ध झेप 
घेतली त्यानंा टायगर पहाडे संबोधण्याऐवजी त्याचं्या नावािी मनमानेल तशी चिरफाड केली जाते; ही एक 
ऄचनष्ट प्रथा समाजात होत्यािे नव्हते करणारी मंडळी रूढ  करीत अहेत. दोन चपढ्यानंी ईघड्या डोळ्यानंी 
बचघतलेला, ऄन भवलेला आचतहास चजथल्या तेथे राहू नये. घडलेला आचतहास जशािा तसा प ढच्या चपढ्यानंा 
साचंगतला जावा; चशकचवला जावा; खोयािे खरे करणाऱयानंा नव्हत्यािे होते बनव ूपाहाणाऱयाना वाव चदला 
जाउ नये; अयत्या चपठावर रेघोया ओढणाऱया महाभागानंा वळेीि अवरले जावे; स्वातंत्र्य प्रातीसाठी लढ्यात 
सहभागी होउन ज्यानंी सवथस्व पणाला लावले, रक्त साडंले. त्याचं्या अठवणी चजवतं राहाव्या; शाळेतली म ले 
म ली रोजच्या रोज पाया प सतात त्या प्रमाणे हैदराबाद म क्ती सगं्रामािी पाटी प सली जाउ नये ऄसे वाटते. 
 
 हैदराबाद स्टेट काँगे्रसने ऄंचगकारलेला म चक्तसंग्रामािा लढा, केवळ सत्याग्रह-पवापयंत मयाचदत 
ठेवनू िालणार नाही, ऄसे जवळ जवळ सवांनाि वाटत होते. १९४२ च्या ‘िले जाव’च्या धतीवर लढा लढवावा 
लागेल ऄसे बोलले जाउ लागले. वषेांतर करून, भचूमगत राहूनि समोर येइल त्या प्रसंगाला तोंड द्याव े
लागणार होते. हैदराबाद म चक्तसंग्राम भचूमगत लढा बनला होता. मराठवाडा चवभागािी बह तेक सरहद्द 
महाराष्ट्र राज्याच्या सरहद्दीला जोडलेली होती. मराठवाडा चवभागािे नागचरक केवळ मराठी भाचषक म्हणनू 
शजेाऱयाकडे बघत नव्हते; मोठा भाउ म्हणनू बघत होते. मराठवाड्यातील पाि चजल्यापंैकी औरंगाबाद 
चजल्यावर चनझामी राजवटीिा चवशषे कटाक्ष होता. चनझामी राजवटीने औरंगाबाद शहर व चजल्यातील 
नागचरकािंी कोंडी करून भयंकर छळ स रू केला होता. सामान्य नागचरकािें दैनंचदन जीवन भयग्रस्त केले 
होते. ऄत्यािार पराकोटीला पोहोिला होता. ऄनेकाचं्या घरादारावर नागंर चफरवनू सतावनू सोडले जात होते. 
चस्रयािंी चवटंबना केली जात होती. गोरगरीब चस्रयाचं्या ऄििेू वधडवडे काढले जात होते. मराठवाडा 
चवभागाच्या औरंगाबाद शहर व चजल्यालगतच्या महाराष्ट्राने मात्र जे काय घडत होते त्यािी चवशषे दखल 
घेतली नाही. बंगालमधील लढ्यािे यथाथथ वणथन महाराष्ट्रातील ऄन् भारतातील सवथच्या सवथ वतथमानपत्रातूंन 
ठळक शीषथकासंह छापले गेले. मात्र हैदराबाद संस्थानातील लढ्याला ऄशी प्रचसद्धी चमळाली नाही. 
शजेाऱयापंैकी रॅी. रावसाहेब पटवधथन, ऄच्य तराव पटवधथन, बाळासाहेब भारदे, ऄनंतराव भारदे, स्वामी 
सहजानंदजी याचं्या चशवाय आतर कोणीही, मराठवाड्यातील नागचरकाचं्या मदतीसाठी प ढे अले नाहीत. 
हैदराबाद म चक्तसगं्राम हा केवळ हैदराबाद ससं्थानातील नागचरकाचं्या स्वातंत्र्यािा लढा नव्हता तर तो लढा 
भारताच्या संपूणथ स्वातंत्र्यासाठी, सावथभौमत्वासाठी होता; यािा चविार केला गेला नाही. 
 
 हैदराबाद स्टेट काँगे्रसच्या कृचतसचमतीिे व म चक्तसंग्रामािे ज्येष्ठ प ढारी चनरचनराळ्या घडामोडी करीत 
करीत चनझामी राजवटीच्या धरपकडीच्या जाळ्यातून सहीसलामत सटकून म ंबइ प्रांताच्या म ंबइ या 
राजधानीच्या शहरात कसेबसे दाखल झाले. हैदराबाद स्टेट काँगे्रसच्या या सवथच्यासवथ प ढाऱयानंा म ंबइच्या 
सरदारगृहात अरॅय घ्यावा लागला. तेथूनि म ंबइतील प ढाऱयाचं्या, व्यापाऱयाचं्या, धचनकाचं्या गाठीभेटीसाठी 
वणवण पायपीट करीत चफराव ेलागले. काही लोकाचं्या जेमतेम गाठीभेटी झाल्या; परंत  त्या भेटींद्वारे मदत, 
असरा व चनधी चमळाला नाही. हैदराबाद स्टेट काँगे्रसच्या कायालयासाठी भाड्यािीही जागा चमळाली नाही. 
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ऄशा चवचित्र पचरस्स्थतीत म बंइ शहरात राहाणे शक्य नव्हते. अशिेा शब्द कानावर येत नव्हता. म ंबइकराचं्या 
मदतीचशवाय म बंइत राहाता येउ शकत नव्हते. अवश्यक ते साहाय्य चमळाव े म्हणून भटकंती करण्यात 
प ढाऱयाचं्या चखशातले पैसे संपत अल्याने, हैदराबाद-म चक्तसंग्राम चनकराने लढचवण्यािा चनधार केलेल्या 
प ढाऱयािंी मने गागंरून गेली. म ंबइत पैशाचशवाय पाउल ठेवता येत नाही. पैशािा जीवघेणा प्रश्न सोडवायिा 
कसा, त्या चवविंनेने प ढारी मंडळी हवालचदल झाली. 
 
 स्वामी रामानंद तीथथ, रॅी. गोववदभाइ रॅॉफ आत्यादी हैदराबाद - म चक्तसगं्रामाबाबत जाण ठेवणाऱयानंी 
रॅी. जयप्रकाश नारायण यानंा प्रात पचरस्स्थतीिे यथाथथ वणथन पत्राद्वारे कळचवले. म ंबइ शहरात घडत ऄसलेल्या 
घडामोडींिे वृि समजताि रॅी. जयप्रकाश नारायण यानंी त्यािंा अधी ठरचवलेला कायथिम तडकाफडकी रद्द 
केला अचण ते जातीने म ंबइला येत ऄसल्यािी ऄगत्यािी तार त्याचं्या चनकटवर्मतयाला व स्वामी रामानंद तीथथ 
यानंा त्यानंी पाठचवली. तारेप्रमाणे रॅी. जयप्रकाश म ंबइत दाखलही झाले. प्रथम रॅी. जयप्रकाश नारायण, 
त्याचं्या सहकारी चमत्रासह स्वामी रामानंद तीथथ याचं्या समवते हैदराबाद स्टेट काँगे्रसच्या प ढाऱयानंा भेटले. 
ऄधा तास उहापोह झाला; ििा झाली. पचरस्स्थतीिे गाभंीयथ ओळखून, सवथप्रथम रॅी. जयप्रकाशजीनी म ंबइ 
प्राचंतक काँगे्रसिे ऄध्यक्ष रॅी. स. का. पाटील याचं्याबरोबर संपकथ  साधून बोलणी केली व हैदराबाद स्टेट 
काँगे्रसच्या कायालयासाठी म ंबइ प्राचंतक काँगे्रसच्या आमारतीिी जागा चमळवनू चदली. रॅी. स. का. पाटील 
याचं्या ऄध्यक्षतेखाली, त्याचं्याि कायालयात म ंबइ शहरातील चनवडक दानशरू, व्यापारी अचण सामाचजक व 
राजकीय प ढाऱयाबंरोबर एक बैठक अयोचजत केली गेली अचण सदर बैठकीति गोणपाट व्यापारी संघटनेद्वारे 
स्टेट काँगे्रसला चनधी चमळवनू चदला गेला. 
 
 या बठैकीनंतर हैदराबाद स्टेट काँगे्रसने अखलेल्या प ढील कायथिमाबाबत चविारचवचनमय करताना, 
स्वामीजींना ईदे्दशून रॅी. जयप्रकाश नारायण म्हणाले, ‘स्वामीजी, म ंबइ शहर एक मायानगरी अहे. या ऄवाढव्य 
शहराच्या मायानगरीत त म्ही दररोजि काय पण अजन्म पायपीट करीत चफरलात तरी त मिी कोणी दखल 
घेणार नाही. आथल्या कायथपद्धतीप्रमाणे चखशात एक पसैा नसला तरी पैसा अहे ऄसे सोंग वठवनू मोटरीतूनि 
चफरले पाचहजे. त म्ही पायपीट करीत भव्य बंगल्याच्या फाटकाजवळ गेलात तर बगंल्यािा दरवान त मिी 
दखल घेणार नाही; फाटकािे दार मोकळे करणार नाही. पयायाने त म्हाला बंगल्यात प्रवशे करता येणार नाही; 
मात्र त म्ही मोटारीतून गेलात तर त मिी मोटार फाटकाजवळ जाताि दरवान चवनम्रपणे ऄचभवादन करून 
फाटकािी जाडजूड लोखंडी दारे मोकळी करील. मोटारीत चफरूनि त म्हाला चनरचनराळ्या चवभागातील 
लोकाचं्या गाठीभेटी घ्याव्या लागतील. त म्ही कोण? कशासाठी अला अहात? त मिे ध्येयधोरण व त मिे ईदे्दश 
काय अहेत? हे सारे लोकानंा समजावनू सागंाव े लागेल’. ठरल्याप्रमाणे द सऱया चदवशी रॅी. जयप्रकाश 
नारायण यानंी त्याचं्या आष्टचमत्रािंी व म ंबइतील प्रम ख कायथकत्यांिी ओळख करून चदली. हैदराबाद स्टेट 
काँगे्रसच्या कायालयािा कारभार म ंबइ शहरात स रू झाला. 
 
 माध्यचमक शाळेत चशकत ऄसताना रॅी. द्वारकादास पटेल याला रॅी. गोववदभाइंबद्दल चनतातं अदर 
वाटत होता. त्याने त्यापरीने खटपट करून रॅी. गोववदभाइंशी जवळीक केली होती. ऄधूनमधून रॅी. 
गोववदभाइंच्या तोंडून जे काय ऐकले होते ते त्याच्या मनात वबबले होते. रॅी. गोववदभाइ याचं्या चविाराने, 
कायथपद्धतीने तो भारावनू गेला होता. रॅी. गोववदभाइ यानंी ऄंचगकारलेल्या जनजागतृी व नागरी स्वातंत्र्याच्या 
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कायात अपणही सहभागी व्हाव ेऄसेि त्याला वाटू लागले होते व त्यासाठी त्याने माध्यचमक शाळेत चशक्षण 
घेणाऱया चवद्यार्मथ-चवद्याचथंनींना अपल्या घरी एकत्र अणनू त्याचं्याबरोबर उहापोह केला अचण हैदराबाद स्टेट 
काँगे्रसने ऄंचगकारलेल्या कायात प्रत्यक्ष व हस्ते परहस्ते सहकायथ करावयािा चविार त्याचं्यात रुजचवला. 
चवद्यार्मथ-चवद्यार्मथनींच्या मनात तोि एक चविार सारखा डोकाव ूलागला. चगरजाशकंर उफथ  चहन्द स्थान, नाना 
जेधे, भीमराव क लकणी, वसंत वनभोरकर, कमल भोरे, िंदा भागवत, क सूम जोशी, मध बाला, क म द व रमण, 
शहा भचगनी व शहा बंधू आत्यादी मंडळी कामाला लागली. क सूपारक मोहल्याति शहा बंधू भचगनींिे घर सवांिे 
कायालय बनले. ऄधूनमधून त्याचं्या बैठकी, ििा होत ऄसत व कायथिमािंी ऄंमलबजावणीही तेथूनि होत 
ऄसे. १९४७-४८ च्या धगधगत्या काळात शाळकरी म लाम लींनी बरीि महत्त्वािी व मोलािी कामचगरी अपण 
होउन ऄंचगकारली अचण स्वीकारलेली कामचगरी व्यवस्स्थत पार पाडली. चनझामी पोचलसाचं्या पाशवी दशथनाने 
कोणाच्याही मनात िलचबिल झाली नाही. चनझामी राजवटीिा कारभार जोरज लूम, दडपशाही व 
ऄत्यािाराच्या मागाने िालला होता. जीवन ऄस रचक्षत वाटू लागले होते. जात्यंध म स्स्लम हातात नंग्या 
तलवारी, बरछ्या घेउन सडकेकर चमरवत ऄसत. ग ंडागदी वाढीला लागली होती. घराबाहेर पडलेली व्यक्ती 
स खरूप घरात येइल यािी खात्री नव्हती. शहरभर गावग ंडािंा नंगानाि, धागंडवधगा, दंडेली, ल टाल टीिे 
प्रकार घडत होते. ‘चहज मजेॅस्टी चनझाम पाइंदाबाद’, ‘आस्लाम खतरेमे है’ ऄशा घोषणा, त्याही नंग्या तलवारी 
हातात घेउन, चदल्या जात होत्या. काही नागचरक घाबरले, त्यापंैकी काहींनी स्थलातंर केले. त्याि स मारास 
रॅी. द्वारकादास पटेलिी देउळगाव कॅम्पवर रवानगी करण्यात अली व कृचतसचमतीिे कायथ रॅी. काचशनाथ 
नावदंरकडे सोपचवण्यात अले. औरंगाबाद शहरात व चजल्याच्या चनरचनराळ्या गावात प्रभातफेऱया व 
सत्याग्रहािा कायथिम राबचवला जात होता. सत्याग्रहींना कारागहृात डाबंले जाउ लागले. त्यानंा चनरोप 
देण्यासाठी शहरातील ऄनेक नागचरक करारी मनाने ईपस्स्थत राहू लागले. शहरातील बऱयाि नागचरकानंी 
हैदराबाद स्टेट काँगे्रसच्या िळवळीबाबत सहान भतूी बोलून दाखचवली. मला त्यातले बरेि बोलघेवडेि वाटले 
; प्रत्यक्ष सत्याग्रह करण्यास ते धजले नाहीत. कायथिमाबाबतिी पत्रके चनयचमत घरोघर पोहोिती केली जात 
होती, परंत  पत्रकातील कायथिम राबचवण्यासाठी फारसे नागचरक मदैानात अले नाहीत. चवद्याथी व चवद्यार्मथनी 
याचं्याि बळावर स्टेट काँगे्रसिे कायथ रेटून प ढे नेले जात होते. औरंगाबाद शहराच्या चनरचनराळ्या मोहल्यात 
गटसभा घेतल्या जात, प्रभात फेऱया काढल्या जात, तसेि सत्याग्रहही केला जाइ. चनत्य नवनव्या कायथिमाने 
औरंगाबाद शहरािे वातावरण ढवळून चनघाले. वातावरण सारखे तापत ठेवण्यात चवद्याथी-चवद्यार्मथनींनी भरपूर 
पचररॅम घेतले. स्टेट काँगे्रसच्या लढ्यािे स्वरूप लोकाचं्या डोळ्यात भरू लागले; मात्र पोचलसानंा अचण 
जात्यधं म स्स्लमानंा हे जहरी काढ्यासारखे वाटू लागले. जात्यधं म स्स्लम मनम राद चशवीगाळ करू लागले. 
‘आस्लाम खतरेमे है’ याि घोषणा देउ लागले. एकया द कयाला गाठून भरचदवसा लूटमार करू लागले. 
दडपशाहीने सामान्याला सतावनू सोडले जाउ लागले. पोचलसाचं्या ऄंगात सैतान ऄवतरला. पोचलस 
सत्याग्रहींवर व प्रभात फेऱयावंर त टून पडू लागले. ऄसे सारे औरंगाबाद शहरात चदवसाढवळ्या घडत ऄसता 
नेमस्त, मवाळ मंडळी अचण आतर लािार, सरकारधार्मजणे लोक अपअपल्या घरात दारे चखडक्या लावनू 
बसत होते. 
 
 ९ ऑगस्टला रात्री ९ वाजता गंगापूर ताल क्यातील तादं ळवाडी गावात सत्याग्रह िळवळीबाबत जाहीर 
सभा घेण्यािे ठरले होते. रॅी. रामगोपाल नावदंर यानंी मला त्या सभेसाठी प्रम ख वक्ता म्हणून बोलचवले होते. 
वाहनािी सोय नसल्याने मला जवळपास १० चकलोमीटर पायपीट करीति जाव ेलागले. गावाच्या मध्यभागी 
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शाळेजवळच्या पटागंणात गावकरी जमले होते. मी साडेनउ वाजता तेथे पोहोिलो. सभेच्या कायथिमाला प्रारंभ 
झाला. गावकऱयानंी ‘महात्मा गाधंी की जय’, ‘स्वामी रामनंद तीथथ की जय’, ‘हैदराबाद स्टेट काँगे्रस 
वझदाबाद’च्या एकामागून एक घोषणा चदल्या. मी अपल्या भाषणात म्हणालो, ‘गावकरी चमत्रानंो, त म्ही चकती 
चदवस गप्प बसणार? सहनशीलता क ठवर साभंाळायिी? अपली घरेदारे जमीनदोस्त करण्यासाठी सैतानी 
चनझामी राजवट चतच्या ज लमी शक्तीिा पाशवी प्रहार करते अहे. अपल्या ऄंगातील मरगळ झटकून अपल्या 
स रचक्षततेसाठी अपण किखाउ धोरण चझडकारून नेटाने, जोमाने प्रचतकार करावयासाठी अपल्या सवथ 
शचक्तचनशी घराबाहेर पडणे ऄत्यंत अवश्यक बनले अहे. राष्ट्रचपता महात्मीजींच्या ‘िले जाव’ या सूत्रािाि 
अपण वापर केला पाचहजे. चनझामी राजवट त मिी अमिी शत्रू बनलेली अहे. शत्रू बरोबर दोन हात 
करण्यासाठी, शत्रूिा पाडाव करण्यासाठी कंबर कसा.’ ऄधून मधून लोक टाळ्या वाजवीत होते. 
 
 याि स मारास एका मागनू एक म स्स्लम चनवाचसतािें ताडें औरंगाबाद शहरात येउ लागले. जेथे कोठे 
मोकळी जागा चदसेल तेथे चनवाचसत लोक त्यािें बस्तान बसव ूलागले. चनवाचसत स्वतःला रझाकार संबोधू 
लागले. रझाकार हा शब्द औरंगाबादेतील जनतेच्या कानावर सतत अदळू लागला. शहरातील लब्धप्रचतचष्ठत 
म स्स्लम स्वतःला रझाकारािे नेते म्हणवनू घेउ लागले. त्या बड्या नेत्याचं्या पाठोपाठ गावग ंड, अडदाडं, 
आरसाल मनोवृिीिे छोटे मोठे जात्यधं म स्स्लम त्याचं्या घरात दडवनू ठेवलेल्या तलवारी, स रे हातात घेउन भर 
रहदारीच्या सडकेवर चदवसाढवळ्या नंगानाि करीत जनतेत घबराट पैदा करू लागले. त्यात शहरािे मान्यवर 
वकील काझी हमीद द्दीन, काझी खैरोद्दीन यानंी प ढाकार घेतला होता. काझी हमीद द्दीन रझाकरािें सरसेनानी 
तर काझी खैरोद्दीन त्यांिे चसपहेसालार बनले होते. वहद  जनतेला, चदसेल त्या वहदूला ते गद्दार, चनमकहराम 
म्हणत होते. १० ऑगस्ट रोजी भर द पारी ३ वाजण्याच्या स मारास काही जात्यधं म स्स्लम गावग ंडानंी मला 
शहागंज चवभागातील रॅी. किरदास बाकलीवाल याचं्या घरासमोर घेरले व दमदाटी, मारपीट करून माझ्या 
कोटाच्या चखशातले रु. ४८६ बळजबरीने चहसकावनू घेतले. मदतीसाठी मी भरपूर जोरजोराने अरडाओरड 
केली; तथाचप जवळच्या तीनिार आमारतीतून कोणीही धावनू अले नाही. काय कराव ेते स िेनासे झाले होते. 
आतक्यात रॅी. किरदास बाकलीवाल याचं्या शजेारी राहात ऄसलेले रॅी. रामक ं वर काकाणी याचं्या 
हन मानदास या म नीमाने मला त्याचं्या घरात बोलावनू घेतले व मला धीर चदला. शहरात रोज नवनव्या 
प्रकारिी ग ंडागदी केली जाउ लागली. ग ंडािंी ग ंडचगरी सतत वाढत गेली. बाराभाइंच्या िौरस्त्यावर रॅी. 
बसध्ये बंधंूच्या द कानाच्या  दचक्षणेला एक पानपट्टीिे द कान होते; त्याने तेवढ्या चवभागात घबराट चनमाण केली 
होती. त्या चवभागातून घरग ती कामाचनचमि जाणे येणे स रचक्षत राचहले नव्हते. चसल्लेखाना ते पठैण गेटपयंत 
बहादूर खान, चदलावर खान व कसायाच्या िौधरी क ट ंचबयानंी हैदोस घालून चदवसाढवळ्या त्या रस्त्यावर 
जाणे येणे नकोसे केले होते. हाजी चमया िौधरीने रझाकारािंी वदी घालून भयंकर घबराट पैदा केली होती. 
वातावरण भयंकर स्फोटक बनले होते. शहरातील बह तेक म सलमान-त्यात बोहरा समाजही सहभागी 
बनलेला-चनझामािे तेि खरे वशंज, वारस ऄसल्यासारखे वागत होते. त्यानंी कोणताही धागंडवधगा केला तरी 
पोचलस त्यानंा िकार शब्दाने बोलत नव्हते, ऄटकाव करीत नव्हते. नेमस्त अचण मवाळ धोरणािे वारस न सत्या 
चशळोप्याच्या गप्पा मारीत होते. १३ ऑगस्टला द पारी ऄडीि वाजता सौ. अशाताइ वाघमारे याचं्या घरी १५ 
ऑगस्टच्या कायथिमाबाबत चविारचवचनमय करण्यासाठी काही चनवडक कायथकत्यांिी बठैक रॅी. वबदाप्रशाद 
यानंी बोलचवली होती. पोचलसािंा कानाडोळा, ग ंडािंी ग डंचगरी, मारहाणीिी शक्यता लक्षात घेउन बठैकीला 
जाउि नये ऄसे मी मनोमन ठरचवले होते. तेवढ्यात दोन वाजता रॅी. चगरजाशकंर भावसार याचं्या द्वारे मी त्या 
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बैठकीस अलेि पाचहजे ऄसा चनरोप चमळाला. नाआलाजास्तव मनािा चहय्या करून गल्लीबोळातून धावणी 
मोहल्यातील मागच्या दाराने मी सौ. अशाताइंच्या घरात गेलो. त्यावळेी सौ. अशाताइ, लाला वबदाप्रशाद व 
रॅी. चमरॅीलाल पहाडे माझीि वाट पाहात बसले ऄसल्यािे सौ. अशाताइने साचंगतले. 
 
 पंधरा ऑगस्ट, स्वतंत्र भारतािा पचहला स्वातंत्र्य चदन कसा साजरा करावयािा याबाबत अम्ही बोलणे 
केले. बराि वळे बोलणी झाल्यावर कायथिमािी रूपरेषा अखण्यात अली. पाि वाजण्याच्या स मारास मी परत 
जाण्यासाठी चनघण्यापूवी, सौ. अशाताइंच्या घरी वार लावनू राहणाऱया चवद्यार्थ्यांद्वारे, घराच्या समोर व 
अजूबाजूस पोचलस नसल्यािी खात्री करून घेतल्यावर मी घराबाहेर पडलो. शजेारिे एक घर ओलाडंले 
तेवढ्यात साध्या वषेातील जमादार व पोचलसानंी मला थोपचवले व मला त्यानंी ऄटक केल्यािे साचंगतले. 
पोचलस जमादार, पोचलस चशपाइ मला ऄटक करूि शकत नाहीत ऄसे मी सांगताि त्यानंी मला हातातील 
काठ्यानंी ऄडचवले. ‘थाबंा, मी पोचलस आन्स्पेक्टर बोलावतो’ पोचलस जमादाराने साचंगतले अचण त्यानंी दोन 
चशपायानंा पोचलस िौकीकडे चपटाळले. प्रात पचरस्स्थतीिा व सधंीिा फायदा घेण्यासाठी मी तहान लागल्यािा 
बहाणा केला. ‘या घरातून पाणी चपउन येउ का?’ ऄसे मी जमादाराला चविारले. ‘अप पानी चपने के चलए आस 
घरमें जा सकते है। पानी के बहाने भागने की कोशीश मत करो। ऄब अप सहीसलामत भागकर जा नही सकते।’ 
ऄसे जमादाराने साचंगतले. ‘जमादार साब अप ठीक कहते है। मैं सहीसलामत भाग नही सकता। सही मानो मैं 
भागना नही िाहता। म झे सही प्यास लगी है। म ैपानी पीकर जल्दी वापस अता हँू।’ मी म्हटले. मी शजेारच्या 
घरात चशरलो. घरातले लोक मला िागंले ओळखत होते. ‘मला तहान लागली अहे. प्यायला पाणी द्या’ ऄसे 
मी रॅी. तारािंद सेठ यानंा साचंगतले. त्यानंी ताबं्या भरून अणावयास त्याचं्या म नीमाला सांचगतले. मी 
म नीमाच्या मागोमाग मधल्या घरात गेलो. रॅी. तारािंदजी माझ्या मागोमाग मधल्या घरात येताि, ऄगदी हळूि 
त्याचं्या कानाजवळ तोंड नेउन मी म्हणालो,  ‘मला पोचलसानंी ऄटक केली अहे. पोचलस बाहेर ईभे अहेत. 
पाणी चपण्यािे चनचमि करून मी त मच्या घरात अलो अहे. मी त मच्या मागच्या दाराने बाहेर पडताि मी पळालो 
म्हणून अरडाओरडा करीतोपयंत मी मागच्या बोळीतून पोचलसानंा ग ंगारा देउ शकेन’. मात्र माझी ती योजना 
त्यानंा मानवली नाही. त्यानंी साफ नकार चदला. मला ईभ्या ऄसलेल्या पोचलसाचं्या स्वाधीन झाल्याचशवाय 
पयाय नव्हता. आतक्यात रॅी. वबदाप्रशाद व रॅी. चमरॅीलाल पहाडे घरातून सडकेवर येताि समोरून पोचलस 
चशपायासमवते पोचलस आन्स्पेक्टर अले. त्यानंी अम्हा चतघानंा ऄटक करून िौक पोचलस ठाण्यात नेले. 
 
 रात्रीिे जेवण झाल्यावर अम्हा चतघानंा िौक पोचलस ठाण्याच्या द सऱया माळ्याच्या ईजव्या बाजूच्या 
खोलीत ठेवण्यात अले. रात्री १० वाजता रात्रीच्या ड्य टीवर चनय क्त केलेले सबआन्स्पेक्टर रॅी. महमूदऄली 
खान पोचलस ठाण्यात अले. त्यािंा व रॅी. वबदाप्रशाद यािंा ज ना पचरिय होता. त्या दोघािंी भेट झाली. गप्पा 
झाल्या. माझ्या कोटाच्या चखशात स्टेट-काँगे्रस-चनधी म्हणून गोळा केलेले अदमासे तीनश े रुपये होते. 
मनगटावर भारीपैकी घड्याळ, सोन्याच्या पट्ट्यासह होते. ईजव्या हाताच्या बोटात दोन सोन्याच्या ऄंगठ्या 
होत्या. दोन पावती प स्तके होती. पावती प स्तकात चनधी देणाऱयािंी नाव ेहोती. ती पावती प स्तके पोचलसानंी 
जत केली तर चनधी देणाऱयािंी िागंलीि ससेहोलपट केली जाइल;  नाही नाही ती चविारपूस करून त्यानंा 
भडंावनू सोडले जाइल; या चविाराने मी बराि ऄस्वस्थ होतो. झोपण्यािा प्रयत्न करूनही काही केल्या डोळा 
लागेना. मी सारखा क शी बदलत होतो. रॅी. वबदाप्रशाद व रॅी. चमरॅीलाल पहाडे यांना ड लक्या येत होत्या. रॅी. 
महमूद ऄली खान वर अले ऄन् थोड्या वळेाने ते ठाण्याबाहेर पडले. वरच्या माळ्यावर अम्हा चतघाचशवाय 
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कोणीि नव्हते. मी माझी ऄडिण रॅी. वबदाप्रशाद यानंा साचंगतली. रॅी. वबदाप्रशाद यानंी माझे घड्याळ, 
घड्याळािा सोन्यािा पट्टा, दोन ऄंगठ्या, तीनश े रुपये व पावती प स्तके रुमालात व्यवस्स्थत ग ंडाळली. 
रात्रीच्या दोनच्या स मारास सबआन्स्पेक्टर महमूद ऄली खान अमच्या खोलीत अले तेव्हा मी व वबदाप्रशाद 
जागेि होतो. 
 
 ‘लाला म ैतो सोिा था अप सो गये होंगे’ रॅी. महमूदऄली सहज बोलले. 
 
 ‘हम वैसे सो ही गये थे! ऄभी ऄभी जाग अ गइ’ रॅी. वबदाप्रशाद म्हणाले ऄन् त्यानंी त्याचं्या 
शरेवाणीच्या चखशात कोंबून ठेवलेल्या, रुमालात बाधूंन ठेवलेल्या वस्तू रॅी. महमूद ऄली जवळ चदल्या व हळूि 
साचंगतले, ‘ऄब अप राउंडपर जायेंगें तब क छ बहाना करके यह मेरे दोस्त शकंरलाल के वाचलदके हवाले 
करने की तकलीफ कीचजये’ ‘ठीक है!’ ऄसे सागंून त्यानंी ते रुमालात बाधंलेले सामान त्याचं्या जाडजूड 
ओव्हर कोटाच्या चखशात कोंबले. थोड्या वळेाने ते त्याचं्या राउंडवर चनघनू गेले. सब आन्स्पेक्टर महमूद ऄली 
माझ्या घरी गेले. घराच्या दारािी कडी जोरजोरानी वाजवत वाजवत, जोरजोरानी अरडाओरड केली. माझ्या 
घरािी झडती घेण्यासाठी ते अले ऄसल्यािे ऐकून माझे वचडल बरेि घाबरले. त्याचं्या तोंडून शब्द ईमटेनासे 
झाले. तेवढ्यात महमूद ऄलीनी रुमालात बाधंलेल्या वस्तू माझ्या वचडलानंा देताना साचंगतले, ‘अप अपके 
फरजंद की म लाकत के चलये ऄदालतमे अ सकते है’ आतके सागंनू महमूद ऄली घराबाहेर पडले. 
 
 पोचलस िौकीिे ऄचधकारी राउंडवर गेले होते. रात्रीच्या िार वाजण्याच्या स मारास मला जोरािी 
लघवी लागल्याने मी वरून खाली अलो. त्या वळेी तेथे बंद कधारी चशपाइ ईभा होता ‘मैं पेशाबके चलये जाना 
िाहता हँू!’ मी पोचलस चशपायास साचंगतले. ‘जाइये’ आतकेि त्याने साचंगतले. मी लगेि पोचलस ठाण्याच्या 
मागच्या बाजूला गेलो. ठाण्याच्या फाटकाजवळ चशपायािा पहारा नव्हता. नीरव शातंता होती. कडाक्यािी 
थंडी पडलेली होती. रस्त्यावर चिटपाखरू चदसत नव्हते. पोचलस ठाण्यातून सहज सटकता येउ शकत होते. 
प्रात सधंीिा फायदा घेउन तेथून सटकण्यािा मी चविार केला. लघवीला गेलो. परत अलो तरी मला कोणी 
हटकले नाही. पहारेकऱयानंा झोप अवरत नव्हती. ठाण्यातून सटकण्यािा माझा चविार मी हळूि रॅी. 
वबदाप्रशाद याचं्या कानात साचंगतला. ते थोडेसे चविारात पडले. त्याचं्या तोंडून होकार ऄगर नकार बाहेर 
पडण्यापूवीि रॅी. चमरॅीलाल पहाडे यानंी ‘जाउ नका. त म्ही गेलात तर अमिी चपटाइ केली जाइल’ ऄसे 
साचंगतले. पोचलसाचं्या ताब्यातून सटकण्यािी द सरी संधीही मला हातिी गमवावी लागली. पळून जाण्यािे 
चविार मला मनातल्या मनाति ठेवाव ेलागले. 
 
 द सऱया चदवशी द पारच्या स मारास माझी व माझ्या वचडलािंी कोटाजवळ भेट झाली. रात्री पोचलस 
आन्स्पेक्टर घरी कसे अले, काय काय अरडाओरड केली, मी पाठचवलेल्या वस्तू आन्स्पेक्टर साहेबानी त्याचं्या 
हातात कशा चदल्या, हा घडलेला प्रकार माझ्या वचडलानंी मला साचंगतला. थोड्या वळेाने  त्याि पोचलस 
आन्स्पेक्टरनी अम्हा चतघासंमवते माझ्या वचडलानंा िहा चदला. नंतर थोड्या वळेाने अम्हा चतघानंा पोचलस व्हॅन 
मधून औरंगाबाद चजल्हा मध्यवती कारागृहात नेण्यात अले. औरंगाबादेच्या कारागृहात गेल्यावर, अम्हा 
चतघािंी कसून झडती घेण्यात येउन जेलच्या रचजस्टरमध्ये अमिी, अमच्या नावागावासह नोंदणी करण्यात 
अली. कारागृहाच्या द सऱया दाराशी ईभ्या ऄसलेल्या जेलच्या चशपायाने दारािे क लूप ईघडले. मोठ्या 
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दारातील छोटे दार ईघडले. त्या छोयाशा दारातून अम्हा चतघानंा अत सोडले तेव्हा अमच्या बरोबर द सरा 
एक जेलिा चशपायी होता. कारागृहाच्या अणखी दोन मोठ्या दारातून, वॉडथ नंबर ८ मध्ये अम्हाला नेण्यात 
अले. तो वॉडथ राजकीय कैद्यासाठीि राखून ठेवला होता. त्यावळेी त्या वॉडात रॅी. नागोराव पाठक हे एकटे 
एक राजकीय कैदी होते. अदल्या चदवशी पानदचरबा चकराणा िावडी येथे सायंकाळच्या स मारास व रात्री िौक 
पोचलस ठाण्यात घडलेल्या घटनाम ळे मी बराि बैिेन होतो. मनात एकामागून एक चविार सारखी गदी करीत 
होते. काय होते अहे ते माझे मलाि धड कळत नव्हते. रात्रभर मला झोप अली नाही. त्यात वॉडातला 
घाणेरडा वास अचण मच्छरािंा व ढेकणािंा स ळस ळाटही ताप देत होता. 
 
 अम्ही कारागृहात ऄडकून पडलो होतो. स्वतंत्र भारतािा स्वातंत्र्यािा व सावथभौमत्वािा पचहला चदवस 
व त्या चदवसािा अगळा सोहळा अम्ही अमच्या डोळ्यानंी पाहू शकत नव्हतो. यािेि मनस्वी द ःख वाटत होते. 
ह्रदयाला आंगळ्याचं्या िाव्यासारख्या यातना होत होत्या. स्टेट काँगे्रसिे कायथकते, त्यािें काम व्यवस्स्थत पार 
पाडीत होते. चवद्याथी अचण आतर याजकडून खेड्यापाड्यात सत्याग्रह केला जात होता. औरंगाबाद शहरातून 
अचण औरंगाबाद चजल्यातील ताल क्याच्या गावातूंन कारागृहात दाखल करण्यात येणाऱया सत्याग्रहींद्वारे बाहेर 
जे काय घडत होते ते ऐकावयास चमळत होते. १५ ऑगस्ट ते ३१ ऑगस्ट पयंतिा काळ सत्याग्रहींनी जोमाने 
गाजचवला. वॉडथ नंबर अठ गच्च भरला. सप्टेंबरऄखेर पयंत औरंगाबादच्या मध्यवती कारागृहािे राजकीय 
कैद्यासंाठी राखून ठेवलेले वॉडथ राजकीय कैद्यानंी भरून गेले. कैद्यामंध्ये औरंगाबाद चजल्याबरोबर मराठवाडा 
चवभागातील बीड, परभणी, नादेंड अचण ईस्मानाबादच्या सत्याग्रहींिाही समावशे होता. राजकीय कैद्यािंी 
चवभागणी तीन प्रकारे करण्यात अली होती. स्थानबद्ध, चशक्षा झालेले व चशक्षा न झालेले. (Under trial) अम्ही 
सवथिेसवथ राजकीय कैदी  होतो. हैदराबाद स्टेट काँगे्रस हीि अमिी संघटना होती. स्थानबद्ध कैदी आतरापेंक्षा 
चनराळे ऄसल्यािे बोलले जाउ लागले. चशक्षा न झालेल्यानंी स्थानबद्धाचं्या वाडात जाउ नये ऄसे ईघड ईघड 
साचंगतले जाउ लागले. स्थानबद्ध ज्येष्ठ राजकीय कैदी ऄसतात ऄसा अभासही चनमाण केला जाउ लागला. 
हैदराबाद स्टेट काँगे्रसच्या सत्याग्रहींमध्ये भेदभाव स्पष्टपणे चदसू लागला. त्यानंतर चशक्षा झालेले व चशक्षा न 
झालेल्यानंा एकत्र ठेवण्यात येउ लागले. काही स खवस्तू चशक्षा झालेल्या ऄन् चशक्षा न झालेल्या राजकीय 
कैद्याचं्या घरून गोड व िचवष्ट पदाथथ येउ लागले. ते राजकीय कैदी वाडातील आतर कैद्यािंा डोळा ि कवनू, 
अजूबाजूिे लोक गाढ झोपले ऄसताना िोरून लपून त्याचं्या त्या गोड व िचवष्ट पदाथांिा समािार घेउ 
लागले. वाडातील शतेकऱयाचं्या काही म लानंा ऄिानक जाग अल्याने जो काय ग पिपू प्रकार रात्री केला जात 
होता तो त्यानंी लक्षपूवथक न्याहाळला. त्याचं्या तोंडाला पाणी स टले. ऄसे पदाथथ अपल्याला कोण अणनू 
देइल? अपल्याला तसे पदाथथ का चमळू नयेत? ऄसे ऄधूनमधून त्यानंा सतत वाटू लागले. काहींना त्या 
पदाथांिा मोह अवरता अला नाही. त्यानंी अपसात संगनमत केले व प्रसंगावधान राखून ऄगदी चबनबोभाट 
पद्धतीने ते चमठाइिे पदाथथ फस्त केले. कारागृहात अल्यावरही काही रॅीमंत व स खवस्तू लोक रॅीमंतीिे िोरून 
प्रदशथन करून, गोरगरीब लोकानंा चडवितात ऄशा कानचपिक्याही त्यानंी द्यायला प्रारंभ केला. रॅी. लाला 
वबदाप्रशाद हे पट्टीिे चसगारेट ओढणारे होते. ते त्यािंी चसगारेटिी तलफ भागचवण्यासाठी, लपूनछपून 
संडासात बसून चसगारेट ओढू लागले. चसगारेटिा धूर व वास लपू शकला नाही. गावकऱयानंा त्याचं्या चवडीिी 
तलफ सताव ू लागली. त्यानंा कारागृहात चवड्या चमळणे शक्यतेतले नव्हते. काही िाणाक्ष गावकरी बोलू 
लागले, लालाजीना चसगारेट चमळू शकते. अम्हाला साध्या चवड्या का चमळत नाहीत? चवड्यासाठी हाकाटी 
स रू झाली. चवडीिी सवय अहे. चवडी ओढल्याचशवाय परसाकडे होत नाही. पोट फ गलेले राहाते. अंबट ढेकर 
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येतात. ऄसे बरेि काही साचंगतले जाउ लागले. चवड्यािी जोरदार मागणीही रेटून प ढे येउ लागली. चवड्या 
चदल्या नाही तर माफी मागनू घरी जाण्याबाबतही रोखठोक शब्दात साचंगतले जाउ लागले. समोर येणाऱया 
चबकट पचरस्स्थतीिा चविार करून रॅी. वबदाप्रशाद यानंी चसगरेटिा मोह अवरता घेतला अचण तडकाफडकी 
चसगरेट ओढणे कायमिे बदं केले. त्यािा पचरणाम िागंलाि झाला. वाडावाडात चनमाण झालेले गढूळ 
वातावरण प नरचप स्वच्छ झाले. एक अठवड्यानंतर खेड्यातून अलेल्या बह तेक सत्याग्रहींना सपायाने 
परसाकडी होउ लागल्या. हवतेील गारठा कमालीिा वाढला होता. त्यात भर पडली थंडीतापाच्या लागणीिी. 
प्रत्येक वॉडात दहा बारा सत्याग्रहींना कडाडून थंडी अचण सडकून ताप भरला, थंडीतापाच्या लागणीने 
कारागृहात सत्याग्रहींना हैराण केले. त्यावळेी कारागृहाच्या शासकीय दवाखान्यात थंडीतापावरील औषधींिा 
त टवडा होता. थातूरमातूर करून कारागृहािे सरकारी डॉक्टर वळे मारून नेत होते. चहवतापाने सत्याग्रहींना 
ग्रासून टाकले होते. त्यावळेी अवश्यक त्या औषधीऐवजी कारागृहािे डॉक्टर ऄचधकाऱयाचं्या संगनमतानेि 
कडूवलबािा पाला व काड्यािंा ईकळून तयार केलेला काढा औषध म्हणून बाटल्यातून देत होते. जे काय 
काळेबरे केले जात होते त्यािे वबग फ टले. डॉक्टर व जेलच्या ऄचधकाऱयाबंरोबर सत्याग्रहींिी बरीि बािाबािी 
झाली. खडाजंगी ईडाली. अवश्यक ती ईपय क्त औषधी चदली नाही तर ईपोषण स रू करण्यािी  धमकी 
देण्यात अली. जेलच्या ऄचधकाऱयािंी ताराबंळ ईडाली. त्यानंी धडपड करून काही प्रमाणात औषधी गोळा 
केली. रोग्याचं्या मानाने गोळा केलेली औषधी ऄप री पडू लागली. प ष्ट्कळसे सत्याग्रही तापाने त्रस्त झाले होते. 
तापावर ईपिार करण्यासाठी घरी जावयािे पाल पद बोलून दाखचवले जाउ लागले. घरी परत जाण्यािी भाषा 
जोर धरू नये म्हणून रॅी. ग लाबिंद नागोरी व रॅी. वबदाप्रशाद समवते मी कारागृहातील डॉक्टर व वचरष्ठ 
ऄचधकाऱयानंा भेटून साचंगतले की, अजारी सत्याग्रहींना अवश्यक ती औषधी द्यावी, त्यानंा अजारातून बरे 
कराव,े त्यािंी प्रकृती स धारावी यासाठी औरंगाबाद शहरातील काही नागचरकाकंडून अवश्यक ती औषधी 
चमळचवता येउ शकेल. त्यासाठी जेलच्या ऄचधकाऱयानंी नागचरकाबंरोबर टेचलफोनवर संपकथ  साधण्यासाठी 
परवानगी द्यावी. पचरस्स्थतीिे ऄवलोकन करून शहरातील रॅी. शभंदूयाल शमा व बजरंगलाल चटबडीवाला 
याचं्या बरोबर टेचलफोनवर बोलण्यािी परवानगी चमळाली. रॅी. लाला वबदाप्रशाद व रॅी. ग लाबिंद नागोरी 
यािंी व रॅी. शमा अचण रॅी. चटबडीवाला यािंी चततकीशी जवळीक नव्हती म्हणून त्या दोघानंी मीि बोलाव ेऄसे 
साचंगतले. रॅी. शभंदूयाल शमा बरोबर मी टेचलफोनवर बोललो. ‘शभंदूयालजी आस समय जेल में लगभग सौ से 
ऄचधक सत्याग्रही ब खार और जाडेसे बीमार हैं, अप और बजरंगलालजी हर प्रकारकी िेष्टा करके जल्दी से 
जल्दी बल् के दो तीन घंटेमे जाडा, ब खार, पेिीश अदीपर ईपय क्त दवाइयाँ जेलतक पह ँिाने की मेहेरबानी 
करके ईपकृत करें!’ 
 
 ‘देखो शकंरलालजी, चहम्मत रखो। हम अपकी सेवामें अवश्यक दवाइयाँ त रंतही रवाना करते है। और 
चकसी प्रकारकी अवश्यकता सामने अइ तो चबना संकोि अप बताना।’ ऄसे रॅी. शभंदूयालजीनी टेचलफोनवर 
साचंगतले. टेचलफोनवर रॅी. शभंदूयाल शमानी मला जे काय साचंगतले त्यािा भावाथथ मी रॅी. नागोरी व रॅी. 
चबन्दाप्रशाद यानंा साचंगतला. ‘दवाइया ंघंटा दो घंटे में यहाँ अ जायेंगी!’ ऄसे मी जेलच्या ऄचधकाऱयासमवते 
ऄसलेल्या डॉक्टरनाही साचंगतले. 
 
 ऄवघ्या दोन तासाच्या अत अवश्यक त्या औषधी अल्या. औषधींिा त्वचरत वापर स रू करण्यात 
अला. थंडीतापाच्या अजारातून बह तेकािंी तीन-िार चदवसातं स टका झाली. त्यानंतर जेलच्या ऄचधकाऱयानंी 
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सत्याग्रहीना त्रस्त करण्यासाठी कच्च्या भाकरी, कडू भाजी, करपलेले वरण देण्याला प्रारंभ केला. तपासाऄंती 
एकदा भाजीमध्ये पपइिी पाने टाकल्यािे अढळले. सत्याग्रहींनी त्या चदवशी जेवण घेण्यािे नाकारले. 
कारागृहातील सत्याग्रहींिा संताप ऄनावर झाला होता. त्यानंी जेवावयािे नाही ऄसेि चनचरृत केले. जेलच्या 
ऄचधकाऱयािंी ताराबंळ ईडाली. धावपळ स रू झाली. सत्याग्रहींना सदाकदा सतावणारे, त्रास देणारे, त्रस्त 
करणारे स्वतःि घाबरले, त्रस्त झाले. सत्याग्रही ईपोषण सोडावयाला तयार नव्हते. कारागृहाच्या 
चनयमाप्रमाणे कारागृहातील कोणत्याही कैद्याला फार वळे ईपाशी ठेवता येत नाही. सवथच्या सवथ ऄचधकाऱयािंी 
घाबरग ंडी ईडाली. चजल्हाचधकारी, पोचलसािें प्रम ख ऄचधकारी, चसस्व्हल सजथन यानंी प्रात पचरस्स्थतीिा 
अढावा घेउन ताज्या भाकऱया व भाजी तयार करचवली व सकाळिे जेवण अठ तासानंतर चदले. 
 
 या प्रकारानंतर काही चनवडक सत्याग्रहींच्या देखरेखीखाली भाकऱया भाजल्या जाउ लागल्या, तसेि 
भाजी  ऄगर वरणाला फोडणी चदली जाउ लागली. 
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कारागृहातून पलायन 
 
 
 ऑक्टोबरच्या पचहल्या अठवड्यापयंत औरंगाबाद शहर व चजल्हा तसेि मराठवाड्यातील आतर िार 
चजल्यासंमवते तेलंगण अचण कनाटक चवभागातूंन सत्याग्रही औरंगाबाद मध्यवती कारागृहात पाठचवण्यात 
अल्याने, मध्यवती कारागृह खिाखि भरल्यावर कॅम्प जेलिा चवभागही सत्याग्रहींनी त ड ंब भरला. दोन्ही 
कारागृहािंी व त्यात खिाखि भरलेल्या सत्याग्रहींिी व्यवस्था करताकरता कारागृहाच्या ऄचधकाऱयािंी सतत 
ते्रधाचतरपीट ईडू लागली. 
 
 मी प ढाकार घेतला म्हणून अजारी सत्याग्रही अजारातून म क्त झाले. मी भरपूर औषधािंा साठा 
औरंगाबादेतील नागचरकाचं्या मदतीने चमळव ू शकलो तसेि काही वादग्रस्त प्रश्नािंी ईकल करण्यात रॅी. 
ग लाबिंद नागोरी व रॅी. वबदाप्रशाद या दोघानंी भरपूर प ढाकार घेतला; त्याम ळे अम्हा चतघानंा जेलच्या म ख्य 
कायालयात जाता येता यायिे, खेरीज वचरष्ठ ऄचधकाऱयाशंी वळेोवळेी बोलताही येउ लागले. सत्याग्रहींच्या 
केवळ भेटीसाठी अलेल्या त्याचं्या नातलगाचं्या भेटी ज ळवनू देता येउ लागल्या. सौ. अशाताइ ऄधूनमधून 
खेड्यापाड्यातंील मचहलाबंरोबर यायच्या, त्यावळेी त्या अमच्यापकैी काही लोकानंाही भेटत ऄसत. 
औरंगाबाद कारागृहाच्या बाहेर चनत्य नव े जे जे घडत होते त्यातले बरेिसे कारागृहात दाखल होणाऱया 
सत्याग्रहींद्वारे समजत ऄसे. त्याम ळे कारागृहाच्या िार वभतीत पडून राहाणे कसेसेि वाटायिे. जेलमधून बाहेर 
कसे पडता येइल हाि एक चविार माझ्या डोक्यात घोळत होता. त्याि वळेेस, बाहेर ऄत्यंत अवश्यकता 
ऄसल्याम ळे, मी, नागोराव पाठक व खोत यांनी अणखी काहीजणासंह जमेल त्या मागाने जेलमधून बाहेर 
पडाव,े ऄसा चनरोप चमळाला. त्याि स मारास प्रथम रॅीचनवास खोत व जीवनराव बोधनकर यानंी जेलमधून 
चनसटून जाण्याच्या दृष्टीने हालिाली स रू केल्या होत्या. त्यानंी कारागृहाच्या बह तेक वाडांिा तसेि बागेच्या 
पचरसरािा कानाकोपरा जातीने पाचहला. कारागृहाच्या कोणत्याही भागाला भगदाड पाडणे ऄचतशय ऄवघड 
काम ऄसल्यािे चदसले. बागेतून काटेरी तारेिे क पंण व त्या ईघड्या भागावर सतत पहारा ऄसल्याने तो मागथही 
ऄस रचक्षत ऄसाि वाटला. चशपाइ बह तेक म सलमान होते. काही आतर जमातीिे होते पण त्यांच्यावर चवसंबनू 
कारागृहाच्या म ख्य दारातून फंदचफत री करून सटकणे धोक्यािेि होते, चशवाय जेलच्या ऄचधकाऱयािंी घरे 
जेलच्या पचरसराला लागूनि होती; त्याम ळे तेथेही चशपायािंा पहारा ऄसे. पाहाणी करण्यािे काम जीवनराव 
बोधनकरानंी चवशषेत्वाने केले कारण जेलच्या डॉक्टरच्या म लीला चशकचवण्यािे काम त्यानंी स्वीकारले होते 
त्या चनचमिाने त्याना बाहेर जावयास चमळत होते. 
 
 कारागृहाच्या वभती चकती तरी भक्कम अचण मजबूत होत्या. मागच्या वभतीवर तीन चठकाणी सशस्र 
चशपायािंा अहोरात्र पहारा होता. मध्यभागी सशस्र पोचलसािंी िौकी होती. िारी कोपऱयािें पहारेकरी 
ऄधूनमधून एकमेकाना साद देत ऄसत. कारागृहाच्या दचक्षणेकडे एका खोलीत बरेिसे ऄडगळीिे सामान 
ऄस्ताव्यस्त खिाखि भरलेले होते. त्या खोलीच्या वभतीवर रॅी. खोत यानंी चटकावाने भगदाड पाडण्यािा 
प्रयत्न केला परंत , हे भगदाड जेलरच्या घरासमोर चनघाले ऄसते म्हणनू त्यानंी तो प्रयत्न सोडून चदला. 
जेलमधील एक दीघथ चशक्षा भोगणारा वॉडथन खोताचं्या ओळखीिा होता त्याच्याकडून त्यानंी चटकाव चमळचवला 
होता. मागिी वभत, वभतीला लागनू ऄसलेले सवथ वॉडथ अचण वॉडांलगतिे संडास वगैरे सवथ रॅी. जीवनराव 
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बोधनकर व रॅी. रॅीचनवास खोत यानंी जातीने बारकाइने पाचहले. मध्यभागातल्या सडंासाला तीन झरोके होते. 
झरोके तसे भयंकर मजबूति होते. जाड लाकडाच्या िौकटीत जाड लोखंडी गज अरपार बसचवलेले होते. 
चशवाय िौकटीच्या दशथनी भागावर जाड लोखंडी जाळी जाड लोखंडी चखळ्यानंी घट्ट बसचवलेली होती. तीि 
एक जागा कारागृहाबाहेर पडण्यासाठी सोयीिी वाटत होती. त्या संडासाच्या छतावरि सशस्र पोचलसािंा 
पहारा होता. सोयीिी जागा सापडल्याच्या अनंदात सशस्र पोचलसािंा पहारा नजरेअड पडला. ती जाड 
लोखंडी जाळी चटकावाने ईपसून तोडून काढण्याच्या कामाला प्रारंभ झाला. तीन िार चदवसाचं्या प्रयत्नानंी 
जाळी ईिकटली गेली. पलीकडे ऄसलेले लोखंडी गज कापण्यासाठी मात्र  बाहेरून सामान मागचवणे 
अवश्यक होते. सौ. अशाताइ द्वारे रॅी. लक्ष्मीनारायण यानंा, अमच्या बरोबर जेलमध्ये ऄसलेल्या त्याचं्या 
मेव्हण्याच्या भेटीच्या चनचमिाने बोलावले. जालन्यािे रॅी. राधाचकशन लाला हे लक्ष्मीनारायणिे मेव्हणे होते. 
अमच्या कामासाठी लागणारे साचहत्य लाला लक्ष्मीनारायण यानी कसे अणायिे व कसे स्वाधीन करायिे 
याबाबतिी कल्पना रॅी. राधाचकशन लाला यानंी चलहून काढली. चलहून काढलेली ती चिठ्ठी भेटीच्या वळेी 
प्रसंगावधान राखून मोठ्या चशताफीने रॅी. लक्ष्मीनारायण यानंा चदली. 
 
 अम्ही स रू केलेला खटाटोप अम्हा िौघाचंशवाय आतर कोणाला कळू नये, यासाठी अम्ही भरपूर 
खबरदारी घेत ऄसू, तोडफोडीिा कारभार अम्ही मध्यरात्रीनंतर दररोज दोन तास जेमतेम करीत ऄसू. रॅी. 
जीवनराव हे संडासाच्या दाराशी पहारा देण्यािे काम करीत. मी त्याचं्या कामात अतून मदत करीत ऄसे. 
कणखर लाकडी िौकटीला खालीवर भोक पाडून लोखंडी गज त्यात अरपार बसचवलेले होते, त्याम ळे 
लोखंडी गज लाकडी िौकटीतून ईपसून काढणे ऄशक्य होते. ऄधा आंि लोखंडी गज कापून काढण्यािे भयंकर 
चजचकरीिे तसेि फार ऄवघड काम होते. गज कापल्याचशवाय त्या झरोक्याद्वारे बाहेर पडता येउ शकणार 
नव्हते. ते लोखंडी गज ॲचसडने खंगून टाकण्यासाठी व खंगलेले गज कापण्यासाठी डालडा त पाच्या डब्यात 
ॲचसडिी बाटली ऄन् करवतीच्या पात्या खाली ठेवनू डबा पूवथवत झाकून अणावयािी कामचगरी रॅी. 
राधाचकशन लालानंी रॅी. लक्ष्मीनारायणकडे सोपचवली. रॅी. लक्ष्मीनारायण व रॅी. बाबरूाव जाधव बेमालूम 
वषेातंर करून, डालडा त पािा डबा घेउन भेटीसाठी अले. त्याचं्या समवते सौ. वाघमारे होत्या. त्यानंी तो 
डाल्डािा डबा माझ्या हातात देताना ऄत्यंत कळकळीच्या शब्दात साचंगतले, ‘शकंरभाइ या डब्यातले तूप 
अजाऱयासाठीि वापरावयािी काळजी घ्या’. ते सागंताना त्यानंी त्यािें डोळे प सावयालाही कमी केले नाही. 
अमच्या अजूबाजूच्या जेलच्या कमथिाऱयानंा व पोचलस चशपायानंा तो डबा डालडा त पािाि डबा ऄसेल ऄसे, 
सौ. अशाताइनी त्याचं्या त्या नाटकी हावभावाने पटवनू चदले. त्याम ळे तो डबा सरळ मला अत नेता अला. 
सायकंाळपयंत त्या डालडा त पाबाबत बरेि िवथण झाले. ‘कोणी एकाने तूप माचगतले. त पािा डबा अणवला 
गेला. ईद्या कोणी लोणी मागेल. परवा अणखी काही हव ेऄसे साचंगतले जाइल’ ऄसे टोमणे एकामागून एक 
कानावर अदळत होते. जे काय कानावर पडत होते ते सवथ म कायाने सहन कराव ेलागत होते. प्रयत्नािंी 
पराकाष्ठा करून तोडफोडीिे कामकाज व्यवस्स्थत पार पडले तर बाहेर कोणी जायिे यािी एक ऄनौपिाचरक 
यादी रॅी. चबन्दाप्रशाद यानंी तयार केली होती. बाहेर पडणाऱयात रॅी. नागोराव पाठक, रॅीचनवास खोत, 
बाब राव काळे, लक्ष्मण पवार, बद्रीप्रसाद ईपाध्याय, राम पाठक अचण माझा समावशे केलेला होता. 
 
 त्याि स मारास जेलच्या ऄचधकाऱयानंी अडम ठेपणािे धोरण स्वीकारून सत्याग्रहींना काहीही कारण 
नसताना मनम राद त्रास द्यायला प्रारंभ केला होता. वळेोवळेी सत्याग्रहींत अचण ऄचधकाऱयातं खटके ईडत 



 

अनुक्रमणणका 

होते. सत्याग्रहींना भयभीत करण्यासाठी कारागृहाच्या अवारात एका सराइत ग न्हेगाराला चकटचकटीमध्ये 
जखडून, पाण्यात चभजचवलेल्या वतेाने फटके मारण्यािा प्रकार ऄमलात अणला गेला. वतेाच्या फटक्यामागून 
फटक्याने त्या कैद्याच्या शरीरातून रक्ताच्या चिळकाडं्या ईडू लागल्या. जचमनीवर रक्त साडूं लागले, सत्याग्रही 
घाबरले. ‘वडेेवाकडे काही कराल तर त मिीही ऄशीि गत केली जाइल’ ऄसे एकयाद कया ग्रामीण 
भागातून अलेल्या सत्याग्रहीला साचंगतले जाउ लागले, गभथगचळत करण्यात येउ लागले. जेवणावरून 
ऄधूनमधून कॅम्प जेलच्या पचरसरात तणाव चनमाण होत होता. जेवणावरून तणाव होउ नये म्हणून मध्यवती 
कारागृहातून ॲड. गौतम यानंा कॅम्प जेलमध्ये पाठचवण्यात अले. कारागृहाबाहेर पडावयािी खटपट केली 
जात ऄसून जमल्यास त्यानंाही बाहेर पाठचवले जाइल, ऄसे रॅी. चबन्दाप्रशाद यानंी ॲड. गौतम यानंा दोन 
चदवसापूवीि साचंगतले होते. ऄचतईत्साह अचण हाती घेतलेले काम लवकरात लवकर पार पाडावयाच्या 
धडपडीत ऄिानक ॲचसड वॉडथच्या कोपऱयात साडंले. ॲचसडिा वास वॉडभर पसरला. जो तो, कशािा वास 
अहे हेि चविारू लागला. स्ब्लविग पावडरिा वास ऄसल्यािे सागंून रॅी. चबन्दाप्रशाद यानंी प्रसंगावधान राखून 
वळे चनभावनू नेली. संडासाच्या झरोक्यािे दणकट लोखंडी गज कापावयािे काम स रू झाले. दररोज रात्री १ 
ते ३ पयंति काम केले जाइ. ती बह तेक सवांच्या झोपेिी वळे ऄसे. 
 
 याि स मारास कारागृहाच्या चनत्याच्या जेवणाने वैतागलेले सत्याग्रही टोळक्याटोळक्याने माफी मागनू 
घरी जाण्याबाबत बोलू लागले. गोलटगाविे चकसन पाटील हे त्याचं्या क ट ंबातील सहा म लासंह कारागृहाति 
होते. रॅी. चकसन पाटील यािें मोठे क ट ंब होते. क ट ंचबयापंैकी कारागृहात ऄसलेल्यािंा व गोलटगावात 
ऄसलेल्या काहीजणािंा तोंडवळा एकमेकाशंी चमळताज ळता होता. कारागृहात ऄसलेल्यापंैकी िौघानंी घरी 
जायिे व भेटीसाठी अलेल्यानंी कारागृहात राहावयािे ऄशी योजना त्यानंी मनोमन, कोणालाही न कळू देता 
अखली व प्रत्यक्ष ऄंमलातही अणली. बाहेरून अत कोण कोण अले अचण अतून कोण कोण बाहेर पडले हे 
आतर कोणाच्या लक्षातही अले नाही. ही बेमालूम ऄदलाबदल चबनबोभाट झाली. कारागृहातून गोलटगावला 
जाणाऱयानंी अठ चदवस गावात राहावयािे व परत भेटीसाठी येताना एक बैलगाडीभर उस अचण पाि सहा डबे 
भरून काकवी बरोबर अणावयािी, ऄसे ठरले. ठरल्याप्रमाणे अठ चदवसानंतर गोलटगावला गेलेली िार 
म ले, एक बैलगाडीभर उस व एका बैलगाडीत काकवी भरलेले सहा डबे घेउन परत अले. चशरस्त्याप्रमाणे 
रॅी. चकसन पाटील गोलटगावकर क ट ंचबयािंी गाठभेट झाली. भेटीिा कायथिम स रू ऄसताना त्या म लापंैकी 
कोण कोण बाहेरून अले ते लक्षातही अले नाही. सवथजण थोडा वळे एकत्र बसून एकमेकाशंी बोलले. अतून 
बाहेर पडणारी िार म ले ‘अम्ही अमच्या नातलगासंाठी उस व काकवी अणली अहे तेवढी त्यानंा देउ द्या’ 
ऄसे सारखे सागंत होती; मात्र चतकडे कोणीि लक्ष चदले नाही. काही केल्या उस व काकवी कारागृहात 
नेण्यासाठी ऄचधकारी तयार होत नव्हते. बािाबािी झाली. ऄचधकारी हमरीत मरीवर अले. ‘अमच्यासाठी 
अणलेल्या वस्तू अम्हाला चमळाल्याि पाचहजेत, त्या अम्ही अत नेउ’ या त्याचं्या म्हणण्यास कारागृहािे 
ऄचधकारी होकार द्यायला तयार नव्हते.रॅी.ग लाबिंद काका यानंी मध्यस्थी करावी म्हणून रॅी. चकसन पाटील 
यानंी त्यानंा चवनंती केली. मध्यस्थी करावयास रॅी. ग लाबिंद यानंी साफ नकार चदला. हो ना िा तो घोळ दोन 
तास िालला. मनािा चहय्या करून मी व चबन्दाप्रशाद यानंी प्रयत्नािंी पराकाष्ठा केली. ‘अलेला उस व 
काकवी अम्ही अमच्या हाताने सवांना वाटू’ ऄसे अरॄासन देउन अम्ही उस व काकवी अत घेतली व त्यािे 
वाटपही केले. मात्र अम्ही जे केले ते िागंले केले नाही ऄसे काहीजणानंी साचंगतले व अम्ही देउ केलेला उस 
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व काकवी घेतली नाही. अम्हीही त्यािी दखल घेतली नाही. रॅी. चकसन पाटील गोलटगावकर यानंी ईिम 
प्रकारे राबचवलेल्या ऄदलाबदलीच्या कायथिमाने मी मात्र भारावनू गेलो. 
 
 दसऱयािा सण जवळ अलेला होता. या सणाच्या चदवशी सवांना गोड पक्वान्नािें जेवण चमळाव ेऄशी 
अम्ही काही जणानंी मागणी स रू केली. ‘गोड जेवण चनयमातं बसत नाही’ म्हणनू ऄचधकाऱयानंी ऄंग झटकले. 
अमच्या सत्याग्रहींपैकीही काहीजणानंी अमिी वटगल केली. ‘अम्ही अमच्या खिाने बाहेरून सामान 
मागचवतो; अम्हाला दसऱयाच्या चदवशी वगेळा स्वयंपाक करू द्या.’ ऄशी अम्ही नंतर मागणी केली. बऱयाि 
खटपटीनंतर, वगेळा स्वयंपाक करण्यािी व साचहत्य बाहेरून मागचवण्यािी परवानगी चमळाली. अम्ही 
केलेल्या प्रयत्नािंी िार दोन ज्येष्ठ सत्याग्रहींनी चनभथत्सथना केली व अम्ही करणार ऄसलेले वगेळे जेवणािे 
पदाथथ ते खाणार नाहीत; ऄसे त्या मंडळींनी साचंगतले. 
 
 मी अमच्यावतीने जेलमधून रॅी. शभंदूयाल शमा याचं्या बरोबर टेचलफोनवर दसऱयाच्या सणाचनचमि 
कारागृहात गोड जेवण करण्याबाबत सचवस्तर बोललो. माझे बोलणे ऐकले तेव्हा एका क्षणािाही चवलंब न 
लावता जेवण करण्यासाठी लागणारे अवश्यक ते सामान त्वचरत पाठचवण्यािे त्यानंी अरॄासन चदले. रॅी. 
शभंदूयाल शमा यानंी रॅी. बजरंगलाल चटबडीवाला व आतर व्यापाऱयाचं्या गाठीभेटी घेउन, ऄदमासें ऄडीि 
हजार सत्याग्रहींना एक वळेच्या जेवणासाठी प रे पडेल आतके सामान भाजीपाल्यासह पाठचवले. अधी 
ठरल्याप्रमाणे वगेळा स्वयपंाकही केला गेला; मात्र िार दोघानंी ते जेवण घेतले नाही. 
 
 चवजयादशमीच्या रात्री त्या झरोक्यािे गज कापण्यािे काम अमच्या बरेि अटोक्यात अले. ॲचसडिा 
मात्र ऄपेचक्षत ईपयोग होउ शकला नाही. करवतीच्या पात्यानंीि मोठ्या कष्टाने ते काम करण्यात अले. अता 
कारागृहातून बाहेर पडल्यावर तेथून सहीसलामत व वगेाने दूरच्या सरहद्दीबाहेर पडण्यासाठी मोटार 
चमळचवण्यािे काम रॅी. लक्ष्मीनारायण लालाकडे देण्यािा अम्ही चविार केला अचण त्यानंा तसे सागंताि, ती 
जबाबदारी त्यानंी िटकन् स्वीकारलीही. प्रवासासाठी अवश्यक तेवढे पैसे, कािेिी व चमरिीिी भ कटी, ऄत्यंत 
सावधचगरीने अम्हाला चमळाली होती व अम्ही ती जतन करून ठेवलीही होती. गज कापायिे काम पार पडले. 
अता त्या झरोक्याच्या फटीतून प्रत्येकाने कसे बाहेर पडायिे याबाबत अम्ही अपसात बोलणीही केली. 
लाकडाच्या िौकटीतून ईपसून काढलेले लोखंडी गज जसेच्या तसे परत बसचवले. जाळीही जशीच्या तशी 
सहज कोणाच्या डोळ्यात भरणार नाही ऄशी बसचवली. कायम ठेवलेल्या दोन लोखंडी गजानंा, खादीच्या 
धोतराला पीळ देउन ते दोरीसारखे बाधंले. त्या अधाराने प्रत्येकाला झरोक्यातून खाली ईडी घ्यायिी अहे; 
वभतीला लागून काटेरी झ डूपे अहेत; तेथून हरसूल गावाच्या नदीकाठावर ईभ्या ऄसलेल्या मोटारीपयंत लपत 
छपत जायिे अहे; ऄसे सवथ संबंचधतानंा व्यवस्स्थत पढचवण्यात अले. 
 
 २४ चडसेंबरच्या रात्री औरंगाबाद मध्यवती कारागृहातून अम्ही बाहेर पडणार होतो. जेल फोडून 
पळणार होतो. त्या चदवशी सायकंाळी पाि वाजता कारागृहाच्या दाराजवळ रॅी. वबदाप्रशाद व लक्ष्मीनारायण 
लाला यािंी भेट झाली. ‘रात्री ऄडीिच्या स मारास हरसूलच्या मंचदराजवळील नदीच्या टेकडीवर मोटार 
येइल. दोन वळेा मोटारीिा कणा वाजचवला जाइल;’ ऄसे रॅी. लक्ष्मीनारायण लाला यानंी रॅी. वबदाप्रशाद यानंा 
साचंगतले. 
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 रात्री ऄकराच्या स मारास रॅी. वबदाप्रशाद यानंी एकामागून एक नउ जणाचं्या गाठी भेटी घेतल्या. 
प्रवासासाठी चमळचवलेले पसेै स रचक्षततेसाठी  चमळचवलेली कािेिी पूड व चमरच्यािंी भ कटी रॅी. नागोराव 
पाठक यानंी स्वतः घेतली. ठरल्याप्रमाणे रॅी. जीवनराव बोधनकर यांनी त्या संडासासमोर पहारेकऱयािें काम 
पार पाडण्यािी जबाबदारी स्वीकारली. 
 
 औरंगाबाद मध्यवती कारागृह  फोडण्याच्या व तेथून ९ जणानंा पळवनू लावण्याच्या कायात, 
जालन्यािे रॅी. राधाचकशन लाला, रॅी. िद्रीनारायण बारवाले व माचणकिंद कटाचरया या सत्याग्रहींिे ऄत्यंत 
मोलािे सहकायथ लाभले. 
 
 पौर्मणमेिी रात्र होती. चटपूर िादंणे पडलेले होते. मध्यरात्रीनंतर हवतेला गारवा जाणवत होता. 
रातचकड्याचं्या अवाजाचशवाय सवथत्र शातंता होती; सामसूम होती. रॅी. वबदाप्रशाद याचं्या समक्ष ठरल्याप्रमाणे 
झरोक्याच्या दोन लोखंडी गजाला बाधंलेल्या खादीच्या धोतराच्या पीळदार दोराच्या साहाय्याने रॅी. खोत हे 
झरोक्यातून बाहेर पडले. त्याचं्या पाठोपाठ नाचशककर व पवार हेही बाहेर पडले. तेवढ्यात जालन्यािे 
मागंीलाल दायमा म्हणाले, ‘मलाही घेउन िला. नाही तर मी अरडाओरड करून पोचलसाना सागंतो’. रॅी. 
राधाचकशन लाला व िद्रीनारायण बारवाले यानंा मागंीलाल दायमािा िागंलाि वाइट ऄन भव होता; तसेि ते 
महाभाग पोचलसािें हस्तक म्हणूनही काम करीत ऄसत. प्रात पचरस्स्थतीिे गाभंीयथ ओळखून त्या दोघानंी 
मागंीलाल याचं्याि धोतरािा सोगा त्याचं्या तोंडावर घट्ट दाबला. मागंीलालला घट्ट अवळून धरले. तोि 
स्थानबद्धाचं्या वाडातले एक वकील परसाकडे लागली ऄसे सागंनू िंबू हाती धरून सडंासात चशरणार होते पण 
रॅी. जीवनराव बोधनकर यानंी त्यािंा हात अपल्या दोन्ही हाताने घट्ट धरला व ओढीति रॅी. म क ं दराव 
पेडगावंकर याच्यासमोर त्यानंा ईभे केले. रॅी. म क ं दराव पेडगावंकरानंी त्या महाभागाला शलेक्या शब्दात 
िागंलेि खडसावले. ‘काही लोक स्वतःिे प्राण पणाला लावनू बाहेर पडावयासाठी प्रयत्न करीत अहेत, ऄन् 
त म्ही ईलया काळजािे त्याचं्या अड येता? िला जा अपल्या जागी,’ रॅी. म क ं दराव पेडगावंकर त्वषेाने 
बोलत होते. मध्यंतरी नागोराव पाठक दोराला धरून ईतरू लागले. पण ते खाली पडले. त्यानंा मार लागला. 
तसेि ते गाडीपयंत पोहोिले. या ऄनपेचक्षत घटनेने अम्हाला पाि सात चमचनटे ईशीर झाला. मोटारीिा भोंगा 
वाजला होता. राम पाठक, बद्रीप्रसाद, बाबरूाव काळे, ॲड. गौतम अचण त्याचं्या पाठोपाठ मी झरोक्याबाहेर 
ईड्या घेतल्या. काटे प्रत्येकाच्या पायात ख डले ऄसतानाही एकामागून एक, लपत छपत हरसूलच्या देवीच्या 
मंचदराजवळच्या नदीच्या टेकडीवर पोहोिलो. तेव्हा तेथे मोटार नव्हती. अम्हाला ऄकस्ल्पत ईशीर झाला. 
प्रत्येक क्षण मोलािा ऄन् महत्त्वािा होता. चशवाय ऄचधक वेळ तेथे थाबंणे धोकादायक होते. अता अणखी 
कोणीि येत नाही, येणार नाही ऄसे समजून पचहली त कडी मोटारीसह चनघून गेली होती. 
 
 मोटार अम्हाला अमच्या नशीबाच्या हवाल्यावर सोडून गेली होती. पायात काटे मोडल्याने भयंकर 
वदेना होत होत्या. पाि चमचनटापूंवी सवांगात संिारलेली ऄपूवथ शक्ती क्षणाधात नाहीशी झाल्यासारखे वाटत 
होते. शरीरािी गाते्र एकामागून एक थंडगार पडत अहेत ऄसे वाटू लागले होते. चनराशनेे सवांना हतबल 
करण्यापूवी तेथून िालू लागणे अवश्यक होते. ॲड. गौतम बरेि हताश बनले होते. न कळत ते बोलून गेले, 
‘भयै्या, ऄब क्या होगा?’ ‘घबराइये नही.’ ‘िला माझ्या मागोमाग भरभर. िला. क्षणभरही येथे थाबंू नका.’ मी 
धीर चदला. मी प ढे झालो. माझ्या मागे ते सवथजण िालू लागले. प्रथम अम्ही हरसूलच्या देवीच्या मचंदरात 
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गेलो, मनोभावाने देवीिी  प्राथथना केली. देवीला साकडे घातले ऄन् िटकन् मंचदराबाहेर पडलो. नदीच्या 
काठाकाठाने जात जात जवळच्या शतेात चशरलो. ज्वारीिी ताटे डोक्याआतकी वाढलेली होती. ज्वारीच्या 
रखवालदाराने हटकले तोि अम्ही म्हणालो, ‘रास्तेवाले’ ज्वारीच्या ईभ्या चपकातून पाउलवाटेने जात जात 
अम्ही अडमागाला लागणार ऄशी भीती वाटत होती. कडाक्यािी झोंबरी थंडी पडलेली होती तरी अम्हा 
सवांच्या ऄंगाला दरदरून घाम स टला होता. क्षणभराच्या चवरॅातंीनंतर अम्ही झपाझप पावले टाकू लागलो. 
एकामागून एक पाउलवाट ओलाडंीत अम्ही बोरबनातून अमखास मदैानाच्या-अजिे चशवाजी मदैान-
टेकडीच्या मागच्या पायर्थ्याशी पोहोिलो. पाि चमचनटाच्या चवरॅातंीनंतर टेकडीच्या ओबडधोबड पायऱया िढून 
टेकडीवर अलो. अमखास मदैानािा सारािा सारा भाग चनवाचसताचं्या ताडं्यानंी खिाखि भरला होता. 
पाउलवाट देखील चदसत नव्हती. तेथून जाणे धोकादायक होते. लागलीि अम्ही अमिा मागथ बदलला. प न्हा 
बोरबनात चशरलो. खाम नदीच्या काठाकाठाने िालत िालत म कबऱयाजवळ अलो. तोि बेगमप रा चवभागातील 
थिे याचं्या हौदासमोरिी पोचलस िौकी अठवली. लागलीि अम्ही अमिा मागथ बदलला. खाम नदीच्या 
काठाकाठाने काटेरी झाडेझ डपे ओलाडंीत पानिक्कीजवळ अलो. तेथेही चनवाचसताचं्या राह या ईभ्या होत्या, 
तेथून िटकन काढता पाय घेतला ऄन् पानिक्कीच्या बऱयाि लाबंनू लष्ट्कर चवभागात गेलो. रॅी. पन्नालाल दरख 
याचं्या दारािंी जोरजोराने कडी वाजचवली. त्यावळेी घरात रॅी. पन्नालालजी नव्हते, चशवाय कोणीही प रुष 
नव्हता. रॅी. पन्नालालजींच्या म्हाताऱया अइने दारािी कडी काढली. दार ईघडताि माझी वाढलेली दाढी, 
त्यात माझा चवचित्र पेहराव पाहून म्हातारी ओरडली, ‘हाय भगवान, चनवाचसत’ अचण चतने िटकन अतून दार 
बंद केले. रॅी. पन्नालालजी दरख यािंी भेट झाली तर ते सहज मोटारीिी व्यवस्था करू शकतील, ऄसे मला 
मनोमन वाटत होते;  म्हणूनि मी त्याचं्या घरी गेलो होतो. पन्नास पावलावंर पोचलस िौकी होती, म्हणून तेथून 
लवकरात लवकर सटकणे ऄगत्यािे होते. दजी बाजार, तोफखाना बाजार ओलाडूंन अम्ही अडमागाने 
लोखंडी पूल गाठला. म ख्य रस्ता सोडून पाउलवाट धरली. कणथप रा चवभागातील ईभ्या ज्वारीच्या शतेातून, 
कणथप रा देवीच्या मचंदराजवळ पोहोिलो. देवीच्या दाराशी दहा चमचनटे चवरॅातंी घेतली, देवीिे दार बंद होते. 
बाहेरूनि मनोभावाने देवीिी प्राथथना केली. मंचदराजवळील शतेाशतेातून िालत िालत अजच्या शासकीय 
पे्रसजवळून औरंगाबाद रेल्व े स्टेशनच्या त्या काळी ऄसलेल्या पत्र्याच्या संडासाच्याजवळ थाबंलो. अमच्या 
सवांच्या पायािे तळव ेिागंलेि द खत होते. पायात अता ऄचधक िालण्याआतका त्राण ईरला नव्हता. अम्ही 
सारे एकाि दमात जचमनीवर बसलो. रेल्वसे्टेशनबाहेर सवथत्र श कश काट होता. प्रवाशािंी ये जा स रू झालेली 
नव्हती. दोन म्हातारे तागेंवाले त्याचं्या तागं्यािंा अडोसा घेउन वाळलेले गवत, किरा, रद्दीकागद, वाळलेल्या 
झ ड पाचं्या काड्या पेटवनू ऄगंात उब भरण्यािी धडपड करीत होते. 
 
 पाि वाजल्यािे ठोके कानावर अदळले. ॲड. गौतम व राम पाठक तागेंवाल्याजवळ गेले. जेमतेम 
पेटलेल्या शकेोटीने त्याचं्या ऄंगात थोडीफार उब भरली. मी एकटाि चविारात ग रफटलेला होतो. अमच्या 
जवळ एक पैसाही नव्हता. पैशाचशवाय प्रवास कसा होइल? हाि चविार माझ्या डोक्यात सारखा चघरया 
घालीत होता. दहा चमचनटानंतर हैदराबाद राज्यािे बडे मंत्री सकाळच्या गाडीने येणार ऄसल्यािी खबर 
समजली. ती खबर एकताि माझे सवांग थरथरून गेले. अता औरंगाबाद ते मनमाड प्रवास सकाळच्या गाडीने 
करणे ऄत्यतं धोकादायक वाटू लागले. प न्हा चनरचनराळ्या चविारानी मी घेरला गेलो. तेवढ्यात एकामागून एक 
पोचलस चशपाइ भरलेल्या िार लॉऱया धडकल्या, त्याचं्या मागे पोचलस बँडिी लॉरीही अली. रेल्व ेस्टेशनबाहेरिे 
मदैान पोचलसानंी व्यापले जात होते. संडास जवळून मी ते पहात होतो. अता काय कराव ेऄन् काय करू नये हे 
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माझे मलाि समजेनासे झाले होते. आतक्यात मनमाडहून पूणाकडे जाणारी गाडी येणार ऄसल्यािी घंटा 
वाजली. क्षणािाही चवलंब न लावता मी माझ्या सहकाऱयासंमवते संडासाच्या बाजूने स्टेशनच्या प्लॅटफॉमथवर 
गेलो. त्यावळेी अमच्या जवळपास कोणीही नाही ऄसे पाहून मी माझ्या सहकारी दोस्तानंा साचंगतले, ‘गाडी 
स्टेशनच्या प्लॅटफॉमथवर ईभी राहाताि सवांनी वगेवगेळ्या डब्यात चशरायिे. प ढच्या स्टेशनवर गाडी थाबंले 
तेव्हा अपण परत भेटू, बोलू.’ गाडी प्रवाशानंी खिाखि भरलेली होती. माझे दोस्त डब्यात चशरल्यािे पाहून मी 
चशरावयािा प्रयत्न करू लागलो. गाडीिे दार कोणीही ईघडत नाही ऄसे चदसताि मी चखडकीतून डब्यात 
चशरलो. दाराशी एक व्यक्ती बेडींग पसरून झोपलेली होती. माझ्या न कळत गडबडीत माझा पाय चतच्या 
पायाला लागला. प्रथम त्या व्यक्तीने िवताळून शलेक्या चशव्या हासडल्या, तोपयंत गाडीने पचहले चसग्नल 
ओलाडंले होते. बवेडगवर झोपलेल्या व्यक्तीिे तोंड जाड ब्लँकेटने झाकलेले होते. क शी बदलताना तोंडावरिे 
ब्लँकेट खाली ओढले गेले. मी त्या व्यक्तीच्या पायाशी कसाबसा ऄंग िोरून ईभा होतो. ऄंध क प्रकाशात मला 
िेहरा चदसला. तो िेहरा ओळखीिा ऄसल्यासारखे वाटले. त्या व्यक्तीसही माझा िेहरा ओळखीिा वाटला 
ऄसावा. त्या व्यक्तीने डोळे िोळीत िोळीत माझ्या िेहऱयाकडे चनरखून पाचहले. एकमेकाशंी ओळख 
पटल्यासारखे वाटले म्हणून त्या व्यक्तीने हाताच्या बोटाने ‘मी आकडे कसा?’ ऄसे चविारले ऄसाव ेऄसा मी 
कयास केला. मी माझ्या ओठावर बोट ठेवले ऄन् अणखी काही चविारू नये ऄसे स िचवले. त्या व्यक्तीने अपले 
पसरलेले पाय अखडून घेतले. माझ्या ऄन मानाप्रमाणे ती व्यक्ती पाहाण्यातली चनघाली. ते नादेंडिे बाहेती 
होते. ते त्याचं्या भावाच्या भेटीसाठी िारपाि वळेा जेलमध्ये अले होते. त्यानंी मला त्याचं्या बेवडगवर 
बसावयासाठी जागा करून चदली. मी हळूि त्यानंा चविारले, ‘भयै्या, त मच्या चखशात पन्नास रुपये अहेत का?’ 
जराही संकोि न करता त्यानंी दहादहाच्या तीन नोटा माझ्या हातात चदल्या. माझ्या पाठीवर थाप मारून त्यानंी 
मला जणू शाबासकीि चदली. मी जेलमधून सटकलो ऄसे त्यानी चवचित्र पेहरावावरून कदाचित ताडले 
ऄसाव.े तेवढ्या ऄवधीत चिकलठाणा रेल्व े स्टेशन अले. मी लगेि गाडीतून खाली ईतरलो. ठरल्याप्रमाणे 
अम्ही िहाच्या द कानाजवळ एकमेकानंा भेटलो. त्या तीस रुपयापकैी वीस रुपये ॲड. गौतमला चदले. त्यानंी 
गाडीिी चशटी होत ऄसताना धावतपळत गाडथजवळ  जायिे. गडबडीत अम्हाला चतकीट काढता अले नाही; 
अम्हाला जालन्याला जायिे अहे ऄसे म्हणून चतचकटासाठी वीस रुपये गाडथला द्यायिे ऄसे सागंून टाकले. 
त्याप्रमाणे ॲड. गौतम यानी गाडथला साचंगतले व त्याचं्या जवळ चतचकटासाठी वीस रुपये चदले. ‘जा.गाडीत 
िढा. जालना स्टेशनवर भेटा’ ऄसे गाडथने गौतमला साचंगतले. गाडी स रू झाली. गाडीने वगेही धरला. मला 
बराि धीर अला. 
 
 जालना रेल्व े स्टेशनिे पचहले चसग्नल गाडीने ओलाडंताि मी रॅी. बाहेतीिे अभार मानले. जालना 
स्टेशनवर ईतरलो. गाडथला भेटून चतचकट घेण्यािे व ईरलेले पैसे परत घेण्यािे मी टाळले. सहकारी 
चमत्रासंमवते ग डस् चवभागाकडे झपझप िालत गेलो अचण तेथून रेल्व े स्टेशनच्या अवाराबाहेर पडलो. रॅी. 
माचणकिंद पहाडे समवते मी तीन िार वळेा रॅी. मदनलालजी िौचबचशयाकंडे गेलो होतो. तो अधार धरून मी 
रॅी. मदनलालजींच्या घरी जाण्यािे मनाशी ठरचवले. रॅी. मदनलालजींिे घर नेमके कोठे अहे हे मला माहीत 
नव्हते. मी रॅी. मदनलालजी याचं्या घरािा पिा व्यवस्स्थत सागंू शकत नसल्याने तागेंवाले मला त्याचं्या 
तागं्यात बसवत नव्हते. एकामागून एक तागंा स्टेशनच्या अवारा बाहेर पडत होता. अता तीन िार तागेंि ईभे 
होते. ऄिानक औरंगाबादिे रॅी. लालािंद मालानी मला तागं्यात चदसले. लगबगीने मी त्याचं्याजवळ गेलो 
अचण मदनलालजींिा नेमका पिा व त्याचं्या घराच्या ख णा चविारल्या. मला जवळ ईभा पाहून त्यािंी 
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घाबरग ंडी ईडाली ऄसावी ऄसे मला वाटू लागले. त्यांनी त्याचं्या धादंरट स्वभावाप्रमाणे रॅी. मदनलाल यािंा 
पिा व्यवस्स्थत न सागंता, ‘मारवाडी गल्लीत लवकरात लवकर जा. येथे थाबंू नका’ ऄसेि काहीतरी भरभर 
सागंून टाकले व ते एकटे एका तागं्यात बसून गेले. बाकीिे तागें तोपयंत प्रवाशानंा घेउन चनघून गेले होते. 
अम्ही पायपीट करीत करोडचगरी नाक्यापासून बरेि दूर िालत गेलो. समोरून एक चरकामा तागंा अला. तो 
तागंा अम्ही थाबंचवला. मारवाडी गल्लीत, त्या तागेंवाल्याने त्यािा तागंा नेमका रॅी. मदनलालजी याचं्याि 
घरासमोर ईभा केला. ‘मारवाडी गल्ली यही है क्या? गौतमने तागेंवाल्याला चविारले. ‘जी हाँ, यही मारवाडी 
गल्ली है।’ तागेंवाल्याने लगेि ईिर चदले. मी तागेंवाल्याच्या हातात दहािी नोट चदली. त्याने दोन रुपये परत 
केले. 
 
 घरासमोरच्या दशथनी भागात एक व्यक्ती तोंडासमोर वृिपत्र धरून ते वाित गादीवर बसलेली होती. 
‘भाउसाहेब मदनलालजी आथंि राहातात का?’ ऄसे मी काक ळतीने चविारले, ईिर चमळाले नाही. प न्हा 
ऄत्यंत हळूवारपणे चविारले. प्रचतसाद चमळाला नाही. तोंडासमोरिे वृिपत्र जेथल्या तेथे होते. मी रॅी. 
मदनलालजींना तीन िार वळेा बचघतलेले होते. त्यािंा िेहरा माझ्या डोळ्यात भरलेला होता. वृिपत्र 
तोंडासमोर धरून गादीवर बसलेल्या व्यक्तीच्या पाठीमागच्या वभतीवर रॅी. मदनलालजींिे एक छायाचित्र 
लावलेले होते. ते छायाचित्र लक्षात येताि अम्ही रॅी. मदनलालजींच्या घरात अलो अहोत ऄसे मला वाटले. 
मनाला चदलासा चमळाला. समाधान वाटले. 
 
 ‘भाउसाहेब मदनलालजी घरात अहेत का?’ मी प न्हा नम्रपणे चविारले. 
 
 ‘घरात नाहीत.’ आतक्या तोकड्या दोन शब्दातं ईिर चमळाले. 
 
 ‘केव्हा येणार अहेत?’ ऄत्यतं हळ वारपणे मी चविारले. 
 
 ‘माहीत नाही.’ प न्हा केवळ दोन शब्दातं ईिर कानावर पडले. 
 
 तेवढ्यात वारे जोराने वाहू लागले. त्या व्यक्तीने तोंडासमोर धरलेली वृिपत्रािी पाने ईलटली, तेव्हा 
वृि वािणारी व्यक्ती रॅी. मदनलालजीि ऄसल्यािी ओळख पटली. छायाचित्रातली व्यक्ती व गादीवर 
वािणारी व्यक्ती रॅी. मदनलालजीि अहेत ऄसे मी ताडले. मी लगेि मनािा चहय्या करून बठैकीत गेलो ऄन् 
रॅी. मदनलालजींिा हात धरला अचण म्हणालो. 
 
 ‘भाउसाहेब मी शकंरलाल पटेल अहे. मी चनवाचसत नाही.’ 
 
 अ वासून ते क्षणभर माझा िेहरा बारकाइने पाहाति राचहले. लगेि त्यानंी मला जवळ ओढून 
कवटाळले. अम्हा दोघाचं्या डोळ्यातून अनंदारॅूचं्या धारा वाहू लागल्या. क्षणािाही चवलंब न करता त्यानंी 
मला त्याचं्या माजघरात जवळ जवळ ओढीति नेले अचण म्हटले, ‘देखोजी यह ऄपने माचणकिंद जी के दोस्त 
हैं। औरंगाबाद की जेल तोडकर अपने घर पधारे है।’ रॅी. मदनलालजींच्या पत्नी, ‘परमात्मा अपका रक्षण करे’ 
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ऄसे कसेतरी बोलू शकल्या. त्याचं्याही डोळ्यातूंन ऄरॅधूारा वाहू लागल्या;  तरी त्यानंी स्वतःला सावरून घेतले 
अचण मला तोंड हातपाय ध ण्यासाठी गरम पाणी चदले. 
 
 ‘भाउसाहेब, माझ्यासोबत अणखी सहकारी अहेत. ते चतघे घराबाहेरि ईभे अहेत.’ ऄसे मी सागंताि 
रॅी. मदनलालजींनी त्यानंा स्वतः माजघरात अणले. अम्ही सवांनी हात, पाय, तोंड ध तले; तेव्हा रात्रीच्या 
प्रवासािा ऄन् दगदगीने अलेला शीण थोडा कमी झाल्यासारखे वाटले. िहा, फराळ झाला. अमच्या 
चवरॅातंीसाठी घरिी गडीमाणसे व्यवस्था करू लागली. आतक्यात रॅी. मदनलालजींच्या ऄगदी चवरॄासातला 
एक माणसू अला व औरंगाबादिे जेल तोडून काही लोक पळाल्यािी खळबळजनक बातमी जालन्याच्या 
पोचलसानंा कळाली ऄसल्यािे त्याने साचंगतले. अता अमच्या केवळ चवरॅातंीसाठीही त्यािें घर स रचक्षत राचहले 
नाही ऄसे त्यानंी साचंगतले. जमेल तेवढ्या लवकर अम्ही घरातून बाहेर पडाव े व जालना देउळगाव राजा 
मागावर ऄसलेल्या त्याचं्या मळ्यात जाव ेऄसे रॅी. मदनलालजींनी साचंगतले अचण तेथून देउळगाव राजाला 
जाण्यासाठी मोटार, पायात घालण्यासाठी रबरी कापडािे बूट, अवश्यक तेवढे पसेै व फराळािे सामान, बारा 
वाजेपयंत त्याचं्या म नीमजीसमवते पाठचवण्यािे अरॄासन चदले. लगेि अम्ही त्याचं्या घराबाहेर पडलो ऄन् 
त्यानंी चदलेल्या वाटाड्याच्या मागोमाग एका मागून एक िालू लागलो. तळपायातं काटे मोडलेले होते, फोड 
अलेले होते. अमिे पाय जचमनीवर टेकवत नव्हते, तरी नाइलाजास्तव पायी िालत रॅी. मदनलालजींच्या 
मळ्यात गेलो. मळ्यातल्या घरात गेल्यावर समोर जे चदसेल ते घेतले ऄन् अम्ही लंवडलो. पाि चमचनटातं 
अम्ही गाढ झोपी गेलो ऄसू. अम्हाला जाग अली तेव्हा द पारिे दोन वाजले होते. म नीम येणार होते ते ऄजून 
अले नव्हते. अम्हा सवांना सपाटून भकू लागली होती. चवचहरीवर गेलो ऄन् पोटभर पाणी प्यालो. लक्ष्मण 
पवार व राम पाठक यानंी चवचहरीलगत ऄसलेल्या खारकी बोराचं्या झाडावरिी कच्ची बोरे अचण पेरूच्या 
झाडावंरील कचे्च पेरू काढून माकडासारखे भराभर खाल्ले. प न्हा पाणी प्याले. मी व ॲड. गौतम म नीमजींिी 
मागथप्रतीक्षा करीत गोणपाटावर अडव ेपडलो होतो. आतर सहकारीही घरात अले अचण तेही अडव ेझाले. 
अम्ही सवथजण झोपलो. िार वाजण्याच्या स मारास जाग अली. म नीमजी अलेले नव्हते. अम्हा सवांना थंडी 
वाजल्यासारखे वाटू लागले. राम पाठक अचण ॲड. गौतम यानंा सडकून ताप अला होता. माझ्याही ऄंगात 
ताप भरत ऄसल्यािे वाटत होते. तळपायािी अग होत होती. ऄसंख्य वदेना सवांनाि होत होत्या. अम्ही 
म नीमजीिी वाट पाहून पाहून थकलो. अता म नीमजी येणारि नाहीत ऄसे अम्हाला वाटू लागले. पाि 
वाजण्याच्या स मारास हातात एक लहान चपशवी घेउन म नीमजी अले. ‘मोटारीिी व्यवस्था होउ शकली नाही. 
जालना शहरात त मिी शोधशोध करीत पोचलस चफरत अहेत. त मच्यासाठी फराळािे सामान मी सोबत अणले 
अहे. हे सामान्य घ्या अचण लवकरात लवकर या मळ्याबाहेर पडा’ म नीमजीने एका दमात सवथ सागंून टाकले.  
 
 ‘पायातं घालण्यासाठी कापडी ब टािें काय झाले?’ मी म नीमजींना चविारले. ‘चमळू शकले नाहीत.’  
‘अचण पैसे?’ ‘माझ्याजवळ चदले नाहीत’ म नीमजीने ते वाक्य ईच्चारताि फराळािी थैली त्या घराति सोडून 
अम्ही मनािा चहय्या व दृढचनरृय करून िटकन घराबाहेर पडलो ऄन् िालू लागलो. रस्त्यावर सामसूम होती. 
अम्ही थोडा वळे थाबंलो. रस्त्यावर िालताना अम्ही एकमेकातं पधंरावीस पावलािें ऄंतर ठेवनू िालायिे 
चनचरृत केले. सवांच्या प ढे मी िालायिे व प्रसंग पडल्यास अमिा एकमेकाबंरोबर काहीही संबंध नाही ऄशीि 
बतावणी करावयािी ऄसे ठरवनू अम्ही हळूहळू जालना शहराच्या चदशनेे िालू लागलो. स मारे साडेसहा 
वाजता अम्ही सराफ बाजारात अलो. डॉ. चडक्कर याचं्या दवाखान्याजवळ अलो. त्यावळेी माझ्या शरीरात 
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सडकून ताप भरला होता. ऄन्य सोबत्याचं्या ऄंगातही ताप भरलेलाि होता. माझ्या ईजव्या हातािे मधले बोट 
िागंलेि स जलेले होते. भयंकर वदेना होत होत्या. औषधौपिाराच्या चनचमिाने प्रथम मी चजन्याच्या पायऱया 
िढून दवाखान्यात गेलो. त्यावळेी रोग्यािंी गदी होती. त्यातंले बह तेक चनवाचसत ऄसल्यासारखे चदसत होते. 
डॉ. चडक्करानी बह तेक रोग्यांिी तपासणी सपंवली होती. रोगी म्हणनू माझी पाळी अली तेव्हा डॉ. चडक्कर 
िवताळून म्हणाले, ‘सरकारी ऄस्पतालमें क्यूं नही गये? अपको क्या होता है?’ ‘मेरे आस ईंगली मे बहोत ददथ 
हो रहा है’ मेहरबानी फमाकर पट्टी बाचंधए। बदनमे ब खार भी भरा है। हो सके तो आजेंक्शन दीचजये।’ मी मोठ्या 
चमन्नतवारीने डॉ. चडक्कर यानंा साचंगतले. माझ्या बोटाला पट्टी बाधंण्यासाठी, कम्पाउंडरद्वारे मला मधल्या 
खोलीत बोलावले. माझ्या बोटािी तपासणी करताना डॉ. चडक्कर यानंी माझा ईजवा हात अपल्या डाव्या हाताने 
ईिलून धरला. ‘अपके बदनमे काफी ब खार भी है। अप सरकारी ऄस्पताल में जाइए।’ ते म्हणाले. आतके सवथ 
सागेंपयंत डॉ. चडक्कर मला चनवाचसति समजले होते. डॉ. चडक्कर, त्यािंा कम्पाउंंडर अचण मी आतकेि त्या 
खोलीत होतो. मी त्यानंा झटकन म्हणालो, ‘डॉक्टर, मी शकंरलाल पटेल अहे; चनवाचसत नाही’ त म्ही मला 
ऄद्याप ओळखू शकला नाही. मला अता कोणािी, कशािी चभती वाटत नाही.’ ‘माफ करा शकंरलाल, मी 
त म्हाला चनवाचसति समजलो.’ डॉ. चडक्कर बोलले, तेव्हा त्यानंा ओशाळल्यासारखे वाटत होते ते त्याचं्या 
िेहऱयावरून मला चदसून अले. 
 
 ‘डॉक्टर, वळे थोडा अहे, ऄद्याप बराि लाबंिा पल्ला गाठायिा अहे. कृपा करून शजेारच्या सेन्रल 
बँकेतून गोपाळदास मेहतानंा चनरोप करा व तातडीने बोलवा.’ 
 
 डॉ. चडक्करानी खालिे दार बंद करण्यासाठी कम्पाउंडरला साचंगतले. खालिे दार बंद केल्यावर 
डॉक्टरानंी रॅी. गोपाळदास मेहतानंा दवाखान्याति बोलचवले. लगेि रॅी. गोपाळदास मेहता अले. मला 
पहाताि त्याना रडू कोसळले; ते त्याचं्या रडक्या स राति म्हणाले, ‘ऄरे तू त झ्या वचडलािंा एक लता एक 
अहेस’, ऄसे सागंता सागंताि लहान म लासारखे ओक्साबोक्शी रडू लागले. मलाही गचहवरून अले होते. 
प्रसंगावधान राखून िटकन मी स्वतःला सावरून घेतले. ‘गोपाळदास, माझी चहम्मत खिेल ऄसे काही ऄचधक 
बोलू नकोस. मला वाटेल ते करून ही गाडी गाठावयािी अहे. तू मला त झ्या ऄंगातील कोट, पँट काढून दे. 
ज ने प राणे ब्लँकेट, घोंगड्या अचण प्रवासासाठी पन्नास रुपये हव ेअहेत.’ 
 
 माझ्या चवनंतीप्रमाणे रॅी. गोपाळदास मेहताने त्याच्या ऄंगातला कोट व पटँ काढून चदली. 
कम्पाउंडरला चपटाळून िार ज ने ब्लँकेट मागचवले अचण डॉक्टरकडून पन्नास रुपये घेउन मला चदले. तोपयंत 
डॉक्टराचं्या सल्ल्याप्रमाणे कम्पाउंडरने अम्हाला ताप व थंडीसाठी आन्जेक्शन व औषध देउन झाले होते. 
ब्लँकेट व पैशािी चवभागणी मी दवाखान्यातंि केली. दोघािंा चनरोप व अशीवाद घेउन मी माझ्या सहकारी 
चमत्रासंमवते दवाखाना सोडला; तेव्हा पाणावलेल्या डोळ्याने गोपाळदास मेहता म्हणाले होते ‘रॅी नाथजी त मिे 
रक्षण करो.’ दोन वगेवगेळ्या तागं्यातून अम्ही जालना रेल्व े स्टेशनवर अलो. िटकन ॲड. गौतम चतचकटे 
घेउन अला. बरोबर िेड चिवडाही अणला होता. देखाव्यासाठी अम्ही एकमेकापंासून दूर झालो. अधी 
ठरचवल्याप्रमाणे माझ्याचशवाय आतरानंी डब्यातील बाकड्याखालिी जागा चमळचवली व ब्लँकेटने सवांग झाकून 
ते अडव ेझाले. गाडी स टणार ऄशा बेतात मी धावत-पळत गाडीिा शवेटिा डबा पकडला. गाडी स रू झाली. 
मी डब्यािे दार धरून होतो. ‘रेल्वमेन्स का चडब्बा है’ ऄसे अतील प्रवासी सागंत होते. मी चवनंती करीति होतो. 
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रेल्वनेे पचहले चसग्नल ओलाडंले तरी अतले लोक दार ईघडायला तयार नव्हते. ‘ऄरे भाइ, मैं बदनचसब 
महाचजर हँू। मैं बीमार हँू। म झपर मेहेरबानी करो। ख दा अपको नेकी दे।’ माझी शवेटिी वाक्ये डब्यातल्या 
लोकाचं्या कानावर पडली तेव्हा त्यापैकी एकाने दार ईघडले ऄन् एका हाताने मला अत ओढून घेतले. माझ्या 
ऄंगात सडकून ताप ऄसल्यािे त्याला जाणवले. त्याने डब्यातल्या रेल्वचे्या कामगारानंा साचंगतले, ‘गरीबके 
बदनमें बहोत ब खार िढा ह अ है।’ 
 
 दोघानी मला अधार देत वरच्या बाकड्यावर िढचवले अचण साचंगतले, ‘ऄब मनमाड अनेतक 
अरामसे यहाँ सो जाव।’ त्याबरोबरि त्या दोघानंी माझ्याजवळिे ब्लँकेट माझ्या डोक्यापासून ते थेट पायापयंत 
नीट पसरले. मी माझे तोंड झाकून बाकड्यावर झोपी जाण्यािा प्रयत्न करू लागलो. अता मी बराि 
सहीसलामत ऄसल्यासारखे मला वाटू लागले. मला थोडा चवसावा व चदलासाही चमळाला. काही केल्या झोप 
येत नव्हती. चबड्याच्या ध रानी सगळा डब्बा भरला होता. आतर सहकाऱयािें काय झाले ऄसेल? त्यानंा 
माझ्यासारखा कोणी वाली चमळाला ऄसेल का? काही झाले तरी ते चतघे पकडले जाउ नयेत याबाबत मी 
मनातल्या मनात देवीला साकडे घातले. ऄधूनमधून मला ड लक्या येउ लागल्या. ब्लँकेट पाघंरल्याने जीव 
कासावीस होत होता. औरंगाबाद स्टेशनवर गाडी थाबंली. ‘औरंगाबाद, औरंगाबाद’ ऄसे हमालािें अवाज 
कानावर येत होते. मी जरा खडबडून जागा झालो. जीव सारखा ग दमरत होता; तरी मी माझ्या तोंडावरिे 
ब्लँकेट काढले नव्हते. पोचलसाचं्या चशव्यावर चशव्या कानावर अदळत होत्या. ‘गद्दार, चनमकहराम! चकसी 
चडब्बेमें नजर नही अते। आस चडब्बेमें, ईस चडब्बेमें देखो।’ ऄशी अरडाओरड स रू होती. पोचलसानंा अमिा 
ठावचठकाणा चमळू शकला नाही. शवेटी रेल्वमेेन्सिा लहान डबा तपासण्यासाठी पोचलसािंा जर्थ्था डब्यासमोर 
जमा झाला. पोचलस डब्यात डोकावनू पाहू लागले. 
 
 ‘आस चडब्ब ेमें रेलके लोगोंके ऄलावा और कोइ नही। हमने ऄबतक आस चडब्बे में चकसी और को न अने 
चदया, न घ सने चदया है।’ ऄसे रेल्वमेेनपैकी एकाने सांचगतले, तरी पोचलस चशपायानंी डबा ध ंडाळून काढला. 
बाकड्यावर बसलेल्यािें िेहरे चनरखून पाचहले. बाकड्याखालिी जागा त्याचं्या हातातील काठ्या चफरवनू 
पाचहली. आतक्यात गाडीिे आंचजन स रू झाले. प्लॅटफॉमथ संपण्यापूवी चशपायानंी चशताफीने प्लॅटफॉमथवर ईड्या 
मारल्या. आचंजन वगेाने धाव ूलागले. नगर नाका पार पडला ऄसावा. माझ्या तोंडातून ईसासा बाहेर पडला. 
 
 लासूरच्या रेल्व ेस्टेशनवरही अमिा कसून शोध केला गेला. जवळपास सवथिे सवथ डबे तपासून झाले. 
पोचलसािंी अरडाओरड, चशया ऐकू येत होत्या. चशवाय ‘गद्दार, कमीने, नमकहरामोने नाक में दम ला रखा 
है।’ ऄसे शब्दही कानी पडत होते. प्रयत्नािंी पराकाष्ठा करूनही पोचलसानंा अमिा शोध करण्यात यश अले 
नाही. आंचजन स रू झाले. लासूर मागे पडले. रोटेगावच्या स्टेशनवर गाडी बराि वळे थोपवनू ठेवली गेली. 
पोचलसानंी त्यािंी सवथ शक्ती लावनू तपास केला. प नरचप प्रत्येक डबा चनरचनराळ्या चशपायानंी दोन दोनदा 
डोळ्याखंालून घातला. रेल्वमेेनिा डबा ध ंडाळला गेला. काही ईपयोग झाला नाही रोटेगाव मागे पडले. 
रेल्वमेेनच्या डब्यातही क जब ज स रू झाली. क जब जीिे काही शब्द माझ्या कानावर पडत होते. ‘पोचलस चकसी 
गद्दार जालीम की तलाशमें है। क छ गद्दार कमीने लोग चबला वजह ऄमन में खलल पैदा करते है। यही ऄच्छा 
होता, की आस गाडीमें वह गद्दार पकडा जाता। ईस गद्दारपर हम भी ऄपना हात िला लेते।’ नगरसोल स्टेशनवर 
गाडी थाबंली. लगेि मी वरच्या बाकड्यावरून धपकन ईडी मारली. तोंडावरिा घाम प सून काढला. डब्यािे 
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दार ईघडून घोटभर पाणी चपण्याच्या ईदे्दशाने मी नळाकडे गेलो. माझे सवांग घामाने डबडबले होते. थंड 
वाऱयाच्या झ ळ कीने मला चदलासा चमळाला. गाडी स रू झाली तेव्हा मी माझ्याि तंद्रीत होतो. समोर येइल तो 
डबा पकडण्यासाठी धडपड केली. प्रत्येक डब्यािे दार बंद होते. गडबडीत पचहल्या वगािे दार मी पकडले. 
दारातून अत िागंलाि ईजेड चदसत होता. डब्यातील लोकानंा दार ईघडावयािी मी कळकळीने चवनंती 
केली. अतून काहीि प्रचतसाद चमळाला नाही. मी दार घट्ट धरून ईभा होतो. मी दीनवाणीने चवनंती केली. 
माझा जीव धोक्यात ऄसल्यािे साचंगतले. प न्हा दार ईघडा म्हणून चवनंती केली. ‘कोणी तरी भामटा, िोर, 
दरोडेखोर ऄसेल, त्याच्या चवनंतीला भाळू नका. दार ईघडू नका.’ डब्यात बोलले जात ऄसलेले शब्द मी ऐकत 
होतो. ‘मी िोर भामटा नाही. चनवाचसतही नाही. मी मोठ्या संकटात अहे. माझा जीव धोक्यात अहे. मला 
वािवा. मी औरंगाबादिाि अहे.’ ऄसे मी प न्हः प न्हा सागंत होतो. तोपयंत आंचजनने द सरे चसग्नल ओलाडंले. 
माझे हातपाय थरथर कापत होते. माझा तोल मी साभंाळू शकत नव्हतो. ऄिानक दार ईघडले गेले. मला 
द रून पहाताि डब्यातील एक मचहला ‘हा तर चनवाचसत चदसतो. ढकला त्याला दाराबाहेर; नाहीतर साखळी 
ओढा.’ ऄसे जवळजवळ वकिाळलीि. गाडी अता हैदराबाद संस्थानच्या हद्दीबाहेर अलेली होती. ‘कृपा 
करून ऄसे काही करू नका.’ मी माझे नाव साचंगतले. ‘मी जेल फोडून पळून अलो अहे’ ऄसे एका दमात 
साचंगतले. माझ्या बालवयात माझ्या ईजव्या हातावर पटेल जी. पी. ऄशी ऄक्षरे गोंदलेली मी त्यानंा दाखचवली. 
त्या सवांना खात्री पटली. त्या सवांिा माझ्यावर चवरॄास बसल्यासारखे मला वाटले. त्याचं्यापैकी एका वयस्कर 
बाइनी तर मला त्याचं्याि जवळ बथथवर बसावयाला साचंगतले. त्या बाइ माझ्यासाठी बाजूला सरकल्या. 
त्यावळेी ऄिानक ऄनवधानाने माझा ईजवा हात त्या वृद्ध मचहलेच्या हाताला लागला. ‘माफ करा.’ मी 
म्हणालो. ‘ऄरे बापरे, याच्या ऄंगात तर सडकून ताप भरलेला अहे. हे पहा, त म्ही आथं थोडी चवरॅातंी घ्या. 
त म्हाला चवरॅातंीिी फार गरज अहे.’ त्या वयोवृद्ध मचहलेने मला माझे पाय लाबं करून लवडंता याव ेयासाठी 
जागा करून चदली. ‘मला खूप तहान लागली अहे.  पाण्याचवना माझा जीव कासावीस होतो अहे.’  मी 
म्हणालो व पाणी चमळेल या अशनेे ईठायिा प्रयत्न करू लागलो. ‘नका, नका. त म्ही ईठू नका.’ त्या मचहलेने 
मातेच्या ममतेने मला पाणी पाजले. मला गचहवरून अले, माझ्या डोळ्यात ऄरॅू िमकले. ते पाहून सवांिे डोळे 
पाणावले. त्यानंतर एका तरुणीने थमासमधून कपात िहा ओतला व मला िहा चदला. डब्यातले लोक 
औरंगाबादेतील रॅी. गोववदजी चबरमजी क ट ंबापकैी होते. 
 
 गाडी मनमाड रेल्व ेस्टेशनच्या अवारात येताि मी डब्यािे दार ईघडले व दारात ईभा राचहलो. गाडी 
प्लॅटफॉमथवर अली. प्लेटफॉमथवर प्रवाशािंी खूप गदी होती. ऄधं कशा प्रकाशात मला ओळखीिे लोक स्पष्टपणे 
चदसू शकले नाहीत. मात्र माझे सहकारी रॅी. बाब राव जाधव यानंी मला ओळखले. ते व त्याचं्याबरोबर ऄनेक 
लोक ‘हैदराबाद स्टेट काँगे्रस वझदाबाद,’ ‘स्वामी रामानंद तीथथ वझदाबाद’, ‘महात्मा गाधंी की जय’ ऄशा 
घोषणा देत देत माझ्या डब्याजवळ अले. सारािा सारा प्लॅटफॉमथ घोषणानंी चननादून गेला. अम्ही क्षणभर 
भाबंावनू गेलो. तेवढ्यात गदीतून मागथ काढीत माझे सहकारी माझ्या डब्याजवळ अले. डब्यातील त्या वृद्ध 
मचहलेला मी नम्रपणे खाली वाकून ऄचभवादन केले. सवांिा चनरोप घेतला अचण मी डब्यातून खाली अलो 
घोषणावर घोषणानंी मनमाड रेल्व े पचरसर चननादून गेला होता. त्या जनसम दायासह अम्ही प्लॅटफॉमथबाहेर 
पडलो. मनमाड रेल्व ेस्टेशनला लागूनि रॅी. माचणकिंद पहाडे यािंी स्वतःिी एक िाळ होती. त्या िाळीति 
हैदराबाद स्टेट काँगे्रसिे मनमाड कॅम्प कायालय होते. अम्ही सवथजण तेथे पोहोिलो. कायालयाच्या दाराशी 
रॅी. अनंदराव वाघमारे ईभे होते. मी त्यानंा नमस्कार करण्यासाठी प ढे सरसावलो. त्यानंी मला त्याचं्या पाया 
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पडू चदले नाही. लागलीि त्यानंी मला कवटाळले. ‘शाब्बास जीते रहो।’ ते ईद गारले. अजूबाजूच्या लोकाचं्या 
तोंडावर अनंद ओसंडून अलेला चदसत होता. माझ्या सहकारी दोस्तािंा मी,  रॅी. अनंदरावाबंरोबर पचरिय 
करून चदला. अम्ही एकूण नउजण जेल फोडून बाहेर पडलो, त्यापकैी दोन गटािंी कशी व का ताटातूट 
झाली तेही साचंगतले. 
 
 ‘त म्ही सगळे स खरूप बाहेर अलात हे समाधान काही कमी मोलािे नाही. त म्ही जेल तोडून बाहेर 
पडणार ऄसल्यािी माचहती स्वामीजींना देण्यात अली तेव्हापासून स्वामीजी फार बेिैन झाले अहेत. त्यानंा 
त मच्या जीचवताबाबत सारखी विता वाटत अहे. मोटारीतून गेलेले कदाचित म ंबइला पोहोिले ऄसतील. 
सकाळी सहा ते सातच्या स मारास म ंबइला जाणाऱया एकामागनू एक दोन गाड्या अहेत. गौतम अचण तू 
म ंबइला जा. त म्हाला प्रत्यक्ष पाहून स्वामीजींिा जीव खाली पडेल’ ऄसे रॅी. वाघमारे यानंी साचंगतले. हे ऐकून 
मीही ऄस्वस्थ झालो होतो. रॅी. वाघमारे यानंी म बंइतील हैदराबाद स्टेट काँगे्रस कायालयािा पिा व्यवस्स्थत 
समजावनू साचंगतला. म ंबइच्या प्रवासासाठी अवश्यक तेवढे पैसेही चदले. द पारी एक वाजण्याच्या स मारास मी 
व ॲड. गौतम म ंबइला पोहोिलो. घोड्याच्या स्व्हक्टोचरयातून मोरारबाग येथे दाखल झालो. त्यावळेी स्वामीजी 
“ नारायण नारायण”  ऄसे नामस्मरण करीत मागेप ढे येरझाऱया घालीत होते. जवळि रॅी. गोववदभाइ व 
भाउसाहेब वैशपंायन ईभे होते. त्याचं्याि बाजूला डॉ. मेलकोटही होते. त्यापकैी कोणीही मला ओळखले नाही. 
ॲड. गौतमला तर त्यानंी पाचहलेलेि नव्हते. 
 
 ‘गोववदभाइ, गोववदभाइ’ मी दोन वळेा हाक मारली. चतकडे त्यानंी लक्ष चदले नाही. ऄजूनही त्यानंी 
मला ओळखले नसाव.े मी माझ्या मनािा चहय्या करून म्हणालो, ‘गोववदभाइ, मी शकंरभाइ अलो अहे’. मी 
हळव्या स रात बोललो माझ्याकडे क्षणभर गोववदभाइ पाहाति राचहले. मी शकंरभाइि ऄसल्यािी त्यािंी खात्री 
झाली. सवांनी माझ्याकडे ऄत्यंत चवस्मयाने पाचहले. नंतर दोन पावले प ढे सरून गोववदभाइ म्हणाले, 
‘स्वामीजी शकंरभाइ अला अहे’ . स्वामीजींना ऄचभवादन करण्यासाठी मी िटकन स्वामीजींसमोर वाकत 
ऄसताना, स्वामीजींनी माझे दोन्ही हात धरून कवटाळले, कडकडून चमठी मारली. सवांिे डोळे अनंदारॅूंनी 
डबडबलेले होते. 
 
 अमच्या अधी मोटारीने चनघून गेलेले पािजण ऄजूनही म ंबइत अलेले नव्हते. 
 
 अम्ही अदल्या रात्री जेलमधून कसे बाहेर पडलो यािा सचवस्तर वृिान्त, सवांसमोर सागंताना ॲड. 
गौतम हे रॅी. के. व्ही. नरवसगराव यािें नातलग ऄसल्यािेही साचंगतले. अमच्या धाडसी प्रयत्नािे व अम्ही 
सवथजण स खरूप बाहेर अल्यािे सवांनी कौत क केले. 
 
 रॅी. गोववदभाइ, भाउसाहेब वैशपंायन व रॅी. लचलत मोहन वकील याचं्याबरोबर मी जवळच्या ‘ठक्कर 
कल्ब’मध्ये द पारिे जेवण घेतले. मोरारबागेत परत अल्यावर मी लंवडलो ऄन् लागलीि झोपी गेलो. 
सायकंाळिे सहा वाजेपयंत मला गाढ झोप अली. ऄंगावरच्या कपड्याचशवाय माझ्याजवळ काहीही नव्हते. 
सायकंाळी सात वाजण्याच्या स मारास अवश्यक तेवढे कपडे चवकत घेण्यासाठी रॅी. गोववदभाइ यानंी मला 
शभंर रुपये चदले. त्याि स मारास रॅी. नागोराव पाठक व रॅी. बाबरूाव काळे मोरारबागेत दाखल झाले. 
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घडलेला सारा वृिातं सागंताना रॅी. रॅीचनवास खोत पाथडीमागे बीडला, रॅी. बद्रीप्रशाद ईपाध्याय नाचशकला 
ऄसे परस्पर त्याचं्या गावी गेल्यािे त्यानंी साचंगतले. रोजच्या वापरासाठी धोतरजोडी, दोन नेहरू शटथ, दोन 
बचनयन, टॉवले, रुमाल वगैरेसाठी त्यानंी दोनश े रुपये मागनू घेतले. दोन चदवसाचं्या चवरॅातीनंतर 
चविारचवचनमय करून प ढील कायथिम ठरचवला गेला. रॅी. नागोराव पाठक यानंा चसल्लोड, भोकरदन-
सोयगावं-ईंडनगाव पचरसर िागंला पचरचित होता. लहानमोठ्या कायथकत्यांिी िागंली ओळखही होती. रॅी. 
बाबरूाव काळे मूळिे सोयगाविेि ऄसल्याने धडक कायथिम पार पाडू शकतील म्हणून त्या दोघानंा शेंद णी 
कँपवर पाठचवले गेले. 
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रझाकार व सरंजामी राजवट 
 
 चनझामी राजवटीच्या मराठवाडा चवभागािे ज्येष्ठ चवभागीय ऄचधकारी म्हणजे स भेदार यािें चनवासस्थान 
औरंगाबाद शहरात होते. हैदराबाद संस्थानच्या प्रिचलत कारभाराप्रमाणेि काटेकोरपणे मराठवाडा 
चवभागातील पाि चजल्यािंा सारा कारभार राबचवला जात ऄसे. सवथसामान्याचं्या दैनंचदन जीवनाशी ऄत्यंत 
चनगचडत ऄसलेला व अवश्यक ऄसलेला चवभागही चजल्यािे ऄव्वल ताल कदार म्हणजे चजल्हाचधकारी 
याचं्याि चनयंत्रणाखाली िालत ऄसे. नगरपचरषद, नगरपाचलका हे दोन्ही शब्द शहरवासीयातं रूढ  होण्यापूवी 
त्या चवभागाला ‘बलचदया’ या नावाने संबोचधले जायिे. ‘बलचदया’िे सभासद चनझामी शासनाद्वारे चनय क्त केले 
जात ऄसत. बलचदयािे सभासद चनझाम सरकारच्या जी ह जूराचं्या ताडं्यापकैीि ऄव्वल ताल कदार अपल्या 
मजीप्रमाणे अचण वरून अलेल्या चशफारसीप्रमाणे चनवडीत ऄसे. आतर सरकारी ऄचधकारी  कायमिे पदचसद्ध 
सभासद ऄसायिे. बलचदयािी माचसक बैठक ऄव्वल ताल कदार याचं्याि कायालयात घेण्यािी प्रथा ऄंमलात 
यायिी. ऄव्वल ताल कदार याचं्या कामाच्या व्यापाम ळे, ऄधूनमधून स्वास्र्थ्य बरोबर नसल्याम ळे चकत्येक वळेा 
ऐनवळेी बठैक रद्द केली जायिी. बलचदयाच्या कामकाजाबाबतिी बठैक व बठैकीिा कायथिम ऄव्वल 
ताल कदार स्वतःि अपल्या मजीप्रमाणे ठरवीत ऄसत व बैठकीिा अराखडा व कायथिम ह कूमी अवाजाने 
सभासदासमोर माडूंन ह कूमी अवाजाने मंजूर करून घेत ऄसत. नागचरक सदस्य ‘म नाचसब है’ आतकेि काय ते 
बोलत. शहरािी साफसफाइ, चदवाबिी अचण चपण्याच्या पाण्यािा प्रश्न आत्यादी नागचरकाचं्या तिारी ऄजाद्वारे 
बैठकीत माडंल्या गेल्या तर ‘जी ह जूर’, ‘म नाचसब है’ व ‘होयबावाले’ ि कून एका शब्दानेही बोलत नसत. 
घरबसल्या चवनासायासप्रयास, वचशला अचण थात रमात र करून चमळालेली, चमळचवलेली मानािी जागा त्या 
महाभागानंा हातिी जाउ नये ऄसेि वाटत ऄसे. त्याम ळे हो ला हो लावला जाइ. काही  कारणास्तव एखादा 
प्रश्न प ढे अलाि तर ‘प ढच्या बठैकीत बोलू, पाहू’ ऄसे सागंून नागचरकािें महत्त्वािे प्रश्न ऄधातंरी लोंबकळत 
ठेवले जात ऄसत. बलचदयािे ऄस्स्तत्व ऄसलेल्या काळात ऄव्वल ताल कदाराशी या ना त्या कारणाने जवळीक 
ठेवणाऱया सभासदानंी व धनवान, प्रचतचष्ठत म्हणून सरकारदरबारी मान्यताप्रात ऄशा ऄनेकानंी रहदारीच्या 
म ख्य सडकावंर, गटारींवर, अिमण करणाऱया आमारती बाधूंन काढल्या. गल्लीबोळातं राहणाऱयानंी अपापल्या 
छोटेखानी घरासमोर, मातीच्या चवटािें थरावर थर रिनू वभती बाधूंन काढल्या. सरकारी जचमनीवर ऄनाचधकृत 
बाधंकाम करण्याति िढाओढ लागलेली होती. पयायाने सडका लहान झाल्या, गल्लीबोळ वडे्यावाकड्या 
वळणािे बनले. ऄसे सवथ घडले ते बलचदयािे ऄध्यक्ष, ख द्द चजल्हाचधकारी ऄसताना. 
 
 मराठवाडा चवभागात मराठी भाषेिी गळिेपी करीत करीत मराठी भाषा चवसरायला लावण्यािे भरपूर 
प्रयत्न केले गेले, ऄशा पचरस्स्थतीतही काही जागरूक मराठीपे्रमी ध रीणाचं्या हाती औरंगाबादेतील एकमेव 
मराठी माध्यमािे रॅी सरस्वती भ वन चवद्यालय होते. या चशक्षणससं्थेला सवथिे सवथ प्रामाचणक चशक्षक लाभले 
होते. त्याम ळे सदर चशक्षण संस्थेिी सवथ थरात प्रशसंा केली जाइ. चशक्षण ससं्थेत चशक्षण घेणाऱया चवद्यार्थ्यांना 
बसायला धड जागा नव्हती ऄगर फनीिर नव्हते. पावसाळ्यात तर भलतीि फटफचजती होत ऄसे. चशक्षकाचं्या 
चशकचवण्याच्या पद्धतीने अचण क शाग्र ब द्धीने चवद्याथी भारावनू जात. त्याम ळे सोय अचण गरैसोयीबाबत पालक 
तसेि चवद्याथी कधीि बोलत नसत. ती चशक्षणसंस्था नावारूपाला अली ती चशक्षकाचं्या चनष्ठेम ळे. चशक्षणससं्थेिे 
बह तेक सवथ पदाचधकारी, ऄचधकाऱयाचं्या भेटीच्या वळेीि काय ते चशक्षणसंस्थेत येत ऄसत. चशक्षणसंस्थेच्या 
दैनंचदन कामात त्यानंा रस नव्हता; शहरात, समाजात अपण कोणी तरी चवशषे अहोत; याि अचवभावात ते 
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चमरवत ऄसत. होळी अचण रंगपंिमीिे सण अपल्या खंडप्राय देशात प रातन काळापासून रूढ अहेत. या 
सणािें स्वरूप  धार्ममक अचण सामाचजक दोन्हीही होते. कृष्ट्णावताराच्या काळात रंगपंिमी अचण रंग खेळला 
जात ऄसल्याबद्दलच्या ऄनेक अख्याचयका साचंगतल्या जातात. अजच्या अध चनक य गात द्वारका अचण 
मथ रेच्या मंचदरात रंग खेळला जातो, ग लाल ईधळला जातो. मंचदराच्या प जाऱयाकंरवी रंगािा प्रसाद 
चमळचवण्यासाठी भाचवकािंी ऄलोट गदी होत ऄसते. पंचडत जवाहरलाल नेहरू अपल्या देशािे पंतप्रधान 
बनवण्यापूवीपासून रंग खेळत ऄसत. पंतप्रधान झाल्यावर पंचडत जवाहरलाल नेहरू यािें रंगानंी माखलेले 
कपडे व िेहरा यािंी छायाचिते्र वृिपत्रातं छापली गेलेली अहेत. अपल्या देशात प्रािीन काळापासून रंगपिंमी 
व होळीिा सण साजरा केला जात ऄसे. बदलत्या ऊतूिे हवामान नागचरकानंा सय व्हाव ेयासाठी चनसगानेि 
देशभर केसूच्या झाडाच्या चबयािंा पेरा केला. केसूच्या झाडानंा पौष मचहन्यात पालवी फ टते अचण फ लोरा येतो 
तो फाल्ग न मचहन्यात. फ लािा रंग केशरी ऄसतो. अध चनक जगात रासायचनक पद्धतीच्या वापरात चनरचनराळे 
रंग वापरता येण्यापूवी चनसगाने केसूिी झाडे व त्या झाडािंी केशरी रंगािी फ ले देणगी म्हणून चदली होती. 
होळीिा सण अपापल्या घराचं्या दारासमोर एरंडािे रोपटे वकवा फादंी जाळून अजही साजरा केला जातो. 
होळीच्या सणािी सागंता नािगाण्याचं्या मफैलीने केली जाइ. नािगाण्याचं्या मचैफलीत सवथ जातीिे, धमािे 
लोकही सहभागी होत ऄसत. ध ंवाधार रंग खेळला जायिा. रंग खेळायला तसा कोणीि चवरोधी ऄसल्यािे 
चदसत नव्हते. 
 
 महाराष्ट्रािे य गप रुष रॅी छत्रपती चशवाजी महाराज याचं्या अजोबािंा श भ चववाह रंगपिंमीच्या 
चनचमिाने रंग खेळतानाि चनचरृत करण्यात अला. हा एक ऐचतहाचसक दाखला जमेच्या बाजूला अहे. ऄसे 
ऄसताना शहरातील काही प्रचतचष्ठतानंा मात्र रंग खेळू नये ऄसे वाटत होते. त्या महाभागानंी रॅी सरस्वती भ वन 
चशक्षणसंस्था अपल्या ताब्यात ठेवली होती. शहरात जल्लोशाने रंग खेळला जात ऄसताना, खेळला जाउ नये 
या चविारािे हे लोक चवद्यार्थ्यांिे संमेलन प्रशालेच्या अवारात अयोचजत करीत व त्यात शाळेच्या चवद्यार्थ्यांनी 
सहभागी झालेि पाचहजे ऄसा दंडक ऄसे. रंग खेळण्याच्या प्रकारापासून चवद्यार्थ्यांना परावृि करण्यािी महान 
कामचगरी अपण पार पाडीत अहोत ऄसेि त्यानंा वाटत होते. रंग खेळणारे शहाणे नव्हते ऄसेि जणू काय 
त्यानंा या खटाटोपाद्वारे सागंावयािे होते. रंग खेळण्याच्या चनचमिाने शहरातील चकतीतरी नागचरकानंा, 
तरुणानंा, चवद्यार्थ्यांना एकत्र अणणे शक्य होते; पण त्यानंा हे नको होते. 
 
 सरड्याच्या बदलत्या रंगाप्रमाणे हैदराबाद संस्थानिे स लतान मीर ईस्मान ऄलीखान यानंी त्याचं्या 
राजवटीच्या कारभारािे रंग बदलायला प्रारंभ केला. सरकार दरबारात जमा झालेल्या भाटादं्वारे हैदराबाद 
संस्थानिे स लतान, म सलमान अचण वहद  नागचरकानंा समसमान नजरेनेि बघतात; वहदू म सलमान ऄसा 
भेदभाव ते करीत नाहीत; त्याचं्या एका डोळ्यात म सलमान तर द सऱया डोळ्यात वहदू ठसलेले अहेत ऄसे 
सवथत्र सागंावयाला व पटवनू द्यायला प्रारंभ केला. संस्थानात पदोपदी म सलमानानंा झ कते माप चदले जात 
होते; तरी सागंणारे ते समसमान अहेत ऄसेि सागंत ऄसत. हिीिे खावयािे दात अपल्याला सहजासहजी 
चदसत नाहीत; चदसतात ते देखाव्यािे दात. त्याप्रमाणे चनझामी राजवटीिा कारभार िालू लागला. सागंायिे 
एक व करावयािे नेमके द सरे ऄसे सरास ऄन भव जनतेला येउ लागले. सरकारने ऄवलंचबलेल्या 
राज्यकारभाराच्या चवचित्र पद्धतीम ळे म सलमान मंडळी बरीि शफेारली. संस्थानिा राजा म सलमान अहे ऄसे 
बह तेक लोक वळेोवळेी सागंू लागले. आस्लाम अचण म स्स्लम हे दोन शब्द पदोपदी वापरात येउ लागले. 
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जात्यधंता ठळकपणे अिरणात येउ लागली. आतरापेंक्षा म सलमान मंडळी वगेळी अहेत ऄसेही स्पष्ट शब्दात 
माडंले जाउ लागले. अश रखाना, दगा, मचशदीपासून २०० पावले ऄचलकडे अचण पचलकडे वाद्य बंद केले 
जाउ लागले. दोन वषांपूवी रंग खेळणारेि अता ऄंगावर रंगािा वशतोडा पडू नये ऄसे बोलू लागले. 
खेळीमेळीिे वातावरण संपले. वहद  मोहल्यात रंग खेळला जात ऄसताना, भाडंण ईकरून काढावयाच्या 
चविाराने काही मस्तवाल बनलेले, बनत िाललेले म स्स्लम म द्दाम चतकडे फेरफटका मारू लागले. 
 
 सतत तापत िाललेले वातावरण थंड करण्यासाठी व ऄिकट चविकट शब्दािंा वापर बंद 
पाडण्यासाठी काही चवद्यार्थ्यांनी व शहरातील समजंस नागचरकानंी रॅी. गोववदभाइंना गळ घालून रंगाच्या 
गाड्या नेहमीप्रमाणे चमरवण कीने चनघाल्या ऄसताना बरोबर घेतले. सवांनी डोळ्यातं तेल घालून भरपूर 
खबरदारी घेतली. ऄिकट चविकट शब्दाला लगाम लागल्यासारखे वाटू लागले. स पारी मारुतीपासून स रू 
झालेली रंगाच्या गाड्यािंी चमरवणूक म लम्िी बाजारापयंत स खासमाधानाने गेली. दगा मशीद, अश रखाना 
यावंर रंगािा एकही थेंब पडणार नाही, टाकला जाणार नाही यािी काळजी घेतली गेली. म लम्िी बाजारातील 
छोयाशा मचशदीजवळ रंग खेळणाऱयानंी रंगािा एकही थेंब टाकला नसताना मचशदीच्या वभतीवर रंग 
टाकल्यािी हाकाटी स रू झाली. तोपयंत चमरवण कीत सहभागी झालेले बरेि प ढे गेले होते. रॅी. गोववदभाइ हे 
त्याचं्या चवद्याथीचमत्रासंमवते हळूहळू िालले होते. आतक्यात मचशदीत अचण जवळच्या बोळात दबा धरून 
बसलेले ग ंड जोराने ओरडले, ‘देखते क्या? िलाव लाठी ।’ अचण त्या पाठोपाठ िाकू, स ऱया, तरवारींिा 
सरास ईपयोग केला गेला. वीस-पंिवीस चवद्याथी, नागचरक जखमी झाले. एकि हलकल्लोळ माजला, काही 
लोक जीव वािचवण्यासाठी सैरावैरा पळू लागले. जखमी झालेल्यािें बरेिसे रक्त सडकेवर पडले. सवथत्र एकि 
हकलल्लोळ माजला. थोड्या वळेाने शहर कोतवालीिे पोचलस ऄचधकारी पोचलसाचं्या ताफ्यासह अले. तोपयंत 
शस्राने घाव घालणारे पळून गेले होते. सवथप्रथम घायाळ झालेल्यानंा सरकारी दवाखान्यात दाखल करून 
त्याचं्यावर औषधोपिार करण्यात अले. 
 
 औरंगाबाद शहरात सवथत्र घबराटीिे वातावरण चनमाण झाले होते. रस्त्यावर चिटपाखरूही चदसत 
नव्हते. लोक भयभीत झाले होते. शहरातील सवथ वचरष्ठ ऄचधकारी, त्याचं्या पाठोपाठ शहरातील काही 
नागचरक, व्यापारी दवाखान्यात अले; तोपयंत डॉ. गेचिल व त्याचं्या सहकाऱयानंी तडकाफडकी सवथ प्रकारिी 
खटपट करून पचररॅमपूवथक सवथ जखमी मंडळीवर अवश्यक तेवढे ईपिार केले होते. दवाखान्यात दाखल 
करण्यात अलेल्या जखमी रुग्णासंाठी अवश्यक ती औषधी, आंजेक्शने, दूध व मोसंबीिा प रवठा रॅी. शषेमल 
जीवराज व रॅी. बजरंगलाल चटबडीवाला यानंी तातडीने केला. 
 
 १९३३ पयंत औरंगाबाद शहरात वहदू अचण म सलमान ग ण्यागोववदाने राहात होते. ओळखीिे लोक 
एकमेकानंा ऄचभवादन केल्याचशवाय पाउल टाकत नसत. एकमेकातं सलोखा होता. हा वहदू, हा म सलमान 
ऄसा भेदभाव बोलण्यातही चदसत नव्हता. चनझामी राजवटीिा कारभार बदलल्यापासून म सलमान 
समाजातील मंडळी वहदू समाजातील बह तेक सवथ लोकाबंरोबर फटकून वागू लागली. अपसातला अपलेपणा 
कमी कमी होत गेला. वहदू अचण म सलमान ऄसे दोन तट अकार घेउ लागले. काही म सलमानातं सैतानी 
वृिी जोपासली जाउ लागली. शास्ब्दक बोलािाली स रू झाली. वहदू लोक सचहष्ट्ण तावादी ऄसल्याने 
म सलमान गावग ंडानंा बरेि फावत गेले. प्रत्येक बाबतीत वादावादी, अचण त्यानंतर हमरात मरी होउ लागली. 
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शातंताचप्रय, धमथचनरपेक्ष, समतावादी लोक वळेप्रसंगी नमते घेत जीवनािी वाटिाल करीत ऄसत, त्याम ळे 
म सलमान लोक वहदू लोकानंा नेभळट समजू लागले; मन मानेल ते करू लागले; तरी त्यािंी प्रत्येक बाब 
शासन खपवनू घेउ लागले. शासनािा हवा तेवढा पावठबा ऄसल्याने म सलमान एकेरीवर येउ लागले. भाडंण 
ईकरून काढावयािेि बते रिू लागले. मचशदीवर रंग टाकला नसताही रंग टाकला ऄसे ठासून सागंत 
सडकेवर रक्त साडेंपयंतिा प्रकार होउन शातंताचप्रय औरंगाबादेतील वहदू लोकावंर जातीय दंगा लादला 
गेला;  काचळमा फासला गेला; हा घडलेला नव्हे, घडवनू अणलेला प्रकार ऄत्यतं द ःखदायक होता. तरी 
याईप्पर ऄसे घडू नये, अपसात तेढ राहू नये यासाठी चवभागािे स भेदार मौ. ग लाम ऄहमद खान व ऄव्वल 
ताल कदार यानंी तातडीने शहरातील प्रचतचष्ठत नागचरकािंी बठैक बोलावनू शातंता कचमटी कायम केली. सदर 
कचमटीद्वारे त्याि चदवशी सायंकाळी ५ वाजता शहरात शातंता नादंावी यासाठी दोन्ही जमातीच्या मान्यवर व 
सवथसाधारण लोकादं्वारे गोरक्षण येथे एक जाहीर सभा; शहरािे वयोवृद्ध व प्रचतचष्ठत नागचरक साहू राय 
छोटेलालजी टंडन याचं्या ऄध्यक्षतेखाली घेण्यात अली. नागचरक मोठ्या संख्येने ईपस्स्थत होते. वचरष्ठ 
ऄचधकारीही जातीने ईपस्स्थत होते. शहरात पूवथवत शातंता प्रस्थाचपत करण्यािे सवांनी मान्य केले; आतकेि 
नव्हे, तर शातंता नादंावी यासाठी शहरात जातीने चनरचनराळ्या लोकाचं्या गाठीभेटी घेण्यािेही एकम खाने मान्य 
करण्यात अले. 
 
 सायकंाळच्या सात वाजण्याच्या स मारास औरंगाबाद शहराच्या सवथ रस्त्यावंर सामसूम होती. घराच्या 
दारात ईभे राहूनि काही लोक द पारी घडलेल्या ऄचनष्ट प्रकाराबाबत एकमेकाबंरोबर क जबूज केल्यासारखेि 
चधम्या अवाजात बोलत होते. 
 
 दवाखान्यात दाखल केलेल्या जखमी रुग्णापंैकी पाि लोकाचं्या जखमा बऱयाि मोठ्या अचण खोलवर 
झालेल्या होत्या. त्याचं्या स्वास्र्थ्याबाबत त्याचं्या घरच्या लोकानंा अचण आतर नागचरकानंा विता वाटत होती. 
दवाखान्यात जाव ेअचण रुग्णानंा प्रत्यक्ष पहावे, भेटाव,े चदलासा द्यावा ऄसेही चकत्येकानंा वाटत होते. रुग्णािें 
नातेवाइक बरेि हवालचदल बनलेले होते. सवथत्र स्मशानशातंता होती. रस्त्यावर चिटपाखरूही चफरकत नव्हते. 
घडलेल्या प्रकाराम ळे रॅी. गोववदभाइ बरेि ऄस्वस्थ होते. ऄधूनमधून दवाखान्यातील रुग्णाचं्या प्रकृतीबाबत 
रॅी. गोववदभाइ त्याचं्या चमत्राकंडून खबर चमळवीत होते. रात्री अठच्या स मारास जखमी रुग्णापंैकी एक रुग्ण 
दगावल्यािी खबर कानोकान सवथत्र पसरली. नातेवाइक हवालचदल बनले. काही नागचरकािें तोंडिे पाणी 
पळाले. रुग्णाचं्या नातेवाइकानंा चदलासा देण्यासाठी, तसेि त्यािें सातं्वन करण्यासाठी दवाखान्यात जाव ेतर 
जाण्यायेण्यासाठी मोटार वकवा मोटारीसारखे स खरुप वाहन दृचष्टके्षपात नव्हते. दवाखान्यात म सलमान 
वस्तीतूनि जाव े लागणार होते; म्हणून दवाखान्यात तागं्यातून जाणे धोक्यािे वाटत होते. ऄशी ऄवस्था 
ऄसताना अणखी तीन रुग्णािंी प्रकृती ऄचतशय विताजनक ऄसल्यािी बातमी शहरात पसरली. नागचरकाचं्या 
मनात कालवाकालव स रू झाली. काय कराव े अचण काय नाही; कोणालाही स िेना. पक्ष्यासारखी वर 
अकाशात भरारी मारून दवाखान्यात जाव ेऄसे एकाने बोलून दाखचवले. दवाखान्यात जायिी अत रता सारखी 
वाढति होती. आतक्यात माझ्या श् वश रािंी ज नी मोटार माझ्या दाराशी ईभी ऄसल्यािे माझ्या लक्षात अले. मात्र 
मोटार ड्रायव्हर जवळपास राहात नव्हता. मला मोटार िालचवता येत नव्हती. मोटार ड्रायव्हर मोटार कशी स रू 
करतो, िालवताना काय काय करतो हे मी प ष्ट्कळ वळेा बारकाइने पाचहलेले होते. त्या संकेतान सार मोटार 
स रू करावी व िालवावी ऄसे मला वाटले. हँडल मारणे माझ्या शचक्तबाहेरिे होते. ग लमंडी जवळच्या 
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काजंीभाइंच्या ईपहारगृहाजवळ (अजच्या बाटा द कानालगत) मी काहीजणासंह वितािान्त ऄवस्थेत चविार 
करीत ईभा होतो. मोटारीिे हँडल मारावयासाठी व दवाखान्यात कोणीतरी माझ्याबरोबर िलाव े म्हणून मी 
चवनंती केली. 
 
 ‘िला मी येतो,’ भ रेवार म्हणाला. रॅी. भ रेवार िागंला धडधाकट होता. 
 
 ‘मोटार िालचवताना ऄिानक काही चबघाड झाला, म सलमान मोहल्ल्याति ती बंद पडली तर काय 
करायिे?’ ऄसा प्रश्न जवळच्या एका चवद्यार्थ्याने केला. 
 
 ‘मी त मिी साथ सोडणार नाही’ भ रेवारने मला अरॄासन चदले. मला ऄंगात शक्ती संिारल्यासारखे 
वाटले. भ रेवारने सवथ शक्ती एकटवटून हँडल मारले. मोटार स रू झाली. भ रेवार माझ्याि शजेारी बसला. एक 
चवद्याथी मागे बसला. मोटारीिी दारे बंद केली. मोटारीने वगे धरला. मछली खडक, िौक बाजार, िौक 
पोचलस िौकीपासून म सलमान मोहल्ला मागे टाकीत मोटार काला दरवाजातून बाहेर पडली अचण 
दवाखान्याच्या गेटला खरिटत, दवाखान्याच्या पायऱयानंा धक्का देत ईभी झाली. दवाखान्याच्या वऱहाडं्याति 
डॉ. गेचिल व त्यािें सहकारी डॉक्टर ईभे होते. 
 
 ‘घायाळ रुग्ण कसे अहेत?’ मी ऄचतशय अत रतेने, कातर अवाजात चविारले. ‘बागलूचशवाय सवथ बरे 
अहेत. बागूलही लवकरि श द्धीवर येइल ऄसे मला वाटते.’ डॉ.गेचिल म्हणाले. अम्हाला ह रूप अला. डॉ. 
गेचिलसमवते अम्ही सवथ रोग्याचं्या खाटाजंवळ गेलो; चविारपूस केली. रॅी. बागूलच्या खाटेजवळ ईभे 
ऄसताना तो श द्धीवर अला. त्याने मला िटकन ओळखले, त्याच्या व त्याच्या चवधवा भचगनीच्या डोळ्यातं ऄरॅ ू
तरंगू लागले. मी त्यानंा धीर चदला. जवळपास िाळीस चमचनटे अम्ही दवाखान्यातील रुग्णाजंवळ होतो. 
 
 ‘बह तेक जखमी बरे अहेत. अता अम्हाला कोणािीि काळजी वाटत नाही.’ ऄसे डॉ. गेचिल यानंी 
प न्हा साचंगतले. अम्ही त्यािंा चनरोप घेउन, अलो होतो त्याि मागाने ग लमंडी िौकात अलो. तोपयंत 
ग लमंडी िौकात शभंर-दीडश ेलोक दवाखान्यातील रुग्णािंी खबर चमळावी म्हणून अत रतेने गटागटाने ईभे 
होते. 
 
 ‘दवाखान्यातील जखमी स खरूप अहेत. अता काळजी करण्यािी अवश्यकता नाही.’ जमलेल्या 
मंडळींना एका दमात सागंून झाल्यावर मी व भ रेवार गोववदभाइंच्या घरी पायी िालत गेलो व त्यानंा जखमी 
लोकािंी खबर चदली. एक दीघथ ईसासा टाकून त्यानंी समाधान व्यक्त केले. 
 
 शहरभर आतके सारे रामायण घडल्यावरही क ं पणावरून शळे्या हाकणाऱयापैकी कोणा एकाने दाराबाहेर 
पाउल टाकले नाही; ईलट रंग खेळणाऱयानंा व त्यािंी साथ देणाऱयानंाि दोष चदला. पारंपचरक प्रचतचष्ठत नेतृत्व 
अचण गोववदभाइंच्या भचूमकेतील फरक या घटनेने सवथसामान्यानंा प्रकषाने जाणवला. 
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 मराठवाडा चवभागािे स भेदार मौ. ग लाम ऄहमद खान यानंी एका प्रसंगी कोटात, प्रिचलत प्रथेन सार 
परमेरॄरािी शपथ घेण्यास नकार चदल्यािे मागे साचंगतले अहे. त्यानंी अपण धमातीत ऄसल्यािी छाप 
जनमानसावर बसवली होती. मौ. ग लाम ऄहमद खान हे म सलमान ऄसूनही आतर म सलमानापेंक्षा चनराळे 
ऄसल्यािे स्पष्ट होते; मात्र चनझामी राजवटीने अखून चदलेली लक्ष्मणरेषा त्यानंाही ओलाडंता अली नाही, प्रात 
पचरस्स्थतीत त्यानंा नोकरी चटकवावयािी होती;  चशवाय त्यानंा मोठे पद चमळचवण्यािा हव्यासही होता. 
 
 जनसपंकथ  साधण्यासाठी रॅी. गोववदभाइंनी औरंगाबाद चजल्हा व शहरातील प रुष व चस्रयाचं्या 
हस्तकलाचनर्ममतीिे एक प्रदशथन भरचवण्यािे काम हाती घेतले यािा ईल्लेख मागे अला अहे. त्याचनचमि 
शहरातील अचण चजल्यातील कलाक सरीिी चनर्ममती करणाऱया कलाकार अचण त्याचं्या चमत्रपचरवाराच्या 
गाठीभेटी घेउन चनयोचजत हस्तकला प्रदशथनाबाबत बोलणी करण्यात अली. या चनचमिाने महात्मा गाधंीिा 
िरखा अचण सूतकताइला प्रदशथनात प्राधान्य देण्यािा त्यानंी सल्ला चदला. शहरातील काही चवभागात 
िरख्यावर सूतकताइ करणाऱयाबरोबर संपकथ  साधला गेला. सवथमताने प्रदशथन सराफ बाजारालगत ऄसलेल्या 
रॅी सरस्वती भ वन चशक्षण संस्थेच्या प्राथचमक चवभागाच्या शाळेच्या अवारात घ्यायिे चनचरृत करण्यात अले. 
सदर प्रदशथनासाठी रॅीमती हरणाबाइ – अताच्या रॅीमती अशाताइ वाघमारे – चनरचनराळ्या वस्तू गोळा 
करीत. मी त्या वस्तूबाबत माचहती व शीषथकािे फलक तयार करू लागलो. शाळेिे अवार गच्च भरले, आतक्या 
वस्तू चमळचवल्या होत्या. रॅी. साहू राय छोटेलालजी टंडन यानंी प्रदशथनािे ईद घाटन स भेदार मौ. ग लाम 
ऄहमद खान याचं्याि हस्ते कराव ेऄसा सल्ला चदला व त्याबाबत अग्रहही धरला. तसा त्या दोघाचं्या वचडलांिा 
स्नेहसंबधं होता, तोही ईजळला गेला. रॅी. गोववदभाइिें चवशषे ग ण व चवशषे काही करण्यािी चजज्ञासा रॅी. 
टंडन यानंी हेरली; म्हणूनि त्यानंी हरप्रकारे सहकायथ देउ केले व चदले. त्याबरोबर सरकारी यंत्रणेला न 
द खवता कायथ करण्यािा पोक्त सल्लाही चदला. मौ. ग लाम ऄहमद खान याचं्याि हस्ते प्रदशथनािे ईद घाटन 
करण्यािे चनचरृत केले. ईद घाटक म्हणून ईद घाटनािे चनमंत्रण देण्यासाठी रॅी. राय छोटेलाल समवते रॅी. 
गोववदभाइ मौ. ग लाम ऄहमद खान याचं्या चनवासस्थानी गेले तेव्हा भर कोटात अपण ‘ला मजहब’ ऄसल्यािे 
सागंणारे स भेदार मौ. खान यानंी ‘प्रदशथनात माडंल्या जाणाऱया वस्तूबाबतिी माचहती पत्रके व त्यािंी शीषथके 
यािंी प्रत्यक्ष पाहणी केल्यावरि मान्यता देउ शकेन.’ ऄसे सागंून, ते चनझाम राजवटीिे एकचनष्ठ सेवक 
ऄसल्यािे पटवनू चदले. प्रदशथनािी प्रत्यक्ष पाहणी करताना महात्मा गाधंीच्या चित्रासमवते िरख्यािे चित्र होते 
व त्या चित्राखाली िरखा, टकळी, कापूस, कापसािे पेळू ठेवलेले होते. त्या चवभागाला गाधंीजींिे बोधवाक्य 
‘िरखा िला िलाके। लें गे स्वराज्य लें गे।’ हा फलक लावलेला होता. तो फलक काढून टाका ऄसे स भेदार 
यानंी साचंगतले व त्याबाबत अग्रहही धरला. नाआलाजास्तव तो फलक काढावा लागला. 
 
 अठ चदवस प्रदशथन बघणाऱयािंी सारखी रीघ लागलेली होती. स मारे अठ दहा हजारावर अबालवृद्ध 
स्रीप रुषानंी ते प्रदशथन पाचहले, मात्र समाजात ध रीण म्हणून वावरणाऱयानंी प्रदशथनाच्या अवारातही न सता 
फेरफटका मारला नाही. प्रदशथनाच्या चनचमिाने शहरातील चवद्यार्थ्यांच्या मनावर रॅी. गोववदभाइचं्या चविारािंा 
ठसा ईमटला. गटागटाने चवद्याथी गोववदभाइनंा भेटू लागले. बातिीत करू लागले. काही चवद्याथी तर 
भारावनू गेले. मराठीभाचषक चवद्यार्थ्यांबाबत चनझामी राजवटीने अरंचभलेली हेळसाडं, ऄवहेलना थोपवनू 
ठेवण्यात रॅी. गोववदभाइि मागथदशथक ठरतील ऄसे चवद्यार्थ्यांना वाटू लागले. प ष्ट्कळशा चवद्यार्थ्यांना रॅी. 
गोववदभाइंच्या मनािा, मनातील चविारािंा ठाव सहजासहजी घेता अला नाही. तसे रॅी. गोववदभाइ कधीही 
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भडभड बोलत नसत, त्याम ळे त्याचं्या चविारािें अकलन होउ शकले नाही. बह तेक वळेा हे ऄनेक चविारािें 
काहूर अहे तरी काय हे समजून घेण्यासाठी काही चवद्याथी ऄनेक प्रश्नािंी छेडछाड करायिे. चविारािंी 
देवाणघेवाण होउ लागली. चवद्यार्थ्यांिे मनोगत त्यानंा समजू शकले. 
 
 त्या काळातले बह तेक चवद्याथी अजच्या माध्यचमक शाळेच्या चवद्यार्थ्यांआतकेही चिचकत्सक नव्हते, तरी 
शाळेच्या अवारात दैनंचदन जे काय घडत होते त्यािा चविार करणारे काही चवद्याथी होते. सरस्वती भ वन 
चशक्षण संस्थेिा चशक्षकवगथ ऄत्यंत अत्मीयतेने चशकवीत ऄसे. शाळेिे आतर कमथिारी त्यािें काम वळेच्या वळेी 
पार पाडीत ऄसत. सरकारकडून ऄन दान चमळवावयािे व शहरातील नागचरकाकंडून माचसक वगथणी गोळा 
करावयािे कामही, चशक्षण संस्थेिी सभासद मंडळी कमथिाऱयादं्वारेि करीत. तेवढे काम करणारे महाभाग 
चशक्षण संस्थेवर, चशक्षकावंर अचण कमथिाऱयावंर फार मोठे ईपकार करतात ऄसे ऄधूनमधून बोलत. संस्थेच्या 
प्राथचमक चवभागाच्या काही चशक्षकानंा व काही कमथिाऱयानंा वठेचबगारी सारखे मनसोक्त राबवनू घेण्यात जराही 
कसर ठेवली जात नसे. याबाबतिे ऄन भव अचण माचहती काही िाणाक्ष चवद्यार्थ्यांना समजत होती. संिालक 
मंडळी घरात बसून चशक्षकासंाठी व चवद्यार्थ्यांसाठी काही िाकोऱया अखीत व त्या िाकोऱया काटेकोरपणे 
पाळल्या जाव्यात ऄसा दंडक होता. आतके ऄसताना चशक्षकवगथ, अपले काम प्रामाचणकपणे, चनयचमत पार 
पाडीत होते. 
 
 शाळेच्या अवारात बदलत िाललेल्या पचरस्स्थतीिा चविार केला जात नव्हता. सेवाभावी दृष्टी समोर 
नव्हती. अपल्याप रतेि बघावयािी सवय सवांना लागलेली होती. हैदराबाद संस्थानिे राज्यकते मराठी 
भाचषकाचं्या नाड्या अवळीत होते. मराठी भाषेिी सरास गळिेपी केली जात होती. मराठी भाषेच्या अचण 
मराठी भाचषकाचं्या कल्याणासाठी काढण्यात अलेल्या या एकमेव मराठी माध्यमाच्या शाळेच्या सिंालकानंा 
मात्र त्यािी खंत व खेद वाटत नव्हता. मायबाप चनझाम सरकारला नाराज करावयािे नाही ऄसाि त्यािंा 
चनरृय ऄसल्यािे चदसत होते. 
 
 चिचटश अचण चनझामी राजवटीच्या द हेरी जोखडात हैदराबादिी प्रजा ऄडकलेली होती. तोंड दाबून 
ब क्क्यािंा मारा होत होता. घरिेि महाभाग मूग चगळून गप्प बसले होते. ‘ठेचवले ऄनंते तैसेचि रहावे’ ऄसे, 
हळूि तेही कानात सागंायिे ऄसा महामंत्र जपणारेही काही कमी नव्हते. मराठी मायबोलीला काट मारून, ईदूथ 
भाषाि त मिी अमिी, सवांिीि मातृभाषा समजून चतिेि ऄध्ययन आष्ट मानणारे व म सलमानासंारखाि ह बेहूब 
पेहराव करणारे लोकही ससं्थानात होते. लोकसंख्येच्या मानाने मराठवाडा चवभागात, औरंगाबाद शहर व 
चजल्यात चहन्दू मराठी भाचषकािंी संख्या बरीि ऄचधक होती. संस्थानिे चनझाम, हे संस्थानातील चहन्दू व 
म सलमानाकडे समसमान नजरेने बघतात ऄसे ऄधूनमधून सागंत ऄसत, मात्र तसे घडत नव्हते. चहन्दू 
लोकाचं्या देवस्थानाकडे, धार्ममक कायाकडे अचण चशक्षणाकडे चविारपूवथक द लथक्षि केले जात होते.चहन्दू 
मराठी भाचषक ऄक्षरशत्रू राहावा या दृष्टीनेि संस्थानिे राज्यकते वाटिाल करीत होते. चहन्दू जनतेच्या 
चशक्षणािे मातेरे केले गेले व बह संख्य जनता ऄक्षरशत्रू राचहली. त्याम ळे राज्यकत्यांना त्याचं्या ऄज्ञानािा 
मनम राद फायदा ल टता अला. औरंगाबाद चजल्यािे बह संख्य लोक खेड्याति राहात ऄसत. खेडेगावात 
प्रत्येक गोष्टीिी वानवा ऄसे. जवळपासच्या गावाला जाण्यासाठी मातीिेही रस्ते नव्हते. मानवी जीवनाला 
अवश्यक ऄसलेल्या चपण्याच्या पाण्यापासून चदवाबिी, अरोग्य कें द्र, कच्याबच्यासाठी छोटी शाळा नव्हती. 
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पावसाळ्यात तर गावकऱयानंा घराबाहेरही पडता येत नसे. चपण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकाव े लागे. 
गोरगरीब जनता म क्या जनावराप्रमाणे सवथ अघात सहन करीत होती. चनसगाच्या कृपेवर ऄनेकानंा जगाव े
लागे. चनझामी राजवटीला गरीब शतेकऱयािंा, ऄन्नदात्यािा चविार करण्यािी फ रसत नव्हती; चशवाय गरजही 
वाटत नव्हती. 
 
 संस्थानिे जहागीरदार, मनसबदार, चरसालदार, वतनदार, रूस मदार, मोठमोठे जमीनदार अचण 
सावकार यानंी शतेकऱयाचं्या ऄज्ञानािा वारेमाप फायदा घेउन, शतेकऱयानंा शजेमजूर केले. ‘ऄन्नदाता’, 
‘बळीराजा’ ही चवशषेणे ऄदृश्य झाली. धान्याच्या राशी ईभ्या करणारा शतेकरी कजथबाजारी बनला. पोटािी 
खळगी भरण्यासाठी धान्य चभके्षसारखे मागाव ेलागले. धान्याच्या राशी ईभ्या करण्यासाठी शतेकऱयाला त्याच्या 
चनढळािा घाम काळ्या मातीत वशपडावा लागला. ऄचवरॅातं पचररॅमाने तो सारखा खंगत गेला, त्याच्या हाडािी 
काडे झाली. मराठवाडा चवभागातील सवथिी सवथ शतेी केवळ चनसगाच्या कृपेवर सवथस्वी ऄवलंबनू होती. 
औरंगाबाद चजल्यातील गंगापूर, पैठण अचण ऄंबड हा भाग धान्याचं्या राशी ईभ्या करणारा होता, चनझामी 
राजवट त्या भागाला ‘सोनेकी चिचडयाँ’ या गोंडस नावाने संबोधून चनढळाच्या घामाने पैदा केलेल्या धान्याचं्या 
राशी चबनचदक्कतपणे हैदराबाद या राजधानीच्या शहराकडे वळवीत होती. 
 
 गोदावरी ही दचक्षणेिी गंगामाइ समजली जाते. पावसाळ्यात नदीला पूर यायिा. पैठण हे गाव 
गोदावरीच्या पात्रापासून बरेि ईंिावर ऄसूनही प रािे पाणी गावात चशरण्यापयंत वाढत जावयािे. पाणी यायिे, 
डोळ्यादेखत वाहून जायिे. त्या प्रिंड पात्रावर बंधारा बाधंावयािा चविार चनझामी राजवटीने कधीही केला 
नाही. बंधारा बाधंला जाउ शकत नाही ऄसे सागंण्यात अले. अजिे जायकवाडी धरण त्या महाभागानंी 
पाचहले तर त्यािंी त्यानंाि त्याचं्या ऄज्ञानािी जाणीव होइल; तसेि जात्यधंतेच्या कैफाने बेभान बनलेल्या 
चनझामी राजवटीिा, मराठवाडा चवभाग अचण त्यात जेमतेम जग ू शकलेल्या चहन्दू मराठी भाचषकाबंाबतिा 
अकस चकती खोलवर गेलेला होता हे समजू शकेल. 
 
 चनझामी राजवटीने अपल्या िालढकल पद्धतीिा वापर करीत करीत बरेिसे होयबा पदरी बाधूंन 
जखडून ठेवले. चहन्दू म सलमानात दरी चनमाण केली अचण चनमाण केलेल्या दरीिा फायदा घेत घेत या ना त्या 
कारणाने दहशतीिे गढूळ वातावरण चनमाण करून ससं्थानातील नागचरकािें, नागचरकत्वािे हक्क चहरावनू 
ह कूमशाही पद्धतीिा ऄमल स रू केला. लोकशाही भाषण, म द्रणाच्या हक्कावर गदा अणली. सामान्य 
नागचरकानंा, ते जणू ख ल्या कारागृहात राहात अहेत ऄसे वातावरण चनमाण केले अचण चहन्दू मराठी भाचषक 
नागचरकानंा बचंदवानासारखेि जीवन कंठावयास भाग पाडले. हैदराबाद संस्थानातील मराठवाडा चवभागाच्या 
म स्स्लमेतर नागचरकाचं्या दैनंचदन जीवनािी राखरागंोळी केली जात होती. चस्रयाचं्या ऄििूी लक्तरे वशेीवर 
टागंली जात होती. त्यावळेी मराठवाड्यातील लोकाचं्या बिावासाठी, संरक्षणासाठी शजेारी म्हणनूही, कोणी 
मदतीसाठी चफरकला नाही. “चनत्य नवनव्या संकटािंा मारा सहन करीत करीत मराठवाड्यािा शतेकरी 
शतेमजूर बनला, कजथबाजारी बनला; त्यािे सवथस्व चहरावनू घेतले गेल्याने तो भयकंर हताश अचण ऄस्स्थर 
बनत गेला. पोटावर अचण पाठीवर शासनािे वार सहन करीत 
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करीत त्यािे पोट पाठीला टेकले. त्यािे दणकट अचण पीळदार शरीर चिपाडासारखे झाले. अता तोि 
हाडक ळा शतेकरी चनधाराने पाय रोवनू ईभा ठाकला अहे. अता तो हातिे गमावलेले अपले सवथस्व परत 
हस्तगत केल्याचशवाय झोपायिा नाही.”  ऄशाि अशयािे एक झणझणीत पत्रक औरंगाबादेतील बोटावर 
मोजता येतील ऄशा राष्ट्रीय चविाराचं्या नागचरकानंी १९३७ च्या महाराष्ट्र पचरषदेच्या पचहल्या ऄचधवशेनात 
परतूड येथे ईपस्स्थतानंा सादर केले होते. त्या काळात िार वभतीच्या अवारात बोलायला, शोकसभा घ्यायला 
परवानगी घ्यावी लागत होती. शासनकत्यावर टीकाचटप्पणी करणाऱयानंा सरळ कारागृहात डाबंले जायिे. 
अजच्या लोकशाहीच्या काळात कोणालाही काहीही बोलता येते. स्वैरािारी, स्वातंत्र्यवादी, मनम राद वायफळ 
गप्पागोष्टी भर रहदारीच्या रस्त्यावर कणे लावनू सागंतात. जे बोलतात तेि शतेकऱयािें खरे कैवारी ऄसल्यािा 
अभासही चनमाण करतात. शासनकत्यांवर कोरडे ओढल्यािे नाटक रंगचवतात. मनाला वाटेल तेवढी 
टीकाचटप्पणी करतात. शतेकरी रस्त्यावर अला ऄसल्यािेही बेग मानपणे सागंतात. ‘जेल भरो’ अंदोलनािा 
मागथ स्वीकारल्यािे जाहीर करून सभा, मेळाव,े सम्मेलने, ऄचधवशेने गाजचवतात. अजच्या वृिपत्रानंा ऄसाि 
मालमसाला हवा ऄसतो. वृिपते्र भडक मथळे छापून अपला खप वाढचवण्यासाठी खटपट करतात. 
योगायोगाने महाराष्ट्र राज्यािे बह तेक मंत्री शतेकरी मंडळीपैकीि अहेत. त्याचशवाय त्यानंा चनवडून देणारेही 
बह जन समाजािे शतेकरीि ऄचधक प्रमाणात अहेत; यािाि सवांना चवसर पडलेला चदसतो. 
 
 चनझामावर चिचटशािंी चवशषे मेहेरनजर होती. देशातील आतर सवथ संस्थानांत हैदराबाद संस्थानाला व 
संस्थाचनक चनझामाला महत्त्वािे व अगळे स्थान देण्यात अले होते. त्यात हैदराबाद संस्थान आतर संस्थानापेंक्षा 
बरेि मोठे होते; तसेि गभथरॅीमंतही होते. हेन्री फोडथच्या पाठोपाठ हैदराबादिे चनझाम जगात चतसऱया िमाकंािे 
रॅीमंत गणले जात होते. ऄशी पारॄथभमूी ऄसताना हैदराबादिे चनझाम साध्या फचकरासारखा वषे पचरधान करून 
जनतेवर अपल्या साधेपणािी चनराळी छाप बसव ूपाहात होते. चनझाम मीर ईस्मान ऄली स्वभावाने ऄचतशय 
कदू्र अचण पैशािे भयकंर लोभी होते. ‘वकग कोठी’ या नावाच्या त्याचं्या महालातील चनरचनराळ्या फळाचं्या 
फोडी, राजधानीतील नबाब, जहागीरदार, मनसबदार व रॅीमंत नागचरकाकंडे ते भेट म्हणून पाठवीत ऄसत 
अचण त्यानी ऄपेचक्षत केल्याप्रमाणे सोन्याच्या चगन्या परतभेट म्हणनू त्याचं्याकडे पाठचवल्या जात. चनझामाने 
त्याचं्या कदू्र स्वभावाला ऄन सरून फळाचं्या फोडी पाठवावयाच्या अचण फोडी स्वीकारणारे महाभाग त्याबद्दल 
स्वतःला धन्य अचण भाग्यवान समजायिे कारण चनझामािी कृपादृष्टी त्या सवांना हवी होती. राजारॅय चमळावा 
यासाठी ऄनेक महाभाग धडपडत ऄसत. चनझामािे कायमिे अचरॅत बनून मानमरातबािे चकताब 
चमळचवण्यासाठी ऄनेक धडपडत होते. चनझामाने त्यािी सिा सदासवथकाळ ऄबाचधत राहावी यासाठी ऄनेक 
‘जी हजूर’, ‘म नाचसब है’, ‘चरयाया बहोत खूष है’ ऄसे सागंणारेि दावणीत जखडून ठेवले होते. चनझामाच्या 
राजवटीने काहीही केले तरी ते खपवनू घेतले जाइल यािी जाणीवपूवथक खबरदारी घेतली जाइ. चनझामाला 
ऄल्लािाि ऄवतार म्हणेपयंत ऄनेकानंी मजल मारली होती. चनझामाने अपल्या राजवटीद्वारे संस्थानच्या 
सवथच्या सवथ चजल्यािंा महसूल हैदराबाद या राजधानीच्या शहराला वैभवसंपन्न अचण ऄफलातून 
बनचवण्यासाठी खिथ केला. त्याि हैदराबाद शहरात अपापल्या भव्य अचण ऄचलशान प्रासादात ध रीण मंडळी 
स खासमाधानाने झोपा काढीत होती. त्यानंा हव्या ऄसलेल्या सवथ स खसोयी चनमाण केलेल्या होत्या. 
 
 हैदराबाद या राजधानीच्या शहराखालोखाल मराठवाडा चवभागािा औरंगाबाद चजल्हा आतर 
चजल्यापेंक्षा महत्त्वािा अचण मोठा गणला जात ऄसे. औरंगाबाद शहरापासून स मारे १८ मलैाच्या ऄंतरावर 
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ख लदाबाद नावािे गाव ईंि पठारावर अहे. त्या पठारावर औरंगजेब, मचलकंबर, चनझामािे पूवथज अचण सूफी 
पंथाच्या म सलमान संताचं्या कबरी अहेत. स्वगासारख्या वाटणाऱया रमणीय पठारावर चनझामाने स्वतःसाठी, 
अपल्या वशंजासाठी ऄधूनमधून हवापालटाप्रीत्यथथ एक मोठे चवरॅामालय बाधंले होते. त्या चवरॅामालयातं 
चिचटशािंी शानदार सरबराइ करण्यात पाण्यासारखा पसैा खिथ केला जात होता. मात्र औरंगाबाद चजल्हा व 
शहरािा मागासलेपणा जसािा तसा, जेथल्या तेथे होता. ‘औरंगाबाद शहर एक नगीना; नीिे मट्टी उपर िूना।’ 
ऄसे म्हटले जात ऄसे ते याम ळेि! औरंगाबाद शहरािे व चजल्यािे नाव मोठे होते; ऐचतहाचसक परंपरा होती; 
तरी शहर, चजल्हा व तेथे वस्ती करून राहणारी प्रजा सवथस्वी द लथ चक्षलेली होती. ग्रामीण भागातील सवथसाधारण 
जनता पूवापार काळापासून िंद्रमौळी झोपड्याति, ख राड्यासारख्या चनवाऱयाति राहात होती. सवथसाधारण 
खेडूत लोकािंी हरप्रकारे भरपूर ईपेक्षा केली जात ऄसे. राज्यकत्यांना त्यािा चविार करण्याआतका वळे नव्हता 
अचण तशी तातडीिी गरजही भासत नव्हती. राज्यकते कधीकाळी खेडेगावात गेले नाहीत. एकतर तेथे 
जाण्यायेण्यासाठी धड रस्ते नव्हते अचण सवथ ठीकठाक ऄसल्यािे साचंगतले जात ऄसल्याने तेथवर ते राज्यकते 
कधीही गेले नाहीत, त्यानंा जाउ चदले नाही. संस्थानाच्या कानाकोपऱयात जे काय घडत होते त्यातले बरेिसे 
राजधानीत राहाणाऱया जागरूक म्हणचवणाऱयाचं्या कानावर जात होते; या ना त्या प्रकारे ते कळत होते. 
ऐकलेल्या अचण समजलेल्या गोष्टींिी प्रथम िीरफाड करून त्यात चकती तर्थ्य अहे हे पडताळून पाचहले जायिे 
अचण त्यात फारसे तर्थ्य नसल्यािा चनवाळा त्याचं्या त्या प्रासादात बसल्याबसल्याि चदला जायिा. 
 
 नागचरक स्वातंत्र्य व जबाबदार राज्य पद्धतीच्या मागणीला बड्या बड्या नेमस्त, प ढारी म्हणनू 
चमरवणाऱयािंी व सरकारधार्मजण्यािंी साधी सहान भतूीही चमळत नव्हती. ईलट कडवा चवरोध अचण संघषािा 
पचवत्रा ऄचंगकारण्याबाबत बोलणाऱया मोजक्या लोकािंी  वटगल ईडचवली जात ऄसे; भरपूर वनदानालस्ती 
केली जात ऄसे. शजेाऱयानंा शजेारच्या घरात काय काय घडत होते यािी कल्पनाही नव्हती. चवरोध व संघषथ 
मोजक्या लोकानंा स्वतःच्या बळावर ईभा करावा लागणार होता. पचरस्स्थती सारखी चबघडत अचण चिघळत 
िालली होती. मतृाचं्या टाळूवरिे लोणी िाटणारे अपापल्या पदरात जे काय पडेल ते पाडून घेण्याच्या 
चविारात ग रफटलेले होते. देशभक्त म्हणवनू घेण्यापेक्षा देशद्रोही म्हणून का होइना अपापली त ंबडी भरणारे 
महाभाग ि गलखोरीिा धंदा करीत होते. बड्या बड्या ध रीणानंा, कायदेपचंडतानंा संघषािा पचवत्रा मान्य 
नव्हता; मानवत नव्हता. त्यािंीि री ओढणारे मराठवाडा चवभागातही ठाण माडूंन बसलेले होते. चनझामी 
राजवटीिे कारभारी त्याचं्या पाशवी शक्तीच्या कैफाने बभेान बनले होते. चशवाय सघंषािा पचवत्रा घेणाऱयानंा 
म ंगीसारखे चिरडून टाकता येइल ऄसे ऄन मान राज्यकत्यांनी बाधंले होते. वहदू अचण म सलमानातं 
सलोख्यािी हवा चवरून गेली. म सलमान मंडळी वहदू लोकानंा ईघड ईघड ‘काचफर’ म्हणू लागली. वैमनस्य 
वाढीला लागले. हैदराबाद संस्थानिा राजा-म सलमान अहे म्हणून तो वहदू लोकानंा नको, ऄशा कंड्या 
चपकचवल्या जाउ लागल्या. ‘आस्लाम खतरेमे है’ ऄशीही अरडाओरड स रू करण्यात अली. स्वामी रामानंद 
तीथांिे नाव कोणीही ईच्चारू नये ऄसे काही तरी करावयािे धोरण चनचरृत करण्यात अले व हैदराबाद 
शहराच्या ऄचबद रोडवरील ज्येष्ठ अचण तरबेज चवचधज्ञ रामािारी याचं्यावर ही कामचगरी सोपचवण्यात अली. 
 
 ऄशा प्रकारे स्वामी रामानंद तीथथ, हैदराबाद म चक्तसगं्रामािे ऄसामान्य चशल्पकार अचण त्याचं्या 
चनकटवती सहकाऱयािंी जीवघेणी वनदानालस्ती, बदनामी, नाम ष्ट्की करण्याच्या कारभाराला चवचधज्ञाचं्या 
सल्लामसलतीने प्रारंभ करण्यात अला. त्यापाठोपाठ स्वामीजी महात्मा गाधंीिे सचे्च अचण कट्टर ऄन यायी 
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ऄसतानाही स्वामीजी व त्यािें ऄत्यतं चनकटवती गोववदभाइ छ पे कम्य चनस्ट अहेत ऄसा बोलबाला जाहीर 
सभेतून स रू झाला. वृिपत्रातूंन त्या वृिाला वारेमाप प्रचतसाद देण्यात अला. 
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सशस्र लढा 
 
 
 मोरार बागेत हैदराबाद स्टेट काँगे्रसिे मध्यवती कायालय होते. हैदराबाद स्टेट काँगे्रसच्या कृचत-
सचमतीिे सदस्य व ऄन्य कायथकते रॅी. गोववदभाइ, भाउसाहेब वैशपंायन, अनंदराव वाघमारे, बाबासाहेब 
पराजंपे, चदगंबरराव वबदू, डॉ. मेलकोटे कायालयाच्या अवाराति राहात ऄसत ऄथवा जाउन येउन तेथे 
ऄसत. ऄधूनमधून रॅी. राघवेंद्रराव चदवाण, चवरॄंभरराव हराळकर, काशीनाथ जाधव, नारायणराव जोशी 
आत्यादीही येत जात ऄसत. रॅी. भाउसाहेब वैशपंायन म ंबइ शहरातील काही चवरॄासू लोकाचं्या सचिय 
सहकायाने एका ऄज्ञात चठकाणी रान्समीटरद्वारे हैदराबाद लढ्याच्या बातम्या प्रसारण करण्यािे काम पार 
पाडीत ऄसत. रॅी. पद्माकर लाटकर त्यािें मदतनीस म्हणून काम करायिे. 
 
 चनझामी शासनाने हैदराबाद स्टेट काँगे्रसच्या कायथकत्यांना, चवद्यार्थ्यांना, गावकऱयानंा घाबरवनू 
टाकण्यासाठी पाशवी प्रकारिा नंगानाि स रू केला होता. चनझामी शासनािे पोचलस, म सलमान, गावग ंड, 
म सलमान चनवाचसत अचण रझाकारािंा गणवशे पचरधान केलेले जात्यधं म सलमान वहदू लोकावंर शसे्र ईपसून 
हल्ल्यावर हल्ले करीत होते. जनमानसात घबराट चनमाण केली जात होती. खेडेगावात, ताल क्याच्या गावात, 
चजल्याच्या शहरात वहदू लोकाजंवळ त्यािंी संरक्षक हत्यारे नव्हती; त्याम ळे बह तेक वळेा वहदू लोकानंा 
स्वतःिा बिाव करणेही ऄवघड होइ. म सलमान समाजािे गावग ंड, पोचलस, रझाकार, चनवाचसत वहदू 
लोकाचं्या रक्ताच्या चपपासेने झपाटलेले ऄसल्यािे चदसत होते. 
 
 ‘काचफर है। देखते क्या? िलाव किा।’ ऄसे व ऄशाि अशयािे शब्द सरास कानावर अदळत होते. 
काही तडफदार लोकानंा प्रचतहल्ला करावा, दोन हात करावसेे वाटत ऄसे; मात्र हत्याराचशवाय व वचरष्ठाचं्या 
पावठब्याचशवाय मनातले चविार प्रत्यक्षात अणता येत नव्हते. ऄत्यािार तरी चकती सहन करायिे ऄसे 
चकतीतरी लोकानंा वाटू लागले होते. सरहद्दीवरील गावकरी, मचहला अचण आतर नागचरकाचं्या स रचक्षततेसाठी 
प्रचतहल्ले करणे अवश्यक बनले होते. अवश्यक हत्यारे सहजासहजी बाजारात तर चमळत नव्हती. स्वयिंचलत 
शसे्र चमळचवण्यािे काम मोठ्या चजचकरीिे होते. रॅी. बाबासाहेब पराजंपे, रॅी. चदगबंरराव चबन्दू चनरचनराळ्या 
लोकाबंरोबर ऄहोरात्र सपंकथ  साधण्यािे कामात ग रफटलेले होते. स्वयंिचलत शस्रािंा वापर कसा करायिा 
याबाबतिे चशक्षण चमळणे जरूरीिे होते. महत् प्रयासाने स्वयंिचलत हत्यारे, गनस्लॅब, हॅन्डगे्रनेड, चडटोनेटर 
आत्यादींिा वापर कसा करावयािा यािे चशक्षण देण्यािी व्यवस्था करण्यात अली. मी व माझ्यासमवते आतर 
काही तरुणानंी तज्ज्ञाचं्या देखरेखीखाली रीतसर चशक्षण घेतले;  माचहती चमळचवली. हत्यारातला खरेखोटेपणा 
तडकाफडकी समजू शकेल आतकी माचहती मात्र बह तेकानंा नव्हती. बनावट हत्यारािंा स ळस ळाट होता. 
ऄसली हत्यार म्हणून ठासून सागंून सपशले फसवाफसवीही केली जात ऄसे. त्यात हत्यारे देण्याच्या व 
घेण्याच्या वळेा रात्रीच्याि ऄसायच्या. रात्रीच्या गडद ऄंधारात हत्यारािंी देवाणघेवाण करावी लागे. हत्यार 
चमळचवताना एकयालाि जाव ेलागे. हत्यारािंी खरेदी करताना जीव धोक्यात घालूनि जाव ेलागायिे. हत्यारे 
चमळचवण्यािे चजचकरीिे काम मला झेपेल का? याबाबत एकटाि माझ्या मनाशी मी चविार करू लागलो. 
‘जमले नाही तरी जमवनू घेउ’ ऄसे मी मनात ठरचवले अचण हत्याराचं्या खरेदीच्या कारभारात स्वतःला झोकून 
देण्यािा चनरृय केला. हत्यारे खरेदीबाबत व त्यािा वापर करण्याबाबत बोलता बोलता, म ंबइ शहरात, गेटव े
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ऑफ आंचडया पासून तो वसइच्या खाडीपयंतिा प ष्ट्कळसा भाग, बोरीबंदर पासून ठाणे कल्याण पयंतिा भाग, 
खंडाळा, लोणावळा, खडकी व प णे शहरािा पनवलेपयंतिा भाग, प णे-दौंड-ऄहमदनगरिा भाग, तसेि 
नागपूर–जबलपूर, बंगलोर आत्यादी चठकाणाबाबत जाण्यायेण्याबाबतिी माचहती; बोलण्याच्या भरात माझ्या 
तोंडातून रॅी. भाउसाहेब वैशपंायन यानंी वदवनू घेतली. माझ्यावर जबाबदारी टाकलीि तर मी कशी पार पाडू 
शकेन याबाबात पोचलसाचं्या ईलटस लट तपासणीच्या पद्धतीने चविारपूस केली. हत्याराबंाबत जवळपास रोज 
तास, ऄधातास रॅी. वैशपंायन बोलत ऄसत. मी माझा हट्ट, चनरृय चकतीदा जरी बोलून दाखचवला तरी प्रत्यक्ष 
हत्यार खरेदी करण्यािे काम चदले गेले नव्हते. त्यावरून काही लोकानंा माझ्या प्रामाचणकपणािा संशय तर 
नाही ना येत? ऄसे माझे मलाि वाटू लागले. जेलमधून बाहेर पडल्यावर, काही तरी चवशषे ऄसे अपण करू 
ऄसे मला वाटत ऄसे. दहा चदवस मी चरकामटेकडा न सता बसून होतो. माझी मलाि माझ्या 
चरकामटेकडेपणाबद्दल चशसारी येउ लागली. ऄकराव्या चदवशी द पारच्या जेवणानंतर रॅी. वैशपंायन यानंा 
गाठून चविारले, ‘भाउसाहेब, अता मला काम सागंा. बसून व पडून राहाण्यािा मला मनस्वी कंटाळा अला 
अहे.’ 
 
 ‘शकंरभाइ, हत्यारािे काम त म्ही समजता तेवढे सोपे नाही.’ रॅी. वैशपंायन म्हणाले. 
 
 ‘सोपे नाही, ऄवघड अहे यात संशय नाही. माझ्याबाबत त म्हाला संशय वाटतो का?’ ऄसे मी 
चविारताि भाउसाहेब म्हणाले, ‘त मच्याबद्दल, त मच्या कामाच्या चजद्दीबद्दल अमच्यापकैी कोणालाि संशय 
नाही. जरा सबूर करा. मी एकदोन चदवसात पाठवतो त म्हाला हत्याराचं्या मोचहमेवर.’ 
 
 आतक्यात रॅी. नागोराव पाठक, शेंद णी व देउळगाव राजा कँपला चकमान संरक्षणासाठी स्वयंिचलत 
हत्यारािंी गरज ऄसल्यािा चनरोप घेउन मोरार बागेत दाखल झाले. हत्यारािंी गरज लक्षात घेता ऄवघ्या दोन 
तासानंी, नाचशक शहरात औरंगाबादकरािंा पिा, पत्र व अवश्यक तेवढी रक्कम रॅी. नागोराव पाठक याचं्या 
हवाली केली गेली अचण त्यानंा नाचशकला जाण्यासाठी रवाना करण्यात अले. मला का पाठवले नाही; ऄसे मी 
मनाशी बोलू लागलो. दोन चदवस वाट पहावयािे मी ठरचवले. औरंगाबादकराचं्या चनरोपाप्रमाणे हत्यारे घेउन 
रॅी. नागोराव पाठक द सऱया चदवशी चकमान सायंकाळपयंत यायला हव े होते; मात्र ते अले नाहीत. पाि 
चदवसानंी रॅी. नागोराव पाठक परत अले ऄसल्यािे मला समजले. त्यानंा शसे्र चमळू शकली नाहीत. मनमाड 
कॅम्पवर मला एका चवशषे कामाचनचमि पाठचवण्यात अले होते. त्यावळेी माझी तेथील छायाचित्रकार रॅी. ठाकूर 
यािंी ऄिानक गाठभेट झाली. त्यावळेी हैदराबाद लढ्याबाबत मी बरीि माचहती साचंगतली. हत्यारे अवश्यक 
अहेत व ती चमळचवण्यासाठी अमिे नेते सारखी धडपड करीत अहेत ऄसेही रॅी. ठाकूर यानंा साचंगतले. 
येवला येथे रॅी. गंगाराम छचबलदास या नामवतं धनवान पेढीिे रॅी. चत्रभ वनदास पटेल, ग जराथी याचं्याजवळ 
मध्यम अकाराच्या ब लेटिी एक स्वयिंचलत रायफल अहे व ती त्यानंा चवकावयािी अहे ऄसे समजल्यािे मी 
साचंगतल्यावर त्यानंी मला चविारले, ‘चवकत घ्यायिी अहे का ती रायफल त म्हाला?’ 
 
 ‘हो. ती रायफल िागंल्या स्स्थतीत ऄसेल तर तडकाफडकी घ्यायिी अहे.’ ऄसे मी रॅी. ठाकूर यानंा 
साचंगतले. 
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 ‘ठीक अहे. मी ती रायफल योग्य वकमतीत चमळवनू देतो. त म्ही रकमेिी व्यवस्था करा.’ ऄसे रॅी. 
ठाकूर यानंी मला अरॄासन चदले. दोन तासानंतर मी व ठाकूर येवल्याला गेलो. मी माझे स्नेही रॅी. प्रभाकर 
ग तेकडे थाबंलो. एक तासाने रॅी. ठाकूर यानंी ती रायफल ऄत्यंत सावधचगरीने अमिे स्नेही रॅी. ठाकोरभाइ 
पटेल याचं्या घराच्या खोलीत दाखचवली. मी रायफल तपासून घेतली. रायफलिा सौदा अठश ेरुपयात पटला 
व रायफल चमळाली. मी माझे बेवडग घेण्यासाठी रॅी. प्रभाकर ग ते याचं्या घरी गेलो. रॅी. प्रभाकर ग ते येवला 
काँगे्रस कचमटीिे ऄध्यक्ष होते. रॅी. ग ते याचं्या घरािे दार बंद करून त्याचं्या स्वयंपाकगृहात ब लेट् ससह 
रायफल चमळाल्यािे त्यानंा सागंीतले. 
 
 ‘ठीक केलं. रायफल चवरॄासातल्या घरातली अहे. मात्र ती व ब लेट् स सावधचगरीने न्या.’ ऄसे रॅी. 
प्रभाकर ग ते म्हणाले. 
 
 मी माझे बवेडग घेउन रॅी. ठाकोरभाइंच्या घरात गेलो. अतल्या खोलीत रॅी. ठाकोरभाइ, रॅी. ठाकूर व 
मी आतकेि होतो तरी सावधचगरी म्हणून खोलीिे दार अतून बंद केले. मी माझे बवेडग मोकळे केले. माझ्या 
कपड्यात ती रायफल ग ंडाळली व बेवडगमध्ये ठेवली. बेवडग व्यवस्स्थत बाधंले अचण सायकंाळच्या गाडीने 
मनमाड रेल्व ेस्टेशन गाठले. द सऱया चदवशी सकाळी ऄकरा वाजता रॅी. माचणकिदं पहाडे हे नादंगाव येथून 
मनमाडला अले. तेव्हा काल रात्री अणलेली रायफल ब लेट् ससह त्याचं्या स्वाधीन केली. द सऱया चदवशी 
सकाळच्या पचहल्या गाडीने नाचशकला गेलो. औरंगाबादकरािंा पिा ऐकलेला होता. त्या अधारे त्यानंा 
त्याचं्याि घरी गाठले. स्वयिंचलत हत्याराबंाबत बोललो. त्याचं्या घरीि त्याचं्यासमवते जेवलो व मग अम्ही 
दोघे देवळालीला गेलो. देवळालीच्या एका ऄचधकाऱयािी व त्यािंी िागंली गट्टी होती. त्या ऄचधकाऱयािी 
तडकाफडकी बदली करण्यात अली होती. त्या ऄचधकाऱयाला त्यािे स्वयिंचलत चपस्तूल व िागंल्या 
स्स्थतीतले बरेिसे कपडे चवकावयािे होते. योगायोग िागंला ज ळून अला होता. चपस्तूल सहा बोऄरिे होते. 
ईलनिे कपडे ऄगदी नव्याने चशवलेल्या कपड्यासंारखेि चदसत होते. २ कोट, ६ पँट्ट्स, चपस्तूल ४८ ब लेटसह 
दोन हजार रुपयाला चवकायला ते ऄचधकारी तयार होते. औरंगाबादकरानंी ओढाताण करून पधंराशते सौदा 
पटचवला. त्या ऄचधकाऱयाला शभंराच्या पधंरा नोटा चदल्या. सामानािे बोिके घेउन मी औरंगाबादकर 
याचं्यासमवते त्याचं्या घरी अलो. चपस्तूल रुमालात ग डंाळले व अतल्या बचनयनच्या चखशात ठेवले. ब लेट्ट्स 
कागदाच्या पाचकटात बंद करून कोटाच्या चखशात ठेवल्या. बाकीच्या कपड्यािें गाठोडे बाधूंन झाल्यावर 
आकडच्या चतकडच्या गप्पागोष्टी करताना, ‘रॅी. नागोराव पाठक, रॅी. वैशपंायन यािें पत्र घेउन त मच्याकडे 
अले होते का?’ ऄसे मी रॅी. औरंगाबादकरानंा चविारले. तेव्हा रॅी. ओरंगाबादकर म्हणाले, ‘हो. नागोराव 
पाठक अले होते. रॅी. पोतनीस यानंा भेटून येतो ऄसे सागंून गेले; मात्र परत अलेि नाहीत. त मिी त्यािंी भेट 
झाली होती का?’ ऄसेही त्यानंी मला चविारले. ‘हो. ओझरती भेट झाली; मात्र सचवस्तर बोलणे झाले नाही.’ 
ऄसे मी िटकन साचंगतले. रात्रीच्या जेवणािी वळे झाली होती. त्याचं्या अग्रहाखातर मी त्यांच्याि घरी जेवलो 
अचण रात्रीच्या गाडीने मनमाड गाठले. बरोबर अणलेले कपड्यािें गाठोडे मी माझ्या ईशाशी घेउन झोपलो. 
सकाळी लवकर जाग अल्याने मी तोंड ध तले. कपड्यािे गाठोडे क . क स म जोशीजवळ चदले. परत येइपयंत 
साभंाळण्याबाबत चवनंती केली ऄन् म ंबइला जाण्यासाठी गाडी गाठली. 
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 म ंबइला पोहोिल्यावर मोरार बागेत गेलो तेव्हा बह तेक लोक जेवावयाला जाण्याच्या गडबडीत होते. 
त्या मंडळींबरोबर मीही जेवण घेतले. मोरार बागेत परत अलो. मी, भाउसाहेब वैशपंायन यानंा संडास, 
स्नानगृहाच्या बाजूला नेले व अतल्या बचनयनच्या चखशात रुमालात ग ंडाळलेले चपस्तूल त्यानंा चदले. 
स्नानगृहािे दार अतून बंद करून त्यानंी ते चपस्तूल चनरखून पाहून घेतले. बाहेर अल्यावर ‘सौदा चकती 
रकमेत चमटला?’ ऄसे रॅी. वैशपंायन यानंी चविारले. ‘पंधराश.े सोबत िाळीस ब लेट्ट्स अचण वापरता येतील 
ऄसे गरम कपडेही अहेत.’ मी साचंगतले. 
 
 ‘मग हा व्यवहार िागंला झाला अहे.’ ऄसे रॅी. वैशपंायननी साचंगतले अचण ब लेट्ट्सिे पाचकट 
माझ्याकडून मागून घेतले. त्यानंतर मनमाड कॅम्पच्या पैशानंी येवल्याहून ४८ ब लेट्ट्ससह मध्यम रायफल 
चमळचवल्यािे व ती रायफल ब लेट्ट्ससह रॅी. माचणकिदं पहाडे याचं्या स्वाधीन केल्यािेही मी रॅी. वैशपंायन 
यानंा बजावनू साचंगतले. त्या दोन कामचगऱयामं ळे मी हत्यारे गोळा करण्याच्या कामात िागंली कामचगरी पार 
पाडू शकेन ऄसा चवरॄास मी रॅी. भाउसाहेब वैशपंायन याचं्या मनात रुजव ूशकलो; ऄसे मला दोन चदवसानंतर 
प्रत्यक्ष चदसून अले. 
 
 सायकंाळच्या पाि वाजता रॅी. वैशपंायन मला बरोबर घेउन घोड्याच्या बग्गीतून मलबार चहल हँवगग 
गाडथनला घेउन गेले. ऄधा तास त्यानंी मला बागेत चफरचवले. मात्र तोंडावाटे एक शब्दही बोलले नाहीत. त्यानंा 
मला काहीतरी सागंावयािे होते. परंत  का कोण जाणे त्याचं्या तोंडातून शब्द बाहेर पडेनात. शवेटी मी बोललो, 
‘भाउसाहेब, अपण दोघानंी या बागेत ऄसे चकती वळे चफरत राहायिे?’ कसलातरी धक्का बसल्यासारखे ते 
दिकले. त्यानंतर त्याचं्याि आशाऱयाने एका कोपऱयातील बाकड्यावर अम्ही बसलो. 
 
 ‘शकंरभाइ, अपल्याला हवी तशी ईपय क्त हत्यारे सहजासहजी चमळत नाहीत. चमळालीि तर स खरूप 
अणता येत नाहीत. कधीकधी तर चमळालेल्या हत्यारासंमवते, हत्यार चमळचवणाऱयासही पोचलसाच्या तावडीत 
जाव ेलागते; तर कधी चनव्वळ बनावट हत्यारे गळ्यात बाधंली जातात. अपल्या चवभागातील पचरस्स्थती सारखी 
बदलत अहे. चनवाचसत, रझाकार सारखी घबराट चनमाण करीत अहेत. नागचरकांिे मनोधैयथ खिू नये यासाठी 
प्रचतहल्ले िढचवल्याचशवाय गत्यंतर नाही. त्यासाठी सवथ प्रकारिे धोके लक्षात ठेवनू हरप्रकारे हत्यारे चमळचवणे 
ऄत्यंत चनकडीिे बनले अहे.’ आतके सारे त्यानंी मला एका दमात साचंगतले. पाि चमचनटाचं्या चवरॅातंीनंतर रॅी. 
वैशपंायन ऄत्यंत अत्मीयतेने अचण पोटचतचडकीने सागंू लागले. ‘शकंरभाइ, हत्यारे चमळवायला ऄगर 
चमळचवलेले अणावयाला जेव्हा केव्हा त म्ही जाल तेव्हा ज्या चठकाणी जायिे साचंगतले जाइल त्या चठकाणच्या 
अजूबाजूस प्रकषाने डोळ्यात भरेलसे काय अहे? कोणत्या रंगािे घर ऄगर द कान अहे? झाड ऄसेल तर ते 
कशािे अहे? बाग ऄसेल तर बागेत कशाकशािी झाडे अहेत? वगैरेसारख्या खाणाख णा लक्षात ठेवत जा; 
म्हणजे त्याअधारे त म्ही वाट ि कणार नाहीत अचण स खरूप परत येउ शकाल. पेिप्रसंग चनरचनराळे रूप धारण 
करून, एकामागून एक वगेाने सामोरे येत अहेत. ऄनेक प्रकारच्या संकटाचं्या फैरी अपल्यावर अचण 
अपल्यासभोवती झडत अहेत; मात्र अमिे शजेारी अमच्या मदतीसाठी त्याचं्या दाराबाहेर पडत नाहीत.’ 
भाउसाहेब वैशपंायन यानंी प्रात पचरस्स्थतीिे खरेख रे, वास्तव चित्र रेखाटले. त्यानंी केलेल्या सूिनाचं्या अधारे 
मला चकती तरी महत्त्वािे काम करता अले. हत्यारे चमळचवण्याच्या कामात मला जी वाटिाल करता अली, 
यश चमळचवता अले त्यािे सवथ रॅेय रॅी. भाउसाहेबानंा देणे मी माझे परम कतथव्य समजतो. 
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 लोणावळ्याच्या रेल्व े स्टेशनलगतच्या ओसाड पडलेल्या माळरानात एका ऄज्ञात आसमाकडून 
स्टेशनलगतच्या भागात स मारे दोन हजार ब लेट्ट्स सहज अचण स लभतेने चमळू शकतात ऄसा तातडीिा 
चनरोप, प ण्यातील एका चवरॄसनीय व्यक्तीकडून रॅी. वैशपंायन यानंा चमळाला होता. स्टेनगनच्या ब लेट्ट्स 
लोणावळ्याहून अणावयासाठी मलाि पाठवावयािे ऄसे रॅी. वैशपंायन यानंी ठरचवले. रॅी. वैशपंायन यानंी 
प्रथम मला लोणावळ्यािी ठळक माचहती साचंगतली. ‘ग रुक ल’ च्या ईजव्या बंगल्याच्या फाटकाजवळ मी रात्री 
दोन वाजता चनव्वळ दगडासारखे ईभे रहायिे. बंगल्याच्या अवारात चदवा लागल्यासारखे त म्हाला चदसेल. 
त्यानंतर ‘त म्ही कोण? त मिे नाव काय?’ चविारले जाइल.  तेव्हा, त म्ही  ‘मी िदं्रशखेर शमा आतकेि 
सागंायिे.’ त्यानंतर एक माणूस बंगल्यािे दार ईघडून बाहेर येइल व तो त म्हाला एक वजनदार थैली देइल. 
ती थैली डाव्या हाताने घ्यायिी व ईजव्या हाताने त्या माणसाच्या डाव्या हातात एक पाकीट द्यायिे. त्यानंतर 
त म्ही तडक रेल्व ेस्टेशन गाठायिे व म ंबइला यायिे. ‘ठीक? जमेल?’ 
 
 ‘जमेल’ आतकेि मी बोललो. 
 
 ‘ईद्या रात्री त म्हाला लोणावळ्याला पोहोिावयािे अहे.’ िटकन् रॅी. वैशपंायन मला ईदे्दशून म्हणाले. 
 
 ‘भाउसाहेब, या कामात मदतनीस म्हणून ‘वहद स्थान’ ला घेतलं तर िालेल का?’ मला मदतनीस हवा 
म्हणून मी चविारले. 
 
 ‘िालेल, परंत  त्यासाठी एक व्यक्ती ऐवजी दोन व्यक्ती येत ऄसल्यािे कळवाव ेलागेल.’ रॅी. वैशपंायन 
यानंी थोडीशी ऄडिण प ढे ठेवली. 
 
 “कळवाल तर बरे होइल, सोयीिे होइल. म्हणतात ना ‘एक से दो भले’.”  मला जे सागंता येणे शक्य 
होते ते सवथ ख ल्या मनाने सागंून झाल्यावर “मी अता मनमाडला जातो, तेथून ‘वहद स्थान’ला बरोबर घेउन 
ठरल्याप्रमाणे लोणावळ्याला त्या व्यक्तीकडे जातो” . ऄसे मी म्हणालो व चनघालो. 
 
 रॅी. भाउसाहेब वैशपंायन यानंी चदलेले पाकीट मी माझ्या कोटाच्या अतल्या चखशात व्यवस्स्थत ठेवले 
अचण बोरीबंदर स्टेशन गाठले. मनमाडिे चतचकट काढून गाडीच्या डब्यात पाय ठेवला तोि गाडी स रू होणार 
ऄसल्याबद्दल चशटी कानावर अदळली. रात्री तीनच्या स मारास मी मनमाडला पोहोिलो. स्टेट काँगे्रसच्या 
कायालयात गेलो; तेव्हा नेहमीप्रमाणे ‘चहन्द स्थान’ पडल्या पडल्याि जोरजोराने हसत चखदळत बोलत होता. 
मला पहाताि त्याने त्यािे बोलणे अवरते घेतले अचण मला झोपण्यासाठी जागा मोकळी करून चदली. 
सतरंजीवर ऄंग टाकताि झोप केव्हा लागली ते माझं मलाि कळाले नाही. नेहमीप्रमाणे मी सकाळी लवकर 
ईठलो. तोंड-हात पाय ध तल्यावर िहा घेताना मी ‘चहन्द स्थान’ला ईठचवले अचण त्याला साचंगतले, “ हे पहा, 
‘चहन्द स्थान’, तास दीड तासात त ला घेउन मला एका महत्त्वाच्या कामासाठी बरेि लाबं जायिंय.”  
चहन्द स्थानने त्याच्या शरीराला अळेचपळे चदले ऄन् तो ताडकन् माझ्यासमोर ईभा राचहला. जवळच्या माठातील 
पाण्याने त्याने ग ळणी भरली, ि ना-तंबाखूिी भ कटी तोंडात कोंबली ऄन् लघवी करण्यासाठी तो बाहेर पडला. 
ऄध्या तासात बाहेर जाण्यासाठी तो तयार झाला. मनमाड-दौंड-प णे मागे लोणावळा की मनमाड-कल्याण माग े
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लोणावळा या चविारात मी थोडा ग रफटलो होतो. दौंड मागथ थोडा रखडपट्टीिा ऄन् कंटाळवाणा होता. 
कल्याण मागथ झटापटीिा होता. चशवाय चदवसा जाउन करायिे तरी काय? तेथे चकती, कोठे कोठे भ्रमंती 
करायिी? या प्रकारिे चविार डोक्यात घोळत होते. 
 
 माझ्या चजवाच्या बऱया वाइटाबद्दल मला जराही भीती वाटत नव्हती. मला भीती वाटत होती ती सोबत 
ऄसलेल्या त्या ऄनामत रकमेिी. ती रक्कम कारणी न लागता, मला ऄधंारात रात्रीच्या वळेी पाहून-गाठून माझ्या 
जवळून ती कोणी चहसकावनू घेतली तर? म्हणून सावधचगरीसाठी वडेेवाकडे काही झाले ऄगर होउ लागले 
तर चजवतं साक्षीदार म्हणूनि मी माझा स्नेही सहकारी चहन्द स्थानला बरोबर घेतले होते. चशवाय तो चदसायला 
हडक ळा जरी होता तरी चदलदार व चबलंदर साथीदार होता. जीवाला जीव देणारा होता. त्याचशवाय तो जात 
सोडील परंत  साथ न सोडणाऱयापंैकीही होता. याबाबत मला बालंबाल खात्री होती. सकाळिे जेवण अम्ही 
दोघानंी थोडे ईचशराि घेतले. द पारच्या ऄडीि वाजताच्या भ सावळ-म ंबइ या गाडीने अम्ही लोणावळ्याला 
जाण्यासाठी मनमाड सोडले. रात्री ऄकरा वाजता अम्ही कल्याणमागे लोणावळ्याला पोहोिलो. लोणावळा 
स्टेशनवर हॉटेलच्या कामगाराकडून ग रुक लिी अवश्यक ती माचहती चहन्द स्थानने चमळचवली होती; त्याम ळे 
रात्रीिा एक वाजेपयंत रेल्व ेस्टेशनिा प्लॅटफॉमथ व िहाच्या द कानाच्या असपास फेरफटका मारीत मारीत वळे 
कसातरी घालचवला. रॅी. भाउसाहेब वैशपंायन यानंी साचंगतलेल्या ग रुक लच्या खाणाख णा व हॉटेलच्या 
पोऱयाने साचंगतलेल्या ख णािंी गोळाबेरीज करून अम्ही दोघे नेमक्या ठरल्यापैकी, ठरल्या चठकाणी बंगल्याच्या 
फाटकाच्या दाराजवळ ईभे राचहलो. बंगल्याच्या समोरच्या खोलीत चदवा लावला गेल्याने प्रकाश पडला. 
 
 ‘कोण अहे? कोण अहात त म्ही? त मिे नाव काय?’  बंगल्याच्या अतूनि कोणीतरी बोलत होते, 
चविारीत होते. 
 
 ‘िंद्रशखेर शमा’. 
 
 ‘ठीक अहे, थाबंा’. 
 
 प न्हा तो चदवा मालवला गेला. बंगल्याच्या दारातून कोणीतरी बाहेर येत ऄसल्यािे चदसू लागले. 
एकजण फाटकाच्या डाव्या बाजूकडे गेला व लगेि फाटकाजवळ अला. त्या व्यक्तीच्या ऄंगात पारृात्त्य 
पद्धतीिा गाउन होता, त्या व्यक्तीने अपल्या ईजव्या हातातली िागंली जड वजनािी एक चपशवी ‘ही घ्या’ 
म्हणून मला चदली. मी ती माझ्या डाव्या हातात घेतली. चपशवी बरीि जड ऄसल्याने मला ती तोलता येणे बरेि 
ऄवघड बनल्यािे पाहून चहन्द स्थानने त्याच्या दोन्ही हाताने ती ईिलून धरली. मी माझ्या चखशातले पाचकट त्या 
व्यक्तीच्या हातात चदले. ‘ऄच्छा’ ऄसे सागंून ती व्यक्ती बगंल्याकडे जाताना चदसली. ती जाडजूड, वजनदार 
चपशवी चहन्द स्थानने अपल्या डाव्या खादं्यावर ठेवली ऄन् अम्ही दोघे हळूहळू लोणावळा स्टेशनच्या अवारात 
अलो. हवते कमालीिा गारठा होता. हातािी बोटे गारठल्यासारखी वाटत होती. पण चपशवी खादं्यावर वाहून 
अणल्याच्या पचररॅमाने वहद स्थानला िागंलाि घाम अला होता. त्याने ती चपशवी बाकड्यावर हळूि ठेवली 
अचण तो िहा चमळचवण्यासाठी िहाच्या द कानाजवळ गेला तेव्हा द कानदार िहािे पाणी ईकळीत होता. 
द कानािी दोन पोरे कपबश्या स्वच्छ करीत होती. द कानदाराने पाि चमचनटातं कपात गरम िहा ओतला. एका 
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दमात चहन्द स्थानने िहा घेतला. त्याला बरेि हायसे वाटले ऄसाव.े तोपयंत मी चपशवीवर हात ठेवनू 
बाकड्यावर बसलो होतो. आतक्यात गाडी येत ऄसल्यािी घंटा वाजली. चहन्द स्थानला मी म ंबइिी चतचकटे 
काढण्यासाठी पैसे चदले. त्याने दोन चतचकटे अणली. तेवढ्यात धाडधाड अवाज करीत गाडी स्टेशनच्या 
प्लॅटफॉमथवर अली. अम्ही दोघे गाडीत िढलो. गाडी बोरीबंदर स्टेशनवर सकाळी ऄकरा वाजता अली. ती 
चपशवी घेउन अम्ही दोघे टॅक्सी मोटारीतून मोरार बागेत गेलो. तेव्हा ती चपशवी चहन्द स्थानच्या खादं्यावर होती. 
ती चपशवी कमालीिी वजनदार ऄसल्याने रॅी. वैशपंायननी तात्काळ ताडले ऄन् ती खाली ठेवण्यासाठी त्यानंी 
हातभार लावला. पाि-सात चमचनटानंतर ती चपशवी घेउन रॅी. वैशपंायन बाजूच्या खोलीत गेले. त्याचं्या 
पाठोपाठ मी व चहन्द स्थानही गेलो. रॅी. वैशपंायन यानंी चपशवीिे तोंड ईघडले व चपशवीत हात घातला तेव्हा 
खळखळ ऄसा अवाज झाला. म ठीत भरतील आतक्या ताबं्याच्या रंगाच्या कोऱया करकरीत, थोड्याशा लाबंड्या 
अकाराच्या स्टेनगनच्याि गोळ्या ऄसल्यािे चदसले. रॅी. वैशपंायनाचं्या तोंडावर अनंद झाल्यािे चदसले. 
त्यानंतर रॅी. बाबासाहेब पराजंपे व रॅी. नागनाथ पराजंपे यानंी त्या गोळ्या पडताळून पाचहल्या. सवांच्या 
िेहऱयावर प्रसन्नतेिी छटा झळकली. माझ्यासमवते अलेला चहन्द स्थान त्यानंी जवळून पचहल्यानेि पाचहला. 
 
 अठ चदवसानंतर मला प ण्याहून चडटोनेटर, चजलेचटन, फ्यूज वायर व गनस्लॅब अणण्यासाठी 
पाठचवण्यात अले. ते सवथ सामान देणारी व्यक्ती होती नारायणदि शमा. त्या व्यक्तीिे नाव व ठावचठकाणा रॅी. 
बाबासाहेब पराजंपे यानंा भ लेरॄर चवभागातील एका मंचदराच्या म ख्य प जाऱयाकडून समजला होता. त्या 
व्यक्तीवर अतापयंत प ष्ट्कळ वळेा द धथर प्रसंग अले होते. ती व्यक्ती चनरचनराळ्या नावानंी अचण चनरचनराळे वषे 
पचरधान करून स्वयंिचलत हत्यारे, चनरचनराळी भयंकर स्फोटक द्रव्ये समाज कंटकानंा देत ऄसल्यािा स गावा 
एका चफत राद्वारे वचरष्ठ पोचलस ऄचधकाऱयानंा लागला होता. पोचलस ऄचधकाऱयानंी ऄनेक प्रकारे खटपटी 
केल्या; वायरलेसिाही वापर केला; चमळालेल्या माचहतीच्या अधारे त्या त्या मागावर मोटारी ईभ्या केल्या; 
ऄनेक ऄडथळे ईभे केले, मात्र ती व्यक्ती त्यानंा पकडता अली नाही. महात्मा गाधंी खून कटात तो सहभागी 
ऄसल्यािे समजले होते अचण म्हणून त्याला पकडण्यासाठी पोचलसानंी जंगजंग पछाडले; परंत  ती व्यक्ती 
पोचलसाचं्या हाती लागली नाही. त्या व्यक्तीने अपल्यावर ग दरलेली एक चििथरारक कथा मला बोलण्याच्या 
ओघात साचंगतली. रॅी. शमा म्हणाले “एका नव्या करकरीत मोटारीतून भयंकर स्फोट ईडवणारे साचहत्य 
प ण्याहून म ंबइकडे नेले जात होते. नेहमीच्या पद्धतीप्रमाणे मी मोटार ऄचतशय वगेाने िालवीत होतो. खंडाळा-
लोणावळा चवभागात अमच्या पाठोपाठ एकामागून एक जवळपास िार मोटारी भर वगेाने येत ऄसल्यािे मला 
जवळच्या कािेत चदसले. मी मोटारीिा वगे अणखी वाढचवला. वाढलेल्या अचण सतत वाढवीत ठेवलेल्या 
वगेाम ळे मोटारीिा तोल धड साभंाळता येणे अवघड बनत िालले होते. वाटेल ते झाले तरी पोचलसाचं्या 
तावडीत सापडावयािे नव्हते. एका ऄवघड वळणावर येताि मी प्रसंगावधान साधून मोटारीिे दार ईघडले 
अचण स्वतःला बाहेर झोकून चदले. माझा तोल गेला. खािखळग्यातून सरपटत मी एका झाडाच्या ब ंध्यावर 
जोराने अदळलो. माझ्या ईजव्या हातािे हाड मोडले. भयंकर वदेना झाल्या. शरीराच्या बऱयाि भागावर बरेि 
खरिटले होते. ऄत्यतं व्याक ळलेल्या ऄवस्थेत मी ऄधंारात झाडाच्या ब ंध्याजवळि पडलो होतो. माझी ती नवी 
करकरीत मोटार रस्त्याच्या ईजव्या बाजूला कलंडली, अचण तेथून खंडाळ्याच्या घाटातल्या भागात ऄदमासे 
दोनश ेफूट खाली कोसळली. मोटारीिा िक्कािूर झाला. पाठलाग करणाऱया मोटारी भर वगेाने धावत होत्या; 
म्हणून त्या सवांच्या मोटारी दहा-पंधरा मलै प ढे चनघून गेल्या. थोड्या ऄंतरावर चदसणारी मोटार त्यानंा चदसली 
नाही. मोटार दृष्टीके्षपात येइना तेव्हा मोटारीतल्या व्यक्तीने अपल्याला ग ंगारा चदला हे पोचलसानंा जाणवले. 
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हातिी चशकार पाहाता पाहाता गेल्यािे पोचलस ऄचधकाऱयानंा खूपि वाइट वाटले. सवथ बडे-छोटे ऄचधकारी व 
चशपाइ हताश झाले. वळे रात्रीिी होती. पोचलसानंी जवळपासिी चनरचनराळी वळणे ध ंडाळली. जवळपासिी 
झाडेझ डपे चनरखून पाचहली. “हवा तेवढा खटाटोप करूनही पोचलसानंा मी वकवा माझी ती नवी मोटार 
सापडली नाही. जवळपास सात-अठ तास बेश द्ध ऄवस्थेत मी झाडाझ डपातं ऄडकून पडलो होतो.”  
‘पोचलसानंा हवा ऄसलेला नारायणदि शमा मीि अहे.’ ऄसे मोठ्या ऄचभमानाने त्यानंी त्याचं्या अलीशान 
बंगल्यात मला साचंगतले. 
 
 अधी ठरल्याप्रमाणे रॅी. शमा यानंी त्याचं्या त्या भव्य बंगल्याच्या मागच्या दाराजवळच्या खोलीत 
ठेवलेले, तेलकट गोणपाटात ग ंडाळलेले स्फोटक साचहत्य प्रत्यक्ष दाखचवले. त्यानंी दाखचवलेले स्फोटक 
द्रव्यािें साचहत्य मी काळजीपूवथक पाचहले. त्यानंतर रॅी. शमानी स्वतःच्या हातानंी ते साचहत्य पद्धतशीर 
गोणपाटात ग ंडाळले अचण सराइत हमालाप्रमाणे गोणपाटाच्या िोहीबाजूने जाड दोऱयानी अवळून बाधंले. त्या 
साचहत्यािा ईग्र वास गोणपाटातूनही येत होता. 
 
 ते गोणपाटात ग ंडाळलेले गाठोडे घेउन मी प ण्याच्या रेल्व े स्टेशनवर टॅक्सी मोटारीने अलो. टॅक्सी 
मोटारीच्या चडकीतून ते गाठोडे काढताना हमालाने मला चविारले, ‘मालक, दक्कन क्वीन ना?’ मी होकार 
चदला. तेवढ्यात रॅी. शमा टॅक्सीतून ईतरले अचण त्यानंी माझ्यासाठी चरझवथ केलेले चतचकट मला चदले. रॅी. 
शमा त्यावळेी भारीपकैी सूट िढवनू अले होते. प्रथमदशथनी मी त्यानंा ओळखू शकलो नाही. रॅी. शमानी माझ्या 
चरझवथ सीटिा िमाकं हमालाला साचंगतला. हमालाने लगबगीने ते गाठोडे डोक्यावर घेतले अचण चरझवथ 
िमाकंाच्या सीटजवळ ठेवले. त्या मागोमाग मी व रॅी. शमा डब्यात िढलो. त्यावळेी त्या डब्यात मी एकटा 
प्रवासी होतो. रॅी. शमा यानंी हमालाला सागंनू ते गाठोडे जवळच्या द सऱया डब्यात थोडेसे बाजूला ठेवनू घेतले. 
हमालाने केलेल्या त्या कामाबाबत अवश्यक तेवढी चिरीचमरी हमालाच्या हातात रॅी. शमा यानंी चदली. डेक्कन 
क्वीन स टायला वीस चमचनटािंा ऄवकाश होता. डबा बराि वळेपयंत चरकामाि होता. 
 
 ‘त म्ही त मच्या चरझवथ सीटवर बसून रहा’ रॅी. शमा मला ईदे्दशून म्हणाले, ऄधूनमधून आतर 
सहप्रवाशाचं्या लक्षात येणार नाही ऄशा प्रकारे त्या गाठोड्यावर पाळत ठेवा. यदाकदाचित चविारपूस झालीि 
तर ते गाठोडे त मिे नाही ऄसे दणकून सागंायला जराही किरू नका. म ंबइला गेल्यावर आतर प्रवाशाचं्या 
पाठोपाठ त म्हीही डब्याबाहेर पडा. डब्यात अता कोणीही प्रवासी बाकी नाही ऄसे चदसताि हमालाला सागंून ते 
गाठोडे प्लॅटफॉमथबाहेर न्या. शक्य तो शीख ऄगर वहदू टॅक्सीवाल्यािी टॅक्सी ठरवनू त्यातूनि हे गाठोडे त मच्या 
म क्कामाच्या चठकाणी नेण्यािा प्रयत्न करा.’ आतके सवथ सागेंपयंत डब्यात मी व रॅी. शमा दोघेि होतो. थोडासा 
चवसावा म्हणून मी व रॅी. शमा डब्याबाहेर पडलो ऄन् डब्यालगत ईभे राचहलो. गाडी स टायला पाि चमचनटे 
बाकी होती. तेवढ्यात म ंबइ प्रातंािे वचरष्ठ पोचलस प्रम ख रॅी. कामत, त्यािंी पत्नी व दोन म ली व म लासंह 
डब्यात अले. त्याचं्या व्यवस्थेसाठी एक पोचलस ऄचधकारी व पाि-सहा पोचलसही प्लॅटफॉमथवर ईभे होते. 
त्याचं्या व माझ्या सीटमध्ये अठ िमाकंािें ऄंतर होते. गाडी स रू झाली तेव्हा मी माझ्या चरझव्हथ सीटवर बसलो. 
डब्यात ईंिी चवदेशी ऄिरािा घमघमाट भरलेला होता. वपपरी ते लोणावळा गाडी जात ऄसताना डब्यात 
कशािा तरी ईग्र वास येत ऄसल्यािे सवांनाि जाणवले. जवळपास सवांनी अपापले स गधंाने भरलेले रुमाल 
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नाकाला लावले. त्याम ळे डब्यात ईंिी सेन्टस् िा स वास दरवळू लागला क्षणभर माझा जीव भाडं्यात 
पडल्यासारखे मला वाटले. 
 
 भर वगेाने धावणारी डेक्कन क्वीन बोरीबंदर स्टेशनवर धडकली. रॅी. कामत याचं्या क ट ंचबयानंा 
घेण्यासाठी म ंबइिे पोचलस ऄचधकारी व पोचलस चशपाइ त्याचं्या त्या चरझव्हथ डब्यासमोरि ईभे होते. त्याम ळे त्या 
डब्याजवळ हमालािंी ये जा व गदी नव्हती. रॅी. कामत क ट ंबीय मंडळी, पोचलस ऄचधकारी अचण चशपायाचं्या 
ताफ्यासमवतेि बाहेर पडली. तो व शजेारिा डबा पार चरकामा झाला अहे ऄसे चदसताि मी एका हमालाद्वारे 
ते गाठोडे बाहेर घेतले. गाठोडे बाहेर काढताना हमाल म्हणाला, ‘साहेबा, गाठोडे भारी वजनदार हाय.’ ‘तू ते 
डोक्यावर घेउन िल. मी त ला िागंली मजूरी देइन.’ माझे शब्द ऐकताि हमाल िटकन् म्हणाला, ‘बराय.’ 
हमालाने ते गाठोडे िटकन् डोक्यावर घेतले व तो मागे माझ्याकडे पाहात पाहात बाहेर पडला. जवळि ईभ्या 
ऄसलेल्या सरदारजीच्या टॅक्सीत हमालाने ते गाठोडे व्यवस्स्थत ठेवले. मी त्याला पाि रुपयािंी नोट घडी 
करून चदली. तो हमाल िटकन् बाजूला गेला. मी टॅक्सीच्या मागच्या सीटवर बसलो. टॅक्सी िालू करताना 
टॅक्सी ड्रायव्हर सरदारजीने चविारले, ‘कहाँ जायेंगे?’ ‘मोरार बाग’ मी माझ्या जाण्यािे चठकाण साचंगतले. 
 
 ‘वो कहाँ होता है?’ सरदारजीना मोरार बाग चनचरृत कोठे अहे हे समजले नसाव ेहे जाणनू मी त्याना 
सोयीिा पिा साचंगतला. 
 
 ‘चहराबाग धरम शाला के पीछे।’ 
 
 ‘ऄच्छा! ऄब समझ गया।’ सरदारजी म्हणाले. सरदारजीनी टॅक्सी बरोबर मोरार बागेच्या 
फाटकाजवळ ईभी केली. 
 
 ‘ये लो! ये अ गया अपका मोरार बाग।’ सरदारजी म्हणाले. फाटकाजवळ बसलेल्या पाटीवाल्याकडून 
मी ते गाठोडे टॅक्सीबाहेर काढले. सरदारजीच्या हातावर  दहािी नोट ठेवली. सरदारजी ‘नमस्ते साब’ म्हणनू 
त्याचं्या टॅक्सीसह चनघून गेले. 
 
 पाटीवाल्याने ते गाठोडे मोरार बागेत वरच्या माळ्यावर नेउन ठेवले. त्याच्या हातात मी दोन रुपयािी 
नोट ठेवताि तो िटकन पायऱया ईतरून खाली गेला. मोरार बागेतील कायालयात त्या गाठोड्यािा ईग्र वास 
पसरला. तसा तो ईग्र वास काहींच्या नाकाला झोंबला ऄसल्यासारखे चदसू लागले. 
 
 ‘िार चदवसाचं्या चवरॅातंीनंतर, रायफली अचण काही स्फोटक साचहत्य अणण्यासाठी मला नागपूरला 
जाव ेलागेल.’ ऄसे रॅी. वैशपंायन यानंी साचंगतले. ‘नागपूरला मी रॅीमती ताइ याचं्या अरॅमात रॅी. सीताराम 
पप्पू यानंा भेटाव ेव ते जे काय देतील ते सामानसाचहत्य मनमाडला रॅी. माचणकिंद पहाडे यानंा द्याव.े’ ऄसा 
कायथिम मला देण्यात अला ऄसताना डॉ. मेलकोटे म्हणाले, ‘साचहत्य बरोबर अणताना शक्य तो पचहल्या 
वगाच्या डब्यातून प्रवास करीत जा. तसे शक्य झाले नाही तर एऄर कंचडशन डब्यातून प्रवास करावा लागला 
तरी चविार करीत बसू नका. जसा प्रसंग समोर येइल तसा तडकाफडकी चनणथय घेत जा. बरेि घरभेदी 
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अपल्या लोकानंा पकडून देण्यािा खटाटोप करीत अहेत. वळेप्रसंगी त म्ही पोचलसाचं्या तावडीत सापडले 
जाणार ऄसे चदसताि, त मच्या जवळिे साचहत्य त मिे नाही ऄसे पक्क्या चनधाराने दणकून सागंायला जराही 
किरू नका. वळेप्रसंगी सामान-साचहत्य गेले तर जाउ द्या मात्र त म्ही पकडले जाउ नका.’ रॅी. वैशपंायन, डॉ. 
मेलकोटे व आतरानंी वळेोवळेी साचंगतलेल्या खाणाख णा, सूिना व कल्पना मी माझ्या मनाच्या कप्प्यात दडवनू 
ठेवीत होतो. 
 
 ठरल्याप्रमाणे मी नागपूरला रॅीमती ताइंच्या अरॅमात गेलो. अरॅमात पाय ठेवण्यापूवी माझा 
ठावचठकाणा कसून तपासला गेला. मी म ंबइतील हैदराबाद स्टेट काँगे्रसिा चवरॄासू माणूस ऄसल्यािी खात्री 
पटल्यावरि मला त्या अरॅमात पाय ठेवता अला. सकाळिा नेहमीिा कायथिम अटोपल्यावर माझी व रॅी. 
सीताराम पप्पूंिी भेट झाली. बराि वळे अम्ही दोघे बोलत बसलो. त्यावळेी माझी धाकटी बहीण तारा पटेल 
नागप राति माध्यचमक कन्याशाळेत मचॅरकच्या वगात चशक्षण घेत ऄसून म लींच्या वसचतगृहात राहात ऄसल्यािे 
मी रॅी. पप्पू यानंा साचंगतले. द पारच्या मधल्या स ट्टीत मी, पप्पू व ताइसमवते माझ्या बचहणीला भेटलो व शाळा 
स टल्यावर रॅीमती ताइच्या अरॅमात येण्यास चतला साचंगतले. 
 
 माझ्याजवळ चदले जाणारे साचहत्य नागपूरहून मनमाडला नेताना जमल्यास मी माझ्या बचहणीस बरोबर 
घ्याव ेम्हणजे महत्प्रयासाने चमळचवलेले साचहत्य ऄपेचक्षत जागेपयंत स खरुप नेता येउ शकेल ऄसे रॅीमती ताइने 
स िचवले. मी माझ्या बचहणीला कल्पना चदली. माझ्याबरोबर सामानासमवते मनमाडपयंत यायिे माझ्या 
बचहणीने मान्य केले. रॅी. सीताराम पप्पूंनी गोळा केलेले सवथिे सवथ सामान मी माझ्या बवेडगमध्ये व्यवस्स्थत 
ठेवले. सायंकाळी चवदभथ चवभागािे गृहमंत्री मा. ना. द्वारकाप्रसाद चमरॅ याचं्या खाजगी मोटारीतून रॅी. पप्पू 
यानंी मला माझ्या बचहणीसह नागपूर एक्सपे्रस गाडीच्या पचहल्या वगाच्या डब्यात बसचवले. अम्ही दोघे 
बहीणभाउ मनमाड स्टेशनवर ईतरलो. त्यावळेी मनमाड प्लॅटफॉमथवर मनमाड कॅम्पिे बरेि जण ईभे 
ऄसल्यािे चदसले. 
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 मी वातान कूचलत व पचहल्या वगाच्या डब्यातूनि प्रवास करतो; िनॅ्डनमध्ये जेवण घेतो; ईंिी कपडे 
वापरतो; भारी चसगारेट ओढतो; याबाबतच्या तिारी माझ्या कानावर पडतील ऄशा प्रकारे बोलले जाउ 
लागले. रॅी. माचणकिंद पहाडे याचं्या जवळही माझ्याबाबत बऱयाि कागाळ्या केल्या गेल्या. माझ्याबाबत एकही 
तिार न करणारा माझा स्नेही सहकारी होता चगचरजाशकंर उफथ  चहन्द स्थान. वळेोवळेी तिारी केल्या गेल्या 
तरी रॅी. पहाडे यानंी माझेि समथथन केले. तेि बऱयाि मंडळीना कमालीिे झोंबले. काही लोकानंी त्याचं्या 
अय ष्ट्यािा महत्त्वािा अचण ऐन ईमदीिा काळ स्वतःच्या फ शारक्या अचण चबनब डाच्या चशळोप्याच्या गप्पा 
मारण्याति घालचवला व ज्या चवशषे महत्त्वाच्या घटना घडल्या त्या ऐकून माहीत झाल्यावर त्या घटनािें 
कल्पक, जनक अपणि अहोत ऄसा अभास चनमाण केला. अयत्या चपठावर रेघोया ओढणाऱयािंी तसेि 
इष्ट्या, हेवदेाव ेज्याचं्या ऄण रेणूत खिाखि भरलेले अहेत, ऄशा लोकािंी मनोवृिी जगािा चनमाता िह्मदेवही 
बदलू शकणार नाही, ऄसे मी मनाशी ठरवनू माझी चनत्यािी वाटिाल करीत राचहलो; म्हणूनि माझा मनोभगं 
झाला नाही. मला व मी करीत ऄसलेले काम ज्यानंी ज्यानंी जवळून अचण बारकाइने पाचहले त्यानंी 
चनरचनराळ्या अचमषािे पेटारे माझ्या सभोवती ईभे करून मी माशासारखा गळाला लागतो का हेही डोळ्यात 
तेल घालून पाचहले. ‘माझी सत्वपरीक्षा घेण्यासाठी ऄनेक प्रकारिी प्रलोभने माझ्या िौफेर ईभी केली तरी मी 
बळी पडलो नाही.’ ऄसे जेव्हा कळून अले तेव्हा मला माझे चमत्र हरफन मौला म्हणू लागले. मी केलेल्या व 
करीत ऄसलेल्या कामाच्या मोबदल्यात मला माझ्या वचडलधाऱया मंडळींिा चवरॄास सपंादन करता अला; हीि 
मी केलेल्या कामािी पावती मी समजू लागलो. आतर प्रकारच्या मानापेक्षा चवरॄास हा मी माझा बह मान समजत 
होतो. माणसाला नाही नाही त्या गोष्टी संपादन करता येतात. त्या संपादन करण्यासाठी फार मोठे मोल द्याव े
लागत नाही; मात्र चवरॄास संपादन करण्यासाठी प्रामाचणकपणािे मोल द्याव ेलागते. मी ऐकलेल्या माझ्याि 
बाबतच्या तिारींनी मी जरासा गोंधळून गेलो होतो. चविाराचं्या वहदोळ्यात माझे मन हेलकाव े खात होते. 
माझ्या डोक्यात चविारािें काहूरही थैमान घालू लागले. मी माझ्या वचरष्ठाकंडे नजर चफरचवली. त्यािंा 
माझ्यावर पूणथतया चवरॄास ऄसल्यािेि चदसल्याने मी तत्काळ माझ्या चविारािंी वाट बदलली ऄन् नव्या 
ह रूपाने, नव्या दमाने, चजद्दीने ऄन् जोमाने काम करावयािा दृढचनरृय केला. 
 
 ‘वसइच्या खाडीत मािवा िमाकं ७ मधून ऄमेचरकन बनावटीिे चरव्हाल्वर’, हँड गे्रनेड ऄधूनमधून 
चवकत चमळतात ऄशी माचहती म ंबइ फोटथ चवभागात ऄसलेल्या महाराष्ट्र बकेँतील रॅी. दातारानंी रॅी. बाबासाहेब 
पराजंपे यानंा चदली मात्र त्यासाठी कधीकधी मािव्यात बसून वसइच्या खाडीत सम द्रात बरेि लाबंही जाव े
लागते ऄसे साचंगतले तसेि ऄपेचक्षत साचहत्य चमळेल या अशवेर मािव्याति म क्कामही करावा लागतो ऄसेही 
साचंगतले. त्या सवांिी रॅी. पराजंपे यानंी मला कल्पना चदली. द सऱया चदवशी द पारी रॅी. दाताराबंरोबर मला 
पाठचवण्यात अले. रॅी. दातार यािंा व माझा एका खास कारणपरत्व ेदोन वषापूवीपासून पचरिय होता. रॅी. 
दातार हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघािे कट्टर सभासद अचण प रस्कते होते ऄसे त्याचं्या बोलण्यावरून मला 
समजले. ठरल्याप्रमाणे मी व रॅी. दातार वसइच्या खाडीत मािवा िमाकं ७ मध्ये गेलो. प्रथम रॅी. दातारानंी 
मािवाप्रम खाबरोबर ऐसपैस गप्पा मारताना म ख्य चवषय छेडला. सम द्रपाण्याच्या व मासळीच्या वासाने मी 
थोडासा त्रस्त झालो होतो. मासळीिा तो ईग्र वास मला सहन करवत नव्हता. मला सारखी मळमळ होत होती. 
वातंी होइलसे वाटत होते. माझी िलचबिल मािव्याच्या प्रम खाने ओळखली. ऄनेक चवदेशी सेंट माखलेला एक 
रुमाल त्याने मला चदला. त्या स वासाने मला जरासा धीर अल्यासारखे वाटले. तो रुमाल मी माझ्या नाकाला 
लावनू चबस्तऱयावर लवडंलो. मला कधी झोप लागली ते समजलेही नाही. ईठलो तेव्हा तो मािवा जेथल्या तेथे 
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हेलकाव ेखात ईभा होता. रॅी. दातार अचण मािव्यािे प्रम ख बऱयाि ईचशरा ईठले. मािव्यात िहा फराळ व 
सवथ प्रकारच्या जेवणािी िागंली सोय होती. ईिम प्रतीिा िहा घेतल्यावर सकाळिा फराळ झाला. फराळाच्या 
वस्तू िागंल्या होत्या. त्यात माझ्या अवडीच्या वस्तू ऄसल्याने जेवणाआतका मी फराळ घेतला. त्यानंतर लगेि 
अमिी मािव्यातून सम द्रािी सफर स रू झाली. अमच्या त्या मािव्याने स मारे ५० मलै लाबंीिे ऄंतर कापले 
ऄसाव.े सम द्रात आतका लाबंवर जाण्यािा तसा तो माझा पचहलाि प्रसंग होता. सम द्रािे वारे लाटा ईसळवीत 
होते. नवनव ेऄन भव येत होते. कधी मौज वाटायला लागायिी, तर कधी कधी जोरदार धडकी भरायिी, जीव 
वरखाली होत ऄसे. मी ईसाश्यावर ईसासे टाकीत होतो. रॅी. दातार मात्र हसत-चखदळत मािव्याच्या 
लोकाबंरोबर बोलत होते. तेवढ्यात मला वातं्यावर वातं्या होउ लागल्या. माझे सवांग गारठल्यासारखे मला 
वाटू लागले. औषध म्हणून मला थोडी िडँी देण्यात अली. क्षणभरात माझ्या सवांगात उब भरल्यासारखे मला 
जाणवले. ईंिी सेंटिा भरपूर वशपडा केलेला द सरा रुमाल मािव्याच्या प्रम खाद्वारे मला चमळाला. माझ्या 
नाकात मासळीिी घाण बसली होती. त्या द गधंीिी मला चशसारी अली होती. सेंटच्या स वासाने ती थोडी कमी 
झाली. मािव्याच्या अजूबाजूला लहानमोठ्या चशडाच्या होड्या येत व जात होत्या. छोटेसे ऄध्या ल ं गीसारखे 
कापड ग ंडाळलेले ईघडेनागडे कोळी ललकाऱया देत होते. तेवढ्यात अमच्या मािव्याला लागून एक आंचजनवर 
िालणारी होडी-बोट मला चदसली. मािव्याच्या वर, त्या बोटीतील काही लोकािंी काहीतरी देवाणघेवाण होत 
ऄसल्यासारखे मला चदसू लागले. अतापयंत चनरचनराळ्या होड्यातून घेतलेल्या मोठमोठ्या माशािंा बराि 
मोठा ढीग सािला होता. मासोळ्याचं्या चवचित्र द गंधीम ळे माझे डोके भणाणून जात होते. त्यात अणखी भर 
पडणार या चविाराने मी बराि त्रस्त झालो होतो. या चविाराचं्या तंद्रीत ऄसताना ‘शकंरभाइ द्या टाळी!’ ऄसे 
मोठ्याने हसत सागंून रॅी. दातारानंी मला माझ्या तंद्रीतून ओढून बाहेर खेिले. 
 
 ‘काय झाले ?’ मी रॅी. दातारानंा चविारले. 
 
 ‘पाहाता काय ? अपले काम फिे झाले.’ दातारानंी साचंगतले. थोड्या वळेात अमिा परतीिा प्रवास 
स रू झाला. बरेि समाधान झाल्यासारखे मला वाटले. मािव्यात मासळीिे ढीग सवथत्र ऄस्ताव्यस्त पडलेले 
होते. मासळीिे ढीग पायाखाली त डवीति मािव्यािे लोक आकडेचतकडे जात होते. मासळीच्या त्या भयंकर 
द गंधीतून माझी स टका होणार ऄसल्याने त्या वासाकडे मी अता लक्ष देत नव्हतो. मी व रॅी. दातार मािव्याच्या 
प्रम खाच्या केचबनमध्ये गेलो तेव्हा मािव्याच्या प्रम खाने अम्हा दोघािें स्वागति करीत ऄसल्यािा देखावा 
केला. प्रथम ईिम प्रतीिा िहा चदला; ईंिी चसगारेट चदली. तेवढ्यात त्या छोया बोटीतून मािव्यात घेतलेले 
एक मोठे बोिके मािव्याच्या खास कामगारानंी केचबनमध्ये अणनू एका बाजूला ठेवले. केचबन बंद करून, 
मािव्याच्या प्रम खाच्या आषाऱयावर कामगारानंी नेमके तेि बोिके अमच्यासमोर ठेवले. 
 
 ‘यातले साचहत्य, अतूनबाहेरून पॅराशूटच्या मउ व ग ळग ळीत कापडात काळजीपूवथक ग ंडाळून ठेवले 
जाते व मग परॅाशूटच्या दोरखंडानंी घट्ट अवळून चवचशष्ट पद्धतीने बाधंले जाते;  म्हणून अतल्या वस्तंूना 
पाण्यािा थेंबही लागत नाही.’ ऄसे कथन मािव्यािे प्रम ख करीत ऄसताना कामगारानंी तेज स रीिा वापर 
करून दोऱया कापून काढल्या. पॅराशूटच्या कापडािे वषे्टनावर वषे्टन काढीत काढीत, त्या कामगारानंी शवेटिे 
वषे्टन हळूवार पद्धतीने हाताळले. ते शवेटिे वषे्टन होते तलम रेशमी कापडािे व अत ईंिी कापडात साचहत्य 
व्यवस्स्थत रिून ठेवलेले होते. ईंिी कापडात ग ंडाळलेल्या वस्तू मािव्याच्या प्रम खाने हळ वारपणे मोकळ्या 
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करायला प्रारंभ केला. िार स्वयंिचलत ऄमेचरकन बनावटीिे चरव्हॉल्वर व त्याचं्या ब लेट्ट्स समोरच्या टेबलावर 
ठेवल्या गेल्या. सारेिे सारे साचहत्य कोरे करकरीत होते. ते साचहत्य माझ्या अटोक्यात अल्यािे चदसल्याने मी 
ऄत्यंत भारावनू गेलो. माझ्या िेहऱयावर प्रसन्नता प्रगटली. तेवढ्यात मािव्याच्या प्रम खाने अमच्या देखति त्या 
नव्या करकरीत ब लेट्ट्स चरव्हॉल्वरमध्ये भरून माझ्या स्वाधीन केल्या. क्षणािा चवलंब न करता लाबंवर 
पसरलेल्या सम द्राच्या पाण्यात एकामागून एक सहा गोळ्या मी झाडल्या. सप् सप् अवाज कानानी ऐकला. 
गोळ्या झाडताना हाताला चहसका बसत ऄसल्यािे जाणवले. 
 
 ‘या िार चरव्हॉल्वर पैकी तूतास दोनि चरव्हॉल्वर अज त म्हाला देउ शकेन.’ ऄसे मािव्याच्या प्रम खाने 
रॅी. दातारानंा साचंगतले. एक हजार रुपये त्याच्या हातावर ठेवायिे हे दातारानंी, मला त्याचं्या ईजव्या 
हाताच्या एका बोटािी खूण करून साचंगतले. मी शभंराच्या दहा कोऱया करकरीत नोटा त्याच्या हातात चदल्या. 
मािव्याच्या प्रम खाने त्या नोटा त्याच्या पँटच्या चखशात कोंबल्या अचण मग ईंिी कापडासह दोन चरव्हॉल्वर 
अचण दोनश ेगोळ्यािंी पाचकटे माझ्या स्वाधीन केली. 
 
 ‘अता बरोबर पाि चदवसानंी या. त्या खेपेस त म्हाला बरेि साचहत्य देइन.’ ऄसे मािव्याच्या िालकाने 
रॅी. दातारानंा साचंगतले. 
 
 अवश्यक तेवढी बोलणी झाली. अम्हा दोघानंा आचंजनवर िालणाऱया छोया बोटीत बसचवले गेले 
अचण वसइ खाडीच्या चकनाऱयावर अणनू सोडले गेले. 
 
 द पारच्या तीन वाजताच्या स मारास मी व दातार मोरार बागेत अलो तेव्हा अम्हा दोघाचं्या कपड्याला 
मासळीिाि वास येत ऄसल्याने रॅी. वैशपंायन यानंी त्याचं्या नाकाला रूमाल लावल्याने मी ताडले. सम द्रात 
रात्र जागून काढल्याने मी पेंगू लागलो. लवकरात लवकर झोपावयािा मी चविार केला. मी बाजूच्या 
सतरंजीवर लवडंलो ऄन् लागलीि झोपी गेलो. 
 
 सायकंाळच्या सहाच्या स मारास मला रॅी. बाबासाहेब अल्यािे सागंून जागे केले गेले. मी अंबनू 
गेलेल्या शरीराला अळेचपळे देत ईठून बसलो; तेव्हा मी माझ्या स्वप्नातून जागा झाल्यासारखे मला वाटले. 
स्वप्नात मी पाचहलेला मािवा, मासोळ्या ऄन् सम द्राच्या पाण्याच्या लाटाऐवजी मी मोरार बागेत ऄसल्यािे मला 
जाणवले. मी लागलीि नळावर गेलो. तोंड, हातपाय िागंल्या स वाचसक साबणाने खसाखस घासून ध उन 
काढले अचण द सरे कपडे ऄंगावर िढचवले; तेव्हा कोठे मला जरा बरे वाटू लागले. तरी मासळीच्या वासािी 
द गंधी मला जाणवत होतीि. 
 
 बरोबर पाि चदवसानंी मी रॅी. दातार याचं्या समवते प न्हा वसइच्या खाडीत गेलो. थोडी शोधाशोध 
करून रॅी. दातारानंी मािवा िमाकं ७ िा ठावचठकाणा चमळचवला. ऄध्या तासाच्या शोधाशोधीनंतर त्या 
मािव्याच्या प्रम खािी गाठ भेट झाली, मात्र बोलािाली झाली नाही. तो त्याच्या कामात ग रफटला होता. 
तब्बल एक तासानंतर मािव्याच्या प्रम खाशी प ढील कायथिमाबाबत बरेि बोलता अले. रात्रीच्या जेवणािा 
कायथिम व्यवस्स्थत पार पडला. जेवणानंतर िहा झाला. एका मागून एक दोन चसगारेटी मी फस्त केल्या. 
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सम द्राच्या प्रवासािी तयारी करण्यािे काम स रू झाले. एक तासाने मािवा सम द्रात प ढे प ढे सरकू लागला; 
मािव्यािी गती बेतािीि होती. काही वळेाने मािव्याने वगे धरला. सम द्राच्या लाटावंर लाटा ईसळू लागल्या. 
सम द्राच्या खारट पाण्यािा व मासळीिा वास नाकात भरू लागला. त्या वासािी मला चशसारी येउ लागली. 
डोके भणाणू लागले. ऄंगाला स साट वारा झोंबू लागला. सवथत्र काळोख पसरलेला होता. ऄधूनमधून चशडाच्या 
मोठ्या व लहान होड्या, आंचजनवर िालणाऱया लहान लहान बोटी जवळून जात होत्या; तेव्हाि काय तो अवाज 
कानावर यायिा. या खेपेला मला चवशषे त्रास झाला नाही. जेवणापूवी एक तासभर झोप काढली. रात्रीच्या 
जेवणानंतर मला प नरचप लवकर झोप लागली. ठरलेल्या संकेताप्रमाणे ठरलेल्या ऄंतरावर चमळावयािे घबाड 
मािव्याच्या प्रम खाच्या हाती लागले नाही. प ढच्या ठेप्यावर चमळेल ऄसे गृहीत धरून मािवा रेटून पन्नास मलै 
ऄचधक दूर ऄतंरावर नेण्यात अला. तेथे बऱयाि वाटाघाटी, तावातावािी बोलणी झाली. घेवाणदेवाणीबाबत 
बािाबािीही झाली. तेव्हा मला जाग अलेली होती. जे काय घडले व घडत होते ते सारे मला दातार याचं्या 
द्वारे ऐकावयाला चमळाले. तसेि या खेपेस मािवा वसइ खाडी पासून चकमान शभंर मलै लाबंवर अलेला 
ऄसल्यािेही कळले. वाटाघाटी मोडण्याच्या बाजूनेि झ कत ऄसल्यािे ऐकून माझे ऄंग शहारुन गेले. चनतान्त 
अवश्यकता अहे त्यावळेी ऄचवरॅातं पचररॅम करूनही साचहत्य चमळत नाही; जात्यधं म स्स्लम ग ंड, चनवाचसत, 
रझाकार हल्ल्यावर हल्ले िढवीत अहेत ऄन् अम्ही प्रत्य िर देउ शकत नाही यािेि मला राहून राहून वाइट 
वाटत होते. मनाला ऄनंत यातना होत होत्या. सौदा होणे अवश्यक ऄसले तरी सौदा झालाि नाही तर 
चरकाम्या हाताने परत जाण्यािी पाळी येउ नये म्हणून मनातल्या मनात प्राथथना करीत होतो. माझी प्राथथना 
ऐकली गेली. सौदा पटला. साचहत्यािी देवाणघेवाण झाली. मला हायसे वाटले. प न्हा ह रूप अला. मािवा 
परतीच्या मागाकडे वळचवला गेला. थोड्या वळेानी मला व दातारानंा त्या कॅचबनमध्ये बोलावले गेले. 
औपिाचरक बोलणी संपल्यावर दोन मोठाली बोिकी अमच्यासमोर ठेवली गेली. मािव्याच्या प्रम खाने त्याच्या 
नेहमीच्या कामगारानंा आषाऱयाने ख णावताि त्यानंी त्या दोन्ही बोिक्याचं्या जाड दोऱया धारदार स ऱयानंी एका 
मागून एक सपासप कापून काढल्या. बोिक्यावर ग ंडाळलेली पॅराशूटच्या कापडािी वषे्टणे एकामागून एक 
काढली. शवेटिे वषे्टण तलम रेशमी कापडािे; चदसायला पारदशथक होते; तरी त्यातून पाण्यािा थेंब अत जाउ 
शकणार नव्हता. त्यानंतर ईंिी कापडािे वषे्टण काढताि दोन कोऱया करकरीत रायफलींिे भाग व भयंकर 
स्फोट करणारे १०० हॅन्डगे्रनेडस फ्यजू वातीसह अमच्या समोर व्यवस्स्थत ठेवले गेले. 
 
 मी क्षणभर अरृयथिचकत झालो. माझ्या शरीरात वीज सिंारल्यासारखे मला जाणवले. ‘या 
रायफलींच्या ब लेटस् िे काय?’  मी  रॅी. दातार अचण मािव्याच्या प्रम खाकडे एकदमि पाहताना चविारले. 
 
 ‘बरी अठवण झाली.’ मािव्याच्या प्रम खाने म्हटले ऄन् त्याच्या भारीपकैी सूटकेसमधून पािश े
ब लेट्ट्सिी पाि पाचकटे बाहेर काढून समोर ठेवली. 
 
 ‘या रायफलीिे स टे भाग ऄसेि नेले ऄन् ते धड बसले नाहीत तर सारेि म सळ केरात जाइल.’ ऄसे मी 
सागंताि मािव्याच्या प्रम ख म्हणाला, ‘हे पहा, एक तर या रायफलींिे सवथिे सवथ भाग याि बोिक्यात बाधंलेले 
होते. चशवाय प्रत्येक भाग कोरा करकरीत अहे. त मच्या समाधानासाठी अपण या स या भागािंी ज ळवाज ळव 
येथेि करू, मग तर झाले.’ आतके सागंून त्याने रायफलीच्या स या भागािंी व्यवस्स्थत ज ळवाज ळव केली ऄन् 
एका मागून एक सहा गोळ्या झाडल्या. माझे मनस्वी समाधान झाले. 
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 अता या रायफली वसइ खाडीबाहेर मोरारबागेपयंत न्यायच्या कशा? माझ्या प्रश्नािी ईकल 
करण्यासाठी मािव्याच्या प्रम खाने त्याचं्या कामगाराद्वारे बागंड्यािें चरकामे प ठ्ठ्ठ्यािे डबे मागचवले व त्या 
डब्यानंा व्यवस्स्थत व अवश्यक तेवढ्या अकारािंी चछदे्र पाडून दोन रायफलींिी दोन बंडले तयार केली. 
िोहोकडून परॅाशटूच्या बारीक पण मजबूत दोऱयानंी ती गच्च अवळून बाधंली. ‘अता त म्हाला बागड्यािंं बंडल 
नेता अहात ऄसे सागंता येइल.’ ऄसे मािव्याच्या प्रम खाने सागंून त्याच्या कल्पकतेिा अम्हाला दाखला 
चदला. आथवर सवथ गोष्टी झाल्यावर म द्याच्या प्रश्नाकडे अम्ही वळलो. सौद्याबाबत अमिी बोलणी स रू होणार, 
तेवढ्यात हँडगे्रनेड व त्याचं्या फ्यूज, वाती जेथल्या तेथेि राचहल्यािे माझ्या लक्षात अले. मािव्याच्या 
प्रम खाकडे पाहात मी म्हणालो, ‘ऄहो या हॅन्डगे्रनेड व त्याच्या फ्यजू वातींिे एक बोिके बाधंावयािे राहून गेले 
अहे ना!’ ‘खरंि!  गडबडीत ते चवसरलोि होतो.’ आतके सागंून त्याने त्याच्या कामगाराद्वारे हॅन्डगे्रनेड व फ्यूज 
वातींिे एक बोिके बाधूंन तयार केले. व्यवहाराबाबत बोलणी स रू झाली. थोडक्यात ती बोलणी अटोपली. 
मािव्याच्या प्रम खाच्या हातात तीन हजार रुपये द्याव ेऄसे मला दातारानंी तीन बोटे दाखवनू स िचवले. मी 
तडकाफडकी शभंराच्या तीस नोटा मािव्याच्या प्रम खाच्या ईजव्या हातात ठेवल्या. त्याने जशाच्या तशा चखशात 
कोंबल्या ऄन् अम्हा दोघानंा बोिक्यासह वसइच्या चकनारपट्टीवर अणून सोडले. तेथून अम्ही अमच्या 
बोिक्यासंमवते वसइ ते दादर व दादर ते िनीरोडपयंत लोकलने प्रवास केला. अम्ही वाटेत सगळीकडे 
बागंड्यािें व्यापारी अहोत ऄसाि अभास चनमाण करीत होतो. िनीरोड स्टेशन येथून अम्ही अमच्या तीन 
बोिक्यासंह घोड्याच्या बग्गीतून मोरारबागेजवळ अलो. जवळिे दोन पाटीवाले बोलावले व त्याचं्याद्वारे ती 
तीन बोिकी अम्ही मोरारबागेत वरच्या माळ्यावर नेली. रॅी. भाउसाहेब वैशपंायन समोरि ईभे होते. चतन्ही 
बोिकी योगायोगाने पाटीवाल्याने त्याचं्याि प ढे ठेवली. िौकोनी अकाराच्या प ठ्ठयाच्या दोन बोिक्याकंडे जरा 
चवस्मयकारक नजरेने पाहात रॅी. वैशपंायन यानंी रॅी. दातारानंा ईदे्दशून चविारले, ‘दातार, हे काय अणले?’ 
‘बागंड्या! या बोिक्यातल्या बागंड्या अपल्या मी मी म्हणणाऱया नकली कागदी घोडे दौडचवणाऱयाना ऄहेर 
म्हणून पाठवा!’ रॅी. दातार सहज हसत बोलले. बागंड्यािे पासथल तेही चिकाटीने लढा लढचवण्यािी इष्ट्या 
बाळगणाऱयानंी अपल्या कायालयात अणाव े याबाबतिे द ःख झाल्यापासून राचहले नाही. खेद अचण 
खजीलपणा अणखी  ऄचधक वाढू नये म्हणून मी जवळच्या टेबलावरून ब्लेड घेतली, खोक्यावर बाधंलेली 
दोरी कापून काढली. ईतरंडीसारखे एकावरएक व्यवस्स्थत रिनू ठेवलेले बागंड्यािें चरकामे डबे एकामागून 
एक वरून खाली ठेवायला प्रारंभ केला. स मारे तीन चरकामे डबे मला सहज ईिलून खाली ठेवता अले. िौथा 
डबा वर ईिलताि त्यात िकिकीत लोखंडी नळीसारखे काही चदसू लागले. अजूबाजूला ईभे ऄसलेल्यािंी 
चजज्ञासा वाढली. नंतरिे तीन डबे जरा बेताने ईघडताि ती नळी नसून रायफल अहे; ऄसे जाणवले व 
सवांच्या तोंडून एकि  ‘शाब्बास!’ ‘भले बहाद दूर!’ ऄसे ईद गार चनघाले. एकामागून एकाने माझी व रॅी. 
दातारािंी पाठ थोपटली अचण क्षणभराति कायालयातल्या सवथच्या सवथ लोकाचं्या तोंडावर अनंदाने हास्यािी 
लकेर ईमटली. अमच्या ऄगंावरील कपड्यात चभनलेला मासळीिा द गधं सहन होत नव्हता म्हणून बह तेकानंी 
नाकाला रुमाल लावला होता. ती अनंददायी घटना व तो अनंदािा क्षण या घटकेपयंत मी चवसरलेलो नाही. 
अजही तो अनंदािा क्षण जशािा तसा अठवतो. त्या घटनेिे काही चजवतं साक्षीदार अजही हयात अहेत, जे 
हयात नाहीत त्यािंी स्मृती ऄण रेणतू भरलेली अहे. 
 
 हैदराबाद संस्थानच्या चनरचनराळ्या भागातं रझाकार म्हणचवणारे कडव े म सलमान अचण चनझामी 
राजवटीिे पोचलस सतत बंद कीच्या गोळ्यािंा वषाव करीत ऄसल्याच्या बातम्या एकामागून एक हैदराबाद स्टेट 
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काँगे्रसच्या कायालयात धडकत होत्या. सवथसामान्य जनता भयभीत झाल्यािेही साचंगतले जात होते. भयावह 
वातावरणाने जनता हवालचदल बनत िालली होती. मरगळ झटकून, अत्मचवरॄासाने, चनधाराने ऄन्यायािा 
प्रचतकार करण्यासाठी सरसावलेल्या तरुण चवद्यार्थ्यांनीि कि खाल्ली तर चनरपराध गोरगचरबानंा चनझामाच्या 
चनदथयी जोखडातून कोण सोडवील? ऄसे चविारािे थैमान स रू होते. प्रचतकाराचशवाय द सरा पयाय दृष्टीके्षपात 
नव्हता. लाठीकाठी, धाक आत्यादींद्वारे संकट टळणार नव्हते. ईभारून अलेल्या सैतानी पद्धतीच्या संकटािा 
बीमोड सशस्र प्रचतकारानेि होउ शकत होता. हत्यारािंी वानवा होती. भरपूर प्रयत्न करूनही अवश्यक ती 
हत्यारे सहजी चमळत नव्हती; चमळू शकत नव्हती. हत्यारे चमळचवण्यासाठी चजवापाड धडपड अचण खटपट 
केली जात होती. हत्यारे चमळचवणे भयंकर चजकीरीिे काम बनले होते. रणकंदन माजले होते, चनरपराध्यािें 
म डदे पडत होते. 
 
 ‘शकंरभाइ, रात्रीच्या शवेटच्या गाडीने तू प ण्याला जा. सकाळपयंत पे्रसच्या मचशन चवभागािे प्रम ख 
ऄचधकारी रॅी. बापट यानंा त्याचं्याि घरी हे पत्र दे. ते त ला हँन्डगे्रनेडिे दोनश े चरकामे शले देतील. ते शले 
प ण्याहून मनमाडला न्यायिे. मनमाड कॅम्पच्या कायालयात रॅी. माचणकिंद पहाडे यानंाि द्यायिे.’ आतके सारे 
रॅी. बाबासाहेब पराजंपे यानंी मला एका दमात साचंगतले. ‘बाबासाहेब, प ण्याला जायला माझी ना नाही. २०० 
हँडगे्रनेडिे चरकामे शले मला एकयाला पेलवणार नाहीत व ऄशा कामासाठी एकापेक्षा दोन ऄगर तीन 
सहकारी ऄसावते ऄसे मला वाटते. त मिी संमती ऄसेल तर प्रथम पचहल्या गाडीने मनमाडला जातो. मनमाड 
कँम्पवरून दोन तीन सहकारी बरोबर घेउन रात्रीि प ण्याला जातो. प णे अचण ऄहमदनगर चवभागािे पोचलस 
अपल्या कायथकत्यांच्या पाळतीवर ऄसल्यािे गेल्या अठवड्यात रॅी. बाळासाहेब भारदे हे रॅी. पहाडे यानंा 
सागंत ऄसताना मी ऐकले अहे. पोचलसानंा कोणा एकाच्या हालिालींिा जराही सशंय अला तर सवथ सामान 
तपासतात....’  मला जे वाटले ते चविार मी रॅी. बाबासाहेबानंा शातंपणे साचंगतले. बाबासाहेब चविारात पडले. 
थोड्या वळेाने त्यानंी मला मनमाडला जायला साचंगतले. मी मनमाड व प ण्याला जाण्याच्या तयारीला लागलो. 
प्रात पचरस्स्थतीिा चविार करून रॅी. वैशपंायन मला ईदे्दशून म्हणाले, “एकसे दो भले, मलाही मान्य अहे. प्रात 
पचरस्स्थतीत अता अपणा सवांनाि चबनबोभाट काम करावयास हव.े अनंद अचण ईत्साहाच्या भरात काही ग त 
गोष्टींिी ईघड्यावर चविारपूस करू नये. अपसात बोलताना अपल्या जवळपास कोण अहे; कोण येतो कोण 
जातो यािाही चविार केला पाचहजे. अपण हैदराबाद संस्थानाबाहेर ऄसलो तरी अपण ऄगदीि स रचक्षत 
अहोत ऄसे समजून िालणार नाही.”  

 

 महात्मा गाधंी यानंी त्याचं्या पोटचतचडकीने चदलेली हाक म बंइ प्रातंातील लोकानंी ईिलून धरली. ‘िले 
जाव’ या घोषणेिी ऄंमलबजावणी करण्यासाठी जनतेने जे जे करता येइल ते केले. चिचटश साम्राज्यशाहीिे 
हल्ले प्रचतहल्ले प्राण पणास लावनू परतचवले. जोरदार प्रचतकार केला. शस्रािे प्रत्य िर शस्राने चदले. महात्मा 
गाधंींच्या अशीवादानेि हैदराबाद स्टेट काँगे्रसने म चक्तसंग्राम स रू केला होता. हैदराबाद राज्यात राहून लढा 
लढचवणे ऄशक्यि बनले होते. म्हणनूि सरहद्दीबाहेर याव े लागले व तेथून संस्थानी जनतेला जात्यंध 
म सलमानाचं्या किायातून म क्त करण्यासाठी ऄचवरॅातं पचररॅम कराव ेलागले. महात्मा गाधंींिा वारसा हक्क 
सागंणाऱयापंैकी काही मंडळी म ंबइ प्रातंािी राज्यकत्री होती. त्याचं्या शजेारी भयकंर िूर प्रकारिे ऄत्यािार 
होत होते. चनझामी राजवटीने म ंबइ प्रातंाच्या शजेारच्या भागात जात्यंधतेिा वरवटंा चफरवीत चफरवीत 
नागचरकाचं्या शरीरािी चिपाटे करून टाकली होती. हंबरडा फोडून जनता स टकेसाठी धडपडत होती. हा 
शजेाऱयािंा अिोश जणू अपल्या कानावर अलाि नाही;  ऄसाि अचवभाव करीत येथील राजकत्यांनी 
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चनझामी राज्यकत्यांबरोबर बेग मानपणे वाटाघाटी केल्या अचण नकळत त्यानंी चनझामी राजवटीच्या 
राज्यकत्यांना चदलासा देत देत स्वत्वासाठी, नागचरकस्वातंत्र्यप्रातीसाठी स्वतःच्या घरावर त ळशीपते्र 
ठेवणाऱयानंाि या ना त्या संशयावरून बचंदस्त करण्यास प्रारंभ केला. 
 
णनझामी अपप्रचार 
 
 चनझामी राजवटीने जनतेच्या कल्याणाबाबत बोलणारे, ओरडून सागंणारे बाजूला सारले, बंचदस्त 
करून जखडून ठेवले. जनतेिे कल्याण व जनतेच्या कल्याणािे राजकारण त्यानंा कळाले नाही, कळतही 
नाही ऄसा ऄपप्रिार केला. ऄचशचक्षत जनता चनझामी राजवटीिा तो क चटल डाव ओळखू शकली नाही. 
 
णनझामाची कोलांट उडी 
 
 साम्राज्यवादी चिचटशािंी राजवट सपं ष्टात अली. वहद स्थान म्हणनू जगाला पचरचित झालेला अपला 
देश स्वतंत्र झाला. अपला देश भारत म्हणून संबोधला गेला. अपल्या देशाला सावथभौमत्व प्रात होउ नये म्हणनू 
हैदराबाद ससं्थानिी चनझामी राजवट ऄनेक कोलाटं ईड्या मारीत होती, ऄनेक य क्त्या क्लृप्त्या ऄंमलात 
अणीत होती; पाचकस्तान देशािी मदत चमळत रहावी म्हणून धडपड करीत होती. कोयवधी रुपयाचं्या 
मोबदल्यात अध चनक स्वयंिचलत शस्रािंा व भयंकर स्फोटक द्रव्यािंा साठा करीत होती. स्वतंत्र भारत देशावर 
हल्ला करण्यािे मनस बे रिीत होती. त्याि चनझामी राजवटीने साम्राज्यवादी चिचटश राजवटीिे राज्य अपल्या 
देशावर प्रस्थाचपत करण्याच्या अचण अपल्या देशबाधंवािंा संहार करण्याच्या कामात भरपूर मदत केली म्हणनू 
चिचटश राजवटीने चनझामाला अपला ‘चनष्ठावतं चमत्र’ म्हणून चकताब बहाल केला. अपल्या देशािा कदथनकाळ 
ठरू पहाणाऱया हैदराबाद संस्थानच्या चनझामाकडून स्वतंत्र देशाच्या म ंबइ प्रातंाला चनझामािी मदत करून 
कोणता चकताब चमळवावयािा होता? चनझामी राजवटीने हल्ल्यावर हल्ल ेिढवनू सवथसाधारण नागचरकानंा त्रस्त 
केले ऄसता, मराठवाडा चवभागािें लोक प्रचतकार करून जनतेिे मनोधैयथ वाढचवण्याच्या योजना अखत 
ऄसताना शस्रािंी ज ळवाज ळव करतात म्हणून संशयावरून कायथकत्यांना ऄटक केल्याबद्दल म ंबइ प्रातंािे काही 
समजदार अचण जागरूक ऄचधकारी द ःख अचण खेद प्रकट करीत होते. चनझामी राजवटीच्या िूर 
ऄत्यािारािंा नाममात्र प्रसाद म ंबइ प्रातंाच्या नेत्यानंा, राज्यकत्यांना चमळाला ऄसता तर त्या राजवटीिी िूरता 
चकती ऄमान ष होती यािी प्रत्यक्ष प्रिीती त्यानंा अली ऄसती. हैदराबादच्या नागचरकानंा ‘स्वातंत्र्यप्रातीसाठी 
लढा द्या’ ऄसा संदेश देणाऱया महात्मा गाधंींिी चशकवण अत्मसात करून त्या चशकवणीप्रमाणेि वागणाऱया व 
त्यािंा वारसा हक्क सागंणाऱया या नेत्यािें व सिाधाऱयािें महात्मा गाधंी वगेळे होते काय?  
 
 मी मनमाडला पोहोिलो. ऄगदी थोड्या वळेात रॅी. वसंत वनभोरकर, रॅी. चगरजाशकंर उफथ  
वहद स्थान, ऄनंत भोंगले, रामिदं्र जेउरकर यानंा घेउन रातोरात प ण्याला पोहोिलो. रॅी. बापट यानंा 
त्याचं्याि घरी गाठले. रॅी. बाबासाहेबांिे पत्र त्यानंा चदले. पत्रातला मजकूर वािनू झाल्याबरोबर रॅी. बापट 
यानंी त्याचं्या घरािे प्रवशेद्वार बंद केले. अतून कडी लावली. घरात ऄडगळीच्या सामानात दडवनू ठेवलेले 
हॅन्डगे्रनेडिे १६० शले जाड गोणपटाच्या चपशव्यात रद्दी कागदासमवते व्यवस्स्थत भरले ऄन् त्या चपशव्या माझ्या 
स्वाधीन केल्या. बाकीिे ५० शले सायकंाळपयंत चमळवनू देण्यािे अरॄासन चदले. त्या िार चपशव्या अम्ही 
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त्याचं्या झोपण्याच्या खाटेखाली दडवनू ठेवल्या. द पारिे जेवण  जवळच्या हॉटेलात घेतले. चरकामपणािा 
कायथभाग म्हणून अम्ही पवथतीपयंत गेलो. सायंकाळी ४० हॅन्डगे्रनेडिे शले रॅी. बापट यानंी एका जाड चपशवीत 
भरून चदले. 
 
 दौंडमागे मनमाड गाडी गाठावयासाठी अम्ही तागं्यातून प णे स्टेशनवर अलो. मी सवांसाठी चतचकटे 
काढली. गाडी प्लॅटफॉमथवर लागताि चपशव्यासह अम्ही वगेवगेळ्या डब्यात िढलो. िारपाि पोचलस चशपाइ 
त्या गाडीच्या डब्याजवळ येरझारा घालत होते. ऄधून मधून ते डब्यात डोकावत होते. योगायोगाने रॅी. 
जेउरकर अचण वहद स्थान एकाि डब्यात एकमेकापासून जरा लाबंवर बसले होते. त्याि डब्यात पोचलस 
सारखे डोकाव ूलागल्याने रॅी. जेउरकरािंी स रू झालेली िलचबिल पाहून वहद स्थानने रॅी. जेउरकर यानंा 
डब्याच्या दाराच्या चवरुद्ध बाजूच्या चखडकीजवळ बसावयास ख णेनेि साचंगतले व स्वतः दाराच्या चखडकीजवळ 
पानतंबाखू िघळीत बसला. गाडी  स रू झाली. तेव्हा प्रत्येकाने चपशवी बाकड्याच्याखाली पायाजवळ ठेवली. 
पहाटे मनमाड स्टेशनवर ईतरलो. एक नंबर प्लॅटफॉमथकडे जात ऄसताना रॅी. जेउरकर यानंा पोचलसाने 
हटकले. रॅी. वहद स्थानने थात रमात र केले. अम्ही अमच्या चपशव्यासंह बाहेर पडलो. 
 
 सकाळी ११ वाजता त्या चपशव्यातंले शले रॅी. माचणकिंद पहाडे याचं्या स्वाधीन केले. द पारच्या 
भ सावळ-म ंबइ पॅसेंजर गाडीने मी म ंबइला गेलो. सायंकाळी म ंबइच्या कायालयात रॅी. बापटाकंडून हस्तगत 
केलेले २०० शले रॅी. पहाडे याचं्या स्वाधीन केल्यािे रॅी. पराजंपे यानंा सागंीतले. 
 
 रात्री जेवण अटोपल्यावर रॅी. वैशपंायन व रॅी. पराजंपे यानंी ४२ च्या लढ्याच्या कामात सहभागी 
झालेल्या, सम चविाराचं्या, समाजवादी साथी मारुती क मार कोळी याचं्या तडफदार वृिीबाबत काही ठळक 
प्रसंग साचंगतले. त्यािा ठावचठकाणा साचंगतला अचण रॅी. मारुती क मार कोळी याजंकडून अपल्या लढ्याला 
अज अवश्यक ऄसलेले वगेवगेळे पदाथथ व जाड तारा कापण्यासाठी चवचशष्ट पद्धतीच्या कैच्या चमळू शकतील 
यािी कल्पना चदली. सध्या ते त्याचं्या क ट ंचबयासमवते मासळ्यािंा व्यवसाय करतात; मात्र त्यािंी चनवातं 
भेटस द्धा मध्यरात्रीनंतरि होउ शकते. ठाणे कारागृहाच्या बऱयाि मागच्या बाजूला खाडीजवळ ते शोधाशोध 
करून सापडू शकतील ऄसे सागंून त्यानंा देण्यासाठी रॅी. वैशपंायन अचण रॅी. पराजंपे यानंी अपल्या स्वाक्षरीिे 
पत्र मला चदले. 
 
 जवळपास िार तास आकडून चतकडे, चतकडून आकडे चफरल्यावर रॅी. मारुती कोळी यानंा भेटू शकलो. 
प्रथम मी माझ्या कोटाच्या चखशात कोंबनू ठेवलेले ओळख पत्र त्यानंा चदले. जवळपास दोन तास हैदराबाद 
लढ्याबाबत अचण औपिाचरक गप्पागोष्टी केल्या. तोपयंत त्याचं्या खास मजीतल्या सहकाऱयाने प ढील सफरीिी 
व्यवस्था केली होती. रॅी. मारुती कोळी हे त्या चवभागािे प्रम ख होते. त्याचं्या साध्या आशाऱयावर सवथ कामकाज 
व्यवस्स्थत पार पडत ऄसे. सकाळच्या तीन वाजण्याच्या स मारास त्याचं्या समवते मी, त्याचं्या नेहमीच्या दोन 
साथीदाराबंरोबर ठराचवक मािव्यात बसून खाडीत गेलो. एका ओसाड, मात्र गदथ झाडीने दशथनी भाग झाकून 
टाकलेल्या जागेजवळ एका जाडजूड झाडाच्या ब धं्याला दोरखंड अवळून मािवा थोपटून ठेवला. 
मािव्याजवळ एक ज नाट चनकामी नाव खाडीच्या पाण्याबरोबर हेलकावत न सती ईभी होती. दोऱयाचं्या 
साहाय्याने रॅी. मारुती कोळी त्याचं्या सहकाऱयासंमवते वानरासारख्या ईड्या मारून त्या नावते गेले. मधून 
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मधून सम द्राच्या पाण्याच्या लाटा ईसळून येत होत्या. मी एकटा एका मािव्यात होतो. सम द्राच्या लाटाबंरोबर 
मािवा हेलकाव ेखात होता. जवळपास दोन तासानंतर रॅी. मारुती कोळी व त्यािें सहकारी यानंी ऄतोनात 
पचररॅमाने एक जाडजूड बोिके मािव्यात फेकले व त्याच्या पाठोपाठ ते सवथजण मािव्यात अले. ते बोिके 
डाबंर फासलेल्या गोणपाटामध्ये जाड कार्थ्याच्या दोऱयानंी घट्ट अवळून बाधंलेले होते. बोिके चदसायला मोठे 
नव्हते मात्र बरेि वजनदार ऄसल्यासारखे चदसत होते. 
 
 ठाण्याहून मी कोठे जाणार याबाबत त्यानंी अधीि चविारले होते. मी मनमाडला जाणार ऄसल्यािे 
त्याचं्या लक्षात होते. “मनमाडकडे जाणाऱया गाडीत माझे सहकारी हे बोिके त म्ही बसाल तेथे व्यवस्स्थत 
ठेवतील. मनमाडला हमाल गाठून हे बोिके अधी गाडीतून ईतरुन घ्या, ‘दोन पैसे ऄचधक देइन’ ऄसे 
हमालाला सागंा, म्हणजे तो हमाल वजनदार ऄसले तरी वजनदार नसल्यासारखे सहज डोक्यावर घेउन िालू 
लागेल. त्याच्या पाठोपाठ त म्ही जा. हमाली अधीि ठरवली म्हणजे वादावादी चशवाय अपले सामान 
सहीसलामत नेता येते,”  ऄसे सवथ त्यानंी मला एका दमात साचंगतले होते. मी मनमाडला रॅी. मारुती कोळी 
यािंा सल्ला तंतोतंत ऄमलात अणला. माझा कायथभाग चबनबोभाट पार पडला. सकाळी ऄकराच्या स मारास रॅी. 
माचणकिंद पहाडे नादंगावहून मनमाडच्या कॅम्प कायालयात अले. औपिाचरक बोलािाली झाल्यावर रॅी. 
पहाडे यानंी रॅी. चगरजाशकंर व रॅी. पंढरीनाथ तत्सत् याचं्या चशवाय बाकीच्यानंा चनरचनराळ्या कामाचनचमि 
बाहेर पाठचवले. कायालयािे दार अतून बंद केले गेले. अतल्या खोलीत ठेवलेले बोिके रॅी. चगरजाशकंर व 
रॅी. तत्सत् यानंी ईिलून बाहेरच्या खोलीत अणले तेव्हा ते बोिके बरेि जड ऄसल्यािे त्या दोघाचं्या 
हालिालींवरून सहज लक्षात अले. त्यानंतर रॅी. चगरजाशकंर व रॅी. तत्सत् या दोघानंी बोिक्याभोवती 
बाधंलेल्या कार्थ्याच्या दोऱया कात्रीने, ब्लेडने कापून काढल्या. बोिके मोकळे केले. तेव्हा अतल्या भागात 
पॅराशूटच्या कापडात ग ंडाळलेले चडटोनेटर, चजलेटीन स्फोटक, फ्यजू वायर व कैच्या हाती लागल्या. ते सवथ 
रॅी. पहाडे याचं्या स्वाधीन केले. रात्रभर झोपता अले नव्हते. झोप डोळ्यात मावत नव्हती. जेवण झाले अचण 
थोड्याि वळेात मला गाढ झोप लागली. रात्र मी मनमाड कॅम्पवर झोपून काढली. 
 
 द सऱया चदवशी द पारच्या गाडीने म ंबइला जायिा चविार करीत होतो. मला चरकामे बसवत नव्हते, 
सतत काहीतरी कराव,े करीत राहाव ेऄसेि वाटत होते. माझ्या शरीराच्या मानाने मी माझ्या नकळत बरेि 
ऄचधक पचररॅम करीत होतो. त्याम ळे मी बराि थकल्यासारखा चदसत होतो. हात-पाय द खत होते तरी रेटून 
वाटिाल करीत होतो. माझ्या कामाबाबतच्या धडपडीिे काही लोक कौत क करीत होते; त्याम ळे अलेला शीण 
चवसरून जात ऄसल्यासारखेही वाटत होते. 
 
घोटीचे गोळ्या प्रकरण 
 
 सकाळी ऄकरा वाजण्याच्या स मारास रॅी. पहाडे अले. कायालयािे चनत्यािे कामकाज अटोपल्यावर 
रॅी. पहाडे व मी बोलत बसलो. रॅी. पंढरीनाथ तत्सत् दाराशी बसले होते. दाराबाहेर रॅी. चगरजाशकंर ईभा 
होता. रॅी. पहाडे मला ईदे्दशून सागंू लागले, हे पहा शकंरलाल, ४२ च्या ‘िले जाव’ िळवळीच्या काळात 
नाचशक, आगतप रीच्या पचरसरात काही जहाल समाजवादी कायथकत्यांनी, रेल्वचे्या कमथिाऱयानंा, हमालानंा 
चवरॄासात घेउन, चमचलटरीच्या शस्रानंी भरलेल्या दोन वाचघणी मालगाडीला जोडल्या ऄसल्यािी आत्थंभतू 
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माचहती चमळचवली. आगतप री अचण घोटीच्या असपास ती मालगाडी ऄडवनू चमचलटरीच्या शस्रास्राचं्या दोन 
वाचघणी ल टण्याबाबतिा अराखडा तयार केला. लाइनमनच्या करामतीने घोटीजवळ मालगाडी थाबंचवली. 
मालगाडीिे आंचजन ड्रायव्हर, आतर सहकारी अचण गाडथ यासं चरव्हाल्हरिा धाक दाखवनू ताब्यात घेतले. 
तोपयंत आतर सहकाऱयानंी घोटी स्टेशनच्या टेचलफोन/ टेचलग्रामच्या तारा कापून टाकल्या होत्या. दोन वाचघणी 
फोडल्या गेल्या व त्यातून ३०३ च्या रायफली व काडत से हातोहात पसार केली गेली. ल टलेला माल काही 
धाडसी ऄन् तडफदार कायथकत्यांनी या ना त्या प्रकारे लाबंवर पसार करण्यािी महत्त्वािी कामचगरी पार 
पाडली. त्यातला ब लेट्ट्सिा मोठा साठा  लवकर पसार करता येइना म्हणून काही गावकऱयाचं्या मदतीने 
मातीिे खडे्ड खणून त्यात प रून ठेवल्यािी माचहती नादंगावच्या एका पचरचित व्यापाऱयाने रॅी. पहाडे यानंा 
साचंगतली होती. त्यािें व घोटीतल्या एका व्यापाऱयािे व्यापाराचनचनि स्नेहसंबधं ज ळले होते. घोटीतल्या 
त्याछोया व्यापाऱयाला त्याच्या नेहमीच्या पचरचित चगऱहाइकाचं्या व शतेकऱयाचं्या कडून ही गोष्ट समजली 
होती. शतेकऱयाचं्या म लानंा त्या ब लेट्ट्स नेमक्या कोठे गाडून ठेवल्या अहेत त्या जागेच्या खाणाख णाही माहीत 
ऄसल्यािे समजले होते. जोरदार प्रचतकार अचण प्रचतहल्ले करण्यासाठी ३०३ च्या ब लेट्ट्स हव्याि होत्या; त्या 
सहजासहजी मोठ्या प्रमाणात हाती लागणार होत्या. त्या कामाकडे रॅी. पहाडे यानंी जातीने लक्ष घातले. 
 
 प्रथम नादंगावच्या व्यापाऱयाद्वारे, तादं ळ खरेदीच्या चनचमिाने घोटीच्या छोया व्यापाऱयाला 
नादंगावच्या चवरॄासातल्या माणसाबरोबर नादंगावला अणले. त्या चतघाचं्या गाठीभेटी रॅी. पहाडे याचं्याि घरी 
झाल्या. त्या ल टलेल्या ब लेटस् बाबत अवश्यक तेवढी माचहती चमळावी म्हणनू चविारपूस केली गेली. 
‘रायफली चनरचनराळ्या लोकानंी केव्हाि पसार केल्या होत्या. ईरलेल्या ब लेट्ट्स काही शतेकऱयानंी अपापल्या 
घरात प रून ठेवल्या अहेत.’ त्या छोया व्यापाऱयाने साचंगतले. ‘त्या शतेकऱयािें घर त म्हाला माहीत अहे 
का?’ रॅी. पहाडे यानंी चविारले. ‘हो. तीन शतेकरी व त्यािंी घरे मला माहीत अहेत.’ त्या व्यापाऱयाने 
साचंगतले. ‘ते शतेकरी त्या गोळ्या अपल्याला देतील का?’ ऄसा प्रश्न रॅी. माचणकिंद पहाडे यानंी प ढे 
माडंला. ‘थोड्या पैशाच्या अचमषाने ऄगर धाकाने शतेकरी गोळ्या देतील.’ छोया व्यापाऱयाने त्यािे मत समोर 
ठेवले. ‘या कामात त म्ही अमिी मदत करावी.’ रॅी. पहाडे यानंी त्या व्यापाऱयाला चवनंतीवजा गळ घातली. 
‘पहाडे, मला अपल्या कायात सहभागी होता अले तर मी स्वतःला भाग्यवान समजेन.’ त्या व्यापाऱयाने 
मदतीिा हात प ढे करताना साचंगतले. ‘मग ईद्याि मी माझ्या कायथकत्यांना पाठवतो,’ ऄसे रॅी. पहाडे म्हणाले. 
‘जरूर पाठवा! मी त्यानंा अवश्यक तेवढी मदत करीन.’ व्यापारी बोलले. ‘शकंरलाल, या कामासाठी 
कोणाकोणाला बरोबर घ्यायिे हे त झे तूि ठरव अचण िटकन कामाला लाग.’ रॅी. पहाडे मला म्हणाले. मी त्या 
कामचगरीच्या चनचमिाने माझ्या कामािा अराखडा तयार केला. 
 
 द सऱया चदवशी द पारच्या भ सावळ पॅसेंजर गाडीने, सौ. गीताबाइ िारठाणकर, सौ. प्रचतभा वैशपंायन, 
क . क स म जोशी, रॅी. चगरजा शकंर उफथ  चहन्द स्थान, वसंत वनभोरकर, रामिंद्र जेउरकर व मी घोटीला गेलो. 
अधी ठरल्याप्रमाणे अम्ही त्या छोया चकराणा द कानदाराकडे गेलो. अम्हाला पाहून त्यानंा अनंद झाला. 
प्रथम त्यानंी अम्हाला त्याचं्या घरी नेले. घरातल्या सवथ वचडलधाऱया स्रीप रुषानंा अमिी ओळख करून चदली. 
िहापान झाल्यावर ते द कानदार मूळ म द्याकडे वळले. ‘िला, अता अपल्याला अपल्या कामाला लागले 
पाचहजे.’ ऄसे म्हणत ते ताड्कन ईभे राचहले. मी एकयानेि त्याचं्यासोबत िलाव ेव बाकीच्या लोकानंी त्याचं्या 
घराति राहाव ेऄसे त्यानंी स िचवले. त्यानंतर मी व ते त्याचं्या घराबाहेर पडलो. ते प ढे व मी त्याचं्यामागे िालत 
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िालत तीन वगेवगेळ्या घरातं गेलो. त्या चतन्ही घरात त्यानंी मला मधल्या खोलीपयंत नेले. तेथे िूल होती. 
तेथेि स्वयंपाक केला जात ऄसावा. स रचक्षतता म्हणनू ल टून अणलेल्या गोळ्या त्या खोलीत प रून ठेवल्या 
ऄसाव्यात ऄसा मी कयास केला. अम्ही चतसऱया घराबाहेर पडणार होतो, तेवढ्यात शतेात काम करणारा 
पीळदार शरीरािा एक तरणाबाडं माणूस हातातली क दळ ऄन् फावडे खादं्यावर ठेवनू दाराशी अला. 
घरमालक त्या माणसाला घेउन ि लीच्या घरात गेला. घरमालकाने बोटाने अखून चदलेला भाग त्याने 
क दळीने खोदला, नंतर हाताने माती ईकरून काढली. ईकरलेली माती बाजूला सारली गेली. घरमालकाने 
त्या माणसाला परसात बसायला साचंगतले. घरमालकानी बोिक्यासभोवतालिी माती बोटाने काढली. 
अवळलेल्या दोऱया सैल केल्या. दोऱया ईपसून काढल्यावर डाबंर फासलेले गोणपाट मोकळे केले. अत मउ-
तलम ग ंडाळलेले परॅाशटूिे कापड काढले. त्यात तेलकट गोणपाटात ग ंडाळलेल्या गोळ्या चनघाल्या. सवथच्या 
सवथ गोळ्या एकजात कोऱया करकरीत, िमकदार, तेलात माखल्यासारख्या चदसत होत्या. गोळ्यािंी चनतातं 
गरज, ज्या चमळचवण्यासाठी सारखी धावपळ करावी लागत होती, ज्या सहजासहजी चमळत नव्हत्या, त्याि 
गोळ्या भरपूर प्रमाणात डोळ्यानंी पहाताि मला ऄचतशय अनंद झाला. ऄशा प्रकारे चतन्ही घरातून एकूण 
२,००० गोळ्या अमच्या पदरात पडल्या. घोटीतल्या त्या छोया चकराणा द कानदाराने प्रात पचरस्स्थतीिे गाभंीयथ 
ओळखून, स्वतःच्या द कानातून थोडा कापूस, तीन प्रकारिे कडधान्य व लसूण मागचवला व तो त्या 
गोळ्यासंमवते गोणपाटाच्या जाड चपशव्यातं भरला. सकृद्दशथनी, प्रवासी अपल्या घरी जीवनोपयोगी सामान नेत 
अहेत ऄसेि चदसाव ेऄशी योजना! घोटी येथे केवळ पॅसेंजर गाडीि थाबंते म्हणून पसॅेंजर गाडी चकती वाजता 
येणार अहे यािी माचहती घेण्यासाठी द कानदारािा धाकटा भाउ रेल्व ेस्टेशनवर गेला. ‘अता सकाळी पाि 
वाजता गाडी अहे’, ऄसा त्याने चनरोप अणला. ऄदमासे रात्री िार तास द कानदाराच्या घरी लवडंलो. जेमतेम 
दोन तास कशीबशी झोप झाली. 
 
 मनमाड स्टेशनवर अम्ही सकाळी बाराच्या स मारास अलो. गाडी तशी प्रवाशानंी खिाखि भरलेली 
होती. गाडीतून ईतरणाऱयािंी व िढणाऱयािंी भाउगदी होती. रेटारेटी करून डब्यातून बाहेर पडताना सौ. 
गीताबाइ िारठाणकर व रॅी. वसंत वनभोरकर याचं्या चपशव्या दारावर घसडल्या गेल्या. खळ खळ अवाज 
झाला. डब्यासमोर ईभे ऄसलेल्या रेल्व े पोचलसािें लक्ष त्या अवाजाकडे गेले. सौ. गीताबाइ व रॅी. वसंत 
वनभोरकर यानंा त्या पोचलसानंी थोपवनू ठेवले. तेवढ्या ऄवधीत बाकीिे सवथजण अपला बिाव करण्यासाठी 
तत्परतेने तेथून चनसटले. मी मात्र प्लॉटफॉमथच्या बाजूला राहून पोचलस प ढे काय करतात हे पाहात ईभा 
राचहलो. अठ दहा चमचनटानंतर चगरजाशकंर उफथ  वहद स्थान सरळ माझ्याजवळ अला व पान खाण्याच्या 
चनचमिाने तो मला पानपट्टीवाल्याकडे नेत ऄसताना म्हणाला, ‘पहाडेसाहेब ऄद्याप अलेले नाहीत. बह धा ते 
अज येणारही नाहीत; ऄसे काल सायंकाळी नादंगावला जाण्यापूवी त्यानंी ऑचफसमध्ये साचंगतले होते.’ ते 
ऐकून मी सदथि झालो. अता काय कराव े ते माझे मलाि धड समजेना. प्रचतकारासाठी ज्या गोळ्यािंी सवथत्र 
अवश्यकता होती त्या गोळ्या पदरात पडल्यािे समाधान मनमाडला येइपयंत वाटत होते;  त्या समाधानावर 
चवरजण पडू पाहात होते, गोळ्या हातच्या गेल्या तर प्रचतकार, प्रचतहल्ला करता येणार नव्हता या चविाराने 
डोक्यात काहूर माजचवले होते. गोळ्या गेल्या तरी िालेल, गोळ्या प न्हा प्रयत्न करून चमळवता येतील; परंत  
गोळ्यासमवते सौ. गीताबाइ व रॅी. वसंत वनभोरकर पकडले गेले तर त्यानंा कोण कसे सोडचवणार? या 
चविारात गढून गेलो होतो; तेवढ्यात मनमाडिे रेल्व ेपोचलस सौ. गीताबाइ िारठाणकर व रॅी. वसतं वनभोरकर 
यानंा त्याचं्या त्या चपशव्यासह, मनमाड रेल्व ेस्टेशनच्या पोचलस िौकीत नेत ऄसताना मी पाचहले. 
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 रॅी. पहाडे यानंा तातडीने नादंगावहून बोलचवण्यासाठी अवश्यक ती धडपड केली; मात्र ईपयोग 
झाला नाही. तेवढ्यात भ सावळकडे जाणारी गाडी स रू झाली. 
 
 तब्बल बारा तास सौ. गीताबाइ िारठाणकर यानंा पोचलस िौकीत काढाव ेलागले. द सऱया चदवशी रॅी. 
पहाडे अले. त्यानंी त्याचं्या स्वतःच्या जामीनावर सौ. गीताबाइ िारठाणकर याना त्याचं्या चपशवीसह पोचलस 
िौकीतून सोडचवले. परंत  भरपूर प्रयत्न करूनही रॅी. वनभोरकरला सोडचवता अले नाही. रॅी. वसतं 
वनभोरकरला ऄदमासे ४३ चदवस मनमाडच्या पोचलस कोठडीति राहाव ेलागले. 
 
 भारत देश स्वतंत्र झाला होता. स्वातंत्र्यप्रातीिा ऄत्यानंद सवथत्र ईफाळला होता, त्या वळेी चनझामी 
राजवटीिी जनता पारतंत्र्याच्या जोखडात ऄडकलेली होती. अपणही स्वतंत्र व्हाव.े स्वतंत्र भारत देशािे 
नागचरक म्हणून त्या अनंदोत्सवात सहभागी व्हाव े यासाठी चनझामी राजवटीतील जनता अपल्या जीवािी 
बाजी लावीत होती. प्राणपणाने लढा देत होती. 
 
 आंदूर-देवासच्या अजूबाजूस लष्ट्कराच्या वापरात येणारी स्वयिंचलत हत्यारे चमळू शकतील ऄशी 
खात्रीलायक माचहती रॅी. चदगंबरराव वबदू याना त्यािें ज ने चमत्र टाकळकर यानंी साचंगतली. त्या स मारास 
चनझामी राजवटीिा सैतानी कारभार हैदराबाद संस्थानच्या कानाकोपऱयात स रू होता. जे काय हैदराबाद 
संस्थानात घडत होते त्यािी हैदराबाद संस्थानात स्वतंत्र वृिपते्र नसल्याने वाच्यता होत नव्हती. त्याचशवाय 
वृिपत्रािें बातमीदार संस्थानच्या राज्यकत्यांनी दावणीत बाधूंन ठेवलेले ऄसल्याने, राज्य सरकारिे ऄचधकारी 
सागंतील तशाि अशयाच्या बातम्या संस्थानबाहेर पाठचवल्या जात! संस्थानात सवथ ठीकठाक िालले अहे 
ऄसा शासनातफे प्रिार केला जात होता; तोि खरा समजला जात होता. हैदराबाद ससं्थानिा मराठवाडा 
चवभाग चकती तरी वषांपासून सवथस्वी द लथ चक्षत राचहला; तरी सबरूीने घ्या. हाि सल्ला ऄनेकाकंडून चदला जात 
ऄसे. हल्ल्यावंर हल्ले होत ऄसत. प्राणापथण करणारे, प्राणािे मोल देणारे मातीच्या प तळ्यासारखे घडचवता येत 
नव्हते;  म्हणून देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी प्राणािे मोल देण्यािी तयारी ऄसणाऱयािें सरंक्षण करणे ऄगत्यािे बनले 
होते व त्यासाठी स्वयिंचलत हत्यारािंीि गरज होती. 
 
 काही कामाचनचमि मी मनमाड कॅम्पला होतो. मला तातडीने म ंबइला बोलावले ऄसल्यािी तार अली. 
३० जानेवारीच्या चदवशी नागपूर एक्सपे्रसने मी मनमाडहून म ंबइला जायला चनघालो. म ंबइला जाताना माझ्या 
डोक्यात ऄनेक योजना गदी करीत ऄसत. शचररात ईत्साह ऄसायिा. ‘ऄसे करू, तसे करू’ ऄसे सारखे वाटत 
ऄसायिे. या प्रवासात मात्र का कोण जाणे मी बराि बिेैन होतो. मला काही तरी होत होते. काय होत होते 
माझे मलाि समजले नाही. मी बराि ऄस्वस्थ बनलो होतो. पदोपदी ऄस्वस्थता वाढत होती. जीव 
ग दमरल्यासारखे वाटत होते. माझ्या मनािी सारखी कासावीस होत होती. कल्याण स्टेशन अले. मी गाडीतून 
खाली ईतरलो. म ंबइला जाण्यािा चविार रद्द करून परत मनमाडला जाव ेऄसेि मला वाटू लागले. मी गाडीत 
िढलो. प न्हा ऄस्वस्थता मला भडंावनू सोडू लागली. कसाबसा मी बोरीबंदरवर अलो. बोरीबंदरवर बराि 
श कश काट चदसला. मोरारबागला जायला वाहन चमळाले नाही. मात्र स्टेशनिे अवार ओलाडंताि  “घोडा 
गाडीत काय बसला अहात? खाली ईतरा. पायी िला. डोक्यावरिी टोपी काढा. माहीत नाही राष्ट्रचपता 
महात्मा गाधंी गेले. बापू गेले. बापूंिा खून झाला.”  स्वयंसेवक – स्वयंसेचवका सारख्या ओरडून सागंत होत्या. 
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काही ओक्साबोक्शी रडत रडत सागंत होत्या. मी माझ्या डोक्यावरिी टोपी काढली. चखशात कोंबली. 
घोड्यािी गाडी हळूहळू िालली होती. बाजारिी द काने बंद होती. सवथत्र “बापू गेले. बापू गेले!’ ‘चकसी 
हत्यारेने ईन्हे मारा।’ ‘रघ पती राघव राजाराम, पतीत पावन सीताराम’’  लोक एक अवाजाने म्हणत होते. 
सवथत्र स्मशान शातंता चदसू लागली. मोठ्या म स्ष्ट्कलीने मी मोरारबाग गाठला. कायालयात सवांच्या िेहऱयावर 
झालेला अघात प्रकषाने चदसत होता. रामधूनिे स्वर तेवढेि काय ते कानावर पडत होते. कायालयात मधोमध 
टेबलावर महात्मा गाधंींिी प्रचतमा ठेवली होती. प्रचतमेला प ष्ट्पहार घातला होता. जवळ ईदबत्त्या जळत होत्या. 
ते दृश्य पाहून माझा कंठ दाटून अला. मी हेलावून गेलो. ओक्साबोक्शी रडू लागलो. सारेिे सारे शोकसागरात 
ब डाले होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नथ राम गोडसेने महात्मा गाधंींिा खून केल्यािे समजले. 
 
 काँगे्रसिे कायथकते, स्वयंसेवक अचण चिडलेले नागचरक कादेंवाडी अचण लगतच्या बोळात राहात 
ऄसलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या व वहद महासभेच्या लोकाचं्या घरात घ सून त्याना मारहाण करू लागले. 
खेित खेित सडकेवर ओढून अणू लागले ऄसे समजताि म ंबइ राज्यािे म ख्य मतं्री रॅी. बाळासाहेब खेर हे 
जातीने कादेंवाडी चवभागात अले. लोकाचं्या हातापाया पडले. वहदूमहासभा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघािे लोक 
वगळता स्वतंत्र भारत देशािे सवथिे सवथ अबालवृद्ध स्री-प रुष शोकसागरात ब डाले होते. बापूजींच्या ख नाने 
सारा देश हादरून गेला होता. ऄसा जबरदस्त हादरा, धक्का यापूवी अपल्या देशाने ऄन् अपल्या देशाच्या 
समस्त नागचरकानंी पारतंत्र्याच्या काळातही ऄन भवला नव्हता. 
 
 सत्यवानािी प्राणज्योत ऄकाली चहसकावनू घेण्यासाठी सरसावनू अलेल्या यमाला साचवत्रीने चरकाम्या 
हाती परत जावयास भाग पाडले. चनझामी राजवटीच्या चनरपराधी लोकािंी प्राणज्योत मालचवण्यासाठी 
हपापलेल्या जात्यधं चनझामी राजवटीला व त्या राजवटीच्या जात्यंध म स्स्लमानंा, चनवाचसतानंा, रझाकारानंा 
चरकाम्या हाताने परत चफरचवण्यासाठी चवनंती, प्राथथना करून िालणार नव्हते. मानवतेिा संहार बदं 
पाडण्यासाठी हत्यारािे ईिर हत्यारानेि देणे िमप्रात बनले होते. मानवतेिी हत्या थोपवनू धरण्यासाठी 
हत्याराचंशवाय पयायि बाकी नव्हता. महात्मा गाधंींना भारताच्या कानाकोपऱयात काही लोक वगळता, आतर 
सारे राष्ट्रचपता मानीत होते. काही चविारवतं म सलमानही महात्मा गाधंींना त्यािंा खराख रा प ढारी, ‘रहन मा’ 
समजत ऄसत. महात्मा गाधंींना ‘बापू’ म्हणनूि संबोचधले  जात ऄसे. पयायाने अम्ही त्यांच्या दहा चदवसािे 
ऄचधकारी बनतो; म्हणूनि देशभर दहा चदवसािे स तक पाळले गेले. 
 
 नेमक्या त्याि स मारास हैदराबाद संस्थानात हैदोस िालू होता. चनरपराध लोक मारले जात होते. 
सवथत्र ध माकूळ माजलेला होता. जात्यंधतेिा कैफ सारखा वाढत होता. 
 
 महात्मा गाधंींच्या वारसदारानंी, स तक्यानंी स तक पाळावयािे की त्या काळात सशस्र प्रचतकार करीत 
करीत लोकािें जीव वािवायािे ऄशा चविाराचं्या दं्वद्वात अमिे ज्येष्ठ प ढारी सापडले होते. सवकंष चविाराऄंती 
सवथ शचक्तचनशी जोरदार प्रचतकार करावयािाि चनधार व्यक्त करण्यात अला. स तकी मने ढवळून चनघाली. 
प नरचप जोरदार तयारी स रू झाली. अतापयंत गोळा केलेली हत्यारे ऄप री पडत अहेत, गोळ्या व स्फोटक 
द्रव्ये संपत अहेत; त्याम ळे जगण्यासाठी व चनरपराध्यानंा जगचवण्यासाठी स्वयंिचलत हत्यारे, हत्याराचं्या 
गोळ्या, हातबॉम्ब व आतर भयंकर स्फोटक साधने चमळचवणे ऄत्यंत अवश्यक बनले होते. 
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 रॅी. चदगबंरराव वबदू यानंी त्याचं्या मनािा चहय्या करून, त्यािें ज ने व िागंले पचरचित चमत्र रॅी. 
टाकळकर याचं्याबरोबर, मी आंदूरला जाव,े ऄसे मला साचंगतले. ६ फेि वारीला रॅी. टाकळकर समवते आंदूरला 
जाण्यासाठी अवश्यक तेवढे पैसे अचण रॅीमंत ऄक्कासाहेब, ऄच्य तराव खोडव े व सखाराम मंडचलक याचं्या 
नावािी ओळख पते्र व त्यािंा पिा, घेउन मी रॅी. टाकळकर याचं्या समवते आंदूरला जाण्यासाठी म ंबइहून 
चनघालो. आंदूरला पोहोिल्यावर प्रथम अम्ही अमिा तात्प रता म क्काम शाचंतचनकेतन हॉटेलमध्ये ठोकला. 
शाचंतचनकेतनमध्ये ऄध्या ऄचधक खोल्यातं चनरचनराळ्या महाचवद्यालयािे चवद्याथी राहात ऄसल्यािे समजले. 
सकाळिे जेवण घेतल्यावर अम्ही रॅी. खोडव ेव रॅी. मडंचलक याचं्या भेटीसाठी बाहेर पडलो. सायंकाळपयंत 
रॅी. खोडव ेव रॅी. मंडचलक यािंी गाठभेट झाली नाही; होउ शकली नाही. अम्हाला चदलेल्या ठावचठकाणािंा 
पिा अम्ही शोधून काढला. मात्र तेथे रॅी. ऄच्य तराव खोडव ेव रॅी. सखाराम मंडचलक नावािे कोणीि राहात 
नसल्यािे अज बाजूच्या क ट ंचबयाकंडून समजले. 
 
 द सऱया चदवशी सकाळी ९ वाजता रॅी. खोडव े व रॅी. मंडचलक याचं्या शोधाथथ अम्ही शाचंतचनकेतन 
हॉटेल बाहेर पडलो. बरीि पायपीट केल्यावर ते दोघे समोरच्या बाजूने जात ऄसताना ऄिानक चदसले. ते दोघे 
ज्या टोपण नावाने आंदूर शहरात वावरतात ती नाव ेत्यानी अम्हाला साचंगतली. अम्ही शाचंतचनकेतनच्या खोली 
नंबर ३ मध्ये थाबंलो ऄसल्यािे त्यानंा साचंगतले. रात्री ८ च्या स मारास अमच्या भेटीसाठी येण्यािे त्यानंी मान्य 
केले; परंत  त्याचं्या काही कामाचनचमि ते दोघे येउ शकले नाहीत. 
 
 रात्रीच्या प्रवासात बरीि दगदग सहन करावी लागल्याने मला रात्रभर झोप अली नव्हती. रात्रीिे 
जेवण झाल्यावर मी लगेि झोपी गेलो. सकाळी अमिा िहाफराळ झाल्यावर रॅी. खोडव े व रॅी. मंडचलक 
अतातरी येतील ऄसे मला वाटू लागल्याने मी त्याचं्या येण्यािी वाट पहात होतो. रॅी. टाकळकर यािंी सारखी  
ि ळबूळ िालली ऄसल्यािे मला चदसून अले. रॅी. खोडव ेव रॅी. मंडचलक यािंी लवकरात लवकर भेट व्हावी 
ऄसे मला वाटत होते. त्या दोघािंी भेट झाल्यावर त्याचं्या सल्ल्याप्रमाणे प ढील कायथिम ठरवावा ऄसे मी 
मनातल्या मनात ठरचवले होते. 
 
 ‘रॅी. खोडव ेव मंडचलक रात्री अले नाहीत. ‘अतापयंत अले नाहीत ते अता येतील ऄसे चदसत नाही. 
आथे ईगाि बसून राहण्यापेक्षा देवासलाि का जाउ नये?’ टाकळकर म्हणाले. त्यानंा देवासला जाण्यािी ओढ 
लागली अहे, घाइ झाली अहे ऄसे मला वाटू लागले. ‘ते दोघे यायला हव े होते. त्या दोघाकंडे हा भाग 
सोपचवलेला अहे. अपण त्या दोघानंा भेटूनि अपला प ढील कायथिम ठरव.ू’ ऄसे मी सागंताि रॅी. टाकळकर 
म्हणाले. ‘अपल्या कायथभागासाठी मला तरी त्यािंी गरज वाटत नाही. येथे ईगाि बसून राहण्यापेक्षा 
देवासलाि जाउ या.’ रॅी. खोडव े व रॅी. मंडचलक अले नाहीत; येतीलि ऄसे मलाही वाटेना. त्यात रॅी. 
टाकळकरानंी देवासला लवकरात लवकर जाण्याबाबत माझा चपच्छा प रचवला होता. चशवाय त्यानंाही रॅी. 
चदगंबरराव चबन्दू यानंी एक चवरॄासू व्यक्ती म्हणून माझ्यासमवते पाठवले होते. दोघेही रॅी. चबन्दंूच्या 
चवरॄासातले. त्यातल्या कोणाला प्राधान्य द्यावयािे याबाबत मला चनचरृत काही ठरवता येइना. रॅी. खोडवे, रॅी. 
मंडचलक यािंी भेट झाली तर बरे होइल ऄसेि मला वाटत होते. दोघानंा भेटता अले नाही तर दोघांपैकी 
चकमान एकािी तरी भेट घ्यावी, सचवस्तर बोलाव ेअचण मगि देवासला जाव ेऄसेि मी माझ्या मनातल्या मनात 
ठरचवले होते. परंत  रॅी. टाकळकर देवासला जाण्याबाबत हट्ट धरून बसले. नाआलाजास्तव अम्ही 
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शाचंतचनकेतन हॉटेल बाहेर पडलो. िालत िालत अम्ही थोडे प ढे अलो ऄसू. अमच्या समोरून रामधून म्हणत 
एक शोकमग्न लोकािंी माना खाली घालून चशस्तबद्ध मकू चमरवणूक येत होती. अम्ही रस्त्याच्या बाजूने ईभे 
राचहलो. 
 
 राष्ट्रचपता महात्मा गाधंी अम्हा सवांना सोडून गेले. त्याला अज बरोबर दहा चदवस झाले होते. त्यािा 
शोक ती चमरवणूक प्रदर्मशत करीत होती. चमरवण कीतले लोक एकमेकाशंी िकार शब्द बोलत नव्हते. त्यातंले 
ऄधे लोक अमच्या समोरून जात ऄसताना अम्ही पाहात होतो. त्यानंतर काही लोक बोटानंी ख णा करून 
तोंडातून शब्द न काढताि एकमेकानंा काही सागंत ऄसल्यासारखे वाटले. तेवढ्यात त्या चशस्तबद्ध एक 
कतारीने, ईघड्या डोक्याने जाणाऱया चमरवण कीतून तीनिार तरुण बाजूला झाले. त्यापैकी एक जण अम्हा 
दोघाचं्या समोर ईभा टाकला. चमरवणकूीच्या जरासे बाजूने िालत ऄसलेल्या पोचलस आन्स्पेक्टरला द सरा 
काही तरी सागंू लागला. तेवढ्यात ती चमरवणूक अमच्या प ढे पाि-सहा पावले जाताि, तो पोचलस आन्स्पेक्टर, 
जमादार व िारपाि पोचलस चशपाइ अमच्या मागे प ढे ईभे ठाकले. रॅी. टाकळकर सटपटले ऄन् झटकन् दोन 
पावले मागे गेले. पोलीस आन्स्पेक्टर माझ्या िेहऱयाकडे बारकाइने पाहात ऄसल्यासारखे िटकन् माझ्या लक्षात 
अले. काँगे्रसच्या स्वयंसेवकाने पोचलस आन्स्पेक्टरला साचंगतल्याप्रमाणे माझ्यात व रॅी. गोळवलकर ग रुजींच्या 
िेहऱयात बरेि साम्य ऄसल्यािा चनष्ट्कषथ त्याने मनाशी पक्का केला ऄसावा ऄन् वषेातंर केलेले रॅी. गोळवलकर 
ग रुजी मीि अहे ऄसे त्या आन्स्पेक्टरला मनोमन पटले ऄसाव ेऄसे त्याच्या िेहऱयावर सतत बदलत िाललेल्या 
हावभावावरून मी ताडले. म ंबइ सोडण्यापूवी रॅी. अनंदराव वाघमारे सहज म्हणाले होते, “शकंरलाल, तू 
अता ह बेहूब गोळवलकर ग रुजी सारखाि चदसतोस.”  त्यािी अठवण मला झाली. रॅी. गोळवलकर ग रुजी 
वषेान्तर करून भ्रमंती करीत ऄसताना त्यानंा पकडल्यािे रॅेय अता अपल्याला चमळणार ऄसल्यािी अनंदािी 
छटा त्या पोचलस आन्स्पेक्टरच्या िेहऱयावर िमकली. तेवढ्यात चशपायाने अणलेली स वाचसक जद्यािी पानपट्टी 
त्याने तोंडात कोंबली अचण पोचलस चशपायासमवते मला जवळच्या पोचलस िौकीत नेले. मला रॅी. गोळवलकर 
ग रुजी समजून लागलीि पोचलस कोठडीत बंदही केले. 
 
 मी गोळवलकर ग रुजी नाही तर हैदराबाद स्टेट काँगे्रसिा, रॅी. चदगंबरराव वबदू सारख्या ज्येष्ठ 
प ढाऱयािा चवरॄासू कायथकता अहे याबाबत सवथ माचहती रॅी. टाकळकरानंा होती, तरी त्यािंी घाबरग ंडी 
ईडाली. ते त्यािंा जीव वािचवण्यासाठी धावतपळत, धापा टाकीत शाचंतचनकेतन हॉटेलात दाखल झाले. 
खोली ईघडून पलंगावर अडव े होण्यापूवी त्यानंी अपल्या खोलीला अतून कडी लावली. रॅी. खोडव े व 
मंडचलक यािंी शोधाशोध करून मला पोचलसानंी पोचलस िौकीत नेल्यािे सागंावयािे पार चवसरून गेले. 
द पारच्या जेवणाच्या वळेी अमच्या खोलीच्या शजेारच्या दोघा चवद्यार्थ्यांनी ‘त मिे चमत्र चदसत नाहीत? कोठे 
गेले अहेत?’ ऄसे रॅी. टाकळकर यानंा चविारले. शजेारच्या चवद्याथी चमत्रानंी कळकळीने चविारलेल्या प्रश्नािें 
ईिर रॅी. टाकळकरानंा धड सागंता अले नाही. आतक्यात देवासहून अलेले चवद्यार्थ्यांिे वगथचमत्र अम्ही ज्या 
खोलीत थाबंलो होतो त्या खोलीच्या समोरच्या खोलीत दाखल झाले अचण लागलीि अवशेाने त्याचं्या 
वगथचमत्रानंा सागंू लागले. “वषेान्तर केलेल्या गोळवलकर ग रुजींना ऄलीखान पोचलस आन्स्पेक्टरने चशताफीने 
पकडून बाजार िौकाच्या पोचलस कोठडीत बंद केले अहे.”  

 

 “गोळवलकर ग रुजी याि समोरच्या खोलीत ईतरले होते. भल्याभल्याना ते माहीत नाही.”  द सऱया 
चमत्राने प ष्टी जोडली. ऄन् गोळवलकर ग रुजींच्या येथील वषेातंर ऄवस्थेबाबत वादचववाद स रू झाला. 
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 “पोचलस आन्स्पेक्टर ऄलीखान यानंी ज्यानंा पकडून पोचलस िौकीत बंद केले अहे ते गोळवलकर 
ग रुजीि अहेत का? ”  एका चवद्यारर्थ्यांने शातंपणे प्रश्न चविारला.”  हो.”  आतकेि नाही तर आंद रच्याि एका 
काँगे्रसच्या स्वयसेंवकाने ग रुजींना त्या जमावात िाणाक्षपणे ओळखले. “रॅी. गोळवलकर ग रुजींना पकडल्याने 
अनंचदत झालेल्या चवद्यार्थ्याने साचंगतले. “त झी ऄन् त्या काँगे्रसच्या स्वयसेंवकािी गल्लत झालेली अहे.”  

“नाही, अमिी म ळीि गल्लत झालेली नाही.”  ऄसा वादचववाद स रू होता तरी रॅी. टाकळकर काही एक 
बोलले नाहीत. त्याम ळे चवद्यार्थ्यांत ऄनेक शकंा क शकंा बळावत गेल्या. तकथ चवतकथ  लढचवले जाउ लागले. 
आतक्यात बाजार िौकात राहात ऄसलेला एक चवद्याथी तेथे अला. 
 
 “ऄरे चमत्रानंो, गोळवलकर ग रुजींना तडकाफडकी करण्यात अलेल्या ऄटकेम ळे अपण सारेि 
भारावनू गेलो अहोत. अपले राष्ट्रचपता बापू याचं्या शोक चमरवण कीिे त्यानंा काय सोयरस तक ऄसणार? 
त्याबाबत अपण चविारि केला नाही. त्या ऄलीखान पोलीस आन्स्पेक्टरिाही अपण चविार केला नाही. 
ऄलीखानला मी िागंला ओळखतो. तसा तो चबनडोकि अहे. तो केव्हा काय करील यािा नेम नाही. सवथस्वी 
त्याचं्यावर चवसंबून राहण्यात ऄथथ नाही.”  ििेतील एका चमत्रािी प्रचतचिया. 
 
 “या सवथ घडामोडीतून परािा कावळाि होण्यािी शक्यता चदसते. ऄन् ऄसे झालेि तर राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघािे लोक अपले हसे ईडवतील. म्हणून चनदान अपण तरी ईतावळा नवरा ग डघ्याला बावशग 
सारखे करू नये!”  सावधचगरीिी अणखी एक प्रचतचिया. 
 
 “मग पकडलेली व्यक्ती अहे तरी कोण? ”  द सरी शकंा. “कोणी का ऄसेना, प्रत्येक घडामोडीच्या 
चनराकरणािे अपणि मके्तदार अहोत काय? ”  

 

 काही कारण नसताना कोणा एकािी छेडछाड केली ऄसेल, त्रास चदला जात ऄसेल तर अपण बोलले 
पाचहजे. जरूर वाटल्यास झगडले पाचहजे. चमत्रानंो, अपण सारे स्वतंत्र भारतािे नागचरक अहोत हे आतक्याति 
चवसरू नका.”  एका शातंवृिी चवद्यार्थ्याने त्यािे मनोगत साचंगतले. 
 
 “मग अपण काय कराव ेऄसे त ला वाटते? ”  

 

 आतके बोलून झाल्यावर हॉटेलमध्ये राहात ऄसलेले व बाहेर राहात ऄसलेले िौघे चवद्याथी तडक 
शाचंतचनकेतन हॉटेलच्या मनेॅजरकडे गेले. 
 
 अठ तारखेला मी व रॅी. टाकळकर, दोघेि शाचंतचनकेतनमध्ये अलो ऄसल्यािे मनेॅजरनी साचंगतले. 
अम्हा दोघािंी नाव,े अम्ही कोठून अलो, कोणत्या कामासाठी अलो व अमच्या व्यवसायाबाबत शाचंतचनकेतन 
हॉटेलच्या रचजस्टरमध्ये नोंदलेली माचहती त्यानंी वगेळ्या कागदावर चटपून घेतली. त्यािे वािन सवथ 
चवद्यार्थ्यांसमोर करण्यात अले. ही सवथ घटना टाकळकराकंडून मला नंतर समजली. 
 
 पोचलस आन्स्पेक्टर तसा चबनडोकि होता. रॅी. गोळवलकर ग रुजींना पकडले म्हणून त्याला 
पाचरतोचषक चमळेल, बढती चमळेल, यासाठी काँगे्रसच्या स्वयंसेवकानंी साचंगतले ते खरे समजून गोळवलकर 
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ग रुजींसारख्या चदसणाऱयाला ऄटक केली अहे, ऄसा चनष्ट्कषथ काढून अता काय केले म्हणजे माझी स टका 
होउ शकेल यािाि चविार चवद्याथीवृदंामध्ये स रू झाला. 
 
 हैदराबाद स्टेट काँगे्रसच्या कायथकत्यांिी अवश्यक तेवढी मदत घ्यावी ऄसे सवथ चवद्यार्थ्यांनी ठरचवले. 
दरम्यान रॅी. खोडव ेव रॅी. मंडचलक यािंी शोधाशोध केली. परंत  त्यािंी भेट प्रत्यक्ष झालीि नाही. 
 
 सायकंाळी पािच्या स मारास रॅीमती ऄक्कासाहेब पाळण्याच्या गाद्या घेण्यासाठी बाजार िौकाच्या 
पोचलस िौकीजवळच्या द कानात त्याचं्या मोटारीतून अल्या होत्या. तोपयंत मी पोचलस कोठडीति होतो. 
सकाळपासून मला चपण्यािे पाणी देखील चदले नव्हते. माझ्या चजभेला सारखी कोरड पडत होती. तहानेम ळे मी 
कासावीस झालो होतो. पाण्यासाठी मी बरीि अरडाओरड केली परंत  कोणीही चतकडे लक्ष चदले नाही. माझ्या 
पोटात सारखी कालवाकालव होत होती. मी माझी सारी शक्ती एकवटून जोरजोराने ओरडत होतो. ऄिानक 
माझ्या अरडाओरडीिा अवाज रॅीमंत ऄक्कासाहेबाचं्या कानी पडला. त्या पोचलसाचं्या मोटारीजवळ अल्या. 
िौकशी करता, आन्स्पेक्टर ऄलीखान यानंी हैदराबाद स्टेट काँगे्रसिा कायथकता शकंरभाइ पटेल यानंा 
गोळवलकर ग रुजी समजून सकाळपासून ठाण्याच्या खोलीत बंद केले अहे; मात्र ठाण्यात बंद केलेली व्यक्ती 
गोळवलकर ग रुजीि ऄसल्यािे पहारेकरी सागंतात ऄशी माचहती तेथे अलेल्या शाचंतचनकेतनमधील 
चवद्यार्थ्यांनी त्यानंा चदली. त्यािें खाजगी कारभारी त्याचं्या शजेारी होते. 
 
 “हे चवद्याथी म्हणतात, ती व्यक्ती गोळवलकर नाही, ती व्यक्ती तर हैदराबाद स्टेट काँगे्रसिी अहे.”  
ऄक्कासाहेबानंी त्याचं्या खाजगी कारभाऱयानंा लागलीि म्हटले. 
 
 “राजे महाराज, मी शाचंतचनकेतन हॉटेल मध्येि राहतो. ठाण्यात बंचदस्त केलेली व्यक्ती हैदराबाद स्टेट 
काँगे्रसच्या काही चवचशष्ट कामाचनचमि कालि येथे अली. ती व्यक्ती व त्यािे जोडीदार अमच्या खोलीजवळि 
थाबंलेले अहेत. त्यािें नाव अहे शंकरलाल पटेल” . एका चवद्यार्थ्याने नम्रपणे साचंगतले. “जमादार, त्यानंा 
माझ्या जबाबदारीवर ताबडतोब बाहेर अणा.”  ऄसे ऄक्कासाहेबानंी सागंताि मला बाहेर काढण्यात अले व 
माझी स टका झाली. मी ठाण्याबाहेर येताि चवद्यार्थ्यांनी अवाज एकवटून घोषणा चदली ‘राष्ट्रचपता महात्मा 
गाधंी वझदाबाद!’ 
 
 रॅीमती ऄक्कासाहेबानंा चवनम्रभावाने ऄचभवादन करून मी त्या चवद्यार्थ्यांसमवते शाचंतचनकेतन 
हॉटेलमध्ये अलो. तीन चदवस प्रयत्न करूनही रॅी. खोडव ेव रॅी. मंडचलक यानंा अम्ही वकवा ते अम्हाला भेटू 
शकले नाहीत. 
 
 द सऱया चदवशी सकाळी रॅी. टाकळकर समवते देवासला गेलो. त्याचं्या मध्यस्थीने एक ऄमेचरकन 
बनावटीिे नव ेकोरे करकरीत चरव्हॉल्वर व शभंर गोळ्या चमळाल्या. 
 
 औरंगाबाद जेलमध्ये ऄसताना वाढलेले केस व दाढी यािंी औरंगाबाद जेलमधून सटकण्यास मला 
बरीि मदत झाली. मी जेलमधून पसार झालो तेव्हा मी चनवाचसतासारखाि चदसत होतो. माझे िागंले पचरचित 
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स्नेही डॉ. चडक्कर व रॅी. गोपाळदास मेहताही मला ओळखू शकले नव्हते; परंत  माझी वाढलेली दाढी व 
डोक्यावरिे केस याम ळे मी जवळपास गोळवलकर ग रुजींसारखा चदसत होतो. त्यािा पचरणाम आंदूरला चवचित्र 
रीतीने भोगावा लागला. 
 
 आंद रला घडलेला प्रकार मी रॅी. चदगबंरराव वबद  व रॅी. गोववदभाइंना साचंगतला. 
 
 ‘शकंरभाइ, एक-दोन चदवसात त म्ही त मिा फोटो काढून घ्या ऄन् लागलीि केस कमी करा. दाढी 
काढून टाका. अता प न्हा जेलमध्ये जायिी व जेलमधून पळून बाहेर पडावयािी पाळी न यावी.’ ऄसे रॅी. 
गोववदभाइंनी मला साचंगतले. २ मािथला महात्मा गाधंीच्या पचहल्या माचसक रॅाद्धाच्या चदवशी मी रॅी. 
गोववदभाइंच्या सूिनेन सार फोटो काढला, केस कमी केले अचण दाढी काढून टाकली. 
 
 हैदराबाद संस्थानिे मीर ईस्मान ऄलीखान संस्थाचनक होते, तरी राजवटीिा सारा ईलटस लट 
कारभार काचसम रझवीच्याि आषाऱयावर िालत होता. संस्थानाच्या कानाकोपऱयात रझाकाराचं्या पाशवी 
ऄत्यािारानंी थैमान माजचवले होते. वहदू जनतेच्या रक्तािे घोट घ्यावयासाठी चपसाळलेले रझाकार, चनवाचसत 
अचण चनझामी राजवटीिे पोचलस ऄचतशय ऄमान ष ऄत्यािार करीत होते. पदोपदी काचसम रझवीिे फूत्कार 
हैदराबाद संस्थानच्या नागचरकाचं्या कानावर अदळत होते. जे घडत होते ते राष्ट्रीय चविारािे रॅी. चसराज ल 
हसन चतरचमजी सारख्या म सलमानानंा अचण बह तेक चशया पंथाच्या म सलमानानंा पसंत नव्हते. तेि तेवढे 
रझाकार बनले नव्हते. हैदराबाद ससं्थानिे ससं्थाचनक चजवतं ऄसताना त्यांच्या डोळ्यादेंखत काचसमिाि शब्द 
न् शब्द चनझामाच्या शब्दापेक्षा महत्त्वािा गणला जात ऄसे. पारृात्त्य देशातूंन ऄनेक प्रकारिी हत्यारे सरळ 
चवमानाने हैदराबाद ससं्थानात धडकत होती. पाचकस्तान देशािी क मक केव्हाही येण्याच्या मागावर होती. ऄशा 
चबकट चवचित्र ऄवस्थेत हैदराबाद संस्थानात सवथत्र शातंता ऄसल्यािे नारे, रेचडओद्वारे शातंता कचमटीच्या वहदू 
अचण म स्स्लमाद्वारे लावले जात होते. शातंता कचमटीिे सदस्य सरकारिे बगलबचे्च. फंदचफत रीिे जनक, 
मवाळ नेमस्तािें वारस अचण ऄहोरात्र चनझामािी री ओढणारे होते; आतकेि नव्हे तर, ईद्यािा चविार न करता, 
बेशरमीिा ब रखा पाघंरून चनलाजऱयालाही शोभणार नाही ऄसे, हैदराबाद राज्याच्या रेचडओवरून, हैदराबाद 
संस्थानात सवथत्र शातंता नादंत ऄसल्यािी सपशले खोटी भाषणे देत हैदराबाद संस्थानच्या नागचरकािंी अचण 
हैदराबाद संस्थानच्या बाहेरच्या नागचरकािंी चदशाभलू करीत होते. स्वतःला ध रीण समजणारे काही 
राजकारणी तडजोडीिी बोलणी चनझामी राजवटीच्या ज्येष्ठ ऄचधकाऱयाबंरोबर करीत होते; तेही हैदराबाद स्टेट 
काँगे्रसिे सदस्य लढा लढचवणाऱया कृचतसचमतीच्या सदस्यानंा ऄंधारात ठेवनू. वहदूना व म सलमानानंा प्रत्येकी 
५० टके्क प्रचतचनचधत्व देण्याच्या ऄटीवर तडजोड झाल्याच्या कंड्या फैलावल्या जात होत्या. हैदराबाद स्टेट 
काँगे्रसच्या कृचतसचमतीच्या प ढाऱयाचं्याि अदेशािे तंतोतंत पालन करणारे कायथकते मात्र ‘मोडून जाउ पण 
वाकणार नाही .’ या बाणेदार वृिीने मानवतेिा खून करणाऱयानंा जमीनदोस्त करण्यासाठी नव्या जोमाने 
सरसावले होते. राजधानीतले काही धनवान, व्यापारी, ज्येष्ठ प ढारी चनझामी राजवटीला हस्ते परहस्ते, 
चनरचनराळ्या खोया नावानंी सहाय्य करीत होते. योगायोगाने अतल्या अत लपून छपून िाललेल्या देशद्रोही 
कारभारािे वबग ऄखेर फ टले. 
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 हैदराबाद संस्थानािी नाकेबंदी करण्यािे धोरण भारतािे ईपपंतप्रधान गृहमंत्री सरदार वल्लभभाइ 
पटेल यानंी ठरचवले व लगेि त्या अदेशािी काटेकोर ऄंमलबजावणीही स रू झाली. हैदराबाद संस्थानात 
बाहेरून रेल्व े मागाने, जड वाहनातून अचण बलैगाड्यातून सडकेवरून अचण िोरमागाने येणारा कोणताही 
माल, कापड, तेलािे व जीवनोपयोगी वस्तंूिे साठे जेथल्या तेथेि जत करण्याच्या सूिनािंी कडक 
ऄंमलबजावणी स रू झाली. रॅी. माचणकिंद पहाडे यानंी वाताहार रॅी. पाडं रंग राजंणीकर यािंी चनय क्ती 
मनमाड रेल्व े स्टेशनवर केली. त्यानंी स्थाचनक पोचलस ऄचधकारी व चशपायाचं्या मदतीने मनमाड-पूणा-
हैदराबाद मागाने जाणाऱया प्रत्येक गाडीतल्या म सलमानािी अचण माल प रवठ्यािा व्यवसाय करणाऱया 
म सलमान अचण वहदू दलालािंी कसून तपासणी स रू केली. औरंगाबाद शहरात नावाजलेल्या काही 
द कानदारानंी ऄनेक ईपाय करून माल ऄडवनू ठेवण्यािी कामचगरी बजावली. 
 
 हैदराबाद संस्थानात ऄशातंतेिा भडका पेट घेउ लागला होता. भारताला सावथभौमत्व चमळू लागले तर 
त्यावळेी हैदराबाद संस्थानाला स्वतंत्र राज्य मानले जाव ेयासाठी ऄनेक प्रकारिे खटाटोप सरास केले जात 
होते. त्या द दैवी घटनािंी माचहती भारत सरकारला चमळाली होती. सावथभौमत्वाअड येणाऱया ऄचनष्ट अचण 
द दैवी घटनानंा जेथल्या तेथे खीळ ठोकली जावी ऄसे प्रयत्न स रू झाले. ऄशा घटना नेस्तनाबूत करू शकेल, 
ऄसा दरारा हैदराबाद संस्थानच्या राज्यकत्यांना वाटावा तसेि शजेारच्या पाचकस्तान देशालाही वाटावा म्हणून 
हैदराबाद संस्थाचनकाला व पाचकस्तानच्या राज्यकत्यांना ईदे्दशून भारतािे ईपपतंप्रधान गृहमंत्री सरदार 
वल्लभभाइ पटेल यानंी भारत सरकारच्या रेचडओवरील त्याचं्या भाषणाद्वारे न सतेि खडसावले नव्हते तर 
त्याप्रमाणे कृतीलाही प्रारंभ केला होता. 
 

**  
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णनझामी हद्दीतील लढ्याची काही केन्द्दे्र 
 
 पाचकस्तानिे राष्ट्रपती कायदे अझम बॅ. महमदऄली चजना यानंा ईदे्दशून – 
 
 गृहमंत्री सरदार वल्लभभाइ म्हणाले, 
 
 “चजना साब, भारत देश शातंताचप्रय देश है। भारत शातंता रखना िाहता है। हमारे देशमे ऄशातंी पैदा 
करनेका प्रयास करने नही चदया जायेगा। शातंताप्रधान भारत तलवारका जबाब तलवारसे भी दे सकता है। 
भारत देशका, देशवाचसयोंका राष्ट्रचपता महात्मा गाधंी के ऄवहसा पर पूरा चवरॄास है। हमारे देश मे ऄशातंी पैदा 
करनेका प्रयास कभीभी नही करना। हम चकसीको भी चकसीके नामपर हमारे देशमे वहसािार नही करने देंगे!”  

 

 सरदार पटेल याचं्या अकाशवाणीवरील भाषणाने हैदराबाद ससं्थानच्या बह तेक चहन्दंूना कमालीिा 
चदलासा चदला. त्यािें मनोधैयथ बरेि वाढले. 
 
 “चजना साब, भारत तलवारका जबाब तलवारसेही देगा”  हे वाक्य बह तेकानंा तोंडपाठ झाले होते. तेि 
वाक्य वळेोवळेी, वळेप्रसंगी बोलून दाखचवले जात होते. जेव्हा केव्हा, जोरज लूम, दंडेलीिे, ऄत्यािारािे प्रकार 
चदसत तेव्हा तेव्हा कायथकते “तलवारका जबाब तलवारसेही चदया जाएगा।”  ऄसे त्वषेाच्या भरात बोलू लागले. 
 
 ‘तलवारीिे ईिर तलवारीनेि चदले जाइल’ या घोषवाक्याने थोडाफार विक, ग ंडागदी करणाऱया 
जात्यधं म स्स्लमावंर, रझाकारावंर, चनवाचसतावंर बसत ऄसल्यासारखे चदसू लागले. मानवतेिा खून 
करण्याच्याि ऄचविाराने चपसाटलेल्या चहणकस मनोवृिीिी ऄधेमधेि दमछाक होउ नये म्हणूनि ‘आस्लाम 
खतरेमे है’ या घोषणेिे फूत्कार रझाकारािंा सरदार कासीम रझवी टाकू लागला. ‘आस्लाम खतरेमे है’ या 
जात्यधंतेच्या चवषारी फूत्काराने वातावरण प नरचप चवषारी बनू लागले. त्या वातावरणात सवथसामान्य 
नागचरकािंा सत्यानाश होउ नये, चवषारी वातावरण पैदा  करणारेि चशल्लक राहू नयेत ऄशी योजना अखली 
जात होती. प्रात पचरस्स्थतीिा िौकस चविार करून हैदराबाद स्टेट काँगे्रसच्या कृचतसचमतीने प्रचतकारात्मक 
लढा ऄचधक प्रखर करण्यािेि चनचरृत धोरण स्वीकारले. 
 
 रॅी. द्वारकादास पटेल यानंा देउळगावराजा कॅम्पवर पाठवावयािे ठरल्याम ळे त्याचं्याकडून औरंगाबाद 
कृचतसचमतीिी सूते्र रॅी. काशीनाथ नावदंर यानंी स्वीकारली. त्यािंी औरंगाबादेतील शाळा कॉलेजच्या चवद्याथी 
चवद्याथीनींबरोबर अचण तरुणाबंरोबर िागंलीि जवळीक होती. शाळा कॉलेजला रामराम ठोकणारे बह तेक 
चवद्याथी काहीतरी अगळे अचण चदव्य करावयाच्या चविाराने झपाटलेले ऄसल्याने, प्रत्यक्ष कायथिम 
तडकाफडकी सागंा ऄसेि सतत म्हणत होते. शहराच्या बह तेक चवद्यार्थ्यांनी कायमिे जमत नसेल तर चनदान 
तात्प रते शाळा कॉलेजिे चशक्षण सोडाव ेयासाठी अवश्यक तेवढे प्रयत्न करूनही काही चवद्याथी पालकाचं्या, 
चशक्षकाचं्या व प्राध्यापकाचं्या धमक्यानंा घाबरून शाळा कॉलेजला जाति होते. चवनंती-चवनवण्यानी जे साधले 
नाही ते दहशतीने साधले जाइल ऄसा कयास करून आंटरचमचजएट कॉलेजच्या आमारतीिा काही भाग 
जमीनदोस्त करण्यासाठी डायनामाआट लावण्यािी योजना अखली गेली. खाराक वा भागातले रॅी. रमणलाल 
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पारेख व नवनीतलाल बादशहा यानंी पहारेकऱयािंी नजर ि कवनू म ख्य आमारतीपासून वगेळ्या ऄसलेल्या 
सायन्स चवभागाच्या आमारतीला रात्री डायनामाआट लावला. डायनामाआटच्या धडाक्याने आमारतीला जबरदस्त 
हादरा बसला. स्फोटािा अवाज लाबंवर ऐकू गेला. अता कॉलेजच्या अवारात वावरणे धोक्यािेि अहे ऄसे 
गृहीत धरून, जे चवद्याथी चवनंत्याना न ज मानता कॉलेजला जाति ऄसत त्यानंीही कॉलेजला जाणे बंद केले. 
 
 हैदराबाद स्टेट काँगे्रस कृचतसचमतीने ऄंचगकारलेल्या िळवळीिे स्वरूप  पदोपदी ईग्र बनाव,े जवळून 
द रून पहाणाऱयाला व घरात बसून ऐकणाऱयाला त्यािी धडकी भरावी, जोरदार प्रचतकार केला जावा. प्रचतहल्ल े
िढचवले जावते; जोरदार प्रचतकाराने चनझामी राजवटीच्या पोचलसानंा, गावग ंडानंा, चनवाचसतानंा अचण 
रझाकारानंा धडकी बसावी व त्याचं्या राक्षसी महत्त्वाकाकें्षिी खच्ची करण्यासाठी चवद्याथी कायथकते, गावकरी 
त्वषेाने िवताळून, सवथ शक्ती एकवटून, ठोशास ठोसा देण्यासाठी जोमाने प ढे अले. या हेतूने पाटीलपटवाऱयािें 
दतर जाळणे, पोचलस िौक्या व करोडचगरीिे नाके ईद ध्वस्त करणे, रेल्विेे रूळ ईखडणे, टेचलफोनच्या तारा 
तोडणे, छोटे पूल ईडचवणे आत्यादी प्रकारिा कायथिम कायास्न्वत करण्यािा अराखडा तयार केला गेला. 
 
रूळ उखडण्याचे धाडस 
 
 मनमाड कॅम्प बैठकीत ठरल्याप्रमाणे दौलताबाद व पोटूळ रेल्व े स्टेशनच्या मध्य भागातील रूळ 
ईखडण्यािा व तारा तोडण्यािा कायथिम स्वतः रॅी. काशीनाथ नावदंर याचं्याकडे सोपचवला गेला होता. त्या 
कायथिमािंी ऄंमलबजावणी करणाऱयातं रॅी. काशीनाथ नावदंर समवते, रॅी. वसतं वनभोरकर, चगचरजाशकंर 
उफथ  चहन्द स्थान, साडूं कऱहाळे साहू क लकणी व रामिंद्र जेउरकर होते. ठरचवलेला कायथिम ठराचवक 
वळेाति पार पाडणे अवश्यक होते. जलद वाहने ईपलब्ध नसल्याने नाआलाजास्तव सायकलींिा वापर करावा 
लागला. कायथिम ठरचवताना चनचरृत केलेल्या जागेजवळ जाताि साडूं कऱहाळे माकडासारखा झपझप 
खाबंावर िढला. कंबरेत बाधंलेल्या चवचशष्ट प्रकारच्या कैिीने त्याने एका मागनू एक पाि तारा कापून काढल्या. 
रात्रीिा सवथत्र ऄंधार, खोलगट जमीन, दगडधोंडे अचण काटेरी झाडाझ ड पािंा सतत होत ऄसलेला त्रास 
सहन करीत करीत साधारणतः दोन मलै लाबंीच्या पट्ट्यातल्या तारा कापल्या. परतीिा लाबंिा प्रवास 
सायकलींनीि करावा ऄसे ठरले. सकाळ ईजाडण्यापूवी बरेि ऄगोदर सारेिे सारे औरंगाबाद शहरात 
चनरचनराळ्या मागाने अपापल्या घरी गेले. 
 
 ऄशातंता सवथत्र घोंघावत होती;  तरी औरंगाबाद रेचडओद्वारे सवथत्र शातंता ऄसल्यािे दररोज साचंगतले 
जात होते. जे काय राजरोस घडत होते त्यािी मनस्वी िीड, ऄनेकानंा येत होती. मनात ख पत ऄसलेल्या 
बोिणीम ळे सपशले खोटे प्रसारण करणाऱया रेचडओ स्टेशनिाि गळा घोटावा, त्यािा अवाज कायमिा बदं 
पाडावा म्हणून रेचडओ स्टेशनि ईद ध्वस्त करायिा चविार मचहनाभर ऄनेकानंा सारखा भडंावनू टाकीत होता. 
पण रेचडओ स्टेशन ईद ध्वस्त करावयािे काम तसे सोपे नव्हते. तसेि अवश्यक तेवढी साधनेही ईपलब्ध 
नव्हती. 
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औरंगाबाद तहसील कायालयावर धाड 
 
 औरंगाबाद तहसील कायालयािी आमारत ईद ध्वस्त करण्यािा कायथिम हाती घेण्यात अला. 
गनकॉटन स्लॅब चमळाली नाही म्हणून चजलेटीनिा ईपयोग करावयािे ठरचवले. रॅी. चदगंबर क लकणी यानंी 
तहसील कायालयाच्या आमारतीिी बारकाइने पहाणी केली. ध मधडाका ईडचवण्यािा कायथिम चनचरृत 
करण्यात अला. कामािी वाटणी रॅी. काशीनाथ नावदंर, चदगंबर क लकणी, साडूं कऱहाळे व दिा पाडळकर 
यानंी अपापसात केली. हे िौघे क ं भारवाडा चवभागात, ऄमृतेरॄर मंचदरासमोरील क . प्रचमला पारनेरकरच्या 
घरातून रात्री तीनच्या स मारास बाहेर पडले. म रगी नाक्याजवळच्या लहानशा टेकडीवजा ईंिवयावरून, 
जहाचगरदाराचं्या वाड्याच्या बाजूने तहसील कायालयाच्या पूवेकडील वभतीला भोक पाडण्यािी त्यानंी खटपट 
स रू केली. त्याजवळि कायालयािे प्रवशेद्वार होते. तेथे ऄरब पहारेकरी व सशस्र पोचलसािंा पहारा होता. 
धडपड करून, खाटखूट न वाजू देता वभतीला भोक पाडले गेले. त्या भोकातून डायनामाआट अत घातले. 
चडटोनेटर व फ्यजू वायर व्यवस्स्थत जोडल्यावर फ्यजू वायर पेटचवली. रॅी. नावदंरसह चतघानंी तेथून पळ 
काढला. परतीिा मागथ चनचरृत केलेला ऄसताना, घाइगदीने, लवकरात लवकर लाबंवर सटकता याव े या 
चविारात गोंधळल्याम ळे, परतीच्या मागािा थोडासा चवसर पडला. प्रसंगावधान राखून काशीनाथ नावदंर यानंी 
अपल्या पाठोपाठ पळत िलायिे साचंगतले, ऄन् ते पळू लागले. गडद ऄंधारातून ते िौघे कोठून कोठे जात 
होते ते त्यािें त्यानंाि धड समजले नाही. ऄंगाला, चवशषेेकरून पायाच्या वपढऱया व माडंीला कायाक यािे 
ओरखडे िागंलेि झोंबत होते. कसेबसे त्या िौघानंी अजच्या भाजी मंडइ व ज्योती लॉजच्या जवळून 
वाहाणाऱया नाल्यात पाय ठेवताि कानठळ्या बसतील आतका मोठा प्रिंड अवाज झाला. ज ना बाजार, 
क ं भारवाडा, औरंगप रा चवभागात तो प्रिंड अवाज जाणवला. त्या ध मधडाक्याच्या अवाजाबाबत ऄनेकप्रकारे 
शोधाशोध करण्यात अली. संशय म्हणून ऄनेक घराचं्या झडत्याही घेण्यात अल्या. झडत्या घेण्यािे सत्र बरेि 
चदवस ऄहोरात्र िालू होते. रात्री ९-१० च्या स मारास सडकेवर रेचडओ ऐकण्याच्या चनचमिाने जमा होत 
ऄसलेल्या गदीिा फायदा घेउन काशीनाथ नावदंर त्याच्या वास्तव्यािी जागा बदलत ऄसे. ऄधूनमधून 
काशीनाथ नावदंर रॅी. गंगाधरराव भोगले याचं्या घरात राहावयािा. रॅी. काशीनाथ नावदंरच्या सोबतीला साडूं 
कऱहाळे हा बराि धीरोदाि, चवरॄासू कायथकता होता. 
 
 औरंगाबाद शहरातील अजच्या चसद्धाथथ बागेजवळिा पूल ईडवावयािे ठरले. चदगंबर क लकणी, दिा 
पाडळकर अचण साडूं कऱहाळे यानंी स्वतः होउन ती कामचगरी स्वीकारली. जाण्यायेण्यािा मागथ अपसात 
चनचरृत करून ते चतघे सायकलीवर प लाकडे गेले. त्यावळेी रात्रीिे अठ वाजले ऄसावते. रस्त्यािी रहदारी 
बरीि थंडावलेली होती. स्वच्छ िादंणे पडले होते. ते चतघे, त्याचं्या सायकली सडकेच्या बाजूला ठेवनू 
प लाच्या पायर्थ्याशी गेले. प लावरून, प लाजवळून जाणाऱया येणाऱयाला ते चदसू शकत नव्हते. त्या चतघानंी 
एकमेकाचं्या  संगनमताने डायनामाआटला फ्यूज वायर जोडल्यावर लगेि त्याला स्फोटक वात लावली ऄन् ती 
वात पेटचवली. वातीने पेट घ्यायला प्रारंभ करताि ते चतघे अपापल्या सायकली घेउन सटकले. 
डायनामाआटिा स्फोट व्हायला चकमान २० चमचनटावर वळे लागेल ऄसे त्यांिे ऄन मान होते. अजच्या 
‘चप्रन्रॅव्हल’ हॉटेलच्या िौरस्त्यावर, ऄदालत रोडवरून भरवगेाने सायकलीवरून जात ऄसताना न्यायमचंदर व 
कोटला मंचदराजवळ एका चपसाट क त्र्याने भ कंत भ कंत त्यािंा पाठलाग स रू केला. त्या चपसाट क त्र्याच्या 
पाठलागाम ळे त्या चतघानंा भरवगेाने सायकली प ढे रेटता येइनात. तेवढ्यात स्फोट झाल्यािा अवाज कानावर 
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अदळला. कोटाच्या पहारेकऱयानंी एका मागून एक ललकाऱया चदल्या. स रचक्षततेसाठी प्रथम दिा पाडळकर 
कोटला बालाजी मंचदराकडे वळला. साडूं कऱहाळे काला िब तरािौकमागे मोंढ्याकडे गेला. चदगंबर 
क लकणीने पैठण गेटकडिा रस्ता पकडला. सबजी मंडी, शहाऄली नेहरी दगा, चसल्लेखाना चवभागात 
स्फोटािा हादरा जाणवला होता. बह तेक म सलमान मडंळी घराबाहेर ईभी होती. त्यापैकी एका अडदाडं 
माणसाने चदगंबर क लकणी याला त्याच्या सायकलीसह पकडले. अजूबाजूिे लोक जोराने पळत अले व त्या 
सवांनी चदगबंर क लकणी सभोवती गराडा घातला. अरडाओरड चशगेला पोहोिली होती. तेवढ्यात रात्रीच्या 
राईंडवर बसलेले िार चशपायी जमादारसमवते तेथे धडकले. जमादाराने चदगंबर क लकणीला अपल्या 
ताब्यात घेतले. त्यािी झडती घेताना त्याच्या पटँच्या चखशात स्फोटक वातीिा त कडा पोचलसाचं्या हाती 
लागला. जमादाराने चदगंबर क लकणीच्या तोंडात जोरदार थप्पड लगावली. पोचलसानंी त्यािें वळवळत 
ऄसलेले हात िालचवले अचण सायकलसमवते ऄधूनमधून धक्काब क्की करीत चदगंबर क लकणीला िौक 
पोचलस-िौकीत दाखल केले. 
 
 दिा पाडळकरही द सऱया चदवशी पकडला गेला. सायकल द कानदाराने त्याला ओळखले. साडूं 
कऱहाळे मात्र पोचलसाचं्या हाती लागला नाही. संधी साधून तो मनोहरराव बािेकराचं्या घरात लपून राचहला. 
साडूं कऱहाळेिा शोध करण्यासाठी ऄनेक घरावंर छापे टाकले, झडत्या घेतल्या; मात्र तो सापडला नाही. 
चदगंबर क लकणीिे वडील सरकारी चशक्षक होते. चनझामी शासनाने त्यानंा सक्तीने चनवृि केले. भावाला नोकरी 
गमवावी लागली. एक मचहनाभर चदगंबर क लकणी व दिा पाडळकर या दोघानंा पोचलस-िौकीत पडून रहाव े
लागले. नंतर त्या दोघानंा औरंगाबाद मध्यवती कारागहृात डाबंण्यात अले. 
 
 याि स मारास हैदराबाद स्टेट काँगे्रसच्या कृचतसचमतीतफे राज्यभर रेल्विेे रूळ ईखडण्यािा कायथिम 
हाती घेण्यािा अदेश देण्यात अला. परसोडा व रोटेगाविा पट्टा काशीनाथ नावदंरकडे देण्यात अला. त्याच्या 
त्या कायात वैजापूरिे चवरॄनाथ मास्तर जरुळकर, औरंगाबादिे रामिदं्र अचण चगचरजाशकंर उफथ  वहद स्थान 
साथीला होते. त्या सवांनी मनमाडहून चनघताना अवश्यक तेवढे साचहत्य अचण संरक्षणासाठी चपस्तूलही 
घेतले. सायंकाळी तारूर रेल्व ेस्टेशन जवळून ऄंग लगावच्या बाजूने हैदराबाद संस्थानच्या हद्दीत पायी प्रवास 
स रू केला. चवरॄनाथ मास्तर जरुळकर यानंा त्या भागािी संपूणथ माचहती ऄसल्याने त्याचं्या मागोमाग सवथजण 
िालले होते. तोंडावाटे ऄवाक्षरही न काढता सवांनी स मारे पािसहा मलैािे ऄंतर पार केले. रोटेगाव अचण 
परसोडा मधील जागा ठरचवली. रूळाला डायनामाआट लावले. स्फोटक फ्यूज वायरने पेट घेतला, अचण 
ऄगदीि थोड्या ऄवकाशात प्रिंड अवाज झाला. लोखंडािा एक त कडा काशीनाथ नावदंरच्या ऄगदी 
कानाजवळून भरवगेाने दूर ऄंतरावर पडला. थोड्या वळेात काशीनाथ नावदंर, चवरॄनाथ मास्तर याचं्या समवते 
त्यािें बाकीिे सहकारी लपतछपत मनमाडला गेले. 
 
 त्याि स मारास गंगापूरिे बाजीराव पाटील यानंी औरंगाबाद चकराणा िावडी पोचलस िौकीवर देशी 
बनावटीिा हातबॉम्ब फेकला. त्यािा जोरदार हादरा पोचलस ठाण्यातील चशपायानंा जाणवला. 
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लाडसावंगीचे प्रकरण 
 
 १९४७-४८ िा लढा स रू होण्याच्या बेतात ऄसताना, भजनाच्या कायथिमाच्या चनचमिाने लाडसावगंीिे 
पंढरीनाथ पाटील यानंी त्याचं्या स्वतःच्या घरी एक ग त बैठक घेतली. पाि लोकािंी एक कचमटी नेमण्यात 
अली. त्या कचमटीच्या सदस्यानंी एकचविाराने, संघचटतपणे चनझामी राजवटीचवरुद्ध सवथशक्तीचनशी खंबीरपणे 
ईभे राहावयािा, प्रचतकार करावयािा एकम खी चनणथय घेतला. गावकऱयाचं्या सघंचटत िळवळीिा प्रारंभ 
होण्यापूवीि, गावकऱयानंी ऄत्यंत ग तता राखून ठरचवलेला कायथिम तहचसलदार व पोचलस ऄचधकाऱयानंा 
कोणा एका घरभेद्याकडून समजला. तडकाफडकी औरंगाबादहून अवश्यक तेवढी क मक मागचवली गेली. िार 
पोचलस ऄचधकाऱयासंमवते साठ पोचलस चशपायािंा ताडंा व त्याचं्या पाठोपाठ सिर ऐशंी रझाकार व चनवाचसत 
लाडसावगंीत दाखल झाले. गावात आथूनचतथून पोचलस चदसू लागले. गावातील रझाकारानंा प्रथम एकत्र केले 
गेले. त्यानंतर लाडसावगंी गावातील प्रम खानंा ऄट्टल ग न्हेगारानंा जसे पोचलस िौकीत अणतात त्यािप्रमाणे 
िौकीत नेण्यात अले व काहीही चविारपूस न करता सवांना बेदम िोपून काढले गेले. रॅी. काकाजी पाटलानंा 
तर भयंकर छळले व आतरानंा पोचलस िौकीत डाबंनू ठेवण्यात अले. लाडसावगंीत पोचलस ऄचधकारी व 
पोचलस चशपायानंी ऄत्यतं बजेबाबदारीने केलेली घटना झंझावाती वाऱयासारखी गावाच्या कानाकोपऱयात व 
जवळपासच्या छोया गावातंही पसरली. अजूबाजूच्या गावकऱयानंी एकवटून लाडसावगंीसभोवती वढेा  
घातला. हैदराबाद स्टेट काँगे्रस, स्वामी रामानंद तीथथ व महात्मा गाधंींच्या जयजयकारानंी लाडसावगंी गाव व 
गावासभोवतालिा सारा पचरसर चननादून टाकला. 
 
पोणलस अणधकाऱयांची धमकी 
 

 “अल्या पावलाने म कायाने परत जा, नाही तर त मच्याि डोळ्यादेखत या सवांना गोळ्या घालून 
मारले जाइल.”  पोचलस ऄचधकाऱयाचं्या या धमकीने गावकऱयािें ऄवसान थोडे नरमले. रात्रीिा ऄंधार सवथत्र 
पसरला होता. त्यािा फायदा गावकऱयानंी घेतला. धमकीने घाबरुन गेल्यािा देखावा करून गावकरी हळूहळू 
एकामागून एक गावाबाहेर चनघून गेले. पोचलसानंा वाटले, गावकरी घाबरून परत अपापल्या गावात गेले. मात्र 
गावकऱयानंी योजनापूवथक माघार घेतल्यािे सोंग वठचवले होते. चनरचनराळ्या गावातून अलेले गावकरी 
गावाबाहेर पडले अचण जवळच्याि शतेातं दबा धरून बसले. रात्र शतेात बसून काढली. द सरे चदवशी त्याचं्या 
मदतीला आतर गावकरी अले. नंतर सवांनी लाडसावगंी गावात घ सावयािा प्रयत्न केला. पोचलस ऄचधकारी व 
त्यािें चशपायी घाबरून गेले. त्यानंी गोळ्या झाडावयाला प्रारंभ केला. त्या गोळीबारात काशीनाथ म्हस्के मारले 
गेले. गोळीबाराच्या धामध मीत अचण माजलेल्या गडबडीत पोचलसानंी डाबंनू ठेवलेले गावकऱयािें प ढारी 
चनसटले व गावकऱयाचं्या घोळक्यात जाउन चमसळले. अपले लोक सहीसलामत परत अल्याबरोबर 
गावकऱयानंी घातलेला वढेा काढून घेतला. 
 
 लाडसावगंीला घडलेली घटना रॅी. बाबरूाव जाधव यानंी औरंगाबादिे चजल्हाचधकारी रॅी. शखे 
ऄब्द ला याचं्या कानावर घातली. रॅी. शखे ऄब्द ला ताबडतोब जातीने लाडसावगंीला गेले. तेथील गावकरी 
अचण पोचलसानंा एकत्र बोलावनू त्यानंी शातंता प्रस्थाचपत केली. गोळीबारात मारले गेलेले रॅी. काचशनाथ 
म्हस्के यािें शव सन्मानपूवथक गावकऱयाचं्या स्वाधीन केले. 
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 त्यानंतर मात्र पाशवी ऄत्यािाराला उत अला. ऄत्यािारािी प्रकरणे सारखी वाढति गेली. 
चनरचनराळ्या गावातं ऄत्यािारािें प्रमाण सतत वाढति ऄसल्याच्या खबरा एकामागून एक येति होत्या. 
ऄत्यािारािी परतफेड करीत करीत, गावग ंड, रझाकार अचण पोचलसानंा भडंावनू सोडावयाच्या योजना 
राबचवण्यािा कायथिम हाती घेण्यात अला. त्यात पोचलस पाटील अचण पटवारी यािंी दतरे जाळण्यािा 
कायथिमही समाचवष्ट केलेला होता. 
 
 शतेकऱयाचं्या वषेात रॅी. बाबरूाव जाधव, लक्ष्मीनारायण लाला व बन्सीकाका फ लंिी गावाच्या वशेीला 
लागनूि ऄसलेल्या रॅी. बाळासाहेब सीमंत यांच्या शतेात दडून बसले. रात्री दोनच्या स मारास ते चतघे 
भोकरदन ताल क्याच्या कोलता टाकळी गावात गेले. कोलता टाकळीिा कायथिम अधीि चनचरृत केलेला 
ऄसल्याने, गावातील जोमदार तरुण शतेकरी गावाबाहेर रॅी. जाधव, लालाजी व काकानंा भेटले. ऄधी रात्र 
ईलटून गेली ऄसल्याने फक्त रातचकड्यािंा अवाजाि काय तो कानावर पडत होता. त्या शतेकऱयाचं्या 
तरण्याबाडं पोरानंी प्रथम गावातील सवथच्या सवथ घराचं्या बाहेरच्या कड्या काळजीपूवथक लावनू घेतल्या. 
पटवारी अचण पोचलस पाटील याचं्या घरासभोवती ऄन् लहान लहान बोळींत बलैगाड्या ऄस्ताव्यस्त ऄवस्थेत 
एकात एक ग ंतवनू ठेवल्या. लक्ष्मीनारायण लाला प्रथम पोलीस पाटील याचं्या घरात दोरीच्या साहाय्याने, 
छतावरच्या ध राड्यातून ईतरले. पोचलस पाटील जागे झाले. अरडाओरड करण्यासाठी अवाज 
ईंिावण्यापूवीि लक्ष्मीनारायण लाला यानंी अपले चपस्तूल त्याचं्या छातीवर टेकले. ‘‘अता अरडाओरड, 
गडबड कराल तर मारले जाल.’’ ऄसे सागंून त्यानंी दारािी अतली कडी काढली. तेवढ्यात बाहेरिी कडी 
काढली गेली ऄन् लगेि बाबूराव जाधव, बन्सीकाका अचण गावकऱयािंी तडफदार म ले दारातून घरात अली. 
पोचलस पाटलाच्या डोळ्यादेंखत लाकडी कपाटातून लोखंडी संद कातून भराभर सरकारी दतर बाहेर काढले 
अचण पेटचवले. त्यानंतर पटवाऱयािे दतर त्याच्याि डोळ्यादेंखत जाळले. ईजाडण्यापूवी बाबूराव जाधव, 
लक्ष्मीनारायण लाला व बन्सीकाका यानंी कोलता टाकळीिी सरहद्द ओलाडंली. 
 
 भोकरदनच्या पोलीस ऄचधकाऱयानंी व चशपायानंी कोलता टाकळीच्या गावकऱयानंा ऄमान ष प्रकारे 
छळून काढले; ऄनेक प्रकारच्या खटपटी लटपटी केल्या; मात्र दतरे जाळणाऱया सूत्रधारािे नावगाव चमळाले 
नाही. 
 
कोलता टाकळीचा णचत्तथरारक प्रसंग 
 
 कोलता टाकळीच्या गावकऱयानंा पोचलसानंी भरपूर िोपून काढले, तरीही गावकरी डगमगले नाहीत; 
ईलट गावकऱयािें मनोधैयथ बळावले. ईत्साह ओसंडून अला. जराही न गडबडता ऄगर कि न खाता 
गावकऱयानंी गेवराइ ग ंगी, ऄडसगाव व अजूबाजूच्या पोलीस पाटील अचण पटवाऱयािंी दतरे जाळून भस्मसात 
केली. गावकऱयामंध्ये अत्मचवरॄास वाढत गेला. ठोशास ठोसा देण्यािी त्याचं्या मनािी तयारी झाली. 
गावकऱयािें सहकायथ हैदराबाद स्टेट काँगे्रसच्या कायथकत्यांना सहज स लभतेने चमळू लागले. त्यातूनि कोलता 
टाकळी कॅम्प ईभा करता अला. कोलवा टाकळी जवळि डोंगराळ भागात लोहगड नावािे ऄगदीि मोजक्या 
लोकवस्तीिे एक छोटेसे गाव अहे. डोंगराच्या मार्थ्यावर एक प्रािीन चशवालय अहे. मंचदरासमोर भव्य 
सभामंडप ऄसून जवळि पाण्यािे टाके अहे. अजूबाजूिा भाग डोंगराळ अचण दाट जंगलािा अहे. वळेप्रसंगी 
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तेथे दडून राहता येण्यासारखी भरपूर जागा अहे. चदवसभर मंचदरात, मंचदराच्या असपास दडून बसून 
रात्रीच्यावळेी तेथूनि जवळपासच्या लोकाचं्या गाठीभेटी घेणे सोपे व सोयीिे वाटत होते. लोहगड येथूनि 
लढ्यािी सूते्र हलचवली जाउ लागली. कॅम्पवरील सैचनकानंी असपासच्या स मारे पंधरावीस पोलीस पाटील, 
माली पाटील अचण पटवारी यािें राजीनामे हस्तगत केले अचण हैदराबाद स्टेट काँगे्रसने ऄचंगकारलेल्या 
लढ्यािे सहकारी म्हणून त्यानंा कायथ करायला लावले. गावकऱयाचं्या संपूणथ सरंक्षणािी कडेकोट व्यवस्था 
केली. एक मचहन्याच्या कालावधीत कोलता टाकळी, कोलते वपपळगाव, गेवराइ ग ंगी, आसराम पाटलािी 
गेवराइ, धानौरा, चनधोना, वजीर खेडा, ऄंजनडव, चगरसावळी ही गाव ेस्वतंत्र झाल्यािे जाहीर करण्यात अले. 
या गावािंा पचरसर २० मलै आतका होता. या चवभागातं दोन वगेवगेळ्या गढ्यावंर राहाण्यािी, ऄन्नधान्य, 
शस्रािंा साठा स रचक्षत ठेवण्यािी व्यवस्था केलेली होती. स्वतंत्र पचरसरावर डोळ्यातं तेल घालून आमानेआतबारे 
पाहारा व टेहळणी करण्यासाठी ऄत्यंत चवरॄासू कायथकते चनय क्त केले गेले. कोणताही चनझामी राजवटीिा 
ऄचधकारी त्या पचरसरात चफरकू शकणार नाही ऄशी दक्षता घेतली जात होती. 
 
 संरक्षण चवभाग लक्ष्मीनारायण लालाकडे, कडक बंदोबस्त डॉ. धामणगावकरकडे, आतर कारभार 
बाबरूाव जाधवकडे ऄशी यंत्रणा होती. सरकारी यंत्रणेप्रमाणे सवथ कामकाज चनयचमत व व्यवस्स्थतपणे पार पडत 
होते. याि स मारास सौ. दगडाबाइ शळेके कॅम्पमध्ये दाखल झाल्या. हसनाबादच्या जात्यंध म सलमानानंा, 
गावग ंडानंा, रझाकारानंा तो भाग सलू लागला. हसनाबादच्या चपसाटानंी अजूबाजूच्या रझाकरासंमवते बोलणी 
केली व कोलता टाकळीिा कॅम्प नेस्तनाबूत करून म्होरक्यानंा गोळ्या घालून ठार मारण्यासाठी, कॅम्पला वढेा 
घालून सवथ शचक्तचनशी जोरदार हल्ला करण्यािे ठरचवले. स मारे ३०० रझाकार सावखेडा येथे सायंकाळी अले व 
तेथेि त्यानंी म क्काम ठोकला. गावकऱयाजंवळून जोरजबरदस्तीने ७-८ बोकड घेतले व मठाति रात्रीिे जेवण 
तयार करू लागले. रझाकार खाना तयार करण्यात व तयार केलेला खाना फस्त करण्यात ग ंग झालेले होते; 
यािी खबर कोलता टाकळी कँपवर चवरॄासू गावकऱयानंी पोहोिचवली. कँप प्रम खािंी तातडीिी बठैक घेण्यात 
अली. सदर चवशषे बैठकीत कॅम्प प्रम खाचंशवाय सौ. दगडाबाइ शळेके, संपत नाइक, अगजी पाटील अचण 
कोलता वपपळगाविे बाबूराव पाटीलही सहभागी झाले होते. 
 
 रझाकारानंी कोलता टाकळी कॅम्पवर हल्ला करण्यापूवीि कोलता टाकळी कॅम्पच्या कायथकत्यांनी 
त्याचं्यावर जोरदार, चनकरािा हल्ला करावा ऄसे एकम खी अवाजाने ठरवनू रात्री ९ वाजताच्या स मारास 
रझाकारानंा िोहोकडून वढेा घातला गेला. वढेले गेल्यािी िाहूल लागताि, रझाकारानी गोळ्यािंा जोरदार 
वषाव स रू केला. ईलटपक्षीही तेि घडले. रझाकारािंी ताराबंळ ईडाली. भयभीत जीव वािचवण्यासाठी 
रझाकारानंा तेथून पळ काढावा लागला. घडलेल्या प्रकाराने रझाकारािंी, चनझामी पोचलसािंी ऄवहेलना 
झाली. त्यािा सूड घेण्यासाठी प्रम ख पोचलस ऄचधकाऱयास बोलचवण्यात अले. स मारे पंधरा चदवसानंतर 
हसनाबादहून हजारावर रझाकार, सशस्र पोलीस व ऄचधकारी वपपळगाववर हल्ला करण्यासाठी चनघाल्यािे 
समजताि लक्ष्मीनारायण लाला शस्रासंह गेवराइला गेले. तेथून स मारे ४० सशस्र कायथकते व गावकरी यानंा 
घेउन वपपळगावच्या पचरसरात लपत छपत अले. तोपयंत रझाकारानंी वपपळगावच्या गावकऱयाचं्या 
गाइबलैाचं्या गोठ्यानंा अगी लावल्या होत्या. त्याम ळे बरीि जनावरे तडफडून मरत होती. रझाकारािंा तो 
ऄत्यंत ऄमान ष पाशवी प्रकार पाहताि कॅम्प प्रम खानंी सवथप्रथम गावातील सवथच्या सवथ मचहलानंा व 
बालबाचलकानंा एका वाड्यात स खरूप अणनू ठेवले. त्यानंतर गढीवरून सवथ शचक्तचनशी रझाकारावंर गोळीबार 
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स रू केला. दाजीबा म्हस्के या वयोवृद्ध माणसाने त्याचं्या वर सतत गोळ्यािंा वषाव केला. त्याम ळे रझाकारानंा 
अचण पोचलस चशपायी व ऄचधकारी यानंा गावात घ सता अले नाही. धावपळ स रू ऄसताना एका रझाकाराने 
दाजीबा म्हस्के याचं्यावर नेम धरून गोळी झाडली. दाजीबा म्हस्के मारले गेले. त्याि स मारास गावाबाहेर दबा 
धरून बसलेल्या हैदराबाद स्टेट काँगे्रसच्या कायथकत्यांनी जोरदार प्रचतहल्ला िढचवला. गोळ्याचं्या फैरी 
जवळपास एक तास सतत िालू होत्या. ऄंधारािा फायदा घेउन काँगे्रसच्या कायथकत्यांनी त्यािंा मोिा रेटून 
प ढे नेला. रझाकार पोचलस चशपायी व ऄचधकारी यािंी घाबरग ंडी ईडाली. जीव बिावण्यासाठी त्यानंी माघार 
घ्यायला प्रारंभ केला. सडकेच्या िकमकीत केशवराव कोलते भयंकर जखमी झाले. पाडं रंग चबनोरकर, 
दगडूचगरी ग लाबचगरी गावाबाहेरि मारले गेले. त्याम ळे स्वातंत्र्याच्या लढ्याच्या काँगे्रसच्या सैचनकामध्ये भयकंर 
संतापािी लाट ईसळून अली; व ते सवथिे सवथ रझाकारावंर िवताळून त टून पडले. डॉ. धामणगावकर व 
लक्ष्मीनारायण लाला यानंी स्टेनगन अचण ३०३ च्या गोळ्यािंा मारा करून रझाकारानंा अचण पोचलसानंा 
चपटाळून लावले. माघार घेण्याच्या चघसाडघाइत स मारे ३० रझाकार मारले गेले; तर काही हत्यारे फेकून पळून 
गेले. 
 
 औरंगाबाद शहरातील मध्यवती कारागृहात, औरंगाबाद चजल्यातून गोलटगाव, लाडसावगंी, 
चकनगाव, करमाड, चिटगोपा, हरसूल, िौका, गणोरी, फ लंिी, टाकळी, वपपळगाव, ग ंगी, गेवराइ, धानोरा, 
चनधोना, वलबखेडा, वजीरखेडा, बोरगाव, ऄजनडव, वलगदरी, भारसावळी, पैठण, वपपळवाडी, चबडचकन, 
तेलवाडी, अपेगाव, व्याहमाडंवा, गंगापूर, त काबाद खराडी, तादूंळवाडी, कायगाव, सावरखेडा, वैजापूर, 
जरुळ, बोरसर, चशउर, ऄंबड, राणी ईंिेगाव, जालना, बदनापूर, सेवली, कन्नड, चपशोर, गल्ले बोरगाव, 
कसाबखेडा, चिकलठाण, चसल्लोड, भराडी, ऄब्बा पोलाद, ईंडनगाव, भोकरदन वगरेै लहानमोठ्या गावातूंनि 
सत्याग्रही अले होते. गोलटगावच्या एकया चकसन पाटील याचं्या क ट ंबातून १५ जण अले होते तर गोपाळ 
महादेव, चकसन गोपाळ, एकनाथ चवष्ट्ण पतं, चवठ्ठल रघ नाथ, ग लाबिंद नागोरी, शकंर नारायण, रमचणकलाल 
देवीदास, चवठ्ठल, पंढरीनाथ, चवष्ट्णू रामिंद्र, नरहर मनोहरराव, गणपत सदाचशव, केशव चवष्ट्ण पंत, 
हचरभाउराव सोनाजी, भाउराव, मनोहर यशवतं, भगवान एकनाथ, देवीदास चनळकंठ, प्रभाकर रामिदं्र, 
चवठ्ठल पंचडतराव, चवरॄनाथ गोववदराव, रामराव ग्यानोजी, बालम कंूद, गणपत नारायण, चकसनराव राजाराम, 
रॅी. मानीराव दादा, लक्ष्मणराव रॅीपतराव, असाराम गंगाराम, पंचडत गोपीनाथ, ईिम नाना, ि न्नीलाल 
साहेबराव, चवठोबा, देवचकशन, एकनाथ, बाबू चवठोबा, ग लाबिंद बालचकशन, रामलाल चटकाराम, िंदन 
दिाराम, भीमवसग कराचनया, लालवसग पे्रमदास, मेघराज भोलावसग, जादू काळू, वाल्या माकाजी आत्यादींिा 
या सत्याग्रहींत समावशे होता. 
 
 औरंगाबाद चजल्यात सवांत मोठा ताल का जालना होता, चशवाय तेथे औरंगाबाद शहरापेक्षा मोठी 
बाजारपेठही होती. जालना ताल क्याच्या सरहद्दीला लागनू ऄसलेल्या ऄंबड, भोकरदन, चसल्लोड येथील 
नागचरकािंी जालना शहराबरोबर बरीि जवळीक होती. जालना शहरात हैदराबाद स्टेट काँगे्रसच्या 
खालोखाल अयथ समाजािी जनमानसावर िागंली पकड होती. त्याचशवाय जालना शहरात अचण ताल क्यात 
मवाळ-नेमस्त, सरकारबरोबर पदोपदी चमळते ज ळते घेणाऱया सरकारधार्मजण्या लोकािें छोटे छोटे कंपू होते; 
तरी तेथे ऄनेक बाबतीत बराि एकोपा चदसून येत होता. १९४७ मध्ये हैदराबाद शहरात भरलेल्या हैदराबाद 
स्टेट काँगे्रसच्या शवेटच्या ऄचधवशेनात जालना शहर व जवळपासच्या ताल क्यातूंन ऄन् गावातूंन गेलेले लहान 
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मोठे कायथकते अचण चवद्याथी परतीिा प्रवास करताना, सत्याग्रह मोचहमेद्वारे चनझामी राजवटीला भडंावनू 
टाकण्यािाि चविार करीत होते. सत्याग्रह मोचहमेद्वारे जेल भरता येइल मात्र तेवढ्याने जात्यंध चनझामी 
राजवट नमेल ऄसे मनोमन वाटत नव्हते. भारतात छेडल्या गेलेल्या १९४२ च्या मोचहमेसारखी मोहीम 
ऄंचगकारूनि चनझामी राजवटीला सळो की पळो करता येउ शकेल ऄसे चकत्येकानंा वाटत होते. स्टेट 
काँगे्रसिे कायथकते अपापल्या घरात चवसावण्यापूवीि काही ठळक कायथकत्यांिी धरपकड करण्यािे काम स रू 
झाले होते. धरपकडीच्या नावाखाली पोचलसानंी मारपीट, दंडेली करण्यािा पचवत्रा घेतला होता. शहरातले व 
गावातले वातावरण चबघडत व चिघळत गेले, प्रम ख कायथकत्यांना प्रथम लपून छपून भचूमगत राहूनि काम 
कराव े लागले. चनझामी राजवट जोरज लूम दंडेली करण्यात पटाइत ऄसल्यािे प्रदशथन पोचलसानंी त्याचं्या 
सैतानी वतथनाने जनतेसमोर ईभे केले. त्यात रझाकार व चनवाचसतानंी रंग भरायला प्रारंभ केला. वातावरण 
अपोअप तापत गेले. जालना शहरातील व अजूबाजूच्या गावातील तरुण, तडफदार, साहसी, धाडसी, खंबीर 
चविारािें लोक संघचटत होउ लागले. शहरातील तरणेबाडं नागचरक तसेि खेड्यातंील शतेकऱयािंी तरुण म ले 
जवळपास रोज सत्याग्रह करून जेलमध्ये जाउ लागली. काही कारण नसता पोलीस व रझाकार सत्याग्रहींना 
मारपीट करू लागल्याने जनतेमध्ये चनझामी राजवट व पोचलसाबंाबत मनस्वी संताप व िीड चनमाण होत गेली. 
सत्याग्रह ऄचधक जोमाने िालू लागले. 
 
 चनझामी राजवट चखळचखळी करण्यासाठी व राज्यकत्यांिी पदोपदी ते्रधाचतरचपट ईडचवण्यासाठी, 
कृती सचमतीच्या अदेशाप्रमाणे प्रथम तलाठी, पोचलस पाटील यािंी दतरे जाळणे, करोडेचगरी नाके व छोया 
पोलीस िौक्या नेस्तनाबूत करणे या बाबतिा कायथिम जोमाने ऄमलात अणला गेला. चकत्येक वळेा 
पोचलसानंा त्यािंा जीव वािचवण्यासाठी हत्यारे टाकून पळाव े लागले. जनतेत रणिचंडकेनेि जणू सिंार 
केल्यािे स्वरूप  चदसू लागले. जरासे ख ट्ट वाजले की, त्यािे ईिर लोक फटाफट देउ लागले. चनझामी 
राजवटीिे नोकर जनतेच्या चनभथयतेसमोर चफके पडताहेत व जनतेत ईफाळून अलेला प्रिंड ईत्साह 
पोचलसानंा गभथगचळत करीत अहे ऄसे समजताि चनझामी राजवटीने चतिे जात्यधं पाशवी ऄत्यािार ऄचधक 
जोमाने स रू केले. गावग ंडानंी, चनवाचसतानंी अचण रझाकारानंीही तोि चकिा चगरवावयास प्रारंभ केला. 
पचरस्स्थतीने ऄिानक पलटा घेतल्याने जनतेत एकदम घबराट पसरत गेली. जनतेिे धैयथ खित ऄसल्यासारखे 
चदसू लागले. वाटेल ते करून जनतेमध्ये ईत्साह व त्यािबरोबर चनझामी राजवटीबाबत भयंकर चतरस्कार, 
संताप, िीड सतत चटकवनू ठेवण्यािा अदेश बाबूराव जाधव यानंा देण्यात अला. त्याचं्या जोडीला लाला 
लक्ष्मीनारायण व डॉ. वामनगावकर होते. जोरदार प्रचतकार करीत करीत औरंगाबाद व भोकरदन ताल क्यात 
गावकऱयामंध्ये अत्मचवरॄास चनमाण केला गेला. जोरज लूम, ऄत्यािार करणाऱयाचवरुद्ध पाय रोवनू प्रचतकार 
करावयाआतके मनोधैयथ ईभे केले गेले अचण हल्लखेोरािंा भरपूर समािार घेत घेत गावग ंड, पोलीस, चनवाचसत 
अचण रझाकारानंा सळो की पळो करून सोडले. गावकऱयावंर हल्ले करणारे, लूटमार करणारे, चस्रयानंा ऄिकट 
चविकट बोलणारे, गावकऱयाचं्या मनोधैयाने त्याचं्याि डोळ्यांदेखत जीव वािचवण्यासाठी सैरावैरा पळ 
काढताना प्रत्यक्ष डोळ्यानंी पाहायला चमळू लागले. गावकऱयािें मनोधैयथ वाढले. त्यािें बाहंूत स्फ रण िढल्यािा 
त्यािंा त्यानंाि ऄन भव येउ लागला. घरात बसून राहाणे, दडूनपडून राहाणे त्यानंा अता अवडेनासे झाले 
होते. ऄतोनात छळ करणाऱया चनझामी पोचलस, गावंग ंड, चनवाचसत अचण रझाकारािंा कैफ क्षणाधात होता की 
नव्हता करण्यासाठी प्रयत्न करण्यािी शक्ती त्याचं्या हातापायात सिंारली होती. आतके चदवस मूग चगळून गप्प 
बसल्यािे त्यािें त्यानाि ख पू लागले होते. ‘याद रखो, तलवार का जबाब तलवारसेही चदया जायेगा’ ऄसे ते 
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सवथ शक्ती एकवटून जोमाने सागंू लागले होते. चकनगाव, गोलटगाव, लाडसावगंी येथील बह तेक लोक ‘तरू 
ऄथवा मरू’ या अवशेानेि चशर हातात घेउन रणागंणात ईतरले होते. त्यानंी त्याचं्या शरीरातली मरगळ 
झटकून टाकली होती. मराठवाडा चवभागतला झोपेतून जागा झालेला गावकरी ऄन् शतेकरी िागंल्या 
िागंल्यािंी झोप कायमिी ईडचवतो हेही चततकेि खरे ऄसल्यािे दाखचवले जात होते. मराठवाड्याच्या 
गावकरी अचण शतेकऱयानंी जात्यंधतेच्या ऄन् पाशवी ऄत्यािाराचं्या कैफाने मस्तवाल बनलेल्या चनझामी 
राजवटीशी अपल्या स्वतःच्या शक्तीवर भचूमगत लढा देउन प्रखर प्रचतकार केला. शकेडो वषांपासून चनझामी 
राजवटीच्या जात्यधंतेच्या वरवयंाखाली सतत भरडला गेलेला, सवथस्वी द लथ चक्षलेला मराठवाडा अपली 
ऄस्स्मता चवसरला नाही. 
 
 टेचलफोन, टेचलग्रामच्या तारा कापणे, रेल्विेे रूळ ईखडणे, पोचलस िौक्या, कोरडचगरीच्या िौक्या 
जमीनदोस्त करणे आत्यादी कायथिम राबवनू खळबळ माजचवणे ऄगत्यािे बनले होते. त्यान सार धाडसी 
कायथिम हाती घेतले गेले. धडक कायथिमािा जोरदार प्रारंभ झाला तो बदनापूर पोचलस िौकीवर हातबाँब 
फेकण्याने. तसा बाँब देशी बनावटीिाि होता, तरी पोचलस िौकी हादरून गेली. अवाजाच्या धडाक्याने 
बदनापूरिे गावकरी सैरावैरा पळू लागले. पोचलसानंी त्यांच्या पचररॅमािंी पराकाष्ठा केली परंत  पोचलस िौकीवर 
बॉम्ब फेकणाऱयािंा थागंपिा लागला नाही. त्या बॉम्ब फेकण्याच्या टोळीत रामिंद्र ह ंडेकरी, रामराव 
गोलटगावकर व चकशनलाल ऄग्रवाल हे होते. त्या घटनेच्या पाठोपाठ बदनापूर ते दरेगाव व जालना ते 
राजंणीमधील रूळ डायनामाआट लावनू ईद वध्स्त करण्यािी कामचगरी औरंगाबादिे भीमराव क लकणी, 
काचशनाथ चत्रवदेी व जालन्याच्या दोन धाडसी तरुणानंी पार पाडली. माळी क ं पणािी वाढ चजतक्या वगेाने 
सपासप कापून काढतो, त्याि वगेाने; मात्र त्वषेाने टेचलफोन व टेचलग्राफच्या तारा कापून काढल्या. जालना 
शहर व जालना रेल्व ेस्टेशन दरम्यान ईभा ऄसलेला भला मोठा जाडजूड लोखंडी पूल ईद ध्वस्त करण्यािा 
धाडसी प्रयत्न केला. प लाला जबरदस्त हादरा बसला. जवळपासिी घरे हादरली, प लाला छोटीशी जखम 
झाली. आतकेि होउ शकले. त्या धाडसी कामचगरीिे सूत्रधार होते औरंगाबादिे रमणलाल पारेख अचण 
काचशनाथ चत्रवदेी. 
 
 जालना शहराला पोचलसाचं्या व रझाकाराचं्या वदथळीने लष्ट्कराच्या छावणीसारखे स्वरूप  अले होते. 
रोज चनत्य नवनव ेऄत्यािार, मारझोडीिे प्रकार, दंडेली, व वहदंूना नेस्तनाबतू करण्याबाबतच्या, कानािे पडदे 
फाटतील ऄशा ककथ श घोषणानंी जालना शहरािे वातावरण प्रक्ष ब्ध केले जात होते. जालना शहराला 
िोहोकडून पोचलस, रझाकार अचण चनवाचसतानंी वढेा घालून नागचरकानंा वठेीस धरण्याच्या योजना अखल्या 
होत्या. जालना शहरािे नागचरक ऄस रचक्षततेिे पदोपदी ऄन भव घेत होते. शहरात व गावात राहून पाशवी 
ऄत्यािाराचं्या व जात्यंधतेच्या कैफाने चपसाटलेल्या पोचलसािंा व रझाकारािंा ईघड ईघड प्रचतकार त टप ंज्या 
साधनानंी करणे शक्य नव्हते; म्हणून कायथकत्यांच्या चविाराने, सल्लामसलतीने चनझामी सरहद्दीजवळील 
देउळगाव राजा येथे हैदराबाद स्टेट काँगे्रसच्या कायथकत्यांिा कॅम्प स रू केला गेला. रॅी मनोहर सोनदे त्या 
कॅम्पिे सूत्रधार होते. रॅी. सोनदे जालना ताल का संघटक होते. रॅी. रामराव ग ंजकर हे त्यािें ऄत्यंत चवरॄासू 
सहाय्यक होते. रॅी. रामराव ग ंजकर स्वतः शतेकरी ऄसल्याने त्या भागातील शतेकरी व गावकरी याचं्या बरोबर 
त्यािें ऄत्यंत अपलेपणािे संबंध होते. त्याम ळे रॅी. सोनदे, रामराव ग जंकरानंा जोरज लूम दंडेलीिा सवांनी 
एक चविाराने, चनभथयतेने प्रचतकार करावा आत्यादी बाबत प्रिार सभा, गट सभा घेण्यासाठी ऄधूनमधून पाठवीत 
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ऄसत. पोचलसािंी त्याचं्यावर पाळत होती तरी ते वषेातंर करून पोचलसाचं्या हातावर त री देउन त्यािें काम 
पार पाडीत ऄसत. एकदा वडगाव येथे प्रिार सभेच्या जागेस पोचलसानंी वढेा घातला. पोचलसाचं्या मदतीला 
गावातील रोचहले अले. प्रसंगावधान राखून, िंपतराव जोशी याचं्या मदतीने रामराव ग ंजकर तेथून 
सहीसलामत सटकले. 
 
 जालना रेल्व े स्टेशनवर गाडीत बसून प्रिार कायाप्रीत्यथथ रामराव ग ंजकर शतेकऱयासारखे बेमालूम 
वषेातंर करून डोंगरगावला िालले होते. रेल्वचे्या डब्याच्या बाकड्याखाली अडव े झाले होते. त्याि 
बाकड्यावर त्याचं्याि शोधात ऄसलेले दोन पोचलस चशपायी बसले. रामराव ग ंजकर याचं्यािबाबत त्या दोघा 
पोचलस चशपायातं बोलणी िाललेली होती. ती बोलणी रामराव ऐकत होते. ‘अठ चदनसे चनमकहराम गद्दारने 
परेशान कर रखा है। अज नही तो कल ईस हरामी को वजदा नही तो म दा पकडनाही होगा।’ हे सारे ऐकता 
ऐकता ग ंजकराचं्या छातीिे ठोके जलद गतीने पडत होते. तेवढ्यात बदनापूर रेल्व ेस्टेशन अले. रामरावला 
पकडण्यासाठी भटकंती करणारे ते दोन पोचलस डब्यातून बाहेर पडले. डोंगरगावला जाण्यासाठी रामराव 
यानंाही तेथेि ईतरावयािे होते. गाडी स रू झाली. आंचजनने थोडा वगे धरताि रामराव छलागं मारून कसेबसे 
ईतरले अचण ऄंधारािा फायदा घेउन बदनापूर रेल्व े स्टेशनच्या ऄगदीि बाहेरच्या बाजूने झपझप पावले 
टाकीत डोंगरगावाच्या चशवारात दाखल झाले. डोंगरगाविे गावकरी, शतेकरी तसे संघचटति होते. त्यात 
त्यािें मनोधैयथही िागंले होते; त्याम ळे त्यानंा पोचलसािंी भीती वाटत नव्हती. ईलट त्यािंीि भीती पोचलसानंा 
वाटत होती. 
 
 देउळगाव राजा कॅम्पवर सिरावर कायथकत्यांना स्वयंिचलत हत्यारािंा वापर व्यवस्स्थत करता येत 
होता. चपस्त ल, स्टेनगन, थ्री नॉट थ्री, हँडगे्रनेड व आतर हत्यारे वापरात होती. अवश्यक तेवढी हत्यारे, गोळ्या 
बरोबर घेउन स्टेट काँगे्रसच्या सशस्र कायथकत्यांनी, सैचनकानंी वडगाव, नागठाण, मानेगाव येथील करोडचगरी 
नाक्यावर हल्ल्यावर हल्ले करून, नाक्यातंील सवथिी सवथ कागदपते्र जाळली. हँड गे्रनेडच्या स्फोटकाच्या 
अवाजाने घाबरून नाक्यािे पहारेकरी-नाकेदार जीव वािचवण्यासाठी पळून जात ऄसत. वरूड न्हावा, 
बदनापूर अचण मौजप रीच्या पोचलस िौक्या बेचिराख करण्याच्या कामात बबनराव व्याहाळकर व बद्रीनारायण 
बारवाले याचं्या बरोबर स मारे वीस सैचनक होते. 
 
 हैदराबाद स्टेट काँगे्रसच्या कायथकत्यांवर अचण सैचनकावंर व त्याचं्या कॅम्पवर प्रचतहल्ला करण्यासाठी 
चनझामी राजवटीने त्याचं्याि सरहद्दीत पोचलस व रझाकाराचं्या छावण्या तयार केल्या. गोळ्यािंा िौफेर वषाव 
करून भयंकर घबराट चनमाण केली. मात्र नेमका त्यािा ईलट पचरणाम झाला. हैदराबाद स्टेट काँगे्रसच्या 
कॅम्पमध्ये ऄगर जवळपासच्या गावातंील गावकऱयामंध्ये जराही घबराट चनमाण झाली नाही. त्या गोळीबारािा 
कोणी धसकाही घेतला नाही. मात्र कायथकत्यांमध्ये व गावकऱयामंध्ये भयंकर िीड ईफाळून अली. 
कायथकत्यांनी अचण गावकऱयानंी जोरदार प्रचतकार करण्यास प्रारंभ केला. त्यानंतर समोरासमोर िकमकी ईडू 
लागल्या. समोरासमोर गोळीबार स रू झाला. त्या गोळीबारात रॅी. जनादथन मामा नागपूरकर या पोर वयाच्या, 
शूर सैचनकाच्या पोटात ३०३ िी गोळी घ सली; तरी काही सैचनकानंी रॅी. जनादथन मामाला अपल्या अडोशाला 
घेउन जोरदार गोळीबार करीत करीत भारतीय सरहद्दीत अणले. तेथून मोटारीतून ब लढाणा सरकारी 
दवाखान्यात नेले. दवाखान्यािे चसस्व्हल सजथन यानंी जातीने रॅी. जनादथन मामाच्या पोटािे ऑपरेशन केले. 
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पोटात घ सलेली गोळी काढली. दवाखान्याच्या सवथ डॉक्टरानंी त्याचं्या प्रयत्नािंी पराकाष्ठा केली. परंत  त्यानंा 
रॅी. जनादथन मामाला मृत्यूच्या दाढेतून ओढून अणता अले नाही. द दैवाने त्यािंी प्राणज्योत द सऱया चदवशी 
मालवली. ब लढाण्याच्या नागचरकाचं्या ऄपूवथ सहकायाने रॅी. जनादथन मामािंी फार मोठी पे्रतयात्रा काढली 
गेली. हजारो स्री-प रुषानंी त्याचं्या स्मृतीला ऄरॅूंच्या माला वाचहल्या. 
 
 डोंगरगावच्या पचरसरात,  भारतीय स्वातंत्र्याच्या पचहल्याि चदवशी, १५ ऑगस्टला बऱयाि मोठ्या 
प्रमाणावर सत्याग्रह करावयासाठी १४ ऑगस्टला जय्यत तयारी करण्यात अली होती. सत्याग्रहािा कायथिम 
व्यवस्स्थत पार पडावा यासाठी पचररॅमपूवथक व्यवस्था केलेली होती. कायथिमाला गालबोट लावले जाउ नये 
यासाठी डोळ्यात तेल घालून सवथत्र पाळत ठेवली होती. तरी सत्याग्रहािी वळे व जागा यािंी खबर कोणा एका 
घरभेद्याकरवी पोचलसानंा चमळाली. दोन पोचलस ऄचधकाऱयासंमवते पोचलसािंा भला मोठा ताडंा डोंगरगावात 
येउन धडकला अचण लगेि त्यानंी समोर चदसेल त्याला ऄमान ष प्रकारे झोडपून काढायला प्रारंभ केला. त्यात 
ऄगदीि पोरवयाच्या छोया छोया म लािंा व चस्रयािंाही समावशे होता. गावात थोडा वळे घबराट चनमाण 
झाली. रॅी. हणमंत बेंडे ईफथ  बंडेराविा पोचलसानंी कसून शोध केला. परंत  त्यािंा पिा लागला नाही म्हणनू 
पोचलसानंी सूडब द्धीने जोरदार मारपीट केली. तेवढ्यात म सळधार पावसाच्या सरीवर सरी कोसळू लागल्याने 
पोचलसािंी ते्रधा चतरचपट ईडाली. शतेात आथून चतथून चिखल झाला होता. पोचलस चशपायािें पाय चिखलात 
रुतू लागले. ऄधूनमधून पाय घसरल्याने, पोचलस चशपाइ चिखलात पडल्याने त्यािें कपडे, हातपाय चिखलाने 
माखले गेले, तरी काही अडदाडं पोचलस चशपाइ चदसेल त्याला फटके लगावति होते. पादंीजवळ ईभ्या 
ऄसलेल्या एका ग राख्याच्या पोराच्या पाठीवर पोचलसाने जोरदार फटका हासडताि ते पोर जचमनीवर 
चिखलात कोसळले. ‘‘मेलो! मेलो!’’ म्हणत कळवळून रडू लागले. तेवढ्यात अणखी तीनिार पोचलस चशपाइ 
त्याच्या जवळ अले. ते पोर भयंकर घाबरले. पोचलसाचं्या गयावया करीत त्याचं्या हातापाया पडू लागले. एका 
चशपायाने त्या पोराला मारण्यासाठी हातातील काठी ईगारताि त्या पोराने रॅी. बंडेराव ईफथ  बेंडे, दडून 
बसलेल्या खोपीिा ठावचठकाणा रडत रडत साचंगतला. त्या स मारास म सळधार पावसाच्या जोरदार सरीवर 
सरी कोसळत होत्या. पावसाच्या कोसळणाऱया अवाजात पोचलसाचं्या ब टाच्या पायािा अवाज ब डून गेला. 
जराशीही िाहूल लागली नाही, त्याम ळे रॅी. हणमंत बेंडे ऄगदीि बेसावध ऄवस्थेत पोचलसाचं्या हाती लागले. 
पोचलस जमादाराने एका चशपायाच्या मदतीने रॅी. बेंडेच्या दोन्ही हाताला दोरी घट्ट अवळून बाधंली. अकाशात 
ढगािंा गडगडाट अचण चवजेिा लखलखाट होत होता. पावसािा जोर अचण वगे कमी होण्यासारखे चदसत 
नव्हते. दोन्ही हात दोऱयानंी बाधंलेले ऄसूनही म सळधार पाउस अचण सवथत्र चिखलि चिखल झालेला 
ऄसल्याने रॅी. बेंडे यानंा पायी िालत पोचलस िौकीपयंत नेणे पोचलसानंाि धोक्यािे वाटू लागले. िालता 
िालता मध्येि जोरािा चहसका देउन रॅी. बेंडे सटकून जाण्यािी भीती त्यानंा वाटत होती, म्हणून जमादाराने 
सकाळपयंत त्या खोपीत बसून राहावयािे ठरचवले. सवथ चशपायानंा डोळ्यात तेल घालून ह शार राहावयास 
साचंगतले. पावसाबरोबर थंड वाऱयािे झोत पोचलसाचं्या ऄगंाला िागंलेि झोंबू लागले. त्यात चदवसभर वणवण 
चफरल्याने बरीि पायपीट झालेली होती, त्याम ळे थकवाही अलेला होता. थोड्या ऄवधीत चशपायासंमवते 
जमादाराला झोपेने घेरले. ड लक्या मागून ड लक्या येउ लागल्या. जमादार घोरू लागले. घोरण्यािी जण ू
अपसात िढाओढि स रू झाली. खोपीच्या क डाला डोके टेकून जमादारा समवते पोचलस चशपायी गाढ झोपी 
गेले. प्रात पचरस्स्थतीिा फायदा घेण्यासाठी प्रसंगावधान राखून रॅी. बेंडेनी सवथप्रथम हाताला बाधंलेल्या 
दोरीच्या गाठी सैल करीत करीत मोकळ्या केल्या. हळूहळू पाय लाबं करीत क डाला भगदाड पाडले व ते 
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सरपटत बाहेर पडले. आतक्यात बाहेर कशािा तरी अवाज झाल्याने पोचलसािंी झोपमोड झाली. बेंडे 
सटकल्यािे चदसताि त्यािंी झोप ईडाली. त्यानंी अपल्या बंद की सावरून बेंडेना पकडण्यासाठी चिखलातून 
पळत जाण्यािा प्रयत्न स रू केला. गावात जाणे धोक्यािे समजून बेंडे द धना नदीच्या चकनाऱयाकडे पळत 
स टले. टॉिथच्या प्रकाशात बेंडे पळत ऄसल्यािे पोचलसानंा चदसत होते. द धना नदीला महापूर अलेला होता. 
पोचलस त्याचं्या पाठोपाठ येत ऄसल्यािे रॅी. बेंडेना चदसताि क्षणािाही चविार न करता त्यानंी भर वगेाने 
वाहात ऄसलेल्या द धना नदीच्या पाण्यात ईडी मारली. पोचलसानंी नदीच्या पात्रात फटाफट गोळ्या झाडल्या, 
परंत  तोपयंत पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर रॅी. बेंडे पोचलसापंासून बरेि लाबंवर गेले होते. प्रसंगावधान राखून 
प राच्या पाण्याच्या प्रवाहाला कापीत कापीत रॅी. बेंडेनी लाबंवर पलैतीर गाठले. 
 
 फार प रातन काळापासून हैदराबाद संस्थानात धान्याच्या राशी ईभ्या करणारे प्रम ख कें द्र म्हणून, 
मराठवाड्याच्या औरंगाबाद चजल्यातील गंगापूर, पैठण व ऄंबड हे तीन ताल के गणले जात ऄसत. या चतन्ही  
ताल क्यानंा ‘सोनेकी चिचडयाँ’ हा चकताब चनझाम राजवटीने बहाल केला होता. औरंगाबाद चजल्याच्या 
ताल क्यापंैकी ऄंबड ताल क्यािंी सरहद्द ऄचधक प्रमाणात बीड व परभणी चजल्याच्या सरहद्दीला लागून होती. 
ऄंबड गाव व ताल क्यात म सलमानािंी दाट वस्ती पूवापार िालत अलेली अहे. ऄरब व रोचहल्यािंा थोडा 
स ळस ळाट होता. त्यात भर पडली ती रझाकारािंी, चनवाचसतािंी. त्याचं्या जोरजबरदस्तीिी ऄन् मन मानेल 
तशा पाशवी ऄत्यािारािंी. साहचजकि हैदराबाद स्टेट काँगे्रसच्या िळवळीिे कें द्र ऄंबड ऐवजी साडेगावला 
नाआलाजास्तव बनवाव ेलागले. रॅी. चवठ्ठलराव जोशी १९३८ अचण १९४२ च्या लढ्यात कारागृहात डाबंले गेले 
होते. महाराष्ट्र पचरषदेिे सघंटक म्हणून जालना येथे ते दोन वष ेहोते. ऄंबड जन्मगाव अचण जालना कायथके्षत्र 
ऄसल्याने जालना व ऄंबड ताल क्याच्या िळवळीत सचिय सहभागी बनायिी त्यानंा सधंी प्रात झालेली होती. 
हैदराबादेतील स्टेट काँगे्रसच्या ऐचतहाचसक ऄचधवशेनानंतर सहजासहजी पकडले जाउ नये म्हणनू 
प्रारंभापासून ते भचूमगत पद्धतीनेि काम करू लागले. त्याचं्यासमवते होते राघवने्द्र देशपाडें, पंढरीनाथ तत्सत्, 
लक्ष्मणराव देशम ख, रामिदं्र ऄष्टप ते्र, बापूसाहेब देशम ख साडेगावकर, भाउराव वैद्य व रामवसग िौहान. या 
सवांनी चजवािे रान करून साडेगाविी संघटना बलवान अचण एकचजनसी बनचवली. गावातले छोटे शतेकरी, 
व्यापारी, पाटील, पटवारी हर प्रकारिी मदत करीत ऄसत. म सलमानापंैकी एकटे एक चबबनभाइ ताबंोळी 
लोककल्याणाच्या िळवळीत नेहमी सहभागी ऄसत. त्यािें घर कायथकत्यांिा ऄड्डा बनलेला होता. त्याचं्या 
सोबत चनवृिी तेलीही साथ देत ऄसे. ऄबंड ताल क्यािी हैदराबाद स्टेट काँगे्रसिी सघंटना खऱया ऄथाने तेल्या 
ताबंोळ्यािंीि संघटना बनलेली होती. संघटनेत व िळवळीत जातपात मानलीि जात नव्हती. चनझामी 
राजवटीिा बलेगाम कारभार, जात्यधं म सलमानािें पाशवी ऄत्यािार, ऄकारण मारपीट, पोचलसािंी दंडेली 
अचण रझाकारािंी ग ंडागदी याम ळे ताल क्यात व छोयामोठ्या गावात कमालीिी ऄस रचक्षतता अचण ऄशातंता 
सारखी फैलावत िालली होती. गावागावातले वातावरण गढूळ अचण तापदायक बनत गेले. ऄशा चवचित्र 
पचरस्स्थतीत जोरजबरदस्तीने लेव्ही अचण खूषखरेदीिी वसूली केली जात होती. धान्यािे सरकारी कोठार 
काठोकाठ भरलेले ऄसताना सामान्यानंा सरळ व स लभ मागाने धान्यािे चवतरण केले जात नव्हते. मात्र याि 
शासनाच्या कोठारातून, तीथथप रीच्या सरकारी गोदामातून धान्य आतरत्र पाठचवले जायिे. सरळ सरळ चवनंती 
करून सरकारी गोदामातून त्याि गावच्या लोकानंा धान्य देण्यात टाळाटाळ होत होती. शवेटी गावकऱयानंीि 
त्या पेिप्रसंगातून मागथ काढण्यासाठी, अपली शक्ती पणाला लावली. सरकारी गोदामातून आतरत्र जात 
ऄसलेले धान्य गावापासून लाबंवर जाउन थोपवनू ठेवले. थोडीफार बािाबािी, िकमक ईडाली. गावकरी प ढे 
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सरसावले. धान्य रक्षकानंा िोपून काढले. रक्षक पसार झाले. गावकऱयानंी ते सारे धान्य गाड्यासमवते 
तीथथप रीला नेले अचण सवथसामान्यानंा समसमान वाटले. त्या घडामोडीत चवठ्ठलराव जोशी समवते, रामवसग 
िौहान, भाउराव वैद्य, लक्ष्मण सोनार, बाबू कासार, दगडू धनगर, बापूसाहेब देशम ख, म ंजाबा पाटील, 
पंढरीनाथ तत्सत्, राघवने्द्र देशपाडें हे होते. या प्रकाराम ळे सरकारी यंत्रणेने पोचलसाचं्या व रझाकाराचं्या 
मदतीने गावातल्या बह तेक लोकाचं्या घराचं्या झडत्या घेतल्या. सवांना भयकंर छळून काढले. 
 
 मनमाडच्या बठैकीसाठी बलैाच्या तागं्यातून वषेातंर करून जात ऄसताना चवठ्ठलराव जोशी, 
लक्ष्मणराव देशम ख, राघवने्द्र देशपाडें, रामराव ग जंकर, बापूसाहेब साडेगावकर िकलाबंा पोचलस ठाण्याला 
जोडलेल्या स कळीटाकळी जवळ जाताि गावाजवळील पादंीत पोचलसानंी सवांना पकडून िकलाबंा पोचलस 
ठाण्यात पायी िालत नेले. िौकशीिे चनचमि करून पोचलसानंी त्या सवांना भयंकर छळले. त्या सवांिी ऄचधक 
तपासणी करण्यासाठी हैदराबादहून ग तिर खात्यािे प्रम ख रॅी. नरवसगराव, रॅी. घोरी अचण औरंगाबादहून 
भ जंगराव जगताप अले होते. प्रथम त्या सवांना ऄंबड ताल क्यात सवथत्र पायीि चफरचवले. तेथून साडेगावला 
नेले. तेथेही तसेि घडले. साडेगावला माधवराव देशम ख, चबबनभाइ व चनवृिी तेली यानंा पकडून बेस मार 
मारहाण केली. त्याचं्या तोंडून िकार शब्द बाहेर अला नाही. आस्लामच्या नावावर चबबनभाइला ऄन कूल 
करण्यासाठी रॅी. घोरी यानंी भरपूर प्रयत्न केले परंत  चबबनभाइ डगमगले नाहीत. नंतर चबबनभाइला 
ढोरासारखे बेदम मारले. लपचवलेली शसे्र व कायथकत्यांिी नाव,े ठाव चठकाणा सागंावा यासाठी जंगजंग 
पछाडले, तरी चबबनभाइ गप्प राचहले. चबबनभाइिा माण सकीला शोभणार नाही आतका िूर छळ केला जात 
होता. अजूबाजूच्या लोकानंा तो पाशवी िूर ऄत्यािार बघवत नव्हता. एका कायथकत्याने चबबनभाइच्या घरात 
दडवनू ठेवलेल्या हत्यारािंी माचहती चदली. तेवढीि शसे्र पोचलसानंा चमळाली. त्याचशवाय पोचलसानंा काहीही 
हाती लागले नाही. 
 
 चनझामी राजवटीतफे त फानी वगेाने चनरचनराळ्या ऄत्यािारािें सत्र भरवगेाने िालले होते. चनझामी 
सरहद्दीत सवथत्र ऄस रचक्षतता होती. चनझामी सरहद्दीबाहेर कॅम्प कायम करून, चनझामी राजवटीच्या सरहद्दीत 
राहणाऱया नागचरकानंा चदलासा देणे ऄत्यंत अवश्यक बनले होते. हैदराबाद स्टेट काँगे्रसच्या कृती सचमतीच्या 
अदेशाप्रमाणे, चठकचठकाणच्या पचरस्स्थतीप्रमाणे तेथील कायथकत्यांच्या चविाराने चनझामी सरहद्दीबाहेर कॅम्पस् 
तयार करण्यात अले. देउळगाव राजा, शेंद णी, टोका, मनमाड, येवला, ऄंग लगाव, साडे वपपळगाव, 
कोलता, टाकळी, लोहगड, बोधेगाव टाकळी ऄसे महत्त्वािे कॅम्पस् होते. देउळगाव राजास नागोराव पाठक, 
द्वारकादास पटेल, बबनराव व्याहाळकर, रामराव ग ंजकर, मनोहर सोनदे, जनादथन मामा; शेंद णीस बाब राव 
जाधव, लक्ष्मण पवार, धोंडूवसग हजारी, डॉ. धामणगावकर, लक्ष्मीनारायण, बाब राव काळे; मनमाडास 
माचणकिंद पहाडे; टोक्याला रामगोपाळ नावदंर, क मावत; बोधेगाव टाकळीला काशीनाथ क लकणी, 
चदगंबरराव कावसनकर, तात्यासाहेब महाजन; ऄंग लगावास म रलीधरराव कानडे, राम जेउरकर, ऄनंत 
भोगले, काशीनाथ नावदंर ऄसे कायथकते कायथरत होते. शवेगावं ते बोधेगावं टाकळीपयंतच्या भागात रॅी. 
बाळासाहेब भारदे व त्यािें बधूं ऄनंतराव भारदे, यािें भरपूर सहकायथ चमळाले.  
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शस्रासाठी कारागृह 
 
 म ंबइ शहरातील हैदराबाद स्टेट काँगे्रसच्या मध्यवती कायालयाद्वारे अचण मनमाड कॅम्पद्वारे मला 
प ष्ट्कळवळेा स्वयंिचलत हत्यारे, हत्याराचं्या गोळ्या, चमचलटरीच्या ज न्या प राण्या वरद्या, पाणी चपण्यािे िंबू व 
हेलमेटच्या शोधाथथ व खरेदीसाठी नाचशक, देवळाली चवभागात जाव े लागे. औरंगाबादेतील कॅन्टोन्मेंटच्या 
तोफखाना बाजार रस्त्यावर रॉय बधूं राहात ऄसत. रॉय बंधू पैकी तीन भाउ सवथ प्रकारच्या मोटार द रुस्तीिे 
जाणकार कारागीर होते. त्यािंा माझे मामेभाउ रॅी. वत्रबकदास पटेल याचं्या बरोबर १९४० पासून दाट पचरिय 
होता. व्यवसायाचनचमि रॉय बंधंूपैकी चतघे भाउ नाचशकला गेले व तेथेि स्थाइक झाले. मी स्वतः हैदराबाद 
स्टेट काँगे्रसच्या लढ्यात सहभागी झाल्याने १९४७ च्या चडसेंबर मचहन्यात नाचशक देवळालीला हत्यारे 
खरेदीसाठी गेलो ऄसता ऄगदीि ऄिानक अचण ऄनपेचक्षतपणे रॉय बंधंूिी नाचशकच्या सकथ ल चसनेमागृहासमोर 
त्याचं्या स्वतःच्या मोटार चरपेवरग वकथ शॉपमध्ये भेट झाली. हैदराबाद लढ्याबाबत बरीि बोलणी झाली. त्यानंी 
लागलीि माझ्या कायात मला साहाय्य देण्याच्या ईदाि चविाराने माझा पचरिय डॉ. ग ते व त्यािें मामा, जे ग ते 
मामा या नावाने सवथत्र पचरचित होते, त्या दोघानंा करून चदला. त्या दोघानंी मला नाचशक-देवळाली चवभागात 
भरपूर मदत करण्यािे अरॄासन चदले व मदत करावयास प्रारंभही केला. त्याचशवाय म ंबइ गोदी कामगारािें 
प ढारी रॅी. मनोहर कोतवाल यािंी पत्राद्वारे ओळख करून चदली. रॅी. मनोहर कोतवाल हे म ंबइत सवथ पचरचित 
होते. गोदी कामगाराचंशवाय त्यानंी त्यािंा समाजवादी चविारािंा एक ह कमी कायथकत्यांिा सिं गोळा केलेला 
होता. तसे ते साने ग रुजींच्या चविाराने प्रभाचवत होते. माझ्या चवनंतीवरून रॅी. ऄनंतराव भालेराव यानंी रॅी. 
मनोहर कोतवाल व त्याचं्या सहकाऱयाबंरोबर हैदराबाद स्टेट काँगे्रसने ऄंचगकारलेल्या स्वातंत्र्यप्रातीच्या 
लढ्याबाबत बरीि बोलणी केली. त्यानंतर द सऱयाि चदवशी रॅी. मनोहर कोतवाल याचं्या चवनंतीवरून रॅी. 
ऄनंतराव भालेराव यानंी त्याचं्या ऄभ्यासपूणथ शलैीदार भाषणाद्वारे हैदराबाद स्टेट काँगे्रसने ऄंचगकारलेल्या 
लढ्याबाबतिी माचहती त्याचं्या कायथकत्यांसमोर साचंगतली. रॅी. ऄनंतराव भालेराव यानंी साचंगतलेली 
लढ्याबाबतिी माचहती ऐकून रॅी. मनोहर कोतवाल व त्यािें सहकारी भारावनू गेले. त्या बठैकीति रॅी. 
कोतवाल व त्याचं्या सवथच्या सवथ कायथकत्यांनी हैदराबाद स्टेट काँगे्रसच्या लढ्याला हस्ते परहस्ते, सचिय 
सहाय्य देण्यािे मान्य केले व प्रत्यक्ष कायास प्रारंभही केला. रॅी. मनोहर कोतवाल, गोदी कामगारािें तत्पर 
नेते म्हणनू म ंबइतील चनरचनराळ्या के्षत्रातं पचरचित होते. ग रुजी, अिायथ धमाचधकारी, जयप्रकाश नारायण 
अचण समाजवादी चविारसरणीबरोबर त्यािंी बाचंधलकी होती. 
 
 या स मारास हैदराबाद संस्थानातील ऄत्यािारािें प्रमाण वाढत होते. चनझामी राजवट, पोचलस व 
रझाकार यानंा धडकी भरेल ऄशा स्फोटक हातबाँबिा मारा केला तरि अपल्या कायथकत्यांिा, गावकऱयािंा 
बिाव होउ शकेल अचण पोचलस व रझाकाराचं्या ताडं्यामध्ये दहशत चनमाण झाली तर त्यािंी चहम्मत खिेल, 
ऄसा चविार माडंण्यात अला. स िचवलेली योजना ऄंमलात अणण्यासाठी देशी बनावटीिे बाँब तयार 
करण्याच्या कामास प्रारंभ झाला. रॅी. बाबासाहेब पराजंपे यािें प ण्यािे एक चनकटवती त्या कामाला लागले. 
स्थाचनक पोचलसाचं्या व कारखान्यातील कामगाराचं्या नजरा ि कवनू हे काम कराव ेलागत ऄसल्याने वळेात 
वळे काढूनि ते कराव े लागे. त्याम ळे हातबाँबिी चनर्ममती हव्या तेवढ्या वगेाने होउ शकत नव्हती. मािथ 
मचहन्याच्या शवेटच्या अठवड्यात म ंबइत देशी बाँबिे शले तयार करावयािे काम माझ्याकडे देण्यात अले. 
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 या कामासाठी मी रॅी. मनोहर कोतवाल याचं्यासमवेत प्रथम काही कारखान्यातं फेरफटका मारला. 
भायखळा प लाजवळ खडापारशी प तळ्याच्या मागे एका ऄडगळीच्या बोळात रॅी. जसूभाइ पटेल यािंा 
लोखंडािी छोटी छोटी ऄवजारे तयार करणारा छोटेखानी कारखाना अमच्या कामासाठी स रचक्षत व योग्य 
वाटला. हैदराबाद ससं्थानच्या स्वातंत्र्याच्या लढ्यासाठी मदत म्हणून कारखानदार रॅी. जसूभाइ पटेल यानंी 
शलेचनर्ममतीिे काम स्वीकाराव े ऄसे जरी वाटत होते तरी केवळ मदत म्हणून ते काम स्वीकारण्यास रॅी. 
जसूभाइ तयार झाले नाहीत, मात्र व्यवसाय म्हणून ते काम त्यानंी स्वीकारण्यासाठी, रॅी. मनोहर कोतवाल 
यानंी त्यानंा चवनंती केली व ती त्यानंी मान्य केली. शलेच्या अकारािे व लाबंी रंुदीिे एक चित्र त्यानंा 
दाखचवण्यात अले. लोखंडी पलंगाच्या िार टोकावर शोभा वाढचवण्यासाठी सदर टोपण तयार केले जात अहे 
ऄसेि रॅी. जसूभाइनी त्याचं्या कारखान्याच्या कामगारानंा व आतरानंा सागंाव ेही रॅी. कोतवाल यािंी कल्पना 
रॅी. जसूभाइना अवडली व पटली. चकमान अठ-दहा हजारावर टोपणे करावयािी ऄसल्यािे रॅी. कोतवाल 
यानंी रॅी. जसूभाइना साचंगतले. तसे ते काम त्याचं्यासाठी मोठेि होते. टोपणाच्या अकारािे चित्र अम्ही देउ 
त्याप्रमाणे ढाळून लोखंडािे टोपण करावयािे ठरले. त्यासाठी लागणाऱया अवश्यक तेवढ्या रकमेिा अकडा 
घासाघाशीने चनचरृत केला गेला. ॲडव्हान्स म्हणून रॅी. जसूभाइ पटेल यानंा दोन हजार रुपये देण्यात अले. 
 
 त्या हातबाँब टोपण्याच्या तोंडावर ज्या अकारािे पेि पाडले जाणार होते त्याि अकारािें नट 
पेिासमवते तयार करण्यािे काम रॅी. कोतवाल यानंी त्यािें चमत्र व वैिाचरक सहप्रवासी मधू चलमये यानंा चदले. 
ॲडव्हान्स म्हणून त्यानंाही पािश ेरुपये चदले. 
 
 एचप्रल मचहन्याच्या द सऱया अठवड्यात रॅी. बाबासाहेब पराजंपे यािें पचरचित रॅी. दातार यानंी 
व्हाआसरॉयच्या सरंक्षकापंकैी ऄसलेले चबचलमोचरया याचं्याशी ग त सधंान बाधंले. चबचलमोचरया यािें ऄंबरनाथ 
येथील चमचलटरी डेपोच्या वचरष्ठ आंग्रज ऄचधकाऱयाशी घचनष्ठ संबधं ऄसल्याने या ऄचधकाऱयामाफथ त दोन टॅक्सी 
भरून स्वयिंचलत शिे व दारूगोळा चमळवनू देण्यािे त्यानंी अरॄासन चदले. रॅी. बाबासाहेब पराजंपे यानंीि ही 
माचहती चदली. 
 
णबणलमोणरयाशी गाठीभेटी 
 
 रॅी. दातार यानंी साचंगतलेल्या प्रकरणािी शहाचनशा करण्यासाठी रॅी. बाबासाहेब पराजंपे यानंी रॅी. 
ऄनंतराव भालेराव यानंा, मला सोबत घेउन रॅी. दातारासंमवते रॅी. चबचलमोचरया यािंी प्रथम भेट घ्यावी; 
औपिाचरक बातिीत करताना अपल्या पदरात पडणारे साचहत्य खात्रीलायक ऄसल्यािे बघाव ेतसेि चमळणारे 
सारे साचहत्य कोठून केव्हा व कोणत्या प्रकारे अपल्या ताब्यात चदले जाणार याबाबतिा तपशीलवार कायथिम 
चनचरृत करावा ऄसे साचंगतले. त्याप्रमाणे रॅी. दातार यानंी रॅी. चबचलमोचरयांना प्रत्यक्ष भेटून, भेटीिी जागा व 
वळे चनचरृत केली. रॅी. दातारासंमवते रॅी. ऄनंतराव व मी फोटथ चवभागात काळ्या घोड्या नजीकच्या नेव्ही 
हॉटेलमध्ये गेलो. सूयास्तानंतर ऄधंार झाला होता. त्या हॉटेलच्या झगमगाटाने अचण एकंदर अकषथक 
देखाव्याने अम्ही प्रथमदशथनी भाबंावनू गेलो. अमच्याबरोबर दातार व दाताराबंरोबर गझदर होते. त्या दोघानंा 
तशा भपकेबाज हॉटेलात जायिा-यायिा सराव ऄसल्याने त्यानंा चवशषे ऄसे वाटले नसाव.ेमी, ऄनंतराव 
भालेराव, दातार व त्यािें चमत्र गझदर एका मोठ्या टेबलापाशी ख च्यावर बसलो. हॉटेलात प रुषाऐंवजी सवथच्या 
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सवथ मचहला काम करताना पाहाण्यािा तो अमिा पचहलाि प्रसंग होता. चशवाय दारूिी सवय नसल्याने 
चबिकत अम्ही कॉफी मागचवली. एवढ्यात पधंरा चमचनटे पसार झाली. अम्हा दोघािें लक्ष दाराकडेि होते. 
चबचलमोचरया यायिा होता. चबचलमोचरयाला अम्ही दोघानंी कधी पाचहलेले नव्हते. चबचलमोचरया कोण व कसा 
अहे हे अम्हाला रॅी. दातार व त्यािें चमत्र गझदर याचं्या िेहऱयावरील हास्यानेि समजणार होते. आतक्यात 
गझदर ताडकन ईठला अचण त्याने हास्याच्या फवाऱयासह हस्तादंोलन करून चबचलमोचरयािे स्वागत केले. 
दातारानंी लगेि चबचलमोचरयािंी ओळख करून चदली. चबचलमोचरया व्हॉआसरॉय लॉडथ ववे्हलिा सरंक्षक होता. 
अता तो लष्ट्करातून चनवृि झाला होता. ईंिप रा चधप्पाड शरीरािा, गोरागोमटा, िारिौघातं ख लून चदसणारा, 
ऐट थेट आगं्रजासारखी! तो अमच्या समोरच्या ख िीवर बसला. अम्ही सारे जवळ जवळ सरकलो. 
 
 चबचलमोचरया सागंू लागला, पण तो जे काय सागंत होता ते सवथ हलक्या व दबकत्या अवाजात. तो जे 
काय सागंत होता ते जवळच्या आतरानंा ऐकू जाणार नाही यािी खबरदारी घेत ऄसल्यािे त्याच्या 
हावभावावंरून समजू शकत होते. त्याला जे काय सागंावयािे होते ते सागंून झाले; तेव्हा तो िाणाक्षपणे अम्हा 
दोघािें िेहरे पाहत होता. ऄनंतराव व मी एकाि अवाजात म्हणालो, “पैशािी काळजी करू नका. एका हातात 
पैसा घ्या व द सऱया हाताने माल द्या, परंत  साचहत्य खात्रीिे, िागंले व कामािे ऄसाव.े लष्ट्करातला माल 
ऄसल्यास ऄचधक िागंले. त्यानंतर चबचलमोचरया म्हणाला, “माझे ऄंबरनाथच्या चमचलटरी डेपोशी िागंले व 
घचनष्ठ संबधं अहेत. तेथील आंग्रज साहेबाबंरोबर काल बोललो ऄन् आकडे येण्यापूवी अजही सचवस्तर बोलणी 
केली. ते ऄचधकारी एका पायावर तयार अहेत माल त्वचरत द्यायला. त म्ही माल कसकसा नेणार याबाबत त्या 
साहेबािंी खात्री करून द्यायिी अहे. तेव्हा त म्ही माल कसा नेणार ते सागंा? ” अम्ही ठरलेली योजना त्याला 
साचंगतली. “ अधी अम्हाला चमळणार ऄसलेला माल प्रत्यक्ष डोळ्यानंी पाहू द्या. या अधी अम्ही दोन तीनदा 
फसलो अहोत, म्हणून माल पाचहल्यावर प ढिे ठरव.ू” त्यावर सवथ माल प्रत्यक्ष दाखचवण्यािे चबचलमोचरयाने 
मान्य केले. द सऱया चदवशी माल दाखचवण्यािी व बघण्यािी वळे चनचरृत करण्यात अली. 
 
 द सऱया चदवशी सायंकाळच्या स मारास िौपाटीच्या ऄलीकडे मरीन लाइन्सच्या डाव्या बाजूला अमिी 
टॅक्सी थाबंली. चबचलमोचरयाने त्याचं्या मोटारीिा नंबर चदला होता.गाडीिा रंगही साचंगतला होता. गाडी 
कोणत्या बाजूने येणार होती हेही साचंगतले होते. ऄनंतराव, मी व दातार टॅक्सीत बसूनि त्यािी वाट बघत 
होतो. तो यायला ऄद्याप पािसात चमचनटे लागणार होती. अम्ही टॅक्सीवाल्यािे पैसे चदले ऄन् टॅक्सी सोडली. 
तेवढ्यात एक काळ्याभोर रंगािी कोरी िकिकीत गाडी थाबंली. गाडीच्या सवथ कािा काळसर रंगाच्याि 
होत्या. चशवाय कािा अतून बंद केलेल्या होत्या. गाडीिा नंबर अचण रंग तोि होता. अम्ही त्या गाडीच्या 
चदशनेे टक लावनू पाहात होतो. तोि एका दारािी काि खाली गेली. एका हाताच्या ख णेने अम्हाला 
गाडीजवळ बोलावले गेले. अम्ही चतघे गाडीजवळ गेलो. मागच्या सीटवर ऄनंतराव व मी बसलो. समोरच्या 
सीटवर दातार चबचलमोचरयाशजेारी बसले. गाडीिी दारे बंद झाली. चबचलमोचरयाि गाडी िालवीत होता. मागे 
वळून तो म्हणाला, “खालिे मवॅटग वर ईिला.” त्याखाली ३८ व ४५ बोऄरिी नवी कोरी करकरीत चपस्त ले 
चदसली. ती हातात घेउन बचघतली. सवथ ठीकठाक होते. “अता थोडे प ढे सरका. त मच्या सीटच्या मागे काय 
अहे ते बघा.”  

 

 मी मागे हात घातला. माझ्या हाताला ३०३ नवी कोरी रायफल लागली. व्यवस्स्थत होती. लगेि मी 
झाकून ठेवली. त्यानंतर चबचलमोचरयाने त्याच्या कोटाच्या चखशात हात ख पसला अचण खळखळ अवाज 
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करणारी नवी कोरी काडत से काढली. ती अम्ही दोघानंी तपासली. चबचलमोचरयाने अम्हाला चमळवनू देणार 
ऄसलेल्या साचहत्यािंी झलक अम्हाला दाखचवली. अम्हाला जे हव ेहोते ते अता हाती लागणार या अनंदाने 
अम्ही भारावनू गेलो होतो. माल बघण्यािे काम अटोपताि द सऱया चदवशीिा कायथिम ठरला. त्याप्रमाणे 
अम्ही प ढच्या कामाच्या तयारीला लागलो. 
 
 मी, ऄनंतराव, सदाचशव िौधरी, पद्माकर लाटकर, दातार अचण गझदर ऄसे दोन खाजगी टॅक्सीतून 
चनघालो होतो. अमच्यामागे एक लॉरी, त्या लॉरीत अमिे सामान, ल गडी, धोतरजोडी, आतर वापरण्यािे 
कपडे, हापूस अंब्यािंी पेटारी वगरेै. बतावणी ऄशी की, मनमाडला हैदराबादेतून जे चनवाचसत अले अहेत 
त्याचं्यासाठी अम्ही सामान नेत अहोत. मोरारबागेतून हा लवाजमा बरोबर िारच्या स मारास चनघाला. 
दादरच्या जरा प ढे कालिी तीि काळीभोर गाडी चबचलमोचरया समवते अमच्या सोबतीला चमळणार होती. 
अमच्या गाड्या जरा बाजूला ईभ्या केल्या. ऄनंतराव दातारच्या कानाला लागून बोलत होते, ‘ऄहो! त मिा तो 
चबचलमोचरया येइल ना? अपल्याला फसवणार तर नाही ना? ” दातार नेहमीप्रमाणे हसत त्यािी खात्री देत 
होते. गझदरही मागोमाग हमी देत होता. दातारम ळे तो अमिा खास चमत्र बनला. चशवाय हैदराबादच्या सशस्र 
लढ्याचवषयी त्याने ऄत्यतं अत्मीयता दाखचवली होती. तो चनचरृत येणार ऄसेि वाटत होते. एक तास झाला. 
तो अलाि नाही, तो येइल या अशवेर प ढे जायिे का? की तो येइपयंत येथेि थाबंावयािे? ऄशा चविारििात 
अम्ही सापडलो होतो. शवेटी म ंबइच्या बाहेर पडायिे ठरले. अम्ही अमच्या गाड्यासंमवेत बरेि दूरवर गेलो. 
चबचलमोचरया ऄगर त्यािी गाडी येताना चदसली नाही. अता प ढे काय करायिे? बराि वळे चविार केल्यावर 
ऄसे ठरले की, गझदर अचण दातारानंी गाडीतून परत जाव.े चबचलमोचरयािी भेट घ्यावी अचण द सऱया चदवशी 
सायकंाळी अधी ठरल्या चठकाणीि भेटाव.े 
 
 ओसंडून अलेला अनंद अता चवरून गेलेला होता. मनाला एकसारखी ह रह र लागली होती. केवढ्या 
ईभारीने चनघालो होतो. डोळ्यासंमोर आथून चतथून चरव्हाल्वर, रायफली अचण काडत सेि तेवढी चदसत होती. 
हैदराबाद संस्थानात अमिेि लोक जीव म ठीत धरून बसले होते. त्यानंा त्याचं्या सरंक्षणासाठी अचण आतरािंा 
जीव वािचवण्यासाठी शिे हवी होती. हवी ती शिे चमळाली तर पोचलस िौक्याि जमीनदोस्त झाल्या ऄसत्या. 
लढ्याबाबत चमळणारे यश व त्यासाठी अवश्यक लागणारी हत्यारे यािी लालसा अशिेा चदवा दाखवीत होती. 
अशा ऄमर ऄसते. अम्ही सवथ चनःस्वाथी ब द्धीने नागचरकाचं्या स्वातंत्र्यासाठी लढा लढवीत होतो. चनदान 
अमिा अशाभगं होणार नाही ऄसेि अम्ही समजत होतो. येइल त्या अपिीबरोबर चनकराने झ जं देण्यासाठी 
धडपडत होतो. काळही अमिी परीक्षाि घेत होता. 
 
 अम्ही सोबत घेतलेले बाडचबस्तर, मोटारगाड्यािें लटाबंर यासंह कल्याणला रात्र काढली. ऄनंतराव 
भालेरावािंी वडील बहीण तेथेि राहात होती, ऐन हैदराबादच्या लढ्याच्या काळात धाकटा भाउ 
पाव्हण्यारंावळ्यासंह घरी अल्याने चतला मनस्वी अनंद झाला. मनोमन अम्ही सवथजण हसत होतो. द सऱया 
चदवशी अम्हाला कोठे जाव ेलागणार होते ते त्या चबिाऱया मायमाउलीला काय माहीत?  
 
 पद्माकर म्हणाला, ‘रात्री येथे पडून राहण्यापेक्षा मी जरा म ंबइला फेरफटका मारून येतो. ठरल्या वळेी 
चनचरृत परत येइन.’ तो गेला. मी, ऄनंतराव व सदाचशव िौधरी परत अमिे सवथ लटाबंर घेउन कल्याणच्या 
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स्टेशनवर गेलो. स्टेशनबाहेर अमच्या सोबतच्या मोटारी ईभ्या केल्या. ठरल्याप्रमाणे पद्माकर येणार होता. तो 
अलाि नाही. शकेंिी पाल ि कि कली. पण त्याला काहीि आलाज नव्हता. िारच्या स मारास लोकलने दातार 
व गझदर येणार होते. बरोबर िारच्या ठोक्याला दातार ऄन् गझदर दादरा ईतरताना चदसले. मी ऄनंतरावानंा 
सागंणार तोि सदाचशव िौधरी म्हणाला, “दादऱयाकडे बघा, ते दोघे अम्हाला पाहून हसले.” अम्ही सवथजण 
परत गाड्यातं बसलो. तेवढ्यात दातार व गझदर एका अवाजात म्हणाले, “बह तेक ऄध्या तासात चबचलमोचरया 
येथे येइल.”  अमिा जीव थोडासा भाडं्यात पडल्यासारखे अम्हाला वाटले. अम्हाला ऄंबरनाथिे शिागार 
ठळकपणे चदसू लागले. अज रात्री नउच्या स मारास अमच्या ताब्यात शिे येणार. अज नगदी वीस हजाराचं्या 
नव्या कोऱया नोटा व बाकीिी रक्कम दोन चदवसानंी, म ंबइत त्याि शानदार हॉटेलात चबचलमोचरयाला देण्यािे 
ठरले होते. 
 
 थोड्या वळेानंतर दातारानंी एकदम ढ सणी चदली ऄन् म्हणाले  “ते बघा चबचलमोचरया दादरा ईतरतो 
अहे. ठरल्याप्रमाणे गाड्यात बसा. अता अपण सवांनी जय्यत तयारी ठेवायला हवी. ड्रायव्हरना अपला 
प ढील मागथ सागंनू ठेवायला हवा.”  बोलता बोलता कल्याण सोडून प ढे जाण्यािी तयारी झाली. चबचलमोचरया 
जसजसा अमच्याजवळ येउ लागला तसतसा गमावनू बसलेला अनंद प न्हा गवसल्याने अम्हा सवांिी मने 
अनंदाने बेहोष झाल्यासारखी वाटू लागली. चबचलमोचरया अमच्याशी हसतम खाने हस्तादंोलन करीत 
ऄसतानाि अमच्या दोन्ही मोटारींच्या ड्रायव्हरानंा जरासे बाजूला सारून नवीन िेहऱयािी दोन माणसे 
ड्रायव्हरच्या जागी बसली. त्यानंी ड्रायव्हरांकडून एकािवळेी मोटारीच्या चकल्ल्या मागून घेतल्या. अम्ही त्या 
नवीन माणसानंा काही चविारणार तेवढ्यात मोटारी िालू लागल्या. गाडी िालचवणाऱया नव्या दमाच्या नव्या 
माणसाने त्याच्या डाव्या हातातला एक कागद दाखचवला. अम्हा सवांना म ंबइ पोचलसानंी ऄटक केलेली ऄसून 
गाड्यात बसलेले नागरी पोशाखातील लोक पोचलसि अहेत; हे त्या कागदावरून स्पष्ट झाले. अमच्या 
सवांगाला दरदरून घाम अला. तेवढ्या वळेात अमच्या दोन मोटारी अचण एक लॉरी कल्याण पोचलस ठाण्यात 
दाखल झाली. 
 
 जाबजबाब झाले व लगेि अमिी रवानगी ठाणे येथील पोचलस िौकीच्या बराकीत करण्यात अली. 
मी, ऄनंतराव, सदाचशव, दातार अचण गझदरला अजिा प्रसंग ऄगदीि ऄनपेचक्षत होता. त्यात गझदरला 
पोचलस कोठडी अचण त रंुग माहीत नव्हता. अजच्या सारखा प्रसंग त्याने त्याच्या अय ष्ट्यात पचहल्यानेि 
पाचहला होता ऄन् अता तर तो प्रत्यक्ष ऄन भवतही होता. मौजमजा, ऐषअरामात त्यािे जीवन गेले होते. तो 
ढसाढसा रडू लागला. त्यािी समजूत घालण्यात रात्र गेली. 
 
आय्. जी. पी. कामटे यांची सौहादपशीलता 
 
 सकाळी फौजदार अले पण अम्हाला भेटलेि नाहीत. ना तोंड हातपाय ध णे, ना सकाळिा िहा, ना 
न्याहारी, प्रातर्मवधीही बंद. तोंडाला कोरड पडत होती. सागंायिे कोणाला? ऐकणार कोण? द पारच्या िारच्या 
स मारास फौजदार परत अला. चहचडसचफचडस करीत तो अमच्याशी ऄचतशय ईद्धटपणे वागला. चशवीगाळी 
करीत करीत त्याने अमच्या कसून झडत्या घेतल्या. काहीही सापडले नाही. परंत  बॅग ईघडली तेव्हा त्यात 
बावीस हजाराच्या नोटा व एक काडतूस सापडले. त्यावळेी म ंबइ प्रातंािे म ख्यमंत्री रॅी. बाळासाहेब खेर तर 
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गृहमंत्री रॅी. म रारजीभाइ होते. प्रारंभी चबचलमोचरयाही अमच्याि बरोबर होता. पोचलस िौकीच्या बराकीजवळ 
जाताि चबचलमोचरयाने त्यािे ओळखपत्र दाखचवले व तो बाजूला जाउन ईभा राचहला अचण ऄवघ्या पाि 
चमचनटात तो तेथून चनघून गेला. बह धा तो शासनािा ग तहेर ऄसावा ऄसे अम्ही ऄन मान केले. 
 
 भारत देश स्वतंत्र झाला होता. देशात स्वराज्य अले होते. चिचटश राजवटीच्या काळातलाि ज ना 
कायदा जसािा तसा ऄमलात येत होता. पोचलस ऄचधकाऱयाच्या ईद्दामपणात अचण ऄमान ष वतथनात काहीही 
फरक पडलेला नव्हता. तब्बल २२ तासातं िूळ भरायला, तोंड, हातपाय ध वायला, तोंडाला पडलेली कोरड 
कमी करायला घोटभरही पाणी चमळाले नाही. अमिी सारखी कासावीस स रू होती. सायकंाळच्या वळेी 
सातच्या स मारास अम्हा पािजणानंा िॉफडथ माकेटसमोर फलटण रोड येथे म ंबइ प्रातंािे ज्येष्ठ पोचलस 
ऄचधकारी रॅी. कामटे याचं्या कायालयात ताबडतोब हजर करण्याबाबत ठाण्यािे पोचलस ऄधीक्षक रॅी. सावतं 
यािंा टेचलफोन पोचलस िौकीच्या फौजदाराला अला. त्या फौजदाराने, अम्हा पािजणानंा म दे्दमालासमवते 
पकडल्यािी कतथबगारी ज्येष्ठ अचण रॅेष्ठ पोचलस ऄचधकाऱयानंा दाखचवण्यािी स वणथसंधी चमळाली ऄसल्यािे 
समजून, कोठडीत बंद करून ठेवलेल्या अम्हा पािजणाचं्या ताबडतोब म सक्या बाधंल्या अचण पोचलस 
व्हॅनमध्ये िार हत्यारबंद पोचलसासंमवते फलटण रोड येथे नेले. तेव्हा रात्रीिे ९ वाजले होते. अम्हाला 
अणल्याबाबतिी वदी देण्यात अली. पाि चमचनटानंतर फौजदाराने अम्हाला रॅी. कामटे याचं्या समोर हजर 
केले. अमच्यापैकी ऄनंतरावाबंरोबर हस्तादंोलन करण्यासाठी रॅी. कामटे यानंी त्यािंा हात प ढे केला तेव्हा 
ऄनंतराव व आतराचं्या म सक्या बाधंलेल्या ऄसल्यािे त्याचं्या लक्षात येताि त्यानंी त्या फौजदाराला ईदे्दशनू 
चविारले, “हे काय? त म्ही या सवांना म सक्या बाधूंन अणले? ताबडतोब त्याचं्या म सक्या सोडा.” ऄसे 
सागंताना रॅी. कामटे यानंा बराि राग अल्यासारखे अम्हाला चदसले. त्या फौजदारािा थरकाप ईडाला हेही 
अम्हाला चदसले. रॅी. कामटे यानंी अम्हाला त्याचं्याि समोरच्या ख च्यांवर अदरपूवथक बसचवले. प्रथम पाणी व 
लगेि िहा चदला....” ऄनंतराव घडलेल्या प्रकाराबाबत मला वाइट वाटते.” ऄसे रॅी. कामटे म्हणाले. 
तेवढ्यात ठाण्यािे पोचलस ऄधीक्षक अले. “ऄनंतराव माझा द पारिा अचण अतािा डबा तसाि अहे. प्रथम 
अपण सारे जेव.ू”  रॅी. कामटे म्हणाले. “संकोि वाटत ऄसेल तर जवळच्या खाणावळीत जेवण घ्या.” ठाण्यािे 
पोलीस ऄधीक्षक रॅी. सावतं  याचं्यासमवते अम्ही जवळच्या खानावळीत  कसेबसे िार घास घशात टाकले व 
त्यानंतर त्याचं्याि समवते रॅी. कामटे याचं्या कायालयात अलो तेव्हा तो ईमथट फौजदार साध्या 
चशपायासारखा जवळ ईभा ऄसलेला अम्ही पाचहला. 
 
 “आतक्या नोटािंी थप्पी घेउन कोणत्या मोचहमेवर चनघाला होता? ” ऄसा खोिक प्रश्न रॅी. कामटे 
यानंी अम्हा सवांसमोर ईभा केला. 
 
  “हैदराबाद स्टेट काँगे्रसच्या स्वातंत्र्यालढ्याच्या कायथकत्यांना मदत करण्यासाठी अम्ही चनघालो 
होतो. हैदराबाद संस्थानातले नागचरक भयकंर सकंटात अहेत. अम्ही कोणत्या का कारणाने पकडले गेलो 
ऄसलो तरी त्यािे अम्हाला वाइट वाटत नाही. अम्ही व अमच्याबरोबर ऄसलेली रक्कम पोचलसाचं्या ताब्यात 
अचण स रचक्षत अहे; आतकी माचहती अमच्या प ढाऱयानंा ऄगर अमच्या मध्यवती कायालयाला कळवावी.” ऄसे 
ऄनंतरावानंी साचंगतले. 
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 “अता त म्ही अचण त मिी रक्कम स रचक्षत अहे. त्याबाबत काळजी करू नका.”  रॅी. कामटे यानंी 
अरॄासन चदले ऄन् लगेि हैदराबाद स्टेट काँगे्रसच्या मध्यवती कायालयाला कळचवले. मला व ऄनंतरावानंा 
बरेि हायसे वाटले. डॉ. मेलकोटे कायथकत्यांना ऄधून मधून सागंायिे, “पैशाच्या मोबदल्यात हातात अलेले 
साचहत्य गमवाव े लागले तरी िालेल पण त म्ही पोचलसाचं्या तावडीत ऄडकू नका.”  प्रत्यक्ष डोळ्यानंी 
न्याहाळलेल्या नम न्याप्रमाणे हाती पडणारे साचहत्य हातात येण्यापूवीि हातातली रक्कम मात्र पोचलसांच्या 
ताब्यात गेली. अम्हीही पोचलसाचं्या ताब्यात ऄडकलो, यािेि राहून राहून वाइट वाटत होते. 
 
 रात्री अमिा म क्काम म ंबइच्या ज्येष्ठ पोचलस ऄचधकाऱयाचं्या फलटण रोड कायालयाति होता. सकाळी 
ठाण्याच्या पोचलस ऄधीक्षकाचं्या कायालयात रवानगी केली जात ऄसताना मोरारबागेतील हैदराबाद स्टेट 
काँगे्रस मध्यवती कायालयािी कसून झडती घेण्यात अली. गोववदभाइ, अनंदराव वाघमारे, भाउसाहेब 
वैशपंायन,डॉ. मेलकोटे वगैरे कायालयाति होते. स्वातंत्र्यलढ्याचवषयी पोचलसापंकैी काहींच्या मनात 
अत्मीयता होती मात्र नोकरीम ळे त्यािंा नाआलाज होता... अम्ही ठाण्याच्या पोचलस ऄधीक्षक कायालयात 
दाखल झालो. अवश्यक तेवढी चविारपूस, चलखापढी झाल्यावर स्थानबद्ध म्हणून ठाण्याच्या मध्यवती 
कारागृहात अमिी रवानगी करण्यात अली. 
 
 ठाण्याच्या कारागृहात अवश्यक तेवढे सोपस्कार झाल्यावर अम्हाला, फाशीिी चशक्षा ठोठावलेल्या 
अचण चशक्षा भोगीत ऄसलेल्या ऄट्टल ग न्हेगाराचं्या वगेळ्या ऄन् चवचशष्ट प्रकारच्या खोल्याजंवळि ठेवण्यात 
अले. ती जागा पाहताि गझदर ढसढसा रडू लागला. मउ ग ळग ळीत चबछान्यावर पंख्याखाली झोपणाऱयाला 
अता दगडी फरशीवर जाड्याभरड्या पट्ट्यावर झोपाव ेलागणार होते. शॉवर बाथ ऐवजी ईघड्या नळावर 
थंडगार पाण्याने स्नान कराव ेलागणार होते. दातारही बराि चहरम सला झाला होता. त्यािे सततिे हास्य 
जवळजवळ मावळले होते. अम्हा पाि जणानंा एकमेकािेंि िेहरे पाहाव े लागणार होते. फाशीिी चशक्षा 
भोगणारे शजेारच्या खोलीत काहीतरी वडेेवाकडे बोलत तेि ऐकावे लागणार होते. 
 
 द पारी मनोहर क लकणी अचण पद्माकर लाटकर, अमच्यासाठी अवश्यक तेवढे ऄंथरूणपाघंरूण व 
जेवणािे डबे घेउन अले. दररोज सकाळी व सायकंाळी चनयचमत जेवणािे डबे येतील ऄशी व्यवस्था केली 
गेली. गझदरला भेटायला कोणीही अले नाही. त्यािी बायको रॅीमंत घरातली होती तशी ती मस्तवाल 
ऄसल्यािे तोि सागंत ऄसे. तो जेलमध्ये गेल्यािे समजताि त्यािी बायको त्याला कायमिे सोडून चनघनू 
जाइल; ऄसे सागंताना तो लहान म लासारखा ओक्साबोक्शी रडत राहायिा. त्यािी समजूत घालता घालता 
अम्ही थकून जात ऄसू. चवनासायास जीवन स खासमाधानात व्यतीत व्हाव ेयासाठी काही लोक लालसेिे कसे 
ग लाम बनतात यािा ऄन भव अम्हाला पदोपदी येत होता. पैशािा मोह चकतीतरी लोकानंा मानवजातीला 
शोभणार नाही ऄसे प्रकार करायला भाग पाडतो. गझदर, त्याबाबत अमच्यासमोर चजवतं ईदाहरणाच्या रूपाने 
ईभा होता. कारागृह अचण कारागृहातले जीवन, मला अचण ऄनंतरावानंा नवीन नव्हते. कारागृहात स्वतःला 
ऄडकवनू अम्हाला अमिा जीव वािवायिा नव्हता. सैतानी राजवटीबरोबर दोन हात करावयािी ख मख मी 
अमच्या ऄंगात सळसळत होती. 
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 सामान्य नागचरकािंा धीर, मनोधैयथ कि खाउ नये यासाठी प्रचतकार प्रचतहल्ले करता यावे, चनढावलेल्या 
गावग ंडानंा, रझाकारानंा, चनवाचसतानंा अचण चनझामी राजवटीच्या पोचलसानंा चपटाळून मागे रेटाव े यासाठी 
अवश्यक ती साधनसाम ग्री गोळा करीत ऄसताना अम्हाला अमच्याि शजेाऱयानंी बचंदस्त केले; यािेि 
अम्हाला वाइट वाटत होते. 
 
ठाणे तुरंगातून सुटका 
 
 कारागृहाच्या चनयमाप्रमाणे कारागृहाच्या तपासणीचनचमि सेशन्स जज्ज व सजथन अले ऄसता त्यानंी 
अम्हाला फाशीिी चशक्षा ठोठावलेल्या कैद्याचं्या खोल्याचं्या बाजूला पाहून अरृयथ व्यक्त  केले. पधंरा 
चदवसानंतर द सरी फेरी झाली. अम्ही तेथेि होतो. एक मचहन्यानंतरच्या चतसऱया तपासणी फेरीच्या वळेी 
अम्हाला जेथल्या तेथे पाहून त्यानंा अरृयथि वाटले. हैदराबाद ससं्थानात स्वातंत्र्य य द्ध िालू ऄसताना 
अम्हाला बंचदस्त पाहून त्यानंी खेद व्यक्त केला. त्यापेक्षा ऄचधक त्यानंा काय करता येणे शक्य होते? अमिी 
स टका व्हावी यासाठी चदगबंरराव चबन्दू, डॉ. मेलकोटे यानंी ऄनेक प्रयत्न केले. चदल्लीच्या वाऱया केल्या. 
अमिी स टका केली जावी ऄसे भारतािे गृहमंत्री सरदार वल्लभभाइ पटेल यानंा वाटत होते. मात्र तसे म ंबइ 
प्रातंाच्या गृहमंत्र्यानंा पटत नव्हते. शवेटी भारतािे गहृमंत्री सरदार वल्लभभाइ पटेल, याचं्या तातडीच्या 
अदेशाने अमिी ठाण्याच्या कारागृहातून स टका झाली. ठाण्याच्या मध्यवती कारागृहाच्या ऄधीक्षकाने 
अम्हाला म क्त करण्यात दाखचवलेली तत्परता पाहून अम्ही भारावनू गेलो. जवळपास ७४ चदवस अम्ही 
ठाण्याच्या कारागृहात स्थानबद्ध होतो. 
 
 हैदराबाद स्वातंत्र्यलढ्यासाठी ऄत्यावश्यक स्वयंिचलत शिािंा अचण स्फोटक ऄिािंा फार मोठा 
साठा चमळणार ऄसल्यािी खात्री झाल्यावर, औरंगाबादिे धीरोदाि प ढारी अचण मनमाड कँपिे प्रम ख रॅी. 
माचणकिंद पहाडे, याचं्या सल्ल्याने औरंगाबादमध्ये स्थाचयक झालेले सरदार जयवसग यािें ज्येष्ठ बंधू सरदार 
प्रकाशवसग ओबरेॉय यानंी अम्हाला लागणाऱया वाहनािंी व्यवस्था केली होती. त्यािंा स्वतःिा पेरोल पंप, 
मालवाहतूक करणारी नामवतं कंपनी अचण टॅक्सी मोटारीिा व्यवसाय होता. सरदार जयवसग यािें कचनष्ठ 
बंधू, सरदार संतवसग हे त्याचं्या बालवयापासून सरदार प्रकाशवसग ओबेरॉयकडेि होते. तेि त्यांच्या वचडल 
बंधंूिा सारा कारभार व्यवस्स्थतरीत्या िालवीत ऄसत. त्याचं्याबरोबर संपकथ  साधून अम्ही दोन टॅक्सी व एक 
लॉरी चमळचवली होती. अमच्यासमवते तीन ड्रायव्हरही ठाण्याच्या जेलमध्ये डाबंण्यात अले होते. तसेि ही 
वाहनेही जत करून ठाण्याच्या पोचलस ऄधीक्षकाचं्या कायालयात ठेवण्यात अली होती. रॅी. प्रकाशवसग 
ओबरेॉय यानंी त्याचं्या प्रयत्नािंी पराकाष्ठा करून ऄटक करून ठेवलेल्या तीन ड्रायव्हसथिी म क्तता केली अचण 
संबंचधत वाहनेही सोडचवली. 
 
 ठाण्याच्या कारागृहातून स टका झाल्यावर प्रचतकार व प्रचतहल्ले िढचवण्यासाठी देशी बॉम्बिी 
िोहोकडून सतत मागणी केली जात ऄसल्यािे समजले. देशी बाँबिे ढाळलेले “शले” तयार करावयािी ऑडथर 
दोन मचहन्यापूंवीि चदलेली होती. चदलेल्या ऑडथरिे शले तयार होतात वकवा नाही यािी तातडीने माचहती 
घेण्यािे मला साचंगतले गेले. रात्री ९ च्या स मारास मी रॅी. मनोहर कोतवाल यानंा त्याचं्याि घरी गाठले. 
ठाण्याच्या जेलमधील ऄटकाव अचण स टका याबाबत औपिाचरक थोडी बातिीत केल्यावर रॅी. कोतवाल 
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समवते मी रॅी. जसूभाइंच्या घरी गेलो तेव्हा ते झोपायच्या तयारीत होते. त्यानंा चदलेल्या ऑडथरप्रमाणे स मारे 
वीस चदवसापूंवीि दहा हजार नग त्यानंी तयार केल्यािे साचंगतले. “भायखळा चवभागात थोडी िकमक 
ईडाल्याने स रचक्षततेसाठी खास मजीतल्या कामगारादं्वारे कारखान्याति खोल खडे्ड खणून त्यात ते गाडून 
ठेवले अहेत. पोचलस चशपाइ अमच्या कारखान्यासभोवती सारखे िक्कर लगावतात, ऄधूनमधून 
कारखान्यातही येतात अचण कशािीतरी शोधाशोध करीत ऄसल्यासारखे चदसतात. अमच्या िौकीदाराला 
अचण दोन काराचगरानंा घेरण्यािाही त्यानंी अतापयंत तीन वळेा प्रयत्न केला अहे. मेहेरबानी करा अचण 
त मच्या ऑडथरीिे सामान ईद्याच्या ईद्या रात्रीतून न्या ऄन् अम्ही अचण अमिा कारखाना संकटातून म क्त 
करा.”  रॅी. जसूभाइ पटेल ऄत्यंत काक ळतीने म्हणाले. “जसूभाइ, गेल्या दोन मचहन्यापंासून ठाण्याच्या 
जेलमध्ये ऄडकून पडण्याने ऑडथरीिा माल त्यानंा नेता अला नाही. त्यानंा त्या मालािी तशी फार फार गरज 
अहे.”  रॅी. मनोहर कोतवाल यानंी रॅी. जसूभाइिे थोडेसे समाधान केले. “ईद्याच्या ईद्या तर जमेलसे वाटत 
नाही;तरी पण परवा सायंकाळच्या स मारास ऑडथरिा माल नेइन.”  मी जसूभाइना साचंगतले. त्यानंा बरेि 
समाधान झाल्यासारखे वाटले. “कामगारािंा दोन अठवड्यािा पगार द्यायिा अहे. त मच्या ऑडथरिा माल 
सारािा सारा तयार अहे. ईद्या द पारपयंतॲडव्हान्स वजा जाता बाकीिी रक्कम तरी द्या,” रॅी. जसूभाइनी प्रात 
पचरस्स्थती साचंगतली. “ठीक अहे. ईद्या दोन वाजेपयंत बाकीिी रक्कम अणून देइन.” रक्कम देण्यािे मी 
सागंताि रॅी. जसूभाइच्या िेहऱयावर थोडेसे स्स्मत चदसू लागले. रात्रीिे ऄकरा वाजले होते. रॅी. मनोहर 
कोतवालानंा त्याचं्या घरी जायिी ओढ लक्षात घेता मी म्हणालो, “कोतवाल, रॅी. मध  चलमयेंनाही भेटणे 
जरूरीिे अहे.”  

 

 “हो बरी अठवण झाली. तो याि वळेी त्याच्या घरी सापडू शकेल. िला.”  ऄसे सागंनू रॅी. कोतवाल 
िालू लागले. पंधरा चमचनटानंी अम्ही दोघे मधू चलमयेंच्या दाराशी गेलो. रॅी. मनोहर कोतवालानंी बले 
वाजचवली. “ कोण अहे? ” अतून अवाज अला. “मधू. मी कोतवाल”  कोतवाल म्हणाले. दार ईघडून स्वतः 
मधू चलमयेि समोर अले. “हे केव्हा अले? ” मधू चलमयानंी माझ्याकडे बोट दाखवनू चविारले.” तसे ते कालि 
ठाणा जेलमधून स टले” रॅी. कोतवालानंी साचंगतले. “सवथ ठीकठाक अहे ना? दोन चमचनटे तर बसा,” ऄसे 
सागूंन रॅी. मधू चलयमानंी दोन ख च्या ओढल्या. “बाकी सवथ ठीकठाक अहे. चलमये, अपल्या कामािे काय 
झाले? ” मी मधू चलमयानंा चविारले. “ त्यािे ऄसे झाले. मी ते काम माझ्या एका पचरचित कामगाराला चदले. तो 
पठ्ठा ॲडव्हान्स घेउन गेला तो परत अलाि नाही.” रॅी. मधू चलमयानंी ईिर चदले. “म्हणजे यािा ऄथथ ऄसा 
की अमिे पैसे गेले ऄन् ऑडथरिा मालही तयार झालाि नाही.” मी काक ळतीने बोलून गेलो.” हो झाले तसे 
काही तरी; मात्र त्याला जबाबदार मी अहे. त मच्या ऑडथरिा माल दोन चदवसात तयार करू शकेन. नाही तर 
मी त मच्या ॲडव्हान्सिी रक्कम द्यायला तयार अहे. परवा सायंकाळपयंत व्यवस्था करतो,” मधू चलमयानंी 
अरॄासन चदले. 
 
 ठरल्या चदवशी रॅी. मधू चलमये भेटू शकले नाहीत. शवेटी रॅी. जसूभाइ पटेल यानंा गळ घालून, 
त्याचं्या एका िागंल्या पचरचित कारखानदाराकडून अवश्यक तसे व तेवढे नट्ट्स केवळ सहा तासात करून 
घेतले. तयार झालेले शले लवकरात लवकर मनमाड कॅम्पला पोहोिते करण्याबाबत मला बाबासाहेब पराजंपे 
यानंी साचंगतले. मी ते शले मनमाडला नेण्याच्या तयारीला लागलो. नेमक्या त्याि स मारास रॅी. जसूभाइ पटेल 
याचं्या कारखान्यािी कसून झडती घेतली गेली. “लोखंडी पलंगाच्या िार गजावंर टोपण म्हणून बसवता 
येतील ऄसे लोखंडी टोपण तयार करण्यािी ऑडथर त म्हाला कोणी चदली? त्यािे नाव गाव ठावचठकाणा काय? 
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ऑडथर केव्हा चदली? कोणत्या अकारािे व कोणत्या धातूिे ते टोपण तयार केले? टोपणािे चकती नग तयार 
केले?  चकती रक्कम घेतली? ” ऄसे प्रश्न चविारले गेले. झडती घेणाऱयाचं्या ऄंगावर पोचलसासंारखे कपडे 
नव्हते. मात्र वागणूक व वतथणूक पोचलसासंारखीि होती. ते टोपण नव्हते. टोपण नावाने हॅण्ड गे्रनेडिे शलेि 
होते, ऄसा कयासही साचंगतला गेला. रॅी. जसूभाइ पूवीपासून काळजी घेत होते. त्यानंी त्याचं्या खास 
कामगारानंा चवरॄासात घेउन अचण ऄचधक पैसे देण्यािे अरॄासन देउन, शले तयार केले होते. कामगार 
पैशाच्या मोहाला बळी पडतील म्हणून काही कामगारानंा त्यानंी पगारी रजेवर ग जराथेतल्या त्याचं्या घरी 
पाठचवले होते. तयार केलेल्या टोपणवजा शलेबाबत ऄचधक बोलबाला होउ नये, ििा होउ नये म्हणून 
रोजंदारीवर काम करणाऱया कामगाराकंडूनती तयार केलेली टोपणे गोणपाटात भरून, गोणपाटािे तोंड 
लोखंडी तारेने अवळून बाधंले.दोन चदवसानंतर द सऱयाि रोजंदारीवर काम करणाऱयाकामगाराकंडून 
ऄडगळीच्या जागी खोल खडे्ड खणनू ती शलेिी बोिकी खड्ड्यात व्यवस्स्थत ठेवली व जचमनीवर खड्डा 
केल्यािी खूण राहाणार नाही ऄशी काळजी घेत आथूनचतथून माती पसरली. मात्र याबाबत सतत िालू 
ऄसलेल्या िौकशीपायी कारखाना पोचलसाचं्या नजरेत भरू नये, डोळ्यातं ख पू नये, कारखान्याला खीळ बसू 
नये, कारण नसता घरबसल्या त्रास भोगावा लागू नये यासाठी ऄनेक खटपटी कराव्या लागल्या. दहा हजार 
शले तयार अहेत. पोचलसािंा ससेचमरा लागण्यापूवीि ते शले त्या कारखान्यातून हलचवण्याबाबत 
कारखानदार सातत्याने सागंतो अहे; ऄसे सवथ मी रॅी. बाबासाहेब पराजंपे यानंा साचंगतले. 
 
 लवकरात लवकर चवरॄासू मोटार लॉरी वाहकाद्वारे ते शले मनमाड कॅम्पला घेउन जाण्यािी व्यवस्था 
करण्यािे काम माझ्यावरि सोपचवले गेले. मी रात्रीच्याि गाडीने नाचशकला गेलो. रॅी. राय बधंूंच्या मध्यस्थीने 
रॅी. ग तेमामा बरोबर लॉरी भाड्याबाबत वाटाघाटी करून व भाडे नक्कीकरून लॉरी ठरचवली. माल वाहून 
नेण्यािा चदवस व वळे चनचरृत केली. ठरल्याप्रमाणे लॉरी म ंबइत मोरारबागेजवळ अली. एक चदवस अधी 
हैदराबाद स्टेट काँगे्रसिी प ढारी मंडळी कृतीसचमतीच्या बैठकीसाठी मद्रासला गेली होती. शले चनर्ममतीिी 
ईरलेली रक्कम व जकात नाक्याच्या करासमवते वाहत कीच्या भाड्यासाठी लागणारी रक्कम मला देण्याबाबत 
सागंण्यात अलेले होते. तरी एक हजार रुपये कमीि चदले गेले. रॅी. मनोहर कोतवाल याचं्या मध्यस्थीने रॅी. 
जसूभाइ पटेल यानंा ठरलेल्या करारापेक्षा एक हजार रुपये कमी चदले व शलेिी बोिकी लॉरीत रात्री अठ 
वाजण्याच्या स मारास भरली. लॉरी स रू करण्यापूवी ड्रायव्हरने, ठाण्याच्या नाक्यावर ऄडवणूक होउ नये, 
लॉरीतला माल तपासला जाउ नये म्हणून माझ्याजवळून पन्नास रुपये मागून घेतले होते. ड्रायव्हरने ठाण्याच्या 
नाक्यावर शभंर पावले ऄगोदर लॉरी थाबंचवली व तो िालत नाक्यावर गेला ऄन् थोड्या वळेाने पानपट्टी 
िघळीत, हातवारे करीत परत अला. पाि सात चमचनटानंतर त्याने लॉरी स रू केली. लॉरी ठाण्याच्या 
नाक्यावर नेली. ठाणेदारासमोर लॉरी िालू ऄवस्थेति ईभी केली. ठाणेदारानंी थोडीशी अरडाओरड करीत 
लॉरी सभोवती फेरी मारली. ऄधूनमधून लॉरीमध्ये हे काय अहे? ते काय अहे? ऄसे चविारीत चविारीत लॉरी 
तपासल्यािे नाटक रंगचवले अचण प ढे नेण्यास दरडावनूि साचंगतले. अमिा लॉरीिा प्रवास स रू झाला. 
ऄधूनमधून समोरून येणाऱया मोटारी, जीप गाड्या व लॉरीच्या प्रकाशाने डोळे चदपून जायिे. क्षणभर काहीही 
चदसत नसल्यासारखेही वाटायिे. मध्येि पावसािी चरमचझम होत होती. कसारा ते आगतप रीपयंतच्या घाटात 
जोरदार पावसाच्या सरीवर सरी कोसळत होत्या. ढगाचं्या गडगडाटासमवते चवजाचं्या लखलखाटाने डोळे 
चदपून जाउ लागले. रेटून लॉरी प ढे िालचवणे धोक्यािे बनले होते. शवेटी ड्रायव्हरने लॉरी हळूहळू एका 
झाडाजवळ थाबंचवली. तब्बल तासानंतर पावसािा जोर कमी झाला तरी बारीक चरमचझम िालूि होती. 
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ड्रायव्हरने चशताफीने लॉरी कमी वगेाने िालू ठेवली. देवळालीिी सरहद्द ओलंडताि लॉरीिे आंचजन ऄिानक 
बंद पडले. बारीक पावसािे थेंब पडत ऄसतानाही ड्रायव्हरने ऄतोनात खटाटोप करून आंचजन िालू केले. 
जेमतेम गजगतीने िालत िालत नाचशक येथील सकथ ल चसनेमा समोरच्या रॉय बंधंूच्या मोटार द रुस्तीच्या 
कारखान्यासमोर सकाळी पाि वाजताच्या स मारास लॉरी प न्हा ऄिानक बंद पडली. तेवढ्यात पावसाच्या सरी 
कोसळू लागल्या. अकाशात ढगािंा गडगडाट अचण चवजािंा लखलखाट सारखा िालू होता. सवथत्र पाणीि 
पाणी चदसत होते. रस्त्यावर रहदारी ऄगदीि थंडावली होती. थाबंण्यावािून गत्यंतर नव्हते. सायकंाळी पाि 
वाजण्याच्या स मारास पावसािा वगे बराि कमी झाला होता. ऄंगातले बह तेक सवथ कपडे ओलेविब झालेले 
ऄसतानाही रॅी. रॉय बधूं व त्याचं्या म ख्य मेकॅचनकने प्रयत्नािंी पराकाष्ठा करून लॉरीिे आंचजन ठाकठीक करून 
पूवथवत िालू केले. रात्री नवाच्या स मारास नाचशक-मनमाडिा प्रवास स रू झाला. रात्री दहापयंत 
मनमाडच्यागावाबाहेरील ग रुद्वाराजवळ मोटार लॉरी येणार ऄसल्यािे मनमाड कॅम्प कायालयाला अधीि 
कळचवले होते. लॉरीमधील साचहत्य ईतरून घेण्यािे काम चगचरजाशकंर उफथ  वहद स्थानकडे सोपचवले होते. 
रात्री नउपासून मनमाडला पाउस पडति होता. मधूनि जोरदार सरीही येत होत्या. ढगािंा गडगडाट, 
चवजािंा लखलखाटही िालू होता. पाउस थाबंण्यािी स तराम् शक्यता चदसत नव्हती. थंड वारे ऄंगाला झोंबत 
होते. मनमाड गावातली वदथळ थंडावली होती. ग रुद्वाराजवळील पचरसरात ि कूनही माणूस चदसत नव्हता. 
नदीिे पाणी धो धो वाहात होते. थंडीच्या लहरी ऄंगाला सारख्या झोंबत होत्या. ऄशाही चबकट ऄवस्थेत अचण 
प्रात पचरस्स्थतीत हैदराबाद स्टेट काँगे्रसिा ऄत्यंत चवरॄासू, चनष्ठावान स्वयंसेवक कायथकता, ऄंगावरच्या 
ओल्याविब कपड्याचनशी थंडीने क डक डत ग रुद्वाराजवळच्या नदीच्या काठावर ताटकळत ईभा होता. रात्री 
दोनच्या स मारास लॉरी ग रुद्वाराजवळ नदीच्या काठावर पोहोिली. 
 
 लॉरीच्या चदव्याचं्या प्रकाशात मला चगचरजाशकंर ‘वहद स्थान’नदीच्या काठावर सवांग चभजलेला व 
थंडीने क डक डत ऄसलेला चदसताि माझे सवांग शहारून गेले. सवथप्रथम मी चगचरजाशकंरला माझ्याजवळ 
लॉरीत बसचवले. माझ्या ऄंगावर ऄसलेला रेनकोट त्याच्या ऄंगावर ग ंडाळला. थोड्या वळेाने चगचरजाशकंरच्या 
तंत्राने ड्रायव्हरने लॉरी नदीच्या पात्रातून बाहेर काढली ऄन् हळूहळू लॉरी नदीपासून एक फलांग दूर 
ऄसलेल्या एका ओसाड घराजवळ ईभी केली. त्या घराभोवती चिखलि चिखल होता. चिखलात रुतलेला 
पाय मोठ्या म चश्कलीने बाहेर काढावा लागे. ऄशा ऄवस्थेतही चगचरजाशकंर जवळच्या शतेातल्या घरातं गेला 
ऄन् िार पाि शतेकऱयाचं्या पोरानंा घेउन अला. त्या सवांनी लॉरीतील बोिकी एकामागून एक त्या ओसाड 
घरात ठेवली. तोपयंत सकाळिे पाि वाजल्यािे ठोके कानावर अदळले. 
 
 सकाळी ऄकरा वाजण्याच्या स मारास नादंगावहून रॅी. माचणकिंद पहाडे मनमाड कँप कायालयात 
अले. म ंबइहून दहा हजार देशी बाँबिे नव े शले, त्यात भरण्यािे स्फोटक पदाथथ, फ्यजू वायर लॉरीतून 
अणल्यािे सचवस्तर वृि रॅी. लाला वबदाप्रसाद यानंी साचंगतले. सायकंाळी नादंगावला जाण्यापूवी देशी 
बाँबच्या नव्या शलेमध्ये स्फोटक द्रव्ये भरण्यािी कामचगरी, सागंाल ते काम व सागंाल ती कामचगरी, या ऄत्यंत 
तन्मयतेने व तत्परतेने पार पाडण्यािा नेहमी होकार भरणाऱया चगचरजाशकंर भावसार उफथ  वहद स्थानकडेि 
सोपचवली. सायकंाळी सातच्या स मारास त्याच्याकडे सोपचवलेल्या कामािा त्याने श भारंभ केला. ऄवघ्या दहा 
चदवसात दोन हजार देशी हातबाँबमध्ये स्फोटक द्रव्ये भरली. एकामागनू एक कडक तंबाखूिी पानपट्टी तोंडात 
भरावयािी अचण मध्येि लहर लागली तर कढत िहा घ्यायिा; आतकाि काय तो चगचरजाशकंरिा चवरंग ळा 
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होता. रॅी. माचणकिंद पहाडे यानंा तो अपले दैवत मानीत ऄसे. त्यानंी सोपवलेली कामचगरी पार पाडणे; तो 
अपले अद्य कतथव्य समजत ऄसे. त्याच्या िेहऱयावर हास्य नेहमीि झळकत ऄसे. त्याच्या त्या ऄहोरात्रीच्या 
पचररॅमाने, म ंबइहून अणलेल्या शलेमध्ये स्फोटक द्रव्ये बोलता बोलता भरली गेली. त्याि देशी बाँबच्या 
हत्याराने चनझामी राजवटीच्या िूर मनोवृिीच्या पोचलसानंा, गावग ंडानंा, रझाकारानंा पळता भ इ थोडी केली. 
चकतीतरी अबालवृद्धािें, गावकऱयािें, कायथकत्यांिे प्राण वािचवले गेले. रॅी. माचणकिंद पहाडे यानंी 
त्याच्याकडे सोपचवलेली कामचगरी, त्याने हसत खेळत पार पाडली. मात्र कतथव्य म्हणून कामचगरी पार 
पाडताना त्याच्या नकळत स्फोटक चवषारी द्रव्यािे बारीक बारीक कण रॄासोछ् वासासमवते... त्याच्या पोटात 
गेले, रक्तात चमसळले, ऄन् चनष्ट्पाप चनष्ट्कलंक, ईमद्या स्वभावािा, हरफन मौला, चदसायला काडीम डी, 
सोसायाच्या वाऱयाने ईडून जाइल ऄसा, एक ऄत्यतं चवरॄासू कायथकता, अम्हा सगळ्यानंा शवेटिा रामराम 
करून अपली जीवनयात्रा ऄधेमधेि ऄधथवट ऄवस्थेत संपवनू दूर दूर जाण्याच्या पथंाला लागला. अमिे अद्य 
प ढारी रॅी. गोववदभाइ रॅॉफ याचं्या धाकया भावानंी, डॉ. गोपाळदास रॅॉफ यानंी अपल्या वैद्यकीय प्रयत्नािंी 
पराकाष्ठा केली; मात्र ते त्यािें प्रयत्न रॅी. चगचरजाशकंर भावसार उफथ  वहद स्थानला त्याच्या परतीच्या 
मागावरून मागे चफरव ू शकले नाहीत. भारत देश स्वतंत्र अचण सावथभौम बनल्यावर तो ऄसता तर!...पण 
चनयतीला ते मान्य नव्हते. त्यािा तो सदान् कदा हसरा िेहरा ऄन् त्यािी ‘हरफन मौला’वृिी प न्हा पहायिे 
अमच्या नचशबी नव्हते. तो हसत हसत गेला. त्याच्या त्या धीरोदाि कतथव्यपरायणतेच्या अठवणी तेवढ्या 
चशल्लक अहेत. 
 
 औरंगाबाद शहारािा ऄधाऄचधक मोकळा पचरसर अचण सवथ लहानमोठ्या मचशदी व दगे चनवाचसताचं्या 
ताडं्यानंी खिाखि भरले होते. सूयोदयापासून जवळपास मध्यरात्रीपयंत चनवाचसत गटागटाने शहराच्या 
कानाकोपऱयापयंत फेरफटके मारीत ऄसत. त्याच्या पाठोपाठ शहरािे चनढाचवलेले गावग ंड अचण अडदाडं 
पोचलस चशपाइ काही कारण नसताना हातातल्या काठ्या सडकेवर अपटीत बेभान ऄवस्थेत चमरवत ऄसत. 
घरग ती कामाचनचमि सडकेवरून जाणाऱया येणाऱयािंी कारण नसता छेडछाड करून, भाडंण ईकरून 
काढायिी खटपट करीत ऄसत. एकया द कयाला गाठून त्यािी झडती घेत घेत त्याचं्याजवळ ऄसतील 
तेवढे पैसे बळजबरीने चहसकावनू घेत ऄसत. ऄशा रीतीने शहरात दंडेली अचण झोवटगशाहीिा नंगानाि स रू 
होता. ताल क्याच्या गावात अचण अडवळणाला ऄसलेल्या लहानमोठ्या गावंातही औरंगाबाद सारखाि प्रकार 
होता. लोक हवालचदल झाले होते. अपल्या अचण अपल्या क ट ंचबयाचं्या स रचक्षततेसाठी घराच्या दारेचखडक्या 
अतून कड्या लावनू बह धा बदं ठेवीत ऄसत. 
 
 चगचरजाशकंर भावसार उफथ  वहद स्थानने अपल्या चजवािे रान करून देशी हातबाँबच्या शलेमध्ये 
स्फोटक रसायने भरण्यािा कारभार झपायाने स रू केला तेव्हा हातबाँबिा स्फोट केल्यावर त्यािा चकती मोठा 
अवाज होतो व त्यािा काय द ष्ट्पचरणाम होतो याबाबतिे प्रात्यचक्षक जातीने पहावयािे, त्यानें क णालाही न 
चविारता न सागंता ठरचवले. एके चदवशी रात्री दहा वाजता नदीच्या काठाजवळ ऄसलेल्या एका ज नाट व 
मोठ्या बाभळीच्या झाडाच्या ब ंध्याजवळ त्याने एका भरलेल्या शलेिी फ्यजू वायर पेटचवली. तेथून जेमतेम तो 
त्या घराचं्या दारापयंत अला ऄसेल तेवढ्यात जवळपासच्या लोकाचं्या कानठाळ्या बसतील ऄसा अवाज 
झाला. त्या भयंकर अवाजाने जवळपासिे लोक सैरावैरा पळाले अचण सापडेल त्या अडोशाजवळ दडून 
बसले. द सऱया चदवशी त्या भयंकर अवाजाबाबत मनमाड गावात बरीि ििा झाली. 
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 अंघोळीच्या चनचमिाने चगचरजाशकंर भावसार त्या बाभळीच्या झाडालगतच्या नदीच्या चकनाऱयाकडे 
गेला, तेव्हा ते बाभळीच्या झाडािे धूड नदीच्या चकनारपट्टीवर अडव ेपडलेले त्याला पहावयाला चमळाले. त्यािे 
बाहू स्फ रण पावले. अनंदाने तो हसू नािू लागला. शलेिा धूमधडाका लवकरात लवकर रॅी. माचणकिदं 
पहाडे यानंा एकातंात गाठून सागंताि, रॅी. पहाडे यािंा उर दाटून अला. क्षणात त्यािंा िेहरा रक्तासारखा 
लालजदथ झाल्यासारखा चदसू लागला. चगचरजाशकंरला अतल्या खोलीत बोलावनू त्यािी पाठ थोपटताना 
त्याला त्यानंी कडकडून चमठी मारली. 
 
 रात्री दहा वाजेपयंत भरपूर पचररॅम करून रॅी. पहाड्यानंी प्रचतहल्ले करावयासाठी, तयार झालेले 
हातबाँब चवरॄासू कायथकत्यांद्वारे शेंद णी, देउळगाव राजा, ऄंबडिे साडेगाव, बोधेगाव टाकळी, टोका, 
ऄंग लगाव, औरंगाबाद, वैजापूर, जालना व कन्नडला पाठचवले. चठकचठकाणच्या तडफदार कायथकत्यांनी त्या 
शलेद्वारे जोरदार प्रचतहल्ले िढचवले. शलेच्या जबरदस्त स्फोटाने चठकचठकाणिी जमीन हादरली. धागंडवधगा 
घालणारे गावग ंड, रझाकार व पोचलसािंी पळ काढताना ते्रधाचतरचपट ईडाली. मस्तीने बेभान बनलेले 
गभथगचळत झाले. 
 

** 
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रझाकारांचे अत्याचार आणण पोलीस कारवाई 
 
 औरंगाबाद चजल्याच्या चनरचनराळ्या ताल क्यातूंन प्रचतहल्ल्याच्या बातम्या एकामागून एक, मराठवाडा 
चवभागािे स भेदार सैय्यद चबचलग्रामी याचं्या कानावर सतत अदळत राचहल्याने ते बरेि त्रस्त अचण हवालचदल 
बनले, बराि वळे ते ऄस्वस्थ होते. काय कराव ेऄन् काय करू नये या चविाराने त्यानंा भडंावनू सोडले होते. ते 
पाि चजल्यािे चनझामी राजवटीिे स भेदार ऄसल्यािा त्यानंा चवसर पडला. हैदराबादिे बादशहा मीर ईस्मान 
ऄलीखान अहेत यािाही त्यानंा क्षणाधात चवसर पडला. मीर ईस्मान ऄलीखान ऐवजी सैय्यद काचसम रझवीि 
त्यानंा सवथत्र चदसू लागला. सैय्यद काचसम रझवीिेि चित्र त्याचं्या डोळ्यात सामावले. त्या चित्राने त्यािें 
गलथान बनलेले बाहू स्फ रण पावल्यासारखे वाटू लागले. त्याचं्या मनातला आस्लाम जागा झाला. अतापयंत 
चनरचनराळ्या कारणपरत्व,े त्याचं्या मनाच्या कप्प्यात लपवनू, दडवनू बंचदस्त ठेवलेला आस्लाम जण ूथै थै नाि ू
लागला. त्यानंा काय होत होते ते त्यािें त्यानंाि बराि वळे समजले नाही. बेिनै ऄवस्थेत ते चनरचनराळ्या 
चविारातं ग रफटले होते. सवथ वहदू लोक त्यानंा काचफराच्या स्वरूपात चदसू लागले. वहदू काचफराचं्या रक्तािे 
घोट घेण्यािा त्यानंी तडकाफडकी अराखडा तयार केला. चशपायानंा चपटाळून शहरातील प्रम ख म सलमानािंी 
खास ऄन् ऄत्यंत खाजगी बठैक बोलावली. त्याि बैठकीत प्रम ख म सलमानानंा रझाकारािें ज्येष्ठ पदाचधकारी 
नेमून, त्याचं्याि द्वारे शहरातील प्रत्येक म सलमानाला रझाकार बनवायिे ठरचवले. औरंगाबाद चसल्क चमलच्या 
कारखान्यात बंद का व हातबाँब तयार करावयािे या बठैकीत एकम खाने ठरले. तडकाफडकी कामाला प्रारंभही 
केला गेला. 
 
 औरंगाबादेतील रझाकार सघंटनेिे प्रम ख पदाचधकारी होते, काझी हमीदोचद्दन, काझी गयास चद्दन, 
सैय्यद य सूफूचद्दन, सैय्यद कचरम चद्दन, काझी खैरोचद्दन, काझी हाजीचमया िौधरी, बहादूरखान, चदलावरखान, 
महमंद ऄली, सैय्यद आिाचहम व फकरुचद्दन हैदरी.ऄवघ्या िार चदवसात शहरातील तीनित थांश म सलमानानंा, 
त्यात व्यापारीही होते, रझाकर बनचवण्यात अले. रझाकारािें प्रम ख अचण आतर म सलमान रझाकाराचं्या 
गणवषेात हत्यारासमवते शहरभर फेरफटके मारू लागले. शहरातील चवद्यालये व एकया एक कचनष्ठ 
महाचवद्यालयाच्या चवद्यार्थ्यांना अचण त्याचं्या सोबत, शहरातील तरुणानंा बंद का अदी हत्यारे अचण स्फोटक 
ऄिािंा वापर करावयािी चशकवण देण्यािे काम प्रो. सय्यद आिाचहमकडे देण्यात अले. ते औरंगाबादेतील 
रझाकार संघटनेिे अद्य प्रवतथक होते. सैय्यद चबचलग्रामी पाि चजल्यािें स भेदार होते अचण त्यािें वास्तव्य 
औरंगाबाद शहराति होते. राजवट होती हैदराबाद संस्थानाच्या चनझामािी मात्र राजवटीिा कारभार सैय्यद 
काचसम रझवीच्या अदेशाप्रमाणे िालू लागला. सैय्यद काचसम रझवी हे हैदराबाद संस्थानच्या रझाकारािें 
प्रम ख चशल्पकार होते. हे महाभाग, हैदराबादच्या चनझामाला बाजूला सारून हैदराबाद संस्थानिा सवथ कारभार 
स्वतःकडे घेण्यािी स्वप्ने पाहात होते; आतकेि नव्हे तर चदल्लीिे राज्य चहसकावनू घेण्याच्या वल्गना करीत होते. 
‘आस्लाम खतरेमें है’ ही अरोळी त्यानंा सवथत्र रुजवावयािी होती. वहद स्थानात वहद म सलमानात कायमिी तेढ 
जोपासावयािी होती. या देशावर आस्लामधमीय सिाि राज्य करू शकते ऄसे त्यािें गृहीततत्त्व होते. 
सवथसामान्य म स्स्लमाप्रमाणेि शासकीय ऄचधकारी, प्राध्यापक, चशक्षक ऄशा वगांतील म स्स्लमावंरही काचसम 
रझवीिा प्रभाव खूपि वाढला होता. 
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 औरंगाबाद येथील सरकारी महाचवद्यालयातील आचतहासािे प्राध्यापक, सय्यद आिाहीम हे खरं म्हणजे 
राष्ट्रीय वृिीिे समजले जात. धमाने म सलमान ऄसूनही ते कट्टर म सलमान ऄसल्यािे कोणालाही, कधीही 
जाणवले नव्हते. सवथ धमीयािंी त्याचं्या घरात वदथळ ऄसायिी. परंत  राष्ट्रीय चविारािे म्हणचवले जाणारे प्रा. 
आिाचहम हे स्वतः रझाकारािें नेते बनले. त्याचं्या ज न्या व नव्या चवद्यार्थ्यांना त्यानंी गळ घालून रझाकार 
बनचवले. त्यानंी अपल्या वतथनाने वहदू अचण म स्स्लम चवद्याथी याचं्यात तेढ चनमाण केली. दूरत्वािी दरी चनमाण 
केली. वहदू जातीच्या प्रत्येक व्यक्तीला शत्रू बनचवले अचण पचरणामत: आस्लामच्या नावाखाली ऄनेक म स्स्लम 
चवद्यार्थ्यांनाही अय ष्ट्यातून कायमिे ईठचवले. भडकल गेटजवळ चवद्यालय अचण कचनष्ठ महाचवद्यालय होते. 
त्याच्या बरोबर दचक्षणेस कवाइत व खेळािी मदैाने होती. तसेि ऄनेक म स्स्लम चवद्यार्थ्यांना रझाकार सैचनक 
बनचवले गेले व सैचनकी प्रचशक्षण चदले गेले. त्याि मदैानावर चवद्याथी रझाकार मेळावा भरचवला गेला अचण 
‘पोचलस कारवाइ’च्या वळेी चनरचनराळ्या लॉऱयातून शिासंमवते पाठचवण्यात अले व देवगावजवळ दबा धरून 
शत्रूवर त टून पडण्यास यानंा साचंगतले गेले. प्रो. आिाचहम याचं्या अदेशान सार या कोवळ्या वयाच्या चवद्यार्थ्यांनी 
भारतीय सैन्यािा प्रचतकार केला व त्याति अपले प्राण गमावले. 
 
 बोधेगाव टाकळीच्या कॅम्प प्रम खातफे एकामागनू एक ऄसे दोन तातडीिे चनरोप मनमाड कॅम्प 
कायालयात अले. पैठणच्या पचरसरात पोलीस अचण रझाकारािंी बेस मार ध माकूळ माजवनू नागचरकानंा त्रस्त 
केल्यािे साचंगतले गेले. रझाकारानंा चपटाळून लावण्यासाठी ऄचधकात ऄचधक बाँब शले अचण बंद कीच्या 
गोळ्या त्वचरत मागचवल्या होत्या. मनमाड अचण मनमाड ते ऄहमदनगर, प णेपयंत बह तेक प्रवाशािंी झडती 
घेतली जात होती. झडतीत अपल्या कायथकत्यांसमवते बाँबही जातील; तसे होउ नये, अपल्या कायथकत्यांना 
अवश्यक शिािे वळेीि चमळावी, रझाकारािंी दंडेली, जेथल्या तेथे थोपवनू त्यािंा अवशे वळेीि चजरचवला 
जावा या चविाराने रॅी. माचणकिंद पहाडे यानंी त्याचं्या नादंगावला सायंकाळी परत जायिा कायथिम रद्द केला 
अचण रात्री नउ वाजता मनमाड-दौंड गाडीने अवश्यक तेवढे बाँब शले स्वतःच्या बेवडगमध्ये व्यवस्स्थत ठेवनू ते 
चनघाले. मी व चगचरजाशकंरने त्याचं्या समवते याव ेऄसेही त्यानंी साचंगतले. अम्ही चतघे मनमाडला मनमाड-
दौण्ड गाडीत िडलो. गाडीत गदी नव्हती, त्याम ळे अम्हा चतघानंा बाकड्यावर व्यवस्स्थत अडव ेपडता अले. 
गाडी स टायिी वळे अली तरी प्रवाशातं भर पडली नाही. नउ वाजता स टणारी गाडी दहा वाजेपयंत 
प्लॅटफॉमथवर ईभी होती. काही कारणपरत्व ेगाडी रद्द झाल्याबाबत डब्याजवळ ईभे ऄसलेले प्रवासी एकमेकानंा 
सागंताना चगचरजाशकंरने ऐकले. ऐकले ते खरं अहे का यािा पडताळा घेण्यासाठी त्याने चतचकट आन्स्पेक्टरला 
चविारले. त्याने ही गाडी रद्द झाल्यािेि साचंगतले. गाडी रद्द झाल्यािी खबर चगचरजाशंकरने रॅी. माचणकिंदना 
साचंगतली. 
 
 “ठीक अहे. रात्री एक वाजताच्या गाडीने जाउ. अपण चतचकटे काढलेली अहेत. जा-ये करण्यापेक्षा 
आथेि थोडी चवरॅातंी घेउ. झोपू,ऄसे सागंून रॅी. पहाड्यानंी क शी बदलली. थोड्या वळेाने गार वाऱयाच्या 
झ ळकी स रू झाल्या ऄन् मी अचण चगचरजाशकंरही झोपलो. सततच्या पचररॅमाने गाढ झोप लागली. सकाळच्या 
सहाच्या स मारास पक्ष्यािंा चकलचकलाट ऐकू येउ लागला. कोणत्या स्टेशनवर गाडी थाबंली अहे हे 
पाहण्यासाठी मी जवळच्या चखडकीवाटे बाहेर डोकावनू पाहू लागलो तर मनमाड स्टेशनि ऄसल्यासारखे मला 
वाटले. मी माझे डोळे िोळले. प न्हा बाहेर डोकावनू पाचहले; तेव्हा गाडी मनमाड स्टेशनच्या प्लॅटफॉमथवरि 
ईभी ऄसल्यािे मला मनोमन पटले. मी गाडीतून बाहेर पडलो अचण दोन नंबरच्या स्टेशन मास्तरला चविारले, 
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तेव्हा दौण्ड-प णे मागावर धावणाऱया सवथ गाड्या रद्द झाल्यािे त्यानंी साचंगतले. रॅी. पहाडे याचं्या समवते मी व 
चगचरजाशकंर मनमाड कॅम्पच्या कायालयात अलो. सकाळी सात वाजताचं्या बातम्या ऐकल्या. नेहमीच्याि 
बातम्या व हवामान वृि तेवढेि ऐकावयाला चमळाले. 
 
 मनमाड-दौण्ड-प णे मागावरील गाड्या रद्द का व कशाम ळे झाल्या? गाड्या रद्द झाल्या अहेत; ऄशा 
पचरस्स्थतीत टाकळी कॅम्पला रसद कशी पोहोिचवता येइल? रझाकारानंी अपल्या कायथकत्यांना चपटाळून 
लावले तर नसेल ना? रेल्व ेमागावर लवकर द रुस्त करता येणार नाही ऄसा ऄडसर तर चनमाण केला गेला 
नसेल ना? ऄशा प्रकारच्या शकंा क शकंानंी अम्ही सारेि घेरले गेलो होतो. मनमाड-दौण्ड-प णे मागावर 
सवथच्या सवथ गाड्या रद्द झाल्याबाबत मनमाडच्या कानाकोपऱयात बोलले जात होते. चनझामी सरहद्दीबाहेर 
रझाकारानंी म संडी मारली ऄसावी ऄसेही बोलले जात होते. अपल्या चवभागात रझाकार अले तर? या 
चविारानंी ऄनेकािें धाबे दणाणले. जो तो अपल्याि स रचक्षततेबाबत चविार करीत होता. सकाळी रेचडओच्या 
बातम्या ऐकावयासाठी जो तो अपापल्या रेचडओजवळि बसला होता. 
 
 “भारत सरकारिे गृहमंत्री सरदार वल्लभभाइ पटेल याचं्या चवशषे अदेशाप्रमाणे भारत सरकारच्या 
लष्ट्करािे लेप्टनंट जनरल जे. एन्. िौधरी याचं्या समवते अचण प्रत्यक्ष देखरेखीखाली लष्ट्कराच्या चवचवध 
त कड्यानंी चदनाकं १३ सप्टेंबरला ठीक रात्रीच्या बारा वाजता हैदराबाद ससं्थानच्या सवथ सरहद्दीत एकाि वळेी 
प्रवशे केला होता.हैदराबाद संस्थानात दोन चठकाणी त रळक िकमकी ईडाल्या, आतरत्र नागचरकानंी 
गावकऱयानंी लष्ट्कराच्या सवथ प्रम ख ऄचधकाऱयािें व जवानािें हषथभराने जल्लोष करीत ऄपूवथ स्वागत केले” . 
ऄशा वाता अकाशवाणीवरून ऐकू अल्या अचण सवथत्र अनंदािी लाट ईसळली. 
 
 हैदराबाद स्टेट काँगे्रसच्या मनमाड कँम्पिे सवथ कायथकते अनंदाने प्रफ चल्लत झाले होते. मनमाडच्या 
प्रम ख व्यापाऱयानंी, द कानदारानंी अचण नागचरकानंी अनंदाच्या भरात महात्मा गाधंी, पंचडत जवाहरलाल 
नेहरू, सरदार वल्लभभाइ पटेल, स्वामी रामानंद तीथथ, हैदराबाद स्टेट काँगे्रस अचण माचणकिंद पहाडे याचं्या 
जयजयकारानंी मनमाड गावािा सारा पचरसर चननादून टाकला. होळीच्या सणाआतका ग लाल लावनू ईधळून 
लोकानंी ईफाळून अलेला अनंद व्यक्त केला. याि स मारास चनरचनराळ्या लष्ट्कर ऄचधकाऱयासंमवते 
भारताच्या सेना औरंगाबाद चजल्याच्या सरहद्दीवरील देउळगाव राजा,ऄवजठा, नादंगाव, िाळीसगाव, टोका 
अचण वैजापूर माग ेऔरंगाबाद शहराकडे धडक मारीत ऄसल्यािे वृि ऐकल्याबरोबर मराठवाडा चवभागािे 
स भेदार सैय्यद चबलग्रामी यािें सवांग थरारून गेले. राग अचण संतापािा पारा पराकोटीला गेला. त्यािे सवांग 
भाजून चनघत ऄसल्यासारखे त्यानंा वाटू लागले. हाताच्या दोन्ही म ठी घट्ट अवळून समोरच्या जेवणाच्या 
लाकडी टेबलावर धडाधड अपटीत, काय करू अचण काय नाही या चविाराने ते बेभान बनले, त्याचं्या 
चनवासस्थानातील िपराश्यानंा मनमानेल त्या चशव्यावंर चशव्या हासडू लागले. याि स मारास औरंगाबाद 
शहरािे रझाकार संघटनेिे प्रम ख काझी हमीदोचद्दन, प्राध्यापक सैय्यद आिाचहम अचण औरंगाबाद चसल्क चमलिे 
मालक ग लशन महाल मध्ये दाखल झाले. रागाने फणफणत्या स रात सैय्यद चबलग्रामी अरडाओरड करीति 
म्हणाले “काझी,आिाचहम वाटेल ते करा. त म्ही तयार केलेली रझाकारािंी फौज शिािे देउन औरंगाबाद-
वैजापूर रस्त्यावर लवकरात लवकर लॉऱयातून पाठवा अचण जोरदार हल्ला करावयािे सागंा. िला, चनघा वळे 
घालव ू नका. िला मीही येतो त मच्याबरोबर” स भेदार चबलग्रामी, प्रा. आिाचहम, काझी हमीदोचद्दन अचण 
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औरंगाबाद चसल्क चमलिे मालक खान, भडकल गेटजवळ अले. त्यानंी ‘ऄल्ला हो ऄकबर’ऄशी जोराने अरोळी 
चदली. ऄल्ला हो ऄकबरच्या जयघोषानंी चवद्याथी रझाकारानंी सारा पचरसर चननादून टाकला. पोचलसाचं्या 
मदतीने २०-२५ लॉऱया मागचवल्या. स्वतःस भेदार चबलग्रामी, प्रा. आिाचहम अचण काझी हमीदोद्दीननी चवद्याथी 
रझाकारानंा लॉऱयात िढचवले. अवश्यक ते सवथ साचहत्य चदले. द ष्ट्मनाच्या सैचनकावंर सवथ शक्तीने त टून 
पडायिे अचण शत्रलूा चपटाळून लावायिे त्यानंा वारंवार साचंगतले. लॉऱया भरवगेाने नेण्याबाबत लॉऱयाचं्या 
ड्रायव्हरना पोचलस ऄचधकाऱयानंी त्याचं्या ह कूमी अवाजाने साचंगतले. एका मागनू एक, सवथ लॉऱया गेल्या. 
 
 माळीवाड्याजवळ लॉऱया थाबंल्या, चवद्यार्थ्यांनी, रझाकारानंी जवळपासच्या झाडाझ डपािंा अडोसा 
घेतला. थोड्या वळेानंतर भारत सरकारच्या लष्ट्करािे तोफानंी सज्ज रणगाडे पचरृमेच्या बाजूने येत ऄसल्यािे 
चदसले. रणगाडे जवळ येताि रझाकारानंी त्याचं्या बंद काचं्या दोन फैरी झाडल्या. 
 
 “हत्यारे खाली ठेवा; शरण या” ऄसे चमचलटरीच्या रणगाड्यातून साचंगतलेले ऐकताि चवद्याथी 
रझाकारानंा िेव अला.” ऄल्ला हो ऄकबर” िी त्यानंी गजथना केली अचण प न्हा बंद काचं्या फैरी रणगाड्यावर 
झाडल्या. 
 
 “हत्यारे खाली ठेवा; शरण या”  “हत्यारे खाली ठेवा; शरण या, नाहीतर नाहक मारले जाल” ऄसे 
वारंवार साचंगतले गेले. तरीही चवद्याथी रझाकारानंी रणगाड्यावर गोळ्या झाडल्या. 
 
 चतसऱयादंा तेि सागंण्यात अले. “हत्यारे खाली ठेवा, हत्यारे खाली ठेवा, हत्यारे खाली ठेवा; शरण 
या. शरण या...”  प न्हा गोळ्या झाडल्या गेल्या. रझाकार शरण येत नाहीत ऄसे चदसताि चमचलटरीच्या वचरष्ठ 
ऄचधकाऱयाने मचशनगन स रू करायिा ह कूम चदला. स्वयंिचलत मचशनगनच्या गोळ्यािें सूं सूं अवाज झाले. 
ऄवघ्या ऄध्या तासात स मारे दोनशवेर चवद्याथी रझाकार मारले गेले. माळीवाडा पचरसरात सडकेपासून ईिरेस 
दोनश े पावलाचं्या ऄंतरावर चवद्याथी रझाकारािें मृत देह रक्ताच्या थारोळ्यात ऄस्ताव्यस्त ऄवस्थेत पडलेले 
होते. लष्ट्कराच्या शक्तीिा,लष्ट्कराचं्या शिािािंा व अपल्या शक्तीिा ऄन् हत्यारािंा ऄंदाज नसलेल्यानंी 
ऄकारण प्राण गमावले ऄसे लष्ट्कराच्या प्रम ख ऄचधकाऱयाला वाटले. भारतीय लष्ट्करािा ताफा औरंगाबाद 
शहराकडे वाटिाल करू लागला. 
 
 हैदराबाद ससं्थानातील म सलमानाला तडकाफडकी रझाकार बनचवले गेले होते. प्रत्येक म सलमान 
रझाकारि ऄसल्यािे समजले जाउ लागले. आस्लामच्या नावाने बेभान बनलेल्यानंा रझाकार बनणे अपले 
परम कतथव्यि वाटले. रझाकारानंी चनराळा गणवषे पचरधान केला. मन मानेल तो धागंडवधगा घातला. ऄनेक 
चनष्ट्पाप गचरबािें प्राण घेतले. चकतीतरी घरािें चदव ेकायमिे मालवले. हे सवथ त्यानंी आस्लाम अचण म सलमान 
या नावाखातर केले. चनझामािी ऄफाट संपिी सतत डोळ्यातं ठेवनू त्या बळावर ऄनेक काल्पचनक चिते्रही 
त्याचं्या मनासमोर तरळत होती. या काल्पचनक चवरॄात ग रफटल्याने त्या महाभागानंा ऄनेक स्वप्ने पडू लागली 
होती. भारत सरकारच्या बलाढ्य लष्ट्करािा फडशा ईडचवण्यासाठी पाठचवलेल्या चवद्याथी रझाकार सैचनकािें 
प ढे काय झाले यािा चविार करण्याआतकी माण सकी, ‘आन्साचनयत’त्यानंी दाखचवली नाही. ि टकीसरशी 
मारल्या गेलेल्या चवद्याथी रझाकार सैचनकाचं्या बेवारस शवािंी द गधंी फैलावली नाही तीही भारतीय लष्ट्कराच्या 
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सौजन्याने!” आस्लाम खतरेमें है” ऄशा पोटचतचडकीने सवथत्र अरडाओरड करणाऱयानंी सारासार चविार न 
करता “आस्लाम”  अचण जात्यधंतेच्या कैफाने बेभान बनलेल्यानंी, चनष्ट्पाप चवद्याथी रझाकारािंी शव े
तडकाफडकी मातीच्या खड्ड्यात प रली नाहीत. त्यावर ओजंळभर माती टाकली नाही; यासारखा द सरा 
कोणता दैवद र्मवलास ऄसू शकतो? मानव हा इरॄरािा ऄंश ऄसतो ऄसे मानणाऱया मानवतेच्या प जाऱयानंी, 
गावकऱयानंी खडे्ड खणून बेवारस चवद्याथी रझाकारािंी पे्रते पाणावलेल्या डोळ्यानंी प रली. ऄकारण ऄकाली 
मृत्यूच्या जबड्यात ढकललेल्या चवद्यार्थ्यांिी पे्रते कोठे प रली गेली यािी जागा त्याचं्या पालकानंा कळलीही 
नाही. 
 
 भारत सरकारच्या लष्ट्करी ऄचधकाऱयानंी त्याचं्या सेनेसह औरंगाबाद शहरात प्रवशे केल्याबरोबर, 
सवथप्रथम हरसूलिा तलाव, पाण्यािी टाकी अचण मध्यवती कारागृह ताब्यात घेतले. ऄवघ्या बारा तासात 
औरंगाबादिे शवेटिे स भेदार सैय्यद चबलग्रामी, सैय्यद आिाचहम, महमद ऄली, काझी हमीदोचद्दन, 
कलंदरखान, बहादूरखान, फकरुचद्दन, चदलावर खान, हाजी चमया िौधरी, नेहरी, य सूफचद्दन मगरबी, 
कमरुचद्दन मगरबी, काझी गयास चद्दन, काझी खैरुचद्दन, ऄफझल खान, महंमदऄली बचशरुचद्दन, यासोबत 
शहरातले चनढाचवलेले गावग ंड यानंा औरंगाबाद चजल्याच्या मध्यवती कारागृहात डाबंण्यात अले. 
याचं्यासमवते मन्सूरयारजंग या नबाबािे शवेटिे वशंज नबाब ऄरशद ऄली यानंाही,ते रझाकार नसताना, 
कारागृहात नेण्यात अले. नबाब ऄरशद ऄली व मी माध्यचमक शाळेत पािवीपासून एकाि शाळेत चशक्षण 
घेतलेले. त्यािंी माझी बरीि सलगी होती ती चवद्याथी ऄसल्यापासून नीटनेटके राहणे, अल्या-गेल्यािे िागंले 
स्वागत करणे, चवद्याथी चमत्रासंमवते खेळणे-बागडणे हेि त्याच्या ऄंगवळणी पडलेले होते. ते चशया पंथािे 
म सलमान होते.मोहरमच्या दहा चदवसात चनव्वळ स तक्यासारखे राहायिे. त्यानंी त्याचं्या तरुणपणापयंत 
कशाकशािीही आवलीशी झळ शरीराला लागू चदली नव्हती. दररोज चनयचमत वळेेला शाळेत जाणेही त्यानंा 
जमत नव्हते. लष्ट्कराच्या सैचनकानंी त्यानंा ताब्यात घेतले तेव्हा ते ढसढसा रडत होते. ऄट्टल ग न्हेगार अचण 
राजकीय कैद्याचं्या जीवनाबाबत त्यानंी कधीकाळी ऐकलेल्या गोष्टींिी अठवण झाल्याबरोबर त्यािें सवांग 
थरारून गेले. औरंगाबादेतल्या कारागृहात डाबंले गेलेले रझाकार, चनवाचसत, गावग ंड अचण रझाकारािें 
प्रम ख यािंी स टका लवकर होणार नाही. कदाचित त्यानंा तेथे कायमिे डाबंून ठेवले जाइल ऄशा ऄफवा 
पसरल्या. चवद्याथी ऄसतानाि नबाब ऄरशद ऄली यानंा डामडौलाने राहण्यािी संवय जडलेली होती. त्यािें 
कारभारी त्यािंी प्रत्येक हौस प री करीत ऄसत. नबाब ऄरशद ऄली त्याचं्या तरुणपणी चवद्याथी ऄसताना 
कजथबाजारी होते. कजाच्या रकमा चवनाअयास येत होत्या. ऄन् खिी पडत होत्या. नबाब ऄरशद ऄली 
हरसूलच्या कारागृहात ऄसताना औरंगाबाद शहरातल्या काही धनवान व्यापाऱयानंी दलालानंा हाताशी धरले व 
अपसात संगनमत करून नबाब ऄरशद ऄलीिी कारागहृात गाठभेट घेउन त्याचं्या मनात ऄसे पके्क भरवनू 
चदले की, “ते औरंगाबाद कारागृहातून सहीसलामत लवकर स टू शकणार नाहीत ऄन् महत्प्रयासाने स टका 
झाली तरी त्यािंा सतत छळ केला जाइल. अता त्यानंा स रचक्षत जीवन जगताि येणार नाही. औरंगाबाद व 
हैदराबाद शहरातून बरेि लोक पाचकस्तानात गेले अहेत. पाचकस्तानात त्यािें स्वागत करण्यात अले अहे. 
तेथे गेल्यावर कशा कशािी काळजी करावी लागणार नाही.” कारागृहात जे ऐकले त्याबाबत ऄचधक माचहती 
चमळचवण्याऐवजी नबाब ऄरशद ऄली यानंी कारागृहातून स टका झाल्याबरोबर पाचकस्तानलाि जाण्यािा 
चनरृय केला. सारा कारभार ग पि प पद्धतीनेि करावा लागणार ऄसल्याने पत्थर चदलाच्या व्यापाऱयानंी काळ्या 
काळजाच्या दलालामाफथ त नबाब ऄरशद ऄलीच्या ताब्यात ऄसलेल्या मन्सूरयारजंग नबाबाच्या देवड्यािंा 
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पचरसर, देवडीच्या म ख्य चदवाणखान्यातील अचलशान फर्मनिर अचण हजारो लोकािें जेवण एकाि वळेी करता 
याव ेआतकी ताबं्या चपतळेिी भाडंी याचं्या चविीिी योजना चनचरृत केली. आस्टेट व आतर साचहत्याच्या चविीबाबत 
अवश्यक त्या कागदपत्रािंी पूतथता, आतर नागचरकानंा जराही स गावा लाग ू न देता करण्यात अली. अधी 
चदलेल्या कजािी रक्कम वजा जाता बाकीिी रक्कम त्यानंा देण्यात अली. चविीच्या चनचमिाने चमळालेली ही सवथ 
रक्कम घेउन ऄरशद ऄली हैदराबादेत त्याचं्या रॄश राकडे गेल्यािी आत्थंभतू माचहती मला चमळाली. त्यािंी 
देखणी पत्नी हैदराबादेतील एका मान्यवर नबाबािी कन्या होती. ती चतच्या माहेरीि होती. रॅी. चदगंबरराव वबदू 
त्यावळेी हैदराबाद राज्यािे गृहमंत्री होते. माझी व रॅी. वबद  यािंी िागंली ओळख होती. मी रॅी. वबदंूना या 
प्रकरणािी माचहती चदली. ऄरशद ऄलींनी पाचकस्तानला जाउ नये यासाठी रॅी. वबदंूनी त्याचं्या रॄश रानंा 
अवश्यक तेवढे साचंगतले; पण औरंगाबादेतील तीन व्यापाऱयानंी अचण दलालानंी मनावर ठसचवलेल्या गोष्टी 
काही केल्या त्याचं्या डोक्यातून गेल्या नाहीत. शवेटी ते पाचकस्तानला गेले. सोबत नेलेला पसैा सपंला. 
ऐषअरामात अय ष्ट्यािे चदवस घालचवणाऱया नबाब ऄरशद ऄलीला ईदरभरणासाठी बसकंडक्टरिी नोकरी 
पत्करावी लागली. कोणा एका ग ंडाने त्यािंी पत्नी पळवनू नेली. मन्सूरयारजंगच्या अचलशान देवड्या ज्या 
व्यापाऱयानंी ऄरशद ऄली कडून मातीमोल वकमतीत चवकत घेतल्या त्यानंा त्या प्रासादािी न सती साधी 
डागड जीही करता येइनाशी झाली. 
 
 रॅी. लक्ष्मणराव राजवाडे यािंी मराठवाडा चवभागािे पचहले चमचलटरी प्रशासक म्हणून चनय क्ती झाली. 
भारताच्या अय. सी. एस. ऄचधकाऱयामंध्ये एक ईिम प्रशासक म्हणून ते गणले जात होते. तसे ते ग्वाल्हेर 
संस्थानातल्या सरदार घराण्यातले होते अचण महाराष्ट्रातील सागंलीिे राजे पटवधथन यािें जामात होते. 
कडक चशस्तीिे भोके्त ऄन् पालनकते म्हणून त्यानंी नावलौचकक चमळचवलेला होता. गेल्या दीड दोन वषापासून 
मराठवाड्यात शासकीय कारभार बेस मार चबघडलेला होता. सवथत्र ऄंदाध ंदी िालू होती. पोचलस चवभागािा 
कारभार तर गावग ंडासारखाि िालू होता. नागचरकािंी सातत्याने चपळवणूक केली जात होती. महसूल, न्याय 
अचण पोचलस ही खाती एकमेकाचं्या संगनमताने वाटिाल करीत ऄसल्याने सवथसाधारण नागचरकानंा माणूस 
म्हणून जगणे ऄशक्य बनले होते. गावग ंड आस्लामच्या नावाने बरेि शफेारले होते. बह तेक शासकीय कायालये 
रझाकारािें ऄडे्ड बनले होते. शासनािी चबघडलेली घडी नव्याने स धारून नीट वळणावर अणावयािी कामचगरी 
पचहले चमचलटरी प्रशासक या नात्याने रॅी. राजवाडे यानंा पार पाडावयािी होती. पार चबघडलेला शासकीय 
कारभार फार थोड्या ऄवधीत रॅी. राजवाडे यानंी त्याचं्या कायथपद्धतींच्या दराऱयाने व्यवस्स्थत करण्यात यश 
संपादन केले. सवथ शासकीय कायालये सकाळी दहाच्या ठोक्याला स रू होउ लागली. तसेि ती सायंकाळच्या 
पाि वाजेपयंत काम करू लागली. नव्या दमाच्या नव्या ऄचधकाऱयानंी त्यािं जनसेवा हेि व्रत अहे अचण ते 
प्रथम जनतेिे सेवक अहेत हे त्या कायथपद्धतीने जनतेला पटवनू चदले. शासनािी घसरलेली गाडी रूळावर 
अली. कामकाजािा ईरक जलद गतीने होउ लागला. होयबा अचण जी ह जूरवाले चदसेनासे झाले. महसूल 
खात्यातील कारक नानंा त्याचं्या घरी गाठून त्यािें हात गरम करणारे व त्याचं्याद्वारे कचनष्ठ-वचरष्ठानंा पटवनू 
गोरगरीब शतेकऱयाचं्या जचमनी बळकावण्यािा धंदा करणारे, तसेि सदानकदा महसूल चवभागात कारकून 
वकवा कचनष्ठ ऄचधकारी याचं्याजवळ ठाण माडूंन बसणारे व मनमानेल तसा ईलटा स लटा हवा तसा कारभार 
करवनू घेणारे ऄशा सवांिी नाकेबंदी करण्यात अली. प्रशासकाच्या परवानगीचशवाय महसूल कायालयात 
कोणालाही प्रवशे करता येउ नये ऄसा दंडक ऄंमलात अला. प्रशासक स्वतः जातीने त्याचं्या कायालयातले 
हजेरीपट चनयचमत डोळ्याखालून घालू लागले. प्रशासकािा बराि जरब बसला. पगाराचशवाय पगारापेक्षा 
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चकतीतरी ऄचधक पैसे चखशात घालणाऱयािंी म स्कटदाबी झाली. प्रशासक बरेि कडक, वळेेिे व चनयमािें 
पालनकते ऄसल्याबाबत मराठवाडा चवभागात सवथत्र साचंगतले जाउ लागले. प्रशासक खेळाडू वृिीिे होते. 
ईिम  हॉकीपटू होते. रॅी. लक्ष्मणराव राजवाडे याचं्याबरोबर जवळीक करण्यासाठी काही मंडळींनी बराि 
खटाटोप केला; पण रॅी. राजवाडे यानंी अपली काटेकोर वाटिाल जशीच्या तशी िालू ठेवली. 
 
 रॅी. राजवाडे, औरंगाबादेत पचहले चमचलटरी प्रशासक म्हणून येण्यापूवी औरंगाबाद मध्यवती कारागृह 
हैदराबाद संस्थानच्या चतन्ही प्रातंातंील स्वातंत्र्य लढ्यािे सत्याग्रही अचण कायथकत्यांनी खच्चनू भरलेले होते. 
हैदराबाद संस्थानच्या स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी झालेल्यािंी म क्तता करण्यात अली. त्याि मध्यवती 
कारागृहात नेहमीच्या कैद्याचंशवाय अता रझाकार संघटनेिे लहान मोठे प ढारी, कायथकते अचण गावग ंड 
बंचदस्त झाले होते. त्यापकैी काहींिी प्रकृती बरी नाही म्हणून, काही वृद्ध ऄथवा कोवळ्या वयािे अहेत म्हणून 
तर काहीना आच्छेचवरुद्ध रझाकार व्हाव े लागले म्हणून त्यािंी म क्तता व्हावी यािे प्रयत्न स रू झाले. काही 
रझाकार राष्ट्रीय चविारािें प रस्कते अहेत तर काहींनी कोणतेही ऄचनष्ट काम केलेले नाही ऄशी बतावणीही 
केली जाउ लागली. नेमक्या याि स मारास रझाकाराबंाबत िौकशी करण्यासाठी एक िौकशी सचमती 
नेमण्यात अली. चतिे ऄध्यक्ष प्रशासक रॅी. राजवाडे होते. औरंगाबाद शहरातील काही धनवान म सलमानानंी 
त्याचं्या पैशाच्या थैल्या सैल केल्या अचण पैशाच्या अधारे काही मंडळींना म क्त करण्यािे प्रयत्न स रू केले. त्या 
िौकशी सचमतीवर मी ऄसल्यािे माझ्या काही चमत्रानंा समजले. कोणाला केव्हा सोडायिे याबाबत सचमतीने 
पचहल्या बैठकीत चनचरृत केले होते. औरंगाबादेतील स्टेट टॉचकजिे मालक खानबहादूर कलंदरखान यािें 
मनेॅजर, म लगा व प तण्या मला भेटावयाच्या चनचमिाने माझ्या घरी अले. औपिाचरक गप्पा गोष्टी झाल्यावर 
मनेॅजर ऄजीजखान यानंी त्याचं्या सोबत अणलेली कातड्यािी बॅग माझ्या हातात देत मला ईदे्दशून साचंगतले, 
‘खान साहेबानंा बऱयाि काळापासून ओळखता. त्यािंा रझाकार संघटनेबरोबर आतका काही संबधं नव्हता. 
त्यानंी त्याचं्या ईभ्या अय ष्ट्यात कोणतेही वडेेवाकडे कृत्य केलेले नाही. तूतथ हे अपल्या सेवते सादर केले अहे. 
खान साहेबानंा म क्त करणे त म्हाला शक्य अहे’. ‘ऄजीजखान, मी पैशाला कधी बळी पडलो नाही अचण बळी 
पडणार नाही, त म्ही मला िागंले ओळखले नाही. ऄशा पद्धतीने त म्ही प न्हा कधीही माझ्या घरी येउ नका,’ मी 
त्यानंा ईिर चदले. ते सवथ गागंरून गेले. काय बोलाव े त्यािे त्यानंाि समजले नाही. त्यानंी माझ्या घरातून 
लवकर बाहेर पडाव ेयासाठी मीि ईभा राचहलो. ते सवथ थोडे खचजल झाल्यासारखे माझ्याशी काही न बोलता 
माझ्या घराबाहेर पडले. ऄथात या घटना बऱयाि नंतरच्या अहेत. 
 
 पोचलस कारवाइनंतर लौकरि मनमाडहून अम्ही औरंगाबादी अलो. स्टेशनवर ईतरून तागंा 
ठरचवला. तागंा शहराजवळ अला. सबजीमंडी अचण त्या चवभागासमोर सवथत्र पसरलेली म सलमानािंी ज नाट 
थडगी, ऄन् त्याला लागून शाहऄली बेहरी दगा अचण समोर चसल्लखेाना अमच्या तागं्याने ओलाडंला तेव्हा तेथे 
एकही माणसू चदसला नाही. पैठण गेटपासून औरंगप रा चवभागात नागचरकािंी थोडी वदथळ चदसली. मी माझ्या 
घराजवळ अलो. तेव्हा माझ्या घराला क लप लागलेले पाहून मला सौ. अशाताइंनी त्याचं्याि घरी नेले. पधंरा 
चदवस माझा म क्काम त्याचं्याि घरी होता. 
 
 भारतीय लष्ट्कराने औरंगाबाद शहरावर ताबा चमळचवल्यानंतर ऐचतहाचसक ‘पोचलस ॲक्शन’ हा शब्द 
हळूहळू रूढ  होत गेला. १३ सप्टेंबरनंतर पंिवीस चदवसानंी रॅी. गोववदभाइ औरंगाबादला अले तेव्हा 



 

अनुक्रमणणका 

कायथकत्यांनी त्यािें स्वागत औरंगाबाद स्टेशनवर केले. हैदराबाद संस्थानात नागचरक स्वातंत्र्य अचण 
जबाबदार राज्यपद्धतीसाठी हैदराबाद स्टेट काँगे्रसने ऄंचगकारलेल्या स्वातंत्र्यलढ्यािी यशस्वी सागंता 
झाल्यानंतर रॅी. गोववदभाइ रॅॉफ हे औरंगाबाद शहरात पचहल्यानेि येणार ऄसल्याने हैदराबाद स्टेट 
काँगे्रसच्या कायथकत्यांनी नागचरकाचं्या सहकायाने भव्य अचण नेत्रदीपक चमरवणकू काढून स्वागत करण्यािे 
ठरचवले होते. 
 
 चनयोचजत स्वागत अचण चमरवण कीिा प्रारंभ राजाबाजार काँगे्रस कचमटीच्या कायालयापासून झाला. 
शहराच्या सवथ प्रम ख रस्त्यावरून चमरवणूक जात ऄसताना ऄनेक चठकाणी मचहलानंी भाइनंा पंिारतीने 
ओवाळले, क ं कूम चतलक लावले. नागचरकानंी फ लािें हार घातले. काही ईत्साही नागचरकानंी नोटािें हारही 
घातले. 
 
 ही भव्य चमरवणकू स पारी मारुतीजवळ अली ऄसताना कवे ग रुजी पूजेसाठी हाती पळी पंिपात्र व 
पाठीवर ईपरणे पाघंरुन जात ऄसल्यािे पहाताि रॅी. गोववदभाइ िटकन् जीप गाडीतून ईतरले व त्यानंी रॅी. 
कवे ग रुजींना अदरपूवथक लवनू नमस्कार केला. तेव्हा रॅी. कवे ग रुजींना ऄत्यानंदाने भडभडून अले. त्यािंा 
िेहरा चवलक्षण गोरामोरा झाला. डोळ्यातून गंगा यम नेच्या धारा वाहू लागल्या. रॅी. कवे ग रुजींनी गोववदभाइनंा 
कवटाळून चमठी मारली ऄन् अशीवाद देताना पाठ थोपटली. ज्यानंी कोणी तो प्रसंग पाचहला, त्यािें डोळे 
अनंदाने पाणावले होते. आतके भव्य हृदयस्पशी स्वागत अतापयंत कोणािे झालेले नव्हते. ऄशा हृदयस्पशी 
स्वागत समारंभाच्या भव्य चमरवण कीत जहाबाज, जागरूक, समयसूिक, जाणकर आत्यादी चवशषेणानंी 
स्वतःला भषूचवणारे नेमस्त-मवाळ अचण सरकारिीि री ओढणारे प्रचतचष्ठत मात्र क ठेही चदसले नाहीत. 
 
 हैदराबाद स्टेट काँगे्रसिे ऄध्यक्ष व हैदराबाद स्वातंत्र्य सगं्रामािे प्रणेते स्वामी रामानंद तीथथ हे नागचरक 
स्वातंत्र्य व जबाबदार राज्यपद्धतीच्या प्रातीसाठी हैदराबाद संस्थानच्या चजल्यातं सवथदूर अर्मथक मदत गोळा 
करण्यासाठी वणवण भटकत राचहले होते. बह संख्य प्रजेिी द रवस्था त्यानंी सवथत्र प्रगट केली. हैदराबाद स्टेट 
काँगे्रसने ऄचंगकारलेला लढा चनव्वळ ि टकीसरशी होत्यािा नव्हता करता येउ शकेल ऄसे चनझामी 
राजवटीला वाटत होते. चनझामी राजवटीबरोबर सरळ सरळ झ ंज देउ नये, चमळते-ज ळते घ्याव;े हैदराबाद 
राजवटीबरोबर लढा लढचवणे सोपे काम नाही ऄसेही साचंगतले जात ऄसे. राजकारणािा खेळ खेळणे म्हणजे 
भात कलीिा खेळ नव्हे ऄशाही कानचपिक्या चदल्या जात ऄसत. जरा सब रीने घ्या. हाि पोक्त सल्ला चदला 
जायिा. होमक ं ड पेटचवणे सोपे अहे. पेटलेल्या होमक ं डात क णाक णािे बळी चदले जातील यािा चविार 
करायला हवा. ईतावळा नवरा ऄन् ग डघ्याला बावशग ऄसेि काहीतरी होउन बसेल. त म्हाला नागचरकािंी, 
सामान्यािंी, शतेकऱयािंी, मायदेशािी, मायबोलीिी काळजी वाटते, अम्हाला काहीि का वाटत नाही? ऄसे 
प्रचत सवाल फेकले जायिे. 
 
 हैदराबाद स्टेट काँगे्रसच्या िळवळीने संस्थानी सिेिे काही वाकडे होणार नाही;  ऄशाि अशयािे 
भाचकत राज्यकते वतथवीत ऄसत. राज्यकते राज्यकतेि ऄसतात. सिा त्याचं्या हातात ऄसते. सिेबरोबर 
झगडणे पोरखेळ समजू नये. अतताइपणे चघसाडघाइत ऄकारण भलतेि काहीतरी करून बसू नका. ऄशाि 
अशयािे चविार राजधानीतली बरीि लब्धप्रचतचष्ठत मंडळी सागंत ऄसत. ‘आस्लाम खतरेमे है’ िी अरोळी 
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वहद स्थानातील म सलमानाचं्या कानावर पडताि सारेिे सारे म सलमान हैदराबाद स्टेट काँगे्रसला अचण 
संस्थानातील वहदू प्रजेला घेरतील व त्यािंी ते्रधा चतरचपट ईडेल ऄसे चनझामी राज्यकत्यांिे ऄन मान होते. पण 
घडले ईलटेि! जनतेच्या स्वातंत्र्यािा लढा चिरडला गेला नाही, ईलट तो प्रसरण पावत गेला. सत्याग्रह 
करावयािे तंत्र बदलत गेले. समोरासमोर हल्ल्यावर हल्ल ेिढचवले जाउ लागले. भारत देश स्वतंत्र झाला. या 
अनंदात देशािे नागचरक गकथ  होते. अनंदोत्सव पार पाडण्यात मग्न होते. भारत देशाच्या स्वातंत्र्यािा ईदो 
ईदो करण्यात भारतीय जनता ग रफटलेली अहे, ऄसे पाहून चनझामी राजवटीच्या जात्यधं राज्यकत्यांनी नवा 
पचवत्रा घ्यायिे ठरचवले होते. 
 
 या नव्या धोरणािा भाग म्हणून, “हैदराबाद संस्थानिा म सलमान स लतान मीर ईस्मान ऄली खान 
याला पदच्य त करून, हैदराबादिे नाव बदलून ‘भागानगर’ नाव ठेवावयािे घाटते अहे. म सलमानािंी सरास 
किल स रू अहे. “आस्लाम अचण आस्लाम धर्ममयानंा वािवा”  ऄशा अशयािे वृि ऄत्यंत ग तता राखून जगाच्या 
कानाकोपऱयात पाठचवण्यात अले. या नव्या िालीिा जनक होता सैय्यद काचसम रझवी. ही नवी िाल देखील 
काही ईपयोगी ठरली नाही. हैदराबाद म चक्तसंग्रामािी यशस्वी सागंता झाल्यावर अचण ऐचतहाचसक पोचलस 
ॲक्शन हा शब्द जनमानसात रुजू लागल्यावर ऄचखल हैदराबाद स्टेट काँगे्रसिे प्रणेते अचण ऄध्यक्ष पूज्य 
स्वामी रामानंद तीथथ पचहल्यानेि औरंगाबाद शहरात अले ऄसता औरंगाबाद चजल्हा स्टेट काँगे्रसच्या 
कायथकत्यांनी अचण सवथ धमीय नागचरकानंी त्यािें भव्य अचण नेत्रदीपक स्वागत केले. औरंगाबाद शहर अचण 
चजल्हा स्टेट काँगे्रस कायालयापासून त्याचं्या ऄचवस्मरणीय चमरवण कीिा प्रारंभ झाला. त्यािंी ती चमरवणूक 
शहराच्या सवथ प्रम ख रस्त्यांवरून जात ऄसताना ऄनेक चठकाणी मचहलानंी त्याना क ं कूम चतलक लावनू 
अदरभावाने ओवाळले अचण प ष्ट्पहार ऄपथण केले. काही काही नागचरकानंी नोटािें हार तर काहींनी 
प ष्ट्पासमवते नोटा लावलेले हार ऄपथण केले. सवथ धमीय नागचरकानंी त्याचं्या धमािा, समाजािा पोषाख 
पचरधान करून अनंदाने सहषथ स्वागत करताना स्टेट काँगे्रसला भेट म्हणून प ष्ट्पात ग डंाळून चनधी ऄपथण केला. 
ज्या ईघड्या जीपमधून त्यािंी चमरवणूक काढली ती प ष्ट्पमालानंी खिाखि भरली होती. 
 
 ‘महात्मा गाधंी वझदाबाद’,  ‘स्वामी रामानंद तीथथ वझदाबाद’ च्या घोषणानंी शहरातले वातावरण ध ंद 
झालेले होते. तब्बल तीन िार तास चमरवणूक शहरातून जात होती. हजारो नागचरक, मचहला सडकेच्या दोन्ही 
बाजूने ईभे राहून चमरवण कीिे ते द्दश्य पहात होते. टाळ्याचं्या गजरातं स्वामीजींिे स्वागत करीत होते. पूज्य 
स्वामी रामानंद तीथथ याचं्या समवते रॅी. गोववदभाइ अचण रॅी. माचणकिंद पहाडे ईघड्या जीपमध्ये होते. 
 
 स्वातंत्र्य प्रातीिा अनंद नागचरकाचं्या िेहऱयावर झळकत होता. स्वातंत्र्याच्या लढ्याच्या कणथधारानंा 
डोळ्यानंी चजवतं पाहून सवथसाधारण स्री-प रुष भारावनू गेल्यासारखे चदसत होते. शहरातील बह तेक नागचरक 
स्वातंत्र्य प्रातीच्या चमरवण कीिा सोहळा बघण्यासाठी चठकचठकाणी ताटकळत ईभे होते. त्या अबालवृद्ध 
नागचरकामंध्ये ईत्साह ओसडूंन वाहात होता. हैदराबाद संस्थानावर चनझामाच्या झेंड्याऐवजी स्वतंत्र भारतािा 
चतरंगा डौलाने फडकत होता. चमचलटरी प्रशासनाने शासनािा कारभार अपल्या ताब्यात घेतला होता. 
 
 रझाकारािंा सैतानी कारभार संप ष्टात अला होता. शकेडो वषांच्या ग लामचगरीच्या जोखडातून 
हैदराबाद ससं्थान अचण संस्थानािी प्रजा स्वतंत्र बनली होती. शकेडो लोकाचं्या ऄनमोल बचलदानाने 
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चमळचवलेले स्वातंत्र्य कामिलाउ, नकली अचण बेगडी स्वातंत्र्य नव्हते. महत्प्रयासाने, प्राणपणाने चमळचवलेले 
स्वातंत्र्य कोणतीही पाशवी शक्ती कधीही चहरावनू घेउ शकणार नाही ऄशी बालंबाल खात्री होती. एक 
मचहन्यापूवी औरंगाबाद शहरात सवथत्र स्मशान शातंता नादंत होती. नैराश्यािे वारे वाहात होते. रझाकारािंा, 
गावग ंडािंा शहराच्या कानाकोपऱयापयंत धागंडवधगा, पाशवी नंगानाि स रू होता. लोक ऄत्यतं हवालचदल 
बनलेले होते. स रचक्षतता डोळ्यानंा चदसत नव्हती. चजवाच्या भीतीने ऄनेकजण संस्थानाच्या हद्दीबाहेर चनसटले 
होते. मायबाप सरकारिेि गीत गाणारे, सरकारबरोबर चमळतेज ळते घेणारे, त्यािेि ऄन करण केले जाव ेऄसे 
सदासवथदा सागंणारे, ऄशातंतेिा सवथत्र भडका ईडालेला ऄसताना संस्थानात, औरंगाबाद चजल्यात, सवथत्र 
शातंता नादंत ऄसल्यािे औरंगाबाद रेचडओद्वारे सागंणारे ऄसे जे लोक होते त्यानंा मात्र रझाकारािंा वा ग ंडािंा 
त्रास नव्हता; कारण तशी जाणीवपूवथक योजनाि होती. शासनकत्यािे चहतवितक ग लाम बनणाऱया 
महाभागाचं्या ऄंगाला जराही झळ लागली नाही हे जरी खरे ऄसले तरी त्याचं्या शजेाऱयाचं्या घरािी राख 
रागंोळी झालेली त्यानंा चदसली नसेल काय? प्रत्यक्ष चदसले नसेल तरी या गोष्टी त्याचं्या कानावर तर गेल्या 
ऄसतील ना? जे आतरावर ग दरले तेि त्याचं्यावर बेतले ऄसते तर!... 
 
 संस्थानी सिेने भयंकर स्फोटक ऄस्रािंा लाबं पल्ल्यावर मारा करू शकणाऱया स्वयिंचलत ऄमेचरकन 
बनावटीच्या तोफा खास चवमानाद्वारे मागचवल्या. त्या तोफाचं्या सतत माऱयाने हैदराबाद ससं्थानच्या सरहद्दीला 
लागनू ऄसलेला टापू जमीनदोस्त करून भारत सरकारच्या लष्ट्कराला ‘सळो कीपळो’ करावयािे स्वप्न 
ऄनेकजण पाहात होते. तसेि त्याि स मारास पाचकस्तान अचण आतर आस्लामी राजवटीच्या देशानंी, हैदराबाद 
संस्थानच्या म सलमानाचं्या संरक्षणासाठी िोहोकडून त टून पडाव े ऄशी राज्यकत्यांिी व रझाकार प्रम खािंी 
मनोमन आच्छा होती. ठरल्याप्रमाणे खास चवमानातून लाबं पल्ल्याच्या तोफा अचण भयकंर स्फोटक दारूगोळाही 
अला. मात्र स्वयिंचलत शसे्र िालवावयािे चशक्षण देणारा येण्यापूवीि भारतीय लष्ट्करािे लेफ्ट. जनरल जे. 
एन. िौधरी यानंी हैदराबाद संस्थानच्या राजधानीच्या हैदराबाद शहराला िोहोबाजूने घेराव घालून शहरावर 
ताबा चमळचवला अचण चनझामाच्या झेंड्याच्या जागी भारत सरकारिा झेंडा फडकचवला. 
 
 १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला. भारतािे सवथ प ढारी, कायथकते, स्वयंसेवक अचण 
सवथसामान्य नागचरक स्वातंत्र्यप्रातीिा अनंद ईपभोगीत होते. जनतेच्या अनंदाला, ईत्साहाला, भरती अलेली 
होती. 
 
 हैदराबाद संस्थान वहद स्थानात ऄसूनही हैदराबाद संस्थानिी प्रजा १५ ऑगस्टच्या त्या भारतीय 
स्वातंत्र्याच्या ऄसामान्य अनंदात सहभागी होउ शकली नाही. शकेडो सत्याग्रही कायथकते कारागृहात डाबंले 
होते. चतरंगी राष्ट्रध्वजाऐवजी हैदराबाद संस्थानात चजल्याच्या सवथच्या सवथ शासकीय आमारतींवर चनझामािा 
पूवापार चपवळा ध्वज फडकत होता. चनझामाने भारतीय स्वातंत्र्याबाबत नाममात्रही अस्था तर दाखचवली 
नाहीि ईलट अपण सावथभौम ऄसल्यािा दंडोरा त्याने चपटवला. सपूंणथ भारताच्या स्वातंत्र्यािा कदथनकाळ बनू 
पाहणाऱया, ठरू पाहणाऱया चनझामाच्या संस्थानातील प्रजा पाण्यातून बाहेर काढलेल्या माशासारखी तडफडत 
होती. अंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी, जोरज लूम, पाशवी ऄत्यािारािंा कल्लोळ ईसळला. ससं्थानात सवथत्र 
भयावह ऄवस्था होती. तरी त्याला न ज मानता ऄनेक चठकाणी चतरंगा ध्वज फडकावनू सत्याग्रह करण्यात 
अले. 



 

अनुक्रमणणका 

 चनझामाच्या कृपाछत्राखाली जगणाऱया नव्वद टके्क म सलमान मंडळींनी वहदू लोकािंा गद्दार, 
चनमकहराम, काफीर म्हणनू भरपूर छळ केला. मनम राद धागंडवधगा केला. हातात नंग्या तलवारी घेउन 
नंगानाि केला. जात्यधंतेला ईधाण अले. जात्यधंतेच्या कैफाने बेभान बनलेल्या चनझामाच्या शासकीय 
नोकरानंी माण सकीला शोभणार नाहीत ऄसे प्रकार करून सवथसामान्य नागचरकानंा त्रस्त करून सोडले. 
संस्थानाच्या कानाकोपऱयात अचण भारतात जातीय दंगली घडवनू अणून जनावराचं्या किलखान्यासारखा 
सरास माणसािंाही किलखाना करावयािे षड यतं्र रिले. आतके सारे घडत ऄसताना चनझामी राजवटीबरोबर 
चमळतेज ळते घेण्यािाि हेका धरणाऱयानंा मात्र बदलत्या काळािी पावले ओळखता अली नाहीत. स्वातंत्र्याच्या 
यज्ञाच्या ज्वाला सतत तेवत अचण भडकत ठेवल्या गेल्या त्या चवद्यार्थ्यांच्या अचण गावकऱयाचं्या ऄचवरॅातं 
पचररॅमाने ऄन् चनःस्वाथी त्यागाने; तरी सरकारिे गीत गाणारे, सरकारजमा झालेल्या जमा होउ घातलेल्या 
मंडळींना, लोकमान्यािें खरे वारस ऄन यायी ऄसल्यािा कागंावा करणाऱया नेमस्त अचण मवाळानंा ‘स्वराज्य हा 
माझा जन्मचसद्ध हक्क अहे’ यािा बोध झाला नाही. लोकमान्याचं्या प ण्यचतथीिे स्मरण झाले नाही. राष्ट्रचपता 
महात्मा गाधंींिी ‘िले जाव’ िी गजथना मिेँस्टरपयंत चशरकाव करू शकली, मात्र हैदराबाद संस्थानच्या 
तथाकचथत ध रीणाचं्या कानात प्रवशे करू शकली नाही. खादीिी साधी पाढंरी श भ्र टोपी पचरधान करावयाआतके 
मनोधैयथ त्या महाभागानंा दाखचवता अले नाही. वाटेल त्या पचरस्स्थतीत त्या महाभागानंा चहज हॉयनेस, चहज 
मजेॅस्टी चनझामाला जराही नाराज करावयािे नव्हते. तरी हैदराबाद स्वातंत्र्य सगं्रामाने चवराट स्वरूप  धारण 
केले होते. 
 
 या स्वातंत्र्य संग्रामात औरंगाबाद चजल्यािा, शहरािा वसहािा वाटा होता. हैदराबाद स्वातंत्र्य 
संग्रामािी यशस्वी सागंता झाल्यावर हैदराबाद संस्थानिा सारािा सारा पचरसर महात्मा गाधंी, सरदार 
वल्लभभाइ पटेल, पंचडत जवाहरलाल नेहरू, हैदराबाद स्टेट काँगे्रस अचण स्वामी रामानंद तीथथ याचं्या 
जयजयकाराने चननादून गेला. स्वामी रामानंद तीथथ यािें मराठवाडा, तेलंगण अचण कनाटक चवभागात 
जल्लोषाने स्वागत केले गेले. हजारोंच्या संख्येने अबालवृद्ध स्री-प रुष मध्यरात्र ईलटून जात होती तरी 
स्वागतासाठी म द्दाम तयार केलेल्या स शोचभत सभामंडपात स्वामीजींच्या दशथनासाठी तासन् तास बसून राहायिे. 
जागोजागी स्वामीजींिी भव्य चमरवणूक काढली जात ऄसे. पूज्य स्वामी रामानंद तीथथ यािंी भव्य चमरवणूक, 
प ष्ट्पहारािंा ढीग, जनतेत ओसंडून अलेला ईत्साह, हजारोंच्या संख्येत अबालवृद्ध स्री-प रुषािंी ईपस्स्थती 
याबाबतच्या बातम्या ऐकून चनझामी राजवटीच्या ऄचधकाऱयािंा रझाकार बनलेल्या, बनवले गेलेल्या कट्टर 
म सलमानािंा, जात्यधं म सलमानािंा अचण हैदराबाद स्वातंत्र्य लढ्यात प्रत्यक्ष सहभागी न होता लढा 
लढचवणाऱया हैदराबाद स्टेट काँगे्रसच्या कागदोपत्री सभासदािंा जळफळाट होत होता. 
 
 औरंगाबाद चजल्यात तर चकतीतरी वळेा शस्रधारी पोचलसानंा प्राण वािचवण्यासाठी हातातली शसे्र 
सोडून पळून जाव े लागले. घडत गेलेल्या घडामोडीम ळे कायथकत्यांिे मनोधैयथ ईफाळून अले;  तर 
राज्यकत्यांिा अचण रझाकाराचं्या सरदारािंा जळफळाट होत गेला. 
 
 
 
 



 

अनुक्रमणणका 

णहज मॅजेस्टीचे स्वप्न णवरून गेले 
 
 हैदराबाद स्वातंत्र्य संग्रामािी यशस्वी सागंता झाली. चहज हायनेस ऐवजी चहज मजेॅस्टी चनझाम म्हणून 
संबोचधले जाव ेयासाठी ज्याने ऄनेक अतल्या खेळी खेळल्या; जनतेच्याि ऄमाप पैशािी ईधळपट्टी केली; त्याि 
चनझामाला, हैदराबादिा राज्यपाल म्हणून भारतािे गहृमंत्री याचं्या स्वागतासाठी चवमानतळावर चतष्ठत ईभे 
राहाव ेलागले. सवथसाधारण नागचरकासारखेि नागचरकत्व पत्कराव ेलागले. 
 
 भारत देशाच्या संपूणथ स्वातंत्र्याला अचण सावथभौमत्वाला काश्मीर अचण हैदराबाद ही दोन ससं्थाने 
ऄडसर बनू पहात होती. दोन्ही ऄडसर बाजूला सारले गेले. भारतािे स्वातंत्र्यािे स्वप्न पचरपूणथ स्वरूपात 
प्रत्यक्षात ईतरचवण्याच्या दृष्टीने हैदराबादच्या म चक्त सगं्रामाला ऐचतहाचसक महत्त्व अहे. या संग्रामात मला 
शक्त्यन सार सहभागी होता अले यािा मला ऄचभमान वाटतो. अपले जीवन साथथकी लागल्यािे समाधान 
वाटते. या लढ्यातील मी साचंगतलेल्या या अठवणी एका महत्त्वाच्या ऐचतहाचसक पवािे ओझरते का होइना, 
दशथन घडचवतील ऄसा चवरॄास वाटतो. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


