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प्रस्तिार्ना 
 

डॉ. उत्तमराव पाटील याचं्या लेखणीतून उतरलेला ‘क्राचंतपवव’ हा गं्रथ प्रचसद्ध करताना साचहत्य 
संस्कृती मंडळाला चवशषे आनंद होणे साहचिकि आहे. काँगे्रस शताब्दीच्या चनचमत्ताने मंडळाने स्वातंत्र्य-
कथािंी आचण स्वातंत्र्याच्या इचतहासािी िी एक माला गुंफण्यािा संकल्प सोडला होता तो या चनचमत्ताने 
िवळ िवळ पूणव होतो. या मालेतील सवात महत्त्वािे पुष्ट्प म्हणून या गं्रथाकडे बोट दाखचवता याव.े पुढे 
मागे केवळ भारतातीलि नव्हे तर िगातील सवव भाषातूंन या गं्रथािे भाषातंर होईल याचवषयीं माझ्या मनात 
शकंा नाही. हा गं्रथ डॉ. उत्तमराव पाटील याचं्या लेखणीतून उतरला आहे एवढे साचंगतले म्हणिे या गं्रथािे 
मोल चकती आहे हे आणखीचनराळ्या शब्दातं सागंण्यािी गरि नाही. डॉ. उत्तमराव पाटील हे इचतहासकार 
नाहीत; पण इचतहास घडचवणारे वीर आहेत. या वीराने आपल्या साहाय्यकाचं्या मदतीने १९४२ च्या ‘भारत 
छोडो’ लढ्यात िो इचतहास घडचवला त्यािी कहाणी त्याचं्याि तोडून ऐकणे हे केव्हाही इतर कोणाकडून 
ती कहाणी ऐकण्यापेक्षा अचधक सरस ठरणार आहे. या ४२ च्या लढ्यात डॉ. उत्तमराव पाटील आचण 
त्याचं्या घरातील सवव लहानथोर मंडळी बचलदानाच्या वदेीवरि उभे होते. त्यािंी आई तुरंुगात गेली ती 
परत आलीि नाही. स्वतः डॉ. उत्तमराव पाटील, त्यािें धाकटे बंधू दशरथराव व सवात धाकटे बधूं श्री. 
चशवािीराव पाटील, उत्तमराव पाटील याचं्या पत्नी लीलाताई या सववि मंडळींनी त्या काळात अलौचकक 
कायव केले. आझाद हहद सेनेिी कॅ. लक्ष्मी आचण सातारच्या पत्री सरकारच्या तुफान स्त्री-सैचनकािंी सेनानी 
लीलाताई यािें नाव त्या काळात प्रत्येक लहानथोराचं्या चिभेवर होते. 

 
गवाचलया टँकच्या क्रातंी मदैानात अचखल भारतीय काँगे्रसच्या अचधवेशनात ‘भारत छोडो’ 

िळवळीिा चनणवय घेण्यात आला. गाधंीिींसकट प्रथम श्रेणीिे बहुतेक सवव पुढारी चिचटश सरकारच्या 
तुरंुगात गेले. त्या काळच्या युवक नेत्यानंी भचूमगत राहून चिचटश सरकारला चनणायक लढा देण्यािा 
चनश् िय केला. श्री. अच्युतराव पटवधवन याचं्या नेतृत्वाखाली अरुणा असफली, बाबा राघवदास, मोहनलाल 
गौतम, डॉ. लोचहया, आर. आर. चदवाकर इ. नेत्यािंी एकयुद्ध-सचमतीि चनमाण झाली. आचण या युद्ध-
सचमतीच्या आदेशानुसार भारतातील शहराशहरातून व खेड्यापाड्यातूंन चिचटशािंी सत्ता नष्ट् ट करण्यासाठी 
आम िनता उभी राचहली. ज्या ज्या गोष्ट् टींवर चिचटशािंी चनशाणी होती, मग त्या कोटव-किेऱ्या 
असोत,सरकारी शाळा-कॉलेिे असोत, पोचलसािंी ठाणी असोत, राष्ट्रीय वृत्तीने पेटलेल्या समूहाने ती नष्ट 
करून टाकली. त्या काळात िे वीरपुरुष पुढे आले त्यात अमळनेरिे उत्तमराव पाटील व त्याचं्या पत्नी 
लीलाताइ पाटील यािंा चवशषे उल्लेख करणे भाग आहे. सातारच्या क्राचंतहसह नाना पाटील याचं्या खादं्यास 
खादंा लावनू व प्रती सरकार स्थापन करून त्यानंी एक इचतहासि घडचवला. श्री. लाड, श्री. नागनाथ 
नायकवडी, श्री. रत्नाप्पाणा कंुभार,श्री. वसंतदादा पाटील, श्री. अण्णासाहेब रणधीर (व्यंकटराव धोबी), 
श्री. गणपतराव कोळी, श्री. चशवािीराव पाटील, श्री. चशवािी सावतं, चशरीषकुमार यानंी पचिम महाराष्ट्रात 
इचतहासि घडचवला. पचिम महाराष्ट्राप्रमाणेि चवदभात चिमूर, आष्ट् टी, यावली, बेनोडा, बडोदा, नागपूर 
इ. चठकाणी एक प्रिडं इचतहास घडला. श्री. मगनलाल बागडी, श्री. चवनायकराव दाडेंकर, श्री. आनंदराव 
कळंबकर, गोपाळ कारेकर इ. नी या ऐचतहाचसक लढ्यािे नेतृत्व केले. शकंर सारखी मुले शहीद झाली, 
डॉ. रामहसग गौर व ठाकूर चनरंिन हसग सारखे लोक तुरंुगातून फरारी झाले आचण या सवव घटनातून 
आमच्या स्वातंत्र्यािा इचतहास खुलला. श्री. अच्युतराव पटवधवन, आप्पासाहेब पतं, चवनायकराव दाडेंकर, 
रत्नाप्पाण्णा कंुभार इ. िे नेतृत्वि या लढ्यात कारणीभतू झाले असे नाही, तर दचक्षण महाराष्ट्रािी 
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संस्थानेसुद्धा या लढ्यात मागे उभी राचहली. असा हा सुवणाक्षराने चलहून ठेवण्यासारखा भारतािा 
इचतहास, मंतरलेल्या चदवसािंा इचतहास, हा एका क्राचंतवीराच्या हातूनंि साकार होत आहे, ही फार 
महत्त्वािी घटना आहे. 

 
डॉ. उत्तमराव पाटील हे अमळनेरिे. अमळनेर म्हणिे सानेगुरुिींच्या स्फूतीने िैतन्यािा संिार 

झालेले गाव. ९ ऑगस्ट ४२ ला गुरुिी धुळे तुरंुगात होते. ९ ऑगस्टला त्यािंी चशक्षा संपली व ते तुरंुगातून 
मुक् त झाले. देशव्यापी लढा सुरू झाला आहे, हे धुळ्याच्या शासनयंत्रणेला कळलेि नाही; त्यामुळे गुरुिी 
मुक् त झाले आचण ते अमळनेरला आले. त्याचं्या व त्याचं्या चशष्ट्योत्तमाचं्या गाठीभेटी झाल्या, गुरुिी भचूमगत 
झाले व अमळनेरला अक्षरशः वणवा पेटला. तरुणाचं्या िमावाने रेल्वेस्टेशन, कोटव-किेऱ्या िाळून 
टाकल्या. या घटनािें सेनानी होते डॉ. उत्तमराव पाटील, लीलाताई पाटील, चशवािीराव पाटील, डॉ. 
उत्तमराव पाटील यािें सवव कुटंुबि. या सवव लोकानंा अटक झाल्यानंतर सुद्धा ते तुरंुगातून चनसटले. 
लीलाताईंिी तुरंुगातून चनसटण्यािी कथा तर अद् भतूि आहे. तुरंुगातून चनसटल्यानंतरही हे वीराग्रणी 
स्वस्थ बसले नाहीत. त्यानंी खचिने लुटले, गाड्या पाडल्या, पूल तोडले, प्रती सरकार चनमाण झाले. ही 
सवव कथा उत्तमरावानंी क्रातंीपवाच्या पानापानातूंन सिीव केलेली आहे. महाराष्ट्रािी ही कहाणी उत्तमराव 
पाटील याचं्या घरािीही कहाणी आहे. ती त्यानंी मोठ्या चिद्दीने चलचहली आचण ती प्रचसद्ध करण्यास 
आमच्या स्वाधीन केली हे त्यािें न चफटणारे ऋण आहे. या व अशा अनेक ऋणात महाराष्ट्रािे साचहत्य 
संस्कृती मंडळ युगानुयुगे राहो, एवढीि इच्छा ! 

 
४२ यशोधन  –सुरेन्द्र बारलिंगे 

मंुबई-४०० ०२०.  अध्यक्ष, 

मकर संक्रातं,  महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचण 

१४ िानेवारी, १९८६.  संस्कृती मंडळ 
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प्रास्तिाणर्क 
 

‘पत्री सरकार’ या गैरसमि चनमाण करणाऱ्या नावाने गािलेले साताऱ्यािे प्रचतसरकार वस्तुतः 
लोकानंी, लोकािें, लोकाकंचरता चनमाण केलेले व िालचवलेले ग्रामस्वराज्य होते. इंग्रिी सते्तला भीक न 
घालता १९४३ ते १९४६ असे तब्बल िार वष ेत्यािा कारभार सातारा चिल्यातील सुमारे सहाशहूेन अचधक 
गावी सुरू होता. चवरोध करणाऱ्याचं्या पायाला गुरा-ढोराचं्या खुरानंा मारतात तशी पत्री मारण्यािी अमानुष 
चशक्षा करून, त्या दहशतीच्या बळावर गुंड-दरोडेखोरानंी िालचवलेले ते राज्य होते असा गैरसमि त्या 
प्रचतसरकारचवषयी सववत्र मोठ्या प्रमाणावर त्याही काळी होता. व अिूनही आहे. या अपसमिाने त्या 
प्रचतसरकारिे चनमाते असलेल्या सातारा चिल्यातील स्वाचभमानी व स्वातंत्र्यचप्रय शतेकरी-कामकरी 
िनतेवर मोठा अन्याय झालेला आहे. 

 
८ ऑगस्ट १९४२ िे भारत छोडो आंदोलन चडसेंबर ४२ पयंत िोमात िालले. त्यानंतर बहुतेक ते 

थंडावत गेले व १९४३ अखेर सवव भारतभर पूणवपणे चवझले. या लढ्याला ना नेता होता; ना योिनाबद्ध 
कायवक्रम. चिचटशानंी साठ बटाचलयन्स लष्ट्कराच्या व युद्धकालीन कठोर वटहुकमाचं्या साहाय्याने चनघृवण 
दडपशाही केल्यामुळे चवस्कळीत, चदशाचहन झालेले चनशस्त्र लोक फार काळ तग धरू शकले नाहीत. 
तशाति मे १९४४ मध्ये कारावासातून मुक् त झाल्यानंतर गाधंीिींनी एका पत्रकाद्वारे िनतेने केलेल्या या 
उस्फूतव लढ्यातंील आपापतः घडलेल्या तथाकचथत हहसक घटनाबंद्दल नापसंती िाचहर केली. त्याि वळेी 
सरोचिनी नायडू प्रभतृी काँगे्रस नेत्यानंी या लढ्यािे चपतृत्वि नाकारले. त्यामुळे प्रचतकारािी िी कुठे 
थोडीफार धग होती ती देखील या तेिोभगंाने चनस्तेि झाली व चवझली. 

 
अशा रीतीने इंग्रिी दडपशाहीने व काँगे्रसी नेतृत्वाने चमळून ४२ िे बडं चनकालात काढले. 
 
गाधंीिींच्या आठ ऑगस्टच्या ‘भारत छोडो’ आंदोलनाच्या घोषणेनंतर िनतेने उस्फूतवपणे देशात 

तीन आठवडे अभतूपूवव शौयािे व त्यागािे आंदोलन केले. हिारो लोकानंी बचलदान केले, हिारोंनी फटके 
खाल् ले, घरेदारे घालवनू संसार उध्वस्त करून घेतले, सामुदाचयक दंड भरले, लाखो लोक तुरंूगात गेले. 
या उत्साहात व आवशेात िनतेने देशातील ग्रामीण भागात शकेडो चठकाणी चिचटश सत्ता चभरकावनू देऊन 
प्रचतसरकारे स्थापन केली. चिचटश लष्ट्करी सते्तपुढे ती काही चदवसापंासून ते काही मचहन्यांपयंति चटकली. 
सातारा चिल्यात मात्र अनेक खेड्यातं ग्रामसरकारे ४३ च्या सुरवातीपासून आकार घेऊ लागली. सातारा 
चिल्यात त्या वळेी भचूमगत क्राचंतकारकािें अनेक गट होते. त्या लोकशाहीवादी काँगे्रसी व समािवादी 
तरुणानंी लवकरि त्यातून आपापल्या कायवके्षत्रात प्रचतसरकारे संघचटत केली. ही ग्रामसरकारे आचण 
त्यािंी प्रचतसरकारे हहसािारातून चनमाण झाली नव्हती, हहसािारी लोक ती िालचवत नव्हते आचण ती 
यशस्वीपणे िालचवण्यािा व चटकचवण्यािा हहसािार हाि मागव आहे अशीही त्यािंी धारणा नव्हती. परंतु 
आत्मसंरक्षणाथव िरूरीनुसार चकमान अपचरहायव तेवढी हहसा घडली तर तेवढ्या कारणावरून एकूण सववि 
लोकचहताच्या कायािा नाश करण्याइतकी त्यािंी सदसद्चववकेबुद्धी हळवीही नव्हती. न्याया न्यायािा व 
सत्या सत्यािा चववकेी चनणवय करण्यािी महाराष्ट्रािी परंपरा आहे. म्हणून या प्रचतसरकारच्या नेत्यानंी व 
प्रिािनानंी गाधंीिींच्या प्रचतकूल चवधानािंा चविार केला नाही आचण लोकशक् तीिा अचधके्षप करणाऱ्या 
काँगे्रसी नेत्याचं्या आत्मघातकी व किखाऊ धोरणालाही भीक घातली नाही. त्यामुळे इंग्रिािंी लष्ट्करशाही 
आचण महाराष्ट्र काँगे्रसच्या नेत्याचं्या तथाकचथत आदेशानंा न िुमानता १९४६ मध्ये लोकचनयुक् त सरकार 
अचधकारावर येईपयंत सतत िार वष ेत्यानंी ती यशस्वीपणे िालचवली. 
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क्राचंतहसह नाना पाटलाचं्या नेतृत्वाखाली मोठ्या गटाने सुमारे दीड-दोनश े खेड्यातंील 
ग्रामसरकारे एकत्र सुसंघचटत केली. व औंध संस्थानाच्या घटनेनुसार ती िालचवण्यािा यशस्वी प्रयोग 
केला. नाना पाटलाचं्या नेतृत्वाखालील हे प्रचतसरकार पत्रीसरकार म्हणून सववत्र प्रचसद्धी पावले. 

 
४२ च्या स्वातंत्र्यसंग्रामात सातारच्या या पत्रीसरकारिे स्थान एकमेवाचद्वतीय आहे. काँगे्रस शताब्दी 

सोहळ्याच्या चनचमत्ताने गेल्या दोन-तीन वषांत भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामावर िे गं्रथ प्रचसद्ध झाले आहेत त्यात 
पत्रीसरकारिा प्रसंगवशात् उल् लेख वगळता, भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या इचतहासकारानंी या घटनेिी 
योग्य अशी दखल घेतलेली नाही. 

 
महात्मािी, पचंडत िवाहरलाल नेहरू व अच् िुतराव पटवधवनाचद ज्येष्ट् ठ काँगे्रस नेत्यानंी या 

लढ्यािा नंतर गौरव केला असला तरी उववचरत काँगे्रसी नेतृत्वाला, चवशषेतः महाराष्ट्र काँगे्रसला हा लढा 
मानवलाि नव्हता. एकतर देशभर आंदोलन फसले असता अल्पचशचक्षत बहुिनसमािी नाना पाटलाचं्या 
नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात एक प्रचतसरकार इतका दीघवकाळ यशस्वीपणे िालाव ेयािा त्यानंा दुस्वास वाटत 
होता. दुसरे, गाधंीिींच्या १० फेिुवारी ४३ च्या उपवासानंतर देशातील अन्य आंदोलनाप्रमाणे ‘हहसािारी’ 
लढा बदं करण्यात आला नव्हता. इतकेि नव्हे तर ४५ च्या मध्याला शकंरराव देव, काकासाहेब गाडगीळ, 
देवकीनंदन नारायण प्रभतृी महाराष्ट्र काँगे्रसच्या नेत्यानंी साताऱ्यात िाऊन हे पत्रीसरकार गुंडाळण्यािा 
चदलेला आदेश धुडकावनू ते सुरूि ठेवण्यात आले होते. चतसरे, हे चवरोधकानंा गुरा-ढोरापं्रमाणे पत्र्या 
ठोकणारे गुंडािें व दरोडेखोरािें दहशतवादी षड् यंत्र आहे, अशी त्यािंी समिूत होती. काँगे्रसच्या 
गाधंीिींसह राष्ट्रीय नेतृत्वािी त्यानंी तशीि समिूत करून चदली होती. त्यामुळे एकूण लोकमानसात व 
चवद्वानातंही तसा समि पाझरणे साहचिकि होते. तथाचप या घटनेिा खोलात िाऊन शोध यायावा असे 
कोणा इचतहासकाराला वाटले नाही; आचण शासनानेही त्यानंा तसे उते्तिनही चदले नाही. महाराष्ट्रािे 
ख्यातनाम रािकीय चविारवतं व अभ्यासू पत्रकार श्री. गोहवद तळवलकर यानंी भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामावर 
‘सत्तातंर १९४७’ नामक अभ्यासपूणव गं्रथ दोन खंडातं प्रचसद्ध केला आहे. त्यातील दुसऱ्या खंडातील ‘४२ 
नंतर’ या पचहल्या प्रकरणात ते चलचहतात–” ियप्रकाश यानंी ज्या पयायी सरकारिी स्थापना चठकचठकाणी 
व्हावयास हवी असे म्हटले आहे, त्याि स्वरूपािे सरकार सातारा चिल्यात स्थापन झाले होते. कदाचित ते 
एखाद्या बेटाप्रमाणे असल्यामुळे असो, की अन्य कारणानंी असो या सरकारिे क्राचंतकारी स्वरूप थोड्याि 
चदवसातं संपून लूटमार व दहशत हा मागव त्याने स्वीकारला.” गोहवदरावासारख्या पूववग्रहरचहत चवद्वानािे 
पत्रीसरकारबद्दल असे ग्रह असले तर हहसाहहसेच्या संचदग्ध काथ्याकुटात अडकलेले काँगे्रसी राज्यकते व 
पुरेसा व्यासंग नसलेले इचतहासकार त्यािी काय वासलात लावतील? 

 
या कारणानंी शासन, िनता व इचतहासकार याचं्याकडून पत्रीसरकार उपेचक्षत व दुलव चक्षत राचहले. 
 
पत्रीसरकारच्या सेनानीपैकी खान्देशिे डॉ. उत्तमराव चगरधर पाटील व त्याचं्या पत्नी लीलाताई हे 

४२ च्या स्वातंत्र्यलढ्यातील एक अिोड व आगळे दापंत्य होय. पत्रीसरकारिे नशीब दोघाचं्या वाट्याला 
आलेले ! १९४६ साली भचूमगतावंरील वॉरंटे रद्द झाली व नाना पाटील, उत्तमराव व लीलीताई प्रकट झाले. 
त्यावळेी मंुबईपासून नागपूरपयंत उभ्या महाराष्ट्राने या चत्रमूतीला अक्षरशः डोक्यावर घेतले. महाराष्ट्रातील 
काँगे्रस नेत्यानंा िनतेने पत्रीसरकारच्या नेत्यािंा केलेला हा अभतूपूवव सत्कार मानवला नाही. खेर-
मोरारिींच्या मंुबई सरकारिा तर िळफळाट झाला. आधीि पत्रीसरकारिे धुचरण आचण काँगे्रस नेत्यातं 
परस्पराबंद्दल अचवश् वास व गैरसमि होते. या सत्कारानंी त्या आगीत तेल लतले. काँगे्रसिनानंी 
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पत्रीसरकारच्या नेत्याचं्या सत्कारात सामील होऊ नये असे आदेश चदले गेले. उत्तमराव पाटलावंर 
सभाबदंी, भाषणबदंीिा हुकूम बिावला गेला व शासकीय पातळीवर पत्रीसरकार िाणूनबुिून उपेके्षच्या 
अंधारात फेकले गेले. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाकडून पत्रीसरकारिा वास्तचवक इचतहास चलहवनू घेण्यािा 
प्रयत्न झाला नाही. खेर, मोरारिीभाई, स.का. पाटील यािंी मनोवृत्ती समिू शकते, पण सातारच्या 
भचूमगत लढ्यािे पचहले सवाचधकारी असलेल्या व पत्रीसरकारिी इत्यंभतू माचहती असलेल्या यशवतंराव 
िव्हाणानंीदेखील भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील महाराष्ट्राच्या या अचभमानास्पद सोनेरी पानाकडे दुलवक्ष 
केले. कदाचित महाराष्ट्रापेक्षा काँगे्रस नेते थोर असल्याच्या त्याचं्या िाहीर श्रदे्धमुळे त्यानंा प्रत्यक्ष 
इचतहासापेक्षा त्या नेत्यािंी मते याही बाबतीत प्रमाण असतील ! 

 
प्रत्येक राष्ट्रािा स्वातंत्र्यलढ्यािा इचतहास हा त्या राष्ट्रािा पचवत्र ठेवा असतो. तो यथातथ्य 

असणेशास्त्र म्हणून देखील आवश्यक असते. ४२ च्या लढ्याला आता अधे शतक होत आले आहे. त्या 
लढ्यातील कृतीशील चपढी अस्तंगत झाल्यासारखी आहे. त्यामुळे त्या लढ्यातील व्यक् तींिे व घटनािें 
तत् कालीन उदात्तीकरण, दैवतीकरण वैयक्क् तक रागलोभ, समि-अपसमि संपले आहेत हकवा सौम्य झाले 
आहेत. त्यामुळे संबचंधतानंा व इचतहासाच्या अभ्यासकानंा त्याकडे पूववग्रहरचहत दृष्टीने पाहणे शक्य होणार 
आहे. या भचूमकेतून पत्रीसरकार व त्याचं्या सेनानींिे भारतीय स्वातंत्र्ययुद्धाच्या संदभात मूल्यमापन झाले 
पाचहिे असा उदे्दश ठेवनू डॉक्टर उत्तमराव पाटलाकंडून हा गं्रथ आम्ही चलहवनू घेतला आहे. १९८४ पासून 
ते िमले तसे या गं्रथािी प्रकरणे चलहीत होते व ती आम्ही ‘दोंडाईिे लोकमानस’ या साप् ताचहकातून प्रचसद्ध 
करीत होतो. या लेखानंी महाराष्ट्रातील िनमानसािी इतकी िबरदस्त पकड घेतली की हे सवव लेख 
आम्ही पुस्तकरूपाने प्रचसद्ध करावते अशी आग्रही मागणी िोहोकडून झाली. 

 
या गं्रथाआधी प्रा. डॉ. ियहसगराव पवार यािें ‘क्राचंतहसह नाना पाटील’ प्रचसद्ध झाले आहे. या 

गं्रथलेखनानंतर पत्रीसरकारिे सरसेनापती बापूसाहेब िी.डी. लाड यािें ‘पेटलेले स्वातंत्र्य धुमसते 
पारतंत्र्य’ हे आत्मिचरत्र ९ ऑगस्ट ८६ ला; तर नाना पाटलािें स्वीय साहाय्यक राघव चशवणीकर यािें 
‘सातारिा हसह’ हा िचरत्रगं्रथ १५ ऑगस्ट ८६ ला प्रचसद्ध झाला आहे. सा.बा. सनदेकृत नागनाथ 
नायकवडी यािें ‘िीवनसंग्राम’ हे तोकडे िचरत्रविा िोपडेही प्रचसद्ध झाले आहे. या सवव गं्रथात सातारिे 
प्रचतसरकार व त्याच्या नायकाचं्या कायािा ऊहापोह आहे. परंतु ियहसगराव पवारकृत गं्रथ वगळता या 
सवव गं्रथानंा िचरत्रनायकािें उदात्तीकरण हकवा आत्मश् लाघेच्या दोषािे गालबोट लागलेले आहे. 
उत्तमरावािंा हा गं्रथही आत्मकथनपर असला तरी या सवव दोषापंासून तो मुक् त आहे. गाधंीिी, सानेगुरुिी, 
नाना पाटील व ४२ िा लढा प्राणपणाने लढणारी सामान्य िनता हेि या गं्रथािे नायक आहेत. उत्तमरावानंी 
स्वतःकडे ‘मी तो हमाल भारवाही’ अशी नम्र भचूमका घेतलेली असून या गं्रथात पत्री सरकारिे स्वरूप, 
त्यािे प्रयोिन, त्यािंी आखणी, त्यािी साधने, त्यािे साध्य व फलश्रुती यािंी वस्तुचनष्ट् ठ माडंणी केली आहे. 

 
या गं्रथामुळे वािकानंा सातारच्या पत्रीसरकारच्या स्वरूपािे व कायािे आचण त्याचं्या नेत्यािें व 

त्याचं्या कायवपद्धतीिे यथातथ्य आकलन होईल व त्यामुळे या पत्रीसरकारच्या इचतहाससंशोधनाला व 
तुलनात्मक अभ्यासाला गती चमळून, भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामातील त्यािें योग्य स्थान प्राप् त होईल असे 
मला वाटते. 
 

★★★ 
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बेिाळीसच्या लढ्यािे श्रेय महत्मा गाधंीिींना व काँगे्रसला चदले िाते. महात्मािींनाि भारत छोडो 
आंदोलन स्फुरले, त्यानंीि त्याला पे्ररणा व िालना चदली. केवळ त्याचं्यामुळेि बेिाळीसिे बंड पेटले. ९ 
ऑगस्टच्या पहाटेसि इंग्रि सरकारने त्यानंा अटक केल्यामुळे त्यािें प्रत्यक्ष मागवदशवन लढ्याला चमळू 
शकले नाही. तथाचप १९२० सालच्या, तसेि १९३०-३२ सालच्या सचवनय कायदेभगंाच्या व सत्याग्रहाच्या 
लढ्यानंी िनतेिी सरकारबद्दल व तुरंुगांिी भीती घालचवली होती. अहहसेच्या शस्त्राने देखील बलाढ्य 
साम्राज्यशाहीशी लढता येते. यािा अनुभव आला होता. गाधंीिींनी ४२ िा लढा अंचतम असल्यािे व 
िनतेबरोबरि नोकरशाही, पोलीस, लष्ट्कर यानंा देखील सरकारशी असहकार करावयािे आवाहन 
केल्यामुळे हा लढा पूवीच्या दोन भारतव्यापी आंदोलनाप्रमाणेि पण अचधक व्यापक, अचधक सवकंष व 
कोणत्याही कारणाने मध्येि न थाबंचवता स्वातंत्र्यप्राप् तीपयंत िालणार यािी कल्पना सवांना आली होती. 
तसेि ८ ऑगस्ट ४२ च्या काँगे्रस महासचमती समोरील भाषणात त्यानंी सवव चिचटश भारतीयानंा “आिपासून 
तुम्ही स्वतंत्र आहात असे माना....चिचटशानंा देशाबाहेर हाकलून देण्यासाठी प्रयत्नािंी शथव करा हकवा 
त्यापायी मरण पत्करा” आचण “मध्यवती संघटनेकडून हकवा नेत्याकंडून मागवदशवन चमळणे अशक्य झाले 
तर प्रत्येक काँगे्रसिनाने स्वतःलाि आपला नेता मानून सुिेल त्याप्रकारे अहहसेच्या मागाने हा लढा सुरू 
ठेवावा” असा आदेश चदला होता. ९ ऑगस्ट ४२ च्या पहाटे गाधंीिीसह देशातील लहानमोठ्या हिारो 
काँगे्रस नेत्यानंा चिचटश सरकारने अटक केल्यानंतरसुद्धा या आदेशानुसार चननायकी िनतेने स्वातंत्र्यािे 
अभतूपूवव उघड बंड पुकारले. 

 
काँगे्रसला मात्र संघटना म्हणून अचधकृतपणे या लढ्यात भाग यायावयािी संधी चमळाली नाही. 

एचप्रल १९४२ मध्ये चक्रप्स चशष्ट् टाई फसल्यानंतर नेहरू, आझाद आचद काँगे्रसनेते पार चनराश झाले होते. 
सामान्य लोकािंी व काँगे्रककायवकत्यांिी मनःक्स्थती तशािी होती. काँगे्रस चदशाहीन व चनक्ष्ट्क्रय झाली 
होती. गाधंीिी देखील अंधारात िािपडत होते. युद्धचवरोधी वैयक्क् तक सत्याग्रहािा लढा चडसेंबर ४१ 
मध्येि संपला होता. सरकारचवरोधी िोरदार आंदोलन उभारलेि पाचहिे; पण ते कशाप्रकारे उभे करावे 
यािा उमि गाधंीिींना होत नव्हता. परंतु त्याचं्या मनात राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पचरक्स्थतीिे व 
महायुद्धाच्या अवस्थेिे चविारमंथन सुरू होते. त्यातूनि १९-२० एचप्रलच्या सुमारास इंग्रिानंा या देशातून 
ताबडतोब घालचवल्याचशवाय तरणोपाय नाही, या चनष्ट्कषाप्रत ते आले व ‘भारत छोडो’ िी कल्पना त्यानंा 
स्फुरली. ‘हचरिन’ मधून त्यानंी तशी प्रिार मोचहम सुरूही केली. या चनष्ट्कषाप्रत गाधंीिी आले ती 
पचरक्स्थती कशी होती? चडसेंबर ४१ मध्ये िपान िमवनीच्या बािूने महायुद्धात सामील झाला होता. व 
चफचलपाइन्स, इन्डोनेचशया या डि वसाहती पादाक्रातं केल्या आचण एका मुसंडीत फेिु-मािव ४१ पयंत त्याने 
मलाया, हसगापूर व िम्हदेश या चिचटश वसाहती हिकून घेऊन आता तो भारतावर आक्रमण करण्याच्या 
तयारीत होता. िपान्यानंी पादाक्रातं केलेल्या डि हकवा चिचटश वसाहतींच्या संरक्षणािी इंग्लंड हकवा 
दोस्त राष्ट्रानंी काहीि तयारी केली नव्हती. तसेि त्या राष्ट्रातंील िनता डि-चिचटशािंी गुलाम होती. 
त्याचं्या दृष्ट् टीने इंग्रि-डि हकवा िपान्याचं्या गुलामचगरीत काही फरक नव्हता. चदघवकालीन 
गुलामचगरीमुळे त्याचं्यात लढाऊपणा राचहला नव्हता व परक्या चिचटशाचं्या स्वदेशावरील 
साम्राज्यरक्षणाकचरता िपान्याचंवरूद्ध रक् त साडंण्यािे त्यानंा काही कारणही नव्हते. िपानिे आक्रमण 
झाल्याबरोबर दोस्त राष्ट्रानंी देखील त्यानंा वाऱ्यावर सोडून चदले होते. तसेि िपान्याचं्या हाती काही लागू 
नये व त्यािंा आक्रमणािा पुढील वगे मंदावा म्हणून त्यानंी त्या देशातून माघार घेताना दग्धभ ू धोरण 
स्वीकारल्याने लोकािें पराकोटीिे हाल झाले होते. भारतीय पचरक्स्थती काही वेगळी नव्हती. भारतािे 
रक्षण करण्याइतके सैन्य, लष्ट्करी सामग्री, आर्थथक बळ व इच्छाशक् ती चिचटशािंवळ उरली नव्हती. या 
सुमारासि बंगालमध्ये िपान आधी आक्रमण करील या भीतीने तेथील िनतेला युद्धके्षत्रातून चपटाळून 
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लावनू, िपान्याचं्या हाती वाहतुकीिी साधने पडू नयेत म्हणून िनतेच्या मासेमारीच्या नौका, मोठे रस्ते, 
पूल नष्ट् ट करण्यािा दग्धभ ूधोरणािा अंमल सुरू झाला होता. युद्धचनर्थमत दुष्ट्काळ व त्यात हे हाल त्यामुळे 
लाखो बगंाली लोक देशोधडीला लागून मृत्युमुखी पडत होते. चिचटशािें साम्राज्य रक्षनू आपल्यावरील 
गुलामचगरी कायम ठेवण्याकचरता िपान्याचवरूद्ध लढण्यािे भारतीयानंाही काही कारण नव्हते. यामुळे 
िपानी भारतात चशरले तर भारतीय लोकही त्यानंा अचवरोध शरण िातील, कदाचित चिचटश 
गुलामचगरीतून मुक्त होण्यासाठी त्यािें स्वागतही करतील, दग्धभ ूधोरणाने देश उिाड होऊन कोट्यवधी 
लोक अन् नावािून मरतील व क्रौयािे, हहसेिे प्रिडं ताडंव असहायतेना पाहाव ेलागेल असे चित्र गाधंीिींना 
चदसू लागले होते. याउलट, चिचटशानंी भारतीयानंा पूणव स्वातंत्र्य चदले तर स्वतंत्र झालेल्या भारतीयामंध्ये 
आपल्या स्वातंत्र्यरक्षणाकचरता, आपल्या मातृभमूीकचरता प्राणपणाने लढण्यािी चिद्द भारतीयातं चनमाण 
होऊन ते िपान्यािंा सज् िड मुकाबला करतील व आपल्या प्रिडं स्वरूपाने त्यानंा अटकाव करतील अशी 
गाधंीिींना खात्री होती. त्यामुळे िीन, रचशया व दोस्त राष्ट्रे यानंा युद्धप्रयत्नात मोठी मदत होईल असाही 
त्यािंा चवश् वास होता. इंग्लंड स्वतः शहाणे होऊन भारताला स्वातंत्र्य देण्यािी घोषणा करीत नाही, तेव्हा 
भारताला व दोस्त राष्ट्रानंा देखील फॅचसस्ट अक्ष राष्ट्रापंासून वािचवण्यािा ‘इंग्रिानंा भारतातून तात्काळ 
घालवनू देणे’ एवढा एकि मागव राचहला असल्यािी गाधंीिींना खात्री झाली व देशाला तात्काळ या 
लढ्याला तयार करण्यािे काम त्यानंी सुरू केले. या लढ्यासाठी दुसरे एक सबळ कारण होते. २४ मािव 
१९४० च्या लाहोर अचधवशेनात भारतीय मुक्स्लम लीगने स्वतंत्र साववभौम पाचकस्तानिी मागणी केली होती. 
व काँगे्रसिी शक् ती खच् िी करण्यासाठी इंग्रिानंी फोडा व झोडा नीतीने लीगच्या त्या मागणीस खतपाणी 
घालणे सुरू केले होते. लीगच्या मागणीने देशाच्या फाळणीिा धोका चनमाण झाला होता व त्याला आधार 
केवळ इंग्रि होते, तेव्हा आता तात्काळ इंग्रिानंा देशातून हाकलून चदले तर मुक्स्लम लीगिा आधार व 
शक् ती नाहीशी होणार होती व देशािे अभगंत्व चटकणार होते. तसेि फॅचसस्ट िपानपुढे शरणागती पत्करणे 
िसे धोक्यािे होते, तसेि या महायुद्धात इंग्लंडिा चवनाअटकाव चविय होणेही भारताला परवडणारे 
नव्हते. यावळेी भारतीयानंी स्वातंत्र्याकचरता आवाि उठचवला नाही तर िागचतक राष्ट्राचं्या युद्धोत्तर 
वाटाघाटीत भारतीय स्वातंत्र्यािा कोणी चविार करणार नाही. आचण िे इंग्लंड एवढ्या आपत्काळी 
भारताला साधे वसाहतीिे स्वातंत्र्य देऊ इक्च् छत नव्हते ते चवियानंतर भारतीय स्वातंत्र्यािा चविार करणार 
नाही अशी भीती होती. यावेळी दोस्त राष्ट्रे संकटात होती म्हणून इंग्लंडने भारताला युद्धोत्तर तरी स्वातंत्र्य 
देण्यािे कबूल कराव ेव युद्धप्रयत्नात भारतािी मदत चमळवावी असा प्रयत्न िीन व अमेचरका करीत होते. 
त्याचं्या प्रयत्नाला ‘मी इंग्लंडिे साम्राज्य चवसर्थित करण्यासाठी इंग्लंडिा पतंप्रधान झालो नाही’ असे 
दपोक्क्तयुक् त उत्तर देऊन िर्थिलने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या होत्या. तोंडाने लोकशाहीिा िप 
करावयािा, दुसरे महायुद्ध आम्ही छोट्या राष्ट्राचं्या स्वातंत्र्यरक्षणाकचरता करीत आहोत, असे म्हणावयािे 
आचण त्यािवेळी भारतासह अनेक आचिकी आचशयायी देशानंा कायम साम्रज्यशाहीच्या गुलामीत ठेवण्यािा 
डाव खेळावयािा, या इंग्लंडच्या बेशरम, दुटप्पी कपटनीतीिी गाधंीिींना अत्यंत िीड आली होती. या सवव 
कारणानंी पूणव स्वातंत्र्य पुकारून, इंग्रिानंा भारतातून या क्षणीि हाकलून चदले पाचहिे. त्यासाठी चकतीही 
मोठा संघषव व त्याग करावा लागला तरी हरकत नाही, अशा पक्क्या चनणवयाप्रत गाधंीिी आले होते. तथाचप 
काँगे्रसिी मात्र यावेळी लढ्यािी मनःक्स्थती व तयारी नव्हती. २७/२८ एचप्रल ४२ रोिी अलाहाबाद येथे 
झालेल्या काँगे्रस कायवकाचरणीिा व तेथेि २९ एचप्रल ते २ मे पयंत झालेल्या काँगे्रस महासचमतीिा बठैकीत 
लढा सुरू करण्यािा गाधंीिींच्या ठरावावर वादळी ििा होऊन िवळिवळ प्रचतकूल मतदान झाले. 
काँगे्रसाध्यक्ष मौलाना आझाद, पचंडत नेहरू, भलुाभाई देसाई, गोहवद वल् लभ पतं, असफअली इ. िा लढा 
सुरू करण्यास चवरोध होता. या महायुद्धात सध्या दोस्तराष्ट्रािंी चपछेहाट होत आहे. अशा वेळी चिचटशानंा 
अडिणीत आणू नये व फॅचसस्टानंा मदत होईल असे काही करू नये, असे त्यािें म्हणणे होते. परंतु 
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गाधंीिींनी हा शवेटिा स्वातंत्र्यसंग्राम करू हकवा मरू अशा चनधाराने आताि करावयािा असे ठामपणे 
ठरचवले होते. काँगे्रसने लढा सुरू करावयास नाकारले तर रािेंद्रप्रसाद, वल् लभभाई, कृपलानी, शकंरराव 
देव इ. आमच्या एकचनष्ठ अनुयायानंा या लढ्यात भाग घेता यावा म्हणून काँगे्रस सोडावयास लावावयािे, 
आपल्या हचरिन सेवक संघ, खादी ग्रामोद्योग मंडळे इ. संघटनातील चवधायक कायवकते, काँगे्रसमधील 
समािवादी गट व सामान्य िनता याचं्या सायाने हे आंदोलन सुरू करावयािे असा चनश् िय गाधंीिींनी 
िाहीर केला. त्यामुळे १४ िुलै १९४२ च्या वधा येथील बठैकीत काँगे्रस कायवकाचरणीिे काहीशा संभ्रचमत 
अवस्थेत व काहीशा अचनच्छेने गाधंीिींच्या लढा करण्याच्या चविारास संमती चदली व त्या लढ्यािे 
सवाचधकारही त्यानंाि चदले. 

 
गाधंीिींच्या स्वभावािी काँगे्रसने त्यापेंक्षा चिचटश सरकारला िास्त िागंली लळख होती. गाधंीिी 

हा लढा लवकरि सुरू केल्याचशवाय राहणार नाहीत हे लक्षात घेऊन त्यानंा सवव काँगे्रस नेत्यासह अटक 
करण्यािा व चनघृवण लष्ट्करी दडपशाहीच्या मागानी हा लढा चिरडून टाकण्यािी िय्यत तयारी सरकारने 
िून १९४२ मध्येि केली होती. ८ ऑगस्ट ४२ ला गाधंीिींनी लढा सुरू केलाि नव्हता हे खरे, त्या बठैकीत 
त्यानंी िाहीर केल्याप्रमाणे व्हाइसरॉय चलनचलथगो याचं्याशी वाटाघाटी करणार होते. त्यास चकमान दोन-
तीन आठवड्यािंा तरी कालावधी लागणार होता. या वाटाघाटीत पूणव भारतीय स्वातंत्र्यािी मागणी 
चिचटशानंी मान्य केली नाही, तरि पढुिा लढा गाधंीिी सुरू करणार होते. परंतु ९ ऑगस्टला पहाटेि 
त्यानंा अटक झाली व ही बोलणी झाली नाही. त्यामुळे ताचंत्रकदृष्ट्ट्या गाधंीनी घोषणा करण्यािे व लढा 
सुरू करण्यािा आंदोलनािा कायवक्रम िाहीर करण्यािे राहून गेले. 

 
काँगे्रसिे स्वरूप प्रथमपासूनि सबगोलंकार व चवस्कळीत होते. चनचश् ित आर्थथक-सामाचिक 

धोरणाच्या पायावरि रािकीय पक्षािी उभारणी होत असते. परंतु काँगे्रसिा िन्म ज्या पचरक्स्थतीत व ज्या 
कारणाकचरता झाला त्यात असे काही ठाम धोरण अनुस्यतू नव्हते. काळाच्या लघात देशातील सवव 
प्रकारच्या सवव चविाराचं्या लोकािें स्वातंत्र्यसंपादनािे व्यासपीठ हेि काँगे्रसिे स्वरूप राचहले. त्यामुळे 
काँगे्रसमध्ये भाडंवलदारापंासून कम्युचनस्टापंयंत व पक्क्या िातीयवाद्यापंासून पक्क्या चनरीश् वरवाद्यापयंत 
सवव चविारािें गट होते. डाव्या चविारािें समािवादी वगैरे गट साहचिकि क्राचंतकारी होते व गाधंींच्या 
भारत छोडो आंदोलनासाठी ते अधीर झाले होते. हहसा-अहहसेिे सूक् तासुक् त न पाळता हा लढा नेटाने 
लढून इंग्रिानंा देशाबाहेर फेकण्यािे त्यािें ध्येय होते; तर भाडंवलदारी, सरंिामदारी मनोवृत्तीिे िे लोक 
काँगे्रसमध्ये होते व िवाहरलाल नेहरू वगळता काँगे्रसिे िवळ िवळ सवव प्रस्थाचपत प्रमुख नेते याि 
गटातील होते–ते या लढ्याला तयारि नव्हते. गाधंींिी अहहसा त्यानंा पूणांशाने कधीि मान्य नव्हती; 
तथाचप चतिी ढाल करून ते लढ्यातून पळवाट काढीत होते. त्यामुळे गाधंीिींनी अिून लढा सुरू केला 
नाही, या ताचंत्रक कारणािे चनचमत्त त्यानंा स्वस्थ बसायला पुरेसे होते. 

 
िनतेने मात्र कोणािी वाट पाचहली नाही. ‘भारत छोडो’ घोषणेने िनता भारली होती. ‘आिपासून 

तुम्ही कोणािे गुलाम नाही तुम्ही स्वतंत्र आहात’ या िाचणवनेे व ‘करू हकवा मरू’ या आदेशाने ती पेटली 
होती. गाधंीिींच्या व इतर नेत्याचं्या अटकेने ती कु्रद्ध झाली व सववत्र हरताळ, बदं, संप, चनदशवने, मोिे सुरू 
झाले. पूणव अहहसक स्वरूपािे हे आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी सरकारने लाठ्या-काठ्या व बदुंकीच्या 
गोळ्यािंा पाऊस पाडला. चबहार, उत्तर प्रदेशात तर चवमानातून मशीनगनिा मारा करून शकेडो चनदशवक 
ठार करण्यात आले. चनघृवण दडपशाहीच्या या प्रकारानंी िनता िास्ति संतप् त झाली. चिचटश सरकारिी 
प्रचतके असलेला तहसील किेऱ्या, न्यायालये, डाक बगंले, पोचलसस्टेशने, पोस्ट ऑचफसेस, रेल्वसे्टशने 
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उध्वस्त करण्यात आली हकवा िाळण्यात आली. रेल्वरेूळ उखडण्यात येऊ लागले. पोस्ट-टेचलग्रामच्या 
तारा तोडण्यात येऊ लागल्या. काँगे्रसमधील समािवादी कायवकते भचूमगत होऊन िळवळीत मागवदशवन 
करू लागले. सुरूवातीस काही काळ मूठभर काँगे्रस कायवकतेही भचूमगत िळवळीत सामील झाले. ४२ िी 
ही िळवळ प्रामुख्याने चवद्याथी, कामगार व शतेकरी यानंीि पेटचवली व िालचवली. वतनदार, सावकार, 
रावबहादूर व खानबहादूर, व्यारारीवगव, पोलीस व लष्ट्कर, सवव सरकारी नोकर म्हणिे बहुताशं मध्यमवगव 
वा उच् िभ्र ू मंडळी या िळवळीपासून दूर राचहली. कम्युचनस्ट पक्ष, रॉचयस्ट गट, सावकारािें अनुयायी, 
हहदुमहासभा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरािें अनुयायी व शडे्युल्ड कास्ट फेडरेशन, डॉ. हेडगेवार यािंी 
आर.एस.एस. संघटना, यानंी या िळवळीस प्रथमपासून चवरोध केला. शीख, पारशी िमाती तटस्थ 
राचहल्या. हे आंदोलन यशस्वी झाले तर भारतात ‘हहदंूिी हुकूमशाही’ येईल अशी भीती िीनानंी 
मुक्स्लमाचं्या मनात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात चनमाण केली होती, की मुक्स्लम लीगने आंदोलनास तीव्र 
चवरोध केला. त्यामुळे मुक्स्लम समाि या आंदोलनापासून दूर राचहला. याला अपवाद वैयक्क्तक देशभक् त 
मुक्स्लम तरूणािंा होता व त्यािंी संख्या चबहार, उत्तर प्रदेशात बऱ्यापैकी होती. 

 
तरीही आंदोलनाला भारतव्यापी एवढे तीव्र स्वरूप आले की, सरकारी आकड्यानुसारि 

आंदोलनाच्या पचहल्या आठवड्यात आंदोलकानंी २५० रेल्वसे्टशने, ५५० पोस्ट ऑचफसे, ५७ पोलीसठाणी व 
१५० सरकारी किेऱ्या यावंर हल् ले करून ती िाळली हकवा उध्वस्त केली. 

 
४२ िे हे आंदोलन सरकारने युद्धकालीन वटहुकुमािंा आश्रय घेऊन लष्ट्कराच्या साहाय्याने 

िबरदस्त दडपशाही करून पचहल्या मचहन्याति िवळ िवळ मोडून काढले. त्यामुळे ऑगस्टअखेर 
िनतेिे प्रिंड संख्येने केलेले उत्स्फूतव व सामुदाचयक प्रचतकारािे उघड बडं संपले. तेथून पुढे पूववचनयोचित 
घातपातािे िन-आंदोलन सुरू झाले. ते देखील सरकारने १९४२ अखेरीस म्हणिे तीनिार मचहन्यात 
मोडून काढले. त्यानंतर देशभर समािवादी तरुण नेत्याचं्या मागवदशवनाखालील भचूमगत आंदोलन तेवढे 
सुरू राचहले. या भचूमगत आंदोलनािा िोर पािसहा मचहने बरा होता. परंतु १९४३ च्या मध्यापासून ते 
मंदावत गेले व १९४३ अखेर बगंालमधील चमदनापूर चिल्याच्या तामलुक सबचडक्व्हिनिे प्रचतसरकार व 
महाराष्ट्रातील सातारा चिल्यातील प्रचतसरकार वगळता देशभर ४२ िे आंदोलन पूणवपणे थंडावले. 

 
या आंदोलनात मानवी हत्या व इिा मोठ्या प्रमाणात झाली ती सरकारकडून. सरकारच्या 

दडपशाहीने पचहल्याि वषात चकमान दहा हिार लोक ठार केले. पन् नास हिारावंर िखमी केले आचण 
लाखो तुरंूगात घातले. यात प्रामुख्याने चवद्याथी, शतेकरी व कामकरी यािंाि भरणा होता. िनतेने िवळ 
िवळ पूणव अहहसेिे पालन केले. चिचटश व अँग्लो इंचडयन नागचरकावंरील संतप् त तरुणािें तुरळक हल् ले 
आचण भचूमगताचं्या चवध्वसंक (सबॅोटाि) तंत्रामुळे क् वचित प्रसंगी झालेली मानवी हत्या वगळता प्रिडं 
लढ्यात आंदोलकानंी मानवी हहसा केलीि नाही. तरी या लढ्याच्या हहसक-अहहसक स्वरूपाबद्दल काँगे्रस 
नेते नेहमी संभ्रमाति राचहले. 

 
आगाखान पॅलेसमध्ये बचंदवासात डाबंल्यानंतर तब्बल एक मचहन्यानंतर गाधंीिींना वतवमानपते्र 

वािावयास चदली. ती वािल्यावर गाधंीिी उद् गारले, “सरकार ज्याप्रमाणे वागले ते पाहता यापेक्षा िास्त 
हहसा का होऊ नये यािेि आश् ियव वाटते !” ५ मे १९४४ ला गाधंीिींिी बचंदवासातून मुक् तता झाली. 
तोपावतेो ४२ िे आंदोलन भारतात पूणवपणे चवझले होते. त्यावळेी म्हणिे िून ४४ मध्ये महाराष्ट्रातील 
तुरंूगाबाहेर राचहलेल्या काँगे्रस कायवकत्यांपुढे बोलताना गाधंीिी म्हणाले, “असत्य व हहसक अशा 
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कोणत्याही गोष्टींिे मी समथवन करू इक्च्छत नाही. दुसऱ्यानंी केलेल्या कृत्यािंा न्यायचनवाडा करण्यािी 
माझी इच्छा नाही.....आचण काँगे्रसिनानंी व्यक्क् तशः हकवा सामूचहकपणे िे काही केले, ते सत्य व 
अहहसेच्या तरािूत तोलून पाहण्यािा या क्षणी काही उपयोगही नाही.” “मात्र िुलै १९४४ मध्ये त्यानंी 
वृत्तपत्रानंा ४२ च्या लढ्यासंबधंी एक चनवदेन चदले. त्या चनवदेनात ते म्हणतात, “प्रत्येक प्रकारच्या 
लढ्यामुळे देशाने स्वातंत्र्य चमळचवण्याच्या चदशनेे प्रगतीि केल्यािे चदसून येते. आचण नुकत्याि झालेल्या 
लढ्याला देखील ही गोष्ट लागू आहे. परंतु सववि लोकानंी पूणव अहहसक मागानेि लढा िालचवला असला 
तर याहून िास्त प्रगती झाली असती. सॅबोटाि वगैरेच्या कायवक्रमानंी लोक प्रभाचवत व कायाक्न्वत झाले 
तरी त्यामुळे देशाच्या आंदोलनाने व्यापक नुकसानि झाले आहे.” गाधंीिी पूणव अहहसक सत्याग्रही होते. 
अहहसा त्यािंी िीवनचनष्ठा होती, श्रद्धा होती, िीवनमागव होता. त्या दृष्ट् टीतून आचण गाधंीिींनी व काँगे्रसने 
या आंदोलनात योिनाबद्ध हहसािारािी पूववतयारीि केली होती, या सरकारच्या आरोपाला उत्तर म्हणून 
गाधंीिींनी वरील उद् गार काढले होते. ते काढताना देखील हिारो काँगे्रसिन व काँगे्रसिे सहानुभतूीदार 
हालअपेष्ट् टाचं्या ज्या अक्ग्नचदव्यातून गेले, त्याने देशािी आचण िनतेिी मान उंिावली आहे यात चतळमात्र 
शकंा नाही. ‘भारतीय स्वातंत्र्यािा चविय ही आता दगडावरिी रेघ आहे’ अशा शब्दातं त्यानंी त्याि 
चनवदेनातं िनतेिी पाठही थोपटली होती. 

 
तथाचप गाधंीिी इतका अचधकार नसलेल्या सरोचिनी नायडू प्रभतृी काँगे्रस नेत्यानंी मात्र, 

सववसामान्य िनतेच्या आत्मत्यागाला नाकारून गाधंीिींनी आंदोलन सुरू केले नसल्याने हे काँगे्रसिे 
आंदोलनि नव्हे, असे त्याि सुमारास िाहीर करून या आंदोलनािीिबाबदारी झटकून टाकली व 
िनतेिा चवश् वासघात केला. पचंडत नेहरू व वल् लभभाईंनी १९४५ च्या िूनमध्ये कारावासातून सुटल्यानंतर 
या आंदोलनाबद्दल सुरूवातीस िनतेिी पाठ थोपटली असली तरी त्यानंाही पश् िात शहाणपण सुिून २१ 
सप् टेंबर १९४५ रोिी त्यानंी एक स्वतंत्र पत्रक प्रचसद्ध केले. नेहरू-पटेल-पतं याचं्या या संयुक् त पत्रकाने 
‘अ.भा. काँगे्रसने हकवा गाधंीिींनी कोणतीही िळवळ सुरू केली नव्हती, असे िाहीर करून आंदोनलकारी 
िनतेला वाऱ्यावर सोडून चदले. एवढेि करून ते थाबंले नाहीत चडसेंबर १९४५ मधील कलकत्ता काँगे्रस 
कायवकाचरणीत ४२ च्या क्राचंतचवषयी “प्रमुख काँगे्रस कायवकत्यांच्या अटकेनंतर नेतृत्वचहन झालेल्या िनतेने 
आपल्या हाती सुते्र घेतली व उस्फूतव आंदोलन केले. या आंदोलनाच्या काळात झालेल्या चकत्येक घटना 
शौयवपूणव असल्या तरी त्या अहहसात्मक होत्या असे म्हणता येत नाही. १९२० पासून काँगे्रसने स्वीकारलेले 
अहहसा-धोरण अद्यापही िालू आहे. आचण त्या अहहसेत सावविचनक मालमते्तिी िाळपोळ, टेचलफोन, 
टेचलग्राफच्या तारािंी मोडतोड, रेल्वगेाड्या पाडणे व िबरदस्ती यािंा समावशे होत नाही.” असा ठराव 
करून काँगे्रसिे आचण गाधंीिींिे ४२ च्या आंदोलनािे चपतृत्वि नाकारले.वास् तचवक २३ ऑगस्ट ४२ च्या 
‘हचरिन’ मध्ये गाधंीवादािे मान्यवर भाष्ट्यकार चकशोरीलाल मश्रुवाला यानंी “दळणवळणािी साधने 
िीचवताला धोका न होईल अशा अनत्यािारी मागाने तोडणे शक्य आहे...आिच्यासारख्या लढ्यात तारा 
तोडणे, रूळ उखडणे, लहान पूल पाडून टाकणे या गोष्ट् टी करताना िीचवतास धोका होणार नाही याबद्दल 
िर पूणव सावधचगरी घेण्यात आली, तर त्या मात्र करण्यास हरकत नाही.” असे िाचहर केले होते. 
गाधंीिींच्या खुद्द ‘हचरिन’ मधून िाचहर झालेल्या एका प्रमुख गाधंी चशष्ट् याच्या या मागवदशवनावर चवश् वास 
ठेवनू िळवळ करणाऱ्या काँगे्रसी आंदोलनकत्यांिी िबाबदारीही काँगे्रसने झटकावी याला काय म्हणावे ! 

 
लढ्यािी कोणत्याही प्रकारिी आखणी नाही, साचदकअलींनी ९ ऑगस्टला घाईघाईने िाहीर 

केलेल्या ढोबळ १२ कलमी कायवक्रमािा अपवाद वगळता कोणाही नेत्यािे मागवदशवन नाही, लढ्याला चदशा 
नाही, साधने नाहीत, शसे्त्र नाहीत, अशा क्स्थतीत आपल्या प्राणचप्रय नेत्यानंा अटक झालेल्या संतापाने 
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बेभान झालेल्या चनशस्त्र िमावाच्या चमरवणुकावंर सरकारने अमानुष दडपशाहीिे भयंकर अत्यािार केले, 
हिारो लोक िीव ेमाचरले, तरी सववमामान्य मानवीस्वभाव असलेली सववसामान्य िनता चनमूटपणे ते सहन 
करील अशी अपेक्षा करणे मुखवपणाच्या सीमेवरील भोळेपणािे हकवा चनव् वळ ढोंगीपणािे लक्षण आहे. िगात 
सववत्र महायुद्धािा भडका उडालेला आहे. रोि अमानुष कू्ररतेच्या व भीषण मानवी संहाराच्या बातम्या 
येताहेत. देशातंगवत युद्धकालीन टंिाई, काळाबािार व उपासमार सुरू आहे, अशा अशातं हहसािाराने 
भारलेल्या वातावरणात सामान्य लोकाचं्या भावना तीव्रतेने भडकावयाच्या, त्यानंा करा हकवा मरा असा 
चनवाणीिा आदेश द्यावयािा आचण संभाव्य लढा काबूत ठेवण्यािे कोणतेही मागवदशवन न करता त्यानंा 
वाऱ्यावर सोडून देऊन, त्याचं्यापैकी प्रत्येकाने भगवान महावीर हकवा येशू चिस्त बनावे अशी अपेक्षा 
ठेवावयािी हे ‘महान चदव्य’ एक काँगे्रस नेतेि करू िाणे !िाणून बिून केलेली हहसा व पचरक्स्थचतवश 
हकवा स्वसंरक्षणाथव झालेली अपचरहायव हहसा यात गाधंीिी करीत तो फरकही या काँगे्रसी नेत्यानंी केला 
नाही. महाराष्ट्रात आिायव िावडेकर व साने गुरुिी या दोघा गाधंीवाद्यानंी शुद्ध व शबल अहहसेतील फरक 
स्पष्ट् ट करून कतवव्यभावनेने ४२ च्या क्रातंीच्या आंदोलनकत्यांिी पाठराखण केली. तेवढा व्यावहाचरक 
चववकेही भारतीय काँगे्रसच्या थोर नेत्यानंी ठेवला नाही. चशवाय हहसा-अहहसेिा ठेका फक्त काँगे्रसमधील 
भाडंवलशाही नेतृत्वाकडेि नव्हता ! या के्षत्रातील भारतीय िनतेिे सामुदाचयक ज्ञान शहाणपण व आिरण 
अत्यंत श्रेष्ट् ठ दिािे होते. भारतीय िनतेच्या हाडीमासंी अध्यात्म चखळलेले आहे. गीता हा चतिा प्राण आहे. 
प्रत्येक भारतीय भाषेत ज्ञानेश् वरी-भागवतासारख्या गीतेिे स्पष्ट् टीकरण करणाऱ्या टीका-गं्रथािंी घरोघरी 
पारायणे होत असतात. त्यामुळे कृष्ट्णाने अिुवनाला अन्यायाचवरूद्ध लढण्याच्या चदलेल्या मंत्रािे ममव 
भारतीयानंा िागंले उमिलेले आहे. कृष्ट्णाने हहसा-अहहसिे व्यावहाचरक, नैचतक व आध्याक्त्मक 
दृक्ष्ट् टकोणातून केलेले चवश् लेषण अत्यंत मूलागामी, चबनतोड व साववकाचलक आहे. गीतेिा आदशव 
ठेवावयािा, गीतेतील उपदेशाप्रमाणे िीवनािी वाटिाल करावी असे म्हणावयािे व त्यातील स्वतःच्या 
स्वभावाला िुळेल एवढाि भाग गीतेिे ममव म्हणून सागंावयािे हा मतलबीपणा भारतीय िनतेने कधीि 
मान्य केला नाही. ४२ िा लढा अहहसामयि होता. मनािी व चविारािंी प्रगस्थता आचण िीवनानुभव 
नसलेल्या तरुण चवद्याथ्यांनी या आंदोलनािे नेतृत्व केले आचण अल्पचशचक्षत कामगार व शतेकऱ्यानंी ते पुढे 
िालचवले. सरकारच्या दडपशाहीमुळे चबथरून त्यापैकी काही संतप् त तरुणाकंडून काही आततायी कृत्ये 
झालीही असतील; तथाचप एकूण लढ्यािे चवस्तीणव के्षत्र व व्यापक स्वरूप पाहता अशा घटना अगदी 
थोडक्या व अपवादात्मक होत्या, हे पाचहले म्हणिे ४२ िा हा लढा पूणव अहहसकि होता असे म्हटले 
पाचहिे.-स्वातंत्र्योत्तर काळात सववत्र काँगे्रस सते्तवर आहे. 

 
पचंडत नेहरू, वल् लभभाई पटेल, बाब ू रािेंद्रप्रसाद हे सवव थोर नेते राज्यकते होते. काँगे्रसच्या 

त्याचं्या रािवटीत देशात हहसािार झालाि नाही काय? राज्यकारभार करताना काँगे्रसला अनेक 
आंदोलनात शकेडे वळेा गोळीबार करावे लागले. आपल्या सरकारने मिूर आंदोलनावर गोळीबार केले 
म्हणून रािीनामा चदला तो केरळातील पट्टम थाणू चपल्लेंच्या समािवादी सरकारने ! काँगे्रसने नाही ! उलट, 
हहसा-अहहसेच्या अनाठायी नादात काँगे्रसने १९४८ मध्यें काचश्मरात त्वचरत हस्तके्षप न केल्याने आचण 
हैद्राबाद व गोवामुक् तीला चवलंब लावल्याने देशाच्या अक्स्मतेला व प्रचतष्ट् ठेला फार मोठा धक् का बसला आचण 
शवेटी अहहसावादी भारताला स्वातंत्र्यानंतरच्या पचहल्या पिंवीस वषांति दोन पाचकस्तान युध्दे व एक िीन 
युध्द कराविे लागले ! 

 
सववनाशी अणुयुध्दाच्या छायेत वावरणाऱ्या आिच्या िगाला आता गाधंीिींिी अहहसा हाि एकमेव 

सुटकेिा मागव चदसतो आहे.भारतीय िनिीवन देखील हहसािारग्रस्त झालेले आहे. पिंाबने सारे िगि 
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सुन्न केले आहे. सद्यः क्स्थतीत िास्त समपवक संदभव लाभलेल्या गाधंीिींच्या अहहसेिे वास्तव स्वरूप 
समिून घेणे आवश्यक झाले आहे. ४२ च्या आंदोलनाला न्याय देण्याच्या संदभातही त्यािा उपयोग होईल. 
सववसामान्य माणूस अहहसकि असतो, मानवी स्वभावाला हहसा आवडत नाही, हहसेने कोणताही प्रश्न 
कधीि सुटत नाही, आचण अहहसक सत्याग्रहाने पशूिे देखील हृदयपचरवतवन होते, अशी गाधंीिींिी श्रद्धा 
होती. ते चवशुद्ध अहहसेिे उपासक होते. अहहसा त्यािें िीवन होते, चनष्ट् ठा होती, प्राण होता. तरीही मानवी 
व्यवहाराच्या अहहसेला पडणाऱ्या मयादा ते िाणत होते. मानवी िीवन अपूणव आहे. आचण प्रत्येक व्यक् ती 
मात्र प्रत्येक कसोटीच्या क्षणी अहहसात्मक आत्मत्याग करीलि अशी वडेी अपेक्षा ते बाळगून नव्हते. गाधंीिी 
अत्यंत व्यवहारी आचण धूतव मुत्सद्दी होते. यािी उदाहरणे भारतीय रािकारणात थोडी थोडकी नाहीत ! 
असा मनुष्ट्य अव्यवहारी, स्वप्नाळू असू शकत नाही. िगाच्या व्यवहाराच्या व मानवी स्वभावाच्या या 
मयादािंी िाणीव असल्यामुळेिे गाधंीिी काही चठकाणी हहसाही अपचरहायव मानीत होते. 

 
पचहल्या महायुध्दकाळी गाधंीिींनी भारतीय तरुणानंा सैन्यात भरती होण्यासाठी गावोगावी दौरे 

काढले होते. तेव्हा ‘तुम्ही अहहसेिे भक् त असून आम्हासं शसे्त्र हाती यायायला कसे सागंता?’ असा प्रश्न लोक 
चविारीत, त्याला गाधंीिी उत्तर देत- 

 
“हहदुस्थानातील अनेक चिचटश दुष्ट्कृत्यापंैकी एक, चतने सबधं देशाच्या हातातली हत्यारे काढून 

घेणारा कायदा केला हे होय ! हे कृत्य सवात काळेकुट्ट आहे, असे इचततहासात नमूद होईल. िर हा 
हत्यारािंा कायदा रद्द व्हावा असे वाटत असेल तर हहदुस्थानने मारण्यािी शक् ती गमाचवली आहे. 
मारण्याच्या शक् तीिा त्याने स्वचे्छेने त्याग करायिा तर त्यापूवी त्याने मारणे चशकून घेणे आवश्यक आहे-
आि मला चदसत आहे की, प्रत्येक माणसात मारण्यािी तर इच्छा आहे, पण ते करायला तो भीत आहे. 
हकवा ते करण्यािी त्याच्या अंगी शक् ती नाही. मला तर चनचश् ितपणे वाटते की, मारण्यािी शक् ती 
हहदुस्थानने पुनः प्राप् त करून घेतली पाचहिे. मग त्यािा पचरणाम काहीही होवो.”  

 
रािकारणातल्या अहहसेिे लक्षण सागंताना ते म्हणतात-” माणूस एकाि वळेी अहहसेिा आिार 

करणारा व भ्याड असूि शकत नाही. अहहसेच्या आिरणाकचरता पराकाष्ट् ठेच्या धैयािी गरि लागते. िी 
अहहसा भीतीच्या हकवा दुबळेपणाच्या पोटी उपिते ती खरी अहहसा नव्हे !” सप् टेंबर १९४६ मध्ये हहदु 
मुक्स्लम दंगलीच्या भागात चफरताना प्राथवनासभातूंन ते सागंत, “अहहसेच्या तत्त्वज्ञामुळे हहदू लोक नामदव 
बनत आहेत. मी हहदूना तसे चशकवनू घात करीत आहे, अशा अथािी पते्र मला येत असतात. मी तुम्हाला िे 
तुमच्या व िगाच्या चहतासाठी सागंतो. मी तुम्हाला नेहमी असेि सागंत असतो की, िर तुम्हाला अहहसेच्या 
धमािे पालन करता येत नसेल तर तुम्ही हहसेिा अवलंब करून आत्मसंरक्षण करा; पण कोणत्याही प्रसंगी 
नामदव मात्र बनू नका.....पण कोणत्याही पचरक्स्थतीत लढाईसाठी वखवखत राहणे हे मात्र केव्हाही 
अचनष्ट् टि होय. याला काही आत्मसंरक्षण म्हणत नाही.”  

 
१९४१ च्या फेिवूारी मचहन्यात िीनिे प्रमुख माशवल व मडॅम चियागं कै शके यानंी गाधंीिींशी युद्ध 

क्स्थतीच्या ििेसाठी कलकत्त्यास भेट घेतली. त्यावेळी एका भचगनीने गाधंीिींना तीन प्रश्न चविारले: १) 
एखाद्या सैचनकाने एखाद्या स्त्रीवर बलात्कार केला तर ती स्त्री भ्रष्ट् ट झाली असे समिावे का? २) चतला 
समािाने बचहष्ट् कृत कराव ेकाय? ३) अशा पचरक्स्थतीत त्या स्त्रीने काय करावे? 
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त्यावर गाधंीिींनी चदलेल्या चवस्तृत उत्तरात साचंगतले की, “स्रीवर अत्यािार घडण्यािा प्रसंग 
आला असता चतने हहसा-अहहसेिा चविार करीत बसू नये. स्वसंरक्षणाथव चतला त्यावेळी सुिेल तो मागव चतने 
अंमलात आणावा.”  

 
७ मािव १९४२ रोिी रंगून पडले. िपान हहदुस्थानावर िढाई करू लागले. तेव्हा गाधंीनी िनतेला 

पुढील इशारा चदला, “िोरादरोडेखोरापासून संरक्षण करण्यास ज्यानंा अहहसेिा मागव साधत नसेल त्यानंी 
त्या त्या खेड्यातील लोकािंी लहानशी पलटण तयार करावी व खेड्यािे रक्षण कराव.े” गाधंीिींिी अहहसा 
त्याचं्याि शब्दातं अशा प्रकारिी चववकेी होती. 

 
“अहहसेिा गुण योग्य रीतीने व पूणवपणे अंगी बाणला तर सारे िग आपल्या पायाशी येते. अहहसेिे 

भावात्मक शुध्द रूप, शुध्दतम पे्रम व करुणा हे आहे. अभावात्मक स्वरूपात अहहसेिा अथव कोणत्याही 
चिवतं प्राण्याच्या शरीराला हकवा मनाला दुखापत न करणे असा होतो. खरा अथव लक्षात घेऊन 
स्वीकारलेली अहहसा ही माझ्या मते ऐचहक व पारलौचकक अशा सवव अचनष्ट् ठावरील तै्रलोक्यहितामणी 
आहे.”  

 
गाधंीिींच्या अहहसेच्या संकल्पनेच्या या पाश् ववभमूीवर काँगे्रसिी अहहसेसंबधंीिी कल्पना, चनष्ट् ठा व 

आिरण तपासून पाहणे आवश्यक आहे. खरे म्हणिे, काँगे्रस व चतिे नेते कधीि अहहसावादी नव्हते. 
गाधंीिींिे नेतृत्व देशातं व काँगे्रसमध्ये १९२० पासून प्रस्थाचपत झाले होते. अहहसा गाधंीिींिा िीवनमागव 
असल्याने त्यानंा नाराि करावयािे नाही म्हणून व प्राप् त पचरक्स्थतीत चनःशस्त्र भारतीयानंा इंग्रि सरकारशी 
लढायला सचवनय कायदेभगंािे व सत्याग्रहािे हत्यार अत्यंत उपयुक् त आहे, या व्यवहारवादातून काँगे्रसने 
अहहसेिा आवश्यक तेवढाि व िरूर असेल त्यािवळेी पुरस्कार केला. हहसात्मक युध्द स्वरूपतः सववथा 
त्याज् य आहे, या मूलभतू भचूमकेतूनि गाधंीिींनी माथेचफरू चहटलरला दुसरे महायुध्द ताबडतोब 
थाबंचवण्यािे आवाहन केले होते. तसेि िमवनी इंग्लंडवर आक्रमण करण्याच्या बेतात असताना, २ िुलै ४० 
च्या ‘हचरिन’ मधून त्यानंी चिचटश िनतेने शस्त्रास्त्रािंा त्याग करून िमवनीला चनःशस्त्र अहहसक सत्याग्रही 
मागाने प्रचतकार करण्यािा िाहीर सल् ला चदला होता. काँगे्रसने अशीि युद्धचवरोधी ठाम भचूमका यायावी 
अशी गाधंीिींिी उत्कट इच्छा होती. ३ िुलै १९४० च्या चदल् ली बठैकीत काँगे्रस कायवकाचरणीने गाधंीिींिा 
हा ठराव फेटाळून लावला. काँगे्रसने असा ठराव केला की, अहहसेचवषयी गाधंीिींच्या मनात असलेल्या 
तळमळीचवषयी कायवकाचरणीला आदर आहे, काँगे्रसने अहहसा सोडलेली नाही, स्वातंत्र्यलढ्यािा मागव 
म्हणून काँगे्रसिी अहहसेवर श्रद्धा आहे. परंतु आंतरराष्ट्रीय के्षत्रात चतला अहहसेिे आिरण करता येणार 
नाही.” या ठरावाने गाधंीिींना अपार दुःख झाले. आपल्या कल्पनेनुसार काँगे्रस अहहसेिा व युध्दचनषेधािा 
पुरस्कार करीत नाही. त्यामुळे आपल्याला अशा काँगे्रमध्ये इतःपर राहणे शक्य नसल्याने काँगे्रसमधून व 
भावी भारत छोडो आंदोलनाच्या नेतृत्वातून आपल्याला मुक् त कराव े अशी गाधंीिींनी काँगे्रसला चवनंती 
केली. शुध्द अहहसेिे व युध्दचवरोधािे अडिणीिे अव्यवहारी तत्त्व स्वीकारण्यापेक्षा गाधंीना सोडणे 
काँगे्रसला त्यावळेी श्रेयस्कर वाटले व चतने त्यानंा सखेद परवानगी चदली ! काँगे्रस ही कधीि क्राचंतकारी 
संघटना नव्हती. तो चतिा हपड नव्हता. ती नेहमी तडिोडवादीि संघटना होती. सनदशीर रािकारण हाि 
चतिा मागव होता. 

 
िळवळी करायच्या त्या क्राचंतकारी पचरवतवनासाठी नाही; तर फक् त वाटाघाटीसाठी सरकारवर 

दबाव आणण्यासाठी हे काँगे्रसिे धोरण होते. ४२ च्या िळवळीकडे काँगे्रस त्याि दृष्ट् टीने पाहात होती. 
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त्यामुळे काँगे्रस लढ्यािा रस्ता सोडून केव्हा चिचटशाशंी वाटाघाटी सुरू करील यािी त्या काळात गाधंींना 
सारखी भीती वाटत होती. त्याप्रमाणे त्याि मचहन्यात म्हणिे िुलै ४० मध्ये पुण्यास भरलेल्या काँगे्रस 
कायवकाचरणीने देखील “महायुध्द समाप् तीनंतर चिटन भारताला स्वातंत्र्य देईल अशी घोषणा चिटनने आता 
केली तर महायुध्दात फॅचसस्ट शक् तींिा पराभव करण्यासाठी काँगे्रस प्रयत्नािंी पराकाष्ट् ठा करील” असा 
ठराव पास केला. १९२० व १९३०-३२ सालिे सचवनय कायदेभगंािे व सत् याग्रहािे लढे गाधंीिींनी त्या त्या 
वळेी हहसक प्रकार घडले म्हणून स्थचगत केले होते. ते देखील त्यावेळी काँगे्रसला मानवले नव्हते. त्यावेळी 
गाधंीिींनी िनतेिा तेिोभगं करून राष्ट्रीय िळवळीिे नुकसान केले अशी चकत्येक वचरष्ट् ठ काँगे्रस नेत्यािंी 
भावना होती. काँगे्रसिे अहहसेिे धोरण अशाप्रकारे सोईिे व दुटप्पी होते, चवश् वासािे व श्रदे्धिे कधीि 
नव्हते. त्याि काँगे्रसने, ४२ च्या आंदोलनात गाधंीिींच्या नेतृत्वावर चवश् वास ठेवनू व काँगे्रसच्या हाकेला ल 
देऊन सामान्य िनतेने िो प्रिडं त्यागािा व बचलदानािा लढा चदला त्यािा हहसक म्हणून अव्हेर व 
चधक् कार करावा व त्यािे िनकत्त्व नाकारणे हा शुध्द कृतयानपणा होय. 

 
४२ च्या लढ्याबद्दल त्या िळवळीिे प्रमुख नेते ियप्रकाश नारायण यानंी घेतलेली अत्यंत तकव शुध्द 

भचूमका काँगे्रस नेत्याचं्या या नकारात्मक भचूमकेिे हककतवव्यमूढ स्वरूप नेमके दशवचवते. १९४२ च्या 
ऑक्टोबर मध्ये ते हिारीबाग तुरंुगातून चनसटले व या आंदोलनासंबधंी ४३ िानेवारीत त्यानंी एक गुप् त 
पत्रक प्रस्तृत केले. त्यात ते म्हणतात, “आमिे अतुलनीय नेते महात्मा गाधंी याचं्या मनःिक्षूंपुढे असणारे 
उघड बडं असेि ते होते. हे बडं आि क्षणभर दडपल्यासारखे भासत आहे यात शकंा नाही-आमच्या या 
क्रातंीला इतक्या लवकर िी लहोटी लागली आहे ती साम्राज्यशाही आक्रमकाचं्या शक् तीच्या प्रभावामुळे 
नसून या लहोटीिी मुख्य दोन कारणे आहेत. पचहले कारण असे की चतच्यामागे प्रभावी संघटना नव्हती. 
दुसरे, या बडंािी पचहली अवस्था संपल्यानंतर पुढे काय करावयािे यासंबधंी कोणताही कायवक्रम लोकापंुढे 
ठेवण्यात आला नव्हता... कोणतीही क्रातंी केवळ चवध्वसंक कायव केल्याने यशस्वी होऊ शकणार नाही. िर 
क्रातंीिे कायव चटकून राहावयािे असेल तर चतने िे राज्ययंत्र उलथून पाडले त्या राज्ययंत्रािे स्थान घेणारी 
नवी राज्ययंत्रणा चनमाण करावयास हवी; म्हणून संघटनेिा अभाव व राष्ट्रीय क्रातंीतील नव्या 
राज्यस्थापनेच्या कायवक्रमािा अभाव ही या क्रातंीच्या लहोटीिी दोन प्रमुख कारणे आहेत.... िेथे िनतेला 
अत्यंत क्षबु्ध करण्यात आले अशा काही चठकाणी थोडे अत्यािार घडले. हे मान्य केले तरी या आंदोलनािा 
एकंदर राष्ट्रभर पसरलेला व्याप लक्षात घेता हे अत्यािार आगदी क्षलु् लक असून व्यक् तींनी व समुदायानंी 
अहहसेिे िे उज् ज्वल स्वरूप यावेळी प्रकट केले; ते पाहून मन थक् क होऊन िाते.... िी चिचटश सत्ता 
हहसेत मुरलेली आहे, हहसा हीि चििा आधार आहे, अनेक प्रकारच्या हहसेिे प्रकार िी सत्ता दररोि 
अवलंचबत आहे, िी सत्ता लक्षावधीं लोकानंा चपळून काढून चतिे िीवनरक् त शोषनू घेत आहे, चतने इतराचं्या 
हहसेसाठी इतकी हाकाटी का चपटावी?.... प्रथमतः मला मुद्यािे स्मरण करून द्यावयािे आहे की, 
हहसेसंबधंीिी गाधंीिींिी मते आचण काँगे्रसिी व चतच्या कायवकाचरणीिी मते यात महदंतर आहे. गाधंीिी 
कोणत्याही पचरक्स्थतीत अहहसेपासून ढळणारे नाहीत. हा त्याचं्या तत्त्वािा व िीवनचनष्ट् ठेिा प्रश्न आहे. 
राष्ट्रसभेिी तशी क्स्थती नाही. या युध्दकाळात राष्ट्रसभेने असे अनेकवार िाहीर केले आहे की; िर 
हहदुस्थान स्वतंत्र झाला अथवा िरी येथे केवळ राष्ट्रीय सरकार िाहीर केले, तरी आक्रमकाचवरुध्द 
शस्त्रबळाने लढण्यास आम्ही तयार होऊ. मग िर आपण िपान व िमवनी यािेंशी शस्त्राने लढण्यास तयार 
असू तर त्याि प्रकारानंी चिचटशाशंी लढण्यास आम्हासं काय हरकत आहे?”  

 
ियप्रकाश नारायण याचं्या या पत्रकात ४२ च्या आंदोलनाच्या स्वरूपािे, काँगे्रसच्या बेगडी व 

अस्थानी अहहसापे्रमासह बेिाळीसच्या आंदोलनािे सवव पैलू मुदे्दसूदपणे व्यक् त झाले आहेत. ४२ िी क्रातंी 
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चवफल होण्यािी िी दोन कारणे ियप्रकाशानंी नमूद केली आहेत, ती खरीि असून त्यािा दोष या 
लढ्यािी काहीही पूववतयारी न करणाऱ्या व भारत छोडो आंदोलनाच्या आखणीिी व कायववाहीिी सवव 
िबाबदारी एकट्या गाधंीिींवर सोपवनू स्वतः हककतवव्यमूढ झालेल्या काँगे्रसच्या चनक्ष्ट्क्रय व दोलायमान 
नेतृत्वाकडे िाते. 

 
ियप्रकाशानंी दशववलेल्या या आंदोलनातील दोन उणीवाबंरोबरि, ४२ िी क्रातंी फसण्यािे एक 

चतसरे प्रमुख कारण होते ते म्हणिे, भारतीय सैन्यदल व पोचलसािंी सरकारचनष्ट् ठा हे होय. ८ ऑगस्ट ४२ 
च्या काँगे्रस महासचमतीतील भाषणात गाधंीिींनी याही वगांना या लोकलढ्यात सामील होण्यािे आवाहन 
केले होते, परंतु काही नगण्य अपवाद वगळता पोलीस व सैन्यदले चिचटशाशंी एकचनष्ट् ठ राचहली व भारतीय 
स्वातंत्र्य आंदोलनावर त्यानंी अत्यािारी दडपशाही केली. देशी मुलकी व लष्ट्करी अचधकारी वगव आचण 
स्थाचनक वतनदार वगाच्या आधारनेि भारतावर चिचटशानंी दीडश ेवषे राज्य केले. ४२ च्या िळवळीतही हे 
दोन्ही वगव पूणव रािचनष्ट् ठ राचहले. त्यािंी रािचनष्ट् ठा ढळली तेव्हाि इंग्रिानंी त्वरेने हहदुस्थान सोडला. “४२ 
च्या आंदोलनािे चपतृत्व नाकारणारी व गाधंीिींिा सोईप्रमाणे पाचहिे तेव्हा व आवश्यक तसा उपयोग 
करून घेणारी काँगे्रस आपणि स्वातंत्र्य संपादन केले असा दावा करायला मात्र िुकत नाही. स्वातंत्र्य 
संपादनािे सवांत मोठे श्रेय अथात गाधंीिी व काँगे्रस यािेंि आहे. पण ते काँगे्रसिे एकटीिे कतृवत्व मात्र 
नाही. दुसरे महायुध्द झाले नसते आचण चिचटशाऐंविी िमवनीसारखे उलट्या काळिािे हुकूमशाहीवादी 
फॅचसस्ट राज्यकते भारतात सत्ताधीश असते तर काँगे्रसच्या तथाकचथत अहहसावादी आंदोलनािे आचण 
तडिोडवादी सनदशीर रािकारणािे काय हधडवडे चनघाले असते, हा हितन करण्यासारखा प्रश्न आहे. 

 
अथात ४२ िे आंदोलन फसले असले तरी त्याने भारतीय िनता िागृत केली. गुलामी मनोवृत्तीतून 

मुक् त केली, हे चतिे फार मोठे श्रेय होते ! या स्वातंत्र्यचप्रय लोकानंा आता फार काळ गुलामीत ठेवता येणार 
नाही यािी िाणीव या लढ्याने चिचटशानंा झाली. पुन्हा असे आंदोलन पेटले व ते पुन्हा लवकर पेटेल असा 
अंदाि होता, तर ते िास्त व्यापक, अचतशय तीव्र, साववचत्रक आचण सुव्यवक्स्थत आखणी केलेले असेल 
अशी त्यािंी खात्री झाली होते. दुसरे, दोस्त राष्ट्रानंी दुसरे महायुध्द हिकले खरे, पण त्यात इंग्लंडिी पूणव 
दमछाक झाली होती. या युध्दात इंग्लंडिे सशक् त मनुष्ट्यबळ मोठ्या प्रमाणात नष्ट् ट झाले होते. तसेि 
आर्थथक क्स्थतीही अत्यंत दुबळी झाली होती. इंग्लंडिे नैसर्थगक, वास्तचवक छोटपण उघडे पडले होते. 
अमेचरका व रचशया ही भारताला स्वातंत्र्य देण्यािा आग्रह धरणारी लोकशाहीवादी राष्ट्रे िगातील प्रबळ 
शक्ती म्हणून उदयाला आली होती. इंग्लंडिे िगातील रािकीय विवस्व कायमिे संपले होते. इकडे 
नेतािी सुभाषबाबूचं्या आझाद हहद सेनेने देशात आत्मचवश् वासािी व आत्मगौरवािी प्रिडं भावना िागृत 
केली होती. तसेि या सेनेच्या त्यागाने आचण लक्षावधी सामान्य भारतीयानंी ४२ च्या आंदोलनात केलेल्या 
असीम बचलदानामुळे भारतीय पोलीस, मुलकी व लष्ट्करी दलातंही देशभक् तीिी भावना चनमाण झाली 
होती. यापुढे सेनादले व पोलीसदले यािंा भरंवसा चिचटशानंा वाटेनासा झाला होता. करािीतील िानेवारी 
४६ िे चवमानदल अचधकाऱ्यािें बडं आचण मंुबईतील भारतीय आरमारािे फेिवूारी ४६ िे बडं यािीि चिन्हे 
होती. भारतीय पोचलसािंी व लष्ट्करािी साथ नसली तर मूठभर चिचटश मुलकी अचधकारी व लष्ट्कराकरवी 
एवढ्या प्रिडं लोकसंख्येिा हा अफाट देश ताब्यात ठेवता येणे अशक्य आहे, हे चिचटशानंा उमगले होते. 

 
या युध्दामुळे क्षीण झालेल्या आपल्याला युध्दानंतर भारत त्वचरत सोडावा लागेल यािी िाणीव 

तशी इंग्लंडमधील चवचवध रािकीय पक्षानंा १९४२ िे आंदोलन सुरू होण्याच्या आधीि झाली होती. ॲटली 
प्रभतृी चिचटश मिूर पक्षनेत्यानंी िवाहरलाल नेहरंूना तसे १९४० च्या सुमारास साचंगतले होते. ४२ िे 
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आंदोलन करू नये असे पचंडत नेहरंूना वाटत होते, त्यामागे हे कारण होते. १९४७ ला भारत स्वतंत्र झाला 
त्यामागेही सवव राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कारणे होती. या ऐचतहाचसक वस्तुक्स्थतीकडे िाणता अिाणता 
दुलवक्ष करून प्रत्येक लढ्याच्या वळेी केव्हा एकदा तुरंुगातील अ हकवा ब वगात िाऊन बसतो यािी घाई 
झालेल्या, गरीबािें गाधंी न समिलेल्या पण उठसूठ त्याचं्या नावािा गैरवापर करणाऱ्या मोरारािीभाई, 
स.का. पाटील प्रभतृी सनातनी, भाडंवलदारी काँगे्रसवाल्यानंी स्वातंत्र्य केवळ ‘त्याचं्या’ काँगे्रसनेि 
चमळचवले अशी मतलबी हाकाटी करून यच् ियावत सवव सशस्त्र क्राचंतकारकानंा, नेतािी सुभाषिदं्र बोस व 
आझाद हहद सेनेला आचण ४२ िे बडं िेताचवणारे व िालचवणारे लाखो चवद्याथी, शतेकरी व कामकारी 
स्वातंत्र्यसैचनकानंा चनकालात काढले. हाि वगव सतत सत्ताधीश राचहल्याने भारताच्या स्वातंत्र्यसंग्रामािा 
इचतहास म्हणिे अशा तथाकचथत गाधंीवाद्याचं्या तुरंुगाच्या वाऱ्यािंाि इचतहास होय अशी भावना त्यानंी 
चनमाण केली. रािा राममोहन रॉय, महात्मा फुले, न्यायमूती रानडे, दादाभाई नौरोिी, स्वामी चववकेानंद, 
महर्थष दयानंद, लोकमान्य चटळक, नामदार गोखले, समािसुधारक आगरकर, लाल लिपतराय, योगी 
अरहवद घोष, नेतािी सुभाषिदं्र बोस, पचंडत िवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफारखान, मौलाना 
आझाद, रािषी शाहूमहाराि, बाबासाहेब आंबेडकर, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, ियप्रकाश नारायण, वासुदेव 
बळवंत फडक्यापंासूनिे सवव सशस्त्र क्राचंतकारक आचण सवव क्राचंतकारकािें मुकुटमणी असलेले राष्ट्रचपता 
महात्मा गाधंी या सवव थोर पुरुषानंी, त्याचं्या त्यागी व तपस्वी राष्ट्रकायाने केलेल्या सामाचिक-रािकीय 
उत्थानािा परमोत्कषव हबदू म्हणिे भारतीय स्वातंत्र्य होय. िनक्रातंीच्या या इचतहासािे व चतच्या वास्तव्य 
स्वरूपािे भान नसलेल्या सनातनी काँगे्रस पुढाऱ्यानंी केवळ स्वतःकडे स्वातंत्र्यप्राप् तीिे श्रेय यायावे हा केवढा 
अहंगंड ! स्वतःच्या स्वरूपािे व शक् तीिे केवढे हे अज्ञान ! लोकशक् तीिा केवढा हा अचधके्षप ! 

 
४२ च्या आंदोलनािे स्वरूप, त्यातील काँगे्रसिा सहभाग, चतिे इतर घटक, हहसा-अहहसेिा 

संचदग् ध संकल्पनाचं्या गोंधळामुळे त्या आंदोलनावर पडलेले उपेके्षिे सावट, त्या आंदोलनािा स्वातंत्र्य 
संग्रामातील प्रभाव, वरील चवविेनावरून स्पष्ट् ट होईल. या पा्वभमूीवर सातारिे पत्रीसरकार तपासून 
पाहणे योग्य होईल. 

 
★★★ 

 
१९४५ साली ४२ क्रातंीच्या स्वरूपाबद्दल हहसा-अहहसेच्या पचरभाषेत बोलणे व्यथव होते. कारण 

भारतभर ते आंदोलन दोनअडीि वषापूवीि चवझले होते. साताऱ्यातील प्रचतसरकार मात्र क्स्थर झाले होते 
व िनतेच्या िीवनाशी अशाप्रकारे चनगचडत झाले होते, की सरकारच्या १९४५ सालच्या लष्ट्करी कारवाईने 
देखील त्याला धक् का लागला नव्हता. १९४५ साली देशात असलेले ते एकमेव प्रचतसरकार होते. देशभर 
४२ िे आंदोलन अयशस्वी होऊन संपल्यानंतर इतका दीघवकाळ एकट्या महाराष्ट्राने पत्री सरकारच्या 
रूपाने ते चिवतं ठेवणे हा एक िमत्कार होता. चशवािी महारािाचं्या स्वराज्यस्थापनेिा इचतहास ज्यानंा 
यथाथव आकलन झाला असेल त्यानंाि या पत्रीसरकारिे ममव कळले असते. गाधंीिींच्या शुद्ध अहहसेिे 
वास्तव स्वरूप दुलव चक्षणाऱ्या मोरारिी देसाई प्रभतृी ज्या काँगे्रसिनानंी सतराव्या शतकातील रािकीय 
सामाचिक संदभव आचण युद्धपद्धती ध्यानात न घेता, त्या सवव पचरक्स्थतीला चवसाव्या शतकािे मानदंड 
लावनू ज्या चशवािी महारािानंा लुटारू ठरचवले होते, त्यानंा नाना पाटलाचं्या मावळ्यानंी उभारलेल्या या 
ग्रामस्वराज्यािे स्वरूप आकलन होणेही शक्य नव्हते. म्हणून त्यानंी पत्रीसरकारवर स्वच्छंद हहसािारािा 
चशक् का मारून व नाना पाटलानंा दरवडेखोर ठरवनू चनकालात काढले; ते हेि नेते १९४६ पासून भारतािे 
राज्यकते झाल्यामुळे त्यािें पूववग्रह हीि शासनािी अचधकृत मते झाली. काँगे्रस नेते व सरकारप्रमाणे 
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साताऱ्याबाहेरील िनतेत या प्रचतसरकारबद्दल असेि गैरसमि होते. शतेीकामातं आचण लबडधोबड 
रस्त्यावरून िालताना इिा होऊ नये म्हणून बलैाचं्या खुरानंा लोखंडाच्या पत्र्या ठोकतात. सातारच्या 
प्रचतसरकारिी पत्री लावणे हीि मुख्य चशक्षा होती व ती तळपायावरि केली िात असे. नावाच्या व 
चशक्षास्थानाच्या या साधम्यामुळे आचण पत्रीसरकारने गुंड, दरवडेखोर आचण सरकारी खबरे यानंा 
बसचवलेल्या चवलक्षण िरबेिे दूरदूरच्या िनतेमध्ये आदरयुक् त व भीतीयुक् त िमत्कारीकरण झाल्यामुळे, 
पत्री मारणे म्हणिे गुन्हेगाराचं्या हकवा चवरोधकाचं्या पायावर लोखंडाच्या पत्र्या ठोकणे असा गैरसमि, 
कसा कोण िाणे, या पत्री लावण्याच्या चशक्षाप्रकारामुळे सववत्र पसरला. 

 
वास्तचवक पत्री मारणे ही मूळ पोलीसािंा हातखंडा असलेला चशक्षाप्रकार होय. दरवडेखोराचद 

गुन्हेगार व पुढे भचूमगत स्वातंत्र्यसैचनक याचं्याकडून कबुलीिबाब चमळचवण्यासाठी पोलीस ही अघोरी चशक्षा 
अंमलात आणीत. त्यात चमठािे पाणी लावलेल्या िमड्याच्या दंडुक्याने तळपाय मरणप्राय वदेना होईतो 
ठोकीत. सातारा भागात या चशके्षला मराठीत ‘संुदरी’ तर कानडीत ‘भरमाप्पा’ म्हणतात. सातारा-कोल्हापूर 
भागीतील दरवडेखोर या संुद्रीभरमाप्पािा सुधाचरत उपयोग िनतेवर दहशत बसचवण्यासाठी सरास व 
चनदवयतेने करीत. या चशके्षमुळे दरवडखोरानंी प्राण न घेताही सामान्य लोकामंध्ये भयंकर दहशत चनमाण 
केली होती. ही चशक्षा अशी चदली िाई-ज्यास पत्री मारायिी त्यास पाठीवर उताणे चनिवायिे. नंतर दोन्ही 
पाय कमरेपासून काटकोनात वर उिलून, तळव ेवर पूणवपणे आकाशाकडे येतील अशा तऱ्हेने वळवनू दोन्ही 
पाय घोट्यािवळ एकचत्रतपणे घट्ट बाधंावयािे. नंतर पत्री मारताना पाय वाकू नयेत म्हणून दोन्ही पायामंध्ये 
काठी !िा कोलदाडंा घालावयािा. नंतर दोन तगड्या िवानानंी कळकाच्या काठ्या घेऊन गुन्हेगाराच्या 
दोन्ही बािंूस उभे राहावयािे आचण दोन्ही एकत्र बाधंलेल्या तळपायावर आलटूनपालटून पुढून मागे व 
मागून पुढे असे िोरदारपणे बडवीत िायिे. सौम्य पत्री द्यायिी असली तर िागंली दुखापत होईल 
इथपयंति मारावयािे. िागंली पत्री मारायिी असली म्हणिे तळपायातील हाडे मोडीपयंत मारायिे व 
मनुष्ट्य अधू करून टाकावयािा; इतका की त्याला पुढे पायावर उभे राहून िालता न येता ढंुगणावर सरपटत 
सरकाव ेलागाव.े सातारच्या भचूमगतािंा दरवडेखोराशंी दोनप्रकारे संबधं आला. प्रथम सहकायािा व नंतर 
शत्रतू्वािा. भचूमगत त्याचं्यापासून पत्री लावण्यािे तंत्र चशकले. स्वसंरक्षासाठी व गुंडािंा बदंोबस्त 
करण्यासाठी या चशके्षिा उपयोग भचूमगतानंी सुरवातीच्या काळाति व तोही चववकेाने केला. त्यामुळे 
मनुष्ट्यहत्या न होता त्यािंी िरब सववत्र बसली. मात्र त्यामुळे त्यािेंबद्दल गैरसमि चनमाण झाले. इंग्रि 
सरकारने ते पसरचवले, िनतेने अंधपणे व काँगे्रसनेत्यानंी काहीशा चवदे्वषाने स्वीकारले आचण सातारच्या 
प्रचतसरकारिे पत्रीसरकार म्हणून नामकरण झाले. 

 
प्रथम पत्रीसरकारिी कूळकथा तपासली पाचहिे. साताऱ्यापेक्षा रािकीय दृष्ट्ट्या िास्त िागृत, 

साक्षरताप्रधान व लोकसंख्या दृष्ट्ट्या िास्त प्रगत, आर्थथक दृष्ट्ट्या िास्त संपन् न व भौगोचलक दृष्ट्ट्या िास्त 
डोंगराळ असे अनेक चिल्हे महाराष्ट्रात होते. परंतु प्रचतसरकार उभे राचहले व दीघवकाळ चटकले ते सातारा 
चिल्याति. याला सातारा चिल्यािी खास वैचशष्ट्ट्ये कारणीभतू आहेत. पचहले महत्त्वािे कारण तेथील 
लोकािंी मनोवृत्ती. महाराष्ट्रािे सारसववस्व असलेल्या छत्रपती चशवरायाचं्या पदस्पशाने पावन झालेला हा 
मराठा दौलतीिा भाग. इथे चशवािी महारािािें स्वातंत्र्यचप्रयतेिे वारे अिून वाहत असलेले. लोकािंी 
मनोवृत्ती स्वतंत्रतेसाठी झगडण्यािी. चशवािीिा लढाऊ बाणा त्याचं्या मावळ्याचं्या, या वारसदाराचं्या 
हाडीमासी चखळलेला. साताऱ्याच्या प्रत्येक गावच्या तरुण पोरानंी भारतीय लष्ट्करात सैचनकी पेशा 
पत्करण्यािी िुनी परंपरा दुसऱ्या महायुद्धातही अखंचडत िालवलेली. त्यामुळे लष्ट्करातून सेवाचनवृत्त 
झालेले शूरवीर प्रचशचक्षत लढाऊ िवान गावोगवी भरपूर संख्येने चवखुरलेले. या लढाऊ स्वतंत्रवृत्तीच्या 
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बडंखोर बाण्यािा दुसरा पचरणाम म्हणिे या भागातील कायम िालत आलेली मोठ्या प्रमाणावरील 
दरवडेखोरी. हा सगळा भाग सयाद्रीच्या कुशीतील डोंगराळ पट्टा. त्यामुळे दरवडेखोराचं्या मोठ्या 
टोळ्यानंा वास्तव्याला व हालिालींना अनुरूप. हे दरवडेखोर इतके मस्तवाल व इतके िबरदस्त की राज्य 
इंग्रिसरकारिे असले तरी या प्रातंी अंमल यािंाि सुरू ! त्यामुळे २०-२५ खेड्याचं्या टापूत एकेका 
दरवडेखोर नायकािे अधोचषत राज्य चपढ्यानचपढ्या सुरू राही. तेथील सावकारीच्या, फौिदारी स्वरूपािा 
गुन्याचं्या, िमीनिुमल्याच्या वाटणीच्या, कौटंूचबक वारसाहक् काच्या इतरही अनेक प्रकारच्या 
तंटेबखेड्यािंा व कज् िेखटल्यािंा चनणवय देण्यािे काम दरवडेखोरािंी ही कोटेि करीत; इंग्रि सरकारिी 
नव्हेत. कामेरी व वाघोलीच्या दोन दरवडेखोर नायकाचं्या प्रचसद्ध कोटािे उल् लेख व या गं्रथात आलेले 
आहेत. कडक चशस्तशीर राज्यकारभारारासाठी प्रचसद्ध असलेल्या सववशक्क्तमान इंग्रि सरकारच्या 
राज्यात सुद्धा, मंुबई प्रातंाच्या रािधानीपासून अवयाया पावणेदोनश े मलैावरील प्रदेशात ही कोटे 
चपढ्यानुचपढ्या िालत होती.यािा अथव त्यानंा लोकमान्यता होती. लोकानंा त्यािंा चनचश् ित उपयोग होत 
असला पाचहिे व त्या कोटातील न्याय इंग्रिाचं्या कोटापेक्षा बरा असला पाचहिे. अथात या दरवडेखोराचं्या 
नायकािें त्या भागातील गावोगविे वतनदार व गावटगे आचण स्थाचनक पोचलसाशंी लागेबाधें असत. त्यािंा 
न्याय त्याप्रमाणे चवकृत होई, प्रसंगी चवकत चदला िाई. पण सरकारी कोटातही हे िालते. उलट, तेथे 
वकील दोन्हीकडिे पैसे घेऊन कोटािी पायरी िढणारानंा िागंली अद्दल घडचवतात ! तात्पयव, या 
भागातील दरवडेखोरािें हे प्रचतसरकारि होते व अशी अनेक प्रचतसरकारे तेथील िनतेच्या िीवनािा 
भागि झालेली होती. या दरवडेखोरापंैकी गरीबािें कैवारी, न्यायी म्हणून कीही दरवडेखोर प्रचसद्ध 
असताति. या दरवडेखोराकंडे धैयव होत, लढाऊपणा व स्वतंत्र बाणा होता. हत्यारे व लढण्यािी कला 
होती. म्हणून इंग्रिचवरुद्धच्या स्वातंत्र्यलढ्यात त्यािंा उपयोग करून यायावा असा चविार करून सातारच्या 
भचूमगतानंी त्याचं्याशी संपकव  साधला. त्यातं यशवतंराव िव्हाणही होते. त्यापैकी काही दरवडेखोर 
पत्रीसरकारबरोबर अखेरपयंत प्रमाचणकपणे राचहले असले तरी एकंदरीत भचूमगतािंा हा प्रयोग फसला व 
त्याचं्या अंगलट आला. दरवडेखोरानंा काही काळ प्रचतष्ट् ठा लाभली व सातारच्या प्रचतसरकारिे नाव 
त्यािेंशी व त्याचं्या उद्योगाशी कायमिे िोडले गेल एवढीि काय ती या प्रयोगािी फलश्रृती ! अथात 
भचूमगत त्याचं्याकडे प्रथम हत्यारे िालचवण्यासाठी, वेषातंरािी, गुप् त माचहती काढण्यािी, पत्री लावण्यािी 
आचण िलद हालिाली करण्यािी कला चशकले. सातारा चिल्यातील ४२ ते ४६ सालातील पत्री 
सरकारामागील ही पा्वभमूी ध्यानात ठेवली म्हणिे सवव चित्रािा नीट उलगडा होतो. 

 
चशवािी महारािािंी स्वातंत्र्यािी लालसा, पे्ररणा व लढाऊ बाणा साताऱ्यात प्रबळ असल्याने 

महाराष्ट्रात अन्यत्र झाले नाही असे ऑगस्ट क्रातंीिेही अभतूपूवव अहहसक आंदोलन सातारा चिल्यात 
झाले. हिारोंच्या संख्येने िनतेने तहसील किेऱ्या व कोटावर मोिे नेले व तहसीलदार मुन्सफानंा गाधंी 
टोपी घालून चतरंग्याला वदंना करावयास भाग पाडले. परंतु ९ ऑगस्ट रोिी वडूि येथे व १० ऑगस्ट रोिी 
इस्लामपूर येथे सरकारने शातंीपूववक अहहसक चमरवणुकीवर बेछूट गोळीबार करून १७ हुतात्म्यािें रक्त 
साडंले. शातंतेिे आंदोलन अशा प्रकारे चनदवयतेने चिरडले गेल्यामुळे, व अशा रीतीने हकनाक मरण्यात 
तात्पयव नसल्यामुळे तरुण क्राचंतकारक नाना पाटलाचं्या नेतृत्वाखाली भचूमगत झाले. साताऱ्यािे वैचशष्ट्ट्य 
म्हणिे तेथील भचूमगत व पुढील प्रचतसरकारािें आंदोलन प्रामुख्याने काँगे्रसच्या व अनुभवी शतेकरी 
कायवकत्यांच्या नेतृत्वाखाली झाले; इतरत्र झाले तसे अननुभवी तरुणाचं्या नेतृत्वाखाली नव्हे. म्हणूनि ते 
यशस्वीपणे िालले व चटकले. सुरुवातीला गावोगावच्या सरकारधार्थिण्या वतनदारानंी, सावकारानंी व 
पोलीस खबऱ्यानंी व काही दरवडेखोरानंी पोचलसानंा भचूमगतािंी माचहती देण्यािा सपाटा लावल्याने 
भचूमगत हैराण झाले व प्राणभयाच्या अडिणीत आले. त्याचं्या अक्स्तत्वािाि प्रश्न चनमाण झाला. त्यामुळे 
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भचूमगतानंा अशा देशद्रोयाचंवरूद्ध स्वसंरक्षणाथव हात उिलावा लागला. त्यानंी काही घरभेद्यािें हातपाय 
तोडले, काहींना िबरदस्त पत्री लावनू िायबदंी केले, तर काहींना मृत्यदंूड चदला. या सुमारास पोचलसानंी 
दरवडेखोराशंी हातचमळवणी करून, त्यानंा अभय देऊन, गावोगाव गाधंी टोप्या घालून व ‘गाधंीबाबा की 
िय’ अशा घोषणा देऊन दरवडे पाडावयास लावले. भचूमगत आंदोलकाचंवषयी लोकािंा गैरसमि व्हावा व 
लोकानंी त्यानंा आश्रय देऊ नये असा यामागील हेतू होता. त्यामुळे पुन्हा आत्मसंरक्षणाथव भचूमगतानंा 
दरवडेखोराचंवरूद्ध हात उिलावा लागला व त्यातील काहींना मृत्यदंूड द्यावा लागला. त्यात कामेरी व 
वाघोली कोटािे रािे असलेले प्रचसद्ध दरवडेखोरही होते. अशा रीतीने भचूमगतानंी सवव दरवडेखोरािंा व 
सरकारधार्थिण्या टग्यािंा पूणव बदंोबस्त केल्याने लोक त्याचं्या अत्यािारी किाट्यातून सुटले व भचूमगत 
क्राचंतकारकाकडे चवश् वासाने पाहू लागले. अनेक गाव े दरवडेखोराचं्या विवस्वापासून मुक् त झाली. या 
गावावंर पूवीपासूनिे सरकारिे चनयंत्रण नावालाि होते. त्यामुळे नव्या पचरक्स्थतीत तेथे गावपंिानंी 
ताबडतोब ग्रामस्वराज्ये स्थापन केली. या खेड्यातील िनतेला आता भचूमगताबंद्दल आदरयुक् त चवश् वास 
वाटू लागला होता. म्हणून सामान्य िनता त्यािेंकडून संरक्षण व अन्यायाचवरूद्धच्या न्यायािी अपेक्षा करू 
लागली. त्याकचरता भचूमगतानंी प्रत्येक गावामध्ये तेथील स्वच्छ िाचरत्र्याच्या लोकमान्य नागचरकािंी 
ग्रामपिंायत व न्याय पंिायत स्थापन केली. गाविा रोििा कारभार व व्यवस्था ही पिंायत पाही, त्यावर 
भचूमगतािंी वचरष्ट् ठ मंडळे देखरेख करीत. अशा रीतीने पचरक्स्थतीच्या गरिेतून प्रचतसरकार उभे राचहले. 
सातारा, कोल् हापूर चिल्यातं भचूमगत क्राचंतकारकािें आठनऊ गट कायवरत होते. त्याचं्या के्षत्रात या 
ग्रामस्वराज्यािंी प्रचतसरकारे संघचटत झाली. नाना पाटलाचं्या नेतृत्वाखालील गटात प्रचतसरकारिा अंमल 
सुमारे दीडदोनश े खेड्यावंर सुरू झाला. अशा प्रकारे िनतेिा ४२ वा उत्स्फूतव उठाव व भचूमगताचं्या 
क्रातंीकायािी वाटिाल याचं्या पचरक्स्थतीिन्य संयोगातून या प्रचतसरकारानंी हळूहळू आकार घेतला. 
इंग्रिी सते्तला शह देण्यासाठी प्रचतसरकार स्थापन केले पाचहिे अशा चनचश् ित भचूमकेतून ते िन्माला आले 
नाही. 

 
भचूमगताचं्या या कायाला औंध संस्थानािी फार मोलािी मदत झाली. हकबहुना औंध 

संस्थानाचधपती आप्पासाहेब पतं यािंा व त्याचं्या संस्थानी सेवायंत्रनेिा सचक्रय पाहठबा नसता तर 
पत्रीसरकार चटकचवणे फार अवघड झाले असते. आपल्या कारभारासाठी पत्रीसरकारने औँध संस्थानिी 
पुरोगामी राज्यघटनाही थोडाफार फेरफार करून स्वीकारली व िागंल्या तऱ्हेने राबवली. त्यानुसार प्रत्येक 
गावािी एक ग्रामसचमती असे. ७ ते १३ गावािंी एक गट सचमती व त्यावर चनयंत्रणासाठी मध्यवती सचमती 
स्थापन केली होती. गावगंुड व िोर-दरवडेखोराचं्या बदंोबस्ताबरोबरि पत्रीसरकारने सावकारी चनयंत्रण 
कायदा करून मूळ मुद्दला वर शतेकऱ्याचं्या िचमनी सोडचवल्या. क् वचित चठकाणी िचमनीिे न्याय, 
फेरवाटपकेले. चववाचहतेिा सासरी होणारा छळ, तसेि गावगंुडाकंडून होणारी चस्त्रयािंी छेड व 
बलात्कारािे गुन्हे थाबंचवले. व्यसनी व्याचभिारी गुंडािंा पत्रीच्या साहाय्याने कठोर बदंोबस्त केला. शतेी व 
कुटंुबाच्या वाटण्या सुलभ केल्या. दारूबदंी केली. शकडो गावातं अस्पृश्यता नष्ट् ट केली सामुदाचयक 
‘गाधंीचववाह’ लावले. सवव न्याय मोफत व त्वचरत देण्यािी सोय केली. वचरष्ट् ठ व सवोच् ि अपील मंडळािी 
चनयुक् ती केली. पत्रीसरकारमुळे इंग्रि सरकारच्या तहसील किेऱ्या व न्यायालये लस पडली. िार वषांत 
पत्रीसरकारने सुमारे ५० हिार खटल्यािें चनकाल देऊन साधारणतः ३४ कोटी रुपयािंा कोटवखिव 
वािचवला. न्यायदानाच्या अंमलबिावणीसाठी व िनतेच्या संरक्षणासाठी पत्रीसरकारने पाि हिार तुफान 
सैचनकािें पोलीस दल उभारले. गुन्हगारास पत्री लावण्यािी कडक चशक्षा होऊ लागल्याने सववि गुन्हे 
एकदम कमी झाले. सावकारी बदं झाली. दारूगुत्त्यािें चललाव कोणी घेईनासे झाले. िोऱ्या, दरोडे, 
व्याचभिार, व्यसनाचद गुन्हे, िवळ िवळ बदं झाले. पत्रीसरकारने न्याय व संरक्षणव्यवस्थेबरोबरि ग्राम 
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व्यवस्थापना व सुधारणाकडे लक्ष पुरचवले. स्वच्छता, साफसफाई, आरोग्यव्यवस्था, गटारे बाधंणे, रस्ते 
बाधंणे, इत्याचद ग्रामसेविेी कामे हाती घेतली. अशा रीतीने सातारा चिल् हाभर व चवशषेतः खानापूर, 
तासगाव, वाळवा, सागंली, चमरि, बुधगाव भागात असे सुचनयंचत्रत ग्रामस्वराज्य िार वष ेचनधोक िालले 
होते. 

 
अशा तऱ्हेने भचूमगतािंी स्वसंरक्षनािी गरि, त्यासाठी त्यानंी केलेला गावगंुडािंा व दरवडेखोरािंा 

पक् का बदंोबस्त, त्यातून मुक् त झालेली प्रिा, चतिी संरक्षणािी व न्यायदानािी गरि, ती भागचवण्यासाठी 
भचूमगत यंत्रणेला उभ्या कराव्या लागलेल्या हकवा ताब्यात यायावयास लागलेल्या ग्रामपंिायती व 
न्यायपिंायती, संरक्षण व न्यायदानाच्या अंमलबिावणीसाठी उभे कराव े लागलेले तुफान सैचनकांिे 
पोलीसदल, यातून हळूहळू पचरक्स्थतीच्या मागणीप्रमाणे प्रचतसरकारिे ग्रामस्वराज्य उत्क्रातं होत गेले. 
पूवीच्या वगेळ्या संदभातील मयाचदत प्रचतसरकारिी पाश् ववभमूी लाभल्याने ही ससं्थापना सहि व सुलभ 
झाली. भचूमगतािें मागवदशवन व चनयंत्रण असले तरी रोििा कारभार गावािी ग्रामपिंायत व न्यायपिंायत 
स्वतःि स्वतंत्रपणे पाहात असे. अशा रीतीने ते खऱ्या अथाने लोकानंी लोकासंाठी चनर्थमलेले व राबचवलेले 
लोकराज्य होते. त्यािे प्रयोिन, अक्स्तत्व, स्थैयव व चनयोिनािे लोक हेि ममव होते. भडक तत्वज्ञानाने 
उतावीळ झालेल्या व साधनािें सूक् तासूक् त नसलेल्या कोणा पािपंिवीस तरुण क्राचंतकारकािंी ही चहसक 
चनर्थमती नव्हती; तर ती सृिनशील, रिनात्मक, चवधायक घटना होती. ती सहि अहहसक प्रचक्रया होती. 
ती स्वयंशासन यंत्रणा होती. चतिे चनयंत्रणही त्याि िनतेतून चनमाण झालेल्या िबाबदार देशभक् त 
समािवादी तरुणाकंडे होते ते खऱ्या अथाने ८ ऑगस्ट ४२ च्य़ा काँगे्रसच्या ठरावाने ग्वाही चदलेले शतेकरी-
कामकऱ्यािें राज्य होते. 

 
प्रचतसते्तच्या सुरुवातीच्या काळात अपचरहायव अशा काही मोिक्या प्रसंगी पत्री लावण्यािा, हातपाय 

तोडण्यािा हकवा गोळी घालण्यािा प्रसंग चतच्यावर आला. त्यामुळे प्रचतसते्तिा असा काही विक व दबदबा 
चनमाण झाला की पुढे कधीही अशा कठोर चशके्षिा अवलंब करावा लागला नाही. प्रचतसरकार हे सरकार 
होते आचण कोणतेही शासन दंडशक् तीच्या आधाराचशवाय उभे राहू शकत नाही हकवा चटकत नाही. म्हणून 
दंडशक् तीिा त्याने केलेला अवलंबही व्यावहाचरक अपचरहायवता व नैचतक दृष्ट्ट्या पूणवपणे समथवनीय होता. 

 
बगंालमधील मोचदनापूर चिल्यातील तामलुक सबचडव्हीिनमधील प्रचतसरकारिे न्याय खाते, 

हेरखाते, संरक्षणखाते अशी सवव स्वयंपूणव शासनयंत्रणा होती. िार लाख िनतेवर राज्य करणारे हे सरकार 
२१ मचहने चटकले. १ सप् टेंबर १९४४ रोिी गाधंीिींच्या सूिनेवरून ते बरखास्त करण्यात आले. या 
कालावधीत तामलुकच्या हेरखात्याने तीनश े देशद्रोयानंा यमसदनी पाठचवले होते. पत्रीसरकारच्या िार 
वषांच्या कारचकदीत फक् त सात लोकानंा मृत्यदंूड द्यावा लागला. इतर चशक्षा प्रकार व पत्री लावण्यािा 
वापरही अपवादात् मक वेळीि करावा लागला.या सवव काळात एकही पोचलसावर हकवा सरकारी 
अचधकाऱ्यावर हात टाकण्यात आला नाही. हे पाचहले म्हणिे पत्रीसरकारवरील हहसािारािा आरोप पूणव 
चमथ्या, अनाठायी व िाणूनबुिून बदनामी करण्यािाि बनाव असल्यािे लक्षात येते. सरकार धार्थिणी 
वृत्तपते्र, इंग्रि सरकारिी प्रिारयंत्रणा व हहसा-अहहसेच्या िक्रव्यहूात गुरफटलेले संभ्रचमत काँगे्रस नेते या 
गैरप्रकाराला िबाबदार होते. पत्री ठोकण्याच्या चशक्षा प्रकारािा त्यासाठी भरपूर दुरुपयोग केला गेला. 
सातारच्या भचूमगतानंी सुरवातीला काही काळ दरवडेखोरािंा सरकारचवरुद्ध उपयोग करण्यािा केलेला 
प्रयत्नही त्याचं्या अंगलट आला. काही दरवडेखोर प्रामाचणकपणे शवेटपयंत पत्रीसरकारबरोबर चटकून 
राचहले. पण त्यािें साहियव व त्याचं्या मागवदशवनाखाली काढलेल्या मोचहमाही गैरसमिाला कारणीभतू 
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झाल्या. नागनाथ नायकवाडी यानंा बचक्षसाच्या लालिेमुळे पकडून देणाऱ्या सदू देशपाडें या चवश् वासघातकी 
देशद्रोयािे क्राचंतकारकानंी हातपाय तोडले. त्यािे प्रकरण फोटोचनशी छापून गैरप्रिारािे कामी लावले 
गेले. भचूमगतानंा स्वतःिी प्रिारयंत्रणा उभी करण्यािी गरि वाटत नव्हती. त्याचं्याकडे तशी सवड व 
द्रव्यबळही नव्हते. म्हणून पत्रीसरकारच्या क्रौयाच्या कथा प्रचतवाद न होता तशाि पसरत राचहल्या व 
सामान्य लोक, राज्यकते, काँगे्रसी नेते आचण स्वातंत्र्यसैचनकाचं्या मनात खोलवर रुिल्या. 

 
चिमठाण्यािी साडेपाि लाखािंी खचिना लूट ही सुद्धा ४२ च्या लढ्यातील भारतातील एक 

अचद्वतीय रोमहषवक साहसकथा आहे. तथाचप चतिा हेतू, आखणी, स्वरूप आचण त्या लुटीतील रकमेिा 
चवचनयोग याबद्दलही सववत्र गैरसमि आहेत. या घटनेत प्रत्यक्ष कोणी भाग घेतला इथपासून ती चतच्यात 
चमळालेला पैसा कोणी हडप केला इथपयंत नाना प्रवाद प्रिचलत आहेत. या गं्रथात ती कथा चवस्ताराने 
माडंलेली आहे. त्या पैशािा चहशबे डॉ. उत्तमरावानंी १९४५ साली श्री. आप्पासाहेब पतंासमोर पचंडत 
िवाहरलाल नेहरंूना चदलेला आहे. तसेि पत्रीसरकारिे सरन्यायाधीश असलेल्या आप्पासाहेब 
लाडाबरोबर काँगे्रसाध्यक्ष मौलाना आझादनाही चदलेला आहे. अक्षरश: तळहातावर चशर घेऊन ज्यानंी ही 
चवलक्षण धैयािी व िातुयािी साहसकथा पार पाडली त्या चबनीच्या स्वातंत्र्यसैचनकावंार आपण केवढा 
अन्याय करीत आहोत ! 

 
श्रीमती लीलाताईंकडून १९७२ साली पत्रीसरकारिी त्रोटक कथा मी ऐकली होती. डॉ. उत्तमराव 

व लीलाताई दोन वष े पत्रीसरकारच्या कायवके्षत्रात सचक्रय वास्तव्य करून होते. पत्रीसरकारच्या 
सेनानीपैकी ते एक होते. उत्तमराव अखेरपयंत चनस्पहृ, चनलोभी व चनवरै राचहले आहेत. म्हणून त्यानंी 
प्रत्यक्ष अनुभवलेला, घडचवलेला व त्यानंा ज्ञान असलेला पत्रीसरकारिा इचतहास चलहून घेऊन प्रचसद्ध 
केला; तर उपरोल् लेचखत गैरसमि दूर करणारी या प्रचतसरकारिी िक्षुवसैत्यं हकीकत लोकापंयंत 
पोिचवता येईल असे वाटल्याने हा खटाटोप केला आहे. 

 
शासनाने अचधकृतपणेि सातारच्या प्रचतसरकारिा इचतहाससंशोधनािा प्रकल्प हाती घेतला 

पाचहिे. हा केवळ नाना पाटील व डॉ. उत्तमरावासारखे त्यािें सहकारी यानंा न्याय देण्यािा प्रश्न नाही. तो 
तर त्यानंा महाराष्ट्राने चदलाि पाचहिे; तथाचप खरा प्रश्न ज्या सामान्य िनतेने हे प्रचतसरकार उभचवले, 
चटकचवले व राबचवले चतला न्याय देण्यािा आहे. आपले आििे शासन लोकशाही समािवादािे असले तरी 
ती प्रच्छन् न भाडंवलशाहीि आहे. ४२ च्या क्रातंीच्या ठरावाने हे राज्य शतेकरी-कामकऱ्यािें असणार आहे 
अशी चनस्संचदग्ध घोषणा केली होती. आता इंग्रि गेले असले तरी त्याचं्या राज्याप्रमाणेि सवव सत्ता 
वतनदार, सावकार व भाडंवलदार वगाच्याि हातात आहे. शतेकरी-कामकऱ्यासंह सववसामान्य िनता 
अिून आर्थथक पारतंत्र्याति आहे. समािवादी समािरिनेिी पोपटपिंी करणाऱ्या आपल्याला चतच्या 
स्वरूपािे आकलनि नाही. सातारच्या पत्रीसरकारमध्ये त्या समािरिनेिी बीिे आहेत; कारण ते 
सवाथाने शतेकरी-कामकऱ्यािें स्वराज्य होते. म्हणून सातारच्या त्या प्रचतसते्तिा अभ्यास शतेकरी-
कामकऱ्यािें राज्यप्रस्थापनेिा वास्तुपाठ होऊ शकतो. आता या नव्या संदभात पत्रीसरकारकडे पाहण्यािा 
काळ आला आहे असे आम्हाला वाटते. 
 

★★★ 
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सानेगुरुिींिे करुणाममतामय हृदयस्पशी व्यक्क्तचित्रण हे या गं्रथािे चवलोभनीय वैचशष्ट्ट्य आहे. 
डॉ. उत्तमराव हे सानेगुरुिींिे कल्याणचशष्ट्य ! श्यामिी आई, भारतीय संस्कृती, गोड गोष्ट् टी, धडपडणीरी 
मुले,–या आत्मदशी वाङमयकृचतद्वारे सानेगुरुिी महाराष्ट्र-मानसी चिरंिीव झाले आहेत. त्याचं्यातील 
बालसुलभवृत्ती, चनष्ट्कपट मन, पे्रममय भावमूती, अकृचत्रम सेवाभाव, मातृसुलभ सहिवात्सल्य, आतव 
ईश् वरभक् ती, भावोत्कट चनसगवपे्रम, काव्यात्म मन, िाज्वल्य देशभक् ती, ज्ञानचवज्ञानपरायण बुद्धी आचण 
कणखर खंबीर सत्याग्रही, सहि अचभिात साचहक्त्यक, िाचतवतं द्रष्ट् टा चशक्षक, श्रमाला देवता मानणारा 
बडंखोर समािवादी, उत्तमरावानंी या गं्रथात अचतशय आत्मीयतेने चितारला आहे. ईश् वरत्वाशी पोिलेले 
आचण ईश् वरप्राप् तीसाठी तळमळीने आसुसलेले ते एक शापभ्रष्ट् ट देवता होते. ज्ञान,कमव आचण भक् तीिा असा 
उत्कट एकरूप संगम भारतीय संस्कृचतक इचतहासात हा एकमेव होय. येशू चिस्त आचण भगवान 
बुद्धासारखे मानवी दुःखाने व्याकुळ होणारे असे कोमल पारदशी अंतःकरण सहसा आढळत नाही. म्हणून 
चवनोबािी, गुरुिींिी तुकारामाचद संताचं्या माचलकेत चनःशकं गणना करतात. मानवी व्यवहाराच्या सवव 
भेदाभेदच्या पलीकडे गेलेल्या या महान आत्म्यािा सहवास लाभनू उत्तमराव व लीलाताई याचं्या िीवनािे 
सोने झाले. बालपणापासून अचतशय संवदंनाक्षम मन लाभलेल्या उत्तमरावािंी ऐन तारूण्याच्या उंबरठ्यावर 
सानेगुरुिींशी भेट झाली. आचण त्याचं्यात काही कळण्याच्या आति उत्तमराव चवरघळून गेले. मातृभक् त 
गुरुिींच्या सहवासाने मातृभक् त उत्तमरावाचं्या मनावर िन्मदात्री आई आचण भारतमातेच्या दैन्यािे व 
हालअपेष्ट् टािें साधम्यव सहिि ठसले आचण शशैवाच्या कोषातून बाहेर पडतापडता उत्तमरावातून एक 
बडंखोर राष्ट्रभक् त क्राचंतकारक चनमाण झाला. साने गुरुिींच्या लेखी मातृभक् ती, मातृभमूीभक् ती, व 
ईश् वरभक् ती एकि होती, तर उत्तमरावाचं्या ठायी मातृभक् ती, मातृभमूीभक् ती व सानेगुरुिी-माऊली भक् ती 
एकरूप झाली होती. म्हणून आईिे, मातृभमूीिे आचण गुरुिींिे वणवन करताना उत्तमरावाचं्या लेखणीला 
पे्रमािे व भक् तीिे धुमारे फुटतात. गुरुिींमधील चशक्षकािे, चनसगववडेािे, देशभक् त सत्याग्रहीिे, 
साचहक्त्यकािे, कवीिे व तत्त्वज्ञािे दशवन उत्तमरावानंी अगदी तन्मयतेने कारूण्यभक् तीने घडचवले आहे. 
अमळनेरच्या वसतीगृहातील चवद्याथ्यांच्या खोलीिी झाडलोड करणारे वात्सल्यमूती गुरुिी, गोपाळा 
गड्यािे औषधपाणी करणारे व आत्मीयतेने त्यािा अंत्यचवधी करणारे िगक्न्मत्र गुरुिी, पावसाच्या सरीत 
देहभान चवसरून नािणारे, चत्रिनापल् लीच्या संध्यासमयीच्या आकाशचवभ्रमाने आचण रात्रीच्या चशविदं्रकोर 
दशवनाने आत्मानंदात तल् लीन होणारे, चनसगववडेे गुरुिी, येथून तेथून सारा पेटू दे देश, उठू दे देश म्हणत 
३०-३२ च्या लढ्यात आचण ४२ च्या बडंात चशष्ट्यासंह स्वतःला झोकून देणारे क्राचंतकारक गुरुिी, िेलमध्ये 
अन्यायाचवरुद्ध बडं करून आडाबेडी दंडाबेडीसह कािंीरोटी व गंिी कपड्यािी चशक्षा हसतमुखाने 
भोगणारे सत्याग्रही गुरुिी, िीवनाच्या अपूणवतेने कासावीस होऊन िेलमधील िीवनात अमर काव्य 
प्रसवणारे महान कवी गुरुिी, अमळनेरला टोलटॅक्सिे शतेकरी आंदोलन आचण प्रताप चमलच्या मिूर 
आंदोलनात प्राणपणाला लावनू “शतेकऱ्याचं्या कामकऱ्याचं्या राज्यासाठी देऊ आपले प्राण” म्हणणारे 
समािवादी गुरुिी, ईश् वरप्राप् ती होत नाही म्हणून रामराम असा आतव टाहो फोडत तुरंूगातील गिावर 
असहायतेने डोके आपटून घेणारे भक् तराि गुरुिी, पुत्रवत उत्तमरावाचं्या चवरहाने व्याकूळ झालेले 
मातृहृदयी गुरुिी अशी गुरुिींिी नाना अद् भुत रूपे उत्तमरावानंी साध्या, सरळ व भावस्पशी शलैीत साकार 
केली आहेत. 

 
गुरुिींच्या भावचवश् वाशी अशी एकरूपता असल्यामुळेि ‘गुरुिी म्हणिे झुला. खुशीत आले की 

झुला आकाशाला चभडे. चखन् नता आली रे आली की, दाटली की झुला पाताळ गाठी. गुरुिी म्हणिे आशा-
चनराशिेा हहदोळा. हा हहदोळा केव्हा, कसा, कशाने कोणत्या बािूने झुकेल हे मला कधीि उमगले नाही, 
‘अशा समपवक शब्दातं उत्तमरावानंी गुरुिींिे स्वभावचित्र यथातथ्य उभे केले आहे. सानेगुरुिींिी 
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लहानमोठी आठदहा िचरते्र उपलब्ध आहेत. पण या गं्रथातील ‘४२ पूवव’ या प्रकरणात गुरुिींच्या 
स्वभावातील अमृतकण चटपताना उत्तमरावाचं्या लेखणीने असे प्रसन् न सहिसंुदर लाचलत्य प्रकट केले आहे 
की मराठी साचहत्यािे ते एक चनतातंसुंदर लेणे ठरावे ! 

 
उत्तमरावापं्रमाणेि सानेगुरुिींच्या प्रभावाने अल्पचशचक्षत ग्रामकन्या लीलाताईंिे िीवन देखील 

बदलून गेले. लीलाताई साकोऱ्यासारख्या लहानशा खेड्यातून आलेल्या असल्या तरी, चिल्हा लोकल 
बोडािे अध्यक्ष असलेल्या सत्यशोधक पुरोगामी चपत्यािा चविारीपणािा वारसा त्यानंा लाभलेला होता. 
म्हणून रािकीय, सामाचिक व आर्थथक श्रीमंतीत वाढणाऱ्या लीलाताईंनी उत्तमरावासारख्या चनष्ट्कािंन, 
चनस्संग देशभक् तीशी समिून उमिून िन्मगाठ बाधंली होती. िातीिी सामाचिक बंधने अनुल् लंघनीय 
असलेल्या १९३७-३८ च्या प्रचतगामी काळात हचरिनाच्या हस्ते गाधंीचववाह करणे गाधंीचविारानंी भारलेल्या 
उत्तमरावाकचरता धमव असला तरी आईच्या चवरोधाला न िुमानता, मंगळसूत्र न बाधंता, िाणीवपूववक 
सामाचिक सुधारणेिे अंग म्हणून असा चववाह करणे लीलाताईसारख्या तरुण मराठा ग्रामीण स्त्रीच्या लेखी 
मोठे अभतूपूवव सामाचिक साहसि होते. केवढ्या सहितेने या तरुणीने सासरिे पराकाष्ट् ठेिे दाचरर्य 
स्वीकारले व भावकीच्या बचहष्ट्काराला तोंड चदले ! एवढ्या मोठ्या पुढारलेल्या अमळनेरातून चतच्याखेरीि 
एकाही मायेच्या पुतािी ४२ क्रातंीत सभा घेऊन शहर पेटचवण्यािी हहमत झाली नाही ! आचण दुसऱ्या चदवशी 
एकाकीपणे माशवल लॉ तोडण्यािा तो भीमपराक्रम ! अवयाया खान्देशिी लाि या पराक्रमी वीरागंनेने त्या 
चदवशी राखली ! आचण बाणेदारपणे साडेसहा वषांिी चशक्षा ऐकण्यािा तो कोटातील प्रसंग ! या चशके्षने 
आप् तस्वकीय भयभीत झालेले पाहून चहिेि मन कष्ट् टी होणे ! िािक तुरंूगवास, एकातंवासािी िीवघेणी 
चशक्षा, अन्यायाचवरूद्ध सत्याग्रह, असय शारीचरक दुखणे, तशा क्स्थतीत येरवड्याहून पलायन, 
पत्रीसरकारच्या स्त्री-सैचनकािंी प्रमुख म्हणून भचूमगत क्राचंतकायव, स्वातंत्र्योत्तर काळातील शकै्षचणक व 
होमगाडव िळवळीिी पायाभरणी, तसेि त्यानंतर चवसराळू िनतेकडून व संधीसाधू सरकारकडून झालेली 
उपेक्षा चबनतक्रार सहन करण्यािे कमव, अशी ही अखंड पराक्रमािी लोकचवलक्षण गाथा आहे. ज्या प्रचतगामी 
काळात स्त्रीचशक्षणासदेखील चवरोध होत होता, रूढीपरंपरािंी बंधने न पाळल्यास सामाचिक बचहष्ट्कारािी 
चशक्षा होती, ज्या काळात स्त्रीने गोल साडी नेसणे व खादं्यावरून पदर घेणे म्हणिे महान क्रातंी होती, 
पुरुषािंी गुलाम असलेल्या स्त्रीिे के्षत्र फक् त िूल व मूलि असून चतने सामाचिक व त्यातही रािकीय 
लढ्यात भाग घेणे अक्षम्य अपराध होता, त्या काळाच्या पाश् ववभमूीवर लीलाताईंिे िचरत्र म्हणिे एक 
अचवश् वसनीय िमत्कार म्हटला पाचहिे. या गं्रथाच्या पचरचशष्ट् टात लीलाताईंच्या कायािे समालोिन 
करणाऱ्या १५ ऑगष्ट् ट ८५ च्या ‘दोंडाईिे लोकमानस’ च्या ‘क्रातंीचवरागंणा लीलाताई उत्तमराव पाटील’ 
स्मृचतगौरव चवशषेाकंातील माझी ‘अध्यव’ ही प्रस्तावना उद् धृत केली असल्याने इथे लीलाताईसंबंधी अचधक 
काही चलहीणे चद्वरुक्ती होईल.तथाचप सामाचिक व रािकीय के्षत्रातील असाधारण पुरोगामी चविार 
कशािीही पवा न करता आिरणात आणणारी आचण अंती सशस्त्र भचूमगत क्राचंतकारी झालेली अशी ग्रामीण 
तरूण मुलगी भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामाच्या इचतहासात अन्य नाही. या गं्रथातील लीलाताईंिे दशवन 
उत्तमरावानंी सवांनाि चवशषेतः खऱ्या अथाने मुक् त होऊ पाहाणाऱ्या स्त्री वगाला सववदा स्फूर्थतदायक ठरेल 
असेि घडचवले आहे. 

 
उत्तमरावाचं्या या आत्मकथेला दुसऱ्या एका चिद्दी स्त्रीच्या कारुण्यपूणव िीवनािी पाश् ववभमूी लाभली 

आहे. ती आहे उत्तमरावािंी सगळीकडून िन्मभर होरपळणारी आई ! भारतीय स्त्रीच्या परावलंबी 
िीवनातील सगळी अगचतकता, चवटंबना, परवड व फरपट इथे साकारली आहे. पाश् िात्त्यानंा कधीही न 
उमगलेली भारतीय स्त्रीिी अचविल कुटंुबपरायणता, कोणत्याही पचरक्स्थतीत सत्य, िाचरत्र्य व मनोधैयव न 
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गमावता दुःख सहन करण्यािी अमयाद शक् ती, हकबहूना कुटंुबाकचरता आपले व्यक्क् तमत्व पूणवपणे चवसर्थित 
करण्यािी सहिवृत्ती चतच्या चठकाणी प्रकर्थषत झाली आहे. सुक्स्थतीत, सुसंस्काचरत, घरंदाि मराठा 
कूळातील या उच् ि कुलीन स्त्रीच्या नचशबी कोणते भोग भोगायिे बाकी राचहले होते? सुरुवातीसि पतीच्या 
घरी सुक्स्थती असून मोलकरणािी वागणूक चमळणे, नंतर व्यसनाधीन पतीने दुसरा चववाह करून पाि 
अल्पवयीन मुलासं वाऱ्यावर सोडून देणे, राहायला घर नसल्याने व साधी झोपडी बाधंण्यािीही ऐपत 
नसल्याने मुलासंह आप् ताचं्या लट्यावर आडोसा करून चदवस कंठणे, पोरासंाठी परक्या घरी भाडंी घासून, 
शतेात मोलमिुरी करणे, उदरभरणासाठी आपली मिुरी कमी पडते म्हणून नाईलािाने पोटच्या पोरानंा 
शाळेतून काढून मिुरीस पाठचवणे, कुटंुचबयानंी व आप् त-स्वकीयानंी बचहष्ट्कार घालून वाळीत टाकणे, सवव 
मुले व सून स्वातंत्र्यआंदोलनात तुरंुगात चखतपत पडली असता दोन मुलींिी िबाबदारी अंगावर असताना 
इंग्रिाचं्या भीतीने कोणािा आसरा न चमळणे, स्वातंत्र्यसंग्रामात उडी घेऊन िेलमध्ये िाऊन आिारी पडणे 
आचण कोणीही आप् त स्वकीय िवळ नसता मृत्यू येऊन बेवारशासारखा कुठेतरी अंत्यचवधी होणे. 
चववाहापासून मृत्यपूयंत या स्त्रीच्या वाट्याला िेवढा अपमान, दाचरर्य, दैन्य, शारीचरक क्लेश येणे शक्य 
होते तेवढे सवव आले ! तरी ही स्त्री वाकली नाही, मोडली नाही ! चतने गचरबी साचहली, अपमान चगळले, 
बचहष्ट्काराला तोंड चदले, आिारपण भोगले, पण पचरक्स्थतीपुढे शरणागती पत्करली नाही. त्या घरंदाि 
माचननीने परक्याच्या घरी भाडंी घासली, शतेात मोलमिूरी करून मुले पोसली, पण कोणापुढे दयेिी 
यािना केली नाही. ताठ मानेने, स्वाचभमानाने िीवनातील दुःख पिचवले. यथावकाश मुलगा डॉक्टर 
झाला, सून प्रचशचक्षत पचरिाचरका झाली. आचण सुखािे चदवस येऊ घातले असतानाि ४२ िे आंदोलन 
पेटले. चतन्ही मुले व सून त्यात झोकून घेती झाली. तेव्हाही चतने त्यानंा अडचवले नाही, दोन छोट्या 
मुलींसह माझे कसे होईल म्हणून टाहो फोडला नाही. आंदोलनकत्यांिी आई म्हणून इंग्रि सरकारच्या 
धाकाने कुणी चतला मदत करू धिले नाही; तेव्हा पुन्हा दोन्ही मुलींसाठी ती ताठ उभी राचहली. त्याही 
क्स्थतीत चतने फैिपूर काँगे्रससाठी स्वयंसेचवकेिे काम करून मातृभमूीिे ऋण फेडले व शवेटी प्रत्यक्ष 
स्वातंत्र्यसंग्रामात उडी घेऊन त्यापोटी लाभलेल्या तुरंुगवासात हौतात्म्य चमळवनू ती वीरमाता धन्य झाली ! 
आपल्या आईिे दुःख, आगचतकता, धडपड व थोरपण उत्तमरावानंी पानोपानी हळुवारपणे भक्क्तभावाने 
रेखाटले आहे. सोचशकतेिी मूती असलेल्या आपल्या या कष्ट् टाळू पे्रमळ आईिे दुःख हलके करायला आपण 
काही मदत करू शकलो नाही यािे दुःख उत्तमरावाचं्या मनात िन्मभर सलत राचहले. त्या मातेिे अखंड 
वदेनामय िीवन आचण स्वतःच्या असहायतेत रक् तबंबाळ झालेले उत्तमरावािें मन यािे हे त्याग व कतवव्यािे 
िीवघेणे नाट्य, महात्मािींच्या त्यागमय पे्ररणेने झपाटलेल्या त्या स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या मंतरलेल्या 
चदवसातं भारतभर चकतीतरी घरी घडले असेल ! क्राचंतकारक उत्तमरावािंी िडणघडण अशाप्रकारे 
आपत्तीशी चनधाराने झगडणाऱ्या चिद्दी बडंखोर आईच्या कुशीत आचण सानेगुरुिींसारख्या ‘मेणाहून आम्ही 
चवष्ट्णुदास !’ िातीच्या संताच्या मुशीत झाली. उत्तमरावािें हे थोर भाग्यि होय ! उत्तमराव मुळाति 
संवदेनशील बंडखोर कवी. वयाच्या आठव्या वषीि िळगावला उगड्याबोडक्या, कमरेला पिंा नेसलेल्या 
बापूचं्या अद् भतु दशवनाने झपाटलेला हा कोवळा पोर िन्मभर एकचनष्ट् ठ गाधंीभक् त झाला. त्यामुळेि ‘क्षणािा 
लढा आचण अखंडािे चवधायक कायव म्हणिे गाधंीिी’ अशा अवयाया सहा साथव शब्दातं त्यानंी महात्मािींच्या 
िीवनािा भावाथव पकडला आहे. िौदा-पंधराव्या वषी अमळनेराला सानेगुरुिींच्या सहवासात उत्तमरावािंी 
मातृभक् ती फुलून राष्ट्रभक् ती झाली, स्वाभाचवक बडंखोरािा क्राचंतकारक झाला आचण िेलमधील ‘नत्वहे 
कामये राज्यम्’ च्या मंत्राने मुळातील कलंदरािा चनभवय चनरहंकारी कमवयोगी झाला. कठोर देहदंड व अपार 
साहसयुक् त कष्ट् ट सोसून स्वतःच्या घरादारावर व व्यक्क्तगत सुखावर चतलािंली देणे क्राचंतकारकानंा 
आध्याक्त्मक मनोभचूमकेमुळेि शक्य होते. िगातल्या सवव के्षत्रातंील क्राचंतकारकाचं्या त्यागािी पाश् ववभमूी व 
बळ आध्यात्मचविारि असतो. भारतीय मनाला आध्याक्त्मक चविार सहि कळतो व भावतोही. सामान्य 
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भारतीयाला समिेल अशा भाषेत व भावेल अशा सत्याग्रही िळवळीद्वारा गाधंीिींनी काँगे्रसला व भारतीय 
रािकारणाला आध्यात्मािा पाया चदला. आचण त्यामुळे काँगे्रस खेड्यापाड्यात सामान्य माणसाच्या दारी व 
मनी पोहोिली. प्रत्येक व्यक् तीच्या मनात अध्यात्मािी थोडीबहुत िाणीव असते. सत्याग्रहाद्वारा चतला 
िागृत करून महात्मािींनी लाखो मरगळलेल्या मनामंध्ये प्राण फंुकला. उत्तमरावािें भाग्य थोर की त्यानंा 
िीवन उिळचवणारे गाधंीिींिे अध्यात्म सानेगुरुिींच्या रुपाने प्रत्यक्ष अनुभवायला चमळाले. स्वतःच्या 
कौटंुचबक चहताचहताच्या, आर्थथक स्वास्थ्यािा आचण िन्मभर दुःख सोसणारी माता, चनराधार भावंडे आचण 
तरुण पत्नी याचं्या भचवष्ट्यािा क्षणभरही चविार न करता देशकारणी व लोककारणी तनमन झोकून देण्यािी 
उत्तमरावािंी पे्ररणाही हीि होती. याि पे्ररणेने लाखो चनःशस्त्र दुबळ्या भारतीयामंध्ये त्यागािे व कतवव्यािे 
िैतन्य संिारले आचण हहदुस्थान गुलामीतून मुक् त झाला. उत्तमरावािें १९३० च्या सत्याग्रही लढ्यात 
स्वतःला झोकून देणे, नादेंड-डागंरीच्या खादी आश्रमात व अमळनेरच्या सूतशाळेत चवरागी बनून देशसेवा व 
िनिागृती करणे, ४२ च्या क्रातंीत अमळनेर पेटवनू भचूमगत लढा िालचवणे, चशर तळहातावर घेऊन 
चिमठाणा खचिना लुटणे, येडा महाद्या बनून शळे्यामेंढ्या राखण्यािे कामही कुशलतेने करणे, सातारच्या 
पत्री सरकारिा एक सेनानी म्हणून चिचटशाशंी भचूमगत अवस्थेत लढणे, या सवव खटाटोपात अनेक वळेा 
िीवावर बेतले असता बेमालूम वषेातंरे करून पोचलसाचं्या हातावर तुरी देताना चित्त शातं ठेवणे या 
आध्याक्त्मक चनष्ट्काम कमवयोगाच्या भावनेनेि शक्य झाले. 

 
उत्तमरावासंारखे हाडािे क्राचंतकारक मोिकेि असतात. स्वातंत्र्योत्तर भारतात उत्तमराव सते्तिा 

सोपान सहि िढू शकले असते. त्यािंा तो अचधकार कोणी नाकारला नसता. परंतु खऱ्या क्राचंतकारकाच्या 
रािकीय चविारानंा सामाचिक न्यायान्यायािा आशय असतो. तो केवळ परकीय सते्तला उखडू पाहणारा 
स्वातंत्र्यसैचनक नसतो. स्वातंत्र्यप्राप् तीनंतर स्वातंत्र्यसैचनकािे काम संपते, पण अन्यायी चवषम 
समािव्यवस्था असेपयंत क्राचंतकारकािें कायव संपत नाही आचण अन्यायाचवरुद्ध स्वाभाचवकपणे उसळणारे 
त्यािें बडंखोर रक् त थंड होत नाही. ८ ऑगस्ट ४२ च्या ‘छोडो भारत’ ठरावातील काँगे्रसच्या घोषणेनुसार 
आपण शतेकरी-कामकऱ्यािें स्वराज्य येण्यासाठी खपतो आहोत अशी उत्तमरावािंी श्रद्धा होती. 
स्वातंत्र्योत्तर भारतात शतेकरी-कामकरी इंग्रिी राज्यात होते चतथेि राचहले व िातपात, पैसाप्रचतष्ट् ठा 
याचं्या बळावर इंग्रिािें वतनदाराचद हस् तक भाडंवलदारी काँगे्रसवाल्याशंी हातचमळवणी करून सत्ताधीश 
झाले. हे पाहून ियप्रकाश नारायण याचं्याप्रमाणे नाना पाटील, िी.डी. लाड, उत्तमराव पाटील प्रभतृी 
क्राचंतकारकािें चपत्त खवळले नसते तरि नवल होते, भारतभर ४२ िे बडं पूणवपणे फसले व चवझले 
असताही ज्यानंी साताऱ्यात ते स्वातंत्र्यप्राप् तीपयंत धगधगत ठेवले होते ते स्वचकयाचं्या चपळवणुकीच्या 
रािवटीत चवझनू चनस्तेि होणे अशक्यि होते. साहचिकि उत्तमरावानंी या देशी साम्राज्यशाही चवरुध्द 
तात्काळ आवाि उठचवला. पचरणामतः परकीय रािवटीचवरुद्ध िार वष े डोक्यावर पाि हिार रुपयािें 
बक्षीस आचण फाशीगोळीिे पाचरतोचषक घेऊन चमरवणाऱ्या या क्राचंतकारकावर स्वतंत्र भारताच्या स्वदेशी 
सरकारने सभाबदंी, भाषणबदंीिी चत्रचवध बदंी लावली. एवढेि नाही तर ियप्रकाश नारायण याचं्या सभेला 
हिर राचहल्यािे खोटे चनचमत्त करून या देशभक् त क्राचंतकारकाला सहा मचहने सिा देऊन स्वराज्याच्या 
तुरंुगात डाबंले. खेर मंचत्रमंडळािा केवढा हा कृतयानपणा ! ! 

 
इंग्रिकालीन समािव्यवस्था व शासनव्यवस्था स्वातंत्र्योत्तरकाळी पूवववत राचहली. म्हणिेि 

देशातील आर्थथक, सामाचिक व धार्थमक सते्तिे ठेकेदार असलेल्या पूववकालीन वतनदार सावकार, 
भाडंवलदाराचद उच् िवणीयािंी सामाचिक चमरासदारी कायम राचहली. लोकशाही प्रचक्रयेतील चनवडणुका 
हिकण्यािी पैसा व प्रचतष्ट् ठा ही मुख्य साधने हाती असलेल्या या चमरासदार वगाच्या साहाय्यानेि काँगे्रसने 
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पचहली चनवडणूक चवनासायास हिकली; तेव्हापासून सत्तासंपादनातील या नव्या सहकाऱ्यािें महत्त्व व 
उपयोचगता काँगे्रसच्या ध्यानात आली. आहे ती भाडंवलशाही व्यवस्था चटकचवण्यासाठी नाही; तर 
वाढचवण्यासाठी देखील काँगे्रसिा इंग्रिापेंक्षा िास्त उपयोग होतो, हा आश् ियवकारक सुखानुभव या 
भाडंवलदारानंाही आला. या दोघाचं्या िाळीस वषांच्या गुण्यागोहवदाच्या सहकायाने दोघािेंही अपरंपार 
उदंड भले झाले ! लवकरि भाडंवलदार व राज्यकत्यांमधील उरले सुरले दै्वतही संपले. त्यामुळे राज्यकते 
काँगे्रसिन केव्हा भाडंवलदार झाले व भाडंवलदार केव्हा राज्यकते काँगे्रसिन झाले हे दोघानंाही व 
िनतेलाही समिले नाही ! एवढे अदै्वत तर लुच् िे साम्राज्यवादी इंग्रि राज्यकते व त्याचं्या देशी वतनदार 
हस्तकातंही कधी झाले नव्हते. देशी साम्राज्यवादाच्या या िक्रव्यहूाने देशािे दाचरर्य, दैन्य, दुःख िास्ति 
गचहरे केले. म्हणून ‘स्वातंत्र्य उिाडले; पण सूयव कुठे आहे?’ या उत्तमरावाचं्या प्रश्नाला आितरी कुठे 
आशादायक उत्तर आहेसे चदसत नाही. ‘क्षणािा लढा व अखंडािे चवधायक कायव’ करणारे गाधंीिी काही 
रोि चनमाण होत नाहीत. त्यामुळे भारतीय तरूणाईच्या सामुदाचयक पुरूषाथावर उत्तमरावानंी सवव मदार 
टाकली आहे. 

 
ही एका सत्याग्रही व भचूमगत स्वातंत्र्यसैचनकािी कथा आहे, तशीि ती एका कुटंुबाच्या असामान्य 

त्यागािीही गाथा आहे. भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामातं अनेक कुटंुबानंी राष्ट्रकायाथव आत्मसमपवण केले; परंतु 
उत्तमरावाचं्या कुटंुबाच्या त्यागाला तोड सापडणे अवघड आहे. उत्तमरावािें दोन्ही धाकटे बंधू दशरथ व पुढे 
महाराष्ट्रािे सहकारमंत्री झालेले ितुरस्त्र व्यक्क्तमत्वािे चशवािीराव पाटील, पत्नी लीलाताई व आई यानंी 
आपल्या िीवनािा या लढ्यात होम केलाि; पण उत्तमरावािें मामा देऊरिे कॅप् टन चवश् वासराव पाटील, 
बोरकंुडिे लंकार पाटील, साकोऱ्यािे सासरे वामनराव पाटील, तळोद्यािे मामा गोहवदराव इत्याचद 
चनकटच्या नातेवाईकानंीही या स्वातंत्र्यलढ्यात िीव धोक्यात घालून सचक्रय योगदान चदले. एकाि बृहद् 
कुटंुबाच्या उज् ज्वल देशभक् तीिे असे उदाहरण अन्यत्र सापडणार नाही. या सवांच्या कायािी इचतहासात 
नोंद करण्यािा उत्तमरावािंा हेतू उत्तमरीतीने साध्य झाला आहे. 

 
उत्तमराव चसद्धहस्त लेखक आहेत. लघवती भाषा, आत्मीयतेने रंगचवलेली व्यक्क्तचिते्र आचण 

संुदर चनसगववणवने यानंी हा गं्रथ अचवस्मरणीय झाला आहे. उत्तमराव अचभिात कथाकथनकार आहेत. 
सानेगुरुिींिे काव्यमय प्रासाचदक व्यक्क्तदशवन, इंग्रिाचं्या तुरंुगातील स्थानबद्धािें हालअपेष्ट् टामय पण 
ध्येयवादी िीवन, लीलाताईंिी स्फूचतप्रद शौयवगाथा, भचूमगतािें प्रत्यही धोकाग्रस्त कष्ट् टमय आयुष्ट् य, 
चित्तथरारक चित्रपटाति शोभेल अशी चिमठाण्यािी रोमािंकारी खचिना लूट, चततकेि चित्तथरारक 
पढंरपूर पलायन, वाघ हसहािी छाती असलेल्या नाना पाटील, िी.डी. लाड, नायकवडी व वसंतदादाचद 
वीराचं्या देशभक् तीच्या साहसकथा, सामान्य लोकामंधून गाधंींनी उभे केलेले लाखो चनभवय सत्याग्रही आचण 
शतेकरी-कामकऱ्यािें स्वतःकचरता चनर्थमलेले पत्रीसरकारिे ग्रामराज्य ही या गं्रथातील कथानके व त्यांिे 
कथानायक या गं्रथाला वास्तवाच्या पलीकडील अद् भूत िगात नेऊन पोहिचवतात. 

 
एका सामान्य खेडूत मुलातून व मुलीतून आघाडीिे असामान्य क्राचंतकारक कसे तयार झाले. 

त्यािी ही चित्तरकथा चवलक्षण मनोवेधक उतरली आहे. चकतीतरी चित्तथरारक रोमािंकारी नाट्यकथािंी 
बीिे या गं्रथात ठासून भरली आहेत. 

 
४२ च्या स्वातंत्र्यलढ्यािा तो काळ गचदमाचं्या शब्दात ‘मंतरलेले चदवस’ होते. महात्मा गाधंी त्या 

काळिे माचंत्रक होते. ‘करा हकवा मरा’ या मंत्राने त्यानंी भारतीय माणूस व वातावरण भारून टाकले होते. 
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या मंत्राच्या प्रभावाने भारतभर महान पराक्रमाचं्या िमत्कारािंी आवतवने उठली होती. एरवी सामान्य 
माणसातील हा आवशे, ही चिद्द, हा त्याग, ही आत्मसमपवणािी बुद्धी, हा पराक्रम, हा चनभवयपणा, ही 
ध्येयासक्ती यािी संगतीि लागत नाही. िे भाग्यवंत त्या लढ्यात सचक्रय होते, हकवा िे त्या घटनािें 
साक्षीदार होते त्यानंा हा गं्रथ पुनःप्रत्ययािा आनंद खिीति देईल. इतरानंा हा गं्रथ त्या मंतरलेल्या 
चदवसािें यथातथ्य दशवन घडवनू आिच्या चनराशािनक सद्यःक्स्थतीने नाऊमेद न होता, सामुदाचयक 
पुरुषाथाच्या प्रभावी मागािे भचवष्ट्यकालीन मागवदशवन करील एकूण सवांनाि हा गं्रथ आनंदािे चनधान होईल 
असा आमिा चवश् वास आहे. 
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िेंखकाचे णनरे्दन 
 
‘क्राचंतपवव’ चलचहण्यािा चविार १९४८ पासून मनात मूळ धरून होता. पण ४२ ते ४६ च्या 

रणसंग्रामात तळहातावर चशर घेऊन लढणारे आम्ही सवव चवस्कळीत झालो. एकत्र येऊन चविारचवचनमय 
करण्यािा योग संपला. मनातील इच्छा मनाति राचहली. एक ऐचतहाचसक कालखंड काळाच्या उदरात 
ढकलला गेला. त्यात भर पडली माझ्या सदाि चवस्कटलेल्या प्रापचंिक अडिणींच्या गोधडीला चठगळ 
लावण्याच्या धडपडीिी. 

 
तरीही मी १९५० साली ‘भारतक्रातंी’ हे साप् ताचहक सुरू केले; ते ६४ सालापयंत. त्या 

साप् ताचहकातूंन बरेिसे चलचहले. ते अपुरे राचहले ते राचहलेि. १९५० साली ते प्रचसद्ध केले असते तर 
लक्षावधी रुपये चमळून िीनवात स्वस्थता लाभली असती आचण कायािा उत्साह चद्वगुचणत झाला असता. 
पण िीवनािा व्यवहारी चहशबे करण्यािी चशकवण माझ्या मायमाऊली साने गुरुिींनी कधी चदलीि नाही, 
त्याला काय करणार? 

 
माझी िीवनसाथी लीला चिने स्वातंत्र्याच्या अक्ग्नचदव्यात, खेड्यातील िते्रच्या प्रसंगी भगत 

(भक्त) पेटलेल्या चवस्तवातून िालतो, त्याप्रमाणे स्वातंत्र्ययज्ञकंुडात माझ्या साथीने हकबहूना एक पाऊल 
माझ्यापुढेि टाकले व स्वातंत्र्यानंतरच्या सामाचिक, शकै्षचणक, सहकार आचण स्त्री होमगाडव आचद 
स्त्रीमुक् तीकायात स्वतःला झोकून घेतले. शवेटिा श् वास घेईपयंत धडपडत राचहली. ती १ मे १९८५ ला 
अनंतात चवलीन झाल्याने माझी व्यथा मीि िाणे ! 

 
साप् ताचहक ‘दोंडाईिे लोकमानस’ िे संपादक, दोंडाईिा शहरािे नगराध्यक्ष, धुळे चिल्हा इंचदरा 

काँगे्रसिे अध्यक्ष डॉ. हेमंत भास्कर देशमुख यािंा आम्हा उभयतावंर मोठा अकृचत्रम लोभ आहे. १९७२ साली 
लीलाताई हशदखेडा मतदारसंघातून महाराष्ट्र चवधानसभेवर प्रिडं बहूमताने चनवडून आल्या होत्या, 
त्याचं्या त्या यशात डॉ. हेमंत देशमुखािंा हसहािा वाटा होता. लीलाताईंच्या अंत्ययाते्रला त्यानंा श्रद्धािंली 
वाहतानाि त्यानंी महाराष्ट्राला आम्हा उभयताचं्या क्राचंतकायािे कायमि स्मरण राहावे; अशा स्वरूपािे 
स्मारक चनमाण करण्यािा संकल्प केला.स्वातंत्र्यलढ्यातील आम्हा उभयताचं्या कायािा राचहलेला 
इचतहास माझ्याकडून चलहून घेण्यािा त्यानंी अट्टाहासि धरला. या कामािा एक भाग म्हणून त्यानंी १५ 
ऑगस्ट १९८५ ला ‘क्राचंतवीरागंना कै. लीलाताई स्मृती गौरव चवशषेाकं’ प्रचसद्ध केला. उभ्या महाराष्ट्राने 
क्स्तचमत होऊन आनंदाने व आदराने त्या चवशषेाकंािे कौतुक केले. सवव महाराष्ट्रात त्यािे पडसाद उमटले. 
महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक सचमतीिे श्री. शकंर पाटील यानंी मराठी सातवीच्या पुस्तकात ‘पक्षी 
हपिऱ्यातून उडाला’ या लीलाताईचलचखत त्याचं्या तुरंुगपलायनाच्या कथेिा धडा घातला. एवढेि करून 
नानासाहेब देशमुख थाबंले नाहीत. पत्री सरकार चलहून क्राचंतपवािा शवेट करण्यािा लकडाि त्यानंी 
माझ्या मागे लावला. त्यासाठी सतत संपकव  साधून माझ्या मरगळलेल्या मनाला उते्तिन देऊन शवेटिे पत्री 
सरकार हे प्रकरण पूणव करून घेतले. भारावनू गेले. तेवढ्याने त्यांिे समाधान झाले नाही, तर आपल्या 
लोकमानस साप् ताचहकात ते क्रमशः छापून साऱ्या महाराष्ट्रािे लक्ष वधूेन घेतले. 

 
महाराष्ट्राच्या अनेक प्रचतथयश साचहक्त्यक व रचसकािंी ते पुस्तकरूपाने प्रचसद्ध करा अशी 

आग्रहािी अनेक पते्र आली. इतकेि काय, महाराष्ट्रािे थोर साचहक्त्यक कवी कुसुमाग्रि यानंीही ‘पत्री 
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सरकार ऐकून होतो, पण आपल्या साप् ताचहकातून त्यािी सचवस्तर ऐचतहाचसक माचहती िी महाराष्ट्राला 
चवदीत नव्हती ती चमळाली. हे सवव प्रचसद्ध झालेि पाचहिे’ असे नानासाहेब देशमुखानंी आग्रहाने सुिचवले. 

 
‘ऑगस्ट बडं पेटले’ हे पाचहले व ‘पत्रीसरकार’ हे शवेटिे प्रकरण चलहून पूणव झाले. पण मनात 

प्रखरतेने चविार आला की, ज्या मायमाऊली साने गुरुिींनी मला घडचवले, ३० सालच्या सत्याग्रह 
लढ्यापासून घडवताना ज्या अवस्थेतून त्यानंी मला सोबत नेले, तो धडपडीिा कालखंडही त्याला िोडावा 
म्हणून ‘४२ पूवव’ हे पचहले प्रकरण िोडले िाऊन क्राचंतपवािी सागंता झाली. क्राचंतपवव चलचहताना मी माझे 
मीपण हरवनू गेलो होतो. माझे पूवायुष्ट्य पुनश् ि िगलो. अनेक स्मृतींनी मन हेलावले. अंगावर काटे उभे 
राचहले; तर कधी भावनावगेाने अश्रुपातही झाला. 

 
‘क्राचंतपवव’ चलहून घेण्यािे, पूणव करण्यािे संपूणव श्रेय नानासाहेब देशमुखािेि. ते पाठीस लागले 

नसते तर पत्री सरकारिा ऐचतहाचसक कालखंड अडगळीति राचहला असता. मी कधीि तो प्रचसद्ध करू 
शकलो नसतो. म्हणून सागंतो, क्राचंतपवािे धनीपण त्यािेंि. मी तर हमाल भारवाही. 

 
क्रातंीपवव चलचहण्याच्या लघात काही प्रसंग मागेपुढे झाले असतील; पण प्रसंगाच्या सत्यतेला मात्र 

कुठेि बाध येऊ चदलेला नाही. 
 
पत्री सरकारला मी साक्षीि नव्हतो तर त्याच्याशी एकरूप, एकिीव झालो होतो. मी एवढा भारावनू 

गेलो होतो की भचूमगत संघटनेिे श्रेष्ट् ठी अच्युतराव पटवधवनानंी आग्रह केला असतानाही मी ते रणागंण 
सोडले नव्हते. 

 
पत्रीसरकार व तुफान सेना घडवण्यात माझा हसहािा वाटा होताि. त्यातील अनेक प्रसंगात मी 

भागीदार होतोि, पण काही प्रसंग तुफान साथींनी हहडता चफरता साचंगतले ते आठवनू आठवनू चलचहले. 
त्यात काही कमी, िास्त झाले असल्यास सहकऱ्यानंो, क्षमस्व ! घडलेल्या प्रसंगात मात्र सत्याशी प्रतारणा 
अणुमात्र केलेली नाही. 

 
शुद्धलेखन नसले तर िागंल्या पुस्तकािीही बदनामी होते हा प्रा. डॉ. ियहसगराव पवारािंा 

सल् ला. नानासाहेब हेमंत देशमुखािें एक अंतस्थ स्नेही, सुप्रचसध्द कवी पुरुषोत्तम पाटील यानंी या 
पुस्तकािे शुद्धलेखन अथपासून इचतपयंत तपासण्यािी मेहनत घेतली. काही िुकलेला, मागेपुढे झालेला 
वाक् प्रिार सुधारून मोलािे साय केले. 

 
क्राचंतपवव पूणव करण्यासाठी मला उते्तचित करण्यात डॉ. ियहसगराव पवार; कोल्हापूर, ॲड. 

पथृ्वीराि िव्हाण मािी नगराध्यक्ष; सागंोला (चि. सोलापूर), क्राचंतवीर रंगरावदादा; वाळवा, तसेि 
महाराष्ट्रातील प्रचथतयश साचहक्त्यक श्रीपाद िोशी व श्री.ि. िोशी; पुणे अशा अनेक छोट्यामोठ्या 
साचहक्त्यकािंा, रचसकािंाही सहभाग आहे. 

 
पत्री सरकारनेि फक् त शवेटपयंत झंुि चदली असे नव्हे; तर सवव सातारा चियातील सववि 

क्रातंीवीरानंी लढ्यािी शथव केली. सध्यािा सागंली चिल्हा हा त्यावळेी सातारा चिल्यािाि एक भाग होता. 
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म्हणून पत्री सरकारचशवाय या झंुिीत लढलेल्या साताऱ्यातील क्राचंतवीरानंी केलेल्या चवशषे पराक्रमािा 
उल् लेख करण्यािा मी चनणवय घेतला. 

 
साध्या पोस्टकाडावर रािस्थानिे राज्यपाल माननीय वसंतराव दादानंा ियपूरला, त्याचं्या 

िेलपलायनािी इत्यंभतू हकीकत पाठचवण्यािे पत्र चलचहले. त्यानंी त्वरेने ती पाठचवली. त्यािप्रमाणे 
अनेकानंा पते्र पाठचवली व काहींच्या प्रत्यक्ष भेटीही घेतल्या; पण त्याला फारसा प्रचतसाद चमळाला नाही. 
त्यात क्राचंतवीर चकसन वीर, पाडूं मास्तर, बडे गुरुिी आदी चनधन पावल्याने तेवढी उणीव राहून गेली. ती 
उणीव पुढील आवृत्तीत भरून काढण्यािा मानस आहे. 

 
क्रा.ं नाना पाटील व त्याचं्या कायाबाबत अचलकडेि अनेक गं्रथ प्रकाचशत झाले. त्यापैकी ‘क्रा.ं 

नाना पाटील’ या प्रा. डॉ. ियहसगराव पवार, कोल्हापूर याचं्या गं्रथािे मौचलक साय झाले. 
 
बापू ऊफव  िी.डी. लाड याचं्या ‘पेटलेले पारतंत्र्य व धुमसते स्वातंत्र्य’ तसेि राघव चशवणीकर यानंी 

चलचहलेल्या ‘सातारिा हसह’ अशा अनेक पुस्तकातंील अनेक प्रसंग पडताळून, खात्री करूनि क्राचंतपवात 
नमूद केले आहेत. 

 
ऐचतहाचसक व राष्ट्रीय उत्थापनािी तीव्र िाण असलेले व त्यासाठी अचवरत श्रमणारे, प्रचथतयश 

साचहक्त्यक श्री. नानासाहेब देशमुख यानंीि प्रस्तावना चलहावी या माझ्या आग्रहाला त्यानंी मान चदला यािे 
समाधान वाटले. 

 
क्राचंतवीरागंना कै. लीलाताई पाटील स्मृचत गौरव चवशषेाकंाला नानासाहेब देशमुख यानंी 

चलचहलेली प्रस्तावना, ‘अयायव’ हे वािकचमत्राचं्या माचहतीसाठी पचरचशष्ट् टात िोडले आहे. 
 
प्रा. डॉ. ियहसगराव पवार याचं्या ‘क्राचंतहसह नाना पाटील’ या अनमोल गं्रथातील प्रचथतयश 

क्राचंतकारणी, रािकारणी, समािकारणी, इचतहासतज्ञानंी काढलेली वेिक उद् गारािंी सूिी िोडली 
आहे. 

 
या क्राचंतपवािे पचहले प्रकाशन माझे ४२ च्या क्राचंतसंगरातील सहकारी डॉ. सुरेन्द्र बारहलगे यानंी 

माझ्यावरील पे्रमाने महाराष्ट्र राज्य साचहत्य संस्कृती मंडळामाफव ति प्रचसद्ध करण्यािे आग्रहपूववक ठरवनू 
माझ्यावरील लोभ व पे्रमािी पावतीि िणू चदली. त्यािें काय आचण कोणत्या शब्दातं आभार मानू? 

 
अनेक चमत्र, सुहृदानंी माझे व लीलाताईंिे समग्र िीवन िनतेपुढे ठेवाव े म्हणून आग्रहाने, 

चवनंत्याही केल्या, परंतु आमच्या सामान्य धडपडणाऱ्या िीवनात सागंण्यासारखे ‘क्राचंत पवा’ चशवाय 
काहीही नाही. 

 
अनेक राष्ट्रसेवक, साचहक्त्यक, समािसेवक स्त्री-पुरुषानंी पुष्ट्कळ चलचहले आहे. त्यािेि पिन 

अिूनही झाले नाही. तेि पुन्हा सागंण्यात औचित्य आहे का? चमत्रानंो क्षमस्व ! 
 
याचशवाय प्रा. डॉ. ियहसगराव पवार यािंा पचरियात्मक व कायव आलेख शवेटी चदला आहे. 
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उत्तमरार् पाटीिं 

चशरपूर, चि. धुळे. 
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अशीही पते्र ! 
 
दोंडाईिे साप् ताचहक लोकमानसिे संपादक नानासाहेब देशमुख यानंी क्राचंतवीरागंना लीलाताई 

पाटील स्मृतीगौरव चवशषेाकं १५ ऑगस्ट ८५ मध्ये व ८५-८६ च्या दोन्ही चदवाळी अंकात माझे ‘क्राचंतपवव’ या 
आगामी पुस्तकातील काही चलखाण व ‘पत्रीसरकार’ हे शवेटिे प्रकरण आपल्या साप् ताचहकातून क्रमशः 
प्रचसद्ध केले. अनेकािंी पते्र आली. क्राचंतपवव पूणव करण्यासाठी स्फूती आचण उत्साह आला अशी काही 
चनवडक पते्र. 

 
आपले आत्मकथन म्हणिे ४२ च्या लढ्यािे एक पववि आहे. ते एक इचतहासािे साधनि ठरणार 

आहे. त्या दृष्ट् टीने आपल्यासारख्या स्वातंत्र्यसेनानीच्या आत्मिचरत्रानंा समािात फार मोठे स्थान आहे. 
आगळे साचहत्यमूल्य आहे. आपल्या चलखाणात साचहत्यगुण आहेति. चशवाय प्रखर अंतःकरणािा चिव्हाळा 
आचण इचतहासाशी साक्षीभाव आहे. आपल्या या गं्रथािी मी प्रतीक्षा करीत आहे 
 

-प्रा. डॉ. जयलसगरार् पर्ार 
(इचतहास संशोधक व क्राचंतहसह नाना पाटील व अनेक ऐचतहाचसक पुस्तकािें लेखक) 

 
पूववपचरचित नसताना हे पत्र मी आपणासं अनपेचक्षतपणे चलहीत आहे. ‘दोंडाईिे लोकमानस’ या 

साप् ताचहकातील ‘पत्री सरकार’ ही आपली लेखमाला वािून प्रभावीत झालो. 
 
इचतहास प्रत्यक्ष घडचवणारानंी िर तो चिवतं इचतहास चलचहला तर त्या चनभेळ व चनदोष 

सत्यकथनामुळे एक आगळाि बौचद्धक आनंद प्राप् त होतो; यािी प्रिीती तुमिे लेख वािल्यानंतर आली. 
 
िाळीस वषांपूवी एकाि वेळी स्वातंत्र्यप्राप् ती व स्वराज्यचनर्थमती साकार करणारा, स्वराज्य व 

सुराज्यािे अदै्वत साधणारा एक महान गौरवास्पद प्रयोग क्राचंतहसह नाना पाटील याचं्यासमवेत 
आपणासारख्या स्वातंत्र्यसेनानी, समािधुरीणानंी केला त्यािे चवस्मरण होता कामा नये. 

 
त्या स्वातंत्र्ययज्ञािी यशोगाथा हल् लीच्या तरुण चपढीला ज्ञात होण्यासाठी त्या लढ्यासंबंधी एक 

स्वतंत्र गं्रथ आपाल्यासारख्या अचधकारी पुरुषाकडून चलहीला िावा अशी माझ्यासारख्या समाि 
चहतहितकािी आपणासं पे्रमािी चवनंती आहे. 

 
आि देशातील आर्थथक दाचरर्यापेक्षा आदशािे दाचरर्य हे मला अचधक भयावह व हितािनक 

वाटते. 
 
क्रातंीिे धगधगते कंुड प्रज्वचलत करणाऱ्या तुमच्यासारख्या गेल्या चपढीतील मशाली भावी 

चपढ्यातील िीवनज्योत प्रज्वचलत करून चनरंतर स्फूती देत राहतील. 
 

-आपल्याचवषयी पूज्य भाव बाळगणारा 
-ॲड. पृथ्र्ीराज भीमरार् चव्हाि 

(मािी नगराध्यक्ष मु. सागंोला, चिल्हा सोलापूर) 
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आपल्या चपढीतील एक एक चिरा ढासळू लागला आहे. एक ज्वलंत इचतहास काळाच्या पडद्याआड 
िाण्यािी भीती वाटते आहे. ज्याचं्या हाती लेखणी त्यानंा िळवळ खऱ्या अथाने माहीतही नाही. आचण 
असली तरी त्यासंबधंी आस्था नाही. 

 
सातारा चिल्यात ‘प्रचतसरकार’ म्हणून काम करणारे अनेक गट होते. या गटात चितकी सुसूत्रता 

यावयास हवी होती तेवढी येऊ शकली नाही. त्यामुळे प्रत्येक गट स्वतःिा कोष करून राचहला. 
स्वातंत्र्यानंतरही या सवव गटागटातील नेत्या कायवकत्यांनी एकत्र येण्यािी समंिस भचूमका घेतली नाही. 

 
या िळवळीिा सवांगीण चविार होणे गरिेिे आहे. आपण स्तुत्य उपक्रम हाती घेतला आहे त्यास 

सुयश हिचततो. 
 

-रांगरार् दादा पाटीिं 
(४२ िे क्राचंतरणागंण गािवणारे क्राचंतवीर, मु. चशगाव, ता. वाळवा चि. सागंली) 

 
लीलाताई स्मृचतगौरव चवशषेाकंािी मी वाटि बघत होतो. फारि महत्त्वािा व संग्राय असा हा अंक 

आहे. 
 
‘प्रचतसरकारच्या’ लोक-आंदोलनाला योग्य पचरपे्रक्षात माडंण्याच्या दृष्ट् टीने या अंकािा तसेि 

आपल्या साप् ताचहकातून प्रचसद्ध झालेल्या डॉ. पाटलाचं्या लेखािंा खूप उपयोग होणार आहे. 
 
हे कायव मला ऐचतहाचसक महत्त्वािे वाटते. 

 
प्रो. भािंचांर भोळे, नागपूर 

(सुप्रचसद्ध अथवतज्ञ व इचतहासतज्ञ) 
 
डॉ. उत्तमराव पाटील यािें चलखाण मी नेहमीि आवडीने वाितो. 
 
साधी, सरळ शलैी व सोपी भाषा यामुळे ते वािकाच्या मनािी पकड िटकन् घेते. 
 
त्यािें मागंल्यपूिक, सुसंकृत मानस त्याचं्या साऱ्या चलखाणावर एकप्रकारिे शालीनतेिे, 

खानदानीपणािे आवरण पसरचवते. 
 
िुन्या संस्कारात वाढलेल्या माझ्यासारख्या वािकाला त्यामुळे ते अचधकि िवळिे, आपले 

वाटतात. 
 
त्याचं्या चदवाळी अंकातील दोन्ही आठवणी फारि िागंल्या आहेत. 

 
-श्रीपाद जोशी (िेंखक, साणहत्ययक) 
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असेि पत्र सुप्रचसद्ध साचहक्त्यक श्री. ि. िोशी यानंीही पाठचवले आहे. 
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* ज्या सानेगुरुजींनी मिंा पुरुषार्थी बनर्ून मानर्िा धमाची दीक्षा णदिंी ! 
 
* देशासाठी हौिाय्य पयकरिेंल्या ज्या मायमाऊिंीच्या कुशीि जन्द्मिंो आणि र्ाढिंो ! 
 
* जीर्नसार्थी िंीिंा, माझी दुगाभर्ानी, णजने शर्थीने, शौयाने, पराक्रमी पुरुषार्थी जीर्न जगून 

जीर्नयात्रा सांपर्िंी ! 
 
* जे आपल्या देशमुक्िीसाठी झुांजून शहीद झािें, यया गुरु, माऊिंी. जीर्नसार्थी आणि 

हुिाय्याांच्या पुण्यर्ान चरिी, माझ्या धडपडिाऱ्या जीर्नाचे हे दुर्ांकुर समर्पपि ! 
 

-उत्तमरार् पाटीिं 
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क्राांणिपर्व 
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छत्रपिी णशर्राय 
 

 
 

छत्रपिी णशर्रायाांचा आदशव डोळ्यापुढे ठेर्नूच पणत्र सरकारची र्ाटचािं केिंी. 
ययाांचा र्रद हस्ति णशरार्र घेऊन. 
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माझी आई 
 

 
 

येनू माय 
िुरुां गािच णसरीयस होऊन  

बिंीदान र्ेदीर्र णिची आहूिी पडिंी. 
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 णिंिंािाई 

७ ॥ वर्षांची शिक्षष व तुरूं गषतून 
पलषयन. पत्रिसरकषच्यष 
ननशमिनतत सहभषग 

डॉ. उत्तमरषव 

५००० रपयषूंचे बक्षक्षस 
पत्रिसरकषर ननशमिनतत शसूंहषचष 

वषटष 

 

    

 

  

 

 दशरर्थ 

सदा जेिं मधे ! 

णशर्ाजी 

१२॥ र्षांची णशक्षा  

णशर्ाय जेिं मधून पिंायनाची 
णशक्षा 
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क्राांणिची िेंकरे ! 
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❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈ 
 
खान्द्देशच्या यया िंीिंािाई पाटीिंही ययाच येरर्ड्याच्या िुरांगाि आहेि. ययाांना साडे सहा र्षांची णशक्षा 
झािंी आहे. 
 
‘साडे सहा र्षांची?’ 
 
‘हो ! परांिु ज्या र्ेळेस न्द्यायाधीशाने णशक्षा णदिंी, यया काय ्हिाल्या माणहि आहे का?’ 
 
‘काय ्हिाल्या?’ 
 
‘इिकीच का णशक्षा?’ असे यया हसून ्हिाल्या. 
 
इिकी णशक्षा णदिंी गेिेंिंी महाराष्ट्रािीिं िरी हीच पणहिंी स्त्री ! 
 
(‘आपि सारे भाऊ भाऊ’ िें. साने गुरुजी पाने ९८) 
❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈ 
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प्रयोजन ! 
 
१९४२ च्या ऑगस्ट-बडंात माझ्या घरातील सववच्या सवव िण बचलदानाच्या वदेीवर उभे राचहले. 
 
माझी वृध्द आई हट् टाने तुरंुगात गेली. येरवड्याच्या तुरंुगाति ती अत्यवस्थ झाली व 

बचलदानाच्या वदेीवर चतिी आहुती पडली. 
 
चतिी चतघं मुलं आचण एकटी सून वाऱ्यावर उधळली असताना चतच्या तोंडात तुळशीदळ आचण 

गंगािळ कुणी घातलं? चतिा आग्या कोण झाला? चतला अग्नी कुणी चदला? देव िाणे ! 
 
माझा मधला भाऊ तुरंुगात अडकलेला. लहान भाऊ (सोळा वषांिा) चशवािी, त्याला अमळनेर-

िचळतात साडेबारा वषांिी, चशवाय तुरंुगातून पलायनािी चशक्षा झाली. धुळे तुरंुगातून २६ िानेवारी १९४३ 
ला स्वातंत्र्यचदनी िेलच्या १८।२० फूट उंि हभतीवरून उडी मारून तो भचूमगत झालेला. 

 
माझी पत्नी सौ. लीला पाटील अमळनेर पेटवनू, माशवल लॉ तोडून साडेसात वषांिी चशक्षा होऊन 

धुळे, ठाणे नंतर येरवडा िेलमध्ये असतानाि आम्ही सातारच्या भचूमगतानंी त्यानंा पळवनू आणले व 
अखेरपयंत त्या आमच्या सोबत भचूमगत राहून सातारिे पत्री सरकार स्थापण्यात आघाडीवर, ‘तुफान’ स्त्री-
सैचनकािंी सेनानी म्हणून लढत राचहली. 

 
अमळनेरिे क्राचंतकंुड पेटवनू Shoot at Sight िा चिरेटोप व ५ हिार रुपयािें सुवणवपदक गळ्यात 

चमरचवत, साडेपाि लाखािंा खचिना लुटून पढंरपूरला एकदा पकडला गेलो. त्यातूंन चनसटलो पुन्हा २५ 
हिार रुपयािें सरकारी बचक्षसािा मानकरी बनून. 

 
साताऱ्यातं ‘तुफान’ सैचनकािंी चनर्थमती करून ‘तुफान’ सेनेिा अग्रणी म्हणून पत्री सरकारिा 

खङ् गहस्त होऊन शवेटपयंत झंुित राचहलो. 
 
नऊ ऑगस्टने घराघरात इचतहास घडचवला. त्यापंैकी एका पेटलेल्या घरातील कथा-व्यथािंी “४२ 

ते ४६” सालातंील माझ्या आयुष्ट्यातील क्राचंतकालखंडातील सुवणव कालात मी आचण माझ्या कुटंुबाच्या 
िीवनातं घडलेल्या अनेक प्रसंगािंी व सातारच्या काळाआड दडलेल्या पत्री सरकारिी नोंद म्हणिेि 
“क्राचंतपवव-४२ ते ४६” 
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मागिे इिुकेची ! 
 
“तुम्ही स्वतंत्र आहात असे समिून वागा.”  
 
गाधंीिींच्या नऊ ऑगस्टच्या या घोषणेने िनता बडं सुरू झाले-ध्यानी, मनी, स्वप्नी नसताना. 

तब्बल िार वष े‘४२ ते ४६’. 
 
चबना सुकाणू, चबना सुकाणूधारक असा काँगे्रसच्या इचतहासातील सेनापतीवािून लढा’– हे 

पचहल्यादंाि घडले. 
 
या िनता बंडाच्या लढ्याने अभतूपूवव इचतहास घडवला. िनता बंड पेटवले, प्रज्वचलत केले, 

शथीने िालवले, रेटले सामान्य िनतेनेि. 
 
मी भचूमगत असताना पत्री सरकारिी कैचफयत पचंडत िवाहरलाल याचं्या समोर चनवचेदली. त्यािें 

उद् गार असे-” I am wonderstruck to hear all about your Treasury-Looting and about Patri-
Sarkar. It seems to me this is a new Historical chapter in India Freedom struggle.”  

 
(तुमच्या खचिना-लुटीच्या व पत्री सरकारच्या संबंधािी हकीकत आश् ियवकारक, धक् कादायकि 

मला वाटली. मला वाटते की, आमच्या स्वातंत्र्य लढ्यातील हा एक नवा ऐचतहाचसक कालखंड आहे.) 
 
पण तो इचतहास अज्ञात राचहला का ठेवला? काहीही असो ! त्या िनता-बडंाच्या इचतहासावर 

उपेके्षिे सावट पडले ते पडले, एवढे खरे ! 
 
महाराष्ट्र या िनता-बडंात आघाडीवर होता. नव्हे त्याने एकट्यानेि ही शथीिी झंुि चदली. अगदी 

शवेटपयंत. 
 
नाबाद तब्बल िार वष.े पत्री सरकारिी स्थापना करुन.  
 
पत्री सरकार १४० ते १५० खेड्यातं स्थापन केले. महाराष्ट्राति सातारने, क्राचंतहसह नाना 

पाटलाचं्या नेतृत्वाने. थोड्या फार फरकाने िवळ िवळ सातारा चिल्हा, (आतािा सागंली चिल्हा तेव्हा 
साताऱ्यात होता.) त्याने व्यापला होतो असे म्हटल्यास वावगे होणार नाही. कारण इतर कायवकत्यांनाही 
आपापल्या भागातल्या काही भागात आपला अंमल िालवला होता. 

 
चशवछत्रतींिा आदशव डोळ्यापंुढे ठेवनू क्रा.ं नाना पाटलानंी वाटिाल केली. पण ते पत्री सरकार व 

त्यािे नेते क्राचंतहसह नाना पाटील उपेचक्षति राचहले. ते सारे सामान्य व सामान्यानंीि घडवले, म्हणूनि 
ना? 

 
हे शल्य माझ्या उरातं सलत राचहले. क्राचंतपवव चलचहण्यापाठीमागे हीि पे्ररणा सववस्वी आहे. 
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चशवछत्रपतींनी स्वराज्य स्थापण्यासाठी कल्याणिा खचिना लुटून स्वराज्यािी वाटिाल सुरू 
ठेवली. 

 
त्यानंतर काँगे्रसच्या स्वातंत्र्य-लढ्यातील स्वराज्याबरोबर ग्रामराज्य स्थापण्याच्या इषनेे साडेपाि 

लाखाच्या खचिना लुटीिी ही दुसरी घटना म्हणावी लागेल. काँगे्रसच्या सवव स्वातंत्र्य लढ्यातंील ही 
एकमेव घटना पत्री सरकारिी. 

 
ज्या स्वावलंबी ग्रामराज्यासाठी महात्मािींनी साऱ्या हयातीत िीवािा आटाचपटा केला, ते 

ग्रामराज्य चनमाण करण्यात पत्री सरकार यशस्वी झाले. पत्री सरकारने एक आदशव राष्ट्रापुढे ठेवला. 
 
स्वातंत्र्यासाठी लढता लढता पत्री सरकारनेि हा इचतहास घडवला. त्या ग्रामराज्यािे सुराज्यही 

चनर्थमले. यथाशक् ती, यथामती, यथापचरक्स्थती. त्यािी नोंद कुणी केली का? त्यािी दखलही कुणी घेतली 
नाही. त्यािी हनदा-नालस्ती करून काड्या कोरणाऱ्यािंीि संख्या अफाट. क्रातंीिे त्यानंा वावडे होते 
म्हणूनि ना? त्यानंा सामान्यािें स्वातंत्र्य नको होते ना? सामान्यािें आचण त्याचं्या असामान्य कायािे केवढे 
वावडे या देशात ! 

 
महात्मा फुले आचण दचलतात्मा बाबासाहेब आंबेडकराचं्या व कमववीर भाऊराव पाटलाचं्या 

बाबतीतही तेि घडले. क्राचंतहसह नाना पाटलाचं्या वाट्यालही तेि आले. असे का? 
 
सामान्य पण असामान्यािंी व त्याचं्या कायािी परवड देशाला परवडणारी नाही, यािे भान 

देशनेतृत्वाला, भखंुडानंा, बुचद्धवाद्यानंा येईल तो सुचदन. 
 
झाडाचं्या पानाफुलाकंडे लक्ष, िचमनीतील मुळाकंडे दुलवक्ष. ज्या खोडावर ते झाड उभे, त्यािे मात्र 

वावडे का? 
 
स्वातंत्र्यासाठीच्या बचलदानाच्या ईषनेे ही िी ऐचतहाचसक पावले उमटचवली ती पुसू नयेत आचण 

सातारिे पत्री सरकार स्थापण्यािे सोनेरी पान चपढ्यान् चपढ्या लोकाचं्या स्मरणात चिवतं राहाव ेहाि माझा 
क्राचंतपवव चलचहण्याच्या पाठीमागे एकमेव हेतू आहे. 

 
वैयक्क् तक िीवनािी कथा व त्यात घडलेल्या घटनािंा इचतहासही त्यातं असला तरी वैयक्क् तक 

िीवनात िे झाले, घडले व त्यातूंन ज्या घटना घडल्या त्या, स्वातंत्र्य-सैचनकाचं्या भावना, चविार-
आिारािे आचण राष्ट्राच्या मुक् ततेसाठी धडपडीिे प्रतीकि आहेत. क्राचंतकारकानंा कसकशा यातनामय 
पचरक्स्थतीतून िाव ेलागते त्यािे चदग्दशवन करणे माझ्या कतवव्यािा एक भागि मी मानतो. 

 
असंख्य स्वातंत्र्य-सैचनकातंील मीही एक व अनेक क्राचंतकारक घटनातंील या घटना: महाराष्ट्रात 

अमळनेरच्या सत्तास्थानाचं्या होळीिी, नंदुरबारच्या हौतात्म्यािी, मध्य प्रदेशातील चिमूर अष्ट् टीिी, 
चबहारमधील भागलपूरिी, उत्तर प्रदेशातील बालीयािी. पण त्या उसळल्या चततक्याि वगेाने थंडही 
झाल्या. 
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पण पत्री सरकारने लढ्याच्या शवेटापयंत झंुि चदली. यशस्वी झाले फक् त क्राचंतहसह नाना पाटील 
आचण त्यािें बहादूर तुफान. 

 
महाराष्ट्राच्या या अखंड झंुिीिी स्फूर्थतदायी हचककत िनता िनादवनापुढे, भारताच्या भावी 

वारसदारापंुढे ठेवीत आहे–९ ऑगष्ट् ट ४२ च्या क्रातंीत घडलेल्या एका असामान्य इचतहासािे दशवन व्हाव,े 
त्यािे स्मरण रहाव ेहा हेतु. चनष्ट् ठापूववक प्रयत्नानंी स्वराज्य स्थापण्याच्या चिद् दीने व त्यासाठी िान कुबान 
करण्याच्या इषनेे स्वातंत्र्य व ग्रामस्वराज्यािी मुहूतवमेढ रोवण्याच्या चविारासाठीि. खचिना लूट वा पत्री 
मारण्याच्या आिारासाठी नव्हे, तर स्व-सते्तिा वा न्यायािा एक आदशव राष्ट्रापुढे उभा केला. एक ज्वलंत 
नेतृत्व चमळाल्यावर सामान्य िनता काय करू शकते, कशी यशस्वी होऊ शकते–त्यािा पाठि या लढ्याने 
चदला. सामान्य िनता हीि क्रातंीिी एकमेव मोठी शक् ती आहे, हे सोदाहरण दाखवनू चदले. 

 
ऑगष्ट् ट बडंात माझ्या कूटंुबातील सवांनी आपला हवी यज्ञातं टाकला, त्याबद्दल कौतूकािे गुणगान 

करण्यासाठी तर मुळीि हे लेखन केलेले नाही. 
 
त्यािे काय कौचतक? स्वातंत्र्य-यज्ञात आमच्या पेक्षाही इतर अनेकानंी स्वतः बरोबर घरातील 

सवांनाही उिाड केले. असीम त्याग केला. अनेकानंी आपल्या रक् तािे अध्यव चदले. चशरकमळे वाचहली. 
“इन्कलाब चझन्दाबाद” म्हणत फाशीच्या तख्तावर हसत हसत िढले. गोळ्या घातल्या. गोळ्या खाल् ल्या. 
गोळ्या छीतीवर झेलत झेलत झंुिही चदली. क्रातंीला िीवन समर्थपत करून लढले. धारातीथी पडले. त्या 
सवांिा आदशव डोळ्यापंुढे ठेवनू आम्ही वाटिाल केली, चशवरायािा आदशव व वरदहस्त चशरावर घेऊन. 

 
त्या चपढीिा त्याग, ईषा चिद् द, चनष्ट् ठा, चनधार, ध्येयासाठी समर्थपत िीवन-यातंील थोडा िरी अंश 

माझ्या महाराष्ट्राच्या नव्या चपढीने घेतला, पिवला तरी मी स्वतःला धन्य समिेन, माझ्या चलचहण्यािे 
साथवक झाले, असे मला वाटेल. 

 
मला बचक्षस पाचहिे ते एवढेि. मला भीक घाला ती एवढीि. म्हणून हा प्रपिं, स्वतःि स्वतःिा 

माडंण्यािा चनलवज् िपणा का म्हणाना, मी पत्करला आहे. 
 
माझ्या अपेके्षिी उपेक्षा, भारताच्या भावी वारसदारानंो, होऊ देऊ नका. 

 
स्तर्ािांत्र्य उजाडिें पि सराज्य कोठे आहे? 

 
सवे ऽ चप सुचखनः सन्तु 
सवे सन्तु चनरामयाः 
सवे भद्राचण पश्यन्तु 

कुठे चदसते का? 
दुचरतािें चतचमर िावो 
चवश् व स्वधमवसूये पाहो 
िो िे वाकं्च्छल तो ते लाहो 
प्राचणिात 
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दृक्ष्ट् टपथातही चदसत नाही. 
 
उलट दैन्य, दाचरर्य, दुःख, रोगराई, अज्ञान, अंधश्रद्धा, यातनामय, कष्ट् टािें, हालािे, 

अंधःकारमय िीवनािे दशवनि सववत्र चदसते. सामाचिक चवषमतेला अंत नाही. िाचतदे्वष, धमवदे्वष, प्रातं दे्वष, 
बरोबरि, सत्ताचपसाटािंा नंगानाि साववचत्रक झाला आहे. आर्थथक दरी रंुदावति िालली आहे. 

 
शोषणािे, भ्रष्ट् टािारािे इमल्यावर इमले उभे राचहलेले सववत्र चदसतात.  
 
िोडीला हहसािाराने िरणसीमा गाठली आहे. 
 
राष्ट्रािी एकात्मता, अखंडता धोक्यात आली आहे. आभाळि फाटले आहे म्हणून. 
 

उचत्तष्ट् ठत। 
िाग्रत। 
प्राप्य वरान्य बोधत। 

उषःकाल होता होता 
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काळरात्र झाली । 
अरे पुन्हा आयुष्ट्याच्या 

पेटवा मशाली ॥ 
 

सुरेश भट तुम्हाला ललकारताहेत. तुमच्या िरणी माझेही मागणे इतुकेिी ! 
 

–डॉ. उत्तमरार् पाटीिं 
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४२ पूर्व 
---------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

भाग १ िंा 
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महात्मा गाधंीिींनी १९२१ ते ९ ऑगष्ट् ट ४२ पयंत पेटवलेल्या िनमानसातंील खद् खद् णाऱ्या स्वातंत्र्याच्या 
वदेनेच्या स्फूक्ल् लंगािें प्रचतकात्मक दशवन म्हणिेि ४२ पूवव ! 
 
४२ पूवव म्हणिे ९ ऑगष्ट् ट ४२ ते ४६ क्राचंतपवाला गाधंीिींनी िोडलेली यातनानंी गुंफलेली रुपेरी चकनारि 
म्हणाना 
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४२ पूर्व 
 
मोगलकालीन परगणा असलेले प्रगणे डागंरी. खान्देशाच्या अमळनेर तालुक्यातील बोरी नदीच्या 

काठी. हे माझे गाव व िन्मगावही. 
 
सारे चशसोदे कुळीिे. गावात चशसोदे कुळीिी गढी आहे. तसेि मुसलमानािेंही टेकडीवरिे ठाणे 

आहे. 
 
एक भव्य मचशद, भयुारे असलेली. कबरस्तानािंी उंि रागं व त्यातील भव्य घुमटािंी दोन 

कबरस्थाने. िारी बािंूनी कोट असलेले. 
 
एक िुनी चवहीर, अथागं पाण्यािी व चतच्यावर िुनेगच्ची टाकी आिही आहे. 
 
हत्तीच्या मोटेने टाकीमधून चनघालेले पाणी मचशदीच्या व कारंिाच्या हौदातं खेळवले िाई. 

मचशदीला लागूनि पुरुषभर उंिीिा व १५-२० फूट लाबंी रंुदीिा अष्टकोनी हौद व मध्ये कारंिे आहे, 
ज्याचं्या िारही बािंूनी पाणथळ्या आहेत. 

 
माझ्या आईिे मातुल घराणे, नाचशक चिल्यातील बागलाण तालुक्यातील. खान्देशलाि लागून 

बागलाणातंील नामपूरच्या सावतंािें. 
 
बडोद्याच्या सयािीरावािें (महारािािें) वडील बंधू संपतराव गायकवाडािंी मुलगी आईच्या 

मामानंा, सावतंानंा चदलेली. सयािी महारािािें कवळाणे गाव नामपूरशिेारीि. 
 
सयािी महारािानंी िावई सावतंानंा बडोद्यालाि नेऊन िहागीर व हुद्याचं्या िागा चदल्या. 
 
माझ्या आईिे माहेर देऊर बुदु्रक, तालुका धुळेिे. स्वातंत्र्यसैचनक कॅप्टन चव्ासराव देवरे हे आईिे 

वडील बंधू. मधले नारायणराव व आई सवव भावडंातं लहान. आईच्या आईिे लग्नात नामपूरच्या सावतंानंी 
एक दासीही चदली होती असे सागंतात. आईिी आई वारल्यानंतर बडोदेकर सावतंानंी सवव भािे-भाच्या 
यानंा बडोद्याला नेले. लहानपणापासून आई बडोद्यालाि. 

 
बडोदेकर सावतंािंी व माझे आिोबा रामिदं्र झोका चशसोदे यािंी घचनष्ठ मतै्री. 
 
नामपूर आचण प्र. डागंरीच्या या सख्यातून माझ्या आईिा चववाह झाला. 
 
बडोद्यािे ऐ्यािे बालपण भोगलेली आई प्र. डागंरी खेड्यातं आली. डागंरीलाही ऐ्यव व सुबत्ता 

असलेल्या आमच्या घरातील पचहलाि पुत्र म्हणून मला सोन्यािादंीत मढवनू कोडकौतुकात वाढवल्यािे 
म्हणतात. पायात सोन्यािी बेडीही होती म्हणे. माझे गाव प्र. डागंरी असले तरी माझ्या एकमेव काकानंा 
त्याचं्या आिीने (आईच्या आईने) दत्तक घेतल्याने काका लहान, गडगंि इस्टेट ती साभंाळण्यासाठी 
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वडील व आईिे भाटपुरे (ता. चशरपूर चि. धुळे) येथेि वास्तव्य होते. माझे बालपण चतथेि गेले. माझे 
चशक्षण चबगारीपासून चतसरीपयंत भाटपुऱ्याच्या दगडी शाळेत झाले. 

 
तेथील आठवणीत राचहले आहेत दाढीवाले मुसलमान मास्तर, िे चदवसातून पािदा नमाि अदा 

करीत. फार मारके पण चशक्षण कडक देणारे. िसा बागुलबुवा लहान मुलानंा दाखवतो म्हणिे ती गप्प 
होतात, तसेि मास्तर आले रे म्हणताि श्रीमंतािंी लाडावलेली मुलेही घाबरत. गप्प होत. त्यावळेिा 
चशक्षक म्हणिे आदरणीय नैचतक शक्ती होती. 

 
िातीने मुसलमान पण त्यािंी मराठी भाषा स्वच्छ, स्पष्ट, कुणाही मराठी भाचषकाला शोभेल अशी. 

ते बोलत ते ऐकत रहाव ेअसे वाटे. 
 
त्यानंी चतसरीच्या पुस्तकातंील चशकवलेले एक गीत आिही स्मरणातं आहे- 
 

चबकट वाट वचहवाट नसावी 
धोपट मागा सोडू नको । 
िल सालस पण धरून चनखालस 
खोट्या बोला बोलू नको ॥  
अंचग नम्रता सदा असावी 
राग कुणावर धरू नको । 
आल्या आचतथी मूठभर द्याया 
मागे पुढती पाहू नको ॥ 

 
भाटपुऱ्यािे शिेारील थाळनेरिे चभक्षकू येत. ते चदसले रे चदसले की धावत िाऊन त्याचं्या ‘पाय 

पडू महाराि’ म्हटले की, त्यानंी ‘कल्याण’ म्हणायिे. ही हौस आम्हा मुलािंी. 
 
भाटपुऱ्यािे वरिे गाव व खालिे गाव याचं्या मध्यातून बेफाम उसळत धावणाऱ्या नाल्याच्या पुरािी 

मौि. पूर लसरून गुडयायाइतके पाणी राचहले की त्यात हंुदडण्यािी मिा आिही आठवते. 
 
एकदोन मलैावर असणाऱ्या सातपुड्याच्या पायथ्याच्या टेकडीवरिे नागे्रािे देऊळ. श्रावणात 

दर सोमवारी झाडेझुडपे, िाळ्या ललाडंीत, वाटेतल्या नाल्यािें पाणी उडवीत आम्ही चतकडे सुसाट 
धावायिे. नारळ फोडून लले खोबरे िपून घरी आणून प्रसाद वाटायिा. 

 
खोपडी एकादशी म्हणिे कार्थतकी एकादशी. ‘ऊठ देव सावळा बोर भािी आवळा’ म्हणत उसाच्या 

खोपडीला फेरा घालण्यािी एक आठवण. खोपडीिी पूिा झाल्यावर लहान मुलानंा खोपडीतील पाटावर 
बसवीत. त्यािंी गंध लावनू पूिा होई व नंतर चविारीत “देवा, यंदा कपाशीिा भाव काय? ज्वारी बािरीिा 
भाव काय?” चविारणाऱ्या भाबड्या शतेकरी िीवािंी आठवण. मलाही एकदा खोपडीत बसवल्यािी 
आठवण आहे. आनंद िावदसला (अनंत ितुदवशी) दंडावर बाधंलेला, गुंफलेला आनंद आिही डोळ्यापंुढे 
येतो. 
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आठर्िीि राणहिेंिें अनेक प्रसांग 
पणहिंा प्रसांग : 

 
भाटपुऱ्याला आम्ही मुले चदवाळीच्या सुटीत फटाके उडवीत होतो. भाटपुऱ्याच्या आमच्या 

शिेारच्या घरात आिोबािें तीन तरुण पुतणे, पण घरात मुलगा एकि. ७-८ वषांिा यशवतं, शनेफडू 
वडील काकािंा. म्हणून फार फार लाडका. त्यािा चखसा फटाकडे-गुलकाड्यानंी भरलेला. तो चखसाि 
पेटला. सारी धावा धाव. मी िवळि. त्यािा चखसा मी दोन्ही हातानंी घट्ट दाबून िोळ िोळ िोळत राचहलो. 
तळहात भािून चनघाला पण चखसा चवझेपयंत हात सोडला नाही. याने माझे फार फार कौतुक झाले. मी 
आनंदाने फुलून गेलो. 
 

दुसरा प्रसांग : 
 

लाडात वाढलेला मी. पण मलाही दोनदा वचडलािंा मार खावा लागला. 
 
‘उभ्या उभ्या लघवी करतोस? तू काय बलै आहेस?’ म्हणून आचण दुसऱ्यादंा शतेावर भाकरी 

पोिवायला चनघालो असताना महार हाकीत असलेल्या गाडीला चशवलो या गुन्यासाठी. 
 

णिसरा नाजूक प्रसांग : 
 
मी लहान असूनही चशकणारा, शहरी वळण घेतलेला छान छोकीत राहणारा. म्हणून सुटीत घरी 

आलो रे आलो की मुलींिा घोळका माझ्या भोवती सदैव पडलेला असायिा. त्यात मलाही रस. त्याचं्या 
खेळात माझे अिबस्थान. बचहणी, आते बचहणी, आत्या, मामेबचहणी, िवळपास माझ्याि वयाच्या, 
माझ्याभोवती हपगे घालीत. काय काय त्यांच्या खेळाच्या तऱ्हा. भाटपुऱ्याला असो की डागंरीला त्या 
मुलींमध्येि बाहुला-बाहुली, घरकुलात नवरा-नवरी, खेळण्यात माझा बहुतेक काळ िाई. त्यािंी चवलक्षण 
लढ मला लागे. घर सोडतानंा एकदा तर िड्डी घालताना हविू िावला म्हणून िक्क आरडालरड करून 
चशक्षणासाठी िाणे टाळलेले आठवते. त्या मुलींच्या सहवासाने माझ्या िीवनातं कोमलता, भावचववशता, 
ऋिुता, हळवेपणा आला हे चितके खरे चततकेि स्त्री सहवासाच्या लढीिे बीिही रोवले गेले की काय? 

 
माताचपत्याच्या समागमातून बालकािा शरीचरक हपडि घडला िात नाही तर माताचपत्याच्या 

रूपाबरोबरि त्याचं्या संस्कारािें वरदानही चमळते का? 
 
त्या वरदानात बालपणात लाभलेल्या संस्कारािीही िोड चमळून मानवी िीवनािी बठैक तयार 

होत असावी. याला माझे िीवन साक्षी आहे. माझ्या आयुष्ट्यािा घोळ त्या संस्काराशंी िखडला आहे. यािा 
अनुभव मी घेत आहे. त्या संस्कारािी नाळ मला कधीि तोडता आली नाही. माझे बळ अपुरे पडले का? 
यािा काही उलगड होत नाही. 

 
िीन ऋिूांच्या िीन िऱ्हा : 

 
उन्हाळा, चहवाळा, पावसाळा वषािे तीन ऋतु आपापल्या वैचशष्ट्ट्याने, चवचवधतेने नटलेले. 
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खान्देशात उन्हाळा आला की धरणीमाता लोखंडासारखी तापते. िटका देणारे वेदनेिे उच्छूवास 
चदवसभर सोडते. चदवसा गरम वारे झोंबताति पण रात्र पडली तरी िटके आहेति. फक्त तीव्रता कमी 
झालेली असते. 

 
आमच्या खेडेगावातील गल्लीच्या प्रत्येक घराच्या अंगणात खाटाि खाटा पडतात. खाटेवर पडले 

तरी अंथरूण गरम गरम आहेि. पेंगळून झोप कशी तरी लागतेि. पहाटे िाग येते ती थंड थंड वाऱ्याच्या 
झुळकीने. अंगावर िणू थंड थंड मोरपीस चफरत रहाते. त्या सुखद सुखािी अनुभतूी ती िाखणारालाि 
कळू शकेल. आिही त्या मोरचपसाच्या थंडाईच्या स्मृतीच्या अनभतूीने मन सुखावते. 

 
चहवाळा आला रे आला की घरािे दरवािे चखडक्या बदं करून खाटेवर गोधडीच्या उबेत (त्या 

काळात रग, दुलया दुलवभ) लपेटून मुरगटून घेणे चकती सुखदायी ! पहाटे दळणाच्या िात्याच्या व 
दळताना म्हणणाऱ्या चकणचकण्या गाण्यानंी िाग आली की शणेपुंिा करणाऱ्यानंी िौकात पेटवलेल्या 
आगटीकडे, आपली गोधडी अंगाभोवती लपेटून धूम ठोकण्यासाठी प्रत्येक घरािे दार चकलचकले होई. 
आम्ही पोरं आगटीपाशी धावत गेलो की ‘आपली सासू आणा, सासू आणा पचहल्यादंा तरि बसा शकेत’ 
म्हटल्याबरोबर सापडेल तो काडी-किरा, बलैािंी उगार आगटीत टाकून अंग शकेत बसत असू. सासूलाि 
िाळात का टाकायिे, हे कोडे आिही काही केल्या उलगडत नाही. 

 
पावसाळा सुरू झाला की कोसळणाऱ्या पावसात पळत चभिण्यािे वडे. वगेाने फेसाळत दोन्ही 

गावाचं्या मध्यातून भारधाव वगेाने धावणाऱ्या फेसाळ पुरािी (कारण सातपुड्याच्या पायथ्याशीि भाटपुरे 
वरिे व खालिे गाव) घंटा घंटा मौि बघत राहणे. शाळेला सुटी म्हणून अचधकि मन प्रफुचल्लत. पाऊस 
थाबंला, पुरािे पाणी लसरले की गुडघा गुडघा पाण्यात धावत पळत डंुबण्यािी, स्वैर चवहारािी मौि. 
त्यासाठी पालकािंा मार खावा लागे तरीही ! 

 
पाऊस वळेेवर आला नाही तर कडुहलबाच्या डहाळ्यानंी वासुदेवसारखी झोळी डोक्यावर घेऊन 

‘धोंड्या धोंड्या पाणी दे-सायमान चटकू दे !’ म्हणत ‘ये महाराि खल्ली-तुले चदसूत घल्ली’ म्हणत गावभर 
प्रत्येक दारापुढे नािणे. याला मात्र पालकािंी मनाई नसे. 

 
गावातल्या खालच्या समािातील बाया-’अधी भाकर बगलमा-कुनबी रािा िंगलमा,’ ‘मेघूराया 

बरस रे-बरस रे मेघूराया बरस रे’ गीत आळवीत. प्रत्येक घरापुढे पाण्याने भरलेल्या घागरी त्याचं्या 
डोक्यावर व त्याचं्या पुढील अंगणात उपड्या होत.  

 
एवढ्यानेही पाऊस आला नाही तर महादेवाच्या देवळाकडे मोिा वळे. मग महादेवाला पाण्यात 

बुडवण्यासाठी कोण झंुबड उडे. 
 
देवािेही नाक दाबल्याचशवाय तोंड उघडत नाही म्हणून महादेवाला पाण्यात बुडवतात का ? 

कुणास ठाऊक ! 
 
अशा या आठवणी. 
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चतसरी इयत्ता संपली. प्र. डंगरीच्या िवथ्या इयते्तसाठी आिोबा-आिीकडे डागंरीला आलो. 
 
माझी आिी फार भोळी, प्रमेळ, पण फारि धार्थमक. चतिे सतत उपास, तापास िालत. आिी 

चनरक्षर पण रोि देवपूिा करून हचरचवियािा क अध्याय माझ्याकडून वािून घेई. मगि तोंडात पाणी 
घाली. पोथी संपली की अध्यायावर असलेल्या कृष्ट्णाचद चित्रािें िुबंन घेई. भक्क्तभावाने हात िोडी. म्हणे-
’देवा, सवांना सुखी ठेव. माझ्या घरातंील सवांनाही सुखात असू दे.’ 

 
मटण, मासं चतला वज्यव. पण मटनाचद स्वयंपाक करण्यातं चतिा हातखंडा. आिोबा चतला म्हणत 

‘तुझ्या हातच्या मटनािी िव कुठेि चमळत नाही.’ 
 
माझे आिोबा गावकऱ्यानंा घेऊन दोनदा िारी धाम करून आलेले. बचद्रनाथकेदारनाथाच्या अनेक 

वाऱ्या केलेले. पढंरपूरच्याही सतत अनेक वाऱ्या करून बडव्यातं नावािलेले. 
 
िार मचहने हचरचविय,-रामचवियच्या पोथ्यािें घरी चनरूपण करणारे. पण अत्यंत मनस्वी. 

सरंिामशाहीच्या सवव गुणावगुणािें प्रतीकि. व्यसनाच्या बाबतीत मनस्वी इतके की एकदा पोळ्याच्या 
चदवशी मलाही दारूिा एक घोट यायायला लावला ! दारूनंतर अफूिी गोळीही त्यानंा मरेपयंत लागत 
होती. 

 
पण िीवन शथीने, पुरुषाथाने िगणारे. खान्देशातल्या मराठा समािाच्या बठैकी गािवणारे, 

मान्यवर नेते. आयुष्ट्याच्या शवेटी सत्यशोधक समािािे अध्वयूवही होते. त्यानंी सत्यशोधक समािाबद्दलिी 
एक छोटीशी पुक्स्तकाही प्रचसद्ध केली होती. 

 
त्यािें मोडी अक्षर अत्यंत संुदर होते. त्या मोत्यासंारख्या अक्षरािंा मला एवढा मोह होता की मीही 

मोडी अक्षरे सातत्याने चगरवीत असे. 
 
माझे नावं बळवतं. पण मला ते बाबू म्हणूनि हाक मारीत. बळवतंिा मी उत्तम कसा झालो कुणास 

ठाऊक ! 
 
डागंरीच्या शाळेिी एक आठवण आिही तािी आहे. पंिम िॉिविा राज्यारोहणािा चदवस असावा. 

शाळेत मास्तरानंी त्यासाठी एक गीत हात िोडून म्हणायिे पाठ करून घेतले. सववि शाळातूंन तस असाव.े 
 
भो पिंम िॉिव चपता-माता मेरी । 
करी कृपा आम्हा दीनावरी ॥ 
 
क्व्हक्टोचरया राणीिा चशक्का असलेला रुपयािा पाढंरा िकिकीत चबल्ला प्रत्येक चवद्याथ्याला चदला 

गेला. त्या चबल्ल्यािे मोठे अपु्रप आम्हालंा. 
 
त्यावळेी, या माताचपत्याच्या साम्राज्याशी आम्हा दीनानंा पुढे लढाई द्यावी लागेल हे स्वप्नातही 

आम्हालंा वाटले नव्हते. 
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दुष्ट रूढींच्या पायी मला बऱ्यािदा मार खावा लागला. पण एरव्ही खेड्यातंले भाटपुऱ्यािे असो की, 
प्र. डागंरीिे पे्रमािे, सहकारािे, सामंिस्यािे, आपलकीिे घट्ट नाते नांदत होते. 

 
प्र. डागंरीच्या मुसलमानािें वृध्द पुढारी, माझ्या आिोबािें िानी दोस्त, दोधू िमादार. 

गावकऱ्याचं्या पे्रमाच्या नात्याने दसरा-चदवाळीला आमच्याकडे फराळपाणी करीत. तसेि मोहरमच्या वळेी 
आम्हा सवव मुलानंा त्याचं्याकडे िेवायिे आमंत्रण चमळे. दसरा सणाला मुसलमान मंडळी गावंातील बुदु्रक 
बायामाणसािें पाय चशवीत. कोणत्याही कोळी, भोई, महार मंडळींवर काही अडिण आपत्ती गुदरली तर 
सवव गावप्रमुख मंडळी धावनू सहकायाने पडलेला चतढा वा अडिण सोडवीत. आमच्या गाविा वृध्द गोंदू 
महार आमिा दादािी होता. न्हावी झावरू आमिा मामा. 

 
मी १० वषांिा असताना माझी रवानगी िळगावंच्या मराठा बोचडंगमध्ये झाली. बोचडंगमध्ये सवांत 

लहान मीि. चभत्रा, बुिरा, लािाळू, संवदेनशील, संकोिी, असा माझा स्वभाव. शतेातंल्या ‘वाण्या’ 
(लाबंट अनेक पायािंा चकडा) सारखा. हात लावला रे लावला की ढब ूपैशाएवढी गंुडाळी करणारा. 

 
मराठी ५ वी ते इंग्रिी ५ वी ७ वषपेयंत िळगावला चशकत होतो. पचहल्यादंा गावाति भाड्याच्या 

इमारतीत वसचतगृह होते. नंतर गावाबाहेर चमळालेल्या िचमनीवर इमारत वठली. चििामाता मराठा 
बोचडंग असे नामकरण झाले. 

 
पचहली दोन तीन वषे इमारतीच्या स्लॅबमधून पावसाळ्यात इतके पाणी गळे की आम्हाला रात्रभर 

लोखंडी पेट्यावंर बसाव ेलागे. 
 
मी आता िरा शहाणा झालो होतो. सुटीत यायायला आलेल्या माणसाबरोबर घरी डागंरीला िात 

असे. डागंरीिे आिोबा, त्यातल्या त्यात आिीिा माझ्यावर फार फार िीव होता. त्याचं्या पे्रमाच्या 
साउलीत मला काय कमी होते ? पण आई भाटपुऱ्याला. चतला कधी भेटेन, पाहीन असे मला होई. पण त्या 
काळात असे बोलायिी-सागंायिी सोय कुठे होती ? आचण माझा संकोिी स्वभाव. 

 
भाटपुऱ्याहून गाडी आली रे आली की मनाने मी आईच्या कुशीत चशरलो आहे, या भावनेनं गाडीत 

घुसे. गाडीतून उतरलो रे उतरलो की आई माझे पटापट मुके घेऊन मला कुशीत घेई. मी एवढा लहान तरी 
दूर राहून चशकतो या अचभमानाने ती फुलून येई. 

 
कधी मला कुशीत आवळून चतिी अश्रूंिी चटप् चटप् माझ्या डोक्यावर, अंगावर पडे. मी िमकून वर 

पाही. चतिा केचवलवाणा िेहरा, अश्रूंनी भरलेले डोळे बधून मी कासावीस होई. केव्हा केव्हा चतला चबलगून 
मीही स्फंुदू लागले. मला ती अचधकि पोटाशी आवळून “नको रे, तू रडू रे बछड्या” ती स्फंूदत स्फंूदत 
म्हणत राही. 

 
याने मला एवढेि िाणव ेकी, माझी आई दुःखी आहे. त्याने मुळाति मातृभक्त अचधकि मातृवडेा 

झालो. न समि, न उमि असणारा मी लहान, हेही भान चतला आवेगात राहात नसे. 
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चतच्या माहेरिे वषोगणती कुणी येत नव्हते. ज्याचं्यािवळ मन मोकळे करता येईल, असे 
माझ्याचशवाय कुणीि नव्हते. पण मी लहान, मला कसली िाण ? मला हळू हळू कळू लागले की, 
माझ्याचशवाय चतला मन मोकळे करणारे कुणीि नव्हते. 

 
वडील आचण आई ते पटत नव्हते. आई मनस्वी आचण वडील नाचदष्ट. त्यानंी चतिा छळि िालवला 

होता. मोलकरणीिे चिणे चतच्या वाट्याला आले होते. ती घरातली केरसुणी झाली होती. घरातली ती 
ज्येष्ठ असतानाही. 

 
वास्तचवक आमिे सुखवस्तू घर. कशा-कशािाही तोटा नसलेले. पण आईला मोठ्या पहाटेि 

पायली पायली दळण दळावे लागे. तेवढ्याि भाकरी थापाव्या लागत. रािंणभर दुधािे दही घुसळाव ेलागे. 
घुसळताना होणारा रवीिा फर फर आवाि अिूनही मला साद घालत असतो कधी कधी ! 

 
सवव घरिे ढीगभर धुणे चतच्या कपाळीि असे. २-२ वािेपयंत हा कुदबा उपसत राही. तोपयंत 

चतला भाकर-तुकडाही नसे. वर वचडलािंा व घरातंील सवांिा िाि. हे लक्षात आल्याने माझे बालमन 
हबकून गेले. झाले एवढेि, माझे हृदय व्यापलेली आई माझ्या काळिात घट्ट िाऊन बसली. 

 
माझ्या आयुष्ट्यािे पचहले ध्येय अंकुरले-बस्् आईसाठी, माझ्या हीन दीन झालेल्या आईसाठी 

माझ्या चिवाच्या पायघड्या घालायच्या. त्यासाठी, फक्त त्यासाठीि िीवन िगायिे. िीवनािी पचहली 
धडपड सुरू झाली. 

 
चतने चहवाळ्यासाठी चतच्याि लुगड्यािंी िाड गोधडी मला चदली होती. बोचडंगमध्ये त्या गोधडीच्या 

पखंातं चशरलो की मधून-मधून माझ्या डोळ्यातं अश्रू का यावते हेही समिेना ! 
 
कधी कधी गोधडी अंगाशी आवळीत माझ्या आईच्या कुशीति असल्याच्या आनंदाने मन भरून 

िाई. 
 
त्या गोधडी आईिी सोबत अनेक वषे मला पुरली. 
 
िळगावच्या ७ वषांच्या चवद्याथी-दशतेील काही आठवणी हृदय-संपुटातल्या तळाशी खोल िाऊन 

बसल्या आहेत. काही स्पष्ट, तर काही अस्पष्ट. 
 
मी स्काऊट झालो. मंुबईच्या स्काऊटच्या रॅलीत वरळीच्या िाळीच्या पटागंणात इतर मुलाबंरोबर 

खेळातं माकडउड्या मारल्यािेही स्मरते. रस्त्यातील घाण, काटेकुटे फेकताना आनंद होई. 
 
शहरातं बालगंधवािे त्या काळात वेडि होते. कंपनी िळगावला आली. राक्षसी महत्त्वाकाकं्षा, शहा 

चशवािी बचघतला. त्यातील चिन्याच्या पायरीखाली तलवार उपसलेली मदालसा ‘राक्षसी महत्त्वाकाकं्षा’ 
नाटकातील व शहा चशवािीतील अंधार कोठडीतील शहािी आिही माझ्या डोळ्यापंुढे उभे रहातात. 
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‘गोकुळिा िोर’ हे नाटक बचघतल्यावर त्या मोरचपसाच्या मुकुटधारीिे एवढे वडे मला लागले की 
पळून िावनू नाटक कंपनीत सामील होण्यासाठी २-४ चदवस मी त्या नाटक कंपनी भोवती चघरट्या घालीत 
राचहलो. वेड्याचपशाप्रमाणे, त्याचशवाय काहीही सुिेना, रुिेना. 

 
१९२१ च्या आसपास महात्मा गाधंीिींिी िळगावच्या माचहिी बािाराच्या पटागंणातील मौलाना 

शौकत अलींच्या अध्यक्षतेखाली भरलेली सभा. उघडे बोडके, कंबरेला फक्त पंिा, त्यावरून लोंबणारे 
घड्याळ. महात्मािींना भारावल्यासारखा पहात राचहलो. झपाटल्यासारखे मला झाले. गाधंीिींिा फार 
खोलवर ठसा उमटला गेला. हे त्यावळेी मला समिले नाही. ते दृश्य, ती सभा, ते महात्मािी आिही 
माझ्या डोळ्यापंुढे येऊन िातात. हे कुणाला खरे तरी वाटेल का ? 

 
आमच्या संस्थेिे मोठे आश्रयदाते ग्वाल्हेरिे माधवराव चशन्दे महाराि. त्याचं्या आईिे नावि 

बोचडंगला चदलेले. त्या चििामातेच्या पुतळ्याच्या उद् घाटनािे दरबारी आमंत्रण संस्थेला आले. ७-८ 
मुलाचं्यामध्ये माझीही चनवड झाली. ग्वाल्हेरला गेलो. काय ते आमिे रािेशाही स्वागत. दरबारी राहणे, 
तसेि िेवणे खाणे. चदमतीला घोड्याचं्या दोन बग्ग्या. हत्तीवरून ग्वाल्हेरिा चकल्ला बघणे. डोळे 
चवस्फारणारे, मन तृप्त करणारे अनुभव. 

 
बोचडंगच्या तालमीच्या हौदात दंड-बठैका काढून कुस्त्या करताना हौदाच्या लाल मातीत लोळणे 

हा एक नाद. सवांत लहान म्हणून माझे कौतुक. योगासने, चवशषेत: शाषासन करण्यािाही नाद. 
बोचडंगच्या सवव चवद्याथ्यांत शीषासनात आघाडीवर. 

 
साध्या गेडीसारख्या काठीने झपाटून हॉकीिा व खोक्याच्या फळ्यानंी चक्रकेटिाही खेळ खेळणे. 
 
‘पन्हाळगडिा चकल्लेदार’ या नाटकात चकल्लेदारािी भचूमका वठवली. नंतर भाटपुऱ्याला हाि खेळ 

आम्ही माडूंन भाटपुऱ्यालाही गारीगार केले. कोण कौतुक माझे ? 
 
डागंरी व भाटपुऱ्याच्या वन्हात (भावड्यािंा खेळ) मी भाग घेई. ही वन्हे त्या काळी बहुतेक खेड्यांत 

दरवषी होत. त्यातील “प्रधानिी, आपल्या राज्यािा बदंोबस्त कसा काय आहे?” हा रािािा प्रश्न असे. 
तेही आठवते. धनुष्ट्यबाण घेऊन नािणाऱ्या राम-लक्ष्मणात मीही एक राम होऊन नािलो आहे. 

 
इंग्रिी ५ वी पास झालो नी िळगाव सुटले. धरणगावला आतेकडे ६ वी िे चशक्षण सुरू झाले. 

धरणगाव म्हणिे पाण्यािे दर्थभक्ष्य. उन्हाळ्यात घराशिेारील िुन्या िमान्यातील शकेडो पायऱ्याचं्या 
अचहल्याबाई चवचहरीतून पाणी भरणे. आतेला घरकामात व सुटीत आतेच्या शतेात भाकरी पोिवण्यािे काम 
करणे सुरू राचहले. 

 
दसऱ्यािा सण आला. भला मोठा शृगंारलेला रेडा. वाित गाित हिारोंिी झंुड. गावाच्या मध्य 

भागातील नाल्याच्या काठी आतेच्या िेठाने, खंडेराव पाटलाने एकाि धावाने रेड्यािे चशर उडवले. 
रक्ताच्या चिरकाडं्यािें भयंकर दृष्ट्य मी आयुष्ट्यातं पचहल्यादंा पाचहले. 

 
घराशिेारीि हायस्कूल. शाळेिे रोििे प्राथवना गीत :- 



 

 अनुक्रमणिका 

आनंद-कंद ऐसा, हा हहद देश माझा ॥ 
िगी त्या चवना कुणीही, स्मरणीय अन्य नाही ॥ 
थोरात थोर समिा, हा हहद देश माझा ॥ 
 
आनंदराव टेकाडे यािें. हे मात्र माझ्या हृदयात कायमिे घर करून बसले आहे. या गीताच्या लळी 

आिही माझे मन सुखावतात. 
 
हायस्कूलच्या एका समारंभात ‘म्युचनचसपाचलटी’ या नाटकात कोंचडबा न्हाव्यािी ‘मला मत द्या ! 

एक वषवभर हिामत फुकट.’ हातावर वस्तरा चफरवीत म्हणायिी भचूमका वठवली. 
 
शाळेच्या या चशक्षणकालात एकदा २१ चदवसािंा तर एकदा ३१ चदवसािंा टायफॉईड (मुदतीिा 

ताप) आला होता. औषध अथात् अंमळनेरच्या प्रचथतयश गदाधर वैद्यािें. पुड्या, कडू काढा चपताना िीव 
कासाचवस होई. 

 
सेवापरायण आिीने केलेली माझी सेवा आचण उपसलेले कष्ट काय वणूव ? शवेटी आई भाटपुऱ्याहून 

येई. चतच्या माडंीवर डोके टेकून पडून राही. आईिा खरा सहवास चमळे. आिोबा-आिीिी आईवर माया. 
भाटपुऱ्याच्या सासूरवासातून डागंरीला िणू माहेराला आल्यािा आनंद चतला होई. कारण माहेर चतला 
कधी चदसलेि नाही. 

 
लहानपणापासून ऐचतहाचसक कथा वािनािा माझा एक छंद. 
 
सावळ्या ताडेंल, तरुण रिपूत सरदार, या पुस्तकािंी पारायणे केली. गड आला पण हसह गेला 

(हरी नारायण आपट्यािें), नाथमाधवच्या स्वराज्यािा श्रीगणेशा, लमामा, स्थापना, या सवव कादंबऱ्यािें 
मला वडेि होते. टायफॉईड नंतरच्या चवश्रातंीच्या काळात त्या वाित राही. अगदी झपाटल्यासारखे झाले 
होते. या ऐचतहाचसक कादंबऱ्या माझ्या िडणघडणीत खोल ठसा उमटवनू गेल्या. त्यानंतर त्यात भर 
पडली खान्देशच्या त्या वळेच्या चतवारींच्या ऐचतहाचसक, स्फूर्थतदायी, वीरश्रीने भरलेल्या काव्यािी- 

 
बेलाग दुगव िंचिरा-वसईिा चकल्ला असला 
दुश्मन चफरंगी चतथला-आटोपेना कोणाला 
त्या हसहाला पकडाया-भारतीय चिमणा सिला 
गोव्यािा टोपीवाला-कोकणिा पगडीवाला 
लागली झंुझ उभयाला ! 
 
अशीि झाशीच्या राणीबद्दलिी मदानी गीते- 
 
‘माचतच्या कुहरामध्ये-हसहीण चनिे घायाळ- 
‘फेकला तटाहून घोडा’ 
‘हहदीत बोलला बोली’ 
मदानी झाशंीवाली (इंग्रि कप्तान) 
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या लळी आठवतात. 
 
 “घोड दौड संतािीिी” हे गाणे मनाला गुदगुल्या करी. बालचशवािी चविापूर दरबारी चपत्या 

समवते गेला-परतल्यावर तो आई चििामातेला म्हणतो- 
 
‘लववनेा हे चशर माते- (पातशहा पुढे) 
न्याय, नीचत उरली नाही 
हा घोर माचंडला ज्यानंी- 
लववनेा चशर हे माते । 
तू सागं तात िरणाशी 
तोडूचन ठेवीन मान 
तू सागं तुझ्या िरणाशी 
कापूचन ठेचवन मान’ 
 
ही दुगादास चतवारी यािंी गीते रोमरोमात िणू चभनून गेली. 
 
‘आनंद-मठ’ या बचंकम बाबूंच्या िप्त झालेल्या कादंबरीिे वािन िोरून तेव्हाि झाले. 
 
‘मरणचह यावे-पचर पचहले िुंबन यायावे’- 
 
हे आिही माझ्या लक्षात कसे राचहले, देव िाणे. 
 
वषव संपले. 
 
१९२९ साली अमळनेर हायस्कूलमध्ये प्रवेश झाला. 
 
पुण्यानंतर अमळनेरिीि शाळा प्रचसध्द. लौचकक असलेली. खान्देश, नाचशक, वऱ्हाडिी 

श्रीमंतािंी, वचरष्ठ वगािी, श्रीमंत शतेकऱ्यािंी मुले याि शाळेत चशकतं. 
 
गोखले गुरुिी, मोहनी सर (महात्मा गाधंींच्या दाडंी मािवच्या तुकडीतील एक सैचनक) असे 

चवद्याचवभचूषत, नामवतं, त्यागी चशक्षक नाममात्र वतेनावर काम करणारे. राष्ट्रपे्रमािी व त्यागािी नवी चपढी 
तयार करण्यासाठी धडपडणारे. त्याचं्या िोडीला चितळे, बेडेकर, कुलकणी, सराफ िदं्रोदय, भट्टािायव, 
सानेगुरुिी, केसरी, चटल्लू, आदींिी िोड. ती शाळा नव्हतीि, राष्ट्रीय पाठशाळाि होती. 

 
मी त्या शाळेत व शाळेतील छात्रालयात दाखल झालो. साने गुरुिींच्या सहवासात इतर 

चवद्याथ्यांप्रमाणेि मीही झपाटला गेलो. कसा ते मलाही समिले नाही. नकळत त्याचं्या संपकािा ध्यास 
लागला. ते इंग्रिी काव्य, इचतहास, मराठी आमच्या वगाला चशकवीत. चकती सहृदय-तन्मयतेने. 
वडवस्वथविे- We are seven हे आिही आठवते. 
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ते चवद्याथ्यांच्या खोल्यातं िात. त्याचं्यात चमसळत. चहतगुिही करीत. काही चवद्याथी बडे बापके 
बेटे, सूयववशंी. त्याचं्या खोल्यातं ते झोपले असताना अस्ताव्यस्त खोलीिी झाडलोट करून व्यवस्थेचशर 
करीत. छात्रालयातला कुणी चवद्याथी आिारी झाला रे झाला की, त्याच्या उशा-पायथ्याशी बसत. 
औषधपाणी आईच्या मायेने करीत. चशक्षकाने असे करणे, वागणे केवढे चवलक्षण त्या काळी. 

 
गोपाळ कामािा गडी. रेड्याने, पोहऱ्याच्या माळेने चवहीरीतून पाणी उपसून हौद भरणारा. तो 

आिारी पडला. अंथरुणाला चखळला. त्याच्या पडवीति. त्याला कुणीि नव्हते. अनाथ. त्याला गुरुिी 
आपल्या स्वतःच्या खोलीत घेऊन आले. 

 
स्वच्छ अंथरुण पाघंरूण केले. उदबत्त्या लावलेल्या सतत. टायफॉईडिा दीघव आिार. हगणे, 

मुतण्यािीही त्याला शुध्द नसे. एचनमा देणे, आचद सवव गुरुिी करीत. रात्र-रात्र त्याच्या उशा-पायथ्याशी 
बसत. त्यासाठी त्यानंी शाळेिी रिाही घेतली. 

 
डॉक्टरािे औषधपाणी करीत. आम्ही काही मुले आळीपाळीने रात्री त्याच्यािवळ बसून गुरुिींना 

चवश्रातंी घेण्यास भाग पाडीत असू. चदवसाही मदत करीत असू. तरीही गोपाळा गेला. त्याला खादंा 
गुरुिींनी व आम्ही चवद्याथ्यांनी चदला. गुरुिी एवढे व्यचथत झाले की, िणू त्यािंा भाऊि गेला. आम्हीही 
कळवळलो. गुरुिींिी व्यथा ती माझीही व्यथा झाली. 

 
गुरुिींिी घट्ट वीण मला बसू लागली. त्यानंा िे िे आवडे ते ते करण्यािा मला िणू छंदि िडला. 
 
भल्या पहाटे उठून १०-१२ पाने भरतील एवढे ‘दैचनक’ रोि चलहून डेस्कवर ठेवीत. ते केव्हा 

वाितो यािे िणू वडेि मला लागले. 
 
त्यािें ई्रिंद्र चवद्यासागर आचण रामतीथव, भचगनी चनवचेदता व इतरही पुस्तके मला वािायला 

देऊ लागल्याने माझ्या अंगात वारे चशरल्यासारखे झाले. 
 
रामतीथव गुरुिींिे आवडते. रामतीथांिे िवळ िवळ सवव खंड त्यानंा पाठ झाले होते. ते रामतीथांिे 

बोल, कधी भचगनी चनवचेदता, कधी चववकेानंद व त्यािंी परदेशातील धमवपचरषद, कधी रवींद्राचं्या 
गीतािंलीतील काव्य, तर कधी टॉलस्टॉयच्या कथा, दैचनकात चलचहत. 

 
भारतीय पराक्रमी वीराचं्या कथा, चशवप्रभ,ू राणाप्रताप, झाशंीिी रणराचगणी, याचं्या शौयवगाथे 

बरोबरि सावरकर, िाफेकर, भगतहसग, खुदीराम बोस, खुदीराम कोवळा १६ वषांिा; त्यािे बचलदान 
डोळ्यासंमोर येत राही. अशा हुतात्म्याचं्या कथाही रंगवीत. कधी अंक काव्याने नटवीत. त्यािें ज्वलंत, 
चिवतं काव्य मला वडे लावी. 

 
याने झाले इतकेि, माझ्या मातृभक्तीच्या चनरगाठीला राष्ट्रभक्तीच्या पडणाऱ्या वळशािंा लनामा 

सुरू झाला. िीवनाच्या दुसऱ्या एका अनोख्या नवीन अध्यायाला सुरुवात झाली. 
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कधी कधी माझा हात होतात घेऊन इतक्या पे्रमाने हळुवारपणे गोंिारीत की माझ्या शरीरात एक 
नवीनि प्रवाह चशरल्यािे िाणव.े अंगात सुखद वारे चशरल्यासारखे होई. त्याने मी त्याचं्या व्यक्क्तमत्त्वाच्या 
लढीत पूणांशाने गुंतत िाललो. त्याने त्यानंा िे िे आवडे ते ते करण्यािा माझा अट्टाहास नकळत अचधकि 
वाढला. 

 
त्यागािी, सेविेी, देव-देशािी दीक्षा आपोआप अंगी येऊ लागली. सेवेकडे मनािी धाव सुरू 

झाली. 
 
चिथे चिथे घाण चदसेल-बाहेरील व मनातीलही-ती नष्ट करण्यािी धडपड सुरू झाली. गुरुिींनी 

टाकलेली धडपडीच्या वणव्यािी चठणगी माझ्या आयुष्ट्याला कायमिी पेटवनू गेली. संडासातील घाणही 
गुपिूप िाऊन स्वच्छ करण्यािे वडेि मला लागले. कारण एकदा गुरुिींनी त्याचं्या हस्तचलचखत ‘दैचनका’ 
त चलचहले होते, ‘आम्ही इतके बेिबाबदार झालो आहोत की, सुचशचक्षत असूनही संडासात कुठेही घाण 
करतो. त्यािीही शुध्द आम्हालंा नसावी हे लाचं्छनास्पद आहे. अंतबाहय स्वच्छता हे भारतीय संस्कृतीिे 
लेणे आहे.’ 
 

णनसगवर्ेडे गुरुजी ! 
 
गुरुिी चशकवण्यात गुंग. एकदम आकाश ढगाळले. ढगािंा गडगडाट, चविािंा कडकडाट. 

टपोऱ्या सरीवर सरी पाऊस धारा कोसळू लागल्या. 
 
गुरुिींच्या समाधीिा भगं झाला. पुस्तक टेबलावर आदळले. ‘मुलानंो पळापळा’ म्हणताि गुरुिी 

पुढे, सारा वगव मागे. पाऊसधारा अंगावर घेत आनंदाने बेहोष. मेघ बघून नािणाऱ्या मोराप्रमाणे थयथय नाि 
त्यािंा आचण चवद्याथ्यांिा आमिा. 

 
या चवलक्षण दृश्याने चशक्षकवगव हादरला. म्हणाले- ‘अहो साने हा शाळा आहे. काही चशस्त ? वगव 

सोडून असला खेळ खेळणे बेचशस्त. मुलानंा सदी होईल, ताप येईल. चशक्षकाने असे वागणे िुकीिे, 
चशक्षकाला न शोभणारे आहे.’ 

 
‘अहो या िल धारा नाहीत. प्रभिेू अनंत हस्त अंगावर चफरताहेत. या ! या ! तुम्हीही सारे याना !’ 

हे गुरुिींिे उत्तर. 
 
चनळ्या सागराला बघून ‘माझा शाम, माझा शाम’ म्हणून सागराला कवटाळायला धावणाऱ्या बगंाली 

‘िैतन्य प्रभ’ू प्रमाणे चनसगववेडे गुरुिी. 
 
दैचनकातील त्याचं्या कचवता देशाच्या, देवाच्या, आतवतेच्या-मनात घोळत राचहल्या. 
 
२९ साल संपत आले. रािकीय वातावरण तापत िालले. स्वातंत्र्य पवािा िणू उषःकाल सुरु 

झाला. गुरुिी झपाटले. मग आम्हीही झपाटणे अपचरहायवि होते. 
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रािकीय वातावरण तापत िालले तस-तशी ‘दैचनका’ िी धार धारदार बनत िालली. 
 
देवाकडून, संस्कृतीकडून देशाच्या स्वातंत्र्याकडे ‘दैचनका’ िे तोंड झुकले 
 

आचि घुमघुमली, स्वातंत्र्यतेिी भेरी । 
दुमदुमली अवनी सारी ॥ 
दैचनक गीतं सुरूझाली. 

 
िानेवारी उिाडला. भारतीय स्वातंत्र्याच्या भावनेिा िसिसा िोश िढत िालला तस तसे 

गुरुिींच्या काव्याला उधाण येऊ लागले. इकडे काँगे्रस अचधवशेन लाहोरला व चतकडे भगतहसग, रािगुरु, 
सुखदेव यानंा फासावर लटकवले लाहोरलाि. ‘दैचनक उधळले. अंगार अंगार भडकला. 

 
२६ िानेवारी. काँगे्रसिा संपूणव स्वातंत्र्यािा ठराव झाला. ‘दैचनका’ त काव्य आले- 
 

मंगल मंगल चत्रवार मंगल । 
पावन चदन हा धन्य असे ॥ 
भारत प्यारा स्वतंत्र झाला । 
िय बोला िय बोला हो ॥ 
आनंदाने गुढ्या उभारा । 
दारी तोरण बाधंा हो ॥ 
भारत प्यारा स्वतंत्र झाला । 
िय बोला िय बोला हो ॥ 

 
त्यासाठी ‘दैचनका’ ने हाक चदली :- 
 

प्राण अपावे-स्वातंत्र्य-सौख्य चमळवावे 
केवळ बडबड ना कामािी, 
केवळ इच्छा ना कामािी । 
गरि असे चनचशचदनी कष्टािी, 
कष्टत िावे-स्वातंत्र्य-सौख्य चमळवावे ॥ 
चवलास, सुख, भोगानंा सोडा, 
मोह सकळ ते मारक सोडा । 
स्वाथांकुर चित्तातील सोडा, 
चनमवळ व्हावे-स्वातंत्र्य-सौख्य चमळवावे ॥ 
परवशतेिे तोडा पाश, 
तोडा तोडा हरपो त्रास । 
चिड न येते काय तुम्हास, 
िला िमकावे-स्वातंत्र्य-सौख्य चमळवाव े॥ 
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त्यासाठी मंत्र चलचहला:- 
 

आम्ही माडूं चनभवय ठाण, 
देऊ हो प्राण । 
स्वाथािी करुचन होळी,  
छातीवर झेलू गोळी ॥ 
करू मृत्यशूी खेळी मेळी, 
मातृभमूीच्या साठी मोदे ॥ 
करू सारे बचलदान, 
आम्ही माडूं चनभवय ठाण ॥ 
 

मािव ३० ला तर ‘दैचनका’ ला काव्यबहर आला. 
महात्मािींनी सत्त्याग्रह-िंग छेडले होते. 
एचतहाचसक दाडंी मािव सुरू झाला होता. 

 
आचि राष्ट्राने सवव शृखंला आपुल्या । 
तोडुचनया फेकून चदधल्या ॥ 
चनि राष्ट्राने आि माचंडले ठाण । 
याया हाती सतीिे वाण ॥ 
व्हा चसद्ध तुम्ही प्राणापवण करण्या ते । 
त्यागाचवण काही न चमळते । 
आचि राष्ट्राने परवशतेिे पाश । 
फेचकयले दाचह चदशासं ॥ 
प्राणािी पवा न करा । 
हालािी पवा न करा ॥ 
ही संधी आली असे सोन्यापरी ॥ दुम. ॥ 
मरणाला उत्सुक व्हा रे, 
हालास चमठी मारा रे, 
मग कोण तुम्हा दवचडल िगी माघारी ॥ दुम. ॥ 
ते पथृ्वीराि चदसले का, 
ते प्रताप तरी चदसले का, 
ते छत्रपती चदसले का, 
ते सवव पहा आले पुण्याकारी ॥ दुम. ॥ 

 
भारिमािा माझी िंार्ण्याची खाि  !  

 
गुरुिी हस्तचलचखत दैचनकात असे काही चलहीत की, ते वािून मनाला िटका बसे. िीव वडेाचपसा 

होई. एकदा एका ‘दैचनकातं’ चलचहलेले आठवते ते असे: 
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भारतीयानंा दोन आया आहेत. एक िन्म देणारी आई. चिच्या कुशीत िन्मलो, चिच्या छत्रछायेत 
वाढलो ती. चिने हातािा पाळणा करून िोगवनू लालन-पालन करून कणाकणाने चझिून मनाला आचण 
शरीराला वाढीस लावले ती. 

 
तशीि आणखीन एक आई सवव भारतीयािंी. मोठी ! मोठी चकती मुलािंी ? सागंा बरं ? 

दोघािौघािंी ? नाही. हिारोंिीही नाही. लाखािंीही नव्हे, तर ३३ कोटी बाळािंी भारतमाई. 
 
३३ कोटींिी ही आई दुःखसागरात आहे. चतच्या पायात मणामणाच्या शृखंला पडल्या आहेत. ती 

हमसून हमसून धाय मोकलते आहे. स्फंुदत स्फंुदत रडते आहे. दुःखाने ऊर चपटते आहे. चतिे आकं्रदन 
थाबंत नाही. चतच्या भोवती पडलेले परवशतेिे पाश तोडायला पाचहिेत. चतच्या पायात पडलेल्या 
मणामणाच्या बेड्या तोडून फोडून टाकल्या पाचहिेत. चतला सुखी, समृध्द करायला पाचहिे. 

 
या मोठ्या आईिे, भारतमाईिे दैन्य, दाचरद्रय कोण हरणार ? शृखंला कोण तोडणार ? बोला कोण 

कोण तोडणार ? 
 
तेहतीस कोटी बाळानंो उठा, िागे व्हा. या मोठ्या आईिे परवशतेिे पाश तोडून, आपल्या 

मायभमूीला गुलामचगरीच्या दास्यातून मुक्त करण्यास सज्ज व्हा. 
म्हणा: 
 
भारत माता माझी लावण्यािी खाण 
गाईन चतिे गान हो-गाईन चतिे गान 
करीन चतिे ध्यान हो-करीन चतिे ध्यान 
शतेकऱ्याचं्या-कामकऱ्याचं्या राज्यासाठी 
देईन आपुले प्राण । 
 
हे गाण गात, गुरुिी आचण आम्ही मुले. फेर धरून गरबा नािण्यािे अनेक प्रसंग, अगदी िेलमधले 

सुध्दा आठवतात. 
 
आम्हाला भान चवसरुन भारतमातेशी एकरूप होऊन, धमाल, धंुद नािण्यािे भाग्य लाभले आहे. 
 

काळजाि घुसिेंिंी अशीही एक आठर्ि 
 
गुरुिी दैचनकात पािात्य वाङ मयातील अनेक गोष्टी चलहीत. त्यापंैकी एक आिही काळिात रुतून 

बसली आहे. 
िपान मधील ही गोष्ट. 
 
एक तरुण मातृवडेा. सदा आईच्या अवती-भवती. आई त्यािे दैवत. तारुण्यात आला. तारुण्याने 

त्याच्यावर िादू केली. पे्रयसीिे पे्रमपाश त्याच्या गळ्यात पडले. त्यात तो पुरा अडकला. गुलु गुलु गोष्टीतून 
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सहवास सुरू झाला. चतच्या भेटीसाठी तो वडेा होई. तासन् तास चतच्या चमठीत. एकमेकाचं्या सहवासािे वेड 
लागले. आणाभाका झाल्या. एकमेकाचंशवाय िगू शकणार नाही, असा ध्यास सुरू झाला. 

 
चप्रयकर आचण पे्रयसी कोणत्या थराला िातील यािे गचणत अिून तरी कुठे सापडले आहे ? 
 
दोघेही चमठीत. पे्रयसीिा प्रश्न आला- 
‘तुझे माझ्यावर खरोखरीि पे्रम आहे ना ?’ 
‘यात काय संशय?’ – चप्रयकर. 
‘बोल माझ्यासाठी काय करशील?’ –पे्रयसी. 
‘काहीही’ –चप्रयकर. 
‘अगदी खरं? गळ्याशपथ ?’ –पे्रयसी. 
‘काहीही’ –चप्रयकर. 
‘अगदी खरं ? गळ्याशपथ ?’ –पे्रयसी. 
‘तुला अशी शकंा येतेि कशी ग?’ –चप्रयकर. 
‘मग सागंूि का ? बघ नाकबूल होशील’-पे्रयसी. 
‘माझी परीक्षा घेना ? सागं, सागं तुझ्यासाठी माझा प्राणही गहाण ठेवीन !’ 
चप्रयकर भावनाचववश होऊन तळमळून म्हणाला. 
‘ऐक तर ! तुझ्या आईिे काळीि मला आणून दे, ब्.’- पे्रयसी. 
‘ब् एवढेि ? तू येथेि थाबं. मी आताि येतो बघ.’ 
 
तो पे्रमवडेा पळाला. घरी गेला. आईच्या छातीत खंिीर खुपसला. आईिे काळीि घेऊन तो धावत 

चनघाला. ठेिकाळला. हातातले काळीि िचमनीवर पडले. 
 
िचमनीवर पडलेले आईिे काळीि काळिीच्या सुरात म्हणाले, “बाळ तुला काही लागले नाही ना 

?”  
 
हे चलचहतानाही माझे काळीि गलबलते आहे. याने झाले एवढेि-माझी आई माझ्या काळिात 

कायमिी घट्ट िाऊन बसली. 
 

सययाग्रह सांग्रामाि उडी घेििंी 
 
कोणते असे भावुक मन असेल िे याने पेटून चनघणार नाही ? 
 
मी तर गुरुिींिे बाळकडू प्यालेलो. तडक उठलो. कुणालाही, गुरुमाऊलीलाही न सागंता 

िळगाव िवळील हपप्राळ्यािे सत्याग्रही-चशबीर गाठले. सायंप्राथवनेनंतर प्रातंाध्यक्ष शकंरराव देवािें 
उत्स्फूतव पोटचतडकीने प्रविन ऐकण्यािा पचहलाि योग आला. ते ऐकून माझ्या मनाच्या प्रफुल्लतेिे वणवन 
शब्दातं करणे अशक्य. 

 
खादीिी हाफ पँट. पढंरा सदरा, डोक्यावर गाधंी टोपी घालून सत्त्याग्रहाला सज्ज झालो. 
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दुसऱ्या चदवशी उठलो. समोर बचघतले. 
 
“गुरुिी तुम्ही ?” म्हणति धाव घेतली. गुरुिींनी पचहल्यादंा मला चमठीत घेतले. माझ्या 

डोक्यावर, पाठीवर त्यािें अश्रू टपकू लागले. म्हणत राचहले– “उत्तम तू पुढे आलास. मी मागे कसा राहू ? 
उत्तम, तू माझा गुरु झालास.” हे ऐकून मी खरोखर धन्य धन्य झालो. िीवनािी कृताथवता पचहल्यादंा 
िाखली. 

 
गुरुिींच्या ‘दैचनका’ िा शवेटिा अंक माझीि कहाणी (उत्तम, राणा प्रतापाच्या चशसोदे घराण्यािा) 

असेि काहीतरी चलहून तो अंक त्यांच्या नेहमीच्या डेस्कवर ठेऊन कुणालाही न सागंता सवरताि त्यानंी 
तडक हपप्राळा चशबीर गाठले होते. 

 
सत्त्याग्रयाचं्या तुकड्या िारही चदशानंा पागंल्या. गुरुिींच्या नेतृत्वाखाली आमिी तुकडी यावल–

रावरेकडे चनघाली. 
 
४२ च्या ऑगष्ट लढ्यािे वणवन ग.चद. माडगूळकरानंी ‘मंतरलेले चदवस’ म्हणून केले आहे. पण ३० 

सालच्या सत्त्याग्रह-लढ्यात िनता भयिचकत होती. पण आम्ही सत्त्याग्रही मात्र पुरेपूर मंतरले गेलो होतो. 
 
एचप्रल मचहना. उन्हाळ्यािे चदवस. तापीकाठी फपुटा तापलेला. वाळू तापलेली. वरून उन्हािंा 

ताप. फपुट्याने पाय भाित होते. उन्हाने डोके तापत होते. काटेकुटे तुडवत, डाळ्या-मुरमुऱ्याचं्या झोळ्या 
बगलेत. हातात चतरंगा. चतरंगा वाऱ्यावर लहरत होता. आमिी मने त्या चतरंग्याच्याही वर आकाशात 
झेपावत होती.  

 
मी गीत सुरु केले: 
 

शुरु हुआ है िंग हमारा, शुरु हुआ है िंग । 
िलाव लाठी िलाव हंडा, 
उडायेंगे हम अपना झंडा । 
रक्त हमारा नही है ठंडा, 
बक्ल्क अक्ग्नतरंग ॥ 
शुरु हुआ हे िंग हमारा ॥ 

 
सवव त्याला साथ देत होते. मस्तीने गाणे गात, झुलत, डुलत, पावले पडत होती. कसले ऊन? 

कसले काटे? सारी िणू फुलेि फुले–वर, खाली, आकाशीही..... 
 
गावात घुसलो तोि दुसऱ्या सत्याग्रयािें गीत घमले : 

 
‘उठा बधंूंनो, करा तयारी 
िेलमध्ये िाण्यािी 
हीि वळे आहे आता 
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स्वराज्य चमळवण्यािी । ‘ 
उठू दे देश-पेटू दे देश । 
येथून तेथून सारा-पेटू दे देश ॥ 

 

माझे मामा 
 

 
 

फौजी कॅप्टन 
कॅप्टन चव्ासराव नानासाहेब देवरे देऊर बु. ता. चिल्हा धुळे 
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कै. कॅप्टन णर्श्वासरार् नानासाहेब देर्रे याांचा जीर्न-आिेंख 
 
बडोद्याला सयािीराव गायकवाड महारािािें आप्त अप्पासाहेब सावंतया मामाकंडे चशक्षण. 
 
मरॅीक पास. सैन्यात प्रवशे. 
 
१९०३ ग्वाल्हेर संस्थानिे चमलटरीत कॅप्टन. 
 
१९११ कुडाळ ता. गडहहग्लि येथील िहाचगरदार राणे यांच्या मुलीशी मेनकाबाईशी लग्न. 
 
१९१४ च्या पचहल्या महायुध्दात ४ वषव आचिकन िंटवर. 
 
क्वाटवर मास्टर िनरल, इटली, िान्स आचद आघाडीवर उत्कृष्ट कामचगरी म्हणून इंग्रि सरकारने 

१०५ एकर िमीन बचक्षस चदली. १९२० साली देऊरला वास्तव्य. 
 
सच्चे, कृचतशील, चनष्ठावान सत्यशोधक. 
 
सत्यशोधम समािािे चिल्हाध्यक्ष. 
 
देऊरिी सावकारशाही खणून, रुढी, परंपरा, अज्ञान, अंधश्रद्धा, स्पृश्यास्पृश्य भेद मोडून, 

सत्यशोधक तमाशा मंडळ स्थापून खान्देश गािवला. 
 
धुळे चिल्हा मराठा बोचडंग संस्थापक. फुले भवून किातून सोडवले. आिच्या श्री चशवािी चवद्या 

प्रसारक संस्थेिे प्रमुख संस्थापक. 
 
१९३० च्या सत्याग्रहसंग्रामात पाटीलकीिा रािीनामा चदला. सरकारने िमीनिप्तीिी धमकी 

चदली तरीही पचिम खान्देश सत्याग्रह संग्रामािे पचहले चडक्टेटर (सवाचधकारी) झाल्याने सवव खान्देशातील 
बहुिन समाि १९३० च्या स्वातंत्र्यिळवळीत चहचररीने सामील झाला. हे श्रेय त्यािेंि. त्यानंी ९ मचहन्यािंी 
चशक्षा भोगली. 

 
चनवाण २३·२·१९३३. 
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माझे मामा स्तर्ािांत्र्य सैणनक 
खादं्यावर चतरंगी झेंडा घेऊन पूवीच्या फौिी कॅप्टनिे आता स्वातंत्र्य सेनानी झाले 
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–देऊरकर सयकारानांिरचा मामेभाऊ, मामेबणहि र्गैरेंचा कौटुांणबक फोटो-खुचीर्र बसिेंिें–डार्ीकडून 
सौ. िंीिंाअक्का, डॉ. उत्तमरार्, सौ. िंीिंािाई मामी-मेनकाबाई सौ. पुष्ट्पा, नानासाहेब देर्रे, सौ. बाई 

उभे–रामादादा, भाऊरार् 
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गुरुिींनी सुरू केले. त्याला आमिी साथ. 
 
स्वातंत्र्यािी गाणी गात, गावात फेरी करीत, दवडंी चपटीत िावडीपुढे, िमलेल्या िनसमुदायापुढे 

िळिळीत, हृदयािा ठाव घेणारे गुरुिींिे भाषण व सत्याग्रहािे आमंत्रण चदले िाई. 
 
स्वातंत्र्यािा ियियकारािा, खान्देशात उन्हाळ्यात उठणाऱ्या भतूभवऱ्या (धुळीच्या वावटळी) 

प्रमाणे गदारोळ उठवीत मैलोगणती िालत राचहलो, मस्तीने डरकाळणाऱ्या साडंाप्रमाणे. 
 
स्वगवसुख काय असेल ते असो. पण त्या स्वगव सुखालाही लािवणारे असे सुख आम्ही िाखत होतो. 

वाटे, या सुखानुभतूीसाठी िगाव ेव मरावहेी, त्यासाठी पुन्हा पुन्हा िन्म घेता आला तर काय बहार होईल ! 
 
ज्यानंी गुरुिींच्या बरोबर मस्तीिे चदवस घालवले ते सवव धन्य होत. त्यातं मीही एक. महत् भाग्य 

माझे. 
 
हपप्राळ्याला परतलो, तो माझे काका दत्त म्हणून हिर. 
 
“तुझ्या आईने तुझा ध्यास घेतला आहे, खाणेचपणेही चतने वज्यव केले आहे,” म्हणत राचहले. 
 
घरी न परतण्यािा हट्ट माझा. ‘पण आईसाठी तरी एकदा िाऊन ये. ‘गुरुिींिा आग्रह म्हणून घरी 

परतलो. 
 
आई अबोल होती. पण वचडल काकानंी मला परतू तर चदलेि नाही, पण शाळेत िाण्यािा आग्रह 

िालवला. पण माझा शाळेत िायिा नन्ना कायम राचहला. आई गुमसुम, चिव्हारी बाण लागलेल्या 
हचरणीप्रमाणे. 

 
योगायोग कसा असतो बघा ! माझे मामा देऊरिे कॅप्टन चव्ासराव देवरे यानंी १९१४ च्या पचहल्या 

महायुध्दात आचिकन िन्टवर “क्वाटवर मास्टर िनरल” िा पराक्रम गािचवला. म्हणून इंग्रि सरकारने 
त्यानंा १२५ एकर िमीन बचक्षस चदली होती. ती िप्त करण्यािी तंबी चदली असतानाही त्यानंी स्वातंत्र्य-
संग्रामात उडी घेऊन पचिम खान्देश (धुळे चिल्हा) िे ते पचहले सत्त्याग्रहींिे चडक्टेटर (सवाचधकारी) झाले. 
इंग्रिािें चनशाण फडकवणाऱ्या मामानंी स्वातंत्र्यािा चतरंगा खाद्यावर घेतला. खरे स्वातंत्र्यवीर झाले. 

 
त्याचं्या नेतृत्वाने साऱ्या खान्देशात, बहुिन समािात उत्साहािी उत्स्फूतव लाट उसळली. 

सत्त्याग्रहािा लढा तीव्र झाला 
 
वडील काकानंी िंग िंग पछाडले. सवव तऱ्हेच्या अस्त्रािंा प्रयोग करूनही मी दाद न चदल्याने हताश 

झाले होते. काय व्हायिे ते होवो म्हणून त्यानंी सत्याग्रही मामाकडे मला पोहोिवण्यािा चनणवय घेतला. 
 
आईने कवटाळून घट्ट चमठीत घेतले. धाय धाय मोकचलत राचहली. पण चतने मला िा की रहा काही 

साचंगतले नाही. 
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त्यातंल्या त्यात आता चतच्या मोठ्या भावाच्या ताब्याति मला द्यावयािे ठरल्याने ती िरा सावरली 
होती. 

 
माझ्या मनस्वी आईच्या आचण चतच्या अश्रूंच्या आठवणीत घोड्याचं्या टागं्याने धुळे-सत्याग्रह 

चशबीरात पोिवनू मामाच्या स्वाधीन मला केले. 
 
मामानंा अटक होऊन चशक्षा झाली. धुळे तुरंुगात, बी क्लास मध्ये दाखल झाले. 
 
चशरपूर तालुक्यात प्रिारासाठी माझी व चशरपूरच्या कन्हैयालाल गुिराथी यािंी नेमणूक झाली. 
 
चशरपूरिे वयोवृध्द बािीराव पाटील, देवकीनंदन महाराि, सुवालाल, पी. सी. मराठे, चिमण 

पाटील, चवखरणिे रामदास चिभाऊ व त्याचं्या साथीला अनेक धाडसी तरुणानंी कोंडवाडे तोडून, वन 
खात्याने शतेकऱ्यानंी कोंडलेली गुरे मोकळे करून ते िंगल सत्याग्रहात धूमधडाक्याने सामील झाले. मी 
तालुकाभर प्रिारािी घोडदौड करून चशरपूरला चमठािा सत्याग्रह केला. अटक झाली. 

 
या वातेने खेड्यापाड्यातील हिारो लोकािंी मंुग्यासंारखी रीघ लागली. िनसामथ्याला पचहले 

उधाण आले होते. ३० साली आमिी दोघािंी िादंीिा साि िढवलेल्या घोड्यावरून, वाित गाित गुलाल 
उधळीत, घरोघर आरत्या, नारळ, रुपयािंी लवाळणी देत चमरवणूक काढली. १२ वािेपासून चमरवणूक 
सुरू झाली आचण ६ वािता किेरीवर पोहोिली. ८-१० हिाराचं्या िनसमुदायापुढे घोड्यावरूनि क्रातंीिा 
उद् घोष करीत ‘भारतवषी पुराण पुरुषा-वदंन शवेटले’ गीत गाऊन िारी बािूला िमलेल्या िनतेला िारी 
चदशनेे हात िोडून प्रणाम केला. घोड्यावरून उडी मारून किेरीच्या प्रवेशद्वारातून आत घुसलो. 

 
मामलेदार करंदीकर याचं्यासमोर आम्हालंा उभे केल्याबरोबर आम्ही दोघानंी गिवना केली 
 
Up up with National Flag 
Down down with Union Jak ! 
 
आम्हा दोघानंा ९ मचहन्यािंी सश्रम कारावासािी चशक्षा होऊन धुळ्याला रवाना केले. धुळेकर सज्जि 

होते. त्यानंीही चमरवणुकीने गिवना, घोषणा देत, गुलाल उधळीत धुळे तुरंुगात रात्री १० वािता पोिवले. 
इंग्रि एवढे मुत्सद्दी धोरणी, पण त्यानंा या सवव माकड िेष्टा वाटायच्या. म्हणून सुरुवातीला त्यािंी चमरवणूक 
िल्लोषला मनाई नव्हती. ३० सालच्या सत्याग्रहाच्या सुरुवातीच्या पचहल्या फेरीत गुरुिींना दीड वषािी 
चशक्षा अगोदरि झाली होती. त्याना बी क्लास चदला होता, पण गुरुिीि ते. हट्टाने त्यानंी सी क्लासि 
घेतला. सामान्याशंीि त्यािें अतूट नाते, म्हणून त्यानंी सामानं्यातं, सामान्यापं्रमाणे राहाणे पसंत केले. 
त्यािंी छाया माझ्यावरही पडणे अपचरहायवि होते. गुरुिींिी पूणव लागण मला लागली होती ना ? 

 
माझी पथारी त्यानंी त्याचं्या शिेारीि घेतली. आमिे खऱ्या अथाने सहिीवन सुरू झाले. 

स्वातंत्र्याच्या लढ्यातील तुरंुगवासात त्याचं्या पथारीशिेारीि माझीही पथारी राचहली. भाग्यवान मी ! 
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तुरंुग खिाखि भरत राचहल्याने काहींना दुसरीकडे हलचवण्यािी पाळी आली. मी त्यावेळी 
िेलमधील लहान सत्याग्रही म्हणून मला त्याचं्याबरोबर िाता येणार नव्हते. गुरुिींनी समिावले तरीही 
रडून आकातं केला. त्यानंी माझी कासाचवशी बघून िेलरिे मन वळवले व आम्ही ज्यात वीि सोडली आहे 
अशा तारािें कंुपण असलेल्या मंुबईतील वरळीच्या िाळीच्या टेम्पररी िेलमध्ये प्रवेश केला. 

 
मंुबई, नाचशक, नागपूर, पुण्याच्याही सत्याग्रयानंी िेलच्या िाळी भरल्या. आमच्या १०० 

सत्याग्रहींिी तुकडी, िीत अकोला राष्ट्रीय पाठशाळेिे प्रािायव अंबुलकर गुरुिी, नागपूर खादी भाडंारािे 
संिालक सहस्त्रबुध्दे, मंुबईिे कॉ, बचॅरष्टर बाटलीवाला, पुण्यािे आिायव भागवत, धुळ्यािे नवलभाऊ, 
कन्हैयाभाई, मी, नंदुरबारिे मागंीलाल लंगडेबाबा, बारकू पाटील आचद मंडळी होती. या सवांना 
मद्रासमधील चत्रिनापल्ली िेलमध्ये नेले. 

 
आम्ही िेलमध्ये लौचकक अथाने होतो, परंतु खऱ्या अथाने आम्ही आश्रम शाळेति िणू होतो.  
 
पहाटे व रात्री झोपण्यापूवी प्राथवना. नंतर आश्रम भिनावलीतील एक गीत. गाधंीिींिे आवडते- 
 

वैष्ट्णव िन तो तेणे कचहए । 
िो पीड पराई िाणे रे ॥ 
पर दुःखे उपकार करे तो ये । 
मन अचभमान न आणे रे ॥ 

 
रोििेि कधी कचबरािें ‘चझनी चझनी चझनी-बीनी िदचरया’; कधी मीरािे–’मेरे तो चगरधर गोपाल, दूसरा न 
कोई।’ त्यािप्रमाणे नानकसाहेबािंी, तुकारामािंी, ज्ञाने्रािंी, तुलसीदासािंी अशी सवव धमीय गीते 
गाईली िात. 
 

आमिी प्राथवना: 
 

नत्वहं कामये राज्यं न स्वगं न पुनभववनम् । 
कामये दुःखतप्ताना ंप्राचणना ंआर्थतनाशनम् ॥ 

 
थेट गाधंीिींच्या आश्रमात होत तसे कायवक्रम ! कोण म्हणेल आम्ही िेलमध्ये आहोत म्हणून ? फक्त िार 
हभतींच्या आत होतो म्हणून िेल म्हणायिे. आम्ही िणू रािकारणी नव्हतोि. आषाढी एकादशीला पढंरीला 
टाळ-मृदंुगाचं्या गिवनेत रंगणारे ते पढंरीिे वारकरी, तर आम्ही गाधंीिींिे, िेलिे वारकरी. 

 
वारकऱ्यािें दैवत चवठोबा, भक्ती चवठाई माऊलीिी; आमिे दैवत गाधंीिी, भक्ती भारतमाईिी. 
 
रािकारणािा िवळ िवळ संपूणव अभाव. गाधंी भक्ती हीि आमिी शक्ती. त्या पूिेत िणू आम्ही 

मग्न होतो. 
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पचरक्स्थती -पचरवतवन की मानव-पचरवतवन ? ३० च्या िेल मधील सारे कायवक्रम मानव-
पचरवतवनाच्या चदशिेे होते. 

 
आमच्यािवळ गं्रथ कोणते ? आश्रम भिनावली. कुणापाशी भगवद् गीता, रामायण, महाभारत, 

कुणापाशी तुकारामािी गाथा. क्वचित् कुणािवळ ज्ञाने्री, कुणािवळ कुलदैवताच्या पोथ्या. मुसलमान 
सत्याग्रहींिवळ कुराण. 

 
तोंडी लावायला गुिराथी, उदूव, इंग्रिी, चहन्दी भाषेिी साधना राष्ट्रऐक्यासाठीिी. 
 

ई्र अल्ला तेरे नाम । 
सबको सन्मती दे भगवान ॥ 

 
अशा आमच्या प्राथवना. 

 
मौन पाळावे, उपवास, ध्यान धारणाही. शरीर कष्टवणे त्याचं्या िोडीला. सवव तोंडे गाधंीिींकडे 

चफरलेली. आम्ही त्याि तंद्रीत आकंठ डंुबत होतो. रािकारण िवळ िवळ शुन्यि. गाधंी उक्ती, भक्ती 
मात्र प्रत्येकािी. गाधंीिींनी भारलेली मंतरलेले सवव. भावना, बुध्दी सारे गाधंीिींना अपवण. 

 
चत्रिी िेलमध्ये आम्हालंा काही काम नव्हते. प्रत्येक िेलमध्ये हीि अवस्था होती. 
 
गुरुिी, त्यािंा बालसदृश स्वभाव, समभाव. सामान्यातं रमणारे. त्याचं्या आत्यंचतक पे्रमाच्या 

िवचळकेने सवव भारावनूगेले होते. 
 
त्याचं्या भोवती सवांनी िमाव े त्यानंी गटेच्या फाऊस्टच्या कथा सागंाव्या, क्व्हक्टर हयगूो या 

प्रचथतयश िें ि साचहक्त्यकािी ‘िीन व्हॉक्ल्िन’ िी कथा रंगवावी. त्यातील एक वाक्य आिही डोळ्यापंुढे 
येते. 

 
“A Door of a clergyman never to be shut and a door of a doctor should always be 

open.”  
 
(ििवच्या पार्यािा (धमवगुरुिा) दरवािा कधीि बंद नसावा. आचण डॉक्टरािंा दरवािा सतत 

उघडा असावा.) 
 
कधी त्यानंी महाभारतातील कणािा संघषव उकलावा. दैवायन्तं कुले िन्म, मदायतेि पौरुषम् । 

(िन्म घेणे दैवाच्या हाती असले तरी पराक्रमािा धनी मीि.) ही कणववाणी सुस्पष्ट करावी. कृष्ट्णािे गवळी 
रुपािे इंचगत सागंाव.े कृष्ट्णािे बोट चिरले. सत्यभामा धावली, फडके शोधायला. िवळि द्रौपदी. चतने 
आंगावरील शालू टरकावनू ती हिधी बाधंली. त्या हिधीिे ‘द्रौपदीच्या बधुंसखा नारायण’ हे पालूपद 
असलेले कोकणातले गाणे म्हणून दाखवाव.े 
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त्यानंी स्वतःच्या चलचहलेल्या कचवता म्हणाव्यात. त्या कचवतािें दोहन कराव.े कधी टालस्टॉयच्या 
How much land does a man need–Six feet long and three feet broad– सारख्या कथा समिावनू 
सागंाव्यात. कधी रवींद्रािंी गीतािंलीतील काव्ये फोड करून उकलावीत. भारतीय संस्कृतीच्या 
सणावारातील खाणाखुणानंी भारतीय संस्कृतीिे वैभवशाली वडे लावणारे दशवन घडवाव.े त्यातूनि पुढे 
भारतीय संस्कृती या गुरुिींच्या अनमोल पुस्तकािंा िन्म झाला. 

 
कधी ‘श्यामिी आई’ रंगवावी, स्वतःिी महाराष्ट्राला वडे लावणाऱ्या ‘श्यामिी आई’ िी चरहसवल 

(नाटक स्टेिवर रंगचवण्यापूवीच्या तालमीप्रमाणे). यातूनि ‘श्यामच्या आई’ िा िन्म झाल्या. 
 
कधी भचगनी चनवचेदतािी ध्येयचनष्ठ कहाणी सागंावी, तर कधी “िोन ऑफ आकव ” च्या शौयवगाथेने 

आमच्याही डोळ्यातं चटपे आणावीत. असे सारे काहीबाही सतत िाललेले असायिे. 
 
काही प्रसंग तर अिूनही तािे वाटतात. चनसगववडेे गुरुिी एकदा संध्यासमयीच्या दशवनात गुंग 

होते. एकदम लरडले– ‘अरे उत्तम, कन्हैया, नवल पळा, पळा. बाहेर येऊन बघा रे. बघा, बघा हे सृष्टीिे 
रम्य रूप.’ 

 
चत्रिीच्या संध्यासमयीिे रंग म्हणिे चनसगाच्या अद् भतुतेिे दशवन. चवचवध छटा, चवचवध रंग चमश्रण. 

दंग करणारे. भारून चखळवनू टाकणारे. 
 
कायमिे चनसगववडेाने वडेावलेल्या गुरुिींिी लगेि काव्यप्रसूती: 
 

सायं प्रभात समयी चदसतात िारु रंग, 
तवहृदस्थ पे्रमहसधु–त्यािेि हे तरंग. 
चकती पाहू पाहू पाहू तृप्ती न रे बघून, 
शत भावनानंी हृदय येई उिंबळून. 

 
दुसऱ्या चदवशी त्यािें हे काव्यवािन. चिकडे चतकडे देवािेि रुपडे त्यानंा चदसे. 
 
देश, देवािी चकती गीते त्यानंी चलहावीत ? आम्हाला म्हणून दाखवावीत ? अशी शकेडो गीते 

ऐकण्यािे भाग्य त्यावळेी लाभले. 
 
महान भारतािे महान चशल्प–भारतीय संस्कृतीिे, सेविेे, शौयािे, त्यागािे–त्याचं्या या 

कथाकाव्यातून ते आमच्या हृदयात कोरत रहात. 
 
त्यामुळे देव आचण देशभक्तीिे आलेले उधाण आमच्या रोमारोमात चभनत िाई. 
 
मला एकदा मध्यरात्री हालवनू हालवनू िागवले-’ऊठ, ऊठ उत्तम.’ दरवािाच्या गिापाशी नेले. 

चत्रिी िेलच्या अगदी िवळि ताशीव हपडीच्या आकाराच्या उंि भव्य खडकावर िंद्रकोर क्स्थरावली होती . 
“बघ , बघ, महादेवाच्या हपडीवर िदं्रकोर.” असे भावुकतेिे मूर्थतमंत प्रतीक म्हणिे गुरुिी.  
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कधी कधी अंथरुणावर पडले की, त्यािें ‘राम ! राम’ सुरू होई. भेदक िीवघेण्या आवािात. सारी 
सारी रात्र रामािा िप िाले. मधून मधून मी िागा होई तो ‘राम ! राम !’ िा करुणेने व्याकुळ, लथंबलेला 
आवाि कानावर पडत राही. 

 
एकदा रात्री िागा झालो. गुरुिी अंथरुणात नाहीत. बघतो तो दरवािाच्या सळ्यावंर डोके टेकून 

त्यावर डोके घाशीत “ये ग आई, मि माहेराला नेई “ िी गुणगुण आचण अश्रुपूर िाललेला. पहाट होत 
आली तरी त्यािें चवव्हळणे सुरूि.  

 
गुरुिींच्या या हृदय चपळवटणाऱ्या अवस्थेतून त्याचं्या अश्रू या प्रदीघव काव्यािा िन्म झाला 
 

नको माझे अश्रू । कधी नेऊ देवा ।  
हाचि थोर ठेवा । माझा एक ॥ 
बाकी सारे नेई । धन, सुख, मान।  
पचर हे लोिन । राखी लले ॥ 
माझे रूम मन । अश्रू दाचवताती 

 
अश्रू हा िीवनािा आरसा गुरुिी मानीत. केवढे सत्य गुरुिी सागंून गेले ! 
 

अश्रू वािचवती । अश्रू हासचवती । 
माझा फुलचवती । िीवन तरु॥ 
अश्रूंच्या प्रवाहानेि िीवन साकारत िाते म्हणून  
अश्रू नारायण – आहे माझा। 

 
गुरुिींनी अश्रुनारायण मानला. त्याचं्या सवव वाङ् मयातही अश्रू झळकता. 
 
म्हणून गुरुिींिे साचहत्य रडव े म्हणणाऱ्यांना सवाल – असा एक तरी साचहक्त्यक दाखवा की 

ज्यािी वाङ् मय चनर्थमती स्वतःच्या पेटलेल्या िीवनातून, िेलच्या प्रत्यक्ष यातना गृहातून झाली आहे ? कष्ट, 
घाम, रक्त आचण अश्रू यानंी चलचहणारा असा महाराष्ट्रातील नव्हे, भारतातील एकमेव कवी, साचहत्यकार 
म्हणिे साने गुरुिी. 

 
िीवनाच्या प्रत्यक्ष अनुभतूीतून, कल्पनेच्या भरारीतून वा कल्पना-अनुभतूीतून नव्हे, तर खडतर 

िेलमध्ये काव्य प्रसवणारी वाङ् मय साधना गुरुिींिी. गुरुिी एकमेवाचद्वतीयि !  
 
ज्यानंी हिारो तरुणानंा ध्येयािे, माणुसकीिे, सेविेे, पे्रमािे, त्यागािे वेड लावले असा एक तरी 

त्याचं्यासारखा अन्य साचहक्त्यक आहे का ? उंदड साचहत्यकार झाले आचण होतील. पण धग धगत्या िीवन 
ज्वालेतून काव्य, साचहत्य प्रसवणारे गुरुिीि एकमेव. 

 
गुरुिींिे साचहत्य रडके म्हणणारे खुशाल रडोत. ते रडे आचण रेडीही आहेत.  
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चदव्यिक्ष ूगुरुिींिी दृष्टी आंधळ्यानंा कशी चदसावी ? चक्षचतिापार बघणारी त्यािंी असामान्य दृष्टी 
आचण आम्ही फक्त पायाखालिी माती बघणारे व्यवहारवादी. 

 
गुरुिािंी दृष्टी भावी उदात्त, सचहष्ट्णू, क्षमाशील, उदार, उबदार समािमनािी िडण घडण 

अपेचक्षते.  
 
गुरुिींिे वाङ् मय सत्यम् , चशवम्, संुदरम् साठी आकाशापचलकडे झेप घेणारे.  
 
अपूणव मानवाच्या पचरपूतीसाठी अश्रूंचशवाय कोणतेि प्रभावी पचरणामकारी हत्यार नाही. 
 
ज्यानंा अश्रूिी थोरवी समिली नाही त्यानंा काय डोंबले समिणार?  
िीवन आचण साचहत्य याचं्या एकरुपतेिा संगम असलेले साचहक्त्यक फक्त साने गुरुिीि. भारतात 

एकमेव 
 

‘खरा तो एकचि धमव –िगला पे्रम अपावे ‘ 
‘बलशाली भारत होवो –चव्ात शोभचून राहो ‘ 
‘भारत माता माझी , लावण्यािी खाण । 
गाऊ चतिे गान, गाऊ चतिे गान ॥ ‘ 

 
‘आम्ही देशािे मिूर, आम्ही देवािे मिूर, कष्ट करु भरपूर ॥ ‘ 
‘एक हात भ ूनागंरणे, शत व्याख्यानाहून थोर ॥ ‘ 
‘आम्ही माडुं चनभवय ठाण –देऊहो प्राण मातृभचूमच्यासाठी मोदे करु सारे बचलदान ॥ ‘ 
 
असे अमर काव्य प्रसवणारे गुरुिीि. भले त्यानंा कुणी नतद्रष्ट गुरु नव्हे तर ‘गुरु’ (ढोर) म्हणोत. 

पुणेरी संस्कृतीच्या ठेकेदारानंी ‘गुरु’ म्हणून गुरुिींिी संभावना केली होती. 
 
पचहलटकरणीिे बाळंतपण माहेरीि होते. तशी गुरुिींिी बहुतेक सवव वाङ मयप्रसूचत िेलमधीलि. 

ते ‘गुरंु’ (ढोर) म्हणणाऱ्यािें गुरुणाम गुरु मी उगीि म्हणत नाही. 
 
“गुरुिी म्हणिे देश आचण देव यािें चमश्रण. आचण देवत्वाकडे धावणारे, पण देवत्त्व सदािे हाती न 

आल्याने, तळमळणारा, तगमगणारा तडफडणारा. देवदूत आत्माि.” पाढंऱ्या कपड्यावर पडलेले डाग 
साबण-सफव ने धुता येतात पण िीवनाच्या अपूणवतेिे, मनोमाचलन्यािे, मनोदुबवलता व कमकुवतपणािे डाग 
धुतले िातात फक्त अश्रूंनीि. म्हणून गुरुिींनी अश्रुनारायणालाि वदेो–नारायण मानला. हे चनर्थववाद 
सत्य कोण नाकारील? 
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आमचे आराध्य दैर्ि 
पूज्य साने गुरुजी 

*धडपडणाऱ्या मुलािंी – धडपडणारी आई* 
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अिंणर्दा–अिंणर्दा...... 
साने गुरुिींिे शवेटिे चनवाण पत्र ! 

 
५८० अ, 
सदाचशव पेठ पुणे २. 

 
चप्रय उत्तम–सपे्रम अ. आचशवाद 
तुला काय चलहू ? न चलचहण्यासारखेि सारे आहे. 
िपून रहा. सौ. लीलास साभंाळ. 
माझी आठवण ठेव. 
गंभीर, खंबीर, चनमवळ, त्यागी, उदार उदात्त असे िीवन तुझे, तुम्हा सवांिे आसो. 
 
हिारो स्मृतीत येतात. तुम्हा सवांिे पे्रम, मििवळ आहे. 
गुरुिींिे िुकले, माकले, बोलले, सवरले, क्षमा करा. 
तुम्ही सारी भावडें, त्यािप्रमाणे मधू, नवल, कन्हैया, लंकार, सुभान, रामहसग, लोढुभाऊ 

एकमेकानंा साभंाळा. मी कोणाकोणािी नाव ेचलहू ? सारे माझे !  
िगलो तर तुमिा, मेलो तर चव्ास चवलीन होऊन चव्ािा. 
सारे प्रभचू्या हाती. 
 

तुझे 
अण्णा. 

 
चि. सौ. चललास तसेि बाळास सपे्रम आचशवाद. 
िपा ! िपून रहा ! िीवन कृताथव करा. 
 

अण्णा. 
(मूळ पत्र साधनेकडे ‘साने गुरुिी िचरत्र’ रािा मंगळवढेेकर चलचहत होते त्यासाठी पाठवले ते परत 
चमळालेि नाही म्हणून त्यािा हा तिूवमा.) 
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गुरुजी अमर आहेि ! 
 
पुण्याहून चलचहलेले चबनतारखेिे पण चनवाणापूवी ते चमळू नये म्हणून गुरुिींिे शेवटिे पत्र (फोटो 

मागे छापलेले) त्याचं्या मरणाच्या दुसऱ्या चदवशी चमळाले. आमिा शवेटिा चनरोपि त्यानंी घेतला 
चनवाणापूवी. 

 
हे भाग्य म्हणाव ेका ? का आम्हाला असहय वदेनेिी ही िूडंि ? 
 
रेचडल खणखणला. पे्रतयाते्रिे वणवन करीत ! मी आचण लीला–काय झाली असेल आमिी 

मनःक्स्थती? 
 
त्यानंा भक्क्त भावाने अश्रूंिी श्रध्दािंली वाहण्याचशवाय आमच्या हातात काय होते ? त्यािंी अंत: 

करणातील मूर्थत आम्हालंा हेलावत राचहली, पाणावत राचहली. त्याचं्या अन्त्ययाते्रत सामील होऊन 
अंत्यदशवनाला िाण्यािी इच्छाही मरून गेली. ते शक्यही नव्हते. 

 
हे घडणारि केव्हा तरी, यािी आम्हा दोघानंाही मनोमन खात्री होती. वळेेपेक्षा उचशराि ते घडले 

का ? 
 
कॉ. श्रीपाद डागें म्हणतात, ‘साधनेच्या किापोटी हे झाले.’ साधनेच्या वारसदारानंी ‘हे सवव खोटे’ 

म्हणून कंठरवाने साचंगतले. गुरुिींिे वारसदार म्हणून चमवरणारेही त्यातं सामील. तरी उलगडा कुणीही 
केला नाही. 

 
कचलयुगी िन–अत्याती कचरती । 
काही केल्या यासी–साहवनेा ॥ 
नामा म्हणे हा तो–देहासी चवटला । 
स्वरूपी पालटला–ज्ञानदेव ॥ 

 
संत नामदेवाने ज्ञाने्ररायानंी समाधी घेतला त्यावेळी म्हटले. ज्ञाने्राऐंविी गुरुिींिे नाव 

घातले की पुरे. ज्ञाने्राप्रमाणे गुरुिींिीही समाधीि. 
 
मात्र गुरुिींिा आत्मा सदैव मृत्य ूभोवती, त्याचं्याि शब्दात ‘काळ्या आई’ भोवती झेपावत होता. 

यािा अनुभव आम्ही अनेकदा घेतला होता. त्यानंा समिावीत होतो, खुलवीत होतो, अश्रूंनी त्यािंी समिूत 
त्याचं्या अश्रूंबरोबर काढीत होतो 

 
गेले ! गुरुिी गेले ! गुरु माऊली अंतधान पावली. पण त्यानंी पेटवलेली ज्योत िनमानसातं व 

आमच्या मनातंही अखंड तेवते आहे– 
 

ज्योतसे ज्योत िगाते िलो 
प्यारकी गंगा बहाते िलो 
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राहमें चमले िो दीन दुखी 
गलेसे उसको लगाते िलो ॥ 

 
या स्वरूपात आमच्या व अनेकाचं्या, हिारो, लाखोंच्या हृदयातं, भावी चपढ्यान् चपढ्याचं्या हृदयांत 

त्यािंी वस्ती कायम राहणार आहे. 
 
म्हणून–गुरुिी अमर आहेत ! 

 
णत्रची जेिं मधून सुटिंो–पि– 

 
एकदा मला चतसऱ्यादंा टायफाईडने गाठले– १३ चदवस िेल-हॉक्स्पटलमध्ये. मागील दोघा 

िीवघेण्या टायफाईडमध्ये आिी, आईिी सेवा घडली. गुरुमाऊलीिी सेवा-िाकरी राचहली होती. तीही 
भरून पावली. कृताथव झालो.  

 
सवव खान्देश मला गुरुिींिा कल्याण म्हणे. पण कुठे समथव रामदासािंा कल्याण आचण मी 

गुरुिींिा कल्याण ? कुठे इंद्रािा ऐरावत आचण कुठे श्यामभट्टािी तट्टाणी ? सदा हहपुटी असलेला मी ! कुठे 
समथांिा समथव कल्याण आचण गुरुिींनी पोसलेला दुबळा िीव मी ? इंद्रािा ऐरावत आचण श्यामभट्टािी 
तट्टाणी यािंी बरोबरी कशी व्हावी ? गुरुिािंा परीस माझ्या मातीला लागून त्यािे लोखंड झाले, लोखंडािे 
चपतळ झाले पण सोने होऊ शकले नाही. ही माझ्या आयुष्ट्यािी िीवघेणी खंत, माझी पाठ अिूनही सोडत 
नाही. चििी माझ्या भावुक मनाला घट्ट चमठी बसली आहे ती आयुष्ट्यात सदैव सावलीप्रमाणे िीवघेणा 
पाठलाग करते आहे. 

 
सुटकेिा चदवस उिाडला.गुरुिींनी देशाच्या, देवाच्या, सेवचे्या कमािी चशदोरीिी गाठोडी आधीि 

बाधूंन चदली होती. पण माझ्या सुटकेने के गुमसुम झाले. 
 
चशक्षा पूणव झाल्यावर िे सत्याग्रही सुटत त्यानंा चनरोपािी सभा होई. काही तरी बोलाव ेलागे. मी 

म्हणालो “गुरुिींनी मला संिीवनी चदली नसती तर कोणत्या तरी खातेऱ्यात चकड्याप्रमाणे वळवळत िगत 
राचहलो असतो. 

 
“सरंिामशाही घरात मी िन्मलो. त्यातील गुणावगुणानंी मला खऱ्या आयुष्ट्यातून उठवनू, वीर 

सावरकरानंी म्हटल्याप्रमाणे ‘शणेामािी बाधूंन वाडे–नादंती शणेचकडे’ प्रमाणे पोटाथी चकड्यािे चन:सत्त्व 
िीवन िगलो असतो. मला गुरुिींनी मानव्यािी दीक्षा देऊन माणूस बनवले आहे.” मी काहीतरी असे 
बोललो, िणू स्वतःशीि स्वगत असे. 

 
गुरुिी बोलण्याच्या मनःक्स्थतीत नव्हते म्हणून समारोप आिायव भागवतानंी केला. ते म्हणाले 

“आिपयंत आपण अनेकानंा चनरोप चदला. आता उत्तमने आपल्या चनरोपात िे हृदगत साचंगतले ते 
हृदयाला चभडणारे नक्कीि आहे. ते या िळवळीिे, गाधंीिींिे यशि मी मानतो.”  
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मला बोलतानंा भान नव्हते. मी स्वतःशीि िणू बोलत होतो. पण आिायांच्या उद् गारानंी 
कृताथवतेच्या भावनेिी िाणीव झाल्याचशवाय राचहली नाही. 

 
मी सुखावनू चत्रिी िेलबाहेर पडलो खरा ! पण ? 

 
धडपड -धडपड-आणि धडपड !  

 
िोडीदार कन्हैया भाईच्या आग्रहाने परतीच्या मागावर असलेल्या चतरुपतीच्या बालािीिे दशवन 

घेऊन घरी परतलो. िसिसे घर िवळ आले, तसतसा भानावर आलो. मी घरी परत आलो तो दोरा 
कापलेल्या पतंगाप्रमाणे दीनवाणा, केचवलवाणा होऊन. िणू उदासीनतेने घरातं प्रवशे केला. आईचशवाय 
घरातील सवांिा ना खेद ना खंत असा भाव. 

 
“उत्या, मरिायिो िेलमा ग्या ते ग्या पन मरिायिोना रोिना खावाना, पेवाना तरास मातर 

िालना ग्या ! त्याना खावाना, पेवाना सवा नखरा ग्यात. आते त्याना पुढे काईबी ठेवा तो मुकाट खाईलेस. 
एवढं मातर व्हई गे.”  

 
(उत्तम, मेला तंुरगात गेलात गेला पण मेल्यािा रोििा खाण्यािा, चपण्यािा त्यािा त्रास गेला. 

खाण्यािा चपण्यािा नखरि खरपणा समाप्त झाला. आता त्याच्यापुढे काहीही ठेवा. तो मुकाट्याने खातो. 
एवढे सुख मात्र झाले आहे.) 

 
लहानपणी शाळेतून सुटीला घरी आलो रे आलो की माझे लाड होत. आताच्या आता अंड्यािी 

भािी कर, चगलक्यािे भरीत कर, मटन, मासे आताच्या आता पाचहिेत, असा माझा हट्ट असे. माझ्या हट्टी 
िोखंदळपणाने सवव वैतागून िात. त्यातल्या त्यात काकू फार हैराण होई, त्या काकूिा हा वरील शरेा. 
माझ्या खाणे, चपणे, रहन सहन, कपडे लत्त्यािा नटखटपणा याचं्या शौकापासूनच्या चवन्मुखतेिे िणू ते 
काकूिे प्रतीकात्मक उद् गार होते. 

 
मी अंतमुवख झालो होतो. माझी बचहमुवखता संपली होती. िीवनाच्या आगळ्या वगेळ्या अध्यायात मी 

प्रवशे केला होता. 
 
वडील, काकानंी पुन्हा चशक्षणािे टुमणे लावले. “आता तरी शुध्दी धर” म्हणाले. पण शाळेत न 

िाण्यािा माझा हट्ट. त्याने ते भडकलेि. 
 
“मर मग ! हो घाण्यािा बलै !” वडील, काकानंी उद् वगेाने म्हणून मला शतेीच्या कामाला िंुपले. 
 
पहाटे सकाळी उठून २५-३० गुराचं्या गोठ्यािी झाडलोट, शणेगोटा करून वखरटीत व 

नागंरटीतही घातले. एक सालदारि बनवले. उद् देश हा की मी या श्रमानंी चपळून िाऊन, चशक्षणािा सुकर 
मागव धरेन. पण मी वाकलो नाही. पडेल ते कष्ट उपसत राचहलो. या माझ्या कष्टाने माझी आई मात्र 
कळवळत राचहली. चशणत राचहली. 
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गुरुिींिे चत्रिीहून काव्यमय पत्र आले. माझ्या आठवणीने ते घायाळ होऊन प्रसवलेले काव्यि 
पाठवले. िुन्या “पत्री “ काव्यसंग्रहात त्यानंी ते उधृत केले आहे. त्याने मी फार फार सुखावलो. माझ्या 
कष्टािंी फुले झाली. 

 
गुरुिी सुटले. डागंरीला धावत आले. पण मी भाटपुऱ्याला. “चबटुकल्या (मला ते पे्रमाने चबटुकल्या 

म्हणत), तुझ्या भेटीिी आस धरून आलो होतो.” अशी चिठ्ठी मला चमळाली मात्र. मी गुरु माऊलीकडे 
अमळनेरला धाव घेतली. 

 
त्याचं्यात संपूणव चवरघळून िाण्याच्या माझ्या प्रयत्नाला सुरुवात झाली. मी गुरुिींिा झालो. 

त्याचं्या कायात झोकून चदले. आईलाही चवसरलो. 
 
अमळनेरच्या आचण देशाच्या सावविचनक िीवनात आि काम करीत असलेले अनेक मुले 

सूतशाळेत येऊ लागले. रािा कुळकणी, (गोदी कामगार नेता व मािी खासदार), मोहाडीकरर बधूं–एक 
प्रकाश (मािी आमदार व साने गुरुिी कथामालेिा संिालक), दुसरा राम (रामकृष्ट्ण बिािािंा पसवनल 
सेके्रटरी), कॉ. सदू भालेराव (म. कम्युचनस्ट पाटी सेके्रटरी), दो धू हशपी आचण आणखीन् छोटे मोठे 
अनेक. सूतशाळा म्हणिे संस्कार चशबीरि. 

 
त्याकाळी वेड्यात िमा होणाऱ्या अध्यायाला सुरुवात झाली. 
 
मी पायताणे वज्यव केली. टोपी-अंगरखाही फेकला. चनव्वळ पंिाधारी. एक पिंा अंगावर कधी मधी 

गुंडाळी. खेड्यापाड्यात अनवाणी गुरुिी, मी आचण सुटीच्या चदवशी काही मुलेही हातात झाडू, खादं्यावर 
चतरंगा घेऊन गाणी गात, ग्राम सफाई करीत असू. खेड्यात कधी खादी चवक्री फेरी करू लागंलो. शहरात 
असलो तर प्रभात फेरी. सूत शाळेत सूतकताई वगव. कधी कधी शहरात खादी फेरी. हचरिन वस्ती सफाई. 
क्वचित संडास सफाई. सारखी धावपळ आचण धडपड. चशवाय गुरुिींिा आवडता छंद चलचहण्यािा. 
त्यासाठी ‘काँगे्रस’ साप्ताचहक. त्यािीही हमाली िोडीला. सकाळ व सायंकाळिी प्राथवना, ज्यातं मुलेही 
सामील होत. 

 
चदवसभर खेड्यापाड्यातं अनवाणी, खान्देशच्या तापलेल्या फपुट्यातला प्रवास करून. दमून 

भागून परतलो की िीव आचण शरीर थकून िाई. घायकुतीला येई. 
 
घरी सूतशाळेत आलो की स्वयंपाकाला िंुपायिे. त्यासाठी भाडंी घासायिी, स्वयंपाक 

चशिवायिा. कधी मी, कधी गुरुिी. आळीपाळीने. दोघािंा स्वयंपाक तरी काय ? कधी गोवारीच्या शेंगाि 
मीठ घालून उकळून यायायच्या. त्याि खायच्या. कधी वाटाण्याच्या तर कधी गंगाफळ तसेि खायिे. 
गुरुिािंी ितुथी असली तर गंगाफळ हमखास खायिे. कधी भाकरी थापायिे. िोडीला डाळ, भेंडी, 
वरणािा आमिा स्पेशल मेनू. चतखट –मसाला आम्हाला वज्यव. 

 
या दगदगीने व हेळसाडंीने मी खोकल्याने बेिार झालो. तसेि रेटत राचहलो. शवेटी गुरुिींनी 

मला खान्देशच्या प्रचथतयश डॉक्टर म्हसकराकंडे नेले. त्यानंी टी.बी. िी शकंा प्रदर्थशत केली. गुरुिी 
धास्तावले. बडोद्याला मावशीला पत्र चलहून मंुबईला बोलावले. मला मंुबईला घेऊन गेले. तेथून त्यािंा 



 

 अनुक्रमणिका 

चिवलग बालचमत्र डॉक्टर राम िोशी बोडीला. याचं्याकडे नेऊन पुन्हा तपासून घेतले व मावशीच्या सोबत 
बोटीने हवा पालटासाठी िहािातून त्याचं्या कोकणातील पालघर ता. दापोलीला त्यांिे गावास पाठचवले. 

 
मुलीला मूळ धाडताना िे िे सोपस्कार, तसे औषध पथ्यािे गाठोडे बाधूंन चदले. बोटीिा माझा 

पचहला प्रवास. बोट लागली तर उलटीिा त्रास होऊ नये म्हणून मावशीिवळ आद्रक, अक्कलकराच्या 
वड्या, आवळकंठी असे काहीतरी चदले. पण बोट लागलीि नाही. हणे बदंरात आम्ही उतरलो. पडावातून 
काठ गाठला व बैलगाडीने पालघर गाठले. श्यामिी आई कडेि िणू मी गेलो. श्यामच्या आईिे गुरूिींनी 
तुरंुगात साचंगतलेले सवव प्रसंग डोळ्या-मनात साठचवले. ती दापोलीिी शाळा, तो पऱ्या नाला. सववत्र 
भ्रमंतीही केली. गुरुिींिे घर, परस सवव िणू माझे झाले. दोन मचहने चवश्रातंी, औषधे घेऊन प्रकृती उत्तम 
होऊन परतलो. कामाला िंुपलो. 

 
मला आईिी आठवण मधून मधून यायिी. मी म्लान, उदासीन व्हायिो. त्यात आणखी एक भर 

पडली. माझ्या तरुण मनाच्या उन्मादािी. एकाच्या दोन गोष्टी झाल्या. माझी कुतरलढ दोन्ही बािंूनी 
झाली. एका बािूला आईच्या दयनीय क्स्थतीने व दुसऱ्या बािूला माझ्यातील उसळणाऱ्या तारुण्याच्या 
दाहक ज्वालेने. 

 
पचहली तापदायक, दुसरी िीवघेणी. 
 
माझ्या समर्थपत िावनाला तडे पडू लागल्याने िीव थाऱ्यावर रहात नसे.  
 

रातं्रचदन आम्हा। युध्दािा प्रसंग । 
अंतबाय िग। आचण मन । 

 
िेलमध्ये घोटलेला तुकयािा अभगं आठवी. घोळत राही. समथांिे मनािे श्लोक आठवतात –  
 

अिपळ मन माझे नावरे आवचरता ।  
तुिचवण चशण होतो धाव रे धाव आता ॥ 

 
त्या रामालाही आळवीत राही. कधी मीि चत्रिनापल्ली तुरंुगात चलचहलेले –  
 

‘हृदय पटल पाडुं आहे देवा  
चलहोनीय ठेवा पाडुंरंग’ 

 
गीत आळवीत राही. पण ................. 
 
मन हे लढाळ गुरु हेि सत्य. मी एक नाचदष्ट. काही नाचदष्ट माणसाचं्या व्यक्क्तमत्वातून वहात 

असलेले िेतना प्रवाह महापुरासारखे असतात का ? कतवव्याच्या, कामाच्या, ध्येयाच्या हकवा 
मनोमाचलन्याच्या अधोगतीच्या मागावर हे सारख्याि वेगाने वहात िातात का ? या चविाराने मन घायाळ 
होई. सोसल्याने माणसे मोठी होतात म्हणे. पण त्या सोसण्याला काही मयादा का ? 
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सोसता सोसवेना. या संघषात खरोखर भावुक मनािी काय अवस्था होत होती ते मीि िाणे. 
 
अश्रू ! अश्र ू! आचण अश्र ू! 
 
माझ्यासारख्या भाचवकािे िीवन केवढे चवरोधा भासािे. घटक्यात देवािा तर घटक्यात राक्षसािा 

अवतार. घटक्यात आकाशात भरारी तर घटक्यात िचमनीच्या चिखलात लोळणे. 
 
माझ्या एका हातात अन्यायाशी झंुिणारा चत्रशूळ आचण दुसऱ्या हातात समर्थपत िीवनािी ढाल. पण 

बोटातं स्वतःशीि स्वतःच्या पोटात घुसणारी वाघनखेही. 
 
गुरुिींना मी काय आचण कसे सागंणार ही माझ्या हृदयातंील घालमेल ? गुरुमाऊली पासून काही 

लपव ूनये म्हणतात. पण माझी लज्जा आतल्या आत घुमसायिी. 
 
या तणावाने एकदा हमसून हमसून रडताना गुरुिींनी पाचहले मात्र. त्यािें माऊलीिे मन घायाळ 

झाले. त्यानंी समिावीत खोदून खोदून चविारले. पण त्याने अचधकि हंुदके सुरू झाल्याने ते हतबुध्द झाले. 
त्यानंी अंदाि बाधंला. 

 
दुसऱ्या चदवशी पहाटेसि गुरुिी म्हणाले “िल उत्तम”  
 
“कुठे” ? माझा प्रश्न. 
 
पण गुरुिी स्तब्ध िालत राचहले मी त्याचं्या मागे चनःस्तब्ध. 
 
डागंरीच्या रस्त्यािा फाटा त्यानंी धरला मात्र. मी समिलो. आता आईकडे. 
 
गुरुिींनी आईच्या पायावर भक्क्तभावाने डोके टेकले. मीही डोके टेकले. आई फुलून गेली. १० 

मलै िालत आलो. दुपार झालेली. पण घरात खडखडाट. आईने घाईघाईने शिेारून पीठ आणले. 
उडदािी डाळ चशिवली. भाकरी आचण डाळ वाढताना त्या माचननीच्या हृदयाला पीळ पडल्यािी व्यथा मी 
चतच्या िेहऱ्यावर वािली. 

 
देव घरी आला आचण त्याला डाळ भाकरी ? ही चतिी व्यथा चतच्या अश्रूंनी भरलेल्या डोळ्यातं 

चदसली. 
 
गुरुिी म्हणिे झलूा. खुशीत आले की झलूा आकाशाला चभडे. चखन्नता आली रे अली, दाटली की 

झलूा पाताळ गाठी. 
 
गुरुिी म्हणिे आशा-चनराशिेा हहदोळा. हा हहदोळा केव्हा, कसा, कश्याने, कोणत्या बािूने झुकेल 

हे मला कधीि उमगले नाही. त्याला काळवळे काहीि नव्हता. आता गुरुिी खुशीच्या झलू्यावर. खुशीत 
आईशी गुलूगुलू गोष्टी करून चतला चरझवीत होते. 
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“आई, उत्तमला िन्म देणाऱ्या तुम्ही फार फार थोर आहात. मलाही आई नाही. मी तुमिा मोठा 
आचण उत्तम लहान.” असे गुरुिी बोलत होते. गालातल्या गालात त्यािें ठेवणीतले मृदू हसू हसत होते. 
पाहून मन तृप्त होणारे. 

 
मी मात्र मान खाली घालून भारावलेल्या मनाने, अन्न चिवडीत होतो. अगदी गुमसुम. आईकडे 

सरळ बघण्याला सुध्दा माझा िीव धित नव्हता. 
 
गुरुिींनी चनघताना आईच्या पायावर पुन्हा पुन्हा डोके टेकले. अगदी चत्रवार.  
 
आईच्या पायाला कडकडून चमठी घालून चतिे पाय अश्रूने धुवनू काढावते असा तीव्र चविार येऊनही 

चतच्या पायावर िड झालेले माझे डोके टेकले. 
 
आईिवळ आलो की दाह, लाबं असलो की हुरहूर. काय हे माझे चिणे ? 
 
वचडलानंी आईला आचण चतच्या बछड्यानंाही चतच्याबरोबर वाळीत, घोरात टाकले होते. आिोबा, 

आिी आता वारले होते. आईला आिोबािंा असलेला आधारही नाहीसा झाला होता. आिोबा गेल्याने 
वडील अचधकि उधळले होते. डागंरीला चतला वनवासाति िणू पाठवले होते. 

 
नादेंड या गावीही सूतशाळा सुरू केली होती. त्यािे व्यवस्थापन होते गंगाराम भाऊकडे, िो साधा 

मोतीचवक्या होता. पण स्वातंत्र्याने झपाटलेला, तुरंुगािी वारी केलेला. 
 
अगदी अचशक्षीत अडाणी असे अनेक गाधंीवडेे त्या काळी होते. आमच्या डागंरी गावंातील तानकू 

शठे बडगुिर असाि एक वडेा. सदा खादं्यावर चतरंगा, तोंडात स्वातंत्र्यािी गाणी म्हणत, हभगरीसारखा 
आयुष्ट्यभर गावोगाव चफरणारा मंुज्याि. 

 
माझ्या डागंरी गावंालाि खादी आश्रम काढवयाच्या चनणवयाप्रमाणे पेळूच्या गोण्या, टकळ्या, िरखे, 

हातमाग, दळणािी िाती आचद सवव साचहत्य घेऊन राम मंचदरात आश्रम सुरू झाला. माझ्याि गावंिे 
सत्याग्रही चभका पाटील व तानकू शठे, हातमाग प्रचशक्षीत शकंर फडके आचद कायवकते कामाला िंुपलो. 

 
प्रभात फेरीिी आगेवान झाली माझी आंधळी बहीण संुदर. घरातील बालगोपालही त्यात सामील 

झाली. िरख्याच्या संगीताबरोबरि ग्रामसफाई, स्वावलंबनही सुरू झाले. धोटा खादी चवणू लागला. 
 
गुरुिींच्या साचहक्त्यक मनाला खाद्य चमळाले. “धडपडणारी मुले” . ज्यािा उल्लेख महाराष्टरात 

सववत्र केला िातो या गुरुिींच्या पचहल्या वचहल्या कादंबरीिी प्रसूचत झाली. माझ्या गावािी, डागंरीिी, 
माझा साऱ्या कुटंुबािी व कायाचलला िंुपलेल्या कायवकत्यांिी धडपडीच्या इचतहासािी नोंद करून िणू मी 
आचण माझ्या कुटंुबाच्या धडपडीवर त्यानंी चशक्कामोतवब केले. 

 
“धडपडणारी मुले” त्यािी िातक कथा अशी आहे. सवव कायवकत्यांिी, माझ्या घरातील सवांिी 

नाव ेतशीि ठेवली, फक्त माझेि नाव उत्तमऐविी रघुनाथ केले. 
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कादंबरीच्या रघुनाथिे काल्पचनक लीलाशी लग्न लागले. मीलनाने शवेट केला. 
 
त्याने माझे धडपडणारे मन एवढे भारले गेले की, त्यानंतर चकत्येक वषांनी लग्न झाले तेव्हा मी 

माझ्या पत्नी िे नावही लीलाि ठेवले. 
 
धडपडणाऱ्या कादंबरीतील लीलापेक्षाही ही लीला अपेके्षपेक्षाही सरस, एक कडी वरि चनघाली. 

त्याने मािे िीवन साथव झाले. 
 
आश्रमात मी पोटभर खाई, पण भावडें कधी कधी खायलाही मोताद. याने मनािे शल्य भडकून 

उठे. पण करणार काय ! मी िखडलो होतो ना ! गुरुिींनाही सागंण्यािी कधी इच्छाि झाली नाही. उघडे 
नागडे सारे ! गुरुिींच्या हाती ना धन ना त्याचं्या पाठीमागे कुणी धनवान ! 

 
कधी कधी भल्या पहाटे घरी िाऊन मोलािे दळण दळणाऱ्या आईच्या दळणाला हातभार लावी. 

एवढेि करणे मला शक्य होते. आश्रमात दळण्यािी सवय मला होतीि. 
 

३२ सािं उजाडिें ! 
 
गाधंी-आयर्थवन तह मोडला. ३२ साल उिाडले. पुन्हा सत्याग्रहािी हाक राष्ट्रचपत्याने चदली. 

राष्ट्रात िैतन्य संिारले. 
 
ग्रामस्वराज्यासाठीिे, ग्रामस्वावलंबनािे व सवव चवधायक कायािे सत्याग्रहात रूपातंर होणे 

अपचरहायवि होते. 
 
आमच्या आश्रमाच्या प्रभात फेरीिी धुन आचण लय बदलली. िरख्याच्या संगीताबरोबरि 

सत्याग्रहािे, वीरश्री, शौयािेही गीत गाण्यािे रािकारण सुरु झाले. 
 
त्याबरोबर लपडंावािी लपाछपीही आलीि. 
 
िरख्याच्या, झाडूच्या िोडीला सायक्लोस्टाईलही आला. आमच्या कायवक्रमािा महत्त्वािा भाग 

त्याने घेतला. अथात् आश्रमात, राम मंचदरात नाही तर माझ्याि घरात. 
 
गुरुिींनी अमळनेरहून पत्रके पाठवावीत. ती न आली तर कधी कधी मीही चलही. 

सायक्लोस्टाईलवर त्यािी पत्रके काढून अमळनेरला पाठवायिी. खेडोपाडी सभा भरवनू ती पत्रके 
वाटायिी, हे काम सुरू झाले. 

 
एक चदवस पोलीसानंी आश्रमावर व माझ्या घरावरही छापा टाकला. आश्रमात काही नव्हतेि. पण 

मला माझ्या घराति सायक्लोस्टाईलवर पत्रके काढताना रंगेहात पकडले. पत्रकािंा ढीगही पोलीसानंी 
िप्त केला. माझ्या मनाच्या तळाशी बसलेली िाण एकदम भडकून उठली. समोरि भयिचकत उभ्या 
असलेल्या आईच्या पायाला घट्ट चमठी मारली. अश्रूंनी चतिे पाय धुतले. पोचलसानंी बेड्या घालून िालचवले. 
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आईला डोळ्या-मनात साठवीत माझ्या दीनवाण्या, हतबुध्द झालेल्या आईकडे अश्रुपूणव केचवलवाणी निर 
देत देति घराबाहेर पडलो. 

 
िन्मदात्या आईिे असहय दुःखािे लझे घेऊन असंख्याचं्या आईच्या–भारत-मातेच्या–िेलच्या 

कुशीत चशरलो. 
 
-पण केवढ्या वदेनािंी दाहकता उरी बाळगून ! 
 
मला १४ मचहन्यािंी चशक्षा झाली. भल्यामोठ्या पोहऱ्याने पाणी काढताना घामाघूम झालेले 

िमनालालिी, गीतेच्या प्रविनािें भाष्ट्यकार, ऋचषतुल्य, गुरुिींच्या बरोबर िक्की दळणारे चवनोबािी, 
गाधंीिींिे एकचनष्ठ सचिव चशष्ट्य प्यारेलालिी, गुिराथच्या तुरंुगात ठेवणे धोक्यािे म्हणून धुळे तुरंुगाच्या 
कोठडीत डाबंलेले मचणलाल कोठारी व स्वामी आनंद, खान्देशिे गाधंी बाळूभाई व ठकार, बी क्लास 
चमळालेले पण हट्टाने सी क्लास घेऊन २० पौंडी िक्की दळून हाताला फोड येऊन घटे्ट पडलेले साने गुरुिी. 

 
गुरुिींच्या शिेारीि माझी पथारी पडली एकदािी. 
 
३० सालच्या मानव घडवण्याच्या भावकूतेला रािकारणािीही चकनार िोडणारा व 

सत्याग्रहयािंीही कसोटी घेणारा ३२ सालिा तुरंुगवास ठरला. 
 
३० साली गोंधळून गेलेले, भाबंावलेले, लोकशाहीिा टेंभा चमरवणारे सरकार सावध झाले होते. 

म्हणून प्रखर दडपशाही व िुलुमािंा दंडा चफरवण्यािे धोरण त्याने अंगीकारले होते ३२ साली. 
 
चवनोबाचं्या गीता प्रविनाबरोबरि मधु चलमयािंी समािवादी गाथाही सुरू झाल्याने रािकीय 

िाणीवाकंडेही आमिे एक तोंड चफरले. 
 
भावुकतेबरोबर रािकीय ज्ञानािी चशदोरीही आम्ही िाखू लागलो. स्वातंत्र्य का ? कशासाठी ? 

समािवाद, साम्यवाद, रचशयन राज्यक्रातंी, लेचननिे गुरु माक्सविे कॅचपटॉल समिावनू देत, त्यातंल्या 
व्यंगावंर, उचणवावंर बोट ठेवीत–तसेि िीनच्या शतेकरी क्रातंीिे घोट मधू चलमये पािीत होते. 

 
नाचशक िेलमध्ये आम्िी तुकडी चनघाली. मोरारिीभाई, भलुाभाई देसाई त्याि तुरंुगात होते. 

सवांत वरच्या ए क्लासमध्ये. ए.बी.सी. असे िेलिे ३ क्लास असत. आम्ही सारे सी क्लासवाले. 
 
िेलच्या भल्या मोठ्या दरवािाच्या हदडी-दरवाज्यात वाकून आंत घुसलो रे घुसलो की दोन्ही 

बािूच्या दंडाधारी चशपायानंी गिाडंी देऊन पाठीवर दंडा हाणीत, गुरे वाळतात तसे दंडा देत हाकीत नेले. 
गुरुिीही त्यातून सुटले नाहीत मग आमिी काय कथा? दंड्याला सवव सारखेि. 

 
अँग्लो इंचडयन कू्ररकमा िेलर िॅक्सन, िाचलयनवाला बागेत कत्तल करणारा कू्ररकमा िनरल 

डायर व तसाि पुणे-नाचशकवर िुलमािंा कहर करणारा िॅक्सन. हॉटसनिीि अवलाद. त्याने आमिे 
पचहले स्वागत दंड्यानेि केले. 
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िेल खिाखि म्हणून िेलच्या कोपऱ्यातील तंबतू आम्हाला घातले. तंब ूशिेारच्या सडकेवर रागेंने 
बसवनू, चदवसभर मंुि (काथ्या) कुटून त्याच्या दोऱ्या वळण्यािे आमिे काम. सवय नसल्याने सवांच्या 
हाताला फोड आले. माझ्या सारखेि अनेकािें हात सोलले गेले. रात्री हात भडुभडुायिे. फंुकर घालायला, 
तेल िोळायला चतथे कुणी आई थोडीि होती ? तसेि दुसऱ्या चदवशी कामाला िंुपायिे. चदलेल्या 
वदीप्रमाणे काम पूणव करण्यािी सक्ती. पोलीस पहाऱ्यावर. दंडा चफरवीत. थोडेसे चवसावले की, दंड्यािा 
ढुस्सा चमळे. वदी पुरी न करणाऱ्यानंा िेलरपुढे उभे केले िाई. चशक्षा चमळे. कािंी रोटी, गंिी कपडे, अंधार 
कोठडी, दंडा बेडी इत्याचद. 

 
िुलमािा कहर झाल्याने अन्न सत्याग्रह पुकारला. अन्न सत्याग्रहािा पचहला चदवस. कामाला 

िंुपलो तर प्रत्येकाच्या थाळीतील पाण्यांत मंुि बुडवनू पाणी चहरवगेार झालेले. उपवासात पाणी 
चपण्यालाही चमळू नये म्हणून िेलरच्या हुकूमाने. सकाळपासून उन्हात संध्याकाळपयंत पाण्यािा एक थेंबही 
चमळाला नाही. सारे कासाचवस झालेले. रोिच्या प्रमाणे सायंकाळी चगनतीसाठी प्रत्येक िण दुतफा 
पथारीिवळ उचकडवा बसलेला. कसली चगनती ? दोन्ही बािंूनी पोलीस दंडा परिीत घुसले आचण एका 
पाठोपाठ एक सवांना बदडून काढले. अन्न सत्याग्रह करता काय ? त्यािा याया हा प्रसाद. चकत्येक चदवस 
हा क्रम िालू होता. त्यािी आता आम्हालंा सवय झाली होती. 

 
िेलरिी फेरी आली की, दोन्ही हात दोन्ही पायावर ठेवण्यािा िेलिा चनयम. पायावंर हात 

ठेवण्यािे गुरुिींनी नाकारले. आम्ही काही चक्रचमनल कैदी नाहीत की िेलरवर हात टाकू म्हणून ! 
 
िॅक्सन आला. पोचलसािी तक्रार “ये एक कैदी नहीं मानता” अशी. िेलरने “उठाव उसको” 

म्हणताि गुरुिींना गुरासारखे लढून नेले. 
 
गुरुिी आले हसत हसत, गंिीकपडे (गोणपाटािे) घातलेले. दोन्ही पायातं दंडाबेडी, त्यात पुन्हा 

आडा बेडी दोन्ही पायातं ठोकलेली. गुरुिींना धड िालता येईना आडाबेडीमुळे. घोट्यानंा छाल्यािें कडे 
पडले. बेड्या कािल्याने असय वेदना होत. पण गुरुिीि ते- 

 
कष्ट हाल हे अमूिे भाई, 
सुखव ूचप्रयतम भारत माई िे उद् गाते. 

 
नंतर शतेी खोदून त्यािें बारे बाधंण्याच्या कामात िंुपलो. कपडे उतरुन, लंगोट्या लावलेले 

धपापत आम्ही खोदत राहू. अंगातून अक्षरश: घामाच्या धारा िचमनीवर गळत. 
 
३० सालच्या तुरंुगवासात गुरुिींनी साचंगतलेल्या अनेक कथापंैकीिी श्रमकथा आठवली. 
 

श्रमाची झािंी फुिें ! 
 
सादंीपनी ऋषींिा आश्रम. कृष्ट्ण, बलराम, सुदामा. तसेि अनेक युवरािही त्यातं. गुरुबरोबर, 

लाकडाचं्या मोळ्या आणतानंा त्याचं्या घामािे हबदू िचमनीवर पडले; चतथे चतथे दुसऱ्या चदवशी बघतात तो 
घमघमाटािी रंगीबेरंगी नयनमनोहर फुलझाडानंा सुगंचधत फुलेि फुले. कृष्ट्णाचद सारे चशष्ट्य ती फुले बघून, 
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त्या घमघमाटाने थक्क झाले. मोळीधारी सादंीपनींना त्यानंी प्रश्न केला, “गुरुवयव, काल नव्हते ती आि ही 
फलझाडे कशी?”  

 
सादंीपनी उत्तरले– “बटंूनो, ही तुमच्या धमवहबदंुिी फुलझाडे, तुमच्या श्रमािे हे देवाने चदलेले 

चिवतं फूल स्मारकि. देव उभा आहे, ही फुले घेऊन तुमच्या स्वागताला. तुमच्या श्रमाचं्या घामािंी ही 
चनर्थमती. बटंूनो, लक्षातं ठेवा ! श्रमं एव ियते ! तेि फक्त देवाला आवडते !”  

 
खोदलेल्या शतेािे वाफे तयार झाले. त्याला पाणी ? चवहीरीिी मोट िंुपली. िाड नारळाच्या 

नाड्याला अंतरा अंतराने ५ दाडंके अडकवलेले. आम्ही १० िण, त्यातं गुरुिी, मी, असोद्यािे इचतहासकार 
द. ग. काळेही–चदवसभर मोट लढीत राहू सायंकाळच्या सुटीपयंत. 

 
एक चदवस १२ वािेपयंत मोट लढून थकले-भागलेले, घामेिलेले लंगोटीवीर आपापली थाळी, 

पॉट घेऊन बसलो. हातावर भाकरी घेतल्या. त्या पाण्याच्या पॉटवर ठेवल्या. थाळीत डाळीिी मापे टाकली 
गेली. सुरु केले. तो कुणाच्या हातात तंगड्या, कुणाच्या हातात शपेट्या, एकाच्या थाळीत डोकेि. कुणाच्या 
थाळीत डाळीबरोबर चशिलेल्या उंदरािें काहीबाहीि. 

 
िुलूम, हाल, अत्यािार हे तर आमिे सागंातीि. मग खाण्याचपण्यािे आम्हाला काय ? ही आमिी 

वृत्तीि झाली होती. मग या उंदराई डाळीिे आम्हाला काय होय ? 
 
आम्हाला हे चनत्यािेि होते. पालापािोळ्याच्या (अथात त्यात गवतही आलेि.) पािंट भािीवर 

झुरळे, अळ्या तरंगायच्या. िणू या लसुणाच्या चिऱ्या मोहरीिे झुरळे, आळ्यािंी फोडणी चदलेली 
पालेभािीि ! 

 
सकाळच्या कािंीत मंुगळे हमखास. मंुगळा हातात आला रे आला की लरडत असू, ‘अरे, बघा 

बघा माझ्या कािंीत दोन मनुके.’ म्हणिे दोन मंुगळे. भािीपाल्यातील झुरळ, अळ्या म्हणिे बेदाणा, 
िारोळ्या, कािूिे तुकडे म्हणून हसत संबोधीत असू. किकि लागणाऱ्या भाकरीबरोबर रसपान करीत 
असु. 

 
गुरुिींनी रिलेली गाणी त्याचं्या पाठोपाठ म्हणत असू. गुणगुणत मोटा लढीत असू. चवश्रातंीच्या 

दुपारच्या वळेी, गुरुिींनी चलचहलेल्या ताज्या काव्यानंी, गुिगोष्टींनी मने चरझचवली िात. श्रमािा थकवा 
कुठल्याकुठे िाई. त्यात िे सुख, आनंदािी अवीट गोडी अनुभवली ती गोडी आमच्या बाहेरच्या ख्याली 
खुशालीच्या िीवनातही कधी चमळाली नाही. 

 
एक अवीट गोडी त्या श्रमात, कष्टात, एकत्र हाल, मार, उपेक्षा सोसण्यात, एकत्र नादंण्यात होती. 

त्या आनंदािी सर कधी येणे नाही. ते मनमस्तीिे चदवस आठवले की, ‘ते चह नो चदवसो गत:’ म्हणत मन 
आिही चन:्ास टाकते. 

 
स्वगवसुख काय असेल ते कुणी पाचहले ? पण त्या स्वगवसुखालाही लािवील, त्यापुढे स्वगवसुखही 

तुच्छ अशा चदव्य सुखािे त्याकाळी आम्ही धनी झालो होतो. 
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एक चदवस मोटा लढून थकून बसलो तो गुरुिींनी लथंबलेल्या स्वरातं सुरु केले. त्यानंी 
चलचहलेले ‘माझे ध्येयगीत:’ 

 
करीन सेवा तव मोलवान । 
असो अहंकार मला असान ॥ 
मदीय आहे बळ अल्प देवा । 
बळानुरुपी मम घेई सेवा ॥ 
कधी कुणािे मिला पुसू दे । 
िलाद्रव डोळे मग तो हसू दे ॥ 
अनाथ-दीनािवळी वदेन । 
सुखामृतािे प्रभ ुशब्द दोन । 
कधी करावा पथ साफ छान । 
कधी हरावी मलमूत्र घाण ॥ 
बघुचन रोगातव करीन घाई । 
बनेन त्यािी चनरपेक्ष आई ॥ 
िया न कोणी प्रभ,ु मी तयािा । 
तदथव हे हात तदथव वािा ॥ 
तदथव हे पे्रमळ नेत्रदीप । 
सदैव िागा मम तत्समीप ॥ 
कुठेही सादंीत िरी पडेन । 
चतथे फुलािे पचर मी हसेन ॥ 
मला समाधान असो तयात । 
असो तुझे हितन ने मनात ॥ 
असो तुझे नाम मदीय वक्त्री । 
असो तुझे रूप मदीय नेत्री ॥ 
असो तुझे पे्रम मदंतरात । 
भरून राही मम िीवनात ॥ 
 

गुरुिींिे सारे काव्य कोळून गाळले तर त्यातूंन चनघालेले हे, समुद्रमंथनातून चनघालेल्या 
अमृतापेक्षाही गोड अमृतकाव्य–’माझे ध्येय’ 

 
गुरुिी नाचशक िेलमध्ये चलचहलेल्या कचवतेिे ध्येय उराशी बाळगून िीवन िगले ते या ध्येयासाठी, 

ध्येयाप्रमाणे ! 
 
गुरुिी म्हणिे काय ? मला कुणी चविारले तर ‘माझे ध्येय या त्याचं्या काव्याकडे बोट दाखवीन. 

संपूणव गुरुिी त्याति सापडतील. 
 
त्या त्याचं्या ध्येयाच्या सागराच्या िलहबदूऐवढा तरी होण्यािी आयुष्ट्यािी धडपड माझी.  
 



 

 अनुक्रमणिका 

लोक थकले. गाधंीिींनी सत्याग्रह मागे घेतला. रािकीय वातावरण लहोटीला लागले. 
नेहमीप्रमाणे गाधंीिी आपल्या चवधायक कायाला िंुपले. 

 
चळर्ळ सांपिंी ! पुढे काय? 

 
क्षिाचा िंढा आणि अखांडाचे णर्धायक कायव ्हिजे गाांधीजी !  
 
लढ्यात सामील झालेले आम्ही, श्रीमंतािंी िेलयात्रा सहल िणू पूणव झाली. पण सववसामान्य 

आम्ही, कुणी चशक्षणाकडे वळले. कुणी घर प्रपिंाला लागले. कुणी गाधंीिींच्या चवधायक कायात सामील 
झाले. कुणी धंदा-पाण्याला लागले. असंख्य बेकारीच्या खाईत पडले. अनेकाचं्या संसारािें मातेरे झाले. 
‘धोबी का कुत्ता न घरका न घाटका’ अनेकाचं्या वाट्याला आले. अनेक आपल्या घरानंा, आईबापानंा 
मुकले. वनवासी झाले. मोठी दयनीय अवस्था. 

 
मी तर घर सोडलेि होते. गुरुिींना समर्थपत िीवन करून बसलो होतो. पुढे काय ? डागंरीिा 

आश्रम, नादेंडिी सूतशाळा िप्त झाली होती. 
 
गुरुिींिा हपड या असल्या चवधायक कायांत न रमण्यािा. त्यािंा हपड मुलाफुलातं रमण्यािा, 

खऱ्या अथाने साचहक्त्यकािा. 
 
त्याचं्याि शब्दातं ‘माझे ध्येय’ या काव्यात प्रकट लेले.  
 

कधी कधी मंगल मी चलहीन। 
कधी नवी वा कचवता चलहीन॥ 
चलहीन मी नाटक वा चनबधं। 
करीन भाषातंर वा सबंध॥ 
िगात िे िे सुचविार वारे । 
मदीय भाषेत भरीन सारे॥ 
असे मला वाटतसे मनातं । 
तदथव माझे चशणतील हात॥ 
करीन ज्या ज्या लघुशा कृतीस।  
चतच्यात लतीन मदंतरास॥ 
समस्त कमी हृदयारहवद।  
फुलेल पुिीन तया मुकंद॥ 

 
शवेटी ! मुकंद िरणी. 
 
मी चशक्षण पूणव करावे, अशी गुरुिींिी इच्छा. त्याला माझा चवरोध. 
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गुरुिी कळवळून म्हणाले – “उत्तम ! मी मावशीकडे बडोद्याला तुझ्या चशक्षणािी, त्यासाठी पैशािी 
सवव सोय करुन देतो. तुझ्या नावंाने पुस्तकािंी रॉयल्टीही करतो. तू नाही म्हणू ंनकोस?”  

 
मी त्याचं्यािवळ राहण्यािा आग्रह सोडीना. ते नेहमीप्रमाणे माझे हात हाती घेऊन गोंिारीत 

राहीले. त्याचं्या डोळ्यातं अश्रु तरळले. झरू लागले. गुरु माउलीच्या डोळ्यातं पाणी ? माझे मनही पाणी 
पाणी झाले. मन चवरघळले. 

 
मीि प्रस्ताव माडंला –मला आता शाळा –कॉलेि नको. त्यातील गोडी संपली. फार तर राष्ट्रीय 

पाठशाळेत िाईन. 
 
गुरुिींनी मला हििवडच्या चटळक चवद्यापीठाच्या राष्ट्रीय पाठशाळेत पोहोिवले व चनघाताना 

भारावनू म्हणाले, “तुझी राष्ट्रीय पाठशाळेिी परीक्षा आटोपली की, तू चटळक चवद्यापीठाच्या आयुवेद 
महाचवद्यालयािा ४ वषांिा कोसव संपव. िनतेिी सेवा करणारा उत्तम डॉक्टर हो, नावाप्रमाणे !”  

 
क्व्हक्टर युगोच्या िीन व्हॉक्ल्िनिे शब्द आठव : The Door of a clergyman never to be shut, 

the door of a doctor should always be open. मी ते मान्य केले. 
 
हििवडच्या उिाड माळरानावर पाठशाळेच्या म्हशी, गाई राखत गोठा सफाई करीत अभ्यास सुरू. 

भल्या पहाटे दुधािा एक्का (टागंा) घेऊन हििवडहून पुण्याला पाठशाळेिे दूध पोिवायिे. थंडीिे चदवस, 
बोिरी थंडी. ना स्वटेर ना मफलर. एक्क्याच्या टागं्यािी सबर घोडी. चतच्या टापािंा टप् टप् आवाि 
घुमायिा. अगदी मस्त वाटायिे. तो टप् टप् आवाि अिूनही कधी कधी कानातं घुमतो. झाडाचं्या 
सावलीतून डोकावणारे चटपूर िादंणे, दोन्ही बािूला प्रिडं वडािी मन भलुावणारी झाडे, िणू सदा खडे 
पहारेकरी चशपाईि ! कसे चवसरता येईल ? 

 
चवद्यापीठाच्या प्रवशेपरीके्षत सवव कें द्रात पचहल्या नंबरने पास झाल्याने चवद्यापीठािी ५ रुपये 

स्कॉलरचशपही व आयूवेद महाचवद्यालयात प्रवशेही चमळाला.  
 
न अपेचक्षलेला िीवनािा एक चनराळा, आगळा नेगळा अध्याय सुरू झाला. सेवचे्या स्वप्नाळू 

स्वप्नात मी गंुगून गेलो. पण सेवइेतकाि मोहािाही मागव तो असल्यािा अनुभव यायिा होता. 
 
िीवनािी कसोटी घेणारी संकटे िणू माझ्या पािवीलाि पुिली होती. 
 
चमत्रािे पत्र आले. खानदान म्हणून चमरवणाऱ्या वचडलानंी खानदानानंा चनचषध्द असलेला 

पुनर्थववाह केल्याने मी कळवळलो. 
 
‘चवपचत्त दे तीही चवकासा’ हे गुरुिींिे काव्य मला पाठ होते. कंुतीिी गुरुिींनी साचंगतलेली कथा 

उरात होतीि. कंुतीला कृष्ट्णदेव म्हणाले. “वर माग”  
 
कंुतीने काय मागाव े? देवा, मला चनत्य संकटे दे.  
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देव म्हणाले, “वर मागायिा तर तू संकटे मागतेस का ? का?ं”  
 
“देवा, संकट आले की, देव आठवतो. मग तू सदा हृदयातं नादंतो, तुझी आठवण संकटे सदैव देत 

राहातात. मला तू िवळ पाचहिे, त्यासाठी ही संकटािंी चभक्षा घाल. पण डोके िक्रावणाऱ्या या घटनेने मी 
घायाळ झालो एवढे खरे. 

 
वचडलानंा पत्र चलचहले. “तुम्ही पुनर्थववाह केला यािे मला वाईट वाटले नाही. पण माझ्या आईिा 

छळ आता ंतरी थाबंवा ! चतला चनदान सुखाने िगण्यासाठी चतिे व मुलािें खाण्यािे हाल तरी थाबंवा. हात 
िोडून माझी ही चवनंती आहे.” या अथािे. 

 
पण पालथ्या घड्यावर पाणी. झाले उलटेि. वचडलानंी अक्षरशः आईला घराबहेरि काढले. 

भाटपुऱ्याला काकानंा ते समिले मात्र. त्यानंी आईला भाटपुऱ्यालाि नेल्यािे कळले. मी धावत पळत गेलो. 
सायकलीने. डाळ्या-मुरमुऱ्यािी चपशवी घेऊन. मििवळ भाड्याला पैसे तरी कुठे होते? 

 
स्वाचभमानी, माचननी आईला भाटपुऱ्यालाही राहणे अवघड झाले होते. मी मोलमिुरी करीन पण 

मला इथून काढ. आईिी चवनवणी. काकाचं्या टागं्याने आईला माहेरी देऊरला मामाकंडे घेऊन गेलो. 
एवढा एकि चशल्लक होता. 

 
सत्याग्रही मामा वारले होते. मामीही भावाकडे मंुबईला. घराला कुलूप. आली पिंाईत गाव साऱ्या 

मामा मामींिे. ते सवव िमले. आईवर सवांिी फार माया. त्यानंी सवांनी आईिा पत्कर घेतला. चनधास्त, 
चनहित मनाने िा म्हणाले. मी पुण्याला परतलो. 

 
पचहले काही मचहने कुण्या गोवधवन शटेच्या बगीच्यातील माडीत, शकंरराव देव, आिायव भागवत, 

गोखले गुरुिी याचं्याबरोबर राचहलो. त्यािंा स्वयंपाक करावा, भाडंी घासावीत, अभ्यास करावा. आपण 
खावे आचण त्यानंाही खाऊ घालाव.े कधी कच्ची डाळ, शेंगदाणे चभिवनू खायिे तर काही चदवस पक्का 
स्वयंपाक. प्रयोगि प्रयोग. 

 
आिायव भागवत टी.बी. ने आिारी झाले. पािंगणीला उपिारासाठी िायिे ठरले. त्यािंा 

माझ्यावर लोभ. त्यानंी मलाि बरोबर नेले. २ मचहने सुटीत त्यािंी सवव हाय-उपस करण्यािे भाग्य मला 
लाभले. पचहली सुटी साथवकी लागली. 

 
हििवडच्या राष्ट्रीय पाठशाळेच्या दुधािे वाटप करण्यािे काम पाठशाळेच्या आम्हा पिंकडीला 

चदले होते. ३० रुपये मचहना. डेअरीच्या खोलीत राहण्यािी व्यवस्था झाली. राहण्याबरोबर हाताने 
स्वयंपाक करून िेवणािीही सोय झाली. नगरपाचलकेच्या िुन्या इमारतीच्या लगति पटवधवनाचं्या 
वाड्यातली खोली. 

 
डेअरीच्या दुधािे वाटप कसबा पेठ ते चिमखान्यापयंत करायिे. कॉलेििा अभ्यास आचण 

दवाखाना-हिेरी, चशवाय स्थाचनक काँगे्रसिे स्वयंसेवक कायमिे, असे चतहेरी उद्योग. 
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काही समािवादी मंडळी िमली. ए्.एम्. िोशी, कै. ह.रा. महािनी (लोकसत्तािे संपादक), 
खाडीलकर आचद. आचण यानंी सवव चमळून ‘िी हथकसव लीग’ सुरू केली. पैकी ह.रा. महािनी मात्र 
चनयचमत व्याख्यानाला येत. समािवादी पक्ष स्थापन झाला नव्हता, त्यािी ही पूवव तालीम िणू आमिी. 

 
त्या वाड्यात सुलाखे कुटंुब होते. सुलाखेबाई रोि महाराष्ट्रगीत गुणगुणायच्या. एखाद्या पहाटे त्या 

गीताच्या तानेने माझे देहभान हरपे. िीव चपसासारखा होई. चदवस मिेत िाई. 
 
तेहे महाराष्ट्र गीि 

 
बहू असोत संुदर संपन्न की महा  
चप्रय आमुिा एक महाराष्ट्र देश हा। 
गगनभेदी चगचरचवन अणू नि चिथे उणे 
आकाकं्षापुढचत चिथे गगन ठेंगणे। 
अटकेवरी िेथील तुरगी िल चपणे 
तेथे अडे काय िलाशय नदाचवणे। 
पौरुषाचस अटक गमे िेथ दुःसहा 
चप्रय आमुिा एक महाराष्ट्र देश हा ॥ १ ॥ 
गीत मराठ्यािें श्रवणी मुचख असो - 
स्फूर्थत, दीक्प्त, धृचतही देत अंतरी ठसो । 
विनी, लेखनी ही मराठी चगरा चदसो 
सतत महाराष्ट्रधमव, ममव मचन ठसो । 
देह पडो तत्कारणी ही असे स्पहृा  
चप्रय आमुिा एक महाराष्ट्र देश हा ॥ २ ॥ 

 
आिही हे गीत कधी कधी गुणगुणत राचहलो तर मनािा कोना न कोना प्रज्वचलत होतो. 

 
पुन्हा देऊरहून बातमी आली. आईने दशरथ आचण लहान चशवािी या दोन्ही मुलानंा शाळेतून 

काढून कामाला िंुपल्यािी. 
 
आई देऊरला या मामाकडून त्या मामाकडे. ज्याचं्या घरात काम पडेल ते कराव ेव चतथेि झोपाव.े 

याच्या त्याच्याकडे चदवस काढीत राचहली. पण शवेटी कामसू, स्वाचभमानी आईने खुरपे हाती घेऊन 
शतेातील मिुरी सुरू केली. उतरकरूसारखे मामाच्या लट्यावरि चनवारा करुन मुलानंा घेऊन राहू 
लागली. पण तेवढ्या मिुरीने भागेना, म्हणून दोघा मुलानंा शाळेतून काढून त्यानंाही मोल मिुरीला 
लावले. 

 
हे कळले मात्र. मी आईला पत्र चलचहले– 
 
माझ्या परमचप्रय आईस, 
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तुझ्या हाती खुरपे आले ते टाळता येत नसले, तरी मुलाचं्या हाती खुरपे देऊ नकोस. त्याचं्या तरी 
आयुष्ट्यािी परवड नको ग ! 

 
आई, मी तुझा फार अपराधी आहे. पण हेही चदवस िातील. मी चशकतो आहे, तोपयंत कळ काढ. 

मुलानंा शाळेत घाल. मला ३०रु. मचहन्याला चमळातात. त्यातंील १५ रुपये आिि पाठचवत आहे. दर 
मचहन्याला १५ रुपये चनयमीत पाठवीत िाईन. काळिी करु नकोस ! 

 
तुझाि – 

‘भाऊ’ 
(आई मला भाऊि म्हणायिी) 

 
आईने मुलानंा शाळेत पुन्हा घातले. हे कळवल्याने मला झालेला आनंद मी काय वणूव? 
 
मी एक वळेेला १५ रुपये देऊन, हलवाई गणपतीच्या शिेारच्या खानावळीत दुपारी एक वळे राईस 

प्लेट खाऊन राचहलो. सायंकाळी १० पैशाला अधा चकलो टमाटे वा मुरमुरे, शेंगदाणे खाऊन एक भकु्त 
राचहलो. तब्बल एक वषव. 

 
दुसऱ्या वषी गुरुिींनी मारवाडी बोचडंगच्या एरंडोलच्या त्याचं्या चवद्याथ्यांकडे एक वळेच्या 

िेवणािी सोय केल्याने आईला १५ िे २५ रुपये पाठचवत राचहलो, दुसऱ्या वषी. दोन वष ेसंपली. चतसरे 
गाठले. सुटी लागली. डागंरीला गेलो. चतथल्या वडील धाऱ्यानंी साचंगतल्याप्रमाणे आईला घेऊन आलो. 
वडीलधाऱ्याचं्या पाहठब्याने, वचडलाशंी भाडूंन-तंडून, अगदी कुऱ्हाड घेऊन मला मारायिा प्रयत्न 
केलेल्यावडीलानंाही िेरीस आणून, आमच्या ढोरघरािा कबिा करून, वचडलानंा प्राथचमक २ मचहन्यािी 
खावटी देण्यास भाग पाडले. पण मी पुण्याकडे वळताि वचडलानंी खावटी देणेही बंद केले. 

 
प्र. डागंरीिे खानदान, घंूगटवाले गावं. चस्त्रयानंी चदवसा परसाकडलाही बाहेर पडायिे नाही अशी 

प्रथा. आईला मोलकरणीप्रमाणे कुणािी भाडंी, धुणे, दळणकाडंण, गोधड्या चशवनू अधवपोटी चदवस काढावे 
लागले. आई सुईणीिेि काय पण गाठ गेलेल्यािे पोट िोळणे आचद कामेही करी. काहंी औषधे चतला 
माचहत होती. तत्पर, हरकामी, उपयोगी पडण्याच्या कामसूपणामुळे सवांना ती हवी-हवीशी वाटे. येता 
िाता पुन्हा वचडलाचं्या माराच्या धाकातं आईने चदवस काढले. पण शरणागती पत्करली नाही. 

 
माती खाईन पण माती िारल्याचशवाय राहाणार नाही, ही चतिी चिद् द चतने पुरी केली. त्या 

चिद् दीिा अंश चतच्या साऱ्याि मुलामुलींत उतरला होता. 
 
एक भाऊ मोठा दशरथ डागंरीच्या शाळेति. व दुसरा लहान चशवािी त्याला नारायण मामाकंडे 

चशक्षणासाठी ठेवले होते. 
 
एवढ्या उपद् व्यापातंही मी चटळक चवद्यापीठाच्या ‘वाङ मय चवशारद’ बी. ए. सदृश पदवीिे चतसरे 

वषवही पूणव केले. िौथी शवेटिी परीक्षा देता आली असती तर वाङ मय चवशारदही झालो असतो. 
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‘चित्रमय िगत्’ च्या दोन अंकातं माझ्या दोन कथाही प्रचसध्द झाल्या होत्या. त्यातं एक होती 
भगं्यािी मनोव्यथा–मनोगतािी कहाणी. 

 
गाधंीिींना आगाखान पॅलेसमध्ये सरकारने बचंदस्त ठेवले होते. त्यानंी उपवास आरंभला. 

सरकारने त्यानंा सोडले. डॉ. आंबेडकराशंी समझोता झाल्यावर त्यानंी उपवास सोडला. त्यावळेी पुण्याच्या 
कोणत्या तरी बगंल्यात त्यािंा मुक्काम होता. त्याचं्या चदमतीला चदलेल्या स्वयंसेवकातं मीही एक होतो. 
गाधंीिींिे दशवनि नव्हे तर त्याचं्या िवळिा थोडासा का होईना सहवास चमळाला. एक दोनदा 
संडासासाठी पाण्यािे पॉट घेऊन संडासाकडे नेले. माझे भाग्य फळाला आले. मी त्या चदवसातं मुग्ध झालो 
होतो. िणू मी आचण माझे मन त्या भाराने वाकले होते. 

 
३६ साली खान्देशात फैिपूर येथे काँगे्रसिे खेड्यातंील पचहलेि अचधवेशन िाहीर झाले. 

गोहवदराव देशपाडें महाराष्ट्र प्राचंतक काँगे्रसिे सरचिटणीस व आमच्या पाठशाळेिे गुरुिीही होते. त्यानंी 
स्वयंसेवक म्हणून िाण्यािी सूिना चदली. आईला मी पत्र चलचहल्याप्रमाणे आई स्वयंसेचवका म्हणून 
फैिपूरला आमच्या अगोदर पोिलीही. 

 
केशरी पोषाखातील आईला बचघतले. माझ्या डोळ्यािें पारणे चफटले. माझ्या आईिा अचभमान 

उरात मावनेा. पक्षी हपिऱ्यातून उडाल्यावर त्याला िो स्वैरानंद होत असेल, त्या आनंदासारखी आईिी 
खुषी आयुष्ट्यात प्रथमि पाहून धन्य धन्य वाटले. 

 
आतापयंतच्या आयुष्ट्यातं चतने भोगलेला ताप िणू वाहून गेला असावा असे चतच्या उत्साहाच्या 

हालिालीने मला िाणवल्याचशवाय राचहले नाही. 
 
फैिपूरला अचधवशेनाला आलेले खान्देशातंील अस्सल खानदानी समिणारे असंख्य नातेवाईक–

’देखा, देखा, खानदान मराठा कुइले हाइ बट्टा लाईचदयेल बाई !’ (पहा, पहा, ही खानदान मराठा कुळाला 
बट्टा लावणारी चनलवज्ज बाई.) पुन्हा वर ‘परगना खानदान चशसोदे घरानानी हाई बाई. चतले काई लािलज्जा 
श ेका ? मननी नई ते िननी तरी ? (प्र. डागंरीच्या खानदान चशसोदे घराण्यातील ही बाई. चतला काही 
लािलज्जा आहे का ? मनािी नाही तरी, िनािी तरी ? म्हणून बोटे चतच्याकडे दाखवीत व चहणवीत. त्यानंी 
परतल्यावर गावोगावी तसे वाणही वाटले, आमच्या सवव नातेवाईकानंा व नातेवाईक गावानंा ! 

 
पण आईने कुणालाही, कशालाही भीक घातली नाही. 
 
बडंखोरी िी आमच्या घरातं सवात आहे, चतिे मूळ आहे माझी आई. चतिी बडंखोर प्रवृत्ती आमच्या 

घरातील सवव मुलामुंलींत प्रकषाने उतरली आहे. 
 
सवांत लहान चशवािी, मामाकडील चशस्तीला घाबरून मामाकडून पळून घरी आला. माझे िेल-

चमत्र नवल भाऊ (मािी आमदार) नावरा नावरीिे (आिच्या नवल नगरिे), त्यानंा भेटलो. 
 
गंमत बघा. मी भर दुपारी सायकलीने नावरा नावरीला आलो. घराला कुलूप. शतेात गेलो ते दोघे 

पचतपत्नी कपाशी विूेन खोळ भरत होती. मीही त्याचं्याबरोबर संध्याकाळपयंत खोळ बाधूंन कपाशी विेीत 
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राचहलो. अशी ही मतै्री. िेलमध्ये दृढ, घट्ट झालेली. त्याचं्या दोंडाईच्याच्या स्वोध्दारक चवद्याथी गृहात 
व त्याचं्याि शाळेत चशवािीला घालून मी पुण्याला परतलो. चनचित मनाने. 

 
िंग्नाचा फेरा ! 

 
पुण्यािे दोन वषव संपली. चतसऱ्या वषात नगरच्या गुणे शास्त्रीिींच्या आयुवेद महाचवद्यालयातं प्रवशे 

घेतला. चतसऱ्या वषािी पचहली टमव संपवनू सुटीत सायकलीने घरी आलो. आईला भेटण्यासाठी. चतच्या 
पखंाच्या उबेसाठी. 

 
िे का रंिले गािंले–त्यासी म्हणे िो आपुले । 
तोचि साधू लळखावा–देव तेथेचि िाणावा ॥ 
नत्वहं कामये राज्यं–न स्वगवम् ना पुनभववम् । 
कामये दुःखतप्ताना–ंप्राचणना ंआर्थत नाशनम् ॥ 

 
ही ३०।३२ सालिी िेलदीक्षा चमळालेली. त्याने आिन्म देशासाठी समर्थपत िीवनाने, सेवाधमाने 

िगण्यािी मनोमन प्रचतज्ञा घेऊनि िीवनािी वाटिाल धरली होती. 
 
पण चवनोबानंी धुळ्याच्या तुरंुगातील गीताप्रविनातं साचंगतले होते. “ज्याच्या रोमरोमात क्षचत्रयत्व 

भरले आहे त्या अिुवनाने संन्याशाच्या गोष्टी कशाला कराव्यात ?” त्यािी प्रिीती येत िालली. 
 
त्यानंी हेही साचंगतले होते: 
 
स्वधवमे चनधनं श्रेयः परधमो भयावहः । 
 
स्वधमव म्हणिे कोणता धमवपंथ नव्हे, तर प्रकृतीधमव. प्रकृतीच्या धमािा मानव बाधंील असतो. सवव 

धमव मानव सोडील आचण धरीलही पण प्रकृचत धमव त्याला सोडीत नाही. तो त्याच्या बाकंडीि बसलेला 
असतो. 

 
म्हणून मानवाने चकतीही समर्थपत िीवनाकडे धाव घेतली तरीही प्रकृचत धमव त्याला उल्लंघता येत 

नाहीत हेि खरे ! 
 
माझेही पाय प्रकृचत धमाने िचमनीला घट्ट बाधंले होते ना ! मला आठवते-आईच्या व्यथेने घायाळ 

झालेल्या माझ्या मनात, आई बगंळीवर बसली आहे, मी चतला झोका देत आहे, अशी स्वप्ने मी शाळेत 
िाणता झाल्यानंतर खेळवली होती. आईला सुखी ठेवायिी, चतिी सेवा िाकरी करायिी, हेि फक्त ध्येय 
उराशी घट्ट बाळगले होते. त्यासाठी चशकायिे. नोकरी करून आईला फुलासारखे ठेवायिे, याि ध्येयािी 
स्वप्ने मी खेळवत होतो. त्या स्वप्नातूंन समर्थपत िीवनािे दुसरे स्वप्न साकारले. पण मी समर्थपत िीवनािी 
चकतीही आस धरली असली तरी चनयतीच्या प्रकृचत धमाच्या चनघृवण खेळािा मी बाहुले होतो ना ! 
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संपूणव गुणवान्, संपूणव अवगुणयुक्त मानव सापडणे अशक्य. मानव म्हणिे गुणावगुण-चमश्रणाने 
घडवलेला िीवि. 

 
काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया, ममता याचं्या मानवाभोवती पडलेल्या चवळख्यातूंनि मानवी 

िीवनािी वाटिाल िालू आहे. 
 
मी त्याला अपवाद कसा होणार ? 
 
आकाशािे सूयवहबब धरायला हनुमंत लागतो. चतथे माझ्यासारख्या लंुग्यासुंग्यािी, प्रकृतीला 

बाधंलेल्या वानरािी झेप ती चकती ? 
 
माझा आतेभाऊ गंभीरराव िव्हाण (मािी आमदार) कानळदयािे यानंी माझ्या लग्नािा धाट 

घातला. मला भाग पाडले मुलगी बघण्यािे ! 
 
मुलगी बघायला गेलो. आमिा हपड गुरुिींिा. आंघोळीिी तयारी झाली. साबण, तेल, पावडर, 

स्नो सवव िय्यत. मी धोतर उिलले आचण सरळ साकोरेच्या िवळच्या नागनाथाच्या डोहावर डंुबलो. धोतर 
धुवनू खादं्यावर बोळा घेऊन परतलो. सारे अवाक् झाले. होणारा िावई िक्रम तर नाही, ही प्रचतचक्रया. 

 
सायंकाळी मुलीच्या आिोबानंी बोलावले. त्यानंी घरदार, इस्टेटीिी िौकशी केली. ‘माझी धोपटी 

हीि माझी इस्टेट’ मी म्हणालो. लीलाला िवळ घेऊन आिोबा म्हणाले, “गाढवीच्याने मला धोपटी 
दाखचवली. आचण हा वामन (मुलीिे वडील) सोन्यासारखी मुलगी या भणगं चभकाऱ्याला द्यायला 
चनघाला.” अशी पचहली सलामी झाली, चन घरात अक्षरशः वादळ घोंघावले. 

 
मुलगी पाचहली. पसंत पडली. लग्नाला संमती चदली. माझा काही पे्रमचववाह नव्हता. 
 
गुरुिींनी तुरंुगात वािून दाखचवलेल्या कादंबरीतील मनावर ठसलेले वाक्य, बहुतेक गटेच्या 

‘फाऊस्ट’ कादंबरीतील असाव.े Marriage is a Bag in which you will find a coin or scorpian. (लग्न 
ही एक चपशवी आहे. त्यातं हात घाला. तुमच्या हाती सुवणवमुद्रा लागेल हकवा हविूही.) एका पािात्यािे हे 
चविार ! आमिा त्याकाळािा िुना िमाना. पण आिच्या पुढारलेल्या समिणाऱ्या िमान्यातंही लग्नचपशवी 
पूवी होती तशीि आहे. चतिी लक्तरे टागंण्यािी हहमत आिच्या तरुण चपढीतही नाही, हे केवढे दुभाग्य. 

 
त्या लग्नचपशवीत माझ्या हाती मात्र सुवणवमुद्राि आली. 
 
“लग्न पके्क. पण–” सासरे वामनराव अप्पानंा म्हणालो. 
 
“पण लग्न?” मुलीच्या चवचडलािंी पचृ्छा. 
 
“पण लग्न १ वषाने झाले पाचहिे. कारण माझे चशक्षण पूणव झाल्याचशवाय मला लग्न करता येणार 

नाही. माझ्या चशक्षणािे हे चतसरे वषव. अिून एक वषाने माझे िौथ्या वषािे चशक्षण संपेल. त्यानंतरि लग्न 
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करता येईल. माझे चशक्षण स्वावलंबनाने िालले आहे. बरोबर असलेल्या चवद्याथ्यांिी कामे करून, त्याचं्या 
खोलीति राहातो. त्याचं्या पुस्तकावंरि अभ्यास करतो. त्यािें खाणावळीिे डबे आणतो. त्यातंि िेवतो. 
चशवाय आई व भावडंािंी िबाबदारी माझ्यावरि. तर अशात ताबडतोब लग्न करून कसे िालेल ?” माझे 
स्पष्टीकरण. 

 
पण मुलीिे पालक ते. ठरलेल्या लग्नात चकती चवयाने उपटतात हा त्यािंा अनुभव. म्हणून लग्न 

ठरले की झटपट लग्न उरकण्यािी घाई मुलींच्या पालकानंा. ठरलेल्या लग्नात केव्हां, कशी माशी 
हशकेलिी सामाचिक प्रथाही. ही सायऱ्यािंी काळिी. मी त्यानंा लग्न पके्क म्हणून चकतीही खात्री चदली व 
आ्ाचसले तरी ते त्यानंा मान्य कसे होणार ? कसा चव्ास बसावा? 

 
“तुमच्या एक वषाच्या चशक्षणािा खिव चकती येईल ते सागंा ?” ते म्हणाले. 
 
मी हे ऐकून गोंधळलोि. माझा स्वभाव साधा चसधा, सरळ, पािपेि व पोिही नसलेला. 
 
 “माझ्या एकट्यािा प्रश्न नाही. तर मुलीनेही माझ्या कायांत सहभागी व्हाव,े म्हणून चतलाही िमेल 

तेवढे चशचक्षत, स्वावलंबी करण्यािी माझी इच्छा आहे. पत्नी स्वावलंबी, स्वयंपूणव असावी ही माझी धारणा 
आहे.” मी खुलासा केला. 

 
“अहो, तुमच्या दोघाचं्याही राहण्यािा खिव चकती येईल ते तर सागंा !” सासरे अप्पािंा सवाल. 
 
याने मी तर बुिकळ्याति पडलो. लग्न हा काही खरेदीचवक्रीिा व्यवहार मी कधी मानला नाही. 

तसे असते तर सामाचिक बािारात १५।२० हिारािंी माझी हकमत सहि होती. 
 
मनात चहशोब केला व दोघािंा वषािा खिव ६०० रुपये येईल, असे साचंगतले. हे असे का 

चविारतात हेि मला समिेना. 
 
“६०० रुपयािंी मी हमी घतो पण लग्न लगेि उन्हाळ्याच्या सुटीत पार पडले पाचहिे.” त्यानंी 

चनणवय चदला. 
 
हचरपुरा काँ. ला महाराष्ट्र प्राचंतक काँ. िा अमळनेर तालुक्यािा प्रचतचनधी म्हणून माझी चनवड 

झाल्यािे अंमळनेरच्या चमत्रानंी कळवले. 
 
मी घाईघाईने वामनराव अप्पानंा पत्र चलचहले. “लग्न हचरपुरा काँगे्रस अचधवशेनाच्या वळेीि पूज्य 

गाधंीिींच्या समोर, त्याचं्याि आशीवादाने व्हाव ेअशी माझी तीव्र इच्छा आहे.”  
 
एवढ्या थोड्या वळेात ते शक्य नसल्यािे त्याचं्या उत्तराने माझी तीव्र चनराशा झाली. 
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गुिराथेतील हचरपुरा काँगे्रस, काँगे्रसच्या इचतहासात वादळी ठरली. गाधंीिींिा उमेदवार पट टाचभ 
चसतारामय्यािंा पराभव करून बडंखोर नेतािी सुभाषिदं्र बोस यािंी चनवड झाल्याने, मोठ्या 
खळबळिनक, अत्यंत गंभीर पण उत्साही वातावरणाने ती गािली. 

 
सवव काँगे्रसश्रेष्ठींना घोर पडला–बडंखोर सुभाष बाबूंना कसे आवळायिे आचण वचकंग कचमटीिी 

सुभाष बाबूनंा वसेणही घातली गेली. तो हचतहास मनाला न पटणारा असाि झाला. पचरणाम काय झाला 
तर सुभाष बाबूंनी काँगे्रस सोडली. 

 
हचरपुरा काँगे्रस म्हणिे शातंी, अहहसेच्या अध्यायातून क्रातंीिा अध्याय सुरू झाल्यािी नादंीि 

ठरली िणू.ं ! 
 
नेतािी सुभाषबाब ूव क्राचंतकारी मानवेंद्रनाथ रॉय यािें दशवन व भाषण ऐकण्यािा आयुष्ट्यातील एक 

संुदर योग आला. 
 
चतसऱ्या वषािी परीक्षा आटोपली. पासही झालो. लगेि अप्पािंा लकडा लग्न उरकण्यािा. घरी 

परतलो. गुरुिी माझी वाटि बघत होते. गुरुिींनी शतेकऱ्यािंी बठैक घेतली. मीही प्रमुख त्यातं. 
नगरपाचलकेने नुकताि वाढवलेला टोल टॅक्स रद्द करण्यासाठी माझा व गुरुिींिा खेडोपाडी दौरा सुरु 
झाला. त्यासाठी खेडोपाडी रान पेटवण्याच्या कामात व्यग्र झालो. लग्नािे चवसरलोि. 

 
अमळनेरला त्यासाठी शतेकरी पचरषद घेऊन लढ्यािे रणहशग फंुकले. शतेकऱ्याचं्या गाड्या 

नगरपाचलकेच्या प्रत्येक नाक्याच्या बाहेर थाबंवनू नगरपाचलकेला शह चदल्याने कर रद् द करण्यािे 
पाचलकेने िाहीर केले. शतेसारा कमी करा आचद शतेक्याचं्या मागण्यासंाठी डेप्युटेशन माझ्या नेतृत्वाखाली 
न्यायिे ठरले. 

 
लढा संपला पण शपूेट राचहलेि. लढा िालू असतानंा सासऱ्यािें लग्नाच्या घाईिे पत्र मध्येि आले 

होते. लढा संपल्यानंतरि लग्न असे उत्तर चदले होते. कारण लग्नाला मुहूतव-चतथीिा प्रश्नि नव्हता. आता 
लढा संपला होता. तत्पूवीि लग्न उरकवण्याच्या गुरुिींच्या सल्ल्याप्रमाणे लग्न उरकले. 

 
बडंखोरी ही माझी एक प्रकृती. चनिलेल्या, सुस्त, रुढीच्या खातेऱ्यातं लोळून गटागंळ्या खाणाऱ्या 

खानदान समािाला धक्क्यावर धके्क देणे हा माझा आणखीन छंद आहे. त्या प्रकृचतधमानेि लग्नाही 
गािवले. समािाने चनचषध्द ठरवलेल्या हचरिनािें पौरोचहत्य. झुणका-भाकरीच्या सहभोिनाने सागंता. 
याने समाि व्यवस्थेला चडविण्याने सारा खान्देश व नाचसक चिल्यािा खानदान मराठा समाि ढवळला 
गेला. सामाचिक संघषाला तोंड लागले. संघषव नाही–प्रगचत नाही, ही माझी धारणा ! 

 
माझे डागंरी गाव तर सुडाने पेटून उठले. ‘या उत्तमनी चशसोदे कुयले बट्टा लाई चदधा. (या उत्तमने 

चशसोदे कुळाला बट्टा लावला) ही माझी संभावना गावाने केली. लीलाने डोक्यावरिा पदर खादं्यावर 
घेतल्याने अचधकि भडका उठला. आम्ही शतेावर चनघालो की, ‘चभल्लीन िालनी पुडे चन चतना मागें चभल्ला 
िालना.’ (चभल्लीण िालली पुढे आचण चभल्ल िालला चतच्या मागे मागे !) 
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आमच्या कानावर पडाव े इतक्या िोरात लोक उघड बोलत राचहले. पण आम्ही कसलीही पवा 
केली नाही. साऱ्या कुटंुबावर गावंाने बचहष्ट्कार घातला. त्या िमान्यातला बचहष्ट्कार म्हणिे चवषािा िहरी 
पेलाि. पण लीलाने, आईने हसत पिवला. इतकेि नव्हे तर घरातल्या मुलाबाळींनीही तो पिवला. त्यात 
कुणीही उणे पडले नाही. 

 
ठरल्याप्रमाणे लग्नाच्या दुसऱ्या चदवशी चशष्टमंडळ घेऊन मंुबई गाठली. सचिवालयाच्या वाटेवरि 

कै. शकंरराव देवािंी, महाराष्ट्राच्या सवांत श्रेष्ठ नेत्यािंी गाठ पडली. पूवी मी त्याचं्या सहवासात आलोि 
होतो. 

 
“वा रे उत्तम. तू आपल्याि काँ. सरकारच्या रािवटीत सत्याग्रहािंा लढा करतोस, ही 

काँगे्रसचवरोधी बडंखोरी आहे.” शकंरराव अगदी पोटचतडकीने म्हणाले. पोटचतडकींने बोलण्यािी त्यािंी 
आदत मला माहीत होती. 

 
मी तर हे ऐकून अवाक् झालो. म्हणालो, ‘शतेकऱ्यानंा न्याय चमळावा व तो चमळत नसेल तर 

सत्याग्रह करून तो चमळवण्यात गैरवािवी ते काय ? ही बडंखोरी थोडीि आहे. हा तर िनतेिा हक्कि 
आहे”  

 
या माझा वक्तव्याने ते अचधकि भडकले. 
 
“हा तुमिा चशस्त भगं आहे. आम्ही तो िालू देणार नाही” हे बिावायलाही ते चवसरले नाहीत. 
 
न्याय आचण सनदशीर सत्याग्रही, मागाला हा कोलदाडंा घालण्यािा वचरष्ठािंा प्रयत्न मला 

हास्यास्पद वाटला. 
 
‘इंग्रिाचं्या अन्यायाचवरुध्द लढण्यात िनतेने हयात घालवली. काँ. च्या राज्यात िर अन्याय व 

चपळवणूक होत असेल तर न्याय्य आचण सनदशीर सत्याग्रही मागाने लढणे यात गैर ते काय?’ हे मात्र मला 
समिले नाही. 

 
सवव सुटी टोल नाक्याच्या लढ्यात घालवली. त्याति घाईघाईने लग्न आटोपून शवेटच्या ४ थ्या 

वषात दाखल होण्यासाठी आम्ही दोघा पचतपत्नींनी गावं सोडले. 
 
लीलािी आई लग्नाला न आल्याने चतिी खंत. म्हणून नगरला िाताना रस्त्यावरील साकोरे 

गावाला िाण्यासाठी नादंगाव स्टेशनवर उतरलो. आगाऊ काहीि कळवले नव्हते. माझ्या सबधं आयुष्ट्यात 
आगाऊ ठरवनू-ठारवनू आखीव असे काहीि नाही. म्हणून दोन मैलावंर असलेल्या साकोरे गावी हसत-
बोलत, गप्पा छाटीत पोिलो. त्यािी वदी शतेात काम करणाऱ्यानंी धावत िाऊन आगाऊि घरी पोिवली 
होती. 
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खादं्यावरून पदर, नवऱ्याबरोबर हसत चखदळत िाणे, केवढे चनचषद्ध खानदान कुळीच्या 
मराठ्यात. पुन्हा संघषव. लीलाला चतच्या आिी, आिोबा, काकू-काकानंी फाडून खाल्ले. अशा स्वागतािा 
दणका चतला चमळाला. अपवाद फक्त वचडलािंा. 

 
दुसऱ्या चदवशी माझा नंबर लागला. गावातील साऱ्या १०।१२ सासवाचं्यापुढे माझी हिेरी सुरू 

झाली. त्यातं बोलक्या दोन सासवा पदर सावरून पुढे. बाकीच्या दरवािात व दरवाज्या आड. 
 
“आपल्या मराठ्याचं्या घराण्यात खादं्यावरून पदर कुणी घेतला आहे का? ही काय रीत झाली? 

कळवायिे होते. आम्ही गाडी नसती का पाठवली ? रीती चरवािाप्रमाणे येता आले असते. पायी पायी येऊन 
आमिी अिु घालवली तर घालवली, पण हसत-चखदळत, हातात हात घालून खुशाल? लोक आम्हालंा 
शणे नाही का घालणार? असे वागणे तुम्हाला शोभले तरी कसे?” एकावर एक फैर झडली मी शातं आचण 
हसत हसत ऐकत राचहल्याने त्यानंा आणखीन् िेव आला. 

 
लीलािे खादीिे नऊवारी लुगडे माझ्यापुढे टाकत म्हणाल्या – “आमच्या बाईला या गोधड्या 

तुम्ही नेसवता. चतला यािी सवय तरी आहे का? मलमलीिी हलकी फुलकी पातळे नेसायिी सवय 
आमच्या बाईला. चतला या पासोड्या धुता तरी येतील का? आमच्या सकवार बाईला? 

 
“लग्नातं काय पण आिही मंगळसूत्र ही तुम्ही बायकोच्या गळ्यातं बाधंले नाही, ही काय खानदान 

मराठ्यािी रीत आहे? छी ! छी ! आचण वर खुशाल तुम्ही हसून घालवता. याला काय म्हणावे?” हा त्यािंा 
आचखरी शरेा. 

 
हे सवव ऐकून मला मोठी गंमत वाटली. मी हसति उतरलो. “झाले का तुमिे सवाल? आणखी 

काही चशल्लक राचहले असतील तेही सागंून टाका?” या माझ्या प्रशनाने त्या एकमेकाचं्या तोंडाकडे पहात 
राचहल्या. 

 
मी हसति उत्तरलो : “तुमच्या बाईने डोक्यावरून पदर यायावा की खादं्यावरून हे सागंणारा मी 

कोण ? नवरा म्हणिे बायकोला हुकूम करणारा फौिदार नव्हे ! चतला खाद्यावंर पदर घेणे आवडले. चतला 
डोक्यावरिा /पदर/खादं्यावरून/घेणे आवडले. चतने डोक्यावरिा पदर खादं्यावरून घेतला. स्वेच्छेने. 
माझ्या हुकूमाने नव्हे. घंुगट चतला आवडत नाही. 

 
आम्ही हसत चखदळत आलो हे खरे पण तुम्ही म्हणता की बायकोच्या हाताति हात घालून आलो. 

एवढेि ना? नवऱ्याने बायकोिा हकवा बायकोने नवऱ्यािा हातात हात घेऊ नये तर मग कुणािा धरावा ते 
तरी सागंा ?” या गंमतीच्या बोलण्याने सासवा लशाळल्या. 

 
“खादीच्या तलम पातळािंी तुमच्या भरिरी पैठणीपेक्षाही िास्त हकमत असते. ती माझी ऐपत 

नाही. तुम्ही घेऊन देत असाल तर िरूर ती नेसेल. बोला आहे कबूल? चविारा चतला.”  
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“खादी हे माझे व्रत आहे. लीलाला ते पसंत आहे. चतने याला कधीही नापसंती दशवचवली नाही. 
आवडीने चतनेही ते स्वीकारले. (ते व्रत चतने आयुष्ट्याच्या शवेटपयंत स्वीकारले. चतिे चनवाणही खादीच्या 
शुभ्र, स्वच्छ पातळात, चतरंगी झेंड्यात लपेटूनि झाले.) 

 
आम्ही काय नेसाव ेआचण काय नेसू नये हा चतिा आचण माझा प्रश्न. आता ती माझी पत्नी झाली 

आहे. लग्नात आम्ही शपथ घेतली आहे. सुखात, दुःखात, अडी अडिणीत आम्ही एकमेकानंा साथ देऊ. 
चतला लुगडे धुणे िमले नाही तर मी ते अवश्य धुवनू देईन. चतला वाटल्यास माझे धोतर ती धुईल. चतिे 
लुगडे मी धुईन. त्यािी काळिी तुम्ही का करता? का तुम्ही कुणी येणार आहात लुगडे धुवायला?”  

 
नवरा आचण बायकोिे लुगडे धुणार? चशव, चशव, अभद्र. त्यानंा आियव वाटून त्यानंी तोंडाला 

पदरि लावला. 
 
“मंगळसूत्र बाधंले नाही हा तुमिा आरोप खरा आहे आचण खोटाही . ती चनव्वळ रूढी आहे. लग्नात 

चिला मंगळसूत्र बाधंले, दाचगन्यानंी ज्या बायकोला मढवले; त्याि बायकोला नवरा छळतो. मारतो. घरात 
पडदयात कोंडून ठोवतो. गोठ्यातल्या गुराप्रमाणे वागवतो, हे काही मराठ्यात नवीन नाही. चतला पडद्यात 
ठेऊन चतला िणू िार हभतीत कोंडून घालतो. मी बायकोला मंगळसूत्र बाधंले नाही. नवऱ्यािे बेगडी लोढणे 
चतच्या गळ्यात कशाला? िर मंगळसूत्र म्हणिे नवरा-बायकोतील मंगल बधंन तर ते बायकोनेि का फक्त 
बाधंावे? मग नवऱ्याला वसेण का नको? दोघानंी ते बधंन पाळले पाचहिे. मंगळसूत्र गळा फासणारे नसाव.े 
नवराबायकोत मंगल बंधन असाव ेहा यािा म्हणिे लग्नािा अथव. म्हणून मंगळसूत्र बाधंलेि पाचहिे असे 
नाही.”  

 
समिावण्याच्या पचलकडिे हे प्रकरण आहे म्हणून काहींनी खाली माना घातल्या तर एक दोघी 

माझ्याकडे मारक्या निरेने पहात उठून गेल्या. 
 
चबिाऱ्या ! मला त्यािंी फार फार कीव आली. बायकाि बायकाचं्या वैरी, हेि खरे. उंदीर, घुशींना 

चबळ प्यारे तसेि या ंआमच्या स्त्रीवगािे. 
 
नगरला पोिलो. माझा िोडीिा संसार सुरू झाला. स्वयंपाकािा घोर नको. चमळेल त्या वळेेिा 

एक वषव अचधकाचधक फायदा घेता येईल, म्हणून खाणावळीिा डबा सुरू केला. २५ रुपये मचहना. पण 
लीलाला हे अन्न मानवले नाही म्हणून िोडीने स्वयंपाक उरकून घेऊ लागलो. 

 
लग्नात देवदत्त चटळकानंी चदलेली, त्यािंी आई लक्ष्मीबाई चटळकािंी ‘स्मृचत चिते्र’ तीन खंड. 

माझ्या लक्ष्मीनेही तसेि व्हावे, लक्ष्मीबाई चटळकािंा आदशव डोळ्यापंुढे ठेवनू िीवनािी वाटिाल करावी या 
उद् देशाने त्यािे वािन सुरू केले. लक्ष्मीबाई िशी फारशी न चशकलेली. तसेि लीलािे चशक्षणही खािगी 
मास्तराने चदलेले, यथा तथाि. कारण त्या काळातं १० वषावरील मुलींना शाळेत पाठवणे खानदान 
मराठ्यातं तरी धाष्ट्ट्यािेि होते. चनचषध्द होते. 
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लक्ष्मीबाईप्रमाणेि लीलािीही अवस्था होती. म्हणून चतच्या चशक्षणािा लनामाही सुरू केला. पण 
चतला खरे चशक्षण चमळाले ते तुरंुगात. चतथे ती हहदी, इंग्रिीही चशकली. तुरंुग याि सत्याग्रयाचं्या शाळा 
झाल्या होत्या ना ! दोन्ही अथानी-पुस्तकी चशक्षण आचण िीवनचशक्षण. 

 
नगरच्या िानकीबाई आपटे. काँ. च्या चवधायक कायवकत्या. मचहला मंडळ, मचहला भिनी मंडळ. 

चशवणकाम वगव, प्रौढ स्त्री चशक्षण वगव, सूतकताई वगव आचद िालवनू खादी चवक्री फेरी आचद उपक्रम 
सातत्याने करणाऱ्या. त्याचं्या कायांत लीला िोडली गेली. चशवणकामही चतने पूणव केले. मचहला 
मंडळातही ती समरस झाली. खादी चवक्री फेरीतही सहभागी झाली. सववि कायांत रमली. 

 
माझी धडपड यासाठी की, प्रत्येक स्त्री स्वावलंबी झाली पाचहिे. तरि चतिी समािाकडून होणारी 

कोंडी फुटू शकेल. स्वतःिे कतृवत्व चसध्द करू शकेल. लीलाला स्वयंपूणव, स्वावलंबी बनचवण्यासाठी माझी 
सवव शक्ती पणाला लावली होती. 

 
आर्थथक स्वावलंबन हा स्त्री मुक्तीिा लनामाि. 
 
लीलािे राष्ट्रीय िीवनाशी तादात्म्यािी तालीम तर िमली पण चतच्या स्वावलंबनािा मागव पूणव 

झाल्याचशवाय मनाला िैन नव्हती. तोही मागव सापडला. 
 
रावसाहेब पटवधवनाकंडून त्यािें चसक्व्हल सिवन दोस्त डॉक्टर कल्ले यानंा सागंून प्राथचमक 

नचसंगच्या चशक्षणासाठी सरकारी हॉक्स्पटलमध्ये लीलाला प्रवशे चमळाला. 
 
आईला फेफरे येऊन दातंचखळ बसून शरीराला आिके सुरू होऊन ती आिारी पडली म्हणून 

आईला नगरला घेऊन आलो. गुणे शास्त्रीिींिे औषध-उपिार सुरू झाले. सात चदवस सवव अंगाला औषधी 
तेल रगडून रात्री अंगािा चनरघोड्याच्या पाल्याने घाम काढला. चतिे हातपाय दाबायिी अपुरी राचहलेली 
इच्छा दोघेही भरून पावलो. नंतर वमनािे औषध चदल्याने चतच्या तोंडातून लकारीवाटे आठ नऊ इंिािें 
िंतू तर पडलेि पण िंतािें बुिकेि बुिके पडले. त्याने चतिे आिके तर थाबंलेि व आिारही संपला. 

 
आई आमच्या सेवनेे फार फार सुखावली. स्वातंत्र्यासाठीच्या धडपडीत चतिी उपेक्षा झाल्यािे 

माझ्या मनातले दाहक शल्य िरा शीतल झाले. आई घरी परतली. 
 
शवेटिे वषव माझे. सकाळी १ ते ११ दवाखात्यात पॅ्रक्क्टकल आटोपून, स्वयंपाक करून डबा भरून 

हॉक्स्पटलमध्ये पोिवनू मग माझे िेवण. लगेि १ ते ५ कॉलेि वगव. सायंकाळी पुन्हा स्वयंपाक करून 
लीलाला डबा पोिवणे. या धावपळीत माझे चशक्षण पूणव झाले व लीलािेही चशक्षण संपले. 

 
पण एक नवीन संकट उपटले. माझा लहान भाऊ चशवािी (मािी मंत्री) माझी डोकेदुखीि. 

स्वोध्दारक संस्थेतही त्यािे वानरी, बाचलश िाळे सुरूि राचहल्याने त्यािे संस्थािालक व माझे सत्याग्रही 
चमत्रही टोणगावंकर –(सेके्रटरी - महाराष्ट्र हरीिन सेवक संघ.) यािें तातडीिे पत्र आले. “चशवािी 
संस्थेत राहायला लायक नाही. त्याच्या स्वैर वागण्याने इतर मुलािंीही चशस्त सारखी चबघडते. मी त्याला 
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परोपरीने समिावनूही त्यािे बेचशस्त वागणे थाबंत नाही. त्याला संस्थेत ठेवणे शक्य नाही . त्याला 
ताबडतोब घेऊन न गेल्यास संस्थेतून हाकलून देण्याचशवाय गत्यंतर राहाणार नाही.”  

 
या पत्राने माझ्यावर वज्राघाति झाला. सायकलीने तातडीने मी दोंडाईच्याला गेलो. चमत्र 

टोणगावंकरािें अक्षरशः पाय धरले. अश्रुपूणव नयनानंी त्याचं्या पायावंर डोके टेकून चवनवले,- “ कसेही 
करा. त्याला या वषाअखेर फक्त साभंाळा. माझेही शवेटिे वषव संपेल. त्यानंतर मी क्षणभरही त्याला ठेवणार 
नाही.” टोणगावंकर चवरघळले. 

 
चशवािीने आणलेले दुष्ट्काळातं १३ व्या (अचधक) मचहन्यािे संकट टळल्याने नगरला परतलो. 
 
सासरे, साकोऱ्यािे वामनराव पाटील हे त्यावळेी नाचशक चिल्हा लोकल बोडािे पे्रचसडेंट होते. 

माझे साडू लासलगावंिे लक्ष्मणराव भागुिी पाटील हेही सभासद होते. त्याचं्या माफव त प्रस्ताव माडंला. 
तुमिी आर्थथक पचरक्स्थती नाही म्हणून नाचशक लोकल बोडाच्या आयुवेचदक दवाखान्यािें सुपरवायझर 
म्हणून ऑडवर देतो. ती पत्करावी म्हणून साडंूनी आग्रह केला. पण मी, माझ्यापेक्षाही लीलाने त्यानंा स्पष्ट. 
साचंगतले की नोकरीिी गुलामी आम्हाला नको. आमिा स्वतंत्र बाणा आम्हालंा लखलाभ. त्याने सवव नाराि 
झाले. िवळ चदडकी नसताना हा हट्टाग्रह त्याना वाटणे साहचिकि होते. 

 
दवाखान्यािी िुळवािुळव सुरू केली. तत्पूवी अमळनेरच्या प्रचसध्द सखाराम महारािाचं्या याते्रत 

मोफत दवाखाना िालवला. ४० साली दवाखाना अमळनेरला सुभाष िौकात सुरु केला. थोड्याि अवचधत 
अमळनेर शहर व तालुक्यातं गोरगरीबािें डॉक्टर म्हणून दोघे पचतपत्नी नावािलो. 

 
पण माझ्या िन्म गावं डागंरीिे बचहष्ट्कार सत्र िालूि राचहले. किवीण कोल्हाचटणिी, ठेवलेल्या 

बाईिी भ्रष्ट अवलाद म्हणून लीलािी हटगल - टवाळीत खंड पडला नाही. कशािा दवाखाना, सारी सोंगे 
ढोंगे, बनवाबनवी आहे. असा गावच्या बुदु्रकािंा प्रिार िालूि. 

 
योगायोग पहा. अिानक डागंरी गावंात एक घटना घडली.  
 
लीला गावंिी लक्ष्मी झाली. 
 
आमच्या भारत क्रातंी साप्ताचहकातं छापलेली, लीलाने चलचहलेली कथा िशीच्या तशी खाली देत 

आहे. 
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कै  .िंीिंािाईांचा जीर्न आिेंख 
 

★ जन्द्म – लीलाताईंिा िन्म १५ -३-१९२२ 
 
★ िंग्न – १९३७ िून व नगर येथे प्राथचमक नचसंग कोसव पूणव. 
 
★ १९३९ अमळनेर चि. िळगाव येथे दवाखाना सुरू व चकसान बोडींग व त्यािे व्यवस्थापनािे काम. 

चि. पचरषद  अध्यक्ष व आमदार गुलाबराव पाटील आचद चवद्याथी होते. 
 
★ १९४० पचहलीिेल यात्रा – धुळे तुरंूग. 
 
★ १९३१ ते ४२ साने गुरूिींच्या खादी, काँगे्रस वतवमान, सभासद नोंदणी, प्रभात फेरी, ग्रामसफाई, 

संडाससफाई. मिूर शतेकरी संघंटन आचद आघाडीिी स्वयंचवका. 
 
★ १५ ऑगस्टला अमळनेर कोटव, पोस्ट, स्टेशन िाळून किेरीवर मोिा, माशवल लॉ – भगं–७॥ 

वषािी चशक्षा एकूण १४ वष.े 
 
★ धुळे, ठाणे, येरवडा तुरंूग १९४५ मध्ये िेलमधून पलायन. 
 
★ पत्रीसरकारच्या स्त्री तुफान सैचनकािंी सेनानी. 
 
★ ४३ साली वॉंरंट रद्द झाल्यानंतर सवव महाराष्ट्रात अमरावती ते कोल्हापूर स्वागतात ५० हिार 

रुपयािंी लवाळणी व ते ५० हिार –समािवादी पक्षाला अपवण. 
 
★ ग्रामीण आचण शहरवासीयानंी रक्तािे चटळे लावले त्या रक्ताला इनाम म्हणून दवाखान्याला 

रामराम व चवधायक कायाला सुरुवात. 
 
★ अमळनेर येथे िनता चशक्षण सहकारी मंडळािी १९४७ ला मुहूतवमेढ रोवनू त्याच्या सेके्रटरी, 

शतेकरी बोचडंग अमळनेर व पारोळा येथे स्थापून रेहनग कॉलेिही सुरू केले. गरीब मुलािंी मोफत 
सोय –त्या बोचडंगिे चवद्याथी प्रािायव पुरुषोत्तम पाटील– डी. एस. पी. मोरे (बहादरपूर) आचद 
चवद्याथी व चकत्येक बी.डी. ल. ही –रेहनग कॉलेििे शकेडो चशक्षक आिही कायवरत आहेत. 

 
★ ४० साली व ४७ साली डॉ. उत्तमराव पाटील तुरंुगात गेले असतानंाही उन्हातान्हात शकेडो पोती 

धान्य, पैसा हिारो रुपये गोळा करून संस्था िालवल्या. 
 
★ ४२ च्या आंदोलनाच्या सुरूवातीलाि नगर पाचलका सभासद चनवडल्या तोि अटक. 
 
★ अमळनेर येथे हचरिन बोचडंगसाठी १० हिार रुपये लीलाताईना देऊन त्यािे रस्टी व 

व्यवस्थापनािे काम लीलाताईला चदले. 
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★ १९५२ अमळनेर सोडले व चशरपूर प्रस्थान –चशरपूर नगर पाचलकेच्या ९ वष ेदोनदा सभासद –
स्टँहडग कचमटीच्याही महाराष्ट्रात पचहल्या िेअरमन, स्कूल कमेटीच्या िेअरमन असतानंा नं.१ िी 
भव्य शाळा बाधंली.  

 
 

 
 

क्राांिीर्ीराांगना णिंिंािाई पाणटिं 
िंीिंा प्रमािे णनमवळ णन णनष्ट्पाप 

सरळ णन णनभवय 
सेर्ामय णन ययागमय 

स्त्री मी अजून पाणहिंी नाही 
 

साने गुरुजी 
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प्रांिप्रधान इांणदराजीं समरे्ि सौ. णिंिंािाई. (णदल्ली १९८२) 
 

कै. लीलाताईंस – 
 
भारतािी क्राचंत वीरागंना तू देशभक्तीसाठी लढलीस तू । 
झाशीिी रणराचगणी लक्ष्मीही तू महाराष्ट्र कॅप्टन लक्ष्मीि तू । 
क्राचंतरणागंण गािवलेस तू आचण भारतात एकमेव तू । 
पत्री सरकारिी सेनानी तू कोठून हे बल आणलेस तू । 
अन्याय चनखंदना झुंिलीस तू िीवनज्योत प्रज्वलीत ठेवलीस तू । 
धगधगता चनखारा असुचनही तू स्त्री – मुक्तीसाठीही चझडलीस तू ॥ 

 
★ चशरपूरला वचनता सेवा मंडळ स्थापून –बालवाडी, चशवणकाम वगव आचद िालवले व कन्या 

चवद्यामंदीर पचहले मुलींिे माध्यचमक चवद्यालय स्थापून ८ वी ते ११ वी पयंत वगव िालचवले. 
 
★ १९७२ ते ७८ हशदखेडे तालुक्यातून आमदार असतानंा दभाशी लीप्ट इचरगेशन, हरणबारी धरणािी 

चनर्थमती त्यािंीि. शासकीय अचधकाऱ्यानंा घेऊन तालुकाभर गचरबासंाठी गृहचनमाण, 
शतेकऱ्यासंाठी पाझर तलाव, कुटंुब चनयोिनात हशदखेडे तालुका आघाडीवर ठेवला. 

 
★ ७८ नंतर चनवाणपयंत चशरपूर होमगाडव युचनटच्या त्या कमाडंर होत्या – चशरपूर होमगाडव युचनट 

सवव चिल्यातं आदशव ठेवनूि देह ठेवला  
 
★ चनवाण १ मे १९८५ 
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िू िर डाांगरी गार्ची िंक्ष्मी 
 
आमच्या व मातुल घराण्यातंील भल्या मोठ्या कंुटुबात सवव मुलीत मी उिवी. सवांत िागंले स्थळ 

मला चमळणार ही सवांिी मनीषा व खात्री. त्या वेळेच्या १४ वषांच्या आंति साऱ्यािंी लग्ने आटोपली. मी १६ 
वषािी झाले, तरी माझा घोळ संपला नव्हता. 

 
डॉ. उत्तमराव आले. मला बचघतले. पसंतीही चदली. आतापंयंत समािातील अनेक नामवंत, 

प्रचसद्ध, श्रीमंत घराण्यातंील मंडळी मला बघून गेली. मुलगी बघताना माझ्या हातात सोन्यािादंीिे रुप 
दशवन ठेऊन गेली. आचण ताबं्यािे नाणेही न देणाराशी माझा वाङ चनिय वचडलानंी केला. 

 
वचडलानंी मला बोलावनू घेतले. ‘िळवळ्या असला तरी मुलगा घरंदाि आहे. चशकतो आहे. 

चिद् दी आहे. नाव काढील’, असे साचंगतले. मी निर वर न करता मान हलवनू होकार चदला. 
 
आचण माझ्या घरात कधी न घोंघावणारे वादळ सुरू झाले. 
 
‘मी माझी मुलगी त्या मुलाला मुळीि देणार नाही’. कधी वर मान न करणाऱ्या आईने िाहीर केले.  
 
माझी मोठी माय (वडील काकू) चिच्या सल्यावािून प्रपिंातील काडी ही कधी ईकडच्या चतकडे 

झाली नाही चतने स्पष्ट साचंगतले. मला मुलगा नापसंत आहे. लग्न होणार नाही. 
 
माझे तळोद्यािे मामा रुपहसग बापूसाहेब बातमी कळताि धावत. आले. वचडलानंा रागावनू म्हणाले 

“तुम्हालंा मुलगी िड झाली का ? एवढी िागंली स्थळे आली असताना तुम्ही नकार देऊन घालवलीत. या 
मुलातं असे काय बचघतले? आम्ही िारी भाऊ पािं पिंवीस हिार रुपये खिव करून भािीला श्रीमंत स्थळी 
देऊ.”  

 
बागडती हरीण चिव्हारी चवध्द होऊन वेदनानंी तडफडते व अवाक् होते, तशा माझ्या मूक वदेना 

आयुष्ट्याच्या मंगल प्रसंगाच्या सुरुवातीलाि माझ्या वाटयाल आल्या. माझे वडील एका बािूला आचण सारे 
घर नी नातेवाईक दुसऱ्या बािूला. मध्ये मी. आईने तर माझी पाठि धरली. पे्रमळ व भोळी आई आपल्या 
मुलीसाठी नािूक आचण कठोर िी असे्त्र, शसे्त्र वापरते, ते सवव प्रयोग माझ्यावर केले. अश्रुपातापासून 
रागावण्या – धमकावण्यापयंत. ‘तू नाही म्हण की हे लग्न होणार नाही. तुझा बाप तुझा शब्द कधीि 
मोडणार नाही.’ तरीही मी गप्प राही. ती िडफडे. चिडून म्हणे – “तंू माझी सात िन्मािी वैरीण आहेस. तू 
लहानपणीि मेली असतील तर हा भोगवटा माझ्या वाट्याला कशाला आला असता? म्हणता म्हणताि ती 
रडू लागे. आकातं करी. आपल्याि पोटािे बुथडे तोडून घेई. गालात थाड थाड मारून घेई. माझ्या 
आयुष्ट्यात मला कधी झाल्या नाहीत अशा वदेनानंी माझे काळीि तुटे. मी खाली मान घाली ती वर होईना. 
‘देवा, माझ्या वाट्याला काय आणलेस रे हे ? मला कशाला मोठी केले? मन तडफडत आकं्रदत राही. पण 
‘नाही’ हा शब्द माझ्या तोंडून कधी बाहेर पडला नाही. 

 
माझ्या लग्नाच्या आधी झालेल्या सवांिे लग्न प्रसंग आठवतात. चकती आनंद, केवढा सोहळा, 

नवऱ्या मुली केवढ्या खुशीत फुलल्या असत. आचण माझ्या वाट्याला हे काय आले? याने िीव घायकुतीला 
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येई. मला बाई, बाई करणाऱ्या सवांच्या चनःशब्द असहकाराच्या सावटात मी गुदमरून िाई. ज्यावळेी 
माझ्या मनात लग्नाच्या सनईच्या मधुर नादाच्या गुंिारवाने शरीर आचण मन फुलून चनघायिे त्यावळेी 
त्याऐविी शरीर आचण त्यापेक्षाही मन खंगून खिून गेले. पण माझा हट्टी स्वभाव वाकला नाही. यािे आि 
राहून राहून आियव वाटते. 

 
मी सवांत वडील मुलगी. पण माझ्या नंतरिी १४ वषांिी बहीण िीिािे लग्न ठरले. मोठ्या 

धूमधडाक्याने आमच्या ऐ्याच्या पुगंाण्या वािचवत मोठीच्या अगोदर लहानीिे िनरीतीला सोडून लग्न 
झाले. आमच्या रीतीप्रमाणे पायघड्या, लाडू, करंज्या, शवेया, थाटमाट व पगंतीही उठल्या. मला घालून 
पाडून बोलण्यािी, टोिण्यािी, त्या लग्नप्रसंगात कुणीही संधी सोडली नाही. लग्नाच्या हपगाण्यािे सुरातं 
माझ्या अंतःकरणातील रातचकड्यािंी चकरचकर रातं्रचदन िालूि राचहली. 

 
लग्नाला डॉक्टरही हिर झाले. त्यानंी माझ्या लग्नासाठी फक्त दोन खादीिा पातळे व पोलकी 

येताना आणली. त्याने आणखीन आगीत तेल पडले. बचहणीच्या िरीकाठंी पैठण्याचं्या िोडीला ती पातळे 
चमरवली गेली चन चवस्तवात चमरच्या टाकल्यावर उडतो तसा खकाणा माझ्यावर उडवला गेला. आणखीन 
आगीत भडका उडाला. वचडलानंाही साऱ्यानंी काव काव केले. 

 
माझे वडील एवढे धीरोदात्त पण तेही हादरून गेले. त्यानंी मौन धारण केले. शवेटी मला बोलावनू 

त्यानंी कणव आणून गचहवरून साचंगतले. आयुष्ट्यात पचहल्यादंाि गचहवरलेल्या वडीलानंा पाहून मला धस्स 
झाले. ‘द्वारके (माझे माहेरिे नाव) अिून तुला नापसंत असेल तर मला मोकळेपणाने सागं. तुला पसंत 
नसेल तर हे लग्न होणार नाही.’ 

 
‘अप्पा मला पसंत आहे.’ मी खाली मान घालून व्यचथत मनाने साचंगतले. 
 
‘पण मला पसंत म्हणून तुला पसंत असे नाही ना ? मुलामुंलींवर बळिबरीने लादणारा बाप मी 

नाही. म्हणून अिूनही चविार करून सागं. मी रागावणार नाही, व मला वाईटही वाटणार नाही.’ अप्पा. 
 
मी खाली मानेनेि हो म्हटले, पण दोन अश्रु िचमनीवर पडलेि 
 
माझे अप्पा कळवळले, म्हणाले, ‘मग हे अश्रु का बरं? तू का रडतेस? खरेखुरे सागं. बापापासून 

काही काही लपवनू ठेव ूनकोस.’ 
 
‘अप्पा मी खरं सागंते, मला मुलगा पसंत आहे. पण मला फार त्रास होतो. मी उबगून गेले आहे.’ 

रडत रडत मान वर करून त्याचं्या डोळ्याला डोळा चभडवनू म्हणाले. 
 
वचडलानंी माझ्या पाठीवर हात चफरवनू म्हटले. ‘गोंधळू नकोस. िीवाला लाऊन घेऊ नकोस. 

तुझ्या इच्छेप्रमाणेि होईल.’ 
 
माझ्या उकळणाऱ्या मनावर शीतल फंकर पडली. पण भडका कसा थाबंणार? 
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लग्न साने गुरुिींच्याि हस्ते होईल. खादीत होईल. झुणकाभाकर सहभोिन होईल. या 
डाक्टराचं्या अटी. वडील सत्यशोधक. साने गुरुिींच्या वाङ मयािे भक्त. पण िाम्हणाचं्या हातून लग्न 
लावायिे नाही. म्हणून अस्पशृ्य पुढारी व वचडलािें िानी दोस्त कमववीर भाऊराव गायकवाडाचं्या (डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकरािें उिव ेहात व मािी खासदार) हस्ते लावण्यािी तोड चनघाली. 

 
डॉक्टरािें दैवत, पालक, साने गुरुिींनी आपल्या ‘काँगे्रस’ वतवमानपत्रात आमिे फोटो छापून 

लग्नािे िाहीर आमंत्रण चदल्यामुळे आिुबािूच्या खेड्यापाड्यातंील व खान्देश, नाचशक चिल्यातंील 
प्रचतचष्ठत व संबचंधत झाडून काँग्रस कायवकते चमळून पािसात हिाराच्या वर िनसमुदाय पाि वािेच्या 
आति अमळनेरच्या टाऊन हॉलच्या पटागंणातं िमला. लग्नाला मुहूतव नव्हता. गंध, अक्षता, बािा, 
देवदेवस्की नव्हते. हळद पातळ नव्हते. माझे नव ेकपडे होते. पण डॉक्टरािें िूनेि इस्तरीिे होते. िोड-
िोडविे काय मंगळसूत्रही नव्हते. 

 
भाऊराव गायकवाडानंा घेऊन चनघाल्यािी भाऊसाहेब चहऱ्यािंी तार आली होती. पण लग्नािी ५ 

वािायिी वळे टळली तरी ते आले आहीत, म्हणून गुरुिींनी प्रचतज्ञा चलचहली. झेंडूच्या फुलाचं्या माळा 
घेऊन आम्ही उभे राचहलो. त्यानंी प्रचतज्ञा म्हटली. आम्ही दोघानंी त्यािंा पुनरुच्चार केला. 

 
‘आम्ही सवांच्या समक्ष आि चववाहबद्ध होत आहोत. सुखातं, दुखाःत, संकटात, आपत्तीत आम्ही 

एकमेकािंी साथ सोडणार नाही. एकमेकानंा आम्ही समतेने वागव.ू एकमेकाचं्या संमतीने आम्ही हातातं 
हात घेत आहोत. ते कोणत्याही प्रसंगी सोडणार नाही. परस्परानंा चनष्ठा, सुख, आनंद, समाधान देण्यािा 
प्रयत्न आयुष्ट्याच्या अंतापयंत करण्यास आम्ही आि प्रचतज्ञाबद्ध झोलो आहोत. िोडीने समािािे, देशािे, 
माताचपत्यािे ऋण फेडू.’ 

 
झेंडूच्या फुलमाळा एकमेकानंा घातल्या. टाळ्यािंा कडकडाट झाला. महात्मा गाधंींच्या गिरािा 

घोष झाला. आम्ही िनता िनादवनाला प्रणाम केला. साने गुरुिींिा पदस्पशव केला. त्यािें पे्रमळ हात 
आमच्या माथ्यावर चफरले. त्यानंा गचहवरुन आले होते. डॉक्टराचं्या मनाप्रमाणेि शवेटी व्हायिे ते 
झाल्यामुळे डॉक्टरानंा कृताथव वाटले. 

 
भाऊराव गायकवाडानंा घेऊन भाऊसाहेब चहरे, काकासाहेब वाघ, रावसाहेब थोरात, देवदत्त 

चटळक आले. मालेगाव निीक उधळणाऱ्या गाईिी ठोस मोटारीला बसल्याने त्यानंा ५ वािता येता आले 
नाही. त्यानंीही आशीवाद चदला. शुभ हितले आमिा गौरव केला. देवदत्त चटळकानंी त्याचं्या आई 
लक्ष्मीबाईंनी चलचहलेल्या आत्मिचरत्रािे ‘स्मृचत चित्रािें’ तीन खंड माझ्या हातातं चदले. आम्हालंा लग्नात 
चमळालेला एवढाि आहेर. पण केवढ्या मोलािा ? हे ती पुस्तके वािल्यानंतर मला कळले. नंतर झुणका, 
भाकर, कादंा िटमी, तेल, हिारोंिी पगंत बसली. हहदू, मुसलमान, चििन, पारशी, िाम्हण, देशमुख, 
महार िाभंार सारे आनंदी आनंदी वातावरणातं प्रसन्न मनाने िेवले. खान्देशातं झालेला असा पचहला लग्न 
समारंभ व झुणका, भाकरीिी पगंत. मला वाटते शकेडो सहभोिने महाराष्ट्रातं झाले असतील, पण एवढा 
मोठा सहभोिनािा सोहळा कुठेि झाला नसेल. 

 
दुसऱ्या चदवशी वडील, बहीण, काकू, आचद माहेरच्या मंडळींना पोिवायला स्टेशनवर आम्ही दोघे 

गेलो. माझ्या आईने लग्नाला येण्यािे साफ नाकारले होते. घरून साकोऱ्याहून लग्नाला चनघताना पायावर 
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डोके ठेउन चतिा शुभाशीवाद घेण्यास िड अंतःकरणाने गेले. तो चतने मला चझडकारून लावले. घराच्या 
दरवाज्यापयंतही ती आली नाही. ती लाकडासारखी मख्ख बसून राचहली. चतच्या डोळ्यातं अंगार नव्हता. 
पण करुणेने ते चथिून ताठ झाले होते. एका नववधूच्या मनातील सुखद कल्पना तळाशी बडालेल्या 
अवस्थेत मी लग्नाला घट्ट मनाने घराबाहेर पाऊल टाकले. प्रकाश सोडून अंधारात पाऊल िड पडाव ेतशा 
िड अंतःकरणाने गावंिी सीमा ललाडंली. 

 
रेलगाडी आली. या सवव स्मृतींनी िाळवलेल्या मनाने गाडी, गदी, समुदाय कसलेि भान राचहले 

नाही. मी मोठ्या मायच्या गळ्यातं पडून हंबरडा फोडला. “मला घेऊन िला. माझ्या मायला मला भेटायिे 
आहे. माय मला पाचहिे. मला घरी यायिे आहे.” या आक्रोशाने डॉक्टर अवाक् झाले. साश्रू नयनानंी माझे 
डोळे पुसत काकूने, वचडलानंी माझी समिूत घातली. चवषण्ण मनाने बलैगाडीतून अमळनेरहून माझ्या नव्या 
डागंरी गावी मी आले. 

 
पावसािी भरुभरु सुरू होती. आकाश ढगाळले होते. माझे डोळ व मन कोंदटले होते. त्या लहानशा 

तीन साडेतीन फूट उंिीच्या िीणवचशणव कामट्याचं्या आमच्या घराच्या दरवाज्यात चशरण्यासाठी वाकले, 
तोि डॉक्टर म्हणाले – “ आमच्या घरातं चशरणाऱ्याने नम्र होऊनि घरात चशरले पाचहिे.” मी िमकून 
त्याचं्याकडे पाचहले व घरात पाऊल टाकले. घरात निर चफरचवली. िार मातीच्या पडक्या झालेल्या हभती, 
िागोिागी खाबंाचं्या टेकण्या चदलेले, खाबंावंर छप्पर म्हणूनि त्याला घर म्हणायिे. कोपऱ्यात मडक्यािंी 
उतरंड, एक दोन ताट,-वाट्या, मातीिे पाळ आचण एकोटी, (मातीिा तवा), बािूला काटक्या रिलेल्या, 
मूर्थतमंत दाचरर्याशी मी बाधंले गेले. एवढ्या मोठ्या दाचरर्याशी माझी गाठं बाधंली िाईल यािी कल्पना 
मला नव्हती. पण तो मुकाबला सुरू झाला होता व त्याला तोंड देण्यािी पचहली पक्की खूणगाठ मी बाधंली. 

 
सासूबाईंनी घाई घाईने रटके अंथरले व त्यावर आम्ही बसलो. तोि गावातील तरुण मंडळींना घर 

भरून गेले. रात्री चमरवणूक काढण्यािा त्यानंी हट्ट धरला.  
 
‘अरे आम्ही काय आता लहान नवरा-नवरी आहोत की एका घोड्यावर बसून चमरवायिे?’ डॉक्टर 

म्हणाले. 
 
‘दोन घोडे आणू’, तरुण मंडळींनी तोड काढली. 
 
‘एका अटीवर चमरवणूक चनघेल. चमरवणूकीला बािा महारािंाि पाचहिे.’ या डॉक्टराचं्या अटीवर 

सवांनी संमतीच्या टाळ्या वािचवल्या. खान्देशात महारािंा बािा मर्थतकापुढे वािवतात, लग्नात वािचवत 
नाहीत. हे ऐकून मला आियव वाटले. माझ्या आयुष्ट्यािा नवा प्रयोग सुरू झाला होता. त्यातील एकेक 
आिये सुरू झाली होती. कसलीि खंत न बाळगता सहभागी होण्यािा दुसरा चनिय मी केला. चमरवणूक 
मशाली लावनू साग्रसंगीत गावभर चनघाली. आचण आधीि पेटलेल्या आगीिा आगडोंब झाला. 

 
महाराच्या हातून लग्न, त्यातं सहभोिन, गावातील कुणीही नातेवाईक बुदु्रक मंडळी लग्नाला 

आली नव्हती. गावातील झाडून सारी तरुण मंडळी मात्र कुणी िोरून, कुणी चधटाईने लग्नाला हिर होती. 
मुलगी महारािी आहे, कंिचरण-कोल्हाचटणीिी आहे. ठेवलेल्या चििन बाईच्या पोटिी आहे, कुणी काही, 
कुणी काही, अशा वावड्या साऱ्या खान्देशात लग्नापूवीि, लग्न िाहीर होतािं उठल्या होत्या. आमच्या 
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गावात तर अफवािें पेवि फुटले होते. ही सुखवस्तू, िविाल, नखरेल पोर यािंा फाटका संसार बघून 
पळून िाईल, अशा पैिेच्या शयवती गावात लागल्या होत्या. 

 
चमरवणुकीला महारािंा बािा लावनू तरुणानंी उन्माद प्रगट केला. व गावात बुदु्रक चवरुद्ध 

तरुणाचं्या संघषात एक काडी पुन्हा पडली. सामाचिक संघषािे ताटही माझ्यापुढे येऊन पडले. माझे 
वडील खऱ्या अथाने सत्यशोधक होते. कमववीर भाऊरावािें साथी ते. आमच्या वचडलाचं्या घरादारातं महार 
अस्पृश्य मंडळी त्याही काळात वावरत होती. पण संघषवि नव्हता. इथे संघषाने माझ्या िीवनाला आव्हानि 
चदले व ते स्वीकारायिे, त्यासंाठी लढायिे ही चतसरी खूणगाठ मी बाधंली. 

 
माझे सावत्र सासू-सासरे वचडलोपार्थित िुन्या घरात राहात होते व आमच्या वाट्याला हे पडके 

ढोरघर चदले होते. त्यात आड नव्हता म्हणून दुसऱ्या चदवशी शिेारच्या घराच्या आडावर पाणी 
आणण्यासाठी गेले. तोि वयोवृद्ध घरमालक डॉक्टारािें िुलत भाऊि धावत आले. माझ्या हातातील 
कळशी त्यानंी चहसकावनू अंगणात फेकून चदली. ती गडगडत गेली. ते खेकसले: ‘म्हारड्यानंो, माझ्या 
घरात येऊन आडाला चशवनू बाटवता का ! िला िालते व्हा !’ मी चनमुटपणे अंगणातील कळशी उिलली 
व घरी आले. आईिी (सासूबाईंिी) परवानगी घेऊन लहान नणदेंला घेऊन सरळ गावच्या बोरी नदीवर 
गेले. त्या गावंच्या सुनािेंि काय पण म्हाताऱ्या झालेल्या बायािेंही चदवसा नख चदसायिे नाही, अशा त्या 
१९३८ च्या िमान्यातं त्या गावंच्या सुनेने पदर खोवनू डोक्यावर पाण्याच्या घागरी घेऊन गल्ली-िौकातून 
चदमाखाने पाणी भरले. 

 
माझ्या अंतमवनातं गुदगुल्या झाल्या. माझ्या अचभमानाला इंधन चमळून अचधकि िेव आला. 

पडदानचशनीच्या त्या िमान्यात खादं्यावर पदर घेऊन शतेावर, नदीकाठी आम्ही िोडीने चफरू लागलो. 
डॉक्टराचं्या चशकवणीिे िीवनािे पाठ समिून घेऊ लागले. 

 
‘चभचल्लन हनघनी चन चभल्ला िालना चतनी मागें.’ (चभल्लीण चनघाली-आचण चभल्ल चनघाला चतच्या 

पाठोपाठ.) 
 
आम्हालंा ऐकू येईल असे बोलणे आम्ही गंमतीने ऐकत राहीलो. िवीने िघळीत, पिवीत, दुलव चक्षत 

राचहलो. 
 
घरातं काहंी म्हणता काहंी नव्हते. लग्नातील झुणका-भाकरीिा उरलेला चशधा कडवट झाला तरी 

उडदािे पीठ कालवनू खात होतो. दुधातुपातं वाढलेली, गाद्याचगरद्यािंी संवय मला. कडवट भाकरी 
चगळताना घशात अडकायिी. िचमनीवर रटक्यातं अंथरुणावर शरीर कुरकुरायिे. ठण्यार, मण्यार कडून 
घेतलेला लहानसा लहान मुली वापरतात तसा चवटका आरसा व िुन्या िमान्यातंीत फणी, उबट काळे 
खोबरेल तेल. केस हविरताना कस कसे व्हायिे. माझे वडील आमच्यासाठी चनत्यनेमाने मालेगावहून 
आवळ्यािे तेल आणीत. त्यािा वास माझ्या नाकातं घोटाळायिा. 

 
सारे घर चरकामे, लके बोके. पण चरकाम्या घरातं पे्रमािी, स्नेहािी, मोकळेपणािी अफाट संपचत्त 

मात्र खच्चनू भरली होती. त्यावर समाधानी होते. मन प्रसन्न होते. 
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७।८ चदवसानंी नगराला गेलो. डॉक्टारािें शवेटिे वषव होते. मलाही नचसंग कोसव घेण्यािा चनणवय 
घेऊनि आम्ही नगरला गेलो. 

 
दोन मचहने झाले नसतील तोि डॉक्टरािें दोन चमत्र, अमळगाविे नामदेवराव पाटील व नवरा 

नवरीिे श्री नवलभाऊ अिानक नगरला आले. घरातं घुसले. आम्हा ं दोघानंा बघून हातातंल्या हातातं 
सामान घेऊन उभेि. आम्हालंा कळेना हे असे उभे कां? 

 
‘आियव ! महादाियव !’ नवल भाऊ 
 
‘आम्हालंा कळले ते सारे खोटेि तर ?’ नामदेवराव 
 
‘अहो, आियव काय? आचण खोटे काय? त्याचं्या हातातून सामान घेत डॉक्टर म्हणाले. 
 
‘अहो, साऱ्या खान्देशातं एकि वाता. बाई नवऱ्याला सोडून पळून गेली. आम्ही सारे हैराण झालो. 

म्हणून डॉक्टरािंी समिूत काढायला आम्ही आलो.’ त्याचं्या या खुलाशाने आम्ही पोट धरून हसलो. 
 
‘मग मी त्या बाईिे भतूि आहे असे समिा तुम्हीही’ या माझ्या सागंण्यावर ते हसले आचण 

लािलेही. यावरून पचरक्स्थतीिी गंभीरता आमच्या लक्षातं आली. 
 
आमिी डागंरीहून पाठ चफरली चन गावंात बचहष्ट्कारािे सत्र िोरात सुरू झाले. माझ्या चदरािा स्पशव 

झाला तरी चिलीम बाटली म्हणून फोडून टाकीत. घरि वाळीत टाकले. आई, दीर, नणदंानंा धारेवरि 
धरले. अपमानाला सीमा राचहली नाही. तरुणानंा बुदु्रकानंी दाबले. पण सवव त्याला पुरुन उरले. 

 
आमच्या घरातंील सारी लहान थोर चिद् दी. मोडतील पण वाकंणार नाहीत, या बाण्यािी चदसली. 

मला नवल वाटले ते यािे. मग मी मागे कशी राहाणार? 
 
आम्ही दोघे पास होऊन परतलो. दवाखान्यासाठी वचडलाकंडून पैसे आणते, ते देतीलि. 

डॉक्टरानंा प्रश्न पडला. त्याचं्या मानी मनाला ते रुिले नाही. शवेटी त्यािंी इच्छा नसतानंा हातातंल्या 
बागंड्या मोडून अमळनेरला दवाखाना िालू केला. दवाखान्यािीही हटगल गावंात िालू झाली. 

 
योगायोग म्हणा, काहंी म्हणा. बचहष्ट्कार प्रमुख व गावंिे एकमेव पुढारी िैत्राम अप्पािंा टागंा 

आमच्या दवाखान्याशी रात्री ११ वािता उभा राचहला. आमच्याशी सख्य असलेल्या तरुणानंा त्यानंी पाठवले 
होते. चभतचभति ते गयावया करीत म्हणाले, ‘तुम्हालंा यायायला आलो आहोत. िैत्राम अप्पाचं्या भावियीिा 
बाळंतपसारा पडला आहे. तुम्हाला यावे लागेल.’ 

 
“अरे, ते वडेे असले तरी आपण शहाणपणा सोडावा का ? आम्ही येणार नाही अशी शकंा तुम्हालंा 

कशी वाटली ?” म्हणति डॉक्टरानंी कपडे िढवले. आम्ही तयारीचनशी चनघालो. 
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रात्री १ वािता पोिलो. आडव े आलेले मूल बाहेर काढून बाळंचतणीिी सुटका केली. उिाडले 
होते. सवव गाव, प्रमुखानंी देवडी भरुन गेली होती. हात धुवनू मी बैठकीतून घरी आईकडे िायला चनघाले. 
तोंि िैत्राम अप्पानंी अडवले. 

 
‘इथेि िहापाणी याया चन मगि घरी िा. आणारे, ताईंना पाट आणा. दूध, िहा आणा’ त्यानंी हुकूम 

सोडलाही. 
 
‘नको ! नको ! माझ्या सारख्या महाराच्या मुलीने तुमिे घर आधीि बाटले आहे. ते शुद्ध करण्यािी 

व्यवस्था प्रथम करा.’ कडवटपणे पण उसने हसति माझा राग प्रदर्थशत झालाि. 
 
सबधं डागंरी गावच्या इचतहासात सवव गावप्रमुखापंुढे मानमरताबाने खादं्यावर पदर घेऊन पाटावर 

बसणारी पचहली सून यािा मला अचभमानही वाटला. 
 
‘ताई, आता कोळसा उगाळून काय करायिे ? तुला महारीण कोण म्हणेल? तू तर आमच्या डागंरी 

गाविी लक्ष्मी आहेस. बस पाटावर याया दूध.’ िैत्राम अप्पानंी मला दूध प्यायला लावले व मी घरी चनघाले. 
 
आई (सासूबाईंना मी आईि म्हणत असे) दाराति उभी. त्यानंी आवेगाने मला कुशीत घेऊन घट्ट 

आवळून मला थोपटीत म्हणाल्या. ‘लीला माझे पागं फेडलेस. माझी इच्छा पूणव केलीस. मी आता सवव भरून 
पावले. माझी गुणािंी चलली ! म्हणून मला अचधकि पोटाशी घेतले. 

 
दाचरर्यतापाने, बचहष्ट्काराच्या आिेने, हृदयात सािलेल्या अग्नीने तप्त झालेले आईिे कढत अश्रु 

माथ्यावर टप टप पडले. माझ्या आयुष्ट्यातील परमोच्च आनंदािा, भाग्य हबदूिा क्षण, गावंातील अढी संपवनू 
पे्रमािा सवोदय करणारा प्रसंग, आचण माझ्या कुलदेवता आईिा वनवास संपून मान सन्मान वाढवणारा तो 
चदवस ठरला. माझ्या आयुष्ट्यात चिरकाल समाधान देणारा. माझ्या िदं्रमौळी आनंद वन भवुनातील मोलािा 
क्षण सारी हयात भरही न संपणारा असा ठरला. 

 
माझ्या हृदयाच्या लटीत पडलेली ही ठेव हृदय संपुटात मी िपून ठेवली आहे. याद आली की चतिे 

मनोमन दशवन घेते. तृप्त होते. 
 

मी एक पशू  !  
 
अंमळनेरच्या भाड्याच्या घरात दवाखाना सुरू केलेला, आई, दोन लहान भाऊ, दोन लहान 

बचहणी, आम्ही दोघं. 
 
रािकारणाच्या ससेहोलंपटी बरोबर पोटापाण्यािी िीवघेणी धडपड सुरू झाली. 
 
दोन लहान बचहणी एक िीिा, दुसरी सवात लहान मालतीला मराठी शाळेत घातले. मधला भाऊ 

दशरथ अगदी भोळा, अगदी भोळा-साबं आमच्या दवाखान्याच्या चदमतीला. लहान भाऊ चशवािी इंग्रिी 
सहावीत हायस्कूल मध्ये दाखल. 
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लीलािी दवाखाना, घरात स्वयंपाक पाण्यासाठी आईला मदत, चशवाय गुरुिींच्या प्रत्येक 
कायवक्रमात सामील होण्यासाठी चतिी लगीन-घाई; अशी चतिी कुतरलढ सुरू झालेली. 

 
लहानपणिा चशवािी हूड, िळवळच्या, नाटकी. तसा तो हुशार आचण तल्लख; पण वळवळ्या फार. 

चसनेमा, नाटक, गाणे यािंा शौकीन. माकडाप्रमाणे नाना तऱ्हेने उड्या मारणारा. क्स्थरता नसलेला. 
बरोबरीच्या मुलािंा घोळखा सदैव त्याच्या भोवती. त्याचं्याति त्यािा चनवासही. घरी िेवणापुरता. 
सोबत्यानंा घेऊन नाटक करणार, गाण्याच्या मफैली झडवणार, मला िोरून मारून, व आईशी व लीलाशी 
लाडीगोडी करून त्याचं्याकडून पैसे घेऊन चसनेमा बघणार. चसनेमा बघून आला की आईला, त्याच्या 
वचहनीला गाणे म्हणून नकला करून दाखवणार नकल्या फार. माझ्यापुढे मात्र कधीही न उभा राहणारा. 

 
आमिी दाचरर्याशी गाठ. पण तो साबण लावनू कपडे धुणार. लोटीन कोळसा घालून कपडे 

इस्तरीिे ठेवणार ! कुणािे तरी बटू, मोिे, घालून चफरणार, चमरवणार. स्वच्छंद फूलपाखरंू फूलपाखरू 
अनेक चित्र चवचित्र रंगािे पण चततकेि मन लुभावणाऱ्या चठपक्याच्या गुणाच्या पखंािे. परीक्षा तोंडावर 
आली. पेटीिे कुलूप तोडून पैसे घेऊन फूलपाखरंू उडून गेले. वार्थषक परीक्षा सुरू झालेल्या. आम्ही हैराण 
शोधािी धावपळ, धावपळ केली. वैतागून गेलो. शवेटी त्याच्या चमत्र मंडळींनी हबग फोडले. चसनेमा नट 
व्हायच्या वेडाने पछाडून मंुबईला चसनेमा कंपनीत गेल्यािे कळले. 

 
त्याच्या चशक्षणात खंड म्हणिे त्याच्या आयुष्ट्यािे वाटोळे, म्हणून आम्ही तळमळत राचहलो. 
 
पचरक्षा आटोपल्या आचण चशवािी परतला. माझ्या रागािा पारा हशगला पोिला. त्याला पकडून 

घरी आणले. दोराने करकिून खाबंाला बाधूंन घातले. लल्या दोराने झोड झोड झोडपले. पण त्याने हंू का 
िू ंकेले नाही. लीलाला असहय झाले. ती मध्ये आडवी झाली. चतलाही दोन तीन दोरािे फटके बसले. तरी 
हलेना. म्हणून ढकलन बािूला करून मार देति राचहलो. 

 
माझ्यातला माणूस संपून, मी चनव्वळ चपसाट पशू बनलो. ही आठवण माझे आयुष्ट्य कुरतडत राहते. 

केव्हाही आठवण डोळ्यापुढे येते. ती आठवण आली की डोळे पाणावतात. चशवािी डोळ्यापुढे येतो चन माझी 
मान झुकते. गुरुिींिे बाळकडू चपऊनही तशी देवा वर माझी श्रद्धा नाही. ‘तरीही देवा ! मला क्षमा कर ! मी 
म्हणत राहतो. उर भरुन गळा दाटून येतो. पिात्तापाने कधी अश्रूही लघळतात. 

कधी कधी मी मरणासन्न होऊन शवेटिी घटका मोिणारे माझेि पे्रत डोळ्यापुढे उभे राहते. 
चिवाभावािा गोतावळा भोवती चदसतो. मी हात िोडतो. सवांकडे दृष्टी चफरवत म्हणतो – ‘माझे िुकले, 
माकले असेल बोलले, सवरले त्याला तुम्ही सवांनी मला क्षमा करा, म्हणा क्षमा केली आहे’ 

 
काम आचण क्रोध हे मनुष्ट्याने मोठे शत्र.ू ते िीवनावर स्वार झाले की मानव्य संपते. मानव पशवत् 

होतो. वात्सल्य दया, माया, क्षमा, ममता साऱ्यािंा लोळा गोळा करून टाकतो. अचववकेी तर बनवतो, पण 
िीवन नासवनू टाकतो. अश्या अनेक काम क्रोधाच्या चवचवध घटनानंी माझे समर्थपत िीवन नासवनू टाकले 
आहे. 
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या परिे भाग्य नाही ! 
 
लीलािा पचहला पाि मचहन्यािा गभवपात झाला. अखंड रक्तश्राव सुरु झाल्याने एक चदवसाति 

पाढंरीफटक पडली. 
 
गुरुिी डॉक्टरानंा घेऊन धावत आले. औषधाबरोबरि काळिािे सूप देण्यािा डॉक्टरािंा सल्ला. 

लीला चतच्या वचडलाचं्या वळणावर. संपूणव शाकाहारी, गुरुिींनी चतिे हात हातात घेऊन कुरवाळत, समि 
समि समिावले. चतिा नन्ना कायम. 

 
‘अण्णा, मी मरण पत्करीन पण सूप चपऊन शरीर बाटवणार नाही’– एकि पाढा. 
 
दुसऱ्या चदवशी पहाटेसि गुरुिी हिर. त्यानंी सूप तयार केले आचण चतच्या लठाला लावले. 
 
चतने गुरुिींिा पदस्पशव केला. हात िोडले, डोळे चमटले. आचण घटाघटा सूप चपऊन टाकले. 
 
लीलाला उतार पडे पयंत तब्बल १५ चदवस सकाळ झाली की गुरुिी हिर, सुपािा पेला घेऊन 

सूप पाित राचहले. 
 
माझ्या व लीलाच्या िीवनात या परते, दुसरे कोणतेही मोठे भाग्य आम्ही मानले नाही. 
 

एक मांगिं प्रसांग ! 
 
गुरुिींिे एका हातात िीवन आचण दुसऱ्या हातात मरण घेऊनि त्यािंा िीवन प्रवास िालू होता. 

कधी कशािी सरशी होईल, याला गचणति नव्हते. 
 
िीवनसमपवणािी त्यािंी अखंड ऊमी. त्यातूंनि अंमळनेरच्या प्रताप मील कामगारासंाठी, प्रश्न 

सुटला नाही तर मी तापीत प्राणापवण करीन’ िी गुरुिींिी घोषणा. िीवन समपवणािी ऊमी केव्हा, अशी 
उसळेल, त्याला काळ, वळे, प्रसंग कसलेि अवधान नसे. या िीवनसमपवणाच्या चवळख्यातूंन त्यािंा िीवन 
प्रवास सुरू होता. 

 
दोन चदवसापंासून त्यािें मनो आकाश ढगाळलेले. सारखी टीप सुरू, अंगणात िटईवर रातं्रचदवस 

टकळीवर सूत काढण्यािा सपाटा. तोंडाने राम, राम िा हृदयचवदारक कंप. दोन चदवसातं अन्न नाही, पाणी 
नाही. समिावयािी सोय नाही. आम्ही हैराण. चतसरा चदवस उिाडला. 

 
मी व लीला घरून चनघालो, व्यचथत मनाने. चनस्तब्ध िालत राचहलो. गुरुिींच्या बगंलीपुढे आलो. 

लीलाने माझा शटव ताणला. तोंडावर बोट ठेवनू गप्पिा इशारा केला. मी रस्त्यावरि थाबंलो. लीला िोर 
पावलाने चधपत चधपत बगंलीच्या मागील फाटकाने आत गेली. गुरुिी त्याचं्या तंद्रीत. चतने मागून िाऊन 
गुरुिींिे डोळे गप्प झाकले. गुरुिींिी टकळी थाबंली. 
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आतापयंत एवढे धाडस कुणी करू धिले नव्हते. गुरुिींनी झापलेल्या डोळ्याचं्या वरील हात 
िािपले. लीलाच्या लाबंसडक बोटावर हात चफरला मात्र ‘लीला ! लीला !’ गुरुिींिा आनंद पुकार. 

 
झापलेले हात सुटले आचण गुरुिींिे काळे ढग पळाले. डोळे लकाकले. मृदू मखमली हास्य. 

क्वचिति चदसणाऱ्या दुलवभ भावाने िेहरा उिळला. खुदकन् हसले. लीलािे हात हातात घेऊन थोपटत 
राचहले. ग्रहण सुटले. 

 
आम्ही आणलेली भाकरी चन कोंबडचपठले (कोरडे चपठले) गुरुमाउलीला भरवले चन आम्हाला 

तृप्त्तीिा ढेकर आला. 
 

आठर्िीच्या गठड्याांि हेही ! 
 
अमळनेर प्रताप मीलिा संप सुरू झाला. कामगाराचं्या चमरवणुकीच्या अग्रभागी माझी वृद्ध आई व 

लीला झेंडा घेऊन पुढे. मुठी वळवनू ‘कामगार संघटनेिा चविय असो’ या घोषणा देत असल्याच्या 
आठवणीने आिही अंगावर रोमािं उभे राहतात. 

 
गुरुिींनी दहा हिार रुपयािंी देणगी लीलाताईंना हचरिन बोचडंग काढण्यासाठी चदली. एकमेव 

रस्टी लीला. देखरेख चतिी. आईला सोबत घेऊन लीला बोचडंग मध्ये िाई. चशवाय बोचडंगच्या चवद्याथ्यांिे 
गावात वार लावलेले. बोचडंगिा एक चवद्याथी कायमिा आमच्याकडे भोिनाला. आई त्याच्यापुढे बसून 
त्याला आग्रहाने वाढी वाढणारी आई डोळ्यापुढे येऊन मन सुखावते. 

 
मी क्वचित पण आई आचण लीला कायम गुरुिींच्या खादी फेरींत. गुरुिींच्या ग्रामसफाईच्या 

कायवक्रमात हातात खराटा घेऊन झाडणाऱ्या आई, लीला, आचण गुरुिी डोळ्यापुढे येऊन िातात. 
 
एकदा मील मिुराचं्या घाण झालेल्या संडासािंी सफाई करायला चनघाले एका हातात झाडू, 

दुसऱ्या हातात चफनेलच्या बाटल्या घेतलेल्या गुरुिी आचण लीलािे केवढे मन भावणारे ते दृश्य, मनाच्या 
कोपऱ्यातं लपलेले. सारे, सारे, आठवते ते सेविेे, ऊमीिे वेड लावणारे गुरुिींिे कृचतदशवन. 

 
णनमवळ मनाचा णनरहांकारी मधू ! 

 
मधू चलमयेिे महाराष्ट्र समािवादी पक्षािा प्रचतचनधी म्हणून खान्देशात वास्तव्य १९३१ साला पासून  
 
दमाळ्या मधू सदा दम्याच्या उबळीने त्रस्त-या हैराणीतही तरुणािंी, चवद्याथ्यांिी समािवादी फळी 

उभारण्यासाठी त्यािा अखंड कायवध्यास. प्रकृचतिीही कधी पवा न करणारा. चवद्याथी व शतेकऱ्यांच्या 
चशचबरातून समािवादािी दीक्षा देण्यािी त्यािी धडपड व त्यासाठी वणवण करणारा. हभगरीसारखा 
चफरणारा मधू. 

 
दम्याच्या त्रासाने एकदा इतका कावरा बावरा झाला की घटक्यािा भरोसा आम्हाला वाटेना. 

आमिे सात गेले नी पािि राचहले ही अवस्था. त्यावळेी लीला लहान भावा प्रमाणे रातं्रचदवस उश्या 
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पायथ्याशी बसून अखंड सेवा करीत राचहली. त्याला शातं करण्यािे व्यचथत मनाने पण कसोशीिे प्रयत्न 
करीत राचहली, हे स्मरणातून आिही िात नाही. 

 
त्या काळातील आम्ही कायवकते एकरूप, एकिीव एका आईच्या पोटी िन्मलेल्या भावडंाप्रमाणे 

एकमेकासंाठी िीव पाखडत असू छोटा, मोठा, कसलाि भेदभाव नसायिा. आम्ही सारे समािवादी लंगटे. 
त्या लंगट्यािंा मधू धू्रवतारा. या धु्रवताऱ्याच्या इषाऱ्याने आमिी सवांिी वाट िाल. स्वातंत्र्या नंतर आमच्या 
चदशा अलग अलग झाल्या. एवढा मोठा मधु. आपल्या कतृवत्वाने संसद व भारतही गािवणारा अभ्यासू. 
त्याच्या इतका रािकारणातला अभ्यासू ददी भारतात दुसरा कुणी असल्यािे मला माहीत नाही. संसदपटू, 
चबन तोड, पुराव्याचनशीच्या युक्क्तवादानें प्रचतपक्षाला, नेतृत्वाला नामोहरम करुन नाकी दम आणणारा 
चदग्गि मधु. चप्रयदर्थशनी इंचदरािींनाही संसदमध्ये साक्त्वक संतापाने ‘गुंगी गुचडया’ म्हणून सुनावणे 
त्यालाि शोभते. असा मधु. 

 
आिही या घडीला मधूिी व आमिी दोघािंी माझी व लीलािी-एक मेकासंंबधीच्या लढ आचण 

आत्मीयता रचतभरही कमी झाली नाही. 
 
त्याला आमच्या संबधंी व आम्हालंा त्याच्या संबधंी तीव्र कौटंुचबक चिव्हाळा व स्नेहादर आिही 

कायम आहे. रािकीय मतभेद असूनही. 
 
रािकारणातील हरवलेले सामंिस्य, परस्पर चव्ास, आदर आचण पे्रमािी िागा आि परस्पर 

अचव्ास, हेवदेावे, उणेदुणे, नफरतीने घेतली आहे. रािकारण दूषीत झाले आहे. एकात्मतेिे, आदरािे, 
चव्ासािे, बंधु प्रीतीिे सामंिस्यािे उध्ववगामी रािकारण अधोगामी झाले आहे. 

 
मयादा सोडूनही एका गोष्टीिा आविूवन उल्लेख करावासा वाटतो. लीलाताई आमदार असताना, 

आमदार चनवास हॉलमध्ये मृणाल गोरे, रािहंस, सदाचशव बागातकर आचद पूवाश्रमीिे आमिे साथी बधूं 
अिानक सामोरे आले. आमदार, पे्रक्षकािंा समुदाय भोवती. लीलाताईने मधूला बचघतल्याबरोबर त्याला 
चमठीत घेतले. कवटाळात थोपटत राचहली. भोवातालिी सवव मंडळी अवाक् होऊन बघति राचहली. चतच्या 
खादं्यावरुन हात टाकून, आपल्या लाडक्या बचहणीला कुरवाळत मधु आपल्या साथींना म्हणाला, “मी 
देशोदेशी हहडलो, भोिनाच्या चकती पाटया झडल्या, पण लीला ताईच्या भािी भाकरीिी िव कुठेि 
चमळाली नाही” असे हे तादात्म्य. 

 
या साऱ्या आठवणींनी िीवनाला कृताथवता आणली आहे 
 

उठू दे देश पेटू दे देश 
 
दुसऱ्या महायुद्धातं िमीनीिी राघो भरारी िालू होती तरीही इंग्रिानंा शहाणपणािी बुचद्ध झाली 

नाही. म्हणून वैयक्क्तक सत्त्याग्रह सुरु केला. थंड पडलेल्या रािकीय वातावरणाला थोडी ऊब आली. पण 
उसळी आली नाही. 

 
गुरुिींिे, लीलािे वा माझे नाव वैयक्क्तक सत्त्याग्रहात कसे येणार ? आम्ही काँ. िे बडंखोर ना ? 
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काँगे्रस श्रेष्ठींना गुरुिी पिले नाहीत. पण परकी सरकारला गुरुिींच्या प्रभावािंी पूणव िाणीव 
होती. कोणत्याही काँगे्रस श्रेष्ठीपेक्षा खान्देशच्या िनमानसावर त्यानंा अचधकात अचधक प्रभाव असल्यािी 
सरकारला िाणीव होती. म्हणून त्यानंा पचहले छूट तुरंुगात डाबंले होते. वैयक्क्तक सत्त्याग्रहाच्या 
सुरवातीलाि, आम्ही दोघे खािगी कामासाठी चशरपूरला गेलो असताना त्या संधीिा फायदा घेऊन 
चशरपूरच्या कन्हैयाभाई व कायवकत्यांनी माझी सभा िाहीर केली. मला न चविारताि. मलाही राहवले 
नाही. चशरपूरला कचमशनरिा मुक्काम, म्हणून माझेही बाहू फुरफुरले. गुरुिी तुरंुगात गेल्यािी बोिणी 
होतीि. मनात तीही उसळली. अफाट सभा झाली. मी सरकारच्या युद्धनीतीिे वाभाडे काढले. संपूणव 
स्वातंत्र्यािा पुकारा केला. ‘ते चमळचवण्यािी हीि संधी’. असे िनतेला आवाहन केले. 

 
ही अमूल्य संधी सरकार कशी दवडील? युद्ध चवरोधी भाषणाच्या आरोपाखाली मला ६ मचहन्यािंी 

चशक्षा झाली. 
 
अमळनेरला परतलेल्या लीलानेही कायवकत्यांना घेऊन खेडोपाडी युद्ध चवरोधी प्रिारािा दणका 

उडवल्याने चतलाही पचहला तुरंुगवास घडला. रािकीय िीवनािी िणू पचहलीिी परीक्षा पास झाली. 
 
नुकताि दवाखान्यािा िम बसत िाललेला. आई, दोघे भाऊ, दोन लहान बचहणी, अमळनेरला 

सवव आमच्या िवळ. चशवािीिे चशक्षण सुरू. सारे उधळले िाण्यािी पचरक्स्थती आमच्या दोघाचं्या िेलमध्ये 
िाण्याने झाली. पण आई व भावडंानंी हहमत न सोडता रुकु ठुकू कुटंुबािा गाडा हाकलला. 

 
तुरंुगातून सुटलो. ये रे माझ्या मागल्या प्रमाणे पुन्हा दवाखाना सुरू केला. आर्थथक घडी 

सावरण्यासाठी दोघािंा आटाचपटा सुरू झाला. तोि ४२ साल उिाडले. 
 
दुसरे महायुद्ध भडकले होते. लोक घुमसत होते. स्वातंत्र्यासाठी अधीर झाले होते. 
 
िनतेच्या नाडीवर हात असलेल्या गाधंीिीनी हे पुरेपूर िोखले. 
 
इंग्रि युद्धातं सामील. सत्याग्रही गाधंीिीनी सरकारिी चवनवणी, करून पाचहली. दटावणी चह 

चदली. भारताला स्वातंत्र्य चदले तरि पचरक्स्थती चनवळेल म्हणून परखडपणे सत्य पचरक्स्थतीिी िाण 
देण्यािा प्रामाचणक प्रयत्न केला. तरीही इंग्लंडच्या पतंप्रधान िर्थिलने आड दाडंपणा, थाबंवला नाही 
म्हणून नाईलािाने महात्मािींनी ९ ऑगस्ट ४२ ला ‘क्वीट इंचडया’ िी घोषणा चदल्याने 

 
उठू दे दश पेट् दे देश 

 
एथून तेथंून सारा, पेटू दे देश िे ३० सालिे गुरुिींिे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरले, तब्बल १ तपाने. 
 
भारत देश पेटून उठला. असंख्य गावंे, घरे, पेटली. त्यातं माझे घरही पेटले. ९ ऑगस्टिे 

स्वातंत्र्यािे क्राचंत पवव सुरु झाले. 
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अमळनेरिे मूळिे संत श्री. सखाराम महाराि चनवासी आश्रम पेटवनू ती राख कपाळाला लावनू 
पढंरपूरच्या वारीला चनघत. 

 
आम्हीही िणू त्या संतािे अनुकरण करून आपले घर िाळून, (माझे घर दार, शतेी, दवाखाना 

सारे सरकारने िप्त केले होतेि.) कपाळाला ती राख लावनूि क्रातंी वारीला िणू चनघालो. 
 

माझ्या घरातील सववच्या सवव. 
आई, लीला, दशरथ, बाल-चशवािी आचण मी ही. 
सारे भतु्ये स्वातंत्र्य-देवतेिे. 

 
४२ पूवव मागे वळून बघताना िन्मापासून सुरु झालेल्या िीवनाच्या वाटिालीत िे घडले, िसे 

घडले, िे समिले, िे िाणवले, िे उमगले, िे अनुभवले, िे भोगले, िे सोसले आचण धडपडलोही त्या 
कथाव्यथािंा हा दस्तऐवि. 
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ऑगस्तट बांड पेटिें 
---------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

भाग २रा 
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★ प्रययेक भारिीयाने स्तर्िःिंा स्तर्ािांत्र समजार्े 
 

★ सर्व प्रर्थम स्तर्ािांत्र्य आणि मग बाकीचे. 
 

★ पूिव स्तर्ािांत्र्याणशर्ाय मिंा णिळमात्र समाधान णमळिार नाही. 
 

★ आ्ही करू लकर्ा मरू. 
 

(८ ऑगष्ट १९४२ च्या रात्री मुांबईच्या गोर्ािंीया टँक मैदानार्रीिं (आजचे क्राांणि मैदान) 
गाांधीजींची णदव्य र्ािी !) 
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भारिीय स्तर्ािांत्र्य-िंढ्याचे एकमेर् किवधार सेनानी ! 
★क्षिाचा िंढा आणि अखांडाचे णर्धायक कायव ्हिजे गाांधीजी.★ 
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❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈ 
हजारो दणिंिाांच्या झोपडीपाशी िो र्थाांबिंा ! 
 
िो बोिंि असिेंिंी भाषा ययाांचीच होिी. 
 
ग्रांर्थ र्ाचनािीिं सयय ययाांना माणहि होिे, पि उभे राणहिें 
 
होिे, मूर्पिमांि सयय. 
 
िो जनिेशी एकरूप झािंा. 
 
जनिाही ययािंा महायमा ्हिू िंागिंी. 
 
णकिी शोभून णदसिे ययािंा हे नार् ? 
 
सर्व भारिीय माझ्याच हाडामाांसाचे आहेि असे ययाच्या 
 
खेरीज कुिािंा र्ाटििें ? 
 
भारिीय जनिेच्या द्वारापाशी जेव्हा मूर्पिमांि पे्रम उभे 
 
राणहिें िेव्हा िे दार सिाड उघडिें गेिें. 
 
गाांधीजींच्या हाकेसरशी देश जागृि झािंा. 
 

—रलर्रनार्थ टागोर 
 

❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈ 
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हो  !  हे ऑगष्ट बांडच  !  
 
१८८५ ला काँगे्रसिी स्थापना होऊन सनदशीर अिव, चवनंत्यानंा सुरवात झाली. पुढे िहाल आचण 

मवाळ संघषव सुरु झाला. 
 
िहाल नेते लोकमान्य चटळकाचं्या हाती काँगे्रसिी सूते्र गेली. 
 
त्यानंी स्वातंत्र्यािे सत्याग्रह युग सुरू केले. 
 
१९२१ साल उिाडले. १९२१ च्या असहकार मंत्राने भारतीय स्वातंत्र्याच्या लढ्यािी नादंी सुरू 

झाली. 
 
महात्मािींनी ३० सालच्या सत्याग्रहाने स्वातंत्र्यािी प्राणप्रचतष्ठा केली.  
 
त्याचं्या ३२ सालच्या कायदेभगंाने त्यात प्राण फंुकंला गेला. 
 
४० च्या वैयक्क्तक सत्याग्रहाने त्या प्राणाला धुगधुगी आली. पण िैतन्यािी उसळी मात्र आली 

नाही. 
 
िनता हातघाईला आलेली. िनतेच्या नाडीवर हात असलेल्या गाधंीिींच्या संयमािाही कडेलोट 

झाला. 
 
म्हणून त्यानंी ८ ऑगष्टला रात्री मंुबईच्या गोवाचलया टँक मदैानावर (आििे क्राचंत मदैान) 

‘इंग्रिानंो भारतातून िालते व्हा’ िी तोफ डागली. 
 
त्यासाठी ‘करा हकवा मरा’ आचण ‘करता करता मरण आले तरी बेहेत्तर’ असा भारतीय िनतेला 

आदेश चदला. 
 
८ ऑगष्टच्या रात्रीि त्यानंी पारतंत्र्याला भडाग्नी चदला. 
 
त्यातून स्वातंत्र्यािे ९ ऑगष्ट बडं पेटले आचण भारतीय स्वातंत्र्यािे ‘क्राचंतपवव’ सुरू झाले. 
 

हो हे ऑगष्ट बंडि ! हा याया पुरावा ! 
 
“१८५७ नंतर झालेल्या या पचहल्या बडंािा सामना करण्यासाठी मी सारी शक्ती पणाला लावली 

आहे. 
 
या बडंािी व्याप्ती व गाभंीयव संरक्षणाच्या नावाखाली आम्ही िगापासून लपवनू ठेवली आहे.”  
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–िंॉडव णिंनणिंर्थगो (व्हाइसरॉय) 
 
(‘रॅन्स्फर ऑफ पॉवर’ पान ८५३-५४) 
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“भारत छोडो” िी गिवना आमच्या स्वातंत्र्याने नेत्याने, महात्मा गाधंीिानंी १ ऑगस्टला पहाटे 
मंुबईला गोवाचलया टँक मदैानावर केली. 

 
“भारतसे हट िाव” इंग्रिानंा बिावले. त्यासाठी “करा हकवा मरा” हे िनतेला तळमळून 

साचंगतले. घण ! घण ! घण ! घंटा नादाप्रमणे आसेतुचहमािल िनतेच्या मानसात त्यािे प्रचतसाद घुमले. 
सारी धावा धाव सुरू झाली. करू हकवा मरू, करता करता मरण आले तरी बेहत्तर या ईषेने भारतीय 
िनतेने पेट घेतला. 

 
“तुम्ही स्वतंत्र आहात” गाधंीिी गिवले. गाधंीिींना आचण भारतीय काँगे्रसच्या नेत्यानंा अंधाराति 

इंग्रिी सलतनतने गिाआड केले चन साऱ्या चहन्दुस्थानात भडका उडाला, वणवा पेटला, आगडोंब 
उसळला. 

 
भारताच्या या टोकापासून त्या टोकापयंत ५७ िे स्वातंत्र्यािे बडंि िणू सुरू झाले. िनतेच्या 

प्रचतकाराच्या अक्स्मतेने पेट घेतला. ९ ऑगस्टिे िनता बडं सुरू झाले. 
 
प्रचत सहकार, असहकार, बचहष्ट्कार, सत्त्याग्रह, कायदेभगं युगाने क्रातंीलाि िणू हात घातला. 

आमच्या स्वातंत्र्यािे क्राचंतयुग सुरू झाले. िनतेिा लढा म्हणून िनतेिे बडंि ! 
 
मी महाराष्ट्र प्राचंतक समािवादी पक्षाच्या कायवकाचरणीिा सभासद होतो. िून-िुलैच्या शवेटी 

चभवडंीला कायवकाचरणीच्या बठैकीला आम्ही दोघे, मी व सौ. लीला गेलो होतो. रािकारणात घडणाऱ्या 
घडामोडीमुळे सारे अस्वस्थ होते.  

 
अच्युतराव, एस.एम.गोरे, मधु चलमये, माधव चलमये, चशरू चलमये, रािहंस, अण्णा साने, भागवत 

आचद सवव िुने नव्या नेतृत्वाने लढ्यातल्या बिावावयाच्या आपल्या भचूमकेिा सागंोपागं चविार करून आपण 
आिपासूनि भचूमगत आहोत असे समिून मोिे बाधंण्याच्या तयारीला लागा, असा संदेश घेऊनि परतलो. 

 
लढा होणार ! चनचित होणार ! तो क्रातंीिाि होणार ! या बाबतीत सवांिे एकमत होते.  
 
पण लढ्यािे स्वरूप काय ? कसे राहील? यािी कल्पना कोणालाि करवत नव्हती. गाधंीिी 

रणहशग फंुकणार एवढेि भाकीत. आम्ही सववि परावलंबी होतो ना ! काँगे्रसच्या वटवृक्षाखालीि आमिी 
वाढ होती ना ? तो पदर धरूनि आमिी ही वाटिाल होती. आमिे समािवाद्यािें अक्स्तत्व व बाणा होताि 
कुठे? नाळ तोडण्यािी कुवतही मयाचदति नव्हती का? पण सावधान झालो. तयारी काय आचण कसली 
करणार?  

 
अपेके्षप्रमाणे ९ ऑगस्टिी क्रातंीिी घोषणा झाली. तत्पूवीि ३ चदवस मी भचूमगत झालो होतो. 

गिानन िोशी चवद्यार्थथनेता. िोडीला छोटा चशवािी, दादू रािपूत, चविया मिवन्ट, चवद्यार्थथनी या 
चवद्यार्थथनेत्याचं्या बठैकी घेतल्या. माझे खास चमत्र पण कट टर रािचनष्ठ असलेले रंगराव देशमुख, 
पोचलसािेंही ते चव्ासातले होते. त्याचं्या घराति मी मुक्काम ठोकला. १० ऑगस्टला डी.एस.पी. 
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अमळनेरला आले. त्यानंी रंगराव अप्पानंा बोलावनू साने गुरूिींच्या व माझा ठावचठकाणािी कसून िौकशी 
केली. 

 
“मी त्यानंा चनचित पकडून देतो” अशा आ्ासनािी लोणकढी थाप अप्पानंी डी. एस.पी. ला 

चदली. रंगराव अप्पा या रािचनष्ठािी मतै्रीिी, पे्रमािी साथ सदैव चमळत राचहली. रािचनष्ठाचं्या 
गारगोट्यातूंनही काही चहरे अपवादात्मक होतेि. त्यातंील एक रंगरावा अप्पा. 

 
योगायोग पहा. गुरूिींना ९ ऑगस्टला त्यािंी चशक्षा पूणव झाल्याने धुळे िेलमधून सरकारने अनव 

धानाने सोडून चदले. ते तडक अमळनेरला आले. धावता चविार करायलाही सवड चमळाली नाही. त्याचं्या 
सुरचक्षततेच्या दृष्टीने खान्देशच्या बाहेर पोबारा करणे आवश्यक असल्याने त्यानंा सौ. लीलाने एरंडोल येथून 
छोट्याशा माचहिी स्टेशनवर पोहोिचवले. त्यानंा गाडीत बसवनू परतली. 

 
आमिी सवव िमवािमव, पत्रके, प्रिार िालूि होता. काय आचण कसे पाऊल टाकाव ेया चवविंनेत 

असतानंाि गुरूिींिा संदेश आला. “सारा देश पेटला आचण उत्तम, माझे अमळनेर शातं कसे? ते तू पेटवले 
नाहीस तर मी माझी होळी सुभाष िौकात करून घेईन.”  

 
आम्ही तर तयारीति होतो. त्यात गुरूिींच्या संदेशािी भर पडली. संदेश चवद्याथी, व्यापारी, 

नागचरकानंा हस्तपत्रके वाटून पोिवला. चविेिी लहर िनमानसात घुमली. चवद्याथ्यांच्या चमरवणुकीने 
पाऊल उिलले. पोचलसानंी सुभाष िौकात मोिा अडवला. िबरदस्त लाठीमार केला. चवद्याथ्यांिे रक्त 
साडंले. कु. चविया मिंटिीही रक्तधार त्यात चमसळली.  

 
िनताही मोिात सामील झाली, पण मोिा पुढे सरकेना. देशमुखाचं्या वाड्यात चनरोप आला. मोिा 

उधळला. माझ्यािवळ बसलेली लीला हे ऐकून संतापाने बेभान होऊन उसळलीि. मा नाही नाही म्हणत 
असतानाि ती चनघालीही. रात्रीच्या सभेसाठी चतिी राखीव म्हणून योिना केली होती. पण ऐकेल ती 
लीला कसली? चतने झेंडा हाती धरून चमरवणूकीिे नेतृत्व घेतल्याबरोबर पागंलेले चवद्याथी व िनसागरही 
उसळला. िेव येऊन पुढे सरकल्यािे बघून पोलीस हतप्रभ झाले. लोक हिारो, संतापलेले, उसळलेले, 
पोलीस १०/१२ ि. भाबंावलेले ते थंड पडले. पोचलसाचं्या, सरकारच्या अत्यािारािी हुयो उडवीत, महात्मा 
गाधंीच्या ियियकाराच्या घोषणा व गिवना देत गावभर फेरी काढून लीला परतली. पोचलसानंा पुन्ही मोिा 
अडवण्यािी हहमति झाली नाही. एवढे चवद्याथी व िनसमुद्र तापला होता. रात्रीच्या सभेिी घोषणा झालीि 
होती. 

 
“आििी सभा तू गािव !” मी लीलाला म्हटले. वातावरण तापलेले. सभेिी वाता गावात 

चविेप्रमाणे पसरलेली. पोलीस दंडे घेऊन कोपऱ्यात होतेि. खान्देशी सालुधारी शतेकऱ्याच्या वषेात मी व 
माझे साथीदार सभेच्या बािूला अंधारात होतोि. आपापल्या टोळक्यानंा घेऊन हिारोंच्या संख्येने 
झंुडीझुंडीने लोक िमले. सभा सुरू झाली. 

 
“स्वातंत्र्यािा हा आपला चतरंगी झेंडा, याया शपथ. अमळनेर तालुक्यािी इंग्रि सत्ता उखडायिी. 

सारा देश पेटला. गुरूिींिे अमळनेर थंड का? काय वाटेल त्यानंा? गुरूिींिी ही कमवभमूी, धमवभमूी, 
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यज्ञभमूी. मारू हकवा मरू–देश आझाद करू हे आपले िीद ना ? बघा गुरूिी काय म्हणतात ? साने 
गुरूिींिी चिठ ठी चतने वािली मात्र. लोकानंा उधाण आले. 

 
समोर मामलेदार टागं्यात होते. लोक धावले, मामलेदार पळाले. टागं्यािी पचहली बोहणीिी होळी 

सािरी केली. मोिा निीकच्या पोष्टाकडे वळला. पोष्टािी दुसरी होळी पेटली. चतिोरी घण हातोड्यानंी 
फुटेना. नचिकच्या चवहीरीत फेकून देऊन मोिाकडे वळला. व कोटािी अक्षरशः चतन चिमट्या राख झाली. 
असे सबंध महाराष्ट्रात कुठेि घडले नाही. (सबधं चहन्दुस्तानात अमळनेरलाि. िास्त असा चदड लाख 
रुपयािा सामुदाचयक दंड बसला. आताच्या चहशोबाप्रमाणे एक कोटीिा दंड.) 

 
कोटाच्या कंपाऊंड हभतीवर मी उभा राचहलो. लीलाच्या एका हातात िूड, दुसरा हात धरून मी 

चतला हभतीवर घेतले आचण उधाण आलेल्या िनतेला बिावले, “मानवी हत्या करावयािी नाही. 
सरकारिी सवव सत्तास्थाने भस्मी भतू करून आपला चतरंगा, किेरी ताब्यात घेऊन, किेरीवर फडकावनू 
अमळनेर स्वतंत्र करायिे. आता ‘िलो स्टेशन’. गाधंीिींनी साचंगतले आहे –तुम्ही स्वतंत्र आहात. राज्य 
तुमिे आहे. इंग्रिी सत्तास्थानािी पचहली होळी पोष्टािी झाली, ही दुसरी होळी कोटािी –इंग्रिी अन्यायी 
न्यायदानािी. आता िलो स्टेशन. इंग्रिी सते्तिे पाय मोडायला, ‘बोला हर हर महादेव’ ‘महात्मा गाधंी की 
िय’ –” आसमंतात भेदक प्रचतसाद उमटला. 

 
–स्टेशनकडे चकत्येक हिारोंिा चशवरायाचं्या मावळ्यािंा मोिा ‘हर हर महादेव’ गिवत िणू 

वळला. स्टेशनच्या ज्वाळानंी सारे अमळनेर शहर उिळून गेले. इंग्रिी साम्राज्यािी ही मोठी होळीि िणू 
अमळनेरने सािरी केली. बॉम्ब गोळा पडून िी अवकळा येत असेल तसे स्टेशनिे स्मशान झाले. 

 
घाईघाईने मोिापुढे धावलो. एका उंिवट्यावर उभा राहून “आता शवेटिे महत्त्वािे स्थान किेरी, 

चिथून इंग्रिािें राज्य िालते, ती किेरी. किेरी ताब्यात घेऊन सरकारी किेरीवर चतरंगा फडकावयािा” 
म्हणूनसवव बळ एकवटून घोषणा चदली “िलो किेरी” . पुन्हा कानठळ्या भेदणाऱ्या आरोळ्यानंी ‘िलो 
किेरी’ िी घोषणा झाली आचण मामलेदार किेरीकडे आमिे तोंड चफरले. 

 
प्रान्तािा मुक्काम किेरी शिेारील रहदारी बगंल्यात होता. त्यानंा पकडून कैद करावयािे म्हणून, 

बगंला वढेण्यापूवीि शिेारील शतेाच्या अंधारात ते पळाले होते. किेरीभोवती कडे करणार तोि आधीि 
दबा धरून बसलेल्या पोचलसानंी स्वैर गोळीबार सुरू केला. मी, माझ्या बािूला माझा मधला भाऊ दशरथ व 
त्याच्या बािूला रंगराव देशमुखािंा गडी बळीराम. गोळी सू सू करीत आली, गडी पालथा पडला. िमाव 
पागंला. पुन्हा परतला. पोचलसाचं्या पुन्हा फैरी. दोघा िौघानंा गोळ्या लागल्या. रक्तािा सडा हशपला 
गेला. त्या गोळ्यापंुढे आमिे चनशस्त्रािें काही िालले नाही. किेरी ताब्यात घेऊन चतरंगी झेंड्यािे राज्य 
स्थापण्यािे औट घटकेिे का होईना स्वप्न अपूणव राचहले. नाहीतरी बाहेरील पोचलसािंी फौि आल्यावर 
त्याचं्याशी आम्ही काय लढणार होतो? आमिे मुडदे मात्र पडले असते.  

 
गोळ्या लागलेल्या िखमींना दवाखान्यात पोिवनू मुक्काम घरी येतो तोि घण घण घंटा वािवीत 

चशरस्त्राणधारी गोऱ्याचं्या लष्ट्करी चिलखती गाड्या गोळ्या झाडीत गल्लो गल्ली धाव ूलागल्या. 
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झंुिुर मंुिुर असतानाि मी, माझा लहानगा सहकारी, चवद्याथी गिानन िोशी, लीलािा चनरोप 
घेऊन-आम्ही बचहर्थदशसेीठी टमरेल घेऊन बोरी नदी गाठली आचण अमळनेर सोडले. 

 
आडव्या रस्त्याने गडखाबं, गाधंली, चपळोदे, अमळगावच्या कायवकत्यांना पचरक्स्थतीच्या गाभंीयािी 

िाण देऊन सावध केले आचण माझे प्रगणा डागंरी गाव सोडले. 
 
मारवड डागंरीशिेारिे गाव. मारवडिे काँगे्रस कायवकते शकंरशटे बीला, यशवतंराव अप्पा, कोळी 

मास्तर, रामभाऊ आदींनी बीलांच्या िीनमध्ये बसून ििा केली. सवव भयभीत झाले होते. हाबकून गेले 
होते. मागणीप्रमाणे त्या चिहनग पे्रसमधले पाने, करवती, चछन्या, दारू आचद साचहत्य घेतले व माझे लंगोटी 
चमत्र दगडू दादा याचं्याकडे भरवसला तळ ठोकला. सवव गाव एकिूट होते. दादािें वडील व्यंकट 
बापूिींच्या हुकमतीतला तो गाव. दगडू दादा व बापूिींच्या पूणव पाहठब्याने पाऊल उिलले. नचिकच्या 
पाडसे स्टेशनच्या दोन तीन फलांगावर असलेल्या भसुावळ-सुरत रेल्वे मागावरील मोठा पूल उडवनू 
वाहतुकीिा एक पाय तोडायिा चनणवय घेतला. भरवसच्या आिूबािूला असलेल्या पािही लोण गावाचं्या व 
भरवसच्या तरुणाचं्या बठैकी घेऊन पहारी घेऊन पुलाच्या खाबंाला भोके पाडायिा रात्रीिा उद्योग सुरू 
केला. भोके पाडलीत. आि सुरंूग लावायिे म्हणून सायंकाळपासून तुकड्या-तुकड्यानंी गावोगाविे 
िवान आले. मशाली पेटवल्या. हनघणार ! — तोि ‘पोलीस ! पोलीस !’ गावातून आरोळ्या उठल्या. 
पेटलेल्या मशाली चवझवल्या गेल्या दाणादाण उडाली. मी व गिा िोशी काटेरी कंुपणावरून उड्या मारून 
शतेातूंन, चपकातून पळत सुटलो. काटेकुटे पार करीत चिवाच्या आकातंाने धावत राचहलो. इतक्यात लाईट 
िमकला. आम्हाला वाटले पोचलसािंाि लाईट आचण आम्ही आणखीन धूम ठोकली. पण तो होता 
मालगाडीिा लाईट ! 

 
आि हसू येते एवढ्यासाठी की, क्रातंीिे रणहशग फंुकले मंुबईला, लोण पोहोिले आसेतुचहमािल. 

अमळनेर, तेथून डागंरी भरवस सारख्या खेड्यापयंत. पण क्रातंी कशाशी खातात यािी कसलीि िाण 
िनतेला काय पण कायवकत्यांनाही नव्हती. म्हणून सारा फचितवाडा व पोरखेळ सवांिा आमिा. 
डायनेमाईट, बॉम्ब आचद साधने हाती असती तर ठायी ठायी इंग्रिशाहीिा धुव्वाि धुव्वा उडाला असता. 
नेत्याने क्रातंीिी चठणगी झाडली. पण त्या क्रातंीिी साधने, मालमसाला कुठे ? संन्याशाच्या लग्नाला 
शेंडीपासून तयारी, अशी आमिी परवड. म्हणून पळति राचहलो. दोन तीन मैलावंरील पाझंरा नदीकाठी 
आलो. पण माउली भरधाव वगेाने चनघालेली. रात्रभर थंडीत, पावसाच्या भरुभरुीत काठावर बसून 
कुडकुडलो. पहाटेसि नदी ललाडूंन वालखेडे गावाला असलेले माझे िुलत भाऊ आनंदराव चशसोदे 
गुरूिी, त्या अण्णाचं्याकडे थाबंलो. वषे बदलून मी धुळ्याला व गिा चशरपूरला पळाला. 

 
णिकडे अमळनेरची कर्था काय घडिंी िे िंीिंािाईांच्या शबदाांि..... 

 
रक्ताच्या कपड्याचंनशी डॉक्टर माझ्यापुढे उभे राचहले. “लीला उद्या तू माशवल लॉ तोड” एवढेि 

बोलणे. पहाट झाली. डॉक्टरानंी पेंगळून मुटकुळे झालेल्या गिाननला हलवनू िागे केले. ते िाण्यासाठी 
उभे राचहले. माझ्या दोन्ही हातािे दंड घट ट दाबनू धरले. आवगेाने त्यानंी मला िवळ लढले. माझ्या 
कपाळािे िुंबन घेतले. डोक्यावर गाल घासून थोपटत राचहले. नंतर माझे दोन्ही खादें घट ट धरून िोराने 
हलवले. झटक्यात वळले आचण िालू लागले. ते बोलले नाही. काही काहीही साचंगतले नाही. माझी पाठ 
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थोपटून, माझे दंड, माझे खादें चकती मिबतू आहेत हे अिमावनू िणू ते गेले ते गेलेि. मी काय समिायिे 
ते समिले. 

 
सकाळी श्री. परब (कॉटन माकेटिे सेके्रटरी) यािंी बहीण व इतर िार सहा मुलींसचहत मी हाती 

चतरंगी चनशाण घेतले. तोि माझे मधले दीर दशरथनाना झेंडा घेऊनि हिर. 
 
“नाना, तुम्ही येऊ नका. घरी िा बरं ! आईला साभंाळा. आमच्या मागे आईिा आधार व्हा.” मी 

समिावलेही, पण नाना िागिे हलेनात. 
 
“िा बरं” मी त्याचं्या अंगावर धावलेि. 
 
“आईने मला परवानगी चदली आहे. आई म्हणाली–तू तरी त्या हट टी पोरीला िप. साथ दे. 

साभंाळून ने चतच्या बरोबर रहा. दृष्टीआड करू नको.” नाना. 
 
प्रथम मी िरकले. नंतर थक्क झाले. आईने चतिी म्हातारीिी शवेटिी काठी माझी पाठराखणी 

म्हणून पाठवनू चदली. त्याने मला गचहवर दाटून आला. 
 
‘नही रखना नही रखना । िाचलम सरकार नही रखना ॥ ‘ खड्या सुरात नानानंी म्हटल्यावर मी 

भानावर आले. गाण्याला साथ देत आमिी छोटी चमरवणूक चनघाली. अश्राप गायी माशवल लॉच्या पिंाब 
मेलला धडक द्यायला गल्ली बोळातूंन पोलीस पहाऱ्याला िकवीत अमळनेरच्या लालबागच्या उघड्या 
मदैानावर आल्या खऱ्या. बाकी मुली पोचलसाचं्या काठ्या-बदुंकानंा घाबरून पळाल्या. 

 
आता मी व नाना दोघंि राचहलो, आचण आमिा चतरंगा चतसरा. 
 
पोचलसािंी गाडी धावत आली. पोचलसानंी गाडीतून उड्या मारून आम्हालंा अडवले. न 

िुमाणनाऱ्या नानानंा झोडपून झडप घालून पकडले. दंगा मस्ती सुरू झाली. नाना आवरेना, दंडा दस्त्यानंी 
नानानंा झोडपून खाली पाडले. तुडवले. गाडीत कोंबले. नाना मोटारीत लरडत होते. 

 
“ऑगस्ट क्रातंी चझन्दाबाद ! इंग्रिी राि मुदाबाद ! !”  
 
दंगा मस्तीच्या या संधीिा फायदा घेऊन “झंडा ऊंिा रहे हमारा !” लरडत मी पुढे सटकले. काही 

पोलीस धावले. अडवले. घेरले. पण चहसका देऊन मी त्यातून पुन्हा वाट काढली. 
 
बाईला कसे अडवायिे या संभ्रमात ते पडले. तोि पोलीस अचधकाऱ्याने हुकूम सोडला “क्या देखते 

है? खेिो झंडा—लगाव डंडे !”  
 
पोलीसानंी माझ्या हातून झेंडा काढण्यासाठी झोंबाझोंबी सुरू केली. दोन्ही मुठीत झेंडा घट्ट धरून, 

काठी दोन्ही पायात घट्ट पकडून, झेंडा छाती-पोटाशी धरण्यासाठी वाकले मात्र, तोि मागून पाठीवर दोन 
तीन दंडे बसले. बदुंकीच्या दस्त्यािा एक तडाखा कमरेवर बसल्याबरोबर मी खाली कोलमडले. पण 
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पडता पडता झेंडा अंगाखाली दाबून िचमनीला घट्ट आवळले. माझी शुद्ध िाईल असे वाटले. टागंल टोली 
करून पोलीसानंी मोटारीत आदळून टाकले. काठी गेली पण माझ्या मुठीतील झेंडाही माझ्याबरोबर 
मोटारीत आला. तशाही क्स्थतीत हातातील झेंडा मोटारीबाहेर फडकावत मी लरडले-” झेंडा ऊंिा रहे 
हमारा.”  

 
“ऑगस्ट क्रातंी हझदाबाद ! इंग्रिी राि मुदाबाद !” नानानंी आरोळी ठोकली. 
 
माशवल लॉ भगंाबद्दल मला व नानानंा झटपट वषािी चशक्षा देऊन धुळ्याच्या िेलमध्ये औरत 

कोठ्यात िाळीस सालच्या तुरंूगवासातील माझ्या िुन्या कोठडीति कोंडले. 
 
दंड्याने पाठ ठणकत होतीि. पण दस्त्याच्या कंबरेवरील माराने असय वदेना होत होत्या. त्यातं 

रक्तस्त्राव सुरू झाला. लटीपोटात कळावर कळा येव ू लागल्या. िणू तीक्ष्ण शस्त्र खुपसल्याने होणाऱ्या 
वदेनेवर वदेना. अगदी असय झाले. गडबडा लोळू लागले. वाटले. आता मोत्यू येऊन माझी सुटका करील 
तर बरे ! फारि रक्तस्त्राव वाढला. बेशुद्ध अवस्थेति स्रेिरवर बाधूंन नेले. माझी शुद्धबुद्ध गेली. भ्रचमष्ट 
झाले.” 

 
जीर्नसार्थी, िुझ्या पायी माझा माांर्था ! 

 
अमळनेरच्या पोष्ट, कोटव, स्टेशनिी तीन चिमट्या राख करून अमळनेर तालुक्यातील भचूमगत 

कायाला िंुपली. पोचलसाचं्या धाडीने पळ काढला. धुळ्याला आलो तोि बातमी कळली, लीला अत्यवस्थ 
झाली म्हणून. िेलमधून हॉक्स्पटलमध्ये पोलीस पहाऱ्यात चतला ठेवले आहे. पोचलसाचं्या पाठी-कंबरेवरील 
माराने चतिा गभवपात होऊन हा प्रसंग लढवला होता. 

 
मला राहवले नाही. भावनेच्या कोलाहलात चविार, चववके सारा संपला. मी माझे वषेातंर पुन्हा 

बदलले. सालूधारी पढंरीिा वारकरी झालो. मोठा डगला, पुढे चखसा असलेला अंगरखा घातला. 
कपाळावर गोपीिदंनािी मुद्रा, बुक्यािा मोठा चटळाही लावला. दोन्ही गालावंर व गळ्यावरही िदंनाच्या 
मुद्रा उठवल्या. अंगरख्यावर गळ्यात मोठ्यामण्यािंी तुळशीमाळा घातली. 

 
सायंकाळी थोडा अंधार पसरू लागल्यावर हॉक्स्पटल गाठले. 
 
“पोलीस दादा बाईनी तबेत कशी श ेहो ?” (पोलीस दादा बाईिी तब्येत कशी आहे हो) माझ्या 

अचहराणी भाषेत पहाऱ्यावर असलेल्या पोचलसाला भीतभीत, दबलेल्या दीनवाण्या आवािात चविारले. 
 
‘बाई मडॅ हो गई है” पोलीस. 
 
“मी त्यास्ले देवाले फुले आनेल शतेस, देऊ देतस का हो?” (मी त्यानंा द्यायला फुले आणली 

आहेत, देऊ का त्यानंा?) फुलािंी लंिळ पोचलसाला दाखवीत म्हटले. 
 
“अरे ! ल चदवानेके िैसे करती हे—होश मे नही है, तेरे फूलोचबलोंसे क्या होनेवाला है?” पोलीस. 
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‘मी या देवस्ना फुले त्यास्ना खाटवर चठसनी दरसन चलसू नी िासू.’ (मी ही देवािी फुले त्याचं्या 
खाटेवर, ठेवनू दशवन घेऊन परतेन.) 

   
‘बेवकूफ कहींका ! िा और िल्दी बाहर चनकल.’ पोलीसानंी म्हटल्यावर मी आत प्रवशे केला. 
 
खोलीत पाऊल ठेवले. एकटक खाटेकडे बघत राचहलो. लीला डोळे चमटून लाकडासारखी शातं 

पडली होती. छाती मात्र िोरिोराने धपापत होती. एकदम ती दिकून उठली, थरथरली व झटका आला. 
डोळे ताठ होऊन गरगरा चफरले, चिरकाडं्या भरत उसळत हकिाळली, “माझा बाळ कुठे आहे? माझा ऊ 
कुठे आहे? कुठं आहे माझा ऊ? सोडा मेल्यानंो मी स्वतंत्र आहे. गाधंीिींिा हुकूम आहे. सोडा. सोडा 
मला.” चतने दात लठ आवळून दात कराकरा िावले. चिरकाडं्या भरति “सोडा SS मेल्यानंो सोडा” 
आपलेि दोन्ही हात एकमेकानंा धरून लढू-ताणू लागली. उसळ्या मारत राचहली. िवळि असलेल्या 
चतच्या आईने हात सोडवनू घेतले. 

 
“बाई ! बाई ! शातं हो. मी आहे ना िवळ तुझी आई धनबाई !” रडकंुडीला येऊन चतिी आई चतच्या 

मानेखाली हात घालून आपल्या छातीपोटाशी दाबनू धरण्यािी खटपट, धडपड करीत होती. व लीला 
चततकीि उसळत होती. पंलगावरून खाली केव्हा आदळेल इतकी ती बेभान झाली होती. 

 
मी हे बघून घेतले. पुढे झालो. फुलािंी लंिळ चतच्या पायाशी वाचहली. बोटानंी चतच्या पायाला 

स्पशव करून बोटे कपाळाला लावली. 
 
माझ्या मरणोन्मुख िीवन साथीला मी िणू शवेटिी श्रद्धािंली वाचहली. I Kiss thy Feet, I Kiss 

thy feet. िीवनसाथी तुझ्या पायी माझा माथा. तुला शतशः प्रणम ! मनात घोकति झटकन् परतलो. 
 
माझे अवसान, भान सारे संपले होते. दारुड्या सारखी माझी अवस्था झाली होती. Do or Die करू 

हकवा करता करता मरू ! माझ्या उफाळलेल्या भावना-ज्वालावंर माझ्या उरात असलेल्या या एकमेव 
मंत्रशक्तीिी फंुकर घालीत घालीति नेहरू नगर मधील कापडण्यािे नगराि बोरसे यािेंकडील मुक्कामािे 
घर गाठले. 

 
आमच्या भचूमगतािें सहाय्यक कापडण्यािे नगराि बोरसे ऑचडटर, याचं्या घराति माझा मुक्काम 

होता. घोंगडे उिलले. न खाताचपता चनरोप घेतला. त्या धंुदीति रात्रीच्या रात्री कापडणे गाठले. तेथूनि 
बलैगाडीने माझ्या डागंरीच्या चशवारात प्रवेश केला व गाडी परत केली. 

 
बािरीच्या शतेात आडवाि चनघालो. कुणीतरी शतेात घुसले म्हणून दोघे चतघे धावति येऊन 

चभडले. 
 
“ल, मायकरी, पागंोटीवाला चिभाऊ, बािरीनं चपक िेंदस-काई लाि शरम? कोठेना धच्चोट 

शतूे? [ए माळकरी, पगडीवाला मोठाभाऊ, बािरीिे चपक तुडचवत चनघालास. काही लाि शरम ? कुठला 
रानवट माणूस आहेस तू?]  
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उलट मी त्याचं्याकडे बघून हसतो आहे हे पाहून ते अचधकि चिडले. व त्यािंा तोल गेला. 
 
“ल, आखो चनलािराना मायेक खुशाल दातडं काढस. िाल चनघं वावरना भायेर. रस्ता चदखत 

नई का ? का डोया फुटी ग्यात तूना? “ 
 
[अरे, आणखीन चनलवज्जासारखा खुशाल हसतोस? चनघ शतेाबाहेर. रस्ता चदसत नाही का? का 

डोळे फुटले तुझे?] 
 
एकाने काठीि उगारली. माझा भािा माधवि होता ता. मी त्यािा दंड धरून म्हणालो, “अरे, अरे 

मला लळखले नाही का तुम्ही?”  
 
तो माझा आवाि ऐकल्याबरोबर एकदम लरडलाि, “अण्णा? अरे बापरे.” त्यानंी माझ्या पायावंर 

लोटागंणि घातले. 
 
घाईघाईने त्यानंी शतेाच्या मध्यभागातील डेरेदार झाडाखाली नेले. धावत पळत भाकरी व पाण्यािी 

घरडी (मातीिी लहान घागर) आणली. त्या झाडाच्या तंबू-डेऱ्यात तीन चदवस होतो. एकेकानंा बोलवत 
होतो रात्री. सागंू तेवढी तरुण मंडळी येत होती. 

 
माझे डागंरी गाव पेटले. झाडून सारे तरुण खडबडून िागे झाले. भाल, कुऱ्हाडी, काठ्या 

प्रत्येकाच्या हातात. 
 
गाविे बुदु्रक म्हणत, “या पोरेस्ले का िग पडी ग्या? त्यास्ना आंगमा का म्हैशासूर घुशले श?े 

म्हणून या आसा येडािाया करतस?” (या पोरानंा काय वडे लागले? त्याचं्या अंगात का मचहषासूर घुसला 
म्हणून हे असले वेडेिाळे करतात?) 

 
थोड्याि चदवसात त्यानंा समिले की मी आलो आहे. पण त्यािंी खात्री पटेना. 
 
“दखाडा आमले” [दाखवा आम्हाला] त्यािंा आग्रह. गावातल्या दोघा-चतघा पुढाऱ्याचं्या (िैत्राम 

अप्पा, केशव तात्या, धनगर दादा याचं्या) समोर मी गेल्यावर त्यािंी खात्री पटली. तेही या पोराचं्या खेळात 
सामील झाले. 

 
एकदा पोलीस पाटी येऊन गेली. दुसऱ्यादंा रात्रीि आली. माझ्या आसपासच्या घरानंा व गल्लीला 

वढूेन चनराश होऊन परतली. चदवसा गुराख्यानंी गावच्या सवव बािूच्या वाटानंी, आळीपाळीने गुरे न्यावीत. 
पहारा करायिा. कुणी आले, गेले, गाड्या-घोडी-माणसे आली तर अडवनू पूणव िौकशीने खात्री 
झाल्याचशवाय त्यानंा सोडावयािे नाही हा सक्त दंडक. 

 
रात्री मी गावात आलो तर माझ्या स्वतःच्या घरात िाण्यािा प्रश्नि नव्हता. पचहल्या रात्री कोणत्या 

घरात, मध्यरात्री नंतर कुठे यािी चनचिती ते करीत. बहुतेक कोळी, भोई, आचदवासीच्या कधी 
महारवाड्यात गावाबाहेरच्या घराति. गावात रात्री राही पण फक्त दोघा चतघानािं माझा ठावचठकाणा 
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माहीत. इतरानंी फक्त पहारा करावा. मी गावात शतेावरून, मळ्या खळ्यातून अंधारात यायिो. मी गावात 
आलो की, शकेडो तरुणानंी टोळ्या टोळ्यानंी हातात भाले, कुऱ्हाडी, काठ्या घेऊन िागोिागी गावात व 
बाकीच्यानंी गावच्या िारी बािूच्या गाडी रस्त्यावर पहारा करावा. १० िणािंा एक गट व त्यािंा एक 
म्होरक्या. त्याच्या िवळ चशटीही. काही दगा फटका चदसला तर गावातल्यानंा सावधान कराव े असा 
आदेश. ही क्रातंीिी प्राथचमक भचूमगत दीक्षा रोिच्या रोि तालमीने िागंली अंगवळणी पडली. सारी शक्ती 
याति खिी व्हायिी. 

 
पुढिे पाऊल-स्टेशन िाळण्यािे, त्या तयारीला लागलो. कोणते स्टेशन, चकती लाबं अंतर, 

पोिायला–परतायला वळे चकती? अंधार पडल्यावर साचहत्याचनशी चनघायिे. उिाडायच्या आत परतायिे. 
एकाि रात्रीत ियतचपर व पाडसे अशी दोन स्टेशन िाळायिी योिना तयार झाली. दोन टोळ्या ठरल्या. 
पण...... 

 
डागंरी शिेारीि दोन मलैावंर मारवड पोलीस स्टेशनिे फौिदार शख, िातीने मुसलमान पण 

कट टर देशचभमानी. काहीही पोलीस कारवाईपूवी त्यािी खबर शकंर शटे माफव त आम्हालंा आगाऊि 
आमच्या नविवानानंा चमळे. त्यानंी शवेटिी बातमी चदली, “डॉ. उत्तमराव गावालाि आहेत अशी पक्की 
खबर डी. एस.पी. व त्याचं्या गुप्त सी. आय. डी.संघटनेला लागली. असून येत्या २/३ चदवसातं फार 
मोठ्या प्रमाणात पोलीसािंी धाड पडणार आहे. त्यासाठी डॉक्टरानंा परागंदा करा.”  

 
तत्पूवी साने गुरुिींनी मंुबईहून संदेश देऊन दोनदा माणसे मला यायायला येऊन गेली, पण त्यानंा 

मी स्पष्ट नकार चदला होता. पण आता याि वळेी मला पुढे घालून घेऊनि येण्यासाठी आलेला मनुष्ट्य 
भेटला. 

 
उत्तम कुठेही असो, त्याला कोणत्याही पचरक्स्थतीत खान्देशच्या बाहेर काढून मंुबईला घेऊन 

येण्यासाठीिी गुरुिींिी चिठ ठीि मला दाखचवली. “गुरुिी अत्यंत अस्वस्थ आहेत. त्यानंी तुझा ध्यास 
घेतला आहे म्हणून घेऊन येण्यािे मला बिावले आहे.” तो म्हणाला. 

 
फौिदार शखेिा चनरोप आचण गुरुिींिा संदेश याने मी अत्यंत नाईलािाने अध्या रात्री ११/१२ 

िवानानंा घेऊन तापी नदीच्या खोऱ्यातून तापीकाठिे चनमगाव गाठले. तापी दुथडी –नावाडी नाही. 
सहकाऱ्यानंी नाव सोडली. एका नावाड्यालाही शोधून आणले. त्याला बरोरबर घेतले व मािंरोदिे पैलतीर 
गाठले. धुळे चिल्यातील चशरपूर तालुक्यातील भाटपुरे गावातील माझ्या काकाचं्या गावापासून १ मैल 
अंतरावर असलेल्या त्याचं्या शतेात थाबंलो. बाकीच्या सैचनकानंा परत केले. व एकाला काकाकडे चनरोप 
देण्यासाठी पाठचवले. 

 
चनरोपाप्रमाणे सायंकाळी माझा िुलतभाऊ चमठाराम, दसऱ्यािा चदवस, चशलागंणाच्या चनचमत्ताने 

टागंा घेऊन आला. काकूने घाईने उरतणीच्या [मडक्या-गाडग्याचं्या] खोलीत मला कोंडून बाहेरून कडी 
लावली. 
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सारे दसऱ्यािे येणारे िाणारे गेल्यावर, घरच्या बाहेरच्या दाराला कडी घातली. खोलीिा दरवािा 
उघडला. काकू माझी ताई आली. पण चतने पाया पडू देण्यािाही अवधी चदला नाही. मी उठू लागलो तोि 
चतने चमठीत घेतले. मला पोटाशी घेऊन स्फंुदून रडू लागली. 

 
“उत्या ! उत्या ! मर िायिो तू हाई काय करं?” [उत्तम ! उत्तम ! मेल्या, तू हे काय केलंस?] 

लहानपणािे माझे लाचडक नाव घेत, माझ्या केसावरून हात चफरवत, मला कुरवाळीत, पोटाशी आवळून 
ती हंदुके हेत होती. 

 
थोड्या वळेाने माझे काका चडगा दाद खोलीत आले. माझ्या ताईला हळूि पण कणखर आवािात 

म्हणाले; “येडी का तू. काळयेळ कायी श े का न्हई? पोऱ्याले समिाडान ऱ्हायनं, ते तूि रडी ऱ्हायनी.” 
[वडेी का तू? काळ, वळे काही आहे की नाही ? मुलाला समिावायिे राचहले तर तूि रडतोस.] पण हे 
म्हणत असतानाि त्यािंा आवाि रडवेला झालाि. मी उठून त्याचं्या पायावर डोके ठेवले. माझ्या डोक्यावर 
त्यािें अश्रू पडलेि. अध्या अचधक रात्रीपयंत माझी ताई मला कुरवाळीत होती. थोपटत हीती व अश्रूही 
ढाळत होती. तशीि मला झोप लागली. पहाटे िागा झालो तो ताईिे दोन्ही हात माझ्या अंगावरून चफरति 
होते. 

 
त्या चपढीतील माणसे अशीि पे्रमवडेी होती. आम्ही ही त्यातंलि. आम्हालाही तीि लागण, म्हणून 

आमिा िीव त्या पे्रमाने टागंणीला लागत असे . 
 
भारपुऱ्यालाही राहणे धोक्यािे होते. म्हणून दसऱ्याच्या स्नेहािा ललावा घएऊन २/३ चदवसानंतर 

अध्या रात्री चमठारामने उभ्या केलेल्या बलैगाडीत बसून चनिवन पहाडी भागातून बैलगाडीने महाराष्ट्रिी 
शवेटिी हद्द चबिासन घाट ललाडंला. मध्या प्रदेशात आलो, तोि उिाडले. प्रवासी मोटार गाडी आली 
चतच्याने इंदूरला. चतथून उजै्जन बडोदा मागे रेल्वनेे मंुबई गाठली. तडक साने गुरुिींना भेटलो. 

 
गुरु माऊलीने मला कवटाळले. आईने सासुरवाचशण मुलीला पोटाशी कवटाळाव े तसे. तोंडात 

त्यािें मृदुहास्य आचण डोळ्यात पाणी. त्यािें क्वचिति चदसणारे हे रूप आचण झटकन माझ्या डोक्यावर 
टपटप अश्रू पडले. 

 
“शवेटी बटुकल्या आलास तू? [गुरुिी पे्रमभराने मला बटुकल्या म्हणत असत] िीव चकती 

टागंणीला लावलास रे? दोन्ही माणसे परत आली. पकडले तर फासावर देतील. हाती पडला नाहीस तर 
गोळ्या घालून ठार मारतील. Shoot at Sight िी आडवर सरकारने काढल्याने मी व्यचथत होतो. फार फार 
अस्वस्थ होतो मी.” गाईने पाडसाला बघून हंबरावे तसे गुरुिी हंबरत होते. माझ्यावर त्यािंा फार फार िीव 
होता.  

 
आम्ही पुण्याला गेलो. चशरुभाऊंच्या बॉम्ब गोळा प्रकरणातील संबचंधताशंी संपकव  साधण्याच्या 

प्रयत्नािंा गुरुिींना वास आला. पुन्हा पुणे ते मंुबई. मंुबईला पुढील व्यवस्था होईपयंत सातरस्त्यावरील 
भचूमगताचं्या एका खोलीवर तात्पुरते ठेवले. ठाणे चिल्यातील भचूमगतािंा तो अड डा होता. करवती, पाने, 
हातगोळे, चपस्तुले, गोळ्या इ. साचहत्य िमवले होते. मीही त्याचं्याशी लाडी गोडी सुरू केली. 
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मला स्वस्थ बसवत तर नव्हतेि. पण काही तरी करण्यािी उमंग धरुन होतो. ते ही फसले, माझी 
रवानगी एकातंातील शास्त्री िाळीतील एका खोलीत झाली. व आठवड्यात कुठेतरी रवानगी होणार असे 
सागंण्यात आले. ज्याचं्यावर भयंकर आरोप आहेत ज्यानंा गोळ्या घालतील वा सापडले तर फासावर 
लटकावतील त्यानंा अज्ञातस्थळी पाठवण्यािा चनणवय वचरष्ठ संघटनेने घेतला होता. त्यात मीही एक. 

 
चदवाळीच्या झगमगाटाने मंुबई झगमगत होती. ते पाहून मनािी तगमग होई. कुठे आमिी 

स्वातंत्र्यासाठी धडपड व कुठे ही रोषणाई ! अंधारात चटमचटम िळणारी आमिी चदवटी व मौि मिा, 
ख्याली खुशालीिी ही लयलूट. केवढी चवसंगती, मन करपून टाकणारी. 

 
शास्त्रीिाळ ही कोकणातील प्रचतचष्ठत नोकर वगािी िाळ. त्याचं्या लाईटच्या चदव्याचं्या व 

पणत्याचं्या कतारी, सडा संमािवन, उदबत्त्याचं्या धुपािंा घमघमाट. चिकडे चतकडे रागंोळ्या, फटाक्यािंी 
आतषबािी. चदवाळीच्या उत्साहाने वातावरण भरून गेलेले. 

 
तापलेले लोखंड पाण्यात टाकले की िसे िुरिुरते तशी माझी अवस्था झाली. एकटा खोलीत 

कोंडून असे. चविार ! चविार ! ! आचण चविार ! ! ! आचण चविाराचशवाय काय? त्या चविारात प्रथम चविार 
लीलािा. आईिा. लीलािी काहीि खबरबात नव्हती. मन घायकुतीला आलेले. 

 
चतला मी पत्र चलचहले— 
 
माझ्या लाडक्या लू........ 
 
तू कशी आहेस? कुठे आहेस ? काहीही कळण्यास मागव नाही. 
 
या एकातंवासातं डोळ्यापंुढे सारखी आई आचण तू चफरतेस. मी इकडे कोंडलो आहे. माझ्या 

िळवळ्या स्वभावाला एका खोलीत िणू कोंडून घातले आहे. पण मनाला कोण कोंडणार ग ! 
 
आईने दशरथनानाला तुझ्या बरोबर पाठवनू िे आसीम धैयव दाखचवले त्याबद्दल, तसेि तुझ्या 

धैयािे, हहमतीिे कौतुक कराव े चततके थोडेि. मला कोणी चविारले तर आईवरून व तुझ्यावरून िीव 
लवाळून टाकला तरी ते अपुरेि मी म्हणेन ! 

 
भचवतव्यात काय आहे, त्यािा चविार मी कधी, कधीही केला नाही ! माझ्या मनाला तो चविार 

स्पशवही करू शकत नाही. माझ्या स्वभावही तसा नाही. भचवतव्य कसेही असो, आपल्या मनािी तयारी 
आपण ठेवलीि पाचहिे. फार, फार, चविारातंी — तुला कदाचित् कटू वाटेल, पण माझे भचवतव्य 
अंधःकारमय असेल तर—माझी इच्छा तुला सागंून टाकलीि पाचहिे. शवेटिी इच्छा न सागंण्यािा 
नादानपणा होता उपयोगी नाही. 

 
तुझे वय काय ? तू अिून िग पुरते बचघतले नाही. तुझे भचवतव्य तुलाि घडवाव ेलागेल. माझे 

काही बरेवाईट झालेि तर हा चविार तुला चकतीही भयंकर वाटला, पण तो सत्य ठरला तर तू अंधारात 
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राहता उपयोगी नाही. मदवपणाने व सन्मानाने आपले िीवन व्यचतत करण्यासाठी आपला नवा साथीदार 
तुला शोधला पाचहिे. 

 
खानदान घराण्यातं अनेक दुष्ट रूढींच्या बेड्या पायात पडल्या आहेत. तू खानदान समिल्या 

िाणाऱ्या घराण्यात असूनही अनेक दुष्ट रूढी व अपप्रवृत्त्या ठोकरून पदर खोिून खंचबरपणे बडंखोरी केली 
आहेस. 

 
दुष्ट रूढींिी, त्यातंील समाि भावनािंी व समािािीही कसलीही चक्षती तू बाळगली नाहीस. ज्या 

धैयवशाली, पराक्रमी िीवनािा तू स्वीकार केला आहेस ते िीवन तुलाि िगावे लागेल. समािािी व 
इतरािंीही मदत चमळेलि यािी कवडीिीही शा्ती मला वाटत नाही. 

 
मी पाठीशी असतानाही केवढा उच्छाद त्यानंी केला ! माझा आधार नसल्यावर कावळ्यासारखी 

झडप घालतील. टोिून, टोिून मरणप्राय वदेना देतील. 
 
एकमात्र आधार तुला राहील. ज्यानंी मला चिखलात पडलेल्याला वर उिलले व चदव्य तेिािा 

प्रखर चकरण तुझ्या माझ्या िीवनात फेकून आपले दोघािें िीवन उिळून टाकले, ज्याचं्या अथागं प्रीतीिे 
आपण मानकरी आहोत, त्या साने गुरुिींिा, आपल्या अण्णािंा, तो आत्मा तुला कधीि अंतर देणार नाही. 

 
घंुगटातल्या चहन्दू स्त्रीिे तुझे मन असूनही चतिे दुबळेपण तुझ्यात नाही, यािा मला, माझ्या पेक्षाही 

गुरुिींना केवढा अचभमान वाटतो. तो अचभमान चटकून राहो ! वाढो ! 
 
माझ्यापुढे भचूमगतािें ‘ऑगस्ट बुलेचटन’ पडले आहे, ज्यािे संपादन साने गुरुिी करतात. तुला 

पकडून चशक्षा झाल्यावर आपल्या धडपडीिे बुलेचटन काढले. “लीलाताईिा संसार” हेि बुलेचटनशीषवक, 
त्यात काय चलचहले आहे सागं बरं ! 

 
तुझी आपली िीवन कथा तर त्यातं आहेि पण वर उद् धृत केले आहे. —” लीलाप्रमाणे चनमवल 

आचण चनष्ट्पाप, सरळ आचण चनभयव, सेवामय आचण त्यागमय स्त्री पाचहली नाही.”  
 
म्हणून पािोळ्या सारखे तुझे िीवन होता उपयोगी नाही. हीि माझ्या मनातं एकमेव खंत आहे. 

म्हणूनि मी मोकळेपणाने, स्वच्छ मनाने, आग्रहाने चलहीत आहे की, तुला साथ देणारा िोडीदार 
चनवडल्याचशवाय तुला ध्येयािे िीवन िगता येणार नाही. 

 
म्हणून तुझा सुहृद व चहतहितक म्हणूनि माझा हा सल्ला आहे. नव्हे अखेरिी इच्छा ! एकि अच्छा 

! 
 
तुला पटणार नाही ग की, माझा आत्मा िो कुठे, चिथे कुठे असेल चतथून तुझी पाठराखणी करीत 

राहील. 
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तू मला साथ चदलीस. खऱ्या अथाने साथी झालीस. पण लौचकक अथाने वाटोळे करून घेतलेस. 
त्या तुझ्या आयुष्ट्यािे सोने व्हाव े म्हणून तुझा ‘ऊ’ मृत्यनंूतरही तुझ्या मागे सववस्वी उभा राहील. तू िो 
िोडीदार चनवडशील, तुम्हा ंदोघामंागे ! याि माझ्या सद् भावना. 

 
लीले ! माझ्या लाडके लू, रागाव ूनकोस, रुसू नकोस, माझा राग धरू नकोस ! आयुष्ट्यात अनेक 

िुकीिे घडण्यािे प्रसंग आले. माझ्या घराच्या उचकरड्यात तुझी ससेहोलपट झालीि आहे. पण 
रािकारणापायी तू फार फार सोसले आहे. क्षमा कर ! 

 
कुठेही असलो तरी मी तुझाि. कसाही असलो तरी, अगदी सववस्वी तुझाि ! मृत्युलोकी वा 

स्वगवलोकी कुठेही. 
 
माझा शब्द कसलीही चहिकीि न करता आयुष्ट्यात प्रमाण मानलास, माझ्या मृत्यनंूतरही तो प्रमाण 

मानलास, तर सुखानें मी मृत्यलूा सामोरी िाईन. 
 

तुझाि, होय सववस्वी तुझाि, 
‘ऊ’ 

 
पत्र चलचहले आचण उतू िाणारे मन शातं शातं झाले. पत्र वािले. पुन्हा पुन्हा वािले. त्यािे काय 

करायिे ? कुठे कसे पाठवायिे ? या संभ्रमात माझी घालमेल िालली होती.  
 
कुणाशीही, कसलाही, कुठलाही संपकव  ठेवायिा नाही या गुरुिींनी घातलेल्या शपथेत माझा िीव 

घुटमळत राचहला. 
 
ऊिाडले. पत्र घेतले. पुन्हःपुन्हा वािले. काडी चशलगावली, पत्राला लावली. “अक्ग्ननारायण, 

माझा हा संदेश तुझ्या ज्वालेतून लीलाला पोिव” मनोमन म्हणून मी हात िोडले. ती पचवत्र रक्षा कपाळाला 
लावनू पाण्यात चवसर्थित करुन टाकली. 

 
ज्यानंा गोळ्या घालून ठार मारतील वा सापडल्यावर फासावर लटकवतील अशानंा अज्ञात स्थळी, 

िमल्यास महाराष्ट्राबाहेर रवाना करण्यािा चनणवय वचरष्ठानंी घेतला होता. खान्देशाशी कसलाही संपकव  न 
ठेवण्यािे शपथपूववक आ्ासन देऊनि मी चनघालो होतो. नागपूर खादीभाडंारािे व्यवस्थापक दे. भ. 
सहस्त्रबुदे्धिी, िे १९३० सालच्या सत्त्याग्रहात चत्रिनापल्लीिेलमध्ये आमिे सहिर होते, त्याचं्या स्वाधीन 
मला करण्यात आले. चतथून वध्याला ३ चदवस, वध्याहून िवळि असलेली गाधंीिींिी, राष्ट्रचपत्यािी 
सेवाग्राम ही पुण्यभमूी बघण्यािी संधी घेतली, चिथे गुरुिी आचण मी चकती वायदे करुनही आम्ही पोहोिू 
शकलो नव्हतो. 

 
झोपड्याि झोपड्या. गाधंीिींिी झोपडी. त्या पुण्यभमूी समोर उभा राचहलो मात्र, माझे मन 

थाऱ्यावर राचहले नाही. 
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पाढंऱ्या मातीच्याि हभती, गाईच्या शणेाने सारवलेले अंगण. आत पाऊल टाकले. मातीिीि 
िमीन. भारताच्या आत्म्यािा तो चनवास. ३३ कोटींिा भाग्यचवधाता. िगातील कोणताही नेता कधी राचहला 
नसेल अशी ती उघडी-नागडी झोपडी. आचण उघडा नागडा तपस्वी. गाधंीिींिी रीति न्यारी. भारतीय 
संस्कृतीिे आम्ही पूिक. प्रासादािे नव्हे तर चविनात झोपड्यातूंन राहाणाऱ्यािें पूिक. त्या संस्कृचत 
रक्षकािी व भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी िीवािी बािी लावणारािी ही झोपडी. 

 
रहवद्रनाथ टागोरानंी चलचहलेले गीति डोळ्यापुढे उभे राचहले. 
 

⬤ हिारो दचलताचं्या झोपड्याशंी तो थाबंला. 
⬤ त्यािा पेहराव त्याचं्या पेहरावासारखाि होता. 
⬤ तो बोलत असलेली भाषा त्यािंीि होती. 
⬤ गं्रथ वािनातील सत्य त्यानंा माहीत होते, पण उभे होते मूर्थतमंत सत्य. 
⬤ तो िनतेशी एकरूप झाला. 
⬤ िनताही त्याला महात्मा म्हणू लागली. 
⬤ चकती शोभनू चदसते त्याला हे नावं. 
⬤ सवव भारतीय माझ्याि हाडामासंािे आहेत असे त्याचं्या खेरीि कुणाला वाटले? 
⬤ भारतीय िनतेच्या द्वारापाशी िेव्हा मूर्थतमंत पे्रम उभे राचहले, तेव्हा ंते दार सताड उघडले गेले. 
⬤ गाधंीिींच्या हाकेसरशी देश िागृत झाला. 

 
आयुष्ट्यातले फार मोठे स्पप्न मी बचघतले. मस्तक अधोवदन झाले. 
 
ज्या गाधंीिींनी राष्ट्राला पुनिवन्म चदला, ज्याचं्या पे्ररणेने राष्ट्र उभे राचहले, ज्यानंी उमटचवलेल्या 

पाऊल वाटेने आम्ही आमिी वाटिाल सुरू केली, त्या भारताच्याि नव्हे तर िगाच्या आत्म्याला प्रचणपात 
करून मी सेवाग्राम सोडले. 

 
महाराष्ट्र िरखा संघािे प्रमुख खादीकें द्र मुल-चविनात, िदं्रपूर चिल्यात. तेथे मला पाठवण्यात 

आले. ५।५० झोपड्यातंील एक कोपऱ्याच्या झोपडीत माझी स्थापना झाली. कायालयही झोपडीिेि. 
चतथल्या कमविाऱ्याचं्या सवव लहान मुलानंा गोळा करून त्यानंा चशकचवण्यािी माझी बालवाडी सुरू झाली. 

 
त्याचं्याबरोबर मी ही एक मूलि झालो. त्यानंा गाणी चशकवायिी व त्याचं्याबरोबर खेळायिे, 

नािायिे सारे चवसरून त्या कामात मी रंगून गेलो खरा. पण िळवळ्या माझा स्वभाव; िदंनहसग उत्तर 
प्रदेशिा एक कायवकता. माझ्या िातीिा, वृत्तीिा. त्यािी माझी गट टी िमली व कायवक्रम ठरला. 

 
िदं्रपूरिी सरकारी िंगी लाकडािी वखार व कारखानाही भस्मी भतू करण्यािा डाव केला. पण 

त्यातं यश आले नाही, म्हणून हताशही झालो. 
 
यािा वास व्यवस्थापकानंा लागला. ज्यानंी मला समि चदली. आचण माझी रवानगी हैद्राबाद स्टेट 

[चनझाम राज्य] मधल्या िमेकंुटा या चनिवन पहाडी भागातल्या खादी-कें द्रात केली. 
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तेथे डॉ. शाचंतलाल शाह असे माझे नव ेनामकरण झाले. व मी चतथल्या आरोग्य कें द्रािा डॉक्टर 
झालो. डॉ. शाचंतलाल श्हा ! 

 
चिमूर अष्टीिे व माझ्याि सारखे िे खतरनाक कामचगरीमुळे ज्यािें िीवन धोक्यात होते असे अनेक 

क्राचंतकारक चनरचनराळ्या खादी-कें द्रात चवखुरले होते. खान्देशातले अनेक सत्त्याग्रही िरखा संघाच्या 
खादी कें द्रात कायव करीत होते. त्यापैकी एक तेथेही होता. 

 
माझा आवडता सेवेिा धंदा वैद्यकीिा. पण घराला आग लागली असताना मी एका कोपऱ्यात 

स्वस्थ बसावे लागण्यािे वैषम्य मनात घर करून होते. 
 
इतक्यात बातमी आदळली. माझा लहान भाऊ चशवािी तुरंुगातून चनसटला. 
 
माझा सवात लहान भाऊ चशवािी [मािी मंत्री] ४१ च्या िळवळीत पडला खरा, पण धाडसी 

उपद् व्यापामुळे लवकर पकडला गेला होता. 
 
अमळनेर िचळतात त्याला साडेबारा वषांिी चशक्षा होऊन त्याला धुळे तुरंुगात ठेवण्यात आले होते. 

तुरंुगातही स्वस्थ बसेल तो चशवािी कसला? तुरंुगात असताना बाहेरील त्यािे चमत्र दोंडाईच्यािे गोहवदा 
नागरे, शहाद्यािे मोहनभाई [मािी आमदार] आदी चमत्राशंी त्याने संधान बाधंले. चिठ ठ्यािपाट्या 
दगडाला बाधूंन िेल बराकीत पडू लागल्या. िेलमधील सत्त्याग्रयािें सहाकायव घेतले. त्यानंा दोन 
हभतींच्या कोपऱ्यात एकावर एक उभे करून हभतीच्या वरच्या टोकाशी पोिण्यािी रंगीत तालीम केली. चन 
बरोबर २६ िानेवारी ४३ ला चशवािी सहकाऱ्याचं्या खादं्यावर उभा राचहला आचण तेथून चदली १८।२० फूट 
उंि हभतीवरून उडी बेधडक ठोकून ! स्वातंत्र्य चदनी स्वतंत्र झाला. 

 
धुळ्यात चमत्राकंडे राहून उपद् व्याप सुरु केले. फचकरा अप्पाकडे वडिईला पाठवले तर तथेही 

त्याच्या माकड उड्या सुरुि. बोंबाबोंब झाली. त्याच्या सुरचक्षततेसाठी बोरकंुडला आमच्या भचूमगताचं्या 
बालेचकल्ल्यात पाठचवले. बोरकंुड हा भचूमगतािंा एकमेव भक्कम बालेचकल्ला. त्या चकल्ल्यािे सवे सवा आमिे 
लंकार बापू व त्यािें चशलेदार चदवाण पाटील आचद पचहलवान मंडळी व झाडून सारी िनता त्याचं्या 
हुकूमासरशी धावणारी. पण आमिा चशवािी महाराि तेथे उघड उघड चफरे. गावभर मस्त्या कुस्त्या सुरू 
सवांच्या नाकी नऊ आणले. 

 
त्याच्या सुटकेिी बातमी कळली, तेव्हा पासून मी हितेति होतो. त्याला माझ्याकडे पाठवा म्हणून 

बापूनंा संदेश चदला. त्यानंा कळवल्याप्रमाणे त्याला माझ्या ताब्यात देऊन त्यानंी सुटकेिा चनः्ास सोडला. 
 
प्रदीघव काळाच्या त्याच्या भेटीने व सहवासाने फार फार बरे वाटले. तो माझ्या हाताखाली 

कंपाऊंडर बाब ूझाला. 
 
स्वातंत्र्य सैचनकानंा दुःखािे पाश असतात. तसा हालात, संकटात तो कुठेही हार िात नाही. त्यािे 

मन पराभतू होते ते फक्त त्याच्यावर सववस्वी अवलंबून असलेल्या व्यक्तींच्या काळिीने. त्याने मात्र तो 
काळवडूंन िातो. बदुंकीच्या गोळीने त्यािे शरीर चवद्ध झाले तरी तो डरत नाही. “इन्कलाब चझन्दाबाद” 
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गिवत फाशीिा दोर स्वतःि आवळून घेतो. अगदी मन मस्त होऊन वदें मातरम् गीत गात, इन्कलाब 
हिदाबाद गिवत. त्यािे मन दुभगंते, फाटते, ते घरच्याचं्या हालाने दुःखाने. 

 
चशवािीने आईिे दुरवस्था व हाल माझ्या कानी घातल्याने चतच्या चविाराने मन बिैन होऊन 

उठले. आमच्या भावडंात आईिी लहानग्या चशवािीवर फार माया होती तो सवात लहान मुलगा म्हणूनही 
असेल. त्या खालोखाल चतिी प्रीती होती लीलावर, चतच्या सुनेवर. माझा िीव मात्र माझ्या आईत अडकला 
होता. मीि चतिा आधार, सववस्व होतो. माझी ती आई होतीि. पण माझ्याचशवाय चतच्या भकास उध्वस्त 
िीवनात चतला कसलाही आधार नव्हता. नवऱ्याने चतिा अनक्न्वत छळ तर केला होताि पण पूनर्थववाह 
करून चतच्या छळािी पचरसीमा गाठली होती. घरातून घालवनू चदले होते. दीर भावियीनेही घालून पाडून 
बोलून अक्षरशः चतिे िीवन मोलकरणीिे, मनस्तापािे करून टाकले होते—ती वडील असूनही 
लहानपणापासून मी हे सारे पाहात होतो. याने माझा िीव चतच्यात अचधक गंुतला होता. 

 
आता कुठे चतच्या िीवनाच्या शवेटच्या अध्यायात (४० सालापासून मी दवाखाना सुरू केल्यामुळे) 

आयुष्ट्यात पचहल्यादंाि चतला थोडेफार सुखािे चदवस चदसत होते. त्यातही ४० सालच्या लढ्यात आम्ही—
मी व लीला—दोघे तुरंुगात गेल्यामुळे चतिे थोडे फार हाल झाले होते. पण मन मनस्तापमुक्त होते. याला 
वषव झाले नाही तोि ४२ च्या लढ्यामुळे ती अक्षरशः वाऱ्यावर फेकली गेली होती. 

 
चशवािीने आणखीही बातमी चदली की, आई आिारी आहे व चतिे फार हाल होताहेत. 

चभकाऱ्यापेक्षाही चतिे चिणे केचवलवाणे झाले आहे. पोलीसाचं्या घराभोवतालच्या पहाऱ्याने चतच्या 
वाऱ्यालाही कुणी उभे राहात नाही. दोन लहानग्या चिमण्या मुलींिा फास चतच्या गळ्यात ती वागवीत आहे. 
चतच्याकडे कुणी चफरकतही नाही. कैदेत नसून कैद्यािे चिणे. कैद्यानंा चनदान दोनदा भत्ता भाकरी तरी 
चमळते. त्यािीही वानवाि. हे कळून माझे मन फाटून गेले. चतिा आिार वाढल्यािी बातमीही पुन्हा 
कानावर आली. मीि काय, लहानगा चशवािीही कळवळला. 

 
“चशवा, काय ही पचरक्स्थती ? आपण अपराधी आहोत का रे ? आईला अंतरणार का रे?” खाली 

मान घालून िणू स्वतः शीि मी बोललो. चशवािी गप्पि. चिडीिुप्प. मी मान वर केली. त्याच्या िेहऱ्याकडे 
मला बघवनेा. 

 
“चशवा, आईिे काय करायिे रे ?” दुःखावेगाने अंतःकारण िड झाले. मला पुढे बोलवनेा. 
 
“आपण काय करु शकतो? कुणाला सागंायिे? पण काहीतरी मागव काढलाि पाचहिे ना रे ? ती 

मरायिीि असेल तर तुरंुगात िाऊन देशकारणी चतने मराव.े चिवतं मरण चतला याव ेएवढीि माझी इच्छा 
आता आहे.” भकासपणाने मनाशीि िणू मी म्हणालो व वर मान केली. चशवािीच्या केचवलवाण्या 
िेहऱ्यावर थोडी मलल् हास्यािी लकेर उमटलेली पाहून माझ्या िळत्या िेहऱ्यावर थंडगार फुकरीप्रमाणे 
मला वाटले. 

 
आम्ही िेवायला बसलो. पण अन्न आम्हालंा चगळवत नव्हते. अन्न चिवडत घशात घातले. कधी नव्हे 

तो उड्या मारणारा, स्वच्छंदी फुलपाखंरु, चशवािी मरगळून चदवसभर गंभीर होता. माझ्या मनात तर 
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आगडोंब पेटला होता. अंधार पडला चन मनात कोंदाटलेल्या भावनेिी िळिळ सुरू झाली. अंथरुणावर 
पडालो. मागील आठवणींिा िलचित्रपट डोळ्यापुढे सरकू लागला— 

 
णनरर्ाणनरर् ! 

 
अमळनेरच्या रंगराव देशमुखाचं्या माडीवर ९ ऑगस्टच्या सकाळी मी लीलाला बोलावले. ९ 

ऑगस्ट बडंािे चनशाण फडकले होते. मी ९ ऑगस्टपूवी ३ चदवस भचूमगत झालो होतो. मी माझे चमत्र रंगराव 
देशमुखाचं्या वाड्यात ठाण माडंले. आता शवेटिा चनणवय घेऊन चनरवा चनरव करणे भागि होते. 

 
लीला आली. माझ्यापुढे खेटून बसली. चतिा हात मी हातात घेतला कुरवाळीत राचहलो. 
 
भारावनू चतने माझ्या कुशीत तोंड खुपसले. मी चतच्या पाठीवरून हात चफरवत राचहलो. चतने तोंड 

वर करून माझ्या निरेस आपली केचवलवाणी निर भडवली. 
 
“काय होते चललू?” मी आवगेाने चतला िवळ लढले. उसने हास्य आणून चतच्या डोक्यावरून हात 

चफरवीत आईच्या क्स्नग्धतेने काहीतरी चविारायिे म्हणून चतला चविारले ! 
 
ती एकटक अश्रुयुक्त डोळ्यानंी माझ्याकडे पहात राचहली. मला िणू आपल्या दृष्टीत साठवीत 

होती. चतच्या उघड्या डोळ्यातूंन आवगेाने अश्रूंच्या सरीवर सरी पाझरू लागल्या. मी चतिे तोंड आवगेाने 
हृदयाशी आवळले. चतला हंुदका दाटला. हमसून, हमसून रडति मला चबलगली. 

 
“माझ्यासंबधंी तुला भीती वाटते का ? मी िाऊ नये असे तुला वाटते का ग !” करुण कंचपत अतीव 

आद्रव आवािाने मी चतला थोपटीत चविारले. 
 
चतने झटक्यात मान उिलली व माझ्या तोंडावर अश्रू पाझरणारी दृष्टी चखळवली. हरणासारख्या 

पण केचवलवाण्या डोळ्यातं िमक आली. ‘नाही ! नाही ! नाही रे ना ही !’ माझ्या छातीवर मान खुपसून 
आवगेाने मला आवळून ‘नाही रे ! मुळीि नाही’ म्हणत राचहली. 

 
“मग हे अश्रू का ?” मी चतला छातीशी घट्ट आवळीत, थोपटीत, गोंिारीत म्हटले. 
 
“ते तुला समिायिे नाही ! समिणार पण नाही रे !” छातीशी मान घाशीत हंबरति म्हणाली. 
 
“तुला चभती वाटते का ? तू घाबरलीस का ? सागं, चललू सागं” मी चतिे तोंड दोन्ही हातानंी वर 

उिलून चतच्या डोळ्यात पहात चविारले. 
 
चतने डोळे पुसले ! ताठ बसली ! आद्रव पण तीक्ष्ण कणखर आवािात म्हणाली, “चिथे तू चतथे मी ! 

तू िाललास, मी मागे कशी राहू ते सागं ! तुझा मागव तोि माझा मागव ! मी मागे राहाणार नाही. तुला बिावनू 
सागंते !” सागंताना चतच्या डोळ्यातं चबिलीच्या चठणग्या उडाल्या. 

 



 

 अनुक्रमणिका 

“बस ! एवढेि ना ? माझ्यासारखा भाग्यवान मीि. तू माझ्या आयुष्ट्यािे सोने आहेस” म्हणति 
आवगेाने चतला चमठीत घेतले. समाधानाच्या चदव्यानंदात आम्ही िणू बुडून गेलो. 

 
मी चतिा हात हातात घेऊन कुरवाळला व माझ्या गालावर चतिा हात घासत राचहलो. चतच्या 

िेहऱ्यावर हास्य फुलले. अमावास्येिी पौर्थणमा झाली, कोचकळेला कंठ फुटला— 
 
“आई (माझ्या आईला पचहल्या चदवसापासून ती आईि म्हणे !) मला दोन चदवसापंासून सारख्या 

चवनवताहेत..काहीही कर. तू त्याच्या बरोबर िायिे कबलू होऊ नकोस” . आि रात्री त्यानंी अगदी हात 
िोडून साचंगतले, चवनचवले की, तू तरी माझ्यािवळ रहा. तो तर ऐकणार नाही. त्याला सागंायिी माझी 
छातीही नाही. त्याच्या घराण्याच्या वडीलधाऱ्यानंा आढावपूणािा शापि आहे. चतन्ही चपढ्या मी बघते आहे. 
त्यािे आिोबा तसेि होते, मनस्वी. त्यािा बापही त्याि वळणावर दोन हात पुढेि, आचण मुलगाही तसाि. 
म्हणून सागंते, तुझे तो ऐकेल. तू मला सोडून िाऊ नकोस. चलले, माझे तरी ऐक ग ! मला तू पाचहिेस, 
तुझं बाळ पाचहिे, तुझी तरी सोबत पाचहिे. मी एकटी काय करू? कशी राहू सागं ना? 

 
तुला दोनदा चदवस अपुऱ्यात गेले. चतसऱ्यादंा तरी नको. तू आई होशील, मला बाळ चमळेल, माझा 

िीव आता फक्त त्यासाठी भकेुला आहे. माझं आईि ंमन तुला तरी समिू दे ना ? माझं कुणी ऐकत नाही. 
मला कुणी काही समित नाही.’ असे म्हणून त्या मला चबलगल्या. हमसून हमसून रडल्या ! धाय धाय 
रडल्या. मला रात्रभर झोप नाही बघ. पण मला मागे रहायिे नाही. मी तुला बिावनू सागंते.” चतिा 
स्वाभाचवक ताठरपणािा आवाि घुमला. 

 
मला फार फार बरे वाटले आचण नाहीही. आईने केवढा यक्षप्रश्न माझ्यापुढे उभा केला होता? एका 

मातृभक्त मुलापुढे. 
 
चशवािी आला. दबकत् ! दबकत् ! भीत, भीत ! 
 
“काय छत्रपती, तुमिे काय म्हणणे आहे बोला?” (काही चवशषे प्रसंग असला तर मी त्याला 

छत्रपती संबोधी.) 
 
चशवािी हे त्यािे नावं मीि ठेवले. काकू बाळंतीण झाली. दोन तासानंी आईने बाळाला िन्म चदला. 

काकूिा मुलगा मोठा म्हणून त्यािे नावं संभािी व माझ्या लहानग्या भावािे नावं चशवािी. संभािी-
चशवािी-चशवािीिी िोडी. 

 
माझ्या या मनमोकळ्या बोलण्याने तो अचधकि सुखावनू म्हणाला, “चवद्याथ्यांनो, शाळा सोडा. 

स्वतंत्र्यासाठी बचलदानाला तयार व्हा ! अशी पत्रके आम्ही शाळेत वाटली ना ?”  
 
अगदी संकोिून शवेटी म्हणालाि, “मलाही िळवळीत पडायिे आहे.” आयुष्ट्यात पचहल्यादंाि 

ताठ होऊन माझ्यापुढे समोरासमोर बोलला. पण दबलेल्या आवािाति. नेहमीच्या सवयीप्रमाणे त्याने िीभ 
बाहेर काढून िाळवली व चतरप्या िोरट्या निरेने मला न्याहाळीत राचहला. 

 



 

 अनुक्रमणिका 

“अरे, तू तर माझा भाऊि आहेस. ३० साली मीही तुझ्याएवढा असतानाि शाळेवर लाथ मारून 
बाहेर पडलो तो पडलोि. तुला मी नाही कोणत्या तोंडाने म्हणू? मी कुठे म्हणतो तू शाळेत सडत रहा 
म्हणून. स्वातंत्र्यासाठी सवव काही अपवण केले पाचहिे. मग शाळेिी काय तमा? त्यागाला घरापासून सुरुवात 
झाली पाचहिे. पण आई काय म्हणते रे?” प्रश्नाथवक निरेने चम त्याच्याकडे पाचहले. 

 
लहानग्या भावाबद्दलच्या अचभमानाने भरलेल्या उराने उिळलेल्या माझ्या िेहऱ्यावरिे हास्य 

चतरप्या निरेने बघून पुन्हा त्याने िोरटे हास्य केले. पण तो वाकडे तोंड करून खाली मान घालून 
पडलेल्या आवािात म्हणाला, “आई नाही म्हणते. मी तुला िाऊ देणार नाही, असे चतने मला बिावले 
आहे.”  

 
“ते मी बघून घेईन. तुझ्या आचण तुझ्या वचहनीच्या चनश्ययाने माझ्या अंगावर मूठभर मासं िढले 

आहे. खोटे कशाला सागंू? अन् मला फार फार आनंद झाला आहे. माझ्या घरातील सवव माणसे, अगदी 
आई सुद्धा स्वातंत्र्याच्या यज्ञात आहुती म्हणून पडली तर मी स्वतःला धन्य समिेन. तुला मी धन्यवाद देतो. 
माझा तुला आशीवाद आहे.” त्याच्या पाठीवर कधी नाही ती थाप देऊन मी म्हटले. 

 
इतक्यात माझी, आमिी, थकलेली, वाकलेली ,िेहरा काळवडंलेली, अवसान गेलेली आई आली. 

आम्ही सवव सावरून बसलो. आई हात टेकून खाली बसली. वातावरण सावरून गेले. १५ चमचनटे चनःशब्द 
गेली. आईकडे बघण्यािी माझी हहमत होत नव्हती. चतने आयुष्ट्यात काय सोसले नव्हते? आचण शवेटी ये रे 
माझ्या मागल्या. शवेटी तीि पाळी पुन्हा आमच्यामुळे ! चशव ! चशव ! 

 
‘आई !’ वर मान करुन चतच्याकडे बघत आवंढा चगळत एकि शब्द मी बोलू शकलो. आईने 

माझ्यावर रोखलेली दृष्टी खाली घातली. बोटाने िचमनीवर रेघोट्या लढत राचहली. मध्येि चतने भकास 
िेहऱ्याने माझ्याकडे बघून घेतले. 

 
उसने अवसान आणून, खाली मान घालून अपराधीपणाने मी म्हणालो: “आई, आता आम्ही चतघंही 

घरात राहाणार नाही. मि िवळ तुला द्यायला काही काही नाही. तू आचण दशरथनाना िसे िमेल तसे 
िालू दे.” एका दमात मी सागंून टाकले. तेवढ्याने मला धाप लागल्यासारखे झाले. 

 
“दवाखान्याच्या उधारीिी वही फक्त आहे. तू आचण दशरथनाना िसे िमेल तसे िालू द्या.” मी 

व्यचथतपणे सागंून टाकले. 
 
चतिा िेहरा एकदम काळवडंल्या सारखा वाटला. चतच्या कपाळावरील उभी चशर तट्ट फुगली. 

आतीव दबावाने कारुण्याने चतिा िेहरा, फाशीला िातानंा माणसािा िेहरा फुगत असेल तसा 
फुगल्यासारखा वाटला. नंतर चतने आवढंा चगळला. माझ्या आईने आपला सारा आवेग िणू चगळून टाकला. 

 
खाली मान घातली व आिीिीने कोरड पडलेल्या रुक्ष आवािात ती एवढेि म्हणाली – 
 



 

 अनुक्रमणिका 

“लीलाला चदवस गेलेले आहेत. चतला हे सोसवणार नाही. दोनदा गभवपात झाला. आता तरी तो 
नीट वाढू दे. लीलाला आता हे कष्टािे, धावपळीिे चिणे सोसवणार नाही. माझे एवढेि म्हणणे आहे.” 
अपराध्याने न्याया धीशापुढे कैचफयत द्यावी अशा कोरड्या रुक्ष स्वरात ती म्हणाली. 

 
“आई, चतिा चनिय आहे. ती माझे ऐकायला तयार नाही.” मी काकुळतीने अपराधीपणे उत्तरलो. 
 
माझ्या िवळ काय उत्तर होते ? 
 
“ठीक आहे” िडचशळ आवािात भरलेल्या डोळ्याने माझ्या मनस्वी आईने म्हटले आचण ती 

गप्पगार झाली. 
 
चशवािी आईकडे न बघताि सटकला. लीला रंगराव अप्पाचं्या घरात (खाली) गेली. मी कुठे 

सटकणार? 
 
दगडासारखी चनिल बसलेली, अवसान गेलेल्या माणसाप्रमाणे हात टेकत उठली. तोल िाईल 

या भीतीने हभतीला टेकून थोडा वळे उभी राचहली. माझ्याकडे बघे, नंतर समोर बघत राही. चथिलेल्या 
चनष्ट्प्राण डोळ्यानंी एकटक बघे. चतच्या िेहऱ्यावर िणू पे्रतकळा आली होती. हभतीिा आधार घेत हळूि 
चिन्याकडे सरकली. चिन्यात थोडी थाबंली. चिन्यािी िौकट धरून माझ्याकडे एकदा क्स्थर निरेने, 
केचवलवाणेपणाने खाटकाच्या सुऱ्याखाली सापडलेल्या बकरीच्या डोळ्यानंी िणू पाहून घेतले. व हळूहळू 
चिन्याच्या पायऱ्या उतरून तडक घरिा रस्ता धरला. खाली मान घालून मी चखडकीकडे धावलो. ती 
दृष्टीआड होईपयंत भकासपणे ्ास रोखून पाठमोऱ्या आईकडे बघत राचहलो. 

 
“िालली ! माझी थकलेली, वाकलेली, अवसान गेलेली आई िालली. आयुष्ट्याच्या शवेटी चतच्या 

चपलानंी सोडलेली चिमणी खुरडत संथपणे िालली. एकटीि िालली. मला चतच्या पायावर डोके ठेवनू 
चतिी पायधूळ घेण्यािेही भान राचहले नव्हते. ते आठवनू दुःखभाराने कोंदाटलल्या हृदयािा बाधं फुटला. 
उसने अवसान संपले. माझे डोळे पाझरू लागले. उशीत तोंड खुपसून “आई ! आई ! माझे लाडके आई” 
म्हणत लक्साबोक्सी रडत राचहलो. हंुदक्यावर हंुदके. तो लीला आली, माझे डोके माडंीवर घेऊन चतिाही 
बाधं फुटला. अश्रुपात सुरू झाला. चतच्या माडंीत डोके खुपसून ‘आई ! आई ! लीले, आपली आई गेली ग ! 
माझी आई गेली नाही. मी चतिा मुलगाि आि मेलो ! आई ! माझे आई !” म्हणत हंबरडाि फुटला. 

 
आईच्या मायेने एक आई गेली, िणू दुसरी आईि मला थोपटीत होती. रडतही होती आचण 

समािावीतही होती.  
 
थोड्या वेळाने माझी ग्लानी गेली. भान आले. शातं झालो. 
 
त्या माझ्या आईने चतिा शवेटिा आधार दशरथालाही लीलाच्या सोबत पाठवनू एकाकी वनवास 

पत्करला. नव्हे पोराबाळाचं्या पाठीमागे स्वतःही राष्ट्रीय रणकंुडात उडी घेऊन ती भस्मीभतू झाली. 
 



 

 अनुक्रमणिका 

‘आई ! माझे, आमिे सवांिे कतृवत्व लोकानंा चदसले पण तुझे कतृवत्व अबोलि, तुझ्या हृदयाति 
िळून गेले. कुणा कुणालाि चदसले नाही. मन रडत होते. या साऱ्या चित्रपटाने भारावलेल्या मनाने 
िमेकंुट्याला हैद्राबाद स्टेटच्या चविनवासात दोघे भाऊ, मी आचण चशवािी, असतानंा अध्या रात्री पत्र 
चलचहले– 

 
माझ्या परमपुज्य आईस, 
 
आम्ही दोघे सुखरूप आहोत. तू आिारी असून तुझे हाल होत आहेत अशी बातमी समिली. आम्ही 

तुझी चतन्ही मुलं व सून असूनही नसल्यासारखेि आहोत.  
 
आई, बाहेर हालाने चझिून मरण्यापेक्षा, घे चतरंगा हाती आचण टाक उडी स्वातंत्र्ययज्ञात. बाहेर 

राहून उपेचक्षत, उपाशी पोटी, हालात िगण्यापेक्षा तुरंुगात िाऊन आमिी आई शहीद झाल्यास आम्हाला 
अचधक आनंद होईल. तू अमर व्हावसे हीि आमिी उच्छा आहे. आपल्या घरात उरलेल्या तुझे बचलदान 
स्वातंत्र्याच्या होमकंुडात पडून आपल्या घराच्या हवीिी शवेटिी सागंता कर. दोन लहानग्या चिमण्यातं 
िीव अडकव ूनकोस. कुणाकडेही, कुठेही त्यानंा ठेव. आमच्या प्रमाणे देव त्यािंा पाठीराखा आहेि. मागील 
सवव िीवनात तुला वनवास चमळाला तसेि समि ! आई, आई, माझे थोर मनाच्या आई. तुला आमिे 
दोघािें शतश: प्रमाण ! 

 
आपल्या आईला अंतरलेला तरी तुझाि, 

भाऊ (आई मला भाऊि म्हणायिी) 
 
‘आई, कुठे बघू मी. आई, घरी दारी’ या मनाच्या आकं्रदनाति मी झोपी गेलो.  
 
चशवािीला दुसऱ्या चदवशी उठताि पत्र दाखचवले. त्यािाही कंठ दाटून आला. पण पत्र पाठवायिे 

कसे? कुठे? या चवविंनेत असतानाि वाऱ्यावर बातमी आली आई तुरंुगात गेली. 
 
पत्र कधीि पोिले नाही. आई आपणहून तुरंुगात गेली. कशी गेली ते आम्हालंा कळले नाही. 

कळले ते एवढेि, ती तुरंुगात गेली चन शहीद झाली. अमर झाली. न बोलता–िालता, न भेटता. चतच्या 
पायािी धूळ आमच्या भाळी लागली नाही. चतच्या शहीद झालेल्या देहािी राख आमच्या भाळी लागली 
नाही. आम्ही दुदैवी कपाळकरंटे ठरल्यािी खंत मनातून काही केल्या िात नाही. 

 
आमच्या मनातील संवदेनािंी आतवता चतला िाणवली होती का ? – ‘आता आयुष्ट्यात असे काय 

उरले आहे की, ज्यासाठी मी िगावे? माझ्या दुःखाने भरलेल्या कंुभात एक हबदू अचधक पडेना का. माझ्या 
दुःखाने माझ्या मुलानंा सुख असेल तर तेही मी त्याचं्यासाठी का करू नये? असा चविार चतने केला असावा 
कसेही असो. आई तुरंुगात आपणहून गेली एवढे खरे. 

 
आम्हा दोघा भावाचं्या भावनानंा त्या बातमीने उधाण आले खरे. चकत्येक चदवस तो दुःखचमचश्रत 

आनंद पुरला. आईच्या काळिीिे दुःख आचण चतच्या त्यागािा आनंद असा दुःखानंद िाखत होतो. 
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इकडे आमच्या िळवळीिी एवढी भयंकर अनास्था झाली होती की, कुणािा पायपोस कुणाच्या 
पायात नव्हता. कसलाि थागंपत्ता लागत नव्हता. भचूमगत नेतृत्व खुिे ठरले होते, की पचरक्स्थतीच्या 
बधंनाने करकिून आवळले गेले होते? कशी तरी धुगधुगती गाडी त्यानंी वरच्या पातळीवर िालवली होती 
एवढे खरे. काय ते आम्हाला काहीि कळत नव्हते. कळवतही नव्हते. आम्हाला िणू अडगळीत फेकून चदले 
होते. 

 
माडंलेला पसाराि आवरताना त्यािंी दमछाक होत होती. मग आमच्याकडे लक्ष देऊन, आमिा 

उपयोग करण्यािी सवड तरी त्यानंा कुठे होती ? म्हणून पुनि खान्देशात िाण्यासाठी मी धडपडत होतो. 
लागेबाधें कुठेि लागत नव्हते. गुरुिी तरी कुठे? काय? कसलाि थागंपत्ता लागेना. खान्देश बदंी हुकूमािी 
उिळणी झाली. झाले एवढेि ! 

 
आम्ही पूणव एकाकी पडलो. िीवनावािून माशािी काय तगमग होत असेल तो अनुभव आम्ही 

दीघवकाळ िाखत पडलो होतो. भाकर तुकडा िघळत होतो. 
 
आमिे दैव उिाडले. सरकारिे धागेदोरे िमेकंुट्याला आमच्यापयंत पोहोिले. आचण पोलीसािंी 

धाड पडली. 
 
आम्ही दोघे भाऊ त्यातून सहीसलामत चनसटलो. अंधाऱ्या रात्री पायी, पायी, रेल्व ेरस्त्याने प्रत्येक 

पुलावर संगीनधारी पोलीसाचं्या िागत्या पहाऱ्याला वळसा देत, पुढील रेल्व ेस्टेशन गाठले. रेल्वते बसलो 
चन वधा गाठले व सेवाग्रामला पोहोिलो. 

 
काय एकेक योगायोग असतात पहा ! योगायोगाने वैकंुठभाईिी (मािी अथवमंत्री) गाठ पडली. 

खादी ग्रामोद्योग बोडािे ते िेअरमन होते व चमटींगसाठी आले होते. 
 
“तुम्ही साकोऱ्याच्या वामनराव पाटलािें िावई ना? ते माझे िागंले दोस्त आहेत. बॉम्बे 

प्रॉक्व्हन् चशयल बँकिे िोडीने अनेक वष े ते डायरेक्टर असताना काम केले आहे. लीलाताई आता 
येरवड्याला आहेत. ठाणे तुरंुगाच्या त्रासातून त्यािंी सुटका करून त्यानंा बी क्लास चमळवनू चदला आहे. 
सरदार वल्लभभाईिी मुलगी मचणबेन आपल्या मुलीप्रमाणे चतच्याकडे लक्ष घालताहेत. चशवाय पूर्थणमा बनॅिी 
! (भचूमगत नेत्या अरुणा असफअलींिी लहान बहीण) व उषा मेहता (भचूमगत आझाद रेचडल संिाचलका) 
चतिी काळिी घेताहेत. लीलाताईिे पाठीिे दुखणे िालूि आहे तुमच्या आई येरवडा तुरंूगात होत्या. तुमिे 
कसे िालले आहे?” वैकंुठभाईनी माचहती देत देत चविारले. 

 
भचूमगत नेते, कायवकते याचं्या देखभालीिे काम बाहेर राहून ते करीत होते. “खान्देशिे दरवािे 

मला बदं आहेत. तुमच्याकडून घरिी आई, लीलािी सचवस्तर माचहती प्रथमि मला चमळते आहे. 
िमेकंुट्याला होतो. चतथे पोलीसािंी धाड आली. इथे आलो. आपली भेट झाली. 

 
बगंालच्या दुष्ट्काळात डॉक्टरािंी फार िरुरी आहे. मला चतकडे पाठचवण्यािी काहीं व्यवस्था 

होईल का? माझ्या उबगलेल्या-चपिलेल्या शरीराला व मनाला कायािी काहीतरी वाट करून द्या.’– मी 
वैकंुठभाईना आविूवन साचंगतले. 
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त्यानंी लगेि १०० रूपये चदले व बगंाल चपडीताचं्या व्यवस्थेिे प्रमुख ठक्कर बाप्पानंा चिट् ठी चदली 
– ‘आलेला तरुण डॉ. शाचंतलाल शहा तुम्हाला काय ते समक्ष सागेंलि. त्याच्यासाठी शक्यतो सवव काही 
कराव.े वैकंुठभाई.’ 

 
“ठक्कर बाप्पानंा सारी हकीकत सागंा. िेव्हा िेव्हा िरूर वाटेल तेव्हा मंुबईला चनःसंकोि चलहा; 

भेटा” वैकंुठभाईनी आ्ासन चदले. 
 
चशवािीला खामगावच्या राष्ट्रीय चवद्यालयािे अंबुलकर गुरूिी (िे आमच्या सोबत चत्रिनापल्ली 

िेलमध्ये होते) याचं्याकडे राष्ट्रीय पाठशाळेच्या शवेटच्या परीके्षला बसण्यािी व्यवस्था करून मी चदल्लीला 
कूि केले. 

 
ठक्कर बाप्पाचं्या आचदवासी, हचरिन आश्रमात गेलो. सवव खरी पचरक्स्थती नाव, गाव, कायािी 

माचहती त्यानंा साचंगतली. 
 
ठक्कर बाप्पा ते ऐकून चविारात पडले. नंतर शातंपणे म्हणाले, “मला तुला बगंालला पाठचवता 

येणार नाही. अगोदरि सरकार आमच्या कायवक्रमाकडे संशयाने पाहाते. त्यानंा िर तुझ्या संबधंीच्या 
माचहतीिी धागा लागला तर आमच्या कायात माती लतण्यािी संधी सरकार घेतल्याचशवाय राहणार 
नाही.”  

 
मला हे ऐकून धक्काि बसला. 
 
स्वातंत्र्यासाठी लढण्याच्या भाग्याला मी मुकलो होतो. चनदान बगंालच्या दुःख पीचडत बधंूंना 

हातभार लावण्यािी भाग्यािी संधी मला लाभेल या चविाराने मी सुखावनू गेलो होतो. चतथल्या ऑगस्ट 
क्राचंतकारकाशंी, भचूमगत नेत्याशंी संधान बाधूंन सुभाष बाबूकंडे पसार होतो आले तर सोन्याहून चपवळे-या 
आशिेी स्वप्ने पाहात पाहाति मी चदल्ली गाठली होती. 

 
ठक्कर बाप्पािंा नकार म्हणिे माझ्या मनात फुटलेल्या स्वप्नाकुंरावर घणाघाति होता. माझे मन 

हादरून गेले. अस्वस्थतेने सारे मन उफाळून वेडे चपसे झाले. 
 
स्वातंत्र्यािी आस असलेल्या व त्यासाठी प्राणपवणािी इषा बाळगणाऱ्याला लढताही येऊ नये व 

काहीही करता येऊ नये, लढता-लढता मरण्यािी सुद्धा परवानगी नसावी, भचूमभार होऊन मरतुकडे, 
चनःसत्त्व, िीवघेणे चिणे वाटेला यावे–या चविाराने मी तळमळत राचहलो. 

 
माझ्या आयुष्ट्यात अत्यंत खळबळीिी, प्रक्षोभािी ती रात्र ठरली. 
 
सारीघालमेलि घालमेल रात्रभर. पहाटे चनिय झाला की, ब् आता आपणि आपले चवधाते. 

िन्म भ ूखान्देश गाठायिा. या सडण्यापेक्षा लढता लढता मरण ही पत्कराव.े फास बरा पण या िीवघेण्या 
यम यातना नकोत. 

 



 

 अनुक्रमणिका 

माझ्या हृदयात चदवा पेटला. मग झोप कसली ? पहाटे पूवीि माझ्या मनात सूयोदय झाला. 
 
चदल्ली प्रकाशाने झगमगली. माझी प्रभात पहाटेपूवीि झाली होती. त्या आनंदाने उठून ठक्कर 

बाप्पानंा प्रचणपात केला. 
 
ते म्हणाले, “मला तुझ्यासाठी एवढेही करता येऊ नये यािे मलाही वाईट वाटते. पण काय करू ? 

तुमिा मागव चभन्न, आमि मागव चभन्न. पण माझा तुला आचशवाद आहे. तू वाटल्यास इथे ४/६ चदवस चवश्रातंी 
घे.” पण ऋचषतुल्य ठक्कर बाप्पािंा आचशवाद घेऊन लगेि मी चदल्ली सोडली. 

 
नव्या चनियाने तडक खान्देशिा रस्ता धरला. 
 
बडोदा मागाने नवसारी स्टेशनवर उतरून स्मॉल गेि रेल्वनेे खान्देशच्या सातपुड्याच्या पहाडी 

सरहद् दीवरील सागबारा स्टेटिी हद्द गाठली. 
 
सागबारा स्टेटिे चदवाण नामदेवराव पाटील वकील (घाडणे, ता साक्री चि. धुळे येथील) माझे 

आप्त यािेंकडे िायिे आहे म्हणून लाकूड कॉन्राक्टरच्या वखारीवर िाऊन संचगतल्यावर त्यानंी 
सागबाऱ्याला िाणाऱ्या लाकडाचं्या गाडीवर मला बसवनू चदले. डोंगरा डोगरातून आमिा प्रवास झाला. 

 
नामदेवरावानंी मला सागबारा स्टेटच्या िमादाराबरोबर बलैगाडीने नंदुरबारला सुरचक्षत 

पोहोिचवले. 
 
तेथे माझ्या म्हाताऱ्या पे्रमळ सत्याग्रही लंगड्या बाबाच्या (मागंीलाल बाबा मारवाडी–३० सालच्या 

चत्रिनापल्ली िेलसाथी) घरात प्रवशे केला मात्र, त्या वडे्या बाबाने मला चमठीत घेतले काय, माझा मुका 
घेतला काय, पाहुणिार केला काय सारेि अघचटत. 

 
देश शातं होता. नन्दुरबारिे हौतात्मय घडलेले, तरी नन्दुरबार शातं शातं ! देशि शातं मग 

नन्दुरबार त्याला अपवाद कसे होणार? बाबाने व गोवधवनभाई परदेशींनी पैसेही चदले व मी धुळ्याकडे कूि 
केले. 

 
साने गुरुिींच्या धडपडणाऱ्या मुलातंील मीही एक पुनि माझे धडपड सुरू झाली. पुनि हचर ॐ ! 
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साडे पाच िंाखाांची 
खणजना िूंट 

---------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

भाग ३ रा 
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★ दुष्ट चविापूरशाहीिा कल्याणिा खचिना चशवछत्रपतींनी स्वातंत्र्याच्या स्थापनेसाठी लुटला. 
 
★ पत्रीसरकारच्या स्थापनेसाठी उन्मत्त इंग्रिशाहीिा ५॥ लाखािंा खचिना, खान्देशातील चिमठाणे 

गावानिीक आम्ही भरदुपारी १२ वािता देवाच्या साक्षीने लुटला. 
 
★ स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्या काँगे्रसच्या इचतहासातील अभतूपूवव, अद् भतु रम्य घटना धडली.  
 
★ तो चदवस भारत चवसरणार नाही. महाराष्ट्र तर कधीि चवसरणार नाही. 
 
★ भारतीय काँगे्रसच्या स्वातंत्र्य लढ्याच्या इचतहासातील सुवणाक्षरानंी चलचहला िाणारा सोन्यािा 

चदवस १४ एचप्रल १९४४. 
 
★ त्याि चदवशी मंुबईच्या गोदीत प्रिडं स्फोट होऊन, मंुबई नगरीला हादरा बसला. सोन्याच्या चिपा 

उधळणारा तो चदवस. 
 
★ इंग्रि सल्तनतला हादरा देऊन ५॥ लाख सोन्यािी दौलत खान्देशात लुटून आम्हीही तो सािरा 

केला. 
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खणजना-िुंटीिीिं अष्ट णर्नायक ! 
 

 
 

जी. डी. िंाड, कुां डिं; नागनार्थ नायकर्ाडी, र्ाळर्ा; 

 

 

 

 

 

 

 

  

णकसन मास्तिर, गोंदी; राम माळी, कुपर्ाड; 
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णनरृ्णत्त कळके, साांगिंी; डॉ. उत्तमरार् 

 

 

 

 

 

 

 

  

शांकररार् पाांडु माळी, णशरपूर; अप्पा दाजी पाटीिं, साखराळे. 
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साडेपाच िंाखासांबांधी र्थोडेसे 
 
डोक्यावर दुधािी कासाडंी भरून नेणाऱ्या गवळ्यापाठीमागे रानरेडा लागला म्हणिे तो िीव घेऊन 

धूम पळतो व कासाडंीतील दूध डबकते, साडंते; तसे इंग्रिी साम्राज्यशाहीिा रानरेडा आमिा पाठलाग 
करीत असताना िे काही साडंले असेल, िचमनीत पुरलेली राचहले असेल, संघटनेच्या अनवधानाने 
सरकारच्या हाती काही चकरकोळ हिार लागले असतील त्या चशवायिी पै.न् पै भचूमगत लढ्यासाठी खिी 
पडली. ५० हिािंी चिल्लर तर रस्त्यावर पडु देणे भाग होते. उरलेल्या ५ लाखापंैकी १ लाख रूपये भचूमगत 
नेते अच्युतराव पटवधवनानंा भारतीय भचूमगत लढ्यासाठी चदले. खान्देशच्या वाट्याला १ लाख भचूमगत 
िळवळीसाठी, तूरंूगातील व तुरंुगाबाहेरील कायवकत्यासाठी व उठावासाठी. बाकीिे लाख सातारच्या 
पत्रीसरकारच्या चनर्थमतीसाठी खिी पडले. 

 
या कामी बोरकंुडिे लंकारबापू आचण चदवाण पाटील आदी त्यािें साथीदार, वडिई इ. गावानंा 

श्रेय तर आहेि पण देऊर, प्र. डागंरी, तळोदे, साकोरे या माझ्या नातेवाईकानंी सहाय्य केले नसते तर 
आमिा चखमा व्हायला वळे लागला नसता. हाटी खोबऱ्यािे चशक्षक केशव वाणी, देऊरिी माझी मामी 
मेनकाबाई, मामेभाऊ नानासाहेब देवरे व रामदास पोलीस पाटील, मेव्हणे लोकल बोडािे िीफ ऑफीसर 
ॲड. झेड. बी. पाटील, तळोंदयािे गोहवदमामा, शकंरभाऊ, साकोऱ्यािे माझे सासरे वामनराव गोहवदराव 
पाटील यािेंबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करायला मििवळ शब्द नाहीत. त्यानंी िीव व इस्टेट धोक्यात घालून 
मदत केली, मार खाल्ला, अनक्न्वत छळ सोसला व वरून आम्हाला वळेोवेळी अथवसाहाय्यही केले. 
लाखाच्या कपर्थदकेलाही चशवले नाहीत म्हणून लाख मोलािे ते आहेत. (नाहीतरी ते आमच्यामुळे लाखे 
झाले असे काही म्हणताति.) 

 
त्यािें आमच्यावर, आमच्या देशावर कायमिे ऋण आहे. याने धन्य वाटते म्हणूनि हे थोडेसे 

चलचहले. 
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पणरस्तर्थिीचा चक्रव्यहू 
 
१९४२ च्या ऑक्टोबरमध्ये मी खान्देश सोडला ते १९४४ िानेवारी मध्ये पुन्हा खान्देशात पाऊल 

टाकले. सागबारा स्टेटच्या डोंगर रागंातून नंदुरबारला. नंदुरबारिा पचहला अनुभव उते्तिकि काय पण 
सुखदायकही वाटला नाही. पूवव खान्देश मल वज्यव होता म्हणून पचिम खान्देशात राष्ट्रभक्त नातेवाईक व 
चमत्राचं्या आश्रयाने मागवक्रमण सुरू झाले. 

 
आम्हाला लपवायच्या प्रयत्नात ते हैराण होत. अनेक कायवकत्यांशी तुरूगातील व तुरूगाबाहेरील 

लागेबाधें सुरू केले. खान्देशिा चिभाऊ सालुधारी (खान्देशिी पगडी), गंध, माळा, दगळ डगला या वषेात 
मी िाळीसगावातील तळोंदे येथे माझ्या गोहवदराव या मामेसासऱ्याकंडे मुक्काम ठोकला. 

 
सागंोवागंी चनरोपाप्रमाणे चहरापूरच्या उिाड भागात झोपडीत रात्री बैठक घेतली. चहरापूरिे सुभान 

खाटीक, वाकडीिे मोतीरामभाऊ (मािी आमदार), बोरखेड्यािे देवरामभाऊ, माझे मेव्हणे, वडाळी भोईिे 
अचभमन पाटील वगैरे मोठ्या उत्साहाने िमले. त्यािंी धग कमी झाली नव्हती. पण बाहेरिे थंड थंड म्हणून 
थंड बसल्या चशवाय त्यानंाही गत्यंतर नव्हते. 

 
पैसा नव्हता त्यापेक्षाही हाताशी साधने काहीि नव्हती. संघटणेिे कसलेि सूत्र नव्हते. 
 
काँगे्रसच्या बड्या कायवकत्यांच्या डोक्यावरून लढा गेला होता. अपचरहायव म्हणून तुरूगात 

िाण्यापयंत त्यािंी मिल. बाहेर आल्यावर िणू होते की नव्हते असे झाले होते. 
 
सामान्य कायवकते मात्र धगधगत असले तरी पचरक्स्थतीच्या आिेने ते हैराण झाले होते. त्याचं्या 

पाठीमागे त्याचं्या कुटंुचबयाकंडे कुणी लक्ष पुरवले नाही. बाहेर येऊन हालाने फाटलेल्या गोधडीला चठगळ 
लावण्यात त्यािंी दमछाक िाललेली होती. ते आम्हाला बघवत नव्हते. 

 
त्याचं्यातल्या अध्या भाकरीतून ितकोर देण्यात त्यानंा अचभमान व समाधान वाटायिे, पण त्याचं्या 

हालाने आमिे मन पाणी पाणी व्हायिे, ९ ऑगस्टिी ४२ िी िळवळ म्हणिे लाट आली आचण गेली. चतिा 
मागमूसही कुठे चदसत नव्हता. लपालपीत त्या चबिाऱ्यािें सहकायव होते. पण लपाछपीत त्यािंी व आमिी 
दमछाक होत होती. गाधंीिींच्या चवधायक कायवकत्यांनी चवशषेतः खादी कें द्रानंी मात्र चतिा पाठपुरावा 
करून चतला चिवतं धुगधुगत ठेवले होते. महाराष्ट्रातल्या िरखा संघािे धुरीण सहस्त्रबुदे्ध आदींनी नेतेपणि 
घेतले होते. आचण समािवादी ए् . एम्., साने गुरुिी आदींकडे नेतृत्व होते. ते सारे पकडले गेले होते. 
चशवाय खादी ग्रामोद्योगािे नेते आचण कायवकते पचरक्स्थतीिा तोल साभंाळून िे करता येईल तेवढे करीत 
होते. ज्या कायवकत्यांना िळवळीत पडायिी परवानगी त्यािंा योगक्षम ते िालवीत. िळवळीत पडलेल्या 
कायवकत्यांनाही यथाशक्ती हातभार लावीत होते. गाधंीिींच्या आदेशाशी त्यानंी इमान राखले होते. 
महाराष्ट्रातील ९ ऑगस्टच्या िळवळीच्या आधारािा तो कणाि होता. िळवळीिा रािकीय िोष संपला 
होता. िनता थंड असली तरी चतिा स्फुहल्लग राखेखाली दडून होता. तीि एक आशा होती.  

 
सववसामान्य िग ‘युद्धस्य कथा रम्य:’ म्हणून िमवनीच्या िढाईच्या, युद्धाच्या बातम्या िटकदारपणे 

िाखण्यात रस घेत होते. इंग्रिानंा चमळणाऱ्या दणक्याने त्यानंा आनंद होत होता. 
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आपले स्वातंत्र्ययुद्ध सुरू झाले त्यािे काय ? यािी खंतही कुणाला नव्हती. आपण या संधीिा 
फायदा घेतला पाचहिे ही धमक कुठून राहणार ! या महायुद्धातून आपली सुटका होईल का ? या दैववादी 
प्रवृत्तीने ठाण चदले होते.  

 
आपले रािकारणातील अकतृवत्व दडवण्यासाठी हा लढा काँगे्रसिा अचधकृत नाही, अहहसक नाही 

यािी ढाल बिावण्यासाठी पुढे केली गेली होती. गाधंीिींनी, राष्ट्रचपत्याने ‘करा हकवा मरा’ या चदलेल्या 
आदेशाप्रमाणे करतही नव्हते. मग मरायिा प्रश्नि राचहला नव्हता. लािलज्जा त्यानंी सोडून चदली होती. 
त्याने िळवळीला पीछेहाट व उतरतीिी अवकळा चमळाली होतीि. असले औदाचसन्यािे व लािारीिे चिणे 
आमच्या वाट्याला आले होते. आम्ही भचूमगत काहीतरी केले पाचहिे, नव्हे केलेि पाचहिे यािी उमंग मात्र 
आमच्या मनात बहरली होती. अशा उदे्वगिनक, चनराशावादी, पराभतू मनोवृत्तीिे सावट पडले असतानाही 
पचरक्स्थतीवरही मात करायिी, ती बदलायिी या चनियाने मी पेटलो होतो. 

 
ना कुणािे मागवदशवन, ना कुणाि आसरा, ना कुणाच्या मदतीिा उत्स्फूतव हात. कापडण्यािे 

चवष्ट्णुभाऊ पाटील हे मराठा बोचडंग व स्वोद्धारक चवद्याथी गृहातील फरारी चवद्याथी व इतर भचूमगत 
मंडळींना घेऊन सरकारी चगधाडापासून संरक्षणासाठी पचिम खान्देशात धडपडत होते. ते िरखा संघािे 
कायवकते म्हणून त्यािंा भार पगारपाणी िरखा संघ िालवीत होता. पण इतर बेवारसि होते. त्याचं्यासोबत 
बोराडीिा व्यंकट धोबी, िुनवण्यािा यशवतं तुरंूगातून सुटून आलेला, हशदखेड्यािे बाबुराव गुरव व 
चशवराम आबा, प्रकाशािा नरोत्तम, शहाद्यािा सखाराम हशपी होते. मीही त्याचं्यात सामील झालो. 

 
पचिम खान्देशाच्या लढ्याच्या सुरवातीला व्यंकट धोबीने बोराडीिा रहदारी बंगला िाळून तो 

फरार झाला. चवष्ट्णू पाटील (कापडणे) यानंी चिमठाण्यािा रहदारी बगंला िाळून-तारा तोडणे आदी 
कायवक्रम िालू ठेवले. शकंर व्यंकटही त्यातं सहभागी होता.  

 
एकमेव अघचटत घटना घडली. हशदखेड्यािे चशवराम मचहपत पाटील आबा, माचणक भील 

दलवाडे यानंी शकंरराव पाडूं माळी चशरपूर वरवाड्यािे याचं्या सहाय्याने कमखेडे तलाटी दप्तर पळवनू 
कमखेडे गाविा सरकारी भरणा कामगार नेत असताना एका नाल्यामध्ये त्याला गाठून तो लुटला. शकंर 
भचूमगत झाला. चशवराम आबा व माचणक भील नंतर पकडले गेले. चशवराम आबा पोलीसाचं्या पहाऱ्यातून 
पळून भचूमगत झाला. माचणक भील यास ७॥ वषािी चशक्षा झाली. 

 
चशवराम आबािे घरदार, शतेीबाडी सवव िप्त करून पत्नी दमयंती बाईला अक्षरशः उन्हात बाहेर 

काढले. 
 
माठा भाऊ मराठे व गाधंीिींच्या आश्रमातील नंदुरबारिे िोयदे यानंी नंदुरबार तेवत ठेवले. सप्टेंबर 

४२ ला नंदुरबारच्या मुलािें चनघृण्ण हत्याकाडं घडले. चशचरषकुमार, घनःश्याम, लालदास, शचशधर, 
धनसुख, रचतलाल या बालगोपाल चवद्याथ्याच्या चमरवणुकीवर पोलीसानंी चनघृवण गोळीबार करून ठार 
केले. नंतर मात्र नंदुरबार शातं शातं झाले. 

 
साताऱ्यातील पत्री सरकार स्थापण्याच्या कायवक्रमात खान्देशातील माझे सहकारी फक्त दोनि-िे 

शवेटपयंत माझ्या साथीत होते. 
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एक चशवराम म. पाटील व दुसरा बाबुराव गुरव (शाहू) दोघेही हशदखेड्यािे. 
 
त्यानंी तुफानसेनेत-िी.डी. बापूचं्या अचधपत्याखाली काम केले. त्यातं बाबुराव हरहुन्नरी म्हणून 

शस्त्रासे्त्र चमळचवण्यात ती ने-आण करण्यात व चवशषे कायवक्रमात आघाडीवर राचहला. 
 
धुळे खचिना लुटीत दोन सहकारी. एक शकंर माळी चशरपूरिा व दुसरा व्यंकट धोबी बोराडीिा. 

(चशरपूरिा दोनदा आमदार) 
 
शकंरने प्रत्यक्ष लुटीत भाग घेतला. पकडल्यावर त्याला िन्मठेपेिी चशक्षा व इतरही चशक्षा झाल्या. 

खचिना लुटीत व्यंकटही आमच्या बरोबर चनघाला. पण धादंरटपणा व अचत उत्साहाने िुकामुक करून 
बसल्याने प्रत्यक्षात भागीदार होऊ शकला नाही. त्याला पकडण्यापूवी सरकारने एक हिार रुपयािें बक्षीस 
िाहीर केले होते. पकडल्यावर त्यालाही िन्मठेपेिे चशक्षा झाली. 

 
पूवव खान्देशात, अमळनेरिी माशवल लॉिी, पिंाब मेल उलथवण्यािी अयशस्वी घटना, आडगावं, 

ता. एरंडोल पोलीसाशंी केलेल्या िकमकीत चतघे हुतात्मे झाले. 
 
कानळदा (ता. िळगाव) साताऱ्यािे तासगाविे डॉ. पोळ या बलदंड कायवकत्याने नोकरीवर लाथ 

मारून कानळदा व आिूबािूच्या पचरसरात बडंािे चनशाण फडकवनू कानळ्याच्या दत्त ू िव्हाण याच्या 
साथीने प्रिार व सभािंा धुमधडाका सुरू केला. भोकरभादलीच्या सभेत पोलीस आडव ेआले. त्यानंा कैद 
करून िावडीत कोंडून घातले. पोलीसाचं्या फौिेने पकडलेल्या पोलीसािंी सुटका केली. ते डॉ. पोळ 
याचं्या पाठीमागे धाव धाव धावले पण त्यानंा पकडू शकले नाहीत. ते भचूमगत होऊन पूवव खान्देशात दत्त ू
िव्हाणासंचहत अनेक भचूमगत स्वातंत्र्य सैचनकाचंनशी सरकारला हैराण करीत राचहले. त्यानंी पंिाब मेल 
उडवण्यािा अयशस्वी प्रयत्न केला; पण तो फसला व सारे पकडले गेले. 

 
माझ्या येण्याने त्या सवांना नविीवन आले. उत्साह वाढला. आनंदािे भरते आले. चवष्ट्णु पाटील 

कंटाळून गेले होते, घायकुतीला आले होते. तरी धडपडण्याचशवाय त्यानंा गत्यंतर नव्हते. कारण सारी 
पचरक्स्थतीि चनराशािनक व उचद्वग्नता आणणारी होती. सारा मामला थंड होता. भचूमगत उपेचक्षत झाले 
होते. आचण त्याचं्यापासून लोक दोन हात लाबं इतकी पचरक्स्थती बदलली होती. 

 
मी धडपडीला सुरुवात केली. मारवडिे शकंर चबला व यशवतंराव, अमळगाविे नामदेवराव, 

अकुलखेड्यािे धमा पाटील अशा अनेक सहकाऱ्यानंा बोलावनू बोरकंुड, पुर आचद गावात भेटी घेऊन 
पैश्यािे व पचरक्स्थतीिी ििा झाली. त्यानंी माझ्यामुळे नाईलािाने का होईना, पण मदतीिा हात चदला. 

 
आम्हाला नुसते िगायिे नव्हते तर शथीने िगायिे होते. काहीतरी करावयािे होते. त्याकरता 

मरण आले तरी बेहेत्तर ही आमिी चिद्द होती.  
 
कमखेड्यािे माझे चमत्र व सहकारी भोलापुरी गोसावी यानंी चनरोप चदल्याप्रमाणे ते भेटीला तर 

आलेि, पण त्यानंी येताना १०० रुपये आणले. त्यानंी ही अमूल्य, अनमोल दचक्षणाही आणली. ते १०० 
रूपये म्हणिे १ हिार आम्हाला वाटले. 
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मोठ्याकंडे, पुढाऱ्याकंडे िायिी सोयि नव्हती व वावही नव्हता. काँगे्रसमुळे नावलौचककाला 
आलेल्या एका पुढाऱ्यािी पायरी रात्री अंधारात िढलो. ‘ही तुमिी बोरपेटी (बोरािे काटे) आमच्या घराला 
लाव ू नका.’ हे त्यािें खडे बोल ऐकून िीना उतरावा लागला. मग मदतकायाबद्दल बोलण्यािा प्रश्नि 
राचहला नाही. 

 
सववत्र रािकीय अंधार होता. चदवा भीता प्रमाणे िो तो आपापल्या खोपटात घुसून मरगळून बसला 

होता. दुरून अंग शकेण्यािा स्थायीभाव, काँगे्रसच्या बड्या, बाहेर असलेल्या कायवकत्यात आला होता. 
काहींनी तर ताचत्त्वक मतभेदािा आसरा आपले दुबळेपण झाकण्यासाठी घेतला होता. या अवघड 
पचरक्स्थतीत आम्ही आपले व िोडीदारािें अक्स्तत्व चटकवनू तग कशी धरली यािे आि राहून राहून आियव 
वाटते. पण या अंधारातही प्रकाश चकरण होताि. तो म्हणिे सामान्य िनतेिे माय पोटाच्या उबेिा. 

 
धुळ्याच्या मराठा बोचडंगिे व्यवस्थापक व तळमळीिे कायवकते मोतीराम भोई-कुबडा प्राणी, खादी 

धारी. गाधंीिींच्या िीवनचनष्ठ भक्त. आि हयात नाहीत. अिूनही त्यािंी मूती माझ्या डोळ्यापुढे येऊन 
मस्तक नम्र होते. त्यािंी फुले भवुनिी खोली म्हणिे आमिे मुक्तद्वार, हक्कािे चठकाण व आधार. भाकर 
तुकडा चमळाला नाही की मराठा बोचडंगच्या उरल्या सुरल्या भाकरी मागवनू आमिा तळीराम गार करीत व 
झेपेल तेवढे काम लगबगीने करीत. त्याचं्या चवद्याथ्यांिा चशष्ट्यगण म्हणिे आमिी राखीव सेनाि होती 
म्हणाना ! 

 
धुळ्याच्या रुपला हिधू यािें सायकल दुकान केव्हाही िा, त्याचं्या सायकली आमच्या सेवेला सदैव 

तयार. सायकलीिी मोडतोडही होई. यािी त्यानंी चफकीर केली नाही. 
 
घेलाभाई नानिी यािें हॉटेल कधी रोख, कधी उधार, खुषीने ते आमच्या पोटात गोड घास 

टाकीत. 
 
रुपला हिधू, घेलाभाई नानिींिी ही अबोल सेवा देशिरणी रुिू आहे. कुणाला ते माहीत आहे का 

? 
 
मराठा बोचडंगिे सुपहरटेंडेंट गरताडिे व्यंकटराव पाटील. त्यानंी आम्हाला व आमच्या दोस्तानंा 

आसरा चदला व सहाय्य केले. 
 
आमच्या सातारच्या मंडळींना आश्रय देऊन कायाने व पैश्याने चझिून धोका पत्करणारे आर.डी. 

गाधंी (मािी चिल्हा होमगाडव कमाडंर), म्हसदीिे माधवराव हिधू देवरे व त्यािंी धुळ्यािी पाटील आचण 
कंपनी म्हणिे आम्हा बेवारश्यािंा आसरा होती. िुकेलेला फकीर मचशदीत, तसे आम्ही पाटील आचण 
कंपनीच्या मचशदीत रात्री, पहाटे पडत असू नाईलािि झाला तर धुळ्यािे ॲड. झेड . बी. पाटील वकील 
(त्यावळेिे लोकल बोडािे िीफ ऑफीसर) या माझ्या मामेबचहणीच्या यिमानाकंडे चनरोप पाठचवला की 
माझ्या आक्काबाईिा डबा आमच्या मोती महालात येई. उदरभरणासाठी सारा आटाचपटा होई. मग कायव 
कुठले चन काय डोंबला िे करणार ! 

 
आम्ही चभके होतो िरूर; पण आमच्या कल्पना लाखाचं्या होत्या. कल्पनेला कोण अडवणार ! 
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आमिाही हवाई महाल होता, रंगमहाल होता, मोती महाल होता. राणीिा बागही होता. 
पचरक्स्थतीच्या उलट्या फेऱ्यातही आमच्या रगेलपणाबरोबर रंगेलपणाही कायम होता. 

 
हवाई महाल म्हणिे धुळे स्टेशनच्या नचिकच्या भाई रणचदवेंच्या आंब्याचं्या बगीच्यात उघड्यावर 

ढेकळात डुकरासंारखे एकमेकानंा चिकटून आम्ही पडत असू. तो आमिा हवाई महाल होता. मोकळी 
हवाि हवा. 

 
आमिा मोतीमहाल म्हणिे मोतीराम भाऊ राहात होते ते धुळ्यािे फुले भवुन. चवद्याथी वसतीगृह. 
 
आमिा राणीिा बाग म्हणिे बोरकंुडपासून मलै दोन मलैावरील होरपळे गावच्या िंगलातील 

चमरच्या, वागं्यािा छोटासा मळा. 
 
धुळ्यापासून मलैावर असलेला पाझंरा पोळ्या गाईिा गोठा, गाईिे शणे, मुताच्या वासाने भरलेला 

रंगलेला गोठा तो रंगमहाल. 
 
अद्यावत इक्स्पतळाला कॉटेि हॉस्पीटल म्हणण्याच्या प्रथेपुढेि आमिी झेप होती आचण ती देखील 

वास्तववादी. 
 

धगधगिारा सािारा 
 
सवव भारतातला आगडोंब चवझण्यात िमा झाला. पण साताऱ्यात उलट भचूमगतािंा आगडोंब 

उसळला. शकेडो भचूमगत स्वातंत्र्य सैचनक, श्रीमंतािें, भाडंवलवाल्यािें अथव साहाय्य नाही, स्वतःिी 
हहमत, िनतेिा उत्स्फूतव पाहठब्याचशवाय कसेलि भाडंवल नाही. क्रातंी तर पेटलेली. आचण क्रातंीिी भकू 
हसहािी. पे-रेन लुटली. त्या २१ हिारानंी काय काय होणार? २१ चदवसही न पुरणारे भाडंवल. 

 
सातारच्या भचूमगतािंी कोंडी झाली. पे-रेन लुटल्याने सरकारिे आग्यामोहोळ उठले पुन्हा त्या 

आग्यामोहोळाला अपुऱ्या तयारीति संधी देणे म्हणिे डाव हरल्यासारखे होईल. म्हणून साताऱ्या पासून 
खूप लाबं अश्या चठकाणिा खचिना लुटण्याच्या चदशनेे त्यानंी पाऊले उिलली. 

 
आटपाडी हे त्यािें एक प्रमुख भचूमगत कें द्र. खान्देशिे ठाकरे भाऊ हे चतथल्या िरखा संघािे 

व्यवस्थापक. त्याचं्यामागे त्यानंी लकडा लावला. आमच्याशी संधान बांधले. खान्देशाति खचिना 
लुटण्यािा चनणवय झाला. 

 
सातारकरानंा लाखािी िरूर होती. खचिन्याचशवाय त्यािंी भकू भागणे शक्य नव्हते. आम्ही तर 

चनव्वळ काट्यावर अंग टाकले होते. सातारकराचं्या चहमतीने, इषनेे आम्हालाही पाणी िढले. आमिीही 
कोंडी त्याचशवाय फुटणारी नव्हती. हे फार मोठे पाऊल होते; पण ते टाकण्यािा चनधार आम्हीही केला. 

 
सुस्तावलेल्या आमच्या चिद्दीलाही आव्हान पाचहिे होते ना ! खचिना लुटायिा. पण कुठला आचण 

केव्हा? 



 

 अनुक्रमणिका 

पचिम खान्देशात आमिा एकमेव खंबीर आधार होता माझे चिवलग आप्त लंकार बापू आचण त्यािें 
सबधं बोरकंुड गाव. 

 
दुसरा आधार वडिई गाविे फचकरा अप्पा व त्यािें गाव. 
 
चतसरा आधार होता मोहाडीिे रामिदं्र पाटील व म्हसदीिे पाटील आचण कंपनीिे माधवराव हिधू 

देवरे यािंा. 
 
फचकरा अप्पाचं्या भाऊ िदं्रकातं (मािी आमदार) पोलीस खात्यात नोकरीला होता. त्यािा िुलत 

भाऊ दयाराम पाटील िमादार होता व धुळ्याच्या पोलीस लाइनमध्ये राहत होता. कुसंुब्यािे भाऊराव 
पाटील सी. आय. डी. खात्यात होते. या सवांच्या सहकायाने आम्ही पाऊल उिलले. धुळे चिल्याच्या 
सरहद्दीवर डोंगराळ भागात साक्री हे तालुक्यािे गाव. धुळ्यापासून लाबं डोंगराच्या रागेंच्या कडेला आहे. 
त्या साक्री किेरीिा खचिना लुटण्यािे आम्ही चनचित केले. 

 
त्यावळेी खचिन्यात चदड लाख रुपये होते. या माचहतीसाठी यशवतं गेला होता. त्याला साक्रीच्या 

किेरीतील कारकुनाने किेरीति चभडवले. सवव इत्थंभतू माचहती चदल्याने आमिे काम फार सुकर झाले. 
किेरीिी पहाणी केल्यानंतर सातारच्या मंडळींनी ठासून साचंगतले “कायवक्रम चनचित फते्त होणार. फक्त 
चतथे पोिण्यािा व खान्देशच्या बाहेर सुरचक्षत पडण्यािा मागव पक्का करा.” 

 
पणहिंा बेि ! 

 
बेत ठरला तो असा.............किेरीिा नकाशा काढून आम्ही बसलो. सोळा सतरा लोकानंा 

किेरी िालू असतानाि आत पेरून ठेवायिे. प्रत्येक टोळीने सोपचवलेल्या कामचगरीप्रमाणे िय्यत 
रहावयािे. सायंकाळी ५ िा ठोका पडला की हुश्शार व्हायिे. हँडगे्रनेडिा बार किेरीच्या पटागंणात वा 
हभतीवर आपटून उडवल्याबरोबर एकनाथ काम सुरू करायिे. 

 
प्रथम िौघानंी संचगनधारी पोलीस गाडवला चमठी घालायिी व त्याबरोबर िपळाईने बाकी ६ िणानंी 

तेथे पडलेल्या बदुंकावंर कब्िा करायिा व बार उडवीत मुख्य दरवािापयंत अंतरा अंतराने उभे रहायिे. 
लोकानंा दहशत व आपल्या सवव साथींना संरक्षण देत रहायिे. िौघानंी रेझरी अव्वल कारकुनाला फोन 
कनेक्शन तोडून, िाम करून रेझरीिा खचिना भरायिा. सारे घड्याळाप्रमाणे एकसाथ झाले पाचहिे. 
खचिना उिलायिा चन हँडगे्रनेड फेकीत, बदुंका िालवीत गावाबाहेर पडायिे. 

 
खचिना लुटून खान्देशातील कुणाही गाविा संबधं न येता रात्रीतून नाचशक चिल्यात िवळच्या 

घाटबारीने पसार व्हायिे. त्यासाठी िाळीसगावच्या रामहसग घोरपडे या बलदंड कायवकत्याला घेऊन 
साक्री पासून १५-२० मलैावरील नाचशक हद्दीतील िातेगावच्या त्याच्या नातेवाईकाकडे िाऊन आलो व 
तेथून टागं्यािी वगैरे सारी व्यवस्था मी िाऊन िमवली. 

 
भाकरी बाधूंन उन्हा-तान्हात मी नी यशवतंने पायपीट करीत साक्री ते बोरकंुड पयंतच्या साऱ्या 

वाटा व मागव दोन-दोनदा चफरून आमिा परतीिा मागवही आम्ही पक्का केला. 
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रस्त्यातील पहाड काठाकाठाने असलेल्या देऊर, म्हसदी, कासारे, मालपूर, धाडणे, सामोडे आचद 
माझ्या नातेवाईकाचं्या गावानंाही भेटी चदल्या. वेळप्रसंग पडलाि तर पडेल त्यािी साथ घेता यावी म्हणून. 

 
आिें, आिें ! सािारकर आिें !! 

 
सातारिी मंडळी हत्यारे, साचहत्य घेऊन येऊ लागली. बोरकंुड िवळच्या होरपळे गावच्या 

िंगलाच्या मळ्यात आमिा एक मुख्य तळ पडला. काही फुले भवनात, कुणी आर. डी. गाधंीकडे, कुणी 
वडिईला अशी चवभागणी केली. सी. आय. डी. भाऊराव पाटलानंी नेहमीप्रमाणे येऊन आलबेलिी सूिना 
चदल्याप्रमाणे चनधास्त मनाने हालिाली करीत होतो. आमिे वस्ताद फचकरा अप्पानंी नवीन टूम आणली. 
धुळ्याहूनही नंदुरबारकडे मोठा खचिना िातो म्हणून. धुळे पोलीस लाईनीतील िमादार दयाराम पाटीलि 
खचिन्यासोबत िाणाऱ्यािंी नेमणूक करीत असे. तो पण कायवक्रम हाताशी ठेवावा म्हणून प्रथम गावािी 
चनवड केली. धुळ्यापासून १६ मलैावर डोंगरटेकड्या असलेल्या चिमठाणे गावािी. त्याप्रमाणे चिमठाणे 
गावािीही पहाणी मी व यशवतंने केली. चतथे पोलीस सबस्टेशन व दोन पोलीस होते. हाही कायवक्रम 
चदवसािा होता. आठ आठ लोकाचं्या दोन टोळ्या करायच्या. मोटरस्टँड गावाला लगति गावाबाहेर होता 
एका बािूला हॉटेली होत्या. त्या हॉटेली मागेि गावात चशरल्याबरोबर िौक व चतथेि सबपोलीस स्टेशन. 
खचिन्यािी मोटार आली की एका टोळीने मोटारीवर हल्ला िढवनू खचिन्यावर झडप घालायिी व दुसऱ्या 
टोळीने पोलीस िौकीवर धाड घालून बदुंका ताब्यात घेऊन बार काढीत यायिे. दोन्ही धाडी एकाि वळेी, 
एक साथ होण्यासाठी व दहशत चनमाण करण्यासाठी हँडगे्रनेडिा धमाका उठल्याबरोबर दोन्ही टोळ्यानंी 
आपापले काम पार पाडायिे. 

 
चिमठाण्या भोवतीच्या पिंक्रोशीत असलेल्या आमच्या मुकटी, चवटाई, डागुंणे आचद गावातील टागें 

िय्तत ठेवायिे व नाचशक चिल्यातील िातेगाव गाठायिे अशी कायवक्रमािी रूपरेषा ठरली. पण 
ठरल्याप्रमाणे कायवक्रम व होण्यािे िणू चवचधचलचखति होते. तसे नसते तर पुढील इचतहास चलहायिी 
संधीही मला चमळाली नसती. 

 
एचप्रल उिाडला. खानदेश तापू लागला. खानदेशच्या उन्हाने आम्ही वरून तापत होतो. 

अडिणींनी त्यापेक्षाही अचधक तापलो होतो. खचिना लुटायला सातारिे चन खानदेशिे दोन चभकारी उघडे 
नागडे, डाळ्या फुटाण्याला महाग, आम्ही एकत्र आलो होतो. बोरकंुड िवळच्या होरपळ्याच्या िंगलात 
राहा, वडिईच्या बधंाऱ्यावर, पाझंरापोळच्या आडोशात, अप्पासाहेब रणचदव्याचं्या आमराईत चदवस काढ, 
अशी कुतरलढ होत होती. होरपळ्याला भाकरी बोरकंुडहून येत. वडिईहून भाकरी गोळा करून 
बधंाऱ्यावर बसून पोटात ढकलीत असू. रणचदव्याचं्या आमराईत रामिदं्रबाबा व माधवराव भाकरी गोळा 
करून ठेवीत. मी व यशवतंने ती भाकरीिी पाटी घेऊन याव ेअसे आमिे िालले होते. 

 
राम-सीता वनवासातून पुष्ट्पक चवमानाने अयोध्येला परतताना राम सीतेला घडलेल्या प्रसंगािी 

दृश्ये दाखवीत होते चन म्हणत होते, “ते s ही नो चदवसो गत:” आि ते सारे िीवनातील प्रसंग िसेच्या तसे 
माझ्या डोळ्यापुढे येत आहेत व “ते s चह नो चदवसो गत:” माझे मन भारावनू उच्छ् वास टाकत आहे. 

 
होरपाळ्यािा मुख्य तळ बारक्याशा मळ्यात पडलेला. थाळणे चन चवहीरीिी धाव ही आमिी 

झोपायिी िागा होती. िंगली डुकरािंा कळप एकमेकानंा खेटून झोपतात तसे. सातारकर मंडळी सारी 
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पचहलवान आचण कुस्तीगीर. त्याचं्यात चन आम्हा खान्देशीयत िमीन-अस्मानिे अंतर होते. शकंर, व्यंकट, 
यशवतं, बाबरूाव ही सारी पोरे टोरे. चमसरूडवाला मीि एक मोठा. तोही सातारकराचं्या बरोबरीने उभा 
राचहला तर बच्चा सारखा. हत्तीपुढे बैल चदसावा तसा. 

 
सातारकर मंडळी सकाळी उठली की प्रथम चमस्त्री तयार करून दात घाशीत. मग तालमीला 

सुरूवात. ढेकळं फोडून तयार केलेल्या िागेवर सकाळ संध्याकाळ कुस्त्यािंा फड होई. ‘काय तुमिा 
खान्देश ढेकळावाणी. पाणी पडले की ढेकूळ चवरघळते तसा मऊ टणकपणा असा नाहीि’ असे ते म्हणायिे. 
ते खरेि होते. 

 
एकदा भाकरी आल्या नाहीत. होरपळ्यािी ित्रा आचण कुस्त्यािंी दंगल. व्यंकट व माझी 

लुटूपुटूिी कुस्ती झाली. एक नारळ चमळाला सातारकरानंी ५-७ कुस्त्या मारल्या. नारळेि नारळे. त्या 
चदवसाच्या आमच्या उपवासाला नारळािा फराळ चमळाला. 

 
रोि सकाळी, सायंकाळी त्यािंी कुस्त्यािंी दंगल सुरू झाली की साडंासारखे हंुदडत. माती 

अंगावर घेत. आम्ही प्रके्षक. एकदा मला त्यानंी हात धरून लढलेि. मी ही लंगोट कसून तयार झालो. 
कंुडलिा गुंड्याभाऊ पेंटर हत्यार वाहक, बुटका, या गड्याशी मला चभडवले. िळगावच्या बोचडंगमध्ये 
चशकत असताना मलाही तालमीिा छंद लागला होता. गुंड्याभाऊने सलामीिा हात घेतल्याबरोबर मी 
त्यािा हात बगलेत धरून िपळाईने मध्ये घुसून त्याला पाठीवर उिलला. माझा बगलीडाव मोडण्यासाठी 
माझ्या तंगडीत तंगडी अडकवण्याच्या आत बुधल्यासारखा फेकून त्याला िारी मंुड्या िीत केले. हे इतके 
झटपट झाले की सातारिी पचहलवान मंडळी चवस्मयिचकति झाली. माझ्या पाठीवर थाप देऊन उिलून 
माझ्या अंगावर गुलालाप्रमाणे माती उधळून शाबास ! शाबास !! म्हणून नािली. 

 
पण त्यानंा ते शल्य बोित असाव.े म्हणून सकाळी ते चमस्त्री व आम्ही दातवण करीत थाळण्याच्या 

धाववेर बसलो असताना ‘काहीही म्हणा खान्देशी माणसे नेभळटि, बायकी !’ असे त्यानंी चडविल्या बरोबर 
मी ताड कन उठलो. खान्देशी चदसतो तसा नाही यािी प्रिीतीि पाचहिे का ? ‘िला उठा; पुन्हा होऊन 
िाउ द्या’ म्हणून त्यानंा शतेाच्या बाधंावर रागेंने उभे केले. समोर पाव फलागं नागंरलेले ढेकळािे शते. 

 
‘हें ! व्हा तयार ! एक पाय पुढे टाका. मी एक, दोन, तीन म्हटले कीं ढेकळातून पळायला 

लागायिे. शतेाच्या पलीकडील बाधंाला चशवनू परत इथे यायिे. कोण पुढे येतो ? सातारा की खान्देश ! ही 
आपली पैि.’ 

 
एक, दोन, तीन म्हटल्याबरोबर सवांनी पळायला सुरुवात केली. मी पचलकडच्या बाधंावर 

हरणासारखा ढेकळावर उड्या मारीत मारीत, घसरत धडपडत पोिलो. तोपयंत सातारकर मंडळी अध्या-
पाऊन शतेापयंत आली होती. कुणी ढेकळावरून चनसटून धडपडत लोटपोट होत, पडत होते, उठत होते, 
धावत होते. मी परतून बाधंावर आलो तो सातारकरापंैकी अध्या शतेापुढे कुणी आले नव्हते. ते िवळ आले. 
मी प्रत्येकाच्या खादं्यावर उड्या घेत हुयो ! हुयो ! म्हणत खूप चिडवले. बोला खान्देशािी खोड काढाल का 
? सातारवर खान्देशिी कडी झाली ना ? त्यािंी सगळीि खोड मोडल्याने आम्हाला चडविायिे त्यानंी 
सोडून चदले. 
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सातारिे दोन्ही नेते बापू िी. डी. लाड (मािी आमदार चवधान पचरषद सदस्य व श.े का. पक्षािे 
सेके्रटरी) व नागनाथ नायकवडी (मािी आिी आमदार) आले. वडिाईच्या बंधाऱ्यावर मनसोक्त पोहून 
भाकरी खाल्ल्या चन पाझंरा पोळच्या गाईंच्या गोठ्यातल्या कोपऱ्यात मफैल बसली. माणसे, हत्यारे सरंिाम 
आला होता. मुहूतव धरायिा होता. 

 
“आम्ही इतके उबगून गेलो आहोत की आता असेच्या असे साक्रीला िला, पण आता यातून 

सोडवा” मी काकुळतीने साचंगतले. परंतु त्यानंी आम्हाला सल्ला चदला की िास्तीत िास्त पैसा चमळाला 
पाचहिे. व कमीत कमी धोका घेतला पाचहिे. म्हणून आठ चदवसात नंदुरबारकडे िाणारा खचिना नाही 
चमळाला तर २१ एचप्रलला साक्रीिा कायवक्रम पार पाडायिा, असे सवानुमत ठरले. 

 
खणजन्द्याचा शोध 

 
मी आचण चवष्ट्णू पाटलानंी धुळे चिल्हा पोलीस लाईनीति दयारामकडे ठाण माडंले. दुसऱ्या की 

चतसऱ्या चदवशीि बारा वािता दयाराम िमादार घाईघाईने आला चन आमच्या हाती हुकूम ठेवला. “५॥ 
लाखाचं्या उद्या सकाळी नंदुरबारकडे िाणाऱ्या खचिन्यासाठी दोन पोलीस देण्यािा” दयाराम पाटलानंा 
चदलेल्या हुकूमािी प्रत होती ! मला तर हषववाय ूझाला. 

 
कसलाही चविार न करता लगेि पोलीस लाइनमधून बाहेर पडलो. सायकलीने वडिईला चनरोप 

ठेऊन तडक बोरकंुड गाठले. लंकार बापूंना होरपळ्यािी माणसे. दारूगोळा आचद सवव साचहत्यासचहत 
आि रात्री १० वािेपयंत पाझंरापोळला पाठवायिे बिावनू परतलो, तो सायंकाळ झालेली. 

 
वहातुकीिा प्रश्न आ वासून उभा होता, यशवतंला घेऊन मराठा बोचडंगिे व्यवस्थापक व्यंकटराव 

पाटलानंा साचंगतले “कसेही करून दोन टागें आम्हाला द्या.”  
 
“पण आिि काय तेवढे अडले ते सागंा” व्यंकटराव. 
 
“का आचण कश्यासाठी हे शब्द आमच्या कोशात बसत नाहीत, व्यवस्था करता का ते सागंा” असे 

मी म्हणालो. 
 
मी नाही म्हणत असतानाही अंड्यािी भािी व पोळ्या त्यानंी आमच्यापुढे ठेवल्याि. म्हणाले, ‘मला 

आगाऊ सूिना असती तर मी टागें तयार ठेवले असते.’ 
 
‘अहो आमच्या शास्त्रात आगाऊ काहीि नसते, इतक्यातं, आता चन ताबडतोबीिा आमिा फचकरािंा 

सवाल असतो.’ मी म्हणालो. 
 
उठलो चन तडक पुन्हा चनराशनेे मोहाडी गाठली. रामिदं्रबाबानंा साकडे घातले. बाबानंी स्वतःिा 

घोड्यािा टागंा व मोठी गाडी तयार केली व पाझंरापोळ गाठला. 
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बेत ठरला तो असा-टागं्यात ४, मोठ्या बलैगाडीत ८, व बाकी ४ वडिईला त्यानंा खचिन्याच्या 
गाडीत बसवनू द्यायिे ठरले. ११ वािले तरी बोरकंुडच्या आमच्या गाडीिा पत्ता नव्हता. िीवािी घालमेल 
होऊ लागली १२ वािले चन गाडी आली. आमिा िीव भाडं्यात पडला. िार माणसानंा मागे ठेवाव ेव त्यानंा 
सकाळी खचिन्याच्या मोटारीत बसवनू द्याव े असे ठरले. सातारच्या वाळवे तालुक्यातील ऐतवडे गाविी 
रािू पाटील एक भचूमगत भचगनीही आमच्या कायवक्रमासाठी आली होती. तीने हट्टिे घेतला की मी 
कायवक्रमाला येणारि. ‘मी कशासाठी आले? तुम्ही चस्त्रयानंा काय समिता?’ ती उसळलीि.  

 
“ताई, हा खान्देश आहे. कायवक्रमात चवयान येता उपयोगी नाही वा त्यािा स्फोटही होऊ नये. 

तुमच्या बरोबर येण्याने कायवक्रमात घोटाळा झाल्याचशवाय राहणार नाही.” अशी परोपरीिी समिूत 
काढली. सातारकर मंडळींना ती पटलीही. कारण हा डाका कुणी घातला याने सरकारला संभ्रमात टाकले 
िाईल म्हणून ताईने आग्रह सोडला. 

 
खणजना िुंटीचे प्रस्तर्थान माांडिें ! 

 
णर्घ्न माणिंकेिीिं पणहिंा फेरा ! 

 
बाबाचं्या टागं्यात मी, बापू लाड, नागनाथ व धोंडीराम माळी (वसंतराव दादाचं्या गु्रपमधील 

सागंली तालुक्यातील कुपवाडिा) असे िौघे बसलो. बाकी मोठ्या गाडीत बसून धुळ्याकडे गाड्या 
हाकलल्या. धुळ्याच्या गोल िावडी पोलीसिौकी िवळ आलो. तो ३-३॥ िा सुमार असावा. आम्ही सावधि 
होतो. गोल िावडीच्या लाबंून अगदी कोपऱ्याने गाड्या िलद न्यायच्या सूिनेप्रमाणे गाड्या दामटवल्या. 

 
“थाबंवा गाड्या” ड्युटीवर असलेल्या पोलीसाने हुकूम सोडला. तो पयवन्त दूर पूलािवळ गाड्या 

नेल्याही. पोलीस आपल्या िागेवरून चनघेपयवन्त गाड्या हळूहळू पाझंरा नदीच्या पुलाच्या आत घातल्या. 
पोलीसाने धाव घेतली. तो गाडीपाशी येईपयवन्त आणखी गाड्या ५-१० फूट पुलावर पुढे नेल्या. पोलीस 
िौकीपासून शक्य चततक्या गाड्या लाबं नेण्यािे धोरण यशस्वी झाले. पोलीस पुढच्या टागं्याला आडवा 
झाला चन हळूहळू िालणाऱ्या गाड्या थाबंल्या. 

 
“िलो ! उतरो नीिे” पोलीसाने हुकूम केला. मी खाली उडी टाकून त्याच्यािवळ गेलो. 
 
“अरे पोलीसदादा, आमच्या गाड्या काबरं अडावस? माले काई समित नई !” (अहो पोलीस 

दादा, आमच्या गाड्या का बरे अडवतोस? मला काही समित नाही) 
 
“गाडी में क्या है ? उतरो सब नीिे” त्याने उलट दरडावनू हुकुम केला. 
 
मामला गंभीर होत िालला. चपशव्या घेऊन बापू लाड, नागनाथ उतरले. प्रत्येकाच्या थैलीत 

चपस्तुले होती. मागील गाडीतील काही िण आले. तुम्ही चनघा पुढेिा इशारा केल्याबरोबर सारी माणसे 
पटापट आपापल्या थैल्या घेऊन हळूि कठड्याच्या बािूने पोलीसाचं्या लक्षात येऊ न देता पुलाखाली 
गेलीही. पण मोठ्या गाडीतील व्यंकट धोबी, बोराडी, फक्त १ ि खान्देशी बाकी सातारकर रघुनाथ गणपचत 
रावळ, सावळा धनगर, कंुडल, लाला वस्ताद घोगाव, ज्ञानबा िाधव, वस्ताद ताकारी, आबा हशदे दुशरेे, 
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तात्या दहयारीकर, शामराव िाधव एवढेि आठवतात. व्यंकटच्या नेतृत्वाने त्यानंी पायीि चिमठाण्याकडे 
मधल्या रस्त्याने धाव धाव धावले; पण त्यािी आमिी गाठि न पडल्याने कायवक्रमािा चविका होण्यािा 
बाका प्रसंग आला होता. 

 
“क्या है तुम्हारे थैलीने” ? पोलीसाने थैलीलाि हात घातला. मी त्यािा हात धरून बािूला नेले. 

तो दाबीत म्हटले, “चशपाई दादा त्याम्हा काय व्हई? श ेथोडासा माल, बाटल्या चबटल्या.” (चशपाईदादा 
त्यात काय असणार? आहे थोडासा माल बाटल्या चबटल्यािंा. दुसरे काय ?) मी अचििीने म्हटले.  

 
“वो कुछ नही. खोलो और बताव ! चनकालो सब.” पोलीस अचधकि ताठ झाला.  
 
“चशपाईदादा, अव,ं अस काय करतस ! तुमलें  काय िोयिे ते सागंा ना ? दखाडतस पन थोड 

थाबंश्यात ते खरी “ (पोलीस दादा अहो असे काय करता. तुम्हाला काय पाचहिे ते सागंा ना ! दाखवतो; 
पण िरा थाबंा !) मी. 

 
“हमको कुछ नहा होना. िुपिाप थैलीया खोलो पहले.” पोलीसाने दटावनू साचंगतले व त्याने 

हातातील थैल्यानंा हात घातला. 
 
“चशपाईदादा, तुमना पाय पडस, पन ऐकीतल्या (पोलीसदादा, तुमच्या पाया पडतो पण थोडेसे 

ऐकून तर याया) म्हणून त्याच्या पाया पडण्यासाठी वाकलो तो त्याने चझडकारून चदले. मी चभक्या होतो. पण 
माझ्या बोटात सोन्यािी आंगठी सदैव असे. तसा काही वळेप्रसंग आलाि तर चतिा लािेसाठी उपयोग 
व्हावा म्हणून मी माझ्या बोटातील सोन्यािी आंगठी व चखशातून पैशािे पाकीट काढून त्याच्यापुढे धरून 
चवनवलं. “चशपाईदादा हाई ल्या सोनानी मंुदी व हाई श े पैसासनं पाकीट भी. आमन्या बाटल्या नी 
गाडीमान्या साखरन्या गोंट्या काढीसनी काय फायदा चमयनार श ेतुमले? (पोलीस दादा, याया ही सोन्यािी 
अंगठी चन पैश्यािे पाकीटही. आमच्या थैल्यातील बाटल्या व गाडीतील साखरेिे पोते काढून काय फायदा 
आहे तुमिा) मा हात पुढे केला. तो त्याने चझडकारून झटकून चदला. 

 
चतघा सातारा साथींना धोक्यािी िाणीव झाली नी त्यानंी सातारी तंत्रािा वापर केला. एकिण पुढे 

सरकला. त्याने पोलीसाच्या चखशातील चशटीवर झडप घातली. (ज्या ज्या वळेी पहाऱ्यावरील पोलीसावर 
हल्ला करायिा असेल त्या त्या वळेी हत्यार त्याच्या हाती राचहले तरी िालेल; पण प्रथम चशटीि कबिात 
यायावी लागते, नंतर हत्यार. हे सातारी तंत्र), दुसऱ्याने त्यािे तोंड आवळले व चतसऱ्याने त्याला िचमनीवर 
आदळलेही व तोंड बाधूंन फरफटत िालवले. 

 
प्रसंग बाका आला होता. मी हतबल झालो होतो. गाड्यानंा मागे येण्यािी खूण केली. अध्या 

पुलापयंत त्याला फरफटत नेले नी पोलीसदादा घाबरून, हादरून गयावया करू लागला. आमच्या 
पायाला हात लाव ूलागला. त्याला उिलून सरळ केले. माझी चशटी द्या. तुम्ही खुशाल िा. म्हणून तोि 
चवनव ूलागला. 

 
आम्ही त्याला पुलाच्या दुसऱ्या टोकापयंत धरून िालवत नेले. “आम्ही सागंून सागंून थकलो. 

पाया पडलो. आमिे ऐकले नाही, तुला काय वाटले?” मी ताठ होऊन म्हणालो. 
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“ए मरतुकड्या अरे फौिदार लोक आम्हाला टरवरव घाबरतात तर तुझी काय चबशाद?” मी त्याला 
दरडावलं. 

 
“फेका त्याला पुलावरून खाली. मरू ग्या भडव्याला.” आमच्यातला एक िण लरडला. पोलीस 

थरथरू लागला. गयावया करून पाया पडू लागला. आता डाव उलटला होता. 
 
“घे ही अंगठी आचण नोटािें पाकीट. चितक्या आहे चततक्या तुझ्या. बोल कबूल.” मी मधु चिव्हेने 

म्हणालो. पोलीसाने हात पुढे केला. “माझी टोपी आचण चशटी मेहेरबानीने देऊन टाका, नाहीतर माझी 
नोकरी िाईल. तो अचििीने गयावया करू लागला. 

 
‘अरे बाबा, तुझी नोकरी िावी अशी कशी आमिी इच्छा असणार? घे ही टोपी. पण पुन्हा कधी गाठ 

पडली तर लळख.’ म्हणून चशटी साखळीसुद्धा त्याच्या चखशात टाकली. अथात आमच्या सातारी चमत्राने 
दगडाने ती िेपूनि परत केली होती. त्याने बेइमान होऊन चशटी फंुकली तरी त्यातून आवाि चनघू नये 
यासाठी ! हे सातारी तंत्र. त्या तंत्राने आमिी सुटका केली. 

 
‘बर ! राम ! राम !’ मी म्हटल्यावर त्याने ही आम्हाला कडक सलाम ठोकल्याने आम्ही चनधास्त 

झालो. गाड्या टोलनाक्याच्या िरा पुढे थाबंवनू बाकीच्यानंा शोधीत चनघालो. पुलापयंत िाऊन परतलो. 
माणसािंा पत्ता नाही. 

 
आमच्या ५॥ लाखाच्या चवयान माचलकेतील पचहल्या महाचवयानातून सहीसलामत सुटलो तो दुसरेि 

चवयान आमच्यापुढे आ वासून उभे राचहले. माणसे कुठे गेली !  
 

दुसरा णर्घ्न फेरा ! 
 
४ वािले होते. अिून २०-२५ मलैािंा प्रवास. वळे फक्त ४-५ तासािंा. कसे पोहोिणार? म्हणून 

मोठी गाडी परत केली. टागं्यात बापू लाड, नागनाथ, धोंडीरामला बसवनू धुरकरी बाबानंा साचंगतले की 
तुम्ही टागंा िालू द्या. मी वाटेल ते. करून माणसानंा घेऊन येतो. परंतु सडक सोडू नका. 

 
टागंा चनघाला व मी परत धूम ठोकली. देवपूरच्या स्वोद्धारक चवद्याथीगृहात चशरलो. माझे दोस्त व 

सहकारी स्वोद्धारकिे व्यवस्थापक हचरभाऊ उपासनींना िागवले. 
 
“अहो, अशा भलत्या वेळी ? आचण काय हापता आहात तुम्ही !” त्यानंी घाबरून चविारले.  
 
“मला पन्नास रूपये पाचहिेत. आत्ताच्या आत्ता. उठा लवकर !” –मी  
 
“मििवळ फक्त पिंवीस रूपयेि आहेत.”  
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ते पिंवीस रूपये घेऊन परत धूम ठोकली व पुलावर आलो. गोल िावडीकडे न िाता बािूच्याि 
रस्त्याने िुन्या धुळ्याच्या गल्लीत घुसलो. भगंी गोल िावडीपुढे झाडत होता. त्याच्या झाडूिा खर् खर् 
आवाि तेवढा मला लाबंवर ऐकू येत राचहला. 

 
६ व्या गल्लीत घुसून फुले भवुनं गाठले. मोतीराम भाऊंना उठवले. सायकली तयार केल्या. फचकरा 

अप्पाला वडिईला चिठ ठी चलचहली. “बुवा चरझव्हेशन बदं. आलेल्या मुलाचं्या सायकलीवर िौघा दोस्तानंा 
असतील तसे चवनाचवलंब मोती महालात अध्या तासात पाठवा.” सायकली गेल्या.  

 
नगरपट्टीतील ॲड. झेड. बी. पाटलाचं्या माझ्या मेहुण्याचं्या मागील दरवािाने तडक 

स्वयंपाकघरात गेलो. 
 
“अग बाई ! अण्णा तुम्ही आचण असे चदवसा उिेडी ! असे हो काय करता ? काय. म्हणावे 

तुम्हाला” अक्काबाई-माझी मामेबहीण-रडवलेी होऊन म्हणाली व पुढिा दरवािा बदं करण्यासाठी धावति 
गेली.  

 
“अक्का िहा ठेव. पाि चमचनटात पाचहिे. मला फार थकवा आला आहे बघ ! मी वर नानासाहेबानंा 

उठवनू त्याचं्याशी बोलतो तोपयंत झटपट िहा आण ! माझी सुगरण बाई कशी “? नेहमीच्या थटे्टखोर 
स्वभावाप्रमाणे बोलून वर गेलो. व नानासाहेबानंा उठवनू म्हणालो, हे बघा, आमच्या िीवावरिा प्रसंग 
आला आहे. आताच्या आता टॅक्सी पाचहिे. दॉडाईच्याला िायिे आहे. ताबडतोब पाठवाि. पुलाच्या 
दुसऱ्या टोकावर आम्ही आहोत. पैसे त्यानंा तुम्हीि आगाऊ देऊन मला ही ५० रूपये द्या. िहा पीत पीत मी 
म्हटले व पैसे घेऊन उठलो. 

 
नानासाहेबािंा हात हातात घेऊन दाबला. ‘अक्काबाई येतो मी.’ म्हणताना कधी नाही तो माझा कंठ 

भरून आला. दोघाही पती –पत्नीला आििी वागणूक काही चनराळीि वाटली. 
 
‘िगलो वािलो तर पुन्हा भेटूि’ अचनच्छेने एवढे शब्द माझ्या तोंडातून सुटून गेले. मी बाहेर 

पडलो. व नानासाहेब टॅक्सी ठरवण्यासाठी बाहेर पडले.  
 
फुले भवुनमध्ये वडिईिे िौघे सहकारी आले होते. पुलाच्या दुसऱ्या टोकावर आलो तोि शालूशटे 

बडगुिर यािंी टॅक्सी आली. चिमठाण्यािा रस्ता धरला. टागंा रस्त्यात भेटला. त्यातील िौघानंा गाडीत 
घेतले. टागंा परत केला. आम्ही आठिण झालो. दोंडाईच्याला िायिे म्हणून टॅक्सी घेतली खरी; परंतु 
आम्हाला तर दोंडाईच्या अचलकडे चिमठाण्याला उतरायिे होते. ते ही चिमठाण्याच्या नदीच्या अलीकडील 
रहदारी बगंल्यािवळ. सातारिी परीक्षा पुलावर झाली . आता माझी परीक्षा होती. ड्रायव्हरच्या बािूला मी 
बसलो होतो. डोक्यात िुळवािुळव िालू होती. गप्पा रंगत होत्या. ड्रायव्हर िौकस असतोि. त्याने त्याच्या 
स्वभावधमाप्रमाणे िौकशी िालवलीि. सारे संभाषण खान्देशच्या अचहराणी भाषेति झाले. 

 
‘तुम्ही कुठले ?’ ड्रायव्हर 
 
‘आम्ही मालेगाविे, िातीने सोनार’ मी  



 

 अनुक्रमणिका 

‘तुम्ही दोडाईच्याला कुठे चनघालात?’ ड्रायव्हर. 
 
‘अहो, आमच्यावर आफत आली आहे. हे बघा आमिे नवरदेव’. माझ्यािवळ बसलेल्या देखण्या 

गोंदीच्या चकसन मास्तरकडे बोट दाखवनू म्हणालो. 
 
“मागील वषी यािें लग्न झाले. मालपूर दोंडाईिा नातेवाईक मुलीशी. एक हिारािें मुलीच्या 

अंगावर दाचगने घातले व चशवाय १००० रू रोख चदले. लग्नानंतर मुलगी पाठवलीि नाही. दाचगनेही गेले 
आचण मुलगीही. म्हणून, बेत केला आहे. दाचगने गेले खड ड्यात, मुलीला उिलून आणायिे. हे ठरवनूि 
आम्ही चनघालो आहोत.” मी खुलासा केला. 

 
“हं ! म्हणूनि तुम्ही एवढी मोठी तगडी पचहलवान मंडळी चनघालात नाही का ? तरीि माझ्या 

मनात शकंा आली होती की सारी पचहलवान मंडळी चनघाली कुठे आचण तेही एवढ्या तातडीने. आता 
उलगडा झाला.” ड्रायव्हरने मन खुले केले.  

 
याला बनवायिे कसे? चिमठाण्याच्या अचलकडेि उतरायिे कोणत्या चनचमत्ताने हा चविार सारखा 

डोक्यात घोळत होता. चशवाय रस्त्यावरील डागुंणे गावी आमिी बेपत्ता मंडळी तेथील आमिे भचूमगतािें 
आश्रयदाते कैलासगीर गोसावी याचं्याकडे आली असल्यास िौकशी. करावी म्हणून ड्रायव्हरला साचंगतले 
– “आमिे एक नातेवाईक इथे आहेत. त्यानंा भेटून येतो” म्हणून गाडी थाबंवली. गावात गेलो. कुणािा 
पत्ता नव्हता. गाडीत बसलो. 

 
“आमच्या समािािा एक मोठा पुढारी सवाई मुकटीला राहतो. त्याला घेण्यासाठी पूवीिा मनुष्ट्य 

पाठचवला आहे. ते रहदारी –बगंल्या िवळच्या मुकटी रस्त्यावरि थाबंले असतील.” मी साचंगतले म्हणून 
गाडी चतथे थाबंली. मी उगाि ते चदसतात का म्हणून रस्त्याने धाव घेतली व परतलो. ड्रायव्हरला माझ्या 
म्हणण्यािा कसलाही संशय येऊ नये व त्यािी खात्री पक्की व्हावी हा हेतू. 

 
“आपल्या पुढाऱ्यािा काही पत्ता चदसत नाही बुवा” मी माझ्या माणसानंा उदे्यशून पण ड्रायव्हरला 

ऐकू िाईल म्हणून िोरात त्राग्याने म्हणालो व गाडीखाली सवाना उतरायला साचंगतले. 
 
ड्रायव्हरला पुन्हा खुलासा केला, “आमिा इलाि नाही. बडूं सोनाराला घेऊन गेल्याचशवाय 

आम्हाला गत्यंतर नाही. ते तर काही आले नाहीत. म्हातारा मोठा कावबेाि आहे ना ! आमच्याकडून 
काहीतरी दचक्षणा घेतल्याचशवाय तो हलेलसा चदसत नाही. तेव्हा आता आम्ही िातो मुकटीला. तुम्ही परत 
िा.”  

 
१० रु. िी नोट त्याला बचक्षस चदल्याने तो खूष झाला. म्हणाला, “आिकालिे पुढारी म्हणिे खाब ू

असताति. हा िगािा न्यायि झाला आहे.” रामराम करून तो गाडी घेऊन गेला. आतापयवन्त तर सवव 
सुरळीत पार पडले. 
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खणजना िुंटायचाच ! काहीही होर्ो ! 
 
चिमठाणे रहदारी बगंल्याला वळसा घालून नदीच्या पात्रात आमिी बठैक सुरू झाली. धुळ्याहून 

चनघालो सोळा; पण उरलो फक्त आठि. खान्देशिे दोघे, मी व चशरपूरिा शकंरभाऊ माळी, बाकी ६ िण 
सातारिे. िी. डी. लाड कंुडलिे, नागनाथ वाळव्यािे, राम माळी कुपवाडिे, दािी पाटील साकराळे 
वाळवा तालुका, रामसाहेब कळके सागंली तालुका, गोंदीिे चकसन मास्तर कऱ्हाड तालुका. पोलीस सब 
स्टेशन नसते तर आम्ही आठ िणानंी चिमठाण्यालाि ठरल्याप्रमाणे कायवक्रम पार पाडला असता.  

 
माणसे, साधने असोत नसोत, काही झाले तरी आि कायवक्रम झालाि पाचहिे, करू हकवा मरू !, 

हिकू अथवा खलास होऊ. पण कायवक्रम पार पाडायिाि या चनियाने आम्ही बसलो. 
 
िौघा िौघाचं्या दोन टोळ्या करायच्या. चिमठाण्याला कायवक्रम न करता चिमठाण्यापुढील मैल 

दोन मलैावर िी पचहली िढण असेल चतथे कायवक्रम पार पाडायिा ठरले. खचिना लुटल्यावर वाहतुकीिी 
व्यवस्था काय हा प्रश्न आता आमच्यापुढे चशल्लक नव्हता. खचिना लुटीचशवाय कसलाि चविार आम्हाला 
नको होता व शक्यही नव्हता. 

 
कायवक्रमािे संपूणव आखणी झाली. संभाव्य धोक्याच्या सूिना झाल्या. बापू लाड व माझी टोळी, 

नागनाथिी शकंर सहीत दुसरी टोळी. तीने पुढे िायिे, िढतीच्या मध्यभागी मारामारी करून गाडी 
थाबंवायिी व आम्ही िौघानंी खचिन्याच्या गाडीत चनघायिे. 

 
दुसऱ्या टोळीने थैल्या उिलून आगेकूि केले. 
 
थोड्या वळेाने आम्ही िौघे उठलो. सडकेलाि लागून असलेल्या हॉटेलपैकी कोपऱ्यातील 

हॉटेलमध्ये सहकाऱ्यानंा बसवनू िहािी ऑडवर चदली. 
 
खचिन्याच्या गाडीत प्रवशे कसा चमळवायिा हा यक्ष प्रशन माझ्यापुढे होता. बोटभर दाढी 

वाढलेली. डोक्यावर लाल व मळकी मखमली टोपी, पाठीवर मागे फाटलेला व पुढे तेलािे मोठे दोन डाग 
असलेला चपवळसर कोट, दोन्ही गुडयायावर गाठी मारलेले धोतर या अवतारात मी िवळच्या हॉटेलच्या 
मध्यभागी पानपट्टी समोर वेध घेत उभा राचहलो. पानािा बोकणा भरला. त्यािे लाल लघळ दाढीवरून 
कोटावर लघळू चदले. हत्ती छाप चसगरेटिी डबी घेतली. 

 
पोलीस एका हॉटेलसमोर उभा होता. त्याच्यािवळ िाऊन रामराम ठोकला. व म्हणालो, ‘या 

दादा िहा पाणी याया !’ म्हणून हॉटेलात कोपऱ्याच्या िागेत बसलो. दोघानंी िहा घेतला. चसगरेट पाकीट 
काढून एक पोलीस दादालाचदली व दुसरी तोंडात धरून काडी लढली. पोलीसाच्या चसगरेटला काडी 
लावनू मी माझी चसगरेट पेटवनू झुरका घेतला. आयुष्ट्यात पचहल्यादंा व शवेटिीि चसगरेट मी लढली. पण 
ठसका ठुसका काही आला नाही हे महदाियवि. 

 
पोलीसदादा रंगात आला. 
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“आम्हाला मालपूरला बचहणीच्या मुलाच्या लग्नाला िायिे आहे. िौघानंा गेलेि पाचहिे. 
लग्नामुळे गाडीत फार गदी असते. तुम्ही आम्हाला गाडीत बसवनू द्या. फार उपकार होतील दादा तुमिे, 
तुम्हाला पुण्य चमळेल” - मी हळूि पुडी सोडली. 

 
“आम्ही आधी गेल्याचशवाय लग्न होणार नाही म्हणून एवढी काळपात.” म्हणत हळूि १० रु. िी 

नोट चसगरेट पाचकटावर ठेवनू त्याच्या हातात सरकवली. स्वारी आणखी खुशीत आली. मासा पूणव गळाला 
लागला. 

 
“अरे यार हम भी पोलीस है. येऊ द्या तुमिी माणसे. मग मला सागंा. तुम्ही सागंाल त्या गाडीत 

बसवतो की नाही ते बघा. आम्ही गाडीवाल्यािें बाप आहोत. नाही म्हणायिी काय त्यािंी माय व्याली 
आहे.” पोलीसदादाला १० रु. ि पुरता कैफ िढला होता.  

 
“बािूच्या हॉटेलमध्ये आम्ही आहोत. बाकी आले आहेत. काही अिून यायिे आहेत.” मी म्हणालो. 
 
“येऊ द्या ! येऊ द्या ! ते आल्यावर मला सूिना करा” पोलीसदादाने आ्ासन चदल्यावर मी परत 

हॉटेलमध्ये येऊन माझ्या सहकाऱ्याचं्या हातावर खुशीिी टाळी चदली. 
 
धुळ्याहून एक गाडी आली, दुसरी आली, गाडी चनघून गेल्यावर पोलीस दादाला भेटून, आले 

नाहीत म्हणून वदी देत राही. ९ ला येणारी खचिना गाडी १० वािले तरी आली नाही. आमिी सारखी 
घालमेल होऊ लागली. 

 
त्यावळेी खचिना सव्हीस गाडीने नेला िाई. आमच्या राज्यात काठीला सोने बाधूंन खुशाल 

काशीला िा ही इंग्रिशाहीिी घमेंड ना ! िंटसीटवर खचिनदार कारकून, मधल्या आडव्या कंपाटवमेंटमध्ये 
खचिन्याच्या पेट्या व हत्यारी संरक्षक हवालदार व िमादार. 

 
चतसऱ्या शवेटच्या कंपाटवमेंट मधील उभ्या सीटवर दोन्ही बािूंनी प्रवासी बसत.  
 
आली ! खचिन्यािी गाडी आली ! थाबंल्याबरोबर मोटारीिवळ गेलेल्या पोलीस दादाला गाठले. 

त्याच्यामागे चतघानंा उभे केले. गाडी फुल्ल होती. 
 
मीही स्वतंत्र प्रयत्न सुरू केले. गाडीतून उतरलेल्या ड्रायव्हरला चवनंती केली. त्याने धुडकावनूि 

चदले.  
 
खचिन्याच्या िमादारालाही लग्नािे चनचमत्त सागंून चवनवले. 
 
तो उखडलाि ‘तेरे बापकी गाडी हे क्या ? खचिनेकी गाडी है ! चदखात नही?’ 
 
तरीही मी लोिटासारखा त्याला चवनवत राचहलो. ‘साला इतना कालपात करता है तो क्या 

खचिना लुटनेका चविार है क्या?’ त्याने हासडून चशवीही मोिली. 
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‘हम गरीब मरतुकडे सरकारी खचिना क्या लुटेंगे िमादारसाहब !’ म्हणून त्यािा नाद सोडला. 
 
एिंट नाही म्हणत असतानाि पोलीसदादाने आम्हाला दोन्ही सीटच्या पॅसेिमध्ये कोंबले व 

दरवािा बदं केला. आम्हाला पाचहिे होते ते अनायासे घडून आले. एका पाठोपाठ एक आम्ही िौघानंी 
आपापल्या चपशव्या हातात घेऊन िागा धरून हुशारीने उभे राचहलो. गाडीने चिमठाणे सोडले. पचहला मैल 
गेला. दुसरा मलै लागला. मोटार लागण्याच्या चनचमत्ताने मी लकाऱ्या काढण्यािे सोंग करून डोकावति 
होतो.  

 
पुढे लाबंवर िढाव चदसला. आमिे िौघे िण रस्त्याच्या मध्य भागी उभे होते. मी माझ्या पुढच्याला 

ढुस्सा देऊन सावध केले. त्याने पुढच्याला ढुस्सा चदला व सवव सावध झालो. हुश्शारिा तो संदेश होता. 
तोंड पुसायला म्हणून लाल रूमाल काढला. लकारीच्या चनचमत्ताने डोके बाहेर काढून मी तो फडकवला. 
इशारा झाल्याबरोबर ठरल्याप्रमाणे आमच्या रस्त्यावरच्या टोळीने रस्त्याच्या मध्यभागी मारामारी, 
झोंबाझोंबीला सुरुवात केली. एकाला दोन्हा हातावर वर उिलले व िचमनीवर हलकेि आडवा घालून 
त्याच्या छातीवर कुदून ठोशावर ठोसा लगावण्यािा देखावा सुरू केला. 

 
गाडी िढाव िढू लागली. गाडीिा िेक दाबला गेल्यावर चपशवीतून चपस्तुल ख् कन लढून व 

गाडीबाहेर नळी काढून एका पाठोपाठ दोन बार उडवले. गिवना केली. ‘खबरदार कुणी गडबड केली तर, 
गोळीने मारले िाल.’ 

 
‘माना खाली घाला’ म्हटल्या बरोबर सवानी माना खाली घातल्या. सवात पुढे असलेल्याने दुसऱ्या 

कंपाटवमेंटमध्ये उडी घेऊन खचिना पेटीवर असलेल्या बदुंकीवर बठैक घेतली. 
 
दुसरा नंतर पुढे सरकला व त्याने एका चशपायाच्या छातीला चपस्तुल रोखले.  
 
चतसऱ्याने दुसऱ्या पोलीसाच्या छातीला चपस्तुलािी नळी लावली. 
 
एक चशपाई तर थरथरत होता. दुसऱ्या चनधड्या छातीच्या चशपायाने त्याच्या छातीला लावलेल्या 

चपस्तुलालाि हात घातला व चहसकाचहसकी सुरू केली. 
 
“खबरदार ! हात सोड. बघ गोळी घालीन. गडबड बदं कर. मौत मागू नकोस.” आमच्या माणसाने 

दरडावनू त्याला ढकलले. 
 
बदुंकीवर बसलेल्या आमच्या माणसाने त्या मस्ती करणाऱ्या चशपायाच्या कंबरेला चवळखा चदला व 

दाबनू धरले. तरी तो चपस्तुल धरण्यासाठी उसळलाि. उसळल्याबरोबर गोळी झाडली. छातीत गोळी 
घुसल्या बरोबर रक्ताच्या चिळकाडं्याि चिडकाडं्या उडाल्या. गुलाल टाकल्याप्रमाणे त्यािे छाताड लाल 
लाल झाले. त्याने मान टाकली चन तो रक्ताच्या थारोळ्यात सीटवर कलंडला. 
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माझा बार उडाल्याबरोबर गाडीच्या िलाख ड्रायव्हरच्या लक्षात आले की काहीतरी भयंकर 
दगाफटका आहे. त्याने गाडी बदं न करता िोरात सुरू केली. रस्त्यावरील आमच्या माणसाचं्या अंगावर 
सरळ गाडी िाणार तोि सावध असलेल्या माणसानंी पटापट बािूला उड्या मारल्या. 

 
िढावामुळे गाडीिा वगे कमीि होता. नागनाथाने उडी घेऊन ड्रायव्हरिा दरवािा एका हाताने 

पकडून दुसऱ्या हाताने ड्रायव्हरच्या मानेखाली चपस्तुल रोखले. 
 
चपस्तुलाच्या नळीने ड्रायव्हरच्या डोक्याला ठोसा देऊन दरडावले, “भडव्या गाडी आमच्या अंगावर 

घालतोस काय? गाडी बदं कर ! गाडी थाबंव. थाबंवतोस की नाही ?” प्रत्येकवेळी चपस्तुलाच्या नळीिा 
ढुस्सा डोक्यावर देऊन तो लरडत होता. 

 
“मर िायेगा ! गोलीसे मार देंगे. अपनी िान बिानेके चलये तो गाडी खडी कर” ! म्हणून िोराने 

चदलेल्या ठोशाने ड्रायव्हरिे कपाळ स्टेअहरग व्हीलवर आपटले गेले. तरी त्याने ॲक्क्सलेटर दाबून गाडीला 
वगे चदलाि. 

 
आता दुसरा उपायि नव्हता. चपस्तुलािी नळी ड्रायव्हरच्या बखोट्यावर धरली त्याल घायाळ 

करण्यासाठी पण गाडी थडथडत होती. खादं्यावरील नेम बखोट्यावर न बसता त्याच्या मानगुटीति गोळी 
घुसली. ड्रायव्हरिी क्स्टअहरगवर मान टेकली गेली. पण पायाने िेक दाबले गेले. नागनाथने स्वीि बदं 
केल्याबरोबर गाडी आपोआप थाबंली. 

 
नागनाथने उडी मारून पोलीसािंी भरलेली बदूंक खसकन बाहेर काढली. थोड्या अंतरावर 

गाडीसमोर उभा राचहला. टायरवर नेम धरून बार काढला. टायर फाटले गेले नी गाडी हालिालीला 
चनकामी केली. चपस्तुलाच्या गोळीने टायर फुटत नाही हा अनुभव सातारकरानंा होताि. खचिन्याच्या 
पेट्या बाहेर फेकल्या गेल्या. 

 
गोळी लागलेल्या पोलीसाला अलगद उिलून शिेारच्या झाडाखंाली ठेवले. मी सवव प्रवाश्यानंा 

खाली उतरवनू मोटारीकडे पाठ करून झाडाखाली बसवले. 
 
खचिन्याच्या िमादारालाही ‘क्यो िमादार खचिना चकसके बापका है ?’ या माझ्या प्रश्नाने 

िमादार थरथरला. खाली असलेली मान उंिावनू कसायाच्या पुढे उभ्या केलेल्या गाईच्या चथिलेल्या 
दृष्टीने त्याने माझ्याकडे बघून हात िोडले.  

 
दुसरी मालरक आली. चतिेही टायर चनकामी केले. क्लीनर कडून टायर चलव्हर, हातोडा घेतला 

व पेट्या फोडण्यािा प्रयत्न अयशस्वी झाला म्हणून पेट्या सडकेवर आपट आपट आपटल्या. पण फुटेनात 
म्हणून िमावातून ४-५ तगड्या माणसाकंडून मोठमोठे दगड पेट्यावर घातले तेव्हा कुठे पेट्यानंा भगदाड 
पडली. 

 
सवव साथी कामाला लागले. मी िखमी पोलीसािी िखम तपासली. हृदयाच्या खाली फुफ्फुसात 

गोळी गेली होती. कपड्याच्या बोळ्यानंी दाब देऊन रक्त थाबंवले. वरून फडक्याच्या पट्टयािंा दाब देऊन 
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घट्ट बाधंले. त्याला प्रवाश्यािंवळिे पाणी पािले. नाडीही िालू होती. एका िवळ उलनिा रूमाल होता. 
तो द्यायला का ं कू करायला लागल्याबरोरबर मी त्यावर उसळलोि ‘इधर यह चबिारा मरता हे और तू 
रूमाल भी नही देता? कसाईकी अवलाद.’ म्हटल्याबरोबर त्याने रुमाल फेकला. िारपदरी करून रक्त 
थाबंनू उब राहाण्यासाठी छातीला घट्ट आवळून बाधंला. 

 
ड्रायव्हरला प्रवाश्याचं्या मदतीने बाहेर लढून झाडाखाली टागंल टोली करून आणले. त्याच्या 

मानेच्यावर कवटीत गोळी घुसून भोक पडले होते, डोळे चथिलेल. तो मृत्यपूथंाला होता. त्याच्या तोंडात 
घातलेले पाणीही लघळून पडले. 

 
आमच्या सवाच्या खाकी पँट स वरून असलेली धोतरे सोडून नोटािंी गाठोडी बाधंायला सुरूवात 

केली. ५ लाख नोटािंी ६ गाठोडी बाधंली. 
 
५० हिारािंी चिल्लर. िार आणे, आठ आण्याचं्या नाण्यािंा रस्त्यावर ढीग पडला. आिूबािूला 

रस्त्याने येणाऱ्या बलैगाड्यानंा थाबंवले होते. धोतरािी खोळ करून चिल्लरने भरून गाड्यात लतण्यासाठी 
गेलो. पण गाडीवाले घाबरून इतके थरथरत होते की ते चिल्लर गाडीत घेण्यास तयार नव्हते. मी 
अचहराणीत त्यानंा म्हणालो, ‘अरे लक्ष्मी तुमना दारमा िालत इयेल श.े ती चलसनी हनघा आपना आपना 
गावले. (अरे, लक्ष्मी तुमच्या दारात िालत आली आहे. याया ही आचण सडक सोडून चनघा आपापल्या 
गावाला) एका गाडीवाल्याने सरळ मला दंडवत घालून पायि धरले. 

 
“आमले वाटेल तर मारी टाका पन हाई आग आमले देऊ नका. आमना घरदारले सरकार आग 

लाई दी, फाडीसनी खातीन बापहो, आम्हना सत्यानास करू नका. पाय धरस तुमना.” (आम्हाला वाटेल 
तर मारून टाका पण ही आग आम्हाला देऊ नका. आमच्या घरदाराला सरकार आग लावेल, फाडून 
खातील, बाप हो, आमिा सत्यानाश करू नका, तुमच्या पाया पडतो.) 

 
“अरे काम्हून भ्यातस? हौ आपनाि पैसा से, पिाडील्या. कोन तुम्हले वैखाव श”े (अरे काय म्हणून 

चभता, हा आपलाि पैसा आहे. पिवनू टाका. कोण तुम्हाला लळखणार आहे.) तरीही त्याने पाय सोडले 
नाहीत. म्हणून चिल्लर रस्त्यावर उधळून चदली. तया वाया िाणाऱ्या चिल्लरच्या चढगाकडे बघून फार फार 
दुःख पण त्याला इलाि काय? नेताही येत नव्हती. व यायायलाही कुणी तयार नव्हते.  

 
बरोबर १२ वािले होते. 
 
प्रत्येकी मण, दोन मण विनािी सहा गाठोडी सहा िणानंी उिलली. एकाने खादं्यावर दोन्ही 

बदुंका अडकवल्या. मी हातात सवाच्या थैल्या घेतल्या. एका हातात चपस्तुल घेऊन त्याच्या पाठोपाठ 
टेकडी िढू लागलो. अध्या टेकडीवर गेलो. आनंद माझ्या पोटात मावत नव्हता. “महात्मा गाधंी की िय ! 
“ म्हणून लरडलो व चपस्तुलािा एक बार हवते उडचवला व आम्ही टेकडीपार झालो. 
 
 
 
 



 

 अनुक्रमणिका 

पुन्द्हा णिसरा णर्घ्न फेरा ! 
 
एचप्रलिा उन्हािा कहर ! डोक्यावर मण, दोन मणािा बोिा. पायातील िपलामुंळे टेकड्या, नाले, 

ललाडंताना, िढताना पाय चनसटून घसरत होतो. म्हणून सवानीि िपला फेकून चदल्या. िमीन 
तापलेली, लहान लहान काकऱ्या सुयासारख्या टोित. काट्यावर पाय पडला की वदेना होत. बोिकी 
आलटून पालटून घेत. आमिा टेकड्या टेकड्यानंी प्रवास सुरू होता. आठवत होते बािी देशपाडें नी त्यािें 
बादंल. चशवािीमहारािािंी पालखी-काळ्याकुट्ट अंधारात भर पाऊस वादळवारा, चिखलातून पन्हाळ 
गडाहून चवशालगडाकडे नेताना लढे नाले ललाडंीत चिवाच्या आकातंाने धावणाऱ्या बािी बादलािंी. 
आम्ही धावत पळत होतो. टेकड्या टेकड्या पार करीत. उरी फुटत. फरक एवढाि ते रात्रीच्या घनघोर 
अंधारात पावसाचिखलात. आम्ही चदवसा उिेडी. वरून सूयवदेवाच्या व पायाखालच्या तप्त धरणीमातेच्या 
िटक्यात. 

 
त्याचं्या खादं्यावर छत्रपती . आमच्या डोक्यावर चिवघेणी लझी. पण धावण्यात कसूर नव्हती. 

मणामणािी लझी डोक्यावर पण माना ताठ होत्या. िवळच्या साळव ेगाविा एक ठाकूर तरूण आमच्यात 
सामील झाला. बोिके धरायला हा बरा म्हणून त्याच्या डोक्यावर एक बोिके देऊन सोबत घेतले. 

 
िार पाि मलै आम्ही िाललो. भकेुपेक्षाही उन्हाने आम्ही चवशषेतः सातारिी मंडळी होरपळून गेली 

होती. लाबंवर एक चहरवा मळा चदसला. धावति मळा गाठला. बोिकी धाववेर फकली चन धडाधड 
चवचहरीच्या गार गार पाण्यात उड्या घेतल्या. 

 
आम्हाला भान राचहले नाही. चवचहरीतून वर आलो तो बोिक्याला राखणदार ठाकूररािा पसार 

झाला होता. त्याने बोिक्यातील १०० रूपयाचं्या एका बडंलावर म्हणिे दहा हिारावर हात मारला होता. 
मळेकरी बाबाने घरी िाऊन आणलेल्या भाकरी चपठल्यावर आम्ही ताव मारला. बोिके, बदुंकी उिलल्या व 
आडिंगलाने पुन्हा प्रवास सुरू केला. 

 
सहा सातारी व दोन खान्देशी लपलप करीत चनघालो. 
 
“खान्देश काय म्हणतो, गड्यानंो” माझा प्रश्न 
 
“अबब, काय हा उन्हाळा, झोंबरे गरम गरम वारे ! िणू आगि.” सातारकर. 
 
‘मग िागंला शके आहे ना? खान्देश तुपावनी, ढेकळावाणी नाही का? कळला का खान्देशिा 

चहसका?’हेल काढून सातारकरानंा वडेावत म्हणालो.  
 
“आमच्या समद्याचं्या पायाला फोड आल्याती. अक्षी पाय भडुभडु करत्यात बगा !” सातारकर. 
 
“मग थाबंा आता थोडेसे !” म्हणून एका नाल्याच्याकाठी गदव छायेत बोिकी टाकून मंडळी आडवी 

झाली. अधा तास चवसावा घेतला. चिमठाण्या िवळच्या मुकटी गावच्या टागं्यानंी पसार व्हायि आमिा 
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बेत, पण तो बेति राचहला होता. म्हणून चदशावंर आमिे गचणत बसवनू कोणत्याही गावाशी संपकव  न येऊ 
देता रात्रीतून खान्देश पार व्हायच्या बेताने आम्ही सवव शक्तीचनशी धावत पळत िाललो होतो. 

 
कायवक्रम अधा यशस्वी झाला होता. रात्रीतून लळखीिी कुणी व्यक्ती वा गावाच्या संपकाचशवाय 

खान्देश पार झोलो तरि पूणव यश आमच्या पदरात पडेल या उमेदीने, पण कण्हत कुथत झपाझप वाटिाल 
सुरू होती. 

 
सायंकाळिे ५ वािले. सवव िण आमटून गेले होते. टेकडीच्या रागंा पुन्हा सुरू झाल्या होत्या. एका 

लहान टेकडीच्या आडोश्याला सावलीत बोिकी फेकली चन आडव ेझाले. पाि चमचनटात बहुतेकिण घोरू 
लागले.  

 
मी पहारेकरी म्हणून मधून मधून उभा राहून पहारा करीत बसलो. पधंरा वीस चमनीटे झाली 

असतील, उठून आिूबािूला बघू लागलो तो दोन तीन फलागंावर खूप धुराळा उठलेला चदसला. मला 
वाटले खान्देशात उन्हाळ्यात उठणारा भतूभोवराि असावा. थोडा वळे लक्ष चदले. घोड्यावंर पोलीस व 
त्याचं्या बरोबर श ेसव्वाश ेमाणसे धावताहेत, त्यािा तो धुराळा होता. 

 
“पोलीस ! पोलीस !” मी लरडल्याबरोबर सारे खडबडून उभे राचहले. बापू लाडने व नागनाथने 

रायफली तपासल्या.काडतुसे मोिली फक्त अठरा भरली. आमच्या बरोबर घेतलेल्या साचहत्यािी 
आम्हाला शुद्ध आली. गोळ्यािें डबे, कंुडलच्या हँडग्रनेडस असलेल्या थैल्या मोठ्या गाडीति राचहल्या 
होत्या.  

 
आमच्या चवयान माचलकेतील हे चतसरे महान चवयान ठरले. 
 

झुांज 
 
प्रत्येकाने आपापले चपस्तूल हाती घेतले. बोिकी उिलली. टेकडीला वळसा घालून आम्ही दोन्ही 

बािंूच्या टेकड्यामंधीला खोलगट पट्टयावर उतरलो. पोलीसानंी घोडी चफरवनू ते ही आमच्या मागे एक 
दोन फलांग अंतरावर; त्यानंी आमिी पाठ धरली. एकि आरडा लरडा, मारा ठोका, चशट्या, गिवना, 
गलबला, त्यानंी हलकल्लोळ उडवला. आमच्या समोरून चभल्लािंी बाया, माणसे, पोरे पावरी वाद्य तालावर 
वािवत गात नाित आली. पण आमच्या बदुंका व अवतार बघून ती गप्पगार झाली. तेवढ्यात अचहराणीत 
मी त्यानंा म्हणालो, “अरे नवरदेवले लईसनी परनाले िालनात ना? मंग घाबरतस कसाले?” (अरे 
नवरदेवला घेऊन परणायला तुम्ही िालले ना ? मग घाबरता कशाला?) “वािाडा, ! वािाडा ! आम्हले 
भी ऐकू द्याना !” (“वािवा, वािवा, आम्हाला ही ऐकवा ना” ) एवढ्या समर प्रसंगात सापडलेलो, पण 
आमिा खेळकरपणा िागृत होता, हे चवशषे. 

 
त्यानंी खानदेशी पुगंीवाद्य वािवायला सुरूवात केली. वािवीत चनघाले. 
 
आमच्या पाठीमागे येणाऱ्या पोलीस व लोकाचं्या रणभेरीत तेही सामील झालेले आम्हाला चदसले. 
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पोलीस आचण लोकािंा ताडंा आमच्या िवळ येऊ बघत होता. आम्ही आमिी िाल वाढहवली, तोि 
पोलीसानंी आपली घोडीही दामटवली. ते आमच्या िवळ येऊ लागले. नागनाथ, बापू धावले. रायफलिा 
बार उडवल्याबरोबर पोलीस आचण लोक मागेि पळत सुटले. पोलीस आचण लोक आमच्या पाठीशी यावते 
व नागनाथ, बापूने धावत िाव ेअसा चझम्मा चछप्पािा खेळ अधा तास िालला. त्यानंी आमिा पूणव चपच्छा 
धरला. प्रसंग बाका आला होता. 

 
“शकंर, तू आचण हे मोठमोठी बोिकी असलेल्या िौघानंी पुढे चनघायिे. तुमच्या आईिे लहानपणी 

िेवढे दूध प्याला असाल चततक्या िोराने व वगेाने चनघा. समोर चदसणाऱ्या आडव्या टेकड्याचं्या पार व्हा. 
सरळ दचक्षणेकडे धुळ्याच्या चदशनेे चतरपे चतरपे मेहेरगाव, कुसंुबे सडक ललाडूंन कसेही करून बोरकंुड 
गाठा. आम्ही आहोत चन पोलीस आहेत. लढा चदल्याचशवाय आता आमिी सुटका नाही ! व्हा पुढे,’ मी 
म्हणताि िौघे धावत पळत चनघाले. 

 
िारी साथीदार सुरचक्षत टेकडीपार व्हावते म्हणून आम्ही आमिा पचवत्रा बदलला. आमिा वेग 

आम्ही अगदी मंद केला. पोलीस लोक अंगिटीला आले की नागनाथ, बापू पूवीपेक्षा िोरात पळत िाऊन 
बार उडवीत. पोलीसानंा लाबंवर चपटाळीत व हळूहळू परतत. आमिी माणसे अधा एक मैलाच्या टेकडीवर 
िढत असलेली आम्ही पाचहली. पोलीसानंीही त्यानंा बचघतले असाव.े 

 
अरे, यातील बाकीिे चनसटले हे त्याचं्या टाळक्यात आले असाव ेम्हणून त्यानंीही पचवत्रा बदलला. 

त्याचं्याही त्यानंी दोन टोळ्या करून आमच्या उिव्या व डाव्या बगलेला असलेल्या डोंगरा डोंगराच्या 
आश्रयाने लपत छपत दोन्ही बािंूनी आम्हाला कोंडीत घेतले. तोवर आमिी िारही माणसे टेकडीपार 
झालेली चदसली. 

 
अधा गड तर आपण हिकला. त्यामुळे आम्ही खुशीत आलो होतो. हसत चखदळत होतोि. तसेि 

चवनोदही िालू होता. पण सातारकर तेही गाफील राहीले. पोलीसानंी आमच्या टप्प्यात न येता दोन्ही 
बािूच्या टेकड्यािंा फायदा त्यानंी घेतला. सपाट मदैानातील ढेकळाच्या शतेात मध्यभागी आम्हाला येऊ 
चदले. व गोळ्यािंा वषाव सुरू केला. आडोशा चशवाय आमिा बिाव अशक्या केला. 

 
नागनाथ एका बािूला व िी.डी दुसऱ्या बािूला आडव े पडून रायफलने प्रत्युत्तर देऊ लागले. 

त्याचं्यामध्ये आम्हीही आडव े झालो होतो. गोळ्या संू संू करीत डोक्यावरून धावत होत्या. वषाव 
थाबंल्याबरोबर बोिकी पोटाशी धरून ‘उठा’ िा हुकूम चदल्याबरोबर िार सहा पावले पुढे टाकल्याबरोबर 
पुन्हा ‘पडा’ म्हटल्या बरोबर बोिक्यासचहत आडव े पडाव.े गोळ्या चनघून गेल्या की ‘उठा’ पुन्हा गोळ्या 
सुटल्या की ‘पडा.’ अिून बरेि अंतर शतेाच्या बाधंावरील चवचहर गाठायला उरले. चवचहरीिा आडोसा 
घेण्यासाठी पुन्हा त्याि क्रमाने दोरभर अंतर कापले. तोि नागनाथच्या खादं्याला गोळी िाटून गेली. हात 
चनकामी होण्यािी पाळी आली. दुदैव असे की गोळ्या १८ होत्या. त्यापैकी पाि गोळ्या पोलीसानंा 
पळवण्यात खिी पडल्या होत्या. राचहल्या फक्त तेरा. त्यातील ७-८ गोळ्या कामी आल्या होत्या. राचहल्या 
फक्त पािि आचण अंतर अिून दोन दोर. 

 
पोलीसानंी आता गोळ्यािंा वषावि िणू सुरू केला होता. म्हणून आम्ही हातानेि बोिक पुढे 

ढकलायिे, पायािा नेट देऊन ढेकळावरून पोटाने सरपटायिे सुरू केले. फूट फूट सरकत राचहलो. आता 
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फक्त अधा दोर अंतर राचहले. बापू लाडने बठैक घेऊन चनशाणा साधून पोलीसावर गोळी झाडली व 
चवचहरीकडे धाव घेतली. तोि पोलीसाने मारलेल्या बदुंकीिी गोळी त्याच्या पोटरीिा आरपार छेद घेऊन 
गेलीही. तो धडपडत, कलंडत चवचहरीिवळ पोहिला. सारी शक्ती एकवटून हुकमािी वाट न पाहता गठडे 
पोटाशी धरून लणव्याने मी त्याच्यािवळ आदळलोि. दोन्ही हातानंी चछन्न चभन्न झालेली पोटरी त्याने 
दाबनू धरली होती. पोटरी आवळलेल्या त्याच्या बोटातून रक्ताच्या धारा वाहत होत्या. मी कोट फाडला. 
िखमेवर गच्च आवळून बाधंला त्याला ग्लानी येऊ पाहात होती. बापूने माझ्या खादं्यावर हात ठेवनू, माझ्या 
अंगावर भार देऊन गुडयाया इतक्या खोल नाल्यात आम्ही पोहोिलो एकदािे. साथीदारही बदूंक, 
बोिक्यासचहत आले. नाल्यात आम्ही सवव आडव ेपडलो. पोलीसाचं्या गोळ्या संूs संूs करीत येति होत्या. 
आम्ही आता चपस्तुलािे बार काढून उत्तर देत राचहलो व बदुंकीच्या गोळ्यािंी बित केली. 

 
आमच्या हितेने िणू तप्त झालेल्या सूयवनारायणाने आपले तोंड झाकून घेतले. आमच्या काळिीने 

तो ग्रासला चन काळ्या अंधाराच्या वाफा अंगातून धरणीवर फेकू लागला. हळूहळू अंधार पसरू लागताि 
गोळीबार थाबंला.  

 
पोलीसािें चदवसािे राज्य संपून अंधारािे आमिे साम्राज्य सुरू झाले. चदवसा पोलीस िोरात 

असत. रात्री अंधारात आमिा िोर असे. चदवस पोलीसािंा, रात्र आमिी असे िणू समीकरणि होते म्हणा 
ना ! 

 
तास दोन तासाने अंधारात आम्ही चनःशकं मनाने उठलो. आम्ही दोघानंी बोिकी घेतली. 

नागनाथने दोन्ही खादं्यानंा दोन  
बदुंका अडकवनू सवव थैल्या उिलल्या. खादं्याला गोळी िाटून गेल्यामुळे त्यािा खादंा तट्ट फुगला 

होता. आमच्या दोघाचं्या गळ्यात हात घालून आधार घेत घेत लंगडत बापूने पावले उिलली. त्याला 
पाण्यािी फार िरूर होती. घोटभर तरी पाणी हवे होते; पण त्याने इच्छा दाबनू धरली. अंधाराच्या 
काळ्याकुट्ट साम्राज्यात नाल्यानाल्याने आम्ही पुढे पुढे चनघालो. दचक्षण चदशा हे आमिे लक्ष्य. नाचशकचिल्हा 
गाठण्यािा आमिा बेत बेति राचहला. या भागात अशा अवस्थेत याव े लागेल यािी स्वप्नातही कल्पना 
नव्हती. आम्ही कुठे आहोत यािाही अंदाि अशक्य. 

 
गोळीबाराने आम्हाला फार कोड्यात टाकले होते. आम्ही अडखळत पण सावधानतेने हळूहळू पुढेि 

िाललो होतो. एक खोल नाला लागला. पुढे गेलो तो गार झुळका अंगाला लागल्याने िवळ चनचितपणे 
पाणी असले पाचहिे म्हणून त्या चदशनेे तोंड चफरचवले. उन्हाळ्यातील डोंगर, टरबुिाच्या वाड्या लागल्या. 
शिेारीि पाण्यािा झीरा. बापूला लंिळीने पाणी पािले. आम्हीही पोटभर पाणी प्यालो. ते गढूळ पाणी 
प्याल्याने मला मात्र भडभडून वातंी झाली. 

 
डागंरवाडी चभल्लािंी म्हणून िवळि चभलाटी (चभल्लवस्ती) आहे असे कळल्यावर हाती चपस्तुल 

घेऊन एका साचथदारासचहत दोघे चभलाटीत चशरलो. दोन, तीन चभल्ल तरूण धावत आले. पोलीस इथे 
पाटलाच्या झोपडीत दडून बसले आहेत. तुम्ही िरा थाबंा. तुम्हाला खायला आणतो. म्हणून घरातून 
पुरणपोळीिे बोिके घेऊन आले. इथे िवळपास थाबंू नका. िरा लाबं िला. म्हणून बापूला त्याचं्यापेकी 
एकाने पाठंगुळी घेतले. अध्या फलांगाच्या अंतरावरील डागंरमळ्याच्या झोपडीत बसलो. आमिे सारे 
संभाषण अचहराणीत झाले. 
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‘तुमनी शतेी श ेका?’ (तुम्हाला शतेी आहे का?) मी 
 
‘श े!’ (होय) ते उत्तरले. 
 
‘तुमना फान बैलिोडी , गाडं श ेका?’ (तुमच्यापाशी बैलिोडी, गाडी आहे का?) 
 
‘श.े’ (होय) त्यानंी उत्तर चदले.  
 
‘मंग आमले ती भाडाथीन देतस का बोला?’ (मग आम्हाला ती भाड्याने देता का सागंा?) या 

माझ्या प्रश्नाने ते गप्प झाले व एकमेकाचं्या तोंडाकडे बघत राचहले. 
 
‘आठेन देऊर चकतला कोस श?े’ (इथून देऊर चकती कोस आहे?) मी चविारले. 
 
‘श ेतीनेक कोस.’ (आहे तीनएक कोस.) 
 
‘देखा, तुमना आयुष्ट्यमा कमावनार नैतीन इतला पैसा आमी तुमले चदसूत. बैलगाडी लई या. 

आमना एक िखमी माणुसले व बोिका गाडीमा टाकसूत. आमी बाकी पाये िालसूत. तुमले िाइस हिार 
रुप्या चदसूत. बोला. श े कबलू?’ मी म्हटले. (बघा, तुमच्या आयुष्ट्यात तुम्ही कमावणार नाही एवढे पैसे 
आम्ही तुम्हाला देऊ, बलैगाडी आणा. आमिा िखमी माणूस आचण बोिकी गाडीत घालून आम्ही पायी 
िालू. तुम्हाला िाळीस हिार रुपये आम्ही देऊ. बोला, आहे कबूल?) 

 
ते मूक राचहलेले बघून मी भावनाचववशतेने म्हणालो, “ भाऊस्वन, तुम्ही खावाडेल अन्न भगवाननी 

सपत लीसनी सागंस आमी तुमले कधी फसाडनार नईत. तुमनी िात चदयेल शब्दनी पक्की, तसा आमी 
शतेस ! बोला ! अरे गाडान कठडभर नोटा चदसूत, आखो काय िोयिे?” (बधंूंनो , तुम्ही खाऊ घातलेल्या 
अन्न भगवानिी शपथ घेऊन सागंतो की आम्ही फसवणार नाही. तुमिी िात चदलेल्या शब्दाला िागते तसे 
आम्ही आहोत. बोला ! अरे गाड्याच्या कठडभर नोटा देऊ. यापेक्षा आणखी काय पाचहिे?  

 
ते कबूल झाले. मी त्याचं्याबरोबर चभलाटीत गेलो. ते आतबाहेर करू लागले. त्यािंा चनिय 

डगमगला होता. 
 
“तुमले अरधा मईैलवर लामकणी गाव श.े त्या गावना पाटीलना टागंा चदसूत. िालतस का, 

बोला?”  
 
(तुम्हाला अध्या मलैावर असलेल्या लामकनी गावच्या पाटलािंा टागंा देतो ! िलता का?) चभल्ल 

म्हणाले. 
 
मी संमभ्रमात पडलो. तरीही चनघालो. गावाच्या बाहेरील साबरीच्या आड मला त्यानंी बसवले व ते 

टागंा आणतो म्हणून गावात गेले ते गेलेि. 
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अध्या तासाच्या आत टागंा घेऊन यायिे मी त्यानंा बिावले असतानाही ते परतले नाहीत. माझा 
धीर सुटला न िाणो त्यानंी मला पकडण्यािा तर बेत केला नाही ना? संशयािे भतू मानगुटीवर 
बसल्याबरोबर मी ताडकन उठलो व फलागभर पळत सुटलो.  

 
आकाश देवाला माझी दया आली. रूपेरी िादंणे फेकीत िदं्र महारािािंी स्वारी माझ्या मदतीला 

िणू पाठवली. प्रकाश पसरला तरी मी वाट िुकलो. मलैाच्या पचरघात चफर चफर चफरलो. चनराशनेे 
अधवमेला होऊन पळत सुटलो, हाका मारल्या. कुठून तरी प्रचतसाद आला. िीव भाडं्यात पडला. 
सहकाऱ्यािंवळ पोहिलो एकदािा. त्यािंाही घायकुतीला आलेला िीव भाडं्यात पडला. 

 
खानदेशच्या, अचहराणी भाषेिा त्यानंा पत्ता नाही. त्यािंी अवस्था तर माझ्यापेक्षाही दयनीय झाली 

होती. बोिकी डोक्यावर उिलली. बापूला टागंल टोली करीत वाटिाल सुरू केली. अनवाणी, टेकड्या, 
नाले, झाडं झुडपातून काट्याकुट्यातून िालति राचहलो. िदं्र माऊलीच्या साथीने. आपला एक साथी 
आपल्या बरोबर प्रकाश दाखवत िालत होता. त्यािा आनंदही आम्ही घेत होतो. 

 
एक मोठा नाला ललाडूंन पुढे आलो तो कुत्र्याच्या भुकंण्यािा आवाि व हवनेे आलेल्या वासावरून 

िवळि गाव असल्यािी िाहूल चमळाली. 
 
परत नाल्यात उतरलो. आमच्या दोन्ही बदुंका खड डा करून पुरल्या. आिूबािूच्या झाडा 

झुडपाच्या खुणा बघून घेतल्या. िवळच्या चिवलग आप्ताला पुरताना िे दुःख होते ते बदुंकीवर माती 
लोटताना आम्हाला िाणवत राचहले. आमिी ती कवि कंुडले होती ना ! 
 

णर्घ्न माणिंकेिीिं मजेचा एक फेरा ! 
 
गाव आले. शणेगोठ्यािी ती वेळ होती. 
 
गावािे नाव हाटी खोबरे. 
 
आता िाव ेकुठे? कसलाि आधार नव्हता. 
 
सातारकर मंडळींनी सुिचवल्याप्रमाणे शाळा मास्तरच्या लट्यावर बोिकी टाकली. 
 
मास्तरानंा बाहेर बोलावनू मी स्पष्ट साचंगतले “मी डॉक्टर उत्तमराव पाटील, ५॥ लाखािंा खचिना 

लुटून आम्ही तो घेऊन आलो आहोत. आमच्या माणसाला गोळ्या लागल्यामुळे नाईलाि झाला आहे 
देऊरपयवत आम्हाला भाड्यािा टागंा करून द्या. टागेंवाल्याला सागंा, िवळिे गाव दुसाण्याच्या उखािी 
मास्तराचं्या नातेवाईकाकडील लग्नासाठी साखरेिी पोती आणली आहेत. ती देऊरला पोिवायिी. मागेल 
ते भाडे ठरवा आचण आम्हाला दोन पोती द्या. टागंा पडद्यािाि यायायला सागंा.”  

 
केशव वाणी मास्तरने चवस्मयाने पण खुशीने बचघतले. त्याचं्या डोळ्यात व िेहऱ्यावर आनंद 

लसंडताना मी पाचहला. त्याने लगबगीने दोन पोती चदली. तोंड धुण्यास गरम पाणी चदले व िहा एविी 
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दुधािी कासंडीि आमच्यापुढे ठेवली. केवढे पे्रम ! आचण केवढी तत्परता ! पोत्यात नोटािंा माल खिून 
भरला. मास्तर गावात िाऊन सोळा रुपयानंा पाटलािा टागंा ठरवनू आले.  

 
चदवस उिाडला होता. लगेि पडद्यािा टागंाही आला. मी मास्तरानंा घरात नेऊन झेड .बी. 

वकीलानंी चदलेल्या नोटा त्याचं्या हातात कोंबू लागलो. 
 
“छे ! छे ! डॉक्टरसाहेब. कुठे तुम्ही चन कुठे आम्ही. देशासाठी तुम्ही लढता आहात. राष्ट्रासाठी 

रक्त साडूंन खचिना लुटत आहात, मरता आहात. तळहातावर चशर घेऊन लढत आहात. आम्ही संसारी 
चकडे, तुमच्या सवािे पाय माझ्या घराला लागले. मला तुमिी सवािी सेवा करायला परमे्राने संधी 
चदली, माझे भाग्य केवढे थोर ! याति मला सवव काही पावले ! मी साधा चशक्षक ! मी काय देणार? तुमच्या 
या नोटा तुमच्याि कामात येऊ द्या.” म्हणून पायावर िक्का हात ठेवला. डोळे भरून आले. भावनावगेाने 
केशवाला कडकडून चमठी मारली. 

 
देवा, अशी माणसे ज्या देशात आहेत तो देश धन्य होय. मी मनात म्हणालो चन खाली नोटािंी पोती 

वरून गादी घातलेल्या टागं्यात आम्ही बसलो. दोघे पुढे बसले. मी मागे पाटलीवर पाय टाकून बापूला 
छातीशी कवटाळून बसलो. टागंा चनघाला.  

 
माणसाच्या डोक्या एवढे उंि घोडे, त्यानंा सािेसाि चधप्पाड, लालबुंद, उंिपुरा, मोठ्या चमशािंा, 

खानदेशी पागोट्यावर उपरणे गंुडाळलेला रूबाबदार पाटील टागंा हाकलीत होता. 
 
माझ्या मामािे गाव देऊर. देऊरला िायला दोन फाटे होते. एक नेर वरून व दुसरा 

अक्कलपाड्यावरून िरा लाबंिा. नेरला पोलीस लाईन, फौिदार, म्हणून पाटलाला अक्कलपाडा रस्त्याला 
टागंा यायायला साचंगतले. दोन-तीन फलाग गेलो. मोठी उतरती उतरून समोर दोन-िार फलागवर 
अक्कलपाडें गावं. 

 
 “अबब ! चकतला या लयन्या ? बदुंकीस्ले बरच्या भी, मना िलममा भी इतल्या लयन्या इबाक 

कधी देखेल नई !” (अबब ! चकती हे पोलीस बदुंका-सचहत. बदुंकानंा संचगनी लावलेले. माझ्या सबंध 
आयुष्ट्यात इतके पोलीस कधी या भागात बचघतले नाहीत.) 

 
पाटलाने असे म्हटल्याबरोबर माझ्या काळिात एकदम कळ उठली. मी पडदा बािूला सारून पुढे 

ढंुकलो. तो आमच्या समोर फलागभर अंतरावर २५-३० पोलीस लेफ्ट-राईट करीत, सकाळच्या कोवळ्या 
उन्हात, त्याचं्या िालीप्रमाणे त्याचं्या संचगनी िमिम करताना चदसल्या. 

 
मागे टागंा चफरवला तरी पिंाईत. पोलीस समोरि होते. त्यानंा संशय आला तर डुकराच्या 

चशकारीप्रमाणे आमिी चशकार ठरलेली. पुढे िाव ेतर तळपत्या संचगनी ! 
 
“पाटील चिभाऊ, या लंगट्या लयन्यास्नी (खानदेशात चभल्लमुळे लंगोट्या लावतात म्हणून 

चभल्लानंा लंगट्या म्हणण्यािी व पोलीस लाईनीत राहतात म्हणून लयन्या म्हणण्यािा प्रघात आहे) कधी 
आपला घोडान् गत घोडा देखील नई व्हनार ! टाका एकेक काकडा घोडास्वर, आनी लयन्यासले दखाडा 
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आपला घोडास्नी तुरकी िाल ! (पाटीलभाऊ, या लंगट्या पोलीसानंी कधी आपल्या घोड्यासारखे घोडे 
बचघतले नसतील, घोड्यानंा द्या एकेक िाबकू चन बघू द्या त्यानंा आपल्या घोड्यािी दौड) म्हटल्याबरोबर 
पाटलाने खरोखरि एकेक िाबकू घोड्याच्या पाठीवर लढला. मस्तीिे घोडे ! भर धाव सुटले. पुढिा व 
मागिा दोन्ही पडदे बदं करून घेतले. पोलीसाचं्या िवळ िवळ टागंा सरकू लागला. पोलीस िवळ आले. 
टागंा पोलीसानंा चभडला. पोलीस बािूला फाकले. ते गप्पात रंगले होते व काहीतरी चवनोदाने खदखदून 
हसल्यािे मी ऐकले. टागंा त्याचं्या मधून भरधाव गेला. पोलीसानंी ढंुकूनही पाचहले नाही. त्यािंा पुढे क्वीक 
मािव िालला होता. व ज्याचं्यासाठी तो क्वीक मािव होता त्यािंाही टागंा क्वीक मािव करीत चवरूद्धचदशनेे 
धावत होता. आमच्या कायवक्रमातील चवयान माचलकेतील आणखी एक फेरा एकदा आम्ही ललाडंला होता. 
काळ आला होता, पण वळे आली नव्हती. 

 
एवढे िबरदस्त समिले िाणारे इंग्रि सरकार पण त्याचं्या भोंगळपणामुळे आमिा बिाव अनेकदा 

झाला. मी खानदेशात आलो, वावरतो यािी त्यानंा दखलही लागली नाही हे काय दशववते?  
 
संबधं रात्री मधून धुळे साक्री रोड ३० मलै साक्री दोंडाईिा रोड ३५ मैल दोंडाइिा सोनगीर २० मलै 

व सोनगीर ते धुळे २० मैल. िारही बािंूनी प्रत्येक महत्वाच्या रस्त्यावर पोलीसाचं्या टोळ्या पेरून ठेवनू 
आम्हाला हा मोठा १०० मौलािंा फेरा त्यानंी चदला होता. त्यातील अक्कलपाड्याला सोडलेली ही 
पोलीसपाटी होती. या पोलीसाचं्या िाळ्यातून पाटलाच्या टागं्याने सही सलामत बाहेर काढले व देऊरच्या 
कॅप्टन चव्ासराव देरले या माझ्या मामाचं्या मागीलदारी टागंा उभा केला. बापूला उिलून घरात यायावे 
लागले. पोती शिेारच्या घरात उतरवली. नंतर चतथून खळ्यात पोिवली व टागंा परतला. 

 
आम्हाला आमच्या चिवािी पवव नव्हती. त्यावर तुळशीपत्र आम्ही ठेवलेि होते. पण चिवापेक्षाही या 

दौलतीला गफलचतने कुणी हात लाव ूनये हीि एक काळिी होती. 
 

देऊर ! िळोंदे िे साकोरे 
 
देऊर माझ्या मामािे गाव. दोनदा या गावात राहून गेलो होतो. एकदा दोन चदवस साक्रीसाठी . 

साक्री बोरकंुड रस्ता पक्का करण्यासाठी व एकदा आठ चदवस. इथल्या सवव तरुणानंा भचूमगत दीक्षा 
चदलेलीि होती. त्यानंी ती मोठ्या खुषीने आत्मसातही केली होती. माझ्या नेहमीच्या उतरणीच्या (मडक्या 
गाडग्याचं्या अडगळीच्या) खोलीत आम्ही चबऱ्हाड टेकले व लगेि पोलीस पाटील (माझाि मामेभाऊ) 
रामदासला बोलवले. तो धावति आला. 

 
“आम्ही आलो आहोत. आपल्या साऱ्या िवानानंा सावध करा. गावच्या िारी रस्त्यावर 

चठकचठकाणी पहारा ठेवा. िावडी व गावदरवाज्यामध्ये सावधानतेने तुझ्या दोघा, चतघा साथीदारासचहत 
राहून चनरोप पाठवीत िा. नेहमीप्रमाणेि. पण आता िरा हुशारीने !” मी बिावले. माझ्या भेटीने रामदास 
खुशीने हसला. 

 
तो गेल्यावर बापूिी िखम सोडली. रक्ताने चिकटलेल्या फडक्यावंर हनबािा पाला उकळलेल्या 

चहरव्यागार कोमट पाण्यािी संतत धार धरली. फडकी चभिल्यावर फडकी काढून िखम स्वच्छ केली. 
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घरातून मामींनी आणखी कोणतेतरी मलम पाठवले. ते लावनू वरून पट्टी लावनू स्वच्छ फडक्याने िखम 
बाधूंन शके देणे सुरू केले. 

 
इतक्यात रामदास घाईघाईने आला व घाबऱ्या म्हणाला, “नेरिे फौिदार पोलीस पाटीसचहत 

िावडीवर आले आहेत. ५॥ लाखािंा खचिना चिमठाण्याला लुटाला गेला. तगडे, िाडिूड, खाकी 
िड ड्या घातलेले असे लोक चदसले तर त्यानंा पकडून ठेवा. ताबडतोब वदी चदल्यास मोठ्यात मोठे इनाम 
सरकार देईल म्हणून सागंताहेत. िहा आणतो म्हणून त्यानंा िावडीत बसवनू तुम्हाला चनरोप द्यायला 
आलो.” एका दमात त्याने साचंगतले. 

 
माझा एकुलता एक मामेभाऊ नानासाहेब यालाही बोलावनू घेतले व दोघानंा साचंगतले, “माझे 

िेवढे पाहुणिार चशल्लक आहेत तेवढी रक्कम आि खिव करा, म्हसदीला घोडा पाठवनू दारूच्या बाटल्या 
िागंला तेि माल आणा, कोंबड्या कापा. फौिदार आचण पाटीला आमिा पाहुणिार द्या आचण पडू द्या 
त्यानंा दारूच्या नशते.”  

 
दोघे खळखळून हसले. रामदास आचण मंडळी त्या उद्योगाला लागली.  
 
“लक्षात ठेव रामदास, त्यािंी पाठ तू क्षणभरही सोडायिी नाहीस.” अशी ताकीदही चदली. 
 
योगायोग पहा ! आिि नानासाहेबािंा, माझ्या एकुलत्या एक मामेभावािा लग्नािा साखरपुडा 

होता. त्यासाठी मालपूरिे मुलीिे काका कै. चसताराम गोहवदा पाटील, ज्यानंा संबधं पचिम खान्देश ‘मोठा 
भाऊ’ ‘पचिम खान्देशिे िेष्ठ नेते’ म्हणून लळखत होता, ते देवडीत बसले होते. त्या समारंभासाठी मेव्हणे 
झेड.बी. पाटील वकीलही आले. त्यानंा माझे मामेभाऊ नानासाहेबानंी उत्साहाने मी आल्यािी वदी त्याचं्या 
कानात साचंगतल्याबरोबर ते अस्वस्थ होऊन उठले. आििा समारंभ तहकूब करा. झेड.बी. पाटलानंी मी 
परत िातो म्हणून बगॅ उिललीही .  

 
माझ्या पडदानशीन मामी लगबगीने माझ्यािवळ आल्या चन सागंू लागल्या की, “िावईबुवा 

चनघाले” . 
 
मला हसू आवारेना. मामी खवळूनु म्हणाल्या, “अहो, माझा सोन्यासारखा एकुलता एक मुलगा, 

शुभ मुहूतव साखरपुड्यािा चन िावईबुवा म्हणताहेत तहकूब करा. मी िाललो म्हणून आचण तुम्ही खुशाल 
हसता आहात. तुम्हाला काळीि तरी आहे का? अहो उठा, तुम्ही त्यानंा सागंा. तुमिे ते नक्की ऐकतील ! 
उठा !” माझे बकोटेि मामींनी धरले. 

 
माझ्या हसण्यािे कारण वगेळे होते. आम्हाला कालि वकीलानंी गाडी व पैसे चदले होते चन दुपारी 

खचिना लूट झाली. त्यािा अन्वयाथव त्यानंी बरोबर लावला. त्यािंी ही सावधचगरी होती. पण मामींना मी 
कसे सागंणार? 

 
मी उठून बठैकीत गेलो. वकील-साहेबािंा हात धरून थटे्टने म्हणालो, “वा वकीलसाहेब, आता 

कुठे पळता असे ? करून सवरून भागुबाईसारखे. अहो, चकत्येक वषानी तुमच्या पगंतीिा लाभ आि 
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आम्हाला चमळतो आहे. आपण एकत्र भोिन करू चन मगि तुम्हाला िाता येईल.” मग हळूि त्याचं्या 
कानाशी कुिबुिलो, “आि चदवाळी तर सािरी करू या. उद्यािी होळी उद्याला.”  

 
वकील साहेबािंा िेहरा भावनेने गोरामोरा झाला. त्यानंी माझ्याकडे केचवलवाणे बचघतले व ते 

खाली बसले. चतकडे िावडीत फौिदार आचण मंडळीिी कोंबडी, अंडी बडँीिी पाटी झडत होती. इकडे 
साखरपुड्यािी पुरणपोळी, आमरसािी खानदेशी पगंत उठत होती. िेवणानंतर चनरचनराळ्या घरात 
आमिी साथी मंडळी चवभागली गेली. 

 
सवाच्या पायाला फोड आले होते. ते फोडून तेल व औषध लावले. चवश्रातंीिी खूपि िरूरी होती. 

गावात पोलीस पाटी असल्याने छापा पडण्यािी शक्यता नाकारता येत नव्हती . म्हणून प्रत्येकािी 
वगेवगेळ्या चठकाणी व्यवस्था केली. रामदास दादा पोलीस पाटील यािी सावंत फौिदारावर िागंली 
पाळत होती. पाटी झोडून पोलीस पाटलाला ५॥ लाखािें लुटारू आलेि तर ताबडतोब खबर देण्यािी 
सूिना देऊन सावतं िारिे सुमारास पाटीसह नेरला गेले. ही खबर चमळाल्यावर आम्ही चनधास्त झालो. 
नानासाहेबािंी नवी छकडी गाडी व िागंले बैल घेतले. त्यािंा माणूस ियराम मामा हा गाडी हालायला 
होता. सािूबाई व चतिा एकुलता एक मुलगा पाडुंरंग हा १॥ वषािा या गाडीत घेतला. गाडीला पडदा 
लावला. बाईला मागे बसवले व माडंीवर मुल चदले. आता ही गाडी मुलािे िाऊळ द्यायला चनघाली होती. 
िाताना आम्ही आमिे पचहले कपडे टाकले व आलेल्या मामेभावाचं्या अंगावरिे कपडे घेतले. कोणाच्या 
िपला घेतल्या. 

 
चतसऱ्या प्रहरी एक घोड्यािा टागंा, एक मोठी तट्टा व पडद्यािी गाडी गावाबाहेर तयार झाली. 

मामीिी मोलकरीन सरूबाई व चतिी दोन्ही मुले मोठ्या गाडीत बसवली होती. गावातील आिोबा, मामा, 
सारी वचडलधारी मंडळी व पाि पन्नास तरुण आपल्या आतेभावाला पोिवायला खळवाडीवर िमली. 
सवािा चनरोप घेऊन गाड्या हाकलल्या डोंगर गावाकडे. 

 
मोठा भाऊंना त्याचं्या सासुरवाडीच्या रस्त्यातीलि नान्दे्र गावाला िायिे होते. त्यािंा झोकदार 

टागंा पुढे, आमिी बैलगाडी मध्ये व चतसरा टागंा शवेटी असे आम्ही चनघालो. रस्त्यात एखाद्या पोलीस 
पाटीने अडवलेि तर मुलािे िाऊळ काढायला चनघालो असे सागंता याव ेम्हणून ही सावधचगरी व त्यासाठी 
तट्टयािी गाडी, बायका-मुले घेतली होती. दोन मलै आलो. मी माझ्या गाडीतून उतरून मोठाभाऊंच्या 
गाडीत बसलो. 

 
‘मोठा भाऊ ! आमिे एक काम कराल का?’ मी. 
 
‘तुम्ही सागंा, तुमिे कोणतेही अवघड काम असेल तरी ते मी करीनि करीन.’मोठाभाऊने 

आ्ासले. 
 
‘मला प्रथम विन द्या’ मी हात पुढे करीत म्हटले. 
 
‘अिून तुम्ही मोठा भाऊंना पुरते लळखलेले चदसत नाही. माझा शब्द हेि माझे विन साऱ्या 

खानदेशला माहीत आहे.’ मोठाभाऊ छाती फुगवनू म्हणाले. 
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“ऐका तर ५॥ लाखािंा खचिना लुटून आणला आहे. पोती मोठ्या गाडीत आहेत. ती तुमच्या 
टागं्यात याया चन टागंा परत घरी न्या. तुम्हाला चन मलाि माहीत. आमिा मनुष्ट्य येत िाईल. त्याच्याबरोबर 
मागणी प्रमाणे रक्कम देत िा.” एका दमात मी सवव साचंगतले. 

 
“काय म्हणता काय डॉक्टर !” मोठाभाऊ हादरून मोठ्याने लरडलेि. 
 
“पोऱ्या, टागंा थाबंव.” मोठाभाऊंनी हुकूम सोडला. मोठे घोडे आवरेनात म्हणून मोठाभाऊंनीही 

लगाम खेिले. टागंा थाबंला व मोठा भाऊंनी टागं्याखाली उडी ठोकली. 
 
माझ्याकडे निर न देताि धुरकरीला लरडले, “ए पोऱ्या, हा टागंा ही मंडळी सागेंल चतथे घेऊन 

िा. ते सागंतील तसे ऐक. हे तुझे व टागं्यािे मालक झाले, लक्षात आले ना?” माझ्याकडे वळून ते म्हणाले, 
“हा टागंा तुम्हाला बक्षीस, हा पोऱ्या तुम्हाला बचक्षस. वाटेल चतथे न्या, चवका ! काहीही करा. पोऱ्या, 
समिले ना?” एवढे पुन्हा धुरकरीला बिावनू मोठाभाऊ तडक चनघाले सुद्धा. 

 
मी टागं्यातून उडी मारली व मोठाभाऊंच्या दंडाला धरून बळिबरीने टागं्यात बसवनू म्हटले, 

“अहो मोठाभाऊ, ही काय आमिी सक्ती थोडीि आहे ? आम्ही संकटात आहोत. तुमच्या सारख्या श्रीमंत, 
सच्च्या देशभक्त व प्रामाचणक कायवकत्या माणसाच्या आश्रयाने हे धन सुरचक्षत राहील. आम्ही पकडलो 
गेलो, मेलो वा फासावर गेलो तरी हे धन राष्ट्रकायासाठीि खिव होईल ही खात्री. रक्त साडूंन केलेली 
राष्ट्रािी कमाई बरबाद होऊ नये. पाठीवर हे लझे कुठपयंत वागवायिे ही िबाबदारी गेली तर झटकन 
आम्ही मोकळे होऊ. सुरचक्षतपणे खानदेश पार होऊ. यासाठी मी तुम्हाला चवनवले.”  

 
मोठाभाऊ गप्प झाले. नादें्र गाव आले. 
 
“मोठा भाऊ, तुम्ही आम्हाला सासुरवाडीला िहा पािणार होता ना? यायिे का गावात?” मी 

हसत मुद्दाम चविारले. 
 
“नको ! नको !” मोठाभाऊ केचवलवाणे हसत म्हणाले.  
 
आम्हालाही कुठे थाबंायिे नव्हतेि. रस्ता कापता येईल तेवढा चबनाचवलंब कापायिा होता. म्हणून 

बलैगाडीत मी बसलो. नाचशक हद्दीत चशरलो. डोंगरगाव लागले. तशी देऊरिी मोठी गाडी परत करून 
टागं्याने तडक चनघालो. 

 
मालेगाव तालुक्यातील चहसवाळ गावाला माझे नातेवाईक िदं्रहसग पोलीस पाटील. 

सरकारऱ्दरबारी त्यािें विन. त्याचं्याकडे िेवण घेतले व टागंा परत केला. चतथून २-३ मैलावर असलेल्या 
होरपळे गावच्या तळावर लंकार बापूनंा चनरोप चदल्याप्रमाणे ते आले. 

 
दुसऱ्या टोळीतील आमिी माणसे शकंर दािी पाटील, चकसन मास्तर व कळके सुखरूप परतली 

होती. व पसारही झाली होती. मेहेर गावािवळ त्यानंा पहाट झाली होती म्हणून साक्री धुळे सडकेच्या 
मलैाच्या दगडािी खूण धरून िवळच्या नागंरलेल्या रेताड शतेीच्या िाऱ्या खोल करून नोटा दाबून चदल्या 
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होत्या. लंकार बापूने सचवस्तर माहहती चदल्याने आमिा िीव भाडं्यात पडला. चवष्ट्णू पाटलािंा मात्र पत्ता 
नव्हता. 
 

ज्याचा शेर्ट गोड िे सारेच गोड ! 
 
नागनाथने त्या पुरलेल्या नोटा सचहसलामत आणण्यािी िबाबदारी घेतली व लंकार बापू बरोबर 

तो गेला. 
 
बापूनंी बोरकंुडहून आणलेल्या बलैगाडीत नोटािंी पोती घालून माझे मामेसासऱ्यािे िाळीसगाव 

तालुक्यातील तळोंदेचदगर गावी आलो. गोहवदराव व संकरभाऊ यानंी भल्या पहाटे दोन टागें आणले. 
भल्या पहाटे दोन टागें घेऊन आमिे भचूमगत सहकारी व चव्ासू माझे लहान मामेसासरे गोहवदराव मामा व 
त्यािंा पुतण्या शकंरराव-सचहत नाचशक चिल्हयातील, नादंगाव तालुक्यातील माझी सासुरवाडी साकोरे 
गावी आलो व एका बंचदस्त खोलीत आम्ही डेरा चदला. 

 
आम्हाला िैन नव्हती ना ! खोली बदं करून दोन्ही पोती सोडली. खोलीभर नोटािंा थरि थर. त्या 

नोटावंरून िालताना आम्हाला काय गुदगुल्या होत होत्या ! प्रत्येकाने नोटा चनवडून अलग अलग ढीग 
िमा केले. 

 
१०० च्या ९० हिारोच्या नोटा (त्यापैकी एक पुडके ठाकूर रािाने लंपास केल्यािे मागे आलेि 

आहे.) दहा, पािच्या सवव नोटा मोिल्या. ३ लाख ४० हिार रुपयािंी रक्कम िाहीर झाल्याबरोबर काय 
उड्या मारल्या, नािलो ! एकमेकानंा चमठ्या काय मारल्या. माझ्या आयुष्ट्यातील सवोच्च बेहोषी आनंदािा 
क्षण ! 

 
लामकानीच्या गोळीबारात सापडल्यावर आमिे िे काय व्हायिे ते होवो. आम्ही सापडलो, मेलो 

तरी अचधकात अचधक नोटा बाहेर सुरचक्षत िाव्यात म्हणून मोठ-मोठी िार लझी िी पाठवली त्याच्यात 
फक्त १ लाख ५० हिार एवढीि रक्कम होती हे चसद्ध झाल्याने आम्हाला अचधक हषव झाला होता. 

 
माझ्या तळपायाला झालेल्या फोडानंी तळवे दुप्पट झाले होते. आता मला कुणािा आधार 

घेतल्याचशवाय िालता येईनासे झाले. मनस्वी आग व भडभड िाणव ूलागली. संकटातून पार पडल्यामुळे 
ती आग अचधकि वाढली होती का? का अमाच्या िोषात आम्हाला त्या दुखण्यािी िाणीवि राचहली 
नव्हती ? वढे्यातून सुखरूप बाहेर पडल्याने वदेना तीव्र झाल्या होत्या का? चितका हषव झाला चततक्या 
वदेना व भडभड ही सुरू झाली. 

 
शतेातून पाटीभर काळी माती मागवली. परातीत चिखल केला व त्यात पाय रूतवनू घंटाभर 

बसलो. नंतर पायावर मातीिे गोळे थापून व फडकी गुंडाळून बाधूंन घेतली. सहकाऱ्याचं्या पायाचं्या 
फोडावरही तोि प्रयोग करण्याने तळपायािी आग व भडभड थंडावली. पण माझ्या पायािी सूि मात्र 
वाढल्यासारखी वाटली. बापूच्या िखमेवर पुन्हा मलमपट्टी केली. एवढी मोठी िखम पण आकसून गेली 
होती. त्यात पू वगैरे काहीि झाला नाही यािे आियव वाटले. पेचनचसलीनच्या गोळ्या मागवनू त्याही सुरू 
केल्या. 
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चतसऱ्या प्रहरी एक कापसािी दुलई फाडली. पचहला कापसािा थर, त्यावर लाखाच्या नोटािंा 
थर, वरून पुन्हा कापसािा थर. त्यावर कपडा दाभणाने चशवनू लाखािी दुलई तयार झाली. घरातून 
होल्डॉल मागवला. प्रथम िाड रग आंथरून त्यावर नोटािंी लाखी दुलई घातली. वरून िाड िादरी 
घालून होल्डॉल बाधंला. तळोंद्याच्या भचूमगत सहकारी गोहवदराव मामानंा सवव तऱ्हेिी िाणीव चदली. 
परवलीिा शब्द साचंगतला. पत्ता चदला. चदलेल्या पत्त्यावर मनमाड मागे औंधला िायिे. पत्ता चदलेल्या 
माणसाला स्वक्स्तकािा कागद द्यायिा. अधा फाडून बरोबर आणायिा. होल्डॉल त्या इसमाच्या स्वाधीन 
करायिा. माल पोिल्यािी चनशाणी तो देईल ती घेऊन ताबडतोब परतायिे सागंून रात्रीच्या गाडीने रवाना 
केले. खचिना लुटीतील १ लाखाच्या नोटा पािव्या चदवशी औंध स्टेटच्या अप्पासाहेब पतंाचं्या खचिन्यात 
चबनबोभाट गेल्याही. 

 
चतसऱ्या चदवशी नागनाथ हा रात्री मोठ्या पहाटे आमच्या पुढे दत्त म्हणून उभा राचहला.  
 
“प्रसंग बाका आला होता. अिून माझी छाती धडधडते आहे, बघा हात ठेवनू.” नागनाथ. 
 
“अरे झाले काय ते तर सागं ना?” आम्ही सवानी एकदमि पचृ्छा केली.  
 
“अरे बाबा झाले काय चन सुटलो काय ते तर आधी सागंशील?” नागनाथ ला मी अधीरतेने 

चविारले.  
 
“धुळ्याच्या पोलीसिौकीसारखा पुन्हा प्रसंग आला होता.” नागनाथ म्हणाला.  
 
“तुझी ही कोड्यािी भाषा पुरे कर.” मी चिडून म्हटले. 
 
“पुरलेल्या नोटािंी बडंले बाधूंन पोतड्या भरल्या. खाली वर टरबुिे, खरबुिे घालून गाडी 

आणली. नादंगाव येथील पोलीसानंी अडवली. 
 
“ ‘उपसा गाडी ‘ पोलीसानंी हट्टि धरला.” नागनाथ सागंू लागला. आमिे सवािे ्ास रोखले 

गेले. चवस्मयाने त्याच्या तोंडाकडे पाहू लागलो. 
 
“अरे तुम्ही असे घाबरता काय? आपला चविय झाला दुसरे काय !” नागनाथने गालातल्या 

गालात आपले ठेवणीिे खुदूखुदू हसत माज्या हातावर टाळी चदली व म्हणाला, “हुकमी एक्का बाहेर 
काढला, साकेऱ्याच्या वामनराव आप्पािंी गाडी आहे. साखरेिी पोती मधे आहेत” हे साचंगतल्यावर पोलीस 
बािूला सरकले. 

 
“साकोऱ्याच्या आप्पािंी ही गाडी आहे असे आम्हाला आधीि का नाही हो साचंगतले राव?” पोलीस 

नरमाईने लशाळून म्हणाले. 
 
“िा ! िा ! िाऊ द्या गाडी व आप्पानंा आमिा राम राम सागंा” पोलीस म्हणाले. लागलेले ग्रहण 

सुटले. 
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‘हा असा झाला इचतहास बरे चमत्रानंो. थोपटा आता माझी पाठ.’ नागनाथ हसत म्हणाला. 
 
“पाठ नको, तुझ्या छातीिे ठोकेिे चबघडले की काय तेि मोितो.” म्हणून दोन तीन बुके्क त्याच्या 

छातीवर चदले “िा आता तुझे ठोकेि बदं केले.” यावर सववि खळखळून हसले. 
 
नागनाथने सचवस्तर हकीकत साचंगतली. ती अशी –” साचंगतल्या प्रमाणे लंकार बापूनंी एक छोटी 

पडद्यािी गाडी व मेहेरगाविी िवळिी नातेवाईक असलेली स्त्री , चतिी मुलगी आचण यशवतं यानंा बरोबर 
चदले. अंधार पडल्यावर मेहेरगावात त्याचं्या नातेवाईकाकडे गाडी सोडली. खचिना लुटीिा शोध घेणारी 
पोलीस पाटी मेहेरगावला तळ देऊन होतीि. कारण खचिना लुटीतील िौघेिण मेहेरगावला आले तेव्हा 
गावकऱ्यानंी दरवडेखोर म्हणून शकेंने त्यािंा पाठलाग केला होता. घरमालकाला चव्ासात घेऊन, िेवण 
करून फावडे, कुदळ व यशवतंला घेऊन ज्या शतेात नोटा पुरल्या होत्या ते शते खुणेप्रमाणे शोधले. सवव 
ढीग व िाऱ्या कोरून िेवढ्या नोटा सापडल्या तेवढ्या गाडीत घातल्या. गाडी गावात आणली. आई 
मुलाला घेऊन आम्ही पहाटेलाि मेहेरगाव सोडले. व तडक आडव्या रस्त्याने धुळे टाळून बोरकंुडला 
आलो. 

 
लंकार बापूनंी मोठी गाडी चदली व डागंर मळ्यातून खरबिू, टरबूिे आणून गाडीत खालीवर 

घालून गाडी हाकलली, ती सरळ नादंगावला. चतथला फासव तुम्हाला साचंगतलाि. आचण सचहसलामत 
बदंा तुमच्यापुढे हािीर आहे.” (पुरलेल्या नोटापंैकी काही नोटा पेरणीच्या वेळी शतेात सापडल्या, असे 
मागाहून कळले.) 

 
िवळ िवळ सारा खचिना आमच्या ताब्यात आला होता. तो न्यायला येणाऱ्या माणसािा अिून 

पत्ता नव्हता. नोटािंी पुडकी मोिून लहान लहान चसमेंटच्या गोण्यात भरली. ४० हिार रुपये खानदेशच्या 
कामासाठी तळोंद्याच्या शकंरराव व गोहवदराव मामा या कायवकत्यांकडे चदले. पण नवचशकेपणामुळे ती 
माझीि िूक झाली. सरकारिे सूत्र तळोंद्याला चभडले. गोहवदराव मामानंा व शकंर भाऊंना धुळ्याला नेले. 
त्यािंा अनक्न्वत छळ केला. शकंररावानंी ढोरकोठ्यात पुरलेल्या काही हिाराचं्या नोटा पोलीसाचं्या हाती 
लागल्या. व बाकीच्यानंा घेऊन संधी साधून गोहवदराव मामा फरार झाले व भचूमगत कायात सामील झाले. 
शवेटपयंत. त्यामुळे आमच्या खानदेशच्या कामातही थोडा गोंधळ झाला. 

 
आता यापुढे थाबंणे धोक्यािे होते. पैसे न्यायला माणसे तर आली नाहीत म्हणून भल्या पहाटे 

घरातील कुणालाही काहीही न सागंता घरापाठीमागील बािरीच्या खुडीिी मोठी गंिी होती. त्यावर पुळे 
बािूला करून मधे पोतड्या दडपल्या व चनघायच्या तयारीला लागलो. 

 
चनघायिे, पण भाड्याला पैसे कुठे ? आम्ही लाखे होतो. पण त्या नव्या कोऱ्या लाखानंा हाती धरता 

येत नव्हते. अथागं पाण्याच्या सागरात असलेल्याला घोटभर पाणीही चगळता येऊ नये अशी आमिी 
केचवलवाणी क्स्थती होती. 

 
करकरीत कोऱ्या नोटा व पुन्हा नंबर. तेवढ्यावरि उघडकीला येऊन हबग फुटायिे व भयंकर 

प्रसंग यायिा. 
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फरारी अवस्था व भचूमगत िीवन चतरपगडे व भयंकर धोक्यािे असते. भचूमगताकडून झालेली 
अल्पशी िूक अंगलट येते. डाव उलटायला व सत्यानाशाला कारण ठरते. एखाद्या क्षलु्लक िूकीमुळे सबंध 
कायािा व चन कायवकत्यांिा नाश लढवतो.म्हणून प्रत्येक बाबतीत सावधान व िागरुक असाव े लागते. 
यािाि चविार सववप्रथम करावा लागतो. गोहवदमामा व शकंर भाऊंना पैसे देण्याच्या िुकीिे असेि प्रायचित्त 
यायाव ेलागले.  

 
लंगडत लंगडत मी खोलीबाहेर पडलो. 
 
वामनराव आप्पाचं्या बैठकीत त्याचं्यािवळ प्रथमि िाऊन बसलो. व हळूि मी सुरुवात केली. 

“आम्हाला पैसे पाचहिेत. एक हिार चनदान पािश ेतरी. आम्ही ते परत करू, दुप्पट िौपट” मी बोलून 
गेलो. 

 
आम्ही असतानाि आप्पािंा फौिदार चमत्र गुलाबहसग रािपूत त्याचं्याकडे येऊन, पुख्खा झोडून, 

खचिना लुटीिी इत्थंभतू हकीकत सागंून आपले िावई कुठे आहेत ही माचहती काढण्यासाठीि फेरी टाकून 
गेला होता. 

 
आम्ही मात्र आप्पानंा कसलीही माचहती साचंगतली नव्हती व त्यानंीही आमच्यािवळ येऊन 

कसलीही िौकशी केली नव्हती. 
 
आप्पानंी माझ्याकडे रोखून बचघतले. त्याचं्या तीक्ष्ण बोलक्या डोळ्यात राग उफाळलेला मी 

पाचहला, नंतर खाली मान घालून उसने हसति म्हणाले, “तुम्हाला पाचहिे तेवढे देतो. पण या परत 
करायच्या गोष्टी का बोलता? तुम्ही िगला वािलात तर लाख चमळालेत, असे मी समितो. पािशिे काय 
हिार याया.” कधी भावनाचववश न होणारे आप्पा गदगदून बोलत होते. त्यािंा कंठ भरून आला होता. 
माझ्या पट्टया बाधंलेल्या पायाकडे ते बघत होते. त्यानंी चदलेल्या हिार रुपयाचं्या नोटा हातात िाळवत 
राचहलो. 

 
आम्ही त्यानंा वा कुणालाि न सागंता गंिीत पुरलेल्या नोटािंी गठडी घेण्यासाठी माणसे पाठवणार 

होतो. म्हणून मी त्यानंा साचंगतले, ‘आमिी माणसे येतील त्यानंा तुम्ही शक्यतो सवव मदत करा. सी. 
आय.डी. िीही माणसे येतील, फसवतील म्हणून हा खुणेिा कागद देतो.’ म्हणून पाव ितकोर कागदावर 
स्वक्स्तकिी मोठी चनशाणी काढली. त्यातला अधा फाडून एक त्याचं्यािवळ देत म्हणालो, उरलेला माझ्या 
िवळिा अधा कागदािा तुकडा घेऊन तुमच्या िवळच्या कागदाशी तो िुळला व परवलीिा ‘छत्रपती’ हा 
शब्द साचंगतला की तो आमिा माणूस समिायि’ एवढे सागंून त्याचं्या पायंवर डोके ठेवले. 

 
घरात गेलो. आल्यापासून प्रथमि सासूबाईंिे दशवन घेऊन त्याचं्या पायावंर डोके ठेवले. त्याचं्या 

डोळ्यानंा धारा लागल्या होत्या. 
 
“िपून रहा.” कसेबसे रडके सूर त्याचं्या तोंडावाटे बाहेर पडले. त्यानंी हंुदका आवरण्यासाठी 

तोंड हातानंी झाकून घेतले. पण हंुदक्यानंी त्या गदगदत राचहल्या. मुलगी ७॥ वषािी चशक्षा होऊन तुरंुगात 
गेलेली आचण िावई –काय त्यािे हाल?कसे व्हायिे? या दुःखाने माऊलीिा बाधं फुटला होता. मी त्यािंी 
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काय समिूत घालणार? काय सागंणार? माझ्या शब्दािंा सारा डोलारा त्याचं्या हंुदक्यात वाहून गेला. 
मला चतथे उभे राहवले नाही. माया ! माया ! ज्या मायेला आम्ही पारखे होतो त्या मायेच्या या प्रिडं वगेात 
माझाही बाधं फुटण्यािी मला भीती वाटली. झटकन् परतलो. 

 
नागनाथ, बापू सातारिी माणसं गेली. 
 
मला आप्पानंी रबरी बटू िढवले. चडिपल्लीला हैद्राबादकडे िाणारी मनमाड-हैद्राबाद गाडी मला 

गाठायिी होती. माझ्यासाठी तयार केलेल्या बलैगाडीत मी बसलो. नादंगाव, मनमाडला िाणे मला वज्यव 
होते. म्हणून मनमाडच्या पुढिे स्मॉल गेि रेल्विेे नगरसूल लहान स्टेशन. नगरसूलला साकोऱ्यािे तेली 
मास्तर िे लीलािे गुरुिीही होते, त्याचं्या घरी उतरून गाडी परत केली. 

 
पहाटेच्या गाडीत बसलो. व हैद्राबाद गाठले. हैद्राबाद खादी भाडंारिे व्यवस्थापक, साने गुरुिींिे 

चशष्ट्य व माझेही दोस्त रामशरण सोनीकडे उतरलो. माझ्या तळपायािे ऑपरेशन खािगी डॉक्टराकंडे 
त्यानंी केले व तळपायाच्या पजं्यावर व टािेवर एकेक इंि चिरा चदल्या. खूप पू चनघाला. एक मचहन्यात सवव 
आलबेल होऊन सातारिा रस्ता धरला. 

 
उरलेला खचिना व मीही सुखरूप साताऱ्याला पोहोिलो. 

 
ज्याचा शेर्ट गोड सारेच गोड ! 
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पांढरपूर पिंायन 
---------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

भाग ४ र्था 
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पिंायनाची कैणफयि ! 
 
सबधं ४२ च्या बडंात मी फक्त एकदाि पोलीसाचं्या हाती लागलो. ते म्हणिे पढंरपूरला.  
 
पण ७ -८ तासानंतर मी लगेि तुरंुगातून पळालो. माझे पढंरपूरिे पलायन म्हणिे एक 

रोमािंकारी, ददवभरी, हषवभचरही कहाणी आहे. 
 
त्या संबंधीच्या समि-गैरसमिािी अनेक वादळे घोंगावली.  
 
पण क्राचंतकारकािें िीवन म्हणिे पचरक्स्थतीच्या झोल्यावरिा खेळि असतो.  
 
मी क्राचंतपवात एके चठकाणी नमूद केल्याप्रमाणे बायकोला बचहण संबोधून पत्र चलचहण्याप्रमाणेि 

संपकात आलेल्या संबधंीत स्त्रीला बायको म्हणून संबोंधण्यािा अनवस्था प्रसंग क्राचंत काळात येणारि नाही 
असे नाही. 

 
क्राचंतिे रूपि भयंकर चतरपगडे असते म्हणून क्राचंतकारकािे चिवनही चतरपगडे बनते. 
 
सववसामान्याचं्या चिवनािे चनयम क्रातंीला लागू पडले तर मग क्राचंत ही क्राचंति राचहली नसती. 
 
त्यातंील अद् भतुता, अलौचककता, चदव्यता नष्ट झाली असती. 
 
िे सामान्य नव्हे ते असामान्य, िे लौचककी नव्हे ते अलौचकक, प्रिचलत रूढ चनयमावलीपेक्षा 

सववस्वी वगेळे, अचधक काही असते, असल्या गोष्टी क्रातंीत नेहमीच्याि असतात.  
 
म्हणूनि क्राचंतला चदव्यत्व प्राप्त होते. हे काय मीि सागंायला पाचहिे? 
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णकस्तमि खुिं गई- 
 
खचिना लुटीनंतर कसेतरी आम्ही सवव खान्देशच्या बाहेर पडलो. आयुष्ट्याच्या आचण आमच्या 

सातारच्या ४२ च्या िळवळीच्या इचतश्रीतून आम्ही सवव सचहसलामत बाहेर पडलो एकदािे. 
 
साडेपाि लाखाचं्या खचिना लुटीने चहदंुस्थानच्या सबधं ४२ च्या िळवळीत बसला नाही असा 

चिव्हारी टोला बसल्यामुळे चिटीश सरकार हादरून गेले ! िवताळून उठले ! चिटीश पालवमेंटमध्येही त्यािे 
पडसाद उमटले. सबधं सी. आय्.डी. खाते आग्यामोहोळाप्रमाणे भण भण करीत उठले. अशा पचरक्स्थतीत 
दोन मचहन्यानंी औंध संस्थानातील आटपाडी गावी एकचत्रत आलो. सारे चहशोब पैश्यािंी बेरीि तपासली. 
फक्त लुटीच्या वळेी रस्त्यात फेकली गेलेली ५० हिार रूपयािंी चिल्लर व िचमनीत गहाळ झालेल्या पाि 
हिार रकमेचशवाय सवव रक्कम आमच्या ताब्यात आली होती. 

 
एक लाख रूपयाचं्या संघटनेिा प्रचतचनधी म्हणून मी चव्स्त झालो होतो. 
 
पाि-पाि रूपयासाठीि नव्हे तर िार-िार चदडक्यासंाठी, भाकरीच्या एका तुकड्यासाठी, रात्री-

पहाटे दारोदार, चविनात लपत छपत चफरणारे आम्ही भचूमगत ‘लाखे’ झालो होतो. 
 
साडे पाि लाख लुटण्यापूवी मी आचण चवष्ट्णू पाटील िंगलात झाडपाला लरबडून खात होतो. 
 
एक प्रसंग आठवतो. बोरकंुडिवळील होरपळ्याच्या िंगलात आमिा दोघािंा तळ होता. चदवस 

उिाडला. सूयव मावळतीला लागला, तरी आमच्या भाकरीिा पत्ता नव्हता. हििेिा पाला लरबडून खा, 
झाडािा हडक शोध, उंबरािी फळे खा, शवेटी होरपळ्याच्या बारक्याशा मळ्यातील वालाच्या कच्च्या-पक्या 
शेंगा तोडून खाऊन गुिराण केली. अंथरा-पाघंरायिा पत्ता कुठून असणार ! चवचहरीच्या थाळण्यातं गुडघे 
पोटात घालून पडत असू ! ते भटके, अन्नाला मोताद, फाटक्या कपड्याला महाग असलेले आम्ही आि 
‘लाख’ झालो. 

 
पैसा आला, आता काय? हा एकि प्रश्न माझ्या डोळ्यापुढे चफरत होता. एक पैश्यािा अध्याय 

संपला होता. आता दुसरा कामािा अध्याय सुरू झाला होता. आमच्या सळसळणाऱ्या रक्तात आता 
गुद् गुल्या होता होत्या. 

 
खान्देशच्या कामािी, लढ्यािी, स्वातंत्र्यािी, प्रचतसरकारिी चिते्र माझ्या डोळ्यासमोर तरंगत 

होती. खान्देशात आपले सरकार स्थापण्याच्या चदव्य स्वातंत्र्यस्वप्नाने मी वेडा झालो होतो.  
 
पण खान्देशात कामाला सुरूवात कशी करायिी ? यािी मनात भवचत न भवचत झाली. खान्देशात 

िाणे अत्यंत धोक्यािे, म्हणून सूिना चमळाली होती. 
 
काहीही झाले तरी खान्देशात सहा मचहने तरी मी िाऊ नये असा सक्त हुकूम सातारच्या चमत्रानंी 

चदला. सहा मचहने हहदुस्थानात कुठेतरी गडप व्हावे, नंतरि खान्देशात पाऊल ठेवा हा सवव सातारच्या चमत्र 
मंडळीिा सल्ला. तसा चनणवय झाला. 
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पचहली सुरचक्षतता, नंतरि कायव म्हणून माझ्या लळखीच्या कुटंुचबयाकडे मद्रासला िाण्यािा माझा 
बेत पक्का झाला. ज्याने त्याने आपापल्या कुवती व सोयीप्रमाणे पढे िाव ेअशीि अवस्था होती.  

 
‘िेव्हा शत्र ूभारी असेल संख्येने आचण साधनाने, त्यावळेी त्यावर अिानक हल्ला करावा चन डोंगरात 

पळावे’ हा चशवछत्रपतींिा, धनािी-संतािीिा गचनमी कावा भचूमगत िळवळीतही आम्ही पाठ केला होता. 
डुकराला चडविले की, डुक्कर मुसंडी मारीत अंगावर येतो पण ती मुसंडी िुकवली की झाले. डुक्कर सरळि 
पुढे िातो. 

 
तसे सरकारला चडविले की, सरकार िवताळलेल्या चबबट्या वाघ ज्याप्रमाणे गुरगुरत, डरकाळ्या 

फोडीत, शपेटी आपटीत, पंज्याने झाडाला लरबडत चफरतो. तसे फक्त काही चदवसि सरकार चपसाळते. 
मग त्याच्या अंगावरून तुम्ही गेलात तरी त्याला शुद्ध रहात नाही. हे आतापयंत अनुभवले होते. म्हणून सहा 
मचहने गडप होण्यािा चनणवय ठरला खरा. पण माझी िुळबळू कशी बदं होणार ! 

 
दोन गोष्टींिी चवल्हेवाट लावनूि पुढे सहा मचहने अज्ञात स्थळी िाण्यािा मी चनिय केला. 
 
पचहली म्हणिे, खान्देशच्या वाट्याला आलेल्या पैशािी व्यवस्था काय करायिी ? दुसरी म्हणिे, 

खान्देशात क्रातंीिी मुहूतवमेढ कशी रोवायिी ? 
 
पैश्यासाठी कुणीतरी चव्ासू चव्स्त पाचहिे होता. माझ्या डोळ्यापुढे दोन माणसे होती. एक 

केशवराव िेधे व दुसरे भाऊसाहेब चहरे. दोघाचं्या ताब्यात पैसा द्यावा असे ठरवले. पण गाठ कशी पडणार? 
 
या कामाबरोबरि खान्देशच्या चमत्राचं्या गाठीभेटी घेऊन पुढील कायासाठी सवव दुव े िोडून 

ठेवायिे. खान्देशात क्रातंीिी पूवव तयारी, ६ मचहन्यातं झाली पाचहिे, म्हणून खान्देशातही क्रातंीिी मुहूतवमेढ 
रोवण्यासाठी आवश्यक त्या गाठी-भेटी, चविार-चवनीमय, कायवकत्याच्या पैशािंी व्यवस्था करणे, 
चवखुरलेल्या, तुरंूगातून सुटून हताश बनलेल्यानंा व तुरंूगात अडकलेल्यानंा िोम व चदलासा देणे िरूरी 
होते. हेही काम मला करायिे होते. त्यासाठी एखादे सुरचक्षत चठकाण, मला पाचहिे होते. 

 
आटपाडीपासून ३३ मलैावंर पढंरपूर होते. आषाढीिी यात्रा तीन वारावरि होती. या याते्रत लाखो 

लोक येतील. यात आपले लोक आले तरी खपून िातील. म्हणून पढंरपूरच्या याते्रति आमिी ित्रा 
आटोपून यायायिे ठरवले. 

 
पढंरपूरला खान्देशिे गुलाबराव पाटील (कापडणे, धुळे चिल्हा) हे शतेकी खात्यातं बंडींग 

खात्यात नोकरीला होते. त्यािेंकडे मी मुक्काम ठोकला. 
 
या कामासाठी मला एका चनष्ठावतं, चव्ासू पण बेडर तशाि लढवय्या िासुदािी िरूर होती. कै. 

यशवतं पाटील धुळे चिल्यातील िुनवणे गाविे. हा आमच्या कायातील छोटा पण गुणाने मोठा असलेला, 
नुकताि तुरूगातून सुटून, बाहेर येऊन आमच्या भचूमगताचं्या सहाय्यक झाला होता. त्यावर हे काम 
सोपवले. 
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सवव चिट्ठ्या िपाट्या देऊन खान्देश, नाचशक, पुण्याकडे रवाना केले. तुरंूगात व तुरंूगाबाहेर 
असलेल्या भचूमगत कायवकत्यांिी यादी करून त्याचं्याकडे द्यायच्या रक्कमा त्यानंा देण्यासाठी यशवतंला 
रवाना केले. 

 
िार पाि चदवसानंी चम असलेल्या वाड्यातल्या लोकानंी मी सतत घराति बसून राचहल्यामुळे 

कोण? काय ?–अशी िौकशी सुरू केली. त्यात भर म्हणिे राहत्या घराच्या कोपऱ्यावर एक काळी टोपी, 
िें िकट चमश्यािंा माणूस सतत ताटकळत उभा असलेला मला आढळला. मन संशचयत झाले. घर 
बदलण्यािा चनणवय चतथल्या एका सहकाऱ्यापुढे टाकला. पण कुठेि काही िमेना. याते्रिी हालिाल 
िोरात सुरू होती. त्याचनचमत्ताने मी स्वतःि बडव्याचं्या घराकडे मोिा वळवला. पढंरपूरच्या चवठोबाच्या 
गाभाऱ्यात िणू माझा प्रवशे झाला. राहण्याबरोबरि रेशनिा अवघड असलेला प्रश्नही सुटला. 

 
रेशमीकाठी तलम धोतर, गळ्यात िानव,े गंधािा आडवा केशरी टीळा, बेलबुट्टीिी टोपी, 

भगवद् गीता, पिंरत्नकथासारािी पोथी घेऊन बडव्याच्या घरात या क्रातंीच्या िाहमणाने प्रवशे केला. 
पहाटे ५ वािता उठून गंगेवर िाऊन ललेत्याने चवठोबाच्या पायावर डोके ठेवनू ५ रूपये चतथल्या 
पुिाऱ्याच्या हातात ठेवनू अंधाराति वाड्यात येऊन गीता पठणािा माझ्या कायवक्रमाने आमिा घरमालक 
बेहद्द खुष झाला. माझ्या क्रातंीच्या कमव धमािी सुरूवात तर ठीक झाली. मला पधंरा चदवस आणखीन् 
घालवायिे होते व तेथून मद्रासला ६ मचहने पसार व्हायिे नक्की ठरवनू त्यासाठी माझ्यावर िीव टाकणाऱ्या 
मद्रासी कुटंुबाला िमेकंुट्याहून (आंध्रप्रदेशातील) बोलावनू घेतले. 

 
माझी पचहली गाठ पडली ती बोदवडच्या (चि. िळगावच्या) माधवराव पाटील या आमच्या 

कायवकत्याशी. तो तुरंूगातून नुकताि सुटला होता. गंगेच्या पैलतीरावरील देवळाच्या आवारात सायंकाळी 
भेट झाली. सेवादल हे आमच्या लढ्यािे माध्यम होते. त्याच्यावर सेवादल संघटनेिी खान्देशातील 
िबाबदारी टाकून पुढील कायािी रूपरेषा त्याला साचंगतली. त्याच्या व कायाच्या पैशािीही व्यवस्था करून 
चदली. 

 
व्यंकटेश माडगूळकरािंी भेटही अशीि घेतली व त्यािें सहकायव िोडले. रत्नाप्पा कंुभाराचं्या 

कायािे ते िोडीदार होते. 
 
यशवतंला कबलू करूनही अिून कुणी आले नव्हते. खान्देशच्या चमत्रानंी ५॥ लाखािंा एवढा 

धसका घेतला होता की यशवतं भेटला की ते िा ! लवकर नीघ ! कुणी पाहील ? म्हणून काढून लावीत. 
 
आमच्या भेटीिे तंत्र ठरले होते. फक्त रात्री भेट. देवाच्या दशवनाला अंधार पडल्यावर चनघायिे. 

पूवी यशवंतने मुक्कर केली असेल त्या िागेवर िाऊन बसायिे. चतथे पाहुण्यानंी यायिे. तास दोन तास भेट 
िालायिी. 

 
अमळनेरिे पुसाळकर वकीलानंा चिट्ठी चदली होती की, तुम्ही ताबडतोब या. सानेगुरूिींच्या 

पे्ररणेने व त्यािेंबरोबर मी रािकारणात ३० साली उडी घेतली. तेव्हापासून गुरूिींिे स्वप्न होते की पे्रस 
यायावा, पुस्तके छापावीत, काँगे्रसच्या प्रभावी प्रिारासाठी वतवमानपत्र काढलेि होते. ते वाढवाव.े मलाही 
वाटे, गुरूिींिे वाङ मय प्रकाचशत करून स्वस्तात वाटावे, गुिरातच्या सस्ता साचहत्य मालेप्रमाणे माला 
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काढावी. चकती स्वप्न आम्ही तुरंूगात व तुरंूगाच्या बाहेर खेळवली होती, पण १२ वषे ती स्वप्ने पूणव 
होण्यािा योग आला नाही. चभकाऱ्यािंी संकोच्यािंी स्वप्ने ती पुरी कशी होणार ? झोपेतील स्वप्नाप्रमाणे 
आमिे ते स्वप्नि ठरले. ते स्वप्न आता प्रत्यक्षात येण्यािी पचरक्स्थती चनमाण झाली होती. म्हणून पुसाळकर 
वकील या गुरूिींच्या चव्ासू स्नेयाला बोलावनू १५ हिार रूपये पे्रस खरेदीसाठी घेऊन िाण्यासाठी 
भेटीबद्दल चलचहले होते. 

 
पुण्याला महाराष्ट्र, प्राचंतक काँगे्रस कायवकत्यांिी महत्त्वपूणव बठैक होती. खान्देश, नाचशकिे अनेक 

कायवकतेही येणार म्हणून त्यािेंशी संपकव  बाधंण्यािाही प्रयत्न केला. भाऊसाहेब चहऱ्यानंाही यशवतं भेटून 
आला होता. पण कुणािाि पत्ता नव्हता. म्हणून पुण्याच्या प्राचंतक काँगे्रसच्या चमटींगला यशवंतला पाठवले. 
येणाऱ्यानंा चतकडून येण्याच्या तारखा व वळेा नक्की करून येण्याबद्दल यशवतंला बिावले होते. त्याप्रमाणे 
यशवतं तारखा नक्की करून आला. केशवराव िेधे यानंाही यशवतं भेटला. त्यानंी समाधान व्यक्त केले; पण 
येतो की नाही ते काहीि साचंगतले नाही. भाऊसाहेबानंी तारीख, वळेी चदली होती. 

 
पहाटेिा माझा कायवक्रम रद्द केला. माझे पूिापाठािे कायवक्रम यथासागं पार पडत होते. पण 

आमच्या मद्रासी कुटंुबाला भाताचशवाय िालत नव्हते. आमिे बडव े१ रू. ला एक लहान पेला भरून तादूंळ 
देत, तेही फक्त ५ पेले. तेवढ्याने काय होणार ? मद्रास म्हणिे भात, कोळंब ू(आमटी). भाताचशवाय त्यािें 
हाल होऊन मुले आिारी पडली. म्हणून मुलानंा व अध्या कुटंुबाला परत पाठचवण्याचशवाय गत्यंतर नव्हते. 
म्हणून िमेकंुट्याला त्यानंा रवाना केले. व घरही बदलून घेतले सावधचगरी म्हणून. पण आमिा तो चनणवय 
िुकला. गाढवपणािा ठरला. परत गेलेल्या मंडळींना पोलीसानंी पकडून मुसक्या बाधूंन पढंरपूरला 
आणले. आचण इचतहास घडला. 

 
ज्या चदवशी त्यानंा पढंरपूरला आणले तो चदवस आषाढी एकादशीिा होता. हदड्या भिनानंी रस्ते 

फुलून गेले होते. मी माझ्या शिेारच्या मागील गच्चीवर उभा राहून रस्त्याकडील मौि पहात होतो. प्रथम 
घरानिीक असलेल्या पोलीस िौकीवर निर गेली. पोचलसाचं्यािवळ त्याचं्या कके्षत राहणे म्हणिे तो 
आमिा पोलीस पू्रफ एरीया समिायिा. पोलीस गावभर, देशभर चफरतील पण आिूबािूला कशाला 
बघतील ? ते बघति नसत. हा पोलीसप्रूफ एरीया म्हणिे आमिा सुरचक्षत एचरया असे. गच्चीवर गेल्यावर 
प्रथम माझे लक्ष आमच्या दोस्ताचं्या ठाण्याकडे िाणे स्वाभाचवकि होते. चतथे पोलीस गदीने उभे होते. व 
त्याचं्यात खादी टोपीधारी सी. आय. डी. िमकत होते. त्यापैकी काहींिे लक्ष माझ्याकडेि असल्यािे 
िाणवले. मला पाचहल्यावर दोन तीन खादी टोपी घातलेले सी. आय. डी. पोलीस झटकन दोन पावले 
मागे सरून हभती आड झाले. 

 
भचूमगत अवस्थेत डोके, डोळेि काय, पण शरीराच्या सवव इंचद्रयानंा व अवयवानंा एक िमत्काचरक 

धार येते. डोक्यात झटकन वीि िमकावी तसा झटकन् चविार िाटून गेला की, हे इकडेि का बघताहेत ? 
व दोघे चतघे झटकन् मागे का सरकले? पण एक क्षणभरि. त्या माझा अहंकारानेि घात केला. 

 
दुसऱ्याि क्षणी, िटकन चविार आला की, या बेट्यानंा काय थागंपत्ता लागणार ? याचं्या 

टाळक्यात माझा पत्ता काढण्यािी अक्कल सुिणार ? एक चतरस्कारपूणव कटाक्ष त्याचं्याकडे फेकून 
शिेारच्या घरापाठीमागील वडाच्या फादंीला बाधंलेल्या दोराकडे अचभमानाने बचघतले. वेळप्रसंग आलाि 
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तर या दोराने मागच्या िंगलाप्रमाणे वाढलेल्या उिाड भागात हुप्या माकडाप्रमाणे उडी मारता येईल. 
मनात बुडबुडे उठले, तसे गेले. 

 
घटकाभर रस्त्यावरील हदड्या-भिनािे ताफे पहाण्यात गंुग झालो. 
 
मंुबईिे कॉ. के. एन्. िोगळेकर कम्यचनस्ट; पण आमच्या िळवळीिे सहानुभतूीदार होते. यानंा 

५०० रू. आमच्या कायासाठी पाठचवले होते. त्यािंी माझी गाठ पडायिी होती. भाऊसाहेब चहरे यािंाही 
वायदा होता. त्यािंी भेटण्यािी वळे व चठकाण आि ठरवणार होतो. पुण्याला पुसाळकार वकील यशवतंला 
भेटले-पण येण्यािी त्यानंी धास्ती खाल्ली होती. 

 
काल रात्रीि आमच्याशी संबचंधत पंढरपूरच्या िुन्या गाधंीवादी कायवकत्या सत्यभामाबाई 

कुवळेकराचं्या घरी गेलो होतो. त्याचं्या घरातील एका तरूणाने माझ्यासाठी एक उत्तमपैकी नवे कोरे ७ बारी 
चपस्तुल आणले होते. चशवाय पंढरपूरच्या खादी भाडंारािे िालक देवराम मोरे यािेंकडे ठेवलेल्या 
रकमेपैकी ५००० रु. त्याने आणले होते. ते घेऊन िाण्याबद्दल त्यानंी साचंगतले. पण आणखी ३० हिार 
रुपये देवरामकडून आणा म्हणिे ३५ हिार रुपये व चपस्तूल मी घेऊन िाईन असे सागंून परतलो होतो. 
आि रात्री ३५ हिार रुपये व चपस्तूल मला घरी आणावयािे होते. भाऊसाहेब चहरे यािें गाठ घेऊन केव्हा हे 
पैसे त्याचं्याकडे देऊन मोकळा होतो यासाठी मी उत्सुक होतो. अधीरही होतो. 

 
यशवतंने दुपारी फक्त एकदाि टपाल घेऊन याव.े येणाऱ्यािंी भेट घेऊन रात्री कुठे ? चकती 

वािता यायिे हे ठरवनू िाव ेव मी त्यावेळी व त्याचठकाणी रात्री िाऊन सवव कायवक्रम पार पाडाव ेअसा 
आमिा चशरस्ता होता. 

 
त्याप्रमाणे यशवतं दुपारी टपाल घेऊन आला. त्या टपालात एक पत्र चभका अप्पा पाटील या 

खान्देशच्या पुण्याला चमचलटरीत नोकरी करणाऱ्या चमत्रािे होते. येरवड्याच्या तुरंूगात सौ. लीलािी भेट 
घेतल्यािे आनंदािे वृत्तही त्याने चलचहले होते. 

 
एक पत्र अच्युतराव पटवधवनािे होते. अच्युतरावानंा आम्ही ‘काकािी’ म्हणूत असू. काकािी हे 

त्यािें भचूमगत नाव. त्यानंी मला ताबडतोब भेट झाली पाचहिे म्हणून चलहून, केव्हा ? कुठे ? कधी ?-ते 
चविारले होते. नेहमीच्य चरवािाप्रमाणे बाकी आलेली पते्र वािून फाडली. व आवश्यक असलेल्या पत्रानंा 
उत्तरे चलचहण्यासाठी ती पुढे घेऊन बसलो. पेटी हे माझे डेस्क. चभका पाटलाचं्या पत्राला अधे उत्तर चलहून 
झाले नाही तो समोरच्या दरवाज्यातून कुणािी तरी सावली पडल्यािा भास झाला. वर मान करून बघतो 
तो सुटाबुटातला माणूस दोन्ही हात चखशात घालून हसत उभा ! क्षणात डोळ्यापुढे गुडूप अंधार पसरला व 
दुसऱ्याि क्षणी डोक्यात लखकन् वीि िमकावी तसे झाले. माझ्या गळ्याभोवती फास आवळला गेला 
होता. 

 
हातािी िुळबुळ झाली. फाऊंटन पेनिी बोटे घट्ट आवळली गेली. पण ते फाऊंटनपेन होते. 

चपस्तुल थोडेि होते ? ते चपस्तुल असते तर ? तर काय ? गोळी संू S संू करीत हसणाऱ्याच्या हृदयाला 
चभडली असती व समोर असलेल्या दोराला हुप्या माकडाप्रमाणे झोका घेऊन क्षणात मागील हभतीवरून 
पलीकडे उडी मारून पसार झालो असतो. पण माझी असहायता फाऊंटनपेनने िागी झाली. माझे तोंड 



 

 अनुक्रमणिका 

कोरडे पडले होते. कपाळावरून दरदरून घाम आला होता. तरीही तसाि उठून हस्तादंोलनासाठी हात 
पुढे करीत हकीम साहेबाकंडे दोन पावले सरकलो. पण तो एक पाऊल िटकन मागे सरकला. ‘काही नाही 
ना?’ त्याने दिकत, दबकत भेदरटपणे, पण हसत चविारले. 

 
बाबा काही असते तर बसल्या बसल्याि हात पुढे येण्याऐविी गोळीि आली असती तुझ्या 

स्वागताला. असा चविार मनात येताि मी हकीमशी िोरात हस्तादंोलन केले. 
 
पडक्या, चिटक्या पण खेळकर आवािात मी म्हणालो, “बाकी धन्य आहे तुमिी. आम्ही सात 

पाताळात लपलो तरी तुमिा यम चतथेही पाठलाग करीत माग काढतोि. शवेटी गाठलेि तुम्ही आम्हाला 
एकदािे !” हे मी म्हणत असतानाि त्यानेही माझा हात िोराने दाबनू हस्तादंोलन केले. त्यािा िेहरा 
काही धोका नाही म्हणून अचधकि फुलला होता. त्याच्या आयुष्ट्यातील हा बहुमोल क्षण होता. 

 
५॥ लाखाचं्या डाकंूच्या म्होरक्याला, सरकारच्या अव्वल नं. १ च्या शत्रलूा पकडण्याच्या मानािा 

तो धनी झाला होता. त्याच्या प्रत्येक हालिालीत आपण धन्य झालो, साथव झाल्यािे प्रिीती मला चदसत 
होती. 

 
आमच्या हकीम साहेबाने मला पकडण्यात कौशल्य व बहादुरी दाखवली होती.  
 
५॥ लाखके डाकूको, सरकार के अव्वल नं. १ दुष्ट्मन को उन्होने चगरफ्तार चकया था ! उनकी 

चकस्मत खुल गई थी । लेचकन चसफव  ८ घंटे के चलए ! 
 

मी धूम ठोकिंी. 
 
हकीम साहेबानंी पहाटेसि पढंपूरच्या चवठोबाच्या देवळािे दरवािे रोखले होते. मी देवळात आलो 

तर चनसटून िाऊ नये म्हणून ही सावधचगरी होती. 
 
आमच्या पूवीच्या घराच्या बडव्याला सकाळीि अटक करून ठेवली होती. आमच्या वाड्याला 

पोचलसानंी वेढले होते. मगि हकीम साहेब आत आले होते. 
 
मी अगदी आईस्क्रीमसारखा थंडगार झालो होतो. सुरूवातीला दहा-पधंरा चमनीटे शुद्ध-बुद्ध 

हरपलेल्या माणसाप्रमाणे माझी अवस्था झाली होती. यंत्राप्रमाणे माझे हात, पाय, तोंड काम करीत होते. 
 
नंतर अत्यंत शातं मनाने मी माझे पत्र, कागद, नोटबुक, बगॅ वगैरे हचकमाचं्या स्वाधीन केली. 

पानन् पान त्याने िाळून पाचहले. बगॅिा कोपरान् कोपरा तपासला. 
 
“पण काय हो पैसे कुठे आहेत ?” हकीमने औत्सुक्याने प्रश्न केला. मी माझे पैशािे पाकीट 

त्याचं्यापुढे फेकले. 
 
“अहो हे पैसे नाहीत, तर नोटा लाखाचं्या,” “ हकीम चमस्कील डोळे चमिकावीत म्हणाला. 
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“अहो साहेब, नोटा िायच्या चतथे पोिल्या आहेत. तुमिा हात पोिण्याच्या पचलकडे त्या गेल्या 
आहेत.” माझ्या या टोमण्याने हकीत थोडा उखडला. 

 
“मला त्या नोटा पाचहिेत.” हकीमिी हुकमी िरब. 
 
“अहो तुम्हालंा वडे तर नाही लागलं?” मी हसून उपरो धाने म्हणालो.  
 
हकीम पुरा उखडला; पण तो राग त्याने चगळून कडवटपणे म्हणाला; “तुम्ही एवढ्याने कसले दाद 

देता,म्हणा !”  
 
पुन्हा साखर पेरणीच्या आवािात म्हणाला, “आता तुम्हाला त्या नोटािंा काय उपयोग हो ?” 

त्याला वाटले िणू मी माझे घर भरण्यासाठीि लुटल्या होत्या. 
 
कुठे िचमनी-चबमीनीत गाडल्या नाहीत ना?” माझ्या पुढील िमीन खरोखरि त्याने ठोकून 

बचघतली. 
 
“कोपऱ्यात वा पचलकडच्या खोली-चबलीत तर पुरलेल्या नाहीत ना? अहो सागंून टाका. द्या 

दाखवनू आचण व्हा मोकळे !” कोल्हयाच्या निरेने माझ्या डोळ्यात बघत तो हसत म्हणाला. 
 
“अहो साहेब, नोटा पुरून, गाडून दरवडेखोर ठेवीत असतील. आम्ही रािकीय बंडखोर आहोत, 

हे तुम्ही चवसरलेले चदसता ! आम्हाला, तुम्हाला पकडता येईल, पण आमच्या नोटा तुम्हाला 
सापडण्याइतक्या नामदव नाहीत.” मी खळखळून हसलो. 

 
हकीम सदव झाला. त्वषेाच्या िहरी भाल्यािा कटाक्ष माझ्याकडे फेकीत तो एवढेि म्हणाला, “ठीक 

! ठीक ! तेही पाहीन” म्हणिे साविाला पुरा घेरल्यानंतरि त्याच्यावर वार करायिा हा शहाणपणािा 
चनणवय त्याने घेतला. माझी स्तुचतस्तोते्र गायला सुरूवात केली. 

 
“काहीही असो, तुमच्यासारखा बहादूर कुणी नाही. तुमच्या तोंडावरि मी हे सागंत नाही. 

बापूसाहेब (तळोंद्यािे ता. िाळीसगाविे रूपहसग पाटील सौ. लीलािे मामा) माझे दोस्त आहेत. त्यानंा मी 
हेि साचंगतले. तुमच्या धाडसाला तोड नाही. (िणू मी एकटाि लुटणाऱ्यात बहादूर होतो.) सबंध ४२ च्या 
िळवळीत आतापयवत घडले नाही ते तुम्ही करून सरकारला हादरून सोडले. या बद्दल आम्हालाही 
अचभमान वाटतो. शत्र ूअसावा तर असा बहादूर असावा.” म्हणून हकीमने खरोखरि माझी पाठ थोपटली. 

 
गळाला मासा लटकत नाही तर कणकेिी ही गोड गोळी हकीमने चदली. त्याच्या या गुलगुलीिा 

फायदा घेण्यासाठी पाणी चपण्यािे चनचमत्त करून दरवाज्यािवळच्या मोरीच्या लटलीवर मी उकड बठैक 
घेतली. बािूला असलेल्या चखडकीकडे उत्सुक दृष्टीने मी पाचहले. 
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“छु ! मार उडी ! पचहली चखडकीच्या बाहेर ! दुसरी खालच्या मिल्यावर. पण वाड्याच्या 
दरवाज्यात असलेल्या पोलीसाचं्या हातात अिानकि पडेन. मग संपले सवव काही.” एका क्षणातल्या 
चित्रपटाने मला एवढी ग्लानी आली की, मी माझे डोके दोन्ही हातानंी दाबनू धरले. 

 
“काय डॉक्टर ! काय डोके दुखते का ?” हकीम खविटपणे म्हणाला. 
 
“नाही हो ! काल उपवास व आि सकाळपासून िेवलो नाही, म्हणून िरा िक्कर आल्यासारखे 

झाले.” मी हळूि डोके दाबत म्हणालो. 
 
घटाघटा पाणी प्यालो. थंड पाणी प्याल्याने मला थोडी हुशारी आली. मी चतथून उठून हकीम िवळ 

बठैक घेतली. 
 
पिं आले. आमच्या सवव सामानािा पिंनामा झाला. हकीमने ऑडवर सोडल्याबरोबर िार शस्त्रधारी 

पोलीस काढण्याबेड्यासचहत धावत आले. 
 
बेडी-सी.आय.डी. च्या व माझ्या हातात ठोकली. दंडाला व छातीवरून काढण्या बाधंण्यात 

आल्या. नवरदेव िसा आपला िरतारी पोषाख िापून िोपून बघतो तशा माझ्या काढण्या मी िापून िोपून 
बचघतल्या. यशवतंला ही तसेि िेरबदं केले. 

 
या द्दश्याने आमिे मद्रासी कुटंुब हादरून, भाबंावनू गेले. त्याचं्या मनी मानसी कल्पना नव्हती. 

आचण हे झाले काय? हे पोलीस, या बेड्या, या काढण्याच्या प्रकाराने ते हादरले. सज्जन माणसाला असे 
का करतात म्हणून त्याचं्या डोळ्यात अश्रूपूर लोटला. मी त्यानंा समिावनू, अम्माच्या पायावंर डोके ठेवनू 
त्यािंा चनरोप घेतला. 

 
पुढे १०-१५ व मागे १०-१५ पोलीसाचं्या पहाऱ्यात आम्ही बाहेर पडलो. चतथून िवळि असलेल्या 

गावातील पोलीस ठाण्यात िालत नेले. मला लॉक-अप मध्ये कोंडले. कुलपािा खडखड आवाि झाला. 
यशवतंला चिन्याने वर आणण्यािी ऑडवर हकीमने करड्या आवािात सोडून, दाड दाड िीना वािवीत वर 
िढला. 

 
लहानगा यशवतं चिन्यात घुसला. मी गि धरून वेड्यासारखा पहात होतो. माझ्या छातीिे ठोके 

धड धड करीत होते. ‘नका ! नका ! त्या लहानग्याला नेऊ नका ! माझे काय करायिे ते करा !’- मन 
आतून घंटेप्रमाणे लरडत, आकं्रदत होते. 

 
गिावर असहाय्यतेने डोके टेकले. माझे डोके सुन्न, बधीर झाले. अंतःकरण भरूण आले. 

डोळ्यातूंन पाण्यािी धार वाहू लागली नसती तर मी हंबरडाि फोडला असता. इतका मी गुदमरून गोलो 
होतो. मनािे कान करून यशवतंच्या माराच्या हककाळ्या ऐकू येतात का म्हणून डोळे फाडून, कान 
टवकारून, केचवलवाणेपणाने, हताशपणाने उभा होतो.मग झटकन गि सोडून लॉक-अप मध्ये येरझारा 
घालू लागलो. 
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पट्ट्यािा वाघ हपिऱ्यात अिानक सापडावा तसा मी सापडलो होतो. सारे शरीर, शरीरातला 
अणू-अणू ख्-ख् करू लागला. भयंकर तगमग होऊ लागली. शरीरािी बोटा न् बोटी िेंदून काढावी असे 
क्षणभर वाटले. वाटे िमत्कार व्हावा. अंग फुगत फुगत िाव ेआचण हभती दरवािा, घर कोलमडून पडाव.े 
अंशानेही शातं वाटेना ! तगमग थाबंेना ! बाहेर कसे पडायिे ! कसे पळता येईल? हाि नाद मनात घुमू 
लागला ! 

 
“पोलीस ! इधर आव !” िोरात आरोळी ठोकली., “हमको प्यास लगी ! पेशाब लगी ! टट्टी लगी 

!” म्हणून लरडावे, दरवािा उघडंू द्यावा नी छू कराव े असे मनात दाटून आले. पण बाहेर पडण्यािा 
दरवािा एकि होता. याते्रमुळे पोलीसािंी सारखी रीघ लागली होती. आपण उडी मारावी, चतकडून 
पोचलसानंी नेमके दरवाज्यात चशरावे की, साराि मामला खलास होईल म्हणून ‘काही नाही’ असे सागंून 
हाक मारलेल्या पोचलसाला परत पाठचवले. 

 
संधी एकदाि चमळेल. ती संधी फुकट गेली की, हातापायात बेड्या पडतील. मग पळणे दूरि. 

असा मनाशी चविार केला. शातंपणे बाहेर पडण्यािा उपाय शोधू लागलो. 
 
गाधंीिीनी सत्याग्रहािी दीक्षा चदलेली. आमिी पूवीच्या लढ्यात धडपड िेलमध्ये िाण्यािी. 

लाठ्या -काठ्या-गोळ्या खाण्यािी. आि या लढ्यात आम्हाला तुरंुग फोडून पळता कसे येईल, लाठ्या, 
काठ्या गोळ्या-चमळेल त्या साधनाने सरकारशी सामना कसा करता येईल ही आमिी धडपड. सत्याग्रही 
वीरानंा क्रातंीिी दीक्षा यायावी लागली होती. रािकारणािे केवढे हे क्रौयव ! आचण हहसा-अहहसेिा घोळ 
घालणाऱ्या रािकारण्यानंा ही साधी गोष्ट कशी उमित नाही या चविाराने माझे मलाि हसू आले. इतक्यात 
गिाच्या दरवाज्यािवळ येऊन गि धरून दोन सी.आय् .डी. नी मला नमस्कार घातला ! 

 
“लळखले का?” म्हणून हळूि चविारले. 
 
“मी तुमच्या दवाखान्यातून औषध घेत असे ! आठवते का ?” चकरकाडा िौधरी म्हणाला. 
 
“मी तुमच्या अमळनेरच्या तोताराम साळ्यािंा िावई. तुमच्या आई आमच्या घराशिेारीि 

राहतात.” दुसरा साळी म्हणाला. 
 
“शाब्बास ! माझ्या औषधाला आचण शिेाराला िागंलेि िागलात? िागंले उपकार फेडले !” मी 

कडवटपणे बोलून गेलो. त्याने ते दोघे शरहमदे झाले; पण सी.आय् .डी.ि ते. बेरडपणा आचण उलट्या 
काळिािे बनण्यािीि चशकवण त्यानंा. आम्ही परस्परानंा िागंिे लळखून होतो. मी स्वत:ला सावरले. 

 
अगदी गिािवळ तोंड नेऊन हळूि म्हणालो, “अरे, या नोकरीत काय चमळनार आहे तुम्हाला? 

मला िर या गोष्टीिी आगाऊ कल्पना चदली असती तर दहा दहा हिार रुपये एकेकाला चदले असते. तुमिे 
िन्मािे कल्याण नसते का झाले?” मी त्या दोघािें हात दाबले व त्यानंा िािपले ! मधािे बोट त्यानंा 
लावनू चदले. 
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“बरे, अच्छा ! हो गया सो हो गया ! तुम्ही आम्ही खान्देशी आता दोस्त झालो यापुढे ! काय दोस्त 
हो ?” त्याचं्या डोळ्यात माझ्या म्हणण्यािा काय ठसा उमटतो. तो मी न्याहाळू लागलो. मला आशा वाटली 
! भारावलेल्या मनाने त्यानंी मला नमस्कार करून आपल्या उद्योगाला ते गेले. तीही माणसेि होती. 

 
थोड्या वळेाने यशवतंला खाली आणले. मला लॉकअप मध्येि बेड्या घालून बाहेर काढले. 

पूवीप्रमाणे मला व यशवतंला काढण्यांनी िाम केले व २०-२५ पोचलसाचं्या मध्ये पोलीसगाडीत घातले. 
 
यशवतंािे डोळे भेदरल्यासारखे पण चनग्रही चदसले. गोऱ्या मोऱ्या तोंडाने तो माझ्याकडे बघून 

केचवलवाणा हसत होता. मी त्याच्या बोटात बोटे अडकवली. त्यािा खादंा दाबला. “यशवतं, घाबरायिे 
नाही. हहमतसे काम लेना पटे्ठ,” त्याच्या कानािवळ तोंड नेऊन हळूि म्हटले. 

 
आिूबािूला टवकारून बसलेल्या सी.आय.डी.व पोचलसाचं्या पहाऱ्यात यापेक्षा िास्त मी काय 

बोलणार होतो ? 
 
गावाबाहेरच्या एका रहदारी बगंल्यात मोटार चशरली. 
 
दोन चधप्पाड, उंिपुरे इंग्रि गृहस्थ, मोटारीतून उतरल्याबरोबर धावति आले. त्याचं्या कपाळावर 

चवस्मयाच्या व कुतूहलाच्या आठ्या पडल्या होत्या. 
 
“Are you Dr. Uttamrao?” (“तू डॉ.उत्तमरावि का ?” ) गोऱ्या डी.एस.पी.ने माझ्या समोर 

येऊन मला अगदी खालीवर न्याहाळीत चविारले. त्या दोघानंी न्याहाळीत माझ्याभोवती एक प्रदचक्षणाि 
घातली. मी आचण चमसरूडही न फुटलेला यशवतं म्हणिे त्याचं्यापुढे उंदरासारखे होतो. 

 
त्यानंा ५॥ लाख लुटणारे आम्ही अशी चकरकोळ माणसे असू अशी िणू खात्री वाटत नव्हती म्हणून 

-” Really are you Dr. Uttamrao? (खरोखरि,डॉ. उत्तमराव तुम्हीि का ?) असा प्रश्न त्यानंी पुन्हा 
केला. 

 
‘Yes’ (होय.) ठसक्याच्या आवािात मी उत्तर चदले. 
 
“I am glad to see you” . (तुम्हाला बघून मला आनंद झाला.) म्हणत माझ्याशी त्याने 

चखलाडूपणाने िोराने हस्तादंोलन केले. खरोखरि कौतूकाने तो म्हणाला. ‘Thank you’ (‘आभारी आहे’) 
मीही हसत चखलाडूपणाने परतफेड केली. 

 
याते्रसाठी मुक्कामाला असलेल्या कलेक्टरपुढे आम्हाला उभे करण्यात आले. छळ केला? मारपीट 

केली का? इ. औपिाचरक प्रश्न केले. गाडीत बसलो. मोटार परत चफरली. सायंकाळ होत आली होती. 
गावात चशरली तो म्युचनसीपालीटीिे चदव ेलागले होते. 
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गावालगतच्या पोलीस लाईनिवळील चतथल्या अचधकाऱ्यांना मोटारीतूनि हकीमने साचंगतले, 
“उद्या सकाळी आम्ही यानंा घेऊन िाणार. तेव्हा पूवीच्याि लॉक-अप मध्ये रात्रभर ठेवतो.” एवढं सागंून 
मोटार हाकलली. 

 
मी समिून िुकलो की, आता फक्त एवढी रात्रि. िर इथून चनसटलो नाही तर धुळ्याच्या 

तुरंुगातून चनसटणे भयंकर महाग पडेल. काहीही करून लवकर चनसटले पाचहिे हा चनिय मी मनाशी 
केला. 

 
“बेटा यशवतं, हहमत सोडू नकोस.” बोटात बोटे गुंतवनू मी पुन्हा पुन्हा त्याच्या कानात सागंत 

राचहलो. 
 
िुन्या लॉकअपच्या वाड्यापुढे आमिी मोटार थाबंली. मी चनियाने दरवाज्यात पाऊल टाकले. 

िाल चधमे केली. दरवाज्यात चशरल्याबरोबर हशकरायिे चनचमत्त करून चनरीक्षण केले–िौक, कोपऱ्यात 
संडास, ५-७ पावले िौकातून िालत गेल्यावर ३-४ दगडी पायऱ्या, पुढे ४-५ पावलावर लॉक अप. लॉक-
अपच्या एका बािूला बाकड्यावर ५-६ पोलीस बसलेले. मी असे अगदी बारीक चनरीक्षण करीति पायऱ्या 
िढलो. ३-४ पावले लॉक-अप िवळ गेल्यावर हकीमने हुकूम फमावला की, “त्यानंा काय मागतील ते 
िेवायला द्या.”  

 
‘अच्छा डॉक्टर’ म्हणति हकीम ३-४ फलागंात चिन्यावर गेलाही. यशवतंला वरि नेले. 
 
हकीमला आनंदािी िणू मस्ती िढली होती. गडी अगदी खुशीत होता. त्याच्या माझ्याशी 

वागण्याने मी कुणी तरी मोठे कुळ आहे हे पोलीसानंी हेरले. िेल पोचलसानंी मला ताब्यात घेतले. माझे दोघे 
सी.आय.डी. बधूं माझ्या पाठराखणीि होते. त्यानंा म्हटले, ‘चमस्टर िौधरी ॲण्ड साळी, मला िागंले 
िमिमीत भोिन आणा. फस्टव क्लास आचण बघा तुम्हीही माझ्याबरोबर खाना घेतला पाहीिे बरं का ? 
तुम्हाला आि मोठं घबाड चमळाले. त्यािा आनंद आपण खाण्याने सािरा करू या.”  

 
“अवश्य, अवश्य.” त्या दोघानंी िणू माझा शब्द झेलला. 
 
“मला अगोदर शौच्याला िायिे आहे. तोंड धुवायिे आहे. नंतर सावकाश मिेत खाना !”  
 
माझ्या या मागणीने त्यानंी पोलीसानंा लगेि हुकूम सोडला. “यानंा संडासला घेऊन िला.”  
 
पोलीसािंी येिा संपली होती. माझे लॉकअपकडे असलेले तोंड मी दरवाज्याकडे गप्पा मारता-

मारता संथपणे चफरवले. माझ्या काढण्या धरलेले पोलीसही माझ्या मागे लॉकअपकडे गेले. त्यानंी माझ्या 
काढण्या सोडल्या ; पण बेड्या ? 

 
मी अथवपूणव निरेने सी.आय.डी. बधूंद्वयाकंडे पाचहले. हडकुळ्या िौधरीने “काढा ! काढा !” 

म्हणन िमादाराला हकम सोडला. बेड्या काढणाऱ्यानंाही मागे िाव ेलागले. समोर फक्त िमादार. बेड्या 
काढल्याबरोबर दुसरा पाय पचवत्र्याने रोवला. डोळे िोळण्याच्या चनचमत्ताने दोन्ही हात वर करून पुढील 
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िमादार पोलीसाचं्या पोटात हाताच्या कोपरािा गुद्दा घातल्याबरोबर ‘अब्बा, अब्बा’, म्हणून तो 
कोलमडलाि. तोि मी िौकात फलागं मारलीही. दुसरी फलागं मारली. तो िप्पल चनसटून बाहेर 
पडण्याच्या दरवाज्यावर आदळलोि. तसाि धडपडत उठत दरवाज्याबाहेर चतसऱ्या फलागंाने शरीर बाहेर 
झोकून दुसऱ्या पायातील िप्पलही झटकून धूम ठोकली. 

 
एवढे सवव रामायण घडले पण कसलाही भीतीिा, मृत्यचू्या भीतीिा स्पशव-लवलेश सुध्दा झाला 

नाही. 
 
खडकावर बी उगवलेि कसे? आम्ही चनियाच्या अभगं खडकावर उभे होतो ना? 
 

: नांगा बुर्ा : 
 
काही सेकंदात हे नाट्य घडले. चशट्या फंुकल्या गेल्या. पोचलसानंी धडाधड िौकात उड्या 

मारल्या. ते माझ्या पाठलागासाठी धावले. वाड्यालगतच्या बोळात मी झटकन वळलो. तो पोचलसही माझ्या 
पाठीमागे धावताना चदसले. माझ्या अंगात कोट असल्याने पळता पळता कोट काढून फेकून चदला. पोचलस 
मागे व मी पुढे, आमिी शयवत सुरू झाली. मी हरणासारख्या टुण टुण उड्या मारीत, घराच्या मागील 
परसदाराचं्या हभतीवरून उड्या घेत पळत होतो. पोलीस फदडक् फदडक् पळत होते, तर मी चतरासारखा 
धावत होतो. दोन-िार चमनीटातंि त्याचं्या दृचष्टआड झालो. दोन बोळ ललाडंले. चतसऱ्या बोळात चशरलो. 
एका घराच्या दरवाज्याच्या आत हभताला टेकून उभा राचहलो. पण भात्यासारखा माझा ्ास िालला 
होता. त्या आवािाने घरातल्या माणसाने दरडावनू, ‘कोण? कोण? बोलत का नाही हे, उत्तर का देत नाही 
?’ म्हटले व चिन्यावर आला. िट कन दरवािातून पुन्हा बोळात चशरलो. लॉकअपकडून येणाऱ्या 
हमरस्त्यावर आलो. डाव्या बािूला बचघतले, तो काय?’ पाि-दहा पोचलसािंा ताफा रस्त्याने धावत येताना 
चदसला. माझे सात गेले चन पािि राचहले. मला भान राचहले नाही. मी रस्त्याने पुढे पळण्याऐविी सरळि 
समोर पटागंणाकडे धूम ठोकली. तो मोठा बदं िौक होता. पाठीमागून पोलीस व आिूबािूला उंिि उंि 
चभती. मी पोचलसाचं्या कोंडीत अनायासेि सापडलो. 

 
पटागंणात कीतवन सुरू होते. मोठा िनसमुदाय होता. कीतवनाच्या एका बािूला मी व दुसऱ्या 

बािूला पोलीस. पोचलसाचं्या चन माझ्यात हुतुतूिा खेळ सुरू झाला. पुन्हा रस्त्यावर पळणे म्हणिे 
पोचलसाचं्या हातात अलगद् पडलो असतो. पोचलसानंी मला पकडण्यासाठी फेर धरला. घेर पुरा होण्याच्या 
आत समोर पाचहले. एका बािूने लाबंच्या लाबं हभत व कोपऱ्यात लाकडािी िंगा वखार. हभतीला लागून 
लाकडाच्या वखारीतील गोल छोट्या मोठ्या लंडक्यािंा हुडा हभतीच्या वरपयंत रिलेला चदसला. मी 
काहीही चविार न करता लंडक्याच्या हुड्यावर माकडासारखा भरभर िढलो. मध्येि एखादा लंडका 
गडगडत खाली िाई. लंडका घसरला की, अंगावर येईल म्हणून पोलीस लाबं पळत. हा तमाशा एक क्षण 
बघून घेतला. चवियािे हसू फुटले. झटकन वळलो नी १०-१२ फूट उंि हभतीवरून बेधडक उडी ठोकली. 
दगडी मोठ्या गटारीवर आदळलो. पण दुखापत कसलीि झाली नाही हे आियव. तसाि धडपडत उठून 
धूम ठोकली. 

 
माझ्यातले सारे भान नष्ट होण्यािी वेळ आली होती. केवळ माझ्या िागृत झालेल्या इच्छाशक्तीने 

मी एकेक फलागं पुढे फेचकत होतो. केव्हा ती संपेल व मी लोळागोळा होऊन िचमनीवर चनपिीत पडून 
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िाईन, यािा भरवसा नव्हता. अशाति रस्त्यावरील एक बोळ ललाडूंन पुढे गेलो. आता मयादा संपत 
आली. माझे शरीर कोलमडणार असे वाटू लागले. तो दुसरा बोळ ललाडंला. चदव्याच्या खाबंाभोवती 
प्रकाश चमणचमणत होता. बाकी सारा अंधारि होता. 

 
चतसऱ्या बोळात पाय वळले. कोपऱ्याच्या पचहल्याि दरवाज्याशिेारच्या संडासािे भगंीदार 

खासकन लढून शरीर आत ढकलून चदले. भगंी दरवािा लढून बंद केला व त्यावर डोके टेकून चदले. 
िवळिवळ पाि चमनीटे िणू बेशुध्दावस्थेति होतो. कुठे? काय? यािीही शुध्द बुध्द हरपली होती. हळूहळू 
भानावर आलो. पधंरा वीस चमनीटे झाली असतील. पोचलसाचं्या िपला बुटािंा खाड खाड आवाि आला. 
संडासािवळच्या घरात धड धड चशरले. 

 
“इथे कोणी आले होते का?” दंडा दरवाज्यावर आपटीत त्यानंी चविारलेले ऐकू आले. 
 
“बाबा, इथे कोणीही आले नाही !” आतून कुणीतरी बायामाणसानंी उत्तर चदले. 
 
माझ्या संडासाच्या पुढील दरवािाही दंड्याने ठोकून पुढे मागे ढकलल्यािा आवािही माझ्या कानी 

आला. मी अचधकि ्ास रोखला. आचण उगीिि अंग िोरून घेतले. 
 
आता अधा तास झाला असेल. हळूहळू माझी घ्राणेंचद्रये चतथल्या वासाने भरू लागली. डोके त्याने 

भणभणू लागले. िीवही गुदमरल्यासारखा झाला. लकारी होण्यासाठीही पोटािी दामटी वळली. एका 
हताने तोंड व दुसऱ्या हाताने पोट दाबनू धरले. शरीरातून कुठेतरी, कसलीतरी िमत्काचरक लाट उठली. 
सवव शरीरातील अणू-अणूनंा ती वीिेसारखी गरम करीत गेली चन दुसऱ्या क्षणाला लकारी थाबंून बेिैनी 
थाबंली. 

 
नाक दाबनू, तोंडाने ्ास सुरू ठेवला. तासाभराने भगंी दरवािा हळूहळू चकलचकला केला. 

आणखीन् थोडा. थोडा थाबंलो. पुन्हा थोडा थाबंलो. नंतर पूणव दरवािा उघडला. कुणीि नाही यािी खात्री 
करून घेतल्यावर िट कन बाहेर पडलो. शिेारी लघवीला बसल्यासारखे केले. कुणािा मागमूस नाही. 
सववत्र सामसूम बघून त्या बदं बोळातल्या शवेटच्या घरात चशरून अंधारलेल्या चिन्यात चशरलो. घरात 
चवट्ठलािे भिन िालले होते. चिन्यावर िढलो. धाब्यावर काही माणसे झोपली होती. चविार केला की या 
धाब्यावरून पुढे िाऊन गल्ली बदल करावी. पण घराच्या दोन्ही बािूला उंि इमारतीच्या हभती. चतसऱ्या 
बािूच्या धाबे. घराला एक िौक होता. ढंुकून बचघतले-अगदी गुडूप आंधार. बोट डॉळ्यात चशरले तरी 
चदसणार नाही असा. वाटले गुरािंा गोठा असावा. त्या िौकाच्या पत्र्यावरून हळूहळू िालत गेलो व िौकात 
उडी मारली. धप्प आवाि झाला. मग शातंि शातं. 

 
आता शरीरधमव िागे होऊ लागले. तहानेने व्याकूळ झालो म्हणून घर िािपडायला सुरुवात 

केली. आंधळ्यासारखे िािपडत िारी कोपरे चफरलो. पोत्यािे ढीगच्या ढीग. गोदामि वाटले. वाटले, 
सरकारी धान्य गोदामात तर नाही आपण आलो? एका कोपऱ्यात ढीगि ढीग. िुऱ्यािा बास घेतला. 
चिभेवर िूरा ठेवला. किकि लागले. काय हे गौड बगंाल? कुठे आलो आपण? पोत्याचं्या राशीकडे गोलो 
एका उघड्या पोत्यात भसकन हात गेला. हंुगले, तो नागर मोथ्यािा वास. हात् तेरी ! बुक्याच्या कारखाना 
! कोडे उमगले. ठीक झाले.चवठोबाच्या बुक्याच्या दरबारात आपण चशरलो आहोत. 
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माझा िीव आता कासावीस होऊ लागला.अन्नापेक्षा पाण्यासाठी. 
 
“आि खरोखरि एकादशी घडली म्हणून का देव पावला व त्याने माझी सुटका केली?” मनातल्या 

असल्या भाबड्या चविारािे माझे मलाि हसू आले. 
 
सकाळपासून पोटात खरोखरि अन्न नाही, नंतर मधील धावपळ, घाम घाम चनघालेला. िीभ 

कोरडी पडलेली. आवढंा चगळायलाही तोंडात ललावा नाही. कोपरान् कोपरा धंुडाळू लागलो. इतक्यात 
ठण ! ठण ! ठण ! घणघण घंटा वािली. मी सावध होऊन उंदरासारखे कान केले. लगेि दवंडी कानावर 
आली. 

 
“५ ॥ लाखािंा लुटारू आरोपी पोलीस कोठडीतून पळाला. त्याला ताबडतोब पकडून देणाऱ्यास 

वा बरोबर पत्ता देणाऱ्यास पंिवीस हिारािें रोख बक्षीस देण्यात येईल हो s s s !”  
 
लगेि काही तरी खड खड खळ् खळ् नी धावपळ झाल्यासारखे वाटले. माझ्या अंगावर भीतीने 

काटे उभे राचहले. मी घाईघाईने पोत्याचं्या राशीकडे धावलो. वर िढलो. अनेक पोती ललाडूंन एका 
कोपऱ्यातील एक पोते सवव बळ एकवटून कलते केले व मी आत दुमडून बसलो. तब्बल अधा एक तास. 
घामाने कपडे लले हिब झाले होते. तहानेने अचधक कासावीस होऊन बाहेर पडलो. इकडे-चतकडे 
चफरचफर चफरलो. पण, कासाचवसी अचधकि वाढली. घामाने चभिलेले कपडे िाटले. त्याने कासावीसी 
आणखी अचधकि वाढली. शवेटी लंिळीत लघवी केली व चशवाबंू घटाघटा प्यायलो. अंगातील कपडे 
काढून टाकले. नेसलेल्या धोतरािे, अध्या धोतरािा कंबरेला गुंडाळण्यासाठी व एक लंगोटी साठी फडके 
फाडले. ते साडंलेल्या लघवीत लोथळून घेतले व घामाने डबडबलेल्या अंगावर बुक्यािी काळी पावडर 
घसडली, डोक्यावरही थापून घेतली. बाकीिे कपडे पोत्याच्या राशीवर िढून कोपऱ्यात लपवनू चदले. 

 
पहाटेच्या ३ च्या सुमारास एक खाबं धरून वर धाब्यावर गेलो. कंबरेला फडके व लंगोटीसाठी 

कापडािा बोळा फक्त हातात. घामाने केस वाळून बुक्याच्या पावडरीने केसािे गोळे झाले होते. चिन्याने 
परत बोळात आलो. 

 
आता कंबरेिे फडकेही सोडून बगलेत घेतले. नंगाबुवा बनलो. नंगे बुवा बनून पढंरपूर बाहेर 

पडायिा बेत केला. 
 
सावधतेने बोळाबाहेर एक पाऊल टाकले मात्र तो पुढील िौकात लाईटच्या खाबंािवळ आमिे 

पोलीस भाईबंद चदसले. पाय तसाि मागे घेतला. लघवीला म्हणून बसल्यासारखे केले. लंगोटीिा काठ 
काढून कमरेला बाधंला. व लंगोटी लावनू फडक्यािा बोळा बगलेत धरून बोळाच्या बाहेर पडलो. 

 
एक िंांगोटी, एक काठी ! 

 
एवढ्या रात्री हा नंगा बुवा कोण? कुठे िालला ? म्हणून पोचलसािंी लहरी िात एखाद वेळ 

अडवेल, ‘िल िावडीवर’ म्हणेल तर याया काय ? म्हणून मुद्दाम लंगोटी लावनू बोळाबाहेर पडलो. 
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एक पाय लढत व एक हात दंुड्या सारखा फेकत ‘इट्टल ! इट्टल ! इट्टल !’ असे नाकात गुणगुणत 
िौकात उभ्या असलेल्या दोन पोचलसानंा अगदी खेटून िाऊ लागलो. 

 
तोि त्यापैकी एक आपले अंग झटकून दोन पावले मागे सरकत लरडला – “क्यो बे गधेकी 

अवलाद ! चदखता नही क्या? साली गंदी अवलाद ! उधर धरमसालामें क्यों नही मरते?”  
 
मी याईं याईं करीत फेफरी िाल वाढवीत सटकलो. ज्या रस्त्याने आलो त्याि रस्त्याने दोन-तीन 

िौकानंा, पोलीस भाईबंदानंा ललाडूंन गावाबाहेरच्या सडकेवर आलो. 
 
सडकेच्या दुसऱ्या बािूलाि असलेल्या धमवशाळेच्या पटागंणातील फाटकाने आत चशरलो. शकेडो 

लोक गाढवासारखे लोळत, झोपले होते. पाण्यािा नळही सुरू होता. चतथे खूप-खूप पोटभर पाणी प्यालो. 
नंतर लोळलेल्या िमावात मीही एका कोपऱ्यात कुणी पाठीमागे नाही यािी खात्री करून िचमनीवर लोळून 
घेतले. 

 
झोप कुठली? अध्या तासाने कुणी उठू लागले. कुणीबाहेर नदीवर िाऊ लागले. मी तर संधी 

पहाति होतो. दोन-तीन परसाकडे िाणाऱ्याचं्या पाठीमागे मीही फाटकाबाहेर पडून रस्ता धरला. 
रस्त्यावर िौकी चदसली. ते म्युचनचसपालटीिे नाके असाव.े पोलीस गदी करून उभे होते. येणाऱ्या, 
िाणाऱ्यावर बारीक निर ठेवनू न्याहाळत होते. संशय येईल त्याला उभा करून तपाशीत होते. ते माझ्या 
लक्षात येताि मी पूवीिी आपली फेफरी िाल धरून तंगडे ताणत दंुड्या हाताने िालू लागलो. पोचलसानंी 
माझ्याकडे बघण्यािी तसदीही घेतली नाही. माझ्या मागून येणाऱ्या दोघा-चतघा सभ्यानंा मात्र “ठैरो” 
म्हणून िौकाच्या उिेडात नेल्यािे मी पाचहले.  

 
माझी गती मी िलद केली. नदीकाठच्या मसणवाडीत मी पोहोिलो. आता थोडा उिेड फाकू 

लागला होता. एक मर्थतकािा लोटा उिलून घेतला व एका मुद्यावर टाकलेल्या काट्यापंैकी एक िागंला 
सरळ खोकरा नीट करुन घेतला. आचण हा लोटे बुवा काठी टेकत हळूहळू आड िंगलाने वाट िालू 
लागला ! 

 
गावच्या बािूने आडिंगलाने गेले तर कुणी शकंा घेईल, आडवले, म्हणून मोठा रस्ता न धरता 

पायवाटेने िालू लागलो. आता सूयवप्रकाश स्वच्छ पडला होता. एका पाणी सािलेल्या डबक्यात मी माझे 
रुपडे पाहून घेतले. 

 
२-३ मलैावंर गेलो असेल तो एक गाव लागले. गावाच्या बािूने रस्ता नव्हता म्हणून गावाच्या 

दरवाज्यात चशरलो. मात्र, तो िावडीच्या बािूला मोटार उभी व िावडी, रस्ता माणसा-पोरानंी खिाखि 
भरलेली. मी समिायिे ते समिलो. व कसा तरी गदीच्या कोपऱ्याने रस्ता काढत, िावडी पुढून िलदीने 
चनघून गावाबाहेर पडलो एकदािा. तेव्हा कुठे माझ्या चिवात िीव आला. मनाला धीर आला. लगबगीने 
अधा मैल आलो कसा तरी. पण पोटात भकेुिा गोळा उठला होता. पोटऱ्या लढत होत्या. बािूच्या 
मळ्यातल्या चवचहरीवर गेलो. बादलीने पाणी काढले. तोंड धुतले. पाणी प्यालो. गळून गेल्यामुळे चतथेि 
तासभर बठैक मारली. इतक्यात एक म्हातारा, एक गोऱ्हा (खोंड) व डोक्यावर पाटीत न्याहरी घेऊन 
मळ्यात आला. भाकरीिी पाटी बघूनि तोंडाला पाणी सुटले. 
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“चभवा, हा गोऱ्हा बाधं रे. काय बवा म्हाराि, बसलासा? थकला व्हय तुमी? कवा चनघाला?” 
म्हातारा मोठा बडबड्या चदसला. 

 
“आवदंा पंढरी लई गािली नव्ह का? पंढरपुरात काल रातधरनं पोलीस कुत्र्यावानी धावत व्हतं 

बघा ! आमच्या गावालाबी आली व्हती ना कुतरी !” म्हाताऱ्यािा पोचलसावंर इतका राग का होता कुणास 
ठाऊक? 

 
म्हाताऱ्याने पुढे सुरू केले– “बवा म्हाराि कुणी ५॥ लाखािा सरकारिा खचिना लुटणाऱ्याला 

धरलं व्हतं. पोलीसािंी २५००० रू. िे इनामािी दवडंी ऐकली असेलि तुम्ही. पण तो पट्ठया गेला चनसटून. 
मग सारी रात पोचलसािंा गोंधुळि गोंधुळ ! काई इिारू नगा !” म्हाताऱ्याला िणू िेव िढला होता. 

 
“लई लोक ित्रा सोडून पळाले आपल्या गावला. बवा म्हाराि, तुमीबी ऐकलं असेल ना वं?” 

म्हाताऱ्याने प्रश्न टाकला. 
 
“मी इठुबािे दरसन घेऊनसान पडलो व्हतो. धरमसाळेत. पण बाबा, तुमच्या गावाला मोटार 

कुणािी आली व्हती व ं?” मी माचहती काढण्यासाठी मुद्दाम चविारले. 
 
“अव बवा म्हाराि,” म्हातारा अगदी रंगात आला. माझ्या अगदी िवळ बठैक घेतली.तंबाखूिी 

चिमूट हातावर घेऊन िूना त्यात मळता मळता सागंू लागला “५॥ लाख वाल्याला सोदायला आलते 
पोलीस. पोलीस पाटलाला दवडंी द्यायला सागंून गावला िावडीवर बोलवनू साचंगतले व सवांना इिारलं 
कुणी खाकी सदरा घातलेला, काळासा, धोतर नेसलेला, तरुण चशकल्याला माणूस गावात आला व्हता 
का? आला तर पकडून चठवा. मोठं बक्षीस चमळल, म्हणून साचंगतले फौिदारानंी.” तंबाखूिी चिमूट तोंडात 
टाकून म्हातारा पुन्हा सागंू लागला. 

 
“काय व बवा म्हाराि, िोरी करावी ती अशी लाखाने. आचण तीबी कुणाच्या घरात न्हाई तर 

सरकारच्या घरात ! सरकारिा खचिना लुटला मदानं ! पट्ठा सापडला बी नी तुरीबी चदली. शाब्बास रे 
मदा,भले बहादर !” म्हाताऱ्याने माझ्याि पाठीवर थाप मारली. चझणचझण्या आल्या. माझ्या उघड्या 
अंगावरील त्या राकट हाताच्या दणक्याने. 

 
“बवा म्हाराि इटोबा साय असेल बघा त्येला. नक्कीि ! अशा मदाला धरून द्या म्हने ! ही कुत्री 

आम्हाला सागंत्यात ! अरं खरा मदव मराठ्यािा बच्चा असंल त्यो. मला िर त्यो भेटला तर िीव लवाळून 
टाकन मी त्येिावरनं ! मराव नी अशा मदाच्या पोटी िन्माला यावं.” म्हाताऱ्याच्या अंगात िणू क्षात्रतेि 
संिरले होते. मला ते ऐकून गुदगुल्या तर होत होत्याि. पण गालातल्या गालात हसू फुटून चनघत होते. 

 
माझ्या १५-१६ तासातंील घडलेल्या मानचसक तणावावर िणू चविेिी मलमपट्टीि म्हाताऱ्याने 

करून माझ्या मनाला संिीवनधाराि चदली िणू. मी थोडा क्षणभर का होईना, आकाशात िणू तरंगत 
होतो. 
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पण शरीर ! पोटात खाई पेटली होती. भाकरीिा एक तुकडा म्हाताऱ्याकडून मागून पोटात घालावा 
म्हणून चकतीदा तरी लठापयंत शब्द आले. पण शब्द काही बाहेर पडले नाहीत. 

 
शवेटी म्हाताऱ्याला रामराम ठोकला. ताज्या मनाने पण गळलेल्या शचरराने खोकऱ्याच्या काठीिा 

आधार घेत उठलो. िड पावलानंी रस्ता धरला. 
 

देर्ा, िुिंाही आई आहे कारे? 
 
पढंरपूर लॉकअपमधून चनसटून मी मागी लागलो खरा, पण कंबरेला एक लंगोटी चशवाय मििवळ 

काही नव्हते. त्यातल्या त्यात दुदैव असे की, मला चतकडिी काही माचहती नव्हती. मी रेल्वे गाठू शकत 
नव्हतो. मोटारीत बसू शकत नव्हतो. पोचलसािंा कडक बदंोबस्त दोन्ही चठकाणी–रेल्व े व एस.टी.वर 
असणार हे नक्की आचण मििवळ भाड्याला चदडकी तरी कुठे होती? माझ्या झडतीत चशताफीने एक 
सोन्यािी अंगठी कोटात दडवली होती. तो कोटही पोचलसाचं्या पाठलागाच्या वळेी फेकून चदल्याने चतलाही 
मी मुकलो होतो. 

 
चशवाय दुसरीही िूक मी केली होती. वास्तचवक कुठेही आठ-पधंरा चदवस राहण्यािा योग आला 

तर क्राचंतकारकाने त्या भागािा नकाशा, सडका, रस्ते, गाव,े आदींिी माचहती करून यायावयािी असते. 
पण तीही िूक मी करून बसलो होतो. सारा नवचशक्यािाि मामला ना? 

 
आटपाडी ते पढंरपूर हा सडक मागव िाता येता पाचहला होता. मला आटपाडी गाठल्याचशवाय 

दुसरा मागव नव्हता. त्या चदशलेा अंदािे मी िाललो होतो. चवचहरीवरच्या म्हाताऱ्याला खुबीने हा रस्ता 
आटपाडीला िातो का, यािी खात्री करून घेतली होती. 

 
पावसाने ठायी ठायी चिखल झाला होता. दुपारच्या उन्हाने वरून अंगाला व खालून पायाला िटके 

बसू लागले. डोक्यावरून दुसऱ्या फडक्यािा तुकडा घेतला होता. 
 
पायाच्या तळपायािा अधूपणा होताि. पायानंा खड्यानंी वदेना होत. अगदी मंद गतीने मी िाललो 

होतो. दुपार एका झाडाखाली घालचवली व पुन्हा रस्ता धरला. पाय नको म्हणत होते.घसा कोरडा 
ठणठणीत पडला होता. लढा आला की पी पाणी–पण घसा कोरडा तो कोरडाि. त्यात दोन-तीनदा 
पावसाच्या चशपकाऱ्याने मी लला झालो होता. तसाि चभित, कोरडा होत, पुन्हा चभित माझा प्रवास 
िालला होतो. पढंरपूरपासून चितके दूर िाता येईल तेवढे दूर िाण्यािी माझी चशकस्त होती. गाव आले 
की झप् झप् पावले टाकीत गावाबाहेर िाई. कुणी िौकशी करून हटकायला नको हा हेतू. शवेटी अंधार 
पडल्यावर एका गावाबाहेरील देवळात थपकन मारली. देवापुढे फोडलेल्या नारळाच्या करवटं्याच्या कुबट 
वासानेही तोंडाला पाणी सुटे. कुठे करवटंीला बारकासा चिकटलेला तुकडा लागला तर दाताने, चिभेने 
िाटण्याच्या उद्योगात तास दीडतास घालवला. पायाला दोन िार काटे मोडल्याने िालताना पायात 
सणका चनघत होत्या. पायािी भडुभडु तर सुरूि होती. 

 
सववत्र अंधारािे साम्राज्य पसरले होते. बाहेर अंधार, देवळात अंधार, माझ्या मनातही अंधार भरून 

राचहला. आता अगदी असय झाले. उठलो आचण गावात चशरलो. 
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“आई भाकर दे ग माय ! काहीतरी चशळा पाका तुकडा.” एका घरापुढे उभे राहून केचवलवाणे 
होऊन चदनवाणेपणाने फडका पसरला. पचहल्या दोन घरातूंन अगदी कुत्र्याला हाकलतात तसे अक्षरश: 
हाकून लावले. शवेटी दोन िार तुकडे माझ्या फडक्यात पडले. एका म्हातारीने भाकरीवर उसळ व 
चपठलेही चदले होते. 

 
देवळाच्या पुढे येवनू माझी फडक्यािी झोळी पसरली. तुकडे तर दगडासारखे कडक. िावता 

येईनात. चगळले तर घश्याला टोित. उसळीिे दाणे तोंडात टाकल्यावर त्यािा नासल्यािा आंबटपणा 
नाका-घशात चशरला. तशीि खाल्ली. त्या ऊसळीने चकती-चकती तृप्ती झाली. चपठले अगदी फसफसले 
होते. मला ते चगळवले नाही. िवळच्या लढ्यावर पाणी प्यायला गेलो. 

 
प्रवाहाच्या झुळ् झुळ् खळ् खळ् आवािा बरोबर ‘डुबडुब’ आवािही होत होता. का? कुणास 

ठाऊक? माझ्या मनापुढे एकदम श्रावण बाळ उभा राचहला. तहानेने व्याकुळ झालेल्या आई-बापानंा पाणी 
घेण्यासाठी अश्याि अंधारात तो गेला होता. लोटी भरताना पाण्यािी डुब डुब झाली आचण–दशरथािा बाण 
एकदम वमी लागला. 

 
माझ्याही डोळ्यापुढे माझी आई िटकन उभी राचहली. चतच्या दीनवाण्या कष्टाळू, दमा लागलेल्या 

कृश मूतीने माझे हृदय भरून गेले. माझी आई तशीि तहानेने व्याकुळ झाली आहे. तीही हायहाय करीत 
आहे. दमली, भागलेली पक्षीण. िोि वासून उसासे टाकीत असलेल्या चतच्या दम्याच्या धापीिा आवाि 
िणू कानात घुमू लागला. 

 
“आई ! आई ! हा काळाकुट ट अंधार, ही डुबडुब ! माझ्यावरही शरसंधान होईल काय? झाले तर 

आई ! आई ! दोन्ही हातानंी मी माझे तोंड, कान झाकून घेतले. डोळ्यातून अश्रू धाव ूलागले. गालावरून 
पटापटा प्रवाहात पडू लागले. मी हीनदीन झालो. त्या प्रवाहाच्या डुबडुबीने माझेही क्षणभर शरसंधान झाले 
होते. उठलो, देवळाच्या पारावर उंबरठ्यािी उशी करून गुडघे पोटात घेऊन पडलो. ‘आई ! आई ! हळूि 
तोंडातून शब्द बाहेर पडत .आईच्या पंखािी ऊब लागून मी िणू आईच्या कुशीच्या उबेत प्रवशे करीत होतो. 

 
पावसािा चशडकावा सुरू झाला ! “देवा, तुलाही आई आहे कारे? तूही तुझ्या आईच्या कुशीच्या 

उबेसाठी रडतो आहेस का रे?” लहान मुलाचं्या साऱ्या वात्सल्याने वेडे मन आकं्रदत झाले होते. 
 
माझी भकू पळाली, माझ्या पोटातील कालवाकालव गेली. पोटऱ्या लढणे थाबंले. थंडी पळून 

गेली. पाऊसही मला उब देत होता. िणू आईच्या उबेिा वषाव. पावसाति पोटात अचधकाचधक गुडघे घेत 
मी पडलो होतो. 

 
“वडे्या ! उठ ना आता,” मी स्वत:शीि म्हणालो. बाहेरून मी थंडगार झालो होतो. उठून अंग 

चनपटून मी देवळाच्या अगदी लहानश्या गाभाऱ्यात महादेवाच्या हपडीवर डोके टेकून बसलो. 
 
हळूहळू शरीरातील उब कमी कमी होत गेलो. अंगाला थंडी झोंबू लागली. घटका भराने मान 

आखडून गेल्यासारखे झाले. 
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उिाडण्यापूवीि अंधारात गाव सोडले. 
 

नसे दुःखाि उदे्वग 
 
सकाळी १० च्या सुमाराला एखतपूर गावी आलो. एखतपूरला मामा चितळ्यािें खादी ग्रामोद्योग 

कें द्र असल्यािे माचहत होते. गावाबाहेरच्या त्याचं्या केन्द्रात प्रवशे केला. 
 
“मामा चितळे–केन्द्र संिालक कुठे आहेत?” चतथल्या कमविाऱ्याला चविारले. तो तर िाट 

पडला. लंगोटी लावलेल्या माझ्या अवताराने तो गार झाला असावा. इतरही कमविारी कुतूहलाने िमले. 
 
“अहो, मामा चितळे कुठे आहेत? त्यानंा मला भेटायिे आहे.” या माझ्या प्रश्नाने ते भानावर आले. 

त्याचं्या ऑफीसकडे बोट दाखचवले व चफदीचफदी हसले. 
 
मामाचं्यािवळ िाऊन म्हणालो, मला तुमच्याशी काम आहे. िरा बाहेर येता का?” माझ्या या 

सफाईदार मराठी बोलण्याने ते संशयात पडलेले चदसले. त्याचं्या साचत्त्वक िेहऱ्यावर आठ्या पडल्या. 
पाढंऱ्या शुभ्र दाढीवर हात चफरवला व खालीवर मला िागंले न्याहाळीत ते बाहेर पडले. 

 
तो िमानाि तसा होता. मी त्याचं्या मागोमाग िालू लागलो. आश्रमाच्या बाहेर कोपऱ्यात येऊन ते 

उभे राचहले. मी अगदी हळू आवािात त्यानंा साचंगतले, “पढंरपूरला डॉ.उत्तमरावानंा पकडले व ते 
चनसटले. तुम्हाला माचहती असेलि ना ? तोि मी.”  

 
त्यानंी शुभ्र दाढीवरून हात चफरवनू चकलचकल्या डोळ्यानंी माझ्या डोळ्यात वधे घेतला ! त्याचं्या 

िेहऱ्यावर बारीक हास्य उमटलेले, माझ्या लक्षात आले व पुन्हा ते गंभीर झाले. हे त्याचं्या कपाळाच्या 
आठ्यावंरून हेरले. 

 
“तुम्हाला शकंा येते का? कसेही करा, मला तात्पुरता का होईना आसरा द्या ! आटपाडीला खादी 

केन्द्रात चनरोप द्यायिा आहे. त्यािें उत्तर येईपयंत फक्त–” मी कळवळून म्हणालो. 
 
“िला !” ते म्हणाले. मी त्याचं्यापाठीमागनू िालू लागलो. घरी गेल्यावर त्यानंा आवश्यक तेवढीि 

हचकगत साचंगतली. त्यािंा संशय चफटला व ते कळवळले. 
 
“तुम्ही िेवलात केव्हा?” –मामा 
 
“दोन चदवसािंी एकादशी घडलीि आहे. पारणे आता तुमच्याकडे सोडींन म्हणतो “- मी 
 
त्याचं्या संयमी िेहऱ्यावर करुण हास्य उमटले. 
 
‘प्रथम दूध याया. आत्मारामला िरा गार करा-” मामा म्हणाले. 
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“नको ! प्रथम मला तेल द्या ! माझ्या पायािी आग होते आहे. अंगही ठणकते आहे. तेलाने िोळतो. 
गरम पाण्याने स्नान करतो मग काही तरी पातळ गरमागरम कािंी (हाव) द्या–” मी  

 
पाणी कढत झाले. बाहेर मुसळधार पाऊस सुरू झाला होता. त्यात कढत पाण्याच्या आंघोळीने मी 

स्वगवसुख अनुभवले. 
 
कढत आचण गार ! सुख आचण दुःख ! अंतर चकती ? कढत पाणी अंगावर घेताना आपोआप 

गीताईिे संगीत तोंडातून वेगाने बाहेर पडले– 
 

नसे दुःखात उदे्वग–सुखािी लालसा नसे। 
नसे तृष्ट्णा भयक्रोध–तो क्स्थतप्रज्ञ संयमी ॥ 

 
मी डोक्यावरून गरम पाण्याच्या लोट्यावर लोट्या घेत होतो. शचररात सुखाच्या लहरीवर लहरी 

उठत होत्या. आचण मनात उत्साहाच्या लाटावंर लाटा तरंगत होत्या. चन गीताई-गीत तोंडातून स्रवत 
होते– 

 
सववत्र िो अनासक्त । बरे वाईट लाभता । 
न उल्हासे न संताप । त्यािी प्रज्ञा क्स्थरावली ॥ 

 
हे क्राचंतगीत नव्हते. पण क्राचंतकारकाला हहमत व चदलासा चन शातंी देण्यािे केवढे सामथ्यव या 

गीतात आहे, यािी अनुभतूी मी घेत होतो. 
 
माझा घसा सुिल्यामुळे भाकरी पोटात िाणेि शक्य नव्हते. गरम-गरम दूध, गरम गरम हाव 

घेऊन मी घोंगडीवर आडवा झालो. व वरून घोंगडी घेऊन पडलो तो दुसऱ्या चदवशी ११ वािताि िाग 
आली. 

 
दोन चदवसात िणू काही घडलेि नव्हते, काही झालेि नव्हते एवढ्या शातं मनाने उठलो. 
 
शरीर उत्साहाने, आनंदाने बागडू लागले. दोन चदवसाचं्या चवश्रातंीनंतर–मामानंी माझ्या 

मागणीप्रमाणे फाटक्या तुटक्या कपड्यािंा आहेर चदला व माझा मर्थतक लोटाही घेतला. मी नाही म्हणत 
असतानाही मामानंी गाडी चदली. आटपाडीला िाणे धोक्यािे होते म्हणून आटपाडी अलीकडील माडगूळ 
गावाबाहेरूनि गाडी परत केली व वासू माडगूळकराच्या दारापुढे िाऊन ‘िय अलख चनरंिन’ म्हणून 
चभके्षिा लोटा पुढे केला. 

 
पढंरपूर पलायनाच्या चदवशी रात्रीि आटपाडी गाव पोचलसानंी वढेले. घराघराचं्या झडत्या घेऊन 

गाव झोडपून काढले. त्यावेळी नाना पाटील हे देशपाडें सकव ल च्या घरात होते. 
 
“आत्ताच्या आत्ता घराबाहेर पडा ! नाहीतर घात होईल” म्हणून घराकाठी असलेल्या खोल 

नाल्यापलीकडील हंुडीत (दादरीच्या शतेात) नाना पाटलानंी दडी मारली. 
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चन मी इकडे माडगूळला यशवतंच्या हंुडीत पावसात चभित होतो व नाना पाटील आटपाडीच्या 
ज्वारीत पाऊस खात होते. चकती चवलक्षण योगायोग ! 
 

णजर्ा–णशर्ाची भेट 
 
“िय अलख चनरंिन” काहीतरी चभक्षा घाला हो माई” मी म्हणताि– 
 
“मेला िागंला दाडंगादंुडगा आहे ! साचंगतले ना भीक चमळणार नाही म्हणून? मेल्याला काम 

करायला काय झाले? िागंले कापले तर दोन होतील” माई गरिली. 
 
“आई, काही तरी चभक्षा घालाि, उपाशी आहे आई, माझा दुवा तुम्हाला, तुमच्या पोराबाळानंा 

कामी येईल.” मी. 
 
“मेल्या ! तुरे कसला दुवा देणार ? चदसतो कसा मेला रामोशी. रामोशी आहे का वडार-मागं ? 

आचण दुवा देतो म्हणतो. चनगरगट्टासारखा केव्हािा दाराशी धरणे धरून बसलास ! िल ! िालता होतोस 
की नाही ? मेल्यानंी आिकाल काय माडंले आहे ? काय, काय, तरी सोंगे मेल्यािंी. िल, हलतोस की 
नाही ?” म्हातारी वसकन अंगावर आली. पण मी तसाि उभा बघून “वासू ! अरे वासू ! हाकल रे या 
मेल्याला !” आईने हाक चदली. वासू काठी घेऊन धावति आला. 

 
“काय रे दाडंग्या?” वासूिी काठी हाताति राचहली. त्याच्या डोळ्यात आनंदचमचश्रत तेिाच्या 

चठणग्या उडाल्या. त्यािे बाहू पसरले गेले. आईच्या लक्षात येण्याच्या आत चभके्षकरी मागे सरकला. 
 
“वासू, हाकल रे मेल्याला ! अरे काय सागंाव े ? आि काल मेल्यािंा सुळसुळाट झाला आहे. 

पढंरपुरला कोण पकडला चन चनसटला म्हणे. तेव्हापासून ही सोंग उपटली आहेत. बाबा, तूही हा नाद 
सोड. कुठे िाऊ-येऊ नको. कुणा मेल्याला घरापुढे थाबं ूदेऊ नको बाबा. आपण वतनदार ! आपले वतन 
िायिे. भाकरीि गेल्यावर मग काय रे करणार ? आम्हा म्हाताऱ्यािें डोळे चमटेपयंत तुझे सवव िाळे थाबंव 
बाबा ! हात िोडून सागंते. आम्हाला मुळीि खपायिे नाही” आईने काकुळती, चवनवणी आचण दटावणी सवव 
असे्त्र एकाि वेळी बाहेर काढली. 

 
सुटकेच्या ४ थ्या चदवशी ग.चद. व व्यंकटेश माडगूळकराचं्या दाराशी कटोरा घेऊन उभा राचहलो 

होतो.वासू हा त्यािंा िुलत भाऊ. मला वासुिी गाठ यायायिी होती. वासू माडगूळकर हा आमच्या 
संघटनेिा गुप्त हेर. मला आमच्या मुख्य किेरीला संदेश ध्यायिा होता. तुटलेला साधंा िोडायिा होता. 

 
आटपाडी हे औंध संस्थानिे तालुक्यािे गाव. वासू आटपाडीच्या इचरगेशन खात्यात कारकून म्हणून 

काम करीत होता. औंध संस्थानातील सववि नोकर वगव डी.एस.पी.पासून तो गावच्या तलाठ्यापयंत सववि 
भचूमगताशंी संबंचधत होते. त्यािप्रमाणे आटपाडी केन्द्रातील मुख्य हेर वासू होता. 

 
मी वासूला डोळा घालून गावाबाहेर पडलो. वासू आपला सहकारी यशवतंला घेऊन माझ्यापुढे 

झपाझप गेला. एका ज्वारीच्या शतेाकडे त्यानंी हात दाखवनू ते पुढे गेले. मी समिलो. ज्वारीत चशरलो. पुढे 
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िाऊन आिूबािूिा कानोसा घेऊन तेही चफरुन त्याि ज्वारीत घुसले. वासूने मला अधीरतेने कडकडून 
चमठी मारली. त्याला गचहवरून आले होते. कोण कुठला वासू आचण कोण कुठला मी? पण भरताने राम 
वनवासातून परतल्यावर ज्या पे्रमाने रामाला चमठी मारली असेल त्याि पे्रमाच्या उत्कटतेने त्याने मला 
कवटाळून धरले होते. तो मला पुन्हा पुन्हा अचधकि घट्ट आवळत होता. माझाही ऊर भरून मी त्याच्या 
पाठीवरून हात चफरवत होतो. 

 
“मामा,तुम्ही पकडले गेलात. आमिे सात गेले नी पाि राचहले. आमच्या तोंडिे पाणी पळाले. मामा 

आता खलास होणार, फाशी िाणार–त्याने सवव अस्वस्थ झालो. रात्रभर झोप आली नाही. तोि रात्री पहाटे 
पोचलसािंी धाड आटपाडीला पडली. तुमच्या सुटकेिी ती पावतीि आम्हाला चमळाल्याने आम्ही खादी 
केन्द्रात नािलो काय, गायलो काय ते चविारूि नका ! 

 
“पण तुम्ही कुठे? तुमिा ठावचठकाणा कसा शोधायिा? पढंरपूरलाही फेरी मारुन आलो. घरी 

आलो तो घरच्यानंी माझ्यावर सक्त पहारा ठेवला आहे. आटपाडीकडे चफरण्यासही त्यानंी बंदी घातली 
आहे. आई तर डोळ्यात तेल घालून माझ्या मागे आहे. त्यानंी अगदी हाय खाल्ली आहे.”  

 
“पण तुम्ही कसे चनसटलात? कुठे होतात ? सागंा ना मला सारे.” म्हणत त्याने पुन्हा कवटाळले. 

िणू कैक युगाने आम्ही भेटलो होतो. 
 
“सागंतो रे ! पण माझ्या पोटात खाई पेटली आहे. भाकर काढ बघू आधी !” माझी घाई. 
 
“आणली आहे ना.” यशवतंने धोतराच्या खोळातून भाकरी माझ्या हातावर ठेवली व कंबरेला 

खोवलेला कादंाही त्यावर ठेवला. 
 
“पण मामा, ही कुत्र्यािी भाकरी आहे.” वासूने वाकडे तोंड केले. 
 
“पण भाकरि आहे ना?” मी मोकळेपणाने मोठ्याने हसत म्हणालो. 
 
‘शु ! शु ! िोरात हसू नका !’ वासूने नाकावर बोट ठेवनू लहान मुलानंा दटावतात तशा आवािात 

दटावले. 
 
घरातून भाकरी आणायिी सोय नाही. कुत्र्यािे नाव करून ही भाकरी आणली व िोरून कादंा 

गुपिुप आणला. 
 
“सी.आय.डी. िे िाळे पसरले आहे. माझ्याही दाराशी अनेक वशेानंी ते येतात.” वासू म्हणाला. 
 
“म्हणून का तू काठी घेऊन मला सी.आय.डी. म्हणून बदडायला धावनू आला होतास?” मी. 
 
“बरोबर.साल्यािंा काय नेम?” वासू 
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“बरे झाले बाबा. तुझी काठी माझ्या डोक्यात बसली नाही.” मी हसत म्हणालो. 
 
“छे ! छे ! हरामिादाचं्या, चफतूराचं्या डोक्याति ती बसेल, पण मामा भाकरी कोरडीि आहे” –

वासू केचवलवाणा होऊन म्हणाला. 
 
“पण चकती गोड लागते रे? ही कुत्र्यािी भाकरी मी कधीतरी चवसरेन का? अशी गोड िवही कधी 

चमळणार नाही.” वासूच्या पाठीवर थोपटत मी म्हटले. 
 
“पढंरपूरहून चनसटल्यानंतर आि मला आपल्या घरच्या माणसात आल्यासारखा मोकळेपणा 

वाटतो आहे.” भाकरीिा तुकडा तोंडात घालत मी म्हटले. 
 
“वासू, मी आल्यािी वदी आटपाडीला पोिव. पुढे काय? कुठे? ते ताबडतोब ठरवनू मागाला लागू 

या. 
 
“इथे राहणेही धोक्यािे आहे ना? घरच्यानंा झुकाडंी दे, पोचलसाचं्या कडक पहाऱ्यातही व 

सी.आय. डी. च्या डोळ्यात ही धूळ कशी फेकायिी हे तंत्र तुला िागंलेि अवगत झाले आहे. आिच्या आि 
िाऊन बचहिीिे काम फते्त कर !” –माझी आज्ञा. 

 
“हंुडीिा आवाि होईल,कुणाला िाहूल लागेल, हंुडीच्या बाहेर चदवसा मुळीि पडायिे नाही. 

डोकवायिेही नाही. कुणाला वास लागला तरी घात होईल” –वासू नवचशक्याप्रमाणे मला बिावीत होता. 
त्याने माझ्या तोंडाकडे बघून घेतले. पुन्हा चमठी मारून गेला. 

 
“वडेा रे वडेा !”  
 
दुपारून हंुडीला पाणी भरण्यात आले. यशवतंने मोटे ऐविी वारकऱ्यािे काम घेतले. गड्याला 

आियव वाटले. पढंरपूरला शकेडो पोचलसाचं्या डोळ्यात धूळ झोकून बदुंकीिी गोळी िुकचवलेला चबबट्या 
वाघ हंुडीत दडवला आहे, हे त्या चबिाऱ्याला काय माहीत ! यशवंत बारे धरत होता, गाण्यािी लकेर छेडत 
होता. त्याच्या गाण्यालाही धार आली होती. त्यािा आनंद त्याच्या अंगा-प्रत्यागंाच्या हालिालीत, 
आवािात प्रकट होत होता. 

 
माझ्या आिूबािूिी बारे कोरडी ठेवण्यात आली. पण चतसऱ्या प्रहरी पावसािी चरमचझम सुरू 

झाली.पावसािे डोळे चमटत, उघडत. वाऱ्याने हंुडी हालली की, थेंब टप् टप् पडत. िमीन, घोंगडे, सारे 
ललेहिब झाले. थंडीने अंगात हुडहुडी भरे. एका िागी सबधं रात्रभर उकड, पोटात पाय दुमडून, 
गुडयायावर डोके ठेवनू खंुटासारखा बसून होतो. हंुडीिी सळसळ, पावसािी टप् टप्, हृदयािी ठक् ठक् 
यािंी फक्त साथ होती. 

 
सकाळी यशवंत कळवळला. हंुडी राखण्याच्या चनचमत्ताने सबधं चदवस राबनू खोप (झोपडी) तयार 

केली. मला चनवारा झाला. 
 



 

 अनुक्रमणिका 

चतसऱ्या का िवथ्या चदवशी, चतसऱ्या प्रहरीि घोंगडीत डबा लपवनू यशवंतने आणला.डबा 
उघडला.त्यात साखरतुप पोळी होती. त्यासारखरेपेक्षा गोड, तुपापेक्षा स्नेहल मायाि िणू आणली होती. 
पण मला मुदे्दमालािी िरूर होती. एका पोळीच्या पापुर्यात मला पाचहिे होते ते सापडले. 

 
श्री.ठाकरे भाऊंनी चिट्ठीत चलचहले होते, “आि रात्री तयार रहा ! व्यवस्था झाली आहे.”  
 
वािून रक्त सळसळले.माझे थंड, हुडहुडी भरलेले अंग शगेडीने शकेाव े तसे गरम झाले. पुन्हा 

पावसािी टप् टप् सुरू झाली. पण ठाकरे भाऊंिा उष्ट्णतेिा डोस मला चमळाला होता ना ! 
 
भर मुसळधार पावसात, अंधाऱ्या रात्री ९-१० वािता पुढे वासू–मध्ये मी–पाठीमागे यशवंत, 

चिखल, गाऱ्यात आमिा चनःशब्द प्रवास सुरू झाला. आटपाडीबाहेरील पडक्या देवळात मला आणून 
सोडले. आचण शब्दही न बोलता चविेच्या वगेाने ते अंधारात लुप्त झाले. 

 
पावसाच्या माऱ्यात मी सावधतेने कान टवकारून उभा होतो. थोड्या वळेाने बािूच्या हंुडीच्या 

शतेात सळ् सळ् झाली. त्यातून दोन व्यक्ती बाहेर आलेल्या चदसल्या. माझ्याकडे त्या सरकू लागल्या. एका 
िाड, गलेलट्ठ व्यक्तीने माझ्यावर िणू झडपि घालून मला चमठीत घेतले. 

 
‘कोण? मालक?’ मी बेहोषीने म्हणालो. (नाना पाटलानंा आम्ही कधी मालक संबोधत असू) 
 
वरून पाऊस पडतो आहे, ढगािंा गडगडाट, चविेिा कडकडाट होतो आहे. पोलीसािें ताडें 

गावभर िौक्या, पहारे लावनू, डोळ्यात तेल घालून गस्त घालताहेत. अशा सवाच्या साक्षीत िणू चिवा-
चशवािी भेट झाली. 

 
‘शाब्बास ! भले बहाद्दुर ! तुम्ही आपले नाव राखलेत.’ चमठीपाठोपाठ नानािंी माझ्या पाठीवर थाप 

पडली. 
 

णजर्ा-णशर्ाची खाांडोळी व्हायची पि ........ 
 
क्राचंतहसह नाना पाटील, मी, आमिा एक वाटाड्या, नाथािी, आमिे िार अंगरक्षक, असा आमिा 

प्रवास सुरू झाला. सराईताप्रमाणे झपाझप पावले टाकीत, अंधार कापीत चनघालो. पाडूं आमिा वाटाड्या. 
आम्ही त्याच्यामागे िाल दुडकी करीत चनघालो. चिखलात आमिे पाय चिटकत, चनसटत होते. एक 
दोघाचं्या िपलािें बंधही तुटले. बाकीच्याचं्याही िपलानंी चिखलात िालणे अवघड झाले. म्हणून सवांनीि 
िपला काढून हाती घेतल्या. अनवाणी आडरस्त्याच्या िंगलातल्या पाऊल वाटेने धावत पळत होतो. वरून 
पाऊस कोसळत होता. मला आठवण आली बादंलािंी. चिवाच्या बािीने चशवािी महारािानंा पालचखत 
घालून चिखला-पावसात-अंधारात धावणाऱ्या बािीच्या बादंलािंी. 

 
आटपाडी गावापासून ४-५ मलैापंयंत मुकाट्याने मंुग्याप्रमाणे रागेंने एका पाठोपाठ होतो. आमच्या 

पायािा िट िट आवाि होत असेल तेवढाि. कुणािे पाय फसत होते, कुणी चिखलात चनसटत होता. 
पाऊस िोराने सुरू होता. सारे चभिून हिब झाले होते. आमिा चिखलावरील तो नािि होता म्हणाना ! 



 

 अनुक्रमणिका 

नाना पाटलािंा एवढा स्थूल देह, पण िपलतेने चिखलावरून सरकत होता. मला फार आियव वाटले व 
कौतुकही. 

 
खान्देशच्या तापीकाठच्या काळीच्या चिखलािा, खाईंच्या चिकण मातीिा सराईत मी. 

हरणासारखा सरसर सरकत होतो. 
 
सवांत आियव म्हणिे आमिा लहानगा वाटाड्या पाडूं. १५ वषांिे कोवळे पारे. चमसरुडही त्याला 

फुटले नव्हते. पण महान क्राचंतकारकािंा अिूक मागवदशवक होता तो. सातारी िाम्हण. कडवा चन चिकट. 
त्यािी अखंड हरणासारखी िाल. अव्याहत शकेडो मैल तो न थकता िालत राही. चव्ासािा पक्का. नाना 
पाटलाचं्या व माझ्या सवव हालिालींिा प्रमुख वाटाड्या पाडूं अिूकपणे मागव काढीत होता. 

 
धोक्यािी सीमा ललाडंली होती. एका नाल्याकाठी आम्ही थाबंलो. सातारकरानंी चमस्री लावल्या. 

िुळा भरल्या. भाकरीिे बंडल सोडले. कोरडी मीठ चमरिी लावनू तळलेली तुरीिी डाळ, तेलात 
परतलेल्या िपात्या. सातारी खाना. यथेच्छ ताव मारला. लढ्यािे पाणी प्यालो. 

 
रात्रीिा एक वािला होता. बटॅरीच्या प्रकाशात नानानंा मी बघून घेतले. त्यानंी लंगोट कसला 

होता. अंगात लाबं सदरा व हातात गेडीिी काठी. िालताना त्याचं्या माडं्या एकमेकानंा घासल्या िात. 
िादा िाल झाली तर माडं्या घासून लाल पडून छालेही पडत. मला मोठी गंमत वाटली. 

 
मी सवांच्या िपला एका दोरीत बाधंल्या. काठीला लझे अडकवनू, काठी खादं्यावर घेऊन 

चनघालो. िपला देताना सारे कुरकुरले. पण एकेक हात मोकळा झाल्याने िालणे सोपे झाले. आम्ही आता 
पोचलसाचं्या कके्षबाहेर गेलो होतो. आमिी चकलचबल सुरू झाली. 

 
नाना पाटील मोठे गमती. म्हणाले, “आमच्याबरोबर िाभंारािेही दुकान आहे बरं ! बुवा, आमच्या 

तुटक्या िपला तेवढ्या साधूंन परत करा म्हणिे झाले. नाहीतर करा पोबारा गठुडं घेऊन. पोबारा करायिी 
नाहीतरी तुम्हाला सवय आहे।” मला उदे्दशून म्हणाले. एकि हशा चपकला. 

 
नाना पाटलाचं्या बरोबरिा माझा हा पचहलाि प्रवास होता, म्हणून खुशीत होतो. 
 
पाऊस थाबंला होता. गारठा पडला होता. थंडीिी सुरकीही मधून-मधून सुरू होती. 
 
िंगलाच्या टेकड्या टेकड्यातून आमिा प्रवास सुरू झाला होता.िदं्रािी कोर उगवली होती. 

िादंण्या लुकलुकत होत्या. पचहल्या झोपेनंतर मनुष्ट्य सुस्तावतो तसे िदं्र, िादंण्या, सुस्तावनू धूसर प्रकाश 
देत होत्या. सवव वातावरणि सुस्तावल्यासारखे होते. आम्हीही सुस्तावत िाललो होतो. थंड 
वाऱ्याच्याझुळकी अंगाला झोंबनू हुडहुडीच्या िीवघेण्या गुदगुल्या करून हैराण करीत होत्या. पायानंा 
मुरमाच्या खड्या चिमटा काढीत होत्या. काट्यािे घोदे मधून मधून बसति होते. 

 
शुक्रािी टपोर िादंणी उगवली चन आमिा वाटाड्या पाडूंने वगे वाढवला. लवकरि एका 

गावाबाहेरच्या दीपमाळेिवळ तो थाबंला. 
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‘म्यावं ! म्यावं !’ त्याने आवाि काढला. प्रचतसाद नाही. पुन्हा ‘म्यावं ! म्यावं। !’ िी साद, 
प्रचतसादासाठी. आम्हीही कान टवकारले. पण प्रचतसाद चमळाला नाही. उलट कुत्र्यािें भुकंणे वाढले. 
इकडे चतकडे बचघतले, शोधले. दीपमालेिे कोनाडे तपासले. खडूिी कोनाड्यात स्वक्स्तकिी खूण तर 
बरोबर होती. दूताच्या आगमनािी ती चनशाणी होती. पण दूतािा पत्ता नव्हता. गावात पोलीस पाटीिा तळ 
होता. पुढिा मागव पोलीस पाट्यांच्या पहाऱ्यातून आम्हाला करावा लागणार होता. म्हणून सूयोदयापूवी 
कुठल्यातरी सुरचक्षत स्थळी दडून चदवस घालवायिा होता. या व्यवस्थेसाठी आगाऊ पाठवलेल्या दूतािा 
पत्ता नव्हता. कसला मागमूसही नव्हता. स्वस्थ बसणेही शक्य नव्हते. 

 
गावात पोलीस पाटी असल्याने प्रवशेबंदी होती. सावधचगरीने गावाला वळसा घालून पोलीस 

पाटीला टाळून गावापलीकडे झालो. आटपाडी, खानापूर सडकेिवळ आलो तो पोचलसाचं्या गाडीिा 
लाईट लाबंनूि िमकला. आम्ही सवांनी गपकन् बठैकी घेऊन िवळपासच्या झाडािंा आडोसा घेऊन 
बसलो. मोटार भरधाव चनघून गेली. आम्ही उठलो. 

 
आटपाडी, खानापूर रोडवर रात्रभर पोचलसाचं्या गस्त असे. गस्तीत कुणी चदसले की खुशाल 

पोलीस गोळी घालीत. पोचलसाचं्या खोडीिे सारे ठोकताळे सातारकरानंा पाठ झाले होते. पोलीस सारी 
रात्र धावपळ करतील. पहाटेस सुस्त. मग त्याचं्या अंगावरून गेले तरी त्यानंा शुध्द नसे हा पोचलसी खाक्या 
सातारकरानंा माहीत होता. 

 
मोटार दृचष्टपथातून गेल्यावर इकडे-चतकडे बघत दोघादोघानंी धावतपळत सडक क्रमाक्रमाने पार 

केली. ताबंडे फुटू लागले. तसतसा माझा िीव खालीवर होऊ लागला. सातारकर मडंळी खुशाल शातंपणे 
मागव काढीत होती. त्याचं्या थंडपणािा मला रागही आला व िीडही वाटली. पण सातारकरानंा ते नेहमीिेि 
होते. पावलोगणीक त्यानंा हे प्रसंग येत म्हणून त्यािें अवसान व मने खंबीर बनली होती. बेडरपणा त्याचं्या 
रक्ताति चभनलेला होता. 

 
मी नवीनि अनुभव घेत होतो. म्हणून चिडत होतो. सातारिा खाक्या त्याच्या अगदी उलट– 

“हाती िलत है अपने गतमो, कुतर भकुतवा को भकुवा दे !” असा. त्यािंी मने व शरीर ही गेंड्यासारखी 
होती. अिल चन अभगं. म्हणूनि पत्रीसरकार स्थापण्यात त्यानंा यश आले. 

 
आम्ही दरवडेखोराचं्या वास्तव्यािा खरिुंडीिा भला मोठा घाट िढू लागलो. उिेड फाकू लागला. 

म्हणून अंतरा-अंतराने िालायिे आम्ही ठरवले. कोणी पुढे, कोणी मागे. माझ्या पायाच्या पोटऱ्या लढत 
होत्या. कळा लागत होत्या. घाटि होता तो. मी कसातरी घाट िढलो एकदािा. 

 
तो समोर वर चवस्तीणव चनळेशार आकाश. िचमनीवर सववत्र चहरव े चहरवगेार तृण बाळे. कोवळ्या 

उन्हाने पठाराच्या चहरव्या शालूवर दवहबदूच्या चहरकण्या िम् िम् िमकत होत्या. भमूातेच्या चहरव्या 
शालूवर िणू लखलखणारे तारे. एकदम प्रसन्न वाटले. आमच्या अलवार पायानंा खड्या, काटे टोिू नयेत, 
म्हणून या चहरव्या मखमली, चहरकणीच्या िणू पायघड्या घातल्या आहेत का, अशा सुखद चविाराने, 
प्रसन्नतेने मन भरून गेले. 
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िसिसा सूयवदेव वरवर सरकू लागला तसतसे माझे सहकारी हिताग्रस्त होऊ लागले. नानाचं्या 
िेहऱ्यावर मात्र कसलेि भाव नव्हते. ना थकवाही. अगदी शातंपणाने िालत होते, त्यानंा कसलीि हिता 
हबता नव्हती. 

 
माझ्या पोटात तर भीतीिा, आशकंा-कुशकंािा गोळाि उठला होता. सहकाऱ्यापंुढे प्रश्न होता 

नानािंा. त्यािें काय? सातारच्या िळवळीिा आत्मा आमच्याबरोबर होता. माझे ठीक होते. करवतकाठी 
िाडे भरडे धोतर, बारबडंीसारखा अंगरखा, िुनाट फाटका मळकट पटका (फेटा), बोटबोट दाढी 
वाढलेली, खादं्यावर घोंगडी. संपूणव सातारी धनगर बनलो होतो. माझे ध्यान िागंलेि वठले होते व कुठेही 
ते खपून गेले असते. पण नाना पाटलािें धूड कसे छपणार? चशवाय नाना पाटलाचं्या लळखीिा प्रातं सुरू 
झालेला. कुणी लळखले तर? सारी क्रातंीिी कमाई बरबाद होणार ! सातारी चमत्रानंीि हाय खाल्ली, चतथे 
मला काय वाटले असेल? 

 
पठाराच्या एका बािूच्या खोलगट भागात चनवातं एक िुनाट खोपटे चदसले. नाना पाटलानंा त्या 

खोपट्यात बसवण्यात आले. बाहेरून काट्या लावण्यात आल्या. डोकावले तरी त्यात काय आहे हे चदसू 
नये म्हणून. दोघा रक्षकानंी त्याचं्यावर िवळपास राहून चदवसभर पहारा द्यावा असे ठरले व आम्ही दोघे 
दोघे पुढे चनघालो. 

 
या साऱ्या प्रवासाने मी अत्यंत अस्वस्थ झालो. नाथािी लाडावंर–नानाचं्या मेहुण्यावर–

तडकलोि. 
 
“असे िर होते तर मला आणलेि कशाला? गाड्या बरोबर नळ्यािीही यात्राि व्हायिी ! तुम्ही 

मला आणायिा धोका का पत्करलात?” माझे हे उखडणे व्यथव होतो. क्रातंीच्या पवात एखादे प्यादे पुढे मागे 
झाले तर असला अनथव अपचरहायवि असतो व त्यावरही मात करायिी असते हे न समिण्या इतका मी 
काही कच्चा नव्हतो. पण शरीराने मी चपिून गेलो होतो व चपिलेल्या शरीरातले मन अचधकि चिडखोर होते 
हेि खरे ! 

 
इतक्यात आमिा दूत आम्हाला सामोरा आला. मी त्याच्यावर उखडण्याच्याि बेतात होतो तोि 

नाथािीनी हसति खुणेने गप्प केले. खरिुडंी घाटपायथ्याच्या ठरलेल्या गावाला नानािंी व्यवस्था पोलीस 
पाटीच्या गोंधळामुळे िमू न शकल्याने तो पुढील व्यवस्था करण्यासाठी धावतपळत गेला होता व चनराशनेे 
परतला होता. 

 
“मालक कुठे आहेत ?” दूताने चविारले. 
 
“झोपडीत.” झोपडीकडे बोट दाखवले. 
 
“झोपडीत ठेवले तर धनगरािंी पोरे मेंढ्या िारत िारत चतकडे िातील, त्यानंी झोपडीत डोकावले 

तर कुणीतरी दरोडेखोर झोपडीत लपला म्हणून ते आरोळी ठोकतील आचण लोकाचं्या कुऱ्हाडी, भाल्याने 
–चशकार होण्यािी शक्यता आहे.” असा सल्ला धूतव दूत गो. काका (गोहवद चमरगे, पारेगाविे) यानंी चदला. 
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“त्यापेक्षा बलवडी गावाबाहेरील अचलकडील फलांगभर अंतरावरील भवानीच्या देवळात 
पुिाऱ्यािी खोली चरकामी आहे. मी बघून आलो. चतथेि नाना पाटलानंा बसवनू बाहेर कुलूप लावनू यायावे. 
आपणही चतथेि िवळपास चदवस घालवावा असा माझा बेत आहे.” गो. काकाने सल्ला काढला. 

 
तो सवांना पटला म्हणून नाना पाटलानंा खोपीतून बाहेर काढण्यात आले. डुलत डुलत नाना 

पाटील व आम्ही सारे बलवडी गावाच्या भवानीच्या देवळाकडे िालू लागलो. आचण मग आमच्यावर 
मरणािा प्रसंग गुदरला. 

 
बलवडी पासून पाव मलै अलीकडील भवानीच्या देवळात गेलो. पुिाऱ्याच्या खोलीत नाना 

पाटलानंा ठेवण्यािा चनणवय बदलवनू देवीच्या गाभाऱ्यातील हभतीपलीकडे नाना पाटलानंा बसवले. आम्ही 
देवीपुढील मंडपात कालच्या उरलेल्या िपात्या ंव डाळ सोडून पुख्खा झोडू लागलो. 

 
थोड्या वेळाने घडशीण (गुरवीण) देवीच्या पूिेसाठी पायऱ्या िढून गाभाऱ्यात गेली व झटकन् 

परतील. चतला आम्ही आमिी िपाती डाळ चदली. ती घेऊन गावाकडे गेली. मंडपातील िमीन 
चठकचठकाणी उकरलेली होती. िेवल्यानंतर मी त्या धुळीति पायऱ्याचं्या उंबरठ्यािी उशी करून लोळण 
घेतल्याबरोबर गाढ झोपी गेलो. अधा तासि झाला असेल. दडदड आवाि होऊन माझ्या अंगावरही अनेक 
पायािें आघात झाले ! मी खडबडून िागा झालो. हातात भाले, कुऱ्हाडी, फरश्या, नंग्या तलवारी 
घेतलेल्या लोकानंी एकि चगल्ला केला. पाि -पिंवीस भालेकऱ्यानंी आमच्या साथीदाराभंोवती भाल्यांच्या 
टोकािे कडे केले. 

 
‘बोला तुम्ही कोण?’ हरामिाद्यानंो उठा, हालिाल केलीत तर याद राखा ! तुमिी आतडीि बाहेर 

काढू !’ 
 
पाि -पिंवीस तलवारी व भालेकऱ्यानंी देवीच्या गाभऱ्याच्या हभतीकडे मोिा धरला. भाले, 

तलवारीिी टोके भवानीच्या उघड्या दरवाज्याच्या िौकटीवर रोवनू आरोळी ठोकली. “दाडंग्या बाहेर चनघ 
! बाहेर चनघतोस की नाही? काही गडबड न करता नीघ बाहेर ! दरवडेखोरा बाहेर ये-” एकि गिवना 

 
“अरे खेिा त्याला बाहेर ! घुसा आता, करा त्यािी खाडंोळी. बोला हरहर महादेव” गिवनावर 

गिवना. प्रसंग मोठा बाका आला होता. 
 
मी माणसाचं्या पायातून धडपडत, सरकत, पायरी खाली झोकून घेतले. हळूि उठून काष्ट्ट्याला 

हात धरुन पळत पळत िवळच्या नाल्यात काष्टा सोडून शौच्याला बसल्यासारखे केले व लगेि 
हातापायावर, गुडयायावर लणव्याने नाल्याच्या काठाकाठाने नंबरभर िाऊन उभा राहून पाचहले, तो 
िवळि धनगराचं्या मेंढरािंा कळप. तेथे िाऊन उभा राचहलो.  

 
खरिुडंीिा घाट व डोंगर फराऱ्यायें कायमिे आश्रयस्थान होते. मातबर दरवडेखोरािें ते 

आश्रयस्थान. 
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घडशीणबाईने गावात पळत िाऊन पुकारा केला होता की, देवळात ८-१० फरारी उतरले आहेत. 
गाभाऱ्यात एक मोठा बुवा आहे. 

 
हशग फंुकले गेल्याबरोबर गावातील प्रत्येक माणूस भाले, कुऱ्हाडी, फरशी, तलवार घेऊन त्यानंी 

आमच्यावर हल्ला िढवला होता. आवती भोवती बलदंड दरवडेखोर फराऱ्यािंी वस्ती असूनही त्या 
दरवडेखोरानंा हात लावता आला नाही असे ते बलवडी एकिुटीिे, लढवय्ये गाव. 

 
“दरवडेखोराचं्या म्होरक्याला काढा बाहेर. खेिा त्याला, नाहीतर खुपसा भाले.” एकि आरोळ्या 

पुन्हा पुन्हा उठत होत्या. 
 
अंगात तलम सदरा, उलनिा चनळा कोट, गुलाबी फेट, बारीक तलम िचरकाठी धोतर नेसलेले 

नाना पाटील गाभाऱ्यातून बाहेर आले. तसतसे भाले तरवारींिी टोकेही मागे सरकू लागली. एवढे लोक, 
एवढ्या गिवना, गोंधळ सारा चिडीिुप्प झाला. पण पुन्हा पाि दहा भाले कुऱ्हाडीवाले अवसानाने नानाकंडे 
धावलेही ! 

 
चनभवयपणे हसत हसत नाना पाटील त्या तरवारी भाल्याचं्या टोकामधून हले्लखोराचं्या मध्यभागी 

येऊन उभे राचहले. 
 
शातंपणे अगदी हसत अस्सल सातारी भाषेत म्हणाले,” बाबा हो ! काय पायिे हो तुम्हास्नी? 

खरिुडंीच्या या भवानी देवीला माझ्या बाईलने केलेला नवस फेडाया आमी आलो. शीविे आमी. मद्रासेत 
सोन्यािादंीिे दुकान हाय मािे ! तुम्हाला वाटत असल दरोडेखोर हाये आमी. असं वाटत असल तर फोडा 
माझे प्वाट, करा आमिी खाडंोळी, तुमच्या भाल्यानंी काढा आमिी आतडी भाईर. माझी बाईल म्हणल, 
लेका देवीला गेलाय नी पोट फाडून श्यान घेतलं.” मोकळे खदखदून हास्य करीत नाना पाटलानंी आपले 
पोट भाल्याच्या टोकापुढे उघडे केले. 

 
लोक िकीत झाले. एकमेकाचं्या तोंडाकडे बघू लागले. वातावरणात एकदम बदल झाला. 
 
गो.काका, ‘गोहवद चमरगे’ आमिा धूतव दूत झट कन पुढे झाला, म्हणाला, “पाटील, तुम्हाला भ्रातं 

पडली का? नीट पहा ! नीट पहा ! पाटील बुवा, िरा नीट बघा. कोण आहेत ते? खूण पटल तुम्हाला. 
माझी खात्री हाये !”  

 
बदूंकधारी पोचलस पाटलाने आपाद-मस्तक िागंले पाहून घेतले. तो िमकला. खूण पटली. 
 
ज्या नाना पाटलानंा गोळ्या घालण्यासाठी हिारो पोलीस धावपळ करताहेत, रातं्र-चदवस गस्त 

घालताहेत, पण ज्यािें दशवन एकदा तरी घडू दे म्हणून लोक देवाला नवस करताहेत, तेि, तेि, अगदी 
तेि ! तेि नाना पाटील आपल्या पुढे अभे आहेत का?” पाटलािी खात्रीि झाली . 
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“हात रे वेड्यानंो, हे का फरारी, दरवडेखोर? िला. चनघा इथून.” पाटलािा इषारा होताि भाले, 
बरच्या, तरवारी खाली आल्या. लोक दडदड धावत आले तसे भरभर िालू लागले. एका चमनीटात देऊळ 
खाली झाले. शातं शातं झाले. 

 
नाना पाटलानंा लळखणाऱ्या एखाद्या हरामखोराने ३-४ मैलावर खानापूरला वदी चदली तर 

गोळ्यानंी सवांना चटपून काढतील म्हणून धोका पत्करूनही आम्ही सारे बाहेर पडलो. बलवडे गाविा रस्ता 
धरला. चदवसा उिेडी पचहल्यादंाि नाना पाटील कोंडीत सापडले होते. गावात चशरलो, तो बाया-माणसे, 
पोरे घरापुढे लट्या लट्यावर अभे राहून कुतूहलाने आम्हाला बघत होते. 

 
इतक्यात पोलीस पाटलािा माणूस आम्हाला आडवा झाला. काही केल्या आम्हाला पुढे िाऊ 

देईना ! म्हणाला, “तुमिी पायधूळ आमच्या पाटलाचं्या घरी झाडून त्यािंा दुधािा घोट घेतल्याचशवाय 
गावाच्या बाहेर िाता येणार नाही.” हुकमी एक्काि सोडला. 

 
माझ्या व पाडूंचशवाय बाकी सवव गेले. 
 
“आता काय होणार?” नवचशक्यािे माझे मन कोरू लागले. काही अंदाि बाधंता येईना. गावाच्या 

बाहेर िाऊन आम्ही उभे राचहलो. 
 
गाविा पोलीस पाटील व त्यािा कुणी दोस्त दोघेि नानानंा पोिवायला गावाबाहेर मी व पाडूं उभा 

होतो तेथे आले. 
 
पोलीस पाटलाने आिूबािूला पाहून घेतले. मग भावनावगेाने थरथरत म्हणाला, “मी अस्सल 

मराठ्यािी अवलाद आहे. तुमच्या केसालाही धक्का लागणार नाही. आमिा िीव पोलीस घेऊ देत. एक 
अक्षर गाविा कुत्रा सुध्दा बोलणार नाही. एक सुध्दा चनमकहराम कुणी होणार नाही. तुमच्या पायाशपथ 
सागंतो, तुम्ही चनधास्त िा ! आमच्या गावि ं भाग्य थोर–आमच्या बलवडे गावच्या भवानीमातेिी कृपा 
म्हाणून आििा हा सोन्यािा चदवस उगवला. लोक नवस करतात; पण नवस न करता देव आम्हाला 
पावला.”  

 
मग हळूि तो म्हणाला, “ मी वळकलं” एवढंि ! 
 
पुढील शब्द तोंडाति राचहले. नाना पाटील हा शब्द दशचदशात घुमत िाईल की काय? असेि 

पाटलाला वाटले असेल म्हणून नानािें नाव तो उच्चारू शकला नाही एवढे खरे ! 
 
मुसक्या बाधूंन आमिी खाडंोळी करावयास आलेला बलवड्यािा पाटील आचण लोक यापुढील 

कायात एकचनष्ठ सैचनक झाले. पाटील आचण मंडळी आमिी चव्ासािी झाली. 
 
खानापूर तालुक्याच्या िौकीला लागूनि बलवडे गाविा आमिाही कोटचकल्ला तयार झाला. 

पोचलसावंरही हा आमिा िौकी पहारा बसवला गेला. आमच्या संरक्षणािी, आश्रयािी आटपाडी ते कंुडल 
येण्यािाण्याच्या मागावरील सुरचक्षत गढीि तयार झाली. 
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चशवािी महारािानंी वषेातंर करून प्रसंगी िीवही धोक्यात घालून कबिा केलेली माणसे, गाव 
आचण गढ्यािंी वणवने आठवली. चफरंगोिी. नरसाळाही आठवला. 

 
त्या पुण्यशील, पराक्रमी, महाराष्ट्राच्या नेकिात मराठ्यािे, पुण्यप्रतापी चशवरायािे पाठि आम्ही 

त्यािें वंशि ४२ च्या क्राचंतलढ्यात चगरवीत नव्हतो काय ? 
 

चिं, चिं रे, नर्जर्ान ! 
 
बलवडेच्या पाटलािंा चनरोप घेऊन आमिा पुढील प्रवास सुरू झाला. बलवडेच्या प्रसंगािी 

पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून नाना पाटलानंा कुठेतरी दडवणे आवश्यक होते. नाना पाटलाबरोबर माझा 
प्रवासही धोक्यािा होता. आमिी भवती झाली तोि दुसरे गाव आले. गावातल्या लळखीच्या कुणाच्या तरी 
खोपटात सरळ नाना पाटलानंा घेऊन गेले आचण त्याचं्यावर साकडे घातले. त्यानी अत्यानंदाने ते साकडे 
घेतले. कुणी पाटील असेल, कुणी बलुतेदार असेल वा कुणी रामोशी मागंािे खोपटे असेल. नानािंा प्रश्न 
चमटला. त्याचं्या संरक्षणाला बाकी सवव गावाति राचहले. 

 
पाडूंला माझ्या िोडीने देण्यात आले व आमच्या दोघािंा प्रवास सुरू झाला. लढे, नाले, घळी, 

(दरड्या डोंगराच्या) ललाडंीत पुढे पुढेि िात होतो. शरीर अगदी आंबनू गेले. घोट्यानंा सूि िढली. 
प्रवास अगदी नकोसा झाला. पण थाबंनू भागायिे नव्हते. 

 
खानापूर सडक आडवी आली. पोचलसािंी सारखी गस्त रातं्रचदवस सडकेवर असे. सारख्या 

पोलीस व्हॅन्स चफरत. म्हणून सावधानतेने दोन्ही बािूला बघून पाडूंने व मी सडक ललाडंली. मैलभर अंतर 
गेलो. आता आपण आपल्या सुरचक्षत एरीयामध्ये आलो आहोत असे पाडूंने मला साचंगतले. डोंगरदऱ्यािंा 
रस्ता लागला होता. वरून पावसािी झडही सुरू झाली होती. 

 
एक गाव लागले. मी पाडूंला चवनवले, “ पाडूं, आता बस झाला प्रवास ! सुरचक्षत एचरयातील हा 

गाव आहे ना ? िल गावात इथेि आपण थाबंुया बाबा ! मला िालणे कठीण झाले आहे रे !”  
 
“नाही ! नाही !” पाडूंने मान झटकीत म्हटले. 
 
“नाथािींिा मला हुकूम आहे, कुठेही थाबंायिे नाही, वळे चबलकूल घालवायिा नाही. पारे 

गाठायिे !”  
 
“अरे बाबा माझी सत्त्व परीक्षा घेऊ नकोस ! िरा दम धर. िल गावात.” मी सुिवनू बसकणि 

घेतली. पण ऐकेल तो पाडूं कसला? त्याने माझे बकोट धरून लढलेि व मला गावाबाहेर आणलेि. 
 
समोर चहरवेगाव रान. मधूनि उन्हाच्या झाकीने रंगलेली सोनेरी चहरवी-चहरवीगार झाडी, 

झुळझुळ, खळखळ धावणारे नाले-लहोळ. चहरव्या डोंगराच्या शेंड्याला चबलगून सरकणारे काळे काळे 
ढग. माझ्यातला मोर िागा झाला. तो म्हणाला पसर, पखं –चपसारा. कर नाि. माझ्या भावना उिबंळून 
आल्या मनातला मोर नाित गीत गाऊ लागला – 
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िल िलरे नविवान ॥ 
दूर तेरा गाव 
और थकेपाव 
चफरभी तू हरदम आगे बढाव कदम ॥ 
रूकना तेरा काम नही 
िलना तेरी शान 
िल िलरे नविवान ॥ 
 
गाणे गुणगुणत थकलेल्या शरीरात हवा भरली. थकलेल्या शरीराला तेिी आली. पावले िलद पडू 

लागली. 
 
माझी आई, मी लहान असताना पहाटे दळताना मला माडंीवर झोपवनू िात्याच्या लव्या म्हणत 

असे. त्या आठवलया. ती पहाटे दळायला उठली चकतीही िपून उठली तरी िात्याच्या घरघरीने मी िगा 
होई. चतच्या गळ्याला चमठी घाली. िाते थाबंवनू ती मला पोटाशी घेई. पटापट मुके घेत लटकेि 
म्हणायिी, “ िा आता खाटेवर, माझ छकुलं, सोनुलं, बछडं !”  

 
“उंहंु ! उंहंु !” मी म्हणत राही. ती मला दळणाऱ्या माडंीवर घेऊन एका हाताने िाते लढी. दुसऱ्या 

हाताने थोपटे व दाणेही िात्यात टाकत राही. माझे नाव लवीत लवनू लव्य म्हणत चतिे दळण िाले. 
 
बाया दळताना लव्या म्हणतात, दळणािे कष्ट हलके होतात, तसाि अनुभव मीही घेत होतो. 
 
संगीत मनाला फुलवते, भलुवते, उमलवते, कष्टही हलके करते. मग त्या िात्यावरच्या लव्या 

असोत, मोरोपंताच्या आयव असोत, शाहीराचं्या लावण्या असोत की चसनेसंगीत असो ! 
 
ही संगीत धंुदी मला िढली होती. पुन्हा पुन्हा ‘िल िल रे’ गीत घोळवत घोळवत म्हणत होतो. 

तालावर िालत होतो. 
 
लढ्या-लहळावरून उड्याही घेत होतो. 
 
शवेटी शवेटी पावसाने व सुसाट वाऱ्याने अगदी कहर केला. झाडाखाली बसलो तरी पावसािा 

िास्ति मार बसे. पाऊस, वारा अगदी हट्टाला पेटला होता. पाऊस खडखडत होता. ढग गडगडत होते. 
मध्येि चबिलीिा कडकडाट होई. चिचकरीला आलेलो मी; पण माझ्या वृत्तीला हे आव्हानि चमळाले. 

 
मी पाडूंिा हात धरून धो-धो पावसात, पाण्यात पाय आपटीत, चिखल पाणी उडवीत, धावत 

पळत–िल िल रे नविवान–गीत आळवीत चनघालो – 
 
“आँधी हो या तुफान, 
फटा हो आसमान, 
चफर भी तू हरदम, आगे बढाव कदम, 
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रूकना तेरा काम नही –िलना तेरी शान, 
िल िलरे नविवान ॥”  
 
खरोखरि, पववताच्या कड्यावरूनही उडी घेतली असती, ढगाशंी टक्कर खेळलो असतो, चबिलीशी 

सामना केला असता. इतका उत्साह माझ्या अंगात भरभरून आला होता. मनातील हृदयोमीने लल्या 
अंगावर भरभरून काटे उठत होते. 

 
संगीताच्या या नशते २-३ मैल प्रवास कसा झाला हे मला िाणवले देखील नाही. 
 
डोंगरावरून पाण्यािे लोट धावत, पळत, तुषार उडवत उड्या मारीत वगेाने वहात होते. 

त्याचं्याप्रमाणेि आम्ही उड्या मारीत िाललो होतो. िणू आमच्यात चन त्याचं्यात शयवति लागली होती. 
घाटािी उतरण लागली, तो समोरि आमच्या मुक्कामािे पारेगाव पाडूंने दाखवले. तरीही मलै दोन मलै ते 
होते. 

 
आम्ही गावात चशरलो. सूिनेप्रमाणे एका टोलेिंग वाड्याच्या वरच्या मिल्यावर पाडूंने मला नेले व 

तो खाली गेला. 
 
तके्क, गाद्या, लोड. एका कोपऱ्यात छप्परी पलंग,मच्छरदाणी घातलेली. फोनो, बािािी पेटी, 

तबला. सुशोचभत साग्रसंगीत चदवाणखाना ! 
 
या आपल्या अवताराचनशी गादीवर कसे बसावे? म्हणून मी झोऱ्याच्या कोपऱ्यावर बैठक मारली. 
 
वाड्यािे मालक शामराव पाटील पाडूंला घेऊन वर आले.माझा हात धरून मला उठवीत 

म्हणाले,” वा ! वा ! हे काय?”  
 
“सावळ्या ! अरे सावळ्या ! पाव्हण्यासंाठी गरम पाणी आण. साबण, टॉवलेही आण. पाहुण्याचं्या 

पायावर गरम पाणी घाल.”  
 
गरम पाणी पायावर लतल्याबरोबर अहा हा ! चकती, चकती बरे वाटले म्हणून सागंू ! 
 
लगेि कपडे बदलायला चदले. माझा धनगरी ड्रेस कोपऱ्यात वाळत ठेवला, तोि एका 

नविवानाला बोलावले. रंगीत पाट आणला गेला. माझ्या अंगािे सुवाचसक तेलाने मालीश करण्यात आले. 
अंग रगडण्यात आले. नंतर गरम पाण्याने स्नान, साबण िोळून स्नान घातले. िणू नवरदेवि ! 
मच्छरदाणीच्या पलंगावर मऊ मऊ गादीवर शवेरीिी उशी. िणू नंदनवनाति मी प्रवशे केला होता. 

 
पायानंा कुरवाळीत कुरवाळीत मी गाढ झोपलो. 
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पुनश्च हणर ॐ ! 
 
शामराव पाटलािंा तो भचूमगतािंा आदर सत्कार, आचतथ्य मी कधी चवसरणार नाही. 
 
आटपाडी नंतरच्या क्राचंतकारकािें प्रमुख केन्द्रस्थान असलेल्या पारेगावी मी आलो होतो. 
 
दमलेले, भागलेले, थकलेले, िखमी झालेल्या क्राचंतकारकािंा तो वाडा म्हणिे चवसावा स्थानि 

होते. 
 
भारताच्या पूवीच्या कोणत्याही लढ्यापेक्षा ४२ च्या लढ्यात िातीयवादी, पक्षवादी, साऱ्या हभती 

पार कोलमडून पडल्या होत्या. 
 
क्रातंी अचधक प्रखर म्हणून ती अचधक खोलही गेली होती का? 
 
क्राचंतकारकानंा िात, गोत, पथं नसतो, हे खरे. पण ज्यािंा त्यािेंशी संबधं येऊन कायात 

गुरफटले, त्यानंा भेदभाव चवसरून, झटकून देणे भागि असते. 
 
नाहीतर शामराव पाटलासारख्या एका खानदानी मराठा घराण्यातील घंरदाि घरात, एका 

पाटाला पाट, माडंीला माडंी लावनू हकबहुना एकाि पात्रात मराठा, वडार, महार, िाभंार, मागं, धनगर, 
िाम्हण, मुसलमान आचद मंडळी कशी िेव ूशकली असती ? 

 
सावळ्या धनगर, धोंडी वडार, रामालाड, शखे काका, गो.काका, चिटणीस, ग.काका 

इनामदारादी सवव िातीिे साक्षर, चनरक्षर, चिकणे, राकट अशा भचूमगतािंा एकाि मापाने सत्कार आदर 
होई. दुिाभाव, भेदभाव, पकं्क्तप्रपंिािा मागमूसही नव्हता. िणू एकाि क्रातंीच्या आईिी काळी, गोरी, 
शहरी, गावढंळ बाळेि. ते सार िमत. गादी-तक्यावर लोळत. फोनो-पेटी वािवत. मटणावर ताव मारीत. 
मटणाच्या शकेाने (आमटीने) िहाल, झणझणीत तािे तवाने होऊन बाहेर पडत. 

 
क्राचंतकारकािंी एकि िात असते. ती म्हणिे क्रातंीिी. त्यािंा धमव एकि असतो. लढण्यािा ! 

िीवावर उदार होऊन लढता लढता मरणालाही कवटाळण्यािा. 
 
पारेगाव म्हणिे भचूमगतािंा बालेचकल्ला आचण शामराव पाटलािें घर म्हणिे आमिे रेस्ट, गेस्ट 

हाऊसि होते. व्ही. आय.पी. रेस्ट हाऊस. 
 
५ ॥ लाखाचं्या लुटीनंतर, घोडगाधंील माश्या उठाव्यात तसे हहदुस्थानातील सारे सी. आय. डी. 

खाते िवताळून उठले. घोडमाश्या िवताळून उठल्या की, समोर चदसेल त्याला, चदसेल त्या वस्तूलाही 
डसतात, कडकडून िावा घेतात. तसे चदसेल त्यािी, सापडेल त्यािी होळी होऊ लागली. चशकारी 
कुत्र्याप्रमाणे साविावर झडप घालण्यासाठी रातं्रचदवस सी.आय.डी. िा िागता पहारा डोळ्यात तेल 
घालून महाराष्ट्रभर मंुबई, िळगाव, हैद्राबाद, नागपूर, बेळगाव पयंत ठायी ठायी चठय्या देऊन िाळी धरून 
बसला होता. 
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“पढंरपूरला त्यानंी िाळ्यात त्यानंा पाचहिे तो डोकमासा पकडला खरा, पण ते िाळे तोडून पसार 
झाल्याने चिटीशािें आधीि कापले गेलेले नाक अचधकि कापले िाऊन संपूणव नकटे झाले.”  

 
माझे पढंरपूर पलायन म्हणिे चिटीश साम्राज्यशाहीिी मानखंडना होती. एखाद्या मदोन्मत्त हत्ती 

छाप पैलवानाला एका साध्या चकरकाड्याने एका थपडेत लोळवाव े म्हणिे तो िसा िवताळून दात लठ 
खात िाल करुन येतो, त्याप्रमाणे पराभवाने िवताळलेल्या रानरेड्याच्या डुक्कर मुसंडीला मला पुन्हा बगल 
द्यायिी होती. 

 
इंग्रिानंी पसरलेल्या िाळ्याति सहीसलामत राहून चिटीशािंा बेडा पार करायिा होता. 

चिटीशशाहीच्या बगलेत मंुडी ठेवनू पोटात वाघनखे खुपसायिी होती. 
 
पण ते इतके सोपे होते का ? 
 
आता माझ्या सुरचक्षततेिा प्रश्न साऱ्याि सहकाऱ्यानंा हितािनक होता. तो सोडवण्यासाठी मी व 

नाथािी लाड बसलो होतो. 
 
“आता काय बोला?” नाथािी. 
 
“नाना पाटलाप्रमाणे नको मात्र. एका खोलीत, आठ आठ चदवस अंधारात, ढोरकोठ्यात, न 

खाकरता, खाकरता, राहणे मला मानवणार नाही. त्यापेक्षा िंगलात, चविनात राहणे मी पसंत करीन. द्या 
मला एखाद्या िंगलात खोप (झोपडी) घालून.” – मी 

 
सागंली तालुक्यातील मािंडे गाविे भीमराव पाटील म्हणाले, “मी ही िबाबदारी घेतो.”  
 
भीमराव पाटलािंा मी गडी व्हायिे ठरवले. 
 
भीमरावाला नाथािीने बिावले, “एकदा नाना पाटील पकडले गेले तरी िालेल. पण याचं्या 

केसालाही धक्का लागता उपयोगी नाही. एवढे साचंगतले म्हणिे तुमच्या िबाबदारीिी कल्पना तुम्हाला 
येईलि. असे हे कोण आहेत म्हणून तुम्ही त्यानंा चविारू नका. आम्हीही सागंत नाही. ते तर सागंणार 
नाहीति.”  

 
‘मामा’ हे कागदोपत्री नाव मुक्रर झाले. यावळेीि काय पण सातारिा मी कायमिा मामा झालो. 

आचण लीला ही सातारिी कायमिी मामी झाली. िन्मलो खान्देशात, मामा, मामी झालो सातारिे. 
 
‘ महाद्या धनगर’ हे माझे नवीन नामाचभधान ठरले. 
 
“तुम्हाला पैसे पाचहिेत का?” नाथानंी चविारले. 
 
“मला पैशािी काहीि िरूर नाही” मी उत्तरलो. 
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तरीही नाथानंी ५ रू. िी नोट मला चदली. पुन्हा त्यानंा काय वाटले, कुणास ठाऊक ! एवढे सुटे 
राहू द्या, म्हणून त्यानंी आठ आणेि माझ्या हातात ठेवले. 

 
खादं्यावर घोंगडी, हातात काठी, फाटक्या पटक्याच्या आडोशाला ‘साडेपाि’ रुपये बाधूंन हा 

साडेपािािा लाख्या महाद्या धनगर भीमराव पाटलाचं्या मागे ‘पुनि हचरॐ” म्हणून झपाझप पावले टाकीत 
वनवासातून अज्ञातवासाकडे चनघाला. 
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र्नर्ासािून 
 

अज्ञािर्ासाि 
---------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

भाग ५र्ा 
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★ रार्िशाहीिंा मारण्यासाठी रामािंा र्नर्ास चुकिंा नाही. 
 
★ कौरर्शाहीिंा घािंर्ण्यासाठी पाांडर्ाांना र्नर्ासाि जार्े िंागिें ! 
 
★ इांग्रजशाहीिंा नष्ट करण्यासाठी आ्हािंाही र्नर्ास पयकरार्ा िंागिंा. 
 
★ पाांडर्ाांचा १२ र्षांचा र्नर्ास पयकरिंा पि एक र्षाचा अज्ञािर्ास? 
 
★ भीमािंा मुदपाकखान्द्याि र्ल्लभाचे आचाऱ्याचे काम करार्े िंागिें. 
 
★ रौपदीिंा र्ेिी, फिी घेऊन दासी बनार्े िंागिें, अजुवनार्र बृहन्नडा ्हिून नाचकाम 

णशकर्ण्याची पाळी आिंी. 
 
★ धमवराज द्यिूर्ािंा बनिंा ही या महाभागाांची अर्स्तर्था झािंी. 
 
★ माझ्याही अज्ञािर्ासािीिं ‘येड्या महाद्या’िंा (्हिजे मिंा) रा्याने पत्त े खेळिाना उगीचच 

र्थोबाडीि मारून गािंार्र पाची बोटे उमटर्िंी. 
 
★ िेव्हा र्रीिं णर्चाराने माझे उफाळिेंिें मन शाांि झािें. 
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येडा महाद्या ! 
 
मािंड्यािा भीमराव पाटील उंिापुरा, भरदार गडी. धाडसी पण चततकाि धादंरट-घाबरट. गाव 

आले की ते लाबं वळणाने मला नेत. माझे पाय अिूनही दुखरेि होते. त्यािी मला फार िीड आली होती. 
 
५ ॥ लाखाचं्या वळेी या पायानंी मला घायाळ केले होते. पढंरपूरच्या पलायनानंतरही या पायानंी 

कुरकूर कली होती. म्हणून मी चनिय केला की यापुढे अनवाणीि रहायिे. काट्यािें पायात िाळे झाले 
पाचहिे. उन्हाने फुफाट्यात पोळून चनघाले तरी काही होता उपयोगी नाही, इतके ते चनबर झाले पाचहिेत. 

 
पाढंरपेशा पायानंा क्रातंीिे पोलादी पाणी िढवायिे ठरवनूि मी अनवाणी चनघालो होतो. 
 
भीमराव पाटलाचं्या घरात चशरल्यावर देवडीत घोंगडी पसरून आडवा झालो. भीमराव घरातून 

बाहेर आल्यावर हळूि समिावणीच्या स्वरात म्हणाले, “ हे काय महादबा. धनगर असे पडतात व्हय ! उठा 
! उिला ती घोंगडी, करा चतिा बोळा याया उचशला आचण िचमनीवरि पडा कोपऱ्यात. 

 
मी त्याचं्या हुकमािी बरोबर ताचमली केली हे बघून गडी खूष झाला व हरकून म्हणाला, ‘अंग अ् 

!’ मला त्याचं्या या शब्दाच्या सातारी हेलाने मनातल्या मनात फार हसू आले. 
 
दरवािाच्या कोपऱ्यात दोन खंुट गाडले होते. त्यािवळ मी आडवा झालो. बकरीिे खंुट होते ते ! 

घुरट व मुताच्या वासाने िागा दरवळली होती. पण मला काय त्यािं? मी हा हा म्हणता गाढ झोपी गेलो. 
 
भीमराव पाटील म्हणिे चवचक्षप्तपणाने व आडदाडंपणाने गावप्रचसध्द होते. त्यामुळे गावात त्यािंा 

फार विक होताि. (सातारी भाषेत “दाबिोर” ). भीमराव पाटलाचं्या घरातील कोणतीही घटना म्हणिे 
शिेाऱ्यापािाऱ्यािंा कुतूहलािा चवषयि. 

 
भीमराव पाटलाने नवा गडी आणल्यािी वाता शिेारी पािारी हा हा म्हणता पसरली. चवठू 

म्हाताराही सवडात सवड काढून डोकावनू गेला. 
 
त्यािी मुलं-पाडं्या, देन्या आले. भीमराव पाटलािा वाटेकरी (खंडकरी) राम्या आला. श्रीधऱ्या, 

येशा, यशवतं्या सारे श्यामिे सोबती माझ्या भोवती िमा झाले. 
 
शतेकऱ्याने नवीन बैल घेतला की लोक िसे त्याला खालून वरून, पुढून मागून बघतात ना, तसे 

अगदी अक्षरश: माझे या नविवान पोरासोरानंी अगदी बारीक परीक्षण केले. ते झाल्यावर “काय रं, तुझं 
नाव काय र?” पाडंबानंी चविारलं. 

 
मी एक नाही दोन नाही. वधू-परीके्षसारखी माझी ही परीक्षाि होती. मनात गोंधळलो व सातारी 

भाषेिी िुळवािुळव करू लागलो. माझा िेहरा अचधकि पडला होता म्हणून अचधकि बावळट चदसत 
होतो. मान खाली घातली. चविाराला मला वेळ पाचहिे होता. 
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पाडंबाने सरळ कपाळावर बोट ठेवनू मंुडकी वर उिलून म्हटले, “अरे बोल की, तुझं नाव काय र? 
कंच्च्या गावि ं? येड्यावाणी काय बघतुयास ?”  

 
सारे खो खो हसले व कान टवकारून बसले. सातारी भाषेिी पूणव अपचरचित मी. माझं भाडंं 

फुटायिी वळे आली. म्हाणून टाईमपास. तो पाडंबाने माझं डोकंि गदगद हलवीत पुन्हा चविारलं, “अरं ए, 
गधड्या ! बोल की ! काय तुझं नाव ?”  

 
‘ऊं ! ऊ !’ म्हणति माझा कान मी मुद्दामि पुढे केला. ‘अरं, हे येडं तर येडं ! पण बचहरं बी हाय रे ! 

वाहवा ! वाहवा ! काय पन नग भीमरावदादानंी आणला !’ म्हणून पाडंबाने माझा कानि लढला. एकाने 
दुसऱ्या कानात बोटि घातले. दुसऱ्याने पटकाि हवेत उडवला. 

 
इतक्यात भीमराव पाटील बाहेरून आले चन गरिले, ‘काय रे पाडं्या, देन्या–माझ्या महादबािी 

काय फचिती लावलीया ! पसंत हाय का गडी बोला ?’ 
 
“वार –रं दादा ! काय पण आणलाय अक्षी येड्यािा नमुना !” सारे एकदम लरडले. 
 
“अरं खायला काळ नी भुईला भार हाय यो ! भीमराव फसला र बाबा ! तुझं काम हे असंि 

मुलुखायेगळं.” चवठू अण्णा म्हातारा आला त्याने शरेा मारला. 
 
‘अवं अण्णा, आपली म्हसरं (म्हशी), शरेड्या (शळेी) तरी राकल की न्हाई?’ भीमराव गमतीने 

म्हणाले. 
 
“म्हसरं राकल ! हे बावळं !” राम्या कुक्त्सत हास्य करीत म्हणाला. 
 
“हे बगल कुणीकडे ! िालल कुणीकडे” पाडंबा उवाि 
 
“म्हसरं येत्याल अक्षी कोंडवाड्यात. कोंडवाडा मात्र भरावा लागल.” येश्याने पुस्ती िोडली. 
 
“नाहीतर म्हसरं हाणून नेईल दुसऱ्याि गावाला ! िाईल चतकडंि हाणून हे ध्यान.” देन्याने 

म्हणताि सवांनी हास्याने त्याला साथ चदली. 
 
‘अर दादा ! हाय तरी कोनच्या मुलखाि ं हे ध्यान. कुठं गवसलं हे नामी रतन तुला रं !’ चवठू 

अण्णानंी मोठी हिता व्यक्त केली. 
 
‘अव अन्ना ! कानडी मुलकातलं हाय. आपल्या पावन्याकडे व्हत रटेऱ्याला. त्येनी म्हटलं िावा 

घेऊन ! म्हटलं, बरं हाय आपल्या म्हसरं शरेड्या राकायला !’ भीमराव उत्तरले. 
 
“बरी हाय तुज्या घराला सोभा ! बाबा !” चवठू अण्णानंी चनकाल चदला चन गेले. 
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“अरं हा नुसताि महाद्या नाही तर येडा महाद्या हाय” सवव पोरानंी हास्य-कल्लोळात चवधी 
आटोपला. 

 
‘येड्या महाद्या’ माझं नाव त्यानंी ठरवनू टाकलं. रात्री शरेड्या खंुटाशी बाधंल्या होत्या. दुसऱ्या 

कोपऱ्यात मला थाळीत वाढण्यात आले. पायािे अटकन लावनू भाकरी बरोबर कोरड्यास वाढले. 
झणझणीत चतखटािी मला सवय नव्हती. माझ्या नाकाला सारखे पाणी येत होते. हुश हुश करीत िेवण 
आटोपले.थाळी घासून कोपऱ्यात थाळी व ताबं्या उलटा मारला. पटका उशाला घेऊन, अधी घोंगडी 
अंथरून व अधी घोंगडी पाघंरून अंग टाकले. 

 
सकाळी पहाटेसि मला उठचवण्यात आले. शौच्याला लोटी माचगतली. भीमराव म्हणाले, 

“महादबा, शौच्याला नाही म्हणायिे. परसाकडं म्हणायिं, लोटी नाही म्हणायिं, ताबं्या म्हणायिा ! हा 
याया ताबं्या, याया ती कळशी (घागर). िा परसाकडं, आणा दोन िार घागरी पाणी !”  

 
नदीवर गेलो, पाण्यािी मोठी गोल कळशी माझ्याने उिलली िाईना. शामच्या मालकाच्या 

मुलाच्या मदतीने मी त्याच्या प्रमाणेि खादं्यावर घेतली. लपकत लपकत पचहली घागर आणली. मला 
िम्हाडं आठवले. चतसऱ्या घागरीत तर खाली बसायिी वळे आली. खादें अवघडले. पोटऱ्यानंा गोळे आले. 

 
सातारिे हे वैचशष्ट्ट्य आहे. गावात कुणी श्रीमंत प्रचतचष्ठत असो, झाडून सारे म्हातारे सुध्दा सकाळी 

उठले की कळशा घेऊन नदी-नाला, चवहीर असेल चतथे सवव चवधी आटोपून, स्नान करून, धोतर धुवनू, 
कळशी भरूनि घरी येतील. सातारा हा खऱ्या अथाने राकट बनला आहे तो अशा अनेक सवयींनी. म्हातारा 
असला तरी लंगोटानेि स्नान करतील. आमिा खान्देशिा साराि कारभार भोंगळ. गरम पाणी, नरम 
पाण्यात आम्ही भोक्ते. सातारिी तऱ्हा त्याच्या अगदी उलट. 

 
मी गार पाण्यात बुिकाळून, धोतरािा चपळा खादं्यावर टाकून शवेटिी पाण्यािी घागर आणली, 

लगेि न्याहरी, म्हशी सोडल्या, शळे्या हातात घेतल्या, वैरणीिा भारा आणण्यासाठी चवळा दोर घेतला. 
म्हशी हाकलत पोरािंा येड्या महाद्या त्याचं्या बरोबर चनघाला. 

 
पाडूं, देन्या, श्रीधऱ्या, शाम्याबरोबर माझीही िुपी झाली. माझे िीवन त्यांच्या िीवनाशी तात्पुरते 

का होईना, िोडले गेले. शतेकऱ्याचं्या कष्टाळू िीवनाशी, येश्या, पाडं्याच्या ग्राम्य, चवनोदी, सरळ, भोळ्या 
िीवनाशी एकरूप होऊ लागलो. 

 
माझ्या म्हशी शळे्याबंरोबर पाड्याच्या म्हशीही साभंाळू लागलो. त्यानंा वैरण काढण्यास मदत करू 

लागलो. रात्री-अपरात्री शतेावर फेरी टाकण्यासाठी हक्काने मला घेऊन िाऊ लागले. येड्या महाद्याला 
एक स्थान त्याचं्यात चमळाले. 

 
पण त्यानंा आियव वाटायिे ते माझ्या चनव्यवसनीपणािे. चवडी, तंबाकू, पान-सुपारीिे खाडं हे 

कसलेि व्यसन नसल्याने त्यानंा मोठे कुतूहल वाटायिे. उलट, मी माझ्या पैशातून त्यानंा तंबाकू, पान, 
चवडी घेऊन देत असे. त्याने मी त्यािंा चिव्हाळा संपादन केला होता. माझ्यावर ते बेहद्द खुष होते. 
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“भीमराव, महाद्या चदसतों बावळा, पण काम िागंलं करतुया. तुझं नशीब िागंलं, तुला फुकट 
िागंला गडी घावला !” म्हाताऱ्या चवठू अण्णािंा शरेा चमळवण्यात मला यश आले होते. 

 
मी त्याचं्यात हसू खेळू लागलो. त्याचं्या ग्राम्य चवनोदात भाग घेऊ लागलो. रात्रीच्या पत्त्याचं्या 

डावात मला महात्त्वािे स्थान चमळाले. मला भीडू म्हणून घेण्यात त्याचं्यात हुज्जत होऊ लागली. एक चदवस 
रात्री पते्त खेळत असताना, राम्याला पते्त चपसता येत नव्हते. हळूहळू एकेक पान वाटी. 

 
“काय मदा ! काय पण पान वाटतुयास बाईलवानी,” मी सहि थटे्टने बोलून गेलो. 
 
त्याने रागात हळूि मान वर केली. रागाने माझ्याकडे बचघतले. “महाद्या भडव्या, गडी तर गडी 

अन् िर िर िीभ िालवतुयास” म्हणत खाडकन् माझ्या कानचशलात ठेऊन चदली. सातारी राकट हात. 
कानात, डोक्यात चझणचझण्या आल्या. डोळ्यातं िटकन पाणी आले. मी गालावर हात ठेवला. त्यािी पािी 
बोटे उमटली होती. मी मान खाली घातली. आवढंा चगळला. 

 
‘कारे बाबा कळवळतोस? पाडंवानंा अज्ञातवासात धमवरािाला द्यतू खेळताना द्यतूािा फासा फेकून 

मारल्याने डोक्याला खोक पडून रक्तािी धार लागली होती. 
 
तुला तर थोबाडीति बसली ! अरे कुठे धमवराि आचण कुठे तू? 
 
तूही अज्ञातवासात नाहीस का? चगळ आपले अश्रू,’ उफाळलेल्या मनाला मी गाल िोळत िोळति 

शातं केले. दोन चमचनटातं हसू खेळू लागलो, थट्टा चवनोदही करू लागलो. 
 

 “गोपाळ कािंा” 
 
माझे आिोबा मोठे धार्थमक प्रवृत्तीिे होते. माझ्या आिोबानंा धमवगं्रथािें वडे होते. िारी धाम ते 

करून आले होते. पढंरपूरला अिूनही ‘रामिदं्र झोका’ िी आठवण करणारे बडवे आहेत. साऱ्या पोथ्या, 
रामायण, पाडंवप्रताप, हचरचवियच्या त्याचं्याकडे होत्या. आिोबा िार मचहने हचरचविय, पाडंवप्रतापच्या 
पोथ्या वािून घरच्या घरीि प्रविन करीत असत. 

 
माझी आिी चनरक्षर पण अत्यंत धार्थमक होती. सोळा सोमवार, चनिवळी एकादशी व सोमवार, 

मंगळवार ती करी. पोथीतीस कृष्ट्णािे िेंडू-घोडा खेळायिे चित्र, दही दूध िोरण्यािे चित्र, कृष्ट्णाला 
उखळीला बाधंल्यािे चित्र. बलराम पेंद्या त्यात असायिेि पोथीवािन संपले की ती म्हणे-देवा, सवांना 
सुखी ठेव. माझ्या मुलाबंाळा माणसानंाही सुखी कर. ही चतिी आतव प्राथवना आिही आठवताना चतिी 
भक्क्तभावाने िोडलेली हातािी िुडी चदसते. 

 
त्या मािंड्याच्या बालगोपालाबंरोबर खेळताना मला ते सारे आठव.े त्या बाळगोपाळािंा मीही 

पेंद्याि नव्हतो का? 
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पहाटे उठून ४-५ घागरी पाणी भरून नाल्यात बुिकळून यावे, न्याहारी करून म्हशी शळे्या घेऊन 
रानात िाव.े दुपारून मक्यािी वा गवताच्या वैरणीिा भारा काढून सायंकाळी घरी येताना भारा घेऊन याव,े 
कोंबड्यानंा खुराड्यात कोंडाव.े रात्रीमधून एकदा उठून दुभत्या म्हशीला िारा टाकावा हा माझा चनत्यािा 
कायवक्रम झाला. 

 
मधून मधून श्यामने म्हशी गुरे साभंाळावीत. मी भागंलणे, (हनदणी) टुपणीिे, गवत काढायिे, शेंगा 

तोडणे, पोती भरून घरी न्यायिे काम िरुरीप्रमाणे करीत असे. 
 
आता पाणी भरण्याने माझे खादें न दुखता मी मोठी घागरही सहि उिले. मक्यािी वैरण काढताना 

हाताला पडलेले छाले िाऊन त्या चठकाणी िागंले घटे्ट पडले होते. प्रथम प्रथम वैरणीच्या लहानशा भाराने 
मान भरून येई. आता मोठा भाराही लपलप करीत घेऊन येई. 

 
काट्याकुट्यािी माझ्या पायाला िागंलीि सवय झाली होती. ते दुखरे राचहले नाहीत. खादंा मान 

िागंलीि भरली. दाढीिे खंुट नेहमी वाढलेले. केसानंा तेल नाही. मोंडफोड्या सारख्या केसािंा माझा 
अवतार झाला होता. येड्या महाद्या म्हणून माझी हेटाळणी थाबंली असली, तरी लहान-मोठ्यािंा िेष्टेिा 
चवषय मी होतोि. 

 
लहान सहान गुराखी, छोटे छोटे बाळकृष्ट्णि ते ! मीि एक पोक्त बुवा त्याचं्यात. पण मला ते पोक्त 

मुळीि समित नसत. त्याचं्यातलाि, त्याचं्यासारखाि मी एक अशी त्यािंी पक्की भावना झाली होती. सवव 
खेळात मी फार फराट होतो. म्हणून माझी सोबत करणे त्यानंा आवडे. त्याचं्या भाडंणािी िुपी झाली मग 
महाद्या तू दे चनकाल म्हणून माझी चनवड ही ठरलेली. मला चभडू म्हणून घेण्यासाठी दोन्ही बािू ताणत. 

 
िेंडू लगोऱ्या खेळताना धपकन िेंडू माझ्या पाठीवर घालीत. िेंडू घोडी खेळताना टुणकन उडी 

मारून पाठीवर बसत. साऱ्या लहानग्यांिी मी आवडता महाद्या बनलो होतो.मला पुढे केल्याचशवाय त्यािंी 
गुरं गावाबाहेर पडति नसत. 

 
मी एखादा चदवस गेलो नाही तर त्यानंा िुकल्या िुकल्यासारखे होई. कुणाला तरी िौकशीला 

लावनू देत. येड्या महाद्याने त्यानंा वडे लावले होते एवढे खरे. 
 
मला घरी चमळालेल्या शेंगा, वाळके, डाळ्या, फुटाणे त्यानंा मुद्दाम नेऊन वाटी. त्यात मला अतीव 

आनंद होई. मला ते घोडा करीत. चवटी दाडूं खेळताना पळवीत. गुरं इकडे चतकडे लाबं गेली की त्यानंा 
चपटाळून आणण्यािी हक्कािी कामचगरी मला सागंत. इतकेि काय, कुणाच्या शतेातून शेंगा, वाळक, 
रताळी, मकई िोरी करण्यासाठी मलाि प्रथम शतेात घालीत. मीही त्याचं्या आघाडीलाि राही मुलाचं्या 
आनंदािा, चव्ासािा ठेवा बनलो यािे मला फार समाधान वाटे. 

 
माझे मोठेपण िणू गळून गेले होते. माझी व्याधी उपाधी िणू नष्ट होऊन मीही चनव्याि बालक 

झालो होतो. माझे बालपण मला िणू परत चमळाले होते. बालपणािा चनव्याि, चनरागस आनंद माझ्या 
वाट्याला परत एकदा चमळाला होता. याने मी खुशीत होतो. 
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कुणा मुलाला बरे नसले म्हणिे त्यािी गुरे मी वाळत असे. कुणाला तापािी हुडहुडी भरली की 
त्याला वाकळ (गोधडी) आणून दाबनू दडपून बसायिी कामचगरी व कुणाला फार झाले तर पाठीवर घालून 
घरी पोिवायिी िबाबदारी माझीि झाली होती. 

 
काही लुच्ची मुलं उगीि आिारािे, पाय दुखण्यािे सोंग करून माझ्याकडंून काम करून घेत. 

आचण महाद्याला कसे बनवले म्हणून चफदीचफदी हसत. ते हास्य मला आवडे. त्या चमश्कील लबाड हास्याने 
मला गोड गुदगुल्या होत. 

 
मी बसलो की कुणी पाठीवर बसे, कुणी ढोलकीप्रमाणे पाठीवर थापा मारून ढोलकीिा आवाि 

काढीत. तर कुणी माझा पटकाि उडवीत. कुणी आदल्या चदवशीच्या तमाशातं पाचहलेल्या नाच्या 
पोऱ्याप्रमाणे कंबरेवर हात ठेवनू सभोवती फेर धरून नाित, गंमत करीत. त्यािंी ती गमंत बघण्यात मी सारे 
चवसरून िाई. माझा तो चवरंगुळाि होता. 

 
एक चदवस दुपारी गुरं पाण्यात गेली. त्या चठकाणी डोहात कंबरेइतके पाणी होते व पात्र रंूद. 

भाकरी भाकरी खेळायिी गंमत मुलानंी सुरु केली. कोण चकती भाकरी खातो म्हणून पाण्यावर िपटा दगड 
फेकीत. चितक्या उड्या पाण्यावर दगडाने मारल्या चततक्या भाकरी खाल्ल्या. सवांत माझाि दगड पािदा 
पाण्यात उड्या मारीत गेला. पैि हिकली मी. पण माकडंि ती. माकडानंी मला धरून पाि पाि बुके्क हाणून 
मला माकड बक्षीस चदले. 

 
एके चदवशी दुपारी ज्याने त्याने आपली गुरे चपटाळून झाडाखाली उभी केली. पाण्यात मासे फार 

होते. इवले इवले. मी माझ्या न्याहरीतला भाकरीिा तुकड्यािा िुरा करून माशानंा टाकू लागलो. मासे 
पटापट िारी बािंूनी गोळा होत. दगड टाकला की इतक्या भरकन पळत पागंत की िणू इलेक्रीक 
सकव सि. मी त्या खेळात रंगून गेलो. मुलाचं्या लक्ष्यात ते आले. एकाने दुसऱ्याला, दुसऱ्याने चतसऱ्याला 
खुणावले. हळूि एकाने येऊन मला पाण्यात ढकलून चदले. मुलािंा पेंद्या कपड्यासुध्दा पाण्यातं 
बुिकळल्याबरोबर साऱ्या बाल गोपालानंी पाण्यात माझ्या अंगावर उड्या घेतल्या. कुणी माझ्या पाठीवर 
घोडा केला, कुणी तोंडावर पाणी हशपडले. कुणी गुळण्या तोंडावर सोडल्या, कुणी पाय हात धरून लढून 
फरपटवले. मग त्यानंाि माझी कीव आली. 

 
चिमणाचिमणीिा खेळ सुरू झाला. माझ्या पाण्यातल्या चटिकीिा आवाि डुबुक् -डुबुक् झाला तरी 

चिमणी चिमणी म्हणून लरडा झालाि. चशवाचशवी झाली. डुबा डुबीिा खेळ झाला. खूप खूप पाण्यात 
बुिकळत राचहलो. थंडी दाटली की पळत पळत िाव.े नाल्याकाठच्या तापलेल्या बारीक रेशमी रेतीत 
पडावे, उलथ पालथ व्हाव.े उन्हािा ताप बसला की पळत पाण्यात सूर धरावा, उड्या टाकाव्यात-असे 
आमिे अभ्यंग स्नान -चनसगवस्नान झाले. 

 
पाण्यातून बाहेर पडल्यावर मी मध्ये व सवविण माझ्याभोवती आपापली चशदोरी सोडून बसले. 

प्रत्येकाने आपल्या चशदोरीतील िागंला पदाथव माझ्यापुढे टाकला. कुणी पापड, कुणी रताळं, कुणी उकडं 
कणीस, कुणी भािक्या शेंगा, कुणी उसळ, कुणी दही, चतखट. आमच्या बाळगोपाळािंा िणू गोपाळ 
कालाि ! 
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ते प्रसंग आिही माझ्या डोळ्यापुढे तरंगत आहेत. वाटते, ही सारी व्याधी, उपाधी झटकून पुन्हा 
येड्या महाद्या बनून त्या लढ्यातल्या पाण्यावर भाकरीिा, चिमणा-चिमणीिा, डुबाडुबीिा, चशवाचशवीिा 
खेळ खेळायला िाव,े ललेत्याने उन्हात नदीकाठच्या मऊ मऊ, ऊन ऊन रेतीत लोळाव.े 

 
लहान मूल बनावे, चनव्याि, स्वच्छंद, मुक्त बनावे, मुक्त हसावे, गुरे वळावीत, घोडा व्हाव,े िेंडू 

लगोऱ्या खेळावे, म्हशीवर बसाव,े शळे्या-कोकरानंा कुरवाळाव ेआचण नदीत डंुबनू गोपाळकाला करावा. 
 

खांड्याचे इरजे 
 
एक चदवस दुपारच्या प्रहरी गुरं राखताना मला झोपेिी डुलकी लागली. म्हशी चवठू अण्णाचं्या 

शतेात घुसून पीक खाऊ लागल्या. म्हातारा चवठू अण्णा धावत आला. 
 
“महाद्या नालायक, भडवीच्या” िोराने चशवी हासडली. मी उठून काठी घेतो तोि िोडा फेकून 

मारला. िोडा लागल्याबरोबर पळालो. बघतो तो म्हशी चवठू अण्णाचं्या शतेात. 
 
“डोळे फुटल्यात व्हय र? तुझ्या बापािी कमाई आहे व्हय ! आई घालायला गडी झालासा ! झोपतो 

बािीराविा बेटा ! तुझं टकूरंि फोडतो !” म्हणत खरोखरि माझ्या मागे धावला. नी िोरात काठी फेकून 
मारली. म्हशी पळवति मी चनघालो. सायंकाळी घरी आलो. भारा डोक्यावरून टाकला. म्हशी पारड्या 
बाधंल्या. तो चवठू अण्णा चशव्या देत देति घरात घुसला. 

 
“भीमराव हा तुझा महाद्या.” आई-बहीण काही चशल्लक ठेवली नाही. भीमराव पाटील मध्ये पडले 

म्हणून ठीक. नाही तर उसळून आलेल्या म्हाताऱ्याने मला बडवलेि असते. भीमरावाने माझ्यावर 
आरडालरडा केला. चशव्याही मोिल्या. ‘नालायक ! तंगडं तोडीन ! माझ्या अंगावर धावण्यािे सोंगही 
केले. तेव्हा कुठे म्हातारा शातं झाला. नंतर िहाच्या ढगुळ पाण्याने म्हाताऱ्यािा संताप सरला. 

 
रात्री झोपायच्या वळेी भीमराव मििवळ आले. िोरासारखे बसले. त्याचं्या तोंडून शब्द फुटत 

नव्हता. ‘महादबा, मला क्षमा करा. तुम्हाला मीही चशव्या मोिल्या. काय वाटेल तो बोललो. पण माझा 
नाईलाि होता. वैऱ्यावरही असा प्रसंग येऊ नये.’ 

 
एवढा चधप्पाड गडी. स्फंुदून स्फंुदून रडू लागला. मी त्यािें हात हाती घेतले, म्हटले, “दादा, हा 

वनवास आहे. वनवासात काटे हीि फुले, चशव्या याि फुलाचं्या माळा. अहो, ही तर गंमति होती. मला 
काय समिले नाही ?” तेव्हा कुठे भीमरावािे समाधान झाले. 

 
आि सकाळीि अगदी अस्वस्थ मनानेि बाहेर पडलो. माझा एक लहानसा दोस्त घरी राचहला 

होता. मला तो कायमिा मुकणार होता. त्यािा गळाि कापला िाईल या चविाराने अस्वस्थ होतो. 
 
आि आमच्याकडे इरिे होते. माझे मालक भीमराव यानंी आपली काही शतेे वाट्याने (खंडाने) 

चदली होती. बाकी शतेी घरीि करीत. ती िमीन नागंरण्यासाठी शिेार पािारिी ८ - १० औतं गोळा करून 
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सवव िमीन नागंरून घेतली होती. त्याबद्दल त्या शतेकऱ्यानंा आि आमच्याकडे सामुदाचयक िेवण होते. या 
िेवणाला ‘इरिे’ म्हणतात. 

 
त्यासाठी माझा खंड्या बोकड कापायिे ठरले होते. म्हणून त्याला घरी ठेवण्यात आले होते. मी 

घरी म्हशी–शरेड्या मागे चफरत होतो. खंड्याने चनघताना केचवलवाणे डोळे करून लढ घेतली होती. ते 
डोळे सारखे मला चदसत होते. 

 
त्या खंड्याला मी दोन मचहने बाळगले, वाढवले होते. त्याला िागंले गवत, बािरीिे पोगे, तुरीच्या 

डीऱ्या खाऊ घातल्या होत्या. कोवळ्या बाभळीच्या शेंगा खाऊ घालण्यासाठी बाभळु वनात धडपडलो होतो. 
मला कंटाळा आला, मन उचद्वग्न झाले की खंड्याकडे धाव घेई. त्याच्याशी हाताने टक्कर खेळी वा त्यािी 
मंुडकी बगलेत धरून त्यावर माझी मान टेकून माझा गाल त्याच्या डोक्यावर, तोंडावर घासत राही. माझे 
मन शातं होईपयंत हे िाळे िालत. 

 
माझ्या मनात सािलेल्या, कोंदटलेल्या, आतल्या आत धुमसणाऱ्या भावनानंा वाट करून देणारा 

खंड्या हा माझा चिवलग दोस्त होता. 
 
सायंकाळी िरा उशीराि रेंगाळत पोहोिलो. आमच्या गल्ली – वाड्यातील व गावातील इतरही 

पाि पिंवीस माणसे– पोरे आपापली ढाल तलवार, म्हणिे थाळी – वाटकं घेऊन िेवायला बसण्याच्या 
तयारीत होती. आरडा लरडा, गोंधळात ती िेवायला बसली. मी नको म्हणत असतानाही त्यानंी मला 
लढलेि. मी गडी ! कोणत्या तोंडाने नाही म्हणणार ! बसाविे लागले. सारे खुशीत होते. पुडंलीक वरदा 
झाले नी लोकानंी मटनावर ताव मारायला सुरुवात केली. मीही दोन भरुके मारले. एकाएकी माझे मन 
पाझरू लागले. मनािा बाधं फुटणार असे मला वाटले. मी ठसका चदला िोरात, त्या चनचमत्ताने थाळी 
घेऊन उठून गेलो. 

 
त्या रात्री खंड्या माझ्या डोळ्यापुढे चफरत होता. एकदा खंड्याला हगवण झाली. मी रोि 

नाल्यावर ते साफ करी. त्याच्या मागच्या पायानंा दोऱ्या बाधंण्यािा तोडगाही केला. त्याला िालायिे त्राण 
नव्हते म्हणून खादं्यावरून घरी आचण. पोरं बाया म्हाणत –’ येडा महाद्या बोकडालाबी खादं्यावर घेऊन 
िालला बगा ! काय येडा हाय हो !’ 

 
हा सारा चित्रपट डोळ्यापुढे सरकत राचहला. खंड्या माझा दोस्त गेला खरा, पण त्याच्या स्मृतीिा 

िटका मला ठेवनू गेला. 
 
शतेातील बािरी कोळपणी आली होती. आि मला चन शामला कोळपणी धरायिी होती. म्हशी–

शरेड्या दुसरीकडे साभंाळायला देऊन आम्ही शतेात गेलो. खान्देश प्रमाणे साताऱ्यात बैलानंी कोळपण्यािी 
पध्दत नाही. खान्देशापेक्षा ही कोळपी अगदीि लहान लहान, दोन कोळप्यानंा दोन दोर बाधंलेले. ते 
खादं्यावरून बगलेत अडकावयािे व बैलापं्रमाणे लढायिे. 

 
श्यामने कोळप्यािें दोन दोर दोन्ही खादं्यावर अडकवनू लढायला सुरुवात केली. मला प्रथम ते 

कसेसेि वाटले. पण श्याम पुढे चनघाला व मीही त्याच्या पाठोपाठ आडवा पडत चनघालो. 
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सकाळच्या न्याहरीपासून िंुपलो तो दुपारी एकपयंत. िेवण करून िंुपलो तो सायंकाळपयंत, िार 
पाि एकर िमीन कोळपून संपचवली. 

 
वाकूनवाकून व लढून लढून शरीर भारावनू, आंबनू गेले. खादें तर उपटून चनघतील असे वाटले. 

बसून िावे, फेकून द्याव ेहे दोर नी कोळपी असे राहून राहून वाटे. पण करतो काय?  
 
माझी कोळपी धरणारा खंड्या ‘ये रे सरिा, राज्या ये रे’ गाणे म्हणत गचहरत खरोखरि बलैाच्या 

ढोपराला आर टोितात तशी काठी टोिे. अथात गमतीनेि. िीवावर आलेल्या माझ्या एखादे वळेी असे 
दाटून येई की हीि काठी द्यावी आचण या खंड्याला दोन िार ठेवनू द्याव्यात. म्हणिे समिेल रािा सरिा 
या बेट्याला. असे चविार क्षणभरत उसळत. या चविाराने हासून मी िोराने पुन्हा लढायला लागेही. 

 
माझ्यापेक्षा श्यामि अधीक घायकुतीला आला होता. सायंकाळी काम संपताि त्याने व मी बठैकि 

मारली. मला तर वाटले–बस, आता इथेि अंग टाकावे की डोळे चमटतील ते सकाळीि उघडतील !  
 
पण वैरण काढून आम्हाला घर गाठायिे होते. म्हाणून चवळे घेतले व िवळच्या नरकडीच्या शतेात 

िाऊन खसा खसा मक्यािी वैरण काढून भारे बाधंले. 
 

(४) येड्या महाद्या - पोिंीसाांच्या िार्डीि ! 
 
चशकारी कुते्र वासावरून माणसे लळखतात म्हणून त्यािंा युद्धात उपयोग करण्यात येतो. तद्वत 

स्वातंत्र्य लढ्यात पोलीस हे ही चशकारी कुत्र्याप्रमाणे आमिा भचूमगतािंा वास घेत चफरत. 
 
आमच्या मािंडे गावाला पोलीसाचं्या फेऱ्या होऊ लागल्या.त्यानंा काही तरी वास आला असावा, 

या संशयाने मालक भीमराव अस्वस्थ झाले. घाबरू लागले. तसतशी माझ्यावरील त्यािंी चनयंत्रणेही अचधक 
कडक होऊ लागली. रात्री शतेात कुणाच्या तरी झोपडीवर (सपरावर ) झोपायाला िाव े लागे. घरी 
राचहलो तर रात्रीतून एक दोन घरािंा बदल होई. 

 
आधीि श्रमाने मी थकून गळून िाई. अंथरूणात पडलो की माझा मुडदा होई. त्यातं या झोपमोडी. 

सायंकाळी अंधार पडल्याचशवाय परतायंिे नाही हा चनयमि ठरला. सायंकाळच्या अंधारात ठेिकळत, 
काटेकुटे तुडवीत वैरणीिा भारा घेऊन याव े लागे. त्यातं पावसािे चदवस.पाऊस पडल्यावर चिखलात 
केव्हा पाय फसेल, चनसटेल यािा नेम नसे. अशी ही कसरत िालली होती. 

 
भीमरावािंा मुलगा शाम चभमरावानंा समिव ू लागला की ते म्हाणत, ‘तुम्हाला काय होते? 

माझ्यावर िबाबदारी आहे. काही कमी िास्त झाले तर वाटोळे होईल. माझ्या घरावरून नागंर चफरेल.’ 
मझ्या इतकीि त्यानंा त्याचं्या बद्दलिी वाटणारी िबरदस्त भीतीि या मुळाशी होती. व ते स्वाभाचवकही 
होते. 

 
आम्ही वैरणीिे भारे बाधंले. श्यामला पुढे लावनू चदले. झंुिूमंुिू झाल्यावर मी माझा भारा डोक्यावर 

घेऊन घरिी वाट धरली. आधीि चिखलािा रस्ता, त्यात पावसाने झडी लावली. 
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अध्या रस्त्यावर आलो तो श्यामिी आई चिखल तुडवीत ललीहिब झालेली. धावत पळत धापा 
टाकीत चिरपाडलेल्या आवािात हळूि लरडल्या सारखी म्हणाली, ‘मोटर घेऊन पोलीस पाटी आलीया ! 
िावडीत घुसलीया ! पन्नास शभंर हायती. तुमास्नी चनरोप देण्यापायी यसे्नी मला धाडून ते पसार झाले 
हायती !’ 

 
“पोलीस आपल्या घराला आली नाहीत ना?” मी थाबंनू चविारले “न्हाई ! पण त्येंिा काय नेम? 

िावडीवर बसलेती ! येईल िाईल त्येला कोन, कुठलं, म्हून इिारत्यात, ठोक भी देत्यात. फरारी लोक 
इथं कुनी हायती का? राहत्यात का? म्हून इिारत्यात. “आई एका दमात म्हणाली. तेवढ्याने चतला धाप 
लागली. 

 
“पन् आपल्या घरला आलेती न्हाईत ना?” मी चविारून खात्री करून घेतली. भारा उलटा 

वरच्यावर बुडके पाठीमागे व शेंडा तोंडावर येईल असा करून िेहरा िवळिवळ झाकून घेऊन पाऊल पुढे 
उिलले. 

 
‘माझ्या गळ्याशपथ तुम्ही िाऊ नका.’ म्हातारीने थरथरत्या हाताने माझा दंड घट्ट धरला. 
 
“आई ! तुम्ही काळिी करू नगा. आई भवानी आपल्या पाठीशी हाये, तवर कुणीही आपला बाल 

वाकडा करणार नाही,” म्हणून मी पुढे चनघालो. आई माझ्यापुढेि धावत पळत गेली. लढ्याला पाणी िढत 
होते. दोनदा लढा ललाडूंन गावात चशरलो. 

 
‘कोण आहे रे तो?’ अचधकाऱ्याने दटावणीिी डरकाळी फोडल्या बरोबर पोलीस कुत्र्याप्रमाणे 

धावले. अडवले. दोन्ही दंडाला धरून अचधकाऱ्यापुढे उभे केल्याबरोबर एक फटका पाठीत बसला. “बोल, 
कोण तू? तुझे नाव काय?” म्हणून दुसरा फटका लगावला. 

 
“अवं सायेब ! त्यो येड्या महाद्या हाय. आमच्या गाविा गडी हाय गडी. येडा ! अचक्ष येडा ! बगा 

त्यानें भाराबी उलटाि डोक्यावर घेतला हाय. सायेब येडाि हाय तो. “ गावपाटील म्हणाले. 
 
“िाने दो” अचधकाऱ्याने चतसरा फटका माझ्या पाठीत घालून हुकूम चदला. 
 
मी झपझप पावले टाकीत घरी आलो. भारा डोक्यावरून फेकल्याबरोबर म्हातारीने माझ्या हातात 

भाकरीिा हपडा चदला. चठकाण साचंगतले. घोंगडी खादं्यावर घेतली व बोळातून घरच्या मागील बािूच्या 
पाऊल वाटेने नाला पार झालो. म्हातारीने साचंगतलेल्या चठकाणी उभा राचहल्याबरोबर तीन छाया 
माझ्याकडे सरकत आल्या. घोंगडी पाघंरलेले श्याम, श्रीधर, यशवतं होते ते. आड िंगलाने एका पाठोपाठ 
एक आमिा प्रवास सुरू झाला. 

 
पावसाने सतत धार धरली होती. काळाकुट्ट अंधार. मधूनि ढगािंा गडगडाट, वीि लख्खन 

िमकून िाई. त्यामुळे काय उिळत असेल तेवढेि. 
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चदवसभरिे श्रम पळाले होते. क्राचंतकायात ही एक मोठी गंमति असते. श्रमाने, भकेुने, तहानेने, 
दगदगीने क्राचंतकारी माणूस चकतीही मेटाकुटीला आलेला असो. संकटािा वास आला रे आला की अत्यंत 
भकेुलेल्या माणसािी िमिमीत वासाने िश्या साऱ्या वृत्ती उल्हाचसत होऊन सुखािी लाट चिभेवरून सवव 
शरीरात पसरून भरून वाहते, तसाि संकटकाळी क्राचंतकारकाचं्या अणूअणूत स्फूतीिा संिार होतो व 
त्याचशवाय शरीराला व मनाला कसलीि िाग रहात नाही. 

 
आमिी भकू, तहान श्रम पळाले होते. दगडादगडातून, वघळी, नाल्यातून, डोंगराच्या 

कडीकपारीतून आम्ही एकेक पाऊल झपाझप टाकीत होतो. 
 
आमिा वाटाड्या शाम वाट िुकला. आम्ही भलत्याि डोंगराच्या पठारावर येऊन पोिलो. मध्यरात्र 

उलटून गेली होती. श्यामला भकू सहन होत नसे. त्याने कसातरी दम धरला होता. वाट िुकली 
म्हटल्याबरोबर त्याने एका लल्या दगडावर बसकन घेतली. पावसाच्या झडीति भाकरी सोडल्या, 
खाल्ल्या. पुन्हा चपछे फलागं ! पहाटे एकच्या सुमारास हातरूण गाव गाठले. िार मलै िाण्यासाठी ८ 
वािता चनघालो तो पहाटे एकला पोिलो. 

 
शाम हळूि म्हणाला ‘बस झाले ! िला इथल्या डॉक्टर कडे.’ 
 
‘कशाला रे ! पारेि गाठू आता. ३-४ मैल तर राचहले. रस्ता आपल्या पायाखालिा तर आहे.’ मी 

म्हणालो. 
 
‘अव महादबा, िहा चपऊन िरा गरमागरम होऊ या !’ श्याम उत्तरला. 
‘अरं डॉक्टर लई दारूवाला ! इच्या पक्षी एकेक पेग चदन तर आमिी थंडी पळून िाईल बग.’ 

यशवतंने सुिवले. 
 
“सागं. डॉक्टरला सागं रं श्याम. खरंि लई मिा व्हईल. “श्रीधरिा टेकू. 
 
‘अरं गड्यानंो ! च्या चमळालं तर भाग्य नशीब. डॉक्टर लई बेंडल हाये.’ श्यामने चशवीि हासडली. 
 
श्यामने डॉक्टरािंा दरवािा ठोठावला. डॉक्टरने मोठ्या चिचकरीने दरवािा उघडला. आत येऊन 

दरवािा बदं केला. एक दोन पोत्यािी रटकी आमच्याकडे फेकली. 
 
“अव ं ! अवं ! डॉक्टरसाब िरा वाईि !” श्याम म्हणतो तोि डॉक्टर पसार झालो. सवांिी 

चबिाऱ्यािंी चनराशा झाली. आम्ही कपडे चपळले. घोंगड्या झटकून वाळत टाकल्या. थोडा वळे, तास अधा 
तास बसलो, उठलो आचण िालू लागलो. 

 
पाऊस आता थाबंला होता, पारे गाव ३ - ४ फलागंावर राचहले. काही िवान एका वाघळीच्या 

नाल्याच्या काठाशी बसले होते. त्यानंी दरडावले. ‘छत्रपचत’ परवलीिा शब्द म्हटल्याबरोबर ते आमच्या 
भोवती गोळा झाले. सारी रात्र ते चतथे बसले होते. थंडीने गारठले होते. पारे गावही पोचलसानंी वढेले होते 
व पोलीसानंी तळ चदला होता. म्हणून संघटनेच्या आदेशाप्रमाणे ते रस्त्यावर पहारा देत बसले होते. मला 



 

 अनुक्रमणिका 

त्याचं्या स्वाधीन करून श्याम वगैरे आले तसे मािंड्याला परतले. सकाळी त्यानंा आपल्या कामावर हिर 
व्हायिे होते ना ! पाऱ्यािे व मािंड्यािे सारे चदवसािे कामकरी व रात्रीिे गचनमी सैचनक होते. 

 
चदवसा काम, रात्री क्राचंतिा राम, आराम हराम है-व्रतािे ते उपासक. साधे, भोळे, रागंडे. 

चशवरायािे मावळे िसे. 
 
आदेशाप्रमाणे गचनमी सैचनकानंी डोंगराच्या कडेला असलेल्या गोकाकाचं्या ‘पाऱ्यािे गोहवद चमरगे, 

बलाडं भचूमगत त्याचं्या शतेात नेऊन सोडले. शकेोटी िाळ न करण्यािी सक्त ताकीद चदली. चतथल्या 
चवचहरीच्या थाळण्यात मी आडवा झालो. थाळण्याने िणू आपल्या पोटात मला घेतले होते. रिनी मला 
पखं्याने वारा घालीत होती. रातचकड्यानंी संगीतािा सूर धरला होता. घोंगडी खालीवर घालून लपेटून 
घेतले. मी गाढ झोपी गेलो. 

 
(५) अांजन, काांचन, करर्ांदीच्या काटेरी देशा ! 

 
सूयव नारायणानें आपले गरम हात माझ्या पाठीवर चफरवनू मला िागे केले. डोळे िोळून, हात पाय 

ताणून, मान झटकून आळोखे चपळोखे चदले. मी समोर बचघतले. सूयवनारायणाने टेकडीतून आपले डोळे 
बाहेर काढले होते. स्वच्छ कोवळे गुदगुल्या करणारे ऊन पडले होते. सववत्र चहरवीचहरवीगार सोनेरी झाक 
असलेली चनसगािी दौलत पसरली होती. 

 
आिूबािूला पुढे मागे बचघतले. लहान लहान टेकड्याि. माझ्या घरच्या केवढ्या मोठमोठ्या 

शोचभवतं हभती या ! शतेाच्या खोल भागातील माझे थाळणे म्हणिे िणू माझा दगडी पाळणाि. चनसगािे 
लहान मूल मी. त्याने या थाळण्यात रात्रभर झोपवले होते का? िादंण्याच्या पहाऱ्यात, नाल्यािे झुळझुळीिे 
अंगाई गीत गात, ढगािंा काळा रंग पाघंरवनू? माझे चनसगववडेे मन हरवनू गेले. 

 
मी उठलो. डोंगराच्या पायथ्याशी झुळझुळ वाहणाऱ्या नाल्यात खळखळून िूळ भरली. पायाने पाणी 

उडवीत नाल्यातल्या पात्रात चफर-चफर हंुदडत राहीलो. दगडा दगडावरून उड्या मारीत डोंगराकडे धाव 
घेतली. माझ्यात िणू भतू संिारले होते. करवंदीच्या िाळ्यािाळ्यातून, दगड-कपारीतून रस्ता काढीत 
डोंगरावर िाऊन उभा राचहलो. 

 
अहाहा ! केवढे चनसगािे हे सौंदयव ! चिकडे चतकडे, वर-खाली, समोर-बािूला चहरवे-चहरवगेार 

कोवळ्या उन्हाने सोनेरी िमिम करणारे धंुद दृश्य. 
 
‘राकट देशा, कणखर देशा, दगडाचं्या देशा ! अंिन कािंन करवंदीच्या काटेरी देशा ! !’ माझ्या 

तोंडून कवी गोहवदग्रिाचं्या लळी बाहेर पडल्या. 
 
चकती गोड - चकती साथव ! 
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महाराष्ट्र हा दगडािंा देश आहे. महाराष्ट्रािा मराठी माणूसही राकट असला तरी कणखर आचण 
टणक आहे. महाराष्ट्राच्या दगडािा वारसा त्याला चमळाला आहे. म्हणून त्यािे शरीर आचण मन कणखर 
आहे का? राकट आचण कणखर ! पण त्या ंटणक फत्तराच्या आत थंड शीतल पाण्यािा झरा असतो ना? 

 
काटेरी करवंदीिा हा देश आहे. मराठी माणूस करवंदी काटेरी असला तरी करवदंीिे रसाळ 

फळािे तोंडात मधूर िवदार पाणी होते. राकट मराठी माणसािे मन ही तसेि मधुर नाही का? 
 
अंिनाच्या झाडाला भर सूयवतापाने उन्हाळ्याति पालवी फुटते. मराठी माणसेही संकटाच्या 

आपदाच्या उन्हाने वाळत नाही, सुकत नाही तर उलट पालवी धरतो हे का गोहवदग्रिानंा सुिवायिे आहे? 
चितका उन्हाळा कडक चततकी अंिनािी पालवी िोर धरते. हे महाराष्ट्रािे आगळेपण गोहवदग्रिानंा 
सुिवायिे आहे का? 

 
घोळून घोळून ‘राकट देशा, कणखर देशा, दगडाचं्या देशा, अंिन कािंन करवंदीच्या काटेरी 

देशा, माझ्या महाराष्ट्र देशा’ हे पालुपद िोडून नाद घुमव ू लागलो. तोि नाद कड्या कपारीतूनही घुमू 
लागला. 

 
चशवरायाच्या पद स्पशाने पावन झालेली ही भमूी. त्याचं्या कृष्ट्णा घोडीच्या टापा या इथल्या 

िचमनीवरही उमटल्या असतील का? म्हणून माती उिलून मी भक्क्तभावाने कपाळाला लावनू प्रणाम केला. 
 
चकती वळे मी चतथे काढला असता कुणास ठाऊक? िणू सारा महाराष्ट्र माझ्या शरीर मनात भरून 

राचहला होता.  
 
थाळण्याकडे माझे लक्ष गेले. एक बाई डोक्यावर पाटी घेतलेली. िवळ म्हशी शरेड्या िरत 

असलेल्या मला चदसली. माझी न्याहरी आली होती. ऊन ऊन ज्वारीिी भाकरी. उसळीिे कोरड्यास. मी 
यथेच्छ ताव मारला. 

 
पोलीसाचं्या पहाऱ्यातून बाईने माझी भाकरी आणली होती. आपल्या पदराखालील बुिड्यात 

आणलेली चिट्ठीही चतने माझ्या हाती चदली. त्या चिट्ठीत चलचहले होते, “पोलीसानंी ठाण माडंले आहे, 
ठोकताहेत, घरे तपासताहेत. पुढील चनरोप येईपयंत शते सोडू नये. चतथे सरमट आहे. त्यािी तात्पुरती 
खोप करून यायावी.”  

 
मी चतसऱ्या चदवशी डोक्यावर टोपलं, हातात शरेड्या धरून सायंकाळी पारेगावात शामराव 

पाटलाचं्या वाड्यात आमच्या भचूमगताचं्या रॉयल गेस्ट हाऊसमध्ये प्रवशे केला. मऊ मऊ गादी-पलंग, 
शवेरीिी उशी, वुलनच्या गुळगुळीत रगात ! 

 
शारीचरक हालािंा आम्ही पत्करि घेतला होता. त्यािी तमाही आम्हाला नव्हती. मला ते कधीि 

िाणवले नाही. पण वतवमानपत्र, पुस्तकावंािून होणारे हाल मात्र असय होत. सध्याच्या माझ्या िीवनात 
माझे असे हाल असय झाले होते. मानचसक कुिबंणा झाली होती. ती यामुळेि पारेगावला येण्यासाठी माझे 
मन हुरहुरत राही. ते चतथे चमळणाऱ्या गादी पलंगासाठी नाही तर वािायला चमळेल या एकाि गोष्टीसाठी. 



 

 अनुक्रमणिका 

पढंरपूरहून पळाल्यापासून वािन नाही, वतवमानपत्र नाही, पुस्तक नाही–यािंा माझ्यावर पडलेल्या असय 
ताणामुळेि अधाशासारख मी वािनावर तुटून पडे आचण उंट अनेक चदवसािें पाणी पोटात साठवनू ठेवतो 
त्याप्रमाणे वािनािा साठा साठवनू मधल्या काळात तुटलेला रािकीय दुवा साधंवनू ठेवण्यासाठीि 
पारेगावकडे माझी धाव असे. शामराव पाटलाचं्या खाण्याचपण्याच्या आग्रहासाठी मुळीि नाही. शामराव 
पाटील ती ही माझी भकू शमवीत. 

 
तीन चदवसानंी मािंड्यािा मनुष्ट्य आलबेल घेऊन आला. मी मािंडे गाठले. 
 
पोलीसाचं्या मािंड्याला अधूनमधून फेऱ्या होत होत्या. आता गावात राहणे इष्ट नाही व िादा 

सुरचक्षततेसाठी आमच्या गावापासून दूर असलेल्या शतेाच्या माळरानावर झोपडी तयार करण्यािे ठरले. 
 
िनातून पुन्हा चविनात. 
 
काही बाबंू बेळी घरून नेल्या, काही चतथल्या झाडाचं्या तोडून ५ - ६ चदवसात आमिी झोपडी तयार 

झाली. माझा सारा संसार हलवला. 
 
१०-१५ कोंबड्या, त्यािंी चपले, पाडं्याकुत्रा, म्हशी-शरेडं आचण त्यािंा राखणदार मी-असा नवीन 

संसार मुक्याचं्या सोबत, त्याचं्या प्रमाणेि मुका मीही, मुक्या माळरानावर सुरू झाला. 
 
श्याम भाकरी ने-आण करी व रात्रीच्या सोबतीला राही. श्रीधर यशवतंालाही आम्ही आमच्या 

गोटात लढले होते. मधून मधून तेही आम्हाला सोबत करीत. दूधवाल्याबंरोबर तासगावहून ‘सकाळ’ पत्र 
श्यामबरोबर रात्रीच्या वेळी येऊ लागले. 

 
एक चदवस मी वािनात गकव  असतानाि आमच्या शिेारच्या चवठू अण्णािंा मुलगा देन्या हळूि 

आमच्या सपरात घुसला. मी पाठमोरा होऊन वतवमानपत्र वािीत होतो. वािण्यापूवी सपराबाहेर येऊन 
लाबंवर आिूबािूला कुणीि िवळपास नसल्यािी खात्री करून घेऊनि वािीत पडलो होतो. वळे 
दुपारिी. चवश्रातंीिी. म्हणून कुणी येण्यािा संभवि नव्हता. पण ज्ञाने्र महाराि कधी नाही ते अिानक 
टपकले. गुपिूप येऊन, माझे डोके वतवमानपत्रात खुपसून म्हणाला, “वारे महाद्या, लई पचंडत झालासा. 
लेका वािायला येत नाही नी मारे वािीत पडलासा ! िणू अक्षी लई मोटा चलवणारा पचंडति ! काय रं 
बघतुयास त्या कागदामंदी.” त्यानें वतवमानपत्रि लढून घेतले व उलटे पालटे करून म्हटले, “अशी बाईल 
पायिे व्हय रे तुला?” एका चसनेमा िाचहरातीच्या नटीिा फोटो दाखवीत म्हणाला. 

 
मी प्रथम एकदम हबकूनि गेलो होतो. बेंड फुटायिी पाळी माझ्यावर आली होती. पण मी तेवढीि 

संधी घेतली नी म्हटले, ‘व्हय रं व्हय !’ 
 
देन्याच्या िेष्टेला मग ऊति आला. माझ्या पाठीवर तबला ठोकून, मला हलवत म्हणाला, “अरं, 

इच्यापक्षी चकसनिी लक्षी-लई बेस हाय ! अक्षी काळी पन फाकडू ! तुला येड्याला िागंली सोभल? हाय 
का इिार बोल?’ – 
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संभाषण कुठल्याि थराला गेले होते. त्या शतेकऱ्याचं्या तरूण पोरातं राहणे म्हणिे माझी 
कसोटीि होती. त्याचं्या काय अिकट चविकट गप्पा िालत, त्या सवांना मला साक्ष व्हाव ेलागे. सामनाही 
द्यावा लागे. एकतर मी गडी. त्यात वडेा ठरलेला. आचण सहनशील सवांिा असय मारा माझ्यावर होई. 
मला ते नको नको करून सोडीत. 

 
आदल्या चदवशी िर तमाशा बघून आले की मग चविारूि नका. कुणी डोळा घाली, कुणी माझ्या 

गळ्यात हात टाकून- “सािनी करशील का संसार मिशी?” हा काल तमाशात ऐकलेला एखादा िरण 
म्हणून चपच्छा पुरचवत. खरोखर हे चदव्य होते. पण हे महान चदव्य ही मी पिवले होते एवढे खरे. 

 
“गडी आला, सपार झाले, आता याला एक बाईल करून चदली की भीमराव तुझ्या शतेीिा. घरिा 

उद्धारि झाला समि. हा महाद्या कायमिा अडकल.” चवठू अण्णानंी लकडाि लावला. म्हणिे आपल्या 
शतेािीही राखण आयतीि होईल हा चवठू अण्णािंा कावाही त्या पाठीमागे होताि. 

 
त्यािा मोठा मुलगा पाडंबाने परभारेि शिेारच्या गाविी एक मुलगी ठरवनूही टाकली. 
 

(६) येड्या महाद्याचे िंग्न ठरिें ! 
 
मुलीच्या बापाला शभंर रुपये द्यायिे. बोकडािी पगंत, पन्नास रूपयािंी धडुतं (कपडे) असा 

व्यवहार ठरवनू मुलीच्या बापाला तयार करून ठेवले. 
 
“भीमराव तुला काही िड नाही. आि पािश ेरूपयािं ंकाम महाद्या करतोि हाये. बाईल आली की 

महाद्याबरोबर तीही राबल शतेात. महाद्या पुरा अडकल. तुझी शतेी खंडाने द्यायिी सुद्धा िरूर पडणार 
नाही. मग पीकि पीक. केवढा फायदा हाय तुझा?” चवठू अण्णा, केशव तात्या, भीमराव पाटलाचं्या गळी 
उतरव ूलागले. चबिारे भीमराव दादा काय सागंणार आचण काय बोलणार? बठैक रंगात आली होती. 

 
“काय महाद्या ! काय इिार हाये बोल की मदा” कधी न बोलणारा म्हातारा चवठू अण्णा अगदी 

खुशीत येऊन म्हणाला. 
 
“अरं महाद्या भीमरावादादासारखा लाख माणूस तुझ्या पाठी हाय. तुझं काही काही अडायि ंनाही 

बग ! तू कसली बी काळिी करू नगंस ! दादा करत्याल समदं !” केशव तात्यानंी दुिोरा भरला. 
 
“हाते्तरी ! या महाद्याला काय इिारता? त्याला काय बाईल नंग हाय ! का संसारपानी नगं ! अरं 

नाइतर बीना लग्नािं मेलं तर नरकात िािीला ना ! आिारी पडला, काई झालं तर कोण तुझा बा येईल रं 
आवरायला?” खंड्याने डोस पािला. 

 
‘अवं या खुळ्याला काय इिारता? तेला काई कळतं व्हय? तेिं िल्मािं कल्याण हाये यो. अरं 

महाद्या, बाईल येईल. सपारात रािाराणी बनून राज्य करायला व्हईल. बोल ! महाद्या, अरं काई तोंड 
उघडशीला का न्हाई? का मुका दैतावानी बसून ऱ्हाशीला.” पाडंबाने मला कोपरखळीि मारली. 
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त्याच्या त्या गमतीच्या संभाषणािी मला मोठी मिा वाटत होती. म्हणून मी पाडंबाकडे बघून 
गालातल्या गालात हासल्या बरोबर पाडंबाने माझ्या पाठीवर थाप मारत म्हटले – “तुम्ही सारं महाद्याला 
येडं म्हणतासा न्हाई का? कंस हसतंय ते बघा की? अवं त्याला खुशी झालीया. चदसायला येडं पर लई 
बेंडल. कसं गालातल्या गालात हसतंय यावरून वळका की ! महाद्या लई आतल्या गाठीच्या हाय बरं का ! 
मी सागंतो तुमास्नी. तेला समदं पटलं हाये. लग्नािी त्याला खुशी झाली हाये बरं का? कश्याला घोळ 
घालताया ! ही सोदासोदी कश्यापाई? म्हाद्या तयारि आहे. पुढि ंबोला की?” इचत पाडंबािी मरवलाशी. 

 
“अर ! पन हा भीमराव थंडा का बसलाया ! काई तोंडातून सबदू काढत नाई ! खिव करायि ंदुक 

लागतं व्हय रं भीमा दादा?” चवठू अण्णा. 
 
“भीमराव तुिी काइ अडिण असल तर मी तुिी येळ भागवनू देतो. लागतील तेवढा पैसा मी तुला 

देतो. मग तर झालं !” –केशव तात्या. 
 
भीमराव चबिारे हातातल्या काडीने िचमनीवर रेघोट्या लढीत बसले. एक नाही, दोन नाही ! 
 
“अरं भीमराव, पैसं खिव झाला नी हा महाद्या पळून गेला तर पैसं बी गेलं नी सवव गेलं म्हून गप्प हाय 

व्हय ! अरं मी खात्री देतो, माझं केस पाढंरं झाल्यात. लई अनुभव मी घेतलाया ! मािी खात्री हाय की 
महाद्या कुटं कुटं िायिा नाई. लई इमानी हाये त्यो !” चवठू अण्णािंी काकुळती. 

 
भीमराव दादानंी माझ्याकडे चमक्स्कल हास्य कटाक्ष फेकला. त्याने मला एकदम हासू फुटले !  
 
“बघा ! बघा ! दादा, महाद्याबी हसतुया ! तवा आता काय परस्न रायलाया ! मी तर ठरवनूबी 

टाकलया ! मला खात्री व्हती ना?” पाडंबा म्हणाला. 
 
बठैक संपली. आमच्या सवव तरूण मंडळींना तर या बैठकीने िेव आला. माझ्या पाठीमागे ते 

लागले. त्यानंा फार महात्त्वािा चवषय हाती लागला. माकडाचं्या हातात कोळीत िसे. आम्ही शतेात 
िमलो. ‘िल तुला तुझी बाईल दाखवतो,’ म्हणून साऱ्यानंी मला लढलेि. मलाही गंमत वाटली. मी ही 
माझा पटका सावरीत िालू लागलो. पलीकडील गावाच्या चशवारातल्या एका शतेावरील झोपडीिवळ 
आम्ही हास्य-चवनोद करीत पोिलो. 

 
“ए चभवा काका ! चभवा काका हाये का घरात?” यशवंताने हाळी चदली. उत्तर नाही ! 
 
“अरं ए चभवा काका” देन्याने खोपीच्या पुढे िाऊन िोरात हाळी देताि सपरातून एक काळेली 

षोडष वषी युवती बाहेर आली. येश्याने माझ्याकडे पाहून डोळे चमिकावले. श्रीधरने हळून कोपरखळी 
चदली. 

 
“काय पायिे वो तुमास्नी” पोरीने हसत लाित चविारले. पोरीने काय ते लळखले. चतच्या 

िेहऱ्यािा फुलोरा फुलला. अधववट खाली अधववट आमच्याकडे कटाक्ष फेकीत क्षणभर उभी राचहली. मग 
हातानेि ‘नाही’ िी खूण करून नािति आत पळाली सुद्धा. 
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मी चतच्याकडे टक लावनू वडे्याप्रमाणे पहात राचहलो. देन्याने पाठीवर थाप मारून भानावर 
आणले. आम्ही परतलो. 

 
“काय महाद्या? हाये की नाई फक् कड काम?” देन्या म्हणाला. “बाडं पोर हाय की नाई? बोल, 

बोल बेट्या !” त्याने मला झोंबी घेत, अगदी चबलगत, िणू चिभल्या िाटीत म्हटले. त्यािेही लग्न अिून 
व्हायिे होते ना? म्हणून हा उन्माद ! लग्न होणार होतं माझं. पण खुशी दाटली होती त्याला. 

 
(७) नदी पल्याड ग झुिें रेशमी पटका ! 

 
“आमी समित व्हतो की महाद्या लई सादा भोळा हाय ! त्येला कायबी कळत नाई ! पण बेट्या 

महाद्या ! काय त्या पोटीकडे एक टक बघत व्हता नाई रे !” राम्याने पाठीवर थाप मारून म्हटले. 
 
“अरं, कसलं येडं? लई बंडल हाय ! येडं चदसतं, पन रंगेल बी हाय त्यो ! अरं त्या वरतमान 

पत्रातल्या बाईल बघतो तो अक्षी?” देन्याने माझी साक्षि काढली.  
 
‘अरं बाबाल ! काय उगीि छळताय रं मला? मानूस नाई तर काय गाढव हाय हव्य रं !’ मी 

उत्तरलो. 
 
हास्यािा फवारा फुटला. सपरात आम्ही घुसलो. मफैल सुरू झाली.  
 
“िावई कसा बाई िावई कसा-हभचतवर बसला माकड िसा !’ राम्याने उिलले आचण देन्याने 

त्याला साथ चदली. माझ्याकडे बोट दाखवनू ‘हे माकुड अन ती काळी माकडीन. िोडा लई मिेिा व्हईल. 
या सपरात नादंल ! लई मज् िा व्हईल महाद्या तुझी !’ काय काय थट्टा त्यानंी आरंभली.  

 
आमिा श्याम थटे्टखोरि. आदल्या चदवशी रात्री मी श्मामला, श्रीधऱ्याला ‘चकलोस्कर’ का ‘स्त्री’ 

माचसकातील ‘गोफणगुंडा’ ही ग.ल. ठोकळािंी गोष्ट वािून दाखवली होती. तो अंक िाळून लरडला. 
‘दोस्त हो ! नव ं गान मी तुम्हास्नी सागंतो, िागंली झील धरा’ म्हणून गोफण-गुंडातील गीत त्याने सुरू 
केले. कुणी थाळी, कुणी वाडगी, कुणी पेटीच्या खोक्यािा ठेका धरला. देन्याने तर माझ्या पाठीिीि 
ढोलकी केली. गीत तालसुरात सुरू झाले– 

 
नदी पल्याड ग झुले रेशमी पटका 

िीवास लावतो िटका 
नदी पल्याड ग पान नागवेलीिे 

ते पान या सुपारीिे 
नदी पल्याड ग बसला राघो गचहना 

ही मळ्यात लपली मनैा 
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“अरं, मळ्यात नव्हं सपरात म्हन ! होऊ दे िरा ठासून” सवांनी सुिवले. श्यामला माहीत होते, 
पण तो िेष्टेखोर गमत्या होत्या. तो गंमत रंगवण्यासाठी आळवनू आळवनू म्हणू लागला. ‘नदी पल्याड ग 
बसला राघो गचहना. ही सपरात लपली मैना !’ ताल व ठोक्यालाही िोर िढला. 

 
माझ्या हृदयावर असय भारािे दडपण घेऊन मी परतलो होतो. या सवव िेष्टानंी व शामच्या गाण्याने 

मी अचधकि घायाळ झालो मला रडू कोसळेल की काय म्हणून मी सपराबाहेर धुम ठोकली. मफैल संपली. 
 
नंतर वैरण काढण्यासाठी मी चन शाम शतेात घुसलो. वैरण काढता काढता कधी नाही ते चवळ्याने 

माझे बोट कापले. रक् तािी धार लागली. रस्त्याने दोनदा ठेिकाळलो.  
 
‘महादबा, असं हो काय होतं आि तुमास्नी ! तुमिं लक्ष कुटं हाय?’ – श्याम. 
 
सपरातील ढण-ढण-त्या कािळलेल्या चदव्याच्या प्रकाशात श्याम, श्रीधर झोपल्यावर माझ्या 

डायरीत मी चलचहले– 
 
“लीलू ! लीलू माझ्या लाडक्या लीले ! कुठे आहेत तू नी कुठे आहे मी? कुठे शोधू, कुठे बघू तुला? 

वनवासाला तुझं ‘उ’ कंटाळला आहे का? नाही !नाही, तुझी शपथ घेऊन सागंतो. पण केव्हा केव्हा असय, 
अगदी असय होते ग ! का? माझे मलाि समित नाही. 

 
ती नाकेली, काळी मुलगी बचघतली. माझ्या अंतचरक्षातील तबकडी गरगर चफरली नी तू चतथे 

सपराला धरून िणू उभी राचहलीस. मी बघति राचहलो. देन्याने पाठीवरून थाप मारली चन िागवले. तुझी 
मूर्थत भगं पावली. वाटते झेप यायावी नी तुला पकडावे. पण केवढी हभत तुझ्या माझ्यात उभी आहे? माझ्या 
तंगडीला ५॥ मणािी बेडी आहे. चतकडे तू लोखंडी गिाआड हपिऱ्यात आहेस. तुझ्या लोखंडी कोठडीत तू 
बदं आहेस. मी सपरात कोंडलो आहे. मचहन्या-मागून मचहने वषामागून वष ेगेली.  

 
एखाद वेळी हे सारे असय होते. िीव फडफडतो. अणू अणू रसरसतो. कुणापाशी बोलू? कुणाशी 

मन उघडे करू? चसतेला रावणाने नेल्यावर ‘हाय सीते ! हाय सीते !’ म्हणून राम वृक्षवलेींना चबलगत होता 
हे काव्य आहे का? म्हणणारे म्हणोत. पण कोंदटलेल्या, चनिवन वनात पडलेल्याच्या भावनेला वाट 
फोडणारे नसेल तर वृक्षवेलींनाही कवटाळून वृक्षवलेींशीही टाहो फोडून मन मोकळे करील, यािा पुरावा 
बघायला लाबं कशाला िायला पाचहिे? माझे मन टाहो फोडते आहे. या चनिवन सपरात. म्हशी, शरेड्या, 
कोंबड्या, कुत्र्याच्या साक्षीने 

 
स्वातंत्र्यासाठी लढणारा मी एक सैचनक असलो तरी माझे मानवी मन उफाळून येते त्याला मी काय 

करू? 
 
एका बदुंकीच्या गोळीने बळी पडो. फास दोन चमचनटािंा परवडला. पण हे असय िीव ेमरण नको 

असे वाटते गं ! 
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सारी बंधने ताड ताड गळून पडावीत, आचण आपले मीलन व्हावे, अशी वडेी आशा मनात घोंगावली 
की, मी वडे्यासारखा बेिैन होऊन उठतो. शरीर व मन बडंाने पेटून चनघते. कश्या कश्यानेही िैन पडत 
नाही. सारखी तडफड तडफड. कधी होईल आपली भेट? का ं कधी होणारि नाही? कधीि होणार 
नाही?”  

 
माझ्या अंतःकरणािा बाधं फुटला. अश्रू झरू लागले. डायरीवरून लघळू लागले. मनात अंधार, 

सववत्र अंधार अंधार, डायरी चमटली गेली. खरोखर बाहेरही सववत्र काळाकुट्ट अंधार होता. श्यामच्या 
घोरण्यािा, म्हशींिा फुस्कारण्यािा, घुबडािाही लाबंवरिा घूत्कार तेवढा होता. मी सपराबाहेर पडलो. 
माझा पाडं्या कुत्रा माझ्या पाठीमागे-पाठीमागे आला.  

 
मानवी िीवनाच्या सुरवातीपासूनिा मानवािा पाठीराखा. इमानी दोस्त. मी माळरानावर अंधार 

कुट्ट रात्रीत चफरचफर चफरलो. पाडं्याही माझ्या पाठीमागे चफरत राचहला. कश्यानेही शातं वाटेना. दगडावर 
बठैक घेतली. माझा इमानी सहकारी पाडं्या शिेारी खेटून बसला. चनस्तब्ध. त्याला माझे दुःख समिल्याने 
तो मूक शातं होता का? मला त्यािी कीव वाटली व त्याच्याबद्दल आत्मीयताही. मला तो चन त्याला मी. मी 
त्याला थोपटले. तो त्यािीि िणू वाट बघत होता. तो उठला. त्याने माझे तोंड हंुगले, िाटले. मला 
भडभडून आले. मी त्याच्या खादं्यावर मान टेकली. डोळ्यातून अश्रू टपटपायला लागले. माझे अश्रू त्याच्या 
तोंडावर पडले की तो िमके. मान वर करी. माझे तोंड िाटून माझे अश्रू िणू चटपू लागला. माझ्या अश्रूंिा, 
दुःखािा साक्षी आचण सहानुभचूतदार दोस्त. मी त्याला हृदयाशी आवळून त्यािा वेड्यासारखा मुका घेतला.  

 
बेिैनीने पुन्हा उठलो. माळरानावर भतुासारखा चफरलो. पुन्हा बसलो. पुन्हा तेि. माझे मन माझ्या 

ताब्यात आि राचहले नव्हते. 
 

म ैहू चकतने पास चपयाके 
चफर भी चकतने दूर 

एक नदीके दो चकनारे 
चमलनेसे मिबरू. 

 
माझ्या मुखावाटे आपोआप गुणगुण बाहेर पडली. हे गीत गुणगुणत तास, दोन तास भतुासारखा 

चफरत होतो. शवेटी शरीराला, मनाला ग्लानी येऊ लागली. मी सपरात माझ्या गोधडीत लपेटून घेतले. 
डोळे आपोआप चमटले गेले. सकाळी िाग आली. तो डोळ्याचं्या कड्यािें अिूनही असलेले पाणी चनपटले. 
पहाट झाली होती. 
 

(८) मन मस्ति हुआ िब क्या बोिें ? 
 
सकाळी उठून कामाला लागलो. िणू आदल्या चदवशी काहीि झाले नव्हते. आकाश स्वच्छ होते. 

माझे हृदयाकाशही स्वच्छ होते. सूयव नारायणाच्या कोवळ्या उन्हाने ते न्हाऊन चनघाले होते.  
 
सारखा पाऊस सुरू झाला. पावसािी संतत धार सुरू होती. महादेवाच्या हपडीवर अचभषेकपात्राने 

धार लागते तशी. त्यामुळे आमिे सपर सारखे गळू लागले होते. सारख्या चठपक्या लागल्या होत्या. पाऊस 
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बद होईना व चठपक्या थाबंेनात. थोडीसुद्धा िागा कोरडी राचहली नाही. त्यामुळे दोन तीन रात्री शरीरािे 
मुटकुळे करून बसाव ेलागे. चशवाय थंडगार हवा सुटे. माझी छाती, मान, पाठ ठणकू लागली. थोडासा 
खोकलाही सुरू झाला. एन्फ्ल्युएंझात मी सापडलो. दवादारू कुठून आणणार? दुखणे वाढति िालले. 
श्यामला सागंून तुळस, संुठ, दालचिनी, चमरीिा काढा करून प्यालो. अंथरूण धरायिी पाळी आली. तरी 
तसेि चनत्यािे काम रेटीत रहाव ेलागे. पडून राहण्यािी सोयि नव्हती. गोधडीचशवाय गरम कपडा, स्वटेर, 
मफलर नव्हते. घालायिी सोयही नव्हती. पाऊस थाबंला. ऊन पडू लागले. हविेा गारवा कमी झाला. 
सपरातील िमीन वाळत आली. घरून मागवलेल्या िार फटकुळ्यावर रात्री झोपायला चमळू लागले. 
लाकडािी धुनी करून त्याभोवती पडू लागल्याने ऊब आचण शकेही चमळे. 

 
तीन िार चदवसानंी मला थोडे बरे वाटू लागले. तोडणीला आलेल्या िवळीच्या शेंगा तोडायिा 

हुकूम आदल्या चदवशी सायंकाळी झाला होता. पहाटे कोंबड्यानंा खुराड्याबाहेर सोडले. शणे-गोठा 
आटोपला. म्हशीिी धार काढली. म्हशी, कोकरं, शरेड्यानंा बाहेर बाधंले. सपरािी झाडलोट आटोपली. 
श्यामने आणलेल्या उदबत्त्यातून दोन उदबत्त्या लावल्या. कोंबड्याचं्या खुराड्यािंी दुगंधी, म्हशी शरेड्यािंा 
चिखल, मुताच्या घुरट उग्र वासािी िागा उदबत्तीच्या घमघमाटाने भरून गेल्याने मन प्रसन्न झाले.  

 
श्याम उठला ! ‘महादबा च्या झालाय कावो?’ म्हणताि मी काटक्या पेटवल्या, बघोणे साफ केले, 

दोन कप िहा तयार झाला. श्याम व मी थाळीतून प्यालो. 
 
िागंले ऊन पडले होते. मी धोतरािी खोळ बाधूंन सकाळच्या कोवळ्या उन्हात िवळीच्या शेंग 

तोडण्यािा सपाटा सुरू केला.  
 
चविारािंाही झपाटा सुरू झाला. या िवळीिी पेरणी मीि केली होती. चतिे इवले इवले अंकुर 

बाहेर पडलेली तृणबाळे मी न्याहाळली होती. त्या अंकुरािी छोटी मोठी रोपटी झाली. काळे शते चहरवगेार 
बनले होते. काळ्या आईला चहवगेार करण्यािी छोटी छोटी चहरवी बाळे ! नंतर फुले येऊ लागली. चपवळी, 
चनळी, िाभंळसर रंगािंी. िणू फुलािेंि हे शते. मोठे चवलोभनीय दृश्य. त्या फुलानंा कळ्या येऊ लागल्या. 
फुले गळू लागली. सववत्र शेंगाचं्या कळ्याि कळ्या. छोट्या मोठ्या. वरिा वधे घेतलेल्या कुणाच्यातरी 
शोधात. त्यानंा वाढ लागली. आि पाव अधा इंि, तर उद्या इंि दीड इंि. चहरव्या होत्या त्या काळ्या 
आईच्या रसाने पुष्ट झाल्या. शेंगा चपवळ्या पडत िालल्या. पक् कट होत आल्या. 

 
मी त्या आि तोडत होतो. त्या शेंगािंी डाळ मानवाच्या पोटात िाईल. उरली सुरली पुन्हा धरणी 

मातेच्या पोटात घुसतील चन पुन्हा नविीवन घेऊन पुढीलवषी अशाि बहरतील. धरणी माता देणारी आहे 
चन देण्यासाठी घेणारीही. पावशरे बी घेते आचण पोते भरून ते देते. आपला सारा कस त्यासाठी देते. 
मानवाला तृप् त करते. 

 
िनाकडून याया अवश्य तेवढे. आपल्या कसाने वाढवनू एका पटीिे अनंत पटीने परत करा. हा 

संदेश घेत घेत मी शेंगा तोडत राचहलो. खोळ भरत राचहलो. 
 
‘मन मस्त हुआ तब क्या बोले? चहरा चमल गया गाठ गठडीया. बार बार तू क्यो तोले?’ हे कबीर-

गीत घुमवत मन मस्तीने धंुद होऊन कामािा सपाटाही लावला. 
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“काय मामा ! एवढ्या कसल्या नादात तुम्ही आहात? मी िवळ आलो तरी तुम्हाला शुद्ध नाही.” 
नाथािी लाड अगदी माझ्यािवळ येऊन बोलल्यावर मी वर बचघतले. हसत हसत पुढे झाला. त्यािें दोन्ही 
हात हातात घेऊन उभा रचहलो.  

 
नाथािी नाना पाटलािें मेव्हणे. पाठीच्या कण्यावर शरीर िसे ताठ उभे राहते तसे सातारच्या 

आमच्या िळवळीिे ते कणा होते. माझी व नाना पाटलािंी सारी व्यवस्था व हालिालीिे ते प्रमुख होते. 
महत्त्वाच्या कायवक्रमािें पे्ररक, चनयामकही होते. सवव भचूमगतािंी व्यवस्था त्याचं्याकडेि. वाऱ्यासारखे 
िपळाईने, हभगरीसारखे चफरत. थकवा, चनरूत्साह त्यानंा माचहति नव्हता. तसेि या भचूमगत संघटनेिा 
वरच्या भारत संघटनेशी नाममात्र का हाईना तोि दुवा होता.  

 
मी आिारी असल्यािे त्यानंा कळले होते. म्हणून माझ्या भेटीला ते आले होते.  
 
त्यानंी सोबत एक पत्र आणले होते. अच्युतरावािें. त्यानंाही माझ्या आिारािे वृत्त नाथािींनी 

कळचवले असेल म्हणून त्यानंी चलचहले होते: 
 
“चप्रय मामा ! 
 
तुमिी एकदा गाठ होणे अत्यंत आवश्यक आहे. मला तुमच्याशी पुष्ट्कळि बोलायिे आहे. शक्य 

चततक्या लवकर भेट व्हावी. तुम्हाला इकडे येणे सोईिे आहे की मीि चतकडे येऊ? कळवा आचण तब्बेतीस 
िरा िपा–काकािी”  

 
(‘काकािी’ हे अचखल भारतीय भचूमगत संघटनेिे अध्वयूव अच्युतराव पटवधवनािें संबचंधत भचूमगत 

नाव) 
 
नाथािी आचण मी बाधंाच्या वरळीवर बसून ििा करू लागलो. सातारने आताशी कुठे िळवळीिी 

पकड घेतली होती. त्यािा सचवस्तर ऊहापोह झाला. काय िालले हे त्यािा संपूणव माचहतीिा आढावा 
घेतला. 

 
“तुमिी इच्छा असेल तर मंुबईला वा पुण्याला त्याचं्या सोयी संमतीने गाठभेट घेता येईल. तशी 

व्यवस्था करीन हा त्यािंा चनरोप. ते शक्य नसेल तर आमच्याि भागात तशी व्यवस्था करू शकू, असे 
काकािींना मी कबूल केलं आहे.” नाथािीने खुलासा केला. 

 
“नाथािी, मला वरच्या संघटनेत अडकायिे नाही. िे करता येईल ते इथेि घडू शकेल. हे मला 

महत्त्वािे वाटते. ििेिा िमाना संपला आहे. क्रातंीिा िमाना आहे. आपली सारी शक् ती इथल्या क्रातंीच्या 
प्रत्यक्ष िाललेल्या कायाति आपण खिूवन आदशव चनमाण करू या. इंग्रि सरकारिी पाळेमुळे खणता येतात 
व संपूणव प्रचतसरकार स्थापन करता येते, हे दाखवनू देण्यािे माझे स्वप्न आहे. ते इथेि घडेल. घडवता 
येईल. अशी माझी धारणाि नाही तर खात्री आहे. 
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“आचण चशवाय िाण्यायेण्यािा कसलाि धोका पत्करू नये असे मला वाटते. माझ्याशी चविार-
चवचनमयािी िरूर असेल तर माझ्या माफव त तुम्हीि त्याचं्याशी बोलाव ेव माझे मतही त्यानंा स्पष्ट सागंावे. 
चविारापेक्षा आिाराला प्राधान्य ! चविार नकोत, क्रातंी पाचहिे. क्रातंीति समर्थपत झाले पाचहिे. त्यात खंड 
नको. त्याचं्याकडून कसल्याही अपेक्षा पूणव होणे अशक्य. आपण एक लाख रूपये त्यानंा चदले. त्यानंी 
संघटनेसाठी काय मदतीिा हात चदला? त्यािंी ताकद तोकडी पडली आहे. चनदान आपल्या ताकदीत तरी 
खंड पडू देता कामा नये. तसे स्पष्ट त्यानंा सागंा.” मी नाथािींना सुिवले. 

 
“तसे मी त्यानंा सुिवले. पण त्यांिा आग्रह आहे की, तुमच्याशीि त्यानंा एकदा सचवस्तर बोलायिे 

आहे.” नाथािी उत्तरले. 
 
“आता आपल्याला ग्रामराज्यािा भडंारा उिलायिा आहे. त्यािी मुहूतवमेढ रोवनूि िरूर 

वाटल्यास िाता येईल.” मी ठामपणे म्हणालो. 
 
आम्ही सपरात गेलो. शेंगािी खोळ सोडत नाथािींना म्हणालो, “बोला, मी तुमिे स्वागत कसे 

करू?”  
 
“मीि तुम्हाला पाहुणिार देतो,” म्हणून नाथािींनी पोतडी सोडली. तळलेल्या पोळ्या व तुरीिी 

डाळ काढली. शेंगाही होत्याि. आमिी न्याहरी संपली. चवचहरीतून पाण्यािी बादली काढून आणली. 
डबड्याने पाणी प्यालो. तृप् तीिा ढेकर चदला. 

 
“मालक (नाना पाटील) तुमिी फार आठवण काढतात. तुमिी सय त्यानंा येते. िलता का? 

त्यानंा तुमच्या भेटीिी फार इच्छा आहे.” नाथािींनी इच्छा प्रकट केली. 
“िला. मलाही त्यानंा भेटून चवरंगुळा चमळेल. ििाही करता येईल. केव्हा चनघायिे बोला !” मी 

पचृ्छा केली. 
 
“तुमिी प्रकृती बरी नाही. बैलगाडीनेि आपण िाऊ या ! श्यामला चनरोप देतो.” नाथािंा आग्रह. 
 
“नको ! नको ! अहो मला काय झाले आहे? िला चनघू या !” मी उत्साहाने उठलो.  
 
श्याम आला. त्याला सागंून मी व नाथािी शतेातूनि पाऱ्याकडे चनघालो. अनवाणी. पायी पायी. 
 

(९) जीर्े मरि ! 
 
पाऱ्याला शामराव पाटलाचं्या चदवाणखान्यात बसल्यावर िेवायला खाली गेलो. िेवनू परत 

चदवाणखान्यात आलो. तो नाना पाटील माझी वाट बघत होते. मी आश् ियविचकत झालो. आताि िेवायला 
खाली गेलो तो नाना पाटील नव्हते. इतक्याति ते आले कुठून. त्यानंा मला खादें-भेट देऊन कडकडीत 
चमठीि मारली. 
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नंतर कळले की नाना पाटील शिेारच्या चतिोरीच्या खोलीत बचंदस्त होते. चदवस रात्री गडी 
माणसािंा वापर, बायका मुले, कामासाठी येणारी माणसे चदवाणखान्यात येत, वावरत, उठत, बसत. परंतु 
शामराव पाटील आचण त्याचं्या सौभाग्यवती याचं्या चशवाय कुणालाि पत्ता नव्हता. आठ चदवसापासून ते त्या 
खोलीत होते. आि माझ्या भेटीनंतर चठकाणा बदलायिा होता म्हणून ते चदवाणखान्यात येऊन बसले होते. 
खरोखरि, नानािंी या बाबतीतली शक् ती, चनग्रह, सोचशकपणािी कमालि होती.  

 
एकाि वळेी तर एके चठकाणी सतत दहापधंरा चदवस िाऱ्याच्या लहानशा ढोरघरातील अंधाऱ्या 

खोलीत, सालदार वगैरे सवव चनत्यािी कामे उरकीत त्या खोलीत राहात होते. पण िाऱ्याच्या खोलीत मोठा 
बुवा आहे हे कुणाला कळले नाही. कुणाच्या लक्षातही आले नाही. िेवण-परसाकडे एकदाि. मध्यरात्री, 
त्यानंतर कसलीि भानगड नाही.  

 
माझ्या मते क्रातंीिी सवात अवघड तपश् िया िर कोणती असेल तर ती ही. िीवघेणे काम असेल 

तर हे. चनदान माझ्या बाबतीत सवात अवघडल्यासारखे उबगून वैतागून गेल्यासारखे, िािकाि 
पडल्यासारखे वाटले असेल तर या सादंी कोपऱ्यात चनव् वळ दगडासारखे पडून राहण्याच्या अवस्थेिे. 

 
िळवळ्या माकडासारखा उड्या मारण्यािा माझा स्वभाव व वृत्ती. त्याच्या गळिेपीने माझी या 

एकातंवासाच्या अवस्थेने फार पंिाईत व केचवलवाणी अवस्था होई. मी चनव् वळ घायकुतीला येत असे. 
मनुष्ट्याला दगड बनून पडायिी िर सवय नसेल तर त्याला ही फरारी भचूमगत अवस्था फार गािंते.  

 
माझ्यावर असे प्रसंग ज्यावेळी आले ते सवव मी सहन केलेि. पण त्या आठवणीने अिूनही िीव 

गुदमरल्यासारखा होतो व अंगावर काटे उभे राहतात. नुसत्या गोळ्या झाडणे, बदूंक, तलवार िालचवणे, 
बदुंकीच्या गोळ्याचं्या वषावात लढणे वा बलाडं शत्रूवर बेदरकारपणे िालून िाणे म्हणिेि क्रातंी करणे 
नव्हे. तर प्रबल शत्रचूवरूद्ध अंधारात दबा धरून बसणे हाही क्रातंीिा एक महान अवघड भाग आहे. 

क्राचंतकायािे दोन भाग असतात. एक िढाईिा चन दुसरा चपछेहाटािा. एक पराक्रमी आक्रमणािा 
चन दुसरा गचनमी काव्यािा. तेिाच्या पराक्रमािा एक भाग, दुसरा भाग दगडाप्रमाणे चनबुवद्ध, थंडगार 
लोळागोळा होऊन पडण्यािा. एक प्रकार उसळत्या लाव्हािा व दुसरा चशरगोळ्याप्रमाणे थंड होऊन 
पडण्यािा. 

 
इषलेा आव्हान देऊन शचररािा चन मनािा कण चन कण अंगाराप्रमाणे फुलवणाऱ्या पचहल्या भागात 

मी पारंगत होतो. पण बफाप्रमाणे मन आचण शरीर गार ठेवणारा दुसरा भाग म्हणिे चनव् वळ माझ्या 
सारख्यािे िीव ेमरण घेणारा होता.  

 
नाना पाटील माझ्या अगदी उलट प्रवृत्तीिे. आमच्या सवात अपवाद होते म्हणा ना !  
 
सभोवती घाण, सववत्र काळाकुट्ट अंधार, उंदीर, घुशी, रातचकडे, प्रसंगी सापही. या चशवाय कुणी 

बोला-बसायला नाही. िेवण-खाण शौच्य-लघवी साऱ्यावंर चनयंत्रण. खोकला, हशक, आवाि, पावलािंाि 
काय, पण श् वासािा सुद्धा िोरात होऊ न देता अनेक चदवस एकाि चठकाणी बसून घालवायिे म्हणिे 
चदव्यि ते ! 
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चविार ! चविार ! मनुष्ट्य चकती करणार? डोके चफरायिी पाळी येते. पागल बनायिी वळे येते. 
शरीरािा चन मनािा चनव् वळ ऱ्हास होतो.  

 
म्हणून तर मी मािंडे गावाला गडी म्हणून राहण्यािे आनंदाने पत्करले होते.  
 
अंधारातल्या एकटेपणाच्या चदव्यात मी कमिोर ठरलो होतो एवढे खरे. 
 

(१०) सुखद सांर्ाद 
 
नाना पाटलानंा सबंध ४२च्या िळवळीत सातारा चिल्याति आधीिा एक वषािा काळ सोडला तर 

बहुतेक सवव काळ एकातंवासात घालवावा लागला. 
 
पूवीच्या त्याचं्या या भागातील गावोगावात व घराघरात लळखी फार ! त्यामुळे कुणी केव्हा 

लळखतील यािा चनयम नाही. चशवाय त्यािंा प्रिडं देह. िटकन कुणाच्याही डोळ्यात भरण्यासारखा. 
िळवळीिे नेते पण त्याचं्याकडे आपसुक आलेले.  

 
सवव भारतातील ४२ िी िळवळ थंडावली असतानाही साताऱ्यात मात्र ती चिवतंि नव्हे तर 

फोफावत राचहली. िोमाने वाढति राचहली. त्यामुळे सरकार चिडून गेलेले. सरकारिे सारे लक्ष सातारिी 
िळवळ मारण्यासाठी, चतिा नेता नाना पाटलािंा मुडदा पाडण्याकडे व िनतेिे लक्ष ४२ च्या या 
चशवािीला बघण्यासाठी. अशा पचरक्स्थतीत नाना पाटील ४२ च्या िळवळीत खऱ्या अथाने भचूमगति होते व 
राचहले. पण भचूमगत नेत्याशंी त्यािंा संपकव  सततिा होता. त्यािंी पाठीवर थाप घेऊनि पत्रीसरकारिा 
प्रवास होत होता.  

 
सबधं सातारच्या क्रातंीच्या लढाईत पोलीस व चमलीटरीही घातली असतानाही साताऱ्याति ते 

अत्यंत गुप् तपणे राहू शकले.  
 
सरकार व भचूमगतातं आट्यापाट्यािंा खेळ सुरू झाला. सरकारला त्यात यश येईना. म्हणून ते 

अचधकि िवताळलेले. भारतात इंग्रिशाहीला सातारिा हा बट्टाि लागला तो कलंक धुण्यासाठी सरकारने 
चिवािे रान केले. िवताळलेल्या सरकारने मंुबईिे पोलीस खाते मोकळे सोडले. त्यालाही भचूमगत पुरून 
उरले म्हणून चमलीटरीही घातली. पण सातारा दशअंगुळे वरि राचहला. पण नाना पाटीलही गुप् त तर 
गुप् ति राचहले. 

 
एकदा पोलीसानंी िढाई करून गावचे्या गाव े वढेली. पोलीस पाटीिा तळ ज्या गावाला होता 

त्याच्या शिेारीि मागच्या बािूला देवीिे िुनाट देऊळ होते. त्या लहानशा देवळाला बदं दरवािा होता. 
त्या देवळाच्या गाभाऱ्यात नाना पाटील तीन चदवस सतत होते ! 

 
त्या गावच्या आमच्या क्रातंीच्या पुिाऱ्याने अगदी पोलीसासमोरून चदवसातून दोनदा नैवदे्य देऊन 

दरवाज्याला पुन्हा कुलूप लावाव.े गावातल्या एकाही माणसाला - भचूमगतानंा सुद्धा – खबरबात लागली 
नाही. मग पोलीसानंा काय कळणार? अंधारात राहण्यािा पचरणाम म्हणिे नानािें डोळे थोडे अधू झाले. 
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“काय महादुमामा, कसे काय िालले आहे?” नाना पाटलानंी चविारले. 
 
“मानवतेर सृष्टीशी पे्रमािे संबंध िोडतो आहे.” मी उत्तरलो. 
 
“म्हणिे हो काय? ही काय आणखी नवी भानगड काढली आहे?” नाना पाटलानंा आश् ियव वाटून 

चविारणा केली. 
 
साने गुरूिींनी ‘भारतीय संस्कृती’ या पुस्तकात मानवतेर सृष्टीशी पे्रमािे संबधं या प्रकरणात 

भारतीय संस्कृती मानवतेर प्राण्याशी सुद्धा कशा पे्रमाने, आपुलकीने वागायला सागंते, त्यािी थोरवी 
गायली आहे. गाईला गोमाता पोळ्याला बैलािंी पूिा-त्याला पचहला पुरण पोळीिा घास नंतर िेवण, कुत्रा 
म्हणिे खंडेराव, नागोबािी देव म्हणून नागपिंमीला पूिा – वृक्षवलेी तुळस चतिी पूिा, चतच्या प्रथम 
लग्नानंतरि आपली लग्ने. ही मानवतेर सृष्टी. मीही तो प्रयोग िालवला आहे. 

 
१५ कोंबड्या, त्यािंी २० चपले, दोन शळे्या, त्यािंी दोन कोकरे, तीन पारड्या, एक म्हसर, पाडं्या 

कुत्रा. शिेारच्या आंब्याच्या गदव झाडावर चनयचमतपणे कुहूकुहू करणारी कोचकळा माझी ही मानवतेर सृष्टी. 
या सृष्टीत सध्या मी राहतो. या सवांच्या संगतीत मी माळरानावरच्या झोपडीत चदवस घालवनू त्याचं्याशी 
पे्रमाने संबंध िोडून चदवस घालवतो.” मी हसत उत्तरलो. 

 
“शाबास ! महादू मामा ! अक्षी बेस. पोलीसानंा कशाला गवसाल तुम्ही. ते चबिारें चफरत असतील 

सोलापूर, पुणे, हैद्राबाद, नागपूर, मंुबईत बोंबलत, मानवसृष्टी धंुडत आचण तुम्ही बसलासा इकडं 
माळरानावर मानवतेर सृष्टीत.” नानानंी मुक् त हास्य केले. 

 
“पण तुम्हाला लई अवघड होत असेल नाही?” नाना. 
 
“मी अगदी पूणव मिेत आहे. कामािा राम काही सुधरू देत नाही. फुरसति चमळत नाही कशाला? 

चविार करायलाही फुरसत नाही.” मी उत्तरलो. 
 
“अवं, असं कसं म्हणताया तुम्ही मामा? िीव उबगून िात असल ना? तुम्ही सुचशचक्षत शहरी. 

चविार येति असतील की !” नाना म्हणाले. 
 
“मनात चविार दाटले की आमिी कोचकळाबाई कुहूकुहूिा साद मला घालते ना? मी ही कुहूकुहू 

करून चतला प्रचतसाद घालतो. अशा साद-प्रचतसादािा चकतीतरी खेळ िालतो !” मी म्हणालो. 
 
“खरं की काय मामा? काय म्हणता?” नानानंी औत्सुक्याने प्रश्न केला. 
 
“मी धुळ्याच्या तुरंूगात ३० ते ३२ सालीही होतो. त्यावळेी मी लहान होतो. दोन तीन गदव झाडं 

होती. त्याचं्यावर कोचकळा राहायिी. कुहू कुहू गायिी. ते ऐकून मी गप् पि असलो तर साने गुरूिी मला 
खुणवायिे, म्हणायिे “अरे उत्तम, तुझी कोचकळा तुला हाक मारते ना ! घाल ना चतला साद. हं !हं ! कर 
सुरूवात.” मग मी कुहू कुहूिी साद घालायिा ! कोचकळेिाही प्रचतसाद सुरू व्हायिा. 
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गुरुिी लहान मुलासारखे टाळ्या चटपत. आनंदात नाित. या साद प्रचतसादाला ते अशी साद देत. 
ते मला अिूनही आठवते.  

 
“आचण िास्ति मन कोंदाटले तर – कोंबडीच्या चपलामागे धावावे, धरावे, चकती लहान, 

लुसलुसीत. त्याचं्या दृदयािी धपधपही हाताला िाणवते. इतकी कोमल ती चपले. 
 
“नाहीतर पाडं्या आमिा आहे ना? करमले नाही तर त्याच्या बरोबर खेळतो, उड्या मारतो. पाडं्या 

रे पाडं्या, लाडं्या रे लाडं्या, बाडं्या रे बाडं्या म्हणून त्याच्याभोवती फेर धरावा. आपण कुदावे व त्याला 
कुदवावे, की सारे ढग खलास. 

 
“नाहीतर त्याला छू छू म्हणत त्याच्या बरोबरि पळाव-ेदमेपयंत शरीर आचण मन दोन्ही दमतात, 

भागतात. गाठ झोप येते. मनातला गाळ साळ सारा खाली बसतो. दुसऱ्या चदवशी िोमाने कामाला सुरूवात 
करतो.”  

 
मी खुलासा केल्याने नानाचं्या िेहऱ्यावर प्रसन् नतेिी खुषी दाटलेली बघून माझे मनही प्रसन् न झाले. 
 
“वा !वा ! मामा हा तुमिा अिब पे्रमयोग आहे.” नाना त्याचं्या ठेवणीिे खुदूखुदू हसले. माझ्या 

पाठीवर त्यािंा आनंदािा हात चफरला. गाठभेट झाली. मुलाखत संपली. पुन्हा मािंडे गाठले. 
 

(११) बेिं भांडारा 
 
मकई आचण बािरीच्या शतेात पाखरे उडवायिे काम माझ्याकडे आले होते. सपरातला सवव 

कारभार सूयोदयापूवी आवरून शतेातल्या माळच्यावर गोफण घेऊन पाखरे उडचवण्यासाठी हुरव, हुरव करीत 
मधून मधून गोफणीतले खडे पाखरािंा थवा बसला चतथे उडचवण्यािे माझे काम िोरात सुरू होते. 
इतक्यात दुरून येत असलेला पोरगा आमच्याि शतेात घुसला. माळच्या खाली उभा राहून त्याने हसति 
साद चदली, “मामा !”  

 
“कोण पाडूं ! अरे वा ! आलास तू” म्हणति माळच्यावरून खाली उडी घेतली व त्याला चबलगलो.  
 
आम्ही सपरािवळ गेलो तो आमच्या स्वागताला, शपूेट हलवीत पाडं्या कुत्रा धावति आला व 

दोन्ही पाय माझ्या अंगावर टाकून कंु कंु करू लागला.  
 
“मामा ! कुत्र्यािे बरेि पे्रम चदसते हो तुमच्यावर” पाडूं म्हणाला.  
 
“एक पाडूं तर माझ्यािवळ थाबं ूशकत नाही म्हणून या पाडं्यावर िीव टाकतो बाबा !” कुत्र्याला 

थोपटीत उत्तरलो. 
 
आमिा पाडूं म्हणिे बचहिी नाईकि. त्याला म्हणतो, “काय बचहिी नाईक, आपला फेरा आि 

कुणीकडे िुकला रे? चकम् प्रयोिनम्?”  
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“मामा िला आटपा ! चनघा माझ्याबरोबर आताि” पाडूंने हुकूमि सोडला.  
 
फरारी अवस्थेत का? कुठं? कश्यापायी? 
 
असले प्रश् न कधी चविारायिेि नसतात. हा अचलचखत चनयमि असतो. 
 
आताही माझ्या झोपडीच्या खंुटावर वाळत घातलेला ललसर लंगोट कंबरेला बाधंला. पाडूंबरोबर 

िालू लागलो. 
 
हे चिखलगोटन माझ्या मामािे गाव : ग काका चिटणीसािें. ग काका म्हणिे इनामदार. पण 

आमच्या संघटनेिी भचूमगतािंी उस्त पास्त करून खटले खुटले िालवायिे. त्यासाठी साक्षीदार तयार 
करायिे. या कोटातून त्या कोटात धावायिे. साताऱ्यायापासून खान्देशपयंत ५॥ लाखाचं्या खचिना 
लुटीच्या केससाठीही पळायिे. हे महत्त्वािे काम त्याचं्याकडे. 

 
त्याचं्याशी माझा संबंध आला नव्हता. पारेगावातल्या शामराव पाटलाचंशवाय कुणाशीही संबधं आला 

नव्हता. आमच्या कायवके्षत्राच्या अंतभागात िाण्यािा हा माझा पचहलाि प्रसंग. 
 
वाड्याच्या दगडी दरवािातून पाडूंने मला एका खोलीत बसवले. मामी, बेबी, माई साऱ्यानंा हाका 

मारीत सुटला व सारा वाडा त्याने दणकावून चदला. थोड्या वळेाने माझ्यापुढे संुदर कपबशीतून िहा आणून 
ठेवणाऱ्या गृहलक्ष्मीने िक् क मला फाटक्याला वाकून तीनदा नमस्कार केला. मी माझे पाय घाईघाईने मागे 
घेतले. अवाक् होऊन बघति राचहलो. 

 
माझ्या तोंडातून शब्दही फुटू शकला नाही. चन फुटू शकला असता तरी मी काय बोलणार होतो? 

बोलावे, म्हणाव,े चविारपूस करावी या आचवष्ट्कारानंा आम्ही पारखे झालो होतो.  
 
लगेि पाडूं आला. प्रशस्त मोरीत घेऊन गेला. कडकडीत पाण्यािा बबं पेटला होता. लक्स-

टॉयलेट साबू, अंग पुसायला नवा टॉवले, शाम्पूिी बाटलीही होती. मामा, िागंली मनसोक् त आंघोळ करा 
आता. सािलेली सारी मळ घाण काढून स्वच्छ व्हा-असेि पाडूंने िणू सुिचवले. 

 
स्वयंपाक घराति आम्ही िेवायला बसलो. पाडूं, मी, बेबी, माई, लहानगी ताई. पाटपाणी 

रागंोळ्या काढलेल्या. वरण, भात, िटण्या, कोहशबीर, भाज्या. कवठािी िटणी सािुक तूप. एखाद्या 
िाम्हण सरदारच्या घरासारखा थाट. याने माझे मन इतके भारावनू गेले की धड िेवणािे मला सुिेना. 
काकी माझ्यािवळ बसून आग्रहाने वाढीत होत्या. 

 
पे्रमरस व अन् नि्मररस-दोन्ही िाखत होतो. िेवण करून मी माझ्या खोलीत पाऊल 

टाकल्याबरोबर पाडूंला िोरात खडसावले, “पाडूं, हे काय िालवले आहेस तू?” काकींनी ते ऐकले 
असाव.े म्हणून त्या िटकन खोलीत आल्या व अिीिीने म्हणाल्या, “मामा, कुशकंा मनात धरू नका. पाडूंने 
आम्हाला काहीही साचंगतले नाही. कोणीतरी िागंला मोठा माणूस आला आहे एवढे मात्र त्याने मला 
साचंगतले. सहाचिकि मला वाटले की तो माझा धमव नाही का? िागंले घरदार सोडलेले, रानावनात 
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भटकणारे, सतीिे वाण हाती घेतलेले अशा लोकानंा िागंले खाऊचपऊ घालणे, तृप् त करणे चहि माझी 
गरीब बापडीिी देशसेवा. माझ्यासारखी बाईमाणूस याचशवाय कोणती मदत करू शकणार?” काकींिा स्वर 
शवेटी शवेटी अगदी केचवलवाणा रडवलेा झाला होता.  

 
माझी मान खाली झाली. झटकन मी पुढे झालो आचण काकींच्या पायावंर डोके टेकले. 
 
“छे !छे ! मामा हे काय? मी तुमच्या लहान बचहणीसारखी. माझ्या पायावंर डोके का ठेवता?” 

काकी अगदी काकुळतीने, गळा दाटून येऊन म्हणाल्या. 
 
“थोर मनािी बहीण लहान असली तरी थोरि नाही का?” मी उत्तरलो. 
 
“मामा ! चिटणीसािे घराणे आहे हे !” पाडूंन टोमणा हाणलाि. त्याने हस्यािी खसखस चपकली.  
 
पाडूं आचण मी दोन वािता चनघालो. गाव, नदी, नाले ललाचंडत सायंकाळ होत आली. पाडूंने 

मला एका शतेातील आंब्याच्या झाडाखाली बसचवले. तो पुढे गेला. अध्या घंट्याति पाडूं व दोन बंदूकधारी 
तरूण आले चन त्याचं्या मागोमाग मी गावात प्रवशे केला. एका वाड्यात त्यानंी मला नेऊन बसवले. सवव 
वाड्याति काय, गावातील रस्त्याने धामधुम सुरू चदसली. लोक येत िात होते. धावपळ सुरू होती. मी 
मुकाट बघत होतो. मला न्यायला पाडूं आला. मी त्याला रस्त्यात चविारले “पाडूं, अरे काय आहे हे? हे 
गाव कोणते?”  

 
“मामा अहो हे कंुडल गाव. तुम्ही बसलात ना तो बापू लाडिा वाडा. शिेारीि नाथा लाडािें घर” 

पाडूंने खुलासा केला. 
 
“इथे पोलीस पाटी नाही का रे?” माझा प्रश्न. 
 
“आहे तर ! ५० इंग्रिींिे पोलीस, त्याचं्या चदमतीला औंध संस्थानिे डी. एस. पी. चशपाई, 

पोलीसव्हॅन सारे िय्यत आहे.” पाडूं अगदी हसत सहितेने सागंत होता. पण माझ्या पोटात ते ऐकून धस्स 
झाल्याचशवाय राचहले नाही. तो नाला उतरला व पलीकडील गदव झाडीकडे चनघाला. मी त्याच्या 
पाठोपाठि. झाडानंा ८-१० बत्त्या टागंल्या होत्या. बािूला एक खोपटे होते. त्यातही बत्त्यािंा उिेड होता. 
गुळािे गुऱ्हाळ असते ना तशी लोकािंी घाई गदी. त्या िागेला चनव् वळ िते्रिे स्वरूप आले होते. 

 
“पाडूं, रे हे काय? काय भानगड आहे बाबा?” मी काकुळतीने थोड्या काळिीने चविारीत होतो. 
 
पाडूं माझा हात धरून गदीतून वाट काढत, पुढ नेत नेत त्याने खोपटात मला रेटून घातले. 

खोपट्याच्या द्वारात दोन्ही बािूने दोन बंदूकधारी सैचनक उभे होते. खडा पहारा ! 
 
खोपटात दोन बत्त्या होत्या. उदबत्त्यािंा घमघमाट होता. मध्ये एक खाट होती. त्यावर नाना 

पाटील बसले होते. मी आश् ियविचकत, नव्हे चदग मूढ झालो. मी हात िोडणार तोि नाना पाटलानंी उठून 
मला कडकडून चमठीि घातली. खाटेवरि त्याचं्याशिेारी बसवले. 
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एकेक दोघादोघानंा, बदूंकधारी सैचनक खोपट्याच्या लहानसा दरवाज्यातूंन आत सोडीत ते नाना 
पाटलािंवळ ठेवलेल्या तरवारीला हात लावीत. नाना पाटलानंा कडकडून मराठमोळा पद्धतीने आहलगीत. 
कुणी त्याचं्या पायावर लोटागंण घेई. दोन सैचनक त्याचं्यावर भडंारा उधळीत. 

 
पचहली गाडी आली. नाना पाटलािंी एकुलती एक मुलगी हौशा नानानंा चबलगली. एकुलती एक 

बहीण (नाथािींिी पत्नी) खाली मान घालून उभी. नानानंी चतला िवळ घेऊन थोपटले. म्हाताऱ्या आईच्या 
पायावंर नानानंी डोई ठेवली. इडा चपडा टळो म्हणून आईने कानचशलावर बोटे मोडली. 

 
एका मोठ्या गाडीतून सािंोऱ्या, करंज्यािे मोठे मोठे परडे पटागंणातील घोंगड्यावर ठेवले. भाले, 

तलवारी, परशु कुऱ्हाडधारी क् वचित बदुंकाही मधून-मधून त्या मराठमोळ्याचं्या हातात त्यािंा उत्साह 
नुसता उधाणला होता. चशवरायाच्या चशलंगणाला चनघालेल्या घोड्यािंा फुरफुराट व मावळी िवानािंा 
थयथयाट िणू ! मोठे अिब दृश्य मी बघत होतो. प्रसाद वाटला गेला. भडंारा उधळला गेला. 

 
“छत्रपती चशवािी महाराि की िय” िा कानठळ्या बसवणारा ियघोष झाल्याबरोबर बत्त्या 

चवझल्या आचण भराभर िमलेले धारकरी मंडळी आली तशी पागंलीही. पाि चमचनटातं होते की नव्हते असे 
झाले. 

उरलो मी, नाना पाटील, नाथािी, गो काका, पाडूं आचण आमिे दोन अंगरक्षक वाटाडे. मुकाट, 
चनःशब्द, अंधारात आम्ही आमिी पावले पुढे टाकली आचण कूि केले. 

 
माझी पावले पडत होती. िालताना माझ्या डोळ्यासमोर झालेला बेल भडंाऱ्यािा कायवक्रम चफरत 

होता. क्रातंीिा लढा सुरू होऊन दोन वषांच्यावर काळ लोटत आला होता. भारतीय लढ्यािे वातावरण 
मरगळून थंड झाले होते. त्या पाश् ववभमूीवर बेल भडंाऱ्यािा हा समारंभ सववत्र काळाकुट्ट अंधारात वीि 
कडकडून सवव आसमंत भेदून उिळून काढणारा वाटला. शब्दािंी आतषबािी नाही. फक् त आपल्या 
क्रातंीच्या ध्येयासाठी, प्राणािी बािी लावण्यासाठी केवढी घाईगदी सातारच्या िनतेत उसळत होती ! 
त्याने मी िचकत झालो. पोलीस पाटीच्या पहाऱ्यात बत्त्या लावनू चिवािी बािी लावनू, बेल भडंारा उिलून 
आमच्या देशासाठी आम्ही आमिी िान द्यायलाही तयार आहोत, मरू परंतु मागे हटणार नाही या इषनेे ही 
मंडळी धनािी, संतािीच्या मावळ्याप्रमाणे फुरफुरत होती. या देवदुलवभ दृश्याने माझे अंतःकरण हेलावत 
होते.  

 
खोपटातलाि एक प्रसंग. एक तरूण कोवळा १५-१६ वषािा पोर खोपटात आला. सरळ चतथली 

तलवार घेतली, मनगटावर – कागदावर सुरी चफरवतात तशी त्याने सहि चफरवली. रक् ताच्या 
चिळकाडं्या उडल्या. तरवार रक् ताने माखून गेली. रक् तािी धार लागली. त्याने रक् त झोपडीच्या 
आिूबािूला हशपडले. रक् तात अंगठा बुडवनू मला व नाना पाटलानंा चटळा लावला. केवढे अिब दृश्य ! 

 
हे सवव माझ्या डोळ्यापुढे चफरत होते व पावले पडत होती. अष्टीकंुडल सडक दोन फलांगावर 

राचहली. तो गस्त घालणाऱ्या पोलीसाचं्या मोटारीिा लाईट चदसल्याबरोबर आम्ही सावध झालो. झटकन् 
िवळ असणाऱ्या झाडाझुडपाचं्या आड दडी घेतली. मोटार चनघून गेल्यावर अध्या तासाने रस्ता सोडून 
शतेाशतेातून आडमागव धरला. पाण्याच्या चशडकावाने पायाला चिखलाने पेंडे चबलगत. एकेक पाऊल 
उिलत पुढे चनघालो. आता तर पावसाने कहर केला. रस्ताही सुिेना. अंदािपंिेचवशीने कसेतरी िालत 
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राचहलो. आळंदी की आंधळी नदीच्या िवळ कसेतरी आलो. चिखलात घसरत कसेतरी नदी पात्रािवळ 
आलो. बघतो तो काय? नदीला पूर बेफाम वगेाने पाणी वहता होते. बटॅरीिा उिेड पाडला. नाना 
पाटलाचं्या काठीने िािपून बचघतले. पण कुठेि पाण्यािा ठाव लागेना. गो-काकानंी पुरात उडी टाकली. 
पाणी कंबरे छाती इतकेि होते. पण पुरािी लढ भयंकर होती. गो-काका पैलचतराला िाऊन पुन्हा परत 
आला. नाना पाटलानंा हात चदला. ते पाय घसरून एवढे धूढ ते धपकन पाण्यात पडते. आम्ही त्यानंा 
सावरले व आमिी कसरत सुरू झाली. हा ंहंू करून आम्ही पलीकडच्या काठाला लागलो. फार वळे गेला. 
पहाटेिी वळे होत आली. 

 
कोणत्याही चठकाणी कायवक्रम झाला की १५-२० मलैा पलीकडे िाण्यािा नेहमीच्या धोरणािा बेत 

चफसकटला होता. आमच्या पुढे समस्या उभी राचहली. बलवडेच्या प्रसंगािी पुनरावृत्ती पावसाने केली. 
आमच्या बेल भडंाऱ्याच्या कायवक्रमाने उधळलेले पोलीस ५-१० मलैाचं्या पचरघात धागंडगहधगा घालतील 
म्हणून १५-२० मलै लाबं िाण्याच्या कायवक्रमािा चविका झाला होता. आताशी कुठे ३-४ मैलावंर आही 
आलो होतो. अिून थोडी रात्र होती. बलवडेच्या प्रसंगाप्रमाणे चदवसा वाटिालीिा प्रसंग नको म्हणून 
नाथािींनी झटपट चनणवय घेतला. अंधाराति नाना पाटलानंा निीकच्या गावच्या लळखीच्या खोपटात 
लपवण्यािे ठरवनू पाडूंला त्यानंी बािूला घेऊन त्याच्या कानात काहीतरी साचंगतले. लगेि पाडूं मििवळ 
येऊन म्हणाला, “िला मामा” 

 
मी त्याच्या मागून िालू लागलो. सापडला एकदािा चिखल – गीटणिा रस्ता. एका खोल 

नाल्यात उतरलो तो समोरि ७-८ माणसे बसलेली िाळाच्या उिेडात. दगडाचं्या िुलीवर मोठे भाडें 
ठेवलेले स्पष्ट चदसत होते. त्यािंी निर आमच्याकडे गेली. कुऱ्हाडी, फरशी घेऊन त्याचं्यापैकी दोघे चतघे 
आमच्यावर िणू िाल करीत आले. 

 
मी पाडूंच्या धोतराला धरून लढले. मागच्या मागे पोबारा करायिा पाडूंला इशाला चदला. 

दरवडेखाराचं्या हाती आपण पडलो या आशकेंने. 
 
“मामा ! अहो घाबरता काय? माझी खात्री आहे. दरवडेखोर इकडे येतीलि कसे? मरायला? 

आपल्याि गाविी असतील ती. येऊ दे त्यानंा, म्हणत त्याचं्यापुढे उभा राचहला देखील. मी मात्र िागच्या 
िागी उभा राहून दगाफटका असलाि तर मागच्या मागे पलायनाच्या तयारीने. 

 
“अरे पाडुंरंगा ! पाडुंरंग नव्ह का आपला.” त्यानंी लरडून बाकीच्यानंा साचंगतले. त्यािे सारे 

साथीदारही धावति पाडूंिवळ आले. 
 
“काय रे िोरानंो ! हे काय िालले आहे? आचण हे काय चशिवणे िालले आहे?” लहानग्या पाडूंन 

चधप्पाडानंा दरडावले. 
 
त्यानंी पाडूंिी चमनतवारी िालवली. हातापाया पडू लागली. पाडूं त्याचं्यावर उखडला. “आपल्या 

गावाने ठरवले होते ना, सवांना बिावले होते ना की, मेंढपाळानंा कोणी सतवायिे नाही ! त्यािंी मेंढरं 
िोरायिी नाहीत म्हणून ! िला, कोणकोण आहेत? सवव तुम्ही सकाळी आपल्या न्यायदान मंडळासमोर उभे 
रहा व ते देतील ती चशक्षा भोगा ! ब् ठरले. हिेरीला िुकलात तर काय पचरणामं होतो ते माहहत आहे ना? 
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पत्रीिा प्रसाद चमळेल.” तावातावाने पाडूंने आज्ञा चदली. त्यािी ताचमलीही पत्रीसरकारच्या ग्रामपिंानंी 
सकाळी केली. त्यानंा प्रत्येकी ५० रू. दंड करून दंडािे पैसे मेंढपाळानंा चदले. 

 
ग. काका कामाच्या चफरस्तीवर असल्याने त्यािंी भेट झाली नाही. त्या काकाचं्या गावाला, 

वाड्यातंल्या थोर काकींना मनोमन प्रणाम करून मी आपली पणवकुटी गाठली. 
 

(१२) णहरर्ी गाठभेट---- 
 
३० सालच्या लढ्यापासून नाना आचण मीही लढ्यात झोकून चदलेले. पण प्रत्यक्ष गाठभेट, लळख 

पाळख नव्हती. दोन्ही दोन टोकावर. एक सातारी दुसरा खान्देशी. 
 
नानािंी पचहली भेट झाली आटपाडीला. देशपाडं्याचं्या घरात दशवन भेटि. अध्या एक तासािी. 

पढंरपूर पलायनानंतर आटपाडी ते पारे प्रवासात २ री भेट. चतसरी पाऱ्यालाि. िवथी बेलभडंाऱ्या वळेी 
कंुडलला भचूमगत कायवकत्यांच्या मेळाव्यात, चिथे आम्ही पत्रीसरकारिे तोरण बाधंले त्यावळेी. छत्रपती 
चशवािी महारािानंी स्वातंत्र्यािा झेंडा तोरणगडला तोरण बाधूंन रोवला. त्या प्रमाणे कंुडलला आमच्या 
पत्रीसरकारिे तोरण बाधंले त्या बेल भडंाऱ्याने. 

 
पािवी आचण शवेटिी आमिी गाठभेट पडली ती मोठ्या िमत्काचरक अवस्थेत. अत्यंत नाट्यपूणव 

रीतीने. 
 
आमच्या पत्रीसरकारच्या नुकत्याि फुलू लागलेल्या रोपट्याला उपटून फेकण्यासाठी सरकारने 

आगीच्या लोळाने प्रखर हल् ला िढवला. गावचे्या गावे त्यानंी ठोकून काढायला सुरुवात केली. कोंबडीिी 
चपसे चनपटतात तशी गावानंा व िनतेला चपसाटायला सुरूवात केली. 

 
नाना पाटलानंा पकडून भचूमगतािंा खातमा करण्यासाठी चविेच्या वगेाने पोलीस पाट्या सवव 

भागात धाव ू लागल्या. पारे व पाऱ्याच्या आिूबािूिी सवव खेडी हिारो पोलीसानंी अिानक वढेली. 
मारठोक, घराघराच्या तपासणीिे व मारठोकीिे सत्र सुरू केले. कसलीि सुरचक्षतता राचहली नाही. नाना 
पाटील पाऱ्यात अडकून पडलेले. बाहेर लाबंवर नेण्यािी सोय राचहली नाही. १०-१५ मलैािें कडेच्याकडे 
पोलीसानंी केले होते. चदवसा, काय पण रात्री सुद्धा बाहेर पडणे अशक्य झाले होते. 

 
दुदैवाने म्हणा अगर सुदैवाने म्हणा मी काहीही पूववसूिना व देताि अिानकपणे मािंड्याहून 

पाऱ्याला चनघालो. मािंडे हे पोलीस कारवाईच्या बाहेर होते. त्यामुळे पोलीसधाडीिी काहीि कल्पना 
नव्हती. िायिी मनात इच्छा आली चन पाऱ्यािा रस्ता धरला.  

 
पाऱ्याच्या गुराखींिी रस्त्यावर टेहळणी िालू होती. मी त्याचं्यािवळ पोिताि त्यानंी मला घेरले.  
 
“पावण ं कोण? कुठलं?” छेड छाड सुरू केली. मी त्यानंा दाद देत नाही हे बघताि मला 

कैद्यासारखे धरून लढलेि. मी तर स्तंचभति झालो. इतक्यात त्यािंा नायक त्यानंी घातलेल्या हाळीने 
चतथे आला. त्याने ताबडतोब मला लळखले. 
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ते सवव आमच्या िळवळीिे गचनमी सैचनक होते. पाऱ्याच्या आसपास पोलीसांिा वढेा पडल्यावर 
गावच्या व भचमगताचं्या संरक्षणासाठी हा परकोट उभा केला होता. कुणी भचूमगत वा चफतूर व सी. आय.डी 
वगैरे आलेि तर त्याचं्या बंदोबस्तासाठी िागता पहारा ! चफतुरीिे चिटपाखरूही गावात िाऊ नये म्हणून 
पोलीसानंी वेढलेल्या प्रत्येक गावाने हा परकोट उभा केला होता-गुरख्याचं्या सैचनकानंी ! 

 
िवळि गो. काकािें शते होते. त्यािंी पत्नी गुराखीि बनली होती. गुरे साभंाळून चतच्या माफव त या 

बािूिे संदेश गावात देणे-आणणे हे काम चतच्याकडे होते. नायकाने मला चतच्याकडे पोिवले. मला गुरे 
वाळायला सागंून ती तडक पाऱ्याला चनघाली.  

 
शाळूिा ऐन मोसम होता. चिकडे बघाल चतकडे चहरवीगार शाळूिी (दादरिी) शतेेि शतेे. 

डोक्यापेक्षाही उंि शाळू डौलाने डुलत होता. वाऱ्यािे झोके घेत. प्रत्येक शाळूच्या शतेात माळिा व त्यावर 
पाखरे उडचवणारी बाई-माणसे होतीि. पारे गावच्या संरक्षणािे हेही एक मािण उभे होते.  

 
भचूमगतािंा संदेश घेऊन तासाभराने ती परत आली. एक फाटका शतेकरी चतच्या पाठोपाठ आला. 

त्याने त्याच्या पाठीमागून मला यायिी सूिना देऊन मी चिथे बसेन त्या शतेातील पाखरे उडवणाऱ्या 
म्हातारीकडे िावयािे मला साचंगतले. त्या माळच्यािवळ मी गेलो. त्या म्हातारीला पूववसूिना देऊनि तो 
आला होता. म्हातारी खाली उतरली व शिेारच्या एका शतेापलीकडील माळच्याच्या माणसाकडे िायला 
साचंगतले. मी चतथे पोिलो. त्याने पाठीमागे येण्यािी खूण केली. शाळूने भरलेल्या मध्यभागी गेल्यावर त्याने 
बोटाने खूण करून पुढे िावयास साचंगतले. १५-२० पावले पुढे गेलो. चतथे िौका एवढ्या िागेतला शाळू 
उपटून िागा मोकळी केलेली होती. मध्यभागी एक भले मोठे धूड घोंगडी पाघंरून पसरले होते. त्याला 
िाहूल लागली. माझ्याकडे बचघतल्याबरोबर घोंगडी फेकून ती व्यक् ती उठली चन चतने मला घट्ट चमठीत 
घेतले. नाना पाटील होते ते ! 

 
ते पाठीवर पे्रमाने हात चफरवीत राचहले. चनःशब्द पे्रमािी देवाणघेवाण झाली. पंढरपूरहून 

चनसटल्यानंतर आटपाडीच्या महादेवाच्या साक्षीने अंधाऱ्या रात्री झालेल्या चिवाचशवाच्या भेटीनंतर, स्वच्छ 
प्रकाशात सूयव देवाच्या साक्षीने शाळूच्या चहरव्यागार शतेात रंगलेली ही शवेटिी चहरवीगार भेट पडली ती 
अशी ! 

 
आचण आश् ियव असे की पोलीसानंी वढेलेल्या, चठया देऊन बसलेल्या गावापासून गावच्या एकि 

शतेािे अंतावरील दुसऱ्या शतेात आमिी गाठभेट रंगत होती ! आहे की नाही पत्रीसरकारिी ही चकमया ! 
अशी होती सातारच्या पत्रीसरकारिी यंत्रणा. 

 
सातारच्या हसह व खान्देशािा चबबट्या तेव्हा तब् बल आठ चदवस एकत्र आले. 
 

(१३) शाळू योग 
 
शाळूच्या शतेात मध्यावर नाना पाटील व मी हातात हात घालून घोंगडीवर बसलो. हसत 

एकमेकाकंडे पहात मोठा सुखद क्षण होता तो. दोघाचं्याही मनीमानसी, ध्यानी नसतानाही गाठ पडली 
होती.  
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“काय महादू मामा ! संपला का तुमिा मानवतेर सृष्टीशी पे्रमाच्या सबंधंािा फेरा?” हळूि माझा 
हात थोपटत, दाबत नाना पाटील मला फक् त ऐकू येईल एवढ्या अगदी खुशीच्या आवािात म्हणाले. 

 
“आता पुढिा कंिा योग हो?” त्यानंी चमचश् कल प्रश्न केला. 
 
“आता माझा शाळू योग सुरू झाला.” मी हसति उत्तरलो. 
 
दोघं अगदी खुशीत आलो होतो. “हा कच् िा आणखी नवा शाळू योग काढला.” नाना पाटील 

चमचश् कलपणे बारीक डोळ्यानंी माझअयाकडे पहात म्हणाले.  
 
“मानव तर इथे दोनि आहेत. शाळूने आिूबािूने सववत्र वढेले आहे. आपण एकाि गाधंीिींच्या 

शाळेतील शाळू सोबती. शाळूच्या शतेात बसून आता तुम्ही आम्ही दोघं चमळून शाळू योग आता सुरू करू या. 
काय योगायोग तुमच्या माझ्यात असेल कुणास ठाऊक? आटपाडीच्या शाळूत तुम्ही, माडगूळच्या शाळूत 
मी. आचण पुन्हा या शाळूति आलो ना?” मी िरा मोठ्यानेि म्हणालो. 

 
“मामा ! आपली गाडी िरा हळू सोडा ! आिूबािूला पोलीसािें कावळे. फौिदारािी चगधाडे टपून 

बसलेली हायती हे ध्येनात ठेवा. वास लागला रे लागला की चिवतंि फाडून खातील !” नानानंी हळूि 
हसत इशारा केला. 

 
“पण मालक तुम्ही इथे कसे आलात हो !” मी मोठ्या औत्सुक्याने प्रश् न केला.  
 
मला कळले ते असे. 
 
ध्यानी मनी स्वप्नी नसतानाही पोलीसानंी अिानक पारेगाव वेढले. कंुडलिा सावधानतेिा व 

पाऱ्यातून लाबं िाण्यािा संदेश पोिण्याच्या आत ही कारवाई झाल्याने क्राचंतकारकािंी फसगत झाली. 
गावाभोवती व गल् लोगल् ली संचगनी धरून पोलीस उभे. घराघराच्या झडत्या सुरू झाल्या. आपली सारे 
माणसे हबकून गेली. प्रसंग फारि बाका आला होता. पोलीस पाटलाच्या ढोर घराति नाना पाटील. 
नानानंा या कोंडीतून बाहेर कसे काढायिे? भराभर डावपेि आखण्यात आले. 

 
नाटक असे रंगले – पोलीस पाटील “मला वािवा ! मला वािवा साहेब, मला वािवा ! माझा घात 

होणार” लरडति िावडीत घुसला. मोठ्या साहेबाचं्या पायावरि आदळला. 
 
“अरे पाटील, झाले काय ते सागं ना?” साहेबानंी पाटलाला उठवीत चविारले. 
 
“साहेब मी मरणार. माझा िीव वािवा हो साहेब !” म्हणून पाटलाने िोराति गळा काढला. नंतर 

म्हणाला, “साहेब फराऱ्यानंी, मला आताि मारले. तोडून टाकू म्हणून दम चदला. मला तोडल्याचशवाय 
राहणार नाहीत ते साहेब. मी तुमिे लेकरू, मला तारा; िीवदान द्या !”  

 
“कुठे आहेत? कुठे आहेत फरारी बोला”  



 

 अनुक्रमणिका 

“साहेब, एका घरात ते लपल्याती. दाखवतो मी” पाटलाने म्हणताि साहेबाने चशटी 
फंुकल्याबरोबर, साऱ्या गावात चशट्याि चशट्या फुकल्या गेल्या व सारे पोलीस िावडीसमोर धडाधड गोळा 
झाले. 

 
“साहेब, पळा माझ्या पाठीमागे. मी फरारी लपलेले घर दाखवतो.” पोलीसानंा हुकूम सोडले. 

सारी गल् ली वेढली गेली. पाटलानंी दाखवलेल्या घरात पोलीसानंी संचगनी रोखून प्रवशे केला. दोन तीन 
भचूमगत माणसे आधीि त्या घरात बसवले होते. त्यानंा पकडून िाम करण्यात आले. 

 
एवढ्या वळेात वढेा पडलेल्या गल् लीच्या चवरूद्ध बािूच्या गल् लीतील पाटलाचं्या ढोरकोठ्यातून 

नानानंा बाहेर काढण्यात येऊन निीकच्या शाळूच्या शतेात घुसवले. 
 
माझ्या शाळू सोबत्यािी शाळूच्या शतेात गाठ पडली ती अशी ! एवढा िीवन-मरणािा प्रसंग. पण 

नाना क्स्थतप्रज्ञि. एवढ्या बाक्या प्रसंगातूनही एवढा शातंपणा नाना पाटलािंा कसा? सातारच्या रक् ताति 
तो गुण असावा का? मनात चविार आले आचण गेले. 

 
“मालक आपले दोन तीन फरारी पकडले त्यािें हालहाल होतील ना?” माझा प्रश् न. 
 
“अवो मामा ! हाल तर आपल्या पािवीलाि पुिूनि पाऊल टाकले आहे ना? कोण िुमानतो या 

हालानंा ! पण भचूमगत फरारी अगदी चकरकोळ आहेत. आचण त्यानंी हुकूमाप्रमाणे खुशीने हे केले. पण 
आमिा हा कावा आहे.” नाना म्हणाले.  

 
“तो कसा काय?” माझा प्रश् न 
 
एक तर मला चतथून बाहेर पडायलाि पाचहिे होते. म्हणून ही युक् ती अपचरहायवि नव्हती का? पण 

एका दगडाने दोन पक्षी आपल्या बहादूर सैचनकानंी मारले. अहो, आता आपला पोलीस पाटील पोलीसाचं्या 
गळ्यातला ताईत होणार. भचूमगतानंा पकडून देणारा माणूस म्हणिे आपला खास चवश् वासू माणूस म्हणून 
पोलीस त्याच्यावर पूणव चवसंबणार ! पण तो सरकारिा पोलीस पाटील तर आपल्या क्रातंीिा गाव पाटील 
आहे. चशवाय रामोशीिा गण्या त्याचं्या चदमतीला सतत राहणार ! पाटील फरारी मारतील म्हणून मला 
तुमच्याति ठेवा म्हणून चवनवले. आता घरी न येता पोलीसाति त्यानंी रहाव ेअसे त्यानंा सागंण्यात आले 
आहे. गण्या रामोशी घरी येण्याच्या चनचमत्ताने, पोलीसाचं्या हालिाली, कारवाया, त्यािें बेत यािंी 
आगाऊि चबत्तंबातमी गण्याच्या बायकोमाफव त चमळत िातील. पोलीसातं राहून आता आपण पोलीस-पू्रफ 
झालो बरं मामा ! आलं ध्येनात !” खुदुखुदु त्यािें ठेवणीिे गालातले गालात हसू हसत म्हणाले. 

 
मी आश् ियविचकत तर झालोि. पण हे ऐकत असताना मी अगदी सुन् न झालो होतो.  
 
मध्यरात्रीति उठाव.े शतेाच्या काठच्या नाल्यावर सारे प्रातर्थवधी आटोपून नाल्यातं बुिकाळून 

घेऊन शाळूत बसाव.े माळच्यावाली बाई आणील ते खाव.े शेंगािी पोतडी िवळि होती. मक्याच्या 
भािलेल्या व उकडलेल्या कणसावंर ताव मारावा, शेंगा खात खात चदवस घालवावा. ही आमिी चदनिया ! 
पोलीसाचं्या फेऱ्यािवळ ! एका हाकेवर ! त्याचं्या िबड्यातंि आमिे िीवन असतानाही, कसालाही 
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भीतीिा लवलेश सुद्धा आम्हाला स्पशूव शकला नाही. चनधास्त, मोकळेपणे, उत्साहाने आमिे सवव व्यवहार 
सुरू होते. मग काळिी, हिता कशाला िवळ येतील हो !  

 
आम्ही दोघे खऱ्या अथाने रािकारणी नव्हतोि. रािकारणािे आमिे हे वडे हे चिचटशाचं्या अन्यायी 

रािवट नष्ट करण्यािे होते. अन्यायाशी लढणे हे आमिे दोघािें व्रत ! अन्याय रािकीय, सामाचिक, 
आर्थथक कुठलाही असो, स्वकीयािंा वा परकीयािंा कुणािाही. इंग्रिाचं्या अन्यायािा झबा 
उखडल्याचशवाय आमच्या सामाचिक प्रमुखतः आर्थथक अन्यायािी कोंडी फुटू शकणार नाही व आर्थथक 
कोंडी फुटल्याचशवाय सामाचिक अन्याय चनवारण्यािी बैठक तयार होणार नाही. त्यासाठी स्वातंत्र्य पाचहिे 
म्हणून आमिी बडंािी ही भचूमका होती. त्याच्या चनचदध्यासाने आम्ही पेटून उठलो होतो. पत्रीसरकार 
स्थापण्यािे वेड घेतले होते. नुसत्या चविारापेक्षा आिारािे आम्ही दोघेही पाईक होतो. सदा िनात 
िनासारखे राहणे, खाणेचपणे, िनात एकरूप होऊन िाणे हा आमिा बाणा होता. हा आमच्या आवडीिा 
मागव होता. व्रति होते म्हणा ना ! 

 
गाधंीिी आमिी पे्ररक शक् ती होती. गाधंीिींिे ग्राम स्वावलंबाने ग्राम राज्य स्थापनेिे हे आमिे 

स्वप्न होते. त्या ग्रामराज्य स्थापण्याच्या वडेाने आम्ही भारले गेलो होतो. हे आमच्या मनीमानसी ठसले 
होते. त्यासाठी खादं्यावर अन्याय चनमूवलनािा चतरंगा व एका हातात सेविेा झाडू व दुसऱ्या हातात दुष्टासंाठी 
सोटा. िीवनात चनष्ठा, त्याग आचण समर्थपत िीवनािी कास धरली होती. शास्त्रीय समािवादी आम्हाला 
लळखही नव्हती. पण समािािी लळख मात्र पुरेपूर होती. सवािे दाचरर्य, दुःख, हाल थाबंलेि पाचहिेत 
ही आमिी मनोधारणा होती. रािकीय स्वातंत्र्याबरोबर आर्थथक, सामाचिक न्यायािी प्रस्थापना झाली 
पाचहिे हे आमिे वेड होते.  

 
मूलतः आमिा दोघािंा हपड अन्यायाचवरूद्ध बडंािे दंड ठोकण्यािा होता. त्यामुळे चविारापेक्षा 

आिारावर, क्रातंीवर आमिी झेप होती.  
 
रािकीय काथ्याकुटािे महत्त्व आम्हा दोघानंाही नव्हते. त्यातल्या त्यात नाना पाटलानंा मुळीि 

नव्हते. म्हणून रािकीय ििेत आम्ही गुरफटलो नाही.  
 
डोळ्यापुढे फक् त इंग्रिी सत्ता नष्ट करून त्या िागी आपले सरकार कसे स्थापायिे हा आमिा 

ध्यास होता. म्हणून पुढिे पाऊल कसे टाकायिे एवढीि रािकीय ििेिी मयादा होती. लढायिे कसे? 
अडिणी काय? चवयाने कोणती? त्यानंा तोंड देत देत कसे झंुिायिे? एवढ्यापुरतेि आमिे बोलणे. िनता 
आचण खेडी पोलीस पू्रफ झालीि होती. लढ्यािे शवेटिे पवव सुरू होण्यािी अवस्था आली होती. त्यासाठी 
प्रत्येक गावातील ८-१० तरूणानंा रािकीय प्रचशक्षण देण्यािी आवश्यकता होती. त्यासाठी चशचबर योिना 
आखली पाचहिे व ती लवकरि अंमलात आणण्यासाठी प्रमुख नेत्यािंी बठैक आयोचित करावी असेही 
आम्ही चनचश् ित केले.  

 
खूप झोपाही आम्ही काढल्या. इतक्या चदवसाच्या धावपळीिा, चवश्रातंी घेऊन विपाि काढत 

होतो. पूणव चवश्रातंी आम्ही घेत होतो. तरीही वळे चशल् लक, त्यािे काय? म्हणून मी नाना पाटलािें िचरत्र 
चलहायिे ठरवले. त्यासाठी िी राखोळी बाई चतने आपल्या नातवािी कोरपाठ वही व दोन पेऱ्यािी 
चशसपेक्न्सल आणून चदली.  
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नाना पाटील सागंत होते व मी चलहीत होतो. पेक्न्सलिी चशसवी काडंी संपली की चवळ्याने पेक्न्सल 
चशलून घेत होतो. चशसपेक्न्सल एक पेऱ्याएवढी राचहली चन नाना पाटलाचं्या पचहल्याि िचरत्रािी सागंता 
झाली. नंतर पत्रीसरकारिे एक चशल्पकार कंुटलिे अप्पा गुरूिींनी त्या िचरत्राला पत्रीसरकारिे चनयम व 
घटना िोडून ते प्रचसद्ध केले. 

 
पोलीसािंी भतुावळ िाईपयंत तब् बल आठ चदवस आमच्या शाळू योगािे होमहवन िालले होते. 

ज्याचं्या शाळूच्या शतेात आम्ही होतो त्या पाडंबाने व त्याच्या म्हातारीने मला सातारी मटनािी मेिवानी 
चदली. नाना तर माळकरी. त्यानंा पुरणपोळी. 

 
मी मािंडे गाठले. नाना पाटील कुठे गेले ते चविारले नाही. कोण कुठे िातो, काम काय यािी 

िौकशी करण्यािा आमिा चरवािि नव्हता. ते आमच्या अनेक पथ्यातंले एक पथ्य होते. 
 
ठरले एवढेि. लवकरि. शतेकरी, मिूरािंी िी आमिी क्राचंतबाळे त्यािंी चशबीरे आयोचित 

करायिी त्यािंी गावा गावात चशस्तबद्ध सेना उभी करायिी. क्रातंीिा पाठ आचण दीक्षा त्यानंा देऊन या 
रणसंग्रामाला ऐचतहाचसक बैठक द्यायिी. स्वयंपूणव, सुसूत्र प्रचतकारक्षम ग्रामराज्यािी मुहूतवमेढ रोवायिी. 
 

(१४) भूणमगिाांचा पोळा, दसरा, णदर्ाळी ! 
 
सपर गाठले. तरी म्हातारीच्या पे्रमाच्या मटणािी िव चिभेवर रेंगाळत होती. त्यावरून मागील 

इचतहास आठवला. 
 
माझे मामा कै. चवश् वासराव देवरे खान्देशातील धुळे तालुक्यातील देऊरिे. मला लहानपणी फार 

चहणवत. मी प्रकृतीने अगदी चकरकोळ म्हणून िळगावच्या मराठा बोडींगमध्ये असताना मराठ्याचं्या पोराने 
आठवड्यातूंन एकदा तरी मटण खाल् लेि पाचहिे म्हणून त्यािें चमत्र व आप् त भगीरथ चमलिे एंचिचनअर राणे 
यािेंकडे मला दर रचववारी िेवणािी सक् ती केली होती. ३० सालिी िळवळ संपली म्हणून बडोद्याला 
आिोबाकडे पाठवावे, म्हणिे हा सरळ मागाला लागेल, यासाठी बडोद्यािे आिोबा (आईिे मामा) 
देऊरला आले होते. त्याचं्यापुढे उभे करण्यात आले.  

 
माझा पिंाधारी अवतार बघून त्यािंा संताप अनावर झाला. बडोद्याच्या रािघराण्यािे ते िावई. 

गायकवाड सरकारलाही गाधंीिींच्या सत्याग्रहाने झळ बसलेली. तो राग त्यानंा माझ्यावर काढला. 
 
वाघासारखे मोठ्या िबड्याच्या, झुपकेदार चमशाचं्या, चधप् पाड आिोबानंी पचहली फैर झाडली, 

“या गाधंीने मराठ्याचं्या तरूणानंा चबघडवनू टाकले आहे. नेभळट बनवले आहे.”  
 
आिोबासंमोर बोलायिीि काय त्याचं्याकडे बघण्यािी सुद्धा प्राज्ञा नव्हती. सारे त्याचं्यापुढे हात 

िोडून उभे. हे मी बघत होतो. मी तर बच् िा होतो. मला कंठही फुटला नव्हता. 
 
पण गाधंीिी माझे दैवत होते. माझे आप् त स्वकीय सारे काही होते. मीरा के प्रभ ू चगचरधर गोपाल 

तसेि म्हणाना. माझा स्वाचभमान चडिवला गेला. नागाने फणा उभारून फुऽस्स करावे तसा मी फु् फुसलो. 



 

 अनुक्रमणिका 

“पारतंत्र्यात, गुलामचगरीत राहतो तो मराठा कसला? मी नेकिात मराठा आहे. अन्यायाचवरूद्ध, 
पारतंत्र्याचवरूद्ध बडं करून स्वातंत्र्यासाठी बडंािा झेंडा रोवतो तोि खरा मदव मराठा.” या चधटाईने सवव 
िमकलेि. 

 
आम्ही िेवायला बसलो. मी मटण खात नाही याने ते उखडलेि. “अरे मटण खात नाही तो मराठा 

कसला? या गाधंीच्या शळेपट िळवळीत पडून तू हे वेडे िाळे चशकलास. तुझ्यासारखी ही उमदी पोरे या 
गाधंीने चबघडवनू टाकली.”  

 
“आपल्या देशासाठी, अन्यायाचवरूद्ध लढतो तो खरा मराठा. हा खरा मदव मराठ्यािंा बाणा आहे. 

मग तो मटण खावो की न खावो.” बोलण्यािा एवढा धीटपणा मला कसा आला कुणास ठाऊक? 
 
या माझ्या कडव्या उत्तराने पकं् तीतील साऱ्या वडीलधाऱ्यािें िेवणािे हात थाबंले. अवाक् होऊन 

माझ्याकडे रागाने बघू लागले आता काय होणार म्हणून. 
 
“या हरामखोर गाधंीने तुम्हाला पुरे माचंत्रकासारखे भारून नेभळट करून टाकले दुसरे काय !” 

आिोबानंी हसति घेतल्याने सवांिे काळीि भाडं्यात पडले. पण मी मात्र पुन्हा उसळून म्हणालो, 
“गाधंीिींनी आम्हाला नेभळट बनचवले नाही तर शूर बनवले. चशवरायािे मराठेपण, स्वातंत्र्यािा बाणा 
चवसरलो होतो तो पुन्हा चशकवला ते नेभळट कसे?” ठणकावनू बोललो. 

 
आिोबा-िमदग्नीि तें. खूप चिडले. पण मी माघार घेतली नाही. आिोबानंी ‘हा वाया गेला, 

दगड बनला, यािा आता काही उपयोग नाही’ असा शरेा मारला व माझे बडोदे टळले ! 
 
नागपूरच्या एका भचूमगत पठाण चमत्राकडे असताना ३० सालिे व्रत ४३ साली सोडले. कारण 

त्याचशवाय गत्यंतर नव्हते म्हणून. हा सारा इचतहास आठवला. अिून मला खोकल्याच्या उबळी येति 
होत्या. तापािी कसर. पुन्हा खोकल्यािा िोर. काम सुरूिे. माळावरील भईुहरगणीच्या मुळ्या, हलबाच्या 
सालीिा काढा सुरू केला. हळूहळू गुण आला.  

 
नागपिंमी गेली. पोळा आला खान्देशिा पोळा तसा सातारिा बेंदऱ्यािा म्हणिे चशकारीिा सण. 

खान्देशिा पोळा म्हणिे बेलानंा पुिायिा सण. बैलानंा धुवनू, हशगाला रंग द्यायिा. हशगाना चपतळी शाम्या 
बसवनू त्यावर गोंडे बाधंायिे. अंगावर रंगािे चठपके उठवायिे. पायातं तोडे, गळ्यात घंुगरू माळा, घंट्या, 
गेठे घालून सिवायिे. त्याचं्या मानेवर दुसर ठेवायिा नाही. कामाला िंुपायिे नाही. चहरवा िारा पोटभर 
द्यायिा, त्यानंा धुवनू स्वच्छ करायिे. सायंकाळी बाहशगे बाधूंन बािा लावनू चमरवणुकीने गावभर 
चमरवायिे, घरी आल्यावर घरच्या सुवाचसनीने पंिारतीने लवाळून पायावर पाणी घालून त्यािंी पूिा 
करायिी. खाटेवर सतरंिीवर गहू, बािरी, गूळ टाकून खाऊ घालायिे. पुरणपोळीिा घास त्यानंा देऊन 
मगि पुरणपोळीिे िेवण करायिे. आपल्यासाठी वषवभर राबणाऱ्या बैलानंा देव मानायिे. त्याचं्या पुिेिा 
चदवस तो पोळा. 

 
सातारा आचण खान्देश. केवढी सणातंही तफावती. प्रत्येकािे चनराळे आगळेपण. 
 



 

 अनुक्रमणिका 

खान्देशिी माती मऊ तसा खान्देशिा माणूस मऊ. दगडाळ सातारिी माणसे 
खडकादगडासारखीि टणक, कणखर नी चिद्दी. खान्देश घरकुलात राहणारे तर सातारा सपरात – 
शतेाति चठय्या देणारा. सातारी रंगेल तर खान्देश रंगेल. खान्देश गुलाल उधळ्या तर सातारी रक् ताच्या 
गुलालीने रंगणारा. खान्देशिा माणूस झगडा फसेदा करण्यात चपछाडीला तर सातारी पुरूष असो की स्त्री, 
झगडा, लढाई चप्रय. काठीने सुरूवात करतील आचण रक् तािे रंगण भरल्याचशवाय लढाईिी पूतवता होणे 
नाही. खान्देशिा माणूस गोगलगाय तर सातारी रानडुकरी प्रवृत्तीिा. दे धडक, मार मुसंडी. ज्या सातारिा 
माझा पचरिय झाला त्या भागातील (सातारा, कऱ्हाड, सागंली, कोल्हापूरपयंत) कृष्ट्णा, कोयना नदी 
खोऱ्यातील संस्कृतीि वगेळी आगळी आहे. पुण्य प्रतापी चशवरायािंीि ही देण आहे. सातारकरानंी ती िणू 
कुशीति नव्हे रक् ताति िपली आहे. 

 
या भागात सवात उधळण, खैरात म्हणिे रक् तािीि. रक् त हा प्रवाही पदाथव आहे. म्हणून तो 

वाचहलाि पाचहिे ही या भागातील लोकािंी भावना ! खान्देश चभत्रा भागूबाई तर सातारा बेडर, बेरड आचण 
बेरकीही. बैलाला हाकलण्याच्या आर बसचवलेल्या काठी चशवाय खान्देशिा पचरिय नाही. तालीम, 
मल् लचवद्या, मदानी खेळािे खान्देशला वावडे. 

 
साताऱ्यात देवळाचशवाय गाव सापडेल पण तालमीचशवाय एक गाव नाही. कुस्त्यािंा शौक, 

िनावराचं्या झंुिी, िते्रच्या दंगली, कुस्त्यािें फड, मारामाऱ्या, खुनाखुनी असा सातारिा मदानी मामला. 
 
लाठीिे दणके, कुऱ्हाडीिे वार, फरशी, भाल्यािी फेक म्हणिे सातारिा पोरखेळ. खान्देशच्या 

मारामाऱ्या करण्यािे चठकाण म्हणिे कोटव, किेरी, कागद शाईिा खेळ. फार तर तोंडािा दाडंपट्टा. 
सातारिी लढत रंगते व चनकालात चनघते. पटागंणात लाठी, काठी, कुऱ्हाड, फरशी बदुंकीने लढून आचण 
रक् त देवनू.  

 
खान्देशात बडेिाव, आदरचतथ्यािी, गादीतक् क्यािी, पाट पाण्यािी, पडद्यािी रेलिेल. खान्देश 

म्हणिे शालीन स्त्रीिा लज् ितदार नमुना. तर सातारिा मामला मदानी झाशीवाली प्रमाणे मैदानी आचण 
मदानी, सातारिी सून येते घोड्यावर बसून. खान्देशिी सून येते बोत (शाळू) पांघरून घंुगुटात, लहानशा 
गाडीत पडद्याच्या बदंोबस्तात झाकूनमाकून. 

 
शरीरातील रक् तािा रंग लाल तसा सातारच्या मायेिा रंगही लालभडक. बेचहशोबी वैराप्रमाणे 

बेचहशोबी माया करावी सातारच्या लोकानंी. वैर चितके अटीतटीिे चततकेि पे्रमही तीव्र. काळीि मऊ 
आचण मोठे. 

 
खान्देशच्या पोळ्याला बलै पुिायिे. सातारच्या पोळ्याला चशकारीला चनघायिे. िशी भमूी तसा 

सण. खाण तसा वाण. 
 
वाित गाित हशग, तुतारी फंुकत प्रत्येक घरातील सारे तरुण म्हातारेकोतारे, आपापले भाले, 

बरच्या, कुऱ्हाडी घेऊन ठरलेल्या िंगलात सणाच्या पोळ्या बाधूंन चशकारीला चनघतात. डुक् कर, कोल्हा, 
खोकडमाकड कसलीही चशकार चमळो. चनदान सश्यािी तरी चशकार साधलीि पाचहिे. रक् तािा सडा 
गावदेवीला झालाि पाचहिे ही चिद्द. 



 

 अनुक्रमणिका 

मी माझ्या पाडं्या कुत्र्याला घेऊन शामा, श्रीधर, देन्या, पाडंबा सारे चनघालो. मोठ्या मिेिा चदवस 
होता. थंड हवा, स्वच्छ सूयव प्रकाश, मध्येि आकाश ढगाळले िाऊन थोडा पावसािा चशडकावा. सवांिा 
आरडालरडा, सामुदाचयक िीवनदशवनािी लयलूट. कपडे फाटके तुटके, िेहरे मळकट, काहींच्या 
अंगावर घामािा बुराही. गाल खोल गेलेले व हाडािी टोके वर आलेले म्हातारे कोतारे. पण मस्तीत, 
आनंदाच्या बेहोशीत रगावलेले सवविण. 

 
रगावलेल्या साडंासारखे हंुडदत होते. या दरीतून त्या दरीत, या वघळीतून त्या वघळीत उड्या 

मारत स्वैर पळायिी शयवति. डुक् कर, ससा, कोल्हा काहीही चदसले की कोण झंुबड उडायिी घेर 
धरण्यासाठी, धावाधावीिी ! चशकार चनसटली की हुश् हाश, गमतीदार वादंग. पुन्हा आरोळी उठली की 
चशकारच्या वाटा रोखण्यासाठी पुन्हा धावपळ, धादंल. कुणी अडखळत आहे, कुणी दम लागून बठैक 
घेतलेल्याला लढून नेत आहे-चकती आनंद ते पाहण्यात, त्याचं्याबरोबर स्वैर पळण्यात व चशकारी बनण्यात 
! 

 
सायंकाळ होत आली तरी चशकारीिा पत्ता नाही. चतकडच्या टोळीने हुसकवलेले एक खोकड 

आमच्या टोळीकडेि धावत आले. त्याला सवांनी घेरा टाकला. पाि पिंवीस काठ्या, भाले त्यातूंन ते 
गरगर चफरत होते. शवेटी योगायोगाने माझी काठीि त्याच्या पेकाटत बसली. ते िी िी करीत िचमनीवर 
गडबडून लोळत पडले. तोि एकाने िपळाईने त्याच्या अंगावर पोते घालूनि दाबले. चिवंत चशकार 
पोत्यात घातली. “महाद्या शाबास !” िी आरोळी उठली. मी चवियीवीर ठरलो. दुसऱ्या टोळीने एक कोल्हा 
मारला. चतसऱ्या टोळीलाही ससा सापडला. तो अगदी चछन् न चभन् न झाला होता. रक् त चठपकत होते. 
भाल्याच्या काठीला दोन्ही चशकारी टागंलेल्या व खोकडिे पोते घेऊन वाित गाित गावात आम्ही प्रवशे 
केला. गावदेवीिी पूिा रक् त हशपडून झाली. 

 
पूवायुष्ट्यात रक् त बचघतले की असय होऊन िीव कळवळे. पण आि पशूपक्ष्यािीि काय पण 

क्रातींच्या मागात आडवे येणाऱ्यानंा पत्री ठोकून, हातपाय तोडण्यािे बघूनही काही काही वाटत नव्हते. 
पूवीिा हळवा दुबळा िीव राक्षसी झाला होता का? 

 
क्रातंीिा ध्यास एकदा घेतला की दुबळा िीव हा शूर बनतो. हळवा िीवही चनदवय, कठोर बनतो. 

क्रातंीच्या भट्टीत घुसला रे घुसला की कच्या मातीिेही पोलाद बनते, काडीिा पचहलवान होतो. शरीरात 
दहा हत्तींिे बळ संिारते हेि खरे. पढंरपूर पलायनाच्या वळेी एका चधप्पाडाला कोपरखळीने उडवला ते या 
हत्तीबळानेि का? 

 
पोळा गेला, घटस्थापना झाली, सायंकाळ झाली. सपरातं, माळरानावर मी एकटाि. डोळे चमटले. 

आयुष्ट्यातील दसऱ्यािा चित्रपट डोळ्यापुढे सरकू लागला. 
 
एका चदवाळीच्या सुटीत डागंरीला आलो. दसऱ्याच्या चदवशीि भाटपुऱ्याहून हरी मामािंी गाडी 

मला यायायला आली. तापी नदीत घातली. माि धारेत गाडी. अधे कठडे गाडीत पाणी. गाडी वाहून िाऊ 
लागली. पण मामाने मला गच् ि धरून बैलानंा िोरात आरोळी चदली. बैलानंी सुरकाडंी मारून प्रवाहातून 
गाडी पुढे नेली. भाटपुऱ्याला गेल्यावर सवांना ते कळले. आई आनंदाने पोटाशी आवळीत होती व अश्रूही 
ढाळीत होती. दसऱ्यािे पाया पडायला गेलो तो माझ्या आिी, काकी, मामींनी िवळ घेऊन मुके घेतले. 



 

 अनुक्रमणिका 

इडाचपडा टळो म्हणून कानचशलावरून बोटे मोडली, ते साऱ्यािें पे्रम आठवनू मनािा कोना कोना उिळून 
चनघाला. 

 
डागंरीिा दसराही मला आठवला. माझ्या वचडलाचं्या वयाच्या माझ्या िुलत भावािी बायको 

मनुवचहनी माझ्या डोळ्यापुढे उभी राचहली. माझ्या आईच्या वयािीि. पण चनव्याि मनािी मनुवचहनी. 
पायावर डोके ठेवले की माझे दोन्ही हात धरून िवळ लढी, गाल गुच् िे घेई. 

 
“काय दाडंगा बोकड्यानीगत व्हाडी ऱ्हायनात. माले देरानी कव्हय लयश्यात बोला ! (का हो 

दाडंगेश् वर. बोकडासारखे वाढताहात. मला लहान भावियी केव्हा आणता, बोला !) चतिी नेहमीिी पे्रमळ 
थट्टा, मला लढून, माडंीवर बसवनू िाले. मी एवढा मोठा तरीही. 

 
एका दसऱ्याला चतने मला धरले. चनत्याप्रमाणे नागवेलीच्या पानाऐविी चगलक्याच्या पानािाि 

चवडा कोंबला. तोि चवडा मी चतच्या तोंडात बळिबरीने घातला. धूम पळणार तोि चतने मला धरले व 
आपल्या िरीच्या पदराने माझे तोंड पुसले व खोबरे माझ्या तोंडात घातले. हे सारे आठवनू मनात हसू 
फुटले. िादंण्या डोळे चमिकावीत माझ्या हसण्यात िणू सामील झाल्या. 

 
खान्देशच्या पािोरे तालुक्यातील िुवाडी गावंिे श्री. टी. एम. पाटील बडंींग लव्हरचसअर होते. मी 

व सौ. लीला ३९ साली िालवत असलेल्या शतेकरी बोचडंगिा तो चवद्याथी. मािंडेपासून ५ मलैाचं्या 
अंतरावरील तासगाव तालुक्यातील चवसापूर गावी होते. त्यािें चनरोपावर चनरोप-एकदा तरी मी त्याचं्याकडे 
याव े म्हणून. खान्देशी माणूस, बोलण्या-िालण्यात अघळ पघळ, कुणाला पत्र चलचहले, खान्देशात गेला, 
कुठे कोही बोलला सवरला तर? ही भीती म्हणून आतापयंत टाळले होते.  

 
पण दसऱ्याच्या आठवणीने बेिार, िमत्काचरक अवस्था झाली होती. कुणाच्या पे्रमािी, मायेिी ऊब 

चमळाल्याचशवाय माझे मन शातं होईना. म्हणून टी. एम. ला अगोदर चनरोप चदला. ठरल्याप्रमाणे दसऱ्याच्या 
सायंकाळी भवानीच्या देवळात बसलो. त्यािंा मनुष्ट्य आला. त्याच्याबरोबर टी. एम. रहात असलेल्या 
बडोद्याच्या िनरल माने पाटलाचं्या लहान भावाच्या वाड्यातंील घरात चशरलो. एका कोपऱ्यात घोंगडी 
टाकून बसलो, दसऱ्यािी येणारी प्रचतचष्ठत व मास्तर मंडळींनी ‘कोण’ म्हणून िौकशीही केली; तर आमिा 
बडंींगवरिा गडी म्हणून त्यानंी उत्तर चदले. मंडळी गेली. सवव पुढील दरवािे बदं केले. रागंोळ्या काढल्या. 
पाट माडंले. उदबत्त्याचं्या घमघमाटातं खान्देशी पुरणपोळीत खान्देशी तूप, रशी (आमटी) असा खास 
खान्देशी पाहुणिार झडला. या पाहुणिारापेक्षा खान्देशी माणसाच्या चिव्हाळ्याने, भेटीने मन काठोकाठ 
भरून गारीगार झाले.  

 
मी नाही म्हणत असतानाही या खान्देशी गडीने मच्छरदाणीत आपल्या पलंगावर मला झोपवलेि. 

असे दोन तीन चदवस झाले. त्यािी पत्नी इंदूला शकंा येऊ लागली. आपला नवरा कुण्या फाटक्या बुवाच्या 
नादी तर लागला नाही ना? शकंाकुशकंा घेऊन छेडछाड करू लागल्यावर चतला चवश् वासात यायाव ेलागले. 
त्याने केवढा आमिा फायदा झाला ! आमच्या भचूमगत कायाला एक खान्देशी सेचवका चमळाली. टी.एम. 
च्या बहंडग कामातील कामगारातं आमिे स्वातंत्र्य-सैचनकही येता िाता राहू लागले. पोलीसानी पाठलाग 
केला तर बहंडगच्या मिुरातं मिूर म्हणून कुदळी फावडीने काम करायला लागाव.े 
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खान्देशी पडदानशीन इंदू भचूमगतािंी पाठराखणी बहीण झाली. दोघा नवरा बायकोंनी भचूमगत 
कायािी दीक्षा घेतली. सयािी महारािािें सरदार माने पाटीलािंा तो वाडा. त्यािें लहान बंधू त्यात रहात. 
भचूमगताचं्या कायात त्यािंा अडसर होता. त्यासाठी एके चदवशी काही कल्पना नसताना भचूमगत सैचनकानंी 
वाड्याला वेढा घालून ते आत चशरले. सैचनकानंी मान्यानंा िौकात लढून ताकीद चदली. ‘याद राखा 
भचूमगताचं्या वाट्याला गेला तर ! तुमिा वाडा आचण तुम्हालाही नामशषे करू !’ याने माने पाटीलही सरळ 
झाला. आचण चवसापूर गाव भचूमगतािंा चकल् ला झाला.  

 
सौ. लीला तुरंुगातून चनसटल्यावर लीलाच्या खादं्याला खादंा लावनू खादं्यावर बदूंक घेऊन इंदू 

शथीने काम करीत राचहली.  
 
मनुष्ट्य िगाच्या पाठीवर कुठेही गेला तरी घरच्या, गावच्या, प्रदेशाच्या आपलेपणािी अचधकि 

तहान लागलेली असते. त्यािा गोड अनुभव घेताना मला शाळा चशकत असताना पाठ केलेल्या कचवताच्या 
लळी आठवल्या.  

 
नेवो, नेते िड तनुस या दूर देशास दैव 
राहो चित्ती पचर ममप्रती मातृभमूी सदैव ! 
 
खान्देशच्या पे्रमािी भकू भागवनू अगदी तृप् त मनाने मािंडे गाठले. 
 
दसरा-चदवाळीिे २१ चदवस. शतेीिे काम िोरात सुरू होते. वैरणीिे भारे सपरात टाकले. घामाघूम 

झालो. तो श्यामने मला हाळी चदली. तो सपराच्या उतरणीच्या शतेातील अध्या शतेात सािलेल्या गुडघा 
गुडघा पाण्यात डंुबत होता. मलाही हुक् की आली. सकाळिी वळे असूनही पाणी कोमट होते. पाण्यात 
आम्ही दोघं यथेच्छ डंुब ूलागलो. ‘महादबा, हे चदवाळीिे आपले स्नान बरे ! पाढंरा लक् स का फक् स साबू 
माझ्या हातात. करा पाठ इकडे.’ असे म्हणून पाण्यातील चिकण माती त्याने माझ्या पाठीवर िोपडायला 
सुरूवात केली. चकती मऊ ! इतकी मऊ की पाठीला गुदगुल्या होत. त्याच्याही अंगाला हातापायाला मी 
िोपडली. आम्ही दोन घंटे त्या पाण्यात डंुबत होतो. इतक्यात भीमरावानंी आरोळी चदली. ‘िला की 
लवकर कामाला × × × !’ अस्सल सातारी चशवी हासडली. 

 
आम्ही झोपडीत पळालो. भाकरी कोरड्यास खाऊन कमवयज्ञाला िंुपलो. सुगीिा मचहना ना ! 
 
टी. एम. तुरंूगात लीलाला भाऊ म्हणून भेटून आला होता. मी असताना एक पत्र टाकून उत्तरही 

मागवले होते. त्यािी आठवण झाली की मन िुटपुटू लागे ! लीलािे उत्तर आले असेल का? 
 
फरारी अवस्था मोठी िमत्काचरक अवस्था असते. गुदमरणारे मन, भावना कधी कशा स्वैर 

उधळतील त्यािा थागंपत्ता लागत नाही. कधी मन लहान मुलासारखे होते. बालहट्टी बनते. तसे माझे 
झाले. चदवाळीला महादू मामाला लावनू द्या म्हणून पाऱ्याच्या शामरावािंा सागंावा भीमराव पाटलानंा आला 
होता. म्हणून चनघालो पाऱ्याला. पण पाय वळले चवसापूरकडे. 

 



 

 अनुक्रमणिका 

दोन चदवस थाबंनू पाऱ्याला चनघालो. तोि पोष्टमनने पाकीट चदले. चशक् का येरवड्यािाि मी 
पाचहला. थाबंलो. टी. एम. ने पत्र वािून हसति माझ्या हाती चदले. लीलािे पत्र माझ्या हातात होते. चकती 
वषांनी? दोन्ही हातात ते मी दाबनू धरले. हृदय कंप पावत होते. माझ्या हृदयाला कप् पा असता तर त्यातही 
मी दडवले असते. लीलािे बोल त्या पत्रात होते का? लीलािे रूप त्यात साडंले होते का? पत्र उघडले, 
पण अक्षरही मला धड चदसेना.  

 
मी घाईघाईने चट. एम., इंदूिा चनरोप घेतला. मन नाित होते, गात होते, आचण रडतही होते. काय 

असेल पत्रात? छातीशी धरून स्वतःशीि प्रश् न करीत होतो. एक मैल त्या धंुदीत गेलो. एका वडाच्या छायेत 
बसून हळुवारपणे पत्र उघडलं, वािलं. लीलाने टी. एम. ला चलचहलं होतं. 

 
चप्रय भाऊ – 
 
मी खाते, चपते, सारे व्यवहार करते. पण मन सदा गुंगलेले असते. माझी झोप उडून गेली आहे. 

माझ्या चमत्राला खायला प्यायला चमळत असेल का? माझे सवव ठीक आहे. खायला, प्यायला, चनवास आहे, 
त्याला यापंैकी तरी काय आहे? या चविाराने मन बेिैन होऊ उठते. काही बाही बातम्या येतात. मन 
टागंणीला लागते. काय समिायिे रे मी ! तो सुखी असला एवढे कळत राचहले तरी बस् स आहे. चदवाळी 
आली आहे. या बचहणीला चतच्या सवगंड्यािी खबर देऊन माझी कडू चदवाळी गोड कर. करशील ना एवढे 
! मी तुझ्या पत्रािी िातकाप्रमाणे वाट बघते. चदवाळीला मला एवढी एक लवाळणी पाठव. पाठवशील ना? 
 

तुझ्या लवाळणीिी वाट पाहणारी – 
तुझी ताई 

 
माझ्या मनातील भावना शब्दातं मी काय चलहू? हृदयाकाश ढगाळले. मेघ येत आचण िात. कधी 

सरी पडत कधी लख्ख ऊन. कधी हृदयाकाशात इंद्रधनुष्ट्य िमके. पारेगाव येईपयंत हा खेळ िालू होता. 
पारेगाव केव्हा आले ते समिलेही नाही.  

 
शामरावाच्या ऐश् वयववान वाड्यापुढे आलो. रागंोळीिी चदवाळीिी चनशाणी बघून गलबललेल्या 

मनानेि उंबऱ्यात पाऊल टाकले. चदवाळीिा थाट होता. माचलश, सुवाचसक उटणे लावनू स्नान. सारा 
घमघमाट. गदी, तक् के, लोड. या ऐश् वयात माझे मन अचधकि अस्वस्थ होऊन उठले. मला िैन पडेना ! 
उठ बस ! 

 
लीलाने चतच्या लाबंसडक बोटानंी (ज्यािंी मला प्रथम िाण चदली साने गुरूिींनी) चलचहलेले 

चतच्या अक्षरातले पत्र पुन्हा वाित होतो. अचधकि अशातं होऊन उठ बस करीत होतो. घडी घडी वािति 
होतो. यािी कल्पना आली तर माझ्या सारख्याच्या पचरक्स्थतीतील भचूमगतालाि येऊ शकेल ! 

 
पण शातंता कुठे? कसा मी इतका हळवा, दुबळा म्हणून माझ्यावरि मी चिडत होतो. रागावतही 

होतो नी अस्वस्थही चततकाि होत होतो.  
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कश्यानेि बरे वाटेना ! लीलाला पत्र चलहू का? बुडबुडे उठत. एक मन म्हणे चलही चलही ना? 
दुसरे तडफडत, चिडत उत्तर देई, नको ! नको ! 

 
एक चदवस अध्या रात्री भतुासारखा उठलो. दऊत टाक घेतला चन लीलाला पत्र चलचहलेि. तब् बल 

दोन अडीि वषांनी पचहलेि आचण शवेटिे पत्र चलचहले चन माझे मन, उकळणारे दूध िाळ काढल्यानंतर 
एकदम शातं शातं होत िाते. तसे शातं झाले. आडवा पडलो तो डोळे चमटले गेले चन शातं झोप लागली. 

 
काय चलचहले मी पत्र? 
“रस्त्याने मी िाता - पाचहली एक गाडी 
िालली घंुगरमाळा - वािवीत. 
आत होती बहीण - गाडी हाके भाऊ 
दोघे ही आनंदे फुललेली 

मुलीला बघून बाप - खुशी होई 
माय धाव घेई - गाडीपाशी 
वत्सलाही आली - आली तैशी इंदू 
रािू अक् का आली - िमल्या सवव 

िमल्या सवव चिमण्या - खोपा भरून गेला. 
पचर चरता चदसे - एक कप् पा 
चिमण्या सवव िमल्या - चिव चिव कचरती. 
परी एक चिमणी - नाही आली. 

माझ्या चिमणीिा - माझ्या लाडकीिा 
माझ्या लू ताईिा - चरता कप् पा 
दसरा ग गेला - आली ग चदवाळी 
हसत उधळत - आनंदाला 

मला ना आनंद - पोटी परी दुःख 
सोसता सोसे ना - ठाव गेला 
िनासाठी करी - आनंदािे सोंग 
आत आग डोंब - पेटलेला 

सािंऱ्या करंज्या, िकली कडबोळी 
फटाके भईुनळे- धामधूम 
घास घेई लठी - पडतो तो ताटी 
वरूचन सािंोऱ्या - लोटतो मी 

कधी भेटशील - कधी चदसशील 
कधी ग चदवाळी - उगवले? 

 
(वत्सला, इंदू केसली, रािू लीलाबरोबरच्या चतच्या मचैत्रणी तुरंूगातून सुटून बाहेर आल्या 

होत्या.) 
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पत्र चलचहले पाऱ्याला. दूताने नेले कोल्हापूरला. एकाने ते पाठवले पुण्याच्या चमत्राकडे, त्याने पत्ता 
चलहून पोस्टात टाकले. पुण्यािा चशक् का पडून ते थेट गेले येरवड्याच्या तुरंूगात, पोलीस िाफलतील पुणे. 
पाऱ्यािा ठाव त्यानंा काय लागणार? 

 
लौचकक अथाने भावािे बचहणीस पत्र चमळाले. फरारी अवस्थेच्या दृष्टीने तळमळणाऱ्या नवऱ्यािी 

तडफड, तडफडणाऱ्या त्याच्या पत्नीस कळली. भाव समिला. काम झाले. 
 
ता माझी चदवाळी सुरू झाली. खुशीत संपलीही. 
पत्री सरकारिे बोलावणे आले. येड्या महाद्याने आपल्या म्हशी, पारड्यािा, शळे्या, कोकरािंा, 

आपल्या डेरेदार तुऱ्याच्या कोंबड्याला कुरवाळून, लाडक्या पाडं्याला छातीशी कवटाळून त्या सवांिा 
चनरोप घेतला. श्याम, श्रीधर, देन्या, पाडंबा, यशवतंा, मारक्या राम्या सवांिा चनरोप घेताना कसे तरी 
झाले. 

 
श्यामसचहत कंुडलला िाऊन पत्रीसरकारच्या तुफान सैचनकाचं्या चशचबरािा आिायव आचण आिारी 

दोन्ही भचूमकातं रंगून गेलो !  
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पत्री सरकार 
---------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

भाग ६ र्ा 
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I am wonder-struck to hear all this about your Treasury 
 
looting and about your Patri-Sarkar. 
 
It seems to me this is a new historical chapter in Indian 
 
Freedom Struggle. 
 
(भूणमगि अर्स्तरे्थिीिं माझ्या र् जर्ाहरिंािंजींच्या पुिे भेटीि ययाांनी काढिेंिें उद गार !) 
 
४२ च्या िंढ्याि पणत्रसरकारची यांत्रिा घडर्ण्याचा उपक्रम इणिहासाि सुर्िाक्षराांनी नमूद 

करण्यासारखा राहीिं. 
 
एक नैणिक नेिृयर्ाची छाप ग्रामीि जीर्नाांि प्रर्थमच अर्िरिंी. 
 
 

–अच्युिरार् पटर्धवन 
क्राांणिलसह नाना पाटीिं पान ३०३) 
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क्राांणिलसह नाना पाटीिं 
भारिाचा क्राांणिलसह िू 

णशर्बाचे देिे 
जागृि केिंा महाराष्ट्र िू 

लसह गजवनेन ! 
–आचायव अते्र 
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सािारा पणत्र सरकारचे दोन सेनानी 
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पत्री सरकारची कैणफयि 
 
‘पत्रीसरकार म्हणिे पायाला गुरा-ढोराप्रमाणे पत्र्या ठोकणारे, हातपाय तोडणारे, गुंडािें, 

दरोडेखोरािें, लुटालूट करणाऱ्यािें ! हे कसले सरकार? चनव् वळ खुन्यािंा, गुंडािंा, हत्यारािंा कू्रर, 
राक्षसी कृत्यािंा नंगानाि.’ 

 
–अशी पत्रीसरकारिी संभावना करून ते चवस्मृतीच्या पडद्याआड, अडगळीत िणू फेकून चदले. 

बदनामी करून, भल्या भल्यानंी. महाराष्ट्रश्रेष्ठी, इचतहासािे िाणकार, द्रष्टे अशा यशवतंराव िव्हाणानंीही 
चतकडे कानाडोळा केला. मग इतरािंी कथा ती काय? 

 
पण वस्तुक्स्थती काय? ती तपासून, उकल करून सागंणारा कुणी मायेिा पूत चनघाला नाही. 
 
* पत्रीसरकार म्हणि प्रणि सरकार होते. 
 
* पत्री सरकार ही एक अभतूपूवव, ऐचतहाचसक घटना होती. 
 
* बलदंड इंग्रिी सते्तला नामोहरम करून भारतातले पचहले एकमेव, लहानशा के्षत्रात का होईना 

ते िनता सरकार होते.  
 
* ग्रामराज्यािे आदशव सरकार स्थापण्यािी ती वाटिाल होती.  
 
* पचहले ग्रामराज्य स्थापण्यािे मानकरी झाले पत्री सरकार. गाधंीिींच्या ग्रामराज्य स्थापनेिा 

लनामा केला पत्री सरकारने. 
 
* िनतेिे, िनतेसाठी, िनतेनेि िालचवलेले राज्य होते ते क्राचंतहसह नाना पाटलाचं्या नेतृत्वाने. 
 
* न्यायािा, ग्रामस्वराज्यािा एक आदशव उभा केला पत्रीसरकार स्थापून. 
 
पत्री सरकारने इंग्रिशाहीला शह देण्याच्या प्रचतसरकारशक् तीबरोबरि दरवडेखोरी, 

सावकारशाही, ग्रामस्थ प्रचतचष्ठत सरंिामशाही व त्यानंा पाठीशी घालणारे श्रींमंत, गावगंुड, टगे यानंा वसेण 
घालून िनतेला चनभवय तर केलेि, त्यािबरोबर चशक्षणाने अंधश्रद्धा, िािक रूढ्या, ग्रामस्वावलंबन, 
गावािा चवकास करण्यात ते अगे्रसर राचहले. 

 
लढाऊ, अन्यायप्रचतकारक्षम, स्वावलंबी, व्यसनमुक् त, चवकासोन्मुख, राष्ट्रीय िाण असलेल्या 

ग्रामािंी चनर्थमती हे पत्रीसरकारिे खास वैचशष्ट्ट्य. 
 
न्यायी राज्य व समानतेिी समािव्यवस्था स्थाचपत करायिी असेल तर दंडशक् ती केव्हा, कुठे, 

कशी व कुणी वापरायिी यािा एक न्यायािा आदशव राष्ट्रापुढे उभा केला. काही िुका, अचतरेक झाला 
असेलही. कशाला? का? ते कोणत्या लढ्यात होत नाहीत? ज्याला कसलाही पूवचैतहास नाही, संघटनेिे 
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सातत्य नाही, ज्याला मागवदशवक कसलेला नेता नाही, िोडीला सारेि तरूण, अननुभवी. रािकीय 
िाचणवािंी, ऐचतहाचसक बठैक नाही, तशी फुरसदही नाही. सारीि लगीनघाई. अशात काही िुका, कुठे 
अचतरेकही झाला तर तो क्षम्यि नाही का? पण त्यातही सावधानता बाळगली होती.  

 
एक उदाहरण देतो. पत्रीसरकारच्या कंुडल गु्रपने ताबंटकाकानंी तयार केलेल्या बॉम्ब फेकीच्या 

धूमधडाक्याने दहशत बसवनू शणेोली स्टेशनातील वगॅनमध्ये असलेल्या रॉकेलने सवव स्टेशन हशपून 
स्टेशनिी राखरागंोळी केली. िवळि इचरगेशन बगंला, सरकारी अचधकारी वस्तीला. तोही िाळला. 
भचूमगतापंैकी काहींनी अचधकाऱ्यािंी घड्याळे, गळ्यातील िेन आचद वस्तंूवर हात मारला. हे लक्षात येताि 
सवव वस्तू ताब्यात घेवनू, अचधकाऱ्यािें पते्त चमळवनू त्याचं्याकडे रचिस्टर पोस्टाने पाठवनू चदल्या. 
त्याबरोबर क्षमायािनाही. असे अनेक प्रसंग सागंता येतील.  

 
िळवळीच्या प्राथचमक अवस्थेत दरवडेखोर सरकारशी तोंड देताना बळ व साधने अपूणव म्हणून 

शत्रूंिा शत्रू म्हणिे दोस्त या िाणाक्य नीतीने, दरोडेखेरािें बळ व तंत्र घेवनू सहकायव यायाव े लागले. 
त्याचशवाय इंग्रिशाहीशी सामना देणे कठीण, अपचरहायव म्हणून त्यािंी साथ घेतली. 

 
पण ती वळे चनघून िाताि सरकार व दरोडेखोर या दोघा दरोडेखारािें सहकायव झाल्याबरोबर 

प्राणपणाने झंुि देऊन सातारा चिल्यातील तहहयात दरोडेखोरी संपचवण्यात यश चमळचवले. 
 
िी दरोडेखोरी इंग्रिानंाही संपचवता आली नाही, ती बहादूर क्राचंतकारकानंी समाप् त केली. 

दरोडेखोराशंी सोईप्रमाणे मैत्री ठेवली. तेवढेि लक्षात ठेवनू आम्हालाही दरोडेखोर ठरचवणाऱ्यानंा सागंायिे 
एवढेि– 

 
िाव ेत्याच्या वशंा - तेव्हा कळे ! 
 
अल्पशा वैगुण्यावरि बोट ठेवनू भारंभार गुणानंा पार गाडून हाकायिे ही कुठली नीती? 
 
गाधंीिींच्या एक पाऊल पुढेि ठेवनू चनभवय, समतेच्या, न्यायाच्या, स्वावलंबी ग्रामराज्यािी चनर्थमती 

केली. यथामती, यथापचरक्स्थती, यथाशक् ती. आम्ही गाधंीिींिे अहहसक चशपाई नसू, पण मदव, हहमतबाि, 
िीवािी बािी लावणारे चशष्ट्य िरूर आहोत. चनःस्वाथव, चनभवय, िनताचनष्ठ. 

 
इंग्रिाचं्या व स्वकीयाचं्याही अन्यायापासून ग्रामिनतेच्या उत्थापनाने ग्राममुक् ती केली. त्याला 

आम्ही दरोडेखोर, हत्यारे ठरचवले. केवढी ही शोकाचंतका? १९४७ ला महात्मागाधंी पािगणीला 
चवश्रातंीसाठी आले असताना क्राचंतहसह नाना पाटलानंी त्यािंी भेट घेवनू पत्रीसरकारिी कहाणी चनवदेन 
केली.  

 
महात्मािी काय म्हणाले? 
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“नाना पाटील, तुमिी िळवळ माझ्या तत्त्वात बसते व बसते यापेक्षा ४२िी स्वातंत्र्य िळवळ चिवंत 
ठेवली, साताऱ्याने या िळवळीिे नाव राखले हे महत्त्वािे होय. नाना, तुम्ही बहादूर आहात. भ्याडाच्या 
अहहसेपेक्षा शूरािी हहसा परवडेल अस मानणारा मी आहे.” (‘क्रा.ं नाना पाटील’ पान २५७) 

 
कुठे महात्मािींिी न्याय नीती आचण कुठे आमिी तथाकचथत भगोडी न्यायनीती? 
 
भारताच्या दोन क्राचंतकारी सुपुत्रािें बळही आमच्या पाठीशी होते. 
 
‘इतर देशात ज्याप्रमाणे सशस्त्र क्रातंीिे प्रयत्न झाले, तसाि प्रयोग या अखेरच्या कालखंडात 

हहदुस्थानात केला पाचहिे.’ 
 

जयप्रकाश नारायि 
(स्वातंत्र्य िळवळीिा चविार धारा ले. मधु चलमये पान १३१) 

 
हिारी बाग िेलमधून पलायना नंतर त्या िागी आपले सरकार स्थापन करण्यािे आवाहन करून 

भरत नेपाळ सरहद्दीवर प्रचतसरकार स्थापन केले होते. पण ते अल्पकाळि चटकले. हे अलाचहदा. 
 
“गाधंीिींच्या सत्याग्रहाच्या चसद्धातंाने परकीय सरकारला खीळ घालता येईल पण हहसेिा वापर 

केल्याचशवाय त्यानंा हाकलून देता येणार नाही.”  
 

– नेिाजी सुभाषचांर  
 
१९४३ सालातील ‘इंचडयन स्रगल’ या त्याचं्या पुस्तकातील उद् गार. हीि पत्रीसरकार 

स्थापण्यािी आमिीही भचूमका होती हे वािक चमत्रानंो लक्षात असू द्या ! 
 

(१) िंढ्याची सुरर्ाि 
 
प्रत्येक स्वातंत्र्य िळवळीिे कुणीतरी दैवत असते. आमच्या भारतीय स्वातंत्र्यािे दैवत होते महात्मा 

गाधंी. ४२ व्या क्राचंतसंग्रामातील महाराष्ट्रातील सातारच्या पत्री सरकारिे दैवत होते क्राचंतहसह नाना 
पाटील. 

 
लढा सुरू होण्यापूवीि नेत्यानंा तुरंूगात डाबंले. ियप्रकाश, लोचहया, अरूणाअसफअल् ली, 

अच्युतराव पटवधवन, साने गुरुिी, ए् .एम् . िोशी, व समािवादी पक्षािे कायवकते मुख्यतः भचूमगत झाले. 
गाधंीवादी कायवकते श्री. सहस्त्रबुदे्ध यािंी साथ चमळाली.  

 
या समािवादी मंडळींनीि भचूमगतािंा लढा पुढे िालवला व काँगे्रसिे दुय्यम व तळागाळातले 

कायवकतेही त्यात सामील झाले. त्यानंीि नेतृत्वािी भचूमका घेतली. सेवादलािे, चवद्याथ्यांिे तरूण धाडसी 
नेतृत्वही कामाला िंुपले. 
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परंतु पुढे सारिे चथटे पडले. समािवादी मंडळीही तळागाळापयंत पोिू शकली नाही. 
 
पचरक्स्थतीिी मयादा होती व पचरक्स्थतीने ते आवळले िाणे अपचरहायवि होते.  
 
‘राज्ययंत्र तोडा, तुम्ही स्वतंत्र आहात’, असा चनसटता संदेश िनतेपाशी चभडला होता.  
 
कायािी चनचश् ित रूपरेषा, लढ्यािे स्वरूप, त्यािे पथ्य, लढ्यािी साधने, लढ्यािा मागव कशािेही 

स्पष्ट चदग्दशवन िनतेला चदलेले नव्हते.  
 
मला वाटते, िनतेच्या नाडीवर हात असलेल्या गाधंीिींना पुढील भचवष्ट्य चदसत होते व त्यािंी 

सहनशीलताही संपली होती. 
 
गाधंीिींनी केलेली अचििी व सरकारला पचरक्स्थतीिी पूणव कल्पना देऊनही त्याला इंग्रि 

सरकारने दाद न देण्यािा, नेहमीच्या साम्राज्यनीतीिा आढाऊपणा िालवण्याने गाधंीिी हतबुद्ध झाले. 
िनतेिा प्रक्षोभ लक्षात आल्याने, सहनशीलतेिा अंत झाल्याने शवेटी इंग्रिानंा ‘िालते व्हा’ िा संदेश द्यावा 
लागला. लढा असा तसा होणार नाही. आपल्या धारणेच्या कके्षबाहेरिा लढा होणे अपचरहायव आहे म्हणून 
‘मौनं संमचतलक्षणम्’. अहहसेिे पथ्य साभंाळून, लढा, एवढेि आग्रहािे सागंून. 

 
असा प्रसंग - नेत्याचवना लढा-भारतीय स्वातंत्र्याच्या इचतहासात पचहलाि होता. 
 
नेतृत्व घेणाऱ्यानंी हे समिूनि पुढे पाऊल उिलले. 
 
पण संन्याशाच्या लग्नाला शेंडीपासून तयारी तशी गत झाली.  
 
खरोखर गाधंीिींिी दृष्टी चकती मूलगामी, धूतवतेिी, मुत्सद् देचगरीिी, व्यवहारवादी होती यािा 

राहून राहून अिबंा वाटतो. 
 
सवात अचधक आश् ियव म्हणिे ४२ िा लढा - िनतेच्या कसोटीिा लढा -फार वेगळ्या, चवलक्षण 

पद्धतीने लढला गेला.  
 
३०िा लढा आठवा. साखर-गुळावािून घरे सापडतील. तुपातेलावािून सुद्धा. चदवा न पेटणारी 

असंख्य खोपटी सापडतील. पण मीठ? 
 
मीठावािून एकही घर, एकही खोपटे सापडणार नाही. चमठावािून एकही चदवस माणूस राहू 

शकणार नाही.  
 
इंग्रिािंा अन्याय, त्यासाठी स्वातंत्र्यािी इषा व त्याग, िनतेच्या मनात, घराघरात, खोपटा 

खोपटात चविेप्रमाणे पोिवण्यािे काम या चमठाच्या सत्याग्रहाने केले. 
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इंग्रिािंा धगधगता अन्याय घराघरात, खोपटा खोपटातं या नमकाने, चमठाने पोिचवला.  
 
भारतातले घर घर पेटवले, धगधगवले, िेतवले, उसळवले या चमठाने. त्यात भर पडली िंगल 

सत्याग्रहािी.  
 
त्या बरोबर इंग्रिी राज्याच्या िखमेवर िणू मीठि िोळले या गाधंीबापूने-शुद्ध ग्रामोद्योगी मागव 

असुसरून. 
 
माती याया, मीठ बनवा, अन्याय तोडा हा संदेश देऊन िणू. 
 
‘उिललेस तू मीठ मूठभर, 
स्वातंत्र्यािा रिला पाया, 
साम्राज्यािा खिला पाया !’ 
असे ग. चद. माडगूळकर म्हणाले तेि खरे !’ 
 
१९२९ च्या असहकाराने बुचद्धवादी, सुचशचक्षतापंयंत, ३०च्या सत्याग्रह-कायदेभगंाने गावागावातल्या 

शतेकऱ्याचं्या घराघरापयंत आचण वनवासी, चविनवासी खोपट्यापयंत या चमठाने शवेटिा तळ गाठला. 
 
पण सारे पे्रमाच्या, अहहसेच्या मागाने. सत्य, न्यायाच्या प्रकाशमागाने. त्यात चिद्द, इषा िरूर 

होती, पण दे्वषाला स्थान नव्हते, हहसेला तर नव्हतेि नव्हते.  
 
‘मारनेका नाम मत लो- 
पहले मरना चसख लो’  
 
हे व्रति स्वातंत्र्य सैचनकानंा चदले. इंग्रिाचं्या अन्यायाच्या प्रचतकारािाि नव्हे तर सामाचिक न्याय, 

ग्रामराज्य, स्वावलंबन, साधेपणािाही मागव दाखवला. त्यासाठी ‘िरखा िला िला के लें गे, स्वराज्य लें गे’ 
हा मंत्र चदला. त्यातून- 

 
‘िलाव लाठी िलाव डंडा- 
उडायेंगे हम अपना झंडा’ 
 
मरेंगे, लेचकन चपछे नही हटेंगे, िेल काटू डंडे खाऊ, अत्यािार सारे सहन करू पण हातवर 

उिलणार नाही ही स्फूती आचण राष्ट्रात बळ संिारले. 
 
या आक्त्मक बळाने िनता, तरूण वगव पेटून चनघाला. 
 
आत्मक्लेशाच्या भचूमकेतून २१, ३०, ३२ सालच्या िळवळी झाल्या. 
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पण ४० च्या वैयक्क् तक सत्याग्रहाने तर संयमािी कडीि केली. पण पचरणाम काय तर चवफलतेत 
चतिी पचरणती झाली.  

 
याि चवफलतेतून (माझ्या मते) अहहसेच्या पे्रचषताने मंत्र फक् त चदला. ‘करा हकवा मरा’, तुम्ही 

स्वतंत्र आहात, हे फक् त सागंून. िनतेलाि हे आव्हान होते. 
 
‘Quit India’ म्हणिे इंग्रिानंा ‘िले िाव’ होते. आम्हाला ‘इंग्रिानंा घालवा’ हे िीद वाक्य फक् त 

सागंून त्यानंी िणू क्रातंीिा वन्ही िेतचवला. 
 
ऑगस्ट क्रातंीिे बडं पेटले. भडकले. अिानक, एकदम, ध्यानी मनी स्वप्नी नसताना. 
 
गाधंीिींच्या आयुष्ट्यात हे प्रथमि घडले. 
 
स्वातंत्र्य लढ्याच्या आमच्या या सेनानीने िनतेच्या हाती िणू हा लढा सोपचवला. िनतेला संधीि 

चदली. ‘करा हकवा मरा’ हा मंत्र व ‘करता करता मरण आले तरी बेहत् तर’ हा आदेश िणू देऊनि. 
 
लष्ट्करी सेनानीपेक्षाही चशस्तीिे, नेकीिे सारे पथ्यपाणी काटेकोरपणाने पाळणाऱ्या या अहहसेच्या 

महषीने िनतेलाि सवाचधकार देऊन टाकले. िनतेलाि िणू कसोटीच्या धारेवर धरले-आता दाखवा 
तुमिे बळ आचण हहमत, शौयव आचण करामत, बघतोि मी ! 

 
म्हणून टकळी ऐविी आम्हाला अचपरहायवपणे लाठ्याकठ्याि काय, बदुंकीही हाती धराव्या 

लागल्या. तुरंूगात घोडदौडीने घुसण्याऐविी तुरंूग फोडून पलायनािी इषा धरावी लागली.  
 
उघड उघड ‘िलाव लाठी िलाव डंडा’ म्हणणाऱ्या हुकूमशाहीच्या लाठ्या-गोळ्या खाण्याऐविी, 

प्रचतकारासाठी लाठ्या गोळ्या िालवाव्या लागल्या. आमिा मुडदा पाडून आमिे रक् त साडंणाच्या अघोरी 
कृत्यानंा तोंड देताना त्यािें रक् तही साडंण्यािी पाळी आमच्यावर आली.  

 
पूवीच्या उघड उघड िालणाऱ्या लढ्याला भचूमगत लढ्यािे स्वरूप आले.  
 
तुरंूगात उपाशी पोटासाठी भाकरीिी िोरीही चनचषद्ध मानणाऱ्यानंा, पोस्टाच्या-महसुलाच्या-

शतेसारा वसुलीच्या थैल्या लुटाव्या लागल्या. तेवढ्याने भागले नाही, तर पे-रेन, सरकारी खचिनाही 
लुटावा लागला. पोचलसावंर छापे घालून बदुंकी पळवाव्या लागल्या. 

 
सत्याग्रही वीरानंा क्राचंतवीर बनाव े लागले. ज्यानंी बापिन्मात कधी हत्यार हाती धरले नव्हते, 

हकबहुना हत्याराला, हहसेिे प्रतीक म्हणून िे चशवतही नव्हते, त्याचं्यावर संरक्षण व प्रचतकारासाठी हत्यार 
धरण्यािी पाळी आली. स्वातंत्र्याचं्या मागात आडव्या येणाऱ्यांवर दबा धरून हत्यार िालवण्यािा बाका 
प्रसंग आला. 
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मोड, तोड, फोड करावे लागले. कोटव, किेऱ्या, सरकारी बगंले आदी सत् तास्थाने िाळावी 
लागली. तारा तोडण्यािी, पूल पाडण्यािी, गाड्या उलथवण्यािी पाळी, काडीलाही हात न लावणाऱ्यावंर, 
कुणािा कधीही दे्वष, मत्सर, आकस न करणाऱ्यावर आली. सारा भडकाि भडका. सवव लढ्यािे स्वरूपि 
सुलट्यािे उलट करण्यासारखे करावे लागले. 

 
(२) कू्रर छळ 

 
सातारने लढ्यािे रणहशग फंुकले. तासगावं, इस्लामपूर, वडुि, कऱ्हाड या चठकाणच्या किेऱ्यावंर 

मोिे चनघाले. 
 
चदव्यावर पतंगाने झडप घालावी तशी िनतेने किेरीवर पचहली झेप घेतली. तेिाच्या चदव्यावर 

पतंगाने झडप घातली तर त्यािे पंख िळतात व त्यािी राख होते, तसे या मोिात पतंगाप्रमाणे पुढे झेप 
घेतली ते गोळ्यानंा बळी पडले. सरकारने मिा आगेवानानंा व त्याचं्या नेत्यानंा चटपून चटपून गोळ्या घालून 
त्यािें मुडदे पाडले.  

 
श्रीमंतािें, भाडंवलवाल्यािें, पैशािे पाठबळ नाही. कसलेि संघटन नाही. संघचटत योिना काही 

नाही. काय करायिे, कसे करायिे यािा आराखडा नाही. लढा द्यायिा, पण मागािा, साधनािंा उमि 
पडत नव्हता. सारा गोंधळि गोंधळ ! 

 
सवांत महत्त्वािे मागवदशवन करणारे नेतेही नाहीत. िे थोडे फार होते, त्यातंही एकसूत्रता नाही. 

सारी वाताहत. कुणािा कुणाला पत् ता नाही. कुणािा पायपोस कुणाच्या पायात राचहला नाही. त्यात पुन्हा 
हहसा – अहहसेिा घोळ सुरू झालेला. अशा चवपरीत पचरक्स्थतीत ज्याला िसे सुिेल, रूिेल, पिेल तसे 
त्याने पुढे िावे असे या लढ्यािे चवस्फोटक स्वरूप झाले होते. 

 
क्राचंतहसह नाना पाटील आचण त्याचं्या त्यागाने, बचलदानाने, राष्ट्रीय लढ्यातील त्याचं्या 

योगदानाने, त्याचं्या प्रभाव असलेल्या कंुडल के्षत्रात शकेडो तरूण, चवद्याथी, शतेकरी, शतेमिूर, 
खेड्यापाड्यातंील िनता, आयाबचहणीसुद्धा चशवरायाभोवती िसे मावळे तसे त्याचं्या भोवती गोळा झाले. 

 
धरपकडीिा, मारठोकीिा सरकारी वरवटंा चफरू लागला. क्राचंतसैचनक उघडे पडले. त्यानंी 

िनतेच्या कुशीत आश्रय घेतला. चशवरायाचं्या गचनमी काव्याने स्वतःच्या बळावर लढा सुरू ठेवला. नवीन 
धतीिा, नवीन स्वरूपािा. त्यानंी भचूमगत होऊन पाऊल उिलले. 

 
अनेक प्रश् न, अनेक समस्या त्याचं्यापुढे उभ्या राचहल्या. 
 
सवांत पचहला प्रश् न सुरचक्षततेिा होता. ‘बिेंगे तो लढेंगे’. त्यासाठी सुरचक्षत आश्रयस्थाने पाचहिे 

होती.  
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सरकारी पोलीसीहत्यार िय्यत होतेि, त्याबरोबर सरकारिे गावोगाविे चपत् ते, सरकारी गव्हाणीत 
िरणारे आचश्रत, सरकारी दावणीला बाधंलेले रावसाहेब, रावबहादूरािंी बचलष्ठ भतुावर-या सवव 
सरकारचनष्ठानंा वसेण घालून वठणीवर आणल्याचशवाय सुरचक्षतता नव्हती.  

 
‘आधीि मकव ट तशातही मद्य प्याला’ याप्रमाणे सरकारी पाहठब्यािे मद्य प्यालेले-त्यानंी आग्या 

मोहोळाप्रमाणे भचूमगतािंा पाठलाग केला. सरकारने छूः म्हटले आचण त्यािंी गोवागाविी ही सारी भतुावळ 
कुत्र्यापं्रमाणे भचूमगतावंर तुटून पडली. भचूमगतािंी ससेहोलपट सुरू झाली. पळता भईू थोडी झाली.  

 
आता िगण्या मरण्यािा प्रश्न भचूमगतापंुढे उभा ठाकला. भचूमगतानंा ‘शठंप्रचत शाठ्यं’ न्यायाने 

चनदवय बनल्याचशवाय दुसरा मागव उरला नाही. 
 
सामान्य िनता मात्र क्रा.ं नाना पाटील आचण त्याचं्या भचूमगताचं्या देशभक् तीच्या, त्यागाच्या, 

धाडसाच्या, धैयाच्या, शौयाच्या दशवनाने प्रभाचवत झाली होती. इंग्रिी राज्याच्या चतटकाऱ्यामुळे भचूमगतांच्या 
बािूिी होती. भचूमगतासंंबंधीच्या अपार करूणा, माया, पे्रमाने भारली होती. खदखदणाऱ्या िनतेच्या 
भावनानंा उधाण आले होते. त्यानंा गावोगावच्या सरकारी चपत् त्यांनी, गुंडानंी, तथाकचथत श्रीमंत 
प्रचतचष्ठतानंी त्यािंा चपच्छा पुरवनू हैराण केले होते. म्हणून आश्रय देणारी िनता नाईलािाने दबनू िाऊ 
लागली. त्यानंा अभय देणे, त्याचं्यावरील दडपशाहीिे दडपण मोडून काढण्यािी अवघड िबाबदारी 
भचूमगतावंर येऊन पडली होती.  

 
भचूमगतानंी या कायाला हात घातला. शकेडोंनी अशा अनेक घटना घडल्या, त्यापैकी एका XXXX 

गाविी ही घटना. 
 
गाविा पोलीस पाटील म्हणिे सरकार-दरबारिा प्रथम हस्तकि. गावातील भचूमगतानंा शोधून 

त्यािंा काटा काढण्यासाठी सरकारी उद्योगाच्या प्रयत्नातं तो आघाडीवर होता. त्याने उच्छादि माडंला. 
त्याच्या मदतीला पोलीस पाटीने गावाति तळ चदला. त्यामुळे आिूबािूच्या गावातंल्या भचूमगतािंा व त्यानंा 
आश्रय देणाऱ्यािंा छळवादि त्याने माडंला. पोलीस व्हॅनमध्ये िंट सीटवर बसून भचूमगतानंा पकडायिा 
चवडाि उिलला.  

 
गावातील एका प्रमुख भचूमगताच्या सपरावर त्यानंी अिानक छापा घातला. परंतु गावातील 

भचूमगताचं्या एका हेराने छाप्यािी बातमी आगाऊि चदल्याने तो छापा पडण्यापूवीि तो निीकच्या शतेातील 
उसातं घुसून फरार झाला होता. त्यािी बायको सपरात होती. पोलीसानंी चतच्या दंडाला धरून बाहेर 
खेिले.  

 
‘कुठे आहे तुझा यार? तुझा नवरा? बोल.’ पोलीस अचधकाऱ्याने चतच्या पाठीवर वतेािी छडी 

लढूनि दरडावनू चविारले.  
 
‘मला काय ठाऊक?’ कृतक कोपाने ती उद् गारली. पुन्हा पाठीत छड्या बसल्या.  
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‘बोल हरामिादी ! सागं कुठे आहे तो? आताि तर तो खोपटात असल्यािे समिले. इतक्यात कुठे 
गेला बोल?’ म्हणून अचधकाऱ्याने लाथ हाणून बाईला िचमनीवर पाडले.  

 
‘राडं मेल्यानंो, माझा नवरा शोधून माझ्यापुढे आणा, म्हणिे मी दाखवते.’ दातलठ खात िचमनीवर 

पडल्या पडल्याि चतने सुनावले. 
 
पाटलाला िेव आला. ‘ काय ग सटवे, तुझा नवरा घरी येत नाही का?’ त्याने प्रश् न केला. 
 
‘नाही. या ८-१० मचहन्यातं त्यािंी माझी गाठ नाही.’ बाई उत् तरली. 
 
‘तुझी चन त्यािी गाठ नाही? खरं सागं?’ पाटील. 
 
‘मुळीि नाही.’ चतने ठणक्यात उत् तर चदले. 
 
‘राडें, तुझी गाठ त्याच्याशी पडत नाही, मग हे डेरगेवर कसे आले? बोल. दे उत् तर?’ बाईच्या 

पोटावर काठी टोिीत त्याने चविारले. 
 
बाई शरहमदी झाली. चतने मान खाली घातली. पाटलाला िोर िढला.  
 
‘मग हे पोट कसे ग वाढले? का दुसऱ्यानेि कुणी वाढवले?’ पाटलाने चतच्या पोटावर अचधकि 

िोराने काठी पुन्हा पुन्हा खपुशीत चविारले.  
 
अचधकारी आचण पोलीसही खो खो करून हसले.  
 
बाईने आग्यावतेाळाप्रमाणे पाटलाकडे पाचहले चन घळघळ अश्रू चतच्या डोळ्यातूंन वाहू लागले. 

खानदान कुळातील ती बाई. चतिा बाधं फुटला. हंुदक्यावर हंुडके दाटले. 
 
‘रडून, तोफाडं करून चिरव ू नकोस. त्यािा पत् ता सागं !’ पोलीस अचधकाऱ्याने चतिी छेडछाड 

केली. 
 
पण बाईने एक नाही, दोन नाही, ‘माचहत नाही’ िा पाढा सुरू ठेवला. 
 
पाटलाने चतच्या हझज्या लढून गदागदा हलवले. पण बाई मुकी ती मुकीि राचहली. तोंडातून एक 

शब्दही चतने काढला नाही. 
 
दुसऱ्याि चदवशी यािी खबरबात भचूमगतानंा चमळाली व त्याि खोपटात शहाचनशा झाली.  
 
फमान चलहीले गेले –  
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“श्री. xxxx पाटील यानंा कळचवण्यातं येते की, आतापयंत दोनदा आम्ही तुम्हाला सागंावा चदला 
की, आमिा लढा सरकारशी आहे. आम्ही आपले देशबधूं आहोत. कृपा करून पोलीसानंा साय करून 
देशद्रोहािे पातक करून नका. छत्रपती चशवरायािें आपण वशंि आहोत. म्हणून देश घातकीपणा सोडून 
द्या. काल तुम्ही xxxxx च्या सपरातून बाईला लढून, मारून, हझज्या धरून चतिी चवटंबना केलीत. 

 
देशासाठी तळहातावर चशर घेऊन लढणाऱ्याच्या बायकोच्या गभार पोटावर काठ्या टोिून तुम्ही 

घोर अपराध केला आहे. 
 
येत्या आठ चदवसातं तुम्ही प्रायचशत् त म्हणून पालीसािंी संगत सोडून, या आमच्या माय बचहणीच्या 

पाया पडून क्षमा मागा. 
 
हा आमिा हुकूम आहे. त्यािी अंमल बिावणी व्हावी. 
 
न झाल्यास पचरणामास तयार राहा. ज्या हातानंी तुम्ही काठी टोिून, हझज्या लढून अि ूघेतली, तो 

हात मुळासकट उपटून टाकू. 
 

सावधान !”  
-पत्री सरकार 

 
(३) फमानाची अांमिंबजार्िी ! 

 
देशद्रोयानंा, देश घातक्यानंा सिा म्हणिे मौति हा स्वातंत्र्य लढ्यािा अचलचखत चनयमि. 
 
देशद्रोयाला हत् तीच्या पायाखाली तुडवावे, हभतीत चिणून ठार मारावे, त्यािा कडेलोट करावा, 

तोफेच्या तोंडी देऊन त्याच्या हिधड्या उडवाव्यात, त्यािी गदवन छाटावी, चशर धडापासून कापून वशेीच्या 
दरवािावर ते मंुडके टागंाव ेहा मराठेशाहीिा अचलचखत चनयमि होता. 

 
त्याचशवाय देशघातकी चठकाणावर येति नाहीत, त्यानंा विक बसचवल्याचशवाय स्वातंत्र्ययुद्ध पुढे 

सरकति नाही. 
 
िालू काळातही देशद्रोयानंा गोळ्या घालून त्यािें मुडदे पाडण्यािे प्रसंग प्रत्येक स्वातंत्र्य युद्धात 

नेहमीिेि. 
 
त्या इचतहासािीि उिळणी नाईलािाने प्राप्त कतवव्य म्हणून करण्याचशवाय गत्यंतर उरले नाही. 
 
४२ िा लढा स्वातंत्र्यािे बंडि होते. हे क्रातंीिे युद्धि होते. या आमच्या संगरातही देशद्रोयावंर 

चनघृवणपणे शस्त्र िालवणे भाग पडले. दयामाया न दाखचवता पत्र्या ठोकाव्या लागल्या. हातपायही तोडावे 
लागले. अत्यंत नाईलािि झाला तर गोळ्याही घालाव्या लागल्या. हहसा-अहहसेिा प्रश्न होताि कुठे? 
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आिही भगतहसग, रािगुरू, कीती आझाद, मदनलाल हधग्रा, खुचदराम बोस सारखे नरवीर 
स्वातंत्र्यासाठी शस्त्राने लढले. धारातीथीही पडले. त्या क्रातंीवीरािंी आम्ही स्मारके उभारतो, गौरव करतो, 
देशािे महान सेवक म्हणून कौतुक करतो, त्यािें पुतळे उभारून त्याचं्यापुढे चशर झुकवतो, ते कशासाठी? 
त्या बचलदानालाि तो प्रणाम असतो. ते हहसक होते, म्हणून त्यािंा चनषेध करण्यािी कुणािी हहमत तरी 
आहे का? 

 
हहसा-अहहसेिे बाष्ट्फळ स्तोम मािवणारे, ढोंगी, कातडीबिाव ू तरी असावेत. ज्यानंा हहसा 

समिली नाही ते अहहसा काय समिणार? हा आमिा काँगे्रसिा लढा नाही म्हणणारे करून सवरून 
भागलेल्या चवश् वाचमत्री पाचवत्र्यािे नमुनेि आहेत, असे स्पष्ट मत आहे. 

 
पाटलाला फमान तर काढले. त्याच्या घराच्या दरवािावर चिटकवले गेले. पोलीस पाटीच्या 

ठाण्यावरही, ते छाप्याला बाहेर गेल्यावर चिकटचवण्यात आले.  
 
त्या पत्रकासाठी पाटील व पोलींसानंी सवव गाव धारेवर धरले. छळवाद केला. पण कसलाि तपास 

लागला नाही. पोलीस पाटील चवरूद्ध गाव असे अघोचषत युद्धि त्या गावात सुरू झाले.  
 
फमानािी दाद तर पाटलाने घेतली नाहीि, उलट त्यािे िाळे चदवसेचदवस वाढले. तो बेगुमान 

बनला. त्याच्या डोक्यात आचण डोळ्यातं नशा संिारली. इंग्रिी सत् तेिा कैफ त्याला पूणव िढला.  
 
भचूमगतानंा चफतूर असणाऱ्या संशचयतानंाि काय पण सबधं गावाच्या गावाला िावडीवर आणून 

सवांना मारठोक करण्यात आली. त्याचं्या घरादारातं चशरून अि ू घेऊन त्याचं्या मालमते्तिेही नुकसान 
करण्यािा सपाटा लावला.  

 
काही झाले तरी भचूमगतािें फमाने होते ते. पाटील मनातून हादरलाि होता. म्हणून त्याने घर 

सोडले व पोलीस पाटीति िावडीवर राहू लागला. खून िढलेल्या माणसाप्रमाणेि पिंक्रोशीतल्या टग्यानंा 
हाताशी धरून रात्री, पहाटे, शतेात, सपरात घुसून त्याने भचूमगताशंी अघोचषत युद्धि सुरू केले. हे 
भचूमगतानंा आव्हानि होते. त्याच्या या वाढत्या दंडेलीला तोंड देणे अपचरहायवि होते. पाटलाला वाटले, 
पोलीस पाटीति आपण आहोत. आपले काय वाकडे करणार हे झंुझरटे-झुरटे ! फमानाप्रमाणे बाईच्या 
पाया पडून माफी मागणे दूरि राचहले, तो पुरा सैतान बनला.  

 
भचूमगत मंडळी त्याि सपरात पुन्हा िमली. संतापाने त्यािें बाहू फुरफुरले. डोळ्यातं खून िढला. 

पाटलाला अदद् ल घडचवण्याच्या व्यहूािी आखणी झाली. पाटलावर अगोदर पासून पाळत होतीि. ८ 
चदवसावंर सण होता. सणाच्या चदवशी पाटील घरी येणारि येणार. त्या चदवसािा मुहूतव धरला. 

 
अंदािाप्रमाणे पाटील महाशय सकाळीसि घरी आला. सायंकाळ झाली. रात्र पडली. पोलीस 

पाटी गावाति आहे या गुमीति तो राचहला. हदडी दरवािा लावनू झोपला. गावही सामसूम झाले. 
पाटलािा वाडा भचूमगतानंी वढेला. 
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चशडी, दोर सारे िय्यति होते. दोघानंी त्याचं्या घरावर िाऊन कौले काढली. तुळईला दोर बाधूंन 
आत उडी टाकली. पाठीिी बदूंक हाती घेतली. एकिण पुढच्या कठड्याला दोर बाधूंन िौकात सरसर 
उतरला, व हदडी दरवाज्यािा अडणा काढला. दुसऱ्याने मधल्या दरवाज्यािी कडी काढली. भचूमगत 
वाऱ्यासारखे आत घुसले. पाटलावर एकाने उडी घेतली. दुसऱ्याने नरडीवर पाय चदला. चतसऱ्याने त्याच्या 
तोंडात बोळा कोंबला.  

 
पाटलीणीने पाटलाला चमठी मारून हंबरडाि फोडला. आक्रोश करीत म्हणाली, “नका !नका ! 

माझ्या नवऱ्याला मारू नका. मी हातापाया पडते. पदर पसरते. मी तुमिी बहीणि समिा.”  
 
‘भचूमगतािी बायको आमिीही बहीणि नाही का? तुमिीही बहीणि नाही का? त्या बचहणीच्या 

गभार पोटावर काठी खुपसणारा हा तुझा चनमकहराम नवरा.’ एक सैचनक म्हणाला. 
 
‘आचण चतच्या हझज्या लढणारा हा कसाई’ म्हणून एकाने पाटलाच्या पेकटात लाथि घातली. 

बाकीच्यानंी ठोसे देऊन त्याला उभे केले. लुळ्यासारख्या झालेल्या पाटलाला दोघानंी दोन्ही बकोटे धरून 
फरफटत नेले. त्याला चबलगलेल्या पत्नीला खोलीत कोंडून खोलीला व बाहेरच्या दरवाज्याला बाहेरून 
कडी घातली.  

 
सारे गाव िागे होते. भयिचकत उत्सुकतेने घराघरातून पहात होते. पोलीस िावडीत डाराडूर 

घोरत पडले होते. 
 
पाटलाच्या पाठीत दंड्यािे ढुस्से देत गावापासून फलांगभर अंतरावरील वघळीत (नाल्यात) नेले. 

त्याच्या तोंडातील बोळा काढण्यात आला.  
 
‘बोल कोणत्या हाताने आमच्या माऊलीच्या पोटावर काठ्या टोिल्यास? बोल, नामदा, अरे 

नालायका, आम्हाला उभे चिरले असते तरी िालले असते. आमच्या आया, बचहणींिी अि ूघेतोस? मागंा, 
घे बक्षीस !’ धडाधड लाथािंा मार पडला. 

 
पाटील तडफडून ढोरासारखा लरडत होता. त्याच्या मानेवर पाय देण्यात आला. डाव्या हातावर 

पाय चदला. तंगड्या बाधूंन टाकल्या. उिव्या हाताखाली लाकूड ठेवले गेले. 
 
‘हंू’ म्हणताि कुऱ्हाडीच्या एकाि घावाने हात धडापासून वेगळा झाला.  
 
‘या चनमकहरामाने पुन्हा हालिाल करू नये म्हणून त्यािा डावा पाय तोडून टाका.’ हुकूम झाला. 

हुकूमासरशी िाघेंखाली लाकूड सरकवले व पायही धडावगेळा केला.  
 
पत्री सरकारिा हुकूम फत् ते झाल्याच्या उन्मादाने बदुंकीिा बार उडवनू सलामी चदली. भचूमगतानंी 

आगेकूि केले. 
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(४) चळर्ळीिीिं कडू गोड 
 
चशव छत्रपतींनी गुलामचगरी चवरुध्द स्वराज्यासाठी प्रस्थान माडंले.  
 
चनमक हराम िदं्रराव मोरेंिी आचदलशाहीने कोंडी केल्यावर त्याला छत्रपतींनी अभय देऊन त्यािे 

राज्य राखले. पण कुत्र्यािे शपूेटि ते. गादीवर बसला चन गुण उधळले. चशव छत्रपतीं चवरुध्द कट 
कारस्थाने आरंचभली. त्याला चशवरायाने समिावले, चवनवले व दटावलेही. पण तो अचधकि उन्मादी 
होऊन, स्वातंत्र्याच्या मागात अचधकि आडवा पडला. चशवरायाला चवश् वासघाताने मारण्यािा चवडा 
उिललेला मारेकरीही त्यानेि आश्रयाला ठेवला होता.  

 
प्रबल आचदलशाहीचवरुध्द या भरुट्या िोरािे काय िालणार? चनभाव लागणार? म्हणून 

चशवरायाच्या स्वराज्याच्या रोपट्याला खुडून टाकण्याच्या प्रयत्नात त्याने चिद् दीिी बािी लावली म्हणून 
चशवरायाने स्वराज्याच्या या दुष्ट्मनाला, परकीयािंा गुलाम बनून स्वातंत्र्याच्या पचवत्र कायाला नख लावणारे 
देशद्रोही िाळे त्याला समिावनूही सोडले नाहीत म्हणून कापून काढला. स्वराज्यद्रोयाच्या रक् तािा चटळा 
स्वराज्याच्या कपाळी लावला. 

 
तसेि प्रमत् त इंग्रिशाहीपुढे या भचूमगतािंा काय पाड लागणार म्हणून देशघातकीपणािे पातक 

करणाऱ्या पाटलाच्या रक् तािा चटळा लावनू, पत्री सरकारिे तोरण बाधंले कंुडलला. 
 
िदं्रराव मोऱ्याला उलथा पाडल्यामुळे देशद्रोयानंा विक बसून उरात धडकी भरल्या. या उलट 

देशपे्रमी िनतेला चशवरायाच्या शौयािी, पराक्रमािी खात्री पटून त्यानंा धैयव व आत्मचवश् वास येऊन स्वराज्य 
स्थापनेच्या कायांत चहरीरीने हिारो मावळे चमळाले. 

 
अक्षरशः तसेि भचूमगताचं्या बचहणीिी अि ू घेणाऱ्या पाटलाला चशक्षा करण्याच्या फमानािी 

अंमलबिावणी झाल्याबरोबर देशघातकी, इंग्रि सरकारला सहाय्य करणाऱ्या टग्यािंा, गावगुंडािंा, 
अलबत्या गलबत्याचं्या उरातं धडकी भरली. व सामान्य िनता चहरीरीने भचूमगताभंोवती इषनेे गोळा होऊ 
लागली. 

 
स्वराज्यािी इषा ही िनतेिी स्वाभाचवक भावना असते. पशुपक्ष्यानंाही आपले स्वातंत्र्य मोलािे 

वाटते, त्या स्वातंत्र्याला संपवणाऱ्यािंा ते नखे, दात यानंी प्रचतकार करताति. मग माणसािंा हा धमवि 
नाही का? 

 
अनाचदकालापासून गुलामचगरीचवरुध्द स्वातंत्र्यासाठी मानवसमूहांिा अखंड संग्राम िालत आला 

आहे. त्यािे स्वरूप कालमान-पचरक्स्थतीप्रमाणे चववध असले तरी स्वातंत्र्यासाठी मानवी पे्ररणा सववत्र एकि 
आहे. मग ते काळे असोत का गोरे असोत. स्वातंत्र्यरक्षणािी, गुलामचगरी-प्रचतकारािी भावना सववत्र 
सारखीि असते. त्यानंा गोळ्यािंी, फाशंीिी, मरणािी कसलीि तमा नसते. माणूस तर पशुपक्ष्यापेंक्षा श्रेष्ठ. 
म्हणूनि तो धगधगत्या यज्ञकंुडातही िालू लागतो.  
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पचरक्स्थती आचण नेतृत्वाप्रमाणे प्रचतकारािे स्वरूप चभन् न असले तरी स्वातंत्र्यासाठी धडपड या ना 
त्या रूपाने अखंड िालू आहे. िगात याला अपवाद फक् त गाधंीिींच्या सत्य, अहहसेच्या मागािा. 

 
Everything is fair in love and war –पे्रमात आचण युध्दात सवव क्षम्य. महत्त्व साध्याला, साधनाला 

नाही. साधनशुचिता आतापयंत तरी नगण्य ठरली आहे. कोलदाडं्याचशवाय घी चनघत नाही हेि खरे ! 
 
स्वातंत्र्यािे पचहले मारेकरी घरभेदेि असतात. स्वातंत्र्याला मुख्य अडसर घरभेद्यािंाि असतो. 

म्हणून प्रथम बदंोबस्त करावा लागतो, तो घरभेद्यािंाि. त्यािंा बदंोबस्त करून त्यािंा चनकाल 
लागल्याचशवाय स्वातंत्र्याच्या पाईकानंा कसलीही उसंत चमळत नाही. 

 
म्हणून क्राचंतकारकानंा पचहले हत्यार उपसाव ेलागते त्याचं्यावरि. त्यािंा बंदोबस्त केल्याचशवाय 

क्रातंीिे पाऊल पुढे पडू शकत नाही.  
 
म्हणूनि भचूमगताचं्या कायात आडव्या पडलेल्या घरभेद्यानंा चहसका दाखवावा लागला. 

भचूमगतानंा त्यातं सुख नव्हते. एका डोळ्यात आग आचण दुसऱ्या डोळ्यात अश्रू भरून हे कायव केले. त्यािंा 
नाईलाि होता.  

 
राझं्याच्या पाटलाने असलाि गुन्हा केला म्हणून त्यािा एक हात आचण एक पाय चशवरायाच्या 

हुकमाने तोडला गेला. त्यािीि पुनरावृत् ती भचूमगतानंी केली.  
 
आमच्याही पाटलाला घडचवलेल्या अद् दलीिी वाता सवव भागातं चविेसारखी पसरली. 

शतचिव्हानंी ती गावोगाव साचंगतली गेली.  
 
आम्हाला कल्पनाही नव्हती इतका गावोगावच्या टग्यावंर, सरकारी बाडंगुळावंर त्यािा पचरणाम 

अपेके्षपेक्षाही अचतशय अनुकूल झाला. त्यानंी त्यािें धोरण बदलण्यािा हा प्रसंग ठरला. भचूमगतानंा चकत्येक 
शरण आले. भचूमगतािें चकत्येक पाईक बनले. चकत्येक गावातं आपोआप भचूमगतािें विवस्व प्रस्थाचपत 
झाले. लढाईिा पचहला फेरा हिकला. सुरचक्षततेिा प्रश् न सोपा झाला. भाकरी आचण आश्रयािी हिता 
चमटली. 

 
हे िे उपद् व्यापी, िळवळे, वळवळे, धमक असणारे, गावोगाविे लोक होते ते भचूमगतानंा सहाय्य 

करू लागल्यामुळे भचूमगताचं्या सुरचक्षततेिा व आश्रयािा प्रश् न फार सोपा झाला. भचूमगतानंाही 
आत्मचवश् वास येऊन त्यािें बळ वाढले.  

 
खानापूर तालुक्यातील पारेगाविा बलदंड पोलीसपाटील भचूमगतािंा कैवारी झाला. 
 
पारेगावच्या रामिी पाटलािें घराणे खानदान मराठ्यांिे होते. साताऱ्याति काय, साऱ्या 

महाराष्ट्रभर या खानदानािंा लढा सरकारकडे असायिा.  
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समािात प्रचतष्ठेबरोबरि गावात त्यािें विवस्व व मानािे स्थानही असे. रामिी पाटलाकंडे सरकारी 
अचधकाऱ्यािंी वदवळ पूववपरंपरात असे. पण भचूमगताबंाबतिी त्यािंी भचूमका तटस्थतेिीि होती.  

 
पारेगावात त्यािंा बदंोबस्त केला की, आख्खे पारेगाव भचूमगतािें झालेि म्हणून समिा असा 

समि करून देण्यात आल्याने भचूमगतानंी त्याचं्यावर िाल करून रामिी पाटलािंा कारभारी पुतण्या 
शामराव पाटलानंा वाड्यातूंन खेिून गावाबाहेर आणले. 

 
शामराव काळपात करुन सागंत होते की, आम्ही सरकारला मुळीि चफतूर नाही, पण भचूमगतानंा ते 

कसा पटणार? ते शोधायला वळे, सवड तरी कुठे होती? म्हणून त्याचं्या पाठीवर एक काठी पडलीि. 
 
‘पूवीपासून सरकारिे आमच्याशी संबधं येत असले तरी आम्ही कसलीही चनमकरामी केली नाही. 

करणारही नाही.’ या तळमळीच्या आश् वासनाने त्यािंी सुटका केली व त्याचं्या घराति एक मामुली 
भचूमगताला ठेवनू त्यािंी परीक्षाही घेतली. पोलीस फौिदार आले गेले; पण भचूमगत सुरचक्षत.  

 
त्याि शामराव पाटलाचं्या घराने भचूमगतािंी केलेली सेवािाकरी, सोसलेले कष्ट, केलेला त्याग, 

पत्री सरकारच्या दरबारी रुिू आहे. त्याचं्या चवश् वासामुळे क्राचंतहसह नाना पाटील यािें व माझे हक् कािे पण 
चनधास्त असे स्थान म्हणिे त्यािें घर झाले. त्याचं्या सरकारी संबधंािंा फार उपयोग झाला, तो पत्री 
सरकारच्या दरबारी रुिू आहे. त्याचं्या मद्रासमधील नातेवाईकाचं्या सोन्यािादंीच्या दुकानांिा, आम्हाला 
चमळालेला आश्रय चवसरणे कठीण. या अनमोल सहय्यािे स्वरूप मी काय चलहू? 

 
शामरावािंी व माझी घचनष्ठ दोस्ती झाली. सौ. लीलाताईंना येरवडा तुरंुगाबाहेर आणल्यानंतर 

भचूमगतावंर िालवलेल्या िढाईत आम्हा दोघानंाही परागंदा होण्यािी पाळी आली. त्यावेळी शामराव 
पाटलाचं्या सासुरवाडीला चितळी गावी तब्बल १५ चदवस आम्ही होतो. त्यावळेी त्यािंी पत्नी लीलाताईंच्या 
सोबत पाठराखणी राचहली त इचतहास काय सागंावा? 

 
“मामा (शामराव पाटील मला नेहमी मामाि म्हणत.) अिूनही दुःख होते, चिवािा अंगार होतो. 

त्या अपमानापेक्षा मरण बरे झाले असते. पाठीवर पडलेल्या त्या काठीिे शल्य मी कसे चवसरु सागंा?” हे 
ऐकून माझी मान खाली झाली हे खरे.  

 
“आमच्या हातून िुकीिे, अपुऱ्या माचहतीने, गैर सावधपणे, असेही काही प्रसंग घडले. त्याबद्दल मी 

क्षमा मागतो.” मी शामरावािंी समिूत घातली व अशी िूक पुन्हा होऊ न देण्यािी आम्ही भचूमगतानंी 
कानखडी घेतली. असली मोलािी माणसे, मातब्बर घरे चमळाली म्हणूनि भचूमगतानंा आपला लढा रेटता 
आला. शामरावसारख्या अनेकाचं्या शक्क् तसामथ्यानेि पत्री सरकारिी उभारणी झाली हे आम्ही कसे 
चवसरू? 

 
लढ्यानंतर भचूमगतािंा आदर सत्कार, ियियकार झाला. लोकानंी आमिा ियियकार केला 

पण मनातून आम्ही शामरावािंा व त्याचं्यासारखे आमच्या पाचठशी िे चनष्ठेने होते, त्यािंाि ियियकार 
केला आहे. 
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(५) णचटिीस काका-काकीचा ययाग 
 
अनेक टगे, गावगंुड, सरकारी हस्तकानंा तसेि मागे उल् लेचखलेल्या हरामखोर पाटलाला 

देशद्रोहीपणािे प्रायचश् ित् त चदल्याबरोबर सरकार िवताळून गेले. त्याचं्या चिव्हारी हा टोला होता. एवढ्या 
संरक्षणात असलेल्या पाटलाला भचूमगतानंी चशक्षा करायिी म्हणिे काय? 

 
पाटलािे हात पाय तोडले नाहीत, तर सरकारिेि हातपाय तोडल्यािी िाणीव सरकारला झाली.  
 
पट ट्याच्या वाघाला गोळी घातली की, तो िसा िवताळून उठतो तसा सातारिा गोरा डी. एस.पी. 

चगल्बटव (हसधमधील हुरािें बडं मोडून काढणाऱ्या या कू्ररकम्याला सातारिे बंड मोडून काढण्यासाठी 
मुद् दामि नेमले होते.) िवताळून उठला. चशकारीसाठी रान उठवावे तशी भचूमगतािंी चशकार करण्यासाठी 
गावच्या गाव े झोडपायला त्याने सुरुवात केली. मूर्थतमंत कू्ररपणा चगल्बटवने धारण केला. त्यािा अनेक 
नमुन्यापंैकी एक नमुना : – 

 
तासगाव तालुक्यातील चिखलगोटण गाव भचूमगताचं्या पाठीमागे आहे हे संरकार दरबारी नमूद 

झाले होते. चगल्बटवच्या शकेडो पोलीसानंी पहाटेपूवीि गाव वेढले. घराघरातून माणसापोरानंा लढून 
िावडीच्या पटागंणात िमवले. प्रातर्थवधीला िाणाऱ्यानंा सुध्दा एकालाही गावाबाहेर पडण्यािी संधी चमळू 
चदली नाही. भचूमगतािें गाविे पुढारी इनामदार गंगाधर चिटणीस याचं्या वाड्याला वढेा घालून त्यानंा 
अथरुणातून बाहेर खेिून पटागंणात आणले. संगीनधारी पोलीसांच्या कोंडीत घातले. चगल्बटवने चपस्तूल 
काढले. तो थरथरत होता. गािरासारखे त्यािे तोंड संतापाने लालीलाल झाले होते. तोंडाने चशव्यािंी 
लाखोली वहात होता. ‘तुम सरकारको क्या समिते है? िो सरकारको हात लगायेंगा वो हात कलम कर 
देंगे। उनका मुडदा चगरायेंगे। गोलीसे मार देंगे। साली हरामखोर अवलाद, चमटा देंगे, दफना देंगे। ऐ साला 
इनामदार बेईमान हरामखोर अवलाद । उठाव उसको ।’ म्हणताि इनामदारानंा दोघाचतघा पोलीसानंी 
खेिून त्यानंा अंगठे धरायला लावनू लणव ेकरण्यात आले. 

 
‘देखते क्या हो? करो चसधा’ हुकूम होताि पाठीवर दंड्यािंा मार पडला. इनामदाराने हंू का िूं 

केले नाही. त्यािी ताकद संपली. िचमनीवर आडव े पडेपयंत हा मार िालला होता. नंतर गाविे 
पोलीसपाटील व दोघाचतघा गावप्रमुख्यानंा झोडपण्यात आले. मेंढ्यािंा कळप ठोकतात तसे भोवतालच्या 
पोलीसानंी गावकऱ्यानंा झोडपून काढले. िोपदारािें मार मारून हात थकल्यानंतर हे अघोर कमव संपले. 
पचरणाम काय झाला? ‘केला िरी पोत बळेचि खाले–ज्वाला तरी ते वरती उफाळे.’ मार देऊन अि ूघेऊन 
साधले काय? तर सबंध चिखलगोटण गावातील बच् िा भचूमगतािंा पाईक बनला. गाविी उरलीसुरली 
भीतीही नष्ट होऊन अभगं धैयािी एकिूट झाली. इनामदाराचं्या नेतृत्वाखाली सारा गाव भचूमगतािंा 
बालेचकल् ला झाला.  

 
गोऱ्या गल्बटवच्या दंडेलीने गावाला िणू पोलादी पाणी िढवले गेले. हलवनू खंुटा बळकट करावा 

तसे झाले. सारे गाव देशभक् तीने पेटले गेले.  
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भचूमगताचं्या कामात गंगाधर चिटणीसाने धन चदले, मन चदले. इनामदारी सोडून घरही सोडले. 
भचूमगत कायािे आधारस्तंभ झाले. सारे कुटंुब देशिरणी रुिू घातले. कान्होिी िेध्यापं्रमाणे त्यािंा भािा 
पाडूं नाना पाटलािंा व माझा वाटड्याि होता.  

 
आचण चिटणीस काकी ! त्या मातेने आपल्या हाडकुळ्या देहािा कण न् कण भचूमगताचं्या कारणी 

विेला. भचूमगतािंी ती माऊली बनली. एकेका वेळेला ५-५० भचूमगत केव्हाही आले, अगदी अध्या रात्रीही 
तरी उठून भाकरी देत राचहली. िणू चतच्या चकरकोळ देहयष्टीत हत् तीिे बळ संिरले होते. सदा खडी, सदा 
हसत मुख, सदा िूल पेटलेली. आळस नाही, उसंत नाही, उबग नाही. आचण चतिी मुले–’हे हरामखोर 
सरकार–नाही चिवतं आम्ही ठेवणार !’ अशा साने गुरुिींच्या मी चशकवलेल्या अनेक गाण्यािंी धून साऱ्या 
चदवसभर वाड्यात घुमवायिी. थकले भागलेले फरारी आम्ही काकींच्या वाड्यात घुसलो की हसतमुख 
काकाही आम्हाला सामोऱ्या येत. पोरेबाळे आम्हाला चबलगून पापा देत. आमिे श्रम कुठल्या कुठे पळत. 

 
आमच्यािवळ चबस्कीटे नव्हती. लेमन गोळ्या, िॉकलेट नव्हते. काही काहीि आमच्यािवळ 

त्यानंा देण्यासारखे कधीि नसे. घामेिलेले, कोमेिलेले आम्ही वाड्यात घुसल्याबरोबर या मुलाचं्या 
पे्रमाच्या, आहलगनाचं्या वषावाने गारीगार तृप् त होत असू.  

 
काकींिे दशवन म्हणिे भवानी मातेच्या दशवनाने येणाऱ्या पाचवत्र्याच्या, पे्रमािा वषावि आम्हाला 

वाटे. काकींच्या हातच्या भाकरीने िठराग्नी तृप् त होई. त्याचं्या पे्रमाने मन भरून आम्ही वाड्याबाहेर पडत 
असू. चशणलेले, कष्टी, थकून भागून आम्ही वाड्यात चशरत असू चन हसत खेळत नव्या िोमाने बाहेर पडत 
असू. 

 
समईच्या ज्योतीसारखी शातं क्स्नग्ध दृष्टीिी काकी माझ्या हृदयात सदैव तेवत आहे. माझ्या 

देहाबरोबरि ही मनात तेवत असलेली ज्योत पिंत्वात चवलीन होईल. कधी कधी मनात इच्छा येते की, 
पुन्हा मानव िन्म चमळाला तर काकीच्या पोटी िन्म घेण्यािे भाग्य लाभाव.े  

 
भचूमगताचं्या या माऊलीला आमिे लाख लाख प्रणाम. भचूमगतपुत्रानंा सुखी करण्यासाठी 

धडपडणाऱ्या, िदंनाप्रमाणे चझिणाऱ्या काकींना उदंड आयुष्ट्य देऊन, सुखी, आनंदी ठेवाव ेहीि आमिी 
प्राथवना होती, आहे चन राहील.  

 
कुणी एका माथेचफरूने गाधंीिींिा खून केला, त्यामुळे साताऱ्यातं िो उदे्रक झाला त्यात गंगाधर 

काकािंा वाडाही िाम्हण म्हणून भस्मीभतू केला. त्यावेळेस माझे मन आकं्रदून उठले.  
 
काकीच्या डोळ्याचं्या समईतून पडलेले अश्रू चिथे िचमनीवर पडले असतील चतथे धरणी दुभगंली 

असेल का? 
 
िातीय चवदे्वष नसानसात, रक् तात चभनला आहे, तो चकती महाभयंकर रूप धारण करून शकतो 

त्यािे हे प्रत्यंतर असाव ेका? 
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 या दुष्ट्कृत्यािी आम्हाला कुणीही क्षमा करू शकणार नाही ! हीि आमच्या सत्कृत्यािी फलश्रुती 
समिायिी का? 

 
अशा प्रश् नानंी मन व्यचथत होऊन िीवनचनष्ठानंा तडा िातो एवढे खरे ! 

 
(६) हनुमान उडी ! पे-रेन िुंटिंी ! 

 
संन्याशाच्या लग्नाला शेंडीपासून तयारी तशी भचूमगतािंी अवस्था होती.  
 
चदव्याला तेल लागते, घराला खाबं लागतो, प्रवाहाला चझरपा लागतो.  
 
लढा तर सुरू झाला. त्याि उद्यापनही ठीक सुरू झाले. शकेडो भचूमगतािंी व त्याचं्या हिारो 

पाठीराख्यािंी िुपी झाली. सारखी घोडदौड ! सरकार आचण भचूमगताचं्या आट्यापाट्यािंा िीवघेणा खेळ 
सुरू तर झाला. 

 
प्रबळ शस्त्रधारी, प्रमत् त सत् ताधारी चवरुध्द िवळिवळ चनःशस्त्र, चनधवन भचूमगत.  
 
दोघानंी पैिेिा चवडा उिललेला–भचूमगतानंा खणून काढण्यािा सत् ताधारी सरकारिा व 

सरकारला नामशषे करण्यािा भचूमगतािंा. भचूमगतािंी एकतर ‘आम्ही नामशषे होऊ, नाही तर सरकारला 
नामशषे करू’ ही पैि लागलेली.  

 
त्यात िनता चहचरचरने सामील होऊ लागलेली. त्यानंा हहमत आचण चदलासा देण्यािे अवघड कायव 

हाती घेतलेले. िनता भाकरी देत होती. आपल्या खोपट्यात आश्रय देऊन ितकोर-चनतकोर भाकरी खाऊ 
घालीत होती. एकेका वेळेला शभंर शभंर सैचनक. 

 
प्रत्येक घरातील िूल पेटे. पाटलापंासून तो मागंाच्या खोपट्यापयंतिी. सवड असली तर हातावर 

ठेवीत. धावपळ असली तर भाकरीिा हदडा बाधूंन आणून देत. ती नाल्या, वघळीवर खायिी. 
 
चस्त्रयाही मागे नव्हत्या. आपल्या फाटक्या पदरािा आडोसा त्यानंी धरला होता. त्यािे हे एक 

उदाहरण– 
 
कंुडलिा महत्त्वािा भचूमगत सैचनक गोपाळा चनरोप घेऊन चनघाला असताना पोलीसानंी त्यािा 

चपच्छा धरला. वळे रात्रीिी. त्यािी दमछाक झालेली. पोलीसानंा झुकाडंी देत तो कसाबसा गावात चशरला. 
चदसेल त्या घरात घुसला. हकीगत साचंगतली. प्रौढ घरधनी उठला. त्याने साचंगतले–’माझी सून खाटेवर 
झोपली आहे. चतच्यािवळ दोघे चमळून गोधडी पाघंरून झोपा.’ आचण तो मुद् दाम लट्यावर चिलीम फंुकीत 
बसला. पोलीस धावत आले. त्याला दरडावनू चविारले–” फरारी तुझ्या घरात दडला आहे का रे?” 
पोलीस घरात घुसले. ‘अरे या खाटेवर कोण आहेत?” माझा मुलगा आचण त्यािी बाईल झोपली हायती.’ 
म्हणताि पोलीस गेले. त्या फाटक्या पदरािा, त्या सतीसाचवत्रीच्या पदरािा–ज्यािा हेवा देवानंीही 
करावा–असा आसरा चमळाला होता. 
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लहान लहान मुलेही इतकी मंतरल्यासारखी भारली गेली होती ! त्यािाही एक चकस् सा– 
 
एके सकाळी भल्या पहाटे कंुडलला मी, सावळा धनगर आचण इतर भचूमगत आप् पा धनगरच्या 

गावाच्या एका टोकावरील घराच्या देवडीत खारोड्याबरोबर शेंगा खात बसलो होतो. त्यािंा मुलगा असेल 
६-७ वषांिा, तो गावाबाहेरील उचकरड्यावर हगायला बसला. लाबंून पोलीस फौि येताना त्याला चदसली 
मात्र, तो तशाि हगोड्या क्स्थतीत धावत आला. आचण म्हणतो काय?’ भडव्यानंो, तुमिे बाप रस्त्यानी 
येत्याती–पळा, पळा िल्दी !’ त्या लहानग्यािा इषारा चमळल्याबरोबर शिेारच्या वडाराचं्या झोपडीत 
आम्ही गायब झालो.  

 
म्हातारे कोतारे, बाया बापड्या, लहान लहान मुलेही मंत्राने भारल्यागत झाली होती. असा िनतेने 

आपल्या हहमतीिा कोट उभा केला होता. पण पैसा कोण देणार? नागड्यापाशी उघडे गेले, तसे झाले.  
 
पोस्टाच्या थैल्या लुटल्या. पोलीस पाटील भचूमगतानंा सामील भरणा एकीकडे गोळा करून 

कोतवालाला पाठवायिे. इकडे भचूमगतानंा खबर देत ! मग तो भरणा लुटला िाई. पण एवढ्या तेवढ्याने 
काय होणार? दात कोरून पोट भरते का? 

 
क्रातंीिे घर वसवायिे तर िळवळीला हत्यारे, दारूगोळ्याने िमेल तेवढे शस्त्रसज् ि करायिे. सारा 

सरंिाम िालवायिा. हिारोंिा प्रश् न, हिारो अडिणींतून प्रवास करायिा. कसे व्हायिे? 
 
क्रातंीिे वाहन म्हणिे हसहि. हसहािी तशी क्रातंीिी भकू अशी तशी नसते. खचिनेच्या खचिने 

चतला लागतात. तेही अपुरेि पडत िातात. 
 

पणहिंी झडप–कुां डिं बँक िूंट 
 
क्रातंीिी मशाल तर पेटवली पण तेलाच्या संतत धारेचशवाय कसे िालणार? 
 
भचूमगतापंुढे सवांत मोठी समस्या आ वासून उभी राचहली. अथव समस्या, िळवळीिा आधारभतू 

आत्मा. त्यातूनही मागव काढायिे भचूमगतानंी ठरवले. मागव काढणे भागि होते. िनमानासातून पेट घेतलेले 
क्रातंीिे कायव कशानेही अडू देता उपयोगी नाही या इषेने भचूमगत पेटले होते. म्हणून पचहली झडप कंुडल 
बकेँवर आपल्या घरावरि िणू. िी. डी. लाड व नागनाथ नायकवडी या िोडगोळीने घातली.  

 
कंुडल बँक लूट. नेतृत्व िी. डी. लाड व नागनाथ नायकवडी. चदवसाढवळ्या ११ वािता बकँ 

उघडल्याबरोबर तुफान सैचनक आत घुसले.  
 
अण्णा गणपती लाड कंुडल, तुकाराम कृष्ट्णा नायकवडी, वाळवे, ए् . बी. पाटील कामेरी, शकंर 

हरी इनामदार परुळेकर, हे िवान बरोबर घेऊन, डोळ्यात चमरिीिी पूड व छातीवर चपस्तूल रोखून 
हिारोंिा ऐवि लुटून पाठलाग करणाऱ्या मंडळींशी झंुित झंुित पसार झाले. एवढ्याने कसे भागणार? ही 
हिारोंिी लूट चकती चदवस पुरणार? पुन्हा कडकी म्हणून पुन्हा शोधाशोध सुरू झाली आचण भचूमगतानंी 
दुसरी संधी घेतली. 
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पे-रेन लुटण्यािी ! नेतृत्व िी. डी. लाड व नागनाथ कडे. 
 
िी.डी. लाड, सावळा धनगर, नाथािी लाड, अप् पािंद्रा लाड, बडूं दािी, रामिंद्र अप्पा पाटील 

सवव कंुडलिे. नागनाथ, रामिदं्र चवभतेू वाळवे, अप्पा पाटील साकराळे, चकसन मास्तर गोंदी, वस्ताद 
ज्ञानोबा िौकीवाले, त्यािंा पुतण्या शामराव िाधव दयारी, दत्तु ठोंबरे, शकंर वागंणीकर दुधोंडी, ए् .बी. 
पाटील कामेरी, महादेव िगदाळे अंबक, दत्तु िाधव घोगाव, पाडूं नाईक वाझर, पाडुंरंग हशदे शणेोली. 
अश्या एकूण १९ खंद्या क्राचंतवीरानंी ही कामचगरी उिलली. 

 
दर मचहन्याला रेल्वे नोकरािंा पगार स्टेशना-स्टेशनात वाटण्यासाठी चमरिेहून पे-रेन चनघते, ती 

बातमी ज्ञानू िौकीवाले वस्तादना लागली. काम झेपेल की नाही यािी भवती न भवती झाली. सवव दृष्टीने 
आपला आवाका काय यािाही शोध केला. गाडी कुठे अडवणे श्रेयस्कर ती िागा चनचश् ित झाली–दोन 
डोंगराचं्या वळणातून. अपयश आले तर होणारी हानी भरुन चनघणे कठीण. अशा वेळेला पेटलेल्या 
िनमानसाच्या आत्म्यालाि नैराश्य ग्रासते. ते परवडणारे नसते. म्हणून पचहल्या प्रयोगािी सागंोपागं तयारी 
करण्यासाठी क्राचंतहसह नाना पाटलासंचहत सवव एकत्र येऊन खल झाला.  

 
ही मोठी उडी होती. पतंगाने चदव्यावर झडप घालण्याप्रमाणे साहसािे होते. कायव तर अडले होते. 

चशवाय सरकारला धक् क्यावर धक् के द्यायिा हेतू मनात धरून पतंगाप्रमाणे झेप यायायिे ठरवले. मनसुबा 
रिला. सावधपणे, चनर्थवध्नपणे कायवक्रम पार पाडण्यासाठी प्रस्थान माडंले. त्यासाठी पे-रेनमधून एक दोन 
फेरफटकेही झाले. सारे धागेदोरे लावले आचण मुहूतव धरला. 

 
पे-रेन चकलोस्करवाडीला पोहोिल्यािी वदी चमळाली. आधीि नक् की केलेल्या चठकाणाच्या 

आिूबािूला िमवलेल्या मोठ मोठ्या दगडािंा ढीग रेल्व ेमागावर १५ चमचनटातंि रिला गेला. 
 
गाडी दुरून येताना चदसल्याबरोबर िवळच्या पुलाच्या मोरीति सैचनक दडले. पे-रेनने चशटी 

मारली. वगे कमी केला. गाडी मागे सरकू लागल्याबरोबर मागेही रेल्व ेरुळावर दगडािंा ढीग केला होता. 
गाडी थाबंल्याबरोबर भचूमगत वावटळीप्रमाणे गाडीवर तुटून पडले. पण चशस्तीने ठरल्याप्रमाणे, िी. डी. 
लाडबापू याचं्या टोळीने इंचिन घरािा कबिा घेतला. ड्रायव्हरला बाहेर खेिले. इंचिन नोकरावर चपस्तूल 
रोखले. ते खाली माना घालून िोरासारखे उभे राचहले. नागनाथच्या टोळीने–ज्यात नागनाथ, अण्णा 
पाटील व नाथािी लाडही होते. खचिन्यावर धाड घातली. नागनाथाने गोळीबाराने, गैरसावध पोलीसावंर 
धाड घालून त्याचं्या बदुंकावंर झडप घालून त्या प्रथम ताब्यात घेतल्या. नागनाथिी एक गोळी डब्याला 
लागून चरव्हसव होऊन नाथािींच्या माडंीला लागली. िवळिवळ २१ हिारािंा खचिना ताब्यात घेतला.  

 
चतसरी टोळी गाडाच्या डब्यात घुसून चतने गाडाला िाम केले. सवव गोष्टी एक साथ, सुव्यवक्स्थत 

पार पडल्या. २१ हिाराचं्या खचिन्याच्या पोटल्या बाधूंन काही सैचनक डोंगर िढून पुढे रवाना झाले. 
उरलले बाकीिे, खचिना पोलीस पाठलागाच्या बाहेर िावा, तोवर गाडीमागे पुढे होऊ नये हकवा गाडीतील 
कुणीही बाहेर बातमी देण्यासाठी िाऊ नये म्हणून थाबंले.  

 
असा अधा पाऊण तास वेळ घालवला. शवेटी भचूमगतानंी ड्रायव्हरला सलाम ठोकला. गाडीला 

राम राम केला. 



 

 अनुक्रमणिका 

खचिना घेऊन गेलेले सैचनक गेले, त्याच्या चवरुध्द चदशनेे हे सैचनक चनघाले. कारण पोलीस 
आलेि तर खचिना नेणाऱ्याचं्या पाठीमागे न िाता आपल्या पाठीमागे याव े हा हेतू. हा हा म्हणता सारे 
चदसेनासे झाले.  

 
भचूमगताचं्या या हनुमान उडीने सरकारला भचूमगताचं्या ताकदीिी कल्पना येऊन ते मनातून फार 

हादरून गेले.  
 
गोऱ्या डी. एस. पी. ने दडपशाही व दंडुकेशाहीिे थैमान घातले असतानाही भचूमगतानंी भर चदवसा 

पे-रेन लुटण्यािी हहमत करावी याने सरकार बेिैन झाले. 
 
सारा फौि फाटा घेऊन धावाधाव झाली. िंग िंग पछाडले. पण धन लुप् त झाले ते कायमिेि ! 
 
भचूमगताचं्या पावलािें ठसे उमटले होते. त्या ठशानंा काय िाटणार? २०-२१ हिार २१ चदवसही 

भचूमगतानंा पुरले नाहीत. एवढा त्यािंा पसारा वाढला होता. आता तर शकेड्यानंी नव्हे हिारोंनी भचूमगत 
कायाला िंुपले गेले होते.  

 
पैशािंा पुन्हा ठणठणाट झाला. त्यातून मागव चनघाला. सातारहून शकेडो मैल दूर पार महाराष्ट्राच्या 

उत् तर टोकावरील खान्देशच्या भचूमगत सहकाऱ्याशंी आटपाडी खादी कें द्र व्यवस्थापक ठाकरेभाऊ माफव त 
संधान बाधूंन खान्देशच्या ५॥ लाखािा सरकारी खचिना लुटीिी घटना घडली. खान्देशात पार पडला तसा 
कायवक्रम साताऱ्यातही घेता आला असता. पण त्यामुळे येणाऱ्या सरकारच्या लोंढ्याला पेलवण्यािे सामथ्यव 
आले नव्हते. चशवाय त्यामुळे पोलीसािंी भतुावळ चपसाळून, हातात घेतलेल्या कायाला खीळ बसली 
असती, म्हणून मुत्सद् देचगरी साधली.  

 
एवढ्याने काय झाले? आणखी अनेक लाख भचूमगतानंी स्व-सामथ्यावर चमळचवले. 
 
तो इचतहास मलाही अज्ञात आहे.  
 
छत्रपतींनी कल्याणिा खचिना लुटला, सुरत लुटली, बहादूरखानािा बहादूर गडातील कोटीिा 

मोगलािंा खचिना लुटला. करोडि काय अब्िावधींिी संपत्ती लुटली तेव्हाि गड, कोट, चकल् ले सिले. 
दारूगोळा, हत्यारे, सैन्य सिले म्हणूनि स्वराज्यािी वाटिाल सुरू राचहली. हे आमच्याही मनीमानसी 
हबबले होते. तीि चशवरायािी वाटिाल आम्हीही धरली होती. यात काय ते समिा. 
 

(७) दरर्डेखोराांशी मुकाबिंा 
 
साम, दाम, दंड, भेद ही रािनीतीिी िार सूते्र. िाणाक्य नीतीिी. साम, दाम न िले, म्हणून 

सरकारने दंडनीती सुरू केली. बेफाम पणे. चदवसा, रात्री, पहाटे. बाल नाही, वृद्ध नाही, स्त्री नाही, काही न 
पहाता सवांवर पोलीसािंा दंडा चफरत होता. त्यािंाही प्रभाव पडेना. म्हणून सरकारने शवेटिे चवनाशकारी 
िहरी अस्त्र-भेद नीतीिे उपसले. 

 



 

 अनुक्रमणिका 

भेद नीतीच्या शास्त्रात पारंगत असलेल्या इंग्रिशाहीने याि अस्त्राने साऱ्या िगावर आपले साम्राज्य 
उभारले होते. त्या भेदनीतीिा शवेटिा बाण भात्यातून बाहेर काढून भचूमगतावंर फेकला.  

 
सरकारने आपला पचवत्रा बदलला. या भागात अनेक वषांपासून दरोडे घालणाऱ्या, त्यासाठी पत्री 

ठोकणाऱ्या, हातपाय तोडून, गोळ्या घालून िनतेला आपल्या दहशतीने ताब्यात ठेवणाऱ्या दरवडेखारानंा 
हाती धरण्यािे सरकारने ठरचवले. 

 
िे दरवडेखोर १०/१०, २०/२० वष े सरकारच्या हाती आले नाहीत, त्या दरवडेखोरािें हस्तक 

असणाऱ्या टगे, गावंगंुडामंाफव त त्यानंा अभय देऊन, चकत्येकाचं्या मुलाखती घेऊन त्यानंा अभय देऊन, 
चकत्येकाचं्या मुलाखती घेऊन त्यानंा िंदीिारा, (पैश्यािंा), हत्यारे, दारूगोळा देऊन, त्याचं्या डोक्यावर 
गाधंी टोप्याही घालून, ‘महात्मा गाधंी की िय’, ‘नाना पाटील की िय !’ म्हणत आपापल्या भागातील 
गावोगावी दरवडे घालण्यािा मंत्र देण्यात आला.  

 
दरवडेखोर आचण दरवडेखोर सरकार यािंी अपचवत्र युती झाली.  
 
भचूमगत लोक दरवडेखोर आहेत. िनतेने त्याचं्यापासून दूर रहाव ेम्हणून सरकारने गचनमी कावा 

लढवला. सरकारि दरवडेखोरािें पाठीराखे झाल्याने आधीि उन्मत् त ते अचधकि उन्मत् त झाले. चगल्बटवने 
िसे गाव चन गाव चपसाटून काढले त्यािप्रमाणे त्यानंी आपापल्या भागात गाधंी टोप्या घालून, म. गाधंीिींिा 
व नाना पाटलािंा ियियकार करीत दरवड्यािें सत्रि सुरू केले.  

 
िनतेच्या मनात संशयािे बीि कालवले गेले. ज्याच्या मदतीने व आश्रयाने लढायिे त्यानंाि 

संशय आल्यावर काय करायिे? क् वचित् भचूमगतानंा पकडण्यात सरकारला यशही येऊ लागले.  
 
िनतेिा हा संशय व गैरसमि कसा काढायिा हा यक्षप्रश् न भचूमगतापंुढे उभा ठाकला.  
 
एकाला तोंड द्याव े तो असे दुसरेि खेंगटे उभे राही. दरवडेखोरािंा काटा काढून मागव साफ 

केल्याचशवाय गत्यंतर उरले नाही. दैवि रुसले, पायाि खिला तर इमारत कशी उभी राहाणार? 
आतापयंत दरवडेखोर भचूमगताचं्या रेट्याने विकून तटस्थ होते. पण तेि मुळावर आल्याने त्याचं्याचवरूद्ध 
शस्त्रमोहीम उघडणे भागि होते.  

 
िे दरवडेखोर सरकारला कधी आवरता आले नाहीत, शकेडो पोलीसाचं्या बदुंकानंा ज्यानंी भीक 

घातली नाही, सरकारच्या नाकावर चटच् िून वषोगणती आपापल्या भागातं रािासारखी हुकुमत ज्यानंी 
िालवली–त्या बलदंडाचंवरूद्ध िढाईिा पचवत्रा यायावा लागला.  

 
एकाि वेळी दोन दरवडेखोरानंा अंगावर घेण्यािा बाका प्रसंग आला. एका बािूला इंग्रि व दुसऱ्या 

बािूला दरवडेखोर. या दोन दरवडेखोराशंी एकाि वळेी सामना सुरू झाला. भचूमगताचं्या ताकदीच्या 
कसोटीिी वेळ आली. स्वातंत्र्याच्या लढ्याबरोबरि दरवडेखोराशंी लढा देण्यािा कठीण प्रसंग आला. 
दरवडेखोरािंा कोलदाडंा भचूमगताचं्या पायातं ठोकून त्यानंा िेरबदं करायिा, नेस्तनाबदू करायिा 
सरकारने घाट घातला. सरकारी भात्यातील हा सवांत चवषारी बाण फेकला गेला.  



 

 अनुक्रमणिका 

भचूमगत िळवळ मरणार की चिवतं राहाणार हा अिोड यक्ष प्रश् न उभा ठाकला. 
 
आपल्या सवव सामथ्याचनशी हा सरकारिा कोलदाडंा मोडून फेकण्यािा चनणवय घेऊन भचूमगतानंी 

दरवडेखोऱ्याचं्या मागे बचहरी-ससाण्याप्रमाणे झेप घेतली. 
 
दरवडेखोराचं्या अनेक टोळ्या त्या त्या भागातील पचरसरात नादंत होत्या. भचूमगतानंीही 

आपापल्या भागातल्या दरवडेखोराचंवरूद्ध आपापल्या टोळ्या करून त्या त्या भागात दरवडेखोरानंा पाणी 
पािायिे ठरवनू कंबर कसली. त्यासाठी हत्यारे, दारूगोळा, पुरवनू वळेप्रसंगी मदतीसाठी भचूमगत 
नेतृत्वािी घोडदौड सुरू झाली.  

 
सातारा, कऱ्हाड, कोल्हापूरपयंत पसरलेल्या डोंगराळ भागात लहान मोठ्या फराराचं्या टोळ्या 

होत्या. त्याचं्या बडंखोरीिा पुरा बंदोबस्त सरकारला कधी करता आला नाही. त्या त्या के्षत्रात राज्य 
इंग्रिािें, पण कारभार त्या त्या टोळ्यािंा असायिा. राज्य इंग्रिािें, अंमलबिावणी मात्र दरोडेखोरािंी 
तहचसल उकळण्यापुरते सरकार होते. दैनंचदन कारभारािे, व्यवहारािे कारभारी दरवडेखोरि ! 

 
साताऱ्यात िाललेल्या पत्री सरकारिी ही िी पत्री आहे ती दरवडेखोरािंी देण आहे. पत्रीिे शास्त्र 

आचण तंत्र त्यािेंि. त्यासाठी भचूमगत तंत्रही त्यानंी चवकचसत केले होते. त्यािा वारसाही भचूमगतानंा 
चमळाला. 

 
दरवडेखोर आचण भचूमगतािंा संघषव सातारा, कऱ्हाडपासून ते कोल्हापूरपयंत सुरू झाला. अनेक 

दरोडेखोराशंी टक् करीवर टक् करी झाल्या. त्यापंैकी ही एक टक् कर : –  
 
एका X X X गावाला एका बलदंड दरवडेखोराने दरोडा घालण्यािी काळ वेळ घालून चिट्ठी 

चिटकवली. ‘नाना पाटील की िय’ हे चलहून ! सरकारि त्याचं्या बािूने, म्हणून ते चनधोक होते. 
सरकारकडे तक्रारीिी सोयि नव्हती. तक्रार करायला गेले कुणी तर ‘िा तुमच्या नाना पाटलाकंडे. 
आमच्याकडे कशाला मरता?’ ही सुनावणी. 

 
तेथल्या ग्राम सैचनकानंी यािी खबर भचूमगत नेत्यानंा चदली. दरोड्याच्या चदवशी दरवडेखोर 

िंगलातं तर भचूमगत घराघरात आपल्या हत्याराचंनशी दबा धरून बसले.  
 
गाधंी टोपी घातलेले दरवडेखोर ‘महात्मा गाधंी की िय’, ‘नाना पाटील की िय’ घोषणा देत 

गावात चशरले मात्र, मागून पुढून भचूमगतानंी त्याचं्यावर िहुबािंूनी हल् ला िढचवला. झटापटा सुरू झाली. 
चिवावर उदार असलेल्या व स्वातंत्र्यभावनेने पेटलेल्यापंुढे दरवडेखोरानंी कि खाल् ली व पळ काढला. 
भचूमगतानंी गोळ्यानंी एका दोघानंा िखमी केले व पाठलाग करून बाकीच्यानंा िेरबदं करून िावडीत 
बाधूंन घातले. सवव गावात दवडंी चपटून गाव गोळ केले. त्यािें िाबिबाब घेतले गेले. त्याचं्या डोक्यावरील 
गाधंी टोप्या काढून त्याचं्या डोक्यावर न्हाव्याला बोलावनू चतथल्या चतथे पाट पाडले. एकेक चमशीही 
भादरली. म्होरक्याला उताणे पाडण्यात येऊन एकिण छातीवर बसला. पाय आवळून पायािे अंगठे बाधूंन 
दोन्ही पायातं काठी अडकवनू पाय सरळ वर करण्यात आले. दोन्ही बािूला लाठीधारी िवानानंी 
अंगठ्यापासून टािेपयंत, पायातूंन रक् ताच्या चिळकाडं्या उडेपयंत, टािेपासून पून्हा अंगठ्यापयंत, मध्येि 
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चमठािे पाणी हशपडून लाठ्यािा मार चदला. काठ्यािंा भम् भम् आवाि घुमत होता. सवांना पत्र्या 
ठोकण्यात आल्या. पाय िालायला चनकामी केले.  

 
‘सरकारनेि आम्हालंा दरोडे घालण्यास साचंगतले. गाधंी टोप्या व हत्यारे त्यानंीि चदले.’ ही 

कबुली िनतेसमोर चदल्याने िनतेिा संशयचनरास झाला.  
 
महात्मा गाधंी व नाना पाटलाचं्या नावाला बट टा लावणाऱ्या या नतद्रष्टािंा असा बदंोबस्त अनेक 

चठकाणी केल्याने भचूमगताचं्या ताकदीिा, हहमतीिा, धाडसािा प्रत्यय येऊन िनतेिा संशय चफटून अचधक 
आदर व चवश् वासािी भावना चनमाण झाली.  

 
झाले काय, तर चकत्येक दरवडेखोर शरण आले. काहींनी आपली शसे्त्र भचूमगतानंा देऊन अभय 

घेतले. कुणी दरवडेखोर भचूमगताचं्या पायाशी येऊन मदत करू लागले. चकत्येक दरवडेखोर आपल्या गाव 
पचरसरातील संघटना कायांत सहभागी झाले.  

 
सवांत महत्वािे म्हणिे िे श्रीमंत, शटे, सावकार, िमीनदार भचूमगतापंासून फटकून, पण दबनू 

होते त्याचं्यावरही दरवडेखोरानंी हत्यार उपसल्याने, दे माय धरणी ठाय होऊन हैराण झाले होते ते 
दुरावलेले सवव भचूमगताचं्या गोटात चहरीरीने सामील झाल्याने गावातील उरली सुरली शक् तीही 
भचूमगताचं्या पाठीमागे उभी राचहली. भचूमगतानंी दरवडेखोराशंी चदलेल्या यशस्वी लढतीने भचूमगतािें बळ 
शतपटीने वाढले.  

 
भचूमगतानंा बदनाम करून खच् िी करण्यासाठी टाकलेला डाव बमूरगँप्रमाणे सरकारवरि 

उलटला. भचूमगत िळवळ खच् िी तर झाली नाहीि पण, ‘की तोचडला तरू फुटे आणखी भराने’ प्रमाणे 
िळवळीिा िोर अचधकि वाढला.  

 
िनतेिा चवश् वास तर वाढलाि, पण िनता अचधक चनभवय होऊन भचूमगताचं्या पाठीशी पोलादी 

ढाल बनली.  
 
दरवडे आचण दरवडेखोरीच्या तहहयात िाललेल्या िुलमािा अंत झाला. 
 
भचूमगताचं्या चशरपेिावर एक मानािा तुरा िनतेने खोवला. 

 
(८) दत्त ूपाटीिं णहर्िाडकर : र्ाघोिंी कोटाचा राजा 

 
इंग्रि सरकारच्या राज्यातील पोलीसानंी अनेक वष ेचपच्छा पुरवला तरी हाती तर लागलाि नाही 

पण त्याच्या पंिक्रोशीतील त्यािी हुकूमत मोडून काढण्यात सरकार अपयशी ठरलेले असा हा दत्त ूपाटील 
चहवताडकर. बलाडं-दरोडेखोर-पिंक्रोशीतील गावातं त्यािेि राज्य अव्याहत िाललेले असा चबलंदर-
कलंदर. त्याच्या ‘वाघोली कोटािा’ प्रमुख. 
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पत्री सरकारिी प्राथचमक अवस्था : भचूमगत क्रातंीकारकानंी त्या पिंक्रोशीत पत्री सरकारिी 
स्थापना करण्यािा िगं बाधंलेला. त्यात पचहला अडसर दत्त ूपाटलािा. 

 
कंुडल ते आटपाडी या ५०/६० मैलाचं्या भचूमगताचं्या प्रवास मागावर हा धोंडा आडवा पडलेला. 

कंुडलपासून ३०/४० मलैावंर त्यािा गाव चहवताड. त्याने रस्त्यावरील वरेळा नदीच्या काठावरील रािापूर 
गावाला तळ चदलेला. त्याच्या चदमतीला सशस्त्र दरवडेखोर. सारे अत्यंत धाडसी आचण शस्त्रसज् िही. 
१५/२० मैलाचं्या पिंक्रोशीत त्यािा अंमल चनधोकपणे िाललेला. अनेक वष.े 

 
गावोगावच्या टग्यानंा, गुंडानंा, श्रीमंत प्रचतचष्ठतानंा हाताशी धरून त्याने उच्छाद माडंलेला. सवव ५-

२५ गाव े त्याच्या मुखत्यारीतील. बचलष्ठ प्रचतचष्ठतानंा दहशतीने हाताशी धरून त्यािेंही त्याला अभय. ते 
आपले इक्प्सत व स्वाथासाठी त्याला साथ देत. असा हा कारभार. 

 
भचूमगताशंी सबंधंीत रािापूरिा प्रचतचष्ठत, स्वाचभमानी रावसाहेब पाटील, याच्या मागे हात धुवनू तो 

लागला. त्यािा छळवाद त्याने सुरू केला. त्यािा त्या सशस्त्रापंुढे कसा चनभाव लागणार? त्यािी शक् ती 
गावापुरती मयाचदत. आिूबािूच्या पिंक्रोशीतही अनेकाचं्या छळाने सवव गावािंी दमछाक झालेली.  

 
एकदा तर त्याने रावसाहेब पाटलानंा गाठले. त्याचं्या छातीवर बदूंक रोखून दम चदल्याने 

रावसाहेब कंुडलला पळाला. िी. डी. लाड बापूला साकडे घातले व चतथेि आश्रय घेतला. ही वाता दत्तलूा 
समिली. भर चदवसा रावसाहेबाचं्या वाड्यासमोर येऊन बदुंकीच्या दस्ता हदडी-दरवाच्यावर दाणदाण 
आपटून गिवला, ‘भागुबाई सारखा पळालास काय कंुडलला त्या बाप्याकडे? आण तुझा बाप बाप्या 
लाडला, त्या भरुट्या िोराला. त्यािी खाडंोळीि करतो. त्याला डुकरासारखा उताणा पाडीन ! मी शरे 
आहे शरे ! त्या लाड बोकडाला उभा चिरण्यािी ताकद या दत्त ू पाटलात आहे. बोलाव त्याला, त्यािा 
मुडदाि पाडतो. त्यािा चन तुझाही.’ एवढे बोलून एक कंुडल गु्रपिा तुफान सैचनक-त्यालाही धमकावणी 
चदली. 

 
दत्त ूचहवताडकराशी गाठ होती म्हणून िी. डी. बापूनी अत्यंत धाडशी व चिवावर उदार असलेले 

पाि तुफान सैचनक-म्हैसाळ गुरुिी (चशक्षक-पण कट टर तुफान) च्या चदमतीला देऊन त्याचं्यावर दत्त ू
चहवताडकराला धडा देण्यािी, त्याला चगरफ्तार करून कंुडलला आणण्यािी कामचगरी सोपवली. अगदी 
अशक्य झालेि, तसा काही बाका प्रसंग आलाि तर गोळी घालून ठार करण्यािा आदेशही चदला. त्यानंा 
एक बदूंक व तलवारही देऊन रक् त-चटळे लावनू रवाना केले. 

 
यािी कुणकुणही दत्तलूा लागल्याने त्याने गाविा आसरा सोडून वरेळा नदीकाठी तंब ू डेरा 

टाकला. त्याच्या सशस्त्र दरवडेखोर साथींच्या पहाऱ्यात त्यािी हालिाल होऊ लागली. एकटे चफरणे त्याने 
वज्यव केले. 

 
म्हैसाळ गुरुिी व तुफान वषेातंर करून त्याच्या मागावरि चफरत होते. मासे धरणाऱ्या भोयािें िाळे 

घेऊन नदीकाठी मासे धरण्यािा उद्योग त्यानंी सुरू ठेवला. दत्तचू्या चनवासाच्या झोपडीच्या आसपासि 
नदीत हे काम िाले. अगदी सायंकाळ पासून रात्रीपयंत चकत्येक चदवस. त्यामुळे त्यािंा संशय घेण्यास 
िागाि नव्हती. 
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एकदािी वळे आली. रात्रीिे आठ वािले असतील. मासे धरण्यासाठी िाळे फेकण्यािे काम 
िाललेले. बाकी सैचनक नदीकाठच्या ज्वारीत, शाळूत दबा धरून बसलेले. दत्तचू्या झोपडीसमोरच्या 
आगटीवर साथीदारासंचहत, गप् पा टप् पा मारीत, दत्तिेू अंग शकेण्यािे काम िाललेले. म्हैसाळ गुरुिींनी ही 
संधी साधली. सारे गैरसावध बसलेले. त्याचं्या अंगावर राक्षसी धाड घातली. असे काही होऊ शकेल यािी 
दरवडेखोरानंा स्वप्नातही नसलेल्या कल्पनेने भानि गेले. ते सैरभेर झाले. दत्त ूचहवताडकर उभा राचहला. 
त्याला म्हैसाळ गुरूिींनी चमठीि घालून आवळले. पण तो बलदंड पचहलवान गडी. त्याचं्या कवतूेन 
चनसटतो न चनसटतो तोि एका तुफानाने त्याच्या खादं्यावर तलवारीिा िबरदस्त वार केला. रक् ताच्या 
चिळकाडं्या उडाल्या. अशाही पचरक्स्थतीत तो सटकला; पण योगायोग पहा, त्याच्या पायाच्या अंगठ्यात 
धोतर अडकून तो कोलमडला. तोि दोघािौघा तुफानानंी त्याच्या अंगावर झोकून घेऊन त्याला अंगाखाली 
दाबनू धरले.  

 
अिानक सशस्त्र धाडीने दत्तिेू साथादार सैरावैरा धावत सुटले. बदूंकधारी तुफानाचं्या सततच्या 

गोळीबाराने कुणािीही, इतर साथीदारािंी दत्तिूवळ चफरकण्यािी हहमतही झाली नाही.  
 
दोरखंडाने दत्तलूा आवळून बाधंले. मोठ्या गाडीवर घातले. गाडीशीही दोरखंडाने करकिून बाधूंन 

टाकले आचण कंुडल गाठले–एकदािे. बापूच्या दरबारात मोराळकराच्या घरातील खाबंाला बाधूंन घातले. 
 
तो सारखा लरडे, ‘अरे, सोडा मला. मोकळा तर करून बघा. आणा त्या िीड्याला (िी. डी. 

लाड), त्याला कच् िा खाईन. हा नावािा दत्त ूपाटील आहे. मराठ्यािी अवलाद आहे, हरामखोर, नीि, 
घातकी’ अशी िी. डी., नाना पाटलानंा चशव्यािंी लाखोली चदवसभार घालत राही. 

 
त्यािी तलवारीिी िखम चिघळून चवषारी झाली व त्यािी हहमत खित िालली. मग तो म्हणे 

‘कृपा करा, मला मुदाड, मरतुकड्या पोलीसाचं्या ताब्यात देऊ नका. मला मारून टाका. गोळी घाला 
एकदािी.’ 

 
त्याला गोळी घातली की चिवतंि पुरला, त्यािे काय केले ते मला काहीि सागंता येणार नाही.  
 
िे कानावर आले ते साचंगतले. 
 
बलदंड, मािलेल्या दत्त ू चहवताडकर व त्यािी दरवडेखोरी संपवली. दत्त ू बरोबर चतलाही 

कायमिी मूठमाती चदली. त्याच्या ‘वाघोली’ कोटािीही समाक्प् त झाली.  
 
पत्री सरकारच्या मागातील िबरदस्त काटा उपटून फेकून चदला. त्या पंिक्रोशीत पत्री सरकारच्या 

अंमलािी नादंी सुरू झाली. 
 

(९) अशीही एक झुांज ! 
 
भचूमगताचं्या प्राथचमक अवस्थेत इंग्रि सते्तशी लढताना दरवडेखोराशंी चमळते िुळते घेऊन त्याचं्या 

शक्क्त, युक्क्त, साधनािंा उपयोग करून घेण्यािे धोरण भचूमगतानंी ठेवले होते.  
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पत्री सरकारच्या के्षत्राच्या कके्ष बाहेरील अनेक गु्रपातंील भचूमगतानंीही याि धोरणािा अवलंब 
केला होता. त्याने अनेक दरवडेखोरािें साय झाले. तरीही काही घमेंडी, हेकेखोर दरवडेखोर चनघाले. 
त्यािंा पुरा बदोबस्त केल्याचशवाय स्वातंत्र्यािा मागव खुला होणार नव्हता. म्हणून अश्या दरवडेखोराशंी झंुि 
देण्यािे अनेक प्रसंग अनेक गु्रप भचूमगतावंर आले. यापैकी एका झुंिीिी ही कथा. 

 
दादािी अप्पािी बडे गुरुिी. एक चशक्षक. नोकरीवर लाथ मारून क्रातंीिा वसा घेतलेले. 

चशराळा, पाटण पचरसरात त्यािंा गु्रप कायवरत. चशवाय अनेक उपगु्रपही कायवरत. कधी एकत्र येऊन तर 
कधी अलग अलग कायवके्षत्रात बडे गुरुिींनी त्याचं्या के्षत्रातील अनेक दरवडेखोराशंी िुळवनू घेतले. त्यािंी 
साथ व अनेक हत्यारे त्यानंा चमळाली. त्या सवात एक बलाडं दरवडेखोर मारुती रामोशी. याच्याशी िुळवनू 
घेण्यासाठी मध्यस्थामाफव त त्याच्याशी ठरलेल्या भेटीच्या वळेी तो आलाि नाही. उलट पोलीसाशंी पूवीिेि 
असलेले संधान बाधूंन बेडे गुरुिींिा काटा काढण्यािा बेत केला. ध्यानी, मनी, स्वप्नी नसताना मारुतीने 
त्यािें हत्यारबंद साथीदार व पोलीसािंा ताफा घेऊन बेडे गुरुिींच्या मळ्याला वेढा घालून कोंडी केली. 
बेडे गुरुिी आचण त्याचं्या हत्यारबदं साथीदाराचं्या लक्षात येताि त्यानीही गोळीबार सुरू केला. पोलीस 
आचण दरवडेखोरािंा वढेा आवळू लागला. भचूमगतानंा िेव येऊन ते पोलीस व दरवडेखोरावंर तुटून पडले. 
त्या गोळीबाराने सारा आसमंत हादरून गेला. ही अटीतटीिी झंुि अनेक तास िालली. बेडे गुरुिी आचण 
त्याचं्या साथीदारानंी आघाडी घेतली. त्याचं्या िढाईने पोलीस व दरवडेखोर मागे हटत हटत शवेटी त्यानंा 
पळता भईु थोडी झाली.  

 
मारुतीच्या या चवश् वासघाती कारवाईने मारुतीिा काटा काढण्याचशवाय दुसरा पयाय राचहला 

नाही.  
 
दादोबा लोहार, पचरसकाका, पाडं हशदे, चवनायक कुळकणी, दत्त ू पाटील या साथीदारानंा व 

धोंडीराम माळी, िी. डी. देशपाडें व शखे काका यानंा साथीला घेऊन मारुतीिा चपच्छाि धरला.  
 
मारुतीच्या हे लक्षात येताि त्याने लपाछपी सुरू केली. एका माळ्याच्या  मळ्यात आपल्या दोघा 

साथीदारासचहत मारुती लपलेला आहे हे हेरानंी साचंगतले. मोिा चतकडे वळला. संधी साधून 
राखणकरणाऱ्या मळ्याच्या माळ्याला अलगद उिलून लाबं नेले. माळी घाबरला व त्याने साचंगतले की 
बािरीच्या बुिाडात मारुती लपला आहे. त्याच्यािवळ एक बदूंक व दोन हत्यारी साथीदारही आहेत. बेडे 
गुरुिींिा एक साथीदार श्रीपती बुवा पािुंिीकर याने आगपेटी घेतली व लोळत िाऊन मारुती लपलेल्या 
बुिाडाला चदली आग लावनू. भाबंावलेला मारुती व त्यािे दोन साथीदार पेटलेल्या बुिाडातून बाहेर येऊन 
धावत सुटले. गोळ्यािंी बरसात झाली. शखे काकाचं्या वमी लागलेल्या गोळीने मारुतीिा मुडदाि पडला.  

 
बडे गुरुिी, धोंचडराम माळी, शखे काका आचद भचूमगतानंी त्या भागातली दरवडेखोरी संपुष्टात 

आणून इंग्रिशाहीशी झंुि तीव्र केली. 
 

(१०) एक बुिंांद टक् कर ! 
 
एकाि वळेी दोघा शत्रूंशी लढू नये या िाणक्यनीतीिा उपक्रम भचूमगतानंी ठेवला होता.  
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दरवडेखोराचं्या हहमतीच्या, चहकमतीिा वापर करून घेण्यािे धोरण भचूमगतािें होते. िोपयंत ते 
आपल्या वाटेल िात नाहीत, आपल्याशी तटस्थेतेने वागतात, तोपयंत त्याचं्या वाटेला िायिे नाही. त्यानंा 
गोंिारून त्यािेंकडून हत्यारे चमळतील तेवढी चमळवनू सरकारवर त्यानंा सोडायिी भचूमगतािंी रणनीती 
होती. सुरूवातीला हे सहकायव ठीक िालले. 

 
भचूमगत चिलटानंा सहि गारद करू या घमेंडीत सरकार होते. त्यात यश येईना. अपयशाने हैराण 

झालेल्या सरकारने दरोडेखोराशंीि संधान बाधूंन भचूमगतावंर उलटचवल्यामुळे भचूमगत अवाक् झाले. 
 
साताऱ्यापासून कऱ्हाड, कंुडल, कोल्हापूर पयंतच्या पट्टीत िी. डी. लाड सवेसवा होते. तसेि 

वाळवे तालुक्याच्या पट्टीत नागनाथ नायकवडी सवेसवा होते. या दोन तरुणाचं्या संघटना व कतवबगारीवरि 
पत्रीसरकारिा भरीभार होता. पत्रीसरकारिे हे तरुण दोन खाबं होते.  

 
वाळव ेतालुक्यातील बलदंड दरवडेखोर बारबोटे. ऐतवडे गावच्या पिंक्रोशीतील २०/२५ गावावंर 

त्यािा अंमल होता. त्यािे ‘कामेरी कोटव’ मशहूर होते. त्याला गोंिारून त्याच्या शक् तीयुक् तीिी साथ 
घेण्यािे धोरण नागनाथने ठेवले होते. 

 
बाल्यावस्थेतील भचूमगत िळवळ मूळ धरत िालली होती.  
 
त्या भागात बारबोट्याच्या कामेरी कोटाच्या २०/२५ खेड्यातं मुलकी कारभार इंग्रिािंा, पण बाकी 

सवव कारभार-फौिदारीसुद्धा त्यािाि होता. त्यािे कामेरी कोटव गावात रािरोस भरे. गावोगाविा प्रत्येक 
तंटा त्याच्या कोटात दाखल होई. बायकाचं्या काडीमोडपासून, बाधंबचंदस्तीिे, िचमनीिे तंटे तोि सोडवी. 
त्याच्या चनकालाला न िुमानणाऱ्या व्यक्ती वा गावाला तो चशक्षा िाहीर करून अंमलात आणीत असे. कधी 
कधी तर सवव गावाला िमवनू चशक्षा अंमलात आणी.  

 
मोठमोठे प्रचतचष्ठत लोकही त्याच्या इशाऱ्याने िालत. त्या भागातील श्रीमंत, प्रचतचष्ठतावंर त्यािा 

दबाव असे. पिंक्रोशीिा तो रािा होता. उंिपुरा, लालबुदं पचहलवान गडी, खादं्यावर बदूंक, गळ्यात 
काडतुसािंी माळ, हातात भरलेली रायफल, कमरेला चपस्तूल–अशा थाटात आपल्या हत्यारबदं 
सहकाऱ्यासंचहत तो वावरत असे. तब्बल २५ वष.े  

 
गावोगावात त्यािे शागीदव व चनवडक साथीदारही होते. हभतीसाचह कान लावणारे त्यािे हेरखाते 

त्या पचरसरातील प्रत्येक गावात पसरले होते. इकडिी काडी चतकडे झाली, इकडिा माणूस चतकडे झाला, 
काडीिे खुट ट झाले तरी ५/१० मैलावंरून त्याला ताबडतोब खबर चमळे. इतके त्यािे मिबतू िाळे पसरले 
होते.  

 
प्रसंगी गोरगरीबािंी, नाडलेल्या गरीब शतेकऱ्यािंी, िुलमातूंन सोडवणूक केल्याने त्यािे बळ 

शतपटीने वाढले होते. बारा बारा वष ेइंग्रिािें पकडण्यािे सवव प्रयत्न चवफल झाले होते. त्याला िंग िंग 
पछाडूनही पकडता आले नाही व त्यािा कारभारही थाबंव ूशकले नाही. दहशतीने लोकि त्याच्या बािूने. 
तालुक्याच्या किेरीतूनही त्याला खबरी िाऊन सावधान केले िाई. याि तत्रािंा वापर भचूमगतही करून 
वाटिाल करीत होते. 
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नागनाथच्या नेतृत्वाखाली त्या भागातील संघटना काम करीत होती. चकतीही झाले तरी सखाराम 
बारबोटे, त्यािा साथीदार ज्ञानू कंुभार, चशवा महार हे काही क्राचंतकारक नव्हते. आपली दहशत कायम 
राहावी म्हणून चकत्येक प्रचतचष्ठताचं्या अन्यायी कृत्यानंा ते समथवन देत असत. ते त्यािें अन्यायी चनणवय 
भचूमगत संघटनेने चफरवले. बारबोट्यािे काही चपत् ते दुखावले गेले. भचूमगतातं आचण त्याचं्यातं कटकटी 
सुरू झाल्या.  

 
वाळव े तालुक्यातील वाळव्यापासून ४/५ मलैाचं्या अंतरावरील ऐतवडे गाव. भचूमगतािें क्रें द्र. 

ऐतवडे रािू पाटलािें. रािू ही राष्ट्रीय िळवळीत पडलेली तरुणी. ४२ च्या िळवळीत नागनाथ सापडत 
नाही म्हणून त्याच्या आईलाि तुरंुगात डाबंले होते. चतच्या सोबत रािूही येरवड्याच्या तुरंुगात होती. 
येरवड्यात असलेली माझी पत्नी सौ. लीलाताईिी ती मतै्रीण झाली. तुरंुगातून सुटल्यावर चतनेि लीलािा 
प्रथम चनरोप मला चदला होता. ती कमववीर भाऊराव पाटलाचं्या नात्यातील. भचूमगताचं्या खादं्याला खादंा 
लावनू, बदूंक खादं्यावर घेऊन त्याचं्याबरोबर मैलोगणती ती िालत राही– सवांच्या पुढेि. थकवा, चवसावा 
चतला माहीत नव्हता. संकट चदसले की चतला त्वषे िढे. चकत्येक चिवावरच्या प्रसंगातही ती उडी घेई.  

 
खान्देशाच्या चिमठाण्याच्या ५॥ लाखाच्या खचिना लुटीच्या कायवक्रमातं सहभागी होण्यासाठी ती 

आली होती. व हट्ट धरला होता–खचिना लुटीत सामील होण्यासाठी. चतला समिावता, समिावता माझ्या 
नाकी नऊ आले होते. एवढी ती चिद् दी होती.  

 
ऐतवडे या प्रमुख कें द्रािे व्यवस्थापन रािूकडे. बारबोट्यािे अन्यायी चनणवय चफरचवल्याने तो 

संतापला. दरवडेखोरि तो. िोवीस वष ेइंग्रिानंा धाब्यावर बसवणारा तो. ही नवीन पोरेटोरे माझा चनणवय 
बदलून माझ्या माणसानंा दुखावतात काय? काय त्यािंी ही मिाल? त्याने डूक धरला. आपली िागा 
भचूमगतानंी यायावी व आपल्यावर मात करावी, हे त्याला कसे पसंत पडणार? तो बेफामपणे भचूमगताचं्या 
मागे हात धुवनू लागला.  

 
एक चदवस नागनाथ, चकसन अहेर पहेलवान, दािी पाटील आचद सहकाऱ्यासंचहत ऐतवड्याला 

चमटींगला आला. त्या भागातील भचूमगत कायवकत्यांच्या सल् लामसलतींिी, कायातील अडी अडिणी व 
चनमाण झालेल्या समस्यािंी ििा होऊन बैठक संपली.  

 
बारबोट्याच्या खबऱ्यानंी त्याला खबर चदल्याप्रमाणे ज्या घरात बठैक भरली ते घर वढूेन, दरवािा 

फोडून त्यानंी घरात प्रवशे केला. पण भचूमगताचं्या रणनीतीप्रमाणे बठैक आटोपल्यावर दोघाचंशवाय सवांनी 
घर सोडले. पागंलेले कायवकते चनरचनराळ्या घरात िाऊन झोपले म्हणून ते वािले. नाहीतर भीषण 
संघषात काय घडले असते कोण िाणे. सववि कायवकत्यांिे मुडदे पडण्यािा प्रसंग आला होता. तो टळला.  

 
त्या वाड्यात फक् त दोघे-पडवळिा बाबुराव कोकाटे व कनाटिा प्रताप पाटील या दोघानंी 

लढतीिी शथव केली. गोळ्या घालून त्यानंा बारबोट्याने ठार केले. दोघे हुतात्मा झाले. पण दुसऱ्याि चदवशी 
बारबोट्यािा उिवा हात ‘चशवा’ यास अष्ट्ट्यािवळ (यशवतंरावािें गाव अष्टे) मोटार अडवून बाहेर खेिून 
बळवंतराव चवरनाळे पचहलवान (रािू पाटलािे पती) यानंी गोळी घालून ठार केले. बदला िुकता केला.  
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या प्रसंगामुळे नागनाथ व त्यािे सहकारी संतापाने बेभान झाले. आमच्या वाटेला िातो काय? 
आमिा मुडदा पाडू बघतो काय? त्यािाि मुडदा मी पाडणार –नागनाथने पैिेिा चवडा उिलला. 

 
भचूमगतािें व बारबोट्यािे युद्ध िंुपले. दरवडेखोरािंी संघटना आचण भचूमगतािंी संघटना याचं्यात 

अघोचषत युद्धाला तोंड लागले. 
 
काही झाले तरी भचूमगतािंी संघटना ही चिवतं, िाचतवतंािंी, स्वातंत्र्यासाठी पेटलेल्या िनतेच्या 

पाहठब्यािंी संघटना होती. त्यािें हेरखातेही िातीवतं, चिवावर उदार असलेल्यािें होते.  
 
बारबाट्याला दोनदा कैिीत पकडला; पण तो तुरी देऊन चनसटला. 
 
भचूमगताचं्या दणक्यामुळे गावािा आसरा त्याने सोडला. शतेािंा, िंगलािंा आसरा त्याने घेतला.  
 
भचूमगताचं्या चबलंदर हेरखात्याने आि रात्री अमक्या शतेाच्या खोपटात बारबोटे वस्तीला 

असल्यािी बातमी चदल्याबरोबर सापळा रिून सपराला वढेा चदला. बोरबोट्याने सपरामागील हभत एकाि 
लाथेने उडवनू तो धूम पळत सुटला.  

 
िोहोबािंूनी बॅटऱ्यािंा प्रकाश-झोत िीव घेऊन पळणाऱ्या बारबोट्यावर पडल्याबरोबर रायफलिे 

िाप लढले गेले. संू ऽ संू ऽऽ करीत आलेल्या गोळ्यातंील एक दोन गोळ्या बसताि बारबोट्याने वर उसळी 
मारली चन तो धाडकन् िचमनीवर कोसळला.  

 
बारा वष े इंग्रिानंा दाद न देणारा कामेरी कोटािा रािा रक् ताच्या थारोळ्यात उताणा पडला. 

भचूमगतािंा संपूणव कबिा त्याच्या राज्यावर, त्या भागावर प्रस्थाचपत झाला. 
 
हनुमंताने रामलक्ष्मणाला खादं्यावर घेतले. ते लढले, चवियी झाले; त्याप्रमाणे भचूमगतानंा िनतेने 

खादं्यावर घेतले. ते लढले आचण चवियी झाले. 
 
बारबोट्याच्या चनकालाच्या वातेने, वाघि गेला, आपल्या कोल्या-लाडंग्यािें काय िालणार, 

म्हणून अनेकानंी शसे्त्र खाली ठेवली. 
 
तरीही चशल् लक राहून वडेे िाळे करणाऱ्या इन्याचगन्या दरवडेखोरािंा चनःपात करून बचलष्ठ 

सरकारवर कुरघोडी करून त्यािेंि दात त्याचं्याि घशात घालून क्राचंत-मदैानातील काटेरी झाडे-झुडपे 
उपटून मदैान साफ केले. 

 
कामेरी कोटािा अनचभचषक् त रािा चनकालात चनघाल्याने त्याच्या २०/२५ खेड्यात ग्रामराज्यािा 

पत्री सरकारिा झेंडा नागनाथाने फडकावला. 
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(११) शाहीराांची कामणगरी 
 
देशातले िुलमी सरकार असो की परकीय सरकार असो, त्याचं्या अन्यायाचवरूद्ध, 

दडपशाहीचवरूद्ध स्वातंत्र्यािा पचहला हंुकार येतो तो काव्यरूपात.  
 
प्रथम वािा स्फूरते. तीतून काव्य चनमाण होते. त्या काव्यातून िनमानसात फुटबॉलमध्ये हवा 

भरतो तशी स्वातंत्र्यािी हवा भरली िाते. मग िनमानस कृतीकडे धावते. 
 
चशव छत्रपतींच्या स्वराज्य स्थापनेच्या लढ्यात शाहीरानंी आपल्या पोवाड्यानंी िनमानस तयार 

करून पेटवले, सतत तेवत ठेवले. 
 
स्वराज्य स्थापनेच्या कायाला प्रज्वचलत करते ते काव्यि. 
 
त्यातून िनमानस धगधगायला लागते. इतके धगधगते की त्यािे स्फूक्ल् लंग िनमानसात तयार 

होतात. त्यािा भडका होतो पोवाडेकराचं्या तुणतुणे आचण डफावरील थापेने. 
 
३० सालच्या सत्याग्रह मोचहमेतही – 
 
‘टकली िला िला के–लें गे स्वराज्य लें गे.’ 
 
‘टकली हमारी तोफ बदूंक’ या काव्यानेि आमिा देश िागृह झाला.  
 
मला आठवते, ३० सालच्या सत्याग्रह लढ्यात धुळ्यािे शाहीर मुिाटे, िळगाविे चकणचकण्या 

आवािािे शाहीर कुळकणी, तुरंुगात गाठ पडलेले मालेगाविे शाहीर गोखले दाढीवाले याचं्या शाचहरीने 
आचण साने गुरुिींच्या काव्याने सारा खान्देश पेटवला होता. बालापंासून थोरापयंत, शतेकऱ्यापंासून 
मिुरापंयंत, शहरापंासून खेड्यापंयंत या पोवाडे-गाण्यािंी कडवी चिभेवर नाित होती.  

 
धुळ्याच्या शाहीर मुिाटेंिे शाचहरी नमुने ! 
 

‘धनशटेी, हशदा, सारडा-कुबान हुसेनी । 
कुबान करदी िान–हहदुस्थान पर अपनी ॥’ 

 
आणि हा दुसरा नमुना 

 
‘झाली प्रभात झाली–ऊठ ऊठ हहद माली । 

स्वातंत्र्य देवता ती–घेऊन माळ हाती । 
वीरा तुला वराया–समरागंणी प्रकटली– 
छावा तू शादूवलािा–डंका चत्रलोकी सािा 

मग झोपलास कैसा–चसद्राम साथ घाली ॥’ 
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णिसरा नमुना 
 

‘सागंा कोण कोण लढणार? 
तरुण हो कोण कोण लढणार? 

स्वातंत्र्यास्तव लढले पूववि 
हसहासम अचनवार 

बाप ियािा समरी पडला 
गािचवता तलवार– 

पुत्र तयािा म्हणूचन मग का, 
मरणाला चभणार?’ 

 
चर्र्था नमुना असाही गमिीचा 

 
‘अहो आम्ही येरवड्याला यमािा दरबार पाचहला 

िातासरशी आधी 
चमळतो िेलमधी 

दंडारामािा प्रसाद िागंला ॥’ 
 
दंड्यािा प्रसाद चमळत असतानंाही िेलमध्ये घुसण्यािी काय घाईगदी सुरू होती. 
 
३२ सालच्या लढ्यात– 
 
‘नही रखना, नही रखना–सरकार िाचलम नही रखना !’ आचण ४२ च्या लढ्यात ‘हे हरामखोर 

सरकार–नाही चिवतं आम्ही ठेवणार’ या साने गुरुिींच्या गीताने सारा तरुण पेटून उठला होता.  
 
खळ्या मळ्यात, डोंगर दऱ्यातं या गीतािी धून वाित होती.  
 
पत्री सरकारिी खरी भावना िेतवली पचहली िूड लावनू अक्ग्न प्रदीप् त केला तो नाना पाटलाचं्या 

संगतीत प्रिारािी धमाल उडवणाऱ्या पोवाडेकरानंीि. पत्री सरकार िसे सामान्यािें होते, तसे त्यािे 
शाहीरही सामान्य खेड्यातलेि होते हे चवशषे. त्या खेडवळ पोवाडेकारानंीि त्याचं्या तुणतुणे–डफावरच्या 
थापेने पारतंत्र्याला भडाग्नी चदला.  

 
साताऱ्याच्या लढ्यात िनतेतूनि स्वयंस्फूतीने हे पोवाड्यािे पीक उभे राचहले, फोफावले. 

गवताच्या गंिीला िूड लावावी तशी ती गाणी िनमानसात पेटति राचहली. िनमानसाला सातत्याने 
स्फूर्थतशक् तीिे इंधन देति राचहली. या इंधनानेि लढा पुढे पुढे सरकत राचहला. 

 
कंुडलिा बाल शाहीर शकंरराव चनकम, त्यािा खंबीर पाठीराखा िोडीदार बहेबोरगाविा शाहीर 

भाऊ सवाश,े कंुडलिा शाम लाड, व गायकवाड हे खेड्यातलेि. ते खेड्यातील िनतेिे आगेवान ताईत 
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बनले. त्यानंी आपल्या स्वयंस्फूतव पोवाड्यानंी िनता मंत्रमुग्ध केली होती. पत्री सरकारच्या प्रिाराच्या या 
शाचहरी हत्यारानेि िनता भरभक् कमपणाने उभी राचहली.  

 
ग. चद. माडगूळकरािेंही त्यात योगदान होते. त्यानंी पोवाड्याला खासा डौल चदला होता.  
 
९ ऑगस्ट उिाडला. नाना पाटलानंी कंुडलला आपल्या सवव सवगंड्यािंी बैठक घेऊन रणहशग 

फंुकले. त्यानंी शाहीर चनकम, भाऊ सवाशेंिा शाचहरी ताफा, सोबत िी. डी. लाड, नागनाथ या तरुण 
नेत्यानंा घेऊन शकेडों गावोगावातं हिारोंच्या सभेिा धूमधडाका सुरू केला.  

 
४० च्या लढ्यात वैयक्क् तक सत्याग्रही म्हणून नाना पाटलािंी चनवड झाली. त्याचं्या चनरोप सभेत 

बालशाहीर चनकमने गीत गाईले. कसे ते पहा– 
 

‘शातंीिे आम्ही सेवक, सागंू रोख ठोक । 
युद्धाला मदत नाही करणार, सत् तेसाठी प्राण नाही घेणार । 

रक् ताचवना राज्य पदरी आणणार ।’ 
 
तोि शाहीर ४२िा संग्राम सुरू झाला त्यावळेच्या पचहल्याि सभेत गरिला– 
 

‘हाकलून देऊ गोऱ्याला। हरामखोराला । 
नीि रािाला–घेऊ या राज्य परत आपुले । 
कायद्यािे भय आता कसले॥ िी ऽ िी ऽ’ 

 
पुढे त्याने सुरू केले– 
 
‘एक पाऊल तुमच्या गावात । 
दुसरे तुरंुगात, चतसरे स्वगात ।  
तमा नाही त्यािी शाहीराला ॥ 
कोण कोण येतो मदतीला, विन तेवढे द्याव ेआम्हाला । 
राष्ट्रािा यज्ञ सुरू झाला । 
आहुती कोण कोण देतो तेवढे बोला॥ िी ऽ िी ऽ’ 
 
शाहीर चनकमला बोरगावच्या भाऊ सवाशेंिी साथ चमळाल्याने रगत अचधकि वाढली.  
 
गावोगाव हिारोंच्या सभा. नुसताि िल् लोष. त्यात नानािंी गावरान भाषा. उखाणे, छोट्या 

गमतीच्या गोष्टी यािंी भर पडून अचधकि रंगत भरे. उड्या मारीति शड डू ठोकत नाना पाटील िनतेपुढे 
येत व ‘छत्रपती चशवािी महाराि की िय’ ‘बोला, महात्मा गाधंी की िय।’ म्हणताि सभा, साथ देत 
गिवनेत सुरू होई. 
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औंध संस्थानापासून शणेोली ते कंुडल, कोल्हापूर सरहद् दीवरिे आटपाडी, कऱ्हाड, तासगाव, 
वाळवा व सागंली तालुक्यातील शकेडो खेड्यािंा तुफान दौरा पेटवति नाना पाटील चनघाले.  

 
अगदी सुरवातीच्या काळात दोन िार पोलीस येत. लोक त्यानंा हुसकावनू देत. िसिशी 

िळवळीिी तीव्रता वाढली तसतसे पोलीसािें वढेे सभेला पडू लागले. पण प्रिार कायात खंड पडला नाही. 
सभेला पोलीस वेढत. परंतु त्यािंा चशरकाव आत होऊ देत नसत. सभा संपली रे संपली की, बत् त्या 
चवझवल्याि म्हणून समिा. अंधारात नाना पाटील पसार होते. असेही चकत्येक प्रसंग झाले.  

 
काळ सरकत िालला. सरकारही खवळत िालले. या सवांिे मूळ नाना पाटील. त्यानंा िेरबंद 

करण्यािा चवडाि सरकारने उिलला. नानानंा भचूमगत ठेवल्याचशवाय गत्यंतर उरले नाही.  
 
शाहीर पथक सावधानतेने कायवक्रमातं गिूव लागले – 
‘नाना पाटील नाही एकला । 
त्याच्या चदमतीला, आि उभा ठेला ॥ 
मदािा सारा सातारा प्रातं, 
पोलादी संघटना लोकातं, 
शकेड्यानंी शस्त्रचसद्धी हातातं ॥ 
पकडील कोण नानाला, आमच्या नेत्याला । 
बातमी देईल िो नीि इंग्रिास, 
चदवा नाही ठेवणार त्याच्या वंशास िी । ऽ िी ऽ िी ऽ ‘ 
 
म्हणून डफावर थाप पडे. लोक गिवत, घोषणा देत, –’नाना पाटील हिदाबाद’ िा गदारोळ 

उठचवत.  
 
पुन्हा डफावर थाप देत शाहीर गिे – 
 
‘लाथेने उडवा पाटीलकी, झेलू नका थंुकी । 
सोडूनी लायकी, तुम्ही तर रािे देशािे ॥ ‘ 
 
असे म्हणून पुन्हा डफावर थाप देऊन शाहीर िरबेने म्हणे– 
 
‘कोण पकडील क्राचंतचवराला, नाना पाटलाला ॥ 
आमच्या नेत्याला । 
पकडील कोण वाऱ्याला । 
धरील कोण िळत्या आगीला । 
गवसणी कोण घालील आभाळाला?॥’ 
 
आचण शवेटी बिावे– 
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‘पकडील कोण वाऱ्याला। आमच्या नेत्याला । 
बातमी िो देऊल नीि इंग्रिासं । 
चदवा नाही ठेवणार त्याचं्या वंशास॥ िी ऽ िी ऽ ऽ ॥’ 
 
तरुण, शतेकरी, शतेमिूर सारे शाहीर िथ्याने भारून टाकीत. एका महान वातावरणाने आकार 

घेतला होता. पुरुषाचं्या बरोबर चस्त्रयाही प्रिडं संख्येने सभेला येत. शाहीर स्वतः लव्या म्हणून त्यानंाही 
म्हणायला लावीत– 

 
‘गाधंी माझा सखा ग–लवी त्याला गाईन । 
तुरंुगात िाऊन मी–स्वराज्य चमळचवन ॥ 
िवाहर माझा बधूं ग–लवी त्याला गाऊ या । 
उठा उठा पचत रािा–स्वराज्य चमळव ूया ॥ 
सुभाष माझा सखा ग–लवी त्याला गाईन । 
राखी त्याला बाधूंन–वनवासी होईन ॥ 
नाना माझा भाऊ ग–लवी त्याला गाऊ या । 
त्याच्या संगे लढता लढता–स्वराज्य चमळव ूया ।’ 
 
शाहीर शतेकरी कामकऱ्यानंा बोलायला लावी– 
 
‘स्वराज्य चमळवायि ंआवदा ग, 
म्हणून कारभारणी सोडलाया धंदा’ 
 
गावपाटलानंा बिावी– 
 
‘काय पाटीलकीत मिा स्वराज्यात । 
राघू सोन्याच्या हपिऱ्यात ठेवला । 
चहरा मोत्यािा घास त्याला घातला । 
रानवाऱ्यास कायमिा मुकला । 
भारत मातेिा परकार तसला ।’ 
इंग्रिाचं्या लागू नका छंदा । 
सोडून द्या हो पाटीलकीिा धंदा॥ िी ऽ िी ऽ िी ऽ 
तुम्ही म्हणाल पटतंय आम्हालंा ॥ 
पोराबाळाला। काय पोटाला ॥’ 
 
शाहीर कळवळून म्हणे – ‘अरे !अरे !’ लगेि गिे– 
 
करू नका हिता पोटािी । 
कोठारं भरलीत सरकारिी । 
आचण खुशाल ती आता लुटायिी ।’ 
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अशी बडंािी हाक देत–डफावर थाप देत तरुणानंा हाक देई– 
 
‘क्रातंीिी घे हाती मशाल, सोड आत रंगमहाल । 
रणिडंी भारतात, पटेल तू सारा प्रातं । 
अरे चशवािीच्या मावळा, तू पेटव यशािी ज्वाला । 
ऊठ, ऊठ महाराष्ट्र हसहा, हर हर महादेवािी कर गिवना ॥ 
चशवरायािा तू मराठा, झालास कसा थंडा । 
घेरे हाती दंडा, इंग्रिशाही ठोकाया । 
सोड मरणािी भीती, घे आता हाती, क्रातंीिी मशाल ।’ 
 
िळवळ पुढे सरकली. नाना पाटलानंा गारद करण्यासाठी िंग िंग पछाडूनही, िोहोबािंूनी रान 

पेटवनूही सरकारला यश आले नाहीि. िनतारूपी चशवरायािा हात माथी असताना कोण त्यानंा पकडू 
शकणार? उलट पत्री सरकारिी स्थापना करण्यािी मिल त्यानंी गाठली, ग्रामराज्य, स्वराज्य अवतरू 
लागले. ग्रामराज्यािी वाटिाल सुरू झाली. आचण ५/५ मलैावंर पोलीसाचं्या छावण्या पडल्या असूनही 
हिारोंच्या िाहीर सभेत अगदी उघड उघड शाचहरीताना झडू लागल्या– 

 
‘ अचधकार चदला पंिाला–कोटािा चनकाल लागला । 
गावंगंुड बसे कोपऱ्याला–गोर गरीब सुखी िाहला । 
दहशती बसली चफतुराला चन दरवडेखोराला, सावकाराला । 
गावा गावात न्याय लागला । 
गुन्हागार चभऊ लागला–धडकी भरली अचधकाऱ्याला । 
चशक्षा चदली गुन्हेगाराला–नाना पाटील िाई गावाला । 
बोलावनू सागें गावाला–चभऊ नका गोऱ्या सायेबाला । 
गाधंी राज्य आले गावाला–हात लावील कोम अबलेला । 
फाशीिी चशक्षा तयाला–चिल्हा सारा आनंदला । 
द्या आचशवाद पत्री सरकारला । 
पत्री सरकारिा िय बोला ।’ 
 
शकंरराव चनकम पत्री सरकारिा प्रिार मंत्री झाला आचण भाऊ सवाश े उपप्रिार मंत्री. शाहीर 

चनकम अनवधानाने कऱ्हाडला पकडला गेल्यावर भाऊ सवाशेंनी त्यािी िागा घेतली. साथीला कंुडलिा 
शाम लाड, गुलाब गायकवाड होतेि. 

 
शाहीराचं्या रोमा रोमात वीि संिारावी तसा िनतेच्या रोम रोमातं िैतन्य संिारवणारा एका 

स्फूर्थतदायी पोवाड्यािी ही एक झलक. 
 

हुिाय्याांचा दरबार 
 

माय माऊली भारतमाते, 
घे पचहला मुिरा । 
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स्वातंत्र्यािा उमदा शाहीर, 
आला दरबारा ॥१॥ 

घडण कराया स्वातंत्र्यािी, 
स्वगी िे गेले । 

वीर हुतात्मे दरबारी तव, 
मानाने बसले ॥२॥ 

सशस्त्र क्रातंी ध्विा ियािी, 
चत्रखंडात फडके । 

स्वतंत्रते तव बाळ लाडके, 
वीरमणी फडके ॥३॥ 

एक हुतात्मा बळी दोन पचर, 
पाचडयले समरा । 

क्रातंीदेवीिा थोर पुिारी, 
मदनलाल हधगरा ॥४॥ 
गणेशहखडी मधी घेऊनी 

वशे साविािा । 
िाफेकर हे खून योचिती, 

रडँ साहेबािा ॥५॥ 
सानवयाने थोर वृत्तीने, 

शौयािे हसधू । 
लवाकुंशा पचर वंद्य आम्हाला, 

कान्हेरे बंधु ॥६॥ 
नाट्यगृहा मधी सशस्त्रतेिा, 

फाडूचनया पडदा । 
या वीरानंी आडवा केला, 

िॅक्सनिा मुडदा ॥७॥ 
अिाट शसे्त्र चवरूद्ध फंुकून, 

बडंािे हशग । 
फासावरती होती चिरंिीव, 

वीर भगतहसग॥ ॥ 
मरणावरती स्वार होवनूी, 

िाई सुखे नैव । 
हौतात्म्यािे सौख्य लुचटतो, 

मरणे सुखदेव ॥९॥ 
क्राचंतकारका गुरु शोभतील, 

रािगुरु चनत्य । 
काळ्या पाण्यावरी डाबंले 

बटूकेश् वर दत्त ॥१०॥ 
सोलापूरच्या अत्यािारा, 
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थोपचवण्यासाठी । 
न्यायाकरता तोंड उघचडता, 

पडले धनशटे्टी ॥११॥ 
इचतहाचसही पूववि ज्यािें, 

राष्ट्रािे बदें । 
सहि घालीती चमठी मरणाला, 

बहाद्दर ते हशदे ॥१२॥ 
छाती काढून चबलगे मरणा, 

देशभक्त करडा । 
मल् लापािें संगे स्वगी, 
गेले की सारडा ॥१३॥ 

फिव वतनका अदा करने। 
मारा तु मौत को । 

कुबान चकया है िान हुसेन तू 
कुनीसात तुझको ॥१४॥ 

िाचलयनवाला बागेमधला, 
तो अत्यािार । 

स्मरणी ठेवनू सूड यायावया, 
टपला िो वीर ।।१५॥ 

दोन तपानंी डाव साधला, 
लडवायर मेला । 

मारून त्याला मरता मरता, 
अउधमहसग हसला ॥१६॥ 
भले बहाद्दर हीि रीत रे 

गचनमी काव्यािी । 
तुझ्या यशावर कवी गंुफतो, 

शतके काव्यािी ॥१७॥ 
मृतवीरानंो तुमिी स्फुती, 

सिारून अंगी । 
आिचमतीला तरुण रंगले, 

पुनरपी रणरंगी ॥१८॥ 
बेिाळीसिी क्राचंत राहील, 

अमर इचतहासी। 
प्राणपणाने लढले लाखो 
प्यासी उपवासी ॥१९॥ 

बेिाळीसच्या लढ्यात मरूनी, 
अमरपदी गेले । 

या ते तुम्ही वीर मदव हो, 
दरबारी सगळे ॥२०॥ 
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या दरबारी िागा तुमच्या, 
खास राचखयेल्या। 

तुमच्या पायी पाय घड्या या, 
प्राणाच्या केल्या ॥२१॥ 

वदें मातरम्–वेंद मातरम्, 
झाली ललकारी । 

बेिाळीसिे चवियी योध्ये, 
आले दरबारी ॥२२॥ 

चनगा रखो महाराि तुम, 
आदबसे उठना । 

हेमूकलानी आला चमरवीत, 
क्रातंीिा बाणा ॥२३॥ 

सैन्य चशबदंी घेऊन आले, 
आले कोतवाल । 

खाली करारे निरा आपुल्या, 
डोळे चदपतील ॥२४॥ 

नोकरशाही परी चगरचवते, 
चहिड्यािंी नीती । 

बेसावधपणे या चवरानंा, 
ठार कुणी करती ॥२५॥ 

हाय हाय िरी, आले त्याना, 
बेसावध मरण । 

त्याचं्या मरणे सावध होव,ू 
आपण सारे िण ॥२६॥ 

नीि अशा या सरकारला, 
ठेिून मारावा । 

कपट चनतीिा काटा कपटे, 
खुशाल काढावा ॥२७॥ 

सोडून आम्हा गेले िरी का, 
कोतवाल काल । 

आि तयाचं्या, नाव ेउठतील, 
लाख कोतवाल ॥२८॥ 

करचवरािें वीर आले हे, 
लंुगय्या स्वामी । 

स्वातंत्र्यािी मेढ रोवीता, 
आल िे कामी ॥२९॥ 

स्वातंत्र्याच्या मागी टाकीले, 
पाऊल चशवबानंी । 

कल्याण खचिना मागाहुनी, 
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आणचवला लुटूनी ॥३०॥ 
सत्यासाठी चनत्य लुटावा, 

सते्तिा पैसा  
चशवरायानंी घालून चदधला, 

धडाि हा ऐसा॥३१॥ 
गारगोटीिा खिीना लुटता, 

सापडले वीर । 
गारगोटीच्या पायी हरपले, 

चहरे कोचहनूर ॥३२॥ 
मानािे द्या पान चवडे या, 

वीर वारक्यानंा । 
या चवरानंा पाहून श्रोते, 
वाकवाि माना॥३३॥ 

हसधूत घेऊ करुनी हबदू, 
हबदू आत्मापवण । 

कोल्हापूरिा धन्य बळी तो 
हबदू नारायण ॥३४॥ 

कुस्ती खेळता सरकारासी, 
परशुराम पडला । 

वडूि गाविा खूनी आखाडा, 
त्याने गािीवला ॥३५॥ 

मायभचूमिा लाल लाडका, 
पडं्याचह गेला । 

चवष्ट्णु बारबटे हाय आमुिा, 
आिून कुठे दडला ॥३६॥ 
इस्लामपूरिे दोन फरारी, 

िुकवनूी सरकारा । 
पथृ्वी सोडून देव लोकी ते, 

करती पोबारा ॥३७॥ 
स्वगव लोकीिे वीर फरारी, 

इथे सवव िमले । 
शाहीराचं्या रसवतंीला, 

म्हणून स्फुरण िढले ॥३८॥ 
मृत वीरानंा करा मंडळी, 

लक्षवार नमने । 
कान करूनी िीवािे मग 

ऐका ही कवने ॥३९॥ 
 

कवी : ग. चद. माडगुळकर 
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शाहीर : चनकम, शाहीर साहिदे, भाऊसाहेब सवाश.े 
 
िूल सतत धगधगती ठेवण्यासाठी अग्नी प्रज्वचलत ठेवावा लागतो. शाचहरानंी शवेटपयंत 

देशभक् तीिा अग्नी प्रज्वचलत ठेऊन पत्री सरकारच्या उभारणीत अनमोल योगदान केले. 
 

(१२) जगारे्गळा िंग्न-सोहळा 
 
तुफान सेना संघचटत करणाऱ्या आमच्या दौऱ्यात एका अपूवाईच्या गोष्टीिे मला नवल वाटले. 

चकत्येक गावाचं्या मुलींच्या पालकानंी िी. डी. बापू पुढे लग्नािा प्रस्ताव माडंला. ते पाहून मी तर 
आश् ियविचकति होत असे. या वेडपटपणािे मला हसू फुटत असे.  

 
बहे बोरगावला आम्ही आलो. तुफान सैचनकािंी तपासणी, कवायती, शयवती, लाठी, भालाफेक, 

कुस्त्यािंी दंगल आटोपून, बौचद्धक पार पाडून गावात भचूमगत संघटनेिा आधार नामदेव बापू याचं्याकडे 
चविार चवचनमयासाठी गेलो. चविार चवचनमय आटोपला. नामदेव बापूंनी आपली भािीि आमच्यापुढे उभी 
केली–’ही माझी भािी चविया. तुम्हाला द्यावी,’ असा प्रस्ताव त्यानंी िी. डी. बापूपंुढे माडंला. मी तर 
अवाकच् झालो.  

 
िीवन-मरणाच्या संग्रामात आम्ही ! असला प्रस्ताव सातारकरि करू िाणे ! 
 
अरे बाप रे ! खान्देशातले माझे लग्न प्रकरण आठवले. मी काँगे्रसिा िळवळ्या, तुरंुगाच्या वाऱ्या 

केलेल्या, अशा सड्या फहटगाला आपली मुलगी देण्याच्या माझे सासरे साकोऱ्यािे वामनरावाचं्या 
चनश् ियाला घरातील वचडलधाऱ्यानंी, घरातील सवव कत्यांनी व सवव आप् त स्वकीयानंी कडाडून चवरोध केला 
होता. इतकेि नव्हे तर हमरीतुमरीवर प्रकरण येऊन दुसऱ्या स्थळािाही घोळ नातेवाईकानंी िालवला 
होता.  

 
सातारिा हा मामला म्हणिे तलवारीशीि लग्न लावण्यािा चशवरायाच्या परंपरेिे प्रतीक वाटले.  
 
बापू म्हणाला, ‘ठीक आहे ! माझ्या बचहणीकडे-म्हणिे लीलाताईकडे चतला पाठवा. चतच्या 

सहवासात चतला धडे घेऊ द्या. चतने परीक्षा घेऊन संमती चदली तर लग्न पक् के समिा. 
 
चविया आली. लीलाताईंच्या बरोबर भचूमगताचं्या कायवक्रमात, स्त्री-तुफान सैचनकाचं्या बरोबर भाग 

घेऊ लागली. खादं्यावर बंदूक घेऊन भयाण रात्री, चिखल तुडचवत ५ मलैावंरील कायवक्रमातंही चतिी 
परीक्षा झाली. चतिा या कामातील रस, उत्साह व धाडसािी खात्री झाल्यावर लीलाताईंनी संमती िाहीर 
केली. चववाह ठरला.  

 
तुफान सैचनकाचं्या परीके्षिी वळे होतीि. चशवाय आपल्या संघटनेिा आवाका, संघटनेिी ताकदही 

त्याचं्या दृष्टीपथात येण्यािी आवश्यकताही होती. मुहूतव धरला.  
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कंुडलला, चिथे तुफान सैचनक प्रचशक्षण चशबीर भरत असे. त्यापुढील भव्य पटागंणात रात्री १० च्या 
आत एकेका गावच्या तुफान सैचनकाचं्या तुकड्या अशा २०/२५ गावािें हिारो तुफान सैचनक चशस्तीने, 
आपापल्या शस्त्र संभारासह धावत पळत िमले. तरुण, शतेकरी, शतेमिूर, तसेि काही चमसरुडही न 
फुटलेली मुले व म्हातारेही त्यातं.  

 
कंुडल हे औंध संस्थानिे गाव. चतथल्या पोलीस हेडक् वाटवरच्या चदमतीला इंग्रिाचं्या पोलीस 

व्हॅनसचहत ५० पोलीसािंा ताफा गावच्या एका टोकाला आचण गावच्या दुसऱ्या टोकाच्या िौकात चतरंगी 
चनशाणानंी सिवलेले स्टेि. बत् त्या टागंलेल्या. स्टेिभोवती हिारो तुफान सैचनक. कणी बंदूक, कुणी 
तलवार, कुणी भाले, कुणी कुऱ्हाडी, कुणी परशू घेतलेले. चशस्तीने रागंा करून खडे. त्याचं्या मागे 
हिारोंिा उसळता िनसागर िमलेला. 

 
मंिच्या दोन्ही बािूला दोन बदूंकधारी कप् तान. स्टेिवर मध्ये बापू लाड व चविया. त्याचं्या एका 

बािूला मी व चवियाच्या बािूला लीलाताई. स्टेिसमोर दोन्ही कोपऱ्यावर तीन लहानसे िबुतरे. एकावर 
वचरष्ठ कप् तान राम लाड, दुसऱ्या िबुतऱ्यावर तुफान सैचनकािंा उंिापुरा चधप् पाड िसा इंग्रिािंा डी. एस. 
पी. चगल्डर तसा आमिाही हा नारायण सकपाळ तसाि उंिापुरा, बाबंवडे, ता. तासगाविा भक् कम 
बाधं्यािा आमिाही चगल्डर. चतसऱ्यावर रामभाऊ लुपणे, सेवादल प्रमुख हातात नाकासमोर नंग्या तलवारी 
घेऊन खडे. 

 
रामने हुःशार म्हणताि सैचनकािें पाय पचवत्र्यात घेण्यािा आवाि झाला. नंतर चवलक्षण शातंता 

पसरली.  
 
मी तुफान सैचनक गीत सुरू केले– 
 
‘तुफान है हम, तुफान है हम–तुफान॥ 
हम चकचससे नही डरेंगे 
हम चकसीसे नही हटेंगे। तुफान है हम ॥ 
क्रातंी हमारा नारा है, क्रातंीके हम सैचनक है । 
िो क्रातंीको छूएगा, आगमे िल िायेगा । 
–तुफान है हम, तुफान ॥ 
िान हमारी कुबान है– 
फिंद क्रातंी के हम है । 
िो हमसे टकरायेगा– 
चमट्टीमें चमल िायेगा । 
–तुफान है हम, तुफान ॥’ 
 
गीत संपले. 
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मी अंगठ्यावर तलवारीिी धार चफरचवली. रक् ताच्या धारेिा चटळा वधुवरानंा लावला. नंतर 
लीलाने, नंतर राम लाड, नंतर चगल्डरने रक् तािे चटळे लावले. त्यानंतर गु्रप कप् तानानंी व प्रत्येक गावच्या 
तुफान सैचनकाचं्या कप् तानानंी रक् त चटळे लावले.  

 
‘सलामी दो’–राम लाडने हुकूम चदल्याबरोबर बदुंकीिी टोके वर झाली. बदुंकी कडाडल्या. 

रणभेऱ्या, तुताऱ्या, हशगािा एकि नाद घुमला. अस्मान भेदणारा. नाद चवरतो न चवरतो तोि ‘हुःशार, िल 
दो !’ रामने म्हटल्याबरोबर त्याही चवझल्या. पाि, दहा चमचनटातं िौक खाली होऊन गाढ शातंात. सवव 
चगडीगप् प.  

 
आता होते ! आता नाहीत. कुठून आले? कुठे गेले? 
 
असा हा देव दुलवभ सोहळा. कधी झाला नाही. कधी होणार नाही.  
 
ज्येष्ठ नेते अच्युतरावानंी या मेळाल्याला येऊन आमिे क्राचंतकायव पहाव े म्हणून आविूवन आमंत्रण 

चदले होते. त्यानंीही हिर होण्यािे आश् वासले होते. पण भचूमगतािंा मागव कधी चनष्ट्कलंक असतो का? ते 
येऊ शकले नाहीत म्हणून त्यािें प्रचतचनधीमंडळ दाखल झाले होते. भारतीय भचूमगत संघटनेिे 
सरचिटणीस श्री. भाऊसाहेब नेवाळकर, ‘नवशक् ती’िे संपादक प्रभाकर पाध्ये व आणखी एक दोन 
वतवमानपत्रकारही या सोहळ्यात सहभागी होते.  

 
अचखल भारतीय भचूमगत संघटनेिे लोक अगदी प्रथम दशवनीि अवाक् झाले. िचकति नव्हे तर 

थक् क होऊन भारावनू गेले. ‘स्वप्नातही असे दशवन अपेचक्षले नव्हते’ एवढे गावात पोलीस आचण असा 
आगळा वगेळा लग्न-सोहळा? आश् ियव ! आश् ियव !’ त्यािें उद् गार. 
 

(१३) असेही धाडस ! 
 
एक तालुक्यािे गाव. चतथला रावबहादूर. िमीनदार रािघराण्याशी चरश्तेदार संबचंधत–

सरकारिा लाडका. 
 
एवढे वातावरण बदलले तरी त्यािी पुडंाई सुरूि. त्यािा मद यक्त्कंचितही कमी झाला नाही. 

आमच्या कंुडल आटपाटी येण्यािाण्याच्या मागावरील तो गाव. त्याने अनेक भचूमगतानंा पकडून त्यांिा 
अनक्न्वत छळ केलेला. त्यािा प्रसाद अनेक अनाचमक भचूमगत पुत्रानंा चमळाला होता.  

 
सरकारिे बडे प्रस्थ. त्याला हात कसा लावायिा? त्याला हात दाखचवण्याइतकी संघटनेिी 

तोपयंत कुवत नव्हती. म्हणून होईल तेवढे बिावािे धोरण ठेवले होते. शक्य चततके टाळून चनमूटपणे सहन 
करीत होतो. 

 
आता पचरक्स्थती बदलली होती. बरेिसे तुफान सैचनक शस्त्रधारीही झाले होते. त्यात अव् वल दिािे 

फौिी सैचनकही होते.  
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त्या भागातील पिंक्रोशीत तुफान सैचनकानंाही धाडसाच्या कसोटीच्या धारेवर धरण्यािी वळे आली 
होती. त्या चविारात असतानाि नेमका यािवळेी आमिा एक चनष्ठावान हेर तुफान सैचनक त्याच्या हाती 
लागला. छडीने बेदम मारहाण झाली. लाथा-बुक्क्यािंा नेहमीिा प्रसाद त्याला चमळाला. दंड्याने त्याला 
बुलकून काढले. तरीही तो कबूल होईना, म्हणून बाधूंन घातले. लल्या दोरािा मारही चदला. पण त्याने 
अवाक्षरही तोंडावाटे काढले नाही. प्रातर्थवधीला त्याला नेत असताना त्याने धूम ठोकली. तो धावत पळत 
चनसटून आला. 

 
ही वाता कळली मात्र. आतापयंतच्या संयमािा कडेलोट झाला.  
 
ठरले ! ८ चदवस तयारीत घालवले. किेरीिी, वाड्यािी, वाड्याभोवतालच्या िागेिी, संपूणव 

गावात पेरलेल्या हेराचं्या माफव त अद्यावत् माचहती चमळाली. अनेक हेर वाड्याच्या आसपासच्या घरातं पेरले 
गेले. व योिना आखली. पिंक्रोशीतील १५ गावाचं्या तुफान कप् तानािंी व गु्रप कॅप्टन चगल्डरशी सल् ला 
मसलत आटोपली.  

 
हुकुम देण्यात आला. सकाळी एका गावािा कप् तान धावत पळत चनघाला. चनरोप चदला दुसऱ्या 

गावच्या कप् तानाला. त्याने चतसऱ्या गावच्या कप् तानाला. १५ गावानंा संदेश पोिला. संदेशाप्रमाणे ठरलेल्या 
डोंगराच्या पायथ्याशी आपापल्या हत्याराचनशी १५० सैचनक ७ वािेपयंत िमले. गटागटाला सवव कामे 
नेमण्यात आली. पोलीस किेरीभीवती कडे करणाऱ्यानंा सक् त ताकीद देण्यात आली.  

 
चशवशाहीत चशवािी महारािाचं्या राज्यारोहणाच्या दीड कोटी रुपयाचं्या खिािी भरपाई 

करण्यासाठी चशवरायानंी बहादूर गडातील मोंगलािंा कोटीिा खचिना लुटण्यािी मसलत झाली होती. 
नेतािी पालकर हिारािी फौि घेऊन गेला. प्रिडं मोगल सैन्यावर लाबंनूि हल् ल्यािी हूल उठवली. 
बहादूर आपल्या सैन्याचनशी धावला. मराठ्यािंी फोि पळत सुटली तसा बहादूरखानही त्याचं्या मागे धाव ू
लागला. इकडे दुसऱ्या बािूने चशवािी महारािानंी बहादूर गडािा कोटी कोटीिा खचिना–शकेडों घोडे 
लुटून पोबारा केला. तसाि गचनमी कावा इथेही आखला. किेरी वेढणाऱ्यानंी पोलीस ठाणे िागे झालेि 
तर, लाबंनू एक दोन बार काढून पळत सुटायिे म्हणिे सारे पोलीस त्याचं्या पाठीमागे धावत िाऊन 
कायवक्रम चनर्थवध्नपणे आटोपता येईल. िर पोलीस िागे झाले तरि फक् त ही िाल धरायिी. एरव्ही हंू की 
िू ंन करता दबा धरून बसायिी पूणव िाणीव चदली.  

 
गावातील िौकािौकात सैचनक तैनात झाले. यदा कदाचित् पोलीस गावात आलेि तर त्यानंा 

कायवक्रम आटपेपयंत अडवनू धरण्यासाठी. 
 
प्रिडं वाडा, लहानसा चकल् लाि. वाड्याला कसलीि िाग येऊ नये म्हणून गल् ली बोळातंील घरातं 

सैचनक चवखुरलेले. वाड्याच्या देवडीवर बदूंकधारी पहारेकरी. इषारा होताि रात्री १०/१०॥ वािता हदडी 
दरवािा बदं होण्यापूवीि सवव सैचनक घोडदौडीने वाड्यात घुसले.  

 
पुढच्या दोघानंी पहारेकऱ्यावर झेप घालून त्याला आवळून तोंडात बोळा कोंबला. दुसऱ्या दोघानंी 

त्या बरोबर त्यािी बदूंक चहसकावनू ताब्यात घेतली. त्यािंीि बंदूक घेतलेले दोन तुफान सैचनक 
दरवािाला आतून अडणा घालून तैनात करण्यात आले. बाकी सैचनक वाड्यात धावले. व राव बहादूरािंी 
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बदूंक त्यानंी ताब्यात घेतली. व वाड्यािा मागील दरवािा उघडून चतथे असलेले सैचनकही वाड्यात 
भराभर घुसले. व तेही दार आतून बदं केले. 

 
िेवणािी ती वळे होती. रावबहादूरला धोका िाणवल्याबरोबर तो इकडे चतकडे धाव ू लागला. 

त्यािी बदूंक अगोदरि सैचनकानंी ताब्यात घेतल्याने हताश होऊन कुठेि थारा घेणे अशक्य झाल्याने 
वाड्याच्या मागील घोडे, बलै असलेल्या ढोर-कोठ्याच्या गव्हाणीत िाऱ्याच्या आत लपला. मागील दारच्या 
सैचनकानंा खुसखुस िाणवली. सैचनकानंी ढोर कोठ्याकडे धाव घेतली. इकडे-चतकडे पाचहले, तो 
गव्हाणीत हालिाल वाटली. बघतात तो सावि रावबहादूर. सैचनकानंी त्याच्यावर झडप घालून िाम केले. 
चदवाणखान्यात आणले.  

 
रावबहादुरीण आग्यावतेाळ झाली. पण चतने सावरले. भचूमगताचं्या नायकापुढे िचमनीवर हात 

िोडून चवनवले. ‘माझ्या कारभाऱ्यािी िूक झाली. हे मला मंिूर आहे. हात िोडून सागंते, िो गुन्हा त्यानंी 
केला असेल, त्यािे प्रायश् ित् त यायायला मी तयार आहे. माझ्या मालकाच्या िुकीिी ही याया भरपाई.’ म्हणून 
अंगावरील दाचगने चतने भराभर नायकापुढे फेकले.  

 
नेता म्हणाला- ‘बाईसाहेब. आम्ही काही िोर दरवडेखोर नाही. आम्हाला तुमच्या सोन्यानाण्याशी 

काय देणे घेणे? या तुमच्या माणसाने सतत ३ वषांपासून आमच्या कायवकत्यांिा छळ केला. तो आम्ही सहन 
चकती करायिा? नुकतेि आमच्या माणसाला बेदम झोडपले. काय होता त्यािा गुन्हा? 

 
‘तुमिे पूववि स्वराज्यासाठी लढले. आम्हीही तेि करतो आहोत. कधी आम्ही वाकड्या निरेने 

तुमच्या वाड्याकडे पाचहले का?’ 
 
बाई िाणाक्ष ! चतने चतिोऱ्या उघडल्या. सोन्या नाण्यािा ढीग केला. म्हणाली, ‘याया हे सारे ! 

गुन्यािी भरपाई म्हणून. पण माझ्या घरधन्याला सोडा. आमिी अि ूघेऊ नका. मी तुमिी बहीणि समिा.’ 
ती कळवळली. ‘बचहणीला चवधवा करू नका हो !’ म्हणत चतिा हंबरडाि फुटला.  

 
‘बाई, हे तुमिे सोने नाणे आम्हाला नको. सोने, नाणे लुटणारे िोर, दरवडेखोर आम्हाला समिू 

नका. स्वराज्याच्या मागात आड येणाऱ्यानंा आम्ही चनखंदून काढणार. पण एकि आश् वासन देतो. तुमच्या 
या हरामखोर नवऱ्याला आम्ही ठार मारणार नाही. त्यात समाधान माना.’ असे म्हणून ‘उिला या 
हरामखोराला.’ हुकूम चदल्याबरोबर वाड्याच्या मागील दरवािाने ठरल्या चठकाणी रावबहादुराला नेले. 
सारे सैचनकही सुखरूप परतले. फक्त गुप् तहेर गावाति आश्रयाच्या घराघरातं राहीले.  

 
ज्याला रावबहादूराने नुकतेि मारले होते, त्याला हुकूम झाला. ‘लगाव लंगडी पत्री, अशी की सहा 

मचहने पायातं पू होऊन याला िालता येऊ नये.’ लंगडी पत्री ठोकून हुकूमािी अंमलबिावणी झाली. 
वाड्यातंील दोन बदुंकासंचहत पहाटेपूवीि सारे तुफान आपापल्या गावाला िाऊन त्याचं्या शतेकामाला 
िंुपलेही ! 

 
तुफान चनघून गेल्यावर घंटा-अधाघंट्याने पोलीसानंा खबर चमळताि त्यानंी धावपळि धावपळ 

केली. पण तुफानवाऱ्याला धरण्यािा त्यािंा आवाका होताि कुठे? पाखरे उडून गेली होती ! 
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साताऱ्याला वदी पोिली. सरकारच्या प्रखर समथवक धुळीला चमळाल्यािी बातमी ऐकून सारे 
हादरून गेले.  

 
कलेक्टर, डी.एस.पी, सारे अचधकारी धावत पळत आले. वाड्याच्या चदवाणखान्यात िमले. 

म्हणाले– 
 
‘तुम्ही नाव ेसागंा ! त्याचं्यावर खटले भरू ! सापडले तर गोळ्यानंी उडवनू देऊ.’ 
 
पडदानशीन खानदान रािघराण्याशी संबचंधत रावबहादुरीणबाई, कधी अचधकाऱ्यासंमोर न 

येणारी, वाघासारखी चदवाणखान्यात घुसली. पदर सावरीत उसळून म्हणाली, ‘आम्हाला खटलाचबटला 
काही करायिा नाही. नाव, गाव कुणािे यायायिे नाही. एवढा पोलीसािंा ताफा आमिे संरक्षण करू शकला 
नाही. तुमिा ऐवढा कडेकोट बदंोबस्त असतानाही एवढे रामायण घडले.  

 
‘माझ्या पतीिा िीव वािला हेि आमिे भाग्य. तुमच्यात ताकद असती तर हे कशाला घडले 

असते? तुमिी हार झाली. अशावंर चवसंबनू राहून आमिे वाटोळे करून घेण्यािी आमिी मुळीि इच्छा 
नाही. 

 
 ‘नाव, गाव साचंगतले तर त्यानंा ते कळणारि. ते खुशाल चदवसासुद्धा गोळ्या घालून माझ्या 

पतीला मारतील. तुमच्याकडून काय होणार आहे त्यािे वाकडे ते चदसलेि आहे.’ एवढे म्हणता म्हणताि 
चतच्या डोळ्यातूंन अश्रू वाहू लागले.  

 
दीनवाणे कलेक्टर, डी. एस. पी. थोबाडीत बसल्याप्रमाणे अवाक होऊन बाईच्या तोंडाकडे पहाति 

राचहले. हैराण झालेल्या त्यानंाि समिवायिी पाळी आली. ते बाईिी समिूत काय डोंबल्यािी घालणार? 
हात हलवीत त्यानंा परताव ेलागले.  

 
त्यािंा एक वाघ गारद झाला होता. त्याचं्या भरंवशािा माणूस त्याचं्या साखळीतून अलग झाला 

होता. अगदी कायमिाि. 
 
भचूमगताचं्या हभतीहभतीला असलेल्या कानानंी झालेल्या वृत् तान्त िसाच्या तसा कंुडलला, 

पत्रीसरकारच्या रािधानीत पोिवला. 
 
त्या समाधानातं बाईंना धन्यवादािे पत्र चलचहले- 
 
‘बाईसाहेब, 
 
दुसऱ्या चदवशी चिल्हाचधकाऱ्यानंा तुम्ही चदलेल्या तडफेच्या उत् तरािे वृत् त कानी आल्याने आम्ही 

आपल्यावर चनहायत खूष आहोत. त्याने तुमिे आमिे अिोड नाते िोडले गेले, असे आम्ही मानतो.  
 



 

 अनुक्रमणिका 

तुम्ही आता आमच्या पाठराखीण खऱ्याखुऱ्या बहीण झाल्या आहात. तुमिी अनुज्ञा असेल तर 
बचहणीिी राखी बाधंायला आम्ही िरूर येऊ. 

 
आमच्या चदलेल्या चशके्षने तुम्ही व्यचथत झाला आहात. पण बाईसाहेब, हे करण्यात आमिा काही 

स्वाथव होता का? तसे असते तर तुमिे लाखो रुपयािें सोनेनाणेही घेता आले नसते का?  
 
स्वराज्यािे कंकण आम्ही हाती बाधंले आहे. त्या कंकणािी आम्हाला आण आहे.  
 
आपल्या चशवछत्रपतींनी मोऱ्यानंा काय चशक्षा चदली? त्यािी का त्यानंा हौस होती? पण स्वराज्यािे 

कंकण त्यानंी हाती बाधंले होते ना? तसेि आम्ही त्यािें पाईकही.  
 
शपथपूववक सागंतो, त्यात आम्हाला कसलेही सुख नाही. पण स्वातंत्र्याच्या आड येणाऱ्यानंा 

द्यायला आमच्यािवळ दुसरे काही नाही ना? 
 
रावबहादुराबंद्दल आमच्या मनातं कसलाही आकस वा वैरभाव नाही, हे शपथपूववक आम्ही सागंतो. 
 
बचहणीने केव्हाही हुकूम करावा. आम्ही धावत सेवलेा हिर होऊ. 
 

बचहणीच्या क्षमेिा अपेचक्षत, 
-भाऊ’  

 
भावानंा एक बचहण चमळाली. एका समथव घरात पत्री सरकारिा दीप पािळला गेला. 
 
भावाने बचहणीला नव्हे तर बचहणीने भावाला चकती लवाळणी, चकतीदा, चकती घातली ते आम्हाला 

चविारू नका. आम्ही ते सागंणार नाही !’  
 

(१४) णकिंणबिं 
 
िी. डी. बापूचं्या लग्नािा बार उडाला. त्याने पोलीसािंी वावटळ उठली.  
 
त्यािंी अटकळ अशी की, मी व लीला लग्नाला हिर असल्यािे िाहीरि होते. पण मोठा मासा 

नाना पाटील, चनचश् िति हिर असतील; या चतघानंा पकडण्यािी हीि संधी साधावी म्हणून आमच्या 
ध्यानी, मनी, स्वप्नी नसतानाही हिारो पोलीसानंी कंुडल गाव वेढले. 

 
क्राचंतहसह नाना पाटील हे पत्री सरकारिे आराध्य दैवति होते. हे दैवत कोणत्याही पचरक्स्थतीत 

सरकारच्या हाती पडता उपयोगी नाही, म्हणून त्यानंा कसोशीने िपत होतो. सरकारिा सारा आटाचपटा 
त्यानंा गारद करण्यािा. आमिा आटाचपटा त्याचं्या संरक्षणािा. नानानंा अशा प्रसंगी आणण्यािा वडेेपणा 
कसा करू? हे पोलीसाचं्या टाळक्यात कसे येणार? 
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मी कसे चनसटायिे? लीलालाही बाहेर कसे काढायिे? घराघरात झडत्या सुरू झालेल्या. 
 
मी सरळ घराबाहेर पडलो. अंगणातल्या गुराचं्या गोठ्यािा शणेगोठा सुरू केला. फाटका सदरा, 

फाटकाि पटका, हातात झाडू हात शणेाने माखलेले. झाडू मारण्यािा सपाटा िाललेला. पोलीस आले. 
माझ्याकडे बचघतले. हा कामािा गडी म्हणून माझी वास्तपुस्तही न करता घरात घुसले व घरातील बाया 
माणसानंा घेऊन गेले.  

 
मी शणेािी पाटी उिलली चन तसाि गावाबाहेरील उकीरड्यावर िाऊन संूबाल्या केला. गावा 

शिेारच्या गोपाळच्या मळ्यात कुऱ्हाडीने लाकडे फोडायच्या उद्योगाला लागलो. त्याि आंब्याच्या 
झाडाखाली, चिथे मी बदुंकीिा सराव केला होता.  

 
लीलाही नऊवारी इरकलीिी साडी, नाकात नथ, कपाळावर मोठे कपाळभर कंुकू (गोल), 

कोपराखाली येणारी इरकली खणािी िोळी, कडेवर मूल, हातात शरेडी, डोक्यावर घंुगट काढलेला पदर, 
त्यावर न्याहारीिी पाटी- अशा वषेातं पोलीसाचं्या वेढ्यातून न अडवता बाहेर पडली. फलांगभर असलेल्या 
मळ्यात आली. बलैगाडी तयारि होती. पत्री सरकारच्या कके्षच्या बाहेरील लाबंच्या गावाला भरधाव वगेाने 
गाडी चनघाली.  

 
दुसऱ्या की चतसऱ्या चदवशी, गोपाळच्या मळ्यातं पाडूं दत् त म्हणून माझ्यासमोर उभा. 
 
‘िला मामा !’ पाडूंने म्हणताि फाटक्या अवताराने िालू लागलो. 
 
‘पाडूं, कुठे िायिे रे?’ मी छेड छाड केली. पाडूं एक नाही, दोन नाही. तो पुढे मी मागे. पाडूं 

मुकाटि. अनेक गावानंा वळसा घालून िालति राचहलो. 
 
एक मोठे गाव आले. तो थाबंला. म्हणाला, ‘मामा ! तो समोर भरभक् कम मोठा वाडा चदसतोना उंि 

पायऱ्यािंा लटा असलेला, त्या घरात तुम्ही चशरा.’ 
 
‘आचण तू रे?’ मी प्रश् न केला. 
 
‘मामा, िौकशी नको ! हुकमािी ताचमली करो !’ त्याच्या या चमश् कील उत्तराने मी हसलो खरा. पण 

लगेि त्याला प्रश् न केला, ‘बाबा, तुझ्या हुकमािा मी ताबेदार आहेि. पण अरे गाव कोणते? वाडा कुणािा? 
ते तर सागंशील की नाही?’ 

 
‘हे चितळी गाव, वाडा िोचतबा पाटलािंा. बरं मामा, राम राम !’ रामराम ठोकून पाडूं परत 

चनघालाही. आपल्या दुसऱ्या कामचगरीवर. 
 
वाड्याच्या पायऱ्या िढलो. िौकात आलो. मी िौक ललाडंणार तोि एकाने दरडावले- 
 
‘कोण रं तू?’ म्हणत तो माझ्या अंगिटीलाि आला. 
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मी काय उत् तर देणार? मी त्याच्या तोंडाकडेि बघत राचहलो.  
 
‘ए पावन्या ! बावळ्यासारखा काय बगतुयास?’ तरीही मी गप् पि. तो संतापला. त्याने माझी 

गच् िीि धरली. ‘मालकािा हुकूम हाय. कुनालाबी परक्या मानसाला-घरात घुसून द्यायि ंन्हायी म्हून?’ तो 
िोरात म्हणाला व गच् िी आवळून दरवाज्याकडे ढकलू लागला.  

 
‘अर् ! अर ्! मी काय िोर बीर हाय का रे बाबा? सोड माझी गच् िी’ मी काकुळती केली.  
 
‘िोर नाही तर काय श्याव हायेस व्हय रं? नाव, गाव सागंत नाई आचन खुशाल घरात घुसतूया?’ 

तो ढकलीत होता. मी पाय रोवनू िोरात लरडलो, ‘सोड, सोड माझी गच् िी.’  
 
या गलबल्याने अंतःपुरातील बाया बाहेर आल्या. त्यातंील एक बाई, ‘मामा ! मामा !’ म्हणति 

िौकाच्या पायऱ्या ललाडूंन लगबगीने धावत आली व पदर हाती धरून चत्रवार पाया पडली.  
 
गिाडंी धरणाऱ्यािा टाळाि वासला गेला. फाटका सदरा, फाटकाि पटका कसला पटकूरि, 

खादं्यावर घोंगडी, बोट बोट दाढी वाढलेल्या या बावळ्याच्या आमिी बाई पाया का पडते याने सवव बायका 
मंडळींनी तोंडात आश् ियाने बोटंि घातली.  

 
बाई इकडे चतकडे न बघता माझ्या दंडाला धरून लगबगीने मला चिन्याच्या वरच्या माडीवर घेऊन 

गेली. सवव मंडळी पहाति राचहली. काही चविारायिे भान कुणालाि राचहले नाही.  
 
अहाहा, केवढा चदवाणखाना? सुसज् ि. वाघ, हचरणािंी मंुडकी िागोिागी खंुट्यावंर 

लटकाचवलेली. हंड्या, झंुबरे, गाचलिे अंथरलेले; कोि, खुच्या, लोड, चबछायत, छप् पर पलंग सारे पॉश. 
फोनो रेकॉडवच्या थप् प्याही.  

 
ज्योचतबा पाटलािंा, पाऱ्याच्या शामराव पाटलाचं्या सासऱ्यािा वाडा होता तो. माझ्या पाया 

पडणारी ज्योचतबािंी बचहण. पाऱ्याच्या शामराव पाटलािंी पत्नी व आमच्या भचूमगतािंी पारूताई होती ती.  
 
असा काही अघचटत प्रसंग आला तर ज्योचतबािें चठकाण पूवीपासूनि हेरून ठेवले होते. अशी 

अनेक गावे पत्रीसरकारच्या कके्षपचलकडे आमच्या भचूमगत संघटनेिी होती. आमच्यासाठी व नानासंाठी. 
लीलाच्या व्यवस्थेबरोबरि चतच्या रक्षणासाठी लीला पोिण्याच्या-आत पारेगावाहून पारूताई माहेरी आली 
होती.  

 
मी कुठे होतो? आचण कुठे आलो? केवढे आश् ियव साराि िमत् कार ! 
 
मािड्याचं्या झोपडीत, म्हशी, शरेड्याचं्यात झोपणारा मी ! ‘म ै हंू चकतने पास चपयाके, चफरभी 

चकतने दूर। एक नदीके दोन चकनारे, चमलनेसे मिबूर॥’ म्हणून आकं्रदणारा.  
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असा हा सुसज् ि चदवाणखाना. लीला चदवसभर अंतःपुरात. रात्री माझ्या चमठीत. मऊमऊ फोमच्या 
गादीपलंगावर. शवेऱ्याचं्या उशीवर ! 

 
माझे िीवन म्हणिे एक िमत् कार आहे. कधी पुरणपोळी तर कधी चशळ्या भाकरीिा तुकडा. 
 
ज्योचतबािें सरकारदरबारी विन. सरकारी अचधकारी, पोलीस अचधकारी यािंा राबता 

त्याचं्याकडे. खालच्या हॉलमध्ये ते आचण त्याचं्या डोक्यावर आम्ही. अिब मामला. 
 
माझे खानपान चदवणखान्यातंि. कडेकोट बदंोबस्त. खाली उतरायिेि नाही.  
 
सपरातं, उंदीर घुशींच्या ढोरकोठ्यात, वडार बंधंूच्या डुकर घरातं, ढेकळाचं्या शतेात, डोंगर 

दरीत, लढ्या बघळीच्या काठी, दगड-धोंडा उशीला घेऊन झोपण्यात आनंद होताि. पण आता तर 
आनंदी आनंद होता. आनंदाला गुलाबी बहर आला होता.  

 
रात्र पडली की लीला चन मी, मी चन लीला ! िसे युगायुगानंी आमिे मीलन झाले होते. 
 
आम्ही हसत होतो आचण रडतही होतो. 
 
अमळनेरहून ४२ सालापासून चबछडलेला चतिा साथी चतच्या कुशीत आला होता. त्याने ती-

कश्याला-आम्ही दोघेही हसत होतो. आईच्या स्मृतीने रडतही होतो. घडलेल्या घटनािंी उिळणी करीत 
होतो. 

 
उद्योग काय? लीला घडलेल्या घटना चन प्रसंग सागंत राही. 
 
१९४६ साली बाहेर आल्यानंतर माझ्या ‘क्राचंत’ साप् ताचहकात लीलाने चलचहलेले दोन्ही प्रसंग छापून 

ते सारे प्रचसद्ध करून त्याच्या पुक्स्तकाही छापल्या. 
 
४२ पासून ४५ पयंतच्या लीलाच्या प्रवासातील त्या दोन कथा. पचहली लीलाच्या तुरंूगवासािी 

आचण त्यातूंन पलायनािी. व दुसरी भचूमगत झाल्यािी. 
 
तब् बल १५ चदवस आमिी ही चकलचबल सुरू होती. 
 
आलबेलिी खबर घेऊन पाडूं आला. मी त्याच्या सोबत माझ्या मागाने व लीला पारूताईसोबत 

चतच्या मागाने पत्रीसरकारात रूिू झालो. 
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(१५) पक्षी लपजऱ्यािून उडािंा ! 
 
डॉ. उत्तमराव भचूमगत झाले होते. १४४ कलम मोडून चवद्याथ्यांनी चमरवणूक काढली. लाठीमार 

झाला, चिमण्यािें रक् त साडंले. त्या रक् ताने पेटलेल्या आम्ही रात्री सभा घेतली. मीि सभेिी अध्यक्ष, वक् ता 
सवव काही. बािूला अंधारात शतेकऱ्याच्या वषेात डॉ. उत्तमराव उभे होते.  

 
साने गुरुिींिे अमळनेर पेटले, पोष्ट ऑचफस िाळले, कोटािी अक्षरशः तीन िीमट्या राख झाली. 

स्टेशनच्या ज्वालेने अमळनेर शहर उिळले व स्टेशनिे स्मशान झाले.  
 
किेरी ताब्यात घेण्यासाठी क्रातंीच्या अंगाराने पेटलेला मोिा किेरीवर आदळला. आधीि दबा 

धरून बसलेल्या पोलीसानंी अंधारािा फायदा घेऊन स्वैर गोळीबार केला. दोन बळी पडले. अनेक िखमी 
झाले. माघारीिे अपयश यायाव ेलागले. किेरी ताब्यात घेऊन चतरंगा फडकवण्यािे आमिे स्वप्न भगंले.  

 
डॉक्टर उत्तमराव िखमींच्या रक् ताने माखलेल्या कपड्यानंी माझ्या पुढे उभे राचहले. सोबत 

चशरपूरिा गिानन िोशी लहानगा चवद्याथी कायवकता होता.  
 
घण घण घंटा नाद करीत, लष्ट्कराच्या चशरस्त्राणधारी, गोऱ्या सोचिरानंी भरलेल्या चिलखती 

गाड्या रस्त्यातूंन गोळ्या उडवीत धाव ूलागल्या.  
 
डॉक्टरानंी पेंगळून मूटकूळ होऊन पडलेल्या गिानन िोशीला हलवनू िागे केले. ते िाण्यासाठी 

उभे राचहले. माझे दोन्ही हातािें दंड घट्ट दाबनू धरले. आवगेाने त्यानंी मला िवळ लढले. माझ्या कपाळािे 
िुबंन घेतले. डोक्यावर गाल घासून पाठ थोपटत राचहले. नंतर माझे दोन्ही खादें घट्ट धरून िोराने 
हलवले. झटक्यात वळले नी िालू लागले. चनःशब्द ! ते बोलले नाहीत. काही काही साचंगतले नाही. माझी 
पाठ थोपटून, माझे दंड, माझे खादें चकती मिबतू आहेत हे अिमावनू िणू ते गेले ! गेले ते गेलेि. मी काय 
समिायिे ते समिले.  

 
पहाटे माझे मधले दीर (कै.) दशरथ नानानंा बोलचवले. श्री. परबािंी बहीण व इतर ४-६ 

मुलीसचहत मी हाती चतरंगी चनशाण घेतले.  
 

नही रखना–नही रखना 
सरकार जािंीम–नही रखना ॥ 

 
खड्या सुरात दशरथ नाना म्हणत होता. गाण्याला साथ देत आमिी छोटी चमरवणूक चनघाली. 

अश्राप गाई माशवल लॉच्या पिंाब मेलला धडक द्यायला गल् ली बोळातून चनघून पोलीसानंा िकवीत 
अमळनेरच्या लालबागेपाशी तर थडकल्या. आता आम्ही, मी व नाना दोघेि राचहलो. पोलीसािंी गाडी 
धावत आली. पोलीसानंी गाडीतून उड्या मारून आम्हाला अडवले. न िुमानणाऱ्या दशरथ नानानंा त्यानंी 
झडप घालून पकडले. दंगामस्ती सुरू झाली. दस्त्याने नानानंा झोडपून आडवे पाडले, तुडवले व गाडीत 
कोंबले. नाना मोटारीत लरडत होते. 
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ऑगस्तट क्राांिी लजदाबाद ! 
इांग्रज राज मुदाबाद ! 

 
या संधीिा फायदा घेऊन ‘झेंडा उंिा रहे हमारा’ लरडत मी पुढे सटकले. काही पोलीस धावले, 

मला घेरले. चहसका देऊन मी त्यातून पुन्हा वाट काढली.  
 
बाईला कसे अडवायिे? या संभ्रमात ते पडले. तोि पोलीस अचधकाऱ्याने हुकूम सोडला, ‘क्या 

देखते है? खेिो झेंडा-लगाव दस्ते.’ 
 
पोलीसानंी माझ्या हातून झेंडा काढण्यासाठी झोंबाझोंबी सुरू केली. दोन्ही मुठीत झेंडा घट्ट धरून 

काठी दोन्ही पायात पकडून झेंडा छातीपोटाशी घट्ट धरण्यासाठी िरा वाकले, कोि मागून एक, दोन, तीन, 
िार, दंडा व दस्त्यािें तडाखे पाठीवर कंबरेवर बसले. मी खाली कोलमडले. पडता पडता झेंडा अंगाखाली 
दाबनू िचमनीला घट्ट आवळले. माझी शुद्ध गेल्यासारखे वाटले. पोलीसानंी टागंाटोली करून मोटारीत 
घातले. काठी गेली पण माझ्या मुठीतला झेंडाही माझ्या बरोबर मोटारीत आला. 

 
मी ओरडिें––– ‘झेंडा उांचा रहे हमारा’ 

‘ऑगस्तट क्राांिी लजदाबाद’––नानाने सार्थ णदिंी. 
 
मला व नानाला ताबडतोब १ वषािी चशक्षा सुनवनू लगेि धुळ्याच्या िेलमध्ये घातले. धुळ्याच्या 

औरत कोठीत-माझ्या पूवीच्या लळखीच्या िुन्या कोठीति कोंडले.  
 
बदुंकीच्या दस्त्याचं्या कंबरेवरील माराने असय वदेना होत होत्या. रक् तस्त्राव सुरू झाला. असय 

झाले. मग दवाखान्यात नेले. पाि मचहन्यािा माझ्या गभवपात झाला. मी बेशुद्ध झाले. चकत्येक चदवस मी 
भ्रचमष्ट झाले होते.  

 
अमळनेरच्या िचळतािा दुसरा खटला माझ्यावर पुन्हा भरला. िळगाव लॉक अप् मध्ये िार मचहने 

राचहले. चनकालािा चदवस उिाडला. मला ६॥ वषे सश्रम कारावासािी चशक्षा देण्यात आली. हहदुस्थानात 
मी पचहलीि एवढ्या चशके्षिी ६॥ पदकी-सोनेरी पदके चमळालेली स्त्री असावी या चविाराने माझी मान उंि 
झाली. मला धन्य वाटले. पण िमलेली सारी मंडळी भेरलेल्या, केचवलवाण्या सश्याच्या निरेने माझ्याकडे 
बघत राचहल्याने मला कसेसेि झाले. 

 
मला लहानगा १० वषािा भाऊ भास्कर मला चबलगून म्हणाला, ‘बाई, मीही तुझ्याबरोबर येतो. 

तुला फार चशक्षा झाली ग ! अधी अधी वाटून घेऊ.’ माझे मन भरून आले. मला फार फार बरे वाटले. मी 
त्याला िवळ लढून कडेवर घेऊन म्हणाले, ‘बरं, बरं, तू आता घरी िा. मायला सागं, रडू नको, बाई 
आनंदात आहे. आचण मग ये रािा ! 

 
मला धुळ्याला आणले. एका अंधाऱ्या रात्री कोठडीतून बाहेर काढले. ‘कुठे काय?’ प्रश् न 

चविारण्यािा कैद्याला अचधकार कुठे असतो? मागे पोलीस, पुढे पोलीस, मध्ये मी. चगडीगुप अंधार. धुळे 
तुरंुगातून काढून मला ठाण्याच्या तुरंुगात गुपिूप आणले. तुरंुग कसला, नरकवासि तो. चतथे 
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गेल्याबरोबर माझा छळ सुरू झाला. पण चतथे ठाण्याच्या, नाचशकच्या, मंुबईच्या अनेक रािकीय स्त्री 
कैद्यािंी, बहुतेक मुलींिीि, सोबत मला चमळाली. दुःखात सुख एवढेि. पण २-४ मचहन्यानंी साऱ्या 
सुटल्या. मी एकटी राचहले. प्रथम चक्रचमनल कैद्यात मला कोंडले. मी त्यािंा प्रचतकार केला. मला स्वतंत्र 
कोठडी चमळाली. पण माझा छळ अचधकि सुरू झाला. मीही हट्टाला पेटले. एकेक कायदा मोडावा, एकेक 
चशक्षा यायाव्यात. कािंी रोटीच्या चशक्षा झाल्या. (िेवण तुरंुगात बदं करीत नाहीत. नुसती चपठािी अचधक 
मीठ घातलेली हाव फक् त देतात. याला म्हणतात कािंी रोटीिी चशक्षा), नंतर अंधार कोठडी, नंतर गंिी 
कपडे (गोणपाट नेसायला देतात.), आलटून पालटून. पते्र येणे बंद, मुलाखती बदं, डोक्यािे तेल बदं. 
सारे बदं. अंगाला साबण नाही. केसाला तेल नाही. केसाच्या चझपऱ्या. सबधं वषात कुणािे पत्र नाही. 
कुणािे, आप् तािे तोंड बचघतले नाही. आि मला आश् ियव वाटते. मी इतके चदवस, एक वषव कसे काढले? 

 
अमळनेरच्या केसरी मास्तरािी मुलगी इंदू सुटली. चतने साने गुरुिींना कळवले, महाराष्ट्रात 

बातमी पसरली. बाहेरच्यानंी िोर धरला. िके्र चफरू लागली. बरोबर एक वषाने मला ‘बी’ क्लास चमळाला 
व मी येरवडा तुरंुगात चनघाले.  

 
ठाण्याच्या नरक कंुडातून येरवड्याच्या स्वगात िणू प्रवशे केला. ठाण्याहून चनघताना मला हषववाय ू

झाला होता. माझी आई मला भेटणार म्हणून ! आई म्हणिे माझ्या सासूबाई, गावािी येणू माय ! या 
आमच्या म्हाताऱ्या आईला ६ मचहन्यािंी चशक्षा होऊन त्या येरवड्याच्या तुरंुगात होत्या. त्यानंा कधी भेटेन, 
त्यािंी ‘चललटले’ ही लाडकी हाक कधी ऐकेन असे मला झाले होते. 

 
सासूबाईंनी मला लाडकी लेक म्हणूनि घरात घेतले. मी त्यानंा आईि म्हटले. त्यानंाही ते 

आवडेल. ती माझी लालन-पालनकती आई मला भेटणार. चतच्या गळ्यात मी चमठी मारणार, या सुखद 
चविाराने मी येरवड्याच्या दरवाज्यात पाऊल टाकले. अत्यंत आिारीपणामुळे वािणार नाहीत म्हणून 
आईंना सरकारने मध्येि सोडून चदल्यािे कळले. माझे हातपाय गळाले. ठाण्याहून हंुबरत आलेला माझा 
कंठ दाटून आला. मधल्या काळात बधीर झालेल्या माझ्या मनोभावनानंा तीव्रतेने घरिे दुःख पचहल्या प्रथम 
िाणवले, नी माझ्या डोळ्यातं अश्रू दाटले. हुमसून हुमसून रडले. पुन्हा कळले की त्या फार आिारी आहेत 
व चदवसेंचदवस आिार वाढतो आहे. 

 
आि मला हे सारे आठवनू पोटात खदबदून गलबलून येते. स्वातंत्र्यािे अनमोल रत्न 

चमळचवण्यासाठी घरातील हे मोल मला द्यावे लागले. स्वातंत्र्याच्या चदव्य ज्योतीच्या प्राप् तीसाठी माझ्या 
िदं्रमौळी घरात शीतल सौम्य प्रकाश देणाऱ्या चदवटीला मला मुकाव े लागले. का? आयुष्ट्यात मी फार 
सोसले, फार चमळवलेही व ते चमळवताना घालवले चकती? हा व्यवहार तोट्यािा झाला की फायद्यािा? 
दुःखािी िहरी बोिणी मात्र कायम राचहली आहे. एवढे खास. असे हे दुःख–िे अंगाला भािते, हृदयाला 
िाळते, मनात सलते, ज्यािी दाहकता वष े लोटली तरी आिही कमी झाली नाही. कमी होणार नाही. 
आईिी नी माझी ताटातूट झाली ती झाली. िीवनातले माझे श्रेय हरपले ते कायमिेि. 

 
मी तळमळून पते्र चलचहली. सरकारला अिव, चवनवण्या केल्या. एकदा फक् त एकदाि मला सोडा ! 

माझ्या आईला मला भेटायिे होते. चतच्या पायािी धूळ माझ्या भाळी मला लावायिी होती. चतिा शवेटिा 
आचशवाद मला यायावयािा होता.  
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चतला माझ्याकडे आणणारा कुणी मायेिा पूत चनघाला नाही. चतला स्रेिरवर घालून कोण 
आणेल? नुसते िवळ िायला नातेवाईक लोकही घाबरत होते. इतरािंा प्रश् नि नव्हता. माझा हंबरडा 
कोण ऐकणार? 

 
मी आईच्या आठवणीने झुरत होते. आई चतकडे आमच्या सवांच्या आठवणीने झुरून झुरून 

मरणाकडे चनघाल्या होत्या. आईिे सवात अचधक पे्रम होते लहानग्या चशवािीवर. त्याच्या खालोखाल प्रीत 
होती माझ्यावर ! मला सारे आठव.े अश्रूंना मी कसे आवरू? 

 
तीन कतवबगार मुलािंी ही आई, एका सुनेिी सासू. दोन मुलं भचूमगत. एक आईिा आवडता लहान 

चशवािी, दुसरा मोठा; सापडला की गोळी घालतील, पकडला तर फासावर देणार, चतसरा तुरंुगात 
अडकलेला. आचण मी चतिी लाडकी सून तुरंुगात–असय ! सारे असय ! 

 
काय हे देवाने माझ्या वाट्याला आणले? मी कश्यालाही घाबरले नाही, कसल्याही संकटानंा भीक 

घातली नाही, पतीच्या संबंधीही मी कधी डरपोकपणा दाखवला नाही. पण आईने मला घायाळ केले. मी 
इथे फक् त हरले. त्याला काय करू? आिही मला हा चविार िाळीत असतो.  

 
त्यावळेी गिाला धरून वर आकाशाकडे बघून देवाला चवनवी, ‘देवा; माझे आयुष्ट्य कमी कर. माझे 

आयुष्ट्य आईला दे. मला चतला पाहू दे, चतिी माझी भेट होऊ दे !’ 
 
कधी चिडून, मनात म्हणे ‘देवा तुझ्या दरबारात काही न्याय नाही काय रे ?’ गेले ! गेले ! सारे गेले. 

सारे राचहले. नी िी हवी होती ती आई गेली. 
 

स्तर्ािांत्र्य णमळािें, आई णमळािंी नाही. 
 
माझे लहान दीर चशवािी २६ िानेवारी ४३ ला धुळे तुरंुगाच्या चभमतीवरून उडी मारून भचूमगत 

झाल्यािे प्रथमि मला येरवड्याला कळले. तेव्हा आपणही तुरंुगातून पळून भचूमगत होऊन कायव करावे 
का? असा चविार प्रथमि माझ्या मनात िमकला.  

 
पचहले तंग वातावरण चढले झाले होते. झरोक्यातून िादंणे चझरपाव ेतशा बाहेरील बातम्या चझरपून 

येऊ लागल्या. स्विनाचं्या व इतरही गाठीभेटी वाढल्या. त्यातून चिट्ठ्या िपाट्या हळूि सरकू लागल्या. 
तरंुगातून पळून भचूमगत होण्याच्या माझ्या चविारानंा पंख फुटू लागले. मनाशी चनश् िय घुमू लागला, ‘िलो 
बाहर, लगाव िान की बािी !’  

 
तोि खान्देशच्या खचिना लुटीिी बातमी आली. आशचे्या पखंािें फुलपाखरू झाले. दोन 

मचहन्यानंी बातमी थडकली. ‘डॉक्टरानंा पढंरपूरला पकडले.’ ऐकल्या बरोबर गरगर चफरल्यासारखे झाले 
व धरणीवर कोसळले. डोळे उघडे असून मला चदसत नव्हते. हभतीवर, गिावर डोके आपटूनही मला 
वदेना होईनात. माझा लोळा गोळा झाला. माझी सारी शक् ती गेली. व मी सुन् न होऊन चनपचित पडले.  
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दुसऱ्या चदवशी–’लीला, लीला तुझे डॉक्टर तुरंुगातून पळाले !’ पूर्थणमा बनॅिी (भचूमगत नेत्या 
अरुणा असफअलींिी लहान बचहण) धावत, लरडति आल्या.  

 
मी शुद्धीवर कुठे होते? त्या हलवनू हलवनू माझे डोके माडंीवर घेऊन सागंत राचहल्या. 

आनंदाचतशयाने मला हृदयाशी घेऊन कुरवाळीत राचहल्या. तेव्हा कुठे हळू हळू माझ्या डोक्यात प्रकाश 
पडत िालला.  

 
‘ऊं’ मी िोरात आरोळी ठोकली नी पुणीमाबाईंना चबलगले. माझ्या कानात त्या लरडून पुन्हा पुन्हा 

सागंू लागल्या. माझ्या डोक्यात प्रकाश पडला. मी खुदकन् हसले. हसू आचण आसू ! आवगेाने त्याचं्या 
कुशीत तोंड लपवले. 

 
मग त्यानंी मला सिवले, नटवले, नवरी सारखी वेणी फणी केली. फुल माळानंी साि श्रृंगार 

करून चमरवले व भरवलेही. चकती खुशीत मी होते. त्याही. पूर्थणमाबाईंना िणू आपल्याि मुलीिे सौभाग्य 
चमळाल्यािा आनंद झाला. उषाताई मेहता (मंुबईच्या वकील, आझाद रेचडलच्या संिाचलका) सुखावल्या, 
कु. मचणबेन (कैं . सरदार वल् लभभाईंिी मुलगी) संन्याचसनी. त्याचं्या मुखावर कधी हास्य नसे. अथागं 
पे्रमािा सागर. पण िेहरा गंभीर, प्रशातं, लाट नाही, िढ नाही, उतार नाही. माझ्याकडे बघून त्यािंा िेहरा 
नुसता आनंदाने फुललाि नाही तर हास्यािी लकेर त्याचं्या िेहऱ्यावर चफरून गेलेली मी पचहल्यादंाि 
अनुभवली.  

 
डॉक्टराचं्या खचिना-लुटीने माझ्या भोवतालिे वातावरण अचधक तंग झाले. पुन्हा पत्र व्यवहारािंी 

कडक तपासणी, पाळत सुरू झाली. भेटी गाठी कडक पहाऱ्यात होऊ लागल्या. डॉक्टर पढंरपुरहून 
पळाल्यानंतर ही पाळत अचधक कडक झाली 

 
काळ हा माणसाला दुःख चवसरायला लावतो तसा दुष्ट, ताठर, कडक सत्ताधाऱ्याचं्या पोलीसानंाही 

चशचथल करतो, हेही चततकेि खरे.  
 
साताऱ्याच्या पत्री सरकारच्या मंडळींनी तुरंुगात संधान बाधंले. त्याचं्यात व आमच्यात चनरोप 

देणारे घेणारे एकेक दुवा िोडला िाऊ लागला. प्रथम रािकीय कैद्याशंी त्यानंी संधान बाधंले. त्यातं 
सोलापूरिे छन् नुहसग िदेंले प्रमुख. त्याचं्या आमच्यामध्ये असलेल्या मोठ्या २० फूट हभतीवरून गुप् त चिठ्या 
दगडानंा बाधूंन पडू लागल्या. नंतर आमच्या बराकीतही त्या सरळ येऊ लागल्या.  

 
एक चदवस अिानक अमळनेरच्या आमच्या बोचडंगिा चवद्याथी साताऱ्यात तासगाव तालुक्यातील 

चवसापुरला बंडींग लव्हरचसअर, पण भचूमगतािंा साथीदार असलेला िुवाडीिा टी. एम. पाटील िक् क 
भाऊ म्हणून भेटीला आला. त्याने सातारच्या पत्रीसरकारिा सागंावा आणला– 

 
‘भाऊ बचहणीला मूळ येणार?’ 
 
भचूमगताचं्या कोड्यािी भाषा मलाही समिू लागली होती. मी समिायिे ते समिले. डॉक्टर 

त्याच्याकडे काही चदवस होते. त्यािंा चनरोपही तो घेऊन आला होता. 
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‘अण्णा कष्टी आहे. तुमच्या भेटीिी त्याला फार इच्छा आहे.’ तो म्हणाला. चबिाऱ्या मेरनला काय 
समिणार अण्णा कोण नी काय? डॉक्टरािंी पचहल्यादंाि खुशीिी बातमी देणारा भेटला. पण त्याच्या 
बोलण्याने मी िमकले नी घाबरून म्हटले, ‘अण्णा फार द्वाड आहे. त्यािी तब्येत िागंली नाही तर त्याने 
येण्यािा त्रास मुळीि घेऊ नये. तो भाबडा आहे नी भावना प्रधानही. एखादे वळेी तो तसाि येईलही. त्यािा 
काय नेम सागंावा? बाबा ! त्याला येऊ देऊ नको रे ! माझे हात िोडून सागंणे आहे. ‘अण्णा म्हणिे डॉक्टर 
केव्हा काय धाडस करील यािा नेम नव्हता, म्हणून काकुळतीने मी साचंगतले. 

 
‘नाही ! नाही ! अण्णा येणार नाही. दुसऱ्या भावाला तो पाठवणार आहे’ टी. एम् . ने खुलासा केला. 
 
मी समिले. कुणीतरी अनोळखी भाऊ येणार ! त्याप्रमाणे तो आलाही, मिेत भेट झाली नसलेल्या 

आई वडीलािंी, भावा बचहणीिी खुशाली झडली. तो बोलत होता पण त्यािी निर कोल्यासारखी सववत्र 
शोध घेत होती हे मी हेरले. तुरंुगातून मला पळवण्यािी त्यािी योिना होती त्यासाठी तो पचरक्स्थतीिी 
पहाणी करीत होता.  

 
एक चदवस चिठ ठी आली. ‘ताई ! हुशार ! लवकर येतो. तयारी झाली आहे. सावध रहा !’ 
 
चदवस आले आचण गेले. बहीण डोळ्यात िीव घालून, नंतर डोळ्यात प्राण आणून भावािी वाट 

बघति राचहली. पोलीसाचं्या माराने अधू झालेली माझी कंबर मधून मधून दुखू लागे. ठणकू लागे, ताप सुरू 
होई. मचणबेनने डॉक्टरानंा सागंून इंिेक्शन औषधे झाली. फार प्रयत्न होऊनही दुखणे व ताप थाबंेना ! 
डॉक्टरानंा मचणबेनने बाहेरच्या दवाखान्यात पाठवायिे साचंगतले, एकदा दोनदा. उपयोग झाला नाही. 
पाठीिे दुखणे वाढति िालले. शवेटी मचणबेनने आपले वडील सरदार वल् लभभाईंना सवव हचककत 
कळचवली. सरदारािें नगरच्या चकल्यातून िेल सुपहरटेंडेंटला पत्र आले. सरदारािें पत्र म्हणिे दमि तो. 

 
‘मुलीिे कमी िास्त झाले तर त्यािी चिम्मेदारी तुमच्यावर राहील यािी िाणीव ठेवनू प्रयत्नातं 

कसूर करू नका. बाहेरच्या दवाखान्यात नेऊन एक्स-रे वगैरे सवव उपिार करा !’ पण दुखण्याला हळू हळू 
उतार पडला. मचणबेन सुटल्या. 

 
आता मी आचण उषा मेहता दोघी फक् त राचहलो. उषा मेहतािें मन मी वळवले व त्यानंाही कटात 

सामील केले. खान्देशातील हशदखेड्याच्या परंतु पुण्याला राहणाऱ्या भीका पाटलानंा भेटीला बोलावले. 
पलायनािा बेत पक् का केला. पुढील रचववारी त्याने आमच्या बराकीच्या हभतीपलीकडे सायकल व लहान 
दोरीिी चशडी घेऊन तयार रहाव.े आल्यािी वदी चिठ ठी टाकून द्यावी. इकडून दोर फेकला िाईल, चशडी 
बाधंावयािी. त्यानंतरच्या सवव गोष्टीिा खुलासा केला होता.  

 
मी तयारीला लागले. हातमाग कारखान्यातंील सुतळ्याचं्या दोरीिे तुकडे िोरून आणून त्यािा 

दोर तयार झाला. हातमाग कारखान्याला आग लावनू बाहेर पडायिे म्हणून कंचदलातील घासलेटिी 
टमरेले भरली. हिध्या गोळा करून ठेवल्या व ठरल्या प्रमाणे रचववारी वाट पाचहली. चकत्येक रचववार आले 
चन गेले. कुठेतरी माशी हशकली नी आमिा बेत फसला.  
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माझ्या कंबर दुखण्याने पुन्हा िोर केला. ठणका, ताप आटोपेना. पोलीस गाडीतून मला ससून 
हॉस्पीटलमध्ये नेले. वरच्या मिल्यावर चदवस रात्र खोलीपुढे पोलीस तुकडीिा खडा पहारा. पोलीसानंा, 
चबस्कीटे, फळे, िहापाण्यात बुडवनू बंधने सैल केली. भचूमगतानंी पुन्हा संधान बाधंले. 

 
टी. एम् . पाटील अिानक एक चदवस आला. वदी चदली ‘तयारी पूणव झाली.’ फक् त तुम्ही 

सायंकाळी बागेत चफरायला परवानगी काढा. माझी प्रकृती सुधारत होती. पण ताप िाईना. म्हणून 
डॉक्टराकंडून परवानगी चमळाली. ४ पोलीसाचं्या पहाऱ्यात संध्याकाळी ६ ते ७ एक तास हॉस्पीटलला 
लागूनि बगीच्यात माझी सहल सुरू झाली. आचण मागवप्रतीक्षाही. 

 
आि माझे वडील साकोऱ्यािे वामनराव आप् पा माझ्या भेटीस आले. सामानािे, फराळािे करंडे, 

फुलाचं्या वेण्या घेऊन. 
 
माझ्या िवळ येऊन हळूि ते म्हणाले. ‘द्वारके, तुझा काय चविार आहे?’ माझे माहेरिे नाव द्वारका. 

मी िमकलेि पण लगेि म्हणाले, ‘म्हणिे काय आप्पा?’ त्यानंी इकडे चतकडे पाचहले. माझ्या कानाशी 
लागून हळूि म्हणाले, ‘तू पळून िाणार असल्यािी बातमी मला समिली आहे. तू माझे ऐक. असला 
अचविार करू नकोस. झाले तेवढे पुरे झाले. तुझे बरे वाईट आता तरी होऊ नये.’ एका दमात ते बोलून गप्प 
झाले. 

 
‘आप्पा मी असे कसे करीन? त्याचं्या समिुतीसाठी बोलले. पण मनातून मी घाबरले. ही बातमी 

फुटली कशी म्हणून ! माझ्यासाठी लोकर, भरतकाम साचहत्य, पुस्तके वगैरे सामानािी लाबंलिक यादी 
त्यानंा चदली. त्यािें समाधान झाले. 
 

दुसऱ्या णदर्साची घटना 
 
६ वािता चफरण्यासाठी चिना उतरले तो पोलीसािंी दुसरी सुसज् ि तुकडी खाली बघीतली. माझे 

मन साशकं झाले. पण तशीि मी बागेत डोळ्यानंी वधे घेत सावधपणे चफरत होते. अधा तास झाला नसेल 
तोि एक कोरी करकरीत गाडी दवाखान्याच्या फाटकात चशरली. तोि पोलीस तुकडी धावली. िेक दाबले 
गेल्यािा आवाि झाला. मोटारीला पोलीसानंी वढेा घातला.  

 
मला न्यायला डॉक्टर येणार ती हीि मोटार म्हणून पोलीसानंी मोटारीवर झडप घातली होती असे 

मला मागावनू समिले. पण त्यातून काही चनष्ट्पन् न झाले नाही असे मला थोड्या वळेाने पोलीसाकंडूनि 
कळले. लोक आमिेि होते नक् की. मग बेत फसला का? चवषण्ण मनाने माझा तापही वाढला व तगमगही. 
सकाळी मला िागवले ते पोलीसानंी दार ठोठावनू. िहा पाण्यािे व चबस्कीटािें पुडे कुणीतरी आणले व 
पोलीसानंा त्याने िहापान चदले व मलाही िहा द्यावा अशी इच्छा व्यक् त केली, म्हणून पोलीसानेि बाहेरून 
हाक मारून उठचवले. मी उठले. िहा आणणारा िहा चबस्कीट घेऊन माझ्या खोलीत आला व िहा देता 
देता चिठ ठीही हळूि माझ्याकडे सरकवली.  

 
त्या चिठ ठीत चलचहले होते, ‘आि सायंकाळी पुन्हा. सावध असा !’ 
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मला सकाळपासून १०१ डीग्री फॅ. ताप होता. ६ वािता मी बाहेर पडले तेव्हा १०० चडग्री तापाने मी 
फणफणले होते. पण नाईलाि होता. मी हळू हळू चफरू लागले. इतक्यात पुन्हा दोघेिण चवरूद्ध चदशनेे 
माझ्याकडेि आले. ठैरो म्हणून पोलीसाने हटकले. म्हणून त्याच्या िवळ ते गेले नी बाईंशी बोलू द्या म्हणून 
चवनवले. पोलीस नाही म्हणत होता व ते पोलीसाकडे सरकत होते. पोलीसाला चभडले. तोि एकाने 
पोलीसािी मानगूट पकडून व झटक्यात त्याला आडवा घालून उरावर बसला. दुसऱ्याने मला खुणावले 
‘पळा ! पळा ! !’ व फाटकाकडे बोट दाखचवत पोचलसािे मंुडके दाबनू क्लोरोफॉमविा रुमाल नाकावर 
दाबनू धरला.  

 
झटकन् बािूच्या फाटकाकडे बचघतले. सूट, बटू, हॅट, िष्ट्मा लावलेला सायकलवाला मला 

खुणवनू म्हणत होता–’या-या ! पळा ! िलदी पळा ! !’ मी धूम ठोकली. सायकलपाशी पोिेपयंत 
चशट्यािंा फरव-फरव आवाि िारी बािूने घुमला. दवाखान्यापाशी उभ्या असलेल्या पोलीस तुकडीने उड्या 
टाकून माझ्याकडे धाव घेतलेली. लगेि सायकलच्या दाडं्यावर उडी मारून बसले. साथीदाराने वगेाने 
सायकल दामटवली. कालिी मोटार शयवत हरली. ती सायकलने आि हिकली. 
 

(१६) मी भूणमगि झािें 
 
पोलीसाचं्या पहाऱ्यातून पळत िाऊन पदर खोवनू, सायकलच्या दाडं्यावर उडी मारून बसले. 

पोलीसानंा चखिचवण्यासाठी मी टाटा केला व आमिी सायकल बेफाम वगेाने चनघाली.  
 
पुण्यािा हमरस्ता, वळे सायंकाळिी, अफाट गदीने रस्ते फुललेले. पचहल्याि लहान गल् लीत 

आमिी सायकल वळली. सायकलीला अचधक वगे चदला. एक पोर गाडी खाली आले. पण सायकल 
थाबंणार कशी? सायकल धारी पोलीसही आमच्या पाठीमागे लागलेले. त्यानंा झुकाडंी देणे आवश्यक होते. 
आमच्या सायकल स्वाराने डोक्यावरील हॅट काढून गटारीत फेकून चदली. िालत्या सायकलवरून कोटही 
फेकला. ‘खोवलेला पदर सोडा. डोक्यावरून पदर याया. िरा घंुगट काढा.’ सायकलस्वार मला सूिना देत 
होता व सायकल दामटवीत होता. सोन्या मारूती िौकातला मोठा रस्ता ललाडंताना आणखीन वेगाने 
सायकल दामटवली. मध्येि रस्त्यात आलेल्या मोटारीने पोलीसानंा चतकडे अडवनू धरले असाव.े हीि 
संधी होती. आडव ेचतडवे, गल् ली बोळ चदसला तसा ललाडूंन, पुन्हा मोठ्या िौकात कोपऱ्यावर गाडी उभी 
केली. समोरच्या घरात दाराआड व्हा, ही सूिना सायकलस्वाराने चदली व त्याने ५ चमचनटे मागे पुढे 
चनरीक्षण केले. मला खूण करून सायकल िौकापार केली. मी त्याच्या पाठीमागून अंतरावर िालत राचहले. 
एका बोळात त्याने सायकल वळवली. मी पुन्हा सायकल दाडं्यावर बसले. लहान गल् ली बोळ ललाडंले 
सायकल स्वारािी खात्री झाल्यावर मी सायकलवरून उतरून सोबत िालू लागले. एका बोळात सायकल 
वळली. समोरून ३-४ माणसािंा घोळका आमिेकडे येताना चदसला. सायकलस्वाराने िरा लाबंनू 
िाललेल्या माझा दंड धरून िवळ लढले. मी दिकले. पण तसेि वाड्याच्या दरवािात िणू मला 
ढकलून आत घातले. मला कसेसेि झाले. मला त्याच्या वतवनािा राग आला. मी संतापून बोलणार असे 
त्याला वाटले. तोि त्याने माझ्या तोंडावर गच् ि हात ठेवला. त्याने सायकल टेकवली. घरात 
चशरल्याबरोबर त्याने माझे पाय धरले व म्हणाला ‘अक् का, असा आततायीपणा करू नका. ही कसरत आहे. 
पचरक्स्थती पाहून वागाव ेलागते. तरि िगता येईल, चनभाव लागेल.’ तो होता रावसाहेब कळके.  
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भचूमगत अध्यायािा पचहला पाठि िणू त्याने मला चदला. िंपुताई कऱ्हाडकरच्या घरात मी होते. 
उद्या सायंकाळी येण्यािा वायदा करून माझा सायकलस्वार चनघून गेला. ते सातारिे क्राचंतवीर रावसाहेब 
कळके होते हे नंतर मला समिले.  

 
िपूंताईकडून त्यािें िुनेरे चवटके लुगडे व िोळी मी मागून घेतली. माझा पेहराव बदलला. घरच्या 

माळ्यावर िायिी िंपूताईने मला सूिना केली. माझा ताप वाढला होता. आता माझे अवसान गळून गेले. 
कमालीिा थकवा मला आला होता. हात पाय नुसते लटपटत होते. कशीबशी चशडीवर िढले व 
िचमनीवरि आडव े झाले. डोळ्यापुढे अंधारी चन सभोवती अंधार. तापात पोटात पाय घेऊन तळमळत 
राचहले. माझ्या भचूमगत आयुष्ट्यािी पचहल्या चदवसािी सुरूवात ही अशी झाली.  

 
पहाटे िरा गुंगी आली. उठले तो फटफटले होते. खाली आले. िंपूताईने संडास दाखवला. 

माणसािंी रागं लागलेली होती. चततक्यात पोरसवदा मुलगा रागेंतून माझ्याकडे चनरखून पाहू लागल्यािे 
िाणवले. त्याला पहाताि मी दिकले. तो पुढे आला. मी डोक्यावरिा पदर िरा लढून घेतला व तोंड मागे 
वळवले. आपल्या आिारी आईला ससूनमध्ये डबा घेऊन येणारा तोि हा मुलगा अशी माझी खात्री झाली. 
‘गदी आहे नंतर यावे’ असे स्वतःशी पुटपुटत पण त्या मुलाला ऐकू िाईल या उदे्दशाने मी वळले नी 
िपूंताईच्या घरात घुसून चशडीने माळा गाठला. िपूंताईला वर बोलावनू मी हे साचंगतले व त्या खाली गेल्या 
तो दाराच्या पायरीवर मुलगा बसलेला.  

 
‘मी आता िी मुलगी पाचहली ती ससूनमधून पोलीसाचं्या पहाऱ्यातून पळालेली मला वाटली. 

तुमच्या घरात ती कशी आली? कुठं आहे ती?’ मुलाने प्रश्न केला.  
 
हे ऐकून माझ्या पोटात धस् स झाले.  
 
‘ती माझी िवळिी नातेवाईक मुलगी आहे. काहीतरीि वायात सारखे काय सागंतोस?’ िपूंताईने 

त्याला उडवनू लावले.  
 
पण िपूंताई घाबरून गेल्या. ‘काही कमी िास्त वाटले तर चनरोप द्या.’ त्याप्रमाणे िपूंताईच्या 

चनरोपाबरोबर रावसाहेब कळके आले.  
 
‘आताच्या आता या मुलीला तुम्ही घेऊन िा.’ िपूंताई. 
 
‘अहो, आता चदवसा उिेडी कसे नऊ !’ रावसाहेब. 
 
‘तो मुलगा वायात आहे. अहो माझ्या घराला आग लागेल. मालकाच्या नोकरीवर पाणी पडेल.’ 

िपूंताई रडवले्या होऊन म्हणाल्या. 
 
‘आता तर शक्यि नाही. रात्री येऊन घेऊन िातो.’ असे आश् वासन देऊन रावसाहेब गेले.  
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सारी रात्र गेली. दुसरा चदवसही गेला. िपूंताईिी घालमेल झाली. नंतर रात्री एक िण मला 
यायायला आला. िंपूताईिे भरल्या अंतःकरणाने मी आभार मानले. त्याही सदगचदत झाल्या होत्या. त्या 
तरुणाबरोबर गल् लीबोळ ललाडंत एका िुनाट वाड्यातील खोलीत भरलेल्या बठैकीत मी प्रवशे केला. ५-
६ तरुण मंडळी होती. सारी अनोळखी. त्यािें नावगावही मला माहीत नव्हते. त्यानंा मागवदशवन करणारा 
िी. डी. लाडबापू नंतर माझ्या झालेला भयैा होता. एक व्यवस्था हुकली. पुढच्या व्यवस्थेच्या हितेने ते 
व्याकुळ झाले होते. भवती न भवती झाली. पुणे सोडाव ेकसे? ताबडतोब मागव नव्हता. पोलीस पहाऱ्यातील 
पोलीसाला ज्याने खाली पाडले होते त्या आमदाराने (पाऱ्यािे माधवराव चमरगे) मागव काढला. व त्याच्या 
बरोबर पुन्हा दुसऱ्या वाड्यात गल् ली बोळ ललाडूंन पोिले. माधवरावाचं्या नातेवाईकाचं्या खोलीत आम्ही 
घुसलो.  

 
‘माझी ही िवळिी नातेवाईक बाई. नवऱ्याच्या छळाला कंटाळून गेली. पुण्यात आम्ही चतला 

गाठली. चतला २-४ चदवस तुमच्याकडे ठेवा. तोपयंत माझ्या नातेवाईकानंा मी बोलावनू घेतो.’ 
 
माधवरावानंी प्रस्तावना केली. त्या बायानंी ते मान्य केले. ‘चतच्यावर िागंले लक्ष ठेवा. चतला 

कामाधामातं अडकवनू ठेवा’ त्याचं्या िवळ िाऊन त्यानंी हळूि साचंगतले. पुन्हा दारातून परत आले व 
‘तुम्ही कामावर िात तेव्हा बाहेरून कुलूप लावायला चवसरू नका व चतला बाहेर मुळीि िाऊ देऊ नका’. 
असे बिावनू चनघून गेले. 

 
बाया चशवणकामाच्या दुकानात कामाला िात. बाहेरून कुलूप लावीत. धुणी, भाडंी, स्वयंपाकपाणी 

माझ्यावर सोपवनू सकाळी िात त्या दुपारी िेवायला येत व दुपारी िात त्या सायंकाळी परत येत. 
बायािंीि िात ती. मला खोदखोदून प्रश्न चविारीत. पण मी मुकीि राही. िास्ति मागे लागल्या तर अश्रू 
ढाळायला सुरूवात करी. खोटे अश्रू चसनेमाति आणाव ेलागत नाही तर भचूमगत आयुष्ट्यातही खोटे अश्रू 
ढाळाव ेलागतात, ती ढाल पुढे केली की बाया गप्प होत. मला फार वदेना होतात असे त्यानंा वाटून त्या 
माझी कीव करीत. 

 
माझ्या तापात उतार नव्हता. रात्री तो भडकायिाि. स्वयंपाक पाणी, धंुणी, भाडंी करून त्या 

ललसर िागेत मी रटक्यावर पडे. गार रटक्याने बरे वाटे, पण अंग अचधक ठणकू लागे. औषध कोण 
देणार? कुणापाशी मागणार ! कुणाला बोलायला सवड नाही. सारे घाईगदीत, अडिणीत सापडलेले. 
त्यानंा कसे अडिणीत टाकायिे आचण त्यािा उपयोगही काय होता? तापाप्रमाणेि भचूमगत अवस्थेिे िटके 
घेणे अपचरहायव आहे. ही पक् की खूणगाठ बाधूंन भल्या पहाटेस उठून बाहेरील चवधी आटोपून कोंडून घेई. 
त्या बायाही माझी पाठ सोडीत नसत. सदा पाठीमागे. बया गेली चनघून तर याया काय? या त्याचं्या हितेने 
हसू फुटे. माझी करमणूक व आनंद एवढाि होता. असे दोन चदवस गेले.  

 
चतसऱ्या चदवशी तुरीिी डाळ चनवडायिी म्हणून त्या बाया ंसागंून गेल्याप्रमाणे घुणी, भाडंी, आटोपून 

मी चखडकीच्या बािूला डाळ चनवडत बसले. खालिी चखडकी बदं असे. वरिी उघडी ठेवली होती. डाळ 
चनवडताना कंटाळा आला. कंबरही भरून आली. िवळ एक पुस्तक पडले होते ते उिलले. बघू लागले. 
स्पष्ट चदसाव ेम्हणून नकळत चखडकीच्या उिेडात िाऊन वािू लागले. ते बाहेरून कुणीतरी पाचहले. साऱ्या 
वाड्यात वाता पसरली, बाहेरून कुलूप, आत बाई कोण? झाले, लगेि िौकश्या सुरू झाल्या. त्या बाया 
घाबरल्या. माझी छोटीशीि िूक झाली. िपूंताईच्या घरात चदवसा उिेडी संडासला िाण्याच्या एक 
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िुकीप्रमाणेि. आता ही दुसरी िूक. भचूमगत आयुष्ट्यात निर शाबतू ठेवावी लागते. त्यािबरोबर निरिूक 
झाली की उत्पात होतात, हे मला उमगले. पण उपाय काय? माझी िौकशी करायला आलेल्या माणसाला 
त्यानंी स्वच्छ साचंगतले की बाबा हे आता हलव, नाही तर बदनामी होणार ! हलवणार कुठे? इतके का सोपे 
होते? रात्रीपयंत येणािे आश् वासन चदल्याप्रमाणे तो आला. एक हप्रटेड पातळ व पोलका घेऊन. त्याने 
सूिना चदल्याप्रमाणे त्याच्या बरोबर टागं्यात बसले. टागंा बोळातून चनघून हमरस्त्याला लागला. िोगेश् वरी 
िौकात गाड्या अडवलेल्या व पोलीसि पोलीस. ही गदी व धावपळ. प्रत्येक गाडी घोड्यािी पद्धतशीर 
तपासणी िाललेली होती माझ्यासाठीि. पुन्हा आली आफत आचण केवढी भयंकर. माझ्या सहकारी 
आमदाराने कानात साचंगतले ‘हुश्शार ! पदर िरा लढून याया,’ त्याने टागं्यात बसण्यापूवी चदलेल्या 
सूिनेप्रमाणे पोट दाबत कण्हति टागं्यात बसले होते. मधूनि ‘आईग ! पोट फार दुखते ग’ म्हणत होते. 
बाईिे पोट फार दुखते, िंगली महाराि रोडवर डॉ. गुणेबाई का कोणाच्या तरी दवाखान्यािे नाव 
टागेंवाल्याने साचंगतले होते. म्हणून िलदीिी घाई टागेंवाल्याला केली होती. पोलीस आले तोि ‘पोट 
दुखते ! मेले ! मेले ! ग आई ! !’ म्हणत मान टेकली व घंुगट तोंडावर पुरा लढून घेतला. पोट फार दुखते 
का? म्हणून डोक्यावरून पाठीवरून हात चफरचवण्यािे सोंग माझा साथी एकीकडे करीत असताना 
दुसरीकडे पोलीसाच्या दरडावणीला उत्तरे देत होता. ‘तुम्ही कोण? बाई कोण? कुठे चनघाला?’ पोलीसानंी 
खडसावले. 

 
‘हाय !हाय ! मेले ! मेले ! ! पोट गेले ग बाई ! मरणार आता? आई ग ! आई ग !’ मी लरडले. 

‘टागंा हाकल रे बाबा दवाखान्यात. मेले ग आई, आई ! !’ पोट दाबत तळमळ करीत मी टागेंवाल्यावर 
लरडलेि. पोलीसानंा कीव आली. पुढच्या िौकश्या संपल्या व त्यानंी आम्हाला वाट करून चदली.  

 
इिा, चबिा आचण चतिा संकट फेऱ्यातून सचहसलामत बाहेर पडलो. िंगली महाराि रोडवरील 

डॉ. पवाराचं्या बगंल्यासमोर टागंा उभा राचहला. चतथल्या बगंल्याच्या कोपऱ्यातील खोलीत चशरलो. 
आमच्या पचहल्याि बठैकीला आलेला दोघा कॉलेि मुलािंी खोली होती ती. माझ्या सुटकेच्या यंत्रणेतील 
सातारकर दोघा तरुण मंडळीत मी आले होते. आता तरुण मुलाचं्या खोलीत रहायिे या चविाराने माझे अंग 
शहारले.  

 
‘मी एकटी राहीन. रात्रीिी भीती मला मुळीि वाटत नाही.’ मी अिीिीने हळूि त्याचं्यापुढे प्रस्ताव 

माडंला. 
 
कोणत्याही पचरक्स्थतीत असो, स्त्री प्रथम चविार करते तो आपल्या पाचवत्र्यािा. स्त्रीिे पाचवत्र्य हेि 

खरे वैभव हे आमच्या मनात व शचररावर कोरलेले असते ! अशा स्त्रीिी ही काळिी होती.  
 
एकमेकाचं्या तोंडाकडे क्षणभर त्यानंी बचघतले. 
 
‘अक् का, तुमच्या सुरचक्षतेसाठी वाटेल ते चदव्य आम्ही करू. आम्ही विनबद्ध आहोत, पण?’ ते गप् प 

झाले.  
 
रात्री दार उघडले, आवाि झाला, पाणी, कािंी पहाटेिे सारे कायवक्रम गुपिूप झाले पाचहिेत ही 

त्यािंी काळिी होती. शरीर दुबळे व मन हळव ेझाले होते. भचूमगतात दुबळ्या शचरराला स्थान आहे पण 
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हळव्या मनाला तर मुळीि नाही हे नंतर कळले त्याचं्या शिेारी कोपऱ्यात अंथरूणावर मी पडले. पण झोप 
कशी येणार? सारा चित्रपट डोळ्यापुढे उभा राहून मनात चविार कुरतडत होते.  

 
X X X माझ्या डोळ्यापुढेल आली. मंुबईिी भचूमगत कायवकती. येरवड्याला माझी दोस्ती झालेली. 

िातीने चिश् िन पण चिद्दी भचूमगत असताना िप् पा गोटीही करू घेतलेली. तरीही पोलसानंी चतला 
गाठलेि. पोलीसाचं्या हातात पडायिे नाही म्हणून रस्त्यावर वाऱ्यावर पळून आली. व िालत्या बग्गीत 
घुसली.  

 
‘चकधर लेना िी?’ बग्गीवाला.  
 
‘कहाभंी होटलमे िल’ X X X X म्हणाली.  
 
बग्गीवाले धूतव असतात. ‘कहाभंी िलो’ िा अथव त्याला समिायिे ते तो समिला. बग्गीवाल्याने 

एका लाबंच्या गल् लीच्या त्याच्या हॉटेलपुढे बग्गी उभी केली. मग चतच्यावर गुदरलेला भयंकर प्रसंग. त्या 
चदव्यातून चतला चिन्यावरून उडी मारायिा आलेला िीवन मरणािा प्रसंग. सारे सारे आठवनू मी इतकी 
बेिैन झाली की माझी रात्रभर अंथरूणावर सारखी उठ बस झाली.  

 
‘अक् का, पाणी पाचहिे का? अक् का बाहेर िायिे का? अक् का, काही त्रास होतो का?’ काकुळतीने 

ती मुलं चविारीत होती. मी एक नाही, दोन नाही. डोके भयंकर ठणकू लागले. म्हणून डोके मात्र धरून 
ठेवी. मुलं उठली, िवळ आली. मी उठून बसले. एकाने हातरुमाल काढला. मी नाही म्हणत असतानाही 
माझ्या कपाळावर घट्ट बाधंला. मला अगदी बळिबरीने हात धरून झोपवले. एक िवळ बसला. दुसरा 
डोके दाब ूलागला. डोळे चकलचकले करून दोघाचं्याकडे पाचहले. अपघातात िखमी झालेल्या लाडक्या 
मुलाकडे बघणाऱ्या आईिे भाव त्याचं्या िेहऱ्यावर होते. आपल्या लाडक्या मुलासाठी िानही कुबान 
करण्यािी आईिी कारुण्यािी िमक त्याचं्या डोळ्यात आलेली मी पाचहली. मला फार फार बरे वाटले. 
झोप केव्हा लागली ते मला समिलेही नाही. पहाटे ४ वािता त्यानंी मला हाकेिा आवाि नको म्हणून शू-
शू केले. शवेटी हलवनू िागे केले. इतकी गाढ झोपले होते. एक दरवाज्यात उभा राचहला. दुसरा बगंली 
पाठीमागील संडासात पाणी टाकून आला. कुणी िागे नाही यािी खात्री त्यानंी केली व मी संडासातं गेले. 
बािूच्या नळावर भावाचं्या मायेच्या छायेत मी न्हाले.  

 
५ चदवसानंी मी स्नान केले. साराि मामला नवीन. पातळ कुठे ! भावािेि धोतर नेसून पातळ 

वाळत घातले. मला हसू आवरेना. लढताना कसला तरी अचविार लढणाऱ्या डोक्यात येईल का? सुवणव 
भट्टीत घातले की हीणकस भाग िळून िातो ना? क्रातंीिी दीक्षा घेतली की हीणकस भाग िाऊन उरतो तो 
सुवणवकण. यािी प्रिीती आयुष्ट्यात पचहल्यादंाि मी घेत होते. पूवीिे अंतर तुटले. मी त्याचं्याशी 
मोकळेपणाने बोलू लागले. चकती िपत ते मला नी माझ्या भावनेला ! दृष्टीच्या भाषेने, गालातल्यागालात 
हसण्यािा भाषेने, डोळ्याचं्या इशाऱ्यानंी देवाण घेवाण, अघळपघळ बोलण्यापेक्षा या भाषेत केवढे मादवव, 
केवढा रस भरला आहे, तो अनुभव मी िाखत होते. शिेारी प्रचतचष्ठत घरमालक पण सूयववंशी. सातारा 
चिल्यातील प्रचतचष्ठतािंी पोरे म्हणून घरातली खोली चदली. आवाि होऊ द्यायिा नाही. त्यानंा संशय 
वाटेल असे काहीही घडू द्यायिे नाही. ही सदैव धडपड. मुले सकाळीि बाहेर िात. चदवसभर बाहेर 
भटकत. पण सायंकाळी न िुकता परतत व मला खायला पावबटर, भािीपुरी काही तरी आणीत. 
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कोण कुठले खंडू बडूं आचण कोण कुठली मी ! पण आमच्यातील दुराव्यािा अंतरपडदा सहितेने 
गळून पडला होता. एकाि क्राचंतआईिी अक् का, खंडू, बडूं चतघे लेकरे झालो होतो. मानवी चनव्याज्य पे्रम 
िाखायिे असेल तर भचूमगत झाले पाचहिे. सवव बािंूनी िटके बसतात. साराि तुटवडा, टंिाई. पण 
पे्रमगंगेत डंुबता डंुबता िीव चपसासारखा हलका होतो. देशभक् त व्हायिे तर तुरंुगात िा. पे्रमािी गोडी 
िाखायिी असेल तर भचूमगत, फरारी व्हा असे मी म्हणेन. 

 
‘खूप खंडू भावडू श’े. मी त्याला एकदा म्हणाले.  
 
‘म्हणिे काय ग अक् का?’ खंडू. 
 
‘अरे बाबा, खान्देशी अचहराणी भाषेत बावळट माणसाला खंडू भावडू म्हणतात. दोघे या 

स्पष्टीकरणाने खुदखुद हसत सुटले.  
 
‘माझे डोके आि फार दुखते रे खंडू.’ मी. 
 
‘अक् का, मी औषध आणतोि आता.’ खंडू म्हणाला व बाहेर पडला. डॉक्टर आणायिी सोय 

नव्हती. डॉक्टरकडे िायिी त्याहूनही नव्हती. खंडूने साचरडॉनच्या गोळ्या आणल्या. व पाणी 
तापवण्यासाठी इलेक्रीक हीटरही घेऊन आला. पेला पाण्याने पूणव भरला व हीटर त्यात घातला. 

 
गरम पाण्याबरोबर मी गोळ्या घेतल्या. दुपारीही असेि याया सागंून बाहेरून कुलूप लावनू ते गेले. 

पेला पाण्याने पूणव भरला पाचहिे हे मात्र सागंायला चवसरले. दुपारी ३ वािता गोळ्या घेण्यासाठी अधा पेला 
भरून पाण्यात चहटर टाकला. थोड्या वेळान पेला थडथडू लागला. 

 
मला समिेना असे काय होते ते? मी पेला पडू नये म्हणून पेला धरला. तो माझे हात चहटरला 

चिकटलेि. चविेिे धक् के बसू लागताि तशीि धडपडत स्वीि बंद करण्यासाठी उभी राहण्यािा प्रयत्न 
करताि माझा झोक गेला व दारावर आदळले. पुन्हा धडपडत उसळी मारून स्वीिला हात पोहिवनू तो 
बदं केला.  

 
तो लगेि मी दरवाज्यावर पुन्हा आदळले. पेला फेकला गेला व मी िचमनीवर आपटले. माझी शुद्ध 

गेली. काय योग असतात पहा. दोघे दुपारी न येणारी मुले त्याि वेळी उगवली. ते फाटकात घुसले. तोि 
घरमालक लट्यावरील खुिीवरून लरडले, ‘अरे, दरवाज्यावर काहीतरी दोनदा आदळले. पेला 
फेकण्यािाही आवाि झाला. भतुाटकी घरात घुसली की काय बघा िरा ! साठे वस्ताद. हिरिबाब 
चदला, ‘अहो डॉक्टर साहेब, पेल्यात दूध होते. मािंराने उड्या मारून पालथा केला वाटते.’ 

 
‘अरे, मािंर इतक्या िोरात दरवाज्यावर आदळते का रे? का दुसरीि दोन पायािी मािंर आहे?’ 

चमलीटरी डॉक्टर आपल्या कोटीवरि खो खो करून हसले. 
 
‘अरे बापरे, माझे दूध गेले !’ म्हणत खंडू साठे सटकला.  
 



 

 अनुक्रमणिका 

बडूं पाटलालाही त्याने आत घेऊन कडी लावली. पहातात तो मी आ वासून अस्ताव्यस्त पडलेली. 
माझे कपडे नीट करून मला सरळ केले. एकाने डोक्याखाली उशी घातली. दुसऱ्याने पाणी आणले. 
तोंडावर पाण्यािा चशडकाव केला. मी घोट चगळला तोि माझे डोळे उघडले.  

 
माझ्या अंगात चझणचझण्या येत होत्या. मी कुशीवर झाले. सायंकाळपयंत मला बरे वाटले. काळ 

आला होता. पण वळे भरली नव्हती. अंथरूणावर पडल्यापडल्या खंडू माझ्याकडे तोंड करून चमस्कीलपणे 
म्हणाला, ‘घरात मािंर फार उड्या मारते.’  

 
‘खरंि, कुठे आहे मािंर?’ मी. 
 
‘मािंर उड्या मारते, दरवाज्यालाही धडका देते, पाण्यािे पेलेही चभरकावते.’ इचत बडूं. 
 
‘मी मािंर का रे िोरानंो’ असे मी म्हणताि साऱ्यानंा हास्यािी उबळ आली. पण तोंड दाबून ते 

हास्य तोंडाति कोंडले. 
 
‘डॉक्टर म्हणतात, तुमच्या घरात भतुाटकी आहे.’ खंडू. 
 
‘दरवािा ठोकते, पेले चभरकावते.’ बडूं. 
 
‘तुम्ही दोन भतेु आचण मी भतुाटकी ना?’ मी म्हणताि सारेि खुसखुशीत हसले. ‘दोन पायािंी 

मािंर घरात नाही ना?’ हा डॉक्टरािंा चवनोद त्यानंी साचंगतला. 
 
आि चवनोदािा चदवसि आम्ही सािरा करीत होतो. पडल्या पडल्या माझ्या मनात चविार येति 

राचहले. माणसाचं्या तीन भकुा. पोटािी, शरीरािी, आत्म्यािी असे खाडेंकर म्हणतात. कोणती भकू खरी? 
साऱ्याि भकुा खऱ्या, खोट्या की तकलादू? एक भकू भागली की दुसरी अपुरी राहते. दुसरी पुरी झाली तर 
चतसऱ्या भकेुकडे मन िाते. पोटािी भकू भागली की शरीर कुरकुरते, शारीचरत भकू भागली की आक्त्मक 
भकेुिी हाक सुरू होते. मानव म्हणिे या तीन भकुाचं्या हाके भोवती चफरणारा घाणाि आहे का? कधी 
इकडे, कधी चतकडे. या भकेुपासून िो मुक् त तो भतूि का? माझ्या या मुक् त चविारानंी मलाि हसू आले.  

 
ही मुले कशी खुशीत चदसतात, कोणत्या भकेुिा तो पचरणाम? स्त्री-सहवासािी भकू ही मानवी 

मनािी पे्ररणाि. आपले सारे देवही ितुवभिुि. पत्नीला िक् क माडंीवर घेऊन बसलेले आम्ही रंगवलेि ना? 
स्त्री-सुख हेि मानवािे सारे आयुष्ट्य व्यापून टाकते. बालपणी आईिी भकू, तरुणपणी पत्नीिी भकू. 
म्हातारपणातं तीि सखी होते. चनव्याज्य स्त्री-सहवासािी तरुणानंा लढ असते हे प्रत्यक्ष मी अनुभवीत होते. 
चनव्याि पुरुष सहवासािाही आनंद मी भोगत होते. चकती खुशीत आम्ही चतघे आहोत, या चविाराति मी 
झोपी गेले. दुसऱ्या चदवशी सायंकाळ झाली. रात्र पडली. ९ वािले तरी मुलािंा पत्ता नाही. १० वािले. 
सववत्र सामसूम झाली. मन चविार करून आशकंांनी थकले. अशा वेळी िीवािी चकती घालमेल होते ते माझे 
मलाि माहीत. आमिी बगंली झोपली. ११ वािता दार वािताि मी उघडले.  

 
‘अक् का, उठा आता चनघायिे आपणाला.’ मुलानंी िणू हुकूमि सोडला. 
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खडू एका बािूला, मध्ये मी, बडूं दुसऱ्या बािूला. िंगली महाराि रोडने कोणत्या तरी पुलािवळ 
थाबंलो. थोड्याि वळेात आमदार आमच्यात येऊन चमळाला. थोडा वळे गप्पा मारण्यािे सोंग केले. व 
आमदार बरोबर िालू लागले. का गरीब वस्तीत चमलमिुराचं्या खोलीवर पोहोिलो. 

 
दुसऱ्या चदवशी दुपार झाली. माझी सातारला पाठवायिी तयारी िोरात सुरू होती. नऊ वारी चहरवे 

इरकली टोपपदरी लुगडे नेसले. तश्याि रंगािी कोपरच्या खाली उतरणारी िोळी घातली. गळ्यात काळी 
पोत बाधंली, कपाळावर गोल गरगरीत ढब ू पैश्याऐवढे कंुकू लावले. पायात िोडवे-मासोळ्या आयुष्ट्यात 
पचहल्यादंा घातल्या.  

 
कानातं बाळ्या, बुगड्या, कणवफूल घालून नाकात सातारी नथ अडकवली. केसािंा मध्ये भागं 

पाडून केस काना मागून घेऊन बुिडा बाधंला. डोळ्यात िागंले कािळ घातले. पापण्याचं्याही बाहेर असे. 
एकेका हातात १२-१३ चहरव्या बागंड्या घातल्या. सातारच्या घरंदाि घरािी बाळंतीण झालेली सून 
सिली. 

 
‘कुठे आहे अक् का, कुठे आहे अक् का?’ म्हणति दोघा बधुंरािानंी बाहेरच्या म्हातारील चविारले.  
 
‘आहे की. आत िावा’ म्हणताि ते मधे आले. मी मुद्दामि मान खाली घालून बसले. ते परत िाऊन 

चफरून म्हातारीला म्हणाले’ अक् का चतथे कुठे आहे? दुसरीि बाई आहे.’ 
 
‘अरे बाळानंो, डोळं फुटल्यात काय तुमिं’ म्हणति म्हातारी उठली. माझ्यािवळ आली. माझे 

डोकं मागे करून तोंड वर केले. खंडू, बडूं िाट पडले. माझे सोंग बरोबर वठल्यािा तो पुरावाि होता. मी 
हसत उठले. तोि म्हातारी गरिली, ‘अक् का, अक् का नाही म्हणायिं, पुतळा हाये ही, आलं ध्येनात?’ 
म्हातारीने माझे नाव िाहीर केले. त्यानंी मान हलवली व माझ्याकडे अतृप् त निरेने बघून ते मोठे गोड गोड 
हसले.  

 
ते सुटाबुटातले माझे दोन लहान बंधू माझ्या पाया पडले. मी ‘इडा चपडा टळो’ म्हणून बोटं 

मोडताना मला गचहवर आवरता आला नाही. त्याचं्या डोळ्यातही पाणी तरारले. ते स्टेशनवर गेले नी 
आमदार आला. आमदाराने मला सूिना चदल्या. टागंा उभा राचहला की टागं्यािवळ दोन तरुण बाया 
येतील, एक लेकुरवाळी असेल. मूल देईल ते तुमच्या पदरात यायायिे व त्याचं्या मागे मागे िाऊन 
बायकाचं्या डब्यात बसायिे. मी आचण आमिे सारे साथीदार आिूबािूच्या दोन्ही डब्यात बसू. काही प्रसंग 
आलाि तर आम्ही तयारीति आहोत. 

 
काही गडबड वाटली तर लगेि साखळी लढा व तशीि काही वळे आली तर गोळ्या िालवायिा 

हुकूम आहे. घाबरायिे नाही.  
 
त्या दोन तरुण बाया होत्या एक शालन–गो. काकापाऱ्यािे त्यािें पत्नी; दुसरी लेकुरवाळी ही 

पाऱ्यािीि मास्तरीण-मािंड्यािे समािसेवक दचलतचमत्र क्राचंतकारी गुरुिींिी मुलगी. 
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टागंा आला. लुगड्यािा घोळ हातात धरून िालू लागले. मी टागं्यात बसणार तोि म्हातारी 
दारातूनि लरडली. ‘पुतळे, पुतळे या वहाणा रायल्या की.’ म्हातारीने चतच्या सातारी वहाणा माझ्यापुढे 
टाकल्या. या म्हातारीला हे बाळकडू पािले कुणी? का सातारच्या रक् ताति ही भचूमगत चशकवण मुरलेली 
आहे? िपला घालताना हा चविार माझ्या मनात आला. टागंा हडपसर स्टेशनवर थाबंला. पुणे स्टेशन 
आम्हाला वज्यव होते ना ! म्हणून लाबंिा फेरा घेतला. ठरल्याप्रमाणे त्या दोघा मास्तरणींच्या बरोबर मी 
बायकाचं्या डब्यात मूल लटीत घेऊन घुसले. ही तोबा गदी. बरोबरीच्या बाया उभ्याि राचहल्या. मी 
संडासाच्या कोपऱ्यात गदीति बठैक मारली.  

 
‘सुटले एकदािे’ मी मनात म्हटले, तोि दोन िार पोलीसानंी दंड्याने िोरिोरात दार ठोकायला 

सुरूवात केली. गदी लोटण्यासाठी ढकलून ढकलून दरवािा उघडला.  
 
एका िहाबंाि म्हातारीला दरवािा उघडताना लागताि ती लरडली–’मेल्यानंो, का डोळं 

फुडल्यात? बायकािंा डबा चदसतनाई? बायकानंा तरास कश्यापायी?’ 
 
आत घुसलेल्या पोलीसािंा हवालदार शातंपणे म्हणाला, ‘आम्ही कशाला त्रास देऊ ! बायकाि 

आम्हाला त्रास देतात.’ 
 
‘वगंाळ बोलशीला तर िेपल कशी?’ म्हातारीने सातारी चहसका दाखवला व ती उसळलीि. 
 
हवालदार हसत म्हणाला, ‘ आिीबाई, अहो तुरंुगातून एक बाई पोलीसाचं्या पहाऱ्यातून पळून 

गेली. चतला शोधण्यासाठी या डब्यात घुसलो. आम्हाला हा त्रास नाही का? पुरुष कशाला बायाही ता बाडं 
झाल्या आहेत. चतला आम्ही शोधतो म्हणून तुम्हाला त्रास देतो आिीबाई.’  

 
म्हातारी उसळली चततकीि थंडगार अवाक् होऊन आश् ियविचकत आवािात म्हणाली, ‘असं 

म्हनतुयास व्हय ! अशी बाई आहे तरी कशी बाबा?’ म्हातारीच्या िौकस बुद्धीने प्रश् न केला. 
 
‘उंि, नाकेली, डोळेली, चशकली सवरलेली, िागंली गोरीपान, साडे पाि फूट उंि’ पोलीस 

हवालदार उत्तरला.  
 
‘ती सडीि आहे का काही प्वार बीि हाय चतला?’ िौकस म्हातारीने प्रश्न टाकलाि. 
 
‘अहो चतला पोर नाही, सडीि आहे ती.’ पोलीस. 
 
‘बाई, बाई. कमाल झाली त्या बयेिी.’ म्हातारी. 
 
ते ऐकून माझे सात गेले नी पािि राचहले. भानावर आले. लटीतल्या पोराला चिमटा काढला. पोर 

कळवळून त्याने ट्याहो फोडला. पायाििे चनचमत्त करून त्याला पदराखाली घेतला व पदर त्याच्या 
अंगावरून घेतला. माझे तोंड आपोआप पदरा आड झाकले गेले.  
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पोलीसानंी बॅटरीच्या उिेडात साऱ्यानंा न्याहाळले. माझ्याकडे लाईट फेकला. माझ्या पदराने व 
माझ्या उसन्या पोराने बिाव केला, लेकुरबाळी म्हणून सुटले. बटॅरीिा प्रकाश आमच्या दोघा मास्तरणींच्या 
तोंडावर फेकला. माझ्या तोंडाकडे ढंुकूनही पाचहले नाही. गाडीिी चशटी झाली. पोलीस गेले. पुतळीला 
सातारच्या पत्रीसरकारच्या माहेराला घेऊन गाडी झुकझुक करीत चनघाली. 
 

(१७) कुां डिंचा एक साने गुरुजी 
 
पत्री सरकारात तीन काका होते. िवथे काकािीही. ग. काका, गो. काका, ल. काका.  
 
अच्युतराव पटवधवन–अचखल भारतीय भचूमगत संघटनेिे नेते. ४२ ते ४६ च्या िलेिाव िळवळीच्या 

संघटनेिे प्रमुख.  
 
त्यािंी अनेक नाव ेहोती. साहेब वगैरे. पण पत्री सरकारशी संबचंधत नामाचभधान होते काकािी.  
 
पत्री सरकारिे ते काकािी होते.  
 
पचहले ग. काका. गंगाधर चिटणीस. तासगाव तालुक्यातील चिखलगोटणिे. इनामदार. मागे 

चलचहल्याप्रमाणे त्यािंी पाठीिी कंबरेिी हाडे चगल्बटव डी. एस. पी. ने माराने चखळचखळी केली होती.  
 
त्यािें काम भचूमगताचं्या िखमींना साभंाळणे, िखमी होऊन तुरंुगात गेलेल्यािें खटले 

िालचवण्यासाठी सवव व्यवस्था करणे, त्याचं्या घरादाराकडे लक्ष ठेवनू लागेल ती मदत करणे, चफतूर 
साक्षीदारानंा सरळ करण्यािा पत्री सरकारला सागंावा देणे. त्यासाठी कोल्हापूर ते खान्देशपयंत 
हभगरीप्रमाणे चफरणे.  

 
दुसरे गो. काका. गोहवदराव चमरगे. पारे-तालुका खानापुरिे. नाना पाटलािें संरक्षक. त्याचं्या 

चदमतीला शस्त्रधारी ८-१० कडवे तुफान. नाना पटलानंा सुरचक्षत स्थळी नेणे, आणणे, चिथे वास्तव्याला 
असतील त्याचं्याभोवती गो. काका व त्याचं्या तुफानािें कडे सदैव असे. त्यािंी हहमत, िाणाक्षपणा, व 
नाथािींिा माणसे, चठकाणे, हेरण्यािा धूतवपणा यामुळेि नाना पटालानंा भचूमगत ठेवण्यात यश आले. गो. 
काकािें हे कायव नाथािींच्या मागवदशवनाने होत असे. नाना पाटील असलेल्या गावात वा भागात पोलीसािंा 
रेटा पडला तर त्या कके्षतून २०/२५ मलै पचलकडे रात्रीच्या रात्री पोचलसांच्या िौक्या पहाऱ्यातून सुरचक्षत 
स्थळी पोहोिचवणे. चदमतीला पाडुंरंग बछडा (ग. काकािंा भािा) व मागे पुढे तुफान सैचनक. सवांत 
मोलािी ही कामचगरी. अव्याहत क्राचंत लढ्यातं नानानंा सुरचक्षत ठेवण्यािी सवांत मोलािी कामचगरी त्यानंी 
बिावली. 

 
चतसरे ल. काका. लक्ष्मणराव ताबंट. कंुडलिे. त्यािंा पूववपरंपरागत असलेला शोभेच्या व 

सुरंुगाच्या दारूिा धंदा करणारे. सुरंुग, फटाकडे, ठासणीच्या बदुंकानंा दारू पुरचवण्यािा त्यािंा धंदा.  
 
कंुडलच्या सवव सावविचनक कायािा त्यािंा वसाही अव्याहत िालवणारे. 
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कंुडलिे कोणतेही सामाचिक, शकै्षचणक, आचद चवकासकायव असो, त्यात ताबंटकाका आघाडीवरि 
असायिे. 

 
प्रत्येक सामाचिक कायािे गणपचतपद त्यािेंि असायिे, कसलाही गािावािा न करता.  
 
४२ साल उिाडले. बडंािे चनशाण फडकले. आचण ताबंटकाका त्यातही आघाडीवर दाखल झाले. 

पत्री सरकारिे तोरण कंुडलला बाधंले गेले. आचण ल. काकाचं्या कायाला उधाण आले. 
 
त्यािें दारूिे दुकान हे पत्री सरकारिे दारूिे कोठार झाले. प्राथचमक अवस्थेत ॲटम बाँम्बसदृश्य 

मोठ्या आवािािे फटाके त्यानंी तयार केले. लढ्याच्या प्राथचमक अवस्थेत बदुंकािंी उणीव या 
फटाकड्यानंी भरून काढली. हातात बंदूक सदृश काठ्या घेऊन फटाकडे फोडून त्यािंा बंदुकीसारखा 
आवाि काढीत चकत्येक गावानंा व गावच्या टग्यानंा दहशत घालून वठणीवर आणण्यािे काम या 
फटाकड्यानंी केले. 

 
ल. काकानंी सववस्व पणाला लावनू गावठी हातबाँम्बही तयार करण्यात यश चमळचवले. ज्यािंा 

उपयोग ५॥ लाखाचं्या खान्देशातील खचिना लुटीच्या वळेी व्हावा म्हणून. पण त्या बाँम्बिा उपयोग 
करण्यािी पाळीि आली नाही. साताऱ्यात पे-रेन लुटण्याच्या कायवक्रमात त्यािंा उपयोग झाला म्हणे. 

 
ल. काका म्हणिे सौिन्यािी मूतीि. कसलाही डामडौल न चमरवता अनाचमक-पडद्याआड राहून 

काम करण्यािा त्यािंा स्वभाव व सवयही. म्हणून रािकीय आघाडीवर २४ तास असूनही कधी त्यानंी 
गािावािा केला नाही. त्याचं्या वृत्तीति ते नव्हते. 

 
कंुडल ही पत्री सरकारिी रािधानी. त्या रािधानीिे संरक्षक व पहाऱ्यािे कोतवालपणही 

त्याचं्याकडे आपसुकि येणे अपचरहायवि होते. िखमींिी देखभाल त्यािंीि. कंुडलिे िखमी झालेल्यािें वा 
तुरंुगात अडकलेल्यािें मदत कायव िोडीला होतेि. 

 
सामाचिक, शकै्षचणक आघाडीपेक्षा रािकीय आघाडी एक कडी वरि राखली. 
 
सवव कंुडल गावि कायाने पेटले होते. स्त्री, आबालवृद्ध, शतेकरी, कामकरी, मागं, रामोशी, 

धनगर, वडार, सववि त्या मोचहमेत सामील. पण त्या अनेक मण्यातं सूत्र होते ते ल. काकािेंि. 
 
कोणतीही िबाबदारी पेलण्यािे, त्यासाठी अव्याहत राबण्यािे, धावपळी पेलण्यािे सामथ्यव त्याचं्या 

अिातशत्रू, अबोल नेतृत्वात होते. 
 
‘क्रा.ं नाना पाटील शतेकरी बोडींग’ िे संस्थापक, िालक, पालक, मालक तेि, चवद्याथ्यांिी आई. 
 
िी.डी. बापूचं्या लग्नािे सूत्रसंिालन, मी, लीलाताई कंुडलला आलो चतिे व्यवस्थापन, संरक्षण-

सवव त्यािेंि. भचूमगताचं्या घरी दारूण प्रसंग आला तर धावनू िाणार, मदत, समि, धीर देणार तेि. 
कंुडलमध्ये आचणबाणीिी हातघाई आली तर त्याला संरक्षण-कवि ल. काकािें. 
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या सवव कायासाठी त्यािंा पदर पसरलेला असे व त्या पदरािी खोळ भरून देण्यािी दुकानदार, 
व्यापारी, शतेकरी, शतेमिुरानंी कधी चपछेहाट घेतली नाही. 

 
शकेडो फरारी भचूमगत कंुडलला आले, त्याचं्यासाठी घरोघरी भाकरी गोळा करणे वा पाि पाि, 

दहा दहा सैचनकािें िेवणािे साकडे शतेकऱ्यानंाि कश्याला, अगदी वडारानंाही ते घालीत. वडारानंी 
उपाशी राहाव,े पण भचूमगतानंा, तुफानानंा पोटभर भाकरी देऊन संरक्षणही करावे ! ही चकमया ल. 
काकािंी. 

 
सामुदाचयक लग्न (गाधंी लग्न) तयारी-कायवचसद्धीिे पौरोचहत्य त्यािेंि. 
 
सकव शीतला मधला उंि खाबं सवव तंब ूसाभंाळतो, ती भचूमका चनःस्वाथव, त्यागी, काळिीने अहर्थनश 

झटणाऱ्या ल. काकािंी. 
 
अत्यंत चवनयशील, अगदी मोठ्यापंासून अगदी लहान बालकापंयंत त्यािें सख्य, धाकुटेपण 

घेतलेल्या ल. काकािेंि. 
 
त्यािें हास्य तर इतके कोमल, मृदू मुलायम, मखमलीसारखे. 
 
त्यािें बोलणे, िालणे इतके लाघवी-प्रचत साने गुरूिीि ! त्यानंा बचघतले, त्याचं्याशी बोललो, 

िाललो की सदैव साने गुरुिींिी आठवण यायिी. इतके ते कोमल हृदयािे, अगदी बालसदृश. 
 
चशवछत्रपहतिे िसे मावळे, तसे घरदार सोडून चिवािी बािी लावणारे, कोणत्याही समर प्रसंगात 

बेधडक उडी घेणारे, बािी, तानािी, शलेार मामा प्रमाणे वाघासारखे लढणारे, शकेडोंनी सैचनक गावोगाव 
तयार झाले होते. 

 
त्यानंा प्रचशक्षण देण्यािी वळे आली म्हणून कंुडलला सैचनक चशचबरे घेण्यािा चनणवय झाला. 

चहटलरच्या स्टॉमवट्रूप्सिा व त्याचं्या बचलदान पथकािंा इचतहास माझ्या डोळ्यापुढे धगधगत होताि. त्या 
प्रमाणेि आपलेही हे सैचनक. त्यानंा ‘तुफान’ सैचनक असे नामाचभधान भी सुिवले. सवांना ते आवडले. 
‘तुफान सैचनक चशचबरां’ िी आमिी माचलका सुरू झाली. 

 
मी तुफान सेनानी व लीलाताई तुफान स्त्री सैचनकािंी सेनानी झालो. आम्ही तुफान सैचनकाचं्या 

चशबीरािा चनणवय घेतला. झाली ल. काकािंी िुपी. हातातं चभक्षापात्र घेऊन चशचबरािा सववभार त्यानंी 
सहकाऱ्यानंा िमवनू उिलला.िागेच्या चनवडीपासून तो चशचबरािा रसोडा, त्याला लागणारा 
लाकूडफाटा, धान्य सवव िय्यत. झटपट. ल. काका चशबीराथींना भाकरी देणारी आई. आईप्रमाणे 
प्रत्येकािी त्यािंी काळिी. १०० तुफानािंी पचहली तुकडी, त्यानंतर दुसरी, चतसरी. सवव योगदान ल. 
काकािें. त्यातूंन पुष्ट झाली सारी तुफान सेना. चशबीराचधपती ल. काका. सवव असूनही कुणीही नसलेले. 

 
चशबीरािे प्रािायव अप्पासाहेब लाड गुरुिी. ते काँगे्रसिा इचतहास सोपा करून सागंणारे. 
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मीही एक आिायव, हुतात्म्याचं्या-भगतहसग, खुदीराम बोस आदींच्या बचलदानाच्या कथा सागंणारा; 
साने गुरूिींिी व क्रातंीिी गीते घुमवणारा— 

 
‘आम्ही माडूं चनभवय ठाण-देऊ हो प्राण !’ 
‘उठू दे देश, पेटू दे देश, येथून तेथून सारा पेटू दे देश !’ 
‘हे हरामखोर सरकार, नाही चिवतं आम्ही ठेवणार !’ 
‘सावकार शाही ठेवायिी नाही, ठेिायिी चतिला हाय हो !’ 
‘मदानी हो झाशंीिी राणी, 
चिने पालथेपाडूनशान, पािले इंग्रिा ंपाणी !’ 
‘धनशटेी संुदर सारडा, कुबान हुसेनी, 
कुबान कर दी िान हहदुस्तान पर अपनी !’ 
 
असली गाणी चशकवनू त्याचं्याति राहणारा, खाणारा, चपणारा आिायव. सवडी प्रमाणे कधी बापू 

लाड येई आचण त्यािंी परीक्षा घेई. कसोटीच्या धारेवर धरून त्यािंी परीक्षा घेई. 
 
सवव चशबीराथी िवळ िवळ अंगठे बहादूर. त्यातं शतेकरी, कामकरी, मिूर, मागं, वडार, रामोशी 

सवव िाती िमातीिे. चशक्षीत अल्प. त्यातं िे बेडर,धाडसी, नेतृत्वाला लायक, घारीच्या निरेिे, चव्ासािे 
पके्क त्यानंा त्या त्या गाविे कॅप्टनपद चदले िाई. व त्यातूंनि ८/१० गावािंा गु्रप-कॅप्टन नेमला िाई. या 
तपासणीिे, नेमणुकीिे सवाचधकारी फील्ड माशवल बापू लाड, घारीसारख्या निरेने सवव गावानंा 
हभगरीसारखे चफरायिे, िपायिे. हे खडे सैन्य तुफानािें. पत्री सरकारिे. चबन पगारी. तुफानाचं्या 
कुटंुबािंी िबाबदारी त्या त्या गावाने उिलायिी. त्या सवांवर देखरेख आमच्या चगल्बटव सकपाल 
डी.एस.पी.िी. चशवरायािे मावळे तसे आमिे हे तुफान. चिवावर उदार, शथीने लढणारे व बचलदानालाही 
तयार असे. 

 
३२ सालिे आमिे डागंरीिे चशबीर डोळ्यापंुढे येई. ते शातं, हातात झाडू घेतलेले, अंतमुवख साधनेिे 

आमिे सत्याग्रही चशबीर. िेल याते्रकरंूिे. 
 
आचण हे ४२ च्या रण संग्रामातील धगधगते अक्ग्नकंुड. हातातं सतीिे कंकण 
 
बाधंलेल्या वीरािें कंुडलिे चशबीर ! 
 
‘वदें मातरम्’ने प्रभात सुरू होई. शाहीरानंी गाईलेल्या पोवाड्यानंी-चनकम व भाऊ सवाशेंच्या 

क्रातंीगीतानंी समाप्त होणारे ! 
 
या चशबीराने ल. काकािंी व माझी अथागं गट्टी िमली. माझी ‘आिाया’ िी व काकासंोबत 

‘आिाऱ्या’ िी कोणती भचूमका सरस हे सागंणे कचठण. 
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ल. काका म्हणिे कंुडलच्या आकाराम पवार, श्याम लाड, भाऊ लुपणे, राम लाड, गायकवाड 
आचद नवरत्नातंील कंठमचण. प्रचत साने गुरुिी. तसेि मधाळ बोलणे, तसेि चनमवळ हसणे आचण तोि सेवा 
भाव. सवव त्याचं्यापुढे नतमस्तक होणारे असे. 

 
ते आि यात नाहीत. स्वातंत्र्यानंतर शकै्षचणक, सामाचिक कायाला संपूणव वाहून घेतले. नाना 

पाटील वसचतगृहाति त्यािंा वास. त्याचं्यात राहणे, खाणेचपणे, त्याचं्या सेवा िाकरीत सदैव मग्न. मुलािें 
व ल. काकािें नाते आई-मुलािे. 

दचलत चमत्र म्हणून महाराष्ट्र शासनाने गौरचवलेला, हा सेवाभावी िीव. ‘सत्काराथी’ म्हणून नव्हे 
तर ‘सेवाथी’ हेि त्यािे खरे िीवन होते. 

 
‘िया न कोणी, प्रभ ूमी तयािा। 
तदथव हे हाथ तदथव वािा॥ 
तदथव हे पे्रमळ नेत्रदीप-सदैव िागा मम तत् समीप।’ 
 
या साने गुरुिींच्या िीवनध्येयाने िगणारे. 
 
समईिी शातं, क्स्नग्ध पण सौम्य ज्योत िळत िळत पण तेवत रहाते ना, तसे सौम्य प्रकाशािे. 

िैतन्य देणारे. 
 
मी पत्री सरकार चवसरू शकत नाही. क्राचंतहसहाला चवसरू शकत नाही. तसा साने गुरुिींिा वसा 

घेतलेल्या कंुडलच्या प्रचत साने गुरुिींना, िे पत्री सरकारच्या पायािा भक्कम िौरंगी चिरा झाले, त्या ल. 
काकानंा कसा चवसरेन? 

 
(१८) िुफान चािं 

 
चफल्ड माशवल बापूने कंुडलच्या आिूबािूच्या गावातंील कॅप्टन्सिी व त्या गु्रपच्या गु्रप कॅप्टन्सिी 

बठैक बोलावल्याप्रमाणे ती सारी मंडळी आली. 
 
बापूने प्रत्येकाला अहलगन देऊन पाठीवर थाप देऊन त्यािें स्वागत केले. बठैक बसली. बापूने 

प्रास्ताचवक केले— 
 
“लक्षात ठेवा, पचहली फेरी आपण हिकली आहे. आपापल्या भागात इंग्रिािंा अंमल संपवनू 

आपल्या पत्री सरकारिा अंमल सुरू केला आहे. पण इंग्रिािंी शक्ती फार मोठी आहे. 
 
बलदंडाच्या या प्रयत्नानंा शह देण्यासाठी चिवटपणाने आपली संघटना सदैव िागृत ठेवली 

पाचहिे. त्यात कसलीही चढलाई येता उपयोगी नाही. आपले तुफान सैचनक सदैव दक्ष, सावध पाचहिेत. 
 
सरकार म्हणिे सैचनक शक्ती. ती सरकार िवळ प्रिडं आहे. आता आपले सरकार स्थापून 

गावपिं व न्यायदान मंडळािी स्थापना केली आहे. चतिा आधार आपली सैचनक शक्ती आहे. ती चकती शुद्ध 
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िाचरत्र्यािी, चनलोभ, चनःसंग, सेवाभावी, खंबीर मिबूत आहे त्यावरि आपले भचवतव्य व यश अवलंबून 
आहे. आपल्या पत्री सरकारिा सवव गाडा तुमच्या सवांच्या सैचनक शक्तीवरि उभा आहे.म्हणून म्हणतो की, 
डोळ्यातं तेल घालून सदैव खडे रहा. 

 
पचहल्या बािीराव पेशवािंा आदशव डोळ्यापुढे ठेवनू अखंड झंुिीसाठी घोडदौडीने धावणाऱ्या, 

पळभरही उसंत न घेता पळत्या घोड्यावरि ज्वारीिी कणसे िोळून खावनू शत्रूला गाठून शत्रवूर तुटून 
पडणाऱ्या बािीरावाचं्या तडफेने इंग्रि शक्क्तशी अखंड मुकाबला करण्यास सज्ज रहा. 

 
रोि फेरी व ग्राम सफाई करता ना? गावातं खडे्ड, घाण नको. रस्त्यावर माती मुरूम टाकून रस्ते 

िागंले ठेवा. 
 
पूवीच्या गाव गुंडाकंडे सक्त निर ठेवनू असा.”  
 
इतक्यात भाकरीिा हदडा आला. प्रत्येकाने हातात भाकर व त्यावर कोरड्यास घेतले व खाता 

खाता ििा सुरू राचहली. 
 
प्रत्येक कॅप्टनने आपल्याला गावािा अहवाल साचंगतला. तुफान सैचनक वाढल्यािे साचंगतले. 

कसलीि गडबड नसल्यािे नमूद केले. 
 
एका गु्रप कॅप्टन ने िो सदा घारीसारखा आपल्या के्षत्रातील गावानंा चघरट्या घालीत राही-त्याने 

साचंगतले की, “माझ्या कके्षतील १० गावापंैकी एका गावाति एक घरफोडी झाली. पण सैचनकानंी त्यािा 
छडा लावनू ग्राम मंडळाने अपराध्यानंा चशक्षाही चदली. मात्र एक िण दारू चपऊन हधगाणा घालतो. त्याने 
पिंानंा अवाच्य चशव्याही चदल्या. त्यािा बदंोबस्त करण्यािे प्रयत्न झाले तरी त्यािे उद्योग सुरूि आहेत. 
आचण सवांत महत्वािे म्हणिे त्या गावातंील पूवीिा टग्या, गावगंुड, पोलीसाशी संधान ठेवण्याबद्दल 
त्याच्यावर संशय आहे. तुफानािंी त्यावर पाळत आहेि. त्याने गावात आपले पाठीराखेही तयार केलेले 
चदसतात. त्यािंा बदंोबस्त व शहाचनशा करण्यासाठी आपण येऊन त्याला चहसका दाखचवण्यािी िरूरी 
आहे असे मला वाटते.”  

 
खाणे चपणे संपले. सवांना रिा देण्यात आली. गु्रप कॅप्टन व संबचंधत गावच्या कप्तानाला बापूने 

साचंगतले की, उद्या रात्री आम्ही चतथे येतो. तुम्ही तुमच्या गु्रप गावातंील सवव तुफानासंचहत हिर रहा. रात्री 
१० वािेपयंत. 

 
दुसऱ्या चदवशी कंुडलिे चनवडक तुफान व स्त्री सैचनक घेऊन प्रस्थान माडंले. तुफान सैचनकासंचहत 

आम्ही चनघालो. लीलाताईंिे डोके फार ठणकत होते म्हणून संुठीिा लेप चतच्या कपाळावर लावला होता. 
रुमालाने डोके गच्च बाधंले होते. तशीि ती, चविया, खान्देशिी इंदू-चतघीही तुफान सैचनका आमच्याबरोबर 
चनघाल्या. 
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पावसाच्या चशडकाव्याने थोडा चिखलही झाला होता. ‘बदुंका द्या, स्त्री-सैचनकानंा’ बापूिंा हूकूम 
झाल्या बरोबर एक बदूंक चवियाच्या, एक बदूंक इंदूच्या खादं्यावर चदली व लीलाताईंना बरे नाही, त्यानंा 
त्रास नको म्हणून बापू नको. सागंत असतानाि लीलाने बदूंक खादं्यावर घेतलीि. 

 
गाव आले. बापूने चदलेल्या सूिने प्रमाणे आख्खा गाव देवळापुढील पटागंणातील एका मोठ्या 

हरगणाभोवती बसवला होता. मध्ये बत्त्या टागंलेल्या होत्या. हरगणात गु्रप गावंाचं्या तुफानानंी सलामी चदली. 
आचण तुफान हरगणाभोवती, िमलेल्या गावकऱ्याभंोवती हरगण धरून आपापल्या हत्याराचनशी उभे राचहले. 

 
हरगणात फक्त इंदू, चविया, लीला बदूंक घेऊन अटेन्शन मध्ये अंतरा अंतराने उभ्या. 
 
पत्री सरकारच्या ग्रामसभेने चनवडलेले ग्रामपिं हरगणातं कोपऱ्यात माडंलेल्या खुच्यांवर बसले. 
 
‘कॅप्टन, दारूड्याला हिर करा’— बापूने आदेश चदला. घरात लपलेल्या दारुड्याला तुफान 

सैचनकानंी लढून हरगणात आणले. 
 
बापूने सुरू केले, ‘हे पिं समोर बसले आहेत. तुला कडक समि तुफानानंी देऊनही तू आपले वडेे 

िाळे बदं केले नाहीस. दारू चपऊन हधगाणा घातला हे खरे का?’ 
 
 दारुड्या चिडीिूप. ‘गुन्हा कबलू आहे की नाही ते खरे सागं?’ दरडावनू चविारल्याबरोबर त्याने 

गुन्हा कबलू केला. 
 
‘गावपिंानी तुला ताकीद चदली होती तरी त्यानंा तू दुरुत्तरे केलीस हे खरे का?’ बापू. 
 
‘होय ! माझी िूक झाली महाराि ! िुकलो. एकदा, माफी द्या.’ दारूड्याने चवनवणी केली. 
 
‘िमलेल्या गावंकरी बंधंूनो, याला चशक्षा करावी की माफी द्यावी?’ बापूिा प्रश्न. 
 
‘सोडू नका, सोडू नका ! चशक्षाि द्या’— सवांनी आवाि चदला. 
 
ग्रामपिंाना बापूनंी चविारले. त्यानंी संमती चदली. 
 
‘याला दहा काठींिी चशक्षा द्या’— म्हटल्यावर त्याला १० काठ्यािंी पत्री आडव ेपाडून ठोकण्यात 

आली. धडपडून तो कसा तरी उठला. 
 
‘बोल, दारू कूठून आणली?’ बापू. 
 
‘म्या घरीि पाडली’ —दारुड्या. 
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‘त्याबद्दल तुला १०० रूपये दंड. उद्याच्या उद्या पिंानंा ती दंडािी रक्कम भर. यापुढे असे वतवन 
केल्यास-दारू गाळली, प्यालास तर तुला ‘लंगडी’ पत्रीिे बक्षीस चमळेल.याद राख ! पिंाचं्या पाया पड 
आचण बैस हरगणाबाहेर.’ एक फैसला झाला. 

 
दुसरा सुरू झाला. ‘ज्ञानू िगताप हरगणात या !’ पुकारा झाला. िगताप बचलष्ठ टग्या. पूवीच्या 

दरवडेखोरािंा साथीदार. छाती पुढे काढून अगदी ऐटीत हरगणात आला. 
 
पिंाशंी बापूंिे चहतगुि झाले. संमती घेऊन बापूने दरडावले- 
 
‘ज्ञानबा, गावात भानगडी करून गावाला भडकवतोस. दारूड्याला साथ तुझीि. घरफोडी 

करण्यापाठीमागे तुझाि हात होता. पिंानंाही तू दुरुत्तरे केलीस.आमच्या सैचनकाचं्या हुकूमािी तू दाद घेत 
नाहीस. तू गावा बाहेर दोन दोन चदवस कशासाठी िातोस? बोल, खरे काय आहे ते सागं?’ 

 
‘मुळीि नाही.’ तो आवाि िढवनू उत्तरला. 
 
‘गावात धुमाकूळ घालून, गावातल्या बातम्या बाहेर देतोस असा तुझ्यावर आरोप आहे. खरे काय ते 

सागंून टाक. अिूनही मी तुला संधी देतो आहे.’ 
 
‘हे सारे खोटे आहे’ तो गरिल्याबरोबर दोघाचतघा गावातील साथीदारानंी उठून त्याला साथ देत 

गोंधळ मािचवण्यािा प्रयत्न केल्याबरोबर बापूने हुकूम चदला. ‘पकडा या हारामखोराला व त्यािा 
साथीदारानंा.’ तुफान सैचनकानंी धावनू िगतापला व त्यािा पाठीराख्यानंा िाम केले. 

 
‘पाडा त्याला आडवा आचण ठोका लंगडी पत्री’ हुकूम झाल्याबरोबर हुकूमािी ताचमली झाली. 
 
‘भमू भमू’.पत्रीच्या काठ्या त्याच्या पायावर आदळू लागल्या. पाय हालिालीला चनकामी झाले. तो 

िचमनीवर लोळून पडला. 
 
त्याने घरफोडी, दारुड्याचं्या साथीबरोबर पोलीसाशंी संधान असण्यािा सवव गुन्यािंी कबुली 

चदली. 
 
त्याला साथ देऊन गोंधळ मािवण्यासाठी उभ्या राचहलेल्या दोघाचतघानंाही तुफानानंी खेिून 

हरगणात आणले. त्यानंाही हलक्या पत्रीिा मार देण्यात आला.सवांनी ्ास रोखले होते. ते बघून माझाही 
्ास रोखला गेला. सववत्र शातंता पसरली. 

 
बापूने आवाि िढवनू बिावले, ‘आमच्या या ग्रामराज्यािी चशस्त व हुकूम िो मान्य करणार नाही 

त्यािी गय केली िाणार नाही. 
 
दारूबदंीिा पत्री सरकारिा हुकूम मोडणाऱ्याला १० काठ्याि चमळाल्या. यापुढे त्याने वा कुणीही 

असा गुन्हा केल्यास त्याला लंगडी पत्री ठोकून िायबदंी करण्यात येईल. 
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अवाच्यपणा आचण चस्त्रयािंी छेडछाड, चशवीगाळ करणाऱ्यानंा, अक्षम्य गुन्हा समिून त्याचं्या 
पायातूंन रक्ताच्या चिरकाडं्या उडतील एवढ्या पत्रीिी चशक्षा देण्यात येईल. िो दारू गाळील वा चपईल 
त्याला हीि चशक्षा. 

 
िगताप, पोलीसाशंी संधान हा सवांत महान भयंकर गुन्हा आहे.यावेळी तुला सौम्य लंगडी पत्रीिी 

चशक्षा चदली. पुन्हा तसा प्रयत्न आढळला तर गोळीि घातली िाईल. गावकरी बंधंूनो, सवव गुन्यानंा एकदा 
क्षमा होईल, पण आमिा शत्रू िे सरकार, त्याच्याशी गुफ्तगू करणाऱ्याला सिा मौत हीि राहील. 

 
गावकरी बधंूंनो लक्षात याया हे सारे.’ 
 
‘बोला, महात्मा गाधंी की िय !’, ‘नाना पाटील की िय !’ म्हणताि िनतेने हलकल्लोळात 

प्रचतसाद देताि बंदुकीिी एक फैर झाली चन आम्ही आगेकूि केले. पुढील गावाला मुक्काम ठोकला. 
 
सकाळी सवव तुफान सैचनकानंी हाती झाडू घेऊन ग्राम सफाई केली. गावपिंही झाडू मारीत होते. 

ग्रामपिंाच्या हस्ते झेंडावंदन झाले. झेंड्याला बदुंकीिी सलामी झडली. 
 
आमिा दौरा पुढे सरकत राचहला. त्या गु्रपमधील सवव गावानंा चभडला. 
 
ग्रामपिंािंी, न्यायदान मंडळािी, तुफान सैचनकािंी पहाणी व सल्ला मसलत झाली. गावच्या 

तंट्यापंासून गावच्या चवकासािी ग्राम सफाईने सागंता करीत आमिी फेरी पूणव झाली. 
 
चशवािी छत्रपतींिे बळ होते त्यािें लंगोटी मावळे व त्यािें कोळी, मागं, रामोशािें बलदंड हेरखाते. 

या मावळ्याचं्या व हेर खात्याच्या बळावर महारािाचं्या मोचहमा आखल्या िात. 
 
आमच्या पत्री सरकारिे तुफान हेि मावळे होते व हेर खात्यातं भरणा होता कडव्या मागं, 

रामोश्यािंा. इतकेि काय, िागोिागी तळ चदलेल्या पोलीस पाट्यांच्या चदमतीला असलेले पाटील, 
बलुतेदार रामोशी मंडळीही आमिे हेर होते. 

 
तुफान सैचनकािंीि संख्या होती ५००० कायमिी व त्याचं्या मदतीला प्रत्येक गावातील १०/१५ 

तरुणि काय, पण नुकतेि चमसरूड फुटलेले, मुले व िख्खड वृध्दही होते. िे सदा खडे असत. 
 

(१९) दरर्डेखोरी सांपर्िंी ! 
 
१९४२ िा क्राचंतलढा सूरू होण्यापूवीच्या सातारा चिल्यात (तेव्हा सागंली चिल्हा साताऱ्यािा भाग 

होता.) दचक्षण भागात सातारा, कऱ्हाड ते कोल्हापूर पयंतच्या पसरलेल्या डोंगराळ भागाच्या आश्रयाने १०० 
च्या वर दरवडेखोराचं्या टोळ्या होत्या. ५/१० गावाचं्या पचरसरात अशी एकादी दरवडेखोरािंी व फरारािंी 
टोळी असायिीि. 
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कामेरीिे ज्ञान कंुभार व सखाराम बारबोटे, रािापूरिे अण्णाव येश्या रामोशी, तादुंळ वाडीिा 
सावळा धनगर, चहवताडिा दत्त ू पाटील, मािंड्यािे वडार, कोतवाल, आपहशगिे रामोशी-अशा अनेक 
टोळ्या वावरत होत्या. 

 
दरवडे घालणे, लुटालूट करणे, खंडणी बसवणे, खून पाडणे, बायका पळवणे, अि ूघेणे हे त्यािें 

उद्योग. 
 
यािंी २०/२५ खेड्यावंर हुकूमत िालवणारी कामेरी व वाघोलीिी दोन कोटे प्रचसद्ध होती. कामेरी 

कोटािा रािा सखाराम बारबोटे व वाघोली कोटािा रािा दत्तु पाटील चहवताडकर. 
 
अथात गावोगावच्या टग्याचं्या काही श्रीमंताचं्या संगनमताने ही दरवडेखोरी िालत असे. यािें 

फमान म्हणिे रािरोस दरोडेखोरीि होती. एकाद्या व्यक्तीला ‘अमुक चदवसाचं्या आत अमुक रुपये दे’ असे 
फमावताि त्यािा अवमान करण्यािी कोणािीही छाती नव्हती. वाटेल त्याला मारेल त्यावळेी हिारो रुपये 
आणून देण्यािी फमाने हे लोक सोडीत. त्यािंा अव्हान करणारा व चदलेला हूकूम न मानणारा या िगात 
नादूंि शकत नसे. अशा दरवडेखोरीत पोलीसािंा सहकार असल्याने गरीब िनतेिेि काय, पण 
दरवडेखोरािें आचश्रत असलेल्या श्रीमंतािे चवरोधक कुणीही मोठा शटे, सावकार, िमीनदार असो, 
त्यािंाही छळ व हाल होत होते. 

 
भचूमगत िळवळ सुरू झाल्यानंतर पोलीसातं तक्रारी द्यायला गेले तर ‘िा की आता तुमिा पाढंऱ्या 

टोपीवाल्याकडे, नाना पाटलाकडे’ ही उत्तरे पोलीस अचधकाऱ्याकंडून चमळत. 
 
गुन्हेगारी नोंदचवलीि िाईना. मग त्यािा शोध कसला? बहुसंख्य िनता, त्यात छोटे शतेकरी तर 

होतेि, पण श्रीमंत, शठे, सावकारही होते. ते भयभीत, हैराण झाले होते. 
 
सुरवातीला भचूमगतािें बळ तोकडे होते. तशात सरकार कडून ससेहोलपट िाल असतानाही 

भचूमगतानंी दरवडेखोराचं्या टागंणीतून िनतेला मुक्त करायिे कायव हाती घेतले. 
 
सातारच्या दचक्षण भागातील उत्तरेकडे िी. डी. लाड व दचक्षणेकडील भागात नागनाथ नायकवाडी 

या बलदंड क्राचंतकारी तरुणानंी चवडा उिलला. प्रथम सवांनी चमळून नमुन्यासाठी दोन तीन चठकाणिे प्रश्न 
हाती घेतले. 

 
कोतवड्यािे रामोशी चशरिोर. िी. डी. नागनाथच्या नेतृत्वाखाली शकेडो भचूमगत व िनतेच्या 

४/५ हिाराचं्या सहाय्याने आपहशगे, कोतवडे व सागंली अश्या चतन्ही गावानंा वढेे देऊन रामोश्याचं्या सवव 
टोळीस पकडून कोतवड्याच्या बाहेर एका चठकाणी उभे केले. चतन्ही गावातंील प्रिंड िनसमुदाय िमला. 
त्याचं्या समोर रामोशाचं्या प्रमुखावर नेम िुकवनू गोळी झाडल्याबरोबर सवांनी आपले अन्याय, 
अत्यािारािी कबुली चदली. कोणािे पैसे, कोणािे झाड, कोणािे काय घेतले त्यािी यादी तयार झाली. 
न्याय चनवाडा िनता िनादवनापुढे झाला. त्यािी अंमलबिावणीही झाली. पुन्हा कधी रामोश्यानंी गैर 
व्यवहार केला नाही. उलट, आमच्या भचूमगत संघटनेशी त्यािें नाते िोडले गेले. 
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सागंली चिल्यातील कवठे रामोशी असेि चशरिोर. बुधगावकर सरकारिा खचिना त्यानंी चदवसा 
लुटला ही त्यािंी हहमत. त्यानंा भचूमगत सैचनकानंी धरून आणले. कंुडलच्या िावडीसमोरि मार देण्यात 
आला. त्यातंील एका धाडशी म्हाताऱ्याने प्रश्न केला की, ‘आम्हाला काय िमीन िुमला आहे? िोऱ्या, 
दरवडेखोरी करू नये तर काय कराव ेबोला?’ 

 
िी. डी. उत्तरला, ‘तुम्हालंा िमीन चदली तर हा उद्योग सोडाल काय?’ 
 
‘आम्हाला िमीन देऊन तर बघा.’ म्हाताऱ्याने उलट िबाब चदला. 
 
नुसत्या दहशतीने हा प्रश्न सुटण्यासारखा नव्हता. कवठे गावी बुधगावकर सरकारिी ५२ एकर 

िमीन इतर शतेकरी खंडाने कशीत. त्या शतेकऱ्यािंी मने वळवनू ती िमीन रामोशानंा चदली. त्या 
रामोशानंी हाती धरलेला नागंर आितागायत िालवला आहे. अशा तऱ्हेने िनतेिे रक्षक िनतेिे रक्षक 
झाले नाहीत तर त्यातंील बलदंड तरुण भचूमगतातं सामील होऊन त्यािें व भचूमगतािें िणू रक्तािे नाते 
िोडले गेले. 

 
एक धाडशी िमात भचूमगताचं्या पाठीमागे उभी राहीली-िसे चशवरायाचं्या िौकी-पाहाऱ्यावंर, 

बालेचकल्ल्यावंर, मिाणावंर रामोशी, कातकरी, कोळी उभे राचहले तसे हेरही त्यािेंि. 
 
चहवताडिा बलदंड दरवडेखोर मगू्रर दत्त ू पाटलाला गाडीत बाधूंन आणून कंुडलला आणले. 

त्याला िंग िंग पछाडूनही हत्यार खाली ठेवण्यािे नाकारले. त्यािाही खातमा केला. 
 

(२०) सार्कारशाही-ठेर्ायची नाही-ठेर्ायची णिजिंा हाय हो ! 
 
िनतेच्या अस्तनीतील दुसऱ्या चनखारा होता सावकारशाहीिा. बडे बडे िचमनदार, श्रीमंत शतेकरी 

व सावकारानंी िनतेला चपळून काढले होते. सावकारी चतढ्याने शकेडो, नव्हे हिारो शतेकऱ्याचं्या िचमनी 
चगळंकृत तर केल्या होत्याि पण िक्रवाढ किािे बोिेही डोक्यावर ठेवले होते. 

 
दुशरेे, कोडोली, शणेोली, गोंदी कंुडल अशी अनेक गाव ेसावकारी पाशात अडकली होती. 
 
संपत्ती, डोकेबािी, आचण हाताशी दहशतीसाठंी गुंडािंी फौि. सवांिी त्यानंा अनुकूलता. त्याचं्या 

चवरूध्द साक्षी पुराव्यालाही कुणी धित नसल्यामुळे सावकार करी ते कायदेशीर ठरे. 
 
औंधिे एवढे कनवाळू सरकार, ग्राम स्वराच्यािे पचहले मानकरी. त्यानंा सत्य पचरक्स्थतीिी खात्री 

असूनही कायद्यापुढे त्यानंा काही करता येत नसे. औंध सरकारही कायद्याच्या न्यायदान िाकोरीने हतबल 
झाले होते. सावकारानंी कायदेकानून, न्यायदेवतेिे चधरडेि केले होते. न्यायदान म्हणिे साक्षी पुराव.े 
खोटे साक्षीदार उभे करणे हा सावकारािंा हातिा मळ होता. 

 



 

 अनुक्रमणिका 

कुडलिा x x x x वाणी, कऱ्हाडिा x x x x मारवाडी, शणेोलीिा x x x x दुशरेिा x x x x तात्या 
िहाचगरदार-अशी अनेक सावकार मंडळी ठायी ठायी शतेी व संपत्तीने गडगंि झालेली. शतेकऱ्याचं्या 
हिारो एकर िचमनी सावकारानंी हडप केल्या होत्या. 

 
त्या सावकारशाही चवरूध्द, चतच्या अन्यायािा शोध घेऊन, चतला पायबदं घालण्यािा चनणवय 

भचूमगतानंी घेतला. अनेक चठकाणी अनेक प्रयोग झाले. त्यािा एक नमुना. प्रयोग दुशरेे गाविा. 
किववसुलीसाठी िप्त्या घेऊन आलेल्या सावकारास पकडले, उघडे केले, तोंडास डाबंर फासले, 
गाढवावर बसवनू वाित गाित हधड काढली. त्याचं्याकडील किवरोखे िनता िनादवनापुढे फाडून टाकले. 
त्याने हडपलेल्या सवव िचमनी त्या त्या शतेकऱ्यानंा देण्यास भाग पडले. 

 
या बलदंड सावकाराच्या करणीच्या दुदवशिेी ही वातागावोगाव पसरली. सावकारशाहीिे धाबे 

दणाणले. 
 
गावोगावच्या भचूमगताचं्या नेत्यानंा बोलावनू गावागावातील सावकारानंा-मग तो मारवाडी असो, 

गुिर असो, पाटील असो, िा्मरण, िहाचगरदार, इनामदार असो-िनतेपुढे उभे केले. गावातंील िनतेच्या 
साक्षीने गैरवािवी व्यवहार संपवले व वािवी व्यवहार असतील त्यानंा मुददल देऊन किवरोखे फाडले. 
ज्या िचमनी अन्यायाने चगळंकृत केल्या होत्या. त्यािंी शहाचनशा करून त्या त्या शतेकऱ्यानंा त्या परत 
करायला भाग पाडले. सरकारच्या कोटव किेरीने कधीही न उपलबध होणारा न्याय झटपट तुफानाचं्या 
िनशक्तीने चमळवनू चदला. काही चनगरगटट, बदमाष पुडं सावकारानंा पत्रीिा प्रसाद देऊन किव आचण 
िमीन सोडायला भाग पाडले. पण बहुसंख्य सावकार नुसत्या दहशतीने वठणीवर येऊन सवव अन्यायािंी, 
खुशीने न्याय देऊन परत फेड केली. 

 
या मोचहमेमुळे शतेकऱ्यानंा परत चमळालेली रक्कम भचूमगताचं्या कंुडल भागातीलि चहशोबाप्रमाणे 

३२ लाख रुपये व चशवाय गावोगावातील आपसातील समिुतीने परत केलेली लाखो रुपयािंी असावी. 
त्यािी हकमत आिच्या चहशोबाप्रमाणे कोट्यावधी रुपये होती. 

 
सावकारानंी व गावंोगावंच्या बलदंडानी, टग्यानंी हडपलेली हिारो एकर िमीन, गाव िमवनू 

खात्री करून घेऊन परत करण्यात भचूमगतानंा यश आले. नागनाथच्या वाळवे, आचद तालुक्यातंील पैशािंा, 
िचमनीिा चहशोब चशवाय वेगळाि. 

 
िनतेवर होणाऱ्या, झालेल्या आर्थथक अन्यायािी न्यायदानाने केलेली पावती िनतेच्या िरणी 

भचूमगतानंी ठेवली. िनता भचूमगतािंी झाली नसती. तरि आियव. 
 
सातारिी आधीि रगेल िनता, त्यात ही भर पडली. साडंा-(खोंडा) प्रमाणे भचूमगतासंाठी 

डरकाळत राचहली. 
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शस्त्र सांभार 
 
आता भचूमगतानंी तोंड वळवले शस्त्रसंभाराकडे. त्यासाठी छापे सुरू केले. त्यािा पचहला प्रयोग 

असा— 
 
पोलीस ठाण्यापासून १०/१२ मलैावंरिे गाव. गावकुसाकडेि िावडी. िळवळी चनचमत्त त्या गावच्या 

िावडीत ४ हत्यारी पोलीसािंी तैनात. सुगीिे चदवस, गाव सामसूम. भचूमगतापंैकी िौघे भचूमगत गावात 
चशरले. वधे घेतला.३ पोलीस आडवे पडलेले (झोपलेले) होते. िवथा डुलक्या देत पहारा करीत बसलेला. 
त्यािंा ४ बंदुकींिा हदडा बाधंलेला. भचूमगतानंी एकाि झडपेने बंदुकींिा हदडा उिलून दडदड पायऱ्या 
उतरले चन पळ काढला. पोलीसानंी उड्या मारल्या. एका भचूमगतािवळ असलेल्या बदुंकीिी फैर हवेत 
झाडल्याबरोबर पोलीस थबकले. बदंकधारीही आपल्या सहकाऱ्या पाठीमागे पळाला. 

 
मध्यरात्रीच्या सुमारास कंुडलला पोिले. त्या िारी बदुंका नाना पाटलापंुढे टाकल्या. 
 
अशाि अनेक युक्ती प्रयुक्तीच्या छाप्यानंी काही खािगी, काही सरकारी बदुंका ताब्यात घेतल्या. 

थोडीफार हत्यारािंी उणीव भरून काढली ! 
 

(२१) भेट पणहिंी आणि शेर्टची 
 
अचखल भारतीय भचूमगत नेत्याचं्या प्रचतचनधी मंडळाने बापूच्या लग्नात हिेरी लावली होती. 
 
४५ साल उिाडले होते. अच्युतरावानंी मला अनेकदा बोलावनूही मी पत्री सरकारिे मदैान सोडू 

शकलो नाही. आता स्वतः अच्युतराव पटवधवन प्रत्यक्ष भेट देण्यासाठी पचरक्स्थतीिे चनरीक्षण करण्यासाठी 
येत असल्यािा नाथािींिा चनरोप मला आला. 

 
चकलोस्कर वाडीहून त्यानंा बलैगाडीने आम्ही कंुडलला आणले. कंुडलच्या दागंटाच्या वाड्यात मी 

होतो चतथे आले. 
 
त्यानंी मला कडकडून चमठी मारली. बोलणे झाले. ििाही आटोपली. 
 
त्यानंा पत्री सरकारच्या प्रमुख गावातं नेऊन आमच्या पत्री सरकारिी झलक दाखवण्यािी प्रबळ 

इच्छा होती, पण त्यानंा वळे नव्हता. म्हणून रात्री कंुडलिवळच्या कंुभारखेडे गावात नेले. त्या 
पिंक्रोशीतील तुफान सैचनकानंी सलामी चदली. सारा गाव व आिूबािूच्या गावािें प्रचतचनधी िमले. 

 
कंुभारखेडे लहानशा टेकडीच्या पायथ्याशी असलेले लहानसे खेडे. २ मलैावंरील 

चकलोस्करवाडीला पोलीसािंा ताफा. कंुडलला १॥-२ मलैावंरि पोलीसािंा मोठा तळ असताना बत्त्याचं्या 
प्रकाशात आमिा कायवक्रम झाला ग्रामपिं व न्यायदान मंडळाने त्यानंा चनवदेन चदले. ग्रामसुधारणा, 
ग्रामसफाई, तुफान सैचनक शक्ती, संपूणव दारूबंदी व व्यसनमुक्ती, वािनालय, प्रौढािंी शाळा सवव 
साचंगतले. 
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अच्युतराव हे बघून प्रभावीत झाले. 
 
ग्रामराज्य हेि महात्मा गाधंींिे स्वप्न होते. ते प्रत्यक्षात आणून गावच्या प्रचतकार शक्तीच्या व ग्राम 

उत्थापनाच्या प्रयत्नािें कौतुक त्यानंी केले. इंग्रिाचं्या िोखडापासूनच्या मुक्ती बरोबरि, सामाचिक 
अन्याय मुक्ती, व्यसनमुक्ती, सैचनक शक्ती चनमाण करून चवकासािी वाटिाल िालवण्याच्या 
गावंकऱ्याचं्या चनष्ठेिे गुणगान केले. 

 
तुफान सैचनकानंा त्यानंी साचंगतले, आपल्या संघटनेिा न्यायािा, नैचतकतेिा कणा सदैव मिबतू 

ठेवा. चितके तुम्ही चनष्ठावान, नैचतकतेिा पाठपुरावा कायम ठेवाल चततके तुमिे व िनतेिे भचवतव्य उज्वल 
समिा. 

 
अन्यायप्रचतकारशक्ती िशी इंग्रिानंा हटवण्यासाठी वापरता, तसेि सामाचिक व नैचतक अन्याय 

चनवारण्यासाठी सदैव िागृत रहा. तुम्ही भेदाभेद, िातीयवादाला मूठमाती चदली आहे. त्यािे सातत्य 
कायम ठेवा. हे सवव आपल्या स्वतःच्या आिरणात प्रथम आणून सदैव त्यासाठी दक्ष रहा. तरि खरे मानकरी 
व्हाल. या सवव कायािे सूत्रधार ग्रामपिंानंा मी धन्यवाद देतो. 

 
नंतर झेडावदंनाने भारतमातेच्या ियियकारात सभा संपली. तीन वषाच्या लढ्यात अच्युतरावािंी 

ही पचहली आचण शवेटिीि भेट ठरली. 
 
काँगे्रस वचकंग कचमटी सुटल्याने त्यानंा परतण्यािी घाई होती. तरीही पुन्हा एकदा चनवान्तपणे 

येण्यािे आ्ासन देऊन ते परतले. 
 

(२२) असाही मेळार्ा ! 
 
मचहन्याभराने अच्युतरावानंी भेटीिी तारीख चदल्याप्रमाणे आम्ही तयारीला लागलो. त्या प्रसंगी 

तुफानािंा एक भव्य मेळावा आयोचित करण्यािे ठरचवले. त्यासाठी रेटरे हरणाक्ष या मािीमंत्री व मािी 
खासदार यशवतंराव मोचहत्याचं्या गावािी चनवड केली. त्यावळेी खा. यशवतंराव मोचहते हे चवद्याथी होते. 
कोल्हापूर कॉलेिमध्ये चशकत होते. त्याचं्या खोलीवरही एक दोनदा मी मुक्कामाला होतो. ते आमच्या 
भचूमगताशंी इतर चवद्याथ्याप्रमाणें संबंचधत होते. 

 
रेटरे हरणाक्ष हे कऱ्हाडच्या पूवेस ५|६ मलैावंरील गाव. सातारा चिल्यािा सारा फौिफाटा 

भचूमगताचं्या बदंोबस्तासाठी कऱ्हाडलाि होता. चशवाय आिूबािूच्या ५| ६ मैलपचरसरात पोलीस िौक्यािें 
िाळे होते. अशा या गावािा मेळावा आचण तोही चदवसािा कृष्ट्णा नदीच्या काठी ४-५ हिार तुफान सैचनक 
पहाटेपूवीि घोडदौडीने दाखल झाले होते. कंुडलच्या तुफान सैचनकातं मीही एक होतो. 

 
गावंकऱ्यानंी चतरंगी चनशाणानंी सिवलेले भव्य स्टेि िय्यत ठेवले होते. मोचहते मंडळींनी एक 

रथही तयार ठेवला होता. ५१ बैलिोड्या पोळ्याच्या सणाप्रमाणे रंगरंगोटी, झुलानंी सिवलेल्या खड्या 
ठेवल्या होत्या. 
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तुताऱ्या, हलगी, हशगे वािवीत रथातून सशस्त्र तुफान सैचनकासंचहत भव्य चमरवणूक काढण्यािा 
िगं गावकऱ्यानंी योिला होता. ८ वािले, रेल्व े आली. पण अच्युतराव काही येऊ शकले नाहीत. सवव 
चनराश झाले. नाना पाटलानंा आणण्यािे आम्ही टाळले होते-त्याचं्या बाबतीत कोणताही धोका पत्करायिा 
नव्हता म्हणून. ४-५ हिार तुफान सैचनक. अच्युतराव नाहीत, नाना गैरहिर. तुफान सैचनक कायात 
एकापेक्षा एक सरस होते. पण बोलण्यात सारेि मागे. सारे कृचतवीर. वािावीर कुणीि नाही. 

 
कंुडलच्या सेवादल कप्तान भाऊ लपणे, सावळ्या धनगर, धोंडीवडार, आकाराम पवार, श्याम 

लाड वगैरेंच्या सैचनक गटात एका कोपऱ्यात मी बसलो होतो. आमिी थटटा, चवनोद, मस्करी िालू होती. 
इतक्यात सभा सुरू झाली. 

 
आमच्या तुफानािंा फील्ड माशवल िी.डी. लाड बापूने प्रास्ताचवक केले, ‘आमच्या मागात नेहमीि 

अडिणी आचण संकटे उभी राहतात. आपल्या पािवीलाि ती पुिली आहेत. अच्युतराव न आल्याने तुमच्या 
आमच्या सववि बेतावर पाणी पडले आहे. चमरवणुकीिा कायवक्रम रचहत करून फक्त सभेिाि कायवक्रम पार 
पाडायिा आहे, अगदी एका तासात. अच्युतराव येऊ शकले नाहीत. नाना पाटलानंा आणणे अशक्य झाले 
यािा मला खेद होतो. गावकऱ्याचं्या उत्साहावर पाणी पडले या बददल मी गावकऱ्यािंी क्षमा मागतो. 

 
परंतू कसलीही पचरक्स्थती आली तरी चतला सामोरे िाऊन चतच्यावर मात करण्यािा आपला बाणा 

आहे. 
 
आिच्या सभेला तुफान सैचनकािें लाडके महादू धनगर, नव्हे महादू मामा यानंी सभेला मागवदशवन 

कराव ेअशी मी चवनंती करतो.’ असे नाथािींनी घोचषत केले. 
 
कंुडलच्या तुफानानंा मी ‘महादूधनगर’ म्हणून पचरचित होतो. पण त्यानंाही नाव, गाव, ठाव 

चठकाणा माचहत नव्हता. ५॥ लाखाचं्या खचिना लुटीतील मंडळींना व त्यािप्रमाणे वचरष्ठ नेतृत्वातील 
मोिक्या मंडळींना माझी माहीती होती. भचूमगतापंुढे ‘महाद्या धनगर’ म्हणूनि वावरत होतो. अलग असे 
अक्स्तत्वि माझे नव्हते. 

 
ध्यानी, मनी, स्वप्नी नसताना माझ्या नावािा पुकारा झाला. धोंडी वडाराने मला ढुसा देऊन 

सावधान केले. सावळ्याने माझे बकोटेि धरून उभे केले. मला उठणेि भाग होते. मी उठलो. तुफान 
सैचनकातूंन मी स्टेिकडे िाऊ लागलो. ‘अरे हा महाद्या’ कुणी म्हणाले. ‘अरं, हे बावळं कुटं चनगालं रं? 
‘म्हणून हटगल टवाळीही केली. काहींनी तर ‘अरं येड्या, आमास्नी िेंदत कुटं चनगाला रं?’ म्हणत 
असतानाि स्टेिवर पोहोिलो. 

 
‘महात्मा गाधंी की िय ! नाना पाटील की िय !’ म्हणताि सवांनी प्रचतसाद चदला. िणू क्रातंीिे 

वारेि मला बोलायला लावीत होते. 
 
‘नाथािी, चफल्ड माशवल बापू आचण लाड आचण चफल्ड माशवल नागनाथ, व माझ्या बहादूर 

तुफानानंो, तुम्हाला आचण िनता िनादवनाला माझा प्रणाम. 
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आपला आपला भारत देश महान आहे. काश्मीर ते कन्याकुमारी १५०० मलै लाबंी रंूदीिा. ३३ 
कोटी आपली लोकसंख्या. आि १५० वषापासून, सातासमुद्राकंडील २००० मलैावंर राहाणाऱ्या इंग्रिाचं्या 
टािेखाली आपण गुलाम म्हणून लाचिरवाणे चिणे िगत आहोत. 

 
चशवरायािंा हा देश, राणाप्रताप, झाशंीच्या राणीिा हा देश. ही इंग्रिािंी गुलामचगरी आम्ही सहन 

तरी कशी करतो? इतके कसे आम्ही षंढ? 
 
स्वराज्य स्थापनेिा भारतािा पचहला मानकरी चशवछत्रपती. त्यािंी आम्ही अवलाद,गुलामचगरी 

कशी सहन करतो? स्वातंत्र्यसाठी १८५७ िे बडं झाले. महाराष्ट्राच्या नानासाहेब, तात्या टोपे, झाशंीच्या 
राणीने पराक्रमािी शथव केली. बगंालिा सुिाउदौला, बगंालिा वाघ लढला. मोगल बादशहा बहादूराने 
शथव केली. ‘मेरी झाँसी मैं नही दंूगी’ म्हणून झाशंीिी राणी पाठीशी मूल बाधूंन तलवारीने लढता लढता 
धाराचतथी पडली. अशी पराक्रमी ललना िगात कुठे झाली नाही. चतिे आम्ही वारस. 

 
िाचलयनवाला बागेत आपल्या पिंाबी बाधंवािंी, चस्त्रयािंी, मुलािंी कत्तल यानंी केली तरीही 

अिगरासारखी आमिी सुस्ती उडाली नाही. 
 
शहीद भगतहसग, सुखदेव आचण महाराष्ट्रािा रािगुरू ‘इक्न्कलाब चझन्दाबाद’ म्हणत फासावर 

लटकले. इंग्रिानंी लटकवले. तरी आमिी झोप उडाली नाही. 
 
लोकमान्य चटळकानंी मवाळ काँगे्रसला िहाल बनचवले. महात्मा गाधंींनी सत्त्याग्रह, कायदेभगं 

मागाने स्वातंत्र्य गाठण्यािा प्रयत्न करूनही काही साध्य झाले नाही. म्हणून इंग्रिानंा ‘भारत छोडो’ बिावनू 
त्यानंा हाकलण्यािा शवेटिा डाव गाधंीिींनी माडंला. िनतेला ‘करा हकवा मरा’िा संदेश देऊन िनतेच्या 
हाती लढा सोपवला आचण देशात १८५७ नंतर भारतािे क्राचंतयुग सुरू केले. सवव देशात क्रातंीिा आगडोंब 
उसळला आचण थंडही झाला. 

 
चशवरायानंी मोगलाचं्या चविापूर, गोवळकोंडा सते्तच्या टािेखाली चिरडणाऱ्या भारताला 

स्वराज्यािी चशकवण देण्यासाठी अखंड झंुि चदली. त्याप्रमाणे सवव भारतातील ४२ िी िळवळ थंड झाली 
असतानाही चशवरायाच्या महाराष्ट्राने, चशवरायाचं्या लाडक्या सातारने ही झंुि िालूि ठेवली. एवढेि 
नाही, तर आपले सरकार, ज्याला आपण पत्री सरकार म्हणून म्हणतो ते चनमाण करण्यात िालवण्यात 
आपण यशस्वी झालो आहोत. आपल्याभोवती पूवव, करण्यात िालवण्यात आपण यशस्वी झालो आहोत. 
आपल्याभोवती पूवव, पचिम, उत्तर, दचक्षण पोलीसािें िाळे पसरले असतानाही देवमाशासारख्या स्वैर 
चवहार करतो आहोत. सरकारच्या नाकावर चटच्चनू ५००० तुफान सैचनक चनधड्या छातीने िमलो आहोत, 
कशाच्या बळावर? आपल्या पत्री सरकारच्या, क्रातंीहसह नाना पाटलाचं्या बळाच्या, िनतेच्या पाहठब्यावर. 
दीडदोनश ेखेड्यातं का होईना आम्ही इंग्रिशाहीिा चनकाल लावला आहे. 

 
भारत हा सात लाख खेड्यािंा देश. त्यातं ग्रामराज्य व्हाव े म्हणून गाधंीिींिे स्वप्न. त्या 

ग्रामराज्यािा झेंडा आपल्या राज्यात रोवण्यािे पचहले मानकरी आपण आहोत. 
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स्वताः गाधंीिींनी शगेाव खेड्यात ठाण माडूंनही शगेाविे फार तर सेवा ग्राम झाले, पण त्या गाविे 
ग्रामराज्य झाले नाही. 

 
तो त्यािंा अपुरा प्रयोग आपण आपल्या पत्री सरकारच्या दीडदोनश े खेड्यातं अंमलात आणला 

आहे, यािा मला अचभमान आहे. 
 
आपण हिारोंनी शस्त्रसज्ज होऊन िमलो आहोत. शकेडो पोलीसािंी ठाणी आपल्या अवतींभवती 

असूनही आपला बालही त्यानंा वाकडा करता येत नाही; हे यश कुणािे? तुमिे, आमिे बहादूर तुफानािें, 
िनतेिे, पत्री सरकारिे, आपले नेते नाना पाटलाचं्या नेतृत्वािे. 

 
आपल्या पत्री सरकारच्या राज्यात संपूणव दारूबदंी आहे. दारूगुत्त्यानंा टाळे लागले आहेत. 
 
िनतेला लुटणाऱ्या, छळणाऱ्या, चपळणाऱ्या गंुड, टगे, दरवडेखोर यािंा चनःपात केला आहे. 
 
सावकारशाहीिी पाळेमुळे खणून काढली आहेत. कोट्यावधी रूपयािंी संपत्ती व हिारो एकर 

िमीन सावकारशाहीतून सोडवनू, सावकारशाहीच्या िुलमाला आळा घातला आहे. त्यानंा न्याय्यव्यवहार 
करणे भाग पाडले आहे. 

 
िुलमाने गािंलेल्या व नवऱ्याने टाकलेल्या शकेडो चस्त्रयानंा आपण घरदार चमळवनू चदले आहे. 
 
चस्त्रयाकंडे वाकड्या निरेने पाहण्यािी हहमत आपल्या ग्रामराज्यात कुणाला तरी आहे का? 
 
सामुदाचयक गाधंी लग्नािी परंपरा चनमाण करून हंुड्याला काटशह चदला आहे. 
 
गावातले सारे तंटे गावाति लोकानंी नेमलेल्या ग्रामराज्य-पिंायतीमाफव त चमटवनू कोटव-किेऱ्या 

बदं पाडल्या आहेत. गाविा कारभार गावाने करावा, गावािा न्याय गावानेि सोडवावा, गाविी भाडंणे 
गावाति चमटवावी, गाविे संरक्षण गावानेि करावे, गावातली घाण साफ करून रस्ते िागंले ठेऊन गावािा 
चवकास गावानेि करावा. हे आपण केले. प्रौढ चशक्षण वगव िालू केले. वािनालये आहेत. अशी ग्रामराज्य 
आपण चनर्थमली आहेत. बचलष्ठ इंग्रिािें राज्य आपण संपुष्टात आणले आहे. एवढे तुफान पोलीस बळ 
सरकारिे असूनही आपण त्यानंा नामोहरम केले आहे. पत्री सरकार हे आपले नामाचभ धान झाले आहे. 
आपले पत्री सरकार हे चनव्वळ पत्र्या ठोकणारे नाही, तर ते खऱ्या अथाने प्रचतसरकार आहे. ग्रामराज्य 
सरकार आहे. 

 
१८५७ सालच्या पचहल्या क्रातंीसंग्रामातं एक म्हण प्रिचलत होती- 
 
‘खुल्क खुदाका – मुल्क बादशहाका – अंमल कंपनीका’ 
 
िचमन देवािी – मुलूख बादशहािा पण अंमल कंपनीिा (इंग्रिािंा) 
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आि आम्ही म्हणतो- 
 
‘खुल्क खुदाका – मुल्क अंगे्रिोंका – अंमल पत्री सरकारका ।’ 
 
म्हणिे राज्य इंग्रिािें, अंमल आमच्या पत्री सरकारिा. तुमिा, आमिा, क्राहंतहसह नाना 

पाटलािंा, आमच्या नेत्यािा ! आहे की नाही गंमत? 
 
खऱ्या अथाने आमिे हे पॅरेलल गव्हनवमेन्ट म्हणिे प्रचतसरकार आहे. 
 
िीन िपानच्या टािेखाली असताना िीनच्या प्रिेने आपल्या सारखेि शतेकरी, मिुरािें 

खेड्यापाड्यातं प्रचतसरकार स्थापून िपानिा धुव्वा उडवनू देश स्वतंत्र केला. 
 
तसेि आपले हे प्रचतसरकार. एका बािूला इंग्रिशाहीिे िुलमी राज्य संपवनू, दुसऱ्या बािूला 

िनतेवर होणाऱ्या अन्यायािंा िनतेतीलि िुलमी राज्य संपवनू, दुसऱ्या बािूला िनतेवर होणाऱ्या 
अन्यायािंा िनतेतीलि िुलूम, अन्याय, भेदभाव करणाऱ्यािंा बदंोबस्त करून, सामाचिक आर्थथक अन्याय 
संपवनू, िमेल तेवढी, शक्य होती तेवढी समानता आणून िनतेलाि आपण िनतेिे स्वामी बनचवले आहे. 

 
राष्ट्रापुढे हा एका ज्वलंत धडा आहे. तुम्ही आम्ही आपल्या सिोटीने, न्यायचनष्ठेने, आपल्या 

रक्ताने, त्याग, आचण बचलदानाने तो चनमाण केला आहे, क्राचंतहसहाच्या नेतृत्वाखाली. 
 
सरकार म्हणिे काय? दंड शक्ती. या दंडशक्तीनेि सरकार िालते. 
 
आपल्या भारताच्या महात्म्याने, गाधंीिींनी अहहसेिा मंत्र चदला. त्यानंी सवव लढे चदले अहहसेच्या 

मागाने. पण त्यािी कवडीिी हकमतही इंग्रि सरकारने केली नाही. म्हणून शवेटी त्यानंा इंग्रिानंा 
‘िलेिाव’ म्हणून बिवावे लागले. ‘िलेिाव’ म्हटल्याने का इंग्रि िाणार आहेत? इंग्रि इतके का सरळ 
आहेत? त्यािंीि काय कोणतीही साम्राज्यशाही कधी ‘हट’ म्हटल्याने हटत नाही. चतला घालवावे लागते. 
हाकलून द्यावे लागते. उिलून फेकून द्याव े लागते. इंग्रिानंा हटवा म्हणिे त्यानंा घालवा. हा सरळ 
व्यवहारी अथव आमच्या मनात ठसला. एक हात यज्ञकंुडात व दुसऱ्या हातात राज्यसूत्र असा िनकासारखा 
दंड हातात घेऊन आमिे सरकार, प्रचतसरकार चनमाण करून आपल्या के्षत्रात आपण त्यािंी साम्राज्यसत्ता 
झुगारून चदली आहे. 

 
िगातल्या सवव देशािंा कारभार दंडशक्तीने िालतो. आमिेही सरकारि आहे. आम्ही दंडशक्ती 

वापरतो म्हणून आमिेि आम्हाला दूषण देतात. पण हा काँगे्रसिा अहहसेि लढा नाही म्हणणाऱ्यापंैकी 
एकही मायेिा पूत चनघाला नाही अहहसेने बचलदान केलेला. तुरंूगात डाबंले तरी इंग्रिाचं्या राज्यात आम्ही 
राहणार नाही म्हणून ितींद्रदासप्रमाणे अनशन करून प्राणापवण करणारा कोणी चनघाला का? 

 
व्यक्तीत िे गवसले नाही ते समष्टीत कसे येणार? 
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या दृष्टीने आम्ही काय चन िग काय अिून बाल्यावस्थेति आहे. ५ वषाच्या बाळाला तलवार पेलून 
चफरवता येणे चितके अशक्य चततकेि हे अशक्य नाही का? 

 
दंडशक्तीिा वापर केल्याचशवाय ते वठणीवरि येत नाही. अशी भारतािीि काय िगािीही अवस्था 

आहे. 
आई मुलाला धाकवते. मूल सावरते. गुरुिी छडी हातात घेतो, ‘छडी बसे छम छम – चवद्या येई 

घम घम’. चवद्याथी घडवताना छडी अपचरहायवि नाही का? 
 
त्या मायेच्या शक्तीिा आम्ही उपयोग करतो – केला. तरीही आमच्या पत्री सरकारच्या नावाने 

बोंबाबोंब आहेि. 
 
अन्याय, मग तो कुणािा का असेना, परचकयािंा असो हकवा स्वचकयािंा असो. त्याला ठेिण्यासाठी 

दंडशक्ती सरकारला वापरावीि लागते. आम्ही ती वापरली तर त्यात काय िुकले हो ! 
 
इंग्रिानंा घालवा म्हणिे कशाने घालवायिे? हात िोडून म्हणाल तर तेि हात कलम केले 

िातील. अशा इंग्रिाचं्या शक्तीला तोंड देण्यासाठी दंड देण्यासाठी दंडशक्तीचशवाय काय तरणोपाय 
आहे? 

 
तसे पाचहले तर इंग्रिाचं्या राक्षसी शक्तीपुढे आमिी दंडशक्ती म्हणिे दयामे खसखस. पण त्या 

खसखसीिा वापर करून आम्ही राज्य चनमाण केले आहे ते स्वच्छ मनाने बघा. कुणािेही डोळेि फाकून 
िातील. 

 
दंडशक्ती कशी, चकती, कुठे आचण कुणी वापरायिी यािा एक बहुमोल आदशवि पत्री सरकारने 

चनमाण केला आहे. अन्याय, मग तो कुणािाही असो. स्वकीयािंा वा परकीयािंा. रािकीय, सामाचिक, 
धार्थमक कशािाही असो. स्वकीयािंा वा परकीयािंा. रािकीय, सामाचिक, धार्थमक कशािाही असो. तो 
अन्याय चनवारण्यासाठीि फक्त त्यािा वापर करण्यािा बहुमोल वारसा आम्ही चदला आहे. आम्ही 
गाधंीिींिे अहहसक अनुयायी नसू, पण त्यािें मदव, हहमतबाि अनुयायी मात्र िरूर आहोत. चनस्वाथव, 
चनभवय, िनता चनष्ठ ! 

 
सच्चे म्हणवणारे कच्चे ठरले म्हणून आम्ही पके्क ठरलो आहोत. गभवगचळत, चभत्रट भागुबाई होऊन 

षंढािे चिणे िगण्यापेक्षा अन्याय- चनवारण्यासाठी लढता लढता िगणारे आचण त्यासाठी मरणालाही 
सामोरे िाणारे आम्ही गाधंीिींिे सचे्च अनुयायी आहोत. 

 
भारतािा कंठमणी नेतािी सुभाष राणा-त्यािें आचण त्याचं्या आझाद चहन्द सेनेिे आम्ही तोंड 

फाडून कौतुक करतो. मग त्यािसाठी लढणाऱ्या नाना पाटील आचण त्याचं्या पत्री सरकारिे वावडे का? 
वाभाडे का? त्यात फक्त चदसते ती हहसाि का? 

 
नेतािींनी आमच्या भारताच्या महान नेत्याने-देशाबाहेरून आझाद हहद फौि घेऊन इंग्रिशाहीला 

धडक चदली आहे. 
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नाना पाटलानंी, या आमच्या क्राचंतहसहाने इंग्रिशाहीला देशाति धडक चदली आहे. 
 
नेतािी चितके थोर वंदनीय चततकेि नाना पाटील, आमिा क्राचंतहसह नेता वदंनीय नाही का? 
 
अच्युतरावानंा आपल्या पत्री सरकारिे समग्र दशवन दाखवायिी आमिी इच्छा अपुरीि राचहली. 

त्यानंी भचूमगत संघटना िालचवली ती वरच्या वैिाचरक, शहरी पातळीवर. तळागाळाशी त्यािंा संबधं ते साधू 
शकले नाहीत. शहराशहरातं नादंणारे बुचद्धवतं, घटपटािी लटपट करणारे असमथव ठरले, चतथे 
तळागाळातल्यािें स्वयंपूणव कतृवत्व त्यानंा दाखवायिी संधी हुकली एवढे खरे. 

 
नाना पाटील येऊ शकले नाहीत. म्हणून आम्ही खंत कशाला बाळगायिी? 
 
प्रत्येक तुफान हा नाना पाटीलि नाही का? महाराष्ट्रातले हकबहुना भारतातले प्रचथतयश नेतृत्व 

बाद ठरले. हरलेली शयवत नाना पाटलानंी हिकली. केवढे महान कायव ! 
 
ग्रामराज्यािा व िनताशाहीिा, न्यायाचधचष्ठत दंडशक्तीिा एक आदशव राष्ट्रापुढे उभा आहे. नाना 

पाटलािें आपण पाईक. त्यािंाि आपण अंश भाग आहोत. तुम्ही आम्ही सारे नाना पाटील. 
 
त्या नाना पाटलािंा, आपल्या क्राचंतहसहािा, आपल्या पत्रीसरकारिा व या क्रातंीिी आम्हाला संधी 

देणाऱ्या राष्ट्रचपत्याच्या ियियकार करू या बोला- 
 

क्राचंतहसह नाना पाटील की िय ! 
पत्री सरकार की िय ! 
महात्मा गाधंी की िय ! 

 
िनतेच्या कानठळ्या बसवणाऱ्या घोषणेच्या प्रचतसादाबरोबर तुफानाचं्या बदुंकीिी टोके वर होऊन 

बदुंकी धडाडल्या. 
 
स्टेिवर एक म्हातारा तुफान धावत येऊन त्याने मला खादं्यावर उिलले, ‘शाब्बास रे माझ्या वायाया 

!’ म्हणति चगरकी घेतली. दुसऱ्याने लगेि मला खादं्यावर घेतले, नंतर चतसऱ्याच्या खादं्यावरच्या डोलीने 
मला माझ्या कंुडलच्या तुफानातं पोिवले. 

 
सभा संपली. कायवक्रम संपला. तुफान सैचनक आले तसे धावत पळत आपल्या घरट्यातं पोिले, 

चबनधोक. राचहलो मी, नाथािी, आमिा वाटाड्या पाडूं आचण तुफान शरीररक्षक. 
 
आम्ही यशवंतराव मोचहत्याचं्या बगंल्यात प्रवशे केला मात्र. त्याचं्या काका, िुलत्यानंी मला 

चमठीति घेतले. म्हणाले, ‘आम्ही तुमिी क्षमा यािना करतो.’ 
 
‘का हो? मी कोण एवढा मोठा लागून गेलो? आचण ही क्षमा-यािना कशासाठी?’ मी शरहमदा 

होऊन म्हणालो. 
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‘अहो, तुम्ही एकदा आमच्याकडे अगदी रात्री १२ वािता आला होता, त्यावळेी आमच्या िोडे 
ठेवायच्या िागीि घोंगडी घेऊन झोपला होता ना? आम्हाला कल्पना नव्हती हो ! त्या आठवणीने फार 
लाचिरवाणे झाले आहे.’ ते दीनवाणेपणाने म्हणाले. 

 
‘अहो, तेव्हा माझा अवतार महाद्या धनगरािा होता. तोि आिही नाही का?’ मी त्यािें हात हातात 

घेऊन पे्रमाने दाबत म्हणालो. 
 
‘ते तुम्हालंा शोभनू चदसते. तुम्ही एवढे मोठे आहात यािी आम्हाला कल्पनाही नव्हती. काय ते 

तुमिे भाषण. सवव अगदी मंत्रमुग्ध झाले होते. मुदाडाच्या अंगातही चवरश्री चशरावी असे. तुमिी काहीही 
माचहती आम्हाला नाही. तुम्ही ती सागंणारही नाही. आम्हालंा िाणवले तेवढे बस आहे. म्हणूनि आम्हाला 
खंत वाटते. त्यािी भरपाई आि आम्ही करणार आहोत.’ 

 
रूप्यािे पाट, िादंीिे ताट, रागंोळ्या, उदबत्त्यािंा घमघमाट, आग्रहािे बादशाही िेवण झाले. 
 
पलंगावर मच्छरदाणीत, फोमच्या गादीवर, शवेऱ्याचं्या उशीवर पहुडलो. 
 
तुक्याच्या अभगंािी तान मनाने छेडली. 
‘िदंनािा पचरमळ – आम्हा काय त्यािे?’ 
 
घोंगडीवर आहे की, फोमच्या गादीवर-कसलेि भान नव्हते. चपसासारखा माझा िीव हवते िणू 

तरंगून गात होता. 
 
‘िदंनािा पचरमळ – आम्हा काय त्यािे? 
नाम तुझे गोड चकती? घेऊ आम्ही वािे !’ 
देश, िनता हाि आमिा चवठू 
भारतािी िनता हीि आमिी चवठाई ! 
 
स्मरत स्मरति चनद्रा देवीच्या स्वाधीन झालो. 
 

(२३) एक णकस्तसा ! 
 
ज्या रेटऱ्याला आम्ही मुक्कामाला होतो त्यािा चकस्सा असा- 
 
१४ एचप्रल ४४ ला खचिना लूटून िूनमध्ये मी साताऱ्यात प्रवशे केला तेव्हा यशवतंराव िव्हाण 

तुरंूगात होते. वसंतराव दादा व हहदुराव पाटील तुरंूग फोडून पोलीसाचं्या बदुंका घेऊन पळत िात 
असताना पोलीसाचं्या गोळीने दादा िखमी होऊन तुरंूगात अडकलेले. त्यािंा एक सहकारी धोंडीराम 
माळी ‘खचिना’ लुटीत आमिे सहकारी होते. 
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बहुतेक चिल्यातंील सवव गाधंीवादी िुनी कायवकती मंडळी तुरंूगात अडकली होती. चबळाशीिे िुने 
गाधंीवादी कायवकते िरणकर व ताबंव्यािे काचशनाथ देशमुख तुरंूगात होते. त्या गु्रपिे बडे गुरूिी, पाडूं 
मास्तर आमच्या बरोबर होते. पाटणिे बाबुिी पाटणकर, इंदू पाटणकर, कासेगाविे धन्वतंरी वैद्य, कडवा 
िा्मरण, िणू पेशवाईतले बापू गोखले, तसेि चधप्पाड, शखे काका व डॉ.डी.िी. देशपाडें-दोघे कम्युचनस्ट 
नेतेही बाहेर झंुित होते. रंगराव पाटील, माधवराव पाटील हे बहादूर कायवकते बाहेर होते. चकसनवीर 
आपले साथीदार, बोराटे, बापू किरेना साथ घेऊन होते. 

 
सातारच्या मोच्यानंतर पचहल्या फेरीत तारा तोडणे, सरकारी बगंले िाळणे, पोलीसावंर छापे 

घालून बदुंका पळवणे, शतेसारा व पोस्टाच्या थैल्या लुटणे आचद कायवक्रम कधी स्वतंत्र तर कधी 
सामुदाचयकचरत्या कायवकते पार पाडीत. एकदा तर एका रात्रीत कऱ्हाडपासून कोल्हापूरपयंतच्या 
संदेशवाहक तारा (त्या त्या भागातंील सैचनकानंा ठरवनू चदलेल्या के्षत्रातंील) तोडून सरकारला संभ्रमात 
पाडले होते.एकाि रात्री या शकेडो मैलाचं्या तारा तुटल्याि कशा? त्याचं्यािवळ का चिपगाड्या होत्या 
की काय? असेि सरकारला वाटले. तारा तोडण्यािा असा कायवक्रम सवव चहन्दुस्थानात कुठेि झाला 
नव्हता. सातारा सरकार याने चदङ मूढ झाले होते. त्यािें टाळकेि काम करीना. त्यािंी पोलीस फौि 
भचूमगतापंाठीमागे दौडू लागली. िस िसे पोलीसािें दडपण येऊ लागले. तस तसे एकत्र िमणे अवघड 
झाले. 

 
अनेक गु्रप पडले. प्रत्येक गु्रप आपापल्या भागाति गुंतून कायवरत राचहला. आपापल्या भागातंि 

अनेक खेड्यातं अंमल बिावण्याच्या कामात गढून गेला. प्रत्येक गु्रपच्या चदमतीला सेवादलातील मुले, 
तरूण कायवकते व भचूमगतािंा संिही तयार झाला होता. 

 
सातारा, कऱ्हाडपासून कोल्हापूरपयंत त्यािें कायव पसरले होते. 
 
सातारला चकसनवीर यािंा, लेफ्टनंट बारोटे व बापू किरे यािंा, िरणकर, काचशनाथ देशमुख, 

बडे गुरुिी आहदिा गु्रप, पाडूं मास्तरािंा, वसंतराव दादा, चहन्दुराव पाटलािा, रंगराव पाटलािा असे 
एकाला एक लागून गु्रप झाले होते.  

 
कंुडल गु्रप नाना पाटलािंा. कंुडलिे बापू लाड, वाळव्यािे नागनाथ नायकवडी हे दोन हहमतबाि 

तरूण त्यािें उिवा, डावा बाहू झाले. छोटा शाहीर चनकम, कंुडलिे ज्येष्ठ श्रेष्ठ कसलेले नेते अप्पा लाड, 
बाबुराव लाड (औंध संस्थानिे एक मंत्री), नाथािी लाड, रामू पवार यािेंसह ज्ञानू पचहलवान, गोंदीिे 
चकसन मास्तर (िे आमच्या ५॥ लाखाचं्या खचिना लुटीत होते.) नानािें िावई भगवान पाटील, खानापूर 
तालुक्यातंील हणमंत वचडयेिे ग. काका चिटणीस, चिखल गोटणिे गो काका व माधव चमरगे असे एकापेक्षा 
एक खंदे वीर नानािें साथी होते. 

 
या भागातील बहुतेक गावे-औंध, कंुडल ते आटपाडी, कोल्हापूर हददीपयंतिी-औंध संस्थानिी 

होती. 
 
औंध सरकारिे रािपुत्र व औंधिे प्रधानमंत्री अप्पासाहेब पतं यािें सहाय्य, आश्रय व मागवदशवन 

होते. संस्थानिा प्रधानमंत्री सहाय्यकता. त्यामुळे कंुडल गु्रपिे लाबं लाबंवर कायवके्षत्र पसरले होते. नानािें 
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काँगे्रसमय, त्यागमय, िनताचभमुख, धगधगते िीवनि पाठीशी असल्यामुळे कंुडलगु्रपिी ताकदही 
शतपटीने वाढली होती. 

 
त्यात पुन्हा बापू लाड, नागनाथ, या बलदंडाचं्या हहमतीने कंुडल बँक लुटली. नंतर पे-रेन लुटून 

आघाडी मारली. ५॥ लाखाचं्या खान्देशच्या खचिना लुटीने त्याचं्या संघटनेवर कळसि िढवला गेला. 
कारण क्रातंीला लागतात खचिने, हत्यारे, दारू गोळा. म्हणून कंुडल गु्रप बलदंड, एक संध, एकिुटीने, 
एकमुखाने एकाि नेत्याच्या आदेशास सवव साताऱ्यातील गु्रप्समध्ये वरिढ होता. 

 
सरकारच्या दडपशाहीिा वरवटंा चफरत गेला. पोलीसािें िौकी पहारे तैनात झाले. पोलीस 

पाटीच्या चिप्स हभगरीसारख्या चफरू लागल्याने गु्रप सहकायव अशक्य झाले. त्या त्या गु्रपने आपापल्या 
भागाति आपापले कायवक्रम पोलीसािंा सततिा रेटा व टोळधाडींना िकवीत, बुलवीत पार पडणे शक्य 
होत होते. पण सवांना व सवव गु्रप्सना एकत्र येणे अशक्य झाले. सववि नेते सववि अनुयायी. 

 
िसे अचखल भारतीय भचूमगत संघटनेिे व आमिे संबंध थातुर मातूर, वरवरिे होणे हे क्रमप्राप्ति 

होते, तसेि सातारच्या भचूमगत अनेक गु्रप्सिे व त्यािें संबंधही िेवढ्यास तेवढे होऊन हळूहळू अंतर 
वाढति गेले. 

 
अचखल भारतीय संघटनेिी बठैक िमू शकली नाही. चतिी अवस्था सातारच्या गु्रपमंडळींसारखीि 

झाली होती. 
 
त्यािें संबंध भचूमगत कायाच्या बातम्यािें चवतरण करणे, मागवदशवन व मतप्रदशवन करणे, वळेप्रसंगी 

भचूमगत नेत्याचं्या गाठीभेटी घेऊन चविार चवचनमय करणे एवढ्या पुरतेि मयाचदत होते. 
 
िनतेिी कायवकत्यांिी संघचटत शक्ती उभी करू शकले नाहीत. 
 
ठायी ठायी चनमाण झालेल्या भचूमगत नेत्याशंी पूवीिी फारशी िवळीकही नव्हती. हीि मोठी 

अडिण झाली होती. 
 
अनेक वषािे समानध्येय, समान कायवक्रम, एकचत्रत येऊन करण्याच्या भचूमकेतून िी मैत्री, 

आत्मीयता, सामंिस्य, परस्परचव्ास आचण आदर चनमाण होतो व चनष्ठेच्या देवाण घेवाणीने बधं घटट 
होऊन अभगं, एकिूट होते तसे काही घडत नव्हते. तसा काहीि पूवेचतहास नसल्याने वरपासून खालपयंत 
अशी चवस्कचळत अवस्था झाली होती. सारेि उघडे, नागडे, लंगडे होते.पण आपापल्या के्षत्रात मान्यवर 
होते. 

 
ऑगष्ट क्रातंीिी हीि शोकाचंतका होती. सवव पचरक्स्थतीिे चशकार होते. 
 
मला कळले ते असे; सातारा चिल्यािे पचहले चडक्टेटर होते यशवतंराव िव्हाण. नंतर नाथािी 

लाड, नंतर धन्वतंरी कासेगावकर वैद्य. पण िसिसे पोलीसािें दडपण व अत्यािार वाढून िनता 
दहशतीने हैराण होऊ लागली तशी िळवळ मयाचदत ठेवण्यािा वरिा आदेश आला म्हणे ! त्यातून िहाल, 
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मवाळ गट पडले. यशवतंराव मवाळ गटाच्या नेतृत्वाकडे झुकले होते. ज्यात पूवीिे िुने बहुसंख्य गाधंीवादी 
कायवकते होते. (बाबुराव िरणकर, काचशनाथ देशमुख वगैरे.) त्यानंी वरिा आदेश मानून ते िेलमध्ये गेले. 
यशवतंरावही पकडले गेले. 

 
गाधंीिींना व नेतृत्वस्थानी असलेल्यानंा अिानक पकडल्यानंतर उरलेले गाधंीवादी व 

समािवाद्यानंी समझोता करून ‘ना हत्त्या ना इिा’ असा मागव काढला. पण ियप्रकाशानंी तुरंूगातून 
पलायनानंतर सशस्त्र क्रातंीिाि मागव दाखवनू आिरला. गाधंीिींच्या सत्त्याग्रहाच्या चसद्धातंाने परकीय 
सरकारला खीळ घालता येईल पण हहसेिा वापर केल्याचशवाय त्यांना हाकलून देता येणार नाही असे 
नेतािी सुभाषिदं्रानंी ४३ सालीि चलचहलेल्या ‘द इंचडयन स्रगल’ या पुस्तकात म्हटले आहे. त्यािी 
खबरबात पत्री सरकारला नसली तरी तोि मागव त्यानंी अनुसरला. 

 
िुने, िाचणते, उदंड िनसंपकव  व िनतेिे अथागं पे्रम आचण श्रद्धास्थान असलेले नाना पाटील यानंी 

लढा िालवण्यािा चनणवय घेतला. 
 
दुय्यम नेतृत्वाखाली चकसनवीर, धन्वतंरी, बडे गुरुिी, पाडूं मास्तर, रंगराव पाटील, हहदूराव, 

िाधव आदींनी अनेक नवोचदत तरुणाचं्या सहाय्याने लढा िालू ठेवला. आपापल्या भागात, स्वतःच्या 
हहमतीवर, लपाछपी करून सरकारच्या िेल्याचं्या गावगंुडाचं्या, सावकार, दरवडेखोराचं्या बंदोबस्तािे 
प्रयत्न िालूि ठेवनू हे कायवकते लढत राचहले. 

 
तरीही मधून गु्रप नेतृत्वानंा एकत्र आणण्यािे प्रयत्न िारीि राचहले. पण आपसातील मतभेद 

वाढीस लागले होते. आपसात क्वचित हेवदेावहेी सुरू झाले होते. श्रेष्ठ-कचनष्ठ वादही त्यातं गुंतला होता, 
मराठेशाहीतील सरदारापं्रमाणे. 

 
वचरष्ठ संघटनाही सवांना एकत्र आणण्यात हतबल ठरली, चतथे खालच्यािें काय? अशा 

पचरस्थीतही पुन्हा एकदा प्रयत्न करण्यािे ठरले. 
 
मोिक्या तूफान सैचनकाचंनशी कंुडल सोडले. रस्त्यातील सववि पत्री सरकारिी गाव े असल्याने 

रेटरे हरणाक्ष गावापयंत कृष्ट्णाकाठी सायंकाळ पयंत चनधोक पोिलो. तराडं्याने पोहून तडीपार झालो. 
पुढील प्रवास सावधचगरीने सुरू झाला. आडरस्त्याने ताबंवे गावाला वळसा घालून ठेबेवाडी ललाडूंन 
िालति राचहलो. अंधारात दऱ्याखोरी ललाडूंन चशराळपेट्यातील चबळाशी हे िरणकरािें गाव गाठले. 
चतथून पुन्हा दोन डोंगर ललाडूंन डोंगरावरील चमरक्यािी वाडी गाठली. १/१।। वािला होता. सवव गु्रपच्या 
नेत्यानंा आमंचत्रत केल्याप्रमाणे आमच्या अगोदरि बहुतेक आले होते. कंुडल हे चमरक्याच्या वाडीपासून 
शवेटच्या टोकावर असल्याने आम्ही शवेटिे पोिलो. चमटींग झाली. चकसनवीर चिल्यािे चडक्टेटर ठरले. 
लाबंच्या पल्ल्याने मी तर पेंगळति होतो. मी तर कुणाच्या गणतीत नव्हतो चिल्हा कायवकारी मंडळ ठरून 
ििा आटोपली. 

 
पण डोंगरावरिी ती कचमटी आचण ठराव डोंगरावरि राचहले. त्यावर कसलीही अंमलबिावणी 

होऊ शकली नाही. होण्यािी पचरक्स्थतीही नव्हती. 
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पोलीसािंा आता एवढा दबाव वाढला होता की, एकत्र येणे अशक्यि होते. आपापल्या भागातंि 
सवांिी लपाछपीतदमछाक होत होती. चशवाय आपसातंील िुरस, हेवदेाव े होतेि. मनोमीलन नसल्याने 
काहीि एकता चनष्ट्पन्न होऊ शकली नाही. 

 
वरच्या संघटनेिे सूत्रही अपूरेि होते. त्याचं्यापाशी चभडणेि मुश्कील व त्याचं्याकडून काहीि मदत 

उपलब्ध तर झाली नाहीि, उलट, तेि आमच्या सहाय्यािे अपेचक्षत होते. त्यानंाही भाडंवलािा कसलाही 
वारसा नव्हता. दारू गोळा, हत्यारे, साधने व त्यासाठी पैसा, सारे भचूमगतानंाि चनपटाव ेलागत होते. 

 
चमटींग आटोपून आम्ही तसेि परत चफरलो. दर कोस, दर मुक्काम करीत कृष्ट्णाकाठ गाठला. 

पैलतीराला िाऊन यशवतंराव मोचहत्यािंा बंगल्यात प्रवेशलो. 
 
रात्रीिे १२ वािले होते. मी खादं्यावरिी घोंगडी घेऊन मुटकुळे होऊन त्याचं्या िोड्याचं्या िागी 

पडलो, त्यािा हा चकस्सा. 
 

(२४) नागनार्थ एक मनस्तर्ी—स्तर्यांकें णरि ! 
 
श्रीकृष्ट्णाने एका खाबंावर द्वारका तोलली होती. 
 
पत्रीसरकार क्रा.ं नाना पाटलाचं्या भक्कम खाबंावर उभे होते. त्या पत्री सरकारच्या द्वारकेला 

आणखी दोन खाबं होते. 
 
एक खाबं होता िी. डी. बापू, दुसरा खाबं नागनाथ नायकवडी. 
 
दोघेही तरणे बाडं, दोघेही चवद्याथी, पण पत्रीसरकारिे समथव चनशाण फडकवणारे. पत्री 

सरकारच्या सवव चनणवयािे, करणीिे धनीपण त्यािेंि. फक्त आशीवाद यायायिा नानािंा. पत्रीसरकारिे, 
आलमगीर बादशहाच्या तंबिेू सोनेरी कळस कापून आणणारे संतािी, धनािीि म्हणाना ! बेहदद धाडसी 
चिवािी पवा न करणारे, संकटात उडी घेणारे. त्यािंी हहमत, चहकमत, िापल्य अिबि ! 

 
एक कंुडल पचरसरात व दुसरा वाळवा पचरसरात. 
 
टे.भ. अप्पासाहेब लाड गुरुिी कंुडलिे. औंधच्या चशक्षण खात्यातून गेलेले. रािकारणािी िागंली 

िाण असणारे. त्यािंा गुरुपणािा सल्ला दोघानंा पत्रीसरकारिे सल्लागार, पत्री सरकारच्या न्यायदान 
मंडळािे आधार. न्यायदानािी सवव धुरा त्यानंीि साभंाळली. न्यायदानािे वचरष्ठ न्यायधीश, बाबुराव पाटील 
याचं्या साथीने (औंध संस्थानिे मंत्री) ती धुरा अप्पासाहेब लाडानंीि साभंाळली. 

 
नानाचं्या एकुलत्या एक बचहणीिे यिमान नाथािी लाड-नानािंी सुरचक्षतता साभंाळणे, 

चमळचवलेला व चमळेल तो पैसा साभंाळणे, चवचनयोग करणारे अथवमंत्री. वचरष्ठ भचूमगत नेतृत्वाशी सल्ला 
मसलतीिा दुवा तेि. 
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नानाचं्या, माझ्या, लीलाताईंच्या सवव हालिाली साभंाळण्यािी अत्यंत महत्त्वािी िबाबदारी 
त्यािंीि. हभगरीसारखी पायपीट करून सवव व्यवधाने िागरूकतेने साभंाळणारे सिग कायवकते. 

 
लाड आचण पवारािें कंुडल हा आमिा रािगडि म्हणाना ! चतथून सवव कारभार िाले. स्वाऱ्या 

कराव्या, कंुडल गाठाव.े मंडळी हूकूम घेत व पुन्हा स्वारीवर चनघत. 
 
लक्ष्मण ताबंट काकाचं्या नेतृत्वाखाली अण्णा चभसे, म्हैसाळ गुरुिी, भाऊ शकंर लुपणे (कंुडल 

सेवादल प्रमुख), ई्र लाड (काही काळ भचूमगत. अच्युतरावािें स्वीय सचिव), अनंता मोरावळकर, 
खाबाशा पवार, कृष्ट्णािी दवडें, केशवराव दाईंगडे, ताबंटकाका, शामराव व राम लाड, राम पवार त्याच्या 
िोडीला नारायण संकपाळ. तुफान सेनेिा डी. एस. पी. चगल्डर, वाबंदडे, ता. तासगावंिा, बाबुराव िाधव 
कापील (ता. कऱ्हाड), ज्ञानू पचहलवान दुशरेेिे, गु्रप कॅप्टन तुफान सेनेिा हणमंत वचडपे ता. खानापूरिे 
भगवान पाटील (भप्पा). नानािंा एकुलता एक िावई (खानापूर तालुक्यािे मािी आमदार), असे आणखी 
चकतीतरी. ग. काका, गो. काका व आमदार माधवराव चमरगे पाऱ्यािा (आमदार हे त्यािें भचूमगत नाव), 
िी. डी. बापूंिा खडगहस्त. दोन तुफान कंुडलिे सावळा धनगर व धोंडी वडार हे िी. डी. िे दोन 
खडगहस्त. पत्रीसरकारिा हा झाला कंुडल चवभाग. 

 
दुसरा चवभाग वाळव्यािा. नेता नागनाथ नायकवडी. त्यािे साथीदार साकऱ्याळािा दािी पाटील, 

नागनाथिा चवद्याथी सहाध्यायी–वाय. सी. पाटील, शाळू सोबती, बाबुराव कोकाटे पडवळगाव व प्रताप 
पाटील–बकूॅट कनाटकिा (दोघेही शहीद झाले.) बारबोटे दरवेडेखोराशी लढताना शहीद झाले. खंडू 
सखाराम शळेके, नारायण पेशव े(कदम), अनंत ज्ञानू ढगे, सखाराम घोरपडे, तुकाराम नाना खोत, शकंर 
परुळेकर इनामदार, चबरनाळे पचहलवान ऐतवाड्यािा (नंतर रािू पाटलाशी लग्न). नागनाथिा 
खडगहस्त, चकसन अहेर पचहलवान–पोलीसाशंी सामना देताना शहीद झाला. मन्साहसग व नानकहसग 
पिंाबिे (दोघेही-नेतािींच्या आझाद चहन्द सेनेिे सैचनक). नानकहसग पोलीसाशंी सामना देताना शहीद 
झाला. 

 
पत्रीसरकारच्या प्राथचमक अवस्थेत चपस्तूल, बदुंका, काडतुसे गोळा करण्यािी कामचगरी बापू व 

नागनाथिी. डोंगरदऱ्याचं्या आडवाटेने गोव्याहून हत्यारे आणणे व बेळगावच्या चमलीटरी कॅम्पमधूनही 
हत्यारे चमळचवण्यािे काम नागनाथिे, इतर साथीदारानंा घेऊन. नाचशक चिल्यातील देवळीिा चमलीटरी 
कँप पयंत त्याचं्या फेऱ्या. मदतीला आमदार माधवराव चमरगे सावळ्या वगैरे. 

 
नागनाथिी एक अिब करणी, फौिी कॅम्पिी. 
 
आर्थथक अडिणीत असतानाही चदल्ली गाठली. आझाद चहन्द फौिेच्या मागवदशवन, सहाय्यक 

कचमटीच्या ऑचफसमध्ये थडकला. कै. वल्लभ भाईंिी मुलगी मचणबेन पटेल या कायाच्या प्रमुख. 
 
फौिी कॅम्पसाठी, तुफान सैचनकानंा रेहनग देण्यासाठी दोन फौिी िवानािंी मागणी मचणबेन पुढे 

माडंली. पण तुमिा हा हहसेिा, भचूमगत मागव नापसंत म्हणून त्यानंी उडवनू लावले. 
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नागनाथ धडपड्या, लटपट्या. एवढ्याने स्वस्थ बसेल तो नागनाथ कसला? चदल्लीति मुक्काम 
ठोकला. ऑचफसकडे येणाऱ्या िाणाऱ्या सैचनकाशंी दोस्ती केली. नानकहसग, मन्साहसग दोघानंा रािी 
केले. त्यानंा घेऊन मंुबईला आला. पान बािारात चकसन अहेर तयारि होता. त्याच्या ताब्यात त्यानंा चदले 
व वाळवा गाठले. 

 
चशराळ पेट्यातल्या डोंगरात ४० तुफान सैचनकािंा पचहला फौिी कॅम्प सुरू केला. दुसरा दोन 

मचहन्यािंा चशराळपेट्यातंीलि ढगेवाडीिा, डोंगरातील कॅम्प सुरू झाला. 
 
या दुसऱ्या कॅम्पिा वास पोलीसानंा लागला. त्याचं्या पाळतीत त्यानंी एक तुफान हेर झडप घालून 

पकडला. 
 
वाळण्याला चकसन अहेर पकडला गेल्यािी बातमी येऊन थडकली. नागनाथ खास तुफानी 

सैचनकासंचहत घोडदौडीने चनघाला. पकडलेल्या सैचनक हेराला सोडचवण्यासाठी फौिी कॅम्प गाठला. 
चतथल्या रेहनग घेणाऱ्या तुफानानंा सोबत घेऊन पोलीसाचं्या परतीच्या सोनावडे गावच्या एका नाल्यासाठी 
दबा धरून सारे सैचनक बसले. पोलीस नाल्या नाल्यातूंन पुढे िवळ येत िालले. माऱ्यात टप्प्यात 
आल्याबरोबर सैचनकानंी गोळीबार सुरू केला. पोलीसाकंडूनही गोळीबार सुरू. पोलीस लढ्यातं व 
लढ्याच्या दोन्ही काठावंर सैचनक. पोलीसानंा आडोसा लढ्यािा. दोन्ही काठावंर सैचनक उघड्यावर.८० 
तुफानािें शरकाण होण्यािा अनवस्था प्रसंग. म्हणून चकसन अहेर व नानकहसग तीरासारखे धावले. 
गोळीबार करीत पोलीसानंा चभडले. त्यातं चकत्येक पोलीस व दोघे (चकसन व मन्साहसग) शहीद झाले. 
दोघा तुफानाचं्या अिानक हल्ल्याने पोलीसािंी हहमत खिून ते िीवाच्या आकातंाने सैरावैरा चपछे फलागं 
पळत सुटले. इतर तुफान सैचनकही चकसन, नानकहसगप्रमाणे िाल करून आपला मुडदा पाडतील म्हणून 
पोलीस पळत सुटले. 

 
चकसन, नानकहसगच्या धाडशी आक्रमणाने बाकीच्या ८० तुफानािें प्राण वािले. दोघािें हौतात्म्य 

साथवकी लागले. 
 
नागनाथिा वाळवा व चशराळपेटा पचरसरातील ५०/६० खेड्यावंर दबदबा. त्या पचरसरातील सवव 

गावावंर पत्रीसरकारिा कारभार उघड उघड सुरू. 
 
सरकारिा कटटर पाठीराखा सदू देशपाडें इनामदार वाळव्यािा, पण भचूमगताचं्या दबावाने 

झुकलेला. 
 
नागनाथने उघड (नेहमीप्रमाणे) िाहीर सभा घेतली. या संधीिा फायदा देशपाडेंने घेतला. 

नागनाथिा काटा उपटण्याच्या चनियाने फौिदारशी संधान बाधंले. चबत्तं बातमी चदली. उघड उघड 
वावरणारा नागनाथ अिानक पकडला गेला. असे काही वाळव्यात घडू शकेल यािी स्वप्नातही कल्पना 
नसल्याने हे घडले खरे. कुणी देशद्रोही मायेिा पूत चनघणार नाही यािी खात्रीि होती. 
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पण सदू देशपाडेंने नागनाथला िेरबदं करण्यािा डाव तर साधला. सैचनक गैरसावध. ध्यानी, 
मनी, स्वप्नी नसताना हे घडले कसे? हेरानंी शोध घेतला. देशपाडं्याच्या गददारीिी खात्री झाली. 
उिलला देशपाडें व त्यािा एक हात, एक पाय तोडला. 

 
फौिदाराला सुरचक्षत पोिवनू परतीच्या मागावर असलेल्या सदू देशपाडं्याच्या भावाला गाडीतून 

लढला आचण खवळलेल्या एका सैचनकाने त्याला गोळीि घातली. सदू देशपाडें पुण्याला पळाला. 
 
मुबई–पुण्याच्या वतवमानपत्रानंी देशपाडेंिे थोटे फोटो छापून गदारोळ उठवला. पत्रीसरकारच्या 

क्रौयािे प्रदशवन काय माडंले? पत्रीसरकार कसले? ‘कू्रर, कू्रर हत्यारे’ असे वाण साऱ्या महाराष्ट्रात वाटले. 
पत्रीसरकार गुंडािें, दरवडेखोरािें? पण वस्तुक्स्थतीिी कुणी दखलही घेतली नाही. तेवढी दृष्टी आचण 
हहमत हा बुद्धीिा डौल चमरवणाऱ्यानंा कुठून असणार? त्यानंा साथ अहहसेिा िप करणाऱ्या, कातडी 
बिाववाल्या शहाण्यािंी. 

 
त्यानंी पत्रके, मुलाखती देऊन पत्री सरकारिी बदनामी करता येईल तेवढी करून महाराष्ट्रात 

गैरसमि पसरवण्यात ते यशस्वी झाले. वचसतुक्स्थतीिी पहाणी करणारा एकादाही डोळस वतवमानपत्रकार, 
मायेिा पूत चनघाला नाही. सवगं लोकचप्रयतेिी कास धरणारा, सवव न्यायचनवाड्यािी कसोटी लावणारा 
कुणी बुचद्धवतंही चनघाला नाही. त्यानंा दोष तरी काय द्यायिा? रािकारण्यानंीही पत्रीसरकार पडद्याआड 
घातले ना ! क्रा.ं नाना पाटीलही त्यानंा पिवता आले नाहीत. पत्रीसरकार हे सरकार होते. सरकारला 
न्यायासाठी दंडा वापरण्यािा पदचसद्ध अचधकार असतो, हे कुणाच्याही टाळक्यात आले नाही. 

 
त्यानंा चदसले फक्त पत्रीसरकारिी हहसा आचण क्रौयव. देशद्रोयािंी करणी चदसली नाही. 

आंधळ्यानंा दृष्टी येणारि कशी? न्यायािा मागोवा कोण घेणार? 
 
िुलमी सरकारशी टक्कर देताना आडव्या येणाऱ्या देशद्रोयानंा सिा म्हणिे मौति- हा चशवबािा 

मराठबाण्यािा शोध घेणारा िाचतवतं आमच्या वाट्याला आला नाही, हे दुदैव आमिे नव्हे देशािे. 
 
चशव छत्रपतींनी खंडू खोपड्यािे देशद्रोही िाळे थाबंले नाहीत म्हणून हातपाय तोडले त्यािा 

इचतहास झाला. 
 
देशद्रोही सदू देशपाडं्यािे स्वातंत्र्य द्रोही म्हणून हात पाय तोडले. ती कू्रर हत्या ठरवली गेली. 
 
वारे न्याय ! 
 
नागनाथला बेड्या ठोकून साताऱ्याच्या िेलमध्ये बंदोबस्तात कोंडले. पण बहादूर नागनाथ 

सातारच्या तुरंुगाच्या हभतीवरून उडी ठोकून पसार झाला, व शवेटपयंत झंुित राचहला. पत्रीसरकारिे 
ग्रामराज्य त्याच्या पचरसरातील खेड्यातं इंग्रिशाहीला बगल देत देत व लढत अखेरपयंत िालवत 
राचहला. त्याच्या वचडलानंा पकडून दोन वषांिी चशक्षा चदली. नागनाथ सापंडत नाही म्हणून आईला 
तुरंुगात डाबंले. मुलाच्या ध्यासाने ती वेडसर झाली. रािू पाटील चतच्यासोबत, चतने सेवा िाकरी केली. 
असा हा नागनाथिा कुटंुब मामला. 
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प्रत्येक राष्ट्रीय लढ्याच्या मंथनातून बहुमोल रत्ने चनघतात. चशल्लक राहाते तें एवढेि ! अनेक 
रत्नाबंरोबर ४२ च्या पत्रीसरकारच्या कुशीत िन्मलेले नागनाथ हे एक अनमोल रत्न. 

 
नागनाथने रोगििवर, अपंगत्व आलेल्या, दुबवल, दुलव चक्षत झालेल्या नाना पाटलािंा पत्कर 

झेलला. क्रातंीहसहािा ्ास त्याच्या माडंीवरि संपला. केवढा भाग्यवंत? 
 
नागनाथ म्हणिे अिबवल्ली. 
 
आििा नागनाथ शकेडो गरीब, अनाथ–चवद्याथी–चवद्याचथंनींिे वसतीगृह िालवतो. त्यासाठी 

धडपडतो. सारखी धावपळ आचण धडपड िालूि. हुतात्मा नानकहसगच्या नाव ेस्थापले मुलींिे वसतीगृह व 
साखर कारखान्याला हुतात्मा चकसन अहेर नाव चदले. महाराष्ट्रात नेत्यािंी नाव े अनेक साखर 
कारखान्यानंा, पण नागनाथिे सारेि अिब. 

 
साखर कारखान्यािा िीफ प्रमोटर नाम मात्र होतो काय, चदल्लीच्या वाऱ्या करतो काय, आपले 

घोंगडीिे अंथरूण टाकून घरच्या भाकरी कालवण खाऊन कारखाना उभारतो काय, कारखान्यािी सागंता 
झाल्या चदवशीि स्वतःिी पथारी घेऊन मुलाचं्या वसचतगृहात वसतीला िातो काय, सारे असेि त्यािे ! 
सारे करून पुन्हा नामाचनराळा, अनेक शकै्षचणक, सहकारी संस्थािंा संस्थापक, पण त्यातं कुणीही 
नसलेला, चनचरच्छ. 

 
असा हा वाण वगेळाि चनघाला. कसला गािावािा नाही. प्रचसद धीरपराङप्रमुख. १९५७ साली 

संयुक्त महाराष्ट्रािा आमदार झाला. आि १९८५ साली दुसऱ्यादंा आमदार आहे-अपक्ष. आमदार 
चनवासातही गादी पलंगावर नाही, तर आमली घोंगडी घेऊन पॅसेिमध्ये ढाराढूर घोरणारा गडी. िनतेच्या 
कोंडाळ्यात हा िनतेच्या गळ्यातल्या ताईत, पण एकातातं सापडणे मुचश्कलि. सदा भचूमगत. 

 
नागनाथला पक्ष, पथं नाही. ‘चबन पखं उड िाय’. लोकचभमुख चविारसरणी आचण करणी, साधेल 

तसा साधणारा. असा हा आमिा एकेकाळिा खंदा क्राचंतवीर नागनाथ. 
 
कुणी कोणत्या पथंािा, पक्षािा, त्याला माझ्या दृष्टीने फारशी हकमत नाही. हकमत आहे चनष्ठेला, 

चनधाराला. िीवन समपवणाच्या िनता चनष्ठेला व त्यागाला. ‘िय अलखचनरंिन’ वृत्तीने िनसेवेत, िनता 
चवकासात समर्थपत िीवन िगून रमणाऱ्याला. मग तो कोणत्या झकमारी पक्ष-पथंािा का असेना. 

 
नागनाथकडे बचघतले की वाटते अशा चनःसंग, चनमोह, चनवरै, चनधड्या छातीच्या आत्म्याला उदंड 

आयुष्ट्य लाभो. िनकारणी तो चवलीन होवो. 
 
पत्रीसरकारच्या कुशीत िन्मलेल्या अनमोल नेत्यातंील हे एक बहुमोल रत्नि. 
 
पत्रीसरकारच्या ४ वषांच्या कुशीत तावनू सुलाखून बहुचवध प्रवृत्तीिे नेते– कायवकते तयार 

झाले.पण नागनाथिी सर, िी. डी. बापूचशवाय कुणालाही नाही. 
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िी. डी. बापू महाराष्ट्रभर िौफेर स्वाऱ्या करणारा, वऱ्हाड पासून कोल्हापूर-सागंली 
सरहददीपयंत. 

 
गोवा संग्रामात, हैद्राबाद मुक्क्त लढ्यातं, संयुक्त महाराष्ट्र उठावात धावत पळत उरी फुटणारा, 

आपला आवाकाही कधी ध्यानी न ठेवणारा. 
 
तो ५७ साली आमदार होता. नंतर चवधान पचरषदेत हा चवधायक होता. पण वडेा चपसा चपसाट. 

चविार व आिारािी क्स्थरता नसलेला. अिून फेऱ्या त्याच्या िालूि. कुठेही क्स्थर ठायबदं झाला नाही. 
 
नागनाथ मात्र ठाण माडूंन बसलेला. िसा ४२ साली भचूमगत तसाि आिही भचूमगत. कधी हाती न 

लागणारा भचूमगति. प्रचसद्धी पासून बारा हात लाबं राहून आपल्या पिंक्रोशीिा िमलेल्या मागाने चवकास 
साधणारा. रािकीय पथ्यपाणी चहशोबी नसणारा. आपल्या पिंक्रोशीिा चवकास सिवणारा. 

 
म्हणून िी. डी बापू व नागनाथ पुढे माझे मस्तक झुकते. मी त्यािंा मामा म्हणून माझे मस्तक लवणे 

त्यानंा मुळीि पसंत नाही. 
 
तरीही माझे व कुणािेही चशर त्याचं्यापुढे लवाव ेअशी बापू आचण नागनाथिी िोडी. 
 
पण दोन्ही दोन टोकावंर ! 

 
(२५) र्सांिरार्दादाांची शौयवगार्था 

 
नऊ ऑगस्टला स्वातंत्र्य लढ्यािे क्राचंतपवव सुरू झाले. सातारा या क्राचंतयुद्धात आघाडीवर 

राहीला. चशवरायाने पेरलेले स्वातंत्र्यािे बीि धगधगले ! उफाळले ! ! साताऱ्याला उधाण आले. 
महाराष्ट्राच्या आघाडीवर साताऱ्याने दमदार पाऊल टाकले. कायवकते ििेच्या घोळात कधी पडले नाहीत. 
इंग्रिीशाही खतम करण्यािा चवडा कायवकत्यांनी उिलला. दादा त्यापैकी एक. रत्नाप्पानंी कोल्हापूर भाग 
साभंाळला. चकसनवीरानंी सातारा उत्तर भाग लक्ष्य केले. िरणकर चवळाशीिे व देशमुख पुणताबं्यािे. या 
िुन्या गाधंीवाद्यानंी चशराळ पेट्यात ठाण माडंले. यशवतंरावानंी कऱ्हाड पचरसरािी धुरा उिलली. 
बडेगुरूिी, बाबुराव िाधव, हहदुराव पाटील, पाडूं मास्तर, कॉ. शखे काका, कॉ. डी. िी. देशपाडें, 
बाबुराव पाटणकर आदींिी िोड चमळून उरलेल्या मधल्या भागात नेतृत्व घेतले. क्राचंतवीर नाना पाटलानंी 
औंध ते आटपडी या प्रमुख्याने औंध संस्थानच्या प्रदेशपचरसरात ठाण माडंले. 

 
प्रतेकाच्या िोडीला त्या त्या भागातील क्रातंीने पेटलेल्या सामान्य कायवकते, िवान, चवद्याथ्यांिी, 

शतेकरी-कामकऱ्यािंी, सेवादले, सैचनकािंी साथ चमळून सातारिे क्राचंतपवव सुरू झाले. 
 
वसंतरावदादानंी आपल्या अनेक साथीदारासंचहत हाती िूड घेवनू कोल्हापूर सागंली पचरसरातील 

चवश्रामबाग रेल्वसे्टेशन िाळले. कारंड वाडी, ता. चमरि गाविी िौकी उडवली. रामबाग पाकव मधील 
छत्रपतींिे बगंले िाळले. तमदलिे रेल्वेगेट फन्ना केले. हििवडच्या पोलीस पाटलाचं्या घरावर िालून 
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गेले. छापा मारून बदूंक हस्तगत केली. या कायवक्रमात भपूाल कते्त, चिनपाल खोत, पी. बी. पाटील, 
ई्र गुरव, गणपत कोळी आदींिी साथ होती. 

 
गणपत कोळीने वडूि मोच्यात चनघृवण गोळीबार करून परशुराम पचहलवान व त्याच्या ५ 

साथीदारािंा मुडदा तासगावच्या हबदाचगरी फौिदाराने पाडला. त्यािा सूड घेण्यासाठी दत्ता बुरुडला साथ 
घेवनू तासगावला हबदाचगरी फौिदाराच्या घरावर बॉम्बफेक करून, फरार होऊन दादाचं्या नेतृत्वास 
साचमल झाला. कायवक्रम पार पाडावते, फरार व्हाव.े सापडलेल्या चनवाऱ्यात घुसायिे. लपाछपीिी खेळी 
िालू होती. आट्यापाट्या, हुतूतूिी धमाल. अशा अनेक उदे्रकामुळे दादानंा पकडून देणाऱ्यास एक हिार 
रुपयािें इनाम सरकारने िाहीर केले. २२ िून ४३ ला क्राचंतपवव सुरू होवनू वषाच्या िवळपास दादा व 
त्यािें बलदंड साथीदार हहदराव पाटलानंा पकडून सागंली िेलमध्ये बचंदस्त केले. 

 
वाढू दे कारागृहाच्या हभतीिी उंिी चकती 
मन्मता नाही चक्षती ।। 
 
पक्षी आकाशात भरारी मारणारि. त्यातला दादासारखा गरुडपक्षी स्वस्थ कसा बसणार? 
 
दादा िेलमध्ये आले आचण िेल फोडून पळण्याच्या कथेला वेगाने सुरुवात झाली. त्यातून प्रकटली 

दादािंी गौरवशाली शौयवगाथा. यापूवी िेलमध्ये सोनींिे दत्तािीराव पाटील, अण्णासाहेब पत्रावळे, बाबुराव 
िाधव, नारायण हशदे सागंली असे १५-१६ स्वातंत्र्यसैचनक होते. २२ िून ४३ ला दादा, हहदुराव पाटील 
आले. नंतर ६ िुलै ४३ ला चिनपाल खोत, कानडवाडी, गणपत कोळी, तासगाव, चवठठल हशदे, सागंली, 
लालहसग शटे, नादें्र, बाबुराव बुटाले, कवठे चपरान, आगलावे, रत्नाचगरी, सावतं, कागल, ियराम 
बेलवलकर, सागंली, बाबुराव पिोरे, नादें्र आचद ११ लोकानंा पकडण्यात आले. 

 
दादािंा चनणवय िेल फोडण्यािा. त्यात पत्रावळे तर, कधी पळून िातो म्हणून उतावीळ, तो बाहेर 

िाण्याच्या योिना व िागेिा सारा तपचशल दादानंा देत होता. येरवडा िेलमधून पळणे अशक्य म्हणून 
घाई. बाहेरिे साथीदार िी. डी. पाटील व धोंडीराम माळी, (५॥ लाखाचं्या खचिना लुटतील) याचं्याशी 
संपकव  साधून होते. 

 
पावसाळ्यािे चदवस असल्याने बाहेर पडणे सोपे म्हणून पत्रावळे माफव त दादानंी इतराशंी संबंध 

िोडला. 
 
दादा व हहमतराव पाटील यानंा कोपऱ्यावरील स्वतंत्र खोल्यात बचंदस्त केले होते. त्याचं्यापासून 

बऱ्याि दूर असलेल्या एका बराकीमध्ये व या दोन्हींच्या मध्यावर िनरल बराकीत श्री. पत्रावळे व बाबुराव 
िाधव यानंा ठेवले होते. 

 
पत्रावळे हे स्थानबद्ध कैदी असल्याने त्यानंा फार सवलती होत्या. ते िेलमध्ये कुठेही चफरू शकत 

होते. त्याचं्या मध्यस्थीने चकती िण बाहेर पडण्यास तयार आहेत यािा अंदाि दादानंा चमळे. यावषी पाऊस 
िास्त प्रमाणात होता. कृष्ट्णा नदीला महापूर आलेला होता. िवळच्या कोणत्याही खेड्यात पोिलो की 
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पोलीस पोिण्यास वळे लागणार, तेवढ्या वळेात दूर चनघून िाता येईल, या चविाराने शचनवार चदवस २४ 
िुलै ४३ हा चदवस बािारािाही असल्याने नक्की करण्यात आला. 

 
अडिण एक होती. सवांना एकाि वळेी बाहेर काढले िात नव्हते. प्रथम दादानंा व हहमतराव 

पाटलानंा नंतर क्रमाक्रमाने इतरानंा सोडले िाई. म्हणून कट केला की दादा, हहमतराव बाहेर आले की 
मधल्या बराकीतील ११-१२ लोकानंीही संडासािी घाई करून बाहेर काढण्यास भाग पाडाव.े घडले तसेि. 
सारा संि िमल्याबरोबर पत्रावळेने चशटी फंुकली. इशारा चदल्याबरोबर साऱ्यानंी एकसाथ पोलीसावंर 
झडप घालून, बदूंका सववच्या सवव व ३०० काडतुसािंी पेटीही हस्तगत केली. फक्त १५ चमचनटातं हे सारे 
घडले. 

 
दंडाचधकारी िेल पोलीसािंी धावपळ झाली. चबनहत्यारी पोलीसही एकत्र िमलेले दादांनी 

पाचहले. त्याचं्यावर बदुंकीिी चनशाणी रोखून दरडावले. ‘खबरदार ! कुणी हालिाल केली तर गोळीने 
उडवनू देव.ू १४ ही िण मागील तटाकडे धावत पळत गेले. 

 
भईुकोट चकल्ल्याच्या पुढील भागात कलेक्टर किेरी, डी. एस. पी. ऑफीसचशवाय शहराच्या 

भागातून िाणे धोक्यािे; म्हणून िेलच्या चपछाडीिा तट गाठला. हा तट २१ फूट उंिीिा व ६ फूट रंूदीिा. 
तटावर िाण्याच्या वाटेने भरभर तटावर उभे राचहले. तटाला लागूनि ८-९ फूट रंूदीिा खंदक. धडाधडा 
हत्यारासचहत उड्या ठोकल्या. व सुसाट धाव घेतली. हहदुराव पाटलानंा तटावरून उडी मारताना पायाला 
िबरदस्त मार लागल्याने उठताही आले नाही. ‘मला पडू द्या ! तुम्ही पुढे धावा, सुटा-पळा.’ म्हणाले. 
हहदुरावाला चतथेि सोडून मारूतीमंचदराच्या मागून बैलबािारातून धूम पळत सुटले. बैलबािारवाल्यानंी 
पळण्यासाठी रस्ता मोकळा करून चदला. पुलावर पोिले. वळे साडेतीनिी दुपारिी. दादा पुलाखाली 
उतरले. सवव त्याचं्यामागोमाग. सागंलीवाडीच्या गावाबाहेर पडताि पत्राववळिे बळ संपले. आधीि ते 
छातीच्या दुखण्याने बेिार. त्यात पळापळ, धावपळ, दमछाक झालेली. म्हणून बाकीच्यानंी पत्रावळेला 
धरून िालवले. 

 
कृष्ट्णा नदीला नुकताि महापूर येवनू गेलेला होता. कृष्ट्णाकाठच्या चिखलातून पळणे दुरापास्त 

झाले. त्यात पुन्हा पत्रावळेला धरून नेण्याच्या भाराने िाल कमी झालेली. आता पोलीस पाठीवर धावत 
असल्यािे चदसले. पत्रावळेने प्रसंगािे गाभंीयव िाणले. आपल्यामुळे सारेि पोलीसाचं्या मारात येणार म्हणून 
पत्रावळे म्हणाले, ‘सोडा मला. मी नदीच्या काठावरील शवेरीत लपतो. तुम्ही व्हा पुढे.’ 

 
सवव पुढे चनघाले. शवेरीत लपलेल्या पत्रावळेला पोलीसानंी बचघतले मात्र ! पोलीसाचं्या गोळ्या 

सुटल्या. पत्रावळे चछन्न चभन्न होऊन शहीद झाला. त्याच्या शरीरािी गोळ्यानंी िाळण झाली. 
 
आता पोलीसािंा पाठलाग िवळिवळि येत िालला. हे लक्षात येताि दत्तािी पाटील व बाबुराव 

पािोरे यानंी कृष्ट्णानदीत उड्या टाकल्या. बाकीिे पुढे पळति सुटले. दादा सवांच्या पुढे. बाकी त्याचं्या 
मागे. बदूंक व काडतुसाचं्या पेटीिे लझे वर व पायाखालील चिखलात पाय फसत. िीवाच्या आकातंाने 
पळत राचहले. पोलीस आणखीन िवळिवळ येव ूलागले. व त्यानंी गोळीबार सुरू केला. दादानंी हेरले, 
आता सवांिे प्राण धोक्यात येणार. त्यानंी बदूंक सरसावनू पोलीसावंर बदुंकीिी फैर झाडली. पोलीस पीछे 
फलागं. त्याचं्या बदुंकीच्या टप्प्यास येईपयंत बाकीच्यानंी कृष्ट्णा-वारणा संगम गाठलाही. 



 

 अनुक्रमणिका 

आता पोलीसानंी प्रच्छन्न गोळीबार सुरू केला. दादानंी हेरले, आता सवांिे मुडदे पडणार ! 
 
‘मी पोलीसानंा थोपवनू धरतो. तुम्ही सवव नदीत उड्या घेवनू पसार व्हा.’ दादानंी हुकूम 

सोडल्याबरोबर सवानी नदीत उड्या घेतल्या. िीनपाल खोतपुढे, वसंत त्याचं्यामागे. सवव त्याचं्या पाठोपाठ 
पोहत चनघाले. दादा ठाण माडूंन, आडोसा धरून उभे राचहले. पोलीसाचं्या गोळ्याशंी गोळ्यानंी झंुि देत 
राचहले. तोपयंत बाकीच्यानंी पैलतीर गाठलेही. 

 
दादा गोळ्यािंा मारा करीत होते. व बाबुराव िाधव त्यानंा काडतुसे देत होता. पोलीस िवळ 

िवळ येत िालले. आता हद्द झाली. घातवळे आली. 
 
‘बाबुराव घे संगमात उडी आचण गाठ पैलतीर’ दादानंी हूकूम चदला. चिद्दी बाबुराव म्हणाला, 

‘दादा, तुमिे ते माझे. काय होईल ते होऊ दे.’ दादा त्याच्यावर लरडले व िाधवाने पाण्यात उडी घेतली. 
 
प्रच्छन्न गोळीबार अधा तास िालला. पण पोलीसािंी माय व्याली नव्हती-दादाचं्या िवळ येण्यािी. 

इतक्यात चवपरीत घडले. 
 
नदीच्या दुसऱ्या काठावरच्या हरीपूरगावी दुसरे पोलीस पथक आले. नावेत बसून ऐलतीरावर 

दादाकंडे चनघाले. नदीच्या मध्यभागी पोहत िाणारा बाबुराव िाधव चदसला मात्र गोळ्यािंी बरसात झाली. 
िाधवच्या रक्ताने नदीिे पाणी लाललाल झाले. बाबुराव शहीद झाला. पे्रत पाण्यावर तरंगले. ते नावेत 
घातले. व नावतूेन ऐलतीरावर ठाण माडूंन पोलीसावंर गोळीबार बरसवणाऱ्या दादाचं्यावर गोळ्यािंी खैरात 
केली. त्यापैकी एक गोळी दादाचं्या पाठीवर हाताखालील भागात आरपार छेदून गेली. दादा धरणीवर 
चिखलात कोसळले. वैऱ्यानंी पाठीमागून घात केला. िखमी दादानंा बेड्या ठोकून दोरखंडानंी बाधूंन 
नावते घालून हचरपूर गावतीर गाठला. 

 
पोहून दमछाक झालेले सैचनक गावानचिकच्या पेरूच्या बागेत लवंडले होते. पोलीसानंा त्यािंा 

वास लागला. आचण त्यानंी गोळीबार सुरू केला. गणपत कोळी हात उंिावनू ‘आम्ही चनःशस्त्र आहोत. 
गोळीबार थाबंवा’ म्हणून धावला. गोळीबार थाबंला. गणपत कोळी, चवठ्ठल हशदे, ियराम कुष्ठे, आगलावे, 
लालहसग शटेे, महादेव बुटाले या सवांना चगरफ्तार करून काढण्यानी बाधूंन सागंली िेलमध्ये आणले. 

 
खटले भरले. दादा व हहदुराव यानंा १४ वषांिी सश्रम कारावासािी, शटेे व बुटाले यानंा दोन दोन 

वषािी, गणपत कोळींना व इतरानंा िन्मठेप आदीचशक्षा झाल्या. 
 
चिथे मरणािी पवा नाही चतथे चशके्षला कोण भीक घालणार? 
 
‘मृत्यूंिय आम्ही, आम्हाला कसले कारागार?’ असे हे सारे क्राचंतवीर ! 
 
वसंतराव दादानंी झुंि देवनू पेटचवलेल्या अक्स्मतेने सातारा अखेरपयंत झंुित राचहला. 
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झंुित छातीवर वीरमरण झेलून झंुिणाऱ्या सातारच्या क्राचंतकारानंा ही शौयवगाथा हत्तीिे बळ देत 
राचहली. 

 
पत्रीसरकारलाही बळ आले. हे काय मीि सागंायला पाचहिे? 
 
अशा अनेक छोट्या छोट्या शौयव गाथा सवव सातारा चिल्याच्या क्राचंतलढ्यात घडल्या त्यािी 

गणपतीि नाही. त्या सवव क्राचंतलढ्याला लि, तेि, बळ आचण शक्क्तदायीि झाल्या. 
 

(२६) सािारच्या क्राांणििंढ्याि कामगाराांचे योगदान 
 
शतेकरी, कामगार, फौिी सैचनक याचं्या लढाऊ, अभगं योगिुटीिी, रचशयन ऑक्टोबर क्रातंी व 

िीनिी शतेकरी क्रातंीिी छोटीशी, लबडधोबड का म्हणाना प्रचतकृती होते पत्रीसरकार. 
 
हे सातारच्या क्राचंतलढ्यािे व पत्रीसरकारिे वैचशष्ट्ट्य होते. खऱ्या अथाने सातारिा शतेकरी, 

शतेमिूर व मंुबईिे सातारी कामगार या दोघाचं्या खादं्यावर उभी असलेली ही क्रातंी होती. भारतमान्य असा 
कुणीही प्रचथतयश, लोकचप्रय नेता नसताना सामान्य नेता, सववसामान्य कायवकते व चवद्याथ्यांच्या सेवादल 
सैचनकानंी नेतृत्व घेवनू िालचवलेली ही क्रातंी होती. हे एक आणखीन् वैचशष्ट्ट्य. 

 
भारतीय स्वातंत्र्याच्या कोणत्याही लढ्यात कामगार-शतेकरी मीलनािे असे एकसाथ, एकिुटीिे 

दृष्ट्य कधीि दृष्टोत्पत्तीस आले नाही. कामगार िळवळीत सुद्धा. आम्ही िणू सातारच्या शतेकरी, 
शतेमिुराचं्या मायपोटातून मंुबईच्या कामगाराचं्या कुशीत प्रवशे केला होता. दोघेही क्रातंीिे अग्रदूत, 
दोघेही कष्टाने घाम गाळणारे; पण पोट चतडकीने पेटलेले. 

 
पत्री सरकार म्हणिे शतेकरी, कामकरी समािवादी राज्याच्या द्वाहीिा लनामा होता. 
 
पोलीसाचं्या दडपणाखाली िेंगरायिी पाळी आली की भचूमगत सैचनक मंुबईतील सातारा 

कामगाराचं्या आश्रयाला पळत असत. कुणी िखमी झाला, हातापायात गोळ्या चशरल्या की त्यािी सवव 
सरबराई, वैद्यकीय मदतीने सेवा शुश्रूषा, िपणूक या कामगार आईिी. थकले, भागले, गािंले कायवक्रमात 
ससेहोलपट झाली की पळाव ेकामगार माऊलीच्या माय उबेत. चतथेि चवसावा चमळे. 

 
पोलीसाचं्या, चमचलटरीच्या दबावाने सैरभरै झालेल्या मोगलािी वावळट आली की छत्रपतींच्या 

चकल्ल्यािंा आश्रय घेणाऱ्या मावळ्यापं्रमाणे पागंलेल्यािंी गाठ पडण्यािे चठकाण म्हणिे मंुबईिे 
कामगारगृह. 

 
साताऱ्यात िे िमत नसे ते बठैकीिे, चविार-चवचनमयािे, झालेल्या प्रसंग, घटनािें आदान-प्रदान 

करण्यािे चठकाण म्हणिे गोदामचनवासी हमाल मंडळीच्या गोदामात, परळ, नायगावं, वरळीच्या मिूर 
िाळीत, सातारच्या घरगुती खानावळी िालचवणाऱ्या माताचं्या अंतःपुरात. 
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ज्यानंा गोळ्या घालून ठार करतील हकवा फासावर देतील, िे पोलीसाचं्या झटापटीत िायबदंी वा 
चनकामी झाले त्यानंा कुबडी मंुबईच्या कामगार बंधंूिी. 

 
सरकारने भयंकर म्हणून ठरचवलेले, घोचषत केलेले शकेडो भचूमगत कायवकते व नेते मंुबईत 

कामगारात उघड वावरत; पण एकही कामगार बच्चा सरकारच्या कानाशी लागला नाही. 
 
अफाट कामगारातं वावरूनही, सवांना माहीत असूनही एकानेही देशद्रोह केला नाही. 
 
सातारी भचूमगत श्रेष्ट नेते चकसनवीर िवळिवळ, वळेोवेळी या कामगार गढीत वास्तव्याला असत. 

त्यामुळे अच्युतरावाशंी वेळोवळेी त्यानंा, सातारच्या भचूमगत नेतृत्वाशी चविार चवचनमय करणे सोईिे होई. 
सरकारला यािी िाणीव असूनही कामगार गढीत त्यानंा तसूभरही फट पाडता आली नाही. 

 
भचूमगताचं्या बठैकीत मंुबईतील सातारिे पोलीसही हिेरी देत व पडेल ते योगदानही करीत हे 

आियवकारक नव्हे काय? 
 
प्रत्येक वासाहचतक स्वातंत्र्य िळवळीमागे भाडंवलवाल्यािें, पैशािें पाठबळ असते. िो परेल तो 

कापील ही व्यापारी नीती. ते पेरीत गेले आचण आिही कापताहेत. 
 
१९३० सालच्या तुरंूगात आमच्या बरोबर असलेले अनेक मील कामगार, मील मालकानंी, 

पगारभत्ता देवनू पाठचवलेले मला माहीत आहे. िरखा संघातील िे कमविारी स्वातंत्र्य लढ्यात पडले त्यािें 
पगार पाणी व त्याचं्या कुटंुबािी देखभालही तेि करीत. 

 
आमच्या या क्राचंतलढ्यात भाडंवलवाल्यानंी ढंुकूनही पाचहले नाही. मदतीिा कसलाही हात तर 

चदला नाहीि, पण आमच्या वाऱ्यालाही ते उभे राचहले नाहीत. 
 
पण मंुबईच्या कामगारानंी शकेडो, हिारो हातानंी लक्षावधी रूपयािंी उधळण, लवाळणी सारखी 

भक्क्तभावाने या सातारच्या क्राचंतलढ्यात केली. अगदी चनरपेक्षपणे, स्वयंस्फूतीने या दचरद्री कामगार 
नारायणाने. 

 
भाडंवलदारानंा स्वातंत्र्य हव े असते, पण क्रातंी नको असते. हाि यािा अथव. भाडंवलदारािंा, 

स्वातंत्र्यािा पुळका फक्त त्याचं्या स्वचहतासाठीि असतो. एकीकडे स्वातंत्र्य लढा आचण दुसरीकडे 
सरकारच्या रोषाला निरेसही न पडण्यािी दक्षता घेऊनि मदतीिी वाटिाल असते. 

 
आम्ही ५॥ लाखािंा खचिना लुटला. त्यािे मोठ्या कौतुकाने चविारतात, अहो हे पैसे कुठे? 

कुणािवळ चकती ते सागंा ना ! मला असे चविारण्यािे हसू येते. 
 
चमत्रहो, क्राचंतकायात ५॥ लाखि काय, पण साडे पािश ेलाखही अपुरे पडतात. ५॥ लाख म्हणिे 

दयामें खसखस हे सागंून तरी कुणाला पटेल का? वास्तवात िाणारे महाभाग बोटावर मोिण्याएवढेि. 
सातारिा हमाल, मापाडी, माथाडी, हात ठेलेवाला, पानािंा ठेलेवाला, पानपट्टीवाले, कोळसा कामगार, 
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गोदी कामगार, हातमिूर, बलैगाडीवाले, खानावळी िालचवणाऱ्या बायाबापड्या, लहान लहान चकरकोळ 
व्यापार उदीम करणारे, बकँ व्यवसायी, चसनेमा, नाटक, तमाशा फडातली माणसे, यानंी िे धनदान आचण 
योगदानही केले त्याला इचतहासात तोड नाही. ते सवव पडद्याआडि राचहले. 

 
स्वातंत्र्याच्या लढ्यात असे कधीि झाले नव्हते, अगदी पचहल्यादंाि असे घडले. खोक्यािे 

कारखानदार बाबुराव खोकेवाले, दगडू शटे गाडव े आमिे आधारस्तंभ. त्याचं्या गादीवरिा पाहुणिार 
घेण्यािे भाग्य आम्हा दोघा पती-पत्नींनाही लाभले आहे. त्याचं्या संघटनेने हिारो रूपयािें योगदान करून 
शकेडो भचूमगतानंा आश्रय देऊन व्यवस्था केली आहे. 

 
सवांत महत्वािे म्हणिे पाडुंरंग बोराटे, बापुराव िगताप यासारखे अनेक कामगार नेते आपापल्या 

चनष्ठावान कामगारानंा घेऊन वीरश्रीने सातारच्या क्रांचतलढ्याच्या मदैानात उतरून फार मोलािी कामचगरी 
त्यानंी बिावली. असे कामगार नेत्यािें अपूवव मीलन लढ्यात झाले होते. 

 
मंुबईच्या हुतात्मा िौकात उभे राचहलेले कामगार, शतेकऱ्याचं्या हातात हात घालून क्राचंतमशाल 

घेतलेल्या भव्य पुतळ्यािे प्रात्यचक्षक फक्त ४२ च्या लढ्यात, पत्रीसरकारच्या स्वातंत्र्य लढ्यात प्रकटले 
होते, हे चकतीकानंा ठाऊक आहे? 

 
कामगारािंा लढा म्हणिे कामगारािंा आर्थथक लाभािा लढा हेि आिपयंतच्या कामगार लढ्यािें 

स्वरूप होते व आहे. त्यातं ग्रामीण िनतेिी हातचमळवणी कधीि दु्रष्टोत्पत्तीस आली नाही. कामगार 
शतेकऱ्याचं्या हातात हात घालून संगसंग िाललेले त्यािें लढाऊ मूतव स्वरूप ४२ च्या क्राचंतपवाति 
महाराष्ट्रात, सातारा चिल्याति झाले होते. 

 
 शतेकरी, कामगारािें चहत एकि आहे. ती अभगं एकिूट झाल्याचशवाय क्रातंी सफल होविू शकत 

नाही. हे ऍचतहाचसक सत्य आहे. या अभगं एकिुटीतून चनमाण झाला सातारा चिल्हा राष्ट्रीय कामगार संघ. 
खान्देश राष्ट्रीय कामगार संघािीही चनर्थमती त्यािवळेी झाली. 

 
सातारिे कॉ. बापुराव िगताप व खान्देशिे कॉ. गुलाबराव गणािायव हे दोन खंबीर नेते मंुबई 

कामगार आघाडीिे भक्कम पायाि झाले. कामगार आघाडीलाही खंबीर आधारस्तंभ ४२ क्राचंत 
िळवळीतूनही चमळाला हे सत्य कोण नाकारील? 

 
‘शतेकरी कामगार एकिुटीिा चविय असो’ या एरव्ही नुसत्या घोषणाि होत्या व आहेत. त्यािे खरे 

झाले प्रात्यचक्षक ४२ च्या रणसंग्रामात. 
 
सातारा क्राचंतलढ्यािी व पत्री सरकारिी चवियी पताका फडकचवण्यात मंुबईच्या कामगारबंधंूिा 

अधावाटा होता हे सूयवप्रकाशाइतके सत्य आहे. 
 
त्या कामगार शतेकऱ्याचं्या एकिुटीिी आमिी आस कधी पूणव होईल ती होवो. आम्ही वाट पहातो ! 
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(२७) अशीही मुिंाखि ! 
 
काँगे्रसच्या वचरष्ठ नेत्यािंी सरकारने सुटका केली होती. पुण्याला काँगे्रस वचकंग कचमटीिी बठैक 

घोचषत झाली. 
 
अप्पासाहेब पंतािंा सागंावा आला. अप्पासाहेबािें आचण िवाहरलालिींिे संबधं मतै्रीिे होते. 
 
अप्पासाहेब पंत म्हणिे पत्रीसरकारिा एक आधारस्तंभ. पत्रीसरकार स्थापण्यात त्यािंा हसहािा 

वाटा होता. 
 
त्याचं्या मदतीिा, चहकमतीिा, सल्यािा फार मोठा भाग अज्ञाति राचहला. 
 
पत्रीसरकारात औंध सरकारच्या सववि गावािंा समावशे होता. ती गाव े म्हणिे पत्रीसरकारिे 

बलस्थानि होते. 
 
औंध संस्थानिे कंुडल हे तालुक्यािे गाव होते पत्रीसरकारिी रािधानी. िणू छत्रपतीिा 

रािगडि. त्यािेंि कोल्हापूर संस्थानच्या सरहद्दीवरील आटपाडी कंुडलपासून ४० मलैावंर, हेही 
तालुक्यािे गाव होते. नानाचं्या आश्रयािा बालेचकल्ला. 

 
धूतव इंग्रि सरकारला यािी िाण होती, म्हणूनि त्यानंी आपले चमलीटरी, फौिी कँपही कंुडल, 

आटपाडी आदी गावातं ठायी ठायी संस्थानच्या पोलीस खात्याच्या उरावर ठेवले होते. 
 
त्या सवव गावांत आम्ही मुक्तपणे वावरत होतो व िाहीर कायवक्रमही औंध सरकारच्या पोलीस 

अचधकाऱ्याचं्या सल्ला व पाहठब्याने सािरे करीत होतो. एरवी ते कसे शक्य झाले असते? 
 
अप्पासाहेब पंताचं्या िलाखीने व मुत्सदे्दचगरीने हे घडत होते. इंग्रिािें फौिी कँप कंुडल, आटपाडी 

आदी गावात घालूनही अप्पासाहेबानंी ते सवव बेत चनष्ट्प्रभ करून, पत्रीसरकारिा मागव खुला केला होता. 
 
पत्रीसरकारच्या िौरंगािे िार खाबं होते, एक अप्पासाहेब पतं व त्यािंी संस्थानी गाव ेदुसरा खाबं 

होते नाथािी, अप्पा गुरूिी, िी. डी. लाड बापू व नागनाथ नायकवडी, चतसरा खाबं होता डोंगर 
दऱ्याखोऱ्यािंी चनसगवसाथ, िवथा हशवरायािा वरदहस्त असलेल्या सातारच्या िनतेिी स्वातंत्र्य इषा व 
अभगं एकिूट. 

 
या िौरंगावर आमिे पत्रीसरकारिे आराध्यदैवत क्राचंतहसह नाना पाटील. एवढे साचंगतले म्हणिे 

पुरे. 
 
सत्यबीिापोटी-फळे रसाळ गोमटी 
म्हण नाही खोटी - अप्पासाहेब सवाई भवानी ठरले. 
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‘संस्थानात सदा चदवाळी दसरा’ असाही एक पोवाडा शाहीर गात असत. 
 
चदवाळी दसरा कुठे तर औंध सरकारच्या िेलमध्ये. औंध सरकारिा िेल म्हणिे थकलेल्या, 

भागलेल्या, अडिणीत सापडलेल्या भचूमगतािंा आसरा. आिारी, दुखणेकरी भचूमगतानंा, उिलायिे, 
तुरंूगात कोंडून त्यानंा औषधपाणी द्यायिे, सेवा शुश्रूषाने, सकम आहाराने तािेतवाने करून पुन्हा िोमाने 
भचूमगत कायव करण्यासाठी मुक्त करायिे. काहींना मुक्त करणे धोक्यािे वा िोखमीिे असेल तर त्यानंा 
बचंदस्ति ठेवायिे. नावापुरते गावात चफरणे, हहडणे मुक्तपणे. अशी ही अप्पासाहेबािंी करणी. 

 
पत्री सरकारिी कैचफयत िवाहरलालिींना सागंण्यािी अत्यंत आवश्यकता असल्याने ‘तुमिा 

प्रचतचनधी पुण्याला पाठवा, मी मुलाखतीिी सवव व्यवस्था करतो’ असा अप्पासाहेबािंा चनरोप आला. 
 
नाना पाटलानंी हुकूम चदला. मामानंाि (नाना मला मामाि म्हणत.) पाठवण्यािा. सवांनी त्याला 

मान्यता चदली. मी पुण्याला प्रस्रान माडंले. मला वाटते, कऱ्हाड पचलकडील कोणत्यातरी लहानशा 
स्टेशनवरून दोन तुफानासंचहत मी चनघालो. 

 
पुण्याच्या गोळेंच्या वाड्यात गेलो. माचणकताई गोळे याचं्या वचडलािंा (अच्युतरावािें वडील बंधू 

नगरिे रावसाहेब पटवधवन याचं्या पत्नीिे वडील) सरदार गोळ्यािंा वाडा होता तो. 
 
अप्पासाहेबाबंरोबर संस्थानच्या लाल चदव्याच्या मोटारीतून पूना कॅन्टोनमेंटमध्ये पचंडतिी 

उतरलेल्या बंगल्यात िाऊन बसलो. रात्रीिा १ वािला होता. वचकंग कचमटीिी प्रदीघव बठैक आटोपून 
िवाहरलालिी आले. 

 
माझ्याकडे बारकाईने पचंडतिींनी बचघतले. त्यािें डोळे लकाकले. खुशीिा भाव त्याचं्या िेहऱ्यावर 

मला उमटलेला चदसल्याने मला पुष्ट्कळि धीर आला. 
 
भारताच्या एवढ्या मोठ्या नेत्यापुढे उभे राहण्यािा माझा हा पचहलाि प्रसंग होता. 
 
अप्पासाहेबानंी माझी लळख व प्रास्ताचवक केले. 
 
“I am very glad to meet you, brave man.”  
 
“शूर माणसा, तुझ्या भेटीने मला आनंद झाला आहे” म्हणति िवाहरलालिींनी हस्तादंोलन 

केले. पुढे ते म्हणाले. “I am eager to listen about your Treasary Looting and also about your Patri 
- Sarkar.”  

 
(“मी तुमच्या खचिना लुटीिा व तुमच्या पत्री सरकारिा कारभार िाणून घेण्यासाठी उत्सुक आहे. 

“) 
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मी इंग्रिीत सुरूवात केली, पण मला िमेना म्हणून हहदीति खचिना लुटीिे थोडक्यात कथन 
केले. त्यातंील पचहले एक लाख रूपये भचूमगत संघटनेसाठी अच्युतरावानंा पोिचवण्यासाटी 
अप्पासाहेबाकंडेि त्याचं्या औंध सरकारच्या चतिोरीत पाठवल्यािे सागंताि िवाहरलालिींनी 
अप्पासाहेबाकंडे बचघतले. अप्पासाहेबानंी ‘Yes’ म्हणताि त्याचं्या िेहऱ्यावर हास्य पसरून त्यानंी मान 
डोलावली. ‘अिबि’ असाि त्यािंा हा भाव मला वाटला. 

 
पत्री सरकारिी पा्वभमूी, ग्रामराज्य स्थापनेिी इत्थंभतू हकीकत सागंून नुकताि झालेला 

रेटरेहरणाक्षच्या मेळाव्यािी हकीकत सागंू लागलो. ते सावरून बसले. ही हचककत िवाहरलालिी अत्यंत 
चविारी मुदे्रने, कपाळावर आठ्या व डोळे संकुचित करून ऐकत होते. हचककत संपल्याबरोबर ते म्हणाले 
“ऐसा कैसा हो सकता है? मुझे समझमें नही आता । यचकन नही होता । इतने पुचलस और ये मेलावा. कैसा 
हो सकता है ?”  

 
मी अप्पासाहेबाचं्याकडे बचघतले. िटकन अप्पासाहेब म्हणाले. 
 
“He is explaining truth with facts and there is nothing exaggerating in his explanation. I 

know every thing well, you believe.”  
 
‘हे सागंताहेत ते सवव सत्य आहे. त्याचं्या माचहती सागंण्यात अचतशयोक्ती मुळीि नाही. मला ते सवव 

िागंले माहीत आहे. चव्ास ठेवा.’) 
 
तरीही िवाहरलालिींच्या िेहऱ्यावरिे भाव बराि वेळ तसेि राचहले. 
 
िवळ िवळ १ तास मुलाखत झाली. 
 
शवेटी िवाहरलालिी म्हणाले. 
 
“I am wonder-struck to hear all this happening. It seems to me, this is a new historical 

chapter in Indian Freedom Struggle”  
 
(हे सवव ऐकून मी िचकत स्तंचभति झालो. मला वाटते, भारताच्या स्वातंत्र्य युद्धातील हा एक 

नवीन ऐचतहाचसक अध्यायि आहे.)  
 
मी आभार मानले. २ वािले होते. 
 
“It seems to me, this is a new historical Chapter in Indian Freedom Struggle.” हे सारखे 

मनात घोळून गाडीतून परतताना आनंदाचतशयाने मन भरभरून येत होते. गीत सहि स्फुरले. गुणगुणत 
राचहलो— 

 
’तू िाल पुढे, तुला रे गड्या, भीती कशािी ? 
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पवा बी कुणािी ?’ 
 

(२८) हययारे ्यान करा ! 
 
मला वाटते, काँगे्रस कचमटीिी बठैक मुद्दामि पुण्याला आयोचित केलेली असावी. 
 
वाटाघाटीिा घोळ सुरू झाला होता. व पत्री सरकारिा कोलदाडंा आडवा पडला होता. 
 
महाराष्ट्र नेते हा पत्री सरकारिा घोळ कसा आवरायिा या हितेने हवालचदल झाले होते. 
 
पुण्यािी काँगे्रस कचमटीिी चमटींग आटोपताि महाराष्ट्र प्राचंतकिे अध्यक्ष काकासाहेब गाडगीळ 

धावत सातारला आले- तासगाव तालुक्यातील पलूसला त्यािें नातेवाईक इनामदाराकंडे. ते आमच्या पत्री 
सरकारिे अनुयायी व सल्लागार मदतनीस होते, त्याचं्याकडे उतरले. आम्हाला त्यािें आमंत्रण 
चमळाल्याप्रमाणे मी, नाथािी त्यानंा भेटलो. त्यानंी सागंोपागं ििा करून आमिी बािू समिून घेऊन ते 
परतले. कसलीि ििा, वादंचववादािा घोळ त्यानंी केला नाही. 

 
अनेक काँगे्रस नेत्यािंी वदवळ कंुडलला होऊ लागली. लीलाताईंना भेटण्याच्या चनचमत्ताने पे्रमाताई 

कंटकही कंुडलला येऊन गेल्या. 
 
महाराष्ट्रािे नेते शकंरराव देव यािंाही दौरा आयोचित झाला. पत्री सरकार बदं करण्यािी, 

साताऱ्यातील पत्री सरकारने माघार घेऊन लढा संपवण्यािी िबाबदारी त्याचं्यावर होती. वचकंग कचमटीिे 
ते सभासद असल्याने त्याचं्यावरि ती िबाबदारी मुख्यतः सोपवली गेल्याने ते कंुडलला आहे. 

 
कंुडलला नाना पाटलाचंशवाय कंुडल गु्रपच्या सवव कायवकत्यांच्या चमटींगपुढे त्यानंी चहरीरीने बािू 

माडंली. 
 
“काँगे्रस अहहसक तत्त्वाला बाधंलेली असताना तुमिी ही तत्वच्युती झाली. इथे घडलेल्या सवव 

हहसक प्रकारािी िबाबदारी तुमच्यावर आहे.” हे सागंायला ते चवसरले नाहीत. 
 
“म्हणून तुमिा लढा हा हहसक लढा आहे. हा काँगे्रसिा लढा होऊ शकत नाही,” असेही ते 

म्हणाले. 
 
एक तूफान सैचनक उसळून म्हणाला. 
 
“मग तुम्ही आमच्याकडे आलात कश्याला? तुम्हाला काय आम्ही आमंत्रण धाडले होते? 

उपदेशािी आम्हाला िरूर नाही.” तो प्रक्षबु्ध झाला होता. 
 
आम्ही त्याला समिावनू खाली बसवले. 
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“तुम्ही तुमिी सारी शसे्त्र सरकार िमा करा. आचण हिर होऊन हा लढा संपवा.” - त्यािंा सारखा 
आग्रह. 

 
“साऱ्यािंी वॉरंटे व खटलेही रद्द होतील” हे शकंरराव देवािें पालुपद. 
 
पत्री सरकारिी इंग्रिी सत्ता नष्ट करून ग्रामराज्य स्थापण्यािी कतवबगारी गेली झकत. त्यातील 

अगदी अपचरहायव हहसाि चिथे शकंरराव देवासंारख्या महाराष्ट्राच्या अचखल भारतीय नेत्याला चदसली चतथे 
मग इतर गाधंीवादी म्हणून चमरवणारे दुय्यम नेतृत्व हा हहसक लढा-काँगे्रसिा लढा नाही म्हणून फुत्कारीत 
राहीले त्यात आियव काय ! 

 
कुठे िवाहरलाल नेहरंूिी दृष्टी आचण कुठे या तथाकचथत गाधंीवादी द्दष्टी ! त्यािे हसू येते. 
 
“ज्या इंग्रिाशंी आमिा लढा आहे त्या इंग्रिानंा आम्ही आमिी हत्यारे देणार नाही आचण 

त्याचं्यापुढे शरणागतीतर नाहीि नाही. ही काळ्या दगडावरिी रेघ.” -असा आम्ही एकमुखी चनणवय देऊन 
शकंरराव देवािंी रवानगी केली. 
 

(२९) मुांबईच्या र्ाटेकडे ! 
 
लीला तीन मचहन्यािी गभार होती. दोन वळेा अपुऱ्यात गभवपात झाला होता. पचहल्यादंा १९४० च्या 

वैयक्क्तक सत्त्याग्रहातून ती तुरंूगातून सुटल्यावर व पुन्हा १९४१ साली त्यािी पुनरावृत्ती झाली चतसऱ्यादंा 
४२ सालच्या लढ्यात पोलीसाचं्या कंबरेतवरील माराने गभवपातातून कशी तरी बिावली. आता ही िौथी वेळ 
आली होती. ती अत्यंत अस्वस्थ झाली. 

 
सरकार व काँ. नेत्याचं्या वाटाघाटीने सरकार थंड पडले होते. व आमच्या पत्री सरकारिा कारभार 

चनधोक िालला होता. धावपळ थंडावली होती. 
 
सवांिा चनणवय झाला-लीलाताई व मी आम्ही मंुबईला दोघानंी िाव ेअसा. आम्हा दोघानंा मंुबईला 

पाठचवण्यािी तयारी झाली. 
 
लीला सलवार कुडते, डोळ्यावर गॉगल घालून पिंाबी वषेातं रेल्वचे्या पचहल्या वगाच्या डब्यात व 

मी आपला थडवक्लासमध्ये महादू धनगर सातारिा, शरीर रक्षकासचहत ! 
 
नायगावच्या सातारच्या मिुराचं्या या िाळीतून त्या िाळीत, मामा मामी म्हणून वावरलो. आम्ही 

सातारिे मामा मामी झालो. नाना पाटील तर नेहमीि मामा, मामी म्हणत. पण चकसनवीरानंी मामा, मामी 
चशवाय कधी संबोधलेि नाही. यशवतंरावही अधून मधून मामा, मामी असेि संबोधीत. सातारिे आचण 
आमिे दोघािें मामा, मामी हे नाते आितागायत कायम आहे व राहील. 

 
अच्युतरावानंी त्याचं्या नगरिे परंतु मंुबईला स्थाचयक झालेल्या ब.ॅ िपे याचं्या माफव त नामवंत 

स्त्रीरोगतज्ञ डॉक्टरकडे लीलािी तपासणी व चरटमेंटिी व्यवस्था केल्याने चतला पुष्ट्कळि आराम चमळाला. 
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सवव सातारकरापं्रमाणे कोल्हापूरिे प्रचथतयश कलाकार बाबुराव पाटील कॅमेरामन आमच्या 
भचूमगताशंी संबचंधत होते. त्यानंी त्याचं्या स्टुचडयोत दोन तीन चदवस आग्रहाने नेले. मास्टर चवनायकानंी 
आमिे हार्थदक स्वागत केले. स्टुचडलत िाललेले शूहटग पाहण्याच्या आग्रहामुळे आयुष्ट्यात पचहल्यादंाि 
शूहटग बघण्यािा योग आला. चतथेि लता, उषा या परकरातल्या चिमुरड्यािंीही भेट झाली. 

 
चतथून चगरगावातील गोदामातील सातारकर हमाल मंडळींच्या सोबत रहाण्यािा प्रसंग आला. 

पोत्यानंी भरलेल्या गोदामात िणू आम्ही मंुबईत नसून भयुाराति रहात असल्यािे वाटले. त्यांच्याशी 
गप्पागोष्टी कराव्यात व रात्री पोत्याचं्या चढगाऱ्यावर झोपायिे. मिाि मिा ! 

 
एक भेट मधूिी (मधू चलमये) ‘कुसुमाग्रिा’ं कडे. 
 
त्यानंी खान्देशातील संघटनेसाठी झालेले किव व त्यासाठी पैशािंी उणीव साचंगतल्याप्रमाणे 

त्याचं्या मागणीप्रमाणे पैसे चदले. 
 
खान्देशातील अनेक चमत्र-सुहृदाचं्या गाठीभेटी झाल्या. त्यात येणाऱ्या चनवडणुकीसाठी चतकीट 

चमळाव े असे उत्सुकही होते. त्यातं एक सोनुहसग पाटील वकीलही, िे िनता रािवटीत गृहमंत्र्यािे 
राज्यमंत्री होते. ५॥ लाखाचं्या खचिना लुटीच्या खटल्यात त्यािेंही योगदान होते. कसेही करा; पण 
अच्युतरावानंा सागंून मला चवधानसभेिे चतकीट चमळवनू द्या, हा त्यािंा आग्रह. एवढा आमिा भाव (अथात 
पोकळ) वधारला होता. 

 
लीलाताईच्या आई भेटीला आल्या. त्या आल्या आचण मायलेकीिी भेट झाली. तब्बल ४ वषांनी. 

तृषातव वत्सािी व त्याच्या शोधात हंुबरणाऱ्या माय-माऊलीिी. गाठ पडल्यानंतर लहान बाळाने कुशीत 
चशराव े तशी लीला आईच्या कुशीत चशरली. एकमेकाचं्या चमठीत सामावलेल्या क्स्थतीतले आनंद आचण 
अश्रूंच्या बरसातीिे वणवन शब्दातं करणे अशक्य ! 

 
एक आठवण तर अिूनही तािी आहे. पुण्याला प्राचंतक काँ. कचमटीच्या चमटींगसाठी प्रांताध्यक्ष 

भाऊसाहेब चहऱ्याचं्या चनरोपाप्रमाणे मी दादरला पुना गाडीत बसलो. वलेबुट्टीिी टोपी, तलम पायघोळ 
धोतर, लाबं गुडयायाच्या खाली येणारा कोट, डोळ्यावर काळा िष्ट्मा, अशा मारवाडी वषेातं. गुिराथी 
वतवमानपत्र डोळ्यापुढे ठेवनू िेहरा झाकला. कल्याण स्टेशनावर दोघेिण माझ्यािवळ बसले. अमळनेर 
तालुक्यातील भरवस गाविे माझे चमत्र दगडूदादा याचं्या आश्रयाने भचूमगत होतो हे िौकस निरेने मी 
त्यानंा लळखले. मी त्याचं्यािवळ सरकलो. डोळ्यापुढे वतवमानपत्र ठेऊन त्याचं्या माडंीला हळूि दाबले. 
त्याने हैराणीने बचघतले. पुन्हा चिमटाि काढला. डोळे चवस्फारून रागाने त्यानंी न्याहाळले. खूण पटली. 
एक भयिचकत भाव त्याचं्या िेहऱ्यावर उमटला. मी त्याचं्या बोटात बोटे गुंफून आनंदाचतशयाने दाबत 
राचहलो. मी कागदावर चलचहले, ‘दादा, मी चशवािीनगर स्टेशनवर उतरणार आहे. तुम्हीही उतरा व माझ्या 
टागं्यापाठीमागे तुमिा टागंा येऊ द्या व मी ज्या घरात घुसेन त्या घरात तुम्ही या’. चिठी हळूि सरकवनू 
चदली. त्याप्रमाणे ते त्या वाड्यात आले व त्यानंा मी चमठीत घेतले. तो वाडा सौ. कमलाताई चविारेंिा होता. 
आमच्या भचूमगताशंी त्या संबचंधत होत्या. (कमलाताई चविारे या पूवीच्या काँगे्रसच्या मचहला िंटच्या नेत्या 
व आिच्या स. काँ. च्या नेत्या आहेत). कै. दगडूकाकािे येण्यािे प्रयोिन चवधानसभेिे येत्या चनवडणुकीत 
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चतकीटासाठी होते. मी सोनुहसग पाटील व दगडू दादािंी चशफारस केली. पण त्यानंा चतकीट चमळाले नाही. 
काँगे्रसच्या परंपरेत आम्ही नगण्यि होतो ना ! देखल्या देवा दंडवत—ना भाव ना भक्ती. 

 
काँगे्रस वचकंग कचमटीिी बैठक मंुबईला भरली. मौलाना अबुल कलम आझाद काँगे्रसिे अध्यक्ष 

होते. व वल्लभभाईंिा चनवास त्याचं्या सोबति होता. 
 
अच्युतरावानंी त्यािंी ॲपाईन्टमेन्ट घेतल्याप्रमाणे एक चदवस भल्या पहाटे ३ वािता मी, 

अच्युतराव, नाथािी लाड गेलो. ५॥ लाखाचं्या खचिना लुटीिा सवव चहशोब त्याचं्यापुढे सादर केला. 
 
िवाहरलालिींच्या इच्छेमुळे असेल, अच्युतरावानंी महाराष्ट्रातील भचूमगत नेत्यािंी बठैक मास्टर 

चवनायकाचं्या भव्य स्टुचडलत घेण्यािे चनचित केले. 
 
अरुणा असफअली, अच्युतराव, मी, लीला, नाथािी लाड, नागनाथ, चकसन वीर, बोराटे आचद 

शकेडो भचूमगत (नाना पाटलाचंशवाय) बैठकीत होतो. अगदी पहाटरात्रीिा अखेरिा मेळावा. 
 
िवाहरलालानंी अगदी हसीखुषीत प्रवेश केला. त्यािें हास्य, उत्साह लसंडत होता. अगदी 

आनंदाने त्यानंी सवांना अचभवादन केले. 
 
ते म्हणाले— 
 
“क्राचंतके बहादूरों, आप सबको चमलनेकी मेरी ख्वाचहश थी । अरूणा, अच्युत सबके कहा भी था। मैं 

िाहता था की, आप कब और कैसे चमलें गे? अब चमल गये। मेरी ख्वाचहश पूरी हो गई। 
 
अपने बचलदान और त्यागसे, अपना खून भी बहाकर तुमने ये िंग िलाया मुझे इस पर नाज़ है। 
 
तुम देशके आज़ादीके सच्चे सैचनक हो । आपके बहादूरोंका खासकर सातारके बहादूर क्राचंतवीरोंने 

तो कमालका िंग िलाया, उसको चमसाल नही । उन्होंने देशका एक नया इचतहास बनाया, कारीगर चकया। 
 
नेता नही होते हुये भी खुद नेता बनकर भारतीय िनता आिादीके चलये क्या कर सकती है ये सब 

आपने साबीत कर चदया है। 
 
देश और हम सब आपके सदैव ऋणी रहेंगे। तुम बहादूरोंको मेरा हार्थदक प्रणाम !” या शब्दातं त्यानंी 

भाषण संपचवले. 
 
वाटाघाटी सफल होऊ लागल्या. आम्हाला वाटाघाटी मंिूर नव्हत्या. संपूणव स्वातंत्र्याचशवाय 

वाटाघाटी होऊ नयेत असे आमिे मत होते. पण काँगे्रसशी आमिे नाते िोडले होते. काँगे्रस नेते नेतील तसे 
फरफटत िाणे आम्हाला भाग होते. प्रवाहाचवरुध्द पोहण्यािी आमिी ताकदही नव्हती. काँगे्रसच्या 
पायावरि आमिा लढा होता व आमिे भचूमगत वचरष्ठ नेत्यािें व काँगे्रसशी, गाधंीिींशी आमिे अतूट नाते 
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होते. खदखदणारे वातावरण सौम्य शातं होऊ लागले होते. वाटाघाटीने वातावरण सैल झाले. तडिोड 
िवळ आली. 

 
लीलाला सातवा मचहना लागला. आिायव अत्र्यानंी आम्हाला त्याचं्याकडे नेले. एक चदवस तर 

लीलाला आममरस पुरीिे डोहाळिेवण घातले. एका खािगी स्टुचडलत नेऊन आमिे फोटोही काढून 
घेतले–त्याचं्या नवयुग वतवमानपत्रासाठी. पचत्र सरकार अंकात तो छापलाही. 
 

(३०) सयकाराची पणहिंी सभा 
 
अच्युतरावािें व माझे वॉरंट रद्द झाले. 
 
कामगार मदैानावर आमच्या दोघाचं्या सत्कार सभा कें द्रीय मिूरमंत्री अचबदअली िाफरभाई यानंी 

आयोचित केली. प्रास्ताचवक त्यानंी केले. ते म्हणाले, “ऑगस्ट क्रातंीके दो महान नेता आपके सामने 
मंिपर बठेै हैं । एक है ऑगस्ट क्रातंीके भारतीय भचूमगत संघषवके नेता अच्युतराविी पटवधवन, चिन्हे आप 
सब अच्छी तरह िानते है । 

 
दूसरा नेता है खान्देशके डॉ. उत्तमराव पटेल, चिन्हे आप कम िानते है । शायद आपको मालूम भी 

नही हो । १९३० सालसे स्वातंत्र्यके हर आंदोलन मे उन्होंने और उनकी पत्नीनेभी िेल काटी है । 
 
४२ के स्वातंत्र्य आंदोलनमे उन्होंने अकेलेही नही उनके सारे के सारे कुटंुचबयोंने सामील होकर 

रेकॉडव तोड चदया है । 
 
उनके छोटे भाई, स्कूल के छात्र, उनको १२॥ सालकी सिा होकर वह िेल तोडकर भाग चनकले 

और भचूमगत संघटनामें योगदान देते रहे । वैसेही उनके मंझले भाई िेलमे पडे है । 
 
इतनाही नही उनकी वृध्द माभंी िेलमे िाकर शचहद हो गई । और उनकी पत्नी लीला पाटील 

चिसका वॉरंट अचभ चनकाला गया नही । इसचलये वो यहाँ आ नही सकी । ७॥ सालकी सिा पाकर, २॥ 
साल िेल काटकर िेलसे भाग गयी और सातारा स्त्री सैचनकोंकी कॅप्टन बनकर अपने पती और नाना 
पाटील के साथ पत्री सरकारमे कंधेपे बदुंक रखकर काम चकया । मैं समझता हू की सारे भारतमे इतना काम 
करनेवाली और इतनी कडी सिा होनेवाली पहली स्त्री है । िेलसे भागकर आज़ादीका िंग िलानेवाली 
भारतमें वह एक मात्र मचहला है । 

 
िैसे सुभाष बाब ूके आझाद फौिमे कॅप्टन लक्ष्मीने काम चकया वैसेही लीलाताईने काम चकया, िो 

हमारे महाराष्ट्र की कॅप्टन लक्ष्मी है । 
 
इस बहादूर कुटंूबके आगेवान डॉ. उत्तमराव है, चिन्होने आझादीके चलये–चशवािी महारािने 

स्वराज्य के चलये कल्याण का खचिना लूटा, वैसाही ५॥ लाख का सरकारी खचिना चदनदहाडे लूटकर 
काँगे्रसके इचतहास मे नया पन्ना िोड चदया । चिनको पकडनेके चलये, नाना पाटील और इनके चलये ५००० 
रु. का महाराष्ट्रमे सबसे िादा इनाम सरकारने रखा था । 
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िवाहरलालिीका सारा कूटंूब देशसेवा में अपवण है । वैसाही महाराष्ट्र का यह कुटंूब है चिन्होने 
सवाचधक बचलदान चकया । उसकी तुलना हो ही नही सकती । िान हथेलीपर लेकर महाराष्ट्रमें, ४२ के िंग 
में भारतमें बचलदान का उच्चाकं प्रस्थाचपत चकया ।”  

 
अच्युतरावानंी भचूमगत िळवळीिी अपचरहायवता व िळवळीिा इचतहास सागंून मूल्यमापन केले. 
 
मी खचिना लुटीिा इचतहास व त्यातूंन पत्री सरकारिी अपचरहायवता व आम्ही स्थापन केलेल्या 

ग्रामराज्यािी कथा साचंगतली. 
 

(३१) क्राांिीचा जल्लोष 
 
नाना पाटील, लीला वगैरे सवांिी वॉरंटे रद्द झाली. सैचनकी वषेात व सैचनकी वेषातील तुफान 

सैचनकाचं्या बँड पथकासचहत, आमिी खान्देशकडे वाटिाल सुरू झाली. 
 
आदल्या चदवशीि एक तुफान सैचनक बडँ पथक मंुबई ते भसूावळ, प्रत्येक स्टेशनवर ऑगस्ट 

क्रातंीिी घोषणा देत आमच्या आगमनािी द्वाही देत गेले. प्रत्येक स्टेशनवर हिारो लोक गाडी 
थाबंल्याबरोबर ‘ऑगस्ट क्रातंी’ हिदाबादच्या घोषणा देत आमिे स्वागत करीत होते. ५० तुफानही 
आमच्याबरोबर होते. सकाळी भसुावळ स्टेशनवर उतरलो. 

 
कदम कदम बढाये िा, 
खुशीके गीत गाये िा । 
यह हिदगी है कौम की, 
तो कौम पे लुटाये िा । 

 
तुफान सैचनकािंा बडँ, नेतािी सुभाषाचं्या आझाद हहद फौिेच्या गीतािी धून वािवीत पुढे व 

त्याचं्यामागे मािव करीत आम्ही ऑगस्ट क्रातंीच्या घोषणा गिवना करीत सारा गाव दणाणून सोडला. 
 
खान्देशला उधाण आले होते. भसुावळ, भादली, िळगावं, पाळधी, धरणगावं, टाकरखेडे या 

प्रत्येक स्टेशनवर क्रातंीच्या घोषणा देत स्वागत व्हायिे. 
 
‘ऑगस्ट क्रातंी हझदाबाद !’ ‘साने गुरुिी हझदाबाद !’ 
‘डॉ. उत्तमराव पाटील हझदाबाद !’ ‘लीलाताई हझदाबाद !’ 
‘नाना पाटील हझदाबाद !’ 
 
या िनतेच्या तरुणाचं्या स्वयंस्फूतव घोषणानंी गाडीने अमळनेर गाठले. आमिी कमवभमूी, मायभमूी ! 

िनतासमुद्रि स्टेशनवर उतरला होता. 
 



 

 अनुक्रमणिका 

शकेडो तरुण धावले. ब्लेडने आपापल्या अंगठ्यातील रक्तािे चटळे लावत सुटले. एकि 
आकाशभेदी गिवना उठली – ‘क्राचंतवीर डॉ. उत्तमराव, क्राचंतवीरागंना लीलाताई हझदाबाद !’ ‘साने गुरुिी 
हझदाबाद’ िी त्यात भर पडली. िनतेच्या घोषणा सुरु झाल्या. 

 
‘डॉ. उत्तमराव करे पुकार, 
ऑगस्ट क्रातंी हझदाबाद । 
लीलाताई करे पुकार, 
इंग्रि राज्य मुदाबाद ।’ 
‘सुभाष बाबू, साने गुरुिी हझदाबाद !’ 
ियप्रकाश, अरुणा असफली, नाना पाटील हझदाबाद !’ 

 
साने गुरुिी हझदाबादच्या या घोषणानंी सारे उत्साहािे उधाण आले. िनतेने गिवना, घोषणा देत 

गुलाल उधळीत, िनसंमदव नाित नाित आम्हाला गावभर चमरवले. सवव अमळनेर िणू क्राचंतमय झाले 
होते. ४२ साली पोष्ट, कोटव, स्टेशन िाळण्याच्या चदवसािी आठवण देणारे असे ते धंुद दृश्य होते. त्यावळेी 
मशालािंी फरफर होती व आता गुलालाने सवव अमळनेरिे आकाश िणू लालेलाल झाले होते. आगीतून 
प्रकटलेले गुलाबी दृश्य– 

 
एक अभतूपूवव–देवानंीही हेवा करावा अशा स्वागतात आम्हाला अमळनेरच्या िनतेने बुडवनू 

टाकले. रात्रीच्या सभेत मधू चलमये याचं्या अध्यक्षतेखाली १००१ रुपयािंी थैली देऊन िणू क्राचंतकलशािी 
पूिा केली. 

 
दुसऱ्या चदवशी माझ्या िन्मभमूी प्रगणे डागंरी गावाकडे चनघालो. डागंरीच्या अलीकडील मारवड 

गावच्या मंडळींनी १०१ शृगंारलेल्या बैलिोड्याचं्या रथातून चमरवले. रक्तािे, चटके, क्रातंीच्या घोषणा, 
गुलाल उधळणे–अमळनेरिी पुनरावृचत्त झाली. 

 
आले ! आले ! माझे प्रगणे डागंरी गाव चदसू लागले. आम्ही हात िोडले. गावापासून फलांगभर 

अंतरावर असलेल्या गावच्या चशववेरि रक्तदान करून बैलिोड्याचं्या तकतरावाचं्या रथातूंन तसेि 
चमरवत चनघालो. क्रातंीच्या गिवना, घोषणानंा िणू उधाण आले होते. रथ गावच्या मोठ्या दरवािातून आत 
चशरला. दरवािाच्या कोपऱ्यावरील माझ्या िदं्रमौळी घरावर दृष्टी िाताि मला राहवले नाही. मी रथातून 
उडी मारून धाव घेतली. कामटीच्या दरवािातून आत घुसलो. सारे अवसान गेले. डोळ्यापंुढे अंधारी 
दाटली. िवळच्या खाबंाला चबलगत, डोके घाशीत ‘आई ! आई !’ मी हंबरडाि फोडला. 

 
खाबंाला आवळीत, डोके घाशीत माझ्या अश्रुधारानंी खाबंावरून िमीन गाठली. 
 
 “आई ! आई ! माझे आई ! कुठे आहेस तू? न भेटताि कशी गेलीस ग? आई, आई, कुठे बघू, कुठे 

शोधू? काय चमळचवले मी? तुझ्या िरणधुळीपुढे हा सत्कारसोहळा तुच्छ आहे. अगदी तुच्छ.” खाबंाला 
आवळीत आकं्रदत राचहलो. लीलाने माझ्या पाठीवर हात चफरवल्यािी िाणीव झाल्याबरोबर मी गरकन 
वळलो. चतच्या खादं्यावर मस्तक घुसळत घुसळत म्हटले, “लीले, घर आहे, पण आई कुठे ग? आई आपली 
आठवण काढीत झरूून-झरूून झुरणीला लागून ती मेली. मला हे सहन होत नाही ग !” 
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मला कवटाळीत चतच्याही अश्रुधारा माझ्या डोक्यावर पडत होत्या. आईला िणू आम्ही अश्रूंिी 
श्रध्दािंली वहात होतो. चतने आपले हंुदके चगळून पाठीवरुन मायेिा हात चफरचवत चफरचवत मला शातं 
कले. लीलािा हात िणू माझ्या पे्रमळ मनस्वी, माचननी आईिा हाति वाटला. 

 
मी मटकन िचमनीवर बसलो. माझे काका, िुलते, आिोबा, वडीलधारे सवव भोवती िमले. त्याचं्या 

पायी माथा टेकवीत हंुदके देत होतो. 
 
सारेि घायाळ झाले होते. स्मशानशातंतेने िणू आईिे श्राध्दि उरकण्यासाठी बसलो होतो. 
 
माझ्या आयुष्ट्यातील मातृसेवेिे बधं तटातट तुटले होते. त्यािे हे चिव्हारी दुःख उमळून आले. हे 

चलचहतानाही माझे डोळे पाझरू लागले आहेत. एकीकडे मातृवडेा–दुसरीकडे भारतमातेिा वडेा. त्यात एक 
बािी हरलो, दुसरी हिकली. 

 
अमळनेर नंतर धुळ्यािा सत्कार काय वणूव? धुळ्याच्या सरहद्दीवरून दोन शृगंारलेल्या घोड्यावरून 

आम्हा दोघानंा गावात नेऊन, शृगंारलेल्या १०१ बैलिोड्याचं्या रथात बसचवले. िाळीसगाव रोडच्या 
धुळ्याच्या एका टोकापासून महात्मा गाधंींच्या पुतळ्यापयंतच्या अधाएक चकलोमीटरच्या आग्रारोड एवढ्या 
लाबंीपयंत िनतेिा समुद्र पसरला होता. आकाश गुलालाने एवढे भरले होते की, शतेावर धुवारी (धुके) ने 
िसे शते त्यात बुडून िाते, समोरिे काही चदसत नाही तसा आग्रारोड गुलाल उधळीत बुडून गेला होता. 
असा सत्कार सोहळा कधी झाला नाही पुढेही होणार नाहीं, असे िनता आिही म्हणते. 

 
हा गुलाल नव्हता तर ऑगस्ट क्रातंीिे गुलाबी दशवनि होते. िणू क्रातंीिा लाल रंगि धुळ्यावर 

पसरला होता. 
 
मी व सौ. लीलाताई त्यातं नगण्य, हरवलो होतो. अवघे िनमानस व्यापून िनमानसाच्या 

हसहासनावर िणू आम्ही तरंगत होतो. त्या हसहासनाच्या पायी आम्ही आमिे सववस्व अपवण केले होते ते 
कायमिेि. या सववश्रेष्ठ हसहासनािे पाईक हीि आमच्या दोघाचं्या महत्तम भचूमकेच्या गाठीिी अशा या 
प्रसंगाने चनरगाठ झाली ती कायमिीि. 

 
खान्देश, नाचशक चिल्यातील शकेडो नव्हे हिोरो खेडीपाडी व शहरापासून क्रातंीिे नारे देत, 

रथातून चमरवत, गुलाल उधळीत लोकानंी आम्हाला रक्तािे चटळे लावले. त्या रक्तचटळ्याचं्या, क्रातंीच्या, 
स्वातं्रत्र्याच्या भाराने आम्ही पूणव वाकून गेलो. आमिी मान अचधकि खाली झुकली. खेड्यापाड्यातून 
खान्देशच्या अगदी डोंगरकपारीतही ऑगस्ट क्रातंीिा नाद घुमत राचहला. 
 

(३२) ‘घोटीगार्’चा आगळा र्ेगळा सयकार ! 
 
घोटीगाव (चिल्हा नाचशक) च्या ३–४ मलैावंरील पववतरािीच्या घाटमाथ्यावरील ५–२५ घरट्यािें 

गाव. 
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गावातील प्रत्येक घरातील १–२ माणसे चमलीटरीत असलेली. त्या सवांनी चमलीटरी गणवेष 
िढवलेले. िणू चमलीटरी कँपि असे दृश्य. 

 
लतापल्लवानंी, रानफुलानंी सिवलेले स्टेि व छोटासा मंडप. स्टेिवर एवढी पाने व रानफुले की 

त्यात आमिे छोटे बाळ क्राचंतकुमार (डॉ. उदय) बुडून िाईल एवढी. 
 
गावच्या चशववेर घोटीिे समािवादी पक्षािे मान्यवर पुढारी मूलिदं गोठींसचहत िीपमधून आम्ही 

गेल्याबरोबर पाटलाने नंग्या तलवारीने चमलीटरी सलामी चदली. ढोल, ताश्यािंा एकि गदरोळ. 
 
गावाकडे चनघालो. पाटील नंगी तलवार नाकासमोर धरून चमलीटरी पावले टाकीत पुढे. 
 
स्टेिच्या पटागंणापुढे लष्ट्करी गणवषेातील तलवार धारकानंी एकसाथ लष्ट्करी सलामी चदली. 

त्यानंी केलेल्या तलवारीच्या कमानीतून मी व लीला लष्ट्करी वषेाति स्टेिवर बसलो. गावातील झाडून 
सारी मुले, माणसे, म्हातारे कोतारे, बाया-बापड्या आपापल्या छकुल्यानंा घेऊन िमलेले. 

 
केवढे उन्मादकारी, मनोहारी िनदशवन. थक्क करणारे. मन लुभावणारे. 
 
क्रातंी त्या गावाला माहीत नसेलही; पण ९ ऑगस्ट ४२ च्या क्राचंतब्युगूलाने भारून गेलेल. भारतीय 

चविनवासीयाचं्या मानसात देशभक्ती प्रज्वचलत झालेल्या या अगदी पहाडातल्या वस्तीतही बघून काय 
वाटले असेल आम्हाला ! कल्पनाही करवणार नाही असे अनमोल क्राचंतदशवन ! 

 
नेतािी सुभाषिदं्र बोस व त्याचं्या आझाद हहद सेनेच्या पराक्रमाने व सातारच्या एवढ्याशा 

भागातील पत्री सरकारने केवढा क्रातंीिा िल्लोष िनमानसात पेटवला होता? 
 
पण या क्रातंीिे फल म्हणून त्या गावच्या अिूनही कायापालट झाला असेल का? नसेलि ! या 

वदेनेिे शल्य उरात बोित राहते. 
 

(३३) काँगे्रस श्रेष्ठींची नादानी ! िरीही !!! 
 
चिल्याचिल्याततील काँगे्रसच्या वचरष्ठ नेत्यानंी धसका घेतला, िसे काही त्याचं्या नेतृत्वाला हा 

शहि वाटून त्यानंी चमरवणुकीत भाग घेऊ नये, सत्कार करू नयेत. सत्कारात भाग घेऊ नये, असे फतवे 
काढूनही िल्लोष त्यानंा आवरता आला नाही. 

 
िळगाव चिल्यािे अनेक लोकल बोडव सभासद व धुळे, नाचशक चिल्यािे लोकलबोडव सभासदानंी 

लोकलबोडवतफे होणारे सत्कार, िळगाव, धुळे, नाचशकच्या काँगे्रसश्रेष्ठींनी मोडून काढले ! वास्तचवक हा 
आमिा वैयक्क्तक सत्कार नव्हता, तर ऑगस्ट क्रातंीला हे िनतेिे अचभवादन होते. काँगे्रसच्या अचधकृत 
नेत्यानंा ऑगस्ट क्रातंीि मान्य नव्हती. मग आमिे त्यानंा सोयरसुतकही नसणे स्वाभाचवक होते. क्रातंीच्या 
या सागरी उधाणाला बेडकानंी अडवण्यासारखेि ते नादानपणािे असल्यािे िनतेने ठरवले. 
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िळगाविे ना. बी. डी. देशमुख आमिे िाहते व सत्काराथी. काँगे्रस सरकारिे पालवमेंटरी सेके्रटरी, 
त्यानंा फतवा चमळूनही तो त्यानंी मानला नाही. काँगे्रसच्या चदग्गि पुढाऱ्यािें ते गाव. पण चमरवणूक तर 
झालीि, पण २०-२५ हिारािंी सुभाष िौकात सभा होऊन क्रातंीच्या ‘तुम हमको खून दो–हम तुमको 
आिादी देंगे’ या िल्लोषात, सुभाषबाबूचं्या, नाना पाटलाचं्या आचण आम्ही दोघे तर हातच्याला होतोि 
खान्देशच्या लाडक्या साने गुरुिींच्या व शवेटी महात्मा गाधंींच्या ियियकारात सभा संपली. 

 
नागपूरिे मािी खासदार आमिे चमत्र मगनलाल बागडी, सुभाषबाबूिें अनुयायी. त्याचं्या लाल 

डगल्याच्या आझाद सेनेच्या नेत्याचं्या आग्रहाच्या आमंत्रणाने नागपूरला गेलो. लालडगलेधारी आझाद 
सैचनकानंी सलामी चदली, ‘तुम हमको खून दो–हम तुम्हे आिादी देंगे’, ‘ियहहद !’ ‘करेंगे या मरेंगे !’ 
सूभाषबाबूचं्या व परमपूज्य गाधंीिींच्या घोषणेने सारे नागपूर दणाणून सोडले. चतथून अमरावतीला हीि 
पुनरावृत्ती. 

 
पुसद हे वसंतराव नाईकािें गाव. चतथला सत्कार आटोपून तालुक्यािी शतेकरी पचरषद 

मराठवाड्याच्या सरहद्दीवर. अगदी िंगलात. हिारो शतेकरी. नुसतेि उधाण. 
 
चतथून अकोला, भसुावळ, िाळीसगाव, नादंगाव, लासलगाव, नाचशक, घोटी, महाराष्ट्रािे शवेटिे 

टोक कोल्हापूरला चभडलो. 
 
कोल्हापूरच्या तुफानानंी त्याचं्या सातारच्या मामा-मामींिे केलेल्या स्वागताला तोड नाही सवव 

कायवक्रमावर त्यानंी कडीि केली. हबदू िौकात अपूवव सभा झाली. 
 
त्यानंी कोल्हापूरच्या गडहहग्लि तालुक्याच्या कोल्हापूर सहकार पचरषदेिे आयोिन करून मला 

अध्यक्षि केले व भास्करराव िाधव यानंी उद् घाटन केले. ‘सहकार हा रािकारणापासून अलगि ठेवावा’ 
या माझ्या वक्तव्याने तर ते बेहद् द खूष झाले व सायंकाळिे िेवण भास्करराव िाधवाकंडे झाले. 
कोल्हापुरातही अनेक संस्थािें कायवक्रम झाले. चतथल्या वचनता सेवा मंडळानेही मंडळाच्या सभेत आमिे 
स्वागत केले. भाऊसाहेब चव.स. खाडेंकरानंीही आविूवन घरी बोलावनू आमिे शुभ हिचतले. 

 
माझ्या क्राक्न्तकालखंडावर सुवणवकलश िढवणाऱ्या पत्रीसरकारच्या कंुडल, पारे, चिखलगोटण, 

मािंडे आदी गावािंा सत्कारसोहळा काय वणावा? तो सत्कार सोहळा नव्हता तर तो स्नेहसोहळा होता. 
 
तुफान सेनेतील तुफानाबरोबर आम्ही दोघेही एकरूप होऊन वावरलो त्या सवांच्या खादंाभेटीने तर 

खादंा तारवटला. 
 
ज्या बायाबापड्या भचगनी-आयानंी पे्रमानें भािीभाकरी पोटच्या पोरागत घातली, आपल्या 

पदराच्या आडोशात ज्यानंी आमिे रक्षण केले, लीलाताईंना तर मगरचमठीति घेतले, त्या 
बायाबापड्याचं्याही सुखद भेटीिे सुख अनुभवनू तृप्त तृप्त झालो. 

 
आमच्या िीवनािे साथवक झाले असेि आम्हाला त्यावळेीि कशाला, आिही वाटते. 
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परतलो तोवर ना. श्री. बाळासाहेब सावंत याचं्या कोकणच्या शतेकरी मेळाव्यािे आमंत्रणाप्रमाणे 
त्याचं्या अध्यक्षतेखाली त्या शतेकरी पचरषदेिे उद् घाटन केले. 

 
‘शतेकऱ्याचं्या, कामगाराचं्या राज्यासाठी देईन माझे प्राण’ म्हणून भाषण संपवले. 
 
असे अनेक ऑगस्ट क्रातंी संदेशािे कायवक्रम खेडोपाडी पार पडत असतानाि मंुबई राज्यािे 

गृहमंत्री मोरारिीभाईंिे भेटीि आमंत्रण चमळाले. 
 

(३४) गृहमांत्र्याांशी चकमक ! 
 
महाराष्ट्रात हा िो पत्री सरकारच्या क्राचंतकायािा िल्लोष िनतेत उसळला त्याने मोरारिीभाई 

हैराण झाल्यामुळे हे आमंत्रण असणार हे मी समिलो. आमंत्रणाप्रमाणे मी मंुबईला गेलो. 
 
यशवतंराव िव्हाण गृहमंत्र्यािें पालवमेंटरी सेके्रटरी होते. त्याचं्या िेंबरमधे मी घुसलो. त्यानंी हसत 

स्वागत तर केलेि, पण ‘मोरारिीभाईंशी आता तुमिी गाठ आहे, साभंाळा’ म्हणून बिवायलाही ते चवसरले 
नाहीत. 

 
“मोरारिीभाई काय वाघचबघ आहेत? ते वाघ असलेि तर आम्हीही हसह आहोत हे यशवंतराव 

तुम्हाला तरी िागंलेि माचहती आहे.” यशवतंरावानंा हसति उत्तरलो. 
 
वदी आल्याप्रमाणे मोरारिीभाईंपुढे उभा राचहलो. त्याचं्या पुढेि टेबलावर एक भल्या मोठ्या 

फाईल्सिा ढीग पडला होता. 
 
त्यानंी सुरुवात केली. काँगे्रसच्या तत्त्वज्ञानािा पाढाही वािून म्हणाले, या एवढ्या मोठ्या फायली 

तुमच्या चठकचठकाणच्या भाषणाचं्या आहेत, काँगे्रसच्या तत्त्वािंा, ध्येयधोरणािंा भगं व सरकारच्या 
चवरुध्दिा हा सवव पुरावा आहे. 

 
तुमच्या सवव सभा अत्यािारानंा प्रोत्साहन देणाऱ्या व िनतेला भडकवणाऱ्या आहेत.” म्हणून त्यानंी 

माझ्याकडे सूिक पाचहले. 
 
“मोरारिी भाई, मला तसे वाटत नाही.” मी मोिकेि बोललो. 
 
“काँगे्रसच्या अहहसक तत्त्वािा व आपल्याि काँगे्रस सरकारच्या धोरणािा हा भगं आहे. तो तुम्ही 

थाबंवावा असे मला वाटते. म्हणूनि तुम्हाला बोलावले” मोरारिींनी समिावले. 
 
“असा काय आम्ही हहसेिा प्रिार व प्रोत्साहन चदले ते तरी सागंा ना?” मी प्रश्न केला. 
 
“अहो, शतेसारा लुटणे, पोलीसावंर हल्ला करणे, पोलीसाचं्या बदुंका पळवणे, गाड्या, खचिने 

लुटणे, पत्र्या ठोकण्यािा प्रकार म्हणिे हहसेिा प्रकार व प्रसारि नाही का?” मोरारिी. 
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“आम्ही िे केले, िे करणे अपचरहायव होते, नव्हे इष्टि होते. तो मागव आम्ही अनुसरला. पण त्यातून 
आम्ही ग्रामराज्य कसे स्थापन केले. त्या ग्रामराज्यात स्वराज्य कसे नादंत होते. इंग्रिशाही कशी संपवली 
होती हेही त्याबरोबर सागंतो ना? त्यािे काय?” चिडूनि माझा सवाल. 

 
“पण दंडा िालवनू, पत्र्या ठोकून, हहसक पध्दतीनेि ना? हहसेिा अवलंब करूनि ना?” 

मोरारिी. 
 
“आमिे सरकार होते. िगात आि दंडा धारण न करणारे एक तरी सरकार आहे का?” माझा 

खोिक बोिक प्रश्न. 
 
“ती सवव सनदशीर मागाने, लोकमताच्या मान्यतेनेि िालतात ना?” मोरारिींिी उलटतपासणी. 
 
“आमिेही सरकारि होते. लोकमान्यतेनेि स्थापून िालवले होते. दंड्यािा त्यािा अचधकार कसा 

नाकारता?” मी. 
 
“कोण म्हणतो ते सरकार होते? चनव्वळ हहसेिा उदे्रक होता तो िुलूम-गुंडाचगरी-अत्यािार होता 

तो.” शातं मोरारिी चिडून म्हणाले व हुकमी आवािात “हा सवव प्रिार तुम्ही थाबंवला पाचहिे.” असा 
इषारा त्यानंी चदला. 

 
“मोरारिीभाई, िे घडले, िसे घडले, कशासाठी घडले, तेि फक्त मी सागंतो. यात हहसा येतेि 

कुठे?” मी. 
 
“हे तुमच्या सवव भाषणात नमूद आहे. काँगे्रसच्या, काँगे्रस सरकारच्या ध्येय-धोरणािा हा भगं आहे 

असे माझे ठाम मत आहे.” –ठसक्यात मोरारिी उत्तरले. 
 
“माझ्या या छप्पनश े साठ भाषणाचं्या फायलीतून मला एक लळ, एक शब्द, एक वाक्य असे 

दाखवा की आिही शतेसारा लुटा, खचिने लुटा, पत्र्या ठोका, पोलीसावंर छापे घाला, बदुंका पळवा, असा 
एक शब्दही दाखवनू द्या; मी तुम्ही सागंाल ती चशक्षा अगदी िन्मठेपेिी सुद्धा, यायायला तयार आहे.” हे 
सागंताना माझा आवाि िढला होता. 

 
“पण असे सागंणे हाही गुन्हाि आहे.” मोरारिी ठामपणे म्हणाले. 
 
“४२ ते ४६ च्या स्वातंत्र्य-लढ्याच्या ऐचतहाचसक कालखंडात घडलेल्या इचतहासािे कथन 

िनतािनादवनापुढे माडंणे माझ्या कतवव्यािा भाग आहे. अगदी काँगे्रसिा सेवक म्हणूनही, माझे ते कतवव्यि 
मी समितो. ते सागंण्यािा माझा हक्कही आहे.” मीही िरा ताठ होऊनि बोलत होतो. 

 
“काँगे्रसच्या चशस्तीिा मी कडवा अनुयायी आहे. सत्य तेि सागंतो. आचण सत्य तेि सागंत 

राहाणार. आमच्या मयादा आम्ही लळखतो. ४२ ते ४६ च्या स्वातंत्र्यलढ्यात आम्ही िे केले तेि आिही 
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करा असे एक वाक्यही या फायलीच्या चढगाऱ्यातून दाखवा !” पुन्हा मी आव्हानािा पुनरुच्चार केला. मी 
अगदी हातघाईला आलो होतो. 

 
“एकूण तुम्ही काहीही समिून, पटवनू यायायला तयार नाही असेि समिाव े का?” अगदी शातं 

शब्दातं मोरारिी भाई म्हणाले. 
 
“काँगे्रस मी िी समितो, समिलो, त्यात तुमच्या आमच्यात तफावत असेल तर त्याला माझा 

नाईलाि आहे” –मी. 
 
“तुमिी समि घालणे अशक्य चदसते. ठीक आहे.” म्हणून मोरारिींनी मला रिाि चदली. 
 
यशवतंरावाचं्या िेंबरमध्ये परतलो. मोरारिीभाईंशी इतक्या ताड ताड मी बोलत होतो त्यािे आियव 

त्याचं्या तोंडावरच्या हास्याने मला िाणवल्याचशवाय राचहले नाही. 
 
यशवतंराव तसे चमचश्कलि. (त्यावळेिे, आता तर ते नाहीत.) मला ते चसधे साधे समित होते. 

त्याचं्यात चन माझ्यात पुष्ट्कळि बोलणे झाले. अगदी मोरारिीभाईंच्या तत्व, धारणेचवरुद्धच्या टोकािे. पण 
ते सागंून औचित्यािा भगं मी करू इक्च्छत नाही. 

 
नाना पाटलानंा आमच्या क्राचंतहसह नेत्याला–मोरारिींिा चहसका चमळाला नाही. पण मला मात्र 

तो चमळाला. मंुबईहून परतलो तो गृहमंत्री मोरारिीभाईंच्या चत्रचवध बंदीिी नोटीस माझ्या हाती पडली. 
 
‘Not to attend, Not to speak, Not to take part in any public meeting.’ 
 
कान बदं, तोंड बदं, डोळे बदं, हातपाय बदं.’ माझे भाषणस्वातंत्र्य, सभास्वातंत्र्य, आिारचविार 

स्वातंत्र्य, व्यक्क्तस्वातंत्र्य यावंर हा हल्ला मोरारिींनी–काँगे्रस सरकारने िढवला होता. 
 
कधी न संतापणारे साने गुरुिी संतापाने लालीलाल झाले. या चत्रचवध बंदीिे वाभाडे तर आपल्या 

वतवमानपत्रातून त्यानंी काढलेि, पण लोकशाहीिा, व्यक्क्तस्वातंत्र्यािा हा खून आहे असेही बिावले. 
 

(३५) स्तर्ािांत्र्यािीिं िुरूां गर्ास 
 
या सवव सत्कार सोहळ्यातून ५० हिार रुपयािंा िमा झालेला ढीग मी महाराष्ट्र समािवादी 

पक्षाला सुपूदव केला. त्यावेळी घरात वादळ झाले. 
 
लीलाताईंिी इच्छा त्या पैशािंा रस्ट करून छापखाना खरेदी करून वतवमानपत्र िालवाव े ही 

होती. 
 
‘कायवकत्यांसाठीि तो वापरला गेला पाचहिे’ ही माझी चिद्द. 
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“माझ्या चिद्दी स्वभावाला सडा फटींग, उघडा नागडा राहाण्यािी खोडीिी िोड चमळाली आहे 
ना? आयुष्ट्यािा, व्यवहारी चहशोब माझ्या वृत्तीति नाही. त्याला मी तरी काय करणार, सागं !” मी लीलाला 
समिावले. 

 
“तुम्हाला घरादारािे नाही, तरी तुमच्या स्वतःच्या अक्स्तत्वािेही भान कसे नाही?” लीला उसळून 

म्हणाली. 
 
चतिे म्हणणे अगदी सही होते. पण ध्येयाने पछाडलेला पण व्यवहारशून्य मी. स्वतःिा व 

व्यक्क्तचनष्ठेिा व्यक्क्तपूिक मी कधीि झालो नाही. रािकीय अक्स्तत्वाला िपणे माझ्या स्वभावाति नव्हते. 
त्याला मी काय करणार? 

 
“स्वतःिी कवि कंुडलेही झुगारून देणाऱ्या उदार कणािी सावली माझ्यावर पडली आहे ना? 

काय करणार सागं?”  
 
मी म्हणताि लीलासा हास्य फुटले चन त्या हास्यात वादळ चवरघळून गेले. 
 
समािवादी पक्षािा बदंी न मोडण्यािा आदेश मला चमळाला. मी महाराष्ट्र समािवादी पक्षािा 

सेके्रटरी होतो. आधीि चनयोचित केलेल्या ियप्रकाशिींिा खान्देश दौरा िाळीसगावपासून सुरू झाला. 
चनिामशाहीचवरुद्ध िालवलेल्या मराठवाडा स्वातंत्र्य लढ्यातील खान्देशच्या सरहद्दीवरील एका चशचबरािी 
पाहणी आम्ही केली. माझे चमत्र पातोंड्यािे काका देशमुख (मािी आमदार) ते िालवीत होते. 
िाळीसगाविा कायवक्रम आटोपून रात्री हचरभाऊ पाटसकर (मािी कें द्रीय कायदामंत्री–ज्यानंा आमच्याशी 
संबधं न ठेवण्यािा फतवाही श्रेष्ठींनी चदला होता.) याचं्याकडे मुक्काम करून मी, सौ. लीलाताई व 
ियप्रकाश नारायण रस्त्यातील मेहुणबाऱ्यािा कायवक्रम सायंकाळी संपवनू, ८ वािता धुळ्याच्या िाहीर 
सभेिा कायवक्रम करून, रात्री ११ वािता अमळनेरच्या चशवािी पटागंणाच्या भव्य मदैानाच्या बािूच्या 
सडकेवर आमिी गाडी उभी राचहली. लीलाताई व ियप्रकाशिी सभेच्या भव्य स्टेिकडे गेले. इतर 
गावाचं्या सभाप्रणाणे मी गाडीति बसलेलो होतो व ियप्रकाशिी व लीला गाडीतून उतरल्यावर गाडीतूनि 
मी चनघून गेलो. 

 
त्याबद्दल मी ियप्रकाशिींच्या सभेला अमळनेरला हिर राचहल्यािा तद्दन खोटा खटला भरून 

मला ६ मचहन्यािंी चशक्षा होऊन धुळे तुरंुगात रवानगी केली. 
 
पारतंत्र्यात तुरंुग हे आमिे घरि होते; पण स्वातंत्र्यािा तुरंूगवास चशल्लक राचहला होता, तोही पूणव 

झाला. 
 
तुरंूगािे दुःख मुळीि नव्हते. कारण आम्ही िेलयाते्रकरूि होतो. आमिे इंग्रिानंा तर उघड उघड 

आव्हानि होते. पण स्वातंत्र्याच्या व लोकशाहीच्या या छुप्या अंधारातल्या कारवाईने मात्र चवषण्ण 
झाल्याचशवाय राचहले नाही. होऊ घातलेली इंग्रिी, काँगे्रसी तडिोडीिा शवेट आला. 
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(३६) स्तर्ािांत्र्य उजाडिें ! पि सूयव कुठे ? 
 
आम्ही चतघे भाऊ. मी सवांत वडील, मधला दशरथ, सवांत लहान चशवािी माझ्यापेक्षा १५ वषांनी 

लहान. सवांनी समािवादी दीक्षा घेतलेली. 
 
मला समािवादािा मंत्र समिला होता. सैद्धाचंतक तंत्रािी मला चफकीर नव्हती. ती माझ्या 

आवाक्याबाहेरिी बात होती. प्रथम देश गुलामचगरीतून मुक्त करून मग देशातील सामाचिक, आर्थथक, 
रािकीय गुलामचगरीतून, अन्यायातून समािािी मुक्तता करण्यासाठी िनतेिे उत्थापन करणे, त्यासाठी 
शतेकरी कामकरी, कष्टाने देशभार उिलणाऱ्यानंा िागृत, संघचटत करून, त्या सवांिे न्याय्यहक्क व समतेिे 
राज्य स्थापण्यासाठी आपले बळ खिी घालणे हाि माझ्या समािवादािा अथव होता. 

 
भारतीय संस्कृती ही वारसदारी संस्कृती आहे. आम्ही वारसदारीिा चकतीही चधक्कार केला तरी ती 

आमच्या हाडीमासंी चखळलेलीि आहे. भारतीय संस्कृतीिे आतापयंत तरी ते अचवभाज्य लक्षणि म्हणाना. 
 
आिही नेतृत्वािी धुरा नेत्यािंीि मुले िालवताना वरपासून खालपयंत, अगदी चदल्लीपासून 

गल्लीपयंत त्यािे चित्र चदसते. मुलगा नसेल तर मुलगी, वा पत्नी, तेही नसेल तर भाई, भचतिे आहेति. हे 
कुणालाही नाकारता येणार नाही. 

 
या वारसदारीने मी समािवादी म्हणून सारे घरातील समािवादीि. लीलािा तसाि दशरथिा तर 

प्रश्नि नव्हता. त्यािी आंधळी श्रद्धा होती माझ्यावर. पण चशवािी? त्यािे चशक्षण राष्ट्रीय पाठशाळेिी 
मचॅरकसदृश्य परीक्षा पास. मात्र तेही भचूमगत अवस्थेत नाव गाव बदलूनि. आम्ही दोघेही भचूमगत. भचूमगत 
अच्युतरावानंी अहमदनगरच्या चकल्ल्यात बनारस हहदू चवद्यापीठािे कुलगुरू आिायव नरेंद्र देवािंी त्याचं्या 
चवद्यापीठात चशवािीिी आयुवेचदक मेचडकल कॉलेिमध्ये िी चवद्याथी म्हणून सोय करण्यािी चिठी मी 
चशवािीला चदली. पण तो मध्येि पकडला गेल्याने सारेि लंफस झाले. भचूमगत अवस्थेतून आमिी सुटका 
झाल्यानंतर त्याला चशक्षणािा आग्रह केला; पण त्यािा नन्ना. 

 
पूवीिे तसे समािवाद वा समािवादी पक्षािे त्यािे कसलेि नाते नव्हते. चवद्याथी दशते, खेल, 

कुद, मौि मिेत घालवली. मी िळवळीत पडलो म्हणून तो िळवळीत पडला. त्याच्यातली बडंखोरी 
उसळून आली. धाडसी स्वभावामुळे तो लढ्यात उतरला. रािकीय अभ्यासािे त्याला वावडेि ही 
प्रथमावस्था. वारसाच्या परंपरेप्रमाणेि मी समािवादी म्हणून तोही समािवादी. पण बुद्धीने तल्लख. िे 
धरील त्यािा पुरा चपच्छा करण्यािी त्यािंी चवलक्षण ताकद, व तशी बुद्धीिी त्याला देणही. या ताकदीचनशी 
तो समािवादी पक्षात वावरू लागला. हे ियप्रकाशानंी हेरले. महाराष्ट्र समािवादी पक्षाच्या भसुावळ रेल्वे 
संघटनेत काम करण्यािा आदेश ियप्रकाश यानंी चदल्याने त्याने भसुावळ गाठले. मंुबईिी कामगार 
संघटना बाधंण्याच्या अशोक मेहताचं्या मागणीप्रमाणे चशवािीने भसुावळिे िबंुगबाळे उिलून मंुबई गाठली. 
त्यािेकडे माझा मधला भाऊ दशरथ (स्वातंत्र्यसैचनक व सेवादलािा कॅप्टनही) भेटायला गेला असतानंा 
हहदू-मुसलमानाचं्या दंग्यात भेंडी बािारात रॅमने िात असताना ठार झाला. त्यािे दफन झाल्यावरि 
आम्हाला कळले. 
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आई तशी गेली, भाऊ हा असा गेला. कुणािेही शवेटिे दशवन घडले नाही. या दुदैवी घाल्याने मन 
घायाळ झाले. साने गुरुिींना हे वृत्त समिल्याने त्यािें पत्र आले. 

 
 

शारदाश्रम, पोस्तट : बोडी 
िा. ११–६–४७ 

 
णच. णप्रय उत्तम 

 
सपे्रम आशीर्ाद 

 
णच. दशरर्थच्या अणिणर्व्हळ करिाऱ्या मरिर्ािेने मी व्यणर्थि झािंो. काही सुचेना. मी िुमचे 

समाधान कसे करिार? िुमच्या सर्ांच्या दुःखाि मीही सहभागी आहे. 
 
दशरर्थच्या अनेक आठर्िी माझ्याजर्ळ आहेि. 
 
उत्तम, िु्ही सारे धीराचे मेरू आहाि. दुःखे िु्ही णगळून पुन्द्हा उभे राणहिंा आहाि. हा आघािही 

सहन करािं. 
 
णप्रय णशर्ाजी र् िू दोघे भाऊ राणहिंाि. िु्हािंा िरी उदांड आयुष्ट्य णमळो. 
 
िुमचे जीर्ने कृिार्थव होर्ोि. 
 
णच. सौ. िंीिंा, णशर्ाजी सर्ांस स. आशीर्ाद. 
 
िु्ही दुःखाि. मी काय करिरा? 
 
या दोन ओळी िुझ्या अण्िचे मन िुमच्यासमोर ठेर्िीिं. 

 
िुझे 

अण्िा 
 
या पत्राने मी सावरलो. 
 
हा दुदैवी घाला घरावर पडला असतानाि स्वातंत्र्य उिाडले.१५ ऑगस्ट १९४७ ला. अमळनेर 

किेरीवरील १५० वषांिे युचनयन िॅक, इंग्रिािें चनशाण उतरत होते. स्वातंत्र्यािा आमिा चतरंगा वर िढत 
होता. अंग रसरसून आले. रोमाचंित झाले. 

 



 

 अनुक्रमणिका 

१५ ऑगस्टलाि काय, पण कोणत्याही सावविचनक समारंभात झेंडा फडकला की अंगावर आिही 
रोमािं उठतात. हे कुणाला खरे वाटो न वाटो. 

 
िनसंमदापासून अगदी लाबं एका सडकेवर उभा राहून ते अपूवव दृश्य पहात होतो. माझे डोळे 

भरून आले. झेंडा क्स्थरावला. मी झेंड्याला चतथूनि सलामी चदली. 
 
िो झेंडा याि किेरीवर फडकवण्यासाठी ४२ साली चतथेि रक्तािा सडा हशपला होता, त्या 

प्राणचप्रय झेंड्याखाली उभे राहाण्याच्या माझ्या भाग्यापासून वचंित करण्याच्या दुःखभाराने डोळ्यातून अश्रू 
वहात होते. 

 
हेचि फळ काय मम तपाला? काय होणार आमच्या लोकशाहीिे? हा चविार करीति घरी परतलो. 
 
गाधंीिी संपले. त्यािंी सेवा, त्याग, चिद्द, चनष्ठा–समर्थपत िीवन ही आम्ही संपवनू त्याचं्या 

रामराज्यािे, ग्रामराज्यािे चधरडे केले. 
 
स्वातंत्र्यपूववकाली िवाहरलालिींिी Think Dangerously; Act Dangerously (तुफान चविार 

आचण तुफान आिार) गिवना हवतेि चवरघळली. काळ्या बािारवाल्यानंा फटके मारू, भ्रष्टािाऱ्यानंा 
फासावर लटकव,ू देहदंड देऊ–साऱ्या घोषणाि ठरल्या. 

 
िनपूिेच्या ऐविी सत्तापूिेिी घोडदौड सुरू झाली आहे. अस्मानािे तोंड मातीकडे चफरले आहे. 
 
सत्तापूिकािंी ही घोडदौड कधीतरी उरी फुटेलि फुटेल. 
 
महाभारताच्या चनमात्याने-व्यासाने म्हटले आहे ‘उध्वव बाहु चवरोमस्य–न ि कचित श्रुणोचत माम् !’ 

मी बाहू पसरून हात वर करून सागंतो आहे, पण माझे कुणीि ऐकत नाही.’ 
 
गाधंीिींिा आत्मा चिथे कुठे असेल तोही म्हणत असेल, ‘माझे कुणी ऐकले नाही, मला कोणी 

अनुसरत नाही.’ 
 
या ऋषी आचण महात्म्याचं्या पायाच्या धूचलकरणाएवढीही माझी लायकी नाही; तरीही 

साचंगतल्याचशवाय राहावत नाही– 
 

‘भारतीयानंो उठा तुम्हाला 
आण आईच्या रक्तािी । 
पराक्रमाने घडवा गाथा 
चहमालयाच्या उंिीिी ॥’ 

आचण माझा कोटी कोटी प्रणाम त्यानंा– 
‘यज्ञी ज्यानंी देऊन चनि चशर 

घडले मानवतेि मंचदर । 



 

 अनुक्रमणिका 

नाही चिरा, नाही पणती 
कर तेथे माझे िुळती ॥’ 

  



 

 अनुक्रमणिका 

(क्राांिीकारी, देशभक्ि, डार्े उजर्े राजकारिी, समाजकारिी, साणहत्ययक, णर्चारर्ांि, इणिहासिज्ञ 
आणद मान्द्यर्र व्यक्िींचे खािंीिं उद गार हे प्रा. डॉ. जयलसगरार् पर्ार, कोल्हापूर याांच्या ‘क्राांणिलसह नाना 
पाटीिं’ या अनमोिं ग्रांर्थािीिं). 

 
“चशवािी महारािािंी स्वातंत्र्यचनष्ठा, आचण गचनमी कावा, समािवादािे शतेकरी कामकरी राज्य 

आचण नेतािी सुभाषिदं्र बोस यािें आझाद हहद सरकार व आझाद सेना–या अश्या चत्रवेणी संगमािे 
पत्रीसरकार हे प्रचतक होते. या सवांपासून या क्रांचतशक्तीला पे्ररणा व िालना चमळालेली आहे. या 
क्राचंतकारक आंदोलनातून गावराज्यािे ध्येय मूतवस्वरूपात आणण्यािे प्रयत्न झाले आहेत.” 
 

–आचायव जार्डेकर (पान २६०) 
 
“इंग्रिाचं्या गुलामचगरीचवरुद्धि नव्हे तर सवव तऱ्हेच्या सामाचिक, आर्थथक, गुलामचगरीचवरुद्ध 

लढणे हे महात्मा गाधंींिे स्वप्न होते. त्यासाठी रामराज्यािी म्हणिे ग्रामराज्यािी स्थापना त्यानंा 
करावयािी होती. 

 
गाधंीिींिे हे स्वप्न सातारच्या पत्रीसरकारने साकार केले होते. यशाशक्ती, यथामती, यथा 

पचरक्स्थती. पण ते आचण क्रा.ं नाना पाटीलही आम्हाला पिचवता आले नाहीत. त्यांिे पत्रीसरकार व त्यािें 
न्यायी, स्वावलंबनािे सेवेिे, समतेिे, नीतीिे ग्रामराज्य व त्यातूंन चनमाण झालेले ग्राम उत्थापन या सवव 
आदशांना आम्ही लाथाडले आहे.” 

 
–क्राांणिर्ीराांगना कै. िंीिंािाई पाटीिं (पान २०५) 

 
“पुढारी पुष्ट्कळि असतात, पण िनतेच्या अंतःकरणात स्थान चमळचवणारे फारि थोडे असतात. 

पैकी क्रा.ं नाना पाटील हे एक होते. पत्रीसरकारिे ते नुसते नेतेि नव्हते तर लोकनेतेही होते. मी देखील 
सव्वा वषव भचूमगत राहून कायव केले आहे. पण नाना पाटलानंी भचूमगत राहून िी कतवबगारी दाखवली, िो 
पुरुषाथव केला त्या मानाने आपण केले ते काहीि नाही असे वाटते.” 

 
–एस. एम. जोशी (पान ४१) 

 
“मोठ्या माणसािंी शासनाला हकमत नसली तरी िनमानसात त्यानंा हकमत असतेि. लोकि 

त्यानंा पदव्यानंी गौरवतात. फुल्यानंा महात्मा, चटळकानंा लोकमान्य, गाधंींना महात्मािी, बाबू अरहवदानंा 
महर्थष तसे नाना पाटलानंा ‘क्राचंतहसह’ ही पदवी बहाल केली.” 

 
–‘धन्द्र्ांिरी’ रै्द्य कासेगाांर्कर (प.ृ २३) 

 
“महात्मा ज्योचतबा फुलें नंतर मराठी ग्रामीण िनतेच्या मनािी पकड घेणारा नाना पाटलाएंवढा 

मोठा थोर पुढारी झाला नाही. गचरबासंाठी, कष्ट करणाऱ्यासंाठी सतत झंुिणारा नेता ही त्यािंी 
िनमानसातील प्रचतमा आहे. गरीब व मध्यम शतेकऱ्यातून चनमाण झालेला हा कायवकता रािकीय 
नेतृत्वाच्या उच्च पातळीवर िढला; हे देशातील एकमेव उदाहरण आहे.” 



 

 अनुक्रमणिका 

 
–डॉ. र्ा. ना. कुबेर (प.ृ ३६) 

 
“पत्रीसरकारिी ही घटनाि भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या इचतहासात केवळ अपूवव होती. असे 

अघचटत आतापयंत केव्हाही, कोठेही घडले नव्हते आचण चटकले नव्हते. खुद्द ४२ च्या राष्ट्रीय उठावामध्ये 
सुद्धा इतर कुठेही अशा प्रकारिे प्रचतसरकार चनमाण होऊ शकले नाही. प्रचतसरकारच्या चवधायक, 
रिनात्मक, शकै्षचणक, संघटनात्मक, चटकाऊ कायाकडे संपूणव दुलवक्ष झाले आहे. मराठा ग्रामीण िीवनाशी 
व बहुिनसमािाशी इतका समरस झालेला नेता कोणीि आढळणार नाही. 

 
–कॉ. प्रभाकर रै्द्य (प.ृ ७२) 

 
“महात्मा ज्योचतबा फुले याचं्यानंतर मराठी ग्रामीण िनतेच्या मनािी पकड घेणारा नाना 

पाटलाएंवढा थोर पुढारी झाला नाही असे म्हटल्यास वावगे होणार नाही.” 
 

कॉ. प्रभाकर रै्द्य (प.ृ ८३) 
 
“पत्रीसरकार म्हणिे प्रचतसरकारने इंग्रिािें राज्य शकेडो खेड्यातूंन अनेक मचहने बदं केले. सारा 

बदं, कोटव-किेरी व दारूगुते्त बदं, पोलीसािंी (चिटीश) िरूरी नाही. राज्य गाविे, गोऱ्यािें नाही. 
महाराष्ट्राच्या ‘स्व’ भावाला अनुसरूनि. 

 
ज्या मातीने चशवरायाला िन्म चदला त्याि मातीत चशवरायाने िसे अफाट मोगली सते्तला आव्हान 

चदले, तसे क्रा.ं नानानंी अफाट चिटीश रािसते्तला आव्हान चदले, असे महाराष्ट्रातील िनतेला वाटले तर 
काही नवल नाही. हे सवव नानाचं्या तफे घडत गेले.” 

 
–अप्पासाहेब पांि, औंधिे रािपुत्र व औंधिे पतंप्रधान (प.ृ १२९) 

 
“क्राचंतहसह नाना पाटील म्हणिे आधुचनक महाराष्ट्राच्या इचतहासातील एक मोठी चवभतूी.”  

 
–िुळशीदास जाधर् (प.ृ १०१) 

 
“नाना पाटील नुसतेि वारकरी नव्हतेतर धारकरीही होते. नाना पाटील आक्स्तक कम्युचनस्ट होते. 

नाना पाटील चनमवळ आचण प्रसन्न वदनािा वारकरी आचण धारकरीही.”  
 

–यदुनार्थ र्थत्त े(प.ृ १३०-१३५) 
 
“या पत्रीसरकारने महाराष्ट्राच्या ज्या खोऱ्यात आपले लहानसे ‘सरकार’ स्थापन केले, त्या 

खोऱ्यातून चशवािीच्या स्वातंत्र्य-लढ्यातल्या खोऱ्यािंी हवा वाहात होती. म्हणून अिूनही महाराष्ट्रात 
पत्रीसरकार म्हटले की एक अचभमानी, लढाऊ, राष्ट्रगुणी मराठेपण िागे होते. त्यािे काहीसे छोटेसे पण 
क्राचंतकारक चविारधारािे लढाऊ प्रतीक म्हणून नाना पाटलानंा ‘क्राचंतहसह’ असे चबरूद लोकानंी लावले.” 



 

 अनुक्रमणिका 

–कॉ. एस्.ए. डाांगे (प.ृ १४८) 
 
“क्राचंतहसह नाना पाटील याचं्या िीवनािी वाटिाल वैिाचरक दृष्ट्ट्या, ताक्त्वक दृष्ट्ट्या 

वैचशष्ट्ट्यपूणव अशा क्राचंतकारक वळणािी चदसते. ते स्वतःकरता िगत नव्हते, तर ते गोरगचरब, सामान्य 
िनतेच्या चहतासाठी, कल्याणासाठीि िगत होते.”  

 
–शांकररार् खराि (प.ृ २४०-२४४) 

 
स्वातंत्र्यािा ध्यास हे कुणा कठोर कारावास. 
कुणास चवरहोच्छवास कुणी हो िन हनदेिा घास. 
अंदमानािा वास, कुणाच्या गळ्यात येई फास. 
शाईने का चलचहला िाई राष्ट्रािा इचतहास. 
या काव्यपकं्क्तप्रमाणेि आपल्या राष्ट्राच्या स्वातंत्र्यािा इचतहास आहे. 

 
(प.ृ २४७) 

 
“योगायोगाने नेतािींिा काल, कायव व त्यािंी िडण घडण आचण क्रांचतहसहािा काल, 

स्वातंत्र्यपूववकाळातील कायव व त्यािंी िडण घडण यात लक्षणीय साधम्यव चदसून येते. 
 
चिटीश फौिाशंी नेतािींनी लढा देणे आचण आपल्या तरुण मावळ्यािंी तुफान सेना चनमाण करून 

आचण प्रचतसरकार स्थापन करून चिटीशाशंी क्राचंतहसहानंी प्रचतकार करणे या घटना चभन्न-चभन्न वाटल्या 
तरी त्याचं्यामागील भचूमका व पे्ररणा एकि होत्या. 

 
एकाने देशाबाहेर चिटीश सत्ता नष्ट करण्यािा प्रयत्न केला तर, दुसऱ्याने देशात राहून ती 

चखळचखळी करण्यािा प्रयत्न केला. दोन्ही कायांत समान धमीय वैचशष्ट्ट्ये आहेत.”  
 
आधुचनक भारतािा इचतहास घडवणाऱ्या ज्या मोिक्या व्यक्ती आहेत त्यातं नेतािी सुभाषिदं्र, डॉ. 

आंबेडकर व क्राचंतहसह नाना पाटील यािें स्थान अढळ आहे. भारतीय इचतहास त्यािंी कामचगरी चवसरू 
शकत नाही. 

 
–प्रा. र्ा.गो. बीडकर, लेखक-संशोधक (प.ृ २४८) 

 
“माणसे मरतात, मरून उरतात ती देवमाणसे. नाना पाटील पराक्रमाने हसह होते, मनाने पूणव, 

पचरपूणव माणूस होते. हसहाला आयाळ लावावी लागत नाही. ती त्याच्या गळ्यात रुळति असते. तसेि 
क्राचंतहसहाकडे या महान (४२ च्या) िळवळीिे नेतृत्व ‘स्वयमेव मृगेंद्रता’ या न्यायाने िालून आले. 
म्हणूनि– 

 
आकाशाहून चवशाल भासे यािे व्यक्क्तत्व । 
कपूवररसे िो अवघे िाळी आपुले कतृवत्व । 



 

 अनुक्रमणिका 

चिरंिीव हा हौतात्मािा चवियी अचभमान । 
इचतहासाचवण कुणी करावा यािा सन्मान ।”  

 
–ग. णद. माडगुळकर (प.ृ २४८) 

 
“भारतीय स्वातंत्र्य-लढ्याच्या इचतहासात सातारच्या क्रातंीने चशरपेि िढवला आहे. आचण त्या 

चशरपेिािे मानकरी म्हणून नाना पाटील यािें नेतृत्व वादातीत आहे. 
 

–क्राांणिर्ीर भाई रांगरार् पाटीिं (प.ृ २८०) 
 
“या िळवळीत िो काही थोडाफार हहसािार झाला, त्या संबधंी िळवळ संपल्यानंतर बराि 

वादचववाद झाला. परंतु हा हहसािार प्रचतकाराच्या स्वरूपािा होता. चिटीश राज्याने िी हहसक हसहािी 
झडप मारली चतच्या मानाने हा प्रचतकार काहीि नव्हता. दुसऱ्या एका संदभात महात्मािींनी म्हटले होते 
की, ‘मािंराने आपल्या तोंडात धरलेल्या उंदराने त्या मािंराच्या गळ्यावर आपल्या नखाने लरखडा 
काढावा’ तसे या हहसािारािे स्वरूप होते. महाराष्ट्रातील १९४२ सालच्या िळवळीला खरा िोम प्राप्त 
झाला तो या भचूमगत िळवळीने.” 

 
णर्.स. पागे. स्वातंत्र्यलढ्यातील एक नेते व मािी सभापती चवधानसभा (प.ृ ३०९) 

 
“भारतातील पचहल्या औंध राज्य घटनेच्या (ग्रामस्वराज्याच्या) धतीवर सुधारून पत्रीसरकारिी 

सातारा ग्रामराज्यािी आमिी घटना बनचवण्यात आली.” 
 

–अप्पासाहेब िंाड, कुां डिं, (सल्लागार र् पत्रीसरकारच्या न्द्यायदान मांडळाचे सरन्द्यायाधीश (पान ३१८) 
 

“पत्रीसरकारिी ग्रामसफाई ही केवळ गावातील केरकिऱ्यािी होती असे नाही, तर गुंडपुंड, 
दरोडेखोर, सावकार या समािशत्रूंिेही उच्चाटन करून ग्रामसफाई होत होती.”  

 
–भगर्ानरार् पाटीिं मािी आमदार व नानािें िावई (प.ृ ३२६) 

 
“पत्रीसरकारिा, िनतेिा लढाऊ संघषव व िनतेिी न्यायदान मंडळे यािंा महत्त्वपूणव वारसा हे 

िनतेिे धन आहे.”  
 

–गेिं ओमर्ेट (सौ. शिंाका पाटिकर) (प.ृ ३५०) 
 
“बाकीच्या हहदुस्थानातील स्वयंस्फूतव उठाव लसरून गेल्यानंतर रािकीय दृष्टीनेही िैतन्यहीन 

बनला, पण साताऱ्याने आपले िैतन्य कायम राखले. चिटीशाचं्या रािकीय सते्तशी त्याने सतत झगडा सुरू 
ठेवला हेि त्यािे वैचशष्ट्ट्य आहे.”  
 

–बुद्धीसागर ‘नवयुग’ सातारा पत्रीसरकार चवशषेाकं (पान ३६७) 



 

 अनुक्रमणिका 

“चशवािी महारािानंंतर गचनमी काव्याने लढणारा हा पुरुष मोठा हितनीय आहे. 
 
चशवािी महारािाचं्या िचरत्रात िसे अनेक चित्तथरारक प्रसंग आहेत तसेि रणगािी नाना 

पाटलाचं्या िीवनातही आहेत. म्हणून आधुचनक काळातील िनतेिा योद्धा व सेनापती म्हणून इचतहास 
त्यािी नोंद घेईल यात शकंा नाही.”  
 

–रा. ना. चव्हाि (प.ृ ५५) 
 
“आपल्या चविारापं्रमाणे त्यानंी कृतीही केली. सामाचिक स्वातंत्र्यािी िळवळ राष्ट्रीय स्वातंत्र्याशी 

िोडली. 
 
दाचरर्य हे मानवचनर्थमत आहे. ते लुच्च्या लबाड लोकानंी तुमच्यावर लादले आहे. तुम्ही िागे 

झालात तर ते नष्ट होऊ शकते, ही चशकवण सामान्याचं्या मनावर हबबवण्यािा प्रयत्न त्यानंी अखेरपयंत 
केला.”  
 

–श्री. जी. डी. िंाड, बापू (पत्रीसरकारिा फील्ड माशवल) (प.ृ २७, २८.) 
 
“ज्ञानदेव-तुकारामािंी परंपरा घेऊन, ज्योचतबािी अन्यायािी िीड व समािसुधारणा घेऊन, डॉ. 

बाबासाहेब आंबेडकर यािंी दचलतावंरील अन्यायािी िीड घेऊन, लोकमान्य चटळक व महात्मा गाधंी यािंा 
साम्राज्यशाहीस चवरोध घेऊन व श्रचमकाचं्या मुक्क्तलढ्यािी स्वतःिी िीवनचनष्ठा गेऊन, अण्णा कम्युचनस्ट 
पक्षात आले माक्सववाद, लेचननवादाच्या हदडीत सामील झाले.” 
 

–बा. बा. महाराज पत्रकार र् स्तर्ािांत्र्यसैणनक (प.ृ ९) 
 
“१९४२ आंदोलन सुरू होण्यापूवीि क्रा.ं नाना पाटील यानंा आठ वेळा चशक्षा झाली होती. राष्ट्रीय 

िळवळीतील चनःस्वाथी कायामुळे व अखंड िनिागरणामुळे १९४२ च्या िळवळीपूवीिा सातारा 
चिल्यातील स्वातंत्र्य-िळवळीते ते प्रतीक बनले होते. १९४२ साली चवद्याथीदशतूेन िी नवी क्राचंतकारक 
चपढी िन्माला आली चतला पे्ररणा देऊन साताऱ्यात एक प्रिडं क्राचंतज्योत पेटवली.” 
 

–प्रा. डॉ. अरुि भोसिें, सािारा पत्रीसरकार अभ्यासक, सांशोधन (पान ६२) 
 
“खान्देशिे डॉ. उत्तमराव पाटील यानंी आपल्याबरोबर चतकडील भचूमगत घेऊन १९४५ च्या 

प्रारंभापासून नाना पाटील, िी.डी. लाड व अप्पा लाड याचं्याशी ििा व सहकायव करून त्या सवांनी 
पत्रीसरकार व त्याच्या कायािी रूपरेषा चनचित केली. गावोगाव सभा, प्रिार व प्रसार केला. ग्राम 
न्यायालये मूतव स्वरूपात आणली.” 
 

–दादासाहेब आळिेकर-स्वा. सैचनक, मािी खा. सातारा चिल्हा काँगे्रसिे श्रेष्ठ नेते. (प.ृ ९९) 
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“This indeed was a man ! Whence comes such another? (या सम हा ! असा पुरुषाथी 
महामानव पुन्हा केव्हा?)” 
 

–माजी कुिंगुरू–बॅ. पी.जी. पाटीिं 
 
“क्रा.ं नाना पाटलाचं्या कायाने अशीि स्फूती व मागवदशवन तरुण चपढीला चमळो हीि सचदच्छा.” 

 
–श्रीणनर्ास सरदेसाई (प.ृ २३९) 

 
“नाना पाटील गेले आचण एक चविार मनाला िटका लावनू गेला की इचतहास एका प्रिडं 

सामथ्यािा पुरेपूर उपयोग करू शकला नाही.” 
 

–दत्ता देशमुख (पान १६३) 
 
क्रा.ं नाना पाटलानंा गचरबानंा सोन्यािे चदवस दाखवायिे होते. ते आयुष्ट्यभर सत्ता आचण मत्ता 

सोडून गचरबासंाठी झटले, लढले, आचण त्यानंी देशबाधंवाचं्या सेवचे्या अचसधाराव्रतािे पालन केले. याति 
त्यािंा मोठेपणा आहे. 
 

–स्तर्ािांत्र्यसैणनक सांभाजीरार् र्थोराि (पान ६९) 
 
चशवािी महारािानंी िसे मावळ्याचं्या व इष्टचमत्राचं्या िीवावर स्वराज्य स्थापनेिे कायव केल तसि 

नाना पाटलानंी नागनाथ, लाड व शतेकऱ्याचं्या पाठींब्याने आपले राज्य उभे केले. िालवनू दाखवले. 
 

–डॉ. सरोणजनी बाबर, महान साचहक्त्यक व स्वातंत्र्य िळवळीच्या पाचठराख्या (पान १९) 
 
स्वातंत्र्य िळवळीत अण्णानंी समािप्रबोधनािे मोठे काम केले. स्वातंत्र्याच्या लढ्यासाठी सामान्य 

माणूस आपल्या आवशेपूणव वक्तृत्वाने त्यानंी सज्ज केला. त्याचं्या सभा म्हणिे िनसामान्याच्या प्रचशक्षणािे 
भव्य मेळाविे म्हणाव ेलागतील. 

 
–इांदुमिी पाटिकर ४२ च्या रणसंग्रामातील तुफान सैचनक (पान ८५) 

 
नानाचं्या वक्तृत्वापुढे कोणाही भारतीय चवद्वत पुढाऱ्यािे तेि पडत नसे. सातारिे ते अनचभचषक्त 

रािे झाले होते. 
 

–माधर्रार् बागिं–स्वातंत्र्य सेनानी, समािसुधारक (प.ृ ९०) 
 
महात्मा गाधंींनी माडंलेल्या ग्रामराज्य या कल्पनेिी त्यानंी अंमलबिावणी केली म्हणून ग्रामराज्य 

उदयाला आले. 
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–शांकर खांडू पाटीिं–लेखक पत्रकार (पान १०६) 
 
चशराळा तालुक्यातील चमरूक्यािी वाडी येथे भचूमगत कायवकत्यांिी बठैक उत्तमराव पाटलाचं्या 

(खान्देशिे) अध्यक्षतेखाली होऊन पत्रीसरकार स्थापन झाल्यािे घोचषत करण्यात आले. 
 

–कॉ. शेख काका– शूर क्रातंीवीर व रािकीय कायवकते (पान ११०) 
 
स्वातंत्र्यपूवव काळातील स्वातंत्र्योत्तर काळातील समाििीवनाशी ज्यािे मन सुखदुःखाच्या क्षणी 

अखंडपणे स्पंदत राचहले, ज्याने महाराष्ट्राच्या इचतहासातील वळणानंा चनर्थववाद आकार चदला, लोकानंी 
भरल्या मायेने ज्यानंा क्रांचतवीर म्हणून ियियकार केला तो हसहाच्या काळिािा असा पुरुष क्रा.ं नाना 
पाटील. 

 
–णशर्ाजीरार् सार्ांि, सुप्रचसद्ध साचहक्त्यक (पान ११७) 

 
स्वातंत्र्योत्तर काळात स्वातंत्र्यास सत्ताचभलाषािे ग्रहण लागले नसते तर नाना पाटील हे 

महाराष्ट्रािे स्वातंत्र्यसूयव ठरले असते यात शकंा नाही. ते चनमवळ मनािे मराठा वीर होते. 
 

–काणशनार्थ रा. देशमुख नानािें भचूमगत सहकारी, गाधंीवादी कायवकते (पान १२७) 
 
िनतेच्या पाहठब्यावरि भचूमगतािें पत्रीसरकार स्थापन झाले होते. सेवादल, तुफानसेवा आचद 

संघटना गावोगाव काम करीत होत्या. दारूबदंी, गािंाबदंी, गाधंीलग्न, अस्पशृ्यताचनवारण, प्रौढ साक्षरता 
वगव, गावोगावी कायवकत्यांिी िनता कोटव स्थापन झाली होती. 

 
–कॉ. डी.जी. देशपाांडे ‘४२ च्या िंढ्याांिीिं क्राांिीर्ीर’ (पृ. १३३) 

 
उभ्या हयािीि िे शेिकऱ्याांना णर्सरिें नाहीि. खासदारर झािें पि शेिकरी डोळ्यासमोर 

ठेर्िंा. 
 

–कॉ. कमिं भागर्ि– लेचखका, रािकीय कायवकत्या (पान १४०) 
 
नाना पाटलािंी राहणी सदैव साधी. लंुगी, लंगोट, कुडते, शटव आचण घोंगडे. खासदार झाले तरी 

ब्लँकेट वगैरे नाहीि. म्हणायिे ही पाटीलकी पाि वषािी तेव्हा नसते िोिले हवते कशाला? 
 

–रृ्क्षणमत्र धों. म. मोणहिे-स्वातंत्र्यसैचनक, लेखक, पत्रकार 
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(१५ ऑगस्तट १९८५ िंा क्राांणिर्ीराांगना कै. िंीिंािाई पाटीिं स्तमृणि गौरर् णर्शेषाांक, डॉ. हेमांि देशमुख, 
सांपादक–िंोकमानस दोंडाईचा. याांनी सांपाणदि केिेंल्या अांकािीिं ययाांचे ‘अघ्यवदान’ सांपादकीय) 
 

अहो रूपम् अहो ध्र्णनः ! 
 
कालगतीने सापं्रत सववि व्यवसायािें धंदे झाले आहेत. देशभक्तीिाही िेथे धंदा झाला आहे तेथे 

वृत्तपत्रव्यवसायाकडून काही वगेळी अपेक्षा करणे व्यथव आहे. त्यामुळे केवळ आर्थथक लाभाकचरता 
कोणत्याही चनचमत्ताने खास अंक हकवा थातुरमातुर चवशषे पुरवणी काढणे हा वृत्तपत्रािंा चकफायतशीर धंदा 
झाला आहे. हल्ली सहकारमहषी, चशक्षणमहषी इ. इ. खंडोगणती महापुरुष ठायी ठायी चनमाण होऊन 
भारतभमूी धन्य धन्य झाली आहे. यािवेळी लोकािंी गुणग्राहकता व कृतज्ञताबुद्धी कमी झाली आहे ! अगदी 
आपल्या गल्लीतल्या कतृवत्ववान नेत्यािी बिू देखील कोणी ठेचवनासे झाले आहे ! या वृत्तीमुळे या सवव 
महषींिी व चनष्ट्काम कमवयोग्यािंी समािाकडून हेळसाडं होण्यािा व त्याचं्या पुढारीपणाला धक्का पोिण्यािा 
मोठा संभव आहे ! हे िाचहरातीिे युग आहे. साधे चभकार दंतमिनही येथे िाचहरातीमुळे िागंले खपते. 
त्यामुळे आपले पुढारीपण चवकण्यासाठी या िाचहराततंत्रािा उपयोग करून घेण्यािी बुद्धी या ितुर 
महषींना झाली तरि नवल ! वृत्तपत्र हे िाचहरातीिे सवांत सोपे, प्रत्यही सहिसाध्य, तुलनात्मक दृष्ट्ट्या 
स्वस्त व समािाच्या कानाकोपऱ्यातं पोहोिणारे साधन आहे. अशा पचरक्स्थतीत आर्थथक अडिणीतील 
वृत्तपत्रसृष्टी आचण िाचहरातीिी चनकड असलेले हे धूतव नवश्रीमंत महषी यािंी युती होऊन अहो रूपम् अहो 
ध्वनीिा बािार भरला नसता तरि नवल होते. काही िाणाक्ष बोरूबहाद्दरानंी तर पुढाऱ्याचं्या 
िाचहरातबािीच्या या गरिेपोटी (लंगोटी)वृत्तपत्रािंा चकफायतशीर धंदा सुरू केला आहे. 

 
सवांना सववि गोष्टी साधत नाहीत या न्यायाने, आम्ही (कुठल्यातरी बेसावध क्षणी स्वतःच्याि 

कुबुद्धीने) पत्रकार झालो व गेली पावणेदोन वष ेया व्यवसायात कसे तरी चटकलो असलो तरी असा एखादा 
चवशषेाकं हकवा खास पुरवणी काढणें आम्हाला िमले नाही. आमच्या सभोवताली, आमच्या व िनतेच्या 
भाग्याने अनेक थोर थोर कतृवत्वािे चहमालय उभे आहेत ! त्यातं सहकारमहषी, चशक्षणमहषी, 
पत्रकारमहषी, बकँमहषी, क्रीडामहषी इ. इ. तर आहेति, पण चवचवध के्षत्रातंील (उद्यानपचंडत विा) 
पचंडत, लोकसेवक, तपस्वी व मनस्वीही रग्गड आहेत. त्यातं सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपयंत 
अष्टौप्रहर मचदराप्राशन करणारे, राष्ट्रपती पदकािे मानकरी असलेले पाव डझन आदशव चशक्षक िसे 
आहेत; तसे स्वातंत्र्योत्तर काळात िन्मूनही दर मचहन्यास स्वातंत्र्यसैचनकािें पेन्शन घेणारे थोर 
स्वातंत्र्यसैचनकही आहेत ! साराशं, कतृवत्ववान थोराचं्या पचरसरात राहूनही आमच्या नचशबी अद्याप एकही 
“खास पुरवणी” येऊ नये हा आमच्या दुदैवािा, नष्टियव बुद्धीिा, योग्य क्षणी थोरािंी थोरवी न कळण्यािा व 
मराठी माणसाला कोणताही धंदा नीट करण्यािी मुळाति अक्कल नसते यािाि पचरपाक आहे. 

 
अशा प्रकारे काही चवचशष्ट स्वरूपाति हे साप्ताचहक िालवावे असा आमिा आग्रह असूनही, कै. 

लीलाताई उत्तमराव पाटील याचं्या स्मृत्यथव एक गौरव चवशषेाकं काढलाि पाचहिे अशी उत्कट इच्छा 
त्यािंी अंत्ययात्रा सुरू असतानाि आमच्या मनात चनमाण झाली. लीलाताईंना मी िवळून िागंला 
लळखीत होतो. स्वातंत्र्य िळवळीतील त्याचं्या कायािीही मला माचहती होती. लीलाताईंच्या अखेरच्या 
आिारपणाति मी डॉ. उत्तमराव अण्णाचं्या मागे लागून सातारच्या पत्रीसरकारातील या उभयता 
क्राचंतकारक पतीपत्नीच्या सहभागािी कथा चलहून घेतली होती व या साप्ताचहकाच्या गतवषाच्या चदवाळी 
अंकात प्रचसद्ध केली होती. डॉ. उत्तमराव पाटलानंी पत्रकाचरतेच्या के्षत्रातही िांगलीि तलवार चफरचवलेली 
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आहे. कुठल्याही प्रसंगािे नीटस नेमके व यथातथ्य शब्दाकंन करणाऱ्या त्याचं्या अचभिात लेखनशलैीिा 
मला िागंला पचरिय होता. तथाकचथत अहहसक गाधंीवाद्याचं्या दृष्टीतून सातारिा पत्रीसरकारिा लढा 
हहसक अतएव िुकीच्या मागाने झालेला लढा होता. म्हणून त्यािी हेटाळणी व अवहेलना करून राष्ट्राच्या 
स्वातंत्र्यसंग्रामातून त्यानंा तो बाद करावयािा असल्याने स्वातंत्र्योत्तर शासनाने पत्रीसरकारच्या 
इचतहासाकडे संपूणव दूलवक्ष केले होते. 
 

ही णशर्रायाच्या स्तर्ािांत्र्ययुद्धाची पुनरारृ्त्ती 
 
तथाचप या लढ्यास राष्ट्रभक्तीिा कस लागला होता. मातृभमूीवरील आत्यंचतक चनष्ठा, 

स्वातंत्र्यचप्रयता, देशासाठी आत्मसमपवण करण्यािी वृत्ती, वीयवशौयवधैयव, सामाचिक समता व न्यायबुद्धी, 
बलाढ्य शत्रूंशी लढताना कसाला लागणारी शक्ती व युक्ती या मानवी गुणािंा व प्रचतभाचवष्ट्कारािा 
उत्कषवि िणू भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामातील या पत्रीसरकारच्या पवात झाला होता. चशवरायाच्या 
महाराष्ट्राला भावणाराि हा लढा होता. एखाद्या चवचशष्ट के्षत्रात इतक्या सातत्याने व नेटाने बलाढ्य व 
सुसज्ज इंग्रिानंा नामोहरम करणारा व त्यािवळेी िनतेिे खरेखुरे ग्रामराज्य स्थापन करणारा असा आगळा 
यशस्वी लढा हहदुस्थानात इतरत्र झाला नाही. या लढ्याने स्व. िवाहरलाल नेहरू देखील आियाने 
स्तंचभत झाले होते. अशा या गौरवशाली लढ्यािा इचतहास स्व. यशवतंराव िव्हाणासारख्या इचतहासािी 
िाण व दृष्टी असलेल्या, िोखंदळ बुद्धीच्या गुणग्राहक महाराष्ट्र नेत्याने िेथे दुलव चक्षला तेथे यापुढील 
काळातंील महाराष्ट्र शासन त्यािी दखल घेणे अवघडि आहे. म्हणून या पत्रीसरकारच्या लढ्यात ज्यानंी 
एक सेनानी म्हणून तनमनधनाने प्रत्यक्ष भाग घेतला त्या डॉ. उत्तमराव पाटलानंी, त्याना माहीत असलेला 
इचतहास तरी चलहावा म्हणून आम्ही त्यांिे मागे लागलो. डॉ. उत्तमराव पाटलाचं्या या ऐचतहाचसक 
कथनातून साकार झालेल्या त्याचं्या स्वतःच्या व लीलाताईंच्या दशवनाने आम्ही िचकत झालो. सापं्रत 
इतक्या क्स्नग्ध, शातं, सोज्वळ व पे्रमळ असणाऱ्या, बेतास बात चशक्षण झालेल्या, साध्या सुध्या मराठमोळ्या 
लीलाताईंच्या अंतयामी, परकीयाचं्या गुलामचगरीने व सामाचिक रािकीय अन्यायाने संतप्त होणारी, 
त्यासाठी प्रथम सत्याग्रहाच्या व अंती सशस्त्र क्रातंीच्या मागाने चिटीशाशंी प्राणपणाने लढणारी, प्राणभयाच्या 
संकटसमयीही न डगमगता बुद्धी शातं व क्स्थर ठेवणारी, प्रसंगी मृत्यलूा हेटाळणारी, ऐन तारुण्यात 
पोटातल्या बाळावर व उभ्या संसारावर चनखारा ठेवणारी एक तेिस्वी क्राचंतवीरागंना दडलेली आहे यािे 
आकलन होणेि रोमािंकारी होते. महापुरुषाचं्या आत्मबलाने व पे्ररणेने, सामान्यिनातून चकती अलौचकक 
नररत्ने चनमाण होतात त्याच्या दाखल्यानी इचतहास लतप्रोत भरला आहे. चशवािीच्या महाराष्ट्राला तर तो 
मुळीि नवीन नाही. मातीतून माणसे उभी करणाऱ्या महात्मा गाधंींच्या सववस्पशी प्रभावापासून डॉ. उत्तमराव 
पाटील व लीलाताईसारखी िन्मिात संवदेनाक्षम बडंखोर अचलप्त राहणेि अशक्य होते. तशाति या 
उभयतानंा मातृहृदयी सत्याग्रही सानेगुरुिींिा प्रत्यक्ष पचरसस्पशव झालेला ! 
 

अनोखे स्त्रीरयन 
 
संपूणव भारतीय इचतहासात व गेल्या एक शतकाच्या स्वातंत्र्यसंग्रामात अनेक शूरवीर मचहलानंी 

सुखी संसारािा त्याग करून, अभतूपूवव साहसाने देशासाठी प्राणापवण केल्यािे दाखलेही काही कमी नाहीत. 
या पा्वभमूीवर देखील लीलाताईंिे हे दशवन चवस्मयिचकत करणारेि होते. पण त्याबरोबर व त्यापेक्षाही 
लीलाताईंमधील मनस्वी आत्मचनधार व बंडखोर समािसुधारकाने आम्ही चदपून गेलो. िगाच्या इचतहासात 
रािकारण व स्वातंत्र्यलढ्याबरोबरि, समािसुधारणेच्या प्रत्येक अंगाला स्पशव करणारा नेता महात्मा 



 

 अनुक्रमणिका 

गाधंीखेरीि अन्य झाला नाही. त्या अवस्थेला पोिायला महात्मािींना समािकारणात व आत्महितनात 
काही वष े घालवावी लागली होती. पण नाचसक चिल्यातील नादंगावं तालुक्यातील साकोरे नामक 
लहानशा खेड्यातील, फारसे प्राथचमक चशक्षणही न झालेल्या, श्रीमंत व सुखवस्तू घरातल्या या सोळासतरा 
वषांच्या गावढंळ मुलीने, प्रत्यक्ष आपल्या मातेच्या चनग्रही चवरोधािी पवा न करता, हातातील एक चरकामी 
चपशवी एवढीि इस्टेट असलेल्या उत्तमराव पाटील नामक एका दचरद्री देशभक्त तरुणाशी 
लग्नसोहळ्यातील एकही चवधी न करता, िाड्याभरड्या खादीच्या साडीवर, एका महाराच्या हस्ते चववाह 
करावा, गळ्यात मंगळसूत्रही घालू नये, अठराचव्े दाचरर्य असलेल्या सासरी अक्षरशः िदं्रमौळी 
असलेल्या घरनामक गोठ्यामध्ये समाधानाने रहावे, स्विनािंा बचहष्ट्कार पडल्यावर त्यािी व गावकऱ्यािंी 
पवा न करता, डोक्याऐविी खादं्यावरून पदर घेऊन नदीवरून पाण्यािे हंडे डोक्यावर घेऊन भर गावातून 
याविेाव ेआचण हे सगळे धार्थमक व सामाचिक रूढीबंधने अगदी घट्ट व कडक असलेल्या १९३७-३८ च्या 
कालखंडात घडावे, हे चित्रि चवस्मयकारक होते. ही मुलगीि मुळी लोकचवलक्षण होती. महात्मािी व साने 
गुरुिी चनचमत्तमात्र होते. बुद्धीला पटलेले सामाचिक बदल, प्रसंगी पराकोटीिे दाचरर्य व स्विनािंी 
अवहेलना पत्करून, िाणीवपूववक आिरणात आणणारी ही मराठमोळी तरुणी त्या क्षणी तरी महात्मािी व 
सानेगुरुिी यानंी मानावी इतक्या योग्यतेला पोित होती. 

 
अन्यायाचवरुद्ध पेटून उठणारे कृचत प्रवण बडंखोर मन हाि लीलाताईंिा स्थाचयभाव होता. िसे ते 

सामाचिक अंधरूढी-परंपराचवरुद्ध खवळून उठले तसेि ते त्या िाणीवनेे चिटीशाचं्या गुलामचगरीचवरुद्ध बंड 
करून उठले. अन्यायाचवरुद्धिी कृतीशून्य शाक्ब्दक िीड हा आपणा भारतीयािंा स्वभावचवशषे आहे. 
बुद्धीवादी मध्यमवगीयािे तर ते व्यवच्छेदक लक्षण मानता येईल. या पा्वभमूीवर, सुखवस्तु घरंदाि 
मराठा घराण्यातून येऊनही, १९३७-३८ च्या प्रचतगामी घट्ट रूढीबधंनाचं्या कालखंडात, आधुचनक 
चविारद्वारा ही रूढीबधंने तटातट तोडणाऱ्या, पतीबरोबर खऱ्याखुऱ्या बरोबरीच्या नात्याने िगून व नचसंगिे 
चशक्षण घेऊन स्त्रीमुक्तीिा आदशव घालून देणाऱ्या, आचण त्यािवळेी स्वातंत्र्याच्या रणसंग्रामात प्रत्यक्ष 
झाशीच्या राणीप्रमाणे शौयव गािचवणाऱ्या लीलाताईंिे समग्र चित्र चनदान महाराष्ट्रापुढे तरी ठेवले पाचहिे 
अशा िाणीवतूेन हा स्मृचत/गौरव चवशषेाकं काढण्यािा चविार आकारात आला. 

 
णदव्ययर्ाची जेरे्थ प्रणचिी । िेरे्थ कर माझे जुळिी 

 
सववि मानवप्राणी पंिमहाभतूानंी बनतात. पण क्राचंतकारकाचं्या मुशीत ई्र त्याचशवाय आणखी 

काही द्रव्ये टाकत असला पाचहिे. सत्व, स्वाचभमान, चनधार, चनभवयता, सत्यचनष्ठा व आत्मापवणबुद्धी यािें हे 
चवलक्षण रसायन फक्त क्राचंतकारकाचं्याि िीवनात पाहायला चमळते. “पक्षी लपजऱ्यािून उडािंा” “मी 
भूणमगि झािें” आचण “िू िर डाांगरी गाांर्ची िंक्ष्मी” हे चतन्ही लेख वाितानंा पौंगडावस्थेतून कोवळ्या 
तारुण्यात प्रवेश करीत असतानाि सामाचिक व रािकीय क्रातंीत भाग घेणाऱ्या लीलाताईंमध्ये हे सगळे 
गुण प्रकषाने चदसून येतात 

 
१९४२ च्या “भारि छोडो” आंदोलनात अमळनेरला, 

 
“नही रखना नही रखना, 

सरकार जािंीम नही रखना”  
 



 

 अनुक्रमणिका 

म्हणून, पुढाकार घेऊन रेल्वसे्टेशन, पोस्ट ऑचफस व कोटव िाळणारी क्राचंतकारक; पाठीवर, कमरेवर 
पोलीसाचं्या बंदुकािें दस्ते बसल्याने िचमनीवर पडल्यानंतरही, “झांडा उांचा रहे हमारा–ऑगस्तट क्राांिी 
लझदाबाद” , िे नारे देता देता चतरंगा न सोडणारी गभववती सत्याग्रही; साडेसहा वष ेसश्रम कारावासािी 
चशक्षा झाल्यावरही राष्ट्रीय कतवव्याच्या अचभमानाने मान ताठ झालेली आचण त्यािवळेी सभोवतालिी 
भेदरलेली मंडळी पाहून व्यचथत होणारी देशभक्त; नरकसदृश तुरंुगवासात गोणपाट नेसून कािंीरोटीिी 
चशक्षा भोगणारी सत्याग्रही; मातेसमान वृद्ध सासूच्या गंभीर आिाराने अंतःकरण चवदीणव झालेली 
संवदेनशील हळवी स्त्री; अंगात १०१ चडग्री ताप असताना पोलीसाचं्या हातावर तुरी देऊन तुरंुगातून 
चनसटून िाणारी धाडसी वीरागंना; पुण्याहून सातारला िाताना व नंतरही पोलीसानंा वारंवार िकचवणारी 
ितुर स्त्रीसैचनक; खादं्यावर बदुंक घेऊन सातारच्या पत्रीसरकारातील स्त्रीदलािे प्रमुखपद साभंाळून 
चिटीशाशंी सशस्त्र लढा देणारी रणाराचगणी; स्वातंत्र्योत्तर काळात स्त्रीचशक्षण; स्त्रीमुक्ती, सहकारी संघटना, 
स्त्रीहोमगाडवदल इत्याचद चवचवध सामाचिक के्षत्रातं रिनात्मक काम करणारी काँगे्रस कायवकती; १९७२ ते ७८ 
मधील महाराष्ट्र चवधानसभेतील िागरूक आमदार आचण या सवव भचूमका पार पाडीत असताना डॉ. 
उत्तमराव पाटलासंारख्या िळवळ्या बडंखोरािा संसार उत्तमप्रकारे साभंाळणारी कतवव्यदक्ष गृचहणी 
लीलाताई–या सवव रूपातंील लीलाताई म्हणिे एक लोकंचवलक्षण आदरणीय व्यक्क्तमत्व आहे. 
 

कधीकधी र्ास्तिर् कत्ल्पिापेक्षाही अद भुि असिे 
 

भारतीय लचलत साचहत्यामध्ये शरत् िंद्र िटिीच्या आत्यंचतक दाचरर्य हकवा/आचण चवपरीत 
पचरक्स्थतीतील मानी, स्वाचभमानी, बुद्धीवान व तेिस्वी नाचयका अमर झालेल्या आहेत. १९३७ च्या 
चववाहप्रसंगीच्या बडंखोर युवतीपासून तो स्वातंत्र्यसंग्रामात रणिचंडका म्हणून तळपणाऱ्या लीलाताईंच्या 
चवचवध अद् भतु रूपानंी शरदबाबूचं्या लेखणीलाही मोचहनी घातली असती. आचण अनेक तेिस्वी 
मानसकन्याचं्या या िगद् चवख्यात चपत्याने “वास्तव्य कक्ल्पतेपेक्षाही अद् भतु असते” असे म्हणून या 
प्रत्यक्षातील लीलाताईंना आपल्या सवव लोकचवलक्षण मानसकन्यापेक्षा वरिे स्थान खिीति चदले असते. 

 
आम्हाला लीलाताईंिे मरणोत्तर उदात्तीकरण करावयािे नाही. तसे करणे त्याचं्यावरील अन्याय 

होईल. अनेक सामान्य व्यक्तींमध्ये असामान्यत्व दडलेले असते. अशा व्यक्तीला युगपुरुषािा पचरसस्पशव 
झाला तर त्याच्यातील असामान्यत्व प्रगट होते. मुळाति हाडाच्या क्रांचतकारक असलेल्या लीलाताईंना 
महात्मािींसारखा युगपुरुष नेता, साने गुरुिींसारखा संत मागवदशवक, वामनराव पाटलासंारखा 
सत्यशोधकी चपता आचण डॉ. उत्तमरावासंारखा देशभक्त क्राचंतकारक पती लाभल्याने, स्वातंत्र्यसंग्रामाने 
भारलेल्या वातावरणात त्यािंी अक्स्मता व कतृवत्व तेिस्वीपणे प्रकटले. स्वातंत्र्योत्तर काळातील बदलत्या 
पचरक्स्थतीतही लीलाताई चवचवध सामाचिक के्षत्रात चहरीरीने काम करीत राचहल्या. १९७२ च्या चवधानसभा 
चनवडणुकीत आमिे दोंडाईिे येथील घर लीलाताईंिे चनवडणूक कायालयि होते. तेव्हा व त्यानंतरही 
अनेकदा देशातील ढासळत्या आर्थथक सामाचिक पचरक्स्थतीमुळे त्यानंा अनेक वळेा प्रक्षुब्ध झालेले आम्ही 
पाचहले आहे. क्राचंतकारकाच्या मनािा संुभ िळतो, पण पीळ िात नसतो, यािा अनुभव आम्ही तेव्हा 
घेतला आहे. 
 

“उषःकािं होिा होिा काळरात्र झािंी 
अरे पुन्द्हा आयुष्ट्याच्या पेटर्ा मशािंी”  

 



 

 अनुक्रमणिका 

स्वातंत्र्योत्तर काळात अनेक िोरािें मोर झाले. क्राचंतकारकािंा पािोळा झाला. चिटीशािें 
बटूिाटेही सत्ताहसहासंनारूढ झाले. सत्ता वणीकािंी व धचनकािंी बचटक झाली. सामान्य माणूस चनराधार 
झाला; अगचतकतेमुळे व दाचरर्यामुळे मतीहीन झाला. तो तसाि राहणे, सुबुद्ध वा प्रबुद्ध न होणे, सववपक्षीय 
रािकारणी भोटाचं्या फायद्यािेि झाले. अधून मधून लोककल्याण नामक चभकेिे काही तुकडे त्याच्यापुढे 
टाकून त्याला पुन्हा झोपचवले गेले. समस्त रािकारण्यानंी स्वतःिी फसवणूक व देशािा भ्रमचनरास केला. 
दाचरर्य, अज्ञान, अंधश्रद्धा, हहसािार, भ्रष्टािार, अनािार, व्यसनाधीनता वाढली आहे. बेबंद वाढणाऱ्या 
अवाढव्य लोकसंख्येने त्या सवांमध्ये भर घातली. सवव पातळ्यावंर कतवव्यपरायणता व देशभक्ती लोप 
पावली आहे. या पचरक्स्थतीत नव्या आधुचनक समािािी व नव्या राष्ट्रािी उभारणी करण्यासाठी आधुचनक 
दृचष्टकोनाच्या, आचण आत्मसमपवण वृत्तीने चवधायक काम करणाऱ्या तरुण क्राचंतकारकािंी गरि आहे. 
क्राचंतवीर डॉ. उत्तमराव व लीलाताई पाटील अशा क्राचंतकारकािें आदशव आहेत. त्यािें अनेक समकालीन 
सहकारी स्वगवस्थ झाले आहेत. राचहलेले थकले आहेत. त्याचं्या पाऊलखुणावंर भरपूर धूळ सािली आहे, 
त्या शोधण्यासाठी तरी आठवण, वृत्ती, सवड व प्रयोिन कोणाला राचहले आहे? 

 
लीलाताईंच्या अंत्ययाते्रत कशा प्रकारिे चविारतंग मनात उठत होते. चकती बेपवा, लािार व 

अगचतक झालो आहोत आम्ही ! सुरेश भटाचं्या वर उद् धृत केलेल्या काव्यपंक्ती चकती समपवक आहेत ! 
म्हणून त्या पाऊलखुणा शोधायिे आम्ही ठरचवले. सापडल्या तेवढ्या आपल्यापुढे ठेवल्या आहेत. चदव्यािे 
चदवा पेटेल का ? शक्यता कमी आहे. िीवनज्योत अंधुकशी चमणचमणते आहे, पण देशभक्तीिे तेल संपलेले 
आहे. तथाचप, 

 
णशर्रायाचे आठर्ार्े रूप । णशर्रायाचा आठर्ार्ा प्रिाप । 

णशर्रायाचा आठर्ार्ा साके्षप । भूमांडळी ॥ 
 

या समथववाणीत मोठे सार आहे. चशवप्रभूचं्या चनवाणानंतर चनणायकी अवस्था झालेला महाराष्ट्र या 
समथववाणीनेि एकसंध व समथवपणे उभा केला होता. आिच्या पचरक्स्थतीत देशभक्त क्राचंतकारकािे रूप, 
प्रताप व साके्षप आठवण्यािी गरि आहे. लीलाताईंच्या या स्मृती/गौरवािे तेि प्रयोिन आहे. 
 

गार्े पर्ाडे पुरुषार्थाचे 
 
प्रिचलत नीतीचनयम व सामाचिक समिुतीनुसार आपल्या अंतमवनात मानवाच्या मोठेपणािे व 

कतवबगारीिे मापदंड चनचित झालेले असतात. त्यात वास्तवतेपेक्षा भावनाप्रवणतेिाि भाग अचधक असतो. 
याि मापदंडानंी महान व्यक्तीिे थोरपण आपण चनचित करीत असतो. खरे पाहता िन्मतः कोणीि मोठा 
नसतो. अंगभतू गुण, दैव आचण पचरक्स्थती इत्याचद अनेक घटक थोर व्यक्तीिे थोरपण घडचवतात. हे 
अंगभतू गुण आचण वृत्तीच्या बळावर प्रचतकूल पचरक्स्थतीशी झगडत व्यक्ती मोठी होत िाते. लीलाताईंना 
एका चवचशष्ट क्षणी आम्ही महात्मािी व साने गुरुिींपेक्षा मोठे केले यािे काहींना हसू येईल, काहींिा क्रोध 
होईल. तथाचप कालमान, सामाचिक पचरक्स्थती, वय, चशक्षण आचण परावलंबी स्त्रीत्व इत्याचद अनेक बाबींिा 
चविार करता आमिी भावना वािकाचं्या लक्षात येईल. 
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नाहीतरी भारतीय स्वातंत्र्ययुद्धात घरातील प्रत्येक सदस्य झोकून देण्यािे डॉ. उत्तमराव 
पाटलाचं्या कुटंुबासारखे उदाहरण देशात दुसरे कोणते झाले ? डॉ. उत्तमरावािंी माता खरोखरि धन्य 
होय ! 

 
“अत्ग्नकुां डी पाय केव्हा । कण्टकीही केधर्ा । 

बांणदखान्द्याची हर्ा ॥”  
 

या वृत्तींने स्वातंत्र्यसंग्रामात लढणाऱ्या उत्तमराव, दशरथनाना, चशवािीराव ही चतन्ही मुले व एकमेव सून 
लीलाताई. मागोमाग त्या माऊलीने देखील स्वातंत्र्याच्या वदेीवर प्राणापवण केले. या कुटंुबािा त्याग अिोड 
आहे. या कुटंुबाने आपल्या त्यागािे कधी भाडंवल केले नाही. आचण स्वातंत्र्योत्तर काळात त्यािी हकमतही 
वसूल केली नाही. 

 
सते्तिे रािकारण करायला चवचशष्ट स्वभाव लागतो. डॉ. उत्तमराव व लीलाताईमध्ये तो नव्हता. 

चशवािीरावामंध्ये मात्र डावी चविारसरणी, संघटनकुशलता, समन्वयवादी प्रकृती, िौफेर व्यासंग, प्रभावी 
वक्तृत्व, वािवी महत्त्वाकाकं्षा, धावपळ करण्यािी तयारी, योग्य िागीच्या लळखी, हे नव्या पचरक्स्थतीतील 
नेतृत्वाला आवश्यक असे सवव गुण होते. फक्त सवव प्रकारच्या सातत्यािा मात्र अभाव होता. त्यामुळे 
कुठल्यातरी वळणावर गाडी चबघडली आचण सवाथाने महाराष्ट्रािा मुख्यमंत्री व्हायला लायक असलेला हा 
क्राचंतकारक, हकचित् काल रािवैभव भोगून बािूला पडला. 

 
प्रत्येक कायाच्या चवचशष्ट काळी संबचंधत नेतृत्व एक चवचशष्ट उंिी गाठते. ते कायव सफल झाल्यावर, 

पचरक्स्थतीिी मागणी नसल्याने, ते नेतृत्व पुढे उंिावत नाही. एकतर ते क्स्थर होते हकवा खाली उतरते. 
महात्मािींिे सुदैव की स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर ते लवकर स्वगवस्थ झाले; त्याचं्या महात्म्याला लहोटी 
लागण्यािा क्षण आला नाही, त्यािें चवनोबा भाव े झाले नाहीत. त्याि न्यायाने उत्तमराव, लीलाताई व 
चशवािीराव स्वातंत्र्यसंग्रामात हुतात्मा झाले असते तर त्यािंा मदनलाल हधग्रा होऊन पुतळे उभे राचहले 
असते. पण स्वातंत्र्योत्तर काळात ते आिपयंत िगल्याने त्यािें मातीिे पाय सगळ्यानंा चदसले आचण 
अचतपचरियात अवज्ञा झाली. 

 
महात्मा गाधंींसह आपले सगळ्यािें पाय मातीिेि असतात. पण मातीमातीतही फरक असतो. 

महात्मािींिी माती चनराळी, सानेगुरुिींिी चनराळी, उत्तमराव–लीलाताईंिी चनराळी व तुमिी आमिी तर 
अगदीि चनराळी ! मृत्यनंूतर आपल्या मातीिी राखरागंोळी होते; तर गाधंी–गुरुिी आचण लीलाताईंिी 
माती मृत्युंिय होते. 
 

मृययुांजय आ्ही ! आ्हािंा कसिें कारागार ? 
अहो हे कसिें कारागार ! 

गजा जयजयकार क्राांिीचा गजा जयजयकार ! 
  



 

 अनुक्रमणिका 

 
‘क्राांणिलसह नाना पाटीिं’ 
या अनमोल गं्रथािे लेखक 

प्रा. डॉ. ियहसगराव पवार : व्यक्क्त-पचरिय 
 

जन्द्मभूमी : तडसर, ता. खानापूर, चि. सागंली (सातारा) 
 

णशक्षि : रािाराम कॉलेि, कोल्हापूरमध्ये. 
एम् . ए. (इचतहास) १९६२. 
पीएच् डी. १९८२ : छत्रपत्री रािाराम महाराि या चवषयावर 

 
सांशोधन : १. डॉ. आप्पासाहेब पवार याचं्या मागवदशवनाखाली मराठी इचतहास चवभागात मराठ्याचं्या 
कागदपत्रािें संशोधन व संपादन स. १९६४ ते १९६९. (ताराबाई कागदपते्र) 
 
२. भारतातील प्रमुख संशोधकीय माचसकातूंन आतापयंत ३० च्या वर शोधचनबंध ? न्तचतकनदु झ्कज्तनी 
(प्रचसद्ध. 
 
३. महाराणी ताराबाई हा मराठीतील पचहला महाराणी ताराबाईंिा िचरत्र गं्रथ. (१९७५) या गं्रथास महाराष्ट्र 
राज्यािा उत्कृष्ट पुस्तक म्हणून साचहत्य पुरस्कार. 
 
४. छत्रपती रािाराम महारािािें (थोरले) संशोधनात्मक िचरत्र (प्रचसद्धीच्या मागावर). 
 
५. सेनापती संतािी घोरपडे यािें महाराष्ट्रातील पचहले िचरत्र (संशोधनात्मक) (पे्रसमध्ये) 
 
िेंखन : आतापयंत इचतहासावर १५ हून अचधक पुस्तके. 
 
सांपादन : महाराष्ट्रातील थोर क्राचंतकारक व समािसुधारक क्राचंतहसह नाना पाटील यािंा स्मृचतगं्रथ 
उपेचक्षत, अशा क्राचंतहसहावरील हा पचहला स्मृचतगं्रथ : नामवतंािें लेख, क्राचंतहसहाच्या आठवणी, पते्र, 
भाषणे इ. 
 

क्राचंतहसह नाना पाटील याचं्या िचरत्राच्या संशोधनास हा आधारगं्रथ मानला िातो. 


