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महाराष्ट्रातील एक लोकप्रिय लप्रलत लेखक आप्रि प्रिनोदकार म्हिून बाळ सामतं ख्यातनाम 

आहेत. १९५० पासून ते सातत्याने बहुप्रिध स्िरूपाचे लेखन करीत असून प्रिनोदाबरोबर त्यानंी गंभीर 
स्िरूपाचे िैचाप्ररक लेखनही केले आहे. अपिा िार्षिक आप्रि शब्दश्री माप्रसक या गाजलेल्या 
प्रनयतकाप्रलकाचें त्यानंी संपादन केले. अपिा िार्षिकातील प्रनिडक लेखाचंी ‘मुलखािगेळी मािसे’ आप्रि 
‘जगािगेळी मािसे’ या दोन पुस्तकाचं्या ििाच्या आत दुसऱ्या आिृत्त्या प्रनघाल्या. सामंत हे एक साके्षपी 
संपादक असून त्याचंी ‘मराठी नाट्यसगंीत’, ‘मोठी मािसे’ आप्रि ‘प्रहतगुज’ ही सपंाप्रदत पुस्तके त्याचं्या 
चोखंदळ संपादनाची साक्ष देतात. अगदी अलीकडे त्याचें ‘शाप्रपत यक्ष’ हे चप्ररत्र सिार्थाने गाजले आप्रि 
जािकार समीक्षकानंी मराठीतील एक उत्कृष्ट चप्ररत्रगं्रर्थ म्हिून त्याची मुक्तकंठाने िशसंा केली. 

 
तसेच १९८३-८४ या ििातील मराठीतील सिोत्कृष्ठ चप्ररत्र म्हिून या गं्रर्थाला मंुबई मराठी 

गं्रर्थसंग्रहालयातरे्फ देण्यात येिारे ‘प्रि. ह. कुलकिी पाप्ररतोप्रिक’ प्रमळाले. 
 
‘महापिव’ हा त्याचंा निा संपाप्रदत गं्रर्थ असाच तोलामोलाचा आहे. स्िातंत्र्य चळिळीत भाग 

घेतलेल्या िमुख स्िातंत्र्य-सेनानीचे हे प्रहतगुज आजच्या प्रपढीला िेरिादायक ठरेल यात शकंाच नाही. 
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णनवेदन 
 

माझे प्रमत्र श्री. बाळ सामन्त हे सव्यसाची लेखक या नात्याने सिव महाराष्ट्राला पप्ररप्रचत आहेत. ते 
उत्तम संपादक पि आहेत. लेखकािमािेच चागंल्या सपंादकाच्या अंगी पि कल्पकता असाियास पाप्रहजे 
असते. श्री. सामन्त याचं्या प्रठकािी ती ओतिोत आहे. त्यामुळेच जेव्हा भारतीय राष्ट्रीय काँगे्रसच्या शताब्दी 
प्रनप्रमत्ताने आपल्या स्िातंत्र्याच्या लढ्यासंबधंी मंडळाने साप्रहत्य िप्रसद ध कराि ेअशी चचा झाली, त्यािळेी 
श्री. बाळ सामन्त याचं्या मनात, ज्यानंी स्िातंत्र्याकप्ररता आपले आयुष्ट्य खचव केले अशा देशभक्ताचं्या 
आत्मचप्ररत्रातून काही िचेे िप्रसद ध कराि े अशी कल्पना आली. अशा संपादनातून आपल्या स्िातंत्र्याच्या 
लढ्याचे बहुअंगी स्िरूप नीटनेटकेपिाने पि िकिाने आपिासमोर उभे राहू शकते आप्रि त्या त्या िळेचा 
काळ आप्रि स्स्र्थती सजीि होऊन आपल्या दृष्टीसमोर येतात आप्रि आपिासं आपल्यात समाप्रिष्ट करून 
घेतात असे मंडळास िाटल्यामुळे असे “महापिव” प्रनमाि करण्यास मंडळाने श्री. सामन्तानाचं आिाहन 
केले, आप्रि त्यानंी ती जबाबदारी उचलली. 

 
अत्यंत पप्ररश्रम करून सपंादन केलेला हा गं्रर्थ पाहताना तो ‘बाल’ गं्रर्थ नसून बलिन्त गं्रर्थ आहे, 

निीन प्रपढीला स्रू्फती देिारा गं्रर्थ आहे या प्रिियी शकंा राहात नाही. आपापल्या दृप्रष्टकोनातून स्िातंत्र्याच्या 
लढ्याचे, त्यातील िसंगाचें जीितं प्रचत्र उभे करून त्यातून स्िातंत्र्याच्या लढ्याचा एक िगेळाच आप्रिष्ट्कार 
आपिास या िचे्यातूंन दृग्गोचर होतो. अर्थात या आप्रिष्ट्कारात काही त्रुंटी नाहीत असे मी म्हििार नाही. 
उदाहरिार्थव श्री.एस.एम.जोशी याचं्या भपू्रमगत आयुष्ट्यातील, ते इमाम या नािाने िािरत असतानाचा भाग 
या महापिात येिे उप्रचत झाले असते. पि त्याला श्री. बाळ सामन्त याचंा इलाज नव्हता. प्रिनंती करूनही 
“मी एस.एम.” या गं्रर्थातील भाग या गं्रर्थात अन्तभूवत करण्याची परिानगी श्री.सामन्त यानंा प्रमळाली नाही. 
पि श्री. बाळ सामन्तानी ज्या िचे्याचंी प्रनिड केली आहे त्यासंबधंी “हे ही नसे र्थोडके” असे प्रनप्रितच 
म्हिाि े लागेल. त्यात महाराष्ट्रातील आप्रि मराठीतील जिळ जिळ सिवच आत्मचप्ररत्रातील उतारे 
आपिास प्रदसतील. त्यात नानासाहेब गोरे प्रदसतील, प्रदगंबरराि चबदू आढळतील, स्िामी रामानन्दतीर्थांचे 
दशवन होईल, पुंडलीकजी कातगडे याचंा पप्ररचय होईल, आप्पासाहेब पंताचें व्यस्क्तमत्त्ि जाििले, द. 
म.सुतार आप्रि श्री. लोहार याचं्याशी संिाद साधता येतील, ग.य. प्रचटिीसाचें प्रिचार समजून घेता येतील, 
स.का.पाटील याचं्याशी गप्पागोष्टी करता येतील, जयकर, काकासाहेब गाडगीळ, प्रिठ ठल रामजी चशदे, 
उिाबाई डागें इत्यादींच्या भेटी घेता येतील. सािरकर, चापेकर, केळकर इ.च्या ओळखी होतील. एकूि 
स्िातंत्र्य लढ्यातील अनेक मातब्बर लोकाशंी आपली गाठ पडेल. महाराष्ट्रातील ित्येक कुटंुबाने सगं्रही 
ठेिाि ेअसे हे पुढील प्रपढ्यानंा स्रू्फर्षतदायक ठरिारे पुस्तक आहे यात शकंा नाही. मािसाने काय िाचाि े
चकबहुना काय िाचू नये हे या गं्रर्थािरून सहजपिे कळते. तेव्हा या िचे्याचं्या संपादनाबद दल मी श्री. बाळ 
सामन्त याचें अप्रभनंदन करतो ि त्यानंी हा गं्रर्थ िकाशनासाठी साप्रहत्य आप्रि ससं्कृती मंडळाला प्रदला 
याबद दल त्याचें आभार मानतो. 

 
 

 सुरेंद्र बारचलगे 
४२, यशोधन  अध्यक्ष, 
मंुबई—४०० ०२० महाराष्ट्र राज्य साप्रहत्य आप्रि संस्कृती मंडळ. 
प्रदनाकं १५ प्रडसेंबर, १९८५.  
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मनोगत 
 

भारतीय स्िातंत्र्य चळिळीच्या इप्रतहासात महाराष्ट्राची कतवबगारी असामान्य आप्रि अमोल अशी 
आहे. या स्िातंत्र्य चळिळीचे बीजारोपि महाराष्ट्रातच झाले आप्रि लो.प्रटळकाचं्या रूपाने या चळिळीला 
एका प्रिलक्षि झझंािाताचे स्िरूप िाप्त झाले. “स्िराज्य हा माझा जन्मप्रसद ध हक्क आहे,” हा स्िातंत्र्याचा 
महामंत्र काप्रममरपासून कन्याकुमारीपयंत सिवत्र दुमदुमला. लो. प्रटळकाचं्या, महात्मा गाधंींच्या पािलाचंा 
मागोिा घेत या देशातल्या स्िातंत्र्य चळिळीच्या यज्ञकंुडात महाराष्ट्रानेही आपली आहुप्रत प्रदली. या 
स्िातंत्र्य युद धात भाग घेतलेल्या लहान र्थोर स्िातंत्र्यसेनानींनी आपली आत्मिृते्त आप्रि आठििी प्रलहून 
ठेिल्या आहेत. स्िातंत्र्याचा इप्रतहास प्रलप्रहिाऱ्या संशोधक लेखकाला ही आत्मकर्थने म्हिजे अत्यतं 
मोलाचे संदभवगं्रर्थ. या काळात महाराष्ट्रातील स्िातंत्र्याच्या चळिळीने झपाटून गेलेल्या हजारो कायवकत्यांचे 
हृद गतच िाचकानंा पानोपानी गिसते. आज या र्थोर स्िार्थवत्यागी स्िातंत्र्यसेनानींचे आम्ही सारे ऋिी 
आहोत. 

 
“महापिव” हा संपाप्रदत गं्रर्थ म्हिजे या र्थोर स्िातंत्र्यसैप्रनकाचं्या आत्मिृत्तातील प्रनिडक उतारे. या 

पुस्तकाची कल्पना मला सुचतात मी ती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सुरेंद्र बारचलगे याचं्यासमोर माडंली आप्रि ती 
त्यानंी तात्काळ उचलून धरली. त्यामुळेच आज हे पसु्तक आपल्यासमोर येत आहे. या पुस्तकातील 
समाप्रिष्ट केलेले उतारे, प्रचते्र आप्रि चप्ररत्र प्रिियक माप्रहती याबाबतीत मला माझ्या स्नेह्ाचें आप्रि चप्ररत्र 
नायकाचें नातेिाईक आप्रि प्रमत्र याचें साहाय्य झाले. ह्ा सिांचा मी अत्यंत आभारी आहे. मराठी िाचक या 
पुस्तकाचे योग्य ते स्िागत करतील अशी मला आशा आहे. 
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ग्गाधर बाळकृष्ि देशपाडे् 
 

जन्म: ३१ माचव १८७१, मृत्यू: ३० जुलै १९६०. 
 

्ो. णिळकाचे् सहकारी आणि णनष्ठाव्त काँगे्रस कायवकते 
 

जन्म कोल्हापूर संस्र्थानातील जलालपूर या गािी. बळेगाि ि पुिे येरे्थ प्रशक्षि १८९७ साली 
एल्.एल्.बी. झाले. १८९७ ते १९०५ पयंत बेळगािात िकीलीचा व्यिसाय. सुरूिातीला रानडे, गोखले 
याचं्या राजकारिाकडे ओढा. पि त्यानंतर लो. प्रटळकाकंडे आकृष्ट झाले आप्रि कालातंराने त्याचें एक 
प्रनकट सहकारी बनले. त्यानंी ‘धुरीि’ (१८९९) ‘राष्ट्रमत’ (१९०७) आप्रि ‘लोकमान्य’(१९२९) ही िृत्तपते्र 
चालिली. लखनौ करार, काँगे्रस स्िराज्य पक्ष ि होमरूल लीग याबाबतीत प्रटळकाबंरोबर सहकायव. 
त्यानंतर ते म. गाधंीच्या राजकार   िात सामील झाले. गाधंींच्या चळिळीत भाग घेतल्याबद दल 
सरकारने त्याचंी मालमत्ता जप्त केली. १९२४ च्या बेळगाि येरे्थ भरलेल्या अप्रखल भारतीय काँगे्रस 
अप्रधिशेनाचे ते स्िागताध्यक्ष होते. अप्रखल भारतीय काँगे्रस कायवकाप्ररिीचे सदस्य आप्रि काँगे्रसचे हंगामी 
अध्यक्ष ही पदे त्यानंी भिूप्रिली. खादी कें दे्र आप्रि चरखा संघ उभारण्याच्या कायात त्यानंी भाग घेतला. 
१९३० आप्रि ४२ च्या चळिळीत त्यानंी कारािास भोगला. कनाटकचसह म्हिून ते नंतर ओळखले जाऊ 
लागले, एिढी त्याचंी कनाटकच्या राजकारिािर छाप होती. 

 
त्यानंी राजकीय प्रिियािर स्रु्फट लेखन केले. त्याचंा पत्रव्यिहार ‘अनुग्रह’ या नािाने िकाप्रशत 

झाला आहे. 
 
हा उतारा त्याचंी ‘माझी जीिनकर्था’ या त्याचं्या आत्मिृत्तातून सादर केला जात आहे. 
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्ोकमानयाचे् मागवदशवन 
 

-गंगाधर बाळकृष्ट्ि देशपाडें 
 

पुण्यात १८८४ साली चहदूमुसलमान समाजात प्रितुष्ट येऊन चहदंूनी गिपतीचा उत्सि सािवजप्रनक 
रीतीने करण्याची पद धत घातली. यात प्रटळकानंी पुढाकार घेतला होता. िर्थम उत्सि पुण्यात सुरू झाला 
त्या िळेी मी तेरे्थ होतो. दारूिाल्याच्या पुलानप्रजक जी मारामारी झाली त्या रात्री मी उत्सि पाहण्याकप्ररता 
ि मेळयाचंी गािी ऐकण्याकप्ररता गायकिाडाच्या िाड्यात गेलो होतो. दंगा होऊन खून झाले होते ि 
खुनाबद दल काही चहदू लोकािंर खटले भरण्यात आले होते.त्यात श्री. तात्यासाहेब नातू—आमचे स्नेही 
बाबासाहेब सोमि याचें िडील बधूं, हे त्या िळेी बी.ए.च्या िगांत प्रशकत होते—िगैरे मंडळी होती. दंग्यामुळे 
ि या खटल्यामुळे पुण्याच बरीच खळबळ उडाली होती. खटला सेशन कप्रमट झाल्यानंतर प्रडस्स्रक्ट 
जज्जापुढे चालला होता. त्या िळेी खटला ऐकण्याकप्ररता मी जात असे. खटल्याचा प्रनकाल होऊन आरोपी 
प्रनदोिी ठरले. त्या िळेेपासून गिपती—उत्सिाला पणु्यात बराच जोर आला होता. पुण्याचे उदाहरि 
पाहून मंुबईस ि महाराष्ट्रातील इतर प्रठकािी त्याच पद धतीिर सािवजप्रनक गिपती—उत्सिाला सुरुिात 
झाली. उत्सि धार्षमक आहे ि तो परंपरागत चालत आहे, यात निीन काही नाही, अशा िकारे या उत्सिाचे 
समर्थवन करण्यात येत असे. पि मला ते पटत नव्हते. मुसलमानाचं्या मोहरमच्या सिातून लोकानंा परािृत्त 
करून त्या उत्सिाच्या बदली चहदंूना एखादा उत्सि असािा, याच हेतूने गिपती—उत्सिाला िारंभ झाला 
असािा, असे माझे मत त्या िळेी झाले होते आप्रि तेच मत अद्याप्रप कायम आहे. यापूिी बेळगािास 
ज्यािमािे बेळगािच्या चहदंूनी प्रशमग्याच्या सिाला निीन िळि देण्याचा उपक्रम केला होता, त्याचिमािे 
हाही पुण्याच्या लोकाचंा ियत्न होता. पि बेळगािास सािवजप्रनक उत्सिानंा देशाप्रभमानमलूक चळिळीची 
जोड देिारा कोिी पुढारी न भेटल्यामुळे बेळगािच्या प्रशमग्याचे स्िरूप १९०४-५ पयंत उत्सिाचेच राप्रहले. 
पि पुढे बंगालच्या चळिळीमुळे प्रशमग्याच्या सिातही व्याख्याने िगैरे होऊ लागली. ही हकीकत यापूिीच 
आली आहे. गिपती-उत्सिात मात्र पप्रहल्यापासून व्याख्याने िगैरे करिण्याची पद धत सुरू होती. 

 
बेळगावातही गिपती-उत्सव 

 
पुण्याच्या पद धतीिर १९०६ साली गिपतीचा सािवजप्रनक उत्सि करण्याची कल्पना बेळगािच्या 

रप्रििार पेठेतील व्यापारी लोकाचं्या डोक्यात आली. पेठ चागंल्या स्स्र्थतीत असल्यामुळे उत्सिाकप्ररता 
दोनतीन हजार रुपये खचव करिे त्यानंा कठीि नव्हते. त्यापैकी ज्या प्रकत्येकानंी पुण्याचा उत्सि पाप्रहला 
होता त्याचंी हौस प्रिशिे होती. केिळ गािेबजाििे, कर्थाकीतवने, माडंिआरास, अन्नदान, इत्यादी जुन्या 
मामुली उत्सिाच्या िकारािरच भर न देता निीन पद धतीचा म्हिजे व्याख्याने, ििचने िगैरे करिण्याचा 
मंडळीचा प्रिचार ठरला. निीन पद धतीने बेळगािात अशा िकारचा उत्सि साजरा कराियाचा म्हिजे माझा 
ि माझ्याशी सहकायव करिाऱ्या प्रमत्राचंा संबधं आलाच पाप्रहजे, इतकी बहुजनसमाजात आमची िप्रतष्ठा 
िाढली होती. त्यामुळे ही व्यापारी मंडळी गोचिदराि याळगींना घेऊन माझ्याकडे आली ि त्यानंी आपला 
प्रिचार मला कळिला. मुसलमानाचें अनुकरि करून त्याचं्या उत्सिाला कमीपिा आिण्याच्या उद देशाने, 
प्रटळकाचं्या िोत्साहनाने उत्सिाचा आरंभ झाला होता, असे माझे मत असल्याने या उत्सिाकडे बरेच प्रदिस 
मी प्रतरस्कारदृष्टीने पाहात असे. पि यािळेी स्िदेशी चळिळीने मला पूिवपिे भारले असल्यामुळे ि यापूिीच 
प्रशमग्याच्या उत्सिात व्याख्याने देण्याला मी सुरुिात केल्यामुळे गिपती- उत्सिाला तास्त्िक प्रिरोध मी 
करीत नसे. देशाच्या हल्लीच्या पप्ररस्स्र्थतीत लोकाचंी ििृत्ती देशकायाप्रभमुख करिे ि त्याकप्ररता िाटेल त्या 
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संधीचा र्फायदा घेिे यात काही गैर नाही असे मला िाटू लागले होते. स्िदेशी चळिळीला सिवस्िी मी िाहून 
घेतले नसते तर माझ्याकडे कदाप्रचत हा बदल झाला नसता. असो. रप्रििार पेठेतील व्यापारी मंडळींनी 
उत्सि निीन पद धतीिर करािा असे माझे मत मी प्रदले ि व्याख्याने िगैरे करिण्याची तजिीज करण्याचे मी 
पत्करले. रप्रििार पेठेतील मंडळींचा बेत पक्का ठरून त्यानंी िगविी गोळा करण्याला िारंभ केला. ही गोष्ट 
जाहीर झाल्याबरोबर शहरात दहािीस प्रठकािी उत्सिाची तयारी झाली ि सिांनी माझे सहकायव माप्रगतले. 
ित्येक प्रठकािी एकदोन व्याख्याने देण्याचे मी कबूल केले. इतकी तयारी झाल्यानंतर रप्रििार पेठेत 
अपेके्षपेक्षा जास्ती िगविी जम ूलागली ि शहरातही उत्साह िाढतो आहे असे प्रदसू लागल्यानंतर प्रटळकानंा 
बेळंगािास आमंत्रि द्याि ेअशी कल्पना आली. 

 
णिळकान्ा णनम्त्रि 

 
प्रटळकाचं्याबद दल माझी पूिीची मनातील तेढ कमी झालेली होती, तरी िर्थमिर्थम त्यानंा आमंत्रि 

देण्याला माझे मन तयार होईना. माझ्या पंचिीस-तीस व्याख्यानात काही प्रठकािी सामाप्रजक प्रिियािर 
बोलण्याचाही माझा प्रिचार होता. प्रटळकानंा आमंत्रि प्रदल्यानंतर त्यानंी येण्याचे कबूल केल्यास लोकाचें 
लक्ष त्याचं्याकडे ि त्याचं्या व्याख्यानाकडे लागिे अगदी स्िाभाप्रिक होते. त्याचं्या भाििात राजकीय 
प्रिियच असिार हेही ठरल्यािमािेच होते. या धामधुमीत सामाप्रजक प्रिियाला कमी महत्त्ि येिारे हे 
ओळखल्यामुळे प्रटळकानंा आमंत्रि देण्याबद दल माझे प्रनप्रित मत होईना. पि गोचिदराि याळगींनी हा 
प्रिचार उचलून धरला होता. त्याचंा ि माझा इतका संबधं आला होता की, त्यानंी आपल्या कायवतत्परतेमुळे 
माझे मन जिळजिळ पूिवपिे आकिवि करून घेतले होते. त्याचंा शब्द मोडण्याचे माझ्या हातून झाले नाही. 
माझ्या सािवजप्रनक आयुष्ट्यात असे अनेक िकार घडले आहेत ि माझ्या या प्रजिलग स्नेह्ाच्या िोत्साहनाने 
मी अनेक जबाबदारीची ि जोखमीची कामे अंगािर घेतली आहेत. र्फक्त िोत्साहन देऊन आपि 
नामाप्रनराळे राहिाऱ्यापंैकी ते नव्हते. माझ्यािर जे जे िसंग आले त्या त्या िसंगात ते माझे सहभागी होते; 
इतकेच नव्हे तर आपला पसैा, आपली सिव शक्ती खची घालून आपल्यािर संकटे ओढून घेण्यालादेखील 
त्यानंी कमी केले नाही. असो. 
 

गोचिदरािाचंा आग्रह पाहून प्रटळकानंा आमंत्रि देण्याला मी संमती प्रदली. पि एिढ्याने हे 
भागण्यासारखे नव्हते. प्रटळकाचें दौरे िगैरे ठरले असल्याने पत्रोपत्री चकिा तारा िगैरे देऊन आमंत्रि 
देण्याने ते स्िीकारले जािार नाही अशी प्रभती िाटून ित्यक्ष चारपाच व्यापारी मंडळींनी पणु्यास 
आमंत्रिाकप्ररता जाण्याचा प्रिचार केला. ित्यक्ष प्रटळकाचंी ि माझी र्थोडी ओळख होतीच आप्रि ‘केसरी’तून 
चळिळीच्या हकीकतीत बळेगािच्या लोकातं माझ्याच नािाचा बराच पुकारा होत होता. त्यामुळे मला 
बरोबर घेऊन गेल्यास आमतं्रि स्िीकारले जाईल असे मंडळींना िाटले ि त्यािमािे त्यानंी मला कळिले. 
माझ्यापेक्षा नातंूची ि त्याचंी ओळख जास्ती आहे आप्रि ते बेळगािचे पढुारी आहेत तेव्हा त्यानंा घेऊन जा, 
असे मी त्यानंा प्रिनप्रिले. पि त्यानंा हा प्रिचार पसतं पडला नाही ि मलाच आपल्याबरोबर येण्याबद दल 
त्यानंी आग्रह केला आप्रि शिेटी मीही कबलू झालो. तेलंग ि मंडळींनी या उत्सिासंबंधाने ि प्रटळकाचं्या 
येण्यासंबधंाने िप्रतकूल िातािरि करण्याचा उघड ि िच्छन्न ियत्न चालिला होता. माझा या होिाऱ्या 
कायवक्रमाशंी संबधं आहे असे कळताच त्याचं्या ियत्नाची गती जास्ती जोरात आली. मीही माझ्या परीने 
जास्ती सािधप्रगरीने काम करू लागलो. प्रटळकानंी आमंत्रि स्िीकारून येण्याचे कबूल केल्यास उत्सि 
कोित्याही िप्रतप्रक्रयेला भीक न घालता जोरात पार पडला पाप्रहजे असेही माझ्या मनात आले. म्हिून सिव 
जबाबदारी माझ्यािरच असली तरी बेळगािातील िप्रतप्रष्ठत मानण्यात येिाऱ्या सिव लोकाचंी सहानुभतूी 
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प्रमळिण्याचा प्रिचार मी केला आप्रि िर्थम नातू ि छते्र िकील याचंी भेट घेतली. छते्र िप्रकलानंी हे काम 
अंगाबाहेर टाकल्यािमािे केले, पि त्याचंा प्रिरोध होिार नाही अशी मी खात्री करून घेतली. नंतर 
नातूच्याकंडे गोष्ट काढली. त्यानंी मला ताबडतोब संमती प्रदली. ही संमती प्रमळताच मी एक “प्रटळक 
स्िागत मंडळ” स्र्थापून नातंूना अध्यक्ष होण्याबद्दल प्रिनंती केली ि त्यानंी ती मान्य केली. छते्र हेही स्िागत 
मंडळाचे सभासद झाले. बळेिी िगैरे इतर आम्हाला प्रिरुद ध नसलेली मंडळी स्िागत मंडळात दाखल 
झाली. त्यामुळे मला धीर आला ि तेलंगाचं्या प्रिरोधाला जुमानण्याचे कारि नाही असे मला िाटले. रप्रििार 
पेठेच्या मंडळीतरे्फ प्रटळकानंा “काही जरुरीच्या कामाकप्ररता भेटाियाचे आहे तर जरूर आपला मुक्काम कोठे 
आहे हे कळिाि”े अशा अर्थाची तार माझ्या सहीने केली आप्रि तारेखाली “देशपाडें िकील” अशी सही 
केली. 

 
प्रटळकाकंडून दुसरेच प्रदिशी येण्याबद दल जबाब आला. मी ि रप्रििार पेठेची तीन-चार मंडळी 

प्रमळून पुण्याला आलो. गािात जात असतानाच रास्त्याचं्या िाड्याजिळ लो. प्रटळक गाडीतून जात 
असताना प्रदसले. तेव्हा आमची गाडी र्थाबंिनू मी उतरलो. त्याचंी गाडीही र्थाबंली आप्रि नमस्कार िगैरे 
झाल्यानंतर मी आता स्टेशनिर जात आहे, दोन िहरी दोन-तीन िाजण्याच्या सुमारास तुमचे सिव 
कागदपत्र घेऊन या, असे ते म्हिाले. मला त्याचें बोलिे समजले नाही. कोित्या कादपत्रानंा उद देशनू ते 
बोलले याचा मला बोध झाला नाही. तर्थाप्रप ते गडबडीत असल्यामुळे मी “बरे” म्हिून सागंनू परत आलो. 
दोन िहरी तीन िाजण्याच्या सुमारास आम्ही त्यानंा भेटण्याकप्ररता गेलो. ते माडीिर आपल्या नेहमीच्या 
जागी आरामखुचीिर पडले होते. हातात आडप्रकत्ता असून सुपारी कातरण्याचे काम चालू होते. आम्ही 
जाऊन बसल्यानंतर “काढा तुमचे कागद!” असे ते म्हिाले. “कागद कसले? आपल्याला गिपती-
उत्सिाला आमंत्रि देण्याकरता आम्ही आलो आहोत.” असे मी उत्तर प्रदले. “तुम्ही िकील म्हिनू तारेत 
सही केली होती; यािरून काही कायद्याचा सल्ला घेण्याकप्ररता येिार आहात अशी माझी समजूत झाली.” 
असे बोलून प्रटळकानंी बेळगािची हकीकत प्रिचारली. उत्सिात कायवक्रम कोिते ठरले आहेत याचा तपास 
केल्यानंतर नाप्रशकाहून बळेगािला येण्याचे त्यानंी कबूल केले. बेळगािचा मुक्काम तीन प्रदिसाचंा 
ठरप्रिण्यात आल्यानंतर आम्ही प्रनरोप घेऊन प्रनघालो. मोकळया मनाने प्रटळक माझ्याबरोबर बोलले आप्रि 
आढेिढेे न घेता त्यानंी आमंत्रि स्िीकारले याबद दल मला ि बरोबरीच्या मंडळींना आनंद झाला. 
प्रटळकानंा माझ्याबद दल आपलेपिा िाटतो, असा माझ्या प्रमत्राचंा ग्रह झाला. कोित्याही देशकायाला 
शक्य ती मदत करण्याचे व्रत प्रटळकानंी घेतले आहे, म्हिून सिड आहे असे कळताच त्यानंी आमंत्रि 
स्िीकारले, माझा काही संबधं नाही, असे मी मंडळींना कळप्रिले. पि त्याचंी समजूत झाली नाही ि त्यानंी 
आपलेच म्हििे आग्रहाने माडंले. परत आल्यानंतर याच गोष्टीचा पुकार त्यानंी केला. त्यामुळे माझी 
मान्यता र्थोडी िाढली असे मला प्रदसून आले. 

 
बेळगािास आल्यानंतर मेळे िगैरे तयार करिे, प्रमरििूक काढिे, व्याख्यानाचं्या जागा िगरेै 

ठरििे, ही सिव कामे मी गोचिदराि याळगी याचं्यािर सोपप्रिली. बेळगािला प्रटळक येिार हे समजताच 
जिळच असलेल्या शहापुरातील सरार्फबाजारच्या लोकानंी मोठ्या िमािािर उत्सि करण्याचा बेत केला. 
कुरंुदिाड संस्र्थानातील अनगोळ-िडगािच्या लोकाचंीही तयारी झाली. आपल्या उत्सिाला प्रटळकानंी 
याि ेअशी त्यानंी माझ्याकडे मागिी केली. शहापूर हा गाि व्यापाराचा असून तेरे्थ सरार्फीचा ि प्रििकऱ्याचंा 
धंदा मोठ्या िमािािर चालतो. प्रििकर लोकात ि इतर व्यापाऱ्यात स्िदेशीसबंंधीने मी चळिळ केली होती 
ि त्याचंीही मला, चळिळीला सहानुभतूी प्रमळत होती. म्हिनू प्रटळकाचं्या मुक्कामात एक व्याख्यान 
शहापुरास होण्याचा कायवक्रम ठरप्रिण्यात आला. अनगोळलाही पानसुपारीला जाऊन येण्याचे ठरिले. हा 
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उत्सि केिळ बेळगाि शहरापुरताच न होता त्याची व्याप्ती िाढािी ि प्रजल्ह्ातील लोकाशंी दळििळि 
िाढाि े अशा इच्छेने मी स्िागत मंडळाचा प्रचटिीस या नात्याने प्रटळकाचं्या स्िागताकप्ररता तालुक्याच्या 
गािातंील ि इतर मोठ्या गािातंील िमुख लोकानंा आमंत्रिे पाठिली आप्रि स्ितः काही प्रठकािी 
प्रटळकाचं्या आगमनाचे महत्त्ि समाजािनू प्रदले. प्रटळकाचें महत्त्ि आमच्या िातंात िाढू नये या उदे्दशाने 
‘धुरीि’ पत्र काढण्याच्या ियत्नात सहकायव करिाऱ्या मला प्रटळकाचं्या स्िागताकप्ररता ि त्याचं्या 
आगमनाचे महत्त्ि पटिनू देण्याकरीता धडपड करताना पाहून प्रकत्येकानंा आियव िाटले. ििाहपप्रततात 
माझी गिना प्रकत्येकानंी केली. काही पप्ररप्रचत प्रटळक-अप्रभमानी मंडळी “आता कसा आमच्या मताला 
आलास!” असे म्हिू लागली. 

 
णिळकाचे् बेळगावात शुभागमन 

 
प्रटळकाचें १९०६ साली बेळगािला येिे ही बेळगािच्या ि एकंदरीत आमच्या िातंाच्या दृष्टीने एक 

अपूिव गोष्ट घडली, असे म्हिण्यास हरकत नाही. आज ‘कनाटक’ शब्दाने मंुबई इलाख्यातंील बेळगाि, 
धारिाड, प्रिजापूर ि कारिार हे चार प्रजल्हे ि मद्रास इलाख्यातील मंगळूर, बळ ळारीचा अधा भाग, म्हैसूरचे 
संबंध संस्र्थान, कुगव, आप्रि प्रनजामशाहींतील गुलबगा ि रायचूर प्रजल्हे इतक्या व्यापक िदेशाचा बोध होतो. 
पि त्या िळेी ‘आमचा िातं’ म्हिजे मंुबई इलाख्यातील चार प्रजल्हे इतकीच आकंुप्रचत कल्पना होती. 
बाकीच्या कनाटकाशी या मंुबई कनाटकाचा संबधं नव्हता. मंुबई कनाटकातदेखील कारिार प्रजल्ह्ाचा 
रेल्िशेी संबधं नसल्याने तो प्रजल्हाही तुटक असाच राप्रहला होता. धारिाड येर्थील काही मंडळींच्या 
ियत्नाने कनाटक एकीकरिाची कल्पना येऊ लागली होती. १९२० साली नागपूर काँगे्रसमध्ये भािािार 
िातं करण्याचे ठरून सबंंध कनाटकाला काँगे्रसमध्ये स्ितंत्र स्र्थान प्रमळाले. १९२४ साली कनाटकाची 
काँगे्रस बेळगािला भरून एकीकरिाच्या कल्पनेला दृमय स्िरूप प्रदसू लागले. १९३०-१९३२ च्या 
कायदेभगंाच्या चळिळीमुळे हे स्िरूप जास्ती व्यक्त होऊ लागले. अशी स्स्र्थती आज असली, तरी 
प्रटळकाचं्या १९०६ च्या आगमनाच्या िळेी असे स्िरूप नव्हते. बेळगाि, धारिाड ि प्रिजापूर हे तीन प्रजल्हेच 
साधारिपिे सािवजप्रनक कामात पडिारे असे मानले जाई. प्रनदान मंुबई इलाख्यापरुतेच बोलाियाचे तर 
िरील गोष्टच तंतोतंत लागू पडत होती. बेळगािचे नातू, छते्र, भाटे, या मंडळींना त्या काळच्या 
पप्ररस्स्र्थतीला अनुरूप अशा सािवजप्रनक कामाची हौस होती. यापैकी पप्रहले दोघे मंुबई कायदे कौस्न्सलचे 
दप्रक्षि भागातरे्फ सभासदही होते. भाटे यानंी ियत्न केला होता; पि त्यानंा यश आले नाही. प्रिजापूरचे 
देसाई िकील हेही कायदे कौस्न्सलचे सभासद होते. पि त्याचंा सािवजप्रनक आयुष्ट्यक्रम बेळगािच्या 
मंडळींच्या मानाने कमी दजाचा होता. धारिाडास मुदिडेकर, प्रिठ ठलराि जोशी, प्रपते्र िकील 
याचं्यासारखी काही तरूि होतकरू मंडळी पुढे येऊ लागली होती. पि जुन्या मंडळीत नाि घेण्यासारखे 
कोिी नव्हते असे म्हटले तरी चालेल. प्रनदान राजकीय उलाढालीच्या बाबतीत धारिाड प्रजल्हा 
मागासलेला होता. प्रिजापरुास निीन मंडळीपैकी श्रीप्रनिासराि कौजलगी यानंी स्िदेशी चळिळीत 
पुढाकार घेतला होता. पि या सिव िातंातूंन सािवजप्रनक कामाकप्ररता सुसंघटनात्मक अशी एखादी एकसुत्री 
शक्ती उत्पन्न झाली नव्हती. प्रटळक हे बेळगािला पुढे सन १९१६ मध्ये िापं्रतक पप्ररिदेला आले होते ि 
बेळगाि प्रजल्ह्ातील संकेश्वरला गेले होते. धारिाड चकिा प्रिजापूर प्रजल्ह्ात ते गेले नसािते. १९०६ पूिी 
बेळगाि प्रजल्ह्ात दोन िळेा जरी ते आले होते, तरी त्या िळेी त्याचंी िप्रसद धी इतकी नव्हती ि त्याचंी 
कतवबगारी इकडील लोकानंा माहीत नव्हती. १८९७ सालच्या खटल्यापासून त्याचंी लोकप्रियता िाढीला 
लागली होती ि त्याचंी माप्रहतीही आमच्या िातंातील लोकानंा होऊ लागली होती. भाटे, छते्र,नातू िगैरे 
मंडळींचा ि त्याचंा ित्यक्ष पप्ररचय होता आप्रि बरेच लोक त्याचं्या कायद्याच्या िगांत प्रशक्षि घेऊन आले 
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होते. तरी त्याचंा प्रनकट संबधं येऊन त्याचं्या कायांत ित्यक्षपिे भाग घेिारे कोिी नव्हते असे म्हटले तरी 
चालेल. तो योग १९०६ साली त्याचं्या बेळगािला येण्याने घडून आला. 

 
तेव्हापासून त्याचंा अनुयायी म्हिून काम करण्याचे भाग्य मला लाभले. तेव्हापासूनच त्याचं्या 

संबंधाने माझ्या मनात जी पूिी तेढ होती ती नाहीशी झाली ि माझी प्रनष्ठा िाढली. १९०६ पासून १९२० पयंत 
मधला सहा ििांचा त्याचंा बपं्रदिासाचा काल सोडल्यास माझा ि त्याचंा ित्यक्ष संबधं अनेकदा आला आप्रि 
िऱ्हाड नागपूरपासून आमच्या िातंापयंत त्याचें जे अनेक िमुख अनुयायी होते त्यातं माझी गिना होऊ 
लागली. माझ्या अंगी जी काही र्थोडीबहुत सािवजप्रनक कामे करण्याची पात्रता आली आहे त्याचें सिव श्रेय 
प्रटळकानंी मला िर्थम जे िोत्साहन प्रदले त्यालाच प्रदले पाप्रहजे. माझ्यासारखी कमी दजाची ि कामाची 
हौस असिारी मािसे पुष्ट्कळ असतात. पि प्रटळकासंारख्या पुढाऱ्याचंा प्रनकट संबधं येण्याचा योगायोग त्या 
सिांना लाभत नाही. एखाद्या मािसात सािवजप्रनक कामाला उपयोगी पडण्यासारखा एखादा जरी साधारि 
गुि उत्किाने असलेला प्रटळकानंा प्रदसला ि तो त्याचं्या साप्रन्नध्यात आला म्हिजे प्रटळक त्या गुिाचा 
गौरि करून त्या मािसाचा संग्रह करीत. त्याला आपलेपिाने िागिीत. लोकसंग्रहाचे हे िमुख रहस्य 
समजून काम करिारे पुढारी त्या िळेी प्रटळकाखेंरीज कोिी नव्हते. प्रटळकाचें प्रिरोधी याच त्याचं्या गुिाला 
“सिगं लोकप्रियतेला लाचाििे” असे चनदाव्यंजक नाि देत.माझाही समािशे या मंडळीत होत असे. पि 
१९०६ पासून ित्यक्ष अनुभिाने या त्याचं्यािर लागल्या जािाऱ्या आरोपात तथ्य मुळीच नाही असे मला 
आढळून आले. आपल्या अनुयायाशंी अर्थिा आपल्याशी सहकायव करिाऱ्याशंीच ते आदराने िागत असे 
नसून राष्ट्रकायाकप्ररता आपला स्ितःचा अप्रभमान प्रिसरून ते आपल्या प्रिरोधी मािसाशंी िागतानाही 
आपल्याकडे कमीपिा घेत असत. कायाकडे त्याचंी दृष्टी असे ि या कायाकप्ररता ते िाटेल ती धस सोसून 
लोकाचंा संग्रह करीत. िप्रतपक्षािर पुष्ट्कळ िसंगी त्यानंी तीव्र ि ममवभेदी टीका केली आहे; नाही असे नाही. 
पि ती टीकादेखील कायाकडे दृष्टी ठेिनूच करण्यात आली आहे; त्यात िप्रतपक्षातील मािसाचंा 
पािउतारा व्हािा ि आपली स्ितःची िौढी िाढािी हा हेतू नसे. हे त्याचं्या आयुष्ट्यातंील अनेक िसंगािंरून 
प्रनःपक्षपातीपिाने पाहिाऱ्यानंा प्रदसून येईल. असो. 

 
णिळकाच्ी व याळगींची भेि 

 
ठरल्यािमािे प्रटळक बेळगािला उत्सिाकप्ररता नाप्रशकहून आले. नाप्रशकला उत्सिाकप्ररताच ते 

गेले होते. ते येण्यापूिी बेळगािास तीनचार प्रदिस सारखा पाऊस पडत होता. त्यामुळे आम्हाला प्रनरुत्साह 
िाटत होता. पि कमवधमवसयंोगाने ते आल्या प्रदिसापासून पािसाने उघाडी प्रदली. गोचिदराि याळगींनी 
प्रमरििुकीची तयारी जय्यत ठेिली होती. पढुाऱ्याचंी प्रमरििूक काढण्याचा हा बेळगािात पप्रहलाच िसगं 
होता. या उत्सिाचा ि प्रटळकाचं्या येण्याचा गिगिा बराच झाला होता; त्यामुळे बाहेरगािचे हजारो लोक 
आले होते आप्रि प्रमरििूक बऱ्याच उत्साहाने पार पडली. अशा िकारचे कायवक्रम करण्यात काळाचा ि 
शक्तीचा अपव्यय होतो असा अलीकडे केव्हाकेव्हा आके्षप घेण्यात येत असतो. प्रमरििुकी काढिे ही एक 
मामुलीच बाब होऊन बसल्यामुळे या आरोपात सत्याशंही नाही असे म्हिित नाही. तर्थाप्रप त्या िळेी 
प्रटळकासंारख्या असामान्य पुढाऱ्याच्या प्रमरििुकीमुळे लोकातं जागृती उत्पन्न करण्याला प्रकती मदत होत 
असे, याची कल्पना आज होिे कठीि आहे. प्रमरििूक सपंल्यानंतर त्यानंा त्याचं्या उतरण्याच्या प्रठकािी—
म्हिजे त्याचं्या कायद्याच्या िगांतील त्याचें प्रशष्ट्य दादासाहेब नरगंुदकर याचं्या घरी—पोचिण्यात आले. 
दहापधंरा प्रमप्रनटे प्रिश्रातंी घेतल्यानंतर मला प्रटळकानंी एकीकडे बोलाप्रिले, ि “आजच्या प्रमरििुकीत 
िामुख्याने भाग घेिारा प्रगड डा, गोरासा, मध्यम बाधं्याचा तरूि कोि?” असा िमन केला. माझे स्नेही 
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गोचिदरािानंा उदे्दशून त्यानंी हा िमन केला होता. मी त्यानंा तसे उत्तर प्रदले. यानंतर मला त्यानंी बजािले, 
“मी नाप्रशकहून येत आहे. तेरे्थही मला उत्साही, तरुि, होतकरू मंडळी भेटली. पि त्याचं्या डोक्यात 
भलतेसलते प्रिचार असल्याचे मला प्रदसून आले. तुमच्या या गोचिदरािाचें तरुि मंडळीिर चागंले िजन 
आहे असे प्रदसते. तेव्हा त्यानंा संभाळा ि भलत्या गोष्टीकडे त्यानंा जाऊ देऊ नका.” िगैरे. माझा प्रिशिे 
पप्ररचय नसता आपलेपिाने अशा िकारचे प्रिचार मला सापं्रगतल्याबद्दल मला आनंद झाला. गोचिदरािानंा 
समक्ष बोलािनू त्याचंी ि प्रटळकाचंी ओळख करून द्यािी ि त्याचं्या तोंडूनच गोचिदरािानंा सागंिािे, म्हिून 
गोचिदरािाचंा तपास केला. पि त्याचं्या स्िभािािमािे एक काम संपल्याबरोबर उगीच पुढपढेु करीत बसून 
िळे न घालप्रिता दुसऱ्या कामाच्या तयारीकप्ररता प्रनमूटपिे ते पूिीच प्रनघनू गेले होते. त्याचंी भेट 
झाल्यानंतर प्रटळकानंी सापं्रगतलेली गोष्ट मी त्यानंा कळिली ि ते नको नको म्हित असताही प्रटळकाकंडे 
नेऊन त्याचंी ओळख करून प्रदली. ही ओळख पुढे िाढत गेली. 

 
णिळकाच््या चयेवरी् तेज 

 
प्रटळकाचं्या मुक्कामाच्या पप्रहल्या प्रदिशी रप्रििार पेठेतील गिपतीपुढे त्याचें भािि झाले. माडंि 

जरी मोठा होता, तरी प्रटळकाचें दशवन घेण्याकप्ररता ि भािि ऐकण्याकरीता जो िचंड लोकसमुदाय जमला 
होता त्याचा समािशे मंडपामध्ये होिे अशक्य होते. म्हिून मंडपाला लागनू असलेल्या चव्हाट्यािर 
व्याख्यानाची सोय केली होती. व्यासपीठािर उभे राहून प्रटळकाचं्या तोंडून दहापधंरा िाक्ये प्रनघतात न 
प्रनघतात तोच प्रझमप्रझम पािसाला सुरिात झाली. सभेत हजारो छत्र्या उघडल्या गेल्या. त्यामुळे सभेतील 
शातंी मोडू लागली. व्याख्यानाच्या िळेी या िकारे बेरंग होण्याची प्रचन्हे प्रदसताच मी प्लॅटर्फॉमविर गेलो 
आप्रि माझ्या मोठ्या आिाजात लोकानंी छत्र्या प्रमटाव्या ि पािसाने चचब प्रभजण्याचा िसंग आला तरी 
जागच्या जागी बसून शातंपिे व्याख्यान ऐकािे अशी प्रिनंती केली. त्याबरोबर एकदोन प्रमप्रनटात सिव छत्र्या 
एकदम प्रमटल्या गेल्या. र्फक्त अपिाद म्हिून तेलंगानंी मात्र आपली छत्री प्रमटली नाही ि आपले मनोधैयव 
दाखिले! र्फक्त प्रटळकाचं्या डोकीिर छत्री धरण्यात आली होती. पि आपल्या एकट्याच्याच डोक्यािर 
छत्री धरल्याचे प्रटळकानंा समजताच छत्री प्रमटण्याबद्दल प्रटळकानंी सापं्रगतले. त्यािमािे तीही प्रमटली 
गेली. पि सुदैिाने दोनचार प्रमप्रनटातंच पाऊस र्थाबंून स्िच्छ ऊन पडले. तेव्हा तेलंगानंीही आपली छत्री 
प्रमटली. तेव्हा लोकातं हशा प्रपकला! 
 

प्रटळकाचें भािि जिळजिळ दोन-तासपयंत झाले. यापूिी संमती-ियाच्या कायद्याच्या चळिळीत 
आप्रि काँगे्रसमध्ये ि बेळगािच्या िापं्रतक कॉन्र्फरन्समध्ये मी त्याचंी भाििे ऐकली होती. पि या भाििाचा 
पप्ररिाम र्फार प्रदिस माझ्या मनािर राप्रहला. अद्याप्रप त्याचं्या भाििातंील मुख्य मुद दे मला आठितात. 
अंतःकरिाला प्रभनून जािारे त्याचें प्रिचार आप्रि ते सोप्या, सरळ, सिांना समजण्यासारख्या शब्दात 
माडंण्याची त्याचंी हातोटी प्रिलक्षि होती. देशाची हीन स्स्र्थती होण्याला इंग्रजाचंी राज्यपद धती कसकशी 
कारिीभतू झाली याची प्रचप्रकत्सा करताना त्यानंा एक िकारचा त्ििे येई आप्रि त्या त्ििेाच्या आिगेात 
त्याचं्या डोळयात ि चेहऱ्यािर एक िकारचे तेज चमकत असे, असे माझ्या अनुभिाला पढेु पुष्ट्कळ िळेा 
आले. पि या स्िरूपाचे िर्थम दशवन मला याच सभेत झाले. प्रटळकाचंी अनेक छायाप्रचते्र माझ्या पाहण्यात 
आली आहेत; पि त्यामंध्ये या तेजाचे प्रचत्र माझ्या पाहण्यात आले नाही. 
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णिळकाच्ी वक्तृत्वशै्ी 
 

चहदुस्र्थानातून चाळीसपन्नास कोटी रुपये दरसाल कापडाच्या पायी परदेशात जातात असे एक 
प्रिधान त्यानंी आपल्या भाििात केले. अर्थात सुप्रशप्रक्षत ि पाढंरपेशा लोकानंा यात न समजण्यासारखे काही 
नव्हते ि ही गोष्ट त्यानंा निीही नव्हती. पि, सभेत काबंळी घेऊन हजारो लोक खेड्यापाड्यांतून आले होते 
इकडे प्रटळकाचें लक्ष गेले, आप्रि त्यानंा आपले हे प्रिधान समजून देण्याकप्ररता त्यानंा समजेल असे 
उदाहरि त्यानंी प्रदले. त्यानंी “तुम्ही गोकाकची प्रगरिी पाप्रहली आहे ना?” असा लोकानंा उद देशून िमन 
केला. “होय” असे बहुतेक सिवतोमुखी उद गार प्रनघाले. बेळगाि प्रजल्ह्ात ही एकच प्रगरिी असल्यामुळे 
पुष्ट्कळ लोकानंा प्रतच्याबद दलची कल्पना आहे. म्हिनू या प्रगरिीचे उदाहरि घेऊन प्रटळकानंी आपल्या 
म्हिण्याचे स्पष्टीकरि केले. ते असे: गोकाकची प्रगरिी सुमारे िीस लाख भाडंिलािर उभारण्यात आली 
आहे. एक कोटी रुपयात असल्या पाच प्रगरण्या उभारता येतील. पन्नास कोटी रुपयात अडीचश े प्रगरण्या 
स्र्थापिे शक्य आहे. तेव्हा ित्येक ििी कापडाकप्ररता आमच्या देशातून जो पसैा जातो त्यातून दरििी दोन-
अडीचश ेप्रगरण्या उभारल्या जातील. पूिी चाळीसपन्नास कोटी रुपये परदेशी जातात या प्रिधानामुळे सभेत 
चुळबूळ झाली नाही. पि स्पष्टीकरि ऐकल्याबरोबर खेड्यातंील लोकाचं्या तोंडािरदेखील आियवभप्ररत 
मुद्रा प्रदसली आप्रि टाळयाचंा कडकडाट झाला. त्याचिमािे स्िदेशीबरोबर बप्रहष्ट्काराचे समर्थवन उत्तम 
िकारे त्यानंी केले. दुसरे प्रदिशी शहापूर ि अनगोळ येरे्थ भाििे झाली ि तीही हजारो लोकानंी ऐकली. 
शिेटच्या प्रदिशी त्यानंा र्थाटाची मेजिानी देण्यात आली. त्यािळेी गािातंील बहुतेक प्रशष्ट मंडळींना 
आमंत्रि देण्यात आले होते. जेिि झाल्यानंतर आपल्याला नेमस्त असे समजिाऱ्या एका गृहस्र्थानंी त्यानंा 
िमन केला की, समजा, उद्या आमच्या लोकाचं्या हाती सत्ता आली, तर तुम्ही (प्रटळक) काय करिार? 
प्रटळकानंी र्थोडे हसून उत्तर प्रदले, “माझे काम आतािमािेच सत्ता चालििाऱ्याचं्या कारभारातंील दोि 
दाखिनू सुधारिा करण्याचे.” त्या नेमस्त गृहस्र्थाचें तोंड बंद झाले. 

 
शहापूरास िप्रतप्रष्ठत व्यापारी िगांत सारस्ित ब्राह मिाचंा भरिा जास्ती आहे. १९०६ च्या गिपती-

उत्सिात त्याच मंडळींनी िामुख्याने भाग घेतला होता. प्रटळक हे प्रचत्पािन ब्राह मि म्हिून त्याचं्या 
स्िागतात सारस्ित ब्राह मिानंी भागघेिे योग्य नाही, अशा िकारची चळिळ बेळगािातंील एकदोन 
सारस्ित ब्राह मिानंी केली होती. तीत तेलगाचें अंग असाि े असा पुष्ट्कळांना संशय आला होता. पि या 
चळिळीचा पप्ररिाम काही झाला नाही. एका सारस्ित ब्राह मिानें प्रटळकानंा खासगी रीतीने िमन केला की, 
“तुम्हाला आमच्या जातीत जेििाला हरकत आहे की काय?” “अभक्ष्य पदार्थाखेरीज इतर कोितेही पदार्थव 
तुमच्या घरी खाण्यास मला काहीच हरकत नाही. इतकेच नव्हे, पंचद्रप्रिड ब्राह मिानंा हरकत असू नये ि 
अभक्ष्य पदार्थांचा त्याग केल्यास रोटीव्यिहार चालूहोईल” असे त्यानंी उत्तर प्रदले. शहापूरच्या जैन 
मंडळींनी त्यानंा पानसुपारी केली. त्या िळेी जैन धमव हा चहदू धमांतूनच प्रनघाला असून त्यातील ि चहदू 
धमांतील समान्य तत्त्ि ेकोिती ि जैन धमांची स्ितंत्र अशी तत्त्ि ेकोिती याचे प्रटळकानंी प्रििचेन केले. चहदू 
िैप्रदक धमापेक्षा जैन धमव पुरातन ि स्ितंत्र आहे असे ज्या जैनाचें मत होते त्यानंा प्रटळकाचें म्हििे पटले 
नाही आप्रि त्यामुळे र्थोडा िादप्रििाद झाला. 

 
या िमािे तीन प्रदिसाचंा कायवक्रम आटोपून प्रटळकाचंी स्िारी पणु्याला गेली. या तीन प्रदिसाचं्या 

साप्रन्नध्याने माझ्यामध्ये बरेच पप्ररितवन झाले. इतक्या र्थोड्या कालात माझ्यामध्ये पप्ररितवन घडण्यासारखे 
काय होते असे कोिी प्रिचारल्यास त्याचे समाधान करिे मला अशक्य आहे. म्हिनू मला कोिी उतािळया 
स्िभािाचा म्हिून चकिा भािनािधान म्हिनू दोि देतील प्रकत्येक देतात हेही मला माहीत आहे. तर्थाप्रप या 



 
अनुक्रमणिका 

टीकेकडे लक्ष न देता माझ्या सािवजप्रनक आयुष्ट्यािर प्रटळकाचं्या या भेटीचा काय पप्ररिाम झाला ि तो 
अखेरपयंत कसा प्रटकला याचे प्रदग्दशवन करिे मला योग्य िाटते. प्रटळकाचं्या पिात चहदी राजकारिाची 
मुख्य सूते्र गाधंींच्या हाती गेली. त्या िळेी ि तेव्हापासून आजपयंत गाधंींशी यर्थाशक्ती मी सहकायव करीत 
आलो. त्यामुळे प्रटळकाचं्या मागाला मी सोडले असाही एक आरोप माझ्यािर करण्यात येत असतो. पि 
माझ्या मते १९०६ पासून आतापयंत जिळजिळ पंचिीस-सव्िीस ििांत प्रटळकाचं्या सहिासामुळे ज्या 
ध्येयाची मी माझ्या अंतःकरिात स्र्थापना केली त्यापासून मी च्यूत झालो आहे असे मला िाटत नाही. या 
संबंधीचे प्रििचेन पुढे १९२० सालच्या हकीकतीत येिारच आहे. असो. 

 
प्रटळक गेल्यानंतर ‘प्रचप्रकत्सक’ पत्रातून प्रटळकािंर तेलगानंी खूप हल्ला चढिला आप्रि छत्री 

िकरिाची हकीकत देऊन प्रटळकाचंी ि माझी टिाळकी केली. तेव्हापासून पढेु काही तरी सबब काढून 
चकिा माझ्या भाििाचंा प्रिपयास करून माझ्यािर टीका करण्याचा तेलंगानंी चंग बाधंला होता. त्या टीकेचा 
पप्ररिाम असा झाला की, लोकात माझी िप्रतष्ठा िाढतच गेली. पि त्या िळेी सरकारची माझ्यािर नजर न 
जाता मी बचािलो गेलो याचे कारि माझी भाििे प्रटपून घेण्याकप्ररता पुण्याहून शॉटवहँण्ड प्ररपोटवसव येत 
असत. त्यामुळे ‘प्रचप्रकत्सका’त येिारी माझ्या भाििाचंी हकीकत ि तीिरील टीका प्रकती प्रिपयवस्त आहे हे 
अप्रधकाऱ्यानंा सहज प्रदसून आले असले पाप्रहजे. 

 
‘णिळकाच्ा खास णजल्हा’ 

 
गिपतीचा उत्सि संपल्यानंतर आम्ही स्िस्र्थ बसलो नाही. प्रजल्ह्ात प्रर्फरतीिर जाऊन बरीच 

व्याख्याने प्रदली. प्रचकोडीचे सखारामपंत कुलकिी िकील, अर्थिीचे ि हल्ली बळेगािात िप्रकली करीत 
असलेले नारायिराि जोशी याचंा पप्ररचय झाला. त्याचं्या मदतीने प्रचकोडीस ि अर्थिािीस बरीच चळिळ 
झाली. त्याचिमािे बहुतेक सिव तालुक्याच्या गािात जाऊन जागृप्रत केली. काही होतकरू मंडळीचा ित्यक्ष 
पप्ररचय झाला ि तो अद्यापपयंत कायम आहे. चार मंडळी प्रमळून एकोप्याने कामाकडे दृष्टी ठेिनू काम 
करण्याची सिय अद्याप्रप आम्हाला लागाियाची आहे. ही सिय लागत चालली आहे या बद दल मतभेद 
नाही. पि चागंल्या चागंल्या कायवकत्यांतदेखील मत्सर, व्यस्क्तद ििे इत्यादी दुगुवि प्रदसतात ि त्यामुळे 
कायवहानी होते, असा अनुभि अद्याप्रपही ऐन आिीबािीच्या िसंगीदेखील येतो. त्या िळेी हा अनुभि मला 
र्थोडाबहुत आलाच. प्रटळकाचं्या प्रिशिे कृपेतला मी आहे अशी समजूत झाल्याने आप्रि माझ्या शक्तीिमािे 
मी तनमनधने करून चळिळीत प्रिशिे भाग घेत असल्याने जनतेत माझ्यासंबधंाने र्थोडी आिड उत्पन्न होिे 
स्िाभाप्रिक होते. ही लोकप्रियता प्रमळप्रिण्याकप्ररताच धडपड आहे, असा आरोप माझ्यािरही झाला. हा 
अनुभि सिव सािवजप्रनक कामे करिाऱ्यानंा र्थोडाबहुत असतोच. गाधंींसारखा सत्यप्रिय, सरळ, अजातशत्र ु
देखील अशा आरोपातून सुटला नाही. मग इतराचंी कर्था काय? िर्थमिर्थम माझ्याबरोबर काम 
करिाऱ्यापंैकी दोघापं्रतघानंी आम्हाला सोडले. पि गोचिदराि याळगी, हिमंतराि देशपाडें, लाड, भीमराि 
पाटील िगैरे मंडळींचे सहकायव मला पूिवपिे प्रमळू लागले. पूिीच्या िडील ि पुढारी मंडळींचा पाठींबा 
आम्हालाच प्रमळू लागला. त्यामुळे बेळगाि प्रजल्हा म्हिजे प्रटळकाचंा खास प्रजल्हा अशी आमच्या 
प्रजल्ह्ाबद दल िप्रसद धी होऊ लागली. प्रटळकानंाही बळेगािबद दल प्रिशिे आपलेपिा िाटत असे हे मला 
माहीत आहे. याबद दल पुढे १९१६ साली प्रटळकपक्षाच्या ितीने जी िापं्रतक पप्ररिद बेळगाि येरे्थ भरली होती 
त्या सबंंधाने हकीकत देतेिळेी पुन्हा उल्लखे करािा लागेल. नातू हे हयात असेपयंत त्याचं्याकडे बेळगािच्या 
पुढारीपिाचा मान होता. त्याचं्या पिात बेळिींकडे तो गेला. आप्रि हे दोघेही प्रटळकाचें अप्रभमानी, म्हिून 
त्याचं्या हाताखाली त्याचं्या धोरिाने कामे करण्यास आम्ही पूिव तयारीने प्रसद ध होतो. त्यामुळे प्रटळकाचं्या 



 
अनुक्रमणिका 

राजकारिाचाच िभाि आमच्या प्रजल्ह्ािर जास्ती पडत चालला. प्रटळक हयात असेपयंत कनाटक, 
महाराष्ट्र, िऱ्हाड, नागपूर, इत्यादी िातंातूंन हीच स्स्र्थती होती. पि प्रटळकाचं्या पिात ही स्स्र्थती पुष्ट्कळ 
प्रठकािी प्रटकली नाही. पि आमच्या िातंात ि प्रिशिेतः आमच्या बेळगाि प्रजल्ह्ात तसे झाले नाही. 
व्यस्क्तद ििे, मत्सर, जातीजातींतील बेबनाि यामुळे सािवजप्रनक कामात प्रबघाड होतो. पि आमच्या 
प्रजल्ह्ात हा दोिदेखील कमी िमािात आहे. याचे श्रये देखील १९०६ पासून बेळगािच्या नातू, छते्र, भाटे, 
बेळिी िगैरे पुढाऱ्यानंी जे िळि घालून प्रदले त्यालाच प्रदले पाप्रहजे. 
 

१९०६ सालच्या निरात्राचा ि दसऱ्याचा सिही आम्ही सािवजप्रनक रीतीने पाळला. अलीकडे 
कनाटकात िातंीय चळिळीने जोर घेतल्यामुळे निरात्र हा कनाटकाचा ‘राष्ट्रीय’ सि असा मानण्यात येऊ 
लागला आहे. पि गिपती-उत्सि मात्र पूिीच्या पद धतीिरच चालू आहे.  
 

प्ढरपूरात णिळक 
 

कार्षतकी शु. ११ ला पंढरपूरास मोठी यात्रा भरत असते. त्या िळेी प्रटळकानंा आमंत्रि देऊन 
स्िदेशीसंबधंीने चळिळ करण्याचा तेर्थील मंडळींचा प्रिचार ठरला. यापूिी १९०६ साली िदशवन भरप्रिण्यात 
आले होते. आप्रि प्रटळक त्या िदशवनाला गेले होते. एकादशीला प्रटळकाचें जाियाचे ठरले. माझे स्नेही 
कोल्हापूरचे गिपतराि मोडक हे तेरे्थ इंग्रजी शाळेिर हेडमास्तर होते. कोल्हापूरचेच बापू सरदेसाई 
म्युप्रनप्रसपाप्रलटीचे चीर्फ ऑप्रर्फसर होते. त्याचं्या िोत्साहनाने प्रटळकानंा याते्रला आमतं्रि देण्याची कल्पना 
प्रनघाली होती. १९०६ साली महाराष्ट्रातही प्रकत्येक प्रठकािी माझी व्याख्याने झाली होती. प्रटळकाचंा ि 
माझा संबधं आला आहे, असे र्थोड्याबहुत ओळखीच्या मािसानंा समजले होते. यामुळे पंढरपूराहून मलाही 
आमंत्रि आले. पढंरपूरला येण्याबद दल प्रटळकानंीही मला पत्र प्रलप्रहले. त्या िमािे प्रटळक पुण्याहून 
प्रनघिार होते त्याच प्रदिशी मी पुण्यास पोचलो ि त्याचं्या बरोबरच ििास केला. आमच्याबरोबर 
प्रचतामंिराि िैद्य, डॉ. नानासाहेब देशमुख, िासूकाका जोशी, काका पाटील िकील िगैरे मंडळी होती. या 
सिव मंडळीची ि माझी िर्थमच ओळख झाली. यापंैकी शिेटच्या दोघाचंा ि माझा संबधं प्रिशिे आला. काका 
पाटील ि डॉ. देशमुख हे हल्ली मयत आहेत. पढंरपूर येरे्थ प्रर्थएटरमध्ये चचतामिराि िैद्य याचं्या 
अध्यक्षतेखाली पप्ररिदिजा एक सभा भरली होती. चचतामिरािजींचे नाि आम्ही कॉलेज मध्ये पुष्ट्कळ िळेा 
ऐकले होते. बहुतेक परीक्षातूंन हे पप्रहल्या िगांत पास झाल्याबद दल ि युप्रनव्हर्षसटीची बक्षीसे, 
स्कॉलरप्रशप्स िगैरे प्रमळिल्याबद दल याचंी ख्याती होती. ते इकडे परत आले होते ि इकडील 
राजकारिात त्यानंी भाग घेण्याला िारंभ केला होता. राजकारिात ते प्रटळकाचं्याच सल्ल्याने िागत, असे 
माझ्या कानािर आले होते. अशा प्रिद िान ि नािाजलेल्या गृहस्र्थाचें भािि ऐकण्याची मला र्फार इच्छा 
होती. पि त्याचें पढंरपूरचे भािि मला र्फारसे आिडले नाही. रात्री िाळिटंािर हजारो िारकऱ्यासंमोर 
प्रिष्ट्िुबुिा जोग याचं्या अध्यक्षतेखाली प्रटळकाचंी भाििे झाली. देशातील कोट्यािधी लोकाचं्या गप्ररबीकडे 
पाहून ती दूर करण्याचा ियत्न न करता नुसते तोंडाने ‘प्रिठ ठल, प्रिठ ठल’ म्हिून टाळ कुटल्याने 
प्रिठ ठलाची िाप्ती होत नसते, अशा अर्थाचें िाक्य प्रटळकाचं्या तोंडून एका भाििात प्रनघाले. त्यामुळे 
िारकरी लोकातं र्थोडी गडबड उडाली. प्रिष्ट्िुबुिानंी प्रटळकाचं्या म्हिण्याचा अर्थव समजािनू सापं्रगतला. 
जोग स्ितः सािंदायी िारकरी असून त्या िगांत त्याचंी िप्रतष्ठाही प्रिशिे असे. त्यामुळे श्रोत्याचें समाधान 
होऊन सभा शातंपिे ‘पुंडलीकिरद हप्रर प्रिठ ठल’च्या गजरात समाप्त झाली. प्रर्थएटरात ि िाळिटंािर 
माझीही भाििे झाली. प्रटळकाचं्या समोर भािि करण्याचा हा पप्रहलाच िसंग होता. त्यामुळे मला मोकळया 
मनाने भािि करता आले नाही. तर्थाप्रप सभा संपल्यािर माझ्या भाििाबद दल प्रटळकानंी उते्तजनपर 
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उद गार काढले. प्रटळकाचं्या भाििाचे प्रटपि घेण्याकप्ररता ‘केसरी’ ऑप्रर्फसातंील भाि े या नािाचे एक 
गृहस्र्थ आले होते. त्यानंी माझ्या भाििाचेंही प्रटपि घेतले होते. त्यानंी ते मला िाचून दाखिले. भािि 
करीत असता माझ्या मनात भीती िाटत होती तरी प्ररपोटव ऐकल्यानंतर भािि अगदीच िाईट झाले नसाि े
असे मलाही िाटले. 
 

सभेचे काम िगैरे संपल्यानंतर आम्ही दहा-पंधरा मंडळी प्रमळून एकंदर देशस्स्र्थती संबंधाने चचा 
करीत होतो. अनुभिी ि मोठ्या मािसाशंी प्रमळूनप्रमसळून िागण्याचा हा पप्रहलाच िसंग असल्याने मला 
भीड िाटली. म्हिनू चचेत भाग न घेता मुकाट्याने ती ऐकण्याचेच काम मी केले. पढंरपूरच्या या मुक्कामात 
काका पाटलाचंी चागंली ओळख झाली. याच ओळखीने पुढे स्नेह िाढला ि त्याचंी अनेक िसंगी मदत 
प्रमळाली. ती हकीकत पुढे येिारच आहे. 

 
णिळकाचे् म्ा मागवदशवन 

 
पंढरपूरचे काम आटपून मी बेळगािास परत आलो. नंतर र्थोड्याच प्रदिसानंी गुलवहोसूरचे 

गिपतराि प्रकलोस्कर माझ्याकडे आले. गुलवहोसूरच्या उत्सिाकप्ररता प्रटळकानंा आमंत्रि देऊन 
आिािण्याचे तेर्थील मंडळींनी ठरिल्याचे सागंनू माझ्याकडूनही एक पत्र त्यानंी माप्रगतले.पि अल्प 
पप्ररचयाचा र्फायदा र्फार घेऊ नये असे िाटल्यािरून मी पत्र प्रदले नाही. तरी गिपतराि एकटेच पुण्याला 
आमंत्रि देण्याकप्ररता गेले. हे अण्िासाहेब प्रकलोस्कराचें बधूं. प्रचदंबर दीप्रक्षत म्हिनू त्या िातंात िप्रसद्ध 
सत्पुरुि होऊन गेले त्याचं्या नािाचे एक देिालय गुलवहोसुरास आहे. दीप्रक्षतानंा हा गाि इनाम आहे. ते 
प्रचदंबरेश्वराचा उत्सि करीत असतात. उत्सिात कर्थाकीतवन, अन्नसंतपवि िगैरे प्रनयप्रमत जुन्या 
पद धतीिमािेच होत असे. पि बोटेस्िामी या नािाचे एक संन्यासी गुलवहोसुरास जाऊन राहू लागले होते. 
त्याचं्या िोत्साहनाने उत्सि मोठ्या िमािािर होऊ लागला होता. १९०५ साली मी उत्सिाला गेलो होतो ि 
स्िामींनी माझी व्याख्याने करिली होती. १९०६ सालीही माझा जाण्याचा बेत होताच. 
 

गिपतरािानंी पुण्याला जाऊन प्रटळकाचंी भेट घेतली ि गुलवहोसूरला येण्याबद्दल अत्याग्रह केला 
असािा. गिपतराि गेल्यानंतर एकदोन प्रदिसातच प्रटळकाचंी मला तार आली आप्रि त्यानंी गुलवहोसूरचे 
आमंत्रि स्िीकारल्याचे मला कळिले. ही गोष्ट प्रजकडेप्रतकडे िप्रसद धही झाली. मी प्रतकडील तयारी 
कप्ररता म्हिून बेळगािच्या गोचिदराि याळगी िगैरे प्रमत्रासंह चारपाच प्रदिस पूिीच गेलो होतो. आप्रि 
आजूबाजूस असलेल्या तालुक्याच्या संिदत्ती, बैलहोंगल िगैरे गािातं व्याख्याने प्रदली होती. प्रटळक येिार 
म्हिून उत्सि मोठ्या िमािात होण्याचा संभि होता, हे जािनू स्िामींनीही तयारी चागंली केली होती. 
गुलवहोसूर हा गाि बेळगाि प्रजल्ह्ातील संिदत्ती तालुक्यात असून बेळगािपासून सुमारे ५०-५५ मलै ि 
धारिाडहून २५ मलै दूर आहे. त्या िळेी मोटारीची िगैरे सोय नसल्याने घोड्याचं्या चकिा बलैाचं्या गाडीतून 
ििास करािा लागत असे. बेळगािहून गुलवहोसूरला जाण्यापेक्षा धारिाडहून जािे जास्ती सोयीचे 
िाटल्यािरून तोच मागव प्रनप्रित करण्यात आला होता. प्रटळकाचं्या बरोबर या दौऱ्यात प्रशिरामपतं 
पराजंपेही होते. धारिाडास एक प्रदिस प्रटळकाचंा मुक्काम झाला ि तेरे्थ दोघाचंी भाििे झाली. 
धारिाडपासून गुलवहोसूरला येताना िाटेत लागिाऱ्या ित्येक खेड्यात हजारो लोकापंुढे त्याचंी भाििे 
झाली. हा िातं अगदी कानडी बोलिाऱ्याचंा असल्यामुळे मुदिडेकर हे कानडीत भाििाचंा साराशं सागंत. 
खेड्यातंील हजारो लोकाचं्या समिते प्रटळक गुलवहोसूरला आले. प्रतकडील खेड्यात देशभक्तीचे बीज 
िर्थम प्रटळकानंीच पेरले. १९३० ि १९३२ च्या चळिळीत प्रतकडील अगदी मागासलेल्या म्हिून समजलेल्या 
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िातंातंील करेकट टी, होसूर, हुली, मुरगोड िगैरे लहानलहान खेड्यातंील लोकानंी भाग घेतला ि अद्याप्रप 
ते प्रशक्षा भोगत असून आपली देशसेिा अपवि करीत आहेत. 

 
गुलवहोसुरास मलिभा नदी आहे. प्रटळक नदीिरच स्नानाला गेले. डोहात ते तास दीडतास सारखे 

पोहत होते. पोहण्याचे प्रनरप्रनराळे िकार त्यानंी करून दाखिले. प्रटळकानंा इतक्या उत्तम िकारे पोहता 
येते हे पाहून हजारो लोकानंा मौज िाटली. सायंकाळी देिळासमोरील पटागंिात प्रटळक ि पराजंपे याचंी 
व्याख्याने झाली ि मुदिडेकरानंी कानडीत साराशं सापं्रगतला. प्रबऱ्हाडी आल्यानंतर प्रटळकानंी मला 
“तुम्हाला कनाटकात काम कराियाचे आहे की महाराष्ट्रात काम कराियाचे आहे?” असा िमन केला. 
“महाराष्ट्रात कायवकते पुष्ट्कळ आहेत; म्हिून मला कनाटकातच काम करिे जास्ती आिमयक िाटते” असे 
मी उत्तर प्रदले. “असे असेल तर तुम्हाला कानडी बोलण्याची सिय केली पाप्रहजे. आप्रि कनाटकातील 
िमुख िस्ती चलगायत लोकाचंी आहे, याकप्ररता त्याचं्या धमाचा अभ्यास करून माप्रहती करून घेतली 
पाप्रहजे” असे त्यानंी सापं्रगतले. “चलगायत धमाचा ि लोकसेिचेा सबंंध काय?” असे मी त्यानंा प्रिचारले. 
“ज्या लोकात आपल्याला काम कराियाचे असते त्याचेंबद दल, त्याचं्या चालीरीतींबद दल माप्रहती असिे 
जरूर आहे. चहदुस्र्थानात अनेक धमवपंर्थ असले, तरी त्यातंील तत्त्ि ेबहुतेक सारखीच असतात, म्हिून प्रभन्न 
पंर्थाच्या लोकाचं्या धमाचा अभ्यास केल्यास त्याचं्याबद दल आदर िाटून, धमाधमांतील भेद नाहीसे झाले 
नाहीत तरी परस्पराबंद दल सहानुभतूी िाटते. म्हिनू चलगायत लोकाचं्या धमाचा कनाटकात काम 
करिाऱ्यानंी अभ्यास करािा.” असा खुलासा प्रटळकानंी केला. यािरून त्याचं्या बुद धीचा व्यापकपिा प्रकती 
होता ि दूरदृष्टी कशी होती हे समजून येते. महात्मा गाधंीही चहदुस्र्थानातंील चहदू, मुसलमान, पाशी, ज्य,ू 
प्रिस्ती िगैरे प्रनरप्रनराळया धमांच्या अनुयायंामध्ये सलोखा व्हािा म्हिून अशाच िकारचा उपदेश करीत 
असतात. परधमाच्या अभ्यासाने परस्पंरात आदरबुद धी उत्पन्न होऊन आपल्या धमांबद दल तुलनात्मक 
िकाराने श्रद धा जास्ती िाढते असा स्िानुभि ते सागंतात. महाराष्ट्रातंील प्रटळकाचें अनुयायी म्हििनू 
घेिारे प्रकत्येक माझे प्रमत्र गाधंींच्या या मताची र्थट टा करीत असतात, हे मला माप्रहत आहे. त्यानंी 
प्रटळकानंी मला जो उपदेश केला त्याचें रहस्य ध्यानात आिाि.े 

 
भाषेबाबत राष्रीय दृष्टी 

 
गुलवहोसूरच्या भाििात िारंभीच प्रटळकानंी “भािेच्या दृष्टीने आम्ही मराठी लोक बाडगे आहोत” 

असा उल्लेख केला. महाराष्ट्रात मराठी भािा िचप्रलत होण्यापूिी बऱ्याच भागात कानडी भािा चालत होती, 
पि अलीकडे ती अजीबात नाहीशी झाल्यािमािे आहे, असे ते म्हिाले, आप्रि या बाडगेपिाबद दल कानडी 
लोकानंी आपिाला मराठीत भािि कराि े लागते या बद दल क्षमा करािी अशी प्रिनंती केली. त्यामुळे 
श्रोत्यातं अप्रभमानसूचक अशा टाळयाचंा कडकडाट झाला. या भािेच्या बाबतीतदेखील महात्मा गाधंींचे मत 
महत्त्िाचे आहे, म्हिून त्याचा उल्लखे येरे्थ करिे जरूर आहे. चहदुस्र्थानात प्रभन्न धमांिमािे प्रभन्न भािाही 
आहेत, ि भािेला अनुरूप देशाचे स्िभाप्रिक िातं पडतात. (१९२० सालापासून काँगे्रसच्या कारभारात 
भािािार िातंरचनेचे तत्त्ि मान्य करून िातंाचंी िाटिी केली आहे. लो. प्रटळकानंीदेखील 
Decentralisation कप्रमटीपढेु हाच भािािर िातंरचनेचा मुद दा माडंला होता.) यासाठी चहदुस्र्थानातंील 
कायवकत्यांना सािवप्रत्रक भािा म्हिून. चहदूस्र्थानी, आपली िातंीय भािा ि इतर िातंाचं्या भािा आप्रि हे शक्य 
नसल्यास आपल्या िातंाचं्या शजेारी असलेल्या िातंांच्या भािा कामापुरत्या तरी अिगत असल्या पाप्रहजेत, 
असे त्याचें सागंिे आहे. भािाप्रभमानामुळे िातंाप्रभमान उत्पन्न होतो ि त्यामुळे एकराष्ट्रीयत्िाच्या कल्पनेला 



 
अनुक्रमणिका 

धक्का बसतो, हे अलीकडे अनुभिाला येऊ लागले आहे. त्याच्यािर गाधंी सागंतात हा उत्तम उपाय आहे, हे 
आम्ही लक्षात ठेिले पाप्रहजे. 
 

हल्ली येरिाड्याच्या तुरुगातं आम्हाला या गोष्टीकडे लक्ष देऊन एकातंिासाचा उपयोग या कामी 
करण्यास गाधंींनी बजािनू सापं्रगतले आहे. त्यािमािे आमच्या ‘बी’ िगांतील सहा मंडळीपैकी दोघानंी 
उदूवच्या ि प्रतघानंी गुजरातीच्या अभ्यासाला िारंभ केला आहे. कानडी-मराठी भािेसंबधंाने प्रटळकानंी 
गुलवहोसूरच्या भाििात केलेल्या या प्रिधानाला कनाटकातं बरेच महत्त्ि प्रदले जाते ि त्याचा उपयोग 
कानडी-मराठी िादात केला जातो. केव्हा केव्हा िादाच्या भरात या प्रिधानाचा दुरूपयोगही केला जातो. 

 
णिळकाच््या आग्रहाने कानडी भाषा 

 
पेशिाईच्या अखेरीतील रिधुरंधर बापू गोखले हे प्रचदंबर दीप्रक्षतानंा गुरुस्र्थानी मानीत ि 

गुलवहोसूरास त्याचें त्या िळेी येिे जािे असे. गुलवहोसुरास आल्यािळेी आपल्याला राहण्याला सोयीचे व्हाि े
म्हिून त्यानंी एक िाडाही बाधंला आहे. त्याचिमािे कनाटकातंील महाराष्ट्रीय सरदारापंैकी रामदुगवकर 
भाि े यानंी दीप्रक्षताचं्या घराण्याला इनाम जप्रमनी प्रदल्या आहेत. दीप्रक्षताचं्यापैकी एक शाखा ग्िाल्हेरीस 
आहे. चशदे सरकारकडून काही इनाम गाि े त्या घराण्याकडे चालत आहेत. गोखल्याचंा िाडा प्रटळकानंी 
पाप्रहला. गोखल्याचंी काही पते्र दीप्रक्षताकंडे आहेत चकिा काय त्याचा तपास प्रटळकानंी केला. तेव्हा 
गुलवहोसूरापासून दोन मलैािंर असलेल्या बडली गािी दीप्रक्षताचं्या घराण्याची एक शाखा असून त्याचं्या 
संग्रही जुने कागदपते्र असल्याचे समजले. बडलीकर दीप्रक्षताचंाही आपल्या गािी येऊन जाण्याबद दल 
आग्रह होता. म्हिून प्रटळकानंी बडलीला जाण्याचे कबलू करून तेर्थील दीप्रक्षतानंा गोखल्याचंा पत्रव्यिहार 
असल्यास पाहण्याकरीता तयार ठेिण्यास सापं्रगतले. गुलवहोसूरहून धमिी गाडीतून त्यानंी ििास केला. 
प्रटळक, पराजंपे ि मी असे प्रतघे एकाच गाडीत होतो. त्यामुळे बेळगािला जाईपयंत पुष्ट्कळ प्रिियािंर 
बोलण्याची सधंी मला प्रमळाली. िाटेत बडली या गािी बापू गोखल्याचंी पते्र पाहण्याकरीता दोन तास 
घालप्रिले. त्या प्रदिशी बैलहोंगलला मुक्काम केला. 
 

बैलहोंगल हा गाि बेळगाि प्रजल्ह्ात कापसाच्या व्यापारासबंंधाने िप्रसद ध आहे. येरे्थ चलगायत 
लोकाचंी िस्ती मोठी असून त्याचं्याच हाती त्या िळेी सिव व्यापार होता. चलगायतामंध्ये ि ब्राह मिामंध्ये 
कोित्याही िकारचे भेदभाि त्या िळेी नव्हते. आम्ही तेर्थील एका श्रीमंत चलगायत व्यापाऱ्याच्या िाड्यातंच 
उतरलो होतो. रात्री सभा झाली. प्रटळक, पराजंपे यानंा मानपते्र अपवि करण्यात आली. पूिी एकट्या 
प्रटळकानंाच मानपत्र देण्याचे तेर्थील मंडळींनी ठरप्रिले होते. हे प्रटळकानंा समजताच पराजंपे यानंा सोडून 
आपिा एकट्यालाच मानपत्र देिे प्रशष्टाचाराला सोडून होते, असे प्रटळकानंी मला कळिले. म्हिून पराजंपे 
यानंाही मानपत्र देण्यात आले. यािरून बरोबरीच्या मािसाबद दल प्रटळक प्रकती सूक्ष्म रीतीने पाहात असत 
याचा मला धडा प्रमळाला. रात्री सभेत प्रटळक ि पराजंपे यानंी लहानच भाििे केली. समाज कानडी 
जाििाऱ्याचंाच होता ि भािातंर करून सागंिारे कोिी प्रमळाले नाहीत; यामुळे खेड्यापाड्यातूंन आलेल्या 
हजारो लोकाचंी प्रनराशा झाल्याची प्रचन्हे प्रदसू लागली. हे पाहून प्रटळकानंी मला कानडीत भािि करण्यास 
सापं्रगतले. मराठीत भाििे करून मला सभाधीटपिा र्थोडासा आला होता; पि कानडीत भािि करण्याचा 
हा पप्रहलाच िसंग होता; म्हिून भािि करण्याचें धैयव मला होईना. पि प्रटळकानंी आग्रहच केला ि “मन 
मोकळे करून िाटेल ते बोला पि कानडीत भािि झालेच पाप्रहजे” असे प्रनक्षनू सापं्रगतले. त्यामुळे माझा 
नाईलाज झाला ि माझ्या अशुद ध कानडीचे िदशवन करण्याचा माझ्यािर िसंग आला. तर्थाप्रप जमलेल्या 
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खेड्यातंील लोकाचंी भािा ि माझी भािा यातं बरेच साम्य असल्यामुळे माझे भािि त्याचं्यािर पप्ररिाम 
करण्यासारखे झाले. माझ्या भाििात प्रटळकाचं्या भाििाचा साराशं सागंण्याचा ियत्न करीत असता त्यात 
माझ्या पदरचे प्रतखटमीठ, मसाला िगैरे बरेच प्रमसळले गेले. तेव्हापासून खेड्यापाड्यातूंन जेरे्थ मराठी 
समजत नसे तेरे्थ कानडीतून मी भाििे करू लागलो. 

 
वीरनवा्ीवरी् अत्याचार 

 
बैलहोंगलच्या मुक्कामात प्रटळकानंा ‘केसरी’ चा ताजा अकं प्रमळाला. त्यामध्ये पंजाबमध्ये 

िीरनिाली नािाच्या एका चहदू स्त्रीिर मूर नािाच्या एका अँग्लोइपं्रडयनाने बलात्कार केल्याची हकीकत 
आली होती. ती िाचनू प्रटळकानंा अप्रतशय असमाधान िाटून रात्री झोप चागंली लागली नाही. पहाटेला ते 
जागत बसलेले पाहून “झोपेत का ंनाही?” असे मी त्यानंा प्रिचारले. तेव्हा “केसरी िाचलात काय?” म्हिून 
मला त्यानंी िमन केला. मी ‘होय’ असे उत्तर प्रदले. तेव्हा “िीरनिालीची हकीकत िाचून आपल्याला एक 
िकारची चीड आली ि त्यामुळे प्रनिातं झोप लागेना” असे त्यानंी सापं्रगतले. कोठली ि कोि िीरनिाली 
आप्रि कोठे ि कोि प्रटळक! पि चहदुस्र्थानातील एखाद्या असहाय्य स्त्रीिर उन्मतपिे बलात्कार केला जातो 
याचा सतंाप होऊन अप्रतशय र्थकलेल्या स्स्र्थतीत देखील प्रटळकानंा झोप आली नाही. या एका लहानशा 
उदाहरिािरून देखील देशाप्रभमानाची कल्पना प्रकती जाज्िल्य ि तीव्र होती याचे स्पष्ट प्रचत्र मला 
पाहाियाला प्रमळाले. एका दीन गरीब स्त्रीला एिढ्या आत्मीय भािनेने पाहिारे पढुारी संबधं चहदुस्र्थानात 
प्रकती असतील, असा प्रिचारही माझ्या मनात आला. चहदुस्र्थानातंील लोकाचं्या अबु्रबद दल, त्याचं्या 
गप्ररबीबद दल, त्याचं्या सिव िकारच्या हीनदीन स्स्र्थतीबद दल पुढाऱ्यामंध्ये एकात्मता उत्पन्न झाल्याखेरीज 
राष्ट्राचे काम त्याचं्या हातून यशस्िी रीतीने होिार नाही, ही कल्पना आज माझ्यामध्ये अनुभिाने दृढमलू 
झाली आहे. पि प्रतचा उगम बैलहोंगलास प्रटळकाचं्या त्या प्रदिसाच्या िृत्तीमुळे झाला. दुसरे प्रदिशीदेखील 
त्यानंी पराजंप्याशंी भािि करताना दोनचार िळेा िीरनिालीसबंंधाने उल्लखे करून आपल्या लोकाचं्या 
दैन्याबद दल दुःख िदर्षशत केले. 

 
बैलहोंगलहून आम्ही मुरगोडास तेर्थील नाईक याचं्या आग्रहािरून गेलो. मुरगोड हा गाि पूिी 

रंगाबद दल िप्रसद ध असून तेरे्थ प्रचटे, जाजमे िगैरे उत्तम िकारची होत असत. तो धंदा आता बुडाला आहे. 
परदेशी रंगाचाच प्रजकडे प्रतकडे ििशे झाला आहे. जुन्या पद धतीने रंग तयार करिारे कोिी तेरे्थ आहेत 
चकिा नाहीत याचा तपास प्रटळकानंी केला. एकदोन म्हातारे माप्रहतगार त्या िळेी त्यानंा प्रमळाले. त्यानंी 
आपली पूिीची रंग करण्याची पद धत सापं्रगतली. सभेचे काम आटोपल्यानंतर बेळगाि प्रजल्ह्ाच्या 
कलेक्टरचा मुक्काम त्या िळेी तेरे्थच होता असे आम्हाला समजले. माझी ि त्याचंी ओळख र्थोडीशी होती. हे 
प्रटळकानंा समजल्यानंतर “आपि भेटीला येतो” असे पत्र प्रलहून कळिण्याबद दल त्यानंी सापं्रगतले. 
त्यािमािे मी पत्र प्रलप्रहले. कलेक्टरचे नाि बी.ए. ब्रडँन असे होते. माझ्या पत्राला त्याचें उत्तर आले ि 
तीनचारच्या दरम्यान प्रटळक आले तर आपल्याला अप्रतशय आनंद होईल असे त्यानंी कळिले. प्रटळक, 
पराजंपे ि मी असे आम्ही प्रतघेही तंबूिर गेलो. साहेब िाट पहातच बसले होते. त्याचं्या टेबलािर प्रटळकाचंी 
‘ओरायन’ ि ‘आस्क्टवक होम ऑर्फ द िदेा्’ ही पुस्तके होती. रीतीिमािे मी, प्रटळक ि पराजंपे याचंी 
ओळख करून प्रदली. ब्रडँन हे न्यायप्रिय होते, पि र्फार उद्दाम असािते, असा माझा ग्रह झाला होता. पि 
प्रटळकाशंी बोलताना त्यानंी र्फारच नम्रता ि अदबी दाखिली. राजकारिासंबधंाने एक अक्षरही न काढता 
प्रटळकाचं्या पसु्तकाबद दल त्यानंी बरेच िमन प्रिचारले. प्रििय शास्त्रीय असून गहन आहे, असे कलेक्टर 
म्हिाले, तेव्हा प्रकत्येक ििांच्या अभ्यासाने ि प्रिचाराने ही प्रिधाने मी केली आहेत असे प्रटळकानंी सागंनू 
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साधारिपिे एक तासपयंत अगदी सोप्या भािेत त्यानंी प्रििय समजािनू प्रदला ि त्याचंा प्रनरोप घेतला. 
िाटेत प्रटळक म्हिाले, “िस्ताद प्रदसतो. राजकारिासबंंधाने एक शब्द न काढता, मतभेद होण्यासारखा 
प्रििय त्याने टाळला आप्रि मला जो प्रिय प्रििय ि ज्यासंबंधाने िादप्रििाद होण्यासारखा नव्हता, अशा 
प्रिियािर बोलिे करून प्रशष्टाचार साभंाळला.” 
 

मुरगोडहून बेळगािला गेलो ि तेरे्थही सभा होऊन “राष्ट्रीय प्रशक्षि” या प्रिियािर भाििे िगैरे 
झाली. 

 
गुलवहोसूरच्या मुक्कामापासून त्याचं्या मागे पोप्रलसाचंा ससेप्रमरा होताच. रा. हिमंत रामकृष्ट्ि पागे 

(पुढे हे. रा. ब. झाले) याचंी योजना झाली होती. 
 
गुलवहोसूरच्या मुक्कामात प्रकलोस्कर याचें एक आप्त श्रीधर हरी खरे याचंी ि माझी ओळख झाली 

होती. याचंी ि प्रटळकाचंी ओळख होती. प्रटळक गुलवहोसूरला येिार म्हिून त्याचं्या व्यिस्रे्थकप्ररता हे गृहस्र्थ 
मुद दाम आले होते. माझा ि प्रटळकाचंा ऋिानुबधं बराच आहे, असे त्यानंा या िळेी िाटले असाि.े म्हिनूच 
त्यानंी आपल्या प्रिलक्षि धाडसाने ि युक्तीने कोल्हापूर िकरिी प्रनरपेक्षपिाने माझा बचाि करण्याचा 
ियत्न केला. ही हकीकत पढेु येिार आहे. 

 
बेळगावात णशवाजी-उत्सव 

 
प्रटळक बेळगािाहून गेल्यानंतर इंग्रजी सहाव्या ि सातव्या िगांतील िबुद ध मुलाकंरीता मी एक िगव 

काढला होता. त्या िगांत मपॅ्रझनीचे चप्ररत्र ि त्याच्या लेखातंील उतारे मी प्रशकिीत असे. हायस्कूल ि 
प्रमशन स्कूल प्रमळून ७५-१०० प्रिद्यार्थी येत असत. मुलाचं्या प्रशक्षिापेक्षा त्याचं्याशी आपला संबधं यािा ि 
आपले प्रिचार त्यानंा कळिािते हाच हेतू हा िगव काढण्यात होता. काही प्रिद्यार्थी आमच्या नादी लागले 
होते. सभात, प्रमरििुकीत ि इतर सािवजप्रनक कामात त्याचंा उपयोग होत असे. स्ियंसेिकाचंी म्हिनू त्या 
िळेी कायमची एखादी संस्र्था नव्हती, म्हिून अशा होतकरू प्रिद्याथ्यांचा उपयोग करून घ्यािा लागत असे. 

 
महाराष्ट्रािमािे प्रशिाजी-उत्सि बेळगािास करािा अशी कल्पना मनात आली. पि तो उत्सि 

सािवजप्रनक करण्याइतके धैये ि साधने आमच्याजिळ नव्हती. म्हिून तो आम्ही गोचिदराि याळगी याचं्या 
घराच्या अंगिात माडंि घालून करीत असू. पढेु या उत्सिाला मोठे स्िरूप येऊन मारूतीच्या देिालयात तो 
सािवजप्रनकपिे होऊ लागला ि अद्याप्रपही होत असतो. 

 
क्कत्याची काँगे्रस व णिळक 

 
१९०६ च्या कलकत्ता काँगे्रसचे अध्यक्षस्र्थान प्रटळकानंा असा काही बंगाली गृहस्र्थाचंा प्रिचार होता. 

िगंभगंाच्या चळिळीला प्रटळकानंी पूिव पाचठबा प्रदल्यामुळे नागपूरपासून दप्रक्षिेस रे्थट गदग-प्रिजापूरपयंत 
चळिळ जोरातं आली होती. त्या िळेी स्िदेशी ि बप्रहष्ट्कार चळिळीला बंगालच्याबाहेर प्रटळकाइंतके 
कोिीही पुरस्कार करिारा प्रमळाला नव्हता. त्यामुळे बंगाल्यातं प्रटळकाचंी लोकप्रियता बरीच िाढली होती. 
म्हिून प्रटळकानंा अध्यक्षस्र्थान देण्याची कल्पना प्रनघून ितवमानपत्रातूंन या बाबतीत जोराचे लेख येऊ 
लागले. पि प्रटळक हे जहालाचें अध्ियूव ि त्याचं्या हाती काँगे्रसची सत्ता गेल्यास काँगे्रसचे धोरि जहाल 
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होिार, असे नेमस्त पुढाऱ्यानंा िाटू लागले. ही आपत्ती टाळण्याकरीता त्या नेमस्त मंडळींकडून दादाभाई 
नौरोजींचे नाि अध्यक्षपदा-कप्ररता सुचप्रिण्यात आले. दादाभाईबद दल सािवप्रत्रक पूज्यभाि होता ि त्याचं्या 
नािाला कोिाकडून प्रिरोध येिार नाही अशी खात्री होती, म्हिून त्याचें नाि सुचप्रिण्यात आले. इतर 
कोित्याही पुढाऱ्याचें नाि सुचप्रिले गेले असते, तर प्रटळकानंाच बहुमत प्रमळाले असते, असे िाटल्यािरून 
रे्फरोजशहा िगैरे मंडळींनी ही युक्ती काढली. दादाभाईचें नाि पढेु आल्याबरोबर सिवत्र मान्यता प्रमळाली. 
दादाभाई त्या िळेी इंग्लंडात होते ि बरेच िृद ध झाले होते. तरी चहदुस्र्थानािर आिीबािीचा िसंग होता हे 
जािनू त्यानंी अध्यक्ष होण्याचे मान्य केले. बंगालच्या र्फाळिीमुळे खुद द बंगाल्यातं तर चळिळीला जोर 
आलाच होता; पि इतर िातंातूंनही या चळिळीचे धके्क कमीअप्रधक िमािािर बसत होतेच. त्यामुळे 
कलकत्त्याच्या काँगे्रसला बरेच महत्त्ि आले होते. महाराष्ट्रात ि बंगाल्यात स्िदेशी चळिळीबरोबर राष्ट्रीय 
प्रशक्षिाची चळिळ चालू झाली होती. बप्रहष्ट्कार या शब्दाची व्याप्ती केिळ प्रिलायती मालापुरतीच न राहता 
इतर प्रब्रप्रटश मालापयंत जाऊन पोहचू लागली होती. १९०५ साली काशी येरे्थ गोखले याचं्या अध्यक्षतेखाली 
भरलेल्या राष्ट्रीय सभेत बगंालच्या चळिळीला पाचठबा देण्याचा ठराि जरी मजूंर झाला होता, तरी 
‘बप्रहष्ट्कार’ हा प्रब्रप्रटश मालापुरताच असािा, त्या शब्दाचा अर्थव यापेक्षा जास्ती व्यापक असू नये, असा नेमस्त 
मंडळींचा कटाक्ष होता. बगंाल्यातं अरचिद घोि, प्रबप्रपनचदं्र पाल, अप्रश्वनीकुमार दत्त िगैरे मंडळींनी 
िगंभगंाच्या चळिळीचे प्रनप्रमत्ताने उत्पन्न झालेल्या जागृतीला व्यापक स्िरूप देऊन राष्ट्राचे स्िातंत्र्यच 
राष्ट्राच्या प्रजितंपिाचे खरे लक्षि आहे या मुद द्यािर जोर देण्याला िारंभ केला होता. त्यामुळे देशात एक 
नि े चैतन्य आले होते. पुष्ट्कळ तरुि या निीन कल्पनेने भारून गेले होते. कलकत्त्याच्या काँगे्रसमध्ये 
कामाच्या मामुली पद धतीला र्फाटा प्रमळून निीन प्रदशा लागिार, अशी प्रचन्हे प्रदसत होती. 

 
कलकत्ता काँगे्रसला येण्याबद दल मला प्रटळकानंी पत्र प्रलहून कळिले. माझ्या मनात जाण्याचे 

होतेच. प्रटळकाचें पत्र येताच प्रनिय ठाम झाला ि मी माझ्या काही प्रमत्रासंमिते कलकत्त्याला प्रनघालो. 
कनाटकातंील इतर प्रजल्ह्ापेंक्षा बेळगाि प्रजल्ह्ातूंन या काँगे्रसला जास्ती िप्रतप्रनधी गेले होते असे मला 
आठिते कलकत्त्यास महाराष्ट्राचे ि कनाटकाचे िप्रतप्रनधी एकाच जागेत उतरले होते. प्रटळक, दास याचं्या 
घरी होते. आम्ही उतरलेल्या प्रठकािी जहाल ि मिाळ या दोन्ही पक्षाचें िप्रतप्रनधी होते. त्यामुळे दररोज 
कडाक्याचे िादप्रििाद होत असत. प्रटळक पक्षाची मंडळीच जास्ती होती. इतर िातंातंील पुढारी आम्ही 
उतरलेल्या प्रठकािी येऊन भाििे करीत असत. 
 

एक प्रदिस मद्रासचे कृष्ट्िस्िामी आयर आले होते. ते नेमस्त पुढाऱ्यात मोडत होते. त्यानंी एक 
तडर्फदार भािि करून महाराष्ट्रीय िप्रतप्रनधींिर बरीच छाप पाडली अशी समज झाली. आमच्या बाजूने 
भािि करिारा कोिी जाडा पुढारी आला नव्हता, त्यामुळे िप्रतप्रनधींत र्थोडी चलप्रबचल झाल्यािमािे मला 
िाटले. माझ्याने राहिनेा म्हिून मी तडक प्रटळकाकंडे गेलो. प्रटळक बंगालच्या पुढाऱ्याबंरोबर आपल्या 
पक्षातरे्फ जे ठराि माडंाियाचे होते त्याचा मसुदा तयार करण्यात गंुतले होते. दहापधंरा प्रमप्रनटे िाट 
पाप्रहल्यानंतर मी त्याचं्याजिळ गेलो ि हळूच “काही सागंाियाचे आहे.” असे बोललो. त्याबरोबर र्थोडे 
बाजूला येऊन “काय सागंाियाचे आहे?” असे त्यानंी मला प्रिचारले. मी झालेली हकीकत कळप्रिली ि 
“महाराष्ट्रातील िप्रतप्रनधींत र्थोडा बुद धीभेद झाल्यािमािे मला प्रदसतो. याकप्ररता आपल्या बाजूच्या कोिा 
तरी मोठ्या पुढाऱ्याला पाठिा अर्थिा आपिच र्थोडा िळे येऊन जा,” असे मी सापं्रगतले. प्रटळक र्थोडे हसले 
ि “तुम्ही जा. मी येिार आहे असे तेरे्थ सिांना कळिा. माझी मािसे मला माहीत आहेत. कांही काळजी 
करू नका.” असे बोलले. मी तेरू्थन आमच्या प्रबऱ्हाडी आलो ि प्रटळक भािि करण्याकरीता येिार आहेत 
असे िप्रसद ध केले. त्यामुळे सिव मंडळी आतुरतेने िाट पहात बसली. इतक्यात प्रटळक आले ि त्यानंी 
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जमलेल्या मंडळींपुढे अधाएक तास भािि करून आपल्यातरे्फ येिाऱ्या ठरािाचंी माप्रहती करून प्रदली. 
प्रटळकाचं्या भाििाचा पप्ररिाम त्याचं्या अपेके्षिमािेच झाला ि मंडळीत खूप उत्साह आला. नेमस्त मंडळी 
र्थोडी प्रहरमुसल्यासारखी झाली. प्रटळकानंी प्रनघताना माझ्याकडे पाहात हसतहसत “झाले तुमचे काम?” 
असे म्हटले ि पुन्हा दासाचं्या बंगल्याकडे ते गेले. पि जाता जाता “पुन्हा काही गडबड झाल्यास मला 
कळिा” असे म्हिाले. 

 
या िळेी माझी ि नाप्रशकचे बाबासाहेब खरे याचंी ओळख झाली. त्याचें नाि मी ऐकले होते. पि 

त्यानंा ित्यक्ष पाहण्याचा िसंग आला नव्हता. त्याचंी कळकळ ि उत्साह पाहून मला आनंद िाटला ि 
त्याचंी जास्ती ओळख व्हािी अशी इच्छा झाली. 

 
काँगे्रसची सिव सुते्र आपल्याच धोरिानंी चालािीत एिढ्या हेतूने प्रटळकानंा मागे सारून 

दादाभाईंना अध्यक्षस्र्थान देण्याचा नेमस्तानंी घाट घातला होता. तरी दादाभाई हे प्रनःपक्षपातीपिे ि 
सनदशीर मागाने चालिारे असल्याने प्रर्फरोजशहा मेर्थाचंी दंडेली र्फारशी चालली नाही. बहुमताला 
अनुसरूनच जे ठराि पास व्हाियाचे होते ते पास झाले. प्रटळकाचं्या ि बंगालच्या पुढाऱ्याचं्या िाटघाटीत जो 
मसुदा तयार झाला होता त्याचिमािे ठराि मंजूर झाले. याच ठरािानंा पुढे राष्ट्रीय पक्षाची चतुःसूत्री असे 
नाि देऊन लोकजागृती एक ििांपयंत जहाल पक्षाने अखंड चालिली. ही चतुःसूत्री म्हिजे स्िराज्य, 
स्िदेशी, बप्रहष्ट्कार ि राष्ट्रीय प्रशक्षि. यात महत्त्िाच्या प्रिियासंबधंाचा ठराि स्िराज्यािरचा होता. पि तो 
स्ितः दादाभाईंनीच आपल्या भाििात उचलून धरल्यामुळे तो प्रबनसायासाने मंजूर झाला. बाकी 
ठरािासंंबधंाने बरीच चचा झाली आप्रि प्रर्फरोजशहा ि त्याचें कट टर अनुयायी याचं्या मनाप्रिरूद ध ते पास 
झाले. त्यामुळे रे्फरोजशहा िगैरे मंडळींनी दादाभाईनंा नेमण्याची जी युक्ती योजली होती ती त्याचं्याच 
अंगािर आली. 

 
यापूिी मी चारपाच काँगे्रसना हजर होतो. पि केिळ िेक्षक या नात्यानेच तटस्र्थ िृत्तीने पाहात 

असे. या १९०६सालच्या काँगे्रसमध्ये खासगी चचेत मी बराच भाग घेतला होता ि आपल्या पक्षाकडे बहुमत 
करण्याची खटपट केली होती. 

 
याच ििी प्रटळकाचें ‘नव्या पक्षाची तत्त्ि’े (Tenets of the New Party) या प्रिियािर एक र्फारच 

मुद देसूद ि ओजस्िी भािि झाले होते. प्रटळकाचं्या पिात ि गाधंींच्या हाती काँगे्रसची सुते्र गेल्यापासून 
गाधंीच्या असहकार (non-co-operation) ि ( civil disobedience) सप्रिनय कायदेभगं या चळिळींच्या 
तत्त्िािर िळेीअिळेी हल्ला चढििारे प्रकत्त्येक, प्रटळकाचें अनुयायी आहेत हे िप्रसद धच आहे. प्रटळक हयात 
असते तर त्यानंी गाधंींच्या या चळिळीला हािून पाडले असते, अशा िकारची प्रनियात्मक प्रिधाने त्याचं्या 
तोंडून िारंिार ऐकू येतात. गाधंींच्या चळिळीच्या बुडाशी असलेल्या तास्त्िक प्रिचाराचंी प्रटळकानंी त्या िळेी 
जरी गाधंीच्या पद धतीने चचा केली नसली, तरी निीन पक्षाच्या तत्त्िाचें स्िरूप कोित्या िकारचे होते ि 
खरी पप्ररिामकारक चळिळ कराियाची झाल्यास कोित्या मागांचे अिलंबन करिे जरूर आहे या गोष्टींची 
त्याचंी रूपरेखा ध्यानात आल्यािाचून रहात नाही. प्रटळक हयात असते तर त्यानंी कोिते धोरि स्िीकारले 
असते, या िादाचा प्रनःपक्षपातीपिाने पाप्रहल्यास कसा प्रनकालं लागला असता, हेही स्पष्ट प्रदसण्यासारखे 
आहे. हे भािि मी अनेक िळेा काळजीपूिवक िाचले आहे. माझ्या संबधंाने बोलाियाचे म्हिजे १९२० साली 
गाधंींनी पुरस्कारलेल्या नव्या चळिळीत भाग घेण्याला जी अनेक कारिे झाली त्यातं प्रटळकाचें हे भािि हे 
एक िमुख कारि होते. 
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दामोदर हरी चापेकर 
 

जन्म: २५ जून १८६९, मृत्यू: १८ एप्रिल १८९८. 
 

महाराष्राती् सशस्त्र क्राण्तकारक 
 
जन्म पुिे प्रजल्ह्ात चचचिड येरे्थ. िप्रडल कीतवनकार. प्रशक्षि पुिे येरे्थ. शाळेत असतानंा िासुदेि 

बळितं र्फडके याचं्या हौतात्म्याचा मनािर पप्ररिाम. प्रटळकाचं्या प्रशिाजी उत्सिात आप्रि गिेशोत्सिात 
भाग. प्रिद्यार्थीदशते व्यायामाचा नाद. पंचिीस तरुिाचंी एक गुप्त संघटना याच काळात स्र्थापना केली. 
१८९५ साली हे मंडळ ‘चापेकर क्लब’ म्हिून िप्रसद ध. सैन्यात प्रशरण्याची इच्छा. पि ििशे प्रमळाला नाही. 
१६ ऑक्टोबर; १८९६ रोजी मंुबईत र्फोटवमधील रािीच्या पुतळयाला जोड्याचंा हार घातला. 

 
१८९६ मध्ये पुण्यात प्लेगची सार्थ. या प्लेगप्रनिारि कायाचा सूत्रधार िाल्टर चालवस् रडँ याने या 

काळात पुिेकर नागप्ररकािर दडपशाही केली. त्यामुळे चापेकरानी रडँचा खून करण्याचा प्रनिवय घेतला. 
२२ जूनला रािीच्या हीरकमहोत्सिाप्रनप्रमत्त गव्हवमेंट हाऊसिर मेजिानी आप्रि उत्सि होता. त्याप्रदिशी 
त्यानंी रडँचा खून करण्याचे ठरिले. पि पप्रहल्या रे्फरीत चुकून रडँ समजून आयवस्ट या अप्रधकाऱ्यािर गोळी 
झाडण्यात आली. पि त्याच्या पाठोपाठ रडँची गाडी येताना प्रदसताच दामोदर पंताना त्याचंी चकू उमगली 
आप्रि त्यानंी त्याच्या गाडीिर उडी घेतली आप्रि गोळया झाडून रडँचा खून केला. मंुबईचे गुप्तपोप्रलसिमुख 
सुपचरटेंडेट बु्रईन याचं्याकडे तपासाचे काम सोपिण्यात आले. दोन मप्रहनेपयंत खुनी कोि हे सापडेना. पि 
चापेकराचें एक सहकारी नीळकंठ शकंर द्रप्रिड यानंी प्रदलेल्या माप्रहतीिरून २८ सप्टेंबर १८९७ रोजी त्यानंा 
मंुबईत अटक केली आप्रि त्याचं्यािर खटला भरला. शिेटी मंुबई हायकोटाने त्यानंा र्फाशीची प्रशक्षा 
र्फमािली. आप्रि १८ एप्रिल १८९८ रोजी त्यानंा र्फाशी देण्यात आले. त्यानंतर ८ मे आप्रि १२ मे १८९९ रोजी 
त्याचें बधुं बाळकृष्ट्ि आप्रि िासुदेिराि यानंा र्फाशी देण्यात आले. हा उतारा दामोदर हप्रर चापेकर याचं्या 
आत्मिृत्तातून सादर करण्यात येत आहे. 
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ही अत्ःकाळची णमरविुक अणधक णप्रय 
 

दामोदर हरी चापेकर 
 

सार्थीचा जोर 
 

इतक्यात शहरात गं्रर्थीक सन्नीपाताचा आजार िाढत चालल्याची िाता ऐकू येऊ लागली. सरकार 
या प्रिियी चागंला बंदोबस्त करते असे लोक बोलू लागले. तो बंदोबस्त मंुबईसारखाच होिार असेही लोक 
म्हित. मंुबईत जो बंदोबस्त होता तो आम्हास प्रबलकूल पसंत नव्हता. तेव्हा आमचा प्रनिवय झाला की, जर 
या प्रठकािी मंुबईसारखा बंदोबस्त सुरु जाहला तर आपि या प्रिरुद ध ओरड करायची. यािमािे प्रिचार 
करतो तो हळूहळू ती पद धती सुरू जाहली. 
 

त्याच्या ब्दोबस्तासाठी रँडसाहेबाची नेमिूक 
 

आप्रि र्थोड्याच प्रदिसात ऐकण्यात आले की, कोिी रडँसाहेब म्हिनू आले तो या कामािर नेमला. 
शोध करता हाच रडँसाहेब बहादूर सभ्य गृहस्र्थास कैदीची प्रशक्षा देिार. मग आम्ही प्रिचार केला की, 
कचेरीच्या इतर अप्रधकाऱ्यानंा त्रास देऊन त्यानंा सािध न करता मुख्य इसमास शासन कराि.े रडँसाहेबाची 
आम्ही तो चागंला आहे की, िाईट आहे याबद दल चागंल्या तऱ्हेने चौकशी केली. ती सिव शहरात 
सिवतोमुखी तो दुष्ट आहे असे ऐकण्यात येईल. याबद दल सिविप्रसद ध आहे. तर्थाप्रप आपल्या शहरातं त्याचा 
दुगुवि दृष्टीस पडण्याची आमची र्फार इच्छा जाहली. रडँसाहेब नेमला इतके ऐप्रकल्यापासून आम्ही दोघे 
भाऊ आप्रि प्रभस्कुटे असे प्रतघे त्याच्या तपासास लागलो. पि तो दृष्टीस पडेना. कोि म्हिे तो अजून आला 
नाही. कोिी म्हिे आला. अशा अनंत गप्पा शहरातं पसरत. आम्ही लष्ट्कर हद दीत दररोज हेलपाटे घालू 
लागलो, पि त्याच्या बंगल्याचा शोध लागेना. कमेटीिर पुष्ट्कळ िळेा गेलो. त्याप्रठकािी हंगकांगचा 
बेव्हरीन कनवल प्रर्फप्रलप्स डाकतर िगैरे गोरे प्रदसत. त्यापैकी कनवल प्रर्फप्रलप्स हाच आम्ही रडँसाहेब समजत 
होतो. पि तो भ्रम एके प्रदिशी चागंल्या आधारािरून प्रपटला. हा कसा समजेल या चचतेत आम्ही प्रनमग्न 
होतो. कोिाला िप्रसद ध प्ररतीने प्रिचारता येईना. कटिार शोधायचा असा प्रकती प्रदिस आमचा ियत्न नुसता 
रडँसाहेब दृष्टीस पडण्यास लागला याचे कारि तो त्यािळेेस इरे्थ आलाच नव्हता. उगाच गप्पा लोकातं 
प्रपकत की तो आला आप्रि कामािर रुजू जाहला. पि पुष्ट्कळ प्रदिसानी तो कामािर रुजू जाहला असे 
आमचे मत आहे. त्याप्रदिशी ही मरू्षत आम्हास स्पष्टपिे पहाण्यास प्रमळाली तरी आम्ही तोच रडँसाहेब आहे 
अशाप्रिियी बहुमुखानी खात्री करून घेतले. नंतर त्याची गाडी पाप्रहली आप्रि मग गाडीिाल्यास 
प्रभस्कुट्याकडून प्रिचाप्ररले की, रडँसाहेब कोठे रहातात. तेव्हा कळले की, रडँसाहेब क्लबमध्ये रहातात. 
मग आम्ही क्लबमध्ये बाहेर खेपा घालू लागलो. पि पत्ता लागेना. मग लष्ट्करमध्ये जािे सोडून आम्ही 
गाडीचे मागून तपासिीिरच जाऊ लागलो. त्या प्रठकािी सकाळ संध्याकाळ तो आम्हास पहाण्यास प्रमळे. 
तपासिी सुरू झाल्यापासून तो रोज सकाळी बुधिारात येऊन नंतर ज्याप्रठकािी तपासिी असेल 
त्याप्रठकािी जात असे. बधुिारात येई त्यािळेेस त्याला पाहण्यास पुष्ट्कळ लोकाचंी गदी होत असे. िर्थम 
प्रदिशीच तपासिी जाहली ती बधुिारात जाहली. त्यािळेेस जो देखािा दृष्टीस पडला तो अपूिव होता. 
लोकासं या तपासिीचा िकार माहीत नसल्यामुळे ते बेसािध होते. त्यानंा जर ठाऊक असते की, ही 
तपासिी म्हिजे जीिनलूट आप्रि तपासिी करिारे गोरे हे बंडखोर आप्रि त्याचें नाईक कनवल प्रर्फप्रलप्स 
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लुई गोरे होते. रडँसाहेब या बंडखोरीिर हुकूम र्फमाप्रििारे मुख्य आहेत. ही बलूुट इंग्रजाचें मनातं चरायची 
म्हिून पूिी जॉन म्हिून एक डाकू नेमून त्याच्याकडून सिव लहानर्थोर गोरगप्ररबाचं्या घरास मोठमोठी 
भगदाडे पाडली. याचे कारि इतकेच की, पुढे आपिास प्रदिसाढिळया दरोडा घालण्यास यायचे आहे. 
त्यािळेस त्यात असलेल्या प्रतजोरीच्या पेट्या चकिा चीजिस्तु प्रदसािी म्हिून काही इंग्रज बंडखोरानंी ही 
अगोदर तजिीज करून ठेप्रिली. जॉनसाहेबानंी िर्थम साधारि तपासिी करून गरीब कोि श्रीमतं कोि 
याची बारीक तपासिी केली. नंतर त्याची नोंद बंडखोरानंा िर्थम प्रदली असती. 
 

रयतेवर जू्ुम 
 

आमच्याइकडे दरोडेखोर िर्थम बारीक तपासून मग रात्री दरोडा घालतात. तोच िकार कायद्याच्या 
ढोंगाखाली चहदु लोक गरीब पाहून इंग्रज बंडखोरानंी चालप्रिला. हे मायबाप सरकार आपल्या रयतेचे गळे 
अशा रीतीने कापत असे. जर िर्थम लोकास कळले असते तर कोठेतरी जीि लपप्रिण्यास चीज िस्तु सोडून 
गेले असते. पि त्याचा हा िकार ध्यानात न येऊन ते आपल्या घरी पडले होते. इतक्यात पप्रहल्या प्रदिशी 
या बंडखोराचंी टोळी बधुिारात आली. बरोबर नाकेबंदी करून कुलुपे तोडून दुकाने र्फोडण्यास आरंभ 
झाला. असा होता तो देखािा. खरोखरीच असा िकार राजाकडून िजेिर झालेला कधी कोिीही 
इप्रतहासात िाचला नसेल की ऐप्रकला नसेल, परशत्रूकप्ररता तयार ठेिलेल्या र्फौजेचा उपयोग परचक्र 
आल्यािर कोिी करील, पि हे आमचे इंग्रज हकदार आप्रि याचंी मदानी र्फौज बंदुका आप्रि संगीना घेऊन 
अभागी झालेल्या अधवमेल्या रयतेिर स्िारी करून त्यानंा काबीज करून इस्स्पतळात रिाना करतात. धन्य 
आहे की नाही त्याचंी. नाहीतर आम्ही. त्याचंी र्फौज कोिीही मारील पि प्रिशिे म्हिजे आजारी झालेलेना 
त्याचें एक पाऊलही िाया जात नाही, त्या लोकास हस्तगत करिे हाच मदानी होय असे आमचे इंग्रजाचें 
म्हििे. म्हिून तर त्यानंी त्याकप्ररता किाईत प्रशकिनू तयार केलेली पलटि उपयोगात आिली. अशा 
तऱ्हेने या बंडखोराची लूट सुरू झाली. या लुटीबरोबर आम्ही नेहमी जात होतो. जाियाचा उद देश, अन्याय 
स्िचक्षूने पहाियाचा, मी त्याला तपासिी म्हिण्यापेक्षा लूट म्हििे पसंत करीतो. ही लूट चालू असली 
म्हिजे रडँसाहेब मुख्य त्यामध्ये. असे बडे बडे काही इकडून प्रतकडे प्रर्फरत असायचे. म्हिजे कुलुपे कशी 
तोडतात, माल लाबंप्रितात कसे, झोचटगशाही काय चालली आहे, बरोबर काम कप्ररतात की नाही याची 
देखरेख याचेंकडे होती. त्यािळेेस याचं्या डोक्यातं एक िकारची धंुदी असते. तीमुळे ते कोिीही चहदु 
गृहस्र्थास ओळखत नाहीत. बंडखोर मंडळींना, नाही प्रतकडे जाळपोळ, पाडतोड, धरपकड याखेरीज दुसरे 
आढळत नसे. ज्यानंी हा देखािा पाप्रहला असेल तो या नराधमाला बंडखोरािाचनू दुसरी उपमा देतील असे 
मला िाटत नाही. ही लूट कोित्या िकाराने होई याप्रिियी प्रनयम केले होते. त्या लेखी प्रनयमातं पुष्ट्कळ 
सौम्यपिा ठेप्रिला होता. ितविुकीमध्ये त्याच्या अंगी अगदी उलट िकार दृष्टीस पडत असे. प्रनयमातं 
कोिाच्या देिधमव सोिळेओिळे याचा जेिेकरून उपमदव होईल अशी िागिूक कोिी करू नये असा स्पष्ट 
उल्लेख आहे. पि िागताना हे गोरे मुद दाम आम्हालंा चीड उत्पन्न होईल अशी ितविूक अमलातं आिीत 
असत, आप्रि हा िकार रडँसाहेब मोठ्या खुिीने पाहत असें. यािळेेस जी आमच्या मनाची स्स्र्थती होत असे 
ती प्रलप्रहण्यास आम्ही असमर्थव आहोत. 
 

रँडसाहेबाचा खून करण्याचा णनश्चय 
 

आम्ही प्रनिय केला की, याचा जीि घ्यायचा, सोडायचा नाही. असा एक प्रनिय झाल्यािर आम्ही 
त्या तयारीस लागलो. आमच्याजिळ नुसत्या तलिारी होत्या. दोन प्रपस्तुले होती. पि दारू नव्हती म्हिनू 



 
अनुक्रमणिका 

ती प्रनरुपयोगी होती शीघ्र काम करण्यास प्रपस्तुले चागंले. पर काय कप्ररता, साप्रहत्य आिा कुठून. 
तलिारीनेच आम्ही काम कराियाची उमेद धरली. आमच्या जिळ असलेल्या तलिारीहून दोन तलिारी 
उत्तम प्रनिडून काढल्या. त्याला गळयातं अडकप्रिण्याकप्ररता पटे्ट लाप्रिले. काळे म्यान होते त्यास पागोटे 
गंुडाळून ते पाढंरे केले. अशी तयारी करून आम्ही जागा शोधू लागलो. पि आम्हाला दुसरी कोठे जागा 
आढळेना. मग आम्ही हे काम कप्रमटीच्या ऑप्रर्फसापाशीच कराियाचे ठरप्रिले. एिढीच अट होती की, 
संध्याकाळचे आठ तरी प्रनदान िाजले पाप्रहजेत. गािातल्या प्ररकामटेकड्या लोकानंी रडँसाहेबास प्रननािी 
धमकीची पते्र पाठिनू त्यास सािध केला होता. तेिेकरून आम्हास र्फार त्रास झाला होता. रात्र तरश 
करीना. जाता येता बरोबर स्िार ठेि ू लागला. तरी आम्ही आपली चहमत चकप्रचतही कमी होऊन प्रदली 
नाही. आम्ही दोघानंा ठार करण्याचा प्रनिय केला. तलिारी घेऊन आम्हास रात्रीप्रशिाय प्रनघता येईना 
आप्रि तो काही रात्र करीना, असे प्रकती प्रदिस जाहले. गािात जुलुम आप्रि तापाची सार्थ िाढली. सिव 
शहर उजाड झाले. आमच्या िप्रडलास लाबं लाबंहून बोलाििी आली की, प्रतकडे तापाची सार्थ िाढली 
आहे तर आपि इकडे याि.े िडीलही जाण्यास तयार जाहले. पि आम्हास हे काम कतवव्य असलेमुळे 
दूरदेशी जािे आम्हास पसतं पडेना. म्हिून आम्ही िप्रडलाचं्या जाण्यास हरकत घेऊ लागलो. पिेु 
सोडाियाचा त्याचंा अगदी आग्रह प्रदसला, तेव्हा आम्ही ठरप्रिले की, दूर जाण्यापेक्षा जिळ आपले घरी 
चचचिडला जािे सोईस्कर होईल. चचचिड हे पुण्यापासून पाच कोसािर आहे. आम्ही प्रिचार केला की, 
जर चचचिडास गेलो तर रोज तेरे्थ येऊन काम करून जाऊ असा प्रिचार करून आम्ही चचचिडाचा सल्ला 
प्रदला आप्रि तो िप्रडलानंा पसंतही पडला. म्हिनू त्यानंी चचचिडास आमचे चुलत्यानंा पत्र पाठप्रिले. पि 
त्यानंी अनेक हरकती प्रलहून चचचिडास येिे चागंले नाही असा आपला अप्रभिाय कळप्रिला. अशा प्ररतीने 
आपले बंधुिेम व्यक्त केले तेव्हा जिळ आसपास दुसरी जागा आढळेना. अखेर आम्ही ियत्न करून आमचे 
व्याही परसाि े याचंी बाग खडकीस आहे, ती त्यानंा प्रिनंती करून प्रमळप्रिली. ती आम्हाला चचचिडपेक्षा 
सोईस्कर िाटली आप्रि त्या प्रठकािी आम्ही सुमुहूतव पाहून गेलो. आम्ही प्रतघे या भयंकर कृत्याच्या पाठी 
लागलो असा संशयसुद धा कोिास उपजू नये याबद दल आम्ही र्फार सािधप्रगरी ठेप्रित होतो. खडकीच्या 
बागेत असताना त्या प्रठकािी आप्रि एक आरनोन्रस नािाचा प्रमशनरी खडकी बाजारात राहतो. त्याची 
आमची ओळख, त्याच्यापासून आम्ही पंचिीस तीस केप मागून घेतले. पि दारू कोठे प्रमळेना, पि 
इतक्यातं कोर्थरूडचे बागेत कचरे म्हिून माळी आहे त्याच्या इरे्थ दारू सापडण्याचा संभि आहे असे 
सापं्रगतल्यािरून आम्ही प्रतघे एक रात्री मजेखातर म्हिून गेलो आप्रि दारू छरे चोरून आप्रिले. 
 

रँडसाहेबाच्या जु्ुमाची पराकाष्ठा व ्ोका्त अस्तोष 
 

रडँसाहेबाचे जुलुमाची पराकाष्ठा झाली. सिवतोमुखी रडँसाहेबास माराियाच्या गोष्टी ऐकू येऊ 
लागल्या. सिव लोक आपल्यात कोिी स्िधमाप्रभमानी मदव नाही म्हिून खेकसू लागले. गािात दररोज 
निीन जुलमाचे िकार होऊ लागले. प्रकत्येक प्रठकािी देिस्र्थाने भ्रष्ट केली प्रकत्येक प्रठकािी बायकाचं्या 
अब्रिूर अपहार केला. देि र्फोडले. गोरगप्ररबाचे या बंडखोरानी नुकसान अतोनात केले. असा िकार 
चालला असता दररोज खडकीहून पुण्यास येऊन पनु्हा संध्याकाळी परत जात होतो. ऐन उन्हाच्या िळेी 
खडकीहून पुण्यास जािे आप्रि खडकीस येिे हे कृत्य आमच्या िप्रडलास आिडले नाही. त्यानंी आम्हास 
परोपरीने सापं्रगतले बाळानो, हे तुमच्या िकृतीस मानििार नाही. पि आम्हाला हे काम कतवव्य असल्यामुळे 
लपून छपून पुण्यास जािे सोडले नाही. हे िप्रडलासं समजून ते रागिले आप्रि पुण्यास येऊन राप्रहले. तसे 
आम्ही सिव मंडळींसह खडकीचा बाग सोडून पुण्यास येऊन राप्रहलो. तापाची सार्थ शहरात जोराने चालू 
होती. पि आम्हाला एक आनंद जाहला की, आता ियत्न कराियास सुलभ जाहले. 
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तापाच्या साथीत णभस्कुिेचा मृत्यू 
 

इतक्यात आमचा प्रियप्रमत्र प्रभस्कुटे दत्तात्रय या दुष्ट तापाने आजारी झाला. ज्या प्रदिशी तो तापाने 
आजारी झाला त्या प्रदिशी तो आमच्याकडे येऊन ताप आला म्हिनू बोलला पि त्यानीच सापं्रगतले की 
घाबरू नका. ताप साधा आहे. असे म्हिून तो घरी प्रनघून गेला. तो पुन्हा आम्हास भेटला नाही. त्याची 
आमची प्रमत्रता आहे असे त्याच्या घरच्या मािसाना ठाऊक नव्हते म्हिून आम्हाला त्याचं्या घरी समाचारास 
जाता येईना. म्हिनू मी धाकटे भािास त्याच्या तपासास पाठप्रिला पि या बंडखोराची भीती ज्याच्या 
त्याच्या मनातं असलेमुळे कोिीही प्रभस्कुटे आजारी आहे हेच कबूल करीना. हरहर परमेश्वरा! काय ही 
आम्हा चहदू लोकाचंी पराधीनता कळसास जाऊन पोचली. प्रभस्कुट्याचा पत्तासुद धा आम्हास कळेना. या 
दुष्टाचे पाप्ररपत्य करून ही खबर प्रभस्कुट्यानी आजारीपिातं ऐकली पाप्रहजे. असे म्हिून आम्ही र्फार 
पप्ररश्रम केले. पि तसा योग न येता प्रभस्कुटे आमचा त्याग करून परतले, अशी िाता मात्र आमच्या कानी 
येऊन आदळली त्यािळेेस आम्हास परमािधीचे दुःख जाहले. अशा कामी प्रजिाचा प्रमत्र प्रमळिे प्रकती 
कठीि आहे याचा प्रिचार ित्येकाने करािा. आमच्या दुदैिाने तो आम्हास लाभला नाही. आम्ही गािाबाहेर 
जाऊन िर िर हात करून आकाशाकडे पाहून तोंडाने बोललो की, तू आमच्याबरोबर स्िधमव प्रहताच्या 
कामास पुष्ट्कळ झटलास याबद दल ईश्वर तुला सद गप्रत देिो. लौकरच चाडंाळाची रिानगी यमलोकास 
करून देतो. तू काळजी करू नकोस. यापेक्षा तुझी आशा रे्फडण्यास दुसरा मागव आम्हास नाही. असे 
प्रभस्कुट्यास बोलून देहाच्या क्षिभुगुंरपिाप्रिियी प्रिचार करीत करीत गािात आलो. प्रमत्राची उडलेली दशा 
पाहून आम्ही जगाबद दल र्फारच प्रनराश झालो. असे िाटे की, परमेश्वर आम्हास सुद धा असेच एखादे 
प्रदिशी उचलून नेिार कप्ररता जे होईल ते होिो. आता रात्रीची सपं्रध न सापंडली तर प्रदिसा काम 
कराियाचा पि सोडाियाचा नाही असा प्रिचार करून प्रभस्कुटे गेले. म्हिनू आम्ही चकप्रचतही प्रिचार कमी न 
करता आमचा उद्योग उलट जारीने चालप्रिला. 
 

रँडसाहेबास मारण्याचा बेत 
 

होता होईल तो आपला बचाि करून काम कराियाचे, न सापडल्यास एकाची आहुती झाली तरी 
हरकत नाही. बंडखोराची टोळी ज्या िाटेस आमच्यापयंत येई त्यािाटेस आम्ही सज्ज होऊन बसत होतो. 
कारि न जािो या गोऱ्या तोंडानी जर अमयाद ितविकू आपले घरी केली तर एकच िायप्रित द्याियाचे 
असा आमचा प्रनिय होता. या हलक्या सोजरास मारण्याला भलू नाही. कप्ररता अशा िळेी रडँसाहेब प्रमटला 
पाप्रहजे. कप्ररता आम्हापकैी एक भाऊ रडँसाहेब कुठे उभा आहे हेही पाहून ठेप्रित होता. कदाप्रचत घरातं 
कमी जास्त ितविूक यानंी दाखप्रिली की, त्याला मी टहलकाि ेआप्रि बधूंनी रडँसाहेबास, अशा तयारीने 
ित्यही तयार रहात होतो. पि सुदैिाची गोष्ट की, आमच्या घरी ते आमच्या सागंण्याबाहेर िागत नव्हते. 
कधीकाळी असेही झाले की आमचा भाऊ अनाडी होता. त्यािर हे बंडखोर आले त्यािळेी आम्ही अगदी 
सशस्त्र होऊन तयार होतो. मी या शहरात कोिी स्िाप्रभमानी आहे, हे या बंडखोरास दाखिाियाचे अशा 
बेताने होतो. आम्ही आपल्या घरी या बंडखोरासाठी खुबीने िप्रडलाचें माडीिर आप्रि बंधूच्या खोलीत मात्र 
मोडून जात होतो. बाकीच्या भागातं देिघर, स्िैयंपाकघर, बायकाचें घर. इतक्या प्रठकािी आम्ही या 
नरपशूनंा जाऊ देत नव्हतो. आप्रि आमच्या घरापाठीमागील बाजूस आमची म्हैस बाधंली आहे, ती या गोऱ्या 
तोंडास पाहून मारायला धाि.े प्रतची भयाि मुद्रा पाहून हे गोरे पाठीमागच्या बाजूस जात नसत. अशी 
आमच्या घरी म्हैस सुद धा होती याबद दल आम्हाला र्फार अप्रभमान िाटे. अशा रीतीने आम्ही तयार 
असल्यामुळे ईश्वरास काळजी िहािी लागत असे. आमच्या घरी ते आमच्या सागंण्यािमािे िागत असत. 
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नाही म्हिण्यास एके प्रदिशी एक गोरा म्हिाला की, तुमच्या घरात मला गेले पाप्रहजे. तेव्हा आम्ही 
उभयतानी सक्रोध मुखाने सापं्रगतले की, जािे होिार नाही. तेव्हा काय त्याला ईश्वराने बुद धी प्रदली तो 
जास्त िकार न कप्ररता प्रनघनू गेला. बाहेर मात्र जुलूम जाहलेले मी स्ितः पाप्रहले. आपि पि आमच्या घरी 
काहंी एक चीड उत्पन्न होण्यासारखा िकार न झाल्यामुळे आम्ही सािकाशपिे या रडँचे काम करीत होतो. 
साधारि तक्रारी आमच्या त्या गोऱ्या सोजराबरोबर पुष्ट्कळदा जाहल्या पि त्या रस्त्यािर आम्हीहून 
काढलेल्या कुरापतीिरून झाल्या. 
 

णशपायाच्या ब्दुका पळणवल्या 
 

अशा प्ररतीने ही तापाची आप्रि जुलुमाची सार्थ िाढून परमेश्वर इच्छेने कमी कमी होण्यासही 
लागली. काहंी प्रदिसानंी तपासिी बंद जाहली तरी स्मशानभमूीिरचा गेट मात्र ऊठू लागला नाही. या 
ित्येक गेटािर दोन दोन प्रशपाई हत्यारबंद असत. त्याचं्या बंदुका पार कराियाची इच्छा आम्हाला जाहली. 
म्हिून आम्ही सिव गेट पाहून ठेिली. त्यात आम्हाला लकडी पुलािरचे गेट सोईिार पडले. त्या प्रठकािी मी 
पुजाऱ्याचा ििे घेऊन चारपाच िळे गेलो होतो. एके प्रदिशी बलप्रभमास नमस्कार करून त्याची आज्ञा मोडून 
मी त्या घरी घेऊन आलो. दोन बंदुका आप्रिल्या. आम्हा उभयतास त्या पाहून र्फारच आनंद झाला. तो 
प्रकती झाला हे प्रलप्रहण्यास आम्ही समर्थव नाहीत. आम्हास इतकी उमेद आली की आम्ही र्फौजेबरोबर सुद धा 
तोंड देऊ. पि आमच्या दुदैिाने ते प्रदिस आम्ही पाप्रहले नाहीत. पुन्हा प्रदसाियास संभि नाही. बंदुका 
आिल्या पि काडतुसे कोठे होती. काडतुसाचा ियत्न आम्ही पुढे करिार होतो. बदुंका चोरीस गेल्याची 
बातमी दुसरे प्रदिशी गािातं पसरली. त्यातं किायती प्रशपायाचंी आप्रि त्याच्या शौयाची लोक तारीर्फ करू 
लागले ि नेिारेबद दल आियव दाखि ू लागले. सिव कामात आम्हास या गोष्टीचा र्फारच आनंद झाला. 
काडतुसे नसल्यामुळे बंदुका या कामात उपयोगी पडण्याचा प्रबलकुल संभि नव्हता. म्हिून त्या नीट नेऊन 
ठेिनू प्रदल्या. तपासिी बंद झाल्यापासून रडँसाहेबाचे येिे जािे शहरात प्रनयमािर राप्रहले नाही. िाटेल 
तेव्हा तो येई आप्रि जाई. त्यामुळे शहरात काम करण्याचा उपाय खंुटला. मग आम्ही लष्ट्कर हद दीत क्लब 
मध्ये जाऊन त्याचा बटेीचा तपास चालप्रिला ती खोली पाहून ठेिली आप्रि पाहून दररोज संध्याकाळचे िळेी 
बुधिारी आप्रि रप्रििारी तो िार्थवनेस जाई त्या प्रठकािी एका युरोप्रपयन कान्स्टेबलचा आप्रि आमचा संिाद 
झाला होता, तेव्हा आम्ही प्रिपयास करून क्लबमध्ये गेलो होतो. तेरू्थन आठदहा िळेा प्रजमखान्यािरही गेलो 
होतो. प्रजमखान्यािरही एके प्रदिशी एक युरोप्रपयन कॉन्स्टेबलची आप्रि आमची झकमक झाली होती. 
अशाप्ररतीने आम्ही प्रकती ियत्न केले याचा साद्यतं िृत्तातं प्रलहीता प्रिस्तार र्फार होईल. कप्ररता तापं्रत्रक 
माप्रहती घेऊन मी त्यािमािे आटपते घेतो. ‘ियत्नातंी परमेश्वर’ असे म्हितात ते काही खोटे नाही आमचा 
एकसारखा ियत्न चालू होता. आमचे मंुबईला जािे अगदी नजीक आले. आता आमच्याकडून हे काम 
परमेश्वर कसे करून घेिार या प्रिचारात आम्ही पडलो. परमेश्वराची परोपरीने आम्ही िार्थवना केली की 
देिा, हे काम आमच्या हातातून करिनू धमवसेिा तू घेतली पाप्रहजे. लोकाचें जुलमापं्रिियी उद गार ऐकले की 
आम्हासं िाटे की हे सिव लोक निीन राजास गाऱ्हािे सागंतात तसे आम्हालाच हे सागंत आहेत. त्यामुळे 
आम्हास असे िाटे की, आपि या लोकाचें ऋिी आहोत. हे जर काम न जाहले तर सिव लोकाचें ऋि 
आमच्या बोडक्यात तसेच राहून लोकास तोंड दाखप्रिण्याची आपिास शरम िाटिार आहे. करीता देिा, 
याची तुला लाज आहे. असे आम्ही िारंिार श्री गजाननाची िार्थवना करीत होतो. 
 
 
 



 
अनुक्रमणिका 

जुणब्ीच्या समार्भाचे वेळी स्तूत्य कृत्य करण्याचा णनश्चय 
 

होता होता जुबलीचा प्रदिस नजीक येऊन ठेपला. जुबलीचा बडा सि होिार, तो कसा होिार, 
काय होिार, याप्रिियी ितवमानपत्रातून उल्लखे होऊ लागले. तेव्हा आमचा समज झाला की, या समयास 
एकंदर लहानर्थोर युरोप्रपयन लोक गव्हनवरचे बंगल्यािर जातील. ती िळे आल्यास इष्ट आहे असे जािून 
आम्ही दोघे तो िातं पहाण्यास प्रनघालो. बाजूचे सिव लहानर्थोर रस्ते पाहून आम्ही पाऊल ठेप्रिले. सिव 
जगाचा प्रिचार करता लकडी पुलाकडून गेले म्हिजे राष्ट्रीय सभामंडप ज्या प्रठकािी पडला होता, त्याचे 
अप्रलकडे जो प्रपिळा बंगला आहे, त्या बंगल्यापासून पाट गेला आहे. त्या पाटािरून गेले म्हिजे 
गिेशचखडीतल्या मोठ्या रस्त्यास प्रपिळया बंगल्याकडे प्रमळाि े आप्रि त्याच प्रठकािी आपले स्तुत्य कृत्य 
कराि ेआप्रि परत जाि ेअसे आम्ही ठरप्रिले. कदाप्रचत पाऊस आल्यास प्रनिाऱ्याची जागा म्हिनू आम्ही तेरे्थ 
आपले बाजूचे प्ररकामे बंगले पाहून ठेप्रिले. आम्ही ज्यािळेेस पाहिी केली त्यािळेेस पाटािरून जात असता 
प्रपिळया बंगल्याशजेारी काही युरोप्रपयनाच्या पोरी पाण्यात खेळत होत्या त्याना आम्ही उगीच रागे भरलो. 
आप्रि पुढे जगज्जनीदेिी चतुरचसगी मातेच्या दशवनास गेलो. त्याप्रठकािी प्रतला प्रिनंतीदाखल एक पद म्हिून 
िार्थवना केली. 
 

पद 
 

आई अंबे जगदंबे जोप्रत सत्कमी जय दे॥ प्ररपुमदवनाचा आईभिानी आम्हाला िर दे (आ) आम्ही 
नाही तुजिाचपू्रन कोिी जगी आसरा॥ पुण्य पत्तनी धमव बुडप्रिला रडँाने सारा॥ त्या मारा, अप्रिचारा हात 
आमुच्या, गे अंबे धैयव शौयव मज दे॥ आई अं. ॥ १॥ 

 
यािमािे प्रतची स्तुप्रत करून आम्ही घरी परत आलो. घरी आल्यािर आम्ही परमेश्वराची आराधना 

कराियास आरंभ केला. आम्ही तनमनधन अपूवन गजाननाची िार्थवना केली. त्या जगप्रदशास माप्रहत. त्याचे 
र्फल गजाननाने आम्हास प्रदले असे आमचे मत आहे. िर्थमतः हत्यारे कोिती बरोबर घ्यािी याप्रिियी आम्ही 
प्रिचार केला. आमचे असे ठरले की, एकेक तलिार आप्रि एकेक प्रपस्तुल ित्येकाने बाळगाि.े माझे बंधुनी 
एक कुठार ही बरोबर घ्याियाचे ठरप्रिले जसा समय िाप्त होईल तसा ते ियोग करण्याचे ठरप्रिले. 
तलिारी पूिीच आम्ही तयार करून ठेप्रिल्या होत्या, हे िाचकास स्मरत असेलच. मजजिळ जो प्रपस्तुल मी 
घेण्याचे ठरप्रिले तो प्रबघडलेला होता. त्याचा एकच बार उपयोगातं येत असे. बापूरािजिळचा एकनळी पि 
मोठ्या मोळीचा असे. अशी हत्याराची आम्ही गाठबंदी करून िळेेची मागविप्रतक्षा करीत बसलो. आम्ही सिव 
प्रदिस ईश्वरचचतनात घालप्रिला. या कृत्यात यशापयशाचा प्रनिय झाल्यामुळे आमचे घरगुती कामात 
प्रबलकुल लक्ष नव्हते. हो, एक गोष्ट प्रलप्रहण्याची राप्रहली. जुबलीचा समारंभ ऐटीने कराियाचे सरकारचे 
मत होते. त्यािमािे गािात चकबहुना सिव चहदुस्र्थानातं हा जुबलीचा सि राजेराजिाड्यानंी सुद धा मोठ्या 
जातीने पाळला. िास्तप्रिक पाप्रहले असता ही िळे आनंदोत्सि करण्याची नव्हती. मंुबई इलाख्यात तापाची 
सार्थ, कलकत्त्याकडे धरिीकंप आप्रि सिव चहदुस्र्थानातं भयंकर दुष्ट्काळ अशी तीन िकारचा भयकंर अप्रनष्ट, 
गािातं रयत दुःखी असताना, ती रयतेची प्रपडा दूर न कप्ररता, ‘दुष्ट्काळातं तेरािा’ या म्हिीिमािे 
त्याच्याकडून आपला साठािा िाढप्रदिस करून घेिे म्हिजे केिढा मोठेपिा होय. हे इंग्लंडच्या रािीिरच 
शकेिार आहे. राजा आप्रि िजा याचें नाते प्रपतापुत्रािमािे आमच्या शास्त्रात समजतात. त्या न्यायाने ही 
आम िजेची माता होय. पि प्रहच्या कृतीिरून प्रहला िजारक्षक माता म्हिण्यापेक्षा मुलाचा र्फराळ करिारा 
खिीस का ं म्हिू नये? खरी जर र्थोर मनाची रािी असती तर आता आनंद समयास मुलासारखी आपले 



 
अनुक्रमणिका 

िजा समजून प्रतला माया जास्त िाटून प्रतचा दुिा घेतला असता, पि तसा िकार दृष्टीस पडला नाही 
म्हिून आम्हास हा उत्सि प्रबलकुल पसतं पडला नाही. आम्हाला या समयास उच्छाि दाखप्रिण्यापेक्षा 
प्रनरुत्साह दाखप्रििे हेच खऱ्या आयवपुत्राचे कतवव्य आहे. असे िाटते. 
 

रािीच्या मूतीची रस्त्या्त स्थापना व तीस खेिराची माळ. 
 

उगीच पत्रात अगर आपिा तोंडापुरते बोलून राजभक्ती दाखप्रििे हे आम्हास प्रबलकुल आिडत 
नाही. अशी नेभळी िजा िस्तुत सिव चहदुस्र्थानातं भरली आहे. इंग्रज सरकारची एकंदर कृती याना पसतं 
पडत नाही. पि हे अजागळ लोक ितवमानपत्रातं आप्रि सभेमध्ये बोलण्यात राजभक्तीची कमाल करून 
देतात. कोिी कालातंरानी शालजोडीतले जोडे रािीसरकारला मारतात आप्रि एकशचेौप्रिसाि ेकलम लाग ू
केले की, माझा ते प्रदिसाचा असा अर्थव नाही, तसा आहे, अशा िादास उभे रहातात. यापेक्षा ित्यक्ष इंग्रजास 
त्याचे सभेस खेटर मारिे चकिा प्रतला कलंक लाििे हजारपटीने बरे आहे. खोटे नािंाने आम्ही या कृत्यास 
ििृत्त झालो. हा आठ प्रदिसाचा उत्सि साजरा करण्यास आमचे लोकाना खुशी नव्हती. तरी ‘सते्तपढेु 
शहािपि नाही’ या म्हिीिमािे नाखूिीने पि काहंीतरी उत्सि साजरा करीत होते. पि आम्ही प्रहची 
आज्ञाधारक िजा आहोत असे समजत नाही, सबब आम्ही प्रतचा उत्सि समजून प्रनरुत्साह दशवप्रिण्याचा 
प्रिचार केला, आप्रि या िाढप्रदिसाचे प्रदिशी िातःकाळी भर बुधिारच्या रस्त्यातं मध्यभागी या आगं्लरािीची 
मूर्षत योग्यस्र्थळी प्रिराप्रजत करण्याचा सकंल्प केला. आम्ही मुद दाम पुष्ट्कळ उप्रकरडे चहडून मोठ्या ियत्नाने 
जुनी जुनी अप्रतजीिव खेटरे प्रमळप्रिली. ही खेटरे आम्हास र्फार प्रमळाली नाहीत. तरी दहा खेटरे प्रमळाली. 
त्या ित्येक खेटराचे तळव्यास एकेक रािीची प्रचत्री लािनू ती बधुिारच्या राजरस्त्यािर प्रिराप्रजत केली. 
त्यािर आमचे प्रिद्वान बंधु म्हितील की, तुम्ही ित्यक्ष काम कोठे केले. लपूनच की नाही. ही माझ्या प्रमत्रानी 
यद्याप्रप आम्ही त्यािळेेस ती कामे लपून केली तरी आम्ही जािून होतो, आज ना उद्या आम्हाला मदैानातं 
याि े लागिारा आप्रि मोठ्या अप्रभमानाने पुढे येऊ. तो आनंदाचा प्रदिस आज सुदैिाने िाप्त जाहला 
याबद दल गजाननाचे आभार मानतो. 

 
यािमािे सकाळी तो िकार करून संध्याकाळ होताच गिेशचखडीत जाण्यास तयार जाहलो. 

जातेसमयीं आम्ही सिव घरदार बायकामुले आईबाप इष्टप्रमत्र याचंी आशा सोडली. परंतु प्रनघताना श्रीमंगल 
मूतीस अत्यादरपूिवक नमन करून आप्रि तनमन प्रनव्हारी ठेिनू िडील मातुश्रीचे चरिपंकज मनातं आिनू 
सिव लहानर्थोर मंडळीचा प्रनरोप मनात घेतला. र्फार तर काय, आमच्या अत्यतं िीतीतली आमची गरीब 
म्हैस प्रतला सुद धा आम्ही जाताना स्पशव करून प्रतच्यासुद धा सिव लहानर्थोर मंडळीस मनातं म्हिालो, हे 
माझे घरातंील प्रिय बाधंि हो, तुमच्या सिांच्या पुण्याईने आम्हास यश प्रमळो. असे म्हिून आम्ही बाहेर 
पडलो. प्रनघताना आम्ही आपले धमवपसु्तक तेही बरोबर घेतले होते. ही िळे सुमारे सात चकिा साडेसात 
िाजण्याची होती. नुकताच प्रदनकर अस्ताचलास गेला होता. क्षिोक्षिी अधंःकार िृचद्धगत होत होता. 
आम्ही गािाबाहेर आल्यािर चतुःश्रुंगी भिानीचे मनःपूिवक पूिी म्हटलेले पद म्हटले. र्थोड्याच िळेात 
ठरलेल्या रस्त्याने गिेशचखडीत पोचलो. पोहोचता क्षिी रडँसाहेबाची गाडी आमच्या दृष्टीस पडली. पि 
त्या गाडीबद दल सिव तऱ्हेने आमची खात्री न झाल्यामुळे आम्ही ती िळे सोडून जेिायची िळे कामास कायम 
केली. समारंभ पाहाण्यास लोकाचंी गदी पुष्ट्कळ झालेली. त्यातं आमचे ब्राह्मि र्फारच कमी होते. डोंगरािर 
लािलेल्या लाकडाचा िकाश आप्रि लोकाचंी गदी यामुळे आम्हास तलिारी घेऊन िागिे कठीि पडे. 
म्हिून आम्ही तलिारी बंगल्याजिळच एक दगडी पूल आहे त्या पुलाखाली त्या दोन तलिारी आप्रि एक 
अशा रीतीने ठेिले की िसंग आला तर आम्हाला घेता येतील. नंतर आम्ही सडसडीत होऊन चहडू लागलो. 



 
अनुक्रमणिका 

कदाप्रचत कोिी ओळखीचा भेटेल म्हिनू आम्ही रस्त्यातं न चहडता अधंारात एका शतेात खुशाल ईशचचतन 
करीत बसलो. जेव्हा गाड्या शहरातूंन येिे संपले आप्रि परत शहरातं गाड्या जाऊ लागल्या त्यािळेेस मी 
र्फाटकापाशी जाऊन उभा राप्रहलो. आमचे ठरले की, मी गाडी पकडून आिािी आप्रि माझ्या बधुंनी मला 
प्रपिळया बंगल्यापाशी काम करीत असता मदत करािी. मी गाडीबरोबर धाित येत असतो. खुिेकप्ररता 
गोंदया असा ध्िप्रन करािा आप्रि त्या ध्िप्रनिर बधंूंनी समजाि.े की गाडी आली आप्रि त्यानंी तयार असाि े
असा प्रिचार होऊन मी र्फाटकाजिळ गेलो. बऱ्याच गाडया गेल्यािर पाठीमागून ही गाडी आली. मी पूिव 
तऱ्हेने ओळखली आप्रि प्रतच्यापासून १५ पाऊले पायी मागे धाित चाललो. जसा प्रपिळा बंगला नजीक 
आला तसा मी गाडीस लगट करून गोंद्या, असा ध्िनी केला. तो करताच माझा प्रिय बंधु मला येऊन 
प्रमळाला मी गाडीचा पाठीमागचा पडदा गंुडी काढून उघडला आप्रि सुमारे िीतभर लाबंून प्रनशाि मारले 
असाि.े 
 

गिेश कखडीत रँडसाहेबावर गोळी झाड्ी 
 

आमचे िर्थम असे ठरले होते की, दोन्ही प्रपस्तुल रडँसाहेबासच माराि ेम्हिजे त्याच्या जीप्रिताचंी 
शकंा राहिार नाही पि बधुं मागे राप्रहल्यामुळे माझ्या प्रपस्तुलाचे प्रनशाि बघून रडँसाहेबाची गाडी प्रनघून 
गेली. पाठीमागचे गाडीत कोिी आम्हाला पाहून कुजबूजत आहे असा संशय बंधूस येऊन त्यानंी गाडी 
पाठीमागून त्याच्या डोक्याचे प्रनशाि धरून गोळी झाडली. आप्रि आम्ही आलेल्या मागाने शीघ्रगतीने प्रनघून 
गेलो. तलिारी दुसऱ्या प्रदिशी नेण्याचा आमचा प्रिचार होता. घरी आल्यािर परमेश्वराचे अत्यतं आदरपूिवक 
स्तिन केले. त्या रात्री आनंदामुळे आम्हास झोप आली नाही. पहाटे स्नानप्रिधी करून र्फराळ खािा म्हिून 
िरून ह्ाबद दल काय गडबड आहे ते पहाण्याकप्ररता आम्ही गेलो. पि काही हाती लागेना. सुमारे दहा 
अकरा िाजता गािंातं बातमी पसरत चालली. संध्याकाळला प्रजकडेप्रतकडे चचा होऊन आनंदही आनंद 
होऊन गेला. गरीबापासून तो श्रीमंतापाितेो, लहान मुलापासून म्हाताऱ्यापयंत सिास ज्याअर्थी आनंद 
िाटला त्याअर्थी आम्हाला प्रकती जाहला असेल याची कल्पना िाचकानीच करािी. लोकास आनंदी बघून 
आम्हास आनंद नाहीपेक्षा रडँसाहेबाचें आप्रि आमचे काहंी एक िाकडे नव्हते. त्यानी जर आमचे धमात हात 
घालण्याकडे दुलवक्ष केले असते, सोजीर कायदेशीर िागतात की नाही, हे जर पाहून िागता तर आम्हाला 
असे करण्याचे काम पडले नसते. 
 

रँडसाहेबाचे गुि 
 

रडँसाहेबाचे पाठीमागे आम्ही सरासरी तीन साडेतीन मप्रहने संचार केला. प्रततक्या सहिासातं 
आमचे मन त्याचे प्रिसी र्फारच उत्तम होते. नव्हे आम्ही मानी आहोत तसाच रडँसाहेबही मानी होता. 
रडँसाहेबास कोितेही व्यसन नसाि े असे आमचे मत आहे. त्याचे प्रठकािी बालंटपिा प्रबलकुल नव्हता. 
प्रजमखान्यात तो लँटेनीस खेळत असता आम्ही पाप्रहला. तो कधीही लेडीबरोबर खेळत नसे. यािरून 
परस्त्रीचा त्याला प्रतटकारा होता. इत्यादी बरेच गुि त्याचे आमचे लक्षात आले. पि उपयोग काय? तो 
आमचा धमवशत्रू बनला. त्यामुळे त्याचा सूड घेिे आम्हाला जरूर पडले. त्याला इलाज नाही. 
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हत्यारे ्पणव्ी 
 

त्यानंतर मोठी गडबड उडाली ि या बद दल गािातंही अनंत गप्पा जाहल्या. कोिी म्हिे घराची 
तपासिी करून हत्याराचा झाडा घेिार. तेव्हा आमचा प्रिचार जाहला की, आपिास मंुबईस जािे आहे 
तेव्हा येरे्थ हत्यारे टाकून जािे इष्ट नाही. असा प्रिचार करून आम्ही ती सिव हत्यारे एके प्रठकािी मजबतू 
बाधूंन ती लोटे याचें घरी प्रिप्रहरीत बुडप्रिली ि पुलाखाली राप्रहलेल्या तलिारी पोलीसानंी र्फरासखान्यातं 
नेल्या होत्या असे आम्हास कळले. तेव्हा प्रतकडे आम्ही गेलो नाही. पि जाऊन प्रतची खिानारळाने ओटी 
भरली आप्रि प्रतचा प्रनरोप घेऊन दुसऱ्या प्रदिशी जगदंबेच्या दशवनास आम्ही सिव कुटंुब मंडळीसह दुपारी १॥ 
(प्रदडाचे) गाडीस मंुबईस जाियास प्रनघालो. िाटेत स्टेशनािर जाताना मंुबई पोप्रलसची मंडळी गाड्यातून 
भेटली. त्याना पाहून आम्ही ताबडतोब ओळखले. अशा िळेी आमचे रहािे येरे्थ असाि ेअसे आमचे मत होते. 
पि नाही. तेही बरे जाहले. काल येरे्थ असतो तर काही कमी जास्त कराियाची इच्छा व्हाियाची. असे 
एकदा ंबरे िाटे. एकदा िाईट िाटे. 
 

मुस्मानान्ा दोषी ठरणवण्यासाठी प्रयत्न 
 

या िकारे आम्ही मंुबईस आलो. त्यानंी तर या कृत्यामुळे प्रकती त्रास या इंग्रजास आप्रि या रयतेस 
पडला याचा एक मोठा गं्रर्थच होईल. करीता त्याचे ििवन करिे मात्र इष्ट िाटत नाही. याचा सिव रोख 
ब्राह्मि जातीिर होता तो प्रनघून मुसलमानािर जािा म्हिून आम्ही एक युक्ती योप्रजली. ती अशी की, एक 
काझी नािचे पत्र पाठिाि े पि ते मुसलमानीमध्ये पाठिाि े हे चागंले. पि ती भािा जाििारे आमच्यात 
कोिीही आढळेना. म्हिनू इंग्रजीत पत्र पाठप्रिले असता चालेल असा प्रिचार करून मागे जसे रािीच्या 
पुतळयाच्या िळेी आम्ही सूयादयाचे एडीटरकडून पत्र पाठप्रिले तसेच आताहंी मंुबईचे नाि े एडीटरास 
प्रलहून त्यास असे कळप्रिले की, तुम्ही माझ्या ितीने इगं्रजीत पत्र पाठिा की, हे काम आम्ही केले आहे 
त्याची नकल पोलीसात असेल ते या पत्रात छापाि ेअसे माझे मत आहे. 

 
असे पत्र आम्ही पाठप्रिले पि यापासून र्फायदा न होता उलट तोटाच झाला. या पत्रािरून 

बु्रईनसाहेबानंी ताडले की, रािीचा पतुळा, िलेिकर, ही कामे ज्यानंी केली त्यानंीच हे काम केले असाि.े 
असा अंदाज त्यानंी करून त्यािमािे शोध चालप्रिला हे आम्हास कळले. पि झाली चूक सुधारता येईना. 
िलेिकराचे कामी आमची मोठी चूक जाहली होती. तो आम्हाला ओळखीत होता. ते मोठे साधन यानंा 
कळून याप्रिियी पोप्रलसाना संशय येई त्याला हे िलेिकराकडे घेऊनजाऊन खात्री करून घेत असा क्रम 
चालला. 

 
खून केल्याची कबू्ी 

 
आम्ही सािधप्रगरीने मंुबईस तीन मप्रहने घालप्रिले. इतक्यातं एके प्रदिशी एकाएकी पोप्रलसाचे साधे 

बोलाििे आले ते गोपाळराि साठ्यासंबधंी होते. त्याच्या बोलािण्यािमािे मी प्रनघालो. त्यानी मला पुण्यास 
आप्रिले आप्रि बु्रईनसाहेबाजिळ नेले. त्या प्रठकािी मी लोकप्रहताचा प्रिचार करून काहंी प्रिशिे अटीिर 
पोलीस, पो. सु. बु्रईन याजजिळ मी खुनाची कबूली करून त्यासंबधंी सिव बारीक साप्ररक हप्रकगत मी 
मोठ्या अप्रभमानानी यशाकप्ररता सापं्रगतले. त्याची खात्री पटण्याकप्ररता दुसऱ्या पुष्ट्कळ बाप्ररकसारीक गोष्टी 
मीहून कळप्रिल्या. इतकेच नव्हे तर ते पुराव्याप्रनशी प्रसद ध करून प्रदले. रािीचे तोंड काळे करण्याबद दल 
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िागळे याचें जोडे असल्याबद दल खात्री करून प्रदली. िलेिकराबंद दल त्याचंी समक्ष रुजिात करून 
प्रदली. मंुबईस ह्ा प्रमल्टन साहेबापुढे जबानी प्रदली. त्यािर मी सही केली. िर्थमतः हे कृत्य मी एकट्यानेच 
केले असे मी पोप्रलसास कळप्रिले पि ते माझे बोलिे हत्याऱ्याच्या गळयातं पागोटे आप्रि नाडी प्रनघाल्यामुळे 
परत घेिे भाग पडले. दुसरा कोिीतरी यात असािा असा मंडळीचा ग्रह झाला. कप्ररता मी भािाचे नाि 
सागंून त्यालाही या यशाचे िाटेकरी केले. या कृत्यात सिव पुरािा मीच प्रदला या नंतर पोप्रलस बु्रईन या 
उभय साहेबाचंी माझी बोलाचाली झाल्यािरून मी र्फार प्रदिसापासूनचा माझ्या अंगी प्रखळलेला 
इंग्रजीप्रिियी द ििे प्रिसरून गेलो. त्यानी माझ्या प्रिियींचा सत्यपिा अद्यापपयंत दाखिला. तसाच तो 
पुढेही पप्ररिामपर दाखिले असे मी परमेश्वराजिळ मागतो. 

 
पणरणशष्ट 

 
वणड्ान्ा ण्णह्े्े पत्र 

 
श्रीगजानन िसन्न ता. १२-१०-९७ 

 
िडील मातोश्री याचे चरिी दामोदराचे कृतानेक प्रशरसाष्टागं नमस्कार प्रिज्ञापना प्रिशिे. 
 

ईश इच्छेने िाप्त जाहलेल्या स्स्र्थतीत मी आनंदात आहे. त्यातूंन िडील मातुश्रीचे कृपेकरून 
याप्रठकािी माझे प्रमत्र बु्रईन ि केनेडी यानंी जी माझी उत्तम व्यिस्र्था ठेप्रिली आहे ती पाहून मी अगदी 
शत्रूभाि प्रिसरून गेलो आहे. अर्थात मला राजकीय कैदी समजून खायला, प्यायला, ल्यायला या तीन 
गोष्टींत कोित्याही िकारची आडकाठी नाही. िाटेल त्याला भेटाियाची परिानगी आहे. दुपारी बाहेर 
प्रर्फराियास जातो. त्यािळेी आप्तइष्ट प्रमत्रास भेटतो. माझा देिधमव सोिळेओिळे ही उत्तम िकारे पाळली 
जातात. तेिेकरून मला कोित्या िकारचे दुःख िाटत नाही. आता आपला उभयता िडील मातुश्रीचा 
प्रियोग जाहला खरा पि त्यास उपाय नाही. आजपयंत आपि उभयतानी आम्हास पुष्ट्कळ िकारे करून 
बोध केला. परंतु आम्हास रुचला नाही. ि अजूनही आम्ही केले हे िाईट केले असे आम्हास िाटत नाही. 
इतकेच नाही तर पुढे र्फासािर जातानासुद धा िाईट िाटिार नाही याप्रिियी आम्ही पदर पसरून मार्फी 
मागतो. आम्ही ज्यािळेी भयकंर कृत्यास हात घालीत होतो. त्यािळेी ही पुढील भािी स्स्र्थती मनातं येत असे 
नाही असे नाही. पि त्याची पिा करीत नव्हतो ि आताही आम्ही करीत नाही. लग्न समारंभात प्रनघालेल्या 
प्रमरििुकीपेक्षा आम्ही या अतंकालच्या प्रमरििुकीस जास्त महत्त्ि देतो. यािरून आमचा कल िप्रडलाचं्या 
ध्यानात येईलच. यापूिी अनेक कारिामुळे िप्रडलास खुलासा कळप्रििे झाले नाही. म्हिून याप्रठकािी जरा 
जास्त प्रलप्रहले आहे. याबद दल खात्री असािी. परिा मी मंुबईस ज्यािळेी आलो त्यािळेी माझा प्रिचार 
नव्हता की, आपली भेट घ्यािी. कारि यािळेेस प्रजतका प्रनकट सबंंध ठेिािा प्रततका तुमचा िेमिृचद्धगत 
व्हाियाचा संभि आहे असे समजून भेट घेण्यास तयार नव्हतो. पि बु्रईनसाहेब याचं्या अत्याग्रहािर मी 
त्यानंा सापं्रगतले की, त्यानंा पोप्रलस चौकीत न आिता िागळे याचें घरी आिाि ेआप्रि त्या प्रठकािी भेटू. 
त्यािमािे त्यानंी तो योग जुळिनू आप्रिला. त्या भेटीत मजकडून अमयादा जाहल्याचा आपल्यास भास 
जाहला असेल असे आता मला िाटते. म्हिोन हे पत्र पाठिनू कळप्रितो की मी तेरे्थ आल्यािर सिव िकार 
पाप्रहला. येताक्षिीच गंगीने अण्िा म्हिून िारंिार मारलेल्या हाकाही ऐप्रकल्या. मी िप्रडलाचंा सद गप्रदत 
झालेला चेहराही पाप्रहला. मी मातोश्रीची माझ्या प्रिरहाने अशक्त झालेली मूतीही पाप्रहली. तसेच इतर सिव 
लहानर्थोर मंडळीचे मजकप्ररता रडि ेि केप्रिलिािे चेहरे पाप्रहले. 
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पि तो समय मोहजालातं पडण्याचा असल्यामुळे मी प्रतकडे मोठ्या कष्टाने दुलवक्ष केले. आता 
उभयतानंी प्रचरंजीि िासुदेिाकडे पाहून प्रदिस आनंदात न्याि.े प्रचरंजीि बाळकृष्ट्िाने मोठा अप्रिचार केला. 
िासुदेिाचे लहान िय मनातं न आप्रिता त्याचा उगाच घेऊन गेला. याप्रिियी मला र्फार दुःख होते परमेश्वर 
त्याला सद बपु्रद्ध देिो आप्रि िासुदेिास घरी येऊन तो माझ्या दुःखाचा िाटेकरी होण्यास मला भेटाियास 
येिो. म्हिजे आम्हाला तुमची काळजी उरिार नाही. मी रडँसाहेबाचे मारण्याचे स्तुत्य कृत्य आम्ही दोघानी 
केल्याचे सार्फ, कबूल केले आहे. तेव्हा देशोदेश भटकून त्यास ही खरी हप्रककत जर ज्यास समजेल तर 
खात्रीने तो मला येऊन भेटेल. आम्ही आपल्या पोटी जन्म घेऊन आपल्या प्रकचचतही उपयोगी पडलो नाही. 
उलट क्लेश मात्र प्रदले. याप्रिियी आम्ही उभय बधुं क्षिोक्षिी मार्फी मागतो. िस्तुत आम्हाला या जगांत एक 
परमेश्वर चकिा आपि िडील मातुश्री याखेरीज कोिालाही ओळखत नाही. साम्राज्यलक्ष्मीस लाप्रिलेला 
अक्षई डाग या गोष्टीची चागंली साक्ष देत आहे. सरतेशिेटी मी सिव श्रोते मंडळीची िार्थवना करतो, आम्ही तर 
पोटी जन्म घेऊनही िप्रडलासं सौख्य प्रदले नाही. तुम्ही मात्र िारंिार समाजात िडील मातुश्रीचा साभंाळ 
आजपयंत करीत आला तशीच सद बुद धी परमेश्वर तुम्हास पुढे देिो.असीही आम्ही परमेश्वराजिळ िार्थवना 
करीतो. राप्रहल्या मंडळीस आमचे प्रिचारिे कळिाि.े ती. मातुश्री आदीकरून मंडळीचे शातंिन सिव 
प्रििकेेकरून करण्यास िडील समर्थव आहेत. आता एकदा भेटलो काय आप्रि पुष्ट्कळदा भेटलो काय 
शोकास कारि होिार आहे. म्हिून मी कोिालाही पुण्यास येण्याची तकलीप देत नाही. मात्र प्रिश्वनार्थ 
लक्ष्मि पतंगे यासं पाठप्रिण्याची योजना व्हािी म्हिजे मला काही खासगी गोष्टीत त्याचंा सल्ला घेिे आहे. 
ती इच्छा पूिव होईल. अखेर परमेश्वराजिळ मी एिढेच मागतो की, जन्मोजन्मी असे माताप्रपतर बंधु-भप्रगनी 
आप्रदकरि मंडळीची अशीच जोड प्रमळून आमचा स्िधमाचे प्रठकािी असलेली भक्तीही अशीच राहून 
िप्रडलाचं्या पुण्यितापाने उत्तरोत्तर चढत्या िमािािर असो. ती. नानास र्फार र्फार नमस्कार कळिनू समयी 
जाहलेल्या उपराधीची क्षमा कर म्हिाि.ेयाहून जास्त काय प्रलहू  

 
परमेश्वर आम्हास इष्टगती देिो. 
 
माझी स्तोत्रपाठाची पोर्थी साहेबाबरोबर पाठिनू देिे. 
 

आपला-दामोदर हरी चापेकर  
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नरकसह कचतामि केळकर 
 

जन्म: २४-८-१८७२, मृत्यू: १४-१०-१९४७. 
 

जनम प्ढरपूर ता्ुक्याती् मोडकनब या गावी. 
 

माध्यप्रमक प्रशक्षि प्रमरज येरे्थ. १८९१ साली पदिीधर. १८९४ साली एल्.एल्.बी. सातारा येरे्थ 
काही मप्रहने िकीली. नंतर पणु्यास लो.प्रटळकाचें मदतनीस म्हिून दाखल झाले. लॉ क्लास आप्रि ‘मराठा’ 
पत्राचे संपादकत्ि त्याचं्यािर सोपप्रिण्यात आले. १८९७ साली प्रटळकानंा प्रशक्षा झाली तेव्हा ‘केसरी’ आप्रि 
‘मराठा’ याचें संपादकत्ि त्याचं्याकडे आले. १९१० ते १९१८ आप्रि १९२० ते १९३१ पयंत केसरीचे 
संपादकत्ि त्याचं्याकडे होते. पुिे सािवजप्रनक सभेने दुष्ट्काळासंबधंी रॅ्फप्रमन कोड अंमलात आिनू 
शतेकऱ्याना सूट आप्रि मार्फी प्रमळािी यासाठी चळिळ सुरू केली त्यात भाग घेतला. 

 
१९१८ साली पुिे नगरपाप्रलकेत ििशे. १९१८ ते १९२४ पयंत नगरपाप्रलकेचे अध्यक्ष. १९१६ साली 

बेळगाि पप्ररिदेत काँगे्रसमध्ये प्रशरण्याचा ठराि मंजूर झाला ि केळकरानंा काँगे्रसचे सेके्रटरी म्हिनू 
प्रनिडण्यात आले. होमरुलच्या प्रशष्टमंडळाचे सप्रचिपद त्यानंा देण्यात आले. प्रटळकानंंतर गाधंींच्या 
असहकारीतेच्या चळिळीत यानंी भाग घेतला नाही पि कौस्न्सल बप्रहष्ट्काराच्या चळिळीचा पुरस्कार 
केला. १९२३ साली काँगे्रसमध्ये कौस्न्सल ििशेिादी स्िराज्यपक्ष प्रनघाला. या पक्षाचे ते अध्यक्ष. कायदे 
मंडळाच्या प्रनिडिुकीत िचडं बहुमताने प्रनिडून आले. त्यानंतर स्िराज्य पक्षातून रु्फटून हे िप्रतसहकार 
पक्षात सामील झाले आप्रि या पक्षातरे्फ ते १९२७ साली कायदेमंडळािर प्रनिडून आले. १९२७ साली त्यानंी 
प्रटळकचप्ररत्र प्रलप्रहले. राजकारि आप्रि समाजकारि यात व्यग्र असूनही त्यानंी कर्था, कादंबरी, नाटक 
आप्रि िैचाप्ररक स्िरूपाचे प्रिपुल लेखन केले. 

 
साप्रहत्यसंमेलनाचे अध्यक्षपद त्यानंी भिूप्रिले पि महाराष्ट्राच्या अनेक सासं्कृप्रतक आप्रि सामाप्रजक 

उत्सिाचें अध्यक्षपद त्यानंी गाजिले. एक सव्यसाची चतुरस्त्र लेखक, र्थोर पत्रकार, देशिेमी, राजकारिी 
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या नात्यानी त्यानंी महाराष्ट्राचे राजकीय आप्रि सामाप्रजक आप्रि सासं्कृप्रतक जीिन समृद ध केले. त्याचं्या 
‘गतगोष्टी’ या आत्मिृत्तातील हा उतारा. 
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्ोकमानयाच््या साणिध्यात 
 

नरचसह चचतामि केळकर 
 

१८९७ सालातील राजद्रोहाचे खटले झाल्यािर सरकारने ितवमानपत्रासंंबंधाने एक नि े धोरि 
योजून पाप्रहले. ते म्हटले म्हिजे ‘िेस कप्रमट्या’ नािाची मंडळे नेमून त्याचं्याद िारे ितवमानपत्रात कोठे काय 
येते हे दक्षतेने माहीत करून घेण्याचे. या मंडळािंर काही सरकार अप्रधकारी ि काही सरकारच्या 
प्रिश्वासातले खासगी गृहस्र्थही नेमण्यात येत. ितवमानपते्र बारीक दृष्टीने िाचून त्यात आके्षपाहव मजकूर 
प्रदसेल तो प्रडस्स्रक्ट मपॅ्रजस्रेट यास कळप्रिण्याचे काम त्याचं्या गळयात घालून प्रदले होते. हा मजकूर 
लक्षात आल्यािर पुढे मागव दोन. एक खटला करिे ि दुसरा संपादकाला समक्ष बोलािनू त्याच्याशी 
संभािि करिे. या संभाििात प्रर्फरून दोन िकार असत. संपादक सामान्य ि लेचापेचा आढळला तर 
त्याला जरब देऊन िाटेस लाििे; ि तो बरोबरीच्या नात्याने बोलिारा भेटला तर त्याची समजूत 
घालण्याचा ियत्न करिे. प्रटळकाचं्या खटल्यानंतर मजकडे दीड ििािर संपादकत्ि होते. त्यात असे िसंग 
चार-दोन आले. पि मजिर खटलाच करािा इतका, म्हिजे प्रटळकाइंतका, मी सरकाराला त्रासदायक 
झालो नव्हतो. हा एक तरुि मुलगा कडक प्रलहीत असेल तर निप्रशकेपिाच्या भरात असे प्रलहीत असेल 
असे समजून प्रडस्स्रक्ट मपॅ्रजस्रेटकडून मला संभाििाकप्ररता प्रनमंत्रि पाठप्रिले जाई. 

 
या अिधीत अशा रीतीने बोन्स, शपेडव, लँब या कलेक्टरानंी ि कप्रमशन िुडबनव यानंी मला भेटीला 

बोलाप्रिले. 
 
मेमध्ये तेव्हाचे कलेक्टर लँबसाहेब याचं्याशी असाच एक िसंग आला. पि त्यात बरीच भानगड 

झाली. तारीख १३ मे रोजी लँबसाहेबाचं्या प्रनमंत्रिािरून मी त्याचं्या भेटीला गेलो. या भेटीत त्यानंी 
मराठ्यातील काही लेखासंबंंधाने मला खुलासा प्रिचारला, ि मंुबईसरकारच्या हुकुमािरूनच मी हा 
खुलासा मागत आहे असे ते मला म्हिाले. मला समक्ष तोंडी काय खुलासा देता आला तो मी प्रदलाच. पि 
घरी आल्यािर मी त्यानंा पत्र प्रलहून प्रिचारले की, “तुम्ही माझा खुलासा तोंडी घेतला तो सरकारकडे 
पाठप्रििार असाल. परंतु मला असे िाटते की, सरकारकडून तुम्हाला आलेल्या पत्राची एक ित तुम्ही 
मजकडे पाठिा. मी त्यािर लेखी खुलासाच तुम्हाकडे पाठिीन तो तुम्ही सरकारकडे पाठिािा हे बरे.” 

 
पि मी लँबसाहेबाचंा प्रपच्छा सोडला नाही. लगेच मी त्यानंा एक पत्र प्रलप्रहले ि त्याबरोबर एक 

मसुदा पाठप्रिला. त्यात समक्ष भेटीत त्याचें माझे जे बोलिे झाले त्याचा साराशं प्रलहून काढला होता. मी तो 
िप्रसद ध करण्याची त्यानंा परिानगी माप्रगतली. कारि असे दाखप्रिले की, “तुम्ही आम्हाला भेटीला 
बोलाप्रिता ती गोष्ट बरीच आहे. कारि पुष्ट्कळ गोष्टींचा परस्पर खुलासा समक्षच होतो. पि तुम्ही पडला 
मपॅ्रजस्रटे. आम्ही पडलो सपंादक. तुम्ही आम्हाला भेटीला बोलाप्रिले असे बाहेर कळल्याने तुमच्याप्रिियी 
काहीच गैरसमज होण्यासारखा नाही. पि आमच्याप्रिियी मात्र तकव प्रितकव  सुरू होतात. कोिी म्हितो यानंा 
मपॅ्रजस्रटेाने तंबी प्रदली! कोिी म्हितो मपॅ्रजस्रटेाजिळ काही कबुल्या देऊन आले! तेव्हा उत्तम मागव 
म्हटला म्हिजे तुमचे आमचे झालेले भािि साराशंरूपाने िप्रसद ध व्हाि.े तुम्ही होऊन ते करिार नाहीच 
पि आम्ही करू. कारि आम्हाला त्याची गरज. भाििाचा साराशं िप्रसद धच करिार त्याअर्थी त्यात न 
घडलेली गोष्ट चकिा न बोललेले शब्द अर्थातच मी प्रलप्रहिार नाही. पि साराशं छापल्यानंतर तुम्ही तो 
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िाचािा त्यापेक्षा तो छापण्यापूिी तुम्हाला दाखिािा हे अप्रधक योग्य. म्हिून मी तो तुमच्याकडे आगाऊ 
पाठिीत आहे. तरी काही चकूप्रबक असली तर दुरुस्त करून कागद मजकडे परत पाठिाि.े” 

 
लँबसाहेबाचं्या ि माझ्या सभंाििात रागाची अशी बरीच उत्तरे ित्युत्तरे झाली होती. ती िप्रसद ध 

करण्याला माझी तयार होती पि लँबसाहेबाचंी नव्हती यात त्याचं्याकडे सहजच कमीपिा येत होता. याचा 
मी पुरा र्फायदा घेतला. भाििातील एक मुद दा असाही होता की, प्लेगच्या व्यिस्रे्थत ज्या सिलती एका 
गािी लोकानंा प्रमळत नाहीत त्या दुसऱ्या गािी लोकानंी दंगेधोपे केले असता त्यानंा मात्र प्रमळतात. ‘मराठा’ 
पत्रात मी हे प्रिधान उघड केले होते. त्यािर सरकारचे म्हििे असे की, “आम्ही सिलती देतो त्या 
कोिाच्या दंग्याधोप्याला प्रभऊन देत नाही. आम्हाला त्या योग्य िाटतात म्हिूनच देतो.” या प्रिधानासंबधंाने 
आमच्या संभाििात बरीच चचा झाली. त्या चचेत लँबसाहेबाचंा युस्क्तिाद लटपटीत ि भािि रु्फकट 
गुमीचे, आप्रि उलट माझा युस्क्तिाद भरीि, भाििही जोराचे असे असल्यामुळे, लँबसाहेब ते िप्रसद ध करू 
इस्च्छत नव्हते हे उघड झाले. म्हिून या प्रिियािर मराठ्यात एक स्ितंत्र अग्रलेखच ‘The Editor and The 
Magistrate’ या नािाखाली मी घातला, ि त्यात खालीलिमािे स्पष्ट प्रलप्रहले. “सभंािििप्रसद धीला जर 
बंदी, तर मला भेटायला यानंी बोलिािचे का? त्याचें म्हििे त्यानंा पत्राने मला कळप्रिता आले नसते 
काय? बरे, बोलािनू इकडले प्रतकडले मराठ्यातंले पुष्ट्कळ लेख काढून हा असा िाईट आहे तो तसा िाईट 
आहे असे त्यानंी सापं्रगतले. पि त्याला मीही कशी उत्तरे प्रदली हे साहेब जाितातच. ती उत्तरे चकबहुना ते 
सिव संभािि िप्रसद ध करण्याला मी तयार असता मपॅ्रजस्रेटसाहेबानंी मात्र तयार न व्हाि े हे आियव नाही 
काय? मपॅ्रजस्रटेनी भेटीला बोलािले आप्रि आम्ही संपादक लोक गेलो तरी पंचाईत. भेटीला गेलो म्हिजे 
त्यानंी आढ्यतेने बोलाि.े पि आम्हालाही स्िाप्रभमान नसतो असे नाही. आम्हीही उत्तरास उत्तर देतो. मग 
ती छापण्याला हरकत का असािी? आम्ही प्रलप्रहतो त्यात काही गुन्हा असेल तर आमच्यािर खटला 
करािा. पि तोंड दाबून ‘खाजगी संभाििाचा’ हा बुक्क्याचा मार का? 

 
हे िकरि मी असे चव्हाट्यािर आिले त्याने र्फारच मौज झाली. चहदुस्र्थानातील बहुतेक चहदी 

पत्रानंी माझा अग्रलेख आप्रि हा सिव पत्रव्यिहार िप्रसद ध केला, ि सरकारी कारािाईिर सडकून टीका 
केली. त्याचा पप्ररिाम बराच चागंला झाला. कोिी म्हिाले, “केळकरानंी चागंलेच धैयव दाखप्रिले.” कोिी 
म्हिाले, “केळकरानंी लँबसाहेबाची अबु्र चागंलीच बाहेर काढली.” ‘चहदु’पत्राने तर असे म्हटले की, 
“लँबसाहेबानंी केळकरािंर जो पाश टाकला त्यात स्ितः तेच प्रबचारे सापडले!” असो. 

 
लँबसाहेबाचं्या भेटीचा प्रर्फरून एकिळे िसंग आला. त्याचे कारि ली िॉनवरसाहेबाचें ‘चहदी 

नागप्ररक’ या नािाचे पसु्तक िप्रसद ध झाले होते त्यािर मी बरीच टीका केली होती. पि या भेटीत ते 
माझ्याशी जपून बोलले. यानंतर ते लिकरच बदलून गेले. पुढे ते कप्रमशनर ि कौस्न्सल मेंबर होऊन आले 
असता त्याचं्या माझ्या कारिपरत्ि ेभेटी होत. पि पूिीची प्रडस्स्रक्ट मपॅ्रजस्रटेची त्याचंी उमवटपिाची िृत्ती 
नव्हती. 
 

यानंतर कप्रमशनर िुडबनव यानंी मला असेच एकदा भेटीला बोलाप्रिले. त्याचे कारि असे घडले. 
िायव्य सरहद दीिरील युद धात प्रब्रटीश सैन्याला र्फारसे यश आले नाही याबद दल चोहोकडे र्थट टा होत 
होती. त्यािमािे मीही मराठा पत्रात केली. भेटीतील संभाििात त्यानंी माझी खात्री पटप्रिण्याचा ियत्न 
केला की, इंग्रजी सैन्याचा खरोखरच जय झाला! मी म्हटले, “तो कसा?” साहेब म्हिाले, “आमचे सैन्य 
एका बाजूने प्रटऱ्हा िातंात प्रशरले ि दुसऱ्या बाजूने बाहेर पडले.” त्यािर मी र्थट टेने प्रिचारले की, “एका 
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बाजूने प्रशरून र्फक्त दुसऱ्या बाजूने परत आपल्या मुलखात याियाचे यालाच तुम्ही प्रिजय म्हििार की 
काय? मग हा ििास न करताच तुमच्या सैन्याला घरबसल्या आमचा जय झाला असे म्हिता आले नसते 
काय?” तेव्हा िुडबनवसाहेबानंा खरोखरच हसू आले ि त्या प्रिियािरचे भािि संपिाि े म्हिून ते इतकेच 
म्हिाले की, “केळकर, तुम्ही हल्ली लहान आहात. या लष्ट्करी गोष्टींचे महत्त्ि अजून तुम्हाला कळत नाही. 
ते पुढे कळेल.” 

 
याच भेटीत िुडबनव साहेबानंी एक गमतीचा िमन मला प्रिचारला. त्यापूिी सुमारे एक ििवभर मी 

प्लेग-व्हॉलंप्रटयरचे काम चागंले बजाप्रिले होते म्हिून हप्रर नारायि आपटे ि इतर एक दोन िोरे्फसर (मला 
िाटते त्यात िो. गोखले याचेंही नाि होते) याचं्या नािाबरोबर माझेही नाि िर सरकारकडे कळप्रिण्यात 
आले होते. ही गोष्ट मला सागंून िुडबनव साहेबानंी पपचाप्ररकरीत्या माझे अप्रभनंदन केले. पि ते मला हळून 
म्हिाले, “तुम्हाला एखादी पदिी देण्यासबंंधाने मी सरकारला प्रलप्रहले तर तुमची काही हरकत आहे 
काय?” त्यािर मी म्हिालो, “नको. कृपा करून तसे काही एक करू नका. ”ते म्हिाले, “मग तुमच्या 
कामप्रगरीबद दल गुिग्रहिदशवक असे काही करािसेे सरकारला िाटले तर त्यानंी काय करािे?” हा िमन 
ऐकून िर्थम मी र्थोडा गोंधळात पडलो. पि लगेच मला उत्तर सुचले. मी म्हिालो, “आम्ही लोक प्लेग-
व्हॉलंप्रटयर झालो ते गािच्या नागप्ररकाचं्या प्रहताच्या दृष्टीने. कतवव्य म्हिून. इतर पुष्ट्कळ लोकानंी असेच 
आस्रे्थने काम केले आहे. तेव्हा त्यानंा “चागंल्या नागप्ररकत्िा” चे सार्षटप्रर्फकेट आपि मनाने द्यालच. पुिे 
शहर म्युप्रनप्रसपाप्रलटी ही मुख्यतः अशा नागप्ररक सभासदाचंीच आहे. तेव्हा या सिव प्लेग-व्हॉलंप्रटयराचें गुि 
सरकार घेते हे त्यानंा दाखिाियाचे तर शहर म्युप्रनप्रसपाप्रलटीिरील प्लेगच्या खचाचा बोजा सरकारने कमी 
करािा ि म्युप्रनप्रसपाप्रलटीिर असलेल्या सरकारप्रनयुक्त सभासदाचंी संख्या पूिीइतकीच ठेिािी. ती 
आठानंी िाढप्रििार असे म्हितात तर िाढि ूनये.” माझ्या या उत्तराने िुडबनवसाहेबानंा आियव िाटले ते 
त्यानंा गुप्त ठेिता आले नाही. त्याचे कारि उघडच असे होते की, इतर प्रकत्येक गृहस्र्थानंी 
आमच्यासारखेच प्लेग-व्हॉलंप्रटयरचे काम केले होते, पि त्याकप्ररता रािबहादुरी चकिा रािसाहेबी 
उघडपिे मागनू केलेले अनेक अजव कप्रमशनरच्या टेबलािर पडले होते. म्हिनू त्याचें नेप्रटव्ह अप्रसस्टंट, 
बाबासाहेब पेंडसे, याचं्याजिळ िुडबनवसाहेब मागाहून म्हिाले की, “केळकरानंी माझ्या एका िमनाला 
अपेके्षबाहेर उत्तर प्रदले.” 

 
याच सुमारास निीन ‘काळ’ पत्राचे सपंादक प्रशिरामपतं पराजंपे याचं्याही लेखाकडे िेस-कप्रमटी 

ि प्रडस्स्रक्ट मपॅ्रजस्रटे याचें लक्ष गेले. युरोप्रपयन लोक देशी लोकानंा छळतात मारतात हा नेहमीचाच 
प्रििय पराजंपे यानंी प्रलप्रहला होता. पि तो अर्थात् त्याचं्या पद धतीने, म्हिजे कुस्त्सत प्रिनोदपद धतीने. ते 
सरळ रागािनू प्रलप्रहत नसत. िक्रोक्तीचा आश्रय करीत. अशाच रीतीने एका अंकात त्यानंी असे प्रलप्रहले 
होते की, “युरोप्रपयन लोकानंी चहदी लोकानंा लार्था मारल्या म्हिून काय झाले? त्याचं्या दहापाच लार्थाही 
न सोसण्याइतके चहदी मनुष्ट्याने नादान कमकुित राहाि ेही काय रीत झाली?” इत्यादी इत्यादी. पराजंपे 
याचंी िक्रोस्क्त एकदा सुरू झाली म्हिजे मग ती िरील पद धतीने कशी रै्फलाित जात असे त्याचा पप्ररचय 
मराठी िाचकिगाला चागंलाच आहे. परंतु सागंण्याचा मुद दा हा की, सरळ रागाने प्रशव्या प्रदल्या ि नाि े
ठेिली तर मनुष्ट्य प्रजतके प्रचडते त्यापेक्षा अशा िक्रोक्तीच्या म्हिजे कुस्त्सत प्रिनोदाने अप्रधक प्रचडतो याचे 
एकिकारे ित्यतंरच प्रमळाले. कारि याच प्रिियािर मराठ्यात मी या ििात काही नाही तरी दहािीस िळेा 
स्रु्फटे चकिा अग्रलेख प्रलप्रहले असतील. आप्रि माझीच गोष्ट म्हिून मी सागंत नाही, पि तेव्हाचे ते लेख 
आजही िाचतानंा मी यर्थार्थवपिे असे म्हिू शकतो की ते लेख पुष्ट्कळच कडक होते. अलीकडच्या केसरी-
मराठ्यातील लेखापेंक्षा ते कमी कडक होते असे मुळीच िाटत नाही. आप्रि त्याचं्यािर खटले कसे झाले 
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नाहीत याचे एकिकारे आियवच िाटते. ते कसेही असो. माझ्यािमािे प्रशिरापतंािंरही िेस-कप्रमटीचा हात 
पडला. कप्रमटीचे अध्यक्ष प्रडस्स्रक्ट मपॅ्रजस्रेट यानंी पराजंपे यानंा एक प्रदिस बोलाििे पाठप्रिले ि सरळ 
असे प्रिचारले की, “या तुमच्या लेखाबद दल मार्फी मागता की नाही? बोला.” पुढील आठिड्याच्या अकंात 
त्यानंी मार्फी मागताना सरकारला दोि प्रदला, ि आपली टीका यर्थार्थव होती असाही युस्क्तिाद केला. परंतु 
प्रदलप्रगरी िदर्षशत केली, यामुळे युस्क्तिादाला र्फारशी चकमत उरली नाही. या गोष्टीचा मराठ्यात उल्लखे 
करून मी र्फक्त इतकेच म्हटले की, “काळकत्यांनी मार्फी मागून टाकल्यामुळे त्याचंा लेख राजद्रोहाच्या 
कलमाखाली येतो की नाही हे पाहण्याची संधी उरली नाही.” “मी प्रलप्रहले ते प्रिनोदबुद धीने प्रलप्रहले. त्यात 
त्या प्रिियािर इतर लोक टीका करतात त्याहून प्रिशिे िािगे असे काही नाही. आप्रि िेस-कप्रमटी झाली 
म्हिून प्रतने प्रिनोदी प्रलप्रहिे काय म्हिनू िािगे मानाि?े जाऊ द्याच हा िाद कोटापुढे” असे म्हिून, मार्फी न 
मागता, पराजंपे यानंी यापुढील जबाबदारी िेस-कप्रमटीिर टाकली असती तर बरे झाले असते असा माझा 
रोख होता. पि कोटवही उघड ि शुद ध रागापेक्षा कुस्त्सत प्रिनोदालाच अप्रधक प्रचडते! असो. एकंदर धोरि 
असे प्रदसले की, आज िेस-कप्रमटी नोमली प्रतच्या अनुभिािरून सरकार पुढे मागे िेस-सेन्सॉरप्रशप 
स्र्थापण्याचा प्रिचार करीत असाि.े पराजंपे यानंी मार्फी माप्रगतली याबद दल पुष्ट्कळानंा खेद झाला ि 
त्याचं्या प्रिनोदप्रियेतला र्थोडा कमीपिा आला. 
 

आपि तुरंुगात असतानाही बाहेर आपली ितवमानपते्र कशी काय चालली आहेत याची चौकशी 
प्रटळक अर्थात् करीत. घरच्या खुशालीचा मामुली िमन होताच, धोंडोपंताना त्याचंा पढुचा िमन 
ितवमानपत्रासंंबधंाचा असे. प्रशके्षनंतर हप्ररपतं गोखले यानंी ितवमानपत्र छापण्याचे नाकारले तेव्हा, पुढील 
आठिड्याच्या अंकास िळे र्थोडा उरल्यामुळे, स्ितः सुचेल ती व्यिस्र्था करूनच प्रिद िासं प्रटळकाचं्या 
भेटीस गेले; ि प्रिठ ठल छापखान्यात पते्र छापप्रिण्याची व्यिस्र्था केल्याचे त्यानंा मागाहून प्रटळकानंा 
कळप्रिता आले. पि ितवमानपते्र छापप्रिण्याच्या कामी त्याचंी सल्लामसलत घेण्याचा िसंग र्थोड्याच 
प्रदिसात प्रर्फरून दुदैिाने आला. 
 

सोमिार ता. १४ माचव, १८९८ रोजी दुपारी चार िाजण्याचे सुमारास प्रिठ ठल छापखाना ज्यात 
होता त्या र्फडक्याच्या िाड्यास आग लागली. आग रात्री नऊ िाजेपयंत जोरात होती. िाड्याच्या मागील 
चौक ि देिालय याखेरीज सिव इमारत जळून खाक झाली. पुढील चौकात तळमजल्यािर शठे गोकुळदास 
याचंा लाकडी सामानाचा कारखाना असून त्याच्याच दुमजल्यािर प्रिठ ठल छापखाना होता. या दोन्ही 
कारखान्यातंील बहुतेक सिव माल जळाला. गोकुळदास याचं्या काही खुच्या िगैरे र्थोडे सामान बाहेर 
काढता आले. पि प्रिठ ठल छापखान्याचा एक टाईप चकिा कागदाचा तुकडाही आगीच्या तडाख्यात 
राप्रहला नाही, आग लागली त्या िळेी केसरीची बाहेरची, म्हिजे जाप्रहरातीची, बाजू तयार होत होती ि 
आतील मजकुराची िुरे्फही तयार झाली होती. मात्र सिव छापखाना जळाल्याने प्रर्फरून पप्रहल्यापासून 
ितवमानपत्राची तयारी करािी लागली. पि या िळेी जगप्रद्धतेच्छु छापखाना उपयोगी पडला, ि ता. १५ 
माचवचा केसरीचा अंक प्रनम्मा, म्हिजे दहा कॉलमच का होईना, रातोरात काढून दुसरे प्रदिशी नेहमीिमािे 
िाटता आला. केसरीच्या सबंध अठ ठािन ििात प्रनम्मा प्रनघालेला असा हा एकच अंक होय. पि तेव्हा 
आगीची हकीकत िाचनू िाचकानंा साहनुभतूीमुळे हा प्रनम्मा अंकच सबंध अकंाहूनही र्थोर िाटला. 

 
जगप्रद्धतेच्छु छापखान्याने िळेेिर मदत करून बाजू सािरली हे खरे; पि केसरी कायम छापून 

देण्यास त्याचेही मालक तयार नव्हते. घरचा आयवभिूि छापखाना कबूल होईना, मग परक्या 
छापखान्याला दोि कसा द्यािा? जगप्रद्धतेच्छुने आिखी चारदोन आठिडे सिलत देण्याचे कबूल केले, पि 
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कायमची व्यिस्र्था म्हिून काहीतरी कराियास पाप्रहजेच होती. याकप्ररता धोंडोपंतानंी प्रटळकाचंी गाठ 
घेतली. पि आगीचे ििवन मंुबई टाईम्स िगैरे पत्रातूंन पूिी आले असल्यामुळे जेल सुपचरटेंडेंट याचं्या 
नजरेस ती बातमी पडली होती ि त्यानंी ती प्रटळकानंा मुद दाम कळप्रिलीही होती. धोंडोपंत प्रदसताच 
‘आपला छापखाना तर जाळला, पुढे काय व्यिस्र्था करतोस?’ हा पप्रहलाच सिाल प्रटळकानंी आपि 
होऊन केलेला पाहून धोंडोपतंासं बरेच िाटले. कारि तुरंुगातल्या मािसाला भेटून निीन सकंटाची बातमी 
आपि होऊन सागंिे ही गोष्ट कोिासही अप्रियच िाटिार. पि प्रटळकानंी याप्रिियी पूिीच मनात योजना 
करून ठेिली होती. आयवभिूि छापखान्याचे एक मालक हप्ररपंत गोखले असले तरी दुसरे एक मालक कै. 
िो. िासुदेिराि केळकर हे होते. त्याचंा िारसा त्याचं्या मुलाकडे आला होता; ि तो अज्ञान म्हिून त्याची 
व्यिस्र्था केळकराचें मामेभाऊ ि प्रटळकाचें स्नेही नारायिराि र्फाटक मुन्सर्फ हे पहात होते. म्हिून 
प्रटळकानंी र्फाटकासं पत्र देऊन “मी परत येईपयंत केसरी मराठा पते्र छापून द्या” असे त्यात प्रलप्रहले. आप्रि 
र्फाटक यानंीही प्रटळकाचें पत्र पहाताच ‘पते्र छापून देतो काळजी करू नका’ असे प्रटळकासं आश्वासन 
देण्यास धोंडोंपतंानंा सापं्रगतले. त्यािमािे केसरी प्रर्फरून ता.१९ एप्रिल १८९८ पासून आयवभिूि 
छापखान्यातं छापण्यास सुरिात झाली. ही हकीकत प्रटळकासं कळल्यािर त्यानंा पुष्ट्कळच समाधान 
िाटले. 

 
तुरंुगाचे सुपचरटेंडेंट सॉलोमन हे यापुढे लौकरच प्रिलायतेस गेले. जाताना त्यानंी प्रटळकाचंी 

मुद दाम गाठ घेतली, ि ‘मी येरू्थन कायमचा जात आहे तसे तुम्हीही लिकरच येरू्थन सुटून घरी परत जाल’ 
असे प्रटळकासं सापं्रगतले. त्याचं्या मागून कनवल जॅक्सन आय्. एम्. एस्. हे सुपचरटेंडेट होऊन आले. त्यानंी 
प्रटळकाचें जेििखाि, काम प्रदिाबत्ती, पुस्तके िगैरेमध्ये र्फारशी खपिार नाही, असे म्हिनू त्यानंी 
जोड्याला मुद दाम काळा रंग देऊन तो प्रटळकाचें स्िाधीन केला! 

 
प्रटळकाचं्या सुटकेचा पप्रहला म्हिजे रे्फबु्ररिारीतील ियत्न र्फकुट गेला. पि त्याचं्या प्रशके्षचे पप्रहले 

ििव संपण्याचे जसजसे जिळ आले तसतसे त्यात यश आले. सुटका मुदतीआधी व्हािी तर प्रटळकानंी अजव 
करािा ही सरकारची अट सहजच भागण्यासारखी होती, ि अजव करून प्रटळकानंी ती भागप्रिलीही. पि 
सुटकेच्या अटी काय याचा खल पुष्ट्कळ प्रदिस चालला होता. प्रटळकानंी अजात र्फक्त इतकेच प्रलप्रहले होते 
की, मला प्रशक्षा झाल्यािर पुष्ट्कळ गोष्टी उघडकीस आल्या आहेत. आप्रि खुनाचा ि माझ्या लेखाचंा काही 
संबंध नाही. म्हिनू मला मोकळा करा. पि साधल्यास यात कायमचा हात साधून घ्यािा या हेतूने 
राजकारिात न पडण्याची अट सरकार प्रटळकािंर घालू पहात होते. दुसरी अट सुटकेिीत्यर्थव झालेल्या 
सत्कारसमारंभात भाग न घेण्याची. पि ही गोष्ट प्रटळकानंी तेव्हाच मान्य केली. “मी मानाकप्ररता 
हपापलेला नाही तेव्हा सत्कारसमारंभात सोडून देण्यात मला काहीच कप्रठि िाटत नाही” असे ते म्हिाले. 
पि पप्रहली अट त्यासं मुळीच मान्य होण्यासारखी नव्हती, ि या मतभेदामुळे सुटकेच्या िमनाला तोंड 
लागेना. 

 
या खटपटींत प्रटळकातंरे्फ त्यांचे सल्लागार दाजीसाहेब खरे ि सरकारतरे्फचे मध्यस्र्थ बु्रइनसाहेब 

याचं्या खेपा येरिड्यास बऱ्याच झाल्या. बु्रइनसाहेबानंा येरिड्यास जाण्याचे इतर रीतीनेही काम पडे. पि 
ित्येक खेपेस प्रटळकाकंडे जाऊन भेटून, पूिीच्या घरच्या पप्ररपाठािमािे, त्याचं्याशी गप्पागोष्टी मारण्याचा 
िघात बु्रइनसाहेबानंी ठेिला होता. कदाप्रचत् बु्रइनसाहेबाचं्या चलाखपिािर सरकारचा प्रिशिे भरिसंा 
असल्यामुळे, चारे्फकराकंडून जसा त्यानंी िाटेल तो कबुली जबाब काढून घेतला तसाच, प्रटळकानंाही 
भरुळ घालून, आपल्याला हव्या त्या अटी प्रलहून घेण्यात त्यानंा यश प्रमळेल अशीही कदाप्रचत् सरकारला 
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आशा िाटत असािी. पि प्रजतके बु्रइनसाहेब पके्क होते प्रततके प्रटळकही पके्क होते. हे साहेब मायािी 
असतात, गोड बोलतात, अघळपघळ बोलतात, साखर पेरतात, िगैरे गोष्टींचा अनुभि प्रटळकानंा जुनाच 
होता. तर्थाप्रप प्रटळकासंमोर नाटक करण्याची बु्रइनसाहेबाचंी खोड गेलेली नव्हती. एकदोन िळे 
बु्रइनसाहेबानंी अगदीच लगट केली. ‘माझ्या हाती हा कागद आहे यािर तुम्ही नुसती सही करा म्हिजे मी 
तुम्हाला आता येरू्थन असा घेऊन जाऊन माझ्याच गाडीतून तडक घरी पोचप्रितो,’ असेही त्यानंी म्हिनू 
पाप्रहले. पि प्रटळकानंी बु्रइनसाहेबाचंी गाडी ि स्ितःचे घर ही दोन्ही पूिी पाप्रहलेलीच होती! ते असल्या 
झुकाडंीने र्फसिारे नव्हते. 

 
अखेर सप्टेंबर मप्रहन्याच्या पप्रहल्या आठिड्यात ही कारिाई र्फळाला आली. प्रटळकानंा काय कबलू 

आहे ि काय कबलू नाही याचा प्रिचार न करता, मंुबई सरकारने स्ितःच्या अटी घालून प्रटळक त्यािर सही 
करतील तर त्यानंा सोडाि े असा ठराि तर काढला. पि प्रटळक त्या मान्य करीत नाहीत असे नक्की 
िाटल्यािर सरकारलाही आपल्या ठरािाची दुरुस्ती करािी असे िाटू लागले. इतरही अनेक गोष्टी घडून 
आल्या त्यािरून सरकारचे मन त्याचे खाऊ लागले होते. पालवमेंटमध्ये लॉडव जॉजव हॅप्रमल्टन् (चहदुस्र्थानचे 
स्टेट सेके्रटरी) याजंिर मधूनमधून िमनाचंी सरबत्ती होत होती. ि ते जी उत्तरे देत त्या त्यात सरकारच्या 
गुमीचा काटा र्थोडार्थोडा मागे जात आहे असे प्रदसून येऊ लागले होते. स्राचीसाहेबाचं्या अर्थासंबधंाने 
सरकारास जी पूिी कधी शकंा नव्हती तीही त्याला हळुहळू येऊ लागल्याचा भास झाला. मंुबई 
कायदेकौस्न्सलच्या सप्टेंबरातंील बैठकीत पणु्यातंील प्लेग-व्यिस्रे्थिर काही सभासदानंी टीकेची पुष्ट्कळच 
झोड उठप्रिली. प्रतला उत्तर देताना सरकारने प्लेग अमदानींतील पुष्ट्कळशा चुका िाजंलपिे कबूल केल्या, 
ि अखेर पुण्यािरील जादा पोप्रलस उठप्रिल्याचे जाहीर केले. ब्राह मिी पिेु िाईट, पुिे िाईट, असे म्हिता 
म्हिता स्ितःच्या बकाली मंुबईचाच अनुभि त्यानंा असा आला की, प्लेगचे दुःखप्रनिारि करण्याकप्ररता 
झाले तरी अप्रधकाराचा जुलूम करण्याला काही सीमा असलीच पाप्रहजे. मंुबईस प्लेगच्या जुलमामुळे 
मोठमोठे दंगे झाले. खुद द युरोप्रपयन डॉक्टर ि अप्रधकारी यानंा आपल्यािर केव्हा कोि हात टाकील याचा 
प्रनयम नाही अशी दहशत पडली. या इलाख्यात प्रसन्नर िगैरे प्रठकािी, पंजाबातं भारशकंर येरे्थ ि इतर 
अनेक प्रठकािी दंगेधोपे झाल्याने, पुिे िाईट तरी पुष्ट्कळ बरे असे सरकारास कबूल कराि े लागले. 
खुनाकप्ररता म्हिनू पुण्यािर जादा पोप्रलस बसप्रिले म्हिाि े तर खुनाच्या कटाचा संशय केव्हाच पार 
उडाला होता. मग जादा पोप्रलस ठेिण्याचे कारि काय? पि ते उठप्रिले म्हिजे मग प्रटळकानंा तरी 
तुरंुगातं का ठेिाियाचे? असा िमन आपोआप उत्पन्न झालाच. त्या सालच्या मे मप्रहन्यात पोप्रलप्रटकल एजंट 
क्रोसाहेब यानंी पुण्यातील लोकाचं्या सप्रहष्ट्ितेुला जाहीर सर्षटप्रर्फकेट प्रदले; ि असेही सापं्रगतले की, 
‘चारे्फकराचा खटला मजपढेु चालू होता तेव्हा मी अगदी लक्ष घालून बारीक नजरेने पाहत होतो, पि 
कटाचा असा मागमसू मला कोठे यस्त्कंप्रचतही प्रदसला नाही.’ क्रोसाहेबाचं्या या भाििाने पूिीचे 
लँबसाहेबाचें पुण्याची बदनामी करिारे भािि परस्पर उडून गेले. त्यामुळे जादा पोप्रलसाचंा खचव पुण्यािर 
चालू ठेििे हे तर सिवस्िी अयोग्य असेच ठरले, तर्थाप्रप पढुचे नुकसान बचािले तरी मागच्याची िाट काय? 
ि या िमनाला उत्तर म्हिनू ‘तुमचे प्रटळक कैदेतून सोडतो म्हिजे तुम्हाला हिी ती भरपाई प्रमळाली की 
नाही’ असा उत्तरार्थवक िमन सरकारने पिुेंकरानंा कृतीनेच प्रिचारण्याचे ठरप्रिले असाि.े 
 

अखेर शप्रनिार ता.३ सप्टेंबर रोजी प्रटळकाचं्या सुटकेचा ियत्न नेटाला लागला. प्रम.बु्रइन यानंी 
मंुबईचे पोप्रलस कप्रमशनर प्रम.स्व्हन्सेंट यानंा साकेंप्रतक शब्दानंी तार देऊन, दाजीसाहेब खरे यासं पाठिनू 
द्या म्हिनू सापं्रगतले. स्व्हन्सेंट हे त्या प्रदिशी खंडाळयास गेल्यामुळे त्यानंा रप्रििारी ती तार तेरे्थ पोचली. 
त्याच पािली ते मंुबईस परत गेले; ि अपरात्री आंगे्र याचं्या िाडीत जाऊन दाजीसाहेब खरे यानंा प्रनजलेले 
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उठिनू पुण्यास ताबडतोब जाण्याचे िचन त्यानंी खरे याजंपासून घेतले. सोमिारी दाजीसाहेब दोन िहरी 
एक िाजण्याचे सुमारास पिेु स्टेशनािर आले तो बु्रइनसाहेबाचंा मनुष्ट्य तेरे्थ हजर होता; त्याने खरे यासं 
गािात येऊ न देता तसेच परस्पर बु्रइनसाहेबाचं्या बंगल्यािर नेले. मग उभयता प्रमळून येरिड्यास गेले. 
प्रटळकासंमक्ष सरकारी अटींची प्रर्फरून चचा झाली. तेव्हा खरे यानंीही आपले मत म्हिून असे सापं्रगतले की, 
“पुढे राजकारिात न पडण्याची अट इतकी िाईट आहे की ती मान्य करण्यास मी प्रटळकानंा कधीच सल्ला 
देिार नाही.” शिेटी प्रटळक ि खरे याचं्या प्रिचारे एक निी अट अशी सुचप्रिण्यात आली की, प्रर्फरून 
प्रटळकािंर राजद्रोहाचा खटला होऊन जर गुन्हा शाबीत झाला तर, आधी सुटका झाल्याने प्रशल्लक उरलेली 
सहा मप्रहन्याचंी प्रशक्षा प्रटळकानंी तेव्हा पुरी भोगनू द्यािी. प्रब्रइनसाहेबानंाही हे म्हििे सयुंस्क्तक प्रदसले. पि 
ते त्यानंा आपल्या अखत्यारीत मान्य करता येईना. म्हिनू खरे ि बु्रइन दोघेही कोिताच प्रनकाल तेरे्थ न 
लािता परत आले. खरे यानंी पुिे शहरात येऊन प्रटळकाचं्या घरी आम्हा मंडळीस दोन प्रदिसात झालेली 
हकीकत खासगी रीतीने सापं्रगतली, ि सोमिारी रात्रीच्या गाडीने ते मंुबईस परत जाण्यास प्रनघाले तो 
स्टेशनािर बु्रइनसाहेब प्रर्फरून हजरच. ते खऱ्यानंा म्हिाले “प्रटळकाचं्या सुटकेप्रिियी मी अद्याप प्रनराश 
झालो नाही ि यासंबधंी तुमचेही काम अजून संपले नाही. उद्या मंुबई सरकारचा ठराि शक्य तर बदलून 
घेण्याचा ियत्न होिार आहे. तुम्ही परत प्रर्फरा.” त्यािरून खरे गािात परत आले. मात्र खरे यानंी 
बु्रइनसाहेबाशंी बोलताना परत जाण्याप्रिियी एकच अट घातली होती ती अशी की, मंुबई सरकारचा ठराि 
हाती पडण्यास संध्याकाळ झाली तरी, तुरंुगाच्या प्रनयमाचंी सबब न सागंता, रातोरात प्रटळकासं सोडले 
पाप्रहजे. ‘मला रहा म्हिता तर मी उद्या प्रटळकानंा आपल्या हाताने नेऊन घरी पोचि ूशकेन असे तरी करा. 
नाही तर मी राहिार नाही.’ सरकारी ठराि झाल्यािर पुढची गोष्ट सोपी होती म्हिनू बु्रइनसाहेबानंी ती 
मान्य केली. 

 
दुसरे प्रदिशी (मंगळिार ता. ६ सप्टेंबर) गव्हवनरच्या कौस्न्सलपढेु प्रटळकाचं्या सुटकेच्या िमन प्रनघनू 

बहुतेक सिव िळे िाटाघाटीत गेला. अखेर रात्री ८ िाजता ठरलेल्या शतीिमािेच प्रटळकाचं्या सुटकेचा 
ठराि घेऊन, बु्रइन ि खरे हे येरिड्यास गेले. तेरे्थ निीन अटीिर प्रटळकाचंी सही झाली, ि लगेच 
प्रटळकाचंी सुटका होऊन ते ि खरे प्रमळून रात्री १०॥ िाजण्याचे सुमारास चिचुरकराचें िाड्यात पोचले. 
अशा रीतीने बरोबर ५१ आठिडे पक्की सक्तमजुरीची कैद भोगून प्रटळक परत घरी आले. “प्रशक्षा झाली तीही 
मंगळिारी ि सुटका झाली तीही मंगळिारी! योगायोग कसा तो पहा!” असे म्हिून पुष्ट्कळ भोळया 
मािसानंी मनाच्या शकुनितंीला गंधाक्षता िाप्रहल्या. पि आठिड्याच्या ित्येक िार दर साता प्रदिसानंी 
हटकून येत असल्यामुळे, जगात घडिाऱ्या गोष्टीपैकी एक सप्तमाशं गोष्टींना या योगायोगाचा लाभ हटकून 
प्रमळतच असतो? 

 
हा हा म्हिता प्रटळकाचं्या सुटकेची बातमी पिेु शहरातच काय पि सिव चहदुस्र्थानभर तारेने 

पसरली, ि दुसरे प्रदिशी दोनिहरापासून अप्रभनंदनपर तारा ि पते्र येऊन पडण्यास सुरुिात झाली. 
आपल्या गािी येण्याप्रिियीची प्रकत्येक प्रनमंत्रिे त्यातंच होती. प्रटळकानंी त्या सिांचे केसरीच्या द िारे 
आभार मानले. काही प्रदिस घरी प्रिश्रातंी घेतल्याप्रशिाय त्यानंा बाहेर पडिे शक्यच नव्हते, तर्थाप्रप 
प्रटळकानंी िाड्यात पाऊल ठेिल्यापासून त्यानंा भेटण्यास येिाऱ्या लोकाचंी जी रीघ लागली ती मात्र 
कोिासही र्थाबंिनेा. त्या ि दुसरे प्रदिशी प्रटळकानंा भेटण्याला दहा हजार मनुष्ट्य गेले असाि ेअसा अंदाज 
मंुबईच्या दैप्रनक इंग्रजी पत्रात प्रदला होता. दुसरे प्रदिशी पुण्यातील काही देिळात दीपोत्सि करण्यात 
आला. सरदार खाजगीिाले यानंी यंदाच्या गिपती उत्सिात आपला गिपती प्रिसजवन न करता 
प्रटळकाचं्या सुटकेकप्ररता म्हिून राखून ठेप्रिला होता. त्याचाही प्रिसजवन समारंभ चार प्रदिसानंी र्थाटाने 
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करण्यात आला. पढेु क्रमाक्रमाने प्रटळकाचं्या िप्रतपक्षातंील गोखलेिभपृ्रत मंडळीही त्यानंा सिडीने येऊन 
भेटून गेली. प्रटळकाकंडून त्याचं्यासबंंधी तुरंुगातंील काही माप्रहती चकिा त्याचं्या पढुील हालचाली ि प्रिचार 
याजंप्रिियी माप्रहती प्रमळप्रिण्याकप्ररताही ितवमानपते्र िगरैेंकडून अनेक कुशल बातमीदार आले होते. पि 
प्रटळकानंी बहुतेकाचंी प्रनराशा नाईलाजाने केली. तरी पि पुष्ट्कळानंी काही ऐकीि, काही काल्पप्रनक, काही 
अनप्रधकृत अशा बातम्याचं्या कोंड्यामाडं्याची भाकर, िर र्फोडिी घालून, िाचकासं खाियास प्रदली. 
प्रकत्येकानंी ऐकीि माप्रहतीच्या चारदोन काड्यातूंन खंडोबा उभा केला होता. पि कोितेही प्रिकृत शब्द 
चकिा प्रिचार आपिािर व्यर्थव लादले जाि ेहे बरे नाही, म्हिून प्रटळकानंा केसरीद िारा असे जाहीर कराि े
लागले की, एका सुधारक पत्राखेरीज इतर कोठेही िप्रसद ध झालेले माझे संिाद चकिा प्रिचार कोिी खरे 
मानू नयेत. प्रटळकाचं्या सुटकेला उद देशून हरएक िकारचे समारंभ अनेक प्रठकािी झाले, पि त्या 
समारंभात स्ितः प्रटळकानंा हजर रहाियाचे नव्हते अगर अित्यक्ष रीतीने भागही घ्याियाचा नव्हता. यामुळे 
त्यातंील काहींचे स्िारस्य सहजच कमी झाले, ि प्रटळक हजर राहते तर जे इतर काही समारंभ झाले असते 
ते या कारिाकप्ररता मुळी झालेच नाहीत. 

 
१८९८ च्या प्रडसेंबरामध्ये मद्रास येरे्थ राष्ट्रीय सभा भरली. प्रतला प्रटळकाचं्या बरोबर मीही गेलो 

होतो. उमराितीच्या राष्ट्रीय सभेत प्रटळकाचें नाि उच्चारून त्याचं्या अप्रभनंदनाचा ठराि आिू द्यािा की 
नाही, आप्रि त्याचंी तसबीर काँगे्रसच्या मंडपात ठेि ू द्यािी की नाही, याचा िाद होऊन दोन्ही बाबतीत 
िप्रतकूल प्रनकाल झाल्याचे मागे सापं्रगतलेच आप्रि आता तर या राष्ट्रीय सभेला प्रटळक मरू्षतमतं हजर 
राहिार! यामुळे एका प्रिशष्ट मनोिृत्तीच्या लोकाचंी पाचािर धारि बसली. कारि प्रटळकानंी राष्ट्रीय 
सभेला िप्रतप्रनधी म्हिनू हजर राहू नये असे म्हिण्याचा अप्रधकार कोिाला होता? बरे, ते हजर असता 
आपिही हजर राप्रहलो तर त्याचं्याशी सहिास घडतो तो टळत नाही. म्हिून काही मिाळ लोक या सभेला 
हजरही राप्रहले नाहीत. जे हजर राप्रहले त्यापंकैी काहींनी अंतस्र्थ अशी कारिाई केली की “प्रटळकाचें जे जे 
हक्क म्हिून आहेत ते बजािण्याच्या आड येऊ नये, परंतु सभेत भािि करिे ही गोष्ट काही कोिी हक्काची 
समजत नाहीत. तो हक्क र्फक्त अध्यक्षाकंडून प्रनमंत्रि होईल त्याचंाच आहे. तेव्हा प्रटळकानंा भािि 
करण्याप्रिियी जबाबदार व्यिस्र्थापकानंी आपि होऊन प्रिचारू नये; ि प्रिचारलेच तर ओझरते पपचाप्ररक 
प्रिचाराि.े म्हिजे ते काय समजाियाचे ते समजतात!” असो. प्रटळकानंा हे धोरि मनात हेरून, त्याचंी 
प्रनिडिूक ‘सब जेक्ट’ कप्रमटीत झाली होती तरी कोित्याही बाबतीत प्रिशिे पढुाकार घेतला नाही ि 
भाििही टाळले. याच काही लोकानंी उलट उपयोग मात्र करून घेतला तो असा की, “प्रटळकानंी 
सरकारला सहा मप्रहनेपयंत कोठे भािि करिार नाही अशी सुटकेच्या िळेी कबलुी प्रदली म्हिून ते बोलले 
नाहीत.!” पि आपल्या मौनव्रतापासून असले भलतेच अनुमान प्रनघू नये म्हिनू एका ितवमानपत्राच्या 
बातमीदाराने त्याचंी मुलाखत घेतली असता प्रटळकानंी िरील गोष्टीचा स्पष्ट इन्कार केला. 

 
पुण्याच्या एका पत्राने, प्रटळक मद्रास काँगे्रसमध्ये हजर होते. यामुळे, काही लोकानंा काय िाटले 

याची कल्पना देण्याकप्ररता, प्रटळकानंा A skeleton at the feast अशी उपमा प्रदली. या म्हिीचा अर्थव 
िप्रसद धच आहे. “मेजिानी सुरू आहे. लोक रंगातं आले आहेत. आप्रि बबजीने पक्वान्न चकिा मद्याच्या सुरया 
काढून घेण्याकप्ररता कपाट उघडाि े तो आत एखाद्या मृत मनुष्ट्याच्या हाडाचंा सापळा अिप्रचत दृष्टीस 
पडािा” असा हा या म्हिीचा अर्थव आहे. पि हा दाखला इतका ग्राम्य ि बीभत्स आहे की, तो प्रदल्याने 
प्रटळकाचंें काही एक उिे न होता, तो दाखला देिाराचीच योग्यता लोकानंा प्रदसून आली. प्रटळक हजर 
राहिार म्हिनू रे्फरोजशहा मेर्था, सेटलिाड, कामा िगैरे एकाच िभािळीत बसिारी काही काही मंडळी 
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मद्रासला गेली नाहीत असे काही पत्रानंी िप्रसद ध केले. पि या लोकानंी ते खोटे असल्याचे जाहीर 
करण्याचा समजंसपिा दाखप्रिला. 

प्रटळक मद्रासकडील ििासाला प्रनघाले असता िाटभर त्याचंा सत्कार होण्याचा जो क्रम पुढे 
पुष्ट्कळ िि े अबाप्रधत चालू होता, त्याला ह्ा मद्रासच्या ििासापासून सुरुिात झाली असे म्हिता येईल. 
माझी आठिि बरोबर असेल तर, ज्या गाडीने प्रटळक मद्रासला गेले त्याच गाडीने रािबहादूर रानडे, 
गोपाळराि गोखले,िगैरे मंडळीही गेली. आप्रि या मंडळीना सोडून प्रटळकाचं्या डब्याकडे लोकानंी धाि 
घेण्याचा िकार याही िळेी प्रदसून आला. रानडे, गोखले याचंाही सत्कार काही कमी झाला असे नाही. पि 
तो काही प्रनिडक लोकाकंडून होत असे. प्रटळकाकंडे मात्र सिव जनतेचा ओघ िळे. याची कारिे उघड 
होती. 

 
या ििासात मद्रास इलाख्याची हद द सुरू होते त्या पप्रहल्याच स्टेशनािर काही लोक प्रटळकाचं्या 

डब्याशी आले. त्यातंला एक गृहस्र्थ प्रिशिे पुढे येऊन प्रटळकाचं्या पायाला हात लािनू म्हिाला, “सर् ! सर् 
, मी मद्रास युप्रनव्हर्षसटीचा बी. ए. आहे. आपली स्िारी मद्रासला प्रनघाली, तरी आता मद्रास इलाख्यात 
सुरू झालेला प्लेग हटकून नाहीसा होईल अशी माझी खात्री आहे; ि ते सिवस्िी आपल्या पायाचं्या 
पुण्याईने.” आगगाडी सुरू झाल्यािर प्रटळक आम्ही मंडळींकडे िळून म्हिाले, “हा पहा. महाराष्ट्रीय ि 
मद्रासी याचं्यातला र्फरक.” कोिी एकाने प्रिचारले, “ते कसे काय?” त्यािर प्रटळक म्हिाले, “िर्थम आधी 
महाराष्ट्रीय मनुष्ट्य, म्हिजे पदिीधर, असा कोिाच्या पायाला हात लािनू नमस्कार कराियाचा नाही. 
दुसरे असे की, कारि नसताना मी युप्रनव्हर्षसटीचा बी.ए. आहे हे सागंिार नाही. आप्रि प्रतसरे असे की, 
कोिी प्रकतीही मोठा असो,त्याच्या आगमनाने त्या स्र्थानातला प्लेग नाहीसा होईल अशी आचरटपिाची 
स्तुप्रत महाराष्ट्रीय पदिीधर कोिाची करिार नाही. त्याला इंग्रजी चागंले बोलता येत नाही म्हिून तो 
कदाप्रचत् ओशाळेल, चागंले बोलता आले तरी र्थोडे ि दुरूनच बोलेल, पि चकप्रचत् लिनू नमस्कार ि 
डोळयाने प्रदसिारी आदरबुद धी दशवप्रिण्यापलीकडे तो लघळपिा करिार नाही.” असो. मद्रासेस 
प्रटळकाचंा सत्कार काय झाला िगैरे गोष्टी प्रटळक चप्ररत्र्याच्या पप्रहल्या भागाच्या शिेटी मी प्रदल्याच आहेत. 
म्हिून त्या तेरे्थ पनु्हा देत नाही. 

 
मद्रासच्या राष्ट्रीय सभेचे अध्यक्ष सुिप्रसद ध बंगाली िक्ते, ि सास्त्िक धमवशील गृहस्र्थ, आनंदमोहन 

बोस हे होते. आप्रि खरोखरच हा पुरुि असा होता की, त्याच्या साप्रत्त्िकपिाची छाप कोिािरही पडािी. 
माझी प्रनिडिूक, प्रिियप्रनयामक कप्रमटीत प्रटळकाचं्या बरोबर झाली होती, ि िेस-कप्रमट्यासंबधंाने एका 
ठराि सभेत घेण्याचे ठरले. तेव्हा मंुबईच्या ‘चपँ्रपयन’ पत्राचे संपादक प्रम. चेंबसव यानंी ठराि माडंािा असे 
ठरल्यािर त्या ठरिाला मी अनुमप्रत द्यािी असे स्ितः बोस यानंी सुचप्रिल्याचे मला स्मरते. मराठा पत्रातंील 
हकीकती त्यानंी िाचल्या होत्या ि त्या प्रिियािर त्याचें माझे खासगी सभंाििही र्थोडे झाले होते. िेस-
कप्रमट्या नेमण्याची सुरुिात मंुबई इलाख्यातच झाली होती; ि ही िेस-कप्रमटी म्हिजे काय चीज आहे 
याची नक्की कल्पना बाहेरच्या िातंातील लोकानंा नव्हती. म्हिून या कप्रमटीच्या घटनेसबंंधी मी माप्रहती 
प्रिचारल्यािरून कलेक्टर लँबसाहेबानंी मला जे पत्र प्रलप्रहले होते तेच मी राष्ट्रीय सभेपुढे झालेल्या माझ्या 
भाििात िाचनू दाखप्रिले. तेव्हा “आपि या कप्रमट्याबंद दल ऐकतो त्याहूनही खरा िकार िाईट आहे,” 
असे लोकानंी उद गार काढले. 

 
मद्रासेस प्रटळक जािार हे ऐकताच तेर्थील चहदु ि मद्रास स्टँडडव पत्रानंी आप्रि अनेक सािवजप्रनक 

संस्र्थानंी आनंद िदर्षशत केला. मद्रासेस राहण्याची त्याचंी सोय समुद्रकाठी ‘कनवन कॅसल’ चकिा ‘आइस 
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हाऊस’ नामक बंगल्यात करण्यात आली होती. बंगल्याची जुनी इमारत ही लॉडव क्लाइव्ह मद्रासेस होता 
त्यािळेी निीन बाधंण्यात आली होती असे सागंतात. १८९८साली प्रतचे मालक प्रबलप्रगरी आय्यंगार नािाचे 
एक नामापं्रकत सॉप्रलप्रसटर होते. त्यानंी प्रटळकाचें सिविकारे आदराप्रतथ्य केले. लखनौ ॲडव्होकेट पत्राचे 
संपादक ि प्रटळकाचें परम स्नेही पपं्रडत गंगािसाद िमा हेही प्रटळकाबंरोबर येरे्थच उतरले होते. मद्रासच्या 
मुक्कामात अनेक िमुख गृहस्र्थानंी प्रटळकानंा पानसुपाऱ्या चकिा मेजिान्या प्रदल्या. प्रिशिेतः राजा सर टी. 
माधिराि याचं्या घरी मद्रासेतील जुन्या महाराष्ट्रीय िसाहतिाल्यानंी प्रटळकानंा बडी मेजिानी प्रदली ि या 
िसंगी परिातंातील महाराष्ट्रीय लोकामंध्ये मराठी भािेची अप्रभिृद धी कशी करािी याप्रिियी बरीच चचा 
झाली. राजा सर टी. माधिराि याचंी एक लहानशी सोन्याची साखळी त्याचं्या प्रचरंजीिानंी प्रटळकानंा नजर 
केली. स्मातव िैष्ट्िि लोकाचं्या देिळातूंन देिदशवनाला प्रटळकासं प्रनमंत्रिे आली. मद्रास सोडण्यापूिी 
प्रटळकानंीही प्रकत्येक ितवमानपत्रकते, िमुख मद्रासी िकील, िो. रंगाचायव यासंारखे प्रिद िान पपं्रडत िगैरेंना 
‘कनवल कॅसल’ मध्ये मेजिानी प्रदली. या िसंगी एम्. ए., एल् एल्. बी. अशा मोठमोठ्या पदव्या प्रमळप्रिलेले 
िकील ि प्रशक्षक िगैरे लोक प्रतकडील रूढीमुळे एकत्र जेिाियास न बसता, तळमजल्यािर सिव आय्यर 
म्हिजे स्मातव ि िरच्या मजल्यािर सिव आय्यंगार म्हिजे िैष्ट्िि अशा िगेळया पंस्क्त करण्यात आल्या; ि 
एकाच िाढप्याने स्मातव ि िैष्ट्िि यानंा िाढलेले चालत नाही असे असल्यामुळे प्रटळकाबंरोबर गेलेल्या 
प्रमत्रमंडळीना प्रनरप्रनराळया िाढप्यानंा जोड्या करून या पंस्क्त िाढाव्या लागल्या! त्या िाढण्यात मीही 
होतो. 

 
या मद्रासच्या सभेच्या िसंगीच माझी ि सी. िाय. चचतामिी आप्रि जी. ए. नटेसन् याचंी िर्थम 

ओळख झाली. नटेसन् यानंी याच िळेी काँगे्रससबंंधी एक पुस्तक िप्रसद्ध केले होते. चचतामिी यानंी न्या. 
रानडे याचंी सामाप्रजक पप्ररिदेसंबंधी भाििे पुस्तकरूपाने एकत्र छापली होती. मी कोितेही एखादे पुस्तक 
छापले नव्हते पि ‘मराठा’ पत्राचा संपादक म्हिून त्यानंी माझे नाि ऐकले होते. आम्ही प्रतघेही जिळ जिळ 
एकाच ियाचे आप्रि उमेदीने पुढे जगात डोके िर काढू पाहिारे. तेव्हा अशा समानशील लोकाचंी मतै्री 
तेव्हाच जमािी यात आियव नाही. आता प्रतघाचें तीन िकार झाले आहेत. तरी आमची मतै्री पप्रहल्या 
प्रदिसासारखी आहे. िक्तृत्ि ि इंग्रजी लेखन या दोन्ही दृष्टींनी चचतामिी हे माझ्याहीपेक्षा अप्रधक समृद ध 
साधनाचं्या दृष्टीने मला प्रटळकाचंा तरी आधार होता. म्हिजे एक िकारे मोठाच आधार होता. पि चचतामिी 
हे पदिीधरही नसता केिळ आपल्या प्रहमतीिर ि प्रिद िते्तिर प्रनरप्रनराळी कामे प्रनरप्रनराळया प्रठकािी करून 
एिढ्या योग्यतेला चढले. ते नेमस्त पक्षात समाप्रिष्ट आहेत ि एकिळे प्रमप्रनस्टरही होते. पि ते स्िार्थी 
आहेत असा आरोप कोिी त्याचं्यािर करू शकत नाही. नटेसन् याचंी गोष्ट मात्र उलट आहे. ते भरमसाट 
बोलतात. अंगी खरी प्रिद ित्ता नाही. तर्थाप्रप छापखाना चालप्रििे ि लोकप्रिय इंग्रजी गं्रर्थ िप्रसद ध करिे या 
कामी त्याचंी धंदेिाईक बुद धी र्फार चागंली चालत असल्यामुळे, मी ि चचतामिी या दोघानंाही प्रखशातं 
घालतील इतकी कमाई नटसेन् यानंी केली. ते ‘इंप्रडयन प्ररव्ह्’ू नामक माप्रसकाचे संपादक असून नामापं्रकत 
युरोप्रपयन लोकाचें लेख हस्तगत करण्यात ते मोठे कुशल आहेत. पि लेखक म्हिनू त्यानंा कोिी मानीत 
नाही. 
 

प्रटळक मद्रास, सीलोनकडून परत येताच त्याचं्यापुढे आिखी एक सकंट िाढून ठेिल्यासारखे 
आले. रडँसाहेबाचं्या खुनाची झळ प्रटळकाचं्या अंगाला लािािी असा सरकारकडून ियत्न सुरू होता. पि 
ती लागिे शक्य नव्हते. चारे्फकरिकरिी अनेक कबलुीजबाब झाले, पि त्यात प्रटळकापंयंत अित्यक्ष 
पयायाने पोचण्यासारखाही काहीच पुरािा प्रनष्ट्पन्न झाला नाही आप्रि ग्लोब ि टाईम्स ऑर्फ इंप्रडया पत्रानंा 
प्रटळकाचंी मार्फी मागािी लागली. खुनानंा प्रचर्थाििी देण्याच्या रूपाने केसरी, मराठ्याचाही संबधं 
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चारे्फकर-द्रिीड-िकरिी आिण्याचा ियत्न असाच रु्फकट गेला. मात्र योग कसा येतो तो पहा. आप्रि ती 
सिवच हकीकत िाचनीय आहे म्हिून ती येरे्थ देतो. 

 
रडँचा खून चारे्फकरबधंूंनी केला अशी मूळ बातमी त्याचेंच प्रमत्र ि खेळगडी द्रप्रिडबधुं यानंी प्रदली! 

चारे्फकरबंधु ि द्रप्रिडबंधु हे सिवजि पुण्यातील सदाप्रशि पेठेत र्फार र्थोड्या अतंरािर राहत असत, ि 
एकमेकाचं्या चालचलिुकीची एकमेकास पुरी माप्रहती होती. बातमी देण्याच्या िळेी द्रप्रिडबंधुपैकी एक 
गिेश हा खोटे कागद केल्याच्या आरोपािरून तुरंुगात होता. त्याच्या बातमीिरून दामोदर चारे्फकराला 
अटक होऊन, चौकशी होऊन, तो र्फाशी गेल्यािर सरकराने गिेश यास तुरंुगातूंन सोडून प्रदले; ि 
खुनाकप्ररता जाहीर केलेल्या िीस हजार रुपयापंैकी दहा हजाराचे बक्षीसही त्यास प्रदले. पि द्रिीड यास ते 
अपुरे िाटले. कदाप्रचत् चारे्फकराचा दुसरा भाऊ सापंडून र्फाशी गेल्यािर उरलेले दहा हजाराचेंही बक्षीस 
देऊ असा सरकारचा बते असािा. पि द्रप्रिडाला दम प्रनघेना. “मी बातमी प्रदली प्रतच्या आधारािर दामोदर 
पकडला गेला असता बाळकृष्ट्ि पळाला हा पोप्रलसाचंा अजागळपिा होय, माझा दोि नाही. बप्रक्षसाच्या 
जाहीर अटीिमािे मी माप्रहती प्रदली ि ती खरी ठरली; तेव्हा आताच मला सगळे बक्षीस प्रमळाले पाप्रहजे” 
अशी उघड तक्रार द्रिीड याने ‘ॲडव्होकेट’ िगैरे पत्रातूंन चालप्रिली. प्रशिाय दहा हजार रुपये बक्षीस 
देताना त्यातलेच दोनश ेसाठ रु. इन्कम् टॅक्स म्हिून सरकारने कापून घेतले याचीही तक्रार त्याने केली. 
यािर ता. ७ रे्फबु्रिारी १८९९ रोजी प्रलप्रहताना केसरीने सरकारच्या कंजुिपिाची चेष्टा करून इकडे 
द्रप्रिडाची तरर्फदारी केली. पि प्रतकडे द्रप्रिडानंी प्रदलेली माप्रहती साधार जाहीर करण्याप्रिियी सरकार 
रयतेस जबाबदार आहे असेही प्रिधान केले होते. या टीकेतील “सरकारास ज्यािमािे द्रप्रिडास आपल्या या 
कृत्याबद दल जाब प्रदला पाप्रहजे” या शब्दापंैकी “द्रप्रिडास आपल्या या कृत्याबद दल जाब प्रदला पाप्रहजे” 
येिढेच शब्द प्रटळकाचं्या कोिा शत्रूने लक्षात ठेिले होते, चकिा प्रनदान पुढच्या आठिड्यात द्रप्रिडबधंुंचे खून 
होताच हे शब्द त्याला आठिले! दामोदरच्या चौकशीत द्रिीड साक्षीदार म्हिून आला होता, पि त्याने 
बातमी काय ि कशी प्रदली याचा उल्लखे साक्षीत प्रनघाला नाही. मात्र सरकारला बातमी पटली होती; पि 
उरलेले दहा हजार केव्हा कोिास द्याि े याचाच िाद चालू होता. बु्रइनसाहेब उरलेले दहा हजार रुपये 
द्रप्रिडास देण्याच्या प्रिरुद ध होते; यामुळे द्रप्रिडाचे ि साहेबाचें खडाजंगी भाडंिही याच आठिड्यात झाले 
होते. पि हे बक्षीस बाजूसच राहून द्रप्रिडबधंुंना िािास मुकाि ेलागले. त्याचा िकार असा. 

 
ता. ८ रे्फबु्रिरी १८९९ रोजी रात्री दहा िाजण्याचे सुमारास द्रप्रिडबंधंुच्या दाराशी कोिी दोघे इसम 

आले ि त्यानंी तुम्हाला बु्रइनसाहेबानंी बोलाप्रिले आहे असे चहदुस्र्थानी भािेत सापं्रगतले. हे खाली उभे 
असताच द्रप्रिडबधुं माडीिरून उतरले; ि चौघेही प्रमळून खुन्या मुरलीधराच्या देिळािरून मंडप्रलकाचं्या 
चाळीच्या कोपऱ्यािरून िळले. इतक्यात प्रपस्तुलाचें आिाज ऐकू येऊन “खून खून पोलीस पोलीस” अशा 
भयंकर आरोळया ऐकू आल्या. उभयता द्रप्रिडबंधंुना गोळया लागून ते जखमी होऊन पडले, ि दोघेही दुसरे 
प्रदिशी इस्स्पतळात मतृ्यु पािले. खुनी इसमापकैी एक पेरूच्या गेटाकडे ि एक नागनार्थाच्या पाराकडे पळून 
गेला. पोप्रलसानंी रात्री शहराभोिती नाकेबंदी केली ि रेल्िचेे सिव उतारू तपासले. रात्रीच ही बातमी 
गािभर पसरली. अशा रीतीने िीस मप्रहन्यापूिी गिेशचखडीत झालेल्या खुनाचा िप्रतध्िप्रन खुन्या 
मुरलीधराच्या कोपऱ्यािर उमटला! मग प्रर्फरून धरपकड, प्रर्फरून जादा पोलीस, िगैरे गोष्टींचे भयानक 
प्रचत्र लोकाचं्या कल्पनेपुढे उभे राप्रहले. दुसरे प्रदिशी या खुनाची बातमी प्रिलायतेस जाऊन प्रतकडील 
पत्रातूंन टीकेचा भप्रडमार पुन्हा सुरू झाला. इकडे पोलीस तपास जारी होऊन त्यात चारे्फकराचंा धाकटा 
बंधू िासुदेि, त्याचे कोिी स्नेही, रानडे ि साठे, यानंा र्फरासखान्यात बोलािनू नेण्यात आले. 
र्फरासखान्यात िमनोत्तरे चालू असता र्फौजदाररामजी पाडूं हे िासुदेिास काही टाकून बोलले, तेव्हा त्याने 
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अंगरख्यात लपप्रिलेले सहाबारी प्रपस्तुल बाहेर काढून ते िर्थम रामजी पाडूं ि नंतर बु्रइन याजंिर झाडले. 
तेव्हा िासुदेिािर इतरानंी झडप घालून त्याच्या हातातील प्रपस्तुल काढून घेतले ि हातकड्या घातल्या. 
लगेच िासुदेि ि रानडे यानंी द्रप्रिडबधंूंचे खून आपिच केले अशी कबलुी प्रदली त्याबरोबर िासुदेिाने 
असेही सापं्रगतले की, उद्या माझा भाऊ बाळकृष्ट्ि याजप्रिरुद ध माझी साक्ष व्हाियाची त्यापेक्षा मी आधीच 
मेलेला काय िाईट? असे िाटून मी तुम्हा सिांचे खून करून नंतर स्ितःचाही खून करण्याचा बेत केला 
होता. तात्पयव, अशा अकस्ल्पत रीतीने द्रप्रिडबंधंूच्या खुनाचंा पत्ता लागून पोप्रलसाचं्या नप्रशबाने गुन्हेगार 
आपल्याच पायानंी र्फरासखान्यात येऊन कैद झाले. पि पूिी सापं्रगतल्यािमािे झाडाच्या देठातून देठ 
प्रनघाि े त्यािमािे खुनातूंन खून प्रनघू लागल्यामुळे इंग्रजी पत्रानंी कटाच्या कल्पनेचे घोडे नाचप्रिण्यास 
सुरुिात केली. ता. ७ रे्फबु्रिारीच्या केसरीतील ‘द्रप्रिडास आपल्या या कृत्याचा जाब प्रदला पाप्रहजे’ येिढेच 
शब्द उचलून, दुसऱ्या प्रदिशी घडलेल्या खुनास केसरीने ही आदल्या प्रदिशी प्रचर्थाििी प्रदली असा 
युस्क्तिाद या पत्रानंी लढप्रिला. पि या कल्पनेला, खुनी ठरलेले दोघे चारे्फकरबधूं चकिा रानडे अगर साठे 
याचं्या जबाबात चकिा इतर कोठेही काही पुरािा प्रमळाला नाही, ि प्रमळिे शक्यही नव्हते. बाळकृष्ट्ि, 
िासुदेि ि रानडे या सिांना ता. १३ माचव रोजी र्फाशीची प्रशक्षा सुनािण्यात आली, आप्रि त्यानंींही ती 
आनंदाने स्िीकारून ‘पुढच्या जन्मीची प्रशक्षाही िाटेल तर आताच द्या’, असे ठिठिीत सापं्रगतले! 

 
ह्ा गोष्टीला उद देशून मी मराठा पत्रात िासुदेि ि रानडे यानंा प्रदलदार, धैयविान् ही प्रिशिेिे 

लाप्रिली. एिढ्याचाच आधार घेऊन प्रर्फरून इंग्रजी पत्रानंी प्रटळकािंर आडिी प्रतडिी टीका करण्यास 
सुरुिात केली. त्याला कारि इतकेच की िासुदेि िगैरे तरुि मुलाचें धैयव असामान्य होय ही गोष्ट इतर 
चारचौघािंमािे केसरीनेही िप्रतपादण्यास कमी केले नाही. 
 

डायनामाईट उडल्याने िातािरि हादरते तसे रडँ साहेबाचंा खून झाल्यामुळे राजकीय 
िातािरिाचे झाले. तर्थाप्रप हा खून म्हिजे जुलमी अप्रधकाऱ्याला ती एक ईश्वराघरची प्रशक्षा असेच सिव 
देशभर लोकमत होते. ते िकट करण्यास केसरी ि मराठा पत्रानंी कमी केले नाही. आप्रि ित्यक्ष खुनी 
कृत्याचे समर्थवन न केले तरी अपराध्याचं्या चाप्ररत्र्यािर चशतोडे उडप्रिले नाहीत. इतकेच नव्हे, तर खुनी 
झाली तरी चारे्फकराप्रद तरुि मुले मदव होती असे केसरी-मराठा ि काळ या पत्रानंी उघड म्हटले ि 
िप्रतपाप्रदले. आम्ही केसरी-मराठ्याचे तरुि संपादक सािधपिे प्रलप्रहत असलो तरी भ्यालो चकिा गागंरलो 
नव्हतो. 

 
प्रशिरामपंताच्या काळपत्रातंील खुनासबंंधीच्या लेखांना सरकारनेच काय मंुबईतील रे्फरोजशहा 

िभपृ्रत राजकीय पुढाऱ्यानंीही हरकत घेतली. आज काँगे्रसच्या कारभारात म. गाधंी हे जसे सिाप्रधकारी, 
तसेच तेव्हाच्या काँगे्रस कारभारात रे्फरोजशहा मेर्था हे सिाप्रधकारी होते. त्यानंी प्रटळक, केसरी ि मराठा 
याचं्यामागे असे टुमिे लािले की “प्रशिरामपंत पराजंप्यािर काँगे्रस स्ितः काय प्रशस्त चालिाियाची ती 
चालिील. पि प्रटळकाचं्या केसरी मराठा पत्रानंी काळपत्राचा उघड प्रनिेध न केला तर ती पते्र काळ पत्राची 
सार्थीदार आहेत असे काँगे्रसचे अप्रधकारी म्हितील.” मोठी दहशत घालण्यात आली. पि ही अन्यायाची 
बाजू आम्ही परतिली. ती हकीकत प्रटळक चप्ररत्रातला एक उतारा घेऊनच देतो. 

 
“प्रटळकािंर राजद्रोहाचा खटला होऊन त्यानंा न्यायकोटाने प्रशक्षा प्रदली तरी लोकानंी त्यानंा दोिी 

मानले नाही. ही गोष्ट प्रटळकाचें भक्त अनुयायी चकिा पक्षपाती यानंीच केली असे नसून राजकारिातंले 
त्याचें जे िप्रतपक्षी त्यानंीही तेच केले. पि पुण्यास निीन प्रनघालेल्या काळ पत्राने पुण्यातील प्लेगचा जुलूम, 
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रडँशाही, खून िगैरे संबंधाने जे प्रकत्येक लेख प्रलप्रहले ते केिळ सरकारास झोंबले असे नाही तर 
लोकपक्षातंील प्रकत्येक गृहस्र्थानंीही तो र्फार कडक असे मत काही गुप्त तर काही िकट रीतीने व्यक्त 
केले. प्रिशिेतः मंुबईच्या प्रकत्येक देशी ितवमानपत्रकारकानंी आप्रि मंुबई िप्रसडेन्सी असोप्रसएशनमधील 
मेर्थािमुख गृहस्र्थानंी बरेच काहूर उठप्रिले. आप्रि त्यातही प्रिशिे मुद दा हा होता की “काळ पत्र पुण्यातले. 
प्रटळकाचंी केसरी ि मराठा ही पते्रही पुण्यातली. आप्रि काळ पत्राचे संपादक हे प्रटळकाचें अनुयायी ि 
प्रशष्ट्य. असे असता काळ पत्राचा प्रनिेध प्रटळकाकंडून चकिा प्रटळकाचं्या ितवमानपत्राकडून व्हािा प्रततका 
होत नाही.” िास्तप्रिक ितवमानपत्रात प्रलप्रहिारा ज्याचा तो स्ितंत्र असतो. आप्रि आपल्याला न पटिारे 
असे दुसऱ्या एखाद्या पत्राने काही प्रलप्रहले तर त्याचा उघड प्रनिेध करण्याची जबाबदारी इतरािंर हटकून 
पडते असे ठरेल, तर तो एक िकारचा जुलूमच होईल. पि मंुबईच्या लोकानंी हा प्रििके लक्षात ठेिला 
नाही. या बाबतीत प्रटळकाचंी प्रिचारसरिी ‘िाप्तौप्रनिेध::’ या सूत्रािर रचलेली होती स्ितः प्रटळकािंर 
खटला झाला त्यात पुढे आलेल्या कोित्याही पुराव्यािरून प्रटळकानंा अत्याचार आिडतात असे 
सरकारासही दाखप्रिता आले नाही. अर्थात् प्रटळकािंरील जबाबदारी एिढ्यािरच परुी झाली असे कोिीही 
मानाियास पाप्रहजे होते. कारि हा अमूक असे करतो, तो अमूक तसे करतो, असे सागंून त्याला नाि ेठेििे 
हा नुसता उपद व्याप होय. आप्रि लोकानंा नाि े ठेिण्याने स्ितःस येिाऱ्या अित्यक्ष भलेपिाची रु्फशारकी 
प्रमरिीत बसिे हे चहदुस्र्थानच्या ितवमान स्स्र्थतीत अप्रनष्टच होय. काळ पत्राचे धोरि बरोबर की चूक हे 
जाहीर रीतीने सागंण्याची जबाबदारी प्रटळकािंर, केसरीिर चकिा इतर कोिािर काय म्हिून? आप्रि पुढे 
सन १९०८ च्या खटल्यानंतर ‘प्रटळकाचंा जाहीर रीतीने प्रनिेध करा’ असे टुमिे सर जॉजव क्लाकव  यानंी 
स्ितः सर रे्फरोजशहा मेर्था याचं्या मागे लािले तेव्हा त्यानंी असे उत्तर प्रदले म्हितात की, ‘ही गोष्ट 
मजकडून कालयत्री घडिार नाही. प्रटळकाचंी मते िाईट असली तर त्याकप्ररता काय िायप्रित भोगाियाचे 
ते ते भोगीत आहेत चकिा भोगतीलही. परंतु मी त्याचंा जाहीर प्रनिेध करािा ही गोिी माझ्या मानेिर 
लादिार तुम्ही कोि ि ती मी का घ्यािी?’ पि हा न्याय पूिी दहा िि ेमात्र रे्फरोजशहा मेर्था यानंा सुचला 
नाही. प्रटळक १८९८त कैदेत असता रे्फरोजशहा मेर्था यानंी एक िळे ॲडव्होकेट सेटलूर याचं्या मार्फव त 
केळकरानंा संभाििाला बोलािनू रागाने असे सापं्रगतले की ‘तुम्ही केसरी आप्रि मराठा या पत्रातूंन जर 
काळ पत्राचा प्रनिेध न कराल तर तुमचे आमचे बनिार नाही. तुमच्यािरच काय पि सिव पुण्यािर मंुबईची 
अिकृपा होईल.’ ‘I shall run my pencil through the name of Poona wherever it may occur’ हेच 
बरोबर त्याचें केळकराचें शब्द होते.तेव्हा केळकरानंीही त्यानंा असे सापं्रगतले की ‘मताच्या कामात जो तो 
मुखत्यार ि जबाबदार असतो. आप्रि जेरे्थ ित्यक्ष प्रनिेध नाही तेरे्थ अिमय सहानुभपू्रत समजािी असा 
प्रसद धातं तुम्ही माडूं लागला तर सिवच अनिस्र्था होईल. अर्थात् काळ पत्राचा प्रनिेध करीत नाही म्हिनू 
केसरीिर काट, आप्रि केसरी पुण्यातला म्हिनू पणु्यातल्या राष्ट्रीय पक्षािर काट, असा जुलूम तुम्ही करू 
लागाल तर ते कोि मानील? 

 
केळकरापेंक्षाही प्रटळकािंर या बाबतीत अप्रधक तीव्र टीका होऊ लागली. चपँ्रपयन, रास्त गोर्फतर 

िगैरे ितवमानपत्रानंी तर काळ पत्रािर ताबडतोब खटला करािा असेही ध्िप्रनत केले. र्फार काय 
बंगाल्यातंील काँगे्रस कप्रमट्यानंी काळ पत्राला काँगे्रसच्या जातीतूनच बप्रहष्ट्कृत करण्याचा ठराि केला. ही 
धूसरू्फस बरेच प्रदिस चालू होती. पि प्रटळकानंी ही बप्रहष्ट्काराची नसती बाजू अंगािर घेतली नाही. त्याचें 
म्हििे असे की कोिीही मनुष्ट्य आपले मत देताना एखादे िळेी घसरेल. चकबहुना त्याचे मत सार्फ चकू 
असेल. पि त्याचा ि आपला िप्रतपक्षी जर एक असेल तर त्याचा प्रनिेध करून िप्रतपक्षाचे हात आपि 
अप्रधक बळकट का कराि?े चुका दाखिनू देिे आप्रि बप्रहष्ट्कार घालिे यात र्फारसे अंतर नाही. 

 



 
अनुक्रमणिका 

१८९९च्या रे्फबु्रिारीत ििासाहून पुण्यास परत आल्यािर प्रटळकाचंी िकृती बरीच सुधारल्यामुळे, 
प्रर्फरून केसरीत प्रलप्रहण्यास सुरुिात करािी असे त्याचं्या मनात येऊ लागले, ि िारंभही झाला. ‘पूिी 
करीत आलेले काम तसेच प्रर्फरून चालू’ करण्याचे प्रटळकानंी या सालच्या जानेिारीतच जाहीर केले होते; 
ि ता. ४ जुलै १८९९ पयंत जरी त्यानंी केसरीचे ित्यक्ष प्रडक्लेरेशन केले नाही तरी मधून मधून लेख 
प्रलप्रहण्यास सुरुिात केली होती. प्रटळक ि मद्रासची काँगे्रस, केसरी, काळ ि चपँ्रपयन याचंा िाद, 
नातूबंधंूची कैद, पुिे शहरािरील खुनी कटाचे आरोप, तारमास्तराचंा संप ि प्रशिाजी उत्सि िगैरे प्रिियािंर 
आलेली काही स्रु्फटे आप्रि एखादा अग्रलेखही प्रटळकानंी प्रलप्रहलेला होता. तसेच ता. २१ रे्फबु्रिारीपासून 
ता. २८ माचवपयंत कोकिातील खोतीच्या प्रिियािर जी एक पाचसहा अग्रलेखाचंी माप्रलका िप्रसद ध झाली 
ती सिव प्रटळकाचं्या लेखिीतून उतरलेली आहे. स्ितः प्रटळक हे आपल्या गािचे खोत असल्याचे कोिास 
र्फारसे माहीत नाही. खोतीचे त्याचं्या प्रहममयाचे उत्पन्न म्हिण्यासारखे र्फारसे मोठे नव्हते तरी खोतीचा 
अप्रभमान त्यानंा र्फार होता. त्याचें प्रमत्र दाजीसाहेब खरे यानंी कायदेकौस्न्सलात या िळेी या प्रिियािर 
बरीच झोड उठप्रिली होती, आप्रि सिांत मोठे कारि म्हटले म्हिजे खोताचं्या हक्कािर घाला घालिारे 
सरकारी प्रबल तत्त्ितः जुलमाचे असल्यामुळे प्रनव्िळ सािवजप्रनक दृष्टीनेही प्रटळकाचें लक्ष या िमनाकडे 
तीव्रतेने जािे स्िाभाप्रिकच होते. पि या सािवजप्रनक चळिळीला प्रटळकाचें खोती िमनाचे सागंोपागं ज्ञान 
हेच प्रिशिे उपयोगी पडले, ि या प्रिियािरील केसरीतील लेखमालेमुळे प्रबलात योग्य त्या दुरुस्त्या केल्या 
पाप्रहजेत असे सरकारासही िाटू लागले. 
 

अखेर ता. ४ जुलै १८९९ पासून प्रटळकानंी केसरी पुन्हा हाती घेतला. १८९७ च्या सदप्रतसाव्या 
अंकापयंत केसरी प्रटळकाचं्या नािाने प्रनघत होता. अडप्रतसाव्या अंकापासून प्रटळक याचें नाि त्याचं्या 
प्रशके्षमुळे केसेरीिरून प्रनघाले होते, ते १८९९ च्या सत्ताप्रिसाव्या अंकािर प्रर्फरून केसरीिर प्रदसू लागले. 
दरम्यानचे केसरीचे ९१ अंक माझ्या नािाने प्रनघाले होते. 

 
ता. ४ जुलैच्या केसरीच्या अकंािर प्रर्फरून स्ितः प्रटळकाचें नाि िकट झाल्यािर िाचकानंा प्रकती 

आनंद झाला असेल याची कोिासही सहज कल्पना करता येईल. मात्र प्रटळक प्रर्फरून केसरी हाती केव्हा 
घेिार हे आधी केसरीत जाहीर झालेले नसल्यामुळे, ता. ४ जुलैचा अंक िाचिाराचे लक्ष शिेटच्या 
ओळींकडे न जाण्याचा एरिी संभि होता. पि या अंकातंील अग्रलेखात स्ितः प्रटळकानंी आपल्याप्रिियी ि 
इतरापं्रिियी काही व्यस्क्तप्रिियक खुलाशाचा मजकूर, र्थोडाबहुत खाजगी स्िरूपाचाही, प्रलप्रहलेला होता. 
प्रशिाय त्यातील अग्रलेखाचा मर्थळाच इतका असामान्य होता की, तो िाचकाचं्या नजरेतून चकूुन जाण्याचा 
सभंि नव्हता. उद गारप्रचन्हापं्रकत “पुनिहप्रर. ॐ” ही अक्षरे पाहताच सामान्य िाचकाने तेव्हाच तकव  केला 
असता की, ‘हे पहा प्रटळक प्रर्फरून केसरीचे संपादक झाले’! या लेखाच्या मर्थळयात प्रटळकानंी िदे 
पारायि करिाऱ्या ब्राह्मिािमािे हप्ररः ॐ हे िैप्रदक शब्द योजले होते; पि पप्रहल्याच िाक्यातील ‘कमवलोप’ 
ि ‘स्िाध्यायास’ सुरिात हे शब्द पाप्रहले म्हिजे प्रटळक हे नेहमी िैप्रदक भािना ि परंपरा यात कसे समरस 
होऊन गेलेले असत हे मार्षमक नजरेच्या मनुष्ट्याच्या तेव्हाच लक्षात येते. िर्थम त्यानंी आपिास हे प्रदिस 
प्रदसून पनु्हा केसरी हातात घेता आल्याबद दल ईश्वराचे आभार मानले. तसेच िैप्रदक ऋित्रयािमािे 
लौप्रकक म्हिून एक चौरे्थ ऋि मनाने प्रनमाि करून ते उदार भािनेने रे्फडले. हे लौप्रकक ऋि रे्फडिे 
म्हिजे केसरीिरील खटल्याचे िळेी ि त्यानंतरही अनेक बाबतीत अनेक लोकानंी द्रव्यद िारा ि इतर 
रीतीने जी मदत केली त्याबद दल लोकाचें जाहीर रीतीने आभार मानिे हे होय. हे ऋि प्रटळकानंा इतके 
मोठे िाटेल की, ते आमरिान्त सेिा करूनही प्रर्फटिे नाही असे म्हिून, आपिास सोडप्रििारे जामीनदार, 



 
अनुक्रमणिका 

गैरहजेरीत आपली ितवमानपते्र चालप्रििारे मदतनीस, परिातंातून सहानुभपू्रतपूिवक मदत करिारी 
ितवमानपते्र िगैरेचे आभार त्यानंी खरोखरच मनःपूिवक मानले. 
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णवनायक दामोदर सावरकर 
 

जन्म: २८ मे १८८३, मृत्यू: २६ रे्फबु्रिारी १९६६ 
 

णवख्यात क्राण्तकारक, देशभक्त, कवी आणि ग््रथकार 
 

जन्म नाप्रशक प्रजल्ह्ात भगूर येरे्थ. तेरे्थच िार्थप्रमक प्रशक्षि झाले. माध्यप्रमक प्रशक्षि नाप्रशक येरे्थ. 
त्यानंतर पुण्याच्या र्फग्युवसन कॉलेजात ते उच्च प्रशक्षिासाठी येऊन दाखल झाले. १९०५ साली पदिी परीक्षा 
उत्तीिव झाल्यािर ते शामजी कृष्ट्ि िमा याचं्या प्रशष्ट्यिृत्तीने इंग्लंडला उच्चप्रशक्षिासाठी गेले. तेरे्थ इंप्रडया 
हाऊसमध्ये राहून कायद्याचा अभ्यास करताना त्यानंी भारतीय स्िातंत्र्याला अनुकूल अशा चळिळीत 
िामुख्याने आप्रि उघडपिे भाग घेतला. त्यामुळे त्यानंा बार ॲट लॉ. ची पदिी नाकारण्यात आली. १९१० 
साली माचव मप्रहन्यात ते पॅप्ररसहून लंडन येरे्थ आलेले असताना त्यानंा अटक करण्यात आली. ८ जुलै १९१० 
रोजी त्यानंी, त्यानंा घेऊन जािारी बोट मासेलीस बंदराजिळ येताच बोटीतील शौचकूपाच्या प्रखडकीतून 
उडी मारून पलायन करण्याचा ियत्न केला. हा ियत्न र्फसला पि त्यामुळे सािरकरानंा जागप्रतक कीती 
प्रमळाली. त्यानंतर सािरकरानंा अंदमानात चौदा ििे काळया पाण्याची प्रशक्षा झाली. या कारािासाची 
अत्यंत रोमाचंकारी कहािी त्यानंी आपल्या ‘माझी जन्मठेप’ या गं्रर्थात कर्थन केली आहे. त्यानंतर १९२४ 
साली त्यानंा रत्नाप्रगरी येरे्थ स्र्थानबद ध करून ठेिण्यात आले. १९३७ साली त्याचं्यािरचे सिव प्रनबधं 
उठल्यािर त्यानंी चहदू महासभेच्या कायात भाग घेतला आप्रि काही िि ेमहासभेचे अध्यक्षपद भिूप्रिले. 

 
दुसऱ्या महायुद धाच्या िळेी त्यानंी तरुिानंी सैन्यात ििशे करािा असे आिाहन केले.सािरकर हे 

िखर सामाप्रजक सुधारिािादी होते. त्यानंी काव्य आप्रि नाट्यिाङ मयात मोलाची भर टाकली आहे. 
मपॅ्रझनी चप्ररत्र, सत्तािनचे स्िातत्र्य समर, आप्रि माझी जन्मठेप ही त्याचंी महत्त्िाची पसु्तके. 

 
पुढील उतारा त्याचं्या ‘माझी जन्मठेप’ या गं्रर्थातून घेतला आहे. 
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‘अद्मानात आमचे’ पुतळे उभारती् 
 

–प्रि. दा. सािरकर  
 

आता ज्या प्रत्रतल चाळींत मला बंद केलेले होते प्रतच्यातं राजकीय बंप्रदिानािंाचंून इतर बदं्यासं 
कामासाठी आप्रि राहण्यासाठी सोडप्रिण्यात आल्याने मला तुरंुगातंील बऱ्याच उलाढाली कळू लागल्या. 
ज्या प्रिियासबंंधी मला उत्सुकता होती तो प्रििय म्हिजे अर्थातच राजकीय बपं्रदिानाचंी तेर्थील स्स्र्थती 
आप्रि माझे ज्येष्ठ बधंूंची खुशाली हा होता. त्याप्रिियी गुप्तपिे या ना त्या रीतीने मला बरीच माप्रहती 
कळली. चहदुस्र्थानच्या स्िातंत्र्यासाठी भयंकर कृत्ये करून जे लोक तसल्याच भयंकर प्रशक्षा पािले त्याचंी 
काय गप्रत झाली, हे जािण्याची िाचकासं उत्कंठा असेल; म्हिून ते िृत्त सप्रिस्तर तर नव्हेच पि 
संप्रक्षप्तपिेही जरी येरे्थ देता येत नाही तरी   तके देता येईल प्रततके देऊन आप्रि सूप्रचत करून ठेिण्यास 
हा िसंग योग्य आहे. एतदर्थव त्याचंी िारंप्रभक काही माप्रहती देतो. 

 
बाँबगोळेवा्े 

 
अंदमानामध्ये िर्थमतः जे आधुप्रनक राज्यक्रापं्रतकारक गेले त्यातं माप्रिकतोळा बागेच्या कटातील 

बंगाली गृहस्र्थ आप्रि त्याचें अगदी मागोमाग महाराष्ट्रातंील श्री.गिेशपंत सािरकर आप्रि श्री. िामनराि 
जोशी हे गृहस्र्थ होते. त्याचं्या मागेपुढेच बंगाल्यातंील एका राजकीय दरिड्याच्या संबंधातं पाच सहा लोक 
आले होते. या सिव राजबंदीत यािज्जीिन काळेपािी झालेले म्हिजे बंगाल्यातंील प्रतघे आप्रि महाराष्ट्रीय 
दोघे होते. बाकी बंगाली मंडळी दहा ििांपासून तीस ििांपयंत प्रशक्षा झालेली होती. मी तेरे्थ गेलो तेव्हा या 
मंडळीव्यप्रतप्ररक्त अलाहाबादेच्या स्िराज्य पत्राचे चार संपादकही सात ते दहा िि े प्रशक्षा लागनू आलेले 
होते. परंतु त्याचेंिर राज्यक्रापं्रत करण्याचा आरोप नसून राजद्रोहाचा ठेिलेला होता. इतकेच नव्हे तर ते 
खरोखरच राज्यक्रातंीच्या तत्िाशी अगदी अपप्ररप्रचत आप्रि व्यिहाराशी प्रिरुद धही होते. परंतु केिळ 
राजद्रोहाच्या अपराधासाठी प्रशक्षा देऊन त्यासं क्रापं्रतकारकातं नेऊन ठेिल्याने त्यातील काहीजिासं 
राज्यक्रातंीची तत्त्ि े देखील पप्ररप्रचत आप्रि व्यिहारसंमत होऊ लागली, इतकाच काय तो त्या प्रशके्षचा 
पप्ररिाम झाला. मला आता कोित्या खटल्यात कोि कोि होते आप्रि कोिा व्यक्तीची काय मते होती हे 
प्रनप्रितपिे आठित नाही म्हिून सिवसाधारि प्रनदेश करून समाधान करून घेिे िाप्त आहे. िर उल्लखे 
केलेल्या मंडळीव्यप्रतप्ररक्त आिखी एक राजबंदी तेरे्थ असािते असे िाटते. िर्थमतः गेलेल्या लोकातं 
बंगाली मंडळीच अप्रधक असल्याने आम्हा सिांसच लोक बंगाली म्हित. पि पुढे पुढे जेव्हा पंजाबाप्रदक 
िातंातूंन शकडो लोक येऊन र्थडकले तेव्हा आम्हास असेच दुसरे एक अडािी नामाप्रभमान झाले. ते म्हिजे 
‘बाँबगोळेिाले.’ 
 

जीभवा्े अथवा राजकैदी 
 

राजकीय बंप्रदिान याचा अर्थव तर काय पि तो शब्दच ज्यानंी जन्मात ऐकला नाही त्या हजारो 
बंप्रदिानासं ती कल्पना सुचिार िा समजिार तरी कशी? त्यात बहुतेकानंा बाँब रे्फकण्याचा अभ्यास 
केल्याची कल्पना धारि करता आली आप्रि त्याच सामान्य लक्षिाने आमच्या िगाच्या सामान्य प्रनदेशाचे 
काम चालिनू घेण्यात आले. बारीसाहेबानंा जेव्हा राजकीय बंप्रदिानाचंी आिमयकता पडे तेव्हा तेव्हा 
“जाि, िो सात नंबरका बाँबगोलेिाला लाि” चकिा “सब बाँबगोलेिालेको अबीके अबी बंद करो” म्हिून 
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गजवना होई आप्रि सिांस ते समजे. मी गेल्यानंतर मी िळेी अिळेी बंप्रदिानासं समजािी की, अरे, 
बाँबगोळयानंीच लढाि े असे सागंण्याचा आमच्यािर आरोप नव्हता. सरकारशी लढाि े हे सागंण्याचा—
स्िराज्य स्र्थापाि ेहे सागंण्याचा आरोप होता. आमच्यात काही प्रपस्तुलानंी, काही बंदुकानंी आप्रि काही तर 
केिळ लेखिीनीच लढत होते. काहींनी तर बाँब पाप्रहला देखील नव्हता. तर मग बाँब चालप्रिण्याची गोष्टच 
नको. जी काय आम्ही सिांनी चालप्रिली ती जीभ होय. मग आम्हास तुम्ही ‘जीभिाले’ म्हित जा. 
‘बाँबिाले’ का म्हिता? ‘म्हिजे’ ते हसून म्हित, ‘मग तुम्ही खरे काय नाि ते सागंा. आम्ही ते म्हिू.’ मी 
म्हिाि,े आमच्या िगाचे खरे नाि “राजकीय बंदी” बरे, ते नाही सहज उच्चारता येत तुला? तर तू 
“राजकैदी” इतकेच म्हित जा. हा शब्द मात्र त्यानंा झटकन् उच्चारता येई. पुढे तो रूढ झाला. तर्थाप्रप 
बारीसाहेबानंा मात्र तो मुळीच खपत नसे. आम्हास कोिी “बाब”ू (हा शब्द अंदमानात सन्मानदशवक म्हिनू 
लाितात.) म्हटले तरी बारीसाहेब ओरडाियाचा ‘कौन बाबू है? साला! ि े भी सब कैदी है!’ मग ज्या 
बारीसाहेबास इतर बंप्रदिानात ज्यास प्रलप्रहिे येई त्यास बाबू म्हटल्याचा राग येत नसून केिळ आम्हासमात्र 
बाबू म्हिनू बंप्रदिानानंी म्हिाि े हे मुळीच खपत नसे, ते बारीसाहेब आम्हास राजबंदी अर्थिा राजकैदी 
म्हिून लोकास र्थोडेच म्हिू देिार? 

 
‘डी’ णतकीि 

 
आम्ही ‘पोप्रलप्रटकल प्रिझनसव’ नाही हे मरेतोपयंत बारीसाहेब घोकीत होते. कोिी बपं्रदिानाने 

त्याचं्या समक्ष राजकैदी म्हटले की साहेब गरजलेच “हः यो? कौन राजकैदी? िो तुम्हारे मार्फक ही एक 
मामुली कैदी है. बदमाि कैदीओकंा ‘डी’ प्रतप्रकट देखता नही तुम उसके छातीपर?” बदमािातंील अट टल 
बदमािासं खूि म्हिून एक ‘डी’ म्हिजे ‘डेंजरस’ (भयंकर) या अर्थाचे अक्षर खोदून आम्हा सिांस 
कपड्यािर लािाियास प्रबल्ला प्रदलेला असें. तरी देखील मला पप्रहल्या प्रदिसापासून शिेटच्या प्रदिसापयंत 
बंप्रदगृहातं “बडा बाब”ू म्हिूनच सिव सबंोधीत असत. र्फार काय स्ितः बारी देखील चुकून अनेक िळेेला 
बोलून जाई “ अे हिालदार, जाि, िो सात नंबरके बडा बाबूको बलुाि!” त्याचिमािे आमच्या उपदेशाने 
राजकीय चळिळीचे ममव जसे जसे बपं्रदिानासं कळू लागले तसे तसे ते आपि होऊनच आम्हास 
“राजकैदी” म्हिून संबोधू लागले. त्या शब्दात अंतभूवत असलेल्या स्िराज्यार्थव झटण्याच्या ज्या प्रिचारासाठी 
बारीसाहेब त्या नािाचे नाि देखील काढू देत नसत त्याच प्रिचाराचा िामुख्याने उल्लेख बपं्रदिानाचं्या 
प्रचत्तािर ठसािा म्हिनू मी त्याच नािाने आम्हास उल्लखेाि े म्हिून सिांस शक्य तो प्रशकिी आप्रि अखेरी 
तोच शब्द िचप्रलत झाला. बारीसाहेबापासून तो अगदी िरच्या अप्रधकाऱ्यापंयंत तुम्ही ‘पोप्रलप्रटकल 
प्रिझनवस’ नाही, साधारि पापी बंप्रदिान आहा हे जसे शपरे्थिर शभंर िळेा प्रनक्षून सापं्रगतले असताही आम्ही 
सिव अखेर “पोप्रलप्रटकल प्रिझनवस”च ठरलो त्याचिमािे त्यानंी प्रकतीही धाकदपट केली तरी 
बंप्रदगृहापासून तो अंदमानातंील स्ितंत्र िसतीपयंत आम्ही “राजकैदी” म्हिूनच संबोप्रधले जाऊ लागलो. 
 

कू्रर देवते्ा नैवेद्य 
 

मी अंदमानास जाण्याचे पूिी जे राजबंदी तेरे्थ गेले म्हिनू िर प्रलप्रहले त्यासं िर्थम एकाच चाळीत 
एकत्र ठेिण्यात आले होते. त्याचेंिर एक पठाि बपं्रदिान अप्रधकारी होता. नारळाची सोलून काढलेली जाड 
साले –ज्यात नारळाचे र्फळ सापडते ती, ज्यास प्रतकडे “प्रछलका” म्हितात आप्रि कोकिात “सोडिे” 
म्हितात ती – िाळिनू कुटाियाची आप्रि त्याचं्यातील काथ्या नीट काढून सार्फ करून द्याियाचा हे काम 
त्यास प्रदलेले होते. हे कामही कप्रठिातंलेच होते तरी तेलाच्या घाण्याइतके कप्रठि नव्हते. िास्तप्रिक 
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पाहता ज्या बंप्रदिानानंा पुरती इंग्रजीची स्पेचलगेही येत नाहीत त्यानंा देखील आल्याबरोबर चकिा र्थोडे 
आगेमागे प्रलहाियाचे काम देण्यात येऊन “बाब”ू म्हिून बंप्रदिानािंर अप्रधकारी देण्यात येतो. पि राजकीय 
बंप्रदिानातं मात्र कोिालाही प्रलप्रहण्याचे काम न देण्यात येता त्याचं्या जन्मातंही जी त्यानंी केली नव्हती ती 
काबाडकष्टी कामे देण्यात आली. क्वप्रचत् त्यास नुसती स्पेचलगे येण्याहून प्रकती तरी अप्रधक इगं्रजी येत होते. 
या त्याच्या प्रशक्षिातंील न्यूनतेसाठी ते प्रलप्रहण्याचे काम करण्यास अपात्र समजले गेले असतील? 

 
तर्थाप्रप काम जरी काबाजकष्टाचेच होते तरी सिांना एकत्र राहता येई हाच लाभ त्या समाजप्रिय 

सुप्रशप्रक्षत मनुष्ट्यास सुखद होई. त्यातील एक दोघास काही रोग असल्याने दूध प्रमळे. ते दूध त्याचं्यािरील 
पठाि अप्रधकाऱ्यास नैिदे्यार्थव गुप्तपिे समर्षपत केले जात असल्याने ती कू्रर देिताही र्थोडीबहुतही कमी उग्र 
झालेली असे. या दोन गोष्टींमुळे एकंदरीत त्या िळेेस राजकीय बंद्याचंी अिस्र्था तुरंुगातंल्या मानाने अगदीच 
दुःसह नव्हती. माझे ज्येष्ठ बधूंही त्याच चाळीत असत. 

 
परंतु काही मप्रहने असे जाताच कलकत्त्याहून पाहिीसाठी × × × × नािंाचे एक पोलीस अप्रधकारी 

अंदमानास आले. त्यानंी येऊन जेव्हा राजकीय बंदी “प्रछलका” कुटीत आहेत आप्रि एकत्रच –जरा 
अंतराअंतरािरच—ठेिलेले आहेत हे पाप्रहले तेव्हा बंप्रदगृहातंही मािसास इतक्या तरी मािुसकीने 
िागप्रिण्यात याि ेयाचा त्यानंा साहप्रजकच प्रििाद िाटला. त्यानंी अंदमानाच्या अप्रधकाऱ्याचंी कानउघाडिी 
केली. आप्रि हे बंप्रदिान काही खुनी, चोर, दरिडेखोरासारखी सच्छील आप्रि दयाद्रव मािसे नसून अट टल 
बदमाि राजकीय बपं्रदिान आहेत आप्रि त्याचंी खोड मोडेल असेच त्यास इतःपर िागप्रिले जाि ेअसे उच्च 
राजकीय तत्त्िाचे ममव ह्ा स्र्थाप्रनक आडदाडं अप्रधकाऱ्याचं्या प्रचत्तािर ठसिनू प्रदले. 
 

ते्ाचा घािा 
 

तेव्हापासून मनु बदलला. त्या राजबपं्रदिानासं प्रनरप्रनराळया चाळींत एकएकटे कोंडण्यात आले. 
त्यानंी आपसात अिाक्षर बोलताच बेड्या हातकड्या इत्यादी प्रशक्षा देण्याचा सपाटा चालला. स्नानाचे 
हौदािर चकिा जेिाियास दूरच्या टोकास बसले असता नुसते ‘बरे आहेना?’ म्हिून खुिा करण्यासाठी 
प्रशक्षा सात प्रदिस हातकडी ठोकून उभे राहिे अशा होऊ लागल्या आप्रि अंती ते प्रछलका कुटण्याचे 
काबाडकष्टाचे कामही स्पेचलगापेक्षा अप्रधक इंग्रजी येिाऱ्या मािसास देिे अन्याय्य िाटून बलैाकडून करिनू 
घेण्याच्या योग्यतेने तेलाचा घािा ओढण्याचे तुरंुगातंील कप्रठितम काम त्यासं देण्यात आले. खोड मोडली 
पाप्रहजेना! दोन दोन मप्रहने हे काम केल्यानंतर एक मप्रहना पुनः प्रछलका देण्यात येई की पुनः तेलाच्या 
घाण्यास त्यानंा जंुपून देण्यात येई. सकाळी उठताच लंगोटी नेसून खोलीत बंद व्हाियाचे. आत घाण्याची 
दाडंी हातानंी चाक प्रर्फरितात तशी प्रर्फरिाियाची . खोबरे त्या उखळीत पडले की ती इतकी जड जाई की 
कसलेले हमाल देखील प्रतच्या िीस रे्फऱ्या प्रर्फरप्रिताच रडकंुडीला येत. प्रिशीच्या आत ते काम चोर 
दरिडेखोरासंही सहसा देत नसत. पि राजकीय बपं्रदिानांनी मात्र ती दाडंी िाटेल त्या ियात प्रर्फरप्रिण्यास 
हरकत नाही असे अंदमानी िैद्यकशास्त्राचे मत असे. त्यामुळे त्या दाडंीस हातानंी उचलून अधा गरका देऊन 
िर केल्यास बाकीचा अधा गरका देण्यास लागिारा जोर हातात नसल्याने प्रतला लोंबकळून तो पुरा करािा 
लागे. इतका त्या घाण्यांतील खोबरे प्रपसण्यास जोर लागे. इतक्या काबाडकष्टास अगदी अनोळखी आप्रि 
कोमल ियाचे ते प्रिशीच्या आतबाहेरील सुप्रशप्रक्षत राजबंदी असत. सरासरी सकाळी दहा िाजेपयंत 
एकसारखे असे गरके प्रर्फरप्रिता राजबंदी असत. सरासरी सकाळी दहा िाजेपयंत एकसारखे असे गरके 
प्रर्फरप्रिता श्वास जड होई. कोिा कोिास—नव्हे बहुतेकासं—खरोखरच चक्कर येऊन िारंिार खाली बसाि े
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लागे. दहा िाजता प्रनयमािमािे दोन तास कामे बंद असाियाची. पि “कोलूचे” म्हिजे या घाण्याचे काम 
बंद ठेिले जािारे नसे. जेिि येताच खोली उघडण्यात येई. बंप्रदिान बाहेर येऊन र्थाळीत भातिरि पोळी 
घेऊन आत प्रर्फरला की दार पुनः बंद जरी कोिी हात धुिनू घामाने भरलेले अंग सार्फ करू लागला तरी 
देखील प्रततका उशीर सहन न होऊन जमादार—म्हिजे बंप्रदिानातंील बदमाि जो कोिी अप्रधकारी 
केलेला असे तो आईमाईिरून प्रशव्या हासडू लागलाच म्हिून समजाि.े हात धुण्यास पािीच मुळी कोठून 
प्रमळिार? प्रपण्यास पािी प्रमळण्यासाठी जमादाराचे आजवि कराि े लागे.कारि कोलूत काम करताना 
तहान मनस्िी लागे. पािीिाला पािी देत नसे. चोरून कोिास तंबाखूची प्रचमटी प्रदली तरच देई. 
जमादारास सागंाि ेतर तो ओरडे “कैदीको दो कटोरा पानी देनेका हुकूम है, तुम तो तीन पी गया. पर 
पानी तुमारे बापके घरसे लाि!” जमादाराच्या िास्तप्रिक भािेचे हे अगदी सभ्य शब्दात आम्ही भािातंर केले 
आहे. हात धुण्याच्या आप्रि प्रपण्याच्या पाण्याची जेरे्थ ही स्स्र्थती तेरे्थ स्नानाचे नाि कशास? 

 
‘ते् पूरा करना पडेगा!’ 

 
स्नानाचेच कशाला, जेििाचीही तीच स्स्र्थती. जेिि िाढून दार बंद करताच जमादाराला ही चचता 

नसे की बपं्रदिान जेितात की नाहीत. त्यास ही चचता असे की, ते पुनः तो कोलू प्रर्फरि ूलागले की नाही. तो 
सारखा त्या चाळीतील कोठड्यापढूुन ओरडत चाले “बैठो मत; शाममे तेल पूरा करना पडेगा! नही तो पीटे 
जािोंगे पर सजाभी होगी िो बात अलग ही!” हे त्याचे ओरडिे ऐकताच प्रकत्येकासं पुढे घास प्रगळिेही 
अशक्य होई. कारि संध्याकाळी तेल कमी भरताच ित्यही लार्थाबुक्क्याखंाली आप्रि सोट्याखाली बंप्रदिान 
तुडप्रिले आप्रि प्रपटले जाताना ित्येकजि पाहत असे. या धाकाने पोटात त्या कष्टानंी भयंकर भकू लागली 
असतानाही कोलू प्रर्फरप्रिता प्रर्फरप्रिताच उभ्या उभ्या घामाच्या धारा ज्यात पडतातच आहेत त्या र्थाळीतील 
घास तोंडात भरीत आप्रि प्रगळीत आप्रि कोलू प्रर्फरिीत असेच जेिि आटोपीत असताना प्रकत्येक 
बंप्रदिानासं मी अनेक समयी ित्यक्ष पाप्रहले आहे. 
 

असे ते जेिि जेिनू पुनः पाच िाजेपयंत तो कोलू प्रर्फरिीत रहािा लागे. सियीनंतर कोिाचा चार 
िाजता होई. अगदी प्रनढािलेला शभंरातं एकाददुसराच मनुष्ट्य सदोप्रदत पुरे काम म्हिजे ३० पौंड तेल काढू 
शके. बाकीचे आज ना उद्या इतके काबाडकष्ट करूनही काम पुरे करण्यास असमर्थव होत. त्याचं्यात जे 
निप्रशके, साधे, आप्रि सापेक्षतः िामाप्रिक असत, हाय! हाय! त्याचं्यािरच जमादार-िाडवराचंा मार पडे. पुरे 
न जेिताही काम केले तरी तेल पुरे न होऊन र्थपडा, लार्था, काठ्या खात र्थकलेले ते बंप्रदिान तेल ओतून 
रडत परत चाललेले मला अजून प्रदसत आहेत! नरम स्िभािी बपं्रदिानाचंी ही दशा! जरा प्रनढािलेला 
असेल अगर, तापट असेल त्यास हातकडी, दंडाबेडी इत्यादी या मारप्रपटीपेक्षा सुसह् अशा प्रशक्षा. या 
व्यिस्रे्थने बपं्रदगृहात पाय टाकल्यानंतर असलेला सच्छीलपिा, उरलेला िामाप्रिकपिा आप्रि अिप्रशष्ट 
असलेली लज्जा देखील मािसातून प्रनघून जाते. ज्याचंी लज्जा प्रनघनू जाते तीच मािसे शिेटपयंत बंप्रदगृहात 
जगतात, प्रनदान जे काही जगतात, प्रनदान जे काही जगतात ते बहुधा त्याचं्यातीलच असतात. 
 

रात्रीचे को्ूवरी् काम 
 

कारि प्रनढािलेल्या, तापट आप्रि अट टल बदमािासंही बारीसाहेब अगदीच प्रढले सोडीत असे 
नाही. सरळ साध्यानंा मारपीट िर्थम िर्थम आप्रि येता जाता होई. कारि गोगलगाईंना तुडप्रिण्याचा 
पराक्रम करिे िीर पुरुिास केव्हाही सोपेच जाते. त्यातही त्या साध्या दुबळया कोडग्यासं मारपीट 
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चाललेली पाहून ज्या बदमािाचें तेल पुरे झाले नसे त्यासही अप्रधक त्रास प्रदला तर आपिासंही असेच 
िायप्रित प्रमळेल ही भीप्रत साहप्रजकच पडे आप्रि त्यातील काही काम पुरे करण्यास धडपडत; इतक्यािर 
एखादे प्रदिशी खोबरे ओले असले आप्रि कोिाचेच तेल संध्याकाळपयंत पुरे झाले नाही तर बारीसाहेबापाशी 
दुसरी एक तोड होती प्रतचा उपयोग होई. हे बपं्रदिान लोक कट करून काम कोिीच पुरे करीत नाहीत असे 
मोठमोठ्याने गजवत सुमारे पाच िाजता संध्याकाळी जेव्हा सायंकाळचे भोजन िाढण्यात येई तेव्हा ज्याचें 
तेल पुरे ३० पौंड होिार नाही त्यास पुरे होईतो जेिि प्रमळिार नाही म्हिून आज्ञा सुटे. सकाळी ६ पासून 
अप्रिश्रातं उभ्या उभ्या जेित दुपारचे ११ िाजता जेिनू संध्याकाळपयंत सारखा कोलू प्रर्फरिीत जे श्रातं 
झालेले, त्यात तेल पुरे केलेले दहापाच बपं्रदिान जरी असत तरी, बाकी चाळीस-पन्नास कोलूिरील लोक 
खरोखरच अशक्य म्हिनूच तेल पुरे करू शकलेले नसत. पि बारीसाहेब खुची मागिनू घेऊन, त्या चाळीस 
कुलूप ठोकून, सिव बंप्रदगहृातंील कामे बरोबर पाचसहा िाजता आटोपून, प्रनयमािमािे सिव तुरंुग बंद 
झाल्याचे िप्रतिृत्त (प्ररपोटव) कळिनू, केिळ तेिढ्या चाळीतील काम ठासून चालिीत बसे, त्या प्रनयमास 
पायाखाली तुडिनू चाललेल्या रात्रीतील कामाची बातमी बाहेर र्फोडण्याची कोिा प्रशपायाची िा नोकराची 
काय माय व्याली होती? बारीसाहेब आठिड्याचे आत त्याच्यािर कोिते कुभाडं िा खटला रचून त्यास 
खड ड्यात पाडील याचा काही प्रनयम र्थोडाच होता. तेव्हा सात-आठ-नऊ, रात्री नऊ िाजेतो कोलू 
प्रर्फरिीत असत! येता-जाता प्रशपाई, जमादार मारहाि करीतच आहेत, रात्री तासामागे तास िाजत आहेत, 
सिव बंदीगृह प्रनजून आहे, तेिढी कोलूची चाळ करवरव काम करीत आहे, बारी चाळीच्यापढेु खुचीिर डुलक्या 
घेत आप्रि मधुनच आई-माईिरून प्रशव्या हासडीत “अबतक तेल नही हुआ तो मारो सालेको बते, कल 
मारना तो आज मारो” असे ओरडत पडलेले असत. 
 

रोगाचे ढोंग 
 

ज्याचं्या हातास काबाडकष्ट प्रशिले नाहीत, ज्याचं्यात कॉलेजातंील अध्ययन-अध्यापन केलेले 
लोक होते, अशा राजकीय बंप्रदिानासं त्याचं्यातील सतरा ििाच्या मुलासंही याच कोलूचे काम 
मप्रहनोगिती देण्यात आले. त्याचं्या कष्टास पारािार उरला नाही. त्यातही काही आजारी पडले तेव्हा तर 
मरि बरे असे त्यासं िाटू लागले. कारि आजार भयकंर स्िरूपाला पोचेतो ढोंग या कोष्टकात मोडे. 
त्यातही ताप – १०१ चे िर तो ताप समजला जाई – तर राजबंदी –रुग्िालयात नव्हे तर – कोठडीत 
कामाप्रिना बंद केला जाई. साधारि चोरी आगलािी, दरिडे, गळेकापी इत्यादी पोटव ब्लेअरच्या 
नीप्रतशास्त्रातील क्षमाहव अपराध करिारास मात्र रुग्िालयात आजारी म्हिून एक बाज प्रनजाियास देऊन 
ठेिण्यात येई. पि ताप चकिा रेच चकिा उलट्या असे ित्यक्ष रोग नसून डोके दुखिे, हृदयप्रिकृती, जीि 
घाबरिे इत्यादी रोगानंी ज्यासं जजवर केले त्याचंी दशा पुसाियास नको. त्याचं्या रोगाचें प्रनदान ढोंग िा 
कामचुकारीपिा या दोन दुखण्यानंी पछाडलेल्यातंच करण्यात येई. िळेी प्रशक्षाही देण्यात येई. ही गोष्ट 
काही खोटी नाही की बंप्रदिानातंील अट टल सोद्यापंाशी िाटेल तेव्हा भयंकर ताप िा रेच िा रक्ताच्या 
उलट्या व्हाव्या अशी पिधे आप्रि युक्त्या असत. पि हीही गोष्ट खोटी नाही की, असल्या पिधानंी १०३-४ 
पयंत तापाने र्फिर्फित पडलेले पुरिले िा तीव्र पोटदुखी होऊन रक्ताचे दहा दहा रेच झाले तरी बरे, पि 
ही कोलूची यातना काही प्रदिस तरी चुको असे सळो का पळो होण्याइतके ज्या कोलूचे कष्ट असह् होत – 
बदमािही असह् होत – त्याच कोलूस बंप्रदगृहाचे तोंड िर्थमच पाहिाऱ्या राजबदंीसही जंुपण्यात येई, 
आप्रि त्याचं्यातही कोिी असल्या अित्यक्ष दुखंण्याने आजारी झाला असता तो ढोंगी याच िगात मोडून त्या 
कष्टकर कामािर पुनः परत धाडण्यात येई. आशा कष्टभोगी पुरुिात माझ्या ज्येष्ठ बंधंूची गिना िामुख्याने 
झालेली असे. 
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मािसाळणवण्याचा प्रयोग! 
 

कारि त्यासं घरापासून अधवप्रशशीची व्यर्था असे. त्यात ते बंप्रदगृहातील कष्ट, मानप्रसक आप्रि 
शारीप्ररक. त्यातं घाण्यास जंुपलेले. आप्रि सिांत मोठा अपराध म्हिजे अशा हालअपेष्टतेही मागे ििवन 
केलेल्या काही राजबंदीिमािे ते अजून ‘मािसाळलेले’ नव्हते. त्याचं्या तोंडातूंन अिास्ति माप्रहतीचा िा 
प्रतरस्करिीय िार्थवनेचा शब्दही प्रनघाला नव्हता. म्हिून त्यानंा “मािसाळप्रिण्या” चा ियोग, त्या 
राजबपं्रदिानासं उघड उघड चहस्त्र श्वापदे आप्रि स्ितःस त्याचं्या सकव शीचा चालक म्हिप्रििारा बारी, अजून 
करीतच होता: अशा स्स्र्थतींतच आप्रि प्रतचा पप्ररिाम म्हिून भयंकर अधवप्रशशीची व्यर्था त्यास पनुः जडली. 
सकाळी घाण्यास जंुपून तो सारखा प्रर्फरिीत असता जसजसा प्रदिस िाढे तसतसे डोके ठिकू लागे. 
प्रतडका उठत. उन्ह सहन होईना, तरी प्रदिस िाढे तशा िाढिाऱ्या डोक्याच्या त्या तीव्र ठिक्याबरोबरच 
“कोलू पीसो, पर कुछ जानता नही, कोलू पीसो” म्हिून जमादाराची उमवट गजवना िाढत जाई. गोरा 
अप्रधकारी प्रर्फरतीिर येताच अजव केला “माझे डोके अप्रतशय दुखत आहे.” त्यानंी उत्तर द्याि े“तो माझा 
िमन नाही. डॉक्टरला दाखि.” डॉक्टर कोिी तरी चहदुस्र्थानचाच असिार. तो आला की त्याने ताप आहे 
की नाही पाहून सागंाि,े यास काही होत नाही. साहेबाकंडे न्या. कारि डोके दुखण्याने तापमापक 
र्थमामीटर मुळीच तप्त होत नसे. डोके दुखते हे प्रसद ध करण्यास दुसरा पुरािा नाही. अर्थात लबाडी 
असलीच पाप्रहजे. बपं्रदिानाचंी, त्यातंही राजबदं्याचंी—त्यातही गिेशपंत सािरकराचंी! 
 

मी महिेन तो आजारी! 
 

आपि करतो हे अन्याय्य आहे हे डॉक्टरला कळे पि बारीची भीती. तो येता जाता त्यास सागंत 
बसिार “हे पाहा डॉक्टर, तुम्ही चहदु. हे राजबपं्रदिान चहदु. हे केव्हा तुम्हाला गोड बोलून खड ड्यात 
पाडतील नेम नाही. त्याचं्याशी माझ्या सागंण्याप्रिना बोलताना जरी कोिी तुम्हास पाप्रहले तरी 
तुमच्याप्रिरुद ध िप्रतिृत्त अप्रधकाऱ्याकंडे होईल. तेव्हा साभंाळा; नोकरी पाप्रहजे तर तुम्ही म्हिून 
त्याचं्याप्रिियीची काही एक म्हिू नका. तुम्ही प्रशकलेले, पि मी अनुभिी. मला कळते, ह्ा ढोंगी लोकाचें 
खरे आजार कोिते, खोटे कोिते! “तेव्हा मी म्हिेन तेव्हा ते आजारी पडतात असे समजाियाचे बरं का?” 
असे म्हित स्ितःच स्ितःच्या प्रिनोदाने हसत बारीसाहेब पुढे चालाियाचे. एकदा एका डॉक्टराने 
(हॉस्स्पटल अप्रसस्टंट) माझ्या बधंूंची अत्यतं केप्रिलिािी स्स्र्थती पाप्रहली. डोक्याला प्रतडका असह् होऊन 
ते केव्हा केव्हा चभतीस डोके तडातड मारून घेत; तसेच उठून कोलू प्रर्फरिाियाचा. साहस करून तो 
डॉक्टर म्हिाला, चला मी दोन प्रदिस माझ्या अप्रधकारात तुम्हास प्रनरीक्षिाखाली (र्फॉर ऑब्झव्हेशन) 
म्हिून ठेितो. घ्या अंर्थरूि आप्रि द्या ते काम सोडून. त्याच्या बोलण्यािमािे माझे बंधू अंर्थरूि घेऊन 
जातात न जातात तो बारी सोटा आपटीत आला. “ऄ बाँबगोलेिाला प्रकदर जाता है” म्हिून िसकन् त्याने 
गिेशपंतास घेऊन जािाऱ्या जमादारास प्रिचारले. तो जमादार र्थरकापंला ि म्हिाला, डॉक्टरबाबूच्या 
आजे्ञने काम सोडून त्यास प्रनरीक्षिासाठी संशप्रयत आजारी म्हिनू ठेिण्यास चालप्रिले आहे. “मला का ं
प्रिचारले नाही, कोि आहे तो डॉक्टरबाबू? ऄ साला, िो साला!” म्हिून ओरडत त्याने बंप्रदगृह दिािनू 
प्रदले. “ले जाि इसकू िापस काममे लगा देि. मी डॉक्टरला पाहून घेतो आप्रि तुलाही –साला तुम –मला 
प्रिचारल्याप्रिना याला कोठडीबाहेर का ं काढले? डॉक्टराची आज्ञा की, माझी?”! असे एकसारखे गजवत 
त्याने त्या जमादाराकडून गिेशपंतासं परत त्या कोलूच्या कोठडीत बंद करून कोलूस जंुपप्रिले! डॉक्टरचा 
अप्रधकार त्या बारीच्या म्हिजे बपं्रदपालाच्या अप्रधकाराच्या खालचा नसून केिळ सुपचरटेंडेंटच्या 
हाताखालचा असे. पि राजकीय बंप्रदिानाचें संबधंी कोिचेही गाऱ्हािे सुपचरटेंडेंटपयंत पोचू नये म्हिनू सिव 
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चहदु आप्रि चहदी अप्रधकाऱ्याचंी प्रजिापाड खटपट असे. एतदर्थव बारीला प्रभऊन त्या डॉक्टराने स्ितःचा 
अपमान तर प्रगळलाच, पि बारीची क्षमा मागून पुनः कधी कोिा राजकीय बंप्रदिानास सुपप्ररटेंडंटचे 
सागंण्याप्रिना कोठडीतून रुग्िालयात एक क्षिभरही नेले नाही. बाकी िाटेल तो बपं्रदिान–दहा दहा िळेा 
तुरंुग भोगनूच नव्हे तर र्फोडून पळालेले बपं्रदिानही –आजारी आहे इतके कळिनू ित्यही रुग्िालयात 
जाऊ शकत. पुढे ठेििे न ठेििे डॉक्टराकडे असे. त्याच्या कामात बंप्रदपाल सहसा बोलत नसे. राजबंद्यानंा 
मात्र रुग्िालयात बहुधा मज्जाि! 
 

त्या अधवप्रशशीचे दुखिे आप्रि ठसके सोशीत प्रदिसभर कोलू प्रर्फरिीत माझे ज्येष्ठ बधुं संध्याकाळी 
तेल मोजून देऊन हुश् श करून जो त्या प्रनजाियाच्या कोठडींतल्या लाकडी ओंड्यािर –र्फळयािर –अंग 
टाकीत तो सारे अंग ठिकाियास आरंभ होई. कोठे झोप लागली न लागली तो दुसरी सकाळ. की, पुनः 
अधवप्रशशी, तो जमादार, तो    काळया अप्रधकाऱ्याचंा उपमदव आप्रि जाच आप्रि तो कोलू दत्त म्हिून उभा 
राही. असे आठिडे, मप्रहने कष्टाचं्या पराकाष्ठते काढले आप्रि असा जन्म काढाियाचा! 
 

नको हे जीवन! 
 

ते हाल प्रकती सागंािते! पि केिळ प्रशतािरून भाताची परीक्षा व्हािी म्हिनू आिखी एकच घटना 
सागंतो. अंदमानात बंप्रदिानास कामाचे, अन्नाचे, िस्त्राचे, मारहािीचे इत्यादी अनेक िकाराचेंप्रिियी जे त्रास 
देण्यात येत असत. यातं एक प्रदसण्यात अगदी प्रकरकोळ, सागंण्यास अगदी सकंोचास्पद परंतु सहन 
करण्यास अगदी स्ितःचा स्ितःसच प्रतटकारा आिनू नको हे जीिन असे िाटप्रििारा त्रास म्हटला म्हिजे 
बंप्रदिानासं मलमूत्राचंा अिरोध करण्यास भाग पाडिे हा होय. सकाळी, दुपारी आप्रि संध्याकाळी या 
िळेावं्यप्रतप्ररक्त शौचास जािे म्हिजे जिळजिळ अपराध मानला जाई. रात्री बपं्रदिानास सहा साताला जे 
कोंडून टाकण्यात येई ते सकाळी सहाला उघडण्यात येई. त्या अिधीत लघिीला केिळ एक मडके आत 
ठेिीत. अंदमानाच्या बंप्रदगृहात सगळया खोल्या िगेिगेळया असून ित्येकीत एकच बंप्रदिान बंद केलेला 
असे. म्हिूनच त्यास सेल्यलूर जेल म्हिजे कोठड्याचें कारागृह म्हित. उभ्या रात्रीच्या या बारा तासात 
बंप्रदिानास शौचास न लागली पाप्रहजे असा बारीचा नीप्रतप्रनयम असे. लघिीलाही पुरे न पडेल ते मडके 
लहान, कोिास चुकून परसाकडे लागली तर त्याने िॉडवरास कळिाि.े िॉडवराने ती प्रिप्रशष्ट गोष्ट खोटी आहे 
असे जर स्ितःच्या आळसाने चकिा भीतीने ठरप्रिले तर िमन तेरे्थच प्रमटला. त्या बपं्रदिानाने सकाळपयंत 
तसेच मलािरोध करून र्थाबंलेच पाप्रहजे. बरे, िॉडवराने जमादारास सापं्रगतले तर जमादार बंप्रदिानासं 
भलत्याच िळेी अशी परसाकडे जाण्याची पापी लहर आल्याप्रिियी दहा प्रशव्या आप्रि िॉडवरास बपं्रदिानाचे 
गाऱ्हािे ऐकल्याप्रिियी पाच प्रशव्या हासडून, मनास िाटल्यास आप्रि झोपेच्या गंुगीत आठिि राप्रहल्यास ती 
गोष्ट डॉक्टराला कळिी. डॉक्टराचे परसाकडे लागली असल्याचे िमािपत्र शभंर िळेातूंन एकादे िळेेस 
प्रमळिार; मग ते बारीकडे पोचिनू त्याची लहर लागली तर बंप्रदिानास परसाकडेसाठी कुलूप उघडून 
बाहेर काढण्यात येई. आप्रि सकाळी पुनः बारीसाहेबापंढेु चौकशीत ज्या िमनाचे समाधानकारक उत्तर कस 
द्याि े ते कोिासच सुचत नसे असा िमन प्रिचारून प्रशव्या हासडल्या जात त्या प्रनराळयाच? “तुम रातमे 
प्रगल्ला क्यौं प्रकया—तू रात्री आरडाओरडा का केलीस?” “काय करू, साहेब परसाकडे लागली! क्षमा 
करा!” तेव्हा सोटा आपटून प्रशव्या देऊन साहेब प्रिचारीत “पि परसाकडे का लागली! रात्री तुला 
परसाकडे का लागली? गोंधळलेला बपं्रदिान र्फार तर उत्तरे “लागली म्हिून लागली!” त्याबरोबर 
जमादार मध्ये येऊन एक र्थोबडात देऊन म्हिे “ए साला, साहेबाची चेष्टा करतोस?” 
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दयाळू बारीसाहेब इतक्यािर त्या बपं्रदिानास बहुधा सोडून देत. एखादे िळेी दयेने र्फारच द्रिनू 
गेलेल्या स्स्र्थतीत ते असले तर नुसते सोडून न देता परसाकडे लागल्याच्या अपराधाकप्ररता “एक प्रदिस 
याला कोलूचे काम द्या” म्हिून प्रशक्षा सागंनू प्रनघनू जात. 

 
त्बाखूची णचमिी 

 
अशा त्रस्त स्स्र्थतीत काही बंप्रदिान मलािरोध करिे अशक्य होऊन त्या कोठडीत भईुिरच 

परसाकडे बसत. रात्रभर त्या आठदहा रु्फटाचं्या खोलीत त्या मळाशीच उसे ठेिनू प्रनजल्यािर सकाळी 
कुलूप उघडताच भगं्याची मनधरिी करीत की, तुला चोरून तंबाखूची प्रचमटी देईन, तू गुपचूप तो मळ 
काढून टाक, त्याने ऐकले तर ठीक; नाही तर, िा कोिाजिळ तंबाखूच नसली तर, भगंी बोंब मारून 
जमादारास सागें. जमादार लार्थाबुक्क्यानंी मारण्यासारखा बपं्रदिान असेल तर तसा मारी, जरा तापट 
असेल तर बारीसाहेबापुढे नेई ि खटला भरला जाई; कसला, तर ‘खोली गदळ करण्याचा’ एक तर 
आपल्या हाताने तो मळ काढािा म्हिून प्रशक्षा देऊन ते काम करून घेण्यात येई; तीन-चार प्रदिस 
खोड्यामध्ये सिव प्रदिस उभे राहण्याची प्रशक्षा देण्यात येई. 

 
पुनः खोड्यामध्ये उभे राहण्यात तर मलाचाच नव्हे तर चार-चार, पाच-पाच तास मूत्राचाही 

अिरोध करािा लागे. सकाळी सहा ते दहापयंत ि दुपारी १२ ते ५ पयंत हातकडीत टागंून उभे राहाि ेलागे. 
त्या िळेात परसाकडे तर राहोच पि लघिीस सोडण्यात येत नसे. 

 
ह्ा त्रासाचा मारा सिव बंप्रदिानािंर सारखाच होई. परंतु तो राजबंदीस र्फारच जाचे; कारि ते 

बहुधा प्रदिसाही काम करोत न करोत, कोठडीत िा चाळीत बंद असिार. त्यायोगे रात्रीच नव्हे पि 
प्रदिसाही त्यास मलमूत्रप्रिसजवनाची बंदी होई. प्रनरुपाय होई तेव्हा कोठडीत िा चाळीत चोरून भईुिर िा 
चभतीिर लघिी करािी लागे. इतर प्रनढािलेल्या बपं्रदिानासं ते काहीच िाटत नसे. ते मािसाच्या समोर 
देखील तसे हसत हसत करीत, पि सभ्य जनातं िाढलेल्या राजबंदीस तसे करिे भाग पडे तेव्हा तीव्र 
नैप्रतक िदेना भोगाियास लागत. देहधमाची नैसर्षगक आिमयकता ही त्या बपं्रदगृहास सरकारच्या 
प्रशस्तीप्रिरुद ध एक अपराध समजला जाई. चागंले खािे, चागंले लेिे हे तर राहोच पि लागताच 
परसाकडे जािे िा पोट रु्फगून अिरोध असह् होण्याचे आधीच लघिीस बसिे हीही प्रिलासाप्रियताच 
समजली जाऊन त्या कठोर कारागृहात ती दंडनीय समजली जाई. 
 

अ्दमानी नीणतशास्त्र 
 

अशा प्रशस्तीने माझे ज्येष्ठ बधूंस कोठडीबंदी होऊन “प्रछलका” –मागे ििवन केलेले काथ्याकुटीचे 
काम—देण्यात आलेले असताना एकदा त्यासं अमाशंाचा प्रिकार झाला. पोट दुखत असे. जेिताच 
खळबळून याि.े पि एकदा खोली बंद केली की पुनः संध्याकाळी उघडिार. इतर बपं्रदिानासंही 
अमाशंाप्रदक आजार झाले म्हिजे त्यासं रुग्िालयात नेण्यात येई आप्रि त्यामुळे मलमूत्र यर्थािाप्त करण्याचे 
सौख्य —सौख्य! —त्यासं अनुभिता येई. पि आजारीपिात देखील राजबंदी कोठडीतच बंद असत. त्यासं 
रुग्िालयात नेण्यात येत नसे. जोिर तो अगदी अंर्थरुिास प्रखळून पडला नाही तोपयंत, आप्रि कोठडीतही 
आजारी असता जे एक मडके प्रमळे ते देखील “आजारी” असे. आजारीपिाचे िमािपत्र डॉक्टर जेव्हा 
दुखिे प्रिकोपाला गेल्यािर देतील तेव्हा. त्यामुळे राजबदंीस दहेधमव यर्थािाप्त न करता आल्याने असह् 



 
अनुक्रमणिका 

त्रास होई. अर्थात माझ्या ज्येष्ठ बंधंूना अमाशंाचा प्रिकार झाला आहे ही गोष्ट प्रशपायाच्या–जमादाराच्या–
डॉक्टरच्या कानािर घालून ही ती कानात उतरण्यास दोन तीन प्रदिस लागले. पोटात दुखून रेच होऊ 
लागले. त्यात तो अधाकच्चा बपं्रदगृहीत भात खाियाचा आप्रि प्रछलका कुटीत कोठडीत बंद होऊन 
राहाियाचे. तेव्हा दुपारी मधूनच रेच होताना त्याचा अिरोध असह् होऊन खोलीतच रेच कराि ेलागत. पि 
ती संध्याकाळी उघडताना ती गोष्ट उघटकीस येताच प्रशव्यागाळी होत. उभ्या बंप्रदगृहात त्याची चचा करिनू 
घेऊन पुनः प्रशक्षा खाण्याचा चकिा बलात्काराने तो मळ स्ितः सार्फ करून टाकािा लागण्याचा िसंग 
टाळण्यासाठी त्या कचऱ्याच्या प्रढगात रेच कराि े आप्रि बाहेर तो कचरा टाकण्यास जेव्हा सायंकाळी 
सोडण्यात येई तेव्हा ती घाि स्ितः काही एक बोभाटा न करता नेऊन टाकािी. प्रकत्येक िळेा हातकडीत 
टागंलेले असताना पोटदुखीचा आप्रि अमाशंाचा प्रिकार झाला असूनही त्यासं सात प्रदिस तसेच टागंण्यात 
येई. त्या िळेी प्रकत्येकदा उभ्याउभ्याच रेच लागे. दुपारी अिळेी लघिी लागली म्हिजे खोलीतल्या 
चभतीिर प्रकत्येकजि लघिी करीत. ही एक प्रदिसाची िा एका िसंगाची गोष्ट नसून ििानुििांची होती. 
अशा घािीच्या खोलीत आप्रि तशा गप्रलच्छ देहस्स्र्थतीत राहाि ेलागे. प्रनजाि ेलागे. 

 
गाईबलैासंही मलमूत्रोत्सगव यर्थािाप्त करण्यास ते कामास जंुपलेले असताही िा रात्री बेरात्रीही 

अडर्थळा करिे कू्ररपिाचे समजले जाते. पि राजकारिात िा राज्यक्रातंीत भाग घेिारा मनुष्ट्य त्या 
पशूसंही प्रमळिाऱ्या स्िातंत्र्यास अपात्र ठरून यर्थािाप्त मलमूत्रोत्सगव दुपारी १२ ते ६ आप्रि रात्री सिव 
रात्रभर करण्याचे सौख्य भोगण्याचे धाडस करील तर प्रशके्षस पात्र होय असे अंदमानीय नीप्रतशास्त्र समजे. 
अंदमानाच्या बपं्रदगृही दंडप्रिज्ञानाचे हे नीप्रतशास्त्र बदलण्यासाठी कप्रमशनरपयंत अजव गेले, पि बारीसाहेब 
म्हिाियाचे “हे सिव खोटे आहे महाराज! या जमादारास प्रिचारा मी कधी अशी पीडा देतो का ते. हे लोक 
मजीप्रिरुद ध कट करतात आप्रि असे खोटे आरोप आितात!” कप्रमशनर आप्रि इतर अप्रधकाऱ्यानंी म्हिाि,े 
“पुनः खोटे आरोप कराल तर प्रशक्षा होईल. तुम्ही राजबदंीच नेहमी ओरड करता. इतर लोक का करीत 
नाहीत? इतर लोकानंा ती पीडा इतकी भोगािी लागत नसे, भोगािी लागली तरी सह् िाटे, सह् िाटली 
नाही तरी लार्थाबुक्क्याचंा मार आप्रि कोलूच्या धास्तीने बारीसाहेबाप्रिरुद ध ब्र काढाियाची सहसा धमक 
नसे. 
 

नैसर्गगक णवधीचा हक्क! 
 

अखेर परसाकडे आप्रि लघिी लागिे चकिा लागून प्रतचा अिरोध करिे अशक्य झाल्यािर तरी ती 
करू देिे, हा प्रशस्तीचा भगं िा अपराध नव्हे असे ठरिनू घेण्याचा महत्त्िाचा राजकीय हक्क िाप्त करून 
घेण्यासाठी चहदुस्र्थान सरकारच्या गृहमतं्र्यापयंत चळिळ करािी लागली. हे गृहस्र्थ एकदा काहीजिानंी 
त्याचेंपुढे आपले गाऱ्हािे माडंले. बारी एकदम उलटला. खोटे खोटे म्हिनू ओरडला. श्री. नंदगोपाल 
म्हिून एक पंजाबी राजबंदी जेव्हा स्पष्टच म्हिाले की, “हे पाहा या बपं्रदगृहातील खोल्यात तुम्ही एकदा 
ित्यक्ष चहडा आप्रि तेर्थील चभतीच्या कोपऱ्याचंा िास घ्या म्हिजे तुम्हास कळेल की अिळेी लघिी 
लागल्याने चकिा रात्रीचे मडके भरून गेल्याने बंद्यानंा चभतीिर लघिी करािी लागते की नाही. ते तुमचे 
नाकच आमचे साक्षीदार” ह्ा र्फटकळ बोलण्याने नंद गोपालास जरी ‘चुप रहो चुप रहो!’ म्हिनू 
र्थाबंप्रिण्यात आले आप्रि बारीने “मािसाळप्रिलेल्या” त्या राजबदं्यातंील एकदोघे त्या उत्तरास अश्लील 
आप्रि असभ्य म्हिण्याचा हाजंीखोरपिा करण्यास जरी कचरले नाहीत, तरी गृहमंत्र्याने बारीचे गुपचपू 
कान प्रपळले आप्रि त्यापढेु हा प्रकळसिािा त्रास कमी झाला. प्रकळसिािा इतका की िारंिार देहाचा 
प्रतटकारा यािा. “स्िागंजुगुप्सा परैरसंगि” म्हिून योगसूत्रात गं्रप्रर्थत केलेले सत्य अनुभिास याि.े स्ितः 
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ह्ा नंदगोपाळािरही एकदा चाळीत काम करताना मलािरोध अशक्य होऊन सिांसमक्ष परसाकडे होण्याचा 
िसंग आलेला होता, आप्रि ते कृत्य जािनू केले म्हिनू त्याच्याप्रिरुद ध कागाळी करून बारीने त्यास 
अपराधीही ठरप्रिले होते. 

 
पणह्ा स्प 

 
त्या नाना िकारच्या छळाचंा पप्ररिाम त्या िळेेस असलेल्या राजकीय बंप्रदिानािंर प्रनरप्रनराळया 

झाला. िर्थमतः सिांचाच हेतु शक्य प्रततक्या याताना सोसूनही येईल ते काम कराि ेआप्रि तुरंुगातील प्रनयम 
पाळािते असाच होता. परंतु जेव्हा शारीप्ररक आप्रि मानप्रसक कष्ट असह् होऊ लागले तेव्हा सिांच्याच पढेु 
“जगाि ेकी मराि”े हा िमन येऊन पडला. जे र्फारच र्थोड्या म्हिजे पाच-सात ििाच्या प्रशके्षसाठीच आलेले 
होते त्या सिांचाच आग्रह होता की त्यानंी धैयाने सिव सकंटे इतके प्रदिस-िि-ेजीिनाचे जीिनभर सोसािी 
लागिार होती की ती सोसता सोसताच कोठे तरी मरिाचे भक्ष्य व्हाि ेलागिार हे उघड प्रदसत होते. त्यानंी 
मग ती संकटे सोशीत मरण्यापेक्षा ती सोसण्याआधीच का मरू नये? 

 
या भयंकर िमनाचा, जो िमन त्या स्स्र्थतीत ताप्रत्त्िक नसून िप्रतक्षिी ित्यक्ष समोर उभा राहत असे, 

पप्ररिामी राजबंदींच्या दोन टोकािंर दोन प्रिरुद ध प्रदशाचंा झाला. एका टोकास मागे उदारिार्थव ििवन 
केल्यािमािे काहीजिाचें मानप्रसक आप्रि नैप्रतक धैयव सुटून िाटेल त्या िकारे अप्रधकाऱ्याचंी मनधरिी 
करून कसे तरी पि त्या कष्टातूंन सुटाि ेअशी ििृप्रत्त झाली. परंतु उलट टोकास असलेल्या इतर तरुिाचंी, 
मध्यंतरी यातनानंी काही प्रदिस दबलेली परंतु यातनाचंा आप्रि अप्रभभिाचा अप्रतरेक होताच पुनः एखाद्या 
खाली केलेल्या िज्िप्रलत पोतािमािे िर अप्रधकच उर्फाळून उसळलेली तेजस्स्िता त्यास “मर पि मानभगं 
करून घेऊ नकोस. मर, पि शक्य तोिर झुजंत मर” म्हिून चेति ूलागली. मधल्या मनोिृत्तीच्या लोकासं 
प्रििके म्हिाला, “जग! ध्येयाप्रिरुद ध जोिर तुझे जगिे होत नाही तोिर शक्य तो राजनीतीचा आश्रय 
करून जग. पि जर ध्येयाप्रिरुद ध ध्येयाची अंप्रतम हानी करूनच जगाि े लागत असेल तर मात्र त्िप्ररत 
मर!” 

 
कसा तरी जग अशी ज्याचंी ििृप्रत्त झाली त्यानंी कोित्या ितवनक्रमाचा आश्रय केला हे मागे 

प्रदग्दर्षशत केलेच आहे, झुंजतच मर आप्रि प्रििकेाने मर िा जग अशा उभय पक्षाचें लोकानंी एकत्र होऊन 
अखेर त्याचं्या होत असलेल्या छळाचा िप्रतकार नसला तरी िप्रतिेध म्हिनू सक्त कष्टाचे काम कराियाचे 
नाही म्हिून प्रनिय केला. तो िर्थमतः घाण्याचे काम नाकारण्याचे संपात व्यक्त झाला. हाच सेल्युलर 
बंप्रदगृहातील राजकीय बंप्रदिानाचंा पप्रहला संप होय. हा र्फार लहान होता. परंतु बंप्रदगृहातं आप्रि 
बारीसाहेबाच्या छातीिर कटाने संप होिे ही गोष्ट इतकी धाडसाची मानली जात असे की, त्या र्थोड्याशा ं
लोकानंी पि जुटीने कामाचा इनकार करताच शकेडो बंप्रदिानात मानप्रसक खळबळ उडून गेली. त्याच 
मानाने बारीसाहेबासं आपल्या शक्तीचा आप्रि अप्रधकाराचा हा अपूिव उपमदव आहे असे िाटून तो बंप्रदपाल 
अगदी चिताळून गेला. भोळा प्रबचारा बारी! हा संप म्हिजे, हा उपमदव म्हिजे काहीच नाही, असले संप 
आप्रि उपमदव त्यास पाहाियाचे होते हे तेव्हा त्यास कसे कळिार? 
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पोिव ब््ेअरचा परमेश्वर 
 

बारीसाहेब इतर बदं्यासं आप्रि कधी कधी तर राजकीय बंप्रदिानासंही आपली ती जाड काठी 
एखाद्या राजदंडािमािे आपटीत म्हित असे “देखोरे साला लोग! (साला लोग हे बारीसाहेबाच्या भािेतील 
बंप्रदिानाचं्या िगाचे जाप्रतिाचक नाम असे) दुप्रनयामे एक परमेश्वर बसता है. िो आकाशमे रहता हैं. परन्तु 
पोटव ब्लेअरमें दो परमेश्वर रहते हैं. एक आकाशमे पर एक पृथ्िीपर बस्स. पृथ्िीपर रहनेिाला िो पोटव 
ब्लेअरका परमेश्वर म ैहंू! ऊपरका परमेश्वर तुम्हे ऊपरर्फल देऄगा. पर म ैब्लेअरका परमेश्वर तुम्हे इधरके 
इधरही र्फल देऊंगा. ठीक चलना. तुम्ही माझ्यािरच्या कोित्याही अप्रधकाऱ्याकडे –प्रदल्लीच्या लाटकडे 
गेलेत तरी मी म्हिेन ती पूिव प्रदशा ठरेल हे ध्यानात धरा!” एकदा आम्हास गंमत दाखप्रिण्याकरता आप्रि 
सिव बंदी त्यास कसे र्थरारत ते दाखिनू आम्हास चकप्रचत प्रदपप्रिण्याचा गुप्त इच्छेने त्याने सिव बपं्रदिानाचं्या 
जोड्या-जोड्यानंी लाबं ओळी बसिनू पेटी ऑप्रर्फससव आप्रि सैप्रनक जमादार उभे असताही एकदम आत 
घुसून प्रिचारले, “क्यारे पेटी ऑप्रर्फसर, इस िक्त रात है या प्रदन!” त्या निप्रशक्या बपं्रदिानातंीलच नव्याने 
बढती प्रमळालेल्या अप्रधकाऱ्याने—पेटी ऑप्रर्फसरने—सापं्रगतले “प्रदन है हुजूर.” बारीसाहेब एकदम 
चिताळून म्हिाला, ‘नही रात है.’ पेटी ऑप्रर्फसर म्हिाला, “प्रदन है.” तेव्हा बारीसाहेब रागारागाने त्याच्या 
त्या जुन्या मुरलेल्या जमादाराकडे िळून गजवला, “क्या जमादार, अब प्रदन है या रात? हमको सर्फा रात 
मालू पडती है.” जमादार म्हिाला, “जी हुजूर अब तो सर्फा रात पडी है!” तेव्हा बारीसाहेब चकप्रचत खोचनू 
म्हिाला, “तुम तो ठीक बोले. पि तुम्ही नव्या पेटी ऑप्रर्फसरास नीट प्रशक्षि देत नाही हे तर उघडकीस 
आले ना? पुनः असे झाले तर बघा!” निीन कोिीही पेटी ऑप्रर्फसर झाला की त्याला ‘हा ंजी-हुजूर’ आप्रि 
कू्रर पठाि जमादार खरोखरच बारीबाबा म्हिेल त्यास ‘हो म्हित जा’ म्हिून सक्त आज्ञा देत असे. 

 
अशा ऐटीने आजपयंत बंप्रदिानानंा चळचळ कापीत ज्याने ठेिले तो बारी राजकीय बंप्रदिानानंी 

केलेला त्याच्या अप्रधकाराचा हा लहानसा उपमदव पाहूनही प्रचडून गेला ह्ात आियव नाही. त्या िळेपयंत 
राजबपं्रदिानासंही पठािी अप्रधकाऱ्याकंडून तो अश्लील प्रशव्या देििी आप्रि काम परेु न झाले तर चकिा 
राजकीय बपं्रदिान एकमेकाशंी बोलत असता धरले गेले तरी देखील ते पठािी िॉडवर िा पेटी ऑप्रर्फसर 
त्याचं्या ताडकन र्थोबाडीत उडिनू देत. ही गोष्ट त्याच्या कानािर घातली असताही तो उलट हंसे. पि तेच 
राजबंदी आता एकदम इतके उलटले की, प्रशिीस प्रशिी आप्रि एकादोघानंी तर र्थोबाडीत देण्यास आरंभ 
केला. काम इनकार करण्यातं ज्यानंी ज्यानंी भाग घेतला होता त्यामध्ये एकदोघानंी तर बारीची देखील 
शोभा उडप्रिण्यास आरंभ केला. 

 
उदाहरिार्थव एकच गंमतीची गोष्ट सागंतो. श्रीयुत [याचें नाि नंदगोपाळ: उपेंद्रनार्थ बंडोपाध्याय 

याचें अनुभि ‘कारािास कहानी’ िकाशक: राजस्र्थान एजन्सी, कलकत्ता] ह्ानंा दहा िि ेकाळेपाण्याची 
प्रशक्षा होती. हे पजंाबातंील एका संभाप्रित घराण्यातील सुप्रशप्रक्षत आप्रि अप्रतशय पापभीरू गृहस्र्थ असत. 
ह्ानंा िर्थमच जेव्हा घाण्याचे काम देण्यात आले तेव्हा हे सकाळी खोलीत गेले. सरासरी दहा िाजेपयंत 
सािकाश जे होईल ते काम केले. जेिाियाची घंटा होताच स्िारी खाली उतरली. कोलूमधल्या बंद्यासं काम 
पुरे केल्याप्रिना स्नान, जेिि इत्यादी अिमय कतवव्येही कशी नीट चकिा मुळीच करू देत नसत ते पूिीच 
सापं्रगतले आहे. पि श्रीयुतानंा त्याचे काय! ते नीट स्नानाचे हौदािर जात, चागंले अंग चोळून स्नान झाले 
की जेिि घेऊन जेिाियास बसत. तोिर इतर बंप्रदिानास प्रशिीगाळ ि हािामार करून पेटी ऑप्रर्फसरानंी 
परत कामािर जंुपलेले देखील असे. श्रीयुतानंाही प्रशिीगाळ भरपूर प्रमळतच होती. पि ती आपल्याला 
नसून दुसऱ्याच कोिास आहे असा प्रनमवमत्ि बुद धीने ते सािकाश जेि ू लागत. िॉडवर ि पेटी ऑप्रर्फसर 
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प्रशिीगाळ करीत मागे लागतच ‘चलो, काम कौन तुमारा × × × करेगा उठो’ इत्यादी इत्यादी. ते र्थकून 
हिालदारास आिीत. हिालदार समजाि ू पाही. पि शातंपिाने श्रीयुत त्यास समजाि ू लागत की, 
हिालदारजी, ित्येक घास चािनू प्रगळला तर नीट पचतो. घाईघाईने खाल्ल्याने पोट प्रबघडते. हिालदार 
प्रनराश होऊन बारीला घेऊन आला. तुरंुगात बारी ‘आता है’ ही बातमी ऐकताच आता कोिािर तरी कुऱ्हाड 
कोसळते आहे असेच सिांस ऐकू येऊन सिव दचकून राहत. पि बारी आला तरी श्रीयुत जेितच होते. 
बारीने िसकन् ओरडून प्रिचारले, ‘सिव बंप्रदिान गेले कामािर, तू कोि मोठा बाजीराि आहे की काय? 
अजून जेितो आहेस. काम पुरे कोि करील? तुझी हाडे नरम करीन नरम. खूप समजून ऐस’ श्रीयुत घास 
चघळीत स्स्मत िदनाने म्हिाले की, ‘मी काही उगीच बसलो आहे प्ररकामा की काय? िैद्यशास्त्राच्या मते 
ित्येक घास प्रनदान दहादा तरी चािला जािा. पचनप्रक्रयेस खरे म्हटले असता तोंडातूंन सुरिात होते.’ हे 
िैद्यशास्त्रीय मत ऐकून अप्रधकच प्रचरडीस गेलेला बारी िडेेिाकडे गजवत म्हिाला, र्थाबं, तुझ्या अप्रनयप्रमक 
– बेकादेशीर –ितवनाप्रिियी उद्या खटला भरतो. श्रीयुत म्हिाले, दहा ते बारा िाजेपयंत सरकारने 
प्रदलेल्या सुटीत ह्ा अज्ञान बंप्रदिानास तुम्ही कामािर जंुपप्रिले हेच अनैयप्रमक नव्हे काय? बारी मनात 
चपापला. तो दहा ते बाराच्या सुटीत देखील प्रनयमाप्रिरुद ध काम तुरंुगात चालू ठेिी. अखेर तुला काय 
पाप्रहजे प्रततके तू घास चघळ पि जर संध्याकाळी काम न केलेस तर मात्र तुझ्या पाठीची साले ितेाखाली 
सोलिीन अशी धमकी देऊन आप्रि सिव बपं्रदिानासंमक्ष आपल्या आजे्ञचा असा अपमान केला तरी 
इतरािंमािे यासंही आताच्या आता लार्थाबुक्क्याखाली झोडपता आले नाही या पािउताऱ्याने चरर्फडत 
बारी परत गेला. 

 
वैद्यशास्त्राचे आिखी एक प्रमेय 

 
इकडे श्रीयुताचें अखेर कसेबसे जेिि सपंले. पेटी ऑप्रर्फसर, हिालदार, बॉडवर सिवजिानंा हायसे 

िाटले. त्यानंी त्यानंा आिून खोलीत घािा प्रर्फरप्रिण्यासाठीं म्हिून कोंडले. िार्थवनाही केली की, आता तरी 
िैद्यशास्त्रािमािे जेिि संपल्याने काम कसून करा. कारि बंद्यांचे काम अपुरे राप्रहले म्हिजे बारी िर्थम पेटी 
ऑप्रर्फसर ि िॉडवर याचंीच खरडपट टी काढीत असतो हे प्रिसरू नका. असे चचुकारून ते सिव पुढच्या 
बंप्रदिानासं प्रशिीगाळ करीत गेले. र्थोड्या िळेाने परत येऊन श्रीयुत घािा एकसारखा प्रर्फरिीत असतील 
म्हिून पाहातात तो काय! श्रीयुतानंी एक घोंगडी अंर्थरून तीिर आपला लंबाचौडा देह यर्थासुख पसरून 
आप्रि दुसरी घोंगडी पाघंरून घोरण्यास आरंभ केला आहे! प्रचडून जाऊन प्रशव्या देत पेटी ऑप्रर्फसर 
म्हिाला, “ऄ सैतान! अरे तुला झाले तरी काय! का माझा जीि घेतोस! आता बारा िाजून गेले, तुझे जेिि 
झाले, आता तरी उठ!” श्रीयुतानंी डोळे उघडले, हळूच हाताने गलगा करू नका म्हिून खुिािले. नंतर 
तोंडाने सापं्रगतले “जमादार! जेिि झाल्याबरोबर घािा प्रर्फरि ूलागलो असता खाल्ललेे अन्न पचिार नाही, 
जेििानंतर र्थोडी िामकुक्षी करािी असे िैद्यशास्त्राचे आिखी एक िमेय आहे. माझी आजीदेखील असेच 
सागंत असे!” सिव बंप्रदिान खो-खो हंसून उठले. जमादार प्रचडला. पि खोली उघडून श्रीयुतासं 
मारण्याइतका धीर न झाल्याने हसिाऱ्या दोघाचौघा बपं्रदिानाचं्या र्थोबाडात चढि ू लागला. संध्याकाळी 
ऄिीतेिी काम म्हिजे १५ पौड तेल श्रीयुतानंी पुरे केले. िास्तप्रिक   तरासं प्रदिसभर खपूनही इतके झाले 
नसते, पि श्रीयुताचें शरीर चागंले भक्कम होते. मन कसे होते हे िरील एका चुिुकेिरून िाचकासं 
समजलेच असेल. अतंी त्यास कमी कामाप्रिियी प्रशक्षा झाल्या. कमी खाण्यािर ठेिले, शिेटी सुपप्ररटेंडेंटने 
करार केला की, तीन प्रदिस पुरे काम कराल तर तुम्हासं कोलूमधून काढू. त्याचिमािे श्रीयुतानंी 
िैद्यशास्त्रीय प्रनयमासं तेिढ्यापुरता प्रनरोप देऊन ते काम तीन प्रदिस पुरे केले. पि इतके नमते घेतलेले 
पाहताच बारीने पनुः कुरघोडी करण्यास आरंभ करून करार तोडून त्यासं घाण्यािर धाडले. तेव्हा त्यानंी 
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सार्फ सापं्रगतले, “काम करीत नाही. जा बलै नाही; आम्ही मुनष्ट्य आहोत!” येरू्थनच पप्रहल्या संपास आरंभ 
झाला. राजबदं्याचंी दृष्टी प्रर्फरून, ते संपापयंत येऊन ठेपल्याने बारी देखील मनातल्या मनात चकप्रचत 
दचकला होता. 

 
जे राजबंदी संपात समाप्रिष्ट झाले त्याजंिर प्रशक्षाचंा भप्रडमार सुरू करण्यात आला. आठ प्रदिस 

हातकडी, बेडी, कोठडीबंदी इत्यादी नैयप्रमक प्रशक्षा तर देण्यात आल्याच. परंतु प्रनयमाप्रिरुद द प्रशक्षाही 
ठोठािण्यात येऊन िरील श्रीयुतासंारखे जे अगदी प्रनधड्या छातीने िागत त्याचंी गुमी प्रजरप्रिण्यासाठी 
दहादहा बारा-बारा प्रदिस काजंीप्रिना दुसरे खाण्यासही देण्यात आले नाही. तुरंुगात दहा प्रदिस काजंीिर 
बंप्रदिानास ठेिण्याचा प्रनयम नाही. पि त्यास असे नुसत्या दोनदा तीनदा प्रदलेल्या पेजेिर ठेिनू त्याचंी 
शस्क्त कमी झाली असता ते मनानेही दुबवळ होतील, अशा आशनेे त्यास छळण्यात येऊ लागले. ही प्रशक्षा 
देण्यात येई, पि बपं्रदिानाचं्या प्रशक्षापत्रकात ती प्रलप्रहली जात नसे. पढेु जेव्हा प्रतकडे चहदुस्र्थान 
सरकारकडून एक मोठे अप्रधकारी शोध कराियास आले (ते िृत्त पुढे येईलच) तेव्हा राजबदं्यानंी हे 
अनैयप्रमक पीडन त्याचें दृष्टीस आिले असता बारीने हे खोटे आहे हे प्रशक्षापत्रकािरूनच प्रसद ध केले! आप्रि 
त्या अप्रधकाऱ्यानंी करिनू घेतले! मला या सहबपं्रदिानानंी शपरे्थिर असे सापं्रगतले आहे की, एका बाजूला 
त्यासं पेजेिर ठेिनू दुसरीकडे ते प्रिरुद ध जात असता कोयनेलचे घोटचे घोट त्याचें घशातं ओतले जात. 
त्यायोगे चक्कर येऊन पोटात आग होऊन त्यासं र्फारच त्रास होई. पि ह्ा सिव त्रासाने संपिाले हरत 
नाहीत, इतकेच नव्हे, तर त्याचंा हा एकोपा आप्रि धैयव. पाहून इतर बंप्रदिानािंरील बारीचा अमानुि धाक 
उडत चालला आहे हे ओळखून अखेर आता आम्ही तुम्हास कोलूिर िारंिार धाडिार नाही. इतकेच नव्हे, 
पि इतर बंप्रदिानािंमािे तुम्हासही तुरंुगाचे बाहेर िदेशातं काम करण्यास सोडण्यात येईल असेही 
आश्वासन देण्यात आले. राजकीय बंप्रदिानासं तुरंुगाबाहेरील जे सागंत त्यािरून बाहेर पुष्ट्कळ स्ितंत्रता 
असे हे ठाऊक होते. त्या व्यप्रतप्ररक्त आपला बाहेर जाण्याचा अप्रधकार एकदा मान्य करून घेतला म्हिजे 
मग ओघानेच पाच ििांनंतर स्ितंत्र काम करण्याचा आप्रि दहा ििांनंतर “प्रतकीट” घेऊन घर करून 
राहण्याचा अप्रधकार प्रमळण्याचेही सूत-उिाच केल्यासारखे होईल असे जािून कसेबसे बाहेर पडाि ेअसे 
राजबदं्यासं साहप्रजकच िाटे. तेव्हा काही लोकासं तरी एक िि े तुरंुगिास भरल्याने प्रनयमािमािे बाहेर 
सोडण्यात येिार आहे हे ऐकून संपाचा एक उद देश सर्फल झाला असे मंडळी समजली आप्रि संपातूंन एक 
एक करून प्रनघून कामािर जाऊ लागली. र्थोड्याच प्रदिसात काही मंडळी बाहेर काढण्यात आली. 
खाडीमध्ये छातीमाडं्याएिढ्या प्रचखलात उतरून प्रचखल भरून देिे, रस्ते झाडिे, नारळ िाहिे अशी 
त्यासं कामे देण्यात आली. प्रकत्येकास गाडीस जंुपण्यात आले. 

 
अंदमानामध्ये गाडीमध्ये सरकारी अप्रधकारी बसतात आप्रि ती ओढण्यास बलै घोडे इत्यादी पशूसं 

लािले असता होिारा खचव टाळता यािा म्हिनू बंप्रदिानास लाितात. एकसारखी दौडीने ती गाडी ओढीत 
नेताना आप्रि मोठमोठ्या चढिीिरून धापा टाकीत ती गाडी ओढताना आप्रि “चलौ साला कैसा चलता 
है!” म्हिून िर प्रशव्या खाताना बंप्रदिान िारंिार प्रजकडे प्रतकडे पाहण्यात येत. ही रीत न आिडून 
बंप्रदिानाकंडून आपली गाडी खेचनू न घेिारे एक दोन इंग्रजी अप्रधकारीही मला माहीत आहेत. पि ती 
गाडी खेचण्यास सार्फ नाकारिारे बंप्रदिान मात्र कोिास माप्रहत नव्हते. तर्थाप्रप बारीच्या कुशाग्र नसल्या 
तरी लठ्याग्र बुद प्रधमते्तने तेही सिांचे दृष्टीस आिप्रिले. कारि राजबंदी प्रकती खट्याळ आहेत हे 
सुपचरटेंडेंटचे मनािर चबबप्रिण्यासाठी त्यानंा त्याचं्यातील एकादोघा मानी आप्रि धीट गृहस्र्थासंच बाहेर 
गेल्याबरोबर गाडीस जंुपप्रिण्याचे बारीने हिालदारापं्रदकास सागंून ठेिले. अर्थातच गाडी ओढा म्हिताच 
त्या प्रनभीड लोकानंी मािसाचंी गाडी ओढण्यात आम्ही बैल नाही म्हिनू उत्तर प्रदले. बारी लगेच 
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सुपचरटेंडेंटास म्हिाले, ‘पहा हे खट्याळ लोक! तुरंुगातं म्हित, बाहेर काढा, आम्ही आत कोलू करिार 
नाही! बाहेर काढले तर म्हितात, गाडी ओढिार नाही! आता अशा सभ्य लोकासंाठी मी प्रनदोि असे काम 
तरी कोठून आि?ू आप्रि यानंा जर याचं्या गाऱ्हाण्यािरून मी दुसऱ्या सुलभ िा सभ्य कामािर नेले तर इतर 
बंप्रदिान नाही का या पक्षपाताप्रिियी मला दोि देिार?’ परंतु हेच पापभीरू बारीसाहेब मनात आले तर, 
ज्या बदं्यानंा चार अक्षरे येत नसत, मग ते दरिडेखोर असले तरी त्यानंा हे कायालयातं आपल्या बंगल्यािर 
देखील आरामाची कामे देत. इतकेच नव्हे पि ह्ा राजकीय बपं्रदिानातंच त्याचं्या कच्छपी जे लागले होते 
आप्रि हाजंी हाजंी करू शकत त्यासही नुसते बसिनू ठेिण्यास गुपचूप आज्ञा ह्ा बारीसाहेबानंी सोडलेल्या 
असत. तेरे्थ त्यास ह्ा पक्षपाताच्या पापाचे भय मुळीच िाटत नसे. बारीसाहेबापं्रदकाचंी पक्षपाताची व्याख्या 
म्हिजे ज्यायोगे त्याचं्या पक्षाचा पातपतन होण्याचा संभि प्रदसतो तो पक्षपात! 
 

मी तुरंुगातं ज्या िळेी जाऊन पोहोचलो त्या िळेपयंतच्या राजकीय बंप्रदिानाचं्या िृत्तान्ताचा साराशं 
िर प्रदला आहे. हा सिव िृत्तांत मी आल्याचे मप्रहन्याचे आंतबाहेरच मला कळप्रिण्यात आला. राजकीय 
बंप्रदिानातं काही लोक संपाच्या धोरिाच्या िामाप्रिकपिे प्रिरुद ध होते. काही जे बारी म्हिेल तसेच 
म्हिाियाचे असे व्रत धरलेले. त्याचं्याकडून बारीने राजकीय बंप्रदिानातं रू्फट पाडण्यात आप्रि संप करिे ही 
आपि मोठी चूक केली, ज्यानंी अप्रधकाऱ्याचं्या प्रशिीला प्रशिी आप्रि उमवटपिास उमवटपिाचे ितवन आरंभले 
त्याचें ते करिे अत्यंत चनद्य होते, तो असभ्यापिा होय इत्यादी चचा करप्रिण्यास िारंभ करप्रिला होता. 
साहप्रजकपिेच या प्रिियािर माझे मत काय ते काढण्यास राजबंदीचाच नव्हे तर बारीसाहेबाचंाही 
आटोकाट ियत्न चालला. सरासरी आठ पधंरा प्रदिस मला िरच बंद ठेिल्यानंतर खालचे चाळीत प्रदिसा 
काम करण्यास आिले आप्रि िर्थम मागे िर्षिलेले प्रछलका कुटण्याचे काम प्रदले. िास्तप्रिक प्रछलका दोन 
िा दीड पौंड देण्यात येतो. पि मला िर्थमच एक पौंड देण्यात आला. ही मजिर प्रिशिे कृपा होय असे 
बारीने मला माझ्या योग्यतेिर एक गोडसे व्याख्यान देऊन सापं्रगतले. ते जरी दयाळुपि असले तरी माझ्या 
हातात ती नारळाची सुकलेची किची मऊ लागािीत इतके मादवि काही त्या दयेत असिे शक्यच नव्हते. 
तेव्हा कुटून कुटून माझे हात सोलून प्रनघाले. स्नायू सुजून दुखू लागले. तळहातास मोठमोठे र्फोड येऊन 
आप्रि तसेच कुटाि ेलागून रक्त िाहू लागले. मी सुपचरटेंडेंटास तो हात दाखिनू म्हटले, काम बदलता 
येिार नाही का? प्रनदान काही प्रदिस बंद ठेिले जाि ेकाम! त्यानंी एका िाक्यात “तसे सगळयाचेंच होते. 
तुम्हासं एक पौंड प्रछलका प्रदला. दोन प्रदला नाही हीच सरकारी कृपा समजा” असे उत्तर प्रदले आप्रि ते 
चालते झाले. अर्थातच प्रछलका तसाच कुटािा लागला. मी तसा कुटून काढलेल्या आप्रि बाधूंन प्रदलेल्या 
काथ्याचे जुड्यािंर प्रकत्येक िळेा ते रक्ताचे र्थेंब पडलेले असत. पि तो पौंडभर आहे की नाही हे 
पाहण्याच्या धादंलीत तो कुटिाऱ्याच्या हाताच्या रक्ताने माखलेला आहे की नाही हे पाहण्यास 
बारीसाहेबासं िळे प्रमळत नसे. 
 

“सा्ा ्ोग! बेत ्गावेंगे” 
 

तर्थाप्रप ित्यही संध्याकाळी येऊन बारीसाहेब मजशी इंग्रजीमध्ये दहापाच प्रमप्रनटे बोलल्याप्रिना जात 
नसत. त्याचं्या बोलण्यात लिकरच तेर्थील राजबपं्रदिानाचं्या ितवनाच्या उल्लखे येऊ लागला. एका 
राजबदं्याची माप्रहती तर काय पि नुसता नमस्कारही दुसऱ्यास पोचप्रिण्याचा इतरानंा सक्त प्रनिेध करण्यात 
आला होता आप्रि तसे करताना कोिी धरले गेल्यास त्यास िॉडवरकीिरून काढून िा आठ प्रदिस कोलूत 
धाडून देण्यात येत असे. परंतु त्याच राजबंद्याचंी माप्रहती बारीसाहेब मात्र इतरासं िाटेल तशी पोचि ूशकत. 
पि िाटेल तशी म्हिजे त्यास त्याचं्यात र्फाटारू्फट पाडण्यास उपयुक्त होईल अशी. बारीसाहेबासं माहीत 
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होते की, त्यानंी काही केले तरी मला राजबदं्याचंी मागची माप्रहती प्रमळाली होती. तेव्हा आपली बाजू तरी 
का न माडंा म्हिनू बारीसाहेब ती सागंत. त्यात मुख्य पालुपद म्हिजे जे लोक त्याचं्या कच्छपी लागलेले 
असत त्याचंी भरपूर स्तुप्रत आप्रि जे संपातं भाग घेऊन कारागारातंही स्ितःचा व्यर्थव अपमान िा प्रशिीगाळी 
सहन न करता अप्रधकाऱ्याशंी प्रनभवयपिे िागत त्याचंी मनमुराद चनदा आप्रि ह्ा दोन हेतंूपासून अनुमाप्रनत 
होिारी मुख्य गोष्ट की, माझ्यासारख्या प्रशप्रक्षत आप्रि िख्यात व्यक्तीने त्या मखूव अप्रशप्रक्षत आप्रि असभ्य 
लोकाचें नादी लागू नये यातंच माझे कल्याि आहे हे प्रनक्षनू सागंिे. अशा बऱ्याच िळेा झालेल्या सभंाििात 
मी शक्य तो मौन धरले. पि केव्हा केव्हा आपल्या बाधंिाचंी प्रनष्ट्कारि िाटेल ती चनदा ऐकून केिळ 
कोिाची कृपा संपादन करण्याकप्ररता तोंडदेखलेपिाने होकार भरिे मला असह् होई आप्रि बारी तर 
नुसत्या मौनाचे समाधान न होता प्रिचारीत सुटे, ‘तुम्हालंा काय िाटते? सागंा, सागंा’ एकच उदाहरि 
द्याियाचे म्हिजे मागे ज्या श्रीयुत –याचंी मी माप्रहती सापं्रगतली त्याचें संपातंील सडेतोड ितवन हे असभ्य 
होते असे म्हिनू “त्याला िडे लागलेले आहे, तो हीन कुलातंला मनुष्ट्य आहे” असे बारी मला आग्रहाने सागंू 
लागले. इतकेच नव्हे तर िर मधाचे बोट लािनू मला म्हिाले “तुमच्यासारख्या सुप्रशप्रक्षत मनुष्ट्यास 
याप्रिियी काय िाटते हे मला ऐकािसेे िाटते. सागंा, िडे लागलेल्या मनुष्ट्याप्रिना असे कोि ितवन 
करील?” 
 

बारीने रच्े्े नािक 
 

तेव्हा न साहून मी स्पष्ट सापं्रगतले की, जरी माझी आप्रि तुम्ही म्हिता त्या राजबदं्यापंैकी कोिाची 
ओळख अजून झाली नाही तरी तुम्ही सापं्रगतलेल्या िृत्तातंािरूनही त्यात मला मप्रतभ्रष्टता िा असभ्यता 
याचा लिलेशही प्रदसत नाही. कष्ट असह् झाल्यािर चकिा प्रनयमाप्रिरुद ध अप्रधकाऱ्यानंी पीडा देण्यास 
आरंभ केल्यािर राजबपं्रदिानासं काय चकिा इतरासं काय संप करून त्याचंा िप्रतिेध करण्याव्यप्रतप्ररक्त 
दुसरा कोिता मागव सहज सापंडिार आहे? “तुम्ही काही सापं्रगतले तरी श्रीयुत –हे चागंले कुलीन 
प्रदसतात. तुम्ही म्हिता त्यािमािे लुचे्च अगर खडेघाश े(रोग ऑर क्लॉकव ) ते खास नाहीत” माझे हे उत्तर 
ऐकून बारीसाहेब लाल झाला. पि कसेबसे त्या प्रदिशीचे संभािि संपिनू मजिर पप्ररिाम करण्यासाठी 
त्याने दुसरेच एक नाटक दुसऱ्या प्रदिशी करप्रिले. ज्या राजकीय बपं्रदिानासं बाहेर कामास धाडण्यातं येत 
असे ते अकरा िाजण्याचे सुमारास परत जेिाियास बंप्रदगृहातं आलेले होते. त्यासं मी जेिाियास बसलो 
होतो तेरे्थच जेिि घेण्यास बोलाप्रिले गेले. त्यानंी पुरती स्नाने देखील केली नव्हती. त्याचें कपडे आप्रि अंग 
प्रचखलाच्या पाट्या भरून िाहता िाहता उडालेल्या प्रचखलाने गदळ आप्रि घािेरडे झाले होते. तसेच त्यासं 
उभे केले; इतक्यात बारीसाहेब आले आप्रि मजकडे उमवटपिे पाठ प्रर्फरिनू मोठ्या रागाने काठी आपटीत 
त्या टोळीस म्हिाले, “काय रे, आज तुम्ही जमादारानंी सापं्रगतल्या प्रततक्या प्रचख लाच्या पाट्या का ं
रे्फकल्या नाहीत? हे पहा हड डी मोडून टाकीन-टाकीन! देखो जमादार, आज दुपारमे भी ए लोग सब काम 
नही करेंगे तो मेरे सामने लाि. इस साला लोगको िते लगाके इनकी × × र्फाड डालना पडेगी!” 

 

अशी अश्लील भािा िापरीत मला जसे काय तेव्हाच पाप्रहले असे दाखिनू िळून तो बंप्रदपाल मला 
म्हिाला, “हे पहा, सािरकर, ह्ा लोकाचं्या तुम्ही नादी लागू नका. ही प्रभकारडी मािसे होती. तुम्ही 
प्रशकलेले आहात. याचें काय? आठ-दहा िि ेभरून हे आता घरी जातील, तुमचे तसे नाही. तुम्हास पन्नास 
िि े प्रशक्षा आहे आप्रि तुम्ही राजकीय बंदी नाही. तेव्हा याचं्याशी नुसते बोलिे चालिे ठेिल्यासही तुमची 
हाप्रन होईल. तुम्ही आपले स्ितःचे प्रतप्रकटाकडे (बंप्रदपत्रक ज्यात मला पन्नास िि ेप्रशक्षा प्रदलेली होती ते) 
पाहून स्ितःपुरती चचता पाहा. तुम्ही हे सिव ऐकले का?” 
 



 
अनुक्रमणिका 

तुमही राजकीय ब्णदवान नाही 
 

परंतु मी त्या िमनास काहीच उत्तुर न देता रागािलेलासा प्रदसत जेित बसलो आहे हे पाहून जरा 
ओशाळलेसे झालेले बारीसाहेब, “पहा, ह्ात तुमचेच प्रहत आहे. तुम्ही राजबंदी नसून त्या इतर 
चोरापोरासंारखेच एक साधारि पापी आहात.” असे पुनः पुनः बजािीत प्रनघून गेले. मी राजकीय बपं्रदिान 
नाही हे त्या प्रदिशी मला िर्थम कळले. ते मला पटाि ेम्हिून प्रकती िळेा बारीने, सुपचरटेंडेंटाने आप्रि इतर 
िप्ररष्ठ अप्रधकाऱ्यानंी घोकले असेल त्याची गिती नाही!  

 
बारीसाहेब गेले. माझ्यासमोर राजबंप्रदिानासं ती धमकी प्रदल्याने आपिासही अशा प्रशव्या आप्रि 

धमक्या आप्रि हािमार सोसािी लागेल असे िाटून मी दबून जाि े म्हिनू बारीने हे ित्यक्ष िस्तुपाठीय 
उदाहरि मला दाखप्रिले होते. ते पाहून मला त्या राजबंद्याचंी दया आली. आपिासही दुःखे सोसािी 
लागतील हे कळलेही. पि त्याचा पप्ररिाम दबून जाण्यात न होता त्याचं्याबरोबर हे अपमान सहन 
करण्याची पाळी आपिािरही यािी म्हिजे यानंा उनाड, प्रभकारडे म्हिनू टोमिे मारले जात असता मीही 
त्या प्रभकारड्या अप्रशप्रक्षताचं्याच पंगतीत आहे हे जािून त्याचें मानप्रसक दुःख कमी होईल आप्रि ते टोमिे 
आहेत त्याहूनही र्फोल ठरतील असे िाटले. त्याचं्याशी बोलण्याने मला प्रशक्षा प्रमळेल हे माहीत असूनही 
तेर्थील राजबपं्रदिानातंील लोकासं िर्थमच मी तेरे्थ ित्यक्ष भेटू शकलो असल्याने मी नीट पुढे झालो आप्रि 
त्यासं त्याचंी नाि े प्रिचारली. त्याचंी म्लानिदने पाहून मी म्हटले, “माझ्यासमोर तुम्हासं तो बंप्रदपाल 
अप्रश्लल भािा बोलला म्हिनू तुम्ही मनातं संकोच करू नका ि धीर खचू देऊ नका. आज ते तुम्हासं 
प्रभकारडे म्हित आहेत, उद्या मला म्हितील. हा अपमान तुमचा नसून तुम्हासं असले दुःशब्द जो बोलतो 
तो स्ितःचाच तसा अपमान करून घेतो. आज आपि अिश आहो. आज आपला या जगतात अपमान होईल 
पि असाही एक प्रदिस क्वप्रचत येईल की अंदमानाच्या याच कारागारातं राजबंप्रदिानाचें पुतळे उभारले 
जातील आप्रि येरे्थ चहदुस्र्थानाचे राजबंप्रदिान राहत असत म्हिून हजारो लोक याते्रस लोटतील !” 

 
माझ्या या भाििाचा कष्टपीप्रडत संत्रस्तापंैकी कोिासही र्फारसा अर्थव कळलासा प्रदसला नाही. 

प्रनदान मला ते प्रिचार िदर्षशत करताना स्ितः जे तेज मनात सचंरलेसे िाटले आप्रि प्रनराशा मािळतेशी 
भासली तसे त्याचं्या मुदे्रिर काहीच प्रिशिेसे भाि िकट झाल्याचे प्रदसले नाही. केिळ एकजि मात्र जरा 
चमकल्यासारखा होऊन म्हिाला, “तुम्हाला, खरेच का असे िाटते?” मी म्हटले, “क्वप्रचत असे होईलही! 
प्रनदान झाले पाप्रहजे” 

 
इतक्यात पेटी ऑप्रर्फसर आप्रि िॉडवर ओरडत येऊन “ए बाब!ू तुमको क्या हुिा! तुम्हालंा त्याचं्याशी 

बोलताना बारी पाहील तर आमचा जीि घेईल. चलो! आम्ही तुमची र्फार मयादा ठेितो. पि असे कराल 
तर–देखो!” असे म्हित मला ओढून घेऊन जाऊन कोठडींत बंद करते झाले. 

  



 
अनुक्रमणिका 

 
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 

 
 

मुक्ुद रामराव जयकर 
 

जन्म : १३ नोव्हेंबर, १८७३. मृत्यू : १० माचव, १९५९ 
 

प्रख्यात कायदेप्णडत आणि राजकीय पुढारी 
 

जन्म मंुबईत एका मध्यमिगीय कुटंुप्रबयात. सिव प्रशक्षि मंुबई येरे्थ. मंुबई प्रिद्यापीठातून पदिीपरीक्षा 
झाल्यािर ते इंग्लंडला गेले आप्रि बॅप्ररस्टर होऊन परतले आप्रि र्थोड्याच काळात ख्यातनाम कायदेपंप्रडत 
म्हिून त्याचंा लौप्रकक झाला. १९१९ साली पजंाबमध्ये जाप्रलयनिाला बागेच्या हत्याकाडंाची चौकशी 
करण्याकप्ररता काँगे्रसने जी एक सप्रमती नेमली होती प्रतचेते सदस्य होते. त्यानंी स्िातंत्र्याच्या चळिळीत 
सक्रीय असा भाग घेतला नाही. पि राजकीय िाटाघाटीत मध्यस्र्थ म्हिनू त्यानंी र्फार मोलाची कामप्रगरी 
बजािली. गाधंी-आयर्षिन करार (१९३१), पुिे करार (१९३२) यातील त्याचंी कामप्रगरी महत्त्िािची. 
१९२३ ते २६ या काळात मंुबई प्रिधीमंडळात स्िराज्य पक्षाचे नेतृत्ि केले. पुढे मध्यिती कायदेमंडळात ते 
राष्ट्रीय पक्षाचे उपनेते होते. त्यानंतर त्यानंी केळकर िभतृी बरोबर िप्रतसहकार पक्ष काढला. ते प्रिव्ही 
कौस्न्सल ि रे्फडरल कोटातही न्यायाधीश झाले. प्रतन्ही गोलमेज पप्ररिदाचें ते सभासद होते. पुढे त्यानंा 
संप्रिधान सप्रमतीचे सभासद म्हिून घेण्यात आले. पुिे प्रिद्यापीठाची स्र्थापना ही त्याचंी महत्त्िा ची कामप्रगरी 
आप्रि या प्रिद्यापीठाचे ते पप्रहले कुलगुरु. त्याचें इंग्रजी िक्तृ त्ि अत्यतं िभािी होते. 

 
त्याचं्या आत्मिृत्तातील हा उतारा सादर करण्यात येत आहे. 



 
अनुक्रमणिका 

जा्ीयनवा्ा बाग हत्याकाड्ान्तर 
 

मुकंुद रामराि जयकर 
 

त्या प्रदिशी मंुबई हायकोटात नेहमीचीच धािपळ चालू होती. प्रडसेंबर मप्रहना नुकताच सुरु झाला 
होता. हिा रं्थड पि बोचरी नव्हती. मी मुख्य न्यायाप्रधशासंमोर माझ्या एका महत्त्िाच्या अपीलाबाबत माझा 
युस्क्तिाद माडंण्यास सुरुिात केली. इतक्यात मदन मोहन मालिीय यानंी पाठिलेली तार माझ्या हातात 
पडली. तारीख होती, २ प्रडसेंबर १९१९. लाहोरहून पाठिलेल्या तारेत पुढील मजकूर होता.  

 
काँगे्रस पजंाब इन्क्वायरी कप्रमशनचे काम पूिव करण्यासाठी तुम्ही इरे्थ तात्काळ याल काय? काम 

अप्रतशय तातडीचे आहे. उलट तार करा.  
 
मी तार पाठिली. 
 

‘उद्या णनघत आहे.’ 
 

४ तारखेला मी तात्काळ-िप्रतसाद प्रदल्याबद दल मालिीयानंी परत तार पाठिनू माझे आभार 
मानले. ििासाची तयारी करण्यात र्थोडा िळे गेला आप्रि मी १० तारखेला मंुबईहून लाहोरला ियाि केले 
आप्रि १२ तारखेला लाहोर येरे्थ पोहोचलो. ज्याक्षिी माझ्या हातात मालिीयाचंी तार पडली तेव्हाच मला 
कळून चुकले की माझ्या आयुष्ट्यातील एक महत्त्िाचे पिव सुरु होत आहे; मला सािवजप्रनक चळिळीत 
स्ितंत्रपिे भाग घेण्याची एक सुििवसंधी प्रमळत आहे. या आमंत्रिाचे मला प्रिशिे आकिवि अशासाठी िाटले 
की या प्रनप्रमत्ताने देशातील महात्मा गाधंी, मालिीय, दास, मोतीलाल नेहरू यासारख्या नेत्याबंरोबर काम 
करण्याची सधंी प्रमळिार – आप्रि याचीच मला अप्रधक अपूिाई िाटत होती. त्यामुळे मालिीयाचंी तार 
प्रमळताच मी माझी सगळी कामे बाजूला ठेिली आप्रि लाहोरला जायला प्रनघालो. कारि गाधंींच्या 
व्यस्क्तामत्त्िा ची मोप्रहनीच मोठी प्रिलक्षि होती. या मािसाला जिळून पाहाि े त्याच्या व्यस्क्तमत्त्िाचा 
अभ्यास करािा, राजकारि आप्रि अध्यात्म याचंा प्रमलार्फ करून जनतेिर अप्रधराज्य करिाऱ्या या नेत्याला 
जिळून पाहाि ेयाच एका हेतूने मी लाहोरला गेलो. 

 
लोहारला पोचल्यानंतर मी मोतीलाल नेहरू याचंी भेट घेतली आप्रि गाधंीना जाऊन भेटलो. गाधंी 

त्यािळेी रामभजु दत्तम चौधरी याचं्या एका िाचीन ऐप्रतहाप्रसक िास्तूत राहात होते. मी गाधंीना भेटायला 
गेलो तेव्हा त्याचं्या भोिती त्याचें प्रशष्ट्य आप्रि अनुयायी याचंा गराडा होता. सिांच्या अंगािर हाताने 
प्रििलेल्या घोंगड्या होत्या आप्रि सिवजि खाली भारतीय बठैकीिर बसले होते. गाधंीजीनी हसतमुखाने 
माझे स्िागत केले आप्रि म्हिाले ‘अस्स, म्हिजे तुम्ही आमचे नि े प्ररकू्रट! मी म्हिालो “मी नुकताच 
बॅप्ररस्टर झालोय आप्रि िाटेल ते कष्ट करायला मागेपुढे पाहािार नाही.” 

 
त्यानंतर रोज आमच्या बैठकी होऊ लागल्या. गाधंी, मालिीय, दास, मोतीलाल, तय्यबजी आप्रि 

मी. सिव कामािर दास याचंी देखरेख असे. संतानम नािाचा एक चिुचुिीत तरुि आमचा सेके्रटरी होता. 
आमच्या कामाची िाटिी पढुीलिमािे होती. रोज सकाळी अकरा िाजता आम्ही आमच्या कचेरीत जमत 
असू. त्यानंतर कामाची प्रिभागिी करण्यात येई, आमच्यातील काहीजि साक्षीदाराचंी तपासिी करीत. 



 
अनुक्रमणिका 

िमन आप्रि िप्रतिमन प्रिचारताना आमच्यापकैी आिखी एक जि उपस्स्र्थत असे. साक्षीदाराचंी तपासिी 
तय्यबजी करीत. बडोदे येरे्थ हायकोटव जज्ज म्हिून त्यानंी काम केले असल्यामुळे ते हे काम अत्यंत चोख पार 
पाडत. प्रशिाय त्यानंा उदुवचे उत्तम ज्ञान होते. या भागातील बऱ्याच साक्षीदाराचंी मातृभािा उदुव होती. 
त्यामुळे तय्यबजींचा आम्हाला चागंला उपयोग झाला. त्यानंतर मी या सिव साक्षीपुराव्याचें इगं्रजीत भािातंर 
करीत असे. त्यानंतर या सिव पुराव्याचे आम्ही संकलन करीत असू. मात्र त्यातील जनतेच्या दृष्टीने 
खळबळजनक िाटिारा भाग आम्ही गाळत होतो. त्यानंतर संध्याकाळी गाधंी आप्रि मोतीलाल याचंी गाठ 
घेऊन त्याचं्याशी चचा होत असे. या चचेतून काही भाग गाळला जाऊन अपं्रतम मसुदा तयार होत असे. 
आमच्या काँगे्रस कप्रमटीिमािे सरकारने नेमलेल्या हंटर कप्रमटीचेही साक्षीपुरािा घेण्याचे काम चालू 
होतेच. या सरकारी कप्रमटीिर जगत नारायि (उत्तर िदेश) प्रचमिलाल सेटलबाड (मंुबई) सुलतान 
अहमद खान (ग्िालेर) हे भारतीय सदस्य काम करीत होते. मी काही िळेा हंटर कप्रमशनच्या बैठकीना 
हजर राप्रहलो. त्याबाबत माझ्या दैनंप्रदनीत नोंद करताना –‘सेटलबाड बचािपक्षाचे िकील म्हिून उलट 
तपासिी करताना नेहमीचा किखरपिा न दाखिता र्थोडे दबलेले आप्रि दुबळे िाटले’ असे प्रलप्रहले.  

 
मोतीलाल त्यािळेी लाहोरमध्ये एका भाड्याच्या घरात राहात होते. काही काळी जिाहरलालही 

त्याचं्याबरोबर असे. िर्थमदशवनी या प्रपतापुत्रानंा पाहाताच मी िभाप्रित झालो. दोघाचें कपडे कसे नीट 
नेटके-अद्ययाित पािात्य पद धतीचे असत. 

 
आमच्या संध्याकाळच्या बठैकीबाबत माझ्या मनािर एका गोष्टीचा ठसा कायम राप्रहला. आप्रि तो 

म्हिजे गाधंीजींचा. ते सतत संयमाचा आप्रि सप्रहष्ट्िुतेचा पाठपुरािा करीत. आम्ही बाकीचे सगळे जाप्रतितं 
िकील होतो. त्यामुळे आलेल्या पुराव्यातील कोिता भाग घ्यािा आप्रि कोिता गाळािा याबाबत एखाद्या 
प्रनष्ट्पक्षपाती न्यायाधीशािमािे आम्ही प्रनिवय घेऊ शकत नव्हतो. त्यामुळे गाधंी एखाद्या कतवव्यप्रनष्ठरू 
न्यायमूतीची भपू्रमका घेऊन सिवसामान्य जनतेसमोर जे माडंले जािार आहे ते सत्याशी इमान राखिारे 
असाि ेयासाठी ते सतत जागरुक राहात. अनेक िळेा आमचे मतभेद होत. मी तािातािाने आपली बाजू 
माडंीत असे ि दास टेबलािर जोराने हात आपटून आपले म्हििे माडंत. आपली बाजू माडंताना त्यानंा 
नेहमीच असा आिशे चढे. मोतीलालही आपला मतभेद व्यक्त करीत पि काहीशा सयंमाने. तय्यबजी तर 
एखाद्या न्यायमूतीच्या धीरगंभीरतेने आपली बाजू माडंीत. पि गाधंी आपल्या क्षीि आिाजात पि 
तकव शुद धपिे ििाही भािेत आमच्या युस्क्ततिादातील गंुता हलकेच सोडिीत. 

 
एक प्रदिस तर दास इतके प्रचडले की टेबलािर आपली मूठ आपटीत गाधंीजींना उद देशून 

म्हिाले–‘ आता र्फार झालं हे, गाधंीजी तुमचं म्हििं बरोबर आप्रि आमचं चकू.” 
 
या साऱ्या घटनाचंा माझ्या मनािर र्फार पप्ररिाम झाला. प्रनष्ट्पक्षपातीपिाने कोित्याही पूिवग्रहाच्या 

अर्थिा भािनेच्या आधीन न जाता योग्य तो प्रनिवय खरा बुद प्रधमंत घेऊ शकतो. आमच्यासमोर असलेल्या 
गंुतागंुतीच्या पुराव्यातून सत्य तेच प्रनिडून काढण्याचे काम गाधंीजी करीत. जालीयनिाला बागेतील कू्रर 
हत्याकाडंातील प्रनभळे सत्य प्रब्रप्रटश आप्रि भारतीय जनतेसमोर माडंण्याचे ध्येय होते. या हत्याकाडंातील 
रक्ताप्रपपासू अप्रधकाऱ्याचें खरे स्िरूप त्याना उघड कराियाचे होते. या घटनेतील सिव िकार उघडउघड 
इतका भडक आप्रि रक्त गोठििारा होता की त्यासाठी त्यात खराखोटा मसाला घालण्याची काहीही गरज 
नव्हती. त्यामुळे आमच्या चौकशीचे र्फप्रलत यशस्िी कराियाचे असेल तर याबाबत आपि प्रनभळे सत्यच 
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जनतेसमोर माडंले पाप्रहजे असे गाधंीजींना िाटत होते आप्रि त्यासाठी हा पुरािा तािनू सुलखािनू आपि 
बारकारईने आप्रि प्रबनचूक असा जनतेसमोर ठेिला पाप्रहजे यािर त्याचंा कटाक्ष होता. 

 
मला कोिीतरी सापं्रगतले की रोज आमची भेट घेण्यापूिी गाधंी सकाळी अंतःकरिपूिवक िार्थवना 

करीत की या चौकशीतून सत्य काय ते शोधून काढण्यासाठी परमेश्वराने आपल्याला शक्ती आप्रि दृष्टी 
द्यािी. दैिी साहाय्यासाठी या िचंड कामात आपल्याला यश येिार नाही असे त्यानंा िाटत होते. 

 
या आमच्या अहिालाच्या पूिवतयारीच्या िळेी आमची जी चचा चाले त्यातील एका िैप्रशष्ट्ट्यपूिव 

घटनेचा उल्लखे केल्याप्रशिाय मला राहित नाही. आमची चचा चाले ती मुख्यत्ि ेएका मुद द्यािर. तो मुद दा 
म्हिजे डायरने जािून बजूुन एका बपं्रदस्त जागेत लोकानंा कोंडले आप्रि त्यानंा कठोर शासन म्हिून त्यांची 
हत्या केली की काय? आमच्यासमोर आलेला साक्षीपुरािा डायरने हे कृत्य जािूनबजूुन केले या मताला 
पुष्टी देिारा होता. या व्यूहामागील भयानकता पाहून आम्ही तर अशा प्रनिवयाित आलो होतो की या 
मुद द्याला पुष्टी देिारा सिव पुरािा या अहिालात समाप्रिष्ट करािा. अनेक प्रिश्वासाहव स्त्री-पुरुिानंी साक्षी 
प्रदल्या. त्या साक्षीिरून डायरने हे कृत्य जािनूबुजून केले हे उघड प्रदसत होते. त्यामुळे हा पुरािा 
जनतेसमोर आला पाप्रहजे असे आम्हाला िाटत होते. त्यामुळे आम्ही अगदी सािप्रचत्ताने पुराव्याचे धागेदोरे 
जुळिीत होतो. 

 
पि अगदी िारंभापासून गाधंी या दृष्टीकोनाशी मुळीच सहमत नव्हते. आम्ही ज्या प्रनिवयाित आलो 

होतो तो प्रनिवय योग्य कसा आहे हे पटिनू देताना त्याचं्याशी आमच्या शास्ब्दक चकमकी झाल्याचे मला 
आठिते. पि ते आम्हाला नेहमी बजािनू सागंत “प्रमत्रानो तुम्ही तुमचं आयुष्ट्य िकील म्हिून घालिलंय 
त्यामुळे एखाद्या न्यायप्रनष्ठूर प्रनष्ट्पक्षपाती न्यायाधीशाची भपू्रमका तुम्हाला कधीच घेता येिार नाही. प्रनदान या 
अशा चौकशी िकरिात.” पि त्याचें म्हििे आम्हाला पटत नव्हते. त्यामुळे शिेटी असा प्रनिवय घेण्यात 
आला की, मी अहिालाचा अंप्रतम मसुदा तयार करािा-त्यात आमची भपू्रमका योग्य तऱ्हेने माडूंन आमच्या 
प्रसद धातंाच्या पुष्ट्ट्यर्थव िाजिी असा पुरािा द्यायचा आप्रि तो मसुदा गाधंीकडे मंजुरीला पाठिायचा. 

 
त्यािमािे अत्यंत काळजीपूिवक मी एक मसुदा तयार केला. या मसुद्यात मी सिव सत्य घटना 

क्रमिार देऊन आमच्या प्रनिवयाचे योग्य ते समर्थवन केले होते. तो प्रनिवय असा की, डायरने जािनू बजूुन 
एका बपं्रदस्त जागेचा र्फायदा घेऊन हे हत्याकाडं केले. या मसुद्याचे िैप्रशष्ट्ट्य असे होते की, सिव 
सत्यघटनाचें तपशील एकामोगामाग अशा तऱ्हेने माडंण्यात आले होते की, आम्ही जो प्रनिवय घेतलाय 
त्याला दुसरा पयायच नव्हता. 

 
दुसरे प्रदिशी सकाळी आम्ही जमून तो मसुदा गाधंीजींना िाचून दाखिला. आमचा या मागचा हेतू 

त्यानंा चटकन कळला आप्रि चकप्रचत हसून म्हिाले ‘तुमचा मसुदा मी स्िीकारतो पि त्यात काही सुधारिा 
करण्याची मला परिानगी द्या. आम्ही त्याला संमती प्रदली. त्यानंतर काही तासानंी गाधंीनी आमच्यासमोर 
एक निाच मसुदा पढेु ठेिला. त्यात त्यानंी आमच्या मसुद्याचे स्िरूपच बदलून टाकले होते. त्यानंी आपल्या 
अहिालात जागजागी काहीं िगेळया स्िरूपाच्या सत्यघटना नमूद केल्या होत्या. त्याचं्या स्मरिशक्ती 
आप्रि बपु्रद्धमते्तची ती झळझळीत पािती होती. त्यात त्याचंी अगाध सत्यप्रनष्ठा आप्रि न्यायप्रियता स्पष्टपिे 
ितीत होत होती. शिेटी साहाप्रजकच त्याचा मसुदा आम्ही मान्य केला. 
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त्यानंतर हा अहिाल गाधंीजीनी माझ्या मदतीने तयार केला. या अहिालात प्रदसून येिारा संयम 
आप्रि सत्यप्रनष्ठा िादातीत होती. 

 
सहा मप्रहन्यानंी मी मंुबईला परत आलो. हायकोटात मला िर्थम भेटला इन्व्हेरॅप्ररटी. मंुबई 

हायकोटातील एक प्रनष्ट्िात िकील. हा त्याचं्या आयुष्ट्यातील उत्तलरकाळ असला तरी त्याचंा 
िकीलीपेशातील जोश यस्त्कंप्रचतही कमी झाला नव्हता. त्याने मला प्रिचारले, “तू इतके प्रदिस कोठे बपेत्ता 
होतास?” मी त्याला पंजाबमध्ये कोित्या कामासाठी गेलो होतो हे सापं्रगतले आप्रि आमचा अहिाल आता 
िकाप्रशत झाला आहे हेही त्याला सापं्रगतले. तो म्हिाला “मला िाचायला दे त्याची एखादी ित.” मी माझ्या 
जिळची एक ित त्याला प्रदली. त्याने तो एका रात्रीत िाचून काढला आप्रि दुसऱ्या प्रदिशी तो मला म्हितो 
कसा “असा अहिाल प्रलप्रहल्याबद दल तुझ्या मस्तकािर चक्क गोळी झाडािी असं मला िाटलं. हा अत्यंत 
हाप्रनकारक दस्तऐिज आहे आप्रि यात तुम्ही ज्या सयंमाने आप्रि काळजीपूिवक तुमचे प्रनिवय माडंले आहेत 
त्यामुळे तर हा अहिाल र्फारच पप्ररिामकारक झालाय! याच्या मागे कोिाचा हात आहे” मी म्हिालो, “ 
मुख्यत्िकेरून गाधंी!” त्यािर तो म्हिाला, “तुला ठाऊक आहे, या अहिालातील संयम हाच प्रब्रप्रटशानंा 
हाप्रनकारक आहे. कारि मला सारखं िाटायचं की भारताची बाजू जर प्रबनचूकपिे सत्यािर आधारीत 
आप्रि सयंमाने माडंली गेली तर त्यामुळे आमच्या भारतातील सते्तला र्फार मोठा धोका आहे. तुमची िृत्तपते्र 
रोज काहीतरी र्फालतू मजकूर छापतात त्यापेक्षा हा अहिाल पप्ररिामकारक आहे. मी तुला खात्रीने सागंतो 
की हा अहिाल इंग्लंडमध्ये िाचला गेला तर त्यािर र्फारच तीव्र िप्रतप्रक्रया होईल. कारि चहदुस्र्थानातच 
र्फक्त अप्रतरंप्रजत िृत्त िाचण्यात लोकानंा मजा िाटते. तर इंग्लंडमध्ये याच्यापेक्षा उलट पप्ररस्स्र्थती आहे.” 

 
इन्व्हेरॅप्ररटीचे हे उद गार मला र्फार महत्त्िाचे िाटतात. कारि तो मंुबई हायकोटातील एक 

आघाडीचा प्रशलेदार होता. कोटात तो आपला युस्क्तिाद करताना कधीही अप्रतशयोक्ती, शब्दाचंा घोळ 
चकिा सत्यापलाप करीत नसे. 

 
हा अहिाल छापून िप्रसद ध करण्याची जबाबदारी माझ्यािर सोपिण्यात आली. सरकारचा हंटर 

कप्रमटीचा अहिाल माचव १९२० पयंत िप्रसद ध होिार होता. आप्रि त्याच्या आत आमचा अहिाल िप्रसद ध 
होिे आिमयक होते. अिधी र्फार र्थोडा होता. जहागंीर बोमनजी पेप्रटट यानंी मालिीयाचं्या मदतीने 
छपाईच्या खचासाठी पाच लाख रुपये जमा केले होते. त्यातून पन्नास हजार रुपये मी मंुबईला येताना 
बरोबर आिले होते. या कामासाठी छापखान्याचे साहाय्य प्रमळििे आप्रि त्याची काळजीपूिवक छपाई करिे 
यासाठी मी एकूि तीस पदिीधर तरुिानंी मदत घेतली. आप्रि रातं्रप्रदिस खपून आम्ही मुद्रिित तयार 
केली. माझ्या ठाकुरद िार येर्थील घराला टायचपग ब्युरोचे स्िरूप िाप्त झाले. हे तरुि प्रमत्र सकाळी चहा 
घेतल्यानंतर कामाला लागत ते दुपारच्या जेििाच्या िळेेपयंत जेििाची एक तासाची सुटी संपली की 
सायकंाळी सहापयंत काम चालू. माझी पत्नी त्याचं्या जेििखािाचा बंदोबस्त करीत असे. जानेिारी आप्रि 
रे्फबु्रिारी हे दोन मप्रहने यात गेले. पि एिढा िचंड अहिाल एकाच छापखान्याला छापिे अिघड होते. 
त्यामुळे हे काम सहा छापखान्यात िाटून प्रदले आप्रि रे्फबु्रिारी अखेर १००१ पृष्ठाचंा उत्तम बाधंिीचा हा 
िचंड अहिाल छापून तयार झाला. संदभवसूचीसह हा अहिाल घेऊन मी १३ रे्फबु्रिारी १९२० रोजी 
लाहोरला गेलो आप्रि तडक गाधंीना भेटलो. त्यानंी मला प्रिचारले आपल्या अहिालाचे काय झाले? मी 
माझ्या ब्रीर्फकेसमधून एक ित काढली आप्रि त्याचं्यासमोर ठेिली. ती ित पाहाताच गाधंीना अर्थातच 
अत्यंत आनंद िाटलाच पि काहीसे आियव िाटले. मी त्यानंा सापं्रगतले की या कामात माझ्या मंुबईकर 
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प्रमत्राचंी र्फार मोठी मदत झाली. या माझ्या प्रमत्रानंी या कामासाठी एका पैशाचाही मोबदला स्िीकारला 
नाही. 

 
त्यानंतर साक्षीपुराव्याची अखेरची नोंद करण्याचे काम सुरू झाले यासाठी प्रशििसाद गुप्ता याचं्या 

बनारस येर्थील गंगाकाठािरच्या िासादात आम्ही मुक्काम केला. गाधंी, मालिीय आप्रि मी. अधूनमधून 
जिाहरलालही आमच्यात सामील होई. त्याच्याही सूचना गाधंीसारख्याच सयंप्रमत स्िरूपाच्या असत. मला 
िाटते मतै्रीच्या भािनेने आम्ही असे एकत्र जमण्याची ही शिेटची िळे. त्यानंतर राजकीय मतभेदामुळे आम्ही 
पागंलो आप्रि एकमेकापंासून दुरािलो. 

 
माझी चारपाई मालिीयाचं्या खाटेजिळ होती. पहाटे ते जागे होत आप्रि आपल्या मधुर आिाजात 

शकंराचायांची स्तोते्र म्हित. मी अधविट झोपेत सकाळी ती ऐकत असे. आपल्या आयुष्ट्याच्या अखेरीपयंत 
पंप्रडत मालिीय म्हिजे एक सुसंस्कृत चहदू, अशी त्याचंी िप्रतमा कायम राप्रहली. त्याचें संस्कृत उच्चार 
मद्रास आप्रि महाराष्ट्र यापेक्षा चकप्रचत अशुद ध असत. त्यात उत्तर चहदुस्तानी झाक असे. काही िळेा ते 
ऋग्िदेातील ऋचा म्हित. 

 
चहानंतर आम्ही कामाला लागत असू. अगदी संध्याकाळपयंत. मध्ये र्फक्त जेििाची सुटी. 

मसुद्याचे लेखन गाधंीजी एकदोन लेखप्रनकाचं्या साहाय्याने करीत. तीन आठिड्याने मी मंुबईला परतलो. 
अहिालाचा उरलेला भाग माझ्याकडे मंुबईला पाठिण्यात आला. त्यातले ित्येक पान गाधंीनी स्ितः 
प्रलप्रहले होते. आज हे अमोल हस्तप्रलप्रखत जपून ठेिले असते तर भारतीय स्िातंत्र्यइप्रतहासातील एक 
अमोल ठेिा म्हिून आमच्या राष्ट्रीय सगं्रहालयात ते ठेिता आले असते. जिाहरलाल आपली सिव शक्ती 
पिाला लािनू या हस्तप्रलप्रखताचा शोध घेईल की नाही कुिास ठाऊक! या मसुद्यात प्रकरकोळ दुरुस्त्या 
करण्याचे काम गाधंीजीनी माझ्यािर सोपिले होते. त्याचं्या नम्र आप्रि प्रिनयशील िृत्तीला अनुसरून शिेटी 
रातं्रप्रदिस खपून आम्ही आमचा अहिाल जनतेसमोर हंटर कप्रमशनच्या अहिालाच्या पूिी सादर करू 
शकलो. 

 
याप्रठकािी मला एका गोष्टीचा प्रनदेश केला पाप्रहजे. तो म्हिजे या काळात आम्ही ज्या तऱ्हेने–ज्या 

प्रमत्र भािनेने–सहकायाने खेळीमेळीने आप्रि प्रिश्वापसाहव िातािरिाने काम केले. तीच िृत्ती आम्ही 
त्यानंतरच्या आमच्या राजकीय जीिनात कायम ठेिली असती त्यानंतरचा भारताचा इप्रतहास हा र्फार 
िगेळा झाला असता. 
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जन्म : २३ नोव्हेंबर, १८७२. मृत्यू : २६ ऑगस्ट, १९४८. 
 

महाराष्राती् ध्येयवादी, पत्रकार, राजकारिी, थोर नािककार आणि वैणदक वाङ मयाचे 
व्यास्गी. 

 
जन्म सागंली येरे्थ. िार्थप्रमक आप्रि माध्यप्रमक प्रशक्षि सागंली येरे्थच. १८८९ साली मपॅ्ररकची परीक्षा 

उत्तीिव झाल्यािर डेक्कन कॉलेजातून तत्त्िज्ञान हा प्रििय घेऊन बी. ए. ची परीक्षा उत्तीिव. त्यानंतर 
सागंलीच्या सरकारी हायस्कूलात नोकरी पत्करली. त्यानंतर प्रशक्षकाच्या नोकरीचा त्याग करून मंुबईस 
एल् . एल्. बी. चा अभ्यास करण्यास गेले. याच सुमारास त्यानंी सिाई माधिरािाचा मतृ्यू हे नाटक 
प्रलप्रहले. ‘प्रिप्रिध ज्ञान प्रिस्तार’ या माप्रसकातील त्याचं्या ‘ब्राह मि आप्रि त्याचंी प्रिद्या’ या गं्रर्थािरील 
सडेतोड परीक्षिामुळे लोकमान्य प्रटळकाचें त्याचं्याकडे लक्ष गेले आप्रि ते केसरी संस्रे्थत दाखल झाले. 
१९१५ साली प्रटळक तुरंुगात असता केळकर केसरीचे सपंादक होताच त्यानंी केसरी संस्र्था सोडली आप्रि 
मंुबईच्या लोकमान्य दैप्रनकाचे संपादक झाले. पि पढेु मालकाबरोबर झालेल्या मतभेदामुळे त्यानंी पुढे 
स्ितःचे ‘निा काळ’ हे िृत्तपत्र सुरू केले. (१९२३) आप्रि ते अत्यंत लोकप्रिय केले. १९२७ साली चहदु 
मुसलमानाचं्या दंग्यािरील लेखामुळे त्यानंा ७०० रु दंड ि पोलीस सुपचरटेंडेंटला १५०० रु. 
अबु्रनुकसानीदाखल द्याि ेलागले. १९२९ साली राजद्रोहाच्या आरोपािरून त्यानंा एक ििाची प्रशक्षा झाली. 

 
खाप्रडलकर हे प्रटळक परंपरेतील एक श्रेष्ठ पत्रकार. िैयस्क्तक कुचाळकी आप्रि द ििे यानंी त्याचंी 

लेखिी कधीच प्रिटाळली नाही. खाडीलकराचें केसरीतील परराष्ट्रप्रिियक आप्रि युद धप्रिियक प्रलखाि 
र्फारच गाजले. अशा तऱ्हेचे प्रलखाि मराठी िृत्तपत्रात र्फार दुमीळ आहे. 

 
संगीत आप्रि गद्य नाटकातही खाडीलकराचें यश असाधारि. महाराष्ट्र नाटकमंडळी आप्रि गंधिव 

नाटकमंडळी याचं्या रंगभमूीिर खाडीलकराचंी ही नाटके गाजली. 
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आयुष्ट्याच्या उत्तरकाळात खाडीलकरानंी आपले सारे लक्ष तत्त्िचचतनात आप्रि िैप्रदक िाङ मयाच्या 
अभ्यासात गंुतिले होते. 

 
त्याचं्या ‘खाप्रडलकर स्मरिी’ या गं्रर्थातील हे रोमहिवक िकरि घेतले आहे. 
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नेपाळची कामणगरी 
 

कृष्ट्िाजी िभाकर खाप्रडलकर 
 

१९०१ च्या सुमारास कलकत्ता काँगे्रसच्या अप्रधिशेनाकप्ररता लो. प्रटळक ि िासुकाका जोशी हे 
कलकत्त्यास गेले होते. तेरे्थ त्यानंा मुलींच्या बंगाली शाळेला भेट देण्याचे आमंत्रि आले ि शाळा 
पहाण्यासाठी ते गेले. शाळेची व्यिस्र्था माताजी नािाच्या बाई पहात असत. भेटीसाठी गेले असताना त्या 
दोघाशंी माताजी मराठीत बोलू लागल्या. बंगाली शाळेिरची बाई मराठी बोलते याचे दोघानंाही आियव 
िाटले; पि त्यापेक्षा अप्रधक आियव हे की माताजींनी नेपाळचे बोलिे काढले आप्रि नेपाळच्या महाराजाचंी 
ओळख करून देण्याची तयारी दाखिनू त्यानंी प्रतकडे जाि ेअसे सुचप्रिले. 

 
माताजींचे पूिव िृत्त असे की त्या मूळच्या तंजािरच्या लहान ियातच त्यानंा िैधव्य आले. त्यानंतर 

त्या उत्तजर चहदुस्र्थानात याते्रला म्हिून गेल्या. याते्रत चहडत असताना त्या नेपाळात पशुपतेश्वरच्या 
दशवनाला गेल्या आप्रि त्या तेरे्थच नेपाळचे त्यािळेचे महाराज धीर समशरेजंग याचं्याजिळ राप्रहल्या. 
माताजी रूपाने चागंल्या होत्या. त्यानंतर धीर समशरेजंग महाराज याचंा खून होऊन िीर समशरेजंग 
महाराज गादीिर आले. त्यािळेी महाराजानंी प्रदलेले जडजिाप्रहर िगैरे घेऊन माताजींनी नेपाळ सोडले. 
दरभगं्याच्या महाराजाजंिळ जडजिाप्रहर ठेिनू कलकत्त्या ला त्या आल्या ि त्यानंी मुलींची शाळा काढली. 
कलकत्त्याला त्या आल्या तरी नेपाळचे माताजींचे संबधं सुटले नव्हते. नेपाळचे कनवल एंप्रजप्रनयर कुमार 
नरचसग याचंी ि माताजींची चागंली ओळख होती. या ओळखीचा काही उपयोग होऊन नेपाळमधून देशाचे 
काही कायव व्हाि े अशी माताजींची इच्छा होती. माताजींच्या पिात त्याचं्या स्मरिार्थव पशुपतेश्वराच्या 
देिळाच्या पाप्रहऱ्यािंर गंगामातेची एक घुमटी बाधंलेली आहे. 
 

नेपाळची कामणगरी पत्कर्ी 
 

त्याचं्या बोलण्याने लो. प्रटळक ि िासुकाका जोशी याचें नेपाळबद दलचे कुतुहल जागतृ झाले 
आप्रि नेपाळला जाण्यास ते प्रनघाले. पाटिा मागाने ते रेल्िनेे नेपाळास चालले होते. पि सरहद दीच्या रेल्ि े
स्टेशनिरून संस्र्थानात जािाऱ्याचंा परिाना जिळ नसल्यामुळे त्यानंा परताि े लागले. पशुपतेश्वराच्या 
याते्रच्यािळेी तेिढे याते्रकरंूना परिान्याप्रशिाय नेपाळात जाऊ देत असत. 

 
नेपाळहून परत आल्यािर िासुकाका जोशी यानंी नेपाळची ि माताजींची हकीकत मला सापं्रगतली 

आप्रि त्या कामात भाग घेण्यास मी तयार झालो. माताजींशी पत्रव्यिहार चालू होताच. नेपाळच्या 
सरसेनापतींची गाठ माताजींनी घालून द्यािी असे माताजींना पत्राने कळप्रिण्यात आले. नेपाळचे महाराज हे 
नामधारी ि खरी सत्ता सेनापतीची असते. त्यािळेी सेनापती चदं्रसमशरेजंग बहाद दूर हे होते. पत्रव्यिहारात 
सेनापतीसाहेबाशंी गाठ पडण्याची व्यिस्र्था करण्यात आली आप्रि िासुकाका ि मी कलकत्त्याला गेलो. तेरे्थ 
सेनापतींची गाठ पडण्यास कालगती र्फार झाली, पि अखेर गाठ झाली. त्यािळेी नेपाळचे प्रिद्यार्थी 
प्रशक्षिासाठी जपानला पाठप्रिण्याची सूचना िासुकाकानंी केली ि प्रशक्षिािीत्यर्थव नेपाळचे प्रिद्यार्थी 
जपानला पाठप्रिण्यातही आले. 

 



 
अनुक्रमणिका 

या मुलाखतीत सेनापतींनी प्रिचारले की तुम्हाला कौले तयार करता येतात काय? िासुकाका 
जोशी यानंी एकदम होय म्हिून सापं्रगतले. त्यािळेी नेपाळच्या राजिाड्याचे काम चालू होते. त्या 
राजिाड्यािर घालण्यासाठी कौले पाप्रहजे होती. ती मंगलोरी कौले तयार करण्यासाठी मी ि िासुकाकानंी 
नेपाळला जाि ेअसे त्या भेटीत ठरले आप्रि आम्ही परत आलो. 

 
कलकत्त्याहून मी आप्रि िासुकाका जोशी परत आल्यािर िासुकाकानंी मला सापं्रगतले की, तुम्ही 

जर नेपाळला गेलात तर माझ्यापेक्षा अप्रधक उपयोग होईल. कारि तुम्ही अप्रधक प्रशकलेले आहात आप्रि 
िाटाघाटी करताना तुम्ही जेिढे बोलू शकाल ि करू शकाल तेिढे मला जमिार नाही. तेव्हा नेपाळला 
तुम्हीच जाि े हे अप्रधक बरे. िासुकाकाचें हे म्हििे मी मान्य केले आप्रि कौलाच्या कारखान्यासाठी मी 
नेपाळला जाि ेअसे ठरले. 

 
शस्त्राच््या कारखानयाची योजना 

 
नेपाळात जाऊन तेरे्थ रायर्फली तयार करण्याचे यतं्र न्याियाचे ि तेरे्थ हत्यारे तयार कराियाची 

अशी मूळ कल्पना होती. नेपाळला जाण्यापूिी त्या यंत्राबदद्लची व्यिस्र्था कराियाची होती. यंत्राचे नकाश े
त्यािळेी ग्िाल्हेरला मेकॅप्रनक केतकर होते त्याचेंकडे होते. त्या नकाशाकंप्ररता २५० रुपये दयाियास 
पाप्रहजे होते. अमराितीचे श्रीमंत दादासाहेब खापडे याचं्याकडून हे २५० रुपये मी घेतले. काचंनगडची 
मोहना हे माझे नाटक मी त्यानंा अपवि केले होते. त्यामुळे त्याचं्याशी माझा पप्ररचय होता. खापड्यांकडून 
२५० रुपये घेऊन यंत्राचे नकाश े प्रमळप्रिले. जमवनीच्या क्रप्स कारखान्याचे एजंट त्यािळेी कलकत्त्याला 
होते. त्याचं्यामार्फव त यतं्राची ऑडवर प्रदली. यंत्रासाठी पाच हजार रुपये उभे कराियाचे होते. त्या कामी छते्र 
सकव शीच्या मालकाचंी मदत झाली. त्याचं्याकडून यंत्राकप्ररता घेतलेले पैसे पुढे नेपाळकडून प्रमळाल्यािर 
परत केले. मेकॅप्रनक केतकरसाहेबानंा चंद्रसमशरे महाराजानंी आपला शस्त्रास्त्राचंा कारखाना दाखप्रिला 
होता आप्रि हा कारखाना तुम्ही चालिािा अशी मनीिा बोलून दाखप्रिली होती. पि पगारासंबधंाने त्याचें 
जमले नाही. 

 
ब्दुकीचा सराव व सकव शीत घोडेस्वारीचे णशक्षक 

 
नेपाळला जाण्यापूिी सुमारे तीन मप्रहने मी छते्र याचं्या सकव शीत राप्रहलो होतो; आप्रि तेरे्थ असताना 

घोड्यािर बसण्यास मी प्रशकलो, बंदूक पूिी मी हाताळलेली होती. सागंलीस असताना गाडगीळ 
सरार्फाचं्याकडे बंदूक होती. ती घेऊन सागंलीचे प्रसनाप्पा कोतिाल; गाडगीळ िकील ि मी असे प्रतघेजि 
सागंलीहून हप्ररपूरच्या िाटेिर जात असू. िाटते एक ओहोळ लागतो. त्या ओहोळाच्या दोनही बाजूला दरड 
असे. एका दरडीिर नारळ ठेिनू दुसऱ्या दरडीिर उभे राहून नारळािर नेम धरून तो र्फोडाियाचा अभ्यास 
आम्ही त्यािळेी करीत असू. ज्याच्या गोळीने नारळ रु्फटे त्याला दोन काडतुसे प्रमळत. 

 
माताजींकडचा मुक्काम 

 
नेपाळला जाण्याची अशा रीतीने पूिवतयारी झाल्यािर पािसाळी उलटल्यािर मी कलकत्त्याला 

माताजींकडे गेलो. तेरे्थ माताजींकडेच उतरलो होतो. बरोबर दोन मािसाचं्या स्ियपंाकास पुरतील एिढी 
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भाडंी घेतली होती. माताजींकडे असताना माझा स्ियंपाक माझा मीच करीत होतो. नेपाळला गेल्यािरही 
सुरिातीचे काही मप्रहने स्ियपंाक माझा मीच करीत असे. त्यानंतर मी तेरे्थ एक स्ियंपाकी ठेिला होता. 

 
नेपाळला कलकत्त्याहून ज्या इसमाबरोबर जाियाचे होते तो इसम येण्यास काही प्रदिस उशीर 

लागला. दरम्यानच्या काळात माझा मुक्काम माताजींकडे होता. माताजी सकाळ संध्याकाळ भरपूर गप्पा 
मारीत ि नेपाळची माप्रहती देत. नंतर नेपाळकडचा मनुष्ट्य आला आप्रि त्याच्याबरोबर मी नेपाळला गेलो. 
कलकत्त्यास येण्यापूिी मी िाटेत जबलपूरला उतरून तेरे्थ कौलाचंा कारखाना पाहून तेर्थील कौलाचें काम 
समजािनू घेतले होते. त्याचिमािे आिखी एक कौलाचंा कारखानाही पाप्रहला होता. जबलपूरला 
कौलाकंप्ररता कोित्या िकारची माती िापरतात ती पाहून प्रतचा नमुनाही बरोबर घेतला होता. 

 
नेपाळात कौ्ान्ी घेत्े्ी कसोिी 

 
नेपाळला जाताना माझ्याबरोबर नेपाळचे कनवल इपं्रजप्रनयर कुमार नरचसगरािा यानंा माताजींनी 

पत्र प्रदले होते. कौलाचं्या कारखान्याची माप्रहती असलेला मनुष्ट्य म्हिूनच नेपाळात माझी ओळख करून 
देण्यात आली. कौलाचं्या प्रनप्रमत्ताने दरबारात ििशे करून घ्या, मग पुढचा मागव कसा काढाियाचा ते तुमचे 
तुम्हालाच कळून येईल असे मला सागंण्यात आले होते. 

 
नेपाळची कामप्रगरी यशस्िी होण्यास मंगलोरी कौले तयार करण्याचे काम यशस्िी होिे जरूर होते. 

ते कसे काय पार पडते याची काळजी मला सारखी िाटत होती. जबलपूरचे हिमंतराि कुळकिी ऊर्फव  
अप्पा हे माझे हाताखाली होते. कौलाचं्या कारखान्याची माप्रहती त्यानंी र्थोडी र्फार करून घेतली होती. 
नेपाळात गेल्यािर मंगलोरी कौले तयार करण्याच्या कामास सुरिात केली. पि भट ट्या जमता जमेनात 
आप्रि हे कौलाचें काम यशस्िी होते की नाही अशी चचता एकसारखी िाटू लागली. 

 
कौलाचंी भट्टी बरोबर साधून मनपसंत कौले तयार होईनात. त्यािळेी मन कािरे बािरे झाले. कौले 

करता येतात असे सागंून नेपाळात आलो आप्रि ती जर जमली नाहीत तर येर्थल्या लोकानंा काय िाटेल 
असे सारखे मनाला िाटत होते. परमेश्वराचे अप्रधष्ठान आपल्या या उद्योगाला आहेच, आपि आपिाकडून 
ियत्नाचंी प्रशकस्त करीत आहो, तेव्हा यश आलेच पाप्रहजे, अशी श्रद्धा होती; पि यश येईना. अखेरचा 
ियत्न म्हिनू शक्य ती काळजी घेऊन भट्टी लािली आप्रि अनन्यगप्रतक होऊन परमेश्वराची िार्थवना केली. 
माझी लाज परमेश्वरानेच राखाियाची होती. त्याची काकुळतीने िार्थवना केली की तुझ्या भरिशंािर 
येर्थपयंत आलो, आता एिढी लाज राख! अगोदरची खबरदारी म्हिून म्हिा, परमेश्वरास िार्थवना पोहोचली 
म्हिून म्हिा, भट्टी उलगडून पाप्रहली तो कौले उत्तम साधली आहेत असे प्रदसून आले. पुढे अडचि राप्रहली 
नाही. कौले अपेके्षिमािे तयार झाली आप्रि नेपाळच्या राजिाड्यािर ती चढली. 

 
शस्त्राच््या य्त्राची क्रप्सकडे ऑडवर 

 
कौलाचें काम सुरू असतानाच शस्त्राचं्या यंत्राच्या कामासाठी माझ्या कलकत्त्याला खेपा होत होत्या 

आप्रि मंुबईकडेही एखादे िळेी जात येत होतो. कलकत्त्याच्या क्रप्स कंपनीच्या एजंटने यंत्राचे कागद 
नेपाळकडेही पाठप्रिले होते. पि अर्थातच त्याला नेपाळकडून उत्तर गेले नव्हते. क्रप्स कंपनीच्या एजंटकडे 
मी कलकत्त्यास गेलो आप्रि त्याला एक यंत्राची ऑडवर प्रदली आप्रि त्याचे पाच हजार रुपयेही भरले होते. 
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पि त्या एजंटाचे असे म्हििे होते की एका यंत्राच्या ऑडवरने भागिार नाही, प्रनदान पाच सहा यतें्र तरी 
घ्याियास पाप्रहजेत त्यािळेी ऑडवर घेता येईल. मी मध्यंतरी सागंलीस असताना एजंटने ह्ािमािे कळप्रिले 
आप्रि त्याच्याकडे भरलेले पाच हजार रुपयेही त्याने मनीऑडवरने सागंलीस पाठिनू प्रदले. नेपाळात मी 
कृष्ट्ि राि असे मद्रासी धतीचे नाि लाित होतो. एजंटशी पत्रव्यिहार करताना याच नािाने मी तो करीत 
असे. एजंटची मनीऑडवर कृष्ट्ि राि याच नािाने सागंलीस आली. त्या नािािर आलेली मनीऑडवर मला 
कशी काय प्रमळते अशी धाकधूक िाटत होती. पि ती प्रिशिे सायास कराि ेन लागताना प्रमळाली आप्रि एक 
प्रििचंना दूर झाली. 

 
नेपाळ्ा सामानातून ने्े्े णपस्तु् 

 
त्यानंतर मी सागंलीहून नेपाळला जाण्यापूिी कलकत्त्याला गेलो आप्रि एजंटला असे समजािनू 

सापं्रगतले की यतं्र काम कसे काय देते हे पहाण्यासाठी तूतव एकाच यंत्राची ऑडवर प्रदली आहे. एक यतं्र पसंत 
पडले म्हिजे तुमच्या म्हिण्यािमािे आिखी यंत्राचंी ऑडवर देऊ!                             
                    ड  स्िीकारली. कलकत्त्या च्या खेपेस सदर एजंटने मला एक अगदी छोटेसे 
प्रपस्तुल दाखप्रिले आप्रि त्याच्या गोळयाही माझ्याजिळ त्याने प्रदल्या होत्या. हे प्रपस्तुल नेऊन तुमच्या 
इंप्रजप्रनयरना दाखिा असे त्याने मला सापं्रगतले. ते प्रपस्तुल तयार करण्याचे यंत्रही आम्ही मागिाि ेअसा 
त्याचंा आग्रह होता. नेपाळच्या इंप्रजप्रनयरला प्रपस्तुल नेऊन दाखिण्याचे काम मी पत्करले आप्रि सामानात 
ते प्रपस्तुल ठेिनू ते नेपाळमध्ये घेऊन गेलो. कोठे झडती िगैरे होऊन प्रपस्तुलाचा तपास लागतो की काय 
असे ििासात सारखे िाटत होते. पि तसा काही िकार न होता नेपाळपयंत प्रपस्तुल जाऊन पोहोचले आप्रि 
कनवल इपं्रजप्रनयरच्या हाती मी ते प्रदले. अशा रीतीने रायर्फलीच्या यतं्राची ऑडवर देण्याचे काम उरकले 
आप्रि यंत्र केव्हा येते याची मागवितीक्षा सुरू झाली. 

 
नेपाळाती् का्क्रमिा 

 
नेपाळात कौलाचें काम पुरे झाले तोपयंत एकूि तीन िि ेपुरी होत आली होती. या अिधीत एका 

दप्रक्षिी ब्राह्मि कुटंुबाच्या घरात मी रहात होतो. महाराष्ट्रीय ब्राह्मि मासंाशन कोित्याही िकारचे करीत 
नसल्यामुळे त्याचं्याकडे नेपाळात पशुपतेश्वराच्या पूजेचे काम ििानुिि ेचालत आलेले आहे. कादंा लसूिही 
हे दप्रक्षिी ब्राह मि खात नसत. पि मी कादंा खात असे, त्याचे तेर्थील लोकानंा आियव िाटे. नेपाळात 
असताना मला तेरे्थ एकदा रं्थडीताप जडला ि काही मप्रहने त्याने माझी पाठ पुरिली होती. या तापात 
तोंडाची चि गेली होती, आप्रि भाताबरोबर लोिचे खाियास प्रमळाि ेअसे र्फार िाटत असे. त्या बाजूला 
लोिचे कोठून असिार? पि पुजाऱ्याच्या घरी लोिचे जपून ठेिलेले होते. त्यातील र्थोडेसे मला 
आजारीपिात प्रमळाले. परत आल्यािर लोिचे खाताना नेपाळच्या लोिच्याची आठिि मला प्रकतीतरी 
प्रदिस होत होती. 

 
नेपाळात असताना बाहेर जाताना मी सुरिार िापरीत असे आप्रि पायात बटू घालीत असे. अंगात 

कोट ि डोक्याला टोपी असे. महाराजाचं्या भेटीला जाताना तेर्थील दरबारी पद धतीचा पोशाख िापरािा 
लागे. महाराजाचं्याकडे जाताना कोटाच्या आत दरबारी पद धतीचा पोशाख घालत असे. नेपाळात बर्फव  र्फार 
पडते. सकाळी उठाि े तोपयंत रस्ते, प्रखडक्या िगैरे बर्फाने आच्छाप्रदलेले असत. त्यामुळे तेरे्थ बूट 
घातल्याप्रशिाय बाहेर पडाियाची सोयच नसे. ‘टाईल भट’ या नािाने मी तेरे्थ ओळखला जात असे आप्रि 



 
अनुक्रमणिका 

राजिाड्यातून महाराजाचें बोलाििे येई ते ‘टाइल भट’ या नािाने येई, दरबारी कागदपत्रात माझे नाि 
येण्याचा िमनच नव्हता. कारि कनवल इपं्रजप्रनयर कुमार नरचसहरािा याचं्या मार्फव तच माझा दरबारशी संबधं 
होता. नेपाळात असताना मी जो स्ियंपाकी ठेिला होता तो गाजेंकस होता. बायकाचें बंड नाटकातील 
जंगल्याचे पात्र या गाजेंकसािरून रेखाटलेले आहे. बायकाचं्या बंडाची भौगोप्रलक पाश्वाभपू्रम 
नेपाळकडचीच आहे. 

 
कौ्ान््तर आगकाड्ाच्ा कारखाना व शस्त्राच्ाही! 

 
कौलाचें काम संपल्यािर त्या कामप्रगरीबद दल एकूि तीन हजार रुपये कनवल इंप्रजप्रनयर 

याचंकडून प्रमळाले, त्यापकैी एक हजार माझ्या हाताखाली काम करिारे अप्पा कुळकिी यासं प्रदले. हे 
काम संपल्यािर नेपाळात आगपेट्याचं्या कारखाना चालिाल काय, कनवल इपं्रजप्रनयर कुमार नरचसगरािा 
यानंी प्रिचारले. आगपेट्याचं्या कारखान्याचे काम करण्यासाठी म्हिनू मी नेपाळात पुन्हा याियाचे आप्रि 
शस्त्राचें यतं्र तोपयंत येईल ते चालू कराियाचे असे बोलिे झाले. बंदुकाचं्या यंत्राचे सामान या िळेेपयंत 
चहदुस्र्थानात येऊन पोहोचले होते आप्रि नेपाळची िाट ते चालत होते. 

 
नेपाळच्या मुक्कामात माझे मदतनीस जे अप्पा कुळकिी त्याचं्या ओळखीने कोल्हापूरचा दामू जोशी 

नेपाळात येऊन आमच्यात दाखल झाला. त्यािळेी बलेापूरला एक स्िामीचा मठ होता. त्या मठापकैी अप्पा 
ि दामू हे दोघेही होते. हे स्िामी बेलापूरचे स्िामी म्हिनू ओळखले जात ि ५७ च्या बडंापैकी तात्या टोपे ते 
हेच होत असे कुजबजुले जात असे. दप्रक्षिेचे काही संस्र्थाप्रनकही या स्िामींच्या भजनी होते. पेशिाईच्या 
बंडिाल्या पुढाऱ्यापंैकी एक स्िामी आहेत असे मानिाऱ्यांपकैी दामू त्याचिमािे अप्पा हे होते. अप्पाच्या 
ओळखीने दामू नेपाळात आल्यािर नेपाळची एकंदर हकीकत त्याला अप्पाकडून समजलेली होती. 

 
य्त्राच्या मोड्ेल्या गाड्ाचे दुणश्चनह 

 
नेपाळातील कौलाचें काम सपंत आले त्या सुमारास जमवनीहून माप्रगतलेले बंदुका तयार करण्याचे 

यंत्र चहदुस्र्थानात येऊन त्या यंत्राने नेपाळची हद द ओलाडंली ि ते गाड्यािर चढून नेपाळचा रस्ता चालू 
लागले. या सुमारास क्रप्स कंपनीचा कलकत्त्याचा एजंट आपल्या देशास परत जाियाचा होता आप्रि त्याने 
मला मंुबईस भेटाियास बोलािले होते. नेपाळची सरहद द पायरस्त्याने गाठून नंतरचा ििास कराियाचा 
असल्यामुळे नेपाळहून मंुबईच्या भेटीच्या पूिी सुमारे दोन मप्रहने मी प्रनघालो. नेपाळहून येत असताना िाटेत 
बंदुका करण्याचे आलेले यतं्रही पहाियास सापडाि ेअशी इच्छा होती. त्यािमािे मागव आक्रमताना यंत्रही 
पाप्रहले. मी ज्यािळेी ते पाप्रहले त्यािळेी पेटारे गाड्यािर होते पि गाडा िाट चालताना मोडून पडलेला 
होता. यामुळे दुसऱ्या िाहनाची िाट यंत्र पहात होते. यंत्राच्या मोडलेल्या गाड्याने जिू काही भािी 
घटनाचंी सूचना देण्याचे काम चालप्रिले होते. 

 
मंुबईस आल्यािर मी क्रप्स कंपनीच्या एजंटला भेटलो आप्रि पढुच्या चारपाच यतं्राचंी ऑडवर 

देण्याप्रिियी बोलिे केले. ही यंते्र येण्यास पाच ििांचा अिधी लागिार होता. नेपाळात आगपेट्याचं्या 
कारखान्यासाठी म्हिून जाियाचे आप्रि ही यंते्र आल्यािर रायर्फलींचा कारखाना सुरू कराियाचा अशी 
योजनाही मुक्रर झाली होती. 
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योजना िुि्ी व णिस्कि्ी 
 

पि अपेके्षपेक्षा प्रनराळया गोष्टी घडून याियाच्या होत्या. नेपाळहून दामू जोशी कोल्हापूरला गेला. 
तेरे्थ त्याला कोल्हापूर िकरिात अटक झाली आप्रि तेरे्थ त्याचा अतोनात छळ झाला. दामूला माहीत 
असलेली हकीकत त्याच्याकडून कळािी म्हिून हा सिव छळ होता. त्या छळाला दामूने दाद प्रदली नाही. 
तेव्हा प्रनराळेच अस्त्र त्याच्यािर कोल्हापूरच्या महाराजानंी सोडले. दामूकडे िारंिार ते अशी साखर परू 
लागले की आपि प्रशिाजीचे अितार असून त्याचं्यािमािेच आपिास स्िातंत्र्य िस्र्थाप्रपत कराियाचे आहे. 
तेव्हा असल्या ियत्नाचंी जी माप्रहती असेल ती आपिाजिळ सागंण्यास हरकत नाही. हे ऐकताच दाम ू
प्रिरघळला आप्रि त्याने नेपाळ िकरिाची सिव हकीकत कोल्हापूरच्या महाराजानंा सागंून टाकली. 

 
त्याबरोबर सिव यंते्र जोरात सुरू झाली. नेपाळची हकीकत कोल्हापूरच्या महाराजाकंडून 

सरकारकडे गेली, आप्रि प्रचरोल साहेबानंा कळली. कृष्ट्िराि ि क्रप्स कंपनीकडून आलेले यंत्र याचंा 
जारीने तपास सुरू झाला. नेपाळ सरकारकडे पृच्छा करण्यात आली. नेपाळ सरकारने यंत्राची िासलात 
लािली. त्याचिमारिे पशुपतेश्वराची पूजा करिारा जो महाराष्ट्रीय ब्राह मि होता, त्याची ताबडतोब तेरू्थन 
रिानगी करण्यात आली. यंत्राची आपिास काहीच माप्रहती नाही असे दरबारने सापं्रगतले, आप्रि 
माझ्याबद दलच्या चौकशीस अशा िकारचे उत्तर प्रदले की, आमच्याकडे कौलाचं्या कारखान्यािर कृष्ट्ि राि 
नािाचा मनुष्ट्य होता हे खरे आहे, पि तो असल्या भानगडीत पडिारा नव्हे, याची आम्हाला खातरजमा 
आहे. दरबारच्या ह्ा उत्तराने म्हिजे चदं्रसमशरे महाराजाचं्या या जबाबाने मला या िकरिातून सोडप्रिले. 
अशा रीतीने नेपाळमधील शस्त्रास्त्राचं्या कारखान्याच्या उद्योगाची इप्रतश्री झाली. 

 
जॅक्सन-खुनाच्या किाचा ससेणमरा व केसरीतून खो 

 
नेपाळ िकरि संपुष्टात प्रनघाले तरी त्यानंतरही सरकारी ससेप्रमरा माझ्या मागे होताच. १९०८ 

साली लो. प्रटळक तुरंुगात गेले आप्रि केसरी मराठािर माझे नाि आले. त्यानंतर नाप्रशकला जॅक्सन 
साहेबाचंा खून झाला आप्रि त्याचा सबंंध माझ्याशी असािा अशा समजुतीने तसे धागेदोरे जुळप्रिण्याचा 
आटोकाट ियत्न झाला. त्यािळेी प्रदल्लीला असलेल्या एका महाराष्ट्रीय अंमलदाराने माझ्याप्रिरुद ध प्ररपोटव 
केल्याची बातमी होती. पि माझा या खुनाशी संबधं काहीच नव्हता आप्रि पोप्रलसही तो जोडू शकले नाहीत. 

 
नेपाळ-िकरिािरून सुरू झालेला पोप्रलसचा हा ससेप्रमरा मागे असतानाच केसरी-मराठ्यािरून 

माझे नाि प्रनघाले ि १९०९ च्या अखेरीस मला केसरी मराठा सोडािा लागला. लो. प्रटळक तुरंुगात 
गेल्यापासून केसरी-मराठ्यािर आपले स्ितःचे नाि याि े असा श्री केळकराचंा आग्रह होता आप्रि मला 
त्यानंी त्याबद दल प्रिचारून काही काळाने तसे करण्यास त्यानंी माझी कबलुीही घेतली होती. त्यानंंतर 
जॅक्सन-खुनाचे िकरि झाले. मंगळिारच्या केसरीची िुरे्फ सोमिारी संध्याकाळी मी प्रनत्यािमािे पहात 
असताना श्री. प्रिद िासंानंी मला सापं्रगतले की, तुम्ही तुमच्या मजकुराची िुरे्फ पहा. केळकराचंी िुरे्फ केळकर 
पहातील. मी कारि प्रिचारले, तेव्हा दुसरे प्रदिशी केसरीिर केळकराचें नाि येिार असल्याचे त्यानंी 
सापं्रगतले. त्यानंी असेही सापं्रगतले की, तुमच्या प्रिरुद ध पोप्रलस प्ररपोटवस्  आहेत. तेव्हा केसरीच्या 
सुरप्रक्षततेच्या दृष्टीने तुमचे नाि केसरी-मराठ्यािरून काढले आहे. 
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जसे काही म्ा पोण्साच््या स्वाधीन करीत आहा 
 

तुम्ही अशा यािळेी आप्रि पोप्रलस प्ररपोटव माझ्याप्रिरुद ध आहेत हे माहीत असताना मला न प्रिचारता 
केसरीिरून माझे नाि काढून मला असलेले केसरीचे सरंक्षि काढून घेत आहा आप्रि एकिकारे मला तुम्ही 
पोप्रलसाचं्या स्िाधीन करीत आहा, यािरून तुम्हाला माझी जरुरी नाही असे स्पष्ट होते, असे त्यानंा सागंनू 
मी त्यािळेी केसरी कचेरीतून बाहेर पडलो. अशा रीतीने १९०९ सालच्या अखेरी अखेरीस केसरीिरून मी 
सुटलो. 

 
यािर त्यािळेी काही न बोलता श्री. प्रिद िासं गप्प राप्रहले. पि त्याचं्याकडून माझे हे उद गार नंतर 

लो. प्रटळकाचं्या कानािर गेले, आप्रि त्याचा उल्ल ेखही नंतर लो. प्रटळकाचं्या बोलण्यात आला. १९२० 
साली लो. प्रटळकानंी केसरी प्रद्वसाप्ताप्रहक करण्याचे ठरप्रिले. आप्रि रस्टची योजना मुक्रर केली. त्यािळेी 
त्यानंी मला प्रिचारले, मी केसरीचा रस्ट कराियाचे ठरप्रिले आहे आप्रि तुम्हाला एक रस्टी करिार आहे. 
याबद दल मी िर्थम तुम्हाला प्रिचारीत आहे. तुम्ही-हॉटी-रागीट-आहा हे मला माहीत आहे. म्हिून तुम्हाला 
िर्थम प्रिचारीत आहे. 

 
कोित्याही एका पत्राची जबाबदारी पत्करण्यास तयार 

 
त्यािर मी सापं्रगतले की, तुम्हाला पाप्रहजे त्या पत्राची, केसरीची चकिा मराठ्याची, जबाबदारी 

माझ्यािर सोपिा. त्या पत्राचे धोरि िगैरेची सिव मुख्त्यारी माझी राहील. माझी त्याला मान्यता आहे. 
त्यानंतर द प्रिसाप्ताप्रहक केसरी माझ्याकडे रहािा असे ठरले आप्रि श्री. केळकरानंी त्याला मान्यता प्रदली. 

 
केसरी द प्रिसाप्ता प्रहक झाल्यािर द्रौपदी नाटक पुरे करण्यास िळे प्रमळिार नाही म्हिून मी द्रौपदी 

नाटक पुरे करण्यासाठी रजा घेतली ि माझ्या रजेच्या काळात म्हिून केसरीिर श्री. केळकराचें नाि आले. 
त्यािळेी लो. प्रटळकानंी पुन्हा मला प्रिचारले, केसरीिरचे तुमचे नाि तुम्हाला नकळत प्रनघत नाही ना? 
तुमची संमती आहे ना? संमती नसेल तर मला आताच सागंा. आपली संमती आहे असे मी सापं्रगतले. नंतर 
केसरीचे श्री. केळकराचं्या नािाचे प्रडक्लेरेशन करण्यात आले. 

 
छत्र आणि गुरू गमाव्ा 

 
१९२० साली लो. प्रटळकाचें देहािसान झाले. द्रौपदी नाटक प्रलप्रहण्यात मी गंुतलेलो असताना 

जुलै मप्रहन्यात माझे र्थोरले बंधु हप्ररपंत तात्या िारले. डोक्यािरचे छत्र गेले म्हिून प्रिव्हल अंतःकरिाने 
बंधंूच्या उत्त्रप्रक्रयेच्यािळेी मी सागंलीस गेलो. तेरे्थ असतानाच लो. प्रटळक अत्यिस्र्थ असल्याची श्री. 
प्रिद िासं याचंी तार आली आप्रि मी तसाच मंुबईस गेलो. सातारचे श्री. दादासाहेब करंदीकर माझ्यानंतर 
मंुबईस आले. सरदारगृहात गेल्यािर लो. प्रटळकाचंी गाठ झाली. त्याचंी भेट झाल्यािर त्यानंी आंघोळ-
जेिि िगैरे उरका असे सापं्रगतले. लो. प्रटळक शुद धीिर असतानाची ही त्याचंी ि माझी शिेटचीच भेट. 
त्यानंतर लो. प्रटळक जे बेशुद ध झाले ते पुन्हा पूिवपिे शुद धीिर आलेच नाहीत. पुण्याला मी परत आलो, तो 
बंधु आप्रि गुरू यानंा गमािनू आलो. लो. प्रटळकाचं्या पिाधत ता. १० च्या केसरीत लो. प्रटळकाचें 
पुण्यस्मरि करिारा अग्रलेख मी प्रलप्रहला. केसरीतील तो माझा शिेटचा लेख होय. 

 



 
अनुक्रमणिका 

केसरीचा स्ब्ध सुि्ा 
 

लो. प्रटळकाचं्या पिात त्याचें प्रदिस िगैरे करण्याच्या बाबतीत प्रटळकपुत्राचंी हरकत होती ि 
त्यािर आपला प्रिश्वासं नसल्याचे त्याचें म्हििे होते. मी रागािनू याबाबतीत प्रटळक-पुत्रानंा बोललो होतो. 
श्री. केळकरानंी जर तुमचा प्रिश्वास प्रदिस करण्यािर नसेल तर करू नका असे सागंून त्याचंी अनुकूलता 
प्रमळप्रिली होती. प्रटळक-पुत्रानंी केसरीचा निा रस्ट केला त्यािळेी मला रस्टी होण्याबद दल प्रिचारण्यात 
आले. केसरी चकिा मराठा यापकैी कोित्याही एका पत्राची पूिव अख्त्यारी आपिाकडे यािी असे मी लो. 
प्रटळकाचं्या ज्या जाियाच्याबरोबर माझ्याकडे प्रनरोप आला होता, त्याच्याजिळ सापं्रगतले, पि ते मान्य 
झाले नाही. प्रटळक-पुत्राचं्या सहीने केसरी-मराठ्याचा जो रस्ट जाहीर झाला त्यात अर्थातच माझे नाि 
नव्हते. केसरीचा आप्रि माझा संबंघ अशा रीतीने लो. प्रटळकाचं्या पिात कायमचा सुटला. मंुबईत राष्ट्रीय 
पक्षाचे एक मराठी दैप्रनक असाि ेअशा िाटाघाटी पूिी होत असत. लो. प्रटळकाचं्या पिात त्याचं्या स्मरिार्थव 
मंुबईत दैप्रनक काढण्याच्या कल्पनेने जोर धरला. डॉ. देशमुख, डॉ. भडकमकर याचं्या या बाबतीत 
िाटाघाटी चालू असताना द्रौपदी नाटकासाठी माझा मुक्काम मंुबईस असल्याने त्या िाटाघाटींना मी हजर 
असे. या नव्या दैप्रनकाचे सपंादकत्ि मी संभाळाि े असे मला सागंण्यात आले आप्रि १९२१ साली पिेु 
कायमचे सोडून मी मंुबईस आलो. 

 
महात्माजींच्या आयुधाणवषयी ्ोकमानयाच्ा अणभप्राय 

 
लो. प्रटळकाचं्या प्रनधनापूिी कलकत्त्याचे काँगे्रसचे जादा अप्रधिशेन मुक्रर झाले होते आप्रि ह्ा 

अप्रधिशेनासाठी लो. प्रटळकाचें नाि पुढे आले होते. पि लो. प्रटळक अध्यक्षपद पत्करण्यास तयार नव्हते. 
तुमचे नाि सुचप्रिण्यात येत आहे, तुम्ही अध्यक्षपद का पत्करत नाही असे मी त्यानंा प्रिचारले होते, त्यािळेी 
त्यानंी असे उत्तर प्रदले होते की, महात्मा गाधंींच्या रूपाने एक िचंड शस्क्त राजकीय के्षत्रात ििशे करीत 
असून कलकत्त्याचा सहकाराचा ठराि अत्यंत महत्त्िा चा आहे. अशा िळेी अध्यक्षाच्या खुचीिर राहून 
अप्रधिशेन चालप्रिण्याच्या कामात जखडला जाण्यापेक्षा चचेत भाग घेण्यासाठी मी मोकळा असिे जरूर 
आहे. महात्मा गाधंीच्या नव्या आयुधाने त्याचें लक्ष पूिवपिे िधूेन घेतल्याचे त्या संभाििात मला आढळून 
आले. 

  



 
अनुक्रमणिका 
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माधव श्रीहणर अिे 
 

जन्म : २४ ऑगस्ट, १८८०. मृत्यू : २६ जानेिारी, १९६८. 
 

महाराष्ट्रातील रे्थर देशभक्त. लोकनायक अिे याचें मूळ घरािे तेलंगिातील. पि काही 
प्रपढ्यापूिी अिे मंडळी प्रिदभात ििी येरे्थ स्र्थाप्रयक झाली. माधिराि अिे याचंा जन्म ििी येरे्थ झाला. 
िार्थप्रमक प्रशक्षिाबरोबर घरात िैप्रदक प्रशक्षि प्रमळाले. माध्यप्रमक प्रशक्षि चदं्रपूर येरे्थ आप्रि उच् चप्रशक्षि 
नागपूर येर्थील मॉरीस कॉलेजात झाले. कायद्याची परीक्षा उत्तीिव झाल्यािर यितमाळ येरे्थ िप्रकलीच्या 
व्यिसायाला सुरुिात (१९०७). त्याच सुमारास सािवजप्रनक कायात भाग घेण्यास सुरुिात. तेर्थील 
हप्ररप्रकशोर साप्ताप्रहकात प्रनशःस्त्र िप्रतकार चळिळीचे समर्थवन करिारी लेखमाला प्रलप्रहली. त्यानंतर 
यितमाळ येरे्थ ‘लोकमत’ नािाचे साप्तातप्रहक सुरू केले. असहकाप्ररतेच्या चळिळीला प्रिरोध. पि ििवभर 
कोटािर बप्रहष्ट्कार टाकला. १९२४ साली स्िराज्यपक्षातरे्फ ते ॲसेंब्लीत प्रनिडले गेले. १९२८ साली 
सायमन कप्रमशन प्रिरोधी चळिळीत त्यानंी भाग घेतला. त्यानंतर िऱ्हाड िापं्रतक काँगे्रस कप्रमटीचे ते अध्यक्ष 
झाले. १९२९ साली काँगे्रसने संपूिव स्िातंत्र्याचे ध्येय मान्य केल्यािर पं. नेहरंुच्या आदेशानुसार सिव 
अप्रधकार पदाचा त्याग केला आप्रि दाडंी याते्रच्यािळेी ॲसेंब्लीच्या सभासदत्िाचा राजीनामा प्रदला. १९३० 
साली प्रमठाच्या सत्याग्रहाच्या िळेी िऱ्हाडात समुद्र प्रकनारा नसल्यामुळे त्यानंी जंगलसत्याग्रहाचे आंदोलन 
सुरू केले. त्यात त्यानंा सहा मप्रहन्याचा कारािास घडला. त्यानंतर ते काँगे्रस िप्रकंग कप्रमटीचे सभासद 
झाले. गाधंी-आयर्षिन कराराच्या िळेी त्यानंा प्रदल्लीला सल्लामसलतीसाठी बोलािण्यात आले. 

 
१९४३ साली त्याचंी व्हाईसरॉयच्या कायवकाप्ररिीचे सदस्य म्हिून नेमिूक झाली. पि गाधंींच्या 

उपोििाच्या िळेी सरकारने आपला सल्ला मानला नाही म्हिून त्या पदाचा राजीनामा प्रदला. १९४८ साली 
त्यानंा प्रबहारचे राज्यपाल नेमण्यात आले. पि आजारीपिामुळे मुदतीपूिीच राजीनामा प्रदला. संसदेत 
स्ितंत्र उमेदिार म्हिून ते दोन िळेा प्रनिडून आले. 

 
१९२८ साली ग्िाल्हेर येरे्थ भरलेल्या मराठी साप्रहत्यसंमेलनाचे ते अध्यक्ष होते. 



 
अनुक्रमणिका 

‘अक्षर माधि’ या िा. मधुकर आष्टीकर संपाप्रदत गं्रर्थातून त्याचे हे आत्मप्रनिदेन सादर करण्यात 
येत आहे. 

 
 



 
अनुक्रमणिका 

माझे गुरू 
 

–माधि श्रीहप्रर अिे 
 

लहानपिापासून लोकमान्याचं्या कतृवत्िाच्या लहानमोठ्या गोष्टी पुिेकर चकिा पणु्याहून जाऊन 
आलेल्या मंडळींचे तोंडून ऐकण्यात मला आनंद िाटत असे, ि या अशा कर्था नेहमी ऐकता ऐकता 
लोकमान्याचें केव्हा तरी ित्यक्ष दशवन व्हाि ेअशी िबल इच्छा मनात उत्पन्न झाली. परंतु १९०२ सालापयंत 
हा योग जुळून आला नाही. या ििी ते कलकत्ता येर्थील राष्ट्रीयसभेच्या अप्रधिशेनास हजर राहण्याकप्ररता 
नागपूर मागाने जािार अशी बातमी आमचे कॉलेजमधील प्रिद्याथ्यांना प्रमळताच त्यानंी लोकमान्यानंा 
नागपूरला एक प्रदिसाकप्ररता उतरून घेऊन त्यांचा जाहीर सन्मान करण्याचा प्रनिय केला. या 
कामाकप्ररता प्रिद्याथ्यांची जी कप्रमटी नेमण्यात आली प्रतच्यािर माझी नेमिकू करण्यात आली. या 
कप्रमटीच्या तरे्फ मी, लोकमान्यानंी जातेिळेी अगर परत येतेिळेी नागपूर येरे्थ एक मुक्काम करािा, अशी 
लोकमान्यानंा प्रिनंती करण्याकप्ररता नागपूर स्टेशनिर मंुबईची डाकगाडी येण्याचे पूिी र्थोडा िळे अगोदर 
येऊन दाखल झालो. माझ्याबरोबर कप्रमटीचे दुसरे सभासद रा. नारायिराि अळेकर, नीळकंठराि 
भिाळकर ि कै. सदाप्रशिराि भाि ेहे हजर होते. गाडी स्टेशनिर येताच आम्ही सिांनी लोकमान्य प्रटळक 
ज्या डब्यात होते त्याचा शोध केला. त्यानंा नमस्कार केल्यानंतर प्रिद्याथ्यांच्या ितीने एक प्रदिस नागपूरला 
मुक्काम करािा अशी प्रिनंती केली. कलकत्त्याहून परत येताना एक प्रदिस मुक्काम करण्याची इच्छा आहे असे 
त्यानंी आश्वासन प्रदले. गाडी जाण्यास िळे असल्यामुळे त्यानंी जी चौकशी केली त्यात येर्थील कॉलेजातून 
प्रिद्यार्थी प्रिशिेतः कोित्या प्रिियाचंा अभ्यास करून बी. ए. च्या ि एम् . ए. च्या परीके्षस बसतात असा एक 
िमन प्रिचारल्याचे मला स्मरते. संस्कृत भािा आप्रि पािात्य तत्त्िज्ञान या प्रिियाचंा अभ्यास करिाऱ्या 
प्रिद्याथ्यांचीच सखं्या मॉप्ररस कॉलेजमधून जास्त आहे असे सापं्रगतल्यानंतर व्याख्यानाचा प्रििय त्याचं्या 
अध्ययनाशी जुळता असल्यास प्रिद्याथ्यांना अप्रधक उपयुक्त होईल अशा अर्थाचे उद गार त्यानंी काढले. 
त्याच िळेी हे दोन्ही प्रििय प्रशकप्रििाऱ्या अध्यापकासंबधंाने त्यानंी प्रिचारपूस केली. 

 
यानंतर ते कलकत्त्याहून परत येताना एक प्रदिस नागपूरला मुक्काम करून राप्रहले. राजाराम 

तुळसीराम नाटकगृहात नागपूर येर्थील कॉलेजातील प्रिद्याथ्यांच्या ितीने प्रिस्न्सपाल महामहोपाध्याय केशि 
रािजी ताम्हन याचें अध्यक्षतेखाली त्यानंा मानपत्र अपवि करण्यात आले. त्यात शिेटी “Lead kindly light, 
lead thou us on” अशी िार्थवना करण्यात आली होती. मानपत्रास उत्तर म्हिून त्यानंी जे भािि केले 
त्यातच सूत्ररूपाने जगद प्रिख्यात गीतारहस्य िर्थमतः िकट झाले ही गोष्ट गीतारहस्याचे िस्तािनेत 
लोकमान्यानंीच प्रलहून ठेिलेली आहे. 

 
व्याख्यान संपून ते खुचीिर बसले तो त्याचं्या दृष्टीस मी पडलो. तेव्हा स्टेशनािरील आश्वािसनाची 

आठिि देऊन त्यानंी मला जो िमने केला तो माझ्या अजून स्मरिात आहे. ‘संस्कृत िाङ मय आप्रि पािात्य 
तत्त्िज्ञान या दोन्ही प्रिियानंा धरूनच आजचे व्याख्यान झाले ना?’ व्याख्यानात पािात्य ि पौिात्य तत्त्िज्ञान 
याची माडंिी केली की नाही, हे कशिराि ि िो. रॉय या दोघाशंी िादप्रििाद केल्याप्रशिाय मला प्रनियाने 
सागंता येिार नाही. त्यािळेी प्रिस्न्सपॉल ताम्हन ि िो. रॉय हे दोघेही त्याचं्याजिळच बसलेले होते. त्यानंी 
व्याख्यानातून िप्रतपाप्रदलेला प्रसद धातं ि तत्पुष्ट्ट्यर्थव स्िीकारलेली प्रिचारसरिी ही अप्रभनि असली तरी 
सिवस्िी प्रनदोि आहेत असा आपला अप्रभिाय त्यािळेी व्यक्त केला. त्यानंतर लोकमान्यानंी प्रिनोदाने 
“आपप्ररतोिात्  प्रिदुिाम्  न साधु मन्ये ियोगप्रिज्ञानम् । बलिदप्रप प्रशप्रक्षतानाम्  िाचेिात्मन्यित्ययम्  चेतः” या 
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काप्रलदासोक्तीचा उच्चार केला. लोकमान्याचंी ही शालीनता पाहून प्रि. ताम्हन याचें अंतःकरि गप्रहिरून 
आले. िरील हकीगत आज २२ ििांनंतर जशी आठिली तशी प्रलहून पाठप्रिली आहे. 

 
िरील िसंगी लोकमान्याचंा मुक्काम सीताबडीिरील श्रीमंत गोपाळराि बटुी याचें िाड्यात होता. 

गोपाळराि बुटी हे लोकमान्याचें मोठे चहाते होते. त्यानंी लोकमान्याचें आगमनाप्रनप्रमते्त रात्रौ गायनसमारंभ 
करण्याचे ठरप्रिले, ि नागपूर येर्थील सुिप्रसद्ध गिई कै. बापूजी जोशी यानंा गाण्याकप्ररता बोलािण्यात 
आले. लोकमान्यानंा गािेबजाििे िगैरे लप्रलतकलाचंा र्फारसा नाद नव्हता. तेव्हा गािे ऐन रंगात 
आल्यानंतर मजलसीतील इतर मंडळी रंगून जेव्हा सम देत चकिा शाबास, बहुत अच्छे िगैरे उद गार काढीत 
तेव्हा लोकमान्य तक्क्याशी स्िस्र्थ बसून सुपारी तेिढी कातरीत. हा िकार पाहून मजलसीतील एका िौढ ि 
लोकमान्याशंी समियस्क असिाऱ्या गृहस्र्थाने त्यानंा सिाल केला, “महाराज! आपिाला गाण्याची र्फारशी 
अप्रभरुप्रच प्रदसत नाही. एिढीच कला आपल्या हातून हस्तगत व्हाियाची कशी राप्रहली?” लोकमान्यानंी 
खालील उत्तर देऊन त्या गहृस्र्थाची समजूत घातली. “(भगिद गीता) भगितंाच्या मुखाने गाईलेले गािे 
ऐकल्यामुळे मानिगीत रुचेनासे झाले. अमृत प्यायाला प्रमळाल्यानंतर रं्थडगार सरबत प्रपण्याची इच्छा होत 
नाही.” असे म्हिून ते र्थोडेसे हसले ि सदरहू गृहस्र्थच नव्हे तर ित्यक्ष गिई देखील या उत्तराने क्षिभर 
चप्रकत झाला ि तेिढी चीज संपताच बापूजी जोशी यानंी तंबोरा खाली ठेिनू लोकमान्याचं्या चरिािर 
आपले मस्तक ठेप्रिले. 

 
बेळगाि येर्थील िापं्रतक पप्ररिदेस मी हजर होतो. स्िराज्यसंघाची स्र्थापना बेळगाि येरे्थच करण्यात 

आली होती. नेमस्ताशंी समेट करून राष्ट्रीयसभेत राष्ट्रीयपक्षाने ििशे करिे जरूर आहे असा 
लोकमान्याचंा आग्रह होता आप्रि तोच योग्य होता ही गोष्ट पुढील पप्ररिामािरून सिांच्याच ित्ययास 
आली. या पप्ररिदेत प्रिियप्रनयामक कप्रमटीतून समेटाचे ठरािािर बरीच चचा झाली ि त्यासंबधंी बरीचशी 
प्रिकृत हकीकत दैप्रनक पत्रातून आली ि राष्ट्रीयपक्षाचे एका मंुबईतील मराठी दैप्रनकातून तर लोकमान्याचें 
धोरिािर भप्रडमार करिारी लेखमालाही सुरू करण्यात आली होती. त्यानंी या पप्ररिदेतील भािि मुद दाम 
इंग्रजीतून प्रदले, याचा हेतु देखील प्रिपयासाला जागा राहून नये असाच होता. या भाििाचे महत्त्ि र्फार 
आहे याची त्यानंा पूिव जािीि असल्यामुळे भािि करण्याच्या पूिी काही िळे ते राहाियाच्या बंगल्यातील 
प्रिस्तीिव पटागंिातून एकटेच प्रर्फरून सारखे प्रिचार करीत आहेत असे माझ्या दृष्टीस पडले, म्हिून मीही 
त्याचं्याबरोबर प्रर्फरू लागलो ि त्यानंी मला कागदपेस्न्सल आिण्यास सागंून व्याख्यानात याियाच्या मुख्य 
मुद द्याचें प्रटपि करण्यास सापं्रगतले. नंतर प्रर्फरता प्रर्फरताच त्यानंी आपले सिव मुद दे मला सापं्रगतल्यािमािे 
मी प्रटपून घेतले ि कागद त्याचेंजिळ प्रदला. ित्यक्ष व्याख्यानाचे िळेी त्यानंी मला जिळ बोलािनू तो 
कागद मला परत प्रदला. आप्रि व्याख्यान देतेिळेी जे काही कमी अप्रधक बोलण्यात येईल त्याचे प्रटपि 
करण्यास सापं्रगतले. त्यािमािे व्याख्यान सुरू झाल्यानंतर त्या मुद द्याचें मूळ कागदािरच मी भाििात 
निीन आलेल्या मुद याचें प्रटपि कराियास लागलो. व्याख्यान सपंल्यानंतर त्यानंी सिव प्रटपि तपासले. या 
प्रटपिानुसार सिव भािि प्रलहून काढून ते आजचे तारेने िप्रसद धीकप्ररता रिाना कराियाचे आहे, असे त्यानंी 
मला सापं्रगतल्यािरून मी सभामंडप सोडून बंगल्याकडे परत आलो. तेरे्थ आल्यानंतर भािि प्रलहाियास 
सुरुिात करण्याऐिजी पानसुपारी खाण्याकप्ररता तबकाचा शोध करीत बसलो. तबक प्रमळाले परंतु ते जिळ 
जिळ प्ररकामेच असल्यामुळे मला अर्थातच प्रिडा खाता आला नाही. कोिीतरी मनुष्ट्य लिकर परत येईल ि 
नंतर प्रिडा खाऊन प्रलप्रहण्यास सुरुिात करू अशा प्रिचारात मी खुचीिर स्िस्र्थ बसलो होतो. इतक्यात 
एका मनुष्ट्याने मजसमोरील तबक उचलून नेले, ि त्यात सिव सामान घालून ते परत आिनू ठेिले. अर्थात 
मी प्रिडा तयार करून खाऊ लागलो हे सागंिे नकोच. इतक्यात लोकमान्य माझ्या खोलीत आले ि सहज 
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म्हिाले, “का आता सिव व्यिस्र्था नीट आहेना? आता तर प्रलहाियास सुरुिात करण्यास काही व्यत्यय 
नाहीना?” हे ऐकल्याबरोबर मी प्रकती खजील झालो असेन याची िाचकानंीच कल्पना करािी. यानंतर 
भािि प्रलहून काढून त्यानंा िाचून दाखप्रिले ि त्यानंी पसतं केल्यानंतर तारेने पाठप्रिण्यात आले. 
लोकमान्य तारेची रसीद मागण्यास प्रिसरले नाहीत हेही सागंिे मला अिमय िाटते. 

 
िऱ्हाडातून लोकमान्याचंा जो दौरा झाला त्यातच ते ििीहून पाढंरकिड्यास गेले. ििीस 

लोकमान्याचंा मुक्काम संतप्रशरोमप्रि सद गरु आप्पाजी महाराज याचें प्रबऱ्हाडी होता. परंतु महाराज त्यािळेी 
तेरे्थ नसल्यामुळे त्याचें दशवन होण्याचा लाभ त्यानंा प्रमळाला नाही. सुदैिाने पाढंरकिडा मुक्कामी 
लोकमान्याचें दशवनाकप्ररता आप्पाजी महाराज हे मुद दाम पाटिबोरी मुक्कामाहून आले होते. त्यािळेी 
उभयताचंी गाढ पडल्यानंतर के्षमकुशल िगैरे प्रिचारण्यात आले. नंतर मी लोकमान्यानंा महाराजाचं्या 
प्रदनचयेची माप्रहती र्थोडक्यात सापं्रगतली. भागित सप्ता ह जसा अखंप्रडत ३०-४० ििांपासून सुरू आहे 
प्रततक्याच प्रनयप्रमतपिे गुरुिारी केसरीचा पाठही सुरू आहे, असे उद गार मी काढले. त्यािळेी 
उत्तरादाखल परोपकारी िृप्रत्त ही प्रनरप्रनराळया िकृतीच्या मानाने कशी प्रनरप्रनराळया रूपाने िकट होत 
असते याचे अत्यंत शास्त्रीय ि हृदयंगम प्रििचेन त्यानंी केले. मला यािळेी ते त्याचें शब्द जसेच्या तसे देता 
येिे शक्य नाही. परंतु त्याचा साराशं असा. “जर या परोपकारी िृत्तीच्या मनुष्ट्याने देशाच्या सािंतच्या 
प्रिपन्नािस्रे्थचा प्रिचार कराियास सुरुिात केली तर त्याच्या िकृप्रतमानािमािे तो तीन मागांपकैी एका 
मागाचा स्िीकार करतो. दया, करुिा, श्रद धा इत्यादी गुि ज्याचे प्रठकािी प्रनसगवतः प्रिशिेत्िाने आहेत ि 
िापपं्रचक सुखाप्रिियी तो स्िभाितः उदासीन आहे, तो साधुत्िाचे मागास लागतो ि देशािरील 
संकटपप्ररहारार्थव परमेश्वरी कृपेची याचना करतो. ज्याचं्या स्िभािात क्रोधाप्रदकाचंा आप्रिभाि प्रिशिे, असे 
लोक अराजक मागाने आपला कायवभाग साधण्याचे उद्योगास लागतात. परंतु ज्याचं्या प्रठकािी यापकैी 
सिवच िृत्ती काही िमािबद ध अतएि व्यिहारसन्मुख स्स्र्थतीत असतात, अशी मािसे सद्यःिाप्त साधनानंीच 
िस्तुत संकट प्रनिारण्याचा ियत्न करतात. या सिांचा हेतू एकच असल्यामुळे मध्यम मागाने जािाऱ्या 
मािसािर दोन्ही बाजंूच्या िमुख व्यक्तींचा िसंगप्रिशिेी रोि होतो. परंतु कायाची गप्रत जशी िगेिान होत 
जाते तशी सिांचीच आक्रमिकक्षाही कमी कमी दूर होत जाते ि एक काळ असा येतो की, त्यात या प्रतन्ही 
मागांचे लोक मध्यम मागाला िामुख्य देऊन त्याच्याच आश्रयाने ि नेतृत्िाखाली आपापले उद्योग त्या 
मागाला पोिक होतील अशा रीतीने कराियास लागतात, तेव्हाच चहदुस्र्थानाच्या यशाचा खरा प्रदिस 
उजाडेल.” 
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श्रीपाद अमृत डागे् 
 

जन्म : १० ऑक्टोबर, १८९९. 
 

थोर देशभक्तत. भारतीय कमयुणनस्ि पक्षाचे स्स्थापक 
 

जन्म १० ऑक्टोबर १८९९ साली मंुबई येरे्थ. बालपि नाप्रशक येरे्थ. िार्थप्रमक प्रशक्षि देिळाली येरे्थ. 
माध्यप्रमक प्रशक्षि नाप्रशक, आप्रि मंुबई येरे्थ. १९१७ साली मपॅ्ररकची परीक्षा उत्तीिव. उच्च प्रशक्षिासाठी 
प्रिल्सन कॉलेजात दाखल पि कॉलेजमध्ये बायबलच्या सक्तीच्या तासािर बप्रहष्ट्कार पुकारला म्हिनू 
कॉलेजमधून काढून टाकले. १९२१ साली असहकाप्ररतेच्या चळिळीत भाग घेतला. १९२२ साली ‘गाधंी की 
लेप्रनन’ हे पुस्तक प्रलप्रहले. ऑगस्ट १९२२ मध्ये सोशाप्रलस्ट साप्ताप्रहक सुरु केले. १९२३ साली चसगरािलुे 
चेट टीयार यानंी स्र्थापन केलेल्या लेबर प्रकसान पाटी ऑर्फ चहदुस्तान मध्ये सामील. त्यापूिी १९२३ मध्ये 
गया काँगे्रसला उपस्स्र्थत. १९२५ साली कानपूर येरे्थ भारतीय कम्युप्रनस्ट पक्षाची अप्रधकृत स्र्थापना. तत्पूिी 
१९२४ साली त्याचं्यािर खटला भरला. कानपूर बोल्शपे्रिक कटाचा खटला म्हिून िप्रसद ध. या खटल्यात ४ 
ििांची प्रशक्षा. १९२७ साली तुरंुगातून सुटल्यािर हेलर्फाऊंड हे पुस्तक प्रलप्रहले. ५ ऑक्टोबर, १९२७ रोजी 
प्रििाह. १९२८ साली मंुबईत प्रगरिी कामगाराचंी संघटना उभारली आप्रि सहा मप्रहन्याचा यशस्िी सपं 
केला. २० माचव, १९२९ साली प्रमरत कटाच्या खटल्यात अटक. साडेसात िि ेतुरंुगिास. म. गाधंींनी त्याचंी 
कारागृहात भेट घेतली. १९३६ मध्ये रै्फजपूर काँगे्रसमध्ये िप्रतप्रनधी म्हिून उपस्स्र्थत आप्रि ऑल इपं्रडया 
काँगे्रस कप्रमटीिर प्रनिड. १९३८ मध्ये ऑल इंप्रडया रेड युप्रनयन काँगे्रसचे एकीकरि करण्यात आले. 
१९४० साली प्रगरिीकामगाराचंा महागाई भत्त्यासाठी चाळीस प्रदिसाचा सपं. यासाठी ३ िि े कारािास. 
१९४४ साली िल्डव रे्फडरेशन ऑर्फ रेड युप्रनयन मध्ये भारताचे िप्रतप्रनधी म्हिून प्रनिड. १९४५ साली मंुबई 
प्रिधानसभेिर प्रनिड. १९४८ साली कम्युप्रनस्ट पाटीचे अध्यक्ष. १९४८ ते ५० परत कारािास. १९५४ साली 
पॉप्रलटब्युरोचे सभासद म्हिनू प्रनिड. १९५५ मध्ये गोिामुक्ती सगं्रामात भाग. १९५६ मध्ये संयुक्त महाराष्ट्र 
चिळीत १ ििाचा कारािास. १९६७ साली लोकसभेिर परत प्रनिड. १९७२ साली प्रगरिी कामगाराचं्या 
चाळीस प्रदिसाचं्या संपाचे नेतृत्ि. १९७४ साली त्याचंा अमृत महोत्सि मंुबईत साजरा झाला. सोस्व्हएत 
युप्रनयनमधील ‘ऑडवर ऑर्फ लेप्रनन’ हे सिोच्च पाप्ररतोप्रिक देण्यात आले. 



 
अनुक्रमणिका 

 
काँ. डागें हे िभािी िक्ते, भारतीय व्याकरि, तत्त्िज्ञान, संस्कृत िाङ मय आप्रि इप्रतहास याचे गाढे 

व्यासंगी. त्याच्या ‘हेलर्फाऊंड’ (नरकपुरी गिसली) या आत्मकर्थनातील हा उतारा सादर करीत आहोत. 
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कानपूर खि्ा आणि कारावास 
 

श्रीपाद अमृत डागें 
 

कानपूरमधील ती सकाळ! 
 
एकूि पप्ररस्स्र्थती जरी काव्यमय नसली तरी गमतीदार खप्रचतच होती ! झाडािंर, घरािंर पाढुरके 

धुके ओसंडत होते आप्रि माझी उरलीसरली झोप तशीच डोळयाचं्या पापण्यािंर रेंगाळत होती. कुठल्याशा 
पोप्रलसठाण्यात आम्ही होतो. अधविट झोपेत मी समोर पाप्रहले. एक प्रशपाई अगडबंब देह असलेल्या 
आपल्या साहेबाच्या िैप्रशष्ट्ठ्यपूिव आकाराच्या डोक्यािर सार्फा (रे्फटा) गंुडाळायला मदत करीत होता. त्या 
साहेबाचे शरीर म्हिजे एखाद्या झाडाचा बुंधाच होता. काही केल्या धन्याच्या मजीिमारे प्रबचारा तो सार्फा 
आकार घेईना! एकदाचे हे काम झाले की, साहेबाची कचेरी सुरू व्हायला प्रसग्नल प्रमळाला असे 
समजायचे! त्या साहेबाचे नाि ि हुद दा मात्र मला माप्रहत नाही. या माझ्या अज्ञानाबद दल म्या पामराला 
खरोखरीच िाईट िाटते!! अधविट झोपेतील तो प्रशपाई त्या साहेबाचा कारभारी म्हिून काम पहात होता. 
बादशहाच्या त्या ऐसपसै िप्रतप्रनधीचा िचंड देह तासभर अगोदरच त्या प्रशपायाने गिििेाच्या मयादेत 
बसप्रिला होता. चामडी पट ट्याच्या कके्षत पोट प्रर्फट ट बसप्रिले, दाढीचे प्रनसटते पीळ कायदा ि 
सुव्यिस्रे्थच्या चौकटीत आिले. या साऱ्याबद दल अधविट झोपेत असलेल्या आप्रि हात र्थरर्थरत असलेल्या 
त्या प्रशपायाचेच आभार मानाि ेकी काय नकळे! 

 
गमतीदार योग असा की नेमके याचिळेी मी चसक्लेअरच्या Hell (नरक) मधील एक िसगं 

िाचायला सुरुिात केली. त्यात त्याने ‘मेप्रर्फस्टो-रे्फप्रलस चसहासनािर बसल्याबसल्या नरकपुरीतील 
गजाआडच्या कैद्याचंी परेड पहात बसल्याचे’ ििवन केले आहे. माझ्या या सार्फािाल्या दाडंग्या साहेबाने 
सुद धा नेमके याच िळेी कोठडीतील कैद्यानंा सामोरे आिाियास सापं्रगतले होते. गरीब प्रबच्चारा! या प्रिप्रचत्र 
योगायोगाची गंमत िाटून मी टाकलेल्या प्रमस्स्कल दृप्रष्टके्षपाची जाि बापड्या पोकळ डोमडौलातल्या 
जेलरला कुठून असिार? मी मात्र माझे Hell चे िाचन पढेु चालू ठेिले. 

 
या साहेबाचे हे ठािे कानपूरमध्ये प्रनप्रित कोठे होते हे मला सागंता येिार नाही. त्या ठाण्यािर 

तासभर ठेिल्यानंतर मला कुठल्या तरी लॉकअपमध्ये नेण्यात आले. बहुधा कॅन्टोनमेंटमध्ये असाि.े इरे्थ 
माझ्यासाठी जेिि आिले–जेिि िाढण्याची ती पद धत पाहून माझ्या तळपायाची आग मस्तकात गेली. 
डाळीसाठी आिलेले भाडें गजामंधून आत येईना आप्रि रखिालदार तर दार उघडेना. त्याचे म्हििे असे 
की, मी चपाती आत घ्यािी अन ित्येक घास बाहेरील डाळीत बुडिनू परत आत घेऊन खािा. अन्न 
नाकारण्याप्रशिाय दुसरा पयाय मजपाशी नव्हता. भाडं्याच्या याच अडचिीमुळे मला पािीही आत घेता 
येईना. माझे जेिि परत नेले, ही बाब िमुख अप्रधकाऱ्याला त्यानंी कधीच कळप्रिली नसािी. कोटात 
जाण्याची िळे आली. मला लॉकअपमधून बाहेर काढले. पि प्रशपायाच्या त्या उद दामपिामुळे मी जेिलो 
नाही ही िस्तुस्स्र्थती माझ्या स्िाप्रभमानामुळे अप्रधकाऱ्याला मी सापं्रगतली नाही. 

 
प्रजल्हा न्यायाधीशासमोर मला उभे करण्यात आले. १७ माचवपयंत लॉकअपमध्ये ठेिण्याचे र्फमान 

जाहीर झाले. 
 



 
अनुक्रमणिका 

५ माचव ते १३ माचव हा काळ अगदी कमालीचा कठीि काळ होता. अडर रायल म्हिनू मला जे अन्न 
प्रदले जाई ते अत्यंत प्रनकृष्ट दजाचे असे. चपाती म्हिजे अक्षरशः पाण्यात प्रमसळलेले कचे्च पीठ. ती कप्रिक 
इतकी काळपट, इतकी जाडीभरडी आप्रि खड्यानंी भरलेली असायची की, प्रतचे घटक शोधायला बरेच 
पृर्थक्करि कराि े लागले असते. “डाळ नामक जो िकार प्रदला जात असे तो पाहून तर ‘पुअर हाऊस’ 
(Poor House) मधील ऑप्रलव्हर प्रिस्टच्या सोबत्यातंील भकेुल्यातंील भकेुल्यानंा देखील भयभीत केले 
असते आप्रि त्याचंी भकू पार नाहीशी केली असती. आप्रि माझी खात्री आहे की, प्रिस्टच्या ‘अप्रधकाप्रधक 
मागण्याने’ भयभीत झालेल्या रखिालादारानंी जर कानपूरच्या त्या खानसाहेब अनामत उल्लाखान नामक 
जेलरची नेमिूक प्रतरे्थ केली असती तर त्या संकटानंा त्यानंा कधीच तोंड द्याि ेलागले नसते. सकाळचीच 
पािचट आमटी आम्हाला संध्याकाळी प्रमळायची. मग उकडलेली भाजी. आमच्या तुरंुगातील पप्ररभािेत 
आम्ही प्रतला ‘झालारा’ म्हित असू. लेखिी आप्रि प्रशष्टाचार दोन्ही या पदार्थांचे ििवन करायला धजत 
नाहीत. काळयाकुट ट बादल्यातं गजं, लाकडाचे तुकडे आप्रि नाना तऱ्हेची पाने ....... या साऱ्यामुळे जि ू
काही शहरातील गटारातून नुकतेच ते प्रमश्रि आिले आहे असे िाटायचे. –सूज्ञ िाचकानंी या 
ििवनाबद दल मला क्षमा करािी. –आप्रि या साऱ्याचा मग असा काही दपव येई की, बलाढ्य जमवन 
घोडदळािर त्या दपाचा तीव्र भपकारा जर सोडला असता तर त्याची पीछेहाट होऊन अशी काही पळापळ 
झाली असती की प्रिचारू नका. अर्थात त्या काळच्या युद धमंत्रालयाला या पदार्थाचें ज्ञान असते तर! या 
अन्नाच्या भीतीने माझा र्थरकाप झाला. याप्रिरुद ध बंड न करता शकेडो मािसे हे जीिे जगतात कसे याचा 
मी प्रिचार करू लागलो. मग मात्र आचाऱ्यासमोर मी माझी जीभ बलेगाम सोडली आप्रि मला प्रदलेली 
भाकरी सुपचरटेंडंटला दाखप्रिण्यासाठी तशीच ठेितो अशी धमकाििी प्रदली. तुरंुगात गुन्हेगाराचं्या मनाचा 
र्थागंपत्ता लागािा म्हिून अप्रधकाऱ्यानंी काही हेर ठेिलेले असतात. दुसऱ्या प्रदिशी जेलच्या डॉक्टरानंी 
माझी भेट घेतली. त्यानंी माझ्या िकृतीची प्रिचारपूस केली. अन्न कसे काय िाटले तेही प्रिचारले. मी त्याचें 
आभार मानले आप्रि म्हटले, ”मुबईत रस्त्यािरील कुत्र्यानंाही यापेक्षा अप्रधक चागंले अन्न प्रमळते!” त्या 
प्रदिशी आचाऱ्याने माझ्याकप्ररता स्ितंत्र ‘ख्िॉन’ मध्ये जेिि आिले. इतरानंा मात्र तेच गप्रलच्छ अन्नच 
िाढले गेले. 

 
कोठडीत माझ्या सोबतीला दोनच पुस्तके होती. एक होते अप टन चसक्लेअरचे Hell (नरकपुरी). 

याचा उल्लखे मी पूिीच केला आहे. आप्रि दुसरे प्रमसेस चसक्लेअरने संपाप्रदत केलेले Parlour provocateur, 
ही दोन्ही पुस्तके मी केव्हाच िाचून संपप्रिली होती आप्रि आता काहीतरी निीन शोधायच्या प्रर्फप्रकरीत होतो. 
तेिढ्यात १३ तारखेच्या सधं्याकाळी मला कोठडीत बंद केले असताना दरिाजापाशी पायबडे्याचं्या 
साखळदंडाचंा खिखिाट ऐकू आला. मी त्यािळेी बाकड्यािर पहुडलो होतो. तेरू्थन उठून मी 
दरिाजापाशी गेलो. दार उघडले गेले. पायात साखळदंड घातलेला एक उंच देखिा मनुष्ट्य मजसमोर 
दारात उभा होता. 

 
“डागें, हे शौकत उस्मानी बरं का!” त्याचं्यासमिते आलेल्या अप्रधकाऱ्याने मजकडे पाहून म्हटले. 
 
“अच्छा! म्हिजे ज्या व्यक्ती मुळं मला इरं्थ याि ं लागलं ती ही व्यक्ती!’ माझे हे बोलिे त्यानंा 

चागंलेच झोंबले. तरी त्या उमद्या चेहऱ्यािर हास्याची एक छटा उमटून गेली. कसलेसे आियव अन्  कसल्या 
तरी िदेना याचें प्रमश्रि प्रतरे्थ तरळून गेले. त्याचं्या गरुडाच्या तीक्ष्ि नजरेने काहीतरी अव्यक्त प्रटपले. पि 
.......पि ते सारे क्षिभरच! मग मळभ प्रिरून गेले आप्रि त्याचें भव्य कपाळ प्रनरभ्र प्रिशाल आभाळािमािे 
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उजाळले. पि छे! मला तसे िाटले खरे, पि ित्यक्षात ते मळभ नाहीसे झाले नव्हते. तर आपल्या किखर 
हृदयात त्यानंी जािीिपूिवक महत् ियासाने ते दडिनू ठेिले. 

 
मी त्याचं्याकप्ररता दुसऱ्या एका बाकड्यािर आरामशीर िळकटी तयार केली अन ते आडि ेझाले. 

कुिाच्याच तोंडून शब्द रु्फटेना. रु्फटिे शक्यही नव्हते. त्या गडद अधंःकारात आम्ही प्रिचाराखाली दबनू 
गेलो होतो. मंद प्रदव्याचा सुतकी िकाश चभतीिर पडला होता. आम्ही प्रिचार करीत होतो. ते माझा अन मी 
त्याचंा. 

 
“तुमच्या अटकेस मी जबाबदार आहे असं तुम्हाला का िाटलं?” 
 
दीघवकाळाच्या त्या शातंतेचा उस्मानींनी शिेटी भगं केला. अन मघाचेच मळभ पनु्हा त्यांच्या 

चेहऱ्यािर हळून उमटून गेले. 
 
“तुम्हाला गुन्हेगार ठरप्रिण्याकप्ररता सी. आय. डी. नी मला इरं्थ आिलं आहे असा माझा समज 

आहे; कदाप्रचत तो चुकीचाही असेल.” त्यानंतर आमचे खूप बोलिे झाले. त्याचा सारा िृत्तातं इरे्थ मला देिे 
शक्य नाही. 

 
पंधरा तारखेच्या मध्यरात्री आिखी दोघेजि आमच्यात सामील झाले. एक श्री. मुझफरर्फर अहमद 

आप्रि दुसरे नप्रलनी गुप्ता. आल्याक्षिापासून अगदी पहाटेपयंत ही दोनही मंडळी सारखी बोलत होती. 
उस्मानी त्यानंा सार्थ देत होते. त्याचें बोलिे अधविट ऐकत अधविट झोपेत मी अंधरुिात आडिा झालो 
होतो. सकाळ झाली. मी सभोिार पाप्रहले. सिव चेहरे प्रनर्षिकार होते; िागिे तुटकपिाचे होते. नप्रलनींशी 
माझी काही र्फारशी दोस्ती नव्हती. परंतु मुझप्र्फर आप्रि माझ्यात मात्र अनेक पत्राचंी देिािघेिाि झाली 
होती. आप्रि म्हिनूच या प्रनर्षिकार चेहऱ्याचें अन्  प्रिप्रचत्र िागण्याचे मला जरा आियवच िाटले. मी शातं 
राप्रहलो; त्या िागण्याचा अर्थव लाि ूलागलो. सोळा तारीख अशीच प्रनघून गेली. सतरा तारीख हा आमच्या 
केसीचा पप्रहला प्रदिस होता. कोटव भरले. अगदी राजशाही डोमडौलात! आप्रि प्रमस्टर रॉस आल्स्टन यानंी 
प्रमस्टर हॉिडव याचं्या सहाय्याने आरोपपत्र माडंाियास सुरुिात केली. मध्यंतरी भोजनाकप्ररता जेव्हा कोटव 
उठले तेव्हा नप्रलनी उठले ि मजपाशी येऊन म्हिाले, “काय रटाळ केस आहे!” आमच्यातील शातंतेचा 
भगं झाला आप्रि मग िदीघव बोलिे झाले. मी मात्र अप्रधकच बुचकळयात पडलो. 

 
गूढ उकलायला र्फारस अिधी लागला नाही. बोलण्याच्या ओघात नप्रलनी एकदम म्हिाले, 

“आमच्या प्रिरुद ध तुम्ही मार्फीचे साक्षीदार आहात असा आमचा दाट संशय आहे.” त्याचें हे स्पष्टीकरि 
म्हिजे माझ्यािर िचंड िहार होता. 

 
“पि असे घडलं तरी काय, ज्यामुळं तुम्ही या गोष्टी गोष्टीिर प्रिश्वास ठेिािा?” मी उसळून 

प्रिचारले. शिेटी अनेक मप्रहन्यापूंिी घडलेल्या काही घडनाचंा उलगडा झाला. एकमेकानंी प्रिचारलेल्या 
िमनाचंी उत्तरे झाली; काही अस्पष्ट मुद द्याचें स्पष्टीकरिही झाले आप्रि सरतेशिेटी मंुबईस येऊन परत 
कलकत्त्यास गेलेल्या पाटीतील एका भाडोत्री बदमाशाने केलेला तो एक बनाि होता असा उलगडा 
सगळयानंाच झाला. आता सिव काही स्िच्छ झाले होते आप्रि आम्ही सिवजि मनसोक्त हसलो. अगदी 
ड्युमासच्या तीन प्रशलेदारासंारखे! (Three Musketeers) आप्रि तीन प्रशलेदाराचं्या शत्रनूी म्हिजेच 
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‘रॉयल गाडव’नी आपल्याला धमकािले असताना आपि मात्र दोन रात्री हाडिैऱ्यासारखे एकमेकाना 
पाण्यात पहात राप्रहलो या आमच्या िडेेपिाची प्रतघानंाही गंमत िाटली. ती केस म्हिजे पडद्यामागे सिव 
बारकाि े साभंाळून अगदी सूत्रबद धतेने केलेल्या नाटकाची रंगीत तालीम होती. ते नाटक तर्थाकप्रर्थत 
लोकप्रहतासाठी करण्यात येत होते. 

 
ती केस रक्तरंप्रजत क्रातंी कशी टाळता येईल याच्या चचतेतून प्रनमाि झाली असे म्हिता येिार 

नाही. अर्थिा पोलादी चौकटीतील साम्राज्यशाहीच्या स्र्थैयाला धोका प्रनमाि करिाऱ्या तरुिाचं्या 
क्रापं्रतकारक ि बेकायदेशीर संघटना प्रचरडून टाकण्याकप्ररता होती असेही नाही. ती केस म्हिजे त्या 
काळातील सरकारी धोरिाची पप्ररिती होती, हे माझे मत चुकीचे नव्हते. कारि लिकरच अनपेप्रक्षत अशा 
गोटातून त्याला पुष्टी प्रमळाली. खटला चालू असताना सरकारी िकीलातंील एक िप्ररष्ठ िकील 
अनौपचाप्ररक चचेच्या िळेी चटकन मला म्हिाला, “अगदी १९१७ च्या बोल्शपे्रिक क्रातंीपासून आमचे 
सरकार असे सारखे आग्रहाने िप्रतपादन करीत आहे की हे बोल्शपे्रिक, भारतीय क्रापं्रतकारकानंा पैसे चारून 
प्रब्रटीश साम्राज्य उलरू्थन टाकण्याचा कट रचीत आहेत. भारतीय ितवमानपते्र आप्रि मान्यिर पुढारी मात्र हा 
आरोप नाकारीत आहेत आप्रि त्याउलट सरकारिरचं, भारतीय राष्ट्रिाद नष्ट करण्याकप्ररता 
कपोलकस्ल्पत प्रपशाच्च उभी करीत असल्याचा आरोप करीत आहेत. तेव्हा ही केस जर आम्ही चजकलो तर 
सरकारच्या िप्रतपादनाची सत्यता आम्ही जगाला पटिनू देऊ शकू!” हे सारे जरी त्या िप्रकलाने म्हटले तरी 
मी मात्र या केसमागील उद दीष्टाचंा अंदाज करताना त्या प्रिधानाच्या आधाराने अप्रधक पुढे जािे पसतं 
करेन. कारि िस्तुत खटला जेव्हा भारत सरकारने सुरू केला तेव्हा इंग्लंडात लेबर पाटीने सत्ता घेतली 
होती. त्याच्या मॉस्को बरोबर राजकीय आप्रि व्यापारप्रिियक िाटाघाटी चालल्या होत्या. त्या सरकारचा 
आप्रि तात्कालीन अनेक िमुख अर्थवशास्त्रज्ञाचंा असा प्रिश्वास होता की, रप्रशयातील धान्याची कोठारे आप्रि 
बाजारपेठ पप्रिम युरोपला खुली झाल्याप्रशिाय युरोपचे पुनिवसन असाध्य आहे. परंतु हुजूरपक्षीयाचें 
प्रहतसबंंधीय आप्रि लेबर पाटीचे ‘लेबर साम्राज्यशाहीिादी’ यानंी हा समेट र्थोपप्रिण्याचा प्रिडा उचलला 
होता. आप्रि म्हिूनच मॉस्कोला भारतात काहीतरी कारस्र्थान रचायचे आहे अशी मॉस्कोची प्रनभवत्सना 
करून िाटाघाटीत त्यानंा अडर्थळे प्रनमाम करायचे होते. लॉडव कझवन याच म्हििाचे तुितुिे िाजिीत होता 
आप्रि बनािट कागदपत्र प्रनमाि करून बोल्शपे्रिकानंा बसेािध गाठू पहात होता. प्रब्रप्रटश ितवमानपत्रानंी जरी 
िप्रसद धी देण्याचे काळजीपूिवक टाळले असले तरी कझवनच्या या र्फसििकुीच्या युस्क्तिादाचा धुव्िा 
उडप्रििारी उत्त रे कुशाग्र बदु प्रधमते्तच्या एम्  प्रचचेप्ररनने कझवनच्या तोंडािर रे्फकली. (प्रब्रप्रटश कम्युप्रनस्ट 
पक्षाने ‘सोप्रिएत प्रिरुद धच्या बनािटी’ या आपल्या िकाशनात योग्य पुराव्याप्रनशी ि र्फोटोग्रार्फ देऊन हे 
बनािट कागदपत्र उघडकीस आिले आहेत.) भारताचा व्हाइसरॉय लॉडव रीडींग हा स्ितः िप्रसद ध 
भाडंिलदारी घराण्यातून आलेला! त्याला लेबर पाटीच्या सरकारप्रिियी िेम कसे असिार? चकबहुना तो 
आपल्या प्रहतसंबधंीयाचं्या गटानंा सरकारच्या या कराराप्रिरुद ध लढण्यास प्रसद ध करीत होता. मग अशा 
िळेी ज्या बोल्शपे्रिकाशंी शातंतेचा करार करण्यास लेबर सरकार तयार होते, तेच बोल्शपे्रिक, प्रब्रप्रटश 
साम्राज्याच्या मुकुटातील प्रशरोमिी असलेल्या भारतासारख्या देशात क्रातंीची बीजे पेरीत आहेत एिढे प्रसद्ध 
करता आले असते तर त्यापेक्षा अप्रधक चागंले शस्त्र प्रहन्दुस्तान सरकारला कोिते प्रमळू शकिार होते? 
त्याच्या म्हिण्यानुसार लेबर सरकारला भारत जर गमिायचा असेल तर मग त्यानंी जरूर मॉस्कोला 
किटाळाि!े हा सल्ला अत्यंत हळुिारपिे ि योग्य िळेी प्रदला गेला होता. आप्रि आियव करीत बसलेल्या 
लोकाचं्या डोळयासमोर मात्र सामथ्यविान क्रापं्रतकारी पक्षाची संघटना ठेप्रिली गेली. खड ग धारि केलेल्या 
अंध न्यायदेितेचा प्रनकाल माप्रगतला गेला. प्रहन्दुस्तानातील इंटेलजन्स ब्युरो जर अप्रिरतपिे रातं्रप्रदिस 
डोळयात तेल घालून बसली नसती तर या देशात लाल रक्ताचे प्रकती अत्याचार झाले असते हे 
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रसभरीतपिे रंगप्रििाऱ्या िक्तृत्िाचें लोट िाप्रहले. न्यायदेितेचे चचतन, मनन, लेखन झाले आप्रि दोिारोप 
‘प्रसद ध’ झाले. तारा करून प्रिजयानंद साजरा झाला आप्रि लंडनमधील बोल्शपे्रिकाचं्या राजदूतािर 
शब्दाचंा भप्रडमार झाला, “तुम्ही एका बाजूला कराराची भािा करता तर मग चहदुस्तानातील तुमच्या या 
कटकारस्र्थानंाच काय?” आप्रि म्हिून माझ्या मते बोल्शपे्रिक कॉस्न्स्परसी केस हे लेबर पाटीिर िहार 
करण्याकप्ररता साम्राज्यशाहीच्या शस्त्रागारातील एक शस्त्र होते. 

 
िस्तुत केस चालू करण्यात सरकारची प्रकतीही उद प्रदष्ट ेअसली तरी सरकारी िप्रकलाने सेशन्स 

कोटात आपल्या िस्ताप्रिक भाििात प्रिधान केले की, हे लोक साम्यिादाचा पुरस्कार करीत आहेत म्हिून 
याचं्यािर खटला भरला नसून केिळ इंप्रडयन पीनल कोडच्या १२१ ए या कलमानुसार प्रब्रप्रटश इंप्रडयाच्या 
सािवभौम राजाला चहसक मागांनी पदच्युत करण्याचा यानंी कट केला म्हिून हा खटला आहे. कायद्याचा 
कीस काढिारी ही सिव भािा होती. मूळ िमन त्यात डािलला होता. कारि पुरािे म्हिून जेिढे कागदपत्र 
समोर आिले गेले ते केिळ बलीनमध्ये त्यािळेी असलेले श्री. मानिेंद्रनार्थ रॉय आप्रि आम्ही याचं्यात 
झालेला पत्रव्यिहार होता. िस्तुतः रॉय याचं्या पत्राचंा आशय, साम्यिादी दृप्रष्टकोनािर आधारीत एक 
लढाऊ कामगार पक्ष सुरू करण्याच्या शक्यतेबाबत सल्ला देण्यापुरताच मयाप्रदत होता. त्यातसुद धा काळजी 
म्हिून चहसा या िमनाची चचा अगदी सैद धापं्रतक स्िरूपाची केली गेली होती. 

 
कसेही असले तरी शिेटी सरकारची उद प्रदष्टे र्फसली. कारि माक्सवच्या शब्दात बोलायचे झाले तर 

अदृमयपिे टागंा टाकीत जािारे कपोलकस्ल्पत प्रपशाच्च शिेटी िास्ति बनले. कारि आम्हाला गुन्हेगार 
ठरप्रिल्यापासून एका ििाच्या आतच भारतीय कम्युप्रनस्ट पक्ष स्र्थापन झाला. 

 
भाडंिलदारी अर्थवव्यिस्रे्थचे न्यायाधीश आप्रि त्याचें हुजरे तब्बल दोन मप्रहने आमच्यािर कडाडले. 

भाडंिलशाही ससं्कृतीच्या चौकटीतही आमच्यासारखे क्रातंीकारक म्हिजे राक्षसी िािी कसे जन्माला 
आले याचे त्यानंा आियव िाटत होते. या समाजात एका बाजूला पददप्रलताचं्या श्रमातून प्रमळप्रिलेल्या 
संपत्तीने चक्रािनू गेलेला एक प्रिभाग तर दुसऱ्या बाजूला भकेुने, अज्ञानाने आप्रि जुलुमाने प्रचरडलेला, 
मरगळलेला समाजाचा दुसरा प्रिभाग. अशा समाजव्यिस्रे्थप्रिियी असंतोि व्यक्त करिारी मंडळी या जगात 
जन्माला कशी येऊ शकतात याचेही ते प्रबचारे आियव करीत राप्रहले. कशासाठी हा गलबला, ही आव्हाने? 
छीः! आप्रि न्यायाधीश म्हितात, हे तर त्या लंडनमधील एकाकी घरात आपल्या सहा मुलाचं्या हालअपेष्टा 
पाहून बहकलेल्या त्या दाढीिाल्या म्हाताऱ्या माक्सवच्या प्रिकृत मेंदूचे चाळे आहेत! त्याने पाढंऱ्या कागदािर 
आपला मनःस्ताप ओतून काहीतरी खरडून त्याला ‘भाडंिल’ हे नाि प्रदले. साम्राज्यशाहीचा रखिालदार 
भाडंिलदारी न्यायाधीश ही अशी माडंिी करतो आप्रि कम्युप्रनझमला दोिी ठरप्रितो! 

 
या साऱ्याची गंमत िाटून प्रिचारचक्रात मी गुरर्फटून गेलो अन प्रिजेच्या िगेाने येिारा बदल मला 

प्रदसू लागला. त्यात मध्ययुगीन काळातील सािवभौम सते्तचे पलायन प्रदसले. सोनेरी िस्त्रिाििातील 
भाडंिलशाही-खाजगी नफरयाकप्ररता यंत्रािर आपले राक्षसी सािवभौमत्ि गाजििारी – आप्रि पुढे हातोडा 
कोयता प्रचन्हापं्रकत लाल ध्िजही प्रदसू लागला. 

 
एक रं्थडीची प्रशरप्रशरी माझ्या अंगातून प्रनघनू गेली. मी भानािर आलो आप्रि माझ्या कानािर शब्द 

पडले, “चार ििांची सक्तमजुरी!” 
 



 
अनुक्रमणिका 

्खनौमधी् ्ॉकअप 
 

१९२४ च्या जुलै मप्रहन्याची ती सहा तारीख होती. रात्रीचे आठ िाजले असािते. सीतापूरला 
जाण्यासाठी ‘सरकारी पाहुिा’ म्हिून मी लखनौ स्टेशनात आलो. पि सीतापूरला जािारी गाडी 
पहाटेपयंत नव्हती म्हिून रात्रभर मला कडक बंदोबस्तात ठेिण्याचा िमन होता. स्टेशनात एक कोठडी 
होती. त्यात ििशे देण्याचे काम एका उद धट आप्रि आळशी अशा मुसलमानाकडे होते. त्याला पेनसुद धा 
नीट धरता येत नव्हते. नोंद करण्याची बाब तर अलाप्रहदा. माझ्या नािाची नोंद झाली आप्रि मला 
पहारेकऱ्याने लॉकअपकडे नेले. कोठडीच्या समोर मी उभा राप्रहलो आप्रि अतीि भयाने अक्षरशः माझा 
र्थरकाप झाला. ते अक्षरशः एक बीळ होते, जाडजूळ लोखंडी दरिाजाचे अन त्याच्या तोंडािर एका छोट्या 
अप्रधकाऱ्याची खोली! आत िकाशाचा मागमूसही नव्हता, दुगंधी तर एिढी येत होती की, ती नाकात 
प्रशरताच पोटात चागंलेच ढिळून प्रनघाले. त्याबद दल त्या रागंड्या िमुखाकडे मी माझा प्रनिेध नोंदप्रिला. 
मला उदूव येईना आप्रि त्याला इगं्रजी कळेना. तो त्याला अपमान िाटला. प्रतरे्थच उभ्या असलेल्या एका 
अँग्लो इपं्रडयनाकडे मी आिखी एखादा त्याचेिरील अप्रधकारी आहे का याची चौकशी केली. रात्रीच्या 
त्यािळेी आपिच प्रतर्थले बादशहा असल्याचे त्याने मला सापं्रगतले. तो दहाचा सुमार असािा. शिेटी मी त्या 
कोठीत ििशे केला. आप्रि मी केलेल्या कल्पनेपेक्षा प्रकतीतरी निीन गोष्टींचा साक्षात्कार मला त्या प्रठकािी 
झाला. त्या खोलीत इतका काळोख होता की त्या खोलीचे दुसरे टोक अनंतात प्रिलीन झाले आहे की काय 
असे िाटले. अलेक्झाडंरबाबतच्या मुस्लीम नोंदीनुसार तो ज्या अधंःकारातून ‘िाँटर ऑर्फ लाईर्फ’ कडे 
चालत गेला, तो अंधःकार बहुधा लखनौ स्टेशनाच्या याच लॉकअपमधून नेला असािा. एक दोन प्रमप्रनटे 
दरिाजापाशी र्थाबंल्यािर–दरम्यान तो बंद केला गेला–मी माझ्यासाठी जागा पाहू लागलो; चकबहुना 
बसण्यासाठी जागेचा अक्षरशः चाचपडत शोध घेऊ लागलो. एक पाऊल पढेु टाकताच कसल्या तरी 
प्रढगाऱ्यािर मी अडखळलो. लोखंडी साखळयाचंा आिाज झाला आप्रि मग मला घोरिे ऐकू आले ि 
कुिाचा तरी श्वासोच्छ् िासही स्पष्ट जािि ू लागला. माझ्या हातातील ब्लँकेट कुठेतरी पडले आप्रि 
तेिढ्यात मला एक शोध लागला. त्या बोळकंडातं मािसे होती–अगदी खरीखुरी. ती बोलत होती! काय ते 
मला कळत नव्हते. पि बहुधा प्रशव्या देत असािीत; कदाप्रचत िमन प्रिचारीत असािीत. मी भयचप्रकत 
होऊन उभा राप्रहलो आप्रि माझ्या अंतरंगात भीती, आियव, दुःख, संताप याचें तुमुल युद ध सुरू झाले. 
कुिीतरी समोरच्या खोलीत तेिढ्यात प्रदव्याचे बटि दाबले. नाहीतर कोिता िसंग गुदरला असता कोि 
जािे! माझ्या मनातील अधंःकारालाही र्थोडासा उजाळा आला. 

 
मी प्रजरे्थ होतो ते बोळकाडें बारा रू्फट लाबं आप्रि आठ रू्फट रंुद होते. त्यातच कोपऱ्यात अगदी 

जप्रमनीच्या पातळीिर एक घािेरडी मुत्री होती. त्यातील दुगंधी सिवत्र पसरली होती. चालता चालता 
पायाचं्या तळव्याना रंु्थकीची बळसटे प्रचकटत होती. जप्रमनीिर बेड्या घातलेले सहा अंडर रायल डाकू 
आडि ेझालेले होते. 

 
एखादा मोकळा कोरडा कोपरा प्रमळतो की काय याचा मी शोध घेऊ लागलो. शिेटी एकदाचा 

मुत्रीच्या समोरच मला तो सापडला. अन कमव माझे! डोके मुत्रीकडे करून मला आडि ेव्हाि ेलागले. 
 
त्या रात्रीच्या माझ्या मानप्रसक यातनाचें ििवन करिे शक्य नाही. आधीच मुत्रीच्या िासाने अधवमेला 

झालेला माझा जीि जुलैच्या त्या प्रतर्थल्या उष्ट्म्याने आिखीच गुदमरला. मला हातपाय पूिवपिे पसरता येत 
नव्हते. तसे मी जर केले असते तर माझे डोके चकिा पाय यातील काहीतरी मुत्रीतच प्रशरले असते. त्या 



 
अनुक्रमणिका 

गोष्टीला आज चार िि ेहोऊन गेल्यानंतरही त्याच्या आठििीने माझ्या अंगािर काटा उभा राहतो. अिघडून 
बसल्यामुळे माझी सिव गाते्र चक्क आंबली आप्रि दुखू लागली. माझा हात पंख्याने िारा घेण्यास असमर्थव 
ठरला आप्रि दुःखाने, कष्टाने मी कण्हू लागलो. मला श्वास घेिे कठीि होऊ लागले. माझा श्वास जड 
होऊ लागला. कुठूनही मदत प्रमळण्याची शक्यता नव्हती. त्या बेड्या घातलेल्या मािसाप्रशिाय प्रतरे्थ कुिी 
नव्हते. मध्येच लागलेल्या प्रदव्यामुळे ििशेद िाराच्या डािीकडे जरा उंचािर मला एक प्रखडकी प्रदसली 
होती. कधीही उघडता येिार नाही अशी धुळीने माखलेली! िारा, पािी आप्रि शब्द यातील कशाचाही प्रतरे्थ 
मागमसू नव्हता. खरे म्हिजे कलकत्त्याच्या “ब्लॅक होल” िकरिाबद दल घेतलेला तो सूड होता असे 
म्हिाि ेलागेल. (प्लासीच्या लढाईच्या जरा अगोदर बंगालच्या नबाबाने म्हिे या कलकत्त्याच्या हॉलमध्ये 
तीस इंग्रजानंा असे काही कोंडले की ते गुदमरून एका रात्रीत मेले. पुढे ती कर्था कपोलकस्ल्पत असल्याचे 
उघडकीला आले.) तेव्हा असा हा सूड माझ्यािर घेतला जात होता. कदाप्रचत ती ‘मोपला व्हॅन’ ची तालीम 
असू शकेल. (१९२२ मध्ये मोपल्याचें बंड झाले होते. त्या बंडातील मोपल्याचं्या नेत्यानंा गाडीच्या बदं 
डब्यातून खच्चनू भरून रायलसाठी नेले. परंतु ते ििासात दुसऱ्या प्रदिसापयंत गुदमरून मरि पािले.) 
अशी ही शोकापं्रतका. अर्थात माझ्या बाबतची मी शोकापं्रतका म्हित नाही. कारि मी त्यातून िाचलो आहे 
आप्रि आजही प्रजितं आहे. 

 
पहाटे दोन िाजता – आप्रि हाही अंदाजच–पप्ररस्स्र्थती अगदी असह् झाली. पि इलाज नव्हता. 

पि मग एकाएकी एक मािसू उठला. माझा पखंा घेऊन त्याने मला िारा घालायला सुरुिात केली. िर्थम 
जेव्हा त्याने माझा पखंा घेतला तेव्हा मी र्थरर्थरू लागलो. पि पुढे मी सािरलो. तो गरीबबापडा. पायातं 
बेड्या! त्याचाही जीि गरमीने अधवमेला झाला होता, माझे हाल त्याला बघिनेात. बहुधा त्याने मला पडून 
राहण्यास सापं्रगतले असाि.े जिळ जिळ दोन तास मी झोपू शकलो नाही. तो दयाळू मािूस प्रकती िळे 
मला िारा घालीत होता, कोि जािे! 

 
जुलै मप्रहन्याच्या त्या एका रात्री त्या उष्ट्म्यात एका भयानक, कोंदट अधंाऱ्या बोळकाडंात पािी, 

िकाश आप्रि सतरंजी याप्रशिाय सात मािसानंा कोंबून ठेििाऱ्या राज्यव्यिस्रे्थचे मूल्यमापन करण्याचे काम 
मी माझ्या िाचकािंरच सोपप्रितो. त्या प्रठकािी कोित्याही उज्ज्िल प्रदिसाची अपेक्षा नव्हती. (चाल्सव 
प्रडकन्सच्या ‘टेल ऑर्फ टू प्रसटीज’ मधील) गल्ल्यासिर बसून अप्रिश्रातंपिे प्रििकाम करिारी मादाम 
दर्फाजव आमच्यात नव्हती. ती प्रिितच राहिार होती, कारि प्रतच्यासाठी भप्रिष्ट्यातील ‘महान प्रदिस’ येिार 
होता. आमच्या नप्रशबी मात्र होती केिळ साम्राज्यशाहीने लादलेली भीती आप्रि छळ. 

 
आप्रि म्हिून हे प्रलखाि माझ्या मताचे िाप्रतप्रनधीक म्हिनू पीप्रडत जनतेच्या कधीही पुसून टाकता 

येिाऱ्या कटु आठििींच्या पोतडीत मी ठेिीत आहे. कारि एक प्रदिस उगििार आहे आप्रि त्या प्रदिशी 
साम्राज्यशाहीला तात्कालीन लेनीनसमोर उभ रहाि े लागिार आहे. पि कोिी सागंािे, कदाप्रचत त्या 
साम्राज्यशाहीला सजा र्फमािण्यासाठी हात उंचािण्यास तेव्हा मी नसेनही! 

 
लखनौ स्टेशनातील व्हीलरचा स्टॉलिाला ‘स्टेटस् मन’च त्या प्रदिसाचे पोस्टर नुकतेच लाित 

होता. मी अल्पोपहाराच्या स्टॉलपाशी गेलो. अर्थात पहारेकऱ्यासंमेित! एका पहारेकऱ्याकरिी ‘स्टेट स् मन’ 
ची एक ितही प्रमळप्रिली. प्रसतापूरच्या गाडीत मला बंदोबस्तात बसप्रिण्यात आले अन्  दहाच प्रमप्रनटात त्या 
ितवमानपत्रातील बंगाल प्रिधानपप्ररिदेच्या अध्यक्षांप्रिरुद ध श्री. जे. एम् . सेन यानंी केलेला िप्रसद ध दािा 
िाचण्यात मी मग्न झालो. हा दािा सेन यानंी अध्यक्षापं्रिरुद ध मनाईहुकूम प्रमळप्रिण्याकप्ररता केला होता. 
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मंत्र्याचें ितेन पुन्हा सुरू करण्यासबंंधीचा ठराि कायवक्रम पप्रत्रकेत अंतभूवत करण्याकप्ररता अध्यक्षाचंा जो 
प्रिरोध होता तो र्थोपप्रिण्याकप्ररता ंहा मनाईहुकूम होता. ििास दूरचा आप्रि कंटाळिािा होता. पधं आप्रि 
रोप्रहलखंड रेल्ि ेम्हिजे O.R.R. रेल्ि ेआपल्या बेसुमार गदीची परंपरा सोडायला तयार नव्हती. हे पाहून 
मला बरे िाटले! 
 

कायदा आप्रि सुव्यिस्र्था साभंाळिाऱ्या बादशहाच्या त्या रानटी कल्लेबाज प्रशपायािंर 
सिवसाधारितः शातंता िस्र्थाप्रपत करण्याचे काम सोपप्रिलेले असते. पि माझ्या बाबतीत मात्र त्यानंी नेमके 
उलट म्हिजे अशातंताच िाढप्रिली आहे. एक गोष्ट मात्र इरे्थ खप्रचतच नमूद करायला हिी; अन ती अशी 
की, या खेपेला तरी या रानिट कल्लेबाजाचं्या उपस्स्र्थतीमुळे माझ्या डब्यात अलोट गदीला आप्रि लोकाचं्या 
बेसुमार सामान कोंबण्याला चागंलाच आळा बसला. ‘सामान’ या शब्दात मी मुलाचंाही समािशे करीत 
आहे! कारि बाहेरील उतारूनी डब्याच्या प्रखडक्यातूंन आत रे्फकलेल्या सामानािमािेच तीही ‘मोडतोडी’ 
प्रशिाय उतारंूच्या पायािर, डोक्यािंर अर्थिा पाठीिर पडत असत. 

 
प्रसतापूरला आम्ही अगदी भर दुपारी पोहचलो. स्टेशनातून उतरल्यािर आम्ही पुढील ििासासाठी 

एक बग्गी ठरप्रिली. ती पाहून इप्रतहासातील एक कर्था मला आठिली. सर र्थॉमस मनरोने एकदा जहागंीर 
बादशहाला काही नजरािे प्रदले. त्यात एक चार चाकी बग्गी होती. ही बग्गी म्हिजे इंग्रज कलेचा एक 
अत्युत्तम नमुना असा मनरोचा जबरदस्त प्रिश्वास! टोमिेिजा दोनचार स्तुतीच्या शब्दानंी जहागंीराने त्या 
राजदूताची प्रमजास जरा उतरिली आप्रि काही प्रदिस लोटू प्रदले. पुढे एकदा त्या राजदूतास बाहदशाने 
दरबारात येण्याचे पनु्हा प्रनमतं्रि प्रदले. तेरे्थ गप्पा मारता मारता ि सहज प्रर्फरता प्रर्फरता त्याला दोन बग्ग्या 
दाखप्रिल्या ि त्यातील त्याने नजरािा म्हिनू पाठप्रिलेली बग्गी कोिती ते ओळखण्यास सापं्रगतले. आपि 
पाठप्रिलेल्या बग्गीची हुबेहुब िप्रतकृती पाहून मनरो अिाक्  झाला. अर्थात चहदुस्तानातील कारागीर 
कोित्याही कलेची िप्रतकृती प्रकती हुबेहुब करू शकतात याचा अहिाल मायदेशी पाठप्रिण्यास तो प्रिसरला 
नाही. हे सारे जरी खरे असले तरी एक गोष्ट मात्र मी ठामपिे िप्रतपादन करू शकतो की, िर आमची डोकी 
अन खाली प्रबचारी धरतीमाता ही चकप्रचतही शाबूत न ठेििाऱ्या आमच्या बग्गीसारखी बग्गी जर मनरोने 
बादशहाला नजरािा म्हिून प्रदली असती तर जहागंीराच्या सिोत्तम काराप्रगराच्या बापजाद्यालासुद धा त्या 
‘कलाकृती’ च्या िप्रतकृतीची प्रनर्षमती साधली नसती. आतील मािसानंा सहजतेने बाहेर रे्फकून देण्याची 
कला त्या बग्गीत होती. ‘घोडा’ नािाचा िािी ते अप्रतसुंदर िाहन ओढीत होता. केिळ त्या जातीत तो िािी 
जन्मला म्हिूनच त्याच्या मालकाने मोठ्या मेहेरबानीखातर आपल्या ग्राम्य भािेत त्याला ते नाि प्रदले 
एिढेच! प्रबचाऱ्याच्या कातडीकडे अन हाडाकडे पाप्रहल्यािर मात्र तो िािी या भतूलािरील नक्कीच नसािा 
याची खात्री पटे! त्याची मान आकाशाला प्रभडलेली, तर पाय पाताळात पोहोचलेले असे होते. िाकडी 
प्रतकडी पाठ आप्रि झडलेले शपूेट तेिढे या भतूलािर तो साभंाळून होता. 

 
बग्गीतील बैठकीच्या जागेप्रिियी तर बोलायलाच नको. अगदी अक्षरशः ती ‘अमयाद’ होती. 

बग्गीतून बाहेर रे्फकल्या जािाऱ्या मािसाला तशी मोकळीक राहािी म्हिून पट ट्या, र्फळया, खाबं 
यासारखी बधंने त्या िाहनाने पार झुगारून प्रदली होती. र्थोडक्यात म्हिजे मनुष्ट्य त्या ‘बग्गीत’ बसला आहे 
असे म्हिण्याऐिजी ‘बग्गीिर’ बसला आहे असेच म्हििे संयुस्क्तक ठरत होते. अशा त्या बग्गीत बसले की 
पाय खाली लोंबकाळत; आप्रि सािधपिा न बाळगल्यास ििासाअंती ते गायब होत. 
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रखडत रखडत आप्रि गचके खात खात आम्ही पुढे सरकत होतो. माझ्याकडील ितवमानपत्र आता 
प्रनरूपयोगी होते आप्रि म्हिनू मी ते सहजगत बग्गीबाहेर पडू प्रदले. ते एका परोपकारी मािसाने पाप्रहले 
आप्रि घाईघाईने ते उचलून आमच्यामागे धापा टाकीत तो धाित सुटला आप्रि आमच्या सिांच्या नािाने 
बराच आरडा ओरड करून आमच्या बग्गीपढेु येऊन उभा ठाकला. घोड्याचा लटपटिारा एखादा पाय 
गळून पडला की काय, अर्थिा बग्गीचे एखादे चाक प्रनसटले की काय अशी जबरदस्त शकंा येऊन 
गाडीिानाने गचकन लगाम खेचली अन बग्गी र्थाबंली. तो बापडा परोपकारी मनुष्ट्य मजजिळ आला आप्रि 
त्याने ते दैप्रनक मजजिळ प्रदले. ईश्वर्थरकृपेने आपि प्रतरे्थ जर नसतो तर कोिता तरी दुधवर िसगं 
आमच्यािर ओढिला असता अशा आप्रिभािात तो आमच्याकडे पाहात राप्रहला. प्रकप्रचत हसून मी ते 
ितवमानपत्र पुन्हा दूर प्रभरकािनू प्रदले. त्याबरोबर इनामाच्या अपेके्षने भरलेले परोपकाराचे मापही! 

 
लिकरच र्थडग्यासारख्या प्रदसिाऱ्या एका काळयाकुट ट दगडी इमारतीपाशी मी येऊन ठेपलो. 

समोर एक भयािह दरिाजा होता. चदं्रगुप्ताच्या हत्तीच्या धडकानंीही उघडता आला नसता असा! पि अहो 
आियवम् ! तो उघडला गेला. अन्  आत चालती बोलती, हाडामासाची अगदी खरीखुरी मािसे मला 
प्रदसली. उघड्या दरिाजातून मी पाऊल आत टाकले आप्रि एक घुमट मला प्रदसला. ते जलचे ऑप्रर्फस 
असल्याचा मला ‘शोध’ लागला. ‘शोध लागला,’ असे मी मुद दाम म्हितो. मोहेंजोदारोचे संशोधक खित 
असताना त्यानंाही अशाच एका घुमटाचा ‘शोध लागला’ असे ितवमानपत्र त्याचे ििवन करीत असत. आप्रि 
खरे सागंतो की, समोरच्या चभतीिरील कॅलें डराने १९२४ हे ििव मला दशवप्रिले नसते चकिा १८६० साली 
अस्स्तत्िात आलेल्या या प्रसतापूरच्या जेलमध्ये मला नेिार आहेत हे जर अप्रधकृतपिे माहीत नसते –तर 
मोहोंजोदारोच्या त्या पुराििस्तु संशोधकािमािे मी सुद धा त्या प्रठकािचा तो घुमट, तो प्रलहीत बसलेला 
मुदाड कारकून, टकटक करिारे प्रििण्ि घड्याळ–हे सारे सारे इसिी सनापूिी ३००० ििांच्या 
कालािधीतीलच असाि ेअसे मानले असते! इतके ते सिव िाचीन अन गंभीर िाटत होते. असो. मािसाच्या 
मुशीतून काढलेल्या एका ठोकळयाने आपल्या चष्ट्म्यातून जिू काही म्युप्रझयममधून अर्थिा 
पशुसंग्रहालयातून नव्याने आलेल्या िाण्याकडे पहात आहोत अशा अप्रिभािात माझी पहािी केली. हा 
कायवक्रम सपंताच मला िॉडवरकडे सोपप्रिण्यात आले. 

 
आपल्या न्यू गेट प्रिझनप्रिियीच्या आठििी प्रलप्रहताना बॉझ म्हितो, “आम्हाला पुढे नेताना जेिढे 

दरिाजे उघडले गेले अन बंद केले गेले तेिढे सिव जर आमच्या लक्षात राप्रहले असते तर त्याच्या 
ििवनातील ित्येक स्िल्पप्रिरामागे आम्हाला एकेक दरिाजा आढळला असता.” तेव्हा दरिाजे न 
मोजण्याबाबत एिढ्या मोठ्या अप्रधकारिािीला उद घृत केल्यानंतर आता मला िाटते, मला पढेु 
सरकायला हरकत नाही. अनेक अरंुद िाटातूंन, अनेक करकरिाऱ्या दरिाजातूंन आप्रि कडाडिाऱ्या 
पहारेकऱ्यामंधून मी जात होतो. घराप्रिना िचंड चभती चकिा मािसापं्रिना कुलूपे असे काहीसे ते सारे होते. 
सरतेशिेटी ‘सकव ल’ नािाच्या प्रठकािी मी आलो. नािािमािे तो गोलाकार होता. एकाएकी मािसाचे 
गुिगुििे, बोलिे, कुजबजुिे, आप्रि हास्याचे र्फिारे सोडिाऱ्या पहारेकऱ्याचें ओरडिे माझ्या कानािर 
आदळले. प्रपतळी बटिाचं्या गिििेातंील मंडळी प्रतरे्थ होती. लटपटिाऱ्या टेबलािर काहींनी आपले दंडुके 
टेकले होते. तेरे्थ दोघा दोघाचं्या रागेंतून येिाऱ्या मािसाचं्या टोळयाचंी मोजिी चालली होती. प्रशव्या, 
लार्था आप्रि कुचेष्टा याचंा िसाद त्यानंा प्रमळत होता. कंगाल कपडे घातलेले परुुि तेर्थील कैद्यानंा 
िाढण्याकप्ररता पािचट-काळसर कालिि, गंजलेल्या बादल्यात ती िप्रसद ध डाळ आप्रि िचंड लोखंडी 
रव्िॉनमधून काळपट तपकीरी भाकऱ्याचं्या र्थप्प्या घेऊन जात होते. त्या ‘सकव ल’ मध्ये ििशे करताच त्या 
लोकानंी माझे स्िागत केले. माझ्या मागवदशवक अप्रधकाऱ्याने मला त्यानंा भेटायला सापं्रगतले. मी त्यानंा 
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भेटलो. माझे नाि, माझा गुन्हा, प्रशके्षचा कालािधी, माझा गाि अशा एक ना अनेक िमनाचंा भप्रडमार त्यानंी 
माझ्यािर केला. मी तुटक उत्तरे प्रदली आप्रि सुसंिाद साधण्यास प्रनरुत्साही असल्याचे दशवप्रिले. मग 
त्यातील ित्येकाच्या मते कौतुकास पात्र ठरलो; कुिाच्या प्रिनोदाचा तर कुिाच्या अप्रभनंदनाचा प्रििय 
ठरलो; काहींच्या िोत्साहनासही योग्य ठरलो. अशा स्िागतानंतर मला कैद्याचं्या एका गटात नेण्यात आले. 
ते साधी कैद भोगत होते. आंघोळ आटोपून मी जेििाच्या तयारीस म्हिजे जेलच्या भािेत बोलायचे 
झाल्यास रोटी परेडसाठी तयार झालो. माझा रोटी–डाळीचा िाटा प्रमळाल्यािर त्यातील कचे्चपिात ि 
गप्रलच्छपिात कानपूर जेलच्या स्ियंपाकाशी साम्य आढळले, याचे मला जरा आियवच िाटले. बहुधा सिव 
तुरंुगात एखादा ‘चीर्फ आचारी’ मध्यिती रसोईखान्यातूंनच सिव तुरंुगात रोटी, डाळ ि भाजी पाठिीत 
असािा असे िाटले. एकंदरीत कानपूर काय आप्रि प्रसतापूर काय, या दोन्ही प्रठकािच्या पदार्थांत इतके 
साधम्यव आढळले की, जेिढे एकाच ितवमानपत्रातच्या दोन दोन ितीत आढळाि!े 

 
रात्र झाली आप्रि आम्हाला कोठडीत बंद करण्यात आले. साठ कैद्यासंमिते मला रहाि ेलागले. 

बरॅकमधील बर्थवची एकूि संख्या चाळीस होती, त्यातील संडास ि मुत्री याचं्या शजेारच्या दोन जागा 
प्ररकाम्या होत्या. पि झोपण्यास त्या अगदी अपात्र होत्या. पि हे व्यिस्र्थापकानंा मुळीच मान्य नव्हते. सिव 
र्फळकुट्याचंी बाकडी भरून गेल्यामुळे उरलेली मंडळी जप्रमनीिरच आडिी झाली. आमची बरॅक 
लाबंलचक, अस्िच्छ होती. छपराखाली कोप्रळष्टके लोंबकळत होती–आप्रि छपराच्या भोकातून धूळ खाली 
पडत होती. खरे म्हिजे ही िास्तू मािसाचं्याऐिजी घोडे, गाढि याचं्याकप्ररताच असािी. परंतु जेलचे 
चालक ज्याअर्थी कैद्यापेंक्षा गाढिानाच अप्रधक श्रेष्ठ मानीत त्याअर्थी त्याचं्या दृष्टीने त्या बरॅकी र्फारच 
प्रिलासी आप्रि आधुप्रनक होत्या. लॉकअप केल्यािर नाईट िॉचमनचा पहारा सुरू झाला. तो ककव श, 
प्रतरस्करिीय स्िरात मोठ्याने ओरडू लागला आप्रि बरॅक नंबर दोन मध्ये साठ कैदी, सिव दरिाजे, कंदील, 
कुलुप, साखळदंड सिव ठीक असल्याचा ‘प्ररपोटव’ त्याने प्रदला. आप्रि असेच प्ररपोटव अितीभोितीच्या सिव 
बराकीतून प्रदले गेले. या चकचाळण्याची सिय होईपयंत यातील ित्येक पहारेकऱ्याचे चकचाळिे ित्येक िळेा 
झोपेतून खडबडून जागे करी. रात्री प्रगनती तर इतक्या िळेा होई की, मोजिी करिाऱ्याने ित्येक प्रगनतीला 
जर डोक्यािर टपली मारली असती तर पाण्याखालच्या दगडाला पडिाऱ्या खड ड्यािमािे आमच्या 
डोक्यािरही एखादा खड डा पडला असता. 

 
अशी ही अनुभिाला येिारी निनिीन आिये या प्रठकािी सप्रिस्तरपिे आप्रि कालक्रमानुसार 

सागंता येिार नाहीत. सध्या येरे्थ एिढेच सागंतो की, आता िप्रतप्रदनी ३०० िार ‘बान’ प्रििून देण्याचे काम 
माझ्यािर सोपप्रिले गेले आप्रि मग मला समोर प्रदसू लागल्या गिताच्या मोठ्या पेंढ्या अन्  पुढे काढािी 
लागिारी प्रदघव चार ििव! – 
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जन्म: १२ ऑगस्ट, १८९४. मृत्यू : रे्फबु्रिारी, १९८०. 
 

महाराष्राती् एक गाध्ीवादी कायवकते. 
 

जन्म मध्यिातंात ‘चठकरी’ या खेड्यात. बालपि प्रठकरी ि धरमपुरी येरे्थ गेले. ियाच्या बािीसाव्या 
ििी ते मपॅ्ररकची परीक्षा उत्तीिव झाले. त्यानंतर उच्च प्रशक्षिासाठी इंदूरच्या होळकर कॉलेजात दाखल. 
१९२० साली म. गाधंींच्या राजकारिाकडे आकृष्ट. १९२१ साली अहमदाबाद येर्थील ऑल इंप्रडया 
काँगे्रसच्या अप्रधिशेनास स्ियंसेिक म्हिून उपस्स्र्थत. त्यानंतर सेनापती बापटासंह मुळशी सत्याग्रहात भाग 
घेतला. पाच ििाचा कारािास. तुरंुगातून सुटल्यािर काँगे्रसचे प्रिधायक कायव. त्यानंतर अण्िासाहेब 
दास्ताने याचं्याबरोबर जळगाि प्रजल्ह्ात आप्रदिासी प्रिभागात प्रिधायक कायव. १९३६ मध्ये पुण्यास 
िास्तव्य. प्रजल्हा काँगे्रस कप्रमटीिर प्रनिड. १९३० आप्रि ४० साली कारािास. रत्नाप्रगरी प्रजल्हा काँगे्रसचे ते 
पाच िि े अध्यक्ष. मालििच्या साप्रहत्य संमेलनात संयुस्क्त महाराष्ट्राचा ठराि माडंला. त्यामुळे काँगे्रसचे 
अध्यक्षपद सोडाि ेलागले. १९५५ साली गोिा मुक्ती सगं्रामात भाग. १९५७ साली स्ितंत्र उमेदिार म्हिनू 
प्रिधानसभेत प्रनिड. त्याचं्या ियाच्या एकाहत्तराव्या ििी त्यांचा भव्य सत्कार करण्यात आला. 

 
पुढील उतारा त्याचं्या ‘आत्मारामाची िाटचाल’ या आत्मिृत्तातून सादर करण्यात येत आहे. 
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मुळशीचा णनःशस्त्र व सशस्त्र ्ढा 
 

आ. िा. मोडक 
 

१९२१-२२ सालात मी महाराष्ट्रात, पुण्यात आलो. ि मुळशी सत्याग्रहात सामील झालो. हा 
मुळशीचा लढा अरेरािी प्रिरुद ध, अन्यायाप्रिरुद ध, जुलमाप्रिरुद ध आर्षर्थक लढा होता. धरि बाधंिे, 
त्यापासून िीज उत्पन्न करिे, आप्रि त्यायोगे कारखाने चालप्रििे याप्रिरुद ध हा लढा नव्हता. टाटा कंपनी 
आप्रि परके सरकार यानंी संगनमत करून मािळयानंा न प्रिचारता, जमीन मालकानंा न प्रिचारता जमीनी 
ताब्यात घेऊन मालकानंा जप्रमनीतून हुसकािनू लािण्याचा जो अरेरािी आप्रि जुलमी िकार केला तो चनद्य 
होता. कंपनीने आप्रि सरकारने ितवमान पत्रातूंन जाहीर करून जमीन मालकानंा ि त्याचं्या पुढाऱ्यानंा 
बोलािनू त्यानंा समजािनू सागंण्यास हि ेहोते. आप्रि त्याचं्या संमतीने दुसरीकडे जमीनी देऊन चकिा योग्य 
मोबदला देऊन तडजोडीने त्यानंा हे काम करता आले असते, परंतु मगरूर टाटा कंपनी ि प्रतचे पाठीराखे 
सरकार यानंा जमीन मालक मािळे कसपटासमान िाटले. त्यानंा काय प्रिचाराियाचे? काम झाल्यािर 
मागाहून र्थोडेसे कॉम्पेन्सेशन देऊन टाकू. अशा र्थाटात बेदकारपिाने त्यानंी मािळयाचं्या जमीनीत काम 
सुरू केले. त्यामुळे महात्माजींच्या सत्याग्रह पद धतीने लढा सुरू झाला. महात्मा गाधंींनी त्याला आशीिाद 
प्रदला. महाराष्ट्रातले सिव पढुारी ि जनता एकिटली. हा सत्याग्रह लढा महाराष्ट्र खूप शर्थीने लढला. 
त्याचा पप्ररिाम चागंला होऊन टाटा कंपनी ि सरकार मेटाकुटीस आले. त्यानंी मािळयानंा ि मालकानंा 
भरपूर नुकसान भरपाई प्रदली. त्यामुळे असा अरेरािीचा िकार कंपनी ि सरकार यानंी पुन्हा केला नाही. या 
लढ्याचा नैप्रतक प्रिजय झाला. यामुळे मािळयाचें आर्षर्थक नुकसान भरून प्रनघाले. महाराष्ट्रास युद धाचा 
धडा-श्रीगिेशा-प्रमळाला. मुळशी सत्याग्रह सप्रमतीने हा लढा सुरू केला होता. हा लढा, एक र्फार मोठा 
अध्याय आहे. माझ्या िैयस्क्ताक आत्मचप्ररत्रात तो प्रिस्ताराने सागंिे अशक्य आहे. दे. भ. आपटे गुरुजी 
यानंी प्रलप्रहलेले “सेनापती बापट दशवन” ि दे. भ. बाळू काका काप्रनटकर यानंी प्रलप्रहलेले “आमचे 
सेनापती” या दोन पुस्तकात मुळशीच्या लढ्याबद दलची माप्रहती भरपूर आलेली आहे. ती िाचकानंी अिमय 
िाचािी अशी प्रिनंती आहे. टाटा कंपनी, सरकार यानंी नाना िकराचे अत्याचार, जुलूम जबरदस्ती केली. 
सत्याग्रहींचे अनस्न्ित हाल केले. सत्याग्रहींनी अचहसा तत्त्िाचे पालन काटेकोरपिाने केले. त्यानंी हात तर 
उगारला नाहीच. परंतु अपशब्द सुद धा उच्चारला नाही. त्यािळेी सेनापती बापट यानंी सहज म्हटले होते 
की, “सिव गोष्टींना सीमा आहे. जुलुमाचा अप्रतरेक करिे बरे नाही” अशा अर्थाचा इशारा सरकारला आप्रि 
टाटा कंपनीला त्यानंी त्यािळेी प्रदला होता. परंतु चढेल कंपनी ि सरकार यानंा त्याचे सोईस्करपिे 
प्रिस्मरि झाले असे प्रदसले. हा अचहसेचा लढा तीन िि ेचालिािा असे अप्रखल महाराष्ट्र मुळशी पप्ररिदेत 
ठरले होते. त्यािमािे तीन िि ेहा लढा चालू होता. या लढ्याचे मुख्य सूत्रधार सेनापती बापट होते. तीन 
ििांनंतर अचहसेचा सत्याग्रह संपला. सेनापती बापटाचंी तुलना महारािा ितापचसहाशी करािी लागेल. 
त्याचें शील आप्रि चाप्ररत्र्य धुतल्या तादंळासारखे शुद ध आहे. त्याचंा पराक्रम ि प्रनभवयता याबद दल शकंा 
नव्हती. असा पुण्यितापी नेता प्रमळाल्यामुळे महाराष्ट्राने मुळशी लढ्याचा भार त्याचं्यािर टाकून महाराष्ट्र 
प्रनधास्त होता. 

 
टाटा कंपनी ि सरकार यानंी केलेल्या अन्यायाचा, अत्याचाराचा, जुलुमाचा त्यानंा प्रिचार 

करण्यास लािण्याचा एक साधा सरळ मागव म्हिून सेनापती बापटानंी अचहसेचा लढा बंद झाल्यािर एक 
सशस्त्र लढा प्रदला. टाटा कंपनी चहदी लोकाचंी. त्यानंी चहदी पगारी भाडोत्री पठाि लोक ठेिनू 
त्याचं्याकडून प्रनःशस्त्र सत्याग्रहींचा छळ करप्रिला. त्याचं्या मदतीस आलेले पोलीस दळ चहदीच होते ि 
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सत्याग्रहीसुद धा चहदीच होते. तेव्हा कोिाच्या प्रजिास अपाय न होता शारीप्ररक प्रशक्षा करण्याचे सेनापती 
बापटानंी ठरप्रिले ि त्यािमािे अगोदर नोटीस देऊन ि ितवमानपत्रातून जाहीर करून कंपनीिर हल्ला 
केला. त्याचं्याबरोबर त्याचें चार सहकारी ि प्रिरोधी पक्षाकडे पठाि िगैरे प्रमळून कंपनीची जिळ जिळ 
चारश े ते पाचश े मंडळी होती. त्यानंा शस्त्रास्त्राने जखमी केले आप्रि गोळया मारल्या त्या कमरेच्या खाली 
मारल्या. कंपनीची सगळी मंडळी–पठाि सुद धा पळून गेली. जुलमी पठािानंा तेव्हा आमची चकमत 
कळली. म्हिून ते त्यािळेी आम्हाला “बहाद दुर” म्हिू लागले. ठरलेल्यािमािे काम झाल्यािर सेनापती 
बापटानंी हल्ला बंद केला. ि पोप्रलसाचें ताब्यात शस्त्रासे्त्र प्रदली. ि “तुम्हाला कायद्यािमािे काय कराियाचे 
असेल ते करा. आमचे कायव संपले आहे.” असे से. बापटानंी सागंून ते सिव मंडळीसह स्िस्र्थ बसले. पढेु 
खटला चालून सिांना प्रशक्षा झाल्या. येरे्थ मुळशी संग्रामाचा अध्याय समाप्तं झाला. या सशस्त्र लढ्याचा 
नैप्रतकदृष्ट्ट्या र्फार चागंला पप्ररिाम झाला. त्यापुढे कोितीही कंपनी ि सरकार यानंी सत्याग्रहींना मागे 
सापं्रगतलेिमािे छळले नाही, ि कोिीही सत्याग्रहींच्या िाटेस गेले नाहीत. 

 
मी अगोदर इंदूर सोडून पणु्यास आलो आप्रि मुळशी सत्याग्रहात सामील झालो. नंतर सहा 

मप्रहन्यानंी धाकटे बधूं पुण्यास आले ि सत्याग्रहात सामील झाले नंतर ििवभराने र्थोरले बधुं पुण्यास आले. 
मला मुळशीच्या लढ्यात तीन िळेा कारािासात जाि े लागले. धाकडे बंदु दत्तात्रय मोडक यानंा एकदा 
प्रशक्षा झाली होती. 

 
येरवडा जे्मधी् धार्गमक प्रकरि 

 
मुळशी लढ्यातल्या शिेटच्या सशस्त्र लढ्यात मला पाच िि ेसक्तन मजुरीची प्रशक्षा झाली होती. या 

काळात मला डोंगरीजेल (मंुबई), येरिडा सेंरल प्रिझन पुिे, आप्रि धुळे जेल या तीन करागृहात प्रदिस 
काढाले लागले. येरिडा प्रिझनमध्ये असताना त्यािळेचे येरिड्याचे गोरे सुपचरटेंडेंट यानंी चसधी मुसलमान 
कनस्व्हक्ट िॉडवर याचें ऐकून जेलमधील चहदू कैद्याचंी तुळशी िृदंािने ि काही मरू्षत काढून टाकल्या. 
त्यामुळे चहदु कैद्याचंी मने दुखािली गेली. तेव्हा त्यानंी त्यानंा न्यान प्रमळेपयंत अन्न घेिे िज्यव केले. ही गोष्ट 
तात्याचं्या कानािर गेली. त्यािळेी तात्याचं्या बरोबरीची सशस्त्र लढ्यातील मंडळी येरिडा जेलमध्ये होती. 
तात्यासुद धा येरिड्यात होते. चहदु कैद्यानंी तात्याकंडे प्रनरोप पाठप्रिला की, आमच्याकडे लक्ष द्या, तात्यानंी 
सुपचरटेंडेंटला स्पष्ट सापं्रगतले की, “तू र्फार मोठी चकू केली आहेस. ती सुधार ि चहदंूची िृदंािने ि मरू्षत 
पूिीिमािे करून दे.” हा अन्याय तात्यानंी ितवमानपत्रात प्रदला ि तो जाहीर झाला. तेव्हा सिव 
ितवमानपत्रानंी सरकारिर टीकेची झोड उठिली. सरकारच्या िप्ररष्ठ अप्रधकाऱ्यानंी येरिड्याच्या गोऱ्या 
साहेबाला चागंला ठपका प्रदला ि अन्याय दूर करण्यास सापं्रगतले. गोऱ्या साहेबाने नाक मुठीत धरून 
पूिीिमािे सिव व्यिस्स्र्थत करून प्रदले. तरीसुद धा गोऱ्या साहेबािर कैद्याचंा प्रिश्वास बसेना. तेव्हा 
गोऱ्यासाहेबाच्या प्रिनंतीिरून तात्यानंी कैद्यानंा प्रिश्वास प्रदला. नंतर पूजा, आरती, नैिदे्य होऊन, मग सिव 
कैद्यानंी अन्न ग्रहि केले. त्यािळेच्या सबधं मंुबई िातंात येरिडा जेलचा दबदबा र्फार होता. तो र्फार कडक 
जेल होता. मी, मी म्हििारे खुनी, दरिडेखोर आप्रि प्रनढािलेले कैदी त्या जेलला भीत असत. िरील 
अपूिव प्रिजय तात्याचं्यामुळे प्रमळाला म्हिून सिव कैदी त्यानंा देिािमािे मानू लागले. हे मुख्य गोऱ्या 
अप्रधकाऱ्याला सहन झाले नाही. म्हिून त्याने आम्हा सिांना प्रनरप्रनराळया जेलमध्ये पाठिनू प्रदले. तात्यानंा 
चसध हैद्राबाद जेलमध्ये, मला धुळे जेलमध्ये, बाभळेना साबरमती जेलमध्ये आप्रि गोरे यानंा प्रिजारपूर 
जेलमध्ये पाठिनू प्रदले. श्री. देि, कुकडे येरिडा जेलमध्येच राप्रहले. 
 



 
अनुक्रमणिका 

धुळे जे्मधी् भ्रष्टाचार 
 

माझी राप्रहलेली सिव प्रशक्षा धुळे जेलमध्ये काढािी लागली. आरंभी पसतीस पौंड दळिाचे काम 
प्रदले होते. पुढे मग आिखी दुसरी कामे प्रदली. माझा नेहमीचा स्िभाि शातं ि सौम्य आहे. माझ्यात अरेरािी 
िृत्ती नाही. त्यामुळे जेलमध्ये मजकडून पोरकटपिा झाला नाही. मात्र एकदा धुळे जेलचा जेलर ि त्याच्या 
हाताखालील सुभेदार, जमादार याचं्याप्रिरुद ध मी एकदम जोराने इन्स्पेक्शनच्या प्रदिशी जेल सुपचरटेंडेंट 
मेजर डॉ. साठे याचं्याकडे तक्रार केली. सगळा जेल हादरून गेला. जेलचे अप्रधकारी, जेलर, सुभेदार, 
जमादार माझ्याप्रिरूद ध झाले. परंतु कैद्यानंा र्फार आनंद झाला. ते माझ्या बाजूला झाले. जेलच्या कैद्याचं्या 
खाण्याप्रपण्याच्या िस्तंूचे कॉन्रॅक्ट प्रदलेले असते. ह्ा कॉन्रॅक्टरकडून पसेै खाऊन कैद्यानंा कमी कसाचे 
(कमी चकमतीचे) िाईट अन्न द्याियाचे ि चकमती चागंल्या धान्याच्या लािनू जेलचे अप्रधकारी पसेै खाियाचे. 
तसेच कैद्याकंडून घरून पसेै मागिनू खात असत. आप्रि अशा कैद्यानंा काम सोपे देत असत. ि काम कमी 
करून घेत असत. बाकी कैद्याकंडून मात्र काम प्रपळून काढून घेत असत. या संबंधाने कैद्यानंी ि खालच्या 
साध्या पोलीस प्रशपायानंी मला पुष्ट्कळ खूप िळेा सापं्रगतले होते. त्यानंा िाटे मी काहंीतरी करू शकेन. 
त्याचंा माझ्यािर प्रिश्वापस होता. परंतु त्याचं्यापैकी पुरािा देण्यास आप्रि साक्षी देण्यास कोिीही तयार 
नव्हते. अशा स्स्र्थतीत मी तरी काय करिार? शिेटी मी स्ितः पप्ररिाम भोगण्याचे माझ्या मनाशी ठरिनू मागे 
सापं्रगतल्यािमािे एकदम जोराने मुख्य साहेबाकडे तक्रार केली. हे िप्ररष्ठ अप्रधकारी याबाबतीत प्रनष्ट्पाप 
होते. जेलर, सुभेदार, जमादार हे दोिी होते. ते मुख्य साहेबाला म्हिाले, “मोडकानंी तक्रार केली ती 
खोटी आहे.” तेव्हा मुख्य साहेब मेजर डॉ. साठे यानंी मला स्िच्छ सापं्रगतले की “तुमची तक्रार पुरािा देऊन 
प्रसद ध करा नाहीतर तुमच्यािर केस भरािी लागेल.” मी त्यानंा म्हटले “माझ्या बाजूने जेलमध्ये साक्ष 
देण्यास कोिीही पुढे येिार नाही. तुम्हीच याची चौकशी करा. मी तक्रार केली ती खरी आहे. म्हिनू त्याचे 
पप्ररिाम भोगाियास मी तयार आहे.” जेलच्या कायद्यािमािे मी रं्फदप्रर्फतुरी करीत आहे. म्हिून मला 
अंधार कोठडीत बंद केले ि माझ्यािर सक्त पहारा ठेिला. माझ्याकडे कोिालाही येऊ देत नसत. कमव धमव 
संयोगाने याचिळेी बाहेरची जेलची पचं कमेटी जेलची तपासिी करण्याकरता आली. त्यात १) कलेक्टर 
२) सेशन्स जज्ज ३) डी. एस. पी. आप्रि दोन धुळे शहरातले िप्रतप्रष्ठत नागरीक होते. जेलची तपासिी 
करण्यात आली तेव्हा मी त्याचं्या पढेु लाचलुचपत िकरि सप्रिस्तर माडंले. ि “चौकशी कप्रमटी नेमा’ अशी 
प्रिनंती केली. मेजर डॉ. साठे त्यािळेी होतेच. पढेु चौकशीत काय झाले हे मला कळले नाही. ती गुप्त होती 
ि ते कैद्याला कळू देत नसत. परंतु याचा पप्ररिाम चागंला झाला. जेलर, सुभेदार, जमादार याचंी बदली 
झाली. अन्न चागंले प्रमळू लागले. मला अंधार कोठडीतून मुक्त केले. सरकारचे अप्रधकारी मला प्रभऊ 
लागले ि माझ्याशी आदराने िागू लागले. डॉ. साठे तर माझ्यािर खूप खूप खूि झाले. त्यानंा जेलची 
लाचलुचपत िकरिे माप्रहत नव्हती. ती माझ्यामुळे माप्रहत झाली. जेलचे कैदीतर मला प्रिशिेतः मुसलमान 
कैदी बहाद दूर म्हिू लागले. 

 
ग््रथा्य व कैद्याचे णशक्षि 

 
मी जेल मध्ये कैद्यानंा प्रलप्रहण्यास ि िाचण्यास प्रशकप्रिले. बाहेरून िाचाियाची पुस्तके मागिनू 

त्यानंा प्रदली. जेल अप्रधकाऱ्याचं्या कानािर ही गोष्ट गेली. तेव्हा त्यानंी मला धन्यिाद प्रदले ि अप्रधकृतपिे 
माझ्या प्रतकीट बुकािर ते काम प्रलहून प्रदले. या कामामुळे मला सिव जेलमध्ये मोकळे प्रर्फरता आले. पढेु 
माझ्या प्रिनंती िरून अप्रधकाऱ्यानंी मंुबई सरकारची परिानगी प्रमळिनू माझ्या यादीिमािे दीड हजार 
रुपयाचंी बालबोध क्रप्रमक पुस्तके, तसेच पाट्या, पेस्न्सली मागिनू गं्रर्थालय स्र्थापन केले. जेलचे कैदी 



 
अनुक्रमणिका 

त्याला प्रकत्येक िि े“मोडक गं्रर्थालय” असे म्हित. त्या जेलमधून माझी मुक्तता झाली, तेव्हा माझी दोनश े
रुपये चकमतीची उत्तम पसु्तके मी त्या गं्रर्थालयास देिगी म्हिून प्रदली. 

 
त्या जेलचे सुपचरटेंडेंट साहेब मेजर डॉ. साठे सज्जन गृहस्र्थ होते. आप्रि िख्यात सजवन होते. धुळे 

जेलमध्ये मी िािापं्रतक आजारी पडलो. जेलच्या अन्नाने कधी हगिि तर कधी आि पडण्याचे सुरू झाले. 
आतड्यानंा सूज आली. प्रलव्हरला सूज आली. त्यामुळे र्फार अशक्त झालो. बरे होण्याच्या दृष्टीने डॉ. साठे 
हताश झाले होते, त्यानंी तसे त्याचं्या िप्ररष्ठाना कळप्रिलेही होते. “मी मार्फी माप्रगतली तर त्या अटीिर 
सरकार सोडण्यास तयार आहे” असे ते मला म्हिाले. माझा स्िाप्रभमान नेहमी जागृत असे. म्हिून “मी 
मरण्यास तयार आहे. मार्फी मागिार नाही” असे साहेबानंा बजािनू सापं्रगतले ि िकृती बरी होत नाही 
म्हिून कंटाळून मी चालू असलेली रीटमेंट घेण्यास नकार प्रदला. या सिांचा पप्ररिाम चागंला झाला. डॉ. 
साठे यानंी सरकार कडून परिानी मागिनू स्पेशल प्रिझनर म्हिून स्पेशल व्यिस्र्था केली. त्याचा पप्ररिाम 
चागंला होऊन माझा िकृती सुधारू लागली. याच श्रये डॉ. साठे साहेब यानंा आहे. म्हिनू मी त्यानंा 
धन्यिाद देत आहे. माझी प्रशक्षा संपून १९२८ च्या शिेटी मी बधंमुक्त होऊन पुण्यास परत आलो. धाकटा 
भाऊ प्रच. दत्ताते्रय पुण्यासच होता. 
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णवठ ठ् रामजी कशदे 
 

जन्म : २३ एप्रिल, १८७३. मृत्यू : २ जानेिारी, १९४४. 
 

महाराष्राती् एक कते सुधारक आणि थोर समाजसेवक. 
 

अव्िल इंग्रजीमध्ये महाराष्ट्रात ज्या सामाप्रजक सुधारिेच्या चळिळी झाल्या त्यात महिी चशदे याचंा 
िमुख िाटा होता. त्याचें बालपि अत्यतं दाप्ररद्र्यात गेले. प्रशिाय अनेक कौटंुप्रबक आपत्ती् आल्या. तरीपि 
न डगमगता त्यानंी आपले उच्च् प्रशक्षि पूिव केले. १८९८ साली ते बी. ए. ची परीक्षा उत्तीिव झाले. या 
काळात त्यानंी प्रमल्ल आप्रि स्पेन्सर याचं्या गं्रर्थाचे सूक्ष्म अध्ययन केल्यामुळे त्याचं्या प्रिचाराचा त्याचं्यािर 
र्फार मोठा पप्ररिाम झाला. त्यानंतर त्यानंी मकॅ्समुल्लरच्या धमािरील व्याख्यानाचें सूक्ष्म पप्ररशीलन केले. 
१९०१ ते १९०३ पयंत त्यानंी परदेशात िास्तव्य केले. या िळेपाितेो त्याचं्यािर ब्राह मोसमाजाच्या 
प्रिचारसरिीचा पगडा बसला होता. 

 
अस्पृमयाचं्या उन्नंतीसाठी त्यानंी अप्रिरत पप्ररश्रम केले. १९३३ साली ‘भारतीय अस्पृमयाचंा िमन’ हा 

गं्रर्थ त्यानंी िप्रसद ध केला. अस्पृमयोद धाराचे कायव हा त्याचं्या कायाचा मेरुमिी म्हटला पाप्रहजे. ‘दी प्रडिेस्ड 
क्लासेस प्रमशन सोसायटी’ ची स्र्थापना करून त्यानंी आपल्या अस्पृमयता प्रनिारिाच्या कायाला राष्ट्रीय 
महत्त्ि िाप्त करून प्रदले. त्याचं्याच आग्रही ियत्नामुळे कलकत्ता येरे्थ राष्ट्रीय सभेचे अप्रधिशेन भरलेले 
असताना अस्पमृयता प्रनिारिाचा ठराि त्या अप्रधिशेनात संमत करण्यात आला. अस्पृमयता प्रनिारिािमािे 
त्यानंी जाप्रतभेद, क्षुद्र दैिताचंी उपासना, प्रस्त्रयाचंी प्रिटंबना, होळीतील बीभत्स िकार इ. धमाच्या 
नािाखाली चालू असलेल्या अपिकाराप्रिरुद ध आप्रि अन्यायाप्रिरुद ध बंड उभारले होते. कै. 
आगरकरािंमािे त्यानंाही समाजाकडून र्फार छळ सोसािा लागला होता आप्रि त्याचं्यािर मारेकरीही 
घालण्यात आले होते. ‘चशद्याचंी सकव स’ म्हिून त्याचें व्यगंप्रचत्र काढून ‘आधुप्रनक काळातील महान कप्रल 
पुरुि’ म्हिून त्याचंा प्रनिेधही करण्यात आला. पि या सिव छळिादाला मोठ्या सप्रहष्ट्िु अंतःकरिाने तोंड 
देऊन त्यानंी आपले कायव पुढे चालू ठेिले. १९३० साली सत्याग्रहात भाग घेतल्यामुळे त्यानंा सहा 
मप्रहन्याचा कारािास सोसािा लागला. 



 
अनुक्रमणिका 

 
पुढील उतारा त्याचं्या ‘माझ्या आठििी आप्रि अनुभि’ या आत्मिृत्तातून घेतला आहे. 

 



 
अनुक्रमणिका 

कायदेभ्गाच्या चळवळीत 
 

प्रिठ ठल रामजी चशदे 
 

१९३० साली एप्रिल मप्रहन्याच्या प्रतसऱ्या आठिड्यात सोमिारी सकाळी मी हिलेी तालुक्यातील 
पप्रहल्या दौऱ्यािर प्रनघालो. बरोबर दहापधंरा तरुि स्ियंसेिकाचंी तुकडी होती. सत्याग्रहाचा मोठ झेंडा 
र्फडकत होता. बाजाची पेटी, टाळ आप्रि िभातरे्फरीची पद्यािली ित्येकाच्या हाती होती. एक 
डर्फतुितुण्यासह पोिाडेिाल्याचंा तार्फा बरोबर होता. पुण्याच्या हद दीिर र्फग्युवसन कॉलेजच्या समोर िर्थम 
झेंडािदंन झाले. 

 
दौरा 

 
हा दौरा िर्थम पणु्याजिळील दापोडी गािी गेला. तेरू्थन ित्येक खेडेगािात िर्थम िभातरे्फरी म्हित 

उभ्याउभ्याच व्याख्याने देत पुढच्या गािी जात असू. दोन िहरी एखाद्या गािी जेिण्याचा बेत आधीच 
ठरलेला असे. स्नान िगैरे आटोपल्यािर जेिण्यास िळे असेल तेव्हा पोिाडे सुरू होत. चचचिड, देहू, 
आळंदी, चऱ्होली, लोिी, लोहगाि िगैरे लहानमोठी सिव गाि ेकरून पप्रहल्या आठिड्यात बहुतेक हिलेी 
तालुका संपिला. ह्ा आठिड्यात पायी शभंर मलैाचंा ििास झाला. ह्ा दौऱ्याचा पुढील आठिड्याचा 
कायवक्रम ितवमानपत्रात िप्रसद्ध होत असे; पि एकदोन प्रदिसातंच खेड्यापाड्यातून दौऱ्याची दाट िदता 
किोपकिी पसरू लागली. एक गाि संपिनू पर्थक दुसऱ्या गािी प्रनघाले की, झेंड्याची िाट पाहात 
बायकामुले हद दीिर येऊन बसत. पढेु पढेु तर हा दौरा खेड्यातंील लोकानंा इतका प्रिय झाला की, एका 
गािचे लोक आपल्या गािचे हद दीपयंत पोचिायला येत तर दुसऱ्या गािचे लोक सामोरे न्याियाला येत. 
दौरा अमुक प्रठकािी असेल असे संकेताने ओळखून पुण्याहून िासुकाका जोशी, देिप्रगरीकर िगैरे मंडळी 
मधून मधून समाचार घेण्यास येत. पप्रहल्या आठिड्याचा दौरा संपिनू शिेटचे खेडे जे लोहगाि त्याहून येत 
असता िाटेत येरिड्याच्या तुरंुगाच्या बाहेर उभे राहून पर्थकाने एक गािे म्हटले. तुरंुगाच्या बाहेर काही 
कैदी काम करीत होते, आम्हीही त्याचं्याबरोबर लिकर जाऊ असा प्रिश्वास आम्हास िाटत होता. झेंड्याचा 
जयजयकार झाला त्या िळेी कैद्यानंीही त्यात भाग घेतला. पोप्रलस कौतुकाने पाहात होते. 
येरिड्याजिळील टेकडीिरील प्रिठ ठलदास ठाकरसी याचं्या पिवकुटीजिळच्या धमवशाळेत पर्थकाची 
उतरण्याची सोय केली होती. तेरे्थ सहभोजन झाले त्या िळेी गािातील प्रशष्टमंडळी हजर होती. सायकंाळी 
जंगलीमहाराजाचें देिळात पर्थक र्थोडा िळे राप्रहले. तेरू्थन प्रशिाजीमहाराजाचं्या पुतळयास हार घालून 
बुधिार चौकातून मोठी प्रमरििूक प्रनघाली. सदाप्रशि पेठेतील प्रशिाजीमंप्रदरात जाहीर सभा झाली. त्या 
िळेी आठिड्याचा अहिाल मी सापं्रगतला आप्रि खेड्यातील समाज स्िातंत्र्याला प्रकती आतुर झाला आहे 
ह्ाची हकीगत मी कळिली. 

 
दुसरा दौरा 

 
पुढच्या सोमिारी सत्याग्रहपर्थक खेड तालुक्यास प्रनघाले. त्या िळेी एक मोटार-लॉरी भाड्याने 

करािी लागली. स्ियंसेिक िीस जमले. जास्त येण्यास आतुर होते. मचंर, घोडे, जुन्नर, नारायिगाि िगैरे 
खेड्यातून दौऱ्याचें मोठ्या र्थाटाने स्िागत झाले. ह्ा दौऱ्यात िर्थम मीठ प्रिकण्याचा कायदेभगं सुरू झाला. 
दाडंी येरू्थन प्रमठाची मडकी आिण्यात आली होती. केव्हा केव्हा प्रमठाचा प्रललाि होऊन बरेच पसेै जमत. 



 
अनुक्रमणिका 

स्ियंसेिकाचें कॅप्टन कृष्ट्िराि महादेि काळे हे होते. ह्ानंी अििवनीय उत्साह दाखप्रिला. माझ्यानंतर ह्ा 
उत्साही युिकास ७ म.स. मजुरीची प्रशक्षा झाली. गाडगीळ ि प्रलमये ही दोन मुले पोिड्याचंी बहार करीत 
असत. मोठ्या गािातील सभेत आसपासच्या सिव खेड्यातील बायकामुले येऊन िाट पाहात बसत असत. 

 
हे प्रदिस उन्हाळयाचे असल्याने शतेकऱ्यानंा सुटी असे. त्या िळेी ििाचे हंगाम, उरुस, कुस्त्या 

ह्ाचं्या प्रनप्रमत्ताने मोठमोठ्या जत्रा भरत. ह्ाचा र्फायदाही दौऱ्यास मोठा झाला. सभेतील व्याख्यान 
सपंल्यािर प्रिदेशी कापडाची होळी होत असे. त्या िळेी कोिािरही जुलूम होत नसे. उत्साहाच्या भरात 
लहान लहान मुले आपल्या डोक्यािरील मौल्यिान प्रिदेशी टोप्या होळीत टाकीत. त्यात काही सरकारी 
अप्रधकाऱ्याचंी मुले आपल्या िप्रडलाचं्यादेखत आपल्या टोप्या रे्फकीत. सभा सुरू होण्यापूिी आप्रि 
संपल्यािर पर्थकाच्या गािातून रे्फऱ्या होत. त्यामुळे पर्थकाची गािी गािोगाि म्हिण्याचा िघात पडला. 
उरुस ि जते्रतला जमाि सोडून प्रदला तरी इतर सभेच्या िळेीसुद धा काही प्रठकािी ५/७ हजाराचा जमाि 
सहज जमे. लोकानंा या दौऱ्याचे िडेच लागनू गेले होते. 

 
हा दौरा म्हिजे धार्षमक िारकऱ्याचंी एक चदडीच झाली होती. स्ियसेंिक पर्थकाची प्रशस्त धमव 

म्हिून पाळीत असत. भल्या पहाटे उठून ५॥ िाजता उपासनेस सिवजि प्रनयमाने बसत. उपासनेच्या िळेी 
मी त्यानंा पर्थकाची प्रशस्त, आम्ही चालप्रिलेल्या कायाचे पाप्रित्र्य आप्रि जबादारी, अत्याचार आप्रि 
सहनशीलता िगैरे धार्षमक प्रिियाचें महत्त्ि समजािनू सागंत असे. ६ िाजता सुयोदयाचे िळेी सिवजि 
झेंडािदंन करीत. नंतर खेड्यातून िभातरे्फरी प्रनघे. ती संपल्यािर आम्ही दुसऱ्या गािी जात असू. दुसऱ्या 
आठिड्याचा दौरा संपल्यािर ह्ा कामाने सबधं महाराष्ट्रभर खळबळ उडिनू प्रदली. सरकार धरण्याची 
िप्रतक्षिी आम्ही िाट पाहात होतो. पोप्रलस प्रशपाई चकिा सी. आय.डी. भेटले तर त्यानंाही आम्ही आनंदाने 
मोटारीत घेत असू. 

 
णतसरा दौरा 

 
प्रतसरा दौरा भीमाशकंर ि त्याच्या पलीकडील गािी प्रनघाला. हा िातं तेर्थील िप्रसद ध कोळयाचंा 

होता. त्यात काही गुन्हेगार ििृत्तीघची मािसे असत. त्यानंा दारू न प्रपिे, चोरी, अत्याचार न करिे िगैरे 
आमच्या कायाची सास्त्िक तत्त्िे समजािनू सागंिे अत्यतं कठीि गेले. ते म्हित, “आम्ही दारू एक िळे 
सोडू, पि चोरी ि मारामारी कशा सोडू? तो आमच्या पोटाचा धंदा ि िाडिप्रडलाचंा धमव आहे.” हे ऐकून 
आम्ही अशा लोकापंुढे कायदेभगंाचे पुराि बंद ठेिीत असू आप्रि इतर सामोपचाराच्या गोष्टी सागंत असू. 
एकदोन प्रठकािी तर सभेमधून अस्पमृयानंा िगेळे बसिण्यात आले. ह्ा िळेी आम्ही आपले ठािे अस्पमृयात 
नेऊन स्पृशानंा िगेळे ठेिीत असू आप्रि अस्पृमयतेचा जुना कायदा मोडायला त्यानंा प्रशकिीत असू. खरे 
पाहता अशा दौऱ्यािर आम्ही सरकारचा द ििे करािा असे कोठेच कधी सापं्रगतले नाही. सरकारचे पुष्ट्कळ 
कायदे आमच्या प्रहताचेच आहेत, ते अिमय पाळािते असेच आम्ही सागंत असू. जे कायदे िजेच्या प्रहताचे 
नसतात ि जे िजेच्या प्रिरोधास न जुमानता केलेले असतात, असेच कायदे प्रनिडून काढून ते पाळू नयेत 
असे आम्ही सागंत असू. 

 
 
 
 



 
अनुक्रमणिका 

माझी अिक 
 

आमच्या पर्थकात सिव जातीचे तरुि होते. आम्हीही एक िकारच्या युद धके्षत्रात होतो. म्हिनू 
कोित्याही िसंगी आम्ही जाप्रतभेद पाळीत नव्हतो. सोिळया तरुिास आम्ही अगोदरच येऊ देत नसू. 
चकबहुना अशा िकारच्या भेदाचे कोिालाही स्मरि नव्हते. ता. १० मे, १९३० रोजी आम्ही प्रतसऱ्या 
आठिड्याचा दौरा संपिनू पणु्यास परत आलो. भीमाशकंरचा घाट चढून उतरल्यामुळे ि बराच ििास पायी 
झाल्यामुळे मी र्फार र्थकून गेलो होतो. रप्रििारचे प्रदिशी कोठेही बाहेर पडलो नाही. ता. १८ मे रोजी िैशाख 
शुद ध पौर्षिमेस बुद धजयंप्रत होती. कौटंुप्रबक उपासनामंडळाच्या प्रिद्यमाने सालाबादिमािे उत्सि करण्यास 
िळे नव्हता. सकाळी मी एकटाच पिवतीच्या टेकडीिर जाऊन ध्यान करून आलो. १२ िाजता जेििखाि 
करून प्रदिािखान्यात बसलो. इतक्यात पुिे शहरचे पोप्रलस इन्स्पेक्टर प्रम. प्रमलर ि प्रजल्हा इन्स्पेक्टर प्रम. 
चशदे हे मला पकडाियास दारात आले. ही कुजबजु मला अगोदरच कळली होती. 

 
माझी ििासाची प्रपशिी, िाचनाची पसु्तके ि जरुरीचे कपडे घेऊन मी गेलो. भगिद गीता, धम्मपद, 

बायबल, ‘सुलभ गीता’, चष्ट्मा, चिचरण्याची र्फिी, इतके माझे सोबती कोठेही बरोबर असिारे, तेही 
माझ्याबरोबर प्रनघाले. घरातील मािसे प्रखन्निदनाने पाया पडू लागली. रस्त्यात मोटार उभी होती. 
पोप्रलसानंी मला खेडकडे नेतो असे खोटेच सापं्रगतले. ती खोटी हूल गािात उठल्यािर बाबूराि जेधे िगैरे 
मंडळी खेडकडे जाऊन आली. प्रतसरे िहरी खंडाळा येर्थील सरकारी बंगल्यात माझे बाळपिीच स्नेही, 
डेप्युटी कलेक्टर श्री. माधिराि हुल्याळ ह्ाचेंपुढे मला उभे करण्यात आले. ११७ कलमाखाली गुन्ह्ाला 
प्रचर्थाििी देण्याचा ि ४७ कलमाखाली बेकायदेशील प्रमठाची प्रिक्रीकेल्याचा असे दोन आरोप माझ्यािर 
होते. दोन पोप्रलस, मी ि मपॅ्रजस्रटे ह्ा चौघापं्रशिाय कोटात कोिीच नव्हते. मी खोलीत प्रशरताच रा. 
हुल्याळ यानंी आपि होऊनच मला नमस्कार केला ि आपल्या टेबलाला लागनूच मला बसाियास खुची 
प्रदली. गुन्हा कबलू आहे काय असे हुल्याळ मपॅ्रजस्रटेने प्रिचारले. मी म्हटले की, “पोप्रलसानंी सापं्रगतलेली 
हकीकत सगळी खरी आहे. मी गुन्हा केला चकिा कसे ते सागंण्याचे काम माझे नव्हे. ते कोटाने ठरिाि.े” 
सहा मप्रहने सक्त मजुरीची प्रशक्षा झाली. क्लास ‘बी’. अशी प्रशर्फारस झाली. पि ती िॉरंटािर न प्रलप्रहता 
तोंडीच पोप्रलसास बजािण्यात आले. त्या हलगजीपिामुळे तुरंुगात दोन आठिडे प्रतसऱ्या िगाचे सुख 
अनुभिास आले. 

 
खटल्याचा र्फासव सपंल्यािर प्रमत्र या नात्याने मी मपॅ्रजस्रटे हुल्याळ याचं्या पत्नीस भेटलो. त्याचं्या 

पत्नीचे डोळे अश्रूनंी भरले होते. मी प्रिनोदाने म्हटले “आपल्याच निऱ्याचा मी कैदी असून आपि अश्र ु
गाळता!” एक अंजीर खाऊन पािी प्रपऊन मी मोटारीत बसलो. सायंकाळी ७ िाजता येरिडा तुरंुगात 
दाखल झालो. र्फक्तं नेसूचे धोतर ि अंगातंला सदरा ह्ाप्रशिाय माझे सिव कपडे एका पाशी िॉडवरने काढून 
घेतले. मी प्रतसऱ्या िगाचा सक्तंमजुरीचा कैदी म्हिनू मला एकाने झोपियाला जाडेभरडे तरट ि 
पाघंराियाला तसेच काबंळे प्रदले. ना उशी ना चादर, पि प्रदिसभर झोप लागली. पप्रहल्या आठिड्यातच 
माझे ४/५ पौंड िजन कमी झाले. तुरंुगाच्या धक्क्याने असे िर्थम िर्थम होते. पि पुढे ते भरून प्रनघते; 
तुरंुगाच्या बाहेरच्या चभतीला लागनूच अंघारी म्हिून जो भाग आहे त्यात मला ठेिण्यात आले. रात्री 
खोलीत िकाश नसे. म्हिून ह्ा भागाला कदाप्रचत अधंारी हे नाि असाि.े पि पूिी ह्ा भागातील खोल्यातं 
प्रदिसासुद धा अंधार असािा. त्याप्रशिाय अंधारी हे नाि या भागाला अन्िर्थवक नाही. कारि, ह्ाच्याच 
पूिेकडील भाग स्िच्छ आप्रि िशस्त होता. अंगिात झाडे, स्नानास हौद, िगैरे चागंली व्यिस्र्था होती. रात्री 



 
अनुक्रमणिका 

प्रदिहेी असत. मला १५ प्रदिसानंी ‘बी’ क्लास प्रमळाल्यािर ह्ा चागंल्या भागातं माझी बदली झाली. महात्मा 
गाधंी िगैरे मोठ्या पढुाऱ्यानंाही पुढे ह्ाच िॉडात ठेिण्यात आले होते. 

 
भास्करराव जाधव 

 
ता. १ जुलै १९३० रोजी रा. भास्करराि जाधि मला मुद दाम भेटाियास आले. त्या िळेी ते 

प्रशक्षिमतं्री होते. रुप्याचे छडीचा भालदार घेऊन आल्यामुळे चहूकडे तुरंुगात खळबळ उडाली. 
सुपचरटेंडेंटच्या खोलीमध्ये भास्कररािाकंडे मला नेंण्यात आले. मला पोचिनू सुपचरटेंडेंट जेव्हा जाऊ 
लागले तेव्हा मी त्यानंा बसण्याची प्रिनंती केली. इतर कोिी भेटाियास आले असता कैद्याला १५ 
प्रमप्रनटापेंक्षा अप्रधक िळे भेटण्याची परिानगी नसते. पि भास्करराि तब्बल दोन तास माझ्याशी बोलत 
बसले तरी उठेनातच. ते मराठीत बोलू लागले. भास्कररािानंा मी “का ंआलात?” असे प्रिचारले. “एरव्ही 
समाजाचाराला आलो” अस सागंून ते म्हिाले, “आता तुम्ही िृद ध झाला आहात. तुम्हास प्रिश्रांतीची जरुरी 
आहे. ती घेण्याचे प्रनप्रित करीत असाल तर मी तुम्हास नेण्यासाठी आलो आहे.” मी म्हटले, “प्रिश्रातंीच 
जर मला पाप्रहजे आहे, तर मला येर्थल्या इतकी बाहेर दुसरीकडे कोठे प्रमळिार नाही. आप्रि 
आमच्यासारखी मंडळी येरे्थ असली तर बाहेरचीही र्थोडी गडबड कमी होईल.” भास्करराि म्हिाले; 
“अहो, काय बाहेर िििा पेटला आहे. शहरातूंन आप्रि खेड्यातूंन सारखीच धामधूम चालली आहे.” “असे 
जर आहे तर आम्हाला येरे्थच राहू द्या” मी म्हटले. “मी येरे्थ येण्यापूिी जर तुम्ही मनात आिले असतेत तर 
मी येरे्थ आलोही नसतो. येरे्थ आल्यािर मला बाहेर नेण्याचे मनात आिनू काय उपयोग?” असा 
एकमेकाचं्या मनातला भाि एकमेकास कळल्यािर, मग ब्राह मिेतर पक्षाप्रिियी बोलिे सुरू झाले. 
“ब्राह मिेतर पक्षाची संघटना चागंली होत नाही, काय होत नाही” िगैरे िगैरे माझी स्पष्ट मते मी सापं्रगतली. 
एकंदरीत हे संभािि आप्रि ही भेट मला आधंळया कोचशप्रबरीिमािे िाटली. 

 
तुर्ुगाती् णदनचया 

 
‘सी’ क्लास ि ‘बी’ क्लास यातील र्फरक असा आहे. ‘सी’ क्लासच्या कैद्यानंा सकाळी १ िाडगाभर 

जोंधळयाची काजंी प्रमळते. मग १० िाजता १ चकिा २ बाजरीच्या भाकरी आप्रि मुगाची आमटी. संध्याकाळी 
५ िाजता पुन्हा तेच जेिि प्रमळते. नेसाियास खादीचे दोन मांडचोळिे ि दोन सदरे प्रमळतात. प्रनजाियास 
एक काथ्याचे तरट ि दोन काबंळी. ‘बी’ क्लासला काजंीच्या ऐिजी सकाळी ७ िाजता अधा शरे दूध, १० 
िाजता चपाती, भात, िरि, एक भाजी, लोिी ि साखर. संध्याकाळी ५ िाजता तेच जेिि. दोन्ही 
क्लासला चटिी िगैरे काही प्रतखट प्रमळत नाही. ‘बी’ क्लासला नेसाियास ठराप्रिक धोतराची पाने, अंगात 
दोन सदरे, डोक्यास खादीची गाधंी टोपीसारखी टोपी. प्रनजाियास एक गादी, एक चादर, एक उशी आप्रि 
अंर्थराियास दोन काबंळी. भाडंी ‘सी’ क्लासला १ उर्थळ िाडगा ि १ कर्थलाचे टमरेल एिढीच भाडंी 
प्रमळतात. ‘बी’ क्लासला ॲल्युप्रमप्रनयमचे ताट, ताबं्या, दोन िाडगे ही भाडंी प्रमळतात. कैद्यानंी ही भाडंी 
िरचेिर स्िच्छ ठेिािीत अशी ताकीद प्रमळे ि त्याचंी तपासिी होत असे. रोज सकाळी डॉक्टर येऊन 
कैद्याचंी तपासिी करीत असे. रोग्यासं पिध आिनू देत. ‘बी’ क्लासला खोलीतच पिध प्रमळे. ‘सी’ 
क्लासला दिाखान्या जाि लागे. आजार गंभीर असल्यास रोग्याची तुरंुगातील हॉस्स्पटलात रिानगी होई. 
दर आठिड्याला स्ितः जेल सुपचरटेंडेंट येऊन ित्येक कैद्याची तपासिी करून काही गरजा, अडचिी 
असल्यास ऐकत असे. त्याच्याबरोबर जेलर, अप्रसस्टंट जेलर, िॉडवर िगैरे असत. एक अप्रसस्टंट जेलर 
रोज कैद्यासं येऊन भेटून जात असे. ही सिव बडदास्त राजकीय ‘बी’ कैद्यासंाठीच असे. ‘बी’ क्लासचे सगळे 
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कैदी एकाच िाडात ठेिण्यात आले होते. त्यानंा एकमेकाचं्या खोलीत जाण्यास मनाई असे; पि व्हराडं्यात 
चकिा अंगिात बोलण्यास हरकत नसे. 

 
तुर्ुगात्ी् कामे 

 
‘बी’ क्लासच्या सक्तामजुरीच्या कैद्यानंा काथ्याची जुनी तरटे उकलिे आप्रि उकललेल्या 

काथ्याचंी पुन्हा निीन दोरखंडे बनििे हे काम सकाळी सातपासून १० पयंत ि दुपारी १२ पासून ४ पयंत 
असे एकंदर ७ तास असे. ‘सी’ क्लासला बाहेरची कष्टाची कामे प्रमळत ि धट ट्याकट ट्या मािसास चक्कीं 
प्रमळे. म्हाताऱ्या मािसानंा सिलतीने काम प्रमळे. पि काथ्या िळण्याचे काम र्फार श्रमाचे नसल्याने माझे िय 
५८ ििाचे होते तरी माझ्या आप्रि माझ्याबरोबरीच्या इतर तरुि कैद्याचं्या कामात काही र्फरक होत नसे. 
प्रनत्य उठून ह्ा िकाराप्रशिाय दुसरा कोिताही व्यिसाय नसल्याने कैद्याचं्या मनात उदासीनता येत असे. 
आमच्या दालनाच्या समोरील अंगिात पूिव बाजूस एक कलमी आबं्याचे ठेंगिे झाड ि पप्रिम बाजूस एक 
चलबाचे झाड प्रहरव्यागार पालिीने िाकंलेले प्रदसे. िरचेिर आम्ही त्याचं्याजिळ जाऊन आमच्या मनाची 
उदासीनता घालिीत असू. दर पंधरिड्याने आमची िजने घेण्यात येत असत. ता. १०-८-३० रोजी माझे 
१४४ पौंड िजन भरले. तीन मप्रहन्यात माझे १२ पौंड िजन कमी झाले. 

 
आमाश् व गाउिचा आजार 

 
येर्थें आल्यापासून मी जून मप्रहन्याचे शिेटी आमाशंाने आजारी पडलो. त्यातंच मला Gout म्हिजे 

बोटातंील संप्रधिाताचा प्रिकार झाल्याचे कळले. माझ्या उजव्या पायाची तीन बोटे नखाजिळ पाळीपाळीने 
दुखू लागली. हा आजार मला पूिी कधी झाला नव्हता. मला हॉस्स्पटलात सुमारे ८ प्रदिस ठेिण्यात आले. 
ता १४ ऑगस्टला घरची मडंळी भेटण्यास आली, तेव्हा हॉस्स्पटलातून भेटण्याचे प्रठकािी जाण्याचीसुद धा 
मला शस्क्त नव्हती. कसाबसा भेटून परत आल्यािर अगंात ताप चढला. रात्रभर बोट ठिकून र्फार त्रास 
झाला. िकृतीची काळजी िाटू लागली. दुसरे प्रदिशी सुजलेले बोट रु्फटले. ता. ९ पासून १९ पयंत 
हॉस्स्पटलमध्येच होतो. बोटातूंन पू गेल्यामुळे आराम पडला. अधंारीत परत आलो. ऑगस्टच्या शिेटी पुन्हा 
र्थोडासा आमाशंाचा प्रिकार झाला. हा अंर्थरुिात पडण्यासारखा आजार नाही. नेहमीिमािे खािेप्रपिे चालू 
असून काम पि करीत असे. रोज काथ्या िळण्याचे काम कराि ेलागल्यामुळे हाताची बोटे दुखत. पडल्या 
जागी उठतानाही श्रम होतात. हा िताप िाधवक्याचा की तुरंुगाचा हे कळेना. 

 
तुर्ुगात्ी् धमाचरि 

 
तुरंुगात चहदु ि मुसलमान कैद्याला धमाचरि करण्याचे काही साधन नाही. पि रोमन कॅर्थॉप्रलक ि 

िॉटेस्टंट या प्रिस्ती पंर्थाची साप्ताप्रहक उपासना चालू असते. मला अशा उपासनाचंी र्फार गरज भासू 
लागली. तेव्हा सुपचरटेंडेंटच्या परिानगीने मी कॅर्थॉप्रलक उपासनेस दर मंगळिारी जाऊ लागलो. तेरे्थ 
येरिड्याचे र्फादर लॉडर हे उपासक असत. उपासना सकाळी चालू असे. आम्हाला ‘इलस्रेटेड प्रिकली’ हे 
इंग्रजी साप्ताप्रहकच काय ते िाचाियास प्रमळे. ‘प्रिप्रिध िृत्त’ आम्हास िाचाियास प्रमळिार अशी बातमी 
अप्रस. जेलर प्रम. रॉजर याने सापं्रगतली. म्हिनू आम्ही त्याबद दल अप्रधराऱ्याकंडे िारंिार पृच्छा केली 
असताही अप्रधकाऱ्यानंी त्यास सर्फाईने बगल प्रदली. आमच्या िॉडातील आम्ही चौदा कैदी दर रप्रििारी ते 
पत्र आधाशासारखे िाचून काढीत असू. राजकीय िातेची ह्ात गधंिाताही नसे. म्हिून या पत्राची प्रनिड 
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झाली होती. सोमिारी पनु्हा हे आमच्याकडून काढून घेण्यात येत असे. मजकूर सपंल्यािर केव्हा केव्हा 
आम्ही जाप्रहरातीसुद धा िाचीत असू. त्या िळेी राजकीय पक्षाची ि गाधंींची सरकारशी समेटाची बोलिी 
चालली होती. सि,ू जयकर हे शापं्रतदूत गाधंींना िरचेिर येऊन भेटून जात असत. तुरंुगाच्या दारािरील 
दुसऱ्या मजल्यातंील सुपचरटेंडेंटच्या ऑप्रर्फसात त्याचंी बोलिी चालत असत बोलिी समजली नाही तरी 
खाली आिाज ऐकू येई. त्यािरच आम्ही तृस्प्त मानून घेत असू. 

 
स्थ्ा्तर 

 
एकदा पंप्रडत नेहरूना उत्तर चहदुस्र्थानातून येरिड्यात आिण्यात आले. त्याचं्यासाठी अंधारीचा 

िॉडव खाली करून पाठीमागे सकव ल म्हिून एक मोठे दालन आहे त्यात आम्हा चौदा जिास एकत्र ठेिण्यात 
आले. हप्ररभाऊ तुळपुळे, बाळुकाका काप्रनटकर, नगरचे देिचाके, स्िामी सदानंद, इतकेच काय ते 
महाराष्ट्रीयन होते. बाकी सगळे गुजरार्थी होते, ज्या दालनात आम्ही चौदा जि होतो त्यात आम्ही 
येण्यापूिी ‘सी’ क्लासेस ८६ कैदी धरून ठेिण्यात आले होते. दररोज शकेडो राजबदंीचे र्थिचे्या र्थि ेयेत. 
येताना त्याचं्या जयजयकाराच्या आरोळया ऐकून ते आल्याची आम्हास िदी कळे. तुरंुगाच्या नेहमीच्या 
सगळया जागा गच्च भरल्यामुळे बाहेर तंबूंतून निीन तुरंुग प्रनमाि करण्यात आला होता. रोज प्रनत्य प्रनत्य 
नव्या बातम्या किोपकिी कळत. प्रचत्ताची चलप्रबचल होई सकव  मध्ये आल्यापासून आम्ही रोज भजन-
उपासना एकत्र करीत असू माझे एक भािाशास्त्रािर व्याख्यान झाले. आमच्या बोलण्यातं राजकारि 
नसल्यामुळे आमच्या उपासनाकंडे ि व्याख्यानाकंडे जेलर कानाडोळा करू लागले. 

 
ॲडव्हायझरी कणमिी 

 
ित्येक तीन मप्रहन्यानंी एक ॲडव्हायझरी कप्रमटी तुरंुग पाहण्यास येत असे. जून ि सप्टेंबर 

मप्रहन्यात ही कप्रमटी आली. प्रम. मकॅी, कप्रमशनर ि त्याचं्यासह सात-आठ युरोप्रपयन ि चहदी गृहस्र्थ आले 
होते. ही मािसे आम्ही जिू काय िाप्रिसंग्रहालयातील िािीच आहोत, अशा समजुतीने पाहून जात. कोिी 
काही ि कसलीही प्रिचारपूस करीत नाहीत. मग ह्ा कप्रमटीचा उपयोग काय? दुसऱ्या कोिाजिळ न 
र्थाबंता मजसमोर सिांना आिले. जिू काय संग्रहालयातील मी म्हिजे अप्रतशय िेक्षिीय िािी. प्रहस्री 
प्रतप्रकट नािाचे लहानसे पुस्तक ित्येक कैद्याच्या नाि े असते. त्यात त्याचे ितवन, िजन, प्रदनचया नमूद 
केलेली असतात. माझे प्रतप्रकट कप्रमटीच्या मुख्य साहेबाने पाप्रहले. मंडळी मुक्याचे व्रत पाळून आली तशी 
गेली. 

 
मी येरे्थ ता. १२ मे रोजी आल्यापासून तुरंुगाप्रधकाऱ्याकंडे लेखनसाप्रहत्याची मागिी केली. एक 

मप्रहन्याने मागिी सर्फल झाली. टाक असला तर दौत नाही, दौत असली तर शाई नाही आप्रि हे सिव 
असले तर प्रदिा नाही असा िकार नेहमी चालू असे. ता. २४ जुलै रोजी माझ्या खोलीत प्रदव्याची व्यिस्र्था 
करण्यात आली. अडीच मप्रहन्यानंंतर प्रमळिाऱ्या प्रदव्याच्या िकाशाकडे पाहून मला आनंद झाला. तो 
इतका की प्रलहण्याचे सोडून मी प्रदव्याकडेच पाहात बसलो. त्या प्रदिसापासूनच मी माझी रोजप्रनशी ि 
बाळपिीच्या आठििी प्रलहू लागलो. 
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मुक्तता 
 

ता. १३ ऑक्टोबर, १९३० ला मी ि बाळूकाका अंगिात शतपािली करीत असता आमचा िॉडवर 
सखाराम तुकाराम धाकटे (एक मराठा जातीचा खुनी कैदी) एकदम मजकडे येऊन माझ्या पाया पडून रडू 
लागला. आपि िॉडवर या नात्याने र्थोडेसे कडक िागल्याबद दल पिाताप झाला. एिढेच तो म्हित होता. 
मला मागाहून कळले की, माझी सुटका ता. १४ रोजी होिार होती हे त्याला आधी कळले होते. पि ते 
त्याला मला कळप्रिण्याचा अप्रधकार नव्हता. ह्ा प्रशस्तीमुळे मी त्यास पुन्हा भेटिार नाही म्हिून त्याचे हे रडे 
होते. 

 
ता. १४ ऑक्टोबर, १९३० रोजी सकाळी उठल्याबरोबर जमादारानंी येऊन मी सुटलो म्हिनू 

सामानाची तयारी करून लिकर ऑप्रर्फसात येण्याची िदी प्रदली. पुिे शहर काँगे्रस कप्रमटीचे प्रचटिीस श्री. 
जोशी हेही मजबरोबरच सुटले. माझी डायरी ि लेख तपासून काही आके्षप प्रनघतील की काय अशी मला 
भीती होती; पि तसे काही झाले नाही. ८ िाजण्याचे सुमारास आम्ही बाहेर पडलो. 

 
एकंदरीत सिव अप्रधकाऱ्यानंी माझ्या तुरंुगिासात मला बरे िागिले. मध्यंतरी एका तरुि युरोप्रपयन 

जेलरने तुरंुगाची प्रनयमाचंी सबब सागंून माझी दाढी ि डोकीिरचे केस काढण्याचा घाट घातला होता. 
“पि ती कधी प्रनघाियाची नाही” असा मी त्यास प्रनक्षनू जबाब प्रदला म्हिनू ते िकरि कसेबसे प्रनपटले. 

 
मी सकाळी ९/१० च्या सुमारास घरी पोचलो. दुसरे प्रदिशी रे माकेटात जाहीर सभा भरिनू माझे 

अप्रभनंदन करण्यात आले. शिेटी माझ्या गळयात हार घालताना मी म्हटले, “आता कायदेभगं करून 
तुरंुगात जािे ही इतकी सामान्य गोष्ट झाली आहे की, अशा माळा तुरंुगातून परत आलेल्याचं्या गळयात न 
घालता त्या अद्याप्रप तुरंुगात न गेलेल्याचं्या गळयात घातलेल्या बऱ्या.” सभेत हंशा प्रपकला. 
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उषा श्रीपाद डागे् 
 

जन्म : १६ जुलै, १८९८, मृत्यू : २३ ऑगस्ट, १९७६. 
 

नामव्त कामगार नेत्या. 
 

जन्म रायगड प्रजल्ह्ात िरसई येरे्थ. मूळच्या ििेू भाि.े ियाच्या प्रिसाव्या ििी िैधव्य. त्यानंतर 
मंुबईत िास्तव्य. याच सुमारास श्रीपाद अमृत डागें याचंा पप्ररचय. त्याचं्या िेरिेने सेिासदनात प्रशक्षिासाठी 
दाखल. १९२५ ते २७ मंुबईच्या के. ई. एम् . हॉस्स्पटलमध्ये प्रशकाऊ नसव. ऑक्टोबर, १९२७ साली कॉ. डागें 
याचं्याबरोबर प्रििाह. कॉ. डागें याचं्या अटकेनंतर कामगार चळिळीत सक्रीय भाग. १९३४ साली 
प्रगरिीकामगार संपाच्या िळेी कारािास. १९३६ साली श्री. डागें याचं्या समिते भारताचा दौरा. कम्युप्रनस्ट 
पक्ष संघटनेच्या प्रनप्रमत्ताने िचार आप्रि व्याख्याने यात सहभाग. 

 
१९३९ साली प्रब्रटीश प्रमल्सच्या संपाचे नेतृत्ि, अटक आप्रि जामीनािर सुटका. या संपात 

उिाताईंनी िर्थमच ‘घेराि’ तंत्राची सुरुिात केली. १९५३ मध्ये जागप्रतक रेड युप्रनयन तरे्फ स्व्हएन्ना येरे्थ 
भरलेल्या सोशल प्रसक्युप्ररटी या प्रिियािरच्या अप्रधिशेनाला उपस्स्र्थत. त्याप्रनप्रमत्ताने युरोपची भ्रमंती. 
संयुक्त महाराष्ट्र चळिळीत भाग. १९५८ मध्ये मास्कोला ियाि. १९६३-६४ साली कामकरी प्रस्त्रयाचंा 
मेळािा भरप्रिण्यात पुढाकार. 
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राजकारिाचा ओनामा 
 

उिा डागें 
 

मीरतच्या धरपकडीनंतर १९२९ चा प्रगरण्याचंा दुसरा सािवप्रत्रक संप सुरू झाला होता. मी सातव्या 
प्रदिशी हॉस्स्पटलमध्ये जरा उठून उभी होते. समोर पाप्रहले तो कामगारािंर घोडेस्िार सोडण्यात आले 
होते. तो अन्याय पाहून माझी मी बदलून गेले. घरी येताच बारा प्रदिस लोटले न लोटले तोच संपाच्या 
प्रपकेचटगसाठी प्रगरण्याचं्या दारािर जाऊ लागले. चाळीचाळीतून सभा घ्यायला लागले. या संपाच्या 
काळात रोझाचा जन्म झाला म्हिनू प्रतला बहुतेक कामगार प्रस्त्रया ‘संपातली बाय’ म्हिून ओळखतात. 
सभानंा जाताना पुष्ट्कळदा रोझाला बरोबर घ्याि ेलागे. मध्येच ती रडू लागली की प्रजला मूल असेल ती बाई 
प्रतला पाजत असे. प्रकतीतरी कामगार बायकाचें दूध रोझा प्यायली. मी सिांसाठी काम करीत होते आप्रि 
सिव माझ्यासाठी झटत होते. 

 
मीरतच्या कटामध्ये भारतातले सिव कामगार पुढारी पकडले गेले होते. प्रिशिेतः त्या धरपकडीनंतर 

मंुबईच्या कामगारात जुना नेता असा उरलाच नव्हता. पकडून जाताना डींनी प्रगरिी कामगार युप्रनयनची 
सिव सूते्र कॉ. देशपाडें याचं्या हिाली केली. त्यानंा सिवजि ‘मास्तर’ म्हित. तरूि कामगारानंा प्रशक्षि 
देण्याची मास्तराचंी हातोटी होती. त्यानंतर मास्तरानंा रिप्रदि ेइत्यादी मंडळी येऊन प्रमळाली. 

 
१९२८ पासून सिव देशभर संपाची ि लढ्याची लाट उसळली होती. ती प्रचरडून टाकण्यासाठी 

मालक ि सरकार प्रशकस्त करत होते. पि मंुबईत १९२८ च्या संपात कामगाराचंा प्रिजय झाला होता. 
युप्रनयन तसेच कम्युप्रनस्टाचंा िभाि िाढला होता. असा सबंध धंद्यातील दीडलाख कामगाराचंा सतत सहा 
मप्रहने चालू राहून अखेर यशस्िी होिारा संप परत मंुबईत चकिा आपल्या देशात झाला नाही. तसेच त्या 
संपात जशी संघटना उभी राप्रहली. तशी परत कधीही पाप्रहली नाही. प्रिशिेतः बायकांची संघटना 
िाखािण्याजोगी होती. 

 
ही संघटना आप्रि प्रतचे राजकीयदृष्ट्ट्या क्रास्न्तकारक स्िरूप पाहून सरकार आप्रि मालकिगव या 

दोघानंीही ती मोडून काढिारे हल्ले सुरू केले. प्रगरण्या प्रगरण्यातूंन कायवकत्यांची बडतर्फी सुरू झाली. 
मीरतच्या धरपकडीनंतर कायवकते छाटून टाकण्याचा हल्ला िचंड िमािािर सुरू झाला. पप्रहला हल्ला 
नायगािमधील मोरबागच्या प्रगरिीत सुरू झाला. त्याला उत्तर म्हिून प्रतरे्थ संप झाला. नंतर ही छाटिी सिव 
प्रगरण्यात झाली. एकूि सात आठ हजार लढाऊ स्त्री परुुि कायवकत्यांची ती कत्तल होती. या हल्ल्याला 
ित्युत्तर म्हिून युप्रनयनच्या पुढाऱ्यानंी पुनः सािवप्रत्रक संप एकोितीस सालच्या एप्रिलमध्ये पुकारला. 

 
संपकाळात पूिीच्या अठ ठािीस सालच्या परंपरेला धरून कामगारानंी शौयाच्या ि धैयाच्या अतुल 

कर्था प्रनमाि केल्या. प्रिशिेतः बायकानंी आघाडीची जागा कधीच सोडली नाही. सैन्यातील प्रशपायािंमािे 
त्याचंी संघटना झाली होती. प्रगरिीच्या दारािर युप्रनयनचा पट टा घालून त्या प्रपकेटींग करायला सज्ज 
रहायच्या. या तुर्फानी बायकानंा झुगारून संप र्फोडण्याची मोठमोठ्या ‘दादा’ लोकाचंी चहमत होत नसे. 
रात्रीच्या िळेी पुरुि कामगार गस्त घालत असत. अटतटीचे लढे होत. या दोन्ही संपामध्ये प्रगरिी कामगार 
बायकानंी बजािलेली कामप्रगरी इप्रतहासात अतुलनीय ठरली. 
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त्या काळात मंुबईच्या प्रगरिी कामगाराचंी प्रिशिेतः बायकाचंी स्स्र्थती अत्यंत हलाखीची होती. ८४ 
प्रगरण्यातं प्रमळून ३०-४० हजार बायका होत्या. रहाट, गोळयाची िाईंडींग, रंगाची िाईंडींग ही बायकाचंी 
खाती होती. बायकािंर देखरेख करायला जी बाई असे प्रतला नायकीि म्हित. प्रतला ५ रु. प्रदले की, ती 
बायकानंा कामािर ठेिायची ि दर मप्रहन्याला ित्येक बाईकडून एक रुपया घ्यायची. पगाराच्या प्रदिशी 
खात्यात पदर पसरून चहडायची ि ओटीत पैसे जमा करायची आप्रि प्रतचा प्रदिस प्रगरिीत काम न करता 
माडंला जायचा. प्रतचे सिात िाईट काम म्हिजे ती प्रगरिींतल्या तरूि देखण्या बायका मनेॅजर ि इतर 
अप्रधकाऱ्यानंा पोहोचिायची. त्यािळेी १५-१५ ििांच्या मुलीसुद दा कामािर असायच्या. िाईंडींगला हात 
पोहोचत नसला तरी त्यानंा काम प्रमळे. खोक्यािर उभे राहून या मुली काम करीत. त्याकाळी प्रस्त्रयाचं्या 
नाजुक बोटातंील कौशल्याची प्रगरिी मालकाना र्फार गरज होती. म्हिून इतक्या मुली ि बायका कामािर 
ठेित. सकाळी सात िाजल्यापासून संध्याकाळी सहा िाजेपयंत त्या प्रगरण्यात राबत. घरात कोिीच नसले 
तर लहान मुलाला अरू्फ घालून झोपिनू ठेिीत. घरात मोठे मलू असले तर ते लहान मुलाची काळजी घेत 
असे. यािरून मुलाचंी काय अिस्र्था असेल याची कल्पनाच करािी. बाळंतपिाची रजा नव्हती, के्रश नव्हते. 
असा तो जमाना होता. 

 
आम्ही चाळीचाळीतून सभासद नोंदिी करीत असू. बरोबर हातात कंदील घेऊन कायवकते 

प्रनघायचे. र्थाळी िाजिायची आप्रि लालबािटा घेऊन उभे रहायचे. मग िरच्या मजल्यािरचे स्त्रीपुरुि 
खाली येऊन सभासद व्हायचे. 

 
सुरुिातीला बायका सभासद व्हायला घाबरत असत. कारि लालबािट्याची पािती हातात घेतली 

तर नायकीि कामािरून काढून टाकायची. जॉबर दम भरायचा. तेव्हा कोकिी बायकाचंा भरिा जास्त 
होता. त्या म्हिायच्या, ‘प्रकत्यातं होि ं लालबािटा! आमका काम प्रमळताला?’ पि २८ च्या संपात 
माडंण्यात आलेल्या मागण्यापंैकी काही मागण्या प्रमळाल्या. युप्रनयनला मान्यता प्रमळाली होती. त्यामुळे 
मालक-मनेॅजर, जॉबर, नायकीिी याचं्या जबरदस्तीला पायबंद बसला. नायकीिीला पैसे बंद झाले. 
बायकाकंडून आता प्रतला सुपारीचे खाडंही प्रमळेना. नाही तर कामगाराचं्या श्रमानी प्रतचे घर भरलेले 
असायचे. प्रतची चंदी बंद झाल्यामुळे बायकांचा आत्मप्रिश्वास िाढला. नागूसयाजी िाडी, लाल मदैान, 
कोंबडे गल्ली, कामगार मदैान येरे्थ लाख लाख कामगाराचं्या सभा व्हायच्या. मदैानाचंी नािहेी आम्हीच 
पाडली. सभानंा एकजात बायका हजर रहात. मग पुढे प्रगरण्यातूंन मुलासंाठी के्रश आले. बाळंतपिाची 
रजा प्रमळू लागली. कामाचे तास कमी झाले. प्रगरिी धंद्यातील बायकानंी तेव्हा जो लालबािटा हातात 
धरला तो सोडला नाही. 

 
१९२९ च्या संपात बायकानंी जे धैयव ि शौयव गाजप्रिले त्याच्या गोष्टी सागंाव्या तेिढ्या र्थोड्याच. 

सिवत्र त्या आघाडीिर असत. एकदा पोप्रलसानंी सभेिर बदंी घातली. सभा मोडण्यास सापं्रगतली. पढुाऱ्यानंा 
पकडले, पि कामगारानंी सभा चालूच ठेिली. पोप्रलस लाठ्याकाठ्या घेऊन सभा जबरदस्तीने मोडू 
लागले. पि र्थोड्याच िळेात प्रनराळेच दृमय प्रदसू लागले. पोप्रलस पढेु पळत होते आप्रि बायका छत्र्या 
घेऊन त्याचं्या मागे लागल्या होत्या. दुसऱ्या एका िसंगी साजंटने कामगारांिर प्रपस्तुल रोखले. प्रततक्यात 
एक सीता नायकीि नािाची कामगार बाई पुढे सरसािली. प्रतने साजंटचे मनगट पकडले. म्हिाली, 
‘आमच्या पोरानंा मारतोस काय?’ झाले, लगेच पाच पन्नास बायका प्रतच्या भोिती जमा झाल्या. त्यानंी 
साजंटला घेरले. त्याच्या हातातील प्रपस्तुल प्रहसकािनू रे्फकून प्रदले. दडपल्या गेलेल्या पि 
लालबािट्याखाली जागृत ि संघप्रटत झालेल्या कामगाराचं्या ताकतीची िाढ त्या काळात झाली. 
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हा संप तीन मप्रहने चालला. मग कामगार र्थकले. आदल्या ििी सहा मप्रहन्याचा संप झाला होता. 
तो प्रमटल्यािर एक एक प्रगरण्याचें संप झाले. नंतर दंगे झाले आप्रि आता परत तीन मप्रहने बंद. लोक 
र्थकले ि कामािर परत जाऊ लागले. एिढेच नव्हे तर दोन मप्रहन्यानंी बाबासाहेब आंबेडकरानंी आपल्या 
लोकानंा कामािर जाण्याचा सल्लाय प्रदला. 

 
मग संप मागे घ्यािा की नाही याबद्दलल पुढाऱ्यात मतभेद झाले. काही प्रठकािी परत जािारे ि सपं 

चालू ठेििारे याचं्यात चकमकी उडाल्या. मागच्या अठ ठािीस सालच्या संपात जी एकजूट होती तशी आता 
नव्हती. त्या संपात एन. एम. जोशी झाबिाला, बाबासाहेब आंबेडकर, आसिले, रािबहादूर बोले ि आमची 
कम्युप्रनस्ट मंडळी या सिांची एकजूट झाली होती. 

 
आता निीन पुढारीपि देशपाडें, रिप्रदि े याचें होते. त्याचं्या पद धतीत एकजुटीच्या धोरिाला 

चकमत प्रदली जात नव्हती. अठ ठािीस सालच्या संपात डागें आप्रद कम्युप्रनस्ट पुढाऱ्यानंी मंुबईच्या काँगे्रस 
कप्रमटीचासुद धा संपाला पाचठबा प्रमळप्रिला होता. सिव देशभर प्रर्फरून संपाला मदत प्रमळप्रिली होती. पि 
यो एकोितीस सालच्या संपात एकीच्या ऐिजी बेकीचाच सूर जास्त होता, इतर पक्षाचंा पाचठबा सोडाच, 
ित्यक्ष लालबािट्याचे कम्युप्रनस्ट पढुारी मीरतच्या खटल्यात अडकल्यामुळे ती पूिीची एकजूट यािळेी 
नव्हती. त्यामुळे संप सार्फच रु्फटला. जिळ जिळ दहा हजार कायवकते बाहेर रे्फकले गेले. 

 
संप, कामगाराचें लढे एकीकडे आप्रि दुसरीकडे मीरतचा खटला. यामुळे माझ्या मनाची सारखी 

ओढाताि चाले. पूिी डींना िळेेिर जेिला नाहीत म्हिून ओरडिारी मी बाळंतीि असूनसुद धा रात्री 
बाराच्या आधी जेि ू शकत नव्हते. बाळंतीिीचे इतर सोपस्कार तर सोंडाच पि साध्या आमटी भाता 
पप्रलकडे दुसरे कधी जेििही प्रमळत नसे. डी तुरंुगात असले तरी माझ्या कुितीिमािे त्याचें काम चालू 
ठेिले याचा मला अप्रभमान िाटे. 

 
मीरत खटल्यात डी पकडून गेल्यापासून तो ते सुटून येईपयंत मला कुिी संभाळले असेल, धीर 

प्रदला असेल तर तो आमच्या कामगारानंी. मला त्यानंी आपल्या चळिळीशी, जीिनाशी एकरूप व्हायला 
प्रशकप्रिले. त्यामुळेच मी डींच्या ह्ा दीघव तुरंुगिासात धैयाने प्रटकले. आपि एकटे आहोत असे मला कधी 
िाटलेच नाही. 

 
मी रहात होते त्या चाळीत ि समोरच्या प्रपिळया चाळीत आमची अनेक घरोब्याची मंडळी होती. 

नािचे सागंायची तर धोंडी, धोंडीची आई, घाटीि म्हातारी, देिजी, गंगा, गंगाची आई, अहो आप्रि त्याचंी 
बायको ही अगदी जिळची मािसे, धोंडी अपोलो प्रमलमध्ये कामाला होती. जानकी, प्रतची आई 
टेक्सटाईलमध्ये ि घाटीि म्हातारी कापीदासमध्ये कामाला होत्या. म्हातारी रोज रात्री सोबतीला 
झोपायला यायची. अहो हे पारशी गृहस्र्थ रेल्िते र्फोरमन होते. गंगा नेहमी आमचे घर साभंाळायची. 
युप्रनयनच्या कामासाठी मला नेहमी बाहेर जाि े लागे. रात्री झोपायच्या आधी मात्र रोज ही सगळीजि 
माझ्याजिळ येऊन बसत. मग प्रदिसभरच्या गप्पा व्हायच्या आप्रि माझ्याबद दलची प्रिचारपूस. जेिलीस 
का? भाजी कसली केलीस? रात्री झोप आली की नाही? तुझं लुगडं र्फाटलं का? सिव बारीक सारीक 
चौकशी व्हायची. हि नको पाप्रहले जायचे. मोठ्या चाळीच्या घािीचा ताईला त्रास नको म्हिनू 
संडाससुद धा चाळीतल्या लोकानंी माझ्यासाठी अलग बंद करून ठेिला होता. 
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तेव्हा आरोग्याची पप्ररस्स्र्थती एकूि िाईट होती. त्यामुळे इतर सिव मुलािंमािे रोझाला सुद धा 
टायर्फॉइड, देिी, गोिर, न्यूमोप्रनया हे सिव आजार झाले. प्रतच्या आजारपिात माझ्या बरोबरीने खस्ता 
काढल्या या सिव मंडळींनी. देिी आल्या तर घट बसप्रिण्याचे िकार देखील झाले. मला पटत नसले तरी 
बोलण्याची ताकद नव्हती. कारि मुलगी त्याचंी होती. रोझाच्या या आजारीपिात त्यािळेी डॉ. 
उदगािकरानंी अमोल मदत केली. कोित्याही िळेी बोलिा, डॉक्टर धािनू यायचे आप्रि या पिधपाण्याचे 
त्यानंी कधी पैसे घेतले नाहीत. 

 
रोझा जेिायला लागली तेव्हा प्रतला भात भरिण्याचे काम गंगाच्या मुलीचे. पि रोझाचे मुख्य जेिि 

अहोंच्या घरी. त्याचंा ि त्याचं्या बायकोचा प्रतला र्फारच लळा लागला होता. अहोंचे जेििाचे ताट िाढून 
झाले की, ते कमाच्या पुढे ठेिायचे. (ते पि रोझाला कमा म्हित) जेििात बोंबील, मासे, मटि, सिव 
पदार्थव असायचे. मी िर्थम प्रिरोध केला. पि ते म्हिायचे, ‘ब्राह मि असली म्हिून काय झाले? 
आमच्यातली तर आहे. आम्ही खातो ते ती खाईल.’ िाढलेल्या ताटातले हि ेते पदार्थव रोझा खायची. मग 
त्याच ताटात अहोंचे जेिि व्हायचे. अशी मािसे आजूबाजूला असताना आप्रि तो काळ होता तसा असताना 
मला उत्साह िाटला नसता तर आियव. 

 
रोझा त्याच प्रगरिी कामगाराचं्या मुलामंध्ये िाढत होती. त्याच मुलाबंरोबर एलप्रर्फन्स्टन पुलाच्या 

गटारािर खेळत होती. चळिळीचा पप्ररिाम प्रतच्या बालमनािर होत होता. हातात र्थाळी ि बािटा घेऊन, 
मुलानंा घेऊन, चाळभर ती चहडायची आप्रि दिडंी द्यायची. ‘आज रोझा एस. ए. डागेंचे भािि होिार आहे, 
सिांनी सभेला या. लाल बािटे की जय, कादूं बंदूकी जय.’ (कामगार बंधंूची जय) प्रतच्या या बाललीलाचें 
चाळभर कौतुक व्हायचे. संध्याकाळ झाली की ती अहोंची िाट पहात गलॅरीत बसायची. कारि अहो आले 
की, प्रतला चॉकलेट प्रमळायचे. 

 
आमच्या या चाळीत ७०-८० प्रबऱ्हाडे होती. कामगारापंकैी कोिी दारू प्रपऊन आला तर घरात 

जाऊन गुपचूप झोपत असे. तोही बाहेर पडायचा नाही की त्याचा आिाज बाहेर यायचा नाही. इतका त्यानंा 
माझा िचक िाटायचा. अर्थात ही गोष्ट अगदी नकळत झाली होती. कधी कधी मी पुढाकार घेऊन िाईट 
गोष्टी बंद पाडायची हेही खरे. 

 
आमच्या शजेारी अबकारी खात्यातला एक प्रशपाई रहात असे. तो बायकोला रोज मारायचा. काही 

प्रदिस मी ऐकले आप्रि एक प्रदिस दारात जाऊन उभी राप्रहले. त्याला म्हिाले, ‘अहो मामा, रोज काय 
मामींना मारता? त्या पि मािूसच आहेत की. आता पुन्हा मारलेत तर पहा.’ तेव्हापासून त्या बाईचा मार 
चुकला. दुसरी एक बाई खानािळ चालप्रित असे. तीसचाळीस मािसे प्रतच्याकडे जेिायला असायची. 
प्रगरिीचा भोंगा िाजला की िरि, भाजी, आमटी िाढून ती तयार ठेिायची. जेििखाि आटोपली की, ही 
बाई पातेलीभर भात रोज गटारात नेऊन ओतायची. मी हे दोन तीन प्रदिस पाप्रहले. मग एक प्रदिस जेििे 
चालली असताना खोलीत गेले. त्याबरोबर सगळेजि जेिि र्थाबंिनू पहात राप्रहले. मी त्यानंा सापं्रगतले, ‘हे 
पहा, या बाईला उद्यापासून साच्यािर काम करायला पाठिा.’ का ंताई, असं का ंम्हितेस?’ मी म्हटले, ‘ही 
बाई रोज तीन चार मािसाचें अन्न गटारात टाकते. प्रतले जरा समजू द्या, पैसा प्रमळिायला प्रकती श्रम 
पडतात ते.’ 

 
त्यानंतर पनु्हा बाईने कधी अन्न टाकले नाही : 
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माझ्या जीिनातला हा भाग इतक्या सप्रिस्तरपिे सापं्रगतला, कारि अनेकानंा त्या काळातील 
कामगाराचंी कल्पना नसते. त्यामुळे त्यानंा िाटते कामगाराचं्या चाळीत रहािे कसे असते कुिास ठाऊक? 
त्यानंा चाळीस ििापूिीच्या कामगाराचें जीिन, त्याचंी ससं्कृती, नीती ि व्यिहार याबद दलची कल्पना यािी 
म्हिून या घटना सापं्रगतल्या. आज प्रमळालेले हक्क म्हिजे आठ तासाचा प्रदिस, महागाईभत्ता इत्यादीसाठी 
त्या काळातील कामगारानंी िािाचें बप्रलदान प्रदले. 

 
भाडंिलदाराशंी लढत असताना कामगाराचं्या बाजूने उभ्या रहािाऱ्यानंा ते आपल्याशी एकरूप 

करून घेतात. मग तेरे्थ ब्राह मि-अब्राह मि, मराठी-प्रबगर मराठी, असा भेद रहात नाही. तेरे्थ सापडते ते 
प्रनव्याज िेम ि मानितेची प्रनष्ठा. हा अमूल्य ठेिा या कामगारानंी मला प्रदला अन्  तो मी जन्मभर जतन 
करून ठेिला. 
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नरहर णवष्िु गाडगीळ 
 

जन्म : १० जानेिारी, १८९६. मृत्यू : १२ जानेिारी, १९६६. 
 

महाराष्राती् ख्यातनाम काँगे्रस पुढारी आणि ग््रथकार. 
 

जन्म राजस्र्थानमध्ये मल्हारगड येरे्थ. प्रशक्षि मल्हारगड, पुिे आप्रि मंुबई येरे्थ झाले. कायद्याची 
परीक्षा उत्तीमिव झाल्यािर त्यांनी िकीलीच्या व्यिसायाला िारंभ केला आप्रि त्याचिळेेस त्याचं्या 
सािवजप्रनक कायालाही िारंभ झाला. १९२१ ते २४ या काळात त्यानंी पुिे प्रजल्हा काँगे्रस कप्रमटीचे प्रचटिीस 
म्हिून काम पाप्रहले. १९२९ ते ४५ सालापयंत ते अप्रखल भारतीय काँगे्रस कप्रमटीचे सभासद होते. १९३१ ते 
४५ या काळात त्यानंी तीन िळेा महाराष्ट्र िापं्रतक काँगे्रस कप्रमटीचे अध्यक्षपद भिूप्रिले. या काळात त्यानंी 
युिक आप्रि कामगार चळिळीतही भाग घेतला. 

 
काँगे्रसच्या चळिळीत त्यानंी अनेक िळेा कारािास भोगला. १९३४ साली ते मध्यिती 

कायदेमंडळािर प्रनिडून गेले ि तेरे्थ काँगे्रसपक्षाचे ितोद आप्रि प्रचटिीस म्हिनू त्यानंी काम पाप्रहले. ४२ 
साली त्यानंा स्र्थानबद ध करण्यात आले होते आप्रि दोन ििांनी त्याचंी सुटका करण्यात आली. 

 
१९४७ साली स्िातंत्र्यिाप्तीतनंतर कें द्रीय मंत्रीमंडळात त्याचंी मंत्री म्हिून प्रनिड झाली. १९५८ 

साली स्टेट बँकेचे उपाध्यक्ष म्हिून त्याचंी प्रनिड झाली. त्यानंतर पं. नेहरंुच्या प्रिनंतीला मान देऊन त्यानंी 
पंजाबचे राज्यपालपद स्िीकारले आप्रि ते ६२ सालापयंत साभंाळले. या काळात त्याचं्या कामप्रगरीचा गौरि 
म्हिून त्यानंा एल् . एल् . डी. ही पदिी सन्मानपूिवक देऊन पंजाब प्रिद्यापीठाने त्यांचा गौरि केला. त्यानंतर 
पुिे प्रिद्यापीठाचे उपकुलगुरू म्हिून त्याचंी नेमिकू झाली. 

 
सािवजप्रनक जीिनात आघाडीिर असूनही गाडगीळानंी प्रिपूल लेखन केले. सातारा येरे्थ भरलेल्या 

मराठी साप्रहत्यसंमेलनाचे ते अध्यक्ष होते. 
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‘पप्रर्थक’ या त्याचं्या आत्मिृत्ताितील हा उतारा.  
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जा्ीम सरकार नही रखनी 
 

न. प्रि. गाडगीळ 
 

१५ रे्फबु्रिारी, १९३० ला साबरमती आश्रमात भरलेल्या काँगे्रसच्या कायवकारिीने कायदेभगंाचा 
ठराि केला. ज्याचंा अचहसेिर प्रिश्वास आहे ि ज्याचंा प्रिश्वास पूिव स्िातंत्र्यािर आहे, अशा सिव लोकानंा 
कायदेभगं करण्याची परिानगी देण्यात आली. त्याचिमािे सरकारला जे कोिी सहकार देत असतील 
त्यानंी तो देऊ नये, असेही त्या ठरािात नमूद केले. पुढारी पकडल्यानंतर जे स्ितंत्र राहतील त्यानंी लढा 
चालिािा, असे सागंून त्या ठरािाने गाधंींना सत्याग्रह सुरू करण्याची परिानगी प्रदली होती. एका 
आठिड्याच्या आत प्रमठाचा कायदा मोडण्याचा संकल्प गाधंीजींनी केला. प्रमठागरे शान्तपिे ताब्यात 
घ्यािी, मीठ तयार कराि ेिगैरे कायवक्रम खऱ्या सत्याग्रही तत्त्िािमािे त्यानंी जाहीर केला ि त्याचा िर्थम 
त्यानंी ता. २ माचवला व्हाईसरॉयला धाडलेल्या पत्रात उल्लेख केला. त्याचिमािे त्यानंा त्यानंी प्रलप्रहले की, 
‘प्रब्रप्रटश राज्य हा एक शाप आहे. या राज्यात चहदी िजा दप्ररद्री झाली आहे. प्रतला गुलाम करण्यात आले 
आहे. राजकीय गुलामप्रगरी ि आध्यास्त्मक उपासमार हा या राज्याचा पप्ररिाम आहे. त्याच पत्रात ११ 
मागण्या केल्या. देशात चहसेचे िातािरि राज्यकत्यांच्या दुष्ट्कृत्यामुळे पसरत आहे. त्याला आळा 
घालण्याचें िभािी साधन सत्याग्रह हेच आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास आपि ११ माचवला पदयात्रा काढून 
आश्रम सोडून दाडंीला जाऊन तेरे्थ कायदेभगं करू.’ हे पत्र एका रेनॉल्ड या नािाच्या इंग्रज तरुिाबरोबर 
व्हाइसरॉय यानंा धाडले. उत्तरात व्हाइसरॉयने गाधंींना बजािले की, ‘ते आगीशी खेळत आहेत. शान्तताभगं 
होईल.’ याला उत्तर देताना गाधंीजींनी प्रलप्रहले की, ‘मी गुडघे टेकून नम्रतेने अन्न माप्रगतले, ि तुम्ही दगड 
प्रदले. इंग्रजानंा चहसाच र्फक्त समजते. म्हिून तुमच्या पत्रातील भािेबद दल मला आियव िाटत नाही. 
राष्ट्राला शान्ततेचा अनुभि म्हिजे तुरंुगातील शान्तता एिढाच आहे. ‘चहन्दुस्र्थान म्हिजे एक तुरंुग आहे. 
प्रब्रप्रटशाचंा कायदा मी मानीत नाही. तो मोडिे मला पप्रित्र धमव मानतो.’ यानंतर कायदेभगंाचा कायवक्रम 
जाहीर करण्यात आला. ता. ११ माचवला ७५ अनुयायासंह त्यानंी साबरमती आश्रम सोडला. या ७५ 
अनुयायाबंरोबर हजारो लोक पदयात्रा करीत होते. गोकुळ सोडून कृष्ट्ि गेले–त्याचिमािे हे दृमय होते. 
स्िराज्य प्रमळाल्याप्रशिाय आश्रमात येिार नाही, ही त्याचंी िप्रतज्ञा होती. ता. २१ माचवला अप्रखल भारतीय 
काँगे्रस कप्रमटीची बैठक भरून प्रतने कायवकाप्ररिीच्या ठरािाला पाचठबा प्रदला. ता ११ ला दाडंीयात्रा सुरू 
झालीच होती. त्यापूिी िल्लभभाईंनी काम सुरू केले होते. सूयाच्या उदयापूिी अरूि येतो, त्याचिमािे 
झाले होते, त्यानंा सरकारने पकडले ि तीन मप्रहन्याचंी प्रशक्षा प्रदली. दाडंीयाते्रला आता जोर आला. 
मुक्कामा-मुक्कामािर जनता लाखानंी येऊ लागली. राम दंडकारण्यात िनिासासाठी प्रनघाला आहे, अशी 
ििवने होऊ लागली. नमवदा ओलाडंली त्या िळेचा िसंग रामाने शरयु ओलाडंल्यािमािे िाटला. जागोजागी 
लोक भस्क्तभािाने महात्माजींचा परामिव घेत होते. सारे राष्ट्र स्िातंत्रत्याचा याते्रिर आहे अस िाटत होते. 
क्षिाक्षिाला देशातंील िातािरि संताप, आियव, अप्रभमान ि प्रिश्वास यानंी पप्ररपूिव होत होते. सागराला 
पृथ्िीने मयादा घातली आहे, पि जनसागराच्या उत्साहाला सागराला पृथ्िीने मयादा घातली आहे, पि 
जनसागराला उत्साहाला –उधािाला मयादा नव्हती. ‘नहीं रखनी नहीं रखनी, जाप्रलम सरकार नहीं 
रखनी,’ ही घोििा कोट्यिधी कंठातून प्रननादत होती. प्रनप्रद्रत भाग्याला ि प्रनप्रद्रत देिाला जागे करण्यात 
येत होते. महाराष्ट्रात तीच स्स्र्थती होती. महाराष्ट्र िास्न्तक काँगे्रस कप्रमटी केसरी पक्षाच्या हाती होती. या 
मंडळीिर चळिळीचा र्फारसा पप्ररिाम झाला नव्हता. जी संघटना ि योजना कराियास हिी होती ती 
नव्हती. देशाच्या अन्य भागात ियत्नाची प्रशकस्त केली जात होती. 
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देि सुटून आले होते. ते ि इतर मंडळींनी एकत्र येण्याचे ठरप्रिले ि त्यािमािे पुिे येर्थील प्रचडगुप्पी 
कर िाड्यात ता. १२ माचाला आम्ही सुमारे १०० िर महाराष्ट्रीय काँगे्रस कायवकते जमलो. िादप्रििाद लाबं ू
लागला तेव्हा मी म्हिालो की, “सत्याग्रह ही काही िादाची गोष्ट राप्रहली नाही. कुिी केव्हा ि कसा 
कराियाचा एिढेच ठरिाियाचे आहे. काँगे्रस कप्रमट्या या कामी मदत करिार नाहीत –प्रनदान जेरे्थ त्या 
िप्रतसहकारिाद्याचं्या ताब्यात आहेत. म्हिनू देिाचंी सूचना सिवत्र सत्याग्रह आश्रम काढाि ेही मान्य करून 
ित्येकाने आपि केव्हा सत्याग्रह करिार ते जाहीर कराि.े” पुढे म्हिालो की, “रेल्ि ेसंपाची जबाबदारी 
मप्रहनाअखेर मी पार पाडीन ि काही झाले तरी ८ एप्रिलला घर सोडीन–ि जो परत येईन तो तुरंुगातूंनच.” 
या घोििेने िातािरि बदलले, ि ित्येकाने आपापली तारीख जाहीर केली. दोन तासात काम संपले. 
आश्रमव्यिस्रे्थची बाजू देि, दास्ताने, रमप्रिकराि, मातंडराय, देशपाडें िगैरे मंडळींनी साभंाळाियाची 
होती. मी लागलीच दुसरे प्रदिशी पुण्याची मंडळी बोलािली. पुण्याचा ि प्रजल्ह्ाचा कायवक्रम आखला. जेधे, 
कमविीर चशदे िगैरे मंडळी आली. मामा देिप्रगरीकर रत्नाप्रगरीकडे जािार म्हिून ते प्रतकडे गेले. युिक 
संघाच्या सभा झाल्या; जोशी, गोरे, खाप्रडलकर ि सुमारे ३०० प्रिद्यार्थी प्रठकप्रठकािी सत्याग्रह करिार हे 
ठरले. परीक्षा संपताच हे काम ते करिार होते. ितवमानपत्रातूंन चळिळीच्या बातम्या येऊ लागल्या. 
गाधंीजींची यात्रा चालू होती. पुण्यात बाळूकाकानंी व्याख्यानंाचा पाऊस पाडला. मीही दररोज एक तरी 
व्याख्यान देई. ‘स्िगवद िारमपािृतम् ’ असे सागें. िक्तृत्िाला धार आली. भपू्रमका राजकीय माडूंन ‘अचहसाच 
का?’ हा मुख्य प्रििचेनाचा भाग असे. घरातील व्यिस्र्था साधारिपिे ६ मप्रहन्याचंी करून ठेिली. पत्नीचे 
मन आनंदी होते. र्थोडी चचता प्रतला होती, –प्रिठ ठल दरम्यान आजारी होता. तर्थाप्रप प्रतने चुकूनसुद धा 
माझ्या प्रनिवयाला प्रिरोध केला नाही. इतकेच नव्हे तर आत्मप्रिश्वासाने ि शान्तपिे ती िागत होती. ८ 
एप्रिल जिळ येत होती. अनेकािंमािे मला तंटा प्रमटेल ही अगदी र्थोडी आशा होती. पि याते्रचे िृन्तात 
परदेशातंील ितवमानपत्रातूंन येऊ लागले ि त्यामुळे प्रब्रप्रटश चसहाची शपूेट प्रपळली गेली ि त्याने पि 
आरोळी ठोकली. मी समजलो की, –आता तडजोड नाही, ि लढा दीघव काळ चालेल आप्रि त्या दृष्टीने 
दोन िि े तरी तुरंुगात राहाि े लागेल. हा प्रहशोब धरून काय कराि े हे पत्नीला सापं्रगतले. कोिाकडे 
मागाियाचे नाही हे आमच्या संसाराचे महासूत्र होते. १९२१ िमािे ती आता एकटी नव्हती. दोन मुली ि 
एक मुलगा. त्याचिमािे र्थोरले बधुं दादा यांच्या पप्रहल्या बायकोचा मुलगा मोरू त्याच्या ४ थ्या ििापासून 
मजकडे होता. त्याचे प्रशक्षि, लग्न–सिव काही मीच केले. तात्पयव, या सिांची दोन ििे व्यिस्र्था म्हिजे 
बरीच रक्काम ठेििे जरूर होते. मी कोिाजिळ र्फीची बाकी मागाियाची नाही असे सागंून ठेिले. 
त्याचिमािे नगद रक्कम सपंल्यािर काय काय प्रिकाियाचे याचा क्रम ठरिनू प्रदला होता. २ एप्रिलच्या 
सुमारास मी संपिाल्याचं्या िचनातूंन मुक्त झालो ि काँगे्रसच्या कामास लागलो. 

 
ता. ८ एप्रिल १९३० ला सकाळी मंगल िभाती मुलाचंा ि पत्नीचा प्रनरोप घेतला. प्रतच्या चेहऱ्यािर 

तेच स्स्मत होते –जे िर्थमदशवनी हृदय आकर्षित करते झाले. पि डोळयातूंन प्रतच्या मनात डोकाप्रिण्याचा 
ियत्न करताच आतील खळबळ, श्रेष्ठ भािना, मजिरील प्रनन्तात प्रनष्ठा प्रदसून आली. मुलाचें मुके घेतले ि 
त्याचं्या अश्रुपूिव गालािंरून हात प्रर्फरप्रिला. त्या स्पशाने उत्साह िाढला ि लागलीच बाहेर पडलो आप्रि 
टागं्यातं बसून गाडी गाठली. माचव १२ पासून एप्रिल ८ पयंत महाराष्ट्रात सिव महत्त्िाच्या गािी सत्याग्रहाश्रम 
स्र्थापन होऊन कायवक्रम होऊ लागला होता. सत्याग्रही गोळा होऊ लागले होते. २०० मलैाचंी दाडंी यात्रा 
सुरू झाली होती. जागोजागी जनता जमत होती. गाधंीजींची िािी सतेज होऊन बोलत होती. हातात 
मलमलीचा मोजा, पि आतं पोलादी कतृवत्ि–त्यािमािे िािीतील माधुयव ि प्रिचारातंील तेज याचंा अपूिव 
संगम त्याचं्या भाििातूंन येत होता. ते ऋिीसारखे होते, पि शाप देत नव्हते. असत्याप्रिरुद ध त्यानंी संग्राम 
पुकारला होता–पि त्यात दे्वि मत्सर, अप्रतशयोस्क्त ही शसे्त्र ते िापरीत नव्हते. अन्यायाप्रिरुद ध ते 
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दृढप्रनिायाने लढत होते–पि त्या युद धात धमवयुद धाच्या साऱ्या अटी त्यानंी पाळल्या होत्या. ते स्पष्ट 
बोलत, पि मृदु बोलत. एका सभेत ते म्हिाले, ‘प्रब्रप्रटश अमलाने भारताची नैप्रतक, भौप्रतक ि आध्यास्त्मक 
हानी झाली आहे. हे राज्य शाप आहे–म्हिून मी राज्यव्यिस्र्था मोडण्यासाठी मी बाहेर पडलो आहे. मी गॉड 
सेव्ह प्रद चकग हे गायले आहे, –अनेकानंा गायला लािले आहे. अजव, प्रिनंत्या, प्रशष्टमंडळे ि प्रिचारप्रिप्रनमय 
या राजकारिािर माझा प्रिश्वास होता. पि आता ते सिव संपले आहे. यापासून सरकारला सरळ रस्त्यािर 
आििे शक्य नाही. म्हिून राज्यद्रोह हा माझा धमव झाला आहे. आमचा लढा अचहसात्मक आहे. आम्हाला 
कोिालाही माराियाचे नाही. हे शापरूपी सरकार नाहीसे कराियाचे आहे.’ ही ि अशी त्याचंी भाििे 
ितवमानपत्रातूंन येत होती. आप्रि मीही त्याच तालािर बोलत होतो. ितवनात पूिव अचहसात्मक होतो, 
िािीला हळू हळू तसे िळि येऊ लागले होते. मनात मात्र िसंगी चहसात्मक प्रिचार येत –पि पिधाचे 
पथ्य न पाळल्यास अनर्थव करते हे माहीत होते. म्हिनू मनािर संयम ठेिण्याचा सराि करीत होतो. 
िड प्ररपूंपैकी मोह माझ्या िाट्याला गेला नाही, मत्सराला प्रििकेाने प्रनबवल केले होते. लोभाला माझ्या मनाने 
घरातच घेतले नव्हते. मदाला माझे मनाचे के्षत्र पसंत नव्हते. राग आप्रि काम यानंी मनात ििशे केला होती. 
‘धमवप्रनरोधन कामः’ हे सूत्र अनुसरीत होतो. राग तसा र्फारसा कधीच नसे, पि केव्हा उमटेल याचा भरंिसा 
नव्हता. म्हिून मी मनाच्या दाराशी प्रिचाराचंा पहारा बसप्रिला होता. पि अत्याचाराचे, जुलुमाचे िसगं 
ितवमानपत्रातूंन िाचले म्हिजे रक्त तापे. जन्माने रजपूत ि स्िभािाने मराठा आप्रि त्यामुळे रागात 
उदात्ततेबरोबर दीघव दे्वि हळूच ििशे करी. म्हिून या सत्याग्रहाच्या तपियेत माझी साधना चालू होती. 
भािि करण्यापूिी प्रिचार ि मुद दे याचंी योजना ि नंतर एखादा रागाचा शब्द गेला नाही ना म्हिून 
पुनर्षनरीक्षि करी. पप्ररिाम असा झाला, की रागाचे ि सतंापाचे प्रनदशवन बोचिाऱ्या प्रिनोदात अगर कोटीत 
होई. चकबहुना त्या िळेेपासून माझ्या िक्तृत्िात व्यंजना ि प्रलखािात प्रचमटे उमटू लागले. ८ एप्रिलपासून 
माझा मुक्काम प्रिलेपाले येर्थील मध्यिती आश्रमात होता. दररोज मंुबई, अगर उपनगर, अगर ठािे 
प्रजल्ह्ातील गाि ेया प्रठकािी व्याख्यान होई. गदी सिव सभानंा होई; पि माझ्या भाििाला अप्रधक होई. 
आरती म्हिािी –पि डर्फािर र्थाप मारून. ही निीनता लोकानंा आकिवक िाटे. देशात पकडापकड सुरू 
झालीच होती. मंुबईचे कायव जोरात म्हिजे प्रदखाऊ ि नाट्यपूिव होते. महाराष्ट्रात पकडापकडी सुरू 
झाली. केळकर पक्षाची सभा पुण्यास होऊन ठािे प्रजल्ह्ात त्याचं्या कंपनीचे खेळ सुरू झाले. बाबुराि 
गोखले, भोपटकर, नारायिराि सािरकर ही मंडळी तुरंुगात आली. देि, खेर, स्िामी आनंद, िादें्रकर 
िगैरे मंडळी ठाण्याच्या तुरंुगात दाखल झाली. रत्नाप्रगरी, नाप्रशक–सिवत्र तुरंुगभरती होऊ लागली. 
महाराष्ट्राचा िाटा महाराष्ट्र उचलीत आहे. हे पाहून आनंद िाटत होता. 

 
तीन आठिडे व्याख्याने देऊन मला पकडले नाही. सभेत अन्य िक्ते पकडले जात. माझ्या मग 

लक्षात आले की श्री. भट हे प्रडस्स्रक्ट मपॅ्रजस्रटे आहेत. भट, मी, गुप्ते िगैरे मंडळी शाळेत एका िगांत 
होतो. ते आय् . सी. एस् . झाले ि १९३० साली ठािे प्रजल्ह्ात कलेक्टर झाले. मग मी कुलाबा प्रजल्ह्ात 
जाण्याचे ठरप्रिले. गाधंीजी ५ एप्रिललाच दाडंीला पोहोचले होते ि ६ एप्रिलला म्हिजे राष्ट्रीय सप्ता्हाच्या 
पप्रहल्या प्रदिशी समुद्रकाठचे मीठ उचलून त्यानंी सत्याग्रह केला. पि सरकारने पकडले नाही. मग त्यानंी 
सामुदाप्रयक कायदेभगं करण्याचा आदेश देशाला प्रदला आप्रि लागलीच देशभर कायदेभगं तुर्फानी जोराने 
होऊ लागला. सरकारने पि जोरात पाऊल उचलले. नेहमीच्या दडपशाही उपायानंी काही चालेना; हे 
पाहून बंगाल िट कायदा २३ एप्रिलला जारी केला. २७ एप्रिलला १९१० च्या िेस ॲक्टमध्ये कडक दुरुस्त्या 
घालून दुसरा िटहुकूम काढला गाधंींनी मग चरसदा ि धारासिा येर्थील सरकारी प्रमठाच्या गुदामािंर धाड 
घालण्याची नोटीस प्रदली. त्यातं प्रलप्रहले की, प्रमठाचा कायदा रद द करून अगर त्यानंा पकडून ही धाड 
टाळण्यात येईल. त्याचबरोबर सप्रिनय कायदेभगं करिाराप्रिरुद ध पाशिी उपायाने लढल्यास पप्ररिाम 
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भयंकर होतील हेही सापं्रगतले. गाधंींना ता. ५ मे रोजी पकडले, ि त्याच प्रदिशी–त्याच िळेी सकाळी मला 
अलीबागला पकडले. मे १ पासून मे ४ पयंत मी कुलाबा प्रजल्ह्ातंील महाड, नागािं, पेि, नागोठिे िगैरे 
गािात भािि देऊन ता. ४ ला दुपारी धरमतरच्या धक्क्यामिर व्याख्यान देऊन खाडी पार केली. त्याच 
रात्री अप्रलबागच्या शान्त ि मनोहर समुद्रप्रकनाऱ्यािर व्याख्यान प्रदले. सारा गाि लोटला होता. रात्री 
देिळातंील आश्रमात मुक्का्म ठेिला. आप्तय सरदार प्रबिलकर याचं्या िाड्यात व्यिस्र्था केली होती, पि 
गेलो नाही. रात्री मला गुप्ते प्रनरोप आला की, उद्या सकाळी मला पकडिार. मला बरे िाटले. एक मप्रहना 
तीन तीन चार चार व्याख्याने देऊन ि ििासाने र्थकलो होतो. रात्री झोप चागंली लागली. पहाटे ५ ला 
एकदम उशाशी काही पडल्याचा आिाज आला. जिळ प्रदिा होता, मोठा केला. शजेारी गोडबोले 
स्ियंसेिक होता. त्याला उठप्रिले ि िहाि घेऊन त्या रु्फरमयाला मारले. ते र्फार प्रििारी जातीचे होते असे 
गोडबोले म्हिाले. ते िरील छपरातून पडले. मी म्हिालो ‘अस्मानी तर मी ठार केली आहे, आता सकाळी 
सुलतानी काय करिार ते पाहू. सात िाजता चहा घेतला. कोिी आले नाही म्हिून ७। ची मोटर 
पकडण्यासाठी स्टँडिर आलो. तो र्फौजदारसाहेब आले ि नम्रपिे म्हिाले की, ‘चला.’ आप्रि त्यानंी टागंा 
आिला ि आम्ही दोघे लॉकअपजिळ आलो. गोडबोले यासं घरी तार करण्यास सापं्रगतले. लॉकअपजिळ 
आलो. गोडबोले यासं घरी तार करण्यास सापं्रगतले. लॉकमध्ये येऊन अधा तास झाला तो कळले की, 
महात्माजींना पि पकडले. जिाहरलाल यानंा १४ एप्रिललाच पकडून तरंुगात टाकले होते. तेव्हापासून 
सत्याग्रह उर्फाळला होता. प्रमरििुकी ि मोचे यानी देश गजवत होता. हजारो लोक समुद्रािर मीठ लुटीत 
होते. हजारो चुली स्र्थापन करून उत्तर िदेशात मीठ तयार केले जात होते. जनता अनािर झाली होती. 
पि अत्याचारी नव्हती. चौरीचौऱ्याचा धडा प्रतने आत्मसात्  केला होता. गाधंी टोपी, आंगरखा, पोशाख 
पाहताच पोप्रलसाचे प्रपत्त खिळे ि मािुसकीला तो पारखा होई. इंग्रज अप्रधकारी आगाऊपिा देशी 
अप्रधकाऱ्याकडून करीत. नोकरशाही–काळी आप्रि गोरी–रंगाचा र्फरक सोडला तर एकच होती. म्हिजे 
प्रनदवय ि प्रनष्ठुर देशिेम हा त्या अप्रधकाऱ्यानंा गुन्हा िाटे. काही राक्षस कुळातं िल्हाद असािते असे काही 
अपिाद असािते ि या अपिादामुळे अन्याचंी कू्ररता उठािाने प्रदसे. सोलापूरला दंगा घडिनू आिला. 
लष्ट्करी कायदा पकुारला गेला. शकेडो प्रठकािी धरपकड होत होती. गोळीबार ि लाठीमार हा दैनंप्रदनचा 
अनुभि होता. तात्पयव, क्रान्तीची लाट देशभर उसळली होती. 

 
ता. ५ ला ११ िाजता मामलेदार मपॅ्रजस्रेट अलीबाग याचं्या कोटांत हजर केले. सरकारी प्रर्फयादी 

यानंी सापं्रगतले, ‘मी भािि केले ि त्यात कायदेभगं करा असे सापं्रगतले’ मला प्रिचारताच मी म्हिालो, ‘मी 
भािि केले आहे ि त्याचा साराशं बरोबर आहे. माझ्या मते मी देशाच्या स्िातंत्र्यासाठी जे माझे कतवव्य आहे 
तेच केले. मला अप्रधक सागंाियाचे नाही ि भाग घ्याियाचा नाही. कोटात सारी िकील मंडळी आली होती. 
सिांच्या कुतूहलाचा ि अनेकाचं्या आदराचा प्रििय झालो होतो. पुण्यातील बाबासाहेब देशमुख, एक ज्येष्ठ 
िकील ि स्नेही होते. त्याचंी कन्या ि त्याचं्या नाती कोटात हजर होत्या. कायवकते हजर होते. मपॅ्रजस्रटेने 
लागलीच प्रनकाल देऊन ६ मप्रहन्याचंी साधी प्रशक्षा प्रदली. लॉकअपमध्ये आलो तोच ठाण्याचे नानासाहेब 
दामले आले. त्याचें व्याख्यान संध्याकाळी व्हाियाचे होते. मी त्यानंा म्हिालो, ‘आिशी १५ प्रदिस बाहेर रहा 
घाई करू नका. लाबंचा पल्ला आहे.’ पि त्याचा काही उपयोग झाला नाही. रात्री ७॥ िाजता त्यानंा पकडले 
ि मुक्कामाला लॉकअपमध्ये आले. ता ६ मे ला त्याचंा खटला चालला. ६ मप्रहने सक्ततमजुरीची प्रशक्षा 
झाली. त्याच प्रदिशी १ िाजता आम्हा दोघानंा बोटीने मंुबईस ि तेरू्थन ठाण्यास रिाना करण्यात आले. 
बोटीपयंत अनेक लोक आले. मंुबईत धक्क्यािर कमलादेिी चट टोपाध्याय ि मंुबई काँगे्रसचे शकेडो लोक 
आले होते. तेरू्थन रेल्िनेे ठाण्यास आलो. िाटेत स्टेशनस्टेशनिर हार पडत होते ि जयजयकार होत होता. 
सिवत्र गाधंी टोपी प्रदसत होती. ितवमानपत्रातूंन चळिळीचा जोर जो येत होता त्यापेक्षा अप्रधक ित्यक्ष 



 
अनुक्रमणिका 

प्रदसला. ठािे स्टेशनिर उतरताच मोठे स्िागत झाले. नानासाहेब ठाण्याचे म्हिून त्याचं्याबरोबर माझी पि 
प्रमरििूक ठािे जेलपयंत प्रनघाली. साधारिपिे सायंकाळी ७ ला आम्ही तुरंुगात ििशे केला ि आम्हाला 
कालापािी िॉडवमध्ये ठेिण्यात आले. गाडीतच घरी पत्र प्रलप्रहले होते. िॉडात खोलीत जाण्यापूिी बपं्रदस्त 
कैद्यापंैकी देि, खेर िगैरे मंडळीना भेटलो ि ित्येकजि चळिळीबद दल प्रिचारीत होता. दुसरे प्रदिशी 
सकाळी चहा िगैरे झाल्यािर खोली स्िच्छ करून घेतली, टेबल र्थाटले, पुस्तके जेल लायब्ररीतून आिली 
ि मनाशी हे सहा प्रमहने कसे काढाियाचे हे ठरप्रिले. ितवमानपते्र सुरुिातीस प्रमळत नव्हती. खाजगी पते्र 
बारकाईने तपासली जात. आठिड्याचा इलस्रेटेड प्रिकली ि प्रिप्रिधिृत्त प्रमळे. दोघापं्रिियी तेरे्थ प्रिरोधी 
मत होते. प्रिप्रिधिृत्तात र्थोडी तरी बातमी येई. खेर ि अन्य म्हिाले की, काही तरी युस्क्त काढून ितवमानपत्र 
रोज प्रमळाले पाप्रहजे. जेलर नानाभाईंशी गोष्ट करा ि तो रोज रात्री ९ िाजता माझ्या खोलीत बॉम्ब े
क्रॉप्रनकलचा अंक टाकी. मी तो िाची ि दररोज सकाळी तो राउंडिर आला म्हिजे त्याच्याकडे देई. दुपारी 
जेिि झाल्यािर कामासाठी एकत्र बसू त्या िळेी डोळे प्रमटून योगसामथ्ये बातम्या कळल्या असे सागंून त्या 
सिांना सागें. हा दैप्रनक कायवक्रम दोन मप्रहने चालू होता. सत्याग्रहींची संख्या िाढू लागली. अ, ब, क हे 
तीन िगव करून सरकारने िप्रतष्ठाप्रिियक भाडंिे लािली. मी, खेर, आनंदबुिा गोसािी, िगैरे मंडळी ‘बी’ 
मध्ये होतो. मग पुढे त्या एस् . एम., बेडेकर, नाना कंुटे िगैरे ५० मािसे आली. स्िामी आनंद यानंी 
सुचप्रिले, जेिढे आमच्या िॉडात आहेत त्यानंी सारखे रहाियाचे. त्यािमािे आम्ही ५०, ‘सी’ चे सुमारे 
प्रततकेच–या सिांचे जेिि समान, चहा सिांना ि तो गुळाचा करीत असू. कारि ठरलेल्या रकमेत हे सिव 
करायियाचे होते. सुपप्ररन्टेन्डेन्ट एक आयप्ररश स्व्हकहेम नािाचा होता. रात्री खोल्यात बंद केले जाई. पि 
मग मी स्व्हकहेमसी बोलून त्याने आम्हाला अर्थात्  िरती प्रिचारून बाहेर प्रनजण्याची परिानगी प्रदली. पि 
त्याजबरोबर गप्पायुग सुरू झाले. अभ्यासाला बाधा आली. मी अर्थवशास्त्र ि राजकारि याचें िगव घेई. बुिा 
गोसािी ‘रघुिशं’ घेत. तात्पयव, ‘काव्यशास्त्रप्रिनोदेन कालो गच्छप्रत धीमताम् ’ यािमािे प्रदिस जात होते. 
िादप्रििाद रंगत. चालू घटनािंर रामभाऊ मंडप्रलक आमची मते जािण्यास उत्सुक असत. 

 
जेलमध्ये एकसारख्ये जीिन हा अनुभि आला नाही. काही तरी खळबळ त्या अल्पशा दुप्रनयेत 

मधूनमधून घडे. बाहेरची चळिळ जोरात आहे असे कळले म्हिजे उत्साह िाटे. चळिळ रं्थड झाली की, 
‘उगीच तुरंुगात आलो, लोकातं उत्साह नाही,–’ असे अनेकानंा िाटे. साधारिपिे जे श्रद धेने गाधंींिर 
प्रिश्वास ठेिनू आले होते. त्यानंा प्रनराशनेे कधीच जिळ केले नाही. जे अनुशासन म्हिून आले होते, 
त्यानंाही प्रनराशा घेरू शकत नव्हती. पि अन्य मात्र, –पप्रहले तीन चार मप्रहने झाल्यानंतर मनाने खंगत, ि 
सुटल्यानंतर परत येत नसत. माझी गाधंीपेक्षा कायवक्रमािर श्रद धा अप्रधक होती ि संघटनेंतील एक म्हिनू 
अनुशासनसन्मुख माझे मन होते. त्यामुळे आशािादी, –कुिी अप्रतरेकी आशािादी म्हित. हा अनुभि याच 
प्रशके्षच्या िळेी आला असे नव्हे, तर पुढील १४ ििांत अनेक तुरंुगातं असताना आला. १५ प्रदिसातूंन एक 
पत्र अगर भेट ही सिलत होती. पत्र प्रनयप्रमत धाडी ि उत्तरराची तारीख ठरिनू देई. त्या प्रदिशी न आले 
तर मनात राग येई. जे जे सुटून जात त्याबंरोबर काँगे्रस कामाबद दल पते्र ‘प्रतकडम् ’ म्हिजे गुप्त रीतीने 
प्रलही. प्रशिाय पुण्यातंील बरेच ठािे तुरंुगात होते. त्यामुळे ित्येक जि येर्थील ित्येकाची खबर कळिी ि 
ती सिवत्र पोहोचप्रिली जाई. तसेच कुिाचेही पत्र आले तरी सिवत्राचं्या घरची खबर कळे. माझ्या पत्रात 
साकेंप्रतक प्रलही ि पत्नी मग ती माप्रहती काँगे्रसच्या मंडळीना कळिी. ठाण्याच्या ४॥ मप्रहन्यात पत्नी ि मुले 
दोनदा भेटण्यास आली. प्रिठ ठल दोन ििाचा होता. भेटीच्या खोलीत येताच त्याने स्व्हकहेमकडे पाहून 
‘चहा गरम, भजी गरम, इगं्रज सरकार बेशरम’ ही घोििा केली. स्व्हकहेमने त्याचा अर्थव प्रिचारला. मी 
सापं्रगतला. त्याने त्यास जिळ घेऊन दोन प्रचकू्का प्रदले. मुले बरोबर असली म्हिजे अन्य काही बोलताच येत 
नाही. मूक भािा डोळयाचं्या अक्षरानंी सागंािी लागे. पि त्या १०-१५ प्रमप्रनटाचंा सहिास प्रिशिे िाटे. 
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ठराप्रिक िमन ि ठराप्रिक उत्तरे यापलीकडे मनाची िप्रतभा ि िेमाचा प्रकस्सा् जाऊच शकत नव्हता. 
जेलमध्ये मुलाखत म्हिजे कैद्याच्या पंचागंात आनंदाचा प्रदिस िाटे. परत येताच अनेकाचें प्रनरोप सागंाि े
लागतात. कुिा न कुिाची तरी भेट रोज असे ि त्यामुळे र्थोडी मनाला करमिूक प्रमळे. मध्येच एखादा 
‘राजा’ एक मद्रासी कैदी किलािर जाऊन बसला ि मोठी खळबळ झाली. अबीदअल्लीने एक प्रदिस घेरा 
ठेिला ि जेलमध्ये त्याला आम्ही प्रहन्दु केले अशी बातमी प्रपकप्रिली ि ठािे तुरंुगातील जगात मोठी 
खळबळ माजप्रिली. त्याने दुसरे प्रदिशी त्यािरून िस्तरा प्रर्फरप्रिला. त्याला मुसलमान कैद्यांना भेटप्रिले. 
सिव िादळ संपले. दुसऱ्या भेटीला बापूसाहेब गुप्त्याचंी आई आली होती. त्या प्रखन्न होत्या; त्यानंा िाईट 
िाटत होते. बापूसाहेब सत्याग्रहासाठी उत्सुक होते. पि आईची इच्छा त्यानंा मोडित नव्हती. माझे िजन 
र्थोडे कमी झाले. सुपप्ररन्टेंडेंटने चचता व्यक्त केली. मी म्हिालो, तळाच्या ११२ पौंडाच्या लायनीखाली 
जािार नाही. कारि त्याच्याखाली िजनच नाही. एक प्रमप्रनट त्याला प्रिनोद कळेना, मग मात्र खूप हंसला. 
त्याला सागंताच बनाडव शॉची सिव नाटके जेल-िाचनालयाला आििली आप्रि मी ठािे मुक्कामात ती िाचनू 
काढली. पि नाटक प्रलप्रहण्याचा प्रिचार तेव्हा ि अजूनही मनात आला नाही. मला साधी प्रशक्षा होती. तरी 
टोकरी प्रििण्याचे काम करीत होतो. प्रििलेली पेटी प्रिकत घेऊन घरी नेली. सप्टेंबर २२ हा सुटकेचा प्रदन 
मला सागंण्यात आला. कामाबद दल ि सद ितवनाबद दल ४६ प्रदिसाचंी मार्फी प्रमळाली. सुटण्यापूिी िॉडात 
राजबदं्याचंी सभा झाली. प्रनरोप देण्यात आला. पुण्यातील चळिळ र्थाबंली, प्रतला जोराचा धक्काल द्या–
िगैरे िगैरे सूचना भाििात देण्यात आल्या. ता. २२ सप्टेंबर १९३० ला ठािे तुरंुगातूंन बाहेर पडलो ि त्याच 
प्रदिशी रात्री घरी आलो. 

 
रात्रभर ६ मप्रहन्याचंा िृत्तान्त एकत होतो. ‘अप्रिप्रदतगतयामा राप्रत्ररेिम्  व्यरंप्रसत् ’ असेच झाले. 

दुसरे प्रदिशी अनेक कायवकते भेटीस आले. केशिराि जेधे आले; मी त्यानंा प्रिचारले की, ‘सत्याग्रह का 
केला नाही?’ ते म्हिाले, ‘चशदे याचं्याबरोबर गािोगाि चहडलो. ते प्रडक्टेटर झाले ि त्यानंा प्रशक्षा झाली. 
त्यानंतर काशीनार्थबुिा पािािकर प्रडक्टेटर झाले ि त्यानंा पकडले नाही. मी केव्हाही तयार आहे! एकंदर 
पुिे ि महाराष्ट्रातील गोष्टींचा प्रिचार करून एक प्रनिदेन शकंरराि यानंा गुप्त रीतीने ठािे जेलमध्ये धाडले. 
चळिळ र्थोडी मंदाित चालली होती. २७ जून १९३० ला अलाहाबादला कायवकारी सप्रमतीची बठैक झाली. 
प्रतने पप्ररस्स्र्थती लक्षात घेऊन प्रिलायती कापडािर बप्रहष्ट्कार घालण्याचा ठराि केला. त्याचिमािे सरकारी 
नोकरािंर बप्रहष्ट्कार घालण्याचा ठराि केला; मात्र दुष्ट ि ज्यानंी दडपशाहीत भाग घेतला आहे त्याचंापुरता 
मयाप्रदत असािा. सरकारने कायवसप्रमतीला बेकायदेशीर ठरिनू प्रतच्या सिव अप्रधकाऱ्यानंा तुरंुगात टाकले. 
बप्रहष्ट्काराच्या ठरािाने मोठाल्या शहरात चळिळ जोरािली. बाबु गेनू याच्या शप्रररािरून रक नेण्यात 
आली ि तो मृत्यु पािला! सामान्य मािसानंी असामान्य धैयव दाखप्रिले. हातातंील मुठीत बेकायदेशीर मीठ 
सोडण्याचे नाकारून काहींनी िािापवि केले! चौपाटीिर लक्षािधी लोक पािी घेऊन मीठ तयार करीत. तो 
देखािा पाहून अच्युतराि कोल्हटकर मला म्हिाले, ‘मी धन्य झालो...क्रान्तीचे दशवन घडले.’ तेही 
चळिळीत सामील झाले. तुरंुगात गेले. जिळकर कट टर ब्राह मिेतर पुढारी मजकडे आले. त्यानंा 
मंुबईच्या कायवकत्यांकडे धाडले, तेही तुरंुगात गेले. तात्यासाहेब केळकरानंी पनिलेच्या सभेत बेकायदेशीर 
प्रमठाच्या पुड्या प्रिकल्या. तात्पयव, सिवत्र ि सिव िगातून हे कायदेभगंाचे िारे प्रशरले होते. ित्येक 
पडपशाहीच्या कृत्याने जनतेची चेतना िाढत होती. तर्थाप्रप ती सान्त होती. प्रििकेी ि प्रिचारी नेतृत्िाशिाय 
जनता दीघवकाल आन्दोलन चालि ू शकत नाही. माझ्यामागे ित्येक कायवकता पुढारी आहे असे गाधंींनी 
जाहीर केले होते. त्यामुळे अनेक गािगन्ना पुढारी झाले होते. स्र्थाप्रनक हेिदेाि ेि ईिा यामुंळे चळिळीतील 
प्रनष्ठा अनुशासन-हीन झाली होती. काही तुरंुगाला घाबरले होते. पि पुढे पुढे करण्याची सिय त्यानंा 
स्िस्र्थ बसू देत नव्हती. म्हिून मागे राहून काम करतो असा िचार ते करीत आप्रि म्हिून या सिांना 
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पाखडून काढाियाचे होते. काही पकडल्यािर खटला ‘लढत’ होते. कायदेभगं या प्रक्रयेत खटला लढिे हे 
प्रिसंगत. मृत्यलूा आमंत्रि देऊन मग मुदत मागून घेिे इतके हे प्रिसंगत होते, –नव्हे र्थोडे भ्याडपिाचे 
होते. कायदेभगंामागील आदशाला न जुळिारे होते. जेिढा सरकार अन्याय करील तेिढा आपला जय हे 
महान्  तत्ि प्रिसरले गेले होते. अन्यायाच्या प्रशखरातूनच न्यायाचा स्त्रोत प्रनघतो, मरण्यात जग जगते–असे 
हे तत्िज्ञान होते. जीप्रित जगाियाचे पि तृिित्  नाही. मृत्यलूा किटाळाियाचे पि अमृताच्या इच्छेने. 
तात्पयव, चळिळीत मािसे ि त्याचंी मने पि मापात कमी पडू लागली. लाजेकाजेस्ति सत्याग्रह करिे ही 
गोष्ट सत्याग्रहाला हाप्रनकारक होई. सप्टेंबरमध्ये स्लोकममार्फव त तडजोडीची बोलिी चालू आहेत असे 
ितवमान आले होते. हा गृहस्र्थ जयकर, सिू यानंा भेटला. त्याने गाधंींची ि पपं्रडतजींची भेट जेलमध्ये 
घेतली. बाहेर आता लिकरच तडजोड होिार म्हिून हिा पसरली. अनेकानंा िाटले, ‘सत्याग्रह करािा, ि 
मप्रहना दोन मप्रहन्यातं पुण्य पदरी घ्याि.े’ असेही काही लोक चळिळीत सामील झाले होते. ऑक्टोबरच्या 
पप्रहल्या आठिड्यात तडजोडीची आशा संपली आल्यापासून तडजोड अशक्य हे मी खाजगी ि 
व्याख्यानातूंन सागंत होतो. जयकर, सिु ऑगस्टमध्ये गाधंीजींना भेटले, पि काही झाले नाही. 
येरिड्याच्या तुरंुगात नेहरूद िय, िल्ल्भभाई, ि कायवकाप्ररिीचे अन्य सभासद एकत्र आिले गेले. 
गाधंीजींचे मत प्रनप्रित होते, ि कोिीही स्िाप्रभमान सोडून अगर स्िातंत्र्याची मागिी सोडून तडजोड 
करण्यास तयार नव्हते. तडजोड सपंली. 

 
मी पुण्यास आल्याबरोबर अनेक कायवकत्यांना बोलाप्रिले. त्यात पािािकर ि पोपटलाल होते. 

पािािकर म्हिाले, ‘मी म्हिून दोन मप्रहने चळिळ चालू ठेिली आहे.’ मी म्हिालो, ‘तुम्ही तुरंुगात गेला 
असता तरी िाढली असती.’ त्यानंी उत्तर प्रदले, ‘ मला पकडीत नाहीत.’ ते रोज भाििे करीत, –र्फार 
सािधानतेने. सरकारला त्यानंा पकडण्याचे कारि नव्हते. चळिळीच्या ििाहाला त्याचंा एक बोळा म्हिनू 
उपयोग होत होता. मी त्यानंा सापं्रगतले, ‘मी प्रिचार करतो. पोपटलाल आले. त्यानंा म्हटले की, 
‘पािािकरानंंतर तुम्हाला प्रडक्टेटर करतो.’ त्यानंी प्रशक्षा प्रकती होईल म्हिून प्रिचारले. मी सापं्रगतले की 
‘प्रनदान एक ििव.’ त्यानंी नकार प्रदला. नंतर मी केशिराि जेधे यानंा प्रिचारले. ते म्हिाले ‘तुमची आज्ञा 
मला मान्य.’ मंग मी माझ्या सदाप्रशि पेठमधील अधविट बाधंलेल्या इमारतीत एक लहान झोपडे घातले ि 
पत्नीकडून पुिे काँगे्रसचे अध्यक्ष पािािकर यानंा पत्र प्रलप्रहिले की, ‘ही जागा काँगे्रसच्या उपयोगासाठी 
देत आहे प्रतचा स्िीकार करािा.’ ते पत्र त्या प्रदिशीच्या माकेटमधील सभेत पािािकरानंी िाचले ि ही 
सूचना स्िीकारली. मी सभेत होतो भािि संपताच पोप्रलस इन्सपेक्टर यानंी त्यानंा पकडले. ते स्स्तप्रमत 
झाले, र्थोडे घाबरले. मी म्हिालो, ‘जोर धरा.’ लागलीच दुसरे प्रदिशीच्या ितवमानपत्रात जेधे प्रडक्टेटर 
झाल्याचे जाहीर झाले. त्याचें बंधु नाराज झाले. मी म्हिालो, ‘हे कतवव्यकमव आहे.’ केशिराि ि मी त्याच 
प्रदिशी दुपारी मंुबईस गेलो. तेरे्थ सरदारगृहात सुटून आलेले कायवकते ि अन्य याचंी सभा होती. खूप चचा 
झाली. चशदे यानंी जेलचा अनुभि सापं्रगतला. माझ्या भाििात–‘हा लढा दीघव कालाचा आहे, म्हिून सुटून 
आले त्यानी पुन्हा सत्याग्रह करािा’ माझ्या भाििाला साद प्रमळाली नाही. दुसरे प्रदिशी पुण्याला परतलो. 
काँगे्रसच्या सिव कचेऱ्या जप्त, आश्रम जप्त. एकत्र येिेही कठीि झाले होते. मी सारखा चहडत होतो. 
सातारा प्रजल्ह्ातंील प्रबळाशी गािी दंगा ि गोळीबार झाला होता. तेरे्थ जाण्याचे मी ठरप्रिले. सकाळी 
कऱ्हाडहून प्रनरोप आला की, ‘मी येऊ नये.’ पि न मानताच मी कऱ्हाडला गेलो. तेरे्थ गिपतराि आळतेकर 
याचं्याकडे उतरलो. तेही नुकतेच सुटून आले होते. त्यानंी प्रबळाशाची हकीकत सापं्रगतली, पि माझा 
प्रनियय कायम होता. अनेकानंी त्याचिमािे सल्ला प्रदला. शिेटी जी मोटर ठरली होती त्या मालकाने 
सापं्रगतले की, चखडीच्या पलीकडे कोिाला जाऊ देत नाहीत. मग तर मी अप्रधक प्रनियी झालो. पि 
कोकिी मोटरिाला प्रमळेना. प्रबळाशीच्या क्षलु्लक घटनेला सरकारने बंडाचे स्िरूप प्रदले होते. कोिी िकील 
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जाईना, कोिी कायवकता जाईना. माझा नाइलाज झाला. मग त्या प्रदिशी संध्याकाळी नदीतीरािर राघोबा 
अण्िा धोपाटे याचं्या अध्यक्षतेखाली भािि झाले. कारि डोक्यात प्रबळाशी घोळत होती. पुण्यास परतलो ि 
दोन प्रदिसात खटल्याचे समन्स आले; नोव्हेंबरच्या पप्रहल्या आठिड्यात हजर रहाियास सापं्रगतले. माझे 
चुलत साडू श्री. काका केळकर हे तेरे्थ िॉटर िकव स्  एंप्रजप्रनयर होते. ते पुण्यास आले ि म्हिाले की, ‘सगळे 
काँगे्रसिाले लबाड आहेत. तुमचा बळी देत आहेत.’ मी म्हिालो, ‘त्यात िाईट काय आहे?’ समन्स 
प्रनघाल्याने मी भटकण्यास मोकळा होतो. पािािकराबंरोबर माझ्या पत्नीिर पि खटला भरिे क्रमिाप्त 
होते ि त्यािमािे प्रतला जािीि करून प्रदली होती. खटला करािा की न करािा असा मतभेद पोप्रलस 
अप्रधकाऱ्यात झाला. तोपयंत पुण्याहून कोिी स्त्री-स्ियंसेिक तुरंुगात गेलेली नव्हती. तसेच पोप्रलस 
िॉप्रसक्युटर कंुटे ि कुलेकर हे खाजगी प्रमत्र होते. तात्पयव, इंग्रज डी. एस् . पी. ने खटला भरू नये असा 
प्रनिवय प्रदला. श्री. पािािकर यानंा तीन मप्रहन्याचंी प्रशक्षा झाली. त्यानंतर मार्फी मागण्याचा आग्रह झाला, 
पि त्याला ते परुून उरले हे सागंिे जरूर आहे. 

 
पुण्याखेरीज अन्य प्रठकािी जात होतो, पि सुटून आलेल्यापंकैी ५ टके्कपसुद धा परत जात नव्हते. 

‘ब्राह मण्ये’ म्हिजे आदशव राप्रखले पाप्रहजेत ही समर्थांची प्रशकििकू माझ्या डोक्यात सारखी होती. 
आठिड्याला एक तरी ित्येक तालुक्यातून म्हिजे मप्रहना सुमारे २०० लोकानंी कायदेभगं करािा अशी 
योजना आम्ही ठरप्रिली. पि त्यािमािे घडले नाही महाराष्ट्रातील ११ प्रजल्ह्ातूंन सुमारे चार हजार 
तुरंुगात गेले होते. नगरकडे जंगल सत्याग्रह सुरू होऊन रं्थडािला होता. तीच गोष्ट मध्यिान्तात घडली. 
नोव्हेंबरमध्ये पंप्रडत जिाहरलाल नेहरू सुटले होते. त्यानंा एक समीक्षििजा पत्र प्रलप्रहले. पक्षापक्षाचं्या 
दृप्रष्टकोनाचंा प्रिचार त्यातं समाप्रिष्ट केला होता. त्यानंतर भेटाियास जाण्यासाठी मंुबईस गेलो, तो व्ही. टी. 
िर मेहेरअल्लीने सापं्रगतले की, ‘त्यानंा पकडले.’ मी प्रतकीट परत केले, ि पुण्यात आलो त्यानंा दोन ििांची 
प्रशक्षा झाली. पुण्यात गोरे, खाप्रडलकर, जोशी सुटून आले होते. तळेगािंकरही सुटून आले होते. गोरे ि 
खाप्रडलकर याचंा छळ झाला. कमीजास्त िमािात जेलचे हाल सिांनीच काढले होते. परीके्षसाठी जोशी, 
गोरे, खाप्रडलकर मंडळी मागे राप्रहली ि माचवअखेर पुन्हा चळिळीत पडण्याचे त्यानंी ठरप्रिले होते. 
युिकसंघिातील बहुतेक तुरंुगात गेले होते ि काही सुटले होते. पुन्हा आम्ही काहीजि मंुबईस एकत्र 
आलो. पि नुसतीच चचा सुरू होऊन सपंली. मी पुण्यास परत आलो, तेिढ्यात मला प्रशक्षा झाली म्हिनू 
माझे म्युप्रनप्रसपल कप्रमटीचे सदस्यत्ि रद द केले. सरकारला सार्थव उत्तर पुन्हा देिे म्हिजे प्रनिडून येिे हे 
होते. मी उभा राप्रहलो. दोन अन्य उमेदिार पि होते. पि त्यानंी उमेदिारी परत घेऊन माझी प्रनिड 
प्रबनप्रिरोध झाली. त्याचा राजकीय अर्थव मी ि अन्यानंी योग्य असाच लाप्रिला. देशात स्िराज्याच्या िमनाचा 
प्रिचार करण्याससुद धा व्हाइसरॉय तयार नव्हता. उलट िटहुकूम काढून नागप्ररकाचें जीप्रित, प्रित्ता ि 
स्िातंत्र्य सरकारने मयाप्रदत केले होते. गोलमेजिर काँगे्रसने बप्रहष्ट्कार टाकला होता, तर्थाप्रप अनेक राजे, 
अनुयायी नसलेले पुढारी, जातीयिादी राजकारिी, अप्रखल भारताचे भप्रितव्य ठरप्रिण्यासाठी गोलमेज 
पप्ररिदेसाठी लंडनला गेले होते. तारीख १२ जानेिारीला ही गोलमेज पप्ररिद सुरू झाली. एकंदर ८७ 
सभासदापंकैी ५७ भारतातंील, १६ प्ररयासातींतील ि बाकीचे जातीय पक्षाचें हजर होते. माझ्यािरील 
खटल्याचा प्रनकाल तारीख १२ जानेिारीला लागनू तीन मप्रहन्याचंी प्रशक्षा मला झाली. माझ्या भाििाच्या 
िळेी धोपाटे हे अध्यक्ष म्हिून होते. त्याचंा खटला मग सुरू झाला. त्यातं त्यानंा प्रशक्षा झाली. त्यानंी अपील 
केले ि त्यातं ते सुटले. मी प्रनकालाच्या आदल्या प्रदिशी संध्याकाळी कऱ्हाडला गेलो. आदल्या प्रदिशी 
रप्रििार होता ि मी तुरंुगात नक्की जािार म्हिून रप्रििारी सकाळी पिेु नगरपाप्रलकेची बैठक उपाध्यक्षाचं्या 
प्रनिडिुकीसाठी ठेिली होती. श्री. भगत ि करपे दोघे उमेदिार होते. सभागृहातं दोन्ही उमेदिाराचें लोक 
ि पप्रहलिान हार घेऊन हजर होते. सभा सुरू होताच रािसाहेब िायाळ उभे राहून म्हिाले की, ‘मी 



 
अनुक्रमणिका 

काकासाहेब गाडगीड याचें नाि सुचप्रितो.’ मी, िेक्षक, अध्यक्ष शठे हिमंतराम ि सभासद आियवचप्रकत 
झालो. श्री. िायाळ यानंी दोन्ही उमेदिारानंा पाचठबा देण्यास सापं्रगतला. दोघे प्रिस्स्मत झाले होते ि 
मंत्रािमािे त्यानंी पाचठबा प्रदला. मंत्राने गोष्ट प्रसद द व्हािी तसे झाले. एकमताने मी प्रनिडून आलो. कुिाचे 
हार िाया गेले नाहीत. ते सिव माझ्या गळयात पडले. हस्तान्दोलने झाली. मी आभार मानले. घरी गेलो. 
हार ठेिले ि िर पत्नीकडे गेलो. प्रतने बाजूच्या खोलीत नेले ि गळयात हात टाकले. मी म्हिालो, ‘िीर-
पत्नी आहेस, हे काय करतेस?’ प्रतने उत्तर प्रदले की, ‘आळींतील लोक बोलतात आता कसचे पुन्हा 
तुरंुगाचे नाि ते घेतात! आप्रि आज तुम्ही जात आहा, मला अप्रभमान िाटतो. क्षिमात्र दोघाचंी तोंडे बदं 
झाली. मी प्रतची पाठ र्थोपटून प्रनघालो. 

 
कऱ्हाडला पोहोचेपयंत संध्याकाळ झाली. िाटेत सकाळच्या घटनेचा प्रिचार करीत होतो. 

िायाळापं्रिरुद ध िरच्या िगाचे लोक होते त्याचंी जीभ प्रतखट, पि त्याचें अंतःकरि प्रनमवळ होते. 
म्युप्रनप्रसपाप्रलटीच्या कामकाजात त्याचें म्हििे माझ्या दृप्रष्टकोिाशी जुळे. त्याचंी इच्छा मला हप्ररभाऊ 
तुळपुळे याचं्याऐिजी अध्यक्ष कराियाचे होते. ते जमले नाही अर्थात्  माझ्यामुळे. म्हिून एकाएकी िसंग 
साधून मला त्यानंी उच्च स्र्थानी बसप्रिले. कऱ्हाडला मी गिपतराि आळतेकर याचं्याकडे उतरलो. जेिि 
करून ११ ला कचेरीत गेलो. १२ ला प्रनकाल ि तसाच लॉकअप मध्ये. त्या लहानशा खोलीत चारजि होते. 
मी पाचिा. एक ताबंव्याचे देशमुख–एक पापभीरु चागंले कायवकते. मंगळिारी मला येरिड्याला नेण्यात 
येिार होते. रात्रभर खोलीत घाि होती. पि देशमुखाशंी अध्यात्मािर गप्पा मारता मारता झोप आली. दुसरे 
प्रदिशी मोटरने कोरेगािला नेण्यात आले ि रात्रीच्या गाडीने प्रनघून बधुिारी १४ जानेिारीला येरिड्यात मी 
ििशे केला. स्टेशनिर ितवमानपत्रातूंन सोलापूरच्या कैद्यानंा चार जिानंा शारदा, धमवशटेी, मल्लाप्पा, चशदे 
यानंा त्याच प्रदिशी र्फाशी देिार म्हिून ितवमान आले होते. मला अंधेरी िॉडव नंबर एक मध्ये ठेिण्यात आले. 
तेरे्थ जेधे होते. पािािकर ि अन्य कैदी होते. त्यानंी दुसरे प्रदिशी उपिास कराियाचे ठरप्रिले होते. मीही 
उपिास केला. हा त्या हुतात्म्याबंद दल होता. तेर्थील राजबंदींनी कामाच्या िमािाबद दल तक्रार केली 
होती. मी आल्याबरोबर सुपचरटेंडेंटबरोबर चचा करून निाराचे िमाि ४० रु्फटािंरून २५ पयंत आिले. 
ितवमानपत्रातूंन तडजोडीच्या बातम्या येत होत्या. त्यामुळे अप्रधकारी अप्रधक सभ्यतेने िागत होते. िदी मी 
तीन तासात पुरी करी ि राप्रहलेला िळे िाचन करी. गोलमेज पप्ररिदेचे काम चालू होते. काँगे्रसच्या 
गैरहजेरीत काही होिार नाही याची इंग्रजानंा जािीि होती. तारीख १९ जानेिारीला मुख्य िधान 
मकॅ् डोनल्डने घटनेचा आराखडा सापं्रगतला. घटना चालली पाप्रहजे, ि प्रतची िगप्रत झाली पाप्रहजे या 
दृष्टींनी प्रिचार व्हािा. काँगे्रस जर तयार असेल तर ती केव्हाही भाग घेऊ शकते. ता. २१ जानेिारीला 
अलाहाबादला काँगे्रस कायवकाप्ररिीची सभा झाली. त्या सभेत गोलमेज पप्ररिदेचा प्रनिेध करण्यात आला. 
दमननीतीचा प्रनिेध करण्यात आला. ि चळिळ चालू ठेिािी असा ठराि झाला. हा ठराि जाहीर 
करण्यापूिी लंडनहून सिू ि श्रीप्रनिास शास्त्री याचंी तार आली की, ‘आमच्याशी चचा केल्याप्रशिाय ठराि 
जाहीर करू नये.’ तर्थाप्रप तो िप्रसद ध झालाच. ता. २५ जानेिारीला व्हाइसरॉयने कायवकाप्ररिीिरील बंदी 
उठप्रिली ि प्रतच्या सभासदानंा सोडले. आप्रि आशा िदर्षशत केली की, ‘ज्या भािनेने हे केले आहे त्याची 
कदर केली जाईल.’ मकँ् डोनल्डच्या १९ च्या भाििात असे होते की, प्रहन्दी सरकार मध्यिती ि िान्तातंील 
सरकारे कायदे मंडळानंा जबाबदार असािीत. संक्रमिकालात काही व्यिस्र्था (Safeguards) सेर्फगाडव 
राहील की, ज्यायोगे अल्पसखं्याकंाचें प्रहतसंबधं सुरप्रक्षत राहतील. जे हक्क राखून ठेिण्यात येतील त्यायोगे 
भारताच्या िगतीला अडर्थळा होिार नाही ि पूिव जबादारीचा टप्पाल लिकर गाठता येईल अशी दक्षता 
घेण्यात येईल. काँगे्रस कायवकाप्ररिीची बठैक ३१ जानेिारी ि १ रे्फबु्रिारी, १९३१ ला भरली ि तीत असा 
ठराि पास झाला की, कायदेभगं अगर कापड-बप्रहष्ट्कार परत घेतला जािार नाही. पंप्रडत मोतीलाल 
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आजारी होते ि ते रे्फबु्रिारीच्या पप्रहल्या आठिड्यात मृत्यु पािले. सारा देश दुःखी झाला. गाधंीजी म्हिाले 
की, ‘मी प्रिधिा झालो.’ मरिापूिी मोतीलालजींचे मत मुख्य मंत्र्याचंी योजना स्िीकारािी असे होते. 

 
मोतीलाल याचं्या मृत्यनेू देशातंील एक प्रनष्ट्िात, चतुर, चौरस मुत्सद दी नाहीसा झाला. अगदी 

ज्या िळेी त्याचं्या सल्ल्याची जरूरी होती त्याच िळेी त्याचंा मृत्यु झाला. त्याचं्या मृत्युपूिी जिाहरलाल 
यानंा सोडण्यात आले होते. शोकाच्या पाश्ववरभमूीिर राजकीय प्रनिवय होत होते. येरिड्याच्या तुरंुगातून 
सुटण्यापूिी आम्ही आतील मंडळींनी गाधंींना भेटण्याचा ियत्न केला, पि जमले नाही. तसे त्यानंा 
मप्रहन्यातून काही मंडळी भेटून येत. माझी पाळी २६ जानेिारी १९३१ ला होती. त्यापूिी ते सुटले. सकाळी 
आमच्या िॉडवसमोरून ते ि सरोप्रजनी नायडू गप्पार मारीत गेले. पि आम्ही त्यानंा पाहू शकलो नाही. 
येरिडा जेलचे ते बधंन होते. सरोप्रजनीबाईंनी मात्र आम्हाला प्रनरोप कळप्रिला की, ‘अभी बहुत देर नहीं 
रहना होगा।‘ ितवमानपत्रातंील मजकुरािरून, बहुताशंी गाधंी प्रमटिनू घेतील असे मला िाटत होते. पि 
इच्छा अशी होती की, प्रमटले जाऊ नये. कारि मन रगेल होते. देश कोपाप्रिष्ठ होता. अपमानाचा बदला 
प्रमळाल्याचे समाधान मनास हि े होते. तर्थाप्रप आपि चचतीत असतो ि प्रनिवय देि अगर दैि देत असते. 
आप्रि तसेच झाले. लंडनमधील गोलमेजिाले २६ सभासदानंी जाहीर पत्रक काढून मुख्य मंत्र्याचंी सूचना 
स्िीकारािी अशी सूचना केली. या योजनेत सर्फलतेचे बीज आहे, असा त्याचंा शोध होता. प्रनदान आशा 
होती. दरम्यान सिू ि शास्त्री भारतात आले ि त्यानंी गाधंीजी ि कायवकाप्ररिीचे अन्य सभासद याचं्याशी दीघव 
चचा केली. ही गोष्ट १३ रे्फबु्रिारीला घडली. १४ ला गाधंीजींनी काँगे्रसचा एकमेि िप्रतप्रनधी म्हिून भेटीची 
मागिी केली. त्यास १६ रे्फबु्रिारीला या असे उत्तर आले ि लागलीच गाधंी ि सिव सभासद प्रदल्लीस रिाना 
झाले. १६ रे्फबु्रिारीला भारताचा मानचबदु ि चर्षचलच्या शब्दात नंगा र्फकीर व्हाइसरॉयच्या नव्या िास्तूत 
ििशे करता झाला. या िास्तूला बाधंण्यास दहा िि े लागली होती. ‘प्रदल्ली ही कबरींची नगरी’ आहे. 
अनेकाचं्या आशा ि आकाकं्षाचें येरे्थ बप्रलदान झाले आहे. अनेकाचं्या चातुयाला येरे्थ समाप्रध प्रमळाली आहे. 
अनेक राजिशंाचंा उदय, उत्किव ि नाश या नगरीने पाप्रहला आहे. प्रदल्लीत राजधानी आिू नये म्हिनू 
अनेकानंी सापं्रगतले होते. इगं्रजानंा कलकत्ता नको होते. कारि व्यापारी लोकाचंा दबाि होता. अलाहाबाद 
नको. कारि िकीलाचंा दबाि पडेल. बैतुलला केल्यास र्फार खचव येईल म्हिून ते नाकारले गेले. ि शिेटी 
१९११ च्या प्रडसेंबरच्या दरबारात बादशहाने प्रदल्ली ही राजधानी होईल असे जाहीर केले होते. १९१२ मध्ये 
हाप्रडंजिर िर्थम ििशेाच्या िळेी बाँब टाकण्यात आला होता. १०३ गाि े घेऊन निी प्रदल्ली बसप्रिली. 
व्हाइसरॉय भिनािर कोट्यिप्रध रुपये खचव केले होते. त्या िास्तूत १९३१ जानेिारीत व्हाइसरॉयने ििशे 
केला होता ि त्याच भिनात १६ रे्फबु्रिारी, १९३१ मध्ये भारताच्या युगानुयुगीन दाप्ररद्र्याचे िप्रतप्रनप्रधत्ि 
करिाऱ्या गाधंींनी समस्तर िप्रतष्ठेने ििशे केला. साम्राज्याचा िप्रतप्रनधी लॉडव इर्षिन ि भारताचा िप्रतप्रनध 
बोलिी करण्याकप्ररता एकत्र आले. समान िप्रतष्ठा ि िप्रतप्रनप्रधत्ि हेच यातंील ममव होते. आप्रि म्हिनू 
चर्षचल प्रचडले होते. 

 
तारीख १६ रे्फबु्रिारीपासून देशातंील चळिळ रं्थडािली. नेहमी असेच होते. ित्यक्ष युद धातंसुद धा 

तहाच्या बातम्या येऊ लागल्या की सैप्रनकाचं्या मनात घरचे प्रिचार येतात. सिांत युद धाला प्रिरोध 
सैप्रनकाचंा असतो. कारि युद धाची सुरुिात म्हिजे मृत्यूच्या यज्ञाशी सुरुिात. आमचा लढा अचहसात्मक 
होता, पि एकतर्फी अचहसा होती. सरकारची िज्रमुप्रष्ट होती. आमची प्रिनयाची होती. एक र्फरक आिमयक 
होता, –तो म्हिजे आम्ही ध्येयासाठी लढलो होतो. आमच्या प्रिरोधकाचंी तशी स्स्र्थती नव्हती. सरकारी 
नोकर म्हिनू त्यानंा त्याचें कतवव्य बजािाि ेलागले होते. तर्थाप्रप त्याचं्यापैकी काही आगाऊ ि राजापेक्षाही 
राजप्रनष्ठ होते. पुरस्कार ि आर्षर्थक िास्प्त त्याचंी िेरिा होती. प्रशिाय आमच्याशी लढण्यात मतृ्यु तर 
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नव्हताच, सामाप्रजक बप्रहष्ट्कार पि नव्हता. ते भारतीय समाजातंील असल्याने त्याचं्याबद दल गाधंीिादी 
तत्ज्ञानािमािे द ििे नव्हता, उलट सहानुभपू्रत होती. प्रपसाळशाहीला सहानुभतूीची दीक्षा देिे अनेकानंा 
कठीि िाटे. पि एकदा अचहसा िकटली म्हिजे सहानुभपू्रत अप्रनिायव ठरते. शत्रिुप्रतसुद धा. चकबहुना 
अचहसेच्या संदभात शत्रतु्िाची प्रिििले मूळच धरीत नाही. त्याजबरोबर हेही खरे की, याही देशद्रोही 
लोकातं देशाबद दल प्रनतान्त प्रनष्ठा असिारे होते. सिांना देशद्रोही म्हििे चूक होते ि शहािपिाचे पि 
नव्हते. गाधंीजींच्या मागाने अनेक पप्ररिर्षतत झाले होते. तुरंुगातही र्थोडाबहुत अनुभि येत होता. गाधंी ि 
इर्षिन याचंी भेट झाली, र्फोटो आले, तेव्हापासून तर अप्रधकाऱ्याचं्या बाबतीत प्रिशिे र्फरक पडला. इकडे 
राजबंदीचे आशपे्रनराशचेे र्थमाप्रमटर िर-खाली होत होते. स्िभािाने मी प्रनराशािादी नाही, पि प्रिशिे 
आशािादीही नाही. परंतु तुरंुगात मी मंडळीची मने उत्साही रहािीत म्हिनू माझ्या अप्रभिायात दहा-पाच 
टके्क आशािादी उत्तरे टाकून त्याचा स्िीकार ही करीत असे. घटनाचें प्रिश्लेिि करी ि त्यातून सामान्यपिे 
जो अप्रभिाय युक्त िाटे. तो काढी. मात्र तो व्यक्त करताना ‘काम होईल, पि प्रिलंब लागेल’ ही शलैी 
िापरी. तुरंुगात या िळेी आप्रि पुढेही ‘स्ियमेि मृगेंद्रता’ नसताना ती मजकडे येई ि त्यामुळे सैन्याची चहमत 
(Moral) ठेििे हे कतवव्य ठरे. तोच माझा ियत्न असे. १५ रे्फबु्रिारीपासून मला इतर िॉडात जाण्याची 
परिानगी प्रमळाली. मी राजबंदींना सागें की, बाजू उजिी आहे. मला काय िाटत होते ते िर येऊन गेले 
आहे. काही तरी भक्कम ि िगप्रतकारक असे हाती आल्याप्रशिाय तडजोड करू नये. त्याचबरोबर इंग्लंडमध्ये 
मजूर पक्ष अप्रधकारािर आहे तोपयंत काही यश प्रमळिे शक्य ि संभिनीय आहे. अन्यर्था इंग्लंड, सते्तचा 
किही सोडिार नाही. १९३१ च्या सुरुिातीस आन्तरराष्ट्रीय चलनप्रिियक पप्ररस्स्र्थती इग्लंडच्या प्रिरुद ध 
जाऊ लागली. पप्रहल्या महायुद धानंतर इगं्लंडच्या महत्त्िाआला ि मोठेपिाला क्षयनाम संित्सरे आला 
होता. इर्षिन ि गाधंी याचंी चचा िर्थम तीन प्रदिस झाली. दोन तास ि दोन िळेा चचा दररोज होई. काही 
लेखी िमनोत्तरे झाली. ितवमानपत्रातूंन अनुमाने येऊ लागली. मला गाधंींच्या मागाचा र्थोडा अनुभि होता ती 
बोलिी २६ रे्फबु्रिारीपयंत तहकूब झाली. यािरून काही यशाचा संभि आहे एिढेच अनुमान मी काढले. 
तारीख २६ ला पनु्हा भेट झाली. नंतर पनु्हा १ माचवला होिार असे जाहीर झाले. त्या िळेी मात्र असे िाटले, 
की प्रबनसले; ि ते जाहीर असे कराियाचे याचा मागव काढण्यात गाधंीजी गंुतले आहेत. उपक्रम, 
उपसंहारात कटुता नसािी हा गाधंींचा नेहमी ियत्न असतो. शत्रतु्ि हा िारसा प्रिप्रनमयाचा नसािा हे त्याचें 
कटाक्षाने पाळण्याचे व्रत होते. माझ्या िाचनात खंड नव्हता. पि मध्येच डोळयांना पुस्तकाकडे ठेिनू मन 
प्रदल्लीच्या िाटाघाटींचा िारा घेत घेत ििास करी. त्या िळेी प्रलप्रहलेल्या पत्रात मी पत्नीला प्रलप्रहले की, 
“येरे्थ तर डोहाळे जेििे चालली आहेत, पि शिेटी हा सगळा िाताचा िकार न ठरो.” आप्रि तुरंुगातील 
िातािरि बव्हंशाने तसे होते. माचवच्या पत्रात काही खुलासे गाधंींनी माप्रगतले आहेत असे आले. ते काय 
असतील याचा प्रिचार करू लागलो. मला िाटते, ‘मला पटला आहे, आता भािात ओढाताि आहे, –पि 
कदाप्रचत्  प्रर्फसकटाियाचे.’ तारीख ३ माचवला गाधंी व्हाइसरॉयच्या प्रनिासस्र्थानातून परतताना खुिी 
प्रदसले. यािरून चहदुस्र्थान टाईम्सने प्रलप्रहले की, तडजोड झाली. अन्य पत्रात तसे काही नव्हते. अर्थात्  हे 
मागाहून कळले. तारीख ३ ला तडजोडीचा मसुदा काँगे्रस कायवकाप्ररिी सभेपुढे गाधंींनी ठेिला ि 
सभासदानंा सापं्रगतले की, ‘पूिवपिे स्िीकारला पाप्रहजे, चकिा नाकारला पाप्रहजे. त्यात आता बदल होिार 
नाही.’ शकंा प्रनघाल्या. संशय िकट करण्यात आले. जे हि े ते नाही याबद दल एकमत होते. मरै्फलीत 
पप्रहला दौर साधारि असतो, दुसऱ्या दौरमध्ये रंग भरतो ि प्रतसऱ्यात शायर बेहोि होतात. माझ्या मते 
स्ितंत्र्याच्या मरै्फलीतील हा पप्रहला दौर होता. शायरानंी गळे सार्फ केले एिढेच झाले. तारीख ४ ला 
संध्याकाळी व्हाईसरॉयने पत्रव्यिहार ि सरकारी प्रनिवय जाहीर केला. गाधंींनी काँगे्रस कायवकाप्ररिीने 
तडजोड स्िीकारली हे ३ ला रात्रीच कळप्रिले होते. तारीख ५ माचवला सकाळी ८ िाजता आमची सुटका 
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झाली. येरिडा तुरंुगाच्या दारात पुण्याचे शकेडो नागप्ररक हजर होते. गाधंींच्या जयजयकारात हारतुऱ्यानंी 
आमचे स्िागत झाले. १० िाजेपयंत घरी पोहोंचलो. 
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डॉ. वा. णव. आठल्ये 
 

जन्म : २२ ऑगस्ट, १८९०, मृत्यू : २ ऑगस्ट, १९७६. 
 

थोर काँगे्रस कायवकते 
 

जन्म अहमदनगर येरे्थ. िार्थप्रमक प्रशक्षि, मालेगाि, देिळाली आप्रि भसुािळ येरे्थ. माध्यप्रमक 
प्रशक्षि नाप्रशक आप्रि कोल्हापूर येरे्थ. १९०५ साली िगंभगंाच्या चळिळीत स्िदेशीचे व्रत स्िीकारले. १९०६ 
साली पिेु येरे्थ आगमन. तेरे्थ क्रापं्रतकारक चळिळीशी संबधं आला. त्याच िळेी पुण्यात महाराष्ट्र 
प्रिद्यालयात दाखल. १९१० मध्ये बॉम्ब िकरिात अटक. तुरंुगिास. येरिडा तुरंुगात पाच िि े काढली. 
१९१५ साली लो. प्रटळकाचंी भेट. कलकत्ता येरे्थ होप्रमओपार्थीची परीक्षा उत्तीिव. १९१६ साली सातारा येरे्थ 
होमरूल चळिळीचे सप्रचि. १९१७ साली सातारा प्रजल्हा काँगे्रसचे सेके्रटरी. १९३० साली प्रशरोडा येर्थील 
सत्याग्रहात भाग ि सहा मप्रहन्याचा कारािास. दोन मप्रहन्यानी मुक्तता. पि पोलीस स्टेशनिर हजेरी 
देण्याचे नाकारले म्हिनू एक ििव कारािास. नाप्रशक कारािासात ‘प्रिस्न्सपल्स ऑर्फ मेप्रडसीन अँड 
होप्रमओपार्थी’ या पुस्तकाचे लेखन. प्रटळक महाप्रिद्यालयाने आयुिेद पारंगत ही पदिी प्रदली. १९२८ ते ३२ 
चहदुस्तान सेिादलाशी संबधं. १९५५ साली इंटरनॅशनल होमीओपाप्रर्थक काँगे्रससाठी कॅनडा येरे्थ ियाि. 

 
३६ िि ेिैद्यकीय व्यिसाय आप्रि सामाप्रजक कायात आघाडीिर. 
 
त्याचं्या आत्मिृत्तातील हा उतारा. 
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महाराष्र कायदेभ्ग म्डळ 
 

वा. णव. आठल्ये 
 

रत्नाप्रगरीत चकिा इतर कोित्याही गािी असताना बहुधा रोज कोठे तरी मला सत्याग्रहासंबधंी 
व्याख्यान द्याि े लागत असे. रत्नाप्रगरी शहरात टेबलािर उभे राहून व्याख्यान देण्याची त्या िळेेस िर्था 
होती. इंग्रजाचंी शक्ती ि त्याचं्या नैप्रतक बलाचे मूल्यमापन आप्रि भारतीयाचंा स्िातंत्र्य प्रमळप्रिण्याचा प्रनधार 
हे माझ्या व्याख्यानाचे मुख्य प्रििय असत. 

 
प्रनरप्रनराळया कें द्राचं्या योजना, प्रभन्न प्रभन्न प्रठकािाकंरता िमुखाचं्या नेमिुका, सत्याग्रह करण्याच्या 

जागा, इ. बाबत श्री. आप्पासाहेब पटिधवनाशंी १३ एप्रिलला मी चचा केली ि योजना आखल्या. त्याच 
प्रदिशी संध्याकाळी रत्नाप्रगरीच्या प्रकल्ल्याजिळील प्रमठाच्या जागा पाप्रहल्या; तेरे्थ मीठ उचलण्यास भरपूर 
संधी होती. १२ तारखेस िालािलकर ि बिे जैतापुरात पकडले गेले. 

 
१३ तारखेनंतर सत्याग्रह अप्रधकृत रीत्या सुरू व्हाियाचा होता. खुद द रत्नाप्रगरीत प्रसमेंटचे ४ चलेु 

ि ४ पॅन्स तयार ठेिले होते. अशाच योजना इतरत्रही सुचप्रिल्या होत्या. प्रकल्ल्या चा पायर्था, भाटी (खाडी) 
ि ४॥ मलैािंर असलेले प्रमऱ्या बंदर ही जिळची सत्याग्रहाची प्रठकािे योप्रजली होती. ह्ाप्रशिाय ५ 
मलैािरील िसिी, ४ मलैािर कसोपिायंगिी, २॥ मैलािंरील प्रशरगािं, ५ मलैािंरील सोमेश्विर, २॥ 
मलैािंरील करले (येरे्थ केिळ मुसलमान िस्ती असािी), १। मलैािंरील राप्रजिडे, ३ मलैािंरील कासारिले 
आप्रि १ मलैािरील प्रमरकरिाडा (येरे्थही मुसलमान िस्ती आहे) हीही प्रठकािे डोळयापंुढे होती ि रोज 
र्फािल्या िळेात अशा जागा शोधून काढण्याचा उद्योग चालू असे. 

 
साबरमतीच्या आश्रमापैकी श्री. सोमिाचं्या नायकत्िाखाली इकडे येिाऱ्या लोकानंा ७, ८ 

प्रदिसानंतर रत्नाप्रगरीच्या उत्तयर भागातील हेदिी छाििीला पाठप्रिण्याचे ठरप्रिले होते. 
 
मालििची व्यिस्र्था आण्िासाहेब दास्ताने, आप्पादसाहेब पटिधवन, समर्थव प्रिद्यायलाचे महाजन, 

नव्या काळातील राऊत, अटकेतून मुक्तग झाल्यास िालािलकर यानंी पाहािी अशी आखिी केली होती. 
श्री. गं. कृ. राऊळ ि श्री. गिािकर िकील याचं्यािर माप्रहती काढण्याचे काम सोपप्रिले होते. 

 
रत्नाप्रगरी शहरातील काम प्रिष्ट्िुपंत आपटे, तेर्थील घािेकर, शिेडे ि डॉ. भागित याजंकडे प्रदले. 

भागितानंा अगरगुळयात काम करण्याची सिड ठेिली होती. 
 
साबरमती आश्रमातंील श्री. सोमि आप्रि श्री. जोगळेकर यानंी हेदिी ते गुहागर काम कराि े ि 

जरूर पडल्यास प्रतकडे त्यानंी पोट छाििी काढािी अशी योजना होती. छाििीकरता आयती घरे प्रमळतील 
अशी आशा होती. 
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देिगडच्या दप्रक्षिेस प्रमठबािमध्ये यूर्थ लीगच्या कायवकत्यांनी जाि े ि आिमय िाटल्यास 
पोटछाििीही काढािी असे ठरप्रिले होते. त्या भागात खारी माती भरपूर असल्याची माप्रहती प्रमळाली होती. 
नाटे मुक्कामी मीठ उचलण्यास िाि आहे असेही िृत्त आले होते. 

 
१३ एप्रिलपयंत आखून ठेिलेल्या कामाचंी सामान्य रूपरेिा अशी होती. सत्याग्रह सुरू झाल्यािर ि 

सरकारची िप्रतप्रक्रया पाप्रहल्यािर आपल्या शक्तीमचे योग्य मूल्यमापन करून युद धमंडळाची पािले 
पडाियाचंी होती. 

 
१४ एप्रिलला रत्नाप्रगरी शहराजिळील प्रकल्ला ि भाटी (खाडी) येरे्थ सत्याग्रह सुरू झाला. पाच 

पाच सत्याग्रह्ाचं्या तीन तुकड्यानंी त्यात भाग घेतला. सत्याग्रह सुरू झाल्यािर माझ्या दृढ पप्ररचयाचे ि 
प्रिश्वासाचे कोिी तरी कायवकते रत्नाप्रगरीत माझ्याजिळ असण्याची आिमयकता िाटली. कारि मी 
पकडला गेलो तर माझ्या योजना नीट ध्यानात घेऊन पार पाडण्याची जबाबदारी कोिी तरी घ्याियास 
पाप्रहजे होती. सातारा प्रजल्ह्ातील मागवदशवनाची जबाबदारी १ एप्रिल ते १७ एप्रिलपयंत श्री. गोसािी 
िकीलाकंडे ि १७ एप्रिलपासून श्री. नार्थ घािेकराकंडे टाकण्याची मी योजना केलेली होती. पि 
घािेकराचंा रत्नाप्रगरीत अप्रधक उपयोग होईल ह्ा समजुतीने श्री. गोसाव्याशंी प्रिचारप्रिप्रनमय करून श्री. 
देिानंी घािेकरानंा रत्नाप्रगरीस १४ तारखेपयंत पाठिाि ेअशी मी देिानंा तार केली ि त्यािमािे घािेकर 
१४ एप्रिलला रत्नाप्रगरीत दाखल झाले. कायदेभगंमंडळािरील पप्रहले पाच सभासद पकडले जातील तेव्हा 
त्या जागा ज्यानंी भरून काढाियाच्या होत्या त्यात श्री. बाळासाहेब खेर ि श्री. गोसािी िकील याचंी नाि े
होती. हे सिव माझ्या ध्यानात असल्यामुळे श्री. गोसाव्यानंा रत्नाप्रगरीस न बोलािता श्री. घािेकरानंा 
आिण्याची मी योजना केली. 

 
१४ एप्रिलला प्रकल्ल्याच्या पेठेत मी एक व्याख्यान प्रदले. श्री. िालािलकर ि बिे याचं्यािरील 

खटल्याचा प्रनकाल लागनू १५ तारखेस त्यानंा एक मप्रहन्याची साध्या कैदेची प्रशक्षा देण्यात आली. ता. १६ 
ला आनंदाश्रमापासून समुद्रप्रकनाऱ्यापयंत २००० लोकाचंी एक प्रमरििूक गेली. ह्ा लोकानंी समुद्राचे पािी 
घरोघरी नेऊन सरकारी कायद्याप्रिरुद ध मीठ तयार केले. हा सकाळचा कायवक्रम पाहून अनेक तरुि, 
स्ियंसेिक होण्याकरता दुपारी छाििीत आले. 

 
श्री. घािेकर रत्नाप्रगरीस आल्यानंतर मी ि ते जोडीने शहरात ि इतर गािी एकसारखे व्याख्याने 

देत चहडत होतो. १६ तारखेस आम्ही जिळच्या करले गािी जाऊन आलो. पि मीठ उचलण्यासारखी 
जागा तेरे्थ हेरून ठेिता आली नाही. 

 
रत्नाप्रगरीच्या छाििीत इतर प्रजल्ह्ापेंक्षा सातारच्या स्ियंसेिकाचं्या तुकड्या अप्रधक येत होत्या. 

साताऱ्याला रत्नाप्रगरी सापेक्षतः जिळ होती हेही ह्ाचे एक कारि असेल. पुढे पुढे रत्नाप्रगरी शहरात 
सातारच्या लोकाचेंच चेहरे रस्तोरस्ती अप्रधक प्रदसू लागले. जिु काही आपि साताऱ्यातच आहोत असा 
भास होई. सातारचे िप्रसद ध व्यायामतज्ञ मल्ल श्री. गिपतराि साठे सत्याग्रह्ांमध्ये सामील झाले त्याचें 
प्रधप्पाड शरीर, किखर आिाज आप्रि पलैिानी दरारा पाहून पोप्रलस त्याचं्याजिळ जाण्यासही घाबरत. १७ 
एप्रिलला श्री. साठे ि साताऱ्याकडीलच एक श्री. भाऊ प्रिष्ट्िु कुलकिी यानंा ६ मप्रहने सक्त मजुरीच्या प्रशक्षा 
प्रमळाल्या. 
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याच तारखेस मालििहून तार आली की बापुसाहेब सामतंानंा ३ मप्रहने साधी कैद ि १०० दंड अशी 
प्रशक्षा प्रमळाली. प्रशके्षच्या ित्येक बातमीने लोकात उत्साहाचे िारे भरत होते. अर्थात्  त्याकरता िोत्साहक 
व्याख्याने द्यािी लागत हे सागंाियास नकोच. 

 
ता. १७ ला सोमि, धुरंधर ि जोगळेकर यानंा हेदिीकडे पाठप्रिले. हेदिीपासून ६ मलैािंर बोऱ्या 

गाि आहे. बोऱ्याजिळ समुद्रकाठी सुमारे ४ मलैाचं्या पट टीत पुष्ट्कळ मीठ उचलिे शक्य होते. सोमिानंी 
जयगड ि गुहागर ह्ाचं्या दरम्यानच्या सिव गािी दौरा ि िचार करून प्रतकडील पप्ररस्स्र्थतीचा अहिाल 
सुमारे ८ प्रदिसानंंतर आम्हास द्याियाचा होता. 

 
आता पुढील िृत्तातं प्रनिदेण्यापूिी महाराष्ट्रातील काँगे्रसेतर राजकीय पक्षाचंी मनोभपू्रमका, 

कायदेभगंमंडळाची कायवपद धप्रत, मंडळािरील सभासदाचं्या िैचाप्ररक बैठका, इ. चे चसहािलोकन केले तर 
पुढील घटना समजण्यास र्थोडी मदत होईल असे िाटते. 

 
ह्ा (एप्रिल) मप्रहन्यात कायदेभगंमंडळाचे काम ठीक चालले होते. माचवमध्ये केळकर पक्ष ि काँगे्रस 

पक्ष याचंी तात्पुरती हातप्रमळििी झाली होती. त्यामुळे प्रिरोधी िातािरि उरलेले नव्हते. तर्थाप्रप एप्रिलमध्ये 
केव्हा तरी श्री. दा. प्रि. गोखले, श्री. पाडुंआण्िा प्रशराळकर ि श्री. महाजन हे केळकरपक्षाच्या अर्थिा 
राष्ट्रीयपक्षाच्या ितीने श्री देिाकंडे आले ि राष्ट्रीय पक्षाचा एक िप्रतप्रनप्रध कायदेभगंमंडळािर घेतलाच 
पाप्रहजे अशी मागिी करू लागले. शक्य प्रततका प्रिचार करून देिानंी ती मागिी अमान्य केली. पि त्यामुळे 
पुनः प्रिरोधी िातािरि प्रनमाि होते की काय अशी क्षिभर शकंा प्रनमाि झाली होती. तर्थाप्रप तसा काही 
अप्रनष्ट पप्ररिाम झाला नाही. कोिाच्या प्रभन्न प्रिचारानंा ि दुखािता, मतभेदाचे मुद दे चचेत टाळून ि शक्य 
प्रततकी समाईक भपू्रमका शोधून सत्याग्रहाच्या तत्त्िाचंा िचार करण्याचा आदेश सिव कायवकत्यांना देण्यात 
आलेला होता. सत्याग्रहाला अमुकच मदत करा असाही आग्रह न धरता त्या त्या प्रजल्ह्ाने आपल्या 
पप्ररस्स्र्थत्यनुरूप जेिढे साहाय्य देता येईल तेिढेच द्याि े अशी आम्ही आमची भपू्रमका ठेिल्यामुळे लढाऊ 
िृत्तीची मािसे सत्याग्रहाच्या कायांत सामील होऊ लागली होती. उज्जयनीसारख्या दूर प्रठकािाहूनही श्री. 
बाळकृष्ट्ि लक्ष्मि साठे नािाच्या एका शाळेच्या हेडमास्तराने आपले नाि सत्याग्रह्ाच्या यादीत 
घालण्याबद दल मोठ्या कळकळीचे पत्र मला पाठप्रिले होते. अशी अनेक उदाहरिे देता येतील. 

 
१० एप्रिलला रत्नाप्रगरीस जाऊन त्या प्रजल्ह्ातील कामाची सुते्र मी हाती घेतल्यािर 

कायदेभगंमंडळाची मंुबई कचेरी, सातारचे सत्याग्रहकें द्र, रत्नाप्रगरी प्रजल्ह्ातंील उपक्रें दे्र, चह. से. दलाची 
अप्रखल भारतीय ि िापं्रतक कें दे्र, ह्ा सिांशी माझा पत्रव्यिहार चालू होता. कायदेभगंमंडळाचे सेके्रटरी डॉ. 
आठिले आपले काम अत्यतं तत्परतेने करीत; पि त्याचें काम यापं्रत्रक होते; ते स्ितः प्रिशिे प्रिचार करू 
शकत नव्हते चकिा त्यानंा दूरदशी मागवदशवनही र्फारसे लाभत नव्हते. मंुबईंत (स्व्हलेपाल्यात) देिच त्याचें 
मागवदशवक; पि देिाचं्या शक्तीशची ओढाताि होत असािी. 

 
युद ध म्हटले म्हिजे त्याबाबत अनेक तंते्र सांभाळािी लागतात. पि सत्याग्रही युद धाला जिु काही 

तंत्र लागतच नाही अशी अनेक पुढाऱ्याचंी कल्पना त्या काळी झालेली असािी ि प्रतचा िभाि देिािंर मुळीच 
झाला नव्हता असे म्हिित नाही. युद धाच्या जुन्या चकिा रूढ कल्पना आप्रि सत्याग्रहाची प्रिचारसरिी 
यामंध्ये कायवकत्यांचे मन दोलायमान होिे स्िाभाप्रिक होते. आप्रि ह्ा ओढातािीतून जन्मास आलेले तंत्र 
असाि ेप्रततके उपयुक्त नव्हते असे म्हटले तर ते अन्याय्य ठरिार नाही. कारि काहीही असले तरी ित्यक्ष 
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पप्ररिाम असा झाला होता की सेके्रटरी आठिले जरी तत्परतेने ि मनःपूिवकतेने काम करीत होते तरी ही 
जबाबदारी त्याचं्या मानाने र्फार मोठी होती. एक सामान्य उदाहरि असे की साताऱ्याहून बहुधा श्री. 
गोसाव्याकंडून ि रत्नाप्रगरीहून माझ्याकडून त्यानंा कळप्रिण्यात आले होते की आमचा पत्रव्यिहार 
सरकारकडून तपासला ि िसंग दडपलाही जात असािा. पि ह्ा शकेंला ते मुळीच र्थारा देत नसत. 
आमची शकंा त्यानंी खरी मानली असती तर त्यािर एखादा चागंला उपाय योजून पते्र सुरप्रक्षत हाती 
पडण्याची त्िप्ररत योजना झाली असती. आप्रि शिेटी शिेटी असे उपाय योजािहेी लागलेच. पि त्याचंी 
संमजूत अशी की म. गाधंींसारख्या र्थोर प्रिभतूीच्या सत्याग्रहाच्या सरळ चळिळीत सरकार असे काही 
करील हे शक्यच नव्हते. 

 
दुसरी गोष्ट अशी की सत्याग्रह स्िरुपाचे युद ध–युद ध म्हिाियाचे नसल्यास कायव –यशस्िी 

व्हाियाचे म्हटले तर त्यासही प्रशस्त, मध्यिती प्रनयतं्रि ि एकसूत्रीपिा हे गुि श्रेष्ठ दजांचे जरूर असतात हे 
तत्त्िातः मान्य होते अस मानले तरी त्याची अंमलबजाििी व्यिहारात कटाक्षाने झालीच पाप्रहजे हे ध्यानात 
येण्यास देिानंाही काही िळे लागला. असे झाले नसते तर श्री. दास्ताने ि आप्पासाहेब पटिधवन यानंी 
कायदेभगंमंडळाच्या परिानगीप्रशिाय रत्नाप्रगरी प्रजल्ह्ात जो आधीच सत्याग्रह केला तो झाला नसता. हा 
दोि मुख्य कचेरीच्या ध्यानात आिून प्रदल्यािरही त्याच्या दुरुस्तीचे ियत्न झटपट झाले नाहीत. श्री. देिाचें 
१९ एप्रिलचे पत्र ह्ा दृष्टीने चागंले होते. 

 
सत्याग्रहाबाबत श्री. दास्ताने िर्थम स्ितःच्या तंत्राने िागले. लोकानंा तऱ्हेतऱ्हेने चेताििी देण्याच्या 

हेतूने त्यानंी मालििात परदेशी कापडाची होळीही केली. श्री. आण्िासाहेब सहस्त्रबुद धेही रत्नाप्रगरी 
प्रजल्ह्ात काम करीत होते; पि त्यानंी प्रशस्त र्फार कडकपिाने पाळली; प्रशस्त न सोडता पद धतपूिवक 
रत्नाप्रगरी प्रजल्ह्ात सत्याग्रह-युद ध खूप जोरास लागाि ेअशी त्याचंी तीव्र इच्छा होती ि तसे ियत्न चालू 
असत. 

 
नारकर, गोखले, र्फिसे, करगुटकर इ. मंडळीिर जैतापुरच्या कामाची जबाबदारी २१ एप्रिलला 

आम्ही टाकली ि गुरुिार एकादशी २४ एप्रिल ह्ा प्रदिशी जैतापूरात सत्याग्रह करण्यास परिानगी प्रदली. 
मी ि श्री. नार्थ घािेकर जैतापूरास जाऊन आलो. २१ तारखेस दुपारी ३-१५ िाजता आम्ही रत्नाप्रगरीस 
आलो तो समजले की रत्नाप्रगरी शहरातील मीठ तयार करण्याच्या आमच्या जागा पोप्रलसानंी मोडल्या ि 
श्री. आपटे, साखिळकर ि मीरसाहेब यानंा अटक केली. दोन प्रदिस आधी आप्पासाहेब पटिधवनानंाही 
अटक झाली होती. महाराष्ट्रातील इतर प्रठकािी श्री. खेर, िादें्रकर, केतकर ि मंडप्रलक पकडले गेल्याचे 
िृत्त प्रमळाले. 

 
२२ एप्रिलच्या सुमारास श्री. गोसािी िकीलाचंी पेिच्या छाििीिर नेमिकू झाली ि तेर्थील काम 

त्यानंी सातारच्या छाििीिमािे चोख बजािले. 
 
सरकारने एका प्रिप्रशष्ट रीतीने आपली पािले टाकण्यात िारंभ केला. ह्ा िळेेपयंतच आमच्या 

मंडळाचे धोरि होते की प्रमठाच्या सत्याग्रहाप्रशिाय दुसरा कोिताही कराियाचा नाही. मंडळाच्या 
सेके्रटरीकडून कोित्या प्रजल्ह्ात कोि ि कोठे पकडले गेले याचे िृत्त आम्हासं झटपट कळू शकत होते. 
त्याचिमािे कोठे काय काम चालू आहे हेही ते त्िप्ररत कळिीत असत. 

 



 
अनुक्रमणिका 

२४ तारखेस मला तार आली की महत्त्िाच्या िाटाघाटीकरता मी ताबडतोब मंुबईस जाि.े त्यािमािे 
मी आगबोटीने प्रनघालो ि २५ तारखेस सकाळी मंुबईस पोहोचलो. आमच्या मंडळाच्या पप्रहल्या पाच 
सभासदापंकैी दास्ताने, पटिधवन ि केतकर हे तीन तुरंुगात गेल्यामुळे देि ि मी असे दोघेच उरलो. 
प्ररकाम्या जागा भराियाच्या होत्या ि पुढील क्रम लािनू ठेिाियाचे होते; प्रशिाय पुढील धोरि ठरिाियाचे 
होते. देि मंडळाचे िमुख असल्यामुळे त्याचंी जबाबदारी र्फार मोठी होती. ती सारखी िाढत होती आप्रि ती 
पार पाडण्याची ते प्रशकस्त करीत होते. ते ि मी आता केव्हाही पकडले जाण्याचा संभि होता. प्ररकाम्या 
जागािंर श्री. शकंरराि जािडेकर, श्री. प्रिनायकराि भसु्कुटे ि बहुधा डॉ. लागू यानंा आम्ही घेतले ि 
महाराष्ट्राची सिव शस्क्तत एकिटून प्रशरोड्यात नमुनेदार ि यशस्िी सत्याग्रह कराियाचा असे प्रनप्रित 
ठरप्रिले. 

 
मंुबईतील िाटाघाटी संपल्यािर मी घाटकोपर, घनसोळी ि प्रशरििे येर्थील छािण्यानंा भेटी 

प्रदल्या. रत्नाप्रगरी प्रजल्ह्ातंील कायात प्रशस्त ि सूत्रबद धता प्रजतकी अप्रधकात अप्रधक प्रनमाि करिे शक्य 
होते प्रततकी मी प्रनमाि केली होती. आता प्रशरोड्याचा प्रनकराचा लढा यशस्िी करण्याची जबाबदारी 
माझ्यािर आप्रि माझ्याबरोबर जािडेिर ि इतर सभासद ह्ािंरही पडली. परत रत्नाप्रगरीस पोहोचण्यापूिी 
मी लोिािळे ि नगर येरे्थ प्रनधीकरीता ि साताऱ्यास छाििीची चौकशी करण्याकरता गेलो असािा असे 
िाटते. पम ह्ा सिव प्रठकािीं कोित्याही गािी मला काही तासापेंक्षा अप्रधक र्थाबंण्यास सिड नव्हती. 
सातारच्या छाििीचे काम उत्कृष्ट चालले होते हे पाहून र्फार बरे िाटले. 

 
२९ एप्रिलपयंत सरकारने र्फक्त ४४ िमुख कायवकत्यांना तुरंुगात घातले; इतरानंा हात लािला 

नाही; आमचा डाि कुजप्रिण्याचा बते होता. हा बेत हािून पाडण्याकरता आम्ही आमची तयारी करू 
लागलो. अप्रधक सज्ज राहण्याबद दल सिव प्रजल्ह्ानंा देिाचंी पत्रके पाठप्रिली गेली. सिवत्र प्रमठाची प्रिक्री 
करण्याबद दल सेके्रटरीच्या सहीची कायवकत्यांना पत्रके गेली. 

 
आता प्रशरोड्याच्या सत्याग्रहाकडे िळण्यापूिी महात्माजींच्या सत्याग्रहाची अपुरी राप्रहलेली माप्रहती 

येरे्थ र्थोडक्यात पुरी करतो. ६ एप्रिलला दाडंी मुक्कामी त्यानंी मीठ उचलून कायदेभगं केला हे पूिी 
सापं्रगतलेच आहे. त्यानंी परिानगी प्रदल्यािर, ते पकडले जाईपयंत अनेक प्रठकािी सत्याग्रह सुरू झाले 
त्यामुळे सरकारने एक िकारे लष्ट्करी राज्य सूरू केले. लोकानंी आपल्याकडून पुष्ट्कळच शातंता राखली. 
तर्थाप्रप जुलुमाची िप्रतप्रक्रया म्हिून लोकानंी काही प्रठकािी सरकारी अप्रधकाऱ्यािंर बप्रहष्ट्कार घालण्यास 
िारंभ केला. महात्माजींनी मात्र लोकानंा सापं्रगतले की सरकारी कचेऱ्यािंर बप्रहष्ट्कार घाला ि 
अप्रधकाऱ्याचं्या आज्ञा पाळू नका, पि त्यानंा अन्न प्रमळिार नाही असा करू नका. 

 
जनता प्रजकडे प्रतकडे उत्साहाने भारलेली होती; महात्माजी धारासानातंील प्रमठाचा साठा लुटिार 

होते. पि सरकारने महात्माजींना अटक करून ता. ५ मेच्या सकाळी येरिड्याकडे नेले. (रात्री १ िाजताच 
त्यानंा अटक झाली होती. िर्थम त्यानंा आगगाडीने बोप्ररिलीपयंत ि तेरू्थन पुढे मोटारीने येरिड्यास नेण्यात 
आले.) 

 
त्याचं्या अटकेमुळे स्िदेशात ि परदेशामंध्ये सहानुभतूीच्या िचंड लाटा उसळल्या. मंुबईत ि इतरत्र 

मोठे हरताळ पाळले गेले. परदेशातं पनामामध्ये चहदी व्यापाऱ्यानंी हरताळ पाळला. १०२ अमेप्ररकन 
धमवगुरंूनी रॅमसे मगॅडोनल्डना पत्र पाठिनू गाधंींशी ि चहदी लोकाशंी तडजोड करा असे सुचप्रिले. 



 
अनुक्रमणिका 

आता आपि प्रशरोड्याच्या सत्याग्रहाच्या घटना ध्यानात घेऊ या. हा एक प्रनकराचा लढा व्हाियाचा 
होता. सिव कायांमध्ये मेरुमिीचे त्याला स्र्थान िाप्त व्हाियाचे होते. त्याची पूिवतयारी महाराष्ट्रात जोरात 
सुरू झाली. गोळीबार झाला तरी माघार घेिार नाहीत असे प्रनधड्या छातीचे ३० सत्याग्रही महाराष्ट्रातील 
ित्येक छाििीने प्रशरोड्यास पाठिािते अशी मागिी आमच्या कायदेभगं मंडळाने ५ मे रोजी केली. हे 
सत्याग्रही र्थोड्याच प्रदिसामंध्ये प्रशरोड्यास पोहोचले पाप्रहजेत असे सिवत्र कळप्रिण्यात आले. असे 
सत्याग्रही एकंदर ५०० घ्याियाचे असा आमचा सकेंत होता. ित्येक सत्याग्रह्ाने आपआपल्या छाििीच्या 
िमुखाकडून परिाना आिला पाप्रहजे असा आदेश देण्यात आला होता. 

 
प्रशरोडासत्याग्रहाच्या पूिवतयारीचे मुख्य कें द्र स्िाभाप्रिकच रत्नाप्रगरी शहर झाले. प्रठकप्रठकािाहून 

तेरे्थ येिाऱ्या स्ियंसेिकाचं्या तुकड्यानंा रत्नाप्रगरी कें द्रात ताप्रत्त्ि क ि व्यािहाप्ररक प्रशक्षि प्रदले जात होते. 
मे च्या पूिी मी पुनः एकदा मंुबईस गेलो होतो. ५ मेला मंुबई सोडली, श्री. जािडेकर माझ्याबरोबर 
रत्नाप्रगरीस आले. मंुबईत श्री. देिाची जशी जबाबदारी िाढली तशी माझी रत्नाप्रगरीत िाढली. िैचाप्ररक 
के्षत्रात जािडेकराचंी मला चागंली मदत झाली. पि व्यािहाप्ररक के्षत्रात मला माझ्या पूिव अनुभिाची ि 
खात्रीची साताऱ्याकडील मािसे हिी होती ि ती मी िळेोिळेी बोलािनू घेत होतो. साताऱ्यातील श्री. 
भाऊसाहेब सोमि ि श्री. गोसािी याचंी ह्ाबाबत र्थोडी नाखुिी प्रदसली. कारि साताऱ्यातील बरीच मािसे 
रत्नाप्रगरीस ओढली गेली. पि प्रशरोडा सत्या-ग्रहाच्या दृष्टीने रत्नाप्रगरीची जबाबदारी सातारच्या कें द्राच्या 
जबाबदारीपेक्षा अप्रधक मोठी होती हे त्यानंा मी पटिनू प्रदल्यािर त्याचंी नाखुिी कमी झाली. एप्रिलच्या 
दुसऱ्या पंधरिड्यात श्री. साखिळकर ि ५ मेच्या सुमारास श्री. नार्थ घािेकर तुरंुगात गेले. तर्थाप्रप सामान्य 
स्ियंसेिकातून लायक ि प्रिश्वासाहव मािसे मी शोधून काढीत होतो. अशामंध्ये एक जािडेकर नािाचे तरुि 
प्रिद्यार्थी होते. (आता ते एक प्रशक्षिाप्रधकारी आहेत.) 

 
प्रशरोडा सत्याग्रह १२ मेला सुरू व्हाियाचा होता. तत्पूिी तेरे्थ काही प्रदिस प्रशप्रबर उघडून 

स्ियंसेिकाचंी उतरण्याची ि जेििाची सोय करिे जरूर होते ि ती आम्ही केली. ती सिव सूते्र मी ि 
शकंरराि जािडेकर रत्नाप्रगरी कें द्रातून हालिीत होतो. सिव तयारी पूिव झाल्यािर अर्थिा होण्यापूिी आम्ही 
दोघे पकडले गेलो तर आमची कामे कोिी कराियाची हे सिव ठरिनू आप्रि आमच्या प्रिचाराच्या कके्षत 
येिाऱ्या इतर सिव कामाचं्या योजना करून ि संभाव्य अडचिींिर उपाय आखून आम्ही दोघे ८ चकिा ९ मेला 
प्रशरोड्यास गेलो. 

 
प्रशरोड्याच्या प्रशप्रबराची व्यिस्र्था पाहण्याकरता श्री. ए. बी. पपं्रडतानंा आम्ही आधीच प्रशरोड्यास 

पाठप्रिले होते. हे गृहस्र्थ प्रमतभािी ि िप्रसद प्रधप्रिन्मुख; आपले काम प्रबनभोभाट, चोख, प्रशस्तबद ध ि 
प्रनियवपूिवक पार पाडण्याची त्याचंी ििृप्रत्त माझ्या ध्यानात आलेली होती. रािसाहेब पटिधवनानंा रत्नाप्रगरीस 
पाठप्रिण्यात जशी मी योग्य प्रनिड केली होती तसे यांना प्रशरोड्यास पाठप्रिण्यातही मी उप्रचत तेच केले होते 
असे मला िाटते. ह्ा ि अशाच इतर योजना आखण्यात श्री. शकंरराि जािडेकराचंी मला बहुमोल मदत 
झाली. 

 
आम्ही प्रशरोड्यास पोहोचण्यापूिी पकडले जाऊ नयेत म्हिून आमच्या ििासाच्या कायवक्रमाची 

जनतेला ि सरकारला कल्पना न येऊ देता आम्ही दोघे मोटारीने साितंिाडीहून प्रशरोड्यास गेलो. हेतु 
एिढाच की प्रशरोडा प्रशप्रबराची सिव व्यिस्र्था नीट झालेली आहे हे डोळयानंी एकदा पाहािे, श्री. पंप्रडतानंा 
तोंडी एकदा सिव सूचना द्याव्यात ि शक्य तर प्रशरोडा सत्याग्रहात आपिच िर्थम कायदेभगं करािा. श्री. 
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पंप्रडतानंी सिव व्यिस्र्था आदेशािमािे तंतोतंत केली होती. पढेु जेव्हा आम्ही पकडले गेलो तेव्हा मागील 
व्यिस्र्था पाहण्यास पंप्रडतासंारखे गृहस्र्थ नसते तर र्फार गोंधळ होण्याचा संभि होता. पंप्रडताबंद दल कृतज्ञ 
असिे जरूर आहे. 

 
सत्याग्रहापूिीच्या ३, ४ प्रदिसामंध्ये खुद द प्रशरोडा गािातंील िातािरि सत्याग्रहाच्या तत्त्िाना 

अनुरूप असे प्रनमाि करण्याची कामप्रगरी आम्हासं करािी लागली. ह्ा कामप्रगरीत तेर्थील अनंतराि नाबर, 
प्रिष्ट्िुपंत खटखटे, रामभाऊ परब आप्रि उमाजीपंत राऊत याचंी आम्हासं चागंली मदत झाली. दूरदृप्रष्ट 
ठेिनू आम्ही तसे िातािरि प्रनमाि केले नसते तर सत्याग्रहाच्या िळेेस रक्तपात होण्याचीही भीप्रत होती. 
श्री. भसु्कुटे कायदेभगंमंडळािर होते. परंतु त्याचंा त्याग ि देशभस्क्त ह्ाबद्दल पूिव आदर ठेिनू म्हिािसेे 
िाटते की सत्याग्रहाच्या ताप्रत्त्िक चौकटी पेलण्याचे सामथ्यव त्याचं्याजिळ नव्हते. 

 
महाराष्ट्रातील प्रनरप्रनराळया छािण्यामंध्ये आता स्ियसेंिकाचंी निी भरती न करता जुन्या 

भरतीपैकीच एकंदर ५०० प्रनिडक ि प्रनभवय स्ियसेंिक प्रशरोड्यास यािते अशा अर्थाचें पत्रक ९ मेला 
कायदेभगंमंडळाच्या कचेरीमार्फव त काढले गेले. श्री. शकंरराि देि १२ मेपूिीच पकडले गेले. आता पप्रहल्या 
पाचं सभासदापंकैी मी एकच मोकळा होतो. 

 
प्रशरोड्यात एका मोठ्या देिळाच्या आिारात सत्याग्रही लोकाचंी उतरण्याची सोय केली होती. 

आम्ही तेरे्थ गेलो तेव्हा एखादा दुसरा प्रदिसच सत्याग्रह्ाचंी तेरे्थ गदी नव्हती. पि पढेु रोज त्याचंी संख्या 
िाढू लागली. सिांची व्यिस्र्था, सिांचे िमन आप्रि सिांच्या अडचिी याचंा समाधानकारक प्रनकाल 
लािण्यात रात्रीचे १२ ि केव्हा केव्हा १, २ ही िाजत असत. आप्रि पुनः पहाटे ५ ला उठािचे लागे. कारि 
त्याप्रशिाय कामे आिरिे अशक्य होते. 

 
जािडेकराचंा ि माझा पूिीपासून र्थोडा पप्ररचय होता. पि ह्ा िळेेपासून आम्ही एकमेकासं चागंले 

जाि ू लागलो. अडचिीच्या ि अिघड सािवजप्रनक कायात जर समाधानकारक, एकिाक्यतेचे आप्रि 
यशस्िी सहकायव झाले तर त्या सहकाऱ्याचंा स्नेह दृढ होण्यास मदत होते आप्रि असेच आमचे दोघाचें 
झाले. 

 
ज्या देिळात आम्ही उतरलो होतो तेर्थील देिाची पूजा, आरती इ. िकाराचें प्रनरीक्षि 

आमच्याकडून रोज सहजच होत असे. लोक भाप्रिक प्रदसले. देिदासींची प्रतकडे बरीच िर्था असािी हे 
आमच्या ध्यानात आले. 

 
िारंभी र्फक्त एकच प्रदिस आम्ही संध्याकाळी समुद्रप्रकनाऱ्याकडे प्रर्फराियास गेलो होतो. अधा 

पाऊि मलै बरेच रेताड आम्हासं ओलाडंाि ेलागले. िाटेत झाड प्रदसले नाही. समुद्रकाठी गेल्यािर तेरे्थ 
एक नारळाचे झाड प्रदसले. तेर्थील एक घटना समाजशास्त्राच्या दृष्टीने नमूद करण्यासारखी होती. त्या 
झाडाखाली एका लहानशा खोपटातं एक बाई बसलेली आढळली. प्रतला बरेच िमन मी प्रिचारले. प्रतचे 
बघिे, बसिे इ. िरून प्रतच्या मेंदूचा प्रिकास िानराच्या मेंदूपेक्षा र्फारसा अप्रधक झालेला नसािा असे मला 
िाटले. बऱ्याच िळेाने ती दोन शब्द बोलली. त्यातून आम्हासं इतकेच कळले की प्रतला निरा आहे ि 
समुद्रािर काही कामास गेलेला आहे ! चहदुस्र्थानातं प्रिकासाच्या प्रभन्न प्रभन्न मानप्रसक अिस्र्थामंध्ये असलेले 
समाज दृष्टोत्पत्तीस येतात. अगदी बाजूच्या भागात िार्थप्रमक मानिाच्या अिस्रे्थत असलेली मािसे 
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आढळली तर आियव मानण्याचे कारि नाही. समाजशास्त्रीय काही प्रसद्धातंानंा बळिटी आििारे हे अनुभि 
असतात. 

 
पि ही सामाप्रजक प्रनरीक्षिे करण्यास आम्हासं रु्फरसत नव्हती. प्रशरोड्याच्या छाििीत 

स्ियंसेिकाचंी संख्या पुढे तासातासाला िाढू लागली ि त्याचं्या प्रिप्रिध सोयी ि योजना करण्यात आमचा 
िळे संपून जाऊ लागला. १२ तारीख जिळ आली. पप्रहल्या तुकडीत कोिी जाियाचें, दुसरींत कोि 
जातील, मी, जािडेकर ि भसु्कुटे पप्रहल्याच प्रदिशी गेलो तर मागची व्यिस्र्था कोिी पाहाियाची याचे 
प्रनिवय घेण्यात आले. 

 
११ मे ची रात्र, १२ मेला सत्याग्रहात भाग घेऊ इस्च्छिाराचं्या दृष्टीने आिीबािीची होती. १२ 

तारखेस िर्थमच जरब बसािी म्हिून सरकार गोळीबार करील असा संभि होता. म्हिून ११ तारखेस रात्री 
चकिा तत्पूिी अनेकानंी आपआपल्या घरी शिेटी पते्र पाठप्रिली चकिा मागे राहिाऱ्या प्रमत्राजंिळ घरी 
पाठप्रिण्याकरता प्रदली. 

 
पप्रहल्या प्रदिशी गोळीबाराचा जर संभि होता तर आपि पप्रहल्याच प्रदिशी जाि े ि भीतीने मागे 

राप्रहलो असा दोि कोिी देऊ नये ह्ा हेतूने मी माझी तारीख १२ च प्रनप्रित केली. घरी शिेटचे म्हिून एक 
पत्र पाठप्रिले आप्रि केिळ अटक झाली तर िप्रसद्ध करण्याकरता म्हिनू पढुील पत्रक तयार केले ि 
छाििीच्या िमुखाच्या ताब्यात प्रदले :- 

 
‘‘महाराष्ट्र कायदेभगं मंडळाचे माझ्यासह सिव मूळ सभासद आता कारागृहात आहेत ह्ाबद्दल मला 

अप्रभमान िाटतो. आप्रि आमच्या जागा दुसऱ्या सभासदानंी तात्काप्रलक भरून काढल्या आहेत ही तर 
अत्यानंदाची गोष्ट आहे. अिघ्या एका मप्रहन्यातं महाराष्ट्राचा जो पराक्रम चमकला आप्रि जो अपूिव 
आत्मत्याग झाला त्याकडे पाहता महाराष्ट्राचा स्िातंत्र्यिाप्तीचा प्रनिय अगदी स्पष्ट झाला आहे. माझी 
खात्री आहे की महाराष्ट्र आपल्या प्रनियाला जागून अंगीकृत कायव (ह्ा कायांतील) शिेटच्या मनुष्ट्याचे 
बप्रलदान होईपयंत सोडिार नाही. महाराष्ट्रातील सिवसुप्त शक्ती जागतृ झाल्या आहेत. आता त्या सिव 
शक्तीची संघटना करून प्रदव्य राष्ट्रीय तेज प्रनमाि करिे एिढेच आपल्यापुढे कायव उरले आहे. ह्ा 
महाराष्ट्रीय नितेजापढेु सिव पाशिी शस्क्त नमल्याच पाप्रहजेत असा मला दृढ प्रिश्वास िाटतो.ʼʼ 

 
१२ मे, १९३० सोमिार ह्ा प्रदिसाच्या पहाटेस पूिवप्रनयोप्रजत तुकड्या सत्याग्रहाकरता बाहेर 

पडल्या. एका तुकडीत मी ि प्रिनायकराि भसु्कुटे होतो; आप्रि ही पप्रहली तुकडी होती. आमच्याबरोबर 
काही स्ियंसेिक होते. आम्ही ठराप्रिक प्रठकािी जाऊन प्रमठागराची कंुपिे तोडली. इतर तुकड्यानंी इतर 
प्रठकािी तेच कायव केले. िर्थम तेर्थील रखिालदारानंी आम्हासं शास्ब्दक प्रिरोध केला. काही िळेाने पोप्रलस 
अप्रधकारी आले. त्यानंी आमच्या कामात अडर्थळा आिण्याचा ियत्न केला. पि आमचे काम चालू होते. 
‘‘तुम्हास अटक केली आहेʼʼ असे ते म्हिेपयंत आमचे काम र्थाबंले नाही. अप्रधकाऱ्यानंी अप्रधकृतरीत्या 
अटक केल्याचे आपिास सापं्रगतले म्हिजे काम बंद कराियाचे असे कायदेभगंमंडळातरे्फ सिव सत्याग्रह्ानंा 
आम्ही सापं्रगतले होते. पोप्रलस येऊन त्या सकाळच्या सिव तुकड्यानंा अटक होईपयंत प्रमठागरातंील बरेच 
मीठ लुटले गेले होते, आम्हासं अटक झाली. 
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आमच्या पिात् कामाचंी व्यिस्र्था कशी व्हािी हे सिव आम्ही आखून प्रदले असल्यामुळे श्री. शकंरराि 
जािडेकरानंीही त्याच प्रदिशी दुसऱ्या एका तुकडीबरोबर सत्याग्रह केला ि ते पकडले गेले. डॉ. लागू, 
आण्िासाहेब सहस्त्रबुदे्ध, परचुरेशास्त्री आप्रि (बहुधा त्याच प्रदिशी) रािसाहेब पटिधवन ि अनेक स्ियंसेिक 
पकडले गेले. सुमारे ९० मािसे पप्रहल्या प्रदिशी अटकेत हेती. प्रमठागराच्या अप्रधकाऱ्याचं्या एका चािडीत 
ह्ापैकी अनेकानंा ठेिण्यात आले. ह्ा जागेस कस्टम हाऊस म्हित. सत्याग्रह चालू असता तो पाहण्यास 
हजारो लोक उपस्स्र्थत होते. प्रमठागराचं्या मोडल्या जािाऱ्या ित्येक कंुपिाबरोबर परसत्ता कोलमडत आहे 
ह्ा भािनेने लोकाचंी मने उचंबळत होती. 

 
१३ मेला २०० स्ियंसेिकानंी मीठ लुटण्याचा ियत्न केला; पोप्रलसाचंी ितविूक अत्याचारी झाली; 

१६ स्ियंसेिकानंा जखमा झाल्या; १५८ स्ियंसेिक पकडले गेले. 
 
हा सत्याग्रह सुरू झाल्यािर सरकारने आमच्या कायवकत्यांना ि स्ियंसेिकानंा पोस्ट ि तार 

ऑप्रर्फसाचंा िापर बंद केला; इतकेच नव्हे तर आमच्या मािसानंा ििासमागवही बंद केले. त्यामुळे लहान 
ियाच्या मुलाबंरोबर संदेश पाठप्रिण्याचे काम कराि ेलागले ि ती मुले मोठ्या उत्साहाने मंुबईपयंत आमच्या 
प्रनरोपाचंी ने आि करीत असत. 

 
१४ ि १५ तारखानंा मीठ लुटण्याचे कायवक्रम झाले; पोप्रलसानंी लाठ्याचंा कू्ररपिे उपयोग केला; 

६२ इसमानंा जखमा झाल्या, २० मािसानंा बेशुदध होईपयंत पोप्रलसानंी मारले; ह्ा दोन प्रदिसामंध्ये २०० 
ते ३०० स्ियंसेिक पकडले गेले असािते. आमच्या योजनेिमािे ५०० लोकानंी सत्याग्रहात खासच भाग 
घेतला. ५०० पेक्षाही अप्रधक मािसे सत्याग्रहातं सामील झाली असण्याचा संभि होता. आमच्या िप्रतजे्ञची 
पूतवता झाली. 

 
पोप्रलसाचं्या अत्याचारामुंळे िातंभर जनता प्रचडून गेली. बहुधा १६ मे शुक्रिार रोजी मंुबईहून ११७ 

स्ियंसेिक प्रशरोड्यास येण्याकरता प्रनघाले; पि पोप्रलसानंी त्यानंा आगबोटीिर अटक केली ि ठाण्यािर 
नेऊन सोडून प्रदले; निीन कोिास आगबोटीत बसू प्रदले नाही; पुनः १७ मेला ११७ लोक बोटीिर चढले; 
पोप्रलसानंी त्यानंा तेरे्थ अडप्रिले नाही पि बोट िेंगुल्यास आल्यािर तेरे्थ उतरू प्रदले नाही; तेरू्थन त्यानंा परत 
जाियास लाप्रिले. 

 
पुढील िृत्त सागंण्यापूिी प्रशरोड्यातं १२ मेला सुरू होऊन १५ मे अखेर यशस्िी रीतीने चालू 

राप्रहलेली सत्याग्रहाच्या सबंंधातंील र्थोडी अप्रधक माप्रहती येरे्थ सागंू इस्च्छतों. ती सािवजप्रनक कायाच्या 
दृष्टीने उद्बोधक ठरण्यासारखी आहे. 

 
पकडलेले सत्याग्रही सिव एकाच प्रठकािी ठेिले जािे अशक्य होते; प्रनरप्रनराळया प्रठकािी ते ठेिले 

गेले. सिांचे जेििाचे ि पाण्याचे हाल झाले. कस्टम हाऊस संबोधल्या गेलेल्या जागेत आम्ही ६०, ७० लोक 
होतो. १२ मेला आम्ही पकडले गेल्यािर सरकारी अप्रधकाऱ्यानंी जिळ जिळ २४ तास आमच्या जेििाची 
काहीच सोय केली नाही. काही प्रठकािी जनतेने सरकारी अप्रधकाऱ्यानंा खाद्यिस्तू प्रमळू प्रदल्या नाहीत, 
त्याची ही िप्रतप्रक्रया असेल. आमच्या जागेभोिती असलेल्या नारळाच्या झाडािंरील नारळ खाऊन आम्ही 
पप्रहला प्रदिस काढला. काही स्ियसेंिक छाििीत जाऊन येत असत. िास्तप्रिक अटक झाल्यानंतर 
आमच्या स्ियंसेिकानंा छाििीत जाण्याचा काहीच हक्क नव्हता. परंतु आमच्यापैकी अगदी तरुि मुलेच 
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नव्हेत तर काही पोक्त मािसेही छाििीतच काय पि कोठेही जाऊन येत असत. आमच्या जागेला 
कॉपाउन्ड नव्हते ि आमच्यािर कोिी पाहरेकरीही ठेिलेला नव्हता. पोप्रलस सबइन्स्पेक्टर श्री. चव्हाि 
यानंी आम्हासं सापं्रगतले की, आम्ही आमच्या जागेच्या आिाराबाहेर चकिा मागील शतेाचं्या मयादेच्या 
पलीकडे जाऊ नये. त्याचिमािे त्यानंी सापं्रगतले की पाहारेकरी नाही म्हिनू अटकेतील मािसापंैकी काही 
नाहीसे होऊ नयेत आप्रि पढुारी नसिारा एखादा कायवकता गेलाच तर त्याच्याऐिजी दुसरा कोिी हजर 
असािा असे त्यानंी प्रिनोदी शब्दामंध्ये बोलून दाखप्रिले होते. आमच्यािर पहारा नसल्यामुळे र्फारच-र्थोडे 
स्ियंसेिक अटकेच्या मयादा पाळीत असलेले आढळले. अर्थात् ध्यानातं येई त्या त्या िळेी आम्ही 
स्ियंसेिकानंा बोलत होतो. अप्रधक िाईट िाटे ते जबाबदार मािसाच्या िागिकुीचे. ह्ा दृष्टीने श्री. 
भसु्कुट्याचंी िृप्रत्त योग्य नव्हती. आमच्या आिारापासून जिळच काही अंतरािर १३ मेला सत्याग्रह झाला. 
तो पाहण्यास भसु्कुटे नुसते आिाराबाहेर गेले इतकेच नव्हे तर जेरे्थ कलेक्टर ि पोप्रलस सुपचरटेंडेंट उभे 
होते तेर्थपयंत गेले! मला त्यानंा प्रनरुपायाने बोलाि ेलागले. ते रागािले ि शिेटी त्यानंी सत्याग्रहाचे व्रत 
पाळण्याचे कबूल केले. मी त्यानंा म्हिालो ‘‘तुम्ही कलेक्टराजिळ जाऊन उभे राप्रहलात. उद्या कलेक्टरने 
जर तुम्हासं प्रिचारले, ‘भसु्कुटे, तुम्ही युद्धमंडळािरील एक जबाबदार सभासद आहात; तुम्ही अटकेच्या 
जागेच्या बाहेर कसे आलात’ तर तुम्ही त्यास काय उत्तर द्याल? आप्रि तुम्ही काहीही खारट तुरट उत्तर 
प्रदलेत तरी युद्धमंडळाला लाजेने मान खाली घालािी लागेल की नाही? आपि आता सत्याग्रह्ाचे व्रत 
घेतले आहे. आपिासं त्या व्रताच्या चौकटीतच िागले पाप्रहजे.ʼʼ त्यानंतर भसु्कुटे कधीही बाहेर गेल्याचे 
मला स्मरत नाही. 

 
बाहेरून आमच्या जागेत कोिींही येऊन आम्हासं भेटाि ेअशी परिानगी होती. त्यामुळे छाििीतील 

जबाबदार मािसे आम्हासं भेटून आमचा सल्ला घेत असत असे असूनही आमच्यातील काही ियस्क 
मािसानंा छाििीत जाऊन येण्याचा मोह आिरता येत नव्हता. एकदोन प्रदिस आम्हासं प्रपण्याचे पािीही 
भरपूर प्रमळत नव्हते. मग स्नानाचे तर बोलाियासच नको. आमच्या आिारात एक झऱ्यासारखे चौकोनी 
कंुड होते. त्यातूंन र्थोडे र्थोडे पािी प्रमळे. त्यामुळे बाहेर जाऊन येण्याचा मोह अनेकानंा अनािर होई. पि 
हालअपेष्टामंध्ये व्रतस्र्थ राहण्यातच मािसाचे मोठेपि असते. 

 
बहुधा १४ मेला, काही स्ियंसेिकानंा बेशुद्ध होईपयंत मार प्रमळाला तेव्हा त्यानंा भेटण्यास, 

आमच्यातील काही मािसे छाििीत गेली. छाििीत िर्थमोपचाराची सोय होती. ि जिळपासचे डॉक्टर सिव 
तऱ्हेची मदत देण्यास सज्ज होते. तर्थाप्रप आमच्यातील जी मािसे तेरे्थ गेली त्याचंा स्िार्थव असा काहंीच 
नव्हता. जरूर पडल्यास आपले साहाय्य व्हाि ेएिढाच त्याचंा हेतु होता. बेशुद्ध झालेल्या स्ियसेंिकापंकैी 
कोिीही दगािले नाहीत. 

 
प्रशरोड्यात अत्यंत संस्मरिीय सत्याग्रह झाला तो बहुधा १४ मे बुधािार रोजी. या प्रदिशी 

महाराष्ट्रीय लढ्याचे कौशल्य श्री. श्रीपादराि कुळकिी यानंी दाखप्रिले. स्ियसेंिकानंा यश येऊ द्याियाचे 
नाही असा सरकारी अप्रधकाऱ्याचंा प्रनधार तर यश प्रमळिाियाचेच असा स्ियंसेिकाचंा ह्ा प्रदिशी प्रनिय 
होता. मुख्य प्रमठागराचं्या िाटािंर पोप्रलसाचंी मोठी संख्या उभी होती. श्री. श्रीपादरािानंी स्ियसेंिकाचं्या 
र्फळीचे तीन प्रिभाग केले. मध्यिती प्रिभागाने पोप्रलसाचं्या र्फळीकडे समोर जाियाचे ि पोलीस त्या 
प्रिभागािर लाठीहल्ला करण्यात गंुतल्याबरोबर उभय बाजंूच्या प्रिभागानंी उभय बाजंूच्या प्रमठागरािंर 
िायुिगेाने तुटून पडून क्षिाधात शक्य प्रततके मीठ लुटून न्याियाचे अशी त्याचंी योजना होती. 
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प्रमठाचा एक कि उचलू देिार नाही अशी पोप्रलसाचंी िप्रतज्ञा होती तर आज िांि पिास लािनूही 
मीठ लुटूच अशी स्ियंिसेिकाचंी िप्रतज्ञा होती. पोप्रलसानंा ि त्याचं्या अप्रधकाऱ्यानंा श्रीपादरािाचं्या 
योजनेची कल्पना आली नाही. झगडा अटीतटीचा होता. हजारो लोक तो पाहण्यास आजुबाजूला जमले 
होते. आम्ही आमच्या आिारातून हे सिव पाहू शकत होतो. 

 
स्ियंसेिकाचं्या तुकड्या छाििीकडून आल्या. समोर पोलीस उभे होते, बंदुकधारी पोप्रलसही सज्ज 

ठेिले होते. अपेके्षिमािे सिव गोष्टी घडल्या. स्ियसेंिकाचंा मधला प्रिभाग समोर पोप्रलसाचं्या र्फळीकडे 
गेला; पोप्रलसानंी एकिटून त्या प्रिभागािर लाठीहल्ला केला; त्यात पोप्रलस गंुतल्याबरोबर 
स्ियंसेिकर्फळीपैकी उभय बाजंूचे जरे्थ प्रिदु्यतिगेाने उभय प्रदशानंा असिाऱ्या प्रमठागरािंर तुटून पडले; 
प्रमठागराचंी कंुपिे त्यानंी एका क्षिात मोडली; ती मोडल्याचा आिाज प्रिज कडकडािी तसा झाला ि 
ित्येक स्ियंसेिकाने आपल्या मुठीत राहू शकेल इतके मीठ लुटून छाििीत नेले. 

 
पोप्रलस पराप्रजत झाले, खिळले ि त्यानंी स्ियंसेिकािंरील लाठीहल्ला अमानुि केला. ह्ा 

प्रदिशीच्या सत्याग्रहाला प्रमळिनू प्रदलेल्या यशाचे योजनात्मक श्रये श्री. श्रीपादराि कुलकिी यानंाच होते. 
प्रशिाय बाजूच्या प्रमठागरािर प्रिदु्यत्िहार करण्यातही ते अगे्रसर होते. ह्ा सिांिर पोप्रलसानंी लाठ्या 
चालप्रिल्या पि कोिीही आपल्या मुठींतील मीठ खाली टाकले नाही. 

 
प्रिजय अपूिव प्रमळाला पि पोप्रलसाचं्या अमानुि ितवनामुळे प्रशरोड्यातंील जनता िक्षुब्ध झाली ि १, 

२ प्रदिसामंध्ये पोप्रलसाचंा सूड घेण्याच्या कल्पना प्रतच्या अंतःकरिात उसळू लागल्या. 
 
खानदेशातील श्री. ना. म. गोखले त्यािळेेस प्रशरोड्याच्या छाििीचे िमुख होते. श्री. श्रीपादराि 

कुळकण्यांच्या योजनेत तेही सामील होते. १६ मेला आिखी एक पि िचंड सत्याग्रह करून पोप्रलसाचंी 
खोड मोडण्याचा प्रिचार त्याचं्या मनात िािरू लागला. लोकाचें त्यानंा िोत्साहन होतेच. 

 
इकडे अटकेच्या जागेत ही िाता ऐकून मी ि श्री. जािडेकर अस्िस्र्थ झालो. कारि सत्याग्रहाला 

चहसक स्िरूप येण्याची भीप्रत होती. श्री. जािडेकरानंी गोखल्यानंा बोलािनू घेतले. पि ते जािडेकराचें 
काहीच ऐकाियास तयार नव्हते ि त्याचं्या मनाने घेतलेल्या प्रनिवयापासून ते परािृत्त होईनात. सत्याग्रहाची 
व्रते आतापयंत शक्य प्रततकी पाळून प्रशरोड्यातं प्रमळप्रिलेल्या यशाला काप्रळमा र्फासला जािार अशी चचता 
प्रनमाि झाली. मला बाजूस नेऊन जािडेकर म्हिाले, ‘‘आता ंकाय कराियाचे?ʼʼ मी उत्तरलो, ‘‘तुम्ही, मी 
ि गोखले मागील शतेात एकातंात बसू. येरे्थ अनेकाचं्या देखत िाटाघाटी नकोत. पाहू या आपल्याला काही 
करता येते का.ʼʼ 

 
आम्ही शतेात एका झाडाखाली बसलो. ज्या प्रिश्वशक्तीचा पूिी मला अनेक िळेा उपयोग झाला 

होता प्रतचे मला स्मरि झाले ि मी ते अंतःकरिपूिव केले आप्रि मग श्री. गोखल्याशंी बोलण्यास िारंभ केला. 
त्यानंी ि श्रीपादरािानंी प्रमळप्रिलेल्या अिप्रतम यशाचा उल्लेख करून मी त्यानंा म्हिालो ‘‘तुमच्या ह्ा 
यशामुळे तुम्ही सेनापप्रत पदिीस पात्र झालेले आहात. तुम्ही त्या जबाबदारीने सिव घटनाचंा प्रिचार 
कराियाचा आहे. गािातील लोक खिळलेले आहेत. तुम्ही पुनः सत्याग्रह केलात तर, तुमची इच्छा असो िा 
नसो, लोक चहसक मागाने जािार हे स्पष्ट प्रदसत आहे. आप्रि तसे झाले तर तुमच्याच ह्ा अप्रद्वतीय यशाला 
काप्रळमा लागिार आहे. ह्ाचा पनुः पनुः प्रिचार करा.ʼʼ यािर ते उत्तरले, ‘‘तुमची भीप्रत खरी आहे ि माझे 
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मन प्रदिधा झाले आहे. आम्ही सत्याग्रहाच्या व्रतािमािे िागू पि गािातील लोक तसेच िागतील अशी 
मलाही खात्री नाही.ʼʼ यानंतर मी त्यानंा सापं्रगतले ‘‘तुम्ही इतका खोल प्रिचार करू शकता ह्ाचा मला 
आनंद होतो. सेनापप्रत ह्ा नात्याने तुम्ही स्ियंसेिकानंा हुकून द्याियाचे आहेत. त्याचिमािे तुमच्या 
िप्ररष्ठाचें हुकूम तुम्हीही पाळाियाचे आहेत. िळे घालप्रिण्यास आता अिप्रध नाही. त्िप्ररत प्रनिवय घेतले 
पाप्रहजेत. प्रशरोड्याच्या सत्याग्रहाच्या यशाची तात्काप्रलक जबाबदारी युद्दमंडळाच्या आम्हा पप्रहल्या पाच 
सभासदाचंी आहे. कारि मळू आखिी करून प्रतच्यािमािे सिव कायव शिेटपयंत होत आहे की नाही हे 
पाहता येईल तो पयंत पाहाण्याची नैप्रतक जबाबदारी आमची आहे. बाकीचे चार सभासद सल्लामसलतीस 
तुम्हास उपलब्ध नाहीत. म्हिून पप्रहल्या पाचापंैकी एक सभासद जो तुम्हास उपलब्ध आहे तो मी केिळ 
कतवव्यबदु्धीने, तुम्हास आज्ञा करतो की, तुम्ही पढेु सत्याग्रह चालू ठेि ू नये ि प्रमळालेल्या दैदीप्यमान 
यशाला उिेपिा आिण्याची संप्रध कोिास देऊ नये. उद्या सत्याग्रहात प्रहसंक मागव अिलंप्रबला गेला तर 
सरकारला अत्यानंद होईल, त्याला अशी संप्रध पाप्रहजेच आहे. आपल्या उज्ज्िल कामप्रगरीिर बोळा 
प्रर्फरप्रिण्याची संप्रध सरकारला देऊ नका.ʼʼ 

 
गोखले र्फार आग्रही आहेत असे मला अनेकानंी सापं्रगतले होते. पि त्यानंी माझे सिव म्हििे पटिनू 

घेतले ि पुढील आपले सिव बेत रप्रहत केले. मी ि जािडेकरानंी त्यानंा मनःपूिवक धन्यिाद प्रदले. 
प्रिश्वशक्तीबद्दल मला र्फार कृतज्ञता िाटली हे सागंाियास नकोच. गोखल्याचें मन िळप्रिण्यात मला यश 
आले नसते तर उभयपक्षी रक्तपात होउन राष्ट्राने अंगीकारलेल्या सत्याग्रहाच्या तत्त्िाला कमीपिा येऊन 
प्रमळप्रिलेल्या जयाचे रूपातंर अपजयात होिार होते. उपचार-शास्त्रात यशापयशाचे क्षि जसे महत्त्िाचे 
असतात तसेच राष्ट्राच्या जीिनातही असतात. एका क्षिाच्या प्रदरंगाईकरता अर्थिा िमादाकरता अर्थाचे 
अनर्थव आप्रि एका क्षिाच्या पप्रचत्यामुळे अनर्थाचे अर्थव झाल्याचे इप्रतहासात दाखले आहेत. गोखल्याचं्या 
प्रनियपप्ररितवनाचा क्षि अशाच मोलाचा होता. त्या क्षिाचे यश माझ्या पदरी पडले याचे मला प्रनत्य समाधान 
िाटते. 

 
प्रशरोड्याच्या सत्याग्रहाच्या काळात रत्नाप्रगरी प्रजल्ह्ाचे कलेक्टर सेचमग्टन नािाचे एक तरुि 

गृहस्र्थ होते. आम्हास अटक झाल्यािर ज्या कस्टम हाऊसमध्ये आम्ही होतो तेरे्थ सेचमग्टन आम्हास 
भेटाियास १, २ िळेा आले होते. आमच्या जागेत १, २ खुच्या होत्या. आमची मािसे पते्र िगैरे प्रलप्रहताना 
त्या खुच्यांचा उपयोग करीत असत. पि सेचमग्टन आले असता सामान्य प्रशष्टाचार म्हिूनही आमची मािसे 
त्यानंा खुचीिर बसा असे म्हित नसत उलट स्ितः खुचीिर बसून त्याचं्याशी बोलत असत. बहुधा ह्ा 
अप्रशष्ट िागिकुीची िप्रतप्रक्रया म्हिून, सेचमग्टननी मला ि डॉ. लागूंना त्याचं्या बंगल्यािर काही चचा 
कराियाची आहे असे कळिनू बोलािनू घेतले. आता येतील मग येतील असे सागंून त्याचं्या मािासानंी 
आम्हास तेरे्थ एका कट्ट्ट्यािर बराच िळे बसिनू घेतले. शिेटी ते आले नाहीतच ि आम्ही परत आमच्या 
जागेकडे आलो. 

 
सिव सत्याग्रही कैदी िेंगुल्यास होते. १७ मेला आम्हास प्रशरोड्यातूंन हालप्रिले. पोप्रलसाचं्या 

अत्याचारामुंळे लोकानंी सरकारी अप्रधकाऱ्यानंा अन्न, धान्य, िाहन काहीच प्रमळू नये अशी योजना केली 
होती. त्याचा सूड अप्रधकारी आमच्यािर घेत होते. प्रशरोड्याच्या आमच्या अटकेनंतरच्या पाच प्रदिसाचं्या 
काळात आमचे अन्नपाण्याबाबत हाल तर झालेच होते पि आता िेंगुल्याकडे आम्हास नेताना आम्हास १०, 
१२ मलै चालत जाियास लािण्याचा अप्रधकाऱ्याचंा बेत होता. आम्ही सिांनी िर्थम पायी जाण्याचे 
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नाकारले. शिेटी काही अंतर पायी ि काही अंतर मोटारीतून आम्हास नेण्यात आले. िेंगुल्यापयंतच्या ह्ा 
ििासात पोप्रलस सुपचरटेंडेंटशी आमचे शास्ब्दक खटके िरचेिर उडत होते. 

 
िेंगुल्याच्या लॉकअपमध्ये अर्थिा कैदखान्यात आम्ही १७ तारखेस रात्रभर होतो. त्याच्या दुसऱ्या 

प्रदिशी दुपारी आगबोटीतून आमची रिानगी रत्नाप्रगरीस झाली. िेंगुल्यातील आगबोटीच्या धक्क्यािर 
कीतवनकार दत्तोपंत पटिधवनाचें एक प्रशष्ट्य प्रशरसाट एका तरुि प्रिधिसेह भेटले. प्रतचा पुनर्षििाह जुळिनू 
देिार आहे. तुमची सिांची सहानुभपू्रत ह्ा कायास असािी असे ते मला ि जािडेकरानंा म्हिाले. आमची 
आगबोट १८ मेला रात्री रत्नाप्रगरीस पोहोचली. 

 
आयुष्ट्यातं ह्ा िर्थमच सत्याग्रहाच्या पूिवतयारीच्या काळातं ि अटकेनंतर रत्नाप्रगरीस आिलो जात 

असताना, असा माझा समुद्रििास झाला, पि ह्ा एकंदर प्रतन्ही चारी िसंगी आगबोटीचा मला र्फार त्रास 
झाला. आंतडी तुटून पडतील की काय असे िाटण्याइतक्या ओकाऱ्या होत होत्या. 

 
आम्ही १८ मेला जरी रत्नाप्रगरीच्या तुरंुगात आलो तरी केस चालून प्रशक्षा लागण्यात एक मप्रहना 

गेला. तर्थाप्रप आमचे कारागहृी जीिन १८ मेला सुरू झाले असे समजण्यास हरकत नाही. 
 
पि कारािासाची माप्रहती सागंण्यास िारंभ करण्यापूिी प्रशरोडा सत्याग्रहाच्या समाप्तीनंतर पुढील 

कायाबाबत कायदेभगंमंडळाची काय योजना होती हे येरे्थ नमूद करतो. प्रशरोड्यास सत्याग्रहाकरता गेलेले 
पि अटक न झालेले आप्रि आपापल्या प्रजल्ह्ातं काम करीत राप्रहलेले असे जे अनेक कायवकते ि 
स्ियंसेिक मोकळे होते त्यानंा स्िदेशी, बप्रहष्ट्कार, इ. चळिळींमध्ये गंुतिाि ेअसा कायदेभगंमंडळाचा प्रिचार 
होता. त्याचिमािे जंगलसत्याग्रह कराियाचा असे ठरिनू त्याकरता मंडळाने एक कप्रमटी नेमली. 

 
प्रशरोड्याचा सत्याग्रह १५ मेनंतर चालू राहू नये असे आम्ही मंडळाच्या कचेरीस कळप्रिले होते. ते 

का कळप्रिले असेल हे पूिीच्या माप्रहतीिरून िाचकाचं्या ध्यानात येिे कठीि नाही. प्रशिाय पािसाळा जिळ 
आला होता हेही कारि ध्यानात घेण्यासारखे होते. ह्ा सिव कारिाचंा प्रिचार करून मंडळाने प्रनिवय घेतला 
की प्रमठाचा सत्याग्रह २२ मे नंतर कोठेच चालू राहू नये. प्रशरोड्यात तर १५ मेनंतर तो बंद ठेिलाच होता. 
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श्कर दत्ताते्रय देव 
 

जन्म : २८ जाने. १८९५, मृत्यू : ३० प्रडसेंबर १९७४. 
 

महाराष्राती् थोर काँगे्रस कायवकते आणि गाध्ीवादी नेते. 
 

जन्म भोर प्रजल्हा पुिे येरे्थ. िडील आचाऱ्याचा धंदा करीत. िार्थप्रमक प्रशक्षि भोर येरे्थ. माध्यप्रमक ि 
उच्च प्रशक्षि पिेु, बडोदे आप्रि मंुबई येरे्थ. १९१८ साली बी. ए. ची परीक्षा उत्तीिव. त्यानंतर म. गाधंींच्या 
असहकाप्ररतेच्या चळिळीत पडले. नंतर म. गाधंींचा पप्ररचय. १९२३ साली मुळशी सत्याग्रहात भाग आप्रि 
कारािास. त्यानंतर प्रमठाच्या सत्याग्रहात भाग – कारािास. त्यानंतर महाराष्ट्र िापं्रतक काँगे्रस सप्रमती सुरू 
केली. ‘स्िराज्य’मध्ये राज-द्रोहात्मक प्रलखाि केल्याबद्दल दीड ििाचा कारािास. १९३० मध्ये महाराष्ट्र 
िापं्रतक काँगे्रसचे अध्यक्ष. १९३६ मध्ये कायवकाप्ररिीचे सभासद. रै्फजपूर काँगे्रस अप्रधिशेनात स्िागताध्यक्ष. 
१९४६ ते ५० अ. भारतीय काँगे्रसचे सरप्रचटिीस. त्यानंतर संप्रिधान सप्रमतीचे सदस्य, हंगामी संसद 
सदस्य, काँगे्रस प्रनिडिकु मंडळाचे सदस्य, गाधंी स्मारक प्रनधीचे अध्यक्ष अशा अनेक जबाबदाऱ्या पार 
पाडल्या. 

 
१९५० साली काँगे्रस अध्यक्षपदाची प्रनिडिुक हरल्यािर ते प्रिनोबाचं्या भदूान चळिळीत सामील. 

त्यानंतर त्यानंी जिळ जिळ राजकारि सनं्यास घेतला. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळिळीचे त्यानंी काही 
काळ नेतृत्ि केले. त्याचं्या मताने या चळिळीस चहसक स्िरूप िाप्त होताच ते या चळिळीपासून दूर झाले. 
प्रिपुल स्रू्फटलेखन, निभारत माप्रसक, स्िराज्य साप्ताप्रहक आप्रि लोकशक्ती दैप्रनक ही प्रनयतकाप्रलके 
त्यानंीच सुरू केली. पुण्यात समाजिबोधन संस्र्था आप्रि समाजिबोधन पप्रत्रका दै्वमाप्रसक त्याचं्याच िेरिेने 
सुरू झाले. 

 
अखेरचा काळ त्यानंी सासिड येर्थील सिोदय आश्रमात घालिला. 
 
हा उतारा त्याचें ‘दैि देते पि कमव नेते’ या आत्मिृत्तातून सादर करण्यात आला आहे. 
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‘स्वराज्य’ पत्र व तुर्ुगवास 
 

श्करराव देव 
 

गाधंीजींच्या सल्ल्यािमािे िापं्रतक काँगे्रस कप्रमटी रे्फरिाल्याचं्या हिाली करून आम्ही दैनंप्रदन 
राजकारिाचा संन्यास घेतला, तेव्हा महाराष्ट्रातील नारे्फरिाल्या पक्षातंील जुन्या ि नव्या मंडळींच्या िाटा 
प्रनरप्रनराळया झाल्या ि दोघाचं्या दृष्टीतील ि धोरिातंील भेद लोकाचं्या लक्षात येण्याला अिसर प्रमळाला. 
त्यानंतर जेव्हा मी श्री. भसु्कुटे ि श्री. हरोलीकर याचं्या सहकायाने ‘स्िराज्य’ पत्र ताब्यात घेतले तेव्हा 
आमचे म्हििे काय आहे हे स्ितंत्रपिे लोकापंुढे माडंण्याला आम्हाला साधन प्रमळाले. प्रटळक 
पुण्यप्रतर्थीच्या प्रनप्रमत्ताने झालेल्या संमेलनात श्री. तात्यासाहेब केळकर ि मी याचं्यामध्ये जो समेट झाला 
त्याने निीन मंडळींच्या स्ितंत्र अस्स्तत्त्िािर आप्रि नीप्रत ि धोरि ठरप्रिण्याच्या बाबतीत आमच्या 
स्िातंत्र्यािर, अप्रभक्रमाच्या शक्तीिर अर्थिा क्षमतेिर एक िकारे प्रशक्कामोतवबच झाले असे म्हिाियास 
हरकत नाही. नारे्फरिाल्या पक्षातील जुन्या नेतृत्िाचा अस्त होऊन नव्या नेतृत्िाचा उदय झाल्याची ही साक्ष 
होती. ही गोष्ट घडून येण्याला आिखीही एक महत्त्िाची घटना कारि झाली होती. 

 
चंपारण्यातून परत आल्यािर ‘लोकसंग्रहा’त काम कराियाला सुरुिात केली अशा प्ररतीने मी 

पुण्याचा रप्रहिासी झालो. तेव्हापासून पुण्यात मुक्काम असे तेव्हा पुण्यातील अनेक इतर स्त्री-पुरुिािंमािे 
बहुधा रोज सकाळी मी पिवतीला प्रर्फराियाला जात असे. त्या िळेची पिवती आजच्या पुिे शहराच्या दाट 
िस्तीचा एक प्रिभाग नव्हती. त्या िळेी सदाप्रशि पेठेतून पिवतीकडे जाियाला प्रनघाले की प्रभकारदास 
मारुती ि शुक्रिार पेठेतून गेले तर पंचहौद प्रमशन ही पुण्याची शिेटची िस्ती होती. त्या नंतर कॅनाल 
येईपयंत प्रनजवन होते. िाट रंुद होती पि िाहन जाण्याला योग्य अशी नव्हती. िाटेत डाव्या बाजूला 
तळयातला गिपती ि त्याच्याचसमोर उजव्या बाजूला एक भतुाटकीचा ओसाड बगंला होता. पेशिबेाग 
अर्थिा तळयातल्या गिपतीचा आजचा पेशिाई र्थाट यापंैकी काहीही त्या िळेी तेरे्थ नव्हते. प्रतन्हीसाजेंनंतर 
चकिा सकाळी िकाश होण्यापूिी त्या रस्त्याने जाण्याला र्थोडी भीप्रतच िाटाियाची. पिवतीच्या अगदी 
पायथ्याशी गेल्यािर दहा-पाच साधारि लहान घराचंी छोटीशी िस्ती होती. कॅनालिरून पार होताना 
दोन्ही बाजंूच्या पत्र्याचं्या चभतीिरून हातातंील छडी प्रर्फरिीत तड्तड आिाज करीत जािे हा प्रर्फरायला 
आलेल्या मंडळींच्या करमिकुीचा खेळ होता. 

 
पिवतीिरून परत येताना श्री. हप्ररभाऊ तुळपुळे याचंा िाडा लागे. िशस्त अंगि ि ओसरीिर मोठा 

झोपाळा होता. तेरे्थ भाऊसाहेब, श्री. िासूकाका जोशी, मी, कधी कधी श्री. गिेशशास्त्री जोशी िैद्य िगैरे 
मंडळी याचंी बैठक व्हाियाची ि ित्येकाच्या रुचीिमािे अर्थिा प्रनयमािमािे चहा चकिा दूध घेत घेत 
देशाच्या आप्रि िातंाच्या राजकारिाच्या गप्पा ि पुण्यातील चकिा महाराष्ट्रातील कामकाजाच्या योजना 
ठराियाच्या. पुढे पुढे पुष्ट्कळ प्रदिस सायंकाळी तुळशीबागेच्या पाठी मागच्या दारी असलेल्या शास्त्रीबुिाचं्या 
घरातील माडीिर ही बैठक व्हाियाची. शास्त्रीबुिा तसे व्यिहारी पि हौशी िृत्तीचे होते ि जमलेल्या 
प्रमत्रमंडळीचे आप्रतथ्य करण्यातं त्यानंा आनंद िाटे. प्रनरप्रनराळया ऋतंूतील र्फळे ि अन्य र्फराळाचे सामान 
मंडळींच्या चचेत गोड चकिा प्रतखट रस भरण्याला पुष्ट्कळ िळेा मदत करी. पिेु शहर काँगे्रस कप्रमटीचे 
दप्तरही शास्त्रीबुिाचं्या घरीच असे. आम्ही ‘‘स्िराज्यʼʼ पत्र प्रिकत घेतल्यानंतर काही काळ छापखाना ि 
स्िराज्यपत्राची कचेरी अण्िासाहेबाचं्या घरीच होती. त्यामुळे आम्हाला शास्त्रीबुिाचें घरही जिळ ि सोयीचे 
होते. पि पुढे ‘स्िराज्या’चा छापखाना ि कचेरी शनीच्या पाराकडून नागनार्थाच्या पाराकडे जािाऱ्या 
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रस्त्यािर गेली, तेव्हापासून आमची बैठक साहप्रजकच ‘स्िराज्या’च्या कचेरीत होऊ लागली. ही जागा 
शकंरराि जािडेकर जेरे्थ राहात तेरू्थन प्रटळक महाप्रिद्यालयाला जाण्याच्या त्याचं्या रस्त्यािर असल्यामुळे 
शकंररािानंाही ती अप्रधक सोयीची होती. आम्हा मंडळीच्या मरै्फली ‘स्िराज्य’ कचेरीत झडू लागल्या. अशा 
प्ररतीने भौगोप्रलक अंतराने जुन्या-नव्यामंधील मानप्रसक अतंरही िाढप्रिले. एक िकारे जे घडिे अपप्ररहायवच 
होते ते सहज घडत गेले. 

 
प्रनष्ठा, प्रनरलसता, एकाग्रता ि प्रचकाटीचे ियत्न यामुळे अत्यंत िप्रतकूल पप्ररस्स्र्थती ि सिव िकरचे 

अल्प भाडंिल अशी स्स्र्थप्रत असूनही या सहा-सात ििांत माझ्या शारीप्ररक ि प्रिशिेतः मानप्रसक शक्तीला 
स्ितःच्या बदु्धीच्या िेरिेिमािे राबप्रिण्याला अनुकूल असे के्षत्र ि िातािरि महाराष्ट्रात प्रनमाि झाले होते. 
‘स्िराज्या’ सारखे गाधंीजींच्या ि त्याचं्या काँगे्रसच्या प्रिचाराचें आप्रि धोरिाचें मुख्य पत्र म्हिून सबधं 
महाराष्ट्रात िातंीय मान्यता पािलेले पत्र मला माझे प्रिचार ि मते मराठी जनतेपुढे अप्रनयंप्रत्रतपिे 
माडंण्याला साधन म्हिून लाभले, तसेच या कालखंडाच्या अखेर अखेर श्री. शकंरराि जािडेकरासंारखे 
प्रिचाराने प्रनकट असेलेले ि संपूिव जाप्रििनेे ि सहानुभतूीने माझ्या कायाचे मोजमाप करिारे स्नेही ि 
सहकारी मला लाभले. लिकरच आचायव भागित आम्हाला येऊन प्रमळाले आप्रि मागे म्हटल्यािमारे 
प्रिचाराच्या ि आचाराच्या के्षत्रात िातंीय पातळीिर आमची एक प्रत्रमूर्षत बनली. आमच्या पुढे जे साध्य होते 
प्रसद्ध करण्यासाठी स्ितःच्या िकृतीिमािे आमच्यापैकी ित्येकाची भपू्रमका ि कायव काय होते याबद्दल आम्हा 
दोघामंध्ये संपूिव एकोपा होता ि त्या दृष्टीने परस्पराशंी संपूिव सहयोग होता. याप्रशिाय जसजशी कायाची 
व्यास्प्त ि खोली िाढत गेली तसतशी अप्रखल महाराष्ट्रात राजकीय ि प्रिधायक अशा दोन्ही के्षत्रात 
नव्यातंील जे जुने होते त्याचंा स्नेह ि सहकायव िाढत गेली ि त्याचबरोबर आिखी निीन कायवकते लाभत 
गेले. माझ्या सािवजप्रनक जीिनाचा ित्यक्ष िारंभच गाधंीजींच्या मदतीने त्याचंा एक स्ियंसेिक म्हिनू 
प्रबहारमध्ये झाला. यामुळे ि असहकार युगाच्या िारंभीच्या दोन तीन ििांच्या कालािधीत काँगे्रसमध्ये काम 
करण्याची मला जी संधी प्रमळाली तीमुळे महाराष्ट्राच्या बाहेरही अप्रखल भारतीय िप्रतष्ठेचे ि कीतीचे बाब ू
राजेंद्र िसाद. सरदार िल्लभभाई पटेल, श्री. राजगोपालाचायव अशासंारख्या पुढाऱ्याशंी माझा जिळचा संबधं 
आला ि त्याचें साहाय्य मला प्रमळाले. या सिांच्या सहकायाचा स्िाभाप्रिक असा पप्ररिाम झाला की, 
सािवजप्रनक जीिनात माझे बोलिे, प्रलप्रहिे, स्ितंत्र बुद्धीने पि जबाबदारीच्या जाप्रििनेे होऊ लागले. अशी 
ही जी पप्ररस्स्र्थती प्रनमाि झाली प्रतचे श्रेय पप्ररस्स्र्थतीला प्रकती ि पुरुिार्थाला प्रकती हा िमन सदा अप्रनर्षितच 
राहील. 

 
पप्रहल्या जागप्रतक युद्धाच्या अंती प्रब्रटनने केलेल्या िचनभगंातून प्रखलार्फतीचा िमन प्रनमाि झाला. 

तुकव स्र्थानच्या कमालपाशाने ि अरबस्तानच्या इब्न सौदने या िमनाचा अंत एका तऱ्हेने केला, तर चहदी 
मुसलमानानंी त्याचा अंत दुसऱ्या एका प्ररतीने केला. प्रखलार्फतीच्या िमनािरून गाधंीजींच्या नेतृत्िाखाली 
अल्पकाळ या देशात जी चहदूमुसलमानाचंी एकी झाली होती प्रतचे रूपातंर प्रखलार्फतीच्या चळिळीची 
पप्रहली लाट ओसल्यानंतर हळूहळू दोन जमातीच्या िैमनस्यात ि बेकीत होत गेले. 

 
१९२७ साली भारतात चहदू-मुसलमानातील िैमनस्याचा डोंब पेटला ि त्याची झड महाराष्ट्रालाही 

लागली. या सालच्या गिपती-प्रिसजवनाच्या िळेी सोलापुरात चहदू ि मुसलमान या जमातींत दंगा झाला. 
तळेगाि दाभाडे येरे्थही काही क्षुल्लक कारिािरून या दोन जमातींत दंगा उद्भिला. चहदुस्र्थानात होिाऱ्या 
या दोन जमातींतील दंग्याचे सिवतोपरी कारि इंग्रजाचंी ‘‘र्फोडा ि झोडाʼʼ ही दुष्ट नीती आहे हा एकागंी 
प्रिचार, आता स्िातंत्र्योत्तर कालात या बाबतीत जो कटु अनुभि येत आहे त्याने पुष्ट्कळच सौम्य झाला आहे; 
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पि त्या िळेी या दंग्यानंा परकीय सरकारची ही दुष्ट नीती प्रकती िमािात जबाबदार आहे या बाबतीत 
मतभेद असला तरी एका गोष्टीच्या बाबतीत सिांचे प्रिशिेतः राजकीय प्रिियाचं्या अभ्यासंूचे ि त्या के्षत्रात 
काम करिाऱ्या कायवकत्यांचे एकमत होते. ती म्हिजे परकीय सरकार या दुष्ट नीतीचा उपयोग करिार 
नाही तर हा िमन प्रनराळया प्ररतीने सुटू शकेल. 

 
साहप्रजकच या प्रिियािर माझी प्रनर्षभड मते मी स्िराज्यातंील लेखातूंन माडंीत होतो. लेखामंधून 

सरकारची या बाबतींतील नीती ि धोरि यािंर कडकडून टीका केलेली असे. मे मध्ये ‘युद्ध जाहीर करा’ हा 
लेख मी प्रलप्रहला. सप्टेंबर १५ च्या स्िराज्यात ‘प्रनदान धमवयुद्ध करा’ हा माझा लेख िप्रसद्ध झाला. या 
लेखािर महाभारतातंील :- 

 
अहं िो रप्रक्षतेत्युक्त्िा या न रक्षप्रत भपू्रमपः ।*[अर्थव :- मी तुमचा रक्षिकता आहे असे िजेला सागंून 

जो राजा प्रतचे रक्षि करीत नाही त्याला प्रपसाळलेल्या ि अंगािर धािंनू येिाऱ्या कुत्र्यािमािे ठार मारले 
पाप्रहजे.] 

स सहंत्य प्रनहन्तव्यः श्वेि सोन्माद आतुरः ।। 
 
हे िचन उद्धतृ केले होते ि ते श्री शकंरराि जािडेकरानंी मला सुचप्रिले होते. या कालात 

‘‘स्िराज्याʼʼत प्रलहाियाच्या लेखाबद्दल त्याचं्या-माझ्यामध्ये बहुधा अगोदर चचा होत असे. मला आठिते, 
ज्या प्रदिशी मी हा लेख प्रलप्रहला त्या प्रदिशी जािडेकर प्रटळक महाप्रिद्यालयातं आपल्या कामाला जात 
असताना िर आले ि हे िचन मला देऊन पढेु महाप्रिद्यालयात गेले. 

 
याच िळेी देशापढेु, प्रिशिेतः काँगे्रसपढेु, आिखी एक प्रजतका महत्त्िाचा प्रततकाच नाजूक प्रििय 

प्रनिवयासाठी िाढून आला आप्रि तो म्हिजे सायमन कप्रमशनच्या बाबतीत धोरि ठरप्रिण्याचा प्रिप्रशष्ट 
कालाची मुदत संपल्यानंतर प्रदलेल्या सुधारिाचंा कसा उपयोग केला याची तपासिी करून हप्त्याहप्त्यानंी 
सुधारिा देण्याची परकीय सरकारची नीती ि धोरि कालहरि करिारे अतएि प्रदरंगाईचे होते. इतकेच 
नव्हे तर ती राष्ट्राचा अपमान करिारी रीत होती. कोित्याही लोकाचंा स्िराज्य हा जन्मप्रसद्ध हक्क आहे 
अशी लोकमान्यानंी जी र्फार ििांपूिी घोििा केली होती, प्रतची ही प्रनव्िळ हेटाळिी होती. त्यानंतर 
भारताने स्िराज्य मागािर पुष्ट्कळ िगप्रत केली होती. प्रिशिेतः गाधंीजींनी स्िातंत्र्यिाप्तीसाठी सुरू केलेल्या 
असहकाप्ररतेच्या युद्धानंतर परकीय सरकारची ही हप्त्याहप्त्यानंी स्िराज्य देण्याची नीती राष्ट्राला मान्य 
होिे कदाप्रप शक्य नव्हते. जािडेकर ि मी दोघे संपूिव स्िातंत्र्यिादी बनलो होतो. १९२७ सालचे काँगे्रसचे 
अप्रधिशेन मद्रासला भरिार होते. काँगे्रसक्रीड (ध्येय) मधील ‘‘स्िराज्य संपादन करिेʼʼ हे शब्द काढून 
‘‘स्िराज्य स्र्थापन करिेʼʼ असे शब्द घालािते अशी सूचना मी काँगे्रसकडे पाठप्रिली. त्याचिमािे सायमन 
कप्रमशनिर भारताने बप्रहष्ट्कार टाकािा असा जोराचा िचार मी माझ्या भाििातूंन ि ‘स्िराज्या’तून सुरू 
केला. 
 

‘प्रनदान धमवयुद्ध करा’ हा लेख स्िराज्यात िकाप्रशत झाल्यानंतर र्थोड्याच प्रदिसानंी आमच्यािर 
सरकार लिकरच खटला भरिार आहे या अर्फिा चोहोकडे उठल्या. या अर्फिा नसून प्रनप्रित गोष्ट आहे हे 
समजाियला त्यानंंतर आम्हाला र्फार प्रदिस लागले नाहीत. कारि कोित्याही गटात प्रबभीिि असतातच. 
प्रडसेंबरच्या २ तारखेला प्रतसरे िहरी ‘स्िराज्य’ कचेरीत मला ि श्री. हरोलीकर यानंा पकडण्यात आले. 
‘स्िराज्य’ कचेरीतून आम्हाला िर्थम र्फरासखान्यात नेण्यात आले ि तेरू्थन खडकािरच्या लॉकअपमध्ये 
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(कच्चा तुरंुग) दोघानंा ठेिण्यात आले. यापूिी मुळशी सत्याग्रहात मला अल्प मुदतीचा दोनदा कारागहृिास 
भोगािा लागला होता पि र्फरासखाना चकिा कच्च्या तुरंुगाचा अनुभि मलाही हा िर्थमच होता. कारि 
दोन्ही िळेा प्रशक्षा ि सरळ येरिडा अशी घटना घडली होती. येरिडा तुरंुग मध्यिती तुरंुग होता. तेर्थील 
स्िच्छता, टापटीप, व्यिस्र्था एक िकारे आदशव होती. येरिड्याच्या तुलनेने खडकािरचा कच्चा तुरंुग त्या 
िळेी तरी नरकच होता असे म्हिाियाला हरकत नाही. आम्हा दोघानंा एकाच खोलीत ठेिण्यात आले. 
लघिीसाठी एक मोठा प्रटनचा डबा ठेिला होता. डबा, खोली, तरट, घोंगड्या, सिांिरच घािेरडेपिाची 
अिकळा होती. सुदैिाने आमच्या जेििासाठी जोमयाचंा घरून डबा येत असे. मला िाटते, त्या कच्च्या 
तुरंुगात आम्ही आठ प्रदिस काढले. नंतर ज्या मपॅ्रजस्रटेपुढे आमचा खटला चालला त्याने तो सेशन कप्रमट 
केला. खटल्याच्या िळेी काही प्रमत्रमंडळी ि काही पप्ररप्रचत मंडळी हजर होती; पि मपॅ्रजस्रटेने आम्हाला 
सेशन कप्रमट करण्याला र्फारसा िळे घेतला नाही. कोटांतून सरळ आम्हाला येरिड्याच्या तुरंुगातील 
अंधेरीमध्ये नेण्यात आले ि दोघानंा प्रनरप्रनराळया पि शजेारच्या खोल्यात बंद करण्यात आले. अधेंरी माझ्या 
चागंल्या पप्ररचयाची होती, इतकेच नव्हे तर प्रिय होती. युरोप्रपयन िॉडाच्या खालोखाल, स्िच्छता, हिा 
िकाश िगैरे सिव दृष्टींनी अधेंरी उत्तम जागा होती, या बाबतीत सिांचे एकमत होते. अर्थात् आम्ही कचे्च कैदी 
असल्यामुळे कपडे ि काम या दोन बाबतीत आम्ही मुक्त होतो. बाकी आमची सिव व्यिस्र्था सिवसाधारि ‘क’ 
िगांतील कैद्यािंमािे होती. त्या िळेी राजकीय कैदी असा तुरंुगात स्ितंत्र िगव नव्हता हे सागंाियास 
नकोच. तुरंुगात कोिीही सिवसाधारि कैदी आला की, जशी झाडािरच्या पक्षातं एखादां पक्षी आला की 
प्रकलप्रबल सुरू होते त्यािमािे कैद्यातं एक िकारची प्रकलप्रबल सुरू होते. ित्येकाला निीन सोबत्याची 
माप्रहती प्रमळप्रिण्याची उत्कंठा असते. मग आम्ही तर प्रिशिे िकारचे कैदी ! आमच्या प्रिशिेपिाची ि 
आगमनाची खबर अधेंरीतील कैद्यानंा साहप्रजक प्रमळाली. पि त्या प्रदिशी आम्ही येरिड्यात पोहोचलो 
तेव्हा सायकंाळ झाली होती ि कैद्यानंा आपापल्या खोल्यातूंन बंद केले गेले होते. दुसऱ्या प्रदिशी आम्ही 
दोघे तेर्थील सिव कैद्याचें ‘महाराज’ झालो. 

 
सेपरेट अधेंरी मधील कैदी गुन्हेगार कैद्यांपकैीच, पि त्यातंही प्रिशिे असतात. जे आपल्या धंद्यात 

पटाईत ि कू्रर म्हिून िप्रसद्ध आहेत, चकिा जे तुरंुगाचे िारकरी आहेत अर्थिा ज्यानंा तुरंुगात आल्यािर 
प्रनरप्रनराळया लहानमोठ्या गुन्ह्ाबंद्दल लहान-मोठ्या प्रशक्षा झालेल्या आहेत अशा लोकानंा या खोल्यातूंन 
ठेिले जाते. पूिानुभिामुळे याची र्थोडीर्फार कल्पना मला होती. पि या िळेचा या बाबतीतला एक संयोग 
अगदी आगळाच होता. दुसऱ्या प्रदिशी अधेंरींतील कैदी खोल्याबंाहेर काढले जाऊन त्यापंैकी, बरेचसे 
आपापल्या कामािर गेल्यािर एक गृहस्र्थ आपल्या पायातंील बेडीचा खळखळ, खिखि असा आिाज 
करीत आमच्यापाशी आले ि त्यानंी स्ितः होऊन प्रिनासकंोच, इतक्या सहज रीतीने की, जिु आपि अगदी 
स्िाभाप्रिक योग्य तेच करीत आहोत अशा र्थाटांत स्ितःचा पप्ररचय करून प्रदला. मूर्षत बाधंीि, 
काळीसािळी, सडपातळ ि चागंली उंच रुबाबदार अशी होती. नीटस् नाक, तरतरीत डोळे ि झोंकदार 
प्रमशा-र्थोडा पीळ घालता येईल अशा, असा एकंदरीने र्थाट होता ! बोलिे ठसठशीत ि नागरी संस्कृतीत 
िाढलेल्या ि िािरलेल्या मािसािमािे. पायातंील बेडी, अंगािरचे कपडे अगदी स्िच्छ असे होते. पि या 
मािसाकडे दुसऱ्याला तात्काळ आकिवि करिारी गोष्ट म्हिजे त्याचं्या डोक्यािरील टोपी ! तुरंुगामध्ये 
बहुतेक कैद्याचंी टोपी प्रनळया आडव्या उभ्या रेघाचंी पाढंरी टोपी असते, ज्यानंा जन्मठेपेची चकिा लाबं 
मुदतीची प्रशक्षा झालेली असते त्याचंी प्रपिळी टोपी असते. जे पनुः पुनः तुरंुगात येतात त्याचंी काळी टोपी 
असते. पि या गृहस्र्थाची टोपी प्रपिळी, काळी ि ताबंडी अशा तीन रंगाचंी होती ! याचा अर्थव हे गृहस्र्थ दीघव 
मुदतीचे ि पुनः पुनः आपल्या घरी परत येिारे होते एिढेच नव्हे तर त्याचं्या टोपीचा लाल रंग असे दाखिीत 
होता की, तुरंुगातील कडेकोट बंदोबस्ताला न जुमानता तेर्थील अप्रधकाऱ्याचं्या हातािंर तुरी देऊन 
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तुरंुगातून पळून जािारे होते. एिढेच नव्हे तर ते या कलेत इतके प्रनपिु होते की, रात्री त्याचं्या खोलीसमोर 
एक प्रदिा सतत जळत असे ि एक प्रशपाई खास त्याचं्यािर पहारा ठेिण्यासाठी असे. ही अखेरची बाब 
मंुबईचे बाबू चष्ट्मेिाले (हे या गृहस्र्थाचे नाि) निागतानंा मोठ्या आत्मगौरिाने कर्थन करीत असत! असे हे 
एिगुंिसंपन्न गृहस्र्थ अधेंरीतील कैदी ि िॉडवरानंा ‘‘दादाʼʼ होते इतकेच नव्हे तर तुरंुगातील लहान-सहान 
अप्रधकारी यानंा िचकून असत. साहप्रजकच आहे, याचं्या कतवबगारीचा ि कौशल्याचा पप्ररिाम म्हिून 
पोटािर िा िािािर केव्हा पाय येईल चकिा र्फास लागेल याचा नेम नसाियाचा! मात्र पढेु अनुभिाने 
आम्हाला आढळून आले की, बाबू चष्ट्मेिाले िकृतीने सौम्य ि इतर कैद्यासंही लहानमोठी मदत करून 
त्यानंा उपकृत करायाला सदा तत्पर असाियाचे. आमच्याशी तर ते अखेरपयंत मोठ्या अदबीने तर िागलेच 
पि प्रशिाय जिु त्यानंी आम्हा दोघानंा आपल्या कृपाछत्राखाली (Patronage and Protection) घेतले 
आहे अशी छाप कैद्यािंर ि िॉडवरिर पडेल अशी खबरदारी ते नेहमी घेत. 

 
स्िराज्यातंील ‘‘प्रनदान धमवयुद्ध कराʼʼ या लेखाबद्दल आमच्यािर १२१ ि १२४ (अ) अशा दोन 

कलमाखंाली आरोप ठेिण्यात आले होते. प्रपनल कोडातंील १२४ (अ) कलम लोकमान्य ि महात्माजी 
अशा र्थोर पुरुिािंरील त्या कलमाखाली झालेल्या खटल्यामुंळे ि दीघव मुदतीच्या प्रशके्षमुळे त्या काली 
िप्रसद्धी पािले होते. त्या कलमाखाली खटला होऊन प्रशक्षा होिे हे चहदी देशभक्ताला िा देशसेिकाला 
गौरिास्पद मानले जाई. पि प्रप. कोडातंील १२१ हे कलम र्थोडे कुिप्रसद्ध ि त्याच्या खाली होिाऱ्या 
अमानुि प्रशके्षमुळे र्थोडे भयंकर होते. राजाप्रिरुद्ध अिीती ि असंतोि पसरप्रििे ही एक गोष्ट होती ि त्याच्या 
प्रिरुद्ध बंड करून त्याच्या प्रजिािर उठिे ही अगदी प्रनराळी गोष्ट होती. या कलमाखाली इस्टेट-जप्ती, 
र्फाशी, जन्मठेप अशा प्रशक्षा होत्या. यापेंक्षा कमी प्रशक्षा, इच्छा असली तरी देण्याचा अप्रधकार न्यायाप्रधशाला 
नव्हता. अर्थात् माझ्या बाबतीत इस्टेटजप्तीचा िमन नव्हता. त्या िळेी देशात प्रनडरपिे परकीय सरकारची 
सत्ता न मानिे (defiance) ि त्याचे जे बरेिाईट पप्ररिाम होतील ते आनंदाने भोगिे या बाबतीत एक 
िकारचे िारे चकिा िडेच पसरले होते म्हिानात! प्रिशिेतः गाधंीजींच्या अंप्रहसात्मक बडंाने लोकात ही िृप्रत्त 
प्रनमाि केली होती. साहप्रजकच िप्रकलामार्फव त िा स्ितः आपला बचाि कराियाचा नाही, र्फक्त कोटाला 
आपली भपू्रमका स्पष्ट करिारे एक प्रनिदेन सादर कराियाचे असे मी ठरप्रिले. हा प्रनिवय घेण्याला मला 
प्रिशिे प्रिचार करािा लागला अर्थिा िळे लागला असे मला िाटत नाही. अगदीं एक सहज गोष्ट अशा 
प्ररतीने मी हे ठरप्रिले. गाधंीजींचा नमुना डोळयापंढेु होताच. श्री. हरोलीकरही माझ्या या प्रनिवयाशी सहज 
सहमत झाले. िमन र्फक्त हे प्रनिदेन तयार करण्याचा उरला. तुरंुगातील अप्रधकाऱ्यानंी स्िाभाप्रिकच जरूर 
ती साधनसमुग्री पुरप्रिली. हे प्रनिदेन करण्यासाठी मी काही मोठमोठे कायद्याचे ि अन्य गं्रर्थ पाप्रहले असे 
मला स्मरत नाही. मात्र लोकमान्याचंा बचाि पाहाियास प्रमळािा अशी इच्छाही होती. कारि त्याच्या 
मागची प्रहम्मत (Spirit) अजूनही मनाला िेरिा देत होती आप्रि माझी ही इच्छा पुरी झाली. 

 
आम्हा तरुि देशसेिकाबंद्दल श्री.हप्ररभाऊ र्फाटक यानंा सदैि कौतुक असाियाचे! आता तर 

आमच्यािर १२४ अ आप्रि १२१ कलमाखाली सरकारने खटला भरलेला! आम्हाला जी काही मदत लागेल 
ती कराियाला हप्ररभाऊ अगंदी उत्कंप्रठत होते. हप्ररभाऊंच्याने राहािले नाही. आम्ही पोरकी पोरे आहोत, 
तेव्हा आमच्या बाबतीत मजीला येईल ते कराियाला हरकत नाही अशी सरकारची समजूत होऊ नये म्हिनू 
एके प्रदिशी हप्ररभाऊ तात्यासाहेब केळकरानंा आम्हाला भेटिण्यासाठी येरिड्याला घेऊन आले. 
संभाििाच्या ओघात माझी गरज मी तात्यासाहेबानंा सुचप्रिली. तात्यासाहेब चटकन समजले. ज्या 
भागामध्ये प्रटळकाचंा बचाि छापला होता तो भाग त्यानंी मला पाठिनू प्रदला. मी माझे प्रनिदेन तयार केले ि 
मी आप्रि हरोलीकरानंी त्याच्यािर शिेटचा हात प्रर्फरप्रिला. आम्ही बचाि द्यािा म्हिून िडील ि बरोबरीच्या 



 
अनुक्रमणिका 

मंडळींनी आमची मने िळप्रिण्याचा साहप्रजकच पुष्ट्कळ ियत्न केला. १२४ कलमाची त्यानंी चचता िाटत 
नव्हती पि १२१ कलमाखाली होिाऱ्या प्रशके्षच्या भयंकर स्िरूपामुळे आम्ही आमचा बचाि करािा असे 
त्यानंा िाटत होते. पि माझा स्िभाि अगोदरच ज्याला हट्टीही म्हिता येईल असा आग्रही ि प्रशिाय तो 
िसंगही अगदी बाकंा ि कसोटीचा होता! माझ्या प्रनिवयात मी काहीही बदल केला नाही हे सागंाियासच 
नको. श्री.हरोलीकरही अखेरपयंत पके्क राप्रहले. सिव उपाय हरल्यािर मंडळींनी अखेर गाधंीजीकडे धाि 
घेतली ि त्यानंी आम्हाला शहािपिाचा सल्ला द्यािा असे मागिे त्याचं्याकडे जाऊन त्याचं्यापाशी माप्रगतले. 
महात्माजींच्या पत्रात एक अप्रत मार्षमक ि उदात्त िाक्य होते. “If he defends, it will not be 
dishonourable, but there is glory if he does not. But he need not bid for glory” (त्यानंी बचाि 
केल्यास त्यात लज्जास्पद असे काही नाही, पि बचाि केला नाही तर गौरिास्पद होईल. पि गौरिासाठी 
त्यानंी अकारि साहस करण्याची जरूरी नाही.) गाधंीजींच्या प्रिचार करण्याच्या पद्धतीतील सूक्ष्मता ि 
मार्षमकता याचंा पुढे प्रकत्येक ििांनी असाच एक अनुभि मला आला होता. महाराष्ट्रात िेमाबाईंच्या ि 
माझ्या आश्रमीय सहजीिनामुळे पुण्यात िादळ उठले ि िातािरि अगदी गुदमरून गेल्यासारखे झाले; 
तेव्हा िेमाबाईनंीही त्या िसंगी गाधंीजींचा सल्ला प्रिचारला ि जरूर तर महाराष्ट्र सोडण्याची आपली तयारी 
आहे असे त्यानंी गाधंीजींना प्रलप्रहले. गाधंीजींनी आपला सल्ला प्रलहून पाठप्रिला. ‘‘देिाचंा संग तू सोडािा 
अशी आिमयकता मला प्रदसत नाही. जोपयंत दोघाचंी मने प्रनदोि आहेत ि संग केिळ सेिसेाठीच आहे, 
तोपयंत तू देिानंा सोडण्याची चकिा तुझे काम बदलण्याची कोितीही आिमयकता मला प्रदसत नाही. 

 
त्यािळेी सेशन कोटव बटेािर भरत असे. ठरलेल्या तारखेला आम्हाला कोटांत नेण्यात आले कोटांत 

खूप गदी झाली होती. साताऱ्याचे दादासाहेब करंदीकर िगैरे मंडळी आप्रि पुण्याची ि पुण्याबाहेरची काही 
िकील मंडळीही अगोदरपासून उपस्स्र्थत होती. आम्ही कोटात आल्यािर दादासाहेबानंी माझे मन 
िळप्रिण्याचा शिेटचा ियत्नही केला. रीतसर कोटाचे काम सुरू झाले. आम्हाला बसाियाला कोटाने 
खुच्या प्रदल्या होत्या. योग्य िळेी मी माझे प्रनिदेन अगदी खिखिीत आिाजातून कोटापुढे िाचले. 
बचािाची भानगड नसल्यामुळे खटला लाबंण्याचा िमनच नव्हता. सेशन जज्जाने ज्यूरीला खटला समजािनू 
सापं्रगतला. ज्यूरीने एकमताने १२१ कलमाखाली आम्हाला प्रनदोिी ि १२४ अ कलमाखाली दोिी ठरप्रिले. 
जज्जही ज्यूरीच्या या मताशी सहमत झाले. १२४ अ कलमाखाली त्यानंी आम्हाला दोन ििांची सक्त 
मजूरीची प्रशक्षा सुनािली. कोटात खटला ऐकण्यासाठी जमलेल्या मंडळींपकैी अनके पप्ररप्रचतानंी ि 
अपप्ररप्रचतानंी नमस्कार करून अर्थिा हस्तान्दोलन करून आमचे उभयताचें मनापासून अप्रभनंदन केले. 
१२१ कलमाखाली आम्ही प्रनदोिी ठरप्रिले गेल्यामुळे सिांच्या मनािरचा भार हलका झाला होता. एक 
िकारचे आनंदाचेच िातारि कोटांत दरिळले होते! ज्यानंी बालपिापासून मला आपल्या मुलािमािे 
िागप्रिले होते ि प्रशक्षिासाठंी यर्थाशस्क्त मदतही केली होते ते िृद्ध श्री. गोचिदराि उर्फव  दादासाहेब जोशीही 
कोटात हजर होते. मला प्रनरोप देताना ते अप्रधक काही बोलले नाहीत. ‘‘शिे जप्रमनीिर पडले म्हिजे 
र्थोडी माती घेऊनच उठते,ʼʼ एिढेच एक िाक्य त्यानंी उच्चारले! 

 
येरिड्याला आम्ही त्या प्रदिशी परत आलो तेव्हा अधेंरीतील कैद्यानंा खोल्यातूंन बंद करण्याची िळे 

होऊन गेली होती. साहप्रजकच आमच्या खटल्याचा प्रनकाल काय झाला हे जािण्याला ित्येकजि उत्सुक 
होता. दोन ििांची सक्त मजूरी घेऊन आम्ही आलो आहोत हे जेव्हा त्यानंा समजले तेव्हा सिव खरोखर 
हळहळले! बपं्रदस्त पप्ररस्स्र्थतीत ित्येकाने आमच्याबद्दल आपली सहानुभतूी व्यक्त केली. दुसऱ्या प्रदिशी 
साहप्रजकच कच्च्या कैद्याला सक्त मजुरीची प्रशक्षा झाल्यानंतर ज्या िकारे िस्त्रासंह दीक्षा प्रदली जाते 



 
अनुक्रमणिका 

त्यािमािे आम्हालाही प्रदली गेली हे सागंाियास नकोच. अशा प्ररतीने येरिड्यातील जिळजिळ दोन 
ििांच्या आमच्या जीिनाला िारंभ झाला. 

 
त्या िळेी तुरंुगातील कैद्यानंा िागिताना सामान्य ि राजकीय असा कसलाही भेद केला जात 

नव्हता हे खरे; पि हे कबलू केले पाप्रहजे की सुपप्ररन्टेन्डन्टपासून सामान्य िॉडवरपयंत सिांची आमच्याशी 
शिेटपयंत जी िागिकू झाली, ती आम्ही सामान्य गुन्हेगार कैदी नसून प्रनराळया िगांतील होतो, अशीच 
झाली. आम्हाला काम प्रदले होते ते आमच्या खोलीतच बसून करण्याचे होते. त्यामुळे राहाण्याचे प्रठकाि 
एक ि कामाचे प्रठकाि दुसरे यामुळे कधी कधी जी अडचि ि दगदग होते प्रतच्यापासून आम्ही मुक्त होतो. 
असे करण्यात इतर कैद्यातं आम्हाला प्रमसळू न देण्याचाही अप्रधकाऱ्याचंा एक हेतू होताच. पि त्यामुळे 
आमच्या झालेल्या लाभाचे महत्त्ि कमी होत नाही. प्रशिाय काम प्रिशिे श्रमाचे नव्हते ि िदी करून घेण्याची 
कसलीही सक्ती आमच्यािर केव्हाही झाली नाही. सिव गोष्टी सरळ ि सुरळीत चालल्या. आमचे ितवन एक 
आदशव डोळयापंुढे ठेिल्यासारखे असे. जेलमधील ‘प्रतकडम’ च्या भानगडीत, काही प्रकरकोळ बाबी 
सोडल्या, तर आम्ही कधीही पडलो नाही. इतर कैद्याशंी आमचे कधी भाडंि िगैरे होण्याचाही तर िमनच 
नव्हता, परंतु सबंध प्रशके्षच्या मुदतीत तुरंुगाच्या अप्रधकाऱ्याशंीही कधीच कडक शब्द िापरण्याचा िसगं 
उद्भिला नाही. अप्रधकाऱ्यापंकैी जे भारतीय होते ते तर मधूनमधून आमच्याकडे येऊन गप्पा मारीत चकिा 
चचाही करीत ि त्यात त्यानंा आनंदही असे. एकंदरीत आम्ही आमच्या बोलण्याने, राहािीच्या ि 
संभाििाच्या सभ्य ितवनाने असा सद्भाि तेरे्थ प्रनमाि केला होता की, िप्ररष्ठ अप्रधकारी बदमाशातंील बदमाश 
कैद्याला आमच्या शजेारी आिून ठेिीत असत. हेतु हा की, आमच्या संगतीने त्याचं्यात सुधारिा व्हािी ि 
त्याचें काम हलके व्हाि.े आप्रि काही िळेा या उपचार पद्धतीचा चागंला पप्ररिाम येई. 

 
याचे उदाहरि आजही माझ्या लक्षात आहे. एकदा ज्याच्या बदमाशीपढेु तुरंुगातील अप्रधकारी 

अगदी टेकीला आले होते अशा एका काळया टोपी कैद्याला आमच्यापाशी आिून ठेिण्यात आले. मरू्षत 
साधारि ठेंगिी ि प्रदसाियाला अगदी सौम्य अशी होती. त्या मूतीला पाहून कोिाच्या असे स्िप्नातंही येिे 
शक्य नव्हते की, अस्सल बदमाश कैद्यानंा िठिीिर आििे ज्याचं्या हातचा मळ होता, त्या अप्रधकाऱ्यानंा 
या िामन मूतीने आपल्या बदमाशीने जेरीला आिले असेल! पि र्थोड्याच प्रदिसात आमच्या शजेाराने ि 
संगतीने त्याच्यािर चागंलाच पप्ररिाम झालेला प्रदसला! सिव कटकटी र्थाबंल्यासारख्या प्रदसल्या. जेलचे 
अप्रधकारीही खूि होते ि त्याला प्रजतके प्रदिस आमच्यापाशी ठेिता येईल प्रततके प्रदिस ठेिण्याचा त्यांनी 
ियत्न केला. त्याची खोली माझ्या खोलीला लागूनच होती. त्याची बदमाशी तर आम्हाला पहाियास 
प्रमळाली नव्हतीच. पि त्याच्या अंगचा एक मोठा गुि आम्हाला लोभनीय ि अनुकरिीयही िाटण्यासारखा 
होता; तो म्हिजे त्याची स्िच्छतेची भािना (sense of cleanliness) हा होय. आता मी त्याचे नाि 
प्रिसरलो. अंगािर यस्क्तंप्रच    मळ, कपड्यािर अगदी बारीकसा डाग त्याला खपाियाचा नाही इतकेच 
नव्हे तर खोलीत कचऱ्याचा एक किही त्याला सहन व्हाियाचा नाही. + + + बहुधा हौदािर देह िा 
कपडे धूत असाियाचा चकिा हातात झाडू घेऊन खोली झाडीत असाियाचा. या गोष्टींचा त्याला कधीही 
कंटाळा आलेला आम्ही पाप्रहला नाही! एके प्रदिशी खोलीत कोंडल्यानंतर रात्रीच्या काळोखाने िाचन बंद 
केल्यािर पुष्ट्कळ िळेा घडे त्यािमािे आम्ही एकमेकाशंी बोलू लागलो. संभाििाच्या ओघात मी त्याला 
म्हटले ‘‘+ + + तू ज्या खोलीत राहतोस ती इतकी स्िच्छ ठेितोस; मग मािसाचं्या हृदयात परमेश्वर 
राहातो ते हृदय प्रकती स्िच्छ ि प्रनमवळ असले पाप्रहजे!ʼʼ ‘‘होय महाराज,ʼʼ एिढेच उत्तर त्याने प्रदले. दुसऱ्या 
प्रदिशी मी पाप्रहले की आदल्या रात्रीच्या संभाििाचा त्याच्या मनािर खोल पप्ररिाम झालेला होता ि त्याने 
आपल्या िागण्यात पुष्ट्कळ सुधारिा केली. प्रकत्येक तुरंुगात प्रचडून प्रजद्दीने बदमाशी करतात हे खरे पि 
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त्याचें हाल ते जािू जािे! यानंतर + + + आमच्यामध्ये अनेक प्रदिस सुखाने ि शातंीने राप्रहला. तुरंुगात 
कैद्याला- प्रिशिेतः बदमाशप्रगरीबद्दल कुिप्रसद्ध असलेल्या कैद्याला – र्फार प्रदिस एका प्रठकािी ठेिण्याची 
तुरंुगातील अप्रधकाऱ्याचंी िर्था नव्हती. काही कालानंतर + + + ला अंधेरीतून दुसरीकडे नेले. आम्हाला 
कळले की, + + + चे येरे माझ्या मागल्या सुरू झाले! आम्हाला खरोखर िाईट िाटले. + + + 
अप्रधकाऱ्याशंी कसाही िागो, जोपयंत तो आमच्याजिळ होता तोिर तो आमच्याशी अप्रतशय सालसपिे ि 
स्नेहाने िागला. 

 
अशी एकंदर पप्ररस्स्र्थती असल्यामुळे प्रदिसा ि रात्री चचतनाला आम्हाला भरपूर िळे प्रमळे. त्यािळेी 

येरिड्यात िीज आली नव्हती आप्रि प्रदव्याच्या बाबतीत बाबू चष्ट्मेिाल्यािमािे आम्ही खास सिलत 
प्रमळालेले कैदी नसल्यामुळे खोलीत बंद केल्यानंतर खोलीच्या अगदी दारापाशी बसून डोळयानंा शीि 
देऊन िाचण्याचा ज्यास्तीत ज्यास्त ियत्न केला तरी झोपण्यापूिी ि उठण्यापूिी पुष्ट्कळ िळे खोलीत 
आंधळी कोचशबीर असे. 

 
पूिानुभिामुळेही या पप्ररस्स्र्थतीची र्थोडीबहुत कल्पना मला असल्यामुळे या िळेी तुरंुगात येतानाच 

गीता, ज्ञानेश्वरी िगैरे काही पुस्तके मी घेऊन आलो होतो. आता मला कारि सागंता येत नाही पि या 
िळेेस ज्ञानेश्वरीचा खास अभ्यास तुरंुगात कराियाचा असे मी अगोदरपासून योजून ठेिले होते. 
योजनेिमािे मी गीतेचा ि ज्ञानेश्वरीचा माझा अभ्यास सुरू केला. इतर काही दुसरे िाचन मी केले नाही 
असे नाही, पि या िळेचा येरिडा जेलमधील माझा िळे मी या दोन गं्रर्थाचं्या अभ्यासातच खचव केला. 
ज्ञानेश्वरीिर माझी इतकी भस्क्त जडली ि तीत इतका रस िाटू लागला की, ज्ञानेश्वरीतील ज्या ओव्या 
मला प्रिशिे आिडल्या त्या मी पाठ केल्या. अशा ओव्याचंी संख्या शकेडोंनी मोजता येण्यासारखी होती. 
प्रटळकाचें गीता-रहस्य तर होतेच, पि बापटशास्त्राचं्या गं्रर्थाच्या मदतीने मी गीतेिरील शाकंरभाष्ट्याचाही 
चागंला अभ्यास केला. शाळा ि कॉलेजमध्ये माझी दुसरी भािा फ्रें च असल्यामुळे संस्कृताचे माझे ज्ञान 
जिळजिळ नसल्यासारखेच होते. कारि नव्हे पि संस्कृत भािेशी माझा िर्थमच चांगला पप्ररचय झाला. 
त्या िळेी मला उपलब्ध झाली अशी गीतेिरही पुष्ट्कळ चागंली चागंली पुस्तके मी िाचली. त्या प्रदिसात तर 
दर रप्रििारी कैद्याचं्या धार्षमक ि सासं्कृप्रतक, प्रिशिेतः धार्षमक प्रशक्षिासाठी बाहेरून काही मंडळींना 
तुरंुगात येऊन कैद्यानंा भेटण्याला ि त्याचं्याशी संभािि, व्याख्यान अर्थिा ििचन याचं्याद्वारे संपकव  
जोडण्याला सरकारने परिानगी प्रदलेली असे. प्रिस्ती, मुसलमान, तसेच चहदु अशी प्रभन्न प्रभन्न धमांतील 
मंडळी यात असत. त्यापंैकी प्रिशिेतः चहदू मंडळी आिजूवन आमच्याकडे येत. या मंडळीत एक गोखले 
नािाचे सुप्रशप्रक्षत ि सज्जन गृहस्र्थ होते. ते माझ्या स्मरिािमािे. प्रर्थऑसॉप्रर्फस्ट होते. मला िाटते ते 
शप्रनिारात हल्ली जेरे्थ मुलींचे अप्रहल्यादेिी हायस्कूल आहे तेरे्थच जिळपास राहात असत. मला हिी असत 
ती पसु्तके गोखले मला प्रमळिनू आिनू देत. त्याचं्यामुळे माझे हे काम र्फार सुकर झाले होते. त्या िळेी 
आम्हाला ितवमानपते्र प्रमळत नसत. श्री. गोखले ि त्याचें सार्थी हे रप्रििारी आमचे साप्ताप्रहक बातम्या 
पुरप्रििारे रेप्रडओ झाले होते. काही कारिामुंळे एखाद्या रप्रििारी ही मंडळी आली नाही तर आम्हाला अगदी 
चुकल्या चुकल्यासारखे िाटे, इतकेच नव्हे आम्हाला रप्रििारची गव्हाची पोळी ि गूळ याचें जेिि प्रर्फके्क 
लागे! 

 
माझा गीतेचा अभ्यास माझ्या समजुतीिमािे इतका खोल ि व्यापक झाला होता ि त्याबाबतीत 

माझा आत्मप्रिश्वास माझ्या स्िभािािमािे इतका पक्का होता की, गीतेिर एक गं्रर्थ प्रलप्रहण्याचे मी ठरप्रिले ि 
त्यािमािे तुरंुगात असतानाच मी हा गं्रर्थ प्रलहून पूरा केला. गीतेचा अभ्यास करीत असताना योगी अरचिद 
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याचंा Essays on the Gita हा गं्रर्थही मी स्िाभाप्रिकच अभ्याप्रसला. या गं्रर्थाचा अभ्यास करीत असताना मी 
असे पाप्रहले की, प्रिियाच्या प्रििचेनात बाबू अरचिद यानंी गीतेच्या पप्रहल्या अध्यायातील काहंी श्लोक 
सोडले तर गीतेच्या सातश ेश्लोकाचंी त्याचं्या समजुतीिमािे व्याख्या सागंनू सुंदर इंग्रजीत अनुिाद केला 
आहे. हा अनुिादही मी श्लोकशः िगेळा प्रलहून काढला. पप्रहल्या अध्यायातील जेिढ्या श्लोकाचंा अनुिाद 
Essays on the Gita मध्ये केलेला नाही तो डॉ. अनॅी बझेंट याचं्या गीतेच्या इंग्रजीतील अनुिादातून घेऊन 
पाँप्रडचेरीच्या आश्रमाच्या परिानगीने स्ितंत्र छापून िप्रसद्ध करािा अशी माझी इच्छा होती. पि दैिदुर्षिलास 
असा की, गीतेिरच्या त्या गं्रर्थाची हस्तप्रलप्रखते कशी ि केव्हा गहाळ झाली ते मला सागंता येत नाही. आप्रि 
गीतेच्या श्लोकाचंी हस्तप्रलप्रखते एका प्रमत्रानंी पाहून छापण्याचा प्रिचार करतो असे सागंून एकदा नेली ती 
पुन्हा परत केलीच नाहीत! माझ्या जीिनाला स्स्र्थर बैठक ि स्र्थान असे कधीच न लाभल्यामुळे माझी मोठी 
हानी झाली आहे. याचा माझ्या मनाला सदा खेद िाटला आहे ि हुरहुर लागली आहे. कदाप्रचत् असाही 
संभि आहे की, ‘‘जेरे्थ देिदूत पाय ठेिण्याला प्रभतात. तेरे्थ मूखव धाित सुटतातʼʼ या इंग्रजी म्हिीिमािे 
अनप्रधकाराने अनेक के्षत्रातं पदापवि करण्याच्या लोभाने केलेल्या ियत्नामुळे होिाऱ्या र्फप्रजतीपासून या 
पप्ररस्स्र्थतीने माझे रक्षि केले असेल! 

 
अठरा अध्याय गीता ि ज्ञानेश्वरीतील शकेडो ओव्या मी पाठ केल्या त्याचिमािे यािळेी मी ईश, 

केन, कंठ, मंडूक िगैरे उपप्रनिदातंील बहुतेक श्लोक पाठ केले. हे पाठातंर करण्याला या िळेी मला 
अनुकूल िातािरि होते. कारि बाहेरच्यािमािे तुरंुगात मनात प्रिके्षप उत्पन्न करिाऱ्या गोष्टी जिळजिळ 
मुळीच नव्हत्या. माझा प्रिप्रशष्ट गं्रर्थाचंा अभ्यास या अिस्रे्थला प्रिशिे पोिक होता. अगदी प्रनिातं आप्रि प्रनिेध 
देश ि काल होता. याप्रशिाय आिखीही एक गोष्ट या पाठातंरासाठी मला अनुकूल होती. अधेंरीच्या जिळच 
युरोप्रपयन िॉडव होता. र्थोड्या अंतरािर मागे सेपरेट होती ि या तीन िास्तंुच्यामध्ये एक लहानसे मदैान 
आप्रि मधूनमधून झाडे होती. युरोप्रपयन िॉडात जाण्याचा रस्ता अधेंरीतूनच होता ि मी बहुधा मोकळा होतो. 
हे दार उघडून बाहेर गेले की खूप मोकळी जागा होती. तेरे्थ जाऊन काहीसे मोठमोठ्याने मला हे पाठातंर 
करिे सोयीचे होते. प्रतकडे अप्रधकारी ि कैदी यापंैकी र्फारसे कोिी येण्याचे ियोजन नव्हते. तसेच माझ्या 
मोठ्या आिाजाने केलेल्या पाठातंरामुळे कोिाच्या कामात व्यत्यय येण्यासारखा अर्थिा कोिाला खास त्रास 
होण्यासारखा नव्हता. मी या अनुकूल पप्ररस्स्र्थतीचा भरपूर उपयोग करून घेतला ि प्रततका तो करून 
घेण्याइतके स्िातंत्र्य आम्हाला होते. याच कालात श्री. कृष्ट्िमूतीचे ‘At The Feet of The Master’ हे 
पुस्तकही िाचण्यात आले. प्रर्थऑसॉर्फीचे िा  य गोखले याचं्यामुळे आम्हाला सहज उपलब्ध होते. या 
लहानशा पुस्तकातून माझ्या िाचनात एक लहानसेच िाक्य आले ते िाक्य म्हिजे “To live from moment 
to moment.ʼʼ मला पके्क आठिते की, हे िाक्य िाचल्याबरोबर मला असे िाटले की, हे िाक्य प्रलप्रहिारा 
पुरुि ‘दशवन’ झालेला असािा. पुढे आयुष्ट्यात श्री. कृष्ट्िमूतीचा ि माझा कमवधमवसयंोगाने जिळचा संबधं 
येिार आहे ि त्या संबधंामुळे माझ्या जीिनसृष्टीत मोठे पप्ररितवन होिार आहे याची कल्पना त्या िळेी मला 
नव्हती. 

 
पि त्या िळेी माझ्या मनािर जीिनपप्ररिती खोल ससं्कार कोिी केला असेल तर ज्ञानेश्वरीने! 

गीता ही बुद्धीला खुराक देिारी होती तर ज्ञानेश्वरी भािनेला पोसिारी होती. हा संस्कार इतका खोल होता 
की, तुरंुगातून मुक्तता होण्याचा काल र्फार दूर असतानाच मी संकल्प केला होता की, तुरंुगातून मुक्तता 
होताच पुण्याला न जाता सरळ पायी आळंदीला जाऊन श्री ज्ञानेश्वराचं्या समाधीचे दशवन घ्याियाचे आप्रि 
नंतर पुण्यात ििशे कराियाचा. याच िळेी मी दुसराही एक संकल्प केला. तो म्हिजे तुरंुगातून बाहेर 
गेल्यािर समर्थव संिदायाची मयाप्रदत अर्थाने दीक्षा घ्याियाची आप्रि स्ितःचा योगके्षत कोरान्नाची प्रभक्षा 
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मागून चालिाियाचा. संस्कार ज्ञानेश्वरीचा ि दीक्षा समर्थांची या दोन गोष्टींची परस्पर संगती कशी 
लािाियाची हा िमन मला आजही सुटलेला नाही. कदाप्रचत् तरुिपिचा ससं्कार ि माझा राजकीय चपड हे 
त्याचे एक कारि असण्याचा संभि आहे. 

 
जीिनाचा प्रििकेाने प्रिचार करू लागले म्हिजे भतूकालीन जीिन र्फक्त स्मरि आहे ि 

भप्रिष्ट्यकालीन जीिन केिळ कल्पना आहेत; ित्यक्ष मनुष्ट्य जे जगतो ते श्री. कृष्ट्िमतूीच्या At The Feet of 
The Master मध्ये मी िाचले होते त्यािमािे, क्षिाक्षिाला जगतो तेिढेच. हा बोध मनािर ठसप्रििारा एक 
िसंग या तुरंुगािस्रे्थत घडला तो येरे्थ देण्यासारखा आहे. तुरंुगात गेल्यानंतर बरेच िाचन झाल्यानंतर 
आम्हाला काही प्रलहाि ेअसे िाटू लागले हे स्िाभाप्रिकच होते. त्यासाठी तुरंुगाच्या अप्रधकाऱ्यानंा प्रिचाराि े
चकिा नाही याबद्दल आम्हा दोघात बराच खल झाला. असे होण्याचे कारि आपि परिानगी माप्रगतली 
आप्रि समजा, यदाकदाप्रचत् त्यानंी ती प्रदली नाही तर तो नकार मुकाट्याने सहन करिे 
आपल्यासारख्याचं्या िप्रतष्ठलेा कमीपिाचे होईल अशी आमची दोघाचंी िामाप्रिक समजूत होती. 
तुरंुगातील कोित्याही अन्य कैद्यािंमािे जरी आपि एक रीतसर कैदी असलो तरी आम्ही देशसेिक 
आहोत ि राजद्रोहाच्या कलमाखाली आपल्याला प्रशक्षा झाली आहे असा ‘अहं’ आमच्यात जागतृ होता हे 
मान्य केले पाप्रहजे. तेव्हा आपि परिानगी माप्रगतली आप्रि अप्रधकाऱ्यानंी ती नाकारली तर आपल्या 
िप्रतष्ठेचे रक्षि करण्याच्या दृष्टीने आपल्याला त्याचा प्रिरोध केला पाप्रहजे असे आम्ही मानीत होतो. मुळशी 
सत्याग्रहाच्या िळेचा माझा अनुभि जमेला होताच आप्रि कल्पनेच्या िारूिर स्िार होऊन त्याला एक 
चाबूक मारला की तो िारू आकाशात कोठे आप्रि कोठपयंत उड्डाि करील याला काही सीमाच नाही! 
परिानगी नाकारल्यािर अप्रधकारी ि आम्ही याचं्यामध्ये जो तीव्र लढा होईल ि त्याचे जे भयानक पप्ररिाम 
येतील त्याची आम्ही आमच्या चचेत लालभडक प्रचते्र रंगप्रिली! इतकी की, श्री. हरोलीकर यानंी ठरप्रिले 
की, आपि परिानगी मागिार नाही. मी म्हटले, ‘‘मागनू तर पाहू. कदाप्रचत् प्रमळण्याचाही संभि आहे.ʼʼ 
यानंतरच्या साप्ताप्रहक आठिड्याच्या तपासिीच्या िळेी मी सुपचरटेंन्डेन्टला परिानगी मागण्याचे ठरप्रिले. 
श्री. हरोलीकर याचंी खोली अगोदर होती ि माझी त्यानंतर कोपऱ्यातंील अगदी शिेटची खोली होती. श्री. 
हरोलीकर याचं्याबरोबर ‘‘हौ आर य?ूʼʼ या नेहमीच्या प्रशरस्त्यािमािे िमन ि जबाब झाल्यािर डॉयल 
माझ्यापाशी आले. ठरल्यािमािे मी ‘‘आम्हाला लेखनसाप्रहत्य प्रमळाि,ेʼʼ अशी मागिी त्याचेंजिळ केली. 
त्यािर “Will you promise that it will not be misused?” (त्याचा गैरउपयोग करिार नाही असे िचन 
द्याल का?) असा िमन डॉयल यानंी मला केला “I Promise,” (मी िचन देतो.) एिढेच मी म्हटले. 
त्याबरोबर डॉयल जेलरकडे िळून म्हिाले, “Give them the necessary material,” (त्यानंा आिमयक 
सामग्री द्या.) ि लागलीच खाली उतरून पुढे गेले. मी ि हरोलीकर र्थोडा िळे एकमेकाकंडे पहातच 
राप्रहलो! आम्ही प्रनमाि केलेल्या काल्पप्रनक कुरुके्षत्रािरील सिव शखंनाद एका क्षिात र्थाबंले होते! या िळेी 
डॉ. बेझंटच्या कोित्या तरी पुस्तकातं सुपप्ररन्टेन्डन्टच्या कैद्याशंी होिाऱ्या ितवनाबद्दल त्यानंी कैद्याला 
प्रदलेला सुज्ञपिाचा सल्ला मला आठिला. तो र्थोडक्यात असा:- ‘‘सुपचरटेंन्डन्ट आपल्यापाशी आला ि 
रागारागाने ि उद्धटपिे आपल्याशी बोलला तर तुरंुगात येण्यापूिी चहाच्या िळेी त्याचे त्याच्या बायकोशी 
भाडंि झाले असले पाप्रहजे ि तो बायको िरचा राग त्याने आपल्यािर काढला असला पाप्रहजे असे 
समजाि.े’! डॉक्टरबाई सागंतात त्यािमािे पुष्ट्कळ िळेा घडते हा आपला सिांचा अनुभि आहे. 

 
अशा काही प्रकरकोळ गोष्टी सोडल्या तर या खेपेच्या पाििेदोन ििांच्या तुरंुगिासात आमच्या 

जीिनाचा ओघ साधारिपिे संर्थ िाहात राप्रहला असे म्हिाियास हरकत नाही. आमचा बहुतेक िळे 
िाचन, चचतन ि लेखन यामंध्येच जात असे. आमच्या या अशा जीिनक्रमातं अप्रधकाऱ्याकंडूनही तसा कधी 
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ित्यिाय आला नाही. याचा माझ्या मनािर एक असा पप्ररिाम झाला होता की, तुरंुगात असताना बाहेर 
गेल्यािर पढेु काय कराियाचे याचा प्रिचार शक्य तो कराियाचा नाही, याचा अभ्यास मी आयुष्ट्यात िर्थमच 
केला ि असे म्हिाियास हरकत नाही की, त्यात मला बरेच यश आले. तुरंुगातून बाहेर गेल्यािर दीक्षा 
घेण्याचा माझा संकल्प कायम होता आप्रि त्या दृष्टीने बाहेर गेल्याबरोबर िाईचे स्िामी केिलानंद ऊर्फव  श्री. 
नारायिशास्त्री मराठे आप्रि धुळयाचे श्री. शकंर श्रीकृष्ट्ि ऊर्फव  नानासाहेब देि याचंी ि माझी भेट होईल अशी 
व्यिस्र्था करण्याबद्दल मी बाहेरच्या मंडळींना प्रलहून कळप्रिले होते. 

 
सन १९२९ च्या ऑक्टोबरच्या पप्रहल्या आठिड्यात आमची येरिडा तुरंुगातून मुक्तता झाली. त्या 

प्रदिशी सकाळी येरिड्यातूंन बाहेर येताच पूिव संकल्पािमािे बरोबरचे सामान बाहेर आलेल्या मंडळीच्या 
हिाली करून मी सरळ आळंदीचा रस्ता धरला. आळंदीला जाऊन िर्थम श्री. ज्ञानेश्वराचं्या समाधीचे दशवन 
घेतले आप्रि मग पुण्याला परतलो श्री. हप्ररभाऊ र्फाटक याचंी हौस ि आग्रह मोठा! त्यानंी प्रमरििुकीची ि 
जाहीर सभेत स्िागताची तयारी केली होती. का ंते मला आठित नाही, स्िागताची जाहीर सभा नेहमीच्या 
प्रशरस्त्यािमािे सायंकाळी न होता सकाळी प्रशिाजी मपं्रदरात झाली. सभेला अगदी र्थोडी मंडळी आली 
होती. पुिेकरानंा आमच्याबद्दल तसा उत्साह नसला तर त्यातं निल नाही. िळेही अिळे होती. सभेला 
तात्यासाहेब केळकर हजर होते. कदाप्रचत त्याचे श्रेय हप्ररभाऊंनाच असाि.े नानासाहेब गोरेही उपस्स्र्थत 
होते. हे मला पुष्ट्कळ प्रदिसानंतर त्याचं्याकडूनच कळले. स्िागताच्या प्रमरििुका अर्थिा सभा यातं आनंद 
अर्थिा अप्रभमान मानण्याच्या िृत्तीत (mood) मी मुळीच नव्हतो. सभेलाही मी मंडळीच्या आग्रहािरूनच 
गेलो. अंगातं एक खादीचा कुडता, डोक्यािर एक खादीची गाधंी टोपी ि ि खादं्यािर मला िाटते, एक 
घोंगडी हा माझा पोशाख होता. मी सभेत र्फारसा बोललोही नाही हे सागंाियास नकोच. साहप्रजक श्रोत्यानंा 
त्यातं रस िाटला नाही आप्रि सभेला रंगही चढला नाही. 

 
स्िामी केिलानंद पुण्याला आले होते. मी त्याचंी भेट घेतली ि त्यानंा माझे मनोगत सापं्रगतले. 

शप्रनिार पेठेत बुरुजापाशी कोिाच्या तरी घरी ही भेट झाली असे अधुंक स्मरि मला आहे. श्री. नानासाहेब 
येऊ शकले नाहीत. यानंतर मनाने स्िीकारलेल्या िृत्तीिमािे माझ्या जीिनात ि ििेभिेूतही बदल होत 
गेला. ििेभिेूत बदल होण्याची जरुरीच होती असे नाही, पि संस्कार बलिान असतो. ििेभिेूत झालेल्या 
बदलाबद्दलचे मार्षमक मोल मला स्ितः श्री. राजगोपालाचायव यांच्याकडून ऐकाियाला प्रमळाले. मला 
िाटते, राजाजींचा महाराष्ट्रात दौरा चालू होता. एका मुक्कामािर त्याचं्याबरोबर असलेल्या ताप्रमळ प्रमत्राने 
माझा पोिाख मद्रासी पद्धतीचा आहे असा शरेा मारला! त्यािर ते एिढेच म्हिाले की, ‘‘असा पोिाख 
ब्रह्मचाऱ्याचाही असतो.ʼʼ या माझ्या िृत्तीमुळे ि ििेभिेूमुळे माझा पुष्ट्कळ बचाि झाला आहे हे खरे पि त्याच 
बरोबर त्यामुळे माझ्याबद्दल अनेक िकारचे आदर, अिहेलना, अपमान िगैरे सद्भाि ि दुभाि मला सहन 
कराि ेलागले आहेत. मी कोिीतरी जुन्या पद्धतीचा शुप्रचभूवत ब्राह्मि आहे असे समजून मी रेल्ितूेन ििास 
करीत असताना माझ्या हातात दप्रक्षिा आिून ठेिली आहे. र्फळे िगैरे िस्तू प्रिकत घेण्यासाठी मी एखाद्या 
दुकानापाशी गेलो असता मी कोिीतरी प्रभकारी भीक मागण्यासाठी आलो आहे असे समजून प्रतरस्काराने 
मला हाताने ि चेहऱ्यािरील आप्रिभािाने ‘‘पुढे जा,ʼʼ असे अनेक िळेा सापं्रगतले आहे. मी प्रगऱ्हाईकच आहे 
असे समंजसपिे समजिाऱ्या दुकानदाराने माझ्यासारखा मनुष्ट्य पप्रहल्या ितीची उत्तम र्फळे प्रिकत घेऊ 
शकिार नाही असे समजून दुसऱ्या चकिा प्रतसऱ्या ितीची र्फळे मला दाखिनू आपल्या दुकानातून माझी 
रिानगी करण्याचा ियत्न केला आहे. अनेक िि ेमी रेल्िचे्या प्रतसऱ्या िगांतून कधी कधी खाली बसून चकिा 
बाकाच्या खाली झोपून ििास केला आहे. अशा प्ररतीने दीघवकाल दगदगीचा ििास केल्यानंतर पुढे मी त्या 
िळेच्या दुसऱ्या िगातून ििास करू लागलो. त्यािळेी दुसऱ्या िगात रात्रीच्या ििासासाठी बर्थव प्ररझव्हव 
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करता येत असे. तेव्हापासून ि नंतर रेल्िनेे हा दुसरा िगव रद्द करून हल्लीचा पप्रहला िगव सुरू केल्यानंतर 
लहानमोठ्या रेल्ि े कमवचाऱ्यानंी िळेोिळेी मला प्रहप्रडसप्रर्फप्रडस करून पप्रहल्या िगात प्रशरण्याला मज्जाि 
केला आहे ि प्रशरलो असलो तर खाली उतरण्याचा बेपिा हुकूम केलेला आहे. एकदा तर पहाटेच्या िळेी 
मी र्थोड्या िस्त्रापं्रनशी पप्रहल्या िगाच्या कॉप्ररडोरमध्ये रे्फऱ्या घालीत असता प्लॅटर्फॉमािरून अटेन्डन्टने 
मला ‘‘हा पप्रहला िगव आहे.ʼʼ असे करड्या आिाजात बजािण्याला कमी केले नाही! िप्रकंग कप्रमटीमध्ये 
अर्थिा इतर िळेी चार प्रमत्रमंडळी जमली असता माझा पोशाख हा सरदारांचा प्रिनोदाचा प्रििय होता. 
सरदाराचं्या या प्रिनोदाने मंडळीची करमिूक होई ि ती खदखदा हसत! महाराष्ट्रात काही प्रिप्रशष्ट 
स्त्रीपरुूिानंी माझ्याकडे अंगुप्रलप्रनदेश करून माझ्या या ििेभिेूची कुचेष्टा ि प्रनभवत्सवना केली आहे. आप्रि 
आजही काल भतूकाल झाला आहे असे खेदाने म्हि ू शकत नाही. काँगे्रसच्या िप्ररष्ठ ितुवळात पंप्रडत 
नेहरंुच्या आिडी-नािडी इतक्या तीव्र (Strong) होत्या की, त्या कोिाच्याही सहज ध्यानातं आल्याप्रिना 
राहात नसत. पपं्रडतजी म्हिजे इंग्लंडच्या खानदानी समाजात सहज सामािनू जािारे ‘‘जंटलमलʼʼ होते. 
माझी ििेभिूा ि त्याच बरोबर त्याचं्या मते एक िकारे माझी बैरागी राहािी यामुळे पंप्रडतजींच्या ि 
माझ्यामध्ये सदा मानप्रसक ि भौप्रतक अंतर ठेिलेले आहे याची मला जािीि आहे. आम्ही अहमदनगर 
प्रकल्ल्यात असताना एका सिाच्या प्रदिशी पपं्रडतजी उद गारले, ‘‘शकंररािजी, आपको आपका पोशाक 
बदलनेकी कभी जरूरत नही रहती!ʼʼ पंप्रडतजींच्या या उद गारामागची भािना कोिती होती हे सागंिे 
कठीि आहे. 

 
कोरान्नाची प्रभक्षा मागून उदरभरि कराियाचे या माझ्या दुसऱ्या सकंल्पाचा िारंभ ि अंत जिळ 

जिळ एकाच िळेी झाले याचे माझ्या मनाला अप्रत दुःख आहे; इतके की त्याचे दुःख माझा कायमचा 
सहकारी झाले आहे. माझी पक्की खात्री आहे की, माझा हा संकल्प मी अमलात आिू शकलो असतो तर 
अपेके्षिमािे माझ्या जीिनाचा अंतबाह् कायापालट होऊन त्याला अगदी प्रनराळे िळि लागले असते. पि 
तसे घडले नाही याचे कारिही त्या संकल्पातच प्रनप्रहत होते. पुण्यातंील पाढंरपेशा समाजातंील प्रिप्रशष्ट 
िगाबद्दल माझ्या मनाने इतकी दहशत घेतली होती की, संकल्प करतानाच मी असा केला होता की, प्रभके्षचे 
व्रत पुण्याच्या बाहेर महाराष्ट्रात चालिाियाचे! आप्रि त्याचे िायप्रित्त म्हिून पणु्यात मुक्काम असताना 
र्फलाहारािर राहाियाचे. याचा अर्थव हा होता की, माझ्या संकल्पनाच्या पोटी भय होते. याचा स्पष्ट अर्थव असा 
होता की, समर्थांनी उपदेप्रशलेले बैराग्य माझ्या अंगी नव्हते. अल्पानुभिानेच जेव्हा ही गोष्ट लक्षात आली, 
तेव्हा मी प्रभक्षा सोडली आप्रि र्फलाहारािर राहू लागलो. त्याचे असे झाले. सुटल्यानंतर मी िाईला गेलो 
होतो. िैद्याचं्या घरी माझा मुक्काम होता. संकल्पािमािे कोरडी प्रभक्षा मागायला जाियाचे असे मी ठरप्रिले. 
पि मी एकटा बाहेर पडलो नाही, पडण्याचे धाप्ररष्टच झाले नाही असे म्हििे सत्याला अप्रधक धरून होईल. 
िैद्य माझ्या बरोबर प्रनघाले. अर्थात् िैद्याचंी िाईत सिवत्र ओळख होती. एखाद्या घरातं ििशे करून घराच्या 
अंगिात अर्थिा दरिाजाच्या आत उभे राहून समर्थांचा श्लोक मी म्हटल्यािर घरातंील जो कोिी स्त्रीपुरुि, 
प्रिशिेतः पुरुि मनुष्ट्य बाहेर आला की, िैद्य ‘‘मीʼʼ कोि हे त्याला सागंत. असे हे माझ्या िैराग्याचे िहसन मी 
र्फक्त िाईच्या एक-दोन प्रदिसाचं्या मुक्कामातच केले. िाईच्या या छोट्या नाटकाचा ियोग दुसरीकडे 
करण्याचा मुखवपिा मी केला नाही. सन १९३२ ते १९३४ च्या लढ्यातं दोन ििांची सक्त मजुरीची प्रशक्षा 
होऊन येरिड्याच्या तुरंुगात जाईपयंत माझा हा र्फलाहार चालू होता. 

 
येरिड्याच्या तुरंुगात असताना गीता ि ज्ञानेश्वरीिर जडलेली भस्क्त ि त्याचें पाठातंर पुढे अनेक 

िि ेचालू होते. ‘जेरे्थ जातो तेरे्थ तू माझा सागंाती’ या संतोक्ती िमािे ‘‘प्रदल्ली-पेचकग मतै्री याते्रतʼʼ जी काही 
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र्थोडी प्रनिडक पुस्कते माझ्याबरोबर होती त्यात ताबंड्या पेस्न्सलीने रेखापं्रकत केलेली ज्ञानेश्वरी होती. 
मतै्रीयात्रेंतील बहुतेक सामान मला परत प्रमळाले नाही. त्यात ती ज्ञानेश्वरीही होती. 

 
गीतेिरील माझ्या अभ्यासाची बातमी केसरी ऑप्रर्फसमधील मंडळीपयंत पोचिे अगदी स्िाभाप्रिक 

होते. या मंडळीनी प्रटळक-स्मारक मंप्रदरात माझे गीतेिर एक भािि करप्रिले. या भाििाला तात्यासाहेब 
करंदीकर िगैरे मंडळी उपस्स्र्थत होती. श्री. शकंराचायांच्या गीताभाष्ट्याचा िभाि माझ्यािर पडलेला आहे 
असा या मंडळीचा अप्रभिाय पडला. १९३० सालच्या प्रमठाच्या सत्याग्रहात प्रशक्षा होऊन आम्हा मंडळींना 
ठाण्याच्या तुरंुगात ठेिले होते, तेव्हाही गीता ि ज्ञानेश्वरी माझ्याबरोबर होत्या. स्िामी आनंद, श्री. 
बाळासाहेब खेर, श्री. िान्दे्रकर, श्री. जाप्रबर अल्ली, श्री. बुिा गोसािी िगैरे मंडळी तेरे्थ होती. एके रात्री या 
मंडळीमध्ये माझे ज्ञानेश्वरीिर ििचन झाले. ज्ञानेश्वरीच्या भक्तीमुळे पंढरीचा प्रिठोबा माझे पुष्ट्कळ प्रदिस 
आिडते दैित होिे स्िाभाप्रिक होते. प्रकत्येक प्रदिस जेव्हा जेव्हा कामाप्रनप्रमत्त माझे पंढरपूरला जािे होई 
तेव्हा तेव्हा पंढरपूरच्या मुक्कामात मी र्फक्त र्फलाहारािर राही ि प्रिठ्ठल मंप्रदरांत जाऊन पुष्ट्कळ िळे बसत 
असे. पंढरपुरात माझा मुक्काम बहुधा श्री. बबनराि बडि ेयाचं्या येरे्थ असे. साहप्रजकच या बाबतीत ‘‘व्यसनेिु 
सख्यम्ʼʼ अशी आमची. दोघाचंी स्स्र्थप्रत होती. पि राजकारि हा एक असा प्रििय आहे की, जो प्रनदान 
माझ्यापुरता तरी अव्यप्रभचारी भस्क्त मागिारा आहे. त्यामुळे जसजसा काल गेला तसतसा पूर हळूहळू 
ओसरत जातो तसा हा माझा गीता ि ज्ञानेश्वरीचा व्यासंग ि प्रनकट पप्ररचय कमी होत गेला. तर्थाप्रप 
ज्यािमािे आबंा चोखून, कोय ि साल रे्फकून प्रदल्यािरही पुष्ट्कळ िळे त्याची गोडी तोंडात राहाते अर्थिा 
ज्ञानेश्वरीच्या भािेत बोलाियाचे तर पािसाळा गेला तरी काही काल ओल मागे राहाते, त्यािमािे माझ्या 
जीिन दृष्टीत ि दशवनात आज पुष्ट्कळ र्फरक पडला असला तरी गीता ि ज्ञानेश्वरीबद्दल त्या िळेी लागलेली 
गोडी कायम आहे. प्रिप्रशष्ट िसंगी अर्थिा सहज ससं्कारामुळे चहदू म्हिून माझ्या तोंडून ईश्वराचे नाि प्रनघते 
तेव्हा ते ‘पाडुंरंगाचे’ प्रनघते. 

 
माझ्या पाििेदोन ििांच्या तुरंुगिासाच्या कालात बाहेर देशात प्रिशिेतः देशाच्या राजकीय के्षत्रात 

खूपच र्फरक पडला होता. देशात युिक चळिळीला िारंभ झाला होता ि प्रतचे नेतृत्ि पंप्रडत जिाहरलाल 
याचं्याकडे होते. देशाने प्रनभळे स्िातंत्र्याच्या प्रदशनेे पुष्ट्कळ पुढे िाटचाल केली होती. संपूिव िसाहतीचे 
स्िराज्य लोकानंा प्रिशिेतः तरुि मंडळीना प्रमळप्रमळीत िाटू लागले होते. देशातंील युिक िगव जागृत ि 
सप्रक्रय झाला होता ि तो देशाच्या राजकारिाला िळि देण्याच्या मनस्स्र्थतीत होता. 

 
युिक चळिळीने महाराष्ट्रात युिक िगाच्या एका निीन नेतृत्िाला जन्म प्रदला होता. श्री. 

काकासाहेब गाडगीळ, श्री. नानासाहेब गोरे, श्री. एस्. एम्. जोशी ि श्री. र. कृ. खाप्रडलकर हे त्या 
चळिळीचे नेते होते. याचं्यामध्ये काकासाहेब गाडगीळ बरेच िडील (Senior) होते. मी बडोदे कॉलेजमध्ये 
प्रशकत असताना गाडगीळ माझे सहाध्यायी होते. पि तेरे्थ त्याचंा ि माझा प्रिशिे पप्ररचय झाला नाही. श्री. 
प्रिनायकराि भसु्कुट्याचं्या बरोबर मी मुळशी सत्याग्रहात काम करीत होतो तेव्हा काकासाहेबानंी पुण्यात 
िप्रकलीची माडं नुकताच माडंला होता ि केसरी िाड्यातंील मंडळीच्या बरोबर सहििासी (fellow 
traveller) अशा नात्याने आपल्या सािवजप्रनक सेिचे्या कायाला िारंभ केला होता. साधारिपिे युिक 
चळिळीला देशात ि महाराष्ट्रात िारंभ होईपयंत काँगे्रसचे देशकारि ि महाराष्ट्राचे ब्राह्मि-ब्राह्मिेतर 
कारि या दोन्ही बाबतीत काकाचंी नीती ि धोरि गायकिाड िाड्याच्या ििाह-के्षत्रातं साहप्रजकच 
गुटमळत होती. ते िप्रतसहकार पक्षातं होते ि त्यानंी काही काल ‘मराठ्या’ंच्या संपादकिगातही काम केले. 
माझ्या मते युिक चळिळीने हळूहळू त्यानंा या के्षत्राच्या कके्षतून बाहेर काढले ि जेव्हा लाहोर काँगे्रसनंतर 
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स्िातंत्र्यासाठी गाधंीजींच्या नेतृत्िाखाली देशव्यापी सत्याग्रहाचे आंदोलन सुरू झाले तेव्हा काकानंी त्यात 
उडी टाकली. गाधंीजींनी जे िळेोिळेी सत्याग्रहाचे लढे केले त्यात काकानंी भाग घेतला, कमालीचा त्याग 
केला ि कष्ट सहन केले. पि अखेर पयंत ते काँगे्रसप्रनष्ठच राप्रहले. त्यानंी सत्याग्रहप्रनष्ठेचा कधी स्िीकार 
केला नाही. 

 
पि याच कालातं देशाच्या ि प्रिशिेतः काँगे्रसच्या राजकारिािर दूरगामी पप्ररिाम करिारी एक 

महत्त्िाची घटना घडली होती; ती म्हिजे सरदार पटेल याचं्या नेतृत्िाखाली बारडोली तालुक्यातंील 
शतेकरी िगाने शतेसारा िाढीप्रिरुद्ध केलेला यशस्िी सत्याग्रह! बारडोली सत्याग्रहाचा एक मोठा पप्ररिाम 
म्हिजे त्याने सत्याग्रहाच्या यशस्िी ियोगाच्या बाबतीत भारतीयाचं्या श्रदे्धचे पुनरुज्जीिन केले ि 
त्याचबरोबर त्याचंी स्िातंत्र्याची भकू िज्िप्रलत केली. अर्थव एक होता की, तुरंुगात जाण्यापूिी काही िि ेि 
तुरंुगात असताना माझ्या हातून जे काही अल्प-स्िल्प तप झाले होते त्याच्या राजकीय के्षत्रातंील परीके्षचा 
काल लिकरच येिार होता. 
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द. का. क्ुिे 
 

जन्म : २७ ऑक्टोबर, १९०८. 
 

महाराष्राती् एक ज्येष्ठ काँगे्रस कायवकते. 
 

जन्म अप्रलबाग, प्रजल्हा रायगड येरे्थ. उच्च प्रशक्षि प्रिल्सन कॉलेज मंुबई. त्यानंतर मंुबईच्या लॉ 
कॉलेजातून एल्. एल्. बी. ची पदिी. १९३० साली प्रमठाच्या सत्याग्रहात भाग घेतल्याबद्दल कारािास. 
त्यानंतर १९३२, १९४०, आप्रि १९४२ साली कारािास भोगला. १९३४ साली अप्रलबाग नगरपाप्रलकेत 
ििशे. १९३७ साली प्रिधानसभेत ििशे. त्यानंतर १९४६ साली मुख्यमंत्र्याचें पालवमेंटरी सेके्रटरी म्हिनू 
नेमिूक. १९५२ साली मंुबई प्रिधान-सभेचे सभापती म्हिनू प्रनिड झाली. 

 
रायगड प्रजल्ह्ात काँगे्रस सघंटना मजबूत करण्यात श्री. कंुटे याचंा पुढाकार. काही काळ महाराष्ट्र 

िापं्रतक काँगे्रसच्या कायवकारी मंडळाचे सभासद ि अप्रखल भारतीय काँगे्रस कप्रमटीचे सभासद. संयुक्त 
महाराष्ट्र चळिळीत सक्रीय सहभाग ि संयुक्त महाराष्ट्र पप्ररिदेच्या सदरहू सप्रमतीचे अध्यक्ष. 

 
१९६७ साली लोकसभेचे सदस्य स्ितंत्र उमेदिार म्हिनू प्रनिडून आले. 
 
१९६१ ते ७५ पयंत रायगड प्रजल्ह्ातील शकै्षप्रिक चळिळीत पुढाकार. अप्रलबाग येर्थील जनता 

प्रशक्षि मंडळाचे संस्र्थापक अध्यक्ष. 
 
१९३५ ते ७७ पयंत अप्रलबाग येर्थील ‘राष्ट्रतेज’. या प्रजल्हापत्राचे संस्र्थापक – संचालक. 
 
१९६८-६९ साली भारत सरकारने नेमलेल्या िशासकीय सुधारिा सप्रमतीकप्ररता शासनातरे्फ 

चालप्रिण्यात येिाऱ्या प्रनरप्रनराळया प्रिज्ञान मंडळाच्या कारभार प्रिियक सुधारिा सुचप्रििारा अहिाल 
सादर. 
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१९६२ ते ६४ या काळात मंुबई गृहप्रनमाि मंडळाचे सदस्य. खादी कप्रमशनच्या अभ्यास गटाचे 
सभासद. 

 
िस्तुत उतारा हा त्याचं्या ‘िाटचाल’ या आत्मिृत्तातून घेतला आहे. 
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सत्याग्रह छाविी 
 

द. का. कंुटे 
 

१९३० हे राजकारिात पडिाऱ्या माझ्या प्रपढीच्या बहुतेकाचें ििशेाचे ििव. लाहोर काँगे्रसने संपूिव 
स्िराज्याचा ठराि केला ि त्यासाठी सत्याग्रह होिार हे उघड झाले. देशातील राजकारि तापू लागले. २६ 
जानेिारीला देशभर लाखो भारतीयानंी संपूिव स्िराज्याची शपर्थ घेतली, परंतु शपर्थ घेिाऱ्यात मी नव्हतो. 
१२ माचवला गाधंीजी साबरमती आश्रमातून सुरत प्रजल्ह्ातील दांडीकडे आपल्या प्रनिडक ८०-९० 
सत्याग्रह्ासंह पदयात्रा करीत प्रनघाले. त्या निलयाते्रचा िप्रतध्िनी साऱ्या जगभर उमटला. ६ एप्रिलला 
गाधंीजी दाडंीस पोहोचले आप्रि देशभर प्रमठाचा सत्याग्रह सुरू झाला. साहप्रजकच मंुबई शहर हे 
नेहमीिमािे या आंदोलनाचे िमुख कें द्र बनले. काँगे्रस हाऊसिर स्ियंसेिक नोंदिी सुरू झाली. शहरामध्ये 
पोप्रलसानंी काही अप्रतिकार केले म्हिजे नाि े नोंदि ू इस्च्छिाऱ्या सत्याग्रह्ानंी काँगे्रस हाऊसचे आिार 
भरून जात असे. 

 
एके प्रदिशी सायंकाळी माझा प्रमत्र ि खोलीतील सहरप्रहिासी, संजीि अमलाडी, नाि 

नोंदप्रििाराचं्या रागेंत उभा राप्रहला. पि त्याचा क्रम येण्याआधीच त्या प्रदिसापुरती नोंदिी बंद झाली. 
त्याला परत याि े लागले. त्या िळेी आम्ही काँगे्रस हाऊसपासून शभंर याडांिर राहात होतो. घडिाऱ्या 
गोष्टींची चचा आम्ही प्रमत्र करीत असू. त्याचबरोबर मी मख्खपिाने दुसऱ्या एलएल.बी. चा अभ्यास करीत 
होतो कारि २४ एप्रिलला परीक्षा होती. िप्रडलाचें पैसे खचूवन मी प्रशकत होतो याची जािीि पि होती. 
त्याचबरोबर भरिसा होता की परीक्षा पुरी होईपयंत चळिळ संपिार नाही आप्रि संपलीच तर चचता 
करण्याचे कारि नाही. 

 
असो. परीक्षा प्रदली आप्रि मनाशी काही प्रनिय करून घरी अप्रलबागेस गेलो. चळिळीत सामील 

होण्याचा प्रिचार िप्रडलानंा सापं्रगतला. पि संमती देिारे िडील र्थोडेच. त्यानंी रे्फरप्रिचार करण्यास 
सापं्रगतले. मंुबईस परत आलो, प्रमत्रासं भेटलो. त्याचिमािे प्रिनायकराि सािरकर याचें बधूं बाबाराि 
सािरकर यासं भेटलो ते म्हिाले, ‘‘जाऊ देत या लोकानंा तुरंुगात, म्हिजे आपिाला मदैान मोकळे 
राहील.’ हे ऐकून मला र्फार खेद झाला. प्रदनाकं ५ मे रोजी सकाळच्या बोटीने अप्रलबागेस परत गेलो. त्या 
प्रदिशीच्या ितवमानपत्रात गाधंीजींना इंग्रज सरकारने भल्या पहाटेस पकडल्याची बातमी िाचली आप्रि 
माझा प्रनिवय पक्का झाला. घरी गेलो आप्रि िप्रडलाचं्या मनाप्रिरुद्ध िागत असल्याने घर सोडून कपडे ि 
अंर्थरूि-पाघंरूि घेऊन सत्याग्रह छाििीत राहण्यास गेलो. सदर छाििी डोंगरे हॉलजिळच्या 
व्यायामशाळेच्या इमारतीत होती. आता तेरे्थ तालुका पचंायत सप्रमतीची कचेरी आहे. तेर्थील सत्याग्रही 
िामुख्याने खानदेशमधील होते. प्रिनायकराि उपाध्ये, ग. भा. पंप्रडत अशासारखे एकदोनच स्र्थाप्रनक होते. 
िामनराि प्रलमये यानंी धडाडीने सत्याग्रह तर केला पि काही कारिाने त्यानंा शभंर रुपये दंडािर 
सोडण्यात आले. ही एक प्रपछेहाटच होती. दाडंी तुकडीतील सासिने आश्रमातील शास्त्रीजी 
(चचतामिशास्त्री जोशी) ि नाना कािे यानंा आधीच प्रशक्षा झाली होती. तसेच काकासाहेब गाडगीळ ि 
ठाण्याचे नानासाहेब दामले यानंाही अप्रलबागेस प्रशक्षा झाल्या. परंतु छाििीची सखं्या िाढत नव्हती. 
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णमळकतपे्रम 
 

इकडे िप्रडलानंी सुचप्रिले, एिीतेिी सत्याग्रहात गेलास, आता प्रनदान घरप्रमळकतीिर दंड िगैरे 
िकारे सरकारी रोि नको म्हिून बेदािापत्र प्रलहून दे. त्यािमािे केले ि िप्रडलार्षजत इस्टेटीिरील हक्क 
सोडला. प्रमळकतीबाबत अन्य प्रठकािीही असे िकार घडल्याचे माझ्या लक्षात आले. माझा दृढ समज आहे 
की, प्रमळकत ि मुलगा यामध्ये सामान्यपिे प्रमळकतीला िाधान्य प्रमळते; कारि ती प्रमळप्रििे सोपे नसते. 
तीत इतराचें हक्कही असतात. कायदेशीर युक्ती करून ती िाचप्रिता येत असेल तर असे का करू नये? 
खरोखरी माझ्या िप्रडलाचंा मी सिांत लाडका मुलगा. माझ्यािरील त्याचंी माया कमी झाली असा समज 
यािरून झाला तर तो त्याचं्यािर अन्याय होईल. बेदािापत्रानंतरही त्यानंी िळेोिळेी माझ्याकप्ररता माझ्या 
भािडंापेक्षा जास्त खचव केला. तेव्हा यामध्ये प्रमळकतिेम एिढीच गोष्ट खरी 

 
पणह्े भाषि 

 
असहकाप्ररतेच्या प्रदिसातंील अनुभिाने मला सभाचें िािडे होते. त्या िळेी एिढ्या सभा झाल्या त्या 

मानाने कृती अत्यल्प झालेली. मला भािि करता येत नव्हते हे सागंण्याची गरज नाही. छाििीत दाखल 
झाल्यानंतर दोन प्रदिसानंी पुण्याचे रघुनार्थराि खाप्रडलकर याचं्याबरोबर नागाि येरे्थ गेलो. त्याचें सुमारे 
तासभर भािि झाले. मला सारखे प्रदसत होते की, त्याचें भािि श्रोत्यानंा मुळीच समजत नव्हते. त्या 
सभेचा उदे्दश तर ता. १२ मे च्या अप्रलबाग येरे्थ होिाऱ्या तालुक्याचे सामुदाप्रयक सत्याग्रहात सहभागी 
होण्याकप्ररता जनतेला आिण्याचा होता. म्हिनू ते शहरी भािि सभेला समजािनू देण्याकप्ररता मी 
बोललेच पाप्रहजे असे मला िाटले आप्रि मला एकाएकी कंठ रु्फटला. मी स्र्थाप्रनक असल्याने माझी भािा 
त्यानंा समजली एिढेच. परत आल्यािर १२ मेच्या सत्याग्रहाची तयारी काय याप्रिियी छाििीत सहज चचा 
सुरू केली. तेव्हा आढळून आले की, गािोगािच्या पुढाऱ्यानंी लोकानंा मोठ्या संख्येने घेऊन येण्याचे 
आश्वासन प्रदले आहे एिढेच. लािी पक्षीि आप्रि प्रतची प्रपल्ले हा मराठी प्रतसरीतील धडा आठिला. 
तालुक्याच्या नकाशाची चौकशी केली पि तो छाििीत नव्हता. तेव्हा रात्री तीन िाजले होते. घरी जाऊन 
नकाशा घेऊन आलो ि तालुक्याची प्रिभागिार िाटिी करून ते काम आम्ही आपसात िाटून घेतले आप्रि 
मगच आम्ही झोपलो. आम्ही त्यािमािे गेलो नसतो तर जनतेला सत्याग्रहाचे आमंत्रि प्रमळाले नसते. 
स्र्थाप्रनक पढुारी व्यस्क्तशः हालचाल करण्याबद्दल साशकं होते. मात्र जनता उत्सुक होती. त्यामुळे 
माझ्यासारख्या अननुभिी स्ियंसेिकाचं्या आमंत्रिाने ती हजारोंच्या संख्येने आली आप्रि ता. १२ मेचा 
सामुदाप्रयक सत्याग्रह चागंलाच यशस्िी झाला. 

 
या चळिळीत येण्याआधी जनता, खेड्यातील लोक हे सिव माझ्यापुरते पुस्तकी शब्द; परंतु जुलैच्या 

पप्रहल्या आठिड्यात ठािे तुरंुगात दाखल होईपयंत या जनतेचे मला अनेक िकाराचें दशवन झाले आप्रि ते 
सिव लोभस असे आहे. मी, दत्त ू (दत्तोपतं बी.ए., बी.टी.) गोडबोले, राजा चादंोरकर (राजाभाऊ 
चादंोरकर, रोहे) एक प्रिद्यार्थी असा आमचा प्रतघाचंा गट होता ि आमच्याकडे अप्रलबाग, धरमतर रस्त्याचे 
उत्तरेचा आप्रि कनकेश्वर डोंगराचे पूिेकडील खारेपाट नािाने ओळखला जािारा तालुक्याचा प्रिभाग 
होता. काही कल्पना तर काही अनुभि यािरून मी आमचे िागण्याचे प्रनयम ठरप्रिले. ज्या गािी जाऊ, त्या 
गािचे देिळात आपला मुक्काम ठेिाियाचा, सत्याग्रहाची पदे म्हित गािभर चहडिे, स्र्थाप्रनक पुढाऱ्यानंा 
भेटून आमचा हेतू ि सभा करण्याची इच्छा समजािनू सागंिे, कोिी भोजनाचे आपि होऊन आमतं्रि प्रदले 
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तर तेरे्थ भोजन, नाहीपेक्षा चिे-कुरमुरे, सभेनंतर रात्रौ गािातच मुक्काम, दोनचार प्रदिसानंी अप्रलबागला 
जािे इत्यादी प्रनयम केले. या िळेचे काही अनुभि सागंिे युक्त ठरेल. 

 
काही अनुभव 

 
हाप्रशिरे येरे्थ िचारासाठी गेलो असता गािच्या एका पुढाऱ्याच्या ओटीिर बसून आमचा उदे्दश त्यास 

समजािनू सागंत होतो. गाधंीजी आप्रि सत्याग्रह याबद्दल प्रजव्हाळा िाटूनही तो आमचे म्हििे रं्थडपिे 
ऐकून घेत होता. प्रदिस िैशाखाचे, प्रबनझाडीचा रखरखीत असा खारेपाट. साहप्रजकच तहान लागली 
म्हिून मी ‘र्थोडे पािी प्यायला देता का?’ म्हिालो. एकाएकी िातािरिात र्फरक पडला. त्याने आपल्या 
सुनेला हाक मारली. प्रतला दूर असलेल्या गािच्या तळयािर जाऊन कळशी घासून पािी आिण्यास 
सापं्रगतले. (खरे तर घरात पािी होते.) आप्रि तो आमच्याशी ओलाव्याने बोलू लागला. कारि मी एक 
ब्राह्मि नव्हतो, तरुि िकील नव्हतो, तो आगरी शतेकरी नव्हता तर एक मािसू दुसऱ्या मािसाजिळ 
बोलत होता. 

 
पोयनाडला गेलो. गािच्या बाजारात िचार करीत चहडत होतो. तािडे नािाच्या चशप्याने ११ िाजता 

येऊन चौकशी केली. ‘माझ्या घरी जेिायला याल का?’ प्रिचारले. आम्ही ‘हो’ म्हटले. तो तयारीला 
लागला. गािातील पाढंरपेशानंा आप्रि आमच्या आप्तानंा हे समजले. आमची सत्याग्रहाची भसाड किने 
ऐकूनही ते जागे झाले नव्हते. पि आता खडबडून उठले. येऊन म्हिाले, ‘त्या चशप्याकडे का जेिता?’ 
आम्ही उत्तरलो, ‘त्याने अगत्याने बोलप्रिले म्हिून.’ 

 
शहाबाजेस गेलो. ‘या गािी जाऊन िचार करून तर या’ असे आम्हास अप्रलबागेत सागंण्यात आले 

होते, पि त्याचा अर्थव समजला नव्हता. गािात प्रशरताच ‘या बामिानु’ या शब्दातं जे रं्थडे ि उपहासात्मक 
स्िागत झाले, त्याने तर आम्ही प्रर्थजलो. आम्ही पदे म्हित चहडू लागलो. इतक्यात आमच्यापकैी एकाचा 
िगव-प्रमत्र भेटला. त्याने चौकशी केली. शिेटी प्रिचारले, ‘कुठे जेििार?’ आम्ही म्हिालो, ‘तुझ्या घरी.’ 
गािात एकाएकी िीज सळसळली. आमच्या रात्रीच्या सभेला घरटी एक मनुष्ट्य आलाच पाप्रहजे अशी 
गािपाटलाने हाक मारली. तेव्हापासून आजतागायत शहाबाज हा माझा प्रमत्रगाि आहे. याच गािी १९२९ 
प्रडसेंबरमध्ये महाराष्ट्रातील ब्राह्मिेतराचंी पप्ररिद यशस्िीपिे भरली होती. 

 
पेझारीचा अनुभि याहून प्रनराळा. गािात दुपारी बारा िाजता प्रशरत होतो. पप्रहल्या घरी नव्या 

प्ररिाजािमािे पािी माप्रगतले. घरमालक पुढे आला. त्याने बादली, ताबं्या प्रदला आप्रि आम्हास प्रिप्रहरीकडे 
नेऊ लागला ि म्हिाला, ‘मी मुसलमान आहे.’ आम्ही म्हटले, ‘तुमच्या घरचे पािी आम्हाला चालते.’ तो 
म्हिाला, ‘नाही, मी तुमचा धमव बुडप्रििार नाही.’ त्याच प्रदिशी दुपारी चारच्या सुमारास ज्या देिळात 
आम्ही उतरलो होतो तेरे्थ दोनचार गािकरी आले. त्यानंी प्रिचारले, ‘दुपारी जेिलात कुठे?’ आम्ही 
म्हिालो, ‘कोिी घातले नाही, आम्ही जेिलो नाही, चिेकुरमुरे खाल्ले.’ त्यानंी प्रिचारले, ‘आमच्या घरी 
जेिाल?’ आम्ही म्हिालो, ‘जरुर, पि आम्ही शाकाहारी आहोत.’ भाडंी स्िच्छ घासली गेली. 
आमच्याकप्ररता ऊनऊन स्ियंपाक तयार झाला आप्रि यातून आमच्या िचारातून, भाििातून नव्हे तर 
िागिुकीतून जन्माचे सहकारी लाभले. सत्याग्रहात हजारोंनी भाग घेतला. शभंर-प्रदडश े आगरी तरुि 
मोठ्या आनंदाने गेले. 
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भाषिात काय यावे? 
 

सभेतील भाििाचा एक साचा तयार केला. िर्थम स्िराज्य म्हिजे काय हे सागंाियाचे. स्िराज्य-
आपले राज्य-ित्येकाचे राज्य. ित्येकाचे घर असते तसे. स्िराज्यात काय असेल? प्रपण्यास गोडे पािी, 
प्रशक्षिाची सोय, दिाखाना, रस्ते, इतर सिव सोयी. हे सिव ित्येक लहानशा खेड्यातही येऊन चालिारे 
राज्य आपले आहे असे िाटिे म्हिजे स्िराज्य हे येईपयंत त्या गािात स्िराज्य नाही. हे स्िराज्य आज 
नाही. इंग्रजाचें-परक्याचें राज्य आहे. ते घालिाि े म्हिनू सत्याग्रह. ते घालिनू त्याच्या जागी स्िराज्य 
आिाियाचे आहे. घर जसे घरातील सिांचे असते तसे स्िराज्य. त्याकप्ररता सत्याग्रह म्हिजे उघड बंड, 
पि यात कोिास दुखिाियाचे नाही. भाििाचा प्ररपोटव घेिारा पोप्रलस, प्रशक्षा करिारा मपॅ्रजस्रेट, 
कोिासही दुखिाियाचे नाही. आपि सत्याग्रह करतो आपले कतवव्य म्हिून, तो जे करतो ते त्याला आपले 
कतवव्य िाटते म्हिून करतो. तेव्हा त्याचा राग करून चालिार नाही. म्हिनू गाधंीचा सत्याग्रहाचा मागव. 
यातून एका नव्या समानतेिर, मािुसकीिर आधारलेला नि समाज प्रनमाि करण्याचा स्िािलंबी धडा 
नकळत प्रशकप्रिला जात असे. इंग्रज परका म्हिनू नाही तर त्याच्या राज्यात स्िराज्य नाही, ते असिार 
नाही म्हिून सत्याग्रह. भाडंि इंग्रजाशंी नव्हे, त्याच्या सरकारशी-त्याच्या कायवपद्धतीशी. सिव एका 
परमेश्वराची लेकरे आहोत असे िाटले पाप्रहजे इ. इ. असा िचार आप्रि समानतेची प्रनरागस िागिूक यातून 
काही प्रनराळे जन्मास येत होते. आम्ही आप्रि लोक या परस्परातं एक निीनच बदल होत होता. आम्ही तीन 
घरचे प्रतघे जि, पि आमचा परस्परातं एक निीनच बदल होत होता. मी िकील नव्हतो, िप्रकलाचा मुलगा 
नव्हतो. गोडबोले कॉलेज प्रिद्यार्थी नव्हता, याप्रज्ञकी करिाऱ्या िप्रडलाचंा मुलगा नव्हता. राजा चादंोरकर 
एक शाळकरी मुलगा नव्हता. आम्ही प्रतघे गाधंीचे. त्याचं्या सत्यअचहसेचे सत्याग्रही होतो. तसे िागत होतो. 

 
ज्ग् सत्याग्रह 

 
प्रमठाचा कायदेभगं सपंल्यानंतर छाििी बंद होिार होती, पि आमचे नेते उपाध्ये मास्तर 

(महाराष्ट्र हप्ररजन सेिक संघाचे भािी अध्यक्ष) यानंी ठरप्रिले संगमनेरला न जाता येरे्थच जंगलसत्याग्रह 
करू. मी जंगल कायदा िाचला. शतेकऱ्यानंा आप्रि गािकऱ्यानंा काय अडचि होते ती समजािनू घेतली 
आप्रि आपला सत्याग्रह सप्रिनय आहे, अचहसात्मक आहे हे लक्षात ठेिनू जंगलच्या बदं भागात ििशे करून 
गित आिाियाचे असे ठरप्रिले. काठी, लाठी, कुऱ्हाड, कोयता ही सिव प्रिचारपूिवक त्याज्य ठरप्रिली. 
सत्याग्रहाचा प्रदिस ि िळे जाहीर करून मगच सत्याग्रह कराियाचा. असे न केल्याने पनिले तालुक्यात 
प्रचरनेर येरे्थ गोळीबार झाला. 

 
इतर प्रठकािी िचार करण्याच्या दृष्टीने उपाध्ये उरिला गेले. येताना अकरा सत्याग्रही घेऊन आले 

आप्रि आपि तुरंुगात गेले. ित्येक स्ियसेंिक कायवक्षम होण्याच्या दृष्टीने त्याला भािि करता आले पाप्रहजे, 
आपली चळिळ कशाकप्ररता आहे ि ती कशी कराियाची हे त्याला इतरासं पटिनू देता यािे, या हेतूने 
त्याचे प्रशक्षि हाती घेतले. गािात कसे िागाियाचे याचे आमच्या ताज्या अनुभिािरून धडे तयार केले. 
त्याचबरोबर ित्येक गािची आर्षर्थक, सामाप्रजक, सिव िकारची माप्रहती प्रमळािी या दृष्टीने िमनािली तयार 
केली. र्थोडक्यात आम्ही नव्याने बनलेल्या पुढाऱ्यानंी, पुढाऱ्याचंी टाकंसाळ सुरू केली. 

 
आमच्या छाििीत एक सत्याग्रही मंुबईहून आला. दोन प्रदिसात काही पोप्रलसाजंिळ तो बोलताना 

आढळला. कदाप्रचत् ओळखही असेल. आम्हा नेते (!) लोकातं खाजगी चचा सुरू झाली. एक प्रिचार 



 
अनुक्रमणिका 

त्याला काढून टाकािा असा आला. मी म्हिालो, ‘आपले हे उघड बंड आहे. यात गुप्त काही नाही. जे 
खाजगी आहे ते आपि जरूर खाजगी ठेि ूशकू आप्रि तो खरा नसेल तर आपल्याकडील पािसाळयातील 
खेडेगािचा प्रचखल आप्रि इतर अडचिी पाहून तो आपोआप कंटाळेल. र्थोड्या प्रदिसानंी तो गेलाही पि 
पोप्रलसचा ि त्याचा काय संबंध हे शिेटपयंत कळले नाही. आमचे उघड बंड असल्याने पोप्रलसासकट 
सिांशी सभ्यपिाने, मािुसकीने िागले पाप्रहजे हे आमच्या मनात पूिवपिे चबबले होते. या िागिुकीमुळे 
पोप्रलस ि अंमलदार याचें आमचे व्यस्क्तगत सबंंध सलोख्याचे होते. मला मानगुटी धरून पकडिारा आप्रि 
गािच्या नगरशटेला तुझा जीि प्रपस्तुलाच्या गोळीच्या चकमतीइतका नाही, असे सागंिारा होम इन्स्पेक्टर 
हमदुल्ले मरेपयंत आठिड्यातून एकदा तरी मजकडे येऊन सुखदुःखाच्या गोष्टी करी. 

 
सत्याग्रह कोिी करावा 

 
अप्रलबागेत मा. के. सहस्त्रबदेु्ध म्हिून इंग्रजी शाळेत एक प्रशक्षक होते. एके प्रदिशी ते मजकडे आले 

सत्याग्रहात येतो म्हिून. त्याचं्या आजीने त्यानंा िाढप्रिले होते. कारि त्याचें माताप्रपता त्याचं्या 
लहानपिीचे प्रदिगंत झाले होते हे मला माहीत होते. म्हिून मी प्रिचारले, ‘आजीची व्यिस्र्था काय केली?’ 
ते म्हिाले ‘एक सद गृहस्र्थ म्हिाले आहेत त्या मजकडे जेितील म्हिून.’ मी म्हिालो, ‘पुण्याला 
िारकऱ्यानंा (िारािर जेििारे) पुष्ट्कळ िळेा ‘जेििे झाली’ चकिा ‘उशीर आहे’ अशा पाट्या पाहाव्या 
लागतात. तेव्हा त्या सद गृहस्र्थाने माझ्यासमोर सापं्रगतले पाप्रहजे की, ते तुमच्या आजीस दरमहा दहा रुपये 
देतील.’ ते घडले नाही आप्रि एक स्ियसेंिक कमी झाला. मजिर कोिी टीकाही केली. पि मी योग्य तेच 
केले अशी माझी खात्री होती ि आजही आहे. 

 
असाच एक िकार सन १९३२ मध्ये घडला. आम्ही जानेिारीत अप्रलबागच्या प्रहराकोटात होतो. 

चार प्रदिस ठेिनू पोप्रलसकडे हजेरी देण्याची अट लािनू सोडत आप्रि मग अट पाळली नाही म्हिनू खटला 
भरीत. अशी नोटीस प्रमळाली तर काय कराि ेअसा िमन चचेस आला. पुष्ट्कळाचं्या मते उत्तर सोपे होते; अट 
न पाळिे ि तुरंुगिास पत्करिे. आचायव ढिि म्हिाले, ‘तेिढा एकच मागव आहे.’ मी म्हिालो, ‘नाही, अशी 
पप्ररस्स्र्थती असू शकेल की, अशी मानहाप्रनकारक अट पाळूनही बाहेर राप्रहले पाप्रहजे.’ तेरू्थन गाधंीजींच्या 
नाि े पत्र प्रलप्रहले. त्याचें एका पोस्ट काडािर उत्तर आले, ‘उसमें अधमव नहीं धमव हो सकता है!’ प्रकती 
सािध पि स्िच्छ उत्तर आहे. १९४२ मध्ये काय घडले? रत्नाप्रगरीचे आप्पासाहेब पटिधवन तुरंुगात होते. 
त्याचं्या मातोश्री आजारी पडल्या. आप्पासाहेबाचें बाहेर असलेले भाऊ समर्थव होते, जािते होते. पि आईची 
शुश्रूिा आपिच करािी असे आप्पासाहेबाचं्या मनाने घेतले. त्यानंी सरकारशी पत्रव्यिहार केला ि 
कायदेभगं करिार नाही ही अट मान्य करून ते बाहेर आले. कारि आईची शुश्रूिा हे त्यानंा आपले पप्रहले, 
आद्य कतवव्य िाटले. असा असतो सत्याग्रह आप्रि तसा तो असािा. 

 
सहभोजन 

 
छाििी मोडली. मी घरी राहू लागलो. घरी माझे खेडेगािचे सहकारी कधी कधी येत. एकदा 

माझ्या िप्रडलानंी त्या प्रमत्रानंा जेििास र्थाबंण्यास सागं असे सापं्रगतले. मी िप्रडलासं हळूच सापं्रगतले. 
आमची पाने अंगिात माडंा, आम्ही एका पंक्तीला बसून जेि.ू. त्या प्रदिसापासून त्या सिव मंडळींना आमचे 
स्ियंपाकघरात ििशे प्रमळाला. मग त्यात ब्राह्मिेतर असो की मुसलमान. १९३५ मध्ये मी ठाण्यास 
िप्रकलीकप्ररता गेलो. १९३७ मध्ये उरिचे आमदार भाईजी एक प्रदिस म्हिाले, ‘उद्या तुझ्याकडे येतो.’ मी 



 
अनुक्रमणिका 

म्हिालो, ‘या, जेििासच या.’ ते म्हिाले, ‘नको, मी जेिनू येईन.’ त्यािर मी म्हिालो, ‘उरिची बस 
सकाळी ७.३० िाजता सुटते तेव्हा जेििार? जेििाला येिार नसाल तर येऊ नका.’ ते आले. माझ्या घरात 
आमच्या नेहमीच्या जेििाच्या जागी आम्ही शजेारी बसून जेिलो आप्रि मग त्याचं्याकप्ररता चहा करण्यास 
माझ्या पत्नीस सापं्रगतले; कारि कोकिी मुसलमान सामान्यपिे जेििानंतर चहा प्रपतो. मग भाईजी 
म्हिाला, ‘मी अप्रलबागेस येतो पि कुठल्याच हॉटेल चकिा खािािळीत जेिि प्रमळत नाही. म्हिून शिेटी 
कोळीिाड्यातील मलबाऱ्याच्या हॉटेलात जाि ेलागते. म्हिून जेििास येिार नव्हतो.’ मी सापं्रगतले, ‘तुला 
माहीत नाही पि तुझे िडील अप्रलबागेत माझ्या िप्रडलाचं्या घरी जेिले आहेत.’ 

 
१९४२ साली मी भपू्रमगत असताना दाढी िाढिनू बोहरी ििेात िािरत होतो. एक पप्ररप्रचत भेटले. 

आग्रहाने मला घरी घेऊन गेले. चहा प्रदला आप्रि मग सागंतात, ‘कपबशी प्रिसळ, नाहीतर आई रागिले.’ 
मला त्या गृहस्र्थाच्या असा राग आला पि नाटक िठप्रिले. कपबशी धुतली. 

 
भाषि व अिक 

 
उपाध्ये याचें रोह्ास भािि व्हायचे होते; पि ते तुरंुगात गेले म्हिनू मी गेलो. नेण्याकप्ररता 

भालचंद्र कुलकिी याचें मोठे बधूं तसेच एक मराठा शाळाप्रशक्षक आले होते, एिढे आठिते. धरमतरहून 
प्रनघालो. नदीला पािी होते म्हिून नागोठण्यास र्थांबाि े लागले. तेरे्थ प्रदनाभाऊ नेने याचं्याकडे जेिलो. 
बसताना त्यानंी मजकडे बप्रघतले. मी सापं्रगतले, ‘एका पंक्तीत आमची पाने माडंा.’ रोह्ास बरोबरीच्याचं्या 
सागंण्यािरून आबासाहेब मेहेंदळे याचं्या घरी गेलो. त्यानंी प्रिचारता अप्रलबागच्या काका कंुटे िप्रकलाचंा 
मुलगा म्हिून सापं्रगतले. भोजनाची योग्य व्यिस्र्था झाली आप्रि रात्रीचा मुक्काम शजेारीच असलेल्या 
देिळात चागंले अंर्थरूि घालून आबासाहेबानंी केली. ‘रात्री तुमची सभा उप्रशरा होिार तेव्हा हे सोयीचे 
आहे’ असेही म्हिाले; पि देिळातला मुक्काम माझ्यािमािे त्याचं्याही सोयीचा होता. गृहस्र्थ धोरिी. दुसऱ्या 
प्रदिशी उजाडत देिळात चौकशीला आले, आप्रि हळूच हातात पाच रुपयाचंी नोट ठेिली. तसेच 
कोकबनचे रािसाहेब तेंडुलकर. १९३२ च्या चळिळीत मी भपू्रमगत असताना मला मंुबईस घरी बोलािनू 
घेतले. चहदु कॉलनीत मी गेलो. त्यानंी चहा आप्रि शभंर रुपये प्रदले. ही जुनी मािसे नंतरच्या प्रपढीपेक्षा 
जास्त समजुतीची, हि ेतर धोरिी म्हिा. 

 
रोह्ाच्या भाििािरून मला पकडले. िप्रडलाचें स्नेही ि नेहमी येिेजािे असलेले रािसाहेब 

कुलकिी मामलेदार यानंी सहा मप्रहन्याचंी सक्त मजुरी ि शभंर रूपये दंड केला. ‘आपिास िाईट िाटले’ 
असे ते माझे िप्रडलासं म्हिाले, पि त्याचं्या शाळकरी मुलाला त्याचें ितवन समजले नाही. पप्ररिामी १९३२ 
साली तो मुलगा त्याचं्या माडीिरच आमची (बेकायदा) पप्रत्रका सायक्लोस्टाइलिर छापीत असे. यातून 
गाधंीजींच्या सप्रिनय कायदेभगंाचे, अचहसेचे ममव समजून येईल. आपि प्रिरोध करतो, उघडपिे करतो पि 
तो सप्रिनय, अचहसक असल्याने सरकारी यंत्र चालप्रििाऱ्याचं्या घरात आपल्याप्रिियीची सहानुभतूी िाढते. 

 
मला ता. ५ जुलैला पकडले. मी र्थळला हप्ररभाऊ महाजन याचं्याकडे गेलो होतो. होम इन्स्पेक्टर 

हमदुल्ले यानंा माझ्या घरी मी र्थळला गेलो असल्याचे समजले. म्हिनू ते टागंा घेऊन र्थळकडे िळले. ते 
आम्हास आल्याचे समजले तेव्हा हप्ररभाऊ ि मी एका प्रनिातं घरात जाऊन पढुील व्यिस्रे्थबद्दल सप्रिस्तर 
बोलिे कले. त्याचं्या गािात छोटेसे भािि केले आप्रि पायरस्त्याने अप्रलबागेस आलो. अप्रलबागकरानंा 
माझ्या येण्याची सूचना असल्याने दस्तुरी नाक्यािर लोक जमले होते. त्याचं्यासह प्रमरििुकीने मी प्रनघालो. 



 
अनुक्रमणिका 

मारुतीच्या नाक्यािर आलो तेव्हा पाठीिर हमदुल्ले याचंा टागंा आला. हे प्रदिस पािसाळी. र्थळच्या 
रस्त्यािर प्रचखल ि पािी हमदुल्ले टागं्यात आप्रि मी पायी पायी पि जिळच्या िाटेने अप्रलबागेस आलो 
म्हिून हे जमले. साहप्रजकच हमदुल्ले याचंा पारा िर चढला. 

 
सत्याग्रहाचे इ्णगत 

 
रात्री लॉक-अपमध्ये मुक्काम. शजेारच्या कोठडीत एक तलाठी होता. काही भानगडीत सापडलेला. 

त्याला सकाळी हॉटेलमधून चहा प्रमळाला नाही. तेव्हा त्याने पोप्रलसला प्रिचारले, ‘अशा कोिाला पकडले 
आहे की मागच्या दाराने चहा प्रमळत नाही. काकासाहेब गाडगीळ; नानासाहेब दामले अशासंारखे या 
लॉकअपमध्ये आले तेव्हा हरताळ पडला, पि आम्हाला मागच्या दाराने चहा प्रमळाला, जेििही प्रमळाले.’ 
मला पाहून त्याला उलगडा झाला नाही. गािचा पोर तुरंुगात गेला याची गािकऱ्यानंा हळहळ िाटली; 
कारि मी साऱ्या गािाला जिळचा, तर मोठे पढुारी मोठे होते एिढेच. माझ्या हे लक्षात आले ि त्यामुळे 
सत्याग्रह यशस्िी होईल हे गाधंीजी कोित्या आधारािर िप्रतपाप्रदत असत ते मला उमजले. ही गोष्ट माझे 
बंधू िभाकर गोव्यात सत्याग्रहास जातो म्हिाले तेव्हा त्यानंा सापं्रगतली ि म्हिालो, ‘काही प्रदिस गोव्यात 
राहा, प्रशक्षक म्हिून कशाला, चिेरु्फटािे प्रिकिारा म्हिून. स्र्थाप्रनक लोक तुम्हास ओळखू देत. मग तुमचा 
सत्याग्रह िभािी होईल. ‘अपप्ररप्रचत चकिा दूरस्र्थ प्रठकािी भकंूप झाला, दुष्ट्काळ पडला, त्यातून हानी 
झाली तर आपिास जास्तीत जास्त अनुकंपा िाटते पि पप्ररप्रचताला असा त्रास झाला तर मन हृदय 
हेलािते. हा मनुष्ट्यस्िभाि गाधंीजींनी प्रटपलेला असला पाप्रहजे. 

 
तुर्ुगात 

 
प्रशक्षा होऊन ठाण्याच्या तुरंुगात रिानगी झाली. तेरे्थ जुलै ते प्रडसेंबर होतो. महाराष्ट्रातील, 

मंुबईतील बडी बडी मंडळी प्रतरे्थ होती. अहमदाबादहूनही पुढे एक तुकडी आली. आमच्या ‘ब’ िगात 
प्रनरप्रनराळे अभ्यासक्रम चालू होते. मी मात्र कोित्याच िगात गेलो नाही. िाचाि,े चचा करािी, बड्याचें 
प्रनरीक्षि कराि े असा प्रदनक्रम होता. ितेकाम प्रशकलो. शकंरराि देिाचं्या हाताखाली िाढपी झालो. 
अबीदअली जार्फरबाई मंुबईचे एक नेकीचे पुढारी. पढेु कें द्रात मजूरमंत्री झाले. त्याचं्याजिळ प्रब्रज प्रशकलो. 
अर्थात पते्त चोरून आिलेले. तर जाबीरअली, हे तय्यबजी या िख्यात राष्ट्रिादी कुटंुबाचे जािई, 
याचं्याजिळ जमवन प्रशकलो. 

 
आत्मतुष्टी 

 
तुरंुगात होतो तरी प्रतकडम रीतीने महाजन, गोडबोले, याच्याबरोबर माझा तेर्थील चळिळीबाबत 

पत्रव्यिहार चालूच होता. हा पत्रव्यिहार केला, इतकेच नाही तर बेचाळीसमध्येच नव्हे तर बत्तीसमध्येही 
भपू्रमगत राहून काम केले. हे गाधंींच्या धोरिाची सुसंगत नव्हते तरी चळिळीच्या दृष्टीने करािसेे िाटले ि 
केले. माझ्या एका सहकाऱ्याचे एकदा पत्र आले, ‘मी एिढा त्याग, कष्ट करूनही मला गािच्या पुढाऱ्याचंी 
मान्यता (ऑनरेबल रेकस्ग्नशन) प्रमळत नाही याचा खेद आहे.’ मी उत्तर पाठप्रिले, ‘तुला तसा खेद का 
िाटला हे मी समजू शकतो; पि मी नेहमीच माझ्या मनाच्या समाधानाकप्ररता गोष्टी करतो, त्यामुळे माझी 
दृष्टी प्रनराळी आहे. माझे ध्येय आत्मतुष्टी. आपल्या मनाचे समाधान हे आहे. ही एक िृत्ती आहे. ती मी नेहमी 
जोपाशीत आलो. त्यामुळे आजही आत्मतुष्ट आहे.’ 



 
अनुक्रमणिका 

तुरंुगातील ज्येष्ठ आप्रि श्रेष्ठ पुढारी आयुष्ट्याची दहािीस िि े सािवजप्रनक जीिनात घालप्रिलेले 
असूनही चळिळीप्रिियी साशकं होते. माझ्यासारखी अननुभिी तरुि पोरे चळिळी चालप्रितात कशा आप्रि 
जनता त्यानंा सार्थ का देते याचे त्यानंा कोडे िाटे. पि माझा १९३०, १९३२, १९४० ि १९४२ चा अनुभि 
असा आहे की, पुढारी प्रजतका अननुभिी प्रततकी चळिळीची कल्पकता आप्रि जोर जास्ती. मला नेहमी 
िाटे की, दर चळिळीत मी प्रशळा होत आहे. 

 
बाहेर 

 
तुरंुगातून सुटून आलो. माझा चालू कामाशी सपंकव  होता, त्यामुळे काम हाती घेिे शक्य झाले. मात्र 

हप्ररभाऊंनी स्ियसेंिकानंा मोकळे सोडले होते. त्याचेंिर सत्याग्रही प्रशस्त सुरू केली. दोन जिानंा 
प्रनराळया तऱ्हेने हाताळाि े लागले. एक स्र्थाप्रनक, शकंर नागू त्याचे िडील, ते मला मानीत, त्यामुळे ते 
जमले, तर दुसरा देिधर. तो होता अधेंरीहून आलेला. त्याला अप्रलबाग सोडून जा अशी समज प्रदली; पि 
तो अप्रलबाग सोडून िाघ्रिला पोहोचला, परंतु त्याच्या दुदैिाने मीही त्याच प्रदिशी कामाप्रनप्रमत्त तेरे्थ 
पोहोचलो. त्याला पाहून प्रिचारले, ‘इरे्थ कसा?’ आप्रि माझे स्र्थाप्रनक सहकारी कै. दामुअण्िा पाटील यानंा 
सापं्रगतले ‘की रात्रीच्या भाजी ि रु्फले घेऊन मंुबईस जािाऱ्या मचव्यात याला बसिा.’ त्यानंतर पनु्हा तो 
भेटला नाही. ही अचहसक तऱ्हा होती असे मी म्हििार नाही. पि बरेच प्रदिस चटािलेल्या गृहस्र्थाला 
असेच िागप्रििे आिमयक होते. 

 
माझ्या आधी शास्त्रीजी ि नाना कािे सुटून अप्रलबागेस आले, पि आमचा तेर्थील कारभार पाहून ते 

दोघेही िर्थम आपली प्रबघडलेली िकृती दुरुस्त करण्याकप्ररता अन्यत्र गेले. 
 
नंतर कािे परत आले ि त्याचं्या नेतृत्िाखाली आम्ही प्रजल्ह्ातून स्त्रीसेप्रिकानंा आिनू ताडी 

दुकानाचं्या प्रललािािर यशस्िी तऱ्हेने प्रनरोधन केले. परदेशी कापडही दुकानदाराचं्या सहकायाने 
अप्रलबाग, रेिदंडा येरे्थ सील करू शकलो. 

 
एक धडा 

 
एिढ्यात गाधंी-अर्षिन करार झाला ि चळिळ मागे घेण्यात आली. मला हे आिडले नाही पि 

पुष्ट्कळानंी सुटकेचा प्रनःश्वास टाकला. माचवमध्ये होिाऱ्या कराची येर्थील काँगे्रस अप्रधिशेनाला जाण्याआधी 
मी िऱ्हाडात गेलो होतो. अचलपूरजिळ परतिाडा येरे्थ एका जाहीर सभेत चळिळ मागे घेण्याबद्दल 
नापसंती व्यक्त केली. तेरे्थ नाना नगरनाईक या नािाचे एक कायवकते होते, पुढे ते आमदार झाले. त्यानंी 
माझ्या टीकेला समपवक उत्तर प्रदले. ते म्हिाले, ‘ही टीका करिारे माझे तरुि प्रमत्र अप्रििाप्रहत असािते, 
तसेच उद्योग न करता त्याचंी दुपारची सोय असािी. त्याचें ठीक, पि मी एक शतेकरी आहे. माझा संसार 
आहे. शतेी आहे. तेव्हा अशी सुटी प्रमळालेली चागंलीच आप्रि झालेली तडजोड सन्मान्यही आहे.’ आपला 
संसार, शतेी साभंाळून मराठेशाहीत प्रशलेदारी, बारप्रगरी करिारे होते त्याची मला आठिि झाली. ते काही 
खडे सैन्य नव्हते. यामुळे गाधंीजींना लोकांची नाडी नीट कळत होती असे मला प्रदसून आले. माझा 
दृप्रष्टकोि पेशिेार सैप्रनकासारखा भले प्रबनपगारी असू तर नगरनाईक याचंा नागप्ररक असून सैप्रनकाचा. 

 
 



 
अनुक्रमणिका 

प्राण्तक पणरषद 
 

कराचीहून परत आलो. प्रजल्ह्ात र्थोडा चहडलो. तो १९३१ चा जून आला. प्रजल्ह्ात पनिले येरे्थ 
िापं्रतक पप्ररिद भरिािी असे ठरले आप्रि प्रचरनेरचा गोळीबार ि त्यातून प्रचरनेर खटला या पाश्ववभमूीिर हे 
साहप्रजकच होते. स्िागत-मंडळाचा एक प्रचटिीस या नात्याने िचार ि प्रनधी गोळा करण्याप्रनप्रमत्त 
प्रजल्हाभर चहडू लागलो. पनिलेीत आत्मारामशटे आटििे याचं्या बागेत अप्रधिशेनाची तयारी होऊ 
लागली. पनिलेीस स्िागत कचेरीत आलो असता माझे तरुि स्नेही िभाकर गुप्ते याजंकडून समजले की, 
भोजनशाळेत स्पृमय ि अस्पमृय असे दोन माडंि केले आहेत. तेव्हा स्र्थाप्रनक कायवकत्यांबरोबर तेरे्थ गेलो, 
आप्रि झालेली व्यिस्र्था काँगे्रस धोरिात बसिारी नाही हे पटिनू ती रद्द करप्रिली. 

 
मध्यंतरी काँगे्रस अध्यक्ष सरदार िल्लभभाई पटेल सासिने येरे्थ आले. त्याचें िाघ्रि येरे्थ 

शतेकऱ्यासंमोर भािि झाले. ते म्हिाले, ‘इंग्रज र्फार र्फार तर जंगम गोष्टी नेऊ शकेल. तुमची जमीन तर 
स्र्थािर आहे. तुम्ही का भ्याि?े’ हे शब्द शतेकऱ्याचं्या हृदयाला प्रभडले. 

 
सनद काढतो 

 
मी एखादा आश्रम काढािा असे माझ्या काही स्नेह्ानंा िाटत होते, तर स्िामी आनंद यानंी 

सरदारातरे्फ मी महाराष्ट्र सेिक समाजात दाखल व्हाि ेअसे सुचप्रिले. प्रमशनशाळेत असताना प्रििन होऊ 
इस्च्छिारा आप्रि झालेल्यानंा प्रमशनऱ्याकडून कशी िागिूक प्रमळे हे पाप्रहले असल्याने म्हिा, त्यागाची 
तयारी नाही चकिा एकाडेंिृत्ती असल्याने म्हिा, मी पोटाचा धंदा म्हिून कोटाची सनद काढली. यात माझ्या 
िप्रडलानंाही बरे िाटले. सनद देताना प्रजल्हा जज्जाने माझा गाधंी सदरा पाहून कोटात कोिता पोिाख 
घालिार अशी पृच्छा केली. १९२९ च्या एप्रिल ि ऑक्टोबर या पप्रहल्या एल.्एल्.बी. च्या परीके्षत गुििते्तत 
मी पप्रहला असल्याने मंुबई प्रिद्यापीठातरे्फ एक सुििव पदक १९३० च्या एप्रिलमध्ये मंुबई हायकोटाचे मुख्य 
न्यायाधीश याचें हस्ते प्रमळाले. ते देताना न्यायमतूींनी प्रिचारले, ‘हे पदक कोिाचे नाि ेआहे हे माहीत आहे 
काय?’ मी उत्तर प्रदले ‘होय, लोकमान्य प्रटळकानंा राजद्रोहाबद्दल सहा ििांची प्रशक्षा देिाऱ्या दािर 
नािाच्या न्यायाधीशाचे नाि.े’ पुढे हाच गाधंी सदरा समाजात िप्रतष्ठचेे ितीक बनला आप्रि आज पुन्हा तो 
मागे पडला आहे. 

 
१९३२ च्या अगदी सुरुिातीस पनिले येर्थील पप्ररिद भरली त्याआधीच काँगे्रस ि सरकार 

याचं्यामध्ये संघिव ित्यक्षात सुरू झाला होता. पप्ररिद एका प्रदिसात आटोपली. लोकनायक बापूजी अिे 
अध्यक्ष होते. मातेचा पदर पेटला असता कोिता सुपतु्र मनात दुसरा प्रिचार आिली असा दृष्टातं देऊन 
त्यानंी लढ्यात सामील होण्याचे आिाहन केले. 

 
या अप्रधिशेनाकप्ररता अप्रलबागहून चहदुस्र्थानी सेिादलाचे १५/१६ स्ियसेंिक आले होते. त्याचं्या 

प्रशस्तशीर कामाची िशसंा झाली. पि स्िागतमंडळाचे खप्रजनदार तेरे्थ भरलेले िदशवन रात्रीकप्ररता बदं 
झाल्यािर पनिलेमधील व्यापारीमंडळींना घेऊन आले आप्रि त्यानंी िदशवन उघडण्याची मागिी केली. 
पहाऱ्यािरील स्ियंसेिकानंी ते अमान्य केले. त्यातून गलका झाला. माझ्यासारख्यानंा जाऊन िकरि 
प्रमटिाि े लागले. पि सिव जिानंी मान्य केले की स्ियंिसेिकानंी केले तेच योग्य. खादी िदशवनातील 
स्टॉलिाले म्हिाले, ‘या स्ियंसेिकाचं्या भरिशािर आम्ही हजारो रुपयाचंा माल पडला असताना रात्री 
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प्रनधास्त झोपतो.’ भोजन प्रिभागाने या दलाची मदत माप्रगतली. ती मंडळी पहाटे चारपासून रात्री दहापयंत 
अप्रिरत काम करीत असल्याने साहप्रजकच त्यास अशी मदत - कुमक म्हिा – हिी होती. मी हो म्हिालो 
पि त्यात पाच ब्राह्मि आहेत का हे मला तपासले पाप्रहजे असे म्हिालो. 

 
पुनहा ्ढा 

 
१९३२ ची चळिळ सुरू झाली ती मुळी सरकारने काँगे्रस संघटना बेकायदा ठरिनू आप्रि 

प्रनरप्रनराळया कायवकत्यांना ताबडतोब पकडून पोप्रलसाकडे हजेरी देण्याचे अटीिर सोडून, तुरंुगात जािे 
अपप्ररहायव करून… त्यामुळे १९३० िमािे िचार करिे अशक्यिाय झाले. हजेरीअट असिारे ती मोडून 
तुरंुगात जात होते. बकेायदा ठरप्रिलेल्या काँगे्रसतरे्फ काम चालू ठेिण्याकप्ररता काही करू लागताच अटक 
होत असे. त्यामुळे संघप्रटत काम कराियाचे असेल तर ते गुप्तपिे करिे क्रमिाप्त झाले आप्रि यातून उघड 
बंडाऐिजी संघप्रटत संघिव उत्पन्न झाला आप्रि म्हिून काही कायवकते, प्रिशिेतः डािी प्रिचारसरिी असिारे 
भपू्रमगत झाले. मी गाधंी प्रिचार मानिारा असूनही भपू्रमगत होिे पसंत केले. मंुबईस राहून हे कायव करीत 
राप्रहलो. प्रजल्ह्ातील कायवकत्यांशी पत्रव्यिहार करीत असे. त्यात स्िदेशीचा िचार करण्याचे काम 
काहीजिानंी हाती घ्याि ेम्हिून ियत्न केला. पि हे काम हाती घेिारािरही सरकारी संक्रातं िळू लागली. 
मला मे चे अखेरीस पकडले ि पनिले येरे्थ माझ्यािर माझ्या पत्रािरून खटला भरला. तो मी लढप्रिला ि 
त्यातून सुटलो पि जेलबाहेर जाऊ शकलो नाही. पनु्हा स्र्थानबद्ध करून हजेरी देण्याची नोटीस बजािनू 
सोडले. त्या िळेी पािसाळा जोरात होता. मजिर टेहेळिीही होती. पि जुलै मप्रहन्याचे एका रात्री भर 
पािसात अप्रलबागहून र्थळला चालत गेलो ि तेरू्थन घोडागाडीने माडंि े येरे्थ जाऊन तेरू्थन तरीने मंुबईस 
गेलो ि िऱ्हाडात पोहोचलो. तेरू्थन पुन्हा अटक करून आिले ि अठरा मप्रहने सक्त मजुरी ि तीनश ेरुपये 
दंड अशी सजा झाली. सुटून येइपयंत चळिळ रं्थडािली होती. १९३४ मध्ये सरकारने काँगे्रसिरील प्रनबधं 
मागे घेतले ि मी काँगे्रस संघटना प्रजल्ह्ात नव्याने बाधंण्याच्या कामास लागलो. 
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वामन कृष्ि चोरघडे 
 

जन्म : १६ जुलै, १९१४ 
 

प्रणसद्ध मराठी कथाकार. 
 
 
 

जन्म नागपूर प्रजल्ह्ात नारखेड या गािी. 
 
मराठी ि अर्थवशास्त्र हे प्रििय घेऊन एम्.ए. आप्रि बी.टी. या पदव्या प्रमळप्रिल्या. १९४९ पयंत िधा 

येरे्थ महाप्रिद्यालयात अध्यापन. त्यानंतर नागपूरच्या कॉमसव कॉलेजचे उपिाचायव. त्यानंतर महाराष्ट्र 
प्रिद्यापीठ गं्रर्थप्रनर्षमती मंडळाचे संचालक. याप्रशिाय अनेक सप्रमत्यािर काम. तरूि ियात गाधंीिादाकडे 
आकृष्ट आप्रि ४२ च्या चळिळीत भाग घेतल्याबद्दल तुरंुगिास. 

 
१९३६ साली त्याचंा पप्रहला कर्थासंग्रह ‘सुिमा’ हा िकाप्रशत झाला. त्यानंतर सतत ३६ िि े

कर्थालेखन. याप्रशिाय लोकसाप्रहत्य हा एक आिडीचा प्रििय. ि त्यािर प्रिपुल लेखन. महाराष्ट्र साप्रहत्य 
संमेलनाचे अध्यक्षपदही त्यानंी भिूप्रिले. काका कालेलकर, नर केसरी अभ्यंकर आप्रि सानेगुरूजी याचंी 
चप्ररते्र प्रलप्रहली आहेत. प्रशिाय मराठी चहदुस्तानी कोशही संपाप्रदत केला. 

 
‘माझी जडिघडि’ या त्याचं्या आत्मिृत्तातून पुढील उतारा घेतला आहे. 
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जनर् आवारी 
 

िामन घोरपडे 
 

१९३० साल. पंधरा-सोळा ििांचे माझे िय. स्ियंसेिकाचं्या यादीत नाि नोंदिायला गेलो तो लहान 
म्हिून मला कोिी घेईना. पाया पडलो तरी कोिी ऐकेना. अभ्यंकर, धमाप्रधकारी, पटिधवन, दातार, 
प्रतजारे, कानेटकर ही मला ओळखिारी मंडळी तुरंुगात गेली होती. नव्या मंडळींशी माझी ओळख नव्हती. 
िानरसेनेत सामील झालो. अभ्यासाव्यप्रतप्ररक्त सारा िळे पोस्टातून डाक आििे, बुलेप्रटन चोरून िाटिे 
अशी कामे करू लागलो. ही कामे करताना आपि लष्ट्कराच्या भाकरी भाजीत आहोत असे अप्रजबात िाटत 
नव्हते. हेच देशभक्तीचे काम असेही िाटत नव्हते. खािेप्रपिे, प्रलप्रहिे, िाचिे सोडून हे काम िगेळे आहे, 
मोठे आहे, आपल्याला शोभेलसे आहे; अशी ऊमी सतत असायची. 

 
नागपूरचा गढिालप्रदन गाजला. पोप्रलसानंी अडिलेल्या प्रमरििुकीत मी सामील झालो. लाठीमार 

झाला. प्रमरििुकीतील बड्या लोकानंा घ्यायला पोप्रलसाचं्या बंद मोटारी आल्या. लाठ्या खाऊनही जे 
माझ्यासारखे लोक पागंले नाहीत त्याचं्यािर आठदहा पोप्रलस चिताळून उठले. त्यापंैकी एकाने माझी 
तंगडी धरली आप्रि पोलीस कोतिालीपयंत (टाऊन हॉल ते कोतिाली हे सुमारे अधा र्फलांग अंतर) 
मेलेल्या कुत्र्याला ओढाि ेतसे र्फरर्फटत नेले. पाठ, खादें खरचटून गेले. त्यातूंन रक्त येऊ लागले. क्रोध 
आप्रि तो दबािा या गाधंीजींच्या प्रशकििुकीमुळे अप्रधक क्रोध, त्याबरोबर िदेना या दोहोंनी मी नुसता 
र्फिर्फित, रु्फस्कारत होतो. मोठ्या मंडळीना प्रनदान मोटारीत घालून नेले. र्थोडीशी ईिाही िाटली. 
तेिढ्यात आम्हालाही एका बंद मोटारीत कोंबण्यात आले आप्रि नागपूरपासून सोनेगािच्या पल्याड 
खापरीच्या रस्त्यािर रात्री दोन अडीचच्या सुमारास आम्हा तीन-चार जिानंा मोटारीतून ढकलून 
पोप्रलसाचंी मोटार प्रनघनू गेली. प्रतरू्थन पायी रखडत सकाळी सहा िाजता जेव्हा मी घरी आलो तो खूप 
प्रशकून, जाि घेऊन, नेप्रििचेी प्रबरुदे झुगारून! मी समजेना! मी कुस्त्याचं्या दंगलीत भाग घेिारा मुलगा. 
माझ्या उंचीमुळे मला दंगलीत माझ्या दीडपट जोड प्रमळायची. लाठीकाठी मला उत्तम येत होती. म्हिजे 
आठ दहा लोक अंगािर आले तरी िप्रतकार करू शकण्याइतकी शक्ती. पि मला जेव्हा पोप्रलसानंी पाठीची 
सालटी प्रनघेपयंत र्फरर्फटत नेले तेव्हा माझे शरीरबल, माझी लाठीकाठी माझ्या कामास आली नाही. या 
उदे्वगातून माझा जिळजिळ पुनजवन्म झाला. मी चळिळीत भाग घेण्याचे सोडून प्रदले. अभ्यासही सोडला. 
ज्या सरकारी शाळेत मी जात होतो ती शाळा बंद झाली होती. मी क्रापं्रतकारकाचं्याकडे ओढला गेलो. 

 
प्रजतेंद्रनार्थदास ज्या प्रदिशी हुतात्मा झाला, त्या प्रदिशी मी मला काही कळत नसताना उपास 

केला होता. उपास मला नेहमीच सोपे िाटायचे कारि कंप्रदलाच्या उजेडात रात्री गुपचूप स्ियंपाक करिे 
मला कधीही आपले िाटले नाही. या प्रजतेंद्रनार्थदासाने काय स्रू्फती प्रदली काही कळत नाही. पि मी 
प्रमळेल तेिढी क्रापं्रतकारकाचंी चप्ररते्र गोळा केली. माझ्या शाळेत मी एक हस्तप्रलप्रखत माप्रसक काढीत असे. 
त्या माप्रसकात मला समजली ती सगळी चप्ररते्र प्रलहून काढली. काही न समजण्याजोगे माझे ते िय. पि 
त्या हस्तप्रलप्रखताचा मी जेव्हा शहीद प्रिशिेाकं काढला; तो िाचनू मला िोत्साहन देिारे माझे मुख्याध्यापक 
श्री. ना. के. बेहेरे यानंी मला घरी बोलाप्रिले. माझ्या पाठीिर हात प्रर्फरिनू ते म्हिाले, ‘हा अंक िकाप्रशत 
करू नकोस. तो िप्रसद्ध झाला तर पोप्रलस तो जप्त करतील. लेखिीसाठी ते तुरंुगात जाि े हे मला 
आिडिार नाही. बंदूक, प्रपस्तुले िापरताना तू मेलास तर तुझ्या सगळया कुटंुबाची जबाबदारी मी घ्यायला 
तयार आहे.’ मला त्याचें बोलिे र्फारसे समजले नाही. त्या िळेी सगळीच मािसे मला समजिार नाही 
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असेच कटाक्षाने बोलत होती. मी प्रचडत होतो. तरीही समजून घेण्याचा ियत्न करीत होतो. माझ्या ‘चेतना’ 
हस्तप्रलप्रखताचा तो प्रिशिेाकं मीच जप्त केला. गुरु बेहेऱ्याबंद्दल मुख्याध्यापक म्हिनू माझी भािना भक्तीची 
होती. तो अंक माझ्या हयातीपयंत आप्रि त्या अंकाचा कागद ि शाई प्रटकेपयंत मी जपून ठेििार आहे. 
त्याला आज आप्रि उद्या काही महत्त्ि नाही, हे मला ठाऊक आहे. दुसरा कुिी काय माझ्या पोटच्या 
मुलानंाही त्याचा उपयोग नाही हेही मी जाितो. माझ्या िप्रडलाचं्या अस्र्थी मी ज्या कोित्या भािनेने जपून 
ठेिल्या होत्या तीच भािना या चेतनेपोटी आहे. 

 
परत जनरल आिारींच्या आठििीिरून अव्हाटा गेलो. सत्याग्रहाच्या ित्यक्ष चळिळीतून मी 

बाजूला झालो. राष्ट्रीय स्ियंसेिकसंघात मी तन-मन-धनाने सामील झालो होतो. हा संघ डॉ. हेडगेिार 
याचं्या चरिी डोके ठेिनू त्याचंी ित्सल अनुमती घेऊन मी सोडून प्रदला. कुस्ती, दाडंपट्टा या अत्यंत प्रचर 
आप्रि उपयुक्त अशा गोष्टीिरचे माझे लक्ष उडाले. आप्रि क्रापं्रतकारकाचे नाि गाि, शब्द या पायी मी तीन-
चार िि ेखराब केली. भगतचसगाचे “Gandhi on War Path” हे हस्तप्रलप्रखत माझ्याजिळ जपून ठेिण्यात 
धन्यता िाटू लागली. लौप्रकक दृष्ट्ट्या माझ्या प्रिपन्नािस्रे्थचा आप्रि मानप्रसक दृष्ट्ट्या माझ्या संभ्रमाचा साक्षी 
अजूनही एक आहे; तो म्हिजे बाबा आमटे! या मािसाला आता एकेरी नािाने सबंोधिे हास्यास्पद आहे. तो 
महिी व्हाियाचा आहे कारि त्याला त्याचा मागव सापडला. बाबा आपल्या पूिवसुकृताच्या पुण्याईने आज 
ऋिी झाला आहे. मी र्फार ज्ञान प्रमळप्रिल्यामुळे एकी एक, दुरकी दोन या पोर्थीप्रनष्ठ चक्रव्यूहात सापडलो 
आहे. बाबा त्या िळेी कॉलेजात जात होता. तो दुसऱ्या कॉलेजात, मी दुसऱ्या कॉलेजात. त्याच्या माझ्या 
स्िभािात, िृत्तीत कसलेही साम्य नव्हते. आज बाबा खूप बदलला आहे. खूप प्रनिळला आहे. त्याच्या 
मनाच्या स्र्फप्रटकाला पैलू पडले आहेत. कारंज्याच्या जैन मंप्रदरातील प्रहऱ्याच्या देिमूतीसारखे त्याचे तेज 
लखलखते आहे. पि त्या िळेी बाबा म्हिजे नुसती आग होता. माझ्या खोलीिर यायचा तो एखाद्या 
लाडंग्यासारखा. बोलायचा नाही. त्याच्या माझ्या संबधंासाठी जिू बोलण्याची गरज नव्हती. झडप घालून 
त्याला हिी असलेली िस्तू उचलायचा आप्रि उडी मारून प्रखसे प्ररकामा करायचा. त्यात कधी सुरे असत, 
प्रपस्तूले असत. ही ‘जपून ठेिायला हिीत’ असा कुिाला तरी उदे्दशून हुकूम द्यायचा. 

 
‘अरे बाबा, जेिि प्रबिि झाले का?’ 
‘होय.’ 
‘काय जेिलास?’ 
‘‘ही प्ररकामी प्रपस्तुले इरे्थ टाकली. यातंल्या उरलेल्या गोळया प्रगळून टाकल्या.’ 
‘म्हिजे?’ 
 
‘अरे, माझ्या हाती लागलं तेव्हा त्या दोन गोळया नव्हत्या. कुठेतरी सार्थवकी लागल्या असतील.’ 
 
योगिाप्रसष्ठातल्या सूत्रािमािे तो बोलत असे ि मी त्याला भीत असे. मी खरंच प्रभत्रा होतो. माझ्या 

घरच्या दाप्ररद्र्याने मी सदाचा हबकलेला होतो. 
 
एकदा बाबा कॉलेजात आला. मी ससं्कृतच्या िगात बसलो होतो. व्हराडं्यात उभा राहून त्याने 

जोराची चशक प्रदली. ती माझ्या ओळखीची होती. म. म. प्रमराशी प्रशकिीत होते. पि त्याचं्यापेक्षा बाबाला मी 
जास्ती भीत होतो. मी प्रनमटूपिे िगाबाहेर आलो. बाबाने एक पुस्तक माझ्या हाती प्रदले. त्यामुळे आमचा 
कुिाला संशय आला नाही. कसले पुस्तक म्हिून मी उघडून पाप्रहले. पुस्तकात प्रचठ्ठी होती. प्रगचप्रमड 
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प्रलप्रहले होते. ‘राजगुरू नागपुरात आला आहे. तू आता आपल्या खोलीिर जा. मी त्याला तुझ्याकडे घेऊन 
येतो. 

 
असा हा बाबा! 
 
दुसरा एक माझ्याहून र्थोडा मोठा असा एक मुलगा माझ्यािर िेम करू लागला होता. अजात 

पुत्रालाच बळी देतात याची जाि मला हळूहळू होऊ लागली होती. हा मुलगा म्हिजे एक िल्ली! प्रतचे 
गाजलेले नाि अप्रभमन्यू. हे लेकरू माझ्यापेक्षा जास्ती प्रबघडले होते. नातेिाईकाचं्या भलेपिािर त्याला 
दोन िळे सुखाने जेिायला प्रमळत होते. म्हिजे त्या ियातली मोठी चचता त्याला नव्हती, जी मला होती. 
त्यामुळे तो प्रजतका िसन्न असायचा प्रततका मी भेकड होतो. आपि हे प्रभते्रपि घेऊन जन्माला आलो अशी 
लाज मला िाटत होती. मी स्ितःला देिापढेु लोटून घेतले. त्याच्या इशाऱ्याने माझ्या जीिन-िाफरयातले 
पािी िाहत होते. 

 
हा अप्रभमन्यू खराखुरा देशभक्त. आपल्या मगदुरािमािे देशाचे कायव करिारा, देशभक्ताचं्या 

सभाचं्या आधी लोक जमप्रिण्यासाठी तो पहाडी आिाजात गािे म्हिायचा. त्या िळेी लाउडस्पीकर नव्हते. 
ते काम अप्रभमन्यूचा आिाज करीत असे. पं. माखनलाल चतुिेदीचे – 

 
‘मुझे तोडकर हे िनमाली, उस पर्थमें तू देना रे्फक, 
मातृभमूीप्रहत शीि चढाने प्रजस पर्थ जाते लोक अनेक!ʼʼ 
हे गीत चकिा – 
जरा ंकोई जाके पूछे दफरतरे प्रशमला के बच्चोंसे, 
भगतदतदास ऐसे पर नंबरदार प्रकतने है 
चखाऐंगे मजा बरबाद ए गुलशनके गुलची को, 
बहार आ जाएगी उस प्रदन, जब अपना बागबा ंहोगा! 
 
या ओळी अजून मला स्पष्ट ऐकू येतात, आप्रि माझे र्थकलेले मन ितापच्या चेतनासारखे अन् 

प्रशिराजाच्या कृष्ट्िेसारखे रु्फररु्फरू, र्थयर्थयू लागते. 
 
हा अप्रभमन्यू परिा परिापयंत मला भेटायचा. रु्फटक्या मडक्यासारखा झाला होता. शाळेिर 

बप्रहष्ट्कार घातल्यामुळे स्िातंत्र्यानंतर त्याला पोटासाठी एक अत्यंत हीन दजाची चाकरदारी करािी लागत 
होती. ससंाराचे ओझे डोक्यािर होते. मला भेटला तो उराउरी. गुदमरून ‘बापू’ असे तो पटुपटुला. पूिीच्या 
जोमाने प्रनराश हसला पि दात पडले होते. गडकोटाचं्या चखडा  सारख्या पडक्या चभतीिरून रात्री 
घुबडाचे आिाज िप्रतध्िप्रनत व्हाि ेतसे त्याचे ते हसिे प्रदसले. माझ्या डोळयानंा गळती लागली. त्याच्याहून 
मी सहस्त्रपट सुखी होतो. त्याबद्दल त्याच्या प्रमठीत असताना पनुः लाज िाटली. हा अप्रभमन्यू आप्रि बाबा 
आमटे जे जे काम मला सागंायचे तेच खरेखुरे देशाचे काम आहे ही माझी श्रद्धा होती. खरे तर या 
अप्रभमन्यूनेच हे बाबाचे भतू माझ्यािर बसप्रिले होते. तोच मला महात्मा भगिानदीनाकंडे घेऊन गेला होता. 
या ज्ञान ि कमवयोग्याच्या सत्याग्रह आश्रमात मी काही प्रदिस घालप्रिले. मी तेरे्थ तप तापात राप्रहलो तो 
अध्याय अगदीच िगेळा आहे. 
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एक प्रदिस दुिासासारखा हा तपस्िी, महात्मा भगिानदीन काहीही कारि नसता अकारिच 
आमच्या अंगािर धािनू आला. म्हिाला, 

 
‘िह बेअकल मंचरशा (आिारी) जेलमें अपनी अकलसे बमेौत मरेगा । अपने सत्याग्रहिालोंपर क्या 

बीतेगी िह क्या जाने? सुनता हँू जेलिालेने उसे पागल करा प्रदया है । पर यहीके पागलखानेमें रखा है। 
पर तुम दोनों साले दो जून भरपेट खाकर खुराटे भरते पडे हो।’ 

 
रागाने बोलले आप्रि रागात खोटेही बोलले. दो जूनच काय पि दोन दोन प्रदिस आम्हाला खायला 

प्रमळत नव्हते. कारि सत्याग्रह आश्रमात स्ियंपाकाला मज्जाि होता. भकू लागली तर आश्रमाच्या बाहेर 
सडकेिर याि,े कुिाला काही तरी मागाि े आप्रि जे तो देईल ते खाऊन देशाची चचता करािी. दही 
प्रिकायला प्रनघालेली एखादी बाई आम्हा कोिळया मुलाकंडे पाहून आईच्या कििनेे आपल्या मडक्यातले 
अधे दही द्यायची. आश्रमात भाडंी नव्हती. म्हिून खादीच्या पचंात दही घ्यायचे आप्रि प्रतघानंा पुरेल अशी 
िाटिी करून तो चक्का खायचा. भगिानदीनजींच्या िाटिीला र्फार र्थोडा चक्का ते घेत. हीच तर त्याचंी 
तपस्या होती. 

 
व्हाईसरॉय प्रिचलग्डनच्या दडपशाहीचा तो काळ होता. खऱ्या-खोट्या संशयािरून लोकानंा 

तुरंुगात डाबंले जात होते. स्िातंत्र्यसैप्रनकानंा धडा प्रशकप्रिण्याचा तो काळ होता. आिारीजींना नागपूरच्या 
झेंडा सत्याग्रहात अटक झाली होती. १९३० सालच्या गाधंीजींच्या प्रमठाच्या आंदोलनात ते तुरंुगातच होते. 
१९३२ च्या लॉडव प्रिचलग्डनच्या दडपशाहीतही ते तुरंुगातच होते पुढे तह झाला. बहुतेक पुढारी सुटले. 
आिारींचा या सत्याग्रहाशी संबंध नव्हता. यास्ति सरकारने त्यानंा सोडण्याचाही िमन नव्हता. गाधंीजींचे 
अनुयायी सिव सुटून स्िातंत्र्य प्रमळप्रिण्याच्या मागासंबधंी नि ेमनसुबे रचीत होते आप्रि जनरल आिारी मात्र 
तुरंुगात छळ सोशीत होते. त्यानंा सोडप्रिण्याचा कोित्याही िकारचा ियत्न काँगे्रसच्या पुढाऱ्यानंी केला 
नव्हता. आम्हा नागपूरकराचं्या गळयातले ताईत, आमचे आराध्य दैित, आमचे िप्रतपरमेश्वर-नरकेसरी 
अभ्यंकर यानंाही आिारींबद्दल काही सोयर-सुतक उरलेले प्रदसत नव्हते. 

 
महात्मा भगिानदीनाचं्या आमच्या देखत उच्चारलेल्या त्या शापिािीने आम्ही पेटलो. ते 

भगिानदीनासाठी नव्हे तर अभ्यंकरासंाठी! अभ्यंकरानंा नागपुरी, िऱ्हाडी, छत्तीसगडी अशा शकेडो 
िकारच्या हजारो प्रशव्या तास दीडतास मी आप्रि अप्रभमन्यूने प्रदल्या. पि ित्यंतर तेच आले. इंग्रज जसे 
आमच्या लाठ्यानंा बधले नाहीत तसेच आमच्या प्रशष्ट्यानंाही बधले नाहीत. प्रशव्या संपल्या. तोंडे दुखली. 
आिारी आपले तुरंुगातच. 

 
एक अशीच सकाळ. भकू सोसता सोसता पहाटे कोठे डोळा लागला होता. तेिढ्यात ते अप्रभमन्य ू

कारटे मला हिलू लागले – 
 
‘ए बापू, चल ऊठ. चल बरं माझ्याबरोबर’ 
‘कुठे?’ 
‘आपि पागलखान्यात जाऊ.’ 
‘त्याला अजून िळे आहे रे! अजून दोन प्रदिस उपिास पडेल तर जािचे लागेल.’ 
‘र्फालतू बकबक करू नकोस. चल ऊठ.’ 
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‘उठतो बाबा, पि जरा परसदारी जाऊन येतो.’ 
‘गध्या! कालपासून पोटात काही नाही. परसदारी जाऊन काय होिार? आता चलतोस की –’ 
 
मी तर प्रभत्राच होतो. प्रनघालो त्याच्याबरोबर. सायकल टागं्याची ऐपत नव्हती. आपल्याच पायाने 

चालण्याचे स्िातंत्र्य इंग्रजानंी अनिधानाने राहू प्रदले होते. पायी रखडत रखडत सकाळी दहाच्या सुमाराला 
नागपूरच्या पागलखान्याच्या र्फाटकाशी पोचलो. पहारेकरी आमच्यापेक्षा समजदार होता. तो कडक 
आिाजात एिढेच म्हिाला – ‘‘तुम अंदर नही जा सकते। तुम दोनों को अभी देर है। भागो! नही तो मेरे पास 
बंदूक है।ʼʼ 

 
बंदुकीची भीती िाटतच होती. आम्ही परतलो. आप्रि टेकडीिरच्या गिपतीला िदप्रक्षिा घालतो 

तसे पागलखान्याच्या प्रिस्तीिव परकोटाला िदप्रक्षिा घालू लागलो. या सिव अस्न्हकात दुपार कलली. 
साडेबार िाजले. ऊन कडकले, भकू भडकली आप्रि आम्ही दोघेही एकमेकािंर कडकलो. िैतागात 
पागलखान्याच्या परकोटाच्या पप्रिम चभतीच्या रस्त्याशजेारी असलेल्या खुरट्या झाडाखाली उभयतात तह 
झाल्यासारखे एकमकाच्या हातात हात घालून मी आप्रि अप्रभमन्यूने बसकि घातली. 

 
िारा िाहू लागला. िळे जाऊ लागला. काय कराि ेसुचेना. भकू मरायला आली होती आप्रि आम्ही 

दोघे रामनाम जपाि ेतसे आिारीचे नाि घेत बसलो होतो. 
 
प्रदडदोनच्या सुमारास चारदोन दहीिाल्या नागपूरकडून येताना प्रदसल्या. दही प्रिकून त्या आपल्या 

गािाला परत जात असाव्यात. त्याचं्यापैकी कुिाकडे दही असेल आप्रि ती जर रु्फकट दही देत असेल तर 
काय मजा! असा प्रिचार दोघाचं्याही मनात आला. प्रिचार चागंला होता; पि तो प्रिचारच. योगायोगाने त्या 
बायका तंबाखू खायला म्हिनू आमच्याच झाडाखाली बसल्या. त्याच्या गप्पा सुरू होण्याअगोदर अप्रभमन्यनेू 
त्यानंा प्रिचारले, ‘‘ए बाई, आमच्या जनरल आिारी साहेबानंा या पागलखान्यात कुठं ठेिलं आहे माहीत 
आहे?ʼʼ त्या सिव जिी िर्थम एकमेकाकडे आप्रि नंतर आमच्याकडे बघतच राप्रहल्या. 

 
‘‘कोन ग माय हा आिारी? आम्हाले काय मालूम बापा! आम्ही तर रोज या रस्त्यानं येतो पि 

आम्हाला काय ठाि ंनाही.ʼʼ 
 
आमच्या दोघाचेंही चेहरे पडले. तेिढ्यात एक म्हातारी म्हिाली, 
 
‘मी सकारी दही घेऊन इकडून गेली तव्हाभी तुम्ही इप्रर्थसाच बसले होते गा! आप्रखन कोनाले 

काहून नाही इचारलं?ʼʼ 
 
‘प्रिचारलं बाई, पि सिव तुमच्या सारखं म्हिाले.’ 
 
‘काहून ठेिलं गे त्याले पागलखान्यात? तुमचा कोि व्हय र्थो? मोठा मानूस हाय का?’ 
 
आमचे कुिी नाही. सरकारनं त्यानंा जेलमधून या इरं्थ आिू ठेिलं. खूपच मािूस मोठा आहे. देशाच ं

काम करतोय आप्रि सरकार त्याला खूपच प्रभते.’ 



 
अनुक्रमणिका 

‘असं म्हिता! मग मोठा मािसू असन! पन आमाले काही मालून नाही बापा! पन एक मालूम हाय. 
मागं एक राजा इर्थीसा प्रठिला होता- रे्थ पाहा प्रभतीच्या पल्याड त्या कोन् ट्यात एक घर प्रदसते.’ 

 
माझ्या डोक्यात र्थोडा िकाश पडला. मी झाडािर चढलो. म्हातारीने बोट दाखप्रिले प्रतकडे 

पाप्रहले. एक िगेळासा मोठा िॉडव होता. प्रतरे्थ कोिीही प्रदसेना. कंपाऊंडची काचा पेरलेली चभत भरभक्कम 
उंच होती. प्रतरू्थन तो िॉडव अधा र्फलांग तरी असेल. आम्ही अंदाज बाधंला की आिारीजींना िगेळेपिानं 
इरे्थच ठेिले असले पाप्रहजे. 

 
या अंदाजाला शकून म्हिनू त्या बायानंी आम्हाला दही प्रदले. हुरूप आला. बाया प्रनघून गेल्या 

आप्रि आम्ही त्या िगेळया िॉडाकडे बघता याि ेम्हिनू झाडािर चढून बसलो. 
 
जे प्रदसले, घडले ते चाळीस ििानंतरही स्पष्ट प्रदसते, आठिते. झाडािर बसून तास दोन तास 

गेले. िॉडात कसलीही हालचाल होईना. आम्ही दोघानंी स्ितःला िडेे म्हिून घेतले. प्रदिसभराच्या 
उपासाने डोळे जड व्हायला आले होते. चार साडेचारचा सुमार होता. उन्हे कलू लागली होती. आप्रि 
एिढ्यात – 

 
अप्रभमन्यू एकदम ओरडला, ‘बापू! ते बघ आिारीजी.ʼʼ 
 
मी टक लािली. आिारीजी उघडेबंब टॉिलेिजा पंचा गंुडाळून िॉडाच्या व्हराडं्यात खाबंाला 

धरून उभे होते. त्यानंा ओळखायला उशीर लागला नाही. िकृती हट्टीकट्टी होती. चेहरा गुमान बेदरकार! 
कोंडलेला िाघ प्रटपि साधायला उभा असािा तसे आिारीजी पागलखान्यातील आयसोलेटेड स्पेशल 
िॉडाच्या व्हराडं्यातील एका खाबंाला धरून उभे! 

 
आमच्या दोघातही असा एक संचार झाला; देहाचे भान हरपले; अिसान चढले; हे अिसान मानिी 

नव्हते एिढे खास! मानिी असते तर पुढे आमच्याने जे घडले ते शक्यच झाले नसते. आम्ही दोघांनी एकाच 
िळेेला प्रचत्त्यासारख्या झाडाखाली उड्या घेतल्या आप्रि चभतीकडे धूम ठोकली. मी उंच होतो, अप्रभमन्य ू
माझ्याहून ठेंगिा होता. कंपाउंडच्या चभतीच्या आधाराने मी मख्ख घोरपडीसारखा प्रचकटून उभा राप्रहलो. 
अप्रभमन्यू माझ्या खादं्यािर चढला. चढताना चभतीच्या काचािंर त्याचे हात टेकले. पाचही बोटे मधोमध 
कापली जाऊन रक्त िाहू लागले. माझ्या चेहऱ्यािर ते गळू लागले. पि त्या िळेी ते आम्हा दोघानंाही 
कळले नाही. चभतीच्यािर डोके जाताच अप्रभमन्यू प्रजिाच्या आकातंाने पि दबक्या आिाजात ओरडा करू 
लागला, ‘आिारीजी, आिारीजी, आिारीजी!’ 

 
पंधरािीस प्रमप्रनटे तो हाका देत होता. कपाळािर हात मारून घेत होता. आिारीजी घट्ट उभे होते. 

डोळे बारीक झाले होते. पप्ररप्रचत आिाज त्याचं्या कानी केला होता. ते इकडेप्रतकडे प्रभरप्रभर बघत होते. 
त्यानंी आमच्या हाका ऐकल्या नक्की; पि ित्युत्तर नव्हते. र्थोड्या िळेाने ते आपल्या खोलीत गेले आप्रि 
प्रनराश होऊन अप्रभमन्यू खाली कोसळला. रक्त गळतच होते. अप्रभमन्यू रडू लागला. मला प्रनराश िाटले 
नाही. त्याला मी सापं्रगतले, ‘अप्रभमन्य,ू तू आपल्या हातािर लघिी करून घे.’ लहानपिीचा तो 
जखमेिरील इलाज होता. त्याने तसे केले आप्रि त्या िळेी माझ्या उंचीचा र्फायदा घेऊन काचेने आपली 
बोटे कापून घेत मी चभतीच्या पलीकडे उडी घेतली. त्या बेहोि अिस्रे्थतच अप्रभमन्यलूाही आत घेतले. 



 
अनुक्रमणिका 

आम्ही आता पागलखान्यात प्रशरलो होतो. आपल्याला कोिी पकडील, जाब प्रिचारील याचे भान नव्हते. 
आमच्या जिळच एका ओळीने समोर दार असलेले पि मागे प्रखडकी नसलेले तीन-चार संडास बाधंलेले 
होते. त्याचंा आडोसा आम्ही घेतला. आपल्याला कुिी पाप्रहले तर नाही म्हिनू आजूबाजूचा न्याहाळ 
घेतला. जीि धोक्यात होता पि भान नव्हते. आजिर लहान ियामुळे आमची कोिी कंदर केली नव्हती. 
सत्याग्रहात घेतले नव्हते. पुढाऱ्याचंी लहानसहान कामे करािी हीच आमची देशभक्ती होती. इरे्थ जरी 
आपि पकडले गेलो तरी लहानपिाचा र्फायदा प्रमळेल, बेदम मार प्रमळेल पि कोंडून कोिी ठेििार नाही, 
असा अंदाज होता. म्हिून असेल कदाप्रचत, मनात भीतीचा लिलेश नव्हता. ही धंुद िगेळीच असते. ही 
मस्ती र्फक्त अनुभप्रिता येते. ििवन करता येत नाही, प्रजिाचे मोल कुरिडंी करायची तयारी असली तर 
प्रशिाची बदु्धी आप्रि बोल मनीमुखी येतात! 

 
सगळा िकार पाचदहा प्रमप्रनटात आटोपला. आमच्याकडे पाठ करून प्रिटामातीच्या आधाराने उभे 

असलेल्या त्या संडासा या ढंुगिाचंा आडोसा घेऊन आम्ही दोघे ज्या िॉडाच्या दारातून आिारीजी आत गेले 
प्रतकडे टक लािनू बसलो. दोनचार प्रमप्रनटेच अशी गेली. दार उघडून आिारीजी बाहेर आले. त्याचं्या 
हातात एक लोटा होता. पुन्हा एकदा प्रचत्त्यासारखी त्यानंी आजूबाजूला पाहून चाहूल घेतली. दोन पायाचें 
कोिी नव्हते. झाडािरची पाखरे आमच्या बाजूची होती, त्यानंा भ्यायचे काही कारि नव्हते. आिारीजी 
व्हराडं्याच्या पायऱ्या खाली उतरून अंगिात आले. चलबाच्या झाडािर चारदोन कािळे ओरडत होते, 
आपला लोटा सािरीत आिारीजी खाली िाकले. पारशी रंगाचा गोरापान हा मािूस. कसलेल्या 
हाडापेराचा, बलदंड, प्रनधड्या छातीचा हा हाडाचा देशभक्त! हजार प्रहकमती अगंात होत्या म्हिून तर 
तुरंुगातले अप्रधकारी जेरीस येऊन त्यानंी आिारीजींची पागलखान्यात रिानगी केली होती. पागल म्हिनू 
प्रसद्ध करून त्यानंा रडत-रखडत, सडत-झगडत या जगातून उठप्रिण्याचा त्याचंा मनसुबा सरकारच्या 
ितीने त्यानंी आखला होता. तो प्रसद्धीस गेला असता तर – 

 
या ‘तर’ नंतरची कल्पना आमच्या घरी तरी शक्तीबाहेरची होती. 
 
आिारीजींनी एक लहानसा दगड उचलला आप्रि झाडािर भाडंिाऱ्या कािळयाकडे अशा बतेाने 

रे्फकला की दगड नेमका माझ्या बाजूच्या चौथ्या संडासाच्या किलूेिर पडला. तो इशारा होता, हे मी 
समजलो आप्रि मी कसल्यातरी िेरिेने मलैा सार्फ करायला मागच्या बाजूचे जे भगदाड ठेिलेले असते. 
त्यातील प्ररसेपॅ्टकल ओढून आत प्रशरलो. तेिढ्यात आिारीजी दारातून आत आले आप्रि त्यानंी कडी 
लािली. मला बघताच त्यानंी प्रिचारले, ‘कसा आलास? का आलास? सत्याग्रह आश्रमाची काय खबर 
आहे?’ या िमनाचंी उत्तरे द्यायला िळे नव्हता. मी चखडीच्या भोकातून प्रशरलो. अंगाला जे लागले होते ते 
सहन करण्याची शक्ती परमहंस िा योगी याचं्यातच असते, असे कुठेतरी मी िाचले होते. मी िर येताच 
मागोमाग अप्रभमन्यू आला. आम्हा दोघानंा आिारीजींनी उघड्या अंगाने पोटाशी धरले. पढुचा संिाद 
रु्फसरु्फसत्या चहदीत झाला. आिारीजींचे िक्तृत्ि म्हिजे बेभान, अर्फाट, तोरे्फसारखे धडाक्याचे आप्रि 
मुरारबाजीच्या आिशेाचे! त्याचं्या मनाची अशी काही स्स्र्थती झाली की त्यानंा हळू बोलताच येईना. त्याचं्या 
मनाची अशी काही स्स्र्थती झाली की त्यानंा हळू बोलताच येईना. त्याचं्या डोळयातून अश्रू गळत होते. 
अप्रभमन्यूने त्याचें डोळे पुसले आप्रि मी त्याचें तोंड दाबून धरले ि सापं्रगतले, ‘हळू बोला. इरे्थ संशय येईल 
आप्रि तुमचेच नुकसान होईल.’ 

 
काही िळेा अशा असतात की, कोित्याही ियाचा मािूस कोिालाही उपदेश करू शकतो. 
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आम्ही रु्फसरु्फसलो, ‘आिारीजी, तुम्ही आता रडू नका. तुम्हाला इरे्थ आिनू ठेिल्याची खबर ही 
गुप्त आहे. तुम्ही कायमचे पागल ठरण्यापूिी इरू्थन बाहेर पडायला हि.े आम्ही आजिर तुमचे ऐकत आलो 
म्हिून पुढचा उपाय तुम्ही सागंा.’ 

 
‘एक उपाय मला सुचतो. तुम्ही उद्या दुपारी ४-२० ते ४-३० च्या दरम्यान इर्थ ं या, मी असाच 

घुटमळत मदैानात प्रर्फरेन. तुमच्याबरोबर र्फोटोग्रार्फरला आिा आप्रि माझे र्फोटो काढून ते अभ्यंकरांना द्या. 
पुढे काय करायचं ते अभ्यंकरच बघून घेतील.’ 

 
‘पि आिारीजी यासाठी पैसे कुठून आिायचे? कालपासून आम्हीच तर उपाशी आहोत. तुमच्या 

नािानं दुपारी दही प्रमळालं तेिढंच.’ 
 
‘रेल्ि स्टेशनजिळ बरजोरजीचं दुकान आहे. तुम्ही प्रतर्थं जा. माझं नाि सागंा तो पसेै देईल. 

त्याच्या पैशाने पोटभर जेिा आप्रि उद्या दुपारी ठरल्या िळेी तो देईल त्या मािसाबरोबर इरे्थ येऊन माझे 
आठ दहा र्फोटो काढा.’ 

 
भेट संपली. आिारीजी दार उघडून बाहेर गेले. आम्ही खुड्डीतून चभतीच्या बाजूला आलो, धाित 

पळत तेलंगखेडी तलािािर गेलो. नागि े होऊन िर्थम कपडे धुतले आप्रि ते सुकेपयंत यरे्थच्छ पाण्यात 
डंुबत राप्रहलो. भकू मेली होती. आम्ही भकेूिर जय प्रमळप्रिला याचेही भान नव्हते. त्या िळेी आम्ही दोघानी 
ज्या गोष्टी केल्या त्याहून अप्रधक ब्रह्मसूत्रामध्ये काहीही सापं्रगतले नाही याचा मी आज प्रनिाळा देऊ शकतो. 

 
आम्ही तलािाच्या बाहेर आलो. ओले-कोरडे कपडे चढप्रिले. कमरेखाली आप्रि कमरेिर असे 

दोनच कपडे अंगात होते. तरी महात्मा भगिानदीन म्हिायचे, ‘अरे, प्रकती कपडे िापरता तुम्ही? अंगािर 
एक कापड हि.ं तुम्ही लहान आहात. कमरेखालचे तेिढे िापरून िरचे कपडे तुम्ही कोिाला तरी देऊन 
टाका.’ पि ते त्या िळेेपयंत जमले नव्हते. 

 
तेलंगिखेडीिरून आम्ही धाित पळत स्टेशनजिळचे बरजोरजीचे दुकान गाठले. सबधं 

प्रदिसाभराचे सुदैि त्या िळेीही अनुकूल होते. बरजोरजी भेटले. त्यानंी आमच्यािर प्रिश्वास ठेिला. त्यानंी 
आमच्या हातािर पाच रुपयाचंी नोट टेकप्रिली आप्रि उद्या बरोबर ३-३० ला एकतर मी येईन चकिा माझ्या 
भरिशाचा मािूस देईन असे सापं्रगतले.  

 
त्या िळेचे पाच रुपये दहा बारा मािसाचें पोट भरि ू शकत असत. आमच्या दोन प्रदिसाच्या 

उपासाच्या पारण्याला दोन रुपये रग्गड झाले. तीन रुपये आम्ही आमच्या कडसरीला घातले. एकदम 
रक्कम हरि ू नये म्हिून दोन अप्रभमन्यूजिळ आप्रि एक माझ्याजिळ ठेिला. स्ितःच्या पोटासाठी खचव न 
करता देशासाठी खचव करण्याची िप्रतज्ञा केली. 

 
दुसऱ्या प्रदिशी दैि अनुकूल होते. काल प्रशरलो त्याच मागाने आत प्रशरलो. आिारीजींचे र्फोटो 

काढले. लगोलग ित्येकी र्फोटोच्या चार चार िती काढल्या आप्रि रात्री नऊच्या सुमाराला आम्ही दोघे 
नरकेसरी अभ्यंकराचं्या घरी गेलो. 

 



 
अनुक्रमणिका 

त्या िळेच्या पढुाऱ्याचं्या आगाऊ भेटिळेा ठरिाव्या लागत नसत. देशभक्त पुढारी हा चोिीस 
तासाचंा पढुारी असे. त्याला त्याचे म्हिनू कोितेही स्ितःचे जीिन नसायचे. अभ्यंकरानंाही ते नव्हते. याचा 
र्फायदा घेऊन आम्ही सरळ त्याचं्या घरात घुसलो. कळले, ते जेिायला बसले आहेत. आम्ही सरळ 
स्ियंपाकघरात गेलो. अभ्यकंर जेिीत होते. लहानपिीच सुमारे पन्नास कोप्रकळाचं्या मंुड्या त्यानंी मुरगळून 
टाकल्यामुळे त्याचंा आिाज िदेोच्चाराला अनुकूल अशा रेड्यासारखा होता. आम्हाला घुसलेले पाहताच 
पाण्याच्या घोटाने घास आत ढकलीत ते सौम्यपिे म्हिाले, 

 
‘का रे पोटे्टहो, काहून आलात ब?े तुमचे तोंड तर खेटरं मारल्यािािी प्रदसून राह्ले. पप्रहले जेिनू 

घ्या मग काय ते सागंा.’ 
 
आमचे चेहरे प्रकत्येक प्रदिस आम्ही आरशात बप्रघतले नव्हते. त्या िळेी आरसा बघण्याची िर्था 

नव्हती. मोठे आरसे पानठेलेिाल्याच्या दुकानात असायचे. प्रतरे्थ उभे राहून चेहरा बघायचा तर दोन पैशाचे 
पान खाि े लागत असे;. पि त्यािळेी त्या दोन पैशात ओंजळभर रु्फटािे प्रमळायचे. पानापेक्षा ते चागंले 
लागायचे. 

 
आम्ही जिळ जिळ पुढच्या दोन-तीन प्रदिसाचे जेिनू घेतले. बाहेर आलो. अभ्यंकरानंा र्फोटो प्रदले 

आप्रि आमच्या आिारीजींना सोडिा असा हाकारा देऊन त्याचें दोन पाय आम्ही दोघानंी आमच्या अश्रूंनी 
प्रभजप्रिले. अभ्यंकर शातं होते. त्यानंी ित्येक र्फोटोची एकेक ित स्ितःजिळ ठेिली आप्रि आम्हाला 
म्हिाले, 

 
‘लेकहो! लेकरू साजंच्या पायरी झालजूल पडल्या झोपलं पाप्रहजे आप्रि तुम्ही भडप्रिच्यानंो आता 

दहा िाजले तरी जागे. पुढारी तुम्ही का मी बे? आता इरू्थन पळता की मारू गाडंीिर लार्थ’? 
 
आम्ही जोडे मारलेला चेहरा घेऊन बाहेर पडलो. जेिल्यामुळे खूप शक्ती आली होती. 

अभ्यंकराचं्या बोलण्यात कोिताही प्रदलासा आम्हाला प्रदसला नाही. त्याचं्या घरी खाल्लेल्या प्रमठाची याद 
ठेिनूही आम्ही त्यानंा मार्फक प्रशव्या मोजल्या आप्रि सरळ दाण्डेकराकंडे गेलो. 

 
आमच्या मनात त्या िळेी दाण्डेकराचें जे अप्रधष्ठान होते ते इरे्थ सागंायला हि.े आम्ही त्या िळेी ज्या 

दाण्डेकरानंा पाप्रहले त्या िळेी दाडेंकर म्हिजे भट्टीतून नुकतेच तापिनू बाहेर काढलेले लाल लोखंड! 
पोरसिदा असलेला तरुि नागपूरच्या झेंडा सत्याग्रहात गाजलेला िीर होता. त्याच्या बोलाला िजन होते. 
िक्तृत्िाचे उधाि होते. समुद्राच्या लाटाचंा आिशे होता. किाला जन्मजात किचकंुडले होती तसेच 
दाण्डेकरानंा ईश्वराने अत्याचार झेलण्याचे सामथ्यव प्रदले होते. 

 
रात्री अकराचा सुमार होता. दाण्डेकर घरीच होते. भेटले त्यानंा सारे सापं्रगतले. ‘देशकाम न 

करिारे दीडदमडीचे लोक सुटतात अन् प्रमशा िाढितात आप्रि आमच्या आिारीजींना सरकारनं पागल 
ठरप्रिलं! तुम्ही जर त्याचंी सुटका केली नाही तर आम्ही तुम्हाला साक्षी ठेिनू मरून जाऊ. सगळे पाप 
तुम्हाला लागेल.’ 

 



 
अनुक्रमणिका 

दाण्डेकर सचचत होते. माझ्या बोलण्याने ते इतके मोकळे झाले, की मोठ्याने हसत आमच्या 
पाठीिर त्यानंी गुद्दा मारला. पि दुसऱ्या क्षिी गंभीर होत ते म्हिाले, 

 
‘गड्यानो, आिारीजी सुटाि े असं मलाही िाटतं. सरकारनं त्यानंा पागल ठरिलं म्हिूनच तो 

शहािा आहे. आम्ही त्याच्याच िेरिेने झेंडासत्याग्रहात आपले हाल करून घेतले. पि त्यानंा 
सोडप्रिण्याइतका मी मोठा पढुारी नाही. आजच्या राज्यात जीि स्िस्त झाला आहे. तुम्ही दोघानंी खूप केलं. 
मी आता तुमच्यात सामील होतो. आपि दोघाचें प्रतघे होऊ अन् कामाला लागू. तुम्ही आता घरी जा अन् 
घरदार नसेल तर इरे्थ या माझ्या खोलीत झोपा. जे असेल ते अंर्थरूि-पाघंरूि देतो. गादीबेदी नाही रे 
बाबानंो! गाद्याप्रगरद्या मला प्रिकून खाव्या लागल्या. उद्या सकाळी उठल्यािर प्रतघेही आपि शक्य असेल 
तेिढी दिडंी प्रपटि.ू प्रचटिीस पाकात रात्री जाहीर सभा घेऊ आप्रि लोकापंुढे सगळी हकीकत माडूं.’ 

 
सकाळी उठून आमच्याजिळचे तीन रुपये आम्ही कारिी लािले. नागपूरभर दिडंी प्रपटली. 
 
सभेच्या तयारीला त्या िळेेला पैसा लागत नसे. कष्ट र्फक्त लागायचे. ते आमच्याजिळ खूपच होते. 

दिडंी मनापासून प्रपटल्यामुळे नागपूरच्या महाल प्रिभागातील प्रचटिीस पाकव मध्ये रात्री साडेआठच्या 
सुमारास लोकाचंी ही गदी! दाडेंकर व्यासपीठािर चढले. तंग प्रिचार, सदऱ्याच्या बाह्ा दुमडलेल्या, 
प्रमसरूड रु्फटत असलेले तारुण्य. जुना रुपया िाजतो तसा खिखिीत आिाज आप्रि दाप्ररद्र्याची भरपाई 
करायला प्रदलेले बलंुद िक्तृत्ि! 

 
दाडेंकराचें भािि सुरू झाले. त्यानंी आम्हाला व्यासपीठािर उभे राहायला सापं्रगतले होते. 

आमच्याबद्दल काही िळे बोलून ते गरजले – 
 
‘‘हे आिारी! तू जर इटालीत जन्माला आला असतास तर मुसोप्रलनी झाला असतास, अमेप्ररकेत 

जन्मला असतासं तर चलकन झाला असतास; पि तुझा जन्म या मुदाड चहदुस्र्थानात झाला आहे. या 
देशातले लोक िंढ आहेत, नपुंसक आहेत. ते तुला असाच मरू देतील-ʼʼ 

 
दाडेंकराचें िाग्बाि सुरू झाले. त्यानंा धर नव्हता. बधं नव्हता लोक ते सगळे ऐकून चेतले होते, 

पेटले होते. बसल्याचे उभे झाले होते. 
 
रात्रींचे दहा िाजले आप्रि कुिाला काही कल्पना नसताना प्रनरभ्र आकाशात िीज चमकािी, िारा 

नसताना नारळीचे नारळ खाली कोसळाि,े श्रीकृष्ट्िाचे सुदशवन त्याच्या हातातून सुटािे, उधळलेला बलै 
चशगे रोखून पुढे सरािा तसे मागच्या बाजूने अभ्यंकर – नरकेसरी अभ्यंकर – व्यासपीठािर चढले. उजव्या 
हातात त्यानंी कुिाचा तरी हात धरला होता. ती व्यक्ती म्हिजे जनरल मंचरशा रुस्तमजी आिारी ही 
होती. त्याचंा हात धरून आिारीजी िर चढले आप्रि सगळया प्रचटिीस पाकव ची टाळी अशी कडाडली, अशी 
कडाडली की, जशी िीज कडकडािी! लोकानंा उधाि आले पि सभेला बेप्रशस्तपिा नव्हता. 

 
दाडेंकरानंी भािि संपप्रिले. अभ्यंकराचें भािि सुरू झाले – 
 



 
अनुक्रमणिका 

‘‘घ्या रे गड्यानंो तुमचा आिारी! हे दोन पोटे्ट काल रात्री दहा िाजता माझ्या घरी आले. माझ ं
जेिि खराब केलं. दोघानंा तर मी घराबाहेर काढलं पि या पोट्ट्ट्यानंी मला काही झोप लागू प्रदली नाही. 
आज सकाळपासून जो मोटारीच्या चाकािर बसलो तो आता या न्यू इसं्ग्लशसमोर मोटार उभी केली. अरे, 
मी इंग्लंडचा बॅप्ररस्टर आहे. हा घ्या तुमचा आिारी. मी चाललो माझ्या घरी. आिारीस बोलू द्या. मी बसतो 
खाली अन् आिारीचे बोलि ंसरायच्या अगोदर जर तुमच्यापकैी कोिी उठून गेला चकिा झोपला तर मी 
सागंून ठेितो, की मग तो आहे आप्रि हा मोरू अभ्यंकर आहे.ʼʼ 

 
आिारी बोलायला उठले आप्रि शब्द काढण्याच्या अगोदर त्यानंी मला ि अप्रभमन्यलूा आपल्या 

किते घेतले. ती कि जर धृतराष्ट्राची असती तर प्रतच्या शक्तीने आमचे पीठ झाले असते. तसे व्हायला 
आम्ही भीतही नव्हतो आप्रि दुयोधन, दुःशासनही आम्ही मारले नव्हते. पि आिारीजींनी आम्हा दोघाचं्या 
पाठीिर जेव्हा र्थाप मारली तेव्हा गोपालकाल्याच्या दहीहंडीतून अंगभर दूधलाह्ा साडंाव्या तसे सुखी सुखी 
िाटले. 

 
आिारीजींनी बोलायला सुरुिात केली तसे आम्ही खाली बसलो आप्रि कदाप्रचत आम्हाला करता 

येण्याजोगे होते ते केले म्हिून असेल चकिा आमची कोिळी शरीरे प्रशिली म्हिून असेल आम्हाला 
आिारीजींचे शब्द, लोकाचंा जय जल्लोि ि टाळयाचंा कडकडाट काही म्हिता काही ऐकू येईनासे झाले! 

 
आम्ही त्या व्यासपीठािर गाढ झोपी गेलो. 
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अप्पा पिवधवन 
 

जन्म : ४ नोव्हेंबर, १८९४, मृत्यू : १० माचव, १९७१ 
 

महाराष्राती् थोर गाध्ीवादी आणि सवोदयी कायवकते 
 

जन्म रत्नाप्रगरीपासून १० मलैािंर असलेल्या आगरगुळे या गािी. माध्यप्रमक प्रशक्षि रत्नाप्रगरी येरे्थ. 
िगंभगं आप्रि स्िदेशी चळिळ याचंा मनािर पप्ररिाम. शालेय जीिनात सािरकर आप्रि किी गोचिद याचं्या 
कप्रिता पाठ केल्या. इंग्रजी आप्रि संस्कृत भािािंर िभतु्ि. मपॅ्ररकच्या परीके्षत पाचिा क्रमाकं प्रमळप्रिला. 
बी.ए. च्या परीके्षत तत्त्िज्ञान प्रििय घेऊन पप्रहला िगव प्रमळप्रिला. १९१८ ते १९१९ या काळात पुण्याच्या न्य ू
पूना कॉलेजात अध्यापन १९१९ साली एम्.ए. ची परीक्षा उत्तीिव. त्याच िळेी रौलट ॲक्ट प्रिरुद्ध महात्मा 
गाधंींनी चालप्रिलेल्या सत्याग्रहात भाग घेण्यासाठी सत्याग्रहीच्या िप्रतज्ञा पत्रकािर सही करून ते पत्रक 
सत्याग्रह सप्रमतीकडे पाठिले. त्यानंतर गाधंीजींची भेट होताच त्यानंी त्यानंा यंग इंप्रडयाच्या सपंादकीय 
प्रिभागात घेतले. 

 
१९२१ साली गाधंीजींच्या आदेशानुसार रत्नाप्रगरीस परत आले. रत्नाप्रगरीस राष्ट्रीय शाळा सुरू 

करण्याचा ियत्न केला. ती शाळा बंद पडल्यािर अस्पमृयताप्रनिारि आप्रि खादी िचार या कायाला िाहून 
घेतले. १९३० च्या सत्याग्रहात भाग घेऊन कारािास सोसला. काही काळ रत्नाप्रगरी प्रजल्हा काँगे्रसचे 
नेतृत्ि साभंाळले. 

 
स्िातंत्र्य िाप्तीनंतर त्यानंी आपले सारे जीिन प्रिधायक कायाला िाहून घेतले. गोपुरीचा आश्रम ही 

त्याचंी सामाप्रजक ियोगशाळाच होती. ते म्हित ‘मंुबई युप्रनव्हर्षसटीचा नामधारी कलापती (एम्.ए.) मी 
कधीच झालो पि गोपुरी आश्रमात खराखुरा कलापती झालो.’ 

 
प्रिनोबाचंी भदूान चळिळ आप्रि चलनशुद्धीची योजना राबप्रिण्यात त्यानंी भाग घेतला. 
त्याचं्या ‘माझी जीिनयात्रा’ आत्मिृत्तातील हे िकरि. 
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भ्गीकामाचा सत्याग्रह 
 

अप्पा पटिधवन 
 

तुरंुगातील माझ्या भगंीकामाची कहािी बरीच लाबंलचक आहे, ि दोनतीन ििपेयंत पसरलेली 
आहे, तरीही ती एकाच िळेी संगतिार सागंून टाकिे सोयीचे होईल. 

 
तुरंुगात मी मोठ्या पप्रित्र भािनेने ििशे केला हे यापूिी अनेकदा स्पष्ट केलेलेच आहे. पि तुरंुगात 

दाखल झाल्याच्या दुसऱ्या-प्रतसऱ्याच प्रदिशी त्या माझ्या पप्रित्र भािनेला धक्का देिारी एक जबरदस्त घटना 
घडली. मी हौदािर स्नान करीत असता एक र्फाटके कपडे घातलेला काळया ििाचा कैदी आला आप्रि 
माझ्यापाशी पािी मागू लागला. मी त्याला पॉटभर पािी घातले. (तुरंुगात ित्येक कैद्याला र्थाली ि पॉट 
र्थाली म्हिजे छोटे घमेले, ि पॉट म्हिजे छोटे चपप-अशी दोन भाडंी शौचापासून जेििापयंतच्या कामासंाठी 
प्रमळतात.) त्याने पुन्हा माप्रगतले ि मी पुन्हा ही घातले. पि मग तो एक डबाच पढेु करून यातही पािी 
घाला म्हिू लागला तेव्हा मी त्याला साहप्रजकपिे म्हटले, ‘अरे, तू हात पाय तर धुतलेस. आता तुझे तुला 
पािी घ्यायला काय जाते? दुसऱ्याला त्रास प्रकती द्यायचा?’ त्यािर तो म्हितो, ‘नाही हो साहेब, आम्हाला 
हौदाला प्रशिायची बंदी आहे. तेिढ्यासाठीच तुमची आजवि ेकरािी लागतात.’ 

 
पुण्यातील हौदािंर हप्ररजन बायानंा िर्थम त्याचें राखेने घासलेले हाडें धुण्यासाठी आप्रि नंतर ते 

भरून घेण्यासाठी सििव प्रस्त्रयाचंी आजवि े घटकान् घटका करताना मी पाहत असे. अण्िासाहेब 
भोपटकरानंी पुिे म्युप्रनप्रसपाप्रलटीत १९२१ साली, चकिा त्या सुमाराला, ठराि माडंल्याचे पि तो नापास 
झाल्याचे मी िाचले होते, की हप्ररजनानंा-त्या काळी ‘हप्ररजन’ शब्द नव्हता, ‘अस्पृमयानंा’- हौद मोकळे 
व्हाि.े पि तसलाच िकार आज १९३० साली आप्रि खुद्द सरकारी तुरंुगातही चालू असेल अशी कल्पनाही 
नव्हती. 

 
-‘‘तू कोि?ʼʼ 
‘‘मी कातकरी.ʼʼ 
 
‘‘कातकऱ्याचंी तर गािातही प्रशिाप्रशि मानीत नाहीत आप्रि हा तर तुरंुग आहे. मग तुला हौदाला 

प्रशिायला हरकत कसली?ʼʼ 
 
‘‘पि आम्ही कंुडीकाम करतो.ʼʼ 
-‘‘कंुडीकाम म्हिजे?ʼʼ 
‘‘हे तुमचे प्रपसाब-झाडे उचलून आितो. संडास धुतो. सडंास धुिायला पािी पाप्रहजे आहे.ʼʼ 
-‘‘प्रकती प्रशक्षा?ʼʼ 
‘‘तीन िि.ेʼʼ 
-‘‘काय केले होतेस?ʼʼ 
 
‘‘चोरी. पोट जाळाि े लागते त्यासाठी आप्रश्वनात शतेातील भाताच्या ओल्या लोंबी कापून नेल्या 

होत्या. आधीचे पि दाखले होते, त्यामुळे तीन िि ेप्रमळाली.ʼʼ (दाखले म्हिजे आधीच्या प्रशक्षा.) 



 
अनुक्रमणिका 

कातकऱ्याबंद्दल मला प्रिशिे िेम िाटत असे. धनुवधारी राम हे माझे आराध्य दैित होते. कातकरी 
आमच्या गािी लहानपिी िानर मारायला येत-हे ही धनुधारी रामचदं्राचे ‘िानर’ हे बहुधा कातकरीच होते 
अशी माझी समजूत आहे. िानरमाऱ्या कातकऱ्याचं्या मागून आम्ही मुलेही पळत जात असू. आप्रि त्याचें 
अचूक शरसधंान पाहून आम्हाला सादर कौतुक िाटत असे. ते स्ितःला ‘िनचे राजे’ म्हिप्रितात आप्रि 
पुढला जन्मही कातकऱ्याचाच यािा अशी देिाची िार्थवना करतात, असे माझ्या िाचनात आले होते. अशा या 
आत्मगौरिी, बािेदार कातकऱ्यानंा पोटासाठी चोरी करािी लागते, क्षुल्लकशा चोरीबद्दल तीन ििांची प्रशक्षा 
होते आप्रि ज्यानंी संडासाचे कधी तोंडही पाप्रहलेले नाही त्याचं्यािर ते सार्फ करण्याचा िसंग येतो हे सिव 
पाहून माझे मन हळहळले. मी प्रिचार केला की आपिही त्याचं्याबरोबर भगंीकाम कराि.े 

 
भग्ीकामाची णवन्ती व णनयमाच््या अडचिी 

 
मला अद्याप तुरंुगाचे कोितेही काम नेमून प्रदलेले नव्हते. गाधंीजींच्या सत्याग्रहाश्रमात मला 

संडास-सर्फाई करण्याचा िसंग आला नव्हता, पि रत्नाप्रगरीच्या राष्ट्रीय शाळेत मी आश्रमीय पद्धतीचा 
संडास बनप्रिला होता ि त्याची सर्फाई मी स्ितःच करीत असे, पि क्वप्रचत् प्रिद्यार्थीही आपि होऊन करीत. 
पुढे साितंिाडीत मी शतेकऱ्याच्या शौचकूपाचंा मोठ्या िमािािर िचार केला त्याची हकीगत पूिी आलीच 
आहे. त्यामुळे सर्फाई काम मला अगदीच निीन नव्हते. त्यानंतर जेलरची भेट झाली तेव्हा मी त्यानंा प्रिनंती 
केली की मला कंुडीकामच द्या, मी आनंदाने करीन. जेलर म्हिाले ‘‘तुमच्यासारखे लोक येरे्थ भगंीकाम 
करू लागले तर सध्या महार, मागं कातकरी यासारख्या हलक्या जातींनाच आम्ही ते काम देतो, ते लोक 
मग शरे्फारून जातील आप्रि ‘आम्हीच तेिढ्यानंी ते काम काय म्हिून कराि’े असे आम्हाला प्रिचारू 
लागतील. आम्हाला कंुडीकामासाठी एकूि बारा कैदी पाप्रहजे असतात. तुमच्यापकैी बारा जि आतील 
बाहेरील सिव काम संभाळायला तयार व्हाल तर मी साहेबानंा प्रिचारून तुम्हाला ते काम देििीन.ʼʼ 

 
मी सोबत्याशंी बोललो. पुरे बारा इसम तयार झाले. त्यापैकी बहुतेक जि माझ्याच बराकीत बदं 

होिारे होते. प्रगनतीच्या िळेी मी जेलरसाहेबानंा सापं्रगतले की, आम्ही बारा सत्याग्रही कैदी प्रमळून जेलचे 
सिव भगंीकाम संभाळायला तयार आहो. त्या िळेी काही न बोलताच जेलर पुढे गेले. पुढच्या भेटीत पनु्हा 
प्रिचारले. तेव्हा जेलर म्हितात, ‘‘येत्या सोमिारच्या र्फाप्रलन् (र्फॉल इन्) मध्ये तुम्हीच साहेबाकंडे मागा.ʼʼ 
(तुरंुगात दर सोमिारी कैद्यानंा त्याचं्या सामानासह रागेंत उभे करतात आप्रि जेलचे सुपचरटेडेंट आपल्या 
लव्याजम्याप्रनशी प्रर्फरून कैद्याचंी पाहिी ि िास्तपुस्त करतात. त्या साप्ताप्रहक समारंभाला ‘र्फाप्रलन्’ 
म्हितात.) 

 
मी सुपचरटेंडेंट साहेबाकंडे अजव केला. साहेब म्हिाले, ‘‘आम्हाला तसे देता येत नाही. पि 

मपॅ्रजस्रटे येतात त्याचं्याकडे तुम्ही अजव करा. त्यानंी सापं्रगतले तर आम्हाला द्यायला सोपे जाईल.ʼʼ 
 
काही प्रदिसानंी प्रडस्स्रक्ट जज्ज ‘मास्तर’ नािाचे पारशी गृहस्र्थ होते, ते जेलला स्व्हप्रजट द्यायला 

आले. सोबत सुपचरटेंडेंटही होते. मी त्यांच्याकडे भगंीकामाची परिानगी माप्रगतली. त्यानंा कौतुक िाटले. 
त्यानंी मला माझे नाि, प्रशक्षि िगैरे प्रिचारले. एक एम.ए. मनुष्ट्य ि ब्राह्मि भगंीकाम मागून घेतो याचे त्यानंा 
कौतुक िाटले. सुपप्ररटेंडेंकडे पाहून ते म्हिाले, ‘‘यानंा भगंीकाम करू द्यायला काही हरकत आहे का?ʼʼ 
सुपप्ररटेंडेंट म्हितात, ‘‘तो अशक्त आहे. त्याला काम देऊन तो आजारी पडला तर?ʼʼ जेलच्या व्यिस्रे्थत 
आपि हस्तके्षप करिे बरे नाही. म्हिून मपॅ्रजस्रटे पुढे गेले. 
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सुपप्ररटेंडेंट र्फनांप्रडस नािाचे प्रििन होते. पनु्हा भेटले तेव्हा मी त्यानंा खडसून प्रिचारले की 
तुम्हालाच जर प्रिरोध करायचा होता तर तुम्ही मला मपॅ्रजस्रटेकडे भगंीकाम मागायला सागंून झुलिीत का 
ठेिलेत? त्यािर त्यानंीही खरे ते सागंून टाकले. जेल मनॅ्यूअलच मला काढून दाखप्रिले-त्यातं प्रनयम होता 
की संडास-सर्फाई चकिा झाडू-काम यासारखी मीप्रनअल् (पप्ररचयात्मक) कामे ज्या जाती बाहेर करीत 
नाहीत त्यानंा तुरंुगातही देण्यात येऊ नयेत. तो प्रनयम दाखिनू ते मला म्हितात की ‘‘तुम्हाला आम्ही हे 
काम प्रदले तर तुमचे ब्राह्मि जातीभाईच ‘सरकार आम्हाला धमवभ्रष्ट करते’ म्हिून कागंािा करतील, त्याला 
सरकारला भ्याि ेलागते.ʼʼ मी म्हटले, ‘‘पि मी प्रलहून देतो की बाहेरही मी हे काम केलेले आहे, त्या अर्थी 
जेलमध्येही प्रनयमानुसारच मला ते द्यायला हरकत नसािी.ʼʼ त्यािर ते म्हिाले ‘‘आम्ही ही जोखीम घेऊ 
शकत नाही. पि तुम्ही िाटल्यास आय.जी. कडे अजव करा. त्यात हे सिव प्रलहा. त्यानंी मान्य केले तर 
आमची काही हरकत नाही.ʼʼ 

 
मी आय.जी. कडे अजव केला. पंधरा प्रदिसानंी आय.जी. चे उत्तर आले की तसे काम देता येत 

नाही. सुपचरटेंडेंटनी आय.जी. चे उत्तर मला दाखप्रिले आप्रि त्याचें समर्थवन करताना चहदूधमातील 
प्रििमतेचा उल्लेख केला. मी म्हटले, ‘‘चहदू धमातील दोि मी मान्य करतो. अस्पमृयता हे पाप आहे, पि 
बाहेर मी त्या पापापासून अप्रलप्त राहू शकतो आप्रि त्याचे िायप्रितही करू शकतो. पि इरे्थ तर तुम्ही 
कातकऱ्यासारख्या िन्य जमातींनाही हे काम करायला लािता आप्रि ते िप्रतकार करू शकत नाहीत म्हिनू 
त्यानंा तुरंुगात अस्पृमय बनप्रिता, त्याचंी सेिा घेण्याची आमच्यािर सक्ती करता. अर्थात आम्हाला सक्तीने 
पापी बनप्रिता आप्रि या सिांचे खापर पुन्हा आमच्या ब्राह्मिाचं्याच माथ्यािर र्फोडता! पि या सक्तीने 
प्रचकटिाऱ्या पापाच्या पप्ररमाजवनासाठी येरे्थ तुरंुगातही मला काही प्रसस्व्हल प्रडसोबीप्रडयन्स (सप्रिनय 
कायदेभगं, अर्थात् प्रशस्तभगं) योजािा लागेल.ʼʼ प्रशस्तभगंाची गोष्ट ऐकून सुपचरटेंडेंट दचकून म्हिाले, 
‘‘तुला काय म्हिायचे-करायचे आहे ते मला प्रलहून दे.ʼʼ 

 
मराठी भाषेसाठी सत्याग्रह 

 
मी मराठीत सप्रिस्तर प्रलहून प्रदले. सुपचरटेंडेंट म्हिाले, ‘‘इंग्रजीत प्रलहून दे ना? इगं्रजी तर तू 

र्फरडे प्रलप्रहतोस.ʼʼ (आय.जी. कडे मी इगं्रजीतच अजव केला होता.) मी म्हटले, ‘‘मी इंग्रजी सार्फ प्रिसरलो 
आहे.ʼʼ माझ्या मराठी भािेच्या सत्याग्रहाचे उपाख्यानही येरे्थ जोडाि ेलागिार ते असे – 

 
आम्ही बरेच राजकीय कैदी तुरंुगात जमलो. राजकीय कैदी म्हिजे तक्रारी कैदी. ित्येकाच्या 

काही ना काही तक्रारी असत. सुपचरटेंडेंटना आमच्याबद्दल आदर असिारच. म्हिनू त्यानंी एकदा आम्हा 
सिवच राजकीय कैद्यानंा एकत्र आपल्या ऑप्रर्फसात बोलािले ि आमच्या तक्रारी प्रिचारल्या. संभािि काही 
मराठीतून तर अप्रधकाशंाने इंग्रजीतून झाले. परत आल्यािर सातारचा कुळकिी नािाचा एक तरुि 
सत्याग्रही मला म्हितो, ‘‘तुम्ही साहेबाशंी इंग्रजीत बोलता आप्रि आम्हाला दोघाचं्याही तोंडाकडे बघत 
बसाि ेलागते. इगं्रजी चागंल्या प्रशकल्याखेरीज सत्याग्रहात येईल तो मूखव, असेच तुम्हाला म्हिायचे आहे 
ना?ʼʼ कुळकण्यांचा िमन मला िमी झोंबला आप्रि त्या प्रदिसापासून मी जेलच्या अप्रधकाऱ्यापंाशी इंग्रजीत 
बोलायचे सोडून प्रदले; एिढेच नव्हे तर त्यानंीसुद्धा आमच्याशी मराठीतच बोलले पाप्रहजे असा आग्रह धरू 
लागलो. एकदा ॲस्क्टंग कलेक्टर सेचमग्टन आले. सुपचरटेंडेंटनी मी राजकीय कैदी असल्याचे त्यानंा 
सापं्रगतल्यािरून त्यानंी ‘एनी कंप्लेंट्ट्स्’ - काही तक्रार आहे - अशी प्रिचारिा केली. मी म्हटले, मला 
इंग्रजी समजत नाही. सुपचरटेंडेंट म्हितात, ‘यू गो ऑन इन मराठी’ - तुम्ही मराठी चालिा. मी म्हटले 



 
अनुक्रमणिका 

‘तुम्ही मराठीत प्रिचारलेत तरच मी उत्तर देऊ शकिार.’ मला प्रतढा कैदी ठरिनू उभयता ऑप्रर्फसर पुढे 
चालू लागले! 

 
त्याच धोरिानुसार मी माझी भपू्रमका मराठीत प्रलहून प्रदली. माझे मराठी प्रलखाि सुपचरटेंडेंटला 

समजले नसेल म्हिून चकिा अन्य काही कारिास्ति असेल पि त्यानंी जेलच्या रायटरला – जेलरच्या 
मदतनीस कारकुनाला – माझ्या मराठीचे इंग्रजी भािातंर कराियाला सापं्रगतले. तो प्रबचारा काय 
करिार? त्याने मलाच बोलािले आप्रि माझ्या सागंण्यािमािे भािातंर प्रलहून काढले. 

 
त्याच प्रदिसापासून माझी रिानगी ‘सेपरेट’मध्ये - िगेळया छोट्या एकातंाच्या बराकीत - झाली. 
 
तुरंुगात माझ्या संसगव अन्य कैद्यानंा लागू नये म्हिून मला िगेळा ठेिण्यात आले. तत्पूिी मी 

तुरंुगातील ितुवळाकार प्रनिासाच्या बाहेर ‘कारखान्यात’ प्रदिसभर प्रििकाम करीत असे. त्याऐिजी आता 
त्या ितुवळातच प्रदिसा एका मोठ्या पि प्ररकाम्या बराकीत राहाि ेि रात्रीसाठी एका बारक्या एका कैद्याच्या 
खोलीत बंद व्हाि ेअशा तऱ्हेचे एकातंिासाचे जीिन सुरू झाले. कामही नािापुरतेच, तुटकी सुते गाठिनू 
त्याचें गंुडे करण्याचे असे. िाचन-मननाला भरपूर िळे प्रमळे. 

 
तुरंुगामध्ये उपास करिे हा प्रशस्तभगं समजला जातो. आपला मळ दुसऱ्याकडून सार्फ करून घेिे 

ि त्याबद्दल त्याचे उपकार मानण्याऐिजी त्याला हीन ि अस्पृमय ठरप्रििे हे जे पाप अप्रनच्छया माझ्याकडून 
घडत होते त्याच्या क्षालनार्थव मी दर रप्रििारी संपूिव उपास करण्यास सुरुिात केली. जेिि घेण्याचेच 
नाकारीत असे. अप्रधकारी लक्ष देत ना म्हिनू मप्रहनाभर असे केल्यानंतर शप्रनिार ते सोमिार असा तीन 
प्रदिसाचंा उपास जेलरला सागंून आरंप्रभला. रप्रििारी जेलरला सुटीच असते. पि सोमिारी सकाळी जेलर 
मला ‘उपास लगेच सोडा नाहीपेक्षा सुपचरटेंडेंट तुम्हाला सक्तीने म्हशीचेही दूध पाजतील’ म्हिाले. त्यािर 
मी म्हिालो, ‘उद्या मी उपास सोडिारच आहे. असे असताही सुपप्ररटेंडेंट सक्ती करू लागले तर मी उपास 
सोडीनही.’ एिढे मी बोलल्यानंतर पाच प्रमप्रनटात मला सुपचरटेंडेंकडून बोलाििे आले.’ आत्ताच्या आत्ता 
उपास सोडा, नाहीपेक्षा आम्ही तुम्हाला सक्तीने दूध पाजू’ असे मला सागंण्यात आले. 

 
मी म्हटले, तुम्ही सक्तीने कसे पाजिार, पाहू तर खरे.’ बरे, दाखितोच तर’ म्हिून सुपचरटेंडेंटनी 

दूध, रबरी नळी िगैरे मागप्रिले. मला धरून ठेिायला दोनतीन प्रशपायानंाही बोलािले साहेब म्हिाले, 
‘‘तुमच्या हाता बडे्या घातल्याखेरीज मी दूध पाजिार नाही.ʼʼ मी आश्वासन प्रदले की बडे्या नसल्या तरी मी 
मस्ती करिार नाही. म्हिून एका प्रशपायाने माझे हात धरून ठेिले आप्रि सुपचरटेंडेंटनी नाकातून हातभर 
लाबंीची रबरी नळी आत खुपसली ती घशाच्या खालपयंत गेली. घास पकडल्यासारखे झाले. नळीच्या 
बाहेरच्या टोकािर एक कप जोडलेला होता. साहेबानंी प्रिचारले, ‘आता ओतू दूध ?’ माझा शब्द उमटत 
नव्हताच, हात पकडलेले होते, मान हलप्रििेही प्रबकट होते; त्या स्स्र्थतीतच मान चकप्रचत हालिनू मी ‘नको’ 
असे दशवप्रिले. साहेबानंी नळी बाहेर काढली. माझा प्रजिात जीि परत आला तरी पि मी म्हटले, ‘गाईचे 
दूध पाजाल तर मला उपास करायला हरकत नाही.ʼʼ साहेब म्हिाले, ‘‘आम्ही म्हशीचेच पाजिार आप्रि 
त्यात अंडीसुद्धा घालू.ʼʼ 

 
मी म्हटले, ‘‘तुम्ही मला उपास करू देिार नसाल तर मला प्रशस्तभगंाचा अन्य काही मागव योजािा 

लागले. मी जेलचे काम करिार नाही.ʼʼ 



 
अनुक्रमणिका 

‘‘एरिी तरी कामाच्या मोठ्याच राशी उठितो आहेस?ʼʼ मीही ‘ठीक आहे’ म्हिून परत 
प्रनिासस्र्थानी आलो. उपास सोडला आप्रि कामही सोडून प्रदले. सुपचरटेंडेंटही िस्ताद! त्यानंी माझ्या 
कैदी-पुस्तकात शरेा प्रलप्रहला की ‘कैदी र्फार अशक्त झाला आहे, सबब त्याचे काम बदं केले आहे.’ 

 
मप्रहन्याभराने जेलरने मला प्रिचारले, ‘‘आता तुमची िकृती हलके काम करण्याइतपत सुधारली 

आहे, मग काही हलकेसे काम करिार ना?’ 
 
मी म्हटले, ‘‘शरीर बरे झाले असेल पि मन अप्रधकच दुबळे बनले आहे. ते कसल्याही कामाला 

हात लािायला तयारच नाही.ʼʼ प्रिनोदात ते मला र्थोडेच हरििार! माझ्या पुस्तकात दुसरा शरेा, िर 
ताबंड्या शाईच्या एक आकड्याखाली पडला की ‘काम नाकारल्याबद्दल याला एक मप्रहना एकातं-बंदी 
देण्यात येत आहे.’ 

 
ताबंडा आकडा ही प्रशके्षची खूि होती. आजिर मी एकातंातच होतो तो माझ्या िकृप्रत-स्िास्र्थासाठी 

होतो; आता प्रशक्षा म्हिून! आजिर मला प्रदिसभर िाचन करायला मोकळीक असे. पि आता प्रदिसभर 
पुस्तके काढून घेत. माझे काहीच प्रबघडले नाही. मी आश्रम भजनािलीतील भजने गुिगुित राही. स्ितःही 
काही किने बनप्रिली. प्रलहून काढण्याचे साधन नव्हते. पि मनात घोळिनू पाठच करून ठेिीत असे. काही 
िळे डाव्या हाताच्या बोटाने जप्रमनीिर अदृमय बाराखड्या काढीत असे. दोन्ही जेििापुरता मला खोलीच्या 
बाहेर बसू देत. प्रशिाय चार िाजता अधा तास अंगिात येरझारा घालायला सागंत. एकातंाच्या प्रशके्षतही 
कैद्याला प्रनयप्रमत रोज अधा तास मोकळयािर सोडािा अशी भतूदयात्मक तरतूद जेलच्या प्रनयमामध्ये 
असते. यापूिी मी जेलमध्ये देशभक्तानंा भोगाव्या लागिाऱ्या यमयातनाचंी ििवने िाचली होती, परंतु मला 
ती यमपुरी प्रजितंपिी तरी पाहायला प्रमळालेली नाही, त्यामुळे मरिोत्तर तरी प्रमळेल की काय याबद्दल 
जबरदस्त शकंा िाटते. परकी प्रब्रप्रटश सरकारसुद्धा गुन्हेगारानंा प्रनदवयपिे िागिीत नाही, त्याअर्थी दयाधन 
परमेश्वर पाप्यानंा यमयातना भोगायला लािील हे संभिनीय िाटत नाही. यमयातनाचें भय गेले की मग 
मृत्यूचेही भय सहजीच मोडते. असो. 

 
प्रशके्षच्या मुदतीत कैद्याला पते्र, भेटी इत्यादी सिलती प्रमळायच्या नसतात, पि माझ्या पाठचे बधूं 

श्रीपातराि त्या िळेी साबरमतीच्या गाधंी आश्रमताच असत. त्याचें माझ्या नािािर आलेले पत्र मात्र जेलरनी 
र्फोडून ि िाचून - चकबहुना िाचले म्हिनूच - मला आिनू प्रदले. मी तुरंुगात काम करण्याचे नाकारल्याचे 
श्रीपतच्या कानी गेले. गाधंीजी त्या काळी येरिड्याच्या तुरंुगात नजर कैदी होते. श्रीपतने त्यानंा प्रलहून 
प्रिचारले की, ‘अप्पानी रत्नाप्रगरीच्या तुरंुगात तरंुगाचे काम करण्याचे नाकारले आहे, ते बरोबर आहे का?’ 
गाधंीचींचे श्रीपतीला उत्तर गेले की, ‘अप्पाला कळिा की, सत्याग्रही कैद्याने तुरंुगात नेमलेले काम चोखपिे 
केलेच पाप्रहजे.’ तो अप्रभिाय श्रीपतने मला कळप्रिला होता, म्हिून ते पत्र जेलरसाहेब मला दाखिायला 
धािनू आले. परंतु मी म्हटले, ‘‘माझी भपू्रमका गाधंीजींच्या लक्षात आलेली नाही, म्हिून त्यानंी असे 
प्रलप्रहलेले आहे.ʼʼ म्हिून मी माझ्या प्रनधारापासून ढळलो नाही. 

 
माझ्या प्रशके्षचा मप्रहना आटपत आला. माझा काम न करण्याचा हट्ट चालू राप्रहला तर जेलच्या 

कायद्यानुसार माझ्यािर जेल खाते बाहेरच्या मपॅ्रजस्रेट कोटात खटला भरण्याचा प्रिचार करीत आहे असे 
माझ्या कानी आले. मला ते बरे िाटले. त्या खटल्याच्या प्रनप्रमत्ताने माझ्या तक्रारीचा ि जेलखात्याच्या 
अन्यायाचा बोभाटा तरी होईल. 



 
अनुक्रमणिका 

पि जेलरना माझ्याबद्दल कळकळही होती आप्रि ते ियत्निादीही होते. गंगाधरराि देशपाडें, 
देिप्रगरीकर, दास्ताने िभपृ्रत मंडळी अ, ब िगामध्ये होतीच. जेलरनी त्यानंा नेऊन गाधंींचा अप्रभिाय 
दाखप्रिला आप्रि ‘अप्पा मानीत नाहीत. तुम्ही तरी त्यानंा सागंनू पहा, नाहीपेक्षा आम्हाला कोटात खटला 
न्यािा लागिार’ इत्यादी सापं्रगतले, आप्रि त्या सिांना माझ्याकडे घेऊन आले. गंगाधरराि मला म्हिाले, 
‘‘हे पहा अप्पासाहेब, सत्याग्रहाच्या सूक्ष्म प्रसद्धातंाची तुम्ही प्रजतकी सूक्ष्म छाननी करता तशी करण्याची 
चकिा तुमची चूक काढण्याची आमची पात्रताही नाही आप्रि इच्छाही नाही. आम्ही पडलो प्रशपाई गडी. 
आम्हाला धोपट प्रनयम कळतात की सत्याग्रहीने काम केले पाप्रहजे. तुम्ही एक मागव धरािा आप्रि आम्ही 
बाजूला राहाि े हेही आम्हाला िशस्त िाटत नाही. पि आता आपल्या सिांच्याच प्रशक्षा सपंत आलेल्या 
आहेत. म्हिून आमचे म्हििे की आपि बाहेर गेल्यािर श्रेष्ठ पुढाऱ्यांचा प्रिचार घेऊ या आप्रि 
भगंीकामाबाबत सत्याग्रह करण्याचे ठरले तर आपि सिांना पुन्हा पनु्हा तुरंुगाच्या िाऱ्या कराव्या 
लागिारच आहेत, तेव्हा आपि सगळेच करू. तुम्ही एकट्यानंीच नव्हे. पि तोपयंत उरल्या मुदतीत तुम्ही 
जेलचे काम कराि ेअसे आम्हाला िाटते.ʼʼ 

 
मी त्याचंी सूचना मान्य केली आप्रि काम करू लागलो. स्ियंपाकात प्रकडी प्रमळतात अशी मी एक 

मपॅ्रजस्रटेकडे तक्रार केली होती ि त्यानंी बहुधा ती आपल्या शऱे्यातही घातली असािी. त्याचे उटे्ट म्हिून 
मलाच तादुंळ प्रनिडण्याचे काम देण्यात आले. इतर कैदी प्रनिडायला आलेले तादूंळ, न प्रनिडताही परत 
पोत्यात भरून पाठिीत. त्यात माझ्यामुळे र्थोडासा र्फरक पडला. पि माझी मुदत सपंत आलीच होती. २ 
ऑक्टोबरलाच मी सुटिार अशी िदंता होती पि काम-बंदीमुळे मला एका प्रतमाहीची बारा प्रदिस मार्फी 
प्रमळायची ती न प्रमळाल्याने मी १४ ऑक्टोबर १९३० रोजी सुटलो. 

 
तुरंुगातील भगंीकामाच्या बाबतीतील माझ्या तक्रारीचे प्रिस्तृत िप्रतपादन करिारा एक लेख मी 

प्रलहून काढला आप्रि मला अन्य कामाने मंुबईला जाि े लागले. तेव्हा श्री. काकासाहेब खाप्रडलकराकंडे 
नेऊन तो ‘निाकाळ’ मध्ये छापण्याची प्रिनंती केली. तेही प्रकत्येक ििांपूिी एक ििव साबरमतीच्या तुरंुगात 
राहून आले होते. त्यानंी तेर्थील माप्रहती प्रदली की हप्ररजन, आप्रदिासी इत्यादी कैदी जादा मार्फीच्या आशनेे 
ते काम खुशीनेच करतात. आप्रि माझा लेख िप्रसद्ध करण्याचे नाकारताना म्हिाले, ‘‘सध्या स्िराज्याचा 
लढा प्रनकरािर आलेला असताना असले र्फालतू सामाप्रजक िमन उपस्स्र्थत केल्याने स्िराज्याच्या 
आंदोलनाला र्फाटे रु्फटतात.ʼʼ 

 
मी प्रहरमुसला होऊन परतलो. पि यापूिीच मी गाधंीजींना सप्रिस्तर हकीकतीचे पत्र प्रलप्रहले होते, 

ते त्यानंा प्रमळून त्याचे उत्तर आले की, ‘तुमची भपू्रमका माझ्या लक्षात आली. ही सत्याग्रह करण्याजोगी बाब 
आहे खरी. पि आता तुम्ही बाहेर आलाच आहा तर पुन्हा तुरंुगात जाल तेव्हा तेरे्थ सत्याग्रह करण्यापूिी 
आधी या गाऱ्हाण्याला ितवमानपत्राचं्या द्वारा िाचा र्फोडा ना? मराठी-इंग्रजी सिव ितवमानपत्रात द्या म्हिजे 
मलाही िाचायला प्रमळले.’ मग मी माझा लेख गाधंीजींच्या आजे्ञचा उल्लखे करून पुन्हा ‘निाकाळ’कडे 
पाठप्रिला आप्रि त्याने तो छापलाही. त्याच्या नकला बलितं (रत्नाप्रगरी) ि केसरी याचं्याकडे पाठप्रिलेल्या 
त्यानंीही छापल्या. त्याचे इंग्रजी बाँबे क्रॉप्रनकलकडे पाठप्रिले. त्यानेही िप्रसद्ध केले ते येरिड्याच्या तुरंुगात 
गाधंीजींना िाचायला प्रमळाले. ते िाचून गाधंीजींनी पुन्हा प्रलप्रहले की ‘तुमचा लेख िाचला. योग्य आहे. पि 
पुन्हा सत्याग्रह कराल तो संर्थपिे (‘धीरजर्थी’) करा, तसेच कराल असे प्रदसते. (माझ्या लेखाच्या 
सुरािरून त्यानंी ते अनुमान काढले असाि.े) 

 



 
अनुक्रमणिका 

मी प्रिनोबाजींनाही प्रलप्रहले हाते, पि त्याचें उत्तर आले की याबाबतीत सरकार प्रिरुद्ध सत्याग्रह 
करिे योग्य होिार नाही, असा माझा दृढ अप्रभिाय आहे. पि गाधंीजींचे समर्थवन लाभल्यािर िमनच 
राप्रहला नाही. 

 
१९३० साल अखेर पुन्हा तीन मप्रहन्याचंी प्रशक्षा घेऊन मी तुरंुगात गेलो, पि िर्थम मला सूत-

कताईसाठी उपास करािा लागला ि तो आटोपतो तो चहडलग्याच्या तुरंुगात ि ‘ब’ िगात रिानगी झाली, 
त्याची हकीकत पूिी आलीच आहे. चहडलग्याच्या तुरंुगात मी भगंीकाम प्रमळण्याबद्दल मागिी केली परंतु 
‘ब’ िगीयानंा ते काम देता येत नाही असा जबाब प्रमळाला. त्यानंतर पधंरा-िीस प्रदिसातं ‘गाधंी-अर्षिन 
करार’ होऊन आम्ही सुटलोही. त्यामुळे भगंीकाम सत्याग्रहही स्र्थप्रगत राप्रहला. 

 
‘३२ च्या िारंभी पुन्हा नजरकैदी म्हिून रत्नाप्रगरीच्या तुरंुगात गेलो. तोपयंत त्या जेलचे जेलर ि 

सुपचरटेंडेंट दोघेही बदलले होते. डॉ. साठे हे माझे पूिवपप्ररप्रचत (१९१६ साली मंुबईत त्याचंा मुलगा मनोहर 
याला माझी प्रशकििी होती) ि सहृदय गृहस्र्थ होते. याचं्याकडे मी भगंीकामाची मागिी केली. पि 
नजरकैद्यानंा कामच नसते. त्यामुळे मला नकार मान्य करािा लागला. पि पुढच्या मप्रहन्यात दोन ििांची 
सक्तमजुरीची प्रशक्षा घेऊन मी तुरंुगात तुरंुगाचा नागप्ररक म्हिून गेलो, तेव्हा पुन्हा मागिी िर्थम जेलरकडे 
केली. १९३२ साली १९३० पेक्षाही अप्रधक िमािात पकडापकडी ि सत्याग्रह होऊन तुरंुगात गदी झाली, 
म्हिून प्रिसापूरचा कँप-जेल पुन्हा उघडण्यात आला. तेरे्थ भगंीकामासाठी ‘योग्य’ कैद्याचंी जरूरी होती; 
‘त्यासाठी तुमच्याकडून बारा कैदी भगंीकाम करिारे प्रमळतील का?’ अशी जेलरकडे प्रिचारिा आली 
होती. प्रतचा उल्लखे करून जेलर मला म्हिाले, ‘तुम्हाला येरे्थ काम देता येईल असे नाही, पि बारा जि 
प्रिसापूरला जायला तयार असाल तर पहा.’ मी तत्काळ होकार प्रदला आप्रि सैन्य-भरती सुरू केली. या 
िळेी श-ेदीडश ेगुन्हेगार राजकैदी तुरंुगात आलेले होते. बहुतेक तरुिच होते ि प्रशरोड, मालिि, िेंगुले, 
प्रमठबाि ि किकिली येर्थील सत्याग्रह छािण्यातील प्रचरपप्ररप्रचत सोबती तर बहुतेक आलेलेच होते. 
त्याचं्यामध्ये प्रिसापूरच्या भगंीकामासाठी अहमहप्रमकाच सुरू झाली. माझ्यासुद्धा बारा जिाचंी प्रनिड केली. 
पि मधुभाऊ भाडंारकर (मालििचे, ‘३१ सालच्या बाहेरच्या कायातील िमुख सहकारी) या िळेी तुरंुगात 
आले होते. त्याचें म्हििे पडले की, प्रजल्ह्ातील इतक्या तरुि मंडळींचा मागवदशवक चकिा आधार म्हिनू मी 
रत्नाप्रगरीच्या तुरंुगात राहिे जरूर. प्रिसापूरलाही कोिी जािता पढुारी जायला पाप्रहजे, ती जबाबदारी 
श्री. अण्िासाहेब सहस्त्रबुदे्ध यानंी घ्यािी. ते प्रमठाच्या सत्याग्रहात आले तेव्हापासून इकडेच राप्रहले होते ि 
प्रजल्ह्ातील कायांचे ि कायवकत्यांचे कप्रलजे बनले होते. इतर सहकाऱ्याचेंही तसेच म्हििे पडले. ते मान्य 
करून मी अण्िासाहेब िभपृ्रत बारा जिाचंी नाि ेजेलरकडे प्रदली. 

 
जेलरनी ती सुपचरटेंडेंट डॉ. साठे यानंा दाखप्रिली. त्यानंा कौतुक िाटले ि नाि ेदेिाराचंी खात्री 

करून घेण्यासाठी त्यानंी आम्हाला ऑप्रर्फसिर बोलािनू घेतले. ित्येक ‘नामदारा’ला त्यानंी पृर्थक्-पृर्थक् 
िमन प्रिचारून त्याचं्या शारीप्ररक ि मानप्रसक खंबीरपिाची खात्री करून घेतली. मी ही म्हटले ‘येरे्थच 
त्यानंा भगंीकाम देऊन नंतरच त्यानंा पाठिा ना?’ 

 
सुपचरटेंडेंट साहेबानंा माझे पटले आप्रि त्यानंी आमच्या टोळीला भगंी काम देिप्रिले. त्या पप्रहल्या 

बारामध्ये मी स्ितः नव्हतो; त्यामुळे तर त्या निीन उपक्रमाने मी प्रिशिेच भारािनू गेलो. माझ्या सोबत्यानंी 
महाप्रशिरात्रीच्या प्रदिशी सकाळी कामाला िारंभ केला. त्यानंी काम केले आप्रि मी पढुील किन केले – 
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(चाल - ने मजसी परत ने मातृभमूीला ।) 
ही धन्य घडी सार्थवक प्रशिरात्रीचें । 

हें िैभि स माचे ।। धृ.।। 
 

सिांभतूीं ईश्वर एकप्रच नटला । िदेातं प्रशकप्रित आला ।।१।। 
मद-अप्रभमानें सत्य झाकुंनी गेलें  । सच्छास्त्र रूप्रढत दडलें  ।।२।। 
प्रशशु-िात्सल्यें माता कप्रर साके्षपे । शुप्रचकमे झडपी पापें ।।३।। 
त्या सत्कमा प्रिटचल इपं्रद्रये स्िैर सन्मप्रतप्रश मापं्रडले िैर ।।४।। 
प्रनजबाधंि जे दीन-धाकुटे अज्ञ । शुप्रच कमे झाले धन्य ।।५।। 
हप्ररच्या स्िजना ंदूर लोप्रटलें  ज्येष्ठीं । भमूाता झाली कष्टी ।।७।। 
प्रशिप्रदचन जाई पाप-प्रशप्रशर प्रिलयाला । निजीिन माधि आला ।।६।। 
 

चाल - हा प्रिजय दया-धमाचा । 
उत्किव िदेशास्त्राचंा । सचंार निस्रू्फतीचा 

 
धन्य गडी ने पाप झाप्रडती स्िकरीं । कप्रि गनाचा अप्रधकारी ।।८।। 
 

(माधि = िसंत ऋतु; महाप्रशिरात्रीपासून िसंत ऋतु सुरू होतो.) 
 
रप्रििारी सामान्य कैद्यानंा काम नसे. भगंीकाम करिारानंा मात्र सुटी नव्हती. मी रप्रििारी काही 

िळे ‘कंुडी र्फाईल’ बरोबर काम करीत असे. प्रिसापूर जेलचे बोलाििे आलेच नाही. आम्ही रत्नाप्रगरीतच हे 
काम करीत राप्रहलो. दर मप्रहन्याला तुकडीतील स्ियसेंिक बदलत असत आप्रि निीन बारा जि भरती 
होत असत. त्या बारात मला स्ितःला कधीच सधंी प्रमळाली नाही. भगंीकाम करू इस्च्छिाराचंा क्यूच 
लाबंलचक लागलेला राही. इतरानंा परतिनू स्ितःचा नंबर लािनू घेण्यात पुरुिार्थवही नव्हता म्हिनू मी 
मागेच राप्रहलो. 

 
असे हे काम सुमारे पाचसहा मप्रहने चालले ि तेिढ्यात साठ चकिा बहात्तर सत्याग्रही कैद्यानंी 

भगंीकामाची पाळी केली. आमच्या तुरंुगातील कामाचा बाहेर ितवमानपत्रातही गाजािाजा झाला असािा. 
कारि काही मप्रहन्यानंी आय.जी. कडून सुपचरटेंडेंट साहेबाकंडे प्रिचारिा आली की, ‘अशी ही प्रनयमबाह् 
गोष्ट कशी केलीत? हा घोटाळा बंद करा आप्रि तसे केल्याचे इकडे कळिा.’ ते पत्र आल्याचे जेलरसाहेबानंी 
आम्हाला सापं्रगतले, पि त्यािळेी डॉ. साठे (सुपचरटेंडेंट) रजेिर होते ि बदली सुपप्ररटेंडेंटनी त्याचं्या 
व्यिस्रे्थत ढिळाढिळ केली नाही, त्यामुळे आमचे काम आिखी काही आठिडे चालले. पि डॉ. साठे हजर 
झाल्यािर आमचे हे काम बदं करण्यात आले. मी माझे रप्रििारचे लाक्षप्रिक काम मात्र चालूच ठेिले आप्रि 
त्यास अप्रधकाऱ्यानंी आडकाठीही केली नाही. 

 
इतक्यात ‘३२ सालचा सप्टेंबर मप्रहना उजाडला. हप्ररजनानंा स्ितंत्र मतदार संघ देण्याच्या रॅम्से 

मकॅ्डोनल्ड मंप्रत्रमंडळाच्या जातीय प्रनिवयाप्रिरुद्ध गाधंीजींनी िािापं्रतक उपोिि सुरू केले. देशभर अपूिव 
जागतृी झाली. सहा प्रदिसाचं्या उपोििाअंती सुिप्रसद्ध ‘येरिडा करार’ झाला. प्रब्रप्रटश मंप्रत्रमंडळाने त्याला 
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संमप्रत प्रदली. अप्रखल भारत हप्ररजन सेिक संघाची स्र्थापना झाली, गाधंीजींना तुरंुगातूनही हप्ररजनाचें 
कायव चालप्रिण्यास परिानगी प्रमळाली आप्रि देशभर हप्ररजन सेिा कायाला जोराची उठाििी प्रमळाली. 

 
त्या चळिळीचा आम्हा सत्याग्रह्ानंाही स्पशव झाल्याखेरीज कसा राहील? तुरंुगात हप्ररजन ि 

आप्रदिासी कैद्यानंा सक्तीने भगंीकाम करायला लािीत, त्यािर आम्ही आरंप्रभलेला आपि होऊन 
उच्चिर्षियानंी ते काम करण्याचा प्रनरुपद्रिी ि आत्मक्लेशपर इलाजही सरकारने बंद पाडला, ही गोष्ट 
आमच्या मनाला खटकू लागली. मी आत्मसमाधानासाठी रप्रििारी ते काम करीत असे, पि तेही एका 
िकारे चोरटेपिानेच. मी ते सोडून प्रदले. तात्या करमळकर त्या िळेी माझ्याबरोबर तुरंुगात होते. त्याचं्या 
या बाबतीतील भािना प्रिशिेच तीव्र होत्या. ते मला म्हिाले, ‘‘आपि भगंीकामाची मागिी करिार आप्रि ते 
न प्रमळाल्यास उपास करिार.ʼʼ मी म्हटले, ‘‘तुमच्या बरोबर मीही आहेच पि उपास करिे व्यर्थव आहे. 
त्याऐिजी अल्पाशन करिे अप्रधक श्रेयस्कर.ʼʼ असे म्हिून आम्ही सुपचरटेंडेंटच्या परिानगीने आय.जी. कडे 
अजव पाठप्रिला. त्यात प्रलप्रहले की ‘‘आम्हाला भगंीकाम प्रमळािे, नाहीपेक्षा एक मप्रहना (मुदत नक्की आठित 
नाही) संपताच आम्ही अध्याहून कमी अन्न घेत जाऊ.ʼʼ 

 
मप्रहना भरला आप्रि आम्ही अल्पाशन सुरू केले. सकाळीच ‘गंजी’ (काजंी) आम्ही घेत नसूच. दोन 

िळेचा अन्नाहार मी चतुर्थांशािर आिला. बािीस प्रदिसामंध्ये माझे िजन ९८ पौंडािरून साडे 
अठ्ठठ्याशंीिर, म्हिजे साडे नऊ पौंडानंी, उतरले, िमािात अशक्तताही जािित होती, परंतु हलके काम 
करू शकत होतो. तात्या करमळकर अन्नही पािाहून अप्रधक घेत ि त्याचें िजनही कमी घटले होते. आम्ही 
प्रनचित होतो. अप्रधकाऱ्यानंी आम्हालंा अलग एकातंात ठेिण्याचा चकिा अन्य कसलाही त्रास प्रदला नाही. 

 
एके प्रदिशी सुपचरटेंडेंटच मला म्हितात, ‘‘तुमच्याप्रिियी बाहेर जोराची हालचाल सुरू झाली 

आहे. तुम्हाला काही समजले का?ʼʼ मला काही समजायला मागवच नव्हता. त्या प्रदिशी सायंकाळी मी 
ऑप्रर्फसिर गेलो असता जमादार मलाच प्रिचारतात ‘गाधंींचा उपास सुटला का?’ मी काय सागंिार? पि 
मी समजलो की गाधंी उपास करताहेत आप्रि त्याचा आमच्या अल्पाशनाशी संबधं असािा. 

 
आम्ही बंद झाल्यानंतर रात्री दहाच्या सुमाराला जेलर सकव लचा दरिाजा उघडून आत माझ्या 

बाराकीशी आले ि त्यानंी गजातून माझ्या हाती एक तार प्रदली. तार गाधंींची आप्रि भली लाबंलचक 
चारपाच पृष्ठाचंी होती. तारेत त्यानंी प्रलप्रहले होते- 

 
तुझ्या अल्पाशनाची बातमी माझ्या कानी आली. तुला सार्थ देिे माझे कतवव्य असल्याने 

मीही सरकारला नोटीस देऊन अनशन सुरू केले. आता सरकारचे असे म्हििे आहे की, 
पटिधवनाचंी भपू्रमका आम्हाला मान्य आहे, परंतु त्यानंा भगंीकामाची परिानगी देिे िापं्रतक 
सरकारच्या हातचे नाही. त्याला चहदुस्र्थान सरकारची ि स्टेट सेके्रटरीची परिानगी पाप्रहजे, 
तद प्रिियक प्रनयमातं दुरुस्ती व्हाियास पाप्रहजे. तशी दुरुस्ती करिनू घेण्यासाठी आपल्याला मुदत 
पाप्रहजे. तोपयंत पटिधवनानंी आपला उपास र्थाबंिािा. 
 

सरकारचे हे म्हििे मला योग्य िाटते म्हिनू मी माझा उपास सोडला आहे आप्रि तूही 
आपला सोडािास असे मला िाटते. या तोरचा जबाब तारेनेच दे आप्रि सप्रिस्तर हकीकतीचे पत्र 
प्रलही. 
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एिढी लाबंलचक तार अपरात्री आलेली पाहून माझी छाती दडपूनच गेली होती. माझ्यासाठी 
गाधंींनी आपले िाि पिाला लािलेले पाहून मी प्रिशिेच भारािनू गेलो. माझ्या सत्याग्रहात तात्या 
करमळकराचंीही भागी आहे, त्याचं्या संमतीप्रिना मी एकट्याने प्रनिवय घेिे योग्य नाही, याचे मला भानच 
राप्रहले नाही. जेलरचाही लगेच जबाब तारेने पाठप्रिण्यासाठी प्रलहून देण्याचा आग्रह होता. त्यामुळे मी 
लगेच जबाब प्रलहून प्रदला की, तुमच्या आजे्ञिमािे करतो. 

 
सकाळी तात्या करमळकराचंी गाठ पडली. या तारातारीची हकीकत रातोरात त्यानंाही कळलीच 

होती. तुरंुगात एका बराकीतून दुसऱ्या बंद बराकीत प्रबनतारी संदेश जात येत असतातच! त्यानंी िमन 
उपस्स्र्थत केले की, अल्पाशन र्थाबंिायचे ते प्रकती मुदतीसाठी, सरकारने गाधंीकडे खुलासा केला तसा तो 
आमच्या उत्तरादाखल करायला कोिती हरकत होती, इत्यादी. 

 
मी गाधंीजींना सप्रिस्तर हकीकतीचे पत्र प्रलप्रहले, त्यातं हे मुदे्दही प्रलप्रहले. दोन मप्रहने र्थाबंण्याचीही 

तयारी प्रलप्रहली. त्याचेही उत्तर आले की, ‘‘तुम्ही प्रनखालसपिे उपास सोडण्याचे मान्य केले. आता मागनू 
हा पपचाप्ररक मुद्दा उपस्स्र्थत करण्यास हंशील नाही. मुदतीच्या बाबतीत तर आता मप्रहन्याचंा िमन नाही, 
काही प्रदिसाचंाच आहे. तुमच्या मनािमािे प्रनयमात दुरुस्ती होऊन येईल असा प्रिश्वास बाळगा. नीट खा, 
प्या आप्रि हरिलेले दहा पौंड िजन भरून काढा. तुम्हाला दूध घ्यायला ित्यिाय नाही ना?ʼʼ 

 
गाधंी पके्क मुत्सद्दीही होते! काही प्रदिसाचं्या मुदतीचा ि दुधाचा उल्लखे माझे प्रनप्रमत्त करून 

अप्रधकाऱ्यानंा इशारा म्हिूनच केलेला होता. मीही प्रलप्रहले की म्हशीचे दूध मला चालत नाही, आप्रि 
तुरंुगात गाईचे कोि देिार? त्याची गरज आहे असेही नाही. 

 
दोन मप्रहने होऊन गेले पि काही कळले नाही. तेव्हा आम्ही पुंन्हा अल्पाशन सुरू केले. त्याची 

िाताही गाधंीजींच्या कानापयंत गेली असे मला पुढे तुरंुगातून सुटल्यानंतर कळले. परंतु चौथ्या की पाचव्या 
प्रदिशीच मला भगंीकाम करू द्या असा आय.जी. चा हुकूम आला. या िळेी मात्र मी सापं्रगतले की ‘िमन 
माझा एकट्याचा नाही. तात्या करमळकरनाही काम प्रमळाियास पाप्रहजे.’ त्यािर जेलरनीच तात्यानंाही 
काम प्रदले ि आमचा सत्याग्रह यशस्िी तऱ्हेने समाप्त झाला. 
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वासुदेव बळवत् गोगिे 
 

जन्म ११ ऑगस्ट १९१० 
 

महाराष्राती् एक राजकीय आणि सामाणजक कायवकते 
 
 
 

जन्म प्रमरज येरे्थ. िार्थप्रमक प्रशक्षि प्रमरजच्या सरकारी शाळेत. माध्यप्रमक प्रशक्षि प्रमरज आप्रि 
सोलापूर येरे्थ. गाधंी युगात खादीचे कपडे िापरण्यास सुरुिात. उच्च प्रशक्षि सागंली आप्रि पुिे येरे्थ. १९२९ 
साली पुिे येरे्थ र्फग्युवसन कॉलेजात दाखल त्याच काळात भगतचसग, राजगुरु आप्रि सुखदेि या 
क्रापं्रतकारकानंा र्फाशीची प्रशक्षा झाल्यािर त्याचं्या मनात क्रातंीचे प्रिचार घोळू लागले. त्याच सुमारास 
सोलापूरात माशवल लॉ आप्रि गोळीबार यामुळे मन िक्षुब्ध. सोलापूरच्या पुढाऱ्यानंा र्फाशीची प्रशक्षा झाल्याचे 
कळताच त्याचा बदला घेण्याचा प्रनिय केला आप्रि दोन प्रपस्तुले प्रिकत घेतली आप्रि कॉलेजात गव्हनवर 
हॉटसन याचं्यािर गोळी झाडली. यासाठी आठ िि ेकारािास. चार ििे येरिडा आप्रि चार िि ेसक्कर येरे्थ 
आप्रि शिेटी चहडलगा तुरुग. १९३७ साली तुरंुगातून मुक्तता त्यानंतर एल्. एल्. बी. ची पदिी प्रमळिली 
आप्रि चहदुमहासभेच्या राजकारिात ििशे केला. िप्रकलीचा व्यिसाय. १९४६ साली नगरपाप्रलकेत प्रनिडून 
आले. १९५७ मध्ये पुण्याचे महापौर. १९६० साली प्रिधानपप्ररिदेत पदिीधर मतदार सघंातून प्रनिडून आले. 

 
त्यानंतर सािवजप्रनक आप्रि सहकारी चळिळीत व्यग्र. 
 
‘हॉटसनिर रोखलेल्या प्रपस्तुलातून’ या त्याच्या आत्मिृत्तातून हा उतारा घेतला आहे. 

 
 



 
अनुक्रमणिका 

हॉिसनवर गोळी का झाड्ी? 
 

िासुदेि बळितं गोगटे 
 

खळबळजनक घिना 
 

२२ जुलै १९३१ या प्रदिशी पणु्याच्या र्फग्युवसन कॉलेजात, मंुबई िातंाचे त्या िळेचे ॲस्क्टंग गव्हवनर, 
सर अनेस्ट हॉटसन याचंा िध करण्याच्या हेतूने मी त्याचं्यािर प्रपस्तुलाच्या दोन गोळया झाडल्या. ही घटना 
त्या िळेच्या चहदुस्र्थानच्या राजकारिात खळबळ उडिनू देिारी झाली. अनेकानंा ते कृत्य केिळ भािनेच्या 
आहारी जाऊन चकिा रागाच्या भरात घडलेले अगर िेडेपिाचे िाटले असेल. काहींना तसे ते िाटलेही. 
पि ती केिळ रागाच्या चकिा भािनेच्या भरात घडलेली गोष्ट नसून मनात योजना आखून, देशिेमाने िेप्ररत 
होऊन ठरप्रिलेली ती गोष्ट होती. बुप्रद्धपुरस्सर, जािून बजूुन हॉटसनचा िध करण्याच्या हेतूनेच मी गोळया 
झाडल्या होत्या. हॉटसन यानंा मारण्यास मी का उदु्यक्त झालो? 

 
क्षिभग्ुर मानवी जीवन 

 
स्िातंत्र्यिीर सािरकराचें दशवन घेऊन आल्यापासून माझ्या मनात भगतचसग, राजगुरू या 

क्रापं्रतकारकाचेंच प्रिचार घोळू लागले. मला सारखे िाटे, ‘‘खरोखर मानिी जीिन प्रकती क्षिभगुंर आहे! 
उगीच आपि त्याचा लोभ धरतो ि जगण्याची आशा करतो. आपल्या लहानपिीच आपली आई आपल्याला 
सोडून गेली. त्यानंतर एका ििातच मोठी बहीि िारली. आपल्या डोळयादेंखत दोन मोठे भाऊ रोगानंा बळी 
पडले. मग उगीच असे रोगाला बळी पडून मरण्यापेक्षा भगतचसग, राजगुरूसारखे देशाची सेिा करीत 
हुतात्मा होऊन का मरू नये!ʼʼ 

 
सो्ापूरची सैतानशाही 

 
स्िातंत्र्यिीर सािरकराचंी आप्रि माझी पप्रहली भेट झाली त्या िळेी मी अिघा िीस ििांचा असून 

इंटर आटवस् च्या िगात प्रशकत होतो. िरील िकारचे सशस्त्र क्रातंीचे प्रिचार माझ्या मनात घोळत होते. ते 
पराकोटीस पोचण्याचे तात्काप्रलक कारि म्हिजे कुिप्रसद्ध ‘सोलापूर माशवल लॉ’,’ त्यातील गोळीबार, 
जनतेिरील अनस्न्ित अत्याचार आप्रि सिांिर कळस म्हिजे जनतेच्या अजवप्रिनंत्यानंा डािलून मल्लाप्पा 
धनशटेी, कुबान हुसेन, सारडा आप्रि चशदे या चार प्रनरपराध नागप्ररकानंा सरकारने प्रदलेली र्फाशीची प्रशक्षा! 

 
सोलापूरच्या लोकानंी जंगल सत्याग्रह केला ि त्या िकरिी पोप्रलसानंी त्याचं्यािर गोळीबार केला. 

त्यात काही लोक बळी पडले. गोळीबारामुळे जनसमुदाय प्रिलक्षि प्रचडला ि त्याचा िप्रतप्रक्रयास्िरूप 
पप्ररिाम, काही पोप्रलसचौक्या जाळण्यात ि काही पोप्रलस मृत्युमुखी पडण्यात झाला. 

 
त्या संदभात अशी एक दंतकर्था ऐप्रकिात आहे की, त्या िळेचे सोलापूर प्रजल्ह्ाचे कलेक्टर प्रम. 

नाइट ह्ाचं्या हुकूमािरून पोप्रलसानंी गोळीबार केला. पि ते स्ितःच िक्षुब्ध समाजाच्या हाती सापडले 
होते. त्या िळेी मल्लापा धनशटेी आदींनी लोकानंा शातं केले नसते तर कलेक्टरसाहेब प्रजितं राहते ना! 
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आप्रि अशी िस्तुस्स्र्थती असतानासुद्धा मल्लापा धनशटेी ह्ास र्फाशी प्रदल्याने जनतेच्या दुःखािर डागण्या 
प्रदल्यासारखे झाले. 

 
सोलापूरसारख्या शहरात सहा आठिडे ‘माशवल लॉ’ ठेिण्यात आला होता. जंगल सत्याग्रहातील 

प्रकरकोळ दंगलीसाठी ‘माशवल लॉ’ पुकारला जािा हेच गैर ि अन्याय्य होते. तशात तो इतका दीघवकाळ 
ठेिािा हे तर जास्तच अन्यायकारक होते. 

 
‘माशवल लॉ’च्या अत्याचाराचे यर्थायोग्य ििवन कोि करू शकेल? त्या प्रनप्रमत्ताने लष्ट्करी प्रशपायानंी 

केलेल्या गोळीबाराची खरी हकीगत अगदी सौम्य का होईना पि छापली म्हिनू सोलापूरच्या ‘कमवयोगी’ 
िृत्तपत्राचे सपंादक ि िप्रसद्ध पुढारी कै. दे. भ. रामभाऊ राजिाडे यानंासुद्धा सरकारने दहा िि े
सक्तमजुरीची प्रशक्षा ठोठािली. ह्ािरून मूळ अत्याचार प्रकती गंभीर स्िरूपाचे असतील हे ध्यानात येते. 
आपल्या घराच्या गलॅरीत उभा असलेल्या रानडे नािाच्या मुलाला, दुकान बंद करीत असलेल्या 
पानपट्टीिाल्याही गोळया घातल्या. प्रस्त्रयाचंी अब्रहूी सुरप्रक्षत राप्रहली नाही. अशा अनस्न्ित अत्याचाराचंी चीड 
कोिाला येिार नाही? 

 
ही घटना १९३० च्या मे मप्रहन्यात घडली. त्यानंतर काही मप्रहन्यानंी सोलापुरातच झालेल्या जाहीर 

भाििात प.ं जिाहरलाल नेहरंूनी या सिव अत्याचारांबद्दल सरकारचा जळजळीत प्रनिेध केला. ते म्हिाले, 
‘‘इतका अत्याचार त्या कलेक्टरने केला तो अद्याप या प्रठकािी राहतो कसा? त्याला जाऊन समक्ष सागंा 
की, ‘‘तू पापी आहे, तुला येरे्थ राज्य करण्याचा अप्रधकार नाही. ते येरू्थन चालता हो.ʼʼ 

 
सोलापूरच्या ह्ा अत्याचाराची िृते्त िाचून आप्रि ऐकून माझे मन अत्यतं संतप्त झाले. ह्ा 

अत्याचाराच्या बुडाशी त्या िळेी मंुबई िातंाचे गृहमतं्री असलेले ि नंतर ॲस्क्टंग गव्हनवर झालेले 
‘हॉटसनसाहेब’ हेच िामुख्याने आहेत अशी माझी समजूत झाली. त्यानंीच हा ‘माशवल लॉ’ पुकाराियाचा 
सल्ला प्रदला असे म्हटले जात होते. मंुबईत सत्याग्रह्ािंर घोडे घालण्याची कल्पना त्याचंीच, पं. मदनमोहन 
मालिीय ह्ानंाही अटक त्यानंीच करप्रिली, अशा िाता माझ्या कानािर होत्या. सोलापूरच्या अत्याचाराच्या 
प्रनिेधार्थव सभा, प्रमरििुकी, काळी प्रनशािे, प्रशष्टमंडळे, ठराि या मागांचा काहीही उपयोग झाला नाही. 

 
अन्याय्य ि अत्याचारी सरकार ज्या िळेी असे अनस्न्ित जुलूम करू लागते ि त्या जुलुमाचंी 

परमािधी होऊन मािसुकीच्या मयादा ओलाडंल्या जातात तेव्हा राजगुरू, भगतचसग, सुखदेि 
याचं्यासारख्या देशभक्त तरुिाचं्या हातून ‘जशास तसे’ या न्यायाने शक्य त्या मागांनी पाशिी अत्याचाराचंा 
िप्रतशोध घेतला जातो, ि तो घेण्याचा ियत्न केला जातो, हा इप्रतहासाचा नेहमीचा अनुभि आहे. अशा 
पप्ररस्स्र्थतीत िप्रतशोध घेण्याची कृत्ये जर समाजात घडली नाहीत तर तो समाज प्रजितं नाही असेच म्हिाि े
लागेल; आप्रि म्हिनूच हॉटसनला मारून भगतचसग, राजगुरूिमािे सोलापूरच्या अत्याचाराचंा बदला 
घ्याियाचा असे मी मनाशी पके्क ठरप्रिले. 

 
लाहोर कटाची हकीकत िाचून माझ्या मनािर असा पप्ररिाम झाला होता की, एखाद्या 

अप्रधकाऱ्यािर हल्ला करून प्रनिेध दाखप्रिण्यासाठी कट करण्याच्या भानगडीत पडू नये. एकाच मािसाने 
ठरिनू ती गोष्ट करािी ि त्याचे होिारे पप्ररिाम सोसािते. म्हिजे एका मािसाला एकच मािसू जातो. 
मार्फीचा साक्षीदार िगैरे भानगडी रहात नाहीत. त्याचा ियत्न र्फसला तरी इतर तरुिािंर अपयशाचा 
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अप्रनष्ट पप्ररिाम होत नाही. ि राष्ट्राचेही र्फारसे नुकसान होत नाही. पि कट करून र्फसला म्हिजे अनेक 
बुप्रद्धिान तरुि हकनाक बळी पडतात. हे प्रिचार माझ्या मनात िबळ झाल्यामुळे सोलापूरच्या अत्याचाराचंा 
सूड सरकारिर एकट्यानेच घ्याियाचा असा मी प्रनिवय घेतला. I consulted none but my conscience. 

 
मायेचे पाश 

 
लाहोर कटातील हुतात्मा जतींद्रनार्थाच्या मतृ्यनंूतर त्याचे िेत त्याच्या नातेिाईकास देण्यात आले. 

त्याची िचंड प्रमरििूक प्रनघाली. अस्ग्नससं्कारापूिी लोकानंी त्याच्या िप्रडलानंा प्रिचारले, ‘‘मुलाचे अखेरचे 
दशवन घ्याियाचे आहे का ?ʼʼ 

 
त्यानंी उत्तर प्रदले, ‘‘नाहीʼʼ 
 
लोकाचं्या आियवचप्रकत मुद्रा पाहून ते म्हिाले, ‘‘तुरंुगात जाताना माझ्या जतीनने हसत प्रनरोप 

घेतला होता. त्याचा तो हसरा चेहराच अजून माझ्या दृष्टीसमोर आहे, तो तसाच राहू दे. उपिासाने भेसूर 
झालेला चेहरा पाहण्याची माझी इच्छा नाही!ʼʼ 

 
ितवमानपत्रात आलेली ही हकीकत माझ्या िप्रडलानंी मोठ्याने िाचली. पुत्रप्रियोगाचे तीव्र दुःख 

त्यानंी अनुभिले होते. ती हकीकत िाचताच त्याचं्या डोळयातूंन खळकन पािी आले. आम्हा दोघा मुलाकंडे 
म्हिजे मी ि मोठे बधूं याचं्याकडे पाहून ते म्हिाले, ‘‘इतके धैयव माझे व्हायचे नाही.ʼʼ ते ऐकून माझ्या पोटात 
धस्स झाले. हुतात्मा होण्याचे प्रिचार माझ्या मनात त्याच िळेी तीव्रतेने घोळत होते. मला िाटले, ‘‘आपि 
र्फासािर लटकलो तर िप्रडलाचंी स्स्र्थती काय होईल? कदाप्रचत् या धक्क्याने त्यानंा मतृ्य ू येईल आप्रि 
त्यास आपि जबाबदार होऊ.ʼʼ 

 
आिखी एक िसंग असाच आला. कॉलेजला सुट्टी होऊन मी हैदराबादेस माझ्या भािाकडे आलो. 

माझे िडील तेरे्थच होते. स्टेशनिर टागंा करून मी घरी आलो. दारातच माझे िृद्ध िडील बसले होते. मला 
पाहताच त्यानंा आनंद झाला. त्यानंा मी िाकून नमस्कार केला. मात्र त्याच िळेी मन म्हिाले, ‘तू जे बते 
रचले आहेस त्यामुळे तुझ्या प्रपत्याचा तू अंत घडिनू आिशील. तू जर र्फाशी गेलास तर ते दुःख त्यानंा 
सहन होिार नाही.’ मायेचे पाश मला मागे खेचू पहात होते. 

 
सवव ब्धने तुि्ी 

 
परंतु ३० ऑक्टोबर, १९३० या प्रदिशी माझे िडील अकस्मात् िारले. मी त्या िळेी पुण्यास होतो. 

त्यामुळे त्याचंी ि माझी भेट होऊ शकली नाही. प्रदिाळीसाठी ते प्रमरजेहून हैदराबादेस जािार होते. गाडी 
रात्री १० िाजता प्रमरजेहून सुटाियाची. नऊ िाजले होते. जेििखाि आटोपून ि सामान बाधूंन िडील 
तयार होते. आता र्फक्त टागंा बोलािनू प्रनघाियाचे. इतक्यात समोर राहिारे श्री. गिपतराि उत्तुरकर हे 
िप्रडलाकंडे आले ि म्हिाले, ‘‘मला तुमचे एक सर्षटप्रर्फकेट हि े आहे!ʼʼ त्या गृहस्र्थानंी कॉर्फीसारखे एक 
गव्हाचे पेय तयार केले होते. त्यािर त्यानंा एक सर्षटप्रर्फकेट हि े होते. िप्रडलानंी सर्षटप्रर्फकेट 
प्रलप्रहण्याकरता डोळयािंर चष्ट्मा चढप्रिला ि टाक हातात घेतला ि गृहस्र्थ म्हिाले, ‘‘कागदाखाली 
धरण्यास पपृ्रष्टपत्र देतो, र्थाबंा.ʼʼ एिढ्यात आळस देण्यासाठी माझे िडील मागल्या बाजूस िळकटीिर 



 
अनुक्रमणिका 

आडि ेझाले तो पदप्रदशी िाि गेला. डोळयास चष्ट्मा तसाच! कानास टाकही खोचलेला! माझ्या िप्रडलानंा 
अनायासाचे मरि आहे. 

 
त्याचंी रक्षा सािडण्यासाठी मी प्रतसऱ्या प्रदिशी प्रमरजेस कृष्ट्िानदीच्या घाटािर गेलो. रक्षा 

सािडली. नदीत टाकून प्रदली. मला रडू कोसळले. मायेचे मािूस मला उरले नव्हते. तशाही स्स्र्थतीत 
माझी मनोदेिता म्हिाली, ‘आता तुझी सिव बंधने तुटली. र्फासािर गेलास तर त्या धक्क्याने िप्रडलाचंा अंत 
होईल ही भीती आता गेली. आता तुझे कतवव्य कराियास तू मोकळा झालास! आता तुला कसलीही भीती 
नाही!!’ 

 
खरोखरीच तेव्हापासून मला मृत्यूची भीतीच िाटेनाशी झाली. हॉटसन साहेबाला मारून 

सोलापूरच्या अत्याचाराप्रिरुद्ध तीव्र प्रनिेध िकट करण्याचा माझा प्रनिय कायम झाला. 
 

प्रणतज्ञा 
 

त्या िळेी मी र्फग्युवसन कॉलेज समोरच्या पाटलाचं्या बगंल्यात िरच्या मजल्यािर रहात असे ि 
खाली पाटलाचंी खानािळ होती तेरे्थ जेित असे एके प्रदिशी रात्री नऊच्या सुमारास जेित असतानाच काही 
प्रमत्रानंी बातमी आिली की, ‘सोलापूरचे सेशन्स जज्ज प्रम. एन्. जे. िाप्रडया यानंी सोलापूरच्या पुढाऱ्यानंा 
र्फाशीची प्रशक्षा जाहीर केली.’ ही िाता ऐकताच मला जेिि सुचेनासे झाले. मी जेिल्यासारखे करून लगेच 
उठलो, हात धुतले ि तसाच र्फग्युवसन कॉलेजच्या मागील टेकडीिर गेलो. काही केल्या मन स्िस्र्थ होईना. 
‘राज्यकते एिढे उघड उघड अन्याय करीत असता आपि काय करीत आहो? मातृभमूीसबंंधीचे कािते 
कतवव्य आपि बजािीत आहो? कशाला उगीच राजगुरू आप्रि भगतचसगाचे र्फोटो लािाियाचे? कशाला 
उगाच त्याचंा जयजयकार कराियाचा?’ असे प्रिचार मनात रै्थमान घालू लागले. शिेटी त्या टेकडीिरच मी 
एकाट्याने परमेश्वराला साक्ष ठेिनू शपर्थ घेतली की, ‘हॉटसनसाहेबाचा िध करून सोलापूच्या पुढाऱ्याचं्या 
अन्याय्य र्फाशीचा बदला घेईन. जगाला असे दाखिीन की आम्ही काही मेलेल्या आईचे दूध प्यायलो नाही; 
आम्हीही सूड घेऊन शकतो.’ ही िप्रतज्ञा करून रात्री साडेबारा िाजता मी खोलीिर परत आलो.  

 
नेमबाजीचा अभ्यास 

 
िप्रतज्ञा केल्यापासून मी त्याच प्रदशनेे उद्योगाला लागलो. मी पुिे लष्ट्करात गेलो ि तेरू्थन बािीस 

रुपयाचें ‘िबे्ले अँड स्कॉट’ कंपनीचे एक एअर प्रपस्तोल प्रिकत घेऊन र्फग्युवसनच्या टेकडीिर दूर जंगलात 
जाऊन नेमबाजीची ‘िॅक्टीस’ सुरू केली. 

 
माझे िडील बधूं हैदराबादेस डॉक्टरी करीत होते. हैदराबाद संस्र्थानात शस्त्रप्रनबधंाचा कायदा-

इंप्रडयन आम्सव ॲक्ट-लागू नव्हता. तेरे्थ तलिारी, जंप्रबये, प्रपस्तुले, बंदुका िगैरे शस्त्र उघड उघड प्रिकिारी 
दुकाने होती. तेरू्थनच प्ररव्हॉल्व्हर प्रिकत घेण्याचे मी ठरप्रिले. िमन पडला पैशाचा. कॉलेजच्या खचासाठी 
लागिारे पैसे मला बधंूंकडून प्रमळत असत. त्या खचात मी कमालीची काटकसर करू लागलो. एकच कोट 
िापरला, छत्री घेतली नाही. इतकेच काय पि चपलाही िापरल्या नाहीत. इतकी काटकसर करूनही 
पुरेसे पैसे जमले नाहीत. शिेटी मी माझ्या मोठ्या िप्रहनींकडे खासगी कामासाठी म्हिून चाळीस रुपये 
माप्रगतले. िप्रहनींचा माझ्यािर मोठा प्रिश्वास! त्यानंी रुपये ताबडतोब प्रदले. माझे काम झाले. 



 
अनुक्रमणिका 

 
मी १२५ रुपयासं एक ि दुसरे ८० रुपयासं अशी दोन प्ररव्हॉल्व्हरे आप्रि २५० काडतुसेही प्रिकत 

घेतली. ह्ा सिव गोष्टी मी १९३१ च्या मे मप्रहन्यात केल्या. त्या सुट्टीतच हैदराबादेस मी खऱ्या प्ररव्हॉल्व्हरने 
नेमबाजी करण्यास सुरुिात केली. खूप अभ्यासानंतर पंधरािीस याडांच्या अंतरािरील नेम सहसा चुकिार 
नाही इतका प्रिश्वास मला िाटू लागला. 

 
मी इटंरची परीक्षा उत्तीिव झालो ि जून १९३१ मध्ये पनुः र्फग्युवसन कॉलेजमध्येच ज्युप्रनअर बी. ए. 

च्या िगात ििशे घेतला. पुण्यास आल्याबरोबर मी मनाशी ठरप्रिलेल्या कायाच्या शोधास लागलो. 
हॉटसनसाहेबाची गाठ कशी पडिार हा माझ्यापढुील पप्रहला िमन होता. 

 
पणह्ा पणवत्रा 

 
२० जुलै, १९३१ ह्ा प्रदिशी पुण्यास मंुबई लेप्रजस्लेप्रटव्ह असेंब्लीची बैठक सुरू होिार होती. 

उ घ टनासाठी हॉटसनसाहेब तेरे्थ येतील अशी माझी अपेक्षा होती. मी तो िसंग साधण्याचे ठरप्रिले. 
प्रिप्रधमंडळात ििशे प्रमळप्रिण्यास ििशेपप्रत्रका आिमयक होती. ती कशी प्रमळिािी याचा मी प्रिचार करू 
लागलो. तो मला एक कल्पना सुचली. 

 
कै. तात्यासाहेब केळकराचंा ि माझा पप्ररचय होता. ते माझ्या िप्रडलाचें प्रिद्यार्थी होते. एकदा 

िडील पुण्यास आले असता त्यानंी तात्यासाहेबाशंी माझी मुद्दाम ओळख करून प्रदली होती. त्याचं्याकडे 
माझे जािे येिे होते. मी त्याचं्याकडून सरकारनेच िकाप्रशत केलेले प्रसप्रडशन कप्रमटी प्ररपोटव चकिा रौलट 
ॲक्ट कप्रमटी प्ररपोटव (१९१८) हे, ज्यात चहदुस्र्थानातंील क्रापं्रतकारक चळिळीचा प्रिकृत पि संकप्रलत 
इप्रतहास आहे, हे पुस्तकही िाचाियास आिले होते. 

 
मी तात्यासाहेबाकंडे गेलो ि ‘प्रिप्रधमंडळाचे काम कसे चालते हे पाहण्यासाठी मला असेंब्लीत 

जाियाचे आहे. तर एक पास प्रमळेल अशी व्यिस्र्था कराल का?’ अशी पृच्छा केली. माझ्या बोलण्यािर 
त्याचंा प्रिश्वास बसला. त्यानंी मला िृत्तपत्र िप्रतप्रनधीचा पास देण्याप्रिियी ‘केसरी’ कायालयाला प्रचठ्ठी 
प्रदली. तेर्थील मंडळींनी माझे िय, प्रशक्षि िगैरे पाहून तात्यासाहेबानंा उत्तरिजा प्रचठ्ठी प्रदली की, ‘की हा 
तरुि प्रिद्यार्थी िृत्तपत्रव्यिसायात संपूिवपिे अनप्रभज्ञ आहे. गव्हनवरच्या महत्त्िाच्या भाििाचा िृत्तान्त त्याला 
घेता येिार नाही. त्यासाठी २० जुलै रोजी आपला अनुभिी िाताहर जाईल. याला नंतर केव्हा तरी 
ििशेपप्रत्रका द्यािी. 

 
ती प्रचठ्ठी िाचून तात्यासाहेब मला म्हिाले, ‘कायालयातील मंडळीचे म्हििे बरोबर आहे. तू दोन 

प्रदिसानंी ये. मी तुला पनु्हा प्रचठ्ठी देईन.’ ते ऐकून मी अिाक् झालो. माझे खरे बेत प्रर्थजल्यासारखे झाले. 
पि मी धीर सोडला नाही. सातारचे रा. ब. काळे हे त्या िळेी मंुबई प्रिप्रधमंडळाचे सभासद होते. त्याचें 
िैयस्क्तक कायविाह श्री. गोचिदराि पोंके्ष माझ्या चागंल्या ओळखीचे होते. मी त्याचं्याकहे गेलो ि 
त्याचं्याकडून िेक्षकाचं्या कके्षतील – Visitors Gallery – ििशेपप्रत्रका प्रमळप्रिली. केसरीच्या िाताहराची 
ििशेपप्रत्रका प्रमळाली असती तर मला हॉटसन जिळ प्रमळाले असते. िेक्षकाचं्या कके्षतूनही आपि अचकू 
नेम मारू मला मला प्रिश्वास िाटत होता. मी दोन्ही प्ररव्हॉल्व्हसव दोन्ही प्रखशातं घालून िेक्षकाचं्या कके्षत प्रद. 



 
अनुक्रमणिका 

२० ला जाऊन बसलो. पि हॉटसनसाहेब पप्रहल्या प्रदिशी प्रिप्रधमंडळात आलेच नाहीत ि माझी सिव तयारी 
रु्फकट गेली.  

 
हॉिसनसाहेबाच्ी अचानक भेि 

 
२० जुलैला संधी न प्रमळाल्यामुळे मी अस्िस्र्थ होतो. आता ऑगस्ट मप्रहन्यात मंुबई प्रिद्यापीठाच्या 

पदिीदान समारंभाच्या िळेी हॉटसनसाहेब येतील तेव्हा संधी साधता येईल असे ठरिनू मी स्िस्र्थ बसलो. 
 
२२ जुलै, १९३१ ह्ा प्रदिशी सकाळी दहाच्या सुमारास काही स्नेह्ासंमिते मी प्रटळक तलािात 

पोहाण्यासाठी गेलो होतो. पोहिे आटपून अकराच्या सुमारात परत आलो. त्या ििी मी र्फग्युवसन 
कॉलेजच्या िसप्रतगृहात रहात होतो ि ‘इंप्रडयन प्रजम्नॅप्रशअम’चा सेके्रटरी म्हिून प्रनिडून आलो होतो. 
पोहून परत येऊन िसप्रतगहृाकडे जात असता कॉलेजच्या मुख्य र्फाटकािर एक युरोप्रपयन साजंट उभा 
असलेला प्रदसला. मी प्रमत्राला म्हटले, ‘‘आज साजंट इरे्थ का उभा? कोि येिार आहे? 

 
प्रमत्र म्हिाला, ‘‘कुिी का येईना! आपल्याला काय करायचे आहे? आपि जेिायला जाऊ. चला, 

भकू लागली आहे. 
 
पि मला काही गप्प बसिले नाही. मी त्या साजवन्टला प्रिचारले, ‘‘कोि येिार आहे?ʼʼ 
 
तो म्हिाला, ‘‘गव्हवनरसाहेब येिार आहेत तुमचे कॉलेज पहायला!ʼʼ 
 
हे ऐकताच मी तडक माझ्या खोलीिर आलो. प्रमत्रमंडळी जेिायला गेली. जरा िळेाने क्लबचा गडी 

दौलती मला जेििासाठी बोलिायला आला. त्याला मी म्हिालो, ‘‘मी आता जेिायला येत नाही. माझे 
ताट खोलीिरच पाठिनू दे.ʼʼ तो प्रनघून गेला. मी उद्योगास लागलो. रकेंतील दोन्ही प्ररव्हॉल्व्हसव काढली. 
एक प्रनकेल प्लेटेड ि दुसरे डाकव  ब्ल्य ूपेंटेड. ती नीट तपासून पाप्रहली. दोन्हीही पाच बाराचंी होती. प्रनकेल 
प्लेटेड प्ररव्हॉल्िहर जोरदार होते. (त्यानेच मी गोळया झाडल्या.) दोन्हीत काडतुसे भरली. इतक्यात 
क्लबचा गडी दौलती याने दारािर टकटक केले. त्याने आिलेले जेििाचे ताट मी ठेिनू घेतले. तो 
गेल्यािर मी दार पनु्हा गच्च लािनू टाकले. 

 
२० जुलैला ज्या सधंीची मी िाट पाप्रहली ती आज आपि होऊन चालून आली. मला आनंद झाला. 

योगायोगच होता तो ! 
 
जेििाला मी हातही लािला नाही. कारि िळेच नव्हता. धोतराचा काचा मारलेलाच होता. कोट 

अंगािर चढिला. कोटाच्या उजव्या प्रखशात प्रनकेल प्लेटेड प्ररव्हॉल्िहर ि डाव्या प्रखशात ब्ल्यू पेंटेड 
प्ररव्हॉल्व्हर ठेिले. माझ्या खोलीत स्िामी प्रििकेानंदाचा र्फोटो होता. प्रििकेानंदानंा मी नमस्कार केला; 
आप्रि खोलीतून बाहेर पडलो. 

 
 

वाणडया ्ायब्ररी 



 
अनुक्रमणिका 

 
र्फग्युवसन कॉलेजचे हे गं्रर्थालय पाहण्यासारखे आहे. मंुबईचे सुिप्रसद्ध कोट्याधीश व्यापारी िाप्रडया 

बंधू ह्ानंी एक लाख रुपयाचंी देिगी प्रदली. त्यातून हे गं्रर्थालय बाधंण्यात येऊन त्याला ‘बाई जेरबाई 
िाप्रडया लायब्ररी’ असे नाि देण्यात आले. लायब्ररीत देिगीदार िाप्रडया ि त्याचंी बायको याचंी छायाप्रचते्र 
होती. गं्रर्थालय अत्यंत िेक्षिीय असल्यामुळे हॉटसनसाहेब तेरे्थ आल्याप्रशिाय राहिार नाहीत अशी माझी 
कल्पना होती. त्यामुळे मी ताबडतोब गं्रर्थालयात गेलो. ििशेपप्रत्रकेप्रशिाय गं्रर्थालयात जाता येत नसे. मी 
कॉलेजचाच प्रिद्यार्थी असल्यामुळे माझ्याजिळ ििशेपप्रत्रका होतीच. ती दाखिनू पटािर सही करून मी 
आत गेलो. 

 
आत प्रशरल्याबरोबर मी समोरच्याच पप्रहल्या खुचीिर जाऊन बसलो. तोच मनात प्रिचार आला की 

हॉटसनसाहेब कोिते ते एकदा नीट पहाि.े मागील प्रकत्येक क्रापं्रतकारकाचंी-खुदीराम बोस, चारे्फकर बंधू-
उदाहरिे अशी घडली की, त्यानंा माराियाचे होते एका साहेबाला, पि ओळखता न आल्यामुळे गोळी 
झाली गेली दुसऱ्यािर अशी चूक आपल्या हातून होऊन नये म्हिून मी मुद्दाम हॉटसनसाहेबाचा र्फोटो जिळ 
ठेिला होता. पि त्या र्फोटोची गरजच लागली नाही. ते ित्यक्षच चहडत होते. त्यानंा पाहण्यासाठी मी 
लायब्ररीच्या गलॅरीत आलो. हॉटसनसाहेब ि त्याचें शरीररक्षक ए. डी. सी. कॅ. पीटो एिढी दोनच 
युरोप्रपयन पुरुि मािसे त्या ‘कंपनी’त होती . बॉडीगाडवचा ििेच प्रिप्रशष्ट पद्धतीचा होता ि त्याच्या कमरेस 
तलिार आप्रि प्ररव्हॉल्व्हर होते. त्यामुळे हॉटसनसाहेब कोिते हे ओळखण्यास अडचि उरली नव्हती. 
हॉटसनसाहेब, त्याचंी पत्नी आप्रि प्रि. महाजनी िगैरे मंडळी मुख्य इमारत पाहून प्रजमखान्याकडे जात 
होती. 

 
हॉिसन आ्े ! 

 
मी गलॅरीत उभा होतो. माझे दोन्ही हात कोटाच्या प्रखशात होते. कारि दोन्ही प्रखशात दोन 

प्ररव्हॉल्व्हसव होती. माझ्याजिळ माझा एक प्रमत्र उभा होता, तो म्हिाला, ‘‘गोगटे, तू इपं्रडयन प्रजम्नॅप्रशयमचा 
सेके्रटरी आहेस ना?ʼʼ 

 
‘‘होय!ʼʼ मी म्हटले. 
‘‘मग जा ना ! हॉटसन प्रतकडेच चालला आहे!ʼʼ 
‘‘जाऊन काय करू?ʼʼ 
‘‘तेरे्थ जाऊन गजवना कर. ‘Hotson go back!’ हॉटसन परत जा!ʼʼ 
‘‘ते काय म्हिून?ʼʼ 
 
तो माझ्या कानात म्हिाला, ‘‘अरे बाबा! ह्ा हॉटसनने र्फार जुलूम केला आहे. सोलापूरच्या 

अत्याचारास हाच जबाबदार आहे.ʼʼ 
 
मी नुसते ‘बरे’ म्हटले! प्रबचाऱ्या त्या माझ्या प्रमत्राला माझ्या मनातील प्रिचाराचंी काय कल्पना! तो 

मला नुसते ओरडून ‘हॉटसनचा प्रनिेध कर’ असे सागंत होता. माझ्या मनात त्यापेक्षा र्फार मोठ्याने गजायचे 
होते, हे त्याला काय माहीत? 



 
अनुक्रमणिका 

हॉटसनसाहेब िाप्रडया लायब्ररीकडे याियास प्रनघाले. मी झटकन् परतलो. पप्रहल्याच खुचीिर 
जाऊन बसलो ि एक पुस्तक िाचत आहे अशी बताििी करीत राप्रहलो. इतक्यात हॉटसनसाहेब ि इतर 
मंडळी आली. त्याचं्याबरोबर ए. डी. सी., प्रि. महाजनी, िो. येिलेकर, िो. बापूसाहेब कोल्हटकर िगैरे 
मंडळी हेाती. दारासमोर प्रचत्राचंा एक प्रर्फरता स्टँड होता. त्यािरील प्रचते्र पाहून मंडळी आत आली, ि 
योगायोग असा की हॉटसनसाहेब अगदी माझ्या खुचीसमोर तीन ते चार रू्फट अंतरािर येऊन उभे राप्रहले. 
समोरच्या चभतीिर िाचनालयाचे देिगीदार श्री. िाप्रडया ि बाई जेरबाई िाप्रडया याचंी मोठी तैलप्रचते्र 
टागंली होती, प्रतकडे हॉटसन पहात होते ि प्रि. महाजनींना सागंत होते की, ‘िाप्रडया माझे स्नेही आहेत-’ 

 
िैर झाड्ी! 

 
हॉटसनसाहेबाचंी छाती अगदी माझ्यासमोर होती. सिांचे लक्ष चभतीिरील प्रचत्राकंडे होते. ही सधंी 

योग्य असे समजून मी प्रखशातून प्रनकेल प्लेटेड प्ररव्हॉल्व्हर काढले. खुची र्थोडी बाजूला सारून उठून उभा 
राप्रहलो ि एकदम पप्रहली गोळी हॉटसनसाहेबाचं्या छातीिर झाडली! 

 
धा ऽ ऽ ड ! ! ! 
 
सिवच मंडळी गोंधळली! तो आिाज अगदी अनपेप्रक्षत होता. हॉटसनने लगेच हात िर केले. 

िसंगािधान र्फक्त त्यानंीच राखले. क्षिाधात त्यानंी माझ्यािर झडप घातली, ि गळयास हात घालून मला 
खाली पाडण्याचा यत्न केला. माझ्यामागे खुची असल्यामुळे मला ढकलून देिे सोपे होते. तेही शरीराने 
प्रधप्पाड होते. त्या मानाने लहानसा ठेंगू मुलगा. ते मला मागे ढकलीत असतानाच मी प्ररव्हॉल्व्हरची दुसरी 
गोळी त्याचं्या छातीिरच झाडली. माझ्या दोन्ही गोळया त्याचं्या छातीिरच लागल्या. चुकल्या नाहीत.! पि 
अंगात प्रचलखत घातले असल्यामुळे हॉटसन बचािले! 

 
हॉटसनसाहेबानंी मला खुचीिरून ढकलून प्रदल्यािर मी पाठीिर पडलो. माझ्या डोक्याच्या 

मागच्या भागास टेंगूळ आले. ह्ा धडपडीत हॉटसनसाहेबाचं्या हातास लहानशी जखम होऊन र्थोडे आले, 
ि त्याचं्या गुडघ्यास चागंलाच मार बसला. 

 
मी खाली पडल्यािर हॉटसनसाहेब माझ्या छातीिर बसले! इतक्यात त्याचंा बॉडीगाडव कॅप्टन पीटो 

तलिार म्यानातून काढून धािनू आला. माझ्या छातीिर पाय देऊन त्याने गळयािर नंग्या तलिारीचे टोक 
टेकून धरले ि माझा उजिा हात प्रपरगळून त्यातील प्ररव्हाल्व्हर काढून घेतले. 

 
दुसरे प्ररव्हॉल्व्हर डाव्या प्रखशात होते. त्याचे टोक प्रखशाबाहेर प्रदसत होते. त्यामुळे तेही त्याने 

काढून घेतले. अशा रीतीने मला प्रनःशस्त्र केल्यािर माझ्या गळयािरील तलिार काढून घेण्यात आली. 
माझ्या छातीिरून दोघेही दूर झाले. मीही ताबडतोब उभा राप्रहलो. 

 
हॉटसन समोर उभे अन् मीही उभा! माझ्या डाव्या बाजूस प्रि. महाजनी ि िो. येिलेकर होते. आप्रि 

उजव्या बाजूस कॅप्टन पीटो प्ररव्हॉल्व्हरच्या गोळया काढीत होते. 
 



 
अनुक्रमणिका 

प्रमप्रनटभर सिवत्र स्तब्धताच होती. हॉटसन घाबरलेले होते. आपि प्रजिािरच्या संकटातून 
प्रनभािलो ही त्याचंी भािना. माझे काही क्षि प्रनराशचे्या परमािधीत गेले. आपि ज्यास माराियास धािलो 
तो न मरता आपल्याच छातीिर बसलेला पाहून माझ्या मनाची अिस्र्था क्षिभर सुन्न झाली. अप्रतशय िाईट 
िाटले. अपयशाच्या धक्क्यामुळे माझ्या हृदयाचे पािी पािी झाले. पि लागलीच मनात हा प्रिचार जोराने 
उसळून आला की, ‘तू आपले कतवव्य केलेस! अपयश आले तरी हरकत नाही. आता पढुील पप्ररस्स्र्थतीस 
धैयाने तोंड दे.’ हा प्रिचार येताच मला उत्साह आला. माझे मन सािरले ि मी हॉटसनसाहेबाकंडे पाहात 
ताठ उभा राप्रहलो. 

 
अखेर ती स्तब्धता िो. येिलेकरानंी मोडली. ते मला म्हिाले, 
 
“What is your name ? (तुमचे नाि काय?)ʼʼ 
“Gogate ! (गोगटे)ʼʼ मी उत्तर प्रदले. 
 
“Are you the same boy who is elected as Gymnasium Secretary? (प्रजम्नॅप्रशयम सेके्रटरी 

म्हिून प्रनिडून आलेले गोगटे तेच का तुम्ही?) 
 
“Yes! (होय)ʼʼ 
मग हॉटसन मला म्हिाले, 
“Why did you fire on at me ? (तू माझ्यािर गोळी का झाडलीस?) ʼʼ 
 
“As a protest against your tyrannical administration in Sholapur (तुमच्या सोलापूरच्या 

राजिटीचा प्रनिेध म्हिनू!)ʼʼ मी उत्तर प्रदले. 
 
“I see!” हॉटसन उद्गा   रले. 
यािर चि. महाजनी म्हिाले, “I think the boy should be arrested.” 
“Yes” हॉटसन म्हिाले. 
 
इतक्यात तेरे्थ पोप्रलस इन्स्पेक्टर प्रम. प्रमल्स आले. त्यानंी माझ्या खादं्यािर हात ठेिला ि मला 

सापं्रगतले. 
 
“You are arested” (तुम्हाला अटक करण्यात आली आहे.)ʼʼ 
“All right” मी म्हिालो. 
 
हॉटसनसाहेबाचं्या हातास र्थोडे रक्त आले होते. प्रतकडे बोट दाखिनू चि. महाजनींनी प्रिचारले 

“Are your wounded sir?” हॉटसन छातीिर चाचपून म्हिाले, No, Mr. Mahajani, I am quite safe. 
The blood on the hand is merely a scratch.” 

 
 
 



 
अनुक्रमणिका 

क्रात्ी णचराय ूहोवो 
 

प्रमल्ससाहेबानंी माझ्या दंडाला धरून मला बाहेर चलायची सूचना केली मी प्रनघालो. 
 
दारात गेल्यािर एक प्रिचार मनात आला, 'पुन्हा या आयुष्ट्यात हे िाचनालय, हे कॉलेज, हे सोबती 

काही आपल्याला प्रदसिार नाहीत! एकदा बघून तर घ्याि,े’ म्हिून मागे िळून सिव िाचनालयािर नजर 
टाकली. सिव मुले अजून स्तब्धच होती. मूक नजरेने मी माझ्या सोबत्याकंडे पाप्रहले ि प्रनघालो. 

 
खाली बागेत मुलाचंा खूप मोठा घोळका जमा झाला होता. मनात प्रिचार आला, ‘आपि मुलानंा 

उदे्दशून ‘िदें मातरम्’ ची गजवना करािी काय? आपि गजवना केली आप्रि मुलानंी उत्तर प्रदले नाही तर? 
तर्थाप्रप आपि आपले कतवव्य कराि े ह्ा भािनेने मी गजवना करण्याचे ठरप्रिले, ि बागेत पाय टाकताच 
मोठ्याने ओरडलो, ‘िदें मातरम्’ 

 
सिव मुलानंी िचंड िप्रतगजवना केल्या. ‘‘िदें मातरम्! इस्न्कलाब चझदाबाद, क्रातंी प्रचरायू होिो!ʼʼ 
 
मला ब्रह्मानंद झाला. मुलानंी माझ्याभोिती गराडा घातला. मी त्यानंा संदेश प्रदला, ‘‘माझे काम 

अयशस्िी झाले ते आता तुम्ही पुरे परा. सोलापूरच्या अत्याचाराचा सूड घ्या! !ʼʼ 
 
प्रततक्यात कुिीसा कॅमेऱ्याने माझा र्फोटोही घेतला! 
 
डी. िाय्. एस्. पी. प्रम. प्रमल्स यानंी घाईघाईने मला आपल्या मोटारीत बसप्रिले. आम्ही 

र्फरासखान्याकडे जाण्यास प्रनघालो. प्रतसऱ्या गेटपाशी कुलकिी नािाचा जमादार उभा होता. त्यासही 
बरोबर घेतले. आमची मोटार प्रसमला ऑ झरव्हेटरीजिळच्या गेटिरील पोप्रलसाने र्थाबंप्रिली ि प्रम. प्रमल्स 
यानंा तो म्हिाला, ‘र्फग्युवसन कॉलेजमधून र्फोन आला आहे, की कॉलेजमध्ये मुले गडबड करीत आहेत. 
तुम्हाला बोलाप्रिले आहे.’ प्रमल्स साहेबाने ताबडतोब एक टागंा बोलाप्रिला. त्या टागं्यात मी ि कुलकिी 
जमादार बसलो. जमादारास प्रमल्ससाहेब म्हिाले, ‘‘आरोपीला र्फरासखान्यात घेऊन जा. मी जरा िळेाने 
येत आहे.ʼʼ 

 
आमचा टागंा बुधािर चौकात आला. त्या िळेी क्षिभर मला िाटले, जमादाराच्या हाताला प्रहसडा 

देऊन पळून जाि.े पि लगेच दुसरा प्रिचार आला, ‘आपि पळून गेलो तर कॉलेजमध्ये प्रनष्ट्कारि धरपकड 
हेाईल. अनेक स्नेही प्रिनाकारिच अटक होतील.’ म्हिून तो प्रिचार मी सोडून प्रदला. 

 
गोगिे ्ायब्ररी 

 
मला पकडून नेल्यािर कॉलेज प्रिद्याथ्यांची डोकी भडकली. हॉटसनसाहेब िरून खाली आले. 

एका बाजूला चि. महाजनी त्यानं हार घालीत होते तर दुसऱ्या बाजूला मुले ‘Hotsan Shame! हॉटसनचा 
प्रधक्कार असो!’ अशी गजवना करीत होते. हॉटसनसाहेब पत्नीसह कसेबसे मोटारीत बसले. तोच एक 
गुजराती मुलगा त्या मोटारीजिळ आला ि प्रचडून म्हिाला, ‘Mr. Hotson you deserved death; 
unfortunately you escaped! (हॉटसन तू मरायलाच हिा होतास, पि दुदैिाने सुटलास!)ʼʼ असे म्हिनू 



 
अनुक्रमणिका 

त्याने बकु्कीने मोटारीचे काचेचे तािदान र्फोडले. त्याचा हात रक्तबंबाळ झाला! हॉटसनची गाडी चालू 
झाली. खिळलेल्या मुलानंी गाडीिर दगड मारण्यास सुरुिात केली. चि. महाजनींनी मुलानंा धमकाप्रिले, 
‘मी तुम्हाला कॉलेजमधून काढीन, I will rusticate you!’ कुिी प्रतकडे लक्षच प्रदले नाही. हॉटसनसाहेबाचंी 
गाडी कशीबशी कॉलेजच्या आिाराबाहेर गेली. आप्रि साहेब सुखरूपिे ‘गव्हनवमेंट हाऊस’ िर पोचले आप्रि 
मी र्फरासखान्यात ‘लॉकअप’मध्ये सुखरूप बंद केला गेलो. 

 
नंतर सुमारे साडेबारा िाजता पोप्रलस माझ्या खोलीची झडती घेण्यासाठी आले. पि एक तासभर 

मुलानंी त्यानंा झडतीच घेऊ प्रदली नाही. 
 
पुढे दोन-तीस प्रदिसानंी िाप्रडया लायब्ररी सकाळी उघडण्यात आली तो आतील सिव पुस्तकािंर, 

चभतींिर, ‘गोगटे लायब्ररी’, ‘गोगटे चझदाबाद!’ असे शाईचे प्रशके्क मारलेले आढळून आले. पि हे काम 
कोण्या प्रिद्याथ्याने ि केव्हा केले याचा तपास पोप्रलसानंा मुळीच लागला नाही. मुलानंी माझे असे स्मारक 
केलेले ऐकून मला आनंद झाला. धन्यता िाटली. 

 
काँगे्रस कणमिीती् वादळ 

 
ह्ा िकरिानंतर मंुबईस ऑल इंप्रडया काँगे्रस कप्रमटीच्या बठैकीत माझा प्रििय चचेस प्रनघाला. 

‘माझ्या कृत्याचा जाहीर प्रनिेध केला जािा’ असे गाधंीजींचे मत होते तर ‘ह्ा कृत्याचा प्रनिेध केला तरी मूळ 
हेतूबद्दल अप्रभनंदन कराि’े असे देशगौरि सुभािचदं्र बोस याचें मत होते. ‘कराची काँगे्रसमध्ये भगतचसग ि 
राजगुरू याचं्या हेतूचे जर अप्रभनंदन करण्यात आले तर गोगट्याचं्या हेतूबद्दल त्याचें अप्रभनंदन का करून 
नये?’ असा खडा सिाल त्यानंी म. गाधंींना टाकला. तेव्हा त्या िळेी भगतचसग ि राजगुरंूच्या हेतूबद्दल 
अप्रभनंदन करण्यात चूक झाली. Then I commited a mistake असे म्हिून म. गाधंींनी माझ्या कृत्याचा ि 
माझा प्रनिेध करिारा ठराि त्यािळेी संमत करून घेतला. 

 
तर्थाप्रप हॉटसनसाहेबािर गोळी झाडण्यात मी कोिताही प्रनिधाहव गुन्हा केला असे मला िाटत 

नव्हते. उलट हॉटसनसाहेबािर मी गोळी झाडली त्या पूिी माझी मानप्रसक अिस्र्था इतकी तीव्र झाली होती 
की कदाप्रचत कोित्याही कारिाने, भीतीने म्हिा अर्थिा जीप्रिताच्या लोभाने म्हिा, मी हॉटसनला 
मारण्यासाठी जो लायब्ररीत गेलो होतो, ती गोळी न झाडता जर परत आलो असतो तर खोलीत येऊन मी 
आत्महत्याच केली असती. कतवव्यच्युतीपेक्षा मी खास मरि पत्करले असते. 

 
दादास पत््र-माझी भूणमका 

 
‘अंडर रायल’ कैदी असताना मी माझ्या हैदराबादच्या बधंूंना माझी मनोभपू्रमका व्यक्त करिारे पत्र 

प्रलप्रहले ते असे – 
 
ती. प्रिय दादास सा. नं. 
 
या िळेी िास्तप्रिक मी तुला कॉलेजच्या िसप्रतगृहातून पत्र प्रलहाियाचा, त्याऐिजी तुरंुगातून 

प्रलहीत आहे. पि हीही एक शाळाच नव्हे काय? जीप्रिताचें सार्थवक ज्या शाळेत गेल्याने होते ती शाळा हीच 



 
अनुक्रमणिका 

खरी शाळा होय. गेल्या काही प्रदिसातं माझ्या कृतीने मी तुला अत्यंत दुःख प्रदले ह्ाबद्दल मला र्फार िाईट 
िाटते. पि ही गोष्ट टाळिे अपप्ररहायव होते. स्िदेशिेमाकप्ररता व्यस्क्तिेमाचा बळी द्यािाच लागतो. प्रशिाय 
सिव काही त्या श्रीहरीच्या इच्छेिमािेच होत असते. आपल्या कुलाचाच इप्रतहास पहा ना प्रियतम ती. 
अण्िाचंा ससंार एखाद्या दुःखपयविसायी नाटकािमािे झाला. त्यातूंन बोध घ्याियाचा तो हाच की मानिी 
जीिन हे अत्यंत क्षिभंगुर आहे. तेव्हा त्यािरील आसक्ती सोडून हे देहपुष्ट्प श्रीरामाच्या चरिी अपवि करून 
त्याचे सार्थवक का करू नये? आता िमन इतकाच की, जो उज्ज्िल त्याग मी केला तो बरोबर की चूक? पि 
हे आपि काय ठरप्रििार? हा िमन इप्रतहासाकडे चकिा पुढील प्रपढीकडे सोपिािा लागेल. मनुष्ट्याच्या 
मनाला पके्कपिा येिे (ज्याला इंग्रजीत Conviction म्हितात.) ही गोष्ट ियािर अिलंबून नाही. इप्रतहासात 
अशी उदाहरिे प्रदसून येतील की, ियाच्या आठव्या ििापासून तो म्हातारपिापयंत केव्हाही ‘कस्न्व्हक्शन’ 
येऊ शकते. असो हा काही महत्त्िाचा मुद्दा नाही. सिव काही परमेश्वरी इच्छेनेच होत असते. स्िदेशाकरता 
आपल्या कुळातील एकतरी आहुती पडली इतके समाधान मनाला असू दे म्हिजे परेु! मी येरे्थ आनंदात 
आहे. माझी िकृती पि अजूनपयंत बरी आहे तेव्हा काहीही काळजी करू नये. Every loss on the material 
side has a corresponding gain on the spiritual side हे िाक्य अगदी खरे आहे. मनुष्ट्य संसाराच्या 
मोहाला बळी पडण्याचा सभंि प्रिशिेतः तारुण्यातच असतो. परमेश्वरी कृपेने हे तारुण्य मला एका खडतर 
तपियेत घालािाियास प्रमळिार ि मोहाला बळी पडण्याचे टळिार ि मी प्रशक्कामोतवब झालेला देशभक्त 
होिार या गोष्टी मला आनंदच देत आहेत. ती. सौ. िप्रहनींना हे पत्र दाखीि. त्यानंा माझा सिेम नमस्कार. 
त्याचें माझ्यािर खरोखरीच सौ. अक्कािमािे िेम आहे. ती. सौ. अक्कालाही र्फार िाईट िाटले असेल. 

 
सौ. काकंूना ि ती. सौ. अक्कालाही हे पत्र दाखि. त्यानंा माझा सिेम नमस्कार. धाकट्या 

िप्रहनींनाही माझा सिेम नमस्कार कळि. त्याचें जीिन माझ्यािमािेच कष्टमय आहे. ज्या िळेी भेटण्याची 
अनुज्ञा प्रमळेल तेव्हा शक्य असल्यास त्यानंाही घेऊन ये. ती. काकांना ि सौ. काकंूना सा. न. लहानास आ. 

 
तुझा िासूʼʼ 

 
To attain conviction अर्थिा मताचा पके्कपिा ह्ाप्रिियी ह्ा पत्रात जे प्रलप्रहले आहे त्यालाही 

त्यािळेी एक कारि घडले होते. सोलापूरचे िप्रसद्ध डॉक्टर ि माझे सख्खे चलुते डॉ. गिेश रामकृष्ट्ि गोगटे 
ह्ानंी ‘टाईम्स ऑर्फ इंप्रडया’च्या बातमीदाराला प्रदलेली मुलाखत ‘टाईम्स’- मध्ये िप्रसद्ध झाली होती. प्रतचा 
मर्थळा होता. ‘Career ruined by rash act’ ‘अप्रिचारी कृत्याने आयुष्ट्याचे नुकसान.’ त्यातं माझ्या 
चुलत्यानंी म्हटले होते की, ‘मुले लहान असता. त्याचं्या मताला पके्कपिा – कनस्व्हक्शन – आलेला 
नसतो. काहीतरी मखूासारखे कृत्य करतात आप्रि आपल्या जीप्रिताचा सत्यानाश करून घेतात. िरील 
प्रिधानाला उदे्दशून मी पत्रात प्रलप्रहले होते की, मताला पके्कपि येिे हे काही ियािर अिलंबून नसते. 
शकंराचायांना ियाच्या आठव्या ििी िाटले की आपि सनं्यास घ्यािा. हे त्याचें मत पके्क नव्हते असे कोि 
म्हिेल? याच्या उलट आपि अशी प्रकतीतरी मािसे व्यिहारात पाहतो की, ती म्हातारी झाली तरी त्यांच्या 
मताला पके्कपिा कधीच येत नाही. 

  



 
अनुक्रमणिका 

 
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 

 
 

मोरारजी रिछोड देसाई 
 

जन्म २९, रे्फबु्रिारी, १८९६. 
 

भारताचे माजी प्तप्रधान 
 

जन्म सुरत प्रजल्ह्ात भादेली या गािी. िडील िार्थप्रमक प्रशक्षक. ियाच्या पधंराव्या ििी िप्रडलाचें 
प्रनधन. १९१२ मध्ये मपॅ्ररक. उच्च प्रशक्षि मंुबई येरे्थ. १९१७ मध्ये बी.ए. ची परीक्षा उत्तीिव. १९१८ साली मंुबई 
राज्यात डेप्युटी कलेक्टर म्हिून प्रनिड. सतत १२ िि े सरकारी नोकरी केल्यानंतर राजीनामा देऊन ते 
गाधंींच्या सप्रिनय कायदेभगंाच्या चळिळीत सामील झाले. त्याबद्दल तीन िळेा कारािास. १९३१ ते ३७ 
पयंत गुजरात काँगे्रस कप्रमटीचे प्रचटिीस. १९३७ साली मंुबई िातंाच्या मंत्रीमंडळात, महसूल खात्याचे 
मंत्री. १९३९ साली देशातील काँगे्रस मंत्रीमंडळानंी राजीनामा प्रदल्यािर हे काँगे्रस संघटनेच्या कायाकडे 
परत िळले. १९४२ साली भारत छोडो चळिळीत भाग घेतल्याबद्दल कारािास. १९४६ च्या खेर 
मंत्रीमंडळात मंुबई िातंाचे गृह ि महसूल मंत्री म्हिून प्रनिड. १९५२ ते ५६ या चार ििात मंुबई िातंाचे 
मुख्यमंत्रीपद साभंाळले. १९५६ साली कें द्रीय मंत्रीमडंळात ििशे, त्यानंतर कामराज योजनेखाली 
राजीनामा १९६७ साली इंप्रदरा गाधंींच्या मंत्रीमंडळात अर्थवमंत्री ि उपपंतिधान म्हिून नेमिूक. १९६९ नंतर 
पक्षाच्या दुहीनंतर मंत्रीपदाचा राजीनामा ि संघटना काँगे्रसचे लोकसभेतील नेते झाले. २७ जून १९७५ रोजी 
देशात आिीबािी येताच त्यानंा अटक आप्रि २८ जानेिारी १९७७ रोजी प्रनिडिुका घेण्याची घोििा होताच 
सुटका. त्यानंतर नव्याने स्र्थापन झालेल्या जनता पक्षाचे (२३ जाने. १९७७) ते पप्रहले अध्यक्ष म्हिनू 
प्रनिडले गेले. माचव १९७७ च्या प्रनिडिुकीत जनता पक्षाला बहुमत प्रमळून जतना पक्षाचे कें द्र सरकार 
स्र्थापन झाले आप्रि मोरारजींची पंतिधान म्हिून प्रनिड. प्रनष्ठािान काँगे्रस कायवकते, प्रनस्पृह आप्रि उत्कृष्ट 
िशासक म्हिून सिवत्र लौप्रकक. 

 
त्याचं्या आत्मिृत्तातून हा उतारा घेण्यात आला आहे. (अनुिाद श्री. सोनूचसग पाटील) 
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तुर्ुगाच्या वाऱ्या 
 

मोरारजी देसाई 
 

१९३२ मध्ये दोन ििांची प्रशक्षा प्रमळाल्यािर िर्थम काही प्रदिस मला साबरमती तुरंुगात ठेिण्यात 
आले ि नंतर नाप्रसक येरे्थ बदली झाली. माझे अनेक प्रमत्र सहकारी नाप्रसक तुरंुगात मला भेटले. 
कानजीभाई देसाई, डॉ. चदुंलाल देसाई, दरबारसाहेब गोपालजी देसाई, काका (न. प्रि.) गाडगीळ ि 
बाळासाहेब खेर हे त्यात होते. भलुाभाई देसाई, जयिकाश नारायि, प्रमनू मसानी, कुमाराप्पा बधूं, 
मंगलदास पक्वासा, मूलराज करसनदास, सूरजी िल्लभदास, अमृतलाल शठे, नारायि स्िामी, अशोक 
मेहता, जोआप्रकम अल्िा, केकी भरूचा ि इतर काही काळानंतर आमच्यात येऊन दाखल झाले. एका 
आिारात आम्ही ३५ जि होतो. 

 
चार-पाच प्रदिस अगोदर त्या आिारातील माझ्या सहकाऱ्यातं एक भाडंि झाल्याचे मला 

नाप्रसकला कळले. तुरंुगाच्या प्रनयमािमािे आम्हाला ितवमानपते्र प्रमळण्याचा हक्क नसताना काही 
सत्याग्रहींनी ती चोरट्या मागाने तुरंुगात आिली, त्या संबंधीचे भाडंि होते. या गोष्टीस कुमाराप्पा बंधंूनी 
गंभीर स्िरूपाची हरकत घेतली. कारि सत्याग्रही म्हिून आपि तुरंुगाचे प्रनयम मोडू नये असा त्याचंा 
प्रिश्वास होता ि तो बरोबर पि आहे. परंतु माझ्या काही सहकाऱ्याचंा असे प्रनयम पाळण्यािर प्रिश्वास 
नव्हता ि जरी तुरंुगाच्या प्रनयमािमािे त्यानंा परिानगी नसली तरी त्यानंा जी ितवमानपते्र आिडत होती ती 
िाचाियास पाप्रहजे होती. कुमाराप्पा बधंूंपैकी िडील बंधंूनी धमकी प्रदली की, जर हा चोरटेपिा चालू 
राप्रहला तर त्याबद्दल ते तुरंुगाचे अधीक्षक यानंा कळितील. दुसऱ्यानंी ह्ा त्याचं्या मनोिृत्तीबद्दल र्फारच 
जोराचा प्रिरोध दशवप्रिला ि बराच तिाि प्रनमाि झाला. तुरंुगाच्या प्रनयमाला धरून जी ितवमानपते्र 
िाचण्यास परिानगी नव्हती अशी पते्र चोरट्या मागाने आििे अगर ती िाचिे मलाही पसंत नव्हते. ती 
आली तरी मी ती िाचत नसे. तसेच खाियाच्या कोित्याही िस्तू चोरट्या मागाने आिलेल्या असल्यास मी 
त्या घेत नसे. मात्र मला दुसऱ्याशंी त्याबद्दल भाडंि कराियाचे नव्हते. 

 
ज्यािळेी ते भाडंि प्रिकोपास गेले त्यािळेी ह्ा बाबींबद्दल मी कुमाराप्पाशंी चचा केली ि 

अधीक्षकाकडे कळप्रिण्याची जी त्यानंी धमकी प्रदली होती, तसे करिे उप्रचत होिार नाही, प्रतचा पुढे आग्रह 
धरू नये, असे त्याचें मी मन िळप्रिले, ‘तुरंुगाच्या प्रनयमाचं्या उल्लंघनािर नजर ठेििे अगर त्यासंबधंी 
तुरंुगाच्या अप्रधकाऱ्यानंा कळप्रििे हे आपले काम नाही’ असा युस्क्तिाद मी त्याचं्याशी केला. अर्थात 
तुरंुगाच्या प्रनयमाचंा भगं करिे हे आपल्या सहकाऱ्यानंा उप्रचत नाही. परंतु त्याबद्दल तुरंुगाच्या 
अप्रधकाऱ्याकंडे तक्रारी करिे आपिास शोभनू प्रदसत नाही. सत्याग्रहींची ही िागिूक योग्य नव्हे. तेव्हा 
त्यानंी मला िमन केला की, तुरंुगाच्या अधीक्षकाने त्यानंा त्यासंबधंी प्रिचारलेच तर त्यानंी त्याच्याशी अशा 
तऱ्हेने खोटे बोलाि ेअशी त्याचं्याकडून कशी अपेक्षा करता? कोितेही असत्य बोलण्याची गरज नाही. मी 
उत्तर प्रदले. ‘जर त्यानंी प्रिचारलेच तर तुम्ही त्यानंा कोितीही माप्रहती देण्यास बाधंलेले नाहीत, असे तुम्ही 
त्या अधीक्षकास सागंाि.े’ अशा रीतीने आपल्या सहकाऱ्यानंा चमत्काप्ररक पप्ररस्स्र्थतीत टाकण्याचे आपिास 
टाळता येईल ि खोटे सागंण्याची गरज पडिार नाही, आपि सिवजि कैदी म्हिून राहत आहोत ि 
आपसातंील संबधं चागंले ठेििे हे अगत्याचे आहे. िप्रतबपं्रधत ितवमानपते्र आपि स्ितः िाचली नाही म्हिजे 
पुरे. आपले काही प्रमत्र इतके प्रनग्रही नसतील तर त्यानंा उघडे पाडून दुबवल कराि ेहे उप्रचत नव्हे. आपि 
चुकीच्या गोष्टींचे समर्थवन करू नये, परंतु त्याचिमािे आपि सरकारचे गुप्तहेर बनू नये. ह्ा दोघा भािाशंी 
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माझे संबधं र्फार चागंले असल्यामुळे त्याचं्याशी सहमत होण्याच्या कामी त्याचें मन िळप्रिण्यात मी यशस्िी 
झालो ि त्यानंी तुरंुगाच्या अधीक्षकाकंडे तक्रार करण्याची कल्पना सोडून प्रदली. 

 
नाप्रसक तुरंुगात मी पोचल्यानंतर अंदाजे ५-६ मप्रहन्यानंी ‘क’ िगाच्या कैद्यात ि मुख्य 

तुरंुगाप्रधकारी याचं्यामध्ये गभंीर स्िरूपाचा खटका उडाला होता. मुख्य तुरंुगाप्रधकाऱ्याने कैद्यािंर हल्ला 
केला होता ि काहींना खूप मारहाि केली होती. सत्याग्रह्ापंैकी एक अत्यतं गंभीर अिस्रे्थत होता. ह्ा 
घटनेमुळे आम्हा सिांना मोठी काळजी िाटली ि माझ्या आिारातील माझे सहकारी अत्यतं रागािले ि 
खिळले. त्या सिांच्या ितीने मी तुरंुगाप्रधकाऱ्यास भेटण्यास गेलो ि त्यानंा समजून सापं्रगतले की, 
तुरंुगाप्रधकाऱ्याचं्या ितविकुीमुळे दखलपात्र गुन्हा झाला आहे. त्या कामी तपास करािा अशी मी त्यानंा 
प्रिनंती केली. मी त्यानंा अशीही सूचना केली की, प्रजल्हा मपॅ्रजस्रेटला प्ररपोटव पाठप्रिण्याचे त्याचें कतवव्य 
आहे आप्रि दुखापती झालेल्या इसमाच्या दुखापती तपासण्यासाठी प्रसस्व्हल सजवनला पि बोलाप्रिण्यात 
याि.े मुख्य तुरंुगाप्रधकाऱ्याने याप्रिरुद्ध सल्ला प्रदला. परंतु मी जे त्यानंा सापं्रगतले त्यानंतर आपल्या िप्रतष्ठेचा 
ि नोकरीच्या प्रहतसंबधंाचा काळजीपूिवक प्रिचार करून प्रजल्हा मपॅ्रजस्रेटला ि प्रसस्व्हल सजवनला त्यानंी 
ताबडतोब कळप्रिले. ह्ामुळे लगेच चौकशी झाली ि त्या तुरंुगाप्रधकाऱ्यािर खटला भरण्यात आला. त्यात 
त्याला अपराधी ठरिनू कोटाने प्रशक्षा प्रदली. ह्ा घटनेमुळे तुरंुगाच्या नोकरािंर चागंला पप्ररिाम झाला ि 
त्यामुळे ‘क’ िगाच्या कैद्याचंी छळिूक जिळजिळ बंद झाली. 

 
अधीक्षकास भेटण्यास जाण्यापूिी माझ्या आिारातील काही प्रमत्र, आपि सिांनी प्रनिेध म्हिून 

उपिास करािा ह्ा सूचनेिर भर देत होते. मी त्यानंा समजािनू सापं्रगतले की, आपल्या अनेकानंा लाबं 
मुदतीचे उपोिि झेपिार नाही ि जर दोन अगर तीनच लोकानंी बेमुदत उपोिि केले तर त्यानंा यश येिार 
नाही ि त्याचंी ताबडतोब दुसऱ्या तुरंुगात रिानगी केली जाईल. म्हिनू मी म्हिालो की, उपोिि 
करण्यापेक्षा त्याबाबतीत कायदेशीर कारिाई करण्यासाठी आपि अधीक्षकाचे मन िळप्रिले पाप्रहले. मी 
असेही म्हिालो की, जर त्यानंी ऐकले नाही तर आपि पुढे काय कारिाई करािी ह्ाचा प्रिचार करू. 
माझ्या सहकाऱ्याचें माझ्याशी सहमत झाले ि मी अधीक्षकास भेटण्यास गेलो. 

 
ह्ा घटनेनंतर दोन-तीन मप्रहन्यानंी इस्स्पतळासमोरील त्याच तुरंुगातील दुसऱ्या आिारात 

आमच्यापैकी अनेकाचंी बदली करण्यात आली. १९३३ त इस्स्पतळाच्या आिारात एक गंभीर घटना घडली. 
त्यामुळे खूपच तिाि प्रनमाि झाला. सिवसाधारिपिे ित्येक आिार एका प्रशपायाच्या ताब्यात देण्यात येते ि 
त्याच्या कामात मदत व्हािी म्हिून काही साध्या कैद्यानंा पहारेकरी ि रक्षक (िॉडवर) बनप्रिण्यात येते. एके 
प्रदिशी काही महत्त्िाच्या कामासाठी प्रशपायाला आिार सोडून जाियाचे असल्यामुळे तेरे्थ त्याच्यासोबत 
काम करीत असलेल्या एका कैद्याजिळ त्याने प्रकल्ल्या प्रदल्या. प्रशपाई आिारात परत आल्यािर त्याला ह्ा 
कैद्याने सापं्रगतले की, चाव्या हरिल्या गेल्या. प्रशपायाला धक्का बसला. तर चािा सापडल्या नाहीत, तर 
त्याची नोकरी जाईल. कामािर असलेल्या इस्स्पतळातील दोन डॉक्टराकंडे त्याने तक्रार केली. चाव्या 
परत कराव्यात म्हिून त्यानंी त्या कैद्याचे मन िळप्रिण्याचा ियत्न केला. परंतु चाव्या हरिल्या आहेत हीच 
गोष्ट तो प्रर्फरून प्रर्फरून सागंत होता. त्याने कबुली द्यािी म्हिून डॉक्टरानंी त्याला झाडाच्या र्फादंीला 
उलटा टागंला. हे बेकायदेशीर ि जुलमी कृत्य होते ि त्याचे अिलंबन करून डॉक्टरानंी मोठी घोडचकू 
केलेली होती. परंतु तुरंुगातील अप्रधकारी क्वप्रचतच कायदा ि प्रनयम पाळीत असत. 
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ज्यािळेी ही अमानुि िागिूक त्या कैद्याला प्रदली जात होती, त्या िळेी काही आजारामुळे 
जोआप्रकम अल्ि ि नारायि स्िामी हे इस्स्पतळात होते. त्यानंी हे पाप्रहले. अल्बानंी ह्ा बाबतीत चौकशी 
व्हािी ि हे बेकायदेशीर कृत्य केले त्याबद्दल डॉक्टरानंा प्रशक्षा व्हािी असे पत्र प्रलहून तुरंुगाप्रधकाऱ्यास 
प्रिनंती केली. तुरंुगाप्रधकारी ताबडतोब त्या आिारात गेले ि अल्िाशंी त्यानंी चचा केली. ह्ा घटनेबद्दल जर 
चौकशी केली तर तुरंुगात प्रशस्त राखिे अिघड जाईल असा खुलासा त्यानंी अल्िाकंडे केला ि त्यानंा 
प्रिचारले की, ह्ा घटनेची चौकशी न करता मी काय केले म्हिजे तुमचे समाधान होईल. अल्िानंी 
तुरंुगाप्रधकाऱ्यास सापं्रगतले की, समोरच्या आिारात ठेिलेले श्री. प्रकशोरीलाल मश्रूिाला याचंा ि देसाईंचा 
सल्ला घ्यािा ि ते जो काही प्रनिवय ह्ाबाबतीत देतील तो मला मान्य राहील. (श्री. प्रकशोरीला मश्रूिाल एक 
अत्यंत िप्रसद्ध गाधंीतत्िज्ञानी ि लेखक होते.) 

 
तुरंुगाप्रधकाऱ्याने आम्हाला सल्ल्यासाठी इस्स्पतळात बोलािले. आम्ही जो सल्ला देऊ तो त्याने 

मान्य करण्याचे प्रनप्रितपिे कबूल केले. प्रकशोरीलालभाई ि मी प्रमळून ह्ा गोष्टींिर प्रिचार प्रिप्रनमय केला ि 
आम्ही तुरंुगाप्रधकाऱ्यास सल्ला प्रदला की, कैद्यािर हा हल्ला केल्याबद्दल जे डॉक्टर जबाबदार आहेत त्यानंी 
अल्िासंमोर त्या कैद्याचंी मार्फी मागािी, असे तुम्ही त्यानंा सागंा ि असे जर झाले तर चौकशी करण्याची 
गरज ि कायदेशीर प्रशक्षा देण्याचे ियोजन राहािार नाही कारि आमच्या मते आम्ही सुचप्रिलेली प्रशक्षा 
पुरेशी आहे. तुरंुगाप्रधकाऱ्याने आम्हाला सापं्रगतले की, जर त्यानंी डॉक्टरानंा त्या कैद्याची मार्फी मागण्यास 
सापं्रगतले, तर दुसरे कैदी केव्हाही कोितीही प्रशस्त पाळिार नाहीत. मी त्यानंा सापं्रगतले की, दुसऱ्या 
कोित्याही मागाशी अगर कमी प्रशक्षा द्यािी या गोष्टीशी आम्ही सहमत नाही ि जर त्यानंा आमचा सल्ला नको 
असेल तर त्यानंी त्याबद्दल कायदेशीर ि पपचाप्ररकप्ररत्या कारिाई करािी ि त्यानंा पसंत पडेल तसे 
कराि.े शिेटी तुरंुगाप्रधकाऱ्याने आमचा सल्ला मान्य केला. अल्िा म्हिाले की, डॉक्टरानंी आमच्यासमोर 
त्या कैद्याचंी मार्फी मागािी, तुरंुगाप्रधकाऱ्याच्या समोर नको. तुरंुगाप्रधकाऱ्याने डॉक्टरानंा तसे करण्यास 
सापं्रगतले. ह्ा प्रशके्षमुळे आपली मानहानी झाली असे डॉक्टरानंा िाटले ि त्याचं्या डोळयात अश्रू झाले. 

 
मला हे नमूद केले पाप्रहजे की, ज्यानंा एका ििापेक्षा अप्रधक सजा असते, त्यानंाच नाप्रसक तुरंुगात 

पाठप्रिण्यात येते. ज्याचं्या काळया टोप्या असतात, त्यानंा सराईत गुन्हेगार समजण्यात येते ि त्यानंा 
सामान्यतः ‘दबप्रलया’ म्हिून तुरंुगात ओखळतात. ह्ामुळेच आमचा सल्ला तुरंुगाप्रधकारी स्िीकारण्यास का 
कू करीत होता ि त्या प्रशके्षमुळे (मार्फी माप्रगतल्यामुळे) डॉक्टरानंा एिढे मानहाप्रनकारक िाटले असाि.े 
कैद्याच्या दगलबाजपिाचा जो बळी झाला होता, तो प्रशपाई चागंला मनुष्ट्य होता ि म्हिून त्याच्याप्रिियी 
डॉक्टरानंा सहानुभतूी होती. प्रशपायाला मदत करण्यासाठी त्यानंी हे बेकायदेशीर कृत्य केले होते. परंतु ते 
अत्यंत अप्रिचाराने िागले. त्याचंी कृती समर्थवनीय नव्हती. आम्ही जी तोड सुचिली होती ती आमच्या मते 
अशी होती की, त्यामुळे कैद्याला न्याय प्रमळािा ि तुरंुगाप्रधकाऱ्यानंाही भप्रिष्ट्यात अशा गोष्टी करण्यास 
दहशत बसािी. 

 
आम्ही तेरे्थ परतण्यापूिीच काय घडले ह्ाप्रिियी आिारातील आमच्या सहकाऱ्यानंा समजले. 

आम्ही आत प्रशरताच आम्ही जे केले त्याप्रिरुद्ध काहींनी जोरदार हरकत घेतली ि म्हिाले आम्ही 
अन्यायाला पाठीशी घालीत आहोत िा आम्ही चुकीने तुरंुगाप्रधकाऱ्यानंा पाचठबा प्रदला आहे. आम्ही ही 
पप्ररस्स्र्थती आमच्या सहकाऱ्यानंा समजून सागंतो न सागंतो तेिढ्यात पद्धतीिमािे भेटीसाठी प्रजल्हा 
मपॅ्रजस्रटे हे तुरंुगाच्या अधीक्षकाला बरोबर घेऊन आमच्या आिारात आले. ते दोघे कुमाराप्पाचं्या कोठडीत 
जाताच म्हिाले, ‘सत्याचा ह्ा प्रठकािी खून पडला आहे ि गुन्हा दाबनू टाकला जात आहे. म्हिनू त्याची 
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चौकशी केली पाप्रहजे.’ तुरंुग अधीक्षकाने प्रजल्हा मपॅ्रजस्रेटला (र्फौजदारी न्यायाधीश) सापं्रगतले की, ते 
तसे करतील ि त्यानंा त्याप्रिियी कळितील. 

 
ते प्रनघून गेल्यानंतर ज्यानंी हरकत घेतली होती, त्या आमच्या सहकाऱ्यानंी ती परत घ्यािी म्हिनू 

त्याचें मन िळप्रिण्याच्या जेलरने ित्यत्न केला. परंतु जेव्हा त्यानंी हे मान्य केले नाही तेव्हा त्यानंी आपली 
हरकत सोडून द्यािी म्हिून त्याचें मन िळप्रिण्यासाठी अल्िानंा त्या आिारात जेलरने आिले. आमच्या 
सहकाऱ्यानंी अल्िानंा प्रचर्थाििी प्रदली ि सापं्रगतले की, जर ही चौकशी त्याने घडिनू आिली तर तो तरुि 
मोठा पुढारी बनेल ि नाि कमािले. त्यानंतर अल्िानंी चौकशी म्हिनू आग्रह धरला. त्याने मला सापं्रगतले 
की, तो खोटे बोलिार नाही म्हिून चौकशी मागिी करण्याचा त्याने प्रनिवय घेतला. मी त्याला म्हिालो, 
‘तुम्ही स्िखुिीने आमचा सल्ला ि प्रनिवय अगोदरच मान्य केला आहे ि डॉक्टरानंा त्यामुळे शासन घडप्रिले 
आहे. आपल्या काही प्रमत्रानंी तुम्हाला प्रचर्थाििी प्रदल्यामुळे ते तुम्ही आता नाकारता असे करिे उप्रचत 
नाही. याप्रशिाय तुम्हाला खोटे बोलाि ेलागिार नाही. जरी अगोदर चौकशीची मागिी केली होती तरी ती 
पुढे चालू ठेििे सयुंस्क्तक िाटत नाही असा जबाब तुम्हाला देता येईल. अशा रीतीने तुम्हाला खोटे बोलाि े
लागिार नाही. परंतु आपले नाि होईल ह्ा पुढच्या आशनेे त्या घटनेबद्दल चौकशी व्हािी असा त्याने आग्रह 
धरला ि त्यािमािे त्याने अधीक्षकाला प्रलप्रहले. त्यािळेी मी अल्िानंा बजािले होते की, त्याचं्या ह्ा कृतीने 
त्याचंा काही र्फायदा होिार नाही ि जर का एखाद्या तुरंुगाप्रधकाऱ्याने अगर दुसऱ्या अप्रधकाऱ्याने त्याचंी 
चौकशी केली तर त्याचंी बाजू कमकुित होईल ि त्याचेंच चुकले होते असे दाखप्रिले जाईल. परंतु त्यानंा हे 
पटले नाही. 

 
अधीक्षकाने िैद्यकीय तपासिीसाठी अगोदरच संबधंी कैद्याला प्रसस्व्हल सजवनकडे पाठप्रिले होते. 

प्रसस्व्हल सजवनने त्या कैद्याच्या अंगािर माराच्या प्रनशाण्या नव्हत्या असे िमािपत्र प्रदले. अल्िाने त्या 
घटनेप्रिियी अप्रतरंप्रजत जबानी प्रदली. परंतु कैद्याच्या अंगािर माराच्या प्रनशाण्या आढळून न आल्यामुळे 
अल्िाच्या पुराव्यािर प्रिश्वास ठेिण्यात आला नाही. नारायि स्िामी त्याचं्याबरोबर होते, ते म्हिाले की, मी 
जे काही पाप्रहले त्याबद्दल मला काही सागंता येिार नाही. अशा रीतीने त्यानंीही अल्िाचं्या म्हिण्याला पुष्टी 
प्रदली नाही. 

 
ह्ा घटनेनंतर र्थोड्याच प्रदिसानंी अधीक्षकाने अल्िाचंी कोठी तपासली आप्रि मोठ्या पूिव 

कागदाच्या काही िह्ा ताब्यात घेतल्या. त्यात सत्याग्रही कैदी काय करीत होते ि तुरंुगाच्या प्रनयमाचंा भगं 
कशा रीतीने केला जात होता याप्रिियी तपशीलिार ििवने होती. त्यात अन्न ि ितवमानपते्र चोरट्या मागाने 
कशी आिली जात, तसेच एका आिारातून दुसऱ्या आिारात कैदी तुरंुगाच्या प्रनयमाप्रिरुद ध कसे प्रर्फरत, 
ह्ाचे पि ििवन प्रदलेले होते. माझा उल्लखे करताना अल्िाने प्रलप्रहले होते की, तो मला भीत असे ि 
तुरंुगाच्या प्रनयमाप्रिरुद ध कोितीही िागिूक मला पसंत नव्हती ि त्याबद्दल जर अशा गोष्टीप्रिियी 
िादप्रििाद झाला तर माझ्या सहकाऱ्याशंी कडक रीतीने मी बोलत होतो. अल्िाने भलुाभाई ि दुसऱ्याचंी 
चप्ररते्र पि दोन-तीन िह्ात प्रलप्रहली होती. त्या पि अधीक्षक घेऊन गेला. नंतर अधीक्षकाने मला 
बोलाप्रिले ि सिव काही सापं्रगतले. ह्ानंतर अल्िाने माप्रगतलेल्या चौकशीत त्याची तक्रार खोटी आहे असा 
अधीक्षकाने प्रनकाल प्रदला. अशी काही घटना घडली हे डॉक्टरानंी नाकबलू केले ि अल्िाच्या बाजूने 
कोिीही पुरािा प्रदला नाही. म्हिून जे सत्य होते ते असत्य आहे असे जाहीर झाले. सत्याचा खून झाला 
आहे ि म्हिून चौकशी झालीच पाप्रहजे अशी तक्रार कुमाराप्पानंी केली होती. प्रकशोरभाई ि मी प्रमळून जो 
प्रनिवय प्रदला होता तो सत्याचा पाठपुरािा करिारा होता. डॉक्टरानंी त्याचंा गुन्हा कबूल केला होता ि 
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माझ्या समक्ष कैद्याची मार्फी माप्रगतली होती. परंतु िस्तुस्स्र्थती समजून न घेता ि आपल्या मयादा न 
ओळखता कुमाराप्पानंी सत्य शाबीत करण्यासाठी चौकशीची मागिी केल्यामुळे सत्याचाच खून झाला. 
अल्िाचंी जबानी ज्यामुळे खोटी धरण्यात आली त्यापकैी एक कारि ज्यानंी त्याला प्रचर्थाििी प्रदली होती, 
त्या आमच्या सहकाऱ्यापंकैी एकाची साक्ष हे होय. अल्िा ह्ाने आपल्या िह्ात तुरंुगाचे प्रनयम मोडल्याबद्दल 
जे काही प्रलप्रहले आहे, ते सत्य आहे चकिा नाही याप्रिियी जेव्हा अधीक्षकाने त्यानंा प्रिचारले, तेव्हा त्यानंी 
सापं्रगतले की, ते दोिारोप खोटे आहेत. अशा रीतीने ज्या प्रमत्रानंी अल्िानंा प्रचर्थाििी प्रदली होती, त्यानंीच 
अल्िा हे खोटे बोलिारे इसम आहेत हे प्रसद ध करण्यासाठी अधीक्षकाचे हात बळकट केले. या प्रनियामुळे 
अल्िा याचंा ‘ब’ िगव काढून त्यानंा ‘क’ िगात टाकण्यात आले ि अलग कोठडीत एकट्यालाच बदं 
करण्यात आले. 

 
ह्ा घटनेनंतर दोन अगर तीन मप्रहन्यानंी माझ्या प्रशके्षची मुदत पूिव झाली. सुटण्यापूिी अधीक्षकानंा 

िस्तुस्स्र्थती मी समजािनू सापं्रगतली ि म्हटले की, अल्िा याने कोिताही गुन्हा केलेला नव्हता ि त्याने जे 
प्रलप्रहलेले होते, ते बरोबर होते, हे मला माप्रहती असल्यामुळे तुम्ही प्रनयमािमािे जो प्रनकाल प्रदलेला आहे, 
तो बरोबर नाही. म्हिून मी अधीक्षकानंा सजा रद्द करण्याची प्रिनंती केली. अधीक्षक माझ्याशी सहमत झाले 
ि त्यानंी अल्िानंा भेटण्याची परिानगी प्रदली. अशा रीतीने मी तुरंुगातून सुटण्यापूिी अल्िाचंी प्रशक्षा कमी 
करू शकलो. 

 
सत्याग्रहाचे जे प्रनयम बापूनंी घालून प्रदलेले होते, त्यािंर माझा प्रिश्वास होता ि सत्याग्रही म्हिनू 

आपि तुरंुगात गेल्यामुळे ते पाळिे हे आपले कतवव्य होते. प्रनयमािमािे ज्या गोष्टी आपिाला प्रमळण्याचा 
हक्क आहे त्यापेक्षा काहीही जास्त आपि मागू नये, यािर पि माझा प्रिश्वास होता म्हिून अधीक्षकाकडून 
केव्हाही मी उपकाराची अपेक्षा केली नाही. आमच्यापैकी जे अनेक कैदी ‘ब’ िगात होते ि ते सक्तमजुरीची 
प्रशक्षा भोगीत होते ते तुरंुगाच्या अप्रधकाऱ्याने जे काम प्रदलेले होते ते करण्यास बाधंलेले होते. परंतु 
आमच्यापैकी पुष्ट्कळानंा तुरंुगात ज्या िकारचे काम देण्यात आले होते ते करण्याची त्याचंी इच्छा पि 
नव्हती. त्यात त्यानंा गोडी नव्हती ि ते काम करण्याची सिय पि नव्हती. मी प्रनयप्रमतपिे प्रदिसातून सात 
ते आठ तास सूत कातीत होतो. आम्हाला तुरंुगात देण्यात आलेले काम कताईचे होते. परंतु आमच्यापकैी 
अनेक जि कताईकरता त्यानंा देण्यात आलेल्या पेळंूचा अपव्यय करीत असत ि अप्रतशय र्थोडी कताई 
होई. निीन अधीक्षक ि माझे सहकारी याचं्या दरम्यान ह्ा बाबतीत मतभेद होता. सत्याग्रही कैद्यानंी काम 
कराियास पाप्रहजे होते. परंतु ते त्यानंी केले नाही. म्हिनू ते करण्यासाठी मी त्याचें मन िळिाि ेअसे एकदा 
अधीक्षकाने मला सापं्रगतले. त्यानंी प्रकती काम कराि ेहे पि त्यानंी मला प्रिचारले. मी त्यानंा सापं्रगतले की 
ते तुम्ही ठरिाियाचे आहे. आप्रि मला सूचना करण्याचे कारि नाही. त्यानंी मला प्रिचारले तुमच्या 
कताईचा िगे काय आहे? तेव्हा मी त्याना सापं्रगतले की, ित्येकाचा कातण्याचा िगे सारखा नसल्यामुळे 
माझ्या िगेाच्या आधारे सिवसाधारि कैद्याचे काम ठरिण्यात येऊ नये. मी त्यानंा म्हिालो की, माझ्या 
सहकाऱ्याचंा प्रिचार घेऊन प्रकती काम द्याि ेह्ाबद्दल मी सूचना करीन. 

 
माझ्या सहकाऱ्याबंरोबर ह्ा गोष्टीची मी चचा केली ि त्यानंा सापं्रगतले की, आपिास जे काम प्रदले 

आहे ते आपि केले पाप्रहजे. आपि चागंले सूत प्रनमाि केले पाप्रहजे ि आपिास प्रदलेल्या पेळंूची नासधूस 
करता कामा नये. प्रिचारप्रिप्रनमय केल्यानंतर माझ्या सिव सहकाऱ्यानंी दररोज चारश ेिार सूत कातण्याचे ि 
तुरंुगाच्या अप्रधकाऱ्याकडे देण्याचे ठरप्रिले. एिढा ठराप्रिक भाग अधीक्षकाने मान्य केला ि काम चागंल्या 
िकारे व्हाि े हे पाहण्याची जबाबदारी माझ्यािर टाकली. मी माझ्या सहकाऱ्यानंा म्हिालो, ‘जर तुम्ही 
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स्िखुिीने-तुमच्याितीने मी हमी स्िीकारली आहे त्यािमािे काम करण्याचे मला आश्वासन देत असाल तर 
ही जबाबदारी मी घेतो.’ माझ्या सिव सहकाऱ्यानंी सहकायव देण्याचे मला आश्वासन प्रदले ि त्यािमािे 
त्यानंतर त्यानंी काम केले अशा रीतीने ह्ा िादाचा शिेट गोड झाला. 

 
अधीक्षक हे अशा िमनािंर िळेोिळेी माझ्याशी प्रिचारप्रिप्रनमय करीत ि तुरंुगातील कोठल्याही 

भागात जाण्याचा मला प्रिशिे हक्क देण्यात आला होता. तर्थाप्रप ह्ा हक्काचा मी उपयोग केला नाही ि 
जरुरीप्रशिाय कोित्याही प्रठकािी मी गेलो नाही. परंतु माझ्या सहकाऱ्यापैकी काहीजि, खालचे 
तुरंुगाप्रधकारी असे कानाडोळा करीत असल्यामुळे, तुरंुगात भटकत असत. जेििाचे काही पदार्थव ि इतर 
गोष्टी चोरट्या मागाने आत आिीत असत. एकदा अधीक्षकाने ह्ा बाबतीत माझ्यांशी चचा केली ि अशा 
िागिुकीबद्दल तक्रार केली. त्याने मला सापं्रगतले की, तुरंुगाचे प्रनयम पाळण्याचे बधंन सत्याग्रह्ािंर आहे 
ि त्यानंी केलेल्या प्रनयमभगंाचे समर्थवन मी कसें करून शकेन? ह्ा बाबतीत माझ्या काही सहकाऱ्याशंी ते 
अत्यंत अपमानास्पद रीतीने िागले होते. मी त्याचा उल्लखे केला ि म्हिालो, ‘मनोदौबवल्यामुळे सत्याग्रही 
काही प्रनयमाचंा भगं करतात त्याचे समर्थवन मी करीत नाही. हे सिव प्रमत्र स्ितःच्या स्िार्थासाठी तुरंुगात 
आलेले नाहीत. परंतु ते स्ितः मोठा त्याग करून स्िातंत्र्यलढा जोरात चालू असताना आले आहेत ही गोष्ट 
खरी ना? आपि सिव अपूिव मानि आहोत ि त्यामुळे ते जर दुबवल बनत असतील, तर ही सिव पप्ररस्स्र्थती 
प्रिचारात घेऊन आपि त्याचं्याशी सभ्यपिाने िागले पाप्रहजे.’ 

 
अधीक्षकाने माझ्या लक्षात असे आिून प्रदले की, महात्मा गाधंींनी प्रनयम पाळले, मीपि तसे केले. 

मग दुसरे कैदी प्रनयम का पाळीत नाहीत? मी त्यानंा म्हिालो की, कधीही कोिताही प्रनयम कोिीही 
मोडला नाही असा पूिव दािा मी करू शकत नाही. मी त्यानंा प्रिचारले की, तुमचे स्ितःचे उदाहरि घेऊन 
मी तुमच्याशी चचा करू शकतो काय? जेव्हा त्यानंी सापं्रगतले की, मी तसे करू शकतो. तेव्हा मी प्रिचारले, 
‘तुरंुगाचे िमुख म्हिनू तुरंुगाचे सिव प्रनयम तुम्ही पाळलेच पाप्रहजेत असे तुमच्यािर बंधन आहे ि त्यािमािे 
तुम्ही िागलेही पाप्रहजे. तुम्ही असा दािा करू शकता का की तुम्ही तुरंुगाच्या प्रनयमाप्रिरुद्ध तुरंुगाची एकही 
िस्तु िापरली नाही? प्रनयमाचं्याप्रिरुद्ध तुम्ही काही कैद्याचें श्रम उपयोगात आिता की नाही? त्याने तो 
आरोप नाकबलू केला नाही. नंतर मी त्यानंा म्हिालो की, जर तुम्ही अशा चागंल्या स्र्थानािर राहून असे 
प्रनयम मोडता ि तुम्हाला कोिी सजा करीत नाही ि तुम्ही स्ितःला पि स्ितःहून प्रशक्षा करून घेत नाही तर 
जे लोक कोिताही स्ितःचा स्िार्थव नसताना र्फक्त ह्ा देशाला स्िातंत्र्य प्रमळाि े म्हिून तुरंुगात येतात ि 
ज्या स्िातंत्र्याची तुम्हालाही गोडी आहे, अशा कैद्यानंा तुच्छतेने लेखिे योग्य होिार नाही. कष्टमय जीिन 
तुरंुगात कंठीत असताना जर ते कमकुित बनले ि त्यानंी काही प्रनयमाचंा भगं केला, तर अशा तऱ्हेची 
मनोिृत्ती त्याचं्याप्रिियी ठेििे उप्रचत होईल का? चचेच्या शिेटी त्यानंी हे मान्य केले की, कैद्याबंद्दल त्यानंी 
दाखप्रिलेली तुच्छता अयोग्य होती ि त्यानंी तसे कराियाला नको होते. 

 
नाप्रसकच्या तुरंुगात असताना, राजकारि, धमव ि दुसऱ्या बाबींप्रिियी आपसात पुष्ट्कळ 

प्रिचारप्रिप्रनमय करीत होतो. त्यामुळे माझी श्रद्धा ि प्रिश्वास हयाप्रिियी माझा दृप्रष्टकोन स्पष्ट होण्यास मदत 
झाली. त्यानंी माझी धमािरील श्रद्धा ि जीिनाची ध्येये दृढ झाली. ईश्वरािर माझी दृढ श्रद्धा होती. तसेच 
सत्य ि अचहसा ह्ा ध्येयाबंद्दल ि प्रनप्ररच्छपिे कायव करण्याबद्दल माझी श्रद्धा िाढीस लागली. तुरंुगात मी 
अनेक गं्रर्थ िाचले. त्यातील एका गं्रर्थामधील व्यक्ती आपल्या पूिव आयुष्ट्यात नास्स्तक होती ि नंतर 
ईश्वरािर दृढ प्रिश्वास ठेििारी बनली. ती व्यक्तील डॉ. ॲलॅस्क्झस् कॅरोल ही होय. मी जे गं्रर्थ िाचले 
त्यातंील एक रेनहोल नैबुहरचा ‘मॉरल मनॅ अँड इम्मॉरल सोसायटी’ हा एक होय. ‘नीप्रतमान मानि ि 
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अनैप्रतक समाज’ या गं्रर्थात िैयस्क्तक नीप्रतमत्ता ि सामाप्रजक नीप्रतमते्तसंबधंी प्रिस्तृत प्रििरि केले आहे. या 
पुस्तकाने हे प्रसद्ध केले आहे की, ‘मानि’ हा आपल्या नीप्रतमते्तत प्रकती उंचीिर जाईल याला मयादा नाही ि 
आदशव नीतीमत्ता संपादन करिे शक्य आहे. परंतु सिव समाजाला आदशव रीतीने नैप्रतक बनता येिे शक्य 
होिार नाही. काही मयादेपयंत समाज नीप्रतमान बनू शकतो. मग त्या समाजाची अिस्र्था कशीही असो, 
याउलट व्यक्ती ही पूिवपिे नीप्रतमान बनू शकते. हा माझा प्रिश्वास ह्ा गं्रर्थामुळे पक्का झाला. 

 
त्यािळेी समाजिादािर ि साम्यिादािर पि काही गं्रर्थ मी िाचले. जगात छप्पन्न अगर सत्तािन्न 

िकारचे समाजिाद आहेत, असे त्यािरून मला समजून आले. ह्ा सिव िाचनामुळे महात्मा गाधंींची ध्येये ि 
प्रिचारधारा ह्ाचं्या सामथ्याबद्दल माझी अप्रधक खात्री झाली. 

 
मी पूिी सापं्रगतलेच आहे की, १९३० मध्ये तुरंुगात एकत्र राप्रहल्यानंतर कानजीभाईशी माझे संबधं 

अप्रतशय प्रनकटचे बनले. सख्ख्या भािापेक्षाही अप्रधक चागंले ि जिळचे आमचे संबधं होते. आमच्या खोल्या 
एकमेकाचं्या शजेारी होत्या. परंतु बराच िळे आम्ही दोघे त्यापंैकी एकाच खोलीत रहात असू. िादप्रििाद न 
करता आम्ही एकमेकाचें प्रिचार जाित असल्यामुळे आम्ही र्फार बोलत नसू ि अनेक बाबतींत आमचे प्रिचार 
एकच होते. मंगलदास पक्वासाबंरोबर मीही नाप्रसक तुरंुगात एकाच जागी राप्रहलो. आम्ही अत्यंत प्रजिलग 
स्नेही बनलो. काही बाबतीत जरी आमची मते िगेिगेळी होती, तरी आम्ही परस्परानंा एिढ्या पूिवपिे 
जािले होते की, कोिालाही आमच्यामध्ये गैरसमज करता येत नव्हता. १९४६ पयंत ज्या ज्या िळेी मंुबईला 
मी जात असे तेव्हा त्याचं्याकडेच मुक्कामाला र्थाबंत असे. १९४६ मध्ये जेव्हा मी मंत्री झालो ि मला स्ितःचे 
घर प्रमळाले तेव्हा त्याचं्याकडे मुक्कामाला जाण्याचे र्थाबंप्रिले. माझा मुलगादेखील मंुबईला प्रशकत असताना 
त्याचं्याकडे राहात असे. 

 
१९३३ च्या ऑक्टोबरच्या सुरुिातीला प्रनयमािमािे प्रशके्षत जी सूट मी कमाप्रिली होती, ती 

प्रिचारात घेऊन माझी प्रशक्षा पूिव झाल्यामुळे मला तुरंुगातून सोडण्यात आले. त्या िळेी गाधंीजींनी 
सािवजप्रनक सत्याग्रहाच्या चळिळीचे िैयस्क्तक सत्याग्रहात रूपातंर केले होते ि मी िैयस्क्तक सत्याग्रह 
करण्याचे ि माझ्या सुटकेनतर परत तुरंुगात जाण्याचे ठरप्रिले. 

 
१९३१ च्या अखेरीस एका आदरिीय ि ज्याला माझ्याबद्दल आस्र्था होती अशा िडीलधाऱ्या प्रमत्राने 

मला प्रिचारले की, देशाच्याच प्रहताचा र्फक्त प्रिचार करीत असताना तुझ्या मुलाचं्या ि तुझ्या कुटंुबातील 
इतराचं्या गरजाचंा प्रिचार तू करीत नाहीस ही गोष्ट काही चागंली करीत नाहीस. मी उत्तर प्रदले, ‘माझ्या’ 
समोर र्फक्त एकच प्रिचार आहे, तो हा की, या देशात जोपयंत परकीय सरकार आहे तोपयंत कोिताही 
नागप्ररक स्िाप्रभमानाने राहू शकिार नाही अगर त्याची पूिव िाढ होिार नाही. अशा पप्ररस्स्र्थतीत ित्येक 
नागप्ररकाचें िमुख कतवव्य देशाचे स्िातंत्र्य प्रमळप्रििे हे होय. चहदुस्र्थानात नव्िद टके्क मुलानंा हल्ली प्रशक्षि 
प्रमळते त्यापेक्षा माझ्या मुलानंा चागंले प्रशक्षि प्रमळत आहे. माझे िडील िारले त्या िळेी माझ्याजिळ काही 
साधने नव्हती. माझ्या मामाच्या कुटंुबात मी िाढलो ि मोर्फत िसप्रतगृहाच्या शाळेत माझे प्रशक्षि झाले. 
परमेश्वराच्या कृपेने तेव्हा मी माझ्या भािानंा प्रशकप्रिले. म्हिून माझी खात्री झाली आहे की, िर्थम कतवव्य 
स्िातंत्र्याच्या लढ्यात भाग घेिे हे होय. माझ्या भािानंी माझ्या मुलाचं्या प्रशक्षिाकडे लक्ष पुरप्रिले तर त्यात 
िािगे काही नाही. स्िातंत्र्यलढ्यात संपूिव भाग मी घेतलाच पाप्रहजे, ह्ाबद्दल मनात संदेह नाही ि त्यामुळे 
माझ्या कुटंुबाकडे बेपिाईने जर दुलवक्ष झाले तर त्याला उपाय नसल्यामुळे िर्थम मी देशासबंंधी माझे जे 
कतवव्य आहे ते केलेच पाप्रहजे. माझ्या प्रमत्राची ह्ा माझ्या युस्क्तिादामुळे खात्री झाली चकिा नाही हे मला 
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माहीत नाही. परंतु त्याने या बाबीिर पुढे िादप्रििाद केला नाही. कोित्याही िकारे माझ्या प्रिचारसरिीत 
त्याला दोि आढळला नाही असा मी प्रनष्ट्किव काढला. 

 
१९३० ि १९३२ च्या सत्याग्रहाकडे मागे िळून पाहता सुरुिातीला जरी भरपूर उत्साह लोकात 

होता ि अनेकानंी त्यात भाग घेतला होता तरी स्िखुिीने तुरंुगात जािाऱ्याचंी संख्या लाख दोन लाखापेक्षा 
जास्त नसािी. स्िराज्य प्रमळत नाही तोपयंत अखंडपिे तुरंुगात सतत जाण्याचा प्रनिय करिारे र्फारच 
र्थोडे लोक होते. तुरंुगात गेल्यानंतर लिकरच सुटका व्हािी अशी आशा बाळगिारे त्यापैकी अनेक होते. 

 
माझ्या मते हे स्िाभाप्रिक होते. ही गोष्ट खरी आहे की ह्ा शतकाच्या पप्रहल्या पचंिीस ििांत 

काँगे्रसच्या िचारामुळे ि प्रतच्या पुढाऱ्याचं्या उदाहरिामुळे ि ज्या दहशतिाद्यानंी स्िातंत्र्यासाठी कायव 
करताना त्याग केला त्यामुळे स्िातंत्र्य प्रमळण्याची इच्छा लोकात प्रनमाि झाली होती. इंग्रजाचं्या काळापूिी 
चहदुस्र्थानात कधीही सिव देशासाठी एक सरकार नव्हते. त्यामुळे जरी भतूकाळात देशात सासं्कृप्रतक एकता 
होती तरी देश राजकीयदृष्ट्ट्या सलग नव्हता. म्हिून स्ितंत्र देशामध्ये ज्या िकारची िखर देशभक्तीची 
भािना दृष्टोत्पत्तीस येते त्याचा येरे्थ अभाि होता. महात्मा गाधंींच्या स्िातंत्र्यलढ्याची अप्रदितीय कायवपद्धती 
ि पूिवपिे समर्षपत जीिनाच्या त्याचं्या िैयस्क्तक उदाहरिामुळे देशाच्या स्िातंत्र्य संपादनासाठी जनतेत 
उत्साह प्रनमाि झाला होता. परंतु हा उत्साह जीिनाची मुख्य िेरिा बनली नाही. म्हिून ित्येक लढ्याच्या 
आरंभी लोक भािनािश होत असत ि त्यात उत्साहाने सामील होत. परंतु त्याच्या आनंिंप्रगक पप्ररिामामुंळे 
ज्या कष्टानंा सामोरे जाि ेलागते ते सहन करण्यासाठी लागिाऱ्या पुरेशा सामथ्याची जापासना त्यानंी न 
केल्यामुळे तो उत्साह लिकरच ओसरला. 

 
अशा रीतीने १९३० च्या सत्याग्रहाच्या पप्रहल्या तीन अगर चार मप्रहन्यातं हजारो लोक तरुि ि 

िृद्ध, पुरुि ि प्रस्त्रया चळिळीत सामील झाल्या. परंतु र्थोड्याच मप्रहन्यात हा उत्साह ओसरला. जेव्हा मी 
चळिळीत सामील झालो ि करबंदी मोप्रहमेत सामील होण्यासाठी लोकाचें मन िळप्रिण्यासाठी चार अगर 
पाच प्रजल्ह्ातं दौरा केला, तेव्हा खेडा ि सुरत प्रजल्ह्ातंील अनेक शतेकरी मोठ्या उत्साहाने त्यात सामील 
झाले. परंतु जानेिारी १९३१ च्या अखेरीला मी जेव्हा तुरंुगातून बाहेर आलो, त्यािळेी लोकाचंा उत्साह 
ओसरलेला प्रदसला ि गाधंी-आयर्षिन तहािर सह्ा झाल्याने अनेकानंा या सुखदायक बदलामुळे आनंद 
झाला. ज्यानंी चळिळीत ित्यक्ष भाग घेतला होता अशा अनेकानंा गोलमेज पप्ररिदेतून काही प्रिशिे प्रनष्ट्पन्न 
होईल असे जरी िाटत नव्हते तरी त्यातून काहीतरी प्रनप्रित प्रनिवय बाहेर पडेल असे िाटत होते. 
लढण्याच्या कुितीच्या मयादा लक्षात घेता काँगे्रसची शक्ती जपून ठेिण्यासाठी ि प्रतचा स्िाप्रभमान 
िाढप्रिण्यासाठी तहाची चागंली मदत झाली. मी पूिी सापं्रगतलेच आहे की, जिाहरलालजी ि दुसरे काही 
पुढारी तहाच्या अटीबाबत बरेच नाराज झालेले होते. परंतु त्यािळेी यापेक्षा काही जास्त करिे शक्य नव्हते 
ह्ाबद्दल सिांची खात्री झाली. जर तहािर सह्ा झाल्या नसत्या तर लोकाचंा उत्साह संपूिवपिे मािळला 
असता. पुढच्या लढ्याच्या तयारीला पुरेसा उत्साह राखून ठेिण्यासाठी ह्ा तहामुळे सधंी प्रमळाली. 

 
तरीसुद्धा लोकानंा जी र्फलप्रनष्ट्पत्ती गोलमेज पप्ररिदेपासून अपेप्रक्षत होती तशी त्यातून झाली नाही. 

म्हिून लोकाचंी अत्यंत प्रनराशजनक मनःस्स्र्थती झाली होती. जेव्हा गाधंीजी इंग्लंडहून प्ररकाम्या हाताने 
परत आले तेव्हा लोकाचंी सरकारप्रिरुद्धची िप्रतकारशक्ती पनु्हा उर्फाळली. िप्रकंग कप्रमटीची सभा झाली 
ि गाधंीजींना ि त्याचं्या सहकाऱ्यानंा पुन्हा तुरंुगात पाठप्रिण्यात आले. कायदेभगंाची चळिळ करून अनेक 
लोक त्याचं्या पाठीमागे तुरंुगात गेले परंतु सहा मप्रहन्यातंच ती हळूहळू संपली. 



 
अनुक्रमणिका 

तुरंुगात असताना चळिळीचा जोर कमी होत आहे, असे आम्ही ऐकत होतो. त्याचा पप्ररिाम असा 
झाला की, माझ्या अनेक कैदी बंधंूना आपि केव्हा सुटतो ि लढ्याचा शिेट केव्हा होतो ह्ाप्रिियी चचता 
िाटत असे. आमच्या िादप्रििादातून प्रनराशचेे ि प्रखन्नतेचे िातािरि असे. अनेकजि महात्मा गांधींना 
चळिळीची मोडतोड झाल्याबद्दल दोि देत होते. हा नेहमीचा मािसाचा अनुभि आहे की, तो जेव्हा र्थकतो 
तेव्हा दुसऱ्याना दोि देतो ि आपल्या स्ितःची दुबवलता कबूल करीत नाही. म्हिनू उत्साहाचा भर कमी होिे 
अपेप्रक्षत होते. 

 
नाप्रसक तुरंुगातून ऑक्टोबर १९३३ मध्ये माझी सुटका झाली हे मी अगोदर सापं्रगतलेच आहे. 

त्यािळेी बापू िध्याला होते. त्यानंा चळिळीप्रिियी माझ्याशी चचा कराियाची होती ि काही सूचना 
कराियाच्या होत्या. बापूंची िकृती त्यािळेी चागंली नसल्यामुळे त्याचंी काळजी जमनालालजी िाहात 
असंत ि त्याचं्या परिानगीप्रशिाय कोिालाही बापूंना भेटता येत नसे. भेटिाऱ्याचंी गदी कमी करता यािी 
म्हिून ही व्यिस्र्था बापूंच्या संमतीने करण्यात आली होती. म्हिून मी िर्थम जमनालालजींना भेटलो. 
माझ्या येण्याचे कारि काय असे त्यानंी प्रिचारले ि म्हिाले की, ह्ािळेी गाधंीजीना त्रास देिं उप्रचत नाही. 
मी स्ितःहून आलेलो नाही असे मी त्यानंा सापं्रगतले. बापूंच्या सागंण्यािरून मी िध्याला आलो आहे ि 
जमनालालजींना मी गाधंीजींना भेटू नये असे िाटत असेल तर मी परत जाण्यास अगदी तयार आहे. त्याचंा 
मी सल्ला घेतो, त्यानंतर तुम्ही त्यानंा भेटू शकता, असे ते म्हिाले. तर्थाप्रप माझे बोलिे एका तासाच्या आत 
संपिाि ेअशी मला सूचना करण्यातं आली. मी गांधीजींकडे जेव्हा गेलो तेव्हा जमनालालजीही हजर होते. 
तास संपत आला तेव्हा जमनालालजींजिळ मी माझे काम एका तासात आटोपाि ेअसे म्हिून मी जाण्याची 
परिानगी मागू लागलो. तर्थाप्रप गाधंीजींनी आग्रह केला की, त्यानंा पुष्ट्कळ गोष्टी बोलाियाच्या आहेत. तरी 
मी र्थाबंाि.े अप्रधक अधा तास आम्ही बोललो ि त्यानंतर मी िधा सोडले.  

 
सुमारे चार िि े लोंटली असतील जमनालालजींना ह्ा घटनेची आठिि होती. ह्ा घटनेनंतर 

म्हिजे या चार ििानंतर १९३७ च्या मेमध्ये बापूचंी िकृती पनु्हा ढासळली ि गुजरातमधील बलसाड 
गािाजिळच्या प्रकनाऱ्यािरील प्रतर्थल ह्ा प्रठकािी त्याचं्या राहाण्याची व्यिस्र्था कराियाची होती. सरदार 
िल्लभभाई पटेलानंी ती व्यिस्र्था करण्यास मला सापं्रगतले. बापूंना भेटण्यासाठी प्रतर्थलला जमनालालजी 
आले. चार ििापूिीच्या घटनेची त्यानंा आठिि झाली असािी. ते मला म्हिाले की, बापूनंा मला भेटाियाचे 
आहे. त्यानंा अगोदरच्या घटनेबद्दल मी आठिि प्रदली नाही ि म्हिालो की बापूनंा कळिनू नंतर मी 
व्यिस्र्था करतो. मी तसे केले ि जमनालालजींना त्याचं्याकडे पाठप्रिले. ते दोघेच तेरे्थ राप्रहले. त्याचें बोलिे 
संपल्यािर जमनालालजी जेव्हा बाहेर पडले, तेव्हा ते मला म्हिाले की, तुम्ही मला धडा प्रशकप्रिला. मी 
उत्तर प्रदले की, त्यानंा प्रशकिण्यासारखे माझ्याकडे काही नाही ि त्यानंा जे योग्य प्रदसले त्यािमािे ते 
िागले ि मला जे योग्य प्रदसले त्यािमािे मी िागलो. 

 
िध्याला गाधंीजींची भेट घेतल्यानंतर मी अहमदाबादेस परत आलो ि तेरे्थ एक पंधरिडाभर 

राप्रहलो. मी सत्याग्रह करिार आहे हे अप्रधकाऱ्यानंा माप्रहत होते. म्हिून अहमदाबाद सोडून मी चोिीस 
तासात प्रनघनू जाि े असा हुकूम त्यानंी माझ्यािर बजािला. मी तसे न केल्यामुळे मला अटक करण्यात 
आली ि हुकुमाचा भगं केला म्हिून प्रसटी मपॅ्रजस्रेटपुढे माझा खटला चालला. १९२९ मध्ये अहमदाबादला 
मी ज्याचंी सुटका केली (कामाचा चाजव घेऊन) तोच इसम मपॅ्रजस्रटे होता ि त्याने मला दोन ििांची सजा 
प्रदली. मी गुन्हा कबलू केल्यामुळे मला दोिी ठरप्रिण्यात ि प्रशक्षा देण्यात त्यानंा काही अडचि नव्हती. 



 
अनुक्रमणिका 

प्रशक्षा प्रदल्यानंतर मला साबरमती तुरंुगात नेण्यात आले ि नंतर पधंरा ते िीस प्रदिसांनी येरिड्याच्या 
तुरंुगात हलप्रिण्यात आले. 

 
येरिड्याच्या ज्या चाळीमध्ये मला नेण्यात आले होते, तेरे्थ पुण्याचे चार सत्याग्रही कैदी होते. 

इंस्ग्लश आय् . एम् . एस् . अप्रधकारी कनवल मार्षटन हे त्यािळेी तुरंुगाचे अधीक्षक होते. अप्रतशय प्रनष्ठूर मनुष्ट्य 
म्हिून त्याचंा बोलबाला होता. सत्याग्रहीशी तो र्फार कठोरपिाने िागत असे ि कमी बोलत असे. 
संध्याकाळी सहा िाजता तुरंुगात आम्हाला बंद करण्यात येई ि दुसऱ्या प्रदिशी सकाळी ६ िाजता मुक्त 
करण्यात येई. त्या काळात मी रात्री ९ ला झोपत असे ि सकाळी ४ ला उठत असे. म्हिून मला सिव 
िातप्रिधी कोठडीतच कराि ेलागत असत. शौच्यासाठी आम्हाला दोन भाडंी देण्यात आली होती. ती जरा 
लहान असल्यामुळे त्या कामासाठी पुरेशी नव्हती. म्हिनू त्यानंी मला मोठी भाडंी प्रदली. मला शौचाला 
बसण्यास सोईचे जाि ेम्हिनू मला दोन लाकडी बठैका अगर प्रिटा द्याव्यात अशी प्रिनंती मी अधीक्षकाला 
केली. तुसडेपिाने तो मला म्हिाला की, तुम्हाला प्रिटा अगर लाकडी बैठका प्रमळिार नाहीत. त्याने पुन्हा 
सापं्रगतले की, जर मला पाप्रहजे असतील तर तीन भाडंी मी घ्यािीत. परंतु प्रिटा मात्र प्रमळिार नाहीत. 
त्याचंी मेहेरबानी नको असल्यामुळे त्यािर मी काही बोललो नाही, जी दोन भाडंी अधीक्षकाकडून मला 
प्रदली होती त्याचंा िापर केला. यापुढे अधीक्षकाकडून भप्रिष्ट्यात काही एक िस्तू मागाियाची नाही हाही 
प्रनिवय मी घेतला. येरिड्याच्या सात-आठ मप्रहन्याचं्या माझ्या मुक्कामात मला कधीकधी रं्थडीताप येत असे. 
जेव्हा साबरमती तुरंुगात माझी पप्रहली प्रशक्षा मी भोगीत होतो, त्यािळेी हा रोग मला जडला. परंतु 
अधीक्षकाला अगर दुसऱ्या अप्रधकाऱ्याला त्याबद्दल मी बोललो नाही ि उपिासाने मी स्ितः बरा झालो. 
आिारात आम्ही र्फक्त पाचजि असल्यामुळे आमच्या दरम्यान शातंपिे चचा होत असे. त्यामुळे आम्हाला 
अनेक गोष्टींचे ज्ञान ि प्रशक्षि प्रमळाले. 

 
मी अगोदरच असे सापं्रगतले आहे की, र्थोड्या ििांपूिीच सिव गीता तोंडपाठ करािी असे मी ठरप्रिले 

होते ि जरी मी ियत्न केले तरी ते मी पुढे प्रचकाटीने चालू ठेिले नाहीत. माझ्या अपयशाची मुख्य कारिे 
म्हिजे आळस ि प्रनियाचा अभाि ही होत. तुरंुगात असतानाच गीता तोंडपाठ करािी हा माझा प्रनिय मी 
पुन्हा नव्याने येरिड्यात केला. दररोज एक निीन अध्याय तोंडपाठ कराियाचा ि दुसऱ्या प्रदिशी जेिढे 
अध्याय अगोदर तोंडपाठ केलेले होते ते पनु्हा पाठ म्हिाियाचे. त्याचा असा पप्ररिाम झाला की, अठराव्या 
प्रदिसाच्या शिेटी कोितीही अडचि न येता मी सिव गीता तोंडपाठ म्हिू शकलो. त्या िळेपासून अनेक िि े
दररोज हा क्रम मी चालू ठेिला. गीतेिरील अनेक भाष्ट्ये मी जरी िाचली होती, तरी काही िि ेत्याचं्यातील 
काही श्लोकाचें अर्थव मला लागत नसत. परंतु दररोज गीता पठि केल्यामुळे ि त्यािर चचतन केल्यामुळे ि 
माझ्या जीिनाला ते लागू केल्यामुळे माझे सिव संशय हळूहळू दूर झाले ि प्रतच्या सत्यतेबद्दल माझी पूिव 
खात्री झाली. मी जर गीता तोंडपाठ केली नसती तर आज मला जेिढी ती समजली आहे तेिढी मला ती 
समजली नसती. संस्कृतात ज्याला ज्ञान म्हितात त्याची जािीि ज्या िळेी कमव ि ज्ञान ह्ा दोहोत काही 
र्फरक नसतो त्या िळेी होते. इंग्रजीत ज्ञानाला समान अर्थी योग्य ि पप्ररिामकारक शब्द नाही. ‘नॉलेज’ या 
शब्दाने तो अर्थव ध्यानात येत नाही. त्याचा अर्थव पूिव माप्रहती! नॉलेज ि कमव या दोहोंत नेहमी एकता नसते. 
ज्या िळेेला नॉलेज ि कमव ह्ाचें संपूिव मीलन होते, त्यािळेी त्याला ज्ञान झाले असे म्हिता येईल. 

 
येरिड्याचे तुरंुगाप्रधकारी मी ७-८ मप्रहने तेरे्थ असताना आमच्या आिाराला भेट देण्यासाठी नेहमी 

येत असत. अनेक गोष्टींिर ते माझ्याशी चचा करीत असत, तर्थाप्रप माझ्या युस्क्तािादाला त्यानंा उत्तर देता 
येत नाही असे पाहून ते एकदा म्हिाले, ‘तुम्ही र्फार िाद करता.’ मी उत्तर प्रदले, ‘तुम्ही प्रिचारासाठी मुदे्द 
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उपस्स्र्थत केले म्हिनू त्या मुद्यािंर िादप्रििाद करतो.’ तुरंुगाप्रधकारी ि कैदी या भपू्रमकेतून जर तुम्ही 
िादप्रििाद करीत असाल तर तो न केलेला बरा. मी तुमच्याशी कोित्याही बाबीिर िादप्रििाद करण्यास 
तयार आहे. तर्थाप्रप तो िादप्रििाद समान भपू्रमकेिरून झाला तरच व्हािा. ह्ामुळे तुरंुगाप्रधकाऱ्याशंी माझा 
जो िादप्रििाद होत असे त्याचा शिेट झाला. 

 
१९३४ च्या मे अगर जूनमध्ये व्यस्क्तगत सत्याग्रह जिळजिळ संपत आला होता. त्या िळेेपयंत 

र्फारच र्थोडे लोक त्यात भाग घेत होते. म्हिून महात्मा गांधींनी ि काँगे्रसने तो मागे घेतला ि माझी प्रशक्षा 
पूिव होण्यापूिी मला जुलैत सोडण्यात आले. िाटेत तीन प्रदिस मंुबईला र्थाबंून मी अहमदाबादेस गेलो. 

 
माझी सुटका होण्यापूिी के्वट्टा येरे्थ झालेल्या धरिीकंपासबंंधात साह्प्रनधी उभारण्यासाठी ऑगस्ट 

मप्रहन्याच्या सुरुिातीला जमनालालजी अहमदाबादेस आले होते. ह्ा कामी त्यानंा मी मदत करािी असे 
त्यानंी मला सापं्रगतले. मी त्यानंा म्हिालो की, जर त्यानंी मला बरोबर नेले ि एखाद्या श्रीमंत मनुष्ट्य 
अपमानास्पद रीतीने िागला तर मी त्याला बेपिाईने उत्तर देण्याचा संभि आहे. त्यामुळे त्याचं्या कामाला 
अडर्थळा प्रनमाि होईल. म्हिून त्यानंी मला बरोबर न घेऊन जािे हे उप्रचत होईल. तर्थाप्रप मी असे 
सापं्रगतले असतानादेखील त्यानंी आग्रह धरल्यामुळे अहमदाबादमधील िमुख लोकाचं्या भेटीसाठी मी 
त्याचं्याबरोबर गेलो. एका सद गृहस्र्थाने दुसऱ्याचंी नाि ेप्रदली ि सुचप्रिले की, आम्ही त्याचं्याकडे पप्रहल्यादंा 
जाि.े आदल्या प्रदिशी ह्ा साह्प्रनधीप्रिियी मी जाहीर सभेत बोललो होतो ि सिांनी ह्ाला सढळ हाताने 
आपले कतवव्य समजून मदत करािी असे आिाहन केले होते. मी त्यानंा असेही म्हिालो की, ह्ा रं्फडासाठी 
जे लोक तुमच्याकडे येतील ते एक सत्कृत्य करण्यास तुम्हाला मदत करीत आहेत अशी त्याचं्याबद्दल 
भािना ठेिािी. दैप्रनक ितवमानपत्रातं मोठ्या मर्थळयात ही बातमी देण्यात आली होती. 

 
ज्यानंा भेटण्यासाठी जमनालालजी ि मी गेलो होतो त्यापंैकी एकजि म्हिाला की, एकीकडे 

श्रीमंतानंा जाहीर रीतीने मी ताकीद प्रदली आहे ि दुसरीकडे त्याचं्या कडूनच प्रनधीला देिग्याचंी मागिी मी 
करीत आहे, ही गोष्ट प्रिप्रचत्र िाटते. 

 
मी उत्तर प्रदले, ‘जर तुम्ही सिव बातमी िाचली तर मी तसे काहीही बोललेलो नाही ि मी जे काय 

केले ते कतवव्य म्हिनू! ’ त्यानंी ह्ा प्रनधीस देिग्या द्याव्यात असे मी जाऊन सापं्रगतले. 
 
‘ज्यािमािे तुम्हाला सािवजप्रनक व्यासपीठािरून भाििे करण्याचा नाद आहे तद ित आम्हालाही 

पैसे साठप्रिण्याचा छंद आहे. 
 
“पैसे प्रमळप्रिण्याच्या तुमच्या छंदाप्रिियी माझी तक्रार नाही. सािवजप्रनक व्यासपीठािरून 

बोलण्याचा मला नाद नाही ही गोष्ट तुमच्या ध्यानात याियास पाप्रहजे होती. इंग्रजाचंी सत्ता संपुष्टात 
आिण्यासाठी लोकमत िबळ व्हाि ेम्हिून मला हे करिे भाग पडत आहे ि तुमच्यासारखे लोक ते करीत 
नाहीत म्हिनू मला ते कराि ेलागते म्हिून तुम्ही जे बोलला ते उप्रचत नव्हते.” 

 
ह्ा सद गृहस्र्थाचे उत्तर असे होते की, आपिास स्िराज्य प्रमळले असते तर असे कोिी बोलले 

नसते ि आतादेखील आम्हाला तुमच्यासारख्या लोकाचंी भीती िाटते.  
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मी टोमि मारला की, ‘जेव्हा आपिास स्िातंत्र्य प्रमळेल तेव्हा असे बोलण्याचे कोिाला धैयव होिार 
नाही. तर्थाप्रप ह्ाक्षिी तुम्ही माझ्या तोंडािर माझा अपमान करीत आहात. तुम्हाला समज नसल्यामुळे 
ह्ाप्रिियी मला दुःख िाटत नाही. 

 
िातािरि तंग झाल्यामुळे जमनालालजी ि मी प्रनधीची काहीएक िगविी गोळा न करता प्रनघनू 

गेलो. माझी भीती खरी ठरली ि जमनालालजींनी स्िखुिीने कबलू केले की, मी जे म्हित होतो ते बरोबर 
होते. असे असले तरी ह्ानंतरही आम्ही दुसऱ्या प्रठकािी गेलो ि काही िगविी जमप्रिली. 

 
त्यािळेी अहमदाबादच्या रामपूर प्रिभागातील भाई शकंर नानाभाई याचं्या माडीिर माझ्या भािाकडे 

मी राहात असे. सन १९३० ते १९३४ च्या दरम्यान बहुतेक काळात मी तुरंुगात अगर दौऱ्यािर असल्यामुळे 
माझ्या मुलाबाळाकंडे मी काही एक लक्ष पुरि ूशकलो नाही. त्यािळेी मला तीन मुले होती ि माझ्या भािाला 
एक मुलगी होती. सन १९३४ मध्ये माझी सुटका झाली. नंतर चळिळ मागे घेण्यात आल्यामुळे ि ताबडतोब 
र्फारसे काम कराियाचे नसल्यामुळे मला माझ्या मुलाबाळाबंरोबर राहण्यास भरपूर िळे प्रमळाला. मी 
त्याचं्याबरोबर खेळत असे ि त्यानंा काही व्यायामाचे धडे देत असे. 

 
त्यािळेी मी प्रनरीक्षि केले की, मुले भीप्रतग्रस्त झालेली होती. माझ्या बालपिात ह्ा कमजोरीमुळे 

मला त्रास सहन करािा लागला होता. तेव्हा भीती प्रकती हाप्रनकारक आहे ह्ाची मला जािीि होती. 
म्हिून त्याचं्या मनातून भीती काढून टाकण्याचा मागव शोधण्याचा मी ियत्न केला. आम्ही पप्रहल्या 
मजल्यािर राहात होतो. मला एके प्रदिशी असे आढळून आले की, माझी मुले रात्री प्रतसऱ्या मजल्याच्या 
गच्चीिर जाण्यास भीत होती. त्यानंी स्ितः रात्री तेरे्थ जाि े म्हिून मी त्यानंा आग्रह करू लागलो. र्थोड्या 
प्रदिसानंतर त्याचं्या भीतीचा गंड काढून टाकण्यात मी यशस्िी झालो. त्यामुळे मला र्फार समाधान िाटले. 

 
माझ्या दोन मुली नगरपाप्रलकेच्या शाळेत प्रशकत होत्या. एके प्रदिशी त्यानंी प्रसनेमासाठी माझ्याकडे 

पैसे माप्रगतले. माझ्या मुलानंी ह्ापूिी कधीही अशी इच्छा दशवप्रिली नव्हती. मी त्यानंा प्रिचारले की त्यानंा 
प्रसनेमाला का जाियाचे आहे. त्यानंी मला सापं्रगतले की, शाळेने प्रचत्रपट पाहण्यासाठी मुलानंा घेऊन 
जाण्याची व्यिस्र्था केली आहे ि त्यासाठी त्यानंा घरून पैसे आिण्यास सापं्रगतले आहे त्यानंी मला 
सापं्रगतले की, त्यानंी स्ितःहून प्रसनेमाला जाण्याची इच्छा नाही. मी त्यानंा म्हिालो की, आपल्याजिळ पैसे 
नसल्यामुळे घरून या कामासाठी पसेै प्रमळण्यासारखे नाहीत असे तुमच्या प्रशक्षकानंा जाऊन सागंा. मुली 
रडल्या ि म्हिू लागल्या की, प्रशक्षक आम्हाला टोमिा मारतील आप्रि म्हितील की, तुम्ही प्रभकारी आहात 
त्यामुळे आम्हाला र्फार दुःख होईल. तेव्हा मी त्यानंा समजून सापं्रगतले की जर प्रशक्षक असे करतील तर ते 
चूक होईल. 

 
मी मुलींना सल्ला प्रदला की, जर तुम्हाला टोमिा मारला तर तुम्ही तुमच्या प्रशक्षकानंा नम्रतेने सागंा 

की, आम्ही गरीब आहोत. प्रसनेमासाठी आमच्याजिळ पैसे नाहीत, तुम्ही आिखी म्हिा की, प्रभकारी 
व्हाियाचे नाही ह्ासाठी असा खचव आम्हाला कराियाचा नाही. जर ह्ानंतर प्रशक्षकानंी पुन्हा तुमच्याकडे 
तगादा लािला तर मी त्याचं्याशी स्ितः बोलेन. आपि स्ितः खरोखरीच गरीब असल्यामुळे ि आपि र्फक्त 
आपल्या शक्तीिमािे खचव करीत असल्यामुळे आपि गरीब आहोत ही गोष्ट मान्य करण्यास आपिास 
संकोच िाटण्याचे कारि नाही. स्िाप्रभमानाने राहाण्याचा ि जीिनात समाधानी राहाण्याचा हा एकच मागव 
आहे. 
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माझ्या मुलानंा माझा युस्क्तिाद मान्य होता की नाही हे मला ठाऊक नाही. परंतु त्यांना न 

समजल्यामुळे अर्थिा माझ्याबद्दलच्या आदरामुळे त्यानंी माझ्याकडे पैसे मागण्याचे सोडून प्रदले. ज्या तऱ्हेने 
प्रशक्षकानंी मुलाचंा स्िाप्रभमान दुखप्रिला त्या तऱ्हेने त्यानंी कराियास नको होते ि जो खचव त्यानंा झेपत 
नाही, अशा खचात मुलानंा त्यानंी नाहक टाकू नये. प्रशक्षकानंा भेटण्याची ज्यािळेी मला संधी प्रमळाली तेव्हा 
त्यानंा ही गोष्ट मी समजािनू सापं्रगतली. 
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थोर काँगे्रस कायवकते आणि प्रभावी वक्ते. 
 

जन्म मालिि. प्रजल्हा चसधुदुगव येरे्थ. िार्थप्रमक ि माध्यप्रमक प्रशक्षि मालिि येरे्थ. प्रिद्यार्थी दशते 
स्िदेशी चळिळीकडे आकृष्ट. १९१८ साली मपॅ्ररकची परीक्षा उत्तीिव. १९१९ साली मंुबईच्या सेंट झेप्रिअसव 
कॉलेजमध्ये ििशे. १९२० साली इटंरच्या िगात असताना कॉलेज सोडून असहकाप्ररतेच्या चळिळीत 
ििशे. १९२१ ते २४ मालिि येरे्थ राष्ट्रीय शाळेची स्र्थापना. १९२४ साली इगं्लंडला ियाि. तेरे्थ युप्रनव्हर्षसटी 
कॉलेजमध्ये िृत्तपत्रव्यिसायाचा प्रडप्लोमा कोसव पूिव केला. १९२७ मध्ये मंुबईस परत आल्यािर बॉम्ब े
क्रॉप्रनकलकडे दाखल. १९२९ साली मंुबई िदेश काँगे्रस कप्रमटीचे जनरल सेके्रटरी. हे पद १७ िि े
साभंाळले. १९३० च्या चळिळीत भाग घेतल्याबद्दल कारािास. १९३० ते ४५ पयंत एकूि ८ िळेा कारािास. 
१९३१ साली बॉम्बे क्रॉप्रनकल सोडून काँगे्रसच्या चळिळीत पूिविळे सामील. १९३२ साली मंुबई 
म्युप्रनप्रसनपाप्रलटीत नगरप्रपते म्हिून प्रनिड झाली. ही जागा िीस िि ेसाभंाळली. १९३३ साली ऑल इपं्रडया 
काँगे्रस कप्रमटीचे सभासद म्हिून प्रनिड. १९३७ ते ४६ मंुबई लेप्रजस्लेप्रटव्ह ॲसेंब्लीचे सभासद. १९४६ साली 
मंुबई िदेश काँगे्रस कप्रमटीचे अध्यक्ष म्हिून प्रनिड. १९४७ ते ५० घटनासप्रमतीचे सभासद म्हिून प्रनिड. 
याच काळात काँगे्रस कायवकाप्ररिीचे सभासद. १९५० साली मंुबईचे महापौर. सतत तीन िि ेमहापौर म्हिून 
प्रनिड. १९५२ साली पालवमेंटमध्ये प्रनिड १९५७ ते ६० पयंत काँगे्रस कायवकाप्ररिीचे सभासद, १९५७ मध्ये 
कें द्रीय मंत्रीमंडळात ििशे. १९५९ ते ६४ कें द्रीय मंत्रीमंडळात पाटबधंारे आप्रि प्रिदु्यत, िाहतूक आप्रि 
दळििळि शतेकी आप्रि अन्न या खात्याचे मंत्री. १९६३ मध्ये कामराज योजनेनुसार मंत्रीमंडळाचा 
राजीनामा. १९६४ साली पुनरप्रप कें द्रीय मंत्रीमंडळात रेल्िमेंत्री ६७ साली प्रनिडिुकीत जॉजव 
र्फनाप्रडसकडून पराभि. त्यानंतर बनासकाठा मधून रे्फर प्रनिडिूक. 

 



 
अनुक्रमणिका 

१९६९ साली काँगे्रसपक्षाची दुर्फळी झाली आप्रि त्यानंी संघटना काँगे्रसमध्ये ििशे केला. १९८१ 
साली त्यानंी इपं्रदरा काँगे्रसमध्ये ििशे केला. १९८१ साली त्यानंी इपं्रदरा काँगे्रसमध्ये ििशे केला. मंुबई 
आप्रि महाराष्ट्रातील अनेक सािवजप्रनक चळिळींत त्यानंी अखेरपयंत भाग घेतला. 

 
हा उतारा त्याचं्या अिकाप्रशत आत्मिृत्तातून घेतला आहे. 
 

 



 
अनुक्रमणिका 

म्ुबई प्रदेश काँगे्रस कणमिी 
 

स. का. पाटील 
 

मंुबई िदेश काँगे्रस कप्रमटीचे अप्रखल भारतीय काँगे्रसच्या सुमारे शभंर ििाच्या इप्रतहासात एक 
आगळे आप्रि िैप्रशष्ट्ट्यपूिव स्र्थान आहे. स्िातंत्र्यसंग्रामातील अनेक महत्िाच्या घटना या शहरातच घडल्या. 
स्िातंत्र्य लढ्यातील बचेाळीसचे अपूिव असे काँगे्रस अप्रधिशेन याच शहरात भरले. त्यामुळे मंुबईसारख्या 
एका बहुरंगी आप्रि बहुढंगी शहरातील या काँगे्रस संघटनेला एका परीने अप्रखल भारतीय स्िरूप िाप्त 
झाले.  

 
१९२० सालापूिी मंुबई शहरात काँगे्रस संघटना अस्स्तत्िात नव्हती. त्या काळात बॉम्बे िेप्रसडेन्सी 

असोप्रसएशन नािाची एक संस्र्था अस्स्तत्िात होती आप्रि या संस्रे्थतरे्फ काही कायवक्रम होत आप्रि त्यात 
प्रलबरल पक्षाचे नेते भाग घेत. िास्तप्रिक पाहात इपं्रडयन नॅशनल काँगे्रसची स्र्थापना मंुबई शहरातच 
तेजपाल हॉल मध्ये १८८५ साली झाली आप्रि बंगाली नेते उमेशचदं्र बॅनजी हे प्रतचे अध्यक्ष होते. देशातील 
सिव राष्ट्रीय प्रिचारसरिीचे नेते या पप्रहल्या अप्रधिशेनाला उपस्स्र्थत होते. पि या अप्रधिशेनात काँगे्रसची 
घटना तयार करण्यात आली नाही आप्रि िापं्रतक काँगे्रस संघटनाही स्र्थापन करण्यात आल्या नाहीत. 
लोकमान्य प्रटळकाचं्या प्रनधनानंतर काँगे्रसचे नेतृत्ि गाधंीजींकडे आले आप्रि १९२० साली प्रिजयराघिाचायव 
याचं्या अध्यक्षतेखाली भरलेल्या नागपूर काँगे्रसमध्ये काँगे्रसची रीतसर घटना स्र्थापन करण्यात आली या 
घटनेिमािे िापं्रतक काँगे्रस संघटनाचंी स्र्थापना करण्यात आली आप्रि त्याच ििी मंुबई िापं्रतक काँगे्रस 
कप्रमटीची स्र्थापना झाली. प्रब्रटीश अंमलात त्या काळात जे िातं होते त्या िातंातं सिवत्र अशा संघटना 
स्र्थापन करण्यात आल्या पि मंुबई िातंातील मंुबई या शहराचे एक िगेळे िैप्रशष्ट्ट्य होते. या देशातील सिव 
िातंातील लोक इरे्थ िािरत होते. त्यामुळे या शहराला एक कॉस्मॉपॉप्रलटन स्िरूप िाप्त झाले होते. 
त्यामुळे गाधंीजींना या शहराच्या संदभात एक िगेळा ियोग करण्याची इच्छा झाली. या शहराला ते ‘छोटा 
भारत’ म्हित आप्रि त्यामुळे मंुबई शहरातील काँगे्रसच्या संघटनेला िापं्रतक काँगे्रसचा दजा देण्यात आला 
आप्रि हा दजा आजतागायत कायम राप्रहला आहे.  

 
त्यािळेी बी.पी.सी.सी. ला स्ितःची अशी िास्तू नसे. र्फोटवमधील एका भाड्याच्या जागेत संघटनेचे 

काम चाले. त्या काळात सरोप्रजनी नायडू याचें िास्तव्य मंुबईतच होते. त्यामुळे साहप्रजकच त्यानंा मंुबई 
िदेश काँगे्रसच्या पप्रहल्या अध्यक्षा होण्याचा मान प्रमळाला.  

 
१९२३ मध्ये बी.पी.सी.सी. ने आज येरे्थ काँगे्रस हाऊस आहे ती जमीन प्रिकत घेतली. १०,००० चौ. 

याडाच्या या जप्रमनीिर एक जुनी इमारत होती. ही इमारत काँगे्रस संघटनेच्या कचेरीसाठी योग्य अशीच 
होती. त्यामुळे लागलीच प्रतची र्थोडी डागडुजी करुन सभेसाठी म्हिनू एक छोटा हॉलही तयार करण्यात 
आला. आप्रि याच इमारतीला प्रटळक सदन हे नाि ठेिण्यात आले. त्यानंतर काही िि ेसरोप्रजनी नायडू 
याचं्या अध्यक्षतेखाली बी.पी.सी.सी. ने मंुबई शहरात काँगे्रस संघटनेचे कायव मोठ्या जोमाने केले. याला 
कारि सरोप्रजनी नायडू याचें िभािी आप्रि आकिवक व्यस्क्तमत्ि. त्यामुळे देशातंील एक िभािी िापं्रतक 
काँगे्रस म्हिून मंुबई काँगे्रसचा लौप्रकक िाढला. १९२३ साली इमारत आप्रि जमीन यासाठी ३,७५००० रु. 
द्याि े लागले तर आज प्रतची चकमत ५० लक्ष रुपयाहूंन अप्रधक आहे. कालातंराने या जागेत एक स्ितंत्र 
इमारत बाधंण्याचा प्रनिवय घेण्यात आला अर्थात त्या काळात जागेची अशी टंचाई नव्हतीच. रस्त्याच्या 



 
अनुक्रमणिका 

बाजूला एक प्रनिासी िसप्रतस्र्थान बाधंाि ेअसेही ठरले. त्यािळेी या रस्त्याला प्रगरगाि बँकरोड असे नाि 
होते. १९३० साली. आजची इमारत बाधंली गेली आप्रि प्रिठ्ठलभाई पटेल याचं्या स्मरिार्थव आम्ही त्याला 
नाि प्रदले प्रिठ्ठल सदन प्रनिासी इमारतीला दादाभाई मंझील हे नाि देण्यात आले. निी इमारत तयार 
होताच त्यात काँगे्रस कचेरी हलिण्यात आली आप्रि प्रटळक सदनाचे प्रनिासस्र्थानातं रूपातंर करण्यात 
आले.  

 
सरोप्रजनी नायडू एकूि सात िि ेबी.पी.सी.सी. च्या अध्यक्षा होत्या. खरे पाप्रहले तर त्यानंीच मंुबई 

िदेश काँगे्रसचा पाया घातला. १९२९ पयंत मंुबई िदेश काँगे्रस कप्रमटी र्फारशी कायवमग्न नव्हती. पि 
महात्मा गाधंींची राजकीय चळिळ सुरू होताच काँगे्रस संघटनेच्या कायाला गती आली. सरोप्रजनी नायडू 
याचं्याकडे नेतृत्िाला लागिारे सगळे गुि होतेच पि याप्रशिाय कप्रिप्रयत्री म्हिून त्याचंी ख्याती होती. 
काँगे्रस संघटनेत त्यानंा मानाचे स्र्थान होते. सुरुिातीपासून त्या काँगे्रस िप्रकंग कप्रमटीच्या सदस्य होत्या. 
त्याचंी प्रिनोदबदु्धी अत्यतं तरल होती आप्रित्यामुळे त्या हसत खेळत कुिाचीही र्थट्टामस्करी करीत. त्याचं्या 
तडाख्यातून गाधंीजीही सुटले नाहीत. त्या गाधंीजीना प्रमकीमाऊस म्हित. पि त्यामुळे गाधंीजी कधीच 
प्रचडले नाहीत. उलट एक प्रदिस ते गंमतीने त्यानंा म्हिाले मी चक्क तुझ्या िेमात पडलोय. सरोप्रजनी 
नायडंूचे आप्रि इतर ज्येष्ठ काँगे्रस नेत्याचें असेच खेळीमेळीचे संबधं होते. सरोप्रजनी नायडंूचे अनेक भािािंर 
िभतु्ि होते. आंध्र िदेशातील डॉ.नायडू यांच्याशी त्याचंा प्रििाह झाला होता. त्यामुळे त्यानंा तेलगू भािाही 
चागंलीच अिगत होती.  

 
१९३५ साली आम्ही जेव्हा राष्ट्रीय काँगे्रसचा सुििवमहोत्सि साजरा केला त्यािळेी िमुख पाहुण्या 

म्हिून मी सरोप्रजनी नायडू यानंा बोलािले होते ि त्यािळेी त्याचं्या हस्ते राष्ट्रीय काँगे्रसची स्र्थापना ज्या 
तेजपाल हॉलमध्ये झाली त्या तेजपॉल हॉलिर त्याचं्या हस्ते एक स्मपृ्रतशलाका आम्ही बसिली आप्रि 
त्यािरील लेख हा त्यानींच तयार करून प्रदला. आज तेजपाल हॉल पाडून टाकण्यात आला असला तरी ही 
स्मृप्रतशलाका अजून मरु्थरादास प्रिसनजी हॉलमध्ये जपून ठेिण्यात आली आहे.  

 
सरोप्रजनी नायडू याचं्यानंतर मंुबई काँगे्रसचे नेतृत्ि कुिाला द्याि ेअसा िमन प्रनमाि झाला. अशा 

िकारची लायक व्यक्ती त्या काळात मंुबई काँगे्रसमध्ये कोिीही नव्हती. पि त्यािळेी एक निा तारा उद्याला 
येत होता. त्याचे नाि के. एफ्. नप्ररमन. ते काँगे्रस कायवकते असले तरी ते एक यशस्िी िकील असल्यामुळे 
त्याचंा सगळा िळे हायकोटातच जाई. त्यािळेी ते हािे-नप्ररमन केस चालिीत होते आप्रि अखेर ती केस 
नप्ररमन चजगले. या केसच्या प्रनकालाकडे साऱ्या देशाचे डोळे लागले होते त्यामुळे या केसच्या प्रनकालामुळे 
नप्ररमनचे नाि मंुबईत ज्याच्या त्याच्या तोंडी झाले. त्यामुळे नप्ररमन यानंा बी.पी.सी.सी. चे नेतृत्ि घेण्याची 
प्रिनंती करण्यात आली आप्रि १९२९ साली नप्ररमन हे मंुबई काँगे्रसचे नेतृत्ि केले. ते रोज सकाळी मंुबई 
काँगे्रसच्या कचेरीत येत आप्रि काही िळेा संध्याकाळीही येत. त्याचं्या सात ििांच्या कारकीदीत मंुबई 
काँगे्रस जोमाने कायव करती झाली.  

 
पि या सात ििांच्या काळात नप्ररमन काँगे्रसच्या मूळ ििाहाशी एकरुप होऊ शकले नाहीत. १९३० 

साली कायदेभगंाची चळिळ सुरू झाली. मंुबईतील तीन लाख काँगे्रस कायवकते या चळिळीत पकडले 
गेले. राष्ट्रीय चळिळीतील एक अग्रगण्य शहर मंुबईची साऱ्या देशात ख्याती झाली. १९३४ पयंत काँगे्रस 
संघटना ही बेकायदेशीर संघटना ठरिनू सरकारने काँगे्रस कचेऱ्यानंा टाळे लािले होते. मंुबई िदेशच्या 
काँगे्रसच्या या कायाचा गौरि करण्यासाठी सरदार िल्लभभाई पटेल याचं्या अध्यक्षतेखाली भरलेल्या काँगे्रस 



 
अनुक्रमणिका 

अप्रधिशेनात महात्मा गाधंीनी के. एफ् . नप्ररमन याचंा काँगे्रस कायवकाप्ररिीत समािशे करण्याचा प्रनिवय 
घेतला. या नािाला अर्थातच काहींचा प्रिरोध होता. देशासाठी खस्ता खाल्लेल्या राष्ट्रीय नेत्याचंाच काँगे्रस 
कायवकाप्ररिीत आतापयंत समािशे करण्यात आला होता. नप्ररमन हे पारसी जमातीचे आप्रि त्यािळेी 
भारतात एकूि ८० हजार पारशी लोकसंख्या होती. आप्रि त्यातील बहुसंख्य पारशी मंुबईत होते. त्यामुळे 
एका सुससं्कृत अल्पसंख्य जमातीला िप्रतप्रनप्रधत्ि द्याि े म्हिून गाधंीजींनी नप्ररमन यानंा काँगे्रस िकीग 
कप्रमटीत घेण्याचा प्रनिवय घेतला. नप्ररमन याचंा हा गौरि म्हिजे एकापरीने मंुबई काँगे्रसचा गौरि होता 
यात शकंाच नाही.  

 
त्यानंतर सरदार पटेल आप्रि नप्ररमनयाचं्यात मतभेद झाल्यामुळे नप्ररमन यानंी काँगे्रसच्या 

अध्यक्षपदाचा राजीनामा प्रदला. त्यानंतर परत मंुबई काँगे्रसच्या नेतृत्िाचा िमन प्रनमाि झाला. नप्ररमन 
याचं्यानंतर त्याचंाच तोलामोलाच अध्यक्ष प्रनिडिे भाग होते. शिेटी अनेक नािाचंी चचा करून आम्ही 
भलुाभाई देसाई यानंा नेते म्हिून प्रनिडण्याचे ठरिले. त्यािळेी भलुाभाई काँगे्रसचे िार्थप्रमक सभासदही 
नव्हते. मी याबाबत सरदार िल्लभभाई पटेल याचंा सल्ला घेतला आप्रि भलुाभाई देसाई यानंा काँगे्रसचे 
िार्थप्रमक सभासद करून मगच त्याचंी मंुबई िदेशचे अध्यक्ष म्हिून प्रनिड करण्यात आली.  

 
भलुाभाई हेही मंुबई हायकोटातील एक नामितं बपॅ्ररस्टर. त्यामुळे त्यानंी मला सापं्रगतले की मंुबई 

काँगे्रसच्या संघटनेची सिव जबाबदारी मी पाहायची आप्रि ते र्फक्त सभेच्या िळेी उपस्स्र्थत राहातील. अध्यक्ष 
या नात्याने नप्ररमनच्या राजीनाम्यामुळें  प्ररकाम्या झालेल्या जागेिर काँगे्रस िप्रकंग कप्रमटीने भलुाभाईचंी 
सदस्य म्हिून नेमिकू केली. त्यािळेी मंुबईत िप्रकंग कप्रमटीची जी बैठक भरली ती िॉडवन रोडिरील 
भलुाभाई देसाई याचं्या प्रनिासस्र्थानी-त्याचं्या लायब्ररी हॉल मध्ये.  

 
त्यािळेी आयकर खात्याने मंुबई काँगे्रसिर िार्षिक ७२००० रु. आयकर बसिला. मंुबई हायकोटात 

भलुाभाईनंी आमची केस लढिली. आयकराची कटकट कमी करण्यासाठी भलुाभाईनंीच आम्हाला 
बी.पी.सी.सी. चा रस्ट करण्याची सूचना प्रदली. आप्रि त्यािमािे आम्ही त्याचा एक रस्ट बनिला. 
भलुाभाई मंुबई काँगे्रसचे प्रमत्र आप्रि प्रहतकते या नात्याने अखेरपयंत िािरले. राष्ट्रीय नेत्यातं त्यानंा र्फार 
महत्त्िाचे स्र्थान होते आप्रि म्हिून प्रक्रप्स प्रमशनच्या िळेी िाटाघाटींसाठंी त्यानंा खास पाचारि करण्यात 
आले होते. त्यानंतर ते आजारी पडले आप्रि एक मप्रहन्याच्या आतच त्याचें शोचनीय प्रनधन झाले.  

 
भलुाभाई याचं्या आयुष्ट्यातील नेत्रदीपक घटना म्हिजे सुभािबाबूंच्या इंप्रडयन नॅशनल आमीचा 

खटला. आझाद चहद सेनेचे तीन अप्रधकारी शहानाझ, सेहगल आप्रि प्रधल्लॉं याचं्यािर प्रब्रटीश सरकारने हा 
खटला भरला. या खटल्याला केिळ भारताच नव्हे तर आतरराष्ट्रीय ितुवळातही र्फार महत्त्ि िाप्त झाले 
होते. हे तीन आरोपी दोिी ठरतें तर पप्ररस्स्र्थती र्फार प्रबकट झाली असती. त्याचं्या बचािाची सारी 
प्रजम्मेदारी भारतीय काँगे्रसने घेतली होती. बचाि पक्षाच्या िप्रकलाचें नेते म्हिून भलुाभाई देसाई याचंी 
प्रनिड करण्यात आली. पं.जिाहरलाल नेहरू हेही िदीघव काळानंतर िप्रकलाचा काळा झगा घालून कोटात 
उपस्स्र्थत होते. या खटल्यातील भलुाभाई याचंा युस्क्तिाद अप्रिस्मरिीय असाच होता. त्याचें शिेटचे भािि 
त्यािळेी पुस्तकरूपाने िकाप्रशत झाले आप्रि त्याच्या शकेडो िती खपल्या. या खटल्यात ते प्रतन्ही आरोपी 
प्रनदोि सुटले आप्रि भलुाभाई देसाई त्यामुळे राष्ट्रीय नेत्याचं्या पंक्तीत जाऊन बसले. हा एकिकारे मंुबई 
काँगे्रसचा गौरि होता कारि ते मंुबई काँगे्रसचे अध्यक्ष होते.  
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भलुाभाई देसाई याचं्यानंतर आम्ही अध्यक्ष म्हिून नगीनदास टी.मास्तर याचंी मंुबई काँगे्रसचे नेते 
म्हिून प्रनिड केली. ते एक नामितं सॉप्रलप्रसटर असून ४० आप्रि ४२ च्या चळिळीत त्यानंी कारािास 
सोसला होता. नगीनदास हे सौम्य िकृतीचे आप्रि मनप्रमळाऊ असल्यामुळे त्याचंी कारकीदव यशस्िी झाली. 
पि ते दोन ििातच अचानक मृत्यू पािले. आता त्याचं्यानंतर अध्यक्ष कोि म्हिून परत िमन प्रनमाि झाला. 
पि यािळेी मंुबई िदेशने माझीच एकमताने अध्यक्ष म्हिून प्रनिड केली. १९५७ मध्ये नेहरूमंत्रीमंडळात 
माझी प्रनिड होईपयंत मी सतत १० िि ेमंुबई िदेशाचा अध्यक्ष होतो. त्या काळात मी सतत तीन िि ेमंुबईचा 
महापौर म्हिून काम केले त्यामुळे माझी जबाबदारी र्फार अिघड होती. त्याच काळात मी संसद सदस्य 
म्हिूनही मंुबई तरे्फ प्रनिडून आलो. मंुबई िदेश काँगे्रस कप्रमटीचे नेतृत्ि मी यशस्िी रीतीने पार पाडू शकलो 
याचे कारि मुख्यत्िकेरून सरदार िल्लभभाई पटेल याचा पाचठबा आप्रि मागवदशवन. अडचिीच्या िळेी मी 
िसंगी महात्मा गाधंींचाही सल्ला घेत असे.  
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डॉ. ग .य. णचििीस 
 

जन्म २० सप्टेंबर १९००, मृत्यु २२ ऑगस्ट १९४९ 
 

महाराष्राती् एक थोर णवचारव्त आणि ्ेखक. 
 

माध्यप्रमक प्रशक्षि रत्नाप्रगरी येरे्थ. महाप्रिद्यालयीन प्रशक्षि सेंट झेप्रियसवमध्ये. त्यानंतर 
कलकत्त्याला ब्राह मो समाजात दाखल झाले. काही प्रदिस कलकत्त्याच्या प्रसटी कॉलेजमध्ये. त्यानंतर 
मन्मर्थदास याचं्या प्रशलाँग येर्थील सेिाश्रमात िास्तव्य. त्यानंतर नगरच्या ब्राह्मो समाजात काही काळ 
घालिनू मंुबईत परतले. मंुबईत ब्राह्मो समाजाचा िचार आप्रि सुबोध पप्रत्रकेत लेखन.  

 
त्यानंतर ब्राह्मो समाजातरे्फ ऑक्सर्फडवला ियाि. तेरे्थ पी.ए .डी. पदिी संपादन केली. रॉयल 

एप्रशयाप्रटक सोसायटी आप्रि रॉयल सोसायटी र्फॉर प्रलटरेचर याचें सदस्य म्हिनू प्रनिड झाली.  
 
त्यानंतर मंुबईस परतल्यािर गुजरात पूरग्रस्तासंाठी काम केले. ब्राह्मो समाजाच्या शतसंित्सरीत्या 

प्रनप्रमत्ताने जपानला गेले.  
 
मंुबईत परतल्यािर यूर्थ लीगशी संबधं. कॉमरेड एम्. एन्. रॉय याचं्याकडे आकृष्ट ि रॉय गटात 

सामील. झाशी येरे्थ भरलेल्या बुंदेलखंड कामगार आप्रि प्रकसान पप्ररिदेस उपस्स्र्थत. त्यानंतर कामगार 
चळिळीत भाग. काही काळ प्रचत्रा साप्ताप्रहकाचे सपंादक म्हिून काम पाप्रहले. डॉ. प्रचटिीसानंी प्रिप्रिध 
स्िरूपाचे स्रु्फट प्रलखाि केले. त्यानंी मराठीत कादंबरी लेखनही केले. सदर उतारा त्याचं्या आत्मिृत्तातून 
सादर करीत आहोत.  
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स्वत्त्रभारत सभा 
 

डॉ. प्रचटिीस 
 

एके प्रदिशी सकाळी मंुबई यूर्थ लीगचे सेके्रटरी श्री. कोप्पीकर माझ्याकडे आले आप्रि म्हिाले, 
‘आमच्या यूर्थ लीगच्या कायवकारी मंडळामध्ये कॉमरेड रॉयचा मपॅ्रनरे्फस्टो आम्ही पास करून घेतला आहे. 
त्या मपॅ्रनरे्फस्टोचा मंुबई प्रन उपनगरातं िचार करण्यासाठी आम्ही यूर्थ लीगच्यातरे्फ अनेक सभा भरििार 
आहोत. त्यापंैकी पप्रहली सभा आज रात्री माटंुग्याला भरिार आहे. त्या सभेचे अध्यक्षस्र्थान तुम्ही स्िीकाराि े
अशी आमची सिांची इच्छा आहे.’ मला त्याचंी ही प्रिनंती ऐकून जरा आियवच िाटले. कारि चहदुस्र्थानात 
आल्यापासून मी कोित्याही राजकीय सभेत भाग घेतला नव्हता. प्रशिाय रॉयच्या मपॅ्रनरे्फस्टोची ही काय 
भानगड आहे ती मला मुळीच माहीत नव्हती. म्हिून मी नकार प्रदला. परंतु कोप्पीकर हट ट घेऊन बसले. ते 
म्हिाले, ‘या सभाचंं अध्यक्षस्र्थान जर तुम्ही स्िीकारलं नाहीत, तर मला या सभा भरििं मुस्ष्ट्कल जाईल. 
कारि या सभातं कम्युप्रनस्टाचें दोन गट हजर राहातील आप्रि त्याचं्यामध्ये लार्थाळी सुरू होईल. म्हिून या 
दोन्ही गटानंा आिरून धरिारा प्रनःपक्षपाती अध्यक्ष मला पाप्रहजे.’ ते एिढं बोलल्यानंतर मला नाही 
म्हिण्याचे प्रजिािर आले. ठरल्यािळेी मी सभेच्या जागी जाऊन पोचलो. त्या प्रठकािी सिवच मंडळी मला 
अनोळखी प्रदसली. त्या प्रदिशी बोलिाऱ्या िक्त्या ं मध्येसुद्धा सुंदर काबाडीप्रशिाय मी दुसऱ्या कुलािाच 
ओळखत नव्हतो. प्रर्थऑसॉप्रर्फकल सोसायटीत सुंदर असताना माझी आप्रि त्याची ओळख झाली होती. 
तर्थाप्रप तो प्रिलायतेहून परतल्यानंतर त्याच्या िृत्तीत प्रकती तरी र्फरक झाला होता. पूिी त्याच्या डोळयात 
आध्यास्त्मक कोमलतेची चमक प्रदसे. त्याच डोळयात माक्सवपंर्थी भौप्रतकिादाचा बडेरपिा प्रशरला होता. 
सभेला सुरुिात झाली. मी अध्यक्षस्र्थानी बसल्यानंतर सुंदर काबाडीने िर्थम बोलायला सुरिात केली. 
त्याने रॉयच्या मपॅ्रनरे्फस्टोत असलेली कॉस्न्स्टयुअंट असेंब्लीची कल्पना प्रिशद करून सागंण्याचा ियत्न 
केला. 

 
त्यानंतर कॉ. शखे बोलायला उठला. या गहृस्र्थाप्रिियी जहाल गटामध्ये अनेक अर्फिा पसरल्या 

होत्या. ते ििाने गोरापान होता आप्रि त्याचे नाक तरतरीत होते. म्हिून तो खरोखर जातीने काप्रममरी 
ब्राह मि असून शखे हे टोपि नाि पोप्रलसानंा चकप्रिण्यासाठी त्याने धारि केले आहे अशी बाजार गप्प 
काही जिानंी उठिली होती. तो रॉय पक्षाचा असल्यामुळे त्या िळेचे अप्रतजहालिादी कम्युप्रनस्ट त्याला 
पाण्यात पाहात असत. त्यानंी अशी गप्प उठिनू प्रदली की, शखे हा ‘सेकंड इंटरनॅशनल’चा हस्तक असून 
खऱ्या क्रापं्रतकारक पक्षाला म्हिजे कम्युप्रनस्टानंा हािून पाडण्यासाठी तो चहदुस्र्थानात आला आहे. 
िस्तुस्स्र्थती अशी होती की, कॉ. रॉय हे िर्थम र्थडव इंटरनॅशनलच्या ितीनेच काम करीत. १९२९ साली 
त्यानंा र्थडव इंटरनॅशनलमधून काढण्यात आले. तेव्हापासून कॉ. रॉयनी आपला स्ितंत्र असा कम्युप्रनस्ट गट 
स्र्थापन केला; पि तो मात्र चहदुस्र्थानपुरताच. चहदुस्र्थानच्या बाहेर म्हिजे जमवनी, अमेप्ररका, िगैरे देशामंध्ये 
उजव्या कम्युप्रनस्टाचंा पक्ष अगोदरच स्र्थापन झाला होता. त्या पक्षाचे नेतृत्ि ब्रणँ्डलर, र्थालायूमार, 
लव्हस्टोन िभपृ्रत एकेकाळी जगिप्रसद ध असलेल्या कम्युप्रनस्ट पढुाऱ्याकंडे होते. या पुढाऱ्यानंा र्थडव 
इंटरनॅशनलमधून अगोदरच काढण्यात आले होते. कॉ. रॉय र्थडव इंटरनॅशनलच्या बाहेर आल्यानंतर याच 
पक्षाला सामील झाले. याच ििी म्हिजे १९२९ साली प्रलआँ रॉट स्की आप्रि त्याचा डािा कम्युप्रनस्ट गट 
याचंी र्थडव इंटरनॅशनलमधून हकालपट्टी झाली होती हे मी जाता जाता सागंनू ठेितो. अर्थात र्थडव 
इंटरनॅशनलमध्ये र्फक्त एकच कम्युप्रनस्टाचंा गट प्रशल्लक राप्रहला. तो गट म्हिजे सोस्व्हएट रप्रशयात 
सत्तारूढ झालेल्या कम्युप्रनस्टाचंा. या गटाचे नेतृत्ि कॉ. जोसेर्फ स्टालीन याच्याकडे होते. मी िर ज्या 
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सभेचा उल्लखे केला आहे, त्या सभेमध्ये रॉयिादी आप्रि स्टालीनिादी असे दोनच गट हजर होते. माझा 
स्ितःचा कल जरी रॉट स्कीकडे होता, तरी आतापयंत राजकरिात ित्यक्ष भाग घेण्याचा िसंग न 
आल्याकारिाने मी त्यासंबधंाने सुसंघप्रटत असा प्रिचार कधीच केला नव्हता. 

 
कॉ. शखेचे भािि सपंल्यानंतर कोप्पीकर िभपृ्रत दोन-तीन िक्त्यानंी रॉयच्या मपॅ्रनरे्फस्टोिर भाििे 

केली. सिव िक्त्याचंी भाििे संपल्यानंतर या प्रिियािर आिखी कुिाला काही बोलायची आहे चकिा काय 
असा िमन मी प्रिचारल्याबरोबर कॉ. एस् . व्ही. देशपाडें याचंा धाकंटा भाऊ बोलायला उठला. तो बोलायला 
उठल्याबरोबर माझ्या शजेारी व्यासपीठािर बसलेले रॉयिादी चुळबूळ करू लागले. ‘या गृहस्र्थाला बोलू 
देऊ नका’ अशा अर्थाची खूि कॉ. शखेने मला केली. मला कॉ. शखेचा खूप राग आला. त्याच्याकडे दुलवक्ष 
करून कॉ. देशपाडेंला बोलायची परिानगी मी प्रदली. आपल्या भाििात कॉ. रॉयच्या मपॅ्रनरे्फस्टोिर खूपच 
टीकेची झोड उठिली आप्रि कॉस्न्स्टटयुअटं असेंब्लीच्या कल्पनेची त्याने चटगल केली. त्याचे भािि 
संपल्यानंतर समारोप करताना देशपाडेंच्या टीकेचे मी खंडन केले. खरोखर पाप्रहले असता 
स्टालीनिाद्याचंा त्या िळेचा अप्रतजहालपिा कुिालाही पटण्यासारखा नव्हता. रॉयिादी माझ्यािर बेहद्द 
खूि झाले. यूर्थ लीगच्या ित्येक सभेचे अध्यक्षस्र्थान मला द्यायचे असा आपला प्रनियही कोप्पीकरानंी मला 
बोलून दाखिला. स्टालीनिादी मात्र प्रहरमुसले होऊन मुकाट्याने घरी गेले. 

 
त्यािळेेपासून जहालिादी चळिळीचा एक पढुारी म्हिनू मी एकदम पुढे आलो. ही जी अिास्ति 

िप्रसद धी मला प्रमळाली प्रतच ंमला मनातल्या मनात हसू येई. परंतु माझे प्रिचार मी कधीच कुिाला बोलून 
दाखिले नाहीत. यूर्थ लीगतरे्फ एकामागनू एक सभा भरप्रिण्याचा कोप्पीकरनी तडाखा चालिला होता. 
ित्येक सभेला अध्यक्ष म्हिून माझी नेमिकू हटकून व्हायची. सुंदर काबाडी आप्रि कॉ. शखे यानंा 
माझ्याप्रिियी एकाएकी आपलेपिा िाटू लागला. त्याचं्या िेमळ प्रन उत्साही िागिुकीमुळेच मी रॉयिादाकडे 
हळुहळू झुकू लागलो. 

 
काही प्रदिसानंी यूर्थ लीग बेकायदेशीर ठरली आप्रि आमच्या पाठीमागची एक संस्र्था नामशिे 

झाली. अर्थात्  आम्हाला दुसऱ्या ससं्रे्थची जरूरी भासू लागली. लिकरच काँगे्रसमध्ये असलेल्या 
जहालिाद्याचंी ‘स्ितंत्र भारत सभा’ स्र्थापन झाली. या संस्रे्थचा अध्यक्ष म्हिनू माझीच प्रनिड करण्यात 
आली. या संस्रे्थमध्ये अनेक जहालिादी होते. त्यापंैकी कॉ. िसंतराि कर्षिक, डॉ. शटे टी, कॉ. ए. एन. 
शटे टी, प्रम. पुतली, प्रम. एन् . एस् . चेट टी, डॉ. रंगाचारी याचंा िामुख्याने उल्लेख केला पाप्रहजे. कारि 
अगदी पप्रहल्या रॉय गटामध्ये या मंडळींचा समािशे झाला होता. स्ितंत्र भारत सभेतरे्फ कॉ. रॉयच्या 
मपॅ्रनरे्फस्टोचा आम्ही पूिीपेक्षा अप्रधक जोराने िचार चालिला. हे काम इतके िचडं िमािात िाढले की, 
आम्हाला प्रदिसाला तीन तीन सभा उरकाव्या लागत असत. शिेटी आमचा िचार एिढा िभािी ठरला की 
ही सभा स्र्थापन झाल्यापासून पंधरा िीस प्रदिसाचं्या आत ती बेकायदेशीर ठरली. अर्थातच आमचे सिव काम 
एकदम रं्थड पडले. 

 
आमच्या संस्रे्थतरे्फ एक सभा आम्ही दादरला घेतली होती. या सभेचा अध्यक्ष मीच होतो हे काही 

सागंायला नकोच. ठरलेल्या िक्त्याचंी भाििे झाल्यानंतर माझ्या खुचीपाठीमागे बसलेला एक तरुि पढेु 
आला आप्रि मला म्हिाला, ‘सर, मला या मपॅ्रनरे्फस्टोिर भािि करायचे आहे.’ ‘सर’ हा शब्द 
ऐकल्याबरोबर मी चपापलो आप्रि त्याच्याकडे पाप्रहले. त्याच्या अंगािर मी एकदम ओरडलो. मी म्हिालो, 
‘नाम्या, तू सभेत जहाल भाििं करायला कधी प्रशकलास? आप्रि तुला या प्रिियात काय समजतंय? बस 
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खाली.’ असे म्हिून मी त्याच्याकडे पाठ प्रर्फरिली. तो प्रबचारा मुकाट्याने बसला. परंतु काही प्रदिसानंी तो 
स्टालीनिाद्यानंा जाऊन प्रमळाला. माझ्या अरेरािी ितवनाचाच तो पप्ररिाम असािा कदाप्रचत् . नामाला मी 
लहानपिापासून ओळखत होतो. तो आप्रि त्याची िडील बहीि मािक कलकत्त्याला िर्थम आपले िडील 
जयरामनाना िैद्य याचं्याबरोबर आली. त्यािळेी नामा आठ-नऊ ििांचा असािा. या दोघाना कलकत्त्यातील 
अनेक िेक्षिीय स्र्थळे मी दाखिली होती. पढेु राममोहन स्कूलमध्ये मी प्रशक्षक असताना ती दोघे माझ्या 
िगात प्रशकत होती. अर्थात्  माझा प्रन नामाचा गुरु-प्रशष्ट्याचा संबधं होताच. परंतु जयरामनानाचंा आप्रि माझा 
स्नेहसंबधं दाट असल्यामुळे मला ती दोघे आपल्या भािडंासंारखी िाटत. काही प्रदिसानी नामा मपॅ्ररक पास 
होऊन सेंट झेप्रियर कॉलेजमध्ये गेला. परंतु कम्युप्रनस्टाचं्या नादी लागल्यामुळे त्याने आपला अभ्यासक्रम 
मध्येच र्थाबंिला. मािकचे लग्न मंुबईत िार्थवना समाजात १९२८ साली डॉ. पंजाबराि देशमुख याचं्याशी 
झाले. ब्राह्मप्रििाहप्रिप्रध करण्याचे िळेी आपल्याला सप्तपदी हिी असा मािकने हट्ट धरला होता. परंतु 
सप्तपदी करिे ब्राह्मधमवतत्त्िाला अनुसरून नाही अशी जेव्हा मी प्रतची समजूत घातली तेव्हा प्रतने हट्ट 
सोडला. नामा र्फार प्रदिस कम्युप्रनस्टाचं्या सहिासात राप्रहला नाही. प्रजिाचा बराच आटाप्रपटा केल्यानंतर 
तो १९३२ साली इंग्लंडला प्रनघून गेला. प्रतरे्थही बरीच िि े झगडल्यानंतर आपल्या गुिाचं्या आप्रि 
कतवबगारीच्या जोरािर ‘टाइम’ नािाच्या अमेप्ररकन प्रनयतकाप्रलकाचा इंग्लंडमधील खास िप्रतप्रनधी तो 
बनला. हाच पूिीचा नामा आज सुरेश िैद्य या नािाने िप्रसद्ध आहे. 

 
‘स्ितंत्र भारत सभा’ बेकायदेशीर झाल्यानंतर आमच्या चळिळीत बराच प्रिस्कप्रळतपिा आला. 

खाजगी रीतीने भेटण्याची आप्रि प्रिचारप्रिप्रनमय करण्याची सोय नव्हती. अशा पप्ररस्स्र्थतीत काही प्रदिस 
गेले. त्यानंतर एक प्रदिस सुंदर काबाडी माझ्याकडे आला आप्रि मला म्हिाला, ‘ आज रात्री माझ्याकडे 
काही प्रनिडक मंडळी जमिार आहेत. त्यािळेी तुम्ही प्रम. चेट टीना घेऊन या. आपि पुढील कायवक्रमाची 
काही तरी प्रनप्रित प्रदशा ठरि.ू’ ठरल्यािमापिे रात्री मी, चेट टी आप्रि कािेकर काबाडीच्या घरी गेलो. 
त्यािळेी कािेकराचंा कल स्टालीनिादाकडे र्थोडासा झुकत होता, परंतु मी त्याची प्रर्फकीर केली नाही. 
कािेकराचें ि माझे िैयस्क्तक संबंध प्रनकट असल्यामुळे त्याचं्यापासून कोितीही गोष्ट गुप्त ठेिण्याचे मला 
कारि नव्हते. आम्ही काबाडीच्या घरी गेलो, त्यािळेी कॉ. शखे, डॉ. शटे टी, कॉ. कर्षिक, अनंत शटे टी, 
आप्रि पुतली ही मंडळी अगोदरच येऊन बसली होती. माझ्या डाव्या बाजूला एक साधारि स्रू्थल अंगाचा, 
प्रधप्पाड प्रन ििाने काळासािळा असा एक गृहस्र्थ बसला होता. त्या गृहस्र्थाची आप्रि माझी ओळख करून 
देताना सुंदर म्हिाला, ‘हे डॉ. महंमूद, लखनौहून आले आहेत. प्रकसान चळिळीत हे काम करतात.’ मी 
रीतसर त्या गृहस्र्थाशी हस्तादंोलन केले. परंतु नंतर त्याच्याकडे प्रिशिे लक्ष प्रदले नाही. तो गृहस्र्थही काही 
न बोलता स्िस्र्थ बसून राप्रहला होता. काही िळेाने सभेच्या कामाला सुरुिात झाली. मी नेहमीिमािे 
अध्यक्षस्र्थानी होतो. आरंभी कॉ. शखेने असा ठराि माडंला की, आपला एक स्ितंत्र राजकीय गट असािा. 
त्या गटाचे अप्रधष्ठान कॉ. रॉयच्या मपॅ्रनरे्फस्टोिर आधारलेले असाि.े कॉ. शखेच्या ठरािाला कुिी तरी 
दुजोरा प्रदला. पि मी कॉ. शखेला प्रिरोध केला. मी म्हटले, ‘आपला एक स्ितंत्र राजकीय गट असािा 
याप्रिियी कुिाचं दुमत होईल अस ंिाटत नाही. परंतु कॉ. रॉयचा मपॅ्रनरे्फस्टो स्िीकारण्यापूिी त्यािर चचा 
करून त्यासंबधंी आपिा सिांचं एकमत होत आहे की नाही ते आपि िर्थम पाप्रहलं पाप्रहजे.: ही मी सूचना 
करतो त्याला एक प्रिप्रशष्ट कारि आहे. आपि गेल्या मप्रहना-दोन मप्रहन्यातं या मपॅ्रनरे्फस्टोचा प्रकती तरी 
िचार केला. त्यािळेी मला असं आढळून आलं की, या मपॅ्रनरे्फस्टोचा िचार करिारा ित्येकजि मनाला 
िाटेल तसा अर्थव लाितो. प्रकत्येकानंा तर तो मपॅ्रनरे्फस्टो समजलेलाच नाही, असं मला िाटतं. म्हिून त्या 
मपॅ्रनरे्फस्टोचा स्िीकार करण्याअगोदर आपि एके प्रठकािी बसून त्याच्यािर चचा करू. त्यातंील सिव 
मुद्यािंर जर एकमत झालं तरच आपल्या राजकीय गटानं त्याचा स्िीकार करािा.’ 



 
अनुक्रमणिका 

माझे उद गार ऐकल्याबरोबर कॉ. शखेच्या चेहेरा रागाने लालबुंद झाला. मी कॉ. रॉयच्या 
मपॅ्रनरे्फस्टोलाच प्रिरोध करीत आहे अशी त्याने मनाची समजूत करून घेतली. यानंतर बराच कडाक्याचा 
िादप्रििाद झाला. तो दोन तीन तास चालला होता. चेट टी आप्रि कािेकर यानंी माझी बाजू उचलून 
धरली, परंतु बाकीच्या कॉमरेडस् नी शखेला पाचठबा प्रदला. या िादातूंन काहीच प्रनष्ट्पन्न होत नाही असे 
पाहून मी माझ्या शजेारी बसलेल्या गृहस्र्थाकंडे िळलो आप्रि त्यानंा या िमनािर मत द्यायला सापं्रगतले. 
त्यानंी आपले दोन्ही खादें उडिनू मला म्हटले, ‘मला यातं काहंी समजत नाही. मी लखनौहून आलेला 
मािूस आहे. तुमचं तुम्हीच काय ते आपसातं ठरिा.’ हे त्याचें उद्गार ऐकून मला त्याचंी खूप चीड आली 
पि मी त्यानंा काही बोललो नाही. शिेटी मी शखेला म्हटले, ‘आपि हा िमन मताला टाकू.’ शखेने कबलू 
केले. माझ्या बाजूला मी, चेट टी कािेकर आप्रि आिखी एक इसम अशी चौघाचंी मते पडली आप्रि शखेच्या 
बाजूने शखे, कर्षिक, दोन शटे टी, पुतली अशी पाच मते पडली. ते पाहून मी खुचीिरून उठलो आप्रि 
शखेला म्हटले, की ‘तुझ्या बाजूला पाच मतं पडलेली आहेत तेव्हा तू या मंडळींचा स्ितंत्र गट स्र्थापन कर. 
मी मात्र या गटात सामील होिार नाही.’ इतके बोलून मी प्रनघालो. मला पोचप्रिण्यासाठी सुंदर काबाडी 
प्रजन्यापयंत आला. प्रजना उतरताना मी सुंदरला म्हटले, ‘तू या लखनौच्या मािसाला सभेला कशाला 
बोलािलंस? मला तर तो अगदी बुद दू प्रदसतो.’ इतके बोलून मी झपाझप प्रजना उतरून खाली गेलो. 
इतक्यात कािेकर आप्रि चेट टी हेही प्रजना उतरून खाली आले. आम्ही आपापल्या घरी गेलो. त्यािळेी मी 
आप्रि चेट टी चौपाटी रोडिर राहात होतो; पि प्रनरप्रनराळया घरात. चेट टी हे माझे साडू लागतात हे जाता 
जाता सागंून टाकतो. कािेकर िार्थवना समाजाजिळील काँरॅक्टर चाळीत राहात होते. 

 
दुसऱ्या प्रदिशी सकाळी सुंदर प्रन शखे माझ्या घरी आले आप्रि म्हिाले, ‘आज रात्री आम्ही न्यू इरा 

हायस्कूलमध्ये जमिार आहोत. त्यािळेेस रॉयच्या मपॅ्रनरे्फस्टोिर आपि चचा करू. तुम्ही चेट टींना घेऊन 
या.’ चेट टी प्रन मी त्या सभेला गेलो. आम्ही मपॅ्रनरे्फस्टोिर बरीच चचा केली. त्या मपॅ्रनरे्फस्टोमध्ये स्िदेशीचा 
उल्लेख आला होता. चचा करताना स्िदेशी म्हिजे काय असा िमन सुंदरने केला. त्या िमनाचे उत्तर 
चेट टीने प्रदले. डॉ. महंमूद प्रतरे्थ होतेच. त्यानंी शिेटी ‘Swadeshi is a form of taxation’ असे म्हिनू त्या 
प्रिियािर जिळ जिळ अधा तास प्रििचेन केले. ते प्रििचेन ऐकून मी अगदी रं्थड झालो. याच मािसाला मी 
काल बुद दू म्हटले याचे मला हसू आले. प्रििचेन करताना डॉ. महंमूद म्हिाले की, ‘कॉ. रॉयच्या प्रनकट 
सहिासात मी बरीच िि ेअसल्यामुळे त्याचंं मन मी चागंलं ओळखू शकतो. या मपॅ्रनरे्फस्टोचा अर्थव काय तो 
मला तुमच्यापेक्षा अप्रधक चागंल्या रीतीनं सागत येईल.’ बराच िळे चचा झाल्यानंतर आमची सभा 
आटोपली. मी प्रन चेट टी घरी जायला प्रनघालो. रस्त्यात बोलताना मी चेट टींना म्हटले, ‘हा प्रिलक्षि 
डोक्याचा मनुष्ट्य प्रदसतो मला. ‘स्िदेशी’ शब्दाचा खरा अर्थव त्याने प्रकती उत्तम रीतीने समजािनू सापं्रगतला. 
मला िाटते, कॉ. रॉयच्या प्रनकट सहिासातं बरीच ििव हा असला पाप्रहजे.’ यािर धीम्या िृत्तीचे चेट टी 
एकदम उसळून म्हिाले, ‘नाही. नाही. तुम्ही म्हिता चे चूक आहे. हा गृहस्र्थ कॉ. रॉयच असला पाप्रहजे.’ 
यािर मी मोठ्याने हसलो आप्रि म्हिालो, ‘हे तुम्ही काही तरी सागंता प्रम. चेट टी. कॉ. रॉय या गृहस्र्थापेक्षा 
प्रकतीतरी मोठा असला पाप्रहजे. ियानं हा गृहस्र्थ र्फार तर चाळीस ििाचा असेल.’ यािर चेट टी काही 
बोलले नाहीत. 

 
त्यानंतर रॉय गटाच्या िारंिार सभा होत. त्या सभासंबंधंाने महत्त्िाचे असे काही सागंण्यासारखे 

नाही. परंतु १९३१ च्या माचवमध्ये कराचीला काँगे्रसचे अप्रधिशेन भरिार होते. त्या अप्रधिशेनामध्ये आमच्या 
गटाने कोिते धोरि ठेिायचे ते ठरप्रिण्यासाठी कर्षिकाचं्या घरी आमची सभा भरली होती. डॉ. महंमदू 
अर्थात्  त्या सभेला हजर होतेच. हे धोरि ठरिताना कॉ. रॉयच्या (Decolonisation) िबंधािर बरीच चचा 
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झाली. ‘त्या िबधंानुसार आपि काँगे्रसमध्ये राहून काँगे्रसच्या कायवक्रमाला जहालिादी कलाटिी द्यायची, 
काँगे्रस नेत्याचंा सुधारिािाद लोकाचं्या समोर पदोपदी आिून त्याचे खंडन करायचे आप्रि आपला पक्ष 
बळकट करून संबधं काँगे्रसला क्रापं्रतकारक बनिायची हे धोरि आपि ठेिले पाप्रहजे’ असे डॉ. महंमदू 
म्हिाले. त्यािर मी म्हिालो की, ‘हे धोरि मुळीच िभािी ठरिार नाही. आपि काँगे्रसच्या बाहेर जाऊन 
आपला स्ितंत्र पक्ष स्र्थापन केला पाप्रहजे. काँगे्रस ि काँगे्रसनेत्यानंा अप्रिरत प्रिरोध करून आपला प्रिधायक 
कायवक्रम जनतेसमोर ठेिण्याचा आपि ियत्न केला पाप्रहजे.’ त्यािळेी रॉट स्कीिादाची सािली माझ्या 
मनािर बरीच दाट असल्यामुळे मी िरील भपू्रमका स्िीकारली होती. यािर बराच िादप्रििाद झाला, परंतु 
डॉ. महंमूदना माझे मत पटले नाही. तेव्हा मी सभेतून प्रनघून गेलो. चेट टी मात्र तसेच बसून राप्रहले होते. 
अर्थात काही प्रदिस तरी माझा रॉय गु्रपशी संबंध राप्रहला नाही. कराची काँगे्रसला चेट टी, कर्षिक िगैरे 
बरेच रॉयिादी गेले. मी मात्र तसाच मागे राप्रहलो. 

 
काँगे्रसचे कराचीचे अप्रधिशेन भरण्यापूिी काँगे्रस िप्रकंग कप्रमटीची बैठक लॅबनवम रोडिरील 

मिीभिुनमध्ये भरली होती. या बठैकीला हजर राहाण्यासाठी कप्रमटीने बाबू सुभािचदं्र बोस यानंा बोलािले 
होते. कराचीला त्याच सुमारास निजिान भरत सभेची पप्ररिद भरिार होती. त्या पप्ररिदेचे अध्यक्ष म्हिनू 
सुभािबाबूंची प्रनिड झाली होती. मंुबईतील निजिान भारत सभेचा मी अध्यक्ष होतो. त्यािळेी मी आप्रि 
चेट टी मिीभिुनाच्या शजेारीच सरस्िती स्व्हलामध्ये राहात होतो म्हिनू सुभािबाबूंना आमच्या घरी चहाला 
बोलािण्याचे आम्ही ठरिले. सुभािबाबू आले आम्ही त्याचं्याशी बरीच चचा केली. गाधंी-आयर्षिन 
कराराबद्दल आम्ही पूिव नापसंती दशवप्रिली. सुभािबाबूनंाही तो करार पसंत नव्हता. असे प्रदसले. त्यानंतर 
आमचा कायवक्रम आम्ही त्याचं्यापढेु ठेिला. आमच्या चळिळीत नेतृत्ि स्िीकारण्याची आम्ही त्यानंा प्रिनंती 
केली. सुभािबाबू एकदम गभंीर झाले, आप्रि म्हिाले, ‘जहाल चळिळ प्रजतकी पाप्रहजे प्रततकी देशामध्ये 
िभािी झालेली नाही. अशा पप्ररस्स्र्थतीत मी काँगे्रस पढुाऱ्याबंरोबर आतापासूनच जर र्फटकून िागू लागलो 
आप्रि प्रनराळा राजकीय सिता सुभा उभा करण्याचा ियत्न केला तर त्यामुळे जहाल चळिळीचं नुकसान 
होिार आहे,’ सुभािबाबूंचे उद गार ऐकून माझी बरीच प्रनराशा झाली. सुभािबाबू प्रन डॉ. महंमूद हे एकाच 
माळेचे मिी आहेत अशी मी माझ्यामनाची समजूत करून घेतली. 

 
कराचीला ही सिव मंडळी गेल्यानंतर दुसऱ्या चकिा प्रतसऱ्या प्रदिशी िार्थवना समाजात कसल्या तरी 

प्रनप्रमत्ताने स्नेहसंमेलन भरले होते. त्या स्नेहसंमेलनात मला नेहमीिमािे भाग घ्यािा लागला होता. कारि 
राजकीय चळिळीत जरी मी पडलो होतो, तरी सुद धा िार्थवनासमाजाशी माझे असलेले पूिीचे संबधं 
अजूनही कायम होते. िार्थवना समाजातच राजकीय प्रिियािर अभ्यास-मंडळे मी घेत असे, पि त्याची 
िार्थवनासमाजातील मंडळींना प्रिशिेशी माप्रहती नव्हती. सुबोधपप्रत्रकेत मात्र माझे जहाल स्िरूपाचे जे लेख 
येत ते िाचून समाजातील काही बुदु्रक मंडळींना माझा संशय येऊ लागला. परंतु माझा जहालिाद 
लोकमान्य प्रटळकाचं्या राजकारिापुढे जािार नाही अशी त्याचंी अपेक्षा होती. स्ितंत्र भारत सभेचा आप्रि 
काही प्रदिसानंी निजिान भारत सभेचा ज्यािळेी मी अध्यक्ष झालो, तेव्हा मात्र समाजातील काही राजकीय 
सनातन्याचें दाबे दिािून गेले. कारि त्याचंा िामाप्रिक समज असा झाला होता की, निजिान भारत सभा 
ही दहशतिाद्याचंी ससं्र्था असून प्रतचे नेतृत्ि मी स्िीकारले आहे. त्याचंा हा गैरसमज दूर करण्याचे मला 
कारिच पडले नाही. कारि या संस्रे्थसंबधंी स्पष्टपिे मला त्यानंी कधीच प्रिचारले नव्हते. अर्थात िरिर 
पाहािाऱ्याला माझे िार्थवना समाजाशी असलेले संबधं पूिी होते तसेच कायम आहेत असा भास होई. त्या 
संबंधाचा एकेक धागा हळूहळू तुटत चालला होता हे माझ्याही त्यािळेी ध्यानात आले नाही. अर्थात िार्थवना 
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समाजाच्या ित्येक कायवक्रमात मी पूिीच्याच उत्साहाने आप्रि तळमळीने भाग घेत आहे अशी माझी ि 
इतराचंी समजूत होती. 

 
स्नेहसंमेलनाची गडबड राममोहन आश्रमाच्या दुसऱ्या मजल्यािर चालली असता मला खालून 

कुिी तरी मोठ्याने हाका मारू लागले. मी प्रखडकीशी येऊन खाली पाहातो तर कॉ. सी. जी. शहा, कॉ. बी. 
टी. रिप्रदि ेिभपृ्रत स्टॅप्रलनिादी कम्युप्रनस्ट मला खाली येण्याप्रिियी जोरजोराने हाताने खुिािीत होते. मी 
तसाच खाली गेलो. कॉ. शहा मला म्हिाले, ‘तुमच्याकडे अत्यंत प्रनकडीचे काम आहे. तुम्ही आताच्या आता 
घरी चला.’ ही काय गडबड आहे म्हिून बघण्यासाठी लीला प्रखडकीत आली. मी प्रतला खाली येण्याची 
खूि केली आप्रि िार्थवना समाजाच्या बाहेर प्रमळालेल्या टॅक्सीत बसून आमच्या घरी गेलो. िाटेत माझ्याशी 
कुिी काहीच बोलेना. त्याचें काय जरूरीचे काम होते ते न समजल्यामुळे मी गप्प राप्रहलो होतो. घरी 
आल्यानंतर आम्ही तसेच प्रदिािखान्यातं बसलो. नंतर मी कॉ. शहाला प्रिचारले, ‘कॉमरेड, ही गडबड तरी 
काय आहे? तुम्ही मला इतक्या तातडीनं कशाला बोलािनू आिलंत? की हा तुमचा निीन तऱ्हेचा प्रिनोद 
आहे? तेव्हा कॉ. रिप्रदि ेयानंी आपला चेहेरा पूिीपेक्षा अप्रधक गंभीर केला आचि ते म्हिाले, ‘हे पाहा, मी 
तुम्हाला अत्यंत महत्त्िाची बातमी सागंिार आहे. ती ऐकून तुम्हाला आियाचा धक्काच बसेल. तुम्ही ज्या 
डॉ.महंमूदबरोबर आतापंयंत काम करीत होता ते दुसरे प्रतसरे कुिी नसून खुद द मानिेंद्रनार्थ रॉय आहेत.’ 
ही बातमी ऐकून मी मनातल्या मनात हादरलोच. परंतु बाहेरून शातंपिाचा आि आिनू मी म्हटलं, ‘अं:! 
त्यातं काय आहे. डॉ. महंमूद हे कॉ. रॉय आहेत ह्ा बातमीमध्ये तुमहाला इतकं घाबरण्याचं कारि काय? 
आप्रि इतक्या तातडीनं ही बातमी सागंण्याइतकं काय महत्त्ि आहे? ही बातमी तुम्ही मला पोस्टानं कळिली 
असती तरी चाललं असतं.’ हे उद गार ऐकल्यानंतर कॉ. रिप्रदव्याचं्या चेहेऱ्यािर र्थोडी प्रतरस्काराची झाकं 
प्रदसली. ते म्हिाले, ‘ही नुसती बातमी सागंण्यासाठीच आम्ही इर्थं आलो नाही, तर तुम्हाला सािधप्रगरीची 
सूचना द्यायला मुद्दाम आलो आहोत.’ मी म्हटले, ‘सािधप्रगरीची सूचना?’ ‘होय. सािधप्रगरीची सूचना.’ 
असे रिप्रदिेंनी ठासून म्हटले, ‘डॉ. महंमूद हे कॉ. रॉय आहेत हे जर तुम्हाला मान्य असेल तर मी अस ं
प्रिचारतो की कॉ. रॉय चहदुस्र्थानात आले कसे? त्यानंी पासपोटव कसा प्रमळिला? त्यानंी पासपोटव forge 
केला अस ं आपि घटकाभर समजू, तरी सुद धा कराची चकिा मंुबई बंदरात उतरताना त्याचं्यासारखा 
प्रधप्पाड गृहस्र्थ पोप्रलसाचं्या काकदृष्टीतून कसा प्रनसटला? यािर माझे स्ितःचे उत्तर असे आहे की, रॅम्से 
मकॅडोनाल्डच्या मदतीनं कॉ. रॉय चहदुस्र्थानातं आले. हे दुसऱ्या शब्दात सागंायचं म्हिजे ते प्रब्रप्रटश 
साम्राज्यशाहीचे हस्तक आहेत, म्हिूनच ते येऊ शकले.’ कॉ. रिप्रदव्याचें हे उद गार ऐकून माझे मन 
चलप्रबचल झाले. रॉय गटाच्या धोरिासबंंधाने माझा नुकताच डॉ.महंमूदशी खटका उडाला होता. तेव्हा 
कॉ. रिप्रदिेंनी डॉ. महंमूद म्हिजे कॉ. रॉयिर जो आरोप केला त्याचा मला हत्यारासारखा उपयोग करता 
आला असता. परंतु मी तो प्रिचार मनात मुळीच ठरू प्रदला नाही. मात्र कॉ. रॉयना ते कराची काँगे्रसहून 
परत आल्यानंतर चहदुस्र्थानात ते कसे आले त्याबद्दल सपूंिव माप्रहती प्रिचारायची असा मी मनाशी प्रनिय 
केला. 

 
स्टालीनिादी कम्युप्रनस्टाशंी माझे िैयस्क्तीक संबधं स्नेहाचे होते. परंतु कॉ. रॉयप्रिरुद ध ते 

घािेरडा िचार करू लागले, हे मात्र मला प्रबलकुल आिडले नाही. स्टालीनिादी कम्युप्रनस्टाचें धोरि 
अप्रतजहालिादी होते. र्थडव इंटरनॅशनल जे हुकूम सोडील त्याची अक्षरशः अंमलबजाििी करिे हे आपले 
आद्य कतवव्य आहे असे स्टालीनिादी समजत. र्थडव इंटरनॅशनलचं धोरिसुद्धा स्ितंत्रपिे आखले जात नसे. 
र्थडव इंटरनॅशनलच्या कायवकारी मंडळािर रप्रशयन कम्युप्रनस्टाचें हुकमी बहुमत असल्यामुळे सोस्व्हएट 
रप्रशयाच्या परराष्ट्र धोरिाला पोिक असेच धोरि र्थडव इंटरनॅशनल ठरिीत असे. हेच दुसऱ्या शब्दात 
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सागंायचे म्हिजे र्थडव इंटरनॅशनल सोस्व्हएट रप्रशयाच्या परराष्ट्रखात्याची एक दुय्यम शाखा होती. १९२८ 
साली र्थडव इंटरनॅशनलची सहािी काँगे्रस भरली. त्याच कालात रप्रशयाची पंचिार्षिक योजना अंमलात 
येण्यास सुरुिात झाली. ही योजना यशस्िी व्हायची असेल तर प्रतच्यासाठी रप्रशयन जनतेने स्िार्थवत्याग 
करण्यास तयार झाले पाप्रहजे होते. रप्रशयन जनतेमध्ये उत्साह प्रनमाि करण्यासाठी सोस्व्हएट रप्रशया हा 
एकच देश समाजिादी आहे आप्रि या देशासभोिती साम्राज्यिादी आप्रि भाडंिलशाही राष्ट्राचें कडे पडले 
आहे. ही राष्ट्रे सोस्व्हएट रप्रशयािर आक्रमि करून तेर्थील समाजिादाचा कधी प्रिध्िसं करतील त्याचा नेम 
नाही, म्हिून समाजिादाचे संरक्षि करण्यासाठी संरक्षक साधनाचें प्रिपुल उत्पादन झाले पाप्रहजे. यासाठी 
पंचिार्षिक योजना प्रजतक्या लिकर अंमलात येईल प्रततकी चागंली. या घोििेला अनुसरून सोस्व्हएट 
रप्रशयाला इतर देशाशंी र्फटकून िागिे िाप्त होते. म्हिनू र्थडव इंटरनॅशनलने जगातंील सिव कम्युप्रनस्टानंा 
आपापल्या देशातंील सिव राजकीय पक्षाशंी र्फटकून िागण्याचा संदेश प्रदला! 

 
चहदी स्टालीनिादी त्यािमािे िागू लागले. काँगे्रस ही भाडंिलदाराचंी संस्र्था आहे आप्रि प्रतचा 

उदे्दश भाडंिलदाराचें राज्य स्र्थापन करण्याचा आहे. असा िचार त्यानंी सुरू केला. तसेच रेड युप्रनयन 
काँगे्रस ही सुधारिािादी संस्र्था आहे, ती देशात कामगाराचंी आप्रि प्रकसानाचंी क्रातंी करू शकिार नाही 
असा आरोप त्यानंी त्या संस्रे्थिर ठेिला. या दोन्ही संस्र्थातूंन बाहेर रु्फटून त्यानंी कामगार प्रकसानाचं्या 
नािािर एक पक्ष स्र्थापन केला, आप्रि लाल रेड युप्रनयन काँगे्रस काढली. या दोन्ही संस्र्थामंध्ये एकही 
कामगार चकिा शतेकरी नव्हता हे सागंण्याची जरुरी नाही. स्टालीनिाद्याचें हे अप्रतजहालिादी धोरि 
कुसीनेन नािंाच्या एका सौंदयवशास्त्राच्या िोरे्फसरने र्थडव इंटरनॅशनलच्या सहाव्या काँगे्रसमध्ये सादर 
केलेल्या िबधंातं ग्रप्रर्थत केले होते. रॉयनी याच काँगे्रसमध्ये िसाहतीिरील आपला िबधं सादर केला होता, 
परंतु तो िबंध काँगे्रसने मान्य केला नाही, इतकेच नव्हे तर दुसऱ्या अनेक कारिािंरून एका ििाच्या आतच 
कॉ. रॉयना र्थडव इंटरनॅशनलमधून काढून टाकण्यात आले, त्यानंतर कॉ. रॉयनी आपले धोरि स्ितंत्रपिे 
माडंण्यास सुरुिात केली, परंतु ते धोरि मॉस्कोला मान्य नसल्यामुळे जे स्टालीनिादी पूिी कॉ. रॉयकडून 
राजकीय प्रशक्षिाचे दडे घेत होते ते सिव कॉ. रॉयिर उलटले प्रन त्यांच्याप्रिरुद्ध िचार करू लागले. कॉ. 
कुसीनेन आप्रि कॉ. रॉय याचं्या िबधंातंील मुख्य र्फरक चहदी राजकीय पप्ररस्स्र्थतीच्या पृर्थक्करिासंबधंाने 
नसून ित्यक्ष कायवक्रमासबंंधाने होता. कॉ. कुसीनेनचं म्हििे असे होते की, चहदी भाडंिलदाराचंा िगव 
आपल्या देशात समाजक्रातंी होईल या भीतीने प्रब्रप्रटश साम्राज्यशाहीशी तडजोडीचे नेहमीच धोरि ठेप्रिल 
आप्रि कोितीही क्रापं्रतकारक चळिळ दडपण्याचा ियत्न करील. देशातील कामगार प्रन शतेकरी हेच 
क्रातंीचे मुख्य आधारस्तंभ होत, आप्रि याच लोकाचंा स्ितंत्र राजकीय पक्ष प्रनमाि झाला पाप्रहजे. काँगे्रस हा 
भाडंिलदाराचंा पक्ष असल्यामुळे या पक्षाने त्या चकिा इतर पक्षाशंी कोिताच संबधं ठेिता कामा नये. 
लेप्रननच्या साम्राज्यशाहीिरील पुस्तकाचा आधार घेऊन कॉ. रॉयनी असा प्रसद्धातं माडंला की, 
चहदुस्र्थानातील प्रब्रप्रटश भाडंिल ज्या िमािात कमी होत जाईल, त्या िमािात प्रब्रप्रटश साम्राज्यशाहीला 
चहदी भाडंिलाची जरुरी लागेल. म्हिून प्रब्रप्रटश साम्राज्यशाहीला चहदी भाडंिलदारासंंबधंाने उदार धोरि 
ठेिाि े लागेल. या उदार धोरिाच्या चौकटीत चहदी भाडंिलदाराचं्या आर्षर्थक आप्रि राजकीय अशा सिव 
महत्त्िाकाकं्षा पूिव होण्याचा संभि असल्यामुळे चहदी भाडंिलशाही क्रापं्रतकारक चळिळीपासून अप्रलप्त 
राहील चकिा प्रतला प्रिरोधही करील. राष्ट्रीय काँगे्रससंबधंाने कॉ. रॉयचे असे म्हििे होते की, काँगे्रस हा 
एक पक्ष नसून ती चळिळ आहे. या चळिळीचे नेतृत्ि िप्रतक्रापं्रतकारक असले तरी त्यात सामील होिारा 
बहुजनसमाज क्रापं्रतकारक िृत्तीचा आहे, म्हिून कम्युप्रनस्टानंी या चळिळीत सामील होऊन त्या चळिळीचे 
िप्रतक्रापं्रतकारक नेतृत्ि हािनू पाडण्याचा ियत्न केला पाप्रहजे. अशा िकारचा या दोन कम्युप्रनस्ट पक्षाचं्या 
मतििालीत र्फरक होता. 
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कॉ. रॉय कराचीहून आल्यानंतर चेट टींच्या सागंण्यािरुन मी त्यानंा भेटायला गेलो. नाही तरी मी 
आपिहून जािारच होतो. परंतु कॉ. रॉयचा प्रनरोप आल्यानंतर सिव काम बाजूला ढकलून मी त्याचं्या 
भेटीला गेलो. डॉ. महंमूद हेच कॉ. रॉय आहेत हे आम्हा सिांना आता कळून चुकले होते. कराचीला पंप्रडत 
जिाहरलाल नेहरू, सुभािचंद्र बोस िगैरेंची त्यानंी भेट घेतली ती रॉय म्हिूनच घेतली. पंप्रडत 
जिाहरलालजी युरोपमध्ये असताना त्यानंी प्रन कॉ. रॉयची अगोदरच भेट झाली होती. म्हिूनच त्यानंा 
नव्याने पपं्रडतजींना आपली ओळख करून देण्याचे कारि नव्हते. मला पाहाताच कॉ. रॉय हसू लागले. 
नंतर ते म्हिाले, ‘तुमचा रॉट स्कीिाद पूिीइतकाच भडक राप्रहलेला आहे की आता प्रर्फक्कट झाला आहे?’ 
मी या िमनाला काहीच उत्तर प्रदले नाही. र्थोड्या िळेाने आम्ही कराची काँगे्रसप्रिियी बोलू लागलो. बोलता 
बोलता कॉ. रॉयनी माझ्यापढेु प्रसगारेटचा डबा केला. मी त्यानंा प्रसगारेट ओढीतं नाही म्हित सापं्रगतले. 
कॉ. रॉय पनु्हा हसू लागले. परंतु यािळेी त्याचं्या हास्यात बराच उपरोध भरलेला होता. ते म्हिाले, ‘अस्स!ं 
एकूि तुम्ही जाप्रतितं धमोपदेशक आहात. बरोबरच आहे, ब्राह्म धमाच्या िचारकानं आपल्या अंगी कोितंही 
व्यसन लािनू घेऊ नये. त्यानं र्फारच सोिळेपिानं राप्रहलं पाप्रहजे-नाही?’ असे म्हिून ते मोठ्याने हसू 
लागले. मला त्याचंा खूप राग आला आप्रि मी त्याचं्या हातातून प्रसगारेटचा डबा जिळ जिळ प्रहसकािनू 
घेतला म्हटले तरी चालेल. त्या डब्यातली एक प्रसगारेट काढली आप्रि ती पेटिनू संर्थपिाने मी 
त्याचं्याकडे पाहात ओढू लागलो. िस्तुस्स्र्थती अशी होती की मला ऑक्सर्फडवला असतानाच ध्रमूपान 
करण्याची संिय होती. परंतु चहदुस्र्थानातं आल्यानंतर काही प्रदिसानंी मी ती संिय अप्रजबात सोडून प्रदली 
होती. माझ्या नीप्रतकल्पना पारंपप्ररक नीप्रतकल्पनेपेक्षा अगदीच िगेळया असल्यामुळे कॉ. रॉयनी मला 
प्रदलेला सोिळेपिाचा टोमिा प्रबलकुल सहन झाला नाही. या माझ्या रागाचा पप्ररिाम इतकाच झाला की 
त्या प्रदिसापासून मी माझी आिडती पाइप पुन्हा ओढू लागलो. 

 
रॉयगटामध्ये मी अशा अगदी अनौपचाप्ररक रीतीने पनु्हा सामील झालो. डॉ. महंमदूशी झालेला 

खटका मी प्रिसरून गेलो होतो. इतकेच नव्हे तर रॉयच्या मपॅ्रनरे्फस्टोचा आधार घेऊन रॉयिादाचा िचार 
करण्यात मी पूिीपेक्षा अप्रधक उत्साहाने भाग घेऊ लागलो. पि माझी आंतप्ररक इच्छा अशी होती की 
रॉयिादी आप्रि स्टालीनिादी या दोन्ही गटानंी आपले पूिीचे भेद प्रिसरून जाऊन एक संयुक्त राजकीय 
पक्ष स्र्थापािा. या दृष्टीने मी बरीच खटपटही केली. मी िार्थवना समाजामध्ये ज्या सभा बोलािीत असे, त्या 
सिांना मी न चकुता स्टालीनिाद्यानंा बोलािीत असे आप्रि तेही न चुकता सिव सभानंा हजर राहात. या 
आमच्या सभा खरोखरच्या सभा नसून खाजगी बठैकी होत्या तरी सुद्धा हजर राहािाऱ्या दोन्ही सािंदायाचंी 
इतकी गदी होत असे की राममोहन आश्रमाचा तळमजला याला अगदीच अपुरा पडे. हे माझे धोरि कॉ. 
शखेसारख्या कॉ. रॉयिाद्यानंा मुळीच पसंत पडत नसे. त्याचंा माझा या संबधंाने बराच मोठा िाद होई. परंतु 
मी माझे धोरि केव्हाही बदलले नाही. या आमच्या बैठकीला कॉ. देशपाडें, रिप्रदि,े शहा कािेकर िभतृी 
मंडळी प्रनयमाने हजर राहात असल्यामुळे चचेला नेहमीच रंग चढे. एकदा अशीच एक सभा आम्ही स्टुडंट 
ब्रदरहुडमध्ये घेतली होती, त्या सभेमध्ये कॉ. रॉय आपली कॉस्न्स्टटु्यअंट असेंब्लीची कल्पना स्पष्ट करून 
सागंिार होते. त्या सभेला स्टालीनिादी, रॉयिादी ि इतर बरेच लोक हजर होते. त्यािळेी माझे प्रमत्र 
िभाकर पाध्ये हे नेहमी स्टालीनिाद्याबंरोबर प्रर्फरत असल्यामुळे तेही या सभेला हजर राप्रहले होते. सभेच्या 
अध्यक्षस्र्थानी नेहमीिमािे मी होतो. सभेतील मुख्य भािि कॉ. रॉयचे होते. कॉ. रॉयचे भािि संपल्यानंतर 
देशपाडें, रिप्रदि ेिभपृ्रत स्टालीनिाद्यानंी लहान लहान भािि करून कॉ. रॉयच्या भपू्रमकेप्रिियी नापसंती ि 
प्रिरोध दशवप्रिला. त्यानंतर एक दोन रॉयिादी बोलले. नंतर कुिीच बोलायला उभा राहात नाही असे पाहून 
मी म्हटले, ‘श्री. िभाकर पाध्ये यानंा या प्रिियािर काही तरी बोलायचे आहे असं मला िाटतं.’ हे माझे शब्द 



 
अनुक्रमणिका 

ऐकल्याबरोबर पाध्ये उठले आप्रि त्यानंी एकदम सागंनू टाकले की, ‘रॉयिादी कायवक्रम unscientific आहे’. 
unscientific हा शब्द ऐकल्याबरोबर कॉ. रॉय खिळले आप्रि त्यानंी पाध्याचंा खरपूस समाचार घेतला. 

 
एके प्रदिशी कॉ. शखे माझ्या घरी आला आप्रि म्हिाला, ‘रॉयनी काही जरुरीच्या कामासाठी 

तुम्हाला बोलािलं आहे.’ त्यािळेी रॉय पेडर रोडिरील एका बंगल्यातं गुप्तपिाने राहात असत. मी प्रतरे्थ 
गेल्यािर कॉ. रॉय म्हिाले, ‘युरोपहून नुकतीच आपली कॉमरेड इरे्थ आली आहे. ती सध्या बॅलाडव 
प्रपअरिरील ग्रँड हॉटेलमध्ये उतरली आहे. प्रतला जाऊन तुम्ही भेटाि ेअशी माझी इच्छा आहे.’ मी रॉयकडून 
प्रनघालो तो तडक ग्रँड हॉटेलमध्ये गेलो, आप्रि ‘लुइझे गाइझलरची खोली कुठं आहे?’ असे मी हॉटेलच्या 
मनेॅजरला प्रिचारले. लुइझे गाइझलर प्रतरे्थच एका युरोप्रपयन गृहस्र्थापाशी बोलत कोचािर बसली होती. 
प्रतच्याकडे मनेॅजरने आपले बोट दाखिले. मी लू कडे गेलो आप्रि प्रतला माझी ओळख करून प्रदली. प्रतने 
माझ्याशी जोराने हस्तादंोलन केले. शजेारी असलेल्या गृहस्र्थाशंी दोन पपचाप्ररक शब्द बोलून ती मला 
घेऊन आपल्या खोलीत गेली. काही िळे इकडल्या प्रतकडल्या गप्पा मारल्यानंतर मी प्रतला माझ्या घरी 
येऊन राहाण्याची प्रिनंती केली आप्रि प्रतने ती आनंदाने मान्य केली. ती म्हिाली, ‘आत्ताच आपि प्रनघू या.’ 
प्रतच्या सामानाची आिराआिर करून प्रतने ते एका चाकराच्या हिाली केले आप्रि आम्ही खाली गेलो. लू 
आपले प्रबलाचे पसेै चुकते करीत होती. इतक्यात मनेॅजरने मला खूि केली आप्रि आपल्याकडे बोलािले. 
तो हलक्या स्िरातं मला म्हिाला, ‘हे पाहा, कोित्याही पुरुिाला एकट्या असलेल्या स्त्रीच्या खोलीत जाऊ 
देण्याचा प्रशरस्ता नाही. तुम्ही तो प्रशरस्ता मोडलात याचे र्फार दुःख होतं.’ मी त्या मनेॅजरच्या तोंडाकडे 
र्थोडा िळे पाप्रहले आप्रि मोठ्याने हसलो. इतक्यात लू माझ्याजिळ येऊन ‘काय भानगड आहे’ म्हिून 
प्रिचारू लागली. मी प्रतला म्हटले, ‘भानगड िगैरे काही नाही. हा मनेॅजर प्रशष्टपिाचा आि आिनू मला 
र्थोडासा उपदेश करण्याचा ियत्न करीत होता. मी तुला पैज मारून सागंतो की कॉमरेड, हे तुझं हॉटेल 
प्रब्रप्रटशाचं्या मालकीचं असलं पाप्रहजे. कारि असल्या बाबतीत भलताच प्रशष्टपिा करण्याचं त्याचं्याखेरीज 
दुसऱ्या कोित्याही मािसाला धाडस व्हायचं नाही.’ हे सिव मी मनेॅजरला ऐकंू येईल इतक्या मोठ्याने 
बोलत होतो. अर्थात्  याला प्रनराळे उत्तर देण्याचंी मला मुळीच जरुरी पडली नाही. 

 
काही ििानी मला अगदी नाइलाजास्ति ग्रँड हॉटेलमध्ये जाि े लागले. कलाशकंरच्या राजाचा 

धाकटा भाऊ ब्रजेशचसग या हॉटेलमध्ये उतरला होता, अर्थात्  त्याची भेट घेण्यासाठी मला प्रतरे्थ जाि े
लागले. त्यािळेी ब्रजेश जेिीत होता. जेितानंा त्याने तोंड अगदी आंबट केले होते. जेिता जेिताच तो मला 
म्हिाला, ‘You know, English food is English food. But this food is super English.’ इतके बोलून 
त्याने पढु्यातली प्रडश बाजूला केली. मी त्याला म्हटले, ‘हे पाहा, आपि जेिायला दुसरीकडे जाऊ आप्रि 
या हॉटेलच्या इगं्रजीपिाप्रिियी म्हिशील तर इर्थले व्यिस्र्थापक भलताच प्रशष्टपिा दाखितात.’ असे 
म्हिून मी लूच्या िळेी घडलेली हकीगत त्याला सापं्रगतली. ती ऐकल्यािर त्याच्या तोंडािरचा आबंटपिा 
सार्फ प्रनघनू गेला आप्रि तो असा खो खो हसत सुटला की त्याचा तोल जाऊन तो खुचीिरून पडतो की 
काय अशी मला भीती िाटली. 

 
लू आमच्या घरी आली, त्यािळेी आमचे घर म्हिजे एक िकारचा राजकीय आखाडाच बनला 

होता. आमच्या राजकारिािरील चचा रात्रीं दोन-तीन िाजेपयंत चालत. जमलेल्या मंडळींची 
चहापाण्याची आप्रि खाण्याप्रपण्याची व्यिस्र्था करता करता आमचा आचारी तर बेजार होऊन गेला. त्याने 
एक-दोनदा नोकरी सोडून जाण्याची धमकीसुद्धा आम्हाला प्रदली होती. प्रिशिेतः आमच्या गटातील काही 
कॉमरेड स आप्रि प्रगरिी कामगार युप्रनयनमधील काही प्रगरिी कामगार िळेी-अिळेी येऊन जेिण्यासाठी 



 
अनुक्रमणिका 

र्थाबंत त्यािळेी मात्र खरोखर त्याची प्रतरप्रपट उडे. परंतु त्यािळेी आमची सिांची डोकी क्रातंीच्या प्रिचाराने 
भडकलेली. तेव्हा एका क्षलु्लक आचाऱ्याच्या सोईचा चकिा गैरसोईचा प्रिचार कोि करतो? शिेटी तो 
आचारी कंटाळून प्रनघनू गेलाच आप्रि त्याच्या ऐिजी आम्ही एक बाई स्ियंपाक करण्यास ठेिली. तीसुद्धा 
अशीच कंटाळून गेली. पि प्रतने आमची नोकरी सोडायच्या अगोदरच मी रॉय गटातूंन बाहेर पडलो होतो 
आप्रि आमच्यािरील हे सकंट टळले. 

 
लू घरी आल्यानंतर प्रतची आप्रि कॉमरेड रॉयची कशी भेट करिनू द्यायची याचा आम्हाला प्रिचार 

पडला. कारि लू ज्या प्रदिशी आमच्या घरी आली त्याच प्रदिसापासून आमच्या घरािर पोप्रलसाचंा सक्त 
पाहारा होता. आमचे घर लॅबनवम रोडिर होते. या रस्त्याच्या दोन्ही टोकाला गुप्त पोप्रलसाचं्या दोन टॅक्सी 
नेहमी उभ्या असत. त्याप्रशिाय आमच्या घरािरून येिारे जािारे दोन तीन पोलीस बातमीदार होते ते 
िगेळेच. ही पप्ररस्स्र्थती लक्षात घेऊन मी लूला म्हटले की, ‘तू रॉयना भेटण्याच्या भानगडीत न पडता सरळ 
लखनौला ब्रजेशचसगाकडे जा. हे सिांच्या दृष्टीन प्रहताचं आहे.’ नाही तरी लू मंुबईहून लखनौला जािारच 
होती, म्हिून लूने एकदम माझी सूचना मान्य केली आप्रि त्यािमािे प्रतने त्या प्रदिशी जाण्याचीही तयारी 
केली. ती तयार करीत असताना कॉ. रॉयची प्रचठ्ठी आली, की ‘मला भेटल्याप्रशिाय लूला लखनौला जाऊ 
देऊ नका.’ लूला मी ती प्रचठ्ठी दाखप्रिली. प्रतने मी िाचल्यानंतर िमनार्थवक मुदे्रने माझ्याकडे पाप्रहले. मी 
प्रतला ‘नाही’ म्हिून मानेनेच सापं्रगतले. पि ती म्हिाली, की ‘कॉ. रॉयची प्रचठ्ठी आल्यािर त्यानंा 
भेटल्याप्रशिाय जािं मला बरं प्रदसत नाही, तेव्हा ंत्यानंा भेटण्याचा मला ियत्न करून पाप्रहलाच पाप्रहजे.’ 
मी म्हटले, ‘ठीक आहे. आपि संध्याकाळी त्यांच्या भेटीला जाऊ.’ 

 
संध्याकाळ झाली आप्रि आम्ही दोघेजि बाहेर पडलो. चालता चालता मी लूला बजािले, की ‘तू 

मागं पाहू नकोस.’ काही िळे चालल्यानंतर मी मागे नजर टाकली. एक दोन पोलीस बातमीदार येत होते. 
ते सुद्धा चालतच येत होते. तेव्हा त्यानंा झुकाडंी देऊन जािे कठीि नाही असे मला िाटले. आम्ही चालत 
चालत सेसील रेस्टॉरंटपाशी आलो आप्रि प्रतरे्थ उभ्या असलेल्या एका टॅक्सीत बसलो. टॅक्सीिाल्याला 
चौपाटीच्या बाजूने जायला सापं्रगतले प्रन नंतर डाव्या बाजूला िळून सँडहस्टव प्रब्रज ओलाडूंन लॅचमग्टन 
रोडिरून गाडी सरळ पुढे न्यायची असा इिारा मी त्याला प्रदला. त्यािळेी कॉ. रॉय क्लबरोडिर राहात 
होते. त्या बाजूला आमची गाडी िळताच मी मागे पाप्रहले, तो एक टॅक्सी आमचा पाठलाग करीत आहे असा 
मला संशय आला. म्हिून मी ड्रायव्हरला गाडी र्थाबंिायला सापं्रगतले. आमची टॅक्सी र्थाबंल्याबरोबर 
पाठीमागून येिारी टॅक्सी र्थाबंली. माझा संशय अप्रधक दृढ झाला. मी लूला म्हटले की, ‘रॉयला भेटण्याची 
आशा तू सोडून दे. आपि परत घरी जाऊ.’ लूने संमती प्रदल्याबरोबर मी प्रतला म्हटले की, ‘आपि घरी 
जाण्यापूिी आपल्या पाठीमागून येिाऱ्या या लोकाचंी जरा मजा करू.’ असे म्हिून मी ड्रायव्हरला भायखळा 
स्टेशनिर गाडी न्यायला सापं्रगतली. आमच्या पाठीमागून ती दुसरी टॅक्सी येत होती हे सागंायला नकोच. 
भायखळा स्टेशनिर येऊन पोचल्यानंतर आम्ही सािकाशपिे आत प्रशरलो आप्रि प्रतकीट ऑप्रर्फसजिळ 
जाऊन स्व्हक्टोप्ररया टर्षमनसचे प्रतकीट काढले. आमच्या पाठीराख्यानंी आपली टॅक्सी स्टेशनातच र्थाबंिली 
आप्रि आम्ही कुठली प्रतप्रकटं काढली याची चौकशी करून त्यानंीसुद दा बोरीबंदरचीच प्रतप्रकटे काढली असा 
माझा तकव  आहे. परंतु त्यानंा हे करण्याला जर िळे लागला आप्रि ते प्लॅटर्फॉमविर येऊन पोचेपयंत आमची 
गाडी चालू लागली. गाडी चालता चालता त्यापंैकी दोन इसमानंी उडी मारली आप्रि बाकीचे प्लॅटर्फॉमविर 
गाडीकडे पाहात उभे राप्रहले. गाडी सुरू झाल्यािर मी लूला म्हटले, ‘आपि बाकीच्या सिांना चकुिलं, पि 
दोन मािसं गाडीत आहेत. त्याचंी आपि आिखी र्थोडी गंमत करू. सँडहस्टव रोड स्टेशनिर गाडी आली 
की ती र्थाबंण्यापूिीच आपि दोघं खाली उतरू. त्यािमािे सँडहस्टव रोडिर गाडी र्थाबंते न र्थाबंते तोच 
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आम्ही खाली उतरलो प्रन स्टेशनच्या बाहेरच्या दरिाजाकडे धाित गेलो. त्याच स्टेशनिरून रस्त्यािर 
यायला बऱ्याच पायऱ्या लागतात आप्रि झपझप पािले टाकताना लूची ते्रधा उडाली. पायऱ्या उतरून 
खाली आल्यािर पाहातो तर एकच स्व्हक्टोप्ररया प्रतरे्थ उभी होती. त्या स्व्हक्टोप्ररयात आम्ही चढलो आप्रि ती 
भरधाि सोडण्यास आम्ही गाडीिाल्याला सापं्रगतले. आमची गाडी चालू झाली त्यािळेी प्रशल्लक राप्रहलेले 
आमचे दोन पाठीराखे स्टेशनच्या पायऱ्यािंर उभे राहून आमच्याकडे पाहात होते. लू त्याचं्याकडे पाहून 
खदखदा हसू लागली. आप्रि प्रतने आपल्या हातातला रुमाल उंच उडिला. लू म्हिाली, ‘हे पहा, आता हे 
लोक काही पाठलाग करीत नाहीत. तेव्हा आपि रॉयना भेटण्याचा ियत्न करू.’ मी म्हटले, ‘ते नाही 
जमिार, या लोकाचंी गंमत करता करता मी अगदी दमनू गेलोय आप्रि मला घरी कधी जाऊन पोचेन अस ं
झालंय.’ नंतर आम्ही दोघं घरी आलो. दुसरे प्रदिशी मप्रिबेन कारा यानंी लूची आप्रि रॉयची भेट घडिनू 
आिण्याचा ियत्न केला आप्रि तो यशस्िी झाला. त्यासाठी माप्रिबेननी लूला चहदी स्त्रीचा पेहराि चढिनू 
प्रतच्या तोंडािर बुरखा ओढल्यामुळे मप्रिबेनचा ियत्न सर्फल झाला. 

 
याच सुमारास बुंदेलखंड कामगार आप्रि प्रकसान पप्ररिदेचे दुसरे अप्रधिशेन झाशीला भरिार होते. 

या अप्रधिशेनाचे अध्यक्षस्र्थान मी स्िीकाराि ेअशी कॉ. रॉयची इच्छा होती. कॉ. रॉय हे झाशीला काही प्रदिस 
राप्रहल्यामुळे प्रतर्थल्या प्रकसान कामगार कायवकत्यांमध्ये त्याचें बरेच िजन होते. ते कायवकते कॉ. रॉयना प्रम. 
बॅनजी या नािाने ओळखत. अर्थात्  प्रम. बॅनजीनी झाशीला पते्र प्रलप्रहली आप्रि त्याचं्या सूचनेिमािे प्रतर्थल्या 
कायवकत्यांनी पप्ररिदेचे अध्यक्षस्र्थान स्िीकारण्याची मला प्रिनंती केली. मी त्याचंी प्रिनंती मान्य केली खरी, 
परंतु पप्ररिद अगदी र्थोड्याच प्रदिसातं भरिार असल्यामुळे माझे अध्यक्षीय भािि कसे प्रलहून आप्रि छापून 
होिार याची मला काळजी पडली. खरे पाप्रहले तर मला र्फक्त बारा-तेरा तासाचंाच अिधी होता. कारि 
दुसऱ्या प्रदिशी झाशीला जाण्यासाठी मंुबईहून प्रनघिे मला भाग होते. माझी चचता मी लूला बोलून 
दाखप्रिली. तेव्हा ती म्हिाली, ‘हे पहा कॉमरेड, तू काही चचता करू नकोस. तू अगोदर भाििचा प्रिचार 
कर. आप्रि मला भराभर सागंत जा, मी ते लघु-प्रलपीत प्रलहून घेईन आप्रि नंतर टाइप करीन.’ लू खरोखर 
आमच्या घरी र्थोड्या प्रदिसासंाठी पाहुिी म्हिनू आलेली. प्रतला असा त्रास देिे बरे नव्हे असे मला िाटले. 
आप्रि तसे मी प्रतला बोलूनही दाखिले. तेव्हा ती एकदम भडकली आप्रि मला िाटेल ते बोलू लागली. मी 
प्रतला एकदम गप्प केले आप्रि म्हटले, ‘तुझ्या म्हिण्यािमािे होऊ दे.’ त्या प्रदिशी रात्री जेिि झाल्यानंर 
मी प्रतला माझे भािि प्रडक्टेट केले, प्रतने ते नंतर टाइप केले. ते भािि संपूिव टाइप होईपयंत रात्री तीन 
िाजले. परंतु लूने हंु का चूं केले नाही. माझे भािि तयार झाल्यानंतर लूने पुन्हा एकदा ते समग्र िाचनू 
पाप्रहले आप्रि ती मला म्हिाली, ‘हे पहा, कॉमरेड तुझं भािि चागंलं िठलंय. परंतु मला त्यात एक मोठा 
दोि प्रदसतो. रॉयला हे भािि आिडेल अस ंमला िाटत नाही.’ हे प्रतचे उद गार ऐकून या भाििािरून पनु्हा 
माझा रॉयशी खटका उडिार की काय अशी भीती मला िाटू लागली. म्हिून मी प्रतला प्रिचारले, ‘माझ ं
भािि रॉयना आिडिार नाही असं तू का ंम्हितेस?’ ती म्हिाली, ‘तुम्ही आपल्या भाििात प्रठकप्रठकािी 
प्रलआँ रॉट स्कीचा जो उल्लखे केला आहे तो रॉयना मुळीच आिडिार नाही. कॉ. रॉय हे कट टर 
स्टालीनिादी आहेत. आप्रि र्थडव इंटरनॅशनलच्या कायवकारी मंडळाच्या बठैकीत त्यानंी अनेकिळेा 
रॉट स्कीला प्रिरोध केला होता. म्हिूनच रॉट स्कीच्या पोरकट अप्रतजहालिादाचा (Infanitle ultra leftism) 
प्रशक्का ते तुमच्या डोक्यािर मारल्याखेरीज राहािार नाहीत. काही असलं तरी रॉट स्कीचा अशा रीतीनं 
उल्लेख करिं आपल्या ‘लाइन’ ला धरून होिार नाही असं मला िाटतं.’ हे प्रतचे उद गार ऐकून प्रतच्या 
पक्षाप्रभप्रनिशेाचे जरी मला कौतुक िाटले, तरी प्रतचे म्हििे मला पटले नाही. मी प्रतला म्हटले, ‘कॉमरेड 
रॉयना आिडो न आिडो, मी कॉ. रॉट स्कीचा उल्लखे माझ्या भाििातून िगळायला तयार नाही.’ लू काही 
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न बोलता गप्प बसून राप्रहली. उजाडल्याबरोबर माझे भािि कॉ. रॉयना दाखप्रिण्यासाठी मी घराबाहेर 
पडलो. 

 
मी घराबाहेर पडलो तेव्हा माझ्या पाठीमागे एक पोप्रलसचा बातमीदार होताच. मी गिाप्रलया टँकला 

रॅममध्ये बसलो. तोही माझ्या मागनू रॅममध्ये चढला. मला रॉयना भेटण्याची तर प्रनकड होती. म्हिनू या 
मािसाला टाळायचा कसा याचा प्रिचार मी करू लागलो. टॅक्सी करून जाि ेतर हा दुसऱ्या टॅक्सीमधून 
यायचा. अर्थात् . रॅमनेच पढेु जाि ेअसा मी प्रनिय केला. चनी रोड जंक्शनजिळ रमॅ आल्यानंतर माझ्या 
मनात एक प्रिचार आला आप्रि मी ताबडतोब खाली उतरलो. त्यािळेी उजव्या बाजूच्या प्रबस्ल्डंगमध्ये 
डॉ.मुळगािंकराचें नप्रसंग होम होते. मी तडक आत इमारतीत प्रशरलो आप्रि मागे िळून पाहतो तर तो इसम 
रु्फटपार्थिर उभा राहून मी ज्या बाजूने आत प्रशरलो प्रतकडे पाहात होता. मी प्रलफरटमधून तडक पाचव्या 
मजल्यािर गेलो आप्रि नप्रसंग होममधून इमारतीच्या दुसऱ्या टोकाला गेलो. प्रतरे्थ दुसरा प्रलफरट होताच. त्या 
प्रलफरटमधून खाली येऊन बाहेर आलो आप्रि लॅचमग्टन रोडच्या बाजूने चालायला लागलो. काही िळेाने 
मागे िळून पाप्रहले तर तो इसम त्या इमारतीच्या चनी रोडच्या टोकाकडे तसाच उभा होता. मी रॉयकडून 
परत आलो. तेव्हा तो इसम कुठे प्रदसेना. बऱ्याच िळेाने मी त्याला प्रदसाि ेम्हिनू मुद दाम त्याच्या अंगािरून 
गेलो. तेव्हा तो पनु्हा माझ्या पाठीमागून चालू लागला. 

 
कॉ. रॉयनी माझे भािि लक्षपूिवक िाचले. िाचताना मधून मधून त्याचं्या भिुया िर चढत होत्या. 

परंतु ते काही बोलले नाहीत. सबंध भािि िाचून काढल्यानंतर ते मला म्हिाले, ‘डॉक्टर, भािि र्फार छान 
आहे. पि हे रॉट स्कीचे References काढून टाकाि े लागतील.’ मी म्हिालो, ‘तुम्हीच काढा ते.’ तेव्हा 
त्यानी र्फाउंटन पेनने माझ्या भाििािर मधून मधून रेघा मारल्या. मला त्याचें हे करिे आिडले नाही. परंतु 
मी त्यानंा काहीच बोललो नाही. मात्र झाशीला गेल्यािर माझे भािि जसे आहे तसेच िाचनू दाखिायचे 
असा मी मनाशी प्रनिय केला. झाशीला ज्या मािसाकडे मला उतरायचे होते त्याचा पत्ता रॉयकडे होता. तो 
मी त्याचं्याकडून मागून घेतला आप्रि परत घरी येऊन ििासाला प्रनघण्याची तयारी करू लागलो. 

 
झाशीला कुठे उतरायचे हे मला माहीत असल्यामुळे गाडी झाशी स्टेशनिर आल्यािर मी खाली 

उतरलो. माझ्या बरोबरच स्टालीनिादी कॉ. श्रीप्रनिास सरदेसाई गाडीतून उतरले. त्यानंा पाप्रहल्याबरोबर 
मला आियवच िाटले. आप्रि मी ते त्यानंा बोलूनही दाखिले. ते म्हिाले, की ‘रेड युप्रनयनच्या कामासाठी 
बीनाला काही प्रदिसापूंिी आलो होतो. आज झाशंीला पप्ररिद भरिार आहे, तेव्हा पप्ररिदेला मी आलो 
आहे,’ यानंतर दोघेही श्री शमा याचं्या घरी गेलो. मी त्यानंा माझी ओळख करून प्रदली. तेव्हा ते म्हिाले, 
‘तुमचे स्टेशनिर स्िागत करण्यासाठी आमची सिव मंडळी हारतुरे घेऊन गेली आहेत.’ मी त्यानंा म्हटले, 
‘गेली असली तर हरकत नाही. पि मला आता चहाची अप्रधक जरूरी आहे.’ चहा प्रपिे झाल्यानंतर आम्ही 
पप्ररिदेप्रिियी बोलू लागलो. त्याचं्या बोलण्यािरून मला असे कळले, की प्रतर्थल्या मंडळींना 
कम्युप्रनस्टामंध्ये रॉयिादी आप्रि स्टालीनिादी हे दोन गट आहेत याची कल्पना नव्हती. खरोखर पाप्रहले 
असता त्याचंा स्टालीनिादाकडेच अप्रधक कल होता. परंतु ही अंतगवत भाडंिे त्यानंा माहीत नसल्यामुळे 
त्यानंी गैरसमजाने मला आमतं्रि प्रदले होते. िस्तुस्स्र्थती काय होती ती माझ्या अपरोक्ष कॉ. सरदेसाईंनी त्या 
मंडळींना समजून सागंण्याचा ियत्न केला. परंतु त्याचा काही उपयोग जाला नाही. 

 
संध्याकाळी ज्यािळेी खुल्या मदैानात अप्रधिशेन भरले, त्यािळेी प्रतरे्थ हजारािर प्रकसान आप्रि 

कामगार हजर होते. प्रजल्हा काँगे्रस कप्रमटीचे अध्यक्ष श्री. घोलेकर हे स्िागताध्यक्ष होते. त्याचें भािि 
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संपल्यािर मी अध्यक्षीय भािि करण्यास उभा राप्रहलो. परंतु माझे भािि होते इंग्रजी. ते जमलेल्या 
लोकानंा समजण्यासाठी चहदीत अनुिाद करून कुिी सागंायचे याप्रिियी प्रतरे्थ र्थोडी चचा झाली. शमाजींनी 
सरदेसाईनंा अनुिाद करण्यास प्रिनंती केली. परंतु त्यानंी नकार प्रदला. बरोबरच आहे. एका कट्टर 
स्टालीनिाद्याने रॉय-िाद्याच्या भाििचा अनुिाद करायचा हे त्याचं्या दृष्टीने प्रकती तरी मोठे पाप होत. 
शिेटी श्री. घोलेकर हेच उठले आप्रि त्यानंी असे ठरिले की, मी भाििचा एक पप्ररच्छेद िाचायचा आप्रि 
त्याचा अनुिाद त्यानंी केल्यानंतर मग मी दुसरा पप्ररच्छेद िाचायचा. माझे भािि आप्रि त्याचंा सपूंिव 
अनुिाद याला बरोबर अडीच तास लागले. माझे भािि पुरे झाल्यानंतर अप्रधिशेनाचे त्या प्रदिसाचे काम 
संपले. दुसऱ्या प्रदिशी सकाळी प्रिियप्रनयामक सप्रमतीची बैठक भरली त्यािळेेस सरदेसाईनंा हजर 
राहाण्याची प्रिनंती केली. कप्रमटीमध्ये ठरािाचंी चचा हात असता एक दोनदा सरदेसाईनंी अडििकुीच्या 
मागांचा अिलंब केला परंतु त्यात त्यानंा यश आले नाही आप्रि सिव ठराि बहुमताने मंजूर झाले. त्या प्रदिशी 
पप्ररिदेचे खुले अप्रधिशेन भरले. परंतु रॉयिाद आप्रि स्टालीनिाद याचं्यामधील प्रिरोधाची कुिकुि त्या 
मंडळींना अगोदरच लागल्यामुळे त्या अप्रधिेशनाला आदल्या प्रदिसासारखा रंग भरला नाही. अप्रधिशेन 
संपल्यानंतर त्याच रात्री मी मंुबईला येण्यासाठी कानपूरच्या गाडीत बसलो. 

 
मी झाशीहून प्रनघालो त्याच रात्री लू लखनौला जाण्यासाठी मंुबईहून प्रनघाली होती, ती मला 

कानपूरला भेटली. परंतु आम्हाला बोलायला र्फारसा अिधी नव्हता. म्हिून एकमेकाचंा प्रनरोप घेऊन लू 
लखनौच्या गाडीत बसली आप्रि मी मंुबईस येण्यास प्रनघालो. 

 
२१ जुलैच्या पहाटेस मंुबईच्या पोप्रलसानंी कॉ. रॉयना एकाएकी पकडले. मला प्रन चेट टींना 

पकडण्यासाठी पोप्रलसाचंी एक तुकडी आमच्या घरी प्रतसऱ्या िहरी आली. त्या तुकडीमध्ये शुक्ल नािाचे 
सब-इन्स्पेक्टर होते. हा गहृस्र्थ माझ्याशी अगदी सभ्यतेने िागला. मला पकडल्याची बातमी घरामध्ये 
समजताच एकच गोंधळ उडाला. लीला ओक्सबोक्शी रडू लागली. मी प्रतला धीर देण्यासाठी म्हिालो, ‘हे 
पाहा, मला आता पोलीस ठाण्यािर जायचं आहे, तेव्हा मला िर्थम दाढी केली पाप्रहजे. तू माझा निीन सूट 
बाहेर काढून ठेि.’ असे म्हिनू मी दाढी करण्यासाठी आत गेलो आप्रि काही िळेाने निीन सूट घालून बाहेर 
आलो. मी बाहेर आल्यािर शुक्लानंी मला प्रिचारले, ‘प्रम. चेट टी कुठं आहेत?’ मी म्हटले, ‘ते ऑप्रर्फसात 
आहेत. मी तुम्हाला त्याचंं ऑप्रर्फस दाखितो.’ इतक्यात पोप्रलसानंी अगोदरच आमच्या घराची झडती 
घेण्याचे काम सुरू केले होते ते संपले. त्यानंतर मी पोप्रलसाचं्या बरोबर टॅक्सीतून चेट टींच्या ऑप्रर्फसात 
गेलो. मी प्रनघालो त्यािळेी, आमचे घरमालक प्रम. गोरागाधंी हे दुकानािर गेले होते. परंतु त्याचं्या मुलीने 
िर येऊन कसली गडबड आहे म्हिनू चौकशी केली. प्रतला जेव्हा गडबडीचे खरे कारि कळले, तेव्हा ती 
म्हिाली, ‘ िा! तुम्ही त्यानंा उगीच पोप्रलसाचं्या ताब्यात प्रदलेत. आम्हाला कल्पना असती तर आम्ही त्यानंा 
मागल्या दाराने पळिले असते.’ अर्थात्  ही हकीगत मला घरी आल्यानंतर कळली. 

 
मी पोप्रलसानंा घेऊन चेट टींच्या ऑप्रर्फसात गेलो. परंतु त्याचं्या ऑप्रर्फसमध्ये पोप्रलसानंा घेऊन जािे 

बरे नव्हे असे मला िाटले. कारि चेट टी हे िालचंद प्रहराचंदच्या कंपनीत अकौंटंट होते आप्रि मी जर 
पोप्रलसानंा घेऊन त्याचं्या ऑप्रर्फसात गेलो आप्रि पोप्रलसानंी त्यानंा ऑप्रर्फसातच पकडले तर शटेजी 
चेट टींना कामािरून कायमचे दूर करतील अशी भीती िाटली. पि नंतर दुसरा एक प्रिचार माझ्या मनात 
आला. कॉ. रॉय यानंा त्यािळेी सरकारने absconder म्हिून ठरिले होते. अर्थात्  त्यानंा आश्रय 
देण्याऱ्यानंासुद धा तीनपासून सात ििापयंत सक्तमजुरीची प्रशक्षा होिार होती. मी आप्रि चेट टी जर सात 
ििव तुरंुगात जािार असलो तर चेट टींना शटेजींनी नोकरीिर ठेिले काय प्रन न ठेिले काय सारखेच. हा 
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प्रिचार मनात आल्यािर माझे मलाच हसू येऊ लागले; आप्रि प्रनःसंकोचपिे पोप्रलसानंा घेऊन मी त्याचं्या 
ऑप्रर्फसात गेलो. ऑप्रर्फसात गेल्यािर चेट टींना मी सिव हकीगत समजािनू सापं्रगतली. ती ऐकल्यािर ते 
लगेच उठून मनेॅजरच्या खोलीत गेले. काही िळेाने बाहेर येऊन त्यानंी ‘चला’ अशी आम्हाला खूि केली 
आप्रि आम्ही सिवजि पोप्रलस कप्रमशनरच्या ऑप्रर्फसकडे प्रनघालो. पोप्रलसानंा आम्हाला रा. ब. मोहनलाल 
देसाई याचं्या ऑप्रर्फसात नेले. 

 
पाहातो तो त्याचं्या टेबलासभोिती शखे, कर्षिक, मसॅ्कॅरीनस, दोन शटे टी, पुतली हे सिव बसले 

होते. आम्ही त्याचं्या शजेारी जाऊन बसलो. इतक्यात शखेनी देसाईंच्या जिळ प्रसगारेट माप्रगतली. त्यानंी 
मुकाट्याने आमच्यापुढे टीनचा डबा केला. इतक्यात दुसऱ्या एकाने चहा माप्रगतला. देसाईनंी चहाची ऑडवर 
केली. त्यािळेी सी.आय.डी. खात्याचे प्रम. पेप्रटगारा हे डेप्युटी कप्रमशनर होते. त्यानंी आम्हा एकेकट्याला 
बोलािण्यास सुरुिात केली. ते बाकीच्या कॉमरेड सशी काय बोलले ते माहीत नाही. माझी पाळी आली 
आप्रि मी त्याचं्या ऑप्रर्फसात गेलो. आत गेल्यािर त्यानंी उठून हस्तादोलन केले. त्यानंतर त्यानंी मला 
बराच उपदेश केला. त्याचा साराशं इतकाच होता की, माझ्यासारख्या मािसाने असल्या चळिळीत पडिे 
चागंले नाही. मला त्याचंा उपदेश आिडला नाही. परंतु मी काहीच बोललो नाही. आिखी अधा तास 
गेल्यानंतर आम्हा सिांची जाप्रमनािर मुक्तता करण्यात आली. चेट टींच्या ऑप्रर्फसातंील गृहस्र्थ आम्हा 
दोघासंाठी जामीन राप्रहला होता. चेट टी आप्रि मी प्रनघालो, ते रे्थट घरी आलो. त्यािळेेस डॉ. काशीबाई 
निरंगे िभपृ्रत समाजातील मंडळी लीला ि मनोरमा यानंा काही तरी प्रिचारीत होती. आम्हा दोघानंा 
पाप्रहल्याबरोबर त्यानंा आियव िाटले आप्रि पोलीस चौकीतून आमची इतक्या लिकर सुटका झाली म्हिून 
त्यानंी आनंद व्यक्त केला. काही िळेाने ती मंडळी घरी गेली. 
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यशवत् कृष्ि परुळेकर 
 

जन्म १८८५, मृत्यू २८ जानेिारी १९७० 
 

एक णनष्ठावान काँगे्रस कायवकते. 
 

याचंा जन्म रत्नाप्रगरी प्रजल्ह्ातील िेंगुले तालुक्यातील केळूस या गािी झाला. त्याचें बालपि अप्रत 
दाप्ररद्र्यात गेले. िार्थप्रमक प्रशक्षि केळूस येरे्थ झाले. पि घरच्या गप्ररबीमुळे माध्यप्रमक प्रशक्षि घेता आले 
नाही. िेंगुले येरे्थ एका पेढीिर नोकरी केली. नंतर ते मंुबईला एका पेढीिर नोकरीला राप्रहले. या पेढीचे 
मालक श्री. नानासाहेब देशपाडें हे स्िातंत्र्यिेमी गहृस्र्थ होते. त्याचं्या सहिासाने यानंा राजकारिाचा ओढा 
प्रनमाि झाला. १९३२ साली प्रिसापूर जेलमध्ये कारािास भोगत असता तेरे्थ श्री. स. का. पाटील याचंी भेट 
झाली आप्रि तरंुगातच पाटील यानंी त्यानंा इंग्रजी प्रशकप्रिले. 

 
१९४२ सालच्या लढ्यात त्यानंी कारािास भोगला. तुरंुगातून सुटून आल्यािर त्यानंी पक्षकायव 

आप्रि प्रिधायक कायाला आपल्याला िाहून घेतले. 
 
१९५१ मध्ये मंुबईच्या नागप्ररकातंरे्फ त्याचंा मंुबईत जाहीर सत्कार करण्यात आला. मराठीतील एक 

चप्ररत्रकार श्री. पु. बा. कुळकिी यानंी त्याचें चप्ररत्र प्रलप्रहले आहे. 
 
पुढील उतारा त्याचं्या आत्मिृृत्तातून सादर करण्यात येत आहे. 
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आथवर रोड ते णवसापूर 
 

दादा परुळेकर 
 

इसिी सन १९३२ साली प्रब्रप्रटश सरकारने भारताने सुरु केलेली असहकाप्ररतेची चळिळ 
नेस्तनाबतू करण्याकप्ररता सबंध भारतात सिव पुढारी आप्रि कायवकते यानंा पकडण्याची मोहीम एकदम सुरु 
केली होती. मंुबईत बऱ्याचं पढुाऱ्यांना ि कायवकत्यांना पकडण्याचा सपाटा लाप्रिला. 

 
िर्थमतः पोलीस कप्रमशनरच्या हुकमाने सिाना अचानक ित्येकाच्या घरी जाऊन रात्री ३ िाजता 

पकडले होते. कोि कोिाला पकडले हे कोिालाही कळिे शक्य नव्हते आप्रि त्यानंा पकडून त्या त्या 
प्रिभागातंील पोलीस स्टेशनिर आिून बसप्रिले होते. या धरपकडीत माननीय नानासाहेब देशपाडें यानंा ि 
मलाही पकडले. माझे मालक माननीयं नानासाहेब देशपाडें याचंा ि माझा पूिवजन्मार्षजत काही ॠिातुबधं 
असला पाप्रहजे असे त्याचं्या ि माझ्यामध्ये घडून आलेल्या अनेक गोष्टी आठिल्या म्हिजे िाटू लागते आप्रि 
ते खरेच िाटते. 

 
मी त्याचं्याकडे नोकरीस राप्रहल्यापासून त्यानंी कधीही मला नोकरािमािे िागप्रिले नाही. 

घरातंल्या मािसािमािेच मानले. एिढेच नव्हे तर मजिर स्ितःच्या मुलाचं्या िेमापलीकडेही िेम केले. 
 
त्याचं्याकडे मी नोकरी सदतीस िि ेकेली. या अिधीत प्रकतीतरी सािवजप्रनक काये त्यानंी आप्रि मी 

प्रमळूनच केली. कोितेही सािवजप्रनक कायव असो. ित्येक कायांत त्यानंी आप्रि मी प्रमळून एकदम ििशे 
कराियाचा. प्रद बॉम्बे कप्रमशन एजंट स् ॲसोप्रसएशन, काळबादेिी सािवजप्रनक गिपती उत्सि, एसिी सन 
१९२० साली काँगे्रसििशे, त्याचिमािे अनेक ससं्र्था, अनेक सािवजप्रनक रं्फड गोळा करिे, िगैरे िगैरे 
अनेक सािवजप्रनक काये जोडीने केली. मला नोकर असे न समजता सािवजप्रनक कायांतील एक सहकारी 
असेच त्यानंी मानले. सन १९३२ साली आम्हा दोघास एकदम पकडून मंुबईतील भायखळयाच्या तुरंुगात 
ठेिले होते. आम्ही भायखळा जेलमधून सुटलो ते देखील एकाच प्रदिशी. प्रर्फरून प्रशक्षा झाली तीही एकाच 
प्रदिशी. आमच्या आयुष्ट्यातंील असे अनेक िसंग दाखप्रिता येतील की ते एकाच प्रदिशी, एकाच िळेी चकिा 
एकमेकाचं्या सहिासात अर्थिा सहकायाने आम्ही अनुभिलेले आहेत. प्रकती आियवकारक हा योगायोग 
आहे बरे? मला िाटते, असे िसंग घडून याियाला पूिवजन्मीचा काही तरी ॠिानुबंध खास असलाच 
पाप्रहजे. 

 
ही आमची धरपकड पोलीस कप्रमशनरच्या हुकुमाने झालेली होती. साधारिपिे पोलीस कप्रमशनर 

यानंा जास्तीत जास्त १९ प्रदिसपयंत नजरकैदेत ठेिता येत होते. 
 
भायखळा जेलमध्ये काही खोल्या होत्या ि एक हॉल होता. मंुबईतील पुढारी आप्रि चळिळ 

करिाऱ्या अशा ३०/४० लोकाना पकडून भायखळा जेलमध्ये नेऊन ठेिले होते. ित्येक खोलीत रात्री 
एकाला चकिा प्रतघाना राहाता येत नसे. प्रदिसा जास्त मािसे बसली चकिा राप्रहली तरी हरकत नसे. र्फक्त 
रात्रीपुरताच हा प्रनबधं होता. एका खोलीत मी ि नानासाहेब देशपाडें असे दोघेही राहात असू. आमच्या 
खोलीच्या बाजूच्या खोलींत माननीय कन्हय्यालंाल मुनशी हे राहात असत. िर उल्लेख केल्यािमािें प्रदिसा 
एका खोलींत देशपाडें ि मी राहात असू; पि रात्री मात्र आम्हाला दोघाना राहू देत नसत. आम्ही पोप्रलसानंा 



 
अनुक्रमणिका 

प्रिचारले की, दोघाना झोपण्यास का देत नाही? प्रतघाना जर देता, तर दोघाना का नाही? त्या पोप्रलसाला 
याचे कारि काय बरे माप्रहत! तो म्हित असे, असा कायदा आहे. त्यामुळे देशपाडें हे खोलीत झोपत असत 
आप्रि मी एका हॉलमध्ये १५/२० मंडळींसोबत झोपत असे. आम्ही. सिव मंडळी प्रडटेन्यू म्हिनू असल्यामुळे 
घरचे जेिि आिून जेिण्यास परिानगी असे. आम्ही जेलचेच जेिि जेिीत असून प्रडटेन्यू असल्यामुळे 
कामकाज कराि ेलागत असे. ितवमानपते्र ि पुस्तके िाचिे, चचा करिे आप्रद तेर्थील आमचे कायव असे. 
आमचे धोतर धुिे, भाडंी घासंिे, गरम पािी करून देिे िगैरे िगैरे कामासंाठी आमच्या तैनातीस चारपाच 
प्रक्रप्रमनल कैदी होते. 

 
भायखळा जेलमध्ये जाऊन ७/८ प्रदिस झाल्यािर सरकारची धोरिे आमच्या कानी येऊ लागली. 

प्रिशिेतः ितवमानपत्रातूंन समजू लागली. 
 
सरकारची मान्यता अशी होती की, दोन दोन तीन तीन इसमानंा दररोज सोडून कप्रमशनर याचं्या 

ऑप्रर्फसात न्याियाचे आप्रि त्याचं्यापढेु उभे कराियाचे. पोलीस कप्रमशनर यानंी नोटीस द्याियाची की, त्या 
कायवकत्याने दररोज पोलीस स्टेशनिर जाऊन हजेरी द्याियाची आप्रि त्याने पोलीस कप्रमशनर यानंा असे 
प्रलहून द्याियाचे की, मी आजपासून कोित्याही सािवजप्रनक कामात प्रबलकूल भाग घेिार नाही. जो 
कायवकता असे प्रलहून देईल त्यालाच सोडाियाचे, ि जो इसम अशी बंधने स्िीकारिार नाही त्याला दोन 
ििांची प्रशक्षा र्फमाियाची, असे सरकारने आपले धोरि ठरप्रिले होते. इतकी मोठी कठीि प्रशक्षा देण्याचा 
सरकारचा हेतू असा होता की, इतक्या कडक प्रशके्षने कायवकते प्रभऊन जाऊन बधंने स्िीकारून सुटून 
जातील. आम्ही भायखळा तुरंुगात असलेल्या मंडळींनी एकप्रिचाराने ठरप्रिले होते की, हा काँगे्रसच्या 
िप्रतष्ठेचा मोठा िमन आहे. काँगे्रसला कोित्याही िकारे कमीपिा येता कामा नये. अर्थात् िाटेल ती प्रशक्षा 
स्िीकाराियाची, असेच आम्ही सिांनी ठरप्रिले होते. 

 
साधारिपिे पकडलेल्या १५ व्या प्रदिशीच िर्थमतः माननीय सय्यद अबदुल्ला बे्रलिी, क्रॉप्रनकलचे 

संपादक आप्रि माननीय मोतीचंद प्रगरीधर कापप्रडया यानंा सोडून पोलीस कप्रमशनर याचं्यापढेु उभे केले. 
ठरल्यािमािे कप्रमशनरनी त्यानंा प्रिचारले. ती बधंने स्िीकारण्याचे त्यानंी नाकारले, ि त्या बधंनािंमािे 
तुम्ही िागले पाप्रहजे अशी नोटीस त्यानंा देण्यात आली. पि त्याच प्रदिशी त्या नोप्रटशीचा त्यानंी भगं 
केल्यामुळे त्यानंा पकडण्यात आले आप्रि त्या दोघानंाही एक एक ििाची प्रशक्षा कोटाने र्फमाप्रिली. त्यानंा 
नाप्रशक जेलमध्ये पाठिनू देण्यात आले. 

 
त्यानंतर सुटण्याची पाळी आम्हािर आली. दुसऱ्या िळेी मी, श्री. नानासाहेब देशपाडें, श्री. 

मिीभाई देसाई आप्रि श्री. आचरेकर या चौघानंा सोडले आप्रि आम्हा ित्येकाला स्ितंत्र रीतीने 
ठरल्यािमािे चौकीिर हजेरी देण्याची आप्रि सािवजप्रनक कायात भाग न घेण्याची नोटीस प्रदली. पि हा 
िमन हीनतेचा असल्यामुळे ती अपमानास्पद गोष्ट आम्ही मान्य करण्याचे नाकारले, आप्रि ती पोलीस 
कप्रमशनर यानंी प्रदलेली नोटीस त्याचं्याचसमोर ‘ही अपमानास्पद गोष्ट आम्ही मानण्यास तयार नाही’ असे 
स्पष्टपिे सागंून तेरे्थच र्फाडून टाकली. असे हे होिारच. हे पोलीस कप्रमशनर जािून होतेच. 

 
मी आप्रि माननीय देशपाडें आपापल्या घरी गेलो. दुसरे प्रदिशी हुकूमभगंाबद्दल सरकार आम्हास 

पकडिार आप्रि कोटापुढे उभे करून दोन ििांची प्रशक्षा देिार हे आम्ही जािून होतो. 
 



 
अनुक्रमणिका 

संध्याकाळी मी पोलीस कप्रमशनर याचं्या ऑप्रर्फसातून घरी गेल्यािर प्रकती तरी मंडळी मला 
रात्रीपयंत भेटाियास आलेली होती. रात्री ९ िाजता माझे घरी पोप्रलस सुपचरटेन्डेन्ट श्री. गोळे हे मला 
येऊन भेटले. त्यानंा िाटले की, ही मंडळी पकडली जाऊ नये म्हिून बाहेरगािी प्रनघून जातील. मला 
त्यानंी प्रिचारले की, पुढे तुमचा (माझा) काय प्रिचार? 

 
मी त्यानंा सापं्रगतले की, आमचे धोरि ठरलेले आहे: आम्हास प्रदलेल्या नोप्रटशीचा भगं हा आम्ही 

करिारच. आम्ही बाहेर कोठेही प्रनघून जािार नाही. मात्र व्यिहाराची, बँकेच्या चेक िगैरेची व्यिस्र्था 
करािी लागिार, ती करण्याकप्ररता उद्या आम्ही तुम्हास भेटिार नाही. परिा सकाळीच आठ िाजता मला 
आप्रि नानासाहेब देशपाडें यानंा नेण्याकप्ररता प्रिन्सेस स्रीट, मंगळदास रोड येर्थील देिकरि मनॅ्शनमध्ये 
नानासाहेब देशपाडें याचें घरी आपि जरूर याि ेआप्रि मला आप्रि देशपाडें यानंा घेऊन जाि.े असे त्यानंा 
सापं्रगतल्यािर दुसऱ्या प्रदिशी मी आप्रि देशपाडें यानंी अलग अलग प्रठकािी गुप्त रीतीने गुप्त जागी राहून 
व्यिहाराच्या बाबतीत जी काय व्यिस्र्था कराियाची ती सिव करून टाकली. 

 
पूिवसंकेतानुरूप ठरल्यािमािे प्रतसऱ्याच प्रदिशी नानासाहेब देशपाडें आप्रि मी अलग अलग 

प्रठकािाहूंन प्रनघनू तेजपाळ हॉस्स्पटलमध्ये येऊन दाखल झालो. 
 
त्या िळेी नानासाहेब देशपाडें याचें िडील प्रचरंजीि बळितंराि हे आजारी असल्यामुळे त्यानंा 

हॉस्स्पटलमध्ये ठेिण्यात आलेले होते. त्यानंा भेटण्यासाठंी आम्ही गोकुळदास हॉस्स्पटलमध्ये गेलो. त्यानंा 
भेटून तेरू्थन आम्ही देशपाडें याचं्या घरी गेलो. 

 
आम्हास अटक होिार आप्रि प्रशक्षाही होिार हे आजूबाजूच्या लोकानंा समजले होते. मंगळदास 

रोडिर देशपाडें याचं्या घराच्या खाली पोप्रलसाचंी गाडी आम्हास अटक करून नेण्यास आलेली होती. ती 
गाडी पाहून तेरे्थ सहस्त्रािधी लोक उपस्स्र्थत झाले होते. त्या िळेी काही पेढीिाले आप्रि इतरही काही 
मंडळींची भाििे होऊन सिांनी आम्हास िेमाने आप्रि जड अंतःकरिाने प्रनरोप प्रदला. 

 
त्यानंतर गाडीतून आम्हास चौकीिर नेऊन आमच्यािर आरोप ठेिले आप्रि न्यायालयात आम्हास 

प्रशक्षाही झाल्या. 
 
कोटात मपॅ्रजस्रेटसमोर िर्थमतः देशपाडें यानंा उभे केले आप्रि त्यानंा एक ििाची साधी प्रशक्षा 

र्फमाप्रिण्यात आली. त्यानंा नाप्रशक जेलमध्ये पाठप्रिण्यात आले. 
 
त्यानंतर मपॅ्रजस्रटेसमोर मला उभे करण्यात आले. मला मपॅ्रजस्रेट यानंी प्रिचारले की, तुम्ही गुन्हा 

केला आहे हे तुम्हास मान्य आहे का? मी नम्रतेने पि स्िाप्रभमानाने उत्तर प्रदले की, मी गुन्हा केलेला नाहीच 
नाही, इतकेच नव्हे तर पोलीस कप्रमशनर यानंी जी बधंने आम्हािर घातलेली आहेत, ती अपमानास्पद 
खास आहेत. ही अपमानास्पद असलेली बधंने ि प्रनबंध कोिीही स्िाप्रभमानी मािूस केव्हाही सहन करिार 
नाही. मान्यही करिार नाही. आप्रि म्हिूनच मी एक स्िाप्रभमानी मनुष्ट्य असल्यामुळे आप्रि काँगे्रसचा 
एकप्रनष्ठ अनुयायी-सेिक असल्यामुळे काँगे्रसच्या िप्रतष्ठलेा यस्त्कंप्रचतही कमीपिा येता कामा नये याच उच्च 
भािनेने ही अपमानास्पद बंधने ि प्रनबधं मी मानिे केव्हाही शक्य नाही. अशा स्िाप्रभमानी िागण्याने जर मी 
गुन्हा केला आहे असे आपिासं नैप्रतक दृष्टीने िाटत असेल, तर तुमच्या काद्यािमािे जास्तीत जास्त जी 
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काही प्रशक्षा मला तुमहाला द्याियाची असेल ती जरूर द्या. मी ती माझ्या सत्त्िासाठी, काँगे्रसच्या िप्रतष्ठेसाठी 
ि माझ्या स्िाप्रभमानासाठी मोठ्या आनंदाने सहन करण्यास तयार आहे.  

 
माझी ही प्रिचारसरिी आप्रि माझे हे भािि ऐकून मपॅ्रजस्रटे यानंा राग आला, आप्रि मला सव्िादोन 

ििांची सक्त मजुरीची प्रशक्षा त्यानंी र्फमाप्रिली.  
 
माझ्यापूिीच्या मंडळीना एक एक ििव, दोन दोन ििाच्या प्रशक्षा प्रदलेल्या असताना मलाच मपॅ्रजस्रटे 

साहेबानंी सव्िादोन ििांची आप्रि सक्तमजुरीची प्रशक्षा र्फमाप्रिली. 
 
मपॅ्रजस्रटे साहेबानंी प्रदलेली प्रशक्षा ऐकून मी घाबरलो तर नाहीच. उलट नम्रतेने आप्रि 

स्िाप्रभमानाने मपॅ्रजस्रटेसाहेब यानंा म्हिालो की, मपॅ्रजस्रेट साहेब! यापूिीच्या मंडळीना आपि दोन दोन 
ििाच्या प्रशक्षा र्फमाप्रिल्यात असे असताना मला मात्र सव्िादोन ििाची सक्तसमजुरीची प्रशक्षा करून आपि 
माझा मोठा सन्मान केला आहे असे मला िाटते; आप्रि त्याबद दल मी तुमचा आभारी आहे. स्िाप्रभमानाने 
िागताना अशी कडक प्रशक्षा भोगण्यामध्ये माझ्या स्िाप्रभमानाचा आप्रि माझ्या काँगे्रसच्या िप्रतष्ठेचा हा 
खरोखर सन्मान आहे असेच मी मानतो. असे सागंून मला र्फमाप्रिण्यात आलेली प्रशक्षा भोगण्यास तयार 
झालो.  

 
मला मपॅ्रजस्रेटसाहेब म्हिाले की, येरे्थ भािि कराियाचे नाही. मी त्यानंा नम्रपिाने पि स्िाप्रभमाने 

उत्तरलो की, महाराज! येरे्थ भािि कराियाचे नाही हे जरी खरे असले, तरी पि माझ्या स्िाप्रभमानास्ति 
माझे िाजंळ प्रिचार व्यक्त करिे हे माझे आद्य कतवव्य होते ि आहे. 

 
आथवर रोड जे्मध्ये 

 
मला सव्िादोन ििांची प्रशक्षा र्फमाप्रिण्यात आल्यानंतर आर्थवर रोड जेलमध्ये नेण्याकप्ररता 

कोटांखाली गाडी तयार ठेिण्यात आलेली होती. कोटातून खाली आिल्यािर मला गाडीत बसण्यास 
सागंण्यात आले.  

 
मला होिारी प्रशक्षा ऐकण्यास माझे बधूं ि इतर पेढ्याचंी मंडळी आलेली होती. खाली येताच मी 

माझ्या बंधंूना त्याचं्या पायािंर मस्तक ठेिनू िदंन केले. त्यानंी मला पोटाशी धरून कुरिाळले. झालेली 
प्रशक्षा ऐकून त्यानंा प्रकती तरी दुःख झाले. पि करिार काय? न्यायालयाबाहेर जमलेल्या सहस्त्रािधी 
लोकानंी महात्मा गाधंींच्या जयजयकारात मला िेमाचा प्रनरोप प्रदला. नंतर मी जेलच्या गाडीत बसून 
त्याचं्यापासून अदृमय झाल्यािर मोठ्या दुःखी अंतःकरिाने माझे बंधू आप्रि सहस्त्रािधी जमलेल्या लोकानंी 
काँगे्रसचा आप्रि महात्मा गाधंींच्या नािंाचा जयजयकार केला ि सिव मंडळी आपआपल्या घरी प्रनघनू गेली. 
जेलमध्ये मला घेऊन जािारी गाडी साधारिपिे अध्या तासाने आर्थवर रोड जेलच्या दरिाजापाशी जाऊन 
पोहोचली. जेलचा दरिाजा मोठा आप्रि प्रिस्तीिव होता. त्याला बाहेर कोि आले आहे हे पाहाण्याकप्ररता 
लहानसे ितुवळाकार एक भोक ठेिले होते. त्या भोकाला एक ितुवळाकार झाकि होते. गाडी तेरे्थ पोहोचताच 
गाडीिाल्याने त्या भोकातून आत िदी प्रदली. झाले. जेलचा दरिाजा उघडला गेला आप्रि आम्हास आत 
घेतले गेले. जेलचा आतला दरिाजा आप्रि बाहेरचा दशवन दरिाजा हे दोन्ही दरिाजे बरेच मोठे आहेत. या 
दोन्ही दरिाजाचं्या मध्ये जागा आहे. त्या जागेत जेलचे ऑप्रर्फस होते.  
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मी दशवनी दरिाजातून आत जाताच दशवनी दरिाजा बदं करण्यात आला. मी आत जाताच एक 
मोठा भयाि प्रदसिारा आप्रि भयाि िृत्तीचा मनुष्ट्य एकदम माझ्यासमोर येऊन उभा राप्रहला. तो प्रक्रप्रमनल 
कैदीच होता, पि तो जेलमध्ये िॉडवर म्हिून होता. गलेलठ्ठ शरीर ि डोकीला प्रपिळया रंगाची एक पगडी 
होती. अंगात कैद्यासंाठीच बनप्रिलेला कोट त्याच्या अंगात होता. जेलसाठीच बनप्रिलेली अधी पँट, 
कमरेला पट्टा, असा त्याचा पोिाख होता. हातात आखूड असा एक लाकडी दाडंा होता. तो प्रदसण्यात 
भयंकर प्रदसत होता. मी त्याला पाहाताच भयभीत होऊन गेलो. मी आत जाताच एकदम तो माझ्यासमोर 
येऊन दरडािनू म्हिाला, “खडा क्यिँ रहता है?” बैठो.” असे म्हिून मला त्याने बसप्रिले. ऑप्रर्फसात 
जाऊन माझ्यासाठी दोन जाड्या कापडाचे कोट, दोन लहान पटँस् , एक जाड्या कापडाची टोपी, एक 
र्थाळी, एक पत्र्याचे पॉट, एक पाघंरण्यास ि एक अंर्थरण्यास अशा दोन घोंगड्या, इतके सामान घेऊन 
मजकडे आला आप्रि मला म्हिाला, “आपका सब कपडा प्रनकालो. एक बंडल बाधंो, पर ए जेलका 
कपडा पेहेरो.” असे म्हिनू ते कपडे मला प्रदल्यािर मी ते पेहेरले, आप्रि माझ्या कपड्याचें बंडल बाधूंन 
त्याच्या स्िाधीन केले. जेलच्या कारकुनाने त्या बंडलािर माझे नाि घालून ते बडंल ऑप्रर्फसात नेऊन 
ठेिले. मग जेलच्या आतला दरिाजा उघडून त्या िॉडवरने आप्रि जेलच्या एका प्रशपायाने मला आत नेऊन 
जेलच्या बराकीत नेऊन सोडले. मी मला नेमून प्रदलेल्या जागी जाऊन बसलो. मला तेरे्थ सुंभ िळण्याचे 
काम प्रदले होते. जेििाची िळे होताच मला बाजरीच्या ठराप्रिक िजनाच्या दोन भाकऱ्या आप्रि भाजीचे 
पािी एक पािशरे मापाइतके मला आिनू प्रदले. मी असे अन्न कधीच पाप्रहलेले नव्हते. तोंडात जाईना. 
शिेटी त्या दोन्ही भाकरी आप्रि ते पािी बाहेर ठेिलेल्या एक चपपात मी नेऊन टाकले. जेलमध्ये कडक 
आप्रि जेलच्या ठराप्रिक पद्धतीने िागाि ेलागते. रात्री झोपण्याच्या िळेी कैद्यानंा आत बराकीत ठेिण्यात 
येते. संख्या प्रकती आहे याची नोंद करण्यात येते आप्रि त्या बराकीच्या दरिाजाला कुलूप लािले जाते. नऊ 
िाजल्यानंतर कोिीही हू की चू काहीही करता कामा नये. सकाळी सहा िाजता जेलचा प्रशपाई येऊन 
दरिाजा खोलतो, संख्या मोजतो, त्याचंी नोंद करतो आप्रि कैद्यानंा बाहेर काढतो. ित्येकाला आपल्या 
घोंगड्याचंी िळकटी हातात घेऊन बाहेर उन्हात नेऊन िाळत घालािी लागते. रात्री आप्रि सकाळी पोलीस 
कैद्याचंी संख्या मोजण्यास आला की दोन दोन इसमानंी जोडीजोडीने गुडघ्यािर उप्रकडि ेढोपरात खाली 
मान घालून बसाि ेलागते ि त्यानंतर तो प्रशपाई कैद्याचंी संख्या मोजतो. सकाळी दहा िाजता अंघोळीस 
एका हौदािर आम्हास नेण्यात आले. सिव कैद्यानंी जोडीजोडीने बसाियाचे आप्रि आठ आठ इसमानंी 
म्हिजे चार जोड्यानंी हौदािर एका एका बाजूला चार चार असे जाऊन उभे राहाियाचे. या आठाचंी 
आंघोळ झाली की दुसरे आठ याियाचे. अशी आठ आठ इसमाचं्या तुकडीने आंघोळ कराियाची असते. 
सिांनी पैरि ि चड डीकाढून ठेिनू लंगोटा पेहराियाचा आप्रि आंघोळ कराियाची. ही आंघोळ सुद्धा पाच 
पॉट पािी घेऊन उरकाियाची असते. या आंघोळीची सुद धा एक र्फासव पद धीती आहे. आम्हाबरोबर जो 
िॉडवर होता त्याची आंघोळीच्या िळेची पद्धती मजेदार अशी असे. िॉडवर तोंडातून जे जे बोलेल त्या त्या 
शब्दािमािेच िागाियाचे असते. आप्रि जर का त्या िागण्यात मागेपुढे केले गेले तर त्याला मार 
बसाियाचा. आंघोळीच्या िळेची ती एक प्रिप्रचत्र प्रड्रल असते. िॉडवर पुढीलिमािे बोलतो, ि त्यािमािे 
कैद्यानंी कराियाचे. िॉडवर म्हितो–आगे चलो, खडे रहो, िाकं नीचे, लेि पािी, डालो आंगपर. पीछे 
चलो. ही त्याची प्रड्रलची भािा असते. आप्रि त्याच्या शब्दािमािे कैद्यानें कृती कराियाची असते. लघिीला 
चकिा शौचास कोिास जाियाचे असल्यास िॉडवर पेसाब, िॉडवर तट्टी असे ओरडून सागंून त्याने परिानगी 
प्रदल्यािरच जागेिरून उठून जाियाचे असते. ही अत्यंत कडक प्रशस्त जेलच्या कारभाराच्या दृष्टीने योग्य 
अशीच असते. जेलमध्ये चहा प्रमळत नसतो. सकाळी ठराप्रिक माप भरून काजंी प्रमळत असते. जेलमध्ये 
अशी िागिूक असते की, कोिास आपली प्रशखा म्हिजे शेंडी ठेिता येत नाही चकिा जानि े ठेिता येत 
नाही. असे करण्यात जेलचा एक हेतु असतो ि आहे. मी जेलमध्ये गेल्यािर दुसऱ्याच प्रदिशी सकाळी ९ 
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िाजता एका िॉडवरला एक प्रशपाई मजकडे घेऊन आला. त्याच्या हातात हजामतीचे कात्री िगैरे सामान 
होते. मजकडे त्या िॉडवरला आिनू तो प्रशपाई त्या िॉडवरला म्हिाला की, इसका प्रशखा काटो. म्हिजे शेंडी 
कापून टाक. असे म्हिताच ि तो पुढे झालेला पाहाताच मी घाबरलो. माझी प्रशखा कापली जािार म्हिनू 
मला दुःख झाले! शेंडी चहदुत्त्िाची एक खूि आहे, असे माझे मत होते. त्या प्रशपायाचे नाि दाजी असे होते. 
मी त्या दाजीला आजविाने म्हिालो की, दाजीबा, मी तसेच तूही चहदू आहेस माझी शेंडी कापू नकोस. मी 
तुझा आभारी होईन. असे म्हिताच त्याला माझी दया येऊन शेंडी कापण्याचे बंद केले. या िसंगी त्या 
प्रशपायाचे मजिर प्रकती तरी उपकार झाल्यासारखे मला िाटले. माझ्याबरोबर आिखीही काही राजकीय 
कैदी होते. साधारिपिे प्रतसऱ्या चकिा चौथ्या प्रदिशी आम्हापंैकी साधारिपिे तीस इसमाचं्या एका 
तुकडीला अहमदनगर प्रजल्ह्ातील सुिप्रसद्ध प्रिसापुर जेलमध्ये नेण्याचे ठरप्रिले गेले, आप्रि संध्याकाळी 
आम्हास ऑर्थवर रोड जेलमधून रात्री १२ च्या गाडीने कोिाला जाग लागू न देता एका स्ितंत्र डब्यात 
भायखळा स्टेशनिर गाडीत बसिनू, पुिे मागाने प्रिसापुर येते नेण्यात आले. 

 
णवसापुर जे्मधी् माझा कारावास 

 
मागील आठििीत सापं्रगतल्यािमािे आर्थवर रोड जेलमधील आम्हा काही मंडळींना भायखळा 

स्टेशनिर गाडीतील एका स्ितंत्र डब्यात बसिनू प्रिसापरुला नेण्यात आले. साधारिपिे ही गाडी सकाळी 
५ िाजता पुिे स्टेशनिर येऊन पोहोचली. गाडी स्टेशनिर येताच त्या गाडीला जोडलेला आम्ही बसलेला 
डबा गाडीपासून प्रनराळा सोडिनू साईडला काढून ठेिला, ि ती गाडी दौंडला गेली. आमचा जो डबा 
साईडला काढून ठेिला होता, त्या बाजूस पोलीसाचंा कडेकोट बंदोबस्त होता. आमच्या डब्याच्या बाजूला 
कोिालाही परस्र्थ मािसाला प्रर्फरकू देत नसत. 

 
अशाही स्स्र्थतीत स्टेशनिर चहा प्रिकिारा एक इसम चहाच्या दोन प्रकटल्या घेऊन आमच्या 

डब्यापाशी आला, आप्रि त्याने प्रनधाराने आम्हा सिांना चहा पाजला आप्रि तो प्रनघनू गेला. 
 
सुमारे १२ िाजता एका गाडीला आमचा डबा जोडला आप्रि गाडी प्रनघाली. दौंड स्टेशनिर आमचा 

डबा बाजूला काढून दौंड मनमाडकडे जािाऱ्या गाडीला जोडला. आप्रि ती गाडी साधारिपिे ४ िाजता 
प्रिसापुर स्टेशनिर येऊन पोहोचली. आमच्या सोबत गाडीत काही पोलीस होते. गाडीतून उतरल्यािर 
स्टेशनिरून प्रिसापुर जेलकडे आम्हास नेण्यात आले. जेलच्या ऑप्रर्फसात आमची नोंदिी होऊन आतील 
बरॅकमध्ये आम्हास नेऊन ठेिण्यात आले. हा प्रिसापुर जेल टेम्पररी जेल होता. पक्का मजबतू बाधंलेला 
नव्हता. खेड्यातंील गुराचें गोठे ज्यािमािे असतात, त्याचिमािे ह्ा बरॅक्स होत्या. तेरे्थ िर्थमतः आम्हीच 
गेलेले होतो. आमच्यानंतर त्या जेलमध्ये मागाहून गुजरार्थ, मंुबई, महाराष्ट्र आप्रि कनाटक या प्रठकािची 
प्रमळून दोन हजार राजकीय कैदी मंडळी होती. या जेलमध्ये मी माझी सव्िादोन ििाची प्रशक्षा पुरी केली. या 
जेलमध्ये आम्हास कामे पुरप्रिण्याकप्ररता दािा र्फाईल, भाजी र्फाईल, जंगल र्फाईल, बरॅक स्िच्छता 
र्फाईल, खोदकाम र्फाईल, घंटी र्फाईल, रस्ता तयार करिारी र्फाईल, भोजन र्फाईल, िगैरे िगैरे 
िकारच्या र्फाईली तयार करून त्याचं्या र्फाईलीच्या कामािर आमची प्रनिड होऊन आम्हाकडून कामे करून 
घेत असत. कामे करून घेण्याची िळे सकाळी ७ ते १०-३० ि दुपारी १२ ते ४ या िळेात सक्तमजुरीची कामे 
करून घेत असत. ित्येक र्फाईलीबरोबर दोन दोन प्रशपाई असत. 

 



 
अनुक्रमणिका 

एके प्रदिशी सत्याग्रह करण्याचा मजिर िसंग आला. दुपारी १२ िाजता आमची र्फाईल कामाला 
प्रनघाली. एका जागेपासून बऱ्याच अंतरािरच्या दुसऱ्या जागी घमेल्यातूंन माती टाकाियाचे काम होते. 
खाली पायाखंालील जमीन उन्हाने तापलेली, आप्रि डोकीिर १२ िाजण्याचे िखर ऊन. त्यामुळे त्रास 
झाला. तहान तर र्फार लागली. पािी देण्याकप्ररता मी पोलीसकडे मागिी केली. पि त्याने प्रदले नाही. 
दोन तीन िळेा मागिी केली असतानासुद्धा तो गर्षिष्ठ प्रशपाई माझ्या प्रिनंतीकडे लक्षच देईना. शिेटी मी 
त्याला प्रनकराने आप्रि स्पष्टपिाने बजाप्रिले की, हे पहा प्रशपाई दादा! मला र्फार तहान लागलेली आहे. 
पाण्याप्रिना माझे िाि जाण्याच्या तयारीत आहेत. तुमच्या गर्षिष्ठ मनाला माझ्या िािाची काहीच चकमत 
िाटत नाही. तेव्हा मी तुम्हास स्पष्टपिे बजािनू सागंतो की, मला प्रपण्याला पािी आिून देईपयंत मी 
प्रबलकूल घमेल्याला हात लाििार नाही. असे बजािनू हातातील घमेले रे्फकून देऊन बाजूला जाऊन 
बसलो. प्रशपायाचा हूकूम कोिी न मानल्यास िप्ररष्ठ अप्रधकारी कडक प्रशक्षा र्फमािीत असतात, हे मला जरी 
माहीत होते, तरी पि मनाने एकदा प्रनधार आप्रि प्रनिवय घेतल्यामुळे होिाऱ्या प्रशके्षची मी प्रबलकूल पिा 
केली नाही. 

 
झाले. जे व्हाियास पाप्रहजे होते तेच झाले. मी घमेले रे्फकून देऊन सत्याग्रह केल्यािर बाकीच्या 

सहकाऱ्यानंाही आपआपली घमेली रे्फकून देऊन तेही माझ्याबरोबरच स्िस्र्थ बसले. काम करण्यास 
कोिीही तयार होईना. यात त्या पोप्रलसाचीच चुकी असल्यामुळे हातात नाक धरून शरिागत होऊन त्याने 
जेलमध्ये जाऊन बालडीभर पािी आिनू आम्हास ते प्याियास प्रदले. आम्ही ते पािी प्रपऊन मग सिवजि 
आपआपल्या कामाला लागलो. ही सारी हकीकत कामािरून जेलमध्ये गेल्यािर तेरे्थ असलेल्या दोन हजार 
लोकानंा कळली ि त्यानंी माझे अप्रभनंदन केले. 

 
असाच आिखी एक िसंग घडून आला. तो असा की, दुपारी बारा िाजता आम्ही जंगलात कामािर 

गेलो. जंगलातील झाडे उपटून काढून जमीन सार्फ कराियाची होती. डोकीिर आप्रि पायाखंाली िखरतर 
ऊन. ऊन सहन होईना. माझ्या नाकातून एकसारखे रक्त िाहू लागले आप्रि त्यामुळे मी जंगलातच मसू्च्छवत 
होऊन पडलो. श्वासोच्छिास बंद झाला. सिव मंडळी घाबरून गेली. प्रशपाईही घाबरून गेला. मला लोकानंी 
उचललेले आप्रि लाबंिर असलेल्या एका िडाच्या छायेखाली माझा देह नेऊन ठेिला. डोकीिर एकसारखे 
पािी मारीत राप्रहले. िारा घालू लागले. बऱ्याच िळेाने मी सािध झालो, आप्रि सोबतच्या मंडळींनी हळू हळू 
मला बरॅकमध्ये नेऊन झोपप्रिले. संध्याकाळी डॉक्टरला दाखिनू मला पिध प्रदले. तेर्थील हिमुेळे आप्रि 
कामाचे कष्ट सहन न झाल्यामुळे मी आजारी पडलो आप्रि जेलमध्ये साधारिपिे माझे ३८ पौंड िजन 
घटले. 

 
जेलचा प्रनयम असा आहे की, कैदी जेलमध्ये दाखल होताच ४/६ प्रदिसात त्याचे िजन केले जाते. 

त्याच्या आंगािरच्या खुिाचंी नोंद केली जाते. कारि िसंगी नकळत सुटताना कैद्याचंी अदलाबदल होऊ 
नये, आप्रि सुरिातीस असलेले िजन प्रटकप्रिले पाप्रहजे. घटल्यास शक्ती येण्याकप्ररता त्याला पािशरे दूध, 
गव्हाची पोळी, एक मूद भात असा खुराक त्याला प्रदला पाप्रहजे. 

 
सिांनाच बाजरी-जोंधळयाची भाकरी प्रमळत असल्यामुळे ते कंटाळत. त्यानंा भात, दूध, गव्हाची 

पोळी प्रमळत नसे. मी सात नंबरच्या बॅरेकमध्ये होतो. आरंभापासून शिेटपयंत माझ्यासोबत श्री. ईश्वरभाई 
पटेल, श्री. राधाप्रकसन, श्री. राजाराम पपं्रडत, िलेजीभाई, बाप्पालाल चोबेजी, केिलरामभाई ही सी 
िॉडातील मंडळी ठेिण्यात आली होती. मला प्रमळालेल्या पौप्रष्टक खुराकामधील र्थोडा र्थोडा भात ि लहान 
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लहान गव्हाच्या पोळीचा तुकडा मी त्यानंा देत असे. त्यानंा ते मोठे परब्रह्म िाटे. तेरे्थ गेल्यािर माझी प्रशखा 
कापण्याचा िसंग पनु्हा प्रिसापुर येरे्थ माझ्यािर ओढािला. माझी प्रशखा कापू नये, म्हिनू मी तेरे्थही सत्याग्रह 
केला. प्रशपाई, हिालदार, जेलर सुपप्ररन्टेन्डेन्ट या सिांनी मला समजािण्याचे ियत्न केले. पि मी माझे 
म्हििे सोडण्यास तयार नव्हतो. तेरे्थ सुपप्ररन्टेन्डेन्ट एक जमवन होते. त्याचें नाि "प्रक्वन" असे होते. ते 
अंतःकरिाचे र्फार मायाळू होते. शिेटी सुपप्ररन्टेन्डेन्ट आप्रि माझ्यात मानाची तडजोड ठरली. ती ही की, 
माझी प्रशखा मोठी जाड आप्रि लाबंच लाबं होती, प्रतच्याऐिजी ती अगदी लहान आकाराची ठेिनू बाकीची 
कापून टाकािी. अप्रधकारी असताना सुद्धा सुपप्ररन्टेन्डेन्ट प्रक्वन यांनी माझी प्रिनंती मान्य केल्याबद्दल मी 
त्याचें आभार मानले. बरॅक्सचे ििवन मी िर केलेच आहे. त्या गुराचं्या गोठ्यासारख्या होत्या. ित्येक 
बरॅकमध्ये कोंडिाड्यािमािे साधारिपिे दोन रागंा करून शभंर कैद्यानंा ठेिीत असत. रोज रात्री त्या 
बरॅकला बाहेरून कुलूप केले जात असे. एका एका रागेंला पन्नास पन्नास िमािे झोपिायचे असे. बरॅक बंद 
केल्यानंतर आम्हािर पाहिी करण्याकप्ररता आत एक िॉचमन आप्रि एक िॉडवर असे. दोन इसम असत. 
बरोबर नऊ िाजता घंटेचा आिाज होताच सिव कैद्यानंी आपापल्या जागेिर झोपाियाचे. अंर्थरण्यासाठी एक 
घोंगडी अिी पाघंरण्यासाठी एक घोंगडी अशा दोन घोंगड्या प्रमळत असत. कोिी कोिाबरोबर बोलाियाचे 
नसे. ित्येक बरॅकमध्ये शौचास जाण्यासाठी व्यिस्र्था ि लघिीसाठी व्यिस्र्था केलेली होती. पि जर कोिा 
कैद्यास लघिीस चकिा शौचास जाियाचे असेल तर त्या इसमाने "िॉडवर पेशाब" “िॉडवर तट्टी" असे 
झोपलेल्या जागेिरून ओरडाियाचे आप्रि तो आिाज ऐकून त्या िॉडवरने “ज्याि" असे म्हटले तरच उठून 
लघिीस चकिा शौचास जाियाचे; नाहीपेक्षा झोपलेल्या जागेिरून उठाियाचे नाही. ित्येक तासातासाने तो 
िॉडवर कैद्याचंी संख्या मोजीत असतो. त्या प्रबचाऱ्या िॉडवरला आकडे कोठेच येिार! पि तो मोजीत असतो. 
मोजिे त्याचे कतवव्य असते. ित्येक तासातासाने जेलच्या राउन्डमध्ये रात्री सिव बरॅक्सिर देखरेख 
करण्या–कप्ररता ि सिव व्यिस्र्था ठीक आहे ना, कैद्याचंी संख्या बरोबर आहे ना, ही तपासिी करण्याकप्ररता 
जेलचा प्रशपाई ित्येक बरॅककडे येतो ि आल्यािर बरॅकमधील िॉडवरने कैदी मोजून प्रशपायाला बरोबर 
असल्याचे सागंाियाचे असते. प्रशपाई आल्यािर त्या िॉडवरची कैदी मोजण्याची पद्धत मजेदार असते. 

 
"एक, दोन, तीन, चार, पंधरा, िीस, पन्नास, शभंर अशी मोजिी करून हगरीमुत्री बराबर साब" 

असे म्हिाियाचे. अशा रीतीने पोप्रलसास सापं्रगतले जाते आप्रि अशा रीतीने सिव बरॅक्स मोजून झाल्यािर 
सिव व्यिस्स्र्थत असल्याची त्या प्रशपायाने आपल्यािरील हिालदार चकिा सुभेदारास िदी द्याियाची ि सिव 
व्यिस्स्र्थत आहे असे सुपप्ररटेन्डेन्टला कळाि े म्हिनू त्या हिालदाराने चकिा सुभेदाराने मध्यिती 
प्रठकािाहून मोठ्याने ओरडून सागंाियाचे की, “ऑलस्  बेल.” इंग्रजीत त्याचा अर्थव ऑल िले. पि 
इंग्रजीचा अपभं्रश ऑलस िले असे ओरडून कळप्रिले जाते. क्वप्रचत्  िसंगी काही गडबड झाल्यास मध्यिती 
जागी असलेली घंटा जोराजोराने िाजप्रिली जाते. तो आिाज एकताच सिव अप्रधकारी ि सिव प्रशपाई 
असलेल्या पप्ररस्स्र्थतीत लगेच धािनू येतात ि चौकशी आप्रि पाहािी करतात. कोमी कैद्याने गुन्हा केल्यास 
त्याला प्रशक्षा र्फमाप्रिल्या जातात. प्रशक्षा पुढील िकारच्या असतात –आडा बेडी, दंडाबेडी, गंजी पकडा, 
अंधारकोठडी, हातबेडी, हातपायबेडी, घंटीिर धान्य दळिे, ितेाच्या छडीचा उघड्या अंगािर मार, िगैरे. 

 
बरॅक्सच्या बाहेर कैद्यानंा शौचास जाण्यासाठी शभंर लोकाकंप्ररता साधारिपिे बांबूच्या तट्ट्ट्याचें 

तीन बाजू तट्ट्ट्यानंी बंद ि चौर्थी दशवनी बाजू उघडी ठेिलेली असे खुले दहा संडास दगडानंी उभारलेले 
असत. सकाळी मोजिी झाल्यािर सिव कैद्यानंी आपापले प्रबछाने हातात घेऊन बाहेर पडून पटागंिात 
प्रबछाने िाळत टाकाियाचे आप्रि जोडीजोडीच्या रागेंने बरॅक्सच्या बाजूस बसाियाचे. जिळ-जिळ अध्या 
तासात सिव कैद्यानंी आपला शौचप्रिधी उरकाियास पाप्रहजे असतो. अमुक प्रमप्रनटातं त्याने उठलेच पाप्रहजे, 
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नाहीपेक्षा त्याला सक्तीने बाहेर याि ेलागते. मलप्रिसजवन झाल्यािर पािी तेरे्थ घ्याियाचे नसते. अधवनग्न 
स्स्र्थतीच त्या बाहेर बसलेल्या कैद्याचं्या समोरून जाऊन दुसरीकडे पािी घ्याियाचे ि बाहेर ठेिलेल्या 
मातीच्या प्रढगातून हातात माती घेऊन आपल्या मलैािर ती टाकाियाची. अशा िकारे अध्या तासात हे 
शौचाचे कायव उरकून घेतले पाप्रहजे. 

 
जेिि ठराप्रिक िजनाच्या म्हिजे ित्येकी पाच पंस िजनाच्या बाजरी चकिा ज्िारीच्या दोनच 

ठराप्रिक आकाराच्या दोन भाकरी, मूग चकिा चिाडाळ, चकिा तूरडाळ याचंी अगदीच पाण्यासारखी आमटी 
आप्रि तीही एक लहानसे मापटे, असे खोराक असे. चार िाजता कामािरून बरॅक्समध्ये परत याियाचे. 
ित्येकाने आपला लंगोटा घेऊन शभंर शभंरच्या तुकडीने तलािािर आंघोळीस जाियाचे असते. 
ित्येकाने–मग तो लहान असो चकिा मोठा, म्हातारा असो, त्याने आपली चड्डी सोडून लंगोटा नेसाियाचा 
आप्रि तलािाच्या पाण्यात २/३ बुड्या मारून बाहेर याियाचे. सिवच जि आपआपले लंगोटे पेहेरून 
िस्त्रप्रिहीन स्स्र्थतीत असिार, तेरे्थ कोि कोिाला लाजिार बरे! अध्या तासाच्या आत आंघोळ करून घरी 
परत याियाचे. नंतर जेिि अर्थात्  भाकऱ्या खाऊन मग बसाियाचे. ६ िाजता मोजिी व्हाियाची. मोजिी 
होताना सिांनी जोडीजोडीने गुडघ्यािर पि खाली मान घालून बसाियाचे असते. पिधपाण्याची व्यिस्र्था 
तर परच. जेलचे तो. डॉक्टसवना आजाऱ्याची काय पिा! पिध देिारा हाताखाली एक िॉडवर असाियाचा. 
पिधाच्या म्हिनू ५/६ बाटल्या भरून ठेिलेल्या असत. एक ताबंड्या रंगाचे, दुसरे सरे्फत रंगाचे, प्रतसरे 
प्रपिळया रंगाचे, चौरे्थ गुलाबी रंगाचे, पाचंि ेप्रहरव्या रंगाचे, अशा रंगाचं्या बाटल्या असतात. डॉक्टर यानंी 
ज्या रंगाचे पािी दयाियास सांगाियाचे त्या रंगाचे पािी िॉडवरने आजाऱ्यास दयाियाचे असते. पाण्याने 
गुि कसा येिार! ित्येक पधंरा प्रदिसानंी कैद्याचे िजन केले जात असते. ित्येक कैद्याला तीन मप्रहन्यात 
एकदाच आप्त मंडळींची भेट घेता येते, आप्रि तीन मप्रहन्यात दोन पते्र घरी पाठप्रिता येतात. प्रलप्रहलेली पते्र 
जेलचे ऑप्रर्फसर िर्थम िाचतात आप्रि नंतरच ती पाठप्रिली जातात. घराकडून आलेली पते्र ऑप्रर्फसातच 
ठेिली जातात आप्रि ज्याचे ते पत्र असेल त्यास आतून बरॅकमधून बोलािण्यात येते. प्रशपाई त्याला 
बोलािनू आितो. तो ऑप्रर्फसकडे आल्यािर ज्यािमािे खेड्यापाड्यात अस्पृमयाला कोिी प्रशित नाहीत, 
खळयाच्या बाहेर बसप्रितात ि त्याच्याबरोबर बोलतात त्याच्यािमािे त्या काद्याला ऑप्रर्फसच्या बाहेर लाबं 
बसप्रितात. माडंी घालून बसाियाचे नसते. गुडघ्यािर बसाियाचे असते. अशा रीतीने तो बसल्यािर त्याला 
त्याच्या घराहून आलेले पत्र िाचाियास देण्यात येते. ते पत्र तो िाचून पाहून परत ऑप्रर्फस कारकुनाला 
देतो, आप्रि तो कैदी परत जेलच्या आत जातो. 

 
ती मप्रहन्यानंी एकदा भेटिाऱ्या मंडळीस भेट घेण्याची परिानगी असते. आगाऊ प्रिचाराि ेलागते. 

परिानगी आल्यािर अमुक प्रदिशी येिार असल्याचे कळिाियाचे असते. आलेल्या मंडळींनी जेलच्या बाहेर 
बऱ्याच अतंरािर बसून ऑप्रर्फसात आल्याचे कळिाियाचे असते.मग त्या मंडळींना बोलािण्यात येते. ती 
मंडळी आल्यािर त्या कैद्याला काही अंतरािर बसिनू आलेल्या मंडळींशी ८/१० प्रमप्रनटे घरगुती 
खुशालीच्या गोष्टी करता येतात ि मुलाखत संपते. हे सिव अनुभि मी स्ितः भोगलेले आहेत, हे सागंिे 
नकोच. 

 
एके प्रदिशी जेलमध्ये एका राजकीय कैद्याला र्फटके मारण्यात आले. त्यासाठी जरूर ती तालीम 

एका प्रशपायास काही प्रदिस देण्यात येत होती. र्फटक्याचंी प्रशक्षा अंमलात आली ती अत्यंत गुप्तपिे! अगदी 
एका बाजूस एकान्त प्रठकािी त्या कैद्यास नेऊन र्फटक्याची प्रशक्षा अंमलात आिण्यात आली. िळे 
सायकंाळी चार िाजण्याची होती. त्याच दरम्यान महात्माजी सुटल्याची बातमी पसरप्रिण्यात आली होती. 
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सारे लोक त्या बातमीच्या आनंदात होते. प्रशक्षा भोगिाऱ्या त्या कैद्याचे केप्रिलिािे ओरडिे त्या गडबडीतही 
आमच्या कानी पडल्याप्रशिाय राप्रहले नाही. सारे जि हिालप्रदल ि बेहोि होऊन गेले! सिांना चीड 
आलेली होती. सिांनी आरडाओरड करण्यास सुरिात केली. जेलचे अप्रधकारी घाबरून गेले. शातंता कशी 
िस्र्थाप्रपत करािी हे समजेना. रात्रौ बारा िाजून गेले तरी गडबड शातं होईना. शिेटी सुपप्ररन्टेंडेंट क्वीन्स 
यानंी बरॅकमधील िमुख पुढाऱ्यास एकत्र बोलािनू त्याचं्याशी समजुतीच्या गोष्टी केल्या ि त्या प्रदिसापासून 
श्री. एस् . के पाटील, श्री. रु्फलचंद शहा िगैरे आमच्या पढुाऱ्याचं्या संमतीप्रशिाय कोितीही गोष्ट कराियाची 
नाही. श्री. पाटील आप्रद पुढाऱ्यानंी सिव कैद्याचंी योग्य िकारे समजूत घातली ि गंभीर झालेला मामला शातं 
झाला. 

 
प्रिसापुर जेलमध्ये असता माननीय श्री. एस् . के. पाटील याचंी मातुःश्री प्रनधन पािल्याची बातमी 

येऊन र्थडकली. मातेच्या प्रनधनामुळे श्री. पाटील यानंा झालेल्या दुःखाची कल्पना कोिालाही करता 
योण्यासारखी होती. मला ती दुःखद बातमी समजताच त्यानंा ताबडतोब भेटून माझ्यापरीने त्यांचे सातं्िन 
करण्याचा मी ियत्न केला. 

 
श्री. एस् . के. पाटील याचंा जेलमध्ये मला सहिास लाभला हे मी माझे भाग्य समजतो. आम्हाला 

एकमेकाबंद्दल आत्यपं्रतक आदर. प्रनदान एक प्रदिसाआड एकमेकासं भेटून आम्ही सुखदुःखाचं्या गोष्टी 
आपलुकीच्या भािनेने करीत असू. माझ्यािर त्याचंा भारी लोभ होता ि ते आपल्या कतवबगारीने आज 
उच्चपदािर गेले असले तरी तो लोभ, तो िेमळ बंधुभाि आजतागायत कायम आहे. 

 
आमच्या जेलमध्ये रामचंद्र या नािचा एक मालििकडील िॉडवर होता. मी ि श्री. पाटील आम्ही 

दोघेही मालििकडचे. यामुळे त्याला आमच्याबद्दल आपलेपिा िाटत असे ि तो आमच्याशी िेमदरभािाने 
िागत असे. 

 
आता स्िराज्यामध्ये काँगे्रसचे शासन सुरू झाल्यापासून देशातील सिव कारागृहातंील बंदीजीिनाची 

पाहिी होऊन त्यात बऱ्याच सुधारिा झाल्या आहेत. हल्लीच्या बंदीजनासं स्िजनापंासून ताटातूट ि 
स्र्थानबद्धता यापलीकडे आम्ही भोगलेल्या असंख्य यातना, हालअपेष्टा आप्रद क्लेश भोगाि ेलागत नसल्याने 
आपि बंदीशाळेत आहो असे िाटतच नाही. हल्ली बंदीशाळातूंन सामान्यतः राजबदंी नसतातच. राहाता 
राप्रहले गुन्हेगार. या िगातील बंदीजनानंा चहा प्रमळतो. स्ितःचे कपडे प्रमळतात. कामाचा त्रास पूिीच्या 
मानाने पुष्ट्कळच कमी. कामाबद्दल ितेन प्रमळते. ितेनाचे पैसे साठप्रिता येतात. रजा प्रमळते. ठराप्रिक 
प्रदिसानंी घरी रजेिर याियास प्रमळते. या सिलती इतक्या िमािबाह् झाल्या आहेत की, त्या 
उपभोगिाऱ्यानंा बंदी म्हिनू संबोधताच येिार नाही! 

 
या सिव सोयी–सिलती उपभोगाियास प्रमळतात, पोटापाण्याचा उद्योग शोधण्याची काही प्रचन्ता 

नको, म्हिून अनेक लोक हल्ली हेतुपुरस्सर गुन्हे करून बदंीशाळेत येतात असे कळते! 
 
यापूिीच्या जमान्यातील बंदीजीिनात प्रदल्या जात असलेल्या प्रनष्ठूर ि अमानुि िागिकुीत अिमय 

सुधारिा व्हाियास हिी होती, ही गोष्ट मला पूिवपिे मान्य आहे. परंतु कारागृहात सध्या प्रमळत असलेल्या 
सिलती िमािाबाहेर झाल्या आहेत. कारागृहात बदं्याला अटकेत ठेिण्याचा िधान हेतु जो कारागहृाप्रिियी 
त्याच्या मनात लज्जा, भीती, दहशतं आप्रद उत्पन्न करण्याचा असतो, तो एका बाजूसच राहून तो बंदी 
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कारागृहातच येण्याची इच्छा करतो! नव्हे येतो! चालू राजिटीत अशा िकारचे हे प्रिकृत प्रचत्र पाहाियास 
प्रमळत आहे! 

 
आता आगामी अडसष्टाव्या आठििीत प्रब्रप्रटश राजिटीत आमच्या समिते बंदीजीिनाचा अनुभि 

घेतलेल्यापंकैी एका सहकारी देशभक्ताच्या एकंदर जीिनािर त्याच्या कारािासाचा काय पप्ररिाम झाला ते 
प्रनिदेन करून स्िातंत्र्यपूिवकाळच्या आप्रि आजच्या बदंीजीिनात प्रकती प्रभन्नता आली आहे, त्या िळेेचे 
बंदीजीिन प्रकती दुःसह होते, आप्रि आजचे प्रकती सुसह्, नव्हे–आकिवक झाले आहे याचे कल्पनाप्रचत्र 
आपल्या डोळयापंढेु उभे करून पाहाण्याची िाचकास प्रिनंती कप्ररतो. 

 
या परस्परप्रिरोधी दृमयाचंी कल्पनाप्रचते्र आपल्या मनिक्षूंपढे तुलनेसाठी आििे ही कल्पनाच प्रकती 

मनोिधेक आहे बरे! 
 
प्रिसापुर बंदीशाळेत गं्रर्थपाल म्हिून माझी नेमिकू मागील आठििीत प्रलप्रहल्यािमािे करण्यात 

आली. माझे िजन सुमारे ३८ रत्तल घटले होते. शरीर अगदीच कृश झालेले होते. िजन घटल्यािर दूध, 
गव्हाची रोटी आप्रि भात प्रमळालाच पाप्रहजे असे असले, तरी मी होऊन त्या िस्तंूची मागिी केलेली नव्हती. 
पि माझी िकृती पाहून माननीय एस् . के. पाटील, रु्फलचंद बापूजी शहा यानंी सुपप्ररन्टेन्डेन्ट यानंा सागंनू 
मला त्या िस्तू देण्याची व्यिस्र्था केली, आप्रि त्या िस्तू प्रमळू लागल्यामुळे त्या िस्तंूचा उपयोग मी कसा 
काय करीत होतो हे मागे सापं्रगतलेच आहे. 

 
माझे िजन घटल्यामुळे मला बाहेर कामािर न पाठप्रिता जेलमध्ये जी लायब्ररी होती प्रतची 

जबाबदारी माननीय पाटील आप्रि रु्फलचंद बापूजी शहा यानंी मजिर सोपप्रिली होती. माझ्यापूिी या 
कामप्रगरीिर साताऱ्याचे माननीय गोखले हे होते. मी लायब्रप्ररयन असल्यामुळे या जेलमध्ये जी मंडळी प्रशक्षा 
भोगण्यास येत असत ती आपल्यासोबत िाचनासाठी सुदंर सुंदर आप्रि महत्त्िाची पुस्तके आिीत असत, 
अर्थात्  ती लायब्ररीत येत असत ि अनुक्रमािमािे िाचण्यास प्रमळत असत. मी ती महत्त्िाची पुस्तके िाचीत 
असे, आप्रि अशा पुस्तकामंधून एका चोपडीत त्या त्या प्रिियािर नोटस् करून घेत असे. साधारिपिे 
दोनसेपन्नास पसु्तके मी िाचली. परदेशी राज्याच्या घटनाही िाचल्या. मला कादंबऱ्या, नाटके िगैरे 
िाचण्याचा नाद प्रबलकूल नाही. ही जी महत्त्िाची पसु्तके िाचली त्याचं्या नोट्ट्सिरून बाहेर आल्यािर मी 
निाकाळ िगैरे ितवमानपत्रातं लेख प्रलप्रहले आहेत. मी लायब्ररीचे काम व्यिस्स्र्थत ठेिनू सिांना पसु्तके 
िाचण्यास देत असे. मी लायब्ररीत असल्यामुळे बरीच पसु्तके िाचनू प्रकतीतरी ज्ञान मला प्रमळप्रिता आले. 
हा एक मला मोठ्यात मोठा लाभ सहजासहजी प्रमळाला. 

 
माझे इ्ग्रजी णशक्षि 

 
मी लायब्ररीत असताना माननीय एस् . के. पाटील. ि रु्फलचंद बापूजी शहा हे रोज लायब्ररीत येत 

असत. एके प्रदिशी पाटील हे लायब्ररीत आल्यािर मला म्हिाले की, दादा! येरे्थ असलेल्या मुदतीत तुम्ही 
इंग्रजी प्रशकून का बरे घेत नाही? ही र्फार नामी सधंी आहे. 

 
मी त्यानंा म्हिालो, माझी तयारी आहे आप्रि त्यासाठी िाटेल तो त्रास सहन करण्यास मी तयार 

आहे. पि मला प्रशकप्रिण्याचे काम कोि पत्करिार? त्यािर पाटील मला म्हिाले, त्याची तुम्हास काळजी 
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नको. ती जबाबदारी मी पत्करतो. तुम्ही तयार तर व्हा. झाले. माननीय पाटील हे एिढ्यािरच र्थाबंले 
नाहीत. तर दुसऱ्याच प्रदिशी जरूर ती पसु्तके आििनू त्यानंी मला इंग्रजीचे धडे प्रशकप्रिण्यास लगेच 
सुरिात केली. त्यानंी मला ित्येक इंग्रजी शब्दाचा अर्थव समजािनू द्यािा आप्रि तो मी माझ्या चोपडीिर 
उतरून घ्यािा. प्रदिसा तर मला काम असे. संध्याकाळी ६ िाजता जेल बंद झाल्यािर हा लायब्ररीचा तंब ू
बाहेर असल्यामुळे त्या लायब्ररीत रात्री मी अभ्यास करीत असे. रात्री शब्दार्थव तोंडपाठ करीत असे. माननीय 
पाटील हे दररोज पाऊि तास मला प्रशकिीत असत. दररोज रात्री १२ िाजेपयंत अभ्यास करीत 
बसाियाचे, त्याचिमािे पहाटेस ४ िाजता उठून आंघोळ िगैरे करून परत अभ्यासास बसाियाचे. रात्री ि 
पहाटेस अभ्यास करताना मला झोप याियाची. पि अभ्यास तर केलाच पाप्रहजे; न केल्यास माझे गुरूजी 
पाटील रागाितील म्हिून नेटाने अभ्यास करीत असे. झोप उडून जािी आप्रि अभ्यास करता यािा म्हिून 
मी रात्री आप्रि पहाटेस माझ्या डोळयानंा कापुराची पूड लािनू झोप घालिीत असे. आप्रि अशा िकारच्या 
खडतर ियत्नाने मी प्रिसापरु जेलमध्ये इंग्रजी चौथ्या इयते्तपयंतचे प्रशक्षि घेतले. जेलचे सुपप्ररन्टेन्डेन्ट 
माननीय क्वीन्स यानंा माझ्याबद्दलचा अिप्रतम आदर. माझ्या िागिुकीबद्दल ि कायाबद्दल पाटील यानंी 
त्यानंा पूिव माप्रहती प्रदलेली होती. त्यामुळे माझ्याबद्दल त्यानंा र्फार आदर िाटत असे. जेलच्या राऊंडिर ते 
रोज येत असत, आप्रि त्या िळेी मुद्दाम लायब्ररीच्या तंबूमध्ये येऊन मोडक्या तोडक्या मराठी भािेत 
अभ्यासाबद्दल चौकशी करीत, ि मधून मधून इंग्रजीही प्रशकिीत. अशा िकारे प्रिसापुर जेलमध्ये इंग्रजी चार 
इयते्तपयंत प्रशक्षि केले. पि बाहेर आल्यानंतर प्रनरंतरचा अभ्यास करण्याचे सुटल्यामुळे पुढे ज्ञान िाढप्रिता 
आले नाही. अशा िकारे माननीय पाटील यानंी मला इंग्रजी प्रशक्षि प्रदले. अर्थात्  ते माझे गुरूजी आहेत. 

 
केशि घुये हा काँगे्रसच्या चळिळीत धडाडीने भाग घेत असता सन १९३२ च्या चळिळीत त्यालाही 

पकडले होते. त्याला प्रिसापरु जेलमध्ये आिले होते. 
 
काही प्रदिसानंी तो आजारी पडला. जेलची पिधे कसली असिार? योग्य उपचार होऊ शकला 

नाही. आप्रि एके प्रदिशी सधं्याकाळी ७ िाजता जेलच्या हॉस्स्पटलात तो प्रनधन पािला. केशि सिांचा 
आिडता, आनंदी ि खेळाडू िृत्तीचा होता. त्यामुळे तो पाटील याचंाही आिडता होता. पाटील याचें 
त्याच्यािर र्फारच िेम असे. रात्रीच त्याचा अंत्यससं्कार करण्याचे ठरले! सिव बरॅकमधून १५/२० मंडळी 
बाहेर घेतली. सिांनी प्रमळून रात्री त्याची िेतयात्रा काढून नदीप्रकनारी प्रचता तयार करून त्या प्रचतेिर 
केशिला अग्नी देण्यात आला. पाटील यानंी आपल्या मंडळींबरोबर मलाही बाहेर घेतले होते. सिांच्या 
आिडत्या केशि घुयेला मंत्राग्नी मीच प्रदला. नंतर दुसरे प्रदिशी पाटील आप्रि मी नदीप्रकनारी जाऊन रक्षा 
भरिे ि अस्स्र्थ काढिे िगैरे कामे केली. दुसरे प्रदिशी केशिच्या िप्रडलानंा घेऊन भलोबा देसाई हे आले. 
त्याचें सातं्िन करिे कठीि झाले. त्याचें समाधान करून भलोबाकडे अस्र्थी देऊन त्यानंा मंुबईला पाठिनू 
प्रदले. केशिच्या प्रनधनाबद्दल सिवजि हळहळले. केशि घुये बप्रलदानाने अजरामर झाला. 

 
म्ा दादा हे नाव कसे प्राप्त झा्े? 

 
मागे प्रलप्रहल्यािमािे प्रशक्षा झाल्यानंतर आम्हा राजकीय कैद्यानंा प्रिसापुर जेलमध्ये नेण्यात आले. 

तेरे्थ मंुबई, गुजरार्थ, महाराष्ट्र, कनाटक िगैरे प्रठकािची प्रमळून सुमारे दोन हजार मंडळी होती. मंुबईहून 
जाताना मजबरोबर केिलराम जोशी, राजाराम पपं्रडत, चोबजेी, शामजी भाई, ईश्वरभाई पटेल िगैरे मंडळी 
होती. आम्ही सिव एका बरॅकमध्ये होतो. तेरे्थ आलेल्या मंडळीत ियाने मीच एकटा मोठा असल्यामुळे 
गुजराती लोकाचं्या पद्धतीिमािे स्ितःपेक्षा िडील मािसाला अर्थिा आजोबाला दादा म्हितात, 
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त्याचिमािे माझ्यासोबत असलेले केिलराम जोशी यानंी मला दादा म्हिून संबोधण्यास सुरिात केली, 
आप्रि मग सिवच जि मला दादा याच नािाने संबोधू लागले. अशा रीतीने कारागृहात मला दादा असे 
म्हिण्याची िप्रसद्धी प्रमळाली. पुढे बाहेर आल्यानंतरही माझा जेरे्थ जेरे्थ ििशे असे अशा सिवच सािवजप्रनक 
प्रठकािी माझे दादा हे नाि रूढ झाले. माझे पाळण्यातले नाि यशितं कृष्ट्ि परुळेकर आहे. पि प्रिसापरु 
जेलमध्ये जो एकदा मला दादा असे म्हिण्याचा िारंभ झाला, तो पूिवपिे रूढ होऊन आज सबधं मंुबई 
शहरात आप्रि सिव कायाकत्यांत मला दादा असे िेमाने म्हितात. 

 
माझी मुक्तता 

 
माझ्या प्रशके्षची मुदत पुरी होताच मला प्रिसापुर जेलमधून मुक्त करण्यात आले. मुक्तता होताच 

दौंड-पुिे मागे मंुबईस न येता नानासाहेब देशपाडें याचें प्रचरंजीि मंगेशराि देशपाडें याचं्या खास आग्रहामुळे 
मनमाड-नाप्रशक मागे आलो. मंगेशराि हे नाप्रशक येरे्थ इमारती बाधंण्याचे काम करीत असत. त्याचं्या खास 
आग्रहामुळे मी नाप्रशकला गेलो. त्या िळेी माझ्याबरोबर ईश्वरभाई पटेल आप्रि चचचिकर हेही सुटलेले 
होते. मजबरोबर नाप्रशकला आले. नाप्रशकला एक प्रदिस राहून आम्ही मंुबईला आलो. 

 
तो भाद्रपद मप्रहना असािा असे िाटते. माझे मालक नानासाहेब देशपाडें याचं्यािमािे त्याचं्या 

पत्नीचेही मजिर अप्रतशय िेम होते. प्रतचे नाि सौ. लक्ष्मीबाई. आम्ही प्रतला िप्रहनी असे म्हित असू. प्रतने 
मजकप्ररता अनंताचा िसाद आप्रि माझे कपडे नाप्रशकला मंगेशराि याचेंकडे पाठिनू प्रदलेले होते. मी अमुक 
प्रदिशी सुटिार आहे प्रतला माहीत होते. 

 
मुबईस बोरीबंदर स्र्थानकािर आम्ही सायंकाळी चारच्या सुमारास उतरलो. त्या िळेी माझ्या 

सत्कारासाठी तेरे्थ िमुख असा व्यापारी िगव ि इतर शकेडो मंडळी उपस्स्र्थत होती. माझे िडील बधूं 
प्रिठ्ठलराि हेही स्टेशनिर आलेले होते. हा सिव माननीय नानासाहेब देशपाडें याचंाच िताप होता. त्यानंीच 
हे सिव घडिनू आिले होते. गाडीतून उतरताच अनेकानंी हार घालून माझा मोठा सत्कार केला. 

 
मी गाडीतून उतरताच मला माझे बंधू प्रदसताच िर्थम त्याचं्या चरिी माझे मस्तक ठेिले. लगेच 

त्यानंी मला उचलून पोटाशी धरले. नंतर जमलेल्या मंडळींनी तेरे्थ तयार ठेिलेल्या मोटारीत बसिनू मोठ्या 
प्रमरििुकीने मला माननीय नानासाहेब देशपाडें याचं्या पेढीिर नेले आप्रि तेरे्थ अनेकांनी माझ्या सत्काराची 
भाििे केली ि नंतर मला माझ्या घरी हमालिाडीत पोहोचप्रिले. 

 
माझ्या मालकीिबाई सौ. लक्ष्मीबाई यानंी माझ्या सुटकेप्रनप्रमत्त आनंद व्यक्त करण्यासाठी पेढीिर 

जमलेल्या सिव मंडळीना पेढे िाटले. 
 
माझे मालक माननीय नानासाहेब देशपाडें यानंा ि मला एकाच प्रदिशी प्रशक्षा झाल्या होत्या. त्यानंा 

एक ििाची आप्रि मला सव्िादोन ििाची प्रशक्षा झालेली होती. देशपाडें यानंा नाप्रशक जेलमध्ये ठेिले होते. 
त्यानंा ‘ब’ िगव प्रदला होता. मला प्रिसापुर जेलमध्ये ठेिनू ‘सी’ िगव प्रदला होता. त्यंच्या सुटकेनंतर ते घरी 
आल्यािर नानासाहेब याचंी धमवपत्नी त्यानंा म्हिाली की, "तुम्ही सुटून आलात, ठीक झाले. पि माझा 
यशितं आला नाही." असे म्हिून प्रतने अश्र ुढाळले. माझा यशितं जेव्हा सूटून येईल त्याच िळेी मी सिांना 
आनंदाने पेढे िाटीन असे ती म्हिाली. त्यािमािे मी सूटून आल्यािर प्रतने पेढे िाटले. त्याचें प्रकती हे 
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माझ्यािर िेम! मला याबद्दल आनंद िाटतो. तुरंुगातून सुटून आल्यािर मी बराच रोडलेला असल्यामुळे 
मला लोकानंी एकदम ओळखले नाही. माझे ३८ पौंड िजन कमी झालेले होते. माझ्या मालकीि बाईने 
आपल्या स्ितःच्या मुलाबंाळाइंतकेच मला िेमाने िागप्रिले. नानासाहेब डेशपाडें याचं्या सिव मुलाचें ि 
घरातंील सिव मंडळीचे माझ्यािर अिप्रतम िेम होते. 
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र्यलयब्क रघुनाथ देवणगरीकर 
 

जन्म २५ नोव्हे. १८९६ मृत्यू २७ जुलै १९७५ 
 

महाराष्राती् गाध्ीवादी कायवकते 
 

जन्म पुिे येरे्थ. शालेय प्रशक्षि मंबई ि पुिे येरे्थ. १९२० साली पुिे येर्थील र्फग्युवसन कॉलेजातून 
पदिी परीक्षा उत्तीिव झाल्यािर त्याच ििी पुिे येर्थील कॅम्प एज्युकेशन सोसायटीच्या हायस्कूलमध्ये 
मुख्याध्यापक म्हिून काही काळ काम केले. १९२१ साली ते प्रचत्रशाळेत नोकरीस राप्रहले. २१-२२ साली 
दारु-दुकानािर प्रपकेचटग केल्याबद्दल दंडाची प्रशक्षा. १९२७ साली प्रचत्रमयजगतचे संपादक म्हिून 
प्रनयुक्ती. १९३० साली त्यानंी प्रमठाच्या सत्याग्रहात भाग घेतला ि प्रशरोडा येरे्थ या लढ्याचे नेतृत्ि केले. 
त्यात सहा मप्रहन्याचंा कारािास. त्यानंतर परत अटक. १९३२ साली राजद्रोहात्मक भाििाबद्दल अटक 
आप्रि १।। ििाचा कारािास. १९३४ साली परत कारािास. १९३५ ते ५७ पयंत कायदेमंडळातंील प्रनिडिकू 
मंडळाचे सेके्रटरी म्हिून काम पाप्रहले. पिेु प्रजल्हा आप्रि महाराष्ट्र िापं्रतक कॉगे्रसचे अध्यक्षपद. १९५५ ते 
५९ या काळात अ. भा. काँगे्रस कप्रमटीचे सदस्य. १९४० साली िैयस्क्तक सत्याग्रहात भाग. सहा मप्रहने 
कारािास. त्यानंतर ४२ च्या लढ्यात कारािास. 

 
१९५८ साली म. गाधंी स्मारक प्रनधीचे अध्यक्ष. या काळात प्रिधायक कायाबरोबर प्रिपुल गं्रर्थरचना 

केली. एकूि ५५ पुस्तके प्रलप्रहली. १९४६ साली धुळे येरे्थ भरलेल्या पत्रकार संमेलनाचे ते अध्यक्ष होते. 
पुढील उतारा त्याचं्या आत्मिृत्तातून सादर करण्यात येत आहे. 
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२६ जानेवारी १९३४ 
 

त्र्यं.र. देिप्रगरीकर 
 

पुण्यासच २६ जानेिारीला शप्रनिारिाड्यापुढे िैयस्क्तक सत्याग्रह कराियाचे मी ठरप्रिले. श्री. 
तळेगािकर माझ्या बरोबर येण्यास तयार होईनात. मी मागाहून येईन असे म्हिू लागले. 

 
मी २६ तारखेला सत्याग्रह करिार आहे असे समजताच आचायव प्रि. ि. प्रलमये मजकडे आले ि 

म्हिाले, मी तुमच्या बरोबर येिार आहे. मी त्यानंा म्हटले, तुमची िकृती ठीक नाही, तेव्हा सत्याग्रहाला 
येण्याचा प्रिचार करू नका. ते म्हिाले, मी अप्रिचार करण्याचे ठरप्रिले आहे. दुसरे एक स्ियंसेिक 
शप्रनिारातं राहिारे श्री. प्रदिकेर होते, त्यानंीही आमच्या दलात दाखल होण्याचे कबूल केले. नंतर श्री. 
हप्ररभाऊ र्फाटकाचंा प्रनरोप आला ि त्यानंीही आपली सत्याग्रहात येण्याची इच्छा िकट केली. 

 
सत्याग्रह कराियाचा ठरल्यानंतर कलेक्टर साहेबानंा आम्ही नोटीसा पाठप्रिल्या. पि त्या नोटीसा 

सरकारला होत्या; जाहीर नव्हत्या. सभेला लोक कसे जमिार? त्या िळेी ज्ञानिकाश ि केसरीकडे सभेचा 
मजकूर मी माझ्या सहीने पाठप्रिला. ज्ञानिकाशाचे संपादक कै. कृ. ग. प्रलमये होते. त्यानंी ‘सद्यःस्स्र्थती’ 
िर व्याख्यान होिार आहे असे िप्रसद्ध करण्याचे कबलू केले. आमच्या सत्याग्रहाची बातमी कोिी देिार 
नाही याची आम्हालंा कल्पना होती. पि केसरीने ‘सद्यःस्स्र्थती’ िर व्याख्यान आहे ही बातमी िप्रसद्ध 
करण्यास नकार प्रदला. मला असा प्रनरोप आला की, आम्ही सत्याग्रह करिार नसलो तरच ही बातमी 
िप्रसद्ध करू. अर्थात्  मी ते मान्य केले नाही ि केसरीत बातमी आली नाही. केसंरीसारख्या पत्राने साध्या 
सभेची बातमी देऊ नये ि ज्ञानिकाशाने द्यािी हा काळाचाच मप्रहमा होता. पि संपादकाची िैयस्क्तक 
दृष्टीही त्यात नव्हती असे नाही. 

 
सत्याग्रह ६ िाजता होिार होता. प्रचत्रशाळेत आम्ही जमलो आप्रि सभेला कोिीच भीतीने येिार 

नाही असे िाटल्यामुळे जे जे पप्ररचत िाटेत भेटतील त्यानंा त्यानंा घेऊन शप्रनिारिाड्याकडे प्रनघालो. पि 
सरकारने सभेप्रिियी िाटिारी आमची भीती दूर केली होती. शप्रनिारिाड्याच्या मदैानाभोिती पाच पन्नास 
लाल डगल्याचे घोडेस्िार मोठ्या प्रशस्तीत चौरे्फर उभे होते आप्रि शदेीडश े युप्रनर्फॉमवमधील पोलीस तेरे्थ 
दंग्याच्या प्रनिारिार्थव उभे ठेिले होते! तो सारा कडेकोट बंदोबस्त पाहून लोक कुतूहलाने तेरे्थ जमा झाले. 
पि सभेच्या स्र्थानी येण्याऐिजी ते दूर दूरच उभे होते. ते कदाप्रचत्  लाठीहल्ला होईल, कदाप्रचत्  गोळीबार 
होईल ि प्रनष्ट्कारि आपिही पकडले जाऊ या गोष्टीला भीत असािते. म्हिून आमच्या बरोबरचे पाचं-
पन्नास लोक ि साध्या पोिाखातंील प्रततकेच पोलीस एिढीच सभेला हजेरी. जनता प्रकती भयभीत झाली 
होती याची त्यािरून कल्पना आली. 

 
सभेला सुरुिात झाली. कायदा मोडला जाईल अशा आशयाचे भािि मी तयार केले होते ि 

प्रतघाचं्या हाती प्रदले होते. िर्थम सद्यःस्स्र्थतीबद्दल बोलायचे ि नंतर ते भािि िाचायचे असे ठरले. आचायव 
प्रलमये, नंतर प्रदिकेर; त्याचं्या मागून हप्ररभाऊ र्फाटक ि शिेटी मी असा क्रम लािला होता. आचायव प्रलमये 
याचें भािि ि िाचन झाले. शिेटी मी अधा तास बोललो आप्रि सभा संपली. त्या िळेी श्री. कर्षिक हे 
इस्न्टप्रलजन्स शाखेचे िमुख पोलीस अप्रधकारी होते. ते एरिी अत्यंत सौम्य असत; पि त्या प्रदिशी ते जरा 
करडे झाले होते. आम्हा चौघाना पकडले. मला पकडल्यािर श्री. ना. ग. गोरे हे माझे अप्रभनंदन कराियास 
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आले. श्री. कर्षिक त्यानंा म्हिाले, ‘तुम्हालंाही अटक केली आहे.’ श्री. गोरे नुकतेच सुटून आले होते ि 
त्याचंी रे्फर अटक ही एक आपत्तीच होती. पि त्याहीपेक्षा माझ्या भािाजिळ मी सामानसुमानाची रै्थली प्रदली 
होती, ती त्याने मजजिळ देताच त्यालाही अटक केली. हे पाहून मी कर्षिकना प्रिचारले, ‘हे काय चालिले 
आहेत तुम्ही?’ ते मला म्हिाले, ‘र्थोडा िळे र्थाबंा. गदी टाळण्याकप्ररता त्यानंा अटक केली आहे.’ आम्हाला 
शप्रनिारिाड्याजिळील पोलीस चौकीत नेले ि तेरू्थन र्फरासखान्यातं. र्फरासखान्यातं गेल्यािर त्या दोघानंा 
सोडले ि आम्हा चौघानंा र्फरासखान्यातंल्या तळघरातल्या कोठडीत बंद करून टाकले. 

 
र्फरासखान्याची ती कोठडी म्हिजे एक नरकिासाचीच जागा आहे. अत्यतं घािेरडी, िाऱ्याला 

बंदी असिारी, कुबट घाि येिारी अशी ती कोठडी होती. श्री. हप्ररभाऊ र्फाटक हे अत्यंत बचेैन झाले. ते ि 
आचायव प्रलमये रात्रभर जागे होते आप्रि ते जागे म्हिून आम्ही तुरंूगिासाला सरािलेले असूनही जागेच 
राप्रहलो. आम्हाला मुख्य चचता होती ती खटला केव्हा सुरू होईल याची. कारि एकदा प्रशक्षा झाली ि 
येरिड्याला पोहोचलो म्हिजे त्या अंधार-कोठडीतील यमयातना संपिार होत्या. सुदैिाने दुसऱ्या प्रदिशीच 
आम्हाला खटल्याकप्ररता नेले ि चौघानंाही प्रशक्षा झाल्या. मला ि प्रदिकेरानंा ६ मप्रहने सक्तमजुरीची प्रशक्षा 
झाली ि आचायव प्रलमये ि हप्ररभाऊ हे पप्रहलेच गुन्हेगार असल्यामुळे त्यंना तीन तीन मप्रहने सश्रम 
कारािासाच्या प्रशक्षा झाल्या. श्री. प्रदिकेर यानंा ‘क’ िगव प्रदला ि आम्हा प्रतघानंा ‘ब’ िगव प्रमळाला. 

 
येरिड्याला पोहोचल्यािर आम्हाला र्फाशी गेटाशजेारील आठ खोल्याचं्या एका याडात ठेिण्यात 

आले. ित्येकाला एकेक खोली प्रदली होती. जागा चागंली होती. र्थोडीशी रु्फलझाडेही तेरे्थ होती. पाण्याची 
तक्रारही नव्हती. काम मामुली होते. पि िदीबद्दल सक्ती होती. 

 
काही प्रदिसानंी श्री. मोरारजी देसाई यानंा आमच्यात आिनू दाखल केले. त्यानंा गुजरातेत दोन 

ििांची प्रशक्षा झाली होती. श्री. तळेगािंकरानंी सत्याग्रह केला नाही; पि माझ्याबरोबर त्यानंी कऱ्हाडला जे 
भािि केले होते त्याबद दल त्याचं्यािर खटला होऊन त्यानंा सहा मप्रहने प्रशक्षा झाली ि तेही आमच्यात 
आले. मलाही कऱ्हाडला खटल्याकप्ररता नेतील की काय अशी भीती िाटू लागली. पि श्री. तळेगािकर 
म्हित की, कऱ्हाड पोप्रलसानंी त्यानंा असे सापं्रगतले की, माझ्यािर दुसरा खटला होिार नाही. पि ते 
खोटे ठरले. 

 
कऱ्हाडचा खि्ा 

 
तो रप्रििारचा प्रदिस होता. रप्रििार म्हटला की, प्रशके्षत प्रशक्षा. सकाळी ९ िाजता सकाळचे जेिि 

ि दुपारी ३ िाजता रात्रीचे जेिि घ्याि े लागे अगर कोठडीत ठेिाि े लागे. चार चे सुमारास बंदी होई. 
येरिड्यास लालखान ि प्रिलायतखान अशा अत्यतं खाष्ट प्रशपायाचंी जोडी होती. लालखान खोली बंद 
करताना मजकडे प्रमस्स्कलपिे पाहून म्हिाला, ‘देिप्रगरीकर कोि आहे?’ एिढे बोलून तो प्रनघनू गेला. 
आमच्या खोल्या अगदी लागून होत्या. आम्ही तकव  केला की, कऱ्हाडला सकाळी मला खटल्याकप्ररता 
नेिार त्याची ही िस्तािना आहे आप्रि झालेही तसेच. 

 
सोमिारी सकाळी मला लालखानने सापं्रगतले की, तयार व्हा, ऑप्रर्फसात जायचे आहे. स्नान ि 

नास्ता उरकून बाडप्रबस्तारा ि र्थाप्रलपॉट घेऊन मी ऑप्रर्फसात गेलो. श्री. कटेली हे जेलर होते. त्यानंी मला 
सापं्रगतले, तुमच्यािर खटला चालिार आहे ि पोलीस तुम्हाला घेऊन जािार आहेत. त्यानंी पोलीसानंा 
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बोलाप्रिले ि मला त्याचं्या स्िाधीन केले. ते मला बडे्या घालू लागले ि दोरानंी जखडू लागले. मी 
कटेलींना म्हिालो, ‘मी ‘ब’ िगाचा कैदी आहे ि बेड्या घालण्याचे ि दोर बाधंण्याचे कारि नाही.’ कटेलीने 
उत्तर प्रदले, ‘आमची सत्ता जेलच्या बाहेर नाही. मी पोलीसानंा काही सागंू शकत नाही.’ पोलीस बडे्या घालू 
लागले. तेव्हा मात्र कटेली म्हिाले, ‘तुरंुगाच्या बाहेर तुम्हाला काय करायचे ते करा, इरे्थ बेड्या घालू 
नका.’ मी सुस्कारा सोडला. 

 
तुरंुगाच्या दारातून बाहेर पडल्यािर पोलीसानंी मला बेड्या घातल्या नाहीत. मी त्यानंा कारि 

प्रिचारले. ते म्हिाले, ‘आम्ही जर बेड्या घालण्याचा र्फोसव केला नाही तर हेच जेलचे अप्रधकारी आमच्या 
प्रिरुद्ध तक्रार करतील. आता आम्ही आमचे मालक आहोत.’ 

 
योरिड्याच्या तुरंुगातून बाहेर पडताना माझ्या अंगािर जेलचाच पोिाख होता. पायाने पुिे स्टेशन 

गाठाियाचे होते. डोक्यािर सामानसुमान घेतले ि मधल्या िाटेने मागव आक्रमू लागलो. पुण्याच्या स्टेशनिर 
पोहोचलो; तेव्हा ओळखीचे कोिी भेटतात का म्हिून इकडे प्रतकडे पाहू लागलो. त्या िळेच्या जी. आय् . 
पी. च्या प्लॅटर्फॉमविर बऱ्याच प्रबल्ले लािलेल्या स्ियसेंिकाचंी गदी प्रदसली. पुण्यात सायन्स कॉन्र्फरन्स होती 
ि अध्यक्षाचं्या स्िागताकप्ररता लोक जमले होते. पि माझ्या कोिीच ओळखीचा प्रदसेना. माझा कैद्याचा 
पोिाख पाहून कोिी प्रिचारपूस करतील हीही शक्यता नव्हती. लोक आम्हाला टाळत ि सरकारला भीत. 

 
पोप्रलसासंमिते दुपारी १२ िाजता प्रनघिाऱ्या गाडीत आम्ही प्रतसऱ्या िगात चढलो. डब्यात कै. िो. 

एम् . टी. पटिधवन म्हिजेच माधि ज्यूप्रलयन प्रदसले. मी र्फग्युवसन कॉलेजात असताना ते पर्षशयनचे िोरे्फसर 
होते. ित्यक्ष ओळख नव्हती. मनात चुळबूळ चालली होती. त्याचं्याशी बोलािे, पि ते बोलण्याची प्रचन्हे 
प्रदसेनात. शिेटी तासाभराने मीच त्यानंा हाक मारली ि पोलीसानंा प्रभण्याचे कारि नाही, ते आपलेच 
आहेत असे म्हिालो. ते सागंलीला प्रिचलग्डन कॉलेजला चालले होते. त्याचंा धीर चेपला ि ते मजजिळ 
येऊन बसले. त्या िळेी आजच्यासारखी गाड्यातं गदी नव्हती. डबा जिळ जिळ प्ररकामाच होता. िो. 
पटिधवन हे बडोद्याला प्रशक्षक होते ि तेरे्थ माझे एक नातेिाईक होते. त्या गोष्टी प्रनघाल्या, र्फग्युवसन 
कॉलेजच्या आठििी प्रनघाल्या. आम्ही गप्पा मारीत होतो. माझे जेिि झाले नव्हते. जेलचा खानाही मी 
बरोबर घेतला नव्हता. जिळ पैसे कोठले असिार? िो. पटिधवनानंी र्फळे ि र्फराळाचे आिनू प्रदले. मला 
त्याबद्दल धन्यता िाटली. 

 
मला पकडायला आलेले पोलीस हे लिकरच प्रमत्र बनले. त्यानंी आपल्यातील भाकरीभाजी मला 

प्रदली. कऱ्हाडला पोहोचलो तेव्हा संध्याकाळ होत आली होती. स्टेशनपासून गाि तीन मलै आहे. पोलीस 
म्हिाले, ‘आम्हाला तुमच्या मोटारभाड्याचे पसेै प्रदले नाहीत, तेव्हा पायाने गेले पाप्रहजे.’ मला ती चधडका 
कशीशीच िाटली. काँगे्रसची पुण्याई खची घालण्याचे मी ठरप्रिले. पोप्रलसानंा सापं्रगतले की, 
मोटारिाल्यानंा ‘देिप्रगरीकरानंा’ खटल्याकप्ररता पकडून आिले आहे सागंा ि त्यानंा गािापयंत 
पोहोचिण्यास सागंा. कऱ्हाडला कोिाची मोटार सस्व्हवस होती कोिास ठाऊक? पि त्यानंी माझे नाि 
ऐकताच मोर्फत नेण्याचे कबलू केले. त्यािळेी एस् . टी. असती तर ते शक्य झाले नसते. 

 
स्टँडिर पोहोचलो ि तेरू्थन मामलेदार कचेरीतील कच्च्या कैद्याचं्या कोठडीत मला नेले, पि त्या 

कोठड्यािंरील पोलीस अप्रधकारी िॉरंटाप्रशिाय मला आत घेईना. पुण्याच्या पोलीसानंा काय कराि े हे 
सुचेना. मीच त्यानंा म्हटले, ‘चला आपि मामलेदाराचं्या घरी जाऊ ि िॉरंट घेऊन येऊ.’ पोलीस तयार 
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झाले. इतक्यात मला पकडून आिल्याची बातमी गािात पसरली. मामलेदारसाहेब पंताचं्या गोटात राहात 
असत. अंतर सुमारे एक मलैाचे असाि.े आमची प्रमरििूकच प्रनघाली. पाच-पन्नास मुले मागे पढेु अशा 
र्थाटात आम्ही मामलेदाराचं्या प्रबऱ्हाडी पोहोचलो. िाटेत पाडुंअण्िा प्रशराळकराचें घर लागले. त्यानंा सारी 
हकीकत सापं्रगतली. मला जेिि, अंर्थरूि पाघंरूि ि गडिा िगैरे लॉकअपमध्ये पाठिा असे त्यानंा 
सापं्रगतले. 

 
मामलेदारसाहेबाचं्या घरी गेलो तेव्हा साहेबाचंी स्िारी क्लबात गेल्याचे समजले. पुनः त्याचं्या 

दारात लोकाचं्या घोळक्यात त्याचंी िाट पाहात बसलो. काही िळेाने ‘साहेब’ आले. ते हुद्दयाने साहेब 
असतील; पि तो गृहस्र्थ अत्यंत जुनाट होता. एक पचंा नेसलेला उघडाबंब तो साहेब कसला, भटजीच 
होता. मला पाहताच तो म्हिाला, ‘अरे राम्या पाहुिे आले आहेत. त्यानंा चहापािी काही प्रदलेस का 
नाहीस?’ राम्या नव्हताच तो येिार कोठून? राम्याला दोन प्रशव्या हासडून ते म्हिाले, ‘मी या पोप्रलसानंा 
तुमच्यािर खटला भरू नका असे सागंत होता. पि माझे ऐकतो कोि? आता तुम्हाला तळेगािंकराइतकीच 
प्रशक्षा मी देईन.’ तेव्हा मला प्रशक्षा काय होिार हे समजले. पि मी साहेबानंा म्हिालो, ‘तुमच्या कोठड्या 
र्फार गप्रलच्छ प्रदसतात. मला कोठे तरी दुसरीकडे ठेिा.’‘छे हो, आमच्या कोठड्या र्फार चागंल्या आहेत. 
एखादा दुसरा ढेकून आप्रि चार दोन डासं असतील नसतील.’ मी त्यानंा प्रशराळकराकंडून अंर्थरूि 
पाघंरूि, जेिि िगैरे आिण्याबद्दल प्रिचारले. त्यानंी होकार प्रदला. पोप्रलसानंाही ह्ानंी सापं्रगतले यानंा 
प्रशराळकराकंडे जाऊ द्या. कोठडीत ठेिण्याचे हुकूमही साहेब महाशयानी प्रदले. 

 
प्रशराळकराचं्या घरी पोहोचलो, तेव्हा अधंार झाला होता. बाहेर श-ेपन्नास मािसे जमली होती. 

त्याचं्या घरी र्थोडा िळे र्थाबंनू आम्ही मामलेदार कचेरीच्या तुरंुगात पोहोचलो. पोप्रलसानंी खोली उघडून 
प्रदली. त्या खोलीचे ििवन शब्दानंी करिे अशक्य आहे. खोलीत घाि साठली होती, जप्रमनीिरील पोपडे 
पृथ्िी सपाट नसून ती उंचिट्याची आहे याची जािीि करून देत होते आप्रि कोपऱ्यातूंन लघ्िी ि शौचाची 
घाि येत होती. त्या खोलीत जाण्याचे मी नाकारले. पहाऱ्यािरील पोप्रलसानंा सापं्रगतले, खोली सार्फ 
झाल्याप्रशिाय मी आत जािार नाही. पोलीस दमदाटी करू लागले. पि मी बधलो नाही. शिेटी 
त्याचं्यातीलच एकाने खोली सार्फ केली; पािी टाकले आप्रि मी त्या नरकतुल्य खोलीत िप्रिष्ट झालो. काही 
िळेाने प्रशराळकराकडील जेिि ि अंर्थरूि-पाघंरूि आले. जेिि झाले, सतरंजी टाकली, तीिर पाढंरी 
चादर आंर्थरली आप्रि हाताची उशी करून झोपेची आराधना करू लागलो. खोलीत प्रदिा नव्हताच. 

 
इतक्यात ढेकिानंी माझ्यािर हल्ला केला. ढेकिाचं्या सहिासात आम्ही प्रदिस काढले नव्हते असे 

नाही; पि कऱ्हाडच्या लॉकअपमधील ढेकिाचंा हल्ला मी अजून प्रिसरलो नाही. इंजेक्शनच्या नळीत 
डॉक्टर जशी लस खेचून घेतात, तसे ते ढेकून शीिासन करून माझ्यातील रक्त शोिनू घेऊ लागले. मला 
अंर्थरुिािर पडिे अशक्य झाले. मी गजाजिळ येऊन उभा राप्रहलो. पि तेरे्थही ढेकूि मला सोडीनात. 
पायािर, अंगािर, डोक्यािर चढून ते आपली रक्तप्रपपासा शमिीत होते. मी एकेक पाय झाडी ि कधी कधी 
तपिया करािी, त्यािमािे एका पायािर उभा राही. घंटेचे ठोके पडत होते ि तासामंागून तास जात होते. 
मला िडे लागण्याची पाळी आली. सारी रात्र मी उभा राहून काढली. आज सुद्धा कऱ्हाडची आठिि झाली 
म्हिजे त्या ढेकिाचंी आठिि होते. 

 
खटला केव्हा सुरू होतो ि मी परत येरिड्यास केव्हा जातो याची मला आतुरता लागली होती. 

पि कऱ्हाडची मामलेदार कचेरी संध्याकाळी चार िाजता सुरू होते ि रात्री आठपयंत चालते असे समजले. 
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मला हा िकार कळेनाच. पि साहेबानंा सकाळी प्रर्फरती ते म्हिून दुपारी काम सुरू होते असे मला 
सागंण्यात आले. 

 
माझा खटला सुरू झाला. श्री. गिपतराि अळतेकर मला मदत करण्यास येऊन बसले. कऱ्हाडची 

इतर काही मंडळी मधून मधून येऊन मला भेटून गेली. साळिी नािाच्या र्फौजदारानंी सरकारतरे्फ खटला 
भरला होता. त्यानंी दोन साक्षीदार पुढे आिले. पि ते दोघेही साक्षीदार मी कायदा मोडण्यास िोत्साहन 
प्रदल्याचे सागेंनात. खात्यात नुकताच आलेला एक तरुि म्हिाला, मी भाििात आयलंडचा इप्रतहास 
सागंून लोकानंा रक्तपात करण्यास प्रचर्थाििी प्रदली. मी त्याला त्याने घेतलेला माझ्या भाििाचा प्ररपोटव 
िाचण्यास सापं्रगतले. त्यात तर उलट मी रक्तपात आपि करता कामा नये असे म्हटल्याचे त्याने प्रलहून 
घेतले होते. त्यािर तो गोंधळला. त्याची साक्ष रु्फकट गेली. दुसराही साक्षीदार साळिींना उपयोगी पडिारा 
ठरला नाही. त्यािर श्री. अळतेकर म्हिाले, ‘हा सारा खटला खोटा आहे ि श्री. देिप्रगरीकरानंा सोडून 
प्रदले पाप्रहजे.’ श्री. साळिी त्यािर त्यानंा म्हिाले,‘तुम्ही िकीलपत्र घेतले नसल्यामुळे तुम्हाला बचाि 
करता येिार नाही.’ आप्रि आम्ही सत्याग्रही बचाि करण्याच्या प्रिरुद्ध होतो. श्री. अळतेकराचंा नाइलाज 
झाला. साळिी महाशय म्हिाले, ‘मी उद्या दुसरे साक्षीदार आितो.’ पि दुसऱ्या प्रदिशीही त्यानंा साक्षीदार 
प्रमळाले नाहीत. ते स्ितःच साक्षीदार झाले ि म्हिाले, ‘ज्या अर्थी देिप्रगरीकर हे कऱ्हाडला आले, त्या अर्थी 
त्यानंी भािि केले ि ज्या अर्थी ते सत्याग्रही आहेत त्या अर्थी त्याचंा उदे्दश कायदेभगंाला िोत्साहन 
देण्याचाच होता.’ यािर मी काहीच बचाि केला नाही ि काय प्रशक्षा द्यायची असेल ती द्या ि मोकळे व्हा, 
असे म्हिालो. पि सिांची खात्री झाली की मला अन्यायाने प्रशक्षा प्रदली जात आहे. खुद द मामलेदारही 
प्रशक्षा प्रदल्यािर तसे म्हिाले. पि पोलीस महाशयानंा आपली बहादुरी दाखिायची होती ि मला प्रशक्षा 
देििाियाची होती. माझी खात्री होती की, त्या प्रनकालािर अपील केले असते तर मी प्रनदोि सुटलो 
असतो. पि अपील कराियाचे नाही असा आम्हाला आदेश. 

 
श्री. साळिी याचें माझ्यािरील रोिाचे कारि मात्र कळले नाही. मी पप्रहल्या प्रदिशी मामलेदार 

साहेबानंा ढेकूि पुराि सापं्रगतले. माझी िकृती जागरिाने ठीक नाही असेही सापं्रगतले. श्री. तळेगािकरानंा 
साळिींनी िप्रकलाचं्या खोलीत राहू प्रदले होते; पि मला ते ती परिानगी देईनात. मामलेदार म्हिाले, 
‘यानंा इस्स्पतळात घेऊन जा.’ मला इस्स्पतळात नेले; पि तेरे्थ साळिींनी डॉक्टरानंा आगाऊच हुकूम प्रदला 
होता की, इस्स्पतळात जागा नाही असे कळिा. मी इस्स्पतळातून परत आलो. मला रात्र प्रदसू लागली. 
पोप्रलसानंा न प्रभिाऱ्या मला ढेकिानंी मात्र घाबरिले. याच खोलीत मला पनुः जाि े लागिार होते. 
इतक्यात कोठडी नं. १ मध्ये खुनाच्या खटल्याचे सहा आरोपी होते. त्यानंा माझी दया आली. ते म्हिाले, 
‘तुम्ही आमच्यात या. येरे्थ ढेकूि आहेत; पि आपल्या सात जिातं ते िाटले जातील. तुम्हाला झोप येईल.’ 
मामलेदारानंा प्रिनंती केली ि त्यानंी मला त्या दुदैिी आरोपीत प्रनजाियास परिानगी प्रदली. गजाजिळ 
डोके टेकून मी प्रनजलो आप्रि मला काही तास झोप आली. 

 
दुसरे प्रदिशी सकाळी उठलो ि िातर्षिधीबद दल चौकशी करू लागलो. पोलीस म्हिाले, ‘आम्ही 

या साऱ्या कैद्याचं्या दंडानंा दोर बाधंतो ि त्यानंा एकदमच शौचाला घेऊन रानात जात असतो. तुम्हालंाही 
आम्ही तसेच नेिार आहो.’ काय ती मानितेची प्रिटंबना! मी त्या गोष्टीला सार्फ नकार प्रदला. पोप्रलसानंा 
सापं्रगतले तुमच्या अप्रधकाऱ्यानंा घेऊन या. अप्रधकाऱ्यानंी मोठ्या पदायाने मामलेदार कचेरीतील संडासात 
जाण्याची परिानगी प्रदली. 
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आज स्िातंत्र्याचा काळ आहे. पि आजच्याही काळात आरोपीना गुरासारखे दाििीला बाधूंन 
शौचाला नेतात की काय हे मला सागंता येिार नाही. तुरंुगाचंी सुधारिा आमच्या सरकारने केली; पि 
लहानसहान लॉकअप्समध्ये ि कच्च्या कैदखान्यात काही सुधारिा झाली असेल असे िाटत नाही. कोि 
त्याचंी गाऱ्हािी माडंिार? हा िमन केिळ महाराष्ट्राचा नाही, साऱ्या चहदुस्र्थानचा आहे. 

 
त्यानंतर आंघोळीचा िमन. तेर्थील कैद्यानंी सापं्रगतले आम्हाला आठिड्यातूंन एकदा 

आंघोळीकप्ररता नेतात. पाण्याची टंचाई हे कारि असतेच; पि मानितेबद्दल अनास्र्था हेही कारि असतेच. 
जेििाबद्दल तशाच तक्रारी होत्या. 

 
मला प्रशक्षा झाली, तेव्हा पाच िाजले असतील. तो प्रदिस बुधिारचा होता. मला येरिड्यास 

जाण्याची प्रनकड िाटत होती.पि साळिी महाशयाचंी इच्छा माझा आिखी छळ व्हािा अशी होती. ते 
मामलेदारानंा म्हिाले, ‘आपली पाटी दर बुधिारी जाते ि पाटी गेली आहे. आता पुढील बधुिारी यानंा 
पाठि.ू’ मी हे ऐकताच चरकलोच. पि श्री. पाडुंअण्िा प्रशराळकर पुढे येऊन म्हिाले, ‘देिप्रगरीकर ि 
पोलीस पाटीच्या ििासाचा सारा खचव मी देतो. त्यानंा आता पाठिनू द्या.’ त्याचा पप्ररिाम झाला आप्रि श्री. 
प्रशराळकरानंा खचव न पडता माझी स्टेशनिर रिानगी झाली. माझ्या खुनी ि दरिडेखोर बांधिाचंा प्रनरोप 
घेतला ि त्या लॉकअपमधून बाहेर पडलो. बधुिारी पाटी गेल्याची प्रनव्िळ र्थापच होती. 

 
काही काही प्रदिस अत्यंत दुभाग्याचे असतात. तसा तो प्रदिस कऱ्हाडहून कोरेगािपयंतच 

संध्याकाळची गाडी जात होती. तेरू्थन दुसरी गाडी पहाटे प्रनघे. मी कोरेगािंला पोहोचलो तेव्हा रात्रीचे आठ 
िाजले असतील. पोलीस म्हिाले येरे्थ एक म्हातारी कैद्याचं्याकप्ररता जेिि तयार करते, पि ती िळे आता 
टळून गेली आहे. तेव्हा तुम्हाला उपाशीच राप्रहले पाप्रहजे. इतक्यात कोिी एक रेल्िचेे नोकर आले. ते 
म्हिाले, येरे्थ एक रेल्िचे्या गाडवस् कप्ररता खानािळ आहे. तेरे्थ जाऊन पाहा जेिि प्रमळते का?आम्हालाही 
पुष्ट्कळ िळे होता ि मानितेची परीक्षा पाहण्याचा तो एक सुंदर िसंग होता. पोप्रलसाचं्या समिते मी रेल्िे-
रुळाच्या कडेकडेने त्या रेल्िे-खानािळीत पोहोचलो. चौकशी केली. आतूनच एक गलेलठ्ठ गृहस्र्थ 
ओरडले, ‘जेिि िगैरे सिव संपले आहे. आला तसे परत जा.’ पि पोप्रलसाचें ि खानािळिाल्याचें हे 
संभािि आतून खानािळिाल्याची बायको ऐकत होती. प्रतने मी एक सभ्य गृहस्र्थ आहे असे पाप्रहले ि 
निऱ्याला सापं्रगतले, ‘नाही म्हिू नका. जेिि प्रशल्लक आहे. त्यानंा मी िाढते.’ दुसरा एखादा िसंग असता 
तर मी तसाच प्रनघून गेलो असतो. पि त्या बाईची दयाद्रवता पाहून मी नकार प्रदला नाही जेिि चागंले होते. 
त्यानंी पैसेही घेतले नाहीत. मी त्या बाईचे मनातल्या मनात आभार मानले. 

 
स्टेशनच्या प्लॅटर्फॉमविर एक सतरंजी पसरली ि मी लिडंलो पहाटे गाडी आली ि मी पुण्यास 

पोहोचलो. सकाळ झाली होती. पुण्याच्या स्टेशनिर धािाधाि चालली होती. मला समजले की, 
स्टेशनपलीकडील राजाबहादुर प्रगरिीला आग लागली आहे. त्या आगीचा धूरही आता प्रदसत होता. 
ितवमानपत्र उघडले, त्यातं श्री. प्रिष्ट्िु रंगनार्थ रबडे हे मरि पािल्याची बातमी िाचली. श्री. रबडे हे पुण्यात 
असहकाप्ररतेच्या चळिळीत कॉलेज सोडिारे पप्रहले तरुि होते. ते प्रटळक प्रिद्यापीठात िाचायव होते. मला 
दुःख झाले. याप्रशिाय आिखी एक-दोन दुःखदायक बातम्या कानी आल्या. मी पुनाः पदयात्रा करीत 
येरिड्यात दाखल झालो. सिांना घडलेली हकीकत सापं्रगतली. पि एक गोष्ट समजली नव्हती. मला सहा 
सहा मप्रहन्याचं्या दोन प्रशक्षा झाल्या होत्या. कऱ्हाडची प्रशक्षा पुण्याची प्रशक्षा सपंल्यािर सुरू होिार की काय 
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हे मला समजले नाही. पि शिेटी जेलच्या अप्रधकाऱ्यानंी त्याचा प्रनकाल सरकारला प्रलहून प्रदला. त्याचा 
प्रनष्ट्किव इतकाच; मला एकूि आठ मप्रहने तुरंुगात काढाि ेलागिार. 

 
पुनः येरवड्ात 

 
येरिड्यात परतल्यािर आमचा कायवक्रम व्यिस्स्र्थतपिे चालू झाला. श्री. र्फाटक ि श्री. प्रलमये एक 

मप्रहन्याने आम्हा पाच जिाचें ते एक सुखी कुटंुबच होते. आम्हाला जेलच्या कैद्याचं्या दररोज तीन बंड्या 
प्रशिण्याची िदी होती. दुपारी सूतकताई करीत असू. तेरे्थ असताना कधी कधी अप्रधकाऱ्याचं्या बरोबर आमचे 
खटके उडत ि कधी कधी आपसातही उडत. त्या िळेेपासून श्री. मोरारजी देसाई हे मंत्री महामंत्री िगैरे 
होिार याची स्पष्ट कल्पना आम्हाला आली होती. ते म्हित मी मंत्री झाल्यािर तुरंुगात सुधारिा करीन ि 
तशा सुधारिा त्यानंी केल्याही. त्यानंा अप्रधकाराची जशी आिड होती, तशी सेिचेीही. तुरंुगात चोिीस तास 
एकत्र असल्यानंतर एकमेक एकमेकानंा घरच्या गोष्टीही सागंत. 

 
एके प्रदिशी प्रलमये ि र्फाटक सुटले ि आम्ही प्रतघे जि प्रशल्लक राप्रहलो. नंतर तळेगािकरही 

सुटले. मी आप्रि मोरारजीच प्रशल्लक राप्रहलो. त्या िळेचा श्री. मोरारजींचा एक स्िभािाचा नमुना 
सागंण्यासारखा आहे. आम्हाला तीन बडं्या प्रशिाव्या लागत. माझे काम ७५ प्रमप्रनटातं संपे; पि मोरारजींना 
९० प्रमप्रनटे लागत. ते आपल्याकडून मला हरिण्याचा दररोज ियत्न करीत; पि मी त्यानंा एकदाच सागंनू 
टाकले की, मी तुम्हाला माझ्यापढेु कधीही जाऊ देिार नाही. त्याचे त्यानंा िैिम्य िाटले. 

 
एके प्रदिशी रागाच्या भरात ते म्हिाले, ‘तुम्ही टाके कमी घालता म्हिून तुमचे काम लिकर 

संपते.’ मी म्हिालो, ‘छे, हे काही तरीच तुम्ही म्हिता.’ त्यािर ते म्हिाले, ‘तुम्ही खोटे बोलता.’ मला ते 
सहन झाले नाही ि त्याचं्या हाती बंड्या देऊन म्हटले, ‘तुम्हीच माझे ि तुमचे टाके मोजा.’ त्यानंी टाके 
मोजले ि त्यात माझे टाके जास्तच भरले. माझ्यािर त्यानंी खोटे बोलण्याचा आरोप लादल्यामुळे मी 
त्याचं्याशी बोलेनासा झालो. आम्ही तेरे्थ दोघेच होतो ि परस्पराशंी बोलत नव्हतो. प्रकती प्रिप्रचत्र पप्ररस्स्र्थती 
होती ती. जीिन असह् होऊ लागले. त्याची जािीि श्री. मोरारजींना झाली ि दोन प्रदिसानंी त्यानंी माझी 
मार्फी माप्रगतली. मला मार्फी नको होती. पि त्याचं्याकडून अपमानही करून घ्याियास नको होता. असे 
एकदोन खटके तरी त्याचें ि माझे उडाले. पि श्री. मोरारजी भाईंचे अंतःकरि मोठे होते. ते म्हित मी 
रात्रीच्या िार्थवनेनंतर प्रदिसात झालेल्या गोष्टींचा प्रिचार करतो ि चूक झाली तर क्षमा मागतो. पि असले 
लहान सहान िसंग सोडले तर आमच्या मनात काही प्रशल्लक उरत नसे. 

 
आम्ही दोघेच जि अशा स्स्र्थतीत असता, बाहेर सुटकेच्या बातम्या रै्फलाि ूलागल्या. एके प्रदिशी 

दुपारी पािसाच्या सरींिर सरी कोसळत होत्या. त्याच िळेी लालखान आला ि मोरारजींना म्हिाला, 
‘आिरा तुमचे ि चला ऑप्रर्फसात.’ श्री. मोरारजींनी सामान आिरले. ते म्हिाले, ‘मलादुसऱ्या कोित्या तरी 
जेलात नेिार असतील.’ मी म्हिालो, ‘आता कसला जेल? आता तुम्ही सुटलात.’ श्री. मोरारजींना 
पुण्याची माप्रहती नव्हती. मी त्यानंा श्री. गिेशशास्त्री जोशी याचं्या घरी जा, तेरे्थ जेिा ि रात्रीच्या गाडीने 
अहमदाबादला जा म्हिून सापं्रगतले. त्यानंी ते मान्य केले. श्री. मोरारजी सुटल्यानंतर त्या िाडात मी 
एकटाच राप्रहलो शजेारी र्फाशी-गेट होते. त्या िाडात ि आमच्या िाडात र्फक्त एक चभत आड होती. र्फाशी 
जािारे कैदी आदल्या प्रदिशी चभतीिर चढत, रु्फले िगैरे मागत, देिाची पूजा करीत ि रामनामाचा 
मोठमोठ्याने जप करीत. शिेटच्या प्रदिसात ते देिभक्त बनत. 
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एकदा असेच झाले. एक र्फाशीिाला संध्याकाळी जेल-प्रशपायाचं्या परिानगीने चभतीिर आला. 
आम्ही त्याला रु्फले िगैरे प्रदली. सूयोदयापूिी तो ‘बाबानंो, येतो, रामराम’ करीत र्फाशीकरता नेला गेला. 
ज्या प्रदिशी र्फाशी असेल त्या प्रदिशी र्फाशी प्रदल्याप्रशिाय जेल उघडत नाहीत. आम्ही र्फाशीच्या जागेपासून 
अगदी जिळ होतो. आम्ही खटला ऐकला. मला त्या प्रदिशी इतके दुःख झाले की, मी जेििही घेतले 
नाही. श्री. मोरारजी म्हिाले, ‘असे करून कसे चालेल?’ त्यानंतर र्फाशी ही आमच्या प्रनत्याची गोष्ट झाली. 

 
मला पुण्याच्या पोलीसाचंी चागंली माप्रहती होती. त्याचंी माझ्यासंबधंी काय कल्पना होती हे मला 

ठाऊक होते. पि श्री. काकासाहेब गाडगीळ मला एकदोनदा भेटून गेले ि तुमच्या सुटकेचा हूकूम सुटला 
आहे असे सागंून गेले. मला ते खरे िाटत नव्हते. मी एक दोन प्रदिस त्या आठ खोल्यात एकटाच होतो. 
१९३२ पासून सत्याग्रहींनी गजबजलेला तुरंुग ओस पडला होता. ‘क’ िगांतही कोिी नव्हते; मग ‘ब’ िगात 
कोि असिार? येरिड्याच्या साऱ्या तुरंुगात मी एकटाच राजबंदी उरलो होतो. तेव्हा माझी रिानगी 
युरोप्रपयन िॉडात करण्यात आली. महात्माजींना त्याच िॉडांत ठेिले होते. माझ्या प्रशके्षचे दोन मप्रहने 
जाियाचे होते. 

 
युरोप्रपयन िॉडव अत्यंत व्यिस्स्र्थत होता. प्रनजण्याकप्ररता ओटे, जेिि िगैरे चागंले असे. पि तेर्थली 

प्रशस्त र्फार कडक असे. युरोपमधील प्रभन्न प्रभन्न भािा बोलिारे गोरे कैदी तेरे्थ असत. त्याचं्या साहसाच्या 
गोष्टीही मोठ्या मनोरंजक असत. जेलचे कायदे मोडिे, लाचलुचपत करिे िगैरेंत ते कोिाला हार जािारे 
नव्हते. तेरे्थ गेल्यािर माझ्या मागे एक निाच उपद्रि लागला. त्या कैद्यानंा प्रदिसातूंन चारदा परेड करािी 
लागे. अधा अधा तास राइट लेफरट करीत त्यानंा घुमित आप्रि मलाही परेड करण्याचा हुकूम झाला. मी 
राजबंदी म्हिनू तक्रार केली; पि माझे ऐकतो कोि? आठ प्रदिसानंी जेव्हा तपासिी होते, त्या िळेी अजव 
करायचा असतो. मला परेडमधून मार्फी प्रमळाली; पि दहा प्रदिसानंतर. मी त्या र्फाजील प्रशस्तीला अगदी 
कंटाळलो. दोन ििांची प्रशक्षा परिडली, पि दोन मप्रहन्याचंी ही प्रशक्षा नको असे झाले. आमच्याबरोबर परब 
नािाचे िॉडवर होते. ते प्रजतके कडक प्रदसत, प्रततकेच ते स्िास्थ्यप्रित होते. तुरंुगात दारूच्या बाटल्याही 
येत. हजारो रुपये पुरलेले सापडत. तेरे्थ काय प्रमळत नव्हते हाच िमन होता. 

 
एके प्रदिशी एक बोहरी कैदी माझ्याप्रिरुद्ध तक्रार करू लागले. त्यानंी आपल्या बटुाच्या दुकानाचा 

प्रिमा उतरिला ि दुकानाला आग लािनू प्रिम्याचे पैसे माप्रगतले होते. त्यानंा या र्फसििुकीबद्दल तीन िि े
प्रशक्षा झाली होती. त्याचंी इच्छा मी त्याच्या बंड्या प्रशिनू द्याव्यात अशी होती. अर्थातच मी नकार देत असे. 
ते त्या गृहस्र्थाला असह् झाले ि त्यानंी माझ्या खोलीत कादंा आहे अशी तक्रार केली. मीही घाबरलो सदर 
गृहस्र्थ माझ्या खोलीत कादंा आिून नंतर तक्रार कराियास कमी करिार नाहीत ह्ाची मला कल्पना 
होती. अर्थातच माझ्या खोलीची झडती झाली नाही; पि सदर गृहस्र्थानंा ८ प्रदिस कोठडी-बंदीची प्रशक्षा 
झाली. 

 
त्या युरोप्रपयन िॉडात इतके भयंकर बदमाि कैदी होते की, कोिाला कोित्या िळेी गोत्यात 

आितील याचा नेमच नव्हता. तेरू्थन मला बदला म्हिनू केलेले माझे ियत्न सर्फल झाले नाहीत. 
 
एकदा आिाढी एकादशी आली. त्या आिारात रताळी लािली होती. सखाराम नािाचा एक िॉडवर 

मजकडे आला. तो महात्मा गाधंींचा िॉडवर होता. मािूस सज्जन होता. तो म्हिाला, ‘तुम्ही एकादशी करा, 
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मी तुम्हाला चागंली रताळी आिनू देतो.’ मी त्याला सापं्रगतले, "चोरीची रताळी खाऊन मला एकादशीचे 
पुण्य प्रमळिाियाचे नाही." पि त्या लोकानंा अशा गोष्टी करण्यात काही चूक आहे असे िाटतच नसे. 

 
व्हॉलन्स्की नािंाचा एक श्वेत रप्रशयन तेरे्थ होता. श्वेत रप्रशया हा रप्रशयन क्रापं्रतप्रिरोधी होता. प्रम. 

व्हॉलन्स्की हा त्या क्रातंीनंतर चहदुस्र्थानात आला. बंगलोरला त्याने एका पाशी गृहस्र्थाबरोबर कपडे 
रंगिण्याच्या धंद्याचा करार केला. पि तो करार त्याने मोडल्यामुळे त्याला प्रशक्षा झाली. प्रम. व्हॉलन्स्की 
अत्यंत सज्जन गृहस्र्थ होता. त्याचे ि माझे बरेच सख्य जमले. त्याचे सुटकेचे प्रदिस जिळ आले होते. त्याने 
पुण्यातील एका गृहस्र्थाबरोबर नोकरीस राहण्याचे कबूल केले. मी सुटल्यािर व्हॉलन्स्कीने एरंडिण्याच्या 
चचवजिळ एक कारखाना सुरू केला. तो अत्यंत हुशार होता. 

 
काही प्रदिस त्याचे काम चागंले चालले होते. पुढे मालकाशी त्याचे प्रबनसले. मी िासुकाकानंा 

सागंून प्रचत्रशाळेच्या पी. िाय् . सी. जिळील जागेत त्याला काम करण्यास सधंी प्रदली. त्याला दोनश ेरुपये 
मप्रहन्याला प्रचत्रशाळा देत असे. पि त्याच्या महत्त्िाकाकें्षला प्रचत्रशाळा काय पुरी पडिार? मी 
व्हॉलन्स्कीला स्ितःचेही दोनश े रुपये प्रदले. तो पुण्याहून मंुबईस गेला आप्रि तेरे्थ म्युप्रझयममध्ये नॅचरल 
प्रहस्री सेक्शनिर त्याची नेमिूक झाली. त्याने सजिलेला तो प्रिभाग आजही प्रिद्यमान आहे. पढेु प्रम. 
व्हॉलन्स्कीचे काय झाले हे मला समजले नाही.  

 
युरोप्रपयन िॉडात गाधंींच्या चार खोल्या मी नेहमी पाहात असे. त्या खोल्यातं प्रकती तरी इप्रतहास 

घडला होता. माझी सारी प्रशक्षा भोगून झाली होती. सरकारच्या बदललेल्या धोरिाचा मला लाभ झाला 
नव्हता. बाहेर मध्यिती कायदेमंडळाच्या प्रनिडिकुाचंी तयारी चालली होती. गोकुळ अष्टमीचा तो प्रदिस 
होता. त्या प्रदिशी मी येरिडा तुरंुगातील अखेरचा राजबदंी सुटलो. 
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माधवराव ख्डेराव बाग् 
 

जन्म २८ मे, १८९६. 
 

कोल्हापूर ससं्र्थानात प्रब्रप्रटश अमदानीत जनमत जागृत करण्याचे आप्रि िजापप्ररिदेची स्र्थापना 
करण्याचे कायव माधिराि बागल यानंी केले. भािि स्िातंत्र्याच्या मागिीपासून तो जबाबदार 
राज्यपद्धतीच्या मागिीसाठी अखंड लढा प्रदला आप्रि त्यासाठी अनेक िळेा कारािास भोगला. १९३२ साली 
त्यानंी कोल्हापुरात काँगे्रस कप्रमटीची स्र्थापना केली. आप्रि ‘हंटर’ या साप्ताप्रहकाचे संपादन केले. १९३८ 
साली त्यानंी कोल्हापुरातच शतेकऱ्याचंा पप्रहला मोचा आयोप्रजत केला. १९४२ साली पेरी मपं्रत्रमंडळाच्या 
काळात त्यानंा स्र्थानबद्ध करण्यात आले. १९४२ साली िजापप्ररिद प्रसस्व्हक बोडाचे अध्यक्ष. १९४४ साली 
त्यानंा परत स्र्थानबद्ध करण्यात आले आप्रि भाििाढ चळिळ सुरू केल्याबद्दल कारािास. 

 
दप्रक्षि महाराष्ट्रातील जिळजिळ सिव संस्र्थानातं िजापप्ररिदेची चळिळ त्यानंी सघंप्रटत केली 

आप्रि त्याचे नेतृत्ि केले. कोल्हापुरात कामगार चळिळीचा श्रीगिेशा त्यानंीच केला आप्रि सिव कामगार 
संघटनाचें एकीकरि करून १९४१ साली कोल्हापूर संयुक्त राष्ट्रीय कामगार संघाची त्यानंी स्र्थापना 
केली. 

 
अस्पृमयता प्रनिारिाच्या कायात अग्रभागी होते. १९५२ साली त्यानंी जगदंबेच्या मपं्रदरात 

हप्ररजनासंमिते ििशे केला. 
 
माधिराि हे उत्तम प्रचत्रकार आप्रि प्रशल्पकार असून त्यानंी त्याचे जे. जे. स्कूल ऑर्फ आटवमध्ये 

प्रशक्षि घेऊन प्रडप्लोमा प्रमळिला आहे. १९३५ साली महाराष्ट्र प्रचत्रकार संमेलनाचे ते अध्यक्ष म्हिनू 
प्रनिडले गेले.  
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माधिराि हे उत्तम लेखक असून कला, समाजिाद या प्रिियािरच्या गं्रर्थाबरोबर त्यानंी कर्था 
कादंबरी या के्षत्रातही आपले नैपुण्य िकट केले आहे. पुढील उतारा त्याचं्या आत्मिृत्तातून घेतला आहे. 
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राजकीय झगड्ास सुरवात 
 

मा. खं. बागल 
 

ती नोटीस राजद्रोहाच्या आरोपाची होती. १८-८-३८ या प्रदिशी रप्रििार िशेीसमोरील पटागंिात 
केलेल्या भाििाबद्दलची. दे. भ. शकंरराि देि याचें व्याख्यान होते. अध्यक्ष मी होतो. समारोपाचेिळेी 
बोलताना रागाच्या आिशेात र्थोडे जहाल शब्द गेले. 

 
‘आम्ही तक्रारी करतो ते काही महाराजाचंा सूड घ्यािा म्हिून नव्हे. पि त्यानंा बदसल्ला देिारे, 

नीच हरामखोर सल्लागार आमचे रडगािे, त्यानंा ऐकू जाऊ देत नाहीत. कोल्हापुरात कायदेभगं होता 
स्िराज्याचे हक्क प्रमळाि ेि छत्रपतींची कीती िाढािी अशी आमची अंतःकरिापासूनची इच्छा आहे. त्याचं्या 
लौकीकासाठी मला खडी र्फोडाियास लागली तरी माझी तयार आहे.’ 

 
माझा रोख अप्रधकृत सल्लागार अप्रधकाऱ्यािंर नव्हता, पि तो अपशब्द त्यानंी आपल्या अंगािर 

ओढून घेतला. याचमुळे बत्तीस तासात मार्फी मागा नाहीतर राजद्रोहाच्या आरोपािर केस घातली जाईल 
अशा अर्थाची नोटीस होती. 

 
प्रिचाराचे काहूर उठले त्या नोटीशीने. मोठा पेचिसंग उद्भिला माझ्या सािवजप्रनक आयुष्ट्यातं. 

मार्फी का खटला? मनाची भयंकर ओढाताि चालली. लौप्रककासाठी सद सद प्रििके बुद्धीला मारू की 
लोकचनदेची पिा न करता सद सद प्रििकेबदु्धी दाखिील तो मागव स्िीकारू? मनाची धरसोड होऊ लागली. 
मार्फी माप्रगतली तर लोक काय म्हितील! कुस्त्सत टीकाकार माझ्याकडे बोट दाखिनू हसू लागतील. 
भ्याड भ्याड म्हिून सहकारी टाकून देतील. आधीच असे आरोप मजिर काही करीत होते. त्यानंा आयतेच 
र्फाििार. व्यासपीठािरून व्याख्यान देताना लोक मला प्रहिििार! लोकाचंा प्रिश्वास जािार. 
 

भीरु! भीरु! भीरु! कानात हाच शब्द सारखा घुमू लागला. लोकाचंी ती भेदक दृष्टी मला बसल्या 
जागी भेडसाि ू लागली. पि काय असेल ते असो या बाहेरच्या सिव उपाधींना रे्फकून देिारी जोरदार 
अंतःिेरिा मला बजािीत होती. हीच तुझ्या कसोटीची िळे आहे. सत्याचा मागव तू सोडू नकोस. नाहीतरी 
लोकमत कधी स्स्र्थर राप्रहले आहे! महात्मा गाधंींनी आपली चकू कबलू करण्याचे धैयव नाही का अनेकिळेा 
दाखिले. लोकचनदेची पिा त्यानंी कुठे केली. आज चनदा करिारे काही कालाने स्तुती करतील. खरे 
कारि त्यानंा समजले ि ते समजून घेण्याजोग्या मनःस्स्र्थतीत आले म्हिजे ‘केले तेच बरे केले’ असे 
म्हितील. 

 
चूक माझी होती! मार्फी मागिे योग्य होते! मी माझ्या सद सद प्रििकेबदु्धीच्या उलट काही िागत 

नाही ही माझी पूिव खात्री होती. माझ्या मनाला ती काही बोचिी नव्हती. नव्हे तेच मला समाधान होते. 
 
१८ ऑगस्ट १९३८ चा प्रदिस! माझ्या हाती राजद्रोहाची नोटीस ि त्याच प्रदिशी जादा गझेॅट काढून 

कायदे मंडळाची घोििा. माझ्या अटकेने लोकमत क्षुब्ध होऊ नये म्हिून कायदेमंडळाची घोििा! 
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मी मार्फी मागायचे ठरिले ते भीतीमुळे मात्र नव्हे. पि तशी इतराचंी खात्री पटििे मला त्यािळेी 
शक्य नव्हते. माझ्या मनाची तयारी तुरंुगात जाण्याची होती. तसे मी जाहीरही केले होते. ‘मला खडी 
र्फोडाियास लागली तर मी र्फोडीन’ हे जाहीरपिे मी बोललोही होतो. पि या िसंगासाठी तुरंुगात जािे 
मला काही इष्ट िाटेना. प्रनव्िळ त्या अपशब्दाच्या िमादासाठी केस घालून घेऊन तुरंुगात जािे ि प्रनभवयतेचे 
सर्षटप्रर्फकेट प्रमळििे मला कोित्याही दृष्टीने शहािपिाचे िाटेना. तुरंुगात जायचे पि ते कशासाठी? अशा 
िमनािर जाण्याने लोकप्रहत ते काय साधिार? भ्यालो नाही एिढाच लौप्रकक आप्रि त्यासाठी प्रशक्षा! 
खोट्या लोकप्रियतेला भाळलो तर पुढे काहीच चागंले काम व्हायचे नाही. अखेर सद सद प्रििकेबदु्धीनेच 
चजकले. मी प्रदलप्रगरी िदर्षशत केली. 

 
लोकाचंा गैरसमज पुढे योग्यिळेी माझ्या कृतीने मी धुिनू काढीन अशी मला खात्री होती. तसा 

माझा प्रनिय होता. या माझ्या कृत्याबद्दल प्रनपािीस कटकोळ यानंी जाहीर सभेत अप्रभनंदन केले. मार्फीमुळे 
कज्ज्याखटल्याच्या यातायातीतून प्रनसटून नेहमीच्या प्रदनचयेस लागलो. 

 
पािी्–कपगळे णववाह 

 
करिीर व्याख्यान मालेतरे्फ आमदार आत्माराम पाटील ि चपगळे या मराठा –ब्राह्मि प्रििाहाचे 

अप्रभनंदन करण्यात आले. अप्रभनंदनाचे भािि माझे ि तकव तीर्थव लक्ष्मिशास्त्री जोशी याचें झाले. मालेचा 
अध्यक्ष मीच होतो. प्रिचार करण्याजोगी गोष्ट! मालेच्या कायवकारी मंडळातील ब्राह्मि सभासदानंा ही गोष्ट 
आिडली नाही. सरळ अर्थव, राजकीय सुधारिा पाप्रहजे, सामाप्रजक सुधारिा नको! पाढंरपेशा िगातील ही 
मनोिृत्ती मला अनेकिळेा प्रदसून आली. िरच्या िगाला आिडेल, िरच्या िगाचे श्रेष्ठत्ि राहील, अशी 
चळिळ चालली तरच त्याला िोत्साहन द्यायचे, अशी िृत्ती अद्याप या िरच्या िगात नेहमी डोकािते. 

 
खालच्या बहुसंख्य श्रमजीिी िगाची स्स्र्थती सुधारािी, त्याचंी गुलामप्रगरी झडािी हाच माझ्या 

सािवजप्रनक चळिळीचा पप्रहल्यापासूनचा हेतू होता. देिाधमाप्रिरुद्ध बोलिे लोकानंा आिडत नाही हे 
जािनूही, जगदंबा देिालयातील रामाच्या पारािर याच प्रिियािर बोलत असे. 

 
चहदु सभािाल्याबंद्दल मी नेहमीच उलट बोलत होतो. त्याचंी चळिळ धार्षमक आिरिाखाली आपले 

िार्षगक िचवस्ि ठेिण्याची, परंपरेच्या हक्काचे रक्षि करिाऱ्या कुढ्या मनोिृत्तीचीच होती. 
 

क्षात्रजगद गुरु 
 

हे चहदुसभािाले क्षात्रजगद गुरंुचा उपयोग स्िार्थासाठी करून घेऊ लागले होते ि तो उपयोग ते 
जािनू बजूुन करूनही देत होते. त्यानंा खूि करण्याने पाढंरपेशाचं्या पत्रात त्याचंा गौरि ि िप्रसद्धी होत 
होती. त्याचें िाचन चागंले आहे. अभ्यासू आहेत, िक्तृत्ि ि भािाशलैी आकिवक ि खोचदार आहे. पि या 
गुिाचंा उपयोग ज्यासाठी शाहू महाराजानंी त्यानंा जिळ केले, आप्रि संस्र्थानातंील मोठ्या योग्यतेच्या 
जागेिर नेऊन बसिले, त्यासाठी त्यानंी आपल्या जागेचा उपयोग िामाप्रिकपिे केला नाही. त्यानंा आखून 
प्रदलेल्या ध्येयात ि त्याचं्या आचरिातं मनस्िी अतंर पडले. राजाराम महाराजानंा खूि करण्याकरता 
कोल्हापुरच्या स्िराज्याच्या चळिळीस त्यानंी प्रिरोध केला. संस्र्थान प्रिलीन होताच छत्रपतीशी बेपिाईने 
िागून काँगे्रसच्या मागे लागले. पूिीचे कपडे टाकून खादी स्िीकारली. धमवकारि टाकून राजकारिात 
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सोईस्कर मागाने प्रशरले. सनं्यस्तिृत्ती टाकून राजप्रिलासी बंगले उठिले. आता ते कौस्न्सलात आहेत! 
पीठाचे उत्पन्न धमवकायासाठी िापराियाचे असता स्ितः साठीच त्याचा िापर सुरू केला. त्याचं्या या 
िागिुकीबद दल ८-७-५० रोजी चबदु चौकात प्रनिेध करण्यात आला. ‘या गादीिर स्र्थापन झालेल्या 
गृहस्र्थाश्रमी पुरुिाच्या कुटंुब संरक्षिार्थव दरसाल रुपये बाराश ेनक्तीने या संस्र्थानातून प्रदले जातील, बाल 
ब्रह मचारी असल्यास त्याचे कुटंुबास दरमहा पन्नास रुपये देण्यात यािे’ ही सनदेतील िाक्ये यानंी पूिव 
धाब्यािर बसिली. याचा सभेत उल्लखे करून क्षात्रजगद गुरुचा प्रनिेध करण्यात आला.  

 
राजाराम महाराजाचं्या राजिटीत क्षात्रजगद गुरुनी भाई लोकािंर प्रनष्ट्कारि टीका केली. ती मला 

आिडली नाही. त्याला उत्तर म्हिून बेळगािंच्या ‘आघाडी’ पत्रात मी काही मजकूर पाठिला. संपादक डी. 
एस् . जाधि यानंी खास अकं काढून त्यात तो घेतला. या अकंािर महाराष्ट्रातील बहुतेक मराठी पत्रातूंन 
उलट सुलट टीका आली. अद्याप लोकातं प्रनभवयिृत्ती आली नव्हती. राजेशाहीचा दाब भरपूर होता. 
क्षात्रजगद गुरु छत्रपतींनी प्रनमाि केलेले. दरबारात खडी ताजीम प्रमळत होती. मग संस्र्थानात त्याचं्यािर 
कोि टीका करिार! जिळ जिळ राजद्रोहच. घरी प्रशव्या, बाहेर स्तुती. ही जनतेतील सिव साधारि 
मनोिृत्ती. हे पीठ धार्षमक गुलामप्रगरी काढून टाकण्याला काही उपयोग नाही. गुलामप्रगरी शेंडीिाल्या 
भटाची जाऊन तेरे्थ पटकेिाल्याची आल्याने खालच्या समाजाचा र्फारसा काही र्फायदा होण्याजोगा नव्हता. 
म्हिून ही सिवच पीठे नष्ट झाली पाप्रहजेत. इतर धमवपीठाचें गुरु जसे सुखासीन झाले तसे हे ही झाले आहेत. 
तेव्हा माझा रोख तास्त्िकतःच जगद गुरुप्रिरूद्ध होता ि तसा मी उघड िचारही करीत होतो. पि पुढे 
राजकीय िक्षोभक चळिळीमुळे हा िमन मागे पडला. 

 
हवेरीचे ्ग्न 

 
यािळेी हिरेी चलगायत ि िधू अस्पृमय याचं्या प्रििाहाचा िमन पुढे आला. हा समारंभ मी शक्य 

प्रततका मोठा करण्याचे ठरिले. कारि त्यालाही मतिचाराचे स्िरुप होते. आमतं्रि पप्रत्रका माझ्याच नािाने 
िाटल्या होत्या काहीच इच्छा त्या मुलीला चलगायत धमाची दीक्षा द्यािी अशी होती. हिरेीचाही काही प्रनिय 
झाला नव्हता. पि त्यानंी माझ्या म्हिण्याला मान प्रदला. 

 
अस्पृमयानंा आहे त्या पप्ररस्स्र्थतीतच बरोबरचे समजून त्याचें बरोबर सिव व्यिहार करिे ि िागिे 

हाच मागव बरोबर असे मला िाटले. धमांतराची कल्पना मला मान्य नव्हती. कारि त्यातही अमका एक धमव 
दुसऱ्या धमाहून श्रेष्ठ ही भािना आहे. एकाने दुसऱ्यास पािन करून घेिे यात स्ितःच्या श्रेष्ठपिाची भािना 
आहेच. अस्पमृयानंा शुद्ध करून घेिे, चकिा चलगायत करून घेिे हा त्याचंा अपमानच होय. रप्रजस्टर 
पद्धतीने लग्न करिे सिांत उत्तम. हेतू पटिनू प्रदल्यानंतर हिरेीना ही गोष्ट मान्य झाली. तेव्हा रप्रजस्टर 
पद्धतीने लग्न करून मगच लोक जागृती करता समारंभ ठरिला. 

 
लग्न समारंभ ब्राह्मि पुरोप्रहताने केला काय आप्रि कोित्याही जातीच्या पुरोप्रहताने केला काय, हे 

संस्कार अंधश्रद्धा ि प्रनरर्थवक संस्कार कायम ठेितात. जी बडबड खालच्या िगाला समजत नाही ि 
अर्थाअर्थी प्रजचा िधुिराचं्या कल्यािाशी काही संबधं नाही, ती कशाला चालू ठेिायची? रप्रजस्टर पद्धतीने 
लग्ने होऊ लागल्यास प्रनरर्थवक खचास तर र्फाटा देता येईलच पि त्याच बरोबर समाजही एका धार्षमक 
गुलामप्रगरीतून मुक्त होईल. म्हिून जाहीर कायवक्रम रामाचे पारािार करण्याचे ठरिले. माळ घातल्यानंतर 
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धार्षमक बडबड करण्याबद्दल कोिी तरी सुचिले. मीच त्याला प्रिरोध केला. या सोंगाची मला जरुरी िाटली 
नाही. देिदशवनाला जाण्याचे एकाने सुचिले. त्यालाही मी प्रिरोध केला. 

 
हप्ररजनानंा मपं्रदर ििशे प्रमळािा म्हिून मी चळिळ केली होती. अस्पृमयाचें हातात हात घालून मीच 

जगदंबा मपं्रदर ििशे केला होता. पि तो अस्पृशयाचंा देिालयात जाताना अपमान होत होता म्हिनू. त्यानंा 
देिालयात मज्जाि होता म्हिून. इतर चहदंूना जो हक्क भोगता येत होता तो अस्पृमयानंा भोगता येत नव्हता 
म्हिून. आता तो िमन उभा नव्हता. त्याच देिपूजेत अस्पृमयानंी घुटमळून राहिे म्हिजे धार्षमक 
गुलामप्रगरीत गुटर्फळून राहिेच होय. म्हिून मी देिदशवनही रप्रहत केले. 

 
कडग्रजकर इनामदार व अस्पृश्य स्त्री 

 
या दोन लग्नानंंतर कोल्हापूरच्या उच्च मराठ्याचं्यात खळबळ उडिनू देिारा माझ्या अध्यक्षतेखाली 

झालेला प्रििाह म्हिजे चडग्रजकर इनामदाराचंा एका िन्य जातीतील स्त्रीशी झालेला होय. चडग्रजकर ह्चंा 
राजघराण्याशी संबधं असल्यामुळे हा संबधं र्थोर समजले गेलेल्या मराठ्यानंा र्फार झोंबला. लग्नाला 
त्याचं्यापैकी कोिीच हजर नव्हते. लग्न होऊ नये म्हिनूही पुष्ट्कळ ियत्न झाला. पि गंगािसे मदैानात 
सत्यशोधक प्रििाह पद्धतीने हा प्रिधी पार पडला. लग्नाला खचव असा कहीच आला नाही. परस्पराचं्या 
गळयात हार घालण्याकरता आला असेल तोच.  

 
तर्थाप्रप या प्रनव्िळ धार्षमक आप्रि सामाप्रजक चळिळीत गंुतून पडण्यात मला समाधान िाटत नव्हते. 

मनाची धाि राजकीय चळिळीकडे होती. 
 

भाषिब्दी व ्ेखनब्दी 
 

मला राजकारि र्थोडेबहुत समजू लागल्यापासून ‘भाििबंदी’ हा एक दरबाराचा आम्हा 
िजाजनािर मोठा अन्याय िाटे. कारि कसलीही चळिळ हाती घेतली, मग ती सामाप्रजक असो चकिा 
धार्षमक असो, तरी ही भाििबंदी आड येतेच. सिव िचारकायाला, जागृतीला, लोकाचं्या गाऱ्हाण्यानंा तोंड 
र्फोडायला, संघटनेला अडर्थळा येतो. भाििबंदी म्हिजे मानिी िगतीला, प्रिचार प्रिप्रनमयाला, संस्कृतीला 
खीळ! मानितेची प्रपछेहाट! एकमेकाचं्या अनुभिातून जगाचे पाऊल पुढे पडत असते. अनुभि परस्परानंा 
सागंून, त्यािर चचा झाल्याखेरीज, त्यात सुधारिा कशा करता येिार? तेव्हा ही सभाबंदी काढून 
टाकण्यासाठी अजव, प्रिनंत्या, ठराि ि भािि या द्वारा मी सारख्या खटपट करीत होतो. 

 
लेखन साधनािंर सरकारने यापूिीच गदा घातली होती. माझे ि माझ्या िप्रडलींच्या 

संपादकत्िाखाली चाललेले ‘हंटर’ पत्र ५००० ची जाप्रमनकी लादून बंद पाडले होते. सनदशीर मागण्या 
िप्रसद्ध करण्यापप्रलकडे त्या पत्राने काही केले नव्हते. नंतर डी. एस् . जाधिानंा पुढे करून ‘आघाडी’ 
काढले. ते बंद केले. नंतर ‘धडाडी’ नािाचे काढले. तेही बंद केले. ही मुस्कटदाबी सहन करून स्िस्र्थ 
बसिे म्हिजे गुलामप्रगरीत आनंद मानिे ि ती मुकाट्याने सहन करिेच होय. यातून आता िाट कशी 
काढािी या प्रिचारात होतो. 

 



 
अनुक्रमणिका 

संस्र्थानात असंतोिाचा जोर िाढतच चालला होता. काँगे्रसही संस्र्थानी राजकारिाकडे र्थोडे लक्ष 
देऊ लागली होती. बाहेरच्या चळिळीचाही संस्र्थानी जनतेिर पप्ररिाम होत होता. खुद्द कोल्हापूर शहरात 
सभाबंदीमुळे सुप्रशप्रक्षत िगात असंतोि उत्पन्न झाला होता. तो िकट करण्याचे धाडस मात्र त्याचं्यातं नव्हते. 

 
मी सभा स्िातंत्र्य प्रमळाि े म्हिून सनदशीर मागाची परकाष्ठा करून पाप्रहली. अजव प्रिनंत्याचंी 

भेंडोळी पाठिली. शकेडो सह्ाचें अजव पाठिले, ठराि पाठिले, २६ ऑगस्ट १९३८ ला मी, शकंरराि जोशी 
ि मुल्ला असे डेप्युटेशन घेऊन गेलो. संस्र्थानाबाहेरील पत्रानंी आम्हास खूप पाचठबा प्रदला. पि प्रदिाि सुिे 
यानंी सभाबंदी उठिण्यास अनुकुलूता दाखिली नाही. उलट ते म्हिाले की, या हट्टामुळे आश्वासन प्रदलेले 
कायदेमंडळ दुरािले. भािि स्िातंत्र्य हा तर िजेचा मलूभतू हक्क. याला अडर्थळा आिून घटना ती कसली 
देिार? मला चीड आली. स्िस्र्थ बसिनेा. उलट प्रनिय अप्रधकच िाढला. हा िमन धसाला लािायचे 
ठरिले. त्यासाठी जे प्रदव्य कराि े लागेल ते करायचे. सिवस्ि पिाला लािायचा िसंग आला तरी 
लािायचा. पि माघार घ्याियाची नाही असा प्रनिय केला. पि याला खाली खेचिारे दुसरे मन होतेच. 
यािळेी घरचा िमन उभा राही. 

 
बायको आणि मू् 

 
माझी तयारी झाली. पि बायको आप्रि मलू याची िाट काय? झोप उडून गेली. या प्रिचारात 

प्रकत्येक रात्री मला जागनू काढाव्या लागल्या. मन सारखे डळमळू लागले. असे करता करता एके 
मध्यरात्री प्रनिय कायम झाला. 

 
बायको मुलाचा, घरादाराचा, इस्टेस्टीचा िमन नसतो कोिा समोर! या मोहात गूंतून राप्रहलो तर 

यातून सुटका कशी होिार! त्रास न होता, झीज न सोसता, ऐिारंामाचा त्याग न करता सुखासुखी देशसेिा 
कशी होईल! कोित्या देशसेिकाला कष्टाचा मागव चुकिता आला आहे! लोकसेिा आप्रि राजसेिा करिे 
कसे शक्य आहे? 

 
याच िळेी दुसरा प्रिचार उभा राही. माझ्या मुलाला कोि पाहिार? माझ्या खेरीज त्याला कोिाचा 

आधार नव्हता. भाऊ प्रिभक्त होते. बायको क्षयातून उठलेली! अशक्त आप्रि दुबवल! इतर आप्तसंबधंी असून 
नसून सारखे. र्फार तर तोंडची सहानुभतूी. तीही चोरून दाखििार. त्याच्या आईने काय करायचे! मुलाला 
आईच्या प्रठकािी मीच होतो. सिव काही उसाभर मीच करीत आलो. क्षय पनुःउलटेल ही भीती! अशा 
स्स्र्थतीत मी तुरंुगात गेलो तर मग याचें काय होिार! यातूंन बायकोचा प्रनभाि कसा लागिार? 

 
याच िळेी माझे परमस्नेही कृष्ट्िराि मालपेकर याचें पत्र आले.‘तुमच्या देशभक्तीसाठी तुम्ही 

तुमच्या कुटंुबाचा बळी देण्याचा तुम्हाला अप्रधकार नाही. त्याचं्या पालन पोििाची पत्करलेली जबाबदारी 
तुम्हाला टाकता येिार नाही. स्ितःच्या मुलानंा दरिशेी बनिनू देशकायव करिे मला पाप िाटते.’ 

 
याला मीच मनाशी उत्तर देऊ लागलो ‘तुकाराम महाराजानंी देिापायी सिव ससंारािर लार्थ 

मारली. बायकापोराकंडे पाप्रहले नाही. मग ते पापीच का? जनतेला ईश्वर मानल्यािर त्या देिापायी सिवसगं 
पप्ररत्याग नको का करायला! मं गाधंींनी नाही का ही बधंने बाजूस सारली. जिाहरलालजीनी नाही का 
सुखािर लार्थ मारली. मग मी कोि! सिव लोकसेिक याच अिस्रे्थतून गेले असिार! ते चुकले काय? 
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माझे मलू, माझी बायको, म्हिजेच काय जग आहे! असंख्य बायकापोरे अन्नान्न करीत तडर्फडत 
असताना माझ्याच मुलापुरता मी का प्रिचार करािा? ही पि कोतीच बदु्धी नव्हे काय! करिीर राज्यातल्या 
दप्ररद्री मुलानंा, माझ्या आत्माहुतीपासून जर एखादा घास जास्त प्रमळेल तर माझ्या बायको मुलातंच 
गुरर्फटून बसिे बरोबर होईल काय? व्यापक ध्येयासाठी मी माझ्या स्िार्थाला ि मोहाला बाजूस टाकायला 
नको काय? 

 
मुलाला ि बायकोला टाकून जाण्याखेरीज आता दुसरा मागव उरला नव्हता. लोकानंा सागंू काय 

की मी तुरंुगात जात आहे. माझ्या मुलाचा संभाळ करा म्हिून? छे छे प्रकती मानहानीची गोष्ट ही! लोकानंी 
तरी ही जबाबदारी का घ्यािी! कोिी सापं्रगतले आहे मला हा मागव पत्कर म्हिून? माझीच इच्छा ना? 

 
पत्नीचा पाकठबा 

 
बायको गाढ झोपली होती. मूल शातंपिे प्रनद्रािश झाले होते! काय यानंा टाकून जायचे! अंगािर 

झरवकन्  काटा उभा राप्रहला. अश्रू ििाह आिरेना. तो र्थाबंप्रिल्यानंतर बायकोिरच हा िमन सोपिािा, 
आपला प्रनिय प्रतला कळिािा ि ती अनुमप्रत देते की काय पाहाि े म्हिून मी तीला उठिले. मध्यान्ह 
उलटून गेली होती. सिवत्र सामसूम. पि भािनेचे िादळ उठले होते. ती म्हिाली ‘असल्या िळेी, असं काय 
प्रिचारायचं आहे ते?’ 

 
‘माझ्यासमोर शातं प्रचत्तानं बस. अगदी कसलाही सकंोच न धरता काय ते सागं. माझ्या ध्येयाला तू 

मदत करशील काय? खडतर प्रदव्यातून जािे तुला प्रनभेल काय? मला तुरंुग येिार हे प्रनप्रित. मी तो 
आनंदाने भोगीन. त्याची आता माझ्या जीिनाला आिमयकता आहे. सागं तू बबनचा साभंाळ करशील? 
तुझ्या िकृतीची काळजी घेऊ शकशील? 

 
माझ्या तळमळीची प्रतला जािीि होती. ती र्थोडा िळे स्तब्ध बसली आप्रि शातंपिे िीरपत्नीला 

शोभेसे माझ्या पत्नीने मला उत्तर प्रदले. ‘जा तुम्ही! आमच्या मोहात गंुतून पडू नका. बाबा आप्रि मी दोघच 
आहोत! मी त्याचा सभंाळ करीन. आमची काळजी करू नका. तुमच्या मनाची कुचंबिा करून राहण्याचे 
तुम्हाला स्िास्र्थ लाभिार नाही! तुम्हाला सुख प्रमळिार नाही. जा तुम्ही.’ 

 
इतक्या प्रनियाचे, धीराचे ि करारीपिाचे उत्तर प्रतच्याकडून प्रमळेल असे मला िाटले नाही. ती 

गागंरून जाईल असे मला िाटले. मी गप्रहिरून आलो, कृतज्ञतेने भरून आलो. मानापमानाचा िमन बाजूस 
सारून प्रतचे पाय धरािते असे मला िाटले! 

 
अद्याप प्रतच्या शब्दािंर प्रिश्वास बसेना. खात्री करून घेण्याकप्ररता पनुः प्रिचारले ‘खरंच ना हे? मग 

माझी शपर्थ घे पाहू? तुझ्या कंुकिाची घे!’ कंुकिाची शपर्थ प्रतने प्रदली. एिढ्याने माझे समाधान झाले नाही. 
प्रतच्या-माझ्या दोघाचं्याही जीिनाहून आम्हाला प्रिय अशा प्रजिाची मी कठोर होऊन शपर्थ माप्रगतली. बाबा 
शातं झोपला होता. सुखप्रनदे्रत दंग होता. आमचे काय चालले आहे. याची काय कल्पना त्याला. मी त्याची 
शपर्थ माप्रगतली. ‘घे बाळ दौलतची शपर्थ घे’ ‘अद्याप प्रिश्वास नाही िाटत? बरं त्याची घ्या’ अश्रू आिरून 
प्रतने शपर्थ घेतली. डोळयात प्रटपूसही प्रदसू प्रदले नाही. प्रतने बाबाची शपर्थ घेतली.  
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झाले! माझी सिव भीती गेली. आता मी ित्यक्ष काळालाही प्रभिार नाही. मग तुरंुगाची, नव्हे माझ्या 
प्रजिाची ती काय कर्था! माझ्या िीर पत्नीने माझे ध्येय प्रनप्रित केले. ती जर कचरती तर कोि जािे माझा 
प्रनिय एखादेिळेी ढळलाही असता. म्हिनू माझ्या जनसेिचेे बरेचसे श्रेय प्रतच्याच पदरी पडेल. पि 
जगाला त्याची काय ओळख! नाि माझे. ती जगाआडच! स्त्रीच्या त्यागाची, करारीपिाची जगाला काय 
कल्पना! प्रतचे सिव प्रकरकोळ दोि मी प्रिसरलो. ती मला पूज्य िाटू लागली. 

 
पूववतयारी 

 
बायकोने मनाची तयारी दाखप्रिल्यामुळे मला मोठा धीर आला. आता माझा बळी पडला तरी 

हरकत नाही. असा प्रनिय करून, या तयारीचे दुसरे प्रकती प्रमळतात ते शोधू लागलो. ओळखीच्या मंडळीत 
१०/२० ही प्रनघाले नाहीत. पाढंरपेश,े िकील, ि धप्रनक यापकैी कोिीही पुढे झाले नाहीत. खालसा 
मुलखात तुरंुगात जाऊन आलेले कायवकते म्हिाले, ‘खालसात िाटल्यास चला. पि येरे्थ आम्हास येता 
येिार नाही. येरे्थ नुसते तुरंुगात जाऊन भागिार नाही. आमच्या घरादारािर नागंर प्रर्फरिला जाईल. 
आमच्या गिगोतानंा ि प्रमत्रानंा त्रास होईल. तेव्हा मार्फ करा.’ गािातले िमुख असे कोिीही प्रमळाले नाही. 
हिरेी ि महादेि गायकिाड हे केव्हाही तयार होतेच. पि त्याचंा दजा केिळ कायवकत्यांचा. शाहुपुरीतील 
एक दुकानदार रामभाऊ शटेे, प्रिद्यार्थी दशतेले रत्त्नाप्पा कंुभार, प्रशरोळ पेट्यातंील एक मुख्य ि िप्रसद्ध 
मराठे नानासाहेब जगदाळे, जमीनदार प्रदनकरराि देसाई याचंी मात्र मोलाची भर पडली. आिखी दोघा 
प्रतघानंी नाि े प्रदली पि पुढे त्यानंी ती मागे घेतली. एकूि आकडा साताबाहेर गेला नाही. एिढ्यांच्याच 
जोरािर एका प्रिप्रशष्ट पद्धतीने जागतृी करून लढ्याला तोंड र्फोडायचे ठरिले. 

 
िर्थम मी पुण्यास जायचे. तेरू्थन सभाबंदीचा हुकूम मागे घेण्याबद्दल महाराजानंा ितवमानपत्रद्वारे 

प्रिनंती करायची. त्याला र्थोडी मुदत द्यायची. त्या मुदतीत उत्तर आले नाही तर, ठराप्रिक प्रदिशी, ठराप्रिक 
िळेी, ठराप्रिक गाडीने सभाबंदी मोडण्यासाठी स्टेशनिर उतरायचे. प्रशक्षा, दंड, तुरंुग जो िसंग येईल तो 
िर्थम मी अंगािर घ्यायचा. त्यानंंतर तो िकार एकएकाने प्रदिस जाहीर करून असाच कराियाचा. यामुळे 
जनतेत जागृती होऊन कायदेभगंास स्ियसेंिक प्रमळू शकले असते. 

 
णशरोळ शेतकऱ्याच्ा उठाव 

 
पि हा ियोग करून पाहण्याचे कारिच पडले नाही. प्रशरोळ पेट्यातं शतेकऱ्याचं्या प्रजव्हाळयाच्या 

िमनािरच उठाि देता येण्याजोगी पप्ररस्स्र्थती प्रनमाि होऊ लागली. ‘सारा कमी करा’ या सनदशीर 
मागिीचा सरकार प्रिचार करेना. यामुळे शतेकऱ्यातं असतंोि िाढत चालला होता. ससं्र्थानात भािि बंदी! 
म्हिून प्रशरोळ पेट्याच्या शतेकऱ्यानंी प्रमरजेच्या घाटािर सभा घेण्याचे ठरिले. त्यानंी मला मुद्दाम बोलािले 
होते. घाटािर लोक जमल्यािर प्रमरज दरबारने बंदी केली. िजा आप्रि राजा या लढ्यात संस्र्थाप्रनक 
आपली जात टाकून कसे एक होतात त्याचा हा अनुभि आला. 

 
 पि या बंदीमुळे लोकाचंा उत्साह अप्रधकच िाढला. खालसा मुलखाची सरहद्द जिळच २/३ 

मलैािंर लागत होती. त्या हद्दीतील धामिी गािच्या शतेिडीत जाऊन सभा भरिण्याचे तेरे्थच ठरिले. 
आलेले सिव लोक तसेच चालत प्रनघाले. रानािंनातूंन खाच खळग्यातूंन िाट काढीत आम्ही प्रनघालो. उन्ह 
होते पि शतेातूंन जोंधळयाचे पीक उंच िाढले होते. जाताना त्याचं्या सािलीचा गारिा प्रमळत होता. जिळ 
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कृष्ट्िामाई िहात होती. श्री प्रशिाजी महाराजाचं्या ि म. गाधंींच्या जयघोिाने तो भाग आम्ही दुमदुमून 
टाकला. शहरात जेरे्थ दहा कायवकते प्रमळायची अडचि तेरे्थ उत्साहाने, प्रनियाने ि एक ध्येयाने शकेडो 
शतेकरी चालले होते. हे पाहून मला तर हिविायू होण्याची िळे आली. एिढे लोक पाठीिर असल्यािर आता 
भीती कशाची! माझ्या अंगी हजार मािसाचे बळ आले. 

 
श्री. तात्यासाहेब प्रशखरे याचें अध्यक्षतेखाली सभेला सुरिात झाली. मी या सधंीचा भरपूर र्फायदा 

घेतला. लोकानंा एकीचे महत्त्ि पटिनू प्रदले. सभाबंदीमुळे कशी कुचबंिा होते ते दाखिनू प्रदले. सभाबंदी 
उठिा ि सारा कमी करा या मागण्या एकप्रत्रत करून संघप्रटतपिे सरकारकडे मागिी करण्याचे सभेत 
ठरले. हा झगडा देताना आपली घरेदारे जप्त होतील, जप्रमनी सरकारजमा होतील, तुरंुगिास भोगािा 
लागेल; या सिव कष्टाची तयारी करा म्हिून बजािले. कोित्याही िसंगाला आपि डगमगिार नाही, अशा 
अर्थाच्या शपर्था कृष्ट्िामाईला ि उभ्या प्रपकाला साक्षी ठेिनू त्याचेंकडून घेिप्रिल्या. अशा िकारे भािी 
चळिळीचा पाया या सभेत घातला गेला. 

 
सभाबंदीमुळे िचार सभा ससं्र्थानी सरहद्दीत घेिे अशक्य झाले म्हिून संस्र्थानाबाहेर सरहद्दीला 

लागनू या सिव सभा घ्याव्या लागल्या. आमची चळिळ अगदी सनदशीर ि कायदेशीर होती. अजव-प्रिनंत्या-
ठराि एिढाच कायवक्रम यािळेी आखला होता. शक्य तो कायदा मोडायचा नाही असे धोरि ठरिले होते. 

 
माधवराव भोसल्यान्ी पारडे णिरव्े 

 
टाकळीिाडीहून प्रशरोळला येण्याच्या दोन िाटा होत्या. कुरंुदिाडहून येिारी एक ि दुसरी 

नृचसहिाडीिरून जािारी. सभा आटोपून प्रशरोळला पोहोचायला संध्याकाळ होऊन गेली. मी कुरंुदिाडच्या 
िाटेने आलो. जयचसगपूरला आगगाडी पकडून कोल्हापरुला जायचे. पि िळे र्थोडा उरला होता. टागं्याने 
गाडी पकडता आली नसती. म्हिून देसाईंच्या एका खासगी मोटारने गेलो. त्यामुळे गदी िळेेिर स्टेशनिर 
पोहोचलो. मागाहून समजले की दुसऱ्या िाटेिर सबधं पोलीस पाटी ित्येक टागंा ि सस्व्हवसची मोटार 
र्थाबंिनू मी आत आहे का पहात होती. चौकशी करीत होती. त्या दुसऱ्या िाटेने येतो तर पोलीसाचं्या हाती 
पडलो असतो. पि मोटार प्रमळाल्याने मी स्टेशन हद्दीत येऊन पोचलो. स्टेशन आिारात संस्र्थानंी 
सरकारचा अंमल चालत नव्हता. जयचसगपूर स्टेशनिर गाडीचे क्रॉचसग असे. एक गाडी कोल्हापुरला ि 
दुसरी प्रमरजेला जाते. मी कोल्हापूरचे प्रतकीट काढून गाडीत पाय टाकला. इतक्यात माधिराि भोसले 
नािाच्या कायवकत्याने मला डब्यातून खाली ओढले, ि सापं्रगतले की कोल्हापूर स्टेशनिर एक संबधं 
पोलीस पाटी तुम्हाला पकडण्यासाठी उभी आहे. तुम्ही आता प्रतकडे जाऊ नका, सरळ प्रमरजेसच जा. 

 
मी यािळेी खेड्यािर जागतृी करण्यासाठी सारखा चहडत होतो. अशा िळेी सरकारच्या स्िाधीन 

होिे म्हिजे पुढची सिव चळिळ मारण्यासारखेच होते. अद्याप लोकाचंी तयार झाली नव्हती. तेव्हा तुरंुगात 
जायचे तर लोकात भरपूर जागृती करून गेलो तरच त्याचा र्फायदा. म्हिून मी प्रशखरे याचेंबरोबर प्रमरजेस 
गेलो ि त्याचं्या घरी मुक्काम ठोकला. या िळेेपासून माझ्या ि घरच्या मंडळींच्या ताटातुटीस सुरुिात झाली. 
चळिळीचे ऑप्रर्फस प्रशखऱ्याचेंच घरी उघडले गेले. सिव कायवकत्यांना त्याचं्या घराने आधार प्रदला. 
पत्रव्यिहार तेरू्थन चालू झाला. माधिराि भोसले याचेंकडून हा आकस्स्मक इशारा पोचला नसता तर माझ्या 
आयुष्ट्याला ि या चळिळीला कोिते स्िरूप आले असते कोि जािे. पढेु झाली इतकी जागृती ि संघटना 
खास झाली नसती. या िसगंामुळे माझा उत्साह िाढला. लढ्याची तयारी करण्याकप्ररता मी अप्रिश्रातं चहडू 
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लागलो. मोठ्या शक्तीबरोबर आता उघड सामना द्यािा लागिार असल्याने लोकाचंी शक्ती िाढििे भागच 
होते. प्रशखऱ्याचें घर हे आमचे हेडक्वाटवर झाले! 

 
सरकारनेही आपली कुत्री आमच्या मागोमाग सोडली होती. काही सरकारी काही प्रनमसरकारी 

अशी होती. पोटार्थी अस्पमृय त्यात होते. पगारी आप्रि आप्रश्रताचंा हा संच मोटारी करून आम्हाला त्रास 
देण्याकरता ि सभा उधळण्याकरता बरोबर चहडू लागला. पि आमचा िचार संस्र्थानी सरहद्दीबाहेर राहून 
आतल्या खेड्याच्या लोकानंा बाहेर बोलािनू होत असल्यामुळे त्यानंा दंगा करण्याचे स्िातंत्र्य प्रमळू शकले 
नाही. ती प्रब्रप्रटश हद्द असल्यामुळे कायद्याची त्यानंाच भीती होती. या सभा प्रब्रप्रटश हद्दीत नसत्या तर त्यानंी 
अप्रतिसंग केलाच असता. तोही अनुभि पुढे आला. 

 
राजधानीत मोचा 

 
संस्र्थानाभोितालची बहुतेक सिव खेडी झाल्यािर आता कायदेभगंाच्या तयारीने राजधानीत 

जाण्याचे ठरिले. लोकाचं्या मागण्या प्रनप्रित केल्या. त्या त्यानंा चागंल्या समजािनू प्रदल्या. त्या मागण्याचंी 
हजारो पत्रके छापून घेतली. लोकाचं्या हातात प्रदली. कारि आत गेल्यानंतर त्याचं्यातं प्रिसंगती प्रनमाि 
होऊ नये अशी आगाऊ सिव तयारी केल्यानंतर मोचा जाण्याची नक्की तारीख जाहीर केली. २५ प्रडसेंबर 
१९३८ हा मोचाचा पप्रहला प्रदिस ठरिला. 

 
राजधानीत जािाऱ्या मोचेिाल्यानंा पुढील संकटाची पूिव जािीि प्रदली. मोचाच्या लोकानंा 

कोल्हापूरपयंत प्रनर्षिघ्नपिे पोचण्यासाठी प्रमरज स्टेशनिरच गाडीत बसिण्यात आले. गाडीत ससं्र्थानी 
अंमलदारानंा ं काही करता येत नव्हते, ि स्टेशन आिारातही काही करता येत नव्हते. याचा आमच्या 
चळिळीला र्फार र्फायदा झाला. 

 
कोल्हापुरच्या आताच्या चळिळीचे िैप्रशष्ट्ट्य हे होते की, चळिळीचा उगम शतेकऱ्याचं्या 

पोटापाण्याच्या िमनातूंन झाला होता. नाराज पाढंऱ्यापेशाचं्या महत्त्िाकाकें्षतून झाला नव्हता. सुप्रशप्रक्षतानंी, 
पाढंरपेशानंी आप्रि भाडंिलिाल्यानंी चकिा मराठा जप्रमनदारानंी यात भाग घेतला नव्हता. िरचा नोकरपेशा 
िगव ि भािनेने छत्रपप्रतप्रनष्ठ असलेला िगव यात सामील नव्हता. ही चळिळ खालच्या कष्टकरी शतेकऱ्याचंी 
होती. ती एक जगण्याची धडपड होती. काँगे्रसचा ि या चळिळीचा ित्यक्ष असा काही संबधं नव्हता. 
त्याचं्या िोत्साहनाने ही चळिळ उभारली ही समजूत चकुीची होती.  

 
सूते्र आपल्या हाती ठेिण्याचा ियत्न त्याचंा झालाच नाही असे नाही. पि त्याचं्या अपेके्षिमािे 

त्यानंा यश झाले नाही. प्रशखरे त्यािळेी दप्रक्षिी लोकसभेचे सेके्रटरी होते ि शकंरराि देि काँगे्रस 
कायवकाप्ररिीचे सभासद होते. तेव्हा बाहेरच्या राजकीय संस्रे्थचा आम्हाला पाचठबा असािा, सहानुभपू्रत 
असािी असे आम्हास िाटिे साहप्रजक होते. नाहीतर आमचे खून पडूनही बाहेर आिाज उठला नसता. 
सरकारला आम्हाला प्रचरडून टाकताना कसलीच प्रभती िाटली नसती. तेव्हा बाहेरच्याचं्या प्रचर्थाििीने 
आम्ही चळिळ चालू केली असा काही आरोप करतात तो चूक आहे. 
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कायदेभग्ा्ा सुरवात 
 

आतापयंत राजकीय मागण्याप्रिियी प्रिशिेतः सभाबंदी उठिण्यासाठी मी अनेक लेख प्रलप्रहले होते. 
अजव, प्रिनंती, ठराि, डेप्युटेशन हे सिव सनदशीर िकार झाले होते. त्याचा सरकारिर काहीही पप्ररिाम 
झाला नाही. कायदेभगंाखेरीज सरकार िळत नाही हे आता प्रनप्रित झाले होते. या िळेी तुरंूग टाळिे लोक 
जागतृी मारून टाकण्यासारखेच होते. माझ्या तुरंुगात जाण्याने आता लोकातं प्रिश्वास उत्पन्न होिार होता. 
धैयव चढिार होते. संघटना मजबूत होिार होती. म्हिून मला हा काळ कायदेभगंाला अत्यतं योग्य असा 
िाटला. याचमुळे माझी भीती समूळ नाहीशी झाली होती. मी तुरंुगाला हपापलो होतो. प्रकतीतरी ििांची 
माझी मनीिा तृप्त होिार होती. 

 
प्रमरजेच्या स्टेशनिर येताच प्रमरजेच्या लोकानंी सत्कार केला. येरे्थ चार शब्द बोललो. जयचसगपूर, 

हातकिंगले, रुकडी या स्टेशनिर गदी असल्याचे समजले म्हिून गाडीस जादा डबे जोडले. ही आमचीच 
स्पेशल रने होती असे म्हटले तरी चालेल. नेहमीपेक्षा गाडी प्रकतीतरी मोठी होती. माझ्या डब्याच्या दोन्ही 
बाजूला भगि ेझेंडे लािले होते. गाडी अगदी हळू हळू चालली होती. चालत असतानाही लोक आत घुसत. 
शतेकरी कुतुहलाने गाडीकडे पहात. जयजयकारचा िप्रतध्िप्रन त्याचं्या तोंडून सारखा उठत होता. गाडीतून 
आम्ही त्याचं्यािर पत्रकाचा ििाि करीत होतो. आम्हाला लोक प्रमळू नयेत म्हिनू अप्रधकाऱ्याचें ियत्न 
सारखे चालले होते. लोकानंा अप्रधमधी रस्त्यात अडिनू धरण्यात येत होते. त्यातूंन प्रकतीतरी प्रनसटून 
स्टेशनिर पोहचले होते. आगगाडीत येतील त्यानंा घेत होतो. प्रतकीटाची हमी आम्ही घेतली होती. ित्येक 
स्टेशनिर जमािात िाढ होत चालली होती. ित्येक स्टेशनिर आमचे स्िागत होत होते. गाडी कोल्हापूर 
स्टेशनिर येऊ लागली. प्रखडकीतून बाहेर पाहतो तो जनसमुदायाचे र्थिचे्या र्थि ेप्लॅटर्फामव सोडून गाडीच्या 
समोरे आले होते. उचबंळून आलेल्या लोकाचं्या उत्साहाला गाडी र्थाबंि ू शकली नाही. पोलीस आिरू 
शकले नाहीत. मी बरेच प्रदिसानंी कोल्हापुर हद्दीत पाय टाकला होता. तो आता तुरंुगात जाण्यासाठी. 
यामुळे लोकाचं्या डोळयातूंन िेमाचा ऊत आला होता. माझे स्नेही ि िेम करिारे मोठ्या कष्टाने डब्यातं 
प्रशरून मला कडकडून भेटले. भाप्रिक लोक पायािर पडण्यासाठी ि हार घालण्यासाठी धडपड करू 
लागले. साप्रहस्त्यक िो. ना. सी. र्फडके सरकारी नोकर असूनही भेटण्यास ि जमािाचा र्फोटो घेण्यास 
आले होते. त्यानंा त्याबद्दल पुढे बराच त्रास झाला. 

 
जनतेचे णवराि स्वरूप 

 
माझ्या डोळयानंा व्यक्ती प्रदसत नव्हत्या. जनतेचे प्रिराट स्िरूप तेिढे प्रदसत होते. स्त्री-पुरुि, 

लहान मोठे या स्िरूपात प्रिलीन झाले होते. एिढ्या िचडं जनसमुदयासमोर मी पकडला जािार होतो. या 
कल्पनेमुळेच आनंदाने ि अप्रभमानाने माझी छाती भरून येत होती. माझ्यािर त्या सिांच्या भािना प्रखळून 
राप्रहल्या होत्या. माझ्या जन्माचे आज सार्थवक होिार होते! अंगािर रोमाचं लहरी उठत होत्या. स्िराज्य 
मंप्रदराची घंटाच जिू माझ्या जयजयकाराने िाजत होती. मी माझी कुढी भािना नष्ट झाली होती. तो 
आमच्या ध्येयाचाच दंुदुप्रभनाद होता. माझे मीपि मी प्रिसरून गेलो होतो. भरल्या पुरासारखा जनसंमदव 
प्रजकडे प्रतकडे पसरला होता. ि त्या महापुराचा सारा ओघ माझ्याकडे धाि घेऊन र्फोर्फाि ूलागला होता. 
त्या लोकगंगेच्या ििाहात मी िहात चाललो होतो. तो जयजयकार माझा नव्हता. बागल या क्षुल्लक 
कीटकाचा नव्हता! संस्र्थानी िजेची दबून राप्रहलेली भािना माझे नाि घेऊन चकचाळया र्फोडून बाहेर पडत 
होती. बधंनातून मुक्त होत होती. स्िातंत्र्याची बाहेर पडण्याची ती धडपड होती. गुलामप्रगरीच्या श्रृखंला 



 
अनुक्रमणिका 

तुटत चालल्या होत्या. त्याच्या आशचेे ि शक्तीचे मी एक ितीक झालो होतो. माझी पि स्स्र्थती तीच झाली 
होती. समाज! र्फक्त समाज! अर्फाट समाज. मूर्षतमंद ईश्वराचे ते प्रिराट स्िरुप! त्या प्रदव्य आप्रि भव्य 
स्िरुपात मी प्रिलीन झालो होतो. देहाची, मनाची, स्िार्थाची ि भीतीची सिव बंधने तुटून पडली होती. 
यािळेी मनाच्या उच्च पातळीत मी जाऊन बसलो होतो. इतर गोष्टी मला प्रदसत नव्हत्या. िस्तुस्स्र्थतीचे ििवन 
माझ्या हातून बरोबर होिे जिळ जिळ अशक्य असल्याने ‘ज्ञानिकाश’ मधून आलेला मजकूरच मी खाली 
देत आहे. 

 
‘पूिी िप्रसद्ध झाल्यािमािे भाई माधिराि बागल याचं्या नेतृत्िाखाली सुमारे तीन हजार शतेकरी 

प्रशरोळ, जयचसगपूर, हातकिंगले िगैरे गािाहून येरे्थ कोल्हापूर राजिाड्यािर मोचा नेण्यासाठी पाििे बारा 
िाजता गाडीने पोहोचले. त्या पूिीही दोन तीन गाड्यानंी प्रन मोटारीने येरे्थ बरेच शतेकरी आले होते. अगदी 
गरीब असलेले शकेडो शतेकरी आपआपल्या गािाहूंन पायी आले होते. आज या शतेकऱ्याचें मोचाचे िळेी 
कसलाही गोंधळ उडू नये ि शक्यतो लोकाचंी गदी कमी व्हािी म्हिून मेजर बाबासाहेब चनबाळकर, चीफ्  
पोलीस ऑप्रर्फसर यानंी पोलीस बंदोबस्त शहरात खूपच दाडंगा प्रन कडक ठेिला होता. सिव पोलीस 
लाठीबाज असून स्टेशनकडे जािाऱ्यािंर त्यानंी चागंलेच प्रनयतं्रि ठेिले होते. ित्येक नाक्यािर िप्ररष्ठ 
अप्रधकाऱ्याचंी टेहळिी होतीच. पोलीसाचं्या मदतीस लालडगला प्ररसाल्याचे, घोडेस्िाराचें लहानसे दळ 
कनवल खानप्रिलकर याचं्या नेतृत्िाखाली सज्ज होते. नाकेबंदी करण्यास घोडेस्िार प्रन लाठीबाज पोलीस 
याचंा काही काळ उत्तम उपयोग झाला. पि भाई बागल याचं्या भगव्या झेंड्याने नटलेली ‘मोचा-रेन’ 
हजारो लोकाचं्या जयजयकारात स्टेशनमध्ये घुसताच त्यानंा पहाियास आतूर झालेल्या नागप्ररकाचंा 
उत्साह अमयाद होऊन सिव प्रदशानंी लोक पोलीसाचंी र्फळी र्फोडून आत गेले ि स्टेशन पुढील सिव पटागंि 
गाधंी टोप्या, रे्फटे प्रन हॅट्ट्स यानंी रु्फलून गेले. प्लॅटर्फॉमविर गदी र्फार होऊ नये म्हिून प्लॅटर्फॉमव प्रतप्रकटे बंद 
करण्यात आली होती. पि त्याचाही मुळीच उपयोग झाला नाही. सिव र्फलाट आप्रि पलीकडील रेल्िे-
रस्ताही मािसानंी भरून गेला होता. रुळािरील मािसाचंी दाटी बाजूस सारून इंप्रजनला आपला रस्ता 
काढताना आज खरोखरीच नाकीनऊ आले! 

 
‘गाडीची िळे ११-२० होती. पि ित्यक्ष आगमन ११-४५ नंतर झाले. कोल्हापूर स्टेट िचेटग 

रुमसमोर भाई बागलाचंा भगिा झेंडा लािलेला. प्रतसऱ्या िगाचा डबा उभा राहताच िमुख नागप्ररक, 
प्रिद्यार्थी प्रन व्यापारी प्रतकडे घुसले ि त्यानंी अप्रभिादनपूिवक भाई बागलानंा हारानंी भरून काढले. इतर 
लोक "प्रशिछत्रपती महाराज, िजा स्िातंत्र्य, भारत-माता प्रन जिाहर-बागल की जय!" असा िचंड गजर 
करून सिव िातािरि दुमदुमून सोडीत होते. र्फलाटािरील हे स्िागत आप्रि र्फोटो झाल्यािर भाई बागल 
स्टेशनपुढील पटागंिात बसून राप्रहलेले शतेकरी, प्रिद्यार्थी प्रन नागप्ररक याचं्या दहा हजारािंरील 
समुदायापढेु शतेकऱ्याचं्या मोचाचा हेतू प्रन जनतेच्या मागण्या यासबंंधी भािि करण्यास उभे राप्रहले. 
व्याख्यानास टेबलखुचीची जी उिीि होती ती रेल्ि ेबस सस्व्हवसच्या मोटारीने भरून काढली.’ 

 
—ज्ञानिकाश 

 
"श्री. बागल याचं्या िािीने काम सुरू केल्याबरोबर सिवत्र शातंता नादूं लागली. श्री. बागल 

म्हिाले – 
 



 
अनुक्रमणिका 

‘आज येरे्थ मी व्याख्यान द्यायला आलो नसून शतेकऱ्याचं्या ि गरीब रयताचं्या मागण्या मागण्यास 
आलो आहे. श्री छत्रपती ि भगिा झेंडा याचंा पूिव आदर ि मान राखून आपली गाऱ्हािी. आपल्या 
महाराजाचं्या कानी घालण्यास आपि आलो आहोत. शतेसारा कमी करा ि शतेकऱ्यानंा कायमची भाकर 
द्या, ही पप्रहली मागिी आहे. दुसरी मागिी भािि स्िांतंत्र्य, मुद्रि स्िातंंत्र्य इत्यादी मानिी मलूभतू हक्काची 
होय. छत्रपतींची िजा म्हिजे जनािरे नसून, त्यानंा मािुसकी आहे आप्रि म्हिनू मािुसकीचे हक्क आम्हाला 
द्या. हे मागण्यास आम्ही आलो आहोत. प्रतसरी मागिी जबाबदार राज्यपद धतीची. लोकानंी प्रनिडलेल्या 
व्यक्तींचे बहुमत असलेली, आपले राज्य छत्रपतींच्या नेतृत्िाखाली चालप्रिण्याची मुभा देिारी राज्यपद्धती 
आम्हाला हिी ि बदलत्या कालमानानुसार आमच्या मागण्या मान्य करा असे आमचे रास्त म्हििे आहे.’ 
श्री. बागल याचें भािि झाल्यानंतर शतेकरी लोकानंा चाराचं्या रागेंने उभे राहण्याची व्यिस्र्था सुरू होऊन 
अदमासे सव्िा िाजता मोचास िारंभ झाला. मोचाबरोबर पुढेमागे पोलीसाचंा गराडा होताच. प्रशिाय िारंभी 
गदी हटिण्यास घोडदळ सज्ज होतेच. या प्रमरििुकीचे दृमय पाहिाऱ्यास अचाट आप्रि अजस्त्र िाटाि ेअसेच 
होते. शाहूपुरी पोस्ट ऑप्रर्फसापंासून ते दाभोळकरांच्या बगंल्यापयंत हा जनसंमदाचा साधंलेला सडा पाहून 
प्रिस्मयाने मानिी मन र्थक्क झाल्यास निल नाही.’ 

 
अिक 

 
‘... प्रशरगािंकर याचें बंगल्याजिळ प्रमरििूक र्थाबंल्याचे कळल्याचे कळताच एकच कल्लोळ 

उडाला. हा कल्लोळ शातं होताच श्री. माधिराि बागल यानंा अटक करून नेल्याची बातमी सिवत्र 
रै्फलािली. मोचाबरोबर िातापं्रधकारी ि प्रडस्स्रक्ट मपॅ्रजस्रटे िगैरे अप्रधकारी होते. 

 
—‘प्रिद्याप्रिलास’ 

 
माझ्या अटकेनंतर मोचा सुिे प्रदिािाचं्या बंगल्यािर गेला. तेरे्थ त्यानंी आपल्या मागण्या प्रदिािानंा 

कळिल्या ि त्यानंी त्याचंी कशीबशी समजूत केली िगैरे िृत्तातं मला अटकेत िाचण्यास प्रमळाला. 
 
दुसरे प्रदिशी सकाळी माझी पत्नी ि बाळ दौलत भेटण्यास आले. बायकोला साहप्रजकच 

घुटमळल्यासारखे झाले. तर्थाप्रप प्रतने आपल्या डोळयातंील पािी मोठ्या कष्टाने आिरल्याचे प्रदसत होते. 
पि प्रनिय ढळला होता असे मात्र नाही. कारि पुढे प्रतने माझ्या कल्पनेबाहेर धैयव दाखिले. मी घरच्या 
मोहाने कदाप्रचत्  जामीन देईन म्हिून प्रतने तसे न करण्याचा प्रनरोप श्री. उत्तमराि शिेोलीकर याचेंकडून 
पाठिला. 

 
कोल्हापूर सेंर् जे्मध्ये 

 
पोलीस हेड क्वाटवरनंतर मला सेंरल जेलमध्ये नेण्यात आले. तुरंुग पाहण्याचा हा पप्रहलाच िसंग. 

तुरंुगाजिळून अनेक िळेा गेलो असेन. पि तुरंुगाच्या आतील िकाराची काही बरोबर कल्पना नव्हती. 
गािातून कैदी कामािर जाताना ि परतताना तेिढे पाप्रहलेले. त्याचें दाििीत मीही केव्हातरी बाधंला जाईन 
असे िाटत होते. तरी ित्यक्ष खालच्या प्रजण्याची सिय नसल्यामुळे हा अनुभि त्रासाचा ि कष्टाचा िाटिे 
साहप्रजकच आहे. माझ्या मनाची जरी पूिव तयारी झाली होती. तरी या अगदी प्रनराळया िातािरिात 
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पडल्यामुळे ि या नव्या आयुष्ट्याचा कसलाही संबधं नसल्यामुळे माझे धैयव जरी खचले नव्हते तरी अगदी 
चमत्काप्ररक होऊन गेले. िातािरिात मला गुदमरून गेल्यासारखे झाले. 

 
आतला देखािा भीििच होता. एखाद्या जुनाट प्रकल्ल्यािरच्या भव्य दरिाज्यािमािे हत्तीच्या 

टकरीनेही उघडला जािार नाही असा घिगंभीर दरिाजा होता तो. शोभेसाठी, पि आतील हेतू 
दाखिण्यासाठीच जिू हत्तीचे साखळदंड दारािर लोंबत होते. दरिाज्यािर सपं्रगनी अडकिलेल्या 
इन्रं्फरीचा पहारा होता. पहारेकऱ्याचंा तो लष्ट्करी गििशे. त्याचें ते भािनाशनू्य चेहरे ि दारासमोर 
चाललेली त्याचंी यापं्रत्रक हालचाल त्या भेसूरपिात भरच घालीत होती. इकडे मी पहात होतो इतक्यात 
एका भयसूचक घंटेने नव्या नाटकास सुरिात झाली. यमाचे दार उघडल्यािमािे लोखंडी बेड्याचंा 
खिखिाट होता तो. पुरातकालच्या राक्षसानंी शत्रुंचा सूड उगिण्याकरता मानिानंा जड शृखंलानंी 
बाधंलेली प्रचते्र पाहतो ना आम्ही, तसेच. राज्ययंत्राचे बळी त्या दारातून बाहेर पडत होते. लोंढाच लागला 
होता त्याचंा. त्या ििाहाचा उगम लोखंडी अरंुद अशा चदडीतून होता. डोक्यािर प्रिदु्रप टोपी, अंगात एक 
आखुड बंडी, खाली लंगोटी चकिा चड डी, खादं्यािर घोंगडे ि पायात साखळदंड, चालताना त्या बडे्या 
एकमेकािंर आपटून असंतोिाचा आिाजच जिु काढीत होत्या. आम्ही पि सते्तचे गुलाम म्हिून त्या रडत 
असाव्यात. त्याचं्यामागे, त्याचं्यािर हुकमत चालििारा, काळा डगला, प्रपिळी पगडी, हातात दंडुका 
घेतलेला िाडवर, मागे खादं्यािर बंदुक टाकलेला खाकी कपड्याचा पोलीस. 

 
मला आत आिले त्यािळेी हा प्रचत्रपट चालू होता. हेड क्वाटवसवच्या पोलीसानंी मला सेंरल जेलच्या 

पोलीसच्या ताब्यात प्रदले. तेरे्थ जेलच्या एका ऑप्रर्फसर समोर तेर्थल्या कैद्याने माझ्या अंगािरचे कपडे, 
प्रजनसा िगैरेंची मोजदाद करून त्याचंी नोंद केली. चेहरेपट्टी, उंची, खािाखुिा प्रटपून घेतल्या ि कैद्याचं्या 
नेहमीच्याच खोलीत पाठिनू प्रदले. मी अटकेत म्हिून जरी होतो तरी गुन्हेगार कैद्याचेंच खोलीत कोंडून 
ठेिले! 

 
कैद्याचे जेिि आले. एक खोलगट र्थाळी, भात त्यातच, साबंारेही त्यातंच आप्रि भाकरीही त्यातच. 

शौचाला नेतो. तसले टमरेल पािी प्रपण्याला. सकाळी नुसता झुिका-भाकर. तो भाकरीिरच घ्यायचा. 
दोन-तीनश,े कैद्याचं्या भाकरी अध्या तासात बडिनू तयार व्हायच्या. मोठ्या, कच्च्या केव्हा जळक्या 
असायच्या! संध्याकाळी भाताचे होंडके ि पारदशवक साबंारे! न झेपण्याजोगे प्रतखट. एिढ्या मोठ्या प्रशताचा 
भात जन्मात खाल्ला नसेल. पाहूनच गरगरू लागले! प्रनव्िळ कल्पना आप्रि अनुभि यातं बराच र्फरक 
असतो. आता हे प्रजिे कसे प्रनभाििार! तुरंुगातून बाहेर पडेपयंतच आम्ही खलास होिार असे िाटू लागले. 
जेिि पप्रहल्या प्रदिशी तर काहीच गेले नाही. तसेच ठेिनू टाकले. संध्याकाळी सहा िाजता माझ्या खोलीस 
कुलूप पडले. नंतर डेप्युटी जेलरची रे्फरी झाली. मला ज्या भागात ठेिले होते त्याला गुमानी म्हित. 
प्रदिािी आरोपी प्रिशिेतः तेरे्थ कोंडीत. तेरे्थच एका बाजूला अगदी लहान खोल्यांत र्फाशंीचे गुन्हेगार कोंडून 
ठेिीत. हातपाय मोकळेपिाने झाडता येण्याजोगीही त्या खोलीची लाबंी रंुदी नव्हती. माझी खोली मोठी 
होती. मी राजकीय गुन्हेगार. माझा सहिास दुसऱ्यास लागू नये म्हिनू मला अगदी एकटेच ठेिले होते. ती 
खोली मोठी होती, म्हिजे चागंली होती असे नव्हे. तो भाग आिाराच्या गप्रलच्छ बाजूस होता. चभतीपलीकडे 
सिव शौचकूपच! हिा खेळायला जागा नव्हती! प्रकल्ल्याच्या खंदकाचा तो एक कोपरा होता. खोली कोंदट 
होती तशीच दमटही होती. कोपऱ्यात गजाबाहेर चािी होती. प्रतचा ओलािा आत चढला होता. बाजूस 
पलीकडे अगदी अधंारी खोली होती. प्रतची लोटझाड नव्हती. प्रदिसाही अधंारच मध्ये लोखंडी गज. त्या 
खोलीतून केव्हा कोि िािी प्रशरकाि करील सागंता येिार नाही. रात्री खोलीत प्रदिा ठेिण्याची परिानगी 
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नव्हती. त्यामुळे खोलीत साप, चिच,ू बेडक्या आल्यास स्पष्ट प्रदसण्याजोगे नव्हते. तसे िसंग आले काही 
िळेा. प्रहरि े प्रकडके साप, चिचू, बेडूक नेहमी आढळत. मारायला काठी नाही. जिळ सोबत नाही. 
पोलीसाला हाक मारल्यास त्याला कुलूप काढण्याचा अप्रधकार नाही. त्याला जेलरची परिानगी पाप्रहजे. 
ती परिानगी प्रमळेपयंत, िाचीन युद्धनीती मानून त्या िाण्यानंी हल्ला करता कामा नये. इतर गुन्हेगारानंा 
दुसऱ्या कैद्याचा सहिास तरी प्रमळे, मला तोही नव्हता! या इतर िाण्याचंी मतै्री सहजासहजी जमण्याजोगी 
नव्हती. खोलीत अधंार, एकातं आप्रि भयािता! सिांहून मोठा गुन्हेगार होतो मी. म्हिून खास िागिूक 
प्रमळािी. प्रशके्षपूिीची दीक्षा ही! पुढच्या नाटकाची नुसती सुरिात होती. रात्र पडू लागली. खोलीला भीिि 
स्िरूप येऊ लागले. सिवत्र सामसूम झाली. कैद्याचें बोलिे बंद झाले. साताचे पढेु बोलायचे नाही. बेड्याचंा 
आिाज करायचा नाही अशी ताकीद होती. पोलीसाचं्या येरझाराही बंद पडल्या. मी प्रबछाना पसरला. 
खाली घोंगडे, उशाला घोंगडे, िर घोंगडे गादीची ि मच्छरदािीची सिय. घोंगडे अंगाला रुतू लागले. 
खाली पलंगपोस नव्हता. घोंगड्याचे आत चादर नव्हती. त्यामुळे कूस बोचू लागली. या पप्रहल्या 
सलामीनंतर घंुगुरट्यानंी रिचशग रंु्फकले. मच्छरदािीची ढाल नसल्यामुळे त्याचंा हल्ला मुकाट्याने सहन 
करािा लागला. तोंडािर पाघंरुि घ्याि ेतर गुदमरल्यासारखे िाटू लागले ि तोंडाला बोचू लागले. यािळेी 
बाहेर कुठे जायचे नसले तरी, आपि कडीकुलपात आहोत, पोलीसाचं्या पाहाऱ्यात आहोत ही कल्पना 
असह् होत होती. गजामधून प्रनळया आकाशाचा र्थोडासा तुकडा प्रदसे. त्यािर छपरािरचे िाळलले गित 
िाऱ्याने डुलत होते. मला हेिा िाटला त्या गिताच्या झुपक्याचा. त्याच्या स्िातंत्र्याचा. त्या उंचािरून 
त्यानंा भोितालचा भाग प्रदसत असेल. ते पाहूनच ते आनंदाने डुलताहेत. आहे का त्याचें स्िातंत्र्य मला. 
प्रनजीि िस्तूही माझ्याहून आनंदी आप्रि स्ितंत्र आहेत नाही? मनाच्या या भराऱ्या र्फार उड्या मारू लागल्या 
म्हिूनच की काय ढेकिानंी चाि े घेण्यास सुरिात केली. खालून िरून आजूबाजूच्या बारमधून त्याचं्या 
तुकड्या चाल करून येि ूलागल्या. काही पॅराशूटिमािे िरच्या तक्तपोशीतून एकदम खाली उतरत. पूिी 
याच खोलीत १०/१५ कैदी असत. आता मी एकटाच सापडलो त्याचं्या तािडीत. िर्थम माऱ्यासाठी हात 
पाय आपटले. पुढे अगदी हैराि होऊन हातपाय झाडू लागलो. पुढे र्थकलो पि कोिी दया केली नाही, 
शरि आलेल्यास पुनः हैराि करायचे नाही ही युद्धनीती त्यानंी स्िीकारली नाही. माझी ही शोचनीय स्स्र्थती 
कोिातरी प्रमत्राच्या कानािर घालािी म्हिनू जीि धडपडू लागला. पि जिळ कोिीच नव्हते.मग 
सहानुभतुीचा शब्द कुठला कानािर पडिार. पि शब्दासाठी भकेुलेल्या कानाला र्थोडा खाऊ प्रमळाला. 
प्रकती पि मनाला आनंद िाटला त्याने. चािीच्या पाण्याचा टप  टप  टप  असा किवमधुर आिाज त्या 
स्स्र्थतीतही मनाला प्ररझि ूलागला. कसले गोड संगीत त्यात साठिले होते कोि जािे. बाहेरच्या जगात 
अशा क्षलु्लक गोष्टीकडे कधीतरी लक्ष िधेले असते का? र्थकून र्थकून अगदी सकाळच्या िहरी र्थोडा डोळा 
लागतो इतक्यात उठण्याचा प्रबगुल झाला. 

 
सकाळच्या प्रबगुलमुळे खडबडून जागा झालो. पोलीसाचें जागा धरण्याचे नंबर झाले. र्थोड्याच 

िळेात िातर्षिधीस जािाऱ्या कैद्याचं्या बेड्याचंा खिखिाट सुरू झाला. दोनतीनश ेकैदी. १०/१५ प्रमप्रनटातं 
सिव आटोपते घ्यायचे. समोर दुसरा कैदी उभा. र्थोडा उशीर झाला की िाडवर ओढून काढिार. जागा 
र्थोड्या, िळे ठराप्रिक. आप्रि मािसे जास्त. तो सिव िकार अंगािर शहारे आिण्याजोगा होता. लाजलज्जा 
सोडून सिांनी, अंगाला अंग लागून उघड्या जागेत दुसऱ्या देखत बसायचे. जिळ पाण्याचे टमरेल नाही. 
त्या तशा गप्रलच्छ अिस्रे्थत, लहान मुलासारखे उठून एका हौदािर टमरेल मोकळे होण्याची िाट पहात 
उभे रहायचे. बार्थरुममध्ये दार लािनू आंघोळ करिाऱ्याच्या मनािर हे भयंकर दृमय काय पप्ररिाम करील 
याची कल्पनाच करािी! हे असले प्रदव्य कराि ेलागेल याचंी अधुंकही कल्पना नव्हती मला. अगदी शुद्ध 
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पाशिी िकार! प्रकतीही लाजलो तरी प्रनसगाबरोबर कशी टक्कर देिार? अखेर सिव लज्जा टाकून ि स्ितःचे 
डोळे प्रमटून कायवक्रम उरकािा लागला. 

 
कैदी व मी 

 
आरोपी ि कैदी एकाच िळेी बसत. िर्थम बाहेरकामास जािाऱ्या सक्तमजुरीच्या कैद्यानंा मोकळे 

करीत. मागाहून इतर कैदी ि आरोपी जात. यामुळे प्रशक्षा झालेल्या लोकाशंी अटकेत असताना र्फारसा 
संबंध येऊ शकला नाही. तर्थाप्रप अन्न पुरििारे कैदी, व्यिस्र्था पाहिारे िाडवर, पिधपािी देिारे कंपौंडर-
कैदी, याचंा र्थोडाबहुत सबंधं येई. मात्र बहुतेक कैद्यानंा, मला भेटाि,े मला पहाि,े माझ्या बरोबर बोलाि े
असे िाटे. त्यासाठी त्याचंी र्फार धडपड चाले. सधंी साधून त्यातला कोिीतरी माझेकडे धाि घेई. माझे 
पायािर डोके ठेिी. मला जरा आड कोपऱ्याला उभा करून कडकडून भेटे. मी कोिीतरी र्थोर मािूस आहे 
अशा भािनेने ते माझ्याशी िागत. माझा तसा काही गुन्हा नव्हता पि लोकासंाठीच मी तुरंुगात आलो ही 
गोष्ट त्यानंा समजल्यामुळे त्यानंा माझ्याप्रिियी अत्यंत आदर िाटे. त्यानंा मी देिासारखा िाटे. मी मात्र 
खजील होई. त्याचं्या डोळयािंाटे ििाि होिारे िेम मला प्रदसत असे. डोळयाचंी भािा प्रजव्हेपेक्षा अप्रधक 
बोलते. अप्रधक पप्ररिाम करते. त्या मूकशब्दाचे पडसाद अंतःकरिात खोल खोल उठतात. ऱ्हदयाची भािा 
ती. पि अद्याप त्या कैद्याचं्या सापं्रन्नध्यात मी गेलो नव्हतो. दूरच होतो त्याचं्यापासून. पि त्यातूनही जे जे 
जिळ आले, त्याचंा मला कधीही प्रिसर पडिार नाही. 

 
याच अटकेच्या काळात संक्रातंीचा सि आला होता. तुरंुगात कसली संक्रातं! मग तुरंुग कसला 

तो. पि त्यातंही मोठ्या मुष्ट्कीलीने पोलीसाकंडून काहींनी प्रतळगूळ पैदा केले. दोनिहरी ठराप्रिक िळेी दार 
उघडताच जाग्यािर असलेल्या कैद्यापंैकी बरेच माझ्याकडे धाितच आले. त्यानंी प्रतळगुळाचा हात पढेु 
केला. पि माझ्या हातािर ते ठेिीनात. त्यानंी आपल्या हातानी ते जेव्हा माझ्या तोंडातं घातले तेव्हा त्याचें 
समाधान झाले. तोंडात प्रतळगूळ घालून त्यानंी िेमभरे आचलगन प्रदले. आप्रि भस्क्तभािाने पायािर डोके 
ठेिले. 

 
माझ्या हातून त्याचें काहीही चागंले झालेले नव्हते. कसलेच उपकार झाले नव्हते. मी लोकासंाठी 

तुरंुगात आलो आहे या एकाच समजुतीमुळे त्याचें अंतःकरि मजकडे ओढले गेले. त्याचं्या िेमामुळे माझा 
जीि प्रकतीतरी हलका पडला. 

 
अद्याप मला प्रशक्षा व्हायचीच होती. पि तुरंुगातला प्रदनक्रम, तुरंुगातले जीिन, तेर्थले लोक, 

तेर्थले प्रनयम, पद धती, िागिूक, माझ्या ओळखीची होऊ लागली. कटु िाटलेले अन्नही घशाखाली उतरू 
लागले. सियीने पढेु घोंगडीिर झोप येऊ लागली. गुन्हेगार, पापी, कू्रर ि भयंकर िाटिारे कैदी आिडू 
लागले. ऱ्हदयाने माझ्याहून ते प्रकतीतरी र्थोर त्याची साक्ष घडोघडी अनुभिास येऊ लागली. 

 
पणह्ा खि्ा 

 
माझ्यािर प्रड. मपॅ्रजस्रटे याचें कोटांत प्रक्र. िो. कोडच्या १०७ कलमाखाली खटला भरण्यात आला 

होता. ता. ४ प्रडसेंबर १९३८ रोजी जगदाळे याचं्या िाड्यात म्हिे एक सभा भरली होती त्या सभेत १५/२० 
लोक हजर होते. त्यात मी होतो ि साराबंदी करून कायदा मोडण्याचे त्या सभेत ठरले, असा पोलीस 



 
अनुक्रमणिका 

सबइन्स्पेक्टरने प्ररपोटव केला ि त्यािरून मला अटक करण्यात आली. मला अटक केली त्यािळेी मला 
िारंट दाखिण्यात आले नव्हते. केस का घालण्यात आली ते सागंण्यात आले नव्हते. माझी केस माझे 
बालपिीचे प्रमत्र नानासाहेब देि िकील चालिीत होते. या खटल्यात मी खालीलिमािे कैप्रर्फयत प्रदली 
होती. 

 
कैणियत 

 
ता. ४ रोजी... प्रशरोळ येरे्थ जगदाळे याचं्या िाड्यात सभा भरली ही गोष्ट सिवरै्थि खोटी आहे. 

त्यािळेी मी कोल्हापुरास होतो ि त्या सुमारास माझे एका आप्ताचंी बायको िारल्याचे समजल्यामुळे भेटीला 
गेलो होतो. श्री. श्रेष्ठी िकील याचें घरी खासगी िाटाघाटीस गेलो होतो. सभाबंदीचा कायदा मोडण्याचे 
सरकारी साराबंदी करण्याचे धोरि मी माझ्या सहकारीबधंूंनी केव्हाच ठरिले नव्हते. व्यस्क्तशः मी गेली १० 
िि ेसनदशीरपिे चळिळ करीत आलो आहे. स्िातंत्र्यदाते पुण्यश्लोक प्रशिछत्रपतींच्या गादीप्रिियी माझ्या 
अंतःकरिात आत्यपं्रतक आदर िसत असल्यामुळे ि राजर्षि शाहू छत्रपतींचे मजिर ि माझे घराण्यािर 
उपकार असल्याने करिीर दरबारप्रिरुद्ध लोकाचं्या हक्काच्या मागिीसाठी कायदेभगंाचा िसंग येऊ नये 
अशी माझी िामाप्रिक इच्छा होती. म्हिनू मी लेख अनािृत्त पत्राद्वारे श्रीमन् महाराजसाहेबाकंडे माझे 
प्रिचार, सादर केले. र्फाळाबदंी करण्याचे मी ठरिले असते तर त्यासाठी उघड िचार करिे भाग होते... 
अटकेच्या िळेीही मी शातंतेचा ि सनदशीर मागव अिलंबण्याचा उपदेश करीत असताना मजकडून शातंता 
भगं होईल म्हिून पाच हजाराचंा जामीन मागण्यात आला. अनत्याचार, शातंता ि प्रशस्त राखण्याचा ियत्न 
करिाऱ्या मजिरच १०७ कलम लागू केले आहे. एिढेच माझे सागंिे आहे. 

 
केस चालिािी अशी माझी स्ितःची इच्छा नव्हती. पि माझ्या प्रहतचचतकानंी ती आपल्या 

जबाबदारीिरच चालिली होती. केसचा प्रनकाल माझ्या उलट होिार या कल्पनेने मी तयारी केलीच होती. 
बायकोला भाड्याचे घर सोडून माहेरी राहण्यास जा म्हिनू सापं्रगतले होते. 

 
माझ्या अटकेनंतर पुनः ता. १५ ला मोठा मोचा आला. अत्यंत प्रबकट पप्ररस्स्र्थतीच कमालीची 

शातंता मोचेिाल्यानंी राखली. मोचाचा पुढाकार त्यािळेचे प्रशपाई गडी खानदानी मराठे नानासाहेब 
जगदाळे यानंी घेतला होता ि त्यानंी आपले काम चोख रीतीने बजािले. या मोचास मागण्याचंा प्रिचार 
करण्याचे आश्वासन प्रदले गेले. त्यामुळे लोक परत गेले. 

 
मला अटकेत ितवमानपते्र िाचायला प्रमळत असत, त्यामुळे दुसऱ्या मोचाची हकीकत िाचून 

कारागृहातंील शारीप्ररक त्रासही हलका िाटू लागला. तसेच माझ्या अटकेमुळे कोल्हापुरात ि 
कोल्हापुराबाहेरील खेड्यािर पडलेल्या हरताळाच्या बातम्या िाचूनही एक िकारचे समाधान िाटत होते. 
लोक जागे आहेत त्यानंी कच खाल्ली नाहीं ि योग्य मागव दाखिल्यास तो पुढाऱ्यामागे जाऊ लागतील असा 
प्रिश्वास िाटू लागला. 

 
महाराजाच्ी आश्वासने 

 
दुसऱ्या मोचाचे िळेी महाराजाकंडून खालील आश्वासने प्रमळाली होती – (१) शतेसारा प्रब्रप्रटश 

हद्दीइतका करण्यात येईल. (२) भािि स्िातंत्र्यािरील प्रनबंध काढून टाकण्यात येतील. (३) नागप्ररक 



 
अनुक्रमणिका 

स्िातंत्र्याचे हक्क १५ प्रदिसातं जाहीर केले जातील ि सिव राजबंदी सोडण्याचा सहानुभपू्रतपूिवक प्रिचार 
करण्यात येईल. 

 
या आश्वासनाला धरून मला िर्थम प्रदिािसाहेबानंी आपल्या बंगल्यािर बोलािनू घेतले. मी 

दुसऱ्या बाहेरच्या लोकाचं्या तंत्राने चालतो असा आरोप केला. िस्तुतः मी कोिाच्या तंत्राने िागिारा 
नव्हतो. कोिाचे बाहुले झालो नव्हतो. योग्य सल्ला प्रमळाल्यास घ्यािा मग तो कोिाकडूनही येिो या 
धोरिानेच मी िागत होतो. महाराजाचंी भेट झाल्यािर तुम्हाला जे बोलायचे ते बोला असे सागंून पुनः मला 
जेलमध्ये पोचिण्यात आले. 

 
महाराजाच्ी भेि 

 
अपेके्षिमािे दुसरे प्रदिशी २३/१/३९ ला मला िाटाघाटीसाठी म्हिून महाराजाचं्याकडे नेण्यात 

आले. महाराज प्रदिाि सुिे याचं्याच बंगल्यािर आले होते. बहुतेक कौस्न्सलसवही हजर होते. पोलीस 
ऑप्रर्फसर चनबाळकर हेही हजर होते. 

 
‘अहो बागल तुम्ही राजप्रनष्ठ आहात की नाही?’ असा महाराजानंी िर्थमच िमन केला. त्यािर 

आमची चळिळ केव्हाही महाराजापं्रिरुद्ध नाही चकिा महाराजाचं्या लौप्रककासाठी ि िजेच्या कल्यािासाठी 
कसलाही त्याग करािा लागला तरी तो करण्याच्या आम्ही आिाशपर्था घेतल्या आहेत. हे सापं्रगतल्यािर 
महाराजानंा बरे िाटले ि त्यानंी मोठ्या िेमाने माझा हात आपल्या हातात घेऊन सापं्रगतले, ‘माझ्या 
मनातली सिव शकंा दूर झाली आहे हे तुम्ही प्रनप्रित समजा. ही बसलेली मंडळी मी जशी माझी समजतो, 
तसे तुम्हाला माझ्यापैकीच समजतो. माझी इच्छा तुम्ही म्यु. पाप्रलटीचे अध्यक्ष व्हािे, िाटल्यास मी तुम्हाला 
इलाखा पंचायतीचे अध्यक्ष करतो. या िळेी या दोन्ही ससं्र्था सरकारच्याच ताब्यात होत्या. ती जागा तुम्ही 
पत्करा. यापुढे तुम्ही बाहेरच्या लोकाचें नादी लागू नका. मी तुमचा राजा आहे. माझ्या िजेने मला लार्थानंी 
मारले तरी चालेल. ती माझी मुले आहेत; पि बाहेरच्यानंी लुडबुड केलेली मला खपिार नाही. ‘लार्थानंी 
मारले तरी चालेल’ या महाराजाचं्या िाक्याने मला गप्रहिरून आले. मी महाराजानंा म्हिालो, मला 
कसल्याही जागेची, मानाची ि पगाराची आशा नाही. जनतेचा सेिक म्हिूनच मी आजन्म राहू इस्च्छतो. 
लोकाचं्या तक्रारी घेऊन आलो म्हिजे महाराजानंी माझी भेट घ्यािी म्हिजे झाले. आज पप्रहली गोष्ट 
म्हिजे जनतेला नागप्ररक हक्क द्यािते. भाििबंदी तात्काळ उठिािी. 

 
भाििबंदी िमनािर एक कौस्न्सलरच उलट गेले ! त्याचें म्हििे की, ‘आम्ही कोल्हापुरच्या 

लोकापंुरती भाििबंदी उठि ूपि बाहेरच्या लोकानंा परिानगी देिार नाही. ते िाटेल ते बरळून जातात. 
त्यानंा पकडिे त्रासाचे होते, ते बजेबाबदार रीतीने बोलून जातात.’ यािर मी त्यानंा सापं्रगतले की, याने 
कायदेभगंाचा िमन प्रनकालात जात नाही. िा िमनासाठी बाहेरचे लोक संस्र्थानात येऊन कायदेभगं करू 
लागतील. असे होिे दरबारलाही बरे नव्हे. तरी सरवहा भाििबंदी काढून टाकून तो कायदा अप्रजबात रद्द 
करािा. 

 
या िमनािर मुलाखत प्रर्फसकटून, आमची रिानगी पुनः तुरंुगात होिार असे मला िाटू लागले. पि 

मला हा हेका सोडून चालण्याजोगे नव्हते. जिळ जिळ िीस िि ेही भाििबंदी उठण्यासाठी मी धडपडत 
होतो. सिव उपाय केले, अर्थात् सगळे सौम्य, सनदशीर ि कायदेशीरच उपाय होते ते. ठराि, व्याख्याने ि 
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अजव यािकारे खेड्यािर जागृप्रत करीत आलो होतो. साऱ्याच्या िमनाहूनही मी सभा-स्िातंत्र्याला अप्रधक 
महत्त्ि देत होतो. अगदी िार्थप्रमक मानिी हक्क प्रमळििे हे अत्यंत महत्त्िाचे होते. 

 
रा. ब. दत्तोबा भोसले यानंी अगदी िळेीच चचेला योग्य अशी कलाटिी प्रदली ि बाहेरच्या लोकांनी 

गैरिाजिी टीका केल्यास ती तुम्ही आिरू शकाल काय असे प्रिचारले. मी त्यानंा एिढेच सापं्रगतले की, 
एखाद्या सभेत कोिीही इसम व्यस्क्तप्रिियक अशी टीका करू लागला तर ती र्थाबंप्रिण्याचा मी ियत्न 
करीन, एिढेच आश्वासन मी देऊ शकेन यापेक्षा मला काही करता येिार नाही. ‘काही हरकत नाही, अशी 
शक्य तो खटपट तुम्ही करा म्हिजे झाले’ असे महाराजानंी बोलून मुलाखतीचा शिेट गोड केला. 

 
सुिकेन्तरचा सत्कार 

 
अटकेतून सुटताच कायवकत्यांना ि प्रशखऱ्यानंा भेटण्याकप्ररता प्रमरजेस गेलो. प्रमरजेहून परत 

प्रशरोळला जाताना िाटेत उदगािच्या लोकानंी अडिले. त्यानंी तेरे्थ सत्कार केला. तोपयंत प्रशरोळने 
प्रमरििुकीची तयारी केली होती. तीही र्फार धादंलीने. लोकानंा आनंदाचे भरते आले होते. प्रमरििुकीसाठी 
बैलाची गाडी पुढे आिली. त्याला बऱ्याच जोड्या जोडल्या होत्या. प्रमरििूक सुरू होताच जोड्या िाढू 
लागल्या ि अगदी र्थोड्या िळेात त्याचंी संख्या साठ सत्तरपुढे गेली. गािात स्त्री-पुरुिाचंा उत्साह अििवनीय 
होता. घराघंरातूंन रु्फलाचें, कागदाचें, कापडाचें हार घेऊन पुरुि उभे होते. बायका, मुली पंचारती घेऊन 
ओिाळायला पढेु येत होत्या. गाडीपढेु बलैाचं्या पायािर बायका पाण्याच्या घागरी ओतीत होत्या. त्यामुळे 
रस्त्यािर पािी झाले होते. ओिाळिीत येिाऱ्या नारळ, केळी, र्फळे, रु्फले ि बत्तासे यानंी गाडी भरू 
लागली. त्या प्रमरििुकीत जनतेच्या िेमाचा तो अििवनीय िकार पाहून कृतज्ञतेने माझे हृदय भरून येत 
होते. पुढे पुढे तर ित्येक खेडे या िकारच्या सत्कारात चढाओढ करू लागले. िाजंत्री, बँड, आतिबाजी, 
तोरिे, माला-पताका याचंी त्यात भर पडू लागली. ित्येक गाि आपली िैप्रशष्ट्ठ्य दाखि ूलागले. रै्थल्या 
प्रमळू लागल्या. बैलजोड्याचंी संख्या अडीचशपेयंत गेली. प्रशरोळची सभा आटपून लगेच कोल्हापूर शहरात 
आलो. सभेची िळे टळून गेली होती. तरी हजारो लोक प्रतष्ठत बसलेच होते. त्या सभेच्या प्ररपोटवरचे ििवन 
खाली देत आहे. ‘आठचे सुमारास श्री. माधिराि बागल सभास्र्थानी आले. तेव्हा “बागल महाराज की जय 
!” इत्यादी जयघोि प्रन टाळया यानंी सिव िातािरि दुमदुमून गेले होते. भाई बागल टेबलािर उभे राहताच 
त्यानंा पाच पन्नास संघ प्रन चाहते यानंी हार घालून रु्फलिनू काढले.’ नंतर श्री बागल म्हिाले— 

 
“माझ्या शतेकरीबधंूंनी माझे जे स्िागत केले त्या ऋिातूंन जन्मातंरीही मी मुक्त होिार नाही. माझे 

इतर बंधू तुरंुगात आहेत तोपयंत माझी सुटका मला अप्रभनंदनीय िाटत नाही. मी राजप्रनष्ठ राहीन असे 
महाराजानंा िचन प्रदले आहे. त्याचा अर्थव मी िजाबंधंूशी बेइमान होईन असा मात्र नाही. राजा-िजा ही 
दोन्ही एकच आहेत असे मी मानतो. आप्रि माझी िजाप्रनष्ठा हीच राजप्रनष्ठा आहे. भगिा झेंडा हे स्िातंत्र्य 
प्रचन्ह आहे आप्रि छत्रपतींची गादी हे स्िातंत्र्यस्र्थान आहे. आमची चळिळ छत्रपतींची प्रकती आप्रि लौप्रकक 
प्रन सुख िाढिण्यासाठीच आहे. आम्ही कोिाच्याही ओजंळीने पािी प्रपऊन त्याचं्या आहारी जािार नाही. 
आपला कािा साधून कोिी आमच्यािर ‘ब्राह मण्य’ लादू पाहतील तर त्याक्षिी त्यानंा धके्क मारून बाहेर 
घालिण्यास मी मागेपढेु पाहिार नाही. काही र्थोर काँगे्रस भक्त संघटना आप्रि सनदशीर चळिळ कशी 
करािी याचे स्िार्थवत्यागपूिवक प्रशक्षि देत आहेत, त्याबद्दल आम्ही त्याचें ऋिी आहोत. काही लोक भगिा 
झेंडा आप्रि प्रतरंगी झेंडा याचं्यात भेद पाहून, आम्हात भाडंिे लाि ू पहात आहेत. पि ही दोन्ही 
स्िातंत्र्याचीच प्रचन्हे आहेत. ती दोन्हीही आम्हास सारखीच पूज्य आहेत.’ 



 
अनुक्रमणिका 

सभाबंदी आता उठलीच होती. अटक होण्यापूिीच्या सिव सभा मला नाइलाजाने ससं्र्थान 
सरहद्दीबाहेरच कराव्या लागल्या. आतील खेड्यानंा भेट देता आला नाही. म्हिून लागलीच संस्र्थानभर 
दौरा काढण्याचे ठरले. मोठमोठ्या िमुख अशा गािच्या सभाचं्या तारखा ि िळेा ठरिनू िोग्राम छापून 
टाकला. रोज ३/४ ते ७/८ पयंत सभा होत. सभेच्या गािी जाताना मध्ये जी गाि ेलागत त्या गािचे लोक 
स्ियंस्रू्फतीने प्रमरििूक, सत्कार, सभा बळजबरीने पार पाडीत. ही िेमाची सक्ती मोडता येत नसे. 
प्रमरििुकीसारखे िकार नकोत असे प्रकतीही सापं्रगतले ि आगािू कळिले तरी नुसत्या सभेने त्याचें 
समाधान होत नसे. 

 
कोल्हापूरच्या इप्रतहासात यापूिी अशा प्रमरििुकी, अशी लोकजागपृ्रत ि उत्साह खात्रीने प्रदसून 

आला नसेल. तंुबून धरलेले धरि रु्फटाि े त्यािमािे लोकाकें्षचा ि आशचेा बाधं जि ु रु्फटला होता. माझी 
प्रमरििूक म्हिजे लोकयशाची प्रमरििूक असा त्यानंा भास झाला होता. आतापयंतच्या सभाबंदीमुळे 
पडलेले दडपि नाहीसे झाल्यामुळे दाि ेतुटलेल्या िासरािमािे त्यानंा नाचाि ेबागडाि ेअसे झाले होते. मी 
येिार त्या ठराप्रिक िळेेपासून हजारो लोक रस्त्यािर, सगळया लव्याजम्यासकट प्रतष्ठत बसलेले असत. 
कोनेकोपरे, छपरे मािसानंी रु्फलून गेलेली असत. एखाद्या संतपुरुिासाठी मेळािा जमािा त्यािमािे स्त्री-
पुरुिाचंा जमाि भस्क्तभािाने सभेस येई. राजे लोकानंा हेिा िाटािा अशा प्रमरििुकी प्रनघत. काही काही 
गािी तर लोक मोटारीच्या आडि े पडून अगदी हट्टाग्रह करून मला ओढून आपल्या गािी नेत. माझ्या 
नािाच्या जयजयकाराने तर माझे कान सुन्न झाले. मी या प्रमरििुकीकडे त्रयस्र्थाच्या भपू्रमकेिरूनच पहात 
होतो. पोलीस पाटील, तलाठी, कारकून, अंमलदार ि प्रशलेदार याचं्या हुकमतीखाली सदासिवदा मान 
खाली घालून राबिार, नमिारा, हुकमाचा ताबेदार समाज–’ मुक्त झाला असे िाटून हुरळला होता. 
याचमुळे माझ्या प्रिियीची त्याचंी आस्त्मयता पराकोटीला पोचली होती. त्यानंा मला ‘कुठे ठेि’ू असे झाले 
होते. डोक्यािर घेऊन नाचािसेे झाले होते. काही प्रठकािी तसे नाचिलेही पि. माझ्यामुळे त्याचं्या 
भािनोद िगेाला एक िाट प्रमळाल्यासारखे झाले होते. 

 
हा एिढा आतापयंत कोिालाही न प्रमळालेला मान जो मला ससं्र्थानी शतेकऱ्याकंडून प्रमळालंा त्या 

मानाला मी पात्र होतो काय? नाही! मुळीच नाही! मी काय केलं होतं? प्रिशिे असा कोिता त्याग केला 
होता? दहा पधंरा िि े मनात तळमळत होतो ि र्थोडाबहुत भीत भीत काही ियत्न करीत होतो एिढेच. 
पुष्ट्कळानंा िाटले की या प्रमरििुकीने माझे डोके भडकले, मला आकाश ठेंगिे झाले! ज्यानंा या सक्तीच्या 
सोहळयातून जाि ेलागले असेल ि ज्याचं्या हृदयात जनतेप्रिियीची कृतज्ञता बदु्धी जागी असेल, त्यानंाच 
माझ्या मनःस्स्र्थतीची खरी कल्पना येऊ शकेल. जनतेच्या या उपकाराने, भक्तीने ि गौरिाने माझ्या 
डोक्यािर इतकी जबाबदारी पडली, की त्या बोजाने मी प्रचरडून जातो की काय असे मला िाटू लागले. 
त्यानंी मला न झेपेल इतक्या मानाच्या जागी नेऊन बसिले होते. सिव साप्रत्त्िक गुिाचा आरोप मजिर 
करून त्यानंी मला प्रशखरािर बसिले होते. माझ्यासारख्या यःकप्रित मािसाला हे प्रनभिार कसे? 
जनतेच्या माझ्याप्रिियीच्या अपेक्षा खऱ्या कशा ठरिार? र्थरकाप होई माझ्या प्रजिाचा! खरोखरी हा काटेरी 
मुकुटच माझ्या डोक्यािर जनतेने चढिला होता. जनतेची ही भक्ती पाहून मला घबराट सुटे! काही 
सुचेनासे होई. 
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भावनावशतेत ध्येयच्युत झा्ो नाही 
 

या मनःस्स्र्थतीचा अप्रतरेख घोसरिाड या गािी झाला! प्रमरििुकीनंतर मी व्यासपीठािर चढलो. 
माझ्या तोंडातून शब्द रु्फटेना. काय केले मी म्हिून लोकानंी मला असे डोक्यािर घेऊन नाचिाि!े मला देि 
कराि!े मला कृतज्ञतेचे हंुदके आिरता येईनात. आईला प्रमठी मारून मनसोक्त रडून घ्यािे, त्यािमािे त्या 
प्रिराटस्िरुपी मातेला किटाळून मी ओक्साबोक्सी रडू लागलो! अश्रुचंा ििाह डोळयािंाटे सारखा िहात 
होता. हंुदके येत होते. ‘सागंा सागंा तुम्ही का असे मला नाचिता? काय केले मी तुमचे! कशी झेपि ूही 
जबाबदारी मी आता!’ 

 
लोकाचं्या डोळयातूंनही अश्र ू िाहू लागले. सेव्य आप्रि सेिक एकरुप झालो. माझा जीि हलका 

पडला! या उन्मादाचा भर ओसरल्यानंतर चार शब्द बोललो. पि खरी भािा अश्रुंचीच होती. 
 
माझ्या स्िभािातले हे मोठे िैगुण्य आहे. माझ्या अंतःकरिात उचंबळिाऱ्या भािना मला दडिता 

येत नाहीत. ियत्न केला तरी ते शक्य होत नाही. आनंदाच्या भािना आिरता येत नाहीत, दुःखाच्या 
आिरता येत नाहीत. रागाच्या आिरता येत नाहीत. ितवमानपत्र िाचताना आनंदाची बातमी िाचली, 
कादंबरीतील दुःखाचा िसंग िाचला तरी माझे अतंःकरि भरून येते. 

 
एकदा साक्षीचा िसंग आला. साक्षीसाठी पन्हाळगडािरील तुरंुगातून मला करिीरी आिले. मी 

आलो आहे असे समजताच मला पाहण्यासाठी माझा नोकर माझ्या मुलाला घेऊन आला. पि परिानगी 
घेतली नसल्यामुळे मुलाला जिळ घेता आले नाही. तो दूरिरून मजकडे पहात होता. त्यामुळे मन 
आिरेना. आतील कालिाकालि मयादेबाहेर गेली. मला घेऊन आलेला पोलीस हे पाहून म्हिाला, 
‘साहेब, तुम्ही कच्च्या प्रदलाचे प्रदसता. पुढाऱ्याने ही सगळी बंधने, हे मायामोह तोडले पाप्रहजेत. मन कठोर 
केले पाप्रहजे!’ 

 
त्याला काय उत्तर देिार मी! मी खजील झालो. हा गुि चागंला की िाईट याचा प्रनिवय मला देिार 

नाही. पि मी जरी असा हळिा होतो तरी मोहाला िश होऊन कतवव्यच्युत मात्र झालो नव्हतो. माझ्या क्षयी 
बायकोला ि बाळाला –ज्याचे मीच आईिमािे पालनपोिि केले त्या माझ्या एकुलत्या एक लाडक्या 
मुलाला ि आजारी बायकोला टाकून मी तुरंुगात पाय टाकला होता. ‘मार्फी मागा ि बाहेर चला, आम्ही 
बाहेर नेतो’ असे आश्वासन देता येिारे तुरंुगात आले असताही त्या मोहाला बळी पडलो नाही आप्रि असेही 
िाटते की, जर मी असा भािनामय नसतो तर गरीब शतेकऱ्यासंाठी घरादाराचा मोह तोडण्यासाठी तयार 
झालो नसतो. िसंगी कठोर झालो नसतो. कष्ट ि त्रास जो र्थोडाबहुत पडला तो सहन करण्याची ताकद 
माझ्यात आली नसती. याच एका िृत्तीमुळे त्याचं्यासाठी झगडण्यास मी तयार झालो. 
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प्ुड्ीक कातगडे 
 

जन्म : १८९५, मृत्यु : ४ सप्टेंबर १९८५ 
 

याचे मूळ घरािे हािरेी (कनाटक) येर्थील. पुंडलीकाचें बालपि प्रमरज येरे्थ गेले. िार्थप्रमक आप्रि 
माध्यप्रमक प्रशक्षि प्रमरज येरे्थ. िकृती अस्िास्थ्यामुळे प्रशक्षि अधविट सोडले. त्यानंतर गंगाधरराि देशपाडें 
याचं्याकडे त्याचें मदतनीस म्हिून राप्रहले ि त्याचं्याच आदेशानुसार म. गाधंींच्या चंपारण्य प्रजल्ह्ातंील 
सत्याग्रह पिात सामील. त्यानंतर राजेंद्रिसादाचं्या बरोबर प्रबहारमध्ये प्रिधायक कायव. तेरू्थन प्रबहार 
सरकारने हद पार केल्यािर म. गाधंींच्या साबरमती येर्थील आश्रमात दाखल. 

 
पुंडलीकजी यानंी स्िातंत्र्य चळिळीत अनेक िळेा कारािास भोगला. राष्ट्रभािेच्या िचाराचे काम 

केले. त्यानंतर कनाटकात हुदली या खेड्यात ग्रामसेिचेा आदशव म्हिून या गािाची िगती करण्यासाठी 
ियत्नशील. ते ४२ च्या लढ्यात भपू्रमगत झाले होते. 

 
बेळगाि महाराष्ट्रात सामील व्हािा यासाठी झालेल्या चळिळीत पुंडलीक अग्रभागी होते. सािंत 

त्याचें हुदली येरे्थच िास्तव्य आहे. िस्तुत उतारा याचं्या ‘पुंडलीक’ या आत्मिृत्तातून सादर करण्यात आला 
आहे. 
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साबरमती आश्रमाती् णशक्षि 
 

पुंडलीक कातगडे 
 

चंपारण्यातील हकीकत मंुबईमध्ये र्थोडक्यात सागंत असताना मी गाधंीजींना सापं्रगतले होते की, 
‘चहदुस्र्थान संरक्षि कायद्याखाली माझ्यािर सरकारने काढलेली हद्दपारीची नोटीस मोडून मी तीन िि े
तुरंुगात जाण्यास तयार होतो. प्रशकारपूर स्टेशनिर त्या नोप्रटशीच्या दुसऱ्या ितीिर सही करून देताना In 
Order to obey instructions from Gandhiji I have to obey this notice असे प्रलहून मग त्यािर माझी 
सही केलेली आहे. त्या िळेी लागलीच माझे हे बोलिे संपते न संपते तोच ‘तुरंुगाच्या कामाचा अनुभि 
तुम्हाला साबरमतीस प्रमळेल’ असे गाधंीजी मला म्हिाले होते. 

 
पाच प्रदिस मंुबईत राप्रहल्यानंतर मला आप्रि मिींद्रभाईनंा गाधंीजींनी साबरमती आश्रमात जाण्यास 

सापं्रगतले. ती. रा. रा. गंगाधरराि यानंीही ‘एक ििव सहा मप्रहने त्याचं्या आश्रमात राहून ये’ अशा शब्दात 
गाधंीजींच्याच म्हिण्याला दुजोरा प्रदला. 

 
मी ि मिींद्रभाई प्रमळून पुढे एक दोन प्रदिसात साबरमतीस जाण्यासाठी प्रनघालो. आम्ही ज्या 

प्रदिशी आश्रमात पोहोचलो त्या प्रदिशी तेरे्थ प्रखरीसारखे काहीतरी उत्तम पक्वान्न केले होते. ‘रात्री तुम्हाला 
गाडीत झोप प्रमळाली नसेल; तेव्हा तुम्ही आता िाटल्यास र्थोडीशी प्रिश्रातंी घ्या’ असे मगनलालजींनी 
आम्हाला सापं्रगतले. गाधंीजीही एकच प्रदिस उशीराने मंुबईहून साबरमतीस आले. तोपयंत आम्ही दोघे (मी 
ि मिींद्रभाई) मंुबईतल्यािमािेच आराम जेिि करून आश्रमभर चहडून गप्पा मारीत िळे काढीत होतो. 
गाधंीजी आश्रमात येऊन पोहोचताच आपल्या कामाला लागले. 

 
आश्रमातील काम अगदी घड्याळािमािे चालले होते. आश्रमाचे व्यिस्र्थापक श्रीमान् मगनलालजी 

म्हिजे या आश्रमाचे आत्मा होते. आश्रमामध्ये एखाद्या प्रिजेसारखे ते चोहोकडे सिव कामात लक्ष घालीत 
देखरेख करीत प्रर्फरत असत. आळस हा त्याचं्या गािीही नव्हता. रोज चार तासापेंक्षा त्यानंा अप्रधक झोप 
प्रमळत असािी असे मला प्रदसले नाही. आश्रमातील ित्येक काम –लहानमोठे कोितेही – श्रीमान् 
मगनलालभाईनंा येत असे हा त्याचंा प्रिशिे होता. सुतारीची आिमयकता भासताच ती त्यानंी प्रशकून घेतली. 
प्रििकाम िगैरे तर त्यानंा येत होतेच. आश्रमामध्ये िार्थवना चालप्रिण्यास संगीताचे र्थोडेतरी ज्ञान आिमयक 
आहे असे प्रदसून येताच त्यानंी ियत्नपूिवक आपल्या मोठेपिी संगीत प्रशकण्यास िारंभ केला ि त्या 
शास्त्रामध्ये आपला बराच ििशे करून घेतला. आश्रमातील लोकापंकैी कोिाच्याही बाबतीत त्याचं्याकडून 
पक्षपात होत नसे; पि आश्रमातील काम अगदी काटेकोरपिे इतके व्यिस्स्र्थत करून घेताना इतके कठोर 
बोलत असत की ऐकिाऱ्याच्या मनामध्ये त्यामुळे क्षोभ उत्पन्न होत असे. त्यानंा प्रभऊन जे लोक िागत असत 
त्याचं्यािर त्याचें र्फार िेम असे. काम चुकल्यामुळे आश्रमाचे नुकसान झाल्याचे त्यानंा इतके िाईट िाटत 
नसे पि कामाचा चुकारतट्टपूिा करण्यासाठी त्यानंा र्फसप्रिण्याचा कोिी ियत्न केल्यास त्यानंा भयकंर 
चीड येत असे. 

 
त्याचं्या हाताखाली काम करिारे दुसरे एक कायवकते श्रीमान् छोटालालजी म्हिनू होते. तेही 

सकाळपासून संध्याकाळपयंत काम करिारेच होते. एका आखूड पंचाप्रशिाय त्याच्या अंगािर मी कधीच 
दुसरा कपडा पाप्रहला नाही. ते दे. भ. श्री. अजुवनलाल शटे्टी याचें प्रशष्ट्य. त्यानंा प्रशक्षा झाल्यािळेी श्री. 
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छोटालालजींनाही अटक झालेली होती आप्रि असे सागंतात की पोलीसानंी त्यानंा तीन मप्रहनेपयंत झोप 
येऊ प्रदली नाही. ित्येक अध्या तासाला त्याचं्या खोलीमध्ये त्यानंा काठीने प्रडिचून उठप्रिले जात असे. 
प्रशिाय त्या प्रदिसात त्यानंा एकलकोंडे ठेिण्यात आले होते. त्याचा पप्ररिाम छोटालालजींच्या िकृतीिर 
इतका अप्रनष्ट झाला होता की त्यानंा कधीही पुढे हसता आले नाही. एक दोघे म्हित असत की त्याचं्या 
ओठािंर हसण्याची छटा एक दोन िळेा आलेली आपि पाप्रहलेली आहे. आश्रमामध्ये मगनलालजींचे ते 
उजि ेहातच होऊन बसल्यामुळे त्यानंा प्रकतीतरी िळेा इतरानंा कामे सागंािी लागत असत. पि ते काम 
योग्य िळेी सुरू झालेले नाही असे पाहताच ते काम स्ितःच सुरू करीत असत; आप्रि एकदा त्यानंी सुरू 
केलेले काम सपंप्रिल्याप्रशिाय ते दुसरीकडे लक्ष घालीत नसत. आपले हातून सुरू झालेले काम अधविट 
दुसऱ्याच्या हाती प्रदलेले त्यानंा खपत नसे. पू. बापूजीही त्यानंा बोलािनू आिण्यास जेव्हा कोिाला सागंत 
असत, त्या िळेी ‘छोटेलालजींच्या हाती आता या िळेी काही काम नसेल तरच त्यांना मी बोलाप्रिले आहे 
म्हिून सागंा’ असे सागंण्यात प्रिसरत नसत. गप्पा मारीत चकिा आपल्या गत आयुष्ट्याच्या गोष्टी इतरानंा 
सागंत ते कधीही बसत नसत. दुसऱ्याच्या मतािर चकिा कृतीिर ते टीका कधी करीत नसत. पू. 
काकासाहेब कालेलकर याचं्याकडे ते कधी कधी सहज आल्यास ते सागंतील तेिढे ऐकून घेत ि कदाप्रचत् 
केव्हातरी एखादा छोटासा िमन प्रिचारीत. प्रििकाम प्रशकप्रिण्याचे काम आप्रि आश्रमातील पुस्तकालयाची 
व्यिस्र्था ही दोन कामे खास त्याचं्याकडे होती. त्याप्रशिाय मगनलालजी सागंतील ती कामे ते करीत असत. 
आपल्या हातून दुसऱ्याला त्रास पोहोचू नये अशी ते शक्य तेिढी काळजी घेत असत. कामात लक्ष कसे 
घालाि ेहे कोिास उदाहरि देऊन सागंाियाचे झाले तर पू. बापूजी छोटालालजींचे उदाहरि देत असत. 

 
त्यानंा काही प्रदिस राजगोपालाचायव याचं्या आश्रमामध्ये प्रििकामाची व्यिस्र्था ि पद्धती लािनू 

देण्यासाठी पाठप्रिण्यात आले होते. तेर्थील प्रििकरामंध्ये ते काम करीत होते तोपयंत त्यानंी आपला आहार 
त्या प्रििकराचं्या आहारािमािेच ठेप्रिलेला होता. पुढे ते पुष्ट्कळ ििांनंतर तापाने िधा आश्रमामध्ये आजारी 
पडले असताना आपल्याला दुसऱ्याची सेिा घ्यािी लागते ि दुसऱ्याला त्रास द्यािा लागतो म्हिनू 
प्रिप्रहरीमध्ये उडी मारून त्यानंी जीि प्रदला ि आपली इहलोकची यात्रा सपंप्रिली. असो. 

 
पू. गाधंीजी आश्रमात आल्यानंतर तीन चार प्रदिसानंी मला िाटले की, ‘पहाटे चारपासून 

आश्रमातील सिव लोक आपापल्या कामाला लागतात. मंुबईमध्ये ज्यािमािे एखाद्या मािसाची भेट 
घ्याियाची म्हिजे आधी िळे ठरिनू घेतल्यािाचनू आप्रि ती आपि पाळल्यािाचून त्याची भेटच होऊ शकत 
नाही त्यािमािे आश्रमातही आगाऊ िळे ठरिनू घेतल्यािाचून कोिीही मनुष्ट्य भेटण्या-बोलण्याला प्रमळिे 
कठीि होते; आप्रि आम्ही मात्र (मी ि मिींद्रभाई) खाऊन आराम झोपतो ि प्रर्फरतो हे काही बरे प्रदसत 
नाही, म्हिून मी स्ितःच एके प्रदिशी सकाळी नास्ता झाल्यानंतर कामाची घंटा होताच पू. गाधंीजींकडे गेलो 
ि ‘मला काही तरी काम द्या’ असे त्यानंा सापं्रगतले. त्यानंी मला (समोरून मगनलालजी जातच होते) ‘त्या 
मगनलालजींकडे जा, ते काम देतील,’ असे उत्तर प्रदले. 

 
मध्यंतरी एका गोष्टीचा उल्लखे करून मगच आपि मगनलालजींकडे जाऊ. आश्रमात आल्यानंतर 

प्रतसरे चकिा चिरे्थ प्रदिशी मला पू. गाधंीजींनी आपल्याबरोबर सायकंाळी प्रर्फराियास नेले. िाटेत त्याचं्याशी 
मी बोलण्याला सुरिात करण्यापूिी त्यानंीच मला तीन महत्त्िाच्या गोष्टी सापं्रगतल्या. ते म्हिाले की, 

 
१. ‘चंपारण्यातून परिा मंुबईस आल्यानंतर मी र्थोडक्यात चंपारण्यातील हकीकत सागंण्यास 

तुम्हाला सापं्रगतले होते पि तुम्ही िीस प्रमप्रनटे घेतलीत. माझी घाई होती याच्याकडे मी तुमचे लक्ष िधेले 
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होते. तर्थाप्रप इतका िळे तुम्हाला लागला. असल्या बारीकसारीक गोष्टींकडे लक्ष देण्यास प्रशकले पाप्रहजे; 
आता प्रर्फराियास आपि जाताना मला चंपारण्यातील हकीकत िाटेल तेिढ्या पाल्हाळाने सागंा; मला ते 
सिव ऐकाियाचे आहे. 

 
२. ‘दुसरी गोष्ट मंुबईमधील सायकंाळच्या भोजनाची. तुम्ही मंुबईस तुमच्या पप्ररप्रचतानंा भेटाियास 

जाऊन येत होता. ते योग्यच होते. पि जातानाच सायंकाळी येरे्थ केव्हा भोजन करतात, आपि केव्हा परत 
आले पाप्रहजे, याची चौकशी करून तुम्ही जाियास पाप्रहजे होते. आपल्यासाठी दुसऱ्यानंा िाट पहात बसाि े
लागेल, अशी पाळी कधी आिू नये. तुम्हाला सोडून भोजनास बसिेही इतरानंा अिघडच की नाही? त्या 
प्रदिशी कोिासही न प्रिचारता तुम्ही उपाशीच झोपलात हे मला आिडले; पि असले िसंग आपल्यािर 
कधी येऊच नयेत, अशी काळजी घेण्यात आपि इतराचंीही सेिा करीत असतो. 

 
३. ‘आप्रि प्रतसरी गोष्ट अशी की तुम्ही तुमच्या प्रमत्राला मंुबईमध्ये मला भेटण्यासाठी घेऊन आलात 

ते ठीक झाले. मलाही त्यानंा भेटण्यात आनंद झाला; यात तुमची चूक नव्हती; पि मला आगाऊ येऊन 
काहीच न प्रिचारता एकदम त्यानंा माझ्याकडे घेऊन आलात. एखाद्या िळेी मला सिड नसते. समोर येऊन 
उभ्या राप्रहलेल्या मनुष्ट्याबरोबर बोलाि ेहे लागिारच ना? तेव्हा, केव्हाही आपि ज्याचं्याकडे जातो त्यानंा 
सिड आहे चकिा नाही याची चौकशी करून मग कोिासही त्याचं्याकडे घेऊन जाि,े चकिा आपि ज्याचंा 
िळे घ्यािा. या गोष्टी ध्यानात ठेिा.’ 

 
पू. गाधंीजींनी सापं्रगतल्यािमािे मी. श्री. मगनलालजी याचं्याकडे गेलो ि त्यानंा ‘मलाही काहीतरी 

काम देण्यास गाधंीजींनी सापं्रगतले आहे’ असे म्हटले. त्यानंी मला आपल्याबरोबरच तसेच बोलत बोलत 
नेले. िाटेत नाि, गाि, चंपारण्याची र्थोडीशी माप्रहती मला ते प्रिचारीत होते. ‘सकाळचा नास्ता घेतला 
काय? स्नान झाले काय?’ असे िमन प्रिचारले. आम्ही बोलत बोलत ओळीने दहा पायखाने असलेल्या 
ब्लॉकजिळ येऊन उभे राप्रहलो. ते सिव उघडून दाखिनू श्री. मगनलालजी मला म्हिाले की, ‘एिढे आठ 
दहा पायखाने सार्फ करण्याचे काम तुम्ही हात घ्या.’ ‘पायखाना सार्फ कसा करािा,’ पुढे ते मला म्हिाले, 
‘हे तुम्हाला माहीत नसेल. म्हिून मी सागंतो त्याकडे लक्ष द्या.’ (मी त्याचं्या तोंडाकडे न पाहताच ऐकून घेत 
होतो.) ‘हे पायखाने निीन पद्धतीचे आहेत. आत एका पेटीमध्ये चकिा खोक्यामध्ये माती ठेिलेली असते. 
खाली दोन बालड्या असतात. एकीमध्ये मल पाडाियाचा आप्रि दुसऱ्या बालडीमध्ये मूत्र पाडाियाचे. 
मूत्राचे चशतोडे अंगािर उडू नयेत म्हिून पढुच्या बालडीिर एक खोलगट, मध्ये भोक असलेली पत्र्याची 
तबकडी ठेिलेली असते. मल ि मूत्र आप्रि आपि उपयोग करीत असलेले पािी याचें एकत्रीकरि झाले 
म्हिजे घाि र्फार होते आप्रि सार्फ करण्यासही त्रास ि प्रकळस येते. शौचप्रिप्रध झाल्यानंतर मलािर 
खोक्यातील माती घालाियाची म्हिजे िास काहीच येत नाही. मूत्राच्या बालडीमध्ये मात्र माती 
घालाियाची नाही. त्या बालडीत शौचानंतरचे साडंपािी पडत असल्याने लघिीची घाि िर येत नाही. 
दोन्ही बालड्या ठेिलेली जागा रोजच्या रोज धुऊन काढली पाप्रहजे. पायखान्याची खोली देखील एक 
बालडी पािी ओतून झाडून काढीत असाि.े ित्येक पायखान्यातील दोन्ही बालड्या रोज घासून स्िच्छ 
केल्या पाप्रहजेत. पाय-खान्यातील पेटीमध्ये माती पुरेशी आहे चकिा नाही याकडे लक्ष असाि.े 
पायखान्याभोितीची जागा एक प्रदिसाआड झाडली तरी चालते. पायखान्यातील मल ि मूत्र त्या जागेत 
(अंगुप्रलप्रनदेशाने ती जागा दाखिीत ते म्हिाले) र्थोडासा खोल खड्डा काढून त्यात घालून िर माती 
घालािी. एक खड्डा या आठ दहा पायखान्यानंा चार प्रदिस पुरू शकतो. तो खड्डा प्रकती रंुद ि प्रकती खोल 
काढाल त्यािरच अिलंबनू असिार. पूिी ती जागा अशा खड्ड्यासाठी िापरलेली आहे तीच पुन्हा उकरली 



 
अनुक्रमणिका 

जाऊ नये यासाठी काहीतरी खूि करून ठेिािी.’ असे सागंून मगनलालजी आपल्या कामाला झपाझप 
पािले टाकीत जाऊ लागले. 

 
‘पि हे काम मी आजपासूनच कराियाचे की उद्यापासून?’ मी त्याचं्याबरोबर पळत पळत जात 

असताना प्रिचारले. 
 
‘आजचे काम झालेले आहे. उद्यापासून करा. हल्ली हे काम कोि कोि करीत होते त्यानंा शोधून 

काढा त्याचं्याकडून अप्रधकची माप्रहती घ्या.’ ‘आज मला मग काहीच काम नाही?’ मी अप्रधक खात्री करून 
घेण्याच्या हेतूने प्रिचारले. तो झटकन ते बोलून गेले की, ‘मी सिव आश्रमातील कामातून रे्फरी मारीत आहे. 
िाटल्यास माझ्याबरोबर चहडा.’ प्रििकामाचे माग, सुताचे कोठार, चरखा कारखाना, पसु्तकालय, ऑर्फीस, 
स्ियंपाकगृह या सिव प्रठकािी ही स्िारी प्रर्फरली. ‘घोडे ओझ्याने मेले आप्रि चशगरू येरझाऱ्याने मेले’ असे 
म्हितात ना, तशी माझी स्स्र्थती झाली होती. प्रििकामामध्ये सिव मागाजंिळ प्रमप्रनट दोन प्रमप्रनटे ते उभे 
राप्रहले. छोटेलालजींना काही सूचना प्रदल्या. 

 
छोटेलालजी त्या भागाचे व्यिस्र्थापक असले तरी त्यानंा स्ितःला एक माग घालून प्रदलाच होता. 

र्फािल्या िळेी तेही आपल्या मागािर प्रिित असत. सुताच्या कोठारात गेले ि ते कसे रचून ठेिाि ेहे स्ितः 
काम करून तेर्थील लोकानंा त्यानंी सूत रचून दाखप्रिले. लाजेने मीही तेरे्थ असेतोपयंत त्या कामाला 
र्थोडासा हातभार लािला. चरखा कारखान्यात ते गेले. तेरे्थ स्ितः सुतारी काम कराियास बसले; कारि 
त्या िळेी त्याचें स्ितःचे असे काही तरी चरख्यािर ियोग चालेले होतेच. प्रििकामाला त्या िळेी प्रगरिीचे 
सूत िापरीत असत. तेिढी उिीि त्यानंा भरून काढाियाची होती. पुस्तकालयात छोटालालजींना ते घेऊन 
गेले ि ती सिव पुस्तके झाडून पुसून ठेिाियास त्यानंा सापं्रगतले; आप्रि ‘या कामी पुंडलीकजी–कारि 
आजच्या प्रदिस ते मोकळेच आहेत–तुम्हाला मदत करतील’ असेही त्यानंी सागंून टाकले. आप्रि शिेटी 
स्ियंपाकघरात गेले ि तेरे्थ हातपाय धुिनू रु्फलक्या लाटण्यास बसले. 

 
मी माझ्या खोलीमध्ये पू. काकासाहेबाचं्या बरोबर त्याचं्याच घरी गेलो ि अंर्थरुिािर स्िस्र्थ बसून 

प्रिचार करू लागलो. ‘देशभक्तीमध्ये माझ्याच नप्रशबी हे भगं्याचे काम कोठून आले? यात मला कोिते 
प्रशक्षि प्रमळिार आहे? यानंी सापं्रगतलेले सिव काम रोज कराियाचे म्हिजे प्रनदान चार तास तरी खचव 
कराि ेलागतील. त्यातल्या त्यात आपले गािचे तरी येरे्थ कोिी नाही, ही समाधानाची गोष्ट आहे. पि काही 
झाले तरी याचं्या परीके्षमध्ये नापास होऊन बेळगािास जािे योग्य होिार नाही. दे. भ. 
गंगाधररािाचं्याकडून आलेल्या मनुष्ट्याला असे िागप्रििे हे या व्यिस्र्थापकाला शोभते काय? गाधंीजींना 
काय? त्यानंा पुष्ट्कळ कामे! असल्या क्षुल्लक कामाकडे लक्ष देण्यास त्यानंा सिड तरी कशी प्रमळिार?’ असे 
एक ना दोन, शकेडो प्रिचार मनामध्ये येऊन गेले. पि त्याचा उपयोग काय? 

 
मला हे काम प्रदले गेले असल्याबद्दल मी. पू. श्री. काकासाहेब कालेलकर याचं्याकडे सहज बोलून 

पाप्रहले; पि ते मला म्हिाले की, ‘तुमच्या अंगािर पडेल ते ि येईल तसले काम मनःपूिवक करून 
दाखिाि.े’ 

 
दुसऱ्या प्रदिसापासून मी या पायखान्याच्या कामास िारंभ केला. हे काम सकाळी आठ िाजता सुरू 

व्हाियाचे ते दहा िाजता संपत असे. खडे्ड खििे ि संडासामधील खोक्यामंधून माती भरिे ही कामे 
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दोनिहरी व्हाियाची. त्याला अधा पाऊि तास लागत असे. पप्रहल्या प्रदिशी हे काम झाल्यानंतर साबरमती 
नदी पोहून पलीकडे मी गेलो ि तेरे्थ रडत बसलो. परंतु रडण्यासही सिड नव्हती. कारि, नाहीतर 
भोजनाला जाण्याची िळे चुकाियाची! प्रकतीही साबि लािनू हात धुतले तरी हाताला दुगधंी येत 
असल्याची उगाचच शकंा याियाची. म्हिून भात ि डाळ चमच्याने खाण्यास िारंभ केला. एक दोन प्रदिस 
गेल्यानंतर अर्थात् ही भािना र्थोडी कमी होऊ लागली. 

 
प्रतसरे प्रदिशी माझे काम सपंते न संपते तोच श्री. मगनलालजी माझे काम पहाण्यास संडासाजिळ 

हजर! बालड्या उचलून त्यानंी त्याचंा िास घेऊन पाप्रहला. सिव संडासामंध्ये चहडून पाप्रहले. आप्रि एका 
संडासामध्येच उभे राहून तेर्थील मलाची बालडी हातात घेऊन मला ते म्हिाले की, ‘उत्तम काम झाले आहे. 
पि काही गोष्टींकडे यापेक्षा अप्रधक लक्ष द्याियास पाप्रहजे. बालडीला िासही न येईल अशी खटपट केली 
पाप्रहजे. िाळूने आप्रि आपल्या हातात गित धरून बालडी जरा नेटाने दाबून घासािी आप्रि स्िच्छ 
झाल्यानंतर पुन्हा त्यात निीन माती तळाला पसरून मगच बालडी ठेिािी. संडासाच्या आतील भागात 
कोपऱ्यातूंन केर दडून बसलेला असतो. त्याला तेरू्थन हुसकािा आप्रि खोक्यामध्ये माती भरत असताना ती 
खाली पडते तीही झाडून काढािी. चकिा संडास झाडण्यापूिी िर्थम माती भरण्याचेच काम कराि ेआप्रि 
संडासामध्ये जाऊन आल्यानंतर मलािर माती घालण्यास कोिी प्रिसरत असेल तर त्याचे स्मरि ठेिनू 
माती घालण्यास त्यानंा सायकंाळच्या िार्थवनेनंतर तेरे्थच सागंाि.े कारि आपि तेरे्थच सिाना एकप्रत्रत भेटू 
शकतो. प्रशिाय कोि माती घालण्यास प्रिसरले आहेत आहेत हे आपल्याला समजले नसले तरी 
सिवसामान्यपिेही आपि तेरे्थ तसे सागंू शकतो. आप्रि हे पहा, दोनिहरी एखादे सडंासाकडे रे्फरीमारून 
कोिी मलािर माती घालण्यास प्रिसरून गेले असल्यास आपि स्ितःच माती घालून जाि.े बाकी आपले 
काम उत्तम आहे.’ असे सागंून ते प्रनघून गेले. चार पाच प्रदिसानंंतर प्रर्फराियास गेल्यािळेी पू. बापूजींनी 
मला प्रिचाप्ररले की, ‘तुम्ही कोिते काम करता?’ 

 
‘पायखाने सार्फ करण्याचे.’ मी खाली पहातच त्यानंा उत्तर प्रदले. ‘सौभाग्य की बात है.’ गाधंीजी 

उद गारले. मी ‘हंू’ सुद्धा म्हटले नाही. पि तेच पुढे म्हिू लागले की, ‘समाजाची केिढी सेिा आपले भगंी 
बंधु करीत असतात! आप्रि समाज त्यानंाच अस्पृमय मानतो. ते काम घाि चकिा ओगंळपिाने होत असेल 
तर त्यात आपि सुधारिा केली पाप्रहजे.’ 

 
‘हे मात्र मला पटते’ मी मध्येच बोलून गेलो. आप्रि ‘हे काम मी प्रकती प्रदिस कराियाचे आहे?’ मी 

प्रिचारले. ‘र्फार नाही; एक जन्म.’ हे गाधंींजींचे शब्द ऐकताच मी हादरूनच गेलो. मला िाटले की, मी 
भगं्याचे पोटी जन्माला आल्यासारखे झाले. प्रनदान मी या आश्रमात असेपयंत तरी मला याच कामात रहाि े
लागिार. पि बोलाियाचे कोिाजिळ? 

 
पुन्हा पुढे चार सहा मप्रहने गेल्यानंतर गाधंीजींनीच मला प्रिचारले की, ‘कसे काय चालले आहे 

तुमचे काम?’ 
 
‘आता ठीक आहे. इतका िास चकिा प्रकळसही येत नाही.’ मी समाधानाने उत्तर प्रदले. प्रर्फरिे संपून 

अगदी आश्रमापाशी आल्यानंतर आम्ही आपापल्या घरी खोलीकडे जाण्याच्या िळेी गाधंीजी मला म्हिाले 
की, ‘उद्या काम बदलून घ्या. आता दुसऱ्या कामाचा अनुभि’. या त्याचं्या बोलण्याने मला र्फार बरे िाटले 
असले तरी आता उद्या दुसरे कोिते काम येते कोिास ठाऊक? या चचतेमध्ये मी रात्र घालप्रिली. दुसरे 



 
अनुक्रमणिका 

प्रदिशी पहाटे िार्थवना सपंताच श्री. मगनलालजींनी म्हटले की, आश्रमात पािी भरण्याचे काम आजपासून 
पुंडलीकजी करतील.’ मला िाटले की संडासाचे काम असून प्रशिाय या कामाची त्यात भर तर पडली नाही 
ना! ‘माझ्याकडे संडास सार्फ करण्याचे काम आहे.’ असे मी तेरे्थच त्यानंा सापं्रगतले ि उत्तराची अपेक्षा 
करीत र्थोडा िळे र्थाबंलो. 

 
ते काम आता दुसरे करतील.’ मगनलालजी म्हिाले. 
 
मी एकंदर चौदा प्रदिस हे संडास सार्फ करण्याचे काम केले असेल. हा अनुभि आता मला 

मौल्यिान् िाटतो. 
 

आश्रमाती् पािी भरण्याचे काम 
 

श्री. मगनलालजींनी मला आश्रमात दोन तीन प्रठकािी चहडिनू कोठे कोठे ि प्रकती पािी भराियाचे 
ते दाखप्रिले. पािी भराियाची भाडंी रोज आतून बाहेरून घासाियाची असत. त्याचबरोबर इमामसाहेब–
आप्रफ्रकेत गाधंीजींच्याबरोबर असलेले त्याचें सहकारी–त्याचं्या प्रबऱ्हाडीही मला पािी भराियाचे असे. 
रसोडा – स्ियंपाकगृहामध्ये एक पंचिीसतीस घागरींचा मोठा हंडा होता. तोही रोज सकाळी घासाियाचा 
असे. सबंध प्रदिसामध्ये सिव प्रमळून चाळीस पंचेचाळीस पोहरे पािी लागत असे. हे सिव पािी प्रिप्रहरीतून 
रहाटािरून ओढाि े लागत असे. हे सिव काम मी अगदी चोख ि काहीही आळस न करता करीत असे. 
एकदा त्याबद्दल मगनलालजींनी माझी िाहिा देखील केली. पि एके प्रदिशी मला िाटले की, ‘मोठा हंडा 
रोज कशाला घासाियास पाप्रहजे? बाहेरून अगदी लखलखीत करून आतून एक प्रदिस नाही घासला 
म्हिून काय होते? पािी तुडंुब भरल्यानंतर तो हंडा आतून घासला आहे चकिा नाही मगनलालजींना कसे 
कळिार?’ पि त्याच प्रदिशी अगदी भोजनाच्या िळेी मगनलालजी त्या हंड्याजिळ आले ि मला त्यानंी 
प्रिचारले की, ‘हा हंडा बाहेरून इतका सुंदर घासला आहे, तसाच आज आतून घासला आहे ना?’ 

 
‘त्यात र्थोडे पािी प्रशल्लक होते. आप्रि म्हिून मी आतील बाजू न घासता त्या पाण्याचाही उपयोग 

करून घेतला आहे’ खोटे बोलाि ेकी खरे सागंाि ेयाचा प्रिचार करीत करीत मी िस्तुस्स्र्थती सागंून मोकळा 
झालो. 

 
‘ते सिव पािी ओतून टाकून तो हंडा आतून घासा ि नंतर तो पुन्हा भरा.’ श्री. मगनलालजी 

म्हिाले. 
 
मग मात्र मला चीड आली. मी लागलीच गाधंींजींच्याकडे गेलो ि त्याचं्याकडे तक्रार केली. सिव 

हकीकत त्यानंा सापं्रगतली ि म्हटले की, ‘हे मगनलालजी भारी त्रास देतात. एखाद्याला प्रकती छळाियाचे? 
 
‘त्यातंील पािी स्ियंपाकाला घेतात ना? आतापुरचे एक दोन डोल ताजे पािी त्यानंा आिनू द्या 

आप्रि भोजन िगैरे झाल्यानंतर सािकाशीने तो हंडा धुऊन पािी भरा. तोपयंत अधा हंडा तरी खपून जाईल. 
आप्रि भराियाचा तोही अधाच भरा. उद्या सकाळपयंत पािी पुरले म्हिजे झाले. भोजन झाल्यानंतर भाडंी 
घासण्यासाठी त्याच हंड्यातील पाण्याचा उपयोग करण्यास सिांना सागंाि ेम्हिजे त्यातील बरेचसे पािी 
संपूनही जाईल.’ गाधंीजी म्हिाले. 



 
अनुक्रमणिका 

मी रागारागाने ते सिव पािी टाकून प्रदले ि पुन्हा तो हंडा भरून ठेिण्याचे ठरप्रिले. परंतु हंडा अगदी 
भरत भरत आला होता त्या िळेी माझा क्रोध कमी झाला होता; म्हिून शिेटच्या दोन तीन घागरी कमीच 
घातल्या होत्या. 

 
इमामसाहेबाचं्या घरीही पािी भराियास मी जात असल्यामुळे माझा त्याचंा पुष्ट्कळच पप्ररचय झाला 

होता. त्याचंी पत्नी, दोन मुली ि ते इतकीच मंडळी त्याचं्या कुटंुबात होती. त्याचंी मुलगी अमीना नेहमी 
उद्योगामध्ये असाियाची. इमामसाहेब हे गाधंीजींचे दप्रक्षि आप्रफ्रकेतील सहकारी होते. त्याचंा स्िभाि 
अत्यंत शातं होता. गाधंींच्या िाढप्रदिसाप्रदिशी सायंकाळी गाधंीजींच्या समक्ष गाधंीजींच्या आयुरारोग्याबद्दल 
ईश्वराची िार्थवना करण्यात आली. िार्थवनेनंतर काही मंडळींची छोटी छोटी भाििेही झाली. त्यात 
इमामसाहेबानंी ईश्वराची िार्थवना करून गाधंीजींची आपल्या सत्य-अचहसा तत्त्िािंरील श्रद्धा कायम राहू दे’ 
अशी मागिी ईश्वरापाशी केली होती. 

 
हे पािी ओढण्याचे काम माझ्या इतके अंगिळिी पडले होते की पन्नास साठ पोहरे पािी ओढिे 

मला अगदी हातचा मळ झाला होता. मात्र हे श्रमाचे काम असल्यामुळे भकू खूपच लागत असे. भातापेक्षा 
गुजरार्थी रु्फलके खािेच मला आिडत असे. मी ि मिींद्रभाई आम्ही दोघेही रु्फलके पुष्ट्कळच खात होतो. 
रु्फलके करण्यास इतरानंा श्रम कराि ेलागतात तसे भाताचे नाही. ‘रु्फलक्यापेंक्षा भात खा’ अशी सूचना श्री. 
मगनलालजींनी आम्हा दोघानंा केली. आम्ही दोघानंीही त्यानंा काहीही उत्तर प्रदले नाही. पि आपला 
भोजनातील रु्फलकेच खाण्याचा प्रनत्यक्रम पूिवित् च चालू राखला. शिेटी मगनलालजींनी ही तक्रार पू. 
गाधंीजींपयंतही नेली. एके प्रदिशी िार्थवना झाल्यानंतर पू. गाधंीजींनी स्ितःच सिांसमक्ष आम्हाला त्याप्रिियी 
प्रिचारले. माझे काम, आप्रि महाराष्ट्रातील लोकाचंा आहार, याप्रिियीची माप्रहती सागंून मी म्हटले की, 
‘मला भात अप्रधक खािित नाही. पि कधी कधी िाटते की तुपाप्रशिाय अप्रधक रु्फलक्या खािे योग्य होईल 
काय?’ 

 
‘रु्फलक्या चागंल्या चािनू खाल्या जातील तर कमी लागतील आप्रि प्रततके इतराचें श्रम िाचतील’ 

असा युस्क्तिाद मगनलालजींचा होता. पि गाधंीजींनी ‘त्यानंा रु्फलक्याच अप्रधक लागत असतील तर त्या 
मानाने त्यानंा तूपही अप्रधक िाढले जािो’ असाच प्रनिवय प्रदला. 

 
हे पािी ओढण्याचे काम जिळ जिळ मी एक मप्रहना केले असाि.े त्यानंतर मला दळण्याचे काम 

देण्यात आले. 
 

आश्रमाती् दळण्याचे काम 
 

सकाळी कामाची घंटा झाल्यानंतर मी माझ्या पािी ओढण्याच्या कामाला िारंभ करिार होतो, मग 
मगनलालजींनी मला सापं्रगतले की, ‘आजपासून दळण्याचे काम करीत जा.’ जात्यािर बसून काम करीत 
असलेल्या मंडळीकडून माप्रहती घेण्यास मला बजािनू ते प्रनघनू गेले. गुजरारे्थमधील जाती, प्रिशिेतः 
आश्रमातील जाती, प्रनराळयाच िकारची होती. रु्फट सव्िा रू्फट उंच अशा लाकडाच्या बठैकीिरच जाते 
बसप्रिलेले असाियाचे. ते जाते हलके चकिा जड करता याि े अशी व्यिस्र्था त्यात असे. जात्यािर दोघे 
बसले तर जरा काम करण्यास सोपे जात असे. सकाळी दोन तीन तास ि सायकंाळी दोन तास दळाि े
लागत होते. दळताना माझ्या डोक्यात इतके प्रिचाराचें काहूर माजून जात होते की कधी कधी त्या 



 
अनुक्रमणिका 

प्रिचाराच्या िगेाबरोबर माझा जात्याचा िगेही भलता िाढत असे. मला िाटत असे की – ‘या दळत 
बसण्याने देशाला स्िातंत्र्य कसे प्रमळिार? आजपयंत घरोघर बायका दळण्याचे काम करीत आल्या 
आहेतच की! आप्रि माझ्या देशभक्तीच्या िळेीच माझ्यानप्रशबीच हे कसे आले? दळत बसण्याने इंग्रजापं्रिियी 
देशात अिीती कशी उत्पन्न होिार? प्रजतका अप्रधक िळे चकिा अप्रधक धान्य दळू प्रततके अप्रधक जिळ 
स्िराज्य येते काय? 

 
अशी रीतीने मी खूपच प्रिचार करीत असे. पायखाना सार्फ करिे, पािी ओढिे, दळिे िगैरे कामे 

करण्यानेच स्िराज्याची तयारी होत आहे असे िप्रतपादिारा कोिी आपल्याशी बोलत आहे अशी कल्पना 
करूनच की काय माझे प्रिचार खूप जोराने दौडत असत. पि ते जात्याच्या गतीिमािे पुन्हा पनु्हा त्याच 
जागी येत असत. 

 
चार पाच जाती एका मोठ्या खोलीमध्ये ठेिलेली होती. ित्येक जात्यािर दोघे दोघे दळण्यास 

बसत असू. जोडीदार कोिी प्रमळाला नाही तर ते जाते एकट्याने चालिाियाचे असे. बहुतेक कोिीतरी 
जोडीदार प्रमळत असे. या आठ दहा मंडळींमध्ये दळताना प्रनरप्रनराळया प्रिचारािंर खूपच िाद चालत असे. 
तो ऐकाियास मला प्रमळत असे. त्यामुळेच गुजरार्थी भािेचाही पप्ररचय झाला. त्याचं्या चचेमध्ये मीही 
चहदीमध्ये भाग घेत असे. मी चचेमध्ये भाग घेतला तर मग चहदीमध्येच िादप्रििाद चाले. पू. गाधंीजी 
आठिड्यातून तीन चार िळेा तरी दळण्याच्या भागात येऊन जात असत. ‘कैसा चला है काम?’ असे सहज 
प्रिचारून प्रमप्रनट दोन प्रमप्रनटे तेरे्थ उभेही रहात असत. 

 
श्री. मगनलालजी मात्र रोज येत असत ि सिव जात्यािंरील पीठ प्रचमटीमध्ये घेऊन बरोबर होत 

आहे चकिा नाही ते पहात असत. मला एकदा ते म्हिाले की, ‘पुंडलीकजी, या कामात तुम्ही निीन आहात. 
िारंिार मधून मधून पीठ बारीक पडते आहे चकिा नाही ते पाहून कमी अप्रधक घास करािा. चकिा मधली 
चकती लहान मोठी करािी. पीठ र्फार जाड असल्यास ते पुन्हा दळाि ेलागते ि मग दळताना र्फार त्रास 
होतो.’ मी खाली पहात ि जात्यािरील हात न र्थाबंप्रिता त्याचें सिव बोलिे ऐकून घेतले. ‘पीठ प्रकती बारीक 
याियास पाप्रहजे? हे माझे पीठ पाहा.’ एकदा नीट समजािनू घेऊ या; मग त्याचंी उगाच भगभग नको या 
बुद्धीने मी म्हटले. 

 
श्री. मगनलालजींनी माझे पीठ पाप्रहले आप्रि समोरच्या दुसऱ्या जात्याकडे बोट करून ते मला 

म्हिाले की, ‘तुमचे पीठ याच्यापेक्षा बारीक याियास पाप्रहजे. त्या जात्यािरील पीठ पहा. उठा जरा.’ 
 
मी ते पीठ पाहून परत माझ्या जात्याकडे येण्यापूिी मगनलालजी स्ितःच जात्यािर दळाियास 

बसले होते. दहापाच प्रमप्रनटे दळून ते मला म्हिाले की, ‘पहा आता पीठ, इतके बारीक पडाियास पाप्रहजे.’ 
एखाद्या िळेी ते सहज जरी जात्यािर बसले तरी बोलत बोलत अधा अधा तास उठत नसत. ते आले की 
मला तरी भीप्रत िाटत असे. “माझ्याच का पाठीमागे ही स्िारी लागली आहे?” असे माझ्या मनात प्रकतीतरी 
िळेा येऊन गेले असेल. चार सहा प्रदिसातं दळण्याच्या कामाचीही संिय झाली. मनातील क्षोभही कमी 
झाला. 

 
पू. गाधंीजींबरोबर मी प्रर्फराियास जात असे त्या िळेी मी त्यानंा माझ्या शकंा प्रिचारीत असे. माझ्या 

मनाची तयारी करण्यासाठी आपल्या मनातील स्िचःप्रिियी ि प्रभन्न प्रभन्न कामाप्रिियी उच्चनीचपिा िाटत 
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असतो तो काढून टाकण्यास या सिव कामातूंन जाण्याने मदतच होत असते असेही ते एकदा म्हिाले होते. 
या कामाप्रिियीचा माझ्या मनातील प्रतरस्कार व्यक्त न करता मी त्याला एक सौम्य शकेंचे स्िरूप देऊन 
प्रिनयाने माझी शकंा म्हिनू मी गाधंीजींना िमन केला तरी ते त्या िमनामागील भपू्रमका बरोबर माडूंनच मला 
ते समजािनू सागंत असत. पि एकंदरीत पायखाना सार्फ करिे चकिा पािी ओढिे या कामापेक्षा हे 
दळिाचे काम सोपे होते, म्हिून मी त्यात सुखी होतो. पढेु पुढे तर मी एकटाच असलो म्हिजे दळताना मी 
पदेही म्हित असे. एक गुजरार्थी लठ्ठ दाडंगा मुलगा आश्रमात रहाियास आला होता. आश्रमात 
आल्यानंतरच त्याने प्रलप्रहिे िाचिे प्रशकण्यास िारंभ केला. स्िभािाने तो अत्यतं शातं पि एककल्ली होता. 
त्याला एकदा मगनलालजींनी आपले स्ितःचे कपडे स्िच्छ ठेिीत जा असे सापं्रगतले असता, ‘मी काही 
िॉचशग कंपनी काढलेली नाही. आमचे कपडे घाि असू देत.’ 

 
असे उत्तर त्याने प्रदले होते. नामता चकिा न्याहारी आप्रि दोन्ही िळेचे भोजनापूिी आश्रमात घंटा 

िाजिीत असत. म्हिनू एकदा या गुजरार्थी मुलाला भकू लागली असताना त्याने केव्हातरी मधल्या िळेीच 
घंटा िाजप्रिली आप्रि रसोडा (स्ियपंाकगहृ) मध्ये स्ितः जाऊ उभा राप्रहला. सायकंाळी िार्थवना 
आटोपल्यानंतर, मध्येच कोिी घंटा िाजप्रिली याची प्रिचारपूस झाली. त्या िळेी त्याने स्ितःच आपि घंटा 
िाजप्रिल्याचे –आपि तसे का केले याच्या कारिासप्रहत – सापं्रगतले होते. हा मुलगा सकाळी चार तास, 
प्रतसऱ्या िहरी दोन तास न बोलता दळत असे. तास तास दळताना हात बदलतही नसे. या स्िारीची ि 
माझी जात्यािर दोस्ती जमली. तो गुजरार्थी बोलत असे ि मी चहदीमध्ये बोलत असे. दळण्याच्या 
कामािरही स्िारी बेहद्द खूि होती. ‘काम िाटल्यास करीत नाही म्हिून सागंाि े पि एकदा ते आपि 
स्िीकारल्यानंतर मग अगदी बरोबर िामाप्रिकपिे केले पाहीजे’ असे दळत असताना तो रोज एकदा तरी 
म्हित असे. हे कामही मी जिळ जिळ एक मप्रहनापयंत केले असाि.े एके प्रदिशी सकाळी नामता करून मी 
जात्याकडे प्रनघालो होतो, इतक्यात मगनलालजी माझ्याकडे आले ि म्हिाले की, ‘तुम्ही आश्रम 
झाडण्याचे काम घ्या. सिव आश्रम सायकंाळपयंत झाडून काढण्याचे काम संपिनू टाका म्हिजे झाले.’ 
ित्येक प्रठकािचा स्ितंत्र झाडू त्या त्या प्रठकािी आहे. जागा झाडून झाल्यानंतर तो झाडू शिेटी झाडूनच 
जागच्या जागी ठेिा. झाडिीमधील काड्या, गित चकिा जे काही असेल ते सुटून पडू लागल्यास ते केरात 
जाऊ न देता पुन्हा त्या झाडिीमध्ये बाधंाि.े आठिड्याला एकदा सिव झाडण्या घट्ट नीट बाधूंन घ्याव्यात. 
झाडिीिर पािी पडलेले असल्यास ती उन्हात टाकून िाळिनू घ्यािी. झाडिी प्रझजून गेली असल्यास 
प्रतनेच झाडत बसू नये. कोठीमधून दुसरी झाडिी मागून घ्यािी. केर कोठेही कोपऱ्यात लािनू ठेि ूनये. सिव 
केर एकप्रत्रत करून उकीरड्यािर रोजच्या रोज गेला पाप्रहजे. चहडता चहडता कागदाचा कपटा कोठे पडला 
असल्यास तो पाहून तसेच न जाता, तो केराच्या डब्यात नेऊन टाकािा. प्रठकप्रठकािी ठेप्रिलेले केराचे डब े
रोजच्या रोज मोकळे करािते आप्रि त्याचंी जागा र्थोडी अदलून बदलून सरकिािी.’ असे सागंून श्री. 
मगनलालजी प्रनघून गेले. छोटेलालजींनी मला एकदा चोहोकडे चहडून कोिकोिता भाग झाडाियाचा 
असतो हे दाखप्रिले. त्यात जाता येताना रस्ताही दाखिनू ठेिला होता. हे केर काढण्याचे काम मी पंधरा 
प्रदिस केले. रस्ते उभ्याने जाडता यािते म्हिनू स्ितंत्र पद्धतीच्या झाडण्या केलेल्या होत्या. मधून मधून 
मगनलालजींची रे्फरी झाली म्हिजे ‘अमुक खोलीमध्ये केर बरोबर प्रनघालेला नाही’ असे सागंनू जाण्यास ते 
कधी प्रिसरत नसत. मी ती खोली नंतर जाऊन पनु्हा झाडली चकिा नाही हेही पहण्याची त्यानंा सिय होती. 

 
एकदा मी रस्ता झाडीत असताना त्याच्याजिळचा साबरमती तुरंुगाला जािारा रस्ता 

म्युप्रनप्रसपाप्रलटीची एक हप्ररजन बाई झाडीत होती. प्रतने आपले मूल जिळच्या झाडाला टागंलेल्या झोळीत 
प्रनजप्रिले होते. रस्ता झाडीत झाडीत ती बाई बरीच लाबं गेली होती. इतक्यात ते मूल त्या झोळीत रडू 
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लागले. ती झोळी मी हलप्रिली, प्रतला झोका प्रदला, तरी ते काही केल्या र्थाबंनेा. मग त्या मुलाला झोका 
र्थाबंिनू बोलाप्रिल्यािर मात्र ते हसू लागले. ती बाई परत येईपयंत मी त्या मुलाला हलिीत ि खेळिीत उभा 
होतो. चार पाच प्रमप्रनटाचं्या आतच ती बाई आली. इतक्यात मगनलालजी तेरू्थनच कोठेसे गेले. त्यानी हे 
पाप्रहले असल्यामुळे मी एकदम दचकलो. मला िाटले की, ‘आपले काम सोडून हे काय करीत आहा?’ असे 
ही स्िारी मला म्हटल्यािाचनू रहािार नाही. पि झाला तो िकार अगदीच उलटा. त्यानंा मी स्िाभाप्रिकतः 
केलेली ही गोष्ट र्फारच आिडली. त्यानंी ती गाधंीजींनाही सापं्रगतली. पू. काकासाहेबांना तर मी स्ितःच ती 
सापं्रगतली होती. 

 
सबंध आश्रम झाडून होईपयंत म्हिजे कमरेचा काटा प्रढला होता असे. आप्रि त्यात सबंध प्रदिस 

खचव होत असे. काही िाचन िगैरे करण्यास तर मुळीच सिड होत नसे. र्थोडीशी सिड प्रमळाली तरी शरीर 
र्थकून गेलेले असल्यामुळे काहीच लक्ष लागत नसे. पि या कामातही मी रुळल्यानंतर तेही अंगिळिी 
पडले. र्थोडक्या िळेात ते कसे उरकून घ्याि े याचा प्रिचार मी करू लागलो. सकाळी कामाची घंटा 
िाजण्यापूिीच मी झाडण्याच्या कामाला िारंभ करीत असे. िळेेिर जाता येता कागदाचे कपटे उचलून दूर 
रे्फकण्यास न प्रिसरले तर जाण्यायेण्याचा रस्ता रोज झाडण्याचे कारि नसे. एखादे प्रदिशी पाऊस पडला 
तर रस्ता झाडण्याचे कारि नसले तरी पडव्या र्फार घाि होत असल्यामुळे त्या दोन िळेा झाडाव्या लागत. 
कोठेतरी केर चकिा घाि झालेली असली तर जो तो माझ्याकडे टक लािनू पहात असे. मला तो एक 
अपमानच िाटत होता. आिखी चार खोल्या अप्रधक झाडाव्या लागल्या तरी पत्करल्या पि िाटेल त्यानंी 
िाटेल तेरे्थ घाि करािी आप्रि ती घाि पाहून ज्याने त्याने माझ्याकडे ‘याला हे जबाबदार’ या बदु्धीने पहाि े
याचे मला कसेसेच िाटत असे. पि या कामातूनही मी मगनलालजींच्या दृष्टीने उत्तीिव होऊन बाहेर पडलो. 

 
आश्रमाती् णविकामाचे णशक्षि 

 
प्रििकामात मला घालण्यापूिी सूत सोडप्रििे, सूत प्रभजप्रििे, निार करिे, काडं्या भरिे, 

कापडाला घड्या घालिे, कापड प्रििून झाल्यानंतर त्यािरील सुताची लाडंी टोके कापून काढिे, या 
कामामध्ये काही प्रदिस काढल्यानंतर मला एक स्ितंत्र हातमाग देण्यात आला. निार प्रििण्यामध्ये 
प्रििाईमधील रचना, माप्रहती ि तत्त्ि मूलतः येऊन गेले होतेच. प्रििकामाच्या इमारतीमध्येच एका 
कोपऱ्यात आश्रमाचे पुस्तकालय होते. त्याला लागूनच माझा माग होता. माझे सिव लक्ष त्या 
पुस्तकालयाकडे होते. छोटेलालजींबरोबर पुस्तके झाडीत असताना मी सिव पुस्तके पाहून घेतली होती. 
ित्यक्ष मागािर बसेपयंत इतर कामात चुकारतट्टपूिा करून िाचन करण्यास िळे चोरून काढता येिेच 
शक्य नव्हते. पि मी मागािर बसू लागल्यापासून माडंीिर पुस्तक ठेिनू त्यातील भाग िारंिार पहात तो 
पाठ करता येिे शक्य होते. उपप्रनिदे पाठ करण्याची इच्छा पुष्ट्कळ प्रदिसाचंी माझ्या मनात होतीच. तशा 
िकारचे पाठातंर करण्यास मागािर बसून पुष्ट्कळच िळे चोरता येण्यासारखा होता. मी या आश्रमातील 
मागािर बसूनच दशोपप्रनिदे िाचली. त्यापैकी काही अधविट पाठही केली. चहदी व्याकरिाचाही अभ्यास मी 
तेरे्थच अप्रधक िाढप्रिला. या गोष्टी श्री. मगनलालाजींना प्रदसत नव्हत्या. असे नाही. हे असे करिे योग्य 
नाही असे एकदा छोटेलालजींनी मला सापं्रगतले आप्रि त्याचं्या स्िभािािमािे मला पुन्हा ते त्याप्रिियी 
बोलले नाहीत. त्याच िळेी श्री. शकंरलालजी बँकर हेही प्रििकाम करीत होते. त्यानंी दोन मप्रहन्यात 
प्रििकामाचा अभ्यासक्रम पुरा करून घेतला. श्री. मगनलालाजींनी एकदा मला खोलीत बोलािनू घेतले ि 
मला म्हिाले की, ‘आश्रमातील श्रमाची कामे तुम्ही इतकी चागंली ि मनापासून केलीत आप्रि 
प्रििकामासारखी कमी श्रमाची कामे करण्यास अंगचोरपिा का करता? आपि स्ितः प्रििून तयार केलेले 
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कापड एकदा डोळाभर पहाण्याच्या आनंद तरी घ्या. पनुः तुम्ही िाचन करीत बसलेले मी मागािर पाप्रहले 
तर बापूजंीकडे तुम्हाला नेिे भाग आहे.’ 

 
‘प्रििकाम करताना मी रामनाम करीत बसलो तर तुम्हाला चालेल की नाही?’ मी त्यानंा उलट 

एक िमन प्रिचारला. 
 
‘चालेल’ असे त्यानंी उत्तर प्रदल्यानंतर मी त्यानंा प्रिचारले की, ‘मग मी उपप्रनिदातंील एक ऋचा 

पाहून घेऊन ती घोकीत प्रििण्याचे काम केले तर त्यात काय प्रबघडले? 
 
‘पि तुम्ही काहीच प्रिित नाही ना! माझी तर ही तक्रार आहे.’ 
 
मी उपप्रनिदे पाठ करीत प्रििण्याचे कबलू करून आलो. पि तसे प्रििताना त्याकडे लक्ष 

नसल्यामुळे एका बाजूला जोराने ि दुसऱ्या बाजूला हळू ठोका बसल्यामुळे िीि प्रतरकी बसत गेली. ही 
प्रतरकी िीि चागंली िीत दीड िीत पयंत झालेली, ती सहज पू. गाधंीजींच्या नजरेला आली. त्यानंी हसून 
म्हटले की, ‘ती सिव िीि उकलून काठा. सूत नाश करू नका. िळे गेला तरी चालेल’ ते सिव उकलून 
काढण्यात तीन चार प्रदिस गेले ि त्याचा मला र्फारच त्रास झाला. 

 
याच सुमारास मद्रासकडून एक प्रििकाम प्रशक्षकाची मागिी आश्रमाकडे आलेली होती. पू. 

गाधंीजींनी मला प्रतकडे पाठप्रिण्याचे ठरप्रिले आहे असे मला कोिीतरी सापं्रगतले. मला त्यातले काय येत? 
मी मद्रासला जाऊन काय करिार? उगाच आपली र्फप्रजती मात्र व्हाियाची! असे अनेक प्रिचार माझ्या 
मनात येऊन गेले. म्हिून मी प्रर्फराियाच्या िळेी गाधंीजींना सापं्रगतले की, ‘मी मागािर जरी आज तीन चार 
मप्रहने बसत असलो तरी मी काहीही काम केलेले नाही. तेव्हा मद्रासच्या बाजूला दुसऱ्या कोिाला तरी 
पाठिाि.े’ 

 
‘मद्रासला जाऊन तेर्थील लोकानंा तसे सागंून परत आश्रमात आलात तरी चालेल. पि तुम्ही 

मद्रासला जाच! 
 
‘मलाच जाि ेलागिार असेल तर मला आठ पंधरा प्रदिसाचंा अिधी द्यािा. मी सिव प्रशकून घेतो ि 

नंतर मी जाण्यास तयार आहे.’ 
 
त्यािमािे मी श्री. मगनलालजी यानंा भेटलो ि त्याचं्याकडून माग घालण्याकाढण्याची मापे िगैरे 

घेऊन आठ दहा प्रदिस खटपट केली. त्याच्या नोट स् तयार केल्या. दोन तीन माग मी माझ्या हाताने 
बसप्रिले. श्री. मगनलालजींनीही माझ्यासाठी पुष्ट्कळ िळे खचव केला. पि माझीही तयारी होऊन मी 
मद्रासला जाण्यास प्रसद्ध होईपयंत दुसऱ्या मनुष्ट्यास पाठप्रिण्यातही आले होते. मला मात्र तेव्हापासून रोज 
अमुक इतके कापड प्रििािचे लागू लागले. त्या िळेी आश्रमात प्रगरिीचेच सूत िापरीत असल्यामुळे 
प्रििकाम त्या मानाने सोपे होते. 

 
मी ज्या िळेी प्रििकामात गेलो त्याच प्रदिसामंध्ये आश्रमात एक ‘माजवन मंडळ’ स्र्थापन झाले होते. 

‘माजवन मंडळ’ म्हिजे भाडंी घासण्याची जबाबदारी घेिारे मंडळ. या मंडळाचे अध्यक्ष श्री. प्रिनोबाजी भाि े
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होते, ि मी काही प्रदिस प्रचटिीस होते. भोजन शक्य प्रततके एका िाढीनेच देण्याची िप्रहिाट होती. पि 
त्याप्रशिाय कोिाला काही पनु्हा अप्रधक घ्यािसेे िाटल्यास एक कोिीतरी िाढाियास मागे रहात असे. त्या 
प्रदिसात सिांना िाढण्याचे काम पू. गाधंीजी स्ितःच करीत असत. आप्रि ित्येकाने आपली ताटिाटी घेऊन 
टेबलापढेु जायिायेच ि पाप्रहजे ते मागून घ्याियाचे. कोिला कोिता प्रजन्नस प्रकती पाप्रहजे हे गाधंीजींना 
पाठ झाले होते. मला अमुक अमुक इतके पाप्रहजे आहे असे सागंण्यापूिीच ‘गाधंीजी आपल्याला इतक्या 
रोटल्या ना?’ असे प्रिचारीत असत. एखादी रोटली कमी सापं्रगतली तर ‘आज एक रोटली कमी का?’ असे 
गाधंीजी प्रिचाराियाचेच! 

 
गाधंीजींचा नातू आप्रि आिखी एक दोन मुले गाधंीजींनी हातात जो प्रजन्नस िाढाियास आिला 

असेल तो तेिढा सोडूम इतर प्रजन्नस मागाियाची! आप्रि गाधंीजी टेबलापयंत गेले म्हिजे त्याचं्या हातातील 
प्रजन्नस मागाियाचा! 

 
एकदा गाधंीजींचा नातू रप्रसक याने पंक्तीमध्ये तूप अप्रधक माप्रगतले. पि गाधंीजींनी त्याला 

अप्रधकचे तूप घातले नाही. ‘आपि जो येरे्थ आश्रमात पसैा खचव करतो तो सािवजप्रनक पैसा आहे. तो र्फार 
बेताने ि काळजीपूिवक खचव केला पाप्रहजे. तुला अप्रधकचे तूप घातले तर मला सिांना घालाि े लागेल. 
कारि ही सिव मािसे तुझ्याइतकीच मला जिळची आहेत.’ अशा िकारे नातिाला उदे्दशून गाधंीजी बोलू 
लागले. पि रप्रसक आपला हट्ट सोडेना. रप्रसकाने ‘मी आज सायंकाळपयंत उपिास करिार आहे’ असे 
बोलून आपल्यापुढील ताट मागे सारले. गाधंीजींनी मग ते ताट उचलून नेले. पुढे तास दोन तासानंतर 
रप्रसकला प्रिशिे भकू लागल्यामुळे तो तुपाप्रशिाय जेिण्यास तयार झाला तरी गाधंीजींनी त्याला 
सायकंाळपयंत जेिि प्रदले नाही. संध्याकाळपयंत न जेिण्याची िप्रतज्ञा पालन करािी. िप्रतज्ञा एकदा 
केल्यािर ती मोडू नये असेच त्याच्या मनािर चबबप्रिण्याचा ियत्न त्यानंी केला. आज जरी त्या लहान 
मुलाला काही समजत नसले तरी त्याच्या मनािर त्याचे संस्कार चागंले होतात हीच भािना त्याच्या बुडाशी 
होती. असो. या बाबतीत रप्रसकच्या ितीने केलेली ‘बा’ची मध्यस्र्थी कामाला आली नाही. जिळ जिळ एका 
िाढीनेच भोजन करण्याची िर्था असल्याने सिांची जेििे आटोपण्यापूिी स्ियंपाकाची भाडंी मोकळी करून 
ित्येकापुढे एक एक आळीपाळीने घासण्यासाठी ठेिण्यात येत असत. आप्रि भाडंी चागंली घासली जात 
आहेत की नाहीत हे पाहण्याचे काम ‘माजवन मंडळा’चे असे. भाडं्यामध्ये आपले तोंड प्रदसले पाप्रहजे असेच 
अध्यक्ष म्हित असत. अध्यक्षाचं्या नापसंतीमुळे रोज एकदोघानंातरी भाडें पुन्हा घासाि ेलागे. अशािकारे 
पुन्ही भाडें घासाि े लागण्याची पाळी माझ्यािर अध्यक्षानंी पुष्ट्कळदा आिलेली होती. मी त्यानंा एकदा 
रागाने म्हटले होते की, ‘तुम्ही स्ितःच काळे असल्यामुळे तुमचे तोंड यात कसे प्रदसािे?’ पि अध्यक्ष अगदी 
शातंपिे मला म्हिाले की, ‘तोंड भाडं्यात प्रदसण्याच्या दृष्टीने काळा रंग अप्रधक चागंला.’ या प्रठकािी 
गप्रित व्यस्त आहे. चलुीिर ठेिाियाच्या भाडं्यानंा बाहेरून राख लािण्याचे काम ते भाडें घासून ठेिण्याच्या 
िळेीच कराियाचे असे. भाडं्याला राख लािण्याला जो कोिी प्रिसरेल त्यालाच दुसरे प्रदिशी ते जळके 
भाडें घासाियास द्याियाचे. भाडंी घाशीत असताना मंडळाचे अध्यक्ष एखाद्या प्रिियाची चचा चालू करीत 
असत. चलुीिर ठेिनू जळलेली भाडंी घासण्याची पाळी काकासाहेब, नरहप्ररभाई, बँकर, महादेिभाई या 
मंडळींिर आली असली ि ते भाडंी घासाियास बसले असले म्हिजे त्या प्रदिशी ‘माजवन मंडळा’च्या चचेला 
मोठा रंग चढत असे. एकदा मलाच िाटले की या आश्रमात राहून कामात अंगचोरपिा करून िळे काढून 
िाचनात खचव करण्यापेक्षा आपि गाधंीजींना प्रिचारून िाचनास स्ितंत्रपिे िळे मागून घ्यािा. त्यािमािे मी 
गाधंीजींना भेटून प्रिचारले. ते म्हिाले, ‘तुम्हाला िाचनास रोज प्रकती तास पाप्रहजेत?’ 
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‘तीन तास पुरे होतील.’ मी म्हटले. 
 
‘इतका िळे मी तुम्हाला सहज देऊ शकेन. चार िाजता झोपून उठल्यानंतर तोंड िगैरे दुण्यास 

प्रकती िळे लागतो?’ 
 
‘पंधरा प्रमप्रनटे तरी लागतात.’ मी म्हटले. 
 
गाधंी :– साडेचार िाजता िार्थवना सुरू होते. मी म्हितो तेरे्थ तुम्हाला दहा प्रमप्रनटे तरी प्रमळतील. 

िार्थवनेनंतर नामता प्रकती िाजता होतो? िातर्षिप्रध आटोपून नामता कराियास जाण्याच्या िळेेपयंत प्रकती 
िळे तुम्हाला प्रमळू शकेल? 

 
मी :– र्फार तर पंधरा प्रमप्रनटे प्रमळू शकतील. 
 
गाधंी :– पहा. एिढ्यातच पचंिीस प्रमप्रनटे झाली! 
 
अशा रीतीने ित्येक दोन कायवक्रमामंधील िळेाचा प्रहशबे करून त्यानंी मला जिळ जिळ साडेतीन 

तास काढून प्रदले. 
 
‘पि असे,’ मी म्हटले, ‘िाचनाकडे लक्ष कसे लागेल?’ 
 
‘तेच प्रशकिे महत्त्िाचे आहे! आपली इतर कामे अगदी लक्षपूिवक आपि करू लागलो तर 

आपल्याला आपले मन कोित्याही गोष्टीिर, त्यात मग िाचनािरही, ते िाटेल तेव्हा झटकन् एकाग्र करता 
येते. प्रशिाय जीिनामध्ये िाचनाला इतकेसे महत्त्ि नाही. मननाला अप्रधक महत्त्ि आहे, आप्रि त्याहीपेक्षा 
आचाराला खरे महत्त्ि आहे. िाचलेल्या चकिा पटलेल्या गोष्टीचे मनन ि त्याहीपेक्षा त्याचे ित्यक्ष आचरिच 
आपल्याला जीिनामध्ये उपयोगी पडत असते. आप्रि आश्रमाच्या सिव कामातून तुम्ही गेल्यानंतर स्ितंत्रपिे 
केिळ िाचनासाठी सहा मप्रहने या आश्रमात रहा. पि आपल्या कायवक्रमात-हाती घेतलेल्या कायांत-
उदासीनता येऊ देऊ नये.’ 

 
तेव्हापासून मी माझ्या कामाप्रिियींची तक्रार पुन्हा गाधंीजींपयंत नेण्यास मगनलालजींना सधंी 

प्रदली नाही. आप्रि त्या प्रदिसामध्ये माझे िाचनही कमी झाले नाही. 
 

प्राथवनेस दोनही वेळा हजर राहण्याचा आग्रह 
 

आश्रमातील दोन्ही िळेच्या िार्थवनेस ित्येकाने अिमय हजर राप्रहले पाप्रहजे असा मगनलालजींचा 
आग्रह असे. िार्थवना चालू असताना त्याचें स्ितःचे लक्ष, िार्थवनेपेक्षा िार्थवनेस आज कोि कोि हजर नाहीत, 
त्यानंा गैरहजर राहण्यास तसे योग्य कारि आहे चकिा नाही याकडे असे ि याचाच ते अप्रधक प्रिचार करीत 
असत. आप्रि प्रदिसभरामध्ये त्यानंा भेटून प्रिचारल्याप्रशिाय 
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मगनलालजी रहाियाचे नाहीत. मी पहाटेच्या िार्थवनेस कधीच जात नसे. साबरमतीची रं्थडी 
भयंकर; आप्रि मला कपडे बेताचेच असत. आप्रि त्याप्रशिाय आळसही माझ्या मदतीला येत असे. श्री. 
मगनलालजींनी मला एक दोन िळेा पहाटेची िार्थवना न चकुप्रिण्याबद्दल सापं्रगतले. 

 
मला जाग येत नाही; कामाने र्थकून जातो; तेव्हा मला कोिी उठिील तर मी िार्थवनेस जरूर हजर 

राहीन.’ मी त्यानंा सरळ सागंून टाकले. 
 
‘बाहेर कोित्याही पडिीमध्ये तुम्ही झोपा म्हिजे तुम्हाला उठप्रिण्यास सोपे जाईल. मी स्ितः 

उठिीन.’ मगनलालजी म्हिाले. 
 
‘मला पू. काकासाहेबाचं्या सहिासाचाही र्फायदा घ्याियाचा आहे. मी त्याचं्या घरीच झोपिार.’ 

मगनलालजींना प्रनरुत्तर करण्यासाठी मी उत्तर प्रदले. 
 
त्या प्रदिसात काकासाहेब कालेलकर क्षयाच्या भािनेने आजारी होते. म्हिनू त्यानंा कोिीही 

लिकर उठिीत नसत. त्याचंी झोपमोड कराियाची नाही अशी काळजी सिव लोक घेत असत. मी 
त्याचं्याकडे झोपण्यास राप्रहलो तर मलाही कोिी जागे करिार नाही हे मला पके्क माहीत होते. 
मगनलालजींनाही ते कळून चुकले होते. शिेटी त्यानंी कंटाळून गाधंीजींकडे तक्रार केली. त्याचं्याकडून 
बोलाििे आले. त्याचं्यापुढेही मी माझी तीच कारिे सापं्रगतली. पि गाधंीजी म्हिाले की, ‘ठीक, तुम्हाला 
िार्थवनेच्या पूिी आपोआप कोठेही झोपला तरी जागे होता येईल, मात्र तशी तुमची इच्छा पाप्रहजे.’ 

 
‘माझी इच्छा िार्थवनेला हजर राहाण्याची नाही असे नाही.’ 
 
‘मग तुम्ही असे करा की चार िाजता घंटा िाजप्रिण्याचे काम तुम्ही करीत जा. ज्या प्रदिशी तुम्ही ते 

करू शकिार नाही त्या प्रदिशी मी स्ितः करीन. एिढ्या मोठ्या मािसाला मी कसा त्रास द्यािा? असे 
माझ्या मनात येऊ लागले. त्यामुळे पाििेतीनलाच मी आपोआप दचकून जागा होत असे. दार उघडताना 
दाराच्या आिाजाने पू. काकासाहेब याचंी झोपमोड होईल ि ते आजारी पडतील या भीतीने मी मग बाहेरच 
झोपू लागलो. मी जागा झालो नाही अशा समजुतीने एकदा गाधंीजी घंटा िाजप्रिण्यासाठी घंटेजिळ येत 
होते. आप्रि मीही दुसऱ्या बाजूने घंटेकडेच चाललो होतो. एकदम पळत जाऊन मीच घंटा िाजप्रिली. त्या 
िळेी गाधंीजी खूपच हसले. त्या प्रदिशी मी त्यानंा सापं्रगतले की, ‘आपि आता कधीही घंटेची काळजी करू 
नये. मी ती अगदी िळेेिर िाजिीत जाईन.’ पि ते काम पुढे जगन्नार्थभाई या नािाच्या एका मनुष्ट्याकडे गेले 
आप्रि मी िार्थवना कधीही चुकप्रिली नाही. िार्थवनेमध्ये गाधंीजी कधी कधी बोलतही असत. पि अमुक प्रदिशी 
बोलतील ि अमुक प्रदिशी बोलिार नाहीत असे मात्र सागंता येत नसे. कोठेतरी बाहेर प्रर्फरतीिर जाऊन 
जाऊन आले म्हिजे मात्र हकीकत सागंण्यासाठी म्हिून ते खात्रीने बोलत असत. हा मात्र प्रनयमच 
झाल्यािमािे झाले होते. 

 
स्गीताचे महत्त्व 

 
संगीताप्रिियी गाधंीजींच्या मनात र्फार मोठा पक्षपात असे. संगीतामध्ये प्रकतीतरी गुि आहेत असे 

त्याचें मत होते. खरा संगीतज्ञ अनुदार असिार नाही असे त्यानंा िाटे. संगीत प्रशकण्यासाठी सहज सधंी 



 
अनुक्रमणिका 

जर कोिास प्रमळत असेल तर त्याने ती रु्फकट दिडू नये असे त्याचें सागंिे असे. आश्रमामध्ये मुद्दाम मप्रहना 
पाऊिश े रुपये पगार ि प्रशिाय त्याचं्या कुटंुबाची राहाण्याची िगैरे व्यिस्र्था करून देऊन पंप्रडत 
नारायिराि खरे (हे आमच्या प्रमरजेचे होते) याचंी योजना केली होती. पं. खरे िर्थम एक संगीतज्ञ या 
नात्याने नोकरी धरण्याच्या दृष्टीने जरी आश्रमात आले असले तरी पढेु त्याचंी आश्रमाची प्रशकिि ि तत्ि े
आपल्या आचरिात उतरप्रिण्याची मनःपूिवक खटपट केली ि त्यात त्यानंा यशही बरेच आले. िार्थवनेमध्ये प.ं 
खरे उत्तम पद म्हिून ि भजन सिांकडून म्हििनू घेऊन संगीत ऐकिीत असले तरी िार्थवनेला त्यानंी 
बैठकीचे स्िरूप कधी येऊ प्रदले नाही. आप्रि त्याचें केिळ संगीत ऐकण्यासाठी कोिी िार्थवनेला जात 
असतील –असा एकही मनुष्ट्य आश्रमात असेल– असे मला तरी िाटत नाही. साबरमती आश्रमाचे ते एक 
सभासद ि घटकच बनून गेले होते. अर्थात् त्याचं्या कुटंुबालाही तेच िळि लागले होते. 

 
एकदा साबरमती स्टेशन मास्तराचंी बदली झाली. त्याचंा मान करण्यासाठी साबरमती 

स्टेशनिरील नोकर लोकानंी रात्री गािे बजाििे, पानसुपारी ि सभा िगैरेंचा कायवक्रम आखलेला होता. 
एका िमेयेलाही मुद्दाम गाण्यासाठी बोलप्रिण्यात आले होते. रात्री अकरा िाजता त्या नोकरापंैकी कोिाच्या 
तरी मनात आले की, आश्रमातील प.ं खरे यानंा बोलािनू त्याचें गािे करिाि.े इतरानंाही ही कल्पना पसतं 
पडली. आप्रि चार पाच िप्रतप्रष्ठत मंडळी प्रमळून आश्रमात पंप्रडत खरे यानंा बोलिाियास ते आले. साबरमती 
स्टेशनपासून आश्रम एक मलै तरी दूर आहे. त्या मंडळींनी पं. खरे यानंा मध्यरात्री जागे केले ि गाण्याला 
येण्याप्रिियी प्रिनंती केली. त्या लोकाचंा उत्साहभगं होऊ नये म्हिून पं. खरे हे आपला तंबोरा घेऊन 
त्याचं्याबरोबर स्टेशनिर गेले. त्या लोकानंाही आनंद झाला. त्याबद्दल पसेै मागण्याचा िगैरे काही िमनच 
नव्हता. पि पं. खरे तेरे्थ पोहोचले त्या िळेी एका िमेयेचे गािे चालले होते. ‘प्रतचे गायन संपल्यानंतर 
आपल्याला पुढे घेऊन जाऊ, तोपयंत इकडे बसा,’ असे पं. खरे यानंा त्या लोकानंी मोठ्या प्रिनयाने 
सापं्रगतले. पं. खरे यानंा ही गोष्ट पसंत पडली नाही असे समजून त्याचं्यापकैी एक गृहस्र्थ म्हिाले की, 
‘आपि तोपयंत पढेुही जाऊन बसू शकता!’ मग तर पं. खरे याचें प्रपत्तच खिळले. त्यानंी आपला तंबोरा 
त्याचं्याकडून मागून घेतला ि तो खाकोटीमध्ये मारून त्यानंी रे्थट साबरमती आश्रमाचा रस्ता धरला. 
‘आपि मला बोलािण्यास आला नसता तर बरे झाले असते. आपि रस्ता चुकलात’ एिढेच त्यानंा सागंनू 
ते परत आश्रमात आले. रात्री अर्थात् या गोष्टीची आश्रमातील कोिासच बातमी लागलेली नव्हती. सकाळी 
ही बातमी आश्रमातील सिव मंडळींना त्याचिमािे पू. गाधंीजींनाही समजली. सायकंाळच्या िार्थवनेनंतर पू. 
गाधंीजींनी पं. खरे याचंी मुक्तकंठाने स्तुती केली. ‘रात्री स्टेशनिरचे लोक बोलािाियास आल्यािळेी 
त्याचं्या प्रनमंत्रिाला मान देऊन पं. खरे स्टेशनिर गायनासाठी गेले हे चागंले केले आप्रि तेरे्थ गेल्यानंतर 
तेर्थील गप्रलच्छ िकार पाहून परत आले हे त्याहीपेक्षा चागंले केले. प्रशिाय त्या लोकानंा एक शब्दही टाकून 
चकिा तोडून न बोलण्याचा संयम पंप्रडतजींनी केला ही अत्यंत उत्कृष्ट िागिकू होय’ असा शरेा गाधंीजींनी 
मारला. 

 
संगीत ित्येकाने प्रशकाि े असे गांधीजींचे मत असल्यामुळे आश्रमामध्ये प्रकती तरी मंडळी संगीत 

प्रशकाियास लागली होती. कोि कोित्या बदु्धीने संगीत प्रशकत होते हे कोिासही कळिे कठीि होते. पि 
माझा उदे्दश मला माहीत होता. शारीप्ररक कष्टाच्या कामातून प्रततकीच सुटका ि आराम प्रमळेल या 
धोरिानेच मी संगीतामध्ये माझे नाि प्रदले होते. प्रिनोबाजींचे बधूं बाळकोबाही त्या िळेी आमच्याबरोबर 
संगीत प्रशकत असत. आम्ही दोघे प्रमळून चार पाच चीजा प्रशकलेले असू. मला त्याप्रशिाय संगीताचा र्थोडा 
नादही होता. ती. रा. रा. गगंाधरराि याचें कोठे व्याख्यान असले तर मी िर्थम एखादे चहदी पद टेबलािर 
उभे राहून बरेच िळेा म्हटले आहे. 



 
अनुक्रमणिका 

आश्रमामध्ये अशा िकारे सगंीत प्रशकिारे लोक बरेच झाल्यानंतर, एक प्रदिस, आश्रमातील सिव 
कामे बंद ठेिनू एक जलसा करण्यात आला. एका हॉलमध्ये एक मोठे व्यासपीठ माडूंन दोन्ही बाजूला दोन 
तंबोरे िाजप्रििारे बसप्रिण्यात आले. ित्येकाने त्या दोन तंबोऱ्यांच्या मध्यभागी गियासारखे बसून 
आपल्याला येईल ते पद म्हिून दाखिाियाचे अशी योजना होती. माझ्या मनात हा जलसा चुकिाियाचा 
होता. म्हिून मी एकटा मागािर बसून प्रििण्याचे काम करू लागलो. जलसा सुरू होण्यापूिी माझी चौकशी 
झालीच. मला मागािरून बोलािनू घेण्यात आले. गियासारखे बसून गाण्यास मला लाज िाटत होती. पि 
पू. काकासाहेब यानंी जेव्हा गाऊन दाखप्रिले तेव्हा मात्र सिांचीच भीती गेली. सगंीत शास्त्र या नात्याने 
काकासाहेबानंा पुष्ट्कळापेंक्षा अप्रधक कळत असेल पि त्याचंा आिाज िगैरे अनुकूल नव्हता. पि अगदी न 
लाजता त्यानंीही जेव्हा पद म्हिून दाखप्रिले तेव्हा कोिी कोिास हसाियाचे कारिच प्रशल्लक राप्रहले नाही. 
मग मीही एक दोन पदे म्हिनू दाखप्रिली. या जलशाला गाधंीजी हजर होते. या जलशाच्या अनुभिानंतर 
ज्या पाच सहा लोकानंी सगंीत प्रशकण्याचा जरूर ियत्न करािा असे मुद्दाम सागंण्यात आले होते त्यात 
माझेही नाि होते. या जलशामध्ये पू. ‘बा’नी भाग घेतला होता. 

 
बॅ. सावरकराच्ी जप्त पुस्तके 

 
आश्रमामध्ये बॅ सािरकराचंी जप्त पुस्तके मी िाचीत असे ही गोष्ट गाधंीजींना समजली. त्यानंी मला 

म्हटले की, ‘ती पुस्तके िाचण्यास मुळीच हरकत नाही. पि सरकारला तुम्ही आगाऊ कळप्रिले पाप्रहजे की, 
‘मी ही जप्त पसु्तके िाचीत आहे, ि ती माझ्याकडे आहेत.’ आप्रि याचे जे पप्ररिाम होतील तेही भोगण्यास 
तयार झाले पाप्रहजे. आप्रि बॅ. सािरकराचंी पुस्तके िाचनू एिढाही धोका स्िीकारण्यास आपि तयार होऊ 
नये काय? नाही तर ती पुस्तके जेरू्थन आिलीत तेरे्थ परत पाठिा.’ मी ती पसु्तके परत माझ्या प्रमत्राकडे 
पाठिनू प्रदली. त्यापंैकी बराच भाग मी िाचून संपप्रिलेला होता. गाधंीजींचे ते सागंिे आज मला नीट 
समजते. 

 
आश्रमामध्ये एकदा आजारी पडण्याचे पीकच माजले होते. रोज सकाळी सिव आजाऱ्यानंा 

पहाण्यासाठी गाधंीजी एक रे्फरी आश्रमामध्ये घालीत असत. मीही त्याचं्याबरोबर केव्हा केव्हा जात असे. 
एके प्रदिशी िार्थवना झाल्यानंतर मी सहज प्रिनोदाने म्हटले की, ‘या गुजरार्थी लोकानंा आजारी पडाियास 
काय झाले? आमचा महाराष्ट्रीय पहा, एक तरी आजारी पडला आहे का! पि त्याच प्रदिशी रात्री मलाच 
बराच ताप भरला. सकाळी गाधंीजींच्या रे्फरीमध्ये ते माझ्या खोलीमध्ये आले. बाहेरून मोठ्याने हाका 
मारीतच ते आले. ‘कहाँ है? महाराष्ट्रीय पेहलिान कहाँ है? मालूम हो गया प्रक लोक क्यों प्रबमार होते है?’ 
मग माझ्याजिळ येऊन बसले. अंगािरून हात प्रर्फरप्रिला. आपल्या खोलीतून काही मोसंबी पाठिनू प्रदली. 
ओळीने तीन चार प्रदिस ते माझा ताप उतरेपयंत रोज सकाळी माझ्याकडे येऊन दोन तीन प्रमप्रनटे बसत 
असत. त्याचं्याबरोबर केव्हा केव्हा मगनलालजीही येत असत. 

 
या माझ्या आजारीपिामध्ये माझ्या मनात पडल्या पडल्या एक कल्पना आली की गाधंींना 

भेटाियास कोि कोि येत असतात, त्याचं्याशी चचा काय चालते, लोकाचं्या शकंा काय असतात, हे जर 
ऐकाियास प्रमळेल तर बरे होईल. पि चोरून ऐकण्यापेक्षा गाधंीजींना आपि स्ितः स्पष्टपिे प्रिचारून 
त्याचं्या परिानगीने त्याचं्या खोलीत एका कोपऱ्यात बसाि.े पुन्हा िाटले की, मी असे गाधंीजींना प्रिचारिे 
योग्य होईल चकिा नाही, हे िर्थम कोिास तरी प्रिचाराि.े 

 



 
अनुक्रमणिका 

श्री. महादेिभाईंचा या बाबतीत सल्ला घ्यािा असे िाटल्यामुळे त्याचं्या खोलीत गेलो. पि त्याचं्याशी 
दुसरेच काहीतरी बोलून परत आलो. पू. काकासाहेबाचं्या घरी मी रहात असलो तरी त्यानंाही याबद्दल 
प्रिचारले नाही, कारि त्याला नसते र्फाटे रु्फटत बसाियाचे अशी शकंा मनात डोकािनू गेली. म्हिनू 
दोनिहरी िर्थम दुरून पाप्रहले की गाधंीजींच्या खोलीत दुसरे कोिी आहे चकिा काय. ते एकटेच खोलीमध्ये 
पलंगािर पते्र िाचीत बसले आहेत याची खात्री करून घेतली ि मी एकटाच त्याचं्याकडे गेलो. त्यानंा माझी 
कल्पना ि इच्छा स्पष्टपिे सापं्रगतली. त्या िळेी ते म्हिाले की, ‘िास्तप्रिक याची काही आिमयकता आहे 
असे मला िाटत नाही. मग इतरानंा का आळीपाळीने तसे माझ्या खोलीत बसण्यास बोलाि ूनये? प्रशिाय मी 
काम करीत असताना केिळ माझ्याकडे टक लािनू कोिी पहात बसेल तर मला भीतीच िाटेल. माझी 
खोलीही लहान असल्यामुळे एखाद्याला कायम बसण्यासही तशी जागा नाही. पि तुम्ही बसलात तर त्यात 
तुम्हाला पुष्ट्कळ माप्रहतीही होईल ही गोष्ट खरी आहे.’ 

 
‘मी र्फक्त मप्रहना पधंरा प्रदिसच तसे बसू इस्च्छतो. आश्रमातून बेळगािास जाण्यापूिी मला ही सधंी 

प्रमळािी.’ 
 
‘मला असे आजपयंत कोिी प्रिचारले नव्हते. तुम्ही तसे माझ्याकडे केव्हाही बसू शकता. पि 

खोलीत जागा कमी असल्यामुळे खोलीच्या दरिाजात बसा आप्रि हातात चरखा घेऊन सूत कातीत बसा. 
मात्र ती जागा जोडे सोडण्याची असल्यामुळे माझ्याकडे येिारे लोक तुमच्या सभोिती जिळच जोडे 
सोडिार त्याबद्दल तुमच्या मनाला काही िाटू देऊ नका.’ 

 
‘मला जोडे सोडतात तेरे्थ बसण्याची इच्छा नाही. मी असे बसण्याची इच्छा दाबनू टाकतो.’ 
 
‘सरते शिेटी महाराष्ट्रीय तो महाराष्ट्रीय! जोडे ठेिण्याच्या जागेला बसाियास तयार व्हाियाचा 

नाही.’ गाधंीजी म्हिाले ि खूप हसले. आज मला िाटते की ती सधंी मी दिडाियास नको होती. तेरे्थ 
बसण्याचे मी कबलू केले असते तर मला एक प्रिशिे अनुभि प्रमळाला असता. चहदुस्तानातील अनेक प्रबकट 
िमनािंरील िाटाघाटी मला ऐकाियास प्रमळाल्या असत्या. 

 
आश्रमामध्ये सिांनी िळेेिर काम केली पाप्रहजेत हा श्री. मगनलालजीचा कटाक्ष होता. मग यात ते 

कोिालाही अपिाद मानीत नसत. पू. काकासाहेब रोज भोजनाला येण्याच्या बाबतीत उशीर करीत असत. 
त्या िळेी रसोड्याला लागनूच र्फळया मारून एक खोली करून त्या खोलीमध्येच गाधंीजी बसत असत. पू. 
श्रीः काकासाहेब भोजनास उशीरा येऊन बसले होते. त्याचें भोजन जिळ 

 
जिळ संपतच आले होते. इतक्यात श्री. मगनलालजी म्हिाले की, ‘काकासाहेब! आपि न चुकता 

रोज भोजनाला प्रिलंब करीत आहा.’ 
 
‘मी रोज उशीराने ठरल्यािळेी न चुकता येत असेन तर मग माझी तीच िळे समजून मला प्रनयप्रमत 

िळेेिर येिारा असेच का मानीत नाही?’ असे काकासाहेबानंी र्थोडे प्रिनोदाने ि र्थोडे मगनलालजींना 
प्रनरुत्तर करण्याच्या प्रमस्स्कलपिाने म्हटले. 
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हे काकासाहेबाचें शब्द गाधंीजींच्या कानािंर गेले आप्रि त्यानंी मगनलालजींना प्रिचारले की, 
‘मगनलाल हे उत्तर कोिी प्रदले?’ मगनलालजीही काही बोलले नाहीत काकासाहेब तर आपले ताट 
हातात घेऊन आपल्या खोलीकडे गेले. 
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यशवत्राव बळवत् चव्हाि 
 

जन्म : १२ माचव १९१३, मृत्यू : २५ नोव्हेंबर १९८४ 
 

महाराष्राचे पणह्े मुख्यम्त्री आणि राष्रीय नेते. 
 

जन्म देिराष्ट्रे या सागंली प्रजल्ह्ातील खेड्यात एका शतेकरी कुटंुबात. िडील कोटात बलेीर्फाची 
नोकरी करीत. िार्थप्रमक प्रशक्षि कऱ्हाड येरे्थ ि उच्च प्रशक्षि कोल्हापूर ि पुिे येरे्थ. कायद्याची परीक्षा पास 
झाल्यानंतर काही काळ िप्रकली केली. १९३० सालच्या चळिळीत भाग घेतला. १९३२ साली पप्रहला 
कारािास. या काळात रॉयिाद्याचं्या सपंकात आले. पि नंतर दुसऱ्या महायुद्धात रॉयिाद्याचंी युद्धप्रिियक 
भपू्रमका अमान्य झाल्यामुळे काँगे्रसमध्ये राप्रहले. १९४२ सालच्या चळिळीत भपू्रमगत ि कारािास. १९४६ 
साली प्रिप्रधमंडळात प्रनिड. १९४८ साली िापं्रतक काँगे्रस कप्रमटीचे प्रचटिीस. १९५२ साली मंुबई राज्यात 
स्र्थाप्रनक स्िराज्य ि पुरिठा खात्याचे मंत्री. त्यानंतर प्रद्वभाप्रिक मंुबई राज्याचे १९५६ साली मुख्यमंत्री. 
१९६० साली महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री म्हिून प्रनिड. त्यानंतर १९६२ ते ६६ भारताचे संरक्षिमंत्री, ६६ ते 
७० गृहमंत्री आप्रि ७० ते ७४ अर्थवमंत्री ही महत्त्िाची पदे भिूप्रिली. चरिचसग मंत्रीमंडळात उपपतंिधान. 
त्यानंतर र्फायनान्स कप्रमशनचे अध्यक्ष. एक कुशल सघंटक, उत्तम िशासक आप्रि िाङ मय आप्रि कला 
याचें िेमी. लोकमान्य प्रटळकानंंतर महाराष्ट्रात यशितंराि चव्हािाच्या तोडीचा राष्ट्रीय पातळीिरचा नेता 
झाला नाही. पुढील उतारा त्याचं्या आत्मिृत्तातून घेतला आहे. 
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माझे णवद्यापीठ 
 

यशितंराि बळितं चव्हाि 
 

गाधंीजी १९३१ च्या अखेरीस, प्रडसेम्बरच्या शिेटच्या आठिड्यात मंुबईस परतले, तेव्हा त्याचं्यापढेु 
अनेक महत्त्िाच्या समस्या िाढून उभ्या होत्या. त्याच्या स्िागतासाठी देशातील अनेक नेते मंुबईस आले 
होते. पं. जिाहरलालजी यासाठीच मंुबईस प्रनघाले असता त्यानंा िाटेतच अटक झाली. १९३१ च्या मध्यात 
चहदुस्र्थानचा व्हाईसरॉय बदलून गेला होता. लॉडव आयर्षिनच्या जागी लॉडव प्रिचलग्डन यानंी व्हाईसरॉय-
पदाची सूते्र हाती घेतली होती. या प्रिचलग्डनसाहेबाची चहदुस्र्थानला पूिव ओळख होती. कारि त्यानंी मुम्बई 
आप्रि मद्रास येर्थील गव्हनवरपदाची सूते्र साभंाळली होती. इंग्लंडमधील हुजूर पक्षाचे ते समर्थवक होते. 
भारतातील राष्ट्रीय चळिळीसंबधंी त्यानंा काडीचीही सहानुभतूी नव्हती, असा त्याचंा लौप्रकक होता. 
दडपशाहीच्या तंत्रात ते मोठे िाकबगार होते, अशीही त्याची कीती झाली होती. 

 
गाधंी-आयर्षिन कराराने काँगे्रसची ि गाधंीजींची शक्ती जनमानसात िाढली होती. जनतेच्या 

अंतःकरिातले त्याचें हे स्र्थान दडपशाहीच्या मागाने कमी करण्याचा व्यूह या मािसाने रचला होता. 
 
गाधंीजी मुम्बईमध्ये येताच िप्रकंग कप्रमटीची बैठक झाली. उत्तर िदेशात ि इतरत्र चालू असलेल्या 

प्रकसान-चळिळी, पं. नेहरंुची अटक, िगैरे िमनाचंा प्रिचार करून गाधंीजींनी लॉडव प्रिचलग्डनच्या भेटीची 
मागिी मागिी केली. त्याला तातडीने नकार देऊन ४ जानेिारी रोजी महात्माजींनाच अटक करण्यात 
आली ि त्यानंा येरिड्याच्या तुरंुगात रिाना केले. सरकारच्या या आक्रमक धोरिाप्रिरुद्ध सिव देशभर तीव्र 
िप्रतप्रक्रया व्यक्त झाली. 

 
प्रजल्ह्ाप्रजल्ह्ातंील िमुख पढुारी मंडळींनाही असेच अचानक पकडून काँगे्रसप्रिरुद्ध एक िकारचे 

युद्धच प्रब्रप्रटश सते्तने पुकारले. आमच्या प्रजल्ह्ातील पढुारीही पकडले गेले. आमच्या प्रजल्ह्ातले आप्रि 
गािातले आम्ही इतर कायवकते एकप्रत्रत आलो आप्रि पुढे कोित्या पद्धतीने कायव कराि,े याबद्दल 
प्रिचारप्रिप्रनमय ि चचा सुरू झाल्या. 

 
मी यंदा माझ्या मपॅ्ररकच्या परीके्षला बसिार नाही, असे मी माझ्या घरी सागंून टाकले. माझ्या 

आईचे म्हििे होते, की मी प्रनदान मपॅ्ररकची परीक्षा झाल्यानंतर काय कराियाचे, ते कराि.े पि मी प्रतला 
खरे ते सिव सापं्रगतले. माझ्या सिव प्रमत्राचंी या नव्या चळिळीत काम करण्याची तयारी झालेली आहे. 
गाधंीजी तुरंुगात आहेत आप्रि अशा िळेी मी माझ्या प्रमत्रापंासून अलग होऊ शकत नाही. प्रतला माझे म्हििे 
पटले नाही, पि परत प्रतने मला आग्रह करण्याचे सोडून प्रदले. गिपतरािानंी गेले ििवभर माझे िाढते संबधं 
पाप्रहले होते. त्यानंी मला सापं्रगतले, 

 
“तुला आता तुझ्या सहकाऱ्याबंरोबर राहायला पाप्रहजे.” 
 
त्याचंा पाचठबा पाहून मला धीर आला आप्रि मी प्रमत्रानंा माझी प्रनिवय कळप्रिला. सिव कायवकत्यांना 

सापं्रगतले की, 
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‘मी तुमच्या सिांबरोबर आहे. जरूर तर आघाडीिर राहीन.’ 
 
मी आमच्या शाळेतील काही प्रमत्र जमा केले. त्यामंध्ये श्री. पाडूंतात्या डोईर्फोडे, चिगकर बंधू, 

अनंतराि कुलकिी, अहमद कच्छी आप्रि शातंाराम इनामदार, त्याचिमािे हल्लीचे रािसाहेब (पि 
त्यािळेचा मधू) गोगटे असे अनेक तरुि लोक होते. 

 
मी अहमद कच्छी या मुसलमान प्रमत्राबद्दल यापूिी र्थोडे प्रलप्रहले आहे. हा प्रमत्र कायदेभगंाच्या 

चळिळीत काम करू शकिार नव्हता. तरीही त्याच्याशी माझी गाढ मतै्री जमली होती. त्याला देशासाठी 
काही तरी कराि,े अशी हौस होती. पि स्ितःला अप्रधक काही करता येत नाही, तर प्रनदान जे करतात, 
त्यानंा साहाय्यभतू व्हाि,े असे त्याला िाटे. ही त्याची मयादा पाहून त्याने शक्य तेिढेच करािे, असा मी 
त्याला सल्ला प्रदला. आमच्या दोघाचं्याही िाचनाच्या आिडीप्रनिडी सारख्या होत्या. त्याला आिडलेली 
पुस्तके तो मला आिनू देत असे. तो ििातून एक-दोन िळेा मंुबईस आपल्या नातेिाइकाकंडे जात असे. त्या 
िळेी तो चागंली मराठी ि गुजराती पसु्तके तेरू्थन आिीत असे. त्याची मातृभािा गुजराती होती. मला 
आठिते, १९३१ सालच्या मध्यािर मंुबईत त्या िळेी गाजत असलेले ‘माझे रामायि’ हे तुळजापूरकर याचें 
पुस्तक तो माझ्यासाठी आठििीने घेऊन आला. आज हे पुस्तक कोिाच्या लक्षात आले की नाही, हे मला 
माहीत नाही, पि त्या िळेी आम्हाला हे र्फार िाचनीय िाटले आप्रि आिडलेही. लेखनाची शलैी 
आत्मकरे्थच्या स्िरूपाची होती. त्याच िळेी (माझी आठिि आहे की,) िप्रसद्ध ि लोकप्रिय गुजराती किी 
श्री. कलाप्रप याचंी काही कप्रितेची पुस्तकेही तो घेऊन आला. आठिड्यातील दोन-तीन तास त्यातील 
सुंदर कल्पना ि सौंदयवस्र्थळे तो गुजरातीतून मराठीत करून मला सागंत असे. माझ्यािर त्याचा लोभ होता. 
तो 

 
आमच्या हायस्कूलमधील अत्यंत हुशार प्रिद्यार्थी म्हिून िप्रसद्ध होता. मी प्रशक्षि अधविट टाकून 

चळिळीत पडतो आहे, याची तो चचता करीत असे. पि माझे करिे अयोग्य होते, असे मात्र त्याला िाटत 
नव्हते. 

 
अशा या बदललेल्या िातािरिात आमच्या कराड तालुक्यातल्या िमुख कायवकत्यांची एक बठैक 

२०-२२ जानेिारीच्या सुमारास ताबंि े येरे्थ आम्ही भरिली. त्या प्रठकािी बरेच कायवकते जमले होते. त्या 
कायवकत्यांमध्ये काप्रशनार्थपतं देशमुख आप्रि राघूआण्िा प्रलमये हे िमुख होते. या बठैकीत काही महत्त्िाचे 
कायवक्रम ठरले. ग्रामीि जंगल सत्याग्रह संघप्रटत कराियाचा आप्रि प्रजतके जास्तीत जास्त सत्याग्रही 
कारागृहात पाठप्रिता येतील, प्रततके पाठिाियाचे, असा प्रनिवय झाला आप्रि त्याची जबाबदारी राघूआण्िा 
प्रलमये ि काप्रशनार्थपंत देशमुख यानंी आपल्यािर घेतली. माझ्यािर त्यानंी पप्रहली जबाबदारी टाकली, ती 
ही, की २६ जानेिारीचा प्रदिस हा सिव प्रठकािी संस्मरिीय ठरेल, अशा रीतीने साजरा होईल, अशी योजना 
कराियाची. मी या कामाची जबाबदारी घेतली आप्रि कराडला परतलो. साधनाचंी र्थोडी-र्फार जुळिाजुळि 
केली आप्रि कराड तालुक्यातील िमुख गािी २६ जानेिारीला जाहीर झेंडािदंन व्हाि,े अशा तऱ्हेची योजना 
आखली. 

 
खुद्द कराड शहरातील २६ जानेिारीची तयारी करण्याचे काम मी माझ्या प्रमत्रांच्या गटाकडे 

सोपप्रिले. तालुक्याच्या महत्त्िाच्या चार-दोन गािानंा कायवक्रम संघप्रटत करण्यासाठी मी दोन प्रदिसाचंी 
सायकल रपेट केली. प्रदनाकं २५ जानेिारीला सधं्याकाळी कराडला परतल्यानंतर आखलेल्या 



 
अनुक्रमणिका 

कायवक्रमाची कल्पना माझ्या प्रमत्रानंी मला प्रदली. ती अशी की, शहरातील सिव िमुख प्रठकािी रात्रीचे झेंडे 
लािाियाचे. त्यातं म्युप्रनप्रसपल कचेरीिर प्रतरंगी झेंडा लाििे ही मुख्य कल्पना होती. आमच्या 
प्रमत्रमंडळींनी कायदेभगंासंबधंी प्रलप्रहलेली पत्रके ि गाधंींच्या अटकेबद्दल सरकारच्या प्रनिेधाच्या घोििा 
रात्री गािातील िमुख प्रठकािी प्रचकटिायच्या ि हायस्कूलमधल्या आम्ही मुलानंी हायस्कूलच्या िागंिात 
असलेल्या झाडािर झेंडा चढिनू दुसऱ्या प्रदिशी सकाळी आठ िाजता झेंडािदंन करायचे. त्यािमािे आम्ही 
कामाला लागलो. एक गटाने रात्री ११ च्या पढेु गुप्तपिे जाऊन म्युप्रनप्रसपल कचेरीिर झेंडा चढप्रिला. हे 
मोठे कठीि काम होते. पि म्युप्रनप्रसपाप्रलटीचे रक्षकच आम्हाला सामील असल्यामुळे ते सोपे झाले. 
त्याचिमािे सिव गािामध्ये आिखी काही िमुख प्रठकािी झेंडे लािले. बुलेप्रटन्स् प्रचकटप्रिण्याच्या कामामध्ये 
मदत करण्यासाठी म्हिून मी आप्रि तात्या डोईर्फोडे गािात चहडत होतो. त्यािळेी कराड शहरातील अत्यतं 
महत्त्िाचा भाग म्हिजे चािडी-चौक. तात्या डोईर्फोडे त्या चौकात गेल्यानंतर बलेुप्रटन प्रचकटप्रिण्याच्या 
कामात गंुतलेला असतानाच पोप्रलसानंी त्याला पाप्रहले ि पकडले. असे काहीसे होईल, अशी अपेक्षा 
होतीच. त्यामुळे आम्ही त्याची र्फारशी चचता केली नाही. आम्ही आमच्या दुसऱ्या कामाला लागलो. 

 
दुसऱ्या प्रदिशी सकाळी ८ िाजता ठरल्यािमािे आम्ही आमच्या हायस्कूलच्या पटागंिातील 

झाडाभोिती जमलो. आमच्यापैकी एकाने झाडािर चढून झेंडा र्फडकाप्रिला आप्रि आम्ही सिांनी ध्िजिदंन 
करून झेंड्याला सलामी प्रदली. ‘िदें मातरम्’च्या घोििा प्रदल्या. नंतर राष्ट्रगीत म्हिून कायवक्रम समाप्त 
केला आप्रि आपापल्या घरी परतलो. परंतु शाळेच्या तपासिीसाठी आलेले एज्युकेशनल इन्स्पेक्टर 
समोरच्या बहुलेकराचं्या बगंल्यात मुक्कामास होते. त्यानंी आमचा झेंडािदंनाचा हा कायवक्रम चालू 
असतानाच तपशीलिार पाप्रहला होता. त्यानंी हे सिव पाप्रहल्यानंतर शाळेच्या िमुख अध्यापकाकंडे चौकशी 
सुरू केली. 

 
इकडे पाडूंतात्या डोईर्फोडे यानंा पोप्रलसानंी पकडल्यानंतर आिखी कोि कोि सार्थीदार आहेत, 

याची चौकशी केली. तेव्हा मी समजून चुकलो की, माझे नाि सापं्रगतले जािार आप्रि अटक होण्याच्या 
तयारीनेच शाळेत जायला पाप्रहजे. त्यािमािे ११ िाजता मी प्रनत्यािमािे शाळेत गेलो. शाळा सुरू झाली. 
आप्रि माझ्या िगात बसलो. शाळेचा तास चालू होता. पि माझे त्यात लक्ष नव्हते. शाळेचा चालू असलेला 
तास संपण्यापूिीच हेडमास्तर एका पोप्रलस अप्रधकाऱ्याला घेऊन आमच्या िगात आले. त्यानंी मला बाहेर 
बोलािनू घेतले. 

 
आम्ही हेडमास्तरच्या कचेरीत गेल्यानंतर पोप्रलस अप्रधकाऱ्याने सकाळच्या झेंडािदंनाची आप्रि 

बुलेटीनची िगैरे माप्रहती प्रिचारली. तात्या डोईर्फोडे यानंी माझे नाि सापं्रगतले असल्याची गोष्ट मला 
सापं्रगतली. त्यानंी मी सापं्रगतले. 

 
“हो, मी हे सिव केले आहे. आप्रि असे करत राहण्याचा आमचा प्रनधार आहे.” 
 
पोप्रलस अप्रधकाऱ्याने हेडमास्तरानंा सापं्रगतले, 
 
“मी ह्ा प्रिद्याथ्याला अटक करतो आहे आप्रि घेऊन जातो आहे. त्याच्या पालकानंा कळिा.” 
 
… आप्रि अशा रीतीने माझी पप्रहली शास्त्रशुद्ध अटक झाली. 
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सबंध प्रदिसभर पोप्रलस-कचेरीत मला बसिनू ठेिले. ते अधूनमधून माझ्याजिळ येत ि 
माझ्याकडून काही अप्रधक माप्रहती प्रमळते का, याची चौकशी करीत. परंतु मी त्यानंा काहीही अप्रधक 
सागंायचे टाळत होतो. प्रदिसभर ियत्न करूनही माझ्याकडून काही जास्त माप्रहती प्रमळत नाही, असे 
पाप्रहल्यानंतर रात्र होताच त्यानंी मला तुरंुगाच्या एका कोठडीत ढकलले. 

 
माझ्या घरच्या मंडळींना ही बातमी कळलीच होती. पि त्यानंा करता येण्याजोगे काहीच नव्हते. 
 
ती पप्रहली रात्र मी कशी काढली, याची माझी आठिि अगदी ताजी असल्यासारखी आहे. 
 
दहा बाय् बाराची खोली. अंधाराने भरलेली. पोप्रलस कस्टडीच्या बाहेर व्हराडं्यात असलेल्या 

खाबंािरच्या प्रदव्याचे जे काही क्षीि िकाशप्रकरि त्या कोठडीपयंत पोहोचत, तेिढाच काय तो िकाश. मी 
खोलीच्या आजूबाजूला पाप्रहले, तर माझ्याप्रशिाय आिखी दोन मािसे त्यात होती. 

 
मला िाटले होते, कदाप्रचत मला तात्या डोईर्फोडे याचं्याबरोबर ठेितील, परंतु तात्या त्यातं नव्हते. 

दोन्हीही सामान्य, प्रनत्याचे कैदी असािते. परंतु त्यातंला एक मोठा प्रधप्पाड गृहस्र्थ असािा, असे िाटत 
होते. त्याच्या हातातं ि पायातं बेड्या होत्या. पि त्या माला दुसऱ्या प्रदिशी प्रदसल्या. 

 
या नव्या गुदमरिाऱ्या िातािरिात सुरुिातीला मला झोप आली नाही. पि गेले चार-पाच प्रदिस 

मी इतका प्रर्फरत होतो आप्रि प्रदिसभर उपाशी असल्यामुळे इतका र्थकलो होतो, की नंतर झोप केव्हा 
लागली, हे मला कळलेच नाही. 

 
सकाळी जागा झालो, तेव्हा माझ्या खोलीतील त्या दोन लोकानंा मी पाप्रहले. आम्ही नंतर 

एकमेकाशंी बोललो, तेव्हा एक प्रनराळाच अनुभि आला. हा मािूस कुठल्या तरी संस्र्थानातील कैदी होता. 
कराडच्या मपॅ्रजस्रटेच्या कचेरीत त्याच्यािर दुसरा खटला होता, म्हिून त्यासाठी त्याला तेरे्थ आिला 
होता. अंगािर प्रशक्षा झालेल्या कैद्याचे कपडे होते. हातातं आप्रि पायातं बेड्या होत्या. 

 
मी त्याला प्रिचारले, 
“हे सिव असे का?” 
त्याने सापं्रगतले, 
“मी तुरचीचा कृष्ट्िा धनगर आहे.” 
 
नाि ऐकताच माझ्या डोक्यात लख्ख िकाश पडला. तुरचीचा तात्या आप्रि कृष्ट्िा ही एक जोडी 

त्यािळेी नामापं्रकत होती. त्याचं्यापकैी हा असािा. 
 
त्याचे व्यस्क्तमत्त्ि र्फार आकिवक होते. उिा-पुरा सहा रू्फट उंच, गोरापान, नाक-डोळे अप्रतशय 

तरतरीत, हनुिटीिर अिकुचीदार प्रदसिारी बरीच िाढलेली दाढी, हातापायातं खळखळ िाजिाऱ्या 
त्याच्या बेड्या. 
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हे त्याचे रूप पाहून माझी तप्रबयत मोठी खूश झाली. माझ्या मनात उगीचच प्रिचार येऊन गेला, की 
‘राजसनं्यास’ नाटकाच्या शिेटच्या ििशेात बंदी असलेल्या संभाजीचे प्रचत्र असेच काहीसे असले पाप्रहजे. 

 
मी कराड जेलमध्ये असेतोपयंत कृष्ट्िाची आप्रि माझी मोठी दोस्ती झाली. त्यालाही आम्हा 

मंडळीच्या चळिळीबद्दल काहीसे कौतुक होते. तो बाहेर चाललेल्या गोष्टींच्या हकीकती प्रिचारू लागला 
आप्रि मीही त्या सागंू लागलो. 

 
काही प्रदिस गेल्यानंतर एके प्रदिशी मला आप्रि तात्या डोईर्फोडे यानंा मपॅ्रजस्रटेपढेु उभे करण्यात 

आले. आम्हाला आमच्यािरचे आरोप िाचनू दाखप्रिण्यात आले. आम्ही गुन्हा कबलू केला. मपॅ्रजस्रटेचे 
काम सोपे होते. त्याने तातडीने आम्हाला अठरा मप्रहन्याचंी सक्तमजुरीची प्रशक्षा र्फमाप्रिली आप्रि खटल्याचे 
काम संपले. 

 
एक प्रमप्रनटापूिी आम्ही कचे्च कैदी होतो. आता पके्क झालो होतो. त्या ियात अठरा मप्रहने घरापासून 

आप्रि गािापासून दूर राहण्याची कल्पना मलाही र्थोडीशी अस्िस्र्थ करिारी िाटली. आमच्या काँगे्रस 
पक्षातरे्फ हजर असलेल्या िप्रकलानंी मला सापं्रगतले, 

 
“तुम्हाला जास्त प्रशक्षा केली आहे, त्याचे कारि इतरानंा दहशत बसािी.” 
 
हे कदाप्रचत शक्यही असेल, पि आता अठरा मप्रहने राहिे भागच आहे, तेव्हा हे आनंदाने 

स्िीकारले पाप्रहजे, असे मी माझ्या मनाला सागंू लागलो. 
 
प्रशके्षच्या दुसऱ्या प्रदिशी आई आप्रि घरची सिव मंडळी भेटायला आली. त्याचं्याबरोबर आमच्या 

मराठी शाळेतले एक जुने प्रशक्षकही आले होते. पोप्रलसानंी मला कोठडीतून बाहेर काढले आप्रि त्याचं्या 
पहाऱ्यातच मला र्फौजदार कचेरीकडे नेण्यात आले. र्फौजदारांच्या उपस्स्र्थतीतच आईची भेट झाली. मला 
पाहताच आईच्या डोळयातं पािी आले. मी ियाने पोरसिदा, त्यातून प्रशक्षा अशी दीघव मुदतीची. त्यामुळे 
आईचे रडिे स्िाभाप्रिकच होते. मास्तर आमचे सातं्िन करीत होते. मध्येच ते मला म्हिाले, 

 
“र्फौजदारसाहेब दयाळू आहेत. मार्फी माप्रगतलीस, तर सोडून देतील.” 
 
“काय बोलता तुम्ही, मास्तर? मार्फी मागायची? मार्फी मागायचे काही एक कारि नाही. तब्येतीची 

काळजी घे, म्हिजे झाले. देि आपल्या पाठीशी आहे.” आई हे बोलली आप्रि उठूनही गेली. 
 
आमची भेट सपंली. 
 
आईच्या या स्िाप्रभमानी गुिाचा ठेिा अतंःकरिात जतन करून मी कोठडीत परत आलो. मनाने 

प्रनचित झालो.  
 
आज हा िसंग आठितो, तेव्हा आईचा हा मोठेपिा मला प्रकती उदात्त िळि देऊन गेला, हे 

जाििते. 
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नंतर माझ्या खोल्या बदलण्यात आल्या. मी ज्यािळेी जेलमध्ये होतो, त्याच िळेी आमच्या 
कराडमधले िप्रसद्ध समाजसेिक बाबूराि गोखले यानंाही अटक होऊन अशीच काही तरी एक ििाची प्रशक्षा 
झाली होती. तेही याच जेलमध्ये होते. मला माझ्या कृष्ट्िा धनगराच्या खोलीतून काढून बाबूरािाचं्या 
खोलीत एक प्रदिसासाठी ठेिण्यात आले. एक-दोन प्रदिसातं आमची येरिड्यास रिानगी होिार होती.  

 
एका संध्याकाळी पोप्रलस पहाऱ्यात आम्ही रेल्िनेे पुण्याकडे प्रनघालो. िाटेत िगेिगेळया स्टेशनिर 

प्रठकप्रठकािचे आमच्यासारखे अटक केलेले कायदेभगंाचे सत्याग्रही आमच्या या ताफरयात येऊन प्रमसळत 
होते. आम्ही पिेु स्टेशनिर पोहोचेपयंत जिळजिळ ही सखं्या आठ-दहा झाली.  

 
पुण्याहून सकाळी येरिडा जेलमध्ये जाण्यासाठी आलेल्या मोटारीतून आम्ही जेलकडे प्रनघालो. 

जेलच्या दारासमोर गाडी उभी राप्रहली आप्रि आम्ही सिव मोटारीतून खाली उतरलो. िाघ्याच्या 
जबड्यासारखा असलेला तो जेलचा दरिाजा मी िर्थम पाप्रहला आप्रि मनाशी म्हटले, आता या जबड्यात 
ििशे करायलाच पाप्रहजे. जेलचे तपासनीस पढेु आले आप्रि त्यानंी ित्येक कैद्याची पाहिी केली. त्यापंकैी 
र्फक्त बाबूराि गोखले यानंा ‘बी’ क्लास असल्यामुळे दरिाज्यातून आत घेतले, आप्रि आम्हा बाकीच्यानंा 
पुन्हा गाडीत बसायला सागंनू हुकूम सोडला,  

 
“या लोकानंा कॅम्प जेलमध्ये घेऊन जा.” 
 
मी तर आियवचप्रकत झालो. मी त्या दरिाज्याच्या आत जायच्या तयारीत असताना हा कॅम्प जेल 

पुन्हा कसला काढला, या प्रििचंनेत राप्रहलो. 
 
येरिडा जेलच्या पाठीमागेच, पि सिव जेलला चक्कर टाकून आल्यानंतर जे मोकळे मदैान होते, 

त्यामध्ये तारेच्या काटेरी कंुपिाचे एक मोठे ितुवळ बाधूंन तयार केले होते आप्रि आत सिवत्र तंबूच्या बराकी 
उभ्या हत्या. 

 
त्या बराकी पाहून मला काहीसे हलके िाटले. माझ्या मनाशी प्रिचार येऊन गेला, की हा तर सोपा 

जेल आहे. आमच्या आधी आलेले श-ेदोनश ेलोक त्या एिढ्या मोठ्या कॅम्प जेलमध्ये इतस्ततः चहडताना 
पाप्रहले. त्याचं्या अंगािरचे कपडे पाहून ते आमच्यासारखेच सत्याग्रही असािते, हे उघड होते. या कॅम्प 
जेललाही असेच मोठे काटेरी तारेच्या कंुपिाचे ििशेद्वार होते. त्यातून त्यानंी आम्हाला आत घेऊन प्रशक्षा 
झालेल्या कैद्याचंा पेहराि आम्हाला प्रदला आप्रि आमचे कपडे ि इतर सामान आपल्या ताब्यात घेतले. 
कोिीतरी येऊन आमच्या हातामध्ये जेलची जेििाची र्थाळी, पािी प्रपण्याचे भाडें आप्रि प्रबस्तरा आिनू 
प्रदला. काखेत आपापला प्रबस्तरा आप्रि र्थाळी घेऊन आमची रपेट आत प्रनघाली आप्रि आम्ही कॅम्प जेलचे 
बराक गािचे रप्रहिासी म्हिनू मुक्कामासाठी बराकीमध्ये ििशे केला.  

 
या कॅम्प जेलमध्ये मी १९३२ च्या रे्फबु्रिारीमध्ये आलो ि तेरे्थ संपूिव एक ििव होतो. आप्रि त्यानंतरचे 

तीन मप्रहने प्रिसापूर जेलमध्ये होतो. अठरा मप्रहन्याचं्या प्रशके्षपैकी पधंरा मप्रहने मला ित्यक्ष जेलमध्ये काढाि े
लागले आप्रि १९३३ च्या मे मप्रहन्यामध्ये सुटून मी बाहेर आलो.  
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जेलमध्ये पंधरा मप्रहन्याचें माझे जीिन म्हिजे माझ्या जीिनातला एक अत्यतं उत्तम काळ होता, 
असे आजही मला िाटते. त्याचे कारि मी आता सप्रिस्तरपिाने सागंू शकतो. मी एक गोष्ट कबूल केली 
पाप्रहजे की, माझ्या जीिनात भािनाशीलता कमी होऊन प्रिचाराचंी खोली िाढप्रिण्याची िप्रक्रया या 
जेलमध्येच सुरू झाली.  

 
पप्रहले आठ प्रदिस मी असेतसेच काढले. तुरंुग हळूहळू भरत होता. एका आठिड्याच्या आत त्या 

जेलमध्ये जिळजिळ हजाराच्या िर कायवकते आले. या लोकाचंी िगेिगेळया बराकींमध्ये िाटिी करून 
त्याचंी व्यिस्र्था लािण्याचे काम आम्हा सत्याग्रहापंैकी ज्येष्ठ कायवकत्यांनी आपल्या हाती घेतले. बराकींना 
नंबर देण्यात आले. या लोकाचंी त्यामध्ये बराक नंबर १२ या एका महत्त्िपूिव बराकीची प्रनर्षमती झाली. ही 
बराक नंबर १२ मी जन्मभर प्रिसरू शकिार नाही. जी िमुख मािसे जेलमध्ये आली होती, त्यातंील 
प्रनिडक ि नामितं मािसानंा या बराकीत घ्यायचे, असे कोिी तरी पुढाकार घेऊन ठरप्रिले आप्रि त्याच 
मंडळींनी हायस्कूल ि कॉलेज प्रशक्षि अधविट सोडून याव्या लागलेल्या प्रिद्याथ्यांना याच बराकीत ठेिािे, 
असे सुचप्रिले. त्यामुळे माझी या बराकीत प्रनिड झाली आप्रि या बराकीतील आमचा बंप्रदस्त जीिनक्रम 
सुरू झाला.  

 
ित्येक बराकीत शभंर मािसे राहतील, अशी व्यिस्र्था होती. बारा नंबरच्या बराकीमध्ये अगदी 

प्रनिडक शभंर मािसे होती. त्यामध्ये िमुख नाि े सागंाियाची झाली, तर आचायव भागित, रािसाहेब 
पटिधवन याचंी नाि ेिर्थम सागंािी लागतील. तसेच या बराकीचे सुरुिातील तेच िमुख होते, असे म्हटले 
तरी चालेल. रािसाहेबाचें आकिवक व्यस्क्तमत्त्ि आप्रि इंग्रजीिरचे िभतु्ि यामुळे निीनच आलेल्या जेल 
अप्रधकाऱ्यानंी त्यानंा ऑप्रर्फसमध्ये येऊन कामात मदत करण्याची प्रिनंती केली. रािसाहेबानंी ती मान्य केली 
आप्रि ते रोज ऑप्रर्फसमध्ये जाऊ लागले. रािसाहेबाचं्या ऑप्रर्फसमध्ये जाण्यामुळे एक उत्तम र्फायदा झाला. 
त्यानंी अप्रधकाऱ्याचंी मने िळिनू राजबंद्यांना िाचण्यासाठी सिव तऱ्हेची, सिव प्रिियािंरील पुस्तके 
प्रमळप्रिण्याची व्यिस्र्था केली मंुबई, पुिे येर्थील कायवकत्यांच्या ि जाित्या प्रमत्राचं्या सहकायामुळे 
लायब्ररीतून आप्रि इतरही काही प्रठकािाहूंन नानाप्रिध पुस्तके जेलमध्ये येऊ लागली. राष्ट्रीय 
चळिळीतील काही लोकानंी तर अशा तऱ्हेने राजकीय कैद्यानंा पुस्तके पुरप्रिण्याचे काम हेच आपले राष्ट्रीय 
काम मानले होते. त्यामुळे र्थोड्याच प्रदिसात बारा नंबरच्या बराकीमध्ये एक चागंल्यापैकी लायब्ररी स्र्थापन 
झाली, असे म्हटले, तरी हरकत नाही. अर्थात या पुस्तकाचे महत्त्ि मला पप्रहल्या िर्थम समजले नाही. ही 
गोष्ट खरी. 

 
जािते लोक बराकीत येऊन प्रिप्रिध प्रिियािंर चचा होऊ लागल्या आप्रि जेलमध्ये आमचे िास्तव्य 

अप्रधक समदृ्ध ि सुसंघप्रटत होऊ लागले. आमच्या प्रदनचया प्रनयमाने बाधंल्या गेल्या.  
 
आम्हाला खरे तर सक्तमजुरीच्या प्रशक्षा झाल्या होत्या. पि आम्हा सिांना देण्यासारखे कठीि 

कामच तेरे्थ नव्हते. पाच-पन्नास लोकाचं्या गटाला ते दोन-चार तास जेलबाहेर घेऊन जात आप्रि कुठेतरी 
दगड एकत्र करून निीन रस्ता बाधंण्याचे काम त्यानंी सुरू केले होते, तेरे्थ कामाला लाित. पि तो रस्ता 
कधीच पुरा झाला नाही.  

 



 
अनुक्रमणिका 

पुढे तर त्यानंी हे बाहेरील कामही बंद केले. बराकीमध्येच कापडी पटे्ट प्रििण्याचे बैठ काम 
आम्हाला त्यानंी प्रशकप्रिले. दररोजचा आमच्या प्रििकामाचा जो ठराप्रिक िाटा होता, तो बराकीतल्या 
बराकीत पुरा केल्यानंतर आम्हाला बाकी सिव प्रदिस मोकळा होता. 

 
बराकीतल्या लोकाचं्या आता अप्रधक ओळखी होऊ लागल्या. तेव्हा माझ्या लक्षात आले की, 

महाराष्ट्रातील र्फार महत्त्िाची मािसे या बराकीत राहायला आली आहेत. पुण्याचे श्री. अतीतकर, 
आयुिेदतज्ज्ञ मामा गोखले, श्री. प्रि. म. भसु्कुटे होते. श्री. एस्. एम्. जोशी होते. तसेच त्यात प्रटळक 
महाराष्ट्र प्रिद्यापीठात ि पुण्याच्या आयुिेद प्रिद्यालयात प्रशकिारे काही प्रिद्यार्थी होते. तसेच 
अहमदनगरच्या राष्ट्रीय शाळेतीलही प्रिद्यार्थी बरेच होते. कोिी अंडरगॅ्रज्युएट होते, तर कोिी मपॅ्ररकपयंत 
प्रशकलेले होते, कोिी मपॅ्ररक परीके्षला बसिारे माझ्यासारखे चार-सहा जि होते. या दृष्टीने हा एक मोठा 
िगेळया स्िरूपाचा संच तेरे्थ जमला होता, असे मला िाटू लागले.  

 
या सिव मंडळींची ओळख-पाळख व्हायला आठिडा, दोन आठिडे गेले.  
 
बराकीत अंर्थरुिाला अंर्थरुि लागून प्रबस्तरे टाकले गेले होते आप्रि ित्येकाचा प्रबस्तरा म्हिजे 

जिू काही होस्टेलची रूम, असे त्याचे स्िरूप असे. कामाप्रशिाय असलेला िळे आपापल्या प्रबस्तऱ्यािर 
बसून चकिा िाचन करून घालिाियाचा, असा कायवक्रम चालू होता. हळू हळू त्यातून एक संघप्रटत स्िरूप 
प्रनमाि झाले. समप्रिचाराची मािसे एकत्र आली. शारीप्ररक खेळाचंी, चकिा पते्त िगैरे बैठ्या खेळाचंी आिड 
असिारी मािसे एकत्र आली. गंभीर िाचन करून िैचाप्ररक चचा करिाऱ्याचंा एक स्ितंत्र ग्रूप तयार 
झाला. शभंर मािसाचं्या छोटेखानी समान घटकामंध्ये त्याचंी िगेिगेळी अशी अंगे िस्र्थाप्रपत झाली.  

 
आचायव भागित यानंी एकदा मला आप्रि माझ्याइतकेच प्रशक्षि झालेल्या लोकानंा एकत्र बोलाप्रिले 

आप्रि सापं्रगतले, 
 
“तुम्ही तुमचा येर्थील िळे, बुद्धी आप्रि मन संस्काप्ररत करण्याच्या ियत्नातं घालिा. परीके्षला 

बसता येईल चकिा नाही, हे सागंता येत नाही; पि एिीतेिी तुम्ही देशभक्तीच्या कायात उडी टाकलेली 
आहे, तेव्हा होिाऱ्या पप्ररिामाची पिा करू नका. पि जेव्हा केव्हा िळे प्रमळेल, तेव्हा येरे्थ असलेल्या 
मािसाचंी ओळख करून त्याचं्या सहिासाचा लाभ घ्या. तसेच येरे्थ उपलब्ध होिारी पुस्तके िाचनू त्याचंाही 
उपयोग करून घ्या.” 

 
मला तर हेच हि े होते. म्हिून माझ्यासारखीच असिारी जी तरुि मुले होती, त्याचं्याशी मी 

याबाबत बोललो. त्यामध्ये पाडूंतात्या डोईर्फोडे होते, सेनापती बापट याचें प्रचरंजीि िामन बापट होते, 
पुण्यातील िप्रसद्ध डॉक्टर लागू याचें कप्रनष्ठ बधूं होते, सोलापूरचे भोसले होते, माझे कऱ्हाडचे प्रमत्र 
कोपडेकर होते. आम्ही प्रिचार केला की, आपि एखाद्या िगासारखे एकप्रत्रतपिे काही निीन काम सुरू 
करू या आप्रि त्यासाठंी येरे्थ असलेल्या प्रिद्वान मंडळींची मदत घेऊ या.  

 
या िळेपयंत आिखी काही नि ेसत्याग्रही आमच्या बराकीत भरती होत होते. त्यामध्ये माझे प्रमत्र 

राघूअण्िा आले, प्रशिाय ह. रा. महाजनी हेही आले. कनाटकामधली एक-दोन ज्ञाती मंडळीही या 
बराकीची सदस्य होती. ह. रा. महाजनी माझ्या प्रजल्हयातले, म्हिून चागंलेच पप्ररप्रचत होते. मी त्यानंा 
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आचायव भागितानंी मला प्रदलेला सल्ला सापं्रगतला, ‘तुम्ही या कामात सहकायव कराल काय,’ असे प्रिचारले. 
ते स्ितः िाङ मयप्रिशारद होते. संस्कृतचे मोठे पंप्रडत होते. आधुप्रनक शास्त्राचेंही िाचन ते करीत होते. आम्ही 
तर आमच्या प्रजल्ह्ामध्ये त्याचं्या ससं्कृत भािेच्या ज्ञानामुळे ‘महाजनीशास्त्री’ या नािानेच त्यानंा संबोधीत 
होतो. महाजनींनी सुचप्रिले, की या सिव प्रिद्यार्थी मंडळींना जमिनू काप्रलदासाचे ‘शाकुंतल’चे िाचन करू 
या. त्याचं्याजिळ ते पुस्तक होते ि ते बरोबरच घेऊन आले होते. आप्रि मग दुसऱ्या प्रदिसापासून आमचा 
हा शाकुंतल िाचनाचा िगव सुरू झाला. काप्रलदासाची आप्रि माझी जुनी ओळख ‘मेघदूता’पासून होती. 
आता महाजनींसारखा पटाईत संस्कृततज्ज्ञ आप्रि उत्तम प्रशक्षक आम्हाला ‘शाकंुतल’ प्रशकि ूलागल्यामुळे 
हा िाचन-िगव बराच लोकप्रिय झाला. त्यामुळे आम्हा प्रिद्याथ्यांखेरीज इतर मंडळीही त्या िगाला येऊन बसू 
लागली.  

 
अशा तऱ्हेचे अनेक बौप्रद्धक ि शकै्षप्रिक िगव बराकीच्या िगेिगेळया कोनाकोपऱ्यातं सुरू करण्याचे 

ियत्न झाले.  
 
आमचे ‘शाकंुतला’चे िगव सुरू झाल्यानंतर काही प्रदिसानंी आचायव भागितानंी आम्हाला 

शके्सप्रपयरचे एक नाटक प्रशकप्रिण्याचे कबलू केले. त्यािमािे त्यानंी प्रनिड केली ‘ज्यूप्रलअस सीझर’ या 
नाटकाची. आम्हा प्रिद्याथ्यांचे इंग्रजी प्रशक्षि मपॅ्ररकपयंतचे होते, तेव्हा शके्सप्रपयरच्या अभ्यासासाठी ते 
उपयोगी पडू शकेल की नाही, याची आम्हाला शकंा होती, पि आचायव भागित हे हाडाचे प्रशक्षक होते. 
त्यानंी र्फार पप्ररश्रम घेऊन नाटकाची पाश्ववभमूी, ज्यपू्रलअस सीझरचे इप्रतहासातले महत्त्ि आप्रि नाटकातील 
इतर व्यस्क्तरेखा ि सौंदयवस्र्थळे इतक्या कौशल्याने सागंायला सुरुिात केली की, शाकंुतलचा िगव जसा 
लोकप्रिय झाला. तसाच हाही झाला. ज्यपू्रलअस सीझरच्या आप्रि शाकुंतलच्या या िगाच्या कीतीमुळे इतर 
प्रिद्वान मंडळींनीही अशा िकारचे िगव बराकीत सुरू केले.  

 
हे दोन्ही ियोग जिळ जिळ मप्रहनाभर चालू होते. त्यानंतर आमचाही आत्मप्रिश्वास िाढला. इतर 

इंग्रजी पुस्तके िाचण्याची आमची इच्छा जागी झाली. कधी इतराचं्या प्रशर्फारशीिरून, तर कधी आपल्या 
आिडीिरून, आम्ही पुस्तके प्रनिडू लागलो ि िाचू लागलो. िाचनाची प्रदशा आप्रि खोली बदलू लागली. 

 
या जेलच्या ििव, सव्िा ििाच्या संपूिव मुक्कामात पुढच्या प्रिद्यार्थी जीिनात प्रजतके िाचले नसेल, 

प्रततके मी िाचून घेतले.  
 
राजकीय प्रिचाराचं्या िगेिगेळया छटा आप्रि त्याचंा परस्पराशंी संबंध याचाही आता बराकीमध्ये 

चचेच्या रूपाने व्यासंग सुरू झाला होता.  
 
आचायव भागित हे कट्टर गाधंीिादी म्हिून िप्रसद्ध होते आप्रि गाधंीिादाची ते बौप्रद्धक दृष्ट्ट्या उकल 

करून सागंत असत. महात्मा गाधंी हे प्रनव्िळ राजकीय पुढारी आहेत, असे नसून मानिी प्रिचाराचं्या 
पप्ररपक्वतेत भर घालिारी अशी निी दृष्टी त्यानंी आपल्या तत्त्िज्ञानाने प्रदली आहे, असे ते सागंत असत. 
गाधंीिादी प्रिचार हा भारतीय संस्कृतीतून प्रनमाि झालेला एक निीन जीिन-दृप्रष्टकोि आहे आप्रि त्या 
प्रिचारानंा जशी काही मूलभतू आर्षर्थक प्रसद्धातंाची बाजू आहे, तशीच राजकीय बाजूही आहे. तसेच त्या 
प्रिचारानंा काही शास्त्रीय पायाही आहे. चकबहुना ते जीिनाचे एक स्ितंत्र तत्त्िज्ञान आहे. अचहसा आप्रि सत्य 
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हे नुसते दोन शब्द नसून एकाच तत्िििालीच्या दोन बाजू आहेत. आचायव भागित आपले हे प्रिचार मोठ्या 
आक्रमक पद्धतीने माडंत असत आप्रि मग यािरती चचा ि िाद सुरू होत असे.  

 
आम्ही सिवच कायवकत्यांनी गाधंींचे राजकीय नेतृत्ि मान्य केलेले होते; परंतु सिांनीच त्याचें 

तत्त्िज्ञान स्िीकारलेले होते चकिा सिांना ते समजलेले होते, असे म्हिता येण्यासारखे नव्हते. या चचामुळे 
प्रिचारातंली मूलभतू र्फरक आप्रि त्यातंील र्फरकाचं्या सूक्ष्म छटा ध्यानात यायला मदत झाली. आचायव 
भागित िप्रतपादतात, त्या अर्थाने मी गाधंीिाद स्िीकारला आहे काय ? असा िमन मी स्ितःला प्रिचारू 
लागलो आप्रि त्याचे उत्तर होकारार्थी येईना. माझ्या मनात हा संघिव पुढे प्रकत्येक िि े चालिार होता, 
याचीही मला यािळेी कल्पना नव्हती. 

 
गाधंीिादाच्या चचेबरोबरच समाजिाद आप्रि माक्सविाद याही प्रिचाराचंी बराकीतील या िगात चचा 

सुरू झाली आप्रि त्याला पोिक असे िाङ मयही आम्हा लोकानंा िाचण्यासाठी प्रमळू लागले. आमचे 
राजकीय प्रशक्षि हे या पद्धतीने प्रनयप्रमत, सातत्याने ि मोठ्या तीव्रतेने सुरू झाले. काय िाचाि,े आप्रि काय 
िाचू नये, असे िाटाि,े इतक्या पुस्तकाचंा साठा तेरे्थ जमला होता. एस्.एम्.जोशी, ह. रा. महाजनी ही 
तरुि मंडळी गाधंीिाद स्िीकारलेल्यापंैकी प्रदसत नव्हती. त्याचं्या मनात त्यासंबधंी अनेक शकंा होत्या ि ते 
त्या िळेोिळेी प्रिचारत असत. स्िातंत्र्याच्या चळिळीसाठी समाजिादाचा प्रिचार आिमयक नाही का, असे 
िमन उभे करीत आप्रि त्याचें हे िमन बरोबर आहेत, असे मला िाटे.  

 
प्रि. म. भसु्कुटे हे माक्सविादाचे नि ेभोक्ते होऊ घातले होते. त्याचं्या मताने प्रनव्िळ समाजिादाची 

पोकळ भािा बोलून काही काम भागिार नाही, तर समाजिादाचा शास्त्रीय प्रिचार करून त्या प्रिचाराची 
पद्धती राजकीय लढ्यात स्िीकारल्याप्रशिाय चहदुस्र्थानला स्िातंत्र्य प्रमळिार नाही, असे प्रिचार ते माडंत. 

 
गाधंीिाद, समाजिाद ि माक्सविाद या प्रतन्ही गोष्टींपेक्षाही िगेळा दृप्रष्टकोि ठेिनू प्रिचार करिारीही 

मंडळी होती. त्याचें म्हििे असे, की हे असे ताप्रत्त्िक आग्रह प्रनरर्थवक आहेत. प्रटळक, गाधंी यानंी 
स्िराज्याची जी मागिी केली आहे, त्या मागिीसाठी ते जे सागंतील, ते आचरिात आिनू इंग्रजाशंी लढत 
राप्रहले पाप्रहजे आप्रि हेच आपिा सिांचे काम आहे. तत्त्िज्ञानाच्या घटपटादी िादामध्ये पडण्यात काही अर्थव 
नाही. यामुळे उगीच बपु्रद्धभेद होतो आप्रि मािसे एकमेकापंासून दूर जातात.  

 
आमच्या बराकीत चाललेल्या प्रिप्रिध प्रिचाराचें हे धािते प्रचत्र आहे.  
 
या पाश्ववभमूीिर माझे प्रिचारप्रिश्व बनत होते. केव्हा केव्हा असे होई की, ज्याचें म्हििे ऐकाि,े त्याचें 

म्हििे बरोबर आहे, असे िाटे. पि मग सगळयांचेच म्हििे बरोबर कसे असेल? कोिते तरी एकच म्हििे 
बरोबर असेल. मग ते कोिते? याचा प्रनिवय आपिच आपल्या मनाशी केला पाप्रहजे, शिेटी मी मनाशी 
ठरप्रिले, की कोिताही प्रनिवय, कोिी सापं्रगतले, म्हिून आपि स्िीकाराियाचा नाही. प्रिचाराचं्या के्षत्रातील 
प्रनिवय हा आपला आपिच केला पाप्रहजे आप्रि त्यासाठी आपि िाचन केले पाप्रहजे. चचतन केले पाप्रहजे. 
जेलमध्ये तर िाचन केलेच पाप्रहजे; परंतु जेलच्या बाहेर गेल्यानंतरही िाचन ि चचतन सुरू ठेिले पाप्रहजे. 
ित्यक्ष जनतेत काम करीत असताना आलेल्या अनुभिाच्या आधारे यासंबधंीचे प्रनिवय घेतले पाप्रहजेत.  
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िर्थमतः मला अिघड िाटिाऱ्या आप्रि माझ्या काहीशा आिाक्याच्या बाहेर असिाऱ्या पसु्तकाचं्या 
िाचनाला मी हात घातला. इंग्रजी शब्दकोशाचा िारंिार उपयोग करून आप्रि अितीभोितीच्या 
प्रमत्रमंडळींशी चचा करून मी बररँड रसेल याचें ‘रोड्स् टु फ्रीडम’ हे पुस्तक िाचले. जिळ जिळ एक 
मप्रहनाभर मी हे पुस्तक िाचत होतो. या पुस्तकाच्या िाचनामुळे प्रिचाराचं्या प्रदशा प्रकती व्यापक आहेत, 
याचा अंदाज आला. आप्रि स्िातंत्र्याचा हा िमन केिळ चहदुस्र्थानपुरता मयाप्रदत नसून सिव 
मानिजातीमध्येच या िकारच्या प्रिचाराने खळबळ माजप्रिली आहे, याचीही कल्पना आली. शास्त्रीय दृष्टीने 
प्रिचार कसा करािा, याचा पप्रहला अनुभि मला रसेलच्या या पुस्तकाच्या िाचनातून आल्यासारखा झाला.  

 
या पुस्तकाच्या िाचनानंतर आपि आिखी काही इंग्रजी पुस्तके िाचू शकू, असा आत्मप्रिश्वास 

माझ्या मनात आला. आप्रि त्यािमािे गाधंीजींच्या जीिनािर, लेप्रननच्या जीिनािर असलेली पुस्तके मी 
पाहू लागलो.  

 
माक्सविादाच्या मला समजिाऱ्या िाङ मयाबरोबर रप्रशयन राज्यक्रातंी बद्दलही मी बरेचसे िाचले. 

‘टेन डेज, दॅट शुक द िल्डव ‘हे जॉन रीड याचें पुस्तक बाराव्या बराकीत र्फार लोकप्रिय झाले होते. मी त्या 
पुस्तकािरील चचा आप्रि त्याचे ित्यक्ष िाचन या दोन्ही तऱ्हानंी पसु्तक समजािनू घेण्याचा ियत्न केला. 
रप्रशयन राज्यक्रातंीची सगळी कहािी रोमाचंकारी आहे. आप्रि त्यातील लेप्रननचे कायव जागप्रतकदृष्ट्ट्या 
ऐप्रतहाप्रसक स्िरूपाचे आहे. त्यामुळे त्याचं्या व्यस्क्तमत्त्िाची र्फार मोठी छाप माझ्या मनािर पडली. रप्रशयन 
राज्यक्रातंी ज्या िकाराने झाली, त्या िकारे इतर देशातं राज्यक्रातंी होईल की नाही, हे सागंिे अिघड 
आहे. चकबहुना हे काम जरा अिघड आहे, अशीच त्यािळेी माझी भािना होती. परंतु लेप्रनन याचं्या राजकीय 
ि आर्षर्थक पप्ररस्स्र्थतीचे प्रिश्लेिि करून प्रनिवय घेण्याच्या शक्तीबद्दल अचंबा िाटत राप्रहला. आप्रि 
लेप्रननसंबंधी िाटिारी आदराची भािना तेव्हापासून. जी मनात बसली, ती त्यानंतरही आजपयंत िाढत 
राप्रहली आहे.  

 
लेप्रननसंबंधीच्या गोष्टी डॉक्टर शटे्टी आप्रि ह. रा. महाजनी याचं्याशी बोलत असतानाच त्यानंी 

मानिेंद्रनार्थ रॉय या चहदी कम्युप्रनस्ट नेत्याचा उल्लेख केला आप्रि त्याचं्या व्यस्क्तमत्त्िाप्रिियी पुष्ट्कळ गोष्टी 
सापं्रगतल्या. त्यानंी देशत्याग करून कशा िकारे िनिास पत्करला, आप्रि हे िनिासाचे जीिन भटकत 
काढत असताना मेस्क्सकोमध्ये त्यानंी कम्युप्रनझमचा स्िीकार कसा केला, त्याचिमािे रप्रशयन 
राज्यक्रातंीनंतरच्या बाधंिीच्या काळात आंतरराष्ट्रीय कम्युप्रनझमच्या िसाराप्रनप्रमत्त उभारलेल्या संघटनेत 
रॉय यानंी लेप्रननच्या बरोबर काही ििव काम कसे केले, या संबधंीच्या हकीकती त्यानंी मला प्रिस्ताराने 
सापं्रगतल्या. या चहदी नािासंबंधी मला एक निी प्रजज्ञासा िाटू लागली. डॉक्टर शटे्टी हे या सत्याग्रहात 
जेलमध्ये आले असले, तरी ते मानिेंद्रनार्थ रॉय याचें िैचाप्ररक सार्थी होते, असे नंतर त्यानंी आम्हालंा 
सापं्रगतले. त्याचिमािे मानिेंद्रनार्थ रॉय हे त्यािळेी जेलमध्ये होते, तरी तेरू्थन आपल्या सिव प्रमत्रमंडळींशी ते 
पत्रव्यिहाराने कसा संबधं ठेितात, आप्रि आपले प्रिचार कळिीत असतात, याची काहीशी गुप्त माप्रहतीही 
त्यानंी मला सापं्रगतली.  

 
मानिेंद्रनार्थ रॉय याचं्या नािाशी माझी पप्रहली ओळख अशी झाली आप्रि पुढे त्याचं्या प्रिचाराशंी 

असलेला संबधं काहीसा िाढत गेला. परंतु िर्थमच मी त्याच्यासबंंधी येरे्थ ऐकले, म्हिून मी याचा उल्लखे या 
प्रठकािी करीत आहे.  
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जेलमधून बाहेर पडल्यानंतर मी माझ्या अनेक सहकारी प्रमत्राचं्या सोबतीमुळे आप्रि आग्रहामुळे 
काही काळ रॉय याचं्या प्रिचाराचंा पाठपुरािा केला होता. पि ती पढुची कहािी आहे.  

 
या राजकीय स्िरूपाच्या पुस्तकाचं्या िाचनाबरोबरच िाङ मयप्रिियक पुस्तकाचें िाचनही मी सुरू 

केले. मराठी िाङ मयाच्या िाचनाची माझी आिड जुनी होती. प्रतला आता निा अर्थव िाप्त झाला. आचायव 
भागिताचं्या प्रबछान्याभोिती रोज संध्याकाळी आम्हा अनेक प्रजज्ञासू सत्याग्रहींचा गराडा पडलेला असे.  

 
आचायव भागित हे सिकंि बुद्धीचे गृहस्र्थ होते. िखर प्रिद्वत्ता आप्रि प्रततकीच परखड िािी ही 

त्याचंी दोन मोठी आयुधे होती आप्रि ते अनेक प्रिियािंर तासन् तास बोलत असत. आप्रि ते प्रनव्िळ 
ऐकूनसुद्धा कोिी मनुष्ट्य बहुश्रुत, ज्ञानी झाला असता!  

 
आचायव भागिताचं्या श्रोत्यातंला मी एक कायमचा श्रोता होतो. बोलण्यापेक्षा ऐकण्यािरं मी 

तेव्हापासून अप्रधक भर देऊ लागलो. 
 
एकदा बोलता बोलता सहज त्यानंी बपॅ्ररस्टर सािरकर याचं्यासंबधंी उल्लखे केला. त्याचं्या 

चहदुत्ििादी राजकारिािर त्यानंी सपाटून टीका केली. आचायव भागितानंी सािरकरानंी केलेल्या 
चहदुत्िाच्या व्याख्येसंबधंी प्रिश्लेिि केले, या चहदुत्िाच्या पायािर जर आम्ही राजकारि उभे करण्याचा 
ियत्न केला, तर भारताचे रप्रहिासी असलेल्या अनेकप्रिध धमांतील लोकाचंी एकता कशी साधिार? 
जनतेची एकता हा स्िातंत्र्याचा िाि आहे. या चहदुत्िाच्या आग्रहामुळे जनता एकसधं राहू शकिार नाही, 
म्हिून हा िप्रतगामी प्रिचार आहे. भागिताचं्या टीकेचा हा साराशं होता. मला ही टीका पटली. ओघाओघाने 
कोिी तरी त्यानंा प्रिचारले,  

 
“साप्रहस्त्यक म्हिून सािरकराबंाबत तुम्हाला काय िाटते?” 
 
मघाशी त्याचं्यािर राजकीय टीका करिारे आचायव भागित एकदम बदलून गेले. त्याचं्या 

मनामध्ये, त्याचिमािे बोलण्यामध्ये एक िकारचा हळुिारपिा प्रनमाि झाला आप्रि त्यानंी सापं्रगतले, 
 
“मला अत्यंत प्रिय आहेत, ते किी सािरकर.” 
 
एिढेच नव्हे, तर दुसऱ्या प्रदिसापासून सािरकराचें ‘गोमंतक’ आप्रि ‘कमला’ याचें िकट िाचन 

सुरू करिार असल्याचे जाहीर करून ज्यानंा कोिाला यायचे असेल, त्याने याि,े असे आिाहनही त्यानंी 
केले.  

 
आता ‘गोमंतक’ आप्रि ‘कमला’ या काव्याचं्या िाचनासाठी आम्ही सिव मंडळी दररोज जमू लागलो.  
 
सािरकराचं्या या काव्याचा आस्िाद घेण्याची सधंी मला िर्थमच प्रमळाली. त्यातंील ‘कमला’ 

काव्याची गोडी तर अिीट आहे. त्याची भािा, त्यातल्या भािना आप्रि त्याच्यामध्ये असलेली देशिेमाची 
उत्कटता ही तरुि मनाला मोहून टाकिारी होती. मी यापूिीच सािरकराचंी कप्रिता का िाचू शकलो नाही, 
याचे मला आियव िाटू लागले.  
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या सामुदाप्रयक िाचनानंतर इतरही काही पुस्तकाचं्या सामुदाप्रयक िाचनाची पद्धतही आमच्या 
बराकीमध्ये रूढ झाली. याचे नेतृत्िही भागित याचं्याकडे होते. ते उत्तम प्रशक्षक असल्यामुळे आपल्याला जे 
आिडते आप्रि माहीत आहे, ते सिांना सागंनू जािते करािे, हा त्याचंा स्िभािधमव होता आप्रि त्यामुळे ते 
मोठ्या आनंदाने हे काम करीत असत. या तऱ्हेने प्रशक्षि देण्याची त्यानंा हौस होती, पि त्याचबरोबर 
अधविट, अपुऱ्या तऱ्हेने िाचन करिाऱ्या लोकािंर त्याचंा राग होता.  

 
मला एकदा आठिते, एक चागंले िकील असलेले गृहस्र्थ ‘गीताजंली’ िाचत होते. त्यानंा काही 

शकंा उद भिल्या, म्हिून ते आचायव भागित यानंा प्रिचारू लागले.  
 
“आचायवजी, मी ‘गीताजंली’ िाचतो आहे, परंतु त्यातला दाऊ (Thou) आप्रि प्रहम (Him) याचा 

नेमका अर्थव काय?” 
 
आचायांच्या डोळयात आग उभी राप्रहली.  
 
“तुम्ही रिींद्रनार्थाचंी ‘गीताजंली’ िाचता आहात आप्रि त्यातल्या दाऊ (Thou) आप्रि प्रहमचा 

(Him) अर्थव तुम्हालंा कळत नसेल, तर िाचायचे बंद करा!” असे तुसडे उत्तर देऊन ते मोकळे झाले. 
प्रजज्ञासूला प्रशप्रक्षत कराि,े परंतु दापं्रभकपिाने िाचन करिाऱ्याचंा प्रतरस्कार करािा, अशी त्याचंी मनोिृत्ती 
होती.  

 
मी भसु्कुटे याचं्याकडेही जाऊन बसत असे आप्रि त्याचं्याकडून माक्सविादाचा प्रिचार समजािनू 

घ्यायचा ियत्न करी. भसु्कुटे हे आचायांसारखे िप्रतभासपंन्न प्रिद्वान नव्हते. परंतु त्यांनी आपला 
माक्सविादाचा अभ्यास अत्यतं पप्ररश्रमपूिवक आप्रि अत्यतं िामाप्रिकपिाने चालू केला होता. त्यािरील 
काही गं्रर्थाचे मराठी िाचकासंाठी भािातंर करण्याच्या कामातही ते गंुतले होते. असहकाराच्या चळिळीत 
त्याचंी िाढ झाली होती. त्यामुळे गाधंीिादाच्या परंपरेत ते िाढले होते. परंतु ३२ सालच्या या जेलमधील 
िास्तव्यात त्याचं्या प्रिचारात पप्ररपूिव बदल झाला होता. साम्यिादाचा स्िीकार केल्याप्रशिाय चहदुस्र्थानचे 
आप्रि जगाचे िमन सुटिार नाहीत, असे त्याचें म्हििे असे. त्याचं्याजिळची समाजिादासंबधंीची काही 
सोपी पुस्तके त्यानंी आम्हाला िाचायला प्रदली. त्यातली बरीचशी पुस्तके िाचायला आप्रि समजायला 
अिघड असिारी अशी होती. पि त्यानंी प्रदलेली ‘कम्युप्रनस्ट मपॅ्रनरे्फस्टो’ ही पसु्स्तका मी त्याचं्याजिळ 
बसूनच समजािनू घेऊन अभ्यासली.  

 
माक्सवच्या प्रिचाराचें, पुसट का होईना, दशवन व्हायला ‘कम्युप्रनस्ट मपॅ्रनरे्फस्टो’ ही पसु्स्तका पुरेशी 

आहे, असे माझे तेव्हापासून मत बनले आहे. इप्रतहासाच्या प्रिकासाकडे एक नव्या दृष्टीने पाहण्याची नजर 
माक्सवने जगाला प्रदली, असा माझा समज झाला आहे आप्रि तो आजही कायम आहे. माक्सवच्या पद्धतीने 
चहदुस्र्थानचे िमन सुटतील की नाही, याचा माझा प्रनिवय तेव्हा होत नव्हता. िाटे, की माक्सवच्या प्रिचाराकडे 
पाठ न प्रर्फरप्रिता चहदुस्र्थानने आपले िमन आपल्या अनुभिातूनच सोडप्रिले पाप्रहजेत.  

 
आज मात्र माझी अशी स्पष्ट भािना झाली आहे की, आज एकोप्रिसाव्या शतकातल्या माक्सवच्या 

प्रिचाराचं्या र्फार पुढे जग गेलेले आहे. माक्सविादी म्हििाऱ्या मंडळींनाही निीन जगाशी जमिनू घ्याि े
लागेल, अशी आजची पप्ररस्स्र्थती आहे. पि यामुळे माक्सवने जगाला प्रदलेल्या प्रिचारधनाचे महत्त्ि कमी होत 
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नाही. चकबहुना त्याने प्रदलेल्या मलूभतू दृप्रष्टकोनाची िाट पसुतच आजच्याही प्रिचारितंानंा जाि े लागत 
आहे. गौतम बुद्ध आप्रि येशू प्रिस्त याचं्यानंतर एिढ्या मोठ्या मानि समाजाच्या जीिन-पद्धतीिर पप्ररिाम 
करिारा कोिी तत्त्ििते्ता झाला असेल, तर तो माक्सवच, हे कबूल कराि ेलागेल.  

 
१२ व्या बराकीतील आमचे हे प्रशक्षि आप्रि िाचन प्रदिसेंप्रदिस असेच िाढत राप्रहले. त्यातून नि े

स्नेही लाभले. महाराष्ट्राच्या प्रिप्रिध प्रिभागामंधून आलेल्या लोकाचं्या ओळखीपाळखी झाल्या. सोलापूरचे 
अनंतराि भोसले हे या प्रठकािी मला एक नि ेप्रमत्र प्रमळाले. आमचे राघूआण्िा प्रलमये हेही िाचत असत. 
परंतु त्याचंी िृत्ती र्फार खोलात प्रशरण्याची नव्हती. मला ते नेहमी म्हित,  

 
“इतके काय िाचत बसतोस? स्िराज्यासाठी लढायचे, एिढी साधी गोष्ट तुला-मला समजली, 

एिढी पुरे आहे.” 
 
मी त्यानंा म्हिे, 
 
“आपि जेव्हा बाहेर जाऊ, तेव्हा तुमचा सल्ला मी मानेन. पि आज येरे्थ असलेल्या िळेेचा उपयोग 

करून मला प्रजतके िाचता येईल, तेिढे िाचून, समजून घेण्याचा मी ियत्न करिार आहे.” 
 
राघूअण्िानंी १२ व्या बराकीत ‘चला-खेळू या’ नािाचा क्लब सुरू केला आप्रि त्यामध्ये हुतूतू, 

आट्यापाट्या, खो-खो, इत्यादी खेळ संध्याकाळच्या िळेेला बराकीच्या बाहेरच्या मोकळया जागेत आम्ही 
खेळत असू. बराकीतला अत्यंत आनंदाचा िळे म्हिजे आंघोळीचा. आंघोळीसाठी आम्हाला ित्येक बराकीत 
छोटे छोटे घाट बाधूंन प्रदले होते. तेरे्थ मुबलक पािी प्रमळे. बादल्याच्या बादल्या अंगािर ओतून घेऊन 
आम्ही स्नान करीत असू. घरची मंडळी भेटीला येत, तेव्हा साबि, दंतमंजन अशी काही साधने घेऊन येत 
असत, तेव्हा ही सगळी व्यिस्र्था ठीक होती. कपडे उत्तम, स्िच्छ ठेिण्याची स्पधाच बारा नंबरच्या बराकीत 
सुरू झाली होती, असे म्हटले, तरी चालेल काही मंडळी या स्पधेत आघाडीिर असत. अगदी जेलचे कपडे 
असले, तरी ते परीटघडीचे करून िापरिारेही काही लोक होते. या शयवतीत मी पुढे नव्हतो, पि र्फार 
मागेही नव्हतो. मध्यािर कोठे तरी असेन.  

 
जेलमध्ये दररोज संध्याकाळी सिव तऱ्हेच्या भाज्याचंा एक सपं्रमश्र काढा प्रमळत असे आप्रि तो 

खाल्ल्यानंतर दात काळे पडत असत. हा काढा म्हिजे दाताचं्या आरोग्याचा मोठाच शत्रू होता, असे म्हटले 
तरी चालेल. 

 
जेलमध्ये असताना एक िळे मला माझे िडील बंधू गिपतराि भेटायला आले होते. एकदा आई पि 

भेटायला आली होती. पाच-दहा प्रमप्रनटाचं्या अशा या भेटीत कसलेच समाधान िाटत नसे. परंतु 
नजरभेटीचा जो आनंद होता, तो काही कमी समाधानकारक नव्हता. माझी िकृती सामान्यतः उत्तम आहे. 
या गोष्टीचा आईला आनंद िाटत असे. गिपतरािानंी माझ्यासाठी काही पुस्तके आिली होती.  

 
अधून मधून अशा भेटीमुळे मानप्रसक समाधान लाभत असे.  
 



 
अनुक्रमणिका 

शिेटी शिेटी मात्र जेलमध्ये एकाकी िाटू लागले. िाचन जरी करत होतो. तरी शिेटी िाचन तरी 
प्रकती करिार?  

 
या जेलमध्ये झालेल्या महाराष्ट्राच्या राजकारिािरच्या चचाही मोठ्या अर्थवपूिव असत. मात्र 

महाराष्ट्रातील सामाप्रजक पप्ररस्स्र्थतीसबंंधाने येर्थील पुढारी मंडळी ज्या चचा करत, त्यािरून या शहरी 
पुढाऱ्याचंा ग्रामीि समाजाबद्दल केिढा गैरसमज आहे, याची मला कल्पना आली. यातले बरेचसे उच्चभ्र ू
ििृत्तीचे लोक असत. सत्याशोधक चळिळीसंबधंी आप्रि महात्मा रु्फले याचं्याबद्दल या लोकानंा कमी माप्रहती 
आहे, असे मला िाटते. यामध्ये अपिाद म्हिून समाजिादी प्रिचारसरिीची जी मडंळी होती, त्यात एस्. 
एम्. जोशी, ह. रा. महाजनी, भसु्कुटे ही मंडळी काहीशी समजूतदारपिाने बोलत असत.  

 
एस्.एम्.जोशी हे प्रिशिेतः तरुि कायवकत्यांच्या चळिळीकडे आप्रि त्याचं्या िमनांकडे मोठ्या 

आत्मीयतेने पाहात असत. ते त्या िळेी ‘यूर्थ लीग’चे पढुारी होते. बारा नंबरच्या बराकीमध्ये एके प्रदिशी 
संध्याकाळी युिक चळिळीच्या सबंंधाने त्याचें एक सुरेख व्याख्यान झाल्याची मला आठिि आहे. त्याचंी 
त्या प्रिियाची तळमळ आप्रि स्िातंत्र्यासंबधंी असलेल्या भािनेची तीव्रता, सिव जातींच्या मंडळींना एकत्र 
घेण्याची िाटिारी गरज या त्याचं्या प्रिचारसरिीने माझ्या मनात त्याचं्याबद्दल प्रजव्हाळा प्रनमाि झाला. 
दररोज चाललेल्या िादाच्या खटपटीत ते र्फारसे भाग घेत नसत. िसंगोपात्त ते िादात पडत. परंतु जेव्हा 
पडत, त्यािळेी मोठ्या प्रहप्रररीने पडत. त्याचं्या सेिाभािी िृत्तीबद्दल मला र्फार मोठा आदर िाटण्यासारखा 
अनुभि या काळात आला. जेलमध्ये त्यानंी सत्याग्रहींचे केस कापण्याचे आप्रि दाढी करण्याचे काम 
आपिहून आपल्याकडे मागनू घेतले आप्रि हळूहळू ते यात र्थोडे र्फार तज्ज्ञ झाले, असे म्हिायला हरकत 
नाही. ते काम ते मोठ्या आनंदाने आप्रि हसत खेळत करीत असत. त्यामुळे एस्.एम्.जोशी हे बाराव्या 
बराकीतील एक लोकप्रिय व्यस्क्तमत्त्ि होते. 

 
याच िळेी आमच्याबरोबर कोल्हापूरचे िीर माने बारा नंबरच्या बराकीत होते. ते बोलण्यात 

ओबडधोबड, कमी प्रशकलेले, परंतु देशसेिचेी अत्यंत तीव्र जािीि असलेले कायवकते होते. त्यानंी मुद्दाम 
आमच्या जेलचे संडास सार्फ करण्याचे काम मागून घेतले होते. एस्.एम्.जोशी, िीर माने याचं्यासारखी 
मािसे आमच्यात होती, याचा आम्हालंा अप्रभमान िाटे. िीर माने आप्रि माझी ओळख पुढे कोल्हापूरला 
प्रशक्षिासाठी गेल्यािर अप्रधक िाढली आप्रि आमची मतै्री िाढत राप्रहली.  

 
आमच्या १२ नंबरच्या बराकीमध्ये नुसते चचा, िक्तृत्ि आप्रि प्रशक्षि एिढेच काम चालू होते, असे 

नाही, तर पुढे पुढे तेरे्थ बराकीचे बलेुप्रटन प्रनघू लागले. आपल्याला िाटिारे प्रिचार कागदािर चकिा स्लेट 
पाटीिर प्रलहून बराकीतील सिव मंडळींत ते प्रर्फरिाि,े अशी िर्था सुरू झाली. ह. रा. महाजनी आपल्याजिळ 
असलेल्या स्लेट पाटीिर दोन्ही बाजंूनी आपल्या सुरेख अक्षरात त्या प्रदिसाचा त्याचंा प्रिचार प्रलहून ठेित 
असत आप्रि तो सिव बराकीत प्रर्फरिला जाई. ‘बजरंग’ या टोपि नािाखाली ते असे लेख प्रलहीत. त्याचं्या 
लेखनातील ते कौशल्य पाप्रहल्यािर त्यािळेी माझ्या मनाची खात्री झाली की, पुढे ते िप्रसद्ध लेखक होतील. 
आप्रि झालेही तसेच. पुढे महाराष्ट्रात ‘लोकसत्ता’ चे एक िभािी सपंादक म्हिनू त्यानंी लौप्रकक प्रमळप्रिला. 
त्याचं्या पत्रकाप्ररतेचा श्रीगिेशा बराक क्रमाकं १२ मध्ये असा झाला होता.  

 
अशा तऱ्हेने जेलमध्ये आमचे प्रदिस चालले होते. १९३१ साल संपले आप्रि ३२ उजाडले. यािळेी 

घडलेली आिखी एक महत्त्िाची घटना म्हिे ३२ सालामध्ये महात्मा गाधंीजींनी केलेला ‘कम्युनल ॲिाडव’ 



 
अनुक्रमणिका 

संबंधीचा आमरि उपिास. या उपिासाचा आमच्यािर खूप पप्ररिाम झाला. यासंबधंी बराकीमध्ये चचा सुरू 
झाली. शडे्यलू कास्टना स्ितंत्र मतदार संघ देण्याची योजना प्रब्रटीश सरकारने जाहीर केली. त्यामुळे 
देशात मतभेदाचे िातािरि प्रनमाि झाले. राजकीयदृष्ट्ट्या एक समाज दुसऱ्या समाजापासून अशा कारिाने 
िगेळा करून राष्ट्रात दुही पेरण्याचा एक मागव, म्हिजे स्ितंत्र मतदार संघ देिे, ही गोष्ट चहदुस्र्थानला 
अनुभिाने माप्रहती होती. मुसलमान समाजाला िगेळा मतदार संघ देऊन, त्याचा पप्ररिाम देशाच्या 
जीिनामध्ये एक मोठी दुर्फळी प्रनमाि होण्यात झाला होता, याचा अनुभि होता.  

 
चहदू समाजातून पनु्हा एकदा त्याचं्यातंला अस्पृमय मानला जािारा समाज राजकीय दृष्टीने 

कायमचा बाजूला करण्याचा या प्रब्रप्रटश सते्तने टाकलेला एक डाि आहे, असे आपले मत राष्ट्रीय 
प्रिचाराच्या मंडळींनी जाहीर केले. आप्रि हे र्थाबंिले पाप्रहजे, असा प्रनधार व्यक्त केला. ते कसे र्थाबंप्रििार, 
हा मोठा िमन होता. महात्मा गाधंीजींनी यासाठी उपोिि केले होते. हप्ररजनासंाठी स्ितंत्र मतदार संघाची 
योजनाच मुळातून काढून टाकली पाप्रहजे, असा त्याचंा प्रनधार होता.  

 
उपोिि सुरू झाल्यानंतर या िमनाची देशात प्रिशिे चचा सुरू झाली आप्रि सबधं देश चचतेत 

पडला. उपोििाचे प्रदिस जसजसे जाऊ लागले, तसतशी चचता अप्रधक िाटू लागली. महात्मा गाधंींचे 
झालेले िय लक्षात घेता त्यांच्या जीिनास धोका आहे, असे लोकानंा िाटू लागले. मग मध्यस्र्थाचं्या 
खटपटी सुरू झाल्या.  

 
डॉक्टर आंबेडकर याचें मन िळिनू काही तडजोड काढािी, असा ियत्न सुरू झाला. डॉक्टर 

आंबेडकरानंी गाधंीजींनी भेट घ्यािी, असे ियत्न सुरू झाले. या संदभात आमच्या जेलमध्ये झालेल्या चचा 
मला आठितात. हप्ररजन समाज, प्रिशिेतः, डॉक्टर आंबेडकरानंा मानिारा समाज हा संपूिवतः 
स्िातंत्र्याच्या लढ्याच्या बाहेर होता. ही गोष्ट मी लहानपिापासून पाहात आलो होतो. त्याचे केिढे घोर 
पप्ररिाम होतात, हे आता अप्रधक लक्षात आले. काही लोकाचं्या मते आंबेडकरानंी तातडीने येऊन महात्मा 
गाधंीजींच्या सूचना मान्य करून त्यानंा उपोिि सोडण्यास सागंािे, असे होते. काही जे अप्रतरेकी होते, ते 
म्हित असत की, इंग्रजाचें ि त्याचें प्रहतसंबधं जुळते असल्यामुळे ते काही असे करिार नाहीत.  

 
महात्मा गाधंीजींच्या िािाला धोका जरूर होता; तरीही हे असे बोलिे अनुदारपिाचे होते, असे 

मला त्यािळेीही िाटले, डॉक्टर आंबेडकराचं्या व्यस्क्तमत्त्िाबद्दल राष्ट्रीय चळिळीत त्यािळेी बरेच 
अन्यायकारक गैरसमज होते. त्याचं्या प्रिद्वते्तबद्दल सिांनाच आदर असे, पि दप्रलत समाजाचे िप्रतप्रनधी 
म्हिून ज्या अनुभिातून ते गेले होते, त्यानुसार त्याचंी राजकीय मते बनली होती. त्याचं्या जीिनाच्या िेरिा 
आप्रि िदेना समजून घेण्याची आत्यंप्रतक आिमयकता होती. आम्ही सगळेच महात्मा गाधंीजींचे अनुयायी 
होतो, त्यामुळे सगळयानंा काळजी िाटू लागली. आम्ही सगळे सकाळ-संध्याकाळ सामुदाप्रयक िार्थवना 
करीत होतो. चहदुस्र्थानातील ही दुर्फळी बंद होऊन राष्ट्रीय ििाह हा पूिवित राहािा, यासाठी योप्रजलेला 
गाधंीजींचा हा अखेरचा उपाय आहे, याची आम्हाला कल्पना आली. आपल्या स्िातंत्र्य-चळिळीत काही 
अपुरेपिा आहे, हेही सिांच्या ध्यानात आले.  

 
दप्रलत समाजाच्या मनात राष्ट्रीय भािना प्रनमाि व्हािी, यासाठी काही महत्िाची पािले 

उचलल्याप्रशिाय हे घडिार नाही, अशी मनोमन जािीि झाली. सुदैिाने बाहेरच्या लोकाचं्या ियत्नानंा यश 
आले. प्रिशिेतः, डॉक्टर आंबडेकराचं्या मनाच्या मोठेपिामुळे त्यानंी आपले प्रिचार सोडून देऊन िप्रसद्ध पुिे 
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करारािर सही केली आप्रि चहदू समाजाची ि राष्ट्रीय जीिनाची ही र्फाळिी या िकारे िाचप्रिली. डॉक्टर 
आंबेडकरानंी गाधंीजींचे िाि िाचप्रिले, याबद्दल मला डॉक्टर आंबेडकराचं्याबद्दल मनात रुजलेली 
आदराची भािना दुिािली.  

 
या जेलमध्ये असताना दुसरी एक नमूद करण्यासारखी गोष्ट अशी की, गाधंीजी शजेारी येरिडा 

जेलमध्ये असताना आम्हा कॅम्पिासी सत्याग्रहींना गाधंीजींचे चुकूनही दशवन होत नसे चकिा त्याचं्याशी 
कोित्याही िकारचा संपकव  साधता येत नसे. आमच्या कॅम्प जेलच्या िमुख िप्रतप्रनधींनी हा िमन जेल िमुख 
अप्रधकाऱ्यासमोर माडंला आप्रि त्याने याबाबतीत गाधंीजींशी चचा केली. त्यानुसार अधूनमधून दरमहा 
चकिा दर दोन मप्रहन्यानंी कॅम्प जेलचे प्रनिडक दोन िप्रतप्रनधी गाधंीजींना भेटण्यासाठी पाठिाियाचे, असे 
ठरले. आप्रि पुढे असे लोक जाऊन गाधंीजींना भेटत असत आप्रि तेरू्थन परत आल्यानंतर त्याचंी काय चचा 
झाली, याची माप्रहती ित्येक बराकीत जाऊन देत असत. अर्थात या भेटीमध्ये राजकीय चचा न करण्याचे 
तत्त्ि गाधंीजींनी स्िीकारले होते. त्यामुळे प्रिधायक कायासंबंधीची चकिा काही िैचाप्ररक िमनासंबधंीची चचा 
करिे एिढेच शक्य होते. मला आठिते, गाधंीजींचे प्रचरंजीि श्री. रामदास गाधंी आमच्या कॅम्प जेलमध्ये 
होते. ते एक िळे कॅम्प जेलचे िप्रतप्रनधी म्हिून महात्मा गाधंीजींच्या भेटीस गेले ि त्यानंी येऊन भेटीत काय 
झाले, याचा िृत्तातं आम्हाला सापं्रगतला.  

 
सत्याग्रहींच्या मनात एक प्रिचार असे की, या सत्याग्रहाचा शिेट कसा होिार, याचा काही अंदाज 

गाधंीजींनी प्रदला काय? हे समजून घेण्यासाठी आप्रि त्यासबंंधी काही तरी ऐकायला प्रमळेल, अशा आशनेे 
अशा भेटिाऱ्याचं्या परतीनंतर त्याचं्याभोिती सत्याग्रहींची गदी होत असे. गाधंीजींनी काही अंदाज प्रदला 
का? गाधंीजी आनंदी आहेत का? त्याचंी िकृती बरी आहे ना? अशा तऱ्हेचे िमन प्रिचारत असत.  

 
माझे प्रमत्र गौरीहर चसहासने शजेारच्या तेरा नंबरच्या बराकीमध्ये स्र्थानबद्ध होते, त्यानंा दोन 

ििांपेक्षा जास्त प्रशक्षा झाली होती. त्यानंा बराच काळ जेलमध्ये राहायचे असल्यामुळे त्यानंी त्या बराकीत 
अनेक प्रमत्र जमा केले होते आप्रि एका अर्थाने त्याचें ते एक िमुख मानले जात होते. त्याचं्या या कतवबगारीचे 
मला कौतुक िाटत होते.  

 
एक प्रदिस त्यानंी मला प्रनरोप पाठप्रिला, की कॅम्प जेलच्या मार्फव त गाधंीजींना भेटायला जािाऱ्या 

मंडळींत या खेपेला त्याचं्या बराकीने त्याचें नाि सुचप्रिले आहे. मला आनंद झाला. गाधंीजींच्या 
आदेशािरून आम्ही कारागृहात आहोत आप्रि असे कारागहृात असताना आपली नाही, तरी प्रनदान आपल्या 
प्रमत्राची गाधंीजींशी भेट होत आहे याचा मला आनंद िाटला.  

 
ठरल्यािमािे चसहासने गेले आप्रि गाधंीजींची भेट घेऊन आले. त्यानंी या सत्याग्रहात भाग 

घेतल्यामुळे त्याचं्यात त्याचं्या कुटंुप्रबयामंध्ये प्रनमाि झालेले िमन त्यानंी गाधंीजींना प्रिचारले. गाधंीजींनी 
त्यानंा सल्ला प्रदला. 

 
‘सत्याग्रहात भाग घेिे ही गोष्ट तुम्ही तुमच्या मनाने जर स्िीकारली असेल, तर आता तुमच्या 

कुटंुप्रबयािंर अिलंबनू राहण्याचा तुम्हाला काही अप्रधकार नाही. तुमचे जीिन तुमचे तुम्ही घडप्रिले 
पाप्रहजे.त्याचा बोजा तुमच्या एकत्र कुटंुबािर टाकण्याचा तुम्हाला अप्रधकार नाही.’ 
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ही हकीकत मला चसहासने यानंी गाधंीजींची भेट घेऊन आल्यानंतर सापं्रगतली. चसहासने याचें 
प्रशक्षि तसे र्फार झालेले नव्हते. पि राजकारिातल्या कामाची त्याचंी प्रनष्ठा इतकी िबल होती, की त्यानंी 
गाधंीजींचा शब्द पुरा कराियाचे आपल्या मनाशी ठरप्रिले.  

 
ही आठिि मला नेहमी आनंप्रदत करते, ती यासाठी की, गाधंीजींची जेलमध्ये भेट प्रमळप्रिली, 

म्हिजे आपि स्िराज्य प्रमळप्रिले, अशा आनंदात चसहासने होते आप्रि माझ्या प्रमत्राच्या आनंदात मी 
सहभागी होतो.  

 
या जेलमध्ये काढलेले एक ििव म्हिजे माझ्या मताने माझे एक िकारे प्रिद्यापीठीय जीिन होते. 

१९३२ साल उजाडले आप्रि प्रशके्षपैकी एक ििाचा कालािधी झाला. एक ििव संपल्यानंतर या जेलमधून 
आमची बदली प्रिसापूर जेलमध्ये होिार, असे जाहीर झाले. प्रिसापूर जेल, म्हिजे अत्यंत कष्टदायी जेल, 
अशी त्याची ख्याती होती. हिामान चागंले नाही, पाण्याची कमतरता र्फार, कडक बंदोबस्त ि कठोर 
अप्रधकारी असलेला जेल, अशी या जेलची ख्याती होती. आम्ही प्रिचार केला, एक ििव तर आनंदात गेले. 
राप्रहलेले प्रदिस र्थोडे दुःखात जातील, तर काय प्रबघडले म्हिून आम्ही मनाची तयारी केली. ठरलेल्या 
प्रदिशी सकाळी प्रिसापूर जेलमध्ये जािाऱ्या मािसाचें गट करण्यात आले आप्रि मी ज्यात होतो, असा शभंर 
मािसाचंा गट कॅम्प जेलच्या दाराशी असलेल्या पोप्रलसाचं्या मोटारीत बसण्यासंाठी प्रनघाला. त्या जेलच्या 
दारातून बाहेर आल्यानंतर मी एकदा परत पाठीमागे प्रर्फरून त्या जेलकडे पाप्रहले. घर सोडताना जसे दुःख 
होते, त्याच्यापेक्षा काहीसे जास्त दुःख मला हा जेल सोडताना होत होते. ही एक ििाची जेलची आनंददायी 
संगत जन्मभर लक्षात राहील, अशी होती. तेरे्थ भेटलेली मािसे, तेरे्थ िाचलेली पुस्तके, तेरे्थ झालेल्या 
चचा, त्यातूंन आलेली निी जाि, या सिव जीिनाला शक्ती देिाऱ्या ि पोिक गोष्टी होत्या, त्यामुळे माझ्या 
मनामध्ये कृतज्ञतेचा भाि आला आप्रि माझे डोळे अक्षरशः भरून आले माझे मला आियव िाटले. 

 
दुसऱ्या प्रदिशी आम्ही प्रिसापूरला पोहोचलो. प्रिसापूर जेल दौंड आप्रि मनमाड या रेल्ि ेलाईनिर 

असलेल्या प्रिसापूर स्टेशनपासून दोन-तीन मलैािंर आहे. एखाद्या ओसाड िाटिाऱ्या माळािर बाधंलेला हा 
जुना जेल बऱ्याच लाबंनू पाप्रहल्यािर मनामध्ये एक िकारची भीती प्रनमाि करतो. परंतु आम्ही तेरे्थ 
पोहोचल्यानंतर मात्र आमच्या ध्यानात आले की, गेले ििवभर तेरे्थ राहिाऱ्या सत्याग्रहींनी त्याला अप्रतशय 
िगेळे रूप प्रदलेले आहे. जेल अप्रधकाऱ्याचंी आप्रि सत्याग्रहींची एक सहकाराची भािना तेरे्थ प्रनमाि झाली 
होती. गुजरात आप्रि मंुबई येरू्थन आलेले अनेक िमुख नेते आप्रि कायवकते या जेलमध्ये गेले ििवभर राहात 
होते. या जेलला अनेक बराकी होत्या आप्रि ित्येक बराकीला सत्याग्रहींतून एक िमुख ‘स्पोक्समन 
’प्रनिडला जात असे. त्या बराकीतील सत्याग्रही कैद्याचें जे िमन असतील, ते हा पुढारी सोडिनू घेत असे. 
पत्रव्यिहार, पुस्तके मागप्रििे, आजारपिासाठी लागिारी पिधे प्रमळप्रििे अशा स्िरूपाचे हे िमन असत. 
मी ज्या बराकीत होतो, त्या बराकीचे पुढारी बडोद्याचे िप्रसद्ध काँगे्रस नेते श्री. मगनभाई पटेल हे होते. 
अत्यंत सज्जन मनुष्ट्य, मनप्रमळाऊ स्िभाि, मृदु ि मधुर भािि करण्याची सिय, यामुळे सगळयाचंा 
त्याचं्यािर पूिव प्रिश्वास होता.  

 
आम्ही तेरे्थ गेल्यानंतर र्थोड्याच प्रदिसात येरिड्यातील बाराव्या बराकीचे रूप या प्रिसापूरच्या 

बराकीस देण्याचा ियत्न केला. मंुबईचे िप्रसद्ध नेते स.का.पाटील त्यािळेी प्रिसापूर जेलमध्ये होते. त्यानंी 
जेलमध्ये अप्रतशय व्यिस्स्र्थत आप्रि संपन्न अशी लायब्ररी उभी केली होती. शकेडो जुनी पुस्तके दररोज 
परत जात आप्रि शकेडो जुनी पुस्तके येत, असा हा सहकायाचा संबधं येरे्थ िस्र्थाप्रपत झालेला मी पाप्रहला.  
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आमच्या या बराकीमध्ये कॅम्प जेल १२ मधील बराकीतीलही काही प्रमत्र होते. तात्या डोईर्फोडे, 
दयािवि कोपडेकर आप्रि मी होतो. योगायोगाने ह. रा. महाजनीसुद्धा या बराकीत आले होते. त्यामुळे 
िाचनाच्या, चचेच्या बठैकी येरे्थही सुरू झाल्या. या बराकीमध्ये राप्रहल्यानंतर गुजराती प्रमत्राचं्या 
सहिासामुळे गुजराती बोलिे आम्हाला समजू लागले आप्रि गुजराती भािेशी नजीकची ओळख प्रिसापूर 
जेलमध्ये झाली. त्याचा उपयोग पुढे मला मी प्रद्वभाप्रिक राज्याचा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर र्फार झाला.  

 
ह. रा. महाजनींनी एक प्रदिस मला सूचना केली, 
 
“आपि गेले ििव, सव्िा ििव प्रिप्रिध प्रिियािंरील पुस्तके िाचतो आहोत, अभ्यासतो आहोत, तेव्हा 

त्याचें आपल्या मनािर झालेले पप्ररिाम आप्रि आपल्या प्रिचाराचं्या प्रदशा इतर लोकानंा सागंण्यासाठी 
बराकीतील प्रमत्रापंढेु एक व्याख्यान दे.” 

 
-आप्रि माझ्या आठििीिमािे ‘गाधंीिाद’ हा प्रििय घेऊन मी ३५ ते ४० प्रमप्रनटाचें एक भािि त्या 

बराकीत प्रदले. गाधंीिादाचे जे िगेिगेळे पैलू होते, त्याचंी माझ्या िाचनामधून आप्रि चचतनामधून मला जी 
समज आली होती, प्रतची मी माडंिी केली. आप्रि भाििाच्या शिेटी हे स्पष्ट केले की, मला जो समजला 
आहे, तो गाधंीिाद असा आहे. ही माझी जीिनप्रनष्ठा आहे, असे मी िामाप्रिकपिे म्हि ूशकत नाही; पि एक 
गोष्ट मान्य केली पाप्रहजेल, की गाधंीिादाची सिांत महत्त्िाची देिगी- जी मानिी जीिनाला प्रनत्य उपयोगी 
पडिारी अशी आहे, ती म्हिजे साध्य, साधन, शूप्रचता. गाधंीिादाचे राजकीय आप्रि आर्षर्थक कायवक्रम 
कोिी स्िीकारो अगर न स्िीकारो, पि साध्य, साधन, शुप्रचतेचा प्रसद्धातं हा नुसता तत्त्ितः श्रेष्ठ िाटतो, असे 
नव्हे, तर व्यिहारातः दैनंप्रदन आचारासाठंीही अत्यंत उपयोगी पडिारा प्रसद्धातं आहे.  

 
असा एखादा नेमका प्रििय घेऊन त्यािर बोलण्याचा माझा हा पप्रहलाच िसंग होता. माझे ते पाऊि 

तासाचे भािि झाल्यानंतर अनेकानंी माझे अप्रभनंदन केले. प्रिशिेतः ह. रा. महाजनी आप्रि प्रनपािीचे 
अनंतराि कटकोळ- जे गाधंीिादी म्हिून िप्रसद्ध होते, त्यानंी माझे र्फार कौतुक केले. त्याचं्या कल्पनेपेक्षा, 
माझ्या ियाच्या आप्रि प्रशक्षिाच्या मानाने मी केलेली प्रिियाची माडंिी त्यानंा र्फार मोलाची िाटली. आप्रि 
मला समाधान िाटले की, गेले ििव, सव्िा ििव आपि जे िाचतो आहोत, त्याचा काही ना काही उपयोग 
झाला आहे. यापुढे आपि जे िाचू, त्यासबंंधाने असेच बोलत गेले पाप्रहजे, असा प्रिचार माझ्या मनाशी येऊ 
लागला. आयुष्ट्यातील हा माझा पप्रहला महत्त्िाचा अनुभि म्हिून त्याची ही नोंद मी केली आहे.  

 
१९३३ च्या मे मप्रहन्यात आमची प्रशके्षची मुदत संपली ि आम्ही सजा होण्यापूिीचे आमचे घरचे 

कपडे अंगािर चढिनू, प्रिसापूर स्टेशनिर येऊन दाखल झालो. तात्या डोईर्फोडे आप्रि मी एकदम 
जेलमध्ये आलो होतो आप्रि दोघेही परत चाललो होतो. घरचे कपडे अंगािर घालताच काही क्षि मला 
चुकल्या चुकल्यासारखे िाटू लागले. पि र्फक्त र्थोडा िळे. जेलचे अप्रधकारी प्रतप्रकटे िगैरे काढून 
देण्याकरता स्टेशनिर आले होते. त्याचं्या मदतीने प्रतप्रकटे काढून घेतली आप्रि दौंडहून पुण्याला जािाऱ्या 
गाडीत बसलो आप्रि या तऱ्हेने कारागृहातील एक लाबं मुदतीचा मुक्काम संपिून आम्ही आता आमच्या 
घरच्या िाटेला लागलो होतो.  

 
घरी परत आल्यानंतर घरच्या मािसानंा र्फार प्रदिसानंी भेटल्यामुळे आनंद िाटला. प्रनत्याच्या 

जीिनामध्ये मी रुळत होतो. तोपयंत आमच्या घरात एका नव्या प्रपढीचे आगमन झाले होते. आमच्या 
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र्थोरल्या बंधंूना मुलगा झाला होता आप्रि आम्ही सारेजि नव्या बाळाच्या कौतुकात रमलो होतो. आनंदात 
मग्न होतो. याच िळेी माझे जुने प्रमत्र अहमद कच्छी यानंा बऱ्याच प्रदिसानंंतर भेटािे, म्हिून त्याचं्या घरी 
गेलो. कारि मी जेलमध्ये असताना त्यानंी एक-दोन िळेा पत्राने माझ्याशी संबधं ठेिला होता. मी घरी 
गेल्यानंतर त्याचं्या िप्रडलानंी सापं्रगतले, 

 
“तो अप्रतशय आजारी असून मरिोन्मुख आहे.” 
 
हे ऐकून मला िाईट िाटले. ते मला त्याच्या खोलीत घेऊन गेले. तेव्हा खरोखरच मी अहमदला जे 

पाप्रहले, ते त्याचे त्याचे सुरेख, गौरििी धडधाकट शरीर मला कुठेही प्रदसून आले नाही. र्फक्त हाडाचंा 
सापळा पडल्यासारखा तो मला प्रदसू लागला. त्याच्या डोळयातं मात्र तेज होते. त्यामुळे ती आपली व्यक्ती 
आहे, हे मनाशी पटले. मी त्याचा हात हातात घेतला, तेव्हा चकप्रचतसे हास्य मला त्याच्या डोळयातं प्रदसले. 
कोठल्या तरी दुधवर रोगाने तो आजारी होता आप्रि र्फक्त काही प्रदिसाचंाच सोबती होता. मला भरून आले; 
पि मी तेरे्थ न र्थाबंता उठून बाहेर आलो. इतका सुस्िभािी, बुप्रद्धमान, राष्ट्रिेमी तरुि मुलगा मतृ्यूच्या 
जबड्यात इतक्या लिकर जािा, याचे दुःख माझ्या मनात होते, मी त्याच्या िप्रडलाशंी प्रिशिे न बोलता 
प्रनघून आलो.  

 
जेलमधून परत आल्यानंतर जन्ममृत्यूच्या या परस्परप्रिरोधी दशवनाने निजीिनाकडे आनंदाने ि 

आशनेे पाहण्याची दृष्टी. तर अंप्रतम काळाच्या छायेमुळे माझ्या मनामध्ये प्रििण्िता आप्रि गाभंीयव अशा सपं्रमश्र 
भािनाचंा कल्लोळ उडाला.  
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दत्तात्रय बळवत् ्ोहार 
 

जन्म १५ जुलै १९१२ 
 

एक णनष्ठावान काँगे्रस कायवकते 
 

याचंा जन्म सागंली प्रजल्ह्ातील प्रशराळा तालुक्यातील प्रबळाशी या गािी झाला. हे लोहार या 
बलुतेदार कुटंुबातील िार्थप्रमक प्रशक्षि प्रबळाशी येरे्थ. १९२८ साली प्रबळाशीच्या बडेमास्तर या प्रशक्षकाचं्या 
िेरिेमुळे स्िातंत्र्य चळिळीत भाग घेण्याची िेरिा. १९३० साली म. गाधंींच्या कायदेभगंाच्या चळिळीत भाग 
घेतला. १९४२ सालच्या लढ्यात सागंली प्रजल्ह्ातील गािोगािच्या पाटलानंी पाटीलकीचा राजीनामा 
द्यािा म्हिून चळिळ आरंभली. त्यानंतर भपू्रमगत होऊन िप्रतसरकारच्या चळिळीत गुप्तपिे भाग घेतला. 
त्यानंतर ऑक्टोबर १९४४ मध्ये ते पोप्रलसाचें स्िाधीन झाले. त्यानंतर सहा मप्रहने कारािास भोगल्यानंतर 
सुटका.  

 
आता कीतेने करत गािोगाि जनजागृतीचे काम करतात. िस्तुत उतारा त्याचं्या आत्मिृत्तातून 

घेतला आहे.  
 

 
 



 
अनुक्रमणिका 

४२ च्या ्यात 
 

द. ब. लोहार 
 

प्रकिीचा शामराि पाटील जैन याला मजले येरे्थ एक बदूंक आहे असे कळले. ती काढण्याकरता 
प्रनमप्रशरगािचे पी. बी. पाटील, प्रजनपाल खोत यानंी ठरप्रिले. त्याकरता आपल्याकडे एक बंदूक 
संरक्षिाकरता असािी, त्या प्रशिाय कायवक्रम पार पाडता येिार नाही असे त्यानंा िाटले. प्रशिाय आमची 
त्यानंा मदतही हिी होती. म्हिून शामराि आमच्या भागात आला. पि त्याला आमची कोिी दाद लाग ू
प्रदली नाही. त्याने आमच्याकरता प्रनरोप ठेिला ि परत गेला. त्यािमािे मी, दत्त ू सोनार आप्रि मारुती 
हिलदार असे प्रतघे प्रकिीला गेलो. तेरे्थ शामरािची गाठ पडताच तो मजल्याला बदूंकिाल्याच्या घराची 
टेहेळिी करायला गेला. आम्ही िडगािला श्रेष्ठी याचं्याकडे राप्रहलो. चार प्रदिसानंी शामराि सिव जुळिी 
करून परत आला. आमच्याजिळ एक बंदूक ि दोन प्ररव्हाल्िर होते. शामराि, त्याचे दोघे प्रमत्र ि आम्ही 
प्रतघे असे सहाजि प्रनघाले. िडगािातून तीन सायकली भाड्याने घेतल्या आप्रि ित्येकी डबलसीटने 
प्रनघालो. मजले तेरू्थन सुमारे पंधरा मलै असाि.े चार मलै गेलो. आप्रि आमची सायकल पंक्चर झाली. 
चादंिे प्रटपूर होते. आता काय कराि?े एक िाजला होता. आम्ही तीन्ही सायकली दोघाचं्या स्िाधीन करून 
त्यानंा परत पाठप्रिले आप्रि आम्ही चौघे प्रनघालो. कायवक्रम दोन ते चारच्या आत उरकिे जरूर होते.  

 
प्रतकडे पी. बी. पाटील दहा बारा लोकानंा घेऊन गािाबाहेर एका टेकडीचे आड बसले होते. 

आम्हाला सायकलींनी दगा प्रदल्याने िळेेिर गेलो नाही. त्यानंी पाच िाजेपयंत िाट पाप्रहली आप्रि परत 
आले. आम्ही प्रनमप्रशरगािला गेलो. रेल्ि ेर्फाटकाजिळच प्रदिस उगिला. शिेटी पी. बी. याचं्या मळयात 
गेलो. तेरे्थ सिांच्या गाठी पडल्या. आमचा ठरलेला कायवक्रम र्फसला.  

 
पी. बी. याचं्या िडलानंा तीन बायका. पि मुलगा हा एकटाच. पी. बी. मळयात आल्याचे कळताच 

साित्र आई मळयात आली. प्रतने पी. बी. चे पटापट मुके घेतले. साित्र आई मुलािर इतके िेम करू शकते 
हे आम्ही िर्थमच पाहात होतो. नंतर जेिनू झोपलो.  

 
सायकंाळी आमचा गु्रप रु्फटला. दत्त ू सोनार कोल्हापूरला गेला. मी मारुती हिालदार आप्रि 

शामराि प्रकिीला आलो. सकाळी न्याहारी केली आप्रि प्रकिी सोडली.  
 

पोण्साच्ी गाठ पड्ी 
 

प्रदिसा परगािातून बंदुका घेऊन उघडपिे जािे धोक्याचे म्हिून आम्ही लाकडी दाडं्याची सोळा 
काड्याचंी छत्री घेतली. नळी छत्रीत घातली तरी चार बोटे ती बाहेर डोकाित होती. ती प्रदसू नये म्हिनू 
प्रतला लंगोटा गंुडाळला. हळू हळू सातिचे्या रानात आलो. त्या सातव्याला नऊ पोलीस आप्रि एक 
जमादार अशी पाटी होती. म्हिून आडमागव धरला. एक मािूस आमच्या मागोमाग येत होता. त्याने तुम्ही 
कोि, कुठे गेला होता, कोित्या गािचे, छत्रीचा दाडंा प्रनखळलाय काय? अशी चौकशी करू लागला. 
त्याला आमची आप्रि आम्हाला त्याची शकंा आली होती. त्याच्या पायातील चप्पलिरून तो पोप्रलस आहे हे 
आम्ही ओळखले होते. त्याने गािात जाण्याचा रस्ता धरला आप्रि आम्हाला मुक्काम करा, प्रनदान पािी तरी 
प्या, आमच्या घरी चला म्हिनू चागंलीच गळ घालू लागला. त्याचे म्हििे आम्ही मानले नाही. अखेरीस तो 
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आमच्या आडिा आला आप्रि त्याने छत्रीला हात घातला. त्याबरोबर मारूती हिलदार यानंी त्याच्यािर 
प्रपस्तूल रोखले. त्याबरोबर त्याने रस्ता सोडला आप्रि झपाट्याने गािाकडे गेला. इतक्यात एक शतेकरी 
भेटला. तो म्हिाला, बाबानंो तो पोलीस आहे. आता तो पाटी घेऊन येईल. तुम्ही या कोल्हापूरच्या बाजूला 
िळा. तेिढेच अंतर िाढेल. त्याबरोबर आम्ही मागव बदलला आप्रि त्या भागातील आरळेच्या रानात प्रशरलो. 
त्याला साति े आरळे म्हितात. आमच्या भागातील आरळयाला घोडािलीचे आरळे चकिा चरि आरळे 
म्हितात. आम्ही दोघेही सटकलो. इकडे पोलीस गािच्या पप्रिमेला पळत आहेत ते आम्ही पाप्रहले. आम्ही 
रे्थरगािकडे जािार असा त्याचंा अंदाज असािा. रे्थरगािच्या प्रशिपेयंत पोलीस गेले. त्यांना आमचा माग 
लागेना. मग मागे प्रर्फरले. ते आम्ही पाहात होतो. इतक्यात प्रदिस मािळला. लागलीच आम्ही बंदूक 
जोडली आप्रि डोंगरातील बाजूने रे्थरगाि गाठले. रामदूादाचंी तेरे्थ गाठ पडली. हशा प्रपकला. त्याकाळी 
अनोळखी सामान्य शतेकरी सुद्धा आमचा बचाि करीत असे. पि काही पोलीस मात्र आमच्या प्रजिाशी 
खेळत होते. इकडे मास्तर आमच्या भागात आले. त्यानंी बाबूरािदादा, गिपतराि याचं्या प्रिचारे कायवक्रम 
आखला. त्याचंा प्रनरोप येताच आम्ही भागात गेलो. प्रशतूरात सिांच्या गाठी पडल्या. एकूि पंचिीस लोक 
जमलो. जास्तीत जास्त लोक जमप्रिले. कशाला? 

 
च्ा वािेगाव 

 
कदाप्रचत पोलीसाबंरोबरही मुकाबला करािा लागेल म्हिून तयारी केली. काहीही होिो. जायचेच.  
 
िाटेगाि कुरंूदिाड सरकारच्या ताब्यातील ससं्र्थानी गाि. तेरे्थ बाजीराि र्फौजदार पाटीसह होता. 

त्याच्या प्रजिािर एक प्रदगंबर नािाचा ब्राह्मि आमची पाठपुरििी करत होता. तो प्रक्रप्रमनल गुन्हेगारांचा 
हस्तक होता. सतत पोप्रलसाजंिळ मुक्कामास असे. त्यामुळे पत्र्या लािता येईनात. कारि तो साबंाच्या 
चपडीिर बसला होता. सापडेना. त्याची िाटेगािला मजबूत प्रिहीर होती. त्याचा िाटेकरी महादू ठोंबरे हा 
पैलिान होता. त्या प्रदगंबराचे नुकसान करायचे ठरले. कारि तो र्फारच शरे्फारला होता. आम्ही पंचिीस 
तीसजि आप्रि िाटेगािचे पंचिीसजि असा जमाि करून रात्री दहाच्या सुमारास त्याच्या प्रिप्रहरीिर 
पोचलो. पहारीने िरिटंा पाडण्यास सुरिात केली. िस्तीिाल्याने महादू ठोंबरे याला बोलािनू आिले. 
एकजि प्रदगंबरला बोलिायला गेला. प्रदगंबरने र्फौजदाराकडे धाि घेतली. पि र्फौजदार आला नाही. 
त्याचे काय झाले ते कळले नाही.  

 
िरिटंा चुन्यात बळकट बाधंला होता. लिकर हालेना. दोन तीन तास खटपट करून पाडता 

येईल तेिढा पाडला. िाटेकरी ठोंबरे म्हिाला, माझे नुकसान होत आहे. मास्तर म्हिाले, त्याला आमचा 
नाइलाज आहे. तू तुझे नुकसान मालकाकडून भरून घे. चकिा त्याला िाटा देऊ नकोस. अखेर आम्ही 
दमलो. आप्रि रातोरात परतलो.  

 
िाटेगािचे इतर ब्राह्मि आम्हाला मदत करीत. हा प्रदगंबर मात्र आमच्या प्रिरोधी होता. पढेु 

त्याच्यािर सिव ब्राह्मिानंी बप्रहष्ट्कार घातला. तशात या प्रदगबंराची म्हैस मेली. पि बप्रहष्ट्कारामुळे ती 
महारानंी नेली नाही. दोन प्रदिसानंी कुजून प्रतची दुगधंी सुटली. मग हा प्रदगंबर कराडला रहायला गेला. 
मग गािातील लोकानंी महारानंा सागंनू ती घाि काढून टाकली.  

 



 
अनुक्रमणिका 

दुष्ट मनुष्ट्य आपले िािही धोक्यात घालून दुसऱ्याच्या सुखात प्रिघ्न आितो. माशी घासात पडते 
आप्रि स्ितः मरून जेििारास िमन घडप्रिते. असा हा प्रदगंबर प्रिघ्न संतोिी होता. त्यामुळे त्याला गाि 
सोडाि ेलागले.  

 
ll हसत कमव कराि ेभोगाि ेरडत तेच पप्ररिामी ll 
ll इस हातसे दे पर उस हातसे ले, हेच खरे ll 

 
पुढे काय? 

 
आमचे बाबूराि रामचदं्र पाटील यानंा दत्तोबा कुलकिी कुठरेकर आप्रि बंडू पाटील यानंी पकडून 

प्रदल्याचे मागे आलेच आहे. बाबूराि पाटील कराड जेलला होते. तेरे्थ यशितंराि चव्हाि, रामानंद भारती 
हेही होते. बाबूराि चव्हाि कंुभारगािकर यानंाही अटक झाली होती. आता पकडून देिाऱ्याकडे पाप्रहले 
पाप्रहजे असे ठरप्रिले.काय करायचे? तर पत्र्या लािायच्या. मग पंचिीस तीस लोकाचंा जमाि करून 
दत्तोबा कुलकिीला गाठण्याकरता कुठऱ्याला गेलो. पि दत्तोबा घरी नव्हता. सारा गाि जमला. 
दत्तोबाच्या सोप्याला गाडीभर कडबा होता. त्याला आम्ही आग लािली. सोपा पेटू लागला. आम्हाला घर 
पेटिायचे नव्हते. दत्तोबा असेल तर त्याने याि,े मार्फी मागािी असा हेतू होता. पि तो कराडला गेल्याचे 
खात्रीलायक समजले. मग आग प्रिझप्रिली आप्रि परत प्रर्फरलो. नंतर दत्तोबा घरी आल्यािर त्याला झाला 
िकार कळला. त्याने त्याच रात्री कराड गाठले. तो पनु्हा गािाकडे परतला नाही.  

 
ढेबेवाडीची ब्दूक काढ्ी जु्ै १९४३ 

 
एकदा मी ि दत्त ू सोनार, मारुती हिलदार, बापूराि शडेगे, आण्िा भटजी असे कोल्हापूरला 

असताना राशीिड येरे्थ बंदूक आहे असे कळले. लगेच रात्री नऊ िाजता बाहेर पडलो. पि ती बातमी 
चुकीची होती. चार प्रदिस भटकून मसाईच्या पठाराने साळशीिरून भागात आलो. बाबूराि दादा, 
गिपतराि पाटील यानंा सिव हकीकत सापं्रगतली. त्यांनी आम्हाला खुळयातच काढले. तुम्हाला बंदुका 
हव्या आहेत तर इतक्या लाबं कशाला गेला होता? कोल्हापूर काय, राप्रशिडे काय, प्रनमप्रशरगाि काय 
इकडे भटकून आलात. आपल्याला जिळच बंदुका असताना इतक्या लाबं भटकण्याचे कारि नव्हते असे 
म्हिून हासू लागले.  

 
मग आमचे मन बघण्याकरता म्हिाले, बापूसाहेब आगलाि ेभेंडिडेकर आप्रि उखूळचे पटिधवन या 

दोघाचं्या बंदुका काढाव्यात असे सुचप्रिले. पि आमच्याजिळ जेव्हा बंदुका नव्हत्या तेव्हा ते प्रिश्वासाने 
आम्हाला देत असत. याचं्या बंदुका काढिे हे व्यिहाराला धरून तर नव्हतेच पि ते प्रिश्वासघाताचे कृत्य 
होते. मग आमच्यात आप्रि प्रक्रप्रमनल र्फराऱ्यात र्फरक काय राप्रहला. आम्हाला प्रमत्र द्रोह करायचा नव्हता. 
म्हिून आम्ही अशा गोष्टीला नकार प्रदला. हे ऐकून त्यानंाही समाधान िाटले. त्यानंी आमची परीक्षाच 
पाप्रहली म्हिा ना. मग काय कराि?े  

 
अखेर ढेबेिाडीची बंदूक काढािी असे ठरले. त्याच प्रदिशी बडे मास्तर ि बाबूजी पाटिकर 

आमच्या भागात आले. त्यानंा गिपतराि म्हिाले, मास्तर या मुलानंा बंदुका हव्या आहेत. त्याकरता 
उद्याला जाऊ या. मग सिांनी पाचगिीला मुक्काम केला. दुसरे प्रदिशी लिकरच ढेबिेाडी गाठली. सकाळी 



 
अनुक्रमणिका 

साडे नऊचा सुमार. एका डॉक्टरच्या दिाखान्यात पोचलो. डॉक्टर आपली डबल बारी बंदूक कोपऱ्यात 
उभी करुन पेशटं तपाशीत होते. गिपतराि आत गेले आप्रि कोपऱ्यातली बंदूक उचलली. आप्रि हातात 
घेऊन उभे राप्रहले. आम्ही आमच्या बंदुका, प्ररव्हाल्िर हातात घेिनू आत बाहेर उभे राप्रहलो डॉक्टर 
गडबडले. आमच्याकडे ते रे्फरा रे्फराने बघू लागले. एक नाही. दोन नाही. भािाच नाही. जास्त िळे 
र्थाबंायचे नाही. काम तर प्रबनबोभाट झालेले. येतो म्हिनू बाहेर पडलो. आड मागाने प्रनगून चाललो. एक 
दोन चिुचुिीत मुले आमच्या मागून येत होती. त्यानंा जिळ बोलािनू दहा बारा भाकरी ि चटिी आिायला 
सागंताच ती गािात गेली. लगेच पुन्हा दहा बारा मुले जमा होि ूआमचे जिळ बसायला आली. हे पाहून 
बाबूराि दादा म्हिाले, प्रशपाई आले. सिव लोक बािरले. बापूराि शडेगे म्हिाले, कोठे आहेत, प्रशपाई? 
दादा म्हिाले, ही मुले म्हिजेच दत्ताचे प्रशपाई. ते आमचे काम ऐकत नाहीत. पि दत्ताचे मात्र ऐकतात.  

 
मुलानंा गािी, गोष्टी, बातम्या आिडतात. त्यानंा प्रजज्ञासा असते. उत्सुकता असते. त्यानंा गोष्टी 

ऐकून आनंद िाटतो. त्याच्या पप्ररिामाचंी त्यानंा कल्पना नसते, मात्र त्याचंी महत्िाकाकं्षा िाढत असते. ते 
िमन प्रिचारतात आप्रि प्रजज्ञासा तृप्त करून घेतात. त्याकरता त्याचं्या िमनाचें उत्तर देऊन समाधान कराि े
लागते. काही लोकानंा ती कटकट िाटते.पि त्यामुळे ती नाराज होतात. मी बोलण्याचा कंटाळा करीत 
नाही. इतर मंडळी जेिनू आडिी झाली होती. गप्पागोष्टीत माझा बराच िळे गेला. चार िाजले. मुलाचंा 
प्रनरोप घेऊन आम्ही प्रनघालो.  

 
प्रशताप्याच्या िाडीिर आलो. तेरे्थ एका मािसाची गाठ पडली. दादा त्याला म्हिाले, तंबाखू 

खािार का? बोलता बोलता त्याला सिव हकीकत कळली. त्याने आम्हाला आनंदाने आपल्या घरी 
जेिायला नेले. र्थोड्या िळेात आम्हाला मासंाहारी आप्रि बडे मास्तर, बाबूरािदादा यानंा शाकाहारी जेिि 
प्रदले. कारि ते मासंाहार करीत नसत. म्हिनू त्यानंा भात, प्रपठले, दूध प्रदले. नंतर गोटेिाडी गाठली तेरे्थ 
मुक्काम केला. येळगािला पोलीस पाटी आल्याखेरीज त्यानंा गोटेिाडीला येता येत नाही. गोटेिाडी हे 
प्रठकाि त्यादृष्टीने प्रनधास्त होते. दुसरे प्रदिशी प्रनघालो.  

 
इकडे प्रगल्बटव प्रदिस रात्री सशस्त्र पाटी घेऊन आमच्या सुगाव्यािर प्रर्फरत होता. बप्रक्षसे लाित 

होता. बधेडक कोठेही प्रशरत होता. त्याचिळेी कराडचा िालािलकर र्फौजदार िारिेत प्रनघाला होता. 
भपू्रमगतानंा शोधत होता. नक्की बातमी काढून हजार दोन हजार पोलीस दहा पंधरा मलैाचं्या टापूत ितुवळ 
करून तो भाग िढेायचा. भोयाने जाळे टाकाि ेतसे पोप्रलसाचें जाळे पसरायचे आप्रि ितुवळ पुरे करीत एकत्र 
व्हायचे. म्हिजे मग एखादे चचगूळ सापडले तर धरायचे. अशी त्याचंी योजना होती.  

 
आता आम्ही सशस्त्र होतो आप्रि पोप्रलसात ि आमच्यात र्फरक होता. ते पगारी नोकर होते. भाडोत्री 

होते. आम्ही परकी सत्ता झुगारून भारत स्ितंत्र व्हािा. या पप्रित्र उदे्दशाने, स्ियंिेरिेने, प्रबनपगारी, ‘करेंगे 
या मरेंगे’ या ध्येयाने बाहेर पडलो होतो. त्यानंा पािसाळी रेनकोट तर आम्हाला घोंगडी होती. त्यानंा 
मुक्कामाला देिळे तर आम्हाला गोर गरीब अशा डोंगरातील धनगराचें गोठे, आम्हाला झाडाचंा आसरा तर 
त्यानंा प्रसमेंटच्या ि मंगलोरी कौलाचं्या सरकारी इमारती. आमच्या मोटारीला ताबं्याभर पािी ि भाकरी तर 
त्याचं्या मोटारीला पेरोल. आमची मोटार प्रदिसारात्री दऱ्यात खोऱ्यात डोंगरात प्रचखलात नदी नाल्यात 
जंगलात झाडा झुडुपात कोठेही प्रशरे. प्रतला अडर्थळा माहीत नाही. प्रतचा आिाज होत नसे. हशाच प्रपकला 
तरी दरीत घुमिार त्याचं्या मोटारीला उजेड लागे. तरच ती रस्त्यािरून चागंली पळिार. आमच्या 
मोटारीला पाऊस पािी अधंाऱ्या रात्रीची िाट र्फार सोईची. 
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इतक्यात बाळकोबा उंडाळकर हे तुरंुगातून उंडाळयाला पॅरोलिर आल्याचे कळले. म्हिून आम्ही 
उंडाळेचा रस्ता धरला. कारि त्यानंा भेटायचे ठरले. म्हिून उंडाळेची िाट चालू लागलो.  

 
उ्डाळे येथी् गोळीबार 

 
पाच िाजत आले होते. उंडाळे मलैभर राप्रहले असेल. त्याच िळेी िालािलकर कराडहून पन्नास 

पोप्रलसाचंी पाटी घेऊन मोटारीने िारिेत जाण्यासाठी प्रनघाले होते. आम्ही एका मोठ्या ओढ्यात उतरून 
पलीकडे जािार, इतक्यात आमच्या मागून िालािलकराची मोटार आली. प्रतचा आिाज ऐकून मागे पाप्रहले 
तर मोटारीच्या टपािरही बरेच पोलीस बसलेले प्रदसले. अचानक गाठ पडली. मोटार र्थबकत र्थबकत 
येऊन लागली. आम्ही झाडाचंा, खबदाडीचा, घायाळाचा आश्रय घेऊ लागलो. तोपयंत मोटारीतून आिाज 
आला र्फायर! 

 
आम्ही पळून जाऊ अशी त्याचंी कल्पना असािी. पि ताबडतोब बडे मास्तरानंीही आम्हाला हुकूम 

प्रदला. अरे बघता काय? चला करा र्फायर! पुढे म्हिाले, पळून जाताना पाठीत गोळया लागून मरण्यापेक्षा 
समोरून छातीिर गोळया झेलून मरू या. लक्षात ठेिा. क्रातंीच्या िाटेिर रक्ताच्या रागंोळया घालाव्या 
लागतात. 

 
इतक्यात आच्या बंदूकीतून चार पाच गोळया सुटल्यासुद्धा काही प्ररव्हाल्िरच्याही गोळया सुटल्या. 

आप्रिबािीचा क्षि होता.  
 
शखे काकाचंी दहा बारी बंदूक जड असल्याने ती त्यानंा पेलत नसे. इतर कोिी तरी साभंाळीत 

असे. त्यानंी ती आपिाकडे घेऊन सज्ज होईपयंत पोलीस गाडी र्फरवरव करीत तशीच पढेु सुसाटत गेली आप्रि 
नजरेआड झाली. शखे काकाचं्या बंदूकीचा पोप्रलसानंा िचक होता. प्रतला प्रभऊनच पोलीस उधळले. एका 
भयंकर िसंगातून आम्ही आप्रि पोलीस बचािलो.  

 
आता उंडाळयाला जायचे राप्रहले. आड मागाने मनिाकडे प्रनघालो. मनिा येरे्थ एकाजिळ बंदूक 

होती. ती काढायचे ठरले.  
 

मनवाची ब्दूक काढ्ी 
 

प्रदिस बुडून रात्र झाली होती. मनिाच्या बंदूकीचा मालक गाजंाचा मक्तेदार होता. दुकान घरातच 
होते. मनिात पोचलो. आमच्याजिळ चरिातील मुगुटराि हिलदाराचा पोशाख होता. पट्टा होता. तो 
चंदभाईला चढिला. त्याच्याजिळ बंदूक होतीच. तो इंग्रज सरकारचा बनािट हिालदार बनला. हे आमचे 
हिालदार त्या गाजंाच्या दुकानात गेले आप्रि म्हिाले, तुझी बंदूक आि पाहू! बरेच प्रदिसात ठाण्यात बंदूक 
आिनू दाखप्रिली नाहीस. दंड म्हिून र्थोडी गाजंा दे. त्याने मूठभर गाजंा प्रदली. बंदूक ताब्यात घेतली. 
गाि अनोळखी. ती बंदूक गाजंा घेऊन नादंगािमागे प्रनघालो. रात्री नऊ िाजून गेले होते.  

 
 
 



 
अनुक्रमणिका 

नाद्गावच्या पोण्साच्ी धावपळ 
 

नादंगािच्या रस्त्यािर गािा जिळच पोलीस ठािे होते. तेरे्थ दोन चार बत्त्या लािनू त्याच्या भोिती 
पोलीस बसलेले प्रदसले. बडे मास्तर म्हिाले, पोलीस आमच्यािर चढाई करतात तशी आपि तरी का करू 
नये? या पोप्रलसानंा पळिनू लाि ूया. त्यानंाही आमची दहशत िाटली पाप्रहजे. नुकतेच मोठ्या संकटातून 
सुटलो होतो. आता पुन्हा तसला िकार नको असे आमच्यातील काहींचे म्हििे पडले. पि बडे मास्तर 
म्हिाले, रात्रीची िळे आहे. आमचा पोप्रलसानंा अंदाज नाही. आम्ही त्यानंा प्रदसत नाही. त्यानंा आम्हािर 
चढाई करता येिार नाही. मग आम्ही कबलू केले आप्रि अंधाराचा पायदा घेऊन चार पाच बार काढले. 
त्याबरोबर कोंढाळे करून बसलेल्या पोप्रलसातं धािपळ उडाली. त्यानंी ठािे सोडले. आप्रि पळापळीला 
सुरिात झाली आप्रि आमच्या प्रिरूद्ध बाजूला अधंारात िाट प्रमळेल प्रतकडे पळाले. प्रजकडे प्रतकडे सामसूम 
झाले.  

 
आता आम्ही पाचुंब्रीची िाट धरली. तेरे्थ मुक्काम केला. पि िालािलकर आमच्या मागे लागिार. 

पोलीस गप्प बसिार नाहीत, असा अंदाज करून पहाटे लौकर उठून पिुंबे्रची िाट धरली. लोहार िाडीला 
गेलो. तेरे्थ नुकताच एका घरािर दरोडा पडला होता. त्या घरातील लोक रडत होते. त्यानंी आम्हाला 
आपल्या दरोड्याचा तपास करा म्हिून प्रिनंती केली. मास्तर म्हिाले, आमच्यामागे पोप्रलसाचंा ससेप्रमरा 
आहे. तुम्ही उद्या पिुंबर याला या असे सागंनू पिुंबर याला गेलो.दरोड्याचा तपास केला आप्रि संशयािरून 
दोघानंा पकडून ताब्यात घेतले. ते सुरिातीला कबूल होईनात. पि यानंा पत्र्या लाि ूया म्हिताच त्यानंी 
दरोडा घातल्याचे कबलू केले. सिव माल त्याचं्याकडून ताब्यात घेतला आप्रि एका टॉिलेखाली झाकून 
ठेिला.इतक्यात लोहारिाडीचे ते लोक आले. आम्ही जेित होतो. त्यातील एकाला अरे तो टॉिले आि बग ू
असे सागंताच त्याने टॉिले उचलला, तर त्या खाली दरोड्यातील दाग दाप्रगने पैसे आडके त्याने पाप्रहले. 
तो र्थक्क झाला. त्याला प्रिचारले सिव माल आहे का? तो म्हिाला एक पैसा सुद्धा कमी नाही. तो माल 
त्याचं्या स्िाधीन केला. त्यानंी आमचे आभार मानले आप्रि माल घेऊन आनंदाने प्रनघनू गेले.  

 
आमची पोप्रलसानंा चागंलीच दहशत बसली. िालािलकरानंी त्यािळेेपासून आमचा नाद सोडला. 

कदाप्रचत् सामुदाप्रयक छाप्यात येत असल्यास न कळे. तरी आम्ही सािधपिे िागत होतो. पोप्रलसानंाही 
भीती होतीच. एकाद्याने प्रजिािर उदार होऊन गोळी घातलीच तर त्याला र्फाशी होईल नाहीतर सुटेल. पि 
आपि मात्र बायका मुलानंा मुकू. म्हिून जेिढ्यास तेिढे अप्रधकाऱ्यासमोर नाचत. पि साप म्हितो देिा, 
मािसाची आप्रि माझी गाठ पडू देऊ नको. तसे पोलीस म्हित देिा, आमची आप्रि काँगे्रसिाल्या 
भपू्रमगताचंी गाठ पडू देऊ नको. याचा अर्थव अस नव्हे की, सरकार नमले चकिा पोलीस कारिाई कमी 
झाली. मात्र आमच्यातील आत्मप्रिश्वास खूप िाढला. 

 
कामेरीची णमकिग 

 
उभ्या चहदुस्र्थानात चळिळ र्फोर्फाितच चालली होती. सरकारने आपली शक्ती पिाला लािली 

होती. आमच्या भागात इंग्रज सरकार प्रिरूद्ध आमचे िप्रतसरकार याचं्यात शह िप्रतशह डािपेच चालले 
होते. एकमेकािंर कुरघोडी करीत होते. सरकारने धरपकड, गोळीबार, सामुदाप्रयक दंड, कोटातून खटले 
भरून प्रशक्षा ठोठाििे असे िकार जोरात सुरू केले. मालमत्ता, इस्टेटी जप्त करू लागले. प्रजकडे प्रतकडे 
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पोप्रलसी राज्याचे स्िरूप आले. त्यामुळे लोकातं घबराट प्रनमाि झाली. काही गोळीबाराला बळी पडले, 
जखमी झाले, तुरंूगात गेले. अशा पप्ररस्स्र्थतीत जे जहाल िृत्तीचे होते ते खंबीर राप्रहले.  

 
पि जे मिाळिृत्तीचे होते, सुखिस्तू होते, ज्यानंा रानिारा माहीत नाही, ज्याचं्या िकृतीला हे 

मानििार नव्हते अशानंा हा लढा धोक्याचा िाटू लागला. काहींचा धीर सुटला. आपि मोठ्या चक्रव्यूहात 
सापडलो आहोत, यातून पार होता येिे कठीि आहे, या करता हजर होिे बरे असे त्यानंा िाटू लागले. 
म्हिून यािर प्रिचार करण्यासाठी जहाल आप्रि मिाळ अशा िमुख कायवकत्यांची प्रमचटग कामेरीला 
बोलािली. त्या प्रमचटगला बडे मास्तर, जोशीकाका, नार्थाजी लाड, कासेगािकर िैद्य हे हजर राप्रहले. ही 
प्रमचटग ता. ३ जून १९४३ ला भरली होती. 

 
तेरे्थ काही कायवकत्यांनी आपली बाजू माडंली की, अच्युतराि पटिधवन हे आपले नेते आहेत. आम्ही 

त्याचंी भेट घेतली. त्यानंी आम्हाला हजर व्हायला संदेश प्रदला आहे. त्यानंी तसे लेखी टपाल प्रदले होते. 
परंतु पोप्रलसाचं्या भयाने ते पत्र आम्ही नष्ट केले. तरी आपि हजर होऊ या. आता अच्युतराि कलकत्त्याला 
गेले असल्याने त्याचंी भेट होिार नाही. 

 
या त्याचं्या म्हिण्याला बडे मास्तर यानंी ठामपिे प्रिरोध केला. ते म्हिाले, महात्मा गाधंींनी ‘करा 

चकिा मरा’ असा संदेश प्रदला आहे. त्यािमािे आम्ही कायव करत आहोत. अशा अिस्रे्थत अच्युतराि यानंी 
हजर होण्याचा आदेश प्रदला यािर आमचा प्रिश्वास बसत नाही. आता आमच्या पुढे दोनच पयाय आहेत, 
एक सरकारी यंत्रिा बंद पाडण्याकरता काहीही करा असा प्रकशोरीलाल मश्रूिाला याचंा संदेश पाळून कायव 
करीत राहिे चकिा कायव करता करता जरूर तर मरून जािे. अद्याप कायाचे र्फळ जे स्िराज्य ते प्रमळालेले 
नाही आप्रि अद्याप आम्ही मेलोही नाही. म्हिनू चळिळ बंद करिे आप्रि हजर होिे या दोन्ही गोष्टींना 
आमचा सक्त प्रिरोध आहे. तरी पि अच्युतराि याचंी आम्ही कसेही करून भेट घेतो. मग त्याचंा काय 
आदेश आहे ते पाहून प्रनिवय घेऊ. हा प्रनिवय बहुतेकानंा पसंत पडला. 

 
नंतर बडे मास्तर आप्रि जोशीकाका हे अच्युतराि याचंी भेट घेण्याकरता मंुबईला जायला प्रनघाले. 

बडे मास्तर महाराष्ट्र िापं्रतक काँगे्रसच्या िप्रकंग कप्रमटीत सभासद होते. त्यामुळे त्याचंा एस्. एम्. जोशी ि 
अच्युतराि याचं्याशी पप्ररचय झालेला होता. 

 
इकडे सातारा, कोल्हापूर, रत्नाप्रगरी येरे्थ पोप्रलसाचंा धुमाकूळ चालू होता. चोहोकडे नाकेबंदी 

होती. त्याचं्या िढे्यातून प्रनसटून जायचे म्हिून रे्थरगािकडून जायचे ठरप्रिले आप्रि आम्ही त्यानंा 
घालप्रिण्याकरता एके प्रदिशी बाहेर पडलो. 

 
भयानक पुरात उडी, जु्ै १९४३ 

 
पािसाळयाचे प्रदिस, पुष्ट्प नक्षत्राचा पाऊस बळािला होता. िारिा आप्रि कडिी या नद्या दुर्थडी 

भरून मयादेबाहेर िाहत होत्या. पािसाचे रै्थमान चालू होते. मी, दत्त ूसोनार, गोचिदा काँगे्रस, बडे मास्तर, 
जोशीकाका नेले मागे टाकून रे्थरगािचा रस्ता धरला. चार िाजले होते. रस्त्यात कोिी भेटत नव्हते. पक्षी 
घरट्यात कुडकुडत होते. नदी नाले उतार देईनात, कसे तरी सरूडला प्रिरोबाच्या देिळाजिळ पोचलो. 
पुढे दोन तीन र्फलांगािर िारिा आप्रि कडिी याचंा संगम होता. प्रजकडे प्रतकडे पािीच पािी. आज पाच 
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िाजताच आंबेकरी घरी गेले होते. तेरे्थ पोचायला रात्री आठ िाजले आता या संगमातून रे्थरगािला कसे 
जायचे? नाि नाही. पूर तर भयानक. पािी खळबळाट करीत रंु्फर्फाटत िाहात होते. पि बडे मास्तर र्फार 
धाडशी. त्यानंा दत्त ूसोनार जोडीदार प्रमळाला. पाऊस तर ओततच होता. रं्थडीने दात र्थडर्थडत होते. बडे 
मास्तर ि दत्त ूसोनार यानंी कपडे काढले. लंगोटा कसला आप्रि पाण्यात उडी घेतली: भय नाही. गेले 
पाण्यातून अधंार कापीत गेले. मध्येच पाण्यातून आिाज आला. दत्त ूआलास का? आलो. िैरी न चचती ते 
मनात येऊ लागले. आम्ही नदीकाठी बसलो होतो. ते दोघे त्या भयाि पाण्यात काळोखात कोठे गेले? कसे 
गेले? गेले का नाहीत? पोचले असतील का? आम्हाला त्याचे कोि उत्तर देिार! पाण्यात पोहोताना भ्याले 
की संपले. ििाहाच्या रोखाने ते नेईल तसे, त्याचा अदंाज घेऊन पोहाि े लागते. त्याला अर्फाट धाडस 
लागते. त्यानंा हे जमेल का? त्याचं्यापेक्षा आम्हालाच भीती िाटू लागली. आम्ही देिाचा धािा सुरू केला. 

 
प्रतकडे ते दोघे रे्थरगािात लुकलुकिाऱ्या प्रदव्याच्या रोखाने पलैप्रतरी गेले. त्यानंी काकूचे घर 

गाठले. तेरे्थ ते दोघे उघडेबंब भतुािमािे हजर झाले. यानंा पाहून साऱ्यानंी तोंडात बोटे घातली. त्यानंी 
लागलीच आंबेकऱ्यानंा बोलािले. त्यानंी हे काँगे्रसिाले आहेत याची खात्री करून घेतली आप्रि बॅटऱ्या 
घेऊन नाि सोडली. त्या भयाि रात्री आम्ही बसलो होतो तेरे्थ नाि आली. आम्ही नाितूेन रे्थरगािला गेलो. 
सिांनी प्रनःश्वास टाकला. 

 
आंबेकरी म्हिाला, अशािळेी इतर कोिीही असते तरी नाि सोडली नसती आप्रि इतक्या 

पाण्यातून पोहत रात्रीच्यािळेी कोिी आलेही नसते. तुम्ही र्फार मोठे धाडस केले. तुम्ही प्रजिािरचा खेळ 
खेळलात. आम्ही प्रिचारले, र्फौजदार असता तर काय केले असते? तो म्हिाला, सागं?ू िर्थम त्याला 
समजािनू सापं्रगतले असते. ऐकले तर ठीक. ऐकेनाच तर नाि सोडायची आप्रि शिेरीत अडकिनू 
टाकायची. मनात म्हटले असते, बसा येरे्थ बोंबलत. यातले त्यानंा काय कळते? 

 
आम्ही दुसरे प्रदिशी परत प्रर्फरलो. बडे मास्तर आप्रि जोशी काका आप्रि दत्त ू सोनार मंुबईला 

जायला कोल्हापूरकडे रिाना झाले.  
 

अच्युतराव याच्ी भेि 
 

कोल्हापूरला गेल्यािर त्यानंी शतेकऱ्याचंा पोशाख केला. चंची, पानतंबाखू घेतली आप्रि रेल्िनेे 
कुडूविाडीला गेले. नंतर पुन्हा रेल्िनेेच मंुबईला गेले. तेरे्थ िर्थम एस्. एम्. जोशी याचंी गाठ घेऊन नंतर 
त्याचं्या मदतीने अच्युतराि याचंी भेट घेतली. त्यानंा बडे मास्तरानंी भेटीचा उदे्दश सापं्रगतला. ही भेट 
अर्थातच गुप्तपिे झाली. सिवच िारंटिाले होते. अच्युतराि म्हिाले, मी चळिळ बदं करा, हजर व्हा असा 
कोिाला आदेश प्रदला नाही. म्हिून िप्रतसरकारचे कायव धडाडीने पुढे चालिा. तसे लेखी पत्र बडे मास्तर 
यानंी त्याचेंकडून घेतले आप्रि भागात आले. 

 
मास्तरानंी सातारा प्रजल्ह्ातील िमुख कायवकत्यांची प्रमचटग पिुंबे्र येरे्थ घेण्याचे नक्की केले. 

त्यािमािे ता. ३ ऑगस्ट १९४३ रोजी प्रमचटग भरली. बडे मास्तर यानंी अच्युतरािाचें लेखीपत्र प्रमचटगपढेु 
ठेिले. ते िाचनू सिांची तोंडे बंद झाली. िादळ शमले. कायव पुढे चालू ठेिण्याचे ठरले. त्याच प्रमचटगमध्ये 
१५ ऑगस्ट १९४२ चा लढा सुरू होऊन ििव होत आल्याने तो प्रदिस कायव करून साजरा करायचे नक्की 
केले. 



 
अनुक्रमणिका 

सुरूलकिठे ते मलकापूरपयंतच्या भागातील तारा तोडण्याचे ठरले. कायवकत्यांना भाग िाटून 
प्रदला. त्यािमािे सतराश ेतारेचे डाबं पाडले. तारा तोडल्या. ता. २० ऑगस्ट १९४३. 

 
तासभर तळ्यात 

 
एकदा मी, दत्त,ू मारूती हिलदार असे प्रतघे भेडसगािला गेलो. तेरे्थ हिमंतराि कुलकिी ि त्याचें 

बंधू बाबूराि याचं्याकडे जेिि करायचे ठरले. त्याचंी मातोश्री आमच्यािर र्फार िेम करी. केव्हाही गेलो तरी 
ती आम्हाला जेिल्याप्रशिाय सोडत नसे. आजही त्यानंी जेििाचा आग्रह केला. जेिि तयार होईपयंत 
आंघोळ उरकािी म्हिून आम्ही प्रतघेही बाहेर पडलो. जिळच तळे होते. तेरे्थ कपडे काढून तळयात 
उतरलो. 

 
इतक्यात पंधरा पोप्रलसाचंी पाटी येत असलेली एका तरूिीने पाप्रहले. ती तळयाकडे पाण्याला येत 

होती. प्रतने आम्हाला ओळखले प्रतने झपाट्याने पाय उचलले आप्रि आम्हाजिळ पोलीस पाटी आली. तुम्ही 
पाण्यात जा असे म्हिाली. 

 
आम्ही दचकून मागे पाप्रहले तर पाटीही तळयािर आली. आम्ही पाण्यात आत प्रशरलो. पोहू 

लागलो. पाटी तळयाच्या काठािर येऊन बसली. आम्हाला िाटले की, पोप्रलसानंी आम्हाला ओळखले 
आहे. म्हिून ते काठािर बसले आहेत. आम्ही पाण्यात जात आप्रि आंघोळीचे, अंग घासण्याचे, पोहण्याचे 
सोंग करून कडेला येत. पनु्हा पाण्यात जात. पाण्याला येिाऱ्या जािाऱ्या आया, बप्रहिी, तरूि पुरूि 
काळजीत पडले. अशा िळेी कोिी नुसते डोळयाने खूि केली असती तरी पुरे होते. लागलीच पोप्रलसानंी 
आम्हाला गोळीने प्रटपले असते अगर अटक केली असती. पि आमची िळे बरी. तसे काही घडले नाही. 
कारि लोकाचंी आम्हािर कृपा होती. श्रद्धा होती. लोक आम्हाला जपत. पाटी मात्र सहज आली होती. 
त्यानंी आम्हाला ओळखले नाही. र्थोड्या िळेाने ती आली तशी गेली. ती गेल्याबरोबर आम्ही पाण्यातून 
बाहेर आलो. कपडे केले. दािात जाऊन जेिि केले. आप्रि पसार झालो. यालाच दैि म्हितात. 

 
वस्तराव दादान्ी तुर्ुग िोड्ा २४ जु्ै १९४३ 

 
लिकरच सागंलीहून मोठी बातमी आली की, िसंतराि पाटील यानंी सागंलीचा तुरंुग र्फोडला. 

सागंली हे पटिधवनाचें संस्र्थान. जिळच पद माळे हा िसंतराि दादाचंा गाि. ते आपल्या सार्थीदारासंह 
सागंली जेलला होते गिेश दुगातील राजिाड्यात जेल होता. आण्िा पत्रािळे, प्रजनपाल खोत हे तरुिही 
त्या जेलला होते. आमच्या गाडी गिडंच्या टपाल लुटीत पत्रािळे सहभागी होता. तर प्रकिीच्या शामराि 
बरोबरच्या कामात पी. बी. पाटील याचं्या प्रनमप्रशरगािच्या मळयात प्रजनपाल खोत याची भेट झाली होती. 

 
तुरंुगात असताना एके प्रदिशी िसतंराि पाटील आप्रि याचें चौदा सार्थीदार यानंी पोप्रलसाचं्या 

हातातल्या सात बंदुका हस्तगत केल्या आप्रि प्रकल्ल्याच्या तटािरून बाहेर पाण्याने भरलेल्या खंदकात 
उड्या घेतल्या. त्या प्रदिशी शप्रनिार सागंलीचा बाजार, अशा अिस्रे्थत भर दुपारी तुरंुग र्फोडून बाहेर 
पडले. गदीतून िाट काढीत पुलािरून सागंलीिाडीकडे पळत सुटले. पोप्रलसाचंी धािपळ उडाली. ते 
पाठलाग करू लागले. ते पढेु आप्रि पोलीस मागे अशी शयवत लागली. कृष्ट्िा िारिा या नद्यानंा महापूर 
आलेला होता. प्रजकडे प्रतकडे पािीच पािी, काळया रानात गुडघा गुडघाभर प्रचखल. प्रचखलातून पाय 
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उपशीत हरीपूर संगमाच्या बाजूला िारिेच्या पात्राकडे प्रनघाले. िारिेचे पात्र जिळ आले. आता दादानंी 
एका झाडाचा आश्रय घेतला. पोलीस आप्रि क्रातंीिीर या दोघातं गोळीबाराला सुरिात झाली. इतक्यात 
िसंतराि दादाचं्या खादं्यातून पोलीसानंी झाडलेली गोळी आरपार गेली. दादाचंा उपाय र्थकला. रक्ताची 
धार लागली. 

 
आण्िा पत्रािळे याने हात िर करून शरिागती पत्करली. पि हीन िृत्तीच्या गुलाम पोप्रलसाने 

त्याला गोळी घातली. पत्रािळे ठार झाला. त्यातूनही प्रजनपाल खोतासह काही साहसी िीरानंी िारिेत 
उड्या टाकल्या आप्रि पोहत पलीकडे प्रनघाले. त्यातील बाबूराि जाधि हा पोहून जात असताना त्यालाही 
पोप्रलसानंी पाण्यातच गोळी घातली. तो पाण्यातच ठार झाला. िाहून गेला. त्याच्या िेताचाही पत्ता लागला 
नाही. जे नदीपार झाले ते भपू्रमगत झाले. बाकीचे पकडले गेले. पत्रािळे आप्रि जाधि ठार झाले. दादा 
जखमी झाले. या प्रतघाचं्या रक्ताने िारिा लालेलाल झाली. प्रतला रक्ताचे अध्यव प्रमळाले. ती पप्रित्र झाली. 
धन्य त्या िीराचंी माऊली की असे पुत्र िसिली. या िसंगािर नाप्रभराज आडमुठे गुरुजींनी प्रलप्रहले आहे. 

 
॥ कडाडले अंबर पेटले पर सते्तच्या गोळीने । 
कोट छातीचा र्फोडुन गेली न्हाली धरिी रक्ताने ॥ 
॥ कृष्ट्िामाई सि ेिारिा गजवत आल्या भेटीला । 
जल देिींनी पूजन करुनी रु्फले िाप्रहली चरिाला ॥ 

 
हे कोिी प्रक्रप्रमनल गुन्हेगार नव्हते. देशाकरता तळहाती शीर घेऊन बाहेर पडलेले िीर होते. त्यात 

त्याचंा स्ितःचा स्िार्थव नव्हता. ते ध्येयिादी क्रातंीकारक होते. परकीय सते्तशी त्याचंा झगडा होता. स्िातंत्र्य 
हे त्याचें ध्येय होते. त्याकरता त्याचंी अंतःकरिे भारून गेली होती. स्ितःकरता काय हि ेहोते त्यानंा? हे 
पोप्रलसानंा, प्रिशिेतः आमच्या भारतीय परंतु इंग्रजाचं्या गुलाम पोलीसानंा कळायला नको होते काय? या 
प्रशिाय शरिागताला गोळी घालायची नाही असा संकेत आहे. युद्धमान राष्ट्रे सुद्धा हा संकेत पाळतात. 
मालकाने उभारलेल्या मळयािर उभे राहून पाखरे हाकताना चुकून दगड लागला आप्रि एकादे पाखरू 
घायाळ झाले तरी मािूस हळहळतो. त्याची मािुसकी जागी होते. तो त्याला पािी पाजतो. त्याच्या 
अंगािरून हात प्रर्फरितो. त्याला कुरिाळतो. पि हे सुसंस्कृत प्रिचारी मािसाचे काम. हीन िृत्तीच्या 
गुलामाला त्याचे काय? पत्रािळे आप्रि जाधि गेले कुठे? 

 
॥ रिी झुंजता िाि गेले। देि लोकी जाऊन ठेले । 
स्िगीचे राज्य िाप्त झाले । िदं्य झाले तेरे्थप्रह ॥ 

 
१९४२ च्या ‘करेंगे या मरेंगे’ या चळिळीत अशा रीतीने दहा हजार कायवकते ठार झाले असा 

अप्रधकृत आकडा आहे. कोिी र्फासािर गेले, कोिी गोळीला बळी पडले, प्रकत्येक जन्माचे अधू झाले. 
त्याकाळी इंग्रज सरकारकडून देश भक्तानंा, क्रातंीकारकानंा र्फाशी गोळीचाच सिोच्च पुरस्कार प्रमळे आप्रि 
राजप्रनष्ठानंा राि साहेब, राि बहादूर, खान बहादूर अशा पदव्या प्रमळत. 
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कुठरे येथी् ब्दूक, ७ सप्टेंबर १९४३ 
 

आता आमच्याजिळ सहा बदुंका, दोन प्ररव्हाल्िर प्रशिाय शखे काकाचंी एक बंदूक अशी हत्यारे 
होती. मारुती हिलदार, दत्त ूसोनार, गिपतराि पाटील, तुकाराम प्रशतूरकर, बापूराि शडेगे, यानंी एकेक 
बंदूक घेतली. चादंभाईला बंदूक हिी होती. तपास करता पाटि तालुक्यात कुठरे येरे्थ एका 
प्रमलीटरीिाल्याजिळ बंदूक आहे असे समजले. सिांनी प्रिचार केला आप्रि कुठऱ्याला जायचे ठरले. 
पेटलोंढहून डोंगराडोंगराने चारचे सुमारस कुठऱ्याला पोचलो. गौरीचा सि होता. पाऊस उघडला होता. 
पुरुि मंडळी पान तंबाखू खात बसली होती. मुली, बाळी, म्हाताऱ्या बायका हातात हात घालून रे्फर धरुन 
गात होत्या. आदल्या प्रदिशी बाबूजी पाटिकर आप्रि कंुभारगािचा एक बातमीदार आमची िाट पहात 
बसले होते. गािात गेल्या गेल्या आम्ही बंदूकिाल्याचे घर िढेले. आमच्या बंदुका लोड केल्या. आम्ही 
लोकापंासून लाबं सािधपिे उभे होतो. कारि लोकानंी प्रमठ्या मारल्यातर काय घ्या? एक परीट पैलिान 
आम्हाला बघून पळत आला. पि बंदूक बघून मागे पळाला. लोकानंी तुम्ही कोि आहात, तुम्हाला काय 
पाप्रहजे म्हिून प्रिचारले. आम्ही काँगे्रसिाले आहोत, आम्हाला प्रमप्रलटरी-िाल्याची बंदूक हिी आहे असे 
सापं्रगतले. 

 
प्रतकडे प्रमप्रलटरीिाल्याला आमच्या लोकानंी पकडून त्याच्याजिळ बंदूकीची मागिी सुरु केली. 

त्याच्या जिळ बंदूक असल्याची नक्की बातमी आम्हाला होती. पि तो कबलू होईना. तो म्हिे बंदूक पोलीस 
ठाण्यात ठेिली आहें. ती घरी नाही. शिेटी त्याला धके्क द्यायला सुरिात केली. तेव्हा त्याची मुकी बायको 
ओरडू लागली. सारा गाि लाबं अंतरािरुन पाहात होता. त्याला कबलू करण्याचे सिव ियत्न केले. पि तो 
प्रमप्रलटरीत प्रशक्षि घेतलेला, मारीन चकिा मरेन अशी प्रजद्द असलेला असा होता. शिेटी त्याला पत्र्या 
लािण्याचे सोंग आमचे लोक करु लागताच एक प्रशक्षक पुढे आले ि म्हिाले, मला परिानगी असेल तर मी 
ियत्न करून बघतो. तुम्ही एकटेच या अशी त्यानंा परिानगी प्रदली. त्यानंी पुष्ट्कळ सागंनू पाप्रहले. शिेटी तो 
म्हिाला. मास्तर, बंदुक आहे पि जीि गेला तरी देिार नाही. त्याने बंदुक द्यािी म्हिून सिव ियत्न झाले. 
पि बंदूक काही केल्या देईना. तो काही आमचा शत्र ू नव्हता. पि त्याला सोडून देऊन जाि े तर हा 
घरातील बंदुक घेऊन आमच्यािर पाठीमागनू बार काढू लागला तर काय करािे? म्हिून त्याचे हात पाय 
बाधूंन चागंला दोन मलैािंर नेऊन टाकािा आप्रि आपि प्रनघून जाि े असा बेत करुन त्याचे हात पाय 
बाधंले. त्यात एका प्रचव्याची काठी अडकिली आप्रि आम्ही म्हिालो, चला याला डोंगरात नेऊन कडेलोट 
करु या. असे म्हिून उचलताच त्याची प्रिधिा भािजय घाबरली. प्रतला ते खरे िाटले. प्रतने र्थाबंा असे 
म्हिून बंदूक ठेिल्याचे प्रठकाि दाखिले. आम्ही सिव घर तपासले होते. परंतु मागच्या पडक्या सोप्यातील 
तुराटीच्या प्रढगात त्याने बंदुक ठेिली होती. ते तेिढे आम्ही पाप्रहले नव्हते. 

 
आता ती बंदूक हस्तगत केली. त्याचे हातपाय सोडले. आता तो हरला होता. त्याला आम्ही नंतर 

िेमाने काडतुसे माप्रगतली. बंदूक गेल्यािर काडतुसे काय करायची म्हिनू पाच काडतुसे आमच्या पढेु 
आिनू ठेिली. ती बघताच आमचे धाबे दिािले. हत्तीला घालतात तसली टीचभर लाबं आप्रि खुरप्याच्या 
मुठी सारखी अशी ती होती. असली बंदूक प्रमळाल्याने आम्हाला अत्यानंद झाला. बडे मास्तर यानंी त्याला 
पाच रुपये काढून प्रदले. पि ते तो घेईना. अखेर त्याने समाधानाने घेतले. सहाच्या सुमारास आम्ही 
प्रनघालो. आता मुसळधार पाऊस सुरु झाला. कराडला बातमी गेली तर पोलीस पाठलाग करतील म्हिून 
झपाट्याने प्रनघालो. सकाळपासून डोंगर तुडिीत होतो. भकेुने जीि कासािीस झाला होता. िरून सारखा 
पाऊस ओतत होता. अखेरीस गुढ्याला आलो. देिळात र्थाबंलो. आमचा अन्नदाता आप्पा पाटील याने 
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पोळया, आमटी, दूध गोळा केले. जेििे झाली. अंगािरील कपडे प्रभजले होते. ते अगंािरच िाळले. नंतर 
आपापल्या सोईनुसार पागंलो. 

 
बुडता बुडता वाच्ो. 

 
एके प्रदिशी बाबूराि, दादा, गिपतराि पाटील ि मी बारिेतल्या कोतोली या गािात मुक्काम केला. 

तेरे्थ एका घरी सत्यनारायिाची पूजा होती. पुरि पोळीचे जेिि होते. जंगम पूजा सागंत होता. िसाद 
प्रशजत होता. पाटील बाहेर गेले. त्यानंी मला खुिािनू बाहेर बोलािनू घेतले ि म्हिाले, येरे्थ जेिायला 
र्थाबंायचे नाही. आपि प्रबळाशीच्या मळीला जाऊ या. तेरे्थ आपिाला भेटायला लोक येिार आहेत. त्याचंी 
भेट घेऊन परत येऊ. जंगम स्िामी आप्रि बाबूराि दादा म्हिाले, िसाद घ्या आप्रि मग जा. पि पाटील 
ऐकेनात. मग देिाला दाखिल्या प्रशिाय नैिदे्य बाजूला काढून ठेिला आप्रि आम्हाला िसाद प्रदला. तो 
खाऊन आम्ही प्रनघालो. त्या प्रदिशी अमािास्या होती. रात्र काळोखी. तरी आम्ही बाहेर पडलो. नदीला 
उतार नव्हता. पाटील म्हिाले, खाली महार गिडंाला उतार असतो. तेरू्थन उताराने जाऊ या. ते प्रठकाि 
खाली अध्या मलैािर होते. 

 
मी म्हिालो, इतक्या खाली जाऊन िळसा घालून येण्यापेक्षा येरू्थन पोहून गेले म्हिजे पल्ला िाचेल. 

पाटील म्हिाले, माझे सगळे कपडे चप्पल िगैरे तू घेिार का? मी कबूल केले. दरडाला जाऊन सिव कपडे 
चप्पल डोकीला गंुडाळले. पलीकडे चकजळािर घुबडाचंा घुघुत्कार आप्रि चपगळयाचंी प्रकलप्रबल चालली 
होती. भयाि अधंारात भेसून आिाज भयात भर घालीत होता.पाटील म्हिाले, दत्ता बोजा जास्ती होतो. 
प्रशिाय त्यात प्ररव्हॉल्िर, काडतुसे आहेत. पि मी त्याचें ऐकले नाही. दोघानंी पाण्यात झेप घेतली. पात्र 
रंुद होते. हात मारल्याने बोजा हेलकाि ू लागला. त्या बोजामुळे मी एक गटंगळी खाल्ली. दुसरी खाल्ली. 
आप्रि मेलो म्हिताच पाटलानंी बोजा टाक म्हिताच मी टाकला. धीर सुटला. भ्यालो. माझ्या प्रकनारा 
गाठण्याच्या धडपडीने आप्रि पोहताना मारलेल्या हाताने गाठोडे प्रिसकटले. पोहत पुढे गेलो. पाटलानंा 
उतार लागला. त्यानंी छाती इतक्या पाण्यात उभे राहून मला हात प्रदला. अंग प्रभतीने र्थरर्थरत होते. पाच 
दहा प्रमप्रनटे उभे राहून िस्तीिर गेलो. दुसरे प्रदिशी बाबूराि दादानंा भेटलो. कपडे पाण्यात बुडाल्याने 
दुसरे करिे भाग होते. दादानंी कोकरूडहून दुसरे दोन सदरे आििले. मग बुडिाऱ्या लोकाकंडून नदीत 
गाठोड्याचा तपास केला. पि ते सापडले नाही. त्याच प्ररव्हॉल्िर महत्त्िाचे होते. 

 
चुकण्या वमव िेरा पेडे 

 
पुढे चार मप्रहन्यानी पािी उतरल्यािर ते गाठोडे एका मुलाला रेडा धुताना सापडले. त्याचे कुजून 

तुकडे झाले होते. त्यातील प्ररल्हाल्िर प्रमळाले, आम्ही पाहत होतो. पाण्यात दूर खाली. पि गाठोडे बळकट 
बाधंले असल्याने ते एक कासराभर अंतरािरच बुडाले होते. नेमका तेरे्थ आम्ही तपास केला नव्हता. 
चुकलीया िमव रे्फरा पडे अशी म्हि आहे. मािसाच्या जीिनाचेही तसेच आहे. िमव चुकले असाच रे्फरा पडतो 
आप्रि मनुष्ट्य गोते खातो. 
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पाच रुपये द्ड 
 

मी, बाबूराि शडेगे, दत्त ू सोनार, मारुती हिलदार असे चौघे एकदा मंुबईला गेलो. तेरे्थ पागंनू 
राहात असे. एका मारुती हिलदाराचें पाहुिे दगडू पाटील याचं्याकडे सिवजि जमलो. दगडू पाटलानंी 
रजा काढली ि प्रर्फरायला जाऊ या म्हिाले, आम्ही पायी पायी प्रनघालो. प्रर्फरत प्रर्फरत िाळकेश्वरािर 
जाऊन मंुबई पाप्रहली. चौपाटीिर आलो. तेरे्थ लघिी करािी का नको म्हित लघिीला बसलो. ती पुरी 
होण्यापूिी एक साध्या डे्रसातील मनुष्ट्य आला. त्याने माझ्या डोक्यािर ितेाची काठी ठेिली आप्रि एक दोन 
तीन म्हित उभा राप्रहला. अद्याप लघिी पुरी झाली नव्हती. पि भीतीने दचकून उभा राप्रहलो. हा कोिी 
पोलीस तर नव्हे? काही समजेना. तो म्हिाला येरे्थ लघिी करायची नाही. मी जोरात बोलू लागलो. शडेगे 
म्हिाले, अरे ही मंुबई आहे. आपला भाग नव्हे! जरा जपून बोल. इतक्यात तो इसम म्हिाला, चला 
कोटात. दंड भरून सुटाल. 

 
मी म्हिालो तुम्ही कोि? 
पोलीस. 
मग डे्रस का नाही? 
 
सी. आय. डी. ला कोिताही डे्रस चालतो. आम्हाला अप्रधक िाढिायचे नव्हते तसे झाल्यास आमचे 

चबग बाहेर पडून सरकारला आयते घबाड प्रमळाले असते. होय नाही करता त्याला पाच रुपये देऊन 
घालप्रिले. कारि ‘िखत पडे बाका तो गदे्ध को कहना पडता है काका’ 

 
या मंुबईत आमच्या भागातील लोक नोकरी धंद्याप्रनप्रमत्त कामाला र्फार होते. त्यानंी आम्हाला खूप 

िेमाने िागप्रिले. पुन्हा काही प्रदिस राहून भागात आलो. 
 

छाप्यात अडक्ो, ऑक्िोबर १९४३ 
 

मी, बापूराि शडेगे आप्रि दत्त ू सोनार या प्रतघांचा मालेिाडीला मुक्काम होता. तेरे्थ डोंगरािर 
चोपडाई देिी आहे. तेरू्थन इकडे प्रकनरेिाडी आरळयापयंत, प्रतकडे कोतोली नेले कोकरूड पयंतचा भाग 
प्रदसतो. प्रदिस उगिायच्या आत आम्ही देिळाजिळ येऊन प्रहम्मतबहाद्दराचं्या रेठऱ्याकडे प्रनघालो. पढेु 
नजर टाकली तर पोलीसच पोलीस. काही प्रर्फरत आहेत, काही उभे आहेत, त्यानंी रेठरे व्यापले होते. हा 
अचानक छापा होता. पि ते कोठून कोठ पयंत आहे! आम्ही छाप्याच्या आत आहोत का बाहेर! जर 
छाप्याच्या आत असलोच तर अडकलोच आहेत. बाहेर असलो तर बरे झाले. पळाि ेतर पंचाईत. सुमारे 
दीड हजार पोलीस असािते. प्रशट्टी िाजली की संपले. प्रदिस उगिायची िळे. आम्ही लपत छपत 
उंचािरून एका ओघळात प्रशरलो. दाट घािेरीत गुपचपू बसलो. दगड मारून ससा उठिािा तसे पोलीस 
अंदाजाने दगड रे्फकून पहात असत. असा एकदा दगड बसलाच तर चालेल. पि पळत असताना गोळीला 
बळी पडिे नको. 

 
छापा रात्री बारा पासून ितुवळ करून घालीत. सकाळी उठून लोक जाऊ लागले की, त्यानंा बसिनू 

ठेिीत. गाि तपासत. गािात कोिी भपू्रमगत आहेत का याची चौकशी करीत. मग कोिाला ठाण्यािर नेत. 
कोिाला दम देऊन सोडत. कोिाला लार्था घालत. असे िकार करून प्रनघून जात. तो पयंत आम्ही 
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घािेरीत पडून राप्रहलो. पि पोलीस गेले चकिा गािात आहेत हे कोिीतरी गाठ पडल्याप्रशिाय कळण्यास 
मागव नाही. खात्री झाल्याप्रशिाय गािात एकदम जािे धोक्याचे. दहा िाजता दबकत िाटेिर आलो. 
इतक्यात त्या पाय िाटेिरून एक तरूि प्रिरळेला प्रनघाला होता. त्याला र्थाबंिला. आम्हाला लहानापंासून 
र्थोरापंयंत सिवजि ओळखत. त्या तरुिाला म्हटले, असाच रेठऱ्याला जा आप्रि पोप्रलसाचंी चौकशी करून 
परत ये. त्यािमािे तो गेला आप्रि तासाभरात परत आला आप्रि म्हिाला, पोलीस एक तासापूिी 
कोतोलीला गेले. रेठऱ्याला पोप्रलसानंा कोिी सापडले नाही. पि कोतोली नेलेकडे कोिी सापडला 
असल्यास काही माप्रहती नाही. मग अंदाज घेत कोतोलीकडे सरकलो आप्रि साताळीच्या पठारािरून 
प्रशराळे खुदव गाठले. पोलीस छापा कोतोली, डोंगरातील िाड्या, नेले, रेठरे, जोंधळेिाडी या सिव आिारात 
पडला होता. या छाप्यात आण्िा भटजी सापडला होता. पि दैि योगाने प्रजितं प्रनसटला होता. आम्ही 
हारुगडे िाडीतून नदीकाठी जाऊन बसलो. आप्रि आण्िा भटजीला बोलाप्रििे पाठप्रिले. तो दोन तासानंी 
आला. 

 
आण्िा भिजी कपजरात 

 
तो आला आप्रि गळयात पडून म्हिाला, गड्यानंो िाचलो ही भेट. नाहीतर मेलोच होतो. आम्ही 

हसत होतो. तो सागंत होता. मी रात्री माईंगडेिाडीत जेिनू प्रनिातं झोपलो होतो. रात्र िाढली. तीन ते 
साडेतीनचे सुमारास एक म्हातारी मला हळूच हालिनू जागे करू लागली. मी उठलो. प्रतने मला कानात 
सापं्रगतले. पोप्रलसानंी सारा गाि भरला आहे. मी त्यािर चौकशी करिली. घर मालक हरीबाने घराबाहेर 
ओल सािलीला उभे राहून पाप्रहले. त्याने मला येऊन सापं्रगतले. पोलीस गल्लो गल्ली, परड्या परड्यातून 
बंदूक भाला घेऊन प्रर्फरत आहेत. आता या कोंडीतून मी बाहेर कसा पडिार? ती म्हातारी गल्लीतून प्रघरट्या 
घालून यायची आप्रि मला म्हिायची, बाबा, आता तू कसा िाचिार? ज्या िमािे बकंा कंुभाराच्या आव्यात 
माजंरीची प्रपल्ली सापडली म्हिून माजंरी आव्या भोिती मिँ मिँ करत प्रर्फरत होती, त्या िमािे ती माता 
अध्या तासाने येई आप्रि बाळा तू कसा िाचिार? असे म्हिे. पि माझे लक्ष नव्हते. त्या घराच्या पाठीमागे 
दहा बारा चपजराच्या होळया होत्या. पि चपजरात गिताच्या गजंीत पोलीस भाले खूपसून पाहात. पि आता 
उघड्यािर बसण्यापेक्षा नप्रशबािर हिाला ठेिनू मागच्या दाराने लपत होळीजिळ गेलो. दोन होळीच्या मध्ये 
बसलो आप्रि हरीबाला माझ्या अंगािर होळी ढकल म्हिालो. त्यािमािे त्याने केले. तेरे्थ म्हातारी आली. 
प्रतने हळून हाक मारली. आता मात्र मी प्रतच्यािर रागािलो आप्रि पुन्हा आलीस तर खबरदार म्हिालो. मग 
मात्र ती पुन्हा आली नाही. 

 
मी होळीत श्वास रोखून बसलो. पोप्रलसानंाही आमची भीती असे. एखाद्याने गोळी झाडून अंधाराचा 

र्फायदा घेऊन प्रनसटला तर काय घ्या? म्हिून जरी त्यानंा चार चार कासऱ्यािर उभे केले होते, तरी ते 
भीतीने एका प्रठकािी गोळा होत आप्रि उजाडेल केव्हा याची िाट पाहात. मी चार िाजता होळीत प्रशरलो 
होतो. प्रदिस उगिला. आठ िाजले. आप्रि या होळीत भाला खुपस, त्या होळीत खुपस असे करीत पोलीस 
जिळ आले. मला र्फाशीची िळे जिळ आली असे िाटले. माझ्या शजेारच्या होळीत भाला खुपसला. जोराने 
मार असे सागंून एक अप्रधकारी पुढे गेला. श्वास घ्यायला जरूर तेिढ्या काड्या माझ्या तोंडािर होत्या. 
त्यातून मला प्रदसत होते. 

 
एक पोलीस माझ्या जिळ आला. त्याने माझ्यापासून चार बोटे अतंरािर खसकन बाजूला होळीत 

भाला खुपसला. मी दचकलो. मला आिरले नाही आप्रि लघिीने माझा लंगोटा प्रभजला. लगेच त्याने 
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माझ्या दुसऱ्या बाजूला खुपसला. त्या दोन्ही भाल्याच्या माऱ्यामध्ये मी होतो. ‘देि तारी त्याला कोि मारी’ 
या म्हिीिमािे मी िाचलो. कंसाच्या भीतीने देिकीचा गभव बंदी शाळेत प्रजरला. तसे चपजराच्या बंदी शाळेत 
माझे परसाकडचे प्रजरले. पोलीस प्रनघून गेले. पाटी नेल्याकडे गेली. तरी मी चपजरातून बाहेर आलो नाही. 
ज्यानंा माहीत होते त्यानंी अकराचे दरम्यान काका काका म्हिून हाक मारली. मग मी बाहेर पडलो. नंतर 
म्हातारी आली आप्रि माझ्या तोंडािरून हात प्रर्फरिनू बाळा जगलास असे म्हिून माझे त्या माऊलीने मुके 
घेतले. त्यानंतर तुमचा प्रनरोप आल्याने इकडे आलो. आमचा हशा प्रपकला. मग आम्हींही आमची घडलेली 
हकीकत सापं्रगतली. आज इतका धुमाकूळ झाला तरी आमचा एकही मािूस त्यानंा सापडला नाही. आम्ही 
सिवजि सुखरूप होतो. मात्र या छाप्यात आमच्या प्रशिाय इतर कोिीही जोडीदार पोप्रलसाचं्या ितुवळात 
नव्हते. 

 
पकडून देिाऱ्यास गाठ्े 

 
आम्हाला बापूसाहेब भेंडिडेकर याचंी मदत असे. त्यांच्याकडे आम्ही िळेोिळेी मुक्काम करीत असू. 

एकदा बापूभाई भेंडिड्याला प्रनघाला होता. िाटेत लोळिण्याच्या लोकाचंी गाठ पडली. त्यानंी त्याला 
लोळिण्याला नेले. तेरे्थ तो चार प्रदिस राहून आला. त्यामुळे हे एक निीन प्रठकाि आम्हाला प्रमळाले. 
आम्ही येऊ जाऊ लागलो. 

 
रामानंद भारतींना पकडून देिाऱ्याचा आम्हाला सूड घ्यायचा होता. पि ते अद्याप जमले नव्हते. 

मरळी भागात म्हािशी हा गाि आहे. तेर्थील प्रिठू बुिा आम्हाला मदत करीत. एके प्रदिशी प्रिठू बुिा 
आमच्याकडे आले. त्यानंी आमच्या नेत्यापुढे हा प्रििय माडंला. सिांच्या संमतीने बते नक्की केला. िाटाड्या 
प्रिठू बुिा होतेच. आम्ही गेलो. एकदम गािात प्रशरलो नाही. मग युक्ती केली. चादंभाईला डे्रस चढिला. तो 
पोलीस जमादार बनला. प्रदिस मािळताच हा आमचा जमादार चादंभाई ज्या पाटलाने रामानंद भारतींना 
पकडून प्रदले होते, त्याच्या घरी गेला. पाटील तंबाखू खात माच्यािर बसला होता. तो या जमादाराला 
पाहाताच उठला. त्याने चादंभाईला आत बोलािले. पि या नाटकी जमादाराने त्यालाच बाहेर बोलािले ि 
म्हिाला, पाटील गािाबाहेर भाऊसाहेब उभे आहेत. त्यानंी तुम्हाला ताबडतोब बोलाप्रिले आहे. कोठेतरी 
लाबं छापा घालायचा बते आहे. आम्ही गािाबाहेर िाट पाहात होतो. पाटील घाईने जमदाराबरोबर आला. 
त्याने पाप्रहले तर पोप्रलसाऐंिजी आमची गाठ पडली. हे प्रनराळे िकरि प्रदसताच पाटील भ्याला. घाबरला. 
त्याची बोबडी िळली. त्याला बोलता येईना त्याला आम्ही धमकािले. रामानंदानंा पकडून प्रदल्याचे 
बप्रक्षसाचे रुपये देिार, का पत्र्या लािल्या पाप्रहजेत. म्हिताच तो गयािया करू लागला. त्याने रुपये 
देण्याचे कबलू केले. त्याने ताबडतोब घरी जाऊन पैसे आिले आप्रि आमच्या स्िाधीन केले. मग त्याला 
सक्त ताकीद देऊन आम्ही परत प्रर्फरलो. 

 
पोण्सा्ा ्घवी झा्ी 

 
डोंबारिीची बैठक जेरे्थ असेल तेरे्थ मी अधून मधून जात असे. डोंबारिीला आमचा प्रिश्वास 

पटल्यािर प्रतला आम्ही बोलाि ू तेरे्थ येऊन बठैक करी. ती डोंगरातसुद्धा येई. कोकरुडला त्याचंा मुक्काम 
होता. तेरे्थ कायमपिे पोलीस पाटी होती. एकदा मी, बडे मास्तर ि दत्त ूसोनार कोकरुडच्या मळीला होतो. 
तेरे्थ कोकरुडला डोंबारिीची बैठक असल्याचे कळले. बडे मास्तर ि दत्त ूसोनार बैठकीला आले नाहीत. 
मग मी एकटाच गेलो. मी िर्थम तपास केला तर गािात पाटी नाही, बैठकीला लाडंगे नािाचा पोलीस हजर 
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आहे ि तो माच्यािर बसला आहे असे समजले. मग मी पुढे गेलो. तेर्थील सिव लोक मला ओळखत होते. 
मला बघताच गुलाबराि देशमुख यानंी आत नेले आप्रि त्याच माच्यािर बसप्रिले. मला बघून लोक कुजबजूु 
लागले. माझे घोंगडे ि हातात प्ररव्हॉल्िर बघून लाडंगे पोलीस दचकला. हे कोि म्हिून त्याने कोिालातरी 
प्रिचारले. मी प्रबळाशीचा दत्त ूलोहार. काँगे्रसचा र्फरारी असे त्याला कळताच त्याला आिरले नाही आप्रि 
त्याला चड्डीत लघिी झाली. तो ओघळ गुलाबराि देशमुखाचं्या माडंीखाली आला. त्यामुळे त्याचें धोतर 
प्रभजले. हे त्या लाडंगे पोप्रलसाने पाप्रहले. तो ओशाळला आप्रि नम्रतेने मला नमस्कार केला ि उठून 
प्रनघाला. मी त्याला उठू देत नव्हतो. पि तो आम्हाला सामील आहे असे होऊन त्याला नोकरीला मुकाि े
लागले असते. म्हिून प्रभऊन बाहेर गेला. त्याला ती प्रभती, तर हा बाहेर जाऊन प्रशट्टी िाजिील आप्रि पाटी 
येऊन मला पकडतील ही मला भीती. म्हिून मीही त्याच्या पाठोपाठ बाहेर पडून मुक्काम गाठला. 
काँगे्रसिाले कारिाप्रशिाय पोप्रलसानंा त्रास देत नाहीत हे लाडंगे याला माहीत होते. त्यामुळे तेव्हापासून तो 
भागात प्रनभवयपिे प्रर्फरू लागला. 

 
एका त्ाठ्याची ग्मत 

 
बाळू काका देशपाडें हा पिुंबे्रिारुिचा. तो प्रशतूर खेडे या गािी तलाठी होता. त्याचा मुक्काम 

देिळात चािडीत असे. संस्र्थानातून ि जहाप्रगरीच्या गािातून देिळे सुंदर आप्रि त्यानंा इनामही भरपूर असे. 
त्यामुळे चािडीपेक्षा देिळे ही मुक्कामाला चागंली. आम्ही पाटी आल्याचे कळताच डोंगरात प्रनसटत असू. 
तसे आम्ही गेलो की, बाळू काका म्हिे, बघा पोलीस आले म्हिजे काँगे्रस डोंगरात पळते आप्रि ते गेले 
म्हिजे आम्हाला दम देते. जेव्हा आमच्याजिळ बंदुका नव्हत्या, मात्र भाले कुऱ्हाडी असत त्यािळेची ही 
हकीकत. पुढे आम्ही जेव्हा तलाठ्याचे नाक कापले, तेव्हा बाळू काका भ्याले आप्रि हु का च ूकरायचे सोडून 
प्रदले. तरीपि एकदा आम्ही त्याची गंमत करायचे ठरप्रिले आप्रि त्याला गाठले. बडे मास्तर म्हिाले, 
काका काँगे्रस कशी पळते ते दाखितो जरा र्थाबंा आप्रि आम्हाला म्हिाले, अरे याला पत्र्या लािा. हे 
ऐकताच काकाला प्रहि भरल्यासारखी रं्थडी िाजून आली, ते र्थडर्थडू लागले. 

 
पत्र्या लाििे म्हिजे चिड्याजिळ पाय बाधंायचे आप्रि तळ पाय काठीने झोडपायचे. यालाच पत्र्या 

लाििे म्हितात. पत्र्या लाििे म्हिजे तळ पायात प्रखळे मारिे असा काहींसा चुकीचा समज आहे. शिेटी 
काका गयािया करू लागले. त्यानंा आम्ही काही करिार नव्हतो. र्फक्त गंमत करायची होती. तेव्हापासून 
काका आमचे स्नेही झाले. पढेु काकाचंी गाठ पडली म्हिजे आमच्यात हशा प्रपके. बाबूराि दादा काकाला 
प्रिनोदाने म्हित, काका तुमच्या आप्रशिादािर आम्ही प्रनिातं असतो. 

 
अशी एक आजी 

 
एकदा दुपारी एक िाजता मी, दत्त ूसोनार, मारुती हिलदार असे प्रतघे मालेिाडीला गेलो. एक 

आजी सोपा लोटत होती. ती म्हिाली, बाबानंो जेिला का? आम्ही अजून नाही म्हटले. मग जेऊन जा असे 
म्हिाली. आम्ही जेिलो. जेिल्यानंतर आम्ही र्थाबंत नसू. तेरू्थन सात आठ मलैािंर कोठेतरी दूर जाऊन 
झोपत असू. आजी म्हिाली, आता उन्हाची र्थोडी प्रिश्रातंी घ्या, आम्ही म्हिालो आजी, तुमच्याच मळीला 
कानसा नदीकाठी चकजळाच्या सािलीला जातो. ही कानसा नदी छोटीसी आहे, ती उदप्रगरीच्या डोंगरात 
उगम पािनू काडंिि, मालगाि, प्रिरळे, जाबंूर, मालेिाडी, र्थािडे याचं्यापुढे िारिेला उजिीकडून प्रमळते. 
तेरे्थ मळीला जाऊन बसलो. इकडे पंचिीस तीस पोलीस मालेिाडीत पाटलाच्या घरी गेले. त्या पाटलाला 
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आम्ही आजीच्या घरी जेित असल्याचे माप्रहत होते. त्याने आपल्या बायकोला आजीच्या घरी पाठिले. ती 
आजीला भेटून म्हिाली. पोलीस देिळात आले आहेत, सािध रहा. प्रतने लोक जेिनू गेले आहेत असा परत 
प्रनरोप प्रदला. पि आजीला चैन पडेना, प्रतने पाटी नदीकडे तपासाला जाईल, म्हिून पाटीत र्थोड्या 
भाकऱ्या ठेिल्या. िर र्फडके झाकले आप्रि झपाट्याने नदीला आली ि आम्हाला म्हिाली, लेकानंो, गािात 
पाटी आली आहे उठा! 

 
ती आजी गेल्या बारा ििानंतर आजच मळीला आली होती, तेही र्फक्त आम्हाला िाचप्रिण्यासाठी. 

असा आम्हाला जनतेचा, आया-बप्रहिींचा पाचठबा होता. कोंबडी प्रपलानंा पखंाखाली घेऊन शत्रलूा तोंड 
देण्याकरता जागरूक बसते ना? तशी जनता आम्हाला संरक्षि देत होती. ते उत्स्रू्फतव होते. त्यानंा कोिी 
प्रशकिले नव्हते. आम्ही खरे तर त्यांचे कोिी नात्यातले नव्हतो. तरी ते आम्हाला िाचिीत होते. अशा या 
आजी, आयाबप्रहिींचे ऋि कसे प्रर्फटिार? त्या आजीच्या िेमाने आम्ही भारािनू गेलो. काय म्हिाि े या 
आजीच्या िेमाला?  
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श्रीपाद रघुनाथ जोशी 
 

जन्म मुरगुड, प्रजल्हा कोल्हापूर. २३ जाने. १९२० 
 

िार्थप्रमक प्रशक्षि मुरुगड येरे्थ. त्यानंतर िाई आप्रि पुिे येरे्थ. १९३८ साली मपॅ्ररकची परीक्षा उत्तीिव. 
१९३८ साली िधा येरे्थ काकासाहेब कालेलकर याचं्याकडे गेले. तेर्थील आठ ििांच्या िास्तव्यात चहदी, 
उदूव, गुजराती आप्रि बंगाली भािाचें प्रशक्षि. याच सुमारास म. गाधंींचे साप्रन्नध्य. १९४१ साली िधा 
अध्यापनमंप्रदरात उदूवचे अध्यापन. 

 
१९४२ च्या लढ्यात ४४ साली अटक. ििवभर कारािास. पि सहा मप्रहन्यातं सुटका. याबाबत 

तुरंुगात प्रिप्रिध िकारचे लेखन. त्यानंतर चहदुस्तानी िचार संघटनेचे काम केले. १९४६ पासून पुण्यात 
िास्तव्य आप्रि पूिविळे लेखन व्यिसायाला िाहून घेतले. १९५५ ते ६१ आप्रि १९६६ ते ८० या काळात 
गारगोटी मौनी प्रिद्यापीठ आप्रि पुण्याच्या गोखले अर्थवशास्त्र संस्रे्थत अनुिादकाचे काम. मी पाप्रहलेले 
गाधंीजी हे पसु्तक भारतातील सिव भािातं भािातंप्ररत. चहदी-मराठी, मराठी-चहदी आप्रि उदूव-मराठी 
शब्दकोश तसेच अन्य लप्रलत लेखन त्यानंी केले आहे. पढुील उतारा त्याचं्या उलगाउलग या आत्मिृत्तातून 
घेतला आहे. 
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एका वेगळ्या जगाचे दशवन 
 

श्रीपाद जोशी 
 

ऐ इमक न छेड आ-आ के हमें, हम भलेू हुओंको याद न कर । 
पहले ही बहुत नाशाद हैं हम, तू पर हमें नाशाद न कर ॥ 
प्रकस्मतका प्रसतम ही कम तो नहीं, ये ताजा प्रसतम ईजाद न कर । 
यू ँजुल्म न कर, बेदाद न कर, ऐ इमक हमें बरबाद न कर ॥ 

 
—अख्तर शीरानी 

 
१९४२ सालची भारतव्यापी ‘चले जाि’ (प्रक्वट इपं्रडया) ही चळिळ सुरू झाली तेव्हा प्रतच्यात आपि 

सहभागी झालेच पाप्रहजे असे मला िाटू लागले. देशाच्या स्िातंत्र्य लढ्यात भाग घेण्याच्या मलूभतू िेरिेनेच 
मी उच्च प्रशक्षिाचा नाद सोडून देऊन त्या लढ्याच्या पूिवतयारीसाठी िध्याला गेलो होतो. परंतु ित्यक्ष लढा 
सुरू झाल्यािर मात्र माझ्यापढेु एक िगेळाच िमन उभा राप्रहला. कोित्याही राजकीय पक्षाशी माझा प्रिशिे 
संबंध आला नव्हता. त्यामुळे अशा चळिळीचे नेतृत्ि, संचालन करिाऱ्या लोकाशंी माझा र्फारसा पप्ररचय 
नव्हता. सामुदाप्रयक चकिा िैयस्क्तक सत्याग्रह एिढा एकच मागव मला उपलब्ध होता. परंतु या आंदोलनाचे 
स्िरूप इतके प्रभन्न होते की त्यात अशा िकारच्या सत्याग्रहाला र्फारसे स्र्थान असिार नाही, हे उघड प्रदसत 
होते. 

 
माझी ही अडचि अगदी अनपेप्रक्षतपिे दूर झाली. ‘करा चकिा मरा’ हा ८ ऑगस्ट १९४२ रोजी 

गाधंीजींनी प्रदलेला आदेश ऐकून काकासाहेबामंधील जुना क्रापं्रतकारक जागा झाला; आप्रि अचहसेच्या 
मागाचा त्याग न करताही प्रब्रप्रटश सते्तला प्रिध्िसंक कृत्याच्या द्वारे कसे सळो की पळो करून सोडता येईल 
या प्रदशनेे त्याचें प्रिचारचक्र सुरू झाले. दळििळिाची साधने या प्रब्रप्रटश सते्तच्या नाड्या होत्या. त्याच 
तोडून टाकाियाच्या, मात्र तसे करताना जीिहत्या, प्रनदान मानिी िािहानी होिार नाही याची खबरदारी 
घ्यायची, हे सूत्र त्यानंी प्रनप्रित केले. श्री. प्रकशोरलाल मश्रूिाला याचंी भपू्रमकाही काहीशी अशीच होती. 
त्यामुळे श्री अण्िासाहेब सहस्त्रबदेु्ध याचं्यासारख्या प्रिधायक कायात असलेल्या काही गाधंीिाद्यानंी 
प्रिध्िसंनाच्या अर्थिा घातापाताच्या कामात सप्रक्रय सहकायव प्रदले. स्ितः काकासाहेब ियोमान ि 
शरीरिकृती याचं्या मयादामुंळे तोडार्फोडीचे काम करू शकत नव्हते. म्हिनू मुख्यतः गाधंीिादी 
कायवकत्यांना या बाबतीत मागवदशवन करण्याचे त्यानंी ठरिले. त्यािमािे त्यानंी नागपूरला कायवकत्यांच्या 
एका गुप्त बठैकीत मागवदशवन केलेही. त्या बठैकीला मी त्याचं्याबरोबर हजर राप्रहलो होतो. महाराष्ट्रात 
प्रठकप्रठकािी जाऊन अशा बठैका घेण्याची त्याचंी योजना होती. त्या दृष्टीने काही पत्रकेही तयार करण्यात 
आली होती. ती पत्रके घेऊन मी पुण्याला जाि े आप्रि बैठकीची पूिवतयारी करािी, असे त्यानंी मला 
सापं्रगतले. त्यािमािे मी पुण्यास आलो. परंतु एिढ्यात िध्याला काकासाहेब पकडले गेले. म्हिनू मग मी 
पुण्याच्या मंडळींबरोबर काम करायचे ठरिले. प्रलखािाचा र्थोडार्फार अनुभि असल्यामुळे गुप्त पत्रके तयार 
करण्याचे काम मी स्िीकारले. काही चहदी-उदूव पत्रकेही मी त्या काळात स्िहस्ते सायक्लोस्टाइल यंत्रािर 
चक्रमुप्रद्रत केल्याचे मला स्मरते. पत्रके प्रलप्रहण्याव्यप्रतप्ररक्त चळिळीची माप्रहती जमिनू अहिाल तयार 
करिे, बंद खोलीतील बठैकीत भाििे देिे, खेड्यापाड्यात जाऊन कायवकत्यांना मागवदशवन करिे 
यासंारखी काही कामेही मी त्या काळात केली. त्या प्रनप्रमत्ताने एकदा सासिड-इंदापूर भागात मी गेलो 
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होतो. सासिडला मुक्काम असताना गुप्त पोप्रलसानंा आपला सुगािा लागला असण्याची शकंा आल्यािर 
रात्रीच्या अधंारात एका जुनाट िाड्यातून दुसऱ्या िाड्यात आप्रि प्रतरू्थन रानात जाऊन लपण्याची पाळी 
आमच्यािर आली होती. त्यािळेी आचायव भागिताचें भाचे डॉ. दत्ता जोशी ि िख्यात गायक पं. प्रिनायक 
रामचंद्र आठिले हे माझ्याबरोबर होते. 

 
पुण्यास मी माझे चुलते श्री. ह. मो. जोशी याचं्या घरी राहात होतो. स्ितः माझे चलुते, त्याचंी 

मुलगी गोदािरी ि त्याचं्याकडे राहािारा माझा धाकटा भाऊ मयाम हे प्रतघे पकडले जाऊन येरिड्याची हिा 
खात होते. घरात एकटी काकीच उरली होती. शनिारातील घरािर पोप्रलसाचंी बारीक नजर होती. परंतु 
एक तर मी पुण्यात तसा अपप्ररप्रचत होतो; आप्रि त्या भागातल्या गुप्त पोप्रलस अप्रधकाऱ्यानंा आमच्या 
कुटंुबाप्रिियी प्रिशिे स्नेहभाि िाटत होता. त्यामुळे तीन-साडेतीन मप्रहने मी सहज बाहेर राहू लागलो. 

 
पि अखेर ९ प्रडसेंबर १९४२ रोजी दुपारी मी पकडला गेलो. घरी जेियाचे पान िाढले होते. 

काकीला ‘लगेच येतो’ असे सागंनू मी नेहमी िमािे मंुबईच्या गुप्त आकाशिािीसाठी तयार केलेला 
आंदोलनाचा अहिाल प्रिजारीच्या प्रखशात घालून रचेनग कॉलेजच्या प्रपछाडीस असलेल्या प्रबिलकराचं्या 
खोलीिर गेलो. ‘सुप्रनता’ या गाजलेल्या कादंबरीचे लेखक कै. श्रीकृष्ट्ि प्रबिलकर हे त्यािळेी केसकर हे 
नाि धारि करून या खोलीत रहात होते. ते चळिळीच्या कामाचें समन्ियन करीत होते. ९ प्रडसेंबरला 
पुण्यात मोठ्या िमािात प्रचमूर प्रदन साजरा करण्याचे ठरप्रिण्यात आले होते. िधा प्रजल्ह्ातील प्रचमूर ि 
अष्टी या गािात प्रब्रप्रटश पोप्रलसानंी ि महार पलटिीने स्र्थाप्रनक लोकािंर जे भयंकर अत्याचार केले होते 
त्याचं्या प्रनिेधार्थव तो प्रदन योजण्यात आला होता. खबरदारीचा उपाय म्हिनू पुण्याच्या पोप्रलसानंी ता. ८ 
च्या रात्रीच शहरभर धरपकड ि झडत्या याचें सत्र सुरू केले होते. त्यात त्यानंा ही खोली प्रमळाली होती. 
प्रतरे्थ ते सापळा लािनू बसले होते. त्यात मी अडकलो. 

 
घरी काकी ि इंदू माझी िाट पाहात होत्या. कॉलेजात प्रशकिारा माझा मामेभाऊ मयाम गुळििी 

मला सहज भेटायला म्हिून प्रतरे्थ गेला; तेव्हा मी बाहेर जाऊन बराच िळे झाल्याचे त्याला कळले, माझा 
शोध घेण्यासाठी इंदूने त्याला आपली लेडीज सायकल देऊन प्रबिलकराचं्या खोलीिर पाठिले; आप्रि 
तोही त्या जाळयात अडकला; आप्रि स्र्थानबद्ध झाला. प्रबचाऱ्या सायकललाही र्फरासखानािास घडला. 

 
सुदैिाने आम्हाला पकडताच अर्थिा र्फरासखान्यात नेल्यानंतर लागलीच आमची अंगझडती 

घेण्याची बदु्धी पोप्रलसानंा झाली नाही. त्यामुळे माझ्या जिळचे कागद सुरप्रक्षत राप्रहले होते. ते कसे नष्ट 
करायचे याचा प्रिचार करीत असता काकासाहेबानंी पूिी कधीतरी त्याचं्या तरुिपिातला तो एक मजेदार 
अनुभि मला सापं्रगतला होता तो मला आठिला. त्यािळेी ते सािरकराचं्या दहशतिादी गटात काम करीत 
होते. तुरंुगातील आपल्या एका प्रमत्राला भेटायला ते गेले असता पोप्रलस अप्रधकाऱ्याला त्याचंा संशय 
आला. त्याचं्या प्रखशात एक महत्त्िाची प्रचठ्ठी होती. आपली झडती घेतली गेल्यास ती पोप्रलसानंा प्रमळू नये 
म्हिून सहजपिे प्रखशात हात घालून त्यानंी त्या प्रचठ्ठीचे बारीक बारीक तुकडे केले होते. त्याच युक्तीचा 
िापर करून मी त्या अहिालाचे बारीक तुकडे केले आप्रि शौचाच्या प्रनप्रमत्ताने संडासात जाऊन ते 
पाण्याबरोबर िाहून जातील अशी व्यिस्र्था केली. त्यामुळे रात्री आम्हाला कोठडीत टाकण्यापूिी जेव्हा 
आमची अंगझडती घेण्यात आली तेव्हा माझ्याजिळ त्यानंा काहीच प्रमळाले नाही. 
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रात्री आम्हाला र्फरासखान्याच्या तळघरातल्या एका खोलीत कोंडण्यात आले. त्या कोठडीिर 
पाटी होती; ‘सहा पुरुिासंाठी’. शजेारच्या कोठडीिर ‘सहा प्रस्त्रयासंाठी’ अशी पाटी होती; पि प्रतरे्थ 
प्रस्त्रयाऐंिजी पोप्रलस चौकी जाळण्याच्या आरोपाखाली पकडण्यात आलेली शाळकरी मुले होती! 
सहाजिासंाठी असिाऱ्या कोठडीत आम्हा पस्तीस जिानंा कोंबण्यात आले होते. प्रडसेंबरची कडाक्याची 
रं्थडी आप्रि तळघरातील लादी! खूप आरडा-ओरडा केल्यािर एका खोलीसाठी मंजूर असिारी सहा 
र्फाटकी घोंगडी आम्हाला देण्यात आली. समोर ि िरती गजाच्या चभती आप्रि अंगात एका सदऱ्याखेरीज 
काही नाही. एकमेकाचं्या शरीराची जी ऊब आम्हाला प्रमळाली प्रतनेच बहुधा रं्थडीपासून आमचे रक्षि केले 
असाि.े 

 
प्रदिसातून र्फक्त एकदा, सकाळी िातर्षिधीसाठी आम्हाला कोठडीतून बाहेर काढण्यात येई. 

त्यानंतर जेििासाठी, म्हिजे एक भाकरी ि कोरडी चटिी चकिा प्रपठले खाण्यासाठी, र्थोडािळे दार 
उघडले जाई. बाकी सबधं प्रदिस ि रात्र कोठडीत बंद. लघ्िीसाठी खोलीतच एक बादली ठेिण्यात आली 
होती.य रात्री प्रतची घाि नाकात भरू लागली की, हळूच कुिीतरी प्रमस्स्कलपिे प्रिनोद करी, “रातरािी 
रु्फलली बरं का!” खोलीत उिा, प्रपसिा, ढेकूि याचें साम्राज्य होते. आमच्या शरीराला पाण्याच स्पशव न 
झाल्यामुळे आमचे कपडे उिानंी भरून गेले. पि त्या आधी आमच्यापैकी कुिीच ऊ कशी असते ती ित्यक्ष 
पाप्रहली नसल्यामुळे आपल्याला काय चाितय ते बरेच प्रदिसापासून कुिाच्या लक्षातच आले नाही. एिढे 
सारे असूनही आम्ही मजेत होतो. गप्पा-गोष्टी, गािी, भजने, िार्थवना, नाना िकारच्या भेंड्या, आठििी 
िगैरे मनोरंजनाची अनेक साधने आपल्याजिळ असल्याची जािीि आम्हाला त्या िळेी झाली. 

 
सुदैिाने पोप्रलसानंी आमच्यापैकी कुिाला र्फार मारहाि केली नाही. मात्र रात्री सामसूम झाल्यािर 

िरच्या मजल्यािर पोलीस लोक र्फौजदारी गुन्हेगारानंा बेदम बडिनू काढीत. त्याचं्या करुि चककाळयानंी 
आम्ही भेदरून जाि,े आप्रि पोप्रलसानंा हिा होता तसा कबुली जबाब द्यायला तयार व्हािे, हा त्यात हेतू 
होता. परंतु त्याचंा तो हेतू साध्य झाला नाही. त्यानंा आमच्याकडून र्फारसे काही प्रमळाले नाही. 

 
ता. २१ प्रडसेंबर रोजी मला घराच्या झडतीसाठी आमच्या घरी नेण्यात आले. तेव्हाच घरच्या 

लोकानंा आमचा पत्ता लागला. तोपयंत सगळा आिीबािीचा अंधारच होता. भािी संकटाची चाहूल 
ओळखून इंदूने महत्त्िाची कागदपते्र हलप्रिली होती. त्यामुळे पोप्रलसाचं्या हाती काहीच लागले नाही. मात्र 
भािनेच्या भरात मी एक मूखवपिा करून बसलो जो आम्हाला (प्रनदान मला तरी!) चागंलाच भोिला. 
इंदूला मी र्फरासखान्यात स्रु्फरलेली एक कप्रिता प्रलहून प्रदली. ती कप्रिता अशी होती :- 

 
जाऊ नको प्रिसरून सखये! 
जाऊ नको प्रिसरून, 
हृदये अपलुी एक जाहली 
आिभाक होऊन, सखये ॥ 
दुरािली आपलुी शरीरे 
मन एकप्रच पप्रर तयापं्रतल झुरे 
ति प्रिरहातुप्रन गीत हे स्रु्फरे 
गे, ऐक ध्यान देऊन ॥ १ ॥ 
युगा मागुनी युगे लोटप्रतल 
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प्रिश्वप्रह सारे बदलुनी जाइल 
िेमभाि पप्रर अभगं राप्रहल 
ही आस मनी ठेिनू ॥ २ ॥ 
प्रियोग रजनी सरुनी जाइल 
मीलन-रप्रि उदयाचप्रल येइल 
जीिन अपुले प्रिकप्रसत होइल 
ही खूिगाठ बाधूंन ॥ ३ ॥ 

 
काव्यागुिाचं्या दृष्टीने ही कप्रिता अगदीच सामान्य होती. परंतु माझे हृद गत ती व्यक्त करीत होती. 

म्हिून इंदूने ती जपून ठेिली. आमच्या िेमिकरिाचा आमच्या िाड्यात बराच बोभाटा झाला असला तरी 
खुद्द इंदूच्या घरच्या मंडळींना त्याचा सुगािा लागला नव्हता. पि इंदूच्या आईला र्थोडा संशय येऊ लागला 
होता. प्रतने एकदा इंदूच्या पुस्तकाचंी तपासिी केली असता प्रतला ही कप्रिता सापडली; आप्रि त्या 
कुटंुबाला आमचे गुप्रपत कळले. इंदूने एका पत्रातून ही सारी हकीकत मला कळप्रिली. ती प्रलप्रहते, “सारे 
समजल्यामुळे आई खूप प्रचडली आहे. पि िडील काहीच म्हित नाहीत. आई रोज खूप टाकून बोलते. 
त्यामुळे मला इतका कंटाळा आला आहे म्हिनू सागंू! म्हिून येत्या २६ तारखेला (सत्याग्रह करून) 
तुरंुगात जाण्याचा मी प्रिचार करते आहे.” इंदूचे कुटंुब कोकिी-भािी कारिारी सारस्ित. सुखिस्तू. प्रतचा 
र्थोरला भाऊ आय्. सी. एस्. असून कलेक्टर होता. याचा अर्थव असा की, आर्षर्थक दृष्ट्ट्या मी त्याचं्या 
पासंगालाही पुरत नव्हतो. त्या मुद्द्यािर हे लग्न मोडले असते तर ते मी समजू शकलो असतो. परंतु त्याचंा 
मुख्य प्रिरोध जातीबाहेर लग्न करण्याला होता. सारस्ित आप्रि कायस्र्थ जातींना ब्राह्मि लोक तुच्छ लेखत 
असले तरी त्याचं्या दृष्टीने ब्राह्मिच खालच्या दजाचे होते. या बाबतीतली सनातनी लोकाचंी भपू्रमका मला 
कळत होती. परंतु इंदूच्या घरची मंडळी तशी सुधारकी मताचंी होती. इंदूच्या भप्रगनी शातंाबाई या तर कट्टर 
समाजिादी. खुद्द त्याचंाही िेमप्रििाह या चळिळीतच ठरला होता. त्यानंीही या लग्नाला मोडता घालािा, 
हे मला प्रिप्रचत्र िाटले. त्यानंी श्रीमंती-गप्ररबीचा िमन उपस्स्र्थत केला नसता तरी मी त्याचं्याइतका चकिा 
त्याचं्यापेक्षा श्रीमंत असतो तर त्यानंी 

 
हे लग्न प्रनप्रित मोडले नसते, असा प्रिचार माझ्या मनात येऊन गेला, आप्रि आयुष्ट्यात िर्थमच 

आपल्या गप्ररबीचा मला प्रतटकारा आला. या घटनेचा एक िगेळाच पप्ररिाम माझ्यािर आला. गप्ररबी हे 
नेहमीच िरदान नसते, तो कधी कधी शापही बनू शकतो, याची दाहक जािीि मला झाली; आप्रि 
गप्ररबीच्या कचाट्यातून आपि आपली सुटका करून घेतली पाप्रहजे, असे माझ्या मनाने घेतले. मात्र 
कालातंराने माझ्या ियत्नात यशस्िी होऊन जेव्हा मी र्थोडा बहुत सुखिस्तू बनलो तेव्हा श्रीमंतीची 
प्रनःसारता मला िकिाने जािि ू लागली श्रीमंती-गप्ररबीचा तो संघिव मला अगदीच हास्यास्पद िाटतो. 
कारि मािसाचे सुख त्या सघंिाच्या पलीकडे कुठेतरी असल्याचे मला अनुभिाने आढळून आले आहे. 

 
तुर्ुगाती् बावीस मणहने 

 
घराची झडती झाल्यािर मला एकट्यालाच र्फरासखान्यातून शुक्रिार पेठेतील खडकािरच्या 

सबजेलमध्ये नेऊन टाकण्यात आले; आप्रि इतरानंा येरिड्याला नेण्यात आले. सबजेलमध्ये बहुतेक सिवच 
सराईत गुन्हेगार होते. त्यापंैकी अप्रधकाशं भरुट्या चोऱ्या करिारे, प्रखसेकापू, गुप्तरोगानंी पोखरलेले, 
हातभट्टीिाले िगैरे होते. त्याचें ते घािीने भरलेले प्रकळसिािे जग पाहून िर्थम मी हबकलोच. पि नंतर 
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हळू हळू त्या लोकाशंी माझी दोस्ती जमली; आप्रि एक िगेळेच प्रिश्वदशवन मला घडले. त्याचं्याशी 
गप्पागोष्टी करण्यात माझे मन रमू लागले. प्रशिाय बहुधा रोजच इंदू येऊन मला भेटून जात होती. त्यामुळे 
सबजेलमधील जीिन पुष्ट्कळच सुसह् झाले. प्रतरे्थ प्रमळिारी गरम भाकरी ि ताजी आमटी मला खूप 
आिडली. अगदी घरी जेिल्यासारखे िाटे. 

 
मला सबजेलमध्ये का नेले होते याचा उलगडा लौकरच झाला. पोप्रलसानंा माझ्याकडून कबलुी 

जबाब प्रलहून घ्यायचा होता. अण्िा र्फिसे या कोिळया तरुिालाही याच कारिासाठी प्रतरे्थ ठेिण्यात आले 
होते. पि त्याला दुसऱ्या कोठडीत घातले होते. सरकारप्रिरोधी पत्रके तयार करीत असल्याचा गुन्हा मी 
पूिीच कबलू केला होता. त्यामुळे तसा कबलुी जबाब देण्यास माझी तयारी होतीच. त्यात एक स्िार्थवही 
होता. घरची चार मािसे (गुळििीसह) आधीच स्र्थानबद्ध झालेली असल्यामुळे बेमुदत स्र्थानबद्धतेत 
राहाण्यापेक्षा पत्रकाचं्या आरोपा-खाली चारसहा मप्रहन्याचंी प्रशक्षा भोगनू बाहेर पडािे, या हेतूने मी तो 
प्रनिवय घेतला होता. पि माझा तो अंदाज र्फसला. एका मपॅ्रजस्रेटसमोर कबलुीजबाब प्रलहून प्रदल्यािर 
मला येरिड्याच्या तुरंुगात इतर सहकाऱ्यामंध्ये नेऊन टाकण्यात आले. आपल्यािर लौकरच खटला 
भरला जाईल, अशी माझी अपेक्षा होती. परंतु सुमारे नऊ मप्रहने मला तसेच अधातंरी ठेिल्यािर सरकारने 

 
एका िचंड कटाच्या खटल्यात मला गोिले. त्याचे नाि होतें, ‘महाराष्ट्र कटाचा खटला’ या 

तर्थाकप्रर्थत कटात सिवस्िी अण्िासाहेब सहस्त्रबदेु्ध, एस्. एम्. जोशी, नानासाहेब गोरे, प्रशरुभाऊ प्रलमये, 
सदाप्रशि बागाईतकर, श्रीकृष्ट्ि प्रिबलकर, राम तेलंग, दत्ता देशमुख, भाई कडू, प्रकशाभाऊ पटिधवन िगैरे 
चाळीस आरोपी होते. िस्तुतः या लोकाशंी माझा काहीही संबंध नव्हता. अनेकानंा तर मी ओळखतही 
नव्हतो. पि सरकारने मला त्याचं्यातं गोिले खरे. कॅप्रपटॉल बाँब कटाचा खटला यशस्िी होण्यािर 
आमच्या कटाचे भप्रितव्य अिलंबून होते. परंतु तोच खटला कोलमडल्यामुळे आमचा खटलाही उभा राहू 
शकला नाही. मग आमच्यापकैी काही जिािंर व्यस्क्तशः खटले भरण्यात आले; आप्रि इतरानंा स्र्थानबद्ध 
करण्यात आले. या साऱ्या िकरिात सोळा मप्रहने रु्फकटच प्रनघनू गेले होते. त्यानंतर माझ्यािरील 
खटल्यात मला ता. १३-४-४४ रोजी १ िि ेसक्त मजुरी आप्रि दोनश ेरुपये दंड अशी प्रशक्षा प्रमळाली. दंड न 
भरल्यास तीन मप्रहने सक्तमजुरी भोगायची होती. कॉमरेड र्फडके हे माझे (मोर्फतचे) िकील होते. त्यानंी 
या प्रशके्षिर अपील केले. त्याचा प्रनकाल लागून माझी प्रशक्षा सहा मप्रहन्याचंी झाली; आप्रि दंड पन्नास रुपये 
झाला. दंड न भरल्यास एक मप्रहना सक्तमजुरी. मी दंड न भरल्यामुळे मला सात मप्रहने काढाि ेलागले 
असते. परंतु मला अठ्ठािीस प्रदिसाचंी सूट (रेप्रमशन) प्रमळाली; आप्रि मी सहा मप्रहन्यानंतर ता. १४-१०-४४ 
रोजी सुटलो. खरे म्हिजे माझ्यासारख्या गाधंीिादी समजल्या जािाऱ्या कायवकत्याने प्रशके्षिर अपील करिे 
तत्िप्रनष्ठेशी प्रिसंत होते. त्याबद्दल अनेक सहकाऱ्यानंी माझी प्रनभत्सवनाही केली. ती मी प्रनमटूपिे सहन 
केली. मी मनाने खूपच दुबळा झाला होतो. एकतर तुरंुगात सोळा मप्रहने प्रनष्ट्कारि काढाि ेलागल्याने मी 
कंटाळून गेलो होतो. त्यात पुनः इंदूला माझ्यापासून दूर करण्यात प्रतच्या घरचे लोक यशस्िी झाल्याच्या 
बातम्या कानािर आल्याने मी काहीसा प्रनराशही झालो होतो. आमचे लग्न होण्यापूिीच प्रर्फसकटले होते. 
काही कारि नसताना त्या िकरिात मला बदनाम व्हाि ेलागले होते. ज्यानंा सिव स्स्र्थती माहीत नव्हती 
त्यानंा मीच इंदूला नादी लािले होते, असे िाटत होते. त्यामुळे केव्हा एकदा तुरंुगातून बाहेर पडतो, असे 
मला झाले होते. त्या िातािरिातून मला शक्य प्रततक्या लौकर मुक्त व्हायचे होते. 

 
हयात इक मुस्तप्रकल गमके प्रसिा कुछ भी नहीं। 
खुशी भी याद आती है तो आसूँ बनके आती है ॥ 



 
अनुक्रमणिका 

 
—‘साप्रहर’ 

 
सक्तमजुरीची प्रशक्षा झालेल्या राजबंद्यानंा त्यािळेी सामान्यतः निार (नाडा) प्रििण्याचे काम प्रदले 

जाई. ते काम कंटाळिािे असले तरी तसे त्रासाचे नव्हते. पि त्यात सगळा प्रदिस जाई. मला लेखन-
िाचनाला िळे प्रमळेल असे काम हि ेहोते. भगंीकाम हे अशा िकारचे काम होते. सकाळी दोन-तीन तास ते 
काम केले की सबंध प्रदिस मोकळा प्रमळे. म्हिून मी भगंीकामाची मागिी केली. प्रदल्लीला असताना ते काम 
मी केले होते. त्याप्रनप्रमत्ताने भगं्याचं्या सहिासात राहाण्याची संधी प्रमळािी, अशीही माझी इच्छा होती. परंतु 
सििांना ि प्रबगर आप्रदिासींना भगंीकाम देण्याची िर्था नव्हती. अस्पृमयताप्रनिारिाचे साधन चकिा ितीक 
म्हिून ते काम प्रमळप्रिण्यासाठी कै. अप्पासाहेब पटिधवनानंा १९३२ साली तुरंुगात सत्याग्रह करािा लागला 
होता. माझीही त्यासाठी सत्याग्रह करायची तयारी होती. परंतु तुरंुगाप्रधकाऱ्यानंी त्यातून एक मधला मागव 
काढला. कंुडीकाम (भगंीकाम) करिाऱ्यािंर देखरेख करून मी तुरंुगाच्या आिारात सर्फाई ठेिािी आप्रि 
उरलेल्या िळेात झाडूिाल्याचे काम कराि,े असे ठरले. त्यािमािे मी काम करू लागलो. त्यामुळेच 
लेखनिाचनासाठी मला पूिीिमािेच भरपूर िळे प्रमळू लागला. 

 
या बािीस मप्रहन्याचं्या कारािासात स्ितंत्र, अनुिाप्रदत ि संपाप्रदत अशा प्रिप्रिध िकाराचें पुष्ट्कळ 

प्रलखाि मला करता आले. प्रकमान दोन हजार पृष्ठे भरतील एिढे लेखन मी केले. काकासाहेबाचं्या 
गुजराती पुस्तकाचंी ि लेखाचंी मराठीत ि चहदीत भािातंरे हा मुख्य लेखनिकार होता. ‘सुरंगा’ ही स्ितंत्र 
कादंबरी ि काही कर्थाही त्यािळेी मी प्रलप्रहल्या. ‘जीिनप्रिहार’ (मनोहर), ‘जीिन आप्रि समाज’ 
(काँप्रटनेंटल), ‘ब्रह्मदेशाचा ििास’ (देशमुख), ‘जीिनसंस्कृती’ (महाराष्ट्र गं्रर्थ भाडंार), ‘समाज आप्रि 
समाजसेिा’ (कोपडेकर) ही काकासाहेबाचंी अनुिाप्रदत पुस्तके तर मी तुरंुगात असतानाच िप्रसद्ध झाली 
होती. ‘अंतरीचे बोल’ ि ‘सामाप्रजक िमन’ (देशमुख), ‘चहदूचे समाजकारि’ (सुलभ), ‘जीिनसाप्रहत्य’ 
(सस्ता साप्रहत्य), ‘जीिन प्रिहार’ (िोरा), ‘मराठी चहदुस्तानी कोश’ (चहदुस्तानी िचार सभा), िगैरे नंतर 
िळेोिळेी िप्रसद्ध झालेली अनेक पुस्तके मी तुरंुगात तयार केली होती. 

 
या प्रलखािातून मला तशी र्फारशी अर्थविाप्ती झाली नव्हती. त्याचे कारि असे की, मी साप्रहत्याच्या 

के्षत्रात अगदी निखा होतो. स्ितंत्र प्रलखािालाच र्फारसा मोबदला प्रमळत नसे; मग भािातंराला असा 
प्रकतीसा मोबदला प्रमळिार? मला सरासरीने दर पानाला चार आिे मोबदला प्रमळाला. परंतु 
काकासाहेबाचें प्रचरंजीि िा. सतीश कालेलकर याचंा त्याबाबतीत काहीतरी गैरसमज झाला असािा. 
मराठी िकाशन-व्यिसाय नुकताच आधुप्रनक युगात ििशे करीत होता. मूळ लेखकाची लेखी परिानगी, 
त्याला द्यायची रॉयल्टी िगैरे गोष्टींप्रिियी अप्रधक गंभीरपिे प्रिचार अद्याप्रप होऊ लागला नव्हता. मी पुस्तक 
तयार करून देत होतो; आप्रि काकासाहेबाचं्या प्रिचारापं्रिियी िाटिाऱ्या आकिविामुळे िकाशक ते छापून 
काढीत होते. त्यानंाही त्या व्यिहारात र्फार मोठी िाप्ती होत नव्हती. त्यानंा हातातोंडाची गाठ कशी पडेल 
याचीच चचता असे. त्यामुळे ते अनुिादकाला काय देिार? परंतु ऑक्सर्फोडवमध्ये प्रशकलेल्या सतीशभाऊंना 
त्या पप्ररस्स्र्थतीची कल्पना नसल्यामुळे अनुिाद िकाप्रशत करून मी अमाप पैसा प्रमळिीत असिार आप्रि 
काकासाहेबानंा त्यांच्या रॉयल्टीपासून िपं्रचत ठेिीत असिार अशी त्याचंी समजूत झाली असािी. म्हिून 
त्यानंी काकासाहेबाचंा एक र्फतिा श्री. िामन चोरघडे याचं्या मार्फव त तुरंुगात माझ्यापयंत पोचप्रिला. त्याचा 
साराशं असा होता की चोरघडे, सतीश ि पाडुंरंग देशपाडें या प्रतघाचं्या समंतीप्रशिाय कोिीही 
कालेलकराचं्या साप्रहत्याचे िकाशन करू नये. हा र्फतिा िृत्तपत्रातूंनही िप्रसद्ध झाला असण्याची शक्यता 



 
अनुक्रमणिका 

आहे. िस्तुतः काही प्रदिसापूंिीच माझ्या चलुतबधंूंच्या पत्रातून काकासाहेबानंी माझ्याकडे एक प्रनरोप 
पाठप्रिला होता. त्याचं्या साप्रहत्याच्या अनुिाद करिे हे मी माझे जीिनध्येय समजाि,े अशा अर्थाचा तो 
प्रनरोप होता. निा र्फतिा काढताना त्यानंा या प्रनरोपाचे बहुधा प्रिस्मरि झाले असािे; चकिा मी अनुिाद 
करािते, पि ते परस्पर िकाप्रशत करू नयेत, असे त्यानंा िाटले असाि.े खरे म्हिजे त्यािळेी माझ्याखेरीज 
काकासाहेबाचं्या साप्रहत्याचे भािातंर कुिीच करीत नव्हते. त्यामुळे तो र्फतिा माझ्यासाठीच होता, हे उघड 
होते. त्या अपमानास्पद र्फतव्यामुळे मी अनुिादाचे काम र्थाबंिले. त्यानंतर पनुः कुिीच ते काम पढेु 
चालिले नाही. त्याचं्या या िृत्तीमुळे माझेही स्िारस्य कमी झाले; आप्रि सुमारे एक हजार पानाचें चहदी 
भािातंराचे हस्तप्रलप्रखत त्याचं्या स्िाधीन करून मी त्या भािातंराच्या नािाने आघंोळ केली. ते माझे 
हस्तप्रलप्रखत बहुधा अजूनही काकासाहेबाचं्या कचेरीत पडून असाि.े 

 
कच्च्या कैदेत असताना श्री. मधूकाका कुलकिी (श्रीप्रिद्या िकाशन) याचंी माझ्यािर भक्ती 

जडली; आप्रि प्रलखािाच्या कामात त्यानंी मला खूप मदत केली. ते त्यािळेी काँप्रटनेंटल िकाशन ससं्रे्थत 
काम करीत होते. त्यामुळे काँप्रटनेंटलचे मालक श्री अनंतराि कुलकिी याचं्याशी माझा पत्राने पप्ररचय 
झाला; आप्रि तुरंुगातून सुटल्यािर त्या पप्ररचयाचे स्नेहात रूपातंर झाले. श्री. रा. ज. देशमुख, श्री. 
दयािवि कोपडेकर, श्री. गो. िा. कुलकिी िगैरे इतर िकाशकाशंीही या प्रनप्रमत्ताने पप्ररचय झाला. परंतु 
त्याचें संबधं व्यािसाप्रयक पातळीपयंत मयाप्रदत राप्रहले. त्याचें स्नेहात रूपातंर झाले नाही. अनंतरािािंमािे 
मधूकाकाचंाही स्नेह काळाबरोबर िाढत गेला. मािसे जोडण्याच्या ज्या कौशल्यामुळे ते कालातंराने 
यशस्िी िकाशक बनले त्याची चुिकु त्या काळातील त्याचं्या िागिकुीतून प्रदसून येत होती. 

 
तुरंुगात असताना मी उदूव आप्रि बंगालीचा अप्रधक अभ्यास केला. पढेु आचायव भागित याचं्याबरोबर 

आंतरभारतीचे काम करताना या अभ्यासाची मला चागंली मदत झाली; आप्रि त्याला पढुची प्रदशाही 
प्रमळाली. प्रशक्षा झाल्यािर मी मराठी भािी सहकाऱ्यानंा सोडून मुद्दाम प्रिजापूरच्या कन्नडभािी कैद्यातं 
जाऊन राप्रहलो. त्यानंा मी चहदी प्रशकिायचे आप्रि त्याच्याकडून कन्नड प्रशकायचे, असा कायवक्रम सुरू 
झाला. सहा मप्रहन्याचं्या अभ्यासाने मला कन्नड बोलायला ि िाचायला येऊ लागले. पुढे सिय सुटल्यामुळे 
बोलिे प्रिसरले पि िाचन प्रटकून राप्रहले; कालातंराने माझ्या कन्येने कन्नड (कूगव) भािी तरुिाशी लग्न 
केल्याने कन्नडभािी बनण्याचे माझे स्िप्न प्रतच्या रूपाने साकार बनले. कन्नड बराकीत माझ्यािरील िेमामुळे 
पंढरपूरचे तरुि सेिादल सैप्रनक श्री. राजाभाऊ हरदास हेही येऊन राप्रहले होते. 

 
या कालखंडात गाधंीजींना माझी आठिि असल्याचे मला समजल्याने माझे मनोधैयव पुष्ट्कळच 

िाढले. पाचगिीहून ता. १०-७-४४ रोजी माझ्या चलुत्यानंा प्रलप्रहलेल्या पत्रात त्यानंी म्हटले होते, “I 
remember Shripad well. He is brave and will go through the mill cheerfully. Please give him my 
love when you next meet him.” (श्रीपादची मला चागंली आठिि आहे. तो शूर आहे; आप्रि सगळया 
आपत्तींना तो आनंदाने तोंड देईल. तुम्ही त्याला भेटाल तेव्हा ंत्याला माझे आशीिाद सागंा.) 

 
स्ितःच्या शूरपिाबद्दल माझ्या मनात मुळीच भ्रम नव्हता. परंतु गाधंीजी आपल्याला प्रिसरले 

नाहीत, या जाप्रििनेे माझे मन र्थरारले. आनंदाने ि कृतज्ञतेने भरून आले. मािसे जोडण्याचे त्याचें 
कसबही लक्षात आले. 

 



 
अनुक्रमणिका 

तुरंुगातले माझे बािीस मप्रहने पुष्ट्कळच सार्थवकी लागले, असे म्हिण्यास हरकत नाही. स्ितःचा 
काही अपराध नसताना, केिळ संकोचाने अर्थिा प्रभडेने मला ज्या िेमिकरिात होरपळून प्रनघाि ेलागले, 
बदनाम व्हाि ेलागले, ज्यामुळे माझी मनःशातंी भगं पािली, ते घडले नसते तर हा कारािास खूपच सुखकर 
झाला असता. ‘शकील’ बदायूनीच्या िख्यात गझलमधील काही शरे मला राहून राहून आठित होते :- 

 
ऐ मुहब्बत, तेरे अंजाम पै रोना आया । 
जाने क्यों आज तेरे नाम पै रोना आया ॥ 
यू ँतो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती र्थी । 
आज कुछ बात है जो शाम पै रोना आया ॥ 
कभी तकदीरका मातम, कभी दुप्रनयाका प्रगला । 
मंप्रजले इमकमे हर गाम पै रोना आया ॥ 
जब हुआ प्रजक्र जमाने में मुहब्बतका शकील । 
मुझको अपने प्रदले नादाँ पै रोना आया ॥ 

 
तुरंुगातले सुरिातीचे प्रदिस इतके उत्तम गेले होते की, नेहमी १०८ पौंड असिार माझे िजन ११२ 

पौंडापयंत िाढले होते. परंतु नंतर ते ९७ पौंडापयंत घसरले. यािरून मानप्रसक अस्िास्थ्याचंा शरीरािरही 
प्रकती पप्ररिाम झाला होता ते प्रदसून येते. तरीपि तुरंुगिासामुळे एक िगेळया जगाचे दशवन घडले, 
मोठमोठ्या पढुाऱ्यानंा जिळून परखण्याची सधंी प्रमळाली, इतकेच नव्हे तर स्ितःचे मनही िळेोिळेी 
तपासता आले, हा मोठाच लाभ मी समजतो. असा लाभ िारंिार प्रमळत नसतो. 

 
कर्फसमें रहके भी अक्सर बहार का दामन । 
नजरसे चूम प्रलया हमने एहतरामके सार्थ ॥ 

—ताबंाँ 
  



 
अनुक्रमणिका 
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स्वामी रामान्द तीथव 
 

जन्म : ३ ऑक्टोबर १९०३, मृत्यू : २२ जानेिारी. १९७२. 
 

हैद्राबाद स्वात्र्यलय स्ग्रामाती् थोर नेते. 
 

याचें पूिाश्रमीचे नाि व्यंकट भगिान खेडगीकर. त्याचें सगंोपन आप्रि िार्थप्रमक प्रशक्षि त्याचें चलुते 
श्री. रामभाऊ खेडगीकर यानंी केले. श्री. खेडगीकर हे प्रिख्यात कामगार पुढारी आप्रि इंप्रडयन नॅशनल रडे 
युप्रनयम काँगे्रसचे एक संस्र्थापक. सोलापूर येरे्थ माध्यप्रमक शाळेत असतानाच राष्ट्रीय चळिळीकडे आकृष्ट. 
प्रटळक महाप्रिद्यापीठाची बी. ए. ची परीक्षा उत्तीिव. त्यानंतर लोकशाहीचा प्रिकास या प्रिियािर िबंध प्रलहून 
एम. ए. ची पदिी प्रमळिली. १९२७ साली श्री. एस्. एम्. जोशी याचें मदतनीस म्हिून काम पाहाताना 
प्रदल्लीत रं्थडीच्या बाधेने आजारी. त्यानंतर उस्मानाबाद प्रजल्ह्ात प्रहपरगा येर्थील राष्ट्रीय शाळेचे िाचायव 
म्हिून काम पाहू लागले. त्यानंतर १९३१ साली संन्यासाश्रम ग्रहि केला. 

 
त्यानंतर हैद्राबादच्या राजकीय आप्रि सामाप्रजक जागृतीच्या कायात भाग. २७ ऑक्टोबर १९३८ 

रोजी प्रनझामी राजिटीत िर्थम सत्याग्रह केला. त्यानंतर हैद्राबाद स्टेट काँगे्रसचे सरप्रचटिीस म्हिनू 
नेमिूक. नंतर ते स्टेट काँगे्रसचे अध्यक्ष झाले. यानंतर दोन तीन िळेा तुरंुगिास. 

 
शिेटी हैद्राबादच्या स्िातंत्र्याचा लढा स्टेट काँगे्रसने पुकारला; या लढ्यात त्यानंा कारािास (१५ 

ऑगस्ट १९४७). या लढ्याचा शिेट पोलीस कारिाईत झाला आप्रि १६ सप्टेंबर १९४८ रोजी स्िामींची 
मुक्तता झाली. १९५२ साली स्िामीजी स्टेट काँगे्रसचे पुनरप्रप अध्यक्ष झाले. लोकसभेत खासदार या 
नात्याने त्याचे कायव उल्लखेनीय. १९५६ साली मराठिाडा महाराष्ट्रात प्रिलीन झाल्यानंतर ते राजकारिातून 
प्रनिृत्त झाले. त्यानंतर त्यानंी आपल्या अखेरचा काळ प्रिधायक कायात घालिला. 

 
िस्तुत उतारा त्याचं्या हैद्राबाद स्िातंत्र्यसगं्रामाच्या आठििी या आत्मपर पसु्तकातून सादर 

करण्यात येत आहे. 



 
अनुक्रमणिका 

प्रखर कसोिी 
 

रामानंद तीर्थव 
 

त्यानंतर प्रनस्ष्ट्क्रयतेचा दीघव काळ लोटला. राष्ट्रीय पप्ररिद प्रिसर्षजत केल्यामुळे त्या नािाने आम्ही 
काम करू शकत नव्हतो ि स्टेट काँगे्रसला मागेच रामराम ठोकला होता. त्यामुळे आम्हाला काम करायला 
संघटना अशी उरलीच नव्हती. कोित्या नात्याने आम्ही एकत्र येऊन काम कराि े हेच कळेना. 
आमच्यासमोर र्फक्त िाटाघाटींचाच िमन होता. आमच्यापुढे एक मोठाच पेच प्रनमाि झाला होता. कायवकते 
अधीर झाले होते. पुन्हा लढा सुरू झाला पाप्रहजे, असे त्यानंा िाटत होते. कारि कोित्याही स्िाप्रभमानी 
समाजाला तो एकच मानाचा मागव मोकळा असतो. पि मध्येच एकदम िाटाघाटीही बंद करता 
येण्यासारख्या नव्हत्या. त्या आिखी काही मप्रहने तशाच चालू होत्या. ‘राष्ट्रीय’ या शब्दाचा अप्रभिेत अर्थव 
काय यािर बरीच कडक शास्ब्दक चकमक उडाली. संघटनेत मुसलमानाचंी सखं्या पुरेशी नाही, या 
सबबीिर सरकारने ‘नॅशनल’ या शब्दाला प्रिरोध केला. संघटनेचे स्िरूप राष्ट्रीय आहे चकिा नाही हे 
संघटनेतील व्यक्तीिरून न ठरप्रिता संघटनेच्या उप्रद्दष्टािंरून ठरप्रिले जाि ेअसे आम्ही सरकारला उत्तर 
प्रदले. एकूि तो िमन सुटण्याची सिव आशा संपूिवपिे नष्ट झाल्यामुळे पनु्हा एकदा बंदी हुकमाचा भगं 
करण्याखेरीज अन्य मागवच उरला नव्हता आप्रि म्हिून बंद पडलेल्या राष्ट्रीय पप्ररिदेच्या कायवकाप्ररिीचे 
सदस्य महात्माजींकडून अपं्रतम आदेश िाप्त करून घेण्याकप्ररता त्याचं्याकडे गेले. लढा अटळ होता. 

 
१९४० च्या ऑगस्ट मप्रहन्यात आम्ही २०-२५ जि महात्माजींच्या झोपडीत त्याचं्यासमोर मोठ्या 

दाटीिाटीने जाऊन बसलो. आम्ही आमचा दृष्टीकोन त्याचं्यासमोर माडंला ि पुन्हा लढा चालू करण्यास 
त्याचंी परिानगी माप्रगतली. आमचे म्हििे अगदी शातंपिे घेतल्यानंतर ते काही काळ प्रिचारमग्न झालेले 
प्रदसले. जिू काही अगदी निा असा मागव, आजपयंत आम्ही कधीही न ऐकलेला मागव ते आम्हाला सागं ू
इस्च्छत होते, असे िाटले. 

 
हैद्राबाद स्टेट काँगे्रसचे अस्स्तत्ि मान्य करून घेण्यासाठी पनु्हा लढा चालू करण्याप्रशिाय 

आमच्यापुढे दुसरा मागव नव्हता असे त्यानी सापं्रगतले. तसे करण्याचा एकच मागव होता, तो म्हिजे आम्ही 
स्ितः काँगे्रसचे सदस्य आहोत. अशी घोििा कराियाची. पि या खेपेस लढा जरा अप्रधक तीव्र स्िरूपाचा 
राहील, तो अप्रनप्रित कालपयंत चालण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी अप्रधकाप्रधक त्यागाची तयारी ठेिािी 
लागेल, कदाप्रचत मतृ्यलूाही तोंड द्याि ेलागेल, असे त्यानंी सापं्रगतले. “तुमच्यापैकी काहीजिाचंी डोकीही 
जातील” असे सागंनू या सिांसाठी आमची तयारी आहे काय? असे त्यानंी आम्हाला प्रिचारले. ही चकमत 
देण्याची आमची तयारी असल्याचे आम्ही सापं्रगतले. पि एिढ्या आश्वासनाने महात्माजींचे समाधान होिार 
नव्हते. त्याचं्या मनात अप्रधक गंभीर असा प्रिचार घोळत असला पाप्रहजे. “नाही” असे म्हिनू त्यानंी मान 
हलप्रिली ि प्रिचारले, “आत्मबप्रलदानासाठंी तुम्ही तयार आहात काय? तुमच्या सुटकेसाठी मी सरकारला 
प्रलप्रहिार नाही अर्थिा मध्यस्र्थी करिार नाही. जगाशी तुमचा संबधं पूिवपिे तुटेल. तुमच्याजिळ इतके 
सामथ्यव आहे काय?” आप्रि शिेटी त्यानंी हा िमन प्रिचारला, “अचहसा हा धमव या दृष्टीने तुमचा अचहसेिर 
प्रिश्वास आहे काय?” 

 
महात्माजींच्या िमनाचं्या या भप्रडमाराने आम्ही जरासे चप्रकतच झालो. सत्याग्रह मागािरील 

आमच्यासारख्या निख्या ििामयानंा त्यानंी अशा िमनानंी बजेार कराि े याच आम्हाला आियव िाटले. 



 
अनुक्रमणिका 

आमच्यापैकी पुष्ट्कळानंी अचहसा आपल्या जीिनाचा धमव बनप्रिण्याचा प्रिचार केला नव्हता; चहदुस्र्थानातील 
इतर प्रठकािच्या लोकांना ज्या कसोट्या त्यानंी लािल्या त्याच आम्हाला लािाव्यात. अशी आमच्यातरे्फ 
आम्ही िप्रकली करण्याचा ियत्न केला, पि तो व्यर्थवच होता. आम्ही धोरि या दृष्टीने अचहसेचा स्िीकार 
केला होता. अगदी िामाप्रिकपिे हे आम्हाला कबलू करािचे लागले. अचहसेची ही अट इतक्या कडकपिे 
आमच्यािर त्यानंी लादू नये, असा आमच्यापकैी काही तरुि मंडळींनी पुन्हा एकदा ियत्न करून पाप्रहला. 
पि महात्माजी काही ऐकायला तयार नव्हते. ते म्हिाले, “अचहसा हे तत्त्ि म्हिनू अचहसेचा स्िीकार 
करिाऱ्यानंाच बंदी हुकूम मोडण्यास मी परिानगी देईन. इतरानंी केिळ प्रिधायक कायवक्रम हाती घ्यािा. 
स्टेट काँगे्रसचे दोन प्रिभाग राहू द्या. एक प्रिधायक कायव करिाऱ्याचंा ि दुसरा हैद्राबाद स्टेट काँगे्रस 
स्र्थापन करण्याचा हक्क िस्र्थाप्रपत करण्यासाठी लढा देिाऱ्याचंा”. “माझ्या संख्येिर भर नाही” ही गोष्ट 
त्यानंी अगदी स्पष्ट केली. या खेपेस त्यांच्या अटी पूिव करिारा एक जरी सत्याग्रही प्रनघाला तरी चालेल, 
असे त्यानंी सापं्रगतले. पि िर सापं्रगतलेल्या अटींत कोितीही सिलत देण्यास ते तयार नव्हते. यामुळे 
आम्हाला िाईट िाटले. आमच्यापकैी काहीजि जरा प्रचडलेही. आमच्या अतंःकरिातील िदेना महात्माजी 
जाित होते. पि या िसंगी “मी सागंतो तोच मागव अगदी योग्य आहे.” असे त्यानंी सापं्रगतले. या िमनािर 
आम्ही पनु्हा प्रिचार करून दुसऱ्या प्रदिशी आमचा प्रनिवय त्यानंा कळिािा असेही त्यानंी सुचप्रिले. 

 
िध्याच्या सर्षकट हाऊससमोरील प्रहरिळीिर बसून आम्ही महात्माजींच्या सूचनेिर प्रकतीतरी चचा 

केली, त्यािर आमचा प्रकती िादप्रििाद झाला हे मला आता अगदी स्पष्टपिे आठिते. ज्यानंा लढा नकोच 
होता त्यानंा हायसे िाटले. पि लढा द्यािा असे िाटिाऱ्याचंा मात्र प्रहरमोड झाला. हा घाि माझ्या मात्र 
अगदी िमी बसला. प्रिधायक कायवक्रमाचा उपयोग केिळ कातडी बचािण्यासाठी, केिळ स्ितःची सुटका 
करून घेण्यासाठीच आहे का? असा िमन माझ्यापुढे उभा राप्रहला. मन जरा गोंधळून गेले; जरा िक्षुब्ध 
झाले. पि िक्षुब्ध मन काय काम करू शकिार? मग मी जरा शातं झालो. एकटाच कोपऱ्यात जाऊन 
बसलो ि महात्माजींच्या शब्दािर शातंपिे प्रिचार करू लागलो. तरी तत्त्ि म्हिून अचहसेिर माझा प्रिश्वास 
आहे, असे मला िाटेना. महात्माजींनी लािलेल्या कसोटीला मी उतरतो की नाही, याचा प्रिचार करीत ती 
रात्र घालप्रिली. रात्रभर मी अस्िस्र्थ होतो. मी काय कराि ेयासबंंधीचा प्रनिवय घेण्याइतके धैयव ि सामथ्यव 
अगदी पहाटे मला लाभले. दुपारी जेव्हा आम्ही महात्माजींच्या झोपडीत गेलो तेव्हा मी त्यानंा सापं्रगतले की, 
मी जरी पूिव अचहसािादी नसलो तरी त्या तत्त्िानुसार जन्मभर िागण्याचा ियत्न करीन. त्यानंी माझ्या 
दृष्टीला दृष्टी प्रभडप्रिली. जिू त्या दृष्टीतून माझ्या अंतरंगात प्रशरून त्यानंा काही शोधायचे होते. त्यांच्या 
चेहऱ्यािर स्स्मत झळकले ि हैद्राबाद स्टेट काँगे्रसिरील बंदी हुकूम मोडण्याची तुला परिानगी देईन असे 
त्यानंी मला सापं्रगतले. तो िैयस्क्तक स्िरूपाचा सत्याग्रह राहील असे ते म्हिाले. माझ्यानंतर आिखी 
ज्यानंा सत्याग्रह करािा िाटेल त्यानंी िर्थम महात्माजींची भेट घ्यािी ि त्याचें समाधान करून त्याचंी 
अनुमती घेऊनच सत्याग्रह करािा असे त्यानंी कळप्रिले. 

 
माझ्या आयुष्ट्यातील हा अत्यतं मोलाचा क्षि होता. मी अगदी आदरपूिवक महात्माजींच्या चरिाना 

स्पशव करून त्यानंा नमस्कार केला. त्यानंी माझ्या पाठीिर र्थाप मारली ि आिखी एखादा आठिडाभर 
त्याचं्याबरोबर राहण्यास सापं्रगतले. मी मान्य केले. प्रनदान ितीकात्मक आंदोलनाला तरी मान्यता प्रमळाली 
यािर समाधान मानून माझी प्रमत्रमंडळी सेिाग्रामहून प्रनघाली. 

 
सेिाग्राम येर्थील माझ्या आठ प्रदिसाचं्या मुक्कामात मी महात्माजींच्या अगदी प्रनकट संपकात आलो. 

महात्माजींचा इतका प्रनकट सहिास मला पूिी कधीच लाभला नव्हता. जेव्हा त्यानंा सिड प्रमळे त्यािळेी 
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केव्हाही मला बोलािीत ि त्यानंा काय िाटे हे सागंत. सत्यासाठी िाि अपवि कराियास माझी तयारी आहे 
का, असे पुन्हा ते मला प्रिचारीत. “केिळ बंदी हुकूमच तुम्हाला मोडाियाचा नाही. सध्या त्यात काहीसा 
अप्रधक गंभीर असा अर्थव प्रिहीत आहे. ती चळिळ आत्मसमपविाच्या िृत्तीचे ितीक बनली पाप्रहजे. मला 
अप्रधक दृढ श्रदे्धचे सत्याग्रही हि े आहेत.” इत्यादी िाक्यानंी महात्माजी आपले अंतःकरिच जि ू
माझ्यापाशी मोकळे करीत आहेत, असे भासले. त्याचं्या अंतरंगातील खोलिरचे प्रिचार ते माझ्यापुढे का 
व्यक्त करीत असािते याचे मला कधीकधी आियव िाटायचे. सबंध देशासाठीच सत्याग्रह्ाचें एक नि ेतंत्र ते 
प्रिकप्रसत करीत होते ि सत्याग्रह्ापंैकी सिवश्रेष्ठ असे प्रिनोबा भाि ेयाचंी प्रनिड ते पप्रहला सत्याग्रही म्हिनू 
करिार होते, याची मला त्या िळेी कल्पनाही येऊ शकली नाही. एकूि आपल्या भेदक नजरेने त्यानंी 
माझ्या अंतरंगाचा ठाि घेतला. आपले समाधान झाल्याचे सागंनू हैद्राबादला परत जाऊन बंदी हुकुमाचा 
भगं करण्याची त्यानंी मला परिानगी प्रदली. मी हैद्राबाद स्टेट काँगे्रसचा सदस्य आहे, अशी मला घोििा 
करायची होती. सरकारकडे पाठप्रिण्याच्या पत्राचा मजकूर त्यानंी मला तयार करून प्रदला. त्याचें 
आशीिाद घेऊन मी सेिाग्राम सोडले. 

 
या घटनेिर िरचेिर मी खूपच प्रिचार केला. माझ्या प्रठकािची अधविट, अस्स्र्थर, चंचल असलेली 

श्रद्धा महात्माजींनी दसपट दृढ केली. आपल्या कामासाठी महात्माजींना ज्यांचा उपयोग करून घ्यायचा 
असे त्या व्यक्तींच्या सामथ्याची तशीच त्याचं्या दौबवल्याची महात्माजींना पूिव कल्पना असे. त्या सामथ्यात ते 
भर घालायचे आप्रि आिमयक ते बल आले आहे, अशी खात्री झाल्यानंतर महात्माजी त्यानंा जाऊ देत. 
सत्याग्रहाच्या मोप्रहमेिर प्रनघिाऱ्याला लागिारे पारे्थय, त्याचं्या सहिासात घालप्रिलेल्या एका 
आठिड्याच्या मुक्कामात मला प्रमळाले. 

 
महात्माजींकडून अपं्रतम आदेश घेण्यासाठी हैद्राबादहून सेिाग्रामला जाण्यापूिी या खेपेच्या 

सत्याग्रहासाठी महात्माजींच्या कसोटीला उतरिाऱ्या व्यक्तींना भेटण्याचे काम कुिाकडे तरी सोपप्रििे 
आिमयक होते. प्रकमान अशी पाच-सहा तरी मािसे प्रमळतील, याची मला खात्री होती. हैद्राबाद स्टेट 
काँगे्रसच्या कायालयात त्या िळेी श्री. जे. के. िािेशाचायव काम करीत होते. त्यानंी महात्माजींना पत्र प्रलहून 
सत्याग्रह करण्याची आपली तयारी दशविनू त्यानंी परिानगी माप्रगतली होती. माझ्या दृष्टीसमोर काही 
व्यक्ती होत्या. त्यानंा त्यासंबधंीची कल्पना प्रदल्यास ते स्ितःच त्या बाबतीत हालचाल करतील या उदे्दशाने 
त्यानंा भेटून त्यानंा आिमयक ती कल्पना द्यािी, असे मी श्री. िािेशाचायांना सापं्रगतले. या कामासाठी श्री. 
िािेशाचायांइतकी योग्य अशी दुसरी व्यक्ती मला प्रमळाली नसती. श्री. िािेशाचायांनी देशकायासाठी 
स्ितःला िाहून घेतले होते आप्रि त्यानंा स्पष्ट असा दृप्रष्टकोन होता. पढुील काळात हैद्राबाद स्टेट काँगे्रसचे 
सरप्रचटिीस या नात्याने त्याचं्याशी माझा जो घप्रनष्ठ सबंंध आला त्या िळेी त्याचें प्रिचार मला उपयोगी 
िाटले. खरे पाहता पंधरा ििांहूनही अप्रधक काळ आम्हाला एकत्रच काम कराि ेलागले होते. त्या काळात 
श्री. िािेशाचायांमध्ये एक प्रिशिे हातोटी मला प्रदसून आली. गंुतागंुतीच्या िमनाचंी उकल करून त्यातून 
योग्य मागव ते काढीत असत. िैयस्क्तक सत्याग्रहासाठी हैद्राबाद कनाटकात िचार करीत असतानाच 
िािेशाचायांना सरकारने अटक केली ि १६ मप्रहने तुरंुगात डाबंले. त्याचं्यापूिी काही प्रदिसच मला 
सरकारने डाबंून ठेिले होते. 

 
या खेपेस सत्याग्रहीच्या याद्या तयार कराियाच्या नव्हत्या. ित्येकाने महात्माजींना भेटायचे, 

त्याचं्या कसोटीला उतरायचे ि त्यानंा परिानगी प्रदल्यानंतरच सत्याग्रह कराियाचा होता. असे 
असल्यामुळे मला पूिवतयारी कप्ररता अप्रधक काळ िाट पाहण्याची गरज नव्हती. हैद्राबाद स्टेट काँगे्रस ि 
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सरकार याचं्यामध्ये झालेला पत्रव्यिहार िप्रसद्ध कराियाचा होता. तो एका पसु्स्तकेच्या स्िरूपात िप्रसद्ध 
करून ती पुस्स्तका चोहोकडे पाठप्रिण्याचे आम्ही ठरप्रिले. संस्र्थानाबाहेरील एका मुद्रिालयात ती पसु्स्तका 
छापून घेऊन जिळजिळ लपूनछपूनच त्या छापील िती संस्र्थानात आिल्या होत्या. एिढे झाल्यािर माझा 
मागव मोकळा होता. हैद्राबाद संस्र्थानचे त्या िळेचे पंतिधान सर अकबर हैदरी यानंी मी एक पत्र प्रलप्रहले. मी 
सत्याग्रह करण्यास का ििृत्त झालो ि या िळेच्या सत्याग्रहाचे स्िरूप त्याच्या िाप्तीप्रिियीची स्पष्ट कल्पना 
इत्यादी गोष्टी मी त्या पत्रात नमूद केल्या होत्या. ते पत्र अनेक दृष्टींनी महत्त्िाचे आहे ि त्या पत्रास एक 
िकारचे ऐप्रतहाप्रसक महत्त्िही िाप्त झाल्यामुळे मी ते पत्र पूिवपिेच येरे्थ उदधृत करतो. 

 
“शक्य प्रततक्या मयादेपयंत हैद्राबाद स्टेट काँगे्रसने प्रनझाम सरकारचे समाधान करण्याचा 

ियत्न करूनही, सरकारने स्टेट काँगे्रसला दुराग्रहाने प्रिरोध करण्याची जी भपू्रमका स्िीकारली 
आहे, त्यामुळे मला कायदेभगं करण्याखेरीज गत्यंतर उरले नाही असे मोठ्या खेदाने आपल्याला 
कळिाि ेलागत आहे. सरकारने स्टेट काँगे्रसला रीतसर कायव करिे अगदी अशक्य करून टाकले 
आहे; काँगे्रसने पढेु माडंलेली ित्येक सूचना रे्फटाळून लािली; म्हिून आमच्या व्यस्क्तस्िातंत्र्यात 
हस्तके्षप करिाऱ्या प्रनयमाचंा ि कायद्याचंा भगं करण्याखेरीज आम्हाला आता अन्य मागव उरला 
नाही. 

 
काँगे्रस सदस्याचंी संख्या दहा हजाराहून अप्रधक आहे. आम्हाला पाचठबा देिारे असंख्य 

लोक आहेत. पि ज्याचंी संपूिव अचहसेिर श्रद्धा आहे आप्रि िाटेल तो त्याग करण्याची ज्याचंी 
तयारी आहे अशानंीच िैयस्क्तक कायदेभगं करािा असे आम्ही ठरप्रिले आहे. तसेच कायदेभगंाची 
ही कृती मी ि माझे दहा-पंधरा सहकारी याचं्यापुरतीच मयाप्रदत ठेििे आम्हाला इष्ट िाटते. हा 
मागव आम्ही यासाठंी प्रनिडला की, आम्हाला हे दाखिायचे आहे की, कुठल्याही चहसेपासून आम्ही 
अगदी अप्रलप्त राप्रहलो आहोत ि प्रनझामाच्या आश्रयाखाली जबाबदार राज्यपद्धतीसाठी आम्ही देत 
असलेल्या लढ्यात दुष्ट बदु्धीला र्थारा नाही ि जाती िा धमव इत्यादींचा प्रिचार न करता 
सिांच्यासाठीच हा लढा आहे, हेही आम्हाला दाखिाियाचे आहे. 

 
जर अप्रधकाऱ्यानंी आमच्या मताप्रभव्यक्ती स्िातंत्र्यािर घाला घातला नसता आप्रि आमचे 

उप्रद्दष्ट साध्य करण्यासाठी शातंतायुक्त मागाने संघप्रटतपिे ियत्न करिाऱ्यािर बंदी घातली 
नसती, तर आज योप्रजलेला मागव आम्ही अिलंप्रबला नसता. सरकारच्या या धोरिािर आपि 
प्रिचार करािा आप्रि आखलेला कायवक्रम स्र्थप्रगत करण्यास आम्हाला साहाय्य कराि े असे 
आपिास सुचप्रििे म्हिजे मगृजलामागे लागण्यासारखे होिार असले, तरी आम्ही आपिास तशी 
नम्रपिे प्रिनंती करू इस्च्छतो. या पत्राचे उत्तर एका आठिड्यात याि ेअशी अपेक्षा करतो.” 

 
मला अटक केल्यानंतर काही कायवकते महात्माजींकडे गेले ि त्यानंी सत्याग्रह करण्याची 

परिानगी माप्रगतली. त्याचं्यापैकी केिळ पुढील चौघानाचं परिानगी प्रमळाली. श्री. अच्युतराि देशपाडें, 
श्री. प्रहरालाल कोटेचा, श्री. मोतीलाल मंत्री ि श्री. देिराम चव्हाि. या चौघाचं्या सत्याग्रहाची सूचना 
प्रनजाम सरकारला देताना ही शिेटचीच सत्याग्रह करिारी तुकडी राप्रहली, यानंतर कोिी सत्याग्रह 
करिार नाही, ही गोष्ट महात्माजींनी सरकारला कळप्रिली होती. या सत्याग्रहींना सोडले तरी त्यानंीच 
पुन्हा सत्याग्रह करािा अशी महात्माजींची योजना होती. 

 



 
अनुक्रमणिका 

माझ्या पत्रामुळे ११ सप्टेंबर १९४० ला बरीच रात्र झाल्यानंतर मला अटक झाली. साऱ्या सुलतान 
बाजार भागाभोिती पोप्रलसाचें कडे पडले होते. मला गार झोप लागली होती. शजेारच्या घरातून पोप्रलस 
अप्रधकारी माझ्या प्रनिासस्र्थानी प्रशरले, ि त्यानंी मला जागे केले. मला आिमयक ते सामान घेण्यास एका 
क्षिाचाही िळे न देता त्यानंी मला एका गाडीत नेऊन बसप्रिले ि भरधाि िगेाने गाडी सोडली. ते मला कुठे 
घेऊन चालले होते, हे त्या िळेी तरी मला कळले नव्हते. त्या िळेी र्फक्त ‘गीते’चीच मला सार्थ होती. पहाट 
होण्यापूिी प्रकती तरी अगोदरच, चोहोकडे काळोख दाटला असतानाच त्यानंी मला एका खोलीच्या 
बराकीत डाबंून टाकले होते. एका उंच टेकडीिर असलेल्या तुरंुगाची ती एक हिशेीर ऐसपसै अशी कोठडी 
होती. या तुरंुगाच्या पायथ्याखाली भल्यामोठ्या चभतीचे कंुपि होते. या स्र्थळासबंंधी मला काहीच माप्रहती 
नसल्यामुळे मी आपला नुसती कल्पनाच करीत राप्रहलो. मला प्रनजामाबादच्या तुरंुगात ठेिण्यात आले होते 
ि सािवजप्रनक सुरक्षा कायद्याखाली मला अटक करण्यात आली होती, हे मला नंतर कळले. 

 
स्थानबद्धतेती् अध्यात्मसाधना 

 
प्रनजामाबाद तुरंुगात मला नेऊन ठेिल्यापासून बाहेरच्या घडामोडींचा प्रिचार करिेच मी सोडून 

प्रदले. आता दोन तीन िि ेचकिा त्याहूनही अप्रधक काळ तुरंुगात राहाि ेलागिार, हे मी जािले होते. म्हिनू 
बाहेर काय चालले आहे, याची चचता करून काहीच लाभ नव्हता. मला कुठे ठेिण्यात आले आहे, हे 
कुिालाच माहीत नव्हते. त्यामुळे बराच काळ कुिाशी पत्रव्यिहारही होण्यासारखा नव्हता. एका दृष्टीने 
मला हा िरच िाटला. दैनंप्रदन उपयोगाच्या िस्तू मला देण्यात आल्या होत्या. पि त्याची कुिालाच 
कल्पना नव्हती. कोिीही कैदी त्या आिारात येऊ शकत नव्हता. जेलर, िाडवर आप्रि रात्रीचा पहारेकरी 
याखेंरीज इतर कुिाही व्यक्तीचा चेहरा मला प्रदसत नसे. 

 
एका टेकडीिर खूप उंचीिर माझी खोली होती. प्रिपलु नैसर्षगक सौंदयाने नटलेला तो पप्ररसर 

होता. खारी, साप, प्रनरप्रनराळया िकारचे चिच ूहे माझ्या खोलीत नेहमी यायचे. प्रिप्रिध रंगाची रु्फलपाखरे 
आप्रि प्रिप्रिध तऱ्हाचें पक्षी हे माझे तेर्थील सोबती बनले. माझ्याप्रिियी एक िकारची आत्मीयता त्यानंा िाटत 
असािी असे प्रदसले. नेहमी दूर राहूनच ते आपल्या सुंदर सहिासाचा आनंद मला देत. अशा शुद्ध साप्रत्त्िक 
िातािरिात साहप्रजक मी आध्यास्त्मक के्षत्राकडे िळलो. दररोज केिळ एक िळे भाजी ि भात एिढा सैपाक 
करण्यात ि अधा तास टकळीिर सूत कातण्यात जेिढा िळे जाईल, तेिढा िळे िजा जाता मी सिव िळे 
चचतनात, ध्यानमग्न अिस्रे्थत घालि ूलागलो. या दृष्टीने पंधरा मप्रहन्याचें माझे तेर्थील िास्तव्य मला अत्यतं 
लाभदायी ठरले. तो सिव काळ उपिास, िार्थवना, ध्यान इत्यादी साधनेत उपयुक्ततेत घालप्रिला, येरे्थच मी 
उपप्रनिदे िाचली. या स्र्थानबद्धतेच्या काळातच उदूव प्रशकायला आरंभ केला. ‘अलीर्फ बे’ पासून आरंभ 
करून मी सात क्रप्रमक पुस्तके संपप्रिली. बाहेरच्या जगाचा जिळ जिळ मला प्रिसरच पडला होता. 

 
मला अटक झाल्यानंतर महात्माजींनी केिळ सहाच जिांना सत्याग्रह करायला परिानगी प्रदली 

होती. इतरानंी प्रिधायक कायापुरतेच आपले के्षत्र मयाप्रदत ठेिािे, असा सल्ला त्यानंी प्रदला होता. पि या 
आदेशाचें काटेकोरपिे पालन झाल्यासारखे प्रदसले नाही. त्याचे कारि एिढेच की, प्रिधायक कायात 
कायवकत्यांना प्रततकीशी गोडी िाटत नव्हती. तशात श्री. गोचिदभाई श्रॉर्फ ि त्याचं्यासारख्या प्रनिडक िमुख 
काँगे्रसिाल्यानंा अटक करण्यात आली होती. ि जिळजिळ पाििेदोन िि े त्यानंा स्र्थानबद्ध करून 
ठेिण्यात आले होते. प्रतन्ही िातंातंील जे लोक बाहेर उरले होते, त्यानंी पुन्हा िापं्रतक पप्ररिदाचं्या 



 
अनुक्रमणिका 

नािाखाली र्थोडेबहुत काम करण्यास आरंभ केला. एकूि हैद्राबाद स्टेट काँगे्रसचे अस्स्तत्ि केिळ 
ितीकात्मक स्िरूपात प्रटकून राप्रहले होते. प्रतचे सहा-सात सदस्य होते, ते सारे स्र्थानबद्ध होते. 

 
माझ्या कारािासाचा िदीघव काळ मी आध्यास्त्मक साधनेत घालप्रिला. मी स्ितःिरच ियोग 

चालप्रिले ि अंतयामातून मला स्रू्फती प्रमळत गेली. मी प्रिचारमग्न होऊन स्ितःशीच बोलत असे. कधी कधी 
गुरू ि प्रशष्ट्य या दोन्ही भपू्रमका मीच िठिीत असे. अशी रीतीने मी स्ितःच पाठ घेत होतो. त्याचा पप्ररिाम 
असा झाला की, माझ्यात काही मूलभतू ििृत्तीचे संिधवन मी करू शकलो. तेव्हापासून त्या ििृत्ती माझ्या 
आचरिात मागवदशवक ठरल्या आहेत. 

 
स्टेट काँगे्रसचे नाममात्र अस्स्तत्ि प्रटकप्रिण्यात र्फारसे पप्रचत्य नाही अशा िकारे असंबद्ध, 

काहीतरी बोलले जात होते. बेकायेशीर अिस्रे्थत कुठलीही संस्र्था उभी करता येिे शक्य नसते. आपली 
शक्ती संघप्रटत करण्यासाठी लोकानंा एखादे खुले व्यासपीठ लागते. यापढेु स्टेट काँगे्रसच्या 
पुनरुज्जीिनाचा प्रिचार सोडून द्यािा असे सरास बोलले जाऊ लागले. हैद्राबाद स्टेट काँगे्रसच्या अस्स्तत्िाचा 
हक्क िस्र्थाप्रपत करण्याच्या दृष्टीने सुरू केलेल्या ितीकात्मक सत्याग्रहाचे महत्त्ि बाहेर असिाऱ्यापंैकी 
कुिालाही िाटत नव्हते असे प्रदसले. र्थोडासा िैचाप्ररक गोंधळ प्रनमाि झाल्यासारखे िाटले. साराशं, मी 
चकिा कोिीही काही करू शकत नव्हतो. मध्यंतरीच्या काळात महाराष्ट्र पप्ररिदेचे सुद्धा पनुरुज्जीिन झाले 
होते. मधून मधून काही लोक आपला आिाज उठिनू स्टेट काँगे्रसिरील बंदी उठप्रिण्याची मागिी करीत 
होते. 

 
देशात िैयस्क्तक सत्याग्रहाला अगदी जोर चढला होता. काँगे्रसने युद्धाला असलेला आपला 

प्रिरोध स्पष्ट केला होता. चहदुस्र्थानचा स्िाप्रभमान प्रडिचला गेला होता. स्िातंत्र्य आदंोलनाला जोर चढत 
असता आम्हाला बराच काळपयंत स्र्थानबद्ध करून ठेिण्यात आले होते. देशातील राजकीय पप्ररस्स्र्थती 
र्थोडीशी प्रनिळल्यानंतर हैद्राबाद सरकारने एकदम मला ि इतर सत्याग्रहींना सोडण्याचा हुकूम काढला. 
पि परंगाबादच्या कायवकत्यांना त्यानंी सोडले नाही. कारि त्यानंा त्या िळेच्या सरकारी आदेशपत्रात 
त्यानंा भयंकर स्िरूपाचे कम्युप्रनस्ट असे म्हटले होते. 

 
माझ्या सुटकेनंतर लगेच मी महात्माजींना पत्र प्रलप्रहले. पुढे मी कोिता मागव अिलंबािा याप्रिियी 

त्याचें मागवदशवन मला हि े होते. महात्माजी बाडोली येरे्थ होते. एका आठिड्यानंतर सेिाग्राम येरे्थ मला 
त्यानंी भेटायला बोलाप्रिले. आमच्या िमनाप्रिियी आम्ही चचा केली. कोित्याही िापं्रतक पप्ररिदेत न जाता 
सुटकेनंतर असलेल्या स्स्र्थतीतच मी राहाि ेअसा त्यानंी मला सल्ला प्रदला. कदाप्रचत एका नव्या तंत्राचा ते 
अिलंब करू इस्च्छत होते. मी घाई करू नये असे त्यानंी मला सापं्रगतले. एका राष्ट्रव्यापी आंदोलनाचा ते 
प्रिचार करीत असल्याचे त्याचं्या बोलण्यािरून सूप्रचत होत होते. राष्ट्राच्या स्िातंत्र्यासाठी ती शिेटची उडी 
ठरिार होती. पि त्यानंी त्या िळेी आपल्या मनाचा र्थागं लागू प्रदला नाही. पि त्यांच्या मनात खूप जोराची 
खळबळ माजल्यासारखी मला प्रदसली. एखादा ज्िालामुखी जसा आतल्या आत धुमसत असतो तसे ते 
सारखे बोलत होते. त्यानंी मला एक प्रनिदेन तयार करायला सापं्रगतले. त्यात त्यानंी र्थोडीशी दुरुस्ती 
करून ‘हप्ररजन’च्या पुढील अंकात ते आपल्या टीपेसह िकाप्रशत केले. त्या टीपेत हैद्राबाद स्टेट 
काँगे्रसिरील बंदी उठप्रिण्याची सरकारला त्यानंी प्रिनंती केली होती. त्याचं्या मते आहे त्या पप्ररस्स्र्थतीत 
सरकारने प्रकमान स्िरूपात करण्यासारखी गोष्ट हीच होती. मी प्रदलेले प्रनिदेन पढुीलिमािे होते. 

 



 
अनुक्रमणिका 

“२ माचव १९४० ला ज्या हैद्राबाद स्टेट काँगे्रसिर सरकारने बंदी घातली होती, त्या स्टेट 
काँगे्रसच्या काही कायवकत्यांनी सप्टेंबर १९४० मध्ये महात्माजींच्या मागवदशवनाखाली िैयस्क्तक 
सत्याग्रह केला. प्रनझाम सरकारने १६ प्रडसेंबर १९४१ ला त्याचंी प्रबनशतव मुक्तता केली. 
सुटल्याबरोबर मी एक प्रनिदेन िगट केले. त्यात मी असे म्हटले होते की, सरकारने जरी आम्हाला 
मुक्त केले आहे तरी उपप्ररप्रनर्षदष्ट बंदी मात्र उठप्रिली नाही. म्हिून बंदी हुकूम उठप्रिण्याची आमची 
मागिी मान्य होईपयंत सत्याग्रह चालू ठेििे आम्हाला अत्यंत अपप्ररहायव ि अिमय होते. आमच्या 
सुटकेनंतर आम्ही महात्माजींशी प्रिचारप्रिप्रनमय केला. हैद्राबाद संस्र्थानातील सद्यःस्स्र्थतीची आम्ही 
त्यानंा स्पष्ट कल्पना प्रदली ि आमचा दृप्रष्टकोिही त्याचं्यापुढे माडंला. युद्धाची आिीबािीची 
पप्ररस्स्र्थती लक्षात घेऊन त्यानंी आम्हाला या घटनेस पनु्हा सत्याग्रह करण्यापासून परािृत्त करून 
आमची शक्ती पूिवपिे प्रिधायक कायवक्रमािर कें प्रद्रत करण्याचा सल्ला प्रदला आहे. प्रिधायक 
कायवक्रमाचे महत्त्ि ि त्या कायवक्रमाचे सामथ्यव आम्हाला अप्रधकाप्रधक पटू लागले आहे. म्हिनू 
आम्ही महात्माजींच्या सल्ल्यानुसार अगदी िामाप्रिकपिे िागाियाचे ठरप्रिले आहे. त्यासाठी आम्ही 
सिव लोकानंा ि प्रिशिेतः कायवकत्यांना असे आिाहन करतो की, त्यानंी आता आपली सारी शक्ती 
प्रिधायक कायाला लािािी. या आिीबािीच्या िसंगी प्रनझाम सरकारला पेचात टाकत आहोत 
असेसुद्धा प्रदसता कामा नये. तर्थाप्रप अशा तऱ्हेने सत्याग्रह स्र्थप्रगत करिे म्हिजे आमच्या ध्येयात 
काही बदल झाला आहे असे नव्हे. प्रनझाम ि आसर्फजाही घराण्याच्या छत्राखाली जबाबदार 
राज्यपद्धतीची िाप्ती हे जे आमचे ध्येय ते आहेच.” 

 
प्रनझाम सरकारने बंदीहुकूम परत घ्यािा असे मला र्फार िाटते. प्रनझामाच्या छत्राखाली 

जबाबदार राज्यपद्धतीसाठी लोकानंी घटनात्मक चळिळ चालप्रिली तर ती रोखून ठेिण्याची 
इच्छा सरकार करू शकत नाही. जर हैद्राबाद स्टेट काँगे्रसिरील बंदी उठप्रिली नाही तर नुकतीच 
सत्याग्रहींची जी सुटका केली त्या सुटकेत काही अर्थव नाही.” 

 
 सेिाग्राम ८-२-४२ एम्. के. जी. 

 
पि सरकारने िप्रतसाद प्रदला नाही. मी महात्माजींना पनु्हा भेटलो. आता घाई करण्याची 

आिमयकता नाही असे त्यानी मला सापं्रगतले. अप्रखल भारतीय स्िरूपाच्या आंदोलनाला आता आरंभ 
व्हाियाचा आहे. हैद्राबादचा लढा त्या मोठ्या आंदोलनाचाच एक भाग बनेल. हे सारे बोलिे १९४२ च्या मे 
मप्रहन्यात झाले. म्हिजे ४२ चे ‘भारत छोडो’ आंदोलन सुरू होण्याच्या काही मप्रहनेच पूिी. 

 
‘भारत छोडे’ आ्दो्न 

 
मला आठ मप्रहन्याचंी जी मोकळीक प्रमळाली ती हैद्राबादच्या दृष्टीने र्फारशी महत्त्िाची नव्हती. 

१९४२ च्या मे मप्रहन्यात मी जेव्हा सेिाग्रामला गेलो त्या िळेी मी महात्माजींना एक प्रिनंती केली. 
मराठिाड्याच्या सहकाऱ्यािंर कोिताही रीतसर खटला न भरता सरकारने त्यांना जे बेमुदत स्र्थानबद्ध 
करून ठेिले होते त्याच्या प्रनिेधार्थव िायोपिशेन करण्यासाठी महात्माजींची मी परिानगी माप्रगतली. तेव्हा 
मी उपिासासारखा कोिताही मागव अिलंबू नये असा त्यानंी मला सल्ला प्रदला; ि पयायाने त्यानंी असे 
सुचप्रिले की, राष्ट्रप्रिमोचनासाठी एका अंप्रतम लढ्याचे आिाहन ते देत असल्यामुळे स्र्थानबद्ध 
असलेल्याचं्या सुटकेची आशा आता सोडून प्रदले पाप्रहजे. पहाटे त्याचं्याबरोबर मी प्रर्फरायला जात असे. त्या 



 
अनुक्रमणिका 

िळेी त्याचं्या चेहऱ्यािर जे एक प्रिलक्षि तेज झळकत असे. तसे तेज मी पूिी कधी पाप्रहले नव्हते. ते सारखे 
बोलत असत अन् प्रिलक्षि आिशेाने बोलत असत. या खेपेस सेिाग्रामला माझा दहा प्रदिस मुक्काम होता. 
बहुतेक सिव काँगे्रस नेते सेिाग्रामला येऊन महत्माजींचा सल्ला घेऊन गेले होते. काँगे्रस कायवकाप्ररिीची एक 
बैठकही त्या ििी तेरे्थच भरली होती. तेरे्थच हैद्राबादचा संपूिव िमन महात्माजींनी स्ितःच कायवकाप्ररिीसमोर 
माडंला. मलाही र्थोडा िळे त्यासबंंधी बोलण्याची परिानगी प्रदली होती. ते झाल्यानंतर मी हैद्राबादला परत 
जाि ेि मंुबईला भरिाऱ्या अप्रखल भारतीय काँगे्रस सप्रमतीच्या अप्रधिशेनाच्या िळेी मी उपस्स्र्थत राहाि ेअसे 
मला सागंण्यात आले. 

 
या घटकेपयंत संस्र्थानातील िजाजनानंी आपापल्या संस्र्थानातील सरंजामशाही एकतंत्री 

राजिटीप्रिरुद्ध स्ितंत्रपिे लढे प्रदले होते. जबाबदार राज्यपद्धतीच्या िाप्तीसाठीच िळेोिळेी, त्या त्या 
प्रठकािच्या लोकानंी हे लढे प्रदले होते हे जरी खरे असले तरी त्या चळिळीला एक सुसंघप्रटत रूप देऊन 
दीघवकाळपयंत ती चळिळ प्रटकप्रिण्याचे एकसूत्री ियत्न झाले नव्हते. अप्रखल भारतीय संस्र्थानी िजा 
पप्ररिद ही तशी सुसंघप्रटत अशी ससं्र्था नव्हती. पप्ररिदेच्या घटकात अद्याप्रप सुसलंग्नता दृढता आली 
नव्हती. ज्या िळेी एखाद्या प्रिियाला महत्त्ि िाप्त होई, त्या प्रिियािर लोकाचें लक्ष कें प्रद्रत करण्याचा ियत्न 
ही पप्ररिद करीत असे. काही संस्र्थानातं स्िातंत्र्य आंदोलनाला चागंलाच जोर चढला होता; तर काही 
संस्र्थानात ती चळिळ सहज दडपून टाकण्यात आली होती. अप्रखल भारतीय ससं्र्थानी िजा पप्ररिद म्हिजे 
भारतातील प्रिप्रिध भागातील कायवकत्यांना एकत्र येण्याचे प्रठकाि एिढेच प्रतचे स्िरूप बनले होते. िस्तुतः 
चहदी ससं्र्थानी िजेप्रिियी कळकळ असिाऱ्या काही काँगे्रसिाद्याचंीच ही कल्पना होती. याबाबतीत डॉ. 
पट्टाप्रभ सीतारामय्या ि इतर काहीजिानंी प्रिशिे लक्ष घातले होते. तरीसुद्धा या पप्ररिदेला काही 
िाप्रतप्रनप्रधक स्िरूप असे नव्हते. चकिा प्रतचे कायव चालण्यासाठी एखादी घटनाही त्या पप्ररिदेला नव्हती. 
१९३९ मध्ये लुप्रधयाना येरे्थ या पप्ररिदेचे एक अप्रधिशेन भरले होते. त्यानंतर १९४२ पूिी पुन्हा कधी त्या 
पप्ररिदेचे अप्रधिशेन भरल्याचे मला आठित नाही. 

 
पि कसे का होईना, चहदी ससं्र्थानातूंन आपापल्या िजापप्ररिदेमार्फव त ि संस्र्थानी 

िजासंघटनेमार्फव त काम करिाऱ्या कायवकत्यांच्यामध्ये एक िकारचा भातृभाि प्रनमाि झाला होता. पुढे 
पंप्रडत जिाहरलाल नेहरू त्या पप्ररिदेचे अध्यक्ष झाल्यानंतर त्याचं्या मागवदशवनाखाली हळूहळू ती एक 
िभािी संघटना बनत चालली होती. त्या संस्रे्थत अप्रधक चैतन्य येत चालले होते. त्या संघटनेची काही र्थोडे 
सदस्य असलेली एक स्र्थायी सप्रमती होती. त्या स्र्थायी सप्रमतीच्या मधूनमधून बठैकी होत असत ि ती 
चळिळीचे मागवदशवन करीत असे. पि साऱ्या देशाच्या स्िातंत्र्यआंदोलनािरच सगळयाचें लक्ष कें प्रद्रत 
झाल्यामुळे संस्र्थानी िजेच्या चळिळीचे महत्त्ि कमी झाले. तर्थाप्रप हा दुजाभाि आता नाहीसा करून 
देशाच्या स्िातंत्र्यासाठी आता एकच आंदोलन असाि ेिाटू लागले. एकाच भमूीिरील लोकामंध्ये असलेल्या 
या कृप्रत्रम सीमा नष्ट करण्यात आल्या. संस्र्थानी िजाजनानंाही आता देशव्यापी चळिळीच्या कके्षत 
आिण्याची महात्माजींची इच्छा होती. म्हिून अप्रखल भारतीय काँगे्रस सप्रमतीच्या बैठकीबरोबरच अप्रखल 
भारतीय संस्र्थानी िजापप्ररिदेच्या स्र्थायी सप्रमतीची बठैकही बोलािण्याचे ठरले. 

 
घटनात्मक दृष्टीने हैद्राबाद स्टेट काँगे्रसचे सिव अप्रधकार श्री. नानल याचं्याकडेच होते तरी श्री. 

नानल राजकीय के्षत्रातून जिळजिळ प्रनिृत्त झाल्यासारखेच होते. मंुबईला झालेल्या बठैकीस मी काही 
सहकाऱ्याबंरोबर गेलो होतो. तेर्थील चचेत आम्ही भाग घेतला. अप्रखल भारतीय काँगे्रस सप्रमतीच्या 
बैठकीपूिी एक प्रदिस अगोदर महात्माजी ि पपं्रडत नेहरंुनी आमच्या पुढे भािि केले. ‘भारत छोडो’ 



 
अनुक्रमणिका 

चळिळीचा गर्षभतार्थव महात्माजींनी आम्हाला समजािनू सापं्रगतला ि भारतीय या नात्याने संस्र्थानी 
िजाजनानीसुद्धा त्या चळिळीत भाग घेऊन त्याग ि हालअपेष्टाचंा िाटा उचलायचा आहे असे त्यानंी 
सापं्रगतले. यापुढे आता एकच चळिळ राहिार. या त्याचं्या घोििनेने आम्हाला आनंद झाला. आमची मने 
उल्हप्रसत झाली. आतापयंत संस्र्थाप्रनकाचं्या कृपाछत्राखाली जबाबदार राज्यपद्धती िाप्त करून घेिे 
एिढाच आमच्या समोर िमन होता. पि आता यापुढे भारतीय स्िातंत्र्य हे ध्येय ि त्याबरोबर भारतीय 
संस्र्थानानंी स्ितंत्र भारतात प्रिलीन व्हाि ेही मागिी. आम्हाला अशी घोििा कराियाची होती की, आम्ही 
स्ितंत्र भारताचे नागप्ररक आहोत आप्रि म्हिून ससं्र्थाप्रनकाशंी आमची राजप्रनष्ठा नाही. एिढेच नव्हे तर 
शिेटी आपिसुद्धा प्रब्रप्रटश राजाशी आपली प्रनष्ठा सोडून स्ितंत्र भारताशी एकप्रनष्ठ आहोत अशी िप्रतज्ञा 
संस्र्थाप्रनकाकंडून घ्याियाची होती. सिवसाधारिपिे या मुख्य धोरिानुसार राष्ट्रव्यापी चळिळीशी आमची 
चळिळ संलग्न होिार होती. राष्ट्रीय चळिळीचे स्िरूप दुसऱ्या प्रदिशीच ठरिार होते. आमच्यापढेु 
माडंलेल्या सूचनेस आमच्यापैकी ित्येकाने मान्यता प्रदली. तर्थाप्रप काहीजिानंी र्थोडीशी कुरबूर सुरू केली. 
संस्र्थानी िजाजनानंा आपापला मागव आखण्यास मुभा असािी असे त्यानंा िाटत होते. पि त्याचंा आिाज 
अगदीच क्षीि होता. त्याचें म्हििे कोिी ऐकून घेण्यासारखे नव्हते. िर सुचप्रिलेल्या मागानुसार स्र्थायी 
सप्रमतीसमोर माडंाियाचा एक ठराि प्रलहून काढण्यासाठी एक सप्रमती प्रनयुक्त झाली. त्या सप्रमतीने 
केलेला ठरािाचा आराखडा पंप्रडत नेहरंूना पसंत पडला नाही. त्यानंी स्ितःच एक मसुदा तयार केला ि 
महात्माजींच्या अनुमतीसाठी त्याचं्याकडे पाठप्रिला. त्या ठरािात कुठे कुठे र्थोडासा बदल हिा आहे असे 
महात्माजींना िाटले म्हिून आपि रात्री त्यात योग्य तो बदल करून दुसऱ्या प्रदिशी तो सप्रमतीला देऊ असे 
त्यानंी सप्रमतीला सापं्रगतले. 

 
अप्रखल भारतीय काँगे्रस सप्रमतीची बैठक ठरल्यािमािे भरली ि ‘भारत छोडो’ हा ठराि पास 

करून ती संपलीही. अप्रखल भारतीय संस्र्थानी िजापप्ररिदेच्या स्र्थायी सप्रमतीने पास कराियाच्या ठरािात 
योग्य तो बदल करण्यास महात्माजींना िळेच प्रमळाला नव्हता. अप्रखल भारतीय काँगे्रस सप्रमतीच्या 
बैठकीच्या गडबडीत महात्माजींना ि इतर पुढाऱ्यानंाही र्थोडीसुद्धा उसंत प्रमळाली नाही. ठरािाचा मसुदा 
जिळजिळ तयार आहे असे महात्माजींनी आमच्यापकैी एकाजिाला सापं्रगतले होते. पि पुढाऱ्यानंा 
लिकरच अटक करिार आहोत या अर्फिा आमच्या कानािर येत होत्याच. अपरात्रीच महात्माजींच्याकडे 
जाऊन ठरािाचा अंप्रतम मसुदा घेऊन यािा अशी आमच्यापकैी काहीजिाचंी इच्छा होती. पि तसे करिे 
अनािमयक िाटले. महात्माजींनी जे आदल्या प्रदिशी सापं्रगतले होते, त्या अनुरोधाने बैठकीस आलेल्यापंकैी 
ित्येकाने पढुील कृतीच्या कायवक्रमाची रूपरेखा आखाियाची होती. इतर संस्र्थानातंील िप्रतप्रनधी कायवक्रम 
आखण्याच्या कामात मग्न झाले होते. पि हैद्राबाद संस्र्थानातील जनता चळिळ येरे्थ दुबळी ठरली. एक 
प्रनप्रित कायवक्रम आखण्याची मी खूप धडपड केली; पि तेरे्थ आलेल्या इतर मंडळींना त्या कामात काहीच 
गोडी नसल्यामुळे मी कोिताच कायवक्रम आखू शकलो नाही. या क्रातंीच्या कके्षतून हैद्राबाद िगळले जािार 
की काय अशी शकंा िाटू लागली. ते श्रयेस्कर होईल काय? हैद्राबादच्या जनतेत काही सामथ्यव नाहीच 
का? मी स्ितंत्र भारताचा नागप्ररक आहे, असे म्हििारा एकही मनुष्ट्य हैद्राबादेत नाही का? हैद्राबाद 
संस्र्थानातील लोकाचंी चळिळ इतकी दुबळी ि शरिागतीची आहे का? अशा तऱ्हेच्या अनेक िमनानंी 
माझ्या मनात िचंड काहूर माजले. सतरेशिेटी आठ ऑगस्टला दुपारी मी महात्माजींना एक पत्र प्रलप्रहले; ि 
त्यात हैद्राबाद ससं्र्थानात असलेल्या परस्परप्रिरोधी प्रिचारििाहामुंळे हैद्राबाद एकमुखी प्रनिवय घेऊन काही 
करू शकेल असे िाटत नसल्याचे त्यानंा कळप्रिले. काही व्यक्तींनाच त्या क्रातंीत इतराचं्या बरोबर भाग 
घेऊन आपल्या शक्तीनुसार काम करण्यास ते परिानगी देतील काय? असाही िमन मला भेडसाि ूलागला; 
पि एखाद्या संस्र्थानातून तीन जरी व्यक्ती प्रनघाल्या; तरी त्या या क्रातंीत सहभागी होऊ शकतात असे 
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महात्माजींनी अप्रखल भारतीय काँगे्रस सप्रमतीच्या अप्रधिशेनातील संस्मरिीय भाििात प्रनःसपं्रदग्धपिे स्पष्ट 
केले होते. 

 
मला केव्हाही अटक होण्याची शक्यता होती. त्या आधीच या चळिळीचे स्िरूप हैद्राबादेतील िमुख 

काँगे्रसजनानंा कळिाि,े या उदे्दशाने मी एक प्रनिदेन तयार केले. त्यात या चळिळीचे ध्येय ि स्िरूप स्पष्ट 
केले होते. ते प्रनिदेन प्रकमान ५० काँगे्रसजनाकंडे पाठप्रिले. त्या लोकानंी मनात आिले असते, तर ते 
चळिळ सुरू करू शकले असते. 

 
दुसऱ्या प्रदिशी सकाळी काँगे्रस कायवकाप्ररिीच्या सदस्यानंा अटक करून कुठेतरी अज्ञात स्र्थळी 

पाठप्रिण्यात आले. प्रकत्येक िमुख काँगे्रस पढुाऱ्यानंाही अटक झाली होती ि इतरानंाही आपापल्या िातंात 
जाताच अटक केली जाईल, असे बोलले जात होते. संस्र्थानातील लोकानाही तेरे्थ गेल्यािर अटक 
करण्यात येिार होती. आमच्यापकैी कुिालाही इतराचें काय झाले हे कळले नाही. दूरध्िनीिरून संपकव  
साधिे शक्य नव्हते. सरतेशिेटी ज्यानंा अद्याप्रप अटक झाली नव्हती, अशा अनेकानंी गुप्तपिे र्फोटव 
प्रिभागात जमाि ेि स्र्थायी सप्रमतीची पपचाप्ररक बैठक पुन्हा भरूच न शकल्यामुळे त्या सप्रमतीपढेु येिारा 
ठराि तेरे्थ पास करून घ्यािा अशी सूचना आली. अप्रखल भारतीय संस्र्थानी िजापप्ररिदेचे सरप्रचटिीस श्री. 
बलितंराय मेहता तेरे्थ आमची िाट पाहात बसले होते. आम्ही दहाबारा लोक जमलो होतो. प्रनरप्रनराळया 
संस्र्थानातील िजापप्ररिदेतरे्फ संस्र्थाप्रनकाकंडे पाठिाियाच्या पत्राचा मसुदा तयार करून अध्या तासात 
आम्ही तेरू्थन पागंलो. आमच्यापैकी कुिालाही अटक होण्यापूिी संस्र्थाप्रनकाना ती पते्र सुरप्रक्षतपिे पोचतील 
अशी व्यिस्र्था आम्ही केली पाप्रहजे असे आमच्यात ठरले होते. 

 
मी त्याच प्रदिशी रात्री सोलापूरला गेलो ि अज्ञातपिे एका लहानशा बोळातील एका खोलीत 

उतरलो. माझ्या पाचसहा प्रमत्राखेंरीज ते प्रठकाि इतरांना ठाऊक नव्हते. श्री. राघिेंद्र राि प्रदिाि हे माझे 
बरोबर सोलापूरला होते. मंुबईला घेतलेल्या प्रनिवयाची हैद्राबादेतील आमच्या सहकाऱ्यानंा पूिव माप्रहती 
करून देण्याच्या उदे्दशाने मी त्यानंा हैद्राबादला पाठिनू प्रदले. त्याचं्या बरोबर प्रनजामाकडे पाठप्रिण्याच्या 
पत्राचा मसुदासुद्धा सहकाऱ्याचं्या अिलोकनार्थव पाठिनू प्रदला. हैद्राबाद संस्र्थानच्या हद्दीत प्रशरल्याबरोबर 
मला अटक होिार याची मला खात्री होती, म्हिून माझ्या सहकाऱ्यानंी चळिळीचे पूिव स्िरूप समजून 
घ्याि े अशी माझी इच्छा होती. मी काही िमुख पुढाऱ्यानंा मला भेटण्यासाठी सोलापूरला येण्याप्रिियीही 
प्रलप्रहले होते. पि सोलापूरला येऊन मला भेटािसेे कुिालाच िाटले नाही. तर्थाप्रप पत्राचा मसुदा त्यानंा 
पोहोचला होता. श्री. प्रदिाि सोलापूरला परतले. ते पत्र प्रनझामाकडे पाठप्रििे प्रकतपत इष्ट होईल. यािर 
प्रिचार करून पुढचा प्रनिवय घ्यािा लागेल, असे हैद्राबादच्या नेत्यानंा िाटत होते, असे प्रदिािानंी येऊन 
सापं्रगतले. हे मोठे चमत्काप्ररक िाटले. मध्यंतरीच्या काळात श्री. नानल परभिीहून हैद्राबादला आले होते. 
या िमनािर काळजीपूिवक प्रिचार करून त्यानंी मला सापं्रगतले की, ते पत्र पाठप्रिलेच पाप्रहजे ि चळिळीला 
आरंभ झालाच पाप्रहजे. आपली िकृती प्रदिसेंप्रदिस झपाट्याने प्रबघडत चालल्यामुळे आपि स्ितः 
चळिळीत भाग घेण्यास असमर्थव असल्याचे त्यानंी मला कळप्रिले. अध्यक्ष या नात्याने असलेले आपले सिव 
अप्रधकार त्यानंी लेखी माझ्याकडे सोपप्रिले. अशा रीतीने हैद्राबाद स्टेट काँगे्रसच्या ितीने कृती करण्यास 
मला अप्रधकारपत्र प्रदले. असे अप्रधकार पत्र िाप्त करून मी सकाळी मद्रास मेलने सोलापूरहून हैद्राबादला 
प्रनघालो. माझ्याबरोबर पि अज्ञातपिे माझे तीन सार्थीदारही होते. त्याचं्यापैकी ित्येकाजिळ प्रनझामाला 
प्रलप्रहलेल्या, माझी सही असलेल्या, पत्राची ित होती. ही दक्षता घेिे आिमयकच होते, कारि आमच्या 
ित्येकाला अटक होण्याचा धोका होताच. गुलबग्याच्या स्टेशनिर गाडी येताच फरलॅटर्फॉमवच्या या 
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टोकापासून त्या टोकापयंत सशस्त्र पोलीस उभे असलेले मी पाप्रहले. पि त्यानंी मला अटक केली नाही. मी 
िाडीला गाडी बदलली, तरी मला अटक झाली नाही. संध्याकाळी पाचला मी नामपल्लीिर उतरून 
स्टेशनबाहेर येऊन टागंा ठरिीत असताना तेरे्थ डेप्युटी पोलीस कप्रमशनर माझ्याजिळ आला ि मला अटक 
केली आहे, असे त्याने सापं्रगतले. पोलीस मला घेऊन जात असलेले माझ्या तीन सार्थीदारानंी पाप्रहले. माझे 
पत्र इस्च्छत स्र्थळी पोहोचप्रिले जाईल या प्रिचाराने मला आनंद झाला. मी सही केलेले पत्र मी हैद्राबादला 
पोहोचताक्षिीच प्रनझामाकडे पाठप्रिले गेले पाप्रहजे होते; पि ते होऊ शकले नाही. मी एक ित डॉ. मेलकोटे 
यानंा देण्यासाठी श्री. प्रदिािाकंडे प्रदली होती. मला हैद्राबादला पोहोचताच जर अटक झाली, तर त्यािर 
आपली सही करून डॉ. मेलकोटे ते पत्र प्रनझामाकडे पाठप्रिण्यास तयार होते. 

 
प्रनझामाला प्रलप्रहलेले पत्र पढुीलिमािे होते. 
 

‘हैद्राबाद स्टेट काँगे्रसच्या ितीने मी हे पत्र आपिास सादर करू इस्च्छतो. संस्र्थानी 
िजाजनाचंी ििव-जात पंर्थप्रनरपेक्ष अशी सेिा करण्याच्या ध्येयाने बद्ध झालेली स्टेट काँगे्रस ही एक 
राष्ट्रीय संस्र्था आहे. आपि या पत्राचा शातंपिे प्रिचार करािा अशी अत्यतं नम्रपिे मी प्रिनंती करू 
इस्च्छतो. 

 
हैद्राबाद सरकारने, का कुिास ठाऊक, संस्र्थानात नागरी स्िातंत्र्याची गळचेपी केली ि 

काही काळापूिी स्टेट काँगे्रस ही संस्र्था बेकायदेशीर आहे असे जाहीर केले. त्यामुळे नैसर्षगक 
सािवजप्रनक जीिनाच्या प्रनकोप ि सुसंगत प्रिकासािर प्रिघातक असा पप्ररिाम झाला. स्टेट 
काँगे्रसप्रिरुद्ध असलेले आके्षप प्रसद्धही झाले नाहीत चकिा मान्य झाले नाहीत. स्टेट काँगे्रसने 
आपल्यािरील बंदी हुकूम अमान्य करून त्या संस्रे्थला प्रचरडून टाकण्याच्या ियत्नािर मात करून 
अस्स्तत्ि प्रटकप्रिले आहे. अस्स्तत्ि प्रटकप्रिण्याच्या प्रदव्यातून जाताना पुष्ट्कळजि सोडून गेले. 
त्यामुळे या पत्राची चकिा काँगे्रसकडून यापुढे होिाऱ्या कृतीची जबाबदारी जुन्या सदस्यािर पडत 
नाही ही गोष्ट नमूद केली पाप्रहजे. 

 
माननीय प्रनजामाच्या छत्राखाली संपूिव जबाबदार राज्यपद्धतीची मागिी ि नागरी 

स्िातंत्र्याचे रक्षि या दोन गोष्टीिर कुठल्याही प्रबकट पप्ररस्स्र्थतीतसुद्धा आम्ही भर प्रदला एिढेच 
नव्हे तर स्टेट काँगे्रसच्या कायवक्रमात त्या गोष्टींना अग्रस्र्थान देण्यात आले आहे. त्यामुळे आता 
त्याची िरचेिर उल्लखे करण्याची आिमयकता नाही. 

 
भारताचे िादेप्रशक ि राजकीय ऐक्य अबाप्रधत राखण्यािर स्टेट काँगे्रसचा भर आहे. 

आपला साम्राज्यिाद प्रटकप्रिण्यासाठी प्रब्रटनने जरी चहदुस्र्थानात प्रिप्रिध राज्यििाली प्रनमाि 
केल्या ि प्रटकप्रिल्या असल्या तरी एकच राज्यपद्धतीखाली सिवभाग आिनू चहदुस्र्थानचा समान 
प्रिकास होिेच भारताला प्रहतािह आहे, असे स्टेट कागें्रस मानते. तसेच भारतातील िातातंील 
सरकारानंी ि संस्र्थानातील सरकारानंी स्ितंत्र भारताच्या संघराज्याशी एकप्रनष्ठ राप्रहले पाप्रहजे 
असे स्टेट काँगे्रस मानते. 

 
आंतरराष्ट्रीय के्षत्रातील पेचिसंगाने हेच प्रसद्ध झाले आहे की, भारताच्या प्रनरप्रनराळया 

भागाच्या संरक्षिाकप्ररता ि प्रिकासाकप्ररता भारताचे ऐक्य ि अखंडत्ि प्रटकप्रििे प्रनतातं आिमयक 
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आहे. सध्या देशापढेु प्रनमाि झालेल्या गभंीर समस्यानंा तोंड देण्यासाठी देशात असलेल्या 
अर्थोत्पादनाच्या सिव साधनाचंा पूिवपिे उपयोग करून घेिे अपप्ररहायव बनले आहे. 

 
सध्या अस्स्तत्िात असलेले बेजबाबदार एकसत्ताक मध्ययुगीन सरकार सिव मानिी अर्थिा 

भौप्रतक साधनाचंा आपल्या देशाच्या संरक्षिासाठी उपयोग करू शकत नाही. हे सरकार जाऊन 
त्या सरकारच्या जागी लोकशाही िाप्रतप्रनप्रधक सरकार अस्स्तत्िात यायला हि ेया सिव गोष्टींचा ि 
प्रहताचंा काळजीपूिवक प्रिचार करून स्टेट काँगे्रस या प्रनिवयाला आली आहे की, स्टेट काँगे्रसने 
घेतलेली भपू्रमका ही अगदी संयुस्क्तक, अखंडनीय अशी आहे. म्हिून स्टेट काँगे्रस पुढील मागण्या 
आग्रहाने माडूं इस्च्छते. 

 
१.माननीय प्रनझामाच्या छत्राखाली लगेच संपूिव जबाबदार राज्यपद्धती िदान करिे ि 

त्याचबरोबर स्ितंत्र भारताच्या संघराज्यात दाखल होण्यास तयार असल्याची घोििा करिे. 
 
२. संपूिव नागरी स्िातंत्र्य देऊन हैद्राबाद स्टेट काँगे्रसिरील बंदी उठप्रििे. 
 
३. सिव राजकीय बदं्याचंी मुक्तता करिे. 
 
अगदी शातंतेने हाताळले जाण्यासारखे हे िमन असताही काँगे्रसच्या कायवकत्यांना 

नुकतीच प्रघसडघाईने प्रिनाकारि अटक करून, गंुतागंुतीचे करून टाकण्यात आलेले आहेत ही 
खरोखर मोठी दुदैिाची गोष्ट आहे. स्टेट काँगे्रसचे अध्यक्ष स्िामी रामानंद तीर्थव यानंा काल रेल्ि े
प्लॅटर्फॉमविर गाडीतून उतरत असतानाच अटक केल्याने पप्ररस्स्र्थती अप्रधक प्रचघळली. स्िामी 
रामानंद या मागण्या आपिास सादर करण्यासाठी आपिाकडेच जािार होते. असो. िरील 
मागण्या मान्य करून हा िमन शातंतेने प्रनकालात काढािा असे स्टेट काँगे्रस अत्यंत नम्रतापूिवक 
प्रनिदेन करू इस्च्छते. 

 
आपल्या राष्ट्राच्या इप्रतहासातील अत्यंत आिीबािीच्या िसंगी सरकार शहािपिाने ि 

दूरदृष्टीने िागेल असा स्टेट काँगे्रसला मनोमन प्रिश्वास िाटतो. 
 

अशा रीतीने हैद्राबाद काँगे्रसच्या ितीने अप्रधकृतपिे चळिळीची प्रदशा दाखप्रिण्यात आली, पि 
सिवसामान्य लोकानंा ि प्रिशिेतः कायवकत्यांना मागवदशवनाची आिमयकता होती. पप्ररिामकारक असे 
मागवदशवन होऊ शकले नाही. बहुतेक कायवकत्यांनी स्ितःच पुढाकार घेऊन िृत्तपत्रात िप्रसद्ध झालेल्या 
बातम्यािंरून आपलाच असा एक कायवक्रम आखला. चहदी संस्र्थानातील िजेच्या संदभात ‘भारत छोडो’ या 
चळिळीचे महत्त्ि कोिते यासबंंधी गोंधळ माजल्यासारखा प्रदसत होता. िप्रतगामी व्यक्तींनी एक 
चमत्काप्ररक प्रिचार िसृत केला होता आप्रि एक प्रिपयवस्त (प्रिपरीत) सूत्र त्यानंी तयार केले होते. ‘भारत 
छोडो’ याचा अर्थव जर देशाचे स्िातंत्र्य असा आहे, तर मग हैद्राबादच्या स्िातंत्र्याची मागिीही का करू नये? 
आप्रि मग रेप्रसडेंटला हैद्राबाद सोडून जाण्यास का सागंू नये? याचाच अर्थव असा की मग हैद्राबाद हे प्रब्रप्रटश 
अप्रधसते्तपासूनही मुक्त होईल. काही िमुख काँगे्रसजनानंीसुद्धा या कल्पनेचे स्िागत केल्यासारखे प्रदसले. 
‘आझाद हैद्राबाद म्हिजे सािवभौम स्ितंत्र राज्य’ या कल्पनेचाच तो प्रिस्तार होता. याचा अर्थव भारतीय 
ऐक्याचा भगं ि साऱ्या राष्ट्रीयत्िाचाच चक्काचुराडा करिे, असा होता. हा साम्राज्यिादी डाि होता. आमची 
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चळिळ हािून पाडण्यास प्रसद्ध झालेल्या हैद्राबाद सरकारने शक्य प्रततक्या लोकानंा या जाळयात 
अडकप्रिण्याचा ियत्न केला. ‘भारत छोडो’ ही घोििा इप्रत्तहादुल मुसलमीन नेत्याना आपल्या 
उप्रद्दष्टपूतीसाठी र्फारच चागंली िाटली. भारत छोडोिाले लोक जर ‘आझाद हैद्राबाद’च्या कल्पनेला 
मान्यता देत असतील तर ‘भारत छोडो’ चळिळीला ते पाचठबा देिार होते. हैद्राबाद स्टेटच्या ितीने डॉ. 
मेलकोटे यानंी १८ ऑगस्ट १९४२ ला प्रनजामाला प्रलप्रहलेल्या पत्रात माडंलेल्या मूलभतू कल्पनेशी 
संपूिवपिे प्रिसंगत ि प्रिरोधी ही भपू्रमका होती. त्या पत्रात तर स्पष्टपिे असे म्हटले होते की, हैद्राबादचे 
स्ितंत्र भारताशी आपली प्रनष्ठा राखली पाप्रहजे, आप्रि भारताचा अप्रिभाज्य घटक बनले पाप्रहजे. 

 
चुकीच्या कल्पना िसाप्ररत केल्या जात होत्या असे कायवकत्यांना िाटत होते. या कल्पनेमागील 

खोडसाळपिा ज्याना समजला त्यानंी ‘आझाद हैद्राबाद’ला प्रिरोध केला. त्यानंी स्पष्ट प्रिचारानंी योग्य 
प्रदशनेे चळिळ चालप्रिली. तरीसुद्धा चुकीच्या मागवदशवनामुळे सत्याग्रहींच्या काही तुकड्यानी ‘हैद्राबाद 
छोडो’ अशा घोििासुद्धा प्रदल्या. स्टेट काँगे्रसचे सदस्य म्हिून पुन्हा एकदा जिळ जिळ ४०० लोकानंा 
अटक करण्यात आली. ससं्र्थानभर तरूि कायवकत्यांनी स्ितःच पढुाकार घेतला ि प्रिखुरलेली शक्ती 
संघप्रटत करून आगेकूच केली. पंप्रडत नरेंद्रजींकडे प्रनदान १०० सत्याग्रही पाठप्रिण्याचे काम सोपप्रिले 
होते. ती कामप्रगरी त्यानंी पार पाडली, पि काही मप्रहन्याचं्या अिधीत सत्याग्रहींची संख्या संपुष्टात आली 
आप्रि देशातील इतर भागािमािे येरे्थही चळिळ रं्थडािली. 

 
मी चंचलगुडा कारागृहाच्या चार चभतीआड बंप्रदस्त असताना, हैद्राबाद जनता आंदोलन राष्ट्रीय 

आंदोलनाच्या मागाने चालिनू साऱ्या भारताशी मनाने ि कृतीने ऐक्य साधण्याचा मागव घालून देिाऱ्या 
युिकाचंा मला मोठा अप्रभमान िाटत होता. 
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दत्ताते्रय महादेव सुतार 
 

जन्म ८ ऑगस्ट १९०८ 
 

जन्म ििेगाि ता. कजवत प्रज. रायगड येरे्थ. िार्थप्रमक प्रशक्षि चौक येरे्थ नंतर माध्यप्रमक प्रशक्षि ठािे 
येरे्थ. शाळेत असताना सायमन कप्रमशनिर बप्रहष्ट्कार घालण्याच्या कायवक्रमात भाग घेतला. 

 
१९२९ साली मपॅ्ररकची परीक्षा पास झाल्यानंतर गाधंींच्या चळिळीत भाग घेतला. १९३० साली सहा 

मप्रहने कारािास. १९४० साली ठािे प्रजल्हा काँगे्रस कप्रमटीचा प्रचटिीस. त्याच ििी युद्धियत्नाला जाहीर 
प्रिरोध केल्याबद्दल अटक आप्रि कारािास. १९४२ साली भपू्रमगत कायव ि नंतर अटक. प्रिसापूर येरे्थ 
कारािास. १९३१ साली निाकाळ पत्राचे िाताहर. १९३४ साली काँगे्रस सोशाप्रलस्ट पाटीचे प्रचटिीस. 
१९४० मध्ये युद्धप्रिरोधी पत्रक काढल्याबद्दल अटक आप्रि कारािास. 

 
१९४५ साली धनुधारी साप्ताप्रहकात ििशे त्यानंतर केळूस्कर याचं्याबरोबर सहसपंादक १९५९ 

पयंत. १९४७ साली ठािे प्रजल्ह्ात लोकप्रमत्र हे साप्ताप्रहक चालिले. १९६१ ते ७० 
 
नशाबंदी मंडळाच्या कल्याियात्रा या माप्रसकाचे कायवकारी संपादक. १९६८ साली पत्रकार संघाचे 

अध्यक्ष. त्यानंी संयुक्त महाराष्ट्र चळिळीतही प्रहप्रररीने भाग घेतला. हा उतारा त्याचं्या आत्मिृत्तातून घेतला 
आहे. 
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काँगे्रसचा अखेरचा ्ढा 
 

द. म. सुतार 
 

अप्रधिशेनाचा मंडप पािसाचे प्रदिस लक्षात घेऊन भक्कम ताडपत्र्याचंा उभारला होता. एकूि र्थाट 
मंुबईच्या पाहुण्याचें स्िागत करण्याच्या िरे्थस अनुकूल असाच होता. अप्रधिशेनात होिारे ठराि हे र्फार 
महत्त्िाचे ठरिार याची जािीि सिवच काँगे्रस कायवकत्यांना असल्याने त्याचंी र्फार मोठी उपस्स्र्थती 
अप्रधिशेनात होती. ऑगस्ट १९४२ सात, आठ, नऊ या तारखानंा हे अप्रधिेशन भरिार असल्याचे जाहीर 
झाले होते. रोज ठाण्याहून मंुबईला याियाचे ि परत जाियाचे हा त्रास िाचप्रिण्यासाठी या अप्रधिशेनाच्या 
काळात मी दादरला प्रशिाजी पाकव  भागात दीप्रक्षत प्रनिासामध्ये राहिारे शा. प.ु कान्हेरे याचं्याकडे 
रहाण्यास गेलो. बाळासाहेब दाडेंकर आप्रि कान्हेरे याचंा दाट स्नेह असल्याने दाडेंकरानंीच तसे सुचप्रिले 
होते. माझा कान्हेरे ि त्याचं्या सौभाग्यिती शशीताई याचं्याशी र्थोडार्फार पप्ररचय होताच, पि या मुक्कामाने 
कान्हेरे कुटंुप्रबयाशंी झालेली माझी जिळीक पढेु सारखी िाढतच गेली. पुण्याहून या अप्रधिशेनासाठी 
आलेल्या इंदू प्रचपळूिकर या तेरू्थन जिळच रहात होत्या. ऑल इंप्रडया काँगे्रस कप्रमटीच्या बठैकीत ८ 
ऑगस्टच्या संध्याकाळी महात्मा गाधंी बोलाियास उठले तेव्हा हजारो िप्रतप्रनधीचा ि िेक्षकाचंा समुदाय 
प्रजिाचे कान करून त्याचें भािि ऐकत होता. आपल्या भाििात म. गाधंींनी सरकारबरोबर होिारा हा 
अखेरचा लढा असल्याने ‘करेंगे या मरेंगे’ या प्रनधाराने काँगे्रस कायवकत्यांनी यापुढे िागाियाचे आहे असे 
सापं्रगतले. तसेच या लढ्यात कोिी कोिाचा पढुारी नाही ि कोिी कोिाचा अनुयायी नाही; सत्य आप्रि 
अचहसा याचें कसोशीने पालन कराियाचे असल्याची जािीि त्यानंी करून प्रदली. लढ्याचे स्िरूप काय 
राहील याची योजना, कल्पना त्याचं्या भाििात नव्हती. याचे एक कारि आपिाला व्हॉइसरॉयना 
भेटण्याची संधी प्रमळेल असे त्यानंा मनोमन िाटत होते. म. गाधंींनी जेिढे सत्याग्रह केले, उपोििे केली 
त्याच्या अगोदर आपला लढा, आपले उपोिि कशासाठी आहे याची पूिव कल्पना ते सरकारला 
िाटाघाटींच्याद्वारे करून देत. ित्यक्ष भेट न झाल्यास पत्ररूपाने ते आपला मनोदय प्रिरुद्ध पक्षाला 
कळिीत. दाडंी माचवच्या िळेेचे व्हॉइसरॉयना त्यानंी प्रलप्रहलेले पत्र ऐप्रतहाप्रसक ठरले. या खेपेस गाधंींनी 
तशी इच्छा व्यक्त केली असताही व्हॉइसरॉयचे त्यानंा िाटाघाटीसाठी बोलाििे येिार नव्हते. ‘भारत-
छोडो’ म्हिून गोिाप्रलया टँकच्या मदैानात मािळत्या सूयाला साक्षी ठेिनू महात्मा गाधंींनी प्रब्रप्रटश सते्तला 
‘चले जाि’ असा आदेश प्रदला. ‘छोडो भारत’ ही आंदोलनाची घोििा ठरिार होती. इगं्रजीत ‘प्रक्वट इंप्रडया’ 
हा समपवक शब्द योजण्यात आला होता. त्या प्रदिशी गाधंीजींचे िभािी भािि झाले ि शिेटी हा माझा 
शिेटचा लढा आहे, असे त्यानंी गंभीरपिे सापं्रगतले. या खेपेच्या गाधंींच्या भाििाचा प्रिशिे म्हिजे ते 
काँगे्रसच्या अप्रधिशेनात झालेले असले तरी साऱ्या भारतिासीयानंा उदे्दशून ते बोलत होते. तुम्ही स्ितंत्र 
भारताचे नागप्ररक आहात, कोिाचे गुलाम नाही, असे स्पष्टपिे त्यानंी सागंताच सारे श्रोते िभाप्रित झाले. 
अप्रधिशेन सपंताच आता पुढे काय, लढ्याचे स्िरूप कोिते असेल याचा प्रिचार करीतच सारेजि घरोघर 
गेले. मी दादरच्या प्रनिासस्र्थानी आलो. 

 
दुसरा प्रदिस म्हिजेच ९ ऑगस्टची तारीख उजाडली ती अगदी अनपेप्रक्षत, क्षुब्ध िातािरिात. 

ितवमानपत्रात ८ तारखेच्या अप्रधिशेनाची कसलीच िाता नव्हती. मी दादर स्टेशनकडे जाण्यास प्रनघालो 
तर रस्त्यात प्रठकप्रठकािी कडेकोट पोप्रलस बंदोबस्त ि मािसाचें घोळके आपआपसात चचा करताना 
प्रदसत होते. म. गाधंी ि िप्रकंग कप्रमटीचे सारे सदस्य यानंा अटक करून अज्ञात स्र्थळी नेले असल्याची 
िाता किोपकिी समजली. गोिाप्रलया टँक मदैानािरील काँगे्रस अप्रधिशेनाच्या मंडपाला पोप्रलसानंी 
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गराडा घातला असून प्रतकडे कोिालाही जाऊ देत नसल्याचे कळले. त्या गदीत ओळखीचे समाजिादी 
कायवकते भेटले. त्यानंी प्रिजय नगर समोरील इमारतीच्या प्रतसऱ्या मजल्यािरील खोलीत चलण्यास 
सापं्रगतले. तेरे्थ पाप्रहले तर दाटीिाटीने पधंरािीस तरुि समाजिादी कायवकते बसले होते. बंडू गोरे त्यात 
िमुख होता. ती जागाही त्याच्या िडील भािाची होती. ‘करेंगे या मरेंगे’ आंदोलन पढेु कसे चालिाियाचे 
याचे बेत चालले होते. कोिी कोठे जाऊन रहाियाचे, भपू्रमगत अिस्रे्थत एकमेकाशंी संपकव  कसा 
साधाियाचा याबद्दल बोलिी चालली होती. काँगे्रसचे पप्रहल्या ि दुसऱ्या श्रिेीचे सिव कायवकते, श्रेष्ठ सदस्य 
सारे गजाआड झाले होते. सरकारने र्फार मोठे जाळे देशभर टाकून त्यात असंख्य कायवकते भारत संरक्षि 
कायद्याखाली पकडले होते. िृत्तपत्रािंर ‘छोडो भारत’ आंदोलनाबाबत, तसेच अटक केलेल्या 
पुढाऱ्याबंाबत कसलेही िृत्त छापण्याची बंदी घातली. खुद्द मंुबईत त्या प्रदिशी बंद ि हरताळ सिवत्र 
पाळण्यात आला. सभा प्रमरििुकाना बंदी असली तरी उत्स्रू्फतवपिे लोक जमाि करून चहडत प्रर्फरत होते. 
सामुप्रहक कायवक्रमाचें िृत्त जागोजागी खडूने प्रलहून ठेिण्यात येत होते. आमच्या त्या सभेनंतर मी खाली 
रस्त्यािर आलो. सैरभरै मानप्रसक अिस्रे्थत मी चहडत प्रर्फरत असता पालघरचे आमदार बाबूराि दाडेंकर 
भेटले. त्यानंी त्याचं्याबरोबर मला जेििासाठी त्यांचे मेहुिे, अत्तराचे िप्रसद्ध व्यापारी कृ. ह. ढमढेरे याचं्या 
घरी नेले. तेरे्थ गेल्यािर आता पुढे काय याबाबत बोलिी झाली. म. गाधंींनी देशापुढे अप्रधकृत असा 
कायवक्रम ठेिला नव्हता. खरे तर त्यानंी तसा कायवक्रम लोकापंुढे माडंण्याची सधंीच सरकारने प्रहरािनू 
घेतली होती. ऑ. इं. काँगे्रस कप्रमटीच्या ऐप्रतहाप्रसक ठरलेल्या भाििात आपला पुढील कायवक्रम 
ठरप्रिण्याअगोदर आपि व्हाइसरॉयना भेटिार, पत्र प्रलप्रहिार असल्याचे ते म्हिाले होते. पि आपल्याला 
अटक होिार याबाबत त्यानंाही काही जािीि असल्याची शक्यता त्याचं्या भाििातील, आता यापुढे तुमचे 
तुम्हीच पढुारी, हा लढा अखेरचा आहे, अशा िाक्यािंरून प्रदसून येत होती. प्रनप्रित कायवक्रमाच्या अभािी 
अचहसेचे पथ्य पाळून सरकारला प्रिप्रिध मागांनी सताििे, राज्यकारभार चालप्रििे अशक्य करून टाकिे, 
हाच कायवक्रम कायवकत्यांनी अनुसरला. 

 
काही काळ भूणमगत 

 
मी ठाण्यास जाऊ नये, तेरे्थ गेल्यास प्रनप्रित अटक होईल, असे मला सागंण्यात आले. मी दुसऱ्या 

प्रदिशी पुण्यास जाण्याचा प्रनिवय घेतला. पि त्याच्या अगोदर पोलीसानंी सहजासहजी ओळखू नये म्हिनू 
अंगािरील खादीच्या कपड्याऐंिजी साधे प्रगरिीच्या कापडाचे तयार कपडे खरेदी केले. टोपीही बदलली. 
त्या प्रदिशी सायंकाळी प्रशिाजीपाकव  मदैानािर कस्तुरबा गाधंींचे व्याख्यान होिार असे जाहीर झाल्याने तेरे्थ 
लोक गोळा होऊ लागले. पि पोप्रलसानंी त्या जागेला िढेा घातला. मदैानाकडे येिाऱ्या लोकाचं्या प्रदशनेे 
ते अश्रधूूराची नळकाडंी रे्फकू लागले, पोलीस आप्रि जनता यातं संघिवच पेटला होता. अश्रधूूर डोळयात 
जाऊन डोळे चुरचरुू लागले. दीप्रक्षत प्रनिासाच्या गच्चीिरून तो रोमाचंकारी भीिि िसंग मी पाप्रहला. 
कान्हेरे याचं्या घरी सागंून मी पुण्यास गेलो. कायवकत्यांना भेटिे, त्याचं्या घरी राहिे धोक्याचे होते. िर्थम 
र्थोडा िळे एस्. पी. कॉलेजसमोरील उरसळ प्रबस्ल्डंगमध्ये तेव्हा तेरे्थ रहात असलेले भ. प्रद. गागंल याचं्या 
प्रबऱ्हाडी गेलो. त्या घराच्या गच्चीिरून सभोिार पहात असता प्रटळक रोडिरून प्रर्फरत असलेले लष्ट्करी 
रिगाडे दृष्टीस पडले. मंुबईिमािेच पुण्यात दंगली झाल्या. लष्ट्करी पोलीस सिवत्र चहडत असताना प्रदसत 
होते. त्या प्रदिशी रात्री प्रटळकरोडिरील बादशाही बोडींगमध्ये राप्रहलो. मी पुण्यास गेल्यािर तेरे्थ मधून 
मधून जेििास जात असे; तसेच माझे स्नेही मोहन गोगटे तेरे्थ रहात. त्यामुळे व्यिस्र्थापक मला ओळखत. 
मी तेरे्थ एक रात्र राप्रहलो. दरम्यान भपू्रमगत असलेल्या प्रशरूभाऊंशी संपकव  साधला. त्यानंी र्फग्युवसन कॉलेज 
रस्त्यािरील जैन बोडींगमध्ये राहण्याची सोय केली. तेरू्थन काही प्रनरोप घेऊन मंुबईस आलो. मंुबईस मी 
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दादरला कान्हेरे याचेंकडेच तेव्हा रहात होतो. बाळासाहेब कान्हेरे हे इंग्लंडून इलेस्क्रकल इंप्रजप्रनअरींगची 
परीक्षा उत्तीिव होऊन ग्रीव्हज काँम्पटनमध्ये नोकरी करीत. ते राष्ट्रीय बाण्याचे, खादी िापरिारे, त्याचं्या 
पत्नीही राष्ट्रीय िृत्तीच्या असल्याने मला त्यानंी उदार आश्रय प्रदला होता. याच काळात पुन्हा पुण्यास गेले 
असता माझा मुक्काम तेव्हा पुण्यास डेक्कन प्रजमखान्यािर अरुिोदय बंगल्यात रहात असलेले ठाण्याचे 
राजाभाऊ भाि ेयाचं्याकडे होता. त्यािळेी प्रठकप्रठकािचे कायवकते गुप्त पत्रके काढीत. त्यात मी सहाय्य 
कराि े असा प्रशरूभाऊंकडून मला प्रनरोप आला होता. मी पुण्यात रहात असताना ठाण्यात मी उघडपिे 
िािरू शकेन का? अशी चौकशी ठाण्याशी संपकव  साधून केली तेव्हा मी ठाण्यास येऊ नये असे मला 
सागंण्यात आले. याच काळात पालघरला मोठी प्रमरििूक प्रनघून त्या प्रमरििकुीिर पोप्रलसानंी हल्ला 
केल्यामुळे गोळीबारात कायवकत्याचा मृत्यु ि अनेक जखमी झाले होते. सातपाटी या समाजिादी 
कायवकत्यांच्या गािी पोप्रलसाचंी बरीच दहशत बसप्रिली होती. तेर्थील कायवकते धमाजी पांडुरंग ताडेंल हे 
मंुबईस माप्रहम भागात रहात. त्यानंी मला सातपाटीला जाऊन तेर्थील कायवकत्यास भेटण्यास सापं्रगतले. मी 
िर्थम पालघरला बाबूराि दाडेंकराचं्या स्िराज्य भिुनात गेलो. तेरे्थ सौ. रमाबाई दाडेंकर भेटल्या. त्या ठािे 
प्रजल्हा भप्रगनी मंडळाच्या काँगे्रस कायवकत्या होत्या. पालघरच्या गोळीबाराने ि नंतरच्या पोप्रलसाचं्या 
दंडेलीने तेरे्थ प्रकती घबराट पसरली होती हे पाप्रहले. तेरू्थन मी टागं्यातून सातपाटीला गेलो. तेरे्थही पोप्रलसी 
दहशतीचेच िातािरि होते. हा सारा ि इतरत्र होिारा ििास खादीचे कपडे अंगािर नसताना होत असे. मी 
िक्ता या नात्याने कधीच कोठे गेलो नसल्याने माझ्या प्रजल्ह्ातही पप्ररप्रचतापं्रशिाय मला कोिी ओळखत 
नसे त्यामुळे चहडण्याप्रर्फरण्यात धोका र्फार नव्हता. ठाण्याचे मारुप्रत सुतार हे तरुि कायवकते धाडसी 
स्िभािाचे ि कसल्याही िसगंी माघार घेिारे नसल्याने भपू्रमगत राहून घातपाताच्या कामात गंुतलेले असत. 

 
रस्त्यात अिक णन स्थानबद्ध 

 
भपू्रमगत अिस्रे्थत सिव अनािमयक भेटी िज्यव असत. अगदी खात्रीने घर असल्याखेरीज, तसेच ज्या 

घरचे लोक पोप्रलसाचंी अिकृपा झाली तरी बेप्रर्फकीर असत अशाचं्या घरी मुक्काम करता येत असे. एकदा 
पुण्याहून मंुबईस काही प्रनरोप घेऊन आल्यािर मधला दुपारचा िळे कोठे घालिाियाचा हा िमन पडला. 
त्यािळेी र्फोटव भागातील एका प्रसनेमा प्रर्थएटरात प्रसनेमा पाहण्यात तो िळे घालिला. माझ्या काही 
प्रदिसाचं्या अनुभिाने एक गोष्ट माझ्या लक्षात आली की, भपू्रमगत कायवकत्यांच्या कामाला आिमयक 
असिारा बेडरपिा, धडाडी प्रन मुख्य म्हिजे सत्या-सत्याचा पदोपदी प्रिचार न करिे हे मला जमिारे 
नव्हते. पुण्यात मी राजाभाऊ भाि े याचं्याकडे कधी कधी रहायचो. त्याचं्याकडे रेप्रडओ होता. मी त्या 
रेप्रडओिरून जपानी बातम्या ऐकाव्या ि त्या प्रलहून द्यािा, असे मला सुचप्रिण्यात आले. एकदा मला एका 
भपू्रमगत नेत्याने सापं्रगतले की, शकंरराि देि यानंी तुरंुगातून असा प्रनरोप पाठप्रिला आहे की, पोप्रलसानंा 
बेसािध गाठून त्याचं्या बंदुका ताब्यात घ्याव्या. माझा या बातमीिर प्रिश्वासच बसेना. कारि शकंरराि देि 
असे काही सागंतील हे मला पटलेच नव्हते. एक प्रदिशी मला प्रनरोप आला की, ठाण्याजिळच्या कळिा या 
गािी गोपाल पाटील ि सौ. कािरेी पाटील याचं्या घरािर पोप्रलसानंी धाड टाकून बरीच मारहाि केली. 
याबाबत त्याचं्या घरच्या मािसाना भेटिे आिमयक होते. हे प्रनरोप कोिा मध्यस्र्थामार्फव त मारूती कुमार 
पाठप्रित असे. तो प्रनधड्या छातीचा भपू्रमगत होता. त्याने मला एकदा जुहू ताराच्या समुद्र प्रकनाऱ्यािर 
भरदुपारी भेटीस बोलाप्रिले. मी तेरे्थ गेलो. ती िळे सागराच्या ओहोटीची होती. आजूबाजूला पाप्रहले. तो 
कोठेच प्रदसत नव्हता. जरा दूरिर एका खडकािर बसून तो मला खुिाित होता. मी त्याच्याजिळ गेल्यािर 
तुला येरे्थ प्रदिसा एकटे यायला पोप्रलसाचंी भीती कशी िाटत नाही, असे प्रिचारताच तो म्हिाला अरे, हा 
सारा कोळीिाडा आपला आहे. पोप्रलस इकडे येऊन शकिार नाही आप्रि आलाच तर, असे म्हिून त्याने 
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सदऱ्याआड लपप्रिलेला चाकू काढून दाखप्रिला. मी क्षिभर अिाक् झालो. माझा कोित्याही लहान मोठ्या 
िािघातक शस्त्राशी सबंंध आला नव्हता. अशा या मारुती कुमारने मला ठाण्यास बोलाप्रिले. मी रात्री 
कोळीिाड्याच्या एका टोकाला असलेल्या त्याच्या गुप्त प्रनिासस्र्थानी गेलो. तेरे्थ काही बोलिे झाल्यािर 
मध्य रात्रीनंतर ठाण्याच्या स्टेशन जिळच्या पलुाखालून गािाकडे आलो. सरळ स्टेशनच्या पुलािरून येिे 
धोक्याचे असल्याने रुळािर उभ्या असलेल्या मालगाड्याचं्या आडून स्टेशन रस्त्यािरील हेगडे याचं्या घरी 
आलो. ठाण्यात त्या िळेी अनेक प्रिद्यार्थी ि प्रिद्यार्थीनी भपू्रमगताशंी संबधं ठेऊन त्याचें प्रनरोप संबधंीत 
कायवकत्यास पोहचिीत ि िसंगी घातपाताला आिमयक अशा मालाची नेआि करीत. कुसुम हेगडे (आता 
कुसुम कुलकिी) अशा अनेकापंैकी एक होती. त्या घरी रात्री काही तास झोप घेऊन भल्या पहाटेसच मी 
परत स्टेशनकडे चाललो होतो. सरळ मोठ्या रस्त्याने न जाता गल्लीबोळातून जाताना मला ओळखिाऱ्या 
एका साध्या ििेातील पोप्रलसाने हटकले ि क्षिाधात पकडले आप्रि रस्त्यािरून तसेच चालत ठाण्याच्या 
र्फौजदार कचेरीत नेले. ही र्फौजदार कचेरी त्या काळात र्फार कुिप्रसद्ध होती. पोप्रलस अप्रधकारी हॉल हा 
संशप्रयत मुलाना पकडून येरे्थ आिून मारपीट करी असा त्याचा लौप्रकक होता. मुलाचंा सबंंध गुप्त पत्रके 
िाटण्यातच जास्त असे. या गुप्त पत्रकाचंा छडा लािण्याचा पोलीस नेहमी ियत्न करीत. या पोलीस 
अप्रधकाऱ्याचा लौप्रकक माझ्या कानािर आला होता. आता मला त्याच्यापुढे उभे केल्यािर मी कोठे रहातो, 
कोठून आलो, काय काय केले याबाबत तो िमनाचंी सरबत्ती करील तेव्हा काय काय उत्तरे द्याियाची याच 
प्रिचारात मी गढून गेलो होतो. मी ठाण्यास आलो तो दादरहून कान्हेरे याचं्या घरून आलो. पि ते 
प्रनिासाचे प्रठकाि पोप्रलसाना सागंण्याची माझी इच्छा नव्हती. मला पकडल्याचे पोप्रलसानी िरच्या 
अप्रधकाऱ्याला कळप्रिले. मला कचेरीत नेल्याबरोबर खुचीिर बसण्यास सापं्रगतले. बरेचसे पोप्रलस मला 
ओळखिारेच होते. र्थोड्याच िळेात त्यानंी बाहेरून कॉर्फी मागप्रिली. पुढे काय घडिार या प्रिचारमग्न 
मानप्रसक अिस्रे्थत मी ती कॉर्फी घेतली. इतक्यात र्फौजदार कचेरीसमोर एक टागंा आला. त्या टागं्यात 
पोप्रलस पहाऱ्यात मला बसण्यास सापं्रगतले प्रन सरळ ठािे तुरंुगात आिनू पोहोचप्रिले. मी मोठ्याच 
संकटातून सुटलो. पोलीस अप्रधकाऱ्यानंी िमन प्रिचारून मला सतािले असते तर माझी पंचाईतच होती. 
आधीच तोतरा आप्रि र्थोडासा बप्रहरा, िमनोत्तराचे स्र्थळ पोप्रलस कचेरी, गुप्त पत्रकाशी माझा संबधं 
असल्याची त्याचंी माप्रहती, अशा पप्ररस्स्र्थतीत िमनोत्तरे झाली असती तर र्फार कठीि पप्ररस्स्र्थती होती. पि 
हे सारे टाळून मी पूिवपप्ररप्रचत अशा ठािे तुरंुगात प्रतसऱ्यादंा ििशे केला होता. मागील दोन्ही खेपात 
तुरंुगात येण्याअगोदर कोटापुढे उभे रहाण्याचे सव्यापसव्य कराि े लागले होते. या खेपेस सरळ भारत 
संरक्षि कायद्यान्िये ‘स्र्थानबद्ध’ म्हिून तुरंुगात आिनू ठेिले होते. 

 
तीस सालची अटक पहाटे ३ िाजता झाली; चाळीस साली खोलीची झडती सकाळ उजाडता प्रन 

लगेच अटकही झाली. इजाप्रबजा आप्रि प्रतजा म्हितात त्यािमािे ही प्रतसरी अटकही सूयोदयापूिीच 
झाली. या योगायोगाचे मला निल िाटले. पप्रहल्या ि दुसऱ्या अटकेनंतर प्रनप्रित कालािधीची प्रशक्षा 
असल्याने सुटका कधी होिार हेही प्रनप्रित होते. आता या खेपेस मात्र सुटका कधी होिार हे प्रनप्रितपिे 
सागंता येत नव्हते. स्र्थानबद्धतेत अप्रनप्रितता होती. या खेपेस प्रशक्षा नसल्याने कामाचा िमन नव्हता. पि 
त्याचबरोबर कैद्याला कपडे पुरप्रिण्याची सरकारची जबाबदारीही संपली होती. स्र्थानबद्धानंा घरचे कपडे, 
घरचे अन्न, पुस्तके-लेखन-सामुग्री घरी पाठप्रिण्याची पते्र ि मुलाखती यात सिलती हे सारे होते तरी 
स्र्थानबद्धात ‘अ’ िगव प्रनमाि करून या राजबदं्यातही सरकारने आपल्या परीने श्रेष्ठ-कप्रनष्ठ िगव प्रनमाि केले 
होते. सिासाधारि िगात असलेल्या अनेकानंी आपआपले उत्पन्नाचे आकडे ि समाजातील स्र्थान याचे 
आधारािर ‘अ’ िगात बदली करून घेतली तरी असेही अनेक प्रनघाले की, ते सामान्य राजबंद्याबंरोबरच 
राप्रहले. िैयस्क्तक सत्याग्रहाच्या िळेी कारागृहातील िातािरि उच्च दजाच्या कैद्याचें होते. त्यािळेी 
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सत्याग्रहींची प्रनिड होत असल्याने कमीत कमी काही पात्रता अंगी असलेले कायवकते तुरंुगात आले होते. 
बेचाळीसच्या आंदोलनाचे तसे नव्हते. स्िातंत्र्येच्छू नागप्ररकाचंा तो एक कंुभमेळाच होता. सोळा-सतरा 
ििांच्या तरुिापंासून तो सत्तरी ओलाडंलेल्या िृद्धानंी आपिहून िािापवि करण्यापासून तो 
कारागृहििशेापयंत सिवस्ित्यागाची तयारी दाखप्रिली होती. तुरंुगात सिव र्थरातील लोकाचें अजब प्रमश्रि 
प्रदसत होते. या स्िातंत्र्यिाप्तीच्या अखेरच्या संघिात घातपाती भपू्रमगत चळिळीचा जोरदार िभािी ििाह 
प्रमसळल्यामुळे सरकार प्रचडल्यासारखे झाले होते. या भपू्रमगत चहसक ििाहाचा छडा लािण्यासाठी आपले 
काही गुप्तहेर देशभक्तीचा बुरखा पाघंरून स्र्थानबद्ध राजबंदीत सामील झाले होते. तुरंुगात त्याचा 
पूिवइप्रतहास माप्रहत असलेल्यानंी त्यानंा लगेच ओळखले प्रन पप्ररिाम त्याचं्यािर बप्रहष्ट्कार टाकण्यात 
आला. काही कच्च्या प्रदलाच्या कैद्यानंी मार्फीपते्रही सरकारला प्रलहून प्रदली. या त्याचं्या मार्फीपत्राची 
माप्रहती तुरंुगाच्या कचेरीत काम करिाऱ्याकंडून आम्हाला कळत असे. अशाचंी र्फारच केप्रिलिािी अिस्र्था 
तुरंुगातून बाहेर पडेपयंत तर होईच, पि बाहेर पडल्यािरही त्याचं्या मार्फीपत्राची िाता लोकातं पसरे ि 
त्यानंा काही काळ तरी नामुष्ट्कीचे जीिन पत्कराि ेलागे. असे िकार र्फार र्थोडे, अपिादात्मक असे घडत. 
ठािे तुरंुगात असे एक-दोन िकार घडले. सुखासीन जीिनात िाढलेल्यानंा तुरंुगातील िातािरिाशी 
प्रमळते जुळते घेिे र्फारच कठीि जाई ि असे लोकही मार्फीपत्राद्वारे आपली सुटका करून घेत. पि हे सारे 
िकार एकूि स्िातंत्र्य सैप्रनकाचं्या संख्येच्या मानाने नगण्य होते. पि ते घडले हे नमूद करिे आिमयक 
आहे. 

 
स्थानबद्धाच््या सहवासात 

 
ठािे तुरंुगात काही स्र्थानबद्ध स्ितःच्या पैशाने दूध घेत असत. राजबंद्याना हे दूध िाटण्याचे काम 

िॉडवर करी; पि त्या िॉडवरिर दूध घेिाऱ्याचं्या ितीने देखरेख करण्याचे काम माझ्यािर सोपप्रिण्यात आले 
होते. दूध आिनू देिारा भय्या दुधाचा हंडा तुरंुगाच्या आिारात देई. ते दूध तुरंुगाच्या रुग्िालयातील 
चुलीिर िर्थम तापिनू घ्याि ेलागे. ते तापत असताना त्यािर साय ठेि ूनये म्हिनू दूध उकळेपयंत ते सारखे 
मोठ्या चमच्याने ढिळीत असे. नंतर दूध घेिाऱ्यांना ते िाटले जाई. या कामामुळे मला अनेक स्र्थानबद्धानंा 
रोजच सकाळी भेटाि ेलागत असे. ठािे तुरंुगातून पुढे िरळी तुरंुगात जाईपयवत हे काम मी केले. ठािे 
तुरंुगात नव्याने पप्ररचय झालेले अनेक कायवकते होते. बदलापूरचे डॉ. लक्ष्मिराि चारे्फकर हे त्यापंकैी एक 
होत. ते बदलापूरजिळच्या पाटगाि या आप्रदिासी भागात प्रशक्षिाचे काम करीत होते. त्यानंा ि 
त्याचं्याबरोबर दोन-तीन आप्रदिासींना स्र्थानबद्ध करण्यात आले होते. घाटकोपरचे जोशी म्हिनू एक 
कायवकते पकडले गेले होते. तुरंुगात स्र्थानबद्धानंा स्ितःचा सैंपाक करण्यासाठी शगेड्या बाळगण्याची 
परिानगी होती. काहंीनी या सिलतीचा लाभ घेऊन शगेड्या मागप्रिल्या होत्या. जोशींची शगेडी ही त्याचं्या 
एकट्यापुरती न रहाता ती दहापधंरा लोकानंा आपलीच शगेडी िाटे ि जोशीही त्याबद्दल कधी कुरकुर 
करीत नसत. सामुदाप्रयक जीिनाचा एक पाठच या स्र्थानबद्धानंा प्रमळत होता. ठािे म्युप्रनप्रसपाप्रलटीने 
‘छोटो भारत’ ठरािाचे अप्रभनंदन करून त्या ठरािाला पाचठबा प्रदला होता. ज्या सभासदानंी या ठरािाला 
पाचठबा प्रदला त्यानंा अटक झाली. ठािे टेंभी नाक्यािरील शटे मोहन प्रिश्राम हे त्यापंैकी एक होते. त्यानंा 
त्याचं्या घरून रोज जेििाचा डबा येत असे. तो डबा त्याचं्या एकट्यापुरताच नसून अनेकानंा त्यातून 
घरगुती जेिि प्रमळत असे. बोडीचे काँगे्रसप्रनष्ठ झाईिला याचं्या पत्नी तेव्हा ठाण्याच्या सरकारी शाळेत 
प्रशप्रक्षका होत्या. स्र्थानबद्ध झाईिालासंाठी जेििाचा डबा त्या पाठिीत. त्या डब्यातून प्रि. ना. 
खानोलकरानंा ि मला खाद्यपदार्थव प्रमळत. या घरून अन्न प्रमळण्याच्या सिलतीच्या दुरुपयोगाचाही एक 
िकार तुरंुगाप्रधकाऱ्यानंी उघडकीस आिला. प्रजल्हा काँगे्रसचे एक माननीय नेते आमच्याबरोबर होते. 
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त्यानंा घरून जेििाचा डबा येई. हा डबा परत करताना ते नेते त्यानंा जेलच्या िॉडवरकडून जेलमधील 
भाज्या डब्यात घालून डबा परत पाठिीत. घरी परत जािारा डबा जड का लागतो हे पाहाण्यासाठी 
दारािरील प्रशपायाने तो उघडून पाप्रहल्यािर त्याला त्या भाज्या आढळल्या. त्याने जेलरला तो डबा 
दाखप्रिला. जेलरने आमच्या बराकीतील दोन-तीन स्र्थानबद्धानंा कचेरीत बोलािनू तो डबा दाखप्रिल्यािर 
त्यानंी माना खाली घातल्या. बेचाप्रळसच्या आंदोलनात तरूि प्रमसरूड न रु्फटलेली मुले तुरंुगात आली 
होती. ती बहुतेक सारी घातपाताच्या कायवक्रमात गंुतलेल्या कायवकत्यांना मदत करिारी प्रन मुख्यतः गुप्त 
पप्रत्रका िाटिारी होती. या मुलानंा तुरंुगात पाठप्रिण्यापूिी पोलीस मारपीटही करीत. प्रभिडंीहून आलेल्या 
अशाच एका मुलाने त्याचा पप्ररचय झाल्यािर मला सापं्रगतले की, घरी आईने मला कधी मारले नाही, पि 
पोप्रलसानंी मात्र माझ्या र्फाडर्फाड र्थोबाडीत मारल्या. त्याला त्या माराचे मानप्रसक दुःखच र्फार िाटले ि ते 
कोिाला तरी सागंािे, अशी त्याची ती व्यर्था मला सागंण्यामागे भािना होती. मी ज्यानंा दुधाचे िाटप करी 
त्यात तो एक होता. 

 
बराकीती् अशात्ता 

 
ठािे तुरंुगात स्र्थानबद्धाचंी भरती होतच होती. मारुती कुमार असाच एक प्रदिस आत आला. 

आल्या आल्या त्याने मला एका रप्रििारी सारा तुरंुग चहडिनू दाखप्रिला. िॉडवर ि पोप्रलस याचं्याशी त्याने 
संबंध जुळप्रिले होते. ठाण्याच्या जेलमध्ये बराकीच्या आिारात आम्हा स्र्थानबद्धानंा बरेच स्िातंत्र्य असे, 
नव्हे आम्ही ते बळकाप्रिले होते. ित्येक मप्रहन्यास पंधरा तारखेस ध्िजिदंन होई. एकदा तर एकाने 
तुरंुगातील अगदी मोठ्या झाडाच्या शेंड्यािर राष्ट्रीय झेंडा लािला. या ध्िजारोहिाने तुरंुगाचा 
अप्रधकारीिगव खडबडून जागा झाला. हा झेंडा उतरप्रिण्यापूिी सिव राजबंदीना त्याचं्या बराकीत सक्तीने 
पाठप्रिण्यात आले. यानंतरच्या एका झेंडािदंनाचे िसगंी र्फार मोठा गंभीर िसंग प्रनमाि झाला. सारे 
स्र्थानबद्ध, झेंडािदंनासाठी गोळा झाले आप्रि जेलचे पोप्रलस झेंडािंदन करून देत नव्हते. स्र्थानबद्धािंर 
लाठीहल्ला झाला. मग सारे बंदी हट्टाला पेटून बठैक मारून बसले. कलेक्टरपयंत या संघिाची िाता गेली. 
तेव्हा र्फरूकी नािंाचा समजूतदार प्रजल्हाप्रधकारी होता. तो आला. त्याने स्र्थानबद्धाचं्या नेत्याचंी समजूत 
घातली ि एका मोठ्या संघिाचा अनर्थव टळला. राजकीय स्िरूपाच्या कायवक्रमानंा ते मोठ्या िमािािर 
झाले तर कडक प्रिरोध करिारे पोप्रलस सासं्कृप्रतक कायवक्रमाकंडे सपूंिव दुलवक्ष करीत, नव्हे त्याचं्या 
संमतीनेच ते घडत. तुलसी प्रििाहाचा कायवक्रम आमच्या बराकीच्या आिारात र्थाटात झाला. स्र्थानबद्धात 
आपसात संघिव प्रनमाि होिारे िसंगही घडले. एकजि मार्फी मागनू सुटला होता. बाहेर जाताना त्याने 
आपल्या जिळची साखर ि इतर पदार्थव स्नेही राजबंदींना देऊ केले. त्याच्या मार्फीची आधीच िाच्यता 
झाली असल्याने त्याची साखर मातीत रे्फकून देण्यात आली; त्याच्या तोंडाला काळे र्फासण्याचा ियत्न 
होऊन शमे शमेच्या घोििा झाल्या. जेल पोप्रलसानंी त्याला संरक्षि देऊन ऑप्रर्फसात नेले ि पोप्रलस 
पहाऱ्यातच त्याची सुटका झाली.  

 
वणड्ाचे् णनधन, पॅरो्वर सुिका 

 
एक प्रदिस मला ऑप्रर्फसातून बोलाििे आले. का आप्रि कशाकप्ररता बोलाप्रिले याचा प्रिचार करीत 

मी तेरे्थ गेलो. मला पहाताच जेलरने ‘तुमचे िडील र्फार आजारी असल्याने तुमच्या प्रमत्रानंी तुम्हाला पॅरोल 
प्रमळािा असा अजव केला आहे ि तो मंजूर झाला असून तुम्ही ताबडतोब बाहेर पडण्याची तयारी करा’ असे 
सापं्रगतले. मी परत बराकीत येऊन माझे सामान इतर सहकाऱ्याचं्या स्िाधीन केले ि िडील आजारी 



 
अनुक्रमणिका 

असल्याने पॅरोलिर पंधरा प्रदिसासाठी जात असल्याचे सापं्रगतले. काहींनी मला धीर प्रदला तर काहींनी 
बाहेरच्या प्रनकटिती मािसाना सागंण्यासाठी महत्त्िाचे प्रनरोप सापं्रगतले. माझे लक्ष त्याचं्या बोलण्याकडे 
र्फारसे नव्हते. घरची पप्ररस्स्र्थती डोळयापंुढे उभी राप्रहली. बाहेर भपू्रमगत असताना एकदा मी िाडीबंदर 
गुड्स डेपोत काम करीत असलेल्या माझ्या मोठ्या भािाला भेटून माझी खुशाली आई-िप्रडलाना कळप्रिली 
होती. त्यानंतर घरच्या मािसाशंी अगर इतराशंी मी पत्रव्यिहाराने संबधं ठेिला नव्हता. बाहेरुन काही 
मागप्रिलेही नव्हते. आपिामुळे कोिाला त्रास उपद्रि नको, हीच भािना यामागे होती. तुरंुगाबाहेर 
आल्यािर मला नेण्यास आलेल्या मािसाबरोबर मी दाडेंकर याचं्या प्रनिासस्र्थानी गेलो. तेरे्थ मला माझ्या 
िप्रडलाचें चौक मुक्कामी प्रनधन झाल्याची दुःखद िाता समजली. ते िृत्त ऐकताच जी कुशकंा माझ्या मनात 
िारंिार येत होती तीच खरी ठरली. मला एकाएकी रडू कोसळले. मी मपॅ्ररकची परीक्षा पास झाल्यािर इतर 
चार चौघा मुलासंारखा िागेन, लग्न करीन, नोकरी करून चार पैसे प्रमळिीन, ही आई-िप्रडलाचंी अपेक्षा मी 
पुरी केली नाही याची जािीि या िळेी तीव्रतेने झाली. माझ्या िैचारीक भपू्रमकेिर ते येऊ शकत नव्हते ि 
त्याचं्या व्यािहाप्ररक अपेक्षा मी पऱु्या केल्या नव्हत्या. असे असूनही मला त्यानंी कधीही ‘तू अमूक एक कर’ 
असा आग्रह ि चकिा आदेश प्रदला नव्हता. उलट एकतीस साली साबरमतीला गाधंींच्या आश्रमात 
जाण्याला परिानगी देऊन ििासासाठी पैसेही प्रदले. पि त्याच िळेेपासून मी घरापासून ि 
नातेिाईकापंासून व्यािहाप्ररकदृष्ट्ट्या दूर जात होतो. िप्रडलापंुरता तो दुरािा आता संपला होता. मी 
चौकला गेलो. िप्रडलाचं्या प्रनधनाच्या ११ व्या प्रदिशी रात्री स्र्थाप्रनक भजनी मंडळातरे्फ कीतवन ठेिले होते. 
रीतीिमािे तेराव्या प्रदिशी आप्तेष्टाचें ि पाली गािाच्या आमच्या शतेीिरील कुळाचें भोजन झाले. दुसऱ्या 
प्रदिशी प्रखन्न ि उदास मनाने मी आईचा ि आप्तेष्टाचंा प्रनरोप घेऊन जड अतंःकरिाने परतलो. लगेच 
मनिक्षूंपुढील सारे प्रचत्र पालटले. दत्ता ताम्हिे याचें िप्रडल बंधू अण्िा ताम्हिे यानंा भेटलो. त्याचंा भपू्रमगत 
कायवकत्यांशी संपकव  होता. त्यानंी तेव्हा भपू्रमगत असलेले प्रभिडंीचे प. स. तर्था काका भागित याचं्याशी 
माझी भेट घडिनू आिण्याची व्यिस्र्था केली. भागितानंी नंतर मला तेव्हा बाँबे सेंरल बसस्र्थानकासमोरील 
भपू्रमगताचं्या जागेत रहात असलेले नानासाहेब गोरे याचें भेटीस नेले. माझी पॅरोलची मुदत संपल्यािर परत 
तुरंुगात न जाता भपू्रमगत होण्याची तयारी आहे का? असे गोरे यानंी प्रिचारले. मी त्याबाबत पूिीच प्रिचार 
केला असल्याने पनु्हा भपू्रमगत होण्यास नकार प्रदला. याच पॅरोलच्या काळात बाहेर मोकळे असलेल्या काही 
कायवकत्यांबरोबर मी पुण्यास जाऊन आलो.  

 
तक्क्यातून आके्षपाहव वाङ मय 

 
पंधरा प्रदिस संपताच पुन्हा तुरंुगात जाण्याची तयारी केली. तयारी अशी र्फारशी नव्हतीच. या 

खेपेस िादप्रििचेनमालेची सिव पुस्तके राजबंदीना िाचण्यासाठी मी बरोबर घेतली. माझे स्नेही बाळासाहेब 
कान्हेरे यानंी तो पुस्तकाचंा संच घेऊन प्रदला. याप्रशिाय बाहेरून काही आके्षपाहव िाङ मय, भपू्रमगत िसतं 
बापटानंी भाई कोतिालािंर केलेला पोिाडा, काही भपू्रमगत पप्रत्रका, तुरंुगात न्याियाचे होते. त्यासाठी मी 
एक खूपसा कापूस भरलेला तक्क्या बरोबर घेतला. तो उसिनू त्यात ते आके्षपाहव िाङ मय भरले. 
मच्छरदािीही घेतली. कारि ठािे तुरंुगात डासाचंा र्फारच उपद्रि होता. ही सिव तयारी होता होता उशीर 
झाला. त्यातच जाताना घरी जेऊन जा, असा सौ. प्रललाताई गागंलाचंा आग्रह असल्याने र्थोडेसे खाऊन 
टागं्यात बसून तुरंुगाचा रस्ता पकडला. तुरंुगाच्या दारात आलो तो तुरंुगाची कचेरी बंद झाली होती. 
पहाऱ्यािरच्या प्रशपायाने त्याला मी पॅरोलची मुदत सपंल्याचे िॉरंट दाखप्रिताच आत घेतले ि जुजबी 
तपासिी होऊन मच्छरदािी, कपडे, तक्क्यासह माझी रिानगी आमच्या बराकीत करण्यात आली. 
बरोबरची पसु्तके मात्र दुसऱ्या प्रदिशी तपासिी होऊन प्रमळतील, असे सागंण्यात आले. पुस्तकाचंी मला 
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धास्ती नव्हती. ती प्रमळिारच होती. बरोबरच्या तक्क्या आत लगेच नेऊ देतात की नाही याचाच धसका 
होता. पि तक्क्या सहजासहजी आत आला. त्याच रात्री तक्क्या उसिनू घरून आिलेले आके्षपाहव िाङ मय 
राजबंदींच्या स्िाधीन केले. त्यानंा मोठा खप्रजनाच प्रमळाल्याचा आनंद झाला. दुसऱ्या प्रदिशी िादप्रििचेन 
मालेची पसु्तकेही आली. तुरंुगात पुष्ट्कळ तरुि मुले होती. त्याचें अभ्यासिगव चालत. त्यासाठी या 
पुस्तकाचंा उपयोग झाला. याच मुलापंकैी काहीनी प्रदिाळीत एक हस्तप्रलप्रखत माप्रसक काढायचे ठरप्रिले ि 
माझ्याकडे संदेश माप्रगतला. मी प्रलहून प्रदले. ‘िाप्त पप्ररस्स्र्थतीत िाप्त कतवव्ये आनंदाने करिाराला 
रोजचीच प्रदिाळी’ मोरू नाचिे या स्र्थानबद्ध मुलाने हा संदेश आपल्या पसु्तकािर प्रलहून ठेिल्याचे मला 
तुरंुगातून सुटल्यािर सापं्रगतले.  

 
तुरंुगात सारेच काही अस्स्र्थर असते. बाहेरून येिाऱ्या बातम्या मानप्रसक अस्स्र्थरता प्रनमाि करीत. 

तुरंूग-बदलीची िाता ही सिात सनसनाटी प्रनमाि करी. एक प्रदिस कोिी म्हिाले की ठाण्याचे बरेचसे 
कैदी लौकरच िरळीच्या तात्पुरत्या उभारलेल्या तुरंुगात हलप्रििार. लगेच कोिा कोिाला धाडिार याची 
चचा सुरू झाली. काहीना ठािे तुरंुग बराचसा सोयीस्कर होता. तुरंुग अप्रधकारी प्रिचारीत नाहीत तोिर ते 
पाठप्रितील तेरे्थ जाियाचे, असा माझा या बाबतीत प्रिचार असे. नव्या प्रठकािी बदली झाली तर बदल 
म्हिून, नव्या कायवकत्यांच्या भेटीगाठी होतील, यासाठी तुरंुगबदल हा मी नेहमीच स्िागताहव मानी. एके 
प्रदिशी तुरंुगाच्या आिाराबाहेर असलेल्या पोप्रलसाचं्या गाडीत बसिनू आमची रिानगी िरळीच्या 
बी.डी.डी.च्या ११७-११८ या प्रसमेंटच्या चाळीत झाली. या चाळी कामगार प्रिभागात खास कामगारासंाठी 
बाधंण्यात आलेल्या आहेत. िशस्त आकाराच्या एका चौकोनी खोलीत एका कामगाराचे कुटंुब, या प्रहशबेाने 
या असंख्य चाळी एकापढेु एक अशा बाधंलेल्या आहेत. समोरा समोरच्या दोन खोल्यामधल्या मोकळया 
जागेने प्रिभागलेल्या, तसेच चाळीच्या आजुबाजूस मोकळी जागा असलेल्या या प्रसमेंटच्या चाळीच्या दोन 
चाळीभोिती काटेरी ताराचें मोठ्या उंचीचे कंुपि घालून त्याचंा तुरंुग, बनप्रिण्यात आला होता. आरंभी या 
तारातून प्रिदु्यत ििाह िहात असे. कोिी तारेला स्पशव करून ती ओलाडूंन जाऊ नये म्हिून ही खबरदारी 
घेतली होती. या काटेरी ताराचं्या कंुपिाबाहेर सशस्त्र पोलीस पहारा करीत. या िरळीच्या तुरंुगात खूपच 
मोकळे मोकळे िाटू लागले. इमारतींच्या आत पोप्रलसाचंा कसलाच उपद्रि नव्हता.  
 

एक खिकिारी आठवि 
 

जेििाचे कंत्राट मंुबईतील राष्ट्रीयिृत्तीच्या हॉटेल-व्यिसाय करिाराकडे देण्यात आले होते. 
सायकंाळी सारे बंदी दोन चाळीमधील प्ररकाम्या बागेत एकत्र होत, सापं्रघक खेळ खेळत, गप्पा मारीत िळे 
घालिीत. तारापप्रलकडे उभ्या असलेल्या आपल्या पप्ररप्रचताशंी मोठ्या आिाजात बोलण्याचीही सधंी काही 
साधीत. या िरळी तुरंुगात मंुबईतील बरेच तरुि, काही शाळेत िरच्या िगात प्रशकिारे प्रिद्यार्थी, देशिेमाने 
सरकारच्या रोिास बळी पडून आले होते. भारदस्तपिा येण्याइतपत त्याचें िय ि प्रशक्षिही झाले नव्हते. 
आपल्या बरोबरीच्या ि ियाने मोठ्या असलेल्याचंी र्थट्टामस्करी तारुण्यसुलभ िृत्तीने करिारा असाच एक 
मुलगा होता. कोिाच्या डोक्यािर उगीचच प्रटचक्या मार, काही कारि नसता उगीचच एकाद्याची चटगल 
कर, हा त्याचा स्िभािच होता. लहान मुलगा म्हिून सिव त्याच्या खोड्याकंडे दुलवक्ष करीत. पि त्याचा 
खोडकरपिा कमी व्हािा असे मात्र सिांना िाटे. एके प्रदिशी दुपारी मी पाण्याने भरलेले टमरेल घेऊन 
संडासाकडे दोन खोल्याचं्या मधल्या िाटेने जात होतो. तो मुलगा समोरून आला आप्रि त्याने माझ्या 
हातातील पाण्याने भरलेल्या टमरेलािर आपला हात जोराने आपटला. क्षिाधात ते पाण्याचे भाडें खाली 
पडले; मोठा आिाज झाला, आप्रि काय झाले हे समजण्याच्या आत माझा तोच डािा हात त्याच्या गालािर 



 
अनुक्रमणिका 

बसला. टमरेल प्रजतक्या अनपेप्रक्षतपिे खाली पडले प्रततक्याच अनपेप्रक्षतपिे मी त्याच्या र्थोबाडीत 
मारण्याचे, माझ्या हातून आयुष्ट्यातील पप्रहलेच चहसक कृत्य घडले. खोल्यात बसलेले काही सहकारी 
बाहेर आले. तो मुलगा मुकाटपिे आपल्या खोलीत जाऊन बसला. या िकाराने मलाच नंतर िाईट िाटले. 
मी त्या मुलाच्या िप्रडलधाऱ्या सहकाऱ्याजंिळ खेद व्यक्त करून त्या मुलाची मार्फी मागािी असे मला िाटत 
असल्याचे म्हिालो. त्यानंी सापं्रगतले की, कृपा करून तसे काही करू नका. आता त्याला खूपच पिाताप 
झाला असून तो चागंला सुधारेल. तुमच्या मार्फी मागण्याचा मात्र उलट पप्ररिाम होईल. मी स्िस्र्थ बसलो. 
पुढे काही घडलेच नाही, अशा िृत्तीने त्या मुलाने प्रदिाळीत घरून आलेले रुचकर प्रननाि नािाचे पक्वान्न 
मला प्रदले आप्रि तुरंुगातून सुटल्यािर घरी बोलािनू नेऊन आईची मला ओळख करून प्रदली. त्याच्याशी 
माझे संबधं स्नेहाचे राप्रहले.  

 
रात्रीच्या चहाची ्ज्जत 

 
िरळीच्या तुरंुगाची, तुरंुग नव्हेच, प्रसमेंटच्या खोल्याचंी, आठिि तेर्थील ढेकिामुंळे कायमची 

राप्रहली. हे ढेकूि रात्री झोप लागू देत नसत. या खोल्यातं प्रिजेचे प्रदि े नसल्याने ित्येक खोलीसाठी 
रॉकेलचा कंदील प्रदलेला असे. या कंदीलातील रॉकेल अंगाला र्फासून झोपण्याचा ियोग बदलापूरहून 
आलेले एक गोसेिक करीत. रॉकेलच्या उग्र िासाने ढेकूि त्याचं्या आसपास प्रर्फरत नसत. सकाळी त्या 
गृहस्र्थाचं्या अंगािरील रॉकेलचा िासही नाहीसा होई. याच कंदीलाचा उपयोग मी चहा करण्यासाठी करीत 
असे. कंदीलाच्या काचेच्या िरचे टोपि बाजूस सारून त्यािर  ॲल्युप्रमप्रनयमच्या पातेलीत दोन तीन कप 
पािी घालून ते उकळण्याची िाट पहात गप्पा मारीत आम्ही बसत असू. बऱ्याच िळेाने पाण्याला उकळी 
आली असे समजून त्यास साखर आप्रि चहाची पािडर टाकून नंतर तो चहा घेत असू. आमच्यात एक 
केप्रमकल इंप्रजप्रनअर होता. त्याने बाहेरून बरेचसे लहान मोठे दगड आिनू त्याचंी िाटोळी उतरंड तयार 
केली. त्यात खाली प्रटनचे झाकि, त्यात कंदीलातील रॉकेल ओतून एक गािठी स्टोव्हसारखा िकार 
केला. एकदा रात्री अचानक झालेल्या पोलीस तपासिीत तो उघडकीस आला ि सगळे खडे दगड बाहेर 
गेले. याही चुलीिर रात्री चहा होत असे. िरळीच्या तुरंुगात आम्ही असतानाच रेशचनग सुरू झाले. ते 
होण्यापूिी जेलरने आम्हाला आमच्याच पैशाने साखर प्रिकत घेण्याची सूचना केली. मी एक मोठा डबाभर 
साखर घेतली प्रन ती पढेु अनेक मप्रहने आम्हा चहािेमींना चहाची लज्जत देत होती.  

 
बेचाळीसच्या तुरंुगिासात मी बाहेर कोिाशी पत्रव्यिहार केला नव्हता. कारि या चळिळीचे 

स्िरूप िगेळे असल्याने भपू्रमगत असताना पकडलेल्याशंी संबधं ठेििाराना पोप्रलसाचंा त्रास होत असे. 
स्र्थानबद्धाना आपल्या पैशाने आिमयक अशा िस्तू प्रिकत घेता येत. त्यासाठी मी माझी सायकल 
प्रिकाियास सागंनू ते आलेले पैसे तुरंुगात मागप्रिले. याबाबतची पते्र मी राजाभाऊ भाि ेयानंा मधून मधून 
पाठिीत असे ि त्याचेंकडून तत्परतेने उत्तरे प्रमळत ि आिमयक ते सहाय्य होई. प्रमत्रपप्ररिाराचा मजिर 
र्फार लोभ असल्याचा अनुभि मी तुरंुगात असताना घेतला तसाच तुरंुगाबाहेरही मला प्रमळाला. िरळीला 
सकाळी ित्येकाला साखर ि दूध स्ितंत्र प्रमळे ि चहाची पािडर घालून उकळते पािी देत. दुपारचा चहा 
असाच प्रमळे. ठाण्याच्या तुरंुगात खराब अन्नाबाबत िारंिार तक्रारी करण्याची पाळी येई. िरिात चक्क प्रकडे 
तरंगताना आढळले की, ते तसेच टाकून कोरडी भाकरी चपाती खािी लागे ि मग तुरंुगाप्रधकाऱ्याबंरोबर 
संघिव प्रनमाि होत. असे काही घडले की, जेलच्या रोजच्या ठराप्रिक ठशाच्या कंटाळिाण्या जीिनात जरा 
िगेळाच जोश प्रनमाि होई. ठाण्याच्या प्रन िरळीच्या तुरंुगात िाचनचचतन यासाठी अनुकूल असे 
िातािरिच नव्हते. सारे लक्ष दुसऱ्या जागप्रतक युद्धाच्या बातम्या ि काँगे्रसची बाहेरील चळिळ इकडे असे. 
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या िरळीच्या चाळीत आमची खोली दुसऱ्या मजल्यािर होती. मध्यरात्री चाळीच्या मधल्या प्रखडकीशी 
एकदा उभा राहून बाहेर पाहू लागलो तो रात्रीची पाळी सपंिनू कामगार घराकडे परतत असताना पाप्रहले. 
मंुबईत िगेिगेळया सामाप्रजक-आर्षर्थक स्तरािरचे लोक अलग अलग भागात राहतात, हे आधी माहीत 
असतानाही या िरळीच्या चाळीमुळे या प्रिप्रिध स्तराचंी बरीच ओळख पटली. एका खोलीतील कामगाराचंा 
संसार, हे मन अस्िस्र्थ करिारे प्रचत्र आहे. पोट आप्रि पप्ररस्स्र्थती मािसाला कोित्या अिस्रे्थला नेते याची 
कल्पना या चाळी आिून देतात.  

 
येरवड्ाच्या माळरानावर 

 
िरळीच्या चाळ-तुरंुगाचा पप्ररचय होऊन चारपाच मप्रहने होतात न होतात तोच पनु्हा बदलीच्या 

िातांच्या िािड्या हिते उडू लागल्या. काही राजबंद्याचंी रिानगी येरिड्याला करिार, या बातमीच्या 
पाठोपाठ प्रतकडे जािाऱ्या कैद्याचं्या नािाची यादी आली आप्रि माझे नाि त्या यादीत होते. िरळीहून 
पोप्रलसाचं्या मोटरीतून आम्हाला भायखळा स्टेशनिर आिून तेरू्थन पॅसेंजर गाडीने खडकीस उतरप्रिण्यात 
आले. येरिडा तुरंुगाची भव्य दारे माझ्यासाठी दुसऱ्यादंा खुली झाली. पि याही खेपेस येरिड्याच्या मुख्य 
कारागृहाबाहेर उभारलेल्या बराकीिजा तंबतूच मंुबईहून आलेल्याचंी रिानगी झाली. िरळीच्या कंुद 
िातािरिातून येरिड्याच्या माळरानािरील कापडी बराकीत र्फार मोकळे िाटू लागले. १२ ििांनी मी पुन्हा 
या माळरानािर आलो. पि या कालािधीचा पप्ररिाम तुरंुगाच्या िातािरिािर झालेला होता. पप्रहल्या 
खेपेस आलो तेव्हा ‘क’ िगव आप्रि सक्तमजुरी होती. आता नुसतीच स्र्थानबद्धता असल्याने सक्तमजुरी 
नव्हती. तसेच खाण्याच्या पदार्थांतही चागंला बदल आढळला. या माळरानािरील तंबूत रोज सायंकाळी 
सामुदाप्रयक िार्थवना होत असे. िाचन, लेखन, चचतन म्हिजे तुरंुगिास, असे जे समीकरि १९४०-४१ च्या 
नाप्रशकरोडच्या कारागृहात आढळले त्याचा अनुभि या खेपेस ठािे, िरळी, येरिडा येरे्थ आला नाही. सारे 
लक्ष्य बाहेरच्या बातम्यािंर असे. तुरंुगातील कडक प्रशस्तही जािित नसे. एका मोठ्या जमािास एकत्र 
कोंडून ठेिण्यापप्रलकडे तुरंुगाप्रधकारी र्फारसे काही करीत नसत. माझा आधीच पप्ररचय असलेल्या दत्ता 
जोशीला स्र्थानबद्धाचं्या या मेळाव्यात पाप्रहले. त्याच्याशी गप्पागोष्टी झाल्या. पुण्यात घडलेल्या एका 
घातपाताच्या संदभात त्याला अटक झाली होती. घातपाताची कृत्ये करिारे युिक कायवकते साऱ्या 
महाराष्ट्रभर प्रिखुरले होते. त्यानंा पकडण्यात पोलीस यशस्िी होत. पि पुराव्याच्या आधारे त्याचं्यािर 
प्रनप्रित आरोप ठेऊन, त्यानंा कोटासमोर उभे करून प्रशक्षा ठोठािण्याइतका खात्रीलायक पुरािा पोप्रलसानंा 
प्रमळत नसे आप्रि पुष्ट्कळदा तेही त्या भानगडीत न पडता संशप्रयत इसमाना स्र्थानबद्ध करून मोकळे होत. 
महाराष्ट्रात घातपाताचा मोठा खटला अण्िासाहेब सहस्त्रबुदे्ध ि त्याचें सहकारी याचेंिर करण्याचा र्फार 
मोठा ियत्न सरकारकडून झाला; पि साक्षीदाराचं्या ि प्रनप्रित पुराव्याच्या अभािी सरकारला तो प्रिचार 
सोडून द्यािा लागला.  

 
स्थानबद्धाची पोण्साच््या हातावर तुरी 

 
तुरंुगात राजबंदीच्या चालिाऱ्या गप्पात साहसी स्िरुपाच्या अशा अनेक घातपाताच्या घटनाचें 

ििवन असे. ‘छोडो भारत’ आदंोलन सुरू होताना आता एक ििव उलटले होते ि त्याची दाहकता कमी होऊ 
लागली होती. येरिड्याच्या या कापडी बराकीत असताना एक प्रदिस रात्री आमच्या तंबूपासून जरा दूर 
अंतरािर असलेला एक प्ररकामा तंबू पाहता पाहाता मोठा जाळ होऊन पेटला प्रन त्याची राख झाली. ही 
आग कशी लागली ते कळलेच नाही. तंबतू प्रिजेचे प्रदि े असत. या प्रिदु्यत तारातून िाहिाऱ्या प्रिजेच्या 
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खंप्रडत ििाहामुळेच ही आग लागली, असा प्रनष्ट्किव काढण्यात आला तरी तुरंुगाप्रधकाऱ्याचें मत 
स्र्थानबद्धापंैकीच कोिी तरी ती आग लािली असेच होते. काल सायकंाळी होता प्रन आता नाही, अशी त्या 
तंबूची अिस्र्था झाल्यािर तीन चार प्रदिसातंच आमची रिानगी येरिड्याहून प्रिसापूर तुरंुगात झाली. 
प्रिसापूर तुरंुगात नेताना आम्हा स्र्थानबद्धानंा पोप्रलसाचं्या नेहमीच्या पद्धप्रतनुसार हातकड्या घालण्यात 
आल्या नव्हत्या. पुिे स्टेशनिर आम्ही सारेजि एकत्र घोळक्यात बसून गप्पा मारीत होतो. मािसांचे 
कुतूहल साधारिपिे कोित्याही मोठ्या रेल्ि े स्टेशनिर जास्तच जागृत असते. तशात बपं्रदस्त 
कारािासातून आलेल्या पोप्रलस पहाऱ्यातील उतारंूना तर अप्रधकच कुतूहल असते. आपल्या भोितालची 
दृमये ते नजरेने प्रटपत असतात ि योगायोगाने कोिी ओळखीचा प्रदसतो का हे त्याचंी नजर शोधीत असते. 
त्याचिमािे अशा स्र्थानबद्धाच्या मेळाव्याकडे कौतुकाने, आदराने पहािारेही पुष्ट्कळ लोक आढळत. 
स्टेशनिर दौंडमागे मनमाडकडे जािारी पॅसेंजर गाडी येताच आम्हाला आमच्यासाठी खास राखून 
ठेिलेल्या डब्यात बसप्रिण्यात आले ि गाडी सुटली. गाडी सुटताच कैद्याचंी प्रगनती सुरू झाली. 
हिालदारानंी पुन्हा पुन्हा प्रगनती केली. पि त्यात एक कैदी कमी असल्याचे आढळले. साऱ्या प्रशपायाचंी 
धादंल उडाली. गाडी चालूच होती. कोिीतरी एकाने पोप्रलसाचं्या हातािर तुरी देऊन सुटका करून 
घेतली होती. यानंतर मात्र येरिड्याहून ज्या स्र्थानबद्धाना प्रिसापूरला आिण्यात आले त्या सिांनाच 
बेड्यात हात अडकिनूच याि ेलागले.  

 
प्रिसापूरच्या तुरंुगाच्या दारात पाऊल टाकताच िर्थमच तुरंुगात आलेल्याना ‘मी येरे्थ पूिी आलो 

होतो’ सागंताना माझ्या देशभक्तीला मीच उजाळा देत होतो आप्रि र्थोडार्फार सुखाित होतो. बारा ििांच्या 
काळानंतर पुन्हा येरे्थ आलो पि एकूि पप्ररस्स्र्थतीत र्फारसा र्फरक पडला नव्हता. एक गोष्ट मात्र र्फार 
जाििली ि ती म्हिजे ३० साली आम्हाला तुरंुगाला लागून असलेल्या तळयािर आघंोळीला नेत. आता ती 
पद्धत बंद झाली होती. तुरंुगाच्या बराकीबाहेरच पाण्याचा साठा मोठ्या टाक्यातून करण्यात आला होता ि 
तेरे्थच आमच्या आंघोळी, कपडे धुिे होत असे. प्रिसापूरचे सारेच िातािरि उदासिािे होते. या सहारा 
िाळिटंासारख्या िातािरिात एकच प्रिसाव्याचे स्र्थान होते ि ते म्हिजे पधंरािीस प्रमप्रनटे तळयाच्या 
पाण्यात करता येिारी मनसोक्त आंघोळ. हा आनंद आता प्रहरािनू घेण्यात आला होता प्रिसापूरचे मुख्य 
तुरंुगाप्रधकारी डॉ. नूलकर हे १९४०-४१ साली मी नाप्रशकरोड तुरंुगात असताना तेरे्थ जेलचे डॉक्टर होते. 
त्यािळेी मी कानाच्या दुखण्याचे प्रकती हैराि झालो होतो हे त्यानंी पाप्रहले होते. प्रिसापूरला त्याचंी भेट 
होताच त्यानंी पप्रहला िमन माझ्या कानाच्या दुखण्याचा प्रिचारला. सिवच तुरंुगाप्रधकारी माझ्याशी चागंले 
िागले. मला त्याचं्यापासून कसलाच उपद्रि झाला नाही. हे माझ्यापुरतेच नव्हते तर जे कैदी सामान्यतः 
तुरंुगाची प्रशस्त पाळीत त्यानंाही हे तुरंुगाप्रधकाऱ्यानंी सतािले नाही. १९३० माल मात्र याला अपिाद होते. 
प्रिसापूर तुरंुगात ठािे, येरिडा, िरळीपासून जे काही राजबंदी माझ्याबरोबर होते यात मोरू नाचिे हा 
माध्यप्रमक प्रशक्षि पुरे न केलेला तरुि प्रिद्यार्थी होता. प्रिसापूरला भा. रा. भागित याचंा प्रनकट पप्ररचय 
झाला ि पुढेही प्रटकला. या पप्ररचयाचे कारि भागिताचंी शालीन िृप्रत्त हे होतेच पि त्याचबरोबर त्याचें 
चहािरील िेम हे आमच्या मतै्रीचे खास कारि ठरले. सार्थी पीटर अल्िाप्ररस, मंुबईचे काँगे्रसचे पदाप्रधकारी 
ि पत्रकार गो. बा. महाशब्दे, मधु प्रलमये, प्रभिडंीचे काका भागित, बाबू भाि ेअशी अनेक मंडळी होती. या 
प्रिसापूरची िाईट हिचेा तुरंुग ही ख्याती होती. या ख्यातीचा मला स्ितःलाच मलेप्ररयाचा दीघव काळ 
राप्रहलेला आजार जडून ित्यय आला. दर प्रदिसाआड मलेप्ररयाचा ताप येऊ लागला. त्यामुळे अशक्तपिा 
िाढला. या आजारात सार्थी पीटर अल्िाप्ररस यानंी ि इतर प्रमत्रानंी र्फार आपलुकीने मदत केली. ताप 
र्थाबंण्याचे प्रचन्ह प्रदसेना तेव्हा डॉक्टरानंी माझी पॅरोलिर सुटका व्हािी असा सरकारकडे अहिाल 
पाठप्रिला. काही प्रदिसातंच आजारपिामुळे माझी सुटका झाली. सुटका झाली तरी ती पॅरोलिर असल्याने 
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पुन्हा आत याि ेलागिार असल्याने मी माझी पुस्तके ि इतरही सामान सहकाऱ्याजंिळ तुरंुगातच ठेिले. 
सुटल्यािर मी िर्थम प्रिसापूरहून जिळच असलेल्या श्रीरामपूरच्या साखर कामगार युप्रनयनच्या कचेरीत 
गेलो. तेरे्थ एक प्रदिस राहून नंतर ठाण्यास रिाना झालो.  

 
तुर्ुगातून सुिका 

 
तीस साली, एकेचाळीस साली मी तुरंुगातून सुटलो तेव्हा जसा प्रनधवन होतो तसाच याही खेपेस 

होतो. १९४३ च्या प्रडसेंबरमध्ये तुरंुगातून बाहेर आलो तेव्हा राहण्यास जागा नाही, प्रखशात पैसा नाही, 
अशीच अिस्र्था होती. माझे िडील बधूं तेव्हा चौकला राहण्यास गेले होते. मी दत्ता ताम्हिे याचं्याकडे 
सामान ठेिनू चौकला जाि े अशा प्रिचारात असताना माझे प्रहतचचतक स्नेही राजाभाऊ भाि े यानंी मला 
त्याचं्या घरी राहण्यास बोलाप्रिले. जनताजनादवनाच्या रूपात ईश्वर पहाियाचा, असे मानले तर माझ्या 
त्यािळेपयंतच्या ि नंतरच्याही अडचिीच्या िसंगी या ईश्वराने माझी काळजी िाप्रहली आहे. राजाभाऊ भाि े
यानंी मला त्याचं्या घरी रहाियास तर नेलेच प्रशिाय लगेच ठािे-मंुबईचा रेल्िचेा प्रतमाही पासही काढून 
प्रदला. आजरपिामुळे माझी पॅरोलिर मुक्तता झाली होती. बाहेर आल्यािर डॉक्टराचें पिध सुरू झाले. 
आजाराने आलेला अशक्तपिा काही प्रदिसानी गेला. पनु्हा तुरंूगात जाण्याचा प्रदिस जिळ येत असताच 
मला तुरंूग अप्रधकाऱ्याचें पत्र आले की, सरकारने तुमची सुटका केली असल्याने तुम्ही आता प्रिसापूर 
तुरंूगात येण्याची आिमयकता नाही. याच िळेी ठािे प्रजल्हा काँगे्रस कप्रमटीचे पदाप्रधकारी पालघरचे 
बाबूराि दाडेंकराचंीही तुरंुगातून मुक्तता झाली होती. सुटकेचा प्रदिस प्रशक्षा झाली नसल्याने प्रनप्रित 
नव्हता. तरीपि अनपेप्रक्षतपिे लौकर सुटका होण्याचे कारि प्रिसापूरच्या तुरंुगात जडलेला मलेप्ररयाचा 
ताप हे असले तरी बाहेरच्या िातािरिात ‘छोडो-भारत’ आंदोलन आस्ते आस्ते बंद पडत चालले होते हेही 
होते. म्हिनूच ज्याचं्यासबंंधी घातपाताची कृत्ये केल्याचा कसलाच पुरािा नव्हता अशा अनेक लहानमोठ्या 
कायवकत्यांची सुटका या काळात होत होती. माझी सुटका झाली तरी अजूनही असखं्य कायवकते तुरंुगातच 
होते. ठाण्याच्या पारप्रसक बोगद्याजिळील टाटा कंपनीचा प्रिदु्यत् िाप्रहनी तारेचा स्तंभ पाडण्याचा ियत्न 
केल्याच्या आरोपािरून जे तरुि पकडले गेले होते त्याचंी सुटका अद्याप झाली नव्हती. माझ्याबरोबर 
प्रिसापूर तुरंुगात असलेला याच गटातील मोरू नाचिे याची तुरंुगातील खुशाली त्याच्या आई िप्रडलानंा 
कळप्रिण्याचे काम माझ्याकडे आले होते. त्याचंा माझा आधी काहीच पप्ररचय नव्हता. त्याचं्या मुलाच्या आधी 
माझी सुटका व्हािी ि त्याच्या खुशालीचे िृत्त सागंण्याची पाळी माझ्यािर यािी हे मला त्यािळेी बरेच 
जाििले. स्र्थानबद्धाचं्या सुटकेचे हुकूम देताना ित्येकाची स्ितंत्ररीत्या चौकशी केली जात असल्याने कोिी 
आधी, कोिी मागाहून असे सुटत. १९३० सालच्या सत्याग्रहाचा शिेट गाधंी-अर्षिन करारामुळे झाला ि त्या 
करारातील तरतुदीमुळे सगळया सत्याग्रहींची एकदम सुटका झाली. तसा िकार १९४० च्या िैयस्क्तक 
सत्याग्रहात घडला नाही आप्रि ‘छोडो-भारत’ क्रातंी आंदोलनातही अशी सािवप्रत्रक सुटका झाली नाही.  
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नारायि गिेश गोरे 
 

जन्म १५ जून १९०७ 
 

समाजवादी कायवकते आणि ्ेखक 
 

जन्म रत्नाप्रगरी प्रजल्ह्ात चहदळे या गािी. प्रशक्षि पिेु येरे्थ. बी. ए. एल्. एल्. बी. पिवतीमंप्रदर 
अस्पृमयताप्रनिारि कायापासून राजकारिात भाग. १९५० मध्ये महाराष्ट्र यूर्थलीगचे प्रचटिीस. १९३६ ते 
३९ अप्रखल भारतीय काँगे्रस कप्रमटीचे सदस्य. त्यानंतर काँगे्रस समाजिादी पक्षाच्या संस्र्थापनेत पुढाकार 
कप्रमटीचे सदस्य. त्यानंतर काँगे्रस समाजिादी पक्षाच्या संस्र्थापनेत पुढाकार. १९४८ ते ५३ समाजिादी 
पक्षाचे सहप्रचटिीस. १९५७ साली संयुक्त महाराष्ट्र सप्रमतीच्या तरे्फ संसदेत प्रनिड. १९६७ ते ६८ पुिे 
महानगरपाप्रलकेचे महापौर. भारताच्या स्िातंत्र्य चळिळीत अनेक िेळा भाग घेऊन कारािास सोसला. 
गोिाप्रिमोचन चळिळीत जन्मठेपेची प्रशक्षा. पि १९५७ मध्ये सुटका.  

 
यानंी प्रिपलु लेखन केले. समाजिादाचा ओनामा त्याचें पप्रहले पुस्तक. जुन्या हैद्राबाद संस्र्थानात 

गुलबगा येरे्थ रे्फबु्रिारी ते प्रडसेंबर १९४२ पयंत प्रशक्षा भोगत असता प्रलप्रहलेली दैनंप्रदनी ‘कारागृहाच्या चभती’ 
या नािाने िकाप्रशत झाली. याप्रशिाय कर्था, लप्रलत लेख, िैचाप्ररक लेख, नेहरंूच्या आत्मिृत्ताचे भािातंर 
तसेच जनिािी, रचना जनता आप्रि साधना या प्रनयतकाप्रलकाचें संपादन.  

 
जनता राजिटीत ते प्रब्रटनमध्ये हायकप्रमशनर म्हिून काम पाहत होते.  
 
हा उतारा त्याचं्या ‘कारागृहाच्या चभती’ या पसु्तकातून सादर करण्यात येत आहे.  
 



 
अनुक्रमणिका 

कारागृहाच्या कभती 
 

नानासाहेब गोरे 
 

१ ऑगस्ट 
 

एक ििाची सजा कायम झाली; आज प्रटळकाचंी पुण्यप्रतप्रर्थ आहे! आजच्या प्रदिशी झालेल्या प्रशके्षचे 
भय कसले?  

 
लोकमान्याचें प्रनधन होऊन आज बािीस िि ेपुरी झाली. त्यांचे कायव अद्याप्रप यशस्िी झालेले नाही. 

एकोिीसशिेीस साली, त्याचं्या प्रनधनाच्या प्रदिशी ज्या याते्रचे िस्र्थान ठेिण्यात आले ती महायात्रा अद्याप्रप 
इष्ट स्र्थलाित पोचलेली नाही. आता र्थोडा मागव काढाियाचा आहे, पि तो अडचिींनी भरलेला आहे. 
प्रिरोध कळसाला पोचलेले आहेत. युद्धात र्फसि ेस्िरूप आलेले आहे. िास्तप्रिक जे स्िातंत्र्याला नेहमीच 
प्रिरोध करीत आले त्यानंाही आज आम्हीही स्िातंत्र्यिेमी आहोत पि काय करािे? महायुद्धाची अडचि 
आहे, अशी सबब सागंता येत आहे आप्रि कम्युप्रनस्टासंारखे कट्टर स्िातंत्र्यिादी भ्रापं्रतचक्रात गिसून 
काँगे्रसलाच प्रिरोध करण्यास पुढे सरसािले आहेत. आता कम्युप्रनस्टापंासून सरकारपयंत एकच र्फळी 
खडी झाली आहे. अशी एकजूट चहदुस्र्थानात कधी तरी प्रदसली असेल काय? चहदुस्र्थानात काय, 
दुप्रनयेतल्या कोित्याही देशात असा िसंग घडलेला नसेल. या सगळयाचें घाि झेलून काँगे्रसला पढेु 
जाियाचे आहे. हे काँगे्रसच्या र्थोरिीचे एक उत्कृष्ट गमकच आहे असे म्हटले पाप्रहजे. कालच्या 
क्रॉप्रनकलमध्ये मागच्या युद्धासंबंधी लोकमान्याचंा उतारा देऊन बे्रलिींनी मोठीच कामप्रगरी बजािली आहे.  

 
“I must impress upon the attention of the Government the popular view that Home 

Rule and Home Defence must go together. Pressure official or unofficial and pecuniary 
inducement may perhaps secure for the occasion the Persian hordes who accompanied 
Xerxes the then Satrap of the East, to Greece. But the enthusiasm of the Greek citizens who 
defeated those hordes cannot be purchased by money. For that the hearts of the people 
must be touched, and these can only be touched by granting the Home Rule.” 

 
10th June 1918. 
 
हे शब्द आप्रि परिाचा िधा-ठराि यात जुळया भािडंाइतके साम्य नाही काय? मग काँगे्रसने लोकमान्याचें 
धोरि सोडले असा िािदूकपिा करिाऱ्याचं्या आरडाओरडीकडे लक्ष देण्याचे काय कारि आहे?  
 

आज पुण्याला केळकर-अिे, सािरकर इत्यादींची मजलस आहे. त्यात सालाबादिमािे काँगे्रसला 
सडकून प्रशव्या देण्याचे पुण्यकमव उरकण्यात येईलच!.....  

 
 
 
 



 
अनुक्रमणिका 

७ आगस्ट 
 

आजपासून मंुबईला ऑल इपं्रडयाच्या बैठकीला िारंभ होईल. निीन ठराि काहीही असला तरी तो 
पास हा होईलच. सत्याग्रहाचा िसंग येिार काय? इंग्लंड ि अमेप्ररका या देशातंील िृत्तपत्राचं्या 
रै्थमानािरून सत्याग्रह अपप्ररहायव प्रदसतो. परिा मकॅ्सिलेने जे कागद िप्रसद्ध केले त्याचंा हेतुही काँगे्रसला 
बदनाम कराि,े प्रतची छीरू्थ करािी हाच आहे. पि त्यामुळे काँगे्रसचे बालाग्रही िाकडे होिार नाही. इंग्लंड 
अमेप्ररकेतली कुत्री ती काय? त्यानंा छू म्हिण्याचा अिकाश, भुकंाियास तयार आहेत. त्यानंा उत्तम खाद्य 
प्रमळाले आहे यात शकंा नाही. ‘चहदू’ने तो मजकूर िप्रसद्ध करण्यास नकार प्रदला ही शाबासकी 
देण्यासारखी गोष्ट आहे खरी. 

 
या सत्याग्रहाच्या ठरािापासून गाधंीजींचेच प्रिचार माझ्या मनात घोळत असतात. िादळ 

उठिण्याची आप्रि शमप्रिण्याची धमक म्हाताऱ्याच्या अंगी अद्याप्रप आहे. त्याचं्या डोक्यािर प्रिरोधाची 
मुसळधार पडत असताही ते स्स्र्थतिज्ञािमािे शातं आहेत. एकाद्याच्या अंगी रिािशे चढािा त्यािमािे ते 
िागत आहेत. १९२० सालची हकीगत मला ठाऊक नाही. १९३० साली दाडंीकडे कूच करताना ते ज्या 
आिशेाने बोलत-चालत तोच आिशे या िळेी त्याचं्या अंगी संचरलेला आहे. िीर पुरुिाचे गुि त्याचं्या अंगी 
आहेत हे प्रनःसंशय. त्याचं्याशी तुलना करता जिाहरलालही प्रर्फके पडतात. मग िीर सािरकराप्रद मंडळींची 
तर ििवने खालील श्लोकाने करता येतील,  

 
तािद गजवस्न्त शास्त्राप्रि जंबुकाः प्रिप्रपने यर्था 
न गजवप्रत महाशस्क्तः यािव्देदातंकेसरी II१II 

 
सिव जग त्यानंी हालिनू सोडले आहे. सगळीकडे प्रिचारमंर्थन सुरू आहे. कोलाहल उडाला आहे. ित्यक्ष 
सत्याग्रह सुरू झाल्यािर कोिती पप्ररस्स्र्थती उद भिले, त्यासबंंधीही मनात प्रिचार येतात, पि ते अद्याप्रप 
पक्क झालेले नाहीत ... 
 

परिाच्या िृत्तपत्रात पी. सी. जोशींचे ‘म्हििे’ िाचले. गेल्या आठिड्यात सुमतीला प्रलप्रहलेल्या 
एका पत्रात मी व्यजंनेने म्हटले होते, For the communists this war has suddenly assumed the form 
of a people’s war though the people have no control over it! जिळ जिळ हेच शब्द- अर्थात 
व्यंजनेचे रूपातंर रडगाण्यात करून पी. सी. ने प्रलप्रहले आहेत. आम्ही ििाहाप्रिरुद्ध पािी तोडीत जात 
आहो असेही त्याने प्रलप्रहले आहे. ही तर कम्युप्रनस्टाचंी नेहमीची खोड आहे. १९३० साली तरी कोठे ते 
ििाहानुकूल चालले होते?  

 
परिा संध्याकाळी अंगिामध्ये चहडत असता पूिेच्या चभतीिर पप्रिमेकडून आलेले ऊन माझ्या 

दृष्टीस पडले. हिचे्या ओल्या र्थरातून पाझरून आलेले ते संध्याकाळचे ऊन अप्रधकच प्रपिळसर आप्रि 
कोिळे प्रदसत होते. क्षिात मला मागे आपि दोघे कॉलेजच्या टेकड्यािंरून अशाच उन्हात चहडत असू 
त्याची आठिि झाली. तुरंुगाचे िातािरि लुप्त झाले. टेकडीिरील ते खडबडीत काळे कातळ, 
कातळातंील खिल्यातं जमलेले नुकत्याच पडून गेलेल्या पािसाच्या सरीचे पािी, अधूनमधून मातीच्या 
आसऱ्याने िाढलेले गित, पलीकडच्या टेकडीिरील िडेीिाकडी खैराची झाडे आप्रि त्यािर पसरून 
रु्फलिाऱ्या िलेाचंी ती उग्रगंधी पाढंरी सरे्फत रु्फले, प्रकती तरी गोष्टी माझ्या डोळयासंमोर उभ्या राप्रहल्या. 



 
अनुक्रमणिका 

मला िाटते गेल्या आठ ििांत आपि प्रतकडे प्रर्फरकलोही नाही. सूयव बुडाल्यानंतर ढगाचं्या पोटािंरील 
परािर चढलेली सोनेरी गुलाबी डूब प्रर्फकी होत चालली असता, छोट्यामोठ्या तारकाचंी जुईजाईची रु्फले 
िर उमलू लागताना आपि अलीकडे कोठे पाप्रहली आहेत? िडवस्िर्थवने The world is too much with us 
या सॉनेटमध्ये म्हटल्यािमािे आपली स्स्र्थती झाली आहे. 

 
जगाच्या प्रिस्तीिव आप्रि िगेिान् पात्रात आम्ही दोघेही जिू बुडून गेलो आहोत. प्रनसगाचा केिळ 

एक भाग जो मानि त्याच्याशीच आमचे सारे व्यिहार चालू आहेत. मानितेर अशी जी प्रिशाल आप्रि प्रिप्रिध 
सृप्रष्ट प्रतच्याशी बोलण्याला आम्हाला िळेच राप्रहलेला नाही! प्रतच्या सामोरे आम्ही दोघानंी उभे राहाि,े 
प्रतला डोळे भरून पहाि ेआप्रि मनात िसन्न होऊन प्रतच्या दशवनापासून निीन जीिनाचा िसाद पािनू परत 
प्रर्फराि ेअसे अनेकदा िाटते पि तो योग येत नाही. माझ्या ििासात मला अनेकदा प्रनसगाचे दशवन घडते. 
पि ते धािते दशवन. त्या दशवनापासून उद भििारी पयुवत्सुकता प्रनिप्रिण्यासाठी जो प्रियजनाचंा सहिास हिा 
तो कोठे असतो? सुमप्रत परिा सुटीत पन्हाळयास गेली होती. तेरू्थन प्रतने सह्ाद्रीचे गंभीर रूप पाप्रहले 
असेल आप्रि प्रतला माझी आठिि झाली असेल. आनंदाच्या संपूिव उपभोगासाठंी सखीजनाचंी आिमयकता 
आहे. त्याचें सहकायव लाभले नाही तर मनाचे कोने प्रन कोपरे आनंदाने भरून जात नाहीत. कोित्या तरी 
कोपऱ्यात पोकळी रहाते. आनंद अपयाप्त रहातो, हुरहूर लागनू रहाते.  

 
८ ऑगस्ट 
 

मंुबईस ऑल इंप्रडया काँगे्रस कप्रमटीपुढे माडंण्यात येिारा ठराि काल िाचाियास प्रमळाला. तो 
जिाहरलालानंी प्रलप्रहलेला आहे हे सागंण्याची आिमयकताच नाही. त्या ठरािािर मी अगदी बेहद्द खूि 
आहे. इतकी डौलदार, िौढ, ठाशीि शब्दयोजना, एिढी व्यापक, प्रदलदार आप्रि त्याचबरोबर तकव शुद्ध ि 
स्िाप्रभमानी भपू्रमका व्यक्त करिारा चहदुस्र्थानामध्ये जिाहरलालािंाचून कोि आहे? युद्ध सुरू 
झाल्यापासूनचे काँगे्रसचे सिवच ठराि (र्फक्त १९४० चा मंुबईचा ठराि िगळून) उत्कृष्ट आहेत. त्याचें िाचन 
म्हिजे उत्तम राजकीय प्रशक्षि होय. केिळ ठराि करिाऱ्या पक्षाची भपू्रमका त्याचं्या िाचनाने समजते असे 
नाही, तर इप्रतहासाचे मूल सूत्र िाचकाचं्या हाती येते. उत्तम ठरािाची ही कसोटीच समजािी. मला राहून 
राहून िाटते की हाच प्रनिवय रामगडला जर काँगे्रसने घेतला असता तर केिढी बहार झाली असती! 
प्रब्रप्रटशाचंा सहिास आम्हाला याही बाबतीत बाधला आहे. आम्ही नेहमी उशीर करीत असतो.  

 
िध्याच्या आप्रि या ठरािात राजकीय सत्ता ही अखेर श्रमजीिी जनतेची आहे असे स्पष्ट शब्द 

आलेले आहेत. ही देखील अत्यंत अप्रभनंदनीय िगती आहे. यात भािी समाजरचनेची ि शासनपद्धतीची 
सूचना आहे. इतर पक्षाचं्या मानाने काँगे्रस हीच एक जनतेची संस्र्था आहे यात शकंा नाही. पि काँगे्रसने 
मंप्रत्रमंडळ हातात असल्यापासून जर जनतेकडे आप्रि प्रिशिेतः सैन्याकडे अप्रधक लक्ष प्रदले असते तर 
एव्हाना आम्ही चहदुस्र्थानचे स्िामी झालो असतो.  

 
प्रजनासारख्या दुराराध्याचें समाधान या ठरािाने होिार नाही. पि राज्यघटनेची जी कल्पना या 

ठरािात व्यक्त झाली आहे ती मुसलमानी जनतेने स्िीकारािी अशीच आहे. याहून िगेळे म्हिजे 
चहदुस्र्थानाचे एक शकल त्यानंा हि ेअसेल तर ते कोिी स्िचे्छया देऊ करिार नाही.  

 



 
अनुक्रमणिका 

आमच्या पक्षाने या ठरािाला सपूंिव पाचठबा द्यािा. पक्षाचे कायवकारीमंडळ तसाच ठराि करील 
याप्रिियी मला शकंा िाटत नाही. पि िप्रतकाराचा कायवक्रम कोिता? देि सुचिील तो! आमच्या राष्ट्रीय 
िप्रतकारातले हे एक मोठे दुबवलस्र्थान आहे! .... 

 
९ ऑगस्ट 
 

काय अधीर मनाने मी हल्ली क्रॉप्रनकलची िाट पहात बसलेला असतो! पि बातम्याचं्या बाबतीत 
क्रॉप्रनकल म्हिजे परच आहे. कालच्या अकंात परिाच्या बैठकीप्रिियी काही नाही. आज अंकच बंद. 
म्हिजे उद्या मला काही तरी िाचाियास प्रमळिार. अजून पुरे चोिीस तास जाियाचे आहेत!.... 

 
१० ऑगस्ट 
 

सिव प्रदिसभर मी ितवमानपत्राची चातकािमािे िाट पाहात होतो. शिेटी अगदी संध्याकाळी ते हाती 
पडले. पि क्रॉप्रनकलच ते. त्यात र्फक्त मंुबई ि अहमदाबाद येर्थील अटकेच्या बातम्या आहेत. इतर 
िातंातंील काहीच िृत्त नाही. ऑल इंप्रडया कप्रमटीतली भाििेही त्रुप्रटत आहेत. एकंदरीत िृत्तपत्र पाहून 
माझे समाधान झाले नाही. आज आिखी काय काय बातम्या येतात पाहू. … 

 
१४ ऑगस्ट 
 

गुलबगा तुरंुगात येऊन आज सहा मप्रहने झाले. योगायोग असा की, मी येरे्थ पाऊल ठेिले तो 
प्रदिस शुक्रिारचा होता आप्रि तारीख १४ होती; आजही शुक्रिार आहे आप्रि तारीख १४ आहे. अधे सितं्सर 
पूिव झाले, अद्याप्रप अधेअप्रधक जाियाचे आहे. तुरंुगिासाचा पूिाधव संपून आता उत्तराधव सुरू झाला आहे.  

 
बाहेरही महायुद्धाचा उत्तराधवच सुरू आहे. िैयस्क्तक सत्याग्रह झाला तो पूिाधव, ऑगस्ट लढा हा 

उत्तराधव. गेल्या चार प्रदिसाचं्या बातम्या ऐकून मनात आलेले प्रिचार प्रमश्र स्िरूपाचे होते. लोकमताचा िारा 
प्रकती जोरदार आहे आप्रि तो कोित्या प्रदशनेे िाहातो आहे ते समजून आले.  

 
येर्थल्या एकाकी जीिनाचा केव्हा केव्हा इतका कंटाळा येतो की बोलता सोय नाही. काहीच करू 

नये असे िाटते. एकलकोंडेपिात जीि गुदमरून जात आहे असे िाटते आप्रि आिखी सहासात मप्रहने कसे 
जातील अशी चचता उत्पन्न होते. तरीही हे प्रदिस गेलेच की नाही? तसेच पढुचेही जािार. पि मनाची 
प्रकतीही समजूत घातली तरी येरिडा इत्यादी प्रठकािी डाबंून पडलेले लोक आपिापेक्षा खासच नशीबिान् 
असा प्रिचार मनात आल्यािाचून मात्र राहात नाही. ते प्रमत्रमंडळींच्या मेळाव्यात गप्पाप्रिनोद करीत, 
सुखदुःखाचंी िाटिी करून प्रदिस काढीत आहेत. मी मात्र एकाद्या प्रनिाप्रसतािमािे एका कोपऱ्यात येऊन 
पडलो आहे! 

 
१५ ऑगस्ट 
 

काल सुमप्रत ि शुभा अचानक भेटाियास आल्या. त्या रप्रििारी येतील अशी माझी कल्पना होती. 
शुभा एकाद्या गेंदािमािे िरु्फल्ल प्रदसत होती. प्रतचे बोलिे तर आठिीत राहाि ेअसेच आहे. मी प्रतला म्हटले, 



 
अनुक्रमणिका 

“परकर काय, पोलका काय, र्थाट आहे बुिा.” तेव्हा तो िेमूताईने प्रशिला अशी बातमी देऊन प्रतने मला 
प्रिचारले, “तुम्हाला आिडला का पि?” प्रनरोप घेताना मी प्रतचे दोन्ही पापे घेतले, तेव्हा ती म्हिाली, 
“दोन्हीकडचे गोडच आहेत प्रन प्रकती घेतले तरी सरायचेच नाहीत.” प्रतच्या ियाच्या मानाने ती खरोखरच 
उत्तम बोलते. इतक्या ियात सहसा न सुचिारी िाक्यरचना, प्रिनोद प्रतच्या तोंडी आहेत.  

 
सुमप्रत नेहमीिमािेच शातं, गोड होती. प्रतने सापं्रगतलेल्या बातम्याही उत्साहिधवक होत्या … 
 
“आपला चहदुस्र्थान” छापल्या, बाधंल्यािर कसे प्रदसेल ते पाप्रहले. छपाई, बाधंिी इत्यादी उत्तम 

झाली आहेत. कागदही उंची िापरला आहे. माझा अनुिाद कसा उतरला आहे ते मीच काय सागंिार? 
अनुिाद करताना अनुभि असा येतो की, काही इंग्रजीच्या लकबी मराठीत आिताच येत नाहीत. ित्येक 
भािेत काही प्रिप्रशष्ट अशी ठेिि, लकब चकिा मोडिी असतेच की ती परभािेत उतरप्रिताच येत नाही. तो 
भािेचा जिू सुगंध आहे. मोगरा, जाई, जुई, कंुद, चमेली सारी शुभ्र सुिाप्रसक रु्फलेच ना? पि ित्येकाचा 
गंध िगेळा; िाक्सुमनाचेंही तसेच आहे.  

 
१७ ऑगस्ट 
 

श्री. महादेिभाई देसाई याचं्या आकस्स्मक मृत्यूची बातमी ऐकाियास प्रमळाली. माझे मन त्यामुळे 
अिस्र्थ झाले आहे. हृदयव्यरे्थने त्यानंा मृत्यू आला हे खरे सुद्धा िाटत नाही. मी त्यानंा अनेकिार पाप्रहले 
आहे. त्याचंी घिघिीत सतेज मूर्षत, त्याचंा बपु्रद्धमान हसरा चेहरा मला स्पष्ट प्रदसत आहे. त्याचं्याकडे बोट 
दाखिनू कोिीही प्रबनप्रदक्कत म्हिाि े की, “आदशव प्रचटिीस पाहाियाचा असेल तर याचं्याकडे पाहा.” 
गाधंीजींच्याशी ते सायुज्यता पािले होते. सािलीिमािे ते त्याचं्या पाठोपाठ असत. प्रिस्तृत िाचन, उत्तम 
लेखन, जबरदस्त कामाचा उरक इत्यादी गुिाचं्या बळािर ते प्रकती तरी िरपयंत चढले असते. पि अंगचे 
हे सिव गुि त्यानंी ज्याला प्रिभपू्रत मानले त्या व्यक्तीच्या सेिलेा त्यानंी िाप्रहले होते त्याचंी प्रनिड चुकली 
होती असे कोि म्हिेल? आज प्रजचा प्रत्रखंड डंका झडत आहे अशा एका महान् प्रिभतूीच्या सहिासात 
त्यानंी आपली जिळजिळ दोन तपे घालप्रिली. महादेिभाईंच्या मरिाने गाधंीजींना अपार दुःख होईल. 
त्याचंा उजिा हातच उखडल्यािमािे त्यानंा िाटेल. मनुष्ट्य प्रकतीही र्थोर असो तो केिळ स्िसामथ्याच्या 
बळािर र्थोर होऊ शकत नाही. त्याचे सार्थी, सहकारी याचंा भरभक्कम टेकू त्याला लागत असतो. 
गाधंीजींना िाप्त झालेल्या गौरिाला महादेिभाईंचा अव्यप्रभचारी सेिाभाि र्फार मोठ्या िमािात कारिीभतू 
झाला आहे याप्रिियी मला शकंा िाटत नाही. असा प्रचटिीस, असा सहकारी, असा प्रमत्र प्रमळिे परम भाग्य 
होय आप्रि म्हिून तो गमाििे हे परम दुभाग्य होय. 

 
त्याचं्या मृत्यूमुळे गांधीजींचे िैयस्क्तक नुकसान झालेच आहे. पि आम्हा सिांचे एक कधीही भरून 

न येिारे नुकसान झाले आहे. बापूजींच्या चप्ररत्राचे अनेक पैलू महादेिभाईंच्याकडून जगाला प्रदसाियास 
हि ेहोते आप्रि त्यानंी ते िळे प्रमळता तर दाखप्रिलेही असते. महादेिभाईंनी प्रलप्रहलेले गाधंीजींचे चप्ररत्र ही 
िाङ मयातंील एक अपूिाईची चीज ठरली असती. पि ते घडाियाचे नव्हते हेच खरे. 

 
 
 
 



 
अनुक्रमणिका 

२१ ऑगस्ट 
 

गेल्या दहाबारा प्रदिसातील स्िदेशातल्या बातम्या िाचल्या म्हिजे जे प्रिचार मनात येतात ते येरे्थ 
नमूद करिेही मुस्ष्ट्कल आहे. प्रिचार डोक्यात गदी करीत आहेत, ते कागदािर उतरप्रिण्यासाठी हात 
सळसळत आहेत, पि........ 

 
२३ ऑगस्ट 
 

काल मोठ्या आशनेे मी मुस्लीम लीगचा ठराि िाचाियास घेतला. एकएक ओळ िाचून लागलो 
तसतसे मन प्रनराशनेे व्याप्त होत चालले. शिेटपयंत तो ठराि िाचिे म्हिजे एक प्रदव्यच होते. कोठे 
काँगे्रसचे ठराि, कोठे लीगचे ठराि! एकाही ओळीत चकिा पप्ररच्छेदात उदार दृष्टी, सप्रहष्ट्ितुा, 
अप्रभजातपिा याचंा मागमसू लागत असेल तर शपर्थ! सगळी येरू्थन तेरू्थन प्रशिीगाळ, दरडािण्या, 
हेकटपिा, मनगटशाही आप्रि सत्यापलाप. काय चहदुस्र्थानचे दुदैि आहे पाहा! सोन्यासारखी सधंी चालून 
येत आहे पि आम्हाला आमच्या कल्यािाचा मागव प्रदसत नाही. हा लीगचा ठराि िाचल्यािर माझ्या मनाला 
असे िाटू लागले की, इंग्रजाचंा ि आमचा लढा केव्हा संपेल तो खरा, पि तो सपंल्यािरदेखील 
यादिीिाचनू काम भागेल असे प्रदसत नाही. आमच्या नप्रशबी (होय नप्रशबी!) स्िातंत्र्य प्रलप्रहलेलेच नाही की 
काय, कोिास कळे! जनमत म्हिजे एक अजब चीज आहे. रॅ्फप्रसझमचा उदय, लीगचे िस्र्थ ही पाप्रहली 
म्हिजे अगदी पोकळ छा छू कायवक्रमािर केिढाल्या ससं्र्था उभारता येतात त्याचे ित्यंतर पटते. दुप्रनया 
झुकती है, झुकानेिाला चाप्रहये. आम्ही तकव शुद्ध िगव पाडण्याचे ियत्न करतो. तकव शुद्ध इप्रतहासाचा प्रिकास 
समजून सागंण्याचा ियत्न करतो ते सिव व्यर्थव िाटते. मला िाटते प्रहटलरनेच प्रलहून ठेिले आहे की, 
‘There is no limit to peoples’ capacity for self delusion.’ पाप्रकस्तान म्हिजे काय, त्याची व्यास्प्त 
प्रकती, त्यातंल्या अल्पसंख्याकंाचे काय करिार, मागे राप्रहलेले मुसलमान कोठे जािार, कोिी काही 
प्रिचार करण्यास, िमन करण्यास तयारच नाही. बस, पाप्रकस्तान चझदाबाद! येरे्थ मािूस काय करिार? 
येरे्थ सारा युस्क्तिाद रु्फकट आहे. 

 
२८ ऑगस्ट  
 

येत्या असेंब्लीच्या अप्रधिशेनाच्या बैठकीत िारंभीच सन्माननीय अिे हे सरकारपक्षाचे नेते म्हिनू 
सरकारच्या िस्तुतच्या नीतीचे समर्थवन करिारे भािि करिार अशी िाता िाचाियास प्रमळाली! 
प्रििकेभ्रष्टानंा भिप्रत प्रिप्रनपातः शतमुखः I मी उगीचच आशा बाळगनू होतो की, रामस्िामींच्या पाठोपाठ तरी 
अिे-सरकार ही दुक्कल बाहेर पडेल. पि नाही. लोकमान्याचंी पुरी बअेब्र ू केल्याप्रशिाय हा ब्राह्मि काय 
ऐकतो होय? 

 
१ सप्टेंबर 
 

युद्धाला आज तीन िि े पुरी झाली प्रन चौरे्थ ििव लागले. ित्येक नि े ििव मागच्यास बरे म्हििीत 
आहे. शिेटी इंग्लंड, अमेप्ररका, रप्रशया, चीन, याचंा प्रिजय होईल असे मला खात्रीने िाटते; पि तो शिेट 
इंग्लंडने आपले धोरि प्रिशाल केले तर लिकर साध्या होईल. सािंत िळेेला सोन्याचे मोल आहे. कारि 
युद्धाचा एक प्रदिस म्हिजे हजारो मानिाचंा, अलोट संपत्तीचा नाश होय. पराक्रमासाठी आम्हीही उतािीळ 



 
अनुक्रमणिका 

आहो पि येरे्थ मनगटे चािीत मप्रहनोन् मप्रहने प्रखतपत पडलो आहोत. ही मानिी शस्क्त अमेप्ररकेच्या हुशार 
यंत्रज्ञानंी प्रनमाि केलेल्या हजारो प्रिमानाचं्या ि टँक्सच्या बरोबरीची आहे असे महात्माजी म्हिाले होते, ते 
बोलताना कसे पटत नाही? इंग्रजी ितवमानपत्राचंा गरैसमज करून घेण्याचा ि पसरिण्याचा अट्टाहास 
पाप्रहला की, डोके प्रर्फरण्याची पाळी येते. त्यायोगे ते आमचा ि आमच्याबरोबर स्ितःचाही घात करून घेत 
आहेत इतकेही त्यानंा कळू नये काय? त्याचं्या अल्प स्िार्थाने परार्थव झाकून टाकला आहे. त्याचं्या 
डोळयािंरचे हे पटल कोि दूर करिार? “जीिवमंगे सुभाप्रितम्” असे मोठ्या खेदाने म्हिण्याची पाळी आली 
आहे.  

 
२ सप्टेंबर 
 

चहदुमहासभेचा ठराि िाचला. ठीक आहे. १ ऑक्टोबरचे घोडा मदैानही जिळच आहे. या 
चहदुमहासभेतले जहाल गट करताहेत तरी काय? की सगळेजि लष्ट्करी प्रशक्षि घेण्यासाठी आघाडीिर 
गेले? तसे असेल तर ते परत येईपयंत चहदुमहासभा बोलण्यािाचून काही करील असे प्रदसत नाही! १९४१ 
साली ३१ माचवची अशीच मुदत सापं्रगतलेली होती, तो िायदाही िायबारच ठरला. आता हा दुसरा िायदा! 
तर्थाप्रप चहदुमहासभेचा ठराि िगप्रतकारक आहे हे देखील कमी महत्त्िाचे नाही.  

 
३ सप्टेंबर 
 

येरे्थ कधी कधी मोठी हृदयद्रािक दृमये पाहाियास ि हकीगती ऐकाियास प्रमळतात. एक 
मुसलमान तरुि कैदी आहे. दोन्ही डोळयानंी आधंळा आहे. काळी टोपी आहे म्हिजे िीस ििांच्या िर प्रशक्षा 
झालेली आहे. त्याच्यािर खुनाचा आरोप शाबीत झालेला आहे. दोन्ही डोळयानंी अधं मनुष्ट्याने खून केला 
असेल ही गोष्ट िायः असंभिनीय िाटते. तर्थाप्रप त्याच्यािर गुन्हा शाबीत झाला आहे खरा. त्याची म्हातारी 
आई आहे. आई हेच त्याचे सिवस्ि आप्रि एिढा मुलगा हे प्रतचे सिवस्ि. तो आहे परगािचा, पि त्याची 
कायमची बदली आता येरे्थ झालेली असल्याने आईही तेरू्थन उठून येरे्थच मुक्कामाला आली आहे. ती बाहेर 
गािात भीक मागनू उदरप्रनिाह करते. अगदी प्रपकलेपान आहे. तीही आधंळीच आहे. काठी टेकीत 
आयुष्ट्याच्या असह् भाराखाली दुमडलेल्या कमरेने ती मृत्यूशी झुजं खेळत आहे. दर आठ पधंरा प्रदिसानंी 
ती आपल्या मुलाला भेटाियास येते, ती आली म्हिजे न्यायप्रनष्ठुर तुरंुगाचे जबडे देखील प्रनयम जरा 
बाजूला सारून उघडतात. एका बाजूने कोिाचा तरी हात धरून आई येते, दुसऱ्या बाजूने कोिाचा तरी 
हात धरून मुलगा येतो. मायलेकरे अगदी जिळजिळ बसतात. कारि समोर मुलगा आला आहे हे आईला 
त्याच्या तोंडािरून हात प्रर्फरप्रिल्याप्रशिाय कसे समजिार? तो अभवक असताना त्याला माडंीिर घेऊन 
त्याच्या मऊ मऊ आंगोपागंािरून हात प्रर्फरिताना प्रतला तो आनंद होत होता तोच जीिनाच्या टाकीचे घाि 
खाऊन खरबरीत झालेल्या त्याच्या मुखािरून हात प्रर्फरप्रिताना प्रतला आजही होत आहे. तू आता केव्हा 
सुटिार? असे ती त्याला दर िळेी प्रिचारते आप्रि मी आता चारदोन मप्रहन्यात येतोच आहे बाहेर, असे तो 
प्रतला आश्वासन देतो. आपले प्रिचारिे आप्रि सागंिे व्यर्थव आहे हे त्या दोघानंाही समजलेले नसेल असे 
नाही. पि प्रनराशचे्या नजरेला नजर प्रभडप्रििे दोघानंाही अशक्य िाटत असाि.े म्हिून प्रनराशा 
आपल्याबरोबर चालत आहे हे ठाऊक असूनही ती आशचे्या जीिवशीिव पदराचे टोक बळकट धरून चालली 
आहेत, अंधारात एकमेकास साद देत आहेत. त्याची ती िृद्ध आई, ती आशचेी मूर्षतमंत करुि िप्रतमा 
मुलाला भेटू लागली की मला एका प्रचत्राची आठिि होते आप्रि एक प्रनबंध स्मरतो. प्रचत्राचे नाि “Hope” 
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आप्रि प्रनबधंाचे नाि “Mother” (हे नाि बरोबर आहे की नाही शकंा िाटते, पि लेखन िॉचशग्टन 
आयस्व्हवगचे आहे यात संदेह नाही.) 
११ सप्टेंबर  
 

काल श्राििी अमािास्या होती. सगळा मप्रहना कनाटकी, तेलंगी ि मराठी चहदू लोकानंी “पोर्थी 
ठेिली” होती, प्रतची समाप्ती काल रात्री झाली. रोज बंद झाल्यािर रामप्रिजय इत्यादी िाकृत गं्रर्थ 
िाचण्यात येत. मग आरती िगैरे होई. कालची सारी रात्र तर भजन, तमाशा, प्रिड्या, चहा इत्यादी 
कायवक्रम चालू होते. सोंगेही आिलेली होती. एकीकडे “तुळसीमाळा गळा ंकर ठेिुनी कटीं I कासे पीताबंर 
कस्तुरी लल्लाटीं II म्हििे झाल्यािर लगेच डर्फ तुितुण्याच्या बाजात “सेज केली पि िाया ंगेली I राजसा 
II उडिा पतंग” इत्यादी लािण्याही सुरू झाल्या! (पतंग उडिण्याला Sexual Symbolism चे स्िरूप कसे 
काय िाप्त झाले? Stekel चे Meaning of dream symbolism हा लेख िाचनूही याचा उलगडा झाला 
नाही.) तमाशाची गंमत अशी की, प्रतन्ही कोठ्यात तमाशाचंी सिव जबाबदारी महारमागंानंी उचलली होती. 
“ब्राह्मिाघरी प्रलिि,ं मराठ्याघरी दािं अन् महाराघरी गािं” अशी म्हि बाहेर ऐकली होती प्रतची आठिि 
झाली. मराठा कोठीतला तमाशा सिांत उत्तम होता. नाच्यापोऱ्याचे काम एका मुसलमान छोकऱ्याने केले! 
मी जरा िळे पाहात उभा राप्रहलो होतो. पि माझे मन त्यात रमले नाही. एक गोष्ट माझ्या दृष्टीला ठळकपिे 
प्रदसून आली ती ही की, नाच्या पोऱ्याने आपल्या साजशृगंारात मनगटी घड्याळ आप्रि चष्ट्मा यानंा 
िामुख्याने स्र्थान प्रदले होते. आधुप्रनक स्त्रीला या दोन िस्तंूप्रशिाय आधुप्रनक म्हििे शक्य नाही असे या 
मंडळींचे ठाम मत असाि ेहे यािरून उघडच आहे! 

 
१२ सप्टेंबर  
 

चर्षचलचे भािि िाचले. िाचताना कानप्रशले लाल होत होती. अमेप्ररकेच्याही िरकडी चर्षचलने 
केली आहे. या भाििाबद्दल चर्षचलला धन्यिाद प्रदले पाप्रहजेत. काँगे्रस तुरंुगात पडली असता 
तडजोडीसाठी िळिळिाऱ्या अनेक क्षदु्र कीटकानंा त्याने आपल्या झाडूच्या एका र्फटकाऱ्याने जमीनदोस्त 
केले आहे. देशाचे िैरी कोि ते त्याने स्पष्ट दाखिनू प्रदले आहे.देशात शभंर प्रठकािी चळिळ होऊन जे कायव 
ि जागतृी झाली नसती ती चर्षचलच्या या भाििाने झाली आहे. काँगे्रसला आिखी हजारो, लाखो अनुयायी 
त्याने आपल्या करिीने प्रमळिनू प्रदले आहेत. अशी भाििे िारंिार व्हाियास हिीत. शासनकत्यांचे हे 
खरेखुरे अंतरंग आहे. ते प्रजतके अप्रधक स्पष्टपिे लोकानंा प्रदसेल प्रततके लोक अप्रधक सािध होतील. 
डायर, बकव नहेड आप्रि चर्षचल या त्रयींचे आम्ही प्रनत्य आभारी असाियास हि.े आमच्यातील मरगळ, 
लतकोडगेपिा, दास्यिृप्रत्त, िंढता नाहीशी करण्याबद्दल ते अग्रगण्य होत.  

 
मला हे भािि िाचल्यापासून एक भीती िाटत आहे ती ही की, गाधंीजी उपिास तर सुरू करिार 

नाहीत? त्याचं्या मनाला या भाििामुळे डागण्या प्रदल्यािमािे होईल. पि असल्या लोकानंा उपिासाने 
िठिीिर आिता येईल अशी गाधंीजी कल्पना करून घेतील काय? गाधंीजींनी मुळी देखील या बाबतीत 
प्रजिाला लािनू घेऊ नये.  

 
१७ सप्टेंबर 
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कोटातील हेलपाटे सुरू आहेत. पि आता महत्त्ि िाटण्याची ती चीज राप्रहली नाही. कोटाच्या 
समोरच्या पटागंिात हरळी उगप्रिली आहे, प्रतच्यात शकेडो प्रचमुकली प्रपिळी रु्फले आहेत, हरळीिर 
पडलेल्या नाजूक उन्हात तऱ्हतऱ्हेच्या पाकोळया प्रलकप्रलक करीत चहडत आहेत आप्रि चतुर प्रभरप्रभरत 
आहेत. पप्रिमेला प्रदसिाऱ्या प्रकल्ल्याच्या तटापासून तो स्टेशनपयंत पसरलेले सगळेच्या सगळे नभोप्रितान 
िर प्रदसते आहे. माळरानािरचा मोकळा िारा िाहातो आहे. हे दृमय तुरंुगातल्या मािसाला मोठे सुखद 
िाटाि ेअसेच आहे. बाहेरचे ितवमानही स्रु्फरि चढििारे आहे. या िळेी मी असल्या मुदाड गािी प्रखतपत 
पडाियास नको होते. भेरी-तुतारी प्रतकडे प्रननादत आहेत.  

 
‘तुडुम् तुडुम् मग झडे नगारा 
एल्गाराचा देत इिारा’ 

 
मोठे अचाट कृत्य घडत असता त्यात सहभागी होण्याची तळमळ लागलेल्याला एकीकडे कोंडून पडाि े
लागले म्हिजे जसे गुदमरल्यासारखे िाटेल तसे मला िाटत आहे. माझे सहकारी आप्रि माझे देशबाधंि 
नप्रचकेतािमािे मृत्यूच्या दरबारात जाण्यासाठी प्रनघालेले आहेत हे मला प्रदसत नाही काय? या िळेी माझ्या 
पायातील ही शृखंला मोठी जाचक झालेली आहे. पि .......? 
 
२ ऑक्टोबर 
 

आज गाधंीजींचा ७५ िा िाढप्रदिस आहे.तुकारामाच्या एका अभगंाची आठिि झाली.  
 
काय िानंू आता न पुरे हे िािी I मस्तक चरिीं ठेिीतसें I र्थोरीि सापं्रडली 
आपली पप्ररसें I नेिें प्रशिो कैसें लोखंडासी I जगाच्या कल्यािा संताचं्या 
प्रिभपू्रत I देह कष्टप्रिती उपकारें I भतूाचंी दया हें भाडंिल संता ंI आपलुी 
ममता नाहीं देहीं I तुका म्हिे सुख पराप्रचया सुखें I अमृत तें मुखें स्त्रितसे I 
 
गाधंीजी लोकोत्तर पुरुि आहेत, युगकते आहेत, प्रत्रखंडप्रिख्यात आहेत, झुंजार आहेत या गोष्टींपेक्षा 

चहदुस्र्थानातील जनता त्यानंा प्रपत्यासमान मानते ही गोष्ट सिांत महत्त्िाची आहे. मला िाटते आज जगात 
स्टॅप्रलन व्यप्रतप्ररक्त एकही असा सिाप्रधकारी नाही की, ज्याला ही अनन्य सामान्य पदिी िाप्त झालेली 
आहे. पि मी गाधंीजींना स्टॅप्रलनपेक्षाही अप्रधक गुि देईन. कारि स्टॅप्रलन हा अप्रधकारप्रचन्हापं्रकत आहे. 
गाधंीजींच्या हाती काही म्हटल्या काहीच नाही. रामगड काँगे्रसच्या िळेी ऑ.इं.कॉ. कप्रमटीत केलेल्या 
भाििात ते जे म्हिाले होते त्याची मला आठिि झाली. “माझ्या म्हिण्याला तुम्ही होकार प्रदला आप्रि 
नंतर तुम्ही तुमचा शब्द मोडला तर मी तुमचे काय करू शकिार आहे? तुमचे शासन करण्यासाठी 
मजपाशीकाय साधन आहे? काहीही साधन नाही. एका िेमाव्यप्रतप्ररक्त मजपाशी दुसरे कोितेही साधन 
नाही.” आपल्या लेकराबाळाचंी प्रपत्याला जशी अहर्षनश चचता असािी त्यािमािे त्यानंा अहर्षनश देशाची 
तळमळ लागलेली आहे. जनतेला खाियास प्रमळेल कसे, प्रतला प्रशक्षि प्रमळेल कसे, ती स्ियपूंिव बनेल 
कशी, प्रतची िप्रतष्ठा िाढेल कशी, ती स्िाप्रभमानी कशी बनेल, ती िप्रतकारसंपन्न कशी होईल असे िमन 
त्याचं्या मनात सदैि घोळत असतात. त्याचमुळे ब्रह्मचयव, चरखा, खादी, ग्रामोद्योग, प्रशक्षि, सर्फाई, 
अन्नपािी, गृहस्र्थाश्रम इत्यादी समाजाला स्पशव करिाऱ्या अनेक प्रिियािंर त्यानंी मनन केलेले आहे. 
पुरुिसूक्तात हजारो तोंडानंी, हजारो हस्तपादाप्रद अियिानंी संपन्न अशा ज्या समाजपुरुिाचे ििवन केलेले 
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आहे त्याचे ते प्रनस्सीम उपासक आहेत. त्याचंा ईश देिळारािळात कोंडलेला नाही. तो जनतात्मा आहे. ते 
र्थोर राष्ट्रोपासक आहेत. त्याचंी राष्ट्रोपासना प्रनिरै आहे आप्रि म्हिूनच ती उच्चतम आहे.  

 
उिप्रनित्कालापासून अव्याहत चालत आलेल्या भारतीय संस्कृप्रत-िलेीचे हे अत्यंत मधुर आप्रि पक्व 

र्फळ आहे. अदै्वतिदेातं हा गाधंीजींच्या सिव कृतींचा आप्रि उक्तींचा प्रनःसंशय आधार आहे. असे अचहसामय 
समर्षपत जीिन हे अदै्वत िदेान्ताव्यप्रतप्ररक्त केिळ अशक्य आहे.  

 
आज त्यानंा पंचाहत्तराि ेििव लागत आहे. ते शभंर िि ेजगोत! 
 
पि आज त्याचं्या मनात काय कोलाहल चालेला असेल! हा प्रिचार मनात आला की, माझे मन 

धाकधूक करू लागते. चहदुस्र्थानातली पप्ररस्स्र्थती पाहून त्यानंा काय िाटत असेल? या सिव गोष्टी ते 
प्रनमटूपिे सहन करू शकतील काय? देशाभोिती जे पाश करकचून आिळले गेले आहेत, ते तोडण्याकरता 
देश हातपाय झाडीत आहे, दात प्रपशीत आहे …. त्यामुळे मला अशी भीती िाटते की, गाधंीजी या िळेी 
एकाद्या प्रदव्यात तर उडी घेिार नाहीत?.... 
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णदग्बराव कबदू 
 

जन्म १८९६, मृत्यू १९८१ 
 

हैद्राबादच्या स्वात्र्यलयस्ग्रामाती् नेते 
 

जन्म भोकर. (नादेंड प्रजल्हा, मराठिाडा) येरे्थ झाला. नादेंड आप्रि पुिे येरे्थ प्रशक्षि घेतल्यानंतर 
िप्रकलीची परीक्षा प्रदली. हैद्राबादच्या प्रििकेिर्षधनी या संस्रे्थत अध्यापकाचे काम करीत असता त्याचंा 
हैद्राबादच्या सािवजप्रनक जीिनाशी संबंध आला. त्यानंतर हैद्राबादला प्रनजाम प्रिजय या साप्ताप्रहकाच्या 
संपादनाचे काम स्िीकारले. ‘नागप्ररक’ या सरकारी रोिास बळी पडलेल्या साप्ताप्रहकातही प्रनयप्रमत 
लेखन.  

 
हैद्राबादच्या जनतेत जागृती करण्याच्या कायात चबदू यानंी पुढाकार घेतला. स्टेटस् प्ररर्फॉमवस् 

असोप्रसएशन (१९२०), तसेच गिेशोत्सिाची चळिळ त्यानंी सुरू केली. परतूर येरे्थ महाराष्ट्र पप्ररिदेचे 
पप्रहले अप्रधिशेन त्यानंी भरिले. हैद्राबाद स्टेट काँगे्रसच्या संस्र्थापकापंकैी ते एक िमुख कायवकते यासाठी 
दोन ििांचा कारािास सोसला. १९३८ साली कारािासातून सुटल्यािर त्यानंी राजकीय चळिळीला िाहून 
घेतले. प्रनझाम सरकारने स्टेट काँगे्रसिरील बंदी उठिल्यािर त्याचंी स्टेट काँगे्रसच्या कायवकप्ररिीिर 
प्रनिड. १९४७ साली रामानंद तीर्थव याचं्या अध्यक्षतेखाली भरलेल्या स्टेट काँगे्रसच्या अप्रधिशेनात हैद्राबाद 
संघराज्यात सामील व्हाि ेयासाठी तीव्र लढा करण्याचा प्रनिवय घेण्यात आला.  

 
हैद्राबाद संस्र्थान मुक्त झाल्यािर पुनरवप्रचत स्टेट काँगे्रसचे ते अध्यक्ष म्हिून प्रनिडले गेले. १९७० 

साली स्टेट काँगे्रस भारतीय काँगे्रसमध्ये प्रिलीन. हैद्राबादच्या पप्रहल्या सािवप्रत्रक प्रनिडिुकीत यशस्िी 
आप्रि पप्रहल्या मंत्रीमंडळात त्याचंी गृहमंत्री म्हिून प्रनिड १९५७ साली राज्यपनुरवचनेनंतर झालेल्या 
प्रनिडिुकीत त्याचंा पराभि झाला. त्यानंतर ते राजकारिातून जिळजिळ प्रनिृत्त झाले.  
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नोव्हेंबर १९८१ ला नागपूर येरे्थ त्याचें प्रनधन झाले. ‘हैद्राबाद राज्याचे प्रिसजवन’ या त्याचं्या 
अिकाप्रशत आत्मिृत्तातून हा उतारा सादर करण्यात येत आहे.  
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अखेरचा ्ढा 
 

प्रदगंबरराि चबदू 
 

या लढ्याचा शिेट आमच्या आप्रि हैद्राबाद सरकारच्या तडजोडीने घडून येईल असे आम्हाला 
कधीच िाटले नाही. १५ ऑगस्ट (१९४७) जिळ येत चालला तसतसे प्रनजाम सरकार दडपशाहीची शसे्त्र 
परजू लागले. प्रनजाम सरकारने एक र्फमान काढून राष्ट्रध्िजाला िदंन करिे हा कायद्याने प्रशक्षापात्र 
‘गुन्हा’ ठरप्रिला. त्यामुळे लढ्याचा िारंभ ध्िजिदंनाने होिे क्रमिाप्त ठरले! 

 
१५ ऑगस्ट १९४७ ला प्रदल्ली, मंुबई आदी प्रठकािी राष्ट्रीय ध्िजाला समारंभपूिवक मानिदंना 

देण्यात आली. भारताच्या गव्हनवर जनरलानंी पंतिधान ि इतर मंत्री यानंा समारंभपूिवक शपर्थ देऊन स्ितंत्र 
राष्ट्र ि त्याचे सरकार अस्स्तत्िात आल्याचे घोप्रित केले. त्याच प्रदिशी हैद्राबाद येरे्थ रामानंदतीर्थव आप्रि डॉ. 
मेलकोट यानंी राष्ट्रध्िजास िदंन करून सत्याग्रह केला. हैद्राबाद राज्यात इतरत्रही प्रजल्हा ि तालुका 
सप्रमत्याचं्या ितीने स्र्थाप्रनक नेत्यानंी असाच सत्याग्रह केला. ससं्र्थानाबाहेर स्िातंत्र्योत्सि मोठ्या िमािात 
चालू असतानाच प्रनजाम सरकार मात्र हजारो कायवकत्यांना राष्ट्रध्िजास िदंन केल्याच्या ‘गुन्ह्ािरून’ 
तुरंुगात पाठिीत होते.  

 
आमच्या स्िातंत्र्य –युद्धाला तोंड पडले ते असे! 
 
सप्टेंबर मप्रहन्यात (१९४७) लढा सुरू होऊन एक मप्रहना पूिव झाला. मंुबईहून पजंाबमेलने आम्ही 

प्रदल्लीस रिाना झालो. राहण्याची सोय लागल्यानंतर आम्ही सरदार पटेल याचं्या प्रनिासस्र्थानी गेलो. त्याचें 
प्रचरंजीि डाह्ाभाई पटेल याचंी भेट झाली. त्यानंी सरदारानंा आम्ही आल्याची सूचना देऊन नंतर 
त्याचं्याकडे आम्हाला नेले. आम्ही सरदारजींना लढ्याची पप्ररस्स्र्थती प्रनिदेन केली. ‘स्िामीजी आप्रि इतर 
कायवकते यानंा अटक झाली आहे, आम्ही बाहेर राहून कायव करीत आहोत’ असे सापं्रगतले. लढा 
चालप्रिण्यासंबधंी आम्हाला सूचना प्रमळाव्यात अशी प्रिनंतीही आम्ही त्यानंा केली.  

 
ते म्हिाले, ‘आपली पप्ररस्स्र्थती लक्षात घेऊन जे काय करता येईल ते करा. पि, लढा मात्र सतत 

चालू ठेिा. लढा रं्थड पडला तर आम्हीही रं्थड पडू. लॉडव माउंटबटॅन गेल्यानंतर मात्र अिमय भेटा. त्यािळेी 
आम्हाला तुमची आिमयकता भासेल. पि, तत्पूिी देखील अधून-मधून भेटण्यास हरकत नाही. माझ्याने 
होईल तेिढे साहाय्य मी करीन.” 

 
त्यानंी लगेच आपले खाजगी प्रचटिीस श्री. शकंर यानंा बोलािनू घेतले आप्रि सापं्रगतले की, ‘ही 

मंडळी जेव्हा जेव्हा येतील तेव्हा त्यानंा भेट प्रमळण्यास अडचि पडिार नाही अशी व्यिस्र्था करा.’ 
 
सरदारजींची भेट घेतल्यानंतर रु्फलचंदजींचे (गाधंी) एक पप्ररप्रचत उद्योगपती डालप्रमया 

याचं्याकडे गेलो. इंप्रडयन एक्सिेस या पत्राचे मालक गोयंकाजी तेरे्थच बसलेले होते. ते म्हिाले, ‘तुम्ही 
सरदारानंा भेटला हे चागंले केले. पि व्ही. पी. मेनन याचंा पप्ररचय करून घेिे आिमयक आहे. मी तो 
करून देतो.’ त्यानंी ताबडतोब मेनन यानंा र्फोन लािला. नंतर आम्ही त्याचं्या घरी गेलो. या पप्ररचयाने 
त्यानंा खूप आनंद झाला. हळुहळू माझा आप्रि मेनन याचंा स्नेह िाढत गेला. ते राजकारिी ि चतुर गृहस्र्थ 
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आहेत हे कळाियास मला उशीर लागला नाही. ते पूिी व्हाइसरॉयचे प्ररर्फामवस ॲडव्हाइजर होते. नव्याने 
स्र्थापन करण्यात आलेल्या स्टेटस् प्रडपाटवमेंटची जबाबदारी आता त्याचं्यािर सोपप्रिण्यात आली होती. 
काळात मेनन याचं्या स्नेहाचा मला बराच उपयोग झाला.  

 
एकदा प्रदल्लीच्या सेके्रटप्ररएटमध्ये मी त्यानंा भेटायला गेलो असताना ते आपल्या खोलीत नव्हते. 

प्रशपायाने सापं्रगतले की ‘ते पाच-दहा प्रमप्रनटातं येतील, तुम्हाला बसिनू घेण्यास सापं्रगतले आहे.’ प्रशपायाने 
मला एका हॉलमध्ये नेले. ‘प्रिन्सेस प्ररसेप्शनरूम’ असे त्या हॉलच्या दशवनी भागािर प्रलप्रहले होते. मी त्या 
प्रशपायाला म्हिालो, ‘ही राजे-रजिाडे याचंी बसण्याची जागा आहे.’ प्रशपायाने उत्तर प्रदले, ‘याच प्रठकािी 
तुम्हाला बसिा असे साहेबानंी सापं्रगतले आहे.’ समोरच असलेल्या एका सोफरयािर त्याने मला बसप्रिले. 
बाजूस बसलेल्या मािसास सहजच कोठून आलात? असा िमन केला. त्याने सापं्रगतले, ‘मी ध्रागंध्रा 
संस्र्थानाचा महाराजा आहे.’ जिळच इतर संस्र्थानचे राजेही बसले होते. मेनन आले ते सरळ माझ्याकडेच. 
ते आल्यािर इतरािंमािे मीही उठून उभा राप्रहलो. ‘आपि खोलीत बसून बोलू या’ असे सागंनू मेनन मला 
आपल्या खोलीत घेऊन गेले. जाताना जमलेल्या राजेरजिाड्यानंा उदे्दशून ते म्हिाले, ‘मी िर्थम याचं्याशी 
बोलून घेतो; नंतर क्रमाने आपल्याशी बोलेन.’ मला या िागिुकीचे आियव िाटले. माझा भाि ओळखून 
आपल्या जागेिर बसता बसता मेनन म्हिाले, ‘नव्याने उदयास येिाऱ्या लोकशक्तीचे तुम्ही िप्रतप्रनधी 
आहात त्यामुळे तुमचे महत्त्ि अप्रधक.’ त्यानंतर त्यानंी हैदराबादच्या संबधंात बरीच महत्त्िाची माप्रहती 
प्रदली.  

 
आमच्या कायवकत्यांचे मनोधैयव कायम ठेिण्यास या माप्रहतीचा बराच उपयोग झाला.  
 
मंुबईत परतल्यािर ॲक्शन कप्रमटीची एक बैठक घेतली आप्रि प्रदल्लीला झालेल्या 

प्रिचारप्रिप्रनमयाचा आढािा सप्रमतीपढेु माडंला. त्यािळेी माडपारी रामचदं्रराि यानंी अशी सूचना केली की 
स्टेट काँगे्रसचे मध्यिती कायालय मंुबईच्या ऐिजी मद्रास येरे्थ असाि.े कारि, त्या योगे तेलंगिभागाशी 
प्रनकटचा संपकव  साधता येईल. ही सूचना सिांनी मान्य केली. कायालय मद्रास येरे्थ हलप्रिण्याचे प्रनप्रित 
झाले.  

 
मद्रासला आमचे कायालय व्यिस्स्र्थत सुरू झाल्यानंतर एके प्रदिशी बॅ. प्रिनायकराि प्रिद्यालंकार 

आमच्या कायालयात आले. त्यानंी एक योजना लढ्याला पाचठबा देण्याच्या प्रनप्रमत्ताने तयार केली होती. 
संस्र्थानच्या सिव िप्रकलानंा कोटािर बप्रहष्ट्कार घालण्याचे आिाहन या योजनेनुसार करण्यात आले होते. 
‘प्लीडसव िोटेस्ट कप्रमटी’ या संघटनेच्या ितीने हे आंदोलन सुरू होिार होते. रजाकारानंी केलेल्या 
अत्याचाराची माप्रहती प्रमळताच िकील मंडळी त्या त्या स्र्थळी जात, माप्रहती प्रमळिीत. ही माप्रहती भारत 
सरकारकडे पाठप्रिण्यात येत असे. पुढे के. एम्. मुनशी याचंी हैदराबादचे एजंट जनरल म्हिनू नेमिकू 
झाल्यािर त्याचं्याकडेही ही माप्रहती पाठप्रिण्यात येत असे. माप्रहतीचा सतत ओघ भारत सरकारकडे चालू 
झाल्याने हैद्राबादचा िमन अत्यंत प्रनकडीचा आहे ही भारत सरकारची समजूत दृढ होण्यास बरेच साहाय्य 
झाले.  

 
“जैसे रे्थ” कराराचे प्रनप्रमत्त करून िळे काढण्याचा प्रनजामाचा ियत्न दीघवकाळ चालूच राप्रहला. 

पुष्ट्कळदा तर अगदी क्षलु्लक कारिािरून िाटाघाटीत खंड पडत असे. अशाच एका िाटाघाटीच्या िळेी 
हैद्राबादचे त्यािळेचे मुख्यमंत्री लायक अली सरदार पटेल याचं्याकडे चचेला गेले होते. प्रनजामाचे 
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कायद्याचे सल्लागार सर िॉल्टर माँक्टन त्याचं्या समिते होते. संस्र्थानी प्रिभागाचे सप्रचि मेननही तेरे्थ 
उपस्स्र्थत होते. बोलिी चालू असताना लायक अली मध्येच सर िॉल्टर माँक्टन याचंा सल्ला घेत. चकिा सर 
िॉल्टर त्यानंा अधून मधून सूचना देत. त्यामुळे िाटाघाटीत खंड पडे. काही काळ असा गेल्यानंतर 
सरदारानंी मध्येच प्रिचारले, ‘हे गृहस्र्थ आहेत तरी कोि?’ प्रनजामाचे कायद्याचे सल्लागार अशी लायक 
अलींनी यासंबधंी माप्रहती देताच सरदारजी म्हिाले, ‘याचंा सल्ला घरी घेत जा. येरे्थ बोलण्यात व्यत्यय 
नको!’ या इिाऱ्याने लायक अली बरेच िरमले. (स्ितः व्ही. पी. मेनन यानंी ही माप्रहती नंतर मला प्रदली.)  

 
िाटाघाटीचा हा घोळ चालू असतानाच संस्र्थानात रजाकराचें अत्याचार सारखे िाढत होते. 

प्रनजामाच्या हाती असलेली सत्ता रजाकार संघटनेकडे संक्रप्रमत होत असलेली प्रदसत होती. शिेटी 
एकदाचा ‘जैसे रे्थ करार’ झाला. मेनन याचं्या चतुराईने इतर संस्र्थानाशी झालेल्या करारापेक्षा हैदराबादच्या 
या कराराला प्रनराळे स्िरूप प्रदले. संरक्षि आप्रि परराष्ट्रसंबधं सपूंिवपिे भारत सरकारच्या अख्यत्यारीत 
ठेिण्याचे महत्त्िाचे कलम या करारात होते. या करारािर प्रनजामाने सही करू नये असा काप्रसम रझिीचा 
आग्रह होता. तर्थाप्रप, करार केिळ एका ििासाठी असल्याने ि बोलारम् येर्थील भारतीय र्फौजा परत 
घेण्याचे भारत सरकारने मान्य केल्याने प्रनजामाने या करारािर सही केली.  

 
तर्थाप्रप, हैद्राबादचा िमन त्यामुळे सुटला नाही! 
 
याच सुमारास मी आप्रि गोचिददास श्रॉर्फ प्रदल्लीस गेलो असताना महात्मा गाधंीची भेट घेतली. 

महात्माजी नुकतेच नौखालीहून परत आले होते. प्रबला भिनात त्याचंा मुक्काम होता. आम्ही ज्या गाडीने 
प्रदल्लीस पोचलो त्याच गाडीत आंध्रचे कालेश्वररािही होते. रात्री साडेनऊ िाजता कालेश्वरराि आमचा 
शोध काढीत आमच्या मुक्कामी आले. त्यानंी प्रनरोप प्रदला. ‘उद्या सकाळी सात िाजता गाधंीजींनी तुम्हाला 
भेटीला बोलािले आहे.’ आम्ही दुसरे प्रदिशी गाधंीजींना भेटलो.  

 
गाधंीजींना जे सागंाियाचे ते अगदी खरे खरे सागंाियाचे मग त्याचे पप्ररिाम काहीही होिोत असे 

आम्ही ठरप्रिले होते. बोलण्याची जबाबदारी अर्थात् माझ्यािर होती. लढ्याची सुरिात आप्रि आतापयंतची 
िाटचाल याप्रिियी साराशं रूपाने माप्रहती मी गाधंीजींना प्रदली. ‘आम्ही प्रनजामाला मानत नाही. 
प्रनजामानेही रजाकाराचं्या अत्याचाराला मुक्त िाि प्रदला आहे. अशा पप्ररस्स्र्थतीत लढा शातंतामय आप्रि 
अचहसक राहू शकत नाही. आम्ही आमच्या कायवकत्यांना रजाकाराचंा सशस्त्र िप्रतकार करण्यास सापं्रगतले 
आहे. आमची शक्ती आहे तेिढ्या िमािात आम्ही सशस्त्र िप्रतकार करीत आहोत. तर्थाप्रप, प्रनजामाचे 
सामथ्यव मोठे आहे. या िातािरिात लोकाचें रक्षि करण्याची जबाबदारी भारत सरकारची आहे. आम्ही 
रजाकाराचंा सशस्त्र मुकाबला करू.’ 

 
अचहसेचा आजन्म पुरस्कार करिाऱ्या महात्म्याजिळ आमच्या सशस्त्र िप्रतकारासंबधंाने मी बोलून 

तर गेलो. त्याचंी िप्रतप्रक्रया एकदम िप्रतकूल राहील याप्रिियी माझी खात्री होती. परंतु, सत्य िकट करिे 
भाग होते. आम्ही दोघेही महात्माजी यािर काय म्हितात याची उत्सुकतेने िाट पहात होतो.  

 
गाधंीजी शातंपिे म्हिाले, ‘तुम्ही करता ते ठीक आहे. पि माझे म्हििे असे आहे की, भारत 

सरकारने हैदराबादिर र्फौज रिाना करािी, काममीरबाबतही मी हाच सल्ला प्रदला होता. प्रनजाम सरकार 
आप्रि भारत सरकार जोिर तहाची बोलिी करीत आहेत तोपयंत भारत सरकारला हे काहीच करता येिार 
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नाही. त्यािर मी म्हिालो, ‘ही बोलिी ढोंगीपिाची आहेत. या प्रनप्रमत्ताने आपली प्रनरंकुश सत्ता भारत 
सरकारने मान्य करािी अशी प्रनजामाची इच्छा आहे. सपूंिव राज्यात अराजक माजले आहे. राज्यकारभार 
प्रिस्कप्रळत झाला असून लोकाचें जीप्रित, प्रित्त आप्रि अब्र ू धोक्यात आहे. भारत सरकारने र्फौजा 
पाठप्रिण्यास प्रदरंगाई करिे अक्षम्य ठरेल.” 

 
त्यािर गाधंीजींनी िमन केला, ‘सरदार ि जिाहर यानंा भेटला काय?’ ‘आम्ही भेटिार आहोत’ 

असे सागंताच गाधंीजी म्हिाले, ‘भेटा, अगदी अिमय भेटा. आप्रि मला जे सापं्रगतले तेच त्यानंाही सागंा.’ 
 
मी प्रिचारले, ‘तडजोडीच्या िाटाघाटी रेंगाळत राप्रहल्या तर मध्यंतरीच्या काळात आम्ही काय 

कराि?े’ भारत सरकारला िाटाघाटीत गंुतिनू ठेिनू जनतेचे नैप्रतक धैयव खच्ची करिे हे प्रनजामाचे सध्याचे 
धोरि आहे. स्िस्र्थ बसिे आम्हाला शक्य होिार नाही.’ 

 
गाधंीजी लगेच म्हिाले, ‘दरम्याच्या काळात काय कराि ेया िमनाचे उत्तर मजजिळ आहे. परंतु ते 

मी तुम्हाला सागंिार नाही. जिाहर चकिा सरदार यानंा सागेंन. तुम्ही त्यानंा भेटाल तेव्हा मी तुम्हाला काय 
म्हिालो तेही अिमय सागंा.’ 

 
गाधंीजींचा प्रनरोप घेतल्यािर आम्ही सायंकाळी नेहरू आप्रि सरदार पटेल यानंा भेटलो. त्यानंा 

िस्तुस्स्र्थती प्रनिपे्रदत केली. त्याचिमािे महात्मा गाधंींची िप्रतप्रक्रयाही त्यानंा सापं्रगतली.  
 
आमचा मुक्काम मंुबईला असतानाच सरदार पटेल आपल्या मुलाकडे मंुबईला मुक्कामाला होते. 

स्िामीजी प्रदल्लीहून परत आले होते. (प्रनजामाशी ‘जैसे रे्थ’ करार झाल्यानंतर प्रनजाम सरकारने स्िामीजींची 
तुरंुगातून मुक्तता केली होती.) प्रदल्ली भेटीने त्याचें समाधान झालेले प्रदसले. मंुबईला सरदार पटेल याचंी 
भेट घेण्यासाठी त्याचं्या प्रर्फरण्याच्या िळेात आम्ही गेलो. पुन्हा सरदाराचंी भेट कधी होईल याची प्रनप्रिती 
नसल्याने स्िामीजींनी त्याचंी भेट घेतली. सरदाराचें ि स्िामीजींचे बोलिे झाले. त्यानंा त्यांच्या 
प्रनिासस्र्थानािर पोचिनू आम्ही परतलो. माधिबागेजिळ ठक्करप्रनिासात एक खािािळ होती. त्याप्रठकािी 
स्िामीजींसाठी काही पदार्थव घेऊन मी प्रबऱ्हाडी परतलो तेव्हा स्िामीजी बरेच अस्िस्र्थ प्रदसले.  

 
मी त्याचं्या िकृतीची चौकशी केली तेव्हा ते म्हिाले, ‘िकृती ठीक आहे.पि दुसरीच एक भानगड 

होऊन बसली आहे, गोचिददास आप्रि िैशपंायन यानंी राजीनामे प्रदले आहेत.’ या राजीनाम्याचं्या कारिाचंी 
चौकशी केली असताना असे समजले की, लढ्याचे स्िरूप अचहसक असाि े की चहसक असा सकाळी 
स्िामीजींनी सरदारानंा िमन प्रिचारला होता. ‘काँगे्रसचे धोरि अचहसेचे आहे’ असे सरदारानंी त्यािर उत्तर 
प्रदले होते. ही गोष्ट स्िामीजींनी आपल्या सहकाऱ्यानंा सापं्रगतली ि लढ्याचे स्िरूप चहसक नसाि े असा 
आदेश प्रदला. त्यानंतर या दोघानंी राजीनामे प्रदले. 

 
हे भलतेच काहीतरी होऊन बसले होते. मी स्िामीजींना सापं्रगतले, ‘तुम्ही हैदराबादी परत जा. 

तुम्हाला अटक होईलच. पढुचा कायवभाग आम्ही साभंाळून घेऊ.’ माझे म्हििे स्िामीजींना पटले. ते 
हैदराबादला रिाना झाले ि मी सिव कायवकत्यांना घेऊन चौपाटीिर गेलो. तेरे्थ आम्ही अनौपचाप्ररकपिे 
प्रिचारप्रिप्रनमय केला. कायवकत्यांना मी सापं्रगतले, ‘ॲक्शन कप्रमटीचा पराजय हा प्रनजामाचा प्रिजय असे 
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सध्याचे समीकरि आहे. प्रनजामाला प्रिजय प्रमळेल असे सध्या आपि काहीच करू नये. पूिीसारखे काम 
करू या; आखलेले कायवक्रम अमलात आिू या.’ 

 
कायवकत्यांना माझी भपू्रमका पटली आप्रि प्रनमाि झालेले ताप्रत्त्िक िादळ तेरे्थच शातं झाले.  
 
इकडे, हैदराबाद संस्र्थानच्या सरहद्दीत ििशे करताच स्िामीजींना प्रनजामी पोप्रलसानंी अटक केली 

आप्रि त्यानंा गुलबगा येर्थील तुरंुगात बपं्रदस्त केले (२६ जानेिारी, १९४८) 
 
आम्ही लढ्याचे जे प्रनरप्रनराळे कायवक्रम घेतले ते बरेच पप्ररिामकारक ठरले. झेंडािदंनाच्या 

कायवक्रमात संघटनेचे सिवव्यापी स्िरूप प्रदसून आले. दुसरा कायवक्रम जंगलसत्याग्रहाचा. त्या काळात 
शतेात असलेली चशदीची झाडे तोडिे हा गुन्हा होता. ही झाडे तोडिे हा लढ्याच्या कायवक्रमाचा एक भाग 
होता. तद्नुसार हजारो चशदीची झाडे कापून रे्फकून देण्यात आली. िप्रहतीला रानही मोकळे झाले ि 
सरकार-प्रिरोधही झाला. या कायवक्रमापायी परभिी प्रजल्ह्ात एक कायवकता मारला गेला. प्रतसरा 
कायवक्रम हैदराबाद राज्याला िगेळे ठेििारी, प्रिशिेाप्रधकाराची प्रनशािी असलेली करोडप्रगरी. 
सरहद्दीिरच्या गािातं जागोजाग असलेली करोडप्रगरीची नाकी आप्रि इमारती यानंा उध्िस्त करण्यात 
आमच्या कायवकत्यांनी यश प्रमळप्रिले. लढ्याच्या शिेटच्या पिात तर प्रकत्येक गािानंी आपि प्रनजामाच्या 
राजिटीतून मुक्त झाल्याचे घोप्रित केले, ि लगतच्या िातंातील मुलकी अप्रधकाऱ्यानंी आपल्या िाताचंा एक 
भाग म्हिून त्या त्या भागाचे िशासन कराि ेअशी मागिी केली. तेलंगि, कनाटक आप्रि मराठिाडा या 
प्रतन्ही भागातं अशी ‘स्ितंत्र नगरे’ अनेक प्रठकािी उदयास आली आप्रि पोलीस कारिाई होईपयंत आमच्या 
कायवकत्यांच्या हाती तेर्थील िशासन राप्रहले. ही ठािी परत घेण्याचे प्रनजामी लष्ट्कर आप्रि पोलीस याचें 
ियत्न आमजनतेने संघप्रटत होऊन हािून पाडले. अशा ‘मुक्त’ झालेल्या अनेक गािातं मी जाऊन आलो. 
तेरे्थ भाििेही केली. सरहद्दीिरील कायवकत्यांच्या ित्येक प्रशप्रबराला मी एकदा तरी भेट प्रदली आहे. ........ 

 
........मद्रास येरे्थ असतानाच मेजर जनरल रुद्र हे एकदा भेटाियास आले होते. ते इंग्रजी भािेत 

बोलत होते त्यामुळे ते कोित्या िातंाचे आहेत हे कळण्यास मागव नव्हता. तरी ते प्रिस्ती आहेत एिढे 
समजले. मे. ज. रुद्र यानंा हैदराबादेस जाऊन सिव प्रिभागाची पाहिी कराियाची होती. सिव बाजंूनी ििशे 
करताना लष्ट्कराच्या मागात कोिकोित्या अडचिी येऊ शकतील याचंा अंदाज त्यानंा घ्याियाचा होता. 
ज्या भागात जाियाचे त्या भागातील आमच्या कायवकत्यांचा पप्ररचय व्हािा या हेतूने प्रठकप्रठकािच्या 
कायवकत्यांच्या नाि ेमी पते्र प्रदली. नंतर साध्या ििेात ते हैद्राबादला (ससं्र्थानातील सिव प्रिभागात) जाऊन 
आले. परतल्यािर त्यानंी पुढची योजना आखली. ........ 

 
........पोप्रलस कारिाई झाली तेव्हा ित्येक भागातील लष्ट्कराबरोबर आमचे कायवकते होते. 

लष्ट्कराचे मागवदशवन करण्यासाठी त्याचंा खूपच उपयोग झाला.  
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जन्म १४ रे्फबु्रिारी १९२५ 
 

जन्म रायगड प्रजल्ह्ातील रायगड प्रकल्ल्याजिळच्या नाते या गािी. िार्थप्रमक आप्रि माध्यप्रमक 
प्रशक्षि महाड येरे्थ. शाळेत असताना सेिादलात दाखल. महाप्रिद्यालयीन प्रशक्षिासाठी पुिे येरे्थ र्फग्युवसन 
कॉलेजात दाखल झाले. पि ४२ च्या चळिळीत कॉलेजला रामराम ठोकून चळिळीत सामील. काही काळ 
कारािास. त्यानंतर पुिे येरे्थ स.प.कॉलेजमध्ये ििशे. या काळात प्रिद्यार्थी चळिळीत भाग. तसेच मोटार 
िाहतुक कामगार आप्रि पोस्ट कमवचारी याचं्या चळिळीचे नेतृत्ि. स्ितंत्र जंप्रजरा संस्र्थानच्या हंगामी 
सरकारची स्र्थापना करण्यात पुढाकार. म्हसळे आप्रि श्रीिधवन तालुक्याचा कारभार हाती घेतला. त्यानंतर 
पुिे येरे्थ िप्रकलीचा व्यिसाय. या काळात िजासमाजिादी पक्षात ििशे. नंतर यशितंराि चव्हािाचं्या 
आग्रहािरून महाराष्ट्र काँगे्रस संघटनेत प्रनिडिूक यतं्रिेचे आप्रि कायालयाचे िमुख. १९६२-१९६४ साली 
राज्यसभेिर प्रनिड. १९७१ साली पुिे शहरातून लोकसभेिर प्रनिड. संसदेत यंगटकव चे एक िमुख. 
संसदेतरे्फ लीडसव एक्चेंज िोग्राममध्ये अमेप्ररकेचा दौरा. १९७१ साली लोकसभेिर पुन्हा प्रनिड. इंप्रदरा 
गाधंीच्या मंत्रीमंडळात प्रनयोजन राज्यमंत्री म्हिनू प्रनिड. प्रिरोधी पक्षीयाबंरोबर राष्ट्रीय पातळीिर चचा 
करण्याच्या िमनािरून १९७५ साली मंत्री मंडळाचा राजीनामा. १९७५ साली आिीबािी जाहीर झाल्यािर 
कारािास. त्यानंतर झालेल्या प्रनिडिुकीत जनता पक्षातरे्फ संसदेत प्रनिडून आले आप्रि मोरारजी मतं्री 
मंडळात िाप्रिज्य मंत्री म्हिनू नेमिूक.  

 
िस्तुत उतारा त्याचं्या सर्फर या आत्मिृत्तातून सादर करण्यात येत आहे.  
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स्वत्त्र ज्णजरा सस््थान 
 

मोहन धाप्ररया 
 

भारत स्ितंत्र झाला. स्िातंत्र्याच्या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आप्रि स्ितंत्र भारत पाहण्याचे 
भाग्य ज्या महाभागानंा लाभले त्यामंधील आपि एक आहोत याचा सार्थव अप्रभमान मला नेहमीच िाटतो. 
स्ितंत्र भारतामध्ये प्रिलीन होण्यास काही संस्र्थाप्रनक तयार नव्हते. हैदराबाद ससं्र्थान त्यामध्ये अग्रभागी 
होते. कुलाबा प्रजल्ह्ामधील जंप्रजरा संस्र्थानच्या प्रसद्दीनेही प्रिलीनीकरिास नकार प्रदला आप्रि 
पाप्रकस्तानमध्ये प्रिलीनीकरि करण्याच्या कारिाया सुरू केल्या. जंप्रजरा ससं्र्थान अरबी समुद्राच्या 
काठािरच होते आप्रि श्रीिधवन-जंप्रजरा-मुरुड बंदरामार्फव त कराचीबरोबर सरळ सबंध ठेििे शक्यही होते. 
ही िाता आम्हाला समजली. भारताच्या दृष्टीने ही घटना अत्यंत गंभीर स्िरूपाची होती. भारत 
सरकारकडून अर्थिा मंुबईच्या शासनाकडून कोितीही हालचाल प्रदसेना. आमचे रक्त उसळले. 
नानासाहेब पुरोप्रहत ि आम्ही काही सहकारी प्रमत्रानंी सशस्त्र हल्ला करून ससं्र्थान ताब्यात घेण्याचा प्रनिवय 
घेतला; आप्रि त्यािमािे पािले टाकण्यास सुरुिात केली. महाड-मािगाि तालुक्याला लागूनच जंप्रजरा 
संस्र्थानातील म्हसळे तालुका होता. म्हसळे तालुक्याच्या सरहद्दीिर खामगाि येरे्थ आमची लष्ट्करी छाििी 
उघडली. स्ितंत्र जंप्रजरा संस्र्थानचे हंगामी सरकार तेरे्थ सुरू झाले.  

 
नानासाहेब पुरोप्रहत त्या हंगामी सरकारचे पंतिधान होते, सदाप्रशि बागाईतकर गृहमंत्री, मी 

परराष्ट्रमंत्री, जनादवन भोकरे संरक्षिमंत्री यािमािे आमचे मंप्रत्रमंडळ तयार झाले. प्रशिाजीराि साितं, 
राजाभाऊ चादंोरकर, हरीभाऊ भडसािळे, रामभाऊ साठे (तळेकर), आझाद प्रहन्द सेनेतील श्रीपत 
गिपत चौधरी, केशि खाबंेटे (म्हसळे), मदन आबा साितं (अंबेत), यािमािे अन्य सहकारीही 
आमच्याबरोबर होते. आमच्या सैन्यामध्ये सुमारे पंधराश े शतेकरी ि लष्ट्करातून प्रनिृत्त झालेले प्रशपाई 
(चाकरमाने) सहभागी झाले. काही प्रपस्तुले, रायर्फल्स ि उखळी बंदुका आम्ही पैदा केल्या. हल्ल्याची 
तयारी पूिव होत असतानाच प्रसद्दीला आमच्या हालचालींचा सुगािा लागला आप्रि त्याने ससं्र्थानातील एक 
कतवबगार डी. एस. पी. इसहाक पठाि याचं्या नेतृत्िाखाली भलीमोठी पोप्रलसाचंी एक सुसज्ज तुकडी 
म्हसळयाला रिाना केली. त्याचं्याजिळ ३०३ च्या उत्कृष्ट नव्या बंदुका ि इतर आधुप्रनक साधने होती. 
संख्येने आम्ही भारी असलो तरी एिढ्या मोठ्या सुसज्ज पोप्रलसबळाला आप्रि त्याचं्या आधुप्रनक शस्त्रास्त्रानंा 
तोंड देऊन यशस्िी होिे केिळ अशक्य होते. तसा संघिव झाला असता तर आमचे अगदी पाप्रनपत झाले 
असते. एकेक प्रदिस आमच्या दृष्टीने मोलाचा होता. र्फार काळ एक हजार सैप्रनकाचंी व्यिस्र्था ठेििेही 
आमच्या दृष्टीने आिाक्याबाहेरचे होते. या पप्ररस्स्र्थतीिर गप्रनमी कािा करूनच मात करिे शक्य होते.  

 
हंगामी सरकारच्या मंप्रत्रमंडळाची बठैक झाली. निीन आलेला अप्रधकारी पुरोगामी प्रिचाराचंा आहे 

असे िृत्त आम्हाला प्रमळाले होते. म्हसळे गािात मुसलमानाचंी संख्या अप्रधक होती. नुकताच तेर्थील एक 
व्यापारी नारायि शठे याचा खून झाला होता, आप्रि दोन्ही समाजातंील िातािरि तंग होते. गोड बोलून 
दमदाटी करून त्या अप्रधकाऱ्याने पोप्रलस पाटीसह शातंपिे प्रनघनू जाि ेम्हिून ियत्न करािा अर्थिा त्याला 
िाटाघाटीत गंुतिनू प्रशतार्फीने हल्ला करािा असे ठरले. माझ्या नेतृत्िाखाली एक सशस्त्र प्रशष्टमंडळ 
म्हसळयाकडे पाठप्रिण्याचा प्रनिवय घेण्यात आला. आमच्याबरोबर एक अधा टनी छोटीशी मोटार होती. 
जाण्यापूिी आमच्या हेर खात्यामार्फव त सपूंिव माप्रहती आम्ही प्रमळप्रिली आप्रि सिांचा प्रनरोप घेऊन आम्ही 
म्हसळयाकडे कूच केले. िाटाघाटी यशस्िी झाल्या तर ठीकच; नाहीपेक्षा डोळे उघडे ठेिनू चसहाच्या गुहेत 
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केलेला तो ििशे होता. सिांना त्याची जािीि होती. त्यामुळे गंभीर िातािरिािरच सिांना भेटून, त्याचं्या 
शुभेच्छा घेऊन भारतमातेचा जयजयकार करीत आम्ही प्रनघालो होतो. म्हसळे गािात प्रशरण्यापूिी बाहेर 
आम्ही र्थाबंलो. तेरे्थ गािातील आमच्या सहकारी प्रमत्रानंा बोलािनू घेतले. पुढील कारिाई करण्याच्या 
उप्रद्दष्टाने जागोजागी मािसे पेरण्याची व्यिस्र्था केली. नकाश ेि योजना तयार केली. सिव सूचना प्रदल्या 
आप्रि भारतमातेचे पणु्यस्मरि करून पोप्रलस कचेरीिर हजर झालो. माझ्याबरोबर जनादवन भोकरे, 
प्रशिाजी साितं, श्री. मुळे आदी सहकारी होते. मी सेिा दल अप्रधकाऱ्याचा ििे धारि केला होता. सहा बारी 
भरलेले प्रपस्तुल माझ्या कंबरपट्ट्ट्यािर प्रदमाखाने प्रिराजमान झाले होते. इतर सहकारीही सशस्त्र होते.  

 
प्रतरे्थ पोहोचलो आप्रि डी. एस. पी. ची भेट माप्रगतली. त्याने आम्हाला आत बोलािनू घेतले आप्रि 

तुम्ही कोि? तुमचे काम काय आहे? असे पोप्रलसी खाक्यात जरा दरडािनूच प्रिचारले, ‘जंप्रजरा 
संस्र्थानच्या हंगामी सरकारचा मी परराष्ट्रमंत्री आहे.’ असे रुबाबात सागंनू इतराचंी ओळख करून देत 
असतानाच तो खिळला.”मी हंगामी सरकार िगैरे काही जाित नाही. तुम्ही मुकाट्याने परत जा, नाहीतर 
माझ्या गोळयानंाच तुम्हाला तोंड द्याि ेलागेल.” असा प्रनिािीचा इशारा त्याने प्रदला. त्याचा हात उजव्या 
हाताकडील टेबलाच्या खिाकडे जाऊन लागला. र्फार िळे घालप्रिण्यात अर्थव नव्हता. माझ्या प्रपस्तुलािर 
हात ठेिनू मी ताडकन बोलाियास सुरुिात केली. “तुमचा हात ज्या ड्रािरकडे जात आहे प्रतरे्थ सहा बारी 
प्रपस्तूले असून त्यामध्ये चार गोळया बाकी आहेत. तुमच्या पाठीमागील कपाटात ३०३ च्या बारा रायर्फल्स ि 
सुमारे दोन हजार गोळया आहेत. तुमच्या घरी उशीखाली एक प्रपस्तूल असून ते संपूिव भरलेले आहे.” 

 
त्याच्या सिव शस्त्रास्त्राचंी गिती देऊन त्याच्या पोप्रलस दलाची ि कोि कोठे आहे यासंबंधी प्रदलेली 

माप्रहती ऐकून तो अिाक झाला. ड्रॉिरकडे जािारा हात रोखला गेला. माझी पट्टी पुढे चालू झाली. 
आमच्याकडे असलेल्या तुर्फान शस्त्रास्त्राचंा पाढा िाचण्यास मी सुरुिात केली. रायर्फल्सच काय पि चागंले 
बॉम्ब्स, टॉमी गन्स, मशीनगन्स आदी साप्रहत्य आमच्याजिळ असून आमचे एक हजाराचे खडे सैन्य जय्यत 
तयार आहे याची त्याला जािीि प्रदली. त्याच्यासारख्या शूर अप्रधकाऱ्याकडे अशा िकारे येिे म्हिजे 
चसहाच्या जबड्यात आपले शरीर स्ितःहून देिे, आत्मसमपवि करून घेिे याची जािीि असूनही काही 
महत्त्िाच्या कारिासाठीच हा धोका पत्करला आहे, असे मुद्दाम सुचप्रिले. त्याचा लालबुंद चेहरा हळूहळू 
प्रनिळत होता. इतका धोका यानंी का पत्करला असेल असे त्याच्याही मनात आले असाि.े खोटा आि 
आिनू “तो प्रर्फर, आपको क्या कहना है?” अशी त्याने प्रिचारिा केली. त्याचे अिसान ढळत आहे हे मी 
हेरले. त्याच्या कपाळािरील स्िदेचबदूने ते अप्रधक स्पष्ट केले. त्याची परिानगी न घेताच एका खुचीिर 
प्रिराजमान झालो आप्रि त्याच आत्मप्रिश्वासात पुढील प्रनिदेन सुरू केले.  

 
“जंप्रजरा संस्र्थान भारतात प्रिलीन होण्यास तयार नसल्यामुळे ते ताब्यात घेण्यासाठी आम्ही आलो 

आहोत. त्यासाठी हंगामी मंप्रत्रमंडळ आम्ही तयार केले आहे. परंतु एकाच अडचिीपुढे आम्ही र्थोडे हताश 
झालो आहोत. आपिास माहीतच आहे की, म्हसळे गािात बहुसंख्य िस्ती मुसलमान बधुंभप्रगनींची आहे. 
आपले सिव पोप्रलस ि आपि मुसलमान समाजाचे आहात. दुदैिाने आमचे सैन्यात सिवच चहदू धमीय आहेत. 
संस्र्थानाचा प्रसद्दीही मुसलमान आहे. नुकतीच म्हसळे गािात दंगल झाली आहे. अशा पप्ररस्स्र्थतीत आम्ही 
हल्ला केला तर चहदंूनी मुसलमानािंर हल्ला केला असा अर्थव लागण्याची शक्यता आहे. तुम्ही शूर आहात, 
आमच्या हल्ल्याचा िप्रतकार सिव सामथ्याप्रनशी तुम्ही कराल. त्या लढाईत आमचे काही सैप्रनक तुमच्या 
गोळयानंा बळी पडले तर मुसलमानानंी चहदूना मारले अशी भािना सिवत्र रै्फलािले. आमचे सामथ्यव लक्षात 
घेता आम्ही यशस्िी होिार यात शकंा नाही. परंतु आम्हाला चहदु-मुसलमानाचें हत्याकाडं नको आहे. आम्ही 
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समाजिादी आहोत. चहदु-मुस्स्लम ऐक्यािर आप्रि समानतेिर आमचा पूिव प्रिश्वास आहे. तुम्ही पुरोगामी 
प्रिचार करिारे अप्रधकारी आहात असे आम्हाला समजले. तुमच्याबरोबर िाटाघाटी करून सिव अनर्थव 
टाळता आला तर िर्थम ियत्न करािा म्हिूनच सिव हत्याकाडं टाळण्यासाठी, म्हसळे गािातील मुसलमान 
माता ि भप्रगनींचे िैधव्य टाळण्यासाठी हा धोका आम्ही पत्करला. माझे लग्न होऊन अद्याप एक मप्रहनाही 
पूिव झाला नाही, तरीही काही चागंला मागव काढता आला तर पराकाष्ठा करािी म्हिून माझ्या हंगामी 
सरकारने मला इरे्थ पाठप्रिले आहे.” 

 
त्याचा सिव राग आता मािळला होता. सिांना बसण्यासाठी त्यानंी खुच्या मागप्रिल्या आप्रि चहा 

घेिार का? अशी पृच्छा केली. आम्हीही होकार प्रदला. इतक्या गंभीर पप्ररस्स्र्थतीतून जंप्रजरा संस्र्थान 
मुक्तीचा हा खडतर ििास करीत असताना घशाला चागंलीच कोरड पडली होती. आता र्थोड्या 
मोकळेपिाने आमची बोलिी सुरू झाली. ‘कोित्याही पप्ररस्स्र्थतीत जंप्रजरा संस्र्थान पाप्रकस्तानमध्ये सामील 
होण्याची शक्यता नव्हती; पुढील काळाची प्रदशा ओळखून प्रसद्दीने शहािपि दाखप्रििेच इष्ट ठरेल; प्रकमान 
तुमच्यासारख्या चािाक्ष अप्रधकाऱ्याने ती जािीि देिेच सिांच्या प्रहताचे आहे; संभाव्य संघिव आप्रि अनर्थव 
टाळण्यासाठी तुम्ही होऊनच येरू्थन प्रनघून जाऊन प्रसद्दीला स्पष्ट सल्ला देिे आिमयक आहे.’ िगैरे प्रिचार 
आम्ही माडंले. आियव असे की, त्या भल्या अप्रधकाऱ्याला आमचा सल्ला रास्त िाटला. मुसलमानाचं्या 
केसालाही धक्का लागिार नाही असे त्यांनी िचन घेतले आप्रि तेर्थील स्र्थाप्रनक मुसलमान पढुाऱ्याना 
चचेसाठी बोलािनू घेतले, आमची ओळख िगैरे साठी. त्यानंतर त्यानंी मुसलमान नेत्याबरोबर बोलिी 
केली. हा मागव मंजूर करिे म्हिजे आत्मघात करिे असे स्र्थाप्रनक मुसलमान नेत्यानंा िाटले. त्यानंी 
रे्फरप्रिचारासाठी दुपारपयंत िळे मागून घेतली आप्रि पप्रहली बठैक सपंिनू आम्ही बाहेर पडलो.  

 
गािाबाहेर जाऊन प्रमत्राशंी संधान बाधंले, झालेला िृत्तान्त आमच्या खामगाि छाििीकडे 

पाठप्रिण्याची व्यिस्र्था केली. आतापयंत झालेल्या चचेमधून खूपच पल्ला आम्ही गाठला होता. तरीही खरी 
परीक्षा नंतरच होती. शातंपिे डबे सोडले, भोजन केले आप्रि परत दुपारच्या बठैकीसाठी पोप्रलस स्टेशनिर 
हजर झालो. आम्ही पोहोचण्यापूिीच मुसलमान नेते तेरे्थ हजर झाले होते. आम्ही पोहोचताक्षिीच त्यानंी 
जोरजोरात कागंािा सुरू केला. ‘केसालाही धक्का लागिार नाही असे हे सागंतात. परंतु आमची घरे 
जाळण्यास सुरुिात झाली आहे; याचं्यािर आपला प्रिश्वास नाही; हे शुद्ध काप्रर्फर आहेत.’ या भािेत आमची 
संभािना सुरू झाली. घराचंी जाळपोळ करण्याचा कायवक्रम आम्ही केव्हाही ठरप्रिला नव्हता ि ते कागंािा 
करीत आहेत असे मी प्रनक्षनू सापं्रगतले. परंतु तो अप्रधकारी पुन्हा खिळला होता. ‘कोठे आग लागली आहे ते 
सागंा, असा मी आग्रह धरताच ‘दोन मलैािंर आजच एक िाडा जाळण्यात आला’ असे सागंण्यात आले. ‘हे 
शक्य नाही’ असे म्हिताच त्या प्रठकािी ित्यक्ष जाण्याचा प्रनिवय घेण्यात आला. हे खरे असेल तर त्या 
जळिाऱ्या घरातच तुम्हाला गोळया घालून मारले जाईल असा स्पष्ट इशारा डी. एस्. पी. ने प्रदला. 
पोप्रलसानंी आम्हाला घेरले आमचा ििास सुरू झाला. आम्हाला त्या अिस्रे्थत नेताना आमच्या हेर मंडळींनी 
पाप्रहले आप्रि ती बातमी मुख्य कॅम्पिर पोचप्रिण्यासाठी ते रिाना झाले. 

 
हा आपला शिेटचा ििास आहे अशी छटा ित्येकाच्या चेहऱ्यािर उमटली होती. र्फारशी गडबड 

करण्याची शक्यता नव्हती. तसे केले असते तर आमच्या मुडद्याप्रशिाय काही उरले नसते. िसंग मोठा बाका 
होता. र्थोड्या िळेातच जळिाऱ्या िाड्याचे दशवन झाले आप्रि काळजात चरव झाले. जनादवन भोकरेने 
नजरेनेच खुिािले की, आता धडगत नाही. पू. आईिप्रडलाचें, नातेिाईकाचें, तीन-चार आठिड्यापूंिीच 
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लग्न झालेल्या माझ्या िेमळ पत्नीचे, ईश्वराचे आप्रि भारतमातेचे स्मरि केले आप्रि आनंदाने छातीिर 
गोळया झेलण्याच्या प्रनधाराने पािले पढेु सरकू लागली.  

 
जळिाऱ्या िाड्याजिळ पोहोचलो आप्रि डी. एस. पी. ची चसहगजवना झाली. ‘अब क्या कहना है? 

कहो, नहीं तो ईश्वर का आखरी नाम लो.’ मुसलमान नेत्याचंा आिाज तर त्याहीपेक्षा अप्रधक चढला होता. 
ईश्वराचे नाि घेण्याखेरीज अन्य काही मागव नव्हता. कदाप्रचत त्या प्रबकट िसंगी त्यानेच िेरिा प्रदली 
असािी. तेरे्थ एक बारा-तेरा ििांचा छोटा मुलगा आमच्याकडे ि िाड्याकडे पाहात होता. त्याच्या तोंडातून 
कदाप्रचत सत्य बाहेर पडेल असे िाटले आप्रि मी त्याला शातंपिे प्रिचारले, “काय रे बाळ, काय झाले?” 
क्षिाधात त्याच्या तोंडातून उद गार बाहेर पडले, “क्या कहँू? चाचाको बारबार कहा, खूद का मकान इस 
तरह मत जला दो I मगर उन्होंने माना नहीं पर मकान जला प्रदया I” डी. एस. पी. ने ते ऐकले. त्या 
मुलाला जिळ बोलािनू घेतले आप्रि पुन्हा तोच िमन प्रिचारला त्या मुलानेही तेच उत्तर पुन्हा प्रदले. डी. 
एस. पी. ने मुलाकडे काकाची चौकशी केली. तो र्थोड्या अंतरािर होता. त्याला बोलाप्रिण्यात आले. इतके 
पोप्रलस, डी. एस. पी. ि नेते पाहून तो चागंलाच भेदरला. डी. एस. पी. ने खड्या आिाजात प्रिचारिा 
करताच त्यानेही स्ितःच तो िाडा जाळल्याचे मान्य केले आप्रि ‘माझी काही तक्रार नाही, मला त्याबद्दल 
सिव पैसे प्रमळाले आहेत’ असा खुलासाही सादर केला. सिव बनाि धूतव डी. एस. पी. च्या ध्यानात याियास 
मुळीच िळे लागला नाही.  

 
त्या मुसलमान नेत्यानंीच ते सिव कारस्र्थान केले होते. कटू शब्दात हजेरी घेतल्याबद्दल त्याने 

आमची क्षमा माप्रगतली ि कोित्याही मुसलमान बंधु-भप्रगनींना अर्थिा त्याचं्या मालमते्तला मुळीच धक्का 
लागिार नाही असे िचन द्या म्हिून मागिी केली. मी शपरे्थिर िचन प्रदले, इतकेच नव्हे तर असा काही 
िकार होण्यापूिी आम्ही प्रजितं प्रदसिार नाही असा त्याला प्रदलासा प्रदला. त्याने आमच्यािर पूिव प्रिश्वास 
ठेिण्याचा सल्ला त्या मुसलमान नेत्यानंा प्रदला आप्रि पोप्रलस पाटीसह मुरुडला ताबडतोब रिाना होण्याचा 
प्रनिवय तेरे्थच जाहीर केला. त्या मृत्यूच्या भयाि जबड्यातून परतत असताना आम्हाला पनुजवन्म देिाऱ्या 
त्या कोिळया बालकाचे मी दशवन घेतले. ईश्वराचे आभार मानले आप्रि परत म्हसळयाची िाटचाल सुरू 
केली. बेदरकारपिे स्िातंत्र्याच्या आंदोलनात उतरलो असताना पुन्हा एकदा नप्रशबाने खैर केली आप्रि 
ित्यक्ष मरिाच्या दाढेतून परत खेचून घेतले. त्या लहान मुस्स्लम मुलाच्या रूपाने ईश्वरानेच आपले दशवन 
प्रदले होते.  

 
ठरल्यािमािे डी. एस. पी. पठाि पोप्रलस तुकडीसह प्रनघून गेले. आमच्या प्रशष्टमडंळाने केलेली 

प्रशष्टाई पूिवपिे सर्फल झाली. त्यािमािे मुख्य कॅम्पला कळप्रिण्याची व्यिस्र्था केली. तरीही पूिव-काळजी 
म्हिून रातोरात स्र्थाप्रनक अप्रधकाऱ्यानंा नजरकैद करण्याची आम्ही व्यिस्र्था केली. प्रनरप्रनराळया मागाने 
आमच्या मुस्क्त-सेनेने म्हसळे येरे्थ ििशे केला. तेर्थील नागप्ररकानंी ि आम्ही त्याचें समारंभपूिवक स्िागत 
केले. छत्रपतींच्या काळात ि त्यानंतर प्रसद्दीच्या गुलामप्रगरीतील भारतभमूीचा हा तुकडा सुमारे चारश े
ििांनंतर िर्थमच स्ितंत्र झाला. नागप्ररकाचं्या आनंदाला उधाि आले. आम्ही त्याच प्रदिशी श्रीिधवन तालुका 
ताब्यात घेण्याची योजना रातोरात केली होती. त्यामुळे म्हसळे येरे्थ र्फार िळे र्थाबंिे अिघड होते. सिव 
पॅसेंजर गाड्या ताब्यात घेतल्या. म्हसळे येरे्थ राजाभाऊ चादंोरकर याचं्या नेतृत्िाखील तालुक्याचा 
तात्पुरता कारभार चालप्रिण्यासाठी एक सप्रमती नेमनू ि अप्रधकारीिगाला भारतमातेशी प्रनष्ठनेे राहण्याची 
शपर्थ देऊन काही तासातंच श्रीिधवनचा ताबा घेतला. श्रीिधवन स्ितंत्र झाल्यामुळे आनंदाने सिव गाि बेहोि 
झाले. स्िातंत्र्याचा सोहळा साजरा करण्यासाठी रात्री िचंड सभा आयोप्रजत करण्यात आली. श्रीिधवन हे 



 
अनुक्रमणिका 

पेशव्याचें मूळ गाि. अटकेपार झेंडे लाििाऱ्या पेशव्यानंा श्रीिधवन सर करिे शक्य झाले नव्हते. तो मान ि ते 
भाग्य िर्थम आम्हालाच लाभाि ेअसा संकेत असािा.  

 
श्रीिधवन तालुक्याच्या कारभारासाठी हप्ररभाऊ भडसािळे याचं्या नेतृत्िाखाली एक स्र्थाप्रनक 

सप्रमती प्रनयुक्त करण्यात आली. अप्रधकाऱ्यानंा रीतसर शपर्था देण्याचा प्रिधी झाला आप्रि मुरूड तालुका 
ताब्यात घेण्याच्या दृष्टीने कशी चाल करािी हा प्रिचार सुरू केला. त्या प्रदिशी रात्री आमच्या भोजनाची 
व्यिस्र्था बेंदे्र नामक व्यापाऱ्याच्या घरी करण्यात आली होती. सभा असल्यामुळे आम्ही भोजन उरकून 
घेतले. रेप्रडओ चालू होता. रात्रीच्या बातम्या सुरू झाल्या आप्रि शोकजनक बातमीने आमच्यािर िचंड 
िज्राघात केला. त्या प्रदिशी सायकंाळी राष्ट्रप्रपता महात्मा गाधंी याचंी कू्रर हत्या झाली होती. आमच्या 
ध्येयासाठी त्या र्थोर महात्म्याने आपली आहुती प्रदली होती. स्िातंत्र्याच्या िाप्तीसाठी जीिनभर लढलेला 
महान योद्धा धारातीर्थी पडला. सत्य, अचहसा, सत्याग्रहाचा संदेश देिाऱ्या सतंाने ‘हे राम’ करीत समाधी 
घेतली. सिव देशाला, पददप्रलत समाजाला ि मानितेला िकाश देिारी प्रदव्य ज्योत अमर झाली. 
चारशपेेक्षा अप्रधक िि ेपारतंत्र्यात प्रखतपत पडलेले म्हसळे ि श्रीिधवन हे दोन तालुके त्या प्रदिशी स्ितंत्र 
करून स्िातंत्र्यासाठी झगडिाऱ्या प्रदिगंत राष्ट्रप्रपत्याला आम्ही आमची आदराजंली समर्षपत केली होती. 
३० जानेिारी १९४८ हाच तो प्रदिस होता.  

 
श्रीिधवन येर्थील रात्रीच्या त्या ऐप्रतहाप्रसक सभेला सारे गाि लोटले. श्रीिधवनच्या आयुष्ट्यातील मुक्त 

स्िातंत्र्यात भरलेली ती सिांत िचंड पप्रहली सभा होती. महात्मा गाधंींच्या दुदैिी प्रनधनाच्या बातमीमुळे सिव 
समारंभािर दुःखाचे सािट आले होते. एकाच िळेी महात्मा गाधंीजींना आदराजंली देण्याची ि स्िातंत्र्याचा 
सोहळा साजरा करण्याची पाळी आमच्यािर ि श्रीिधवनकरािंर आली. सुख आप्रि दुःख, दैि आप्रि दुदैि, 
िकाश आप्रि अधंार, पौर्षिमा आप्रि अमािास्या, सुकाळ आप्रि दुष्ट्काळ सिव एकाच िळेी पाहण्याचा सुयोग 
आप्रि दुयोग आमच्यािर आला. मानिी शातंतेच्या आप्रि एकात्मतेच्या इप्रतहासात ३० जानेिारी १९४८ हा 
प्रदिस सुििाक्षरानंी कोरला गेला आहे. आमच्याही जीिनात हा ऐप्रतहाप्रसक प्रदिस नेहमीच अमर राहील.  

 
सुमारे आठ प्रदिस आम्ही श्रीिधवन ि म्हसळे तालुक्यािर राज्य केले. श्रीिधवन हीच आमची हंगामी 

राजधानी होती. प्रसद्दीच्या मालकीची भाताची कोठारे भरलेली होती. गप्ररबानंा सिव भाताचे, मंत्र्याचं्या हस्ते 
िाटप करून प्रठकप्रठकािी स्िातंत्र्योत्सि साजरा झाला. नारळाचं्या ि सुपारींच्या कमानी उभारून 
प्रठकप्रठकािी झालेले आमचे स्िागत प्रचरकाल स्मरिात राहील. शहाळयाचें गोड पािी, लुसलुशीत गोड 
खोबरे आप्रि सोनेरी सोनकेळी हाच आमचा आहार झाला होता. काही उपद्व्यापी घटकानंी जातीय दंगल 
माजप्रिण्याचा ियत्न केला, परंतु आम्ही तो हािून पाडला. चहदु-मुस्स्लम ऐक्य िाढाि े आप्रि 
अल्पसंख्याकानंा संरक्षि प्रमळाि ेयासाठी आम्ही घेतलेली दक्षता पाहून आम्हाला काप्रर्फर म्हििारेच आमचे 
प्रनष्ठािान प्रमत्र झाले. सते्तमार्फव त प्रकती जलद प्रमत्रपप्ररितवन होते त्याचा तो उत्कृष्ट मासला होता. आम्ही 
मात्र पूिी काही घडलेच नाही या आप्रिभािात, प्रदलेल्या शपरे्थिमािे त्यानंा पूिव संरक्षि प्रदले आप्रि आमच्या 
ितवनातूनच त्याचं्या जिळ गेलो. श्रीिधवन येर्थील एका इसमाकडे बाँब ि इतर खूप शस्त्रासे्त्र आहेत असा 
सुगािा आम्हाला लागला. त्याला अटक करून िठिीिर आििे क्रमिाप्त झाले. त्याच्या घरातील 
खानदानी श्रीमतंी आप्रि लािण्य नजरेत भरण्यासारखेच होते. त्याच्या कुटंुप्रबयानंा कोित्याही िकारे त्रास 
होिार नाही अशी पूिव व्यिस्र्था आम्ही केली. प्रनःपक्षपाती धोरि आप्रि चाप्ररत्र्यपूिव व्यिस्रे्थतून केिळ आठ 
प्रदिसाचं्या आत आम्ही मुसलमान समाजातील मायबप्रहिींचा प्रिश्वास सपंादन करू शकलो.  

 



 
अनुक्रमणिका 

श्रीिधवन ि म्हसळे तालुके स्ितंत्र केल्यानंतर भारत सरकारला तारा पाठिनू हा भाग भारतात 
प्रिलीन करा अशी प्रिनंती आमच्या हंगामी सरकारने केली होती. बोली पंचायतची खाडी ओलाडूंन मुरूड 
तालुका ताब्यात घेण्याच्या योजना चालू होत्या. तेिढ्यात प्रसद्दीने मंुबईला जाऊन भारतात प्रिलीनीकरि 
करण्याच्या करारािर सही केली. हल्ला करून मुरूड तालुका स्ितंत्र करण्याचे ियोजन उरले नाही. 
आमच्या लढ्याला अपेके्षपेक्षाही उज्जिल यश प्रमळाले. कुलाब्याचे त्या िळेचे कलेक्टर झुस्ल्र्फकारअली 
झुबेरी असंख्य पोप्रलसासंह तेरे्थ आले ि त्यानंी म्हसळे ि श्रीिधवनच्या कब्जाची मागिी केली. आम्हीही 
आनंदाने कब्जा प्रदला. कारि भारत सरकारने मुक्त भागाचा कब्जा घ्यािा अशी आमचीच मागिी होती. 
म्हसळे ि श्रीिधवन तालुके स्ितंत्र केले तेव्हा तेर्थील खप्रजना, कचेऱ्यामध्ये दोन अडीच लाख रुपये प्रशल्लक 
होते. त्याची देखभाल ि प्रहशोब स्र्थाप्रनक सल्लागाराकडेच सुपूतव करण्यात आला होता. आम्ही र्फक्त एक 
चलाखी केली. तेर्थील महत्त्िाची शस्त्रासे्त्र हलप्रिली. हैदराबादच्या मुस्क्तसगं्रामासाठी त्याचंी र्फारच गरज 
होती. आम्ही आठ प्रदिसाचें राज्य केले. स्ितः स्ितंत्र केलेल्या िदेशािर राज्य करण्याची कल्पनाही 
रोमहिवक असते. आम्ही तर ित्यक्ष राज्य केले होते. श्रीिधवन आप्रि म्हसळे तालुक्याचंा ताबा कलेक्टर श्री. 
झुबेरीकडे प्रदला आप्रि आमची पट घटकेची ऐप्रतहाप्रसक कारकीदव सपंली! मंप्रत्रपदाची खुची खेचनू नेिारी 
घटना खटकिारी असली तरीही कतवव्यपूतीच्या आप्रि प्रिजयाच्या धंुदीत ते दुःख जराही जाििले नाही.  

 
शकेडो ििांनंतर स्ितंत्र झालेल्या जनतेने, चहदु-मुसलमान बधूं–भप्रगनींनी साश्रू नयनानंी 

आम्हाला िेमाने प्रनरोप प्रदला. प्रिजयश्रीच्या माळा गळयात घालून आम्ही महाडला परत आलो. मी घरी 
पोहोचलो आप्रि तेर्थील िातािरि पाहून हृदय चरवरव होऊन कापत गेले. एखाद्याचा अचानक मृत्यू व्हािा 
अशी दुःखाची सािट तेरे्थ पसरलेली होती. मला पाहताच सिांचे चेहरे रु्फलले. मी प्रजितं आहे हे पाहून 
त्याचं्या आनंदाला पारािार उरला नाही. म्हसळयाला डी.एस.पी.बरोबर िाटाघाटीसाठी गेलो असताना, 
सायकंाळी जिळच आग लागलेल्या िाड्याकडे जेव्हा नेण्यात आले त्याच प्रठकािी आम्हाला गोळया घालून 
ठार मारल्याची बातमी महाडला पोहोचली होती. ३१ प्रडसेंबर ४७ ला माझे लग्न ि मप्रहन्याभरातच हा 
िकार घडल्यामुळे सिवजि हिालप्रदल झाले होते ि ते स्िाभाप्रिकच होते. म्हसळयातून आम्हाला जळत्या 
िाड्याकडे नेले असून आता काही धडगत नाही असा प्रनरोप खामगािला मुख्य छाििीिर गेला होता. 
त्याच िळेी आमच्या कॅम्पमध्ये असलेले एक डॉक्टर महत्त्िाचा प्रनरोप आल्यािरून महाडला गेले आप्रि 
घाईघाईत त्यानंा प्रमळालेली माप्रहती त्यानंी आमच्या घरी पोहोचप्रिली त्यातूनच पुढील सिव घोटाळा प्रनमाि 
झाला. अर्थात माझ्या पूज्यनीय िप्रडलाचंा ईश्वरािर आप्रि त्याचें गुरु श्रीअनंत महाराज याचं्यािर जबरदस्त 
प्रिश्वास होता. बातमी प्रमळाल्यानंतरही त्यानंी र्फारसा गाजािाजा केला नाही. माझी पत्नी माहेरी होती. 
प्रतला काही कळू प्रदले नाही. िप्रडलानंी िभिूर हिाला ठेिनू सिांना शातं ठेिले. मतं्री म्हिून म्हसळे ि 
श्रीिधवनला मी मोठ्या प्रदमाखाने िािरत असताना माझ्या आई-िप्रडलानंा आप्रि नातेिाइकानंा ते आठ 
प्रदिस प्रकती तापदायक ि यातनामय गेले असतील त्याची कल्पनाच केलेली बरी.  

 
भारतामधील ससं्र्थानाचें प्रिलीनीकरि झाल्यानंतर येर्थील िप्रतप्रनधी िातंाच्या ि मध्यिती प्रिप्रध-

मंडळािर घेण्याचा िमन प्रनमाि झाला. हे िप्रतप्रनधी ित्यक्ष प्रनिडिूक करूनच घेण्यात यािते असा आग्रह 
समाजिादी पक्षाने धरला. मध्यिती शासनाने हा रास्त आग्रह मान्य केला नाही ि हे िप्रतप्रनधी नेमण्याचा 
प्रनिवय घेतला. हा सरळ सरळ लढाऊ जनतेचा ि लोकशाहीचा उपमदव होता. प्रनिडिुका घेतल्या असत्या 
तर संस्र्थाने स्ितंत्र करण्यात आघाडीिर राप्रहलेले नेते ि पक्ष याचेंच उमेदिार प्रनिडून आले असते. 
काँगे्रसला ते सोयीचे नव्हते. या अन्यायाप्रिरुद्ध सत्याग्रह करण्याचे ठरले. पणु्याला लक्ष्मी रोडिर 
नानासाहेब गोरे याचं्या ि कौस्न्सल हॉलिर माझ्या नेतृत्िाखाली दोन तुकड्यानंी सत्याग्रह केला. 



 
अनुक्रमणिका 

महाराष्ट्रामधील प्रनरप्रनराळया संस्र्थानातंील कायवकते त्यामध्ये सहभागी झाले. सत्याग्रहाबद्दल आम्हाला 
एक मप्रहन्याची प्रशक्षा झाली. नानासाहेब ि इतर सहकारी प्रमत्राचं्या समिते येरिडा जेलमध्ये िाचन, खेळ, 
चचा, गािी आदी कायवक्रमातं मप्रहना कसा संपला ते आम्हाला समजलेही नाही.  

 
संस्र्थानाचें प्रिलीनीकरिासाठी प्रदलेला लढा, संस्र्थानातंील जनतेला िप्रतप्रनधी प्रनिडण्याचा 

अप्रधकार असला पाप्रहजे, म्हिून केलेला सत्याग्रह, पुढे १९६७ साली ससं्र्थाप्रनकाचें तनखे ि सिलती रद्द 
होण्यासाठी ऑल इपं्रडया काँगे्रस कप्रमटीत उठप्रिलेला बुलंद आिाज आप्रि त्या आशयाची मंजूर झालेली 
आप्रि सुिप्रसद्ध दहा कलमी कायवक्रमाचा भाग ठरलेली माझी सूचना, प्रतच्या अंमलबजाििीसाठी सिव 
आदेश झुगारून देऊन राज्यसभेमध्ये आम्ही मजूंर करून घेतलेला ठराि आप्रि त्यामुळेच शासनाला करािी 
लागलेली घटना दुरुस्ती या सिव िकरिी आलेले सबंंध लक्षात घेता भारतातील संस्र्थाप्रनक ि माझा 
काहीतरी पूिवऋिानुबधं प्रनप्रित असला पाप्रहजे असे माझे िामाप्रिक मत झाले आहे. संशोधकानंा हे के्षत्र 
अद्याप खुले असून तेरे्थ संशोधन करण्यास खूप िाि आहे असे सहज मनात येते.  
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श्रीधर र्गनाथ कुळकिी  
 

जन्म प्रडसेंबर १९१६ 
 

स्वात्र्यलयसैणनक, मराठीचे प्राध्यापक आणि ्ेखक 
 

जन्म प्रडसेंबर १९१६. पेडगाि. प्रज.परभिी, मराठिाडा, िार्थप्रमक प्रशक्षि पेडगाि, परभिी ि 
चहगोली येरे्थ. बी. ए. ची परीक्षा उस्माप्रनया प्रिद्यापीठातून उत्तीिव. एम्. ए. (नागपूर) पी. ए. डी 
(उस्माप्रनया) 

 
१९४० साली पणु्याच्या दैप्रनक लोकशस्क्त मध्ये सहसंपादक म्हिून नेमिूक. १९४२ च्या चळिळीत 

हैद्राबाद, मंुबई ि मद्रास इलाख्यातील आंध्रभागात संघटनात्मक कायव. तीन ििव कारािास. या कालािधीत 
तुरंुगातून र्फरारी झाल्याबद्दल परत कारािास. १९४६ साली तुरंुगातून सुटका झाल्यािर लोकशक्ती 
दैप्रनकात दाखल. १९४७ साली राजकीय कायव करण्यासाठी हैद्राबाद येरे्थ स्र्थलातंर. पुन्हा अटक. तेरा 
मप्रहन्याचा कारािास. त्यानंतर काही काळ दोनतीन प्रठकािी प्रकरकोळ नोकऱ्या केल्यािर उस्माप्रनया 
प्रिद्यापीठात मराठीचे िाध्यापक म्हिून नेमिूक (१९५१) आता प्रनिृत्त. या काळात िाचीन मराठी िाङ मयाचे 
संशोधन आप्रि लेखन. अनेक गं्रर्थ िकाप्रशत. पढुील उतारा त्याचं्या निरात्र संरले! या आत्मिृत्तातून सादर 
करण्यात येत आहे. 
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आपु्े मरि 
 

श्रीधर रंगनार्थ कुळकिी 
 

तसं पाप्रहलं तर तो काही पप्रहलाच िसंग नव्हता! मरिाला सामोरे जाण्याचे अनेक िसंग त्यापूिी 
आले होते. तरीही तो िसंग प्रनराळा होता, अगदी िगेळा होता.  

 
पूिी असे िसंग आले त्यािळेी हातात “काहीतरी” होतं. चार-दोघानंा लोळप्रिल्याप्रशिाय आपि 

‘शत्र’ू च्या हाती पडिार नाही याची खात्री असे. प्रशिाय मरि हे त्यािसंगी महत्त्िाचं नसे. हाती घेतलेलं 
काम तडीस नेिं अप्रधक महत्त्िाचं. मृत्यू आलाच तर त्याला प्रमठी मारण्याची तयारी होती, एिढंच. 

 
पि, हा िसंग अगदी िगेळा होता. नुसतंच मराि ंअसं प्रदसत होतं. हातपाय न हलप्रिता, िप्रतकार 

न करता मृत्यलूा सामोरं जािं प्रजिािर आलं होतं. आप्रि सामोरं जाण्याचा िमन होता कुठं? मृत्यचू 
क्षिाक्षिानं आमच्या जिळ येत होता, आम्हाला दाढेत धरिार होता. अलगद, अगदी सहज अजगराच्या 
जबड्यात जनािर ढकलं जाि ंतसा.  

 
प्रििाद होता तो असहायतेचा! 
 
१९४८ चा सप्टेंबर मप्रहना उजाडला तरी आम्ही तुरंुगातच! दोन स्िातंत्र्य-प्रदन आले आप्रि गेले. 

आमचा तुरंुगिास मात्र कायम. पप्रहला स्िातंत्र्यप्रदन साजरा केला हैदराबादच्या तुरंुगात. १४ ऑगस्टच्या 
रात्री जागलो. ऐन-मध्यरात्री निचहद राष्ट्र झेंड्याला ििाम केला. मनोमन, मानसपूजा करािी त्यािमाि ं
आप्रि कुसुमाग्रजाचं्या शब्दातं र्थोडा बदल करून िाहत्या िाऱ्यासंगं प्रनरोप धाडला.  

 
श्वासानंो, जा िायूसंगे ओलाडुंन चभत 
स्िातंत्र्याच्या नव्या ध्िजाला सागंा िप्रिपात! 

 
हैदराबादच्या तुरंुगात पुढं गदी िाढली. ‘बडे बडे लोक’ आले आप्रि आम्हा ं पोरासोरानंा 

गुलबग्याच्या तुरंुगात जाि ंलागलं. तुरंुग म्हटला की तो कोित्याही गािीचा असला तरी सारखाच. पि, 
सरकारी खचानं ििास घडला. तेिढीच हिा पालट. नव्या ओळखी झाल्या, नि ेप्रमत्र लाभले. तेिढंच बरं 
िाटलं. पि, तुरंुगातले देखील बरे प्रदिस प्रनयतीला खपले नाहीत. आमच्यापैकी एकजि अगदी उजाडता 
त्या तुरंुगातून पळून गेला आप्रि सरकारला आमच्या ‘सुरप्रक्षतते’ची काळजी िाटू लागली! आमचं पासवल 
हैदराबादमागे परंगाबादला रिाना झालं, आम्ही ‘हरसूलकर’ बनलो. दुसरा स्िातंत्र्यप्रदन 
परंगाबादजिळच्या हरसूल तुरंुगात आम्ही साजरा केला, पप्रहल्या स्िातंत्र्यप्रदनासारखाच! 

 
अटक होऊन तेरा मप्रहने होऊन गेले होते. हे मप्रहने अगदी ििासारखे काढले. त्या प्रहशबेानं 

पाप्रहलं तर पाडंिाचंा िनिास आप्रि अज्ञातिास प्रमळून जेिढा कालािधी होतो तेिढा िनिास आम्ही 
भोगला होता. तरीही आमची मुक्तता झाली नव्हती त्याअर्थी आमची श्रेिी पाडंिाचं्यापेक्षा िरची होती यात 
शकंाच नाही.  
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‘पाहे िसादाची िाट’ हा अभगं सतत तेरा मप्रहने आळिनूही स्िातंत्र्याची प्रखरापत आमच्या 
िाट्याला आली नव्हती. पप्रहल्या स्िातंत्र्यप्रदनी तुरंुगिासंाचं प्रिशिे िाटलं नाही. शतकाचं्या पारतंत्र्यातून 
राष्ट्र मुक्त झाल्याचा आनंद होता. प्रदल्लीिर प्रतरंगा लागला, हैद्राबादेिर लिकरच लागेल अशी आशा 
होती. र्थोडार्फार कालािधी लागेल एिढाच! १९४८ चा ऑगस्ट उलटल्यानंतर मात्र मनाची उभारी खचली. 
आपला जन्म पारतंत्र्यात झाला. आपले मरिही बहुधा याच अिस्रे्थत होईल अशी शकंा येऊ लागली. भरीत 
भर म्हिजे तुरंुगाबाहेर असलेल्या आप्तेष्टापं्रिियी चचता िाटािी अशी पप्ररस्स्र्थती प्रनमाि झाली. तशी 
अप्रधकृतपिे प्रमळिारी िृत्तपते्र र्फारशी बोलकी नसत. तुरंुगाच्या दारासारखी प्रदसिारी ही िृत्तपते्र प्रिशिे 
बातम्या देत नसत. आमच ं मनःस्िास्र्थ प्रबघडू नये याची सरकारला कोि काळजी! भेटी-गाठीतून 
कपड्यानंा गंुडाळलेल्या प्रशळयापाक्या ितवमानपत्रातूंन प्रमळिाऱ्या बातम्या मात्र र्फार भयंकर असत. देिाला 
सोडलेला पोळ उभ ंपीक नासतो त्यािमािं सरकारनं पाळलेले रजाकार लोकजीिन उध्िस्त करीत होते. 

 
लोकाचंं भौप्रतक आप्रि नैप्रतक बळ पार खलास झालं होतं. ‘आता प्रदल्लीश्वरो िा जगदीश्वरो िा’ 

हाच काय तो आधार उरला होता. जगदीश्वर प्रनर्षिकार. त्याचा िप्रतदं्वदी प्रदल्लीश्वर देखील तसाच 
असल्याचा संशय बळाित चालला होता. एकूि या दोहोंपकैी एकही संकटकाळी धािनू येईल असा प्रिश्वास 
नव्हता. ‘मऊ मेिाहुप्रन आम्ही प्रिष्ट्िुदास’ हे जगाला पटप्रिण्यात ‘िैष्ट्ििजन’ असलेले प्रदल्लीश्वर दंग होते, 
‘कठीि िज्रास भेदू ऐसे’ ही प्रदल्लीश्वराची ‘दूजी मूती’ पाहण्यासाठी हैदराबादच्या जनतेची उत्कंठा प्रशगेस 
पोचली होती. तसं काही घडेल असं प्रचन्ह प्रदसत नव्हतं! 

 
तरीही आशा िडेी असते ना! 
 
दुष्ट्काळात अप्रधकमासाची भर पडािी त्यािमािं मध्येच एक झंझािात सुटला. 
 
आप्रि आशचेा क्षीि ‘अहेितंतू’ देखील तुटला. कोिे एके सकाळी कोिीतरी िदंता आिली. 
 
११ सप्टेंबरला तुरंुगािर हल्ला होिार आप्रि सिव राजबंद्यानंा अस्ग्नसमाधी प्रमळिार! प्रिजापूरच्या 

गोलघुमटात एकाच शब्दाचे पडसाद अनेक येतात त्यािमािे या िदंतेचे पडसाद अनेकमुखी होऊन 
तुरंुगात घुमू लागले. िाईट बातम्या कधी खोट्या ठरत नसतात. हेच खरं! 

 
आम्ही सारेच हबकलो होतो. कोिी बोलून दाखित होतं. न बोलता शहािे ठरिारे, धैयाचे मुखिटे 

घेऊन िािरिारे काही कमी नव्हते. खरं प्रिचाराल तर सारेच घाबरले होते. मनातली भीती चटकन् बोलून 
दाखप्रितो तो अनुयायी आप्रि भीतीिर तत्त्िज्ञानाची कलाकुसर रंगितो तो पुढारी असं कुठं तरी िाचलं 
होतं. या प्रदिसात ते ित्ययाला आलं.  

 
आपिच आपले प्रमत्र आप्रि शत्रू आहोत असं गीता सागंते. गौतमबदु्धाचं देखील याच अर्थाचं एक 

िचन आहे. मला िाटतं आपल मन ‘डबलरोल’ िठप्रििाऱ्या नटासारखं असतं. शत्रूची आप्रि प्रमत्राची 
भपू्रमका आळीपाळीनं िठप्रिण्यात मनासारखा कुशल नट शोधून सापडिार नाही.  

 
तसं पाप्रहलं तर जे कानािर आलं होतं ते खोटं िाटाि ंअशी पप्ररस्स्र्थती त्या काळात नव्हती. दहा 

ििांपूिी याच परंगाबादच्या तुरंुगात अशाच िकारची रंगीत तालीमही झाली होती. १९३८ साली हैदराबाद 
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संस्र्थानाच्या इप्रतहासात िर्थमच लोकानंी चळिळ सुरू केली होती. स्टेट काँगे्रस, चहदूसभा, आयवसमाज या 
संस्र्थाचं्या ितीनं अनेक सत्याग्रहींनी सत्याग्रह करून तुरंुगिास स्िीकारला होता. आयवसमाजाचे सत्याग्रही 
तर देशाच्या अनेक भागातूंन आले होते. या सत्याग्रहींना दहशत बसािी म्हिनू असेल िा अन्य कोित्या 
कारिानंी असो सत्याग्रहींच्या बराकीत जळते पप्रळते रे्फकण्यात आले होते.  

 
एिढं मात्र खरं की या पप्रलत्याचं्या आधारानं बराकीत ििशे प्रमळप्रििारा अग्नी बराच कििाळू तरी 

असला पाप्रहजे अर्थिा अचहसेचे व्रत धारि करिारा तरी असला पाप्रहजे. कारि, या आगीच्या खेळात 
कोिीच दगािलं नाही की कुिास साधी इजासुद्धा झाली नाही असं प्रनजाम सरकारनं त्यािळेी जाहीर केलं 
होतं.  

 
गेल्या दहा ििांत त्यामानानं बरीच िगती झाली होती. रजाकाराचंी भक्कम संघटना राजाश्रयािर 

िाढत होती. सरकारला अडचिीत टाकिाऱ्या कोित्याही कृत्याची जबाबदारी या ससं्रे्थिर सहज टाकता 
येण्यासारखी होती. म्हिनूच- 

 
म्हिूनच आमचं होऊ घातलेल अस्ग्नशयन संभिनीय िाटत होतं.  
 
आमचे पहारेकरी तर त्या प्रदिशी भारी खुिीत होते. गुराच्या बाजारात कसायानं ‘माल’ पहािा 

त्यािमािे त्यानंी आमची पाहिी चालप्रिली होती. आमच्या कानािंर पडाि ंअशा बतेानं ते आपसात बोलतही 
होते: 

 
‘चलो भाई आज तो अखरी प्रदन है पहरेका’ 
‘हा ंभाई कलसे तो कामही नही रहेगा.’ 
‘कैसे बाते करते हो आप भी-’ 
‘क्यू?ँ क्या हुआ?’ 
 
‘अजी हजरत, लाशों का पंचनामा, जलाना, दर्फनाना, लेना-देना पूरा कारोबार होने तक तो पहरा 

देनाच पडेगा.’ 
 
‘अरे हाँ भलूीच गया र्था! जरूर, उस िख्ततक तो हमारी प्रजम्मेदारी हैही’ 
 
सायकंाळची जेििं झाली. बराकीत बंद होण्यापूिी र्थाळया धुि,ं पािी भरून घेि,ं िाळत घातलले 

कपडे उचलिं इत्यादी कामे चालू होती. पहारेकऱ्याचंी खुिी रे्फसाळून िहात होती.  
 
‘खाँ आखरी खाना खा गये बचेारे I’ 
‘अब प्रदन प्रनकलनेसे पहले इनका रै्फसला!’ 
‘प्ररडो सुना आज का?’ 
‘नही भाई कुछ खास बात?’ 
‘अरे हंगामा है. पाप्रकस्तान की र्फौज प्रदल्ली जा रही है!’ 
‘अच्छा?’ 



 
अनुक्रमणिका 

‘प्रसर्फव  पच्चीस मील तै करना है-’ 
‘बहोत खूब!’ 
‘कल प्रदन प्रनकलतेही उधर प्रदल्ली की र्फतेह, इधर इनका कत् ले आम!’ 
‘मैं सोचता हँू प्रबना िजेह इन बकरों को इतने प्रदन प्रखलाई हमारी सरकार!’ 
‘अरे तुम्हारी तो अकल मारी गई है यार!’ 
‘कैसे?’ 
‘बगैर प्रखलाये भला गोष्ट्त भी जादा कैस प्रमलेगा?’ 
 
प्रकत्येक प्रदिसाचं्या अर्फिािंर हा प्रशक्कामोतवब होता. आधल्याच रात्री जन्मठेपेची प्रशक्षा झालेले 

कैदी ‘धमवयुद्धा’ च्या आघाडीिर लढण्यासाठी सोडले होते. बराकी बंद झाल्या. भीिि शातंता चोहोकडे 
पसरली. कोिालाच बोलािसं िाटत नव्हतं. झोप उडाली. मरिाला अक्षरशः रात्रच आडिी होती. 
क्षिाक्षिानं मृत्यू जिळ येत होता. आम्ही काही तासाचें सोबती. या जगातली ही शिेटची रात्र. ही रात्र 
संपण्यापूिी सिांचचं जीिन संपुष्टात येिार- 

 
अिघे काही तास 

त्यानंतर- 
अग्नी, ज्िाला, धूर ........ 

+++ 
 

‘धूर र्फार झालाय् प्रकसनगुरू, सप्रमधा ओल्या प्रदसतात.’ 
‘जािईबापूंच्या डोळयानंा सारखं पािी येतंय्.’ 

‘तसा र्थोडासा त्रास होिारच. म्हटलं आहे ना, आधी कष्ट मग र्फळ!’ 
‘अहो, चालतं-बोलतं र्फळ पडलंय् पदरात. आता का कष्ट?’ 

+++ 
 

‘असं सारखं काय पाहता? आजच लग्न झालंय् की काय?’ 
‘हँू.’ 
 
‘हंु! देखल्या देिा दंडित. घरात असलं म्हिजे हे असं. एकदा पाठ प्रर्फरली की तुमचे गाधंी, नेहरू 

याचं्या आपलं मागे लागता. घरात असं सारखं पाहिं बरं प्रदसतं का?’ 
 
‘बरं प्रदसतंय् म्हिून तर पाहतोय्. ज्ञानेश्वरीत-’ 
‘तुरंुगात तुम्ही िाचली ज्ञानेश्वरी तेिढी पुरे. आज ज्ञानेश्वरी नको.’ 
‘ऐकून तर घेशील! ज्ञानेश्वरीत म्हटलं आहे-’ 
‘सारखं बायकोकडे पहाि,ं ती पाठमोरी झाली की सभेला नाही तर तुरंुगात जाि’ं 
 
‘तसं नाही ग, ज्ञानेश्वरीत म्हटलं आहे-तेर्थ हरु म्हिे हे नेप्रिजे I देिी जैसे का रुप तुझे I तैसे हे 

प्रनत्यनूतन देप्रखजे’ 
 



 
अनुक्रमणिका 

‘म्हिजे काय? शकंर पािवतीला म्हितात. ित्येक िळेी तुझं रुप नि ंप्रदसतं. तस-ं’ 
 
‘चला. काहीतरीच-’ 

+++ 
 

‘अगदी खरं सागंाल?’ 
‘खोटं कधी बोललोय् तुझ्याजिळ?’ 
‘पुन्हा नाही ना जािार मला सोडून?’ 
 
‘अग, आता तुरंुगात जायचं कामच पडिार नाही. युद्ध संपलंय्. स्िराज्य आज ना उद्या 

प्रमळिारच! तुरंुगाचं आता कामच नाही.’ 
 
‘बरं झालं बाई, िमनच प्रमटला म्हिायचा!’ 

+++ 
 

“क्षमा कर सुमा, क्षमा कर. िाटलं होतं पुन्हा एकदा पट माडूं आपि. 
 

पि… 
 
‘अब तो हम डाल चुके हैं गलेमें झोली! ”  

+++ 
 

‘कसली ही प्रर्फरती िलय?ं घोटाळिाऱ्या जीिनाशचेे पाश? आपि काही तासाचें सोबती. मन घट्ट 
केलंच पाप्रहजे. 

 
डमडमत डमरू ये, खिखित शूल ये 
शखं रंु्फकीत ये, येई रूद्रा 
खिखित शलू ये 
खिखित शलू ये 

+++ 
 

खण्, खण् धडल् धम, धडल धम् 
महात्मा गाधंी की जय, इस्न्कलाब चजदाबाद. आला िाटतं हल्ला. 
‘ऊध्िवमूलमधःशाख:- 
 
‘सरदार पटेल की जय!’ ‘पंप्रडत नेहरूकी जय!’ झालंय् काय या लोकानंा. शातंपिानं मरू देखील 

देत नाही.  
 
ऊध्िवमूलमधःशाखमश्वत्रं्थ िाहुरव्ययम् – 



 
अनुक्रमणिका 

‘महात्मा गाधंी की जय!’ 
‘भाइयों एक खुिखबरी-’ 
 
जेलर आलेला प्रदसतो. आता कसली खुशखबरी? जळून मरायचं की गळर्फास लािनू एिढंच 

उरलंय’ 
 
‘भाइयो, यूप्रनयन की र्फौजोने परंगाबाद घेर प्रलया हैI आप लोक जल्दी प्ररहा होंगे I’ 
 
‘सरदार पटेल की जय!’ 
 

आियव! महान् आियव! खरं का हे सारं? की चेष्टा? कू्रर चेष्टा तर नव्हे?  
 
बराकी प्रनस्तब्ध झाल्या. जेलरनं पनु्हा तीच बातमी सापं्रगतली. प्रशिप्पानं मला खादं्यािर घेतलं. 

शकंराने ताडंि कराि ंतसा तो नाचू लागला.  
 

अन् कत् ले आम होिार होता त्याचं काय?  
गंगाचरिला प्रिचारलं, ‘अरे भई, मरेंग नही अपन?’ 
 

‘छोडो यार मरने की क्या बात कर रहे हो. अब तो चजदगी, नई चजदगी, रोशनी, स्ितंत्रता का 
िकाश!’ 

 
बराकी बऱ्याच उशीरानं उघडल्या. आम्ही एकमेकानंा कडकडून भेटलो. आम्ही मरून प्रजितं 

झालो! पारतंत्र्यातून स्िातंत्र्यात आलो.  
 
काही िळेाने पहारेकरी आले. कालच ‘कत् लेआम’ ची बडबड करिारेही त्यात होते. त्याचंा नूर 

पालटलेला होता. शान उतरलेली होती. मान खाली झाली होती. चेहरे कबरीतून उकरून काढलेल्या 
मािसासंारखे प्रदसत होते.  

 
‘अरे हजरत क्या हुआ, कत् ले आम होनेिाला र्था ना?’ 
‘शरचमदा क्यू ँकरते हो सरकार!’ 
‘सरकार? हं ऽऽ काल होते बकरे अन् आज एकदम सरकार!’ 
‘प्रदल्ली र्फतेह हुई या नही?’ 
 
‘सरकार हम पेटके बंदे. िो हरामजादा X X X उसने सब सत्यानास प्रकया. हम को तो कहीं का न 

रखा!’ 
‘अच्छा?’ 
‘यकीन माप्रनये सरकार!’ 
 



 
अनुक्रमणिका 

तुरंुग दिािून गेला होता. मुक्त जीिन रे्फसाळून प्रनघालं होतं. क्षीि डोळयातं तेज चढलं होतं 
दुबळया देहानंा बारा हनुमंताचं बळ प्रमळालं होतं. तुकारामाचं िचन प्रजव्हेिर घोळत होतं. ‘आपलेु मरि 
पाप्रहले म्या ंडोळा’ं 

 
बुरजािरून गुरखे सैप्रनक साद घालीत होते.  
जय चहद! जय चहद! 

+++ 
 

१९४७ च्या ऑगस्ट मप्रहन्यात प्रब्रप्रटश सरकारनं भारताला स्िातंत्र्य प्रदलं. एका राष्ट्राची दोन शकलं 
झाली. पाप्रकस्तान नव्यानं उदयाला आलं. उिवप्ररत देश चहदुस्र्थान या नािानं स्ितंत्र झाला. देशाचे दोन 
तुकडे करून प्रब्रप्रटश राजनीतीचं समाधान झालं नाही. भारतातील अनेक ससं्र्थाने ित्यक्षात प्रब्रप्रटश सते्तची 
गुलाम म्हिनू िािरत असली तरी या सत्ता संक्रमिाच्या कालात आपि स्ितंत्र व्हाि े अशी ईिा या 
संस्र्थाप्रनकाचं्या नामधारी राजेरजिाड्याचं्या मनात प्रनमाि झाली. प्रब्रप्रटशाशंी आमचे करार-मदार झाले 
होते. तशाच िकारचे करार बरोबरीच्या नात्याने स्ितंत्र भारताने त्याचं्याशी करािते असा त्याचंा आग्रह 
होता. देश स्ितंत्र झाल्यािरही स्ितंत्र राष्ट्र या नात्याने स्ितःचे अस्स्तत्ि कायम ठेि ूइस्च्छिाराचें अग्रिी 
होते हैदराबादचे प्रनजाम.  

 
प्रनजामाला स्ितंत्र राहाियाचं होतं. तसं त्यानं जाहीरही केलं होतं. हैदराबाद ससं्र्थान भारतीय 

संघराज्यात सामील झालं पाप्रहजे ही जनतेची मागिी प्रनजामाला मान्य नव्हती. हैदराबाद स्टेट काँगे्रसने 
त्यासाठी ७ ऑगस्ट ४७ पासून सत्याग्रह सुरू केला. सिव संस्र्थानभर सत्याग्रह चालू झाला. या काळात 
संस्र्थानात एका संघटनेस प्रिशिे महत्त्ि आलं होतं. ही संघटना म्हिजे म् प्रलस इते्रहादुलमुसलमीन. 
काप्रसम रझिी हे या संघटनेचे िमुख होते. हैदराबाद ससं्र्थानात केिळ प्रनजामाची नव्हे तर मुसलमानाचंी 
अप्रधसत्ता नादंली पाप्रहजे. सिव मुसलमानानंी धमाच्या रक्षिार्थव प्रनजामाच्या पाठीशी उभे राप्रहले पाप्रहजे ही 
या संघटनेची घोििा. सरकारचं पाठबळ असल्यामुळं या संघटनेनं ससं्र्थानातील जनतेला ‘त्राही भगिान्’ 
करून सोडले होते.  

 
काही झालं तरी हैदराबाद संस्र्थान भारतीय संघराज्याचा अप्रिभाज्य घटक होता. एक घटक या 

नात्यानं सािवभौम सत्ता म्हिून नव्हे- त्याचं अस्स्तत्ि समर्थवनीय होतं. सािवभौम सत्ता या नात्यानं स्ितंत्र 
भारताच्या पोटात आपला सिता सुभा उभा करण्याची प्रनजामाची महत्त्िाकाकं्षा होती. स्ितंत्र भारताला ते 
एक आव्हान होतं. भारत सरकारनं िाटाघाटी सुरू केल्या. िाटाघाटी तशा ििवभर रेंगाळल्या. परंतु नंतर 
मात्र घटना एिढ्या िगेानं घडत गेल्या की, काय होिार याची पूिव कल्पना येण्यापूिीच प्रनजामाची राजिट 
कोसळून पडली.  

 
११-१२ सप्टेंबर १९४८ च्या सुमारास परंगाबाद शहराला िढेा बसला. १३ सप्टेंबरला भारतीय 

र्फौजानंी परंगाबाद शहर आपल्या ताब्यात घेतलं. त्याच प्रदिशी गुरखा सैप्रनकाचंी नेमिूक तुरंुगाच्या 
बुरजािंर झाली. दुसरे प्रदिशी कुलदीप चसग नािाचे लष्ट्करी अप्रधकारी आमच्या तुरंुगात आले. मुलकी 
राज्यिस्र्था आमच्या सुटकेची व्यिस्र्था करील असं आश्वासन त्यानंी प्रदलं. 

 
पुढं हैदराबाद शहर देखील भारतीय र्फौजानंी काबीज केलं. 



 
अनुक्रमणिका 

 
एक मोठं पिव पूिव झालं- 
 
सुटका लिकरच होिार या कल्पनेनं होिारा आनंद बंप्रदिासाप्रशिाय कळिार कसा? कळत न 

कळत र्थोडी प्रििादाची छटाही या आनंदाला होती. कडव्या िालाच्या उसळीसारखी. इतके प्रदिस, 
ििािर, बरोबर असलेले सहकारी दुराििार याचा प्रििाद जािित होता. भाडंारकराचं्या संस्कृत 
पुस्तकातला एक श्लोक आठित होता- 

 
यर्था काष्ठं च काष्ठं च समेयाता ंमहादधौ 
समेत्य च व्यपेयाता ंतद िद भतूसमागमः II 

 
चळिळीच्या लाटेसरशी िगेिगेळया भागातले आम्ही तुरंुगात एकत्र आलो होतो. स्िराज्याच्या लाटेनं आता 
आम्ही दूरिर रे्फकले जािार होतो.  
 

-पुन्हा प्रक्वचतच भेटण्यासाठी! 
 
सुटकेला प्रिलंब लागला. पि, सुटलो एकदाचे! 
 
तुरंुगाच्या बाहेर एखाद्या जते्रचं स्िरुप आलं होतं. प्रिद्यार्थी असताना अष्टमी-निमीच्या हरसूलच्या 

देिीच्या दशवनाला जात असे- 
 
-योग असा की मी सुटलो त्या प्रदिशी निरात्रातली अष्टमी होती.  
 
तुरंुगाच्या दाराशी कोिी तरी कायवकत्यानं हातातलं सामान घेतलं. एका तागं्यात ते ठेिलं. 

राजाबाजारात आमची उतरण्याची व्यिस्र्था करण्यात आली होती. गाडीच्या िळेेला स्टेशनिर 
पोचप्रिण्याची व्यिस्र्थाही हीच मंडळी करिार होती. प्रकत्येक मप्रहन्यातले सहकारी पागंत होते. प्रनरोप 
घेिं-देिं चालू होतं.  

 
तागेंिाला नमूनेदार होता. त्याचा उत्साह उर्फाळून आला होता. गेले दोन प्रदिस तो राजबदं्यांची 

ने-आि करीत होता. आपल्या हातून एिढीच देशसेिा घडते याचं त्याला समाधान होतं. आम्ही त्याच्या 
तागं्यातून ििास करीत होतो याचा त्याला अप्रभमान होता. हौसेनं, िेमानं, सेिाभािानं तो आप्रि त्याचा 
लाडका घोडा घरचं खाऊन ‘लष्ट्कर’ ची चाकरी करीत होते. त्यानं राजाबाजारात आम्हाला पोचिनू प्रनरोप 
घेतला.  

 
-पंढरीहून आलेल्या िारकऱ्यानंा भाप्रिकाने सामोरे जाि ेत्यािमािं. 
 

पोटातं कुठं तरी कालिलं. िाटलं. एिढ्या श्रदे्धला आपि पात्र ठरतो तर? ओबडधोबड 
प्रदसिाऱ्या मािसात नादंिाऱ्या डौलदार मािूसकीस िदंन केलं. भारािलेल्या प्रचत्रानं सामान्यातं प्रदसून 
येिाऱ्या असामान्यत्िास मनोमन अप्रभिादन केलं! 
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अप्पा प्त 
 

जन्म १९१२ 
 

औ्ध स्स्थानचे राजे भवानराव प्तप्रणतणनधी याचे् णचर्जीव. 
१९४८ ते ७५ या काळात परराष्रात भारताचे राजदूत. 

 
ऑक्सर्फडवहून एम्. ए. ि बॅप्ररस्टर होऊन १९३७ साली पधंला परतले. १९४७ साली पंध भारतात 

प्रिलीन झाले. त्यािळेी पं.जिाहरलाल नेहरू यानंी त्यानंा प्रब्रप्रटश पूिव आप्रफ्रकेत भारताचे हायकप्रमशनर 
म्हिून नेमले. या पाच ििांत त्यानंा न्ययूॉकव  येरे्थ संयुक्त राष्ट्रात परतंत्र देशाचे पयायी िप्रतप्रनधी म्हिनू काम 
करण्याची सधंी प्रमळाली. त्यानंतर प्रसक्कीम ि भतूान येरे्थ पोप्रलप्रटकल ऑप्रर्फसर. इडंोनेप्रशया, नॉिे, कैरो 
येरे्थ भारताचे राजदूत. त्यानंतर इंग्लंडमध्ये हायकप्रमशनर म्हिून काम केल्यानंतर १९७२ ते ७५ पयंत 
इटलीत भारताचे राजदूत म्हिून काम केले. म. गाधंी, पं. नेहरु, नासर, सादात, सुकानो, दलाई लामा, 
जोमो केन्याटा अशा. मोठमोठ्या व्यक्ती त्यानंी जिळून पाप्रहल्या. 

 
िस्तुत उतारा त्याचं्या मोमेंट इन टाईम (रुपातंर नप्रलनी पंत-एक ििास एक शोध.) या आत्मपर 

गं्रर्थातून घेतला आहे. 
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माझ्या आयुष्यात गाध्ीजी 
 

पंध स्िराज्यदान ियोगाप्रिियी अजून एकही पुस्तक प्रलप्रहले गेलेले नाही. ते व्हायला पाप्रहजे असे 
पुष्ट्कळ लोक म्हितात. गाधंींजींिर िबंध प्रलप्रहिाऱ्या एखाद्या पीएच.डी.च्या प्रिद्याथ्याला चकिा कोित्याही 
प्रजज्ञास िाचकाला गाधंीजींच्या आशीिादाने सुरू झालेल्या पधं स्िराज्यदानाची माप्रहती निी ि उद्बोधक 
िाटेल. 

 
या ियोगाची सुरुिात १९३८ मध्ये झाली. तत्पूिी एक ििव मी इगं्लंडमधील प्रशक्षि सपंिनू भारतात 

परत आलो होतो. बाबाचंी इच्छा मी त्यानंा राज्यकारभारात मदत करािी अशी होती. त्याकप्ररता त्यानंी 
मला म्हैसूर संस्र्थानात चार मप्रहने राज्यकारभाराचे प्रशक्षि घेण्यासाठी पाठिले होते. म्हैसूरचे संपन्न 
संस्र्थान कोिीकडे ि पधं कोिीकडे! म्हैसूरसारखी राजिट पधंमध्ये आििे अशक्यिाय होते. जनतेच्या 
मनातली अस्िस्र्थता घालिाियाची असेल तर जनतेला राज्यकारभारात खुलेपिाने भाग घेऊ देिे हाच 
एक उपाय प्रदसत होता. जी अधी भाकरी प्रमळत होती प्रतचे योग्य िाटप सिांच्या मतानुसार झाले तर 
जनतेला स्ितःची जबाबदारी कळेल, आपल्याकडे पसैा प्रकती आहे ते कळेल ि तो काटकसरीने 
िापरण्याची बधंनेही कळतील. त्यानंा काम कराियाला हुरूप येईल ि आपल्यािर कोिी अन्याय करते 
आहे, असे िाटिार नाही. या भािनेने िेप्ररत होऊन मी सिांशी बोलिी केली. बाबाशंी स्पष्ट बोललो. बाबा 
एकदम म्हिाले, ‘जनतेला जो राजी राखतो तो राजा.’ 

 
नुकताच आटपाडीहून एक मोचा आला होता. आटपाडी भाग सदा दुष्ट्काळी मुलूख. सरकारी 

प्रतजोरीतच पसैा कमी असल्यामुळे आटपाडीला पुरेशी दुष्ट्काळी मदत पोहोचत नव्हती. प्रचर्थििारे होतेच. 
आटपाडीहून दोन-तीन हजार मंडळी झेंडे लाठ्या, काठ्या घेऊन पधंकडे प्रनघाली असे कळले. झाले. 
पंधला घबराट प्रनमाि झाली. काय होईल? त्या मंडळींनी घातपात केला तर? ए.जी.जी.ला तार करािी 
का? र्फौज मागिािी का? प्रशपायानंा बंदुका घेऊन उभे कराि ेका? मला िाटले, मंडळी इतक्या लाबंनू-
साठ मलैािंरून येिार, आपलीच मािसे आहेत. िाड्यात स्ियंपाक कराियास सापं्रगतला ि मंडळी 
येण्याच्या सुमाराला िशेीिर स्िागताला जाियाचे ठरिले. िशेीिर माझ्या बरोबर बापट, कंुडलकर, 
पाठकमास्तर सिव मंडळी प्रनघाली. कोिी म्हिाले, ‘लाठ्या तरी घेऊन जा.’ अर्थात आम्ही नेल्या नाही. 
आम्हाला िशेीिर सामोरे आलेले बघताच मंडळींचा अधा राग ओसरला. ‘गाधंीजीकी जय’ ‘नेहरूजीकी 
जय’ या घोििाबंरोबरच ‘अप्पासाहेब महाराजकी जय’ असे तुरळक आिाज ऐकू येऊ लागले. िाड्यात 
येऊन अंबाबाईच्या निरात्र मंडपात जेििे होईपयंत सिवच राग ओसरला. मंडळी म्हिाली, ‘महाराजाकंडे 
गाऱ्हािे घेऊन आलो आहो. त्याचंी आमची भेट करिा.’ बाबानंी त्याचंी ताबडतोब भेट घेतली. भेटीअखेर 
सिांचे डोळे ओले झाले होते. िादळ चहाच्या पेल्यातले ठरले! 

 
पि त्या िादळाने अशातंीचे मूळ गिसले ि ते उपटाियास पाप्रहजे हे कळले.  
 
१९३८ च्या प्रडसेंबरमधल्या एका सकाळी मी िध्याला चाललो होतो. गाधंीजींशी बोलाियाला. 

मनात गदी करीत असलेल्या कल्पनाचं्या कापसाचे िळिनू सूत बनिाियाला. १९३८ च्या नोव्हेंबरमध्ये 
बाबाचं्या िाढप्रदिसाप्रनप्रमत्त जो दरबार भरला होता. त्यात बाबानंी घोििा केली होती की, पंध जनतेने 
प्रनिडिुकी घेऊन प्रनिडलेल्या िप्रतप्रनधींच्या हाती सत्ता सोपिाियाचे त्यानंी ठरिले आहे, इतकेच नव्हे तर 
खप्रजन्याच्या प्रकल्ल्याही ते त्याचं्याच हाती देिार आहेत, प्रनयुक्त सरकार प्रजतका तनखा त्यानंा देईल 
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प्रततकाच ते घेिार आहेत. त्यािळेी इतर काही संस्र्थानातूंनही घटनात्मक अप्रधकार देण्यात आले होते. पि 
संपूिव सत्ता जनतेला िदान करण्याचे हे पप्रहलेच उदाहरि होते.  

 
प्रब्रप्रटश सरकार या िळेी त्याचं्या अंमलाखालील “प्रब्रप्रटश इंप्रडया”त िापं्रतक स्िराज्याचा ियोग 

करीत होते, तर पाचश ेचहदी संस्र्थानातं प्रपढीजाद एकतंत्री राजेशाही चालली होती. हा प्रिसंिाद मजेदार 
होता ि समस्या प्रनमाि करिाराही होता. संस्र्थानातूंनही राजिट र्थोडी उदारमतिादी व्हािी-प्रनदान 
जनता गप्प राहण्यापुरती-अशी “समज” जरी संस्र्थानानंा होती तरी ससं्र्थाने ही स्िातंत्र्याच्या चळिळीच्या 
बाबतीत उदासीन राहतील अशी प्रब्रप्रटश राजिटीची अपेक्षा होती. तेव्हा बाबानंी घेतलेला प्रनिवय 
व्हॉइसरॉयना क्रापं्रतकारक िाटला यात निल नव्हते. प्रिशिेतः गाधंीजींच्या आशीिादाने तो घेतला गेला 
याबद्दल तर त्यानंा रागच आला.  

 
असो. अशा या स्िराज्यदानाची सागंता कशा िकारे करािी याचा सल्ला घेण्याकरता मी 

गाधंीजींकडे चाललो होतो. बरोबर पंप्रडत सातिळेकर, कंुडलकर, मॉप्ररस फ्रीडमन िगैरे मंडळी होती. 
 
येरे्थ र्थोडे मागे जाऊन हे नमदू केले पाप्रहजे की पंधमध्ये “लेप्रजस्लेप्रटि असेंब्ली” (प्रिधान सभा) 

१९१९ मध्येच स्र्थापन झालेली होती.त्यानंतर १९३६ साली असेंब्लीला काही अप्रधकारही िाप्त झालेले 
होते. तेव्हा १९३८-३९ साली त्याची पढुली पायरी संपूिव स्िराज्यदान हे ओघानेच आले.  

 
पंप्रडत सातिळेकर बाबाचें स्नेही. ते त्यािळेेस पधंला राहात होते. “स्िाध्याय” ि िदेाचंी ि 

उपप्रनिदाचंी भािातंरे हा त्याचंा व्यिसाय अखंड चालू होता. त्याचें प्रचरंजीि ि माझे स्नेही िसतंराि त्यानंा 
मदत करीत. पपं्रडतजी स्ितः उत्तम प्रचत्रकार होते. ही त्याचंी कला त्याचं्या धाकट्या प्रचरंजीिाने, माधिने 
घेतली. प्रनस्पृहता ि स्पष्ट बोलिे हा त्याचंा प्रिशिे गुि. पंध जनतेबद्दल त्यानंा आपलुकी िाटत होती. पधं 
स्िसत्ताक व्हाि,े पि त्याबरोबर बाबाचें नािही मोठे व्हाि े ही त्याचंी इच्छा होती. मी इंग्लंडहून परत 
आल्यािर माझ्या मनात खरोखरच पधं जनतेची सेिा कराियाची आहे, याची त्यानंा खात्री पटली होती, 
त्यानंी एकदा गाधंीजींनाही प्रलप्रहले होते, ‘या राजपुत्राची इंग्लंडहून आल्यािर िागिूक मी पाहतो आहे. 
भारतातल्या संस्र्थाप्रनकानंी कसे िागाि े याबद्दल आपली जी मते आहेत त्याबरहुकूम त्याचे िागिे आहे. 
आपि त्याला एकदा जरूर भेटीला बोलिाि.े’ गाधंाजींनी पंप्रडतजींना “बरे” म्हिून प्रलप्रहले होते ि त्याच 
सुमारास बाबानंी स्िराज्य दानाची घोििा केली.  

 
िध्याला स्टेशनिर जमनालाल बजाज मला घेण्याकरता आले होते. त्या िळेी िध्याची सडक कच्ची 

होती. १९२१ च्या जुन्या र्फोडव मॉडेलमध्ये बसून धके्क ि धूळ खात आमचा ििास झाला. त्या दोन तासाचं्या 
ििासात गाडीबरोबर माझ्या मनात प्रिचारही खडखडत होते. इंग्लंडच्या आठििी अजून ताज्या होत्या. 
प्रहटलर ि मुसोप्रलनी याचं्या लष्ट्करी दडपशाहीने पाहता पाहता िाढप्रिलेले िचवस्ि भीतीदायक होते. 
आप्रशयात जपानचा उगिता सूयव झळा देतच िर येत होता. म्युप्रनक करारानंतर तर युरोपमधल्या सिव 
उदारमतिादी शक्तींनी या पाशिी शक्तींपढेु शरिागती पत्करली आहे, हे स्पष्ट झाले होते. अशा या 
जागप्रतक पाश्ववभमूीिर गाधंीजींची अचहसा कुठिर प्रटकेल? प्रहटलर ि मुसोप्रलनी याचं्याशी अचहसेने 
मुकाबला होऊ शकेल काय? असे पुष्ट्कळाचं्या मनात घोळिारे िमन माझ्याही मनात घोळत होते. 
इतरािंमािे मलाही िाटत होते की, प्रब्रप्रटशाचंी गोष्ट िगेळी गली आहे, त्याचं्यात उदारमतिादी नीप्रतमूल्ये 
अजून जागी आहेत. त्याचं्याशी अचहसक लढा चालू शकेल, प्रहटलर –मुसोप्रलनीशी नाही. दुसरी एक शकंा 
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मनात येत होती, ती ही की हे गाधंीजी आम्हाला कोित्या ते्रतायुगात परत नेऊ इस्च्छतात? 
पद्योप्रगकरिाला त्याचंा एिढा प्रिरोध का? पद्योप्रगकरिाप्रशिाय िगती कशी साधायची? 

 
भारतात कॉलेजमध्ये असताना गाधंीजींच्या प्रिचारििालीने आम्हाला स्पशवही केला नव्हता. त्याचें 

उपास, त्याचें लढे, आपल्या सहकाऱ्याकंडून त्यानंी अपेप्रक्षलेले यमप्रनयम आम्हाला आकलनच होत नसत. 
पि १९३८ म्हिजे १९२९ नव्हे. महात्मा गाधंींचे नाि लोहचुंबकासारखे आम्हाला आता आकर्षित करी. 
त्याचंी आता र्थोड्याच िळेात भेट होिार म्हिून मी उत्सुक झालो ि अस्िस्र्थही झालो आप्रि मनात आिखी 
एक शकंा येऊन गेली की, हे गाधंीजींबद्दलचे आकिवि त्याचं्या अचहसेच्या तत्त्िज्ञानात आहे की, त्या 
तत्त्िज्ञानाच्या साहाय्याने ते आज जी एक शक्ती ि भारताच्या अस्स्मतेची निी जािीि प्रनमाि करू शकले 
आहेत त्यात आहे? अचहसा हे (सत्ता प्रमळप्रिण्याचे) साधन आहे की साध्य आहे? ध्येय म्हिून मी अचहसा 
पत्करू शकेन काय?  

 
मी उलटसुलट प्रिचाराचंा मनात प्रनिवय लागण्यापूिीच मी सेिाग्रामात पोहोचून गाधंीजींच्या कुटीत 

दाखल झालो. गाधंीजींचा िक्तशीरपिा िख्यात आहे. पाि प्रमप्रनट इकडे प्रतकडे त्यानंा चालत नसे. 
भेटिाऱ्याची िळे झाली की, ते िाक्यसुद्धा अधविट सोडीत. या काटेकोर िक्तशीरपिामुळेच कामाचा िचंड 
डोंगर उपसूनही त्यानंा कोिासही भेटण्यास िळे प्रमळे.  

 
मी आत गेलो तेव्हा ते सूत कातीत होते. त्यानंी मला खुिेनच समोर बैस म्हिून सापं्रगतले. मी 

त्यानंा अप्रभिादन करताना मनोमन िार्थवना केली की, त्याचं्या स्रू्फतीचा माझ्या मनात योग्य पडसाद उमटू 
दे! 

 
त्यानंी िर्थम बाबाचंी चौकशी केली. ‘एकदा-दोनदा बप्रघतले आहे, पि कधी बोलिे-चालिे झाले 

नाही’, ते म्हिाले ि नंतर र्थोड्या र्थटे्टच्या सुरात म्हिाले, ‘तुझ्या िप्रडलाचं्या सत्तात्यागाबद्दल तूही 
खरोखरच उत्सुक आहेस का?’ मी म्हटले, ‘सत्तात्याग बाबानंा कराियाचा आहे, सत्ता त्याचंी आहे माझी 
नाही, त्यानंी मला येरे्थ धाडले आहे.’ नंतर ते म्हिाले, ‘सत्ता काही र्थोड्या हातातं कें प्रद्रत कराियाची 
असली तर ती केिळ चहसेनेच शक्य आहे. म्हिून समाजात खरी शातंता नादंािी अशी इच्छा असेल तर 
सते्तचे (राजकीय ि आर्षर्थक सते्तचे) प्रिकें द्रीकरिच व्हाियास पाप्रहजे. खऱ्या अचहसक समाजात “सरकार” 
ही चीजच राहिार नाही. जनताच स्ितःचे शासन करील. तुझे िडील खरोखरच अचहसक समाज प्रनमाि 
करू इस्च्छतात का? नुसता सत्तात्याग करून नव्हे, तर खेड्यापाड्यातल्या जनतेच्या हातात सत्ता देऊन? 
मी पुन्हा’ म्हिालो, ‘हा िमन आपि माझ्या िप्रडलानंाच प्रिचारला पाप्रहजे.’ गाधंीजींची मुलाखत सपंल्यािर 
मी बाहेर आलो. पंप्रडत सातिळेकर, महादेि देसाई, जमनालाल बजाज, जयरामदास दौलतराम, बाब ू
राजेंद्रिसाद सिव तेरे्थ होतेच त्याचं्याशी प्रिचारप्रिप्रनमय केला ि असे ठरिले की, मी पधंला परत जाऊन 
बाबानंा घेऊन याि.े  

 
मी पधंला गेलो तो बाबा आटपाडीला गेल्याचे कळले. तेरे्थ िाड्यात जातो तर कळले की, बाबा 

बोरे खायला मळयात गेले आहेत. तेरे्थ गेलो ि त्यानंा सेिाग्रामचा िृत्तातं सागंनू म्हिालो, ‘आपल्याला 
सेिाग्रामला याियास हि.े’ बाबा म्हिाले, ‘चला केव्हा जाियाचे?’ कारभारी दशवने म्हिाले, ‘ए. जी. जी. 
ला कळिाियास हि.े’ बाबा म्हिाले, ‘कळिा मग, आम्ही प्रनघालो!’ 
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आम्ही पुण्याला येऊन तेरू्थन िध्यालाही पोहोचलो ि पढुली बोलिी सुरू झाली. या घटनेला एक 
अदृमय योगायोग कारिीभतू झाला. ‘आम्हाला भेटून आमचा सल्ला घेतल्याखेरीज पुढे जाऊ नये’ अशी 
ए.जी.जी.ची उलट तार पधंला आली. ती आम्ही पुण्याला असेपयंत आम्हाला पोहोचती तर इतका स्पष्ट 
मनाई हुकूम आल्यानंतर बाबा कदाप्रचत पुढे जाते ना. पि पंधचे कारभारी पैशाचा अपव्यय होऊ नये म्हिनू 
जपिारे. त्यानंी ती तार पाप्रकटात घालून सेिाग्रामला धाडली! तोपयंत बोलिी सपूंन पढुील कायविाहीही 
ठरली होती. 

 
पंधला परत आल्यािर ए.जी.जी.ने भेटायला बोलािले. बाबा गेले. ए.जी.जी. घुमशातच होते. 

‘आम्हाला न प्रिचारता आपि गाधंीजींना भेटाियास गेला ि त्याचं्या सल्ल्याने राज्यघटनेचा मसुदा तयार 
केला असे ऐकतो. हे आम्हाला मुळीच आिडलेले नाही. याचे दुष्ट्पप्ररिाम होतील, लक्षात ठेिाि.े’ बाबाही 
रागीट. त्यानंी उत्तर प्रदले, ‘माझ्या मुलानंा (िजेला) मी त्याचंा संसार कराियास परिानगी देत आहे. यात 
मी कोिाची चोरी केली नाही, कोिाप्रिरुद्ध कारस्र्थाने केली नाहीत की, कोठल्या राज्यघटनेप्रिरुद्ध काही 
केलेले नाही. संस्र्थान मला अंबाबाईने प्रदले आहे. ही िेरिा पि प्रतनेच मला प्रदली आहे. आपल्याला काय 
कराियाचे असेल ते कराि’े असे म्हिून ते रागाने उठलेच ि उपरिे ओढून पनु्हा रागाने खांद्यािर लपेटले 
ि एकदम पाठमोरे िळले ि प्रनघाले. बाबाचं्या ह्ा दशवनाने ए.जी.जी.ही चप्रकत झाला असािा. त्याने पुढे 
होऊन बाबाचंा हात धरून त्यानंा पनु्हा खाली बसिले ि सामोपचाराच्या गोष्टी केल्या. 

 
पि पधंबद्दल प्रब्रप्रटश राजिटीला शकंाकुशकंा येतच राप्रहल्या. 
 
िध्याच्या भेटीत पंधमध्ये सते्तचे प्रिकें द्रीकरि करण्याची निी राज्यघटना तयार झाली ि नंतर 

गाधंीजींनी मला प्रिचारले, ‘ही राज्यघटना राबिायला तू तयार आहेस काय? तू इंग्लंडात राहून आला 
आहेस. शहरात राहून, गरीब जनतेच्या प्रपळििुकीचा प्रिचार न करता स्ितःचा ऐिआराम ि चनै एिढेच 
बघिार आहेस की, तुमच्या राज्यातील जनतेची सेिा करिारा िर्थम क्रमाकंाचा सेिक होिार आहेस?’ 
अर्थात त्यानंी असे म्हटल्यािर ‘मला खेड्यात राहून काम कराियास आिडेल’ असे म्हििे क्रमिाप्तच 
होते. नंतर ते म्हिाले, ‘मी सापं्रगतलेल्या गोष्टी तू प्रनमूटपिे पाळशील काय?’ ही तर एक िकारची 
हुकूमशाहीच झाली. आपि हुकूमशहा आहात काय?’ मी म्हिालो. ते गंमतीने हसले पि त्यानंी मुद्दा 
सोडला नाही. 

 
‘अचहसा पाळाियाची असेल तर मनाला काही प्रशस्त अिमय आहे. अचहसेचे व्रत घ्याियाचे असेल 

तर पुढीलिमािे गोष्टी करायला हव्यातच. एक तर कोठल्याही िसंगी कोित्याही कारिाने मनाचा तोल 
जाऊ द्याियाचा नाही. राग, लोभ, हेिा, दे्वि याचंा अगदी प्रनधारपूिवक त्याग करायचा. निसमाज 
प्रनर्षमतीच्या कायात तुला खरोखरच भाग घ्याियाचा असेल तर तुला गप्ररबातल्या गरीब मािसाशी, 
समाजातल्या उपेप्रक्षत व्यक्तीशी संिाद साधला पाप्रहजे, त्याचंी सुखदुःखे, त्याचं्या इच्छाआकाकं्षा याचं्याशी 
एकरूप व्हायला हि.े हे कराियाचे म्हिजे राजिाड्यातील राजप्रिलासी जीिन व्यतीत करिे उपयोगाचे 
नाही. एिढेच नव्हे तर साध्या सुखासीन जीिनाचाही त्याग करायला हिा. जे पधंमधला साधा शतेकरी 
खाऊ शकेल तेच तू खाियाचे, स्ितः कातलेल्या सुताचाच कपडा िापराियाचा, मप्रहना पन्नास रुपयापेंक्षा 
जास्त स्ितःिर खचव करायचा नाही.’ 
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मी म्हिालो, ‘हा ियोग करून पाहण्याची माझी तयारी आहे. पि या ियोगाची गरज आहेच हे मला 
आधी पटले पाप्रहजे.’ 

 
गाधंीजी म्हिाले, ‘जोिर समाजातल्या तळाच्या घटकाशी एकरूप होण्याची शक्ती येत नाही तोिर 

मािसाच्या हातून समाजपप्ररितवनाचे कायव घडिार नाही. दुसऱ्या पातळीिरून बाहेरून समाजात कायव 
करता येत नाही. त्यात बुडले पाप्रहजे. सभोितालची मने त्याचं्या आशा-आकाकं्षा, काळज्या, भीती त्याचं्या 
पातळीिरून त्याचं्यातला एक होऊन अनुभिली पाप्रहजे. तरच त्याचं्या जीिनज्योतीला स्पशव करून ती 
उजाळता येईल.’ 

 
जगात चाललेली प्रपळििकू, दडपशाही ि त्यामुळे होिारे संघिव आप्रि हा जनताजनादवनात 

“प्रिरून” जाण्याचा आदेश त्याचंा संबधं काय हे मला कळले नाही. हे “प्रिरिे” होईपयंत होिारा अन्याय 
तसाच सहन कराियाचा काय? ते म्हिाले, मुळीच नाही, कुितीिमािे कोठल्याही अन्यायाशी झगडलेच 
पाप्रहजे. शक्यतो शातंतेने ि अचहसेने, पि ते शक्य नसेल तर चहसेनेसुद्धा! परंचु चहसेने िप्रतकार झाला तर 
त्यातून चहसा प्रनमाि होते, अन्यायाचे मूळ खुडले जात नाही. माझा ियत्न अचहसेने मािसाची िकृतीच 
बदलण्याचा आहे. ज्या िप्रतकारात राग, दे्वि, भीती नाही तो िप्रतकार यशस्िी झालाच पाप्रहजे.’ दप्रक्षि 
आप्रफ्रकेतल्या त्याचं्या लढ्याचे उदाहरि त्याचं्या या श्रदे्धमागे होते. 

 
त्याचें म्हििे असे की, अचहसेने तुमची स्ितःची मानिी मूल्ये जागी राहतात ि तुमच्या िप्रतपक्षाची 

बदलतात. 
 
अचहसेने चकिा आिखी कशामुळे का होईना भारताला स्िराज्य प्रमळाले. पि सते्तच्या हस्तातंराच्या 

सोहळयाला गाधंीजी उपस्स्र्थत राप्रहले नाहीत. त्याचें मन दुःखाने जड झाले होते. त्याचंी अचहसेिरची श्रद्धा 
अढळच राप्रहली, त्यानंा दुःख झाले ते हेच की ज्या जनमनपप्ररितवनािर त्यानंी प्रिश्वास ठेिला होता ते 
झालेले नव्हते. जनतेने त्यानंा धोका प्रदला होता. त्याबद्दल त्यानंी स्िधमानुसार स्ितःलाच दोि प्रदला. 
१९१९ नंतर जी जी मंडळी त्याचें सचे्च प्रशपाई बनू चाहत होती त्यानंा खरेखुरे अचहसक सत्याग्रही प्रशक्षि 
द्यायला त्यानंी सुरुिात केली होती. 

 
असो. ‘आपि घालून प्रदलेली बंधने मी पाळीन’ असे मी त्यानंा िचन प्रदले ि पधं सोडीपयंत माझा 

ििे लाडंी चड्डी, अध्या बाह्ाचंा शटव ि टोपी असा असाियाचा. पंढरी बनिनू देईल त्या चपला मी िापरीत 
असे. अजूनही त्याच िापरतो. उत्तम असतात त्या. चार टोप्या, चार चड्ड्या ि चार शटव एिढ्याचे सूत 
कातिे माझ्या हातून होत असे. बाकी कधी कधी कोट, पायजमे, िगैरे लागत असत, तेिढ्यापुरती खादी 
मला प्रिकत घ्यािी लागे. ती शक्य प्रततकी कमी घ्यािी लागािी म्हिून ती जरा आखूडच कोट ि पायजमे 
िापरी. हा माझ्या स्नेह्ाचं्या चेष्टेचा प्रििय असे. पि प्रतकडे माझे लक्षच नसे. खाण्यात मला पुढे पुढे बदल 
करािा लागला. कारि व्हेप्रजटेबल िोटीन्स मला पचेनाशी झाली. १९४२ साली लग्न झाल्यानंतर आिखी 
“सुधारिा” झाली. मी सुरिारी िापरू लागलो. पि त्या पधंच्या चशप्याने प्रशिलेल्या माझ्या खास 
नमुन्याच्या असत. पधंच्या खास िाक्िचारािमािे त्या “नामापं्रकत” असत. १९४८ साली नैरोबीला जाताना 
इंग्लंडहून परत आल्यापासून िर्थमच मी बंद गळयाचा कोट ि चागंल्या सुरिारी प्रशिल्या ि कँपमधल्या 
“लीच अँड िबेनी”मधून दोन बऱ्यापैकी सूट प्रशिले. आता गेली प्रकत्येक िि ेमी खादी िापरलेली नाही ि 
सूतही कातले नाही. आता कातािसेे िाटिारही नाही. 



 
अनुक्रमणिका 

कपड्याचें ि जेिण्या-खाण्याचे खरे म्हिजे मला “बंधन” असे नव्हतेच. आम्ही सिवच मािसे 
साधीसुधीच होतो ि आहोत. बाबा ि आई यानंी केव्हाच खादी िापराियास सुरुिात केली होती. भािडंाचें 
कपडेही खादीचेच असत, जेिि साधेच असे. मोठ्या िाड्यात राहात होतो. खायला-प्यायला भरपूर होते. 
कराियाला नव्या नव्या गोष्टी होत्या. पि ऐिाराम ि ऐदीपिा कधी नव्हता. बाबाचंी प्रशस्तच तशी होती. 

 
गाधंीजींनी घालून प्रदलेल्या दंडकाचें मनःपूिवक पालन कराियाचे मी ठरिले होते ि १९४२ 

सालापयंत ते करीत होतो. बेचाळीसच्या चळिळीत गाधंीजींना ि इतर सिवच नेत्यानंा तुरंुगात दडपल्यािर 
आमचे आम्ही नेते झालो. स्ितःच्या हातून चहसा घडली नाही. जेरे्थ जमेल तेरे्थ चहसक मागांना कलाटिी 
देण्याचा ियत्नही केला. पि अनेकदा दुसऱ्यानंी चालिलेल्या चहसक चळिळींमध्ये अपप्ररहायवपिे मी एक 
अकता घटक झालो. म्हिनू १९४४ साली गाधंीजींना पुन्हा भेटल्यािर जेव्हा ते र्थोड्या खेदाने म्हिाले, 
‘अप्पा तुम भी इसमे रे्थ!’ तेव्हा शपर्थ मोडल्याच्या आत्यंप्रतक जाप्रििनेे शरचमदा झालो. 

 
गाधंीजींनी एकदा मला बाबाचं्या प्रिरुद्ध सत्याग्रह करायला पाप्रहजे असे सुचिले होते. १९३९ साली 

पंध राज्यघटना अंमलात आली. १९४० मध्ये बाबानंी सत्तात्याग केला असला तरी अजून त्याचें मन सते्तत 
घुटमळते आहे असे मला िाटत होते. या बाबतीत मी काय कराियास पाप्रहजे याबद्दल मनाचा प्रनिय होत 
नव्हता. मॉप्ररस फ्रीडमन, फ्रास्न्सस िॉटसन या माझ्या स्नेह्ाशंी मी हे बोललो ि मॉप्ररस हे गाधंीजींजिळ 
बोलला. गाधंीजी म्हिाले, ‘अप्पाला असे िाटत असेल तर त्याने िप्रडलापं्रिरुद्ध सत्याग्रह कराियास 
पाप्रहजे.’ अस्िस्र्थ मनःस्स्र्थतीतच मी प्रकन्हईला गेलो ि बलभीमबुिाचं्या िाडीत राप्रहलो. मनातले िादळ 
शातं होईना. अंबाबाईिर हिाला ठेिनू स्िस्र्थ राप्रहलो. मन शातं झाल्यािर आपोआप िाटले की, बाबानंा 
गृहस्र्थाश्रमाची बधंने अडिीत आहेत. र्फारसा पैसा मुळातच नाही. मोठा िपंच ि तो अजून सगळाच मागी 
लागाियाचा. यामुळे बाबानंा सत्ता ि सपंत्ती याचंा पुरा त्याग करित नव्हता ि तो तुम्ही तसा करा, अशी 
मीच – त्याचं्या लाडक्या मुलाने – अडििूक करिे म्हिजे त्याचें जीप्रितच धोक्यात घालिे होते. प्रशिाय 
माझी अचहसा तरी प्रततक्या ितीची होती काय? मी सत्याग्रह केला नाही. 

 
गाधंीजी निा भारत घडिीत होते. त्यानंी साध्य केलेल्या अनेक गोष्टी आमच्यासमोर होत्या. चहदू-

मुसलमान दंगेधोपे होत तेव्हा गाधंीजी त्याचं्यातं जाऊन बसत ि शातंता प्रनमाि करीत. ही त्याचं्या 
अतुलनीय व्यस्क्तमत्िाचीच प्रकमया आहे असे पनु्हा पनु्हा िाटे. आमच्यासारख्या साध्यासुध्या मािसानंा 
राग, दे्वि झपाटिार नाहीत ि त्याचं्या हातून चहसा होिार नाही हे कसे शक्य होते? 

 
पि तो काळच असा होता की, गाधंीजींच्या पप्ररसाने भारताच्या कोन्याकोपऱ्यात अनेक मनाचं्या 

लोखंडाचे सोने झाले होते ि गाधंीजींच्या तत्त्िानुंसार पूिव शातंतेने, अचहसक सत्याग्रहाने, कष्ट ि 
हालअपेष्टा सोसून अन्यायाचे प्रनराकरि करिारी मािसे प्रठकप्रठकािी प्रनघत होती. अचहसक सत्याग्रहाने 
राजकीय पातळीिर काय घडू शकते ते सिांना प्रिप्रदत आहेच. भारताच्या त्या िळेच्या पप्ररस्स्र्थतीमुळे ि 
प्रब्रप्रटशाशंी मुकाबला असल्याने अचहसक लढा आमच्या पचनी पडला यात शकंा नाही. 

 
खरी परीके्षची िळे आली ती गाधंीजींच्या िधानंतर ि असल्या परीके्षला आम्ही कधी बसिारच नाही 

की काय अशी पप्ररस्स्र्थती आज येऊन ठेपलेली आहे. प्रिकें द्रीकरिाच्या धोरिाने सुरू झालेली आर्षर्थक ि 
सामाप्रजक सत्ता आज पनु्हा जास्त जास्त कें प्रद्रत झाली आहे. िगतीच्या नािाखाली मोठमोठे िकल्प उभे 
राप्रहले आहेत. शहरे मोठेमोठी होत जात आहेत. राष्ट्राच्या अस्स्तत्िाकप्ररता अचहसेचा त्याग िारंिार करािा 
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लागत आहे. एिढेच नव्हे तर अंतगवत शातंता ि सुव्यिस्र्था राखण्यासाठीही चहसेचा अश्रय घेतलेला आहे 
की गाधंीजींची प्रशकिि अळिािरच्या पाण्यािमािे प्रठबकून नाहीशीच झाली काय? की गाधंीजींची तत्त्ि े
जनताजनादवनाला पेलण्यासारखी नाहीतच ि त्याचंी तत्त्िििाली प्रटकून राप्रहलीच तर ती ठेििाऱ्या 
व्यक्तीच र्फक्त असतील, समाज कधीच नसेल? 

 
स्िराज्य प्रमळाल्यानंतर त्यात आपल्याला आता काही कतवव्य नाही असे गाधंीजींनी ठरिले. त्याचें 

कायव प्रनराळे होते. आपल्यािमािे सबंध काँगे्रसने सत्तापराङ मुख होऊन प्रिधायक, रचनात्मक कायवक्रमाला 
जंुपून घ्याि ेअसे त्याचें मत होते. मतृ्यूपूिी त्यानंी कायवकत्यांची एक बठैक सेिाग्रामला बोलािली होती ि 
तेरे्थ “सिोदया”चा जन्म होिार होता. 

 
सिोदयाचा जन्म झाला, पि तेव्हा गाधंीजी गेलेले होते. पूिीच्या ऋिीमुनींसारखी सिोदयात अशी 

शक्ती प्रनमाि ि व्हायला हिी की, जी कायवकत्यांना अंकुश लािनू िा िसेि घालून सिोदयी मागािर 
ठेिील. सिोदयाला ती पात्रता कधी आली काय चकिा येईल काय? 

 
प्रिनोबाजी गाधंीजींचे सचे्च चेले आहेत ि त्याचं्याही पलीकडे ते गेले आहेत. 
 
मार्षटन लूर्थर चकग हा त्याचंा दुसरा प्रशष्ट्य म्हटला पाप्रहजे. देिाच्या द्वारी मन लागलेले. मनात 

राग, दे्वि नाही. किखरपिाने ििवदे्विाशी झुंझाियाला तो उभा राप्रहला. आपल्या खंबीर नेतृत्िाने त्याने 
प्रकतीकाचंी मने िळिली. महात्मा गाधंींिमािे अत्याचारानेच त्याचा बळी घेतला. त्याचं्या या अपं्रतम त्यागाचे 
र्फप्रलत काय? 

 
प्रसप्रसलीमधला डॅप्रनली डोल्सी यानेही गाधंीजींकडूनच िेरिा घेतलेली. तेर्थल्या गरीब 

शतेकऱ्यािंर होत असलेल्या अन्यायाप्रिरुद्ध तो लढला. 
 
प्रिनोबाचें असे म्हििे आहे की, अचहसेचा िभाि मनःशातंीतूनच प्रनमाि होिार. ससं्र्था प्रनमाि 

करून, प्रशकिनू अचहसक सत्याग्रही तयार करिे योग्य नाही ि तसे ते करता येतही नाही. खरी अचहसा 
मािसाच्या मनात आत्मिेरिेनेच प्रनमाि व्हाियास पाप्रहजे, असे ते मानतात. मािूस स्ितःच जागरूक 
राहून मनातला राग, दे्वि, लोभ या जळमटानंा दूर करील, मी–माझे या अस्स्मतेचा लोप कराियाला 
प्रशकेल तेव्हाच खरी अचहसा िभािी ठरेल. 

 
गाधंीजींचेही तेच मत होते. पि सिव जगाला मानिी मूल्ये पुन्हा तपासून पाहण्याला लािण्याची 

शक्ती त्याचं्यात होती ि ते ते करीत होते. 
 
स्ित्ि नाहीसे केल्यानेच समत्ि येते. जेरे्थ राग आहे, दे्वि आहे, जेरे्थ मी-तू आहे, दुसऱ्यािर मात 

करण्याची ईिा आहे, अहंमन्यता आहे, भीती आहे तेरे्थ अचहसेिर प्रनष्ठा नाही ि म्हिून अचहसा नाही. 
 
 

********** 


