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निवेदि 

महाराष्ट्राच्या राजकीय,सामाशजक,िकै्षशिक,सासं्कृशतक,आर्थथकववैचाशरक जडिघडिीत ज्या 
शदवरं्त महनीय व्यक्तींचा महत्त्वपूिग सहभार् आहे अिा व्यक्तींची साधारितः िभंर ते सव्वाि े पानाचंी 
स बोध मराठी भाषेत चशरते्र शलहून ती “महाराष्ट्राचे शिल्पकार”योजनेअंतर्गत प स्तकरुपाने प्रकाशित 
करण्याची मंडळाने योजना आखली असून या चशरत्रगं्रथमालेतील“र्ोप्रवदभाई श्रॉफ”हा बावीसावा 
चशरत्रगं्रथ आहे. 

 
महाराष्ट्राच्या जडिघडिीत ज्या व्यक्तींचे महत्त्वपूिग योर्दान आहे त्या व्यक्तींच्या कायाची मराठी 

मािसानंा ओळख व्हावी, हे जसं“महाराष्ट्राचे शिल्पकार”या चशरत्रगं्रथमालेत मंडळाला अपेशक्षत आहे 
त्याचप्रमािं त्या व्यक्तींचं व्यक्तीर्त जीवन, कौट ंशबक जीवन, त्या व्यक्तींच्या अवतीभवतीचं अन कूल - 
प्रशतकूल वातावरि, या वातावरिाच्या अन षंर्ाने त्याच्या व्यक्तीर्त जीवनात घडलेल्या घटना याच ं
शचत्रिही या चशरत्रगं्रथात अपेशक्षत आहे. परंत “महाराष्ट्राचे शिल्पकार - र्ोप्रवदभाई श्रॉफ” या चशरत्रगं्रथात 
अिा प्रकारचं शचत्रि अभावानेच जािवते. त्याचे कारिही अथातच स्पष्ट आहे. र्ोप्रवदभाईंना व्यक्तीर्त 
जीवन आहे प्रकवा नाही असे जािवाव ंअसं त्याचंं जर्िं होतं. 

 
भाईंचं वास्तव्य औरंर्ाबादला १९९१ पासून माझंही वास्तव्य औरंर्ाबादला. त्यानंा ऐकण्या-

बघण्याचा मला नेहमीच योर् यायचा. खादीच्या जाड्या-भरड्या कपड्यात हा महामानव ठराशवक वळेी 
र् लमंडी औरंर्प रामार्े सरस्वती भवन शिक्षि संस्थेच्या कायालयाकडे खाली मान घालून पायी जाताना 
हमखास शदसायचा. हातात एक साधी शपिवी असायची. भाई परर्ावी असले तरच त्याचंा हा 
जाण्यायेण्याचा फेरा च कायचा. 

 
भाईंच्या माझ्या काही भेटीही झालेल्या आहेत. त्याचं्यािी बोलण्याचाही मला योर् लाभलेला आहे. 

पि त्याचं्या सहवासाचा योर् मला लाभलेला नाही. त्याचे कारि अथातच उघड आहे. त्याचं्या 
सहवासासाठी कृती हे एकच माध्यम होतं. त्यानंी अंशर्कारलेली कृती माझ्या स्वभावाला मानवण्यासारखी, 
झेपण्यासारखी नव्हती. त्याचं्या कृतीशवषयी अथातच मला आदर होता. 

 
र्ोप्रवदभाईंचा कृती इतकाच उक्तीवर भर होता. आपल्या कृतीला पोषक असे वातावरि शनमाि 

करायचं असेल, आपली कृती लोकाचं्या मनावर प्रबबवायची असेल, आपि अशंर्कारलेल्या कायात 
लोकाचंा सहभार् शमळवायचा असेल, कायगकते तयार करावयाचे असतील तर त्यासाठी उक्ती आवश्यक 
आहे, ही त्याचंी या संदभातली भशूमका असावी आशि म्हिूनच अनेक कायगक्रमात त्याचंा सहभार् असे. या 
कायगक्रमात आपल्या व्याख्यानातून ते शवचाराचंी माडंिी करीत. त्याचं्या या शवचारानंा क ठेही प स्तकी 
ज्ञानाचा स्पिग झालेला नसे. भाईंना प्रभावी वक्तृगत्व अवर्त नव्हतं. ते काहीसे संथ बोलत. पि शवचाराचं्या 
सूत्रापासून प्रकशचतही ढळत नसत. सभासंमेलनातून, उद्धबोधन वर्ातून त्यानंी माडंलेले शवचार संकशलत 
स्वरुपात आज उपलब्ध आहेत प्रकवा कसे याची मला माशहती नाही; पि ते तसे असिे मला शनकडीचे 
वाटते. त्याशिवाय त्याचं्या कृतीचं महत्त्व उमर्िार नाही. 

 
महाराष्ट्र राज्य साशहत्य आशि संस्कृती मंडळाच्या माझ्या अध्यक्षपदाच्या कायगकाळात ‘महाराष्ट्राचे 
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शिल्पकार’ या चशरत्रगं्रथमालेअतंर्गत अद्यापही मराठवाड्यातील काही सकंल्ल्पत व्यक्तींवर चशरत्रगं्रथ 
शलहून घेऊन ते प्रकाशित करण्याचा आमचा संकल्प आहे. या चशरत्रगं्रथाचें लेखनही स रू आहे. येत्या 
मशहन्याभरात हे चशरत्रगं्रथ शलहून आले तरच आमचा हा संकल्प शसद्धीला जाईल. 

 
श्री. शवजय शदवाि यानंी र्ोप्रवदभाईंच्या या चशरत्रगं्रथाचें अशतिय शनष्ठेने, प्रामाशिकपिे लेखन 

केलेले आहे. समाजकायाशवषयी आवड असिाऱ्या वाचकानंा ते शनशितच पे्ररिादायी होईल, असा मला 
शवश्वास वाटतो. 

 
 रा. रं. बोराडे 

 अध्यक्ष 
म ंबई महाराष्ट्र राज्य साशहत्य आशि संस्कृती मंडळ 
शदनाकं : २८ एशप्रल, २००४  
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िंणर पडणिया आकाश । 
बुद्धीचे डोळे मानस । 

झाकंी ना तें पणरयेस । 
धैयय जेथे ॥ 

 
आकाि कोसळले तरी 

मनाने ब द्धीचे डोळे 
झाकून टाकले नाहीत 
तर ते खरे धैयग होय 

(ज्ञानेश्वरी : अध्याय अठरावा, ओवी ८६१) 
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लेखकाचे निवेदि 

१५ ऑर्स्ट १९४७ रोजी इंग्रजाचं्या राजवटीतून स टका होऊन भारताला स्वातंत्र्य शमळाले. 
स्वातंत्र्यापूवीच्या प्रहद स्तानात छोटी मोठी अिी ५६५ ससं्थाने होती. त्यापैकी ५६२ संस्थाने स्वातंत्र्योत्तर 
स्थापन झालेल्या भारतीय संघराज्यात शवलीन झाली. परंत  देि स्वतंत्र झाला तरी दशक्षिेतील हैदराबाद 
आशि उत्तरेकडील काश्मीर व ज नार्ढ ही तीन संस्थाने तिीच शिल्लक राशहली. ज न्या हैदराबाद ससं्थानात 
‘मीर उस्मानअली खान बहाद र शनजाम द्दौला शनजाम-उल-म ल्क’ उफग  सातवा शनजाम याचे राज्य होते. 
आजच्या महाराष्ट्रातील मराठवाडा शवभार्ाचे पाच शजल्हे, कनाटकाचे तीन शजल्हे आशि तेलंर्िाचे आठ 
शजल्हे असे एकूि सोळा शजल्हे त्या ज न्या हैदराबाद ससं्थानात होते. हे सवग शजल्हे आशि संताचंी भमूी 
म्हिून ओळखला जािारा मराठवाडा शवभार् हा सपूंिग प्रदेि दीघगकाळच्या सरंजामिाही राज्यपद्धतीने 
अफाट र्शरबी, शनरक्षरता, अज्ञान आशि अंधश्रद्धा याचं्या खाईत लोटला रे्लेला होता. सरकारी 
अशधकाऱ्याचंी दडपिाहीची वृत्ती आशि लोकाबंद्दलची अनास्था याम ळे सामान्य जनतेच्या पदरी 
र् लामशर्रीचे शजिे आलेले होते. आशि ते जनतेच्या अंर्वळिीही पडले होते. लोकानंा आचार आशि 
शवचाराचे स्वातंत्र्य तर क ठे दृशष्टपथातही नव्हते. त्यातच भर म्हिून जात्यधं इते्तहाद ल म सलमीन संघटना 
आशि अत्याचारी रझाकार यानंी रयतेचा छळ स रू केलेला होता. म्हिनूच स्वामी रामानंदतीथग नावाच्या 
एका क्राशंतकारी तपस्व्याने हैदराबादच्या उस्माशनया शवद्यापीठाच्या प्रारं्िात एके शदविी शनजामाच्या 
र् लामशर्रीतून तेथील जनतेची म क्तता करण्याची प्रशतज्ञा केली आशि प ढे घडिाऱ्या हैदराबाद 
म ल्क्तसंग्रामाचे बीज पेरले. स्वामीजींच्या नेतृत्वाखाली हैदराबाद संस्थानात स्वातंत्र्याची जी प्रदीघग चळवळ 
झाली शतचे विगन उच्च नैशतक मूल्याचं्या नेत्यानंी चालवलेले लोकआंदोलन असे कराव ेलारे्ल. हे आंदोलन 
जरी सपूंिग ससं्थानभर चालले तरी त्यात मराठवाडा हा सवात आघाडीवर होता. स्वामी रामानंदतीथग 
याचं्याकडून पे्ररिा घेऊन मराठवाड्यातील ज्या कायगकत्यांनी हैदराबाद म ल्क्तलढ्याची ध रा आपल्या 
खादं्यावर वाशहली त्यामध्ये र्ोप्रवदराव नानल, श्रीशनवासराव बोरीकर, म क ं दराव पेडर्ावंकर, िामराव 
बोधनकर, र्ोपाळिास्त्री देव, भर्वानराव र्ाजंव,े आ. कृ. वाघमारे, र्ोप्रवदभाई श्रॉफ, बाबासाहेब पराजंपे, 
भाऊसाहेब वैिपंायन, राघवेंद्रराव शदवाि, शदर्ंबरराव प्रबदू, कािीनाथराव जाधव, हन मंतराव वैष्ट्िव, 
शवनायकराव चारठािकर हे अग्रभार्ी होते. त्यापैकी र्ोप्रवदभाई श्रॉफ हे तर स्वातंत्र्यानंतरही पन्नास वष े
मराठवाडा शवभार्ाच्या शवकासासाठी संघषगमय चळवळ करीत राशहले. स्वातंत्र्यसैशनक म्हिून ज्याचंा 
उल्लेख करताना अशभमानाने ऊर खरोखरच भरून यावा अिा काही मोजक्या, बावन्नकिी कायगकत्यांपैकी 
र्ोप्रवदभाई हे एक होते. हैदराबाद म ल्क्तसंग्रामातील ‘संतभमूीचा योद्धा’ असा त्याचंा उल्लेख करिे हे अर्दी 
योग्य ठरेल. 

 
१९३६ पासून १९४८ पयंतच्या काळात हैदराबादचा हा म ल्क्तसंग्राम झाला. १३ सप्टेंबर १९४८ रोजी 

स्वतंत्र भारताचे सैन्यदल त्या लढ्यातील सत्याग्रही स्वातंत्र्यसैशनकाचं्या मदतीला धावनू रे्ले. आशि १७ 
सप्टेंबर १९४८ रोजी हैदराबाद संस्थानाची शनजामाच्या राजवटीतून म क्तता होऊन ते स्वतंत्र भारतात 
सामील करण्यात आले. प ढे १९५६ साली भारतात भाषावार प्रातंरचना अंमलात आली आशि ज न्या 
हैदराबाद संस्थानातील कानडी भाशषक शजल्हे कनाटकास, तेलंर्िाचे शजल्हे आंध्रप्रदेिास आशि 
मराठवाड्याचे तत्कालीन पाच शजल्हे महाराष्ट्र राज्यास जोडण्यात आले. हैदराबादच्या स्वातंत्र्यलढ्याचे हे 
महापवग संपले, मात्र त्या प ढील पन्नास वषांच्या काळात र्ोप्रवदभाईंनी मराठवाड्याच्या शवकासाचा, 
शिक्षिाचा आशि सामाशजक स धारिाचंा पाठप रावा पूवीइतक्याच शनष्ठनेे आशि व्रतस्थ वृत्तीने केला. “आम्ही 
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ज्यासाठी लढा शदला त्या स्वातंत्र्याचा अथग हा केवळ एका ज लमी सरजामिाही सते्तपासून स टका एवढाच 
नव्हता तर लोकिाही स्वातंत्र्य शमळविे हा होता” असे ते आवजूगन सारं्त असत, लोकाचें लोकानंी 
चालवलेले राज्य त्यानंा अशभपे्रत होते. भारतातील ज न्या परंपरा आशि ससं्कृती या र्ोष्टी शवषमतेवर 
आधाशरत होत्या. येथे समतेवर आधाशरत अिी नवी लोकिाही मूल्ये रुजवण्याचे काम अवघड होते. पि तेच 
नेमके करिे आवश्यक होते. या देिाला लोकिाहीशिवाय द सरा पयाय नाही असे र्ोप्रवदभाई नेहमी म्हित. 
परंपरेने जखडलेल्या आपल्या समाजात देिाच्या राज्यघटनेने स्वीकारलेली लोकिाही मूल्ये 
रुजवण्यासाठी या देिातल्या ब शद्धवतंानंी आिखी अनेक वष ेपशरश्रम करण्याची र्रज आहे असे त्याचें मत 
होते. १९४८ मध्ये हैदराबाद संस्थान म क्त झाले तेव्हाच्या हैदराबाद राज्यात आशि नंतरच्या महाराष्ट्रात 
सहज शमळू िकिारे सते्तचे पदही नाकारून र्ोप्रवदभाईंनी मार्ासलेल्या मराठवाड्याच्या समाजासाठी काम 
करण्याचे अवघड व्रत स्वीकारले प्रखर राष्ट्रशनष्ठा बाळर्ून, सारे व्यल्क्तर्त स्वाथग बाजूला सारून 
आय ष्ट्यभर खरोखरच्या शनरपेक्ष वृत्तीने लोकासंाठी काम करिे ही र्ोष्ट आजच्या काळात अकल्ल्पतच होय! 
पि र्ोप्रवदभाईंनी ते खडतर व्रत स्वीकारले आशि आय ष्ट्यभर शनभावनूही नेले. मराठवाड्यातील शिक्षि 
आशि या शवभार्ाचा शवकास या दोन महत्त्वाच्या के्षत्रामंध्ये उभ्या मराठवाड्याने र्ोप्रवदभाईच्या कायम 
ऋिात राहाव ेएवढे त्याचें योर्दान मोठे आहे. 

 
हैदराबादचा म ल्क्त-लढा समाप्त झाल्यानंतरच्या काळात समाजाच्या प नरगचनेच्या कामाची शनवड 

ओळखूनच र्ोप्रवदभाईनंी सत्ता अव्हेरली आशि ते शनस्पृहतेने शिक्षिाच्या आशि शवभार्ीय शवकासाच्या 
कायात मग्न झाले. इथे हे शवसरता कामा नये की र्ोप्रवदभाई हे ब शद्धमान आशि त्यार्ी तर होतेच, शिवाय 
द्रष्ट ेही होते. त्याचं्या प्रत्येक कायाला ब द्धी आशि िहािपि याचंी जोड असे. पि तरीही त्यानंी स्वतःला 
कधीही ‘शवचारवतं’ म्हिवनू घेतले नाही. मात्र स्वतःच्या भोवतालच्या कायगकत्यांच्या प्रबोधनाचे काम त्यानंी 
कतगव्यब द्धीने केले. ब शद्धमान असूनही सामान्य लोकािंी जोडलेली नाळ र्ोप्रवदभाईनंी कधी त टू शदलेली 
नाही. ते म्हित की आपला समाज ज न्या आशि शवशिष्ट रुढींनी ग्रासलेल्या मूल्याचं्या परंपरा जोपासिारा 
आहे. त्याम ळे जनमानसात रुजलेल्या इष्ट-अशनष्ट र्ोष्टी आशि वैयल्क्तक स्वाथग ह्ाचंा पर्डा सामान्य 
मािसाचं्या मनावंर असिे साहशजकच आहे. परंत  अिा लोकामंध्येच नवी मूल्ये रुजवण्याचे काम आपि 
करायला हव ेआशि त्यासाठी भरपूर संयम आशि वळे याचंी र्रज आहे. रातं्रशदवस स्वतःला सावगजशनक 
कामामंध्ये र् ंतवनू ठेविाऱ्या र्ोप्रवदभाईनंा स्वतःच्या क ट ंशबयासंाठी जास्त वळे देता आला नाही. पि 
त्याबद्दल त्यानंी अर्र त्याचं्या क ट ंशबयानंीही कधी तक्रार केली नाही. आपले कायगकते हाच आपला पशरवार 
हे सूत्र र्ोप्रवदभाईनंी अंशर्कारलेले होते. “कायगकत्यांनी हाती घेतलेले काम हे शनष्ठेने आशि शनरलस वृत्तीने 
करायला हव,े आजच्या काळात तरुि कायगकत्यांना अवहेलनेच्या वातावरिात काम कराव ेलार्त आहे 
याची मला जािीव आहे. पि तरीही ‘परत न शफरण्याच्या’ भशूमकेतून तरुिानंी हे काम वाढवत नेण्याची 
र्रज आहे”, असे ते म्हित. अशंर्कारलेले काम हे देिाच्या सकारात्मक प नरगचनेचे सृजनात्मक काम 
असाव,े आशि ते सातत्याने वाढवत न्यावयास हवे, असा त्याचंा कायम आग्रह असायचा. म ळातच वृत्तीने 
त्यार्ी असलेल्या र्ोप्रवदभाईंनी आय ष्ट्यात कधी कोित्याही कामाचे मानधन घेतले नाही. प्रवासासाठीही 
कोिती सरकारी सवलत माशर्तली नाही. आपल्या क ट ंशबयाचं्या नोकरी-बदली-बढतीसाठी सत्ताधाऱ्यानंा 
कधी साकडे घातले नाही. भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरप्रसहराव यानंी त्यानंा ‘पद्मशवभषूि’ 
हा बह मानाचा सरकारी शकताब देऊ केला तेव्हा त्या ऐवजी मार्ासलेल्या मराठवाड्याच्या शवकासाचा 
अन िषे भरून काढण्यासाठी वैधाशनक शवकास मंडळाची स्थापना करा असे र्ोप्रवदभाईंनी सरकारला 
ठिकावनू साशंर्तले. वैधाशनक शवकास मंडळाच्या स्थापनेची मार्िी जेव्हा िासनाने मान्य केली तेव्हा क ठे 
र्ोप्रवदभाईंनी तो पद्मशवभषूि शकताब स्वीकारला. जेव्हा केव्हा क ठले छोटेमोठे प रस्कार शमळाले तेव्हा त्या 
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प रस्काराच्या रकमाही त्यानंी सावगजशनक संस्थानंा अर्र एखाद्या जनआंदोलनाला देऊन टाकल्या. 
स्वतःसाठीच काय पि स्वतःच्या क ट ंशबयासंाठीस द्धा त्यानंी कधी कोित्या पदाची अर्र लाभाची अपेक्षा 
ठेवली नाही. अखेरपयंत ते व्रतस्थ राशहले. र्ोप्रवदभाईंच्या जीवनाचा पट हा अशतिय शवस्तृत असा आहे. 
वयाची नव्वद वष े पूिग केल्यानंतरही ते सतत कायगरत होते. त्याचं्या जीवनात बालपि, शवद्याथीजीवन, 
वैचाशरक जडिघडिीचा काळ, र्ृहस्थाश्रमातील पदापगि, नोकरीचा काळ, नोकरी सोडून पूिगवळे 
स्वातंत्र्यसगं्रामात शदलेलेयोर्दान, ितेमजूर-ितेकरी याचं्यासाठी केलेल्या चळवळी, स्वतः स्थापन 
केलेल्या पक्षासाठीचे आशि संघटनेसाठीचे राजकीय काम, शिक्षिके्षत्रातील कायग, मराठवाड्याच्या 
शवकासासाठी प्रदीघग काळ केलेले जनता शवकास पशरषदेचे काम, खादी ग्रामोद्योर्ाचे काम, 
साक्षरताप्रसाराचे काम, स्वामी रामानंद तीथग संिोधन ससं्थेचे काम, या सवग अवस्था मोठ्या संघषगमय आशि 
कसोटी पाहिाऱ्या होत्या. पि तरीही र्ोप्रवदभाई शवचशलत न होता काम करीत राशहले. दररोज सकाळी 
दहा वाजता ते त्याचं्या कायालयात जात, खादीचे ध वट धोतर आशि सदरा, खादीचाच करड्या रंर्ाचा 
जाडाभरडा कोट, डोक्यावर थोडी शतरकी बसलेली र्ाधंी टोपी, आशि हातात कार्दपत्रानंी ठासून 
भरलेली ताबंड्या चामड्याची बॅर्, अिा पोषाखात र् लमंडीवरून पायी चालत सरस्वती भ वनच्या 
आवारातील आपल्या कायालयाकडे भरभर पायी चालत शनघालेले र्ोप्रवदभाई लोकानंी वषान वष ेपाशहले. 

 
ज्या शिक्षिसंस्थेची ध रा र्ोप्रवदभाईंनी मृत्यूच्या क्षि येईपयंत स्वतःच्या खादं्यावर अशवरत वाशहली 

त्या औरंर्ाबादच्या सरस्वती भ वन शिक्षिसंस्थेच्या पटारं्िावर र् ळर् ळीत फरश्यानंी झाकलेला एक मोठा 
चौथरा आज शदसतो. नोव्हेंबर २००२ च्या २१ तारखेला याच चौथऱ्यावर मराठवाड्याच्या ह्ा लोकनेत्याच्या 
पार्थथवावर अल्ग्नसंस्कार झाले होते. आता तेथे पेटत्या ज्योतीचे एक शिल्प उभे केलेले आहे. सावगजशनक 
जीवनात अजातितू्र असिाऱ्या र्ोप्रवदभाईंिी कोित्या ना कोित्या कारिाने हजारो मािसे जोडली रे्लेली 
होती. त्या साऱ्या कायगकत्यांनी र्ोप्रवदभाईंच्या समर्थपत जीवनापासून एक स्फ प्रल्लर् घेऊन सचोटीने आशि 
शनरपेक्ष वृत्तीने समाजोपयोर्ी कामे करावीत अिी अपेक्षाच जि  त्या ज्योतीमधून तेवत असते. त्या हजारो 
कायगकत्यांच्या आशि नव्या शपढीतल्या तरुिाचं्या प ढ्यात र्ोशवदभाईंच्या संघषगिील जीवनयाते्रचा संपूिग पट 
संर्तवार उलर्डून ठेविे हे त्या सवांसाठी नक्कीच पे्ररिादायी ठरेल अिी आिा आहे. 

 
हे प स्तक शलशहण्यासाठी मला ज्यानंी उद्य क्त केले त्या प्राचायग रा. रं. बोराडे याचें आभार मानिे 

मला आवश्यक वाटते. त्यानंी महाराष्ट्र राज्य साशहत्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष या नात्याने “महाराष्ट्राचे 
शिल्पकार’ ही गं्रथमाशलका स रू केल्याबद्दल मराठी भाशषक जनता त्याचंी उतराई राहील. या प स्तकाच्या 
लेखनासाठी अनेक लेखकाचं्या गं्रथाचें आशि लेखाचें संदभाधार घ्याव े लार्ले. त्यात डॉ. शिवाजीराव 
र्ऊळकर याचंा ‘शनमोही’ हा गं्रथ आशि डॉ. िोभा कोराने्न याचंा डॉक्टरेटचा प्रबंध याचंा शविषे उल्लखे करिे 
आवश्यक आहे. त्याचंा मी ऋिी आहे. र्ोप्रवदभाई श्रॉफ याचें स प त्र डॉ. अशजत, स्न षा डॉ. उषा, नातू डॉ. 
र्ौतम आशि नातसून डॉ. रुपल यानंीही वळेोवळेी माशहती देऊन मोलाची मदत केली. त्या शिवाय 
प स्तकलेखनासाठी इतरही काही संदभगसाशहत्याचा उपयोर् झाला. त्या साशहत्याचा उल्लेख या प स्तकाच्या 
अखेरी शदलेल्या सूचीमध्ये केला आहे. त्या सवग स्नेह्ाचें आशि लेखकाचेंही मी मनःपूवगक आभार मानतो. 
आशि शदवरं्त लोकनेते पद्मशवभषूि र्ोप्रवदभाई श्रॉफ याचं्या तेजस्वी स्मृतीस अशभवादन करून त्याचं्या 
मोठ्या चशरत्राचे हे छोटेखानी प स्तक वाचकाचं्या स पूदग करतो. 

 णिंजय णदिंाि 

औरंर्ाबाद,  
शदनाकं २१ नोव्हेंबर २००३  
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शैशवातूि तारुण्याकडे . . . . . 

औरंर्ाबादचे एक सावकार मन्न लाल श्रॉफ याचंा शववाह कनाटकातल्या शवजापूरच्या वाघजी 
क ट ंबातील रुल्क्मिीबाई याचं्यािी झाला होता. वयाची पल्स्तिी उलटेपयंत त्यानंा मूलबाळ झाले नव्हते. 
त्यानंतर पशहली म लर्ी जन्मली. शतचे नाव कस्त रीबाई ठेवले रे्ले. त्यानंतर सहा सात वष ेद सरे मूल झाले 
नाही. त्या दापंत्याला आता म लर्ा व्हावा अिी इच्छा होती. म्हिून श्रॉफ क ट ं शबयानंी र्ंर्ापूर ताल क्यातील 
सावखेड्याच्या नृप्रसहास नवस करून साकडे घातले. योर्ायोर् असा की त्यानंतर २१ ज लै १९११ रोजी या 
जोडप्यास पशहले प त्ररत्न प्राप्त झाले.शवजापूरला आपल्या आजोळी जन्मलेल्या या म लाचे नाव र्ोप्रवददास 
असे ठेवण्यात आले. बोललेला नवस फेडण्यासाठी मन्न लाल श्रॉफ याचं्या हरक ं वरबाई नावाच्या बशहिीने 
सावखेडच्या नृप्रसह मशंदरापयंत दंडवत घालत जाऊन तेथे त्याची पूजा केली होती असे सारं्तात. नवस 
खरा असो वा खोटा, पि आय ष्ट्याची पासष्ठ-सत्तर वष ेमराठवाड्यासाठी शनरलसपिे आशि शनष्ठनेे संघषग 
करिारा एक नरप्रसहच जि  त्या वळेी जन्माला आला असे म्हटले तर ते वावरे् होिार नाही. 
र्ोप्रवददासाच्या जन्मानंतर चार वषांनी रुल्क्मिीबाईंना द सरे मूल झाले. त्याचे नाव र्ोपाळदास असे ठेवले 
रे्ले. उशिराने झालेली म ले म्हिून लहानपिी या र्ोशवदर्ोपाळाचे खूप लाड होत असत. परंत  १९१६ 
साली मोठा र्ोप्रवददास हा साडेचार वषांचा असतानाच त्याचें वशडल मन्न लाल याचें शनधन झाले. 
मृत्य समयी ते ४३ वषांचे होते. छोटा र्ोपाळदास तर अवघा सहा मशहन्याचंा होता. असे अचानक शपतृछत्र 
हरपल्याम ळे श्रॉफ क ट ंब शनराधार झाले. घरी र्ोप्रवददासाचं्या आजी मर्नबाई या होत्या. घरात सारे त्यानंा 
‘मर्नशजया’ असे संबोधत. आत्या हरक ं वरभाई यानंा ‘फई’ म्हित. र्ोप्रवददासाचंी आई रुल्क्मिीबाई, 
आजी मर्नशजया आशि आत्या फयी यानंीच र्ोप्रवददास आशि र्ोपाळदास याचंा साभंाळ केला. त्या दोघा 
बालकावंर लहािपिीचे चारं्ले संस्कारही त्याच शतघींनी केले. 

 
र्ोप्रवददासाचें प्राथशमक शिक्षि औरंर्ाबादेत मेहता याचं्या र् जराथी िाळेत झाले. तेथे त्यानंा 

र् जराथी भाषा आशि व्यापारी पद्धतीच्या र्शिताचे धडे शमळाले. र्ोप्रवददास हे औरंर्ाबादेत असलेल्या 
इंग्रजी िाळेत दाखल झाले. ‘मदरसे फोकाशनया’ नावाच्या त्या िाळेत शव. र्ो. कवे नावाचे एक चारं्ले 
शिक्षक होते. हे कवेर् रुजी शनरशनराळ्या प्रकारच्या सामाशजक कायांमध्येही प ढाकार घेत असत. 
शवद्यार्थ्यांमध्ये स्वाशभमान आशि राष्ट्रीय भावना जार्वत असत. शवद्यार्थ्यांना मातृभाषेचा वापर करायला 
लावत. उदूग भाषेत बोलू नका असे सारं्त. िाळेमध्ये ते संस्कृत हा शवषय शिकवत असत. त्याचं्याम ळे 
र्ोप्रवददासानंा संस्कृत अध्ययनाची र्ोडी लार्ली. प ढे १९२५ साली औरंर्ाबादेत र्िेि संघाची स्थापना 
झाली. त्या र्िेि संघाच्या स्थापनेमध्येही कवे र् रुजींचा प ढाकार होता. त्या काळच्या त्या शनजामाच्या 
राजवटीत र्िेि संघ स्थापन करण्याला केवळ धार्थमक नव्हे, तर राजकीय आशि सासं्कृशतक महत्त्व होते. 
या र्िेि संघाचे काम करीत असताना तिा प्रकारच्या िकै्षशिक आशि सामशजक कायाची आवड 
र्ोप्रवददासाचं्या मनात उत्पन्न झाली. जेमतेम चौदा-पंधरा वषांच्या त्या पोरसवदा तरुिाच्या मनावर स्वामी 
शववकेानंदाचें चशरत्र आशि त्याचें तत्त्वज्ञान याचें संस्कार कवेर् रुजींनी केले. त्या वयातच र्ोप्रवददासानंा 
प स्तके वाचण्याची आवड शनमाि झाली. स्वातंत्र्यवीर शवनायक दामोदर सावरकर यानंी शलशहलेले “१८५७ 
चे स्वातंत्र्यसमर” हे प स्तक त्यानंी वाचले. त्यानंी शलशहलेले जोसेफ मशॅझनीचे चशरत्रही त्यानंी वाचनू 
काढले. शिवाय र्ाधंीजींचे ‘यंर् इंशडया’ हे वृत्तपत्र ते शनयशमत वाचत असत. अिा प्रकारच्या वाचनाम ळे 
एव्हाना मशॅरकच्या वर्ात असलेल्या तरुि र्ोप्रवददासाचं्या मनात स्वातंत्र्याच्या उमी जाग्या झाल्या. 
मोर्लाईतील एकाशधकारिाहीम ळे लोकाचं्या जीवनाभोवती असिाऱ्या र् लामशर्रीच्या पािाची त्यानंा 
जािीव झाली. शनजामाच्या सरंजामिाहीने चालवलेल्या िोषिाचे भान आले. धमांध म सलमान र् ंडाकंडून 
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बह संख्य शबर्रम ल्स्लम रयतेवर होिाऱ्या अत्याचारामं ळे त्याचें तरुि मन अस्वस्थ होऊ लार्ले. 
कवेर् रुजींनी र्ोप्रवददासानंा बौशद्धक प्रबोधनाबरोबर िारीशरक व्यायामाचीही र्ोडी लावली होती. 
औरंर्ाबादेत त्या काळी ‘समथग व्यायामिाळा’ नावाचा एक प्रशसद्ध आखाडा होता. र्ोप्रवददास तेथे शनयशमत 
व्यायाम करू लार्ले. त्या आखाड्यात येिाऱ्या तरुि म लािंी जेव्हा ओळख झाली तेव्हा हळूहळू 
र्ोप्रवददासानंी त्याचं्यािी र्प्पा मारत त्याचं्यामधील राष्ट्रीय भावना जार्शवण्याचे काम स रू केले. 
अल्पावधीतच त्या म लाचें नेतृत्व र्ोप्रवददासाकंडे आले. १९२७ साली हैदराबाद संस्थानात जात्यधं 
म सलमानानंी ‘अंज मन इते्तहाद ल म सलमीन’ ही संघटना स्थापन केली. कट्टर सनातनी अिा धमांध वृत्तींचा 
प रस्कार करिारी ही संघटना हैदराबाद संस्थानातील रयतेवर ज लूम-जबरदस्ती करीत असे. शनजामाच्या 
कचखाऊ धोरिामं ळे त्या संघटनेस राजकीय महत्त्वही प्राप्त होऊ लार्ले होते. तेव्हा त्या इते्तहाद ल 
म सलमीन संघटनेस शवरोध दिगशवण्याच्या भशूमकेतून जार्ोजार्ी र्िेिोत्सवानंा बळकटी शमळू लार्ली. 
र्ोप्रवददासानंी औरंर्ाबादमधील तरुिानंा एकत्र करून तेथे स्वतःचे एक र्िेि मंडळ स्थापन केले. त्या 
मंडळामाफग त सामाशजक स्वातंत्र्याच्या शवचारास चालना देण्याचे त्यानंी ठरशवले. मंडळाच्या योजनाबंद्दल 
िाळेच्या शवद्यार्थ्यांमध्ये चचा स रू झाली. त्या िाळेतल्या शसप्ती ह सेन नावाच्या एका शवद्यार्थ्यांने ही बातमी 
र्ोप्रवददासाचें वर्गशिक्षक अहमद ल्ला खान याचं्यामाफग त पोहोचवली. अहमद ल्ला खान यानंी ही र्ोष्ट त्याचं्या 
म ख्याध्यापकाचं्या कानी घातली. त्या काळात भक्त ल नावाचे एक र्ृहस्थ त्या िाळेचे म ख्याध्यापक होते. 
त्यानंी र्िेि मंडळ स्थापन केल्याबद्दल तरुि र्ोप्रवददासाची हजेरी घेऊन अिा सरकारशवरोधी र्ोष्टी न 
करण्याची ताकीद शदली. त्या िाळेतील शवद्यार्थ्यांचे आवडते शिक्षक कवेर् रुजी हे संस्कृतप्रमािेच इंग्रजी हा 
शवषयदेखील उत्तम शिकवत. मशॅरकमधील शवद्यार्थ्यांची अभ्यासाची र्रज जािनू र्ोप्रवददासानंी 
सवांसमवते म ख्याध्यापकाकंडे जाऊनइंग्रजी शवषयाचे अध्यापन कवेर् रुजींकडे सोपशवण्याची शवनंती त्यानंा 
केली. परंत  पूवगग्रहदूशषत स्वभावाच्या म ख्याध्यापकानंी ती नाकारली आशि उलट हे आंदोलन का केले असे 
म्हिून त्या सवग शवद्यार्थ्यांना शिक्षा फमावली. एक रुपया दंड आशि लेखी माफीनामा देिे असे त्या शिके्षचे 
स्वरूप होते. र्ोप्रवददासानंी ती शिक्षा घेण्याचे नाकारले. तो शवद्यार्थ्यांवर होिारा अन्याय आहे अिी ठाम 
भशूमका त्यानंी घेतली. एक ह िार शवद्याथी असा र्ोप्रवददासाचंा लौशकक होता. तो लक्षात घेऊन 
म ख्याध्यापकानंी त्याचंी दंडाची शिक्षा रद्द करून फक्त माफीनामा द्यावा असे साशंर्तले. र्ोप्रवददासानंी 
त्यासही शवरोध केला आशि वर्ावर बशहष्ट्कार टाकला. हे वृत्त हा ंहा ंम्हिता सवगत्र पसरले, आशि वर्ातील 
सवग शवद्याथी उस्फूतगपिे बशहष्ट्कारात सामील झाले. परंत  म ख्याध्यापक मारे् हटण्यास तयार नव्हते. 
माफीनाम्याची मार्िी काही ते सोडेनात. अखेर र्ोप्रवददासाचें मन बंड करून उठले आशि त्यानंी 
औरंर्ाबादची ती िाळा सोडून शिक्षिासाठी हैदराबाद येथे जाण्याचे ठरवले. र्ोप्रवददासाचं्या घरची 
पशरल्स्थती अर्दी बेताची होती. वडील त्याचं्या लहानपिीच रे्लेले. आजी, आत्या आशि आई या शतघींचाच 
फक्त आधार होता. सावकारीचे ज ने येिे जमेल तेवढे वसूल करून आशि आसपासच्या लोकांसाठी घरर् ती 
पदाथग तयार करून देऊन त्या शतघीजिी घरचा खचग कसाबसा भार्वीत असत. इतराकंडे जाऊन धान्य 
शनवडिे, मंशदराची कामे करिे, फ लाचं्या माळा ओवनू देिे अिीही कामे त्या करत. औरंर्ाबादेहून 
र्ोप्रवददासासं हैदराबादला शिकण्यासाठी पाठविे त्यानंा आर्थथकदृष्ट्या म ळीच परवडिारे नव्हते. पि 
नातवाच्या तल्लख ब द्धीवर आजी मर्नशजया याचंा चारं्ला शवश्वास होता. अडचि सोसूनही त्याला 
शिकवले पाशहजे असे वाटून आजीने शनधाराने त्यानंा हैदराबादच्या िाळेत प्रविे घेण्यास प्रोत्साहन शदले. 
औरंर्ाबादच्या िाळेने िाळा सोडल्याचा जो दाखला शदला होता त्यावर म ख्याध्यापकानंी अत्यंत प्रशतकूल 
असा एक िरेा मारला होता. त्या िऱे्याम ळे हैदराबादेत क ठेही प्रविे शमळेल प्रकवा नाही याची िकंाच होती. 
परंत  र्ोप्रवददास हैदराबादच्या स प्रशसद्ध चादरघाट इलं्ग्लि हायस्कूलच्या म ख्याध्यापकानंा जाऊन भेटले 
आशि त्यानंा सारी हकीर्त साशंर्तली. िाळेच्या दाखल्यावर प्रशतकूल िरेा असूनही िाळेने त्याचंी प्रविे 
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परीक्षा घेतली. तीत ह िार र्ोप्रवददासास उत्तम माकग  शमळाले. आशि त्याम ळे तेथील िाळाप्रविेाचा मार्ग 
ख ला झाला. 

 
त्या वषी चादरघाट हायस्कूलमधून र्ोप्रवददास हे त्या काळच्या एच. एम. एल. सी. ह्ा मशॅरकच्या 

परीके्षला बसले. परीके्षचा शनकाल लार्ला तेव्हा ते संपूिग हैदराबाद ससं्थानातून पशहल्या श्रिेीतून पशहले 
आले असल्याचे घोशषत झाले. संपूिग संस्थानातून परीके्षत सवगप्रथम आल्याम ळे ते जेव्हा औरंर्ाबादेत आले 
तेव्हा त्याचंा नार्री सत्कार करून त्यानंा नार्शरकातंफे एक स विगपदक शदले रे्ले. औरंर्ाबादेतील एक 
प्रशथतयि वकील शदर्ंबरदास चौधरी यानंी जो सत्कार घडवनू आिला. या शदर्ंबरदासाचंा म लर्ा चदं्रर् प्त 
आशि त्याचंा प तण्या शवठ्ठलदास याचं्यािी र्ोप्रवददासाचंी ओळख झाली. प ढे चालून त्या काळी अत्यतं 
प्रशतष्ठेची समजली जािारी र्ोखले शिष्ट्यवृत्तीही त्यानंा शमळाली. दर मशहना रु. ३० एवढी रक्कम शिष्ट्यवतृ्ती 
म्हिून आशि शिवाय वषातून एकदा रु. १०० ही रक्कम प स्तकासंाठी असे त्या शिष्ट्यवृत्तीचे स्वरूप होते. 
सलर् चार वषांसाठी शमळिारी ही शिष्ट्यवृत्ती र्ोप्रवददासानंा इंटरमीशजएटची परीक्षा पास होईपयंत शमळत 
होती. प ढे हैदराबादच्याच शनजाम कॉलेजमधून ते १९३० साली मद्रास शवद्यापीठाच्या इंटरमीशजएट् परीके्षत 
उत्तीिग झाले. इंटरमीशजएट्चा अभ्यासक्रम चालू असताना एकदा त्यानंी र्शिताचा पेपर इतका अचूक 
आशि उत्तम सोडवला की त्याचं्या अरुिाचल िास्त्री नावाच्या प्राध्यापकानंी त्यांना िभंरपैकी एकि ेतीन र् ि 
शदले होते. अथात र्ोप्रवददास हे केवळ अभ्यासातच नव्हे तर इतरही छंदामंध्ये स्वतःला र् ंतवनू घेत. 
ब शद्धबळ आशि व्हॉशलबॉल हे खेळ ते उत्तम खेळत. ब शद्धबळात त्यानंी अनेक बशक्षसेही शमळवली होती. 
उत्तराय ष्ट्यात राजकारि आशि समाजकारिात पदोपदी शदसून येिारा त्याचंा धोरिीपिा आशि म त्सदे्दशर्री 
ही कदाशचत त्याचं्या ब शद्धबळातील प्राशवण्याम ळेच त्यानंा अवर्त झालेली असावीत. इंटरमीशजएट्ला 
शिकत असतानाच त्यानंी फोटोग्राफीच्या वर्ातही नाव घातले होते. जात्याच ह िार असल्याने तेथे 
छायाशचत्रि कलेतही त्यानंी प्राशवण्य शमळवले. अनेक सासं्कृशतक कायगक्रमातही ते उत्साहाने सहभार्ी होत 
असत. प ढे इंटरमीशजएट् झाल्यावर शवज्ञानातील बी. एस्सी. ही पदवी घेण्यासाठी र्ोप्रवददास हैदराबादच्या 
शनजाम कॉलेजात दाखल झाले. 
 

✿ 
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पदवी-पदव्युत्तर नशक्षण आनण स्वातंत्र्याची पे्ररणा 

र्ोप्रवददासानंी शवज्ञानातील पदवी घेण्याचे ठरवले खरे, परंत  प्रत्यक्षात मात्र काही वरे्ळेच 
घडावयाचे होते. बरोबरीच्या सहाध्यायािंी प्रचशलत प्रश्नावंर र्ोप्रवददास तासन तास चचा करत असत. 
हैदराबादेत असताना शनजामी राजवटीत म ल्स्लमेतर नार्शरकानंा शमळिारी उपेके्षची वार्िूक, धमांध 
म सलमानाकंडून होिारे अत्याचार, आशि लोककल्यािाला कोितेही प्राधान्य नसलेला सरंजामी पद्धतीचा 
राज्यकारभार या र्ोष्टी जास्त प्रकषाने जािवल्याम ळे र्ोप्रवददास आशि त्याचें काही शनवडक शमत्र याचं्या 
मनामंध्ये स्वातंत्र्यासाठी काहीतरी चळवळ करण्याची इच्छा बळाव ू लार्ली. शतकडे हैदराबाद 
संस्थानाबाहेर शिशटि अंमलाखालील भारताच्या सवग प्रातंामंध्ये इंग्रजाशंवरुद्ध चळवळी स रू होत्या. महात्मा 
र्ाधंींच्या झझंावती नेतृत्वाम ळे अवघा देि स्वातंत्र्याच्या पे्ररिेने ढवळून शनघत होता. १९३० साली 
र्ाधंीजींनी असहकाराचे आदंोलन स रू केले. त्यानंी देिभरच्या तरुिानंा एक अकरा कलमी कायगक्रम 
शदला. त्या पशरल्स्थतीत शनजामी ससं्थानाच्या सीमा ओलाडूंन बाहेर पडाव ेही भावना र्ोप्रवददासाचं्या मनात 
प्रबळ होऊ लार्ली. िवेटी अच्य त देिपाडें, द. ि. पोतनीस, दामोदरदास म दंडा आशद शमत्रासंमवते त्यानंी 
इंग्रजी म ल खातील म ंबई िहर र्ाठले. तेथे ‘जनजीवन संघ’ नावाची एक संघटना कायगरत होती. त्या 
संघटनेिी त्या तरुिानंी सपंकग  साधला. आशि काही शदवस तेथे स्वयसेंवक म्हिून काम केले. प ढे 
जनजीवन संघाने त्यानंा पूिगवळे कायगकते म्हिून कायम केले. र्ोप्रवददासानंा र् जराथच्या सूरत 
शजल्ह्ातील ओलपाड या र्ावी पाठवण्यात आले. तेथे त्यानंा ग्रामीि जीवनाचे जवळून दिगन घडू िकले. 
ओलपाड येथे र्ोप्रवददासानंी स्थाशनक ितेकऱ्याचंी संघटना बाधंली. इंग्रजानंी लादलेल्या अन्यायकारक 
ितेसाऱ्याशवरुद्ध करबंदी आशि ितेसारा बंदीची चळवळ त्यानंी तेथे चालवली. र्ांधीजींनी घोशषत केलेल्या 
सशवनय कायदेभरं्ाच्या आंदोलनाचे ते एक पाईक बनले. त्यानंतर ते एक वषगभर आदंोलन चालवत तेथेच 
राशहले. र्ाधंीजीच्या प्रभावाम ळे त्यानंी स्वतःही खादी वापरावयास स रुवात केली आशि खादीचा प्रसारही ते 
करू लार्ले. भारतीय राष्ट्रीय काँगे्रसच्या अनेक कायगक्रमामंध्ये सहभार्ी होऊ लार्ले. र्ाधंीजीच्या 
शमठाच्या सत्याग्रहातही त्यानंी भार् घेतला होता. त्या दरम्यान त्याचंा शवख्यात साम्यवादी शवचारवतं कॉ. 
बी. टी. रिशदव े याचं्यािी संबंध आला. त्या शनशमत्ताने र्ोप्रवददासानंा माक्सगवादाची ओळख झाली. त्या 
माक्सगवादी शवचाराचंा पर्डा त्याचं्या मनावर िवेटपयंत होता हे त्याचं्या शनकटवतीयानंा ठाऊक होते. एका 
परीने माक्सगवाद आशि र्ाधंीवाद या दोहोंचे एक शवधायक शमश्रि र्ोप्रवददासाचं्या शवचारामंध्ये होते असेच 
म्हिाव ेलार्ले. दरम्यान इकडे घरी त्याचं्या आजी मर्नशजया यानंा आपला नातू शिक्षि सोडून देिाच्या 
कामासाठी रे्ला आहे हे कळताच त्या स्वतःही खादी वापरू लार्ल्या. मर्नशजया ह्ा स्वतःही मोठ्या 
करारी आशि उच्च आचरिमलू्ये पाळिाऱ्या होत्या. त्यानंी र्ोप्रवददास आशि र्ोपाळदास या दोन्ही नातवावंर 
फार चारं्ले नैशतक संस्कार केलेले होते. कठीि आर्थथक ल्स्थतीम ळे अपार कष्ट करून त्यानंी नातवडंाचें 
शिक्षि चालू ठेवले होते. ही जािीव र्ोप्रवददासानंा होती. म्हिूनच एकदा आजीने पाठवलेली एक छोटीिी 
रक्कम स्वतःच्या हातून हरवली तेव्हा र्ोप्रवददासानंी आत्मक्लेि म्हिून शदवसभराचा उपास केला होता. 
आजी मर्नशजया ह्ाही शनधाराने तेवढ्याच पक्क्या होत्या. महात्मा र्ाधंींच्या हाकेला प्रशतसाद देऊन 
रे्लेला आपला नातू घरी परत येईपयंत स्वतः चरख्यावर सूत कताई करण्याचे व्रत त्यानंी अंशर्कारले होते. 
परंत  शकमान एक वषग काम करायचे या शनधाराने ओलपाडला रे्लेल्या र्ोप्रवददासानंी तेथे आपले काम 
चालूच ठेवले. ते संघटनात्मक काम करीत असताना लोकजार्ृतीसाठी त्यानंी आपल्या सहकाऱ्यासंह 
म ंबईपासून ठाण्यापयंत एक पदयात्रा काढली. तिाच पदयात्रा देिभर काढाव्यात अिी त्याचंी मनीषा 
होती. पि र्ाधंीजींनी र्ोलमेज पशरषदेसाठी इंग्लंडला जाण्याआधी सत्याग्रहाची चळवळ मारे् घेतली तेव्हा 
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र्ोप्रवददासानंी परत येण्याचे ठरवले. 
 
तेवढे एक वषग देिासाठी काम करण्यात व्यतीत केल्यानंतर र्ोप्रवददासानंी अधगवट सोडलेल्या 

पदवीशिक्षिाकडे प न्हा वळावयाचे ठरवले. हैदराबादच्या शनजाम कॉलेजात त्याचें नाव पूवीच नोंदवलेले 
होते. परंत  ओलपाड येथे सामान्य लोकांमध्ये वावरत असताना र्ोरर्रीबानंा कोितीही आरोग्यसेवा शमळू 
िकत नाही हे त्याचं्या लक्षात आले होते. त्याम ळे र्ोरर्रीबाचं्या उपयोर्ी पडण्यासाठी आपि वैद्यकीय 
शिक्षि घ्याव े असे त्याचं्या मनात आले. वैद्यकीय शिक्षिाची सोय मद्रास येथे चारं्ली होती. म्हिून 
र्ोप्रवददासानंी मद्रासला जायचे ठरवले. एवढ्या ह िार शवद्यार्थ्याने आपल्या महाशवद्यालयातील बी. एस्सी. 
चा अभ्यासक्रम सोडून जाऊ नये म्हिून शनजाम कॉलेजचे तेव्हाचे प्राचायग टनगर यानंी र्ोप्रवददासाचें मन 
वळवण्याचा खूप प्रयत्न केला. परंत  एकदा मनाचा शनिय झाल्यावर परत शफरतील तर र्ोप्रवददास कसे? 
अखेर प्राचायग टनगर यानंा कॉलेज सोडण्याचा दाखला र्ोप्रवददासानंा द्यावा लार्ला. र्ोप्रवददास मद्रासला 
रे्ले. मद्रासमध्ये वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी प्रविे शमळावा म्हिून त्यानंी प्रयत्न केले. पिप्रविे शमळू 
िकला नाही. क ठल्यातरी चारं्ल्या शिक्षिससं्थेत शिक्षि घ्याव े ही र्ोप्रवददासाचंी द दम्यग इच्छा होती. 
त्याम ळे मर् ते कलकत्यात दाखल झाले. तेथे एका सामान्य हॉटेलात त्यानंी म क्काम ठोकला आशि 
प्रविेासाठी धडपड स रू केली. त्या हॉटेलात त्यानंा रंर्नाथन नावाचा त्याचंा एक ज ना शमत्र भेटला. तो 
कलकत्त्याच्या रमि संिोधन संस्थेत काम करीत असे. कलकत्त्यातले चार्लें कॉलेज िोधण्याच्या कामात 
र्ोप्रवददासासं त्या रंर्नाथनने बरीच मदत केली. त्याच्यासोबत नोबले शवजेते डॉ. चंद्रिखेर वेंकट रमि 
याचंी कलकत्यातील रमि संस्थाही त्यानंा जवळून पाहता आली. परंत  कलकत्यातही र्ोप्रवददासासं 
वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी प्रविे शमळू िकला नाही. अखेर कलकत्यातल्याच शसटी कॉलेजमध्ये त्यानंी 
शवज्ञानातल्या बी. एस्सी. या पदवीसाठी प्रविे घेतला. 

 
र्ोप्रवददासाचंी ज्ञानलालसा एवढी मोठी होती की बी.एस्सी. च्या अभ्यासक्रमासोबत त्यानंी 

वाशिज्य िाखेतील बी. कॉम. या पदवीसाठीचा अभ्यासही त्याच वळेी स रू केला. शदवसा शसटी कॉलेजात 
शवज्ञानाचे अध्ययन आशि रात्री शवद्यासार्र कॉलेजमध्ये बी. कॉम्. चे वर्ग असा द हेरी शिक्षिाचा अवघड 
प्रयोर् त्यानंी अवलंशबला. शवद्यासार्र कॉलेजात प्रविे घेतल्याम ळे त्यानंा तेथील वसतीरृ्हात खोली शमळू 
िकली. १९३३ साली र्शित हा म ख्य शवषय घेऊन त्यानंी बी. एस्सी. (ऑनसग) ही पदवी शमळवली. परंत  
त्यानंा त्याच वषी बी. कॉम. च्या परीके्षला बसण्याची परवानर्ी शदली रे्ली नाही. कलकत्यातील त्या दोन 
वषांच्या वास्तव्यामध्ये तेथील शवद्यार्थ्यांमध्ये असलेले देिपे्रम आशि त्याचंी प्रार्शतक शवचारसरिी याचंा 
र्ोप्रवददासावंर मोठा प्रभाव पडला. त्या काळी त्याचं्या महाशवद्यालयाच्याच बीना दास नावाच्या एका 
शवद्यार्थथनीने क्राशंतकारी शवचारानंी पे्रशरत होऊन एका इंग्रज अशधकाऱ्यावर हल्ला केला होता. आशि त्याबद्दल 
नऊ वषांचा त रंुर्वास पत्करला होता. असे तेथील शवद्याथी राष्ट्रीय भावनेने भारलेले असत. याच स मारास 
र्ोप्रवददासाचंी भेट स्वामी शववकेानंदाचं्या ज्येष्ठ बंधंूिी झाली. या भेटीचे रुपातंर प ढे स्नेहात झाले. 
कलकत्यातील शनरशनराळ्या क्राशंतकारी संघटनाचंी माशहती र्ोप्रवददासानंा त्याचं्याकरवी शमळाली. त्या 
संघटनाचें काम कसे चालते ते पाहावयास शमळाले. दरम्यानच्या काळात १९३१ साली र्ोप्रवददासाचें 
धाकटे बंधू र्ोपाळदास हे मशॅरकची परीक्षा उत्तीिग झाले होते. १९३३ मध्ये इंटरमीशजएट झाल्यावर त्यानंी 
प ण्यात जाऊन तेथे वैद्यकीय शिक्षि घ्यावयास स रुवात केली. आजी मर्नशजयाचं्या सारं्ण्यावरून 
र्ोप्रवददास हेही त्याच वषी प ण्यात स्थलातंशरत झाले आशि तेथे त्यानंी उपयोशजत र्शित हा शवषय घेऊन 
एम. एस्सी. या पदव्य त्तर परीके्षसाठी फग्य गसन महाशवद्यालयात प्रविे घेतला. खचग जास्त येऊ नये म्हिनू ते 
दोघे भाऊ दररोज स्वतःच शखचडी शिजवनू खात असत. त्या काळात रगँ्लर महाजनी, डॉ. कोसबंी आशि 
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रगँ्लर केरकर याचं्यासारखे शदग्र्ज र्शिती प ण्यात होते. त्या सवांच्या अध्यापनाचा लाभ व्हावा म्हिनू 
र्शिताचे पदव्य त्तर वर्ग आलटून पालटून शनरशनराळ्या महाशवद्यालयामंधून चालत. तेव्हा र्ोप्रवददास हे 
फग्य गसन, एस. पी. आशि वाशडया अिा तीनही महाशवद्यालयामंध्ये जाऊन त्याचं्या तासानंा हजर राहात. 
म ळातच तल्लखब द्धी असलेल्या र्ोप्रवददासानंा त्या तीन महान र्शितज्ञाचं्या ज्ञानाचे एक मोठे भाडंारच प्राप्त 
झाले असे म्हिावयास हरकत नाही. 
 

त्या तरुि वयामध्ये र्शित आशि शवज्ञानाच्या व्यासंर्ातून र्ोप्रवददासाचंी वस्त शनष्ठ शवचारब द्धी 
शवकास पावत रे्ली. सत्य, तारतम्य, आशि अन भवातूंन प्राप्त होिारे िहािपि याचंी कास धरूनच 
लोकजीवन स सह् होऊ िकते हे त्यानंा कळाले. शवज्ञानाचा वापर समाजातील टोकाची शवषमता नष्ट 
करण्यासाठी आशि उपेशक्षतानंा न्याय शमळवनू देण्यासाठी करावयास हवा याचे भान त्यानंा प्राप्त झाले. 
फग्य गसन महाशवद्यालयाच्या माशसकामध्ये त्यानंी ‘कॉन्वेस्ट ऑफ नेचर’ (शनसर्ावर मात) हा एक इंग्रजी 
लेख शलशहला होता. तो लेख र्ोप्रवददासाचं्या म दे्दसूद व शवश्लेषिात्मक माडंिीम ळे चारं्लाच र्ाजला. 
शवज्ञानाची प्रर्ती म्हिजे शनसर्ावर मात नव्हे तर शनसर्ाचे पद्धतिीर केलेले आकलन होय. अिा 
आकलनातून सत्य प ढे येत असते. आशि त्या सत्याचा उपयोर् मानवाने सहंारासाठी न करता 
कल्यािासाठी केला तरच मानवजात धरतीवर शटकून राहू िकेल, अन्यथा शवनाि ओढवले असे प्रशतपादन 
त्यानंी त्या लेखात केले होते. हा वैज्ञाशनक दृशष्टकोन त्यानंी आय ष्ट्यभरासाठी जोपासला. 
 

✿ 
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क्ातंीची िादंी आनण गृहस्थजीविाची सुरुवात 

प ण्यात एम. एस्सी. पदवीसाठी शिकत असताना र्ोप्रवददास हे सकाळच्या वळेेत एल. एल. बी. 
ह्ा कायद्याच्या पदवीच्या वर्ांना जात. अवघ्या तीन वषांच्या काळात र्शित आशि कायदा या दोहोंचा 
अभ्यास करत १९३५ साली त्यानंी एम. एस्सी. ही पदवी घेतली आशि लरे्च १९३६ साली एल. एल. बी. ही 
पदवीही संपादन केली. त्या काळात प ण्यामध्ये नवरात्रात िारदीय ज्ञानसत्र चाले. अनेक शवद्वान व व्यासंर्ी 
अभ्यासकाचंी व्याख्याने होत. श्रोत्यानंा त्या व्याख्यानादं्वारे अनेक वरे्वरे्ळ्या शवषयाचंी माशहती शमळत असे. 
अिाच िारदीय सत्रात एकदा अशहताल्ग्न िकंर रामचदं्र राजवाडे याचंी ‘फ्रें च राज्यक्रातंी’ या शवषयावरील 
तीन व्याख्याने ओळीने झाली. त्या व्याख्यानामं ळे र्ोप्रवददास खूप प्रभाशवत झाले. राजवाड्याचं्या कन्येने 
केलेली फ्रें च राज्यक्रातंीची शचत्ररेखाटने देखील उत्कृष्ट अिी होती. अशहताग्नींची व्याख्याने आशि ती शचते्र 
यातूंन अत्यतं कठीि पशरल्स्थतीतही स्वातंत्र्याचे आंदोलन प ढे नेण्याची पे्ररिा र्ोप्रवददासासं शमळाली. नंतर 
त्यानंी त्या शवषयावरील अनेक प स्तके वाचली. जर्भर झालेल्या स्वातंत्र्यय द्धाचा आशि राज्यक्रातंीच्या 
चळवळीचा इशतहास वाचला. शनरशनराळ्या राजकीय शवचारसरिींचा अभ्यास केला. 
 

पदव्य त्तर शिक्षिानंतर ते औरंर्ाबाद िहरात परत आले तेव्हा मराठवाड्यातील तरुिामंध्ये एक 
नव ेवातावरि शनमाि करण्याची र्रज त्यानंा जािवली. शवठ्ठलदास आशि चदं्रर् प्त चौधरी या शमत्रासंोबत 
र्ोप्रवददास दररोज र्ावाबाहेरच्या हन मान टेकडी पशरसरात शफरावयास जात. शवठ्ठलदास हे मोठे 
माक्सगवादी कायगकते होते. त्याचं्याम ळे चदं्रर् प्त चौधरीही माक्सगवादाकडे आकर्थषत झाले होते. 
र्ोप्रवददासावंर शवठ्ठलदासानंीच माक्सगच्या शवचाराचंा प्रभाव पाडला. जर्भरात झालेल्या राज्यक्रातंीबद्दल 
आशि भारतात स रू असलेल्या स्वातंत्र्याच्या चळवळीबद्दल ते रं्भीरपिे चचा करत. कालग  माक्सग आशि 
एंर्ल्स यानंी शलशहलेला साम्यवादी जाहीरनामा, ‘स्टेट ॲन्ड शरव्होल्य िन’ हे लेशननचे प स्तक आशद 
राजकीय शवचाराचें साशहत्य ते वाचत. र्ोप्रवददास, स. कृ. वैिपंायन, चंद्रर् प्त चौधरी आशि व्ही. डी. 
दोिपाडें या शमत्रामंध्ये त्या शवषयावर तासन तास चचा होत असे. र्ोप्रवददासानंी औरंर्ाबाद िहरात एक 
‘स्टडी सकग ल’ स्थापन केले. खाराक वा भार्ातील त्याचं्या राहत्या घरातच त्या अभ्यासमंडळाच्या बैठका 
होऊ लार्ल्या. हळूहळू िहरातला तरुि वर्ग र्ोप्रवददासाचं्या भोवती र्ोळा होऊ लार्ला. शटळक-
आर्रकराचें शवचार, माक्सगवाद, र्ाधंीजींचे तत्त्वज्ञान, शिशटि भारतात चालू असलेला स्वातंत्र्यलढा अिा 
शनरशनराळ्या शवषयावंर आधी माडंिी करून तरुिामंध्ये चचा घडवल्या जात असत. अनेक शवषयावंर 
र्ोप्रवददास हे स्वतःच माडंिी करीत. अभ्यासमंडळाच्या या चचासत्रानंा हळूहळू र्दी होऊ लार्ली. 
उपल्स्थत राहिारे संवदेनिील तरुि स्वातंत्र्याच्या शवचारानंी भारले जाऊ लार्ले. शनत्याच्या बैठकामंधून 
शनमाि झालेल्या स्नेहापोटी र्ोप्रवददासासं ते सारे ‘र्ोप्रवदभाई’ असे म्हिू लार्ले. आशि त्याचं्यासाठी तेच 
संबोधन प ढे लोकामंध्ये रूढ झाले. हळूहळू तिाच प्रकारची अभ्यासमंडळे मराठवाड्यात अंबेजोर्ाई, 
परतूर, सेलू, परभिी, उमरी, बीड आशि लातूर या र्ावामध्येही स रू झाली, प्रत्येक शठकािी दहाबारा 
तरुि एकत्र येऊन वरे्वरे्ळ्या शवचारसरिी, तत्त्वज्ञाने, क्राशंतय दे्ध आशि चळवळी याशंवषयी चचा करू 
लार्ले. अभ्यासपूवगक आपापली मते माडूं लार्ले. मराठवाड्यातील तरुिामंध्ये स्वातंत्र्याच्या पे्ररिा 
जार्वण्यासाठी त्या स्टडी सकग ल्सचा त्या काळी फार उपयोर् झाला. शिवाय औरंर्ाबाद िहरात 
र्िेिोत्सवाच्या आशि इतर धार्थमक समारंभाचं्या शनशमत्ताने शनरशनराळे सासं्कृशतक कायगक्रम घडवनू 
आिण्यातही र्ोप्रवदभाई प ढाकार घेऊ लार्ले. त्या कायगक्रमातंील र्ीते, नृत्ये अिा शनरशनराळ्या 
सादरीकरिातं देिभक्तीचा संदेि बेमालूमपिे शमसळून तो सामान्य लोकापंयंत पोहोचवला जाऊ लार्ला. 
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र्िेिोत्सवामध्ये शनरशनराळ्या शवद्वानाचंी आशि समाजस धारकाचंी व्याख्याने आयोशजत करीत. 
औरंर्ाबादेत नाथषष्ठीचा सोहळा पूवापार चालत आलेला होता. नाथषष्ठीच्या शदविी औरंर्ाबादमधील 
तरुि पालखी घेऊन एक पारंपाशरक प्रदडी काढत. र्ोप्रवदभाई आशि त्याचें तरुि शमत्र खादं्यावर पताका 
नाचवत, टाळ मृदंर् वाजवत वारकऱ्याचं्या विेात त्या प्रदडीत सामील होत. आशि ह तात्मा भर्तप्रसह, 
ह तात्मा कान्हेरे, महात्मा र्ाधंी, भारतमाता याचं्या जयजयकाराच्या घोषिा देत. हळूहळू औरंर्ाबाद 
शजल्ह्ात सवगच र्ावामंध्ये शनघिाऱ्या प्रदड्यामंध्ये तिा घोषिा शदल्या जाऊ लार्ल्या. त्या कायगक्रमामं ळे 
खेडोपाडी देिपे्रमाचे वातावरि तयार होण्यास मोठी मदत झाली. 
 

औरंर्ाबादच्या ज्या िाळेतून दाखला घेऊन त्यानंा हैदराबादला जाव ेलार्ले होते त्याच सरकारी 
हायस्कूलात १९३६ मध्ये र्ोप्रवदभाईंनी शिक्षकाची नोकरी शमळवली. तेथे इंग्रजी आशि र्शित हे दोन शवषय 
ते शिकव ूलार्ले. अल्पावधीतच एक अत्यतं शवद्याथीशप्रय आशि उत्तम शिक्षक म्हिून त्यानंा लौशकक प्राप्त 
झाला. त्याचं्या या नोकरीच्या काळातच एकदा हैदराबादच्या शनजामाच्या द रे िहवार नावाच्या एक स नेचे 
औरंर्ाबादेत आर्मन होिार असे घोशषत झाले. सरंजामी प्रथेप्रमािे राजघराण्यातील व्यक्ती आल्यानंतर 
सवग सरकारी म लशजमानंी ‘दस्तर’ नावाचा एक शवशिष्ट पायघोळ पोषाख घालूनच शतच्यासमोर जाण्याचा 
शरवाज होता- नव्हे तिी सक्तीच होती. सरकारी िाळेत नोकरीला असल्याने र्ोप्रवदभाई आशि त्याचें 
सहकारी याचं्यावरही ती पाळी आली. सवांमध्ये असंतोष पसरला. तेव्हा र्ोप्रवदभाईंनी सवांचे एक 
शिष्टमंडळ तयार केले आशि संबंशधत सरकारी अशधकाऱ्याचंी भेट घेतली. त्याचं्यासमोर म त्सद्दशर्रीने नीट 
य ल्क्तवाद करून त्यानंी हा र् लामशर्रीदिगक पोषाख घालण्यातून सवांना सूट शमळवनू शदली. त्या 
घटनेपासून सहकारी शिक्षक आशि शवद्यार्थ्यांचा र्ोप्रवदभाईंबद्दलचा शवश्वास आशि आदर जास्तच वाढला. 
हैदराबाद ससं्थानाबाहेर इंग्रजी अंमलाखालील भारतात स रू असलेला स्वातंत्र्याचा लढा, त्याला लाभलेले 
महात्मा र्ाधंींचे नेतृत्व, र्ाधंीजींनी लढ्यासाठी शदलेले अप्रहसात्मक सत्याग्रहाचे अनोखे िस्त्र आशि त्यात 
तरुिाचंा असलेला मोठा सहभार् या र्ोष्टी पाशहलेल्या र्ोप्रवदभाईंना शनजामी राजवट असलेल्या हैदराबाद 
संस्थानातही तरुिानंी स्वातंत्र्यासाठी सत्याग्रहाचे पाऊल उचलेले पाशहजे असे प्रकषाने वाटू लार्ले. 
त्यासाठी मराठवाड्यात तरुिानंा तयार करण्याचे काम त्यानंी अशंर्कारले. वस्त तः त्यावळेी घरातल्या 
वशडलधाऱ्या मंडळींची त्याचं्याकडून वरे्ळीच काही अपेक्षा होती. शिक्षि पूिग करून आल्यावर र्ोप्रवदभाईनंी 
लग्न कराव.े संसार थाटावा आशि िहरात वशकलीचा व्यवसाय करावा असे त्यानंा वाटत होते. त्या मानाने 
िाळेच्या नोकरीत त लनेने फारच कमी पर्ार शमळे. परंत  िहरातील तरुिािंी सतत संपकग  राहावा म्हिनू 
र्ोप्रवदभाईंनी िाळेची नोकरीच पत्करली. एव्हाना घरातल्या लोकानंी त्याचं्या लग्नाचे प्रयत्न स रूही केले 
होते. परंत  र्ोप्रवदभाईंच्या चळवळ्या राजकीय स्वभावाची माशहती होताच पचंक्रोिीतील अनेक वध शपते 
काढता पाय घेऊ लार्ले. एकदा तर चोपडा या र्ावातील एका प्रशतशष्ठत क ट ंबातील म लीिी अर्दी 
ठरलेले लग्न याच कारिाने हातोहात मोडले. अखेर उत्तर प्रदेिातील म रादाबाद येथील पारीख 
घराण्यातील एक म लर्ी सारं्ून आली. तेथील एक प्रशतशष्ठत जमीनदार जयकृष्ट्िदास पारीख आशि त्याचं्या 
पत्नी जमनाबाई या दापंत्याची कन्या डॉ. सत्यवती उफग  सत्याबेन ही उपवर होती. शतने आग्रा येथील 
मेशडकल कॉलेजमधून वैद्यकिास्त्रातील पदवी घेतलेली होती. सत्याबनेचे मामा र्ोप्रवददास मेहता याचंा 
फोटो स्ट शडओ हैदराबादेत होता. त्या स्ट शडयोम ळेच त्यांचा र्ोप्रवदभाईंिी पशरचय झाला होता. हा योर् 
ज ळून यावा म्हिून औरंर्ाबादचे जमीनदार शवठ्ठलदास चौधरी यानंी रदबदली केली. आशि १३ मे १९३७ 
रोजी डॉ. सत्यवतींचा र्ोप्रवदभाईंिी शववाह झाला. लग्न होऊन र्ोप्रवदभाईंचा संसार स रू झाला. 

 
✿ 
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महाराष्ट्र पनरषदेची स्थापिा आनण पनहले अनिवेशि 

एव्हाना हैदराबाद ससं्थानात राजकीय वादळाला प्रारंभ झाला होता. इगं्रजाचं्या अंमलाखालील 
भारतात स रू असलेल्या क्राशंतकारकाचं्या बशलदानाम ळे आशि स्वदेिी चळवळीम ळे सरकारशवरोधी भावना 
हैदराबादच्या रयतेत पूवीपासूनच ध मसत होती. परंत  त्या भावनेस मूतग स्वरूप शमळत नव्हते. १९०९ साली 
नाशिक िहरात जेव्हा अनंत कान्हेरे या क्राशंतकारकाने स्वातंत्र्याच्या पे्ररिेने त्याच्या इतर सहकाऱ्यासंह 
जॅकसन नावाच्या इंग्रज कलेक्टरचा वध केला तेव्हा जनतेमध्ये उमटिारी स्वार्तमय प्रशतशक्रया पाहून 
शनजामाला संपूिग हैदराबाद संस्थानात स रके्षसाठी कडक बंदोबस्त जारी कराव े लार्ले होते. शिशटि 
अंमलाखालील भारतात र्ाधंीजींनी असहकाराची शखलाफत चळवळ स रू केली त्याही वळेी संस्थानात 
शतचा प्राद भाव होऊ नये म्हिून शविषे काळजी घेण्यात आली होती. पि तरीही त्या चळवळीत उस्फूतग 
पाप्रठबा शमळाला होता. १९१९ साली शतकडे माँन्टेग्यचेूम्सफोडग स धारिाचंा कायदा केला रे्ला होता. 
त्यान सार देिी प्रहदी लोकानंा राज्यकारभारात स्थान देण्याची तयारी इंग्रज सरकारने दाखवली. 
इंग्रजाचं्या दबावाखाली त्याच वषी हैदराबाद संस्थानात शनजामाने ‘बाबे ह कूमत’ नामक एका कायगकारी 
मंडळाची स्थापना केली आशि ससं्थानाचा राज्यकारभार त्या मंडळाच्या हाती सोपवला. परंत  बाब े
ह कूमतचा कोिताही शनिगय मंजूर अथवा नामंजूर करण्याचा अशधकार शनजामाने स्वतःकडेच ठेवला होता. 
कारभारातील स धारिासंाठी आवश्यक ती माशहती शमळवण्याचे काम एका प्रहदू शनवृत्त न्यायाधीिाकडे 
सोपशवण्यात आले. त्यानंतर १९२० साली वामन रामचंद्र नाईक याचं्या प ढाकाराने हैदराबादमध्ये 
‘हैदराबाद शरफॉम्सग असोशसएिन’ या पशहल्या राजकीय संस्थेची स्थापना झाली. तीत प्रहदू आशि म सलमान 
अिा दोन्ही धमांच्या नार्शरकाचंा समाविे होता. त्या असोशसएिनने एक प्रजापशरषद भरवण्याचे ठरवले 
होते. परंत  १९२१ मध्ये शनजाम सरकारने सभाबंदीचे फमानच जारी केले. आशि त्यानंतर सरकारी 
माध्यमातून एकारं्ी जातीय प्रचार स रू झाला. पशरिामतः लोकामंध्ये जातीय तेढ वाढीला लार्ली. 
हैदराबाद शरफॉम्सग असोशसएिनमधून म सलमान सदस्य माघार घेऊ लार्ले. अिा पशरल्स्थतीतच 
ससं्थानात आंध्रजन संघम् ची स्थापना १९२२ साली झाली. प ढे १९२५ साली काकीनाडा येथे अशखल 
भारतीय राष्ट्रीय काँगे्रसचे अशधविेन झाले. त्या अशधविेनात हैदराबाद संस्थानात जनतेला अशभव्यक्तीचे व 
पत्रकाशरतेचे स्वातंत्र्य शदले जाव ेअसा एक राजकीय ठराव करण्यात आला. काँगे्रसच्या त्यानंतरच्या म ंबई, 
प िे आशि अकोला या तीनही अशधविेनामध्ये हैदराबाद संस्थानातील जनतेच्या शिक्षि, आरोग्य आशि 
नार्री-स्वातंत्र्य याबंाबत होिाऱ्या क चंबिेच्या शवरोधात ठराव करण्यात आले होते. १९२६ आशि १९२८ या 
दोन वषी हैदराबादमधील राघवेंद्रजी िमा याचं्या प्रयत्नाम ळे अन क्रमे म ंबई आशि प िे येथे हैदराबाद 
संस्थानातील प्रम ख कायगकत्यांच्या बैठका झाल्या. त्या बैठकातून संस्थानातील लोकाचं्या समस्याचंा 
उहापोह झाला. आता हळूहळू लोकामंध्ये सरकारशवरोधी भावना मूळ धरू लार्ली होती. १९२९ मध्ये 
शनजामाने जनतेच्या खासर्ी िाळा, व्यायामिाळा, वाचनालये, सावगजशनक उत्सव, शमरवि का अिा सवग 
र्ोष्टींवर अत्यतं कडक असे शनबधं लादले. शिवाय कोित्याही प्रकारच्या सभेला बंदी घालिारा एक 
कायदा जारी केला. लोक त्यास ‘काळा कायदा’ असे म्हिू लार्ले. १९३२ मध्ये हैदराबादेत कािीनाथराव 
वैद्य प्रभतृींनी एक ‘प्रहदू स्टॅल्न्डंर् कशमटी’ स्थापन केली आशि लोकावंर होत असलेल्या अन्यायानंा वाचा 
फोडण्यासाठी एक प ल्स्तका काढली. परंत  त्या संघटनेवर प ढे बंदी घातली रे्ली. १९३४ साली नवाब 
शनझामत जंर् नावाच्या एका शनवृत्त न्यायाधीिानंी ‘शनजाम सब्जेक्टस् लीर्’ नावाची संघटना काढली. 
नवाब शनझामत जंर् हे एका प्रकारे धमगशनरपेक्ष आशि लोकिाहीवादी शवचाराचें होते. त्यानंी काढलेल्या त्या 
संघटनेमध्ये वामन नाईक, एम. नरप्रसर्राव, बी. रामकृष्ट्िराव, नवाब बहाद र यार जंर्, बॅ. अकबर अली 
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खान, आर. एस. नाईक, श्रीशनवास िमा इत्यादींचा समाविे होता. त्यानंी स्थाशनक नार्शरकासंाठी म लकी 
हक्क आशि राजकीय व नार्री स धारिाची मार्िी केली. शनजामाने अथातच त्या संघटनेवरही बंदी घातली. 
त्या नंतरच्या काळात संस्थानामधील मराठवाडा, तेलंर्ि आशि कनाटकातील रयतेच्या आकाकं्षानंा 
राजकीय व्यासपीठ शमळाव े या हेतूने शनरशनराळ्या नावानंी मराठवाडा, तेलंर्ि आशि कनाटकामध्ये 
राजकीय संघटना स्थापन करण्यात आल्या. आधं्रजन संघम् ची स्थापना तेलंर्िातील ज्येष्ठ नेते मडापती 
हन मंतरावराव याचं्या नेतृत्वाखाली १९२२ सालीच झाली होती. त्या प्रमािेच संघषाचे बीज पेरण्यासाठी 
१९३६ साली आ. कृ. वाघमारे आशि शहप्परग्याचे अनंतराव क लकिी यानंी सोलाप रात ‘महाराष्ट्र संघ’ 
नावाची संघटना स्थापन केली. १९३७ मध्ये हैद्राबादेत कनाटक पशरषद स्थापन झाली आशि शतचे 
अशधविेनही पार पडले. 
 

१९३७ मध्ये परभिी शजल्ह्ात असलेल्या परतूर या र्ावी एक महाराष्ट्र पशरषद भरली. र्ोप्रवदराव 
नानल हे शतचे अध्यक्ष होते. र्ोप्रवदभाई श्रॉफ हे त्या अशधविेनाला सपल्त्नक उपल्स्थत राशहले. अशधविेनात 
तीन स्तरावंरचे प्रशतशनधीउपल्स्थत होते. हैदराबाद मधील अनेक मान्यवर नेते त्यात होते. शिवाय आ. कृ. 
वाघमारे याचं्या नेतृत्वाखाली आलेले महाराष्ट्र सघंाचे कायगकते होते आशि र्ोप्रवदभाईंच्या नेतृत्वाखालील 
तरुिही होते. असे शनरशनराळ्या शवचाराचें आशि वृत्तींचे लोक अशधविेनास उपल्स्थत होते. संस्थानातील 
ज लमी सरकारच्या शवरोधात लोकाचंी संघटना उभी करून शतच्यामाफग त सरकारिी लढा द्यावा या जहाल 
मताच्या लोकाचंा एक र्ट होता. त्यात र्ोप्रवदभाईंचा आशि मराठवाड्यातील बह संख्य कायगकत्यांचा 
समाविे होता. तर द सरा र्ट हा संघटनेने शनजाम सरकारला शवनंत्या करून आशि सरकारिी वाटाघाटी 
करून शमळतील तेवढ्या सवलती पदरात पाडून घ्याव्यात अिा मवाळ धोरिाचा होता. या जहाल आशि 
मवाळ र्टामंधील वाद परतूर अशधविेनात स्पष्ट झाला. परंत  र्ोप्रवदभाईंनी त्या वादात हस्तके्षप करून 
अत्यंत म त्सदे्दशर्रीने सवांना नेमस्त भशूमका स्वीकारावयास लावली. संघटना हवी हे सवांचेच मत होते. 
तेव्हा संघटनेची शनकोप वाढ व्हावी या व्यापक शवचाराने एरव्ही जहाल असलेल्या र्ोप्रवदभाईंनी तेथे 
समन्वयाची भशूमका घेतली. या परतूर अशधविेनामध्ये र्ोप्रवदभाईंचे नेतृत्वर् ि उर्ड झाले. महाराष्ट्र 
पशरषदेची एक घटना तयार केली जावी असा र्ोप्रवदभाई, स. कृ. वैिपंायन, रा. र्ो. पराजंपे प्रभतृींचा 
आग्रह होता. त्या न सार एक घटना सशमती नेमली रे्ली आशि तीवर इतरासंोबत र्ोप्रवदभाईंचीही नेमिकू 
केली रे्ली. र्ोप्रवदभाईंनी घटनेचा मस दा तेथेच तयार करून तो त्याच अशधविेनात सादर केला. त्या 
मस द्यातील काही कलमानंा तात्प रती मान्यता देऊन संघटनेचे कामकाज स रू कराव े असा शनिगय तेथे 
झाला. त्या अशधविेनात मराठवाड्यातील ितेकऱ्याचें शवशवध प्रश्नही चचेत आले. र्ोप्रवदभाईंना 
ितेकऱ्याच्या समस्याबंद्दल आस्था शनमाि झाली होती. आपल्या राजकीय कायगक्रमामंध्ये त्या प्रश्नानंा 
महत्त्वाचे स्थान देण्याचा शनिगय त्यानंी घेतला. त्या अशधविेनात संघटनेच्या अस्थायी सशमतीमध्ये 
र्ोप्रवदभाईंसह मराठवाड्यातील आ. कृ. वाघमारे, नारायिराव चव्हाि, डी. एल. पाठक आशि र् लाबचंद 
नार्ोरी याचंा समाविे केला रे्ला. स्वामी रामानंदतीथग हे त्या काळी मोशमनाबाद (आजचे अंबजेोर्ाई) येथे 
मराठी िाळा चालवत असत. स्वामीजींचे पूवाश्रमीचे नाव व्यंकटेि भवानराव खेडर्ीकर असे होते. ते 
कामर्ार चळवळीचे नेतृत्व करीत असत. नंतर १९२९ मध्ये ते पायर्ा इलाख्यातील तत्कालीन लोहारा 
ताल क्यात असलेल्या शहप्परर्ा या र्ावातील राष्ट्रीय िाळेचे म ख्याध्यापक झाले. शहप्परग्याची ती िाळा 
अनंतराव क लकिी आशि व्यंकटराव देिम ख यानंी स्थापन केलेली होती. स्वामीजींसमवते रा. र्ो. उफग  
बाबासाहेब पराजंपे आशि राघवेंद्रराव शदवाि हेही तेथे शिकवत असत. प ढे १९३५ साली स्वामीजी आशि 
बाबासाहेब पराजंपे यानंी मोशमनाबादच्या योरे्श्वरी नूतन शवद्यालयाचे प नरुज्जीवन केले आशि ते शतथे काम 
करू लार्ले. परतूरच्या अशधविेनात स्वामीजींनीही आपल्या सहकाऱ्यासंह भार् घेतला. तेथे र्ोप्रवदभाई 
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आशि त्याचं्या शमत्राचंी स्वामीजींिी भेट घडून आली. प रोर्ामी शवचाराचं्या, आशि संस्थानातील जनतेला 
पूिग राजकीय स्वातंत्र्य हवे अिी भशूमका घेिाऱ्या त्या तरुि कायगकत्यांचे म्हििे स्वामीजींनाही मान्य होते. 
स्वामीजी परतूर अशधविेनात केवळ एक शनरीक्षक म्हिून उपल्स्थत राशहले होते. त्यानंी अशधविेनात 
तरुिाचं्या एका र्टासमोर संस्थानातील ितेकऱ्याचं्या द ःल्स्थतीबद्दल मोठे प्रभावी असे भाषि शदले. 
राजकीय र् लामशर्रीतून म क्तता करून घेिे याप्रमािेच िोषि, ज लूम आशि दाशरद्र्य यातून म क्तता प्राप्त 
करिे हेही आपले उशद्दष्ट हव े असे त्यानंी साशंर्तले. हैदराबाद संस्थानातील जातीय आशि एकतंत्री 
राजवटीशवरुद्ध सवग िल्क्तशनिी संघषग करण्याची र्रज त्यानंी प्रशतपादन केली. सरंजामिाही राजवट नष्ट 
करून लोकिाही प्रस्थाशपत करिे आशि शतच्याद्वारे न्यायपूिग सामाशजक व्यवस्था राबविे हे आपले लक्ष्य 
असावयास हव ेअसेही स्वामीजींनी साप्रर्तले. त्याचं्या त्या भाषिाचा सखोल पशरिाम तरुिावंर झाला. 
त्याच अशधविेनात र्ोप्रवदभाईंनी स्वातंत्र्यासाठीच्या लढ्यात उतरण्याचा शनिगय घेतला. आशि त्याचं्या 
आय ष्ट्यातल्या अत्यंत संघषगमय अिा एका राजकीय पवास प्रारंभ झाला. एका दृष्टीने हैदराबाद संस्थानाच्या 
इशतहासातल्या एका क्राशंतकारी स्वातंत्र्यलढ्याची स रुवात महाराष्ट्र पशरषदेच्या परतूर अशधविेनापासून 
झाली असे म्हिावयास हरकत नाही. 
 

हैदराबाद संस्थानातील लढ्याचे स्वरूप हे अनेकानंा वाटते त्याप्रमािे ‘प्रहदूचा म सलमानािंी लढा’ 
असे नव्हते हे येथे ध्यानी घ्यावयास हव.े त्या काळी हैदराबाद आशि काश्मीर या दोन्ही ससं्थानंामध्ये 
झालेल्या लोकचळवळींमध्ये कमालीचे साधम्यग होते. हैदराबादमध्ये बह सखं्य जनता प्रहदू होती आशि 
राज्यकता शनजाम हा म ल्स्लम होता. काश्मीरात बह सखं्य जनता म ल्स्लम आशि राजा हशरप्रसर् हा प्रहदू 
होता. हैदराबाद आशि काश्मीर या दोन्ही संस्थानांमध्ये बह संख्याकानंी सरंजामी राजवटीतून म क्तता व्हावी 
म्हिून चळवळ केली. हैदराबादेत चळवळीचे नेतृत्व स्वामी रामानंदतीथग यानी केले तर काश्मीरात डॉ. िखे 
अब्द ल्ला यानंी नेतृत्व केले. या दोन्ही नेत्यानंी स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर लोकिाही राज्यव्यवस्थेचा आग्रह धरून 
भारतीय संघराज्यात शवलीन होण्याची भशूमका घेतली. त्याम ळे हैदराबाद आशि काश्मीर या दोन्ही 
संस्थानामध्ये झालेला लोकसंघषग हा प्रहदू आशि म ल्स्लमामंधील संघषग नव्हता तर तो बह संख्यांकानंी 
सरंजामी राजवटीशवरुद्ध केलेला संघषग होता. त्याची उशद्दष्टे जास्त व्यापक आशि दूरर्ामी अिी होती. 
हैदराबाद संस्थानातील प्रहदू लोकसंख्या ८२ टके्क होती तर म सलमानाचंी सखं्या अवघी १२·५ टके्क होती. 
संस्थानात तेलर्ू भाशषक लोक सवांत जास्त होते. आशि त्याचं्या खालोखाल अन क्रमे मराठी आशि कानडी 
लोक बह संख्याक होते. परंत  शनजामाची राजभाषा उदूग असल्याम ळे या इतर भाषाचंी प्रचंड उपेक्षा होत असे. 
िालेय आशि महाशवद्यालयीन शिक्षि, सरकारी कायालयाचें व्यवहार, न्यायालयाचें कामकाज, 
गं्रथशनर्थमती, आशि िासकीय अशभलेख या सवांसाठी उदूग हेच माध्यम सक्तीचे होते. वस्त तः पूवीपासूनच 
संस्थानात मराठी भाषेचा प्रसार आशि शवकास व्हावा या साठी अनेक मराठी नार्शरक प्रयत्न करीत होते. 
हैदराबादेत वामनराव नाईक आशि केिवराव कोरटकर यानंी १९१५ सालीच एक ‘दशक्षि साशहत्य संघ’ 
स रू केलेला होता. अनेक मराठीभाशषक लोक त्याचे सभासद झाले होते. नार्पूरच्या शवदभग साशहत्य 
संघाची सलंग्नता त्यानंा शमळाली होती. हा दशक्षि साशहत्य संघ सोळा वष ेकायगरत होता. १९३१ मध्ये एक 
मराठी साशहत्य संमेलन हैदराबादेत घेण्यात आले होते. ज्ञानकोिकार डॉ. श्रीधर व्यंकटेि केतकर हे त्याचे 
अध्यक्ष होते. हैदराबाद संस्थानातील मराठी भाशषकाचंीसखं्या कमी होत चालली असल्याबद्दल त्यानंी प्रचता 
व्यक्त केली होती. मराठी भाषेच्या शवकासासाठी ससं्थानातच लेखन-वाचन ससं्कृतीची जोपासना जोमाने 
करण्याची र्रज त्यानंी व्यक्त केली. हैदराबादमध्ये १९२० साली ‘शनजाम शवजय’ नावाचे एक मराठी 
साप्ताशहक शनघत असे. ते लक्ष्मिराव पाठक यानंी अनंत अडचिींना तोंड देत चालवले होते. त्याचप्रमािे 
‘म िीरे दख्खन’ आशि ‘नार्शरक’ नावाची शनयतकाशलकेही शनघत असत. हैदराबाद म ल्क्तलढ्याचे 
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मराठवाड्यातील आघाडीचे कायगकते आ. कृ. वाघमारे यानंी तर अशभव्यक्ती स्वातंत्र्याची मोठी चळवळच 
हाती घेतलेली होती. मराठी रयतेमध्ये राष्ट्रीय भावना जार्विारे ज्वलंत शलखाि ते करीत. शनजाम 
सरकारची त्याचं्या शलखािावर वक्री नजर असल्याम ळे त्यानंी संग्राम, रिद ंद ंभी, समरभमूी, हैदराबाद 
स्वराज्य, मोर्लाई, कायदेभरं्, सत्याग्रह, कायाकल्प, संजीवनी अिा वरे्वरे्ळ्या नावानंी मराठी 
साप्ताशहके आलटून पालटून चालवली होती. प ढे १० फेि वारी १९३८ रोजी आ. कृ. वाघमारेंनी 
हैदराबादेतच ‘मराठवाडा’ या साप्ताशहकाची स्थापना केली. मराठी भाषेच्या शवकासासाठी संस्थानातील 
मराठी साशहत्यपे्रमींना शवदभातील प्रकवा प ण्यातील साशहत्य पशरषदावंर अवलंबून राहाव ेलारे्. परंत  त्या 
सस्थानंा हैदराबाद संस्थानात एका मयादेपयंतच काम करता येत होते. म्हिनू १९३७ साली हैदराबाद 
संस्थानात एक ‘शनजाम प्रातंीय मराठी साशहत्य पशरषद’ स्थापन केली रे्ली. ऑक्टोबरात झालेल्या त्या 
पशरषदेच्या पशहल्याच अशधविेनात ससं्थानातील कोटाचे कामकाज मराठीत चालाव े असा ठराव केला 
रे्ला. अिा प्रकारे मराठी जनतेच्या स्वातंत्र्याचा प रस्कार साशहत्य व्यवहारातील संस्थाकंडूनही होऊ 
लार्ला. त्यानंतर नादेंड आशि औरंर्ाबाद येथे क्रमाने आिखी दोन मराठी साशहत्य संमेलने झाली. त्या 
सवग संमेलनानंा मराठी साशहल्त्यकापं्रमािेच राजकीय कायगकतेही उपल्स्थत असत. शनजामी राजवटीत 
भरलेल्या त्या तीन साशहत्य संमेलनानंी संस्थानातील मराठी जनतेची भाशषक आशि सासं्कृशतक अल्स्मता 
जार्ी करून राजकीय स्वातंत्र्याच्या चळवळीला मोठाच हातभार लावला. 
 

त्या प ढचे १९३८ हे वषग हैदराबाद म ल्क्तलढ्याच्या इशतहासातील एक महत्त्वाचे वषग म्हिून र्िले 
जाते. अनेक खळबळजनक व महत्त्वाच्या घटना त्या वषातच घडल्या. १९३८ च्या फेि वारी मशहन्यात आ. 
कृ. वाघमारे यानंी ‘मराठवाडा’ साप्ताशहकाचेप्रकािन प ण्याहून स रू केले. दरम्यान नवाब शनजामत जंर् 
यानंी स्थापन केलेल्या स धारिावादी शनजाम सब्जेक्टस् लीर्मधून बहाद र यार जंर् हे बाहेर पडले होते. ते 
इते्तहाद ल म सलमीन या जातीय संघटनेचे अध्यक्ष झाले. त्याच वषी ससं्थानात जातीय दंग्याचंी मोठी लाट 
पसरली. १९३८ च्या फेि वारीमध्ये हशरप रा येथे भरलेल्या अशखल भारतीय राष्ट्रीय काँगे्रसचे एक अशधविेन 
झाले. नेताजी स भाषचदं्र बोस हे त्याचे अध्यक्ष होते. संस्थानांमधील जनतेने स्वतःच्याबळावर 
स्वातंत्र्यप्राप्तीचे प्रयत्न करावते असा ठराव त्या अशधविेनात झाला. १९३८ च्या जून मशहन्यात लातूरमध्ये 
महाराष्ट्र पशरषदेचे द सरे अशधविेन भरले. त्यानंतर हैदराबाद स्टेट काँगे्रसची रीतसर स्थापना करण्याचा 
प्रयत्न झाला. परंत  त्या आधीच शनजाम सरकारने ती बेकायदेिीर ठरवनू तीवर बंदी लादली. १९३८ च्या 
ऑक्टोबर मशहन्यात प्रहदू महासभेच्या ‘प्रहदू नार्शरक हक्क संरक्षि’ मंडळाच्या वतीने आशि नंतर 
आयगसमाजाच्या वतीने शनजाम सरकारशवरोधी आंदोलने करण्यात आली. त्या ऑक्टोबरातच २४ तारखेला 
र्ोप्रवदराव नानल यानंी हैदराबाद स्टेट काँगे्रसवर लादलेल्या बंदीच्या शवरोधात सत्याग्रहाची चळवळ स रू 
केली. 
 

✿ 
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वदें मातरम् चळवळ आनण सत्याग्रहाचें लोण 

१९३८ साली शडसेंबरात शनजाम सरकारने ‘वदें मातरम्’ या र्ीतावर बंदी आिली. त्याम ळे 
र्ोप्रवदभाईंनी औरंर्ाबादेत ‘वदें मातरम् चळवळ’ स रू केली. त्या काळात िालेय क्रशमक प स्तकामधून 
म ल्स्लम धमासंबधंीचेच धडे असत. िाळेत शिक्षिाचे माध्यमही उदूग हेच होते. बह सखं्येने प्रहदू असलेल्या 
शवद्यार्थ्यांना या र्ोष्टी अन्यायकारक वाटत असत. संस्थानातील िाळा-कॉलेजामंध्ये प्राथगना म्हिनू 
शनजामाचे र् िर्ान करिारे एक आसशफया र्ीत म्हिावयाची प्रथा होती. परंत  ‘वदें मातरम्’ या र्ीतावर 
जेव्हा बंदी लादली रे्ली तेव्हा ते राष्ट्रभल्क्तपर र्ीतच म्हिण्याचा आग्रह शवद्यार्थ्यांनी धरला. औरंर्ाबादच्या 
इंटरमीशजएट कॉलेजमध्ये त्या काळी काझी मोहम्मदह सेन नावाचे एक प्राचायग होते. ते उस्माशनया 
शवद्यापीठाचे प्रक लर् रूही होते. र्ोप्रवदभाईनंी सवग शवद्यार्थ्यांना सोबत घेऊन प्राचायांना एक शनवदेन शदले. 
त्यात शवद्याथी ‘वदें मातरम्’ हेच र्ीत म्हितील, त्यानंा द सरे कोितेही र्ीत म्हिण्याची सक्ती करू नये 
अिी मार्िी केलेली होती. प्राचायांनी अथातच ती मार्िी ध डकावनू लावली. शवद्यार्थ्यांमध्ये मोठा असतंोष 
पसरला. िाळामंध्ये शिकिाऱ्या आठवी ते दहावी या वर्ातील शवद्यार्थ्यांनीही शनजामी आसशफया प्राथगनेवर 
बशहष्ट्कार टाकला. औरंर्ाबादेत अनेक शवद्यार्थ्यांनी उपोषि स रू केले. त्यानंतर हैदराबाद येथील 
शवद्यार्थ्यांनीही सय्यद ह सेन नावाच्या एका शनजामी अशधकाऱ्याची र्ाडी अडवनू आंदोलन केले. र्ोप्रवदभाई 
आशि कॉमे्रड व्ही. डी. देिपाडें यानंी शवद्यार्थ्यांना संघशटत करून वदें मातरम् हेच र्ीत प्राथगनेच्या वळेी 
म्हिण्याची चळवळ स रू केली. ही चळवळ हा ं हा म्हिता हैदराबाद, र् लबर्ा आशि वरंर्ल येथील 
कॉलेजामध्येही फोफावली. या चळवळीत भार् घेिाऱ्या अनेक शवद्यार्थ्यांना शनजाम सरकारने संस्थानातील 
कॉलेजामंध्ये शिक्षि घेण्यास मज्जाव केला. त्याम ळे ते शवद्याथी संस्थानाबाहेरच्या नार्पूर शवद्यापीठात, 
खामर्ावच्या राष्ट्रीय शवद्यालयात, येवला येथील आपटेर् रुजींच्या शवनय मंशदरात आशि त्याचप्रमािे 
वाशिम, अहमदनर्र अिा र्ावामंध्ये रे्ले. काही शवद्याथी तर मध्यप्रदेिातल्या जबलपूर येथेही रे्ले. 
आंदोलक शवद्यार्थ्यांना संस्थानाबाहेर प्रविे शमळवनू देण्यासाठी आशि त्याचं्या शिक्षिाची सोय लावनू 
देण्यासाठी हैदराबादेत आशि इतरत्रही सशमत्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या.ते शवद्याथी शिक्षिासाठी 
जेथे क ठे रे्ले तेथे हैदराबाद संस्थानाच्या स्वातंत्र्याची पे्ररिा घेऊनच रे्ले. अिा शवद्यार्थ्यांमध्ये अच्य त रेड्डी, 
नरेंद्र दत्त, व्ही. डी. देसाई, डी. एम. देिम ख, श्रीशनवास राव, उमापती राव, जे. बी. उपाध्याय, 
नरप्रसर्प्रसाद जायस्वाल, डी. एस. देसाई इत्यादींचा समाविे होता. त्यातील काही शवद्यार्थ्यांना शनजाम 
सरकारने अटक करून त रंुर्ातही टाकले होते. रामचंद्र राव नावाच्या एका शवद्यार्थ्यांचा चचंलर् डा 
जेलमध्ये अनल्न्वतछळही करण्यात आला होता. या वदेंमातरम् चळवळीपासूनच पे्ररिा घेऊन यातील 
अनेक शवद्यार्थ्यांनी प ढे चालून झालेल्या हैदराबाद म ल्क्तलढ्यात आशि भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात उडी 
घेतली. चळवळीत भार् घेिाऱ्या शवद्यार्थ्यांसाठी त्या काळच्या नार्पूर शवद्यापीठाचे तत्कालीन क लर् रू जी. 
टी. केदार यानंी नार्पूर शवद्यापीठात प्राधान्याने प्रविे देण्याचे सहान भतूीचे धोरि अवलंशबले होते. ज्येष्ठ 
समाजवादी कायगकते रावसाहेब पटवधगन हे त्या काळी अहमदनर्र येथे असत. त्यानंीही हैदराबाद 
संस्थानातून येिाऱ्या अिा शवद्यार्थ्यांना मदत केली. हळूहळू ती चळवळ संपूिग हैदराबाद संस्थानाच्या 
शवद्याथीवर्ात पसरली. हैदराबादमधील शवनायकराव कोरटकरासंारख्या अग्रर्ण्य लोकानंी बह संख्येने 
असलेल्या प्रहदू शवद्यार्थ्यांसाठी संस्थानात समातंर असे प्रहदू शवद्यापीठ स्थापन करण्याच्या तयारीने बनारस 
प्रहदू शवद्यापीठाकडे संलग्नतेची मार्िी केली. अिा तऱ्हेने त्या काळी तरुि शवद्यार्थ्यांमध्ये आशि 
नार्शरकामंध्ये फार व्यापक अिी जार्तृी वदेंमातरम् चळवळीने घडवनू आिली आशि र्ोप्रवदभाई श्रॉफ हे 
त्या महत्त्वाच्या चळवळीचे शिल्पकार होते. नेताजी स भाषचंद्र बोस आशि पंशडत जवाहरलालनेहरू यांच्या 
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उपल्स्थतीत झालेल्या भारतीय राष्ट्रीय काँगे्रसच्या शत्रप रा येथील अशधविेनातही हैदराबाद संस्थानातील 
वदें मातरम् चळवळीला पाप्रठबा देण्याचाठराव पास झाला. अथात राष्ट्रीय काँगे्रसने शदलेला पाप्रठबा सितग 
असा होता. वदें मातरम् या र्ीताची फक्त दोनच कडवी काँगे्रसला स्वीकाराहग होती. म ल्स्लम लीर्ला तर 
अिा कोित्याही र्ाण्यातील राष्ट्रीय भावना िकंास्पद वाटत असे. मात्र र्ोप्रवदभाईनंी स रू केलेल्या वदें 
मातरम् चळवळीनेच हैदराबाद ससं्थानातील तरुि शवद्यार्थ्यांना स्वातंत्र्यासाठीच्या संघषात सामील 
होण्याची पे्ररिा शदली हे शनर्थववाद सत्य आहे. खरेतर हैदराबाद ससं्थानातील बह संख्य जनता मराठी, 
तेलर्ू आशि कानडी भाषा बोलिारी होती. तरीही त्या काळी िाळा-कॉलेजामंधून मातृभाषेत शिक्षि घेता 
येत नसे. शिक्षि उदूगभाषेतूनच शदले जाई. एखादी खासर्ी मराठी िाळा क िी काढली तर शतला सरकारी 
मदत शमळत नसे. उलट बधंनेच जास्त असत. उदूग िाळानंा प्रकवा म सलमानाचं्या संस्थानंा मात्र भरपूर 
मदत शमळे. शनजाम सरकारची सवग धोरिे अिी शवषमतापूिग असत. त्याम ळे नार्शरकानंी स्वतःच्या 
हक्कासाठी केलेल्या चळवळींकडे पाहण्याचा सरकारचा दृष्टीकोनही अत्यतं संक शचत असा होता. वरचेवर 
बळावत चाललेल्या रझाकाराचंी धास्तीही शनजामाला वाटत असे. प्रहदंूना सवलती देण्याबद्दल उदार धोरि 
ठेवले तर इते्तहाद ल म सलमीन संघटनेची र्ैरमजी ओढवले अिी भीती सरकारातले अशधकारी व्यक्त 
करत. शनजामाचे प्रधान सर अकबर हैदरी यानंी महात्मा र्ाधंी यानंा शलशहलेल्या एका पत्रात तसा उल्लखेही 
केला होता. शनजाम सरकारच्या अिा जातीयवादी वृत्तीशवरुद्धची कडवी प्रशतशक्रया म्हिून उभ्या राशहलेल्या 
वदेंमातरम् चळवळीने हैदराबाद स्वातंत्र्यलढ्याला बळ शदले आशि त्या शवशिष्ट र्ीताची शनवड केल्याम ळे 
हैदराबादमधील चळवळीचे नाते स्वातंत्र्याच्या राष्ट्रीय चळवळीिीही जोडले रे्ले. 
 

महाराष्ट्र पशरषदेचे द सरे अशधविेन १९३८ मध्ये तेव्हाच्या उस्मानाबाद शजल्ह्ातील लातूर या र्ावी 
झाले. या अशधविेनात हैदराबादचे श्रीशनवास िमा हे अध्यक्ष होते. तर स्वामीजी हे कायगवाह होते. या 
अशधविेनात हैदराबादमध्ये एक जबाबदार िासन असावहेी मार्िी केली रे्ली. अशधविेनात होिारी सवग 
भाषिे आशि ठराव यावंर शनजाम सरकार कडक नजर ठेवनू होते. लातूरमधील महसूल अशधकाऱ्यामंाफग त 
अशधविेनात व्हावयाची सवग भाषिे आधी तपासून घेतली जात. सरकारला आके्षपाहग वाटिारा राजकीय 
मजकूर त्यातूंन र्ाळला जात असे आशि बाकीचा भार् बोलण्याची परवानर्ी शदली जाई. त्याम ळे 
पशरषदेच्या कायगकत्यांनी सवग भाषिे मूळ संपूिग स्वरूपात म शद्रत करून प्रशतशनधींमध्ये आधीच वाटली होती. 
पशरषदेत पास होिाऱ्या ठरावावंरही सरकारने शनबधं लादले होते. शविषेतः दोन शवशिष्ट ठरावानंा सरकारी 
अशधकाऱ्यानंी आके्षप घेतला होता. त्यातील पशहला ठराव हा लोकासंाठी नार्री हक्क मार्िारा होता. आशि 
द सरा ठराव हा संस्थानात झालेल्या जातीय दंर्लींच्या चौकिीची मार्िी करिारा होता. पशहल्या ठरावात 
काही द रुस्त्या करून तो माडंण्यास सरकारने परवानर्ी शदली. पि द सरा ठराव मात्र पूिगपिे नाकारला. 
सरकारच्या या अडवि कीच्या धोरिाम ळे पशरषदेसाठी आलेले जहाल र्टाचे प्रशतशनधी खवळले. त्यानंी 
सरकारच्या शनषेधाच्या ठरावाची मार्िी केली. मात्र मवाळानंा तो नको होता. त्या म द्यावर अशधविेनात 
जहाल आशि मवाळामंध्ये प्रचंड वाद झाला. र्ोप्रवदभाईनंी दोन्ही र्टामंध्ये मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला. 
परंत  भशूमकेबाबत सहमती न झाल्याने एक सशमती नेमून ते अशधविेन तहकूब केले रे्ले. नेमलेल्या 
सशमतीत स्वामीजी, कािीनाथराव वैद्य आशि शदर्ंबरराव प्रबदू या शतघाचंा समाविे होता. शनजाम 
सरकारच्या जाचक कायद्याशंवरुद्ध असहकाराची आशि कायदेभरं्ाची अप्रहसक चळवळ उभी करण्यासाठी 
एक रिनीती आखण्याची जबाबदारी त्या सशमतीवर सोपशवण्यात आली. महाराष्ट्र पशरषदेच्या त्या लातूर 
अशधविेनातच स्वामी रामानंदतीथांनी शिक्षिाच्या कायातून बाहेर पडून स्वातंत्र्याच्या चळवळीचे नेतृत्व 
कराव े अिी अपेक्षा व्यक्त केली रे्ली. तीन सार स्वामीजींनीही पूिग वळे चळवळीत उतरण्याचे ठरवले. 
कनाटक पशरषद आशि आधं्र जनसंघम् या दोन प्रादेशिक संघटनाबंद्दल शनजाम सरकारने फारसा आके्षप 
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घेतला नव्हता. पि महाराष्ट्र पशरषदेच्या सडेतोड धोरिामं ळे शतच्यावर मात्र ‘जातीयवादाचा’ आरोप ठेवत 
शतच्या कायगक्रमावंर शनयंत्रिे लादली होती. पशरषदेच्या लातूर अशधविेनाने तत्कालीन मराठवाड्याच्या 
समाजमनामध्ये एक नवी चेतना शनमाि केली. कोित्याही पशरल्स्थतीत आरे्कूच करण्याचा शनधार 
लोकाचं्या मनात त्या अशधविेनाने उत्पन्न केला. स्वातंत्र्य आशि लोकराज्य या दोन ध्येयासंाठी 
आत्मक्लेिाची आशि वाटेल तो त्यार् करण्याची इच्छािक्ती मराठवाड्यातील कायगकत्यांना प्राप्त झाली, 
त्यात र्ोप्रवदभाईंचा वाटा प्रसहाचा होता. 
 

महाराष्ट्र पशरषदेच्या लातूर अशधविेनानंतर १९३८ मध्ये स्वामीजी हैदराबादला रे्ले आशि त्यानंी 
हैदराबाद स्टेट काँगे्रसच्या स्थापनेचे प्रयत्न स रू केले. जहाल आशि मवाळ अिा दोन्ही र्टातील 
लोकामंध्ये सहमती साधिे आशि तीनही प्रदेिामधील अलर् संघटनाचें एकीकरि करिे अिी अवघड 
आशि द हेरी कामशर्री त्याचं्यावर येऊन पडली होती. २९ जून रोजी हैदराबाद स्टेट काँगे्रसच्या स्थापनेची 
बैठक झाली. काँगे्रसच्या सभासदाचंी नोंदिी पार पडली. संघटनेची उशद्दष्टे ठरवनू त्यान सार घटना तयार 
केली रे्ली. ९ सपे्टबंर १९३८ रोजी हैदराबाद स्टेट काँगे्रसच्या स्थापनेच्या रीतसर घोषिा व्हावयाची होती. 
तथाशप शनजाम सरकारला त्या प्रयत्नाचंी क िक ि लार्ताच ८ सप्टेंबर रोजी स्थापनेच्या एक शदवस आधीच 
शतच्यावर बंदी लादली रे्ली. त्या काळी हैदराबाद संस्थानात आयगसमाज आशि प्रहदू महासभा याचं्यावतीने 
नार्शरकामंध्ये आंदोलनानंा स रुवात झालेली होती. १९३८ साली हैदराबाद येथे आयगसमाजाने सरकारच्या 
धोरिाशंवरुद्ध एक मोठा सत्याग्रह घडवनू आिला. त्याचप्रमािे प्रहद महासभेने स्वातंत्र्यवीर सावरकराचं्या 
नेतृत्वाखाली प ण्यात एक ‘भार्ानर्र शनःिस्त्र प्रशतकार मंडळ’ स्थापन करून त्या तफे हैदराबादेत अनेक 
सत्याग्रह आयोशजत केले होते. प ण्याचे सेनापती बापट, यिवतंराव जोिी, नथूराम र्ोडसे ही मंडळी अिा 
सत्याग्रहामंध्ये सामील झाली होती. तथाशप या संघटनाचंी उशद्दष्टे ही काही म द्यांप रतीच मयाशदत होती. प्रहद  
महासभा ही संस्थानातील प्रहदू रयतेवर अत्याचार होऊ नयेत व शतला धार्थमक स्वातंत्र्य शमळाव े म्हिून 
चळवळ करीत असे. तर आयगसमाज लोकाचं्या नार्री व सासं्कृशतक हक्कासंाठी लढा देत असे. सावरकर 
आशि इतर प्रहद त्ववादी नेत्यानंी आयगसमाजाच्या चळवळीला पाप्रठबा शदलेला असला तरी आयगसमाजाचा 
लढा मात्र र्ाधंींच्या तत्त्वान सार चालत असे. संस्थानाच्या तेलंर्ि भार्ात जमीनदाराकंडून होिाऱ्या 
र्ोरर्शरबाचं्या शपळवि कीच्या शवरोधातील आंदोलन स रू होते. या स मारास स्वामी रामानंदतीथग यानंी स्टेट 
काँगे्रसतफे ससं्थानात सत्याग्रहाची चळवळ स रू केली. स्टेट काँगे्रसचे सत्याग्रह हे राजकीय स्वातंत्र्य 
आशि लोकिाही राज्यव्यस्था अिा व्यापक उशद्दष्टासंाठी स रू केलेले होते. राजकीय व नार्री स्वातंत्र्याची 
मार्िी, राजकीय आंदोलने आशि जातीय कारवाया या दोहोंमध्ये फरक करण्याची र्रज, आशि 
घटनात्मक स धारिाचंा आग्रह या तीन म द्यावंर स्वामी रामानंदतीथग याचं्या नेतृत्वाखालील सत्याग्रह होत 
असत. २४ ऑक्टोबर १९३८ रोजी हैदराबाद िहरात र्ोप्रवदराव नानलाचं्या नेतृत्वाखाली पशहला सत्याग्रह 
झाला. त्यानंतर शद. २७ रोजी द सरा सत्याग्रह स्वामीजी, राघवेंद्रराव शदवाि, कॅप्टन व्यंकटेि जोिी, राजा 
रेड्डी आशि अप्पाराव यानंी प तलीबावडी येथे केला. त्यानंतर दररोजच सत्याग्रह होऊ लार्ले. र्ोप्रवदभाई 
श्रॉफ यानंी सत्याग्रहाचं्या या आंदोलनामध्ये तरुिाचंा सहभार् शमळवण्यासाठी संपूिग मराठवाड्यात 
झंझावाती दौरा स रू केला. अल्पावधीतच सवग शजल्ह्ातून सत्याग्रहाला उस्फूतग पाप्रठबा शमळाला. 
मराठवाड्यातून हजारो तरुि सत्याग्रहाच्या चळवळीत सामील झाले. त्याच काळात र्ोप्रवदभाईंनी आपली 
नोकरी सोडून शदलीआशि एक पूिगवळे कायगकता म्हिनू स्वतःला चळवळीसाठी वाहून घेतले. दरम्यान 
शनजाम सरकारने सत्याग्रहींना पकडून त्याचं्यावर खटले भरून त्यानंा त रंुर्ात डाबंण्याचा सपाटा स रू 
केला. इकडे औरंर्ाबादेतही र्ोप्रवदभाईनंी सत्याग्रहासाठी तरुिानंा संघशटत केले. अिा प्रकारचे अनेक 
सत्याग्रह मराठवाड्यात आशि हैदराबाद संस्थानात शठकशठकािी घडून आले. अनेक शठकािी 
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सरकारशवरोधी शनदिगने आशि शपकेप्रटर् झाले. शनजाम सरकारने हे सत्याग्रह आशि शनदिगने दडपून 
टाकण्यासाठी बळाचा वापर स रू केला. इते्तहाद ल म सलमीनच्या स्वयंघोशषत ‘रझाकार’ या जात्यधं 
म सलमान स्वयंसेवकाचें प्रहदू प्रजेवरील अत्याचारही वाढू लार्ले. नंतर १९३८ च्या शडसेंबरात महात्मा 
र्ाधंींनी शनजामाचे पंतप्रधान सर अकबर हैदरीिी बोलिी करून हैदराबाद संस्थानातले सत्याग्रह काही 
काळासाठी थाबंवण्याचा आदेि स्टेट काँगे्रसला शदला. त्यान सार स्टेट काँगे्रसने तो लढा तात्प रता 
थाबंवला. 

✿ 
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तुरंुगवास, आनण चळवळीची वैचानरक पायाभरणी 

दरम्यान १९३९ साली सप्टेंबरमध्ये द सऱ्या महाय द्धाला स रुवात झाली होती. जमगनीच्या शहटलरने 
इंग्लंडशवरुद्ध य द्ध स रू केले होते. त्याम ळे त्या य द्धात इगं्रजाचं्या शवरोधात आपि जमगनीला पाप्रठबा द्यावा 
असा एक मतप्रवाह भारतीय राष्ट्रीय काँगे्रसमध्ये शनमाि झाला. नेताजी स भाषचदं्र बोस हे त्या मतप्रवाहाचे 
नेतृत्व करीत होते. परंत  महात्मा र्ाधंी आशि इतराचंा त्यास शवरोध होता. य द्धात कोिाचीही बाजू न घेता 
स्वातंत्र्यासाठी स रू असलेला आपला लढा नेटाने प ढे न्यावा अिा मताचे इतर लोक होते. हैदराबाद 
संस्थानात स्टेट काँगे्रसचे सत्याग्रह स्थशर्त झाल्यानंतर चळवळीच्या कायगकत्यांमध्ये िशैथल्य 
येण्याचीभीतीहोती. तेव्हा महात्मा र्ाधंींनी देिाला शदलेल्या खादीग्रामोद्योर्ाचा आशि साक्षरताप्रसार, 
ग्रामसफाई, अस्पृश्यता शनवारि अिा कायगक्रमाचंा प रस्कार करण्याची र्रज र्ोप्रवदभाईंना जािवली. 
त्यानंी १९३९ च्या सप्टेंबर मशहन्यात मनमाड येथे कायगकत्यांची एक बठैक घेतली. कायगकत्यांनी काही काळ 
स्वतःला शवधायक कायगक्रमामध्ये र् ंतवनू घ्याव ेअसा त्याचंा आग्रह होता. र्ोप्रवदभाईनंी स्वतः औरंर्ाबादच्या 
सरस्वती भ वन िाळेच्या व्यवस्थापनात आशि इमारत उभारिीत प ढाकार घेतला. िहरातले एक प्रशतशष्ठत 
व्यापारी पन्नालाल कोठावाला याचं्याकडून िाळेसाठी दहा एकर जमीन शवकत घेण्यात आली. िहरालर्त 
असलेली ही जमीन त्या काळात तीन हजार रुपयासं शमळाली. त्या जशमनीवर िाळेची अधगवत गळाकार 
इमारत उभी करण्याची योजना आखली रे्ली. औरंर्ाबाद िहर, हैदराबाद िहर आशि र् जरात राज्य 
यातील अनेक दानिूर लोकाकंडे जाऊन त्या इमारतीसाठी शनधी शमळवण्यात आला. अल्पावधीतच ती 
इमारत शदमाखाने उभी राशहली. अिा रीतीने र्ोप्रवदभाईनंी सरस्वती भ वन शिक्षिससं्थेच्या कामात स्वतःला 
काही काळ र् ंतवनू घेतले. सरस्वती भ वन िाळेप्रमािेच त्यानंी औरंर्ाबाद िहरात काही व्यायामिाळाही 
स रू करण्यात प ढाकार घेतला. येथे िहरातील अनेक तरुि जमू लार्ले आशि मेहनत करू लार्ले. या 
सर्ळ्या तरुिाचें नेतृत्वही ओघाने र्ोप्रवदभाईकंडेच आले. र्ोप्रवदभाई हे िहरातील तरुिाचें आदराचे 
आशि पे्ररिेचे स्थान बनले. एव्हाना वदें मातरम् चळवळीने चारं्लाच जोर धरला होता. त्या चळवळीच्या 
प्रखर राष्ट्रीय स्वरूपाम ळे र्ोप्रवदभाईंच्या िकै्षशिक के्षत्रातील कायाला एक वरे्ळेच राजकीय पशरमाि प्राप्त 
झाले. 

 
हैदराबाद म ल्क्तलढ्यातील मवाळ र्टाचे लोक स्वामीजी आशि र्ोप्रवदभाईंवर ते साम्यवादी पक्षाचे 

असल्याचा आरोप करीत असत. वस्त तः ते खरे नव्हते. त्याचं्या राजकीय भशूमका डाव्या शवचारसरिीला 
अन कूल जरी असल्या तरी त्यानंा समतेबरोबरच लोकिाही स्वातंत्र्य अशभपे्रत होते. म्हिूनच 
मराठवाड्याच्या वैजापूर या कायम द ष्ट्काळी ताल क्यात ितेकऱ्याचं्या आर्थथक व सामाशजक ल्स्थतीच्या 
पाहिीचे काम र्ोप्रवदभाईंनी हाती घेतले. कोरडवाहू ितेीच्या स धारिेसाठी कोितीही सवलत प्रकवा मदत 
न देता भरमसाठ ितेसारा वसूल करण्याच्या शनजाम सरकारच्या धोरिाम ळे ितेकरी आशि ितेमज राचं्या 
शवपन्नावस्थेत जास्तच भर पडलेली आहे हे त्याचं्या ध्यानी आले. १९३९ मध्ये कॉ. हबीबब शद्दन यानंी 
औरंर्ाबादेत एक मजूर पशरषद भरवली. र्ोप्रवदभाईंनी तीत भार् घेतला. ती अत्यतं यिस्वी झाली. त्यावळेी 
डी. एल. पाठक हे रेड य शनयनचे नेते होते. त्या काळच्या ‘बॉम्बे क्रॉशनकल’ या दैशनकाचे सपंादक सय्यद 
अब्द ल्ला देहलवी हे मजूर पशरषदेचे उ घाटक होते. त्या पशरषदेतमराठवाड्यातील शविकर, ितेकरी आशि 
ितेमज राचें प्रश्न चर्थचले रे्ले.मराठवाड्यात नंतर स रू झालेल्या अनेक कामर्ार चळवळींचा उर्म त्या 
मजूर पशरषदेतून झाला होता असे म्हिावयास हरकत नाही. र्ोप्रवदभाईच्या अिा सरकारशवरोधी 
चळवळींम ळे शनजामी राज्यप्रिासन प्रचतेत पडू लार्ले होते. िवेटी १९४० सालच्या शडसेंबर मशहन्यात 
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सरकारने र्ोप्रवदभाई, आ. कृ. वाघमारे आशि चळवळीत त्याचं्यासोबत अग्रभार्ी असिाऱ्या शनवडक 
कायगकत्यांना अटक केली आशि बावीस मशहन्याच्या त रंुर्वासाची शिक्षा ठोठावनू त्यानंा शबदर येथील 
जेलमध्ये रवाना केले. त्या नंतरचे महाराष्ट्र पशरषदेचे शतसरे अशधविेन हे र्ोप्रवदभाईंच्या अन पल्स्थतीतच 
भरले. हे अशधविेन १९४१ मध्ये नादेंड शजल्ह्ातील उमरी या र्ावी झाले. हैदराबादचे कािीनाथराव वैद्य हे 
त्याचे अध्यक्ष होते. उमरी अशधविेनाला हजारोंच्या संख्येने ितेकरी आशि ितेमजूर प्रथमच उपल्स्थत होते. 
प्रिासकीय स धारिासंाठीचा आशि नार्री हक्कासंाठीचा एक प्रस्ताव त्या उमरी अशधविेनात आला होता. 
पि अिा स धारिाचंा र्रीब ितेकरी व कामकरीवर्ाला काहीच लाभ शमळत नसल्याने, आशि त्याम ळे 
शवशिष्ट वर्ाच्या शहतसंबंधानंा वाव शमळत असल्याने तो प्रस्ताव बाजूला सारला रे्ला. त्याऐवजी संस्थानात 
एक जबाबदार व जबाबदेही सरकार प्रस्थाशपत व्हाव ेअसा ठराव केला रे्ला. त्या शिवाय स्टेट काँगे्रसच्या 
तीनही प्रादेशिक संघटनामंध्ये जास्त व्यापक पातळीवरील स संवाद साधला जावा असेही मत उमरी 
अशधविेनात व्यक्त झाले. र्ोप्रवदभाई तेव्हा अटकेत होते. पि त्याचं्या पत्नी डॉ. सत्याबने ह्ा मात्र उमरी 
अशधविेनाला हजर होत्या. दरम्यानच्या काळात र्ोशवदभाईंना शबदरच्या त रंुर्ात ठेवले होते. 
त रंुर्वासंाच्या पाविेदोन वषांच्या काळात तेथे ते भरपूर वाचन करीत असत. त रंुर्ात शिक्षा भोर्त 
असलेल्या इतर सत्याग्रही कायगकत्यांबरोबर दररोज चचेच्या फैरी झडत. चळवळीच्या शनरशनराळ्या 
पैलंूबद्दल र्ोप्रवदभाई आशि आ. कृ. वाघमारे त्यानंा मार्गदिगन करत. काही काळाने शबदरच्या त रंुर्ातून 
र्ोप्रवदभाईंना वरंर्ल येथे आशि नंतर औरंर्ाबादच्या हसूगल जेलमध्ये हलवण्यात आले होते. १९४२ च्या 
ऑक्टोबर मशहन्यात हसूगलच्या त रंुर्ातून त्याचंी स टका झाली. त्यावेळी त्याचं्या स्वार्तासाठी लोकाचंा 
प्रचंड जमाव र्ोळा झाला. त्यानंा पाहण्यासाठी लोटलेल्या र्दीने औरंर्ाबाद िहराचे रस्ते भरून रे्ले होते. 
िहरात झालेल्या त्याचं्या सत्काराला देखील प्रचडं र्दी झाली. मराठवाड्यातील जनता आता 
र्ोप्रवदभाईंकडे शनजामी राजवटीतून त्याचंी म क्तता करू िकिारा योद्धा म्हिनू पाहू लार्ली होती. 
त रंुर्ातून स टका झाल्यानंतर र्ोप्रवदभाई हैदराबाद येथे रे्ले. त्याच स मारास स्वामी रामानंदतीथग, डॉ. 
मेलकोट इत्यादी नेत्यानंा हैदराबादेतच अटक झाली होती. त्याम ळे र्ोप्रवदभाईंनी तूतग तेथेच राहून संघटना 
बाधंिीचे काम करण्याचे ठरशवले. त्याचं्यासोबत भाऊसाहेब वैिपंायन हेही त्या कामात सामील झाले. 
एव्हाना हैदराबाद संस्थानात स्वातंत्र्याची मार्िी जोर धरू लार्ली होती. परंत  हैदराबादमध्ये काही मंडळी 
वरे्ळ्या शवचाराचंी होती. त्याचंी मार्िी ‘आझाद हैदराबाद’ ची होती. म्हिजे शनजामाची राजवट खालसा 
करून हैदराबाद हे एक स्वतंत्र राष्ट्र व्हाव ेअसे त्याचें म्हििे होते. परंत  स्वामीजी आशि र्ोप्रवदभाई याचंा 
त्याला ठाम शवरोध होता. हैदराबाद संस्थान म क्त करून ते होऊ घातलेल्या स्वतंत्र भारतात सामील केले 
जाव ेआशि तेथे लोकिाही पद्धतीची राज्यव्यवस्था यावी असा त्याचंा आग्रह होता. १९४३ साली र्ोप्रवदभाई 
आशि आ. कृ. वाघमारेंच्या प ढाकाराने महाराष्ट्र पशरषदेंचे चौथे अशधविेन औरंर्ाबाद येथे भरशवण्यात 
आले. हैदराबादचे बॅशरस्टरश्रीधर नाईक हे त्या अशधविेनाचे अध्यक्ष होते. आ. कृ. वाघमारे हे स्वार्ताध्यक्ष 
आशि र्ोप्रवदभाई कायगवाह होते. त्या दोघािंी झालेल्या चचेनंतर अध्यक्ष श्रीधर नाईक यानंी त्याचं्या 
भाषिात र्रीब जनतेसाठी व ितेकऱ्यासंाठी जीवनावश्यक वस्तंूचा स्वस्त दराने प रवठा व तळार्ाळाच्या 
लोकासंाठी शिक्षिाची सोय ह्ा मार्ण्या माडंल्या. त्यानंतर पूवी परतूरच्या अशधविेनात तयार केल्या 
रे्लेल्या घटनेस मान्यता देण्यात आली. मराठवाडा, तेलंर्ि आशि कनाटक प्रदेिात असलेल्या 
चळवळीच्या तीन पशरषदाचें एकीकरि केले जाव े हा महत्त्वाचा प्रस्ताव औरंर्ाबाद अशधविेनात आला. 
त्यासाठी एक सयं क्त सशमती स्थापन करण्यात आली. या अशधविेनातदेखील र्ोप्रवदभाईंनी राजकीय 
स्वातंत्र्याबद्दलचा स्वतःचा व्यापक दृशष्टकोन पशरषदेसमोर माडंला. तीच भशूमका घेऊन र्ोप्रवदभाईनंी 
तरुिाचं्या संघटनामंध्ये शवचारजार्रि स रू केले. त्याम ळे र्ोप्रवदभाईनंा असलेले तरुिाचें पाठबळ तर 
वाढत रे्लेच, परंत  राजकीय वत गळामंधूनही त्याचं्या भशूमकेला समथगन शमळत रे्ले. र्ोप्रवदभाईंच्या 
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पाठप राव्याम ळेच प्रादेशिक पशरषदाचं्या एकीकरिासाठी स्थापन झालेल्या संय क्त सशमतीने २३ जून १९४४ 
रोजी तेलंर्ि, कनाटक आशि महाराष्ट्र पशरषदाचें शवलीनीकरि करून हैदराबाद स्टेट काँगे्रसच्या 
स्थापनेचा प्रस्ताव शदला. 
 

दरम्यान १९४४ ह्ाच वषी रझाकाराचं्या इते्तहाद ल म सलमीन या संघटनेचे अध्यक्ष बहाद र यार जंर् 
याचें शनधन झाले. त्यानंतर कासीम रझवी हा त्या संघटनेचा अध्यक्ष झाला. अलीर्ढ शवद्यापीठातून 
कायद्याची पदवी घेतलेला रझवी हा लातूरमध्ये वशकली करीत असे. तो ब द्धीने ह िार आशि वार्ण्यात 
आदबिीर होता. परंत  वृत्तीने जात्यधं आशि कडवा प्रहदूदे्वष्टा होता. तो अत्यतं महत्वाकाकं्षीही होता. 
दशक्षिेत म सलमान हेच केवळ राज्य करू िकतात. तेथील प्रत्येक म सलमान हा राजाच आहे अिी त्याचंी 
धारिा होती. इते्तहादच्या र् लबर्ा येथील संमेलनात त्याला ‘शसशद्दक-ए-दख्खन’ (दशक्षिेचा सच्चा दोस्त) 
हा शकताब बहाल करण्यात आला होता. इते्तहादचा अध्यक्ष झाल्यावर कासीम रझवी एवढा उन्मत्त झाला 
की तो शनजामालाही ज मानत नव्हता. त्याने रझाकारानंा एक बत्तीस कलमी कायगक्रम शदला होता.त्याच्या 
ह कूमिाही प्रिासनाखाली रझाकारानंी मराठवाड्यात र्ावोर्ावी लोकावंर अनल्न्वत अत्याचार स रू केले. 
त्यानंी शबदर येथील बाजारपेठ जाळून टाकली. मराठवाड्यातील र्ोरटा हे र्ाव पूिगपिे उध्वस्त केले. 
दोनि े लोकानंा जाळून मारले. होन्नहोळी आशि बीबीनर्र ही र्ावहेी तिीच उध्वस्त केली. शनजामाची 
पोशलसयंत्रिा देखील रझाकारानंा सपूंिग साथ देत असे. स्टेट काँगे्रसच्या कायगकत्यांनी शठकशठकािी 
रझाकारानंा प्रशतकार स रू केला. चळवळीतले अनेक कायगकते भशूमर्त झाले. ससं्थानाच्या सीमेवरील 
अनेक र्ावामंधून सिस्त्र स्वातंत्र्यसैशनकाचें कॅम्प स्थापन केले रे्ले. इंग्रजी राज्यात शमळेल तेथे िसे्त्र घेऊन 
ती कायगकत्यांना प रशवण्यात येऊ लार्ली. शिवाय भशूमर्त नसलेल्या कायगकत्यांचे शनषेधमोचे शनघत राशहले 
आशि शनदिगनेही होत राशहली. अनेक स्वातंत्र्यसैशनक ह तात्मे झाले. 

✿ 
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समतावादी िममनिरपेक्ष लोकशाहीचा पुरस्कार 

शतकडे शिशटि अंमलाखाली असलेल्या भारतात स्वातंत्र्यप्राप्ती दृशष्टके्षपात आलेली होती. 
भारतातील राजेमहाराजे याचं्या अशधपत्याखालील ससं्थानेही स्वतंत्र भारताच्या म ख्य प्रवाहात सामील 
होिे आवश्यक होते. ससं्थानामंधील रयतेच्या इच्छाआकाकं्षा जािनू घेण्यासाठी १९४४ साली भारतीय 
राष्ट्रीय काँगे्रसने राजस्थानातील उदयपूर येथे एक संस्थानी जनपशरषद भरवली. हैदराबाद संस्थानाच्या 
प्रश्नात र्ाधंीजी स्वतः लक्ष घालत असत. परंत  इतर संस्थानाचंी जबाबदारी त्यानंी पशंडत जवाहरलाल 
नेहरंूवर सोपवलेली होती. त्या पशरषदेस मात्र एकटे नेहरू उपल्स्थत होते. हैदराबादमधील सत्ताधारी 
अल्पसंख्याकंाचंी धमांधता आशि नार्री हक्काचंी पायमल्ली याबद्दल नेहरंूनी प्रचता व्यक्त केली. मात्र त्यानंी 
डाव्या पक्षाचं्या लोकानंाही ससं्थानाच्या राजकारिातून वर्ळण्याची भशूमका घेतली तेव्हा बैठकीस आलेल्या 
र्ोप्रवदभाई आशि त्याचं्या सहकाऱ्यानंी त्यानंा कडाडून शवरोध केला. 

 
त्यानंतर महाराष्ट्र पशरषदेची आिखी दोन अशधविेने झाली. पाचव ेअशधविेन १९४५ साली परभिी 

शजल्ह्ातील सेलू येथे झाले तर सहाव ेअशधविेन १९४६ मध्ये प न्हा लातूर येथेच झाले. १९४५ च्या सेलू 
अशधविेनामध्ये शदर्बंरराव प्रबदू हे अध्यक्षस्थानी होते. त्या अशधविेनात ितेसाऱ्याच्या दरात वाढ न 
करण्याची मार्िी करण्यात आली. त्याचप्रमािे िालेय शिक्षिासाठी मराठवाड्यात मराठी माध्यम स रू 
करण्याची मार्िीही केली रे्ली. लोकािंी संबधं येतो अिा काही जार्ावंर मराठी भाशषक अशधकाऱ्याचं्या 
नेमि का कराव्यात अिीही मार्िी सेलू अशधविेनात करण्यात आली. सेलू अशधविेनात उजव्या मवाळानंी 
इते्तहाद ल म सलमीन या रझाकारी संघटनेसोबत हातशमळविी करून सरकार स्थापन करण्याचा प्रस्ताव 
शदला होता. र्ोप्रवदभाईंनी त्यास कडाडून शवरोध करीत अिा आत्मघातकी शनिगयाचे काय पशरिाम होतील 
याचे एक जोरदार शववचेन सादर केल्याने तो प्रस्ताव बारर्ळला. र्ोप्रवदभाईंचे सेलू अशधविेनातील सदर 
भाषि हे त्याच्या प्रखर ब शद्धमते्तचे, म त्सद्दीपिाचे आशि सवगसमाविेक दृशष्टकोिाचे द्योतकच होय. त्याच 
भाषिात र्ोप्रवदभाईंनी तीनही प्रादेशिक संघटनामंध्ये समन्वय राखण्यासाठी एक मध्यवती संघटन उभे 
करण्याची र्रज स्पष्ट केली. त्यातूनच प ढे ‘ऑल हैदराबाद पीपल्स कॉन्फरन्स’ चा जन्म झाला. या सेलू 
अशधविेनात मराठवाड्यातील स्त्री-कायगकत्यांची एक मशहला पशरषदही झाली. लातूरच्या कायगकत्या 
स शिलाबाई शदवाि ह्ा शतच्या अध्यक्षा होत्या. स्वातंत्र्यलढ्याबाबत मराठवाड्यातील मशहलामंध्येही मोठी 
जार्तृी शदसून येत होती. आिाताई वाघमारे, दर्डाबाई िळेके, कावरेीबाई बोधनकर, र्ीताबाई 
चारठािकर, प्रशतभाबाई वैिपंायन, िातंाबाई कोटेचा, करुिाताई चौधरी, चंदाताई जरीवाला, ताराबाई 
पराजंपे या व अिा अनेक मशहला कायगकत्या म ल्क्तलढ्यात कायगरत होत्या. त्यानंतर द सऱ्यादंा लातूरला 
भरलेल्या सहाव्या अशधविेनाचे अध्यक्ष आ. कृ. वाघमारे हे होते. परतूरच्या पशहल्या अशधविेनापासून 
महाराष्ट्र पशरषदेमध्ये संपूिग राजकीय स्वातंत्र्याच्या व स्वतंत्र भारतात शवलीनीकरिाच्या बाजूने असलेल्या 
शवचाराचें प्राबल्य वाढत रे्ले. आशि आ. कृ. वाघमारे व र्ोप्रवदभाई श्रॉफ हे त्या शवचाराचें प्रवतगक होते. 
स्वामी रामानंदतीथांना त्याचंी भशूमका मान्य होती. लातूरच्या त्या अशधविेनात अध्यक्ष आ. कृ. वाघमारे 
यानंी आझाद हैदराबाद ह्ा मार्िीला कडाडून शवरोध करीत त्या सकंल्पनेतील अनेक त्र टी पशरषदेसमोर 
माडंल्या. त्याचप्रमािे संस्थानातील ितेकरी, हातमार् उद्योर्ातील कामर्ार व िोशषत जाती-जमाती 
याचं्या प्रश्नावर चचा घडवनू आिली. याच अशधविेनात संस्थानात कम्य शनस्ट कायगकत्यांनी चालवलेल्या 
आंदोलनालाही पाप्रठबा व्यक्त झाला. या लातूर अशधविेनाची पशरिती म्हिनू लवकरच हैदराबाद 
संस्थानातील हातमार् कामर्ाराचं्या आशि मज राचं्या एका मोठ्या मोचाचे नेतृत्व र्ोप्रवदभाईंनी केले. 
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मोचाच्या अखेरी र्ोप्रवदभाई, वैिपंायन प्रभतृींनी शनजाम सरकारला एक शनवदेनही सादर केले. त्या 
घटनेपासून शनजाम सरकारने र्ोप्रवदभाईंवर एक कम्य शनस्ट प ढारी असा जो शिक्का मारला तो अखेरपयंत 
तसा राशहला. मात्र अिा कायगक्रमामं ळे आशि समतावादी शमत्रामं ळे एक र्ोष्ट साध्य झाली. महाराष्ट्र 
पशरषदेच्या सवग अशधविेनामंधून बळकट होत जािाऱ्या हैदराबादच्या स्वातंत्र्यलढ्याला आर्थथक आशि 
सामाशजक समतेच्या शवचाराचें एक महत्त्वपूिग अशधष्ठान प्राप्त झाले. सामान्य लोकािंी चळवळीची नाळ 
जोडली रे्ली. आशि स्वतंत्र भारतात शवलीन होण्याच्या भशूमकेम ळे राजकीय स्वातंत्र्याच्या मार्िीला प्रखर 
राष्ट्रवादी शवचाराचे पाठबळ शमळाले. या शवचारपशरवतगनाचे श्रेय बह तािंाने स्वामीजी, र्ोप्रवदभाई, आ. कृ. 
वाघमारे आशि व्ही. डी. देिपाडें याचं्याकडे जाते. महाराष्ट्र पशरषदेच्या या साऱ्या अशधविेनामंधून 
मराठवाड्यातील तरुिामंध्ये एक राजकीय जार्ृती घडून आली आशि त्यातूनच र्ोप्रवदभाई श्रॉफ, 
बाबासाहेब पराजंपे, राघवेंद्रराव शदवाि, भर्वानराव र्ाजंव,े माशिकचंद पहाडे, अनंत भालेराव, चंद्रर् प्त 
चौधरी यासंारखे शनष्ठावान कायगकते तयार होत रे्ले. १९४६ सालच्या ३ ज लै रोजी शनजाम सरकारने स्टेट 
काँगे्रसवर घातलेली बंदी उठवली. त्यानंतर संघटनेच्या हैदराबादयेथे झालेल्या स्टँल्न्डंर् कशमटीच्या 
बैठकीत स्वामीजींची शनवड हैदराबाद स्टेट काँगे्रसच्या अध्यक्षपदी केली रे्ली. स्वामीजींच्या सहवासाने 
आशि मार्गदिगनाने र्ोप्रवदभाईंची वैचाशरक जडिघडि तरुि वयातच मजबूत होत रे्ली. पशहल्यापासूनच 
माक्सगवादाबद्दल र्ोप्रवदभाईना आस्था होती. पि त्यासोबत महात्मा र्ाधंींच्या सत्य, अप्रहसा आशि 
ग्रामस्वराज्याची संकल्पना याचेंही आकषगि त्यानंा वाटत होते. त्याचं्या अंर्ी या दोन्ही शवचारधाराचें एक 
वैशिष्ट्यपूिग शमश्रि होते. पूवी ‘फ्रीडम’ नावाचे एक शनयतकाशलक म बंईहून प्रकाशित होत असे. प्रल्हाद 
केिव अत्र्याचं्या पे्रसमध्ये छापल्या जािाऱ्या त्या पशत्रकेचे संपादक र्ोप्रवदभाई होते. त्या काळच्या त्याचं्या 
शलखािावरून आशि चळवळीत वळेोवळेी बजावलेल्या भशूमकेवरून असे शदसते की र्ाधंीशवचाराचंाही पर्डा 
र्ोप्रवदभाईंवर होता. कारि िातंीपूिग जोडिी-उभारिी आशि त्यार् या मूल्यावंरील त्याचंी श्रद्धा पदोपदी 
प्रकट होत असे. र्ोप्रवदभाईचंी वृत्ती म ळातच शचशकत्सकाची असल्याने कोित्याही शवचारप्रिालीचा प्रकवा 
‘इझम्’ चा साके्षपाने शवचार करून स्वतःच्या ब द्धीला ग्राह् वाटिाऱ्या र्ोष्टीच ते स्वीकारत. वस्त वादाचा 
इशतहास म्हिजे उत्पादनाची साधने आशि त्याचें नातेसबंधं यात क्रमिः होत रे्लेल्या पशरवतगनाचंाच आलेख 
होय हा धमानंद कोसंबी याचंा शसद्धातं त्यानंा मान्य होता. माक्सगवादाने केलेले उत्पादन आशि उपभोर् 
याचं्या नातेसबंंधाचे शवश्लेषि र्ोप्रवदभाईंना मार्थमक वाटे. मािसाच्या ऐशहक जीवनात साधने आशि 
मन ष्ट्यबळ या दोन र्ोष्टी उत्पादनशक्रयेला चालना देिाऱ्या असतात. ह्ा दोन र्ोष्टीच मािसाचं्या 
सामाशजक, राजकीय आशि बौशद्धक प्रशक्रयानंा वळि देत जात असतात. त्याचें स्वरूप बौशद्धकतेवर 
अवलंबून राहात नाही तर उलट त्याचं्या स्वरुपावरून मािसाच्या बौशद्धकतेची शदिा ठरते. वस्त वादाच्या 
या वाटचालीत साधने व मन ष्ट्यबळ या िक्तींचा उत्पादनातील प्रस्थाशपत शहतसबंधंािंी संघषग केव्हा ना 
केव्हा अपशरहायगच असतो हे कालग  माक्सगने केलेले शववचेन र्ोप्रवदभाईनंा पटलेले होते. तसेच उपरोक्त 
आर्थथक शहतसंबधंावं्यशतशरक्त समाजातील वर्गसंघषग, त्याचंी राजकीय रुपे, प्रचशलत ताल्त्वक आशि 
न्याशयक शसद्धातं, शवशवध धार्थमक श्रद्धा आशि त्यातूंन तयार होिारे द राग्रह याचें पशरिाम समाजाच्या 
वस्त वादी वाटचालीवर आशि पयायाने इशतहासावर होत असतात हे देखील त्यानंा मान्य होते.मात्र आर्थथक 
शहतसबंंधाशवरुद्ध उपाय म्हिून कष्टकरी वर्ाची ह कूमिाही (dictatorship of the proletariat) हा 
माक्सगवादाने शदलेला पयाय र्ोप्रवदभाईंना स्वीकाराहग वाटत नसे. समतावादी लोकिाही राज्यपद्धती हाच 
पयाय योग्य आहे असे त्याचें ठाम मत होते. स्वतः स्वामी रामानंदतीथग याचं्या शवचारावंर माक्सगवादाचा मोठा 
प्रभाव होता. राजकीय, सामाशजक आशि आर्थथक शवषमता नष्ट करावयास हवी. दबलेल्या, वशंचत आशि 
पीशडत लोकाचं्या िोषिाशवरुद्ध सवकंष लढा उभारावयास हवा. परंत  त्यास आचारशवचाराचं्या स्वातंत्र्याची 
जोड देऊन समतावादी लोकिाही राज्यपद्धतीचा प रस्कार केला पाशहजे असे स्वामीजी आशि र्ोप्रवदभाई 
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या दोघाचें मत होते. र्ोप्रवदभाई आशि त्याचें इतर तरुि सहकारी स्वामीजींसमवते शकत्येक तास चचा 
करीत असत. या सवग शवचारमंथनाचा पशरिाम असा की साम्यवादी आशि समतावादी शवचारसरिीचे अनेक 
कायगकते मोठ्या संख्येने हैदराबाद म ल्क्तलढ्यात सहभार्ी होत रे्ले. लढ्यातील कॉ. चंद्रर् प्त चौधरी, 
मनोहर सोनदे, आ. कृ. वाघमारे, बाबासाहेब पराजंपे, भाऊसाहेब वैिपंायन, कॉ. हबीबब द्दीन, सय्यद 
म कादम, असद ल्ला खान, डी. एल. पाठक, माशिकचंद पहाडे अिा अनेक कायगकत्यांना समतावादी 
शवचाराचंी बैठक होती. र्ोप्रवदभाईंच्या प ढाकाराने औरंर्ाबाद आशि हैदराबाद येथे कामर्ार पशरषद घेण्यात 
आल्या. त्या पशरषदाचं्या आयोजनासाठी म ंबई कम्य शनस्ट नेते श्रीपाद अमृत डारें् याचेंही सहाय्य घेण्यात 
आले होते. तथाशप, १९४२ मध्ये महात्मा र्ाधंींनी ‘चले जाव’ चळवळीचा नारा शदला तेव्हा कम्य शनस्ट पक्षाने 
य द्धास पाप्रठबा देिारी भशूमका घेतली. ती मात्र र्ोप्रवदभाईंना मान्य नव्हती. त्यावळेी त्याचंी त रंुर्ातून 
न कतीच स टका झालेली होती. र्ाधंीजींच्या शिशटिशवरोधी ‘भारत छोडो’ आंदोलनात उडी घेऊन भारतीय 
स्वातंत्र्यसगं्रामात सहभार्ी व्हावयाचे र्ोप्रवदभाईंनी ठरवले. आशि ते त्यात सामील झाले. र्ांधीजींच्या 
तत्वज्ञानाचे आकषगि त्यानंा वाटत असे. या देिातल्या सवगसामान्य, र्रीब मािसाचे मन र्ाधंीजीनी जािनू 
घेतले आहे असे त्यानंा वाटे. सत्य आशि अप्रहसा या र्ाधंीजीनी स्वीकारलेल्या मूल्यावंर र्ोप्रवदभाईंची अपार 
श्रद्धा होती. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात अप्रहसेचे उपयोजन ज्या तऱ्हेने झाले त्याला इशतहासात तोड नाही 
असे ते मानत. न्याय्य हक्कासंाठी अप्रहसात्मक सत्याग्रहाचे जे प्रभावी साधन आज साऱ्या जर्ात वापरले 
जाते, त्याचे मूळ र्ाधंीवादात आहे. भोर्शवलासाला दूर ठेवनू साधी राहिी अंशर्कारिे, उपलब्ध 
साधनसाम ग्रीतच आपल्या शकमान र्रजा भार्विारा स्वयंपूिग समाज बनविे, आशि संपत्तीच्या अर्र 
लाभाचं्या समसमान वाटपावर भर देिे ही र्ाधंीजींची शत्रसूत्री अवलंबिे महत्त्वाचे आहे असे ते आग्रहपूवगक 
म्हित असत.सावगजशनक जीवनात आजूबाजूच्या प्रशतकूल शवचारिक्तीम ळे नाउमेद होण्याची र्रज नाही 
असे मानत. ते म्हित की कोित्याही समाजात मानवतेच्या आशि नव्या मूल्याचं्या शवरोधात काम करिाऱ्या 
िक्ती असतातच. पि त्याम ळे आपि शवचशलत व्हायचे नसते. नदीच्या प्रवाहात पाण्याबरोबरच कचराही 
वाहत असतो. पि म्हिनू नदीचा प्रवाह थाबंतो का? शवचाराचं्या प्रवाहालाही तेच तत्त्व लार्ू आहे अिी 
त्याचंी शनष्ठा होती. र्ाधंीजींच्या चळवळीतील सत्याग्रह हे हत्यार कोित्याही सिस्त्र लढ्यापेक्षा जास्त 
प्रभावी आहे अिी त्याचंी खात्री पटू लार्ली होती. त्याचं्या ग्रामस्वराज्याच्या कल्पनेने तर ते मोशहतच झाले 
होते. त्यानंी स्वतः खादीचा अशंर्कार केलाच पि खादीच्या प्रसारातही प्रसहाचा वाटा उचलला. 
स्वातंत्र्योत्तर काळातही मराठवाडा खादी सशमतीचे आशि खादी ग्रामोद्योर् चळवळीचे काम त्यानंी 
िवेटपयंत केले. 

✿ 
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स्टेट काँगे्रसच्या ॲक्शि कनमटीची प्रस्थापिा 

स्टेट काँगे्रसच्या रचनेत डाव्या शवचारसरिीच्या कायगकत्यांचा समाविे नसावा असे प्रयत्न 
संस्थानातील उजव ेमवाळ कायगकते सातत्याने करीत होते. परंत  र्ोप्रवदभाईनंी त्या प्रयत्नानंा शवरोध केला. 
तसे करण्याने संघटनेला द बळेपि येऊन चळवळीची हानी होईल हे त्यानंी स्पष्ट केले. शनजामाच्या ज लमी 
िासनाशवरुद्ध लढा देिे आशि हैदराबाद ससं्थान म क्त करून स्वतंत्र भारतात सामील करिे ही उशद्दष्ट े
सफल होण्यासाठी सवग शवचारसरिींच्या कायगकत्यांनी एकत्र येण्याची र्रज आहे असे र्ोप्रवदभाईंचे म्हििे 
होते.स्टेट काँगे्रसची स्थापना झाल्यावरही तीत उजव्या आशि डाव्या र्टाच्या कायगकत्यांमध्ये मोठे मतभेद 
कायम होते. १९४६ मध्ये जेव्हा काँगे्रसच्या स्टॅल्न्डंर् कशमटीची पशहली बैठक हैदराबाद येथे झाली, तेव्हा 
स्टेट काँगे्रसच्या अध्यक्षपदाच्या शनवडि कीत स्वामी रामानंदतीथग याचं्या शवरोधात मवाळ र्टाचे बी. 
रामकृष्ट्िराव यानंी शनवडिूक लढवली होती. त्या वळेी स्वामीजींची अर्दी थोड्यािाच बह मताने 
अध्यक्षपदी शनवड झाली. अिा ल्स्थतीतही त्या बठैकीत शनजाम सरकारशवरुद्धचा ‘जबाबदार िासन’ या 
मार्िीचा ठराव र्ोप्रवदभाईनंी माडंला आशि पाठप रावा करून स्टेट काँगे्रसकडून पास करून घेतला. त्या 
ठरावात र्ोप्रवदभाई आशि त्याचं्या मराठवाड्यातील सहकाऱ्याचं्या मनातील सामाशजक व आर्थथक 
स धारिाचा कायगक्रम प्रशतप्रबशबत झालेला होता. हैदराबाद संस्थानातील सवगसामान्य जनतेच्या 
आिाआकाकं्षाचे प्रशतप्रबबही त्यात होते. तेलंर्ि भार्ात कम्य शनस्टानंी स रू ठेवलेल्या जमीनदाराशंवरुद्धच्या 
आंदोलनाला स्टेट काँगे्रसमधील डाव्या कायगकत्यांनी पाप्रठबा शदलेला होता. त्याचप्रमािे शनजाम 
सरकारिी कोितीही तडजोड न स्वीकारता शबनितग साशमलीकरि हव े अिी भशूमका स्वामीजी आशि 
र्ोप्रवदभाईंनी घेतली होती. उजव्या मवाळानंा त्या र्ोष्टी मान्य नव्हत्या. शिवाय स्टेट काँगे्रसच्या डाव्या 
शवचाराचं्या कायगकत्यांचे वचगस्वही त्यानंा नको होते. म्हिून त्याचंा शवरोध होता. अनेक वळेा उजव्यानंी 
घेतलेल्या भशूमकामंध्ये स सरं्तीही नसे. कधी कधी ते र्ोप्रवदभाई आशि त्याचं्या सहकारी कायगकत्यांची 
मवाळ म्हिून शनभगत्सना करत तर कधी त्याचं्यावर जहाल असल्याची टीका करत. जानेवारी १९४७ मध्ये 
स्टॅल्न्डंर् कशमटीच्या शबदर येथे झालेल्या द सऱ्या बैठकीत हैदराबादच्या कािीनाथराव वैद्याचं्या 
नेतृत्वाखाली उजव्या र्टाच्या कायगकत्यांनी स्वामीजींच्या धोरिानंा जोरदार शवरोध केला.त्यानंी 
स्वामीजीशवरुद्ध एक ठरावही पास केला. मराठवाड्यातील कायगकत्यांना मात्र उजव्या मवाळाचंी भशूमका 
शनजामधार्थजिी वाटत होती. त्याम ळे मवाळाचं्या शवरोधाच्या शनषेधाथग बाबासाहेब पराजंपे, शदर्ंबरराव प्रबदू, 
भाऊसाहेब वैिपंायन आशि कनाटकातील शव. पा.ं देऊळर्ावंकर यानंी स्टेट काँगे्रसच्या कायगकारी 
सशमतीचे राजीनामे सादर केले. स्वामीजींनी ‘स्टॅन्डिंग कमिटी सदस््यिंसयठी सिंघटनयबयिंधणीचे मनवदेन’या 
नावाची एक इंग्रजी प ल्स्तका सवग उपल्स्थतानंा शदली. त्या कसोटीच्या क्षिी जर संघटनेत फूट पडली तर 
हैदराबादच्या स्वातंत्र्याच्या चळवळीवर शतचे अशनष्ट पशरिाम होतील अिी प्रचता त्यानंा वाटत होती. 
र्ोप्रवदभाईंनाही फूट पडू नये असे वाटत होते. मात्र उजव्या मवाळाचंी सामोपचाराची तयारी नव्हती. 
त्याम ळे संघटनेत फूट पडू नये म्हिून स्वामीजींनी ती बैठक तहकूब केली. स्टॅल्न्डर् कशमटीची ती बैठक 
तहकूब झाल्यावर लरे्च मवाळानंी एक समातंर बैठक हैदराबाद येथे घेतली.त्या वळेी मात्र 
मराठवाड्यातील बाबासाहेब पराजंपे, राघवेंद्रराव शदवाि आशि रामचंद्रराव नादंापूरकर या कायगकत्यांनी 
उजव्या मवाळाचं्या भशूमकेवर सडेतोड टीका करिारे एक पत्रक प्रशसद्ध केले. उजव्याचंी भशूमका किी 
शनजामधार्थजिी, सरकारवादी आशि लोकशवरोधी आहे याचे व्यवल्स्थत शवश्लेषि त्या पत्रकात केलेले होते. 
शबदरच्या त्या वादळी बठैकीनंतर स्टेट काँगे्रसमध्ये उजव्या आशि डाव्या शवचारसरिीच्या कायगकत्यांचे 
मतभेद शवकोपाला पोहोचले हे पाशहल्यानंतर स्वामीजींनी स्टेट काँगे्रसच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा शदला 
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आशि सतरा सदस्य असलेली कायगकाशरिीही बरखास्त केली. स्वामीजींचा हा शनिगय सवांसाठीच 
धक्कादायक असा होता. त्याचे दूरर्ामी पशरिाम चळवळीवर होतील हे सूज्ञानी ओळखले. मर् पशरल्स्थतीचे 
र्ाभंीयग लक्षात घेऊन तेलंर्िातील कायगकत्यांनी प ढाकार घेतला आशि स्वामीजींचे मन वळवले. नव्याने 
एक बठैक घेऊन स्वामीजी आशि त्याचे कायगकाशरिी सदस्य यानंी पूवगवत आपापल्या पदावर काम स रू 
ठेवाव ेअसा ठराव बह मताने पास करण्यात आला. त्यानंतर स्वामीजींनी आपला राजीनामा परत घेतला. 
 

१९४७ च्या जून मशहन्यात इगं्रजानंी भारतातील राजवट संपवनू सत्तातंराची प्रशक्रया स रू करीत 
असल्याचे घोशषत केले. देिातील शिशटि सत्ता लवकरच काढता पाय घेिार हे ध्यानी येताच हैदराबादचा 
शनजाम सावध झाला. भारत स्वतंत्र होताच हैदराबाद ससं्थान हे शनजामाच्या अशधपत्याखालील सावगभौम 
राष्ट्र र्िले जाईल अिी घोषिा त्याने २६ आशि २७ जून १९४७ रोजी काढलेल्या दोन फमानादं्वारे केली. 
हैदराबाद स्टेट काँगे्रस, आयगसमाज, तेलंर्िमधील कम्य शनस्ट पक्ष इत्यादी संघटनाचंा शवरोध बळाव ूनये 
म्हिून शनजामाने इते्तहाद ल म सलमीनच्या रझाकारानंा उघडपिे सहाय्य स रू केले. ससं्थानात जात्यधं 
रझाकार जास्तच आक्रमक झाले. जार्ोजार्ी स रू असलेले त्याचें अत्याचार आिखी वाढले. १६ जून 
१९४७ पासून स्टेट काँगे्रसने हैदराबादमध्ये तीन शदवसाचें एक अशधविेन भरवले. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर 
हैदराबाद ससं्थान हे भारतीय संघराज्यात सामील केले जाव ेअसा महत्त्वाचा ठराव त्या अशधविेनात केला 
रे्ला. ही मार्िी पूिग झाली नाही तर सवकंष लढा देण्याचा शनधार व्यक्त करण्यात आला. संस्थानातील 
जमीनदारी आशि जहाशर्री नष्ट करण्याबाबतही एक ठराव त्या अशधविेनात झाला. स्वामी रामानंदतीथांनी 
आपल्या भाषिातून एक अशतिय महत्त्वाचा कृशतकायगक्रम चळवळीला शदला. त्यान सार काही कायगकत्यांनी 
शनजाम सरकारशवरुद्धचे सत्याग्रहाचे आंदोलन आिखी धारदार करून अटक करवनू घ्यावी असे ठरले. 
मात्र काहींनी भशूमर्त व्हाव ेआशि त्यानंा वळेोवळेी शदले जािारे कायगक्रम पार पाडावते अिीही एक योजना 
झाली. ते अशधविेन समाप्त होताच स्टेट काँगे्रसच्या कायगकाशरिीचे सवग सदस्य रातोरात ससं्थानाच्या 
सीमेपशलकडे असलेल्या सोलापूर िहरात दाखल झाले. तेथे त्याचंी बैठक तीन शदवस सतत चालली. 
र्ोप्रवदभाईंनी त्या बैठकीत शठकशठकािच्या कायगकत्यांना जबाबदाऱ्या वाटून शदल्या. हैदराबादच्या 
स्वातंत्र्यासाठी द्यावयाच्या शनिायक लढ्याचा तपिील त्या बठैकीत ठरशवण्यात आला. हैदराबाद िहर, 
मराठवाडा, तेलंर्ि आशि कनाटक या सवग शठकािी लढ्याचे सूत्रसंचालन करण्यासाठी शवशवशक्षत 
व्यक्तींच्या नेमि का करण्यात आल्या लढ्याचे संचालन करण्यासाठी एक कृशतसशमती (ॲक्िन कशमटी) 
स्थापन केली रे्ली. शदर्ंबरराव प्रबदू हे त्या सशमतीचे अध्यक्ष होते तर मराठवाडा, कनाटक आशि तेलंर्ि 
मधील चळवळींचे प्रम ख नेते अन क्रमे र्ोप्रवदभाई, प्रािेिाचायग आशि जमलापूर केिवराव हे होते. 
लढ्याबाबतचे सवग शनिगय घेण्याचे सवग अशधकार त्या सशमतीला प्रदान करण्यात आले होते. कृशतसशमतीचे 
म ख्य कायालय स रुवातीला म ंबईत होते. पि प ढे ते मद्रास येथे हलशवण्यात आले. मराठवाड्यातील 
लढ्याचे सूत्रसंचालन करण्याची जबाबदारी र्ोप्रवदभाईंनी स्वीकारली. कृशतसशमतीने लढ्याचा एक 
कायगक्रम तयार केला. अध्यक्ष शदर्ंबरराव शबन्दंूसह र्ोप्रवदभाईंनी शदल्लीला जाऊन महात्मा र्ाधंींची भेट 
घेतली. शनजामाचे सैन्य, पोशलसदल आशि इते्तहाद ल म सलमीनचे रझाकार यानंी जनतेवर चालशवलेल्या 
अत्याचाराची आशि रक्तपाताची संपूिग माशहती त्यानंी र्ाधंीजींना शदली. ते अत्याचार रोकण्यासाठी सिस्त्र 
प्रशतकाराची र्रज असून त्या शनिायक काळात सत्याग्रह्ानंा सिस्त्र लढ्याची परवानर्ी द्यावी अिी शवनंती 
त्यानंी र्ाधंीजींना केली. र्ाधंीजी शवचारात पडले. परंत  त्यानंी काहीच शनिगय न देता र्ोप्रवदभाई आशि 
शबन्दंूना पशंडत नेहरू आशि सरदार वल्लभभाई पटेल याचं्यािी चचा करण्यास साशंर्तले. त्याचं्यािी 
झालेल्या चचेतही शनिगय होऊ िकला नाही. िवेटी र्ोप्रवदभाई आशि शदर्ंबरराव शबन्दू हे परत आले. 
कृशतसशमतीने ठरलेला कायगक्रम राबवण्याचा शनिगय घेतला आशि त्यान सार कारवाई स रू केली. 
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१९४७ मध्ये संस्थानाबाहेर सीमेवर अनेक शठकािी कृशतसशमतीची कायालये उघडली रे्ली. 

संस्थानात शनजामाच्या सरकारी यतं्रिेची प्रिासनव्यवस्था शखळशखळी करण्याचे काम हाती घेण्यात आले. 
त्यासाठी सीमेपशलकडील भारताच्या अनेक स्वातंत्र्यपे्रमी व्यक्ती आशि संघटनाचंी मदत माशर्तली रे्ली. 
हैदराबाद स्टेट काँगे्रसच्या ह्ा लढ्याला ध्येयवाद आशि राष्ट्रशनष्ठेचा पाया होता. परंत  हा लढा सोपा 
नव्हता. दोन लाखाहूंन अशधक असे जात्यंध, प्रहस्त्र रझाकार आशि चाळीस-पन्नास हजाराचं्या संख्येने 
असलेली शनजामी पोशलस व फौज यतं्रिा याशंवरुद्धचा हा अवघड लढा होता. तो जसा जसा प्रखर होत 
रे्ला तसे त्याचे स्वरूपही बदलत रे्ले. मराठवाड्याच्या नादेंड, परभिी, औरंर्ाबाद आशि उस्मानाबाद या 
शजल्ह्ामंधून कायगकत्यांनी मोठ्या सभा आयोशजत केल्या. त्याबद्दल अनेकानंी अटकही करवनू घेतली. 
जार्ोजार्ी मोचे आशि प्रभातफेऱ्या शनघू लार्ल्या. ७ ऑर्स्ट १९४७ रोजी स्वामीजी आशि र्ोप्रवदभाईनंी 
भारतीय संघराज्यात सामील होण्याच्या मार्िीची एक मोहीमच स रू केली. औरंर्ाबाद,बीड, उमरर्ा, 
लाडसावरं्ी अिा शनरशनराळ्या शठकािी ती मोशहम जोमदारपिे चालली. इते्तहाद ल म सलमीनने १५ 
ऑर्स्ट १९४७ हा शदवस ‘आझाद हैदराबाद शदन’ म्हिून पाळावयाचा फतवा काढला. परंत  हैदराबाद 
संस्थानातील कायगकत्यांनी तो भारतीय स्वातंत्र्याचा शदवस मोठ्या उत्साहात पाळला. हैदराबादेत स मारे 
आठ हजार स्वातंत्र्यवादी शवद्यार्थ्यांचा मोचा काढण्यात आला. त्या साऱ्या शवद्यार्थ्यांनी मोचाने जाऊन 
हैदराबादच्या उस्माशनया शवद्यापीठात भारताचा शतरंर्ी झेंडा फडकावला. अनेक शवद्यार्थ्यांना अटक 
करण्यात आली. खवळलेल्या रझाकारानंी अनेकावंर अत्याचार केले. हैदराबादेत स्वामी रामानंदतीथग, डॉ. 
मेलकोट आशि कृष्ट्िाचारी जोिी यानंी शतरंर्ी झेंडा हाती घेऊन भाषिे केली. सरकारने त्यानंाही अटक 
करून चंचलर् डा येथील जेलमध्ये रवाना केले. शनजाम सरकारने त्या शदविी सपूंिग मराठवाड्यातून एकूि 
३६२१ लोकानंा अटक करून त रंुर्ात डाबंले होते. त्या वळेी रझाकाराचें अत्याचारही प्रचंड वाढले. 
जार्ोजार्ी त्यानंी जाळपोळ, ल टालूट आशि हत्याचें सत्र स रू ठेवले. १५ ऑर्स्ट १९४७ रोजीच उमरर्ा 
येथे झालेल्या एका सत्याग्रहाच्या प्रसंर्ी श्रीशनवासराव आशि र्ोपाळराव म र्ळीकर या दोघा कायगकत्या 
बंधूची रझाकारानंी हत्या केली. रझाकार आशि शनजाम सरकार याचं्याशवरुद्ध इतके शदवस अप्रहसक अिा 
लोकिाही मार्ाने लढा चालवला जात होता. परंत  िवेटच्या टप्प्यामध्ये जेव्हा रझाकार आशि शनजामी 
सरकार याचं्या अत्याचारानंा ऊत आला तेव्हा स्टेट काँगे्रसने सिस्त्र लढ्याचा प रस्कार केला. संस्थानाच्या 
सीमेवर अनेक जार्ी सिस्त्र कॅम्प उभारले रे्ले. कृशतसशमतीने कॅम्पवरील कायगकत्यांना शदलेल्या 
कायगक्रमामंध्ये जंर्ल सत्याग्रह चालविे, शनजामाच्या पोशलस ठाण्यावर हल्ले करिे, रझाकाराचं्या कें द्रावर 
हल्ले करिे, शनजामी सते्तच्या ग्रामीि कायालयावंर हल्ल े करिे, र्ावोर्ावच्या पाटील-क ळकिी-तलाठी 
अिा वतनदाराचे राजीनामे घेिे, सरकारला लेव्ही देिे बंद करिे, करोडशर्रीचे नाके बंद पाडिे आशि 
सरकारी र्ोदामावंर हल्ले करून ती ताब्यात घेिे आशद र्ोष्टींचा समाविे होता. लढ्यासाठी संस्थानाबाहेर 
महाराष्ट्रात मनमाड, कनाटकात र्दर् आशि आंध्रात शवजयवाडा येथे कायालये स्थापन केली रे्ली. 
मनमाड कायालयाची व्यवस्था श्रीशनवासराव बोरीकर आशि आ. कृ. वाघमारे हे दोघे पाहत असत. शिवाय 
भशूमर्त लढ्याची शजल्हावार कें दे्र उघडली रे्ली. उस्मानाबाद शजल्ह्ाचे कें द्र सोलापूर येथे, औरंर्ाबादचे 
मनमाड येथे, बीडचे वाशिम येथे, आशि नादेंड-परभिी शजल्ह्ाचे कें द्र उमरखेड येथे होते. या शजल्हा 
कें द्रानंा जोडून अनेक सिस्त्र कॅम्प चालवले जात होते. औरंर्ाबाद शजल्ह्ाचे सिस्त्र कॅम्प देऊळर्ाव राजा, 
िेंद िी, कोलता प्रपपळर्ाव, टाकळी, लोहर्ड, प्रपपळर्ाव, टोका, मनमाड, येवला इत्यादी शठकािी होते. 
बीड शजल्ह्ाचे कॅम्प खेडा, पाथडी, डोंर्रशकन्ही, बालम टाकळी, शमरजर्ावं, शखळद, कडा आशि 
आर्ळर्ाव या सरहद्दीवरील र्ावात होते. नादेंड-परभिीसाठी उमरखेड, लोिी, ब्याड, धानोरा आशि 
िेंबाळप्रपपरी या शठकािी कॅम्प होते. आशि उस्मानाबाद शजल्ह्ासाठी र्ौडर्ावं, प्रचचोली, वाघोली, 
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आंबजेवळर्ा, कौडर्ावं, आशि म स्ती येथे सिस्त्र कॅम्प उघडण्यात आले. त्या साऱ्या कॅम्पावंरील 
स्वातंत्र्यसैशनकानंी ज लै १९४७ ते ऑर्स्ट १९४८ या काळात शनजामाच्या करोडशर्री नाक्यावर १०६ हल्ल,े 
पोशलस ठाण्यावर ५९ हल्ल,े ग्रामीि सत्ता ४८ कें द्रावंर हल्ले केले, तर रझाकाराच्या ठाण्यावंर ६२ हल्ले केले 
रे्ले. शिवाय वीस-बावीस शठकािी जंर्ल सत्याग्रह घडले. नादेंड शजल्ह्ात टेळकी, कंधार, बारड, 
डोरली, काडंली या र्ावातूंन तीव्र संघषग उडाले. संस्थानाच्या सरहद्दीपशलकडील अनेक र्ावामंध्ये जाऊन 
िस्त्रासे्त्र शमळवली जात आशि ती कॅम्पावंरील स्वातंत्र्यसैशनकानंा शदली जात. कोलता प्रपपळर्ाव, टाकळी, 
अपप्रसर्ा, बदापूर, इस्लापूर, शडघोळ, हातर्ावं, आजेर्ावं, नकोडी, दाडेंर्ाव या र्ावामंध्ये 
स्वातंत्र्यसैशनकानंी पोशलसठािी आशि रझाकाराचंी कें दे्र यावंर प्रखर हल्ले केले. मनमाड कॅम्पमध्ये प ण्याचे 
शिरुभाऊ शलमये, उत्तमराव पाटील ही मंडळी कायगकत्यांना प्रशिक्षि देत असत. प ण्याचे प्रकािक रा.ज. 
देिम ख याचं्या सहकायाने बाबासाहेब पराजंपे यानंी िस्त्रासे्त्र शनमाि करण्याचे एक कें द्र उभे केले होते. 
लातूरचे राघवेंद्रराव शदवाि हे संस्थानाच्या सरहद्दीपशलकडून बंद का, स्टेन र्न्स आशि फ्लेम थ्रोअर 
सारखी हत्यारे शमळवनू आित. बळवतं नार्िे, व्यासाचायग संदीकर हे त्यानंा मदत करीत. हे 
स्वातंत्र्यसैशनक र्ावठी बॉम्ब आशि हॅन्ड गे्रनेडही तयार करीत असत. आंदोलकानंा िस्त्रासे्त्र शमळवनू 
देण्यासाठी ख द्द स्वामीजीही आसपासच्या राज्यामंधून दौरे करीत असत. मध्यप्रदेिचे तत्कालीन म ख्यमंत्री 
रशविकंर ि क्ल आशि र्ृहमंत्री द्वारकाप्रसाद शमश्र यानंी िस्त्रास्त्र प रवठा करिे आशि कायगकत्यांना 
अधगसैशनकी प्रशिक्षि देण्याची व्यवस्था करिे याबाबत मोलाचे सहकायग केले होते. शडसेंबर १९४७ मध्ये 
हैदराबादच्या स्वातंत्र्यसैशनकानंी एक प्रके्षपि यंत्रिा शमळवनू म ंबई येथे एक ‘जनता रेशडओ’ कें द्रही स रू 
केले. भाऊसाहेब वैिपंायन आशि पद्माकर लाटकर हे त्याचें काम पाहत. दररोज सायकंाळी साडेसात ते 
साडेआठ या वळेेत त्याचे प्रके्षपि चाले. हे रेशडओ कें द्र तब्बल सहा मशहने चालवले रे्ले. ३० जानेवारी 
१९४८ रोजी शनजाम सरकारला जबरदस्त हादरा देण्यासाठी स्टेट काँगे्रसच्या आंदोलकानंी 
मराठवाड्यातील उमरी येथे असलेली शनजामाची स्टेट बँक ल टली. त्या शचत्तथरारक क्राशंतकारी 
धाडसानंतर ल टलेली सवग रक्कम प सद येथे आिली रे्ली. तेथील एका न्यायाधीिाच्या उपल्स्थतीत 
रकमेतील पै न पै नीट मोजली रे्ली. नंतर आंदोलकानंी प िे र्ाठले. तेथे आचायग िकंरराव देवाचं्या 
सारं्ण्यावरून मे. एस. ए. जोिी या लेखातपासनीसाने ती रक्कम प न्हा मोजून तसे प्रमािपत्र शदले. मर् 
आंदोलकानंी ती रक्कम सोलापूर येथे आिली आशि ती चळवळीच्या शवशनयोर्ासाठी ॲक्िन कशमटीचे 
र्ोप्रवदभाई श्रॉफ आशि इतर सदस्य याचं्या हवाली केली. त्या काळच्या अत्यतं स्वच्छ चाशरत्र्याच्या 
सत्याग्रह्ाचं्या प्रामाशिक व पारदिगक वृत्तीचे उत्तम उदाहरि म्हिजे ते उमरी बकँ हल्ला प्रकरि होय. 

✿ 
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ऑपरेशि पोलो उर्म  ‘पोनलस ॲक्शि’ 

दरम्यान भारताचे स्वातंत्र्य जेव्हा दृशष्टके्षपात आले तेव्हा ज लै १९४७ मध्ये शनजामाने हैदराबादचे 
तत्कालीन पंतप्रधान नवाब छत्तारी याचं्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ शदल्लीला पाठवले. त्या शिष्टमंडळात 
शनजामाचा इंग्रज सल्लार्ार सर वॉल्टर मॉन्कटन, सर स लतान अहमद आशि नवाब अली यावर जंर् याचंा 
समाविे होता. त्या शिष्टमंडळाने सरदार पटेलािंी वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न केला. परंत  त्या वाटाघाटी 
अशनर्थित राशहल्या. मर् नवाब छत्तारींनी सरदाराकंडून दोन मशहन्याचंी म दत मार्ून घेतली आशि त्याचें 
शिष्टमंडळ हैदराबादेस परतले. १५ ऑर्स्ट १९४७ पासून हैदराबाद हे एक स्वतंत्र, सावगभौम राष्ट्र असेल हे 
शनजामाने घोशषत केलेले होतेच, पि शिवाय शिशटि राष्ट्रक लात हैदराबादचा समाविे व्हावा असाही त्याचा 
प्रयत्न होता. पि इंग्रजानंी त्यास दाद शदली नाही. १५ ऑर्स्ट १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्यं शमळाले. 
त्याच वषी ऑक्टोबरात नवाब छत्तारी प न्हा शदल्लीत रे्ले. या खेपेस वळे काढण्याच्या उदे्दिाने बोलिी करून 
त्यानंी हैदराबाद ससं्थानाच्या शवलीनीकरिास तात्प रती स्थशर्ती देण्याबाबतच्या कराराचा एक मस दा 
तयार करवला. १८ ऑक्टोबर रोजी त्या मस द्यास शनजामाची मान्यता घेण्यासाठी छत्तारी हैदराबादेस 
परतले. परंत  त्या करारावर शनजामाची स्वाक्षरी घेऊन परत शदल्लीला जािे त्यानंा िक्य झाले नाही. त्या 
वळेी हैदराबादमध्ये इते्तहाद ल म सलमीनचा नेता कासीम रझवी याचें प्राबल्य प्रचंड वाढलेले होते. 
शनजामाने सरदार पटेलािंी अर्र स्वतंत्र भारताच्या सरकारिी कोित्याही वाटाघाटी करण्याची र्रज 
नाही अिी भशूमका त्याने घेतली. त्याच्या कडव्या भशूमकेप ढे शनजाम हतबल झाला. २८ ऑक्टोबर १९४७ 
रोजी पंचवीस हजार सिस्त्र रझाकारासंह कासीम रझवीने हैदराबादेत पंतप्रधान छत्तारी आशि त्याचे इंग्रज 
सल्लार्ार सर मॉन्क टन याचं्या घराभोवती वढेा शदला. अखेर नवाब छत्तारींनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा 
शदला आशि त्याबरोबरच तो स्थशर्ती करारही शतथेच थाबंला. 

 
त्यानंतर शनजामाने कासीम रझवीच्या सल्ल्यान सार मीर लायक अली याचंी पतंप्रधानपदी नेमिकू 

केली. लायक अलींनी स्वतःचे नव ेमंत्रीमंडळ जाहीर केले. नोव्हेंबर १९४७ मध्ये मीर लायक अली हेही एक 
शिष्टमंडळ घेऊन शदल्लीला रे्ले. त्यानंी छत्तीरींनी केलेल्या स्थशर्ती कराराच्या मस द्यात बदल करण्याचा 
आटोकाट प्रयत्न केला. परंत  र्ृहमंत्री सरदार पटेल यानंी पूवीच्या मस द्यात कोिताही बदल स्वीकारण्याचे 
खंबीरपिे नाकारले. त्याम ळे तो करार जसाच्या तसा स्वीकारिे शनजाम सरकारला भार् पडले. त्या 
कराराचाच एक भार् म्हिनू स्वतंत्र भारताच्या सरकारचे प्रशतशनधी म्हिून के. एम. म न्िी हे हैदराबादेत 
दाखल झाले. शनजामािी केलेल्या तात्प रत्या स्थशर्तीच्या कराराम ळे भारतीय संघराज्य आशि हैदराबाद 
संस्थान यामध्ये एक परस्पर सहकायाचे वातावरि तयार होईल आशि ते भशवष्ट्यात त्या ससं्थानाचे 
शवलीनीकरि घडवनू आिण्यास पोषक ठरेल अिी अिा सवांना वाटत होती. परंत  ती फोल ठरली. त्या 
करारातील तरत दींचा भरं् करिे, त्या स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरिे असे उद्योर् मीर लायक अलीच्या 
सरकारने स रू केले. या दरम्यान कासीम रझवीने रझाकाराचंी संख्या वाढवली. आशि र्ावोर्ावी 
अत्याचाराचे एक नव ेपवग स रू केले. केवळ राजकीय शवरोधकाचं्याच नव्हे तर इतरही र्ोरर्रीबाचं्या हत्या 
घडविे, दंर्ली करिे, लूटमार करिे, र्ैरम ल्स्लम जनतेत दहित माजविे अिा र्ोष्टी कासीम रझवीच्या 
रझाकारानंी स रू केल्या. ससं्थानातील नार्शरक आशि स्वातंत्र्यसैशनक याचं्याशिवाय भारतीय सीमेवरील 
खेडी आशि चौक्या यावंरही रझाकारानंी हल्ले स रू केले. सर्ळीकडे त्यानंी प्रचंड शवध्वसं आशि रक्तपात 
माजवला. रझाकाराचं्या या कारवायानंा शनजामाची मूक संमती होती. दरम्यान शनजामाच्या लायक अली 
सरकारने फौजेची जमवाजमव स रू केली होती. तस्करामंाफग त िस्त्रासे्त्र आयात करिे, काही िसे्त्र तयार 
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करिे, सैन्यात कडव्या धमांध म ल्स्लमाचंी भरती करिे आशि सीमेपशलकडील भारतीय सैन्याच्या तळावर 
चोरटे हल्ले करिे असे प्रकार शनजामाच्या सैन्याने स रू केले. रझाकार आशि शनजामाच्या सेनेने नव्या 
जोमाने स रू केलेल्या हल्ल्यानंा जोरदार प्रशतकार मराठवाड्यातील सिस्त्र कॅम्पावंरून होऊ लार्ला. 
र्ोप्रवदभाई श्रॉफ याचं्याकडे जरी मराठवाड्यातील कॅम्पाचंी जबाबदारी होती तरी ॲक्िन कशमटीचे सदस्य 
या नात्याने त्यानंा संपूिग संस्थानातील लढ्याच्या स सूत्रीकरिाची जबाबदारीही पार पाडावी लार्त असे. 
त्याचं्या म त्सद्दी व्यल्क्तमत्वाम ळे सवगच कायगकते मार्गदिगनाच्या अपेके्षने त्याचं्याकडे पाहत असत. 
सरहद्दीवरील शनरशनराळ्या कें द्रामंध्ये कायगकत्यांची नीट सोय लाविे, आशि त्याचं्यामध्ये कामाचे वाटप 
करिे या र्ोष्टी ते हाताळत. सत्याग्रह्ाचं्या उत्साहाला आशि िक्तीला नीट वळि लाविे हे अत्यंत 
महत्त्वाचे होते. सिस्त्र लढ्यामध्ये स्टेट काँगे्रसच्या तत्त्वानंा क ठेही धक्का पोहोचिार नाही याची काळजी 
र्ोप्रवदभाई घेत. संस्थानाबाहेरील लोकिाहीवादी िक्तीची मदत शमळविे, कायगकत्यांना िस्त्रासे्त्र शमळवनू 
देिे, हे ते करत होते. शनजाम सरकार आशि हैदराबाद म ल्क्तलढ्यातील स्वातंत्र्यसैशनक याचंा संघषग आता 
शिरे्ला पोहोचला होता. 
 

शनजामाने केलेला करारभरं्, रझाकारानंी स रू केलेले रक्तपात आशि लूटमारीचे सत्र, शनजामी 
सैन्याचे सीमेवरील उप व्याप आशि संस्थानातील स्वातंत्र्यसैशनकाचंा वरचेवर उग्र होत जािारा लढा 
याम ळे भारताचे र्व्हनगर जनरल चक्रवती राजर्ोपालचारी यानंी ३१ ऑर्स्ट १९४८ रोजी शनजामाला एक 
पत्र पाठवले. त्यात म्हटले होते की शनजामाने धाडस करून कासीम रझवी आशि त्याच्या रझाकारी 
संघटनेवर बंदी लादावी, जनतेच्या मनातील क िकंा दूर कराव्यात, आशि जनतेला स रशक्षततेची जािीव 
देण्यासाठी भारतीय फौजेला शसकंदराबाद येथे आपला तळ उभारू द्यावा. त्या पत्रास शनजामाने ५ सप्टेंबर 
१९४८ रोजी उत्तर शदले. उत्तरात त्याने म्हटले की हैदराबाद संस्थानात सवग काही आलबेल असून कायदा 
व स व्यवस्था राखण्यास त्याचे सरकार समथग आहे, आशि त्यात भारत सरकारने दखल देण्याचे कारि 
नाही. या बेजबाबदार उत्तराचा अथग असा होता की आता शनजामाशवरुद्ध भारत सरकारला बळाचा वापर 
करिे क्रमप्राप्त होते. भारत सरकारने आपल्या सैन्य दलाला ९ सप्टेंबर १९४८ रोजी चढाईचा आदेि शदला. 
आशि १३ सप्टेंबरच्या पहाटे चार वाजता भारतीय सैन्यदलाच्या कारवाईला स रुवात झाली. हैदराबाद 
संस्थान स्वतंत्र करून भारतीय संघराज्यात शवलीन करून घेण्यासाठी झालेल्या ती कारवाई ‘पोशलस 
ॲक्िन’ या नावाने जनमानसात प्रशसद्ध आहे, तर भारतीय सैन्यदलाचे ‘ऑपरेिन पोलो’ या नावाने 
इशतहासात नोंदली रे्लेली आहे. १३ सप्टेंबर १९४८ रोजी भारतीय फौजा पाच वरे्वरे्ळ्या शठकािावंरून 
शनजामाच्या हैदराबाद ससं्थानात घ सल्या. पाच शठकािावंरून म ख्य चढाई आशि शिवाय इतर आठ 
शठकािावंरून सहाय्यभतू हल्ले असे त्या ऑपरेिन पोलोचे स्वरूप होते. सैन्याच्या आमगडग शडल्व्हजनने 
सोलापूर येथून चढाईला स रुवात केली. त्या शडल्व्हजनचे नेतृत्व मेजर जनरल जयतं चौधरी हे करीत होते. 
द सरे आक्रमि शवजयवाडा येथून होते. त्याचे नेतृत्व मेजर जनरल रुद्र हे करीत होते. त्याशिवाय क नूगल, 
आशदलाबाद आशि चाळीसर्ाव या आिखी तीन मार्ांनी सेनेच्या इतर फळ्यानंी संस्थानावर कूच केले. 
शिवाय वािीम मार्ावरून प्रहर्ोलीत, ब लढाण्यातून जालन्यात. र्दर्कडून शबदरमध्ये, रायचूरकडून 
सोलापूरमार्े उस्मानाबाद-लातूरकडे अिा भारतीय फौजा घ सल्या. भारतीय सेनेला पूवगतयारीसाठी अवघे 
चार शदवस शमळालेले होते. परंत  सेनेचा आत्मशवश्वास दाडंर्ा होता. हैदराबादवरील चढाईची योजना 
सेनेच्या सदनग कमाडंचे जनरल र्ोडाडग यानंी आखली होती. पि त्याचं्या शनवृत्तीनंतर त्याचं्या जार्ी आलेले 
ले. जनरल राजेंद्रप्रसह यानंी ती राबवली. मेजर जनरल िार, शिरे्शडयर शिवदत्तप्रसह आशि एअर व्हाईस 
मािगल म खजी हेही त्या योजनेत महत्त्वाच्या भशूमका बजावत होते. शनजामाचे सेनाप्रम ख जनरल अल ्
इशद्रस याचं्या नेतृत्वाखालील संस्थानी सैन्याची दािादाि भारतीय फौजेने उडवनू शदली. पशिमेस 
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सोलापूरकडून आलेल्या सैन्याला २३ शकलोमीटर अंतर पार करून नळद र्गनशजकचा एक पूल त्वरेने 
काबीज करिे आवश्यक होते. कारि शनजामी सेना तो पूल उडवनू देिार आहे अिी खात्रीलायक माशहती 
सेनाशधकाऱ्यानंा शमळाली होती. भल्या सकाळी सहा वाजताच भारतीय सैन्याने तो पूल ताब्यात घेतला. 
नळद र्ग शकल्ल्याच्या उपळी ब रुजावर दडलेल्या शनजामी लष्ट्कराच्या एका त कडीला जेरबंद करण्यात 
आले. त्या शदविी भारतीय सैन्याने आशलयाबाद, जळकोट आशि त रुरी ही र्ाव ेप्रजकून घेतली. त्याशिवाय 
संस्थानावरील चढाईच्या त्या पशहल्या शदविी उस्मानाबाद शजल्ह्ातील त ळजापूर, परभिीतील 
माशिकर्ड आशि कन्हेरर्ाव आशि शवजयवाड्याजवळील बोनाकल ही र्ाव ेभारतीय सैन्याने काबीज केली. 
उत्तरेस चाळीसर्ावकडून आत येिाऱ्या सैन्याने १४ सप्टेंबर रोजी औरंर्ाबाद शजल्ह्ातील कन्नड, 
ख ल्दाबाद आशि दौलताबाद ही र्ाव ेताब्यात घेतली. औरंर्ाबाद िहर सेनेच्या दृशष्टपथात आले. शतकडे 
ब लडाण्याकडून घ सलेल्या सेनेच्या त कडीने जालना िहरावर कबजा केला. सोलापूरवरून जनरल 
चौधरींच्या नेतृत्वाखाली शनघालेल्या फौजेच्या म ख्य फळीने राजेश्वर मार्े सूयापेठपयंत धडक मारली. 
हैदराबादचे ज ळे िहर शसकंदराबाद हे तेथून केवळ साठ शकलोमीटर अंतरावर होते. त्या द सऱ्या शदविी 
उस्मानाबाद आशि येरमाळा ही र्ावहेी पडली. शिवाय वरंर्ल आशि शबदर येथील शवमानतळावंर भारतीय 
हवाईदलाने प्रखर हवाईहल्ले केले. १५ सप्टेंबरच्या पहाटे उस्मानाबाद शजल्ह्ातील म रुड येथे असलेल्या 
शनजामी लष्ट्कराच्या त कडीने मारे् हटण्यास स रुवात केली. लातूररोड रेल्वसे्टेिनपयंत त्याचंी पीछेहाट 
झाली. १५ सप्टेंबरलाच औरंर्ाबाद िहर भारतीय सैन्याच्या ताब्यात आले. दशक्षिेकडे ह मिाबाद िहरही 
पडले. वरंर्ल शजल्ह्ात खम्मम हे र्ाव सेनेने ताब्यात घेतले. औरंर्ाबादेहून प ढे कूच करिाऱ्या भारतीय 
सैन्याने िहार्डचा महत्त्वाचा पूल काबीज केला. ह्ा सवग मार्ावर रझाकार आशि शनजामी सैन्याचा 
प्रशतकार अर्दीच ज जबी होता. मात्र शबदर ते जहीराबाद या मार्ावर कोंडीत सापडलेल्या शनजामी 
शिपायानंी आशि रझाकारानंी भारतीय सैन्याला काही काळ झ जंवत ठेवले. परंत  शचवटपिे धडका मारत 
भारतीय सेना जहीराबादपासून अवघ्या आठ शकलोमीटर अंतरावर येऊन ठेपली. पूवेकडून आलेल्या 
सैन्याला सूयापेठ येथे शनजामी शिपायानंी प्रशतकार केला. परंत  १६ सप्टेंबर रोजी सूयापेठ भारतीय सेनेने 
प्रजकले आशि नारकरपल्ली व शचत्त्यालकडे म संडी मारली. त्याच शदविी सेनेने जहीराबाद येथील प्रशतकार 
मोडून काढून त्या िहरावर ताबा शमळवला. परभिी शजल्ह्ात प्रहर्ोली िहर ताब्यात आले. तेलंर्िात 
म नीराबाद स्टेिन ताब्यात घेऊन भारतीय सेनेच्या त कडीने शनजामी सैन्याचा मोठा िस्त्रसाठा जप्त केला. 
अखेर १७ सप्टेंबर हा शदवस जेव्हा उजाडला तेव्हा शनजामाच्या संस्थानावर चालून रे्लेल्या भारतीय सेनेचा 
शवजय दृशष्टपथात आला होता. हैदराबाद िहराभोवती तैनात असलेल्या शनजामी सैन्याने शलन्र्मपल्लीपयंत 
माघार घेतली होती. शनजामाचे सेनाप्रम ख जनरल अल् इशद्रस यानंा िरिार्ती स्वीकारण्याचा आदेि 
भारतीय सेनाशधकाऱ्यानंी पाठवला. त्याच शदविी शबदर िहर पडले आशि तेथील शवमानतळही भारतीय 
सैन्याने ताब्यात घेतला. आता भारतीय सेना सवग बाजंूनी हैदराबाद िहराजवळ पोहोचली होती. द सऱ्या 
शदविी सकाळी अशंतम प्रहार म्हिून हैदराबाद िहरावर हल्ला करण्याची योजना आखली रे्ली. परंत  १७ 
सप्टेंबरच्या संध्याकाळीच शनजामाने आपली हार कबूल केली आशि शनजामी फौजेला य द्ध थाबंवण्याचे 
फमान शदले. १८ सप्टेंबर १९४८ रोजी शवजयी भारतीय सैन्याने मोठ्या शदमाखाने हैदराबाद िहरात प्रविे 
केला. भारताचे मेजर जनरल जयतं चौधरी यानंी शनजामाचे सेनाप्रम ख जनरल अल् इशद्रस याचंी 
िरिार्ती लष्ट्करी इतमामात स्वीकारली आशि ती ‘पोशलस ॲक्िन’ संप ष्टात आली. 

✿ 
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स्टेट काँगे्रसचा त्याग 

हैदराबाद संस्थान स्वतंत्र झाले. हैदराबादच्या स्वातंत्र्यसंग्रामाचे नेते स्वामी रामानंदतीथग याचंी 
त रंुर्ातून स टका करण्यात आली. इतरही अनेक सत्याग्रह्ाचंी स टका झाली. तेरा ते सतरा सप्टेंबर 
दरम्यान झालेल्या त्या पोशलस ॲक्िनच्या वळेी र्ोप्रवदभाई आशि भाऊसाहेब वैिपंायन हे दोघे भारतीय 
राष्ट्रीय काँगे्रसच्या नेत्यानंा भेटण्यासाठी शदल्ली येथे म क्काम करून होते. शनजामाने िरिार्ती स्वीकारली हे 
कळताच ते परत शनघाले व मनमाडला पोहचले. तेथून डॉ. मेलकोट आशि शदर्ंबरराव प्रबदू याचं्यासह ते 
हैदराबादेत आले. २० सप्टेंबर रोजी स्वामी रामानंदतीथग यानंी हैदराबाद रेशडओवरून जनतेला उदे्दिनू 
केलेल्या भाषिात हैदराबादमध्ये धमातीत सरकार स्थापन करण्यात याव े ही अपेक्षा व्यक्त केली. 
नार्शरकाचंी जात प्रकवा धमग कोिताही असो, प्रत्येकाला प ढे जाण्याची संधी नव्या राज्यात शमळू िकेल. 
हैदराबाद प्रातंातील म सलमानानंी मनात म ळीच भय बाळर्ू नये असे सारं्ून स्वामीजींनी अिी ग्वाही शदली 
की जात्यधं आशि र् न्हेर्ार रझाकाराचंा िोध घेत असताना शनरपराध असलेल्या म सलमानानंा पूिग संरक्षि 
शदले जाईल आशि उशचत सन्मानानेच वार्शवले जाईल याची काळजी स्टेट काँगे्रसतफे घेतली जाईल. 
मराठवाडा साप्ताशहकाचे ध रंधर संपादक आ.कृ. वाघमारे यांनी पोशलस ॲक्िननंतर शलशहलेल्या एका 
अग्रलेखात म्हटले होते की, “स्टेट काँगे्रसचय लढय हय कोण््य एकय जयतीच््य मवरुद्ध नव्हतय. मतने 
मिळमवलेल््य ्शयवर कोणीही ियलकीहक्क सयिंगू शकत नयही. लोकशयहीकमरतय प्रयण वचेणयऱ््य सवव 
लोकयिंचय तो मवज् आहे. अशय वळेी कोणय एकय जियतीने दुसऱ््य जियतीचय ित्सर करणे शहयणपणयचे 
नयही. आपले अमहत इनच्िणयऱ््यबद्दल पे्रि आमण सद भयवनय बयळगण््यतच िुत्सदे्दमगरी व िोठेपणय असतो.” 
र्ोप्रवदभाई श्रॉफ हेही पशहल्यापासून स्टेट काँगे्रसच्या लढ्याची उशद्दष्टे व्यापक ठेवावीत याबद्दल आग्रही 
होते. अत्याचारी शनजाम आशि रझाकार याचं्याशवरुद्धच्या संघषात र्ोरर्रीब, शनरपराध म सलमानानंा 
संरक्षि शदले पाशहजे असे ते म्हित. ह्ा नेत्याचं्या अिा शवचारी भशूमकेम ळेच हैदराबादचा म ल्क्तसंग्राम हा 
एक लोकिाहीवादी, धमगशनरपेक्ष आशि समतेचा प रस्कार करिारा लढा म्हिनू ओळखला जात असे. 
हैदराबाद संस्थान म क्त झाल्यानंतर स्वामी रामानंदतीथग आशि र्ोप्रवदभाई असे दोघेजि शमळून 
औरंर्ाबादेत आले तेव्हा िहराच्या नार्शरकानंी त्याचें स्वार्त प्रचंड जल्लोषात केले. एक मोठी शमरविकू 
काढण्यात आली. दोघाचंा जाहीर सत्कार करण्यात आला. औरंर्ाबादच्या नार्शरकानंी त्या काळात 
संघटनेच्या कामासाठी र्ोप्रवदभाईनंा पन्नास हजार रुपयाचंी थैली अपगि केली. स्वामीजी जेव्हा 
हैदराबादला परत रे्ले तेव्हा र्ोप्रवदभाईंनी संघटनेच्या सिक्तीकरिासाठी औरंर्ाबाद आशि परभिी 
शजल्ह्ाचंा दौरा केला. जार्ोजार्च्या कायगकत्यांिी प न्हा संपकग  साधण्यास स रुवात केली. 

 
हैदराबाद ससं्थान स्वतंत्र होऊन भारतीय संघराज्यात शवलीन झाल्यानंतर स्वातंत्र्यासाठी 

झर्डिाऱ्या स्टेट काँगे्रसला आशि शतचे नेते स्वामी रामानंदतीथग यानंा स्वतंत्र हैदराबाद प्रातंाची ध रा 
वाहण्यास भारत सरकार आमंशत्रत करेल अिी अपेक्षा होती. परंत  तसे घडले नाही. १८ ऑक्टोबर १९४८ 
रोजी भारत सरकारने मेजर जनरल जयतं चौधरी यानंा म क्त केलेल्या हैदराबाद प्रातंाचे लष्ट्करी र्व्हगनर 
म्हिून नेमले आशि संपूिग प्रातंातील रझाकारानंा िोधून काढून त्यानंा शनःिस्त्र करण्याचे काम त्याचं्या 
सेनेवर सोपवले. जनरल चौधरींच्या लष्ट्करी सरकारला कारभारात मदत करण्यासाठी जे म लकी 
अशधकारी नेमले रे्ले त्यातही पूवीच्या शनजाम सरकारच्या चाकरीत असिारे लोकच जास्त होते. ते सारे 
शनजामाच्या सरंजामिाही कारभाराचे प्रशिक्षि घेतलेले लोक होते. त्याचं्या कारभाराच्या पद्धतींमधून 
र्ोप्रवदभाईंना अपेशक्षत असलेले लोकवादी बदल येिे अवघड होते. लोकमानसात लोकराज्याची कल्पना 



 अनुक्रमणिका 

रुजिेही अवघड होते. लष्ट्करी आशि म लकी अशधकाऱ्याचं्या कारभारात मातब्बर श्रीमंत लोक आशि 
सत्ताकाकं्षी नेते याचेंच वचगस्व वाढू लार्ले होते. र्ोरर्रीबानंा अन्नधान्य शमळिे द रापास्त झाले होते. परंत  
त्या प्रश्नाची तीव्रताच प्रिासनाला जािवत नव्हती. लोकप्रशतशनधींचा समाविे असलेली एक लोकाशभम ख 
सशमती नेमून अन्नधान्य प रवठ्याचा प्रश्न शतच्याकडे सोपवावा ही स्वातंत्र्यसैशनकाचंी सूचना अडर्ळीत 
पडली. लोकानंाही पूवीच्या संस्थानातील अशधकाऱ्याचं्या अरेरावीची सवय होती. त्याम ळे अशधकारी 
करतील तेवढी सोय प्रकवा देतील तेवढे धान्य शनमटूपिे स्वीकारण्याची त्याचंी तयारी होती. या 
पशरल्स्थतीत र्ोप्रवदभाईंनी हैदराबादेतील लष्ट्करी प्रिासनाकडून काही अपेक्षा व्यक्त केल्या. अन्नधान्य 
आशि इतर साधनसंपत्तीच्या शनर्थमतीत लोकाचंा सहभार् ठेवावा. लोकांना स्वयंशनिगयाचा हक्क द्यावा असे 
भाईंचे म्हििे होते. त्याचप्रमािे राज्यात लोकिाहीची प्रशक्रया त्वशरत स रू केली जावी, तरच सवांर्ाने 
प्रर्ती िक्य होईल असे त्याचें मत होते. पि हैदराबादेतील लष्ट्करी प्रिासन त्याबाबत उदासीन होते. 
राज्यातील अनेक प्रशतशष्ठत नेत्यांनाही आपापले शहतसंबधं राखावयाचे होते. त्याम ळे र्ोप्रवदभाई अस्वस्थ 
झाले. हैदराबाद संस्थानाचे म ल्क्तदाते जेत्यासारखे वार् ूलार्ले होते. राज्यात प्रिासन साभंाळू िकतील 
असे लोकच नाहीत असे मानू लार्ले होते. त्याम ळे अिा लष्ट्करी व म लकी अशधकाऱ्याशंवरुद्ध ‘हैदराबाद 
छोडो’ आंदोलन छेडाव ेलारे्ल की काय असे र्ोप्रवदभाई आशि त्याचं्या सहकाऱ्यानंा वाटू लार्ले. 
 

केवळ राजकीय स्वातंत्र्य शमळविे एवढेच एक उशद्दष्ट र्ोप्रवदभाईनंा कधीच मान्य नव्हते. त्याचं्या 
राजकीय जीवनाची स रुवातच िोशषतासंाठी लढे उभारण्याने झालेली होती. म्हिूनच हैदराबाद स्टेट 
काँगे्रसचा स्वातंत्र्यलढा हा खऱ्या अथाने ितेकरी-ितेमज राचा लढा (peasent’s revolution) आहे असे ते 
मानत. ससं्थानातील जहाशर्री आशि जमीनदारी नष्ट व्हावी आशि तेथील ितेीव्यवस्थेत मूलर्ामी बदल 
व्हावते असा त्याचंा आग्रह होता. सामान्य, पीशडत आशि िोशषत जनाचंी बाजू घेत असल्याम ळेच स्टेट 
काँगे्रसचा स्वातंत्र्यलढा हा शवशिष्ट वर्ाप रता मयाशदत न राहता मराठवाड्यातील खेडोपाडीच्या सामान्य 
लोकापंयंत पोहोचू िकला होता. लढ्यानंतर स्वतंत्र झालेल्या हैदराबाद प्रातंात आर्थथक शवषमतेप्रमािे 
सामाशजक शवषमतेशवरुद्धही दीघगकालीन संघषग करिे आवश्यक आहे असे र्ोप्रवदभाईंचे ठाम मत होते. 
लढ्याच्या ह्ाच काळात र्ोप्रवदभाई ‘फ्रीडम’ साप्ताशहक चालवत असत. स्टेट काँगे्रसने वशंचताचं्या आशि 
िोशषताचं्या बाजूने उभे राहण्याची आपली भशूमका कायम राखावी यासाठी ससं्थान स्वतंत्र झाल्यावरही ते 
त्या साप्ताशहकात शलखाि करीत असत. त्याचं्या अनेक लेखादं्वारे त्यानंी स्टेट काँगे्रसच्या अपेशक्षत वैचाशरक 
बैठकीशवषयी कायगकत्यांचे प्रबोधन प्रदीघग काळ केले. प ढे १९४९ सालच्या नोव्हेंबर मशहन्यात र्ोप्रवदभाईनंी 
ते साप्ताशहक बंद केले. त्या फ्रीडम साप्ताशहकातील र्ोप्रवदभाईंचे त्या वळेचे सवग शलखाि हे आजही तरुि 
शपढीला मार्गदिगक ठरिारे आहे. 

 
स्टेट काँगे्रस ही स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी शनमाि केलेली सघंटना होती. तो काही पक्ष नव्हता. शतचे 

शवलीनीकरि भारतीय राष्ट्रीय काँगे्रसमध्ये व्हावयाचे होते. र्ोप्रवदभाईसंाठी भारतीय राष्ट्रीय काँगे्रसची 
दारेही ख ली होती. परंत  स्वातंत्र्यानंतर राष्ट्राच्या प नबांधिीसाठी जे आर्थथक व सामाशजक बदल त्यानंा 
अपेशक्षत होते त्याबाबत भारतीय राष्ट्रीय काँगे्रसच्या धोरिामंध्येही प रेिी स्पष्टता नव्हती. राष्ट्रीय काँगे्रसचे 
धोरि देिातील िोशषताचं्या शहताचे नाही असे र्ोप्रवदभाईंचे ठाम मत होते. ते धोरि पािात्य देिातंील 
शवकासनीतीने प्रभाशवत होते. सवगसामान र्रीब मािसाची आर्थथक आशि सामाशजक दास्यातून म क्तता 
करण्याचा हेतू त्याच्या म ळािी नव्हता. पशंडत जवाहरलाल नेहरंूच्या त्या आर्थथक शवकासाच्या 
दृशष्टकोिाबद्दल महात्मा र्ाधंीनीही स्पष्ट असहमती दाखवलेली होती. स्वातंत्र्यप्राप्तीचे उशद्दष्ट साध्य 
झाल्यानंतर भारतीय राष्ट्रीय काँगे्रसने सत्ताकांक्षा सोडून द्यावी असे र्ाधंीजीचे मत होते. र्ोप्रवदभाईंनाही 
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स्वतंत्र भारताला लोकिाहीशिवाय तरिोपाय नाही असे वाटत होते. आशि त्यानंा आपल्या समाजात रूढ 
होत रे्लेल्या परंपराचेंही भान होते. आपल्या संस्कृतीत अनेक र्ोष्टी शवषमतेवर आधारलेल्या आहेत आशि 
त्याम ळे आध शनक लोकिाही मूल्ये येथे रुजिे अशतिय अवघड आहे असे त्याचें मत होते. म्हिूनच शवषमता 
नष्ट करण्याचे काम हेच लोकिाहीच्या दृढीकरिाचे काम होय अिी स्वामी रामानंदतीथग आशि र्ोप्रवदभाई 
याचंी धारिा होती. स्वतंत्र हैदराबादच्या कारभारात या धोरिाला प्राधान्य शमळाव े यासाठी सरदार 
वल्लभभाई पटेलाचंा पाप्रठबा शमळविे र्रजेचे होते. म्हिून स्वामीजींच्या शनरोपान सार सरदार पटेलानंा 
भेटण्यासाठी र्ोप्रवदभाई डेहराडून येथे रे्ले. तेथे रात्री त्यानंी आपल्या भेटीचा उदे्दि सशवस्तरपिे 
सरदाराचं्या कानी घातला. त्यानंतर सरदार पटेल र्ोप्रवदभाईंिी बराच वळे बोलले. स्वतंत्र भारताची 
वाटचाल किी असावी याबद्दल सरदाराचंी मते र्ोप्रवदभाईंनी ऐकली. परंत  त्याम ळे र्ोप्रवदभाई शवचारात 
पडले. काँगे्रसच्या धोरिावंर भाडंवलदाराचंा प्रभाव असिार हे सरदाराचं्या बोलण्यातून स्पष्ट झाले होते. 
आपल्याला ज्या प्रकारची आर्थथक व सामाशजक प नरगचना अशभपे्रत आहे ते काम काँगे्रसकडून प्रकवा 
काँगे्रसद्वारे सते्तत सामील होऊन िक्य होिार नाही असे र्ोप्रवदभाई जािवले. डेहराडूनवरून परत 
आल्यानंतर त्यानंी हा सारा वृत्तातं स्वामीजींना शदला. 

✿ 



 अनुक्रमणिका 

लीग ऑर् सोशनलस्ट वकम समची स्थापिा 

इकडे स्टेट काँगे्रसमध्येही सवगच कायगकते काही लोकिाही, समतावादी शवचाराचें होते असे नव्हे. 
सरंजामी वृत्तीच्या ल्स्थतीवादी मवाळ र्टाच्या लोकानंी स्वामीजी, र्ोप्रवदभाई आशि त्याचं्या 
मराठवाड्यातील कायगकत्यांशवरुद्ध अपप्रचाराची मोहीम चालूच ठेवली होती. स्वातंत्र्यानंतर ज न्या 
हैदराबाद संस्थानातील मराठवाडा, तेलंर्ि आशि कनाटकी शजल्हे या तीनही शवभार्ाचें शवलीनीकरि 
अन क्रमे मराठी, तेलर्ू आशि कानडी भाशषक राज्यामंध्ये करण्यास त्या लोकाचंा शवरोध होता. स्टेट 
काँगे्रसमधील या शहतसंबधंी लोकामं ळे लढ्यापाठची व्यापक उशद्दष्टे आशि स्वातंत्र्यानंतरच्या म क्त 
समाजाच्या स्वयशंनिगयाची स्वप्ने अडर्ळीत पडतील की काय अिी भीती शनमाि झाली. स्टेट 
काँगे्रसमधील हे मतभेद जेव्हा शवकोपाला रे्ले तेव्हा तत्कालीन र्ृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यानंी 
कायगकत्यांच्या या दोन र्टामंध्ये मध्यस्थी करण्याचे ठरवले. त्यानंी स्टेट काँगे्रसच्या संघटनात्मक 
शनवडि का घेण्याचे टाळून तडजोड म्हिून स्वामीजींऐवजी शदर्ंबरराव प्रबदू यानंा अध्यक्षपद शदले. 
समतावादी, वर्गशवहीन समाजरचनेच्या ज्या तत्त्वावंर चळवळ उभी केली त्याचं्यावरच घाव घालिारी ही 
तडजोड होती. शिवाय लढ्यात सहभार्ी झालेल्या कायगकत्यांच्या त्यार् आशि शनष्ठेवर ती अन्याय करिारी 
होती. स्वामीजींना जरी स्टेट काँगे्रसचा त्यार् करिे िक्य नव्हते तरी र्ोप्रवदभाई आशि त्याचं्या सहकाऱ्यानंी 
मात्र स्टेट काँगे्रसमधून बाहेर पडण्याचा शनिगय घेतला. स्वतः र्ोप्रवदभाई,बाबासाहेब पराजंपे, भाऊसाहेब 
वैिपंायन, आ. कृ. वाघमारे प्रभतृींनी आपापले स्टेट काँगे्रस सदस्यत्वाचे राजीनामे सादर केले. हे वृत्त 
कळताच मराठवाड्यातल्या अनेक झ ंजार कायगकत्यांनीही राजीनामे शदले. अध्यापेक्षा जास्त संख्येने 
कायगकते र्ोप्रवदभाईंच्या बाजूने आले. मराठवाडा प्राशंतक कशमटीच्या बीड येथील एका बैठकीत या 
लोकानंी राजीनामे परत घ्यावते असा आग्रह झाला. परंत  इतःउपर काँगे्रसमध्ये राहून प्रार्शतक शवचाराचंी 
कासं धरून काम करता येिे अिक्य आहे अिी खात्री पटल्याने र्ोप्रवदभाई आशि त्याचं्या सहकारी 
कायगकत्यांनी स्टेट काँगे्रसचा त्यार् केला. आता त्या नंतर प ढे काय करावयाचे यावर चचा करण्यासाठी 
सवग मंडळी वसमत येथे एकत्र जमली. तेथे एक नवा पक्ष स्थापन करण्याच्या प्रश्नावर शवचारशवशनमय 
झाला. स्वतंत्र हैदराबाद राज्यात साम्यवादी पक्षाप्रमािे टोकाची भशूमका घेऊनही उपयोर्ाचे नाही, आशि 
स्टेट काँगे्रस प्रमािे तडजोडवादी भशूमकाही फायद्याची नाही हे सवांच्या ध्यानात आले होते. परंत  
समतावादी धमगशनरपेक्ष धोरि अंशर्कारिेही महत्त्वाचे होते. त्याम ळे र्ोप्रवदभाई हे बाबासाहेब पराजंपे 
याचं्यासह प ण्याला रे्ले आशि तेथे त्यानंी समाजवादी नेते ना. र्. र्ोरे याचं्यािी चचा केली. प ढे 
मराठवाड्यातील प रोर्ामी शवचाराचं्या सवग कायगकत्यांची एक बठैक नादेंड येथे झाली. हैदराबाद 
राज्यातील सरंजामी सामाशजक व्यवस्था बदलून तेथे समाजवादी व्यवस्था आिण्यासाठी एका मजबतू 
आशि कायगक्षम संघटनेची र्रज होती. त्यासाठी सवग समाजवादी िक्तींची एकजूट होिे आवश्यक होते. 
अन्यथा केवळ हैदराबाद राज्य नव्हे तर संपूिग देिच भाडंवलिाही आशि जातीयवादी फॅशसझमच्या 
शवळख्यात सापडण्याचा धोका होता. म्हिनू संघटनेच्या उभारिीसाठी अठरा सदस्याचंी एक सशमती नेमली 
रे्ली. त्या सशमतीत र्ोप्रवदभाई, बाबासाहेब पराजंपे, भाऊसाहेब वैिपंायन, पी. व्ही. नरप्रसहराव, के. व्ही. 
नरप्रसहराव, र्ंर्ाप्रसाद अग्रवाल इत्यादी महत्त्वाच्या नेत्यांचा समाविे होता. त्या सशमतीने संघटनेच्या 
स्थापनेसाठी जो एक महत्त्वाचा राजकीय प्रस्ताव तयार केला त्याचा उल्लखे ‘नादेंड जाहीरनामा’ (Nanded 
declaration) असा केला जातो. त्याचा मस दा स्वतः र्ोप्रवदभाईनंी तयार केलेला होता. कालग  माक्सगच्या 
शवचाराचंा काहीसा प्रभाव त्या नादेंड जाहीरनाम्यावर शदसतो. स्वतंत्र राष्ट्रामध्ये जर्ण्याचे स्वातंत्र्य हे 
पशहल्या क्रमावर असेल आशि शवचाराचें स्वातंत्र्य हे त्यानंतरच्या प्राधान्याचे असेल ही भशूमका नादेंड 
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जाहीरनाम्यात होती. िोषि आशि नफा यावंर आधारलेली भाडंवलदारी अथगव्यवस्था मोडीत काढिे आशि 
उत्पादन-शवतरिाची प्रशक्रया समन्यायी ठेवनू नवी समाजवादी अथगव्यवस्था शनमाि करिे हे त्यात जरुरीचे 
मानले होते. सवगसामान्य जनतेला दाशरद्र्य, अज्ञान आशि र् लामशर्रीच्या जोखडातून म क्त करिे हे 
राज्यव्यवस्थेचे उशद्दष्ट असाव ेआशि त्यासाठी देिभरच्या समाजवादी शवचाराचं्या कायगकत्यांनी एकत्र याव े
असे आवाहनही त्यात होते. नादेंड जाहीरनाम्यात जे पाच महत्त्वाचे म दे्द र्ोप्रवदभाईनंी माडंले होते ते असे: 
 

िंगयसंघर्षाचे महत्त्िं:- 
 

अमेशरका आशि रशिया या दोन जार्शतक महासत्ता त्या काळी प्रबळ होत्या. एक टोकाची 
भाडंवलिाही तर द सरी टोकाची साम्यवादी राजसत्ता होती. परंत  दोन्ही राष्ट्रे िोषिखोर आशि य द्धशपपासू 
बनत चाललेली होती. म्हिनू जर्ातील सवग राष्ट्रानंी य द्ध आशि सत्तास्पधा याची कासं सोडून स्वातंत्र्य, 
िातंता आशि जनसत्ता यावर लक्ष कें शद्रत करावयास हव ेअसे नादेंड जाहीरनाम्यात म्हटले होते. जर्ातील 
शनरशनराळ्या स्वतंत्र राष्ट्रामंधील आतंरसंबधं हे सहजीवन आशि सहकायाचेच असिे आवश्यक आहे, 
म्हिूनच भाडंवलदारी िक्तींच्या एकत्रीकरिाला शवरोध केला पाशहजे. जर्ातील या दोन बलाढ्य 
राष्ट्रामंधील सत्ता-संघषग हा जर्भराच्या सामान्य जनतेच्या आस्थेचा शवषय होऊ िकत नाही तर िोषिकते 
आशि िोशषत याचं्यामधील वर्गसंघषग हा त्याचं्यासाठी महत्त्वाचा आहे. म्हिून त्या वर्गसंघषात आपले स्थान 
काय असाव ेयाचा शवचार आपि केला पाशहजे. 
 

जगण्याचे स्िंातंत्र्य:- 
 

एखाद्या समाजाची ल्स्थती आशि त्याचे र्शतिील शवधीशनयम यांचा अपशरहायग पशरिाम त्याच्या 
सामाशजक उशद्दष्टावंर होत असतो. शनसर्गशनयमाचें नीट आकलन करून घेऊन त्याचंा उशचत उपयोर् 
केल्यानेच मािसाचा शवकास घडत असतो. जर्ातील सामाशजक ल्स्थती ही पराकोटीची शवषम अिी आहे. 
शवज्ञानाची वाढ होऊनही मोजकेच लोक श्रीमंत आशि बह तािं जनता दशरद्री अिी व्यवस्था जर्भर 
पसरलेली आहे. या व्यवस्थेत भाकरीचा हक्क हा पशहल्या क्रमाकंावर असिे र्रजेचे आहे. कारि जर्ण्याचे 
स्वातंत्र्यच त्यावर अवलंबून असते म्हिून जर्ण्याचा हक्क हा लोकिाही स्वातंत्र्यात मूलभतू हक्क मानला 
रे्ला पाशहजे. 
 

कामाचा हक्क:- 
 

मािसाच्या मूलभतू हक्कामंध्ये कामाचा हक्क समाशवष्ट नाही हे खेदाचे आहे. शवचारस्वातंत्र्याचा 
प रस्कार करिारे प रोर्ामी लोकही कामाच्या हक्काला र्ौि मानतात. आजच्या समाजव्यवस्थेत ऐशहक 
जीवन नीटपिे जर्ता येण्यासाठी काम शमळिे हे अत्यावश्यक आहे. म्हिूनच भाकरीच्या हक्कासोबतच 
कामाच्या हक्कालाही महत्त्वाचे स्थान शदले पाशहजे. 
 

िोकशाही राज्यव्यिंस्था:- 
 

लोकिाहीच्या प्रचशलत व्यवस्थेत मािसाला सन्मानाने जर्ण्याचा हक्क आशि प्रत्येकाला कामाचा 
हक्क याचंा अंतभाव शदसत नाही. त्याम ळे ती खऱ्या अथाने लोकिाही ठरत नाही. समाजवादी 
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समाजरचनेमध्ये हे हक्क प्राधान्यक्रमाने शदले रे्ले पाशहजेत. इतर प्रकारची स्वातंत्र्ये त्यापाठोपाठ येतील. 
अथात ही प्रशक्रया याशंत्रकपिे राबवनू चालिार नाही. मानवी शवकासास एका शजवतं आशि र्शतिील 
पद्धतीने हाताळले तरच ते िक्य होईल. 
 

णिंचारस्िंातंत्र्य:- 
 

भकू आशि द्राशरद्र्य यानंी शपचलेल्या जनतेला शवचारस्वातंत्र्य असत नाही. कारि ते शतच्या अपार 
द ःखसंकटाआंड ब जून जात असते. आजच्या प्रचशलत व्यवस्थेत शवचारस्वातंत्र्य हे भाडंवलदाराचं्या 
वृत्तपत्रानंी, राज्यव्यवस्थेने आशि धशनकाचं्या पैिाने देऊ केलेले एक ऐषोरामाचे साधन आहे. शवषमता, 
दाशरद्र्य, अज्ञान आशि िोषि यानंी र्ाजंलेल्या समाजाला मठूभर स खवस्तू ब शद्धवतंानंी दाखवलेले मृर्जळ 
म्हिजेच आजचे शवचारस्वातंत्र्य होय. त्याने लोकिाही संस्कृती पैदा होऊ िकिार नाही. आर्थथक आशि 
सामाशजक शवषमता, आशि िोषि यापासून म क्ती शमळत असेल आशि प्रत्येकाला भाकरीचा, कामाचा आशि 
नीटपिाने जर्ण्याचा हक्क असेल तरच शवचारस्वातंत्र्य खरे उपयोर्ाचे आहे. तेच खऱ्या लोकिाही 
संस्कृतीला जन्म देऊ िकते. 

 
या नादेंड जाहीरनाम्याचा प रस्कार करून १९५० च्या जून मशहन्यात ‘लीर् ऑफ सोिशलस्ट वकग सग’ 

या नव्या पक्षाची आशि ‘मराठवाडा शकसान पशरषद’ या संघटनेची स्थापना करण्यात आली. र्ोप्रवदभाई 
लीर् ऑफ सोिशलस्ट वकग सगचे सरशचटिीस झाले. जनतेला आर्थथक आशि सामाशजक दास्यातून म क्त 
करण्यासाठी एक नवी राजकीय संस्कृती हवी आशि त्या संस्कृतीसाठी आजवर सरंजामी जीवनपद्धतीची 
सवय झालेल्या लोकाचें वैचाशरक प्रबोधन करावयास हव ेअसा त्या नव्या संघटनेचा आग्रह होता. त्याम ळे 
सेवादलाच्या आशि शवचारशवकास-मंशदराच्या माध्यमातून प्रबोधनाचे कायग लीर् ऑफ सोिशलस्ट वकग सगने 
स रू केले. तसेच ितेकरी, ितेमजूर, भशूमहीन लोक, कशनष्ठ मध्यमवर्ीय लोक याचं्या संघटना बाधंण्याचे 
काम हाती घेतले. अन्नधान्याच्या टंचाईचा शबकट प्रश्न, ितेकऱ्यासंमोरील लेव्हीचा प्रश्न, जमीनदाराचं्या 
सोयीचा असलेल्या कूळकायद्याचा आशि कमाल जमीनधारिेचा प्रश्न अिा अनेक समस्यावंर लीर् ऑफ 
सोिशलस्ट वकग सगने लढा शदला. या पक्षाचे काम केवळ मराठवाड्याप रतेच मयाशदत राहू नये यासाठी ज लै 
१९५० मध्ये र्ोप्रवदभाई र् लबग्यास रे्ले. कनाटकातील कायगकत्यांिी संपकग  साधल्यानंतर त्यानंी संपूिग 
मराठवाड्याचा दौरा केला. स्टेट काँगे्रसचा त्यार् करून त्यानंा नव्या पक्षाची स्थापना का करावी लार्ली, 
प्रस्थाशपत झालेले सरकार हे र्रीबाच्या बाजूचे का नाही, ितेकरी-ितेमज राचंी उपासमार ते कसे रोखू 
िकत नाही, हे लोकानंा समजावनू सारं्ून देिातील र्रीबानंी संघशटत व्हाव े असे आवाहन त्यानंी 
जार्ोजार्ी केले. लीर् ऑफ सोिशलस्ट वकग सग आशि मराठवाडा शकसान पशरषद याचंा प्रसार झपायाने 
होऊ लार्ला. अनेक शठकािी पक्षाची कायालये स्थापन झाली. तथाशप, लीर् ऑफ सोिशलस्ट वकग सगच्या 
स्थापनेबद्दल काँगे्रसचे नेते जसे नापसंती दाखवत असत त्याप्रमािे देिातील समाजवादी पक्षाचे नेतेही 
फारसे अन कूल नव्हते. लीर्च्या प्रखर धोरिामं ळे त्या पक्षावर आशि र्ोप्रवदभाईंवर 
कम्य शनस्टधार्थजिेपिाचा आरोप ठेवनू त्याचं्याम ळे देिातील समाजवादी चळवळीला शवघातक वळि 
लारे्ल अिी भीती देिातील समाजवादी नेते व्यक्त करू लार्ले. भारतात काँगे्रस पक्ष हा भाडंवलदाराचं्या 
बाजूचा आहे, आशि येथील समाजवादी चळवळ देखील इंग्रजाचं्या मजूर पक्षाप्रमािे ‘सोशयस्कर समाजवाद’ 
पाळिारी आहे. असे र्ोप्रवदभाईंचे स्पष्ट मत होते. माक्सगवादाला आशि कम्य शनस्टानंा प्रखर शवरोध करून 
भाडंवलदारी व्यवस्थेच्या आधाराने केवळ सैद्धाशंतक पातळीवर समतेचा प रस्कार करावयाचा आशि 
प्रत्यक्षात देिात बह संख्येने असलेल्या र्रीबाचं्या हक्कासंाठी लढा द्यावयाचा नाही अिा प्रकारचा समाजवाद 
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लीर् ऑफ सोिशलस्ट वकग सगला मान्य नव्हता. १९५० मध्येच १४ नोव्हेंबर ते १८ नोव्हेंबर असे सलर् पाच 
शदवस लीर् ऑफ सोिशलस्ट वकग सगच्या कायगकत्यांची बैठक मराठवाड्यात सेलू येथे झाली. भारत 
सरकारने लोकसभेत माडंलेल्या मजूरशवरोधी आशि कामर्ारशवरोधी शवधेयकानंा त्या बैठकीत कडाडून 
शवरोध करण्यात आला. सरकारी धोरिातील ‘कामर्ाराचं्या संप करण्याच्या हक्कावर र्दा आििे, संप हा 
र् न्हा मानिे, इंटकसारख्या मालकधार्थजण्या संघटनाचें शनिगय स्वीकारिे’ या व अिा र्ोष्टींना शवरोध 
करिारे ठराव सेलूच्या त्या बैठकीत केले रे्ले. ज न्या संस्थानातील जमीनदारानंा मोबदला देण्याच्या 
हैदराबाद सरकारच्या शनिगयाशवरुद्धही एक ठराव केला रे्ला. या सेलू बठैकीनंतर लीर् ऑफ सोिशलस्ट 
वकग सगच्या कायगकत्यांना अशधक जोम आला. अनेक जाहीर सभामंधून लीर्ची र्ोरर्रीबाचं्या बाजूने 
असलेली भशूमका लोकासंमोर माडंली रे्ली. समता आशि सामाशजक न्यायाचा प रस्कार का करावयास 
हवा हे जनतेसमोर ख लासेवार साशंर्तले रे्ले. शकत्येक दिकापंासून सत्ताधाऱ्यासंमोर मान त कशवण्याची 
सवय असलेल्या जनतेला जार्ृत करण्याचे आटोकाट प्रयत्न लीर्तफे केले रे्ले. 

✿ 
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निवडणुकातंील अपयश आनण लीगचे नवसजमि 

१९५२ साली स्वतंत्र भारतात पशहली सावगशत्रक शनवडिकू होती. त्या शनवडि कीसाठी समशवचारी 
पक्ष आशि संघटनाचंी एकजूट घडवनू भाडंवलदारी वृत्तीच्या पक्षािंी संघशटतपिे सामना करिे अशनवायग 
होते. म्हिून र्ोप्रवदभाईनंी हरप्रयत्ने एक जनता लोकताशंत्रक आघाडी (People’s Democratic Front) 
स्थापन केली. त्या आघाडीत लीर् ऑफ सोिशलस्ट वकग सग, हैदराबाद रेड य शनयन काँगे्रस, डेमॉकॅ्रशटक 
पीपल्स पाटी, भारतीय कम्य शनस्ट पक्ष आशि अशखल हैदराबाद शकसान सभा या संघटनाचंा समाविे होता. 
या आघाडीचे अध्यक्ष डॉ. जयसूयग नायडू हे होते तर सरशचटिीस र्ोप्रवदभाई होते. आघाडीने ५२ सालच्या 
शनवडि कीसाठी जो जाहीरनामा प्रसृत केला त्यात शनयशंत्रत अथगव्यवस्था आििे, कामाचा आशि शिक्षिाचा 
मूलभतू हक्क घटनेत समाशवष्ट करिे, शनवाशचत प्रशतशनधीला परत बोलावण्याचा हक्क लोकानंा देिे, 
धनदाडंरे् लोक आशि जमीनदार यानंा देय असलेल्या र्ैरवाजवी सवलती रद्द करिे, अन्याय्य कायदे 
बदलिे, जातीय व कडव्या धार्थमक िक्तींना थारा न देता शनधमी राजवट स्वीकारिे, अल्पसंख्य, िोशषत 
आशि मार्ासवर्ीयाचं्या शहताचें रक्षि करिे, भाषावार प्रातंरचना करिे, देिाचे सम शचत औद्योर्ीकरि 
घडशविे, सामाशजक समतेचा प रस्कार करिे, शिशटि राष्ट्रक लातून बाहेर पडून स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय 
धोरि अवलंशबिे, िजेारी राष्ट्राबंरोबर िातंतेचे आशि सलोख्याचे संबधं ठेविे, अि िक्तीच्या वापरावर 
बंदी घालिे, आशद र्ोष्टीचा समाविे होता. जनता लोकताशंत्रक आघाडीतफे लीर् ऑफ सोिशलस्ट 
वकग सगच्या सत्तावीस कायगकत्यांनी र्ोप्रवदभाईंच्या नेतृत्वाखाली १९५२ सालची शनवडिकू लढवली. 
र्ोप्रवदभाई हे स्वतः औरंर्ाबाद मतदारसंघातून उभे राशहले. त्यानंी व त्याचं्या सहकाऱ्यानंी हैदराबाद 
म ल्क्तलढ्यात शदलेले योर्दान, ऐन उमेदीच्या वयात केलेला त्यार्, बाळर्लेली मूल्यशनष्ठा याम ळे जनता 
त्यानंा शनशितच शनवडून देईल अिी साऱ्याचंी अपेक्षा होती. परंत  एक अपवाद वर्ळता त्या शनवडि कीत 
मराठवाड्यातून उभे असलेले लीर् ऑफ सोिशलस्ट वकग सगचे सवग उमेदवार पराभतू झाले. फक्त बीड 
मतदारसंघातून उभे असलेले बाबासाहेब पराजंपे हेच एकटे ही शनवडिूक प्रजकू िकले. मात्र 
मराठवाड्याबाहेर जनता लोकताशंत्रक आघाडीतील इतर घटकपक्षाचें बरेच उमेदवार शनवडून आले आशि 
ती आघाडी हैदराबाद शवधानसभेत प्रम ख शवरोधी पक्ष बनली. कॉ. व्ही. डी. देिपाडें हे शवरोधी पक्षनेते 
झाले. भारतातील त्या पशहल्या शनवडि कीच्या वळेी एकूिच संपूिग देिात काँगे्रसची लाट होती. आशि 
वषान वष े सरंजामिाहीत शवषमतेचे जीवन जर्िाऱ्या जनतेला एकाएकी समतेचे क्राशंतकारी वळि घेिे 
अवघड होते ही कदाशचत लीर् ऑफ सोिशलस्ट वकग सगच्या दारुि पराभवाची कारिे असावीत. 
 

लोकजीवनािी समरस झालेल्या आशि लोकाचें मूलभतू प्रश्न हाती घेऊन सघंषग करिाऱ्या 
र्ोप्रवदभाई आशि लीर् ऑफ सोिशलस्ट वकग सगच्या कायगकत्यांचा शनवडि कीतील पराभव हा धक्कादायक 
होता. स्वतः, र्ोप्रवदभाई जरी त्या अपयिाने खचिारे नव्हते तरी मराठवाड्यातील शकत्येक कायगकते 
त्याम ळे हादरून रे्ले होते. शनवडि कीतील पराजयाचे वस्त शनष्ठ शवश्लेषि करिे, पक्षाची भशूमका नव्याने 
माडंिे आशि तीन सार पक्षाच्या जडिघडिीत आवश्यक ते बदल करिे जरुरीचे होते. त्याम ळे २० ते ३१ मे 
१९५२ या काळात लीर् ऑफ सोिशलस्ट वकग सगचे द सरे अशधविेन वसमत येथे घेण्यात आले. त्यात 
र्ोप्रवदभाईंनी पक्षाची भशूमका आशि दृशष्टकोन याशंवषयी एक महत्त्वाचा मस दा चचेसाठी ठेवला. त्यात त्यानंी 
आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील य द्धोत्तर राजकीय ल्स्थतीचे शवश्लेषि केले. त्या मस द्यात र्ोप्रवदभाईनंी म्हटले 
होते की, “्ुद्धयत मवज् मिळयल््यनिंतर ्ुद्धोत्तर रमश्यिध््े सयम्रयज््शयहीचय मबिोड होऊन सियजयची 
सत्तय प्रस्थयमपत झयली. आर्थथक आमण सयियमजक सितेच््य पुरस्कयरयतून शतेकरी आमण कयिगयर ्यिंच््य 
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महतयची अथवव््वस्थय स्थयपन करण््यत तेथील सियजवयदी शयसनयलय ्श मिळयले. त््यिुळे सोनव्हएट 
रमश्यलय रयजकी् स्थै् व तर मिळयलेच परिंतु सयम्रयज््वयदी देशयिंच््य बरोबरीने एक िहयसत्तय म्हणून त््यस 
जयगमतक रयजकयरणयत स्थयन मिळयले त््यनिंतरच््य कयळयत रमश्यची आर्थथक आमण औद्योमगक ऐपत 
वयढली आमण सयम्रयज््वयदयलय मवरोध करू पयहणयरे देश त््यकडे नेतृत्वयच््य अपेके्षने पयहू लयगले. चीन 
आमण पूवव ्ुरोपयतही सियजवयदी-सयम््वयदी प्रशयसने प्रस्थयमपत झयली आमण भयिंडवलधयरी देशयिंनय 
सियजवयदी सत्तयिंचे अनस्तत्व जयणव ूलयगले. इतके मदवस सववसयिय््यिंची मपळवणूक करणयऱ््य ्ुरोप आमण 
जपयनिधील रयज््व््वस्थय ढयसळल््य. आमण मिमटश, फ्रें च आमण डच मवस्तयरवयदयलय आळय बसलय. 
मिमटशयिंनी त््यिंच््य तयब््यतील अनेक वसयहतींनय स्वयतिंत्र्् मिळयल््यनिंतरही त््यिंवर आपली आर्थथक पकड 
ठेवण््यच््य दृष्टीने ‘मिमटश रयष्ट्रकुलयचे’ घोडे पुढे दयिटले. आतय अशय सवव सयम्रयज््वयदी देशयिंचे नेतृत्व 
अिेमरकेसयरख््य भयिंडवलदयरी अथवसते्तकडे गेलेले आहे. अिेमरकेने ियगयस देशयिंचय मवकयस आमण 
धोकयदय्क सयम््वयदयचय मबिोड ही कयरणे सयिंगून अनेक रयष्ट्रयिंवर ियशवल ्ोजनय, तयिंमिक सहकय्ाचे 
करयर, सिं्ुक्त सिंरक्षणयचे करयर, सशस्त्रीकरणयच््य ्ोजनय, आमद ्ोजनय लयदयव्यस सुरुवयत केलेली 
आहे. अशय रीतीने अिेमरकेने रमश्य, इतर सयम््वयदी रयष्ट्रे आमण जनकल््यणवयदी सियजवयदी 
मवचयरसरणी ्यिंच््य मवरोधयत शक्ती उभी करयव्यस सुरुवयत केली आहे. त््यचप्रियणे सयम््वयदी ककवय 
सियजवयदी मवचयरधयरय ही लोकशयहीमवरोधी आहे असय अपप्रचयरही सुरू केलेलय आहे. अिेमरकेच््य ्य 
आव्हयनयलय आपण तोंड देणे जरुरीचे आहे.” 
 

त्या मस द्यात भारतातील राजकीय ल्स्थतीची मीमासंाही र्ोप्रवदभाईंनी केली होती. 
 

“स्वातंत्र्योत्तर भारतात अलिप्ततावादाच्या नावाखािी कोणाशीही शत्रुत्व न घेता प्रगती 
साधण्यासाठी एकीकडे रलशयाशी सासं्कृलतक संबंध ठेवनू दुसरीकडे अमेलरकेसोबत आर्थिक व्यवहार 
जोपासण्याची नीती अविंलबिी गेिेिी आहे. परंतु येिीि अिथरचना भाडंविदारी वळणाची झािी आहे. 
लनवडणूक प्रलिया आलण प्रशासन यावंर प्रलतगामी शक्तीचे वचथस्व आहे. त्यामुळे शतेीव्यवस्िेत िालंतकारी 
बदि हवे असतानाही केवळ सुधारणावादी धोरण स्वीकारण्यात येत आहे. मािकधार्थजणे मजूरधोरण आलण 
भ्रष्ट नोकरशाही याचं्या सहाय्याने भाडंविधारानंा सोयीच्या अशा लवकासपद्धतीचा पुरस्कार केिा गेिा 
आहे. सकृतदशथनी गाधंीवादाचा पुरस्कार करणाऱ्या सत्ताधारी काँगे्रस पक्षाचे प्रत्यक्षातिे अिथकारण आलण 
समाजकारण हे गाधंीवादाशी पूणथपणे लवसंगत असे आहे. दुसरीकडे भारतातीि कम्युलनस्ट पक्ष हा 
माक्सथवादाचा पुरस्कार करणारा आहे. परंतु त्या पक्षाने भारतातीि समाजजीवन, येिीि संस्कृती, 
इलतहास आलण तत्त्वज्ञान याचें आकिन करून घेतिे नाही. त्याचंा दृलष्टकोन हा पुस्तकी आलण ठोकळेबाज 
आहे. त्यामुळे कम्युलनस्ट पक्षही इिे वाढू शकिा नाही. म्हणून भारतात खरोखरचा िोकाधार असणारी 
िोकशाही यावयास हवी. त्यासाठी िोकानंा िातंी करण्यास प्रवृत्त करण्याची गरज आहे. येिे सामान्य 
श्रमजीवी िोकाचं्या हाती सत्ता आिी तरच आर्थिक व्यवस्िेवरीि भाडंविशाहीची पकड दूर होऊ शकेि. 
मूठभर श्रीमतं िोकाचंी गरीब िोकावंर हुकूमत चािणार नाही. िोकानंा खरे आर्थिक स्वातंत्र्य लमळेि. 
ज्ञानाचे आलण लवचाराचे स्वातंत्र्यही लमळेि. अशा तऱ्हेच्या जनता िोकशाहीनेच देशातीि देशातीि 
दालरद्र्य, उपासमार, लवषमता आलण बेकारी नष्ट होऊ शकेि. आलण त्यानेच खरा समाजसत्तावाद आणता 
येईि.” 

 
अिा तऱ्हेच्या अपेशक्षत सत्ताबदलासाठी र्ोरर्रीब आशि वशंचत जनतेचा आधार असलेली ‘जनता 

लोकताशंत्रक आघाडी’ बळकट करण्याची शनकड र्ोप्रवदभाईंनी स्पष्ट केली. त्याचप्रमािे शवचारप्रर्ल्भ आशि 
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कायगक्षम अिा कायगकत्यांची भक्कम फळी उभारण्यावर जोर शदला रे्ला पाशहजे असे प्रशतपादन त्यानंी केले. 
वसमत येथे झालेल्या बैठकीनंतर जून १९५२ मध्ये र्ोप्रवदभाईंनी हैदराबाद येथे जनता लोकताशंत्रक 
आघाडीच्या कें द्रीय सशमतीची एक बठैक बोलावली आशि तीत आघाडीच्या भशवष्ट्यकालीन कायगपद्धतीचा 
एक आराखडा तयार केला. लीर् ऑफ सोिशलस्ट वकग सग आशि जनता लोकताशंत्रक आघाडी यानंा सिक्त 
वैचाशरक पाठबळ देिारे र्ोप्रवदभाई हैदराबाद शवधानसभेवर शनवडून येऊ िकले नाहीत याचे िल्य अनेक 
कायगकत्यांच्या मनात होते. तेलंर्िातील भोंर्ीर मतदारसंघ हा कम्य शनस्टाचंा बालेशकल्ला होता. तेथून 
शवधानसभेवर शनवडून आलेले जनता लोकताशंत्रक आघाडीचे कॉ. रशवनारायि रेड्डी याचंी लोकसभेवरही 
शनवड झालेली होती. त्यानंी शवधानसभेचा राजीनामा शदला आशि भारतीय कम्य शनस्ट पक्षाने त्या 
पोटशनवडि कीत र्ोप्रवदभाईंना ती जार्ा देण्याचा शनिगय घेतला. तेलंर्िात तेव्हा ितेकऱ्याचंी 
भशूमहक्कासंाठीची चळवळ जोमात होती. स्वतः र्ोप्रवदभाई हे कम्य शनस्ट पक्षाचे नसले तरी ितेकरी-
ितेमज राचं्या चळवळीतले होते. कायगकत्यांच्या आग्रहाखातर त्यानंी जनता लोकताशंत्रक आघाडीतफे त्या 
भोंर्ीर मतदारसंघातून प न्हा शनवडिूक लढवली. त्याचं्यासाठी ही जार्ा शरकामी करून देिाऱ्या कॉ. 
रशवनारायि रेड्डींचा आशि कम्य शनस्टाचंा तो खास मतदारसंघ असूनही र्ोप्रवदभाईंचा त्या शनवडि कीत 
पराभव झाला. याही वळेेस त्याचंा पराभव का झाला हा प्रश्न अन त्तशरत राहतो. तेलंर्िातल्या मतदारानंा 
र्ोप्रवदभाईंचा पूवगपशरचय नव्हता म्हिनू? की मतदारसंघातील कम्य शनस्ट पक्षाच्या कायगकत्यांनीही त्याचं्या 
प्रचारात फारसा उत्साह दाखवला नाही म्हिनू? का कोि जािे, पि त्यानंा हा पराभव पत्करावा लार्ला. 
कम्य शनस्ट पक्षाच्या कायगप्रिालीशवषयी असलेले र्ोप्रवदभाईंचे आके्षप, भारतीय स्वातंत्र्यशदनाला 
राष्ट्रक लशवरोधी काळा शदवस मानण्याच्या कम्य शनस्टाचं्या भशूमकेला असलेला त्याचंा शवरोध याम ळे 
र्ोप्रवदभाईंना त्या शनवडि कीत जनता लोकताशंत्रक आघाडीतील कम्य शनस्टाचंा अंतर्थवरोध भोवला असावा 
असा काहींचा तकग  आहे. वस्त तः माक्सगवादाचा प रस्कार करिाऱ्या भारतातील कम्य शनस्ट कायगकत्यांनी, 
येथील इशतहास आशि येथील लोकानंी स्वातंत्र्यासाठी केलेल्या चळवळींचे योग्य मूल्यमापन कराव ेएवढेच 
र्ोप्रवदभाईंचे म्हििे होते. येथील लोकानंी एका मोठ्या साम्राज्यवादी सते्तिी प्रदीघग काळ लढा देऊन 
स्वातंत्र्य शमळवले होते. त्या स्वातंत्र्यशदनाबद्दल जनतेला अशभमान असिे हेच स्वाभाशवक आहे. म्हिनू 
स्वातंत्र्याबद्दलच्या लोकाचं्या या आस्थेचा आदर कम्य शनस्टानंी ठेविे आवश्यक आहे असे त्याचें प्रशतपादन 
होते. भारतातील डावी चळवळ वाढवण्यासाठी आर्थथक लढ्यासंोबतच येथील इशतहास, संस्कृती, 
तत्त्वज्ञान आशि सामाशजक जीवन यातून स्पष्ट होिाऱ्या भारतीय शवचारसरिीचे आकलन आशि शवश्लेषि 
करिेही र्रजेचे आहे असे र्ोप्रवदभाई सारं्त. जनता लोकताशंत्रक आघाडीतील घटपक्षानंी आशि 
संघटनानंी त्याच्या या प्रर्ल्भ शवचाराचें महत्त्व जािनू घेतले असते तर हैदराबादचे एकूि राजकीय शचत्रच 
कदाशचत बदलले असते. परंत  ते घडले नाही. जनता लोकताशंत्रक आघाडीतील घटक पक्षाचें आपसातील 
मतभेद वाढतच रे्ले. 
 

१९५३ च्या सप्टेंबर मशहन्यात जनता लोकताशंत्रक आघाडीच्या मध्यवती सशमतीची बठैक झाली. त्या 
बैठकीत र्ोप्रवदभाई आशि मध्यवती सशमतीचे अध्यक्ष डॉ. जयसूयग नायडू यानंी आघाडीला कोित्याही एका 
पक्षाचे स्वरूप देऊ नये असे ठाम मत माडंले. शकमान कायगक्रमावंर एकत्र आलेल्या लोकिाहीवादी पक्षाचंी, 
संघटनाचंी आशि व्यक्तींची ती एक संय क्त आघाडी असावी. आशि घटकपक्षानंी सवग कायगक्रम आघाडीच्या 
व्यासपीठावरूनच घ्यावते असा आग्रह त्यानंी धरला. तसेच कोित्याही एका घटकपक्षाने प्रकवा संघटनेने 
आघाडीचे नेतृत्व करण्याची भशूमका घेऊ नये. अर्र स्वतःचे सारे कायगक्रम आघाडीवर लादू नयेत, 
कायगक्रमाचंी शनवड लोकिाही मार्ाने केली जावी असेही त्यानंी माडंले. परंत  आघाडीतील काहींना ते 
मान्य नव्हते. 
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त्यानंतर मराठवाड्यात स्थापन केलेल्या लीर् ऑफ सोिशलस्ट वकग सगचेही काय करावयाचे हा 
प्रश्न र्ोप्रवदभाईंसमोर उभा राशहला. लीर्च्या स्थायी सशमतीच्या बठैकीत त्यावर शवस्तृत चचा झाली. 
लीर्ची स्थापना ज्या भशूमकेतून आशि जो वैचाशरक दृशष्टकोन समोर ठेवनू झाली होती, त्याचं्याबद्दलचे 
जनता लोकताशंत्रक आघाडीतील इतर घटक पक्ष आशि संघटनाचें मतभेद स्पष्ट झालेले होते. आशि 
त्याम ळे शनवडि कामंध्ये लीर्च्या कायगकत्यांनाच पराभव पत्कराव ेलार्ले होते. तेव्हा आता दोनच पयाय 
लीर्समोर होते. एक असा, की सामान्य वशंचत लोकाचें प्रश्न सोडवण्यासाठीची चळवळ व्यापक 
करण्यासाठी आघाडीचा शवचार न करताच स्वतंत्रपिे लीर्चे कायग चालू ठेवाव.े आशि द सरा पयाय असा 
की मार्च्या तीन वषांतील कट  अन भव आशि मतभेद ध्यानी घेऊन लीर्चे शवसजगन करण्यात याव ेआशि 
सवग कायगकत्यांना आपापल्या शनवडीप्रमािे इतरत्र कायग करण्याचे स्वातंत्र्य द्याव.े यावर लीर्च्या सर्ळ्या 
कायगकत्यांची मते अजमावण्यात आली. आशि १९५४ सालच्या ऑर्स्ट मशहन्यात सवगसहमतीने लीर् ऑफ 
सोिशलस्ट वकग सगचे अशधकृत शवसजगन केले रे्ले. हे शवसजगन झाल्याम ळे १९५४ च्या ऑक्टोबर मशहन्यात 
र्ोप्रवदभाईंनी जनता लोकताशंत्रक आघाडीच्या सरशचटिीसपदाचा राजीनामा शदला. शतकडे डॉ. जयसूयग 
नायडू यानंीही जनता लोकताशंत्रक आघाडीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा शदला. अिी रीतीने जनता 
लोकताशंत्रक आघाडीची म हूतगमेढ रचिाऱ्या लीर् ऑफ सोिशलस्ट वकग सगचे अल्स्तत्व संप ष्टात आले. लीर् 
आशि आघाडीतील अनेक कायगकते कम्य शनस्ट पक्षात रे्ले. तर इतर कायगकते प्रजासमाजवादी प्रकवा 
ितेकरी कामर्ार पक्षात रे्ले. र्ोप्रवदभाई मात्र कोित्याही पक्षात दाखल झाले नाहीत. ते िवेटपयंत पक्षीय 
राजकारिापासून दूरच राशहले. 

✿ 
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भाषावार प्रातंरचिा आनण सयुंक्त महाराष्ट्राची चळवळ 

अशखल भारतीय काँगे्रसने प्रहद स्तानात भाषावार प्रातंरचना असावी अिी भशूमका १९०५ 
सालापासूनच घेतलेली होती. त्या भशूमकेला स्टेट काँगे्रसचा पूिग पाप्रठबा होता. शनजामी हैदराबाद 
संस्थानात जेव्हा स्टेट काँगे्रसवर बंदी होती तेव्हा शतचे कामकाज प ढे नेिाऱ्या आंध्र, कनाटक आशि 
महाराष्ट्र पशरषदामंधूनही भाषावार प्रातंरचनेचा जोरदार प रस्कार केला जात असे. महाराष्ट्र पशरषदेच्या 
लातूर अशधविेनात १९४६ साली हीच मार्िी केली रे्ली होती. त्या संमेलनाचे अध्यक्ष आ.कृ. वाघमारे 
यानंी हैदराबाद संस्थानाचे तीन भार् करून ते सभोवताली असलेल्या आंध्र, कनाटक आशि महाराष्ट्र या 
भाशषक राज्यातं शवलीन करण्याचा ठराव माडंला होता. हैदराबाद म ल्क्तलढ्याचे नेते स्वामी रामानंदतीथग 
आशि र्ोप्रवदभाई श्रॉफ याचं्या दृष्टीनेही भाषावार प्रातंरचना आवश्यक होती. कारि शतच्यायोरे्च सरंजामी 
हैदराबाद ससं्थानाचे अल्स्तत्व प सता येिार होते. १९४६ सालच्या ज लै मशहन्यात म ंबई येथे महाराष्ट्र 
एकीकरि पशरषद झाली. तीत िकंरराव देवाचं्या अध्यक्षतेखाली एक ‘संय क्त महाराष्ट्र पशरषद’ स्थापन 
करण्यात आली. भारताला स्वातंत्र्य शमळाल्यानंतर शदल्ली सरकारने प्रातंप नरगचनेवर शवचार करण्यासाठी 
श्रीय त दार याचं्या अध्यक्षतेखाली एक आयोर् नेमला. स्वामीजी, र्ोप्रवदभाई आशि स. कृ. वैिपंायन 
याचं्यासारख्या नेत्याचें मत देिभरात भाषावार प्रातंरचना करण्याच्या बाजूचे होते. त्या नव्या रचनेतहत 
हैदराबादचेही शवभाजन करून त्याचे तीन त कडे सम-भाशषक राज्यानंा जोडण्याची मार्िी जर दार 
आयोर्ासमोर केली नाही तर हैदराबाद ससं्थान स्वतंत्र भारतात शवलीन होऊच िकिार नाही आशि त्याचे 
सरंजामी अल्स्तत्व तसेच राहील, असे त्यानंा वाटत होते. ह्ा उलट आचायग कृपलानींसारख्या काही 
नेत्याचंी भशूमका वरे्ळी होती. हैदराबादचे शवलीनीकरि िक्य होण्यासाठी त्याचे त कडे केले जािे 
अपशरहायग आहे हे जरी त्यानंा मान्य असले तरी सवग देिभर भाषावार प्रातंरचना आिली तर त्याम ळे 
देिाच्या एकतेला आशि अखंडतेला बाधा येईल असे त्यानंा वाटत होते. १९४८ साली हैदराबाद संस्थान 
स्वतंत्र भारतात शवलीन झाले तेव्हा मराठी भाशषक जनता ही हैदराबाद राज्यातील मराठवाडा प्रदेि; 
कनाटकातील शबदर, भालकी, शनपािी, बेळर्ावं, कारवार हे शजल्हे; शवदभग; पशिम महाराष्ट्र; आशि म ंबई 
ह्ा प्रातंामंध्ये शवख रलेले होते. हे सवग मराठी प्रदेि एका राज्याच्या छत्राखाली आिण्याची मार्िी 
लोकामंध्ये जोर धरू लार्ली होती. १९४९ च्या जून मशहन्यात नादेंड येथे मराठवाड्यातील कायगकत्यांची 
एक बठैक म क ं दराव पेडर्ावंकर याचं्या अध्यक्षतेखाली झाली. तीत मराठवाडा प्रदेिाचे शवलीनीकरि म बंई 
राज्यात करण्याचा ठराव मजूंर करण्यात आला. नोव्हेंबर १९४९ मध्ये महाराष्ट्र प्राशंतक काँगे्रस कशमटीने 
म ंबईसह संय क्त महाराष्ट्राची घोषिा केली. स्टेट काँगे्रसच्या १९५० साली परभिी येथे झालेल्या प्राशंतक 
कशमटीच्या बठैकीतही याच मार्िीचा प नरुच्चार केला रे्ला. 
 

याच स मारास मराठवाड्यात र्ोप्रवदभाईसंारख्या प्रार्शतक शवचाराचं्या कायगकत्यांनी हैदराबाद 
स्टेट काँगे्रसचा त्यार् करून लीर् ऑफ सोिशलस्ट वकग सग आशि शकसान पशरषदेची स्थापना केलेली होती. 
लीर्च्या माध्यमातून भाषावार प्रातंरचनेच्या मार्िीला जास्त उठाव शदला रे्ला. शतकडे शवजयवाड्याचे 
एक कायगकते पोट्टी श्रीराम ल  हे आंध्र राज्याच्या मार्िीसाठी आमरि उपोषिाला बसलेले होते. द दैवाने १५ 
शडसेंबर १९५२ रोजी त्या उपोषिातच त्याचंा अंत झाला आशि आंध्रात प्रचंड खळबळ माजली. लोकक्षोम 
जेव्हा उफाळून आला तेव्हा पंतप्रधान पशंडत नेहरंूना तेल र्ू भाशषक आधं्र प्रदेि हे राज्य शनमाि करण्याचा 
शनिगय घोशषत करावा लार्ला. ज न्या मद्रास प्रातंाची फाळिी करून शनमाि केलेल्या त्या आंध्र प्रदेिाची 
राजधानी हैदराबाद राज्याच्या सीमेजवळील क नूगल येथे स्थापन केली रे्ली. त्या वळेी मध्यप्रदेिात 
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असलेल्या शवदभातील लोकानंी मराठवाडा, खानदेि आशि शवदभग हे प्रदेि एकत्र करून एक वरे्ळे राज्य 
शनमाि करण्याची मार्िी केली. परंत  मराठवाड्यातील नेत्यानंी शवदभग-खानदेि-पशिम महाराष्ट्र आशि 
म ंबईसह होिाऱ्या संय क्त महाराष्ट्रातच सामील होण्याची इच्छा वारंवार व्यक्त केलेली होती. ज लै १९५३ 
मध्ये म ंबईत झालेल्या संय क्त महाराष्ट्र पशरषदेच्या बठैकीत मराठवाड्याची ही भशूमका प न्हा एकवार स्पष्ट 
झाली. त्या नंतर िकंरराव देव, स्वामी रामानंदतीथग आशि म ंबई राज्याचे तत्कालीन भाऊसाहेब शहरे यानंी 
शवदभातल्या नेत्यािंी चचा करून शवदभासही संय क्त महाराष्ट्रात सामील करून घ्याव ेअसे ठरले. १९५३ 
च्याच सप्टेंबर मशहन्यात नार्पूर येथे ती बैठक झाली. रा. कृ. पाटील याचं्या शनवासस्थानी झालेल्या त्या 
बैठकीस शवदभातील प्रम ख नेते उपल्स्थत होते. त्याशिवाय भाऊसाहेब शहरे, यिवतंराव चव्हाि, नानासाहेब 
क ं टे आशि देवीप्रसह चौहान हेही उपल्स्थत होते. त्या बैठकीत महाराष्ट्रात शवलीन होण्याच्या प्रश्नावर 
सशवस्तर चचा झाली. शवदभाने प्रदेिाच्या शवकासाला प्राधान्य शमळण्याच्या काही अटींवर महाराष्ट्रात 
सामील होण्याचे मान्य केले. मराठवाडा प्रदेिही शवदभाप्रमािेच मार्ासलेला होता. शवदभाने घातल्या तिा 
अटी मराठवाड्याच्या नेत्यानंी घातल्या नसल्या तरी प्रादेशिक असमतोल दूर करण्याला प्राथशमकता शदली 
जाईल हे मराठवाड्यालाही अपेशक्षत होते. त्या बैठकीतील चचेची फलश्र ती २८ सप्टेंबर १९५३ रोजी शवदभग, 
मराठवाडा आशि पशिम महाराष्ट्र यांच्यामधील एका करारात झाली. ‘नार्पूर करार’ म्हिून प्रशसद्ध 
असलेल्या त्या करारात या तीनही प्रदेिाचं्या शवलीनीकरिाशवषयीच्या ितीचा समाविे होता. त्या 
कराराम ळे सयं क्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेचा मार्ग सोपा झाला. हैदराबाद राज्यातील पूवाश्रमीच्या काही 
मवाळ नेत्याचंा नार्पूर कराराला शवरोध होता. परंत  तो शनष्ट्पभ ठरला. नोंव्हेबर १९५३ मध्ये मराठवाड्यात 
शजल्हावार संय क्त महाराष्ट्र पशरषदाचंी स्थापना करण्यात आली. त्याच वषी एक शडसेंबर रोजी नादेंड येथे 
मराठवाड्यातील कायगकत्यांचे एक संमेलन झाले. त्यात मराठवाड्यातील लोकप्रशतशनधींनीही नार्पूर 
कारारास आपला पाप्रठबा जाहीर केला. १९५३ सालीच हैदराबाद येथे झालेल्या अशखल भारतीय 
काँगे्रसच्या अशधविेनात स्वार्ताध्यक्ष स्वामी रामानंदतीथांनी संय क्त महाराष्ट्राचा जोरदार प रस्कार करून 
लोकिाही स दृढ करण्यासाठी हैदराबाद राज्याचे शवभाजन त्वशरत व्हाव ेही अपेक्षा व्यक्त केली. परंत  पशंडत 
नेहरंूना ते आवडले नाही. त्याम ळे अशधविेनाच्या स्वार्ताध्यक्षाला पक्षाच्या कायगकाशरिीवर घेण्याचा सकेंत 
असूनही स्वामीजींची कायगकाशरिीवर शनय क्ती केली रे्ली नाही. प्रातं प नरगचनेच्या प्रश्नावर शवचार 
करण्यासाठी दार आयोर्ाच्या पिात सरदार वल्लभभाई पटेल, पंशडत नेहरू आशि पट्टाशभ सीतारामय्या या 
शतघाचंी एक सशमती नेमली रे्ली होती. परंत  ह्ा सशमतीने शदलेला अहवाल हा पूवगग्रहदूशषत आशि 
लोकाकाकें्षच्या शवरोधातला होता. त्यास र्ोप्रवदभाई आशि मराठवाड्यातल्या इतर लोकानंी कडाडून शवरोध 
केला होता. त्याम ळे शडसेंबर १९५३ मध्ये एका नव्या प्रातं प नरगचना आयोर्ाची शनय क्ती करण्यात आली. 
सय्यद फजल अलींच्या अध्यक्षतेखालील ह्ा आयोर्ाचे सदस्य हृदयनाथ क ं जरू आशि सरदार के. एम. 
पशिक्कर हे होते. परंत  हा आयोर्ही हैदराबाद राज्यातील मराठी भाशषक जनतेला न्याय देऊ िकिार नाही 
अिी भावना कायगकत्यांमध्ये ठाम होती. 
 

१९५४ च्या जानेवारी मशहन्यात म ंबई येथे संय क्त महाराष्ट्र पशरषदेची प नरगचना करण्यात आली. 
अध्यक्षपदी अध्यक्षपदी िकंरराव देव आशि कायाध्यक्षपदी भाऊसाहेब शहरे याचंी शनवड करण्यात आली. 
त्या सशमतीवर मराठवाड्यातील कायगकत्यांपैकी स्वामी रामानंदतीथग, र्ोप्रवदभाई श्रॉफ, देवीप्रसह चौहान, 
शदर्ंबरराव प्रबदू, फ लचंद र्ाधंी ह्ाचंा समाविे होता. र्ोप्रवदभाई हे त्या नव्या कायगकाशरिीत एक सयं क्त 
कायगवाह होते. त्यानंी ४ माचग १९५४ रोजी मराठवाडा शवभार्ाच्या संय क्त महाराष्ट्र सशमतीची एक बठैक 
बोलावली. त्या बठैकीस स्वामीजींसह इतर शवशवध पक्षाचें लोक उपल्स्थत होते. नंतर अकरा माचग रोजी 
मराठवाड्यातील सवग आमदाराचंी बैठक घेतली रे्ली. त्या दोन्ही बैठकामंध्ये संय क्त महाराष्ट्राच्या 
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मार्िीला एकम खाने पाप्रठबा देण्यात आला. कें द्र सरकारने नेमलेल्या फजलअली प्रातं प नरगचना 
आयोर्ाला देण्याचे शनवदेन तयार करण्यासाठी सयं क्त महाराष्ट्र पशरषदेतफे डॉ. धनंजयराव र्ाडर्ीळ 
याचं्या अध्यक्षतेखाली एक सशमती नेमलेली होती. त्या सशमतीची बैठक ९ मे १९५४ रोजी म ंबईत झाली. त्या 
बैठकीला जे नेते हजर होते त्यामध्ये ना. र्. र्ोरे, श्रीपाद अमृत डारें्, भाऊसाहेब डारें्, भाऊसाहेब शहरे, 
यिवतंराव चव्हाि, नानासाहेब क ं टे, एस. एम. स ंठिकर, र्ोप्रवदभाई श्रॉफ इत्यादींचा समाविे होता. त्या 
बैठकीत फजल अली आयोर्ाला सादर करावयाच्या शनवदेनाचा अंशतम मस दा तयार करण्यात आला. 
संय क्त महाराष्ट्र पशरषदेच्या त्या शनवदेनाला र्ोप्रवदभाईंनी एक प रविी जोडली होती तीत म्हटले होते की 
हैदराबाद संस्थानातील तीनही भाशषक शवभार् हे सासं्कृशतकदृष्ट्या एकमेकापंासून पूिगपिे शभन्न असून 
त्याचं्या भौर्ोशलक ल्स्थती, ितेीव्यवस्था आशि उद्योर्-उदीम यामंध्येही शभन्नता आहे. त्या तीन शवभार्ानंा 
त्याचं्या त्याचं्या भाशषक राज्यात सामील न करता तसेच एकत्र ठेविे हे न सते अन्यायाचेच आहे असे नाही, 
तर ते ज न्या सरंजामी व्यवस्थेची भलावि करिारे आहे. त्याच भशूमकेतून ज ने हैदराबादी राज्यकते हे 
‘आझाद हैदराबादची’ मार्िी करत होते. म्हिून स्वतंत्र भारतातील हैदराबाद राज्याचे भाशषक तत्त्वावर 
शवभाजन करिे हे अत्यावश्यक आहे. भारत सरकारने त्यास शवरोध करू नये अिी मार्िीही र्ोप्रवदभाईनंी 
त्या प रविी-शनवदेनाद्वारे केली होती. स्वामीजी, र्ोप्रवदभाई आशि मराठवाड्यातील कायगकत्यांप्रमािेच 
हैदराबाद शवधानसभेतील जनता लोकताशंत्रक आघाडीचे आमदारही शवभाजनाच्या बाजूने होते. त्यानंीही 
भारत सरकारच्या त्या आयोर्ाला २४ मे १९५४ रोजी त्या अथाचे शनवदेन केले. मराठवाड्यात लातूर, 
अहमदपूर आशि इतर ताल क्यामंध्ये जार्ोजार्ी भाषावार प्रातं प नरगचनेसाठी अशधविेने घेतली जाऊ 
लार्ली. शनरशनराळे पक्ष, वरे्वरे्ळ्या संघटना, साशहत्य पशरषदा, नेते, लोकप्रशतशनधी, स्थाशनक स्वराज्य 
संस्था, सामाशजक आशि सासं्कृशतक ससं्था आशि नार्शरक याचें म्हििे आयोर्ाने ऐकून घेतले. त्यानंतर 
ऑक्टोबर १९५४ मध्ये शदल्लीला झालेल्या अशखल भारतीय मराठी साशहत्य संमेलनात पंतप्रधान पंशडत 
जवाहरलाल नेहरंूच्या उपल्स्थतीतच सयं क्त महाराष्ट्राची मार्िी उचलून धरण्यात आली. त्या 
अशधविेनाचे उ घाटक पंशडत नेहरू होते, तर तकग तीथग लक्ष्मििास्त्री जोिी हे अध्यक्ष आशि काकासाहेब 
र्ाडर्ीळ हे स्वार्ताध्यक्ष होते. घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यानंी नोव्हेंबर १९५४ मध्ये 
हैदराबादच्या मराठी साशहत्य पशरषदेला भेट शदली तेव्हा त्यानंीही संय क्त महाराष्ट्राच्या संकल्पनेला 
पाप्रठबा व्यक्त केला. लोकमताचा एवढा मोठा रेटा असूनही १९५५ च्या ऑक्टोबर मशहन्यात आयोर्ाने 
सादर केलेल्या आपल्या अहवालात सयं क्त महाराष्ट्राऐवजी म ंबई-र् जरात दै्वभाशषक राज्याच्या शनर्थमतीची 
शिफारस केली. या शिफारसीला संपूिग महाराष्ट्रातून कडवा शवरोध स रू झाला. तेव्हा अशखल भारतीय 
काँगे्रस वशकंर् कशमटीने ९ नोव्हेंबर १९५५ रोजी म ंबई, शवदभासह महाराष्ट्र आशि महार् जरात अिी तीन 
वरे्वरे्ळी राज्ये शनमाि करण्याचा घाट घातला. या शनिगयावर महाराष्ट्रातून लोकक्षोभाचा डोंब उसळला. 
महाराष्ट्र प्रदेि काँगे्रस कशमटीने हा प्रस्ताव नाकारून म ंबईसह संय क्त महाराष्ट्र करा असा ठराव केला. 
१८ नोव्हेंबर १९५५ रोजी म ंबईत संय क्त महाराष्ट्र पशरषदेच्या वतीने एक प्रचंड मोचा शनघाला. त्या मोचावर 
पोशलसानंी लाठीमार केला. अश्र धूर सोडला. अनेक नेत्यानंा अटक करण्यात आली. त्याम ळे जनतेचा 
प्रक्षोभ जास्तच वाढला. तमाम वृत्तपत्रानंी त्या चळवळीच्या बातम्या ठळक मथळ्यानंी छापल्या. सवग मराठी 
भाशषक प्रदेिातूंन हजारो कायगकते म ंबईच्या शदिनेे शनघाले. २१ नोव्हेंबर १९५५ रोजी म ंबईत कडकडीत बंद 
पाळण्यात आला. देिाच्या सवग भार्ातूंन आलेल्या चारपाच लाख लोकाचंा शवराट मोचा शनघाला. त्या 
मोचावर पोशलसानंी र्ोळीबार केला आशि त्यात चौदा सत्याग्रही मृत्यूम खी पडले. परंत  आंदोलकानंी 
माघार घेतली नाही. म बंईसह संय क्त महाराष्ट्राची चळवळ चालूच राशहली. परंत  भारताच्या काँगे्रस पक्षीय 
सरकारवर र् जरातच्या शहतसंबंधाचा दबाव मोठा होता. त्याम ळे पतंप्रधान पशंडत नेहरू यानंी १६ जानेवारी 
१९५६ रोजी आकािवािीवरून केलेल्या आपल्या भाषिात म ंबई िहर हे कें द्रिाशसत राहील अिी घोषिा 
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केली. पंतप्रधानाचं्या या भाषिाने आर्ीत तेल ओतण्याचे काम केले. सपूंिग राज्यभर हरताळ, मोचे आशि 
सभा याचें सत्र स रू झाले. नेहरंूच्या भाषिाच्या द सऱ्याच शदविी म ंबईत हरताळ पाळण्यात आला. १७ 
जानेवारीपासून २१ जानेवारी १९५६ या काळात म ंबईत अनेक मोचे शनघाले, पोशलसानंी एकूि ४६१ वळेा 
र्ोळीबार केले, आशि त्यात ८० लोक ठार झाले तर ३८१ लोक जखमी झाले. साथी एस. एम. जोिी याचं्या 
नेतृत्वाखाली प ण्यात एक प्रचंड शनषेध सभा झाली. आशि त्यानंतर संपूिग राज्यात सत्याग्रहाचे लोि 
पसरले. 
 

संय क्त महाराष्ट्राच्या शनर्थमतीिी हैदराबाद राज्याच्या शवभाजनाचा प्रश्न शनर्शडत होता. त्याम ळे 
मराठवाड्याच्या सवग शजल्ह्ातूंनदेखील सत्याग्रह झाले. संय क्त महाराष्ट्र पशरषदेची शजल्हावार अशधविेने 
स रू झाली. र्ोप्रवदभाईनंी औरंर्ाबाद शजल्ह्ाचे अशधविेन घेतले. त्याचे अध्यक्ष नौिरे भरुचा हे होते. 
कें द्रात सते्तवर असलेल्या काँगे्रस सरकारच्या धोरिामं ळे संय क्त महाराष्ट्राच्या चळवळीबाबत हैदराबाद, 
महाराष्ट्र, शवदभग आशि मराठवाड्यातील काँगे्रस नेत्यानंीही कचखाऊ भशूमका घेतल्याबद्दल या अशधविेनात 
तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. पंशडत नेहरंूिी ज ळते घेऊन त्यानंा हा प्रश्न सोडव ूद्यावा अिी भशूमका 
घेिाऱ्या िकंरराव देवावंर र्ोप्रवदभाईंनी सडेतोड टीका केली. प ढाऱ्यािंी ज ळते घेण्यासाठी जनतेचा 
शवश्वासघात करिे योग्य नाही असे प्रशतपादन त्यानंी केले. काँगे्रसच्या नेत्यावंर शवसंबून न राहता 
मराठवाड्याच्या सयं क्त महाराष्ट्र लढ्याची जबाबदारी आता इतर कायगकत्यांनी उचलून प ढे रे्ले पाशहजे 
असे र्ोप्रवदभाईनंी साशंर्तले. मराठवाड्यात एकूि ३३ कें द्रावंर तीव्र सत्याग्रह झाले. त्या अशधविेनातील 
र्ोप्रवदभाईंच्या भाषिापासून पे्ररिा घेऊन २४ एशप्रल १९५६ रोजी मराठवाड्यातील कायगकत्यांच्या एका 
त कडीने शदल्ली येथे लोकसभेच्या प्रविेद्वारावर सत्याग्रह केला. त्या त कडीत अनंत भालेराव, नार्नाथ 
पराजंपे, अजहर ख र्थिद आदींचा समाविे होता. तेथे ४१ सत्याग्रहींनी स्वतःला अटक करवनू घेतली. अिा 
सवगत्र स रू असलेल्या सत्याग्रहामं ळे लोकसभेत प्रातंप नरगचनेचा प्रश्न प न्हा एकवार चचेस आला. शफरोज 
र्ाधंी, हृदयनाथ क ं जरू या खासदारानंी म ंबई िहर महाराष्ट्रात सामील होण्याला लोकसभेत पाप्रठबा 
व्यक्त केला. त्यानंतरही कें द्रातील काँगे्रस सरकारची भशूमका बदलली नाहीच. काँगे्रसच्या महासशमतीची 
बैठक म ंबईत झाली त्यावळेी तेथेही सयं क्त महाराष्ट्र सशमतीतफे सत्याग्रह केला रे्ला. त्या सत्याग्रहात 
मराठवाड्यातील अडीचि ेसत्याग्रही सामील होते. 
 

संय क्त महाराष्ट्र पशरषदेने १९५६ च्या ज लै मशहन्यात ‘म ंबई, बेळर्ावं, कारवार, शनपािीसह 
संय क्त महाराष्ट्र’ या प्रश्नावर शनवडि का लढवण्याचा शनिगय घेतला. त्यासाठी इतर समशवचारी पक्षासंोबत 
एक संय क्त आघाडी स्थापन करण्याचे ठरले. परंत  शनवडि का जाहीर होण्याआधीच कें द्र सरकारने 
म ंबईसह दै्वभाशषक राज्याची घोषिा करून हैदराबाद राज्यातील मराठवाड्याचे पाच शजल्हे या दै्वभाशषक 
राज्यास जोडल्याचे लोकसभेत जाहीर केले. आशि १९५६ च्या एक नोव्हेंबर रोजी हे दै्वभाशषक राज्य 
अल्स्तत्वातही आले. यिवतंराव चव्हाि हे त्याचे म ख्यमंत्री झाले. मराठवाड्याचा समाविे महाराष्ट्रात 
झाल्याम ळे एका अथाने प्रातंप नरगचनेचा प्रश्न मराठवाड्याप रता स टलेला होता. परंत  खरा संय क्त महाराष्ट्र 
अद्याप व्हावयाचा होता. त्याम ळे दै्वभाशषक राज्यातही संय क्त महाराष्ट्राचा लढा चालूच राशहला. १९५७ मध्ये 
म ंबई राज्यात शनवडि का घेतल्या रे्ल्या. त्या शनवडि कातं संय क्त महाराष्ट्र सशमतीने सवग जार्ा लढवल्या. 
शवधानसभेत काँगे्रसला १३६ जार्ा शमळाल्या तर संय क्त महाराष्ट्र सशमतीला १२८ शमळाल्या. 
लोकसभेसाठी काँगे्रसला २० तर संय क्त महाराष्ट्र सशमतीला २३ जार्ा शमळाल्या. लोकमताच्या शवरोधात 
हटवादी भशूमका घेऊन िासन चालवले तर लोकाधार कसा नष्ट होतो याचे ते उत्तम उदाहरि होते. 
दै्वभाशषक राज्याला असलेला शवरोध जनतेने त्या शनवडि कीत मतादं्वारे व्यक्त केला होता. काठावरचे 
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बह मत शमळालेले असले तरी हा शनकाल म्हिजे काँगे्रसला बसलेला एक जबरदस्त धक्का होता. त्याम ळे 
स्वतःच शनमाि केलेल्या दै्वभाशषक राज्याचा प नगशवचार करिे काँगे्रसला भार् होते. म्हिून ६ जून १९५९ 
रोजीच्या बैठकीत या दै्वभाशषकाच्या प्रश्नावर शनिगय घेण्याचे अशधकार काँगे्रस कायगकाशरिीने अध्यक्षा इंशदरा 
र्ाधंी यानंा शदले. दै्वभाशषक म ंबई राज्याचे म ख्यमंत्री यिवतंराव चव्हाि याचंी ल्स्थती मोठी अडचिीची 
झाली होती. त्याचं्यावर एकीकडे जनमताचा रेटा होता आशि द सरीकडे काँगे्रसच्या कें द्रीय नेत्यासंमोर दंड 
थोपटण्याची त्याचंी इच्छा नव्हती. त्याम ळे औरंर्ाबाद येथे सरस्वती भ वन िाळेच्या मदैानावर २१ नोव्हेंबर 
१९५९ रोजी झालेल्या त्याचं्या भाषिात त्यानंी लोकानंा सब रीचा सल्ला देत संय क्त महाराष्ट्राचा प्रश्न 
सामोपचाराने सोडवण्याचे आवाहन केले. तसेच नार्पूर करारान सार मराठवाडा आशि शवदभाच्या हक्काचें 
संरक्षि करण्याचे आश्वासनही त्यानंी शदले. दरम्यान म बंई शवधानसभेत दै्वभाशषक राज्याच्या शवभाजनाचा 
प्रस्ताव तयार केला रे्ला आशि तो कें द्र िासनाकडे पाठवण्यात आला. तेव्हाचे र्हृमंत्री र्ोप्रवद वल्लभ पतं 
यानंी तो प्रस्ताव लोकसभेसमोर ठेवला. तो प्रस्ताव लोकसभेने आधी अभ्यास सशमतीकडे पाठवला. नंतर 
त्या अभ्यास सशमतीच्या अहवालावर प्रदीघग चचा होऊन २१ एशप्रल १९६० रोजी म ंबई दै्वभाशषकाच्या 
शवभाजनाचा ऐशतहाशसक ठराव लोकसभेने संमत केला. २३ एशप्रलला तो ठराव राज्यसभेनेही मंजूर केला 
आशि मराठी भाशषकाचें म ंबईसह संय क्त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार झाले. 

✿ 
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मराठवाडा जिता नवकास पनरषदेचा जन्म 

हैदराबाद संस्थान म क्त होऊन स्वतंत्र भारतात दाखल झाल्यापासून मराठवाडा प्रदेिाच्या 
शवकासासाठी र्ोप्रवदभाईनंी हरतऱ्हेचे प्रयत्न स रू केले होते. हैदराबाद राज्यातील इतर शवभार्ापेंक्षा 
मराठवाडा हा अत्यंत मार्ासलेला होता. दीघगकाळच्या शनजामी राज्यात अज्ञान, शनरक्षरता, दाशरद्र्य आशि 
उपेक्षा यानंी भरडल्या रे्लेल्या ह्ा प्रदेिात शिक्षि, ितेी, उद्योर्धंदे, रोजर्ार आशि वाहत कव्यवस्था या 
बाबी शवकशसत होऊच िकल्या नव्हत्या. लोकाचंी आर्थथक ल्स्थती हलाखीची होती. जीवनमान अशतसामान्य 
आशि त्रासाचे होते. शनजामाच्या सरंजामी राज्यपद्धतीम ळे झालेली अधोर्ती आशि क चंबिा ही जनतेने 
शनजामाशवरुद्ध शदलेल्या लढ्याची प्रम ख कारिे होती. त्याम ळे शनजामाच्या जोखडातून म क्त झाल्यावर 
मराठवाड्याची भराभर प्रर्ती व्हावी अिी इथल्या लोकाचंी अपेक्षा होती. नव्याने स्वतंत्र झालेल्या हैदराबाद 
राज्यात बी. रामकृष्ट्िराव हे म ख्यमंत्री तर डॉ. चेन्ना रेड्डी हे शनयोजन मंत्री होते. सवगसामान्य जनतेच्या 
र्रजा आशि आकाकं्षा ह्ा र्ोष्टींच्या आधारे शवकासाचे शनयोजन व्हावयास हव ेअिी र्ोप्रवदभाईंची ठाम श्रद्धा 
होती. तीन सार, १९५५ साली मराठवाड्यातील लोकाचं्या मार्ण्या हैदराबाद राज्याच्या शनयोजनमतं्र्यापंयंत 
पोहोचवाव्यात असे र्ोप्रवदभाईंनी ठरवले. त्यासाठी त्यानंी एक शिष्टमंडळ र्शठत केले. त्या शिष्ठमंडळात 
र्ोप्रवदभाईखेंरीज स्वतः स्वामीजी, राघवेंद्रराव शदवाि, कॉ. व्ही. डी. देिपाडें, माधवराव नेरळीकर, बॉ. 
श्रीधर वामन नाईक, िकंरराव चव्हाि, नरप्रसर्राव काटीकर आशि देवीप्रसह चौहान ही मंडळी होती. 
र्ोप्रवदभाईंनी तयार केलेल्या एका प्रदीघग शनवदेनावर सर्ळ्यानंी चचा करून त्यास अंशतम स्वरूप शदले, 
आशि ३० एशप्रल १९५५ रोजी शनयोजनमंत्र्यानंा भेटून ते शनवदेन सादर केले. मराठवाड्यातील ितेीप्रसचन 
आशि जलशवद्य तशनर्थमतीसाठी धरिे बाधंावीत, बह तािंाने कोरडवाहू असलेल्या ितेजशमनीत नालाबपं्रडर्ची 
कामे हाती घ्यावीत, मराठवाड्यातील पीकरचना ध्यानी घेऊन सूत, कापड, तेल आशि साखरउद्योर् स रू 
करावते, आशि स चशवलेल्या मार्ांवर रस्ते आशि लोहमार्ग बाधंावते अिा शवकासशवषयक मार्ण्या त्या 
शनवदेनात होत्या. त्याचप्रमािे मराठवाड्यातील शिक्षिाच्या वाढीसाठी एक शवद्यापीठ, आशि तसेच 
वैद्यकीय, अशभयाशंत्रकी आशि ितेकी महाशवद्यालये स रू करावीत अिीही मार्िी त्यात होती. १९५५ सालचे 
ते शनवदेन म्हिजे मराठवाड्याचं्या शवकास चळवळीच्या इशतहासातला एक महत्त्वाचा दस्तऐवजच आहे. 
त्याशनशमत्ताने मार्ासलेल्या मराठवाड्याच्या सवकंष शवकासासाठी र्ोप्रवदभाईंनी अनेक कायगकत्यांना पक्षीय 
मतभेद बाजूला ठेवनू एकत्र आिले. अिा तऱ्हेने एकशत्रत झालेल्या कायगकत्यांचे एक ‘मराठवाडा शवकास 
मंडळ’ बनले. त्या शवकास मडंळाचे पशहले संमेलन १९५६ साली माचग मशहन्यात घेण्यात आले. र्ोप्रवदभाई 
हे त्या संमेलनाचे सयंोजक होते तर बाबासाहेब पराजंपे हे अध्यक्ष होते. त्या संमेलनात ज्या मार्ण्या 
करण्यात आल्या त्यामंध्ये द सऱ्या पचंवार्थषक योजनेतहत मराठवाड्याच्या शवकासासाठी ३५ कोटी रुपये 
द्यावते, येथे ५०० खाटाचें एक स सज्ज इल्स्पतळ उभाराव,े शवधी महाशवद्यालयास परवानर्ी द्यावी, आशि 
शवद्यापीठासोबतच ितेकी, वैद्यकीय आशि अशभयाशंत्रकी महाशवद्यालये स रू करावीत अिा महत्वाच्या र्ोष्टी 
अंतभूगत होत्या. त्याचप्रमािे औरंर्ाबाद-परळी, सोलापूर-नादेंड, आशदलाबाद-माशिकर्ड या तीन 
रेल्वमेार्ांचीही मार्िी केलेली होती. उपरोक्त मार्ण्यासाठी मराठवाडा शवकास मडंळातफे धरिे धरले 
रे्ले. आशि त्यानंतर १९ माचग १९५६ रोजी त्यासंबधंीचे एक शनवदेन हैदराबाद सरकारला देण्यात आले. 
हैदराबादचे तेंव्हाचे म ख्यमतं्री बी. रामकृष्ट्िराव यानंी त्या शनवदेनाचा शवचार करून औरंर्ाबाद येथे एक 
वैद्यकीय आशि एक अशभयाशंत्रकी महाशवद्यालय, परभिी येथे ितेकी महाशवद्यालय, नादेंड येथे आय वेद 
महाशवद्यालय, लातूर येथे एक तंत्रशनकेतन, आशि मोशमनाबाद (आताचे अबंेजोर्ाई) येथे एक शवज्ञान 
महाशवद्यालय एवढ्या संस्था येत्या वषापासून स रू करण्याची घोषिा ५ जून १९५६ रोजी केली. मात्र त्या 
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वळेी मराठवाड्यासाठी शवद्यापीठ देण्याच्या प्रश्नावर मात्र काही शनिगय झाला नाही. पूवीच्या शनजामी 
राजवटीत शिक्षिाचे माध्यम उदूग होते. िालेय शिक्षि मराठीत होत नसे. आशि महाशवद्यालयीन शिक्षिातही 
इंग्रजी ऐवजी उदूग हेच माध्यम होते. त्यातही िालेय शिक्षि पूिग करिाऱ्या मराठवाड्यातील शवद्यार्थ्यांना 
पदवी शिक्षिासाठी हैदराबादेस जाव े लारे्. हैदराबाद म क्त झाल्यानंतर िाळामंधून मराठी आशि 
महाशवद्यालयीन शिक्षिातही इंग्रजी माध्यम आले. परंत  मार्ास मराठवाड्यातील शवद्यार्थ्यांना एकाएकी 
झालेला हा माध्यम बदल जड जात होता. हैदराबादच्या उस्माशनया शवद्यापीठाचं्या परीक्षामंध्ये इतर 
शवभार्ातील शवद्यार्थ्यांसोबत परीके्षला बसलेले मराठवाड्याचे शवद्याथी त लनेने मारे् पडण्याचा धोका होता. 
इतरत्र सर्ळीकडे एकेका शजल्ह्ात दोन-तीन महाशवद्यालये असत. परंत  मराठवाड्यात 
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर क ठे एखादे महाशवद्यालय शनघालेले होते. येथील महाशवद्यालयीन शिक्षिाची र्ती आशि 
र् िवत्ता वाढवण्यासाठी मराठवाड्यात एक वरे्ळे शवद्यापीठ स्थापन करण्याची र्रज र्ोप्रवदभाईंना जािवत 
होती. म्हिून मराठवाडा शवकास मंडळाच्या व्यासपीठावरून त्यानंी मराठवाडा शवद्यापीठ आशि 
मराठवाड्यासाठी वरे्ळे शिक्षि मंडळ शमळाव ेया मार्ण्या केल्या. त्यासाठी कायगकत्यांचे एक शिष्टमंडळ २९ 
ज लै १९५६ रोजी म ख्यमंत्र्यानंा प न्हा भेटले. तसेच मराठवाड्यातील जनतेच्या सोयीसाठी हैदराबाद 
हायकोटाचे एक खंडपीठ औरंर्ाबाद येथे व्हाव े म्हिनू ८ ऑक्टोबर १९५६ रोजी मंडळाच्यावतीने दोन 
शिष्टमंडळानंी सवोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीिाचंी भेट घेतली. त्यानंतर हैदराबादचे भाषावार शवभाजन 
झाले. 
 

हैदराबादचे शवभाजन करून शवदभग आशि पशिम महाराष्ट्रासह एकभाशषक राज्यात सामील होताना 
मराठवाड्याच्या शवकासाला प्राधान्य देण्याची अट पशिम महाराष्ट्राने मान्य केलेली होती. १९५३ मध्ये 
झालेला नार्पूर करार हा त्याचा साक्षी होता. त्याशिवाय देिातील अशवकशसत शवभार्ाचं्या शवकासाला 
प्राधान्य देण्यासाठी काही खास तरत दी करण्याची सोय नव्या राज्यघटनेने कलम ३७१ (२) अन्वये करून 
शदलेली होती. परंत  नोव्हेंबर १९५६ मध्ये स्थापन झालेल्या दै्वभाशषक राज्यात असो वा प ढे १९६० मध्ये 
झालेल्या संय क्त महाराष्ट्रात असो, मराठवाड्याच्या शवकासाची उपेक्षाच होत राशहली. संय क्त 
महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर १९६२ सालच्या शवधानसभेच्या शनवडि कीत मराठवाड्याच्या शवकासाच्या 
प्रश्नावंर र्ोप्रवदभाईनंी औरंर्ाबाद मतदारसंघातून शनवडिूक लढवली. र्ोप्रवदभाई औरंर्ाबादचे होते, 
तोपयंतचे सारे आय ष्ट्य त्यानंी मराठवाड्याच्या स्वातंत्र्यासाठी शदलेले होते. या शवभार्ाच्या शवकासाबद्दल 
त्यानंा असिारी तळमळ लोकानंा ज्ञात होती. त्याचं्या शवरोधात काँगे्रसने डॉ. रशफक झकेशरया यानंा 
उमेदवारी शदली. झकेशरया हे म ंबईचे, औरंर्ाबादच्या जनतेला त्याचंा पूवगपशरचय नव्हता आशि 
हैदराबादच्या म ल्क्तसंग्रामािी त्याचंा कोिताही संबधं नव्हता. त्याम ळे र्ोप्रवदभाई हमखास शनवडून येिार 
असे सर्ळ्या कायगकत्यांना वाटत होते. परंत  काँगे्रसने ही शनवडिूक अत्यतं प्रशतष्ठेची बनवली होती. 
महात्मा र्ाधंींच्या शवचाराचंा वारसा असलेला पक्ष असा काँगे्रसचा प्रचार होत असे. शिवाय भरपूर पैसा आशि 
मोठी प्रचार यंत्रिा काँगे्रसने त्या शनवडि कीत वापरली. झकेशरयाचं्या प्रचारासाठी दस्त रख द्द पंतप्रधान 
पंशडत जवाहरलाल नेहरू हे औरंर्ाबादेत दाखल झाले. या साऱ्या र्ोष्टींचा प्रभाव मतदारावंर पडिे 
साहशजक होते. त्या शनवडि कीत अवघ्या चार हजार मतानंी र्ोप्रवदभाईंचा पराजय झाला. 
 

परंत  शनवडि कीच्या काळात मराठवाड्याच्या शवकासाचे जे प्रश्न र्ोप्रवदभाईंनी उभे केलेले होते 
त्याचंी कास त्यानंी सोडली नाही. मराठवाड्यातील दरडोई उत्पन्नाची सरासरी वाढविे, राज्यघटनेतील 
तरत दीन सार मराठवाड्यासाठी वैधाशनक शवकास मंडळ स्थापन करिे, मराठवाडा आशि पशिम महाराष्ट्र 
यामंधील शवकासात असलेली तफावत दूर करण्यासाठी पावले उचलिे, र्ोदावरीच्या पाण्याचा न्याय्य 
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वाटा मराठवाड्यासाठी शमळविे, मराठवाड्यात शवद्य तशनर्थमती प्रकल्पाचं्या उभारिीस चालना देिे, 
कृशषउद्योर् प्रस्थाशपत करिे, येथे मोठे सावगजशनक उद्योर् स्थापन होतील हे पाहिे आशि 
शिक्षिशवकासासाठी ससं्थाचंी उभारिी करून त्याचं्या वाढीसाठी िासकीय अन दानाचा न्याय्य वाटा 
शमळविे या र्ोप्रवदभाईंनी प ढे आिलेल्या शनकडीच्या प्रश्नाचंा रेटा जािवल्याम ळे काँगे्रसच्या नेत्यानंी 
ऑक्टोबर १९६४ मध्ये १९ व २० तारखानंा दोन शदवसाची एक ‘मराठवाडा शवकास पशरषद’ औरंर्ाबादेत 
घेतली. प्रदेि काँगे्रसचे अध्यक्ष शवनायकराव पाटील आशि पाटबधंारेमंत्री िकंरराव चव्हाि यानंी ही पशरषद 
भरवण्यात प ढाकार घेतला होता. त्या पशरषदेच्या पूवगतयारीसाठी आशि कायगक्रम पशत्रकेच्या शनशितीसाठी 
ज्या बैठका झाल्या त्यात शवरोधी पक्षाचं्या नेत्यानंाही पाचारि करण्यात आले. त्याम ळे स्वामीजी, 
र्ोप्रवदभाई, कॉ. चदं्रर् प्त चौधरी, कॉ. व्ही. डी. देिपाडें, अनंत भालेराव, शवनायकराव चारठािकर ह्ा 
लोकानंी त्यात भार् घेतला. या मराठवाडा शवकास पशरषदेच्या अध्यक्षस्थानी शवनायकराव पाटील होते तर 
बाळासाहेब पवार हे स्वार्ताध्यक्ष होते. आबासाहेब र्रवारे आशि ितंन राव शकलोस्कर हे ख्यातनाम 
उद्योर्पतीही या पशरषदेस उपल्स्थत होते. शिवाय स मारे ९०० प्रशतशनधी मराठवाडा आशि महाराष्ट्राच्या 
शवशवध भार्ातूंन आले होते. या पशरषदेत मराठवाड्याच्या अनेक शवकासप्रश्नाचंा उहापोह झाला. अनंत 
भालेरावाचं्या संपादकत्वाखाली प्रशसद्ध होिाऱ्या ‘दैशनक मराठवाडा’ या वृत्तपत्राने १९ ऑक्टोबर १९६४ 
रोजी काढलेल्या खास शवकास प रविीत त्या सवग प्रश्नाचें स्वरूप स्पष्ट केले. त्यावळेी देिाच्या चौर्थ्या 
पंचवार्थषक योजनेचा आराखडा तयार होऊ घातला होता. चौर्थ्या योजनेत मराठवाड्याला कोिकोित्या 
र्ोष्टी प्राधान्याने शमळावयास हव्यात हा त्या मराठवाडा शवकास पशरषदेतील कळीचा म द्दा होता. 
 

या मराठवाडा शवकास पशरषदेनंतर २५ आशि २६ ऑक्टोबर १९६४ रोजी प ण्यात एक महाराष्ट्र 
औद्योशर्क शवकास पशरषद झाली. त्या पशरषदेत महाराष्ट्रातील मार्ास भार्ाचं्या औद्योशर्क शवकासाचा 
शवचार प्राधान्याने व्हावा असे प्रशतपादन र्ोप्रवदभाईनंी २५ ऑक्टोबरच्या ‘दै. मराठवाडा’ च्या अंकात 
शलशहलेल्या एका लेखात केले होते. राज्यातील मार्ास भार् कोिते हे ठरवण्यासाठी तेथील लोकसंख्येत 
आर्थथक मानाने उच्च, मध्यम आशि कशनष्ठवर्ीयाचें असलेले प्रमाि, कारखान्याचंी संख्या, शवजेचा खचग, 
रस्ते आशि रेल्वमेार्ांची लाबंी, शिक्षिाचा दजा, तंत्रशिक्षिसंस्थाचंी संख्या, साक्षरतेचे प्रमाि, कामर्ाराचंी 
उपलब्धता व त्याचें जीवनमान, आशि लोकाचंी क्रयिक्ती असे नऊ शनकष र्ोप्रवदभाईंनी साशंर्तले होते. 
मात्र िासनाने या शनकषानं सार शवभार्वार पाहिी न करता िहर आशि खेडेवार पाहिी केली. पशरिामतः 
त लनेने प्रर्त असलेल्या पशिम महाराष्ट्रातही शवदभग-मराठवाडा-कोकि या प्रदेिापं्रमािे काही िहरे व 
खेडी अशवकशसत आहेत असे दाखवनू ‘संपूिग महाराष्ट्रच मार्ास आहे’ असा चमत्काशरक शनष्ट्कषग काढला! 
राज्यातील शवकशसत आशि अशवकशसत भार्ामंधील तफावत िोधण्याच्या बाबीची सरशमसळ शवकशसत 
भार्ातील िहरे व खेडी यामंधील तफावतीिी करून िासनाने मराठवाड्याच्या तोंडाला पाने प सली. 
मार्ास भार्ाचं्या शवकासाला चालना देण्यासाठी ‘शवकास महामंडळे’ स्थापन करण्याची मार्िी होती. तर 
िासनाने १९६८ साली मराठवाडा, शवदभग, कोकि याजंबरोबर पशिम महाराष्ट्रातही शवकास महामंडळ 
स्थापन केले. आशि शवभार्ीय असमतोल दूर करण्याची र्ोष्ट बाजूलाच राशहली. देिाच्या सहाव्या 
पंचवार्थषक योजनेत जी दहा उशद्दष्टे नमूद होती त्यापैकी दोन अत्यंत महत्त्वाची उशद्दष्टे र्ाळून राज्यसरकारने 
आपला सहाव्या योजनेचा मस दा तयार केला होता. शवभार्ीय असमतोल नष्ट करण्यासाठी राज्याने 
केलेल्या ताशंत्रक प्रर्तीचे सवग लाभ मार्ास शवभार्ानंा शमळतील याची व्यवस्था करिे, आशि शवकासाबद्दल 
लोकािंी संवाद साधून शवकासप्रशक्रयेत संस्थात्मक पातळीवरील लोकसहभार् वाढविे ही ती उशद्दषे्ट होती. 
राज्यसरकार शवकासाबाबत लोकभावनेला डावलून मराठवाड्याची उपेक्षा करीत आहे अिी र्ोप्रवदभाईंची 
खात्री पटली. त्याम ळे त्यानंी मराठवाडाभर दौरा करून कायगकत्यांिी चचा केली आशि जनतेच्या 
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शवकासाबाबतच्या आकाकं्षा पूिग करण्यासाठी एक सवगपक्षीय जनता शवकास पशरषद उभी करण्याचा शनिगय 
घेतला. त्यान सार १९७० साली र्ोप्रवदभाईंच्याच अध्यक्षतेखाली ‘मराठवाडा जनता शवकास पशरषद’ स्थापन 
झाली. 

✿ 
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नवकासाच्या चळवळी, आनण वैिानिक नवकास मंडळे 

१९७० पासून १९९४ पयंतच्या चोवीस वषांच्या काळात मराठवाड्यात शवकासाची जी कामे झाली 
त्यासंाठी र्ोप्रवदभाईंनी केलेला सततचा पाठप रावा, योजनाचें शकचकट तपिील म खो र्त करून 
िासनािी केलेल्या वाटाघाटी, आशि मराठवाडा जनता शवकास पशरषदेच्या माध्यमातून र्रज पडेल तेव्हा 
उभी केलेली शवभार्व्यापी आंदोलने ह्ा र्ोष्टी कारिीभतू आहेत हे एक ऐशतहाशसक सत्य आहे. या साऱ्या 
काळात शनरलस वृत्तीने परंत  किखरपिा बाळर्त र्ोप्रवदभाई मराठवाड्याच्या शवकासासाठी झटले. 
स्वातंत्र्यासाठी जे झर्डले त्याचंी जबाबदारी स्वातंत्र्याची फळे सामान्यातल्या सामान्य मािसापयंत 
पोहोचतील हे पाहण्याची आहे असे ते मानत. शवकास हवा, परंत  त्या शवकासाला सामाशजक न्यायाची जोड 
शमळिे हे लोकिाहीत आवश्यक आहे असे ते सारं्त. ते म्हित की िासनानेही अिी प्रार्शतक भशूमका घेिे 
आवश्यक आहे. जे मारे् पडलेले आहेत त्यानंा मदतीचा हात देऊन आपल्या बरोबर आिण्यातूनच खरी 
संस्कृती शनमाि होते हे शवसरता कामा नये असे त्याचें मत होते. म्हिनूच स्वतः क ठल्याही सत्तापदापासून 
दूर राहत त्यानंी समर्थपत वृत्तीने मराठवाड्याच्या शवकासाचे अनेक प्रश्न प ढे माडंले आशि काही सोडवले. 
ज न्या मराठवाडा शवकास मंडळाच्या मार्िीन सार औरंर्ाबाद येथे मराठवाडा शवद्यापीठ आशि 
मराठवाड्यात अनेक शठकािी महाशवद्यालये स्थापन झाली होती. मराठवाड्यासाठी वरे्ळे माध्यशमक शिक्षि 
मंडळही शमळाले होते. परंत  शवकासाच्या इतर अनेक मार्ण्या अद्याप पूिग झालेल्या नव्हत्या. परभिी येथे 
असलेल्या कृशषमहाशवद्यालयात मराठवाड्याच्या शवद्यार्थ्यांना सापत्नभावाची वार्िकू शमळत असे. त्याबद्दल 
अनेक वष े शवद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष होता. १९७२ साली त्या असंतोषाचा भडका उडाला आशि त्या 
शवद्यार्थ्यांनी न्यायासाठी आदंोलन स रू केले. आंदोलक शवद्याथी जेव्हा मार्गदिगनासाठी र्ोप्रवदभाईंकडे 
आले तेव्हा मराठवाड्यासाठी वरे्ळ्या कृशषशवद्यापीठाची मार्िी र्ोप्रवदभाई करीत आलेले आहेत हे त्यानंा 
उमर्ले. मर् त्या आंदोलनाचे रुपातंरच ‘मराठवाडा कृशषशवद्यापीठ’ आंदोलनात झाले. र्ोप्रवदभाईंच्या 
नेतृत्वाखाली शवद्यार्थ्यांचा मोठा सहभार् असलेले ते शवकासाचेच एक आंदोलन बनले. मराठवाड्यातून 
जािाऱ्या मनमाड - काचीर् डा मीटर रे्ज आशि लातूर -शमरज नॅरोरे्ज रेल्वमेार्ांचे रंुदीकरि व्हाव ेअिी 
मार्िी र्ोप्रवदभाईनंी केलेली होती. त्याचप्रमािे औरंर्ाबाद -परळी, सोलापूर -नादेंड आशि आशदलाबाद -
माशिकर्ड या नव्या रेल्वमेार्ाची ज नी मार्िीही अद्याप पूिग झालेली नव्हती. मराठवाड्यासाठी 
हायकोटाचे एक खंडपीठ औरंर्ाबादेत द्याव ेही मार्िी देखील ज न्या हैदराबाद राज्यापासून प्रलंशबत होती. 
महाराष्ट्रात िासनाने शवभार्ीय असमतोल दूर करण्यासाठी पावले उचलावीत यासाठी वारंवार शनवदेने 
देऊन, शिष्टमंडळे नेऊन आशि चचा घडवनूही उपयोर् होत नव्हता. म्हिून १९७३ मध्ये र्ोप्रवदभाई 
मराठवाडा जनता शवकास पशरषदेचे एक शिष्टमंडळ घेऊन शदल्लीला तत्कालीन पतंप्रधान इंशदरा र्ाधंी यानंा 
भेटण्यासाठी रे्ले. त्यावळेी पंतप्रधानानंा शदलेल्या शनवदेनात अभ्यासपूिग अिी आकडेवारी देऊन 
र्ोप्रवदभाईंनी महाराष्ट्र सरकार हे मराठवाड्याच्या शवकासाकडे द लगक्ष करून राज्यातील शवकासाचा 
असमतोल वाढवण्यास कारिीभतू होते आहे ही र्ोष्ट शनदिगनास आिून शदली. हा वाढत जािारा 
असमोतल दूर करण्यासाठी राज्यघटनेतील कलम ३७१ (२) अन्वये मराठवाड्यासाठी वैधाशनक शवकास 
मंडळ स्थापन केले जाव,े आशि त्या मंडळाने राज्यपालाचं्या अशधकारकके्षत राहून मराठवाड्याच्या 
शवकासाचा अन िषे दूर करावा अिी मार्िी त्यानंी केली. 
 

१९७४ साली मराठवाड्यात य वकाचें एक उग्र आंदोलन झाले. परभिी शजल्ह्ातील वसमत येथे 
एका खात्यात नोकरभरतीसाठी म लाखती घेण्यात येत होत्या. शतथे मराठवाड्यातील हजारो बेकार 
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तरुिानंा म लाखतीसाठी बोलावले रे्ले होते. प्रत्यक्षात शतथे अशधकाऱ्याचं्या भ्रष्टाचारातून 
मराठवाड्याबाहेरच्या काही ठराशवक व्यक्तींच्या नेमि का होत आहेत हे जमलेल्या हजारो य वकानंा 
शदसले. त्यानंी शनदिगने स रू केली. काही वळेाने तरुिाचंा तो जमाव प्रक्ष ब्ध झाला. पोशलस आले आशि 
त्यानंी त्या बेकार य वकावंर र्ोळीबार केला. त्या र्ोळीबारात दोन मािसे ठार झाली. हे वृत्त मराठवाड्यात 
पसरले तसा सवगत्र असतंोष पसरला. संपूिग मराठवाड्यातून लोकाचंी आंदोलने स रू झाली. वसमतची ती 
घटना मराठवाड्यातील बेकाराचं्या अन्याय्य िोषिाचे द्योतकच होती. रोजर्ाराच्या सधंींची 
कमतरता.र्रीब आशि सामान्य य वकानंा डावलून भ्रष्ट मार्ाने होिारी नोकरभरती आशि मराठवाड्यातील 
लायक उमेदवाराचंी उपेक्षा ह्ा र्ोष्टींम ळे मराठवाडा जनता शवकास पशरषद त्या आंदोलनात सामील झाली. 
आंदोलनाचे नेतृत्व र्ोप्रवदभाईंकडे आले. मराठवाड्याचे आय क्तालय औरंर्ाबादेत असल्याम ळे मराठवाडा 
जनता शवकास पशरषदेने शतथे सवग िक्तीशनिी शनदिगनानंा स रुवात केली. लोकामंधील असंतोष एवढा मोठा 
होता की औरंर्ाबादच्या शनदिगनानेही उग्र स्वरूप धारि केले. जमावाला काबूत आिण्यासाठी म्हिनू 
पोशलसानंी र्ोळीबार केला. त्यात चार य वक ठार झाले आशि अनेक जखमी झाले. संतप्त र्ोप्रवदभाईंनी 
‘मराठवाडा बंद’ ची हाकं शदली. संपूिग मराठवाड्यात एक अभतूपूवग असा कडकडीत हरताळ पाळला रे्ला. 
बंदच्या शदविी िकेडो लोकानंा अटक झाली. ह्ा आंदोलनानंंतर महाराष्ट्राच्या म ख्यमतं्र्यानंी आंदोलकानंा 
चचेसाठी म ंबईस बोलावले. मराठवाड्यातील बकेारीच्या मोठ्या प्रश्नाची सोडविूक करण्यासाठी या 
शवभार्ात औद्योर्ीकरिाला चालना देिे, मार्िी केलेले काही प्रसचनप्रकल्प त्वशरत मान्य करिे, 
रेल्वमेार्ांचे रंुदीकरि हाती घेिे, १९ ताल के हे ‘द ष्ट्काळी ताल के’ म्हिून कें द्रिासनास घोशषत करावयास 
लाविे, आशद उपाययोजना म ख्यमंत्र्यानंी मान्य केल्या आशि ते शिष्टमंडळ परतले. परंत  राज्यिासनाने 
शदलेली आश्वासने शनष्ट्फळ ठरली. 
 

१९७४ मध्येच मराठवाड्यातील मनमाड - काचीर् डा आशि लातूर शमरज या दोन रेल्वमेार्ांच्या 
रंुदीकरिासाठी र्ोप्रवदभाईनंी आंदोलन स रू केले. आदंोलनाच्या पशहल्याच शदविी मराठवाड्यात अनेक 
शठकािी ‘रेल्व ेरोको’ सत्याग्रह झाले. धमगबाद, नादेंड, पूिा, परभिी, जालना, औरंर्ाबाद, रोटेर्ावं अिा 
शनरशनराळ्या शठकािी आदंोलकानंी रेल्वरे्ाड्या रोकून धरण्यास स रूवात केली. रेल्वमेार्ाच्या 
रंुदीकरिाम ळे हैदराबाद, म ंबई, नार्पूर आशि इतर सवग मोठ्या िहरासंमवते थेट व्यापारी संबधं प्रस्थाशपत 
होऊन मराठवाड्याच्या शवकासाला जोमदार र्ती शमळू िकते हे र्ोप्रवदभाईंनी ताडले होते. त्या रेल्व े
आंदोलनास समाजाच्या सवगच स्तरांतून मोठा प्रशतसाद शमळाला. शवद्याथी, शिक्षक, र्ृशहिी, डॉक्टसग, 
वकील, सवग पक्षाचें राजकीय कायगकते, कामर्ार, मजूर असे सर्ळ्या थरातंले लोक आंदोलनात उतरले. 
औरंर्ाबाद येथे स्वतः र्ोप्रवदभाईंच्या नेतृत्वाखाली रेल्व ेरोको सत्याग्रह झाला. कोित्याही कृतीचे शनयोजन 
बारकाईने करून पद्धतिीर रीतीने त्याची अंमलबजाविी करण्याची हातोटी र्ोप्रवदभाईजंवळ होती. 
औरंर्ाबाद िहरात त्यावळेी संचारबंदी लार्ू झालेली होती. राखीव पोशलसदलाच्या दोन शडल्व्हजन्स तळ 
ठोकून होत्या. रेल्वसे्टेिनच्या पशरसरात जमावबंदी होती. र्ोप्रवदभाईंच्या सूचनेन सार सवग आंदोलक र्ाडी 
येण्याच्या एक तास आधी शनरशनराळ्या मार्ांनी रेल्वसे्टेिनच्या पाठीमारे् असलेल्या एका कारखान्याच्या 
आवारात जमले. काही कायगकते स्टेिनवर पाठवनू कारखान्यात जेवढे लोक र्ोळा झाले होते त्या सवांची 
औरंर्ाबादपासून आठ शकलोमीटर अंतरावरचे पशहले स्टेिन शचकलठाण्यापयंतची शतशकटे काढली रे्ली. 
प्लॅटफॉमगवर प्रविे करताच शवनाशतशकट आल्याबद्दल अटक केली जाऊ नये म्हिून ही खबरदारी घेतली 
रे्ली. मर् ती शतशकटे घेऊन सर्ळे आंदोलक एकेक करून रेल्वसे्टेिनवर आले. स्टेिनात रेल्व े येताच 
कायगकत्यांच्या घोषिाचं्या कल्लोळात र्ोप्रवदभाई रुळावंर उतरले आशि आडव े झाले. त्याचं्या पाठोपाठ 
हजारो कायगकतेही खाली उतरून रुळावंर झोपले. हळूहळू जवळ येिारी रेल्वरे्ाडी पूिग थाबंली. त्यानंतर 
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आंदोलकानंी स मारे तासभर ती र्ाडी स्टेिनातच रोकून धरली. सवग सत्याग्रही शवकासाच्या घोषिा देत 
होते. रेल्व ेरुळावंर उभे राहूनच र्ोप्रवदभाईनंी आदोलकासंमोर एक छोटेसे भाषि केले. अखेर पोशलसाचंी 
क मक आली आशि सवग सत्याग्रहींना अटक करून हसूगलच्या त रंुर्ात नेण्यात आले. सायकंाळी जेव्हा 
पोशलसानंी सत्याग्रहींना सोडून शदले तेव्हा र्ावातं संचारबंदी होती. पायी घरी परतिाऱ्या सत्याग्रहींना 
पोशलस नाहक मारहाि करतील ही प्रचता र्ोप्रवदभाईनंा वाटत होती. त्या वळेचे शवभार्ीय पोशलस 
महासंचालक चौबळ यानंी र्ोप्रवदभाईंना घरी पोहोचवण्यासाठी एका वाहनाची व्यवस्था केली होती. 
र्ोप्रवदभाईंनी ते वाहन नाकारले. ते चौबळानंा म्हिाले की सवग आंदोलकानंा स रशक्षत घरी पोहोचवण्याची 
व्यवस्था त म्ही करिार असाल तरच मी वाहन स्वीकारतो. अन्यथा मीही पायीच घरी जाईन. र्ोप्रवदभाईंच्या 
शनग्रहाम ळे िवेटी चौबळानंी एस.टी.च्या काही बसर्ाड्या आिवनू घेतल्या आशि सवग सत्याग्रहींना घरी 
पोहोचवण्याची व्यवस्था केली. रेल्व े रंुदीकरिासाठी मराठवाडा जनता शवकास पशरषदेने सातत्याने 
केलेल्या आंदोलनामं ळेच मनमाड ते म दखेड ह्ा रेल्वमेार्ाचे रंुदीकरि होऊ िकले. आता लातूर -
लातूररोड या नव्या तीस शकलोमीटर लोहमार्ाम ळे लातून स्टेिन हे परळी -हैदराबाद लोहमार्ाला 
जोडले रे्ले आहे. आशि लातूर -शमरज रेल्वमेार्ाच्या रंुदीकरिासाठीही सवेक्षि पार पडले आहे. 
 

त्यानंतर १९८१ आशि १९८४ या सालातं आलेल्या महाराष्ट्राच्या दोन म ख्यमंत्र्यानंी 
मराठवाड्यासाठी अन क्रमे ३५ कलमी आशि ४२ कलमी असे दोन शवकास कायगक्रम जाहीर केले. पि ते 
कार्दावरच राशहले. हळूहळू पशिम महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाची भशूमका बदलू लार्ली. प्रादेशिक असमतोल 
वर्ैरे काही अल्स्तत्वात नाही. मार्ास भार्ाचंी ओरड ही अनाठायी आहे असा पशवत्रा ते घेऊ लार्ले. शवदभग 
आशि मराठवाड्यािी केलेला नार्पूर करार, त्यावळेी यिवतंराव चव्हाि यानंी मार्ास शवभार्ानंा शदलेली 
वचने, नंतरच्या म ख्यमंत्र्यानंी वळेोवळेी शदलेली आश्वासने या साऱ्या र्ोष्टी अनावश्यक होत्या असेच पशिम 
महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाला वाटू लार्ले. नंतरचे म ख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यानंी मार्ास शवभार्ाचंा नेमका 
अन िषे शकती आहे हे िोधण्यासाठी अथगतज्ज्ञ डॉ. शव.म. दाडेंकर याचं्या अध्यक्षतेखाली एक सशमती 
नेमली. मराठवाड्याचे एक शनवृत्त सनदी अशधकारी भ जंर्राव क लकिी हेही त्या सशमतीचे सदस्य होते. 
शवभार्ीय अन िषे काढावयास नेमलेल्या दाडेंकर सशमतीने ताल का हा घटक धरून अन िषे काढला होता. 
मराठवाडा, शवदभग आशि पशिम महाराष्ट्र या तीनही शवभार्ाचंा १९८२ सालच्या प्रकमतींवर आधाशरत 
एकशत्रत अन िषे हा तीन हजार एकि ेिहाऐंिी कोटी रुपयाचंा आहे असा दाडेंकर सशमतीचा शनष्ट्कषग होता. 
त्या अन िषेात मराठवाड्याचा वाटा २३ टके्क, शवदभाचा ३९ टके्क तर पशिम महाराष्ट्राचा ३७·५ टके्क 
दाखवलेला होता. हा अन िषे पंचवार्थषक योजनेच्या काळात दूर करून नंतर दर पाचं वषांनी आढावा घ्यावा 
अिी शिफारस दाडेंकर सशमतीने केलेली होती. परंत  ती महाराष्ट्र िासनाने मान्य केली नाही. 
 

र्ोप्रवदभाई हे दाडेंकर सशमतीच्या सशमतीच्या शनष्ट्कषांवर समाधानी नव्हते. खेडे हा घटक धरून 
शवभार्ाचा अन िषे काढण्याची पद्धत सदोष आहे असे त्याचें ठाम मत होते. तसे केल्याने एखाद्या अत्यतं 
प ढारलेल्या प्रदेिाचा अन िषे मार्ास शवभार्ापेक्षा मोठा दाखवता येतो, आशि दाडेंकर सशमतीने नेमके तेच 
केले आहे अिी त्याचंी भशूमका होती. अथात, जे हाती आहे त्याच्या सहाय्याने प ढे जात राशहले पाशहजे ही 
र्ोप्रवदभाईंची वृत्ती होती. दाडेंकर सशमतीने मराठवाड्याचा जो काही अन िषे काढलेला आहे त्याची भरपाई 
महाराष्ट्राचे राज्यसरकार करिार नाही याची त्यानंा खात्री होती. त्यासाठी राज्यसरकारच्या 
अखत्यारीबाहेरची यतं्रिा असिे र्रजेचे होते. म्हिून र्ोप्रवदभाईनंी मराठवाडा जनता शवकास 
पशरषदेमाफग त वैधाशनक शवकास मंडळाची मार्िी रेटिे स रू ठेवले. राज्यघटनेच्या ३७१(२) या कलमान्वये 
स्थापन करता येिारे हे मंडळ प्रसचन, तंत्रशिक्षि आशि लोकसंख्येच्या प्रमािातं िासकीय नोकऱ्यातंील 
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वाटा या र्ोष्टी राज्यपालाचं्या अखत्यारीत उपलब्ध करून देईल अिी तरतूद भारताच्या सशंवधानात आहे. 
या तरत दीचा फायदा मराठवाड्याला शमळावा असा र्ोप्रवदभाईंचा प्रयत्न होता. त्यानंी लोकप्रशतशनधींकडे 
त्याबाबत सतत पाठप रावा केला. अखेर महाराष्ट्राच्या शवशधमंडळाने २६ ज लै १९८४ रोजी दोन्ही 
सभार्ृहामंध्ये मराठवाडा, शवदभग आशि पशिम महाराष्ट्र यासंाठी तीन वैधाशनक शवकास मंडळे स्थापन केली 
जावीत असा ठराव करून ते कें द्र सरकारकडे पाठवला. र्ोप्रवदभाईंच्या मते मराठवाडा आशि 
शवदभासमवते कोंकि शवभार्ासाठी वैधाशनक शवकास मंडळ मार्िे सयं ल्क्तक ठरले असते. पि 
महाराष्ट्राच्या चत र राजकारण्यानंी ते पशिम महाराष्ट्रासाठी माशर्तले. अथात्, ती र्ोष्टही र्ोशवन्दभाईंनी 
स्वीकारली आशि त्या मार्िीची पूतगता होण्यासाठी तीनही शवभार्ाचंी एक संघषग सशमती स्थापन करण्याचे 
प्रयत्न स रू केले. त्या प्रयत्नातूंन तीनही शवभार्ाचंी एकशत्रत अिी “महाराष्ट्र राज्य वैधाशनक शवकास मंडळ 
कृशत सशमती” स्थापन केली रे्ली. या कृशतसशमतीने वैधाशनक शवकास मंडळाचंी रचना आशि त्यासाठी 
राष्ट्रपतींनी काढावयाच्या अध्यादेिाचे स्वरूप याबंद्दल महत्त्वाच्या सूचना २० एशप्रल १९८८ रोजी कें द्र 
िासनाकडे पाठवल्या. 
 

मंत्रीपदावर असलेले मराठवाड्याचेच िकंरराव चव्हाि यांचा वैधाशनक शवकास मंडळाचं्या 
स्थापनेला कडवा शवरोध होता. त्याम ळे राज्यिासन आशि लोकप्रशतशनधींच्या अशधकाराचंा अशधके्षप होऊन 
लोकिाहीचा सकंोच होईल आशि राज्यपालाचें अशधकार वाढून राज्यपाल आशि राज्यिासन याचं्यात 
नाहक तंटा उभा राहील असे त्याचें म्हििे होते. त्याचं्या आके्षपाबंाबत र्ोप्रवदभाईचें म्हििे असे होते की 
घटनाकारानंी मार्ास भार्ासंाठी वैधाशनक शवकास मंडळाचंी तरतूद शवचारपूवगक केलेली असून त्याचं्या 
कायाची तत्त्वहेी शनशित केलेली आहेत. ज्या तत्वाचं्या आधारे अल्पसखं्याकानंा खास सवलती देण्याचे 
आपि मान्य केले आहे त्याच तत्त्वानं सार ही वैधाशनक शवकास मंडळेही मान्य करावयास हवीत. मार्ास 
शवभार्ानंा बरोबरीच्या स्थानावर आिावयाचे प्रयत्न राज्य सरकारनेच करावयास हवते. परंत  ते करण्यात 
राज्यसरकार हयर्य करीत असेल तर मर् वैधाशनक शवकास मंडळामंाफग त ते करण्याचे अशधकार 
राज्यपालास देिेच योग्य आहे, असे र्ोप्रवदभाईंचे मत होते. प ढे १९९० साली िरद पवार हे महाराष्ट्राचे 
म ख्यमंत्री झाले. त्याचं्या सरकारने वैधाशनक शवकास मडंळाचं्या रचनेचा जो आराखडा तयार केला तो 
सदोष होता. वैधाशनक शवकास मंडळाचे स्वरूप मंशत्रमडंळाच्या एखाद्या उपसशमतीसारखे राखून त्यांची 
म दत केवळ पाच वषांप रतीच ठेवली रे्ली होती. शिवाय त्या मंडळाचंा राज्यपालािंी कोिताही संबधं 
ठेवलेला नव्हता. आशि दाडेंर सशमतीने िोधलेला अन िषे भरून काढण्याप रतीच त्याचंी कायगकक्षा मयाशदत 
केलेली होती. तिा पद्धतीने स्थापन होिाऱ्या वैधाशनक शवकास मंडळांचा मार्ास शवभार्ानंा काही उपयोर् 
नव्हता. त्याम ळे घटनेच्या कलम ३७१ (२) मधील तरत दीमध्ये अन स्य त असलेल्या मळू तत्त्वाचाच भरं् होत 
होता. म्हिून र्ोप्रवदभाईंनी त्या शिफारसींना शवरोध केला. मराठवाडा जनता शवकास मंडळाच्या एका 
शिष्टमंडळाने शदल्लीस जाऊन तेव्हाचे पंतप्रधान शवश्वनाथ प्रतापप्रसह, अथगमंत्री आशि कायदामंत्री याचंी भेट 
घेतली. वैधाशनक शवकास मडंळाचंी स्थापना आशि रचना याबंाबत केन्द्र सरकारकडे कोिताच तपिील 
उपलब्ध नव्हता. तेव्हा र्ोप्रवदभाईंनी ६ फेि वारी १९९० रोजी पंतप्रधानानंा एक पत्र पाठवनू घटनेतील 
तरतूद, तीन सार स्थापन करण्याच्या वैधाशनक शवकास मंडळाचंी उशद्दष्टे, त्याचंी रचना, राष्ट्रपतींच्या 
अध्यादेिाचे स्वरूप, राज्यपालाचें अशधकार आशि जबाबदाऱ्या, वैधाशनक मंडळाची कायगपद्धती, इत्यादी 
र्ोष्टींचा तपिील त्यानंा सादर केला. 
 

त्यानंतर १९९० च्या मे मशहन्यात पाच आशि सहा तारखानंा मराठवाडा जनता शवकास पशरषदेचे 
एक मराठवाडा पातळीवरचे अशधविेन र्ोप्रवदभाईनंी औरंर्ाबाद येथे घेतले. त्या अशधविेनात पशरषदेच्या 
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वाटचालीचा आढावा घेऊन प ढील कामाचंी शदिा, समोर उभ्या असलेल्या समस्या, वैधाशनक शवकास 
मंडळाचंी अपेशक्षत रचना आशि कायगपद्धती या र्ोष्टींवर चचा झाली. त्याचप्रमािे मराठवाड्याच्या संबंधात 
शनयोजनात अपेशक्षत असलेले अग्रक्रम, तंत्रशिक्षिाची ल्स्थती, रोजर्ाराच्या सधंी, िासकीय नोकऱ्यातंील 
वाटा, शकमान आवश्यक असे लोहमार्ग या शवषयावंर अभ्यासपूिग शनबधं सादर केले रे्ले. दरम्यान केन्द्रात 
काँगे्रसचे पी.व्ही नरप्रसहराव हे पंतप्रधान म्हिून आले. त्याचं्या मंशत्रमंडळात िकंरराव चव्हाि हे र्ृहमंत्री 
होते. पी.व्ही. नरप्रसहराव हे हैदराबादचे, हैदराबाद म ल्क्तसंग्रामातले एक स्वातंत्र्यसैशनक होते. त्यानंी 
र्ोप्रवदभाईंना त्याचं्या जीवनकायाचा र्ौरव म्हिून ‘पद्मशवभषूि’ हा शकताब देण्याचे ठरवले. हा शकताब 
स्वीकारण्यास र्ोप्रवदभाईनंी संमती द्यावी यासाठी प्रयत्न स रू झाले. पंतप्रधानाचं्या वतीने िकंरराव चव्हाि 
हे र्ोप्रवदभाईनंा भेटले. परंत  “मला कोिताही शकताब नको, त्या ऐवजी मराठवाड्यासाठी वैधाशनक शवकास 
मंडळ द्या” असा शनरोप देऊन र्ोप्रवदभाईनंी ‘पद्मशवभषूि’ शकताबासाठी संमती देण्याचे टाळले. एव्हाना 
र्ोप्रवदभाईंच्या वयाची ऐिंी वष े पूिग झाली होती. १९९१ साली मराठवाड्यातील जनतेने र्ोप्रवदभाईचंा 
अमृतमहोत्सवी सत्कार करण्याचे ठरवले. सत्काराची तयारी जोरात स रू झाली. पंतप्रधान पी.व्ही. 
नरप्रसहरावाचं्या हस्ते हा सत्कार करण्याचे सशमतीने ठरवले. पंतप्रधानानंीही होकार शदला. मर् १८ 
जानेवारी १९९२ रोजी औरंर्ाबादेत सरस्वती भ वन ससं्थेच्या पटारं्िावर हा भव्य सत्कारसमारंभ पार 
पडला. सत्कारास पतंप्रधान पी.व्ही.नरप्रसहराव, र्ृहमंत्री िकंरराव चव्हाि, महाराष्ट्राचे म ख्यमंत्री 
स धाकरराव नाईक ही मंडळी हजर होती. मराठवाड्यातील लोकानंी र्ोप्रवदभाईंना पचंवीस लाख रुपयाचंी 
थैली अपगि केली. तेव्हा त्यात स्वतःच्या पाच हजार रुपयाचंी भर टाकून र्ोप्रवदभाईंनी ती रक्कम स्वामी 
रामानंदतीथग याचं्या स्मरिाथग स रू केलेल्या संिोधन संस्थेला प्रदान केली. त्या समारंभाच्या शनशमत्ताने 
नरप्रसहरावानंी प न्हा एकदा र्ोप्रवदभाईंचे मन वळवण्याचा प्रयत्न केला आशि त्यानंी पद्मशवभषूि शकताब 
स्वीकारावा या साठी आग्रह केला. तेव्हा “मराठवाड्याला वैधाशनक शवकास मंडळ देण्याचे मान्य केलेत 
तरच मी पद्मशवभषूि स्वीकारेन, अन्यथा नाही”. असे र्ोप्रवदभाईनंी साशंर्तले. िवेटी पतंप्रधान 
नरप्रसहरावानंी र्ोप्रवदभाईंची ती मार्िी मान्य केली. त्यानंी वैधाशनक शवकास मंडळ स्थापन करण्याचे 
अशभवचन शदले तेव्हा क ठे र्ोप्रवदभाईंनी पद्मशवभषूि हा शकताब स्वीकारला. त्यानंतरही तब्बल तीन वष े
प्रतीके्षत रे्ली. नंतर १९९४ साली भारताच्या राष्ट्रपतींनी मराठवाडा, शवदभग आशि उवगशरत महाराष्ट्र 
याचं्यासाठी वैधाशनक शवकास मंडळे अल्स्तत्वात येत असल्याचा ऐशतहाशसक अध्यादेि ९ माचग रोजी 
काढला. त्या अध्यादेिाच्या प्रशतपालनाथग महाराष्ट्राच्या राज्यपालानंी ३० एशप्रल १९९४ रोजी उपरोक्त तीन 
वैधाशनक शवकास मंडळे कायम केल्याबद्दलचा आदेि जारी केला. शवभार्ातील प्रसचनाचा अन िषे भरून 
काढिे. व्यावसाशयक आशि तंत्रशिक्षिाच्या सोयी समन्यायी तत्त्वावर उपलब्ध करून देिे आशि िासकीय व 
शनमिासकीय नोकऱ्यामंध्ये शवभार्ाला प रेसे प्रशतशनशधत्व देिे या र्ोष्टींची पूतगता वैधाशनक शवकास मंडळाचं्या 
द्वारे करण्याची जबाबदारी राज्यपालाकंडे आली. प्रत्येक वैधाशनक शवकास मंडळाच्या संरचनेत तीन तज्ज्ञ 
व्यक्ती, एक आमदार. एक स्थाशनक स्वराज्यसंस्थेचा प्रशतशनधी, शवभार्ाचा आय क्त आशि एक उपाय क्त 
असे सात सदस्य समाशवष्ट केले रे्ले. वरचेवर वाढत जािारा आपला अन िषे भरून काढून ही वैधाशनक 
मंडळे न्यायब द्धीने महाराष्ट्रातील शवकासाचा असमतोल नष्ट करतील अिी अपेक्षा मराठवाड्याची जनता 
करू लार्ली. 

✿ 
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नवकासप्रनक्येचे पुिरावलोकि 

१९७२ मध्ये झालेल्या मराठवाडा जनता शवकास पशरषदेच्या स्थापनेपासून १९९४ साली झालेल्या 
वैधाशनक शवकास मंडळाचं्या स्थापनेपयंत मराठवाडा शवभार्ात शनरशनराळ्या के्षत्रामंध्ये घडलेला शवकास हा 
काही सहजर्त्या घडलेला नव्हता. मराठवाडा जनता शवकास पशरषदेच्या झेंड्याखाली र्ोप्रवदभाईनंी 
शजल्हावार संघशटत केलेले कायगकते आशि शवषयतज्ञ याचंा सखोल अभ्यास, र्ोप्रवदभाईनंी शचकाटीने 
केलेला प्रत्येक प्रश्नाचा पाठप रावा, आशि त्याचं्या हाकेंसरिी मराठवाड्यातील लोकानंी उभारलेली 
आंदोलने याचें ते फशलत होते. र्ोप्रवदभाई प्रश्नाचंा अभ्यासपूवगक शवचार करून शवकासाच्या मार्ण्या केवळ 
प ढे आित असे नव्हे, तर त्याचं्यासाठी वषान वष े प्रयत्नही करीत असत. त्याचप्रमािे ते झालेल्या 
चवळवळीच्या फशलताचेंही शवश्लेषिात्मक दृष्टीने प नरावलोकन करीत असत. मराठवाड्यातील बह तािं 
ग्रामीि जनतेची उपजीशवका ितेीवर चालते. परंत  इथल्या ितेीचा शवकास दीघगकाळपयंत होऊ िकला 
नव्हता. मराठवाड्यातील लार्वडीयोग्य के्षत्रापैकी शनम्मे के्षत्र हे उथळ आशि हलक्या जशमनीचे आहे. 
उरलेले खोल, काळ्या जशमनीचे के्षत्रही नत्र, स्फ रद आशि सूक्ष्म अन्नद्रव्याचं्या कमतरतेम ळे म्हिाव ेतसे 
स पीक नाही. या खोल काळ्या जशमनीत पाण्याचा शनचरा नीट होत नाही. एक पीक घेतल्यानंतरही जशमनी 
ओल्या राहतात. त्याम ळे द बार पीक घेता येत नाही. हवामानात कमी आद्रगता आशि जास्त तापमान असते. 
पजगन्यमान परभिी-नादेंड शजल्ह्ात जास्त आशि इतर शजल्ह्ातं कमी असते. त्यातही वरचेवर बदल 
घडतात. त्याम ळे शहवाळा आशि थंडीही अशनयशमत स्वरूपाची असते. त्याम ळे शनरशनराळ्या शजल्ह्ातं 
वरे्वरे्ळी पीकरचना असते. परंत  कोित्याही शपकाचे उत्पादन ल्स्थर नसते. या सवग र्ोष्टींचा अभ्यास 
मराठवाडा जनता शवकास पशरषदेने करून मराठवाड्यातील ितेीचे एकाल्त्मक शनयोजन व स योग्य 
व्यवस्थापन करण्याची र्रज स्पष्ट केली. उपलब्ध वैज्ञाशनक माशहतीचा स योग्य वापर करिे, मातीच्या, 
पाण्याच्या शनचऱ्याच्या, आशि उशचत शबयाण्याचं्या समस्या सोडवण्यासाठी आध शनक तंत्रज्ञानाचा वापर 
करिे, पािीटंचाईवर मात करण्यासाठी पाण्याचा काटकसरीने वापर, प नभगरि, जलसंवधगन इत्यादी 
उपाय अवलंबिे, आशद र्ोष्टींचा प रस्कार पशरषदेने केला व त्यासंबधंी जनजार्रि केले. मराठवाड्यातील 
ितेीव्यवस्था स धारता यावी यासाठीच चळवळीच्या मार्ाने परभिी येथील कृशषशवद्यापीठ स्थापन 
करावयास लावले. परंत  त्या पशलकडे ितेीस धारिेसाठी पशरषदेला फारसे काही करता आले नाही याची 
त्यानंा खंत वाटत असे. प्रसचनाच्या के्षत्रात मराठवाड्यात जायकवाडी, पूिा, शवष्ट्ि प री, उध्वग पेनर्ंर्ा, 
माजंरा आशि शनम्न तेरिा हे प्रकल्प पूिग झालेले होते. यातील बह तेक प्रकल्प मराठवाडा जनता शवकास 
पशरषदेच्या पाठप राव्याम ळे झाले. परंत  शनम्न द धना, लेंडी, उध्वग मानार आशि नादूंर-मधमेश्वर हे प्रकल्प 
अद्याप पूिग व्हावयाचे आहेत. त्याशिवाय मराठवाड्यात ७४ मध्यम प्रकल्प आशि ६१२ लघ प्रकल्प पूिग झाले 
आशि ५ मध्यम व ९५ लघ प्रकल्प व्हावयाचे आहेत. जून १९९४ पयंत मराठवाड्यात स मारे आठ लाख 
हेक्टराचंी प्रसचनक्षमता शवकशसत झाली. परंत  काही मोठ्या धरिाचं्या पािलोटके्षत्रामंध्ये राजकीय 
हस्तके्षपामं ळे शनयोजनबाह् अिी अनेक नवी धरिे उभी केली रे्ल्याम ळे मराठवाड्यातील प्रसचनक्षमता 
प न्हा घटू लार्ली आहे याचीही खंत र्ोप्रवदभाईंना होती. पठैिचे जायकवाडी धरि हे त्यास आश्वाशसत 
पािी शमळू िकत नसल्याम ळे ठरलेली प्रसचनउशद्दष्टे र्ाठूं िकत नाही हे ते नेहमी सारं्त. या पशरल्स्थतीवर 
मात करण्यासाठी संपूिग मराठवाड्यातील सवग पाण्याचे प नर्थनयोजन करिे, कृष्ट्िा खोऱ्यात समाशवष्ट 
होिाऱ्या त ळजापूर, उमरर्ा, आष्टी, पराडंा आशि भमू या मराठवाड्यातील ताल क्यानंा कृष्ट्िा खोऱ्यातील 
५९४ टी.एम.सी. पाण्यातला न्याय वाटा शमळविे, िासनाकडे मराठवाड्यासाठी भजूलशवकास महामंडळ 
मार्िे, ज न्या प्रकल्पाचंी कायगक्षमता वाढशविे, पशिम महाराष्ट्र आशि कोंकिातील अशतशरक्त पाण्यापैकी 
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िभंर टी.एम् सी. पािी मराठवाड्याकडे वळविे आशद उपाययोजना मराठवाडा जनता शवकास मंडळाने 
स चशवलेल्या आहेत. 
 

मराठवाड्यासाठी राज्याच्या उच्चन्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्यात याव ेही लोकाचंी ज नीच 
मार्िी होती. इथल्या र्ोरर्रीब लोकानंा जशमनीची आशि कूळकायद्याची प्रकरिे अशपलात रे्ली की दूरवर 
हैदराबाद येथे जाव े लार्त असे. त्याम ळे हैदराबाद उच्चन्यायालयाचे खंडपीठ इथे व्हाव े असे शनवदेन 
र्ोप्रवदभाईंनी १९५६ साली प्रथम सवोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूतींना शदले होते. नंतर मराठवाडा 
महाराष्ट्रात सामील झाल्यावरही ही मार्िी अपूिगच राशहली होती. ज न्या मराठवाडा शवकास मंडळाच्या 
काळापासून र्ोप्रवदभाई त्या मार्िीचा पाठप रावा सरकारदरबारी करीत आले होते. १९८२ साली जेव्हा बॅ. 
अंत ले हे महाराष्ट्राचे म ख्यमतं्री होते. तेव्हा त्यानंी या प्रकरिात र्ाभंीयाने लक्ष घातले. योर्ायोर्ाने त्यावळेी 
मराठवाड्याचेच न्यायमूती व्यंकटराव देिपाडें हे म ंबई उच्चन्यायालयाचे म ख्य न्यायाधीि होते. त्यानंी या 
प्रकरिी तत्परतेने आवश्यक ती कारवाई करून मराठवाड्याला हे खंडपीठ शमळवनू शदले. १९८२ सालच्या 
ऑर्स्ट मशहन्यात औरंर्ाबादच्या खंडपीठाचे मोठ्या शदमाखाने उ घाटन झाले. आशि संपूिग मराठवाडा व 
आसपासच्या अहमदनर्र, जळर्ावं इत्यादी शजल्ह्ामंधील लोकानंा कोटगदरबारीचा न्याय स लभ झाला. 
रेल्वशेवषयक मार्ण्यापंैकी मराठवाड्यातील मनमाड -म दखेड रेल्वमेार्ाचे रंुदीकरि पूिग झाले. आशि 
लातूर -शमरज लोहमार्ाच्या रंुदीकरिास स रुवात झाली. परंत  पूवीपासून मार्िी केलेले औरंर्ाबाद -
परळी, सोलापूर -नादेंड, आशि आशदलाबाद -माशिकर्ड हे नव े रेल्वमेार्ग मात्र अद्याप प्रलंशबत आहेत 
याचीही बोचिी र्ोप्रवदभाईनंा होती. 
 

महत्प्रयासाने स्थापन झालेल्या वैधाशनक शवकास मंडळाच्या कामाकडेही र्ोप्रवदभाई शचशकत्सक 
नजरेने बघत. १९९४ नंतर वैधाशनक मंडळाच्या प्रारंशभक काळात जेव्हा लोक त्याच्या फशलताशवषयी िकंा 
उपल्स्थत करत तेव्हा र्ोप्रवदभाईच त्यानंा समजावत. मे १९९४ मध्ये मराठवाडा जनता शवकास पशरषदेच्या 
नादेंड येथे झालेल्या एका अशधविेनात वैधाशनक मंडळाशवषयी असलेले लोकाचें समजअपसमज दूर 
करण्याचा प्रयत्न त्यानंी केला होता. हा एक नवीन प्रयोर् असल्याम ळे त्याची चारं्ली फळे शमळण्यास 
अवधी लारे्ल. तोपयंत सवांनी सयंम राखून वैधाशनक शवकास मंडळास सहकायग करावयास हव े अिी 
त्याचंी भशूमका होती. परंत  चार वषानंतर वैधाशनक मंडळाची कामशर्री पाहून मात्र त्याचंी शनरािा त्यांना 
लपवता आली नाही. ९८ साली शदलेल्या एका म लाखतीत र्ोप्रवदभाईंनी साशंर्तले होते की वैधाशनक 
शवकास मंडळाचें काम अपेके्षन सार होत नाही. ही वैधाशनक शवकास मंडळे एकापरीने राज्यपालाचें डोळे 
आशि कानच होत. शवभार्ातील शवकासाच्या र्रजा त्यानंी जोखावयाच्या आशि त्यान सार राज्यसरकारकडे 
शिफारसी करावयाच्या. मंडळावर िासनाचे कोितेही शनयंत्रि असिार नाही पि त्याच्या शिफारसी मात्र 
िासनावर बंधनकारक राहतील अिी त्याचंी अपेशक्षत रचना होती. परंत  राज्यिासनाने स रुवातीपासूनच 
त्या मंडळाचें अध्यक्ष आशि बह तािं सदस्य हे आपल्या स्वतःच्या कह्ातील असतील याची खबरदारी 
घेतली. त्याबाबत अशधकार असूनही राज्यपाल मूर् शर्ळून र्प्प बसले. एका भ जंर्राव क लकिींचा अपवाद 
वर्ळला तर मंडळावर ज्या प्रकारची तज्ञ मंडळी अपेशक्षत होती तिी उपलब्ध झाली नाहीत. जी मािसे 
नेमली रे्ली आहेत त्याचं्यामध्ये हे एवढे मोठे काम पेलून धरण्याची पात्रता नाही, अिी शवशचत्र पशरल्स्थती 
आहे असे र्ोप्रवदभाईनंी साशंर्तले होते. अथात् मराठवाडा वैधाशनक शवकास मंडळाने स रुवातीच्या काळात 
काही शिफारसवजा ठराव शनशितच केले होते असेही त्यानंी साशंर्तले. मंडळ शनमाि होण्याआधी दाडेंकर 
सशमतीने काढलेला अन िषे भरून काढण्यासाठी राज्यिासनाने शवभार्वार ज्या रकमा शदल्या होत्या त्यात 
११२ कोटी रुपये पशिम महाराष्ट्राला जास्त शदले आहेत ही र्ोष्ट मराठवाडा वैधाशनक मंडळानेच लक्षात 
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आिनू शदली होती. मर् त्या रकमेची भरपाई करून देण्याचे िासनाने मान्य केले होते. जायकवाडी 
धरिाच्या वरच्या भार्ात केवळ राजकीय महत्त्वाकाकें्षपोटी जास्तीची धरिे बाधंल्याम ळे जायकवाडीला 
आश्वाशसत पािी शमळू िकत नाही ही बाबही वैधाशनक मडंळानेच ठराव करून शनदिगनास आिली. १९९३ 
सालापयंत तीनही शवभार्ाचं्या एकशत्रत अन िषेापकैी २६७३ कोटी रुपयाचंी भरपाई िासनाने केल्यानंतर 
प्रत्यक्ष कामाचं्या स्वरुपातील भौशतक अन िषे ५०% शिल्लक होता. त्या शिल्लक कामाचें १९९४ सालच्या 
प्रकमतींवर आधारलेले मूल्य १५३५५ कोटी रुपये आहे हे मराठवाडा वैधाशनक शवकास मंडळानेच िोधून 
काढले होते. त्यात मराठवाड्याचा वाटा ३०% असून शवदभाता ४५% तर पशिम महाराष्ट्राचा २४% आहे 
हे या मंडळानेच सप्रमाि दाखवनू शदले होते, हे र्ोप्रवदभाई सारं्त. या सवग शिफारसी मंडळाने केल्या. पि 
अनेकदा त्या राज्यपालापंयंत पोहोचू िकल्या नाहीत. मधल्यामध्येच दाबल्या रे्ल्या याचे द ःखही 
र्ोप्रवदभाईंनी व्यक्त केले होते. या वैधाशनक शवकास मंडळाचं्या भशवतव्याबद्दल र्ोप्रवदभाईंना प्रचता वाटत 
असे. ही मंडळे नीट चालू राहावीत यासाठी काय करावयास हव े याबद्दल कोिताही राजकारिी नेता 
काहीच बोलत नाही, कोिास जि  त्याचे सोयरस तकच नाही अिी अवस्था आहे असे ते म्हित. परंत  ही 
मंडळे शटकली पाशहजेत आशि ती राज्याच्या शनयोजनप्रशक्रयेचा एक भार् बनली पाशहजेत अिी त्याचंी 
धारिा होती. मार्ास भार्ाचं्या शवकासासाठी इतर क ठला पयाय सांपडेपयंत वैधाशनक शवकास मंडळे असिे 
शनकडीचे आहे अिी त्याचंी भशूमका होती. 
 

मराठवाड्याच्या राजकीय नेतृत्वाबद्दल र्ोप्रवदभाई असमाधानी होते. पशिम महाराष्ट्रातील नेतृत्व 
जास्त सबळ आहे. त्याम ळे ते लोक शवकासाच्या बाबतीत जास्त जार्रूक आहेत असे ते सारं्त. त्या 
त लनेत मराठवाड्यातील राजकीय नेतृत्व हे अनशभज्ञ आशि द बळे आहे असे त्याचें मत होते. कृष्ट्िा 
पािीपाटप प्रश्नावंर पशिम महाराष्ट्रातल्या नेत्यानंी िासनाला जसे “संपूिग शनधी पशिम महाराष्ट्रासाठी द्या, 
अन्यथा आम्ही महाराष्ट्रातून फूटून शनघ”ू हे ठिकावनू साशंर्तले तसे सारं्ू िकिारा एक तरी नेता 
मराठवाड्यात आहे का,ं असा प्रश्न र्ोप्रवदभाई शवचारत. शवकासाच्या प्रश्नाचंा नीट आशि सारं्ोपारं् अभ्यास 
करिे, त्यावंर जनमत संघशटत करिे. िासनासमोर ते प्रश्न संर्तवार माडंिे आशि त्यासाठी लोकाचं्या 
चळवळी उभ्या करिे या र्ोष्टी मराठवाड्यातले लोकप्रशतशनधी करीत नाहीत. आरामख चीत बसून 
राजकारि करिे एवढेच त्यानंा जमते असे मोठ्या उदे्वर्ाने र्ोप्रवदभाई म्हित. मराठवाड्याचा शवकास 
घडवावयाचा असेल आशि इथे प्रर्ती साधावयाची असेल तर लोकप्रशतशनधींना प्रसंर्ी रस्त्यावर येऊन लढा 
शदला पाशहजे. मर् ते कोित्याही पक्षाचे असोत असे त्याचें परखड मत होते. 
 

स्वातंत्र्योत्तर काळातील आर्थथक आशि शवकासाच्या प्रश्नापं्रमािेच सामाशजक प्रश्नाबंद्दलही ते 
िातंपिे आशि शवश्लेषक पद्धतीने शवचार करीत. समाजात जाशतभेद, फ टीरवाद, परस्पराबंद्दल दे्वषभाव 
याचं्या झालेल्या प्राद भावाम ळे ते कधी शवचशलत होत नसत. देिाचा स्वातंत्रलढा जेव्हा झाला त्यावळेी त्याचे 
उशद्दष्ट केवळ राजकीय स्वातंत्र्याचे होते. त्याही वळेी शवघटनवादी सापं्रदाशयक िक्ती आपल्या समाजात 
होत्या. पि त्यानंा त्या राजकीय लढ्यात फारसा वाव नव्हता. स्वातंत्र्यानंतर समाजात जो भेदभावाचा 
प्राद भाव झाला त्याला अधःपतन म्हििे योग्य होिार नाही. म ळातच आपल्या समाजात समतेचे आध शनक 
मूल्य मानिारी मािसे थोडीिीच होती. तेव्हा मतदानाचा हक्क शमळताक्षिी शनवडि कीच्या माध्यमातून 
जाशतभेद आशि धमगभेद या पारंपाशरक वृत्ती प्रकट झाल्या असे र्ोप्रवदभाई म्हित. लोकानंा ज्याची 
छायादेखील पडलेली पूवी चालत नसे तो दशलत मािूस आज आपल्या हक्कासंाठी सघंशटतपिे संघषग करून 
लार्ला आहे ही मोठी जमेची बाजू आहे असे त्यानंा वाटे. समता आशि लोकिाहीची आध शनक मूल्ये 
शवषमतेने भारलेल्या आपल्या या समाजात रुजवण्याचे काम हे स्वातंत्र्यलढ्यापेक्षाही मोठे आशि महत्त्वाचे 
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आहे अिी त्याचंी धारिा होती. र्शितामधील पदव्य त्तर पदवी घेतलेले र्ोप्रवदभाई हे त्याचं्या काळाच्या 
मानाने खूप जास्त प्रर्त अिा शवचाराचंी कास धरून जर्त रे्ले असेच म्हिाव ेलारे्ल. शवज्ञानाचे शिक्षि 
घेऊनही कमगकाडं आशि अधंश्रद्धा या र्ोष्टींचा मनावर पर्डा कायम असिाऱ्या असंख्य प्रशतशष्ठतानंी धडे 
घ्यावते अिी त्याचंी शवचारसरिी आशि राहिी होती. शवज्ञान आशि तंत्रज्ञान याचं्या साहाय्याने शवकास 
घडवला म्हिून आपोआप समाजात वैज्ञाशनक मानशसकता येत नसते असे ते म्हित. वैज्ञाशनक 
स खसोयींम ळे व्यल्क्तर्त भोर्वाद वाढतो. त्याम ळे शवषमतेची दरी जास्तच रंुदावनू समाजाचे सतं लन 
शबघडते. म्हिूनच शवज्ञानाची शवचारपद्धती आशि त्यातील सत्यिोधनाच्या ऊमी या र्ोष्टी जीवनात 
आत्मसात केल्या रे्ल्या पाशहजेत. तरच समाजातील वैज्ञाशनक मानशसकता वाढीला लारे्ल असे त्याचें मत 
होते. 

✿ 
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नशक्षण आनण साक्षरतेच्या के्षत्रातील योगदाि 

र्ोप्रवदभाईंचा शपन्ड हा म ळात शिक्षकाचा होता. आपल्या कायाची स रुवातच त्यानंी िाळेतल्या 
शिक्षकाच्या नोकरीने केली होती. तरुि वयात ज्ञानसाधनेची प्रचंड ओढ असलेल्या र्ोप्रवदभाईनंा 
शिक्षिके्षत्राबद्दल अत्यंत आस्था असिे स्वाभाशवक होते. त्याम ळेच ते एक शवद्याथीशप्रय शिक्षक बनू िकले 
होते. अडतीस साली स्वातंत्र्याच्या चळवळीत ओढले रे्ल्यानंतर काही काळ त्याचंा औरंर्ाबादच्या 
सरस्वती भ वन शिक्षिसंस्थेिी सबंंध आला होता. त्यानंतरची अनेक वष े चळवळीत रे्ली. परंत  त्या 
स्वातंत्र्यसगं्रामाच्या धकाधकीत लोकजीवनाच्या शवशवध पलंूैचा स्पिग झाल्याम ळे शिक्षिाच्या उशद्दष्टाबंद्दलच्या 
त्याचं्या धारिा पक्क्या झालेल्या होत्या. समाजात औपचाशरक शिक्षि हे आवश्यक आहेच. साक्षरता, 
प्राथशमक शिक्षिाचे सावगशत्रकीकरि, माध्यशमक शिक्षि, उच्चशिक्षि, तंत्रशिक्षि आशि संिोधन या सर्ळ्या 
र्ोष्टी टाळता न येिाऱ्याच आहेत. जर्ात होत जािाऱ्या ज्ञानाच्या शवस्फोटाचं्या बरोबरीने आपली 
ज्ञानग्रहिाची र्ती राखण्यासाठी त्या आवश्यक आहेत. परंत  त्याचं्या पशलकडे जाऊन या शिक्षिाचे 
आपल्या देिािी, समाजािी आशि मािसाचं्या जर्ण्यािी काय नाते आहे हे दाखविारा द सरा भार्ही त्या 
शिक्षिासोबत आला पाशहजे असे र्ोप्रवदभाई आग्रहाने सारं्त. शिक्षिातून व्यक्तीची प्रर्ल्भता, शतचे 
िहािपि, चात यग आशि उपयोजनकौिल्य वाढले पाशहजे, तरच त्या शिक्षिाचा शतला उपयोर् होईल असे 
ते म्हित. आज शिक्षिाची व्यापकता वाढली आहे. सखं्यात्मक वाढ खूप झालेली आहे. परंत  हे शिक्षि 
आमच्या दैनंशदन जीवनािी संबध्द राशहलेले नाही याची खंत ते व्यक्त करीत असत. हे जसे झाले 
त्याचप्रमािे केवळ शवज्ञान आशि तंत्रज्ञान यामंधील औपचाशरक शिक्षिाने समाजात वैज्ञाशनक दृशष्टकोन 
रुजत नाही याचे भान आम्हाला राशहले नाही असे ते म्हित. “भरपूर पसैा आशि ऐशहक स खे प्राप्त व्हावीत 
म्हिून शिक्षि घ्यावयाचे ही वृत्ती आजच्या म ला-म लींमध्ये संस्काराचं्या रूपातं बािवली जात असेल तर तो 
दोष त्याचंा की शिक्षि देिाऱ्याचंा?”असा प्रश्न ते नेहेमी शवचारत. वैज्ञाशनक स खसोयी ह्ा वैज्ञाशनक 
मानशसकतेशिवायच समाजाला उपलब्ध करून शदल्या तर व्यल्क्तर्त भोर्वाद वाढिारच, आशि त्याम ळे 
शवषमतेची दरी आिखीनच रंुदावत जाऊन सामाशजक संत लन शबघडत जािार, म्हिून वैज्ञाशनक शवचार 
आशि सत्यिोधन याचं्या पद्धती शवद्यार्थ्यांना शिक्षिाद्वारे शदल्या रे्ल्या पाशहजेत, असे सारं्नू ते शवचारत, 
“आपल्या अभ्यासक्रमामंधून या पद्धती शदल्या जातात काय?”शिक्षिाचा उपयोर् मानवता आशि समता ही 
दोन महत्त्वाची जीवनमूल्ये शवद्यार्थ्यांच्या अंर्ी बािवण्यासाठी होिे र्रजेचे आहे या मूल्याचंा व्यल्क्तर्त 
पातळीवर केलेला प रस्कार हा आपोआपच सामाशजक पातळीवरील आशवष्ट्कारात रुपातंशरत होतो. बौद्ध 
तत्वज्ञानातल्या प्रज्ञा आशि करुिा या र्ोष्टी मूल्यसंवधगनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत अिी 
र्ोप्रवदभाईंची धारिा होती. प्रज्ञा आशि करुिा ही मूल्ये जोपासल्याने व्यक्ती ही आत्मकेल्न्द्रत न राहता 
इतराचं्या जीवनािी शतची बाशंधलकी शनमाि होते. आजच्या संदभात मानवता, समता, प्रज्ञा आशि करुिा 
ही मूल्ये जास्त महत्त्वाची आहेत. परंत  आजच्या आपल्या शिक्षिात ती क ठेही प्रशतप्रबशबत झालेली शदसत 
नाहीत याचा शवषाद त्यानंा वाटत असे. 
 

औरंर्ाबादच्या सरस्वती भ वन शिक्षिसंस्थेिी र्ोप्रवदभाईंचा संबधं १९३९ सालापासून होता. 
सरस्वती भ वन प्रिालेची अथगवत गळाकार अिी जी ज नी इमारत आज शदसते शतच्या बाधंकामासाठी शनधी 
उभा करण्याची जबाबदारी र्ोप्रवदभाईंनी १९३९ साली घेतली होती. शनजामी राज्यात अशतिय प्रशतकूल 
पशरल्स्थतीत संस्थाचालकानंा ही िाळा चालवावी लार्ली. सरकारची मदत नव्हती. शिक्षकाचें पर्ारही 
वळेेवर देिे द रापास्त झाले होते. पोशलस ॲक्िनपयंत संस्थेची आर्थथक ल्स्थती इतकी खालावली होती की 
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संस्था सरकारकडे स पूदग करावी की काय असा प्रश्न शनमाि झाला. त्यावळेी स्वातंत्र्यसैशनक स. कृ. 
वैिपंायन यानंी संस्थेची जबाबदारी स्वीकारली आशि ही ढासळती संस्था सावरून धरली. १९५५ साली 
र्ोप्रवदभाईंनी प न्हा संस्थेतील काही जबाबदाऱ्या उचलल्या. पचंावन्नमध्येच ससं्थेने औरंर्ाबाद शजल्ह्ाच्या 
ग्रामीि भार्ातं िाखा स रू करण्यास स रुवात केली. त्याचप्रमािे १९६३ साली संस्थेने औरंर्ाबादेत एक 
कला-वाशिज्य-शवज्ञान महाशवद्यालय स रू केले. १९६७ साली र्ोप्रवदभाई सरस्वती भ वन शिक्षिसंस्थेचे 
सरशचटिीस झाले. आशि नंतर १९७३ पासून जीवनाच्या अंतापयंत ते संस्थेचे अध्यक्ष होते. 
 

सरस्वती भ वन ससं्थेचे सरशचटिीस झाल्यापासून र्ोप्रवदभाई िाळेच्या अधगवत गळाकार इमारतीच्या 
उजव्या कोपऱ्यात तळमजल्यावर असलेल्या त्याचं्या कायालयात दररोज बसत. घेतलेले कोितेही काम 
शचकाटीने आशि समर्थपत वृत्तीने करण्याची सवय असल्याम ळे सकाळी दहा वाजल्यापासून द पारी दोन 
वाजेपयंत आशि सायकंाळी सहापासून रात्री नऊ वाजेपयंत र्ोप्रवदभाई कायालयात असत. संस्थेचे 
कामकाज चालवण्यासाठी स्वतःचा इतका वळे आशि एवढे पशरश्रम देऊ करिारा स्वयंसेवी अध्यक्ष शवरळाच 
होय. संस्थेच्या िाळा-महाशवद्यालयाचं्या सवग िाखाचं्या प्रविेप्रशक्रया, त्याचें अभ्यासक्रम, तेथील अध्यापन, 
इमारती, प्रयोर्िाळा आशि िकै्षशिक स शवधा, शनधी, अंदाजपत्रके, ताळेबंद, शिक्षकाचें प्रश्न, िासनािी 
होिारे आदानप्रदान, ह्ा सवग र्ोष्टींवर र्ोप्रवदभाईचें अत्यंत बारीक लक्ष असे. कोित्याही िाखेतील प्रत्यक्ष 
ल्स्थती, समस्या, उपलब्धी आशि कायगवाही या र्ोष्टी त्यानंा म खोद्र्त असत. ससं्थेच्या कामकाजात काही 
कडक असे दंडक र्ोशवन्दभाईंनी रुजू केलेले होते. आशि जीवनाच्या अंतापयंत त्यानंी ते स्वतःही पाळले 
आशि इतरानंाही पाळावयास लावले. ससं्थेच्या कोित्याही िाखेत प्रविेासाठी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मार्ाने 
देिर्ी स्वीकारावयाची नाही हा ठाम शनिगय त्यानंी केला होता. संस्थेला लार्िारा शनधी उभा करण्यासाठी 
आपि झोळी घेऊन शफरू, परंत  िाळेतील प्रविे देिर्ीिी शनर्शडत ठेवनू पालकानंा वठेीस धरण्याचे 
द ष्ट्कृत्य करिार नाही अिी त्याचंी भशूमका होती. र्ोप्रवदभाईंची स्वतःची राहिी अत्यतं साधी होती. र्रजा 
अशतिय शकमान होत्या. त्याम ळे संस्थेच्या कारभारातही ते तेवढ्याच साधेपिाचा आशि काटकसरीचा 
प रस्कार करीत. संस्थेतल्या त्याचं्या साथीदारानंा ती त्याचंी कंजूषी वाटे. परंत  सावगजशनक कायात 
डामडौलावर अनाठायी केलेला खचग समथगनीय नाही अिी र्ोप्रवदभाईचंी पक्की धारिा होती. िाळा-
महाशवद्यालयाचं्या अन दानसशंहताचा अभ्यास त्यानंी प रेपूर केलेला होता. त्याम ळे शमळिारी अन दाने आशि 
त्यातील त्र टी याबंद्दल चचा करून ते संस्थाप्रम खानंा अनेक प्रश्न शवचारत. त्या प्रश्नाचंी योग्य उत्तरे 
अभ्यासपूवगक शदली रे्ली नाही तर मात्र ते सतंापत. अनेकदा िासकीय शनयम आशि अन दानतत्व ेयातंील 
दोष ते िोधून काढत. िासनाच्या हडेलहप्पी पद्धतीम ळे त्याचं्या शनयमाचंा त्र टींसह शनमूटपिे स्वीकार 
करण्याची वृत्ती सहसा असते. परंत  र्ोप्रवदभाई त्या त्र टीबद्दल िासकीय अशधकाऱ्यानंा चारं्ले धारेवर 
धरीत. मर् शवभार्ीय अशधकाऱ्यापंासून ते मंत्र्यापंयंत जाऊन आपल्या अचकू शवश्लेषिाने आशि शबनतोड 
य ल्क्तवादाने शनयमामंध्ये योग्य ते बदल करण्यास त्यानंा भार् पाडत. र्ोप्रवदभाईंची कळकळ आशि 
शनस्वाथी धडपड जािनू घेऊनच अशधकारी आशि मंत्री हे प्रसंर्ी वैतार्ले तरी त्यानंा सहकायग करीत. 
त्याम ळे आिखी एक र्ोष्ट झाली. ती ही की सरकारदरबारी असलेली सरस्वती भ वन संस्थेची सवग कामे ही 
शवनाभ्रष्टाचार पार पडत रे्ली. 
 

संस्थेतील िाळा-महाशवद्यालयामंध्ये उत्कृष्ट अध्ययन-अध्यापनाची जोपासना व्हावी अिी 
र्ोप्रवदभाईंची आंतशरक इच्छा असे. त्याम ळे ते शिक्षकािंी वळेोवळेी संवाद साधावयाचा प्रयत्न करीत. 
सरस्वती भ वनचे प्रकवा संस्थेतील घटकसंस्थाचें वधापन शदन असोत, रोप्यमहोत्सव असोत वा हीरक 
महोत्सव, ते प्रसंर् न सत्या जल्लोषाने साजरे करण्यास त्याचंा शवरोध असे. अिा समारोहांत सवांनी एकत्र 
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येऊन शिक्षिािी संबशंधत अिा महत्त्वाच्या बाबींवर र्ाभंीयाने चचा करावी, शवचाराचंी देवाि-घेवाि करावी, 
आशि त्यातून संस्थेच्या भशवष्ट्यकालीन वाटचालीसाठी काही सूते्र अशंर्कारावीत असा त्याचंा प्रयत्न असे. 
सत्तरच्या दिकात जेव्हा सरकारने नव ेिकै्षशिक धोरि जाहीर केले तेव्हा त्याचा सारं्ोपारं् अभ्यास करून 
र्ोप्रवदभाईंनी त्यावरच्या अनेक चचांमध्ये संस्थाचालक आशि शिक्षकानंा आपापल्या भशूमका स्पष्ट 
करावयासा लावल्या होत्या. १९७५ साली सरस्वती भ वन संस्थेचा हीरक महोत्सव झाला तेव्हाही 
“य र्ान कूल शिक्षि” या शवषयावर एक मोठे दोन शदवसाचें चचासत्र त्यानंी आयोशजत केले होते. 
चचासत्राच्या तीन मशहने आधीपासून ते दर आठवड्यात बैठका घेत असत. आशि त्या बठैकामंध्ये 
चचासत्राच्या प्रत्येक सत्रात करावयाची शवषयाचंी माडंिी, चचेची अपेशक्षत शदिा, वक्त्याचंी नाव,े आशि 
व्यवस्थापनाचे इतर तपिील ठरवत असत. िाळेतील शिक्षक असोत प्रकवा महाशवद्यालयातील प्राध्यापक, 
त्यानंा शिक्षिािी शनर्शडत असलेल्या प्रश्नावंर शवचार करावयास लाविे, आपापली मते स स ंर्तपिे 
माडंावयास लाविे, आशि त्यातून त्याचं्या शनशित भशूमका बाधंावयास मदत करिे याचे प्रयत्न र्ोप्रवदभाई 
नेहेमी करीत. १९७६ साली जेव्हा महाराष्टातील शवद्यापीठासंाठी एका नव्या समान कायद्याचा प्रस्ताव आला 
तेव्हाही त्या कायद्याच्या मस द्यावर जार्ोजार्ी चचा घडवनू आिून त्यात आवश्यक ते बदल िासनाला 
स चशवण्याचे मोलाचे काम त्यानंी केले होते. नंतर झालेल्या संस्थेच्या अमृतमहोत्सवातही त्यानंी अशभनव 
अध्ययन-अध्यापन पद्धती आशि शनयोजनबद्ध सहपाठ्यक्रमीय उपक्रम याचंा एक सवगसंमत आराखडा तयार 
करून तो ससं्थेच्या िाळा-महाशवद्यालयामंधून तीन वष े राबवला होता. संस्थातंर्गत िकै्षशिक बाबींवर 
शवचारशवशनमय करून त्यातं स धारिा स चशवण्यासाठी संस्थेच्या पातळीवर एक ‘शवद्यासशमती’ त्यानंी 
कायाल्न्वत केली होती. त्याचप्रमािे स.भ . ससं्थेचे स्वतःचे असे एक संिोधन प्रशतष्ठान शनमाि करून 
त्यामाफग त शिक्षकाचं्या छोया, समाजोपयोर्ी संिोधनप्रकल्पानंा मार्गदिगन आशि आर्थथक सहाय्य देण्याची 
तरतूद केली होती. स.भ . संस्थेच्या भौशतक शवकासाकडेही र्ोप्रवदभाईंचे प रेप र लक्ष असे. संस्थेच्या 
आवारातील इमारतींच्या बाधंकामावंर त्याचंी कायम देखरेख असे. त टप ंज्या अन दानात इमारती उभ्या 
करावयाच्या तर खचावर काटेकोर शनयंत्रि हव.े र्ोप्रवदभाई ते अचकूपिे करीत. इमारतीचा नकािा तयार 
करण्यापासून शवटा, शसमेंट, लोखंड अिा बाधंकामसाशहत्याच्या खरेदीपयंत अत्यंत बारीकसारीक 
तपिीलाचंाही ते शवचार करत. दजाबाबत तडजोड न करता जास्तीत जास्त काटकसर किी साधता येईल 
ते पाहण्याचा त्याचंा दृशष्टकोन असे. त्याम ळे बाधंकाम स परवायझरकडून एकेका शसमेंट थैलीच्या 
शवशनयोर्ाचा शहिबे मार्त. त्याचंी ही पद्धत संबंशधत मािसानंा अनेकदा जाचक वाटत असे. परंत  ते बधत 
नसत. सावगजशनक संस्थेच्या शवश्वस्ताकंडून व्हावयाची कामे अिा काटेकोरपिाने झाली तरच संस्थेचे भले 
होते ही त्याचंी ठाम शनष्ठा होती. त्याचं्या या शचशकत्सक वृत्तीम ळेच रे्ल्या तीस वषामध्ये औरंर्ाबादच्या 
सरस्वतीभ वन पशरसरात दोन महाशवद्यालये, दोन वसतीर्ृहे, तीन िाळा, दोन गं्रथालये, शजम्नॅशियम, 
नायसंर्ीत शवभार्, व्यावसाशयक शिक्षिशवभार् अिा मोठमोठ्या इमारती उभ्या राशहलेल्या शदसतात. 
सरस्वतीभ वन शिक्षिसंस्थेप्रमािेच नादेंड येथे स्वामीजींनी स्थापन केलेल्या नादेंड एज्य केिन सोसायटीचे 
अध्यक्षपदही र्ोप्रवदभाईंकडे होते. त्या शिवाय सेलू येथील नूतन शिक्षिसंस्था आशि अंबजेोर्ाई येथील 
योरे्श्वरी शिक्षिससं्था याचं्यािीही र्ोप्रवदभाईचंा ऋिान बंध होता. औरंर्ाबादेत र्ोप्रवदभाईंचे कायालय 
सरस्वती भ वन पशरसरात असल्याम ळे ज्या वरे्वरे्ळ्या के्षत्रामंध्ये र्ोप्रवदभाईंचे कायग पसरलेले होते त्या 
सवांचा स्पिग या पशरसराला होत असे. िकै्षशिक पशरषदा असोत वा शवकास पशरषदा, सामाशजक 
पशरवतगनाची चचासते्र असोत वा संिोधन पशरषदा, सरस्वती भ वन पशरसराकडे त्याचें यजमानपद असे. 
पयावरिापासून ते सामाशजक न्यायापयंतच्या शनरशनराळ्या चळवळी, मोचे आशि सभानंी हा पशरसर नेहेमी 
र्जबजलेला असे चचा-पशरसंवाद असोत वा हौिी नायप्रयोर्, संस्थेचे सभार्हृ केवळ वीजखचग भरून 
कोिालाही उपलब्ध होई. र्ोप्रवदभाईंम ळे औरंर्ाबाद िहरातील राजकीय, सामाशजक आशि सासं्कृशतक 
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चळवळीचे अशधष्ठान शकत्येक वष ेसरस्वती भ वन पशरसराला लाभले होते. 
 

सरकारच्या १९६० सालच्या िकै्षशिक धोरिामध्ये सरकारी िाळाचें खासर्ीकरि करिे. 
िाळामंधील ि ल्कातं वाढ करिे, शिक्षकासंाठी नव्या वतेनश्रेिी लार्ू करिे, आशि सरकारी अन दानाची 
नवी संशहता लार्ू करिे या बदलाचंा समाविे होता. शिक्षिके्षत्रातंील लोकाचंा या बदलानंा शवरोध होता. 
सरकारी िाळा खासर्ी संस्थानंा चालवावयास देिे आशि ि ल्कवाढ करिे या र्ोष्टींम ळे र्ोरर्रीब ितेकरी, 
कामर्ार आशि कशनष्ठ मध्यमवर्ीय लोक यानंा आपल्या पाल्यानंा शिक्षि देिे अवघड होिार असा त्याचंा 
आके्षप होता. मराठवाड्यात आधीच शिक्षिाचे प्रमाि कमी आशि र्ळतीचे जास्त होते. त्यात ि ल्कवाढीने 
पशरल्स्थती आिखीनच शबकट होिार होती. वार्थषक ९०० रुपयापेंक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या पालकाचं्या 
पाल्यानंा ि ल्कमाफी देऊ केलेली होती. ती मयादा उशचत नव्हती. म्हिून वार्थषक रु. १५०० पयंत उत्पन्न 
असलेल्यानंा ि ल्कमाफी शमळावी अिीही लोकाचंी मार्िी होती. शिवाय वतेनेवर अन दान, वर्गवार 
शवद्यार्थ्यांची संख्या, संस्थाना देय असिारे इमारत-भाडे अन दान, देखभालीचा खचग अिा अनेक समस्या 
होत्या. सवग शिक्षिससं्थानंी एकत्र येऊन त्या प्रश्नावंर शवचारशवशनमय करिे आवश्यक होते. म्हिनू 
र्ोप्रवदभाईंनी १९६७ सालच्या ऑक्टोबर मशहन्यात महाराष्ट्रातील सर्ळ्या शिक्षिससं्थाचं्या फेडरेिनचे एक 
अशधविेन औरंर्ाबाद येथे घेतले. हळूहळू संस्थाचालकाचें हे फेडरेिन सबळ होत रे्ले, आशि 
शिक्षिसंस्थापं ढील प्रश्नावंर साम शहकरीत्या सरकारिी वाटाघाटी करून लार्ले. काही वष े त्या 
फेडरेिनच्या अध्यक्षपदी मध करराव चौधरी तर कायाध्यक्षपदी र्ोप्रवदभाई होते. प ढे काही काळ र्ोप्रवदभाई 
अध्यक्ष होते. 

साली भारत सरकारने प्रौढ शिक्षिाचा एक राष्ट्रीय कायगक्रम व्यापक स्तरावर स रू केला होता. त्या 
तहत काही शवशिष्ट शजल्ह्ाचंी शनवड करून तेथे ‘संपूिग साक्षरता अशभयान’ राबशवण्यात आले होते. त्या 
अशभयानात औरंर्ाबाद शजल्ह्ाचाही समाविे होता. महाराष्ट्राच्या शनवडलेल्या इतर सवग शजल्ह्ामंध्ये 
शजल्हाशधकारी हे साक्षरता अशभयानाचे पदशसद्ध अध्यक्ष असत. परंत  औरंर्ाबाद शजल्ह्ासाठी मान अध्यक्ष 
म्हिून र्ोप्रवदभाईचंी शनय क्ती महाराष्ट्र िासनाने केली. त्या नेमि कीम ळे औरंर्ाबाद शजल्ह्ाच्या साक्षरता 
मोशहमेला एक वरे्ळेच पशरमाि प्राप्त झाले. मोशहमेसाठी िासनाने साधनसामग्री प रवावी आशि अन षंशर्क 
खचग उचलावा. परंत  प्रत्यक्षात ही मोहीम स्वयसेंवी कायगकत्यांनी सेवाभावी तत्वावर, मानधन न घेता 
चालवावी असे आवाहन र्ोप्रवदभाईंनी केले. आजच्या काळात साक्षरता मोशहमेला स्वातंत्र्यलढ्याइतकेच 
महत्त्व आहे असे ते म्हित. त्याचं्या पे्ररिेने शजल्ह्ातून अनेक सामाशजक कायगकते, कलावतं, 
स्वातंत्र्यसैशनक, शनवृत्त व्यक्ती असे लोक पूिगवळे कायगकते म्हिून संपूिग साक्षरता अशभयानािी जोडले 
रे्ले. िासनाने नेमलेले शिक्षक, कमगचारी, तलाठी, ग्रामसेवक असे लोक त्याचं्या मदतीला होते. 
औरंर्ाबाद शजल्ह्ात स मारे एक लाख वीस हजार एवढे शनरक्षर प रुष आशि दोन लाख चौतीस हजार 
शनरक्षर शस्त्रया आहेत असे आकडेवारी दाखवत होती. त्यापैकी पंधरा ते पंचेचाळीस वष ेया वयोर्टातंील 
शनरक्षरानंा साक्षर बनशवण्याचे उशद्दष्ट ठेवले रे्ले. र्ावं पातळीवर साक्षरत्या सशमत्या स्थापन केल्या रे्ल्या. 
िहरात वाडगशनहाय सशमत्या केल्या रे्ल्या. संपूिग शजल्ह्ासाठी म्हिून चाळीस हजार स्वयंसेवक तयार केले 
रे्ले. दहा स्वयसेंवकामंारे् एक ह्ा प्रमािात चार हजार प्रशिक्षक नेमले रे्ले. चारि ेसाधनव्यक्ती आशि 
चाळीस प्रधान साधनव्यक्तींची शनय क्ती झाली. स्वतः र्ोप्रवदभाई शदवसरात्र साक्षरतेच्या कामात र्ढून रे्ले. 
स्वतःच्या कोटाला लावलेला संपूिग साक्षरता अशभयानाचा र्ोल शबल्ला त्यानंी िवेटपयंत वापरला. त्याचं्या 
नेतृत्वाखाली भारलेल्या स्वयंसेवकानंी औरंर्ाबाद शजल्ह्ाचे संपूिग साक्षरतेचे लक्ष्य पूिगतः र्ाठले, हे शविषे 
होय. 

✿ 
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स्वामी रामािंदतीथम स्मारक सनमती व सशंोिि ससं्थेचे कायम 

र्ोप्रवदभाईंचे राजकीय र् रू असलेले स्वामी रामानंद तीथग हे २२ जानेवारी १९७२ रोजी शनधन 
पावले. स्वामीजींबद्दल र्ोप्रवदभाईंच्या मनात शनतातं आदराची भावना होती. हैदराबाद संस्थानातील 
शनजामाच्या ज ल मी आशि सरंजामिाही राजवटीतून सवगसामान्य, र्रीब मािसाचंी म क्तता करण्याचा शवडा 
उचललेला तो संन्यासी प्रखर ब शद्धमत्ता, नीती आशि शनियाचे प्रतीक बनला होता. िरीराने अधू असूनही 
स्वातंत्र्यलढ्यात स्वतःला पूिगवळे झोकून देऊन िरीराचे क्लेष अबोलपिे सहन करिारा तो क्राशंतकारक 
होता. मृदू स्वभावाचा असूनही लोकाचं्या सामाशजक आशि आर्थथक स्वातंत्र्याबाबत ‘मोडेन पि वाकिार 
नाही’ असे म्हित कोितीही तडजोड न स्वीकारिारा तो एक द्रष्टा होता. अध्यात्माच्या ओढीने स्वतःप रता 
संन्यािाश्रम स्वीकारूनही आत्मध्यानमग्न न राहता आय ष्ट्यभर लोकाचं्या द ःखशनवारिासाठी झटिारा 
योर्ी होता. र्ोप्रवभाईंच्या जीवनात स्वामीजींचे स्थान एखाद्या शमत्राचे, मार्गदिगकाचे आशि तत्ववते्त्याचे 
होते. त्याम ळेच, स्वामीजी शनधन पावले तेव्हा र्ोप्रवदभाईंना अतीव द ःख झाले. ज्या हैदराबाद संस्थानाच्या 
म क्ततेसाठी स्वामीजींनी आपले आय ष्ट्य वचेले, त्या हैदराबादेत त्याचें योग्य असे स्मारक व्हाव े अिी 
र्ोप्रवदभाईंची तीव्र इच्छा होती. सामान्यतः एखादा प तळा उभा करून, प्रकवा िोशभवतं समाधी बाधूंन 
नेत्याचे स्मारक करण्याची प्रथा प्रचशलत होती. परंत  तसे प्रतीकात्मक स्मारक शनमाि करून थाबंिे हे 
र्ोप्रवदभाईंना मजूंर नव्हते. स्वामीजींनी त्याचं्या जीवनात ज्या र्ोष्टींचा स्वीकार जीशवतकायाच्या स्वरूपात 
केलेला होता त्यापैंकी शनदान काही र्ोष्टींमधील कायग प ढे चालू ठेवता येईल असे एक व्यासपीठ शनमाि 
करिे हे त्यानंा अपेशक्षत होते. म्हिून र्ोप्रवदभाईंनी स्वामीजींच्या हैदराबाद, कनाटक आशि महाराष्ट्रातील 
अन यायािंी चचा करून “स्वामी रामानंदतीथग स्मारक रस्ट” या न्यासाची स्थापना हैदराबाद येथे केली. 
हैदराबाद खादी सशमतीने हैदराबादच्या बेर्मप रा भार्ातील एक एकर जमीन स्वामीजींच्या स्मारकासाठी 
दान शदली. पूवीच्या काळी त्या जारे्तच स्वामीजींचे वास्तव्य असे. त्या जारे्च्या आरंभीच एक छोटी, बैठ्या 
दोन खोल्याचंी ज नी कौलारू वास्तू आहे. स्वामीजी त्या खोल्यामंध्ये राहात असत. त्या खोल्या तिाच 
जतन करून ठेवण्यात आल्या. त्याचं्या िजेारी स्वामी रामानंदतीथग स्मारक रस्टची एक मोठी वास्तू उभी 
केली रे्ली. स्वामीजींचेच एक अन यायी पी. व्ही. नरप्रसहराव हे सते्तत होते. त्यानंी त्या वास्तूच्या उभारिीत 
सहकायग शदले. तीनही प्रातंातंल्या ज न्या स्वातंत्र्यसैशनकाचेंही योर्दान त्यासाठी लाभले. शिवाय त्या 
आवारातील एका छोया टेकडीवर स्वामीजींची समाधी आशि एक प्राथगनार्ृह बाधंले रे्ले. त्या टेकडीवर 
असलेल्या एका मोठ्या शिळेवर बसून स्वामीजी पूवी ध्यानधारिा करीत असत. या स्वामी रामानंदतीथग 
स्मारक रस्टच्या अध्यक्षपदी पी. व्ही नरप्रसहराव याचंी शनवड करण्यात आली. र्ोप्रवदभाई हे त्याचे 
सरशचटिीस होते. त्याशिवाय केिवलू, भाऊसाहेब देऊळर्ावंकर आशि आधं्र, महाराष्ट्र व कनाटकातील 
अनेक ज ने-नव ेलोक रस्टच्या कायात सहभार्ी झाले. 
 

स्वामीजींच्या ह्ा स्मारक न्यासाची जी उशद्दष्टे र्ोप्रवदभाईंनी शनशित केली ती व्यापक स्वरूपाची 
होती. स्वतः स्वामीजी हे सनं्यासी असल्याम ळे प्राथगना, ध्यानधारिा आशि प्रवचनाशद आध्याल्त्मक कायगक्रम 
घेिे हे तर उशद्दष्ट होतेच. परंत  तेथेच न थाबंता सामाशजकदृष्ट्या महत्त्वाच्या शवषयावंर चचा, पशरसंवाद, 
शिशबरे याचें आयोजन करिे हेही एक उशद्दष्ट होते. अिा कायगक्रमासंोबतच त्या समाधीस्थळास आंतरभारती 
कें द्राचे स्वरूप देऊन शवशवध प्रातंामंधील शवशवध भाशषक लोकाचें परस्पर अशभसरि घडवनू आििारे 
कायगक्रम तेथे होऊ लार्ले. शनरशनराळ्या भाषामंधील प स्तकाचंी भाषातंरे करून ती प्रकाशित केली जाऊ 
लार्ली. तसेच राष्ट्रीय एकात्मतेला पोषक असे उपक्रम राबवले जाऊ लार्ले. उस्माशनया, मराठवाडा 
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आशि कनाटक शवद्यापीठामंध्ये स्वामी रामानंदतीथग व्याख्यानमाला स रू केल्या रे्ल्या. हैदराबाद, 
म ल्क्तसंग्रामाचा इशतहास आशि संग्रामातील स्वामीजींचे योर्दान याशंवषयी एच.व्ही. देसाई यानंी 
शलशहलेल्या तीन खंडामंधील गं्रथाचें प्रकािन करण्यात आले आशि सवात महत्त्वाची र्ोष्ट ही की 
औरंर्ाबाद, र् लबर्ा आशि हैदराबाद अिा तीनही शठकािी “स्वामी रामानंदतीथग संिोधन संस्थाचंी” 
शनर्थमती करण्यात आली. या संिोधन संस्थातंफे कृशतमलू्य असिारे संिोधन, सामाशजक आशि आर्थथक 
शवकासाचे अध्ययन आशि राष्ट्रीय एकात्मतेची जोपासना करिारे उपक्रम हाती घेतले जाऊ लार्ले. या 
तीन संिोधन संस्थापंैकी औरंर्ाबाद येथे असलेली स्वा. रा. ती. संिोधन ससं्था ही जास्त जोमाने कायगरत 
होऊ िकली. याचे कारि एक तर ती र्ोंप्रवदभाईंच्या थेट शनयतं्रिाखाली होती आशि द सरे म्हिजे शतला 
भ जंर्राव क लकिी, डॉ. ज्योत्स्ना घारप रे, डॉ. रत्नाकर क रुलकर अिा तज्ञाचें योर्दान लाभले होते. 
औरंर्ाबादच्या या संिोधन संस्थेला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा शवद्यापीठाची मान्यता प्राप्त 
झालेली होती. त्याम ळे या संस्थेतून आजवर चार संिोधकानंी डॉक्टरेट संपादन केलेली आहे. याच 
संस्थेच्यावतीने अनेक उपय क्त अभ्यासप्रकल्प हाती घेऊन पूिग करण्यात आले आहेत. त्यातील महत्त्वाचा 
प्रकल्प म्हिजे मराठवाड्यातील उच्च माध्यशमक शिक्षिाच्या दजाचा अभ्यास होय. प ण्याच्या इंशडयन 
इल्न्स्टयूट ऑफ एज्य केिन या ससं्थेचे संिोधक डॉ. वा. ब. र्ोर्टे याचं्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या 
अभ्यासाचे शनष्ट्कषग मराठवाड्यातील शवद्यार्थ्यांना अनेक न्याय्य सवलती शमळशवण्यासाठी उपय क्त ठरलेले 
आहेत. 
 

औरंर्ाबादच्या स्वामी रामानंदतीथग संिोधन संस्थेचे कायालय सरस्वती भ वन संस्थेच्या 
पशरसरातच आहे. शिवाय तेथेच शतचे एक स सज्ज असे गं्रथालयही आहे. या संिोधन संस्थेचे कायग पूिगवळे, 
पर्ारी संिोधक नेमून चालवण्याऐवजी सेवाभावी वृत्तीने काम करू इल्च्छिाऱ्या स्वयंसेवी-संिोधकामंाफग त 
व्हाव े अिी र्ोप्रवदभाईंची धारिा होती. ज्या कायगकत्यांना संिोधनप्रिालीचे ज्ञान आहे आशि शिवाय 
सामाशजक बाशंधलकीची जािीव आहे अिाकंडूनच सामाशजक प्रश्नाबंाबतचे उपय क्त संिोधन चारं्ल्या 
तऱ्हेने होऊ िकते अिी त्याचंी ठाम श्रद्धा होती. शिवाय, असे कायगकते या संिोधनाच्या कायात र् ंतले तर 
आपोआपच त्याचेंही प्रबोधन होऊन समर्थपत कायगकत्यांची एक साखंळी तयार होऊ िकेल असे त्यानंा 
वाटत असे. काही सहकाऱ्यानंा हा त्याचंा द राग्रह वाटे. शवद्यापीठाच्या अशधकाऱ्यानंीही त्याचं्या शनयमानं सार 
पूिगवळे प्राध्यापक आशि प्रपाठक या संस्थेत नेमले जात नाहीत याबद्दल नाराजी होती. परंत  केवळ नोकरी 
म्हिून स्वतःला ज्ञात असलेल्या संिोधन पद्धतीचा उपयोर् करून केले जािारे संिोधन हे शवद्यापीठाच्या 
शनयमात बसिारे असले तरी अनेकदा उपयोजनिून्य आशि शनष्ट्फळ असते असे र्ोप्रवदभाईंचे म्हििे असे. 
म्हिूनच दृष्टी आशि बाशंधलकी असलेल्या सेवाभावी आशि मान संिोधकाकंडून काम करवनू घेण्यावर 
त्याचंा भर असे. 
 

औरंर्ाबादच्या या स्वामी रामानंदतीथग संिोधन संस्थेची स्वतःची एक वास्तू असावी अिी 
र्ोप्रवदभाईंच्या मनात एक तीव्र इच्छा होती. त्यासाठी केन्द्र सरकारकडून जार्ा शमळवण्याचे प्रयत्न त्यानंी 
अनेक वष े केले. पि त्या प्रयत्नानंा यि आले नाही. या संिोधन संस्थेने ितेी आशि ग्रामोद्योर्ाचे नव े
तंत्रज्ञान खेडोपाडी पोहोचवण्याचे काम कराव े असे त्यानंा वाटत असे. तसेच मराठवाडा शवभार्ाच्या 
शवकासाच्या प्रशक्रयेचा सखोल अभ्यास करून आजवर घडलेल्या शवकासाचे सूक्ष्मतर शवश्लेषि केले जाव े
असेही ते म्हित. स्वामीजींनी नव्या, प्रर्त अिा मराठवाड्याचे जे स्वप्न पाशहले होते, ते पूिग करण्यासाठी 
काम करत राहिे, हेच त्याचें उशचत स्मारक, होय अिी र्ोप्रवदभाईंची श्रद्धा होती. 

✿ 
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खादी-ग्रामोद्योगातील योगदाि 

र्ोप्रवदभाईंच्या जीवनावर राष्ट्रशपता महात्मा र्ाधंींचा फार मोठा प्रभाव होता. तरुि वयामध्ये 
माक्सगच्या तत्त्वज्ञानाने प्रभाशवत झालेले र्ोप्रवदभाई स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात जेव्हा र् जरातमध्ये रे्ले 
तेव्हा त्यानंा र्ाधंीजींच्या शवचाराचंी ओळख झाली. र्ाधंीजींनी दशक्षि आशफ्रकेतून शहन्द स्तानात आल्यानंतर 
देिभर प्रवास करून इथल्या ग्रामीि जीवनाची ओळख करून घेतलेली होती. अज्ञान, र्शरबी, आशि 
र् लामशर्री यानंी शपचलेल्या खेड्यातल्या मािसातं त्यानंा खरा शहन्द स्तान शदसला होता. भारतातल्या 
खेड्यापाड्यामंध्ये उपलब्ध साधनांमधून स्वतःच्या हस्तकौिल्याने वापरायोग्य वास्तू शनिाि करून 
उपजीशवका करिाऱ्या भशूमहीन मज रामंध्ये शविकर, स तार, लोहार, चाभंार, क ं भार, न्हावी, धोबी, र्वडंी, 
रंर्ारी अिा कैक श्रमजीवींचा समाविे होता. खेड्याच्या व्यापार आशि अथगव्यवस्थेत त्याचें स्थान अशनवायग 
असे होते. परंत  तरीही हे सारे लोक कमालीचे उपेशक्षत आशि दशरद्री होते. त्याम ळे र्ाधंीजी त्याना 
“दशरद्रीनारायि” असे संबोधत. या दशरद्रीनारायिाचा चशरताथग चालावा असे वाटत असेल तर जनतेने 
त्याची उत्पादने वापरली पाशहजेत हे र्ाधंीजींना पटलेले होते. त्याम ळेच त्यानंी सूत कातिे आशि खादी 
वापरिे या दोन र्ोष्टी आय ष्ट्यभर एखाद्या व्रतासारख्या पाळल्या होत्या. र्ाधंीजींच्या त्या कल्पनेतूनच खादी 
आशि ग्रामोद्योर्ाची चळवळ स रू झाली. त्याचं्या ग्रामस्वराज्याच्या कल्पनेत खादी-ग्रामोद्योर्ाचे स्थान फार 
मोठे होते. 
 

र्ाधंीजींच्या आग्रहाम ळे १९२२ साली अशखल भारतीय काँगे्रस सशमतीने खादीचा एक स्वतंत्र शवभार् 
स्थापन केला. त्यानंतर एका वषातच अशखल भारतीय खादी बोडाची स्थापना झाली. त्या खादी बोडाने 
पंचवीस वष ेखादीच्या प्रसाराचे काम केले. त्या कामात १९२५ साली स्थापन झालेल्या अशखल भारतीय 
चरखा संघानेही मोठा हातभार लावला. त्यानंतर खादी बोडाच्या शवकें द्रीकरिाच्या शनिगयान सार १८ एशप्रल 
१९५१ रोजी हैदराबादेत एक “हैदराबाद खादी सशमती” स्थापन केली रे्ली. स्वामी रामानंदतीथग हे त्या 
सशमतीचे अध्यक्ष झाले. वास देव नाईक हे शचटिीस झाले. या सशमतीने त्या काळात पशरश्रमपूवगक 
मराठवाडा आशि तेलंर्िात खादीच्या उत्पादन-शवतरिाची केन्दे्र वाढवली. तेलंर्िात सहा शठकािी 
उत्पादन केन्दे्र स्थापन झाली. मराठवाड्यात कताई आशि शविाईची कामे परंपरार्त करीत आलेली 
कशतन-शविकराचंी अनेक घरािी होती. परंत  शनशित उत्पन्नाची िाश्वती नसल्याम ळे त्याचें काम वाढत 
नव्हते. त्या सर्ळ्या कशतन-शविकरानंा संघशटत करून त्यानंा प न्हा कायगप्रवि करण्याचे काम हैदराबाद 
खादी सशमतीने केले. खादी सशमतीचे एक कायगकते बाबरूाव कानडे याचं्या प्रयत्नातूंन लातूर ताल क्यातील 
औसा येथे खादी व ग्रामोद्योर्ाचे एक मोठे उत्पादन केन्द्र उभे राशहले. शतथे कताई, शविाई, हातकार्द 
कारखाना, तेलघािा, तार्ाच्या वस्तंूची शनर्थमती, लोकरी कपड्याचंी शनर्थमती असे शवशवध उपक्रम स रू 
झाले. त्यानंतर हैदराबाद राज्यात स मारे वीस शवक्री कें द्रामधून खादीची शवक्री होऊ लार्ली. नंतर १९५७ 
साली हैदराबाद खादी सशमतीिी सलंग्न अिी ‘मराठवाडा खादी व ग्रामोद्योर् उपसशमती’ स्थापन करण्यात 
आली. त्या सशमतीचे शचटिीस र्ोशवन्दभाई होते. औरंर्ाबाद येथे खादी शवद्यालय स रू करण्याचा आशि 
परभिी येथे खादी उत्पादन केन्द्र प्रस्थाशपत करण्याचे शनिगय त्यावळेी र्ोप्रवदभाईनंी घेतले. मराठवाड्यात 
वसमत आशि बीड येथेही खादी उत्पादन केन्दे्र स्थापन करण्यात आली. त्याशिवाय नव्याने शनघालेल्या 
अंबर चरख्याचा प्रचार करिे आशि र्ावोर्ावी खादी भाडंारे स्थापन करिे हेही शनिगय घेण्यात आले. 
एव्हाना पूज्य शवनोबा भाव ेयानंी देिभरात भदूान चळवळ स रू केली होती. १९५७ सालच्या एशप्रल मशहन्यात 
भदूान चळवळीतील ज्येष्ठ कायगकते अण्िासाहेब सहस्त्रब दे्ध यानंी औरंर्ाबादमध्ये एक भदूान शिशबर घेतले. 
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र्ाधंीजींच्या ग्रामशवकासाच्या संकल्पनेला भदूान आशि ग्रामदान या चळवळी पूरकच आहेत हे र्ोप्रवदभाईनंा 
जािवले. त्या शिशबरापासून र्ोप्रवदभाईनंी स्वतःला खादी-ग्रामोद्योर्ासोबतच भदूान चळवळीलाही जोडून 
घेतले. मराठवाडा खादी व ग्रामोद्योर् उपसशमतीचे अध्यक्ष या नात्याने र्ोप्रवदभाईनंी खादीच्या कायाला 
मोठी चालना शदली. औसा आशि वसमत येथे सूतकताईसाठी चारि ेसभासद नोंदले रे्ले. तसेच स मारे 
दोनिपेन्नास शविकरही कामाला लार्ले. औसा, वसमत, लातूर, परभिी आशि औरंर्ाबाद येथे खादी 
सशमतीची ‘पशरश्रमालये’ कायगरत झाली. १९५८ सालाच्या अखेरपयंत मराठवाड्यात एक हजार अंबर चरखे 
स रू करिे आशि खादीचे उत्पादन तीन लाख रुपयापंयंत वाढविे ही उशद्दष्टे र्ोप्रवदभाईंनी नजरेसमोर 
ठेवली. खादीच्या चळवळीचा जनसामान्यामंध्ये प्रसार व्हावा या उदे्दिाने आिखी एक अशभनव योजना 
र्ोप्रवदभाईंनी राबवली होती. खादी भाडंारातून शकमान पन्नास रुपये प्रकमतीची खरेदी करिाऱ्या लोकानंा 
सदस्य करून त्याचंी एक ‘मराठवाडा शवधायक सशमती’ स्थापन केली रे्ली. देिातील कष्टकऱ्यांच्या 
हाताला काम देण्यासाठी आशि पयायाने देिातील दाशरद्र्य नष्ट करण्यासाठी जनतेने खादी व ग्रामोद्योर् 
भाडंारातून खरेदी करावी असे आवाहन ही शवधायक सशमती करीत असे. ५८ साली जानेवारी मशहन्यात 
परभिी शजल्ह्ातील प्रजतूर येथे खादी कायगकत्यांचे दोन शदवसाचें एक शिशबर घेण्यात आले. र्ोप्रवदभाईनंी 
आयोशजत केलेल्या या शिशबराचे उ घाटन स्वामीजींनी केले होते. त्या शिशबरात काका अते्र आशि 
र्ंर्ाप्रसाद अग्रवाल यानंी मार्गदिगन केले. खादी व ग्रामोद्योर्ाच्या कायाने समाजात नवी मूल्ये बािवनू 
सामाशजक क्रातंी घडवनू आिता येईल अिी र्ोप्रवदभाईंची धारिा होती. त्यासाठी कायगकत्यांनी 
आत्मशनभगर होऊन स्वतःला क्रातंीसाठी समर्थपत केले पाशहजे असे ते सारं्त. 
 

१९५८ नंतर हैदराबाद चळवळीतल्या अनेक कायगकत्यांनी स्वतःला खादीच्या कायात जोडून 
घेतले. श्रीशनवासराव बोरीकर, बाबासाहेब पराजंपे, भर्वानराव र्ाजंव,े बाबरूाव कानडे, िामराव 
बोधनकर, र्ंर्ाप्रसाद अग्रवाल, अच्य तराव खोडव,े नारायिराव लोहारेकर, िामराव कदम, रघ नाथराव 
राजंिीकर, र् लाबचंद नार्ोरी, कािीनाथ क लकिी हे आशि यासंारखे अनेक शनष्ठावान कायगकते 
खादीप्रसाराच्या कामात र् ंतले. दरम्यान औरंर्ाबाद येथे सराफा शवभार्ात खादी व ग्रामोद्योर् भाडंाराची 
भव्य वास्तू उभी राशहली. खादी सशमतीचे एक कायगकते रािे याचं्या प्रयत्नातूंन नादेंड येथेही एक मोठे खादी 
उत्पादन केन्द्र उभे राशहले. उदर्ीर, लातूर, कंधार आशि धमाबाद येथे खादी सशमतीच्या मालकीच्या 
इमारती बाधंल्या रे्ल्या. त्यातं उत्पादन-शवतरि कें दे्र स्थापन झाली. काही शठकािी दान शमळालेल्या 
जार्ावंर तर काही र्ावामंध्ये भाड्याने घेतलेल्या जार्ावंर खादी-ग्रामोद्योर् भाडंारे स रू करण्यात आली. 
एकूिच मराठवाडा खादी ग्रामोद्योर् उपसशमतीच्या स्थापनेनंतर र्ोप्रवदभाईंच्या नेतृत्वाखाली सपूंिग 
मराठवाड्यात खादी उत्पादन, शवक्री आशि प्रसाराचे कायग जोमाने होऊ लार्ले. 
 

कोित्याही वाढत्या चळवळीमध्ये असंत ष्टाचंा समाविे असतोच आशि मतभेदामं ळे काही प्रमािात 
चळवळीची पीछेहाटही होते. मराठवाड्यातील खादीच्या कायाचेही तसेच झाले. १९६५ साली मतभेद 
टाळण्यासाठी र्ोप्रवदभाई काही काळ मराठवाडा खादी-ग्रामोद्योर् उपसशमतीच्या कायातून बाजूला झाले. 
त्यानंतर उपसशमतीचे कायालय औरंर्ाबादहून हैदराबादला हलवले रे्ले. एव्हाना मराठवाडा प्रदेि 
हैदराबाद राज्यातून अलर् होऊन महाराष्ट्रात शवलीन झाला होता. मतभेदही सपंावते आशि खादीचे काम 
मराठवाड्यात पूवगवत स रू राहाव े यासाठी पूवी हैदराबादमध्ये समाशवष्ट असलेल्या मराठवाडा आशि 
कनाटकाच्या शजल्ह्ासंाठी पूिगपिे स्वतंत्र खादी सशमत्या स्थापन केल्या जाव्यात अिी कल्पना स्वामी 
रामानंदतीथांनी माडंली. त्यासाठी १८ जानेवारी १९६७ रोजी त्यानंी मराठवाड्यातील कायगकत्यांची एक 
बैठक त्यानंी घेतली. त्या बठैकीत स्वतंत्र अिी “मराठवाडा खादी ग्रामोद्योर् सशमती” स्थापन करण्यात 
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आली. ससं्थापक सदस्यामंधून अध्यक्ष म्हिून शदरं्बरराव शबन्दू आशि मंत्री म्हिून भर्वानराव र्ाजंव ेयाचंी 
शनवड झाली. कायगकारी सशमतीत अण्िासाहेब सहस्त्रब दे्ध, र्ोप्रवदभाई, िकंरराव चव्हाि, दामोदर 
पारं्रेकर, देवीप्रसर् चौहान आशि नारायिराव लोहारेकर याचंा समाविे केला रे्ला. सशमतीचे म ख्यालय 
नादेंड येथे ठेवण्यात आले. नव्याने सर्ळी ज ळवाज ळव करून प्रत्यक्षात १९६७ च्या मे मशहन्यापासून या 
मराठवाडा खादी ग्रामोद्योर् सशमतीचे कायग स रू झाले. ऑर्स्ट १९६७ मध्ये या संस्थेचे रीतसर पंजीकरि 
करण्यात आले. १९६९ सालापयंत टप्प्याटप्प्याने मराठवाड्यातील सर्ळी खादी उत्पादन आशि शवक्री 
केन्दे्र ह्ा सशमतीच्या ताब्यात आली. याच काळात नादेंडचे धडाडीचे कायगकते नार्नाथ परांजपे यानंी 
इन्स लेिन कार्दाच्या शनर्थमतीची एक प्रशक्रया िोधून काढली. त्या प्रशक्रयेचे हक्क त्यानंी शनषे्ठने मराठवाडा 
खादी ग्रामोद्योर् सशमतीला स पूदग केले. तसेच त्या कार्दाच्या उत्पादनातही त्यानंी मोलाचे सहकायग केले. 
इन्स लेिन कार्दाच्या शनर्थमतीम ळे सशमतीला मोठी परकीय बाजारपेठ उपलब्ध झाली. सशमतीला 
देिशवदेिात एक प्रशतष्ठा प्राप्त झाली. प ढे चालून नादेंडचे पद्मश्री िामराव कदम हे सशमतीचे अध्यक्ष आशि 
दामोदर पारं्रेकर हे मंत्री झाले. त्याचं्या काळात सशमतीच्या कायाचा मोठा शवस्तार झाला. कालातंराने 
पारं्रेकराचंी शनय क्ती केन्द्र सरकारच्या खादी-ग्रामोद्योर् आयोर्ाच्या सदस्यपदी झाली. हा एकापरीने 
मराठवाडा खादी ग्रामोद्योर् सशमतीचा र्ौरवच होता. 
 

१९७२ साली जेव्हा स्वामीजींचे शनधन झाले तेव्हा कायगकत्यांच्या आग्रहाम ळे या खादी सशमतीच्या 
कायात र्ोप्रवदभाईंनी जास्त लक्ष घालण्यास स रुवात केली. बदलत्या पशरल्स्थतीत नव्या ग्राहकाचं्या 
आवडीशनवडीन सार खादी सशमतीच्या उत्पादनातंही बदल व्हावयास हवते असे र्ोप्रवदभाईंना जािवले. 
यासाठी सशमतीने आता पशरवतगनाला सामोरे जािे अर्त्याचे होते. सशमतीच्या संरचनेत काही अन षशंर्क 
बदल करण्यात आले. र्ोप्रवदभाई, िकंरराव चव्हाि आशि भर्वानराव र्ाजंव े या संस्थापक सदस्यानंा 
आजीव शवश्वस्त केले रे्ले. स्वातंत्र्यलढ्यातील एक कायगकते नारायिराव लोहारेकर यानंा सशमतीचे मंत्री 
करण्यात आले. शिवाय एक व्यवस्थापक मंडळ स्थापन करून त्यावर मराठवाड्यातील प्रम ख 
कायगकत्यांची आशि खादी कामर्ार प्रशतशनधींची शनय क्ती करण्यात आली. हळूहळू सशमतीच्या कायाचा 
व्याप आिखी वाढीस लार्ला. औसा, उदर्ीर, नादेंड, कंधार, प्रहर्ोली वर्ैरे शठकािी खादी भाडंाराचं्या 
इमारती बाधंल्या रे्ल्या. शनत्याच्या उत्पादनाखेंरीज मसाले, अर्रबत्त्या, आसनपट्टया, र्ाशलचे आशि 
सतरंज्याचें उत्पादनही होऊ लार्ले. उत्पादन आशि शवक्रीकेन्द्रातंील कामर्ारासंाठी शवशवध प्रकारच्या 
कल्याि योजना राबवण्यात येऊ लार्ल्या. सतत शवस्तार पावत रे्लेल्या या मराठवाडा खादी ग्रामोद्योर् 
सशमतीची वार्थषक शवक्री आता दोन कोटी रुपयावंर रे्ली आहे. मराठवाड्यात शतची आठ उत्पादन केन्दे्र 
आशि बावीस शवक्री केन्दे्र आहेत. र्ोप्रवदभाईंनी सशमतीला जी आर्थथक शिस्त लावनू शदली आशि 
व्यवस्थापनात जी कायगक्षमता आिली त्याम ळेच ही संस्था आपल्या उशद्दष्टािंी प्रामाशिक राहून भरभराटीला 
पोहोचू िकलेली आहे. 

✿ 
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अस्त 

स्वतःच्या व्यल्क्तर्त जीवनात र्ोप्रवदभाईंनी साधेपिा, कठोर शनग्रह, आशि स्वच्छ चाशरत्र्य या 
मूल्याचें पालन कसोिीने केले. “सत्य, अहहसा, चालरत्र्य, स्वातंत्र्य, समता आलण धमथलनरपेक्षता या 
आधुलनक मूलयाचं्या पुरस्काराने नवा समाज लनमाण करण्याचे काम हे स्वातंत्र्य-संग्रामापेक्षाही मोठे आहे हे 
आम्ही लवसरतो. जालतभेद आलण धमथभेद याचं्या जोडीिा स्वािाची जोड असिेिे अनेक िोक आपलया 
सभोवतािी असणे िमप्राप्त आहे. त्यामुळे समाजाच्या पुनरथचनेचे काम हे अत्यंत कलठण अशा संघषामधूनच 
पुढे न्याव ेिागत असते.” असे उ र्ार र्ोशवन्दभाईंनी त्याचं्या एका म लाखतीत काढले होते. 
 

स्वातंत्र्यानंतरच्या पचंावन्न वषातील र्ोप्रवदभाईच्या कायाचा पसारा सरस्वती भ वन शिक्षि संस्था, 
नादेंड एज्य केिन सोसायटी, स्वामी रामानंदतीथग संिोधन संस्था, मराठवाडा जनता शवकास पशरषद, 
मराठवाडा खादी सशमती अिा अनेक ससं्थाचं्या रूपात उभा शदसतो. या साऱ्या संस्था र्ोप्रवदभाईंनी 
लोकाश्रयावरच तर्वलेल्या होत्या. प्रत्येक संस्थेसाठी त्यानंी िकेडो लोक जोडले. अथक पशरश्रम करून 
त्या संस्था नावंारुपाला आिल्या. पि हे सारे करत असताना त्याचंी भशूमका मात्र नेहेमी एका शवश्वस्ताचीच 
राशहली. संस्थाचें शहतसंबधं त्यांनी जरूर जपले. पि त्यातंल्या कोित्याही संस्थेवर कधी मालकीहक्क 
साशंर्तला नाही. त्यानंी ज्या ससं्था उभ्या केल्या अर्र चालवल्या त्या लोकाचं्या आशि लोकासंाठी 
असलेल्या होत्या. त्या संस्था वरे्वरे्ळ्या उशद्दष्टासंाठी चालवल्या जात असल्या तरी त्या सवांना आध शनक 
लोकिाही मूल्याचंा आशि समतावादी दृष्टीचा आधार होता. त्या ससं्थामाफग त शिक्षि आशि शवकास याचं्या 
जोडीने जो एक महत्त्वाचा वारसा र्ोप्रवदभाईंनी तरुि शपढीला शदला तो शवचाराचंा वारसा होय. शिक्षि, 
समाजकारि, शवज्ञान आशि तंत्रज्ञान, सावगजशनक नीशतमलू्ये, वैयल्क्तक आचरिमूल्ये इत्यादींबद्दल त्याचं्या 
धारिा अर्दी पक्क्या होत्या. आपल्या देिात लोकिाही ही फक्त शनवडि कापं रतीच शिल्लक राशहलेली 
आहे हे खास मध्यमवर्ीय मत त्यानंा मान्य नसे. ते म्हित की स्वातंत्र्य शमळाल्यानंतर या देिाच्या 
नेत्यासंमोर फाळिी, जातीय दंरे्, संस्थाने खालसा करण्याचे प्रश्न, संस्थानंामंधील प्रजेला देिाच्या म ख्य 
प्रवाहात आिण्याचे काम, अिा अनेक महत्त्वाच्या समस्या होत्या. त्याम ळे लोकिाही मूल्ये जनमानसात 
रुजवण्याचे प्रयत्न टोकदारपिे होऊ िकले नाहीत. आपि अशंर्कारलेल्या प्रौढ मतदान पद्धतीमध्ये फक्त 
लोकिाही मूल्यावंर श्रद्धा असिाऱ्यानंाच मतदानाचा अशधकार शमळेल असे नाही. त्याम ळे जनमानसात 
परंपरेने रुजलेल्या इष्ट-अशनष्ट र्ोष्टी आशि नेत्याचं्या व्यल्क्तर्त महत्वाकाकं्षा याचंी छाया मतदान प्रशक्रयेवर 
पडिे अत्यंत साहशजक होते. तीत तात्काशलक लाभासंाठी शहतसंबंधाचें राजकारि करिारे प्रवाह द दैवाने 
जास्त शक्रयािील झाले आशि प्रभावी बनले. परंत  ह्ा लोकिाहीशवरोधी प्रवृत्ती काही नव्याने शनमाि 
झालेल्या नाहीत असे ते सारं्त. पूवापार चालत आलेल्या जाशतभेद, विंभेद, आर्थथक शवषमता, सामंतिाही 
या आपल्या प्रथाचें प्रशतप्रबब जर आपल्या शनवडिूक प्रशक्रयेत उमटले तर त्यात आियग नाही, असे ते 
म्हित. समाजातील हे सारे दोष स्वातंत्र्यानंतर अवघ्या चाळीस-पन्नास वषांच्या कालखंडात दूर होिे 
अवघड आहे. त्यासाठी समाजातल्या लोकिाहीवादी िक्तींनी संघशटतपिे नवी मूल्ये रुजवण्याचे काम 
सातत्याने केले पाशहजे असे ते आग्रहाने सारं्त. 
 

र्ोप्रवदभाईंच्या चेहेऱ्यावरून, अर्र त्याचं्या बोलण्यातील आक्रमक आशवभावावंरून हा मािसू 
अत्यंत कमगठ, शनष्ठ र, रुक्ष आशि एककल्ली असला पाशहजे असे शतऱ्हाइतानंा वाटे. त्याम ळे अनेक लोक 
त्याचं्यािी बोलायला घाबरत असत. पि वास्तवात ते खूप सहृदय होते. आशि पशरवतगनिील अिा 
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स्वभावाचे होते. एखाद्या म द्यावर प्रचंड वाद घालूनही नंतर समोरच्या मािसाच्या बोलण्यात तर्थ्य आढळले 
तर ते स्वतःची मते बदलत असत. अनेकदा स्वतःच शवनोद करून ते मनम रादपिे हसत. काही शनवांत 
अिा शवरळ्या क्षिीं शवद्याथीजीवनातील स्वतःच्या फशजतीचे प्रसंर् ते चारं्ले रंर्वनू सारं्त. मद्रास िहरात 
शिकत असताना त्या काळच्या महार् चायनीज् हॉटेलमध्ये जाण्याचे धाडस एका शचनी भाताला तब्बल सहा 
आिे मोजाव े लार्ल्याने कसे त्याचं्या अंर्लट आले होते ही हकीर्त ते स्वतः रंर्वनू सारं्त. स्वतःची 
फशजती स्वतःच सारं्नू मोकळेपिाने हसिे हे र् िी मािसाच्या मोठेपिाचेच एक लक्षि असते. ते 
र्ोशवन्दभाईंमध्ये शदसे. 
 

आय ष्ट्याच्या िवेटच्या कालखंडात र्ोप्रवदभाईंची तब्येत त्यानंा मनासारखी साथ देईनािी झाली 
होती. तरी वयाची एक्क्यािव वष े पूिग झाल्यानंतरही पूवीसारखेच पायानंा प्रभर्री लार्ल्यासारखे ते 
र्ावोर्ाव शफरत. त्याचें मन आशि ब द्धी या र्ोष्टी पूवी इतक्याच तल्लख आशि कायगक्षम होत्या. 
पशरवतगनाबाबतचा त्याचंा आिावाद हा खरोखरच द दगम्य असा होता. परंत  िरीर थकले होते. अशवश्रातं 
श्रम, प्रवासात क ठल्याही जार्ी शमळेल ते खाऊन प ढे जात राहण्याची वृत्ती, सततचा अभ्यास आशि काम 
करत राहण्याचा ध्यास. या त्याचं्या जीवनपद्धतींिी ज ळवनू घेतानंा त्याचं्या सोबत असिाऱ्या अर्दी तरुि 
कायगकत्यांचीही दमछाक होत असे. वयपरत्व े आलेल्या िारीशरक अिक्ततेची आशि व्याधींची तमा न 
बाळर्ता ते सतत कायगरत असत. कामाच्या व्यापाम ळे केवळ इच्छािक्तीच्या बळावर स्वतःच्या िरीरावर 
अन्याय करण्याच्या त्याचं्या वृत्तीबद्दल कोिी त्यानंा सब रीचा सल्ला देऊ लार्ले तर ते म्हित, की शबछान्यात 
पडून मरण्याने काही वरे्ळे स ख शमळते का?ं त्यापेक्षा काम करतानंाच मरि आले तर जास्त चारं्ले आहे! 
असे हे मराठवाड्याचे र्ोप्रवदभाई २१ नोव्हेंबर २००२ रोजी काम करत असतानाच रे्ले आशि 
मराठवाड्याच्या इशतहासातले एक मोठे पवग संपले. जी लढाई लढण्यात त्यानंी आपले सारे जीवन घालवले 
त्या लढाईची हारजीत अद्याप दृशष्टके्षपातही नसतानंा हा िवेटचा शिलेदार धारातीथी पडला. 

✿ 
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५) डॉ. शवठ्ठलराव शवखेपाटील श्री. शिवाजी सावतं रु. ३५/- 
६) िकंरराव शकलोस्कर श्रीमती िातंा शकलोस्कर रु. ४०/- 
७) मामासाहेब जर्दाळे श्री. व. न. इंर्ळे रु. ४५/- 
८) तंया शभल्ल श्री. बाबा भाडं रु. ४५/- 
९) यिवतंराव चव्हाि श्री. शवठ्ठलराव पाटील रु. ४०/- 
१०) दादासाहेब फाळके श्री. बापू वाटव े रु. ३५/- 
११) ताराबाई प्रिदे श्री. इदं्रशजत भालेराव रु. २५/- 
१२) तेजल्स्वनी अशहल्याबाई होळकर सौ. शवजया जहार्ीरदार रु. ४५/- 
१३) तकग तीथग लक्ष्मििास्त्री जोिी डॉ. अरंुधती खंडकर रु. ४०/- 
१४) स्वातंत्र्यवीर सावरकर श्री. स धाकर देिपाडें रु. ४०/- 
१५) बॅ. राजाभाऊ खोिार्डे श्री. व्ही. डी. मेश्राम रु. ३५/- 
१६) स्वामी रामानंद तीथग श्री. प्रकाि मेदककर रु. ४५/- 
१७) पठे्ठ बापूराव श्री. चदं्रक मार नलरे् रु. ४५/- 
१८) भाई उद्धवराव पाटील श्री. व.न. इंर्ळे रु. ५५/- 
१९) धोंडो केिव कवे डॉ. न.म. जोिी रु. ४०/- 
२०) लोकशहतवादी डॉ. शनमगलक मार फडक ले रु. ४०/- 
२१) यद नाथ थते्त डॉ. म .ब. िहा रु. ४०/- 
 
मंडळाची प्रकाशने णमळण्याची णिकािे अणधक माणहती/चौकशीसािी 
सवग िासकीय गं्रथ भाडंार सशचव, 
म ंबई/प िे/नार्पूर/औरंर्ाबाद व महाराष्ट्र राज्य साशहत्य आशि संस्कृती मंडळ, 
महाराष्ट्रातील प्रम ख गं्रथशवके्रते म ंबई मराठी गं्रथसंग्रहालय इमारत, 
 शतसरा मजला, दादर (पूवग), 



 अनुक्रमणिका 

 म ंबई-४०० ०१४ 
 दूरध्वनी-२४१४४०२१, २४१४६००५ 
 



 अनुक्रमणिका 

 
महाराष्ट्र राज्य साणहत्य आणि संस्कृती मंडळाची प्रकाशने 

१) महाराष्ट्राचा इशतहास प्रार्शैतहाशसक महाराष्ट्र 
(खंड पशहला भार् -१) 

िा.ं भा. देव रु. १२७/- 

२) महाराष्ट्राचा इशतहास (मध्यय र्ीन कालखंड 
भार्-१) 

संपादक र्ो. त्र्यं. क लकिी रु. १४५/- 

३) मध्यय र्ीन महाराष्ट्र (सामाशजक आशि 
सासं्कृशतक जीवन) 

प्रा. म. श्री. माटे रु. ७५/- 

४) समाजिास्त्रीय शवचारातील प्रम ख प्रवाह (भार् 
पशहला) 

अन वादक हेमकातं बळक ं दी रु. २९५/- 

५) पं. जवाहरलाल नेहरू व्यक्ती आशि कायग संपादक बा. ह. कल्यािकर रु. १४०/- 
६) भारताचा स्वातंत्र्यलढा डॉ. वा.ना. क बेर रु. १०९/- 
७) मराठी वाङ मयकोि खंड-४ समन्वय संपादक डॉ. शवजया 

राजाध्यक्ष 
रु. ३२०/- 

८) दादासाहेब र्ायकवाड काल आशि कतृगत्व संपादक मंडळ रु. ६०/- 
९) भारतातील आशदवासी विं प्रा. शव. श्री. क लकिी रु. १२५/- 
१०) खानदेिातील कृषक जीवन डॉ. रमेि सूयगविंी रु. ६०/- 
११) लैं शर्क नीती आशि समाज श्रीमती िक ं तला क्षीरसार्र रु. १४५/- 
१२) मराठी वाङ मयकोि खंड २, भार्-१ डॉ. र्ो. म. क लकिी रु. १३०/- 
 
मंडळाची प्रकाशने णमळण्याची णिकािे अणधक माणहती/चौकशीसािी 
सवग िासकीय गं्रथ भाडंार सशचव, 
म ंबई/प िे/नार्पूर/औरंर्ाबाद व महाराष्ट्र राज्य साशहत्य आशि संस्कृती मंडळ, 
महाराष्ट्रातील प्रम ख गं्रथशवके्रते म ंबई मराठी गं्रथसंग्रहालय इमारत, 
 शतसरा मजला, दादर (पूवग), 
 म ंबई-४०० ०१४ 
 दूरध्वनी-२४१४४०२१, २४१४६००५ 



 अनुक्रमणिका 

 

 
णिंजय णदिंाि 

 
या प स्तकाचे लेखक शवजय शदवाि हे रे्ल्या तीन तपापंासून औरंर्ाबादच्या सरस्वती भ वन शवज्ञान 
महाशवद्यालयात प्रािीिास्त्राचे अध्यापन करीत आहेत. शिवाय त्याचं्या शवद्याथीदिपेासून आजपयंत ते राष्ट्र 
सेवादल, य वक क्रातंी दल, सोिशलस्ट पाटी, नमगदा बचाओ आंदोलन, जनआंदोलनाचंा राष्ट्रीय समन्वय 
अिा समतावादी आशि सामाशजक न्यायाच्या चळवळींमध्ये सहभार्ी होत आलेले आहेत. औरंर्ाबाद येथे 
पयावरिाच्या के्षत्रात रे्ली पंधरा वष े काम करिाऱ्या शनसर्ग शमत्रमंडळाचे ते अध्यक्ष आहेत. तसेच 
जायकवाडी प्रकल्पाच्या शवस्थाशपतानंी स्थापन केलेल्या जायकवाडी प्रकल्पग्रस्त संघषग सशमतीचे ते 
संघटक आहेत. मराठवाड्याचे लोकनेते पद्मशवभषूि श्री. र्ोप्रवदभाई श्रॉफ याचं्या शवचाराचं्या पे्ररिेने 
स्थापन झालेल्या न्यासाचे ते एक संस्थापक सदस्य आशि कायगवाह आहेत. र्ोप्रवदभाई श्रॉफ याचंा 
शनकटचा सहवास तीस वष े त्यानंा लाभला होता. र्ोप्रवदभाईंच्या मार्गदिगनाखाली सरस्वती भ वन 
शिक्षिसंस्था, स्वामी रामानंदतीथग संिोधन संस्था, मराठवाडा जनता शवकास पशरषद ह्ा संस्थाचं्या 
कायातही त्याचंा सहभार् होता. शनसर्ग संवधगन, पयावरि संरक्षि, पािीशवकास, उच्चशिक्षि, समन्यायी 
शवकास या शवषयावंर त्यानंी अनेक वष ेसखोल अभ्यास आशि शवप ल लेखन केलेले आहे. पािी, जमीन, 
जंर्ल ह्ा ससंाधनाचं्या शटकाऊ शवकासाबद्दल अनेक राष्ट्रीय आशि आंतरराष्ट्रीय सभा-संमेलने-चचासते्र 
यामंधून त्यानंी िोधशनबधं सादर करून व्याख्याने शदली आहेत. शिवाय ते एक क िल रंर्कमी आहेत. हौिी 
रंर्भमूीवर स मारे वीस नाटकामंध्ये त्यानंी अशभनय व शदग्दिगनाचे प रस्कार शमळवले आहेत. 
दूरशचत्रवािीवरील “इशतहास के र्वाह” आशि “कमला” (प्रपपळपान) या माशलकामंध्ये आशि “भेट” या 
शचत्रपटामध्ये त्यानंी भशूमकाही केलेल्या आहेत. “...जलचक्रशह रुतले”, “पाशिमालाप” आशि इंग्रजीतील 
“Jaikwadi-the dam that failed”ही त्याचंी तीन प स्तके प्रकाशित झालेली आहेत. 


