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शनवेदन 
 

कै. बॅ. नाथ हे स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये महाराष्ट्राला लाभलेले एक प्रखर 
ब द्धीमते्तचे व प्रद्वतभािाली राजकीय व्यद्वक्तमत्त्व होते. स्वातंत्र्यानंतर भारतामध्ये 
जी सासंदीय लोकप्रिाली स रू झाली, द्वतचा पंद्वडतजी व त्याचें द्वदग्र्ज 
सहकारी यानंी पाया घातला. तो पाया द्वकती भक्कम होता त्याचे प्रत्यंतर आज 
आपि घेत आहोत. अनेक संकटे आद्वि द्ववघ्ने याचंा यिस्वी म काबला करीत 
स्वातंत्र्याची रे्ली ६० वर्ष ेया प्रचंड लोकसंख्येच्या व अतीद्वविाल आकाराच्या 
खंडप्राय देिामध्ये द्ववद्ववधतेतून एकात्मता द्वटकलेली आहे व द्वतला सासंदीय 
कायगपद्धतीचा मोठा आधार आहे. पंद्वडतजी व त्याचें सहकारी हे राज्यकते 
होते. परंत  त्यानंा त्याचं्या तोलामोलाचे द्वदग्र्ज द्ववरोधक म्हिू त्या काळी 
संसदेत लाभलेले होते. त्यातील एक तरुि तडफदार आद्वि आघाडीचे 
व्यद्वक्तमत्त्व म्हिजे ब.ॅ नाथ पै. त्याचं्या संसदीय कायाचा अन भव, वकृ्तत्व व 
राष्ट्रीय दृष्टी याचंा पंद्वडतजीसारख्या ब ज र्ग राजकारणयावंरस द्धा प्रभाव 
पडलेला होता. 

समाजवादी द्ववचार, सासंदीय लोकिाहीवरील दृढ द्ववश्वास व 
जनसामानयाबंद्दलची उत्कट तळमळ हे बॅ. नाथ याचें स्वभाव वैद्विष्ट्य होते. 
सामानय मध्यमवर्ीय क ट ंबामध्ये जनम घेऊन त्यानंी अल्पवयामध्ये प्रखर 
ब द्धीची झेप प्रर्ट केली. राजकारिात पदापगि केल्यानंतर त्यानंी जे कतृगत्व 
दाखद्ववले त्याला त लना नाही. कोकिातील वेंर् ले या छोया र्ावात जनम 
घेऊन तेथील र्ोरर्रीब जनतेबरोबर बालपि घालवनू, जेव्हा बॅरीस्टरी 
संपादन करून ते राजकारिात उतरले तेव्हा कोकि या त्याचं्या मायभमूीनेच 
त्यानंा लार्ोपाठ प्रचडं मतदान करून आपला प्रद्वतद्वनधी या नात्याने 
लोकसभेमध्ये पाठद्ववले. तेथे बॅ. नाथ पै यानंी देिातील जनतेबरोबर आपल्या 
राजापूर मतदारसंघातील सामानय मतदाराचें अमोघ प्रद्वतद्वनधीत्व केले. 

अिा या लोकिाहीच्या व समाजवादाच्या द्वनःस्स्सम वारकर  याचें 
महाराष्ट्रावर व देिा मोठे ऋि आहे. या ऋिातून अल्पप्रमािात म क्त 
होणयाच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य साद्वहत्य आद्वि संस्कृती मंडळाच्या वतीने 
‘महाराष्ट्राचे शिल्पकार’ नावाची जी चद्वरत्रमाला प्रकाद्वित करणयात येत आहे. 



द्वतच्या माध्यमातून त्याचें चद्वरत्र आजच्या द्वपढीसमोर सादर व्हावे या हेतूने हा 
गं्रथ प्रकाद्वित करणयात येत आहे. 

बॅ. नाथ पै याचें समकालीन सहकारी व द्वनकटचे द्वमत्र श्री. जयानंद 
मठकर यानंी आमच्या द्ववनंतीला मान देऊन तत्परतेने हे चद्वरत्र द्वलहून द्वदले 
त्याबद्दल मंडळ त्याचें आभारी आहे. बॅ. नाथ पै याचें हे चद्वरत्र रे्ल्या पीढीतील 
वाचकानंा प नःस्मरिाचा व नव्या पीढीला स्फूतीचा प्रत्यय देईल अिी आिा 
आहे. 
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बालपि व शिक्षि 
 
 

संय क्त महाराष्ट्राच्या आदंोलनाने भारताला एक अमोल रत् न द्वदले. त्या 
रत् नाचे नाव ब ॅनाथ पै. १९५७ च्या लोकसभा द्वनवडि कीत राजापूर लोकसभा 
मतदारसंघातील जार्ा संय क्त महाराष्ट्र सद्वमतीचा घटक पक्ष असलेल्या 
समाजवादी पक्षाच्या वायाला आली होती. १९५२ साली या मतदारसंघातून 
ज्येष्ठ समाजवादी नेते, प्रसध द र्ग द्वजल्याचे स प त्र नारायि र्िेि उफग  
नानासाहेब र्ोरे यानंी द्वनवडिूक लढद्ववली होती. पि १९५७ साली नानासाहेब 
र्ोरे यानंी प िे िहर लोकसभा मतदारसघंातून द्वनवडिूक लढद्ववणयाचा द्वनिगय 
घेतल्याने राजापूर मतदारसंघातून समाजवादी चळवळीत आघाडीवर असलेले 
प्रसध द र्ग द्वजल्याचे स प त्र बॅ. नाथ पै यानंा राजापूर लोकसभा मतदारसंघातून 
समाजवादी पक्षातफे उभे करणयात आले. नाथ पै हे बॅद्वरस्टर होते. कायद्याचे 
द्वनष्ट्िात पंद्वडत होते. कोकिद्ववर्षयक प्रश्नाचंी त्यानंा जाि होती. त्याचं्याठायी 
अमोघ वकृ्तत्व होते. आपल्या अलौद्वकक वकृ्तत्वाने बॅ. नाथ पै यानंी राजापूर 
लोकसभा मतदारसंघातील मतदाराचंी मने प्रजकली आद्वि ते लोकसभेवर 
द्वनवडून आले आद्वि एक झाकले माद्विक उजेडात आले. उत्कृष्ट संसदपटू  
आद्वि आंतराराष्ट्रीय कीतीचा समाजवादी नेता असात अलौद्वकक सनमान 
संपादन केलेल्या कोकिच्या या स प त्राचा जनम २५ सप्टेंबर १९२२ रोजी वेंर् ले 
येथे झाला. 

नाथचे वडील कै. बाप  पै यानंी त्या काळात बी.ए.ची पदवी संपादन 
केल्यावर पोष्ट खात्यात सरकारी नोकरी पत्करली. ते पोस्टमास्तर होते पि 
वारंवार होिार  या बदल्यानंा कंटाळून त्यानी पोष्ट खात्यातील नोकरीचा 
राजीनामा द्वदला आद्वि वेंर् ले येथील ए.पी.द्वमिन हायस्कूलमध्ये त्यानंी 
द्विक्षकाची नोकरी स्वीकारली. त्याचं्या वेंर् ले येथील वास्तव्यात नाथचा जनम 
झाला, नाथचे पाळणयातील नावं ‘पंढरीनाथ’ ठेवणयात आले होते. पि सवगजि 
त्यानंा ‘नाथ’ या नावाने संबोद्वधत असत. त्याम ळे व्यवहारात तेच नाव रूढ 
झाले. नाथची आई आद्वि भावंडे मात्र त्यास पे्रमाने ‘राजा’ नावाने संबोद्वधत 
असत. 
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बालपिी नाथला प्लेर्ची लार्ि झाली होती. त्या काळात प्लेर्ची 
लार्ि म्हिजे देवाघरचे बोलाविे अिी स्स्थती होती. आईच्या आद्वि 
भावंडाचं्या अद्ववश्रातं सेवेने नाथ या द खणयातून वाचले पि द दैवाने वद्वडलाचें 
कृपाछत्र त्याचं्या बालपिीच द्वहरावले रे्ले. नाथ आठ मद्वहनयाचं्या असताना 
त्याचं्या वद्वडलाचें हृदयद्ववकाराने द ःखद द्वनधन झाले. पै क ट ंबावर तर हा 
वज्राघाताच होता. पि नाथची आई मोठी धीराची बाई होती. पती द्वनधनाने 
खचून  न जाता धैयाने पद्वरस्स्थतीला सामोरे जाऊन द्वतने म लाचें संर्ोपि केले. 
म लावंर चारं्ले संस्कार केले आद्वि त्यानंा स्वाद्वभमानाने जर्णयाची द्विकवि 
द्वदली. 

नाथ पै जात्याच अत्यंत ह भार होते. एक पाठी होती. पि र्द्वित द्ववर्षयात 
चके्क होते. एकदा र्द्वित च कले म्हिून वर्ग द्विक्षकानंी नाथला खरपूस मार 
द्वदला. नाथने घरात या र्ोष्टीची वाच्यता केली नव्हती. पि नाथच्या 
हातापायावरील वळ पाहून र् रूजींनी द्वदलेली द्विक्षा घरातील सवांना 
समजली. नाथ घरातला सवात लहान, त्याम ळे सवांचा अद्वतिय लाडका 
होता. नाथला र् रूजीनी द्वदलेली द्विक्षा पाहून नाथचे भाऊ संतापले. द सर  या 
द्वदविी िाळेत जाऊन र् रूजींना जाब द्ववचारायचे त्यानंी ठरद्ववले. नाथला हे 
समजताच नाथने सवांना आवरले. नाथ म्हिाला, “माझ्या द्वहतासाठीच त्यानंी 
मला द्विक्षा केली आहे. त म्ही जाब द्ववचारिार असाल तर ते याप ढे मला द्विक्षा 
करिार नाहीत. पि माझ्याकडे द लगक्ष करतील. त्याम ळे माझेच न कसान 
होईल!” अिा िब्दात आपल्या वडीलबंधूना त्यानंी समजाद्ववले. 

त्या काळात चौथीची परीक्षा उपद्विक्षिाद्वधकारी घेत असत. र्द्विताचे 
प्रश्न तोंडी द्ववचारले जात असत. उत्तरे पाटीवर द्वलहायची. ज्याचंी उत्तरे 
द्वलहून होत असत त्यानंी उत्तरे द्वलद्वहल्यावर खाली बसायचे अिी प्रथा होती. 
मर् उत्तरे तपासली जात. वर्गद्विक्षकानंी नाथच्या प ढच्या व मार्च्या 
द्ववद्यार्थ्यांना नाथला पाटी दाखद्ववणयाची सूचना केली होती. पि नाथने साफ 
सादं्वर्तले की पाटी दाखद्ववणयाची र्रज नाही. दाखद्ववली तरी मी पाहािार 
नाही. कॉपी करणयाचा खोटेपिा मी करिार नाही. अपयि आले तरी 
परवडेल; पि खोटेपिाचा कलंक नको. हा नाथाचा लहानपिातील बािा 
नाथला मोठेपिी मोठेपि देऊन रे्ला. 
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नाथला म रली वाजवायचा छंद त्या वयात जडला होता. तासन तास तो 
म रली वाजवीत बसत असे. तसेच खारी आद्वि ससे पाळणयाचाही नाद नाथला 
लार्ला होता. त्या वयात ससे आद्वि खारी पाळणयात आद्वि म रली 
वाजद्ववणयात नाथ दंर् असे. साहस हा नाथचा स्वभावच होता. नाथचे आजोळ 
वेंर् ल्यानजीक आडारीला अडारकराकंडे. त्या वयात एकदा आडारीला रे्ला 
होता. नाथचे मामेभाऊ त्यावेळी कठडा नसलेल्या द्ववद्वहरीत पोहत होते. 
नाथची र्ंमत करणयाच्या इराद्याने नाथला मामेभावंडानी द्वडवचले आद्वि 
म्हटले, “नाथा, अरे बघतोस काय? टाक उडी.” आद्वि प ढल्याच क्षिी नाथने 
बेधडक पाणयात उडी टाकली. नाथाच्या नाकातोंडात पािी रे्ले. पि पठ्ठा 
पोहायला द्विकला. मोठेपिीही नाथाचा पोहणयाचा नाद स टला नव्हता. र्रीने 
मासे पकडिे हा नाथच असाच आवडचा छंद होता. मोठेपिी कोकिात आला 
की नाथला पोहणयाची आद्वि र्रीने मासे पकडणयाची लहर यायची. 

प्राथद्वमक मराठी सातवीच्या परीके्षचे (व्हनाक्य लर फायनलचे) कें द्र त्या 
काळात वेंर् ल्यात नव्हते. या परीके्षसाठी द्ववद्यार्थ्यांना मालविला जावे लार्त 
असे. त्या काळात आत्ताच्यासारख्या मोटार सर्व्व्हस र्ाड्या नव्हत्या. 
मालविला त्या काळात बोटीने जावे लार्त असे. इतर सवंर्ड्यासमवेत नाथ 
मराठी सातवीच्या परीके्षला बोटीने मािविला रे्ला. मालविचे पािी मचूळ. 
नाथ आद्वि त्याचे सवंर्डी हे पािी प्यायला कंटाळत. पि नाथनेच त्यावर 
तोडर्ा िोधून काढला. या काळात र् ट्टीच्या सोडावॉटरची बाटली दोन पैिात 
(ढबू पैसा) द्वमळत असे. ती बाटली फोडायची; त्यात थोडे मीठ टाकायचे की 
त्या बाटलीतील र्ॅस द्वनघून जायचा. मर् ते पािी प्यायचे. सकाळच्या 
जेविाबरोबर एक बाटली आद्वि सायंकाळच्या जेविाबरोबर एक बाटली. 
केवळ एक आणयाच्या (चार पैसे) मोबदल्यात आपल्या सवंर्ड्याचं्या पाणयाचा 
प्रश्न नाथने सोडवला. नाथच्या द्वजज्ञासू आद्वि कल्पक ब द्धीची चमक 
अिाप्रकारे बालवयातच प्रर्ट झाली होती. 

फायनल परीके्षनंतर नाथने वेंर् ल्याच्या रारं्िेकर हायस्कूलमधून 
माध्यद्वमक साळेतील तीन इयत्ताचंा अभ्यास एक वर्षात पूिग केला. या िाळेवर 
अखेरपयंत नाथचे अतूट पे्रम राद्वहले. खाजर्ी संभार्षिात या िाळेतीन 
आठविी तो तनमयतेने सारं्त असे. इगं्रजी भारे्षवर असामानय प्रभ त्व होते. 
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त्याचा उदयाच्या भावी उज्ज्वल यिाचा पाया या िाळेतील द्विक्षिाने घातला 
रे्ला होता. तखगडकरची इंग्रजी भार्षातंर-पाठमालेती द्वतनही प स्तके या िाळेत 
र् रूजींनी नाथकडून म खोद र्त करून घेतली होती. नाथच्या तल्लख ब द्धीची 
आद्वि एकपाठीपिाची चमक वयातही द्वदसून आली होती. आपल्या मनात 
देिपे्रम आद्वि क्रादं्वतकारकाबंद्दल आदर या िाळेतील संस्कारानंी वृप्रद्धर्त 
झाला, याचा उले्लख नाथच्या बोलणयात आवजूगन असायचा. 

नाथचे मोठे बंधू श्री. अनंतराव. सवगजि त्यानंा भाई म्हित. भाईंनी त्या 
काळात बेळर्ावला द्वटिकवाडीत द कान स रू केले होते. भाईची मोठी बहीि 
बेळर्ावला द्वदली होती. द्वतच्या आधाराने भाईने बेळर्ावला प्रयाि केले होते. 
भाईचे द कान बरे चालत असे. त्याम ळे पै क ट ंबाने बेळर्ावला प्रयाि केले. प ढे 
नाथ पै याचें द सरे बंधू भाऊ पै यानंीही बेळर्ावला द कान स रू केले. त्याचें 
द कान चारं्ले चालत असे. त्याम ळे पै क ट ंबाला स्थयैग प्राप्त झाले होते. नाथ 
बेळर्ावला रे्ला आद्वि त्याच्या जीवनाचे नवे पवग स रू झाले. बेळर्ाव ही 
नाथची कमगभमूी झाली. 

बेळर्ावला नाथने ‘बेनन स्स्मथ’ हायस्कूलमध्ये प्रवेि घेतला. बेनन 
स्स्मथ ही द्विस्ती द्वमिनर  यानंी १८३२ साली स रू केलेली द्ववख्यात िाळा. 
त्यावेळच्या म ंबई प्रातंात द्वमिनर  यानंी चालद्ववलेली ही िाळ असली तरी 
धमांतरावर या िाळेत फारसा भर द्वदला जात नसे. त्याम ळे द्विश्चनेतर 
समाजातील म लेही या िाळेत मोठ्या संख्येने प्रवेि घेत असत. या िाळेत 
प्रत्येक वर्ाला आठवड्याला दोन तास बायबलचे असत. त्या तासानंा 
नीद्वतधमावरही चचा होत असे. त्याम ळे द्विश्चन धमाची आद्वि त्या धमाचा गं्रथ 
बालबलचाही नाथकडून सखोल अभ्यास झाला नाथची स्मरििक्ती 
अद्ववस्मरिीय होती. एकदा वाचले की लक्षात राही. नाथचे वाचनही चौफेर 
होते. बेबन स्स्मथ हायस्कूलमधील द्विक्षि आद्वि संस्कार नाथ पैना जीवनात 
उपय क्त ठरले. या िाळेत नाथ पै लवकर रमले. इंग्रजी आद्वि संस्कृतची र्ोडी 
त्यानंा येथेच लार्ली. फ्रें च आद्वि पर्शियन भार्षाही या िाळेत द्विकद्ववल्या जात 
असत. क द्वरयनसारखे द्विक्षक बायबलच्या तासानंा नीद्वतधमावर चचा आद्वि 
वादद्वववाद घडवीत असत. या वादद्वववादातून नाथ पै चमकू लार्ले होते. 
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या िाळेत श्री. नार्र्ौडा नावाचे आर्रकरपंथीय द्विक्षक होते. 
आर्रकराचंा स धारिावाद त्यानंी द्ववधविेी लग्न करून आचरिात आिला 
होता. ते िास्त्र आद्वि मराठी द्विकवीत. मॅद्वरकच्या र्द्यपद्य वेच्यामंध्ये 
आर्रकरावंर द्वटळकानंी द्वलद्वहलेला मृत्य लेख होता. हा लेख द्विकद्ववताना 
नार्र्ौडासर आर्रकराचंी ध्येयद्वनष्ठा, त्याचंा करारीपिा आद्वि 
समाजस धारिे-द्ववर्षयीची कळकळ समथगपिे द्ववद्यार्थ्यांसमोर द्वविद करीत. 
त्याचं्या द्विकविीचा ठसा नाथच्याल मना उमटिे स्वाभाद्ववक होते. या िाळेत 
मराठे नावाचे द्विक्षक जीविास्त्र, वनस्पतीिास्त्र आद्वि भरू्ोल हे द्ववर्षय 
द्विकवीत. व्यासंर्ी द्विक्षक अिी त्याचंी ख्याती होती. अनेक द्ववर्षयाचें त्याचें 
ज्ञान अद्ययावत होते. ते रात्रौ द्ववद्यार्थ्यांना िाळेत बोलावत असत आद्वि 
आकािातील तारकाचंा, ग्रहाचंा पद्वरचय करून देत. म लाचें प्रबोधन होई आद्वि 
त्याचं्या ज्ञानात मोलाची भर पडत असे. ही िाळा अभ्यासाप्रमािे खेळातही 
अगे्रसर होती. या िाळेने महाराष्ट्राला अनेक हॉकी खेळाडू प रद्ववले आहे. अिा 
या िाळेतून १९४० साली नाथ पै मॅद्वरकची परीक्षा उत्तीिग झाले. 

मॅद्वरकची परीक्षा उत्तीिग झाल्यावर नाथ पै यानंी बेळर्ावंच्या प्रलर्राज 
कॉलेजमध्ये एफ्.वाय.च्या वर्ात प्रवेि घेतला. प्रलर्राज कॉलेजमध्ये द्विकत 
असताना नाथने वकृ्तत्व स्पधेत अनेक पाद्वरतोद्वर्षके पटकाद्ववली होती. त्या 
काळी एफ्.वाय.ची परीक्षा कॉलेजमध्ये घेतली जात असे. इंटरची परीक्षा 
द्ववद्यापीठ घेत असे. प्रलर्राज कॉलेजमधून १९४१ साली एफ्.वाय.ची परीक्षा 
उत्तीिग होऊन इंटरसाठी नाथ पै यानंी प णयाच्या फग्य गसन महाद्ववद्यालयात 
प्रवेि घेतला. फग्य गसन कॉलेजमधअये द्विकताना र्ोखले करंड वकृ्तत्व 
स्पधेसाठी नाथ पै याचंी द्वनवड झाली. या स्पधेमध्ये नाथचे भार्षि फार र्ाजले. 
नाथ पै यानंा पद्वहले पाद्वरतोद्वर्षक द्वमळाले. त्याचबरोबर र्ोखले करंडकही 
फग्य गसन कॉलेजला द्वमळाला. त्यानंतर अलाहाबाद येथे झालेल्या अद्वखल 
भारतीय महाद्ववद्यालयीन द्ववद्याथी वकृ्तत्व स्पधेसाठी नाथ पै यानंा पाठद्ववणयात 
आले. या स्पधेतही नाथने पद्वहले पाद्वरतोद्वर्षक द्वमळद्ववले. फग्य गसन कॉलेजमध्ये 
द्वडबेप्रटर् सोसायटीच्यावतीने द्ववद्यार्थ्याचे पालगमेंट द्वनवडले जाई. त्यातं मजूर 
मंद्वत्रमंडळा अद्वधकारावर होते. र्. प्र. प्रधान या ल टूप टूच्या पालगमेंटमध्ये 
प्रधानमंत्री होते. तर नाथ पै प रवठामंत्री होते. या ल टूप टूच्या संसदेमध्ये नाथ पै 
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चमकले. म दे्दसूद बोलिे आद्वि अचूक उत्तर देिे या यिस्वी संसदपटूसाठी 
आवश्यक असलेल्या र् िाचें दिगन त्याकाळीही नाथ पै याचं्याकडून घडले. 

१९४२ सालचा तो काळ, स्वातंत्र्याच्या भावनेने मंतरलेला होता. महात्मा 
र्ाधंीनी द्विद्वटिानंा ‘भारत छोडो’चा इिारा देऊन स्वातंत्र्याच्या अंद्वतम 
लढाईची त तारी फ ं कली. वातावरि तापू लार्ले होते. सवंेदनिील नाथ 
परीके्षला न बसता स्वातंत्र्याच्या संग्रामात उडी घेणयासाठी कॉलेज सोडून रळ 
बेळर्ावंला द्वनघून रे्ले. ७ ऑर्स्टला अद्वखल भारतीय कागेँ्रसचे अद्वधवेिन 
म ंबईच्या र्वाद्वलया टँकवर भरले. ८ ऑर्स्टला या अद्वधवेिनात महात्मा र्ाधंी 
यानंी ‘भारत छोडो’ ठराव माडंला आद्वि ९ ऑर्स्टला पहाटेपासून देिभर 
कागेँ्रस कायगकत्यांच्या अटकेचे सत्र स रू झाले. समर्शपत भावनेने या लढ्यात 
सहभार्ी होणयाचे महात्मा र्ाधंीनी आवाहन केले होते. नाथ पै भदू्वमर्त झाले 
आद्वि स्वातंत्र्याच्या लढ्यात स्वतःला झोकून द्वदले. पि नाथच्या या द्वनिगयाने 
त्याच्या द्विक्षिात खंड पडला. लढ्याचा बहर ओसरल्यावर आद्वि त रंूर्ातून 
स टून आल्यावर १९४५ साली नाथाने बेळर्ावंच्या प्रलर्राज कॉलेजमध्ये प्रवेि 
घेतला. १९४५ साली ते इंटरची परीक्षा उत्तीिग झाले आद्वि १९४७ साली त्यानंी 
बी.ए.ची पदवी संपादन केली. 

बी.ए. झाल्यावर नाथने इंग्लंडला जाऊन बॅद्वरस्टर व्हावे अिी नाथच्या 
घरच्या सवांचीच इच्छा होती. पि कायद्याच्या अभ्यासासाठी इंग्लंडमध्ये 
जाऊन बॅद्वरस्टर होणयाची र्रज नाही. भारतात राहूनही कायद्याचा अभ्यास 
करता येईल असे नाथच्या द्वमत्रमंडळींचे मत होते. बेळर्ावंचे डॉ. यािर्ी हे पै 
क ट ंबीयाचें द्वनकटवती. त्यानंी नाथना भारतात राहूनही कायद्याचा अभ्यास 
करता येईल असे स चद्ववताच नाथ पै म्हिाले, “माझ्या वद्वडलाचेंच नव्हे तर 
आमच्या क ट ंबातील सवांचे स्वप्न आहे की मी बॅद्वरस्टर व्हावे. भारताच्या 
राजकारिात आज बॅद्वरस्टरानंा मान-महत्त्व आहे. महात्मा र्ाधंी, महमद अली 
जीना, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, पंद्वडत जवाहरलाला नेहरू, असफअली सारे 
बॅद्वरस्टर आहेत. त्याम ळे मला वाटते आपिही बॅद्वरस्टर व्हावे. तसेच देिामध्ये 
आपि संसदीय लोकिाही स्वीकारली आहे. यासाठी इंग्लंडमध्ये राहून 
संसदीय लोकिाहीचा अभ्यास करावा अिी माझी इच्छा आहे.” 
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बॅद्वरस्टर होणयाच्या इर्षनेे वयाच्या पंचवीसाव्या वर्षी नाथ पै इंग्लंडला 
रवाना झाले. इंग्लंडमध्ये त्यानंी ‘प्रलकनस इन’मध्ये प्रवेि घेतला. या प्रलकनस 
इन मधील जे द्ववद्याथी द सर  या महाय द्धात लढले त्याचंी नावं ेस विग अक्षरानंी 
द्वलद्वहली आहेत. ही कृतज्ञता आद्वि र् िग्राहकता पाहून नाथाचे मन हेलावले. 

इंग्लंडमधील वास्तव्यात नाथ पै याचंा द्विटनमधील लेबर पाटीच्या 
कायात आद्वि कामर्ार चळवळीत सद्वक्रय सहभार् असे. द्विटनमधील या 
वास्तव्यात नाथ पै यानंा कामर्ार चळवळीच्या अभ्यासासाठी ऑस्स्रया 
सरकारची द्विष्ट्यवृत्ती द्वमळाली. कामर्ार चळवळीच्या अध्ययनासाठी नाथ पै 
याचें वास्तव्य काही काळ ऑस्स्रयाची राजधानी स्व्हएन्ना िहरातं होते. 
ऑस्स्रयातील म क्कामात नाथ पै जमगन भार्षा द्विकले. तेथील ‘रॉटझडेम’ आद्वि 
‘आबैंटर’ आद्वद द्वनयतकाद्वलकातून भारतीय राजकारिावर त्या काळात अनेत 
माद्वहतीपूिग लेख द्वलद्वहले. तेथील वृत्तपत्रानंी त्याचं्या म लाखती घेऊनही 
छापल्या. त्याम ळे एक अभ्यासू द्ववचारवतं राजकारिी अिी आपली प्रद्वतमा 
य रोपातं त्या काळात नाथ पै यानंी द्वनमाि केली होती. 

ऑस्स्रयामधील अध्ययन संपवनू नाथ पै लंडनला परतले. द्वडसेंबर 
१९४७ मध्ये बॅद्वरस्टरीच्या अध्ययनासाठी नाथ पै इंग्लंडला रे्ले. पि लेबरपाटी 
आद्वि कामर्ार चळवळीतील सहभार्ाम ळे त्याचंा बॅद्वरस्टरीच्या परीके्षचा 
अभ्यास संथपिाने चालला होता. या काळात बॅद्वरस्टरीच्या दोन परीक्षा नाथ पै 
उत्तीिग झाले होते. द्वतसरी आद्वि अंद्वतम परीक्षा द्यावयाची राद्वहली होती. त्या 
परीके्षची तयारीही नाथ पै यानंी चालद्ववली होती. पि परीके्षच्या तारखेपूवी 
१९५२ साली भारतात घटनेप्रमािे लोकसभेची आद्वि द्ववधानसभेची पद्वहली 
सावगद्वत्रक द्वनवडिूक जाहीर झाली. बेळर्ावंच्या समाजवादी पक्षाने बेळर्ावं 
िहर द्ववधानसभा मतदारसंघातून नाथ पै यानंी म ंबई द्ववधानसभेची द्वनवडिूक 
लढद्ववणयाचा द्वनिगय घेतला. पक्षाच्या सेंरल पालगमेंटरी बोडानेही या द्वनिगयाला 
मंज री द्वदली. त्याम ळे परीके्षला न बसताच द्वनवडिूक लढद्ववणयासाठी नाथ पै 
यानंा भारतात परत यावे लार्ले. बेळर्ावंमधील तरूिवर्ग नाथ पै याचं्या मारे् 
होता. पि बह संख्य तरूि २१ वर्षाखालील होते; त्याम ळे मतदार नव्हते. 
पद्वरिामी नाथ पै यानंा द्वनवडि कीत हार पत्करावी लार्ली. 
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द्वनवडि कीनंतर नाथने परत इंग्लंडला जाऊन बॅद्वरस्टरची िेवटची 
परीक्षा देणयाचे ठरले आद्वि १९५२च्या मध्यावर नाथ पै परत इंग्लंडला रवाना 
झाले. तेथे रे्ल्यावर ते परत द्ववद्ववध ससं्थाचं्या कामत र् रफटले रे्ले. पि 
यावेळी त्यानंी अभ्यासाकडे द्वविेर्ष लक्ष द्वदले आद्वि १९५३च्या पूवाधात ते 
बॅद्वरस्टरीची परीक्षा पद्वहल्या श्रेिीत उत्तीिग झाले. पै क ट ंबाचे, आई-वद्वडलाचें, 
भावंडाचें आद्वि स्वतःचेही बॅद्वरस्टर होणयाचे स्वप्न खडतर पद्वरश्रि घेऊन 
आद्वि अपार कष्ट उपसून त्यानंी साकार केले. या िैक्षद्विक यिातं त्याचें मोठे 
बंधू अनंतराव याचंा वाटा सवाद्वधक होता. नाथ पै याचं्या जीवनातील तो अत्यंत 
समाधानाचा क्षि होता. 

नाथ पै यानंी भारतात परतायचे ठरद्ववले खरे; पि नाथचा संद्वधवाताचा 
ज ना रोर् प नहा बळावला. स्व्हएन्ना येथे नाथ पै याचं्या आजारावर उपचार 
करणयात आले आद्वि नाथ पूिग बरे झाले. हे उपचार चालू असताना वेळ वाया 
जाऊ नये म्हिून नाथने स्व्हएन्ना य द्वनव्हगद्वसटीच्या प्राध्यापकाचं्या सल्ल्याने 
‘उपद्वनर्षदाचंा जमगन तत्त्वज्ञानावरील पद्वरिाम’ या द्ववर्षयावर पी.एच्.डी.साठी 
प्रबंध सादर करणयाचा द्वनिगय घेतला आद्वि अध्ययनास स रुवात केली. आता 
ही पदवी संपादन करायची तर आिखी काही वर्ष ेतेथे वास्तव्य करिे ओघाने 
आलेच. पि नाथला हे सवगच दृष्टीने अिक्य होते. नाथची अभ्यासूवृत्ती पाहून 
द्ववद्यापीठाने भारतातून प्रबंध सादर करणयास नाथला अन मती द्वदली होती. 
पि भारतात परत आल्यावर नाथ पै सावगजद्वनक कायात, राजकारिात आद्वि 
पद्वरवतगनाच्या चळवळीत इतके व्यग्र झाले की अखेरपयंत हा प्रबंध त्यानंा पूिग 
करता आला नाही. 
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स्वातंत्र्याच्या सगं्रामातील सहभाग 

 
मराठी फायनल ची परीक्षा द्वदल्यानंतर वेंर् ल्याच्या रारं्िेकर 

हास्कूलमून नाथ पै यानंी एका वर्षात इंग्रजीच्या तीन इयत्ताचंा अभ्यासपूिग 
केला. या िाळेबद्दल नाथ याचं्या मनात अपार आस्था होती. आपल्यामध्ये 
देिपे्रम व क्रादं्वतकायाबद्दल आस्था या िाळेने द्वनमाि केली असे नाथ 
अद्वभमानाने सारं्त असत. राष्ट्रपे्रमाची ज्योत अिाप्रकारे बालवयात 
द्ववद्याथीदिेंत नाथच्या मनात या िाळेने रूजद्ववली होती. बेळर्ावला रे्ल्यावर 
नाथचा संबंध यार्ळी घराणयािी आला. याळर्ी याचें घरािे स्वातंत्र्याच्या 
चळवळीत आघाडीवर होते. कनाटक केसरी र्ंर्ाधरराव देिपाडें याचें कै. 
र्ोप्रवदराव याळर्ी उजवे हात म्हिून ओळखले जात. लोकमानय द्वटळकाचं्या 
वेळेपासून र्ोप्रवदराव याळर्ी सद्वक्रय राजकारिात होते. त्याचें बंधू कृष्ट्िराव व 
जीवनराव हेही स्वातंत्र्याच्या चळवळीत सद्वक्रय होते. याळर्ी क ट ंबीयाचं्या 
सहवासाम ळे बेळर्ावात नाथचे नाते स्वातंत्र्य संग्रामािी ज ळले रे्ले. 

इंटरच्या परीके्षसाठी नाथ पै यानंी १९४२ साली प णयाच्या फग्य गसन 
कॉलेजमध्ये प्रवेि घेतला. फग्य गसन कॉलेजमध्ये त्यानंा र. द्वव. पंद्वडत, र्. प्र. 
प्रधान याचं्यासारखे स्वातंत्र्याच्या द्ववचाराने भारवलेले सहकारी लाभले. 
बेचाळीसचा तो काळ स्वातंत्र्याच्या चळवळीचा स विगकाळ होता. सारा देि 
स्वातंत्र्याच्या भावनेने पेटून उठला होता. नाथही स्वातंत्र्याच्या भावनेने 
अस्वस्थ झाले होते. स्वातंत्र्याच्या लढ्यात झोकून घेणयासाठी नाथचे मन 
अधीर झाले होते. कॉलेजला रामराम ठोकून नाथने बेळर्ावं र्ाठले. नाथचे 
सवग सहकारी बेळर्ावंात होते. 

७ ऑर्स्ट १९४२ रोजी अद्वखल भारतीय कागेँ्रस सद्वमतीचे अद्वधवेिन 
म ंबईला र्वाद्वलया टंक मैदानावर स रू झाले. ८ ऑर्स्ट १९४२ रोजी या 
ऐद्वतहाद्वसक अद्वधविेनात महात्मा र्ाधंींनी ‘भारत छोडो’चा ठराव माडूंन 
द्विद्वटिानंी भारतातून द्वनघून जाणयाची नोटीस द्वदली. ९ ऑर्स्टपासून देिभर 
कागेँ्रसचे नेत आद्वि कायगकत्यांना र्जाआड केले रे्ले. ९ ऑर्स्टला 
बेळर्ावंला सभा घेणयाचा प्रयत् न केल्याबद्दल नाथचे मोठे बंधू भाऊ पै आद्वि 
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सहकारी अरप्रवद याळर्ी यानंा अटक झाली नाथ भदू्वमर्त झाले आद्वि 
स्वातंत्र्यासाठी काम करिार  या कायगकत्यांचे त्यानंी संघटन स रू केले. भदू्वमर्त 
कायगकत्यांना मार्गदिगन करून लढा अद्वधक तीव्र करणयाचे कायग नाथ पै यानंी 
त्या काळात केले. 

नाथचे वय त्यावेळी जेमतेम १९-२० वर्षांचे होते. त्या वयात जीवावर 
उदार होऊन नाथ जी काम करीत असे त्याम ळे नाथच्या आईला नाथबद्दल 
अद्वतिय काळजी वाटायची. मायेने जपलेला, वाढवलेला द्वतचा लाडका राजा 
जीवावर उदार होऊन स्वातंत्र्यासाठी झर्डतो आहे हे पाहून नाथच्या आईचे 
मन व्याक ळ न होते तरच नवल. आंतद्वरक तळमळीने त्या एकदा नाथला 
म्हिाल्या, “राजा तू अजून लहान आहेस. थोडासा द्ववचार करून साभंाळून 
वार्त जा.” 

पि नाथला स्वातंत्र्याचा कैफ होता. ध ंदी होती. नाथने उत्तर द्वदले, 
“आई तू माझी एकटीच आई नाहीस. मला अिा आिखी वीस कोटी आया 
आहेत. म्हिून हे काम मला केले पाद्वहजे.” यावर नाथची आई काय बोलिार? 
द्वतने तोंड बाजूला केले आद्वि डोळ्यातील अश्रू प सले. 

नाथचे मोठे बंधू भाऊ पै आद्वि अरप्रवद याळर्ी द्विक्षा भोरू्न स टून आले 
आद्वि भदू्वमर्त चळवळीत सहभार्ी झाले. र्जानन याळर्ी आद्वि त्याचं्या 
सहकार  याचंी एक त कडी तर नाथ व त्याच्या सहकार  याचंी द सरी त कडी. 
नाथचे रामचदं्र ऊफग  भाऊ व श्याम हे दोन बंधू भदू्वमर्त कायात सहभार्ी झाले 
होते. भाऊ हा वयाने नाथपेक्षा मोठा; पि मोठा असूनही भरतासारखी धाकया 
भावाची भदू्वमका स्वीकारून भाऊने अखेरपयंत नाथची सेवा केली. त्या वयात 
नाथ अनेक धाडसाची कामे करी. द्विद्वटिाचं्या सते्तला फार मोठा हादरा 
भदू्वमर्ताचं्या या दोन त कड्यानंी त्या काळात बेळर्ावंच्या पद्वरसरातं द्वदला 
होता आद्वि सरकारी अद्वधकार  यानंा सळो का पळो करून सोडले होते. 

बेचाळीसच्या भदू्वमर्त आंदोलनात समाजवादी कायगकत्यांबरोबर अनेक 
र्ाधंी कायगकतेही सहभार्ी झाले होते. र्ाधंीवादी कायगकते अप्रहसेबाबत आग्रही 
असत. समाजवादी कायगकते अप्रहसेबाबत फारसे आग्रही नसत. त्याम ळे प्रहसा-
अप्रहसेचा वाद द्वनमाि झाला होता. हा वाद द्वमटद्ववणयाच्या दृष्टीने 
द्ववचारद्ववद्वनमय करणयासाठी दोनही र्टाचंी संय क्त बैठक झाली. या बैठकीत 
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बरीच र्रमार्रम चचा झाली. दोन र्ट पडून आंदोलनात खीळ पडिार की 
काय असा संभ्रम द्वनमाि झाला होता. यावेळी नाथ पै यानंी सवांना स्वातंत्र्य 
लढ्यावर लक्ष कें द्वद्रत करणयाचे आवाहन केले आद्वि द्वपस्त ल अथवा अनय 
िस्त्रास्तेर भदू्वमर्तानंी स्वरक्षिाथग वापरावी; पि या िस्त्रास्त्रानंी क िाचा वध 
होऊ न देणयाचे बंधन पाळावे असा पयाय स चद्ववला. सवांना नाथची ही सूचना 
पसंत पडली. त्याम ळे फूट टळली आद्वि ऐक्य द्वटकले. 

त्यानंतर दोनही र्टाचं्या सहकायाने सावंतवाडीहून मोटारीने आलेले 
टपाल ल टणयात आले. बेळर्ावंला िहापूर भार्ातं भदू्वमर्ताच्या एका र्टाने 
बॉम्बचा कारखाना स रू केला होता. या र्टािीही नाथने संपकग  साधला होता. 
भदू्वमर्तानंी लावेली ब लेद्वटनस पोलीस फाडून टाकीत; तेव्हा ब लेद्वटनसच्या मारे् 
छोटा बॉम्ब ठेवणयाची िक्कल काढणयात आली. ब लेद्वटन फाडतानंा छोया 
बॉम्बचा स्फोट होऊन पोद्वलसाचें हात भाजत असत. 

नाथ आद्वि त्याचं्या त कडीने त्या काळातं एक मोठे धाडिी कायग केले. 
बेळर्ावंला भारतीय लष्ट्कराचा कॅम्प होता (आजही आहे). या कॅम्पमध्ये 
द्वमद्वलटरीचा डेअरी होता. डेअरीवर दूध प रद्ववणयासाठी द भत्या जनावराचें मोठे 
र्ोठे होते आद्वि जनावराचें खाद्य म्हिून कँपमध्ये र्वताच्या प्रचडं र्ंजी होत्या. 
या र्ंजी पेटद्ववणयाचा धाडसी द्वनिगय नाथच्या र्टाने घेतला. द्वमद्वलटरीच्या 
जार्त्या पहार  यातून हे करिे सहजसाध्य नव्हते. पि द्वमद्वलटरीचा पहारा 
केव्हा सैल होतो हे नाथच्या र्टातील कायगकत्यांनी अचूक हेरून ठेवले होते 
आद्वि संधी साधून एका अंधार  या रात्री सवग र्ंजी पेटद्ववणयात यिस्वी झाले. 
र्ंजी पेटद्वविार  यापैकी कोिीही पहार  यावरील द्वमद्वलटरी जवानाचं्या व 
पोद्वलसाचं्या हाती सापडले नाहीत, इतक्या बेमालूमपिे हे कायग नाथच्या र्टाने 
तडीस नेले. 

नर्र द्वजल्यातील लक्ष्मीवाडी येथील व्याख्यानातं नाथ पै यानंी 
बेचाळीसच्या आंदोलनातील बेळर्ावंच्या पद्वरसरातील त्याचं्या कायाची 
माद्वहती स्वतः सादं्वर्तली. त्या सभेत बोलताना नाथ पै म्हिाले, “एकोिीसिे 
बेचाळीस साली बेळर्ावंच्या पोलीस चौकीवर मी आद्वि माझ्या द्वमत्रानंी हल्ला 
केला. १९४२च्या लढ्यामध्ये बेळर्ावंच्या पद्वरसरातील द्विद्वटिाचंी जा सत्ता 
होती, द्वतचा मार्मूसस द्धा आम्ही नष्ट करून टाकला होता. मी आद्वि माझे बंधू, 
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आमचे द्वमत्र याचं्यावर वेर्वेर्ळे अठरा खटले भरणयात आले होते. त्यात 
अत्यंत महत्त्वाचा खटला होता तो बेळर्ावंच्या पोलीस चौकीवर आम्ही हल्ला 
केला होता त्याचा. ११ माचग १९४३ला ते ताब्यात घेतलं होतं आद्वि ते जाळलं 
होतं. त्यानंतर आम्ही पकडले रे्लो. पकडले रे्ल्यानंतर फार छळवाज 
करणयात आला. सर्ळ्यात िेवटी मला पकडणयात आले होते. पि माझ्यापूवी 
जे पकडले रे्ले ते द्वबचारे र्रीब होते; पि अद्वतिय तेजस्वी करूि म ले होती. 
एका म लाला नऊ तास मारणयात आलं होतं आद्वि िेवटी पहाटेला त्याला 
उलट टारं्णयात आलं. नार्वा करून पहाटेला पायाला दोरी बाधूंन त्याला 
ज्यावेळी उलटा टारं्ून चपलानंी झोडपणयास स रूवात केली त्यावेळी मार 
असय होऊन त्याने कब ली, “आम्हीच पोलीस चौकी जाळली, नाथ पैच आमचे 
प्रम ख होते.” असे सारं्ून पोद्वलसाचें डे्रस ठेवलेली जार्ा आद्वि िस्त्रास्ते्र 
टाकलेल्या जार्ा त्याने पोद्वलसानंी दाखद्ववल्या. 

त्यानंतर नाथ पै यानंाही अटक झाली. अटक झाल्यावर त्यानंा इतकी 
मारहाि झाली होती की उपचाराथग हॉस्स्पटलमध्ये दाखल करावं लार्लं होतं. 
नाथवरील पोलीस चौकी जाळल्याबद्दलचा खटला आय्.सी.एस्. अद्वधकारी 
प रूर्षात्तम मंरे्ि लाड याचं्यासमोर चालला होता. या खटल्यात सरकार 
पक्षाच्यावतीने द्वसस्व्हल सजगनची साक्ष काढणयात आली होती. द्वसस्व्हल 
सजगनने आपल्या साक्षीत सादं्वर्तले की, या तरूिाला ज्यावेळी आमच्या 
हॉस्स्पटलमध्ये आिले त्यावेळी छातीमध्ये कळा येत होत्या असं तो सारं्त होता 
आद्वि डाव्या छातीजवळ किानं तरी मारलं असावं असे वि द्वदसत होते. 
जखम नव्हती. परंत  काळा डार् द्वदसत होता. आम्ही त्याला ‘अंद्वजआना 
पेक्टोद्वरस’ (Angina Pectoris) म्हितो. या आजाराकद्वरता म्हिजे 
हृद रोर्ाकद्वरता और्षधोपचार केला.” 

यावर जज्जनी द्ववचारलं, “त म्ही त्याला नीट तपासलं होतं का?”  
द्वसस्व्हल सजगन म्हिाले, “हो.” 
जज्जनी परत द्ववचारले, “वयाच्या अठराव्या वर्षी ‘अंद्वजआना पेक्टोद्वरस’ 

होि ंसंभव असतं का?” 
द्वसस्व्हल सजगन उत्तरले, “अिक्य असतं.” 
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द्वसस्व्हल सजगनच्या साक्षीवरून पोद्वलसानंी मारलं, या नाथ पै याचं्या 
म्हिणयाला प ष्टी द्वमळाली. द्वसस्व्हल सजगनच्या साक्षीवरून जळीताच्या 
खटल्यातील आरोपींना जज्जसाहेबानंी दोर्षम क्त केले. 

त रंुर्ात रवानर्ी झाल्याने पोद्वलसाचं्या मारातून नाथची स टका झाली 
खरी; पि त रुर्ातही जेलरचा लाच नाथच्या वायाला आला. बेचाळीसच्या 
आंदोलनाच पकडलेल्या कायगकत्यांना खूप छळणयात येत असे. स ंद्री आद्वि 
भरमाप्पा हे मारहािीचे त्या काळातील अमान र्ष प्रकार होते. स ंद्री म्हिजे 
वेताची छडी. द्वमठाच्या पाणयात ती द्वभजत ठेवणयात येई. संियावरून 
पकडलेल्या स्वातंत्र्यसैद्वनकानंी या छडीने फोडणयात येत असे. अंर्ातून रक्त 
बाहेर पडे आद्वि मीठाचे पािी त्या रक्तात द्वमसळे आद्वि मर् िरीराची आर् होई. 
भरमाप्पा हा आिखी एक भयंकर प्रकार. र्ावंठी बाधंिीच्या वहािा द्वमठाच्या 
पाणयात द्वभजत ठेवल्या जात. या वहािानंा नाल मारलेले असत. या वहािानंा 
भरमाप्पा म्हित! या भरमाप्पाने झोडपले की मी मी म्हििार  याचंी र्ाळि 
उडत असे. या स ंद्री व भरमाप्पाने स्वातंत्र्य सैद्वनकानंा अमान र्षपिे बडवीत 
असत. या मारहािीने अनेकजि कायमचे जायबंदी झाले. जबर मारहािीने 
द्वनरपराधीही न केलेले र् नहे कबूल करीत. पि कोटात प ढे ते द्वटकत नसत. 

नाथ त रंुर्ात आले आद्वि पूवी त रंुर्ात आलेल्या राजबंद्यानंा मोठा 
आधार द्वमळाला. त रंुर्ातील अद्वधकार  यािंी नाथ बेडरपिे बोलत असे. 
त रंुर्ातील जेवि अत्यंत वाई असे. भाकरीत रेती असे तर भाजी बेचव असे. 
त रंुर्ात द्वदले जािारे अन्न किा प्रकारचे असावे हे पाहाणयासाठी सद्वमती असे. 
या कद्वमटीवर र्ावातील काही प्रद्वतद्वष्ठत नार्द्वरकही असत. एकदा ही कद्वमट 
भेट द्यायला आली होती. नाथने जेलमध्ये त्यानंा द्वदले जािारे कदान्न 
दाखद्ववले आद्वि आम्ही काय पि ूआहोत काय असा खडा सवाल कद्वमटीला 
द्ववचारला आद्वि भारकी त्याचं्याप ढे करून भाकरी खाऊन दाखद्ववणयाचे 
आव्हान द्वदले. कद्वमटीचे सभासद खद्वजल होऊन परत रे्ले. नाथने जेलमधील 
राजबंद्यानंा आद्वि कैद्यानंा द्वनभगय बनद्ववले. नाथच्या या उद्योर्ाने जेलचे 
अद्वधकारी अस्वस्थ झाले. त्यानंी नाथला इतर राजबंद्यापासून अलर् 
करणयासाठी नाथची रवानर्ी प्रहडलर्ा जेलमध्ये केली. द्वतथेही इतर 
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राजबंद्यापासून नाथला अलर् ठेवणयासाठी अंधार कोठडीत डाबंून ठेवणयात 
आले होते. 

रावसाहेब पटवधगन, अणिासाहेब सहस्त्रब दे्ध आद्वद ज्येष्ठ कागेँ्रस नेत्यानंा 
त्यावेळी प्रहडलर्ा त रंुर्ात ठेवणयात आले होते. नाथला अंधार कोठडीत 
एकाकी ठेवणयात आले असल्याचे रावसाहेब पटवधगन यानंा कळताच तेही 
अस्वस्थ झाले. नाथची जेलमधील अंधार कोठडीतून स टका करणयासाठी 
रावसाहेब पटवधगन यानंी द्वनकराचे प्रयत् न केले. िेवटी रावसाहेब पटवधगन 
यानंी नाथला इतर राजबंद्यासोबत न ठेवता आपल्यासमवते ठेवावे या ितीवर 
अकरा मद्वहनयानंतर नाथ पै याचंी त रंुर्ाच्या अधार कोठडीतून स टका झाली 
आद्वि त रंुर्ात रावसाहेबाचं्या साद्वन्नध्यात राहायला द्वमळाले. हा नाथचा खरा 
फायदा झाला. 

अमेद्वरकेने जपानमधील द्वहरोद्विमा आद्वि नार्ासाकी नर्रावर अि बाबँ 
टाकल्याने द सर  या महाय द्धाचा िेवट झाला. त्यानंतर द्विटनमध्ये झालेल्या 
द्वनवडि कींत मजूर पक्ष सते्तवर आला. मजूर पक्षाचे अनेक नेते भारताला 
स्वातंत्र्य देणयास अन कूल होते. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या वाटाघाटी स रू 
झाल्या आद्वि राजबंद्याचंी स टका करणयात आली. नाथ पै आद्वि त्याचं्या 
सहकार  याचंीही स टका झाली. 

१५ ऑर्स्ट १९४७ रोजी द्विटीिाचं्या अंमलाखालील भारत म क्त झाला; 
तरी पोत गर्ालच्या ताब्यातील र्ोवा, दीव, दमि आद्वि दादरा नर्रहवेली तसेच 
फ्रानसच्या ताब्यातील पाडेँचरी हे प्रदेि म क्त झाले नव्हते. कालातंराने 
द्विटीिापं्रमािे पाडेँचरीवरील सत्ता फ्रानसने सोडून द्वदली. पि पोत गर्ालचा 
ह कूमिहा सालाझार सहजासहजी सोडिे िक्य नव्हते. आपल्या सते्तद्ववरुद्ध 
या प्रदेिातं उठाव होऊ न देणयाची दक्षता या प्रदेिातंील रद्वहवािाचें नार्द्वरक 
हक्क द्वहरावनू घेऊन सालाझारिाहीने घेतली होती. 

ज्येष्ठ समाजवादी नेते बेचाळीसच्या भदू्वमर्त आंदोलनाचे प्रम ख सूत्रधार 
डॉ. राम मनोहर लोद्वहया याचंी १९४६ साली त रंुर्ातून स टका झाल्यावर ते 
काही द्वदवस द्ववश्रातंीसाठी र्ोव्यात आपल्या एका द्वमत्राकडे राहायला रे्ले 
होते. लोद्वहयाचं्या र्ोव्यातील वास्तव्यात र्ोवा कागेँ्रसचे नेते डॉ. लोद्वहयानंा 
भेटले. र्ोव्यातील राजकीय पद्वरस्स्थतीची माद्वहती त्यानी लोद्वहयानंा द्वदली. 
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साधे नार्द्वरक हक्कही र्ोमंतकीयानंा नाकारणयात आले होते. ना भार्षि-
स्वातंत्र्य, ना म द्रि स्वातंत्र्य, ना संघटना-स्वातंत्र्य, ना द्वमरवि कीचे स्वातंत्र्य, 
मराठी वृत्तपत्रानंा एक स्तंभ मराठीत तर एक स्तंभ पोत गर्ीज भारे्षत छापावा 
लारे्. अद्वधकार  याचं्या पूवगसंमतीद्विवाय कोिताही मजकूर छापता येत नसे. 
र्ोवा कागेँ्रसच्या नेत्यानंी द्वदलेल्या माद्वहतीने स्वातंत्र्यवीर डॉ. लोद्वहया अस्वस्थ 
झाले. त्यानी मडर्ावंला जाहीर सभा घेणयाचे ठरद्ववले. ठरल्याप्रमािे १८ जून 
१९४६ रोजी डॉ. लोद्वहयानंी मडर्ावंला जाहीर सभा घेऊन र्ोव्याच्या 
स्वातंत्र्यलढ्याची ज्योत प्रज्वद्वलत केली. लोद्वहयानंी पोत गर्ीज पोद्वलसानंी 
अटक करून हद्दपार केले. 

बाहेर आल्यावर डॉ. लोद्वहया महात्मा र्ाधंीना भेटले. र्ोवा प्रश्नासंबंधी 
र्ाधंीजींिी चचा केली आद्वि र्ोव्याचा लढा अद्वधक तीव्र करणयासाठी परत 
आले. बेळर्ावंच्या स्टेिनवर नाथ पै याचं्या नेतृत्वाखाली सेवादल सैद्वनकानंी 
प्रचडं स्वार्त केले. डॉ. लोद्वहयानंी र्ोव्यात परत सभा घेणयाचा प्रयत् न करताच 
त्यानंा अटक करून पाचं वर्षांच्या कालावधीसाठी र्ोव्यातून हद्दपार करणयात 
आले. 

डॉ. लोद्वहयानी काही काळ बेळर्ावंला वास्तव्य करून र्ोव्याच्या 
लढ्याला मार्गदिगन केले. डॉ. लोद्वहया आद्वि नाथ पै यानंी र्ोव सरहद्दीचा 
संय क्त दौरा करून सरहद्दीवरील प्रम ख र्ावातूंन जाहीर सभा घेऊन वातावरि 
द्वनर्शमती केली. नाथ पै याचं्या नेतृत्वाखाली सवगश्री बळवतं दीद्वक्षत, वासू 
देिपाडें, राम देिपाडें, र्ोप्रवद वालावलकर, दत्ता म तकेकर, जनादगन सावंत, 
नारायि िेये, परि राम िहापूरकर, मल्लेि ज वेकर, एस्. आर .र्ावंडळकर 
आद्वद सेवादल कायगकत्यांनी र्ोव्यात जनजार्रिाचे आद्वि संघटनात्मक 
बाधंिीचे काम स रू केले. 

नाथनी र्ोव्याच्या खेडोपाडी स्वातंत्र्याचा संदेि पोचद्ववला. नाथ स्वतः 
हातात एक थाळी व लाकडी ठोकळा घेत. र्ावात मोक्याच्या जार्ी थाळी 
वाजवीत. र्दी जमली की नाथचे भार्षि स रू होई. नाथ स्वातंत्र्याचे महत्त्व 
पटवनू देत. नाथच्या भार्षिाने लोक प्रभावीत होत. सभा संपली की 
सायकलवर स्वार घेऊन द सरा र्ाव र्ाठीत. रात्रौच्या वेिी पोस्टसग लावणयाचे 
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काम करीत. नाथ आद्वि त्याच्या सहकार  यानंी पोद्वलसानंा सळो की पळो करून 
सोडले होते. 

१५ ऑर्स्टला भारत स्वातंत्र्य झाल्यावर पोत गर्ाल आद्वि फ्रें चाचं्या 
ताब्यातील भारतीय प्रदेि म क्त होईल आद्वि नवीन भारत सरकार हा प्रश्न 
अद्वधक स लभ रीतीने सोडव ू िकेल असे र्ाधंींजींचे मत होते. महात्माजींनी 
आपले हे मत डॉ. लोद्वहयानंा कळद्ववले. र्ोव्याच्या स्वातंत्र्याचा लढा 
र्ोमंतकीयानंी चालवावा असे पंद्वडत जवाहरलाल नेहरू आदी कागेँ्रसच्या 
नेत्याचंी भदू्वमका होती. महात्माजींच्या िब्दाला मान देऊन डॉ. लोद्वहयानंी 
र्ोव्यात काम करिार  या र्ोव्याबाहेरच्या कायगकत्यांना परत बोलद्ववले. 
बेळर्ावंहून र्ोव्यात रे्लेले कायगकते बाहेर आले आद्वि प नहा राष्ट्र सेवादलाच्या 
कामाला लार्ले. नाथला आद्वि त्याचं्या सहकार  यानंा हा द्वनिगय म ळीच 
आवडला नाही. तरीही पद्वरस्स्थतीम ळे त्यानंा तो मानय करावा लार्ला. पि 
नाथचा र्ोवा म क्ती आंदोलनािी संबंध प ढेही चालू राद्वहला. 

कारवारच्या र्ोमंतक साद्वहत्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदावरून केलेल्या 
भार्षिातं समाजवादी नेते आद्वि ज्येष्ठ साद्वहस्त्यक मा.ना.र्.उफग  नानासाहेब 
र्ोरे यानंी प ढील र्ोमंतक साद्वहत्य संमेलने र्ोव्यातच भरद्ववली जावीत आद्वि 
सालाझारची र्ोव्यातील ज लमी राजवट संप ष्टात आिणयासाठी भारतीयानंा 
र्ोवा म क्ती आंदोलनात सहभार्ी होणयाचे आवाहन केले. र्ोवा नॅिनल 
कागेँ्रसच्या अध्यक्षपदी याचवेळी समाजवादी नेते श्री. पीटर अल्वारीस याचंी 
द्वनवड झाली होती. प णयात सवगपक्षीय र्ोवा द्ववमोचन सद्वमती स्थापन झाली. 
कागेँ्रसच्या नेते केिवराव जेधे या सद्वमतीचे अध्यक्ष होते. दैद्वनक केसरीचे 
संपादक लोकमानय द्वटळकाचें नातू जयंतराव द्वटळक या सद्वमतीचे सद्वचव होते. 
सद्वमतीच्या िाखा बेळर्ावं, सावंतवाडी, कारवार, बादंा, साताडा, दोडामार्ग 
आद्वद र्ोवा सरहद्दीवरली प्रम ख र्ावातूनही द्वनमाि झाल्या. 

र्ोवा नॅिनल कागेँ्रस आद्वि र्ोवा द्ववमोचन सद्वमतीच्यावतीने १५ ऑर्स्ट 
१९५४ रोजी र्ोवा म क्ती आंदोलनातील सत्याग्राही पवाला स रवात झाली. नाथ 
पै बॅद्वरस्टरची पदवी संपादन करून याच स माराला भारतात परतले होते. र्ोवा 
म क्ती आंदोलनातील सत्याग्रहीपवाला भारताच्या सवग भार्ातून अभतूपूवग 
प्रद्वतसाद द्वमळाला. नाथनेही या सत्याग्रहात कॅसलरॉक येथे सत्याग्रही 
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त कडीचे नेतृत्व करून र्ोव्याहून येिारी रेल्वेर्ाडी सहा तास रोखून धरली 
होती. िेवटी नाथसह सवग सत्याग्रहींना अटक करून रेल्वेचा मार्ग मोकळा 
करणयात आला. 

१५ ऑर्स्ट १९५५ रोजी र्ोवा म क्तीसाठी साम दाद्वयक सत्याग्रहाचे 
आयोजन करणयात आले होते. नाथ त्यावेळी “इंटर नॅिनल य द्वनयन ऑफ 
सोिाद्वलस्ट य थस्” या संस्थेचे अध्यक्ष होते. र्ोवा सत्याग्रहात भार् घेणयासाठी 
आंतरराष्ट्रीय य वकाचंी एक त कडी तयार करणयाचे नाथने ठरद्ववले होते. 
य रोपातील देिोदेिीचे समाजवादी य वक या सत्याग्रही त कडीत सहभार्ी 
होणयास तयार झाले होते. बायरन या इंस्ग्लि कवीने ग्रीसच्या म के्तसाठी 
अिीच य रोद्वपयन य वकाचंी त कडी नेली होती. परंत  भारत सरकारने अिी 
आंतरराष्ट्रीय सत्याग्रहींची त कडी नेणयास परवानर्ी नाकारली. त्याम ळे 
नाथची फार द्वनरािा झाली. 

पोत गर्ालने आद्वि वसाहतवादाच्या प रस्कत्यांनी य रोपातं र्ोव्याच्या 
प्रश्नावरून भारताद्ववर्षयी अपप्रचार चालद्ववला होता. नाथ आंतरराष्ट्रीय 
समाजवादी य वक संघटनेचा पद्वहला भारतीय अध्यक्ष होता. या संघटनेच्या 
कामाच्या द्वनद्वमत्ताने त्याने य रोपातील अनेक देिाचंा दौरा केला. या दौर  यात 
र्ोव्यासंबंधी तेथील वृत्तपत्रातूंन लेख द्वलहून व म लाखती देऊन र्ोव्याच्या 
स्वातंत्र्य लढ्याची माद्वहती तेथील लोकानंा द्वदली. र्ोवा हा भारताचा 
भौर्ोद्वलक आद्वि सासं्कृद्वतकदृष्ट्या अद्ववभाज्य घटक आहे. तो पोत गर्ालची 
वसाहत होऊ िकत नाही. ही वस्त स्स्थती नाथने तेथील लोकानंा पटवनू 
द्वदली. य रोपमधील अनेक संघटनाचं्या प्रम खानंा नाथ पै भेटले. य रोपातं अनेक 
देिातूंन पोत गर्ीज वकालतीसमोर पोत गर्ालच्या वसाहतवादी धोरिाद्ववरुद्ध 
द्वनदिगने घडवनू आिली. द्विटीि लेबर पाटी, डच लेबर पाटी, जमगनी, 
स्वीडन, द्वफनलँड आदी देिातील सोिल डेमॉके्रद्वटक पक्ष नावेद्वजयन लेबर 
पाटी, सोिाद्वलस्ट इंटर नॅिनल आदी अनेक संघटनाचं्या प्रम खानंी र्ोव्याच्या 
स्वातंत्र्यलढ्याला पाप्रठबा व्यक्त केला होता. इंग्ल्डच्या रािीने या प्रश्नात 
मध्यस्थी करावी असे स चद्वविारा ठराव मजूर पक्षाच्या काही खासदारानंी 
द्विद्वटि पालगमेंटकडे पाठद्ववला होता. र्ोव्याच्या जनतेला आपले भद्ववतव्य 
ठरद्ववणयाची संधी द्वमळावी असे वातावरि द्वनमाि करणयाची मार्िी या 
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ठरावात करणयात आली होती. नाथच्या प्रयत्नानंी फे्रन्नर बॉकवे, रेद्वजनाल्ड, 
अ नॅथनी वेजव ड बेन आदी मंडळींनी र्ोव्याच्या प्रश्नात भारतीयानंा मदत 
करणयासाठी सद्वमतीही स्थापन झाली होती. या सद्वमतीने आंतरराष्ट्रीय के्षत्रात 
र्ोव्याच्या लढ्याला मानयता द्वमळवनू देणयाची मोलाची कामद्वर्री बजाद्ववली. 
नाथ पै याचें हे कायग भारताला लष्ट्करी कारवाई करून र्ोवा भारतात सामील 
करून घेणयास उपय क्त ठरले. 
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असामान्य ससंदपटू 
 

१९५७ साली भारताच्या लोकसभेच्या द सरी सावगद्वत्रक द्वनवडिूक जाहीर 
झाली. संय क्त महाराष्ट्र सद्वमतीने मराठी भाद्वर्षक प्रदेिातील सवग लोकसभेच्या 
आद्वि राज्य द्ववधान सभेच्या जार्ा लढद्ववणयाचा द्वनिगय घेतला होता. संय क्त 
महाराष्ट्र सद्वमतीमध्ये कागेँ्रस सोडून सवग द्ववरोधी पक्ष साद्वमल झाले होते. जार्ा 
वाटपाच्या संदभात १९५२ साली कागेँ्रसच्या द्ववरोधात ज्या मतदारसंघात 
कागेँ्रसच्या खालोखाल द सर  या क्रमाकंाची मते ज्या पक्षानी द्वमळद्ववली होती 
त्या पक्षानंी त्या जार्ा लढवाव्या याबाबत संय क्त महाराष्ट्र सद्वमतीमध्ये 
एकवाक्यता झाली होती. दद्वक्षि रत् नाद्वर्री (राजापूर) लोकसभा मतदारसंघ 
हा क्रमाने लोकसभेचा भारतातील एक क्रमाकंाचा मतदारसंघ आहे. १९५२च्या 
द्वनवडि कीत या मतदारसंघातून समाजवादी पक्षाचे उमेदवार साथी श्री. ना. 
र्. ऊफग  नानासाहेब र्ोरे यानंा द सर  या क्रमाकंाची मते द्वमळाली होती. त्याम ळे 
हा मतदारसंघ समाजवादी पक्षाच्या वायाला आला होता. समाजवादी 
पक्षातफे या मतदारसंघातून ना. र्. र्ोरे अर्र बॅ. नाथ पै यानंा उमेदवारी द्यावी 
असे ठरले होते. पि नानासाहेब र्ोरे यानंी प िे िहर मतदारसंघातून 
द्वनवडिूक लढद्ववणयाचा द्वनिगय घेतल्याने दद्वक्षि रत् नाद्वर्री म्हिजे राजापूर 
लोकसभा मतदारसंघातून समाजवादी पक्षातफे बॅ. नाथ पै याचंी उमेदवारी 
द्वनद्वश्चत झाली. 
 

तो आला, बोलला आशि जजकून गेला 
राजापूर मतदारसंघातून कोकिातील कागेँ्रसचे ज्येष्ठ नेते अ ॅड. मोरोपंत 

जोिी याचंी उमेदवारी द्वनद्वश्चत झाली होती. १९५२ साली लोकसभेच्या पद्वहल्या 
द्वनवडि कीत त्याचंीच या मतदारसंघातून लोकसभेवर द्वनवड झाली होती. 
द्वनवडिूक प्रचाराबाबत बॅ. नाथ पै यानंी प्रथमपासून काही पर्थ्ये पाळली होती. 
त्यातंील पद्वहले पर्थ्य होते, प्रद्वतस्पधी उमेदवाराला कमी लेखायचे नाही. 
त्याचं्याद्ववियी आदराची भावना ठेवायची आद्वि व्यद्वक्तर्त टीका अर्र 
अपप्रचार करायचा नाही. चाद्वरत्र्यहनन तर अद्वजबात करायचे नाही. आपल्या 
सवग द्वनवडिूक प्रचारातं नाथ पै यानंी ही पर्थ्ये कटाक्षाने पाळली. अ ॅड. मोरोपंत 
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जोिी याचं्यासारख्या स्वातंत्र्यसंग्रामात सद्वक्रय भार् घेतलेल्या 
कागेँ्रसजनाद्ववर्षयी त्याचं्या मनात द्वनतातं आदर असे. द्वनवडिूक प्रचारात नाथ 
पै अ ॅड. मोरोपंत जोिींचा नेहमी र्ौरवाने उले्लख करीत. पि त्याचबरोबर ते 
इतर भाद्वर्षकानंा जो नयाय द्वदला तो नयाय मराठी भाद्वर्षकानंा नाकारला जात 
आहे, मराठी भाद्वर्षकावंरील या अनयायाच्या द्वनवारिाथग आद्वि मराठी भाद्वर्षकाचें 
संय क्त महाराष्ट्र राज्य द्वनमाि व्हावे यासाठी संय क्त महाराष्ट्र सद्वमतीच्या 
उमेदवारानंा द्ववजयी करणयाचेही आवाहन करीत. नाथच्या भार्षिाने मतदार 
मंत्रम ग्ध होत असत. तो आला, बोलला आद्वि त्याने मतदाराचंी मने आद्वि मते 
प्रजकली हे नाथच्या बाबतीत अक्षरिः खरे ठरले. नाथच्या हयातीत १९५७, 
१९६२ आद्वि १९६७ या लोकसभेच्या द्वतनही द्वनवडि कीमध्ये राजापूर लोकसभा 
मतदारसंघातील मतदारानंी भरघोस मतानंी द्ववजयी करून आपला प्रद्वतद्वनधी 
नाथ पै यानंा लोकसभेत पाठद्ववले. १९५७ ते १७ जानेवारी १९७१ पयंत सलर् 
चौदा वर्ष े बॅ. नाथ पै यानंी या मतदारसंघाचे प्रद्वतद्वनधीत्व केले. पि एकदा 
खासदार म्हिून द्वनवडून आलेला प्रद्वतद्वनधी केवळ त्या मतदारसंघाचा अर्र 
राज्याचा प्रद्वतद्वनधी राहात नाही तर तो देिाचा-भारताचा प्रद्वतद्वनधी होतो याचे 
भान राखून नाथ पै यानंी खर  या अथाने भारताचा प्रद्वतद्वनधी म्हिून लोकसभेत 
काम केले. लोकसभेत वेळोवेळी राष्ट्राच्या द्ववद्ववध प्रश्नावंर त्यानंी सडेतोडपिे 
आद्वि समतोलपिाने भाष्ट्य केले. 

लोकसभेत प्रवेि केल्यावर लोकसभेच्या पद्वहल्या अद्वधवेिनातच नाथ पै 
यानंी आपल्या व्यद्वक्तमत्त्वाचा ठसा लोकसभेवर उमटद्ववला होता. पत्रकार 
आद्वि संसदेचे समीक्षक याचें लक्ष्य त्यानंी वेधून घेतले होते. ‘नवभारत 
टाईम्स’च्या द्वदल्ली आवृत्तीमध्ये त्याचं्या संसद समीक्षकाने द्वदनाकं 
१४/८/१९५७च्या अंकात बॅ. नाथ पै याचं्या वक्तव्याची प ढील िब्दातं नोंद 
घेतली होती. 

“ते बोलू लार्ले की संर्ीताच्या ध्वद्वनलहरीच उमटत असल्याचा भास 
होतो. एरवी त्याचं्या मतािी सहमत नसलेले लोकही प्रभावीत होतात. 
लोकसभेच्या रे्ल्या अद्वधवेिनात ते जेव्हा जेव्हा बोलल तेव्हा तेव्हा लोकसभा 
मंत्रम ग्ध होत असे.” 
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श्री. के. ईश्वरदत्त याचंी त्या काळात संसदेच्या के्षत्रातील जािकार आद्वि 
समीक्षक म्हिून ख्याती होती. त्यानंी ‘द्वरब्यनू’ या द्वनयतकाद्वलकात ‘संसदीय 
वकृ्तत्व’ या िीर्षगकाखाली द्वलद्वहलेल्या लेखातं म्हटले आहे की, “केवळ 
वकृ्तत्वाच्या बाबतीत बोलायचे तर नाथ पै याचं्या वकृ्तत्वाच्या तोडीचे 
समाजवादी पक्षातच काय पि द्वहरेन म खजी याचंा अपवाद वर्ळता लोकसभेत 
आढळिे म ष्ट्कील आहे.” 
 

वक्ता दिसहस्रेष  
बॅ. नाथ पै यानंी आपल्या चौदा वर्षांच्या लोकसभेतील कालवधीमध्ये 

आपल्या व्यद्वक्तमत्त्वाचा अद्ववस्मरिीय ठसा भारताच्या सावगभौम लोकसभेवर 
उमटद्ववला होता. महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ समाजवादी द्ववचारवंत आद्वि श्रेष्ठ 
साद्वहस्त्यक श्री. ना. र्. तथा नानासाहेब र्ोरे यानंी नाथ पै यानंा “वक्ता 
दिसहस्ते्रर्ष ” अिी उपाधी बहाल केली आहे. बॅ. नाथ पै याचें मराठीतून पद्वहले 
चद्वरत्र द्वलद्वहिारे त्याचें सहकारी श्री. वासू देिपाडें यानंी बॅ. नाथ पै याचं्या 
द्वनवडक भार्षिाचंा संग्रह ‘लोकिाहीची आराधना’ या नावाने प्रकाद्वित केला 
आहे. या प स्तकात द्वलद्वहलेल्या प्रस्तावनेत श्री. ना. र्. र्ोरे म्हितात, “नाथ पै 
याचं्या आवाजात एक कमावलेले मादगव असे. त्याचं्या वािीला द्ववलक्षि वेर् 
होता, धार होती. मला प ष्ट्कळदा वाटते की, नाथ पै अव्वल दजाचे र्ायक 
बनले असते इतके त्याचें भार्षि र्ायनाच्या रंर्ढंर्ाचे भासे. खजापासून तार-
सप्तकापयंतचे चढउतार त्याचं्या भार्षिात येऊन जात. त्यामध्ये लय असे, 
खटके असत, पलटे असत. इतक्या स रेल व ह कमी आवाजाचा वक्ता नामदार 
श्रीद्वनवास िास्त्रींच्यानंतर मी ऐकला तो नाथ पैच.” 

१९५७ ते १९६२ या कालावधीत समाजवादी नेते ना. र्. र्ोरे लोकसभेचे 
सभासद होते. लोकसभेतील बॅ. नाथ पै. याचं्या भार्षिाद्ववर्षयी ‘लोकिाहीची 
आराधना’ या नाथ पै याचं्या भार्षिाचं्या मराठीतील संग्रहाला द्वलद्वहलेल्या 
प्रस्तावनेत श्री. ना. र्. र्ोरे द्वलद्वहतात, “संसदेमध्ये बोलायचे असले की नाथ पै 
द्वकती तयारी करीत असत ते मी पाद्वहलेले आहे. आपल्या अद्वतिय र्चाळ 
अक्षरातं त्यानंी केलेल्या भाराभर द्वटपणया त्याचं्या फायलीत भरलेल्या असत. 
भार्षिासाठी ते संदभग पाहून ठेवीत, प रावे र्ोळा करीत. पि एवढ्यावरच ते 
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थाबंत नसत. एखादे संस्कृत वचन, एखादे फ्रें च अर्र इंग्रजी वाक्य, एखादा 
चपखल द्ववनोदी च टका अिी सर्ळी आय धे घेऊन ते सभार्ृहात येत. त्याचंी 
स्मरििक्ती प्रखर होती. ते नेहरंुना उद धृत करू लार्ले तर नेहरुच 
बोलताहेत असे वाटावे, आचायग अत्र्याचंा द्वकस्सा सार्ू लार्ले तर ते 
आचायांचा आवाज ते ऐकवीत आद्वि इंद्वदराजींना आपिच तर नाथ पैंच्या 
जारे्वरून बोलत नाही ना असे भासव ूिकत.” 
 

सपंाच्या हक्काचे समथथन करिारे ऐशतहाशसक भाषि 
 
‘असामानय ससंदपटू’ हा द्वकताब बॅ. नाथ पै यानंा लाभला तो भारताचे 

पद्वहले पंतप्रधान पंद्वडत जवाहरलाल नेहरू यानंी सहकारी कमगचार  याचं्या 
संपाच्या सदंभात बॅ. नाथ पै याचं्यावर केलेल्या ममगघाती टीकेला बॅ. नाथ पै 
यानंी द्वदलेल्या सडेतोड आद्वि द्वबनतोड उत्तराने. १९६० साली झालेल्या कें द्रीय 
सरकारी कमगचार  याचं्या संपाचे नेतृत्व बॅ. नाथ पै यानंी केले होते. िासनाने 
पािवी बळाचा वापर करून हा संप मोडून काढला होता. या संपाबाबत बॅ. 
नाथ पै यानंीच लोकसभेत चचा घडवनू आिली होती. या चचेत भारताचे 
तत्कालीन पंतप्रधान पंद्वडत जवाहरलाल नेहरू यानंी सरकारची बाजू 
माडंताना संपाच्या नेतृत्वावर अपद्वरपक्वतेचा आरोप करून “ज्यानंा प्रत्यक्ष 
एखाद्या र्ाढवावरही बसता येत नाही ते वाघावर बसणयाची भार्षा बोलतात हे 
आश्चयगकारक नव्हे काय?” अिा उपहासर्भग िब्दातं संपाच्या नेतृत्वावर टीका 
केली होती. या संपाला ‘सामाद्वजक बंडखोरी’ असे संबोधन करून लोकिाहीत 
संपाचा अद्वधकार असावा का? असाही प्रश्न उपस्स्थत केला होता. 

नेहरंूच्या आके्षपानंा बॅ. नाथ पै कसे उत्तर देतात याकडे सवांचे लक्ष 
लार्ले होते. द सर  या द्वदविी नाथचे भार्षि ऐकणयासाठी लोकसभेच्या सवग 
पे्रक्षक र्लॅर  या त ड ंब भरल्या होत्या. त्या द्वदविी नाथ पै यानंी लोकसभेत 
हातात पंद्वडत जवाहरलाल नेहरू याचं्या आत्मवृत्ताचीच प्रत घेऊनच प्रवेि 
केला. त्याचं्या वकृ्तत्व िैलीचे आद्वि चािाक्ष ब द्धीमते्तचे एक वेर्ळे दिगन त्या 
द्वदविी लोकसभेत घडले. संपाच्या पूवी पंतप्रधान पंद्वडत जवाहरलाल नेहरू 
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यानंी भारतातील सवग राज्याच्या म ख्यमंत्र्यानंा द्वलद्वहलेल्या पत्रातील प ढील 
उतारा लोकसभेत त्यानंी वाचून दाखद्ववला. 

“अिा प्रकारचे वाद द्वमटद्ववणयाची योग्य अिी यंत्रिा आपि अद्याप 
बनद्ववलेली नाही. सरकार अिा प्रश्नाच्या बाबतीत कासवाच्या र्तीने चालत 
राहाते आद्वि समस्या द्ववक्राळ स्वरूप धारि करून उभी राहणयापूवी मद्वहनेच 
कायग वर्ष े द्वनघून जातात. जी समस्या सामंजस्य दाखवनू सोडद्ववता आली 
असती ती सोडद्वविे अद्वधक कठीि होऊन बसते. प्रथम नैराश्य द्वनमाि होते, 
मर् भावना प्रक्ष ब्ध केल्या जातात, त्यातूनच संघर्षग द्वनमाि होतो व त्याम ळे 
अखेर हीत कोिाचेच होत नाही.” 

पंतप्रधान पंद्वडत जवाहरलाल नेहरू याचं्या पत्रातील वरील उतारा 
उदधृत करून नाथ पै म्हिाले, “माझेही म्हििे तेच आहे. आपल्या देिातं 
जीवनाची एक िोकादं्वतका आहे. द्वकतीही वेळा धडे द्वमळाले तरी प रेसा दबाव 
आल्याखेरीज आम्ही काही करायला उद्य क्तच होत नाही म ळी.” 

बॅ. नाथ पै एवढ्यावर थाबंले नाहीत. पंद्वडत जवाहरलाल नेहरू याचं्या 
आत्मवृत्तामधून १९२६ साली इंग्लंडमधील कोळसा कामर्ाराचं्या संपाला 
पाप्रठबा देिारे पंद्वडतजींचे द्ववचार वाचून दाखवनू बॅ. नाथ पै यानंी सवाल केला, 
“कोिते नेहरू खरे? १९२६ साली इंग्लंडमधील कोळसा कामर्ाराचं्या संपाला 
पाप्रठबा देिारे की स्वदेिातील सरकारी कमगचार  याचं्या संपाला द्ववरोध 
करिारे?” असा सवाल उपस्स्थत करून व्यद्वथत अंतःकरिाने “पंद्वडत 
जवाहरलाल नेहरंूच्या बाबतीत आमच ं एकूि च कलंच! त्याचंी द्विकवि 
परमाथाने स्वीकारून आमच्या क वतीप्रमािे आम्ही ती आचरिात आिणयाचा 
प्रयत् न केला आद्वि आम्ही फसलो” अिा उद र्ारानंी आपली व्यथा बॅ. नाथ पै 
यानंी व्यक्त केली. सवांनी बॅ. नाथ पै याचं्या भार्षिाची म क्तकंठाने स्त ती केली. 
वृत्तपत्रानंी छापले, “बह मताच्या बळावर पंद्वडत जवाहरलाल नेहरू यानंी 
द्ववजय द्वमळद्ववला असला तरी प्रत्यक्षातं बॅ. नाथ पै यानंी आपल्या प्रभावी 
भार्षिाने सवांची मने प्रजकली आहेत.” 

बॅ. नाथ पै याचें ते भार्षि म्हिजे संसदीय के्षत्रातील भार्षिाचा तो 
सवोत्कृष्ट नम ना होता. देिोदेिीच्या वृत्तपत्रानीही त्या भार्षिाची स्त ती केली 
आद्वि अत्यंत समपगक िब्दातं बॅ. नाथ पै यानंी नेहरंूना उत्तर द्वदल्याचे नमूद 
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केले. बॅ. नाथ पै त्याचं्या त्या चाळीस द्वमद्वनटाचं्या भार्षिातं संयम होता, 
समतोलपिा होता. आजगव होते. पि त्याच्याबरोबर तत्त्वाचंा आग्रह होता. 
त्याचें त्या द्वदविीचे भार्षि म्हिजे ख मासदार वकृ्तत्व आद्वि प्रखर द्ववचार याचा 
उत्कृष्ट नम ना होता. बॅ. नाथ पै याचें पद्वहले चद्वरत्र द्वलद्वहिारे त्याचें सहकारी 
श्री. वासू देिपाडें यानंी म्हटल्याप्रमािे, “पि वकृ्तत्व हाच काही नाथ पैंचा 
एकमेव र् ि नव्हता, द्वववेक, द्ववचार, अव्वल दजाची देिभक्ती आद्वि 
समाजवादावरील र्ाढ द्वनष्ठा हे सारे त्यात होते. र्रीब, दीन, दद्वलत आद्वि 
पीद्वडत लोकाचंी बाजू ते नेहमी घेत याचे प्रत्यंतर म्हिजे लोकसभेतील त्याचें 
ते भार्षि होय.” 

 
लोकसभेचे ‘लेम-डक’ अशधवेिन रद्द करण्यात यिस्वी 

 
बॅ. नाथ पै यानंी आपल्या लोकसभेतील चौदा वर्षांच्या कालावधीत 

भारताच्या लोकसभेतील काही अद्वनष्ट प्रथा बंद करायला लावल्या; तिाच 
काही चारं्ल्या प्रथा स रूही करायला लावल्या. त्याची दोनच उदाहरिे येथे 
नमून करीत आहे. 

१९६७ साली लोकसभेची चौथी द्वनवडिूक झाल्यावरही १३ माचग १९६७ 
पासून दहा द्वदवसाचें पूवीच्या द्वतसर  या लोकसभेने अद्वधवेिन भरद्ववणयाचा 
आदेि काढणयात आला होता. हे लोकसभेचे लंर्डे अद्वधवेिन आहे ते 
भरद्ववणयात येऊ नये असे बॅ. नाथ पै याचें ठाम मत होते. पि पंद्वडत नेहरंुच्या 
हयातीत लोकसभेचे असे लंर्डे अद्वधवेिन भरद्ववणयाची प्रथा पडली होती. 
कागेँ्रस पक्ष त्या काळातं लोकसभेत प्रचडं बह मताने द्वनवडून येत असल्याने या 
अयोग्य प्रथेची त्या काळातं क िीही र्ंभीरपिे दखल घेतली नव्हती. बॅ. नाथ पै 
यानंी याबाबतीत २७ फेि वारी १९६७ रोजी राष्ट्रपतींना पत्र द्वलहून “लेम-डक 
अद्वधवेिन” भरव ू नये आद्वि घटनेच्या ८५ कलमान सार द्वतसरी लोकसभा 
बरखास्त करावी. हे लंर्डे बदक (लेम-डक) नसून मृत बदक आहे.” असे 
कळद्ववले होते. प्रत्यक्ष राष्ट्रपतींची भेट घेऊनही बॅ. नाथ पै यानंी राष्ट्रपतींना 
आपली भदू्वमका पटवनू द्वदली होती. 
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द्वनवडिूक मंडळ नव्या लोकसभेचे अद्वधवेिन बोलद्ववणयाची सूचना १ 
एद्वप्रलनंतरच काढू िकत होते. ही घटनात्मक त्र टी दूर करणयासाठी घटनेच्या 
७३व्या कलमात द रुस्ती करणयाचा अद्वधकार राष्ट्रपतींना होता. अखेर 
राष्ट्रपतींनी वटह कूम काढून घटनेच्या ७३व्या कलमात आवश्यक द रूस्ती 
केली आद्वि लोकसभेचे ते ‘लेम-डक’ अद्वधवेिन बारर्ळले. हा बॅ. नाथ पै 
याचंा व्यद्वक्तर्त मोठा द्ववजय होता. 

“जाद्वहरातबाजी व आरडा-ओरडा केल्याद्विवाय िातंपिे व सातत्याने 
काम केले तर द्ववरोधी पक्षातील एखादा खासदार द्वकती उत्तम काम बजाव ू
िकतो हे नाथ पै यानंी याबातीत द्वमळद्ववलेल्या द्ववजयावरून कळते.” असे 
‘द्ववक अ ॅणड द्वरव्य’ू ने नाथ पै याचं्या या द्ववयजासंबंधी द्वलद्वहले आहे. 

‘संडे स्टॅणडडग’मध्ये स प्रद्वसद्ध पत्रकार फँ्रक मोरेस यानंी लोकसभेतील 
नाथ पै याचं्या या भार्षिाच्या संदभात प ढील िब्दानंी नाथ पै याचंा र्ौरव केला 
आहे. 

“देिाला द्ववधायक सूचना आद्वि द्वचद्वकत्सक सल्ला देिारा बॅ. नाथ पै 
याचं्यापेक्षा द सरा ब द्धीवान तरुि खासदार मला आजतरी द्वदसत नाही. ज नया 
लोकसभेचे लंर्डे अद्वधवेिन रद्द करून घेणयात त्यानंीच बाजी मारली. 
अिावेळी त्याचं्या ब द्धीमते्तची चमक द्वदसून येते. आज तथाकद्वथत डाव्यामंध्ये 
सवात जबाबदारीने बोलिारे आद्वि वार्िारे क िल नेते बॅ. नाथ पैच आहेत. 
त्याचंी प्रखर वािी, प्रामाद्विक आद्वि जबाबदार नेतृत्व नेहमीच तळपत असते. 
नाथ पै आपि प्रथम भारतीय या भावनेने पाहातात आद्वि पक्षापेक्षा देि अद्वधक 
श्रेष्ठ मानतात.” 

 
स्वातंत्र्यवीर सेनापती बापट यांना लोकसभेची श्रद्ांजली 

 
महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैद्वनक सेनापती बापट याचें २७ नोव्हेंबर 

१९६७ रोजी द्वनधन झाले. सेनापती बापट याचें भारताच्या चळवळीतील 
योर्दान, म ळिी सत्याग्रहाच्या द्वनद्वमत्ताने िेतकरी वर्ाद्ववर्षयी द्वदसून आलेला 
कळवळा, र्ोव्याच्या स्वातंत्र्य संग्रामातील त्याचंा सहभार् आद्वि आय ष्ट्याच्या 
अखेरच्या पवात सीमाप्रश्नासाठी त्यानंी केलेले प्रािादं्वतक उपोर्षि या 
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पाश्वगभमूीवर लोकसभेने त्यानंा श्रद्धाजंली अपगि करावी असा आग्रह नाथ पै 
यानंी लोकसभेत धरला होता. पि नोकरिाहीने सेनापती प्रादं्वतक प ढारी 
आहेत, ते लोकसभेचे सदस्य नव्हते या कारिास्तव सेनापतीना लोकसभेत 
श्रद्धाजंली अपगि करणयात अडसर द्वनमाि करून ठेवला होता. 

बॅ. नाथ पै यानंी लोकसभेचे सभापती श्री. संजीव रेड्डी आद्वि सभार्ृहाला 
स नावले, “या लोकसभेचा पाया सेनापती बापटासंारख्या स्वातंत्र्ययोद्यानंी 
घातला आहे. आपि आज इथे आहोत ते त्यानंी केलेलं बद्वलदान, 
स्वातंत्र्यासाठी द्वदलेली झ जं आद्वि केलेले आत्मसमपगि याम ळेच. त्याचंी 
प णयाई आम्हाला द्ववसरता येिार नाही.” 

बॅ. नाथ पै याचं्या प्रयत् नाम ळे िेवटी १ द्वडसेंबर १९६७ रोजी लोकसभेने 
सेनापती बापट यानंा श्रद्धाजंली अपगि केली. अिाप्रकारे देिाच्या उभारिीत 
मोलाचे योर्दान असलेल्या मानयवरानंा लोकसभेत श्रद्धाजंली अपगि 
करणयाची प्रथा बॅ. नाथ पै याचं्याम ळे स रू केली. 

 
लोकसभा म्हिजे लोकिाहीचे पशवर मंशदर 

 
बॅ. नाथ पै लोकसभेला लोकिाहीचे पद्ववत्र मंद्वदर मानीत असत. 

सत्तारूढ पक्ष आद्वि द्ववरोधी पक्ष याचें वैचाद्वरक आदान-प्रदान करणयाचे 
व्यासपीठ मानीत असत. लोकसभेतील प्रत्येक क्षि सत्कारिी लार्ला 
पाद्वहजे, बाष्ट्कळतेने वाया जाता कामा नये याबाबत ते सदैव दक्ष असत. 
लोकसभेतील प्रत्येक क्षिावर जनतेचे लाखो रुपये खचग होत असतात तेव्हा 
त्याचा सद पयोर् करिे हे लोकसभा सभासदाचें आद्य कतगव्य आहे असे ते 
मानीत असत. आज लोकसभेत द्ववरोधी पक्ष अद्वतरेकी आकाडं ताडंव करून 
लोकसभेचे काम ि ल्लक कारिावरून बंद पाडणयात धनयता मानतात. बॅ. नाथ 
पै याचंा अिा प्रकारानंा कडवा द्ववरोध असे. 

लोकसभेत जेव्हा महाजन अहवाल चचेला आला त्यावेळी बॅ. नाथ पै 
याचं्या प्रजा समाजवादी पक्षाचे कनाटकातील खासदार सभापतीच्या 
आसनासमोर बैठक मारून बसले होते. बॅ. नाथ पै यानंी त्यानंा त्याचं्या जवळ 
जाऊन द्ववचारले, “आज या चचेच्या द्वनद्वमत्ताने त मची बाजू माडंणयाची चारं्ली 
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संधी चालून आलेली असताना त म्ही ती अिा वायात वतगनाने का दवडता 
आहात?” बॅ. नाथ पै याचं्या या सवालाने ते खासदार खजील झाले आद्वि 
म कायाने आपल्या जारे्वर जाऊन बसले. प्रसंर्ावधान राखून बॅ. नाथ पै 
यानंी आपल्या अमोल वकृ्तत्वाने आद्वि कौिल्याने असे अनेक प्रसंर् हाताळून 
लोकसभेची िान राखली. 

 
डॅशनयल वॉलकॉट प्रकरि 

 
अमेद्वरकन नार्द्वरक डॅद्वनयल वॉलकॉट सोनयाचा आंतरराष्ट्रीय चोरटा 

व्यापार करिारा क प्रद्वसद्ध स्मर्ललर. तो एकदा म ंबई नजीक सम द्र 
द्वकनार  यावर द्ववमानाने उतरला. तेथून जवळच्या पोलीस स्टेिनवर रे्ला. 
आपल्या द्ववमानासाठी त्यानें पोद्वलसी संरक्षि द्वमळद्ववले. येथील काम उरकून 
तो परत द्वनघून रे्ला. एकदा नव्हे तर तीनवेळा संरक्षि द्वमळद्ववले. येथील काम 
उरकून तो परत द्वनघून रे्ला. एकदा नव्हे तर तीनवेळा संरक्षि आद्वि पोलीस 
यंत्रिेच्या हातावर त री देऊन तो पळून रे्ला होता. वॉलकॉट प्रथम ‘द्वकल्बी’ 
म्हिून भारतात आला आद्वि नंतर ‘वॉलकॉट’ म्हिून आला. हे सारे प्रकरि बॅ. 
नाथ पै यानंी उजेडात आिले. 

१८ नोव्हेंबर १९६३ रोजी तहक बी सूचनेिारा बॅ. नाथ पै यानंी लोकसभेत 
वॉलकॉट प्रकरिावर चचा घडवनू आिली. या चचेत भार् घेताना बॅ. नाथ पै 
म्हिाले, “मॉनतोद्वरओ, भपूत, लायक अल्ली या सवांचा म क टपिी वॉलकॉट! 
असे लोक भारतात येतात कसे? आद्वि आमचा फद्वजतवाडा करून परत 
जातात कसे? आमच्या देिातं र् नहा केलेल्या र् नहेर्ाराला सजा देणयासाठी 
आम्हाला द सर  या देिाची मदत घ्यायला लार्ावी हे आमच्या स्वाद्वभमानाला 
िोभते काय? आमचे हात असे बळकट व्हावेत आद्वि टेहळिी खाते खरोखरीच 
असे जार्ृत व्हावे की आम्हाला लंडनमधील वाईट हॉलमध्ये जाऊन ‘आमच्या 
र् नहेर्ाराला पकडणयास आम्हाला मदत करा हो!’ अिी याचना करणयाची 
वेळच आमच्यावर न यावी. सवग र् नहे माफ झाले आहेत अिा थाटात येिार  या 
वॉलकॉटला देिात पाऊल टाकयची प्रहमत होऊ नये असे सामर्थ्यगवान आम्ही 
कधी बनिार? मॉनटेद्वरयो आमच्या देिात येऊन म्य द्वनद्वसपल कचेर  या त डद्ववतो 
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आद्वि वर हे कृत्य केल्याची प्रौढी द्वमरद्ववतो या सवातून काय द्वनष्ट्कर्षग द्वनघतो? 
काय बोध होतो?” असे प्रश्न उपस्स्थत करून नाथ पै उपहासाने आद्वि त्राग्याने 
म्हिाले, “Here is the land India, No risks involved, No Capial 
required, unlimited profits guaranted, Come to India.” 

(ही भारतभमूी, लोकहो या, क ठलीही धास्ती नाही, क ठल्याही 
भाडंवलाची र्रज नाही, अफाट नफ्याला वाव, या या भारतात या, त मचे 
स्वार्त आहे.) 

र्ाधंीजींच्या हत्येनंतर एक अमेद्वरकन सैद्वनक म्हिाला होता, “या देिात 
काहीही स रद्वक्षत नाही, क िालाही संरक्षि नाही. एका साध्या बंद कीने मी 
सबंध प्रहद स्थान प्रजकू िकतो.” याचा उले्लख करून नाथ पै म्हिाले, “या 
त्याच्या उद र्ाराबद्दल मलाही द्ववलक्षि संताप येतो. तो असे काहीही करू 
िकिार ही याची जािीव मला नाही असे नाही, परंत  मला नव्हे; सबंध 
जर्ाला त म्ही खात्री देऊ िकाल का?” असा सरंक्षि मंत्र्यानंा सवाल करून 
बॅ. नाथ पै प ढे म्हिाले, “चीनचे नेते माओत्से त ंर् यानंी भारतीय सेनेद्ववर्षयी 
म्हटले आहे, ‘भारतीय सेना! जी िातंतेच्या काळातं अप्रजक्य आद्वि य द्धाच्या 
काळातं अदृश्य होते तीच काय?’ या उद र्ारातील सत्य बॉलकॉट मोठ्या 
नायमयरीतीने आपल्याला दाखवून देतो. म्हिूनच या घटनेत झालेली 
र् ंतार् ंत आद्वि त्यातून द्वनघिारा खरा अथग जािून घेऊन सरकारने या 
समस्येला सामोरे जावे अिी अपेक्षा आहे. आमचे अबकारी खाते बेपवा-स स्त 
झाले आहे. जकात आद्वि कस्टम खात्यातच नव्हे एकूि सवगच संबंद्वधत 
खात्यातं मोठा र्ोंधळ माजलेला आहे. सरकारने हे धीटाईने मानय करावे. ही 
बाब वैयद्वक्तक प्रद्वतष्ठेची करू नये. कोित्याही एका व्यक्तीच्या अर्र खात्याच्या 
प्रद्वतष्ठेपेक्षा भारताची प्रद्वतष्ठा केव्हाही श्रषे्ठ आहे आद्वि ती राखिे महत्त्वाचे 
आहे.” 

बॅ. नाथ पै याचें हे भार्षि अपूवग ठरले. या भार्षिात त्यानंी उपहास, 
उपरोध, वक्रोक्ती आद्वि द्वबनतोड य द्वक्तवाद याचंा उत्कृष्ट प्रकारे वापर केला 
होता. 

 
भारताच्या परराष्ट्रीय व संरक्षि धोरिाशवषयक भूशमका 
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भारताचे परराष्ट्रीय आद्वि संरक्षि धोरि याबाबत बॅ. नाथ पै याचंा 

व्यासंर् सखोल होता. या द्ववर्षयावरील त्याचंी भार्षिे नेहमीच अभ्यासपूिग 
असत. तसेच त्यातं द्ववधायक सूचनाही असत. ६ एद्वप्रल १९६३ रोजी 
लोकसभेत संरक्षि खात्याच्या अहवालावर चचा झाली. या चचेवरील भार्षिात 
नाथ पै म्हिाले, “ज्या देिातील लोकानंा आद्वि सावगभौम संसदेला संरक्षि 
द्ववर्षयक प्रश्नाबाबत पूिगपिे व पद्धतिीरपिे अज्ञानात ठेवणयात येते असा 
भारतावाचून द सरा लोकिाही प्रधान देि जर्ात नाही आद्वि तरी नवल असे 
की, भारताच्या संरक्षिाद्ववर्षयी जेवढी माद्वहती जर्ातल्या इतर देिानंा आहे 
तेवढी अनय कोित्याही देिाबद्दल नाही.” 

भारताच्या संरक्षि व्यवस्थेतील दोर्ष, त्यातल्या अडचिी आदींची चचा 
त्यानंी केली व त्यावर मार्गही स चद्ववले. हे भार्षि अनेक दृष्टींनी सवोत्कृष्ट 
ठरले. 

मद्रासच्या ‘प्रहदू’ने द्वलद्वहले, “नाथ पै याचं्या भार्षिाने परमोच्च प्रबदू 
र्ाठला. १९५७ पासून त्यानंी माडंलेली भदू्वमकाच बरोबर होती, हे इद्वतहासाने 
दाखवनू द्वदले.” 

नेफाच्या पराभवाच्या चचेच्या वेळचे त्याचें भार्षिही एक अद्ववस्मरिीय 
भार्षि मानले रे्ले आहे. 

बॅ. नाथ पै प्रजासमाजवादी पक्षाच्या परराष्ट्रीय धोरिाचे प्रवके्त म्हिून 
ओळखले जात. भारताच्या परराष्ट्रीय धोरिावर व कारभारावर त्यानंी 
लोकसभेत अनेक वेळा टीका केली; पि त्याचंी टीका नेहमी अभ्यासपूिग आद्वि 
मूलभतू स्वरूपाची असायची. 

भारताचे परराष्ट्रीय धोरि स्वतंत्र, सावगभौम, खंडप्राय देिाच्या प्रद्वतष्ठेला 
साजेसे नाही असा भारताच्या परराष्ट्र धोरिावर त्याचंा नेहमी आके्षप असे. 
भारताने आपल्या द्वहतसंबंधाकडे जार्रूकपिे लक्ष द्वदले नाही. सावगभौमत्वाने 
प्राप्त होिारे अद्वधकारही भारताला नीट वापरता आले नाहीत. द्वतबेट, अक्साई, 
चीन, नेफा, काश्मीर इत्यादी प्रश्नात र् ंतलेल्या आपल्या द्वहतसंबंधाची भारताने 
द्वमत्रराष्ट्रानाही नीटिी कल्पना द्वदलेली नाही. एक स्वतंत्र सावगभौम राष्ट्र 
म्हिून योग्यायोग्य काय हे ठरद्ववणयाचा अद्वधकारही आपि वापरीत नाही. 
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इद्वजप्त भारताचे द्वमत्रराष्ट्र; पि त्याचप्रमािे ते चीन व पाकचेही द्वमत्रराष्ट्र. पि 
इद्वजप्तच्या मैत्रीखातर इ्ायलिी नाते घद्वनष्ट करायला आपि तयार नाही. 
इ्ायलचे राष्ट्राध्यक्ष द्वदल्लीमारे् नेपाळला रे्ले तर द्वदल्लीला द्ववमानतळावर 
राष्ट्रप्रम खाला साजेिी वतगिूकही भारत सरकारने त्यानंा द्वदली नाही. 

बॅ. नाथ पै यानंी भारताच्या परराष्ट्र धोरिातील व कारभारातील अिा 
अनेक दोर्षावर बोट ठेवले, आद्वि त्यात कोिते बदल पाद्वहजेत हे वेळोवेळी 
सूद्वचत केले. भारताच्या परराष्ट्रनीतीचा अपूरेपिा वेळोवेळी द्वनदिगनास 
आिला. 

 
परराष्ट्र मंत्र्यांना शवधान मागे घ्यावे लागले. 

 
नामदार एस्. सी. छर्ला परराष्ट्र मंत्री असतानाची एक कथा सारं्िे 

उद्वचत होईल. १८ ज लै १९६७ रोजी लोकसभारृ्हात परराष्ट्र धोरिावरील 
चचेत भार् घेताना इ्ायल आद्वि अरब राष्ट्रे याचं्या संदभात बॅ. नाथ पै यानंी 
खरपूर टीका केली. अरबानंा पाठीिी घालिे नाथ पैंना म ळीच मंजूर नव्हते. 
“आपली भदू्वमका कधीच तटस्थ नसते; आपि तटस्थ आहोत असे म्हितो 
इतकेच.” हे उदाहरिे देऊन नाथने स्पष्ट केले. 

परराष्ट्र मंत्री छर्ला यानंा ते झोंबले असावे. उत्तर देताना ते नाथ पैंवर 
घसरले. नाथच्या वकृ्तत्वाचे कौत क करून “त्यानंी ते वकृ्तत्व अद्वधक चारं्ल्या 
कामासाठी वापरावे,” असा सल्ला द्वदला आद्वि म्हिाले, “But today I am 
sorry to say that I have heard the character assassination of our 
Country indulged in by Mr. Nath Pai.” 

नाथ पै यानंी राष्ट्राचे चाद्वरत्र्यहनन केले आहे असा आरोप करून 
छर्लानंी आपल्यावर मोहोळ ओढवनू घेतले. 

आचायग कृपलानी म्हिाले, “सरकारवर टीका म्हिजे देिावर टीका 
करिे नव्हे.” द्वहरेन म खजी, प्रा. रंर्ा, राममूती, मध  द्वलमये सारेच ना. छर्ला 
याचं्या द्ववधानावर त टून पडले. िेवटी पंतप्रधान इंद्वदरा र्ाधंीना मध्यस्ती 
करावी लार्ली आद्वि नामदार छर्ला यानंा बॅ. नाथ पै याचं्या संदभातील 
द्ववधाने मारे् घ्यावी लार्ली. 
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या घटनेच्या संदभात द्वदल्लीच्या इंद्वडयन एक्सपे्रसने द्वलद्वहले, “The hore 
of the day of the foreign policy debate was not Mr. Chagla, Despite 
the brave fight he put up but the slim and youthful P.S.P. Member 
Mr. Nath Pai.” 



३२ 
 

 
पाशकस्तानचे कच्छमधील आक्रमि 

 
कच्छमध्ये पाद्वकत्सानने आक्रमि केल्याची वाता प्रथम नाथ पै यानंीच २९ 

माचग १९६५ रोजी लोकसभेत जाहीर केली. त्यानंतर ९ द्वदवसानंी संरक्षि 
मंत्र्यानंी ते मानय केले. 

२६ एद्वप्रल १९६५ रोजी लोकसभेत कच्छच्या प्रश्नावर केलेल्या भार्षिात 
कच्छ प्रकरिी ममावर बोट ठेवनू नाथ पै यानंी संरक्षि मंत्र्यानंा प ढील रोकडे 
प्रश्न द्ववचारले. 

“१९६० साली श्री. स्विगप्रसर् यानंी लेफ्टनंट जनरल िेख याचं्यािी 
करारनामा केला तेव्हा िेख यानंी कच्छच्या रिावर पाद्वकस्तानचा हक्क 
सादं्वर्तला होता हे खरे आहे काय? स्विगप्रसर्ानीही करारावर सही करताना हा 
प्रश्न वादाचा आहे असे मानय केले होते काय? आद्वि हे खरे असेल तर हा प्रश्न 
वाटाघाटीने स टावा म्हिून रे्ल्या पाच वर्षात आपि काय केले? चीनचा द्वकत्ता 
द्वर्रवनू आज पाद्वकस्तान भारताच्या भमूीवर हक्क सारं्त असतानंा आमची 
संरक्षिद्ववर्षयक तयारी काय आहे? माझा प्रश्न असा आहे की, जी भमूी 
पाद्वकस्तानने बळकावली आहे ती ताब्यात घेणयासाठी त म्ही काय करिार 
आहात? कच्छच्या रिामध्ये सध्या जमत नसेल तर द सरीकडे क ठे तरी 
प्रद्वतहल्ला करायची भारत सरकारची तयारी आहे काय?” असा सावाल करून 
बॅ. नाथ पै यानंी, “ही आमची मार्िी आहे. राष्ट्राची व्यथा या मार्िीिारा मी 
व्यक्त करीत आहे.” असे भारत सरकारला बजावले. 

लोकसभा सभापतींनीही नाथ पै याचं्या द्ववचारािंी आपि पूिगपिे सहमत 
असल्याचे सारं्ून छोया कद्वमटीत या प्रश्नाचा उहापोह करणयाचा सल्ला 
द्वदला. पंतप्रधान लाल बहादूर िास्त्री यानंी आग्रह धरला की, “हा प्रश्न प नहा 
सभार्ृहात उपस्स्थत केला जाऊ नये.” त्यावर नाथ पै यानंी सादं्वर्तले की, 
“आक्रमिाचा प्रद्वतकार करणयासाठी जरूर आम्ही सारे एक आहोत. पि 
घोडच काचंी प नरावृत्ती होिार नाही हे पंतप्रधानानंी स्पष्ट सारं्ावे. यासंबंधी 
काहीही संदेह राहता कामा नये.” कच्छप्रकरिी नाथ पै यानंा वाटिारी भीती 
अखेर खरी ठरली. कच्छचा प्रश्न हेर्च्या आंतरराष्ट्रीय नयायालयात रे्ला 
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होता. नयायालयाचा द्वनकाल भारताच्या द्ववरोधी रे्ला, छाबं बेट पाद्वकस्तानला 
द्यावे असा तो द्वनकाल होता. भारताला तो द्वनकाल मानिे अद्वनवायग होते. २७ 
फेि वारी १९६८ रोजी लोकसभेत सरकारद्ववरोधी अद्ववश्वासाच्या ठरावातील 
चचेत बॅ. नाथ पै यानंी भार् घेतला आद्वि कच्छ द्वनवाड्याची द्वचरफाड केली. 

कच्छप्रकरिी सतत प्रद्वतटोला हािा असा नाथ पै यानंी सतत आग्रह 
धरला. इतकेच नव्हे तर या संदभात अि बाबँ तयार करणयाची मार्िीही नाथ 
पै यानंी केली. १० मे १९६५ रोजी लोकसभेत केलेल्या भार्षिात नाथ पै 
म्हिाले, “आमच्या देिाचे संरक्षि करणयाची जबाबदारी आमचीच आहे. 
आम्हाला वाचद्ववणयासाठी आिीबािीच्या प्रसंर्ी त िीही धावून येिार नाही ही 
र्ोष्ट स्पष्ट आहे. अिा पद्वरस्स्थतीत आपि अणवस्त्रानी सज्ज होिे आवश्यक 
आहे.” 

सप्टेंबर १९६५ मध्ये पाद्वकस्तानने भारतावर परत आक्रमि केले. त्यावेळी 
आक्रमिाचंा बंदोबस्त करणयासाठी बॅ.नाथ दोन सूते्र लोकसभेत स चद्ववली 
होती. पद्वहले सूत्र असे की, एकदा ित्र ने हल्ला केल्यावर आपल्याला सोयीस्कर 
अिा आपि द्वनवडलेल्या द्वठकािी ित्र वर ममाघात करावा. काजंरकोटवरील 
हल्ल्याला कच्छच्या दलदलीत तोंड देत न बसता ही लढत पंजाबच्या 
मैदानावर नयावी असा त्याचा अथग होता. द सरे सूत्र असे की, 
अलेक्झाडंरपासून माओत्से त ंर्पयंतच्या सवग आक्रममािाचा प्रद्वतकार 
आक्रमकाचं्या प्रदेिाती द्विरून केला पाद्वहजे. याचा अथग असा की, 
पाद्वकस्तानने काश्मीरवर आक्रमि केले तर भारतीय फौजानंी लाहोरच्या 
द्वदिेने कूच केले पाद्वहजे. ही सूते्र त्यानंी माडंली त्यावेळी बॅ. नाथ पै याचें 
द्ववरोधात टीकेचे काहूर माजले होते. पि १९६५ साली पाद्वकस्तानच्या 
कच्छामधील द सर  या आक्रमिाच्यावेळी बॅ. नाथ पै याचंी ही सूते्र स्वीकारली 
आद्वि त्याचंी अंमलबजाविी केली तेव्हाच आक्रमि परतद्ववले रे्ले. भारताची 
मान उंचावली आद्वि आध द्वनक भारताच्या इद्वतहासात एक नवे पान स विग 
अक्षरानंी द्वलद्वहले रे्ले. 
 

घटना द रुस्ती शवधेयक 
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भारताची लोकसभा ही सावगभौम आहे आद्वि असली पाद्वहजे, अिी बॅ. 
नाथ पै याचंी धारिा होती. लोकसभेचे हे सावगभौमत्व अबाद्वधत राखले रे्ले 
पाद्वहजे याबद्दल ते सदैव सतकग  व जार्रूक असत. पि पंजाबमधील एक 
जमीनदार हेन री र्ोलकनाथ याचं्या सवोच्च नयायालयातील दाव्यामध्ये सवोच्च 
नयायालयाच्या फूल बेंचने ५ द्ववरुद्ध ६ अिा एका मताच्या मताद्वधक्क्याने 
द्वदनाकं २७ फे्रि वारी १९६५ रोजी द्वदलेल्या द्वनवाड्याने बॅ. नाथ पै अस्वस्थ 
झाले. कारि या द्वनवाड्यात नमूद करणयात आले होती की,  “From taday 
Parliament will not have the power to amend any of the rights given 
in section 3, Chapter 3 of the Constution.” (याप ढे घटनेच्या द्वतसर  या 
द्ववभार्ातील मूलभतू हक्क द्ववर्षयक कलमात बदल करणयाच अद्वधकर 
लोकसभेला राहािार नाही.) 

या द्वनिगयाम ळे लोकसभेच्या हक्कावरच बंधन आले, अिा द्वनिगयाप्रत नाथ 
पै आले. त्याचं्याप ढे प्रश्न उभा राद्वहला, श्रेष्ठ कोि? लोकानंी द्वनवडून द्वदलेली 
लोकसभी की स द्वप्रम कोटाचा द्वनवाडा? त्यानंी स द्वप्रम काटाच्या द्वनवाड्याचा 
काळजीपूवगक अभ्यास केला तेव्हा हा द्वनवाडा पद्वरवतगनाच्या प्रद्वक्रयेला अडथळा 
द्वनमाि करील अिा द्वनष्ट्कर्षाप्रत ते आले. या द्वनवाड्यात नयायमूती स ब्बराव 
यानंी लोकावंर अद्ववश्वास व्यक्त केला होता. नयायमूती स ब्बाराव यानंी या 
द्वनवाड्यात म्हटले आहे की, “That having regard to the past history of 
our country, the Supreme Court counld not implicitly believe the 
representatives of the people, for uncontrolled and unrestricted 
power might lead to an authoritarian state,” 

लोकप्रद्वतद्वनधींना अमयाद व अद्वनबंध अद्वधकार द्वदले तर 
अद्वधकारिाहीप्रधान राज्य जनमास येईल असा अद्वभप्राय नयायमूती स ब्बाराव 
यानंी वरील उद र्ारानंी व्यक्त केला होता. 

या द्वनवाड्याने लोकसभेच्या हक्कावर आलेले द्वनबंध दूर करणयासाठी बॅ. 
नाथ पै यानंी प ढील द्ववधेयक लोकसभेत सादर केले. 
 

घटना द रुस्तीच्या ससंदेचा अशधकार 
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उदे्दि : ‘र्ोलखनाथ द्ववरुद्ध पंजाब सरकार’ प्रकरिी सवोच्च 
नयायालयाने द्वदलेल्या द्वनिगयाम ळे आपल्या राज्यघटनेच्या द्वतसर  या 
द्ववभार्ातील मूलभतू हक्कद्ववर्षयक कलमात बदल करिार  या संसदेच्या 
अद्वधकाराबाबत लोकमानसात र्ोंधळ आद्वि संिय द्वनमाि झाला आहे. हा प्रश्न 
संसदीय प्रभ सते्तच्या दृष्टीने अद्वतिय महत्त्वाचा आहे. ससंद सवगश्रेष्ठ आहे. याचा 
अथग असा की, घटनेंत नमूद केलेल्या पद्धतीन सार संसद घटनेतील मूलभतू 
हक्कासंह क ठल्याही कलमामध्ये फेरबदल करू िकते आद्वि द्ववद्विष्टप्रसंर्ी त्या 
हक्कात बदलही करू िकते. 

संसदेचा हा हक्क प्रस्थाद्वपत करिे आद्वि सवोच्च नयायालयाच्या 
द्वनिगयाम ळे या हक्काबाबत लोकमानसात काही िंका द्वनमाि झाली असेल तर 
ती दूर करिे हा या द्ववधेयकाचा उदे्दि आहे. 
 

शवधेयक 
 

भारतातील प्रजासत्ताकाच्या अठराव्या वर्षी संसद प ढील कायदा करीत 
आहे. 
१. घटना द रुस्ती कायदा १९६७ या नावाने हा कायदा ओळखला जावा. 
२. घटनेच्या ३६८ कालमात 

(अ) प ढील पोट कलम समाद्ववष्ट करणयात यावे 
या घटनेच्या क ठल्याही तरत दीत या कलमाने घालून द्वदलेल्या 
पद्धतीन सार द रुस्ती होऊ िकते. 
(ब) सध्याचे पोटकलम (२) समजणयात यावे. 
(क) अन क्रम (२) व्या या पोटकलमामध्ये “या घटनेची द रुस्ती” या 
िब्दाऐवजी ‘अिा कोित्याही तरत दीची’ हे िब्द घालणयात यावेत. 
बॅ. नाथ पै याचं्या या द्ववधेयकाने देिात जेवढी खळबळ उडवनू 

द्वदली तेवढी आजवर अनय कोित्याही द्ववधेयकाने उडवनू द्वदलेली नाही. 
समाजातील ‘जैसे थे’वादी या द्ववधेयकावर त टून पडले तर पद्वरवतगनवादी 
द्ववचाराच्या लोकाचंा या द्ववधेयकाला सवगसाधारिपिे पाप्रठबा द्वदसून आला. बॅ. 
नाथ पै यानंी या द्ववधेयकाच्या द्वनद्वमत्ताने प्रबोधनाचे मोलाचे कायग बजावले. 
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देिभर अनेक द्ववद्यापीठातून त्याचंी या द्ववर्षयावर व्याख्याने झाली. प णयाच्या 
वसंत व्याख्यानमालेतही त्याचें या द्ववर्षयावर  व्याख्यान झाले. 
 म ंबई द्ववद्यापीठात स प्रद्वसद्ध कायदेपंद्वडत बॅ. पालखीवाला आद्वि बॅ. नाथ 
पै या दोघाचंा या द्ववर्षयावर वाद झाला. या कायगक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी लॉ 
कॉलेजचे प्रा. बलसारा होते. 

बॅ. पालखीवाला या द्ववधेयकाते कडवे द्ववरोधक होते. त्याचें भार्षि 
त्याचं्या लौद्वककाला साजेसेच झाले. त्यानंी आपल्या भार्षिात “नयायालयाचा 
बह मताचा द्वनिगय मानावा, मूलभतू हक्कात काटछाट करिारा कायदा 
करणयाचा लोकसभेला अद्वधकार नाही. घटनेने लोकसभेला मयाद्वदत 
अद्वधकार द्वदलेले आहेत. सध्याची अराजकतेकडे नेिारी पद्वरस्स्थती तर असे 
काही करायला प्रद्वतकूल आहे.” असे प्रद्वतपादन केले. बॅ. पालखीवाला याचें 
भार्षि म दे्दसूद आद्वि प्रभावी झाले. बॅ. नाथ पै त्यानंा कसे उत्तर देतात याकडे 
सवांचे लक्ष लार्ले होते. 

बॅ. नाथ पै यानंी आपल्या प्रभावी आद्वि अभ्यासपूवग वकृ्तत्वाने त्या द्वदविी 
ती सभा प्रजकली. आपल्या भार्षिात जहप्रद्वसद्ध तत्वज्ञ वकग  याचें “A 
constitution that cannot be amended is dead Constitution” (जी 
घटना अपद्वरवतगनीय ती घटना मृतवत असते) हे मत उदधृत करून बॅ. नाथ पै 
म्हिाले, “घटनेचे पाद्ववत्र्य आपल्याला मानय आहे. घटनेचे पाद्ववत्र्य द्वटकद्ववणया 
त्यात जे अपद्ववत्र आहे ते काढून टाकणयाची आवश्यकता आहे. मूलभतू 
हक्कासंबंधी घटना द रुस्ती करणयाचा अद्वधकार स द्वप्रम कोटाला कसा 
पोहोचतो?” असा प्रश्न उपस्स्थत करून ते प ढे म्हिाले, “र्ोलखनाथ केसच्या 
द्वनिगयात स द्वप्रम कोटाने घटना द रुस्ती केली आहे. कोटाने आपल्या कके्षच्या 
बाहेर जाऊन हे काम केले आहे.” असे सारं्ून नाथ पै प ढे म्हिाले, “बह मताचा 
द्वनिगय याला महत्त्व नाही. कारि यापूवी दोन वळेा सवोच्च नयायालयाने 
मयादाद्वतक्रम केला असा होतो. संसदेला द्वतच्या स्थानावरून खाली खेचणयाचे 
जे अपकृत्य सवोच्च नयायालयाकडून झाले आहे. त्याऐवजी संसदेची द्वतच्या 
जार्ी प नस्थापना करिे हे द्ववधेयकाचे उद्वद्दष्ट आहे.” आपल्या प्रद्वतपादनाच्या 
समथगनाथग नाथ पै यानंी बेकन, बकग , जेफसगन, पंद्वडत जवाहरलाल नेहरु 
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आदींचे दाखले आपल्या भार्षमातून द्वदले. आपल्या भार्षिाचा समारोप बॅ. नाथ 
पै यानंी प ढील संस्कृत श्लोकाने केला. 

राजिक्तेशधष्ट्ठनं लोकिक्क्तर्णह तत्त्वत : । 
तयोस्त  शवग्रहे प्राप्ते लोकिक्क्तर्णवशिष्ट्यते ।। 

(राजिक्तीचे अद्वधष्ठान तत्त्वः लोकिाहीत असते आद्वि राजिक्ती व 
लोकिक्ती याचं्यात झर्डा स रू झाला तर लोकिक्तीचेच मत प्रस्थाद्वपत झाले 
पाद्वहजे) 

आपल्या अभ्यासपूिग व प्रभावी भार्षिाने वादात बॅ. नाथ पै यानंी बाजी 
मारली. 

नाथ पै यानंी आपल्या मतदारसंघातील प्रम ख िहरातून आपल्या घटना 
द रुस्तीवर व्याख्याने द्वदली. 

द दैवाने चौथी लोकसभा म दत संपणयापूवीच बरखास्त करणयात 
आल्याने बॅ. नाथ पै याचें ते घटना द रुस्ती द्ववधेयक बारर्ळले. पि पाचव्या 
लोकसभेत सरकार पक्षातफेच हे द्वबल सादर करणयात आले आद्वि तेही 
मंजूरही झाले. या द्वबलावर भाष्ट्य करताना तत्कालीन पंतप्रधान इंद्वदरा र्ाधंी 
यानंी बॅ. नाथ पै या द्ववधेयकाचे जनक असल्याचे सारं्ून या द्ववधेयकाचे श्रेय बॅ. 
नाथ पै यानंा द्वदले. 

घटना द रुस्ती द्ववधेयक हा बॅ. नाथ पै याचं्या संसदीय कतृगत्वाचा कळस 
होता. 

 
 

 
कायदे कसे असावेत 

 
द सर  या महाय द्धानंतर आद्विया आद्वि आद्वफ्रका खंडातील 

साम्राज्यिायाचं्या जोखडातून म क्त झालेल्या देिापैंकी भारत हा एकमेव देि 
आहे की ज्या देिातं लोकिाही द्वटकून आहे. भारतात लोकिाही द्वटकून 
राहणयामारे् भारतीय घटनेचा महत्त्वाचा सहभार् आहे. भारताच्या घटना 
सद्वमतीने द्ववद्ववध देिातंील घटनाचंा अभ्यास करून भारतातील पद्वरस्स्थतीला 
अन कूल अिी घटना तयार करणयाची बह मोल कामद्वर्री बजावली आहे. 
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भारताच्या घटनेचा त्याचबरोबर द्ववद्ववध देिातंील घटनाचंा नाथ पै याचंा 
सखोल अभ्यास होता. त्यानंी स्वतःसाठी भारतीय घटनेच्या प्रत्येक पानावर 
एक कोरे पान टाकून घटनेची प्रत बाधूंन घेतली होती. या पानावर घटनेतील 
त्या पानावरील कलमाद्ववर्षयी आपली टीपा-द्वटपिी केली होती. घटना तसा 
रूक्ष द्ववर्षय; पि एखाद्या कवीने आपव्या कद्ववतेद्ववर्षयी तनमयतेने बोलावे तसे 
नाथ पै याचें घटनेवरील भाष्ट्य असे. 

लोकसभेत बॅ. नाथ पै यानंी सतत द्ववरोधी पक्षाचे नेतृत्व केले. पि 
सत्तारूढ पक्षाच्या नेत्यािी त्याचें संबंध सदैव सौहादाचे आद्वि सलोख्याचे 
राद्वहले होते. याचे कारि क िाच्याही व्यद्वक्तर्त भावना न द खद्ववता सौम्य 
आद्वि स योग्य िब्दात; पि द्वततक्याच परखडपिे आपले द्ववचार व्यक्त 
करणयाचे त्याचें कसब अत लनीय होते. 

लोकसभेत द्ववद्ववध संसदीय आय धाचंा वापर बॅ. नाथ पै यानंी अत्यंत 
प्रभावीपिे केला. अिासकीय द्ववधेयकाचं्या माध्यमातून जनतेच्या द्ववद्ववध 
द्वजव्हाळ्याच्या समस्याकंडे िासनाचे आद्वि समाजाचे लक्ष वेधून घेणयाचे कायग 
बॅ. नाथ पै यानंी लोकसभेच्या व्यासपीठावरून अत्यंत प्रभावीपिे केले. नाथ पै 
यानंी आपल्या लोकसभेच्या कालावधीत सादर केलेली काही महत्त्वाची 
द्ववधेयके प ढीलप्रमािे आहेत. 

बॅ. नाथ पै याचंी लोकिाहीवर द्वनतातं श्रद्धा होती आद्वि लोकिाहीत 
लोकानंी द्वनवडून द्वदलेली संसद म्हिजे लोकसभा ही सावगभौम असली पाद्वहजे 
असे ते मानत असत. लोकसभेला ते लोकिाहीचे मंद्वदर समजत असत. 
त्याम ळे “र्ोलकनाथ द्ववरुद्ध पंजाब सरकार” या खटल्यात वद्वरष्ठ नयायालयाने 
द्वदलेल्या द्वनिगयाम ळे नाथ पै अस्वस्थ होिे स्वाभाद्ववक होते. या अस्वस्थेतून 
नाथ पै यानंी द्वदनाकं ७ एद्वप्रल १९६७ रोजी लोकसभेचा घटना द रुस्तीचा 
अद्वधकार प्रस्थाद्वपत करणयाच्या उदे्दिाने लोकसभेत एक अिासकीय द्ववधेयक 
सादर केले होते. या द्ववधेयकाचा उदे्दि स्पष्ट करताना नाथ पै यानंी म्हटले होते 
की, “र्ोलकनाथ द्ववरुद्ध पंजाब सरकार” प्रकरिी वद्वरष्ठ नयायालयाने द्वदलेल्या 
द्वनिगयाम ळे आपल्या राज्य घटनेच्या द्वतसर  या द्ववभार्ातील मूलभतू हक्कद्ववर्षयक 
कलमात बदल करणयाच्या अद्वधकाराबाबत लोकमानसात र्ोंधळ आद्वि संिय 
द्वनमाि झाला आहे. हा प्रश्न संसदीय प्रभ सते्तच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा 
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आहे. संसद सवग श्रषे्ठ आहे. याचा अथग असा की, घटनेत नमूद केलेल्या 
पद्धतीन सार संसद घटनेतील म लभतू हक्कासह क ठल्याही कलमामध्ये 
फेरफार करू िकते. संसदेचा हा सावगभौम हक्क प्रस्थाद्वपत करिे आद्वि वद्वरष्ठ 
नयायालयाच्या द्वनिगयाम ळे या हक्काबाबत लोकमानसातं काही िंका द्वनमाि 
झाली असेल तर दूर करिे हा या द्ववधेयकाचा हेतू आहे. 

स्वतंत्र भारताच्या लोकसभेत नाथ पै याचं्या घटना द रुस्ती 
द्ववधेयकासारखे अनय क ठलेली द्ववधेयक र्ाजले नाही. ब.ॅ नाथ पै याचं्या 
हयातीत ही घटना द रुस्ती मंजूर होऊ िकली नाही; पि नाथ पै याचं्या पश्चात 
लोकसभेला ही घटना द रुस्ती मंजूर करावी लार्ली यात नाथ पै याचंी दूरदृष्टी 
आद्वि थोरवी द्वदसू आली आहे. बॅ. नाथ पै याचंा मोठा वैचाद्वरक द्ववजय आहे. 

 
 
आिीबािीत न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा नागशरकांचा हक्क 

 
लोकसभेच्या हक्काबंाबत नाथ पै द्वजतके जार्रूक होते द्वततकेच ते 

व्यक्तीच्या व नार्द्वरकाचं्या हक्काबंाबतही आग्रही होते. या संदभातील बॅ. नाथ पै 
याचें द्ववचार समजून घेणयाच्या दृष्टीने त्यानंी लोकसभेला अन क्रमे द्वदनाकं ७ 
एद्वप्रल १९६७ व द्वदनाकं २५ ज लै १९६९ रोजी सादर केलेल्या दोन महत्त्वपूिग 
अिासकीय द्ववधेयकाकंडे लक्ष वेधून घेिे आवश्यक वाटते. 

द्वदनाकं २५ ज लै १९६९ रोजी बॅ. नाथ पै यानंी आिीबािीत 
नयायालयाकडे दाद मार्णयाचा व्यक्तीचा हक्क प्रस्थाद्वपत करणयाच्या उदे्दिाने 
घटनेचे ३५९वे कलम रद्द करणयात याव ेअिा आियाचे अिासकीय द्ववधेयक 
लोकसभेत सादर केले होते. या द्ववधेयकाचा उदे्दि स्पष्ट करतानंा नाथ पै यानंी 
म्हटले होते की, आपल्यावर झालेल्या अनयायाचे पद्वरमाजगन करणयासाठी 
नयायालयाकडे जाणयाचा आद्वि दाद मार्णयाचा हक्क प्रत्येक नार्द्वरकाचा 
मूलभतू हक्क आहे. द दैवाने आपल्या देिात घटनेतील तरत दीन सार आिीबािी 
जाहीर झाली की हा हक्क स्थद्वर्त होता. त्याम ळे र्ार  हािे असलेले नार्द्वरक 
आद्वि नयायालये दोनहीही असहाय्य बनतील. एखाद्या व्यद्वक्तवर अनयाय झाला 
आहे हे नयायालये िाबीत करू िकत असूनही घटनेच्या ३५९व्या कलमाचं्या 
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बंधनाम ळे (आिीबािीचा जाद्वहरनामा जारी असतानंा) नयायालये त्या 
व्यक्तीला नयाय देऊ िकत नाहीत. आपल्यावर झालेल्या अनयायाचे 
घटनात्मक मार्ानी पद्वरमाजगन करणयाचा व्यक्तीचा हक्क त्याचप्रमािे ज्याच्यावर 
अनयाय झाला आहे त्यानंा नयाय आद्वि द्वदलासा देणयाचा नयायालयाचंा 
अद्वधकार अबाद्वधत राद्वहला पाद्वहजे. अल्पकाळासाठीही हा हक्क अबाद्वधत 
राहणयासाठी घटनेचे ३५९वे कलम रद्दबातल केले पाद्वहजे.” 
 

समान न्याय 
 

बॅ. नाथ पै व्यक्ती स्वातंत्र्याप्रमािएच समान नार्री कायद्याचेही खंदे 
प रस्कते होते. नयायालयासमोर व्यक्ती-व्यक्तीमध्ये भेदाभेद करिे हे जसे नाथ 
पै यानंा मानय नव्हते तसेच व्यक्ती आद्वि िासन दोघानंाही नयायालयासमोर 
एकाच तराजूने जोखले जािे आवश्यक आहे असेही त्याचें मत होते. यादृष्टीने 
नाथ पै यानंी द्वसस्व्हल प्रोद्वसजर कोडचे ८०वे कलम रद्द करणयाची तरतूद 
असलेले एक अिासकीय द्ववधेयक द्वदनाकं ७ एद्वप्रल १९६७ रोजी लोकसभेला 
सादर केले होते. या द्ववधेयकाचा उदे्दि स्पष्ट करताना नाथ पै यानंी म्हटले की, 
“सामानय नार्द्वरकाला उपलब्ध असलेल्या कायद्याच्या संरक्षिापेक्षा वेर्ळी 
तरतूद िासनासाठी अथवा सरकारी अद्वधकार  यासंाठी करिे हे कालबाय 
आहे. ज्या देिात कायद्याच्या राज्याचा अंमल व्हावा यासाठी खरी कळकळ 
आहे, तळमळ आहे अिा देिातं नार्द्वरकानंा िासनाच्या बरोबरीने 
वार्द्ववणयाच्या द्वदिेने बरीच प्रर्ती झाली आहे. त्याचप्रमािे नोकरिाही 
अद्वतरेकाला रोखणयासाठी आद्वि सामानय नार्द्वरकाला िासकीय कारवाई 
द्ववरुद्ध त्वरेने नयाय द्वमळावा, यासाठी योग्य पावले टाकणयात आली आहेत. 
आपल्या राज्यघटनेच्या २३, २२६ आद्वि २२७ या कलमात हाच दृद्वष्टकोन 
प्रद्वतप्रबद्वबत झाला आहे. 

द्वसस्व्हल प्रोद्वसजर कोडचे ८०वे कलम सामानय नार्द्वरकावंर फार 
अनयाय करिारे आहे. द्ववद्विष्ट म दतीच्या आत नार्द्वरकाने दावा दाखल केला 
नाही तर नंतर दावा होऊच िकत नाही. दावा दाखल करणयासाठी असे 
म दतीचे बंधन िासनाला मात्र नाही. िासन नार्द्वरकादं्ववरुद्ध केव्हाही दावा 
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दाखल करू िकते. िासनाने एखाद्याला काही कारगवाईची धमकी द्वदली तर 
त्याद्ववरुद्ध नयायालयाकडून तात्प रते संरक्षि आद्वि द्वनवारि द्वमळद्वविे ८०व्या 
कलमाम ळे त्या नार्द्वरकाला अिक्यप्राय होते. द्वसस्व्हल प्रोद्वसजर कोडमधील 
या उद्विवा दूर करमे आद्वि कायद्यासमोर नार्द्वरक आद्वि िासन यानंा एकाच 
तराजूने मापिे हे या द्ववधेयकाचें उद्वद्दष्ट आहे.” 
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रोजगारीचा हक्क 
 
“रोजर्ारीचा हक्क” हा घटनेत “मूलभतू हक्क” म्हिून अंतभूगत व्हावा असा 

नाथ पै याचंा आग्रह होता. त्यासाठी त्यानंी २८ ऑर्स्ट १९७० रोजी 
“रोजर्ारीचा हक्क” घटनेच्या मूलभतू हक्कात समाद्ववष्ट व्हा आद्वि जर िासन 
रोजर्ार प रद्ववणयास असमथग ठरले तर रोजर्ार उपलब्ध होईपयंतच्या 
कालावधीत बेकार भत्ता देणयाची तरतूद करिारे एक अिासकीय द्ववधेयक 
लोकसभेत सादर केले होते. या द्ववधेयकाचे समथगन बॅ. नाथ पै यानंी प ढील 
िब्दात केले होते. 

“घटनेच्या ३९व्या कलमात इतर अनेक बाबींबरोबर प ढील महत्त्वाचा 
उले्लख आहे.” 

“सवग स्त्री प रुर्ष नार्द्वरकानंा उपजीद्ववकेची प रेिी साधने द्वमळद्ववणयाचा 
समान हक्क उपलब्ध हील, यादृष्टीने िासन आपले धोरि आखील.” 

या उद्वद्दष्टाचंी द्वसद्धता हा आर्शथक के्षत्रातील िासकीय कारभाराचा 
कें द्रप्रबदू असला पाद्वहजे होता. बेकारीने कष्टमय जीवन जर्िार  यानंा केवळ 
भरपूर िास्ब्दक सहान भतूी दाखद्ववणयात आली आहे, परंत  प्रत्यक्षात बेकारीचे 
द्वनवारि करणयासाठी पद्वरिामकारक उपाययोजना करणयात आलेली नाही. 
स्वराज्यामध्ये बेकारी हा जिू काही प्रत्येक नार्द्वरकानंा मूलभतू हक्क बनला 
आहे. राष्ट्रीय अथगव्यवस्था देिातील सवग धडधाकट लोकानंा रोजर्ार प रव ू
िकली नाही तर जनतेचा लोकिाहीवरील द्ववश्वास ढळल्याद्विवाय राहािार 
नाही. आर्शथक द्वनयोजनािारा सवांना काम प रद्वविे िक्य नसेल तर द्वकमान 
पक्षी, िासनाने बेकारभत्ता देणयाची व्यवस्था केली पाद्वहजे.” 

नाथ पै यानंी लोकसभेला सादर केलेले हे द्ववधेयक प ढीलप्रमािे होते. 
भारतीय प्रजासत्ताकाच्या एकद्ववसाव्या वर्षी संसद प ढील कायदा करीत 

आहे. 
१) घटना द रुस्ती कायदा १९७० असे या कायद्याला संबोद्वधणयात यावे. 
२) घटनेच्या पंधराव्या कलमानंतर प ढील नवे कलम समाद्ववष्ट करणयात 
यावे. १६ अ (१) सवग नार्द्वरकानंा काम करणयाचा आद्वि 
उपद्वजद्ववकेची साधने द्वमळद्ववणयाचा हक्क आहे असले. 
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२) वरील पोट कलमात द्वनदेद्विल्याप्रमािे जर नार्द्वरकानंा रोजर्ार द्वमळू 
िकला नाही तर िासनाने प्रत्येक नार्द्वरकाला बेकारभत्ता द्वदला पाद्वहजे. 

 
राज्य सीमा मंडळ 

  
 मराठी भार्षा व महाराष्ट्र हे नाथ पै याचं्या द्वजव्हाळ्याचे द्ववर्षय होते. राज्य 
प नरगचना होऊन दीघग कालावधी लोटला; तरी महाराष्ट्र आद्वि कनाटक याचं्या 
सीमाचंा प्रश्न अद्याद्वप अद्वनर्शित राद्वहला आहे. लक्षावधी मराठी भाद्वर्षक त्याचं्या 
इच्छेद्ववरुद्ध कनाटक राज्यात कोंबले रे्ले आहेत. मराठी भाद्वर्षकाचंी कनाटक 
राज्यात सवांर्ीम कोंडी चालली आहे. चौर्थ्या लोकसभेचा कालावधी 
संपणयापूवी हा प्रश्न सोडद्ववणयाचे आश्वासन सीमावासीयासं द्वदले रे्ले होते; 
पि अजूनही हा प्रश्न वाटाघाटीच्या घोळात घ टमळला आहे. राज्याराज्यातील 
हे प्रश्न कटूता टाकून सामोपचाराने सोडद्ववणयासाठी सवगसंमत मार्गदिगन 
तत्त्वाचं्या आधारे सोडद्ववले पाद्वहजेत, असे या प्रश्नाचं्या बाबतीत नाथ पै याचें 
मत होते. नाथ पै यानंी या संदभात १९६९ साली एक द्ववधेयक लोकसभेत 
सादर केले होते. या द्ववधेयकामार्ील उदे्दि नाथ पै यानंी प ढील िब्दातं व्यक्त 
केला होता. 

“राज्य प नरगचना झाल्यावरही सीमा अद्वनर्शित राद्वहल्याम ळे 
राज्याराज्यात सीमाप्रश्नावरुन तंटे वाढत आहेत. त्यातून द्वनमाि होिार  या 
कट तेम ळे राष्ट्राच्या ऐक्याला धोका द्वनमाि झाला आहे. राष्ट्राचे ऐक्य 
द्वटकद्ववणयासाठी, त्याचप्रमािे जनतेचा लोकिाही मार्ावरील द्ववश्वास दृढ 
करणयासाठी असे सवग तंटे तातडीने द्वमटद्ववले पाद्वहजेत. द्वनद्वश्चत आद्वि 
सवगमानय तत्त्वाचं्या अभावी असे तंटे अजूनपयंत द्वमटू िकले नाहीत. या 
द्ववधेयकािारे अिी मार्गदिगक तत्त्वे माडंणयात येत आहेत.” 

नाथ पै याचें महत्त्वपूिग द्ववधेयक प ढीलप्रमािे होते. 
भारतीय प्रजासत्ताकाच्या वीसाव्या वर्षी संसद प ढील कायदा करीत 

आहे. 
१) (अ) “राज्य सीमा मंडळ कायदा, १९६९” या नावाने हा कायदा 
ओळखला जावा.” 
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(ब) हा कायदा ताबतोब अंमलात येईल. 
२) राष्ट्रपती राज्य सीमा मंडळाची द्वनय क्ती करतील. या मंडळाने अध्यक्ष 
वरीष्ट नयायालयाचे नयायाधीि राहतील. द्विवाय मंडळाचे आिखी दोन 
सदस्य असतील. मात्र ते कें द्र वा राज्य सरकारचे नोकर असता कामा 
नयेत. 

३) खाली नमूद केलेल्या कसोयाचं्या आधारे मंडळ प्रत्येक सीमा तंटा 
सोडवील/द्वमटवील. 
(अ) खेडे हा घटक मानणयात यावा. 
(ब) भाद्वर्षक बह मत आद्वि ते नसल्यास साके्षप बह मत द्वनिायक 
मानणयात यावे. 
(क) वरील दोन कसोया लारू्न करतानंा प्रदेिाची भौर्ोद्वलक 
सलर्ता द्ववचारात घेणयात यावी. 
सीमा प्रश्नाच्या संदभात बॅ. नाथ पै यानंी स चद्ववलेल्या या मार्ाचा 
अवलंब केला असता तर उभय पक्षातील कटूता टाळून हा प्रश्न यापूवीच 
या सामोपचाराने सोडद्ववता आला असता. अजूनही वेळ टळून रे्लेली 
नाही. या मार्ाने हा प्रश्न आजही सोडद्ववता येईल. 

 



४५ 
 

राज्यापालाची नेमिूक 
 
भारत हे संघराज्य आहे. कें द्र सरकार व राज्य सरकारे हे प्रिासनाचे 

महत्त्वाचे घटक आहेत. घटनानवये कें द्र सरकरा व राज्य सरकारे याचें 
अद्वधकार व मयादा द्वनद्वश्चत करणयात आल्या आहेत. 

कें द्र सरकार व राज्य सरकार यामधील द वा हा राज्यपाल आहे. कें द्र 
िासनाचा प्रद्वतद्वनधी म्हिून राज्यपालाची द्वनय क्ती कें द्र सरकारच्या सल्ल्याने 
राष्ट्रपती करतात. पि राज्यपाल काहीवेळा लोकिाही प्रथा आद्वि संकेत 
झ र्ारून देऊन बेताल द्वनिगय घेतात आद्वि र्ोंधळ द्वनमाि करतात, याचा 
अन भव आपि अनेक वेळा घेतला आहे. घटनात्मकदृष्ट्या राज्यपालाची 
द्वनय क्ती राष्ट्रपतीकडून होत असली तरी लोकसभा ही सावगभौम असल्याने 
राज्यपाल लोकसभेच्या कके्षत असावेत या हेतून बॅ. नाथ पै यानंी ७ एद्वप्रल 
१९६७ रोजी राज्यपालाचं्या नेमि कीसंबधंी एक द्ववधेयक लोकसभेला सादर 
केले होते. या द्ववधेयकाचा उदे्दि नाथ पै यानंी प ढील िब्दात व्यक्त केला आहे. 

“अलीकडच्या काही घटनानंी हे सप्रमाि द्वसद्ध केले आहे की, राज्यपाल 
पद हे नामधारी नाही. राज्यपालपदाच्या कतगव्याचे द्वनःसक्षपातीपिाने आद्वि 
घटनेतील तरत दीन सार पालन होिे अर्त्याचे आहे. राज्यपालपदावर 
असिार  या व्यक्तींनी पक्षीय द्वनष्ठा आद्वि पूवगग्रह याम ळे आपले द्वनिगय वा दृष्टी 
दूद्वर्षत होऊ देता नये. राज्यपालानंी अिी भदू्वमका स्वीकारली तरच राष्ट्रीय 
ऐक्य बळकट होईल आद्वि संघराज्याचा पायाही अद्वधक मजबूत होईल.” 

बॅ. नाथ पै याचें ते द्ववधेयक प ढीलप्रमािे होते. भारतीय प्रजासत्ताकाच्या 
अठराव्या वर्षी संसद प ढील कायदा करीत आहे. 
१) “घटना द रुस्ती कायदा १९६७” असे या कायद्यास संबोधणयात यावे. 
२) घटनेच्या १५५ व्या कलमालंा प ढील पोट कलम जोडणयात यावे. 
राज्यपालाच्या नेमि कीला संसदेच्या दोनही सभार्ृहाचंी मानयता द्वमळिे 

आवश्यक आहे. अिी मानयता द्वमळेपयंत राज्यपालाने राज्यपालपदाची 
अद्वधकार सूते्र हाती घेता काम नयेत.” 

बॅ. नाथ पै यानंी लोकसभेत सादर केलेली वरील द्ववधेयके त्याचं्या 
लोकिाहीवर, श्रदे्धवर व जनसामानयावरील द्वनष्ठेवर तसेच दूरदृष्टीवर प रेसा 
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प्रकाि टाकीत आहेत. तसेच समाजवादावरील त्याचंी अचल द्वनष्ठा व्यक्त 
करीत आहेत. तीन तपापूंवी त्यानंी लोकसभेत सादर केलेली वरील द्ववधेयके 
लोकसभेने मंजूर केली असली तर देिातील अनेक र् ंतार् तीच्या समस्या 
सोडद्ववणयास मदत झाली असती. तीन तपापूंवी लोकसभेला सादर केलेल्या 
वरील द्ववधेयकाचंी देिाला आजही र्रज आहे. 
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समाजवादाचा राजदूत 
 

“नाथ म्हिजे समाजवादी पक्षाचा अ ॅम्बाशसडर-राजदूत! समाजवादी 
पक्षाची अप्रशतम प्रशतमा लोकांत आशि राज्यकायात शनमाि करण्याची ती एक 
समृद् िक्तीच होती. समाजवादी पक्षाचा ससंदीय प्रवक्ता म्हिून नाथच 
खरोखरच िोभला. त्याने राज्यकायात केवळ दरारा शनमाि केला नाही तर 
आदरही शनमाि केला. ‘समाजवादाचे ससंदीय प्रवक्ते’ अस ंजेव्हा नाथबद्दल 
मी म्हटलं तेव्हा त्याचं वक्तृत्वच मला अशभपे्रत नव्हतं. त्याची ससं्काशरता आशि 
सभ्यताही मला शततकीच अशभपे्रत होती. लोकसभा हे लोकिाहीच्या 
शक्रयािील अक्स्तत्वाचं एक थोर स्थान असतं. त्याला अन रुप अिी नाथची 
ससं्कृती होती. म्हिूनच नेहरंुनी त्याचं विथन ‘एक जंटलमन पोशलशटशियन’ 
अस ं केलं होतं. सभ्यतेच्या एका समूतथ अवतारानं सभ्यतेच्या द सर् या एका 
शततक्याच समूतथ अवताराला शदलेलं हे प्रिक्स्तपर होतं.” 

प्रभाकर पाध्ये 
श्री. वासू देिपाडें द्वलद्वखत ‘लोकिाहीचा कैवारी’च्या प्रस्तावनेतून 

 
बॅद्वरस्टर होणयासाठी द्विटनमध्ये रे्लेल्या नाथ पै यानंी येथील वास्तव्यात 

कायद्याच्या अभ्यासाबरोबरच संसदीय लोकिाही, य रोपमधील मजूर पक्षाचें 
कायग, कामर्ार चलवळ आद्वि समाजवादी आंदोलन याचंाही सखोल अभ्यास 
केला. तेथील वास्तव्यात मजूर पक्षाच्या कायात, कामर्ार चळवळीत आद्वि 
समाजवादी आंदोलनात त्याचंा सद्वक्रय सहभार् होता. द्विटनमधील इंद्वडयन 
सोिद्वलस्ट ग्र प, इंद्वडयन मजद्वलस, द्विटन-इंद्वडयन सोिद्वलस्ट फेलोिीप, 
आंतरराष्ट्रीय समाजवादी य वक संघटना (International Union of Sacialist 
Youth-य सी) आदी भारतीयाचं्या आद्वि समाजवादी द्ववचाराच्या संस्थामध्ये 
त्यानंी जबाबदारीची पदेही समथगपिे साभंाळली. ज्येष्ठ पत्रकार आद्वि 
द्ववचारवंत मा. प्रभाकर पाध्ये यानंी नाथ पै यानंा ‘समाजवादाचा राजदूत’ ही 
द्वदलेली उपाधी सवाथाने साथग होती. त्यानंी केवळ समाजवादी पक्षाचेच 
प्रद्वतद्वनधी म्हिून काम केले असे नाही तर अनेक बाबतीत आतंरराष्ट्रीय के्षत्रात 
भारताचे प्रद्वतद्वनधी म्हिूनही समथगपिे काम केले पंद्वडत जवाहरलाल नेहरु 
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यानंी ‘जंटलमन पोद्वलटीद्वियन’ म्हटले. आतंरराष्ट्रीय के्षत्रातही बॅ. नाथ पै 
याचंी प्रद्वतमा ‘जंटलमन पोद्वलटीद्वियन’ अिीच होती. 
 

ससंदीय लोकिाहीचा अभ्यास 
 
 लंडनला रे्ल्यावर ज्या द्विटनच्या पालगमेंटबद्दल ‘House of Commons 
can do and undo anything except changing a man to woman and 
woman to a man’ असे म्हटले जाते, त्या पालगमेंटच्या सभारृ्हाचे नाथ पै 
यानंी प्रथम दिगन घेतले. याच हाऊस ऑफ कॉमनसने इंग्लंडचा इद्वतहास 
घडद्ववला. हाऊस ऑफ कॉमनस ही जर्ातील कायदेमंडळीची जननी आहे. या 
हाऊस ऑफ कॉमनसच्या हातात सत्ता राहावी म्हिून जनता लढली होती. 
हाऊस ऑफ कॉमनसचे सभासद लढले होते. फार मोठे मूल्य त्यानंी द्वदले होते. 
फार मोठी प्रकमत त्यानंी मोजली होती. या हाऊस ऑफ कॉमनसच्या 
कायगपद्धतीची नाथने इंग्लंडमधील आपल्या वास्तव्यात माद्वहती घेतली होती. 
अनेक नामनंत संसदपटंूची भार्षिे त्यानंी वाचून काढली. पालगमेंट हाऊसमध्ये 
ते नेहमी जायचे तेथे तासन तास बसायचे. कॉमनस सभार्ृहातील कामकाजाचे 
बारकाईने द्वनरीक्षि करायचे. 

एकदा हाऊस ऑफ कॉमनसमध्ये परराष्ट्र धोरिावर चचा व्हावयाची 
होती. नाथपैना ती ऐकायची होती. प्रयत् न करुन त्यानंी पे्रक्षकाचं्या र्ॅलरीत 
प्रवेि द्वमळवला. याद्ववर्षयी बेळर्ावंच्या एका द्वमत्राला द्वलद्वहलेल्या पत्रात नाथ पै 
यानंी केलेले विगन मनोज्ञ आहे. या पत्रात नाथ पै म्हितात. 

“समोर द्वदसिारा देखावा मोठा भव्य अन स ंदर असा आहे! सभार्ृह ज्या 
द्वठकािी सभा प्रत्यक्ष भरते ते फार मोठे नाही. पि त्याची सजावट मोठी स बक 
आहे. बेव्हीनचे भार्षि संपून रे्ले होते. प्रत्यक्ष डोळ्यानंा जे द्वदसत होते, 
कानानंा जे ऐकू येत होते त्यापेक्षा माझ्या मनाला अनेक र्ोष्टी द्वदसत होत्या, 
ऐकू येत होत्या, तो द्वपम्, तो हॅम् डन, तो क्रॉम्बवेल, बकग , ग्लॅडस्टन सारे 
सभोवार बसले आहेत अन  सारे बोलत आहेत, असा भास होत होता. अर्दी 
द्ववद्वचत्र अन भव होता तो. जो र्ृहस्थ बोलत होता, तो अर्दीच र्चाळ बोलत 
होता, त्यानंतर झालेली सवग भार्षिे एक वर्ळल्यास म्य द्वनद्वसपालीटीत 
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होिार  या भार्षिाहून उच्च दजाची होती असे म्हििे कठीि होईल! एका लेबर 
एम्.पी.चे भार्षि मात्र म दे्दसूद होते. अर्दी प राव्याद्वनिी, त्यानंी अमेद्वरकेची अन 
बेव्हीनची हजेरी घेतली. सभासद मात्र अर्दी सासर  याच्या द्वदवािखानयात 
बसल्यासारखे पाय समोर तािून प्रकवा समोरच्या बाकावर पाय सोडून बसले 
होते. कसले लोळत होते, जे पाद्वहले त्याम ळे मनाला प्रसन्न वाटले; पि जे 
ऐकले त्यात काही द्वविेर्ष होते असे मात्र म ळीच वाटले नाही. हो, बसल्या 
द्वठकािाहून श्री. चर्शचल याचें प्रकािाच्या झोतात चमकिारे टक्कल द्वदसत 
होते!” 

द्विटनमधील संसदीय कायगपद्धतीचा अभ्यास नाथ पै यानंा भारताच्या 
लोकसभेत काम करताना उपय क्त ठरला. 

 
इंशडयन सोिाशलस्ट ग्र प 

 
लंडनमध्ये ‘इंद्वडयन सोिाद्वलस्ट ग्र प’ स्थापन झाला होता. नाथने या 

ग्र पच्या कामात लक्ष घातले, ते ग्र पच्या सभानंा उपस्स्थत राहात. आंतरराष्ट्रीय 
राजकारिाचा अभ्यास या वर्ातून चाले. नाथच्या कायद्याच्या 
अभ्यासाबरोबरच संसदीय लोकिाहीचा आद्वि आंतरराष्ट्रीय राजकारिाचा 
अभ्यास स रू झाला. इंद्वडयन सोिाद्वलस्ट ग्र पमध्ये नाथचा प्रभाव वाढू लार्ला. 
नाथचे वकृ्तत्व, अभ्यास करणयाची प्रवृत्ती आद्वि सवांना घेऊन प ढे जाणयाचा 
प्रयत् न, याम ळे या ग्र पचे नेतृत्व नाथकडे आले. पदाद्वधकारी कोिी असो, 
नाथचा सल्ला सवांना प्रमािभतू वाटू लार्ला. 

लंडनमध्ये, ‘इंद्वडयन मजद्वलस’ या नावाची भारतीयाचंी एक ससं्था 
कायगरक होती. नाथ पै यानंी इंग्लंडमधील वास्तव्यात या संस्थेच्या कायातही 
लक्ष घातले होते. लंडनमधील भारतीयाचं्या द्वहतसंबंधाचे रक्षि करिे, 
भारतीय द्ववद्यार्थ्यांना अध्ययनात मदत करिे आद्वि सासं्कृद्वतक कायगक्रम 
आयोद्वजत करून मातृभाव द्वनमाि करिे ही कामे मजद्वलसमाफग त चालत, 
नाथच्या इंग्लंडमधील कायाच्या कक्षा झपायाने वाढत रे्ल्या. ते इंद्वडयन 
मजद्वलसचे अध्यक्ष झाले. इंग्लंडमधील वास्तव्यात दोन वर्ष े ते या संस्थेचे 
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अध्यक्ष होते, तसेच ‘द्वलर् अर्ेंस्ट इंद्वपरीयॅलीझम’ या संस्थेचे उपाध्यक्षपद यानंी 
भरू्षद्ववले होते. 

इंद्वडयन सोिाद्वलस्ट ग्र पिी नाथचा संबंध दृढ झाला होता. त्या संस्थेच्या 
सेके्रटरीपदी त्याचंी द्वनवड झाली होती. ही संस्था आंतरराष्ट्रीय समाजवादी 
य वकाचंी संघटना ‘इंटरनॅिनल य द्वनयन ऑफ सोिाद्वलस्ट य थ’ला जोडलेली 
होती. त्याम ळे नाथचा या संस्थेिी संबंध आला आद्वि ते या संस्थेच्या 
कायगकाद्वरिीवर द्वनवडले रे्ले. नाथ पै याचं्या कायाला एक नवीन के्षत्र द्वमळाले. 
वसाहतवादाद्ववरुद्धचा लढा लढद्ववणयात त्यानंी या संस्थेला प्रवृत्त केले. ज लै 
४९ मध्ये फ्रानसमधील ट ल स या िहरी झालेल्या इंटरनॅिनल य द्वनयन ऑफ 
सोिाद्वलस्ट य थच्या कायगकाद्वरिीच्या सभेत र्ोव्यावरील पोत गर्ीज सते्तचा 
द्वनरे्षध करणयात आला. सालाझारच्या ज लमी राजवटीद्ववरुद्ध तीव्र नापसंती 
व्यक्त करणयात आली. हा पद्वहला प्रसंर् ज्यात आंतरराष्ट्रीय मंचावर र्ोवा 
आद्वि पोत गर्ीज वसाहतिाहीवर चचा झाली. पोत गर्ीज साम्राज्यिाहीचा या 
व्यासपीठावरून प्रथमच द्वनरे्षध केला रे्ला होता. 
 

शिटन-एशियन सोिाशलस्ट फेलोशिप 
 
द्विटनमधील वास्तव्यात नाथ पै यानंी द्विटीि मजूर पक्षाच्या कामामध्येही 

लक्ष घातले. त्या पक्षाचे कायग जवळून अभ्यासकाच्या भदू्वमकेतून पाद्वहले.  
नंतरच्या काळात या पक्षाचे कायगही करू लार्ले आद्वि मजूर चळवळीतही भार् 
घेऊ लार्ले. द्विटनमध्ये त्या काळात झालेल्या पालगमेंटच्या 
पोटद्वनवडि कामंध्ये मजूर पक्षाच्यावतीने द्वनवडिूक प्रचारातही भार् घेतला. 
नाथच्या वकृ्तत्वाचा पद्वरिाम मजूर पक्षाच्या नेत्यावंरही झाला आद्वि नाथची 
आद्वि त्याचंी जवळीक द्वनमाि झाली. देिभक्ती, चाद्वरत्र्य व कायगक्षमता या 
र् िाचंा सम च्चय नाथमध्ये झाल्याम ळे मजूर पक्षातील नेते मंडळी प्रभावीत 
झाली. त्यावेळचे द्विटनचे पंतप्रधान लॉडग क्लेमंट अ ॅटलीिी नाथचा संबंध 
आला आद्वि प ढे तो वृप्रद्धर्त झाला. या तरुि, ब द्वद्धमान भारतीय 
कायगकत्याबद्दल त्यानंा आप लकी वाटू लार्ली. प ढे “द्विटन-एद्वियन 
सोिाद्वलस्ट फेलोिीप” या संस्थेची स्थापना झाली. क्लेमंट अ ॅटली या संस्थेचे 
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अध्यक्ष होते. मजूर पक्षाचे एम्.पी.के. मंर्र हे द्वतचे कायाध्यक्ष आद्वि बॅ. नाथ पै 
उपकायाध्यक्ष झाले. 

 
आंतरराष्ट्रीय समाजवादी य वक संघटनेचे पशहले भारतीय अध्यक्ष 
 
लंडनमधील ‘इंद्वडयन सोिाद्वलस्ट ग्र प’चे नाथ पै सेके्रटरी झाले याचा 

उले्लख वर आलाच आहे. ही संघटना ‘इटंरनॅिनल य द्वनयन ऑफ सोिाद्वलस्ट 
य ि (य सी)’ या आंतरराष्ट्रीय समाजवादी य वक संघटनेिी संलग्न होती. 
त्याम ळे नाथचा या संघटनेिी संबंध आला. लवकरच य सीच्या कायगकाद्वरिीवर 
त्याचंी द्वनवड झाली. नाथ पै याचं्या कायाला एक नवीन के्षत्र द्वमळाले. 
वसाहतवादाद्ववरुद्धचा लढा लढणयास त्यानंी य सीला प्रवृत्त केले. स्वीडन येथे 
य सीचे ९वे अद्वधवेिन भरले होते. या अद्वधवेिनात नाथ पै याचंी तीन वर्षासाठी 
य सीच्या अध्यक्षपदी द्वनवड झाली. नाथ हे पद्वहले भारतीय की जे आंतरराष्ट्रीय 
समाजवादी य वक संघटनेचे अध्यक्ष द्वनवडले रे्ले होते. नाथने समाजवादी 
आंदोलनात केलेल्या कायाचा हा र्ौरव होता आद्वि त्याने तो स्वकतृगत्वावर 
संपादन केला होता. 

य रोपमधील वास्तव्यात आंतरराष्ट्रीय समाजवादी आंदोलनात नाथ पै 
सद्वक्रय झाले; तरी भारतातील राजकीय घडामोडींकडे त्याचें लक्ष होते. नाथने 
लंडनहून श्री. परि राम िहापूरकर यानंा द्वलद्वहलेल्या पत्रात द्वलद्वहले होते, 
“इथे राहून मी समाजवादाची (इथल्या प्रकवा भारतातल्या) सेवा करू िकेन 
असे मी कधी मानले नाही. इथे राहाणयात माझ्या मनाला, द्वविेर्षतः 
र्ोमंतकातील लढा चालू असताना पक्षात पक्षाच्या जीवनमरिाचा लढा लढता 
जात असताना जे क्लेि माझ्या मनाला झाले आहेत त्याची वाच्याता प्रकवा 
चचा मी करू िकत नाही. करू इस्च्छत नाही. प नहा त मच्याबरोबर आम्हाला 
योग्य वाटिार  या मार्ाने जाणयास माझे मन आत र आहे. द्ववल्यम मॉद्वरस 
नावाचा एक थोर समाजवादी इथे रे्ल्या ितकातं होऊन रे्ला. तो एकदा 
म्हिाला होता, ‘आजच्या य र्ात स खी होणयाचे केवळ दोनच मार्ग आहेत. 
समाजवादासाठी झर्डिे व समाजवादासाठी जीवन जर्िे.’ मला ही स खाची 
कल्पना मोठी हद्द वाटते.” 
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नाथने आपल्या य रोपमधील सवग दौर  यातूंन र्ोमंतकाचा प्रश्न उपस्स्थत 
करून र्ोव्यावरील सालाझारच्या ज लमी राजवटीचे आपल्या भार्षिातून 
यथाथग दिगन घडद्ववले आद्वि य रोद्वपयन जनतेची सहान भतूी र्ोव्याच्या 
स्वातंत्र्यलढ्याला द्वमळद्ववली. पोत गर्ालने भारताद्ववरोधी प्रचाराची पद्धतिीर 
आघाडी उघडली होती. भारताची बाजू माडंणयाची जबाबदारी परदेिातील 
भारतील वद्वकलातींवर होती; पि भारताची वद्वकलाती याबाबतीत द्वनस्ष्ट्क्रय 
राद्वहल्या. र्ोव्याद्ववर्षयी नाथ पै यानंी एकयाने य रोपात जी कामद्वर्री बजावली 
द्वतला तोड नाही. य सीच्यावतीने य रोपात पोत गर्ीज वद्वकलातीसमोर 
वसाहतवादद्ववरोधी द्वनदिगने घडवनू आिली. द्विटीि लेबर पाटी, डच लेबर 
पाटी, नावेद्वजयन लेबर पाटी, जमगनी, स्वीडन, द्वफनलंड आदी य रोपातील 
द्ववद्ववध देिातील सोिल डेमॉक्रीट पक्षानंी र्ोव्याच्या लढ्याला पाप्रठबा व्यक्त 
केला होता. फेन्नर िॉकवे, रेद्वजनॉल्ड, अ नॅयनी वजेव ड बेन आदी समाजवादी 
नेत्यानंी र्ोव्याच्या लढ्याला मदत करणयासाठी सद्वमतीही स्थापन केली होती. 
इंग्लंडच्या रािीने प ढाकार घेऊन र्ोव्याच्या प्रश्नात मध्यस्थी करावी असे 
स चद्वविारा ठरावही मजूर पक्षीय खासदारानंी पालगमेंटकडे पाठद्ववला होता. 
नाथ पै हे य नेस्कोच्या य वक द्ववभार्ाच्या र्व्हगद्वनंर् बॉडीचेही सभासद होते. 
त्याचं्या बैठकीसाठी त्यानंा परदेिी जावे लार्त असे. या बैठकीचा 
पोत गर्ालद्ववरोधी वातावरि तयार करणयासाठी नाथ पै यानंी प रेपूर उपयोर् 
करून घेतला आद्वि र्ोमंतकीयाचें र्ार  हािे जर्ाच्या व्यासपीठावर सातत्याने 
माडंले. नाथ पै हे र्ोव्याच्या बाबतीत भारताचे अनाद्वधकृत द्वफरते वकीलच 
झाले होते. 

य सीचे अध्यक्ष या नात्याने नाथने य रोपातील द्ववद्ववध देिानंा भेटी द्वदल्या. 
नाथ पै याचं्या प्रयत् नाम ळे भारतातील राष्ट्र सेवादलाला य सीिी संलग्नता 
द्वमळाली. पद्वश्चम जमगनीतील म्य द्वनच िहरी य सीच्यावतीने एक द्विद्वबर 
आयोद्वजत करणयात आले होते. जर्ातील द्ववद्ववध देिातील सहा हजार य वक 
या द्विद्वबरात सहभार्ी झाले होते. 

१९६० सालापयंत सलर् सहा वर्ष े बॅ. नाथ पै य सीचे अध्यक्ष होते. 
य सीच्या द्वनयमाप्रमािे वयाच्या ३७व्या वर्षी नाथ पै यानंा य सीच्या 
अध्यक्षपदावरून द्वनवृत्त होिे आवश्यक होते. १९६० साली स्व्हएन्ना येथे य सीचे 
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िैवार्शर्षक अद्वधवेिन झाले. जर्ातील ७५ देिातील य वकाचें प्रद्वतद्वनधी या 
अद्वधवेिनाला उपस्स्थत होते. य सीच्या अध्यक्षपदावरून द्वनवृत्तीपूवी केलेल्या 
अखेरच्या भार्षिात नाथ पै यानंी जर्ातील समाजवाद्यापं ढे असलेल्या 
आव्हानाचंी जािीव स्फूर्शतदायक िब्दात करून द्वदली. सवग देिातील 
प्रद्वतद्वनधींची बॅ. नाथ पै यानंीच अपवाद म्हिून अध्यक्षपदी राहावे अिी इच्छा 
होती. पि ते नीतीला सोडून झाले असते. म्हिून नाथ पै यानंी असा अपवाद 
स्वीकारायलाही द्वनधाराने नकार द्वदला. द्वमळालेली ख ची सहजासहजी 
सोडायची कोिाची तयारी नसते. पि नाथ पै याला अपवाद ठरले. 

 
लंडनमध्ये साने ग रुजींचे स्मारक 

 
साने र् रुजींवर नाथ पै याचंी अपार श्रद्धा होती. लंडनमधील वास्तव्यात 

र् रुजींच्या नावे लंडनमध्ये द्ववद्याथी वसद्वतर्ृह बाधंणयाचे ठरले. र् रुजींचे 
वसद्वतर्ृहाच्या रूपाने उभारायचे हे स्मारक उभारणयाची जबाबदारी पार 
पाडणयासाठी नाथना काही द्वदवस लंडनमधील म क्काम वाढवावा लार्ला. हे 
वसद्वतर्ृह आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचे होते. वसद्वतर्ृहात भारत व इतर देिातील 
द्ववद्यार्थ्यांच्या द्वनवासाची सोय केली जािार होती. साने र् रुजी वसद्वतर्ृहाचे 
काम पूिग करून बॅ. नाथ पै भारतात परत आले. 
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प्रजा समाजवादी पक्षाचे प्रवक्ते 

 
नाथ पै वयाच्या अठराव्या वर्षापासून भारतीय राजकारिात सद्वक्रय झाले 

होते. १९४० साली राष्ट्रसेवादलाच्या िाखेपासून त्याचं्या राजकीय 
वाटचालीला प्रारंभ झाला. नाथ पै याचं्या राजकीय कारकीदीची दोन पवे 
पडतात. १९५७ साली राजापूर लोकसभा मतदारसंघातून लोकसभेवर 
द्वनवडून येणयाच्या पूवीचे पद्वहले पवग व १९५७ साली लोकसभेवर द्वनवडून 
आल्यानंतरचे द सरे पवग. पद्वहल्या पवात त्याचें राजकारिातील स्थान द य्यम 
दजाचे होते. राष्ट्र सेवा दल, र्ोव्याचा स्वातंत्र्य संग्राम, कामर्ार चळवळ, 
संय क्त महाराष्ट्राचे आंदोलन यामध्ये पद्वहल्या पवात हे सद्वक्रय होते. १८ जून 
१९४६ साली समाजवादी नेत डॉ. राम मनोहर लोद्वहया यानंी र्ोव्याच्या 
स्वातंत्र्य संग्रामाची चेतद्ववलेली ज्योत प ढे र्ोव्याची म क्ती होईपयंत तेवत 
ठेवणयात बॅ. नाथ पै आद्वि त्याचं्या सहकार  याचंा सद्वक्रय सहभार् होता. 

स्वातंत्र्यपूवग काळात भारतीय राजकारिात वकील, बॅद्वरस्टराचें वचगस्व 
होते. राजकारिातील सद्वक्रय होणयाच्या उदे्दिानचे नाथ पै यानंी बॅद्वरस्टर 
होणयाचे ठरद्ववले होते. बॅद्वरस्टर होणयासाठी इंग्लंडला रे्ले असताना भारतात 
१९५२ साली लोकसभा आद्वि द्ववधानसभाचं्या प्रौढ मताद्वधकार पद्धतीने 
पद्वहल्या सावगद्वत्रक द्वनवडि का झाल्या. त्यावेळी म ंबई प्रातंात असलेल्या 
बेळर्ावं द्ववधानसभा मतदारसंघातून त्यावेळच्या समाजवादी पक्षाच्यावतीने 
नाथ पै याचंी उमेदवारी द्वनद्वश्चत करणयात आली होती. ही द्वनवडिूक 
लढद्ववणयासाठी ते बॅद्वरस्टरचा अभ्यासक्रम अधगवट सोडून भारतात परत आले. 
या द्वनवडि कीत समाजवादी पक्षाला प्रचडं पराभवाला सामोरे जावे लार्ले. 
बेळर्ावं द्ववधानसभा मतदारसंघातून पराभतू झाल्यावर बॅद्वरस्टर होणयासाठी 
नाथ पै यानंी परत इंग्लंडला प्रयाि केले. 

१९५२च्या द्वनवडि कीनंतर आचायग जे. बी. कृपलानी याचंा कृर्षक 
मजदूर प्रजा पक्ष आद्वि समाजवादी पक्ष याचं्या एकीकरिातून प्रजा 
समाजवादी पक्षाचा भारताच्या राजकीय द्वक्षद्वतजावर उदय झाला. १९५२च्या 
द्वनवडि कीत केरळमध्ये अल्पमतात असलेल्या समाजवादी पक्षाचे कागेँ्रसच्या 
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पाप्रठब्यावर सरकार सते्तवर आले. त्राविकोर-कोचीन ससं्थानचे माजी द्वदवाि 
पट्टम थािू द्वपल्ले केरळचे म ख्यमंत्री झाले. पि त्याचं्या कारकीदीत केरळात 
झालेल्या र्ोळीबाराचा द्वनरे्षध करून समाजावादी नेते डॉ. राम मनोहर लोद्वहया 
यानंी त्याचं्या राजीनाम्याची मार्िी केली. या राजीनाम्याच्या प्रकरिावरून 
प्रजा समाजवादी पक्षातील वैचाद्वरक मतभेद चव्हायावर आले. मतभेदातून 
प्रजा समाजवादी पक्ष द भरं्ला. डॉ. राम मनोहर लोद्वहया, मध  द्वलमये, 
राजानारायि आदी समाजवादी नेत्यानंी समाजवादी पक्षाची प नस्थापना 
केली. प्रजा समाजवादी पक्ष द भरं्ला त्यावेळी नाथ पै याचें वास्तव्य इंग्लंडला 
होते. प्रजा समाजवादी पक्षाच्या द फळीने नाथ पै  व्यद्वथत झाले. 

बॅद्वरस्टरीची परीक्षा उत्तीिग झाल्यावर बॅ. नाथ पै भारतात परतले आद्वि 
भारतीय राजकारिात सद्वक्रय झाले. १९५७च्या द सर  या सावगद्वत्रक 
द्वनवडि कीत बॅ. नाथ पै प्रजा समाजवादी पक्षाच्यावतीने संय क्त महाराष्ट्र 
सद्वमतीचे उमेदवार म्हिून लोकसभेवर द्वनवडून आले. १९६० साली झालेल्या 
कें द्रीय सरकारी कमगचार  याचं्या संपाचे नेतृत्व बॅ. नाथ पै यानंी केले आद्वि 
राष्ट्रीय नेते म्हिून त्याचं्या नेतृत्वाला अद्वखल भारतीय स्तरावर मानयता 
द्वमळाली. १९५७ सालापासून लोकसभेत बॅ. नाथ पै यानंी प्रजा समाजवादी 
पक्षाचे नेतृत्व केले तर संसदेच्या बाहेर प्रजा समाजवादी पक्षाचे प्रवके्त म्हिून ते 
वावरले. 

 
समाजवादी ऐक्यासाठी प्रयत् न 

 
पद्वहल्या सावगद्वत्रक द्वनवडि कीनंतर प्रजासमाजवादी पक्ष द भरं्ला 

त्यावेळी बॅ. नाथे पै याचें वास्तव्य इंग्लंडमध्ये होते. समाजवादी पक्ष द भरं्ल्याने 
नाथ पै व्यद्वथत झाले. भारतात परत आल्यापासून समाजवादी पक्षाच्या 
ऐक्यासाठी ते सद्वक्रय झाले. १९६४ साली समाजवादी नेत डॉ. राम मनोहर 
लोद्वहया यानंी समाजवादी पक्षाचें द्वबनितग ऐक्य व्हावे अिी सूचना केली. एस्. 
एम्. जोिी त्यावेळी प्रजा समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष होते. प्रजा समाजवादी 
पक्षाच्या रामर्ड अद्वधवेिनात समाजवादी पक्षाचं्या ऐक्यासबंंधी चचा झाली. 
समाजवादी पक्षाने प्रद्वतद्वनधी म्हिून राजनारायि या अद्वधवेिनाला उपस्स्थत 
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होते. त्यानंी समाजवादी पक्षाचं्या ऐक्याची आवश्यकता प्रद्वतपादन केली. 
अद्वधवेिनाने ऐक्यद्ववर्षयक बोलिी करायला मानयता द्वदली. झपायाने पावले 
टाकली रे्ली आद्वि संय क्त समाजवादी पक्षाची स्थापना झाली. समाजवादी 
नेते एस्. एम्. जोिी याचंी संय क्त समाजवादी पक्षाच्या अध्यक्षपदी द्वनवड 
करणयात आली. 

ऐक्य झाले; पि मने ज ळली नाहीत. ऐक्य द्वटकिार नाही याची लक्षिे 
प्रथमपासूनच द्वदसू लार्ली. राजनारायि हा अडथळा होिार हे द्वदसतच होते. 
संय क्त समाजवादी पक्षाच्या कचेरीत जाऊन श्री. राजनारायि यानंी पे्रम भसीन 
याचंा पािउतारा केला. प्र.स.पक्षीय लकवामार आहेत असा प्रचार स रू होताच 
‘र्ोरे-नाथ पै कौन है? अमेद्वरकेके दलाल है।’ अिा घोर्षिाही द्वदल्या रे्ल्या. 
अिा पद्वरस्स्थतीत समाजवादी पक्षाबरोबर कायग करिे प्रजा समाजवादी 
पक्षाच्या कायगकत्यांना असय झाले. प्रजा समाजवादी कायगकते अद्वधवेिनातून 
बाहेर पडले आद्वि स्वतंत्र अद्वधवेिन घेऊन त्यानंी प्रजा समाजवादी पक्षाची 
प नस्थापना केली. साथी नानासाहेब र्ोरे याचंी प्रजा समाजवादी पक्षाच्या 
अध्यक्षपदी द्वनवड करणयात आली. साथी एस्. एम्. जोिी सयं क्त समाजवादी 
पक्षातच राद्वहले, याचे बॅ. नाथ पै यानंा अद्वतिय द ःख झाले. समाजवादी 
ऐक्याचे प्रयत् न द्ववफल झाले याचेही द ःख होतेच. 

भारताचे पद्वहले पंतप्रधान पंद्वडत जवाहरलाल नेहरू आद्वि नेहरू नंतरचे 
पंतप्रधान लाल बहाद्दूर िास्त्री दोघानंीही आपल्या मंत्रीमंडळात बॅ. नाथ पै 
यानंी परराष्ट्री मंत्रीपद देऊ केले होते. द्ववरोधकानंी बॅ. नाथ पै कागेँ्रस प्रवेि 
करमार असा सातत्याने अपप्रचार करून नाथ पै याचें एकप्रकारे चाद्वरत्र्यहनन 
चालद्ववले होते. पि समाजवादावर प्रखर द्वनष्ठा असलेल्या नाथ पै यानंा पक्ष 
बदलाचा द्ववचार च कूनही स चला नाही. अखेरपयंत ते आपल्या द्ववचारािी 
प्रामाद्विक राद्वहले. वयाच्या अवध्या पन्नासाव्या वर्षी त्यानंा मृत्यनेू र्ाठले. 
त्याचं्या मृत्यनेू केवळ भारतातील नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय समाजवादी 
आंदोलनाची अपद्वरद्वमत हानी झाली आहे. ज्येष्ठ पत्रकार मा. प्रभाकर पाध्ये 
यानंी नाथद्ववर्षयी ‘Nath is the most successful leader of the most 
defeated party’ असे केलेले द्ववधान कटू असले तरी सत्य आहे. 
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कोकिचा अनाशभशषक्त राजा 
 
नाथ पै याचं्या द्वनधनाने वृत्त एका वृत्तपत्राने ‘कोकिचा अनाद्वभद्वर्षक्त राजा 

रे्ला’ हा मथळा देऊन छापले होते. नाथ पै याचं्याद्ववर्षयीच्या 
कोकिवासीयाचं्या भावनाचे यथाथग दिगन या मथळ्याने घडद्ववले आहे. खर  या 
अथाने नाथ पै यानंी कोकिवासीयाचं्या हृदयसम्राटाचे स्थान संपादन केले 
होते. त्याचं्या इतकी जनमानसात अफाट लोकद्वप्रयता संपादन केलेला 
कोकिात अनय कोिी नेता माझ्या पाहणयात नाही. नाथ पै यानंीदेखील 
कोकिच्या भमूीवर आद्वि कोकिवासीयावंर अखेरपयंत अतूट अलौद्वकक 
आद्वि अद्ववस्मरिीय पे्रम केले. 

 
ज लमी नगरवाल्याची लचलबांगडी 

 
लोकसभेतील पद्वहल्याच भार्षिात बॅ.नाथ पै यानंी एका ज लमी िासकीय 

अद्वधकार  याने कोकित्या एका भार्ात चालद्ववलेल्या ज लमानंा वाचा फोडली 
होती. त्यावेळी र्ोव्याची आर्शथक नाकेबदंी करणयासाठी आद्वि र्ोवा सरहद्दीवर 
त्या काळात मोठ्या प्रमािात चालिार  या चोरया व्यापाराला (प्राम ख्याने 
सोनयाच्या) प्रद्वतबंध करणयासाठी प्रवासी वाहत कीवर द्वनबंध जारी केले होते. 
भारत सरकारने द्वनय क्त केलेल्या अद्वधकार  याचं्या परवानर्ीद्विवाय कोिाही 
व्यक्तीला र्ोव्यात जाता येत नसे अर्र र्ोव्यातून इकडे येता येत नसे. संपूिग 
र्ोवा सरहद्दीवर राखीव पोलीस दलाचा जार्ता आद्वि द्वफरता पहारा 
बसद्ववणयात आला होता. या राखीव दलाचे वद्वरष्ठ अद्वधकारी डी.आय.जी. श्री. 
नर्रवाला होते. हा अद्वधकारी अत्यंत अरेरावी आद्वि ज लमी स्वभावाचा होता. 
र्ोवा सरहद्दीवरती वाहत कीला प्रद्वतबंध करिारे कसल्याही प्रकारचे क ं पि 
नव्हते. त्याम ळे िेतीच्या कामाच्या द्वनद्वमत्ताने र्ोवा सरहद्दीवर लर्तच्या 
िेतकर  याचंी सतत वदगळ असे. बरेच वळेा सरहद्दीवरील िेतकर  याचंी जनावरे 
चरणयासाठी र्ोवा हद्दीत जात, त्यानंा परतवनू आिणयासाठी िेतकर  यानंाही 
अधून-मधून र्ोवा हद्दीत जावे लार्त असे. र्ोवा सरहद्दीवरील अिा द्वनष्ट्पाप 
ग्रामस्थानंा पोलीस ठाणयावर बोलावनू आिून अकारि द्विवीर्ाळ करून 



५८ 
 

अमान र्ष मारझोडीचे सत्र डी.आय.जी. नर्रवाल्याने स रू केले होते. 
सावंतवाडी ताल क्यातील बादें र्ावचे समाजवादी पक्षाचे द्वक्रयािील, प्रामाद्विक 
कायगकते साथी नाना तारी याचंीही नर्रवाला यानंी अकारि सतविूक केली 
होती. डी.आय.जी नर्रवाला याचं्या ज लमी वतगनाने र्ोवा सरहद्दीवरील 
रद्वहवासी त्रस्त व हवालदील झाले होते. डी.आय.जी. श्री. नर्रवाल हे म ंबई 
प्रातंाचे तत्कालीन म ख्यमंत्री नामदार मोरारजी देसाई याचं्या मजीतले 
असल्याने नर्रवालाचं्या द्ववरोधात नार्द्वरकानंी नोंदद्ववलेल्या तक्रारींची दखल 
राज्यसरकारच्या वद्वरष्ठ अद्वधकार  याकडूनही घेतली जात नसे. त्याम ळे आपले 
कोिीच काही करू िकिार नाही अिा र् मीत ते सदैव वावरत असत. 

बॅ. नाथ पै याचंी लोकसभेवर द्वनवड झाल्यावर डी.आय.जी. नर्रवाला 
याचंी ज लूमिाही आम्ही नाथ पै याचं्या नजरेस आिली. ज्यानंा डी.आय.जी. 
नर्रवाला यानंी मारझोड केली होती अिा व्यक्तींची आम्ही सावंतवाडीत नाथ 
पै समवेत भेट घडवनू आिली. या लोकाचं्या कहाणया ऐकून नाथ पै व्यद्वथत 
झाले आद्वि म्हिाले, “अिा प्रकारचे ज लूम जर येथे चालले असतील तर 
र्ोव्यातील सालाझारच्या राजवटीत आद्वि आमच्या येथील राजवटीत फरक 
तो काय राद्वहला?” या कहाणया ऐकून घेतल्यावर तत्कालीन पंतप्रधान पं. 
जवाहरलाल नेहरू आंना सादर करणयासाठी द्वनरपराध ग्रामस्थानंा अकारि 
अमान र्ष झालेल्या मारझोडीबद्दल मला तारीखवार व तपिीलवार सद्ववस्तर 
अजग तयार करायला लावला व मारझोड झालेल्या सवग ग्रामस्थाचं्या त्यावर 
सया घेतल्या. येथून जाणयापूवी नाथ पै यानंी अजगदारानंा सादं्वर्तले, “पंधरा 
द्वदवसात नर्रवाल्याची उचलबारं्डी करायला लावली नाही तर सावंतवाडीत 
परत पाऊल टाकिार नाही.” द्वदल्लीला रे्ल्यावर सदर अजाला आपले पत्र 
जोडून तो अजग पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू याचंी भेट घेऊन त्याचं्या हाती 
द्वदला. त्यावेळी लोकसभेचे अद्वधवेिन स रू होते. नाथ पै यानंी आपल्या 
लोकसभेतील पद्वहल्या भार्षिातून दोवा सरहद्दीवरील ग्रामस्थाचं्या ज लमाला 
वाचा फोडली. पं. जवाहरलाल नेहरूना या संदभात ग्रामस्थाचं्या अजासमवते 
द्वदलेल्या पत्रात आपल्या ज लमी वतगनाने भारत सरकारची प्रद्वतमा जनमानसात 
कलंद्वकत करिार  या डी.आय.जी. नर्रवाल्याची तेथून उचलबारं्डी 
करणयाची मार्िी केली होती. नेहरंूनी नाथ पै याचं्या पत्राची र्ंभीरपिे दखल 
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घेऊन डी.आय.जी. नर्रवाल्याची तत्काळ बदली केली. खासदार म्हिून 
द्वनवडून आल्यावर लोकानंा द्वदलेल्या पद्वहल्या आश्वासनाचंी बॅ. नाथ पै यानंी 
पूतगता केली. 

 
मोचेमाडच्या खाडीवरील पूल 

 
बॅ. नाथ पै याचें आपल्या मतदारसंघातील घडामोंडीकडे द्वकती लक्ष असे 

याचे उदाहरि या द्वठकािी देत आहे. बॅ. नाथ पै याचं्या मतदारसंघातील वेंर् ले 
ते द्विरोडा या मार्ावरील मोचेमाडच्या खाडीत होडी उलटून लग्नाचे एक 
वर  हाड ब डाले. नवद्वववाद्वहत वध -वरासंह या अपघातात वरातीतील काही 
व्यक्तींचा अंत झाला. त्यावेळी महाराष्ट्र टाईम्समध्ये पद्वहल्या पृष्ठावर ही बातमी 
प्रद्वसद्ध झाली होती. नाथ पै यानंी द्वदल्लीत ही बातमी महाराष्ट्र टाईम्समध्ये 
वाचली आद्वि तात्काळ वेंर् ले र्ाठले. होडी उलटून झालेल्या अपघातात मृत्य ू
पावलेल्याचं्या नातेवाईकाचं्या भेटी घेऊन त्यानंी त्याचें सातं्वन केले. 

पि नाथ पै एवढ्यावरच थाबंले नाहीत. द्वदल्लीत परत जाताना म ंबईत 
सावगजद्वनक बाधंकाम खात्याच्या सद्वचवाचंी त्यानंी भेट घेतली आद्वि. “आिखी 
द्वकती लोकाचें बळी घेतल्यावर सरकार मोचेमाडच्या खाडीवर पूल बाधंिार 
आहे?” असा सवाल त्यानंी सद्वतवाला द्ववचारला. नाथच्या प्रयत् नाम ळे सरकारी 
यंत्रिा तत्काळ हलली. पंधरा द्वदवसानंी सावगजद्वनक बाधंकाम खात्याचे म ख्य 
सद्वचव, म ख्य अद्वभयंता, अद्वधक्षक अद्वभयंता, कायगकारी अद्वभयंता यानंी अपघात 
स्थळाची पाहिी केली. त्याचं्यासमवेत नाथ पै होतेच.जारे्ची पाहिी करून 
प लाची जार्ा द्वनद्वश्चत करणयात आली. प लाचे प्लॅन, एस्स्टमेट तयार करून 
त्याला प्रिासकीय मानयता देणयात आली. द दैवाने काही जमीन मालतानंी 
संमद्वतपत्राने जद्वमनी द्वदल्या नाहीत. त्याम ळे जमीन संपादन करावी लार्ली. 
पि जमीन संपादनासाठी अवाजवी द्ववलंब लार्ल्याने नाथ पै याचं्या 
हयातीमध्ये हा पूल काही पूिग होऊ िकला नाही. नाथ पै याचं्या मृत्यनंूतरच हा 
पूल पूिग झाला. नाथ पै याचं्या स्मरिाथग प लाला नाथ पै याचें नाव देणयात 
आले आहे. 
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भजनी मंडळाच्या अपघाताची द घथटना 
 
भजने हा कोकिवासीयाचंा देवाच्या उपासनेचा आवडता प्रकार आहे. 

कोकिात वाड्यावाड्यातून भजनी मंडळे आहेत. प्रत्येक भजनी मंडळाकडे 
बाज्याची पेटी, तबला, मृद ंर्, झाजंा आदी साद्वहत्य असते. र्िेि चत गथी हा 
कोकिवासीयाचंा आवडता सि. र्िेि उत्सवात र्ावार्ावातून, 
वाड्यावाड्यातून भजनानंा बहर येतो. ‘भजनी बार  या’ हा कोकिवासीयाचंा 
असाच आवडता छंद आहे. भजनीबारी म्हिजे दोन भजनी मंडळातील स्पधा 
असते. भजनातूनच ही भजनी मंडळे परस्परानंा सवाल-जबाब घालीत 
असतात. कोकिात त्याला ‘डबलबारी’ असेही म्हितात. र्िेिोत्सवाच्या 
द्वनद्वमत्ताने र्ावार्ावातून भजनीमंडळाच्या अिा स्पधाही होतात. किकवलीत 
र्िेिोत्सवाच्या द्वनद्वमत्ताने बंद्वदस्त रकमधून द्वनघालेल्या भजनी मंडळाच्या 
रकला भीर्षि अपघात झाला. र्ड नदीनजीक रकाच्या ड्रायव्हरला र्ाडीचा 
तोल साभंाळता आला नाही आद्वि र्ाडी रस्ता सोडून खाली २०-२५ फूट 
खड्यात कोसळली. रकमधील भरर्च्च भजनी मंडळीतील १८-१९ जिाचें 
चेंर्रून द्वनधन झाले. नाथला द्वदल्लीला ही घटना कळताच नाथ पै यानंी 
तत्काळ किकवली र्ाठली आद्वि अपघातात मृत्य ूपावलेल्याचं्या नातेवाईकाचें 
सातं्वन केले. 

 



६१ 
 

वादळग्रस्तांना मदत 
 
२४ मे १९६१ हा दद्वक्षि रत् नाद्वर्रीतील रद्वहवािाचंा काळा द्वदवस ठरला. 

त्या द्वदविी दद्वक्षि रत् नाद्वर्रीला चक्रीवादळाने अक्षरिः झोडपले, प्रचडं 
न कसान झाले. नाथचा म क्काम त्यावेळी बेळर्ावंला होता. रात्रौ 
आकािवािीवरील बातम्यात दद्वक्षि रत् नाद्वर्रीत त्याच्या राजापूर 
मतदारसंघामध्ये चक्रीवादळाने केलेल्या कहराचे वृत्त नाखने ऐकले आद्वि 
द सर  या द्वदविी उजाडताच नाथ पै सावंतवाडीत हजर झाले. मला म्हिाले, 
“चल वेंर् ल्याला जाऊया.” मी म्हटले, “आपि जािार कसे? रस्त्यावर झाडे 
पडून वाहतूक बदं झाली आहे.” नाथ म्हिाले, “सायकलने जाऊया.” आम्ही 
दोन सायकली घेल्या आद्वि वेंर् ल्यात जावयास द्वनघलो, एऱव्ही सायकलने 
वेंर् ल्याच जावयास ता सव्वातास लार्त असे. पि रस्त्यावर पडलेल्या 
झाडाम ळे आम्हाला वेंर् ल्यात पोहोचणयास सहा तास लार्ले. काही द्वठकािी 
आम्हाला सायकली अक्षरिः डोक्यावर उचलून घ्याव्या लार्ल्या. वाटेत 
द्वठकद्वठकािी रस्त्यालर्त ग्रामस्थानंा सभा घेऊन नाथने सरकारी यंत्रिाला 
रस्ता मोकळा करणयास वेळ लार्ले, तेव्हा सरकारी यंत्रिेवर अवलंबून न 
राहाता ग्रामस्थानंा रस्त्यावरील झाडे तोडून बाजूला करून रस्ता मोकळा 
करणयाचे आवाहन केले. द पारनंतर आम्ही वेंर् ल्यात पोहोचलो त्यावेळी 
द्वदवसभराच्या सायकलच्या प्रवासाने नाथ अद्वतिय थकले होते. तेव्हा त्या 
द्वदविी वेंर् ल्यात म क्का करून द सर  या द्वदविी प ढे जायचे ठरले. द सर  या 
द्वदविी सावंतवाडीत माझे महत्त्वाचे काम असल्याने मी नाथला, वेंर् ल्यात 
कायगकत्यांच्या स्वाधीन करून मी सावंतवाडीत सायकलने परतायचे ठरद्ववले. 
परतीच्या प्रवासात मला सायकल कोठेही डोक्यावर घ्यावी लार्ली नाही. 
नाथ पैंच्या आवाहनाला साथ देऊन र्ावर्ोवच्या ग्रामस्थानंी काही तासातच 
आपापल्या र्ावातील रस्ता मोकळा केला होता. द सर  या द्वदवसापासून नाथने 
चक्रीवादळाचा फटका बसलेल्या भार्ात दौरा पूिग केला. हा दौरा संपवनू नाथ 
पै तातडीने द्वदल्लीला रवाना झाले. द्वदल्लीला जाताना वाटेत म ंबईत त्यानंी 
म ख्यमंत्र्याचंी भेट घेऊन वादळाने झालेल्या न कसानीची त्यानंा माद्वहती द्वदली 
आद्वि वादळग्रस्त िेतकर  यानंा बार्ायतदारानंा िासनातफे भरपाई देणयाची 
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द्ववनंती केली. द्वदल्लीला रे्ल्यावर नाथ पै यानंी पंतप्रधानाचंीही भेट घेतली आद्वि 
चक्रीवादळाने कोकिात केलेल्या कहराची त्यानंाही कल्पना द्वदली. पि 
तोपयंत महाराष्ट्र सरकारकडून या नैसर्शर्क आपत्तीची कें द्रसरकारला 
कसलीही माद्वहती देणयात आली नव्हती. पि नाथ पै याचं्या प्रयत् नाम ळेच 
त्यावेळी कोकिातील वादळग्रस्त िेतकर  यानंा व बार्ायतदारानंा प्रथमच 
अल्पप्रमािात का होईना न कसान भरपाई द्वमळाली. 
 

दिावतारी नाट्यकला व कलावतंाना प्रोत्साहन 
 
दिावतारी नायकला हे दद्वक्षि कोकिचे खास वैद्विष्ट्य आहे. प्रसध द र्ग 

आद्वि र्ोवा भार्ातील ही खर  या अथाने लोककला आहे. बारस म्हिजे 
त ळिीचे लग्न झाले की दद्वक्षि कोकिात जत्रोत्सव स रू होतात. र्ावातील 
देवालयाच्या आवाकात लोकाश्रयावर हे जत्रोत्सव साजरे केले जातात. 
मध्यरात्रीनंतर अिा जत्रोत्सवातून लोकरंजनासाठी आद्वि स संस्कारासाठी ही 
दिावतारी नाटके केली जातात. आता ही संख्या खूपच वाढली आहे. 
जत्रोत्सवात दिावतारी नाटक करिार  या मंडळासा ग्रामस्थातंफे भोजनासाठी 
द्विधा म्हिजे तादूंळ, डाळ, मसाला, द्वमरची, तेल आद्वि रोख द्वबदार्ी द्वदली 
जात असे. त्याकाळी दिावतारी नायमंडळाचे मालकचालक कलावंताना 
द्वसझनचा मेहनताना ठरवनू देत असत. पिी अलीकडच्या काळात त्यात काही 
प्रमािात बदल झाला असून खेळावर मोबदला देणयाची पद्धतही स रू झाली 
आहे. दिावतारी नाटकाचें संवाद द्वलद्वखत स्वरूपात नसतात. प्रसंर्ान रूप 
कलाकार उत्स्फूतग संवाद करीत असतात. नाटकातील स्स्त्रयाचं्या भदू्वमचा 
प रुर्षच करतात, नाटकाचे कथानक मात्र रामयि, महाभारत व पौराद्विक 
कथातूंन घेतले जाते. कथाही द्वनवडताना सवगसाधारिपिे स संस्काराच्या 
द्वनवडल्या जातात, त्याम ळे लोकरंजनाबरोबरच समाजात स संस्कार 
रूजद्ववणयाचे मोलाचे कायग दिावतारी नाटकानंी कोकिात केले आहे. 

तमािी ही महाराष्ट्राची लोककला मानली रे्ली आहे. िासकीय 
पातळीवर तमािाच्या राज्यस्तरीय स्पधा घेऊन महाराष्ट्र िासन 
तमािासारख्या लोककलेला प्रोत्साहन देत आले आहे. दद्वक्षि कोकिातील 
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दिावतारी नाटके ही कोकिची लोककला असूनही त्यानंा त्याकाळात 
िासनमानयता प्राप्त झालेली नव्हती. याबद्दल नाथ पैना अद्वतिय खंत वाटत 
असे. दिावतारी नाटकादं्ववर्षयी आद्वि दिावतारी कलेद्ववर्षयी त्यानंा उपजत 
उत्सूतग द्ववलक्षि द्वजव्हाळा होता. दिावतारी कलावंतादं्ववर्षयी त्याचं्या मनात 
आदराची भावना होती. दिावतारी नाटकानंा आद्वि कलावंतानंा िासन मदत 
व प्रोत्साहन द्यायला तयार नसेल तर आपि द्यायला हवे या भदू्वमकेतून नाथ पै 
यानंी प्रथमच दिावतारी नाटकाचं्या स्पधा आयोद्वजत केल्या. त्यासाठी नाथ पै 
याचं्या अध्यक्षतेखाली एक स्थायी सद्वमतीही स्थापन करणयात आली होती. 
वेंर् ल्याचे वासू देिपाडें या सद्वमतीचे कायाध्यक्ष होते व कायगवाह म्हिून माझी 
द्वनवड झाली. पद्वहल्या वर्षी वेंर् ले, द सर  या वर्षी सावंतवाडी आद्वि द्वतसर  या 
वर्षी वालावल येथे अिी तीन वर्ष े या स्पधा झाल्यानंतर सावंतवाडीच्या 
कामर्ार कल्याि कें द्रामाफग त या स्पधा स रू करणयात आल्याने सद्वमतीचने 
स्पधा घेणयाचे थाबंद्ववले. सावंतवाडीच्या कामर्ार कल्याि कें द्राच्यावतीने स रू 
करणयात आलेल्या या स्पधा २५ वर्षाहून अद्वधक काळ घेतल्या जात आहेत. 
पि या स्पधांची स रुवात बॅ. नाथ पै याचं्या पे्ररिेने झाली आहे. 

 
बॅ. नाथ पैंच्या नेतृत्वाखाली पशहली कोकि शवकास पशरषद 

  
बॅ. नाथ पै यानंी कोकिच्या द्ववकासाचा ध्यास घेतला होता. कोकिची 

िासनाकडून होिारी उपेक्षा थाबंवनू कोकिला द्ववकासाठी झ कते माप द्वदले 
जावे याच्यासाठी िासनावर दबाव आििे अद्वनवायग होते. यासाठी 
कोकिातील सवग राजकीय पक्षानंी आपले वैचाद्वरक मतभेद बाजूला सारून 
एका व्यासपीठावर येऊन एकद्वत्रतपिे काम करिे आवश्यक होते. बॅ. नाथ पै 
यानंी कोकि द्ववकास पद्वरर्षदेच्या रूपाने असे व्यासपीठ द्वनमाि करणयास 
प्रोत्साहन द्वदले. 

कोकि द्ववराल पद्वरर्षदेचे पद्वहले अद्वधवेिन २१ फेि वारी १९५९ रोजी बॅ. 
नाथ पै याचं्या अध्यक्षतेखाली म ंबईत संपन्न झाले. कोकिचे एक स प त्र 
सारस्वत बँकेचे ससं्थापक श्री. वामनराव वदे या पद्वरर्षदेचे स्वार्ताध्यक्ष होते. 
कोकिचे ज्येष्ठ साद्वहस्त्यक आद्वि कवी मंर्िे पाडर्ावंकर याचं्या “द्वहरवे 
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कोकि” या र्ीताने या पद्वरर्षदेचा ि भारंभ झाला. महाराष्ट्राचे म ख्यमंत्री श्री. 
यिवंतराव तव्हाि यानंी पद्वरर्षदेचे उद घाटन केले. उद घाटनसमयी केलेल्या 
भार्षिात इतर द्वजल्याच्या द्ववकास योजनेत द्विल्लक राद्वहलेल्या द्वनधीतील १ 
कोटी रुपये कोकिच्या द्ववकासवर खचग करणयात येतील असे त्यानंी जाहीर 
केले. 

बॅ. नाथ पै यानंी आपल्या अध्यक्षीय भार्षिात कोकिने आतापयंत 
महाराष्ट्राची आद्वि देिाची किी सेवा केली हे द्ववस्ताराने सारं्ून कोकिच्या 
द्ववकासासाठी प ढील सूचना केल्या. 
१) कोकिच्या द्ववकासासाठी डेव्हलपमेंट अ ॅथॉद्वरटी द्वनमाि करावी. 
२) द्वतसर  या पंचवार्शर्षक योजनेत कोकि रेल्वेचे काम पूिग करावे. 
३) कोकि द्वकनार  यावर आर्बोट वाहतूक स रू ठेवणयास आर्बोट 
कंपनीला भार् पाडावे. 

४) बारमाही बंदरे कोिती करता येतील याची पाहिी करून अिी बंदरे 
लवकरात लवकर बारमाही करावीत. 

५) कोकिवासीयाचं्या डोक्यावरून जािारी कोयनेची वीज कोकिच्या 
वायालाही देियात यावी. 

६) काजू धंद्याच्या द्ववकासासाठी खास प्रयत् न करणयात यावेत. 
७) मच्छीमार व छोटे मोठे उद्योर् संघद्वटत व सहकारी के्षत्रात स रू करणयास 
प्रोत्साहन द्यावे. 

८) कोकिात खद्वनज व प्रद्वक्रया उद्योर् स रू करणयास उते्तजन द्यावे. 
आपल्या भार्षिात कोकिी य वकाला उपजीद्ववकसेसाठी कोकिच्या 

बाहेर जावे लार्िार नाही अिी पद्वरस्स्थती कोकिात द्वनमाि करावी असे 
आवाहन नाथ पैनी आपल्या भार्षिाच्या अखेरीस केले. 

कोकि द्ववकास पद्वरर्षदेचे हे पद्वहले अद्वधवेिन कोकिचा आवाज 
उठद्ववणयात यिस्वी ठरले. 

द सरी कोकि द्ववकास पद्वरर्षद नाथ पै याचंा जनम र्ावी वेंर् ले येथे १७ व 
१८ द्वडसेंबर १९६० रोजी संपन्न झाली. महाराष्ट्र द्ववधान पद्वरर्षदेचे सभापती 
नामदार नानासाहेब क ं टे या पद्वरर्षदेचे अध्यक्ष होते, वेंर् ल्याचे नर्राध्यक्ष 
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रमाकातं क बल पद्वरर्षदेचे स्वार्ताध्यक्ष होते. कोकिचे स प त्र कें द्रीय मंत्री 
नामदार स. का. पाटील पद्वरर्षदेचे उद घाटक होते. 

बॅ. नाथ पै यानंी आपल्या अध्यक्षपदाचे अद्वधकारी नवद्वनवाद्वचत अध्यक्ष 
श्री. नानासाहेब क ं टे याच्या स्वाधीन केले. याप्रसंर्ी बॅ नाथ पै म्हिाले, 
“नामदार स. का. पाटील यानंी पद्वरर्षदेच्या उद घटनाची जबाबदारी 
स्वीकारून पद्वरर्षदेच्या कायाला बळकटी आिली आहे. नामदार स. का. 
पाटील याचें कायग म्हिजे सत्यभामेच्या उद्यानात पाद्वरजातकाचे झाड; पि 
त्याचंी फ ले मात्र रुस्क्मिीच्या अंर्िात, अिा प्रकारचे आहे. याप ढे तरी 
नामदार स. का. पाटील यानंी कोकि द्ववकास पद्वरर्षदेच्या भावी कायाला 
सहकायग देऊन कोकिच्या समस्या सोडद्ववणयास प ढाकार घ्यावा.” अिी 
अपेक्षा नाथ पै यानंी आपल्या भार्षिात व्यक्त केली. 

नामदार स. का. पाटील यानंा त्याचं्या भार्षिाची दखल घ्यावीच 
लार्ली. उद घाटनसमयी केलेल्या भार्षिात नामदार स. का. पाटील म्हिाले, 
“सत्यभामेच्या उद्यानात पाद्वरजातकाचे झाड आद्वि फ ले रुस्क्मिीच्या अंर्िात 
हे रूपक लारू् होत नाही हे मी प्राजंळपिे सारं्तो, कारि कोकिात रूजलेले 
हे झाड बाहेरच्या प्रदेिाची सेवा करीत असले तरी त्याची पाळे, म ळे 
कोकिातच रूजलेली आहेत हे द्ववसरून चालिार नाही. ‘चराती चरतो भर्ः’ 
या स भाद्वर्षताप्रमािे स्वतः जार्रूक राहून आपल्या कायाचा पाठप रावा जे 
करतील त्यानंाच दैव व सरकारही प्रद्वतसाद देईल.” 

पद्वरर्षदेचे अध्यक्ष नामदार नानासाहेव क ं टे यानंी आपल्या अध्यक्षीय 
भार्षिात कोकिच्या द्ववद्ववध समस्याचंी माद्वहती देऊन त्या सोडद्ववणयासंबंधी 
ऊहापोह केला. कोकिच्या द्ववकासाच्या द्ववद्ववध योजनादं्ववर्षयी आकडेवार 
माद्वहती देऊन त्यानंी कोकि द्ववकासाचे सम्यक स्वरूप स्पष्ट केले. पद्वरर्षदेत 
पद्वहल्या अद्वधवेिनातील कोकि डेव्हलपमेंट अ ॅथॉरेटी, कोकि रेल्वे, आर्बोट 
वाहतूक, बंदरे व रस्ते वाहतूक द्ववकास आदी ठरावाचंा पाठप रावा करणयात 
आला. 

द्वतसरी कोकि द्ववकास पद्वरर्षद द्वद. २३ व २४ मे १९६४ रोजी क लाबा 
(रायर्ड) द्वजल्यातील पेि येथे संपन्न झाली. महाराष्ट्रातील प्रद्वसद्ध 
उद्योर्पती श्री. लालचदं द्वहराचदं याचंी पद्वरर्षदेच्या अध्यक्षपदी द्वनवड 
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करणयात आली होती. श्री. लालचदं द्वहराचदं यानंी आपल्या अध्यक्षीय 
भार्षिात कोकिच्या औद्योर्ीक द्ववकासाची चचा केली आद्वि ख ल्या व्यापाराचा 
प रस्कार केला. महाराष्ट्राचे तत्कालीन द्विक्षिमंत्री नामदार मध करराव चौधरी 
याचं्या हस्ते पद्वरर्षदेच्या स्मरद्विकेचे प्रकािन करणयात आले. नामदार 
मध करराव चौधरी यानंी याप्रसंर्ी केलेल्या भार्षिात पद्वरर्षदेचे अध्यक्ष लालचदं 
द्वहराचदं याचं्या भार्षिाचा खरपूस समाचार घेतला. 

त्यानंतर केलेल्या भार्षिात बॅ. नाथ पै यानंी कोकिची द ःखे व िासनाची 
बेपवाई प राव्याद्वनिी सादर करून नाथ पै म्हिाला, “श्री. लालचदं द्वहराचदं 
आद्वि मध करराव चौधरी याचें भाडंि लटकेच आहे. कोकिाकडे सहान भतूीचा 
प्रचडं ओघ वळला असला तरी कोकिचे पातेले अद्याद्वप द्वरकामेच आहे. आमच 
भतूकाळ उज्ज्वल होता, परंत  वतगमानकाळ कमी तापाचा आद्वि भद्ववष्ट्यकाळ 
थोडा स खाचा व्हावा.” अिी अपेक्षा व्यक्त करून नाथ पै प ढे म्हिाले, “पद्वहल्या 
कोकि द्ववकास पद्वरर्षदेमध्ये महाराष्ट्राचे त्यावेळचे म ख्यमंत्री नामदार 
यिवंतराव चव्हाि यानंी कोकिच्या द्ववकास पद्वरर्षदेमध्ये महाराष्ट्राचे त्यावेळचे 
म ख्यमंत्री नामदार यिवंतराव चव्हाि यानंी कोकिच्या द्ववकासावर अद्वतद्वरक्त 
१ कोटी रु. खचग करणयात येतील असे आश्वासन द्वदले होते. परंत  महाराष्ट्र 
राज्य द्ववद्वधमंडळाच्या अंदाज सद्वमतीने ही रक्कम किावर खचग झाली अिी 
द्ववचारिा करून १५ मद्वहनयाचंा कालावधी लोटला असता तरी सरकारने 
अद्यापही स्पष्टीकरि केलेले नाही. बंदर द्ववकासावर ४० लाख रु. खचग व्हायचे 
होते पि प्रत्यक्षात ९ लाखाच रुपये खचग झाले आहेत. वेंर् ले बंदरात र्ाळ 
काठिारा डे्रजर र्ाळ द्वकनार  यावर काढून टाकतो तो पावसात प नहा बंदरात 
जाऊन साचतो. लक्षावधी रुपये अक्षरिः पाणयात जातात. राजापूर ताल क्यात 
एक लक्ष बारा हजार वस्ती; पि सबंध ताल क्या तीनच तार ऑद्वफस. पाचव े
तार ऑद्वफस फायद्यात नाही म्हिून सहा हजार रुपये भरा असा पोस्टखात्याचा 
ग्रामस्थानंा तर्ादा. पोस्ट आद्वि तार कचेर  या स द्धा कोकिात प रेिा नाहीत. 
इतर दळिवळिाच्या साधनाचंी तर र्ोष्टच सोडा. र्ोवा कोकिच्यालर्तचा 
भार्. पि कें द्र सरकारची भदू्वमका पक्षपातीपिाची आहे. महाराष्ट्र सरकार 
बंडखोरीची भार्षा वापरते; पि कें द्राप ढे द्वनधाराने राहाणयाऐवजी लोटारं्ि 
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घालते. महाराष्ट्र सरकारनेही करिखर भदू्वमका घेतली पाद्वहजे.” असे 
आवाहन नाथ पै यानंी आपल्या भार्षिात केले. 

बॅ. नाथ पै याचें भार्षि इतके प्रभावी झाले की, त्यानंतर महाराष्ट्र प्रदेि 
कागेँ्रसचे सरद्वचटिीस श्री. मोहन धाद्वरया यानंी केलेल्या भार्षिात म ंबई-र्ोवा 
रस्ता, कोकि रेल्वे, बंदर द्ववकास आदी प्रश्नाचें बाबतीत महाराष्ट्रातील 
खासदार बॅ. नाथ पै याचं्या पाठीिी राहातील असे आश्वासन द्वदले. 

पद्वरर्षदेत पूवीचेच ठराव झाले, कारि प्रम ख मार्णया अजून मानय 
झाल्या नव्हत्या. 

१९६९ मध्ये म ंबईत चौर्थ्या कोकि द्ववकास पद्वरर्षदेची तयार स रू झाली 
त्यावेळी बॅ. नाथ पै द्वदल्लीत आजारी होते. या पद्वरर्षदेचे उद घाटन द्वनयोजन 
मंडळाचे उपाध्यक्ष डॉ. धनंजयराव र्ाडर्ीळ करिार होते. तर प्रम ख अद्वतथी 
म्हिून भारताचे माझी अथगमंत्री श्री. प्रचतामिराव देिम ख उपस्स्थत राहिार 
होते. डॉक्टरनी नाथला पूिग द्ववश्रातंीचा सल्ला द्वदला होता. पि तो न मानता 
नाथ पद्वरर्षदेला येणयास द्वनघाले तेव्हा डॉक्टरनी नाथला सादं्वर्तले, “त म्ही 
जािारच असाल तर आमच्या परवानर्ीद्विवाय जात आहात असे द्वलहून द्या.” 
नाथने पे घेतले आद्वि लेटर पॅडवर त्याप्रमािे द्वलहून द्वदले. पद्वरर्षदेसाठी नाथ 
पै द्वनघाले खरे, पि द्ववमानाची द्वतकीटे द्वमळाली नव्हती. नाथ पै यानंी 
तत्कालीन वाहतूक मंत्री डॉ. करिप्रसर् याचेंिी दूरध्वनीवरून संपकग  साधला 
आद्वि द्वतकीटे द्वमळद्ववली. 

म ंबईत नाथ पै श्री. बाब राव आडारकर याचेंकडे उतरत असत. नाथची 
खालावलेली प्रकृती पाहून आडारकरानंी म ंबईतील द्ववख्यात हृदयरोर् तज्ज्ञ 
डॉ. दाते यानंा बोलावनू घेतले. त्यानंी तपासून नाथने पद्वरर्षदेला जाऊ नये 
असा सल्ला द्वदला. श्री. प्रचतामिी देिम ख यानंीही नाथला फोन करून “त म्ही 
येऊ नका, आम्ही पद्वरर्षद यिस्वी करू.” असे कळद्ववले. पि नाथ पै क िाचेही 
ऐकणयाच्या मनःस्स्थतीत नव्हते. ते ठरल्याप्रमािे पद्वरर्षदेला उपस्स्थत 
राहाणयास द्वनघाले. 

आदल्या द्वदविी म ंबईत पाऊस पडला होता. तेव्हा पद्वरर्षद द्विरोडकर 
सभार्ृहातं घेणयाचे ठरले. नाथ पै हळूहळू द्वजने चढत सभार्हृात हजर झाले. 
सभार्ृह भरर्च्च भरले होते. पद्वरर्षदेला सभार्ृह अप रे पडत आहे हे पाहून 
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पद्वरर्षद जवळच्या नरेपाकग  मैदानात घेणयाचे स चद्ववले. ती सवांना पसतं 
पडल्याने पद्वरर्षदेला आलेले प्रद्वतधी नरेपाकग कडे द्वनघाले. नाथ पैंना द्वजने 
चढणया-उतरणयाचा त्रास होऊ नये म्हिून डॉ. पी. व्ही. मंडद्वलक यानंी 
नाथला ख चीसह व्यासपाठीवर घेऊन जाणयाची सूचना केली. तेव्हा नाथ पैंनी 
लर्लेच सादं्वर्तले, नाही. चौघाचं्या खादं्यावरून एकदाच जावयाचे. आता 
नाही.” 

ठरल्याप्रमािे पद्वरर्षदेचे उद घाटन डॉ. धनंजयराव र्ाडर्ीळ यानंी केले. 
नाथ पै आपल्या भार्षिातं म्हिाले, “महाभारत सारं्तो, कतगव्य करीत असताना 
मरि आले तर येऊ द्या. म्हिून मी पद्वरर्षदेसाठी आलो. कतगव्यपालनासाठी मी 
पद्वरर्षदेला उपस्स्थत झालो आहे. द्ववकासाच्या दृष्टीने कोकि हा एक स्वतंत्र 
भार् मानला रे्ला पाद्वहजे. त्यासाठी द्ववनाद्ववलंब महामंडळा नेमले पाद्वहजे. 
ग्रामपंचायतीपासून लोकसभेपयंत या मार्िीचा पाठप रवा केला पाद्वहजे. 
संघर्षाची द्वनधाराने तयारी केली पाद्वहजे. आपि या मार्ाने जाऊया. यि 
सावलीसारखे आपल्या मारे् येईल.” 

माजी अथगमंत्री श्री. प्रचतामिी देिम ख आपल्या भार्षिात म्हिाले, 
“केवळ महामंडळ नेमून भार्िार नाही. योजनाबद्ध कायगक्रम राबद्ववला जातो 
आहे की नाही हे पाहावे लारे्ल. त्यासाठी नाथ दहा-पंधरा वर्ष े लोकसभेत 
पाद्वहजेत. म्हिून ते आजच्या पद्वरर्षदेला आले नाहीत तरी चालेल असे आपि 
म्हिालो.” 

या पद्वरर्षदेनंतर कोकि द्ववकासासाठी आंदोलनाची पूवगतयारी चालद्ववली 
होती. पि दरम्यानच्या काळात बारं्ला देिाच्या लढाईत भारत देि र् ंतला 
असल्याने देिातंर्गत आंदोलनास अन कूल वातावरि नव्हते. बारं्ला देिातील 
द्ववजयानंतर कागेँ्रस पक्षाच्या द्ववभाजनाने लोकसभेत अल्पमतात आलेल्या 
पंतप्रधान इंद्वदरा र्ाधंीनी लोकसभा बरखास्त करून लोकसभेच्या मध्यावधी 
द्वनवडि कीला सामोरे जाणयाचा द्वनिगय घेतला. द दैवाने लोकसभेच्या 
द्वनवडि कीपूवीचे १८ जानेवारी १९७१ रोजी मध्यरात्री बॅ. नाथ पै याचें द्वनधन 
झाल्याने कोकि द्ववकास पद्वरर्षद पोरकी झाली. 

कोकि द्ववकास पद्वरर्षदाचंी फलश्र ती काय? असा प्रश्न द्वचद्वकत्सक 
कोकिवासीयाकंडून द्ववचारला जातो. पि त्यानंतरच्या काळात महाराष्ट्र 
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िासनाने द्ववभार्ीय द्ववकास महामंडळे स्थापन करणयचा द्वनिगय घेतला त्यावेळी 
कोकिची सारं्ड पद्वश्चम महाराष्ट्रािी न घालता कोकिासाठी स्वतंत्र कोकि 
द्ववकास महामंडळ स्थापन केले. तसेच ७२० द्वकलोमीटर लाबंीच्या सम द्र 
द्वकनारपट्टीवर मत्स्योद्योर्ाच्या द्ववकासासाठी मत्स्योद्योर् द्ववकास महामंडळाची 
द्वनर्शमती केली. ही खरी कोकि द्ववकास पद्वरर्षदाचंी फलद्वनष्ट्पत्ती आहे. पि ब.ॅ 
नाथ पै याचंी कोकि डेव्हलपमेंट अ ॅथॉद्वरटीची संकल्पना आद्वि महाराष्ट्र 
िासनाने द्वदलेले कोकि द्ववकास मंडळ यात खूपच तफावत होती. नाथ पै 
याचंी कोकि डेव्हलपमेंट अ ॅथॉद्वरटीची कल्पना घटनात्मक तरतूद असलेल्या 
कोकि वैधाद्वनक द्ववकास मंडळािी द्वमळतीज ळती होती. 

बॅ. नाथ पै याचं्या मृत्यनंूतर कोकि द्ववकास पद्वरर्षदेला प्रभावी नेतृत्त्व न 
लाभल्याने कोकि द्ववकास पद्वरर्षद द्ववष्ट्प्रभ झाली. 

 
भूमी म क्ती अशभयान 

 
सरकारी पड जद्वमनीचे भदू्वमहीन िेकर  यानंा वाटप करावे या मार्िीसाठी 

प्रजासमाजवादी पक्षाने देिव्यापी भदू्वम-म क्ती अद्वभयानाचे आयोजन केले होते. 
या अद्वभयानाच्या पूवगतयारीसाठी द्वठकद्वठकािी िेतकरी पद्वरर्षदा घेणयात 
आल्या होत्या. नाथ पै याचं्या राजापूर मतदारसंघात वेंर् ले ताल क्यातील 
उभादाडंा येथे ५ फेि वारी १९६८ रोजी अिीच िेतकरी पद्वरर्षद घेणयात आली 
होती. उभादाडं्याचे स प त्र माजी आमदार श्री. नारायिराव चमिकर याचं्या 
अध्यक्षतेखाली झालेल्या या िेतकरी पद्वरर्षदेला िेतकर  यानंी प्रचडं र्दी केली 
होती. पद्वरर्षदेचे उद घाटनसमयी केलेल्या भार्षिात बॅ. नाथ पै म्हिाले, 
“कराड-सातार  याला एक नयाय; तर कोकिला द सरा नयाय हे याप ढे खपवनू 
घेतले जािार नाही असा द्वनधार कोकिातील िेतकर  यानंी केला पाद्वहजे. माझे 
एक द्वमत्र नेहमी म्हित असतात, ‘पूवगजनमाचे पाप म्हिून आम्ही कोकिात 
जनम घेतला!’ पि हे खरे नाही. कोकिात जनमाला येिे म्हिजे स्वातंत्र्यवीर 
सावरकर, महर्षी धोंडो केिव कवे, लोकमानय द्वटळक, भारतरत् न डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर, परमपूज्या साने र् रुजी आदी कोकिी स प त्राचं्या 
जनमभमूीत जनम घेिे. मी कोकिात जनमलो याचा मला अद्वभमान वाटतो. देव 
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माझ्यावर प्रसन्न झाला तर देवाली मी सारें्न, दे जनम मला द्वफरुनी माझ्या 
कोकिात.” 

कोकिावर द्वनसर्ाता वरदहस्त असल्याचे सारं्ून बॅ. नाथ पै प ढे 
म्हिाले, “नैसर्शर्कदृष्टीने समृद्ध असलेल्या कोकिाला राज्यकत्यांनी 
द्वनस्ष्ट्क्रयतेने आद्वि पक्षघाती वतगनाने कंर्ाल बनद्ववले आहे. याद्ववरूद्ध आता 
समस्त कोकिवासीयानंी एकज टीने पेटून उठले पाद्वहजे.” असे आवाहनही 
नाथ पै यानंी याप्रसंर्ी केले. 

या द्वजल्यात मािर्ाव खोर  यात हजारो एकर आकारी पड जमीन आहे. 
ही जमीन त्या जद्वमनीतील एक साली कसवटदारानंा वाटावी अिी मार्िी 
करिारा ठरावही या पद्वरर्षदेत करणयात आला. 

भदू्वम म क्ती अद्वभयानामध्ये या द्वजल्यात मािर्ावं, वेंर् ले (कॅम्प), द्विरोडा 
इत्यादी द्वठकािी सरकारी जद्वमनीच्या वाटपासाठी सत्याग्रह आयोद्वजत 
करणयात आले होते. पि पक्षाच्या आदेिान सार नाथ पै यानंी म ंबईत िासकीय 
जद्वमनीवर सत्याग्रह केला. 

 
कोकि रेल्वेची पूवथतयारी 

 
कोकि रेल्वे हे समस्त कोकिवासीयाचें स्वप्न होते. नाथ पै यानंी 

लोकसभेत आद्वि लोकसभेच्या बाहेरही कोकि रेल्वेचा सतत पाठप रावा 
चालद्ववला होता. 

कागेँ्रस पक्षाच्या द्ववभाजनानंतर पंतप्रधान इंद्वदरा र्ाधंी लोकसभेत 
अल्पमतात आल्या होत्या. ही संधी साधून २२ द्वडसेंबर १९६९ रोजी बॅ. नाथ पै 
यानंी रेल्वेच्या प रविी मार्णयानंा त्यातं कोकि रेल्वेच्या सव्हेक्षिासाठी तरतूद 
नसल्याबद्दल एक रुपयाची कपात सूचना स चद्ववली होती. ससंदीय के्षत्रात एक 
रुपयाच्या कपात सूचनेला फार महत्त्व असते. अिी कपात सूचना मंजूर झाली 
तर तो मंत्रीमंडळावर अद्ववश्वास मानला जातो आद्वि मंत्रीमंडळावर राजीनामा 
देणयाची आपत्ती ओढवते. इंद्वदरा र्ाधंीच्या स दैवाने आद्वि नाथ पै याचं्या 
द दैवाने संघटना कागेँ्रसच्या सभासदानी या कपात सूचनेच्या द्ववरोधी मत 
नोंदद्ववल्याने नाथ पै याचंी ही कपात सूचना नामंजूर झाली. त्यानंी बॅ. नाथ पै 
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यानंा चेंबरमध्ये बोलावनू घेऊन त्याचं्यािी या द्ववर्षयावर चचा करून नाथ पै 
याचंी भदू्वमका समजावनू घेतली आद्वि द सर  याच द्वदविी २३ द्वडसेंबर रोजी 
कोकि रेल्वेचे सव्हेक्षि करणयाचे आश्वासन सभार्ृहात देणयात आले. अिा 
रीतीने नाथ पै यानंी कोकि रेल्वेच्या उभारिीचा पाया घातला. त्याम ळे 
त्यानंतर रेल्वेमंत्री पदावर आलेल्या प्रा. मध  दंडवते आद्वि मा. जॉजग फनांडीस 
यानंा कोकि रेल्वेच्या उभारिीचे कायग समयबद्ध कालावधीत पूिग करता 
आले. 

 
 ‘दे जन्म देवा शफरुनी कोकिच्या भूमीत’ 

 
बॅ. नाथ पै यानंी आपल्या जनमभमूीवर- कोकिवर केलेल्या उत्कट 

पे्रमाची प्रद्वचती अनेकवेळा त्याचं्या जाहीर भार्षिातूनही व्यक्त होत असे. 
कोकिवासीयासंमोर केलेल्या अनेक जाहीर भार्षिातून नाथ पै सारं्त असत, 

“देव माझ्यावर प्रसन्न झाला आद्वि त्याने मला द्ववचारले की, त ला 
प नजगनम हवा असेल तर कोठे देऊ?” तर देवाला मी सारें्न मला माझ्या 
भारतभमूीत प नजगनम दे. 

देवाने मला परत द्ववचारले की, ‘भारतात त ला कोठे जनम घेिे 
आवडेल?’ तर मी देवाला सारें्न, भारतात मला संताचं्या महाराष्ट्राच्या भमूीत 
जनम दे. 

आद्वि देवाने मला परत द्ववचारले की, ‘महाराष्ट्रात त ला कोित्या भार्ात 
जनम हवा आहे?’ तर मी देवाला सारें्न, महाराष्ट्रात मला माझ्या द्वनसर्गरम्य 
कोकिच्या भमूीत प नजगनम दे.” 

ज्याने कोकिावर अकृद्वत्रम, उत्कट, अलोट पे्रम केले आद्वि 
कोकिवासीयानंी ज्याच्यावर असेच पे्रम केले असे बॅ नाथ पै हे एकमेव नेते 
होते. 
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सीमाप्रश्न आशि नाथ पै 
 

राज्य प नरगचनेत बेळर्ावं, द्वनपािी, कारवार आदी मराठी भाद्वर्षक प्रदेि 
कनाटक राज्यात समाद्ववष्ट करणयात आला आद्वि हैद्राबादमधील मराठवाडा, 
मध्यप्रदेिातील द्ववदभग आद्वि मंबई प्रातंातील मराठी भाद्वर्षक प्रदेि, र् जरात 
आद्वि कच्छ याचें महाद्विभाद्वर्षक राज्य द्वनमाि करणयात आले. १९५२च्या 
द्वनवडि कीत पराभतू झालेले माजी म ख्यमंत्री श्री. मोरारजी देसाई द्वविाल 
द्विभाद्वर्षक राज्याचे पद्वहले म ख्यमंत्री झाले. राज्य प नरगचनेच्या द्ववरोधात मराठी 
भाद्वर्षक प्रदेिातं संय क्त महाराष्ट्र सद्वमतीच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र मराठी 
भाद्वर्षक राज्याच्या द्वनर्शमतीसाठी प्रखर आदंोलन उभारले रे्ले. या आंदोलनात 
१०५ मराठी भाद्वर्षकाचें बळी घेतले रे्ले. याचा पद्वरिाम १९५७च्या 
द्वनवडि कीवर झाला. मराठी भाद्वर्षक प्रदेिात कागेँ्रस पक्षाला मोठा पराभव 
पत्करावा लार्ला. पंरत  र् जरातने हात द्वदल्याने द्वविाल द्विभाद्वर्षक राज्यात 
कागेँ्रस पक्षाचे सरकार परत सते्तवर आले. पि मोरारजी देसाईंना 
म ख्यमंत्रीपद सोडावे लार्ले आद्वि महाराष्ट्रातील कागेँ्रसचे नेते श्री. 
यिवंतराव चव्हाि द्वविाल द्विभाद्वर्षक राज्याचे द सरे म ख्यमंत्री झाले. १९५७ 
नंतर र् जराती भाद्वर्षक प्रदेिात र् जराती भाद्वर्षकाचें स्वतंत्र महार् जरात राज्य 
द्वनमाि करावे या मार्िीच्या आंदोलनाला उभारी येऊ लार्ली होती. ही दोन 
भाद्वर्षक वेर्ळी राज्ये केली नाहीत तर १९६२च्या द्वनवडि कीत द्वविाल 
द्विभाद्वर्षक राज्यात कागेँ्रस पक्षाला सत्ता र्मवावी लारे्ल याची जािीव 
द्वदल्लीश्वरानंा होऊन च कली होती. त्याम ळे मराठी भाद्वर्षक महाराष्ट्र राज्याच्या 
द्वनर्शमतीचे आद्वि र् जराती भाद्वर्षक र् जरात राज्याच्या द्वनर्शमतीचे द्ववधेयक 
लोकसभेत १९६० साली सादर करावे लार्ले. 

 
राज्य प नरथचनेत मराठी भाशषकांवर अन्याय 

 
या द्ववयकाने जी म ंबई आकािात सूयग-चदं्र असेतोवर म्हिजे कधीच 

महराष्ट्राला द्वमळिार नाही अिा वल्र्ना कागेँ्रस पक्षातील काही ज्येष्ठ मंडळी 
करीत होती, ती म ंबई महाराष्ट्राला द्वमळाली. पि र् जरातच्या सीमेवरील 



७३ 
 

डारं्-उंबरर्ावं र् जरात राज्यात समाद्ववष्ट करणयात आले होते, कारि काय 
तर ‘डारं्-उंबरर्ावच्या’ द्वनवडि का र् जरातवाद्यानंी प्रजकल्या होत्या, पि हाच 
नयाय महाराष्ट्र आद्वि कनाटकाच्या सीमेवरील बेळर्ावं, द्वनपािी, कारवार 
आदी मराठी भाद्वर्षक प्रदेिाला नाकारणयात आला होता. या भार्ातील 
ग्रामपंचायतीपासून द्ववधानसभेपयंतच्या सवग द्वनवडि का महाराष्ट्र एकीकरि 
सद्वमतीने प्रजकल्या होत्या. वास्तद्ववक डारं्-उंबरर्ाव ज्या नयायाने र् जरात 
राज्यात समाद्ववष्ट करणयात आले त्याच नयायाने कनाटकाच्या सीमेवरील 
बेळर्ावं, द्वनपािी, कारवार आदी मराठी भाद्वर्षक प्रदेि महाराष्ट्र राज्यात 
समाद्ववष्ट करणयासाठी कागेँ्रसच्या नेत्यानंी त्यावेळी या प्रकरिी कचखाऊ 
भदू्वमका का स्वीकारली, हे अनाकलनीय आहे. त्यावेळी या मंडळींनी बेळर्ावं, 
द्वनपािी, कारवारद्विवाय महाराष्ट्र राज्याचा प्रस्ताव स्वीकारायला नको होता, 
तो प्रदेि महाराष्ट्र राज्यात समावनू घेणयाची तीच वेळ होती. आंध्र आद्वि 
कनाटक राज्याचं्या सीमाचंा प्रश्न श्री. हरीभाऊ पाटसकर द्वनवाड्यान सार खेडे 
हा घटक, भाद्वर्षक मताद्वधक्य, भौर्ोद्वलक सलर्ता आद्वि लोकेच्छा या तत्त्वावर 
सोडद्ववला रे्ला तोच नयाय कनाटक राज्यातील बह संख्य मराठी भाद्वर्षक 
असलेला प्रदेि (सीमाभार्) महाराष्ट्र राज्यात समाद्ववष्ट करणयासाठी 
महाराष्ट्रातील कागेँ्रस पक्षाच्या नेत्यानंी आग्रह धरायला हवा होता. पि 
द्वमळाले ते पदरात घेऊया आद्वि उरलेल्यासंाठी आग्रह धरून प्रयत् न करुया 
अिी व्यावहाद्वरक भदू्वमका स्वीकारून महाराष्ट्रातील कागेँ्रसजनानंी बेळर्ावं, 
द्वनपािी, कारवार आदी भार्ातील मराठी भाद्वर्षकावंर मोठाच अनयाय केला 
आहे. पि या सीमाभार्ातील मराठी भाद्वर्षक हा अनयाय सहन करायला कदाद्वप 
तयार झाले नसते, महाराष्ट्र एकीकरि सद्वमतीच्या नेतृत्वाखाली हा प्रदेि 
महाराष्ट्र राज्यात समाद्ववष्ट करणयासाठी आजही त्याचंा लढा चालला आहे. 

बॅ. नाथ पै याचंा जनम जरी वेंर् ल्यात झाला असला तरी त्यांचे माध्यद्वमक 
आद्वि महाद्ववद्यालयीन द्विक्षि बेळर्ावात झाले होते, तरुिपिात कायगके्षत्रही 
बेळर्ाव राद्वहले होते. या पाश्वगभमूीवर ‘सीमाप्रश्न’ त्याचं्या द्वजव्हाळ्याचा असिे 
स्वाभाद्ववकच होते. पि त्याहीपेक्षा बॅ. नाथ याचंी लोकिाहीवर श्रद्धा होती. 
‘सीमाप्रश्न’ हा खर  या अथाने व्यापक नोकरिाहीचा प्रश्न आहे अिी त्याचंी 
धारिा होती आद्वि लोकराज्यात लोकाचं्या इच्छा-आकाकं्षानंा नयाय द्वमळाला 
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पाद्वहजे अिी त्याचंी अपेक्षा होती. भारतीय लोकिाहीच्या लढ्यातील सीमाप्रश्न 
हा एक भार् आहे असे त्यानंी मानले आद्वि त्या पद्धतीनेच त्यानंी तो हाताळला. 
त्याचं्या मनाला कानडी िेर्ष कधी द्विवला नाही. कानडी भारे्षबद्दल त्याचं्या 
मनात सदैव पे्रम आद्वि कन्नडवासीयाबंद्दल आदराची भावना वसलेली असे पि 
सामाद्वजक बादं्वधलकीची जाि ठेऊन कतगव्य भावनेने सीमाभार्ातील मराठी 
भाद्वर्षकानंा नयाय द्वमळवनू देणयासाठी महाराष्ट्र एकीकरि सद्वमतीच्या कायात 
बॅ. नाथ पै याचंा सदैव सद्वक्रय सहभार् राद्वहला होता. 

 
कनाटकातील कारागृहात महाराष्ट्राचे स्वागत 

 
१९६० साली महाराष्ट्र एकीकरि सद्वमतीने सीमाभार्ात साराबंदीचा 

लढा स रू केला होता. कनाटक पोद्वलसानंी सारा वस लीसाठी जबरदस्तीने 
जप्तीचे सत्र स रू केले होते. खानापूर ताल क्यातील ‘इदलहोंड’ या र्ावी 
कनाटक पोद्वलसानंी सारा वस लीसाठी चालद्ववलेल्या ज लूम जबरदस्तीला 
खारदार बॅ. नाथ पै, महाराष्ट्र एकीकरि सद्वमतीचे द्वचटिीस अ ॅड. बळवंतराव 
सायनाक आद्वि अ ॅड. राम आपटे यानंी द्ववरोध केला. त्यावेळी सरकारी कामात 
अडथळा केल्याच्या आरोपाखाली द्वतघानंाही अटक करून पोद्वलसानंी खटला 
भरला. या खटल्यात द्वतघानाहंी साडेचार मद्वहनयाचंी त रंुर्वासाची सजा 
झाली. बॅ. नाथ पै खासदार असल्याने त रंुर्ात त्यानंा ‘अ’ वर्ीय कैद्यानंा 
द्वदल्या जािार  या सवलती देिे आवश्यक होते. पि त रंुर्ाद्वधकार  यानंी तेवढेही 
सौजनय दाखद्ववले नाही. वतगमानपत्रानंी याद्ववरुद्ध ओरड केल्यावर बॅ. नाथ पै 
‘अ’ वर्ाच्या सवलती देऊ केल्या. त्यावळेी नाथ पै यानंी त रंुर्ाद्वधकार  यानंा 
सादं्वर्तले, “त रंुर्ात माझ्यासमवेत माझे दोन सहकारी आहेत, त्यानंा सोडून 
मी एकटा या सवलती स्वीकरू िकत नाही.” 

१ मे १९६० साली महाराष्ट्र राज्याची द्वनर्शमती झाली. त्यावेळी 
सीमाभार्ातील मराठी भाद्वर्षकानंा नयाय द्वमळवनू देणयासाठी लढिारा 
महाराष्ट्राचा हा खासदार कनाटकातील त रंुर्ात त रंुर्वासाची सजा भोर्त 
होता. नाथने त रंुर्ाच्या र्जाआडून महाराष्ट्र राज्याचे स्वार्त केले. उर्वत्या 
महाराष्ट्र राज्याला मराठी भाद्वर्षक प्रदेिाच्या एकीकरिासाठी लढिार  या 



७५ 
 

महाराष्ट्राच्या या खासदाराने त रंुर्ातून अद्वभवादन केले. ३ जून १९६० रोजी 
बॅ. नाथ पै, अ ॅड. बळवंत सायनाक आद्वि अ ॅड. राम आपटे याचंी त रंुर्ातून 
स टका झाली. त रंुर्ात नाथ पैंचे वजन १४ पौंडानी घटले होते. त रंुर्ातून 
स टल्यावर त्याचंी बेळर्ावंात य द्वनयन द्वजमखाना मैदानावर जाहीर सभा 
झाली. त्या सभेत नाथ पै यानंी सीमेच्या लढ्याचे स्वरूप स्पष्ट करून हा लढा 
प ढे उद्दीष्ट साध्य होई पयंत चालद्ववणयासाठी सवांना सहकायग करायचे आवाहन 
केले. 

खेडे हा घटक, भाद्वर्षक बह मत, भौर्ोद्वलक सलर्ता आद्वि लोकेच्छा ही 
सूते्र स्वीकारून सीमाप्रश्न सोडवावा, याचा पाठप रावा बॅ. नाथ पै यानंी 
लोकसभेत द्ववद्ववध संसदीय आय धे वापरून सातत्याने केला. महाराष्ट्र 
एकीकरि सद्वमतीच्या कायात आद्वि आंदोलनात वेळोवेळी सातत्याने भार् 
घेतला. सीमाप्रश्न लवकर स टावा म्हिून महाराष्ट्र एकीकरि सद्वमतीने १९६५ 
साली म ंबईत द्वनदिगने केली. त्या द्वनदगिनात भर्वा फेटा बाधूंन नाथ पैही 
सहभार्ी झाले होते. द्वनदिगकासं पारं्द्ववणयासाठी पोद्वलसानंी लाठीमार केला 
त्यात नाथ पै याचं्या पायानंा द खापत झाली होती. 

 
महाराष्ट्र एकीकरि सशमतीच्या नेत्यांचे लपोषि 

 
महाराष्ट्र एकीकरि सद्वमतीच्या नेत्यानंी अद्वखल भारतीय कागेँ्रस 

सद्वमतीच्या म ंबईत होिार  या सभेच्या वेळी उपोर्षिास बसणयाचा द्वनिगय घेतला 
होता. सीमाभार्ातील महाराष्ट्र एकीकरि सद्वमतीच्या सातही आमदारानंी 
द्ववधानसभा सभादत्वाचे राजीनामे देऊ केले होते. त्यावेळी पंतप्रधान श्रीमती 
इंद्वदरा र्ाधंी यानंी त्यानंा सब रीचा सल्ला द्वदला आद्वि महाराष्ट्र एकीकरि 
सद्वमतीच्या नेत्यानंा द्वदल्लीला भेटीस बोलावले. बॅ. नाथ पै याचं्या नेतृत्वाखाली 
१६ मे १९६५ रोजी महाराष्ट्र एकीकरिाच्या द्विष्टमंडळाने पतंप्रधान श्रीमती 
इंद्वदरा र्ाधंी याचंी भेट घेतली, खासदार नाथ पै यानंी सीमावासीयाचंी 
कैद्वफयत प्रभावीपिे पंतप्रधान श्रीमती इंद्वदरा र्ाधंींसमोर माडंली. श्रीमती 
इंद्वदरा र्ाधंी यानंी सहान भतूीने प्रश्न सोडद्ववणयाचे आश्वासन द्वर्ले. द्वदल्लीच्या 
भेटीत नाथ पै याचं्यासमवेत द्विष्टमंडळाने रृ्हमंत्री आद्वि कागेँ्रसच्या अनय ज्येष्ठ 
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नेत्याचंीही भेट घेतली. सवांची सहान भतूी द्वदसून आली. पि ताबडतोबीने 
काही द्वनष्ट्पन्न होणयाची िक्यता द्वदसून आली नाही. या पाश्वगभमूीवर अद्वखल 
भारतीय कागेँ्रस सद्वमतीच्या म ंबईच्या सभेच्या वेळी उपोर्षिाचा कायगक्रम 
करणयाचे द्वनद्वश्चत झाले. 

२० मे १९६६ रोजी उपोर्षिाला बसणयापूवी महाराष्ट्र एकीकरि 
सद्वमतीचे नेते श्री. बा. रं. स ंठिकर, अ ॅड. बळवंतराव सायनाक आद्वि दे. भ. 
प ंडद्वलकजी कातर्डे सेनापती बापट याचंा आिीवाद घेणयासाठी रे्ले असता 
सेनापती यानंीही त्याचं्याबरोबर उपोर्षिास बसणयाचा आपला द्वनधार जाहीर 
केला. उपोर्षिास बसणयापूवी ही मंडळी महाराष्ट्र राज्याचे म ख्यमंत्री नामदार 
वसंतराव नाईक यानंा भेटणयासाठी त्याचं्या बंर्ल्यावर रे्ली. नामदार 
वसंतराव नाईक घरी नव्हते. स रक्षा दलाच्या रक्षकानंी त्यानंा बंर्ल्यात प्रवेि 
करणयापूवी वाटेत रस्त्यावरच अडद्ववले. तेव्हा त्यानंी रस्त्यावरच बैठक मारून 
उपोर्षि स रू केले. थोड्या वेळात म ख्यमंत्री नामदार वसंतराव नाईक आले 
आद्वि उपोर्षिाला बसलेल्या नेत्यानंा भेचून बंर्ल्यात घेऊन रे्ले. हे उपोर्षि 
मारे् घेणयासाठी नामदार वसंतराव नाईक याचंी द्विष्टाई काही सफल झाली 
नाही आद्वि उपोर्षि स रूच राद्वहले. 

द्वदनाकं २२ मे १९६६ रोजी रात्रौ ८.३० वाजता पंतप्रधान श्रीमती इंद्वदरा 
र्ाधंी यानंी सेनापती बापट आद्वि महाराष्ट्र एकीकरि सद्वमतीचे नेते उपोर्षिास 
ज्या द्वठकािी बसले होते त्या द्वठकािी जाऊन भेट घेतली. त्यानंी उपोर्षिास 
बसलेल्या नेत्यानंा या प्रश्नासंठी कद्वमिन नेमणयाचे आश्वासन द्वदले. त्यावर 
सत्याग्रहींनी कद्वमिनला स्पष्ट मार्गदिगक तत्त्वे घालणयाद्ववर्षयी सूचना केली 
असता इंद्वदरा र्ाधंीनी त्याबाबतीत काही अडचिी असल्याचे सादं्वर्तले. त्यावर 
सत्याग्रहींनी इतरािंी चचा करून आपला द्वनिगय कळवतो असे श्रीमती इंद्वदरा 
र्ाधंीना सादं्वर्तले. 

श्रीमती इंद्वदरा र्ाधंी द्वनघून रे्ल्यावर सरंक्षि मंत्री नामदार यिवंतराव 
चव्हाि यानंा घेऊन म ख्यमंत्री वसंतराव नाईक प नहा उपोर्षिासा बसलेल्या 
नेत्यानंा घेऊन आले. खूप द्ववचारातंी उपोर्षि करिार  याचंी प ढीलप्रमािे 
श्रीमती इंद्वदरा र्ाधंींना पत्र पाठद्ववणयाबाबत एकवाक्यता झाली. 
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“आम्ही उपोर्षि स रू केल्यापासून ज्या उद्दीष्टासाठी आम्ही हे उपोर्षि 
स रू केले त्याच्या द्वदिेने प्रर्ती होणयासारखे असे अद्याद्वप काही घडलेले नाही 
की, त्यासाठी आम्ही उपोर्षि सोडावे.” 

बॅ. नाथ पै यानंी हे पत्र श्रीमती इंद्वदरा र्ाधंींना पोहोचते करावे असा 
सत्याग्रहींनी आग्रह धरला. त्यान सार बॅ. नाथ पै यानंी ते पत्र इंद्वदरा र्ाधंीना 
पोहोच केले. 

इंद्वदरा र्ाधंींनी द्वदनाकं २३ मे रोजी सदर पत्राला पाठद्ववलेल्या 
उत्तरानेउपोर्षि करिार  या सत्याग्रहींना कळद्ववले की, “आंतरराज्यीय 
सीमावाद नयाय्य आद्वि िातंतेच्या मार्ाने आम्हास सोडवायचा आहे आद्वि 
त्यासाठी योग्य अिी यंत्रिा उभी करणयाच्या प्रश्नाचा द्ववचार करणयासाठी 
आज रात्रौ कागेँ्रस वद्वकंर् कद्वमटीची सभा भरत आहे.” 

श्रीमती इंद्वदरा र्ाधंीच्या वरील पत्रावर कागेँ्रस वद्वकंर् कद्वमटीता ठराव 
पाहून उपोर्षिाबाबत द्वनिगय घेणयाचे उपोर्षिास बसलेल्या नेत्यानंी ठरद्ववले. 

द्वदनाकं २३ मे १९६६ रोजी रात्रौ १२.३० वाजता श्री. यिवंतराव चव्हाि 
आद्वि म ख्यमंत्री वसतंराव नाई उपोर्षिास बसलेल्या नेत्यानंा भटेवयास आले. 
सेनापतींना उठद्ववणयात आले. नामदार यिवंतराव चव्हाि सेनापतींना 
म्हिाले, “एक सदस्य यंत्रिा उभी करणयाचा द्वनिगय कागेँ्रस वद्वकंर् कद्वमटीने 
घेतला आहे. खूप द्वमळाले आहे. उपोर्षि सोडा.” 

पि कागेँ्रस वद्वकंर् कद्वमटीच्या ठरावाने उपोर्षिास बसलेल्या नेत्याचें 
समाधन झाले नाही. ठरावात कालावधी नव्हता. लोकेच्छेबद्दल काही नव्हते. 
त्याम ळे नामदार यिवंतराव चव्हाि याचंी द्ववनंती उपोर्षि करिार  या नेत्यानंी 
मानय केली नाही. 

 
सेनापतींचे प्राि मोलाचे मानिारे नाथ 

 
बॅ. नाथ पै यानंी उपोर्षिास बसलेल्या नेत्यािंी चचा करून कागेँ्रस 

वद्वकंर् कद्वमटीच्या ठरावात कालमयादा व द्वनकर्ष याचंा अभाव असल्याने 
उपोर्षिास बसलेल्या नेत्याचें उपोर्षि स रू राहिार असल्याचे जाहीर केले. 



७८ 
 

द्वदनाकं २४ मे १९६६ रोजी सेनापती बापट याचंी प्रकृती खूपच द्वबघडली 
होती. सेनापती बापट यानंा पंतप्रधान इंद्वदरा र्ाधंींना याबाबत अखेरचे पत्र 
द्वलहावे असे ठरले. हे पत्र नाथ पै यानंी इंद्वदरा र्ाधंींना द्यावे असे ठरले. इंद्वदरा 
र्ाधंी वद्वकंर् कद्वमटीची बैठक संपताच प णयाला रवाना झाल्या होत्या. २४ मे 
१९६६ रोजी त्याचंा म क्काम प णयाला होता. फोनाफोनी झाली. रात्री नाथ पै 
यानंा प णयाला पाठवा असा त्याचंा द्वनरोप आला. प णयाला २५ तारखेला 
पंतप्रधानाचंी द्ववरोधी पक्षाच्या नेत्यािी बैठक होती व पे्रस कॉनफरनसही होती. 
त्यावेळी बॅ. नाथ पै याचंी उपस्स्थती तेथे अद्वनवायग होती. 

नाथला बोलवायला प्रा. अन  वरे् नाथच्या द्वनवासस्थानी रे्ले. नाथ पै 
यानंा त्या द्वदविी बरे वाटत नव्हते. रात्रौ प णयाला जायचे म्हटल्यावर नाथच्या 
पत्नी सौ. द्वक्रस्टल खूप संतापल्या. ‘त म्ही काय नाथला मारायचे ठरद्ववले आहे 
काय?’ असे संतापाने बोलून रे्ल्या. पि नाथला स्वतःच्या जीवापेक्षा सेनापती 
बापटाचें प्राि वाचद्वविे अद्वधक मोलाचे वाटले. द्वक्रस्टलच्या द्ववरोधाला न 
ज मानता नाथ प णयाला जावयास द्वनघाले. 

सेनापती बापट यानंी पंतप्रधान इंद्वदरा र्ाधंींना द्वलद्वहलेल्या अखेरच्या 
पत्रात नमूद केले होते की, “सीमा भार्ातील जनता नेहमी आवजूगन सारं्त 
आली आहे की, लोकिाही मार्ाने व्यक्त झालेली लोकेच्छा लक्षात घेऊनच हा 
प्रश्न सोडवावा. ही मार्िी योग्य आद्वि नयाय आहे असे माझे मत आहे. ही 
मार्िी आपि मानय करावी अिी कळकळीची द्ववनंती मी करू इस्च्छतो.” 

श्री. सेनापती बापटाचें पत्र नाथनी इंद्वदराजींना द्वदले. त्यावेळी म ख्यमंत्री 
वसंतराव नाईकही तेथे उपस्स्थत होते. एक मद्वहनयात एक सदस्य कद्वमिनची 
नेमिूक करणयात येईल आद्वि द्वववाद्य भार्ातील लोकेच्छा हे मूलभतू 
मार्गदिगक तत्त्व राद्वहल, असे द्वनःसंद्वदग्ध अद्वभवचन व स्पष्टीकरि इंद्वदराजींनी 
केले आद्वि पत्रकार पद्वरर्षदेतही श्री. नाईक यानंी ते स्पष्टपिे सादं्वर्तले. द्ववरोधी 
पक्षनेत्यािंी झालेल्या बैठकीतही श्रीमती इंद्वदरा र्ाधंींनी “मी हे अद्वभवचन पूवी 
द्वदले आहे, आताही द्वदले आहे आद्वि त्याचाच मी प नरुच्चार करीत आहे!” असे 
सादं्वर्तले. 

नाथ पै २५ मे रोजी सायंकाळी म ंबईत आले आद्वि उपोर्षिास बसलेल्या 
नेत्यानंी आद्वि महाराष्ट्र एकीकरि सद्वमतीच्या इतर नेत्यानंा सवग हकीर्त  
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सादं्वर्तली. त्यानंतर महाराष्ट्र एकीकरि सद्वमतीच्या नेत्यानंी उपोर्षि 
सोडणयाचा द्वनिगय जाहीर केला. 

श्रीमती इंद्वदरा र्ाधंींनी आश्वासन द्वदल्याप्रमािे  एक मद्वहनयाच्या 
कालावधीत सीमा प्रश्नासाठी एक सदस्य महाजन कद्वमिनची द्वनय क्ती केली. 

 
नाथ पै यांचे राज्य सीमा मंडळ शवधेयक 

 
पि महाजन कद्वमिनला क ठलीही मार्गदिगक तत्त्वे द्वदली नसल्याने 

महाजन कद्वमिनचा अहवाल महाराष्ट्राच्या द्ववरोधात रे्ला आद्वि सीमा समस्या 
अद्वधक जटील बनली. त्यानंतर झालेल्या लोकसभेच्या द्वनवडि का, कागेँ्रस 
पक्षाचे झालेले द्ववभाजन, बारं्ला देिाची लढाई आद्वि १९७१च्या जानेवारीत 
लोकसभा बरखास्त करून इंद्वदरा र्ाधंींनी घेतलेली लोकसभेची मध्यावधी 
द्वनवडिूक अिा धकाधकीच्या राजकीय वातारवरिात सीमा प्रश्न रेंर्ाळत 
राद्वहला. पि बॅ. नाथ पै यानंी मात्र सीमा प्रश्नाचा पाठप रावा सोडला नाही. 
नाथ पै याचंी लोकिाहीवर श्रद्धा होती. लोकिाहीत लोकसभा सावगभौम 
असते. राज्याचं्या सीमासंारख्या वादग्रस्त समस्या कटूता टाळून िातंतेच्या व 
सनदिीर मार्ांनी मार्गदिगक तत्त्वाचं्या आधारे कायदे करून सोडद्ववले 
पाद्वहजेत, असे त्याचें मत होते. या संदभात नाथ पै यानंी १९६९ साली एक 
अिासकीय द्ववधेयक लोकसभेत सादर केले होते. या द्ववधेयकामार्ील उदे्दि 
नाथ पै यानंी प ढील िब्दात व्यक्त केला होता. 

 “राज्य प नरगचना झाल्यावरही सीमा अद्वनर्शित राद्वहल्याम ळे 
राज्याराज्यात सीमाप्रश्नावरुन तंटे वाढत आहेत. त्यातून द्वनमाि होिार  या 
कट तेम ळे राष्ट्राच्या ऐक्याला धोका द्वनमाि झाला आहे. राष्ट्राचे ऐक्य 
द्वटकद्ववणयासाठी, त्याचप्रमािे जनतेचा लोकिाहीवरील द्ववश्वास दृढ 
करणयासाठी असे सवग तंटे तातडीने द्वमटद्ववले पाद्वहजेत. द्वनद्वश्चत आद्वि 
सवगमानय तत्त्वाचं्या अभावी असे तंटे अजूनपयंत द्वमटू िकले नाहीत. या 
द्ववधेयकािारे अिी मार्गदिगक तत्त्वे माडंणयात येत आहेत.” 

नाथ पै याचें महत्त्वपूिग द्ववधेयक प ढीलप्रमािे होते. 
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भारतीय प्रजासत्ताकाच्या वीसाव्या वर्षी संसद प ढील कायदा करीत 
आहे. 
१) (अ) “राज्य सीमा मंडळ कायदा, १९६९” या नावाने हा कायदा 
ओळखला जावा.” 
(ब) हा कायदा ताबतोब अंमलात येईल. 

२) राष्ट्रपती राज्य सीमा मंडळाची द्वनय क्ती करतील. या मंडळाचे अध्यक्ष 
वरीष्ट नयायालयाचे नयायाधीि राहतील. द्विवाय मंडळाचे आिखी दोन 
सदस्य असतील. मात्र ते कें द्र वा राज्य सरकारचे नोकर असता कामा 
नयेत. 

३) खाली नमूद केलेल्या कसोयाचं्या अधीन राहून मंडळ प्रत्येक सीमा 
तंटा सोडवील/द्वमटवील. 
(अ) खेडे हा घटक मानणयात यावा. 
(ब) भाद्वर्षक बह मत आद्वि ते नसल्यास साके्षप बह मत द्वनिायक 
मानणयात यावे. 
(क) वरील दोन कसोया लारू् करताना प्रदेिाचंी भौर्ोद्वलक सलर्ता 
द्ववचारात घेणयात यावी. 
सीमाप्रश्नाचं्या बाबतीत बॅ. नाथ पै यानंी स चद्ववलेल्या या मार्ाचा अवलंब 

केला असता तर उभय पक्षातील कटूता टाळून हा प्रश्न यापूवीच सामोपचाराने 
सोडद्ववता आला असता, पि द्वहतसंबंद्वधयाचं्या दबाबाखाली अर्र अनय 
अनाकलनीय कारिाने भारत सरकारची हा प्रश्न सोडद्ववणयाची मानद्वसकता 
द्वदसून येत नाही, हे सीमा भार्ातील मराठी भाद्वर्षकाचें आद्वि महाराष्ट्राचेही 
द दैव म्हिायला हवे. 

 
 

बॅ नाथ पै यांचे अखेरचे भाषि 
 
महाराष्ट्र एकीकरि सद्वमतीच्यावतीने सीमाभार्ात १७ जानेवारी हा 

द्वदवस दरवर्षी ह तात्मा द्वदन म्हिून पाळला जातो. मराठी भाद्वर्षकाचं्या महाराष्ट्र 
राज्याच्या द्वनर्शमतीसाठी बद्वलदान केलेल्या ह तात्म्यानंा त्याद्वदविी अद्वभवादन 
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करून संपूिग मराठी भाद्वर्षक राज्याच्या द्वनर्शमतीचा द्वनधार या द्वदविी केला 
जातो. १७ जून १९७१ रोजी महाराष्ट्र एकीकरि सद्वमतीने आयोद्वजत केलेल्या 
ह तात्मा द्वदनाच्या जाहीर सभेला उपस्स्थत राहणयाचे नाथ पै यानंी मानय केले 
होते. 

१० वर्षानंतर नाथ पै बेळर्ावच्या जाहीर सभेत भार्षि करिार होते. 
त्याम ळे सभेला प्रचंड र्दी जमली होती. नाथची प्रकृती त्याद्वदविी खूपच 
खालावलेली होती. डॉक्टरानंी त्यानंा पूिग द्ववश्रातंी घेणयाचा सल्ला द्वदला होता. 
इतकेच नव्हे तर भार्षि करणयासही सक्त मनाई केली होती. पि हट्टी नाथने 
छातीत द खत असताना छातीतली कळ दाबून डॉक्टराचंा सल्ला न ज मानता 
त्याद्वदविी ह तात्माद्वदनाच्या सभे ५५ द्वमद्वनटे भार्षि केले. 

आपल्या भार्षिाच्या स रुवातीलाच नाथ पै म्हिाले, “मी आज त मच्यािी 
मन मोकळेपिाने बोलिार आहे. भावनात्मक दृष्ट्या सीमाप्रश्नािंी मी जेवढा 
द्वनद्वश्चत द्वनर्द्वडत आहे, तेवढा द सर  या कोित्याही प्रश्नािंी नाही. बेळर्ावच्या 
मातीतच मी वाढलो. येथील जनतेने मला पोसले, वाढवले आद्वि मोठे केले 
आहे. अनेक वर्षानंतर मी आपल्यािी बोलत आहे, आपि सीमाप्रश्नाकंरता जो 
लढा द्वदला त्याला महाराष्ट्राच्या इद्वतहासात तोड नाही. महाराष्ट्रासाठी आद्वि 
मराठी भाद्वर्षकासंाठी त म्ही फार मोठे कायग केले आहे. याप ढील काळ त मच्या 
कसोटीचा आहे. त म्ही सार  यानंी आपापसातील मतभेद द्ववसरून एकद्वदलाने 
काम केले पाद्वहजे. आपल्यामधील ऐक्य, द्वनश्चय, उमेद आद्वि तोल अखेरपयंत 
द्वटकून राद्वहले पाद्वहजेत. 

सीमा प्रश्नासाठी सेनापती बापट यानंी केलेल्या उपोर्षिाचा उले्लख 
करून नाथ पै म्हिाले, “सीमेच्या प्रश्नावंर सेनापती बापट याचें उपोर्षि चालू 
होते आद्वि त्याचंी प्रकृती र्ंभीर बनत चालली होती. िेवटी त्यानंा रक्तस्त्राव 
होऊ लार्ला आद्वि त्यानंी मला बोलाविे पाठद्ववले. मी रे्लो. सेनापतींच्या 
चरिानंा स्पिग करून वंदन केले. जवळच असलेल्या सहकार  याकडून 
सेनापतींनी हार आिून घेतला आद्वि माझ्या र्ळ्यात हार घालून आिीवाद 
देऊन ते म्हिाले, ‘देि सेवेसाठी त म्हाला उदंड आय ष्ट्य लाभो!’ माझ्या 
आय ष्ट्यातील सवोत्कृष्ट स ंदर असा क्षि असेल तर तो हाच. मी या सनमानाप ढे 
भारतरत् नसारखी पदवी कःपदाथग मानतो.” 
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महाजन आयोर्ाद्ववर्षयी उले्लख करून या भार्षिात नाथ पै प ढे म्हिाले, 
“महाजन आयोर्ाला माझा द्ववरोधच आहे. याबाबत काही लोकानंी मला दूर्षिे 
द्वदली आद्वि सादं्वर्तले, ‘नाथ, तू तरुि आहेस त झ्या हट्टापायी अनेकाचें प्राि 
धोक्यात येणयासारखे आहेत, तू हट्ट सोडून दे. सध्या जे प्राप्त होणयासारथे आहे 
त्याचा स्वीकार करूया.’ पि माझा द्ववरोध होता तो द्वबनब डाच्या महाजन 
आयोर्ाच्या स्थापनेला, कोितीच कालमयादा न ठेवता, प्रश्न सोडद्ववणयासाठी 
कोितीच तत्त्वे द्वनद्वश्चत न करता, आयोर्, कद्वमया, मंडळे नेमणयाला माझा 
द्ववरोध होता, आजही आहे. अिी द्वबनआधाराची मंडळे म्हिजे जनतेची 
फसविूक करिारे, जनतेला अडकवनू ठेवमारे सोनेरी प्रपजरेच आहेत.” 

लोकसभा आपल्याकडे वळवनू घ्यावी म्हिून कनाटकच्या प्रद्वतद्वनधींनी 
खूप प्रयत् न केले. स ंदर नक्षीदार अिा चदंनी चकत्या वाटणयात आल्या. त्याचा 
उले्लख करून नाथ पै म्हिाले, “ख िबूचे वातावरि आहे, स वाद्वसक चदंनी 
चकत्याचंा वास घेता घेता महाजन अहवालाची द रं्धी दूर करुया.” 

महाजन अहवाल लोकसभेप ढे आला त्यावेळी द पारचा १ वाजला होता. 
१ वाजून ५ द्वमद्वनटानंी अहवालासंबंधी पाठद्ववलेले दोन ठराव चचेसाठी घेणयाचे 
सभापतींनी घोद्वर्षत केले. म्हैसूरच्या सदस्यानंी आकाडंताडंव केले, त्यानंी 
सरकार आद्वि नाथ पै याचें मेटकूट जमले आहे, असाही आरोप केला. त्याला 
उत्तर देताना नाथ पै म्हिले, “द्वमत्रानंो, त म्हाला लोकसभेचे कामकाज माहीत 
असते तर त म्हालाही अिा प्रकारचे ठराव पाठद्ववता आले असते. लोकसभेत 
म हूतग साधावा लार्तो, त्यासाठी लोकप्रद्वतद्वनधींना सतत जार्तृ राहावे लार्ते, 
िरसंधान करावे लार्ते. खेडे, भाद्वर्षक सलर्ता आद्वि लोकेच्छा या तत्त्वाचं्या 
आधारावर सीमा प्रश्न सोडवला जावा असे या लोकसभेला वाटते, अिा 
स्वरूपाची सूचना मी लोकसभेप ढे माडंली. संघटना कागेँ्रसखेरीज अनय 
सार  या पक्षानंीच माझ्या सूचनेला अन मती दिगद्ववली.” 

बेळर्ावच्या फाळिीसंबंधी उले्लख करून नाथ पै या भार्षिात म्हिाले, 
“देिाची फाळिी करून सत्ता द्वमळद्वविार  यानंी बेळर्ावच्या फाळिीचा बेत 
आखला होता. त्याला मी कसून द्ववरोध केला. अखेर बेळर्ावच्या फाळिीचा 
डाव उधळून लावणयात आम्ही यिस्वी झालो. पालगमेंटरी कद्वमटीचा ब ट 
द्वनघाला. त्यालाही मी द्ववरोध केला. कारि नव्या सापळ्यात सीमा भार्ातील 
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जनता अडकू नये असे मला वाटते. सीमाप्रश्नाच्या बाबतीत पालगमेंटचे मत मी 
महाराष्ट्राच्या बाजूला वळव ूिकेन असा मला द्ववश्वास वाटतो. कारि सीमेचा 
प्रश्न हा नयायाचा आहे, नीतीचा आहे, धमाचा आहे, नयाय-नीतीचाच द्ववजय 
होतो. त म्हा सवांच्या आिीवादाने मी द्ववजयी होईन, अिी मला उमेद आहे.” 

भार्षि करून व्यासपीठावरून खाली आल्यावर नाथ पै म्हिाले, “आज 
मी सीमावासीयाचं्या ऋिातून म क्त झालो!” 

द देवाने बॅ. नाथ पै याचें चे अखेरचे भार्षि ठरले.    
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स्वभाव दिथन आशि ग ि शविेष 
 
बॅ. नाथ पै याचं्या जीवनातील लहानमोठ्या प्रसंर्ातून, त्याचं्या 

बोलणयातून आद्वि त्यानंी सहकार  यानंा द्वलद्वहलेल्या पत्रातून त्याचें स्वभाव 
दिगन आद्वि र् ि दिगन घडले आहे. नाथ पैंना आपल्या मृत्यचूीही चाहूल 
लार्ली होती व त्याबाबतचे द्ववचार त्यानंी आपल्या सहकार  यानंा द्वलद्वहलेल्या 
पत्रातूनही व्यक्त केले होते. त्याचं्या जीवनातील अिा काही प्रसंर्ाचे आद्वि 
पत्रािारे व्यक्त झालेल्या द्ववचाराचें संकलन या प्रकरिात केले आहे. 
 

कृतीने शिकवि देिारे नाथ पै 
 
आंतरराष्ट्रीय कीतीचे साम्यवादी नेते कॉ. एम्. एन. राय यानंी भारतात 

आल्यावर रॅद्वडकल डेमोकॅ्रटीक पाटी स्थापन केली होती. द सर  या महाय द्धात 
देिोदेिींच्या साम्यवादी पक्षानंी द्वहटलरद्ववरोधी भदू्वमका घेऊन द्विद्वटिानंा मदत 
केली होती. रॅद्वडकल डेमोकॅ्रटीक पाटीही याला अपवाद नव्हती. बेळर्ावातं 
बा. र. स ंठिकर आद्वि स. र. स ंठिकर बंधू या पक्षाचे काम करीत. तकग तीथग 
लक्ष्िम िास्त्री जोिीही या पक्षाचे प रस्कते होते. ते द्ववचरावंत व उत्कृष्ट वके्त 
अिी त्याचंी ख्याती होती. ते बेळर्ावंला आले असता मारुतीच्या मंद्वदरात रात्रौ 
त्याचंी सभा ठेवणयात आली होती. या पक्षाच्या मंडळीनी य द्धकाळात द्विद्वटिानंा 
मदत केली म्हिून राष्ट्र सेवा दलाच्या तरुि कायगकत्यांचा त्याचं्यावर रार् 
होता. त्या द्वदविी नाथ पै याचें सहकारी राष्ट्र सेवा दलाचे कायगकते श्री. वासू 
देिपाडें आपल्या काही सहकार  यासंह सभा उधळणयासाटी सभेला उपस्स्थत 
राद्वहले होते. 

तकग तीथग भार्षि करायला उभे राहताच वासू देिपाडें ओरडले, 
“तकग तीथग खाली बसा. त म्ही इंग्रजाचें एजंट आहात.” वासू देिपाडेंच्या 
सहकार  यानंी त्यानंा साथ द्वदली. 

“नाही, आम्ही इंग्रजाचें एजंट कधीच नव्हतो.” तकग तीथग उत्तरले. 
“होतात. य द्धात त म्ही इंग्रजानंा मदत केली व त्यासाठी त म्ही पैसे 

घेतलेत.” इद्वत वासू देिपाडें. 
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“होय घेतले. पि य द्ध लोकिाही द्ववरुद्ध ह क मिाही यात झाले म्हिून 
आम्ही लोकिाहीच्या बाजूने दोस्तराष्ट्राचं्या बाजूने प्रचार केला.” तकग तीथग 
जोिी. 

“म्हिून काय झाले; कागेँ्रसने त्यावेळी स्वातंत्र्याचा लढा स रू केला 
होता.” इद्वत. वासू देिपाडें. 

या ज र्लबंदीत वातावरि तापले. तकग तीथग आदींच्या द्ववरुद्ध घोर्षिा 
स रू झाल्या. तेवढ्यात वक्त्यासंमोरच्या टेबलावर चढून वासू देिपाडें उभे 
राद्वहले आद्वि म्हिाले, “लोकहो, उभे रहा! आपि आता राष्ट्रर्ीत म्हिूया.” 

लोक उभे राद्वहले आद्वि राष्ट्रर्ीत म्हिू लार्ले. राष्ट्रर्ीत होताच वासू 
देिपाडें यानंी सभा संपल्याचे जाहीर केले आद्वि टेबलावरील र्सॅची बत्ती 
द्ववझवनू टाकली. 

अिा प्रकारे सभा उधळली रे्ली. नाथ पै याचं्या सहकार  यानंी सभा 
उधळली असा र्ावात र्वर्वा झाला. 

द सर  या द्वदवसी रात्रौ बेळर्ावजवळ िहापूरला तकग तीथांचे भार्षि होते. 
त्या व्याख्यानाला नाथ पै आपल्या वासू देिपाडें आदी ज्यानंी आदल्या द्वदविी 
तकग तीथांच्या सभेत र्ोंधळ घातला होता त्यानंा घेऊन सभेला उपस्स्थत झाले. 

नाथला पाहून तकग तीथग म्हिाले, “नाथ पै आले आहेत.” 
नाथने ख लासा केला, “आम्ही सभा उधळायला नाही आलो आहोत, 

त मचे भार्षि ऐकायला आलो आहोत.” 
तकग तीथांची िहापूरची सभा व्यवस्स्थत पार पडली. नाथने आपल्या 

सहकार  यानंा दोर्ष द्वदला नाही. लोकिाहीत इतराचें म्हििे ऐकून घेतले 
पाद्वहजे, हे आपल्या सहकार  यानंा प्रत्यक्ष कृतीने द्विकद्ववले. 
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परकीय सरकारचे पाशरतोशषक नको 
 

नाथचे सहकारी श्री. वासू देिपाडें यानंी बेळर्ावं िहरात भरवस्तीत 
चालिारा दारूचा र् त्ता पकडून द्वदला होता. त्याबद्दल त्यावेळच्या इंग्रज 
सरकारकडून वासू देिपाडें याला कप व रोख बक्षीस जाहीर करणयात आले 
होते. पोद्वलसानंी देिपाडें यानंा पोद्वलस स्टेिनवर येऊन बक्षीस घेऊन 
जाणयास सादं्वर्तले होते. वासू देिपाडें यानंी ही र्ोष्ट पैंना सादं्वर्तली आद्वि 
सल्ला द्ववचारला. नाथ म्हिाले, “वासू, देि पारतंत्र्यात आहे. आपि इंग्रजी 
सते्तद्ववरुद्ध लढतो आहोत. त्याच ंबक्षीस स्वीकारिे मला उद्वचत वाटत नाही. 
परक्याचे बक्षीस नको. र्ौरव वरै्रे स्वराज्यात आपल्या सरकारकडून 
स्वीकारायचे.” 

श्री. वासू देिपाडें यानंी पोद्वलस चौकीवर जाऊन द्वलहून द्वदले. ‘इंग्रज 
सरकारने द्वदलेले बक्षीस नको म्हिून नाकारत आहे.’ 
 

गटबाजीच्या राजकारिाला थारा नाही 
 
बेचाळीसच्या आंदोलनात नाथ पै त रंुर्ातून स टल्यावर त्यानंा कनाटक 

प्रादं्वतक कागेँ्रस कद्वमटीवर घेणयात आले होते. कनाटकच्या राजकारिात दे. 
भ. र्ंर्ाधरराव देिपाडें यानंा अननयसाधारि स्थान होते. त्याचं्या िब्दाला 
सवगत्र मान होता. लोकमानय द्वटळक आद्वि महात्मा र्ाधंी दोघाचेंही सहकारी 
म्हिून त्यानंी कायग केले होते. त्याचें प्रस्थ कमी करावे असा द्वजल्हा कागेँ्रस 
कद्वमटीच्या नेत्याचंा प्रयत् न होता. एक द्वदवस द्वजल्हा कागेँ्रसचे नेत नाथ पैंना 
भेटायला आले. ही पूवग द्वनयोद्वजत भेट होती. द्वजल्हा कागेँ्रसच्या नेत्यानंी 
आपला मनस बा स्पष्ट केला. 

नाथ पै यानंी र्ंर्ाधरराव देिपाडें याचं्या द्ववरोधात त्यानंा मदत करायची 
होती. त्याच्या बदल्यात नाथ पै यानंा ए.आय.सी.सी.वर पाठद्ववणयाची त्याचंी 
तयारी होती. ए.आय.सी.सी.चे सभासद असिे ही मोठी बह मानाची र्ोष्ट 
होती. 
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नाथ पै यानंी स्पष्टपिे पि द्ववनम्रपिे त्याचंी सूचना ध डकावनू लावली 
आद्वि त्यानंा स्पष्टपिे सादं्वर्तले, “काही प्रश्नावर आमचे व र्ंर्ाधररावाचें 
जरूर मतभेत आहेत. पि र्टबाजीच्या राजकारिात आम्हाला म ळीच रस 
नाही. र्ंर्ाधरराव आम्हाला वंद्य आहेत. ते अव्वल दजाचे देिभक्त आहेत.” 

नाथ पै यानंी आपल्या जीवनात अिा र्टबाजीच्या राजकारिाला कधीच 
थारा द्वदला नाही. 
 

नाथचा प्रामाशिकपिा आशि प्रांजळपिा 
 

नाथ पै यानंी १९५२ साली बेळर्ावं िहर द्ववधानसभा मतदारसंघातून 
द्ववधानसभेची द्वनवडिूक लढद्ववली होती. एकदा रात्रौ ८ वाजणयाच्या स मारास 
नाथ पै डबलसीट घेऊन बेळर्ावंहून द्वटळकवाडीला द्वनघाले होते. त्यानंा 
सभेला वेळेवर पोहोचयाचे होते. ग्लोब टॉकीजजवळ आले आद्वि पोद्वलसानंी 
द्विट्टी फ ं कली. पि नाथ पै यानंी साकल न थाबंवता उलट वेर् वाढद्ववला. 
पोद्वलसाने सायकलने नाथाचंा पाठलार् केला; पि नाथ काही हातात लार्ले 
नाहीत. 

द सर  या द्वदविी सकाळी नाथ पै स्वतः कँप पोद्वलस स्टेिनात हजर झाले 
आद्वि तेथील सबइनस्पेक्टरला म्हिाले, “रात्रौ मी डबलसीटचा र् नहा केला 
आहे. त मच्या पोद्वलसाने द्विटी वाजवली; पि मला खूप महत्त्वाच्या कामासाठी 
वेळीच पोहोचायचे असल्याने मी थाबंलो नाही. याबद्दल मला जो काही दंड 
करावयाचा असेल तो करावा.” 

सबइनस्पेक्टर नाथकडे बघतच राद्वहले. आपि होऊन पोद्वलस स्टेिनला 
हजर होिारा आद्वि र् नयाची कब ली देिारा हा पद्वहलात तरुि त्यानंा भेटत 
होता. 

सबइनस्पेक्टर हा प्रामाद्विकपिा पाहून चद्वकतच झाले. म्हिाले, 
“त मच्या प्रामाद्विकपिाबद्दल मी त म्हाला या खेपेला क्षमा करतो. पि याप ढे 
परत मात्र असे करू नका.” 

नाथसारखा प्राजंळपिा व प्रामाद्विकपिा द र्शमळच. कायदा मोडून 
लोकिाही द्वटकिार नाही, याची त्यानंा जािीव होती. स्वराज्यातही 
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अनयायाद्ववरुद्ध कायदेभरं् करावे लार्तील याचीही त्यानंा जािीव होती. 
पूवगसूचना देऊन नयायासाठी प्रसंर्ी कायदे मोडावे हे वेळोवेळी ते स्पष्ट करीत 
असत. पि दैनंद्वदन जीवनात कायद्याचे पालन करिे समाजस्वास्थाच्या दृष्टीने 
प्रत्येकाचे कतगव्य असल्याचे ते सारं्त असत. 
 

नाथच्या अफाट लोकशप्रयतेचे रहस्य 
 

एकदा नाथ पै आपल्या मतदारसंघात र्ाडीने दौर  यावर द्वनघाले होते. 
द पारच्या वेळी रस्त्यालर्तच्या एका घराच्यासमोर मंडप घातला होता. 
द्वववाहद्ववधी स रू होता. मंर्लाष्टके कानावर पडताच नाथने र्ाडी थाबंवायला 
लावली आद्वि वध वरानंा आिीवाद देणयासाठी र्ाडीतून उतरून मंडपात 
द्विरले. योर्ायोर्ाने ते घर एका समाजवादी पक्षाच्या कायगकत्यांचे द्वनघाले. 
यजमान नाथचे स्वार्त करायला प ढे येताच नाथने त्याला नावाने हाक मारून 
सादं्वर्तले, “अरे नाना, तू द्वझलाच्या लग्नाक माका बोलवलंस नाय; पि बघ मी 
इलय की नाय त झ्या द्वझलाक व स नेक आिीवाद देऊक.” नातच्या या उत्तराने 
तो कायगकता भारावून रे्ला. नवरानवरी नाथच्या पाया पडली. त्यावेळी तो 
आपल्या स नेला म्हिाला, “म ली, त  भाग्यवान आसंस. नाथ पैसारख्या मोठ्या 
मािसाचे आिीवाद त का लाभलेत आद्वि त झ्याम ळे त्याचे पाय आज आमच्या 
घराक लार्ले. या आमचाही मोठा भार् असा.” 

नाथ पै याचंी स्मरििक्ती द्ववलक्षि होती. एकदा क िाही कायगकत्यांची 
त्याला ओळख करून द्वदली की, त्याचे नाव आद्वि चेहरा ते कधीच द्ववसरत 
नसत. कायगकत्यांचा मान आद्वि िान राखणयात नाथ पै सदैव दक्ष असत. 
नाथच्या मतदारसंघात क ठल्याही र्ावात नाथची सभा असली की त्या सभेत 
त्या र्ावातील आपल्या कायगकत्यांचा न च कता र्ौरवाने आपल्या भार्षिात 
उले्लख करीत. चार-पाच वर्षांपूवी पद्वरचय करून द्वदलेल्या त्या र्ावातील 
कायगकत्यांचे चेहरे आद्वि नावे नाथच्या किी लक्षात राहत याबद्दल सवांनाच 
आश्चयग वाटायचे. या आचाट स्मरििक्तीचा नाथने संघटनात्मक बाधंिीसाठी 
क िलतेने प रेपूर वापर करून घेतला. प्रत्येक र्ावातील जाहीरसभेत त्या 
र्ावातील पक्षाच्या कायगकत्यांचा आवजूगन उले्लख करून या कायगकत्यांच्या 
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कायाम ळे-कष्टाम ळे आपि लोकसभेत द्वनवडून रे्लो आहोत याचा ते 
कृतज्ञतापूवगक उले्लख करीत. नाथ पै याचं्या अफाट लोकद्वप्रयतेमार्ील हे एक 
प्रम ख रहस्य होते. 
 

नाथ पै यांच्या वक्तृत्वाचे शवशवध पैलू 
 
बॅ. नाथ पै याचें सात-आठ भार्षावंर प्रभ त्व होते. संस्कृत, मराठी, प्रहदू, 

उदूग या भारतीय भार्षावंर आद्वि इंग्रजी, फ्रें च आद्वि जमगनी या परदेिी अिा 
सात भार्षावंर त्याचें प्रभ त्व होते. त्याचप्रमािे कानडी, कोकिी आद्वि र् जराती 
या भारतीय भार्षाही त्यानंा येत होत्या. 

म ंबईत आद्वियायी समाजवादी पद्वरर्षद झाली. िह्मदेि, इ्ायल आद्वि 
नेपाळ या तीन देिाचे पंतप्रधान या पद्वरर्षदेला उपस्स्थत होते. या पद्वरर्षदेच्या 
द्वनद्वमत्ताने म ंबईत द्वर्रर्ावं चौपाटीवर जाहीरसभेचे आयोजन करणयात आले 
होते. या जाहीरसभेचे स्वार्त, प्रास्ताद्ववक आद्वि सूत्र संचालन बॅ. नाथ पै यानंी 
केले होते. सभेला अफाट र्दी जमली होती. सभेला मराठी आद्वि प्रहदी भार्षा 
जाििारे बह संख्येने उपस्स्थत होते. तसेच इंग्रजी भार्षा जाििारे द्ववदेिी 
नार्द्वरकही मोठ्या संख्येने उपस्स्थत होते. 

त्या द्वदविी आपल्या स्वार्ताच्या तसेच प्रास्ताद्ववकाच्या भार्षिात; तसेच 
सूत्र संचालनात बॅ. नाथ पै यानंी इंग्रजी, प्रहदी आद्वि मराठी या द्वतनही भार्षाचंा 
वापर करून आपल्या वकृ्तत्वाचे एक आर्ळेवेर्ळे दिगन श्रोत्यानंा घडद्ववले. 

१९५७च्या द्वनवडि कीचे वेळी सावंतवाडी द्ववधानसभा मतदारसंघातील 
संय क्त महाराष्ट्र सद्वमतीचे उमेदवार सावंतवाडीचे राजे द्विवरामराजे भोसले 
याचं्या द्वनवडिूक प्रचारासाठी नाथ पै यानंी सावंतवाडी ताल क्याचा दौरा 
केला. द पारी सावतंवाडी-बादंा मार्ावरील इनस ली या मोठ्या र्ावात 
प्रचाराची सभा होती. या सभेत नाथच्या एका द्वमत्राने नाथने सभेत श्रोत्यानंा 
प्रथम रडवावे आद्वि नंतर हसवावे असे स चद्ववले. नाथने सादं्वर्तले की, ही र्ोष्ट 
सहजसाध्य होणयासारखी नाही. पि प्रत्यक्षात इनस लीच्या सभेत नाथने ही 
द्वकमया घडवनू दाखद्ववली. संय क्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनातील ह तात्माचं्या 
करुि कहाणयाचें कथन स रू करताच अनेकाचें डोळे पािावले आद्वि काही 
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मद्वहलानंा ह ंदके आवरता आले नाहीत. त्यानंतर पाचच द्वमद्वनटाचं्या 
कालावधीत नाथ पै यानंी राजकारिातले असे काही द्ववनोदी द्वकस्से श्रोत्यानंा 
ऐकद्ववले की, श्रोत्यानंा हसू आवरता येईना. 

नाथ पै याचं्या असामानय वकृ्तत्वाचे दिगन त्या सभेत श्रोत्यानंा घडले. 
 

नाथच्या कशवमनाचे दिथन 
 
र्ोवा म क्त झाल्यावर नाथ पै यानंी र्ोव्यातील प्रद्वतभावान ज्येष्ठ कवी. 

श्री. बा. भ. बोरकर यानंा त्याचं्या कद्ववतेतील एक ओळ तारेने कळवनू 
अद्वभनंदन केले. 

कद्ववतेचे बोल होते, ‘द्वत्रवार मंर्ल आजला द्वत्रवार मंर्ल.’ 
कद्वववयग बा. भ. बोरकर यानंी त्याच कद्ववतेतील द सरी ओळ उद धृत 

करून नाथ पै यानंा उत्तर पाठद्ववले. 
कद्ववतेचे बोल होते, ‘धनय जाहलो मीही याचा घेऊन साक्षात्कार.’ 
नाथ पै याचं्या कद्ववमनाचे दिगन या प्रसंर्ातून घडले आहे. नाथला 

द्वलद्वहणयाचा कंटाळा होता. नाथचे अक्षर चारं्ले नव्हते हे त्याचे कारि असाव.े 
पि वािीबरोबर नाथला लेखिीची जोड द्वमळाली असती तर नाथ पै श्रेष्ठ 
साद्वहस्त्यक झाले असते. 
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धशनकांचा जमधेपिा कधीच स्वीकारला नाही. 
 
१९६२च्या द्वनवडि कीचे वेळी श्री. द्वबलािेठ यानंी श्री. वासूदेिपाडें 

याचं्या पत्त्यावर नाथ पै यानंा द्वनवडिूक खचासाठी दहा हजार रुपयाचंा चेक 
पाठद्ववला होता. पैिाचंी खूप र्रज होती; पि नाथ पै यानंी तो स्वीकारला 
नाही. तो परत पाठद्ववला. ती रक्कम नाथ पै यानंी वेंर् ल्याच्या खडेकर 
महाद्ववद्यालयाला द्यावी असे कळद्ववले. त्याप्रमािे द्वबलािेठनी ती रक्कम 
द्वनवडि कीनंतर वेंर् ला कॉलेजला द्वदली. 

नाथचे अनेक धद्वनक द्वमत्र होते. त्याचेंिी त्याचें खूप घद्वनष्ट संबंध होते. 
पि भाडंवलदाराचें पैसे घेऊन ते त्याचें प्रमधे मात्र कधीच झाले नाही. 
 

वक्तृत्वाच्या यिाची ग रुशकल्ली 
 
नाथ पै यानंा आवाजाची आद्वि वकृ्तत्वाची ईश्वरी देिर्ी लाभली असली; 

तरी व्यासंर्ाने आद्वि पद्वरश्रमाने त्यानंी ती प्रभावी आद्वि पद्वरिामकारक 
बनद्ववली होती. कोकिचे ज्येष्ट समाजवादी नेते श्री. सखाराम रावजी द्विखरे 
ऊफग  द्विखरेर् रुजी यानंी यासंबंधी नाथ पै यानंा द्ववचारले असता नाथ पै 
म्हिाले, 

“चारं्ल्या आवाजाची देिर्ी मला लाभली ही ईश्वरी कृपा. पि चारं्ला 
आवाज नसता तरीस द्धा मी प्रभावी वक्ता झालो असतो. ज्या द्ववर्षयावर 
बोलायचे त्याचे सखोल वाचन व प्रचतन पाद्वहजे. त म्ही त्या द्ववर्षयािी एकरूप 
झालात म्हिजे िब्दासंाठी त म्हाला अडून राहावे लार्त नाही. ते आपोआप 
ओठाकडे धाव घेतात. मी केवळ तोंडाने बोलत नसतो. माझे िरीर-त्याचा 
प्रत्येक अवयव बोलत असतो. मलाखरोखर देहाचे भान नसते. म्हिूनच एका 
तासाच्या भार्षिानंतर मी घामाघूम होऊन थकतो.” 
 वरील वक्तव्यात नाथने आपल्या वकृ्तत्वाच्या यिाची र् रुद्वकल्ली स्वतःच 
सादं्वर्तली आहे, 
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‘मी’पिाचा कंटाळा 

 
नाथ पै स्वतःबद्दल फार थोडे बोलत आद्वि फार थोडे द्वलहीत असत. 

क्वद्वचतच बोलत असत. नाथ इंग्लंडला असताना श्री. वासू देिपाडें यानंी 
नाथला त्यासंबंधी द्वलद्वहले होते. स्वतःबद्दल त्यानंी द्वलहाव े असे प नहाप नहा 
आजगवपूवगक द्वलद्वहले होते. पि नाथचे उत्तर आले. 

उत्तरात नाथ पै यानंी द्वलद्वहले होते, “माझ्याद्ववर्षयी मीच द्वलहावे, हे 
माझ्या मनाला पटत नाही. माझ्याद्ववर्षयी जािून घ्यावयास तू उत्स क आहेत 
असे तू द्वलद्वहतोस, पि ‘मी’ हा द्ववर्षय मला मोठा कंटाळवािा व खरे सारं्ायचे 
तर फार मोठा भयानक वाटतो.” 

असा होता नाथचा स्वभाव. स्वतःबद्दल द खले-ख पले तरी स्वतःबद्दल 
फारसे बोलायचे नाही हा नाथचा स्थायी भाव होता. 
 

मृत्यचेू महाकाव्य कथन करिारे शवलक्षि पर 
 
य नोस्कोच्या मानवी हक्क सद्वमतीवर अनेक वर्ष े नाथ पै सदस्य होते. 

ऑक्टोबर १९६८ मध्ये द्वजद्वनव्हाला या सद्वमतीच्या बैठकीला रे्ले असता त्यानंी 
प्रकृती द्वबघडली. लघवीतून रक्त जाऊ लार्ले होते. त्यानंा हॉस्स्पटलमदे्य 
दाखल करणयात आले. त्यानंी म ंबईचे प्रजा समाजवादी पक्षाचे नेते डॉ. जी. 
जी. पारीख यानंा इंग्रजीत पत्र पाठद्ववले. या पत्रात नाथ पै म्हितात- 

“येथे आल्याच्या द सर  याच द्वदविी मला अनपेद्वक्षतपिे नेहमीपेक्षा काही 
वेर्ळ्या प्रकारची भोवळ आली. डॉक्टरना तातडीचे बोलवाले लार्ले. फारसे 
र्ंभीर काही नाही; पि मला अंथरुिावर चोवीस तास झोपून राहणयाची आज्ञा 
देणयात आली.” 

“खरेच ही आजारपिे माझ्या आय ष्ट्यातील एक द ष्ट ित्र ूठरत आहेत. मी 
त्याला ज मानीत नाही, त्याकडे द लगक्ष करतो, त्याची म वगत ठेवीत नाही. त्याची 
पवा करीत नाही, पि तरी ते आहेत. मला ते अडथळा आिीत आहेत. मला 
फरफटत ओढून नेत आहे. तो माझा ित्र-ूमाझा कधी पराभव करू िकिार 
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नाही. त्याला द्ववजय एकदाच आद्वि अखेरीस प्राप्त होईल. पि मला तीव्र 
बोचिी, द ःख आद्वि घोर द्वनरािा वाटते, कारि मनाजोर्ते मी काही करू 
िकत नाही, कामाचा उरक दाखव ूिकत नाही. माझी ही तीव्र इच्छा-उत्कंठा 
माझ्या फारच थोड्या सहकार  यानंा जािवत असावी. मृत्य ूजेव्हा जेव्हा माझ्या 
अर्दी जवळ येऊन रे्ला, त्या त्या वेळी जे जे मला प्रािद्वप्रय, जे जे आदरिीय 
त्याचं्या आठविीने माझ्या जीवाची कालवा-कालव झाली. भारतमाता, 
जनमदात्रीमाता, माझी र्ोद्वजरवािी म ले आद्वि द्वक्रस्टल- या सवांवर माझा 
जीव. त्याचं्या ताटात टीच्या द्ववचाराने मी व्याकूळ होतो. पि भीतीचा 
लवलेिही मला कधी द्विवला नाही. मृत्यूचे सतत अव्याहत द्वमळिारे आवाहन 
द्वझडकारिे हाच जर्णयाचा एकमेव मार्ग आहे. 

At my ear 
I always hear 

Times winged chariot 
Drawing near 

(माझ्या कानाजंवळ, मी सतत ऐकत असतो, काळाच्या (मृत्यचू्या) पंख 
लावलेल्या रथाची, जवळ येणयाची चाहूल) 

परंत  हे द्वझडकारिे माझ्या मयाद्वदत िारीद्वरक िक्तीला काही नव्या 
ताकदीचा प रवठा करू िकत नाही. त्याम ळे माझ्या वार्णयाला एक वळि 
लार्ते आद्वि पद्वरिती िक्ती घटणयातच होते. मी त ला (द्वकिोरला) हे 
द्वलद्वहले; कारि त म्ही मला राजकीय सहकारी, कायगकता यापेक्षा अद्वधक 
काही मानता व मला तसे वार्वता.” 

मृत्यचेू महाकाव्यकथन करिारे हे द्ववलक्षि पत्र. आपला मृत्य ूजवळ येत 
चाललेला आहे याची जािीव नाथ पैना अखेरच्या काळात झाली. मृत्य ूअनेक 
वेळा जवळ येऊन परत रे्ला होता. त्याचा जीवघेिा खेळ चालू होता. नाथाचंी 
ध्येवादी तळमळ प्रखर म्हिून जवळ घेऊन आपल्या ध्येयवादाची वाटचाल ते 
करीत होते. 

अखेरच्या काळात त्याचें जवळचे सहकारी श्री. वासू देिपाडें यानंा नाथ 
पै म्हिाले, “माझे अचानक काहीतरी होिार, तेव्हा द्वक्रस्टलला, म लानंा 
स्व्हएन्नाला जाणयाद्विवाय मार्ग राहिार नाही.” 
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आपले द खिे हे जीवघेिे आहे हे नाथ पै यानंा माहीत असल्याने नाथने 
या प्रश्नावर सौ. द्वक्रस्टलिीही खूप वेळा चचा केली होती व आवश्यक त्या 
सूचना देऊन ठेवल्या होत्या. 

 
लदात्त हृदयाचा लपासक 

 
कोकिातील ज्येष्ठ समाजवादी नेते साथी द्विखरेर् रुजी याचें इंग्रजी 

भारे्षवर प्रभ त्व होते. नाथ पै आद्वि त्याचंा इंग्रजीतून पत्रव्यवहार चालत असे. 
नाथने मृत्यपूूवी काही द्वदवस द्विखरेर् रुजींना पत्र पाठद्ववले होते; त्या पत्रात 
नाथ पै यानंी द्वलद्वहले होते, “There are commands higher than the 
advice of the doctors and life assumes a meaning only to the extent 
we are able to obey them.” (जीवनामध्ये काही आज्ञा डॉक्टराचं्या 
सहाय्यापेक्षा श्रेष्ठ ठरतात आद्वि या आज्ञाचंी पूतगता आपि द्वकती प्रमािात 
करतो, त्यावर जीवनाला काही अथग प्राप्त होत असतो.) 
 हे पत्र म्हिजे नाथ पै याचं्या जीवनाचा सार आहे. 
 यापूवीही नाथ पै अनेकवेळा म्हिाले होते, “मािूस ज्या हृदयाने खर  या 
अथाने जर्तो ते हृदय वेर्ळे असते. डॉक्टराचं्या इंजेक्िनने तो जर्त नाही. 
उदात्त र्ोष्टीसाठी झोकून देणयातच ते हृदय जर्त असते. स्पंदन पावते, मी 
त्या हृदयाचा उपासक आहे. हे असले उदात्त हृदय घेऊन आपले आय ष्ट्य मी 
जर्लो.” 
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वैवाशहक जीवन 
 

कायद्याचा अभ्यास करणयासाठी नाथ पै याचें द्विटनमध्ये वास्तव्य 
असताना द्विटनमधील लेबर पाटीच्या कायात आद्वि कामर्ार चळवळीत त्याचा 
सद्वक्रय सहभार् असे. द्विटनमधील या वास्तव्यात नाथ पै यानंा कामर्ार 
चळवळीचा (Labour Movement) अभ्यास करणयासाठी य रोपमधील 
ऑस्स्रया सरकारची द्विष्ट्यवृत्ती द्वमळाली. कामर्ार चळवळीच्या 
अध्यायनासाठी नाथ पै याचें वास्तव्य काही काळ ऑस्स्रयाच्या राजधानीत 
‘स्व्हएन्ना’ िहरात होते. य रोपातील एक स ंदर िह अिी स्व्हएन्नाची प्रद्वसद्धी 
आहे. राजकारिाइतकीच नाथ पैना साद्वहत्य कला, संर्ीत आद्वि सौंदयांची 
आवड होती. नाथला आवडले ते स्व्हएन्नाचे संर्ीत. संर्ीताची द्ववश्वाची 
राजधानी (Music Capital of the World) ही संज्ञा या िहराला सवाथाने 
िोभनू द्वदसते असे नाथचे मत होते. याच िहराने नाथला एख अमोल रत् न 
द्वदले. या रत् नाने नाथच्या हृदयात अढळ स्थान द्वमळद्ववले. या रत् नाचे नाव होते 
‘द्वक्रस्टल म िेल’ 

‘द्वक्रस्टल म िेल’ ही ऑस्स्रयन सरकारच्या सद्वचवाचंी एक लती एक 
कनया. स्व्हएन्नाच्या वास्तव्यात नाथचा द्वक्रस्टलिी पद्वरचय झाला. द्वक्रस्टलला 
एक भाई होता. पि द सर  या महाय द्धात तो मारला रे्ला होता. नाथच्या 
व्यद्वक्तमत्त्वाचा द्वक्रस्टलवर प्रभाव पडला आद्वि द्वक्रस्टलच्या स्वभावाम ळे 
नाथला द्वक्रस्टलची ओढ लार्ली. पद्वरचयाची पद्वरिती प ढे पे्रमात झाली आद्वि 
ती दोघे द्वववाहबद्ध झाली. पौवात्य आद्वि पाश्चात्य संस्कृतीचा द्ववलोभनीय संर्म 
त्याचं्या जीवनात घडून आलेला पाहायला द्वमळतो. 

नाथने परदेिी य वतीि द्वववाह केला म्हिून त्याच्या मतदारसंघातील 
काही मंडळी थोडीिी नाराज झाली होती. नाथला भारतात क िी द्वववाहयोग्य 
य वती सापडली नसती काय? हा द्वववाह यिस्वी होिार आहे काय? अिी 
क जबूज पाठीमार्ून चालायची. पि क िाही भारतीय नारीपेक्षा आपि 
काकिभरही कमी नाही हे द्वक्रस्टलने कृतीने द्वसद्ध केले. नाथच्या जीवनािी 
द्वक्रस्टलताई सवाथाने एकरूप झाली होती.नाथाच्या मृत्य नंतरही नाथ पै यानंी 
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जी जीवनमूल्ये उरािी बाळर्ळी होती त्याचें काटेकोरपिे आचरि 
द्वक्रस्टलताईने आपल्या उवगद्वरत आय ष्ट्यात केले आहे. 

हृदयद्ववकार हा पै घराणयाला द्वमळालेला िाप होता. नाथही याला 
अपवाद ठरला नाही. चाळीिी उलटल्यावर नाथलाही हृदयद्ववकाराच्या 
व्याधीने र्ाठले. द्वक्रस्टलची जबाबदारी खूप वाढली होती. नाथला जरा बरे 
वाटले की त्याची धावपळ स रु व्हायची. थोड्या हट्टी स्वभावाम ळे त्याला आवर 
घालिे अवघड व्हायचे. नाथच्या आजारपिात खूप चढउतार होत असत. पि 
द्वक्रस्टलताईने धीर सोडला नाही. नाथची प्रकृती द्वबघडली की द्वक्रस्टल 
अस्वस्थ होत असे. पि द्वचत्त द्ववचद्वलत होऊ न देता स्स्थर द्वचत्ताने त्या नाथची 
सेवा करीत. सेवेत यत्त्कद्वचतही उिीव पडू देत नसत. 

नाथचे मोठे बंधू अनंतराव पै याचं्या द्वनधनाचेवेळी पै क ट ंबीयावर मोठा 
द्वबकट प्रसंर् ओढवला होता. अनंतरावानंा आद्वि नाथला एकाच वेळी 
हृदयद्ववकाराचा झटका आल्याने म ंबईत एकाच हॉस्स्पटलमध्ये दोन वेर्वेर्ळ्या 
वॉडात दाखल करणयात आले होते. नाथची स्स्थती काळजी करणयासारखी 
असतानाच अनंतरावाचें द्वनधन झाले होते. हॉस्स्पटलच्या डॉक्टसगनी ही वाता 
नाथच्या त्या अवस्थेत नाथला कळू न देणयाची दक्षता घेणयास नाथच्या 
क ट ंबीयासं बजावले होते. नाथची प्रकृती स्स्थरावल्यावर नाथला 
अनंतररावाचं्या द्वनधनाची वाता सारं्णयात आली; पि अनंतरावाचें अंत्यदिगन 
घडद्ववले नाही म्हिून द्वक्रस्टलताईंना नाथचा रोर्ष पत्करावा लार्ला. 

नाथच्या प्रकृतीप्रमािेच घरची इतर कामेही त्या अत्यंत जबबादारीने 
साभंाळीत. म लरे् ‘द्वदलीप’ आद्वि ‘आनंद’ला साभंाळिे, त्यानंा िाळेत वेळी 
पोहोचद्वविे, त्याचं्या अभ्यासावर लक्ष ठेविे ही कामेही त्यानी द्वततक्याच 
तत्परतेने केली. कामात कधी क चराई केली नाही की कमाचा कंटाळा केला 
नाही. कामे करताना त्याचं्या कपाळावर कधी आठी द्वदसली नाही की 
कमाबद्दल त्यानंी कधी नाराजी व्यक्त केली नाही. धीरोदात्त आद्वि सेवापरायि 
वृत्तीने ससंारातील सवग जबाबदार  या त्यानंी साभंाळल्या. त्या उत्तम र्ृद्वहिी 
होत्या. तिाच नाथच्या खर  या अथाने सहचाद्वरिी होत्या. नाथच्या सेके्रटरीचे 
कामही त्यानंी केले. नाथचा पत्रव्यवहार पाहिे, रोजच्या वतगमानपत्रातील 
महत्त्वाची कात्रिे कापून ठेविे, फायप्रलर् करिे आद्वि नाथची पते्र टाईप 
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करून रवाना करिे ही सारी कामे त्या वेळच्या वेळी न कंटाळता करीत असत. 
नाथच्या धावपळीच्या जीवनात त्याचंा खरा आधार नाथला लाभला होता. 

सर्ळी कामे साभंाळून त्या बार्कामही करीत. बार्कामाची त्यानंा 
मनापासून आवड आहे. नाथलाही फ लाचंी आवड होती. नाथचा संसार त्यानंी 
भारतीय नारीपेक्षाही अद्वधक क िलतेने आद्वि उत्तम प्रकारे दृष्ट लावणयाजोर्ा 
केला. घर नेहमी स्वच्छ आद्वि टापटीप ठेवणयाची त्या सदैव दक्षता घेत. 
कारि नाथची वृत्ती प्रसन्न ठेवणयासाठी ते आवश्यक होते. त्यानंा आळस 
अद्वजबात माहीत नव्हता. नाथ द्वचडले अर्र खूप मोठ्याने बोलू लार्ले की, 
त्या येऊन नाथला आवरत. एकच वाक्य त्या उच्चाद्वरत, “Nath, it is enough 
now.” (नाथ, आता प रे). द्वक्रस्टेलचे हे एकच वाक्य नाथला आवरायला प रे 
पडत असे. 

भारताचे माजी पंतप्रधान कै. लाल बहादूर िास्त्री याचं्या द्वनधनानंतर 
त्याचं्या जारे्वर त्याचंी पत्नी श्रीमती लद्वलतादेवी यानंा उभे करणयाचे धाटत 
होते. पि लद्वलतादेवीनी त्याला साफ नकार द्वदला. त्याम ळे नाथ पै याचंा 
लद्वलतादेवीबद्दलचा आदर द िावला. नाथ पै द्वक्रस्टलला बरोबर घेऊन 
लद्वलतादेवींना भेटायला रे्ले. उभयतानंी लद्वलतादेवींनी घेतलेल्या 
द्वनिगयाबद्दल त्याचें अद्वभनंदन केले. द्वक्रस्टललापि आपल्या मृत्यनंूतर 
लोकसभेत उभे राहणयाचा आग्रह केला तर जपून द्वनिगय घेणयाचा सल्ला 
याप्रसंर्ी नाथने द्वदला होता आद्वि घडलेही तसेच नाथ याचं्या द्वनधनानंतर 
त्याचं्या जारे्वर द्वक्रस्टलला उभे करावे असा द्ववचार काही द्वमत्रमंडळीनी 
द्वक्रस्टलसमोर माडंला असता, द्वक्रस्टलने त्याला साफ नकार द्वदला. “जी र्ोष्ट 
नाथला कदाद्वप आवडली नसती, ती र्ोष्ट त म्ही मला का करायला सारं्ता?” 
असा प्रश्न द्वतने त्या संदभात भेटायला रे्लेल्या मंडळींना केला. 

नाथचे द्वनधन झाले त्यावेळी द्वक्रस्टलताई त्याचं्या जवळ नव्हत्या. 
नाथच्या अंत्यदिगनासाठी त्या आल्या तो प्रसंर् त्यावेळी तेथे उपस्स्थत 
असलेल्या अनेकाचं्या स्मरिात असेल. स्स्थर नजरेने त्या नाथकडे पाहत 
होत्या. जिू काही प ढे कायमची दृष्टीआड होिारी नाथची मूती त्या आपल्या 
डोळ्यात साठवनू ठेवत असाव्यात. त्याचंा द्वखन्न चेहरा, ‘नाथ अखेर तू 
आम्हालंा चकद्ववलेस ना?’ असा भाव व्यक्त करीत होता. दोन वेळा 
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हृदयद्ववकाराचा तीव्र झटका येऊन रे्ल्यावरही सावगजद्वनक जीवनातील नाथ पै 
याचंी धडपड थाबंली नव्हती. स्वस्त बसिे नाथ पै याचं्या स्वभावाला 
मानविारे नव्हते. त्याम ळे केव्हातरी या प्रसंर्ाला सामोरे जावे लार्िार याचंी 
त्यानंा पूवगकल्पना असावी. पद्वरमािी या प्रसंर्ाला सोमोरे जाणयाची त्याची 
मानद्वसकता तयार झाली असावी. नाथच्या द्वनवािाचा धक्का त्यानंी मोठ्या 
धीरोदत्त वृत्तीने सोसला. 

द्वक्रस्टलच्या मनाचा मोठेपिा नाथाच्या मृत्यनंूतरच द्वदसून आला. 
नाथच्या द्वनधनानंतर घरात दहा हजार रुपये असलेले एक पाकीट 
द्वक्रस्टलताईना सापडले. त्या पाद्वकटावर नाथने ‘द्वनवडिूक खचासाठी’ असे 
द्वलहून ठेवले होते. नाथच्या चाहत्याने नाथला द्वनवडिूक खचासाठी द्वदलेली 
ती रक्कम द्वक्रस्टलताईने नाथ पै याचं्या जार्ी पक्षाने उभे केलेले पक्षाचे 
उमेदवार प्रा. मध  दंडवते याचं्या स्वाधीन केली. प्रा. मध  दंडवते यानंी ती रक्कम 
स्वीकारणयास नकार द्वदला असता, ‘द्वनवडिूक द्वनधीसाठी पक्षाला द्वदलेली ती 
रक्कम मी घरात वापरली तर नाथच्या आत्म्याला काय वाटेल?’ असा प्रश्न 
करून द्वक्रस्टलताईने ती रक्कम प्रा. मध  दंडवते यानंा स्वीकारायला लावली. 
ती रक्कम क िाला न सारं्ता द्वक्रस्टलताईंनी घरात वापरली असती तर क िी 
काही द्ववचारलेही नसते. पि नाथच्या साद्वन्नध्यात झालेल्या संस्कारानंी 
द्वक्रस्टलताईंनी ती रक्कम प्रा. दंडवतेंच्या स्वाधीन केली. नाथच्या जीवनािी 
द्वक्रस्टलताई द्वकती एकरूप झाल्या होत्या याचे दिगन या घटनेने घटद्ववले आहे. 

बॅ. नाथ पै याचं्या द्वनवािानंतर त्याचं्या समाजवादी द्वमत्रमंडळींनी 
नाथच्या म लाचं्या द्विक्षिासाठी काही रक्कम बँकेत द्वफक्स करून ती 
द्वक्रस्टलताईंच्या स्वाधीन करायचे ठरद्ववले होते. द्वक्रस्टलताईला हे समजताच 
त्यानंी या र्ोष्टीला हरकत घेतली. नाथच्या म लाचें संर्ोपन आद्वि द्विक्षिल 
करायला त्याचंी आई म्हिून आपि समथग असल्याचे त्यानंी नाथच्या 
द्वमत्रमंडळींना सादं्वर्तले व त्यानंी द्वदलेला मदतीचा हात स्वाद्वभमानाने; पि 
नम्रपिाने नाकारला ही पे्ररिाही त्यानंा नाथच्या सहवासातून व क ट ंबीयाकंडून 
द्वमळाली होती. नाथचे वडील नाथच्या लहानपिी वारल्यावर नाथचे व 
नाथच्या भावंडाचें संर्ोपन नाथच्या मातोश्रीने खडतर पद्वरस्स्थतीतून केले होते. 
नाथच्या मातोश्रींचा आदिग त्याचं्याप ढे होता. 
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नाथच्या मृत्यनंूतर द्वक्रस्टलने स्वतः नोकरी करून आपल्या म लाचें 
संर्ोपन आद्वि द्विक्षि समथगपिे केले आहे. नाथच्या मृत्यनंूतर त्याचं्या वृद्ध 
मातोश्री माहेरी एकयाच असल्याने त्यानंा आधार देणयासाठी द्वक्रस्टलताईने 
आपल्या दोनही म लासंह ऑस्स्रयाला प्रयाि केले. ऑस्स्रयाला रे्ल्या तरी 
अधूनमधून भारताला भेट देऊन सासरच्या मािसाचंी द्ववचारपूस करणयाची 
प्रथा त्यानंी कटाक्षाने पाळली आहे. ऑस्स्रयात दीघगकाळ वास्तव्य असूनही 
त्यानंी तेथील नार्द्वरकत्व स्वीकारलेले नाही. भारतीय नार्द्वरक म्हिून त्या 
तेथे राहत आहेत. 

पै क ट ंबाला हृदयरोर्ाचा िाप असल्याचे द्वदसून येते. तसेच पत्नीच्यापूवी 
प रुर्षानंी जर्ाचा द्वनरोप घेणयाचाही िाप असल्याचे द्वदसून येते. नाथच्या 
लहानपिी नाथचे वडील वारले होते आद्वि नाथची व नाथच्या भावंडाचंी 
जबाबदारी नाथच्या मातोश्रीना स्वीकारावी लार्ली होती. नाथची म ले वयात 
येणयापूवीच नाथने या जर्ाचा द्वनरोप घेतला आद्वि म लाचं्या संर्ोपनाची व 
द्विक्षिाची जबाबदारी नाथच्या पत्नीला स्वीकारावी लार्ली. नाथचे दोन बंधूही 
त्याचं्या सहधमगचाद्वरिीना मारे् ठेवनू या जर्ाचा द्वनरोप घेऊन रे्ले आहेत. पै 
क ट ंबीयाचं्या दोन द्वपढ्यामंध्ये ही परंपरा चालत आली आहे. हा एक द्ववलक्षि 
योर्ायोर् मानावा लार्त आहे. 

य रोद्वपयन संस्कृतीत वाढलेल्या द्वक्रस्टल पैनी नाथच्या सहवासात 
भारतीय संस्कृतीमधील द्विष्टाचार व प्रथा आत्मसात करून आयग स्त्रीपेक्षा 
आपि काकिभरही कमी नसल्याचे कृतीने आद्वि कतृगत्वाने द्वसद्ध केले आहे. 
नाथच्या जीवनातील द्वक्रस्टलच्या सहवास नाथला स खावह झाला होता. 
नाथच्या जीवनािी ती एकरूप झाली होती. सहधमगचाद्वरिी म्हिून नाथचे 
द्वक्रस्टलची केलेली द्वनवड सवगतोपरी स योग्य ठरली आहे. पती द्वनधनानंतर 
आयग स्त्रीच्या वायाला येिारे द ःखही द्वक्रस्टलताईला सोसावे लार्ले आहे. 
क ठल्याही प्रकारे क रकूर न करता द्वक्रस्टलने सारे कष्ट सोसले आहेत. यातच 
द्वतचा मोठेपिा द्वदसून आला आहे. नाथला समजून घेऊन त्याचे सारे करिारी 
द्वक्रस्टलसारखी सहधमगचाद्वरिी नाथला लाभली हे नाथचे भाग्यच होय. 
नाथच्या यिात द्वक्रस्टलचा सहभार् सवाद्वधक आहे. 
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अखेरची वाटचाल 
 

जानेवारी १९७१ मध्ये आपल्या देिाच्या तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती 
इंद्वदरा र्ाधंी यानंी लोकसभेची मध्यावधी द्वनवडिूक घेणयाचा द्वनिगय जाहीर 
केला आद्वि देिात द्वनवडि कीचे वारे वाहू लार्ले. बॅ. नाथ पै याचंी समाजवादी 
पक्षाच्यावतीने राजापूर मतदारसंघातून उमेदवारी द्वनद्वश्चत झाली होती. यापूवी 
१९५७, १९६२ आद्वि १९६७ याप्रमािे तीन वेळा नाथ पै या मतदारसंघातून 
लोकसभेवर द्वनवडून रे्ले होते. यावेळी बॅ. नाथ पै याचं्या द्ववरोधात कागेँ्रस 
पक्षाने सावंतवाडी संस्थानचे राजे द्विवराम सावंतभोसले याचंी उमेदवारी 
द्वनद्वश्चत केली होती. पाद्वकस्तानच्या द्ववरोधात बारं्लादेिाची लढाई इंद्वदरा 
र्ाधंींनी प्रजकली होती. या पाश्वगभमूीवर राजापूर लोकसभा मतदारसंघतील ही 
द्वनवडिूक अटीतटीची होिार हे द्वनद्वश्चत झाले होते. बॅ. नाथ पै यानंा या 
द्वनवडि कीपूवी दोनवेळा हृदयद्ववकाराचा तीव्र झटका येऊन रे्ला होता. 
त्याम ळे या द्वनवडि कीची दर्दर् नाथना सोसेल की नाही याबद्दल आम्ही 
त्याचें सवग सहकारी सािंक होतो. नाथवर द्वनवडि कीच्या प्रचाराचा ताि 
कमीतकमी पडावा अिाप्रकारे द्वनवडिूक प्रचाराची मोहीम आयोद्वजत 
करणयाचे पक्षाने ठरद्ववले होते. प्रा. मध  दंडवते यानंी या द्वनवडिूकीत प्रचारात 
नाथ पै याचं्या समवेत सतत राहायचे. नाथ पै यानंी थोडक्यात मतदारानंा 
आवाहन करायचे आद्वि प्रचाराचा प्रम ख भार प्रा. मध  दंडवते यानंी 
साभंाळायचा असे ठरले होते. 

बॅ. नाथ पै यानंी द्वनवडि कीची पूवगतयारी स रू केली होती. द्वद. १८ 
जानेवारी १९७१ रोजी वेंर् ले येथे श्रीदेव रामेश्वरला श्रीफळ अपगि करून 
प्रचाराची पद्वहली सभा वेंर् ल्यात घेणयाचे द्वनद्वश्चत झाले होते. जानेवारी 
मद्वहनयाच्या द सर  या आठवड्यात कायगकत्यांच्या र्ाठीभेटी घेणयासाठी नाथ पै 
यानंी राजापूर लोकसभा मतदारसंघाचा धावता दौरा केला. त्याकाळात 
नाथच्या द्वनवडिूक प्रचारासाठी म ंबईवासी समाजवादी पद्वरवारातील असंख्य 
कायगकते स्वखचाने राजापूर लोकसभा मतदारसंघात नाथच्या द्वनवडिूक 
प्रचारासाठी येत असत. देवर्डचे माजी आमदार साथी रामभाऊ म ंज याचें 
थोरले बंधू त्यावेळी रजा घेऊन नाथच्या प्रचारासाठी आले होते. नाथला 
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भेटणयासाठी खाजर्ी र्ाडीने ते द्वनघाले असता त्याचं्या र्ाडीला भीर्षि 
अपघात होऊन ते जखमी झाले. अपघाताची वाता कळताच नाथ पै तातडीने 
अपघातस्थळी दाखल झाले. त्यावेळी जखमींना उपचारासाठी रत् नाद्वर्रीच्या 
द्वसव्हील हॉस्स्पटलमध्ये एस.टीच्या र्ाडीने येणयाची तयारी चालली होती. 
नाथ पै एस.टी.च्या त्याच र्ाडीतून म ंज आद्वि इतर कायगकत्यांसमवेत 
रत् नाद्वर्रीला रे्ले. जखमींना रत् नाद्वर्रीच्या द्वसस्व्हल हॉस्स्पटलमध्ये दाखल 
करणयात आले. द दैवाने श्री. म ंज याचें हॉस्स्पटलमध्येच द्वनधन झाले. म ंज 
याचें द्वनधन हा था पै याचं्या मोठाच अघात होता. 

द सर  या द्वदविी द्वदनाकं १६ जानेवारी रोजी नाथ पै यानंा दिावतारी 
नाय महोत्सवाच्या उद घाटनासाठी म ंबईला पोहोचायचे होते. म्हिून 
राजापूरमारे् बेळर्ावं र्ाठून द्ववमानाने ते म ंबईला जािार होते. राजापूरला 
पोहचताच राजापूरचे डॉ. प्रभात क लकिी यानंी नाथला पाहताच नाथची 
प्रकृती चारं्ली नसल्याचा त्यानंा संिय आला. त्यानंी नाथला तपासून पूिग 
द्ववश्रातंी घेणयाचा सल्ला द्वदला; पि द सर  या द्वदविी म ंबईला पोहोचिे आवश्यक 
असल्याने त्याचंा सल्ला न मानता ते बेळर्ावंला रवाना झाले. या प्रवासात 
त्याचंी प्रकृती खालावली म्हिून उपचारासाठी डॉ. प्रभात क लकिी त्याच 
र्ाडीतून नाथबरोबर बेळर्ावपयंत रे्ले. द सर  या द्वदविी १६ जानेवारी १९७१ 
रोजी बेळर्ावहून सकाळच्या द्ववमानाने नाथ पै म ंबईला रवाना झाले. 

म ंबईत द्ववमानतळावर नाथला उतरवनू घेणयासाठी मालवि ताल का 
द्वमत्रमंडळाचे अध्यक्ष व ज्येष्ठ समाजवादी कायगकते साथी बबन द्वडसोजा 
उपस्स्थत होते. नाथच्या प्रकृतीवर प्रवासाचा व दर्दर्ीचा खूपच ताि पडला 
होता. नाथची अवस्था बघून द्वडसोजाही थोडे अस्वस्थ झाले. म ंबईत नाथचे 
वास्तव्य नेहमी त्याचें मामा डॉ. श्रीरंर् आडारकर याचं्याकडे असायचे, पि 
यावेळी आडारकर याचेंकडे न जाता त्या द्वदविी द पारी त्यानंी आपला म क्काम 
बादं्र्याला प्रा. सदानंद ऊफग  अन  वदे याचं्या द्वनवासस्थानी ठेवला होता. नाथ पै 
यानंा मासे अद्वतिय आवडत. त्याद्वदविी द पारी वदे याचं्या द्वनवासस्थानी 
त्याचं्या आवडत्या बारं्ड्याच्या कालविाचा आस्वाद त्यानंी घेतला. सायंकाळी 
परळला मालवि ताल क्यातील चौके र्ावातील हायस्कूलच्या मदतीसाठी 
दिावतारी नाय महोत्सव आयोद्वजत करणयात आला होता. दिावतारी 
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नाटके व दिावतारी नाय कलाकार याचं्याद्ववर्षयी नाथ पै यानंा आत्यंद्वतक 
द्वजव्हाळा होता. नाथ पै दिावतारी नायकलावंताचे दैवतच होते. रात्रौ 
दिावतारी नाय महोत्सवाचे नाथने उद घाटन केले. द सरे द्वदविी सकाळी १७ 
जानेवारीला ह तात्मा द्वदनाच्या सभेसाठी द्ववमामाने बेळर्ावंला जायचे होते, 
त्याम ळे थोडा वेळ नाटक पाहून रात्रौ ११.०० वाजता झोपायला डॉ. श्रीरंर् 
आडारकर याचं्या द्वनवासस्थानी रे्ले. 

आडारकर याचं्या घरी रे्ल्यावर त्यानंा होत असलेल्या त्रासाची 
यत प्रकचीतही जािीव त्यानंी कोिाला होऊ द्वदली नाही. नाथला बरे नसल्याचा 
डॉ. आडारकरानंा जराही संिय आला असता तर त्यानंी द सर  या द्वदविी 
सकाळी नाथला बेळर्ावला जाऊच द्वदले नसते, याची नाथला पूिग जािीव 
होती. नाथ, राजकारिात पडला नसता तर मराठी रंर्भमूीवरील एक उत्कृष्ट 
नट म्हिून उदयाला आला असता, इतके नाथ पै याचं्याकडे अद्वभनय कौिल्य 
होते. खाजर्ीत अनेकवेळा अनेक राजकीय प ढार  याचं्या त्याचं्या वैद्विष्ट्यपूिग 
हावभावासह आद्वि आवाजासह त्याचं्या नकला आम्हाला नाथ पै करून 
दाखवीत असत. खाजर्ीत नाथबरोबर र्प्पार्ोष्टी मारणयात अलभ्य लाभ असे. 
त्याद्वदविी रात्रौ डॉ. आडारकरानंा आपली प्रकृती चारं्ली असल्याचे 
भासद्ववणयात नाथ यिस्वी ठरले होते. पि त्याद्वदविी रात्रौ आडारकराचं्या 
घरी त्याला पोहोचद्ववणयास त्याच्या समवेत रे्लेल्या प्रा. सदानंद वदे व साथी 
बबन द्वडसोजा याचं्यापैकी प्रा. सदानंद वदे यानंा नाथ यानंी त्या रात्री 
आपल्याबरोबर थाबंायला सादं्वर्तले. यापूवी नाथ यानी त्याचं्यासमवेत रात्रौच्या 
म क्कामाला कधी कोिाला थाबंवनू घेतले नव्हते. डॉ. आडारकरानंा वाटले की, 
वदे याचं्यासमवेत नाथला द्वनवडि कीच्या संदभात काही बोलायचे असेल 
म्हिून नाथने वदे यानंा थाबंवनू घेतले असावे. वदे याचं्यासमवेत 
आडारकराचं्या घरी रे्लेल्या साथी बबन द्वडसोजाने नाथला द सरे द्वदविी 
सकाळी द्ववमानतळावर भेटतो असे सारं्ून नाथचा द्वनरोप घेतला. 

द्वदनाकं १६ जानेवारी १९७१ची नाथ पै याचंी डॉ. आडारकर याचं्या 
द्वनवासस्थानामधील रात्र ही नाथ पै याचं्या द्वनवािाच्या पूवीची आदलीरात्र 
ठरली. त्या रात्री नाथ पै अस्वस्थ होते. बराच वेळ अंथरुिात ते तळमळत 
होते. मध्यरात्रीनंतर त्यानंी प्रा. सदानंद वदे याजंकडून कंपोजची र्ोळी मार्ून 
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घेतली आद्वि ती सेवन करून ते झोपी रे्ले. नाथची ही अवस्था पाहून प्रा. वदे 
यानंी सकाळीच साथी बबन द्वडसोजाला फोन करून नाथबरोबर द्ववमानाने 
बेळर्ावला जाणयाच्या तयारीने द्ववमानतळावर येणयास सादं्वर्तले. त्याचं्या 
सूचनेप्रमािे नाथबरोबर बेळर्ावपयंत जाणयाच्या तयारीने साथी बनन द्वडसोजा 
द्ववमानतळावर दाखल झाले. 

नेमक्या त्याच द्वदविी भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंद्वदरा 
र्ाधंी द्वदल्लीहून म ंबईला यावयाच्या होत्या, त्याम ळे त्याचें द्ववमान येईपयंत 
म ंबईहून द्वनघिारी सवग द्ववमाने म ंबईच्या द्ववमानतळावर थाबंवनू ठेवणयात आली 
होती. पंतप्रधानाचें स्वार्त करणयासाठी महाराष्ट्राचे तत्कालीन म ख्यमंत्री 
नामदार वसंतराव नाईक तसेच  त्याचें सहकारी मंत्री आद्वि कागेँ्रसचे नेते 
द्ववमानतळावर आले होते. प्रत्येकजि नाथला पाहताच त्याचंी द्ववचारपूस 
केल्याद्विवाय प ढे जत नसे. यावेळी कागेँ्रसच्या प ढार  यानंा, ‘स्वतःला 
समाजावादी म्हिवता आद्वि माझ्याद्ववरुद्ध एका संस्थाद्वनकाला उभे करता.’ 
म्हिून खडसवीत होते. नाथला याचा मानद्वसक त्रास होत होता म्हिून 
त्याचं्यासमवेत असलेले बबन द्वडसोजा त्यानंा िातं करणयाचे प्रयत् न करीत 
होते, पि त्याचा काही उपयोर् होत नव्हता, तेवढ्यात हैद्राबादला 
जाणयासाठी म ंबईचे द्ववख्यात हृदयरोर् तज्ज्ञ डॉ. टी. एच. त ळप ळे 
द्ववमानतळावर दाखल झाले. त्यानंा पाहताच साथी बबन द्वडसोजा धावतच 
त्याचं्याजवळ रे्ले आद्वि द्ववमानतळावर नाथला तपासणयाची त्यानंी द्ववनंती 
केली. डॉ. त ळप ळे यानंी ताबोडतोब नाथ पै यानंा द्ववमानतळावर पोद्वलस कके्षत 
नेले आद्वि तपासले व तपासून नाथ पै यानंा ताबडतोब हॉस्स्पटलमध्ये दाखल 
होणयाचा सल्ला द्वदला. पि त्याचंा सल्ला ऐकणयाच्या मनःस्स्थतीत नाथ पै 
नव्हते. त्यानंी डॉ. त ळप ळे यानंा स्पष्टपिे सादं्वर्तले, कोित्याही पद्वरस्स्थतीत 
मला आता बेळर्ावलंा जािे आवश्यक आह. काही और्षधे व इंजेक्िने द्यायची 
असतील तर द्या, अिी द्ववनंती त्यानंी डॉ. त ळप ळ यानंा केली. त्याक्षिी 
प्रवासाला द्वनघालेल्या डॉ. तळप ळे याचं्याकडे नाथला देणयाजोर्ी कोितीही 
और्षधे नव्हती. त्यानंी लार्लीच द्ववमानतळानजीक राहिार  या डॉ. नरदे यानंा 
फोन करून काही और्षधे पाठद्ववणयास सादं्वर्तले. द्ववमानतळाकडे येिारे सवग 
रस्ते पोद्वलसानंी रोखून धरल्याने डॉ. नरदे वेळेवर द्ववमानतळावर पोहोच ू
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िकले नाहीत. त्याम ळे डॉ. त ळप ळे द्ववमानतळावर नाथ पैंवर काही उपचार 
करू िकले नाहीत. डॉ. त ळप ळे यानंी लरे्च इंडीयन एअरलाईनसला द्ववनंती 
करून बेळर्ावला जािार  या द्ववमानात एक डॉक्टर होते. डॉ. त ळप ळे यानंी 
त्या डॉक्टरानंा नाथ पै याचं्या प्रकृतीची संपूिग कल्पना द्वदली आद्वि र्रज 
भासल्यास कोिते उपचार करायचे याचीही माद्वहती द्वदली. तसेच बेळर्ावला 
उतरल्यावर त्यानंा नयायला येिार  यानंा त्याचं्या प्रकृतीची कल्पना देणयास 
सादं्वर्तले. 

द्ववमानतळावर नाथ पै यानंा नेहमी पोचद्ववणयास जािारे साथी बनन 
द्वडसोजा यावेळी नाथबरोबर द्ववमानात चढले. त्यावेळी त्यानंी बबन द्वडसोजानंा 
हटकले आद्वि द्ववचारले, “अरे! तू कोठे द्वनघालास?” त्यावर बबन द्वडसोजा 
यानंी त्यानंा त्याचं्याबरोबर द्ववमानाने बेळर्ावला येत असल्याचे सादं्वर्तले. 
त्यावर नात पै मालविीत बबन द्वडसोजाला म्हिला, “अरे तू माझ्याबरोबर 
इलस तर माझी हयसरली कामा कोि करतलो.” त्यावर बबनने द्ववचारले, 
“काय कामा आसत.” त्यावर नाथ म्हिाले, “सी. आर. प्रपटोच्या छापखानयात 
द्वनवडि कीचा प्रचार साद्वहत्य तयार असा आद्वि द्वनवडि कीच्या प्रचारासाठी 
दोन जीपही तयार आसत. प्रचार साद्वहत्य आद्वि दोनही जीपा घेऊन तू उद्या 
द पारपयंत वेंर् ल्यात पोच.” नाथच्या या आदेिावर बबन द्वडसोजाला 
नाईलाजाने द्ववमानातून उतरावे लार्ले. बबन द्वडसोजा यानंा काय माहीत की, 
नाथ पै याचं्याबरोबरची ती त्याचंी अखेरची भेट होती. 

साथी बबन द्वडसोजा द्ववमानातून बाहेर पडल्यावर लार्लीच 
द्ववमानतळावरून बेळर्ावला डॉ. याळर्ी यानंा फोन करून नाथ पै याचं्या 
प्रकृतीची कल्पना द्वदली आद्वि त्यानंा बेळर्ावला नाथ पैला उतरवून 
घेणयासाठी द्ववमानतळावर द्ववनंती केली. डॉ. याळर्ी त्यावेळी आपल्या 
दवाखानयामध्ये आलेल्या पेिंटना तपासत होते. बबन द्वडसोजाचा फोन येताच 
पेिंटना तपासायचे सोडून डॉ. याळर्ी तातडीने आपल्या र्ाडीने 
द्ववमानतळाकडे रवाना झाले. द्ववमानतळावर नाथला पाहताच त्याचा द्वफकट 
झालेला चेहरा पाहून डॉ. याळर्ीही मनातून चरकले. त्यानंी लार्लीच 
आपल्या र्ाडीतून नाथला आपल्या घरी नेले. झोपवनू लरे्च तपासले आद्वि 
पडून राहणयाचा सल्ला द्वदला. संध्याकाळच्या सभेत बोलणयाची परवानर्ी 
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घेऊन डॉ. याळर्ी याचंा पडून राहणयाचा सल्ला नाथ पै यानंी नाईलाजाने मानय 
केला. 

मात्र द पारच्या वेळेत नाथ पै यानंी दूरध्वनीवरून वेंर् ल्यात श्री. वासू 
देिपाडें याचं्यािी व सावंतवाडीत साथी जयानंद मठमर याचं्यािी संपकग  
साधून द सर  या द्वदविी वेंर् ले येथे आयोद्वजत केलेल्या द्वनवडिूक प्रचाराच्या 
पद्वहल्या सभेच्या आयोजनाद्ववर्षयी काही महत्त्वाच्या सूचना द्वदल्या. जयानंद 
मठकर यानंा त्यानंी सादं्वर्तले. यावेळी द्वनवडिूकीचे मध्यवती प्रचार कायालय 
किकवली येथे ठेवायचे असून त्याची जबाबदारी १९ जानेवारीपासून श्री. 
जयानंद मठकर व श्री. मध  पानवलकर यानंी साभंाळावयाची आहे. श्री. 
जयानंद मठकर यानंी नाथ पै यानंा फोनवरूनही जबाबदारी स्वीकारायची 
आपली तयारी असल्याचे सादं्वर्तले. द दैवाने दूरध्वनीवरून नाथ पै 
याचं्यासमवेत झालेले त्याचें ते अखेरचे संभार्षि ठरले. 

संध्याकाळी ह तात्माद्वदनाच्या सभेत नाथ पै याचें भार्षि व्हायचे होते. 
बर  याच कालावधीनंतर नाथ पै बेळर्ावमध्ये जाहीरसभेत बोलिार होते. 
त्याम ळे सभेला प्रचडं र्दी होती. डॉ. याळर्ी यानंी नाथ पै यानंा या सभेत १०-
१५ द्वमद्वनटापेंक्षा अद्वधक काळ बोलू नये असा सल्ला द्वदला होता. पि नाथ पै 
बोलायला उभे राद्वहल्यावर त्यानंा कोि अडद्वविार. डॉक्टराचंा सल्ला न 
ज मानता या सभेत नाथ पै यानंी भावनाद्वववि होऊन ५५ द्वमद्वनटे भार्षि केले. 
आपल्या भार्षिात त्यानंी सीमालढ्याची पाश्वगभमूी सादं्वर्तली. सीमाप्रश्न 
सोडद्ववणयासाठी त्यानंी सतत केलेल्या प्रयत्नाचंा आढावा घेतला आद्वि 
लोकसभेत सवग खासदारानंा आपलेसे करून बेळर्ावाला नयाय द्वमळवनू 
देणयाचा अखेरपयंत प्रयत् न करीन असे आश्वासनही द्वदले. सभा संपल्यावर 
नाथ पै म्हिाले, “आज माझे मन मी सीमावाद्वसयासंमोर मोकळे करून 
सीमावाद्वसयाचं्या ऋिातून म क्त झालो आहे.” 

नाथ पै याचं्या जीवनातील ते अखेरचे भार्षि ठरले, सभेनंतर नाथ पै 
द्ववश्रातंीसाठी डॉक्टर याळर्ी याचं्या द्वनवासस्थानी रे्ले. त्या रात्री नाथ पै 
याचं्या खोलीतच नाथ पै याचं्या िेजारी डॉ. याळर्ीही झोपले. नाथ पैना झोप 
लार्ली होती. रात्री १२च्या स मारास त्यानंा जार् आली. त्यावेळी घामाने ते 
प्रचब द्वभजले होते. त्यानंी लार्लीच जवळच झोपलेल्या याळर्ींना उठद्ववले 



१०६ 
 

आद्वि म्हिाले, “द्वमत्रानंा रात्री असे त्रास देिे मला आवडत नाही, पि मला 
असय त्रास होत असल्याने त म्हाला त्रास देत आहे.” 

डॉ. याळर्ी यानंी नाथला तपासले. ताबोडतोब आवश्यक ती इंजक्िने 
द्वदली आद्वि लार्लीच बेळर्ावातील द्ववख्यात हृदयरोर् तज्ज्ञ डॉ. जी. आर. 
क लकिी यानंाही बोलावनू घेतले. नाथची नाडी  अद्वनयद्वमत होती. टेकवनू 
बसल्यावर बरे वाटेल म्हिून तक्क्या देऊन त्यानंा बसवनू ऑस्क्सजन देणयात 
आला. पि नाथ पै उपचाराच्या पलीकडे चालले होते. 

मध्येच नाथ पै यानंी डॉक्टरना सवाल केलास, “माझी पत्नी द्वक्रस्टल 
आद्वि म लानंा भटता येईल का?” नाथची पत्नी आद्वि म ले त्यावेळी द्वदल्लीत 
होती. दूरध्वनीवरून सौ. द्वक्रस्टलिी संपकग  साधून म लानंा घेऊन बेळर्ावला 
येणयाचा संदेि द्वदला रे्ला. नाथचे मोठे बंधू भाऊ पै यानंाही बोलावनू घेणयात 
आले. तिाही पद्वरस्स्थतीत नाथ डॉक्टरानंा म्हिाले, “मला लरे्च बरा करा, 
उद्या माझी वेंर् ल्यात महत्त्वाची सभा आहे, त्या सभेला मला रे्लेच पाद्वहजे.” 

पि डॉक्टरी इलाजाचंा काहीही पद्वरिाम न होता द्वद. १७ जानेवारी 
१९७१ रोजी रात्री १२ वाजून ४५ द्वमद्वनटानंी नाथ पै याचंी प्रािज्योत द्ववझली. 
पत्नीची आद्वि म लाचंी अखेरच्या क्षिी काळाने भेट होऊ द्वदली नाही. 

आय ष्ट्यभर दीनद बळ्यासंाठी, र्ोरर्रीबासंाठी झर्डिारा, झ जंिारा, 
झ जंार सेनानी, लोकसते्तचा उद र्ाता, लोकिाहीची डोळ्यात तेल घालून 
जपिूक करिारा कैवारी, समाजवादाचा द्वनस्सीम उपासक, महान देिभक्त, हे 
जर् सोडून रे्ला. एक समर्शपत जीवन काळाने आपल्यापासून द्वहरावनू नेले. 
सवांना अनाथ करून सवांचा हा नाथ आमच्यातून अकाली-एकाएकी सवाच्या 
हृदयाला चटका लावनू द्वनघून रे्ल. त्याच्याद्ववर्षयी काय द्वलहावे, “झाले बह , 
होतीलही बह , आहेतही बह  परंत  या सम हा!” 
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श्री. जयानंद शिवराम मठकर 
 
 ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैद्वनक, पत्रकार, कोकिातील समाजवादी आंदोलन, 
कामर्ार चळवळ, गं्रथालय चळवळ आद्वि सहकारी चळवळीतील 
आघाडीवरील सद्वक्रय कायगकते म्हिून महाराष्ट्राला स पद्वरद्वचत. 

व्यवसाय पत्रकाद्वरता, १९६० पासून सावतंवाडीहून प्रकाद्वित होिार  या 
‘वैनतेय’ साप्ताद्वहकाचे आजतार्ायत संपादक. 

पत्रकाद्वरतेच्या के्षत्रातील बाळिास्त्री जाभेंकर याचं्या स्मृत्यथग द्वदल्या 
जािार  या ‘दपगि’ प रस्काराचे मानकरी तसेच महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ पत्रकार कै. 
नरूभाऊ द्वलमये याचं्या स्मृत्यथग द्वदल्या जािार  या ‘आयगभरू्षि’ प रस्काराचे 
मानकरी. 

१९७४ साली सावंत वाडी द्ववधानसभा मतदारसंघात झालेल्या 
पोटद्वनवडि कीत महाराष्ट्र द्ववधानसभेवर द्वनवड. त्यानंतर १९७८ साली 
झालेल्या द्वनवडि कीत सावंतवाडी द्ववधानसभा मतदारसंघातून महाराष्ट्र 
द्ववधानसभेवर फेरद्वनवड. १९७९-८० या कालावधीत महाराष्ट्र द्ववधीमंडळाचा 
अंदाज सद्वमतीचे अध्यक्ष. 

सावंतवाडी येथे झालेल्या ४३व्या महाराष्ट्र राज्य गं्रथालय संमेलनाचे 
अध्यक्ष. १९९८-९९ या कालावधीत महाराष्ट्र राज्य गं्रथालय संघाचे अध्यक्ष. 
महाराष्ट्र िासनाच्यावतीने डॉ. रंर्नाथन याचं्या स्मृत्यथग द्वदल्या जािार  या 
‘गं्रथद्वमत्र’ प रस्काराचे मानकरी. 

‘कोकि स्वप्न आद्वि वास्तव’, ‘कोकिाची रािी: कोकि रेल्वे’, 
‘कोकिच्या द्ववकासाचा जाहीरनामा’, ‘मनस्मृती ते मंडल आयोर्’, ‘आपल्या 
ग्रामपंचायती’, ‘महाराष्ट्रातील बाधंकाम व कृर्षी उद्योर्ातील कष्टकर  याचंी 
कैद्वफयत’ या प स्तकाचें लेखक. 

बॅ. नाथ पै, प्रा. मध  दंडवते याचें द्ववश्वासू सहकारी.  


