
१ 
 

 



२ 
 

महाराष्ट्राचे शिल्पकार 

ना. ग. गोरे 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग. प्र. प्रधान 
 

 
 
 
 

महाराष्ट्र राज्य साशहत्य आशि संस्कृती मंडळ, मंुबई 



३ 
 

प्रथमावृत्ती : १ मे २००६ 
महाराष्ट्राचे शिल्पकार : क्र. २७ 
प्रकािक : 
सशचव, 
महाराष्ट्र राज्य साशहत्य अशण संस्कृती मंडळ, 
मंुबइ मराठी गं्रथसंग्रहायय आमारत, 
१७२, मंुबइ मराठी गं्रथसंग्रहायय मागग, 
दादर, मंुबइ ४०० ०१४ 
 
© प्रकािकाधीन 
 
मुद्रक :  
प्रमोद भोगटे, 
स्नेहेि प्रिप्रटसग, 
३२०-ए, िाह ऄँड नाहर आंड. आस्टेट ऄ-१, 
धनराज शमय अवार, सीताराम जाधव मागग, 
योऄर परळ, मंुबइ-१३. (दूरध्वनी : २४९४ ५६१५) 
 
मुखपृरै : राजा बडसय 
प्रिकमत : रु. ३५/- 
 
या पुस्तकाय व्यक्त केयेयी मते स्वतः येखकाची ऄसून या मतांिी साशहत्य अशण 
संस्कृती मंडळ व महाराष्ट्र िासन सहमत ऄसेयच ऄसे नाही. 



४ 
 

शनवेदन 
 महाराष्ट्र राज्य साशहत्य अशण संस्कृती मंडळातरे्फ “महाराष्ट्राचे शिल्पकार” या 
नावाची एक गं्रथमाया प्रकाशित होत ऄसते. त्या गं्रथमायेतून शवसाव्या ितकामध्ये 
शवशवध के्षत्रातीय ज्या महनीय व्यक्तंनी महाराष्ट्र घडशवया, त्यांची व्यक्तीशचत्रणे 
नामवंत येखकांकडून शयहून घेण्यात येतात अशण ती प्रकाशित होतात. शवसावे 
ितक केवळ महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर संपूणग देिाच्या दृरेीने ऄनेक ऄथाने 
पशरवतगनाचे ितक म्हटये पाशहजे. या ितकाचा पूवाधग स्वातंत्र्यप्राप्तीमध्ये गेया अशण 
ईत्तराधग स्वातंत्र्याचे संवधगन, योकिाही हक्कांचा शवकास अशण नवशनर्ममत भारताची 
सवंगीण प्रगती यांच्या शवशवध शदिा िोधण्यामध्ये गेया. महाराष्ट्र राज्याच्या सुदनवाने 
या ितकामध्ये राजकारण, ऄथगकारण, कृषीईद्योग, साशहत्य, यशयतकया, ज्ञान 
अशण शवज्ञान ऄिा मानवी जीवन ईन्नत करणाऱ्या शवशवध के्षत्रामध्ये ईतंु्तग कतृगत्वाची 
माणसे महाराष्ट्रात जन्माया अयी अशण त्यांनी नवा महाराष्ट्र घडशवया. एकप्रकारे 
अजच्या सुशवकशसत, समृद्ध, योकिाही प्रधान व सुसंस्कृत महाराष्ट्राचे भव्य शिल्प 
शनर्ममण्यामध्ये त्यांचा मोठा हातभार याभयेया अहे. कन . नानासाहेव गोरे हे महाराष्ट्र 
राज्याच्या ऄिा थोर शिल्पकारांपनकी एक ऄशतिय महत्त्वाचे व्यशक्तमत्व. 
स्वातंत्र्यापूवी त्यांनी स्वातंत्र्यय्ामध्ये संघषाचे शदवस व्यतीत केये, स्वातंत्र्यासाठी 
देहदंड सोसया, तुरंुगवास सहन केया, कुटंुब अशण संसार यापासून दूर राहण्याची 
पाळी त्यांच्यावर अयी. शवयक्षण संघषगमय जीवन त्यांनी त्या काळात ऄनुभवये. 
 शवसाव्या ितकाच्या प्रारंभी पुण्याच्या एका ब्राह्मण कुटंुबामध्ये जन्म घेतयेल्या 
नानासाहेब गोरे यांनी अपयी वनचाशरक वाटचाय तरुण वयातच शनशरृत केयी. 
त्याकाळात त्यांचे व्यशक्तमत्व प्रगल्भ राजकीय अशण पुरोगामी सामाशजक शवचारांनी 
घडत गेये. गोरे हे जसे थोर स्वातंत्र्यसेनानी, तत्त्वप्रिचतक अशण सामाशजक 
पशरवतगनांनी भारयेल्या शवचारांचे नेते होते, त्याप्रमाणेच एक ईत्कृरे यशयत 
येखकही होते. त्यांनी केयेये यशयत येखन (“सीतेचे पोहे”, “डायी”) 
माझ्यासारख्या यशयत येखकाया तरुण वयापासून भरुळ घायीत अयेये अहे. 
त्यांच्या येखणीतीय संदयगवाद, संवेदनिीयता अशण शनसगग अशण माणूस यांच्या 
ईतंु्तग दिगनासाठी अतुरयेये त्यांचे मन, यांचा नेहमीच मया मोह पडयेया अहे. 
माझ्या शपढीच्या यशयत येखकांवर नानासाहेबांच्या येखनिनयीचा मोठा प्रभाव होता 
व अहे. पण केवळ यशयत येखनापुरताच तो प्रभाव होता ऄसे नाही, तर त्यांचे 
राजकीय शवचार, पुरोगामी सामाशजक दृरेी, सत्विीयतेचा अग्रह अशण एकूणच 
जीवन सत्य, शिव अशण संदयग यांनी पशरपूणग ऄसावे ही त्यांची वृत्ती, अमच्या 
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शपढीवर संस्कार करणारी ठरयी. 
 ऄिा या बहुअयामी व्यक्तीचे चशरत्रयेखन “महाराष्ट्राचे शिल्पकार” या 
गं्रथमायेमध्ये घडून यावे, ऄसे महाराष्ट्र राज्य साशहत्य अशण संस्कृती मंडळाया 
वाटये अशण हे महत्त्वाचे येखनकायग, नानासाहेब गोरे यांना जवळून ओळखणारे, 
त्यांचा प्रदीघग सहवास याभयेये जेरै समाजवादी नेते अशण साशहत्त्यक प्रा. ग. प्र. 
प्रधान यांच्यावर सोपशवण्यात अये. त्यानंी ते केवळ ऄगत्यानेच नव्हे तर 
कतगव्यबुद्धीने तात्काळ स्वीकारये. याचा महाराष्ट्र राज्य साशहत्य अशण संस्कृती 
मंडळाया ऄशतिय अनंद होतो. महाराष्ट्राच्या एका थोर शिल्पकाराचे चशरत्र 
शयशहण्यासाठी तेवढाच थोर येखक ईपयब्ध व्हावा, याचा अम्हांया सवाथाने 
ऄशभमानही वाटतो. खरे तर नानासाहेब गोरे यांच्यासारख्या समृद्ध जीवन जगयेल्या 
नेत्याचे शवस्तृत स्वरूपाचे चशरत्र शयशहये जाणे अवश्यक अहे, परंतु, “महाराष्ट्राचे 
शिल्पकार” या गं्रथमायेची मयादा ध्यानात घेउन अम्ही प्रा. प्रधान यांना 
नानासाहेबांचे एक अटोपिीर; परंतु त्यांच्या कतृगत्वाची सवग वनशिष्ट्ये प्रगट करणारे 
पुस्तक शयशहण्याची शवनंती केयी अशण स्वतःचे वय, प्रकृती याचा मुळीसुद्धा शवचार 
न करता प्रधानसरांनी ऄत्यंत अत्मीयतेने हे पुस्तक अम्हाया शयहून शदये, याबद्दय 
त्यांचे अभार मानावे तेवढे थोडेच होतीय. प्रधानसरांनी शयशहयेये हे चशरत्र 
पृरैसंख्येने यहान वाटये तरी नानासाहेब गोरे यांच्या व्यशक्तमत्वाचे सवग पनयू व्यक्त 
करणारे एक महत्त्वपूणग पुस्तक अहे. हे पुस्तक प्रकाशित करण्याचा सुयोग 
नानासाहेब गोरे यांच्या जन्मिताब्दीच्या प्रारंभी येत अहे व या पुस्तकानेच त्यांची 
जन्मिताब्दी सुरू होत अहे याचाही मंडळाया साशभमान अनंद वाटतो. ऄसे योग 
वरचे वर येत नसतात. त्यासाठी अदरणीय प्रधानसर यांना मी कृतज्ञतापूवगक 
धन्यवाद देतो. 
 

मधु मंगेि कर्णिक 
ऄध्यक्ष, 

महाराष्ट्र राज्य साशहत्य अशण संस्कृती मंडळ 
शठकाण : मंुबइ 
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प्रकरि १ 

शवद्याभ्यास आशि स्वातंत्र्यलढ्यातील कारावास 
 
 गणेिपंत उर्फग  ऄण्णासाहेब गोरे हे कोकणातीय रत्नाशगरी शजल्यातीय देवगड 
तायुक्यामधीय प्रिहदळे या गावचे राहणारे. मंुबइया मॅशरकची परीक्षा पास झाल्यावर 
त्यांना शिक्षणखात्यात नोकरी यागयी अशण ते पुण्याया अये. त्यांना दोन मुये. 
थोरयी गंगू अशण शतच्या पाठचा नारायण. नारायणया घरात नानू म्हणत. नानूचा 
जन्म १५ जून १९०७ रोजी झाया. गोरे कुटंुब ऄनेक वष ेपुण्यातीय िशनवार पेठेत, 
ऄप्पा बळवंत चौकाकडून रु्फटक्या बुरुजाकडे जाणाऱ्या हमरस्त्यावरीय एका 
वाड्यात राहात ऄसे. नानू जन्मापासून कॉयेजचे शिक्षण पूणग होइपयंत आथेच 
वाढया. रहदारी शवरळ ऄसल्यामुळे मुये रस्त्यावरच खेळत. गणपती, नवरात्र हे 
सण सगळ्याच मुयांना अवडत. नानूया शत्रपुरी पौर्मणमेया देवळादेवळांतून 
काढयेये रांगोळीचे संुदर गाशयचेही र्फार अवडत ऄसत. गोरे कुटंुब दर दोन-तीन 
वषंनी त्यांच्या प्रिहदळे या गावी जात ऄसे; तेथे जाताना देवगडया थांबावेच यागे. 
देवगडया समुद्रकाठाच्या पुळणीवर बसून याटांच्या येरझाऱ्या पाहणे नानूया र्फार 
अवडत ऄसे अशण पुळणीवर पसरयेये िंखप्रििपये गोळा करण्यातही त्याया गंमत 
वाटे. प्रिहदळे हे यहानसे खेडेगाव. पण पुण्याया जे पाहायया, करायया शमळत नसे 
ते तेथे पाहायया, करायया शमळे. सुरंगीची, भइुचाफ्याची, नागचाफ्याची अशण 
सोनटक्क्याची रु्फये, त्यांचे रूप अशण वास यांनी नानूचे मन वेडावून जात ऄसे. 
अंब्याच्या, र्फणसाच्या वासाने घर भरून जायचे अशण अंबे खाउन तंडाया शमठी 
बसायची. र्फणस शपकया की गरे काढायचे अशण खायचे. जाती-जातंमधीय भेद 
तीव्र होते अशण तरीही गावगाडा चायूच होता. नानूया एकच थोरयी बहीण होती. 
यहानपणी ही भावंडे एकत्र खेळयी, वाढयी अशण पुढे गंगूचे यग्न झाये. दुदैवाने 
ती सतराव्या-ऄठराव्या वषीच वारयी. 
 गोरे कुटंुब जुन्या वळणाचे. घरात देव, पूजाऄचा होती. ऄण्णांचा देवधमाकडे 
शविेष कय होता. यहानपणी नानूच्या मनातही भशक्तभाव होता. नानू प्रथम सदाशिव 
पेठेतीय रेप्रिनग कॉयेजच्या अवारातीय सरकारी प्राथशमक िाळेत गेया अशण चौथी 
पास झाल्यावर तो िशनवार पेठेतीयच रमण बागेतीय न्यू आंत्ग्यि स्कूयमध्ये जाउ 
यागया. या िाळेत त्याया, गोपीनाथ तळवयकर, र. के. खाशडयकर, तारकंुडे, 
शिखरे अशण पुढे एस. एम. जोिी हे शमत्र भेटये. येथेच त्याच्या मनाची अशण 
िरीराची घडण झायी. ऄभ्यासात हुिार ऄसयेया नानू खोखो, हुतूतू ईत्तम खेळत 



७ 
 

ऄसे. घरचे वातावरण जुन्या वळणाचे. परंतु नानू वाचू यागया; त्याच्या बुद्धीया 
अशण मनाया पंख रु्फटये. नानूच्या भोवतायचे जग तसे संकुशचत होते. ते 
कारकुनांचे, शिक्षकांचे, भटाशभक्षुकांचे, बेकारांचे, सटरर्फटर ईद्योग करून, जाते 
घडी ती अपयी, म्हणून जगणाऱ्या अशण महत्त्वाकांक्षा मेयेल्या योकांचे जग होते. 
मात्र ते ऄल्पसमाधानी जग होते. मयाशदत सामाशजक चौकटीत बारीक-सारीक 
हेव्यादाव्यांत गुरर्फटयेये ते जग होते. नानूच्या भोवतायच्या योकांना यो. 
शटळकांच्याबद्दय ऄशभमान वाटे. ‘केसरी’ ऄनेक घरात वाचया जाइ. गणपती 
ईत्सवात मेळे शनघत. ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादाचा अवाज ईमटत ऄसे. पण एकूण 
समाजजीवन संकुशचत, चाकोशरत चायणारे, परंपरेया शचकटून राहणारेच होते. 
त्स्त्रयांची ऄवस्था दयनीय होती. नानूच्या बशहणीच्या-गंगूच्या यग्नसमारंभातीय 
रुसवे-रु्फगवे पाहून नानूचा शवरस झाया. गंगू अशण नानूचे एका काळचे एकत्र 
राहणे, खेळणे संपये. नानूने एका शठकाणी शयशहये अहे, ‘माझी बहीण गंगू 
सासरच्या कृपण, शनघृगण घरात वाढयी; अशण एक शदवस हे जग सोडून शनघून 
गेयी. अमचे दोघा भावंडांचे समुद्राकाठच्या पुळणीवरीय सहजीवन खयास झाये. 
जागेवर र्फक्त हौसेने जमवयेये िंख-प्रििपये ईरये.’ 
 नानू शिकत ऄसयेल्या न्यू आंत्ग्यि स्कूयमधीय शिस्तिीर वातावरणामुळे 
त्याया ऄभ्यास करण्याची सवय यागयी अशण ऄभ्यासात गोडीही वाटू यागयी. 
ऄक्षराया वळण येउ यागये अशण िुद्धयेखनातीय संदयग जाणवू यागये. हातानेच 
कपडे स्वच्छ धुण्यात अशण हातानेच आस्त्री करून ते नीटनेटके घायण्यात नानूया 
अनंद वाटे. ऄभ्यासाव्यशतशरक्त आतर वाचन करण्याचीही अवड त्याच्या मनात 
शनमाण झायी. िाळेच्या वाचनाययातून पुस्तके शमळत अशण घरी ऄण्णाही नानूया 
भरपूर पुस्तके देत. शटळक मंडायेहून सुटून अये त्यावेळी योकमान्यांचे दिगन 
घेण्यासाठी एस. एम. जोिी, शिरुभाउ शयमये, खाशडयकर अदी शमत्रांसोबत 
नानूही गायकवाडवाड्यात गेया होता. नानूचे वडीय ऄण्णा सरकारी नोकरीत होते. 
पण त्यांना योकमान्याबद्दय मोठा अदर वाटे. याचाही संस्कार नानूच्या मनावर 
झाया. संस्कृत, मराठी अणी आंग्रजी हे नानूच्या अवडीचे शवषय होते. 
येयेिास्त्रंच्या रसाळ वाणीतून संस्कृत ऐकताना नानूया र्फार अनंद वाटे. 
येयेिास्त्रंच्यामुळेच संस्कृत भाषा अशण साशहत्य यांचे संदयग त्याया समजये. 
आंग्रजी अशण मराठी साशहत्याबद्दयही ओढ वाटू यागयी. ते साशहत्य वाचताना 
मानवी स्वभावातीय शवशवध छटा समजू यागल्या अशण स्त्रीच्या संदयाची 
ऄशभरुचीसंपन्न कल्पना मनात अकार घेउ यागयी. मॅशरकच्या परीके्षत चांगये यि 
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शमळशवल्यानंतर नानू, एस. एम. जोिी, शिखरे, तारकंुडे हे शमत्र र्फग्युगसन 
कॉयेजमध्ये जाउ यागये. ते १९२३ साय होते. र्फग्युगसन कॉयेजचे गं्रथायय पाहून 
या सवग हुिार, ज्ञानोत्सुक शवद्यार्थ्ययंचे मन हरखून गेये. या समवयस्क शमत्रांचे 
अपापसांत सतत वादशववाद होत. नानू अशण एस. एम. या दोघांची शविेष मनत्री 
जमयी. एस.एम. चे यहानपण खूप हायऄपेरेांत गेये. नानूया तिी पशरत्स्थतीची 
झळ यागयी नव्हती. सुखवस्तू मध्यमवगीय कुटंुबात तो वाढया होता पण तो 
अत्मकंशद्रत नव्हता. एस. एम. कडून त्यांच्या गावात झायेल्या शवधवेच्या शवटंबनेची 
कहाणी ऐकून नानूचे मन शखन्न झाये अशण हे का, ऄसा तो शवचार करू यागया. 
एस. एम. चा स्वभाव ऄशधक भावनाप्रधान होता अशण नानूचे मन ऄशधक शवचारप्रवण 
होते. परंतु या दोघा शमत्रांची दोस्ती ऄशधकाशधक दृढ होत गेयी, कारण दोघांनाही 
कृशतिीय जीवनाबद्दय ओढ होती. 
 कॉयेजमध्ये गेल्यानंतर नानूने जे गं्रथ वाचये, जे शवचार ऐकये, समवयस्क 
शमत्रांिी ज्या चचा केल्या, त्यामुळे त्याचे मन शवचारप्रवण बनये. पारतंत्र्यामुळे 
समाजात शनमाण झायेयी जी याचारी सभोवतायी शदसर ऄसे, त्याची त्याया चीड 
येइ. स्वाशभमानाने जगण्यात संदयग अहे अशण गुयामशगरीत कुरुपता अहे. ऄसे 
त्याया तीव्रतेने वाटे. रूढंच्यामुळे समाजजीवन अशण व्यशक्तजीवनही खुरटये अहे, 
हा अगरकरांचा शवचार नानूया मनोमन पटया. पारतंत्र्याच्या बेड्या अशण 
सामाशजक रुढंचे पाि तोडल्याशिवाय समाजपुरुष सतेज, बांधेसूद होउ िकणार 
नाही, हे शवचार या तरुण शवद्यार्थ्ययंच्या मनात दृढ होत चायये, बंडखोर शवचार 
मनात ईसळून येउ यागये अशण ध्येयाच्या प्रकािशकरणांनी मन ईजळून जाउ 
यागये. योकमान्यांची भाषणे ऐकयी नसयी, तरी त्यांचे येख वाचल्यावर त्यांच्या 
देिभक्तीपर शवचारांिी या नवयुवकाचा पशरचय झाया अशण त्यांनी शदयेल्या 
स्वराज्याच्या चनतन्यदायी मंत्राने त्याचे मन भारये जाउ यागये. म. गांधंचा संदेि 
सतत कानावर येउ यागया. क्रांशतकारकांच्या समर्मपत साहसी जीवनातीय 
पराक्रमाच्या भव्यतेमुळे मन मोहून गेये. पुरुषाथी ध्येयासक्त जीवन जगण्याचा शनधार 
होउ यागया. एस. एम., शिरुभाउ, खाशडयकर यांच्यासारख्या शमत्रांमुळे मन 
भराऱ्या घेउ यागये. जुन्या वळणाच्या ब्राह्मण कुटंुबातीय एकुयत्या एक मुयाया ही 
झेप घेणे सोपे नव्हते. अइ-वशडयांना अपल्या वागण्याने दुःख होइय, हा शवचार 
मनाया ऄस्वस्थ करीत होता, परंतु जीवनाचा प्रवाह मागे वळणे िक्य नव्हते. चौरे्फर 
वाचन अशण भरपूर ऄभ्यास करताना नानूची वनचाशरक भशूमका स्परे होत चाययी 
होती अशण साशहत्याच्या ऄभ्यासामुळे मुळातीय रशसकतेया शचशकत्सक ऄशभरुचीची 
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जोड शमळत होती. आंटरच्या वगात ऄसताना काशयदासाची सवग नाटके तसेच 
कुमारसंभव अशण रघुवंि वाचताना संस्कृत भाषा अशण साशहत्य यांच्याबद्दय या 
तरुण शवद्यार्थ्ययंच्या मनात पे्रम शनमाण झाये. 
 एस. एम. जोिी अशण गोरे हे आंटरशमशजएट अटगस् पास झाल्यावर बी. ए. या 
मात्र दोघांनी वेगवेगळे शवषय घेतये. नानूचे आंत्ग्यि (ऑनसग) व संस्कृत हा गु्रप 
घेतया. तर एस. एम. ने ऄथगिास्त्र (ऑनसग) अशण आशतहास हा गु्रप घेतया. नानूया 
पशहल्यापासून साशहत्याची अवड होती. एस. एम. त्याया म्हणाये, “मया प्रो. व्ही. 
जी. काळ्यांचे शिकवणे र्फार अवडते. आकॉनॉशमक्ससारखा शवषय शिकवताना ते 
अपल्या भोवतायच्या पशरत्स्थतीचेही र्फार मार्ममक शववेचन करतात.” नानू म्हणाया, 
“मया वाटतं की बी. ए. या अल्यावर अपण स्वतंत्र बुद्धीनं ऄभ्यास केया पाशहजे. 
अमच्या संस्कृतच्या प्रोरे्फसरांपेक्षा मया अपल्या िाळेतये येयेिास्त्रीच ऄशधक 
चांगये शिक्षक अहेत ऄसं वाटतं.” बी. ए. साठी आंग्रजी हा शवषय घेतल्यावर नानूने 
आंग्रजी साशहत्यही मनसोक्त वाचये. िेक्सशपऄरची नाटके, िेये, बायरन, कीटस् 
अशण ब्राईप्रिनग यांचे काव्य तसेच रत्स्कन अशण कायाआय यांचे शवचारप्रधान गद्य 
यांचे वाचन करताना त्याया जीवनाचे एक अगळेच दिगन झाये. शडकन्सच्या 
कादंबऱ्यांतीय गशरबांच्या िोषणांच्या, वेदनांच्या शचत्रणाचाही नानूच्या मनावर खूप 
पशरणाम झाया; परंतु सवंत नानूवर ऄशधक प्रभाव पडया तो मराठीतीय 
अगरकरांच्या शनबंधांचा. अगरकरांचे ‘सुधारक’ मधीय येख वाचताना नानूया 
अपल्या समाजातीय दोषांची तीव्र जाणीव होउ यागयी. परंपरावादी ब्राह्मण 
कुटंुबात संस्कारक्षम वयात झायेल्या संस्कारांमुळे पूवी ज्या गोरेी त्याच्या मनाया 
र्फारिा बोचत नव्हत्या, त्या अता ऄसय वाटू यागल्या. त्यावेळी ब्राह्मण कुटंुबात 
केिवपन केयेल्या ऄनेक पोक्त वयाच्या शवधवा त्स्त्रया नानूच्या ऄवतीभोवती वावरत 
ऄसत. त्यांच्या दुःखाची, केिवपनामुळे झायेल्या शवटंबनेची, घरादारात त्यांच्या 
होत ऄसयेल्या ईपेके्षची जाणीव झाल्यावर नानूचे मन रूढीशवरूद्ध बंड करून ईठू 
यागये. अगरकरांच्या तकग संगत शववेचनाचा, समाजातीय दोषांवर त्यांनी केयेल्या 
प्रहारांचा नानूच्या मनावर खूप पशरणाम झाया. जातीभेदांमुळे अपल्या समाजाच्या 
शचरर्फळ्या झाल्या अहेत, हे तो सभोवतायी पाहात होता. पुण्यात अशण त्यापेक्षाही 
प्रिहदळ्याया दशयतांना ऄस्पृश्य म्हणून कसे वागशवये जाइ, हे त्याने पाशहये होते. 
जन्माशधशरैत शवषमता नरे झायी पाशहजे, ऄसे त्याया वाटे. नानू अशण एस. 
एम.र्फग्युगसन कॉयेजच्या मागच्या टेकडीवर शर्फरायया जात. त्या वेळी या दोन 
ध्येयवादी शमत्रांच्यामध्ये सतत चचा चायत. एकदा नानू म्हणाया, ‘शटळक अशण 
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अगरकर डेक्कन कॉयेजमध्ये ऄसताना त्यांच्यात अधी राजकीय की अधी 
सामाशजक ऄसा वाद होत ऄसे. दोघेही पुढे अपापल्या मागाने गेये. पण मया वाटतं 
की अता हा वाद कायबाय झाया अहे. अपल्याया स्वराज्यासाठी चळवळ 
करतानाच समाजही सुधारया पाशहजे. हे गांधंनी टाकयेये पुढचे पाउय अहे.’ 
एस. एम. म्हणाया, ‘पारतंत्र्यामुळे अपया समाज याचार, स्वाशभमानिून्य झाया 
अहे. ही याचारी पाहून मया र्फार संताप येतो.’ नानू म्हणाया, ‘एकीकडे याचार 
ऄसयेये अपण पांढरपेिे, आतर जातंना तुच्छतेने वागवताना मात्र कमायीचे ईमगट 
ऄसतो. शब्रशटि सते्तपुढे अपण नांगी टाकतो पण ऄस्पृश्यांना वाइट वागवताना 
अपण ऄरेरावी करतो, या शवसंगतीवर अगरकरांनी नेमके बोटे ठवये अहे,’ एस. 
एम. म्हणाया, ‘ हे खरेच अहे. महारांना अपण शिवतदेखीय नाही. ती माणसं 
नाहीत का, ऄसादेखीय अपण शवचार करीत नाही, याची मया िरम वाटते. तसंच 
पुरुषाने व्यशभचार केया तर तो चायतो, पण बाइच्या हातून चूक झायी, की शतचे 
मात्र प्रिधडवडे शनघतात.’ 
 नानू म्हणाया, ‘समाज सुधारल्याशिवाय स्वराज्याची चळवळ अपण एकजुटीने 
करू िकणार नाही अशण अपण परक्यांच्या गुयामशगरीमुळे स्वतःच्या दोषांकडे 
डोळेझाक करतो, ऄसा हा गुंता अहे.’ एस. एम. म्हणाया, ‘अपल्या देिातीय 
दाशरद्र्याचा प्रश्न मया अपल्या प्रोरे्फसर काळ्यांच्यामुळे समजया. शब्रशटिांनी अपयी 
सतत यूट चायशवयी अहे.’ नानू म्हणाया, ‘हे तर खरेच अहे. पण अपल्या 
खेड्यांतीय दाशरद्र्य तर र्फारच भीषण अहे. या सगळ्या अघाड्यांवर अपल्याया 
यढावे यागणार अहे.’ एस. एम. म्हणाया. ‘१९२० सायी गांधीनी ऄसहकाराची 
चळवळ केयी, त्यावेळी अपण िाळेत होतो; परंतु त्या चळवळीच्या काळात एक 
वेगळेच वातावरण अपण पाशहये. योक खूप शनभगय झाये होते.’ नानू म्हणाया, 
‘गांधीनी चळवळ मागे घ्यायया नको होती, त्यामुळे योकांचा तेजोभगं झाया ऄसे 
मया वाटते.’ त्यावर एस. एम. म्हणाया ‘पण गांधी स्वस्थ बसये नाहीत, त्यांचे काम 
चायूच अहे. शब्रशटि राजवटीत अपण सगळेच होरपळून शनघतो अहोत, त्यामुळं 
योक ऄस्वस्थ अहेत. कागेँ्रसने बरोबर नेतृत्व केयं तर पुन्हा चळवळ ईभी राहीय.’ 
नानूने मत व्यक्त केये, ‘जवाहरयाय नेहरू, सुभाषबाबू यांनी नेतृत्व केये तर 
स्वातंत्र्य चळवळीया योग्य शदिा शमळेय ऄसे मया वाटते. ऄप्रिहसा ही स्रॅटेजी 
म्हणून मया मान्य अहे, पण गांधी ऄप्रिहसा हे तत्त्वज्ञान मानतात हे मया पटत नाही.’ 
एस. एम. म्हणाया ‘क्रांशतकारकांच्या बशयदानामुळे तरूणांचे मन पेटून शनघते हे 
खरे, परंतु या मागाने जाणे सोपे नाही.’ नानू म्हणाया, ‘अपल्याया दोघांना स्वातंत्र्य 
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चळवळ व्हावी ऄसे वाटते तसे ऄनेक तरूणांना वाटत ऄसणारच. त्यांची संघटना 
अपण केयी पाशहजे.’ एस. एम. ने सांशगतये, ‘काय मी अशण खाशडयकर बोयत 
बसयो होतो. तेव्हा तोही हेच म्हणाया. अपण अता या कामाया सुरुवातच केयी 
पाशहजे.’ 
 नानूया अगरकरांच्या सुधारकी शवचारांबद्दय अकषगण वाटे, त्याचप्रमाणे 
योकमान्य शटळकांच्या कृशतिीय जीवनाबद्दयही अकषगण वाटे. तो एकदा 
खाशडयकरया म्हणाया, ‘मी गेल्या अठवड्यात शटळकांनी १९०८ सायच्या 
खटल्यात कोटात केयेये भाषण वाचये. शटळक स्वतःच्या बचाव करीतच नव्हते, ते 
अपयी स्वराज्याची मागणी योग्य अहे, न्याय्य अहे हे जगापुढं मांडीत होते अशण 
भारतीयांना स्वराज्यासाठी चळवळ करण्याची पे्ररणा देत होते. ते भाषण वाचल्यावर 
मया रात्री झोपच अयी नाही. शटळकांनी धनयाने सहा वष ेतुरंुगवास भोगया; अशण 
अपल्या देिापुढे देिभक्तीचा अदिग ठेवया. अपण पुढल्या शपढीतीय तरूण, 
अपल्याया स्वस्थ बसून नाही चायायचं.’ खाशडयकर म्हणाया, ‘मयाही ऄसचं 
सारखं वाटतं, अपण बी.ए. होउ. एय.एय.बी. होउ, पण त्यापेक्षा देिासाठी काय 
करू, हेच ऄशधक महत्त्वाचं अहे. परक्यांच्या गुयामशगरीत जगणं मया ऄसय होतं.’ 
 शिरू शयमये कॉयेजमध्ये गेया नाही. मात्र तो या शमत्रांच्याच गटात राशहया. 
शिरू सवंत धाडसी अशण तसाच खोडकर. त्याया क्रांशतकारकांबद्दय शवयक्षण 
अकषगण होते. एस. एम., गोरे, खाशडयकर, शिरूभाउ हे शमत्र नेहमी भेटत, चचा 
करीत. स्वातंत्र्यासाठी चळवळ केयी पाशहजे, अपण मातृभमूीची सेवा केयी पाशहजे, 
ऄसे या चारही शमत्रांना तीव्रतेने वाटे. शिरूचे भटकणे चायूच ऄसे. एकदा 
जवळजवळ पंधरा शदवस शिरू भेटया नाही, म्हणून एस. एम. ने शवचारयं, ‘गोरे, 
तुया शिरू भेटया होता का?’ नानू म्हणाया, ‘नाही बुवा, पंधरवड्यापूवी जरा 
गावाया जाउन येणार अहे ऄसे मया अशण खाशडयकरया म्हणाया, कुठे जाणार 
हे तो बोयया नाही अशण मीही चौकिी केयी नाही.’ पाच-सहा शदवसांनी शिरू 
ऄचानक पुण्यात अया अशण नानूच्या घरी अया. ‘काय रे कुठे गायब झाया 
होतास?’ नानूने शवचारये. शिरू नेहमीप्रमाणे खयाळपणे हसया, ‘तुया काय 
वाटयं, मी र्फरारी झायो?’ ते राहू दे. मी अत्ताच एस. एम. अशण खाशडयकरकडे 
जाउन अयो. अपण अज रात्री भटकायया जाउ. मी कुठे गेयो, कुणाया भेटयो 
ते सांगेन सगळं तेव्हा.’ 
 नानूने शवचारयं, ‘यायचे कुठे?’ शिरू शयमये िशनवारातच रमण बागेच्या 
मागच्या बाजूया राहात होता. तो म्हणाया, ‘तू रात्री जेवून ९ वाजता माझ्या घरी ये. 
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एस. एम. अशण खाशडयकर शतथेच येणार अहेत. अपण ठरवू कुठे जायचं ते.’ रात्री 
ठरल्याप्रमाणे हे शमत्र जमये अशण शिरूने ठरवल्याप्रमाणे पेरूगेट ओयांडून पुढे 
पवगतीच्या रस्त्याया यागून ऄयीकडे तळ्यातल्या गणपतीच्या देवळाजवळ जाउन 
बसये. कार्मतक मशहन्यातीय द्वादिी होती. थंडी चांगयीच बोचरी होती. मात्र 
चंद्रप्रकािामुळं प्रसन्न वाटत होते. थोड्या गप्पा झाल्यावर शिरू सांगू यागया, ‘मी 
कािीया जाउन अयो. सदाशिव पेठेतीय वसंत नाइककडून पते्त घेउनच मी गेयो 
होता.’ नानूने शवचारये, ‘म्हणजे प्रोरे्फसर नाइकांचा पुतण्या? त्याचा काय संबंध? ’ 
शिरू म्हणाया, ‘मया माहीत होते. त्याचे संबंध अहेत शतथे,’ शिरू पुढे सांगू 
यागया, ‘कािी शवद्यापीठात अचायग नरंद्र देव म्हणून आशतहासाचे प्रोरे्फसर अहेत. 
र्फार हुिार अशण ईमद्या स्वभावाचे. १९२० च्या चळवळीत त्यांनी भाग घेतया होता. 
नंतर कािी शवद्यापीठात शिकवायया यागये. तरुण कायगकत्यंना त्यांचा मोठा 
अधार अहे. शतथेच मया वसंत नाइकानं सांशगतयेल्या व्यक्तीचा शमत्र भेटया अशण 
पुढे अठवड्याभरात मी बऱ्याच जणांना भेटयो. कािी अशण ऄयाहाबाद आथं तरुण 
क्रांशतकारकांचा एक मोठा गट अहे. त्यांचा प्रमुख अहे चंद्रिेखर अझाद. मी त्याया 
भेटयो, ईंच, शधप्पाड पनयवानासारखं िरीर कमावयेयं. वीस सायच्या चळवळीत 
त्याया र्फटक्यांची शिक्षा झायी होती. तुरंुगातून सुटल्यावर त्याने सिस्त्र क्रांतीच्या 
शवचाराने काही शमत्र जोडये अशण अता ईत्तर प्रिहदुस्थानात ऄसे बरेच गट एकत्र 
अये अहेत. यातल्या प्रमुखांची नुकतीच एक गुप्त बनठक शदल्लीमध्ये याय शकल्ल्यात 
एका बाजूया झायी. या संघटनेचं नाव अहे, ‘प्रिहदुस्थान सोिशयस्ट शरपत्ब्यकन 
पाटी.’ या संघटनेत भगतप्रिसग म्हणून एक िीख तरुण अहे. तोच यांचा नेता अहे. 
मी त्याया भेटयो. हा देखणा ईमदा तरुण पार हुिार शदसया. मूळचा याहोरचा. 
त्याच्या चुयत्याया शब्रशटिांनी पूवी हद्दपार केयं होतं. भगतप्रिसग हा याया 
यजपतराय यांना र्फार मानतो. तो ईत्तम आंग्रजी शयशहतो. वतगमानपत्रात त्याचे येख 
प्रशसद्ध झाये अहेत. भगतप्रिसग मया ऄधा तास भेटया. खरा सेनापती अहे तो, 
चंद्रिेखर अझाद र्फार बोयत नाही, पण तो शवयक्षण साहसी अहे. या संघटनेची 
एक िाखा अहे. ‘प्रिहदुस्थान सोिशयस्ट शरपत्ब्यकन अमी.’ चंद्रिेखर अझाद हा या 
िाखेचा सेनापती अहे. या संघनेत महाराष्ट्रातया राजगुरु म्हणून तरुण अहे, पण 
त्याची गाठ पडू िकयी नाही. तो ऄमरावतीया गेया होता, कािीया संस्कृतचा 
ऄभ्यास करण्यासाठी अयेया राजगुरु हा अपल्या पुणे शजल्यातीय खेडचा अहे. 
या गटात बंगायमधीय िशचन्द्र सन्याय म्हणून एक क्रांशतकारक अहे. त्याया मी 
थोडा वेळ भेटयो. तो मया म्हणाया, ‘महाराष्ट्रात तुम्ही ऄसा रेव्होल्युिनरीजचा गट 
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तयार केया पाशहजे. राजगुरु काही शदवसांनी पुण्यात येइय. तेव्हा तू त्याया भेट,’ 
शिरू पुढे म्हणाया, ‘भगतप्रिसग अपल्याकडे काही पुस्तके पाठशवणार अहे. तो मया 
म्हणाया, ‘अपल्या क्रांशतकारी संघटनेया खंबीर वनचाशरक बनठक ऄसयी पाशहजे. 
अपल्याया चळवळीचे परस्पेत्क्टव्ह ऄसये पाशहजे. रशियन राज्यक्रांतीपासून 
अपल्याया खूप शिकण्यासारखे अहे.’ 
 हे चार शमत्र साडेदहापयंत बोयत होते. चचेमध्ये बंगायमध्ये ऄरप्रिवद घोषांच्या 
पे्ररणेमुळे शनमाण झायेल्या क्रांशतकारकांच्या संघटनेचाही शवषय शनघाया. ईठता 
ईठता एस. एम. म्हणाया, ‘अपया यढा र्फार बया् ितू्रिी अहे. नुसती 
हाराशकरी करून चायणार नाही. काळजीपूवगक पावयं टाकयी पाशहजेत.’ नानू 
म्हणाया, ‘मंुबइया कॉयेजमधीय तरुणांचा एक गट अहे. त्यांच्यापनकी युसुर्फ 
मेहेरऄयी हा र्फार तडर्फदार अहे. तो नुकताच अपल्या शचकेरूर या शमत्राया 
भेटया होता. शचकेरूर मया म्हणाया की अपण पुढीय अठवड्यात जमू. 
मेहेरऄयीिी काय बोयणे झाये ते त्यावेळी शचकेरूर अपल्याया सांगेय.’ 
 शचकेरूर हा हुबळीहून अयेया शवद्याथी. तो मंुबइस त्याच्या मामेभावाकडे जात 
ऄसे. तो मामेभाउ एयशर्फन्स्टन कॉयेजात शिकत होता. त्याच्यामुळे शचकेरूरची 
अशण मेहेरऄयीची गाठ पडयी. मेहेरऄयीच्या व्यशक्तमत्त्वामुळे शचकेरूर भारावून 
गेया. मेहेरऄयीचे आंग्रजीवरीय प्रभतु्व, त्याची बुशद्धमत्ता अशण त्याचा ईमदा स्वभाव 
यामुळे तो मंुबइमधीय कॉयेज शवद्यार्थ्ययंमध्ये ऄशतिय शप्रय होता. शचकेरूरया 
पशहल्याच भेटीत त्याने शवचारये, ‘पुण्याया राष्ट्रवादी शवद्यार्थ्ययंचा गट अहे की 
नाही?’ शचकेरूर म्हणाया, ‘ऄसा ऄद्याप गट नाही. पण अमच्यातीय एस. एम. 
जोिी, गोरे अशण खाशडयकर हे शतघे तडर्फदार अशण बुशद्धमान शवद्याथी त्यांचे 
राष्ट्रवादी शवचार शडबेप्रिटग युशनयनमध्ये मांडीत ऄसतात.’ यावर मेहेरऄयी म्हणाया, 
‘मया त्यांना भेटयेच पाशहजे. अपल्याया तरुणांची देिव्यापी संघटना ईभारायया 
हवी.’ शचकेरूरने हे सारे एस. एम., गोरे अशण खाशडयकर यांना सांशगतये.तेव्हा 
त्यांनाही मोठा ईत्साह वाटया. काही शदवसांनी शचकेरूरया त्याच्या मामेभावाने 
पुढीय अठवड्यात मेहेरऄयी पुण्यात येणार अहे हे कळवये. त्याप्रमाणे मेहेरऄयी 
हा पुण्याया अया. शचकेरूरच्या खोयीवर एस. एम. , गोरे, खाशडयकर, अत्माराम 
भट, गोटू मंहंदळे, शिरू शयमये अशण तीन-चार जण जमये. यूसूर्फ मेहेरऄयीिी 
पशहल्याच भेटीत जोिी-गोरे-खाशडयकर या शत्रकुटाची दोस्ती झायी. मेहेरऄयी 
म्हणाया, ‘योकांमध्ये स्वातंत्र्याची अकांक्षा शनमाण केयी पाशहजे अशण ती र्फक्त 
अपल्यासारखी तरुण शवद्याथीच करू िकतात. पारतंत्र्यामुळे अपल्या देिाया 
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मरगळ अयी अहे; परंतु १९२० सायी जेव्हा गांधंनी ऄसहकाराची चळवळ केयी 
तेव्हा देिाच्या काना-कोपऱ्यातून त्यांना प्रशतसाद शमळाया. पूवी योक शभते्र होते, 
पण गांधंच्या चळवळीमुळे ऄनेकजण शनभगय झाये अहेत. अपण स्वाशभमानाने, 
माणूस म्हणून जगये पाशहजे, ऄसे योकांना वाटू यागये अहे. ही भावनाच अज 
काहंिी सुप्त अहे. परंतु अपण योकांना जागृत करू. देिात ऄनेक शठकाणी 
तरुणांचे गट अहेत. कागेँ्रस हे देिव्यापी व्यासापीठ अहे. जवाहरयाय अशण 
सुभाषबाबू या तरूण नेत्यांना मी भेटयो अहे. त्यांचे नेतृत्व स्रू्फर्मतदायी अहे. अपण 
कागेँ्रसमध्ये जहाय मताच्या स्वातंत्र्यवादी तरुणांची र्फळी ईभी केयी पाशहजे.’ 
मेहेरऄयी ऄधा तास बोयत होता अशण तो जे बोयत होता तेच जोिी, गोरे, 
खाशडयकर यांना वाटत होते. बनठकीच्या िेवटी या शतघांनी पुण्यात तरुण 
शवद्यार्थ्ययंची संघटना करण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे ऄशभवचन मेहेरऄयंना शदये. 
मात्र प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यापूवी अपयी वनचाशरक भशूमका सुस्परे ऄसयी पाशहजे, 
ऄसे या तीनही शमत्रांनी युसूर्फ मेहेरऄयंना सांशगतये. त्यानुसार मेहेरऄयी पुण्याया 
चार वेळा अये. या सवंच्या दीघगकाय चचा झाल्या. चचेतून पुढीय मुद्यांवर सवंची 
एकवाक्यता झायी. 
१. भारताया संपूणग स्वातंत्र्य शमळाये पाशहजे अशण ते शब्रशटि साम्राज्यािी संघषग 
करूनच शमळवावे यागेय. 
२. हा संघषग शवशवध पातळ्यांवर करावा यागेय. कौत्न्सयमध्ये, प्रांतामध्ये अशण 
कंद्रातही सरकारशवरोधी खंबीर भशूमका घेउन काम करणे अवश्यक ऄसये, तरी या 
कामाया मयादा अहेत हे मोतीयाय नेहरू, शचत्तरंजन दास यांनीही मान्य केये 
अहे. कौत्न्सयमधीय कायग मूठभर बुशद्धवंतांनाच करता येइय अशण ते पुरेसे नाही. 
स्वराज्यासाठी करावयाच्या चळवळीत भारतातीय बहुसंख्य जनता सहभागी होणे 
अवश्यक अहे. या दृरेीने जी तरुणांची संघटना स्थापन करावयाची, शतने 
जनसामान्यांमध्ये जाउन काम केये पाशहजे. योकांना जागृत केये पाशहजे अशण 
शवशवध कायगक्रमांमध्ये योकांना सहभागी करून घेतये पाशहजे. क्रांशतकारकांच्या 
त्यागातून, बशयदानातून तरुणांना स्रू्फती शमळतेच. परंतु युवक संघटनेने प्रथम 
जनअंदोयनावर भर शदया पाशहजे. स्वराज्यासाठी कागेँ्रसच्या कायगक्रमांना जहाय 
स्वरूप देणे हे युवक चळवळीचे मुख्य कायग अहे. 
 मेहेरऄयी चचेत म्हणाये की, ज्या शब्रशटि साम्राज्यािी अपल्याया यढावयाचे, 
त्याचे स्वरूप काय अहे अशण साम्राज्य शटकशवण्यासाठी त्यांचे डावपेच कोणते, तेही 
अपण समजून घेतये पाशहजेत. ते पुढे म्हणाये की, दादाभाइ नौरोजंनी 
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सांशगतल्याप्रमाणे शब्रशटि राजवटीने भारताची अर्मथक यूट व िोषण केल्यामुळे 
भारत कमायीचा दशरद्री झाया अहे. या पशरत्स्थतीची जाणीव योकांना देउन 
त्याशवरुद्ध अपण जनमत संघशटत केये पाशहजे. मेहेरऄयी पुढे म्हणाये, ‘शब्रशटि 
साम्राज्यवादी जी ‘र्फोडा अशण झोडा’ कुशटय नीती चायवीत अहेत ती अपण 
यक्षात घेतयी पाशहजे. याया प्रत्युत्तर देण्यासाठी यो. शटळकांनी यखनौ येथीय 
कागेँ्रस ऄशधवेिनात प्रिहदू-मुत्स्यम ऐक्याचा करार केया. दुदैवाने प्रिहदू अशण मुत्स्यम 
यांच्यातीय तेढ वाढशवण्यात शब्रशटि सरकार ऄनेकदा यिस्वी होते. हा 
साम्राज्यवाद्यांचा डाव ईधळण्यासाठी अपण सवगसमावेिक भशूमका घेतयी पाशहजे. 
अपया राष्ट्रवाद व्यापक ऄसया पाशहजे.’ मेहेरऄयंनी मांडयेल्या या भशूमकेवरही 
जोिी, गोरे, खाशडयकर यांनी त्यांच्यािी ऄगदी खुयेपणाने चचा केयी अशण 
चचेच्या िेवटी भारतीय स्वातंत्र्ययढा व्यापक, शविाय अशण समाजातीय सवग 
जाशतधमंच्या योकांना सामावून घेण्याच्या भूशमकेवरूनच चायशवया पाशहजे, यावर 
जोिी, गोरे अशण खाशडयकर यांचे मेहेरऄयी यांच्यािी एकमत झाये. 
 योकमान्य शटळकांच्या शनधनानंतर त्यांचा जनसंपकाचा वारसा चायशवणारा 
महाराष्ट्रात कोणीही नेता नव्हता. नरप्रिसह प्रिचतामण केळकर हे शटळक पक्षाचे ऄध्वयूग 
मानये जात ऄसये, तरी ते वृत्तीने मवाळ होते. योकमान्य शटळकांचा यढाउ बाणा 
त्यांच्याजवळ नव्हता. त्यामुळे गांधीजंच्या शवरोधी भशूमका मांडणे ऄसा केवळ 
नकारात्मक मागगच त्यांनी स्वीकारया. केळकर हे केसरीचे संपादक ऄसल्यामुळे 
त्यांच्या मतांचा प्रभाव महाराष्ट्रातीय पांढरपेिा वगावर पडत होता. सुदनवाने त्याच 
वेळी शटळक महाराष्ट्र शवद्यापीठात राज्यिास्त्र शिकशवणाऱ्या अचायग जावडेकरांनी 
‘योकशिक्षण’ या माशसकातून येख शयहून न. प्रिच. केळकरांच्या भशूमकेचे प्रभावीपणे 
खंडन केये. योकशिक्षणकारांनी योकमान्य शटळकांच्यावर काढयेल्या खास ऄंकात 
योकमान्य शटळक अशण महात्मा गांधी यांच्या राजकीय भशूमकांची सशवस्तर चचा 
करणारा एक प्रदीघग येख अचायग जावडेकर यांनी शयशहया. जोिी, गोरे अशण 
खाशडयकर यांनी तो येख वाचल्यावर त्यांना योकमान्य शटळकांचा स्वातंत्र्यासाठी 
संघषग करण्याचा वारसा महात्मा गांधीच चायवीत अहेत ही जावडेकरंची भशूमका 
मनोमन पटयी. केळकरांची संकुशचत प्रिहदुत्ववादी भशूमका ही स्वातंत्र्य चळवळीया 
शवघातक अहे, याबद्दय जोिी, गोरे अशण खाशडयकर यांचे एकमत झाये. याच 
सुमारास महाराष्ट्राच्या सामाशजक जीवनात अणखी एक नवा प्रवाह महषी शवठ्ठय 
रामजी प्रििदे यांच्यामुळे शनमाण झाया. महात्मा जोशतबा रु्फये यांच्या शनधनानंतर 
त्यांचा व्यापक पुरोगामी दृरेीकोन यक्षात न घेतल्यामुळे सत्यिोधक समाजाया 
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केवळ ब्राह्मणेत्तर चळवळीचे स्वरूप अये होते अशण त्यांच्यातीय ऄनेक पुढारी 
स्वातंत्र्य चळवळीच्या शवरोधीही वागू यागये होते. परंतु महषी शवठ्ठय रामजी प्रििदे 
या थोर समाजसुधारकांनी म. गांधीच्या सवंगीण पुरोगामी भशूमकेस पाप्रिठबा देउन व 
महाराष्ट्रातीय बहुजन समाजाचा कागेँ्रसया पाप्रिठबा देउन स्वातंत्र्यय्ाच्या मुख्य 
प्रवाहात येण्याचे अवाहन केये. राजकीय स्वातंत्र्यासाठी चळवळ करताना अपण 
अपल्या समाजातीय दोषही दूर केये पाशहजेत अशण ऄस्पृश्यतेचे शनमूगयन केये 
पाशहजे, या गांधीजंच्या भशूमकेया महषी प्रििदे यांनी समथगपणे पाप्रिठबा शदया. महषी 
प्रििदे यांचा त्याग, त्यांनी केयेये समजासुधारणेचे कायग यामुळे त्यांच्याबद्दय 
महाराष्ट्रात सवंना अदर वाटे. त्यांनी घेतयेल्या भशूमकेमुळे केिवराव जेधे अशण 
जवळकर हे बहुजन समाजाचे तरुण तडर्फदार नेते कागेँ्रसकडे अकृरे झाये. जोिी, 
गोरे अशण खाशडयकर हे शतघे तरुण ब्राह्मण कुटंुबातये, िहरात राहणारे ऄसये 
तरी त्यांचे शवचार हे सवगच बाबतीत पुरोगामी होते. यो. शटळकांचा जहाय राष्ट्रवाद 
अशण अगरकरांची समाजसुधारणावादी भशूमका या दोन्ही प्रवृत्ती एकत्र ऄसल्या 
पाशहजेत ऄसे त्यांना वाटत होते. महषी शवठ्ठय रामजी प्रििदे यांनी तीच भशूमका 
घेतल्यामुळे जोिी, गोरे अशण खाशडयकर यांच्या शवचारांना ऄशधक सुस्परेता अयी 
व सामर्थ्ययग याभये. ऄिा व्यापक वनचाशरक भूशमकेवरूनच ‘यूथ यीग’ची महाराष्ट्रात 
स्थापना करण्याचा शनणगय या तीन ध्येयवादी तरुणांनी घेतया. 
 ‘यूथ यीग’च्या स्थापनेनंतर जोिी, गोरे अशण खाशडयकर हे तीन तरूण 
चळवळे म्हणून पुणेकरांना पशरशचत झाये. काकासाहेब गाडगीळ अशण केिवराव 
जेधे या ज्येरै नेत्यांनी या तरुणांना सतत पाप्रिठबा शदया. ‘यूथ यीग’च्या पुढाकाराने 
मंुबइ आयाखा युवक पशरषदेचे ऄशधवेिन १२ व १३ सपं्टेबरया पुण्यात भरये; त्यावेळी 
पंशडत नेहरू ऄध्यक्ष म्हणून अये होते. ‘यूथ यीग’मुळे जवाहरयाय नेहरू अशण 
सुभाषचंद्र बोस यांच्या संपकात हे तीन तरूण कायगकते अये अशण पंशडतजी अशण 
सुभाषबाबू या दोघांनाही महाराष्ट्रातीय या ईदयोन्मुख नेत्यांबद्दय अपुयकी वाटयी 
व त्यांच्याबद्दय ऄपेक्षाही शनमाण झाल्या. 
 १९१९ च्या माटेँग्यु चेम्सर्फडग सुधारणा कायद्यानंतर पुढीय राजकीय सुधारणांचे 
स्वरूप काय ऄसावे हे ठरशवण्यासाठी शब्रशटि पायगमंटने सायमन कशमिन शनयुक्त 
केये. देिाच्या नेत्यांची स्वाभाशवक ऄपेक्षा ही होती की भारतातीय राजकीय 
सुधारणांचा मसुदा करताना एक तरी भारतीय नेता सायमन कशमिनचा सदस्य 
ऄसावा. परंतु शब्रशटि साम्राज्यवाद्यांचे प्रशतशनशधत्व करणाऱ्या या कशमिनमध्ये एकही 
भारतीय सदस्य नव्हता. याची संतप्त प्रशतशक्रया भारताच्या राजकीय जीवनात 
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ईमटयी अशण कागेँ्रसने सायमन कशमिनवर बशहष्ट्कार घायण्याचे ठरशवये. सायमन 
कशमिन साक्षी घेण्यासाठी भारतातीय प्रमुख िहरी गेये अशण शदल्ली, याहोर, 
ऄयाहाबाद, मंुबइ, मद्रास, कयकत्ता अदी सवग िहरांमध्ये सायमन कशमिनच्या 
शवरोधात प्रचंड शनदिगने झायी. सवग शठकाणी शनदिगकांवर जबरदस्त याठीमार 
करण्यात अया, परंतु शनदिगक हटये नाहीत. मंुबइत नशरमन, युसूर्फ मेहेरऄयी 
यांच्या नेतृत्वाखायी शनदिगकांनी सायमन कशमिनया काळे झंडे दाखवून ‘सायमन 
गो बॅक’ ऄिा घोषणा शदल्या. ‘यूथ यीग’चे खाशडयकर, गोरे, जोिी अदी 
पुण्यातीय कायगकते सायमन अयोगाशवरूद्ध घोषणा देण्यासाठी खंडाळ्याच्या 
घाटात गेये. तेथे त्यांना पकडण्यात अये. परंतु सायमन यांची गाडी गेल्यानंतर 
त्यांना यगेच सोडून देण्यात अये. सायमनने शखडकीतून तंड बाहेर काढल्यावर 
त्याया शदसतीय ऄसे ‘सायमन गो बॅक’ हे र्फयक या शनदिगकांनी तीन 
मायमोटारंवर यावये होते. सायमन कशमिनशवरोधी शनदिगनानंतर जोिी, गोरे, 
खाशडयकर यांचा ‘यूथ यीग’च्या मंुबइतीय कायगकत्यंिी, शविेषतः युसूर्फ 
मेहेरऄयंिी संपकग  ऄशधक वाढया. 
 ३१ शडसंबर १९२९या पंशडत जवाहरयाय नेहरू यांच्या ऄध्यक्षतेखायी 
कागेँ्रसचे वार्मषक ऄशधवेिन याहोर येथे भरये. या ऄशधवेिनात संपूणग स्वातंत्र्य हे 
भारताचे ध्येय अहे, हे जाहीर करणारा ठराव एकमताने पास झाया अशण अगामी 
२६ जानेवारी हा शदवस स्वातंत्र्य शदन म्हणून साजरा करावा ऄसे पंशडत नेहरंूनी 
अवाहन केये. त्याप्रमाणे पोयीस दडपिाहीस न जुमानता झंडावंदन अशण सभा हे 
कायगक्रम देिभर साजरे झाये. पुणे अशण पुणे शजल्यात तरुणांना या कायगक्रमात 
सहभागी करून घेण्यासाठी जोिी, गोरे, खाशडयकर, शिरू शयमये अदंनी खूप 
प्रयत्न केये अशण त्यामुळे हे कायगक्रम यिस्वीपणे पार पडये. 
 भारतातीय राजकीय जीवन ऄशधकाशधक प्रक्षुब्ध होत होते. याहोर कागेँ्रसच्या 
ऄशधवेिनानंतर देिातीय तरुण कायगकत्यंमध्ये चनतन्याचे वातावरण शनमाण केये. 
याच वेळी गांधीजंनी अपण स्वराज्यासाठी देिव्यापी यढा सुरू करणार ऄसल्याचे 
जाहीर केये. गोरे, जोिी, खाशडयकर या ‘यूथ यीग’च्या कायगकत्यंनी अगामी 
य्ामध्ये भाग घेण्याचा शनधार केया. अतापयंत या कायगकत्यंनी सभांमधून, 
पशरषदांमधून भाषणे केयी होती. अता कृती करण्याचा क्षण जवळ अल्यावर त्यांना 
ऄथातच स्रु्फरण चढये. ऄखेर गांधीजंनी शनयोशजत य्ाचे स्वरूप स्परे केये. 
‘यंग आंशडया’ या वृत्तपत्रातीय ऄग्रयेखात गांधीजंनी शयशहये की मीठ ही प्रत्येक 
भारतीयाया रोज यागणारी जीवनावश्यक वस्तू अहे अशण ऄसे ऄसूनही शब्रशटि 
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सरकारने शमठावर कर यादया अहे. हा कर ऄन्याय्य अहे म्हणून त्याशवरूद्ध 
सत्याग्रह करणे अवश्यक अहे. गांधीजंनी जाहीर केये की ते त्यांच्या काही 
ऄनुयायांसमवेत साबरमती अरॅमातून शनघून दांडी या समुद्र शकनाऱ्यावरीय 
गावापयंत जातीय अशण समुद्रशकनारी शमठावरीय कराच्या कायद्याचा भगं करून 
मीठ गोळा करतीय. गांधीजंच्या या घोषणेकडे व्हाइसरॉय यॉडग अयर्मवन यांनी 
दुयगक्ष केये. ऄनेक वृत्तपत्रांनी या कायदेभगंाच्या कल्पनेची थट्टा केयी. 
कागेँ्रसमधीय पं. नेहरंूसारख्या नेत्यायाही प्रथम या कायदेभगंाचे नेमके स्वरूप 
यक्षात अये नाही. परंतु भारतातीय सवगसामान्य माणसाया मात्र याचा ऄथग 
ईमगया. मीठ हे प्रतीक ऄसून हा सत्याग्रह म्हणजे शब्रशटिांचा कायदे करण्याचा हक्क 
नाकारणे अहे, हे यवकरच सवंच्या यक्षात अये. दांडीयाते्रया जगभर प्रशसद्धी 
शमळायी. गोरे, जोिी अशण खाशडयकर या शतघांनीही या सत्याग्रह अंदोयनात भाग 
घेउन कायदेभगं करण्याचा शनणगय घेतया. एस. एम. जोिंनी ऄशयबाग येथे 
केयेल्या भाषणाबद्दय त्यांना सहा मशहन्यांची शिक्षा झायी. गोरे अशण खाशडयकर 
यांनी ठाणे शजल्यामध्ये सरकारशवरोधी भाषणे केयी अशण त्यांना यागयीच ऄटक 
झायी. सत्याग्रही कोटात वकीय देत नसत. त्याप्रमाणे गोरे व खाशडयकर या 
दोघांनीही ‘अम्ही जाणीवपूवगक कायदेभगं केया ऄसून याबद्दय अम्हांया जास्तीत 
जास्त शिक्षा द्यावी’ ऄिी जबानी शदयी. मॅशजस्रेटने या दोघाही तरूणांना चार मशहने 
सक्त मजुरीची शिक्षा ठोठावयी अशण ‘क’ वगग शदया. या दोघांचाही तुरंुगवासाचा हा 
पशहया ऄनुभव होता, परंतु त्यांच्या मनाची पूणग तयारी ऄसल्यामुळे त्यांनी 
कारावासातीय सवग हाय अनंदाने सोसये. सुरुवातीस जेयमधीय सकाळची कांजी 
अशण संध्याकाळच्या जेवण्यातयी कसल्याही पाल्याची भाजी घिाखायी ईतरत 
नव्हती. परंतु मनाचा शनधार होता अशण तरूण वयातीय रग होती, त्यामुळे त्यांनी ते 
स्वीकारये. ‘क’ वगातीय सक्त मजुरीचे कन द म्हणून चक्की शपसण्याचे काम दोघांना 
देण्यात अये. सवय नसल्यामुळे सुरुवातीस काम पुरे होत नसे. त्याबद्दय वॉडगरच्या 
शिव्या खाव्या यागत. एक शदवस भरपूर मारही खावा यागया. गोरे या 
ऄनुभवासंबंधी पुढे ऄनेक वषंनी एकदा मया सांगताना म्हणाये, ‘माझ्या ऄंगावर 
पोते टाकून मया याठीचे तडाखे मारये ते मी सहन केये. मी व्यायामाने माझे िरीर 
कमावये होते. परंतु खाशडयकर दुबळा होता, त्याया मारायया यागये तेव्हा त्याया 
ते कसे सोसेय या काळजीने माझ्या डोळ्यांत पाणी अये.’ शिक्षा भोगून गोरे व 
खाशडयकर बाहेर अये. एस. एम. त्यांच्या थोडे अधीच सुटये होते. स्वातंत्र्यासाठी 
ऄिा शिक्षा भोगाव्या यागणारच, याची या शतघांनाही जाणीव होती अशण हा अपया 
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पशहया तुरंुगवास अहे, हे त्यांनी मनोमन स्वीकारये अहे. 
 कारावासातून सुटल्यावर एस. एम. जोिी अशण गोरे या दोघांनी एम. ए. या 
र्फग्युगसन कॉयेजमध्ये नाव घातये. २२ जुयन १९३१या र्फग्युगसन कॉयेजया गव्हनगर 
हॉटसन यांनी भेट शदयी ऄसताना वासुदेव बळवंत गोगटे या तरुणांने त्यांच्यावर 
गोळ्या झाडल्या. परंतु हॉटसन बचावया अशण गोगयांना पकडण्यात अये. 
यानंतर कोणताही पुरावा नसताना र्फग्युगसन कॉयेजमधून एस. एम. जोिी अशण ना. 
ग. गोरे यांना काढून टाकण्यात अये. त्यामुये या दोघांनी यॉ कॉयेजमध्ये नाव 
घातये. 
 २२ ते २४ शडसंबर १९३१या एस. एम. जोिी, ना. ग. गोरे, र. के. खाशडयकर 
या ‘यूथ यीग’च्या कायगकत्यंनी पुण्यामध्ये पशरषद अयोशजत केयी. पशरषदेच्या 
ऄध्यक्षस्थानी सुभाषचंद्र बोस हे होते. या पशरषदेत तरुणांचा ईत्तम प्रशतसाद 
शमळाया. ४ जानेवारी १९३२या सरकारने गांधीजी, पटेय, सुभाषचंद्र बोस यांना 
ऄटक केयी. मंुबइ प्रांतात ऄटक झायेल्यांना प्रथम दोन मशहने स्थानबद्ध करण्यात 
अये. स्थानबद्धतेनंतर एस. एम. जोिी अशण गोरे या दोघांनाही पुन्हा ऄटक 
करण्यात अयी. एस. एम. जोिंना येरवडा तुरंुगात अशण ना. ग. गोरे यांना 
नाशिक तुरंुगात पाठशवण्यात अये. 
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प्रकरि २ 

समाजवादी पक्षाची स्थापना आशि  

समाजवादशवषयक लेखन 
 भारतीय राजकारणावर जगातीय राजकीय घडामोडंचे पशरणाम होत होते. 
१९१७ च्या रशियन राज्यक्रांतीनंतर योकमान्य शटळकांनीही या घटनेची दखय 
घेतयी होती. रशियन राज्यक्रांतीचा नेता येशनन यांच्या सहकाऱ्यांमध्ये एम. एन. 
रॉय हे होते. त्यांनी प्रथम कम्युशनस्ट शवचारसरणी मांडणारे साशहत्य भारतात 
पाठशवये. मंुबइया कामगार चळवळीत कायग करणारे रॅीपाद ऄमृत डांगे अशण 
जोगळेकर, प्रिनबकर अदी त्यांचे सहकारी यांच्यापयंत हे साशहत्य पोहोचये अशण 
त्यांच्यामुळेच भारतात ‘कम्युशनस्ट शवचारांचे बीजारोपण झाये. १९२५ मध्ये भारतीय 
‘कम्युशनस्ट पक्षा’ची स्थापना झायी. ‘कम्युशनस्ट पक्षा’ वर बंदी होती, त्यामुळे त्यांचे 
कायग गुप्तपणे चायत ऄसे. मात्र ‘रेड युशनयन’चे कायग ईघडपणे चायत ऄसे. 
कम्युशनस्टांच्या वाढत्या हायचायंना पायबंद घायण्यासाठी सरकारने २० माचग 
१९२९ या देिभरातीय ३१ कामगार नेत्यांना ऄटक करून त्यांच्यावर मीरत कटाचा 
खटया भरया. या कटाच्या खटल्यात डांगे, जोगळेकर, प्रिनबकर, डॉ. गंगाधर 
ऄशधकारी अदी महाराष्ट्रातीय ऄकरा कायगकते होते. खटल्यातीय अरोपंना प्रथम 
दीघग मुदतीच्या शिक्षा झाल्या, परंतु ऄशपयात त्या बऱ्याच कमी करण्यात अल्या. 
कम्युशनस्ट पुढाऱ्यांपनकी तुरंुगाबाहेर ऄसयेल्या बी. टी. रणशदवे अदी नेत्यांनी 
१९३०च्या स्वातंत्र्य अंदोयनात, भाग न घेता ही भांडवयदारांची चळवळ अहे ऄिी 
टीका करून शतया शवरोध केया. कम्युशनस्ट पक्ष स्वातंत्र्य संग्रामापासून दूर राशहया 
आतकेच नाही; तर रणशदवे त्यांच्या नेतृत्वाखायी कम्युशनस्ट कायगकत्यंनी १६ माचग 
१९३१ या गांधीजंच्या शवरोधी शनदिगने करून चळवळीस शवरोध केया. 
 रशियन राज्यक्रांतीनंतर जगातीय ऄनेक तरूण कायगकत्यंप्रमाणे भारतातीय 
काही तरूण कायगकत्यंच्यावर माक्सगवादी शवचारांचा प्रभाव पडया होता. जयप्रकाि 
नारायण हे ऄमेशरकेत शवद्याथी म्हणून शिकत ऄसताना त्यांनी माक्सगवादी साशहत्य 
वाचये अशण माक्सगच्या शवचारांनी ते प्रभाशवत झाये. भारतात ते परतये त्यावेळी 
१९३०चा सत्याग्रह संग्राम सुरू झाया होता. जयप्रकाि नारायण हे पंशडत नेहरंूना 
भेटये अशण त्यांनी सांशगतल्यावर ते कागेँ्रसच्या कायाययात काम करू यागये. 
१९३२च्या चळवळीत सुरुवातीस सत्याग्रह संघशटत करण्याचे कायग त्यांनी केये. 
१९३२च्या चळवळीत जयप्रकाि नारायण यांना मद्रासमध्ये ऄटक झायी अशण एक 
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वषग शिक्षा होउन त्यांना नाशिक तुरंुगात पाठशवण्यात अये. नाशिकच्या तुरंुगात 
त्यांच्याबरोबर युसूर्फ मेहेरऄयी, ऄिोक मेहता, शमनू मसानी, ना. ग. गोरे, 
ऄच्युतराव पटवधगन वगनरे ऄनेक तरूण कायगकते होते. जयप्रकाि नारायण यांना 
अशण या सवग तरुणांना गांधीजंच्याबद्दय अदर वाटत ऄसया, तरी गांधीजंच्या 
काही धोरणांवर टीका करीत. देिव्यापी अंदोयन ऄप्रिहसक ऄसये तरी 
पशरत्स्थतीया ऄनुरूप म्हणून ऄप्रिहसा ही स्रॅटेजी ऄसावी ऄसे या सवंना वाटे. 
गांधीजी ऄप्रिहसा हे जीवनाचे तत्वज्ञान मानीत. ही भशूमका स्वातंत्र्य चळवळीया घेता 
येणार नाही, ऄसे जयप्रकािजी अशण त्यांच्या या तरुण सहकाऱ्यांचे मत होते. 
भगतप्रिसग अदी क्रांशतकारकांच्या जीवनाचा अशण बशयदानाचा त्यांच्यावर मोठा 
प्रभाव होता. या तरूण कायगकत्यंपनकी जयप्रकाि नारायण अशण ऄन्य काही 
जणांनी माक्सगचे शवचार अशण रशियन राज्यक्रांती शवषयक साशहत्य, तुरंुगात 
येण्यापूवीच वाचये होते. काही जणांनी हे गं्रथ येथे वाचये. माक्सगवादी साशहत्य 
त्यावेळी येरवडा तुरंुगात ऄसयेल्या एस. एम.जोिी यांनी व त्यांच्या काही 
सहकाऱ्यांनीही वाचये. रशियात झायेल्या कामगार क्रांतीमुळे नाशिक अशण येरवडा 
तुरंुगातीय हे तरूण कायगकते प्रभाशवत झाये होते. माक्सगचे शवचार वाचल्यानंतर 
रशियातीय राज्यक्रांतीचे वनचाशरक ऄशधरैान काय होते अशण जगातीय सवग 
रॅशमकांना समतेवर अधारयेये नवे जग शनमाण करण्याची पे्ररणा माक्सगच्या 
शवचारांतून किी शमळत होती हे या तरूण कायगकत्यंना ईमगये. भारताच्या 
स्वातंत्र्यय्ायाही या शवचारांच्या अधारे समतावादी स्वरूप कसे देता येइय, 
यासंबंधी जयप्रकाि नारायण अशण मेहेरऄयी, मसानी, ऄच्युतराव पटवधगन, गोरे 
अदी कायगकते यांच्यामध्ये दीघगकाय शवचारमंथन झाये. भारतीय जनतेत प्रिहदू-
मुसयमान, दशयत-दशयतेतर यांच्यामध्ये जे काही मतभेद होते, त्यांच्या अधारे 
भारतीय समाजात रू्फट पाडून येथीय शब्रशटि साम्राज्य खंबीर करणारी ही कुशटय 
राजनीती शब्रशटि सरकारने ऄवयंशबयी होती. या रू्फटपाड्या धोरणामुळे 
भारतीयांच्यात जी दुही शनमाण झायी होती, शतच्यावर मात करण्यासाठी माक्सगने 
पुरस्कारयेयी वगीय य्ाची (क्यास स्रगयचीच) भशूमका अवश्यक अहे, ऄसे 
जयप्रकाि नारायण अशण त्यांच्या मेहेरऄयी अदी सहकाऱ्यांना वाटत होते. मात्र 
माक्सगवादी भशूमका घेताना कम्युशनस्टांनी केयेल्या चुका टाळल्या पाशहजेत, ऄसेही 
या सवंना वाटत होते. या संदभात गोरे यांनी शयशहये अहे: ‘१९३२चा कारावास 
माझ्या पशहल्या कारावासापेक्षा कमी खडतर होता. सक्त मजुरीची शिक्षा नसल्यामुळे 
वाचन करायया भरपूर रु्फरसद होती. नाशिकाच्या तुरंुगात जयप्रकाि नारायण, 
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युसूर्फ मेहेरऄयी, ऄच्युतराव पटवधगन अदंच्याबरोबर मी होतो. मी येथे ‘कम्युशनस्ट 
मॅशनरे्फस्टो’ वाचया. तसेच एंगल्सचे ‘युरोशपयन ॲण्ड सायंशटशर्फक सोिशयझम्’ 
अशण माक्सग, येशनन यांचे ऄन्य साशहत्यही वाचये. अम्हा शमत्रांच्या सतत चचा 
चायत. ईद्याचे स्वातंत्र्य हे रॅशमकांसाठी, िेतकरी अशण कामगारांसाठीच ऄसये 
पाशहजे, यावर अमचे एकमत होते. मी माक्सग, एंगल्स यांचे गं्रथ जरी नाशिक 
तुरंुगात प्रथम वाचये तरी ‘यूथ यीग’मध्ये काम करीत ऄसताना मया साम्यवादी 
शवचार स्थूयपणाने माहीत होता. या शवचारसरणीचे कॉ. डांगे अदी कायगकते मंुबइत 
जी ‘रेड युशनयन’ चळवळ चायवीत, शतच्यािी माझा प्रत्यक्ष संबंध नसया तरी ‘रेड 
युशनयन’ ही कामगारांच्या हक्कांसाठी व शहतासाठी चळवळ करते हे मया माहीत 
होते. डांगे, जोगळेकर, प्रिनबकर यांना पकडून सरकारने जेव्हा त्यांच्यावर मीरत 
कटाचा खटया भरया, तेव्हा अम्हा ‘यूथ यीग’ मधीय तरुण कायगकत्यंना 
त्यांच्याबद्दय मोठा अदर वाटया. परंतु १९३०च्या स्वातंत्र्य चळवळीया रणशदवे 
अदी कम्युशनस्टांनी शवरोध केया, त्यावेळी मात्र ‘यूथ यीग’ मधीय अम्ही कायगकते 
त्यांच्यावर र्फार नाराज झायो. अम्हांया समाजवादाबद्दय अकषगण वाटत होते परंतु 
स्वातंत्र्याच्या चळवळीया ऄग्रक्रम शदया पाशहजे ऄसा अमचा अग्रह होता. 
गांधीजंचे सवग शवचार अम्हांया पटत होते, ऄसे नाही. परंतु देिव्यापी अंदोयन सुरु 
करण्याचे अशण सामान्य माणसाया स्वातंत्र्य चळवळीत सहभागी करून घेण्याचे 
ऄपार सामर्थ्ययग गांधीजंच्याच जवळ होते हे अम्ही ऄनुभशवत होतो. कागेँ्रसच्या 
व्यासपीठावर सवग वगातीय योक येत ऄसये अशण त्यांच्यामध्ये काही धशनकही 
ऄसये, तरी कागेँ्रस भांडवयवाल्यांची हस्तक खासच नव्हती. प.ं जवाहरयाय 
नेहरू अशण सुभाषचंद्र बोस या जहाय शवचारांच्या पुढाऱ्यांचे अम्हा तरुण 
कायगकत्यंना मोठे अकषगण वाटत ऄसे. अम्हांया ऄसेही वाटत ऄसे ही भारतातीय 
चळवळीची सूते्र कोणत्याही अंतरराष्ट्रीय संघनेच्या हाती ऄसता कामा नयेत. 
भारतातीय स्वातंत्र्य चळवळीत समाजवादी अिय अणण्यासाठी जी संघटना ईभी 
करावी यागेय अशण जे अंदोयन करावे यागेय त्याची सवग सूते्र भारतीयांच्याच 
हाती ऄसयी पाशहजेत ऄिीच भशूमका जयप्रकाि नारायण, अशण अम्ही नाशिक 
तुरंुगातीय त्यांचे समशवचारी सहकारी यांनी घेतयी होती. त्यामुळे भारताच्या 
स्वातंत्र्य य्ायाच ऄग्रक्रम द्यावयाचा अशण त्या य्ाचे नेतृत्व करणाऱ्या 
कागेँ्रसमध्ये राहूनच समाजवादी शवचारांचा प्रभाव स्वातंत्र्य अंदोयनावर पडावा, 
यासाठी नेटाने अशण एकजुटीने प्रयत्न करावयाचे ऄसा शनणगय अम्ही सवंनी 
घेतया. 
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 १९३०-३२च्या अंदोयनात नाशिकया ज्याप्रमाणे जयप्रकाि नारायण, 
ऄच्युतराव पटवधगन, मेहेरऄयी, गोरे अदी तरुण कायगकते समाजवादी शवचारांकडे 
अकृरे झाये होते, त्याचप्रमाणे संयुक्त प्रांत अशण शबहारमधीय तरूण 
कायगकत्यंमध्येही ऄसा शवचार करणारा एक मोठा गट होता. संयुक्त प्रांतातीय 
शवद्यार्थ्ययंचे पे्ररणास्थान कािी शवद्यापीठाचे कुयगुरू अशण बौद्ध धमग व आशतहासाचा 
गाढ व्यासंग केयेये शवद्वान अचायग नरंद्र देव हे होते. अचायग नरंद्र देव हे शवचाराने 
माक्सगवादी होते. भारताचे स्वातंत्र्य हे िेतकरी अशण कामगारांसाठीच ऄसये पाशहजे 
अशण त्यासाठी स्वातंत्र्य चळवळीया समाजवादी शवचारांची व चळवळीची जोड 
शदयी पाशहजे, ऄिी त्यांची भशूमका होती. परंतु स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतरच अपण 
समाजवादाचे स्वप्न साकार करू िकू, ऄसे त्यांना मनोमन वाटत होते. अचायग 
नरंद्र देव यांनी १९२९च्या माचग मशहन्यात ‘सोत्व्हएत रशियाची अशियासंबंधीची 
नीती’ ऄसा येख शयहून प्रशसद्ध केया होता. त्यात त्यांनी शयशहये होते, 
‘कम्युशनस्टांच्या दृरेीने साम्यवादाचा शसद्धांत हीच मुख्य गोरे ऄसून बाकी सवग गोरेी 
गौण अहेत. सोत्व्हएत रशिया राष्ट्रवादाया शवरोधी अहे अशण रशियाने एखाद्या 
राष्ट्राया स्वतंत्र होण्यासाठी काही मदत केयीच तर साम्यवादाचा प्रयोग करण्याच्या 
दृरेीने एक नवे के्षत्र हाती येइय, या दृरेीनेच ते करण्यात येते.’ 
 संयुक्त प्रांतातीय मोहनयाय गौतम अशण संपूणानंद अशण शबहारमधीय पाटणा 
जेयमध्ये ऄसयेये गंगािरण प्रिसह, रामरुक्ष बेनीपुरी, वगनरे तरुणही समाजवादी 
शवचारांच्या प्रभावाखायी अये होते. १९३२ सायच्या तुरंुगातून सुटल्यावर 
भारतातीय हे समाजवादी शवचारांचे तरुण एकत्र येउ यागये. पाटण्यास १७ मे 
१९३४ रोजी ‘ऄशखय भारतीय कागेँ्रस कशमटी’ची बनठक भरणार होती. त्यापूवी 
अचायग नरंद्र देव यांच्या ऄध्यक्षतेखायी ईत्तर भारतातीय समाजवादी तरुणांची 
बनठक झायी अशण कागेँ्रस समाजवादी पक्षाची स्थापना करण्याचा शनणगय घेण्यात 
अया. पुण्याया १ जुयनया ऄिीच बनठक एस. एम. जोिी अशण ना. ग. गोरे यांनी 
घेतयी व तेथेही हाच शनणगय झाया. १९३४च्या ऑक्टोबर मशहन्यात मंुबइ येथे 
देिभरातीय प्रमुख समाजवादी कायगकते एकत्र अये अशण तेथेच कागेँ्रस 
समाजवादी पक्षाची स्थापना करून त्याचे पशहये संमेयन घेण्यात अये. कागेँ्रस 
समाजवादी पक्षाचे ऄध्यक्ष म्हणून अचायग नरंद्र देव अशण सरशचटणीस म्हणून 
जयप्रकाि नारायण यांची शनयुक्ती करण्यात अयी. कागेँ्रस समाजवादी पक्षाच्या 
संस्थापक सदस्यांमध्ये अचायग नरंद्र देव, जयप्रकाि नारायण, डॉ. राममनोहर 
योशहया, युसूर्फ मेहेरऄयी, ऄच्युतराव पटवधगन, कमयादेवी चट्टोपाध्याय, एस. एम. 
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जोिी, ना. ग. गोरे अशण शमनू मसानी अदी प्रमुख कायगकते होते. 
 ना. ग. गोरे यांची राजकीय के्षत्रात ऄिी झपायाने वाटचाय चायू ऄसतानाच 
कौटंुशबक जीवनातही त्यांनी बंडखोरी केयी. गोरे ‘यूथ यीग’मध्ये काम करू 
यागल्यावर त्यांच्या वशडयांना पशहया धक्का बसया. ना. ग. गोरे यांनी त्यांच्या 
देिभक्तीपर शवचारानुसार १९३० सायी स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेउन कारावास 
पत्करया. सरकारी नोकरीत अयुष्ट्य घायशवयेल्या त्यांच्या वशडयांना हे पसंत 
नव्हते. परंतु शवरोध करण्यात ऄथग नाही हे ते जाणत होते. राजकीय शवचारांप्रमाणेच 
सामाशजक बाबतीतही नारायणरावांचे शवचार पुरोगामी अशण प्रखर सुधारणावादी 
होते. अगरकरांप्रमाणे बुशद्धप्रामाण्यवादी भशूमका ऄसल्याचे त्यांनी स्परेपणे अपल्या 
वशडयांना सांशगतये अशण रॅावणी करण्याचे नाकारून गळ्यातीय जानवे काढून 
टाकये. नारायणराव अशण सुमतीबाइ कीतगने यांची कॉयेजमध्ये ओळख झायी. 
त्यावेळी सुमतीबाइ शवधवा होत्या. या ओळखीचे पे्रमात रूपांतर होउन नारायणराव 
अशण सुमतीबाइ यांनी यग्न करण्याचा शनणगय घेतया. हे नारायणरावांनी ज्यावेळी 
अइ-वडीयांना सांशगतये, त्यावेळी त्या दोघांना मोठा धक्काच बसया. 
नारायणरावांचे वडीय हे अपल्या सनातनी मतांबाबत खंबीर ऄसल्यामुळे एकुयत्या 
एका मुयावर ईत्कट माया ऄसूनही ऄण्णांनी या शववाहाया संमती देण्यास स्परे 
नकार शदया. नारायणरावांनी पूणग शवचारपूवगक पुनर्मववाह करण्याचा शनणगय घेतया 
ऄसल्यामुळे अइवशडयांना दुखावताना वाइट वाटत ऄसूनही, नारायणराव व 
सुमतीबाइ हे १९३४ सायी शववाहबद्ध झाये. सुमतीबाइ या बी. ए. होत्या; त्या प्रथम 
अगरकर हायस्कूयमध्ये अशण नंतर सेवासदनमध्ये शिशक्षका म्हणून काम करू 
यागल्या. नारायणराव सवगवेळ कागेँ्रस समाजवादी पक्षाचे काम करीत ऄसल्यामुळे 
संसाराची अर्मथक जबाबदारी सुमतीबाइंनीच स्वीकारयी. काही शदवसांनी ऄण्णांनी 
सदाशिव पेठेत देिमुखवाडी या त्यावेळी नव्यानेच झायेल्या वस्तीत छोटेसे दुमजयी 
घर बांधये. त्यानंतर तळमजल्यावर ऄण्णा अशण नारायणरावांच्या अइ ऄसे दोघेच 
राहत अशण वरच्या मजल्यावर नारायणराव अशण सुमतीबाइ राहू यागये. ऄण्णा 
अशण अइ वरती कधी जेवायया जात नसत. परंतु सणावाराया त्यांच्या घरात गोड 
केये की मुयाया अशण सुनेया वरती ताट पाठवीत ऄसत. रूढीचा पीळ मनात होता 
अशण तरीही माया होतीच. नारायणराव रोज थोडा वेळ तरी अइवडीयांजवळ बसत 
अशण ते दौऱ्यावर ऄसये की सुमतीबाइही सासू-सासऱ्यांची अपुयकीने चौकिी 
करीत, अशण थोडा वेळ तरी जवळ बसत. पुढे िुभाचा जन्म झाल्यावर शतच्या 
अजोबा-अजंना शतया घेतल्याशिवय राहवत नसे. नारायणराव बाहेर गेये ऄसये 
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तरी सुमतीबाइ िाळेत गेल्या की िुभा शतच्या अजी-अजोबांच्या जवळच खेळत 
ऄसे. नारायणराव जात-धमग ही बंधने मानीत नव्हते. त्यांचे वडीय ऄण्णा यांनी मात्र 
शनवृत्त झाल्यावर सदाशिव पेठेत ब्राम्हण कायायय ईभारण्यासाठी पुढाकार घेउन 
काम केये होते. दोन शप्ांतीय हे मतांचे ऄंतर ईघड ईघड शदसणारे होते. वडीय 
अशण मुयगा अपापल्या भशूमकेवर ठाम होते. पण मायेचे पाझर अटये नाहीत अशण 
परस्पर पे्रमाच्या धाग्यांमुळे दोन शप्ा भावनेने एकत्रच राशहल्या. नारायणरावांचे 
चुयते ऄण्णांच्या पेक्षाही ऄशधक कमगठ होते. ते चुकुनही पुतण्याच्या शबऱ्हाडी 
शर्फरकये नाहीत. त्यांचा मुयगा बंडू अशण त्याची धाकटी भावंडे मात्र 
नारायणरावांवर सख्ख्या थोरल्या भावासारखेच पे्रम करीत. बंडूचे शवचार 
नारायणरावांच्या सारखेच होते अशण मोठा झाल्यावर अपणही चळवळीत पडये 
पाशहजे, ऄसे त्याया िाळेत शिकत ऄसतानाच वाटू यागये. नारायणरावांच्या 
वागण्यात कमायीचा रेखीवपणा अशण शिस्त होती, राजकीय काम करताना ते रोज 
शनयमाने काही तास वाचन करीत. काही शदवसांनी येखन करावे, ऄसेही त्यांना वाटू 
यागये. पंशडत नेहरंूचे आंग्रजी अत्मचशरत्र प्रशसद्ध झाल्यावर नारायणरावांनी ते 
वाचये अशण त्यांना ते र्फार अवडये. त्याचा ऄनुवाद करावा ऄसे त्यांना वाटू 
यागये. सुदनवाने िंकरराव देव अशण अचायग भागवत यांनी नुकतीच सुयभ राष्ट्रीय 
गं्रथमाया सुरु केयी होती. त्यांनी पंशडत नेहरंूच्या आंग्रजीतीय अत्मचशरत्राचा मराठी 
ऄनुवाद करण्याचे काम नारायणरावांवर सोपशवये अशण नारायणरावांनी चार-पाच 
मशहन्यांत ते काम पूणग केये. त्यावेळी ते रोज चार ते पाच तास येखनाचे काम करीत. 
हा ऄनुवाद वाचल्यावर अचायग भागवतांच्यासारख्या शचशकत्सक समीक्षकांयाही तो 
र्फार अवडया. ते िंकरराव देवांना म्हणाये, ‘नारायणराव गोऱ्यांची मराठी 
येखनाची िनयी संुदर अहे. पंशडत नेहरंूच्या अत्मचशरत्राचा हा मराठी ऄनुवाद 
मूळातीय येखनाआतकाच रसपूणग झाया अहे.’ नारायणराव हा ऄनुवाद करीत 
ऄसताना काही वेळा बंडूया ते शयहून घेण्यास सांगत अशण बंडू त्यांना अनंदाने 
मदत करी. सुयभ राष्ट्रीय गं्रथमायेने हा ऄनुवाद प्रशसद्ध केल्यावर मराठी वाचकांनी 
त्याचे मनापासून स्वागत केये. नारायणरावांचे हे पशहये पुस्तक. य. गो. जोिी हे 
मराठी येखक नानासाहेबांच्या िेजारीच राहात. त्यांनी नुकताच प्रकािन 
व्यवसायही सुरु केया होता. ते नारायणरावांना म्हणाये, ‘अज राजकारणात 
रॅ्फशसझम, कम्युशनझम ऄसे वेगवेगळे शवचार पुढे येत अहेत. हे शवचारप्रवाह मराठी 
वाचकाया नीट समाजावेत म्हणून मी ‘वाद-शववेचन माया’ सुरु करणार अहे. या 
मायेत तुम्ही माझ्यासाठी दोन तरी पुस्तके शयशहयी पाशहजेत.’ नारायणरावांनी 
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याया अनंदाने होकार शदया. 
 पंशडत नेहरंूच्या अत्मचशरत्राचा ऄनुवाद करताना नारायणराव गोरे यांच्या 
मनात केवळ एका साशहत्यकृतीचा ऄनुवाद करायचा नव्हता. प.ं नेहरंूच्या 
अत्मकथेत त्यांनी स्वतःच्या कौटंुशबक जीवनातीय काही ठळक घटनांची र्फक्त 
थोडक्यात माशहती शदयी ऄसून त्यातीय मुख्य भाग त्यांचे राजकीय जीवन हाच 
अहे. जवाहरयायजी आंग्यंडमध्ये शिकत ऄसताना भारतातीय जनतेया 
आंग्यंडमधीय योकांप्रमाणे स्वातंत्र्य ऄनुभवता अये पाशहजे, ऄसे त्यांना तीव्रतेने 
वाटू यागये. त्यानंतर भारतात अल्यावर वडीय मोतीयाय नेहरंूच्याबरोबर 
ऄमृतसर कागेँ्रसया गेल्यावर म. गांधंच्या व्यशक्तमत्वाबद्दय त्यांना कुतूहय कसे 
वाटये अशण पुढे ते त्या व्यशक्तमत्वाने प्रभाशवत कसे झाये, हे जवाहरयायजंनी 
शयशहये अहे. संयुक्त प्रांतातीय शकसानांच्यात काम करतानाच भारताच्या दाशरद्र्याची 
पंशडत नेहरंूनी कल्पना किी अयी अशण या शकसानांच्या जीवनाच्या दिगनानेच 
त्यांना भारताची ओळख किी झायी, हे पं. नेहरंूनी सांशगतये अहे. त्यांच्या 
अत्मचशरत्रात भारताच्या स्वातंत्र्य संग्रामाचे शचत्र रेखाटये अहे. त्यात जगातीय 
वेगवेगळ्या राजकीय शवचारधारांची ओळख अहे अशण भारताच्या अगामी 
स्वातंत्र्यय्ाची सूचनाही अहे. पंशडत नेहरंूचे अत्मचशरत्र मराठीत अल्यास 
भारतीय स्वातंत्र्यय्ाच्या १९३५ पयंतच्या आशतहासाचे मराठी वाचकांना दिगन 
घडेय, याची जाणीव ऄसल्यामुळेच अचायग भागवत अशण िंकरराव देव यांनी पं. 
नेहरंूच्या अत्मचशरत्राचा ऄनुवाद सुयभ राष्ट्रीय गं्रथमायेतरे्फ प्रशसद्ध करण्याचे 
ठरशवये. नारायणराव गोरे यांनी ऄनुवादाचे काम स्वीकारये तेही या जाणीवेतूनच. 
त्यांनी एका शठकाणी शयशहये अहे : 
 ‘ज्या येखकािी अशण त्याच्या पुस्तकािी मी मनाने एकरूप होउ िकयो, 
त्याच पुस्तकांचा मी ऄनुवाद केया.’ ऄिी मनाची एकरूपता ऄसल्यामुळेच पं. 
नेहरंूच्या अत्मचशरत्राचा सरसर ऄनुवाद नारायणराव करू िकये अशण ऄिी 
एकरूपता झाल्यामुळेच जयप्रकाि नारायण यांच्या ‘व्हाय सोिॅशयझम’ या 
पुस्तकाचा ऄनुवाद करावयाचे त्यांनी ठरशवये. नाशिकच्या तुरंुगात एकत्र कारावास 
भोगतानाच जयप्रकाि नारायण अशण नारायणराव गोरे हे शमत्र झाये. वनचाशरक 
देवाणघेवाणीतून हे स्नेहबंध ऄशधक दृढ झाये अशण कागेँ्रस समाजवादी पक्षाच्या 
स्थापनेनंतर जयप्रकािजी यांची वनचाशरक भशूमका महाराष्ट्रातीय समाजवादी 
सहकाऱ्यांना अशण समाजवादाबद्दय अकषगण वाटणाऱ्या तरुणांना स्परेपणे समजून 
देणे अवश्यक अहे, ऄसे गोरे यांना वाटू यागये. जयप्रकाि नारायण यांनी त्यांच्या 
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पुस्तकात बाबू भगवानदास या मान्यवर व्यक्तीच्या अध्यात्त्मक भशूमकेचे 
बुशद्धप्रामाण्यवादी दृरेीकोनातून स्परेपणे खंडन केये अहे. गोरे यांना हा भाग र्फार 
अवडया. अगरकरांच्या शवचारांच्या प्रभावामुळे ते स्वतः बुशद्धप्रामाण्यवादी झाये 
होते. एका भाषणात ते म्हणाये होते, ‘१९३० सायी म. गांधंनी स्वातंत्र्ययढा सुरू 
केया, तेव्हा मी पूणग शवचार करून, य्ाची अवश्यकता अशण सत्याग्रहाची भशूमका 
पटल्यामुळेच त्यामध्ये सामीय झायो. मात्र गांधीजंनी सत्याग्रहाची कल्पना त्यांना 
अतल्या अवाजामुळे सुचयी, ऄसे जे शवधान केये ते मया पटये नाही. 
राजकारणात अध्यात्म अशण धमग येउ नयेत, तेथे अतल्या अवाजाया स्थान ऄसू 
नये अशण सुस्परे शवचारांच्या अधारेच अपया स्वातंत्र्ययढा प्रखर होइय, ऄसे माझे 
मत अहे. धमाचा ईपयोग धशनकांनी, साम्राज्यवाद्यांनी जनसामान्यांची शदिाभयू 
करण्यासाठी केया, हे सांगून माक्सगने ‘धमग ही ऄरू्फ अहे’ ऄसे शवधान केये होते. 
जयप्रकाि नारायण यांनी ऄसे मांडये होते की बाबू भगवानदास यांच्यासारख्या थोर 
चाशरत्र्यवान व्यक्तंनी अध्यात्त्मक भशूमका मांडयी की समाजात शतया मान्यता 
शमळते अशण नंतर समाजाचे िोषण करणारे या भशूमकेच्या अधारे त्यांचा स्वाथग 
साधतात; म्हणून राजकारण हे बुशद्धप्रामाण्यवादी भशूमकेवरच अधारयेये ऄसये 
पाशहजे.’ नारायणराव गोरे यांचा हाच दृशरेकोन ऄसल्यामुळे जयप्रकाि नारायण 
यांच्या पुस्तकाचा ऄनुवाद करताना त्यांना समाधान वाटये. जयप्रकाि नारायण 
यांनी त्यांच्या पुस्तकात अपल्या समाजातीय दाशरद्र्य अशण शवषमता यांचे भेदक 
वणगन केये ऄसून समाजवादी समाजरचनेमुळेच या दाशरद्र्याचे व शवषमतेचे शनमूगयन 
होइय ऄसे अग्रहाने मांडये होते. केवळ राजकीय स्वातंत्र्य पुरेसे नाही, ऄसे 
वाटणाऱ्या गोरे यांना जयप्रकाि नारायण यांनी सामाशजक न्याय अशण समता यांचे 
प्रभावीपणे ते समथगन केये होते, त्यामधून त्यांचेच जणू मनोगत व्यक्त झाल्यासारखे 
वाटये. जयप्रकािजी अशण गोरे या दोघांची ऄिी वनचाशरक अशण मानशसक 
एकरूपता ऄसल्यामुळे ‘व्हाय सोिॅशयझम’ या पुस्तकाचा गोरे यांनी केयेया 
‘समाजवादच का?’ हा ऄनुवाद सरस झाया अहे. 
 १९३५-३६ च्या सुमारास शवनायकराव कुयकणी, बंडू गोरे, ऄण्णा साने, 
गंगाधर ओगये अदी तरुणांच्या गटाया स्वातंत्र्य य्ाबद्दय अशण 
समाजवादाबद्दय अकषगण वाटू यागये होते. ते तरुण स्वाभाशवकपणेच एस. एम. 
जोिी अशण नारायणराव गोरे यांच्या समवेत काम करू यागये. त्यावेळी त्या सवंनी 
प्रथम ‘समाजवादच का?’ या पुस्तकाचे पाठ्यपुस्तकासारखे वाचन केये. 
महाराष्ट्रात समाजवादाबद्दय ईत्सुकता ऄसणाऱ्या ऄनेकांनी हे पुस्तक वाचये. पुढे 
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१९३९-४० सायी समाजवादी पक्षातरे्फ ऄभ्यासवगग सुरू झाल्यानंतर अचायग 
जावडेकरांचे ‘अधुशनक भारत’ अशण गोरे यांनी केयेया जयप्रकाि नारायण यांच्या 
पुस्तकाचा ‘समाजवादच का?’ हा ऄनुवाद ही दोन पुस्तके ऄभ्यासवगाया येणारे 
महाशवद्याययीन शवद्याथी अशण ऄन्य तरुण यांना प्रथम वाचावयास शदयी जात अशण 
नंतर या दोन पुस्तकांच्या अधारे गोरे, एस.एम. अशण पा.ं वा. गाडगीळ हे त्या 
तरुणांच्या गटाची बौशद्धके घेत ऄसत. 
 अचायग जावडेकर हे यावेळी योकिक्तीचे संपादक होते अशण हशरभाउ जोिी 
हे सहसंपादक होते. त्यांच्यासमवेत पां. वा. गाडगीळ, रॅीधर कुयकणी अशण एस. 
अर. देिपांडे हे योकिक्तीच्या संपादकीय शवभागात काम करीत ऄसत. 
योकिक्तीचे कायायय िशनवार पेठेत बापटवाडीत होते. तेथे गोरे, एस.एम. अशण 
खाशडयकर सतत येत. योकिक्ती कायाययात या सवंच्या राजकीय चचा सतत 
चायत.  
 य. गो. जोिी यांच्या वादशववेचनमायेत पां. वा. गाडगीळ यांनी शयशहयेयी 
‘सुयभ समाजवाद’ अशण ‘रॅ्फशसझम’ ही पशहयी दोन पुस्तके प्रशसद्ध झायी. या 
मायेतीय शतसरे पुष्ट्प ‘साम्राज्यिाही’ हे नारायणराव गोरे यांनी गुंर्फये. त्याची 
प्रथमावृत्ती १९३९ सायी प्रशसद्ध झायी. हे पुस्तक नारायणराव गोरे यांनी अचायग 
जावडेकरांना ऄपगण केये ऄसून ऄपगणपशत्रका पुढीयप्रमाणे अहे. ‘ज्यांच्या 
सहवासामुळे राजकारणाचा िास्त्रीय ऄभ्यास करण्याची गोडी शनमाण झायी, त्या 
अचायग िंकरराव जावडेकरांस समपगण.’ 
 या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत गोरे यांनी ‘शवषयप्रवेि ऄसे या पुस्तकाचे मयाशदत 
स्वरूप अहे,’ हे स्परे केये ऄसून राडो या येखकाचे ‘ॲटयस ऑर्फ टुडे ॲन्ड 
टुमारो’ हे पुस्तक त्यांना ऄमूल्य वाटये अशण मराठीत पुस्तक शयशहताना त्याचा 
ऄशतिय ईपयोग झाया हे ऊण मान्य केये अहे. भारतावर पूवी अक्रमणे झायी, 
तेव्हा बहुतेक सवग अक्रमक युटायूट, कत्तयी करून परत गेये. बाबराने अपये 
राज्य येथे स्थापये अशण तो अशण त्याचे वंिज येथेच राशहये. अक्रमकांनी अशण 
जेत्यांनी जुयूम केया, ऄत्याचार केये, मात्र भारतातीय ग्रामीण समाजरचना पूवी 
होती तिीच राशहयी. शब्रशटि साम्राज्य येथे अल्यावर ही समाजरचनाच त्यांनी 
ईद्धध्वस्त केयी. पूवी भारतातून कापड शनयात होत होते; परंतु शब्रशटिांनी येथीय 
शवणकरांचा ईद्योग नरे करून भारताने आंग्यंडया िेतीतीय कापूस हा कच्चा माय 
पुरवायचा अशण आंग्यंडचे कापड अयात करावयाचे ऄिी व्यवस्था केयी. जंगयाच्या 
अधारे जगणाऱ्या अशदवासंची जंगयाची मायकीच शब्रशटिांनी शहसकावून घेतयी. 
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शब्रशटि राजवटीत येथीय कारागीर मजूर बनया. अशदवासी जंगयाचा राजा 
राशहया नाही; म्हणजे अधुशनक काळातीय साम्राज्यिाही पूवीच्या अक्रमकांच्यापेक्षा 
वेगळी, ऄत्यंत शनघृगण अहे अशण या साम्राज्यामुळे सवग भारतीय गुयाम बनये 
अहेत, हे गोरे यांनी ‘साम्राज्यिाही’ या पुस्तकात स्परेपणे मांडये अहे. शवषयाचा 
ईपोद्घात केल्यानंतर गोरे यांनी ‘साम्राज्याची वाढ’, ‘साम्राज्य संपादनाचे राजमागग’ 
अशण, ‘साम्राज्याचे ऄंतरंग’ ऄिी तीन प्रकरणे शयशहयी अहेत. पुस्तकाच्या 
सुरुवातीस महाभारतातीय ऄवतरण शदये ऄसून त्याचा ऄथग मराठीत शदया अहे. तो 
पुढीयप्रमाणे, “कुत्री ज्याप्रमाणे एकमेकांचे भक्ष्य ओरबाडून घेतात, त्याप्रमाणे हे 
योभी राजे पृर्थ्यवीया ओरबाडीत अहेत. तथाशप अतापयंत कोणाचीही तृप्ती झायेयी 
नाही.” आंग्यंडसारख्या साम्राज्यवादी राष्ट्रांच्या राक्षसी महत्त्वाकांके्षचे स्वरूप स्परे 
करणारे ऄसेच हे ऄवतरण अहे. यंत्रयुगापूवीची अक्रमणे अशण नवीन 
साम्राज्यिायांची अक्रमणे यांतीय र्फरक दाखशवताना अधुशनक साम्राज्यिाहीमध्ये 
राजकीय सते्तचे अक्रमण होत ऄसतानाच त्या सते्तया पाप्रिठबा देणाऱ्या 
भांडवयिाहीने ऄथगबळाच्या जोरावर भारतासारख्या शजत राष्ट्रातीय ईद्योग नरे 
करून, िेतीचीही धूळधाण किी केयी, हे. ना. ग. गोरे यांनी स्परेपणे मांडये अहे. 
पुढीय वाक्यावरून गोरे यांनी हे शववेचन कसे केये अहे, याची कल्पना येउ िकेय. 
“१८व्या ितकात गुयामांच्या व्यापारावर मस्त झायेल्या शयव्हरपूय बंदरातीय 
व्यापाऱ्यांच्या घरावर सोन्याची कौये शदसू यागयी... अशण तेथीय व्यापाऱ्यांनी 
प्रचंड प्रमाणात अपल्या पापाची बरोबरी करतीय ऄिी टोयेजंग देवळे (चचेस) 
बांधून इरॄराया खूष करून टाकये!” 
 खुल्या व्यापाराचा वरवर सोज्वळ शदसणारा मागग शब्रशटि व्यापाऱ्यांच्या पर्थ्ययावर 
कसा पडया हेही गोरे यांनी मांडये अहे. या पुस्तकात गोरे यांनी तीन कोरेके शदये 
ऄसून जगातीय मूठभर साम्राज्यवादी राष्ट्रांनी रशिया अशण अशिका खंडातीय 
शकती प्रचंड भभूाग बळकावया, तसेच शकती कोटी योकांना गुयाम करून टाकये 
अशण युटायूट व िोषण करून केवढी ऄवाढव्य संपत्ती शमळशवयी, हे रेखीवपणे 
सांशगतये अहे. बेत्ल्जऄम या युरोपमधीय छोया राष्ट्राने अशिकेतीय कांगो या 
देिाचा भूप्रदेि व्यापल्यावर तेथीय योकांना आतक्या शनदगयपणे राबवून घेतये, की 
कांगोची योकसंख्या ४ कोटीवरून ८५ यक्षांवर येउन ठेपयी, हे सांगून गोरे यांनी 
साम्राज्यिाहीच्या भीषण, शनघृगण स्वरूपावर प्रकाि टाकया अहे. ‘साम्राज्यिाहीचे 
ऄंतरंग’ हे या पुस्तकातीय प्रकरण ऄत्यंत भेदक अहे. साम्राज्यिाहीची पुढीय 
व्याख्याही ऄत्यंत समपगक अहे; ‘स्वतःच्या देिात जो माय खपशवता येत नाही, 
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अशण जे भांडवय साठून राहते, त्याया परदेिातीय बाजापेठांच्या द्वारा वाट करून 
देण्यासाठी मागास ऄथगव्यवस्था ऄसयेये देि प्रिजकून घेणे म्हणजेच साम्राज्यिाही.’ 
येशननने साम्राज्यिाहीवरीय त्याच्या गं्रथात साम्राज्यिाहीची जी पाच प्रमुख यक्षणे 
शदयी अहेत, ती गोरे यांनी ईद्धतृ केयी अहेत. त्याचप्रमाणे या साम्राज्यिायांनी 
वेगवेगळे देि प्रिजकल्यानंतर पृर्थ्यवीच्या वाटणीबाबत त्यांच्यामध्ये जी स्पधा शनमाण 
होते, त्यातूनच महायुद्ध कसे होते हे गोरे यांनी सुस्परेपणे शयशहये अहे. 
ईपसंहारामध्ये गोरे यांनी पुढीयप्रमाणे त्यांचे शवचार मांडये अहेत : 
‘प्रिहदुस्थानसारख्या साम्राज्यिाहीच्या जबड्यात ऄसणाऱ्यां देिाने शब्रशटि साम्राज्य 
अशण जमगन नात्सीझम् वा आटाशययन रॅ्फशसझम यांच्यात सरस-नीरस ऄसे भेद 
करण्याचे कारण नाही. साम्राज्यिाही हेच या सवग साम्राज्यवादी राष्ट्रांचे ध्येय अहे 
अशण युद्ध हेच त्यांच्या हातातीय ऄंशतम अशण सवगरॅेरै साधन अहे.’ 
 पुस्तकातीय शववेचनाच्या ऄखेरीस ‘भारतासारख्या गुयाम राष्ट्रांनी 
साम्राज्यिाहीिी संघषग करून अपये स्वातंत्र्य प्राप्त करून घेतये पाशहजे अशण 
स्वातंत्र्य शमळाल्यावर साम्राज्यिाहीया कारणीभतू होणारी भांडवयिाही 
ईत्पादनव्यवस्था अपल्या देिातून नरे केयी पाशहजे’, हा शवचार मांडून ना. ग. गोरे 
यांनी ‘साम्राज्यिाही’ या पुस्तकाचा िेवट केया अहे.  
 यानंतर नारायणराव गोरे यांनी म. गांधंच्या जीवनावरीय राधाकृष्ट्णन् यांनी 
संपादन केयेल्या या पुस्तकाच्या ‘गांधीजंचे शवशवधदिगन’ ऄसा ऄनुवाद केया. 
गांधीजी हे केवळ राजकीय स्वातंत्र्यय्ाचे नेतृत्व करीत नव्हते. टॉल्स्टॉय, 
रत्स्कन अशण थोरो या थोर शवचारवंतांच्या शवचारांच्या अधारेच त्यांनी त्यांची दशक्षण 
अशिकेतीय मोशहम अशण भारतातीय सत्याग्रह संग्राम चायशवया, हे सांगणारे येख 
या पुस्तकात अहेत. त्याचप्रमाणे ऄनेक थोर शवचारवंतांनी गांधीजंचे व्यशक्तमत्व, 
सत्याग्रहातीय त्यांचे ऄप्रिहसेचे अशण शनभगयपणाचे तत्त्वज्ञान, यांवरही भाष्ट्य केये 
अहे. ना. ग. गोरे यांनी केयेया हा ऄनुवादही मराठी वाचकांना अवडया.  
 पां. वा. गाडगीळ हे ‘वादशववेचन माये’चे संपादक होते. वादशववेचन मायेसाठी 
कम्युशनझमवर त्याच शवचारसरणीचे कायगकते कॉ. के. एन. र्फडके यांना 
गाडगीळांनी पुस्तक शयशहण्यास सांशगतये, परंतु कॉ. र्फडके यांच्या हातून ते झाये 
नाही. म्हणून गाडगीळ यांनी हे काम नारायणराव गोरे यांच्यावर सोपशवये. गोरे 
यांनी ऄत्यंत ऄभ्यासपूवगक हे पुस्तक शयशहये. त्यांनी माक्सग एंगल्स यांनी १८४८मध्ये 
प्रशसद्ध केयेया कम्युशनस्ट मॅशनरे्फस्टो, एंगल्स यांनी शयशहयेया ‘सोिॅशयझम - 
सायंशटशर्फक ॲन्ड युरोशपयन’ हा गं्रथ तसेच माक्सग, येशनन यांच्या ऄन्य येखनाच्या 
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मुख्यतः अधारे हे पुस्तक शयशहये अहे. कम्युशनझमया मराठी प्रशतिब्द म्हणून 
‘साम्यवाद’ हा िब्द प्रचयीत होत होता. परंतु अचायग िं. द. जावडेकर यांनी 
योजयेया ‘शवरॄकुटंुबवाद’ हा िब्द गोरे यांना ऄशधक ऄन्वथगक वाटल्यामुळे त्यांनी 
पुस्तकाया ‘शवरॄकुटंुब वाद ऄथात कम्युशनझम्’ ऄसे िीषगक शदये अहे. सुरुवातीस 
शवरॄकुटंुबवादाची परंपरा सांशगतल्यानंतर गोरे यांनी ‘सन १९४८’ हे शतसरे प्रकरण 
शयशहये अहे. १८३६मध्ये परदेिात राशहयेल्या जमगन कामगारांनी ‘यीग ऑर्फ दी 
जस्ट’ या नावाची संघटना स्थापन केयी. याच संघटनेचे पुढे शवरॄकुटंुबवाद्यांच्या 
संघात रूपांतर झाये. त्यांनी यंडन येथे १८४७ सायी त्यांचे पशहये ऄशधवेिन भरवून 
माक्सग अशण एंगल्स या दोघा शमत्रांना संघटनेची भशूमका स्परे करणारा एक 
कायगक्रम तयार करण्याच्या कामावर शनयुक्त केये. त्यांनी जी वनचाशरक भशूमका 
मांडून कायगक्रम तयार केया, त्याचेच नाव ‘कम्युशनस्ट मॅशनरे्फस्टो’, हा जाहीरनामा 
१८४८ सायी प्रशसद्ध झाया. या जाहीरनाम्यातीय सारभूत कल्पना गोरे यांनी एंगल्स 
यांच्याच िब्दांत शदयी अहे. कम्युशनस्ट मॅशनरे्फस्टोच्या सुरुवातीयाच ‘मानवाचा 
ज्ञात आशतहास हा वगगयुद्धाचा आशतहास होय,’ हा शसद्धांत मांडयेया अहे. मूळ 
मॅशनरे्फस्टोतीय काही महत्त्वाच्या ईताऱ्यांचे भाषांतर देउन माक्सग अशण एंगल्स 
यांच्या या शसद्धांताचा अिय गोरे यांनी स्परे केया अहे. कम्युशनस्ट मॅशनरे्फस्टोचा 
िेवट ‘सवग जगातीय कामगारांनो, एक व्हा’ या घोषवाक्याने केयेया अहे. 
 कम्युशनस्ट मॅशनरे्फस्टोचा मुख्य अिय स्परे केल्यानंतर कायग-माक्सगच्या 
‘कॅशपटय’या गं्रथाच्या अधारे गोरे यांनी ‘ऄथगिास्त्रशवषयक शसद्धांताचे स्थूय दिगन’ 
हे प्रकरण शयशहये अहे. या प्रकरणात रॅममूल्याचा जो शसद्धांत माक्सगने मांडया, 
त्याचे सुरुवातीस स्परेीकरण केये अहे. त्यानंतर ईद्योगधंद्यांमध्ये कामगार त्याची 
रॅमिक्ती मायाकाया शवकतो अशण त्यामुळे कच्च्या मायातून पक्क्या मायाचे 
ईत्पादन होते; या प्रशक्रयेत मायक कामगाराया त्याने केयेल्या रॅमांचे पूणग मूल्य न 
देता त्याया ईपजीशवकेसाठी अवश्यक आतकी मजुरी देतो अशण बाकीचा भाग नर्फा 
म्हणून स्वतःकडे ठेवतो. म्हणजेच मायक मजुराचे अर्मथक िोषण करतो, हा शवचार 
स्परे केया अहे. माक्सगने मांडयेल्या या रॅमांच्या ऄशतशरक्त मूल्याच्या (सरप्यस 
व्हॅल्यू शथऄरीच्या) शसद्धांताचे स्परेीकरण गोरे यांनी शदये अहे. ‘िासनसंस्था व 
क्रांती’ या पुढीय प्रकरणात भांडवयदारी ऄथगव्यवस्थेत िासन संस्थेचे स्वरूप कसे 
ऄसते, यासंबंधी माक्सगने अशण एंगल्स यांच्या शवचारांच्या अधारे येशननने 
िासनसंस्था ही रॅशमकांच्या िोषणाचे साधन किी ऄसते, हा जो मांडयेया शवचार 
अहे, याचे शववेचन गोरे यांनी केयेये अहे. त्यानंतर क्रांती हे िास्त्र अहे, हा 
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शसद्धांत मांडून कामगार वगाया भांडवयिाही समाजातीय िासनसंस्था नरे करून 
सत्ता हाती किी घ्यावी यागेय, यासंबंधीचे माक्सग व येशनन यांचे शवचार मांडये 
अहेत. िेवटी येशननने मांडयेल्या राजदंडाच्या योपाच्या शसद्धांताचे स्वरूप स्परे 
केये अहे. िेवटचे ‘शवरोध शवकासी भौशतकवाद’ हे तत्त्वज्ञानशवषयक प्रकरण 
वाचकाया ऄवघड वाटेय ऄसे झाये अहे. परंतु पशरशिरे ‘अ’ ‘माक्सगकृत 
समाजशवकासाचे भौशतक सूत्र’ हे वाचल्यावर माक्सगच्या तत्त्वज्ञानात्मक भशूमकेतीय 
मुख्य शवचार स्परे होतो. त्यापेक्षाही शपरशिरे ‘ऄ’ ‘शवरॄकुटंुबाची मूयतत्त्वे’ हे र्फार 
महत्त्वाचे अहे; कारण एंगल्सच्या या येखामध्ये त्याने शवरॄकुटंुबवाद्यांच्या भशूमकेचे 
सुगम शववेचन केये अहे. एंगल्सने कम्युशनझमबाबतच्या एकवीस प्रश्नांची जी ईत्तरे 
शदयी अहेत, त्यांचे गोरे यांनी ऄत्यंत सुगम भाषांतर केये अहे.  
 नारायणराव गोरे यांना शवष्ट्णुबुवा ब्रम्हचारी यांची धमगशवषयक मते मान्य नव्हती. 
परंतु त्यांनी ज्यावेळी शवष्ट्णुबुवा ब्रम्हचारी यांचा ‘सुखदायक राज्यप्रकरणी’ हा शनबंध 
वाचया, तेव्हा त्यातीय ‘सवग प्रजा एक कुटंुब’ हा शवचार त्यांना ऄत्यंत मौशयक अशण 
स्वप्नदिी वाटया; म्हणूनच नारायणराव गोरे यांनी त्यांचा ‘शवरॄकुटंुबवाद’ हे पुस्तक 
शवष्ट्णुबुवा ब्रम्हचारंना सादर ऄपगण केये अहे. 



३३ 
 

प्रकरि ३ 

स्वातंत्र्यलढ्याचे अखेरचे पवव 
 
 १९३९ सायी महायुद्ध सुरू झाये अशण स्वातंत्र्ययढा जवळ येणार हे शदसू 
यागये. युद्ध सुरू होताच शब्रशटिांनी भारत त्यांच्या बाजूने युद्धात सामीय झाल्याचे 
जाहीर केये. त्यावेळी सात प्रांतांमध्ये कागेँ्रसची मंशत्रमंडळे होती. त्यांना न शवचारता 
हा शनणगय घेण्यात अया, याया तीव्र शवरोध दिगशवण्यासाठी कागेँ्रसच्या सवग 
मंशत्रमंडळानी ताबडतोब राजीनामे शदये. गांधीजंचा ऄप्रिहसावादी भशूमकेवरून 
युद्धाया शवरोध होताच. त्याचबरोबर त्यांनी शब्रशटि जोपयंत भारताया स्वातंत्र्य देत 
नाहीत, तोपयंत त्यांना योकिाहीच्या नावाने युद्ध करण्याचा ऄशधकार नाही, ऄसे 
सडेतोडपणे शयशहये अशण युद्धाया ऄप्रिहसावादी भशूमकेतून शवरोध म्हणून त्यांनी 
वनयशक्तक सत्याग्रह मोशहम सुरू करण्याचे ठरशवये. एस. एम. जोिी यावेळी 
युद्धशवरोधी भाषणाबद्दय तुरंुगात होते. गोरे हे शजल्हा कागेँ्रस कशमटीचे पदाशधकारी 
ऄसल्यामुळे त्यांची सत्याग्रही म्हणून शनवड झायी. त्याच सुमारास जयप्रकाि 
नारायण हे ऄचानक पुण्याया अये अशण नारायणराव गोरे यांच्या घरी गेये. गोरे 
काहीसे चशकत झाये. त्यावेळी दोघांचे दीघगकाळ बोयणे झाये. जयप्रकािजी 
म्हणाये की, युद्धजन्य पशरत्स्थतीत केवळ सत्याग्रहाच्या मागाने चळवळ चायशवणे 
पुरेसे नाही. एकीकडे देिव्यापी जनअंदोयन सुरू करून त्याच्या जोडीया भशूमगत 
चळवळही करावी यागेय. गोरे यांनी जयप्रकािजंना भशूमगत चळवळीच्या 
स्वरूपाबद्दय शवचारये ऄसता देिातीय दळणवळण बंद पाडण्यासाठी, घातपाताचा 
कायगक्रम हाती घ्यावा यागेय अशण जेथे अपण सरकारी यंत्रणा शखळशखळी करू, 
तेथे पयायी सरकार, प्रती सरकार, (पॅरयय गव्हमंट) ईभे करावे यागेय ऄसे 
त्यांनी सांशगतये. गोरे त्यांना म्हणाये की, महाराष्ट्रातीय समाजवादी कायगकते ऄिा 
भशूमगत चळवळीत शहरीरीने भाग घेतीय. जयप्रकािजी गोरे यांना म्हणाये की, 
पाटण्याया परत गेल्यावर शनयोशजत चळवळीचा अराखडा तयार करून 
देिभरातीय सोिशयस्ट नेत्यांची त्यावर बनठक घेण्याचे त्यांनी ठरशवये अहे. दुसऱ्या 
शदविी सकाळी जयप्रकाि नारायण पुण्याहून मूंबइस गेये अशण तेथे त्यांना ऄटक 
झायी. जयप्रकािजंच्याबरोबर झायेल्या बोयण्यामुळे गोरे यांच्या मनात एक संदेह 
शनमाण झाया. वनयशक्तक सत्याग्रहासाठी सत्याग्रही म्हणून शनवड झायी होती अशण 
सत्याग्रह करण्यापूवी प्रांशतक कशमटी जे प्रशतज्ञापत्रक करून द्यावे यागे, त्यामध्ये 
‘माझी ऄप्रिहसेवर पूणग रॅद्धा अहे,’ ऄसे शयशहयेये होते. गोरे हे सत्याग्रह करण्यास 



३४ 
 

तयार होते, परंतु जयप्रकािजंना त्यांनी भशूमगत चळवळीबद्दय जे ऄशभवचन शदये 
होते, त्यामुळे ‘माझी ऄप्रिहसेवर पूणग रॅद्धा अहे’ ऄसे प्रशतज्ञापूवगक शयहून देणे हे 
ऄप्रामाशणकपणाचे होइय ऄसे त्यांना वाटये. मनाच्या या ऄस्वस्थ ऄवस्थेत गोरे 
सल्ला घेण्यासाठी अचायग जावडेकर यांच्याकडे गेये. अचायग जावडेकर हे थोर 
गांधीवादी शवचारवंत होतेच अशण त्यांचे शनष्ट्कयंक चाशरत्र्य अशण शनस्पृह वृत्ती 
यामुळे गोरे अशण एस. एम. जोिी हे महत्त्वाचे शनणगय घेण्यापूवी अचायग 
जावडेकरांना सल्ला शवचारीत ऄसत. गोरे यांनी प्रांजळपणे अचायग जावडेकरांना 
अपल्या मनातीय संघषग काय अहे, हे सांशगतल्यावर अचायग त्यांना म्हणाये, 
“नारायणराव, तुमची ऄप्रिहसेवर पूणग रॅद्धा नसल्यास तुम्ही सत्याग्रहाचे प्रशतज्ञापत्र 
भरू नये ऄसे मया वाटते. काही पुढारी तुमच्यावर नाराज होतीय, परंतु ऄिा वेळी 
तुम्ही स्वतःिी प्रतारणा करू नये.” गोरे यांनी अपण प्रशतज्ञापत्र भरू िकत नाही, हा 
त्यांचा शनणगय प्रांशतक कागेँ्रस कशमटीया अशण म. गांधंनाही कळशवल्यावर, 
िंकरराव देव र्फार रागावये अशण ते गोरे यांना म्हणाये, ‘तुम्ही तुमच्या कतगव्याचे 
पायन न करता कारावास चुकवीत अहात.’ गोरे त्यावर काहीच बोयये नाहीत; 
परंतु कारावास चुकशवण्याचा िंकररावांचा अरोप वेगळ्या रीतीने खोटा ठरया. 
नारायणराव गोरे यांनी गुयबगा येथे गणपती ईत्सवात जे भाषण केये होते, त्यामध्ये 
भारतात यवकरच स्वातंत्र्ययढा सुरू होइय अशण त्यावेळी हनद्राबाद संस्थानातीय 
जनतेयाही या य्ात भाग घ्यावा यागेय,’ ऄिा अियाचे ईद्गार काढये होते. 
गुयबगा हे त्यावेळी हनद्राबाद संस्थानात होते. या भाषणानंतर काही शदवसांनी गोरे 
एका तरुण कायगकत्याबरोबर बुधवार पेठेतून ऄप्पा बळवंत चौकातून घरी येत 
ऄसताना एका पोयीस आन्स्पेक्टरने त्यांना थांबशवये अशण तो म्हणाया, ‘तुमच्यावर 
एका भाषणाबद्दय शनजाम सरकारने वॉरंट पाठशवये ऄसून अम्ही तुम्हांया येथे 
ऄटक करीत अहोत. तुम्ही अमच्याबरोबर र्फरासखान्यात चया.’ वॉरंट 
पाशहल्यावर गोरे व तो कायगकता र्फरासखान्यात गेये. तेथे पोहोचल्यावर गोरे त्या 
कायगकत्याया म्हणाये, ‘तू घरी जा अशण सुमतीबाइंना अशण िुभाया घेउन ये. 
बरोबर माझे कपडे अशण एक पांघरूण घेउन ये.’ त्याप्रमाणे प्रधान गोऱ्यांच्या घरी 
जाउन सुमतीबाइ अशण िुभाया टांग्यातून घेउन अया. गोरे सुमतीबाइंना म्हणाये, 
‘तू काळजी करू नकोस. ऄद्याप खटया चायून शिक्षा व्हायची अहे.’ हा 
१९४०मधीय शडसंबर मशहना होता. पुढे खटया चायून गोऱ्यांना १९४१च्या एशप्रय 
मशहन्यात एक वषंची शिक्षा झायी अशण त्यांना गुयबगा तुरंुगातच ठेवण्यात अये. 
१९३० अशण ३२ सायी कारावासात त्यांच्यासमवेत त्यांचे शमत्र होते. गुयबगाया 
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दुसरा कोणीही राजकीय कन दी नव्हता. गोरे यांच्या खोयीत माधवराव म्हणून 
जन्मठेपेची शिक्षा झायेया म्हातारा कन दी होता. अवारात भेटणारे सवगजण र्फौजदारी 
गुन्याबद्दय शिक्षा भोगणारे गुन्हेगार कन दी होते. सुमतीबाइ मधूनमधून भेटायया येत 
त्यावेळी काही पुस्तके घेउन येत. तुरंुगात गोरे शनयमाने डायरी शयहीत ऄसत. हीच 
डायरी पुढे ‘कारागृहाच्या प्रिभती’ या िीषगकाखायी प्रशसद्ध झायी. नारायणराव गोरे 
यांच्या या पुस्तकाचे वाचकांनी स्वागत केये. यशयत येखनाचे गोरे यांचे हे पशहयेच 
पुस्तक. तुरंुगात ऄसताना बाहेरच्या जगातीय काही शदसत नसये तरी अकाि, 
त्यातीय ग्रह अशण तारे शदसये तरी मनाया किी प्रसन्नाता वाटते, हे गोरे यांनी 
शयशहये अहे. बरोबरीच्या एका कन द्याचे व्यशक्तशचत्रही शचत्तवेधक अहे. या पुस्तकात 
गोरे यांच्या मनाचा खंबीरपणा अशण प्रिचतनिीयता यांचा ईत्कटतेने प्रत्यय येतो. 
गोरे यांच्या या अत्मकथनपर शनवेदनात कोठेही भावुकता नाही. त्याचप्रमाणे कोठे 
कृशत्रमताही नाही. तुरंुगातल्या एकाकी जीवनात शविेषतः रात्री कोठडीत बंद 
केल्यानंतर मनात येणारे शवचार, मनात होणारा भावनांचा कल्लोळ, गोरे यांनी 
प्रांजळपणे व्यक्त केया अहे. गुयबगा तुरंुगात भेटयेल्या काही गुन्हेगार कन द्यांच्या 
मानशसक ऄवस्थेचेही शचत्रण गोरे यांनी ‘कारागृहाच्या प्रिभती’मध्ये केये अहे. या 
अत्मशनवेदनात्मक पुस्तकातीय भावनांची अशण शवचारांची गुंर्फण ह्रद्य अहे. एका 
शठकाणी गोरे यांनी शयशहये अहे. ‘सुमतीच्या पत्रात शचमुरड्या िुभानेही अपया 
मजकूर शयशहया अहे. मजकूर म्हणजे काय, तर पंचवीस-तीस रेघोया. शतचे हे 
पत्र मात्र येथीय ऄशधकारी सेन्सॉर करू िकये नाहीत.’ 
 गोरे गुयबगा तुरंुगात ऄसताना भारतात गांधीजंनी शब्रशटि साम्राज्यवाद्यांना 
‘चये जाव’ ऄसा अदेि शदया. ८ ऑगस्ट १९२४या ‘चये जाव’ ठराव मंुबइया 
गोवाशयया टँकवर भरयेल्या ऄशधवेिनात पास झाया. त्या रात्रीच म.गांधी, प.ंनेहरू 
अदी नेत्यांना ऄटक झायी अशण देिव्यापी स्वातंत्र्ययढा सुरू झाया. 
वतगमानपत्रातून या बातम्या वाचताना गोरे यांच्या मनाची तडर्फड होत होती. सपं्टेबर 
मशहन्यात सुमतीबाइ भेटायया येउन गेल्या, तेव्हा गोरे यांना हेही समजये की 
ऄच्युतराव पटवधगन, एस. एम. जोिी, डॉ. योशहया अदी त्यांचे शमत्र भशूमगत झाये 
ऄसून देिभर भशूमगत चळवळ चाययी अहे; परंतु ते ऄसहायपणे हे सारे ऐकत 
होते. ऄखेर शडसंबर मशहन्यात त्यांच्या सुटकेचा शदवस अया. पुण्याच्या पोशयसांना 
ती तारीख माहीत होती. गुयबगा तुरंुगातून सुटल्यावर ते रेल्वेने पुण्याकडे यावयास 
शनघतीय तेव्हा त्यांना सोयापूरया ऄटक करावयाची, ऄिी योजना पोयीस 
ऄशधकाऱ्यांनी केयी होती. परंतु गोरे सकाळी साडेसातया सुटताच जेयच्या दारावर 
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अयेल्या सोयापूरच्या बाबा कुसुकरने त्यांना पटकन टांग्यातून एका मुसयमान 
शमत्राकडे नेये. तेथे अंघोळ, जेवण केल्यावर सर्व्व्हस मोटारने ते अळंदमागे 
शबदरकडे गेये अशण तेथून नांदेडया जाउन रेल्वेने मनमाडया अये. मनमाडया 
नाशिकचा एक कायगकता अया होता. त्याने गोरे यांना मंुबइकडे जाणाऱ्या मेयमध्ये 
दादरचे शतशकट काढून बसवये अशण दादरया तुम्हांया कोणीतरी पशहल्या 
प्यॅटर्फॉमगवरीय बुकस्टॉयजवळ भेटेय, ऄसे सांशगतये.  
 प्रवासाने गोरे थकून गेये होते. दादरया कायगकता ठरल्याप्रमाणे अया होता. 
दादरहून बाबेँ संरयया जाउन तो त्यांना ताडदेवया घेउन गेया. ताडदेवया एस. 
एम. जोिी, साने गुरुजी, शिरुभाउ शयमये अदी नेते गुप्तपणे ज्या जागी राहात तेथे 
रात्री ९ वाजता गोरे जाउन पोहोचये. शिरुभाउंनी दार ईघडये अशण दोघा शमत्रांनी 
एकमेकांना शमठीच मारयी. एस.एम. गोऱ्यानंा म्हणाये, ‘तू सुटल्याचे कळये; पण 
येथे कसा पोचणार, याची अम्हांया कल्पना नव्हती’, एस.एम.ची दाढी पाहून गोरे 
हसायया यागये अशण म्हणाये, ‘अता शिरू, तू काय संग घ्यायया याविीय, ते 
घेतये पाशहजे मया.’ साने गुरुजी म्हणाये, ‘ते तर कराय, पण अधी दोन घास 
खाउन घ्या.’ भशूमगतांच्या त्या जागेया शिरुभाउ शयमये यांनी ‘मूषक महाय’ ऄसे 
नाव शदये होते. गोरे जेवण करून शमत्रांच्या कंडाळ्यात बसल्यावर शिरूभाउ 
म्हणाये, ‘अपल्या मूषक महायात अणखी एक ईंदीर अज अया.’ वतगमानपत्रात 
‘ना. ग. गोरे यांची गुयबगा तुरंुगातून सुटका झाल्यावर ते पोशयसांच्या हातावर तुरी 
देउन शनसटये अशण भशूमगत झाये.’ ही बातमी अल्यावर येरवडा जेयमधीय 
अम्हां ऄनेक राजबंद्यांना र्फार ऄशभमान वाटया. नारायणरावांचे वडीय ऄण्णा 
सुमतीबाइंना म्हणाये, ‘नानू येथे येणार अशण रावसाहेब पटवधगनांप्रमाणे पोयीस 
त्याया यगेत पकडून नेणार, ऄसे मया वाटत होते. पण नानूने चांगयी शितार्फी 
यढवयी.’ सुमतीबाइंना मात्र भशवष्ट्यात अपल्यापुढे काय वाढून ठेवये अहे, याची 
कल्पना करवत नव्हती.  
 भशूमगत ऄसताना नारायणराव गोरे अशण एस. एम. जोिी गुप्तपणे शदल्लीया 
गेये. तेथे जयप्रकािजंबरोबर त्यांची भेट झायी. महाराष्ट्रात सातारा शजल्यामध्ये 
सांगयी, वाळवा, कराड या भागात नाना पाटीय अशण त्यांचे सहकारी यांनी शब्रशटि 
सरकारबरोबर गशनमी काव्याने झुंज देउन स्थापन केयेल्या प्रती सरकारची 
तपिीयवार माशहती एस. एम. जोिी यांनी जयप्रकािजंना शदयी. नंतर झायेल्या 
भशूमगत नेत्यांच्या बनठकीत देिातीय वेगवेगळ्या भागांत जाउन अयेल्या नेत्यांनी 
तेथीय भशूमगत चळवळंचे जे वृत्त सांशगतये, त्यावरून बहुतेक शठकाणी कायगकते 
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पकडये गेल्यामुळे चळवळ मंदावत चाययी होती हे स्परे झाये. बनठकीत काहीसा 
शनरािेचा सूर ईमटत ऄसताना जयप्रकाि नारायण म्हणाये, ‘सुभाषचंद्र बोस 
जमगनीहून पाणबुडीने जपानया पोहोचये अशण त्यांनी रंगूनमध्ये अझाद प्रिहद 
सरकार स्थापन केये ऄसून अझाद प्रिहद सेना ईभारयी अहे. सुभाषबाबूंची अझाद 
प्रिहद सेना जेव्हा भारताच्या भमूीवर पाय ठेवीय त्यावेळी प्रथम इिान्येकडीय भागात 
अशण नंतर देिभर ईठाव होउ िकेय. सुभाषबाबूंना भेटण्यासाठी मशणपूरमागे 
ब्रम्हदेिात जाण्याचा मी प्रयत्न करणार अहे.’ जयप्रकािजंच्याकडून शमळायेल्या 
या वातेमुळे एस. एम. जोिी अशण गोरे ईत्साहाने मंुबइत परत अये. परंतु पुढे काही 
शदवसांनी पोशयसांना मंुबइतीय ताडदेव भागातीय मूषक महाय या जागेचा पत्ता 
यागया अशण एक शदवस सकाळी ऄचानक सवगजण बेसावध ऄसताना पोशयसांनी 
तेथे धाड घातयी. नारायणराव गोरे, एस. एम. जोिी, शिरुभाउ शयमये, साने 
गुरुजी हे प्रमुख नेते बाहेर पडण्याच्या तयारीत होते. शिरुभाउंचा धाकटा भाउ 
माधव बाहेरून येत ऄसताना पोशयसांना पाहताच तो चटकन तंड शर्फरवून पळू 
यागया परंतु पोशयसांनी त्याया पकडून मूषक महायात अणये. सवंना प्रथम 
अथगर रोड तुरंुगात नेये. काही शदवस पोशयसांनी कसून चौकिी केयी; परंतु हे 
सारेच खंबीर होते. शिरुभाउ शयमये पोशयसांना कॅशपटॉय बाबँकेस संदभात हवे 
होते. त्यांना पुण्याया पाठवून नंतर येरवडा तुरंुगात ज्या वॉडाया र्फािीची शिक्षा 
झायेये कन दी ठेवतात त्या ‘र्फािी गेट’ या वॉडात ठेवण्यात अये. सानेगुरुजंना 
येरवडा तुरंुगात पाठवण्यात अये. नारायणराव गोरे बरेच शदवस अथगर रोड 
तुरंुगात होते. त्यांना काही शदवस भायखळा जेयमध्ये ठेवण्यात अये. काही 
मशहन्यांनी १९४२च्या स्वातंत्र्य अंदोयनातीय भशूमगत चळवळ चायशवणारे सवग 
प्रमुख नेते अशण कायगकते यांना पुण्याया येरवड्यात अणण्यात अये. सरकारने या 
सवंवर ‘महाराष्ट्र कटाचा खटया’ भरया. या कटात ४०जणांना अरोपी करण्याचे 
सरकारने ठरशवये. त्यांमध्ये एस. एम. जोिी, ना. ग. गोरे, शिरुभाउ शयमये, 
ऄण्णासाहेब सहस्त्रबुदे्ध हे नेते तसेच कॅशपटॉय बाबँ खटल्यातीय बापू साळवी, 
बाबूराव चव्हाण, रामप्रिसग परदेिी, एस. टी. कुयकणी हे प्रमुख अरोपी अशण ऄन्य 
काही कायगकते होते. आंदूरचे वसंत सरवटे, पुण्याचे शवठ्ठय पटवधगन अदी सात 
जणांना र्फरारी घोशषत करण्यात अये. यानंतर चौकिी करूनही पुरेसा पुरावा न 
शमळाल्यामुळे सरकारने महाराष्ट्र कटाचा खटया करण्याचा बेत रद्द केया अशण 
‘कॅशपटॉय बाबँ केस’ खटया मात्र दाखय केया. प्रथम मार्फीचे साक्षीदार झायेल्या 
कायगकत्यंनी सेिन्स कोटात अपल्या पूवीच्या जबान्या शर्फरशवल्या. प्रत्यक्ष घटना 
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पाशहयेया कोणी साक्षीदार नसल्यामुळे सवग अरोपी शनदोष सुटये. त्यानंतर 
सरकारने ज्यांच्यावर महाराष्ट्र कटाचा खटया भरावयाचे ठरशवये होते, त्यांना 
अशण कॅशपटॉय बाबँ केसमधीय सवंना येरवड्यात स्थानबद्ध करून ठेवये. 
१९४६च्या सुरुवातीस या सवग अरोपंची सुटका झायी. 
 १९४०च्या शडसंबर मशहन्यात नारायणराव गोरे यांना रस्त्यातच वॉरंट दाखवून 
ऄटक झायी होती. ते पाच वषंनी घरी अये. गोरे अशण एस. एम. यांची १९३० 
पासून सुरू झायेयी जेययात्रा ऄखेर संपयी. कारण शब्रशटि सरकारने भारत सोडून 
परत जाण्याचा शनणगय घेतया होता. 
  
 स्वातंत्र्य य्ाच्या संदभात नानासाहेब गोरे यांनी पुढीय अियाचे शवचार 
एका येखात मांडये होते...  
 ‘१९२६ सायी यूथ यीगच्या स्थापनेत मी पुढाकार घेतया अशण १९३०, १९३२ 
अशण १९४२ या तीन स्वातंत्र्य अंदोयनांमध्ये मी शहरीरीने भाग घेतया. १९३० अशण 
३२ सायातीय सत्याग्रह चळवळ ही ऄप्रिहसक होती. १९४२ सायी भशूमगत चळवळ 
चायशवताना अम्ही मुनष्ट्यहानी िक्य तो होउ नये, ऄिी काळजी घेतयी; तरी 
अमचे अंदोयन ऄप्रिहसक होते ऄसे म्हणता येणार नाही. म.गांधंनी १९३० व १९३२ 
सायी देिव्यापी जनअंदोयनेही ऄप्रिहसेच्या मागाने केयी हे खरे ऄसये अशण 
कागेँ्रसने स्वातंत्र्य चळवळ िांततेच्या मागाने होइय, ऄसे जाहीर केये ऄसये, तरी 
ऄप्रिहसा हे तत्त्वज्ञान म्हणून गांधीजंनी जसे स्वीकारये होते, तसे कागेँ्रसने स्वीकारये 
नव्हते. १९४२च्या चळवळीपूवी एका ऄमेशरकन पत्रकाराने म.गांधंना ही चळवळ 
ऄप्रिहसक मागाने होइय का, ऄसा प्रश्न शवचारया त्यावेळी गांधीजंनी ईत्तर शदये 
की, स्वातंत्र्यसंग्राम ऄप्रिहसक मागाने व्हावा ऄिी त्यांची आच्छा ऄसयी तरी शब्रशटिांना 
येथून घायशवण्यासाठी यढा सुरू करण्याचा त्यांनी शनणगय घेतया ऄसून ते 
थांबण्यास तयार नाहीत. याचा ऄथग या य्ात काही प्रिहसाचार होइय, याची 
गांधीजंना कल्पना ऄसावी.  
 स्वातंत्र्यासाठी क्रांशतकारकांनी जो त्याग व बशयदान केये, त्यामुळे ऄनेकांच्या 
मनात देिभक्तीची ज्योत प्रज्वयीत झायी. स्वातंत्र्यय्ातीय क्रांतीकारकांच्या 
कायाबद्दय अशण त्यागाबद्दय माझ्या मनात शनतांत अदर अहे. स्वातंत्र्यय्ाच्या 
ऄखेरच्या पवात सुभाषचंद्र बोस यांनी एका वेळी शब्रशटि सेनेत ऄसयेल्या जवानांना 
अशण ऄशधकाऱ्यांना अझाद प्रिहद सेनेत अणून शब्रशटि साम्राज्याया जबरदस्त धक्का 
शदया. १९४६चे नाशवक बंड हा अझाद प्रिहद सेनेचाच पुढचा ऄध्याय होता. 
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स्वातंत्र्यासाठी सुरूवातीच्या काळात नेमस्त पुढाऱ्यांनी केयेये कायग, यो. शटळकांनी 
शनभगयतेने कारावास भोगतानाच स्वराज्य हा जन्मशसद्ध हक्क अहे की योकांमध्ये 
शनमाण केयेयी जाणीव, म. गांधंच्या नेतृत्वाखायची १९२०, ३०, ३२ अशण १९४२ 
सायातीय जनअंदोयने, १८५७ च्या पशहल्या स्वातंत्र्य युद्धापासून अशण अद्य 
क्रांशतकारक वासुदेव बळवंत र्फडक्यांपासून ते सुभाषबाबूंनी ईभारयेल्या अझाद 
प्रिहद सेनेपयंतचे सिस्त्र क्रांतीचे प्रयत्न - या सवग संग्रामांमुळे भारताया स्वातंत्र्य 
शमळाये. या य्ात मया भाग घेता अया, हे मी माझे परमभाग्य मानतो.’ 
 स्वातंत्र्य य्ाबद्दय शयशहताना व बोयताना नारायणराव गोरे यांच्या 
येखणीया व वाणीया स्रु्फरण चढत ऄसे. परंतु स्वातंत्र्य शमळण्यापूवीच्या १९४६ ते 
४७ या काळातीय वाटाघाटीच्या काळात जे घडये त्याबद्दय त्यांचे मन ऄत्यंत 
शवषण्ण होते. देिभर झायेये प्रिहदू-मुसयमानांचे दंगे, नोअखायीचे भीषण 
हत्याकांड या पारॄगभमूीवर चाययेल्या राजकीय वाटाघाटंमध्ये मुत्स्यम यीगचे नेते 
ब.ॅ शजना यांनी ऄत्यंत अठमुठी भशूमका घेतयी अशण साम्राज्यवाद्यांनी त्यांना सतत 
पाठबळ शदये. यामुळे कागेँ्रसच्या नेत्यांनी ऄखेर भारताची र्फाळणी मान्य केयी. 
जयप्रकाि नारायण यांनी र्फाळणीया कागेँ्रस वशकंग कशमटीच्या बनठकीत शवरोध 
केया. परंतु यापयीकडे जयप्रकािजी अशण त्यांचा कागेँ्रस समाजवादी पक्ष काही 
करू िकया नाही. प्रिहदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अशण ऄन्य प्रिहदुत्ववादी 
गटांनी गांधीजं अशण कागेँ्रसवर टीकास्त्र सोडये, परंतु तेही र्फाळणीच्या शवरोधात 
प्रत्यक्षात काही करू िकये नाहीत. नारायणराव गोरे यांनी या संदभात एका 
येखामध्ये शयशहये अहे, ‘स्वातंत्र्यय्ात तुरंुगवास भोगताना मनाया जी ईभारी, 
ईत्साह वाटत होता तो ईत्साह, १९४५ नंतरच्या राजकीय वाटाघाटी अशण ऄखेर 
झायेया देिाच्या र्फाळणीचा शनणगय यामुळे पार ओसरून गेया. र्फाळणीच्या शदवसात 
पंजाब अशण बंगायमध्ये जे हत्याकांड झाये, ते माणुसकीया काशळमा अणणारे 
होते. हे सवग घडताना अपण हे टाळण्यासाठी काही करू िकत नाही, ही 
ऄसहायता मया िरप्रिमदी करीत होती. कायचक्र वेगाने शर्फरत होते. ऄनेकांचे बळी 
जात होते अशण मी भकास नजरेने हे सारे पाहणारा पे्रक्षक होतो. हा माझ्या 
जीवनातीय ऄत्यंत दाहक ऄनुभव होता.’ ऄखेर १५ ऑगस्ट १९४७ या गुयामीच्या 
रॆंखया तुटल्या अशण भारत स्वतंत्र झाया. 
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प्रकरि ४ 

संपादक आशि गोवा सत्याग्रही 
 
 स्वातंत्र्य शमळण्यापूवी समाजवादी पक्ष कागेँ्रसमध्ये राहून १९४२च्या स्वातंत्र्य 
संग्रामात धडाडीने यढया. त्यावेळी कागेँ्रस हे देिव्यापी व्यासपीठ होते. या 
व्यासपीठावर शवशवध मतांचे, वेगवेगळे शहतसंबंध ऄसयेये पक्ष, संघटना, व्यक्ती 
एकत्र येउ िकत होत्या. परंतु स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर कागेँ्रसने पक्षाची घटना बदयून 
कागेँ्रस पक्षाच्या ऄंतगगत ऄन्य पक्षाचे ऄत्स्तत्व ऄसणार नाही, ऄिी तरतूद केयी. 
म्हणजेच यापुढे कागेँ्रस समाजवादी पक्षाया स्वतंत्र ऄत्स्तत्व ठेवता येणार नाही, हे 
स्षरे झाये. या पशरत्स्थतीत काय करावयाचे यासंबंधी कागेँ्रस समाजवादी पक्षाच्या 
कायगकाशरणीत अशण देिातीय समाजवादी कायगकत्यंमध्ये चचा झायी. ऄखेर 
कागेँ्रसमधून बाहेर पडून स्वतंत्रपणे राजकीय कायग करण्याचा अशण जनतेच्या 
न्याय्य हक्कांसाठी व मागंसाठी काम करण्याचा शनणगय समाजवादी पक्षाने घेतया. 
१९४८ सायी नाशिक येथे समाजवादी पक्षाचे ऄशखय भारतीय ऄशधवेिन भरये अशण 
त्या ऄशधवेिनात कागेँ्रसमधून बाहेर पडण्याचा ठराव सवंच्या संमतीने मंजूर 
करण्यात अया. ज्यांना हा शनणगय मान्य नव्हता, ऄसे संपूणानंदांच्यासारखे नेते या 
ऄशधवेिनास अयेच नाहीत. जयप्रकाि नारायण हे सोिशयस्ट पाटीचे सरशचटणीस 
झाये. शवभागीय शचटणीसांमध्ये नारायणराव गोरे यांची पशरृम शवभागासाठी शनयुक्ती 
करण्यात अयी. १९४६ पासून ‘ईषा’ हे साप्ताशहक समाजवादी चायवीत. १९४७च्या 
१५ ऑगस्टपासून समाजवादी पक्षाच्या महाराष्ट्र िाखेने ‘जनवाणी’ हे मराठी 
साप्ताशहक सुरू केये. ना. ग. गोरे हे त्याचे संपादक होते अशण मा. ग. बुशद्धसागर हे 
सहसंपादक होते. त्याचवेळी समाजवादी शवचारांचे ‘जनता’ हे साप्ताशहक मंुबइमधून 
रोशहत दवे यांच्या संपादकत्वाखायी प्रशसद्ध होउ यागये. १९४८ सायी कागेँ्रसमधून 
बाहेर पडून समाजवादी पक्ष स्वतंत्रपणे काम करू यागल्यावर ‘जनता’ हे आंग्रजी 
साप्ताशहक पक्षाचे ऄशधकृत मुखपत्र म्हणून प्रशसद्ध होउ यागये. जनता साप्ताशहकात 
जयप्रकाि नारायण यांनी ‘माय शपक्चर ऑर्फ सोिॅशयझम’ या िीषगकाखायी चार 
शवस्तृत येख शयशहये. या येखांमध्ये जयप्रकाि नारायण यांनी समाजावादाचा 
अर्मथक अिय स्परे करतानाच, समाजवादाच्या ननशतक भशूमकेचीही चचा केयी 
ऄसून साधनिुशचतेचा शवचार स्परेपणे मांडया अहे. ‘जनवाणी’मध्ये या चार येखांचे 
मराठी भाषांतर प्रशसद्ध करण्यात अये.  
 १९४२च्या स्वातंत्र्यय्ात समाजवादी नेत्यांनी अशण कायगकत्यंनी भशूमगत 
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चळवळीत केयेल्या कामामुळे तरुणांना स्वाभाशवकपणेच या नेत्यांबद्दय व 
कायगकत्यंबद्दय अदर अशण पे्रम वाटत होते. राष्ट्र सेवादयातीयही ऄनेक 
कायगकत्यंनी स्वातंत्र्यय्ात धडाडीने काम केये होते. १९४२ सायी जे शवद्याथी 
हायस्कूयमध्ये शिकत होते, त्यांना त्यावेळी यहान वयामुळे चळवळीत प्रत्यक्ष काम 
करणे िक्य नव्हते. तरी त्यांना स्वातंत्र्य चळवळीबद्दय, म. गांधी, प.ं नेहरू, 
सुभाषचंद्र बोस अदी नेत्यांबद्दय अकषगण वाटत होते. १९४६ सायी यातीय बरेच 
शवद्याथी महाशवद्याययांमध्ये शिकत होते. तेही राष्ट्र सेवादय अशण समाजवादी पक्ष 
याकडे अकृरे झाये. एस. एम. जोिी हे सेवादयाचे प्रमुख होते. त्यांच्या 
नेतृत्वाखायी सातारा येथे रे्फबु्रवारी १९४७ सायी राष्ट्र सेवादयाच्या दहा हजाराहून 
ऄशधक सनशनकांचा मेळावा भरया होता. ना. ग. गोरे, शिरुभाउ शयमये, ऄच्युतराव 
पटवधगन अदी समाजवादी नेतेही या मेळाव्याया हजर होते. मेळाव्याया प्रमुख 
पाहुणे म्हणून अझाद प्रिहद सेनेतीय कॅप्टेन िहानवाज हे अये होते. सेवादयातीय 
या सनशनकांचे राजकीय शिक्षण करून स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अता नवसमाजशनर्ममतीचे 
कायग कसे करावयाचे, यासंबंधी त्यांना मागगदिगन करावयाचे ऄसे राष्ट्र सेवादयाने 
अशण समाजवादी पक्षानेही ठरशवये. एस. एम. जोिी, साने गुरुजी, नानासाहेब गोरे 
अदंनी यासाठी ऄनेक शिशबरांतून बौशद्धके घेतयी. हे नेते महाराष्ट्रभर सतत संचार 
करीत होते अशण तरुण त्यांचे शवचार ऐकण्यास ईत्सुक होते. साने गुरुजंनी 
पंढरपूरचे मंशदर हशरजनांना खुये व्हावे, हा शवचार मांडण्यासाठी सेनापती बापट 
यांच्यासमवेत एक वषगभर महाराष्ट्राचा दौरा केया या अशण नंतर पंढरपूर येथे 
ईपोषणही केये. त्याचा र्फार मोठा पशरणाम तरुणांच्या मनावर झाया. या सुमारास 
ऄन्य जशटय प्रश्न ईपत्स्थत झाये की समाजवादी पक्ष त्यांच्यावर खंबीर भशूमका 
घेउन सत्याग्रह करीत ऄसे. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी संस्थाने भारतात शवयीन झायी. 
त्यांचे प्रशतशनधी योकसभेवर व शवधानसभेत शनयुक्त करण्यात अये. त्यांच्यापनकी 
बहुसंख्य प्रशतशनधी पूवीच्या संस्थानांमध्ये ऄशधकाराच्या जागांवर होते. समाजवादी 
पक्षाने याया शवरोध केया अशण या प्रशतशनधंची योकिाही पद्धतीने शनवडणूक व्हावी 
या मागणीसाठी सत्याग्रह करण्याचा शनणगय घेतया. त्याप्रमाणे नारायणराव गोरे 
यांच्या नेतृत्वाखायी महाराष्ट्रातीय संस्थानातून अयेल्या तीस तरुण कायगकत्यंनी 
पुण्यामध्ये सत्याग्रह केया अशण त्यांना दोन मशहन्यांची शिक्षा झायी. जेयमध्ये 
नारायणराव गोरे, वरचा वगग न स्वीकारता, या कायगकत्यंच्यासमवेत राशहये. त्यांनी 
या कायगकत्यंची तुरंुगात बौशद्धके घेतयी, त्यांच्याकडून ‘अधुशनक भारत’सारख्या 
गं्रथांचे वाचनही करून घेतये. यावेळी गोरे यांच्यासमवेत ऄसयेये सावंतवाडीचे 



४२ 
 

तरुण कायगकते जयानंद मठकर यांनी एका येखात शयशहये अहे, ‘मी सत्याग्रह 
केया, त्यावेळी केवळ एक ईत्साही तरुण होतो. परंतु गोरे यांनी जे अमचे सवगतरुण 
कायगकत्यंचे शिक्षण केये. त्यामुळे माझ्या शवचारांना शदिा शमळायी अशण मी पुढे 
अयुष्ट्यभर समाजवादी पक्षात कायग केये.’ गोरे हे ईत्तम शिक्षक होते. ते या तरुण 
कायगकत्यंना शटपणे किी करावयाची हेही शिकवीत. गोरे यांना त्यांचे समकायीन 
‘नारायणराव’ ऄिी हाक मारीत. पंरतु हे तरुण कायगकते त्यांना ‘नानसाहेब’ म्हणू 
यागये अशण पुढे त्यांचे तेच नाव समाजवादी पक्षात, सेवादयात अशण समाजातही 
रूढ झाये. राष्ट्र सेवादयातीय तरुण कायगकते एस. एम. जोिंना ‘ऄण्णा’ अशण 
गोरे यांना ‘नानसाहेब’ म्हणून संबोधू यागये. हे दोघेही नेते अशण साने गुरुजी यांनी 
१९४६ ते १९५१ या पाच वषंमध्ये भाषणे, बौशद्धक, चचासते्र यांच्याद्वारा जे प्रबोधन 
केये अशण अर्मथक व सामाशजक समतेचे जे शवचार समथगपणे मांडये त्यांचा र्फार 
मोठा संस्कार महाराष्ट्रातीय तरुण कायगकत्यंवर झाया. सेवादयाच्या प्रांशतक 
शिशबरांमध्ये अचायग भागवत, अचायग जावडेकर, पा.ं वा. गाडगीळ अदंचीही 
बौशद्धके होत. समाजवादी पक्षातीय तरुण कायगकत्यंपनकी बंडू गोरे अशण मधु शयमये 
यांनीही समाजवादी शवचारांचा संस्कार तरुणांच्या मनावर करण्यात अशण तरुण 
कायगकत्यंची शिशबरे घेण्यात र्फार मोठा पुढाकार घेतया. बंडू गोरे यांच्याभोवती 
मंुबइच्या ईपनगरातीय जे तरुण शवद्याथी-शवद्याथीनी गोळा झाये होते. त्यांना बंडू 
गोरे व मधु शयमये यांनी समाजवाद, योकिाही हे शवचार सांगतानाच, भारतीय 
समाजजीवन अमूयाग्र बदयण्यासाठी संघषग कसा करावा यागेय, याचाही 
दृशरेकोन शदया.  
 ‘जनवाणी’ साप्ताशहकातीय नानासाहेब गोरे यांचे ऄग्रयेख मार्ममक अशण प्रभावी 
ऄसत. कोयना प्रकल्पाच्या समथगनाथग हेळवाक येथे िंकरराव शकयोस्कर यांच्या 
पुढाकाराने एक पशरषद भरयी होती. त्यावेळी कोयना प्रकल्पाच्या भावी 
स्वरूपाबद्दय नानासाहेब गोरे यांनी जनवाणीत शयशहयेल्या ऄग्रयेखाची अचायग ऄते्र 
यांनी मुक्तकंठाने स्तुती केयी. म. गांधंच्या हत्येनंतर नानासाहेब गोरे यांनी 
महाराष्ट्रात शहदंुत्ववाद्यांनी केयेया शवषारी प्रचार अशण त्याशवरुद्ध बहुजन समाजाची 
झायेयी तीव्र प्रशतशक्रया यावर जो ऄग्रयेख शयशहया त्यामुळे प्रिहदुत्ववादी त्यांच्यावर 
ऄशतिय संतप्त झाये. नानासाहेबांनी हे टीकेचे अघात धनयाने सहन केये.  
 याच सुमारास नानासाहेबांचे चुयतभाउ अशण धडाडीचे समाजवादी कायगकते 
बंडू गोरे यांनी ‘रचना’ हे माशसक सुरू केये. या माशसकात नानासाहेब शनयमाने 
यशयत येखन करीत अशण वनचाशरक येखही शयहीत. कोकणातीय प्रिहदळे या 
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गावातीय समाजरचनेचे जे शचत्र गोरे यांनी एका येखात रेखाटये होते ते 
प्राशतशनधीकच होते. या येखात गोरे यांनी प्रिहदळे गावात जाशतव्यवस्थेप्रमाणे 
वेगवेगळ्या अळ्या (वस्त्या) किा होत्या. पाण्याची व्यवस्थाही ईच्च-नीच भाव 
राखूनच किी केयी होती, ब्राह्मण कुटंुबे वरच्या बाजूस, त्यांच्या खायी गावातीय 
िेतकरी अशण सुतार, योहार अदी बयुतेदार जातंची कुटंुबे अशण ऄगदी खायच्या 
बाजूस बौद्ध, मातंग कुटंुबे ऄिा रीतीने पाणी वापरीत ऄसत, हे सांगून ग्रामीण 
भागातीय सामाशजक शवषमतेचे वास्तवदिगन या येखात घडशवये होते. त्या वेळी 
मंुबइ झोपडपट्ट्या नुकत्याच ईभ्या राहू यागल्या होत्या. त्यांच्यावर नानासाहेब गोरे 
यांनी ‘वस्ती नंबर ऄकरा’ हा कठोर वास्तवाचे शचत्रण करणारा येख शयशहया. त्या 
बकाय वस्तीमध्ये ऄठरा पगड समाजातीय माणसे एकत्र किी राहात होती, 
ऄत्स्तत्वासाठी धडपड करताना त्यांचे जीवन कसे ईग्र, काही वेळा अक्रमक बनत 
होते, त्या वस्तीमध्ये भीषण ऄस्वच्छ पशरसरातही माणसे एकत्र किी जगत होती, 
येथीय संशमरॅ भाषा अशण सहज येणाऱ्या शिव्या यांचा कोयाहय कसा चायू ऄसे, 
येथीय नीती-ऄनीतीचे संकेतही शकती वेगळे होते, अदंचे भेदक वणगन या येखात 
गोरे यांनी केये होते.  
 ‘रचना’ माशसकात नानासाहेबांनी कथा येखन करण्यास सुरुवात केयी. या 
कथा अशण काही यशयत येख पुढे ‘सीतेचे पोहे’ या कथासंग्रहात अशण ‘डायी’ या 
यशयत येखांच्या संग्रहात प्रशसद्ध झाये; अशण नानासाहेब गोरे यांना यशयत येखक 
म्हणून मान्यता शमळायी. शव. द. घाटे यांच्यासारख्या थोर येखकांनी नानासाहेब 
गोरे यांच्या िनयीबद्दय व स्वभावयेखनाबद्दय प्रिंसोद्गार काढये. माणसांच्या 
स्वभावातीय शवशवध छटांचे ऄत्यंत सूक्ष्म शनरीक्षण गोरे यांनी केये होते अशण कथेत 
रंगवयेल्या प्रसंगातून मानवी मनातीय वेगवेगळ्या भाव-भावनांचा ईत्कट अशण 
काही वेळा ऄनोखा अशवष्ट्कार ते घडवीत ऄसत. ‘कातळातीय झरा’ या संुदर कथेत 
कोकणातल्या एका ओबडधोबड राठ माणसाच्या मनात दडयेल्या अशण एका दुदैवी 
मुयीच्या मृत्यूमुळे हेयावयेल्या भावनांचे वणगन नानासाहेबांनी शवयक्षण तरयपणे 
केये अहे. त्याचबरोबर नेहमी पे्रमळपणे वागणारी माणसे काही क्षणी शकती प्रिहस्त्र 
बनतात हेही नानासाहेबांनी पाशहये होते. र्फाळणीच्या काळातीय शदल्लीतीय 
दंगयीतीय एका भीषण घटनेचे दाहक वणगन त्यांनी ‘चुळकाभर पाणी, चुळकाभर 
रक्त’ या कथेत केये होते. ‘ईसासा’ ही कथा नानासाहेब गोरे यांनी स्वातंत्र्य 
चळवळीतीय त्यांच्या एका शनकटच्या सहकारी शमत्राच्या मृत्युनंतर शयशहयी. या 
ऄत्यंत ध्येयवादी अशण त्यागी कायगकत्याकडून त्याच्या पत्नीची जी ईपेक्षा झायी 
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अशण त्यामुळे शतच्या भावनांचा जो चोळामोळा झाया ते सारे नानासाहेबांनी पाशहये 
होते. या कायगकत्यंच्या ऄकायी मृत्युनंतर त्याच्या पत्नीच्या मनात ईठयेल्या 
भावनांच्या कल्लोळाचे वणगन ‘ईसासा’ या कथेत अहे. पतीया सवगस्व ऄपगण 
केल्यावरही त्याने पाठ शर्फरशवल्यामुळे ईद्धध्वस्त झायेल्या या ऄभाशगनीच्या 
मनोभगंाचे हृदयद्रावक रूप या कथेत शतच्या शवयक्षण कातर िब्दांतून अतगतेने व्यक्त 
होते. पतीने अपल्याया त्याच्या ध्येयसाधनेच्या मागातीय धंड मानये, या जाणीवेने 
ऄत्यंत दुखावयेयी अशण संतप्त झायेयी या कथेची नाशयका म्हणजे, ‘एकदा 
येण्यातीय संुदर शिल्पाकृती शछन्नशवशछन्न केयेल्या पाशहल्या, तेव्हा मया िंका अयी 
की सगळ्या शठकाणच्या येण्यातीय शिल्पाकृती मुसयमानांनीच र्फोडल्या हे खरे 
ऄसेय का? की स्त्रीदेहाचा अशण संदयाचा मनातून धाक बाळगणाऱ्या 
तुमच्यासारख्यांनीही ही संुदर शिल्पे शवशछन्न करण्यामध्ये हातभार यावया ऄसेय?’ 
हे ईद्गार पोटशतशडकीने काढणारी त्या कायगकत्याची पत्नी िेवटी खोय ईसासा 
टाकून म्हणते, ‘तुझ्यासाठी गोळा झायेये तुझे आरे शमत्र हळूहळू त्यांच्या घराकडे 
शनघाये अहेत.... यवकरच काळाच्या प्रवाहात अशण नव्या मोशहमांच्या अवेिात 
तुझा सगळ्यांना शवसर पडेय. एकटी मी मात्र तुया शवसरणार नाही; कारण तू माझा 
साथी नव्हतास, नेता नव्हतास, तू माझे सवगस्व होतास!’ ‘ईसासा’मुळे वाचकाच्या 
मनाया शवयक्षण औदासीन्य येते. 
 नानासाहेब गोरे यांनी त्स्त्रयांना समान वागणूक शमळावी हा शवचार मांडणारे 
ऄनेक येख शयशहये, ‘पंशडता रमाबाइ-मुक्तीचा घंटानाद’ हा त्यांचा येख स्त्री 
मुक्तीबद्दयची ईत्कट अकांक्षा व्यक्त करणारा ऄसून पंशडता रमाबाइंच्या कायाचे 
महत्त्व वणगन करणारा अहे. परंतु ‘ईसासा’ या कथेतीय स्त्री-जीवनाच्या ईपेके्षचे 
शचत्र त्यांच्या वनचाशरक येखांपेक्षा ऄशधक ऄस्वस्थ करणारे अहे.  
 नानासाहेबांनी शयशहयेल्या ‘शदगंबर’ या कथेत एका थोर कयावंतांच्या 
मनातीय सृजनाच्या प्रशक्रयेचे ऄत्यंत बहारीचे वणगन अहे. गोमतेरॄराचे शिल्प 
कोरणाऱ्या शिल्पकार ऄशरशिनेमीवर शयशहयेयी ही एक ऄपूवग कथा अहे. 
ऄशरशिनेमीचे सुरुवातीचे वणगन अहे... ‘त्याच्या हाती दगड मेणासारखे मउ होत 
अशण त्याच्या हातोडी-शछन्नीतून शनमाण होणारे शिल्पकाव्य पाहून चंदनावर अशण 
हत्स्तदंतावर कोरीव काम करणारे म्हनसूरचे कसबी कारागीर अरृयाने तंडात बोटे 
घायीत. पुढे चामंुडरायाने ऄशरशिनेमीया गोमतेरॄराचे देउळ बांधायचा अदेि 
शदया. हे कळल्यावर ऄशरशिनेमीच्याभोवती जमयेल्यापनकी एकाने शवचारयं, ‘मंशदर 
शकती खांबांचं? त्याया दारं शकती? त्याचे मंडप शकती?’ अशण ऄशरशिनेमीने 
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तऱ्हेवाइकपणे ईत्तर शदये, ‘या मंशदराया खांब नाहीत, दार नाही, मंडप नाही.’ पुढे 
गोरे शयशहतात, ‘आंद्रशगरीच्या टेकडीवर ऄशरशिनेमी गेया अशण तेथे एकदम वादळ 
सुरू झाये. बेभान पाउस पडू यागया अशण वीजेचा योळ तेथीय दहा पुरुष 
ईंचीच्या शियाखंडावर तुटून पडया अहे ऄसे त्याया भासये. ऄशरशिनेमीया त्या 
क्षणी अपल्या मनात न मावणारा एक कंभ रु्फटत अहे ऄसे वाटये.’ अशण कथेचा 
िेवट पुढीयप्रमाणे होतो... 
 ‘दुसऱ्या शदविी त्याने पुन्हा आंद्रशगरीकडे दृरेी वळशवयी. रात्रीच्या वादळात 
चढवयेया ऄत्ग्नवेषाचा त्याग करून तो शियाखंड सरळ नग्न ईभा होता. 
कामक्रोधावर शवजय शमळशवयेल्या तीथगकरासारखा सौम्य, िांत, सत्स्मत, ऄशवचय. 
ऄशरशिनेमी त्या ताठ ईभ्या ऄसयेल्या शियेकडे पाहात राशहया... ऄशरशिनेमी मनात 
म्हणाया, ‘या शियाखंडातून माझे हात तासून काढतीय ती या मंशदरातीय मूती. ती 
झंझावातात ऄचय राहीय. जगाच्या व्यवहाराकडे सत्स्मत मुखाने पाहीय 
पंचमहाभतूांच्या मांडीवर ती शनःिंक ईभी ठाकेय.’ गोमतेरॄराची मूती घडशवणाऱ्या 
शिल्पकाराच्या मनातीय सृजनाचे दिगन घडशवणारी ही कथा ऄपूवग अहे.  
 साने गुरुजी अशण नानासाहेब गोरे हे स्वातंत्र्य चळवळीतीय सहकारी. १९४६ 
सायी सुटल्यानंतर साने गुरुजी दादरया ‘मेघा-भवुन’मध्ये राहत ऄसत. त्यावेळी 
नानासाहेब मंुबइया अये की सतत ‘मेघा-भुवन’मध्येच राहात ऄसत. साने गुरुजी 
अशण नानासाहेब या दोघांचे स्वभाव एकमेकांपेक्षा ऄगदी वेगळे. नानासाहेब हे 
कठोर बुशद्धवादी, तर रॅेरै दजाची बुशद्धमत्ता अशण ऄर्फाट वाचन, व्यासंग ऄसयेये 
साने गुरुजी कमायीचे भावनाप्रधान. तरीही या दोघांमध्ये हार्मदक स्नेह होता. 
 साने गुरुजंनी १९५० सायी स्वतःच्या जीवनाची ज्योती शवझवून टाकयी. 
त्यानंतर काही शदवासांनी नानासाहेब गोरे यांनी साने गुरुजंच्या व्यशक्तमत्त्वाच्या 
शवशवध पनयंूवर प्रकाि टाकणारा ‘स्वप्न-भाषण’ हा ऄशवस्मरणीय येख शयशहया. या 
येखात नानासाहेबांनी येखाच्या सुरुवातीस ‘मेघा-भवुन’मध्ये साने गुरुजंचे 
छायाशचत्र होते, त्याचा ईले्लख करून शयशहये अहे, ‘ते छायाशचत्र तुमच्या मनाचे, 
तुमच्या ऄंतःकरणाचे; डोळे शटपता शटपता हसणाऱ्या अशण हसता हसता डोळे 
शटपणाऱ्या तुमच्या मनाचे, ऄध्या रु्फययेल्या, ऄध्या घामाळयेल्या तुमच्या 
ऄंतःकरणाचे.’ 
 नानासाहेब पुढे शयशहतात, ‘१९३१ सायी मी प्रथम तुम्हांया पनवेयीस पाशहये. 
तेव्हापासून गेल्या ऄठरा-एकोणीस वषंत तुमच्या प्रकृतीत र्फरक पडल्याचे मया 
कधी अढळये नाही. ते मौन, ते देह जाळीत राशहयेये दुःख, ती सदा व्यशथत दृरेी. 
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सारे पूवीसारखेच... तुम्हांया शकती सूक्ष्म, तरय अशण संवेदनाक्षम मन प्राप्त झाये 
अहे!... तुमच्या अयुष्ट्यात कतगव्य-यज्ञ ऄखंड चायू राशहया, पण ऄखेरपयंत 
प्रसन्नतेचे पायस तुम्हांया याभये नाही... तुमच्यासारखे जे साधक अहेत, त्यांना 
अमच्यासारख्या जडांचे समाधान तर शमळत नाहीच; कारण तुमच्या संवेदना 
ऄशतसूक्ष्म, नाजूक अशण चोखंदळ ऄसतात. पण त्या संवेदनांमुळे मनात ईठणारे 
कल्लोळ प्रसन्न दृरेीने पाहता यावेत, यासाठी जी बनठक साध्य करून घ्यावी यागते 
तीही तुम्हांया प्राप्त झायेयी नसते... मागावरीय काटे दूर करता करता तुमचे हात 
रक्तबंबाळ झाये, पण काटे सरत ना अशण तुमच्याने थांबणे होइना.” येखाच्या िेवटी 
नानासाहेबांनी शयशहये अहे, ‘ऄिी शनवांत वेळ शमळायी की तुम्हांया बोयावून 
घेण्याचे मोह मनाया पडतो. ऄसे वाटते की तुमच्या ओठावरये ते रडवेये हसू जरा 
ऄशधक प्रगट व्हावे अशण अइच्या हातासारख्या तुमच्या त्या खरबरीत व मउ 
हातांनी माझा हात एक वेळ तरी पुन्हा दाबया जावा.’ 
 नानासाहेब गोरे यांनी कथा शयशहल्या, ऄनेक यशयत येख शयशहये. 
धकाधकीच्या राजकीय जीवनात त्यांच्या हातून मोजकेच पण संुदर यशयतयेखन 
झाये. शवषयाया ऄनुरूप संुदर िनयी हे त्यांच्या येखनाचे वनशिष्ट्य. संस्कृत भाषेचा 
सुसंस्कार झायेयी त्यांची िनयी सुशिरे अशण अल्हाददायक अहे. नानासाहेब गोरे 
यांच्या येखनात ऄशभजात संदयग अहे; परंतु काही कथा वगळता जीवनातीय 
वादळांचे शचत्रण त्यांच्या यशयत येखनात नाही. अयुष्ट्य ईद्धध्वस्त करून 
टाकणाऱ्या पराभवांचे, अिा-अकांक्षांचा जाळून कोळसा करून टाकणाऱ्या भीषण 
दुःखांचे प्रिकवा प्रमत्त वासनांच्या तांडवांचे शचत्रण नानासाहेबांनी त्यांच्या यशयत 
येखनात केयेये नाही. त्यांच्यातीय प्रिचतनिीय शवचारवंताने त्यांच्यातीय 
कयावंतावर जणू बंधने घातयी अहेत. ज्याचे जसे व्यशक्तमत्व, तसे त्याचे साशहत्य, 
नानासाहेब गोरे यांच्या ऄनेक शमत्रांना, शविेषतः गोपीनाथ तळवयकर यांना वाटे की 
नानासाहेब गोरे यांनी यशयत येखन ऄशधक करावयाया हवे होते. यासंबंधी 
नानासाहेब गोरे एका भाषणात म्हणाये, “मी जीवनातीय संदयावर पे्रम करतो. 
मया शनसगग शप्रय ऄसया, शचत्रकया, संगीत, नृत्य अवडत ऄसये तरी मी केवळ 
शनसगातीय अशण कयेतीय संदयावर पे्रम करीत नाही. सवग जीवन संुदर ऄसावे, 
ऄसे मया वाटते. अपल्या देिाचे पारतंत्र्य अशण त्यामुळे समाजात अयेयी याचारी 
ही कुरुपता मया सहन झायी नाही; त्यामुळे मी स्वातंत्र्यय्ात भाग घेतया. 
अपल्या समाजातीय दशरद्र्य अशण सामाशजक व अर्मथक शवषमता ही कुरुपताच 
अहे. ती नरे झायी पाशहजे. समाजजीवन अशण व्यशक्तजीवन सतेज पराक्रमी अशण 
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शनभगय व्हावे ऄसे मया वाटते, म्हणून मी अयुष्ट्यभर अर्मथक, सामाशजक समता 
प्रस्थाशपत व्हावी, यासाठी झायेल्या चळवळीत भाग घेतया ऄिा चळवळीत भाग घेणे 
ही जीवनातीय संदयाची ईपासनाच अहे.” 
 नानासाहेबांच्या संदयगदृरेीया गबाळेपणा रुचत नसे, त्यामुळे शवनाकारण 
ऄघळपघळ बोयणे, वायर्फळ गप्पा मारून स्वतःचा, त्याचप्रमाणे दुसऱ्याचा वेळ 
घायशवणे त्यांना पसंत पडत नसे. वेळेप्रमाणे पनिाच्याही बाबतीत ते काटेकोर होते. 
परंतु त्यांना शप्रय ऄसणाऱ्या कायासाठी व संस्थांसाठी ते शकती सढळ हाताने मदत 
करीत ते अम्हा त्यांच्याजवळच्या व्यक्तंनाच माहीत होते. ज्या ज्या वेळी समाजवादी 
पक्षाया अर्मथक साहाय्याची गरज पडयी त्या त्या वेळी नानासाहेबांनी त्यांच्या वाटा 
ईचयया. ‘साधना’, ‘मातृमंशदर’, ‘रचना शवद्यायय’ या संस्थांनाही त्यांनी िक्य ती 
मदत केयी. 
 नानासाहेबांची राहणी टापशटपीची स्वच्छ व नीटस, त्यांच्या घरी, खोयीत 
अशण घरी आस्त्री केयेल्या कपड्यांतही ही टापटीप शदसून येइ. वेळेचे त्यांना महत्त्व 
वाटे. म्हणून त्यांना ऄशनयशमतपणा खपत नसे. त्यांच्या ऄनेक सभा मी अयोशजत 
केल्या होत्या. सभेची वेळ झायी की ‘चया, शनघायचंय ना?’ ऄसा यकडा ते यावत. 
परंतु ठरयेल्या वेळेपेक्षा योकही ईशिरा येतात, हा अपल्याकडचा पायंडा 
ऄसल्यामुळे. ‘गदी जमयी की अम्ही र्फोन करू; नंतर नानासाहेबांना घेउन या’ ऄसे 
कायगकत्यंनी मया सांशगतयेये ऄसे, त्यामुळे माझी र्फार पंचाइत होत ऄसे. 
 एका बनठकीया नानासाहेबांना बोयाशवये होते. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री त्या 
बनठकीया संबोशधत करणार होते. नानासाहेब वेळेवर गेये. ठरयेल्या वेळेपेक्षा ऄधा 
तास होउन गेल्यावर नानासाहेब ईठून परत शनघाये. कागेँ्रस कायगकते म्हणाये. 
‘थोडे थांबा; अत्ता मुख्यमंत्री येतीयच.’ तेव्हा नानासाहेब त्यांना म्हणाये, ‘मी ऄधा 
तास थांबून परत गेयो, ऄसे मुख्यमंत्र्यांना सांगा.’ 
 घटना सशमतीने मंजूर केयेल्या राज्य घटनेनुसार २६ जानेवारी १९५०या भारत 
हे सावगभौम प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून ऄत्स्तत्वात अल्यानंतर १९५२ मध्ये पशहल्या 
सावगशत्रक शनवडणुका घेण्यात अल्या. या शनवडणुकांमध्ये कागेँ्रसया योकसभेत 
अशण सवग राज्यांमध्ये प्रचंड बहुमत शमळाये. प.ं नेहरंूची योकशप्रयता अशण स्वातंत्र्य 
यढा हा कागेँ्रसच्या नेतृत्वखायी यढया गेया होता, या वस्तुत्स्थतीचा 
जनमानसावरीय प्रभाव यामुळेच कागेँ्रस पक्षाया घवघवीत यि शमळाये. समाजवादी 
पक्षाचा दारुण पराभव झाया, या शनवडणुकीत एस. एम. जोिी हे पुणे योकसभा 
मतदार संघातून अशण ना. ग. गोरे हे रत्नाशगरी योकसभा मतदारसंघातून 



४८ 
 

शनवडणुकीस ईभे होते. हे दोघेही समाजवादी नेते पराभतू झाये. समाजवादी 
पक्षाच्या देिभरातीय पराभवासंबंधी गोरे यांनी ‘जनवाणी’त ऄग्रयेख शयशहताना 
समाजवादी पक्षाया अपल्या राजकीय ताकदीचा ऄंदाज अया नव्हता ऄिी प्रांजळ 
कबूयी शदयी. त्याचप्रमाणे समाजवादी पक्षाने संघटनेकडे पुरेसे यक्ष शदये नव्हते, 
हेही मान्य केये. कम्युशनस्ट पक्षात कायगकत्यंचे राजकीय शिक्षण अशण पक्षाच्या 
अदेिानुसार त्याने शिस्तबद्धपणे करावयाचे कायग यांवर भर शदया जात 
ऄसल्यामुळेच त्या पक्षाने काही मतदारसंघांत मजबूत पाय रोवये अहेत अशण 
त्यामुळेच त्यांनी तेथे शवजय संपादन केय अहे, याकडे गोरे यांनी यक्ष वेधये ऄसून 
समाजवादी पक्षातीय शक्रयािीय कायगकत्यंचे ऄसे गट (केडसग) बांधण्याची 
अवश्यकता प्रशतपादन केयी होती. 
 १९५२च्या शनवडणुकीत समाजवादी पक्षाचा सपिेय पराभव तरी या पक्षामध्ये 
ऄनेक बुशद्धमान नेते अशण कायगकते अहेत याची जाणीव पं. नेहरंूना होती. म्हणून 
त्यांनी जयप्रकाि नारायण यांना मंशत्रमंडळात येण्यासाठी १९५३ मध्ये अवाहन केये. 
परंतु कागेँ्रस जोपयंत तातडीने समाजवादी कायगक्रम स्वीकारत नाही, तोपयंत 
मंशत्रमंडळात जाणे ऄगर कागेँ्रसिी सहकायग करणे अत्मघातकी ठरेय ऄिी प्रखर 
भशूमका डॉ. राममनोहर योशहया यांनी घेतल्यामुळे पं. नेहरंूच्या अवाहनास 
प्रशतसाद शमळाया नाही. १९५३ सायानंतर समाजवादी पक्षात मतभेदांना सुरूवात 
झायी अशण डॉ. राममनोहर योशहया व त्यांचे सहकारी कायगकते पक्षातून बाहेर 
पडये. कृपयानंच्या कृषक मजदूर पक्षाबरोबर समाजवादी पक्षाचे एकीकरण होउन 
प्रजासमाजवादी पक्ष ऄत्स्तत्वात अया. याच सुरामास अचायग शवनोबा भावे यांनी 
भदूान अंदोयन सुरू केये. जयप्रकाि नारायण यांना या अंदोयनामुळे भारतातीय 
जमीन वाटपाची समस्या सुटू िकेय अशण भशूमहीन िेतमजुरांना व दशयतांना जमीन 
शमळू िकेय, ऄसे वाटत होते. त्याचप्रमाणे जयप्रकाि नारायण यांना ऄसेही वाटू 
यागये की राजकीय पक्ष हे समाजपशरवतगनाचे साधन होउ िकणार नाहीत. पाटणा 
येथे भरयेल्या सवोदय कायगकत्यंच्या संमेयनामध्ये जयप्रकाि नारायण यांनी 
भदूानासाठी जीवनदान करण्याचे जाहीर केये अशण समाजवादी पक्ष सोडया. एस. 
एम. जोिी अशण गोरे यामुळे र्फार व्यशथत झाये. नानासाहेब गोरे यांनी यासंबंधी 
‘जनवाणी’त पुढीय अियाचा ऄग्रयेख शयशहता होता; 
 “भारतातीय जशमनीची समस्या, ‘कसणाराची जमीन’ हे तत्त्व स्वीकारये गेये 
तरच न्याय्य रीतीने सुटू िकेय. ईत्तर प्रदेि, शबहार तसेच अंध्र अदी राज्यांमध्ये 
मोठे जमीनदार अहेत अशण कसयेही करे न करता ते या जशमनीतून कुळांच्या 
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करेाने शनमाण झायेल्या ईत्पन्नाचा मोठा भाग स्वतःकडेच ठेवीत अहेत. जमीनदारी 
नरे करण्याचा शनणगय कंद्र सरकारने घेतया ऄसया, तरी ऄनेक राज्य 
सारकारांच्यावर तेथीय जमीनदार वगंचाच प्रभाव ऄसल्यामुळे कंद्राचा शनणगय 
डावयून तेथीय जमीनदारांचा पूवी चायू ऄसयेयाच जुयूम चायू अहे. या 
जुयमाशवरुद्ध १९४८ मध्ये तेयंगणातीय कम्युशनस्ट पक्षाने िेतकऱ्यांना न्याय शमळावा 
यासाठी सिस्त्र अंदोयन केये, परंतु ते सरकारने ते मोडून काढये. ऄिा 
पशरत्स्थतीत जशमनीचा प्रश्न सुटावा अशण भशूमहीन िेतमजुरांना व दशयतांना जमीन 
शमळावी म्हणून अचायग शवनोबा भावे यांनी जे भूदान अंदोयन सुरू केये अहे, ते 
ऄशभनव अहे हे मान्यच केये पाशहजे. परंतु भूसमस्या सोडशवण्याचा तोच एकमेव 
मागग अहे ऄसे मया वाटत नाही. या देिातीय पुरोगामी राजकीय पक्षांनी 
िेतकऱ्यांची अंदोयने केयी पाशहजेत अशण कंद्र सरकारने कठोर धोरण घेउन सवग 
राज्यांमधीय जमीनदारी नरे होण्यासाठी राज्यांना तसे कायदे करण्यास व त्यांची 
ऄंमयबजावणी करण्यास भाग पाडये पाशहजे. कंद्रामध्ये कागेँ्रसच्या हातात सत्ता 
अहे अशण सवग राज्यांमध्येही त्याच पक्षाची मंशत्रमंडळे अहेत म्हणून मी ही सूचना 
करीत अहे. परंतु पं. नेहरू हे पंतप्रधान ऄसये व जमीनदारी नरे व्हावी ऄसे त्यांना 
वाटत ऄसये तरी कागेँ्रस पक्षावर धशनक वगाची अशण जमीनदारांची पकड 
ऄसल्यामुळे हे होणार नाही. म्हणूनच ही भमूी समस्या सोडशवण्यासाठी अचायग 
शवनोबा भावे यांनी सुरू केयेल्या भूदान अंदोयनाचे मी स्वागत करतो. परंतु या 
अंदोयनाया मयादा अहेत, हे स्परे करणे अवश्यक अहे. भ-ूसमस्या 
सोडशवण्याचा तो एकमेव मागग नाही अशण म्हणून जयप्रकाि नारायण यांनी 
समाजवादी पक्ष सोडण्याचा जो शनणगय घेतया अहे तो योग्य नाही, ऄसे माझे स्परे 
मत अहे. भारतातीय समाजवादी पक्षाचे नेतृत्व करीत ऄसताना त्यांनी भूदानाया 
पाप्रिठबा द्यावा. परंतु अज समाजवादी पक्षाचे जे कायगकते देिभर पसरये अहेत 
त्यांचे नेतृत्व करणे ही जयप्रकािजंची जबाबदारी अहे. पक्षातीय ऄंतगगत मतभेद 
शवकोपाया जाउ न देणे हे केवळ जयप्रकाि नारायण हेच करू िकतात. अचायग 
नरंद्र देव या थोर अशण ज्येरै समाजवादी नेत्यांनी भदूान अंदोयनाच्या मयादा 
स्परेपणे मांडल्या अहेत. जमीनदारांचे हृदयपशरवतगन करता येइय ही शवनोबा भावे 
यांची समजूत हे स्वप्नरंजन अहे ऄसे नरंद्र देव यांनी स्परेपणे मांडये अहे अशण 
मया अचायग नरंद्र देव यांचे मत पूणगपणे मान्य अहे. सरकारने जमीनदारी नरे 
करणारे कायदे करणे अशण िेतकरी व िेतमजूर यांचे शहत करू आत्च्छणाऱ्या सवग 
राजकीय पक्षांनी व संघटनांनी अंदोयने करून सरकारया भमूीसमस्या 
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सोडशवण्यास भाग पाडणे हाच मागग िेवटी प्रभावी ठरेय, हे अचायग नरंद्र देव यांचे 
म्हणणे सवगथनव योग्य अहे. मी त्यांचा एक सहकारी व ऄनुयायी म्हणून हीच भशूमका 
अग्रहाने मांडू आत्च्छतो.’ 
 कायगकत्यंची वनचाशरक भशूमका खंबीर व्हावी यासाठी त्यांची बौशद्धके घेत 
ऄसतानाच गोरे त्यांना सांगत की अपल्या शवचारांप्रमाणेच अपण वागये पाशहजे. 
मंुबइया शगरणी कामगार तरुणांचा एक गट समाजवादी चळवळीत होता. नायगाव 
भागात राहणारे हे सवग तरुण रत्नाशगरी शजल्यातून अयेये होते. नानासाहेबांचे एक 
भाषण ऐकल्यानंतर हे तरुण त्यांना म्हणाये. ‘तुम्ही अम्हांया कायगक्रम द्या.’ 
नानासाहेब गोरे म्हणाये, ‘तुम्ही प्रत्येकी दहा रुपये देउन तुमच्यापुरते सहकारी 
तत्त्वावर रेिनचे दुकान सुरू करा. सहकारी चळवळ हा समाजवादी चळवळीचा 
महत्त्वाचा पनयू अहे. हे स्वस्त धान्याचे दुकान तुम्ही चोखपणे चायवा. पुढचे पाउय 
काय टाकायचे तो मागग तुम्हांया सापडेय.” नानासाहेबांच्या सांगण्याप्रमाणे त्या 
तरुणांनी प्रथम रेिनच्या धान्याचे नंतर शकराणा मायाचे सहकारी दुकान ऄिी 
वाटचाय सुरू केयी. त्यातुनच या कायगकत्यंनी ‘मंुबइ कामगार ग्राहक सहकारी 
मंडळ’ ही संस्था स्थापन केयी. त्यातून ‘ऄपना बझार’ हे शडपाटगमंटय स्टोऄर ईभे 
राशहये व त्याच्या ऄनेक िाखा मंुबइच्या असपास शनघाल्या. काहीजण सवगवेळ 
‘ऄपना बझार’चेच काम करू यागये. नानासाहेब या कायगकत्यंना शनयमाने भेटत, 
त्यांच्यािी बोयत, राजकीय पशरत्स्थतीबाबत अशण ऄन्य कामांबद्दय मागगदिगन 
करताना नानासाहेब त्यांना म्हणाये, ‘अपयी संस्था एक अदिग सहकारी संस्था 
बनशवणे हे समाजवादी पक्षाचे काम अहे. समाजवादी चळवळीया दोन पनयू अहेत. 
एक संघषग अशण दुसरी रचना शवधायक वृत्तीने काम करून ‘ऄपना बझार’ अदिग 
रीतीने चायवून तुम्ही समाजवादी चळवळ संपन्न करीत अहात.’ 
 राष्ट्र सेवादयाने हाती घेतयेया ‘साने गुरुजी सेवापथका’चा कायगक्रम 
नानासाहेब गोरे यांना र्फार महत्त्वाचा वाटे. ते सेवापथकाच्या ऄनेक कंद्रांवर गेये, 
रॅमदान करून तरुणांच्या शवधायक कायात ते सहभागी झाये अशण कायगकत्यंिी 
चचा करताना त्यांनी नवनवीन योजनांना पाप्रिठबा शदया. नानासाहेब गोरे राजापूर 
तायुक्यातीय मूर या यहान गावाजवळ झायेल्या रॅमदान शिशबरात गेये ऄसताना 
तेथीय सेवादय कायगकत्या चंद्राताइ शकयोस्कर यांनी त्यांची देवरूखया मातृमंशदर 
ईभारण्याची योजना नानासाहेबांना सांशगतयी. तेव्हा नानासाहेब म्हणाये, ‘तू अशण 
आंशदराबाइ हळबे यांचा मातृमंशदर सुरू करण्याचा शवचार ऐकल्याने मया र्फार 
समाधान वाटये. डॉ. मंडशयक, एस. एम., मी-अम्ही सवगजण तुम्हांया िक्य ते 
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साहाय्य करू. “नानासाहेब दरवषी मातृमंशदराया शनयमाने भेट देत अशण नेहमी 
म्हणत. ‘आंशदराबाइ हळबे’ यांनी ऄनाथ मुयांना अधार देउन अपल्या संस्थेचे 
‘मातृमंशदर’ हे नाव साथग केये अहे.” देवरूखच्या कायगकत्यंच्या समवेत नानासाहेब 
एकदा बोयत बसये ऄसताना तेथीय नारकर हे कायगकते म्हणाये, “नानासाहेब, 
ग्रामीण पुनरगचनेच्या तुमच्या कल्पना अपल्या कायगकत्यंना समजाव्यात म्हणून तुम्ही 
एक सोपे, यहानसे पुस्तक शयहा.” नानासाहेब पुण्याया अये. त्यांनी त्यांच्या 
ग्रामसुधारणेच्या कल्पना मांडणारे ‘मुरारीचे साळगाव’ ऄसे िीषगक ऄसयेये सोपे 
संुदर पुस्तक शयशहये. नानासाहेबांना या पुस्तकाबद्दय िासनाकडून पाशरतोशषक 
शमळाये तेव्हा नानासाहेब म्हणाये, ‘मी माझ्या कल्पनेतीय अदिग गावाचे शचत्र या 
छोया पुस्तकात मांडये अहे. मी सुचशवयेया प्रयोग समाजवादी कायगकत्यंनी पाच 
गावात जरी यिस्वी करून दाखशवया तरी मया खरे पाशरतोशषक शमळाल्यासारखे 
होइय.’ 
 नानासाहेब सावंतवाडी, बेळगाव येथे नेहमी त. त्यावेळी त्यांना गोव्यातीय 
कायगकते भेटत ऄसत. गोव्यामध्ये १९४६ सायी डॉ. राममनोर योशहया गेये होते, 
त्यावेळी त्यांच्याभोवती पुरुषोत्तम काकोडकर, शिरोडकर, भंबे्र अदी कायगकते गोळा 
झाये. गोव्यातीय पोतुगगीज सारकारने डॉ. योशहयांना ऄटक करून भारतीय हद्दीत 
अणून सोडये. त्यावेळी चळवळ करणाऱ्या काकोडकर, ब्रगॅान्झा कुन्हा, शिरोडकर 
अदी कायगकत्यंना पोतुगगीज सरकारने दीघग मुदतीच्या शिक्षा करून काही जणांना 
पोतुगगायमध्ये अशण काही जणांना पशरृम अशिकेतीय पोतुगगीज वसाहती ऄसयेल्या 
देिातीय तुरंुगात ठेवये. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर गोव्यातीय जनतेची स्वातंत्र्याची 
अकांक्षा तीव्र झायी. डॉ. गायतंडे यांनी स्वाशभमानी वृत्तीने ती प्रगटही केयी. 
गोव्यातीय काही कायगकते मंुबइत होते. त्यांच्यापनकी पीटर ऄल्वारीस हे नानासाहेब 
गोरे यांचे समाजवादी पक्षातीय सहकारी. ऄल्वाशरस हे सतत गोव्यात जात. तेथीय 
स्वातंत्र्य चळवळीसाठी ईत्सुक ऄसयेल्या सवग कायगकत्यंिी त्यांच्या शनकटचा संबंध 
होता. ते नानासाहेबांना १९५३ सायी म्हणाये, ‘भारताया स्वातंत्र्य शमळून येत्या १५ 
ऑगस्टया सहा वष ेपूणग होतीय, पण अम्ही गोवेकर ऄद्याप पोतुगगीज सरकारच्याच 
जोखडाखायी अहोत. अमच्या य्ाया भारत सरकार मदत करीत नाही. पण 
भारतातीय जनतेने तरी अम्हांया पाप्रिठबा शदया पाशहजे.’ नानासाहेबांना हे पटत 
होते, पण काय करावे, ते सुचत नव्हते. १९५४ सायी कारवारया गोमंतक साशहत्य 
संमेयन भरये होते, नानासाहेब गोरे संमेयनाचे ऄध्यक्ष होते. ऄध्यक्षीय भाषणात 
त्यांनी पुढीय शवचार मांडये; ‘गोव्याच्या जनतेचे स्वातंत्र्याचे स्वप्न यवकर साकार 
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झाये पाशहजे अशण भारताचे सरकार जर यासाठी पावये ईचयीत नसेय तर 
भारतीय जनतेने पुढाकार घेउन काहीतरी केये पाशहजे.’ कारवारहून परत 
अल्यावर नानासाहेब गोरे एस. एम. जोिंना भेटये अशण म्हणाये, ‘गोव्यात 
सत्याग्रहंची तुकडी घेउन जावी ऄसे मया तीव्रतेने वाटते. काही शदवसांनी 
नानासाहेबांनी पुण्यात शवरोधी पक्षाच्या पुण्यातीय नेत्यांची बनठक बोयाशवयी अशण 
बनठकीच्या सुरुवातीस, ‘गोव्यात सुरू झायेल्या मुशक्तसंग्रामास अपण पाप्रिठबा शदया 
पाशहजे’. ऄसा शवचार मांडया. त्यावर चचा होउन गोवा शवमोचन सहायक सशमती 
स्थापन करण्याचा शनणगय घेण्यात अया. तात्यासाहेब जेधे सशमतीचे ऄध्यक्ष झाये 
अशण नानासाहेब गोरे व जयंतराव शटळक हे दोघे सरशचटणीस झाये. नानासाहेब 
गोरे यांनी महाराष्ट्रात ऄनेक शठकाणी जाउन त्यांचा सत्याग्रहाचा शवचार 
कायगकत्यंसमोर मांडया. सेनापती बापटांना हे समजल्यावर ते नानासाहेबांना 
म्हणाये, ‘मी तुमच्याबरोबर सत्याग्रहंच्या पशहल्या तुकडीत येणार अहे.’ शिरुभाउ 
म्हणाये, ‘शम दुसरी तुकडी घेउन तुमच्या पाठोपाठ सत्याग्रह करीन.’ नानासाहेब 
गोरे यांच्या नेतृत्वाखायी २५ सत्याग्रहंच्या पशहल्या तुकडीने १८ मे १९५५ या 
भारताची सीमा ओयांडून गोव्याच्या हद्दीत प्रवेि केया. सेनापती बापट या तुकडीत 
होते. पोतुगगीज सेनेतीय मॉन्तेरो हा ऄशधकारी अशण त्याच्या हाताखायच्या 
ऄशधकाऱ्यांनी सत्याग्रही तुकडीस ऄडशवये अशण भीषण मारहाण केयी. नानासाहेब 
गोरे यांना रक्त ओकेपयंत मारये. यानंतर नानासाहेबांना ऄटक करून तुरंुगात 
नेण्यात अये अशण बाकीच्या सत्याग्रहंना जखमी ऄवस्थेत सीमेवर अणून 
भारताच्या हद्दीत ढकयून देण्यात अये. या सत्याग्रहामुळे गोव्यातीय स्वातंत्र्य 
चळवळीत नवे चनतन्य शनमाण झाये. भारतात ज्यावेळी गोरे यांना ऄमानुष मारहाण 
झाल्याची वाता अयी त्यावेळी ऄनेकांनी तीव्र संताप व्यक्त केया अशण गोवा 
शवमोचन सहायक सशमतीने ठरल्याप्रमाणे शिरुभाउ शयमये यांच्या नेसृत्वाखायी 
दुसरी तुकडी पाठशवयी. त्याही तुकडीस भीषण मारहाण झायी. शिरुभाउंनाही 
जबर मार बसया. तुकडीचे नेते म्हणून शिरुभाउंना ऄटक करण्यात अयी अशण 
बाकीच्या सत्याग्रहंना महाराष्ट्राच्या हद्दीत ढकयून देण्यात अये. गोव्यामध्ये 
दडपिाही, मारहाण, यांब मुदतीच्या शिक्षा यांना न शभता चळवळ चायू राशहयी. 
सुधाताइ जोिी या मूळच्या गोव्याच्या राहणाऱ्या, त्यांनी गुप्तपणे, सावंतवाडीमागे 
गोव्यात प्रवेि करून पोशयसांना चयवून म्हापिाया गोवा कागेँ्रसच्या ऄशधवेिनाचे 
ईद्घाटन केये. त्यांना पोशयसांनी मारहाण केयी अशण नंतर ऄटकही केयी. 
भारतातीय सवग शवरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या नेतृत्वाखायी सत्याग्रही तुकड्या गोव्यात 
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गेल्या. मधू शयमये, जगन्नाथराव जोिी, शत्रदीप चौधरी, शव. घ. देिपांडे अदी 
नेत्यांच्या नेतृत्वाखायी सत्याग्रहंच्या तुकड्या गोव्यात गेल्या. काही तुकड्यांवर 
पोतुगगीज सनशनकांनी गोळीबार केया अशण गोळीबारात काही सत्याग्रही हुतात्मे 
झाये. सवग तुकड्यांच्या नेत्यांना ऄटक झायी. १५ ऑगस्ट १९५५ या शदविी 
कम्युशनस्ट नेते भाइ शवष्ट्णुपंत शचतळे यांच्या नेतृत्वाखायी प्रचंड मोठा सत्याग्रह 
झाया. गोळीबारात एकूण पाच हुतात्मे झाये. ऄनेकजण जखमी झाये. गोवा 
शवमोचन सहायक सशमतीने अंदोयन थांबशवये. मधु दंडवते यांच्या नेतृत्वाखायीय 
तुकडी सावंतवाडीपासून गोव्यापयंत चायत गेयी. त्या सवंना जबर मारहाण करून 
भारताच्या हद्दीत ढकयून देण्यात अये. पोतुगगीज सरकारने सत्याग्रहाचे नेतृत्व 
केयेल्या सवग नेत्यांवर यष्ट्करी कोटात भरये अशण कोटाने त्यांना १२ वषंची शिक्षा 
ठोठावयी. नानासाहेबांनी स्वातंत्र्यय्ात अठ वषंपेक्षा ऄशधक कारावास भोगया 
होता. अता त्यांचे अइ-वडीय वृद्धापकाळामुळे र्फार थकत चायये होते, अपण 
तुरंुगातून येइपयंत घरची ऄवस्था काय होइय ही प्रिचता त्यांच्या मनाया जाळीत 
होती. काही वेळा त्यांचे शचत्त शवचशयत झाये. परंतु शिरुभाउ शयमये यांनी त्यांना 
धीर शदया. त्यांच्या मनाया अधार शदया. अग्वादच्या शकल्ल्यात या सवग नेत्यांना 
ठेवण्यात अये. तेथे गोव्यातीयही काही प्रमुख कायगकते त्यांच्यासमवेत होते. 
अग्वादया नेल्यावर मधु शयमये, शिरुभाउ या शमत्रांच्या समवेत राहताना 
नानासाहेबांचे मन िांत झाये. तेथे त्यांनी ‘ऄमेशरकेच्या आशतहासा’वरीय काही गं्रथ 
मागवून त्यांचा ऄभ्यास सुरू केया. यानंतर नानासाहेबांनी ‘ऄमेशरकन संघराज्याचा 
आशतहास’ हा गं्रथ शयहावयास घेतया, वाचन-येखन यास अवश्यक ऄसयेयी 
मनाची एकाग्रता ते या पशरत्स्थतीतही करू िकये, यावरून त्यांच्या मनःप्रिपडाची 
कल्पना येते. नानासाहेबांनी येखनासाठी अवश्यक ती शटपणे काढयी, मात्र 
कारावासात हा गं्रथ ते पुरा करू िकये नाहीत. पुढे तीन वषंनी नानासाहेबांनी या 
गं्रथाचे येखन पूणग केये. या गं्रथामध्ये ऄमेशरकेच्या राजकीय, अर्मथक अशण 
सामाशजक जीवनातीय पशरवतगनाचे शचत्र रेखाटताना नानासाहेब गोरे यांनी 
ऄमेशरकेच्या जीवनात महान कामशगरी करणाऱ्या ऄब्राहम प्रियकन, जेर्फरसन्, वुड्रो 
शवल्सन, रुझवेल्ट अदंच्या कामशगरीचे वस्तुशनरै मूल्यमापन केयेये अहे. 
 गोव्याच्या तुरंुगात १९ मशहने काढल्यावर ॲम्नेस्टी आंटरनॅिनयच्या 
मध्यस्थीमुळे नानासाहेब गोरे, शिरुभाउ शयमये, मधु शयमये, जगन्नाथराव जोिी, 
शत्रदीप चौधरी अदी नेत्यांची सुटका झायी. नानासाहेब, शिरुभाउ अदी सुटून 
अल्यावर पुण्यामध्ये िशनवाड्यासमोर भरयेल्या सभेत नानासाहेब म्हणाये, ‘अम्ही 
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सुटून अयो परंतु सुधाताइ जोिी ऄद्याप तुरंुगात अहेत, हे मी शवसरू िकत नाही.’ 
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प्रकरि ५ 

राजकीय नेते आशि स्री-मुक्ती समथवक 
 
 नानासाहेब गोरे ज्या काळात गोव्यात तुरंुगात होते, त्याच काळात ‘मंुबइ-
बेळगाव-कारवार सह संयुक्त महाराष्ट्र झायाच पाशहजे’ या मागणीसाठी संयुक्त 
महाराष्ट्र सशमतीतरे्फ एस. एम. जोिी, कॉ. डांगे, अचायग ऄते्र, ईद्धवराव पाटीय 
अदी नेत्यांच्या नेतृत्वाखायी मराठी जनतेचा तीव्र यढा चायू होता. मोरारजी देसाइ 
मुख्यमंत्री ऄसताना मंबइत भीषण गोळीबार करण्यात अया अशण सशमतीचे १०५ 
कायगकते हुतात्मे झाये. १९५७ सायी सावगशत्रक शनवडणुका जाहीर झाल्या. त्यावेळी 
नानासाहेब गोरे तुरंुगात ऄसतानाच संयुक्त महाराष्ट्र सशमतीने त्यांना योकसभेसाठी 
ईभे करण्याचे ठरशवये. प्रचारमोहीम सुरू झायी अशण नानासाहेबांची सुटका झायी. 
कागेँ्रसतरे्फ काकासाहेब गाडगीळ हे गोरे यांच्याशवरुद्ध पुण्यातून ईभे होते. 
शनवडणूक चुरिीची झायी अशण नानासाहेब गोरे शनवडून अये. याच सावगशत्रक 
शनवडणुकीत पुण्यातीय िुक्रवार पेठ वॉडातून एस.एम.जोिी हे कागेँ्रसचे मातब्बर 
ईमेदवार अशण पुण्याचे पशहये महापौर बाबुराव सणस यांचा पराभाव करून शनवडून 
अये. 
 नानासाहेब गोरे हे योकसभेवर शनवडून गेल्यावर ऄभ्यासू वृत्ती अशण आंग्रजी व 
प्रिहदी या दोनही भाषांवरीय प्रभतु्व यामुळे ऄल्पकाळातच त्यांनी अपये वनशिष्ट्य 
प्रस्थाशपत केये. १९६१ सायी पायगमंटच्या एका शिरेमंडळाचे सदस्य म्हणून 
नानासाहेब गोरे युरोपया गेये ऄसताना पुण्याजवळचे पानिेत धरण रु्फटल्याची 
बातमी त्यांना समजयी, त्यावेळी दौरा ऄधगवट सोडून नानासाहेब तत्काळ पुण्याया 
परतये अशण ऄन्य स्वयंसेवकांसमवेत पूरग्रस्त भागातीय सर्फाइच्या कामात 
सहभागी झाये. प.ं नेहरंूनी पुण्याया भेट शदयी त्यावेळी पुण्यातीय योकसभेचे 
सदस्य ऄसयेये नानासाहेब गोरे पेठेत स्वयंसेवकांच्या तुकडीत सामीय होउन 
शचखय दूर करीत होते ऄसे दृश्य पंशडतजंना शदसये अशण ते त्स्तशमत झाये. 
 नानासाहेब गोरे यांच्या कामात कमायीची शिस्त ऄसे. ते योकसभेचे सदस्य 
ऄसताना तेथे शवचारावयाच्या प्रश्नासंबंधी ते संपूणग माशहती गोळा करीत. त्यामुळे 
त्यांनी शवचारयेये ईपप्रश्न ऄनेकदा मंत्र्यांना ऄडचणीत टाकीत ऄसत. प्रश्न, 
यक्षवेधी सूचना, ऄल्पकाळ चचा, ऄिासकीय प्रस्ताव ही सवग संसदीय अयुधे 
(शडव्हायसेस्) ते कुियतेने वापरीत. ऄथगसंकल्पाचा ते काळजीपूवगक ऄभ्यास करीत 
अशण काही ऄडचण अल्यास शदल्ली शवद्यापीठातीय एका तरुण प्राध्यापकाची मदत 
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घेत. नानासाहेब अशण बॅ.नाथ पन हे नेहमी अपापसांत चचा करून कोणत्या 
शवषयावर कोणी बोयावयाचे ते ठरवीत ऄसत. नाथ पंच्या भाषा प्रभतु्वाबद्दय, 
वकृ्तत्वाबद्दय नानासाहेबांना र्फार मोठे कौतुक व ऄशभमानही वाटत ऄसे. मधु शयमये 
यांच्या भेदक कायगिनयीचीही ते नेहमी प्रिंसा करीत ऄसत. नानासाहेब गोरे यांना 
पत्ब्यक ऄकंटस् कशमटी अशण एत्स्टमेटस् कशमटी यांच्यावर काम करायया 
शमळाये. पुण्यात अम्हा कायगकत्यंसमोर बोयताना ते एकदा म्हणाये, 
‘योकसभेतीय अशण राज्यसभेतीय सदस्यांच्या भाषणांना प्रशसद्धी शमळते ते योग्यच 
अहे, परंतु शवशवध सशमत्यांचे काम प्रकािात अये नाही, तरी तेही र्फार महत्त्वाचे 
ऄसते. योकसभेत अशण राज्यसभेत प्रत्येक सदस्य त्याच्या पक्षाची भशूमका घेउनच 
बोयत ऄसतो. परंतु सशमत्यांच्या बनठकीत कोणाही सदस्याया त्याचा पक्ष अदेि देत 
नाही. त्यामुळे तेथीय चचा ऄशधक खुयी होते. मी मांडयेल्या मुद्यांना ऄनेकदा 
सशमतीतीय कागेँ्रस पक्षाचे व ऄन्य पक्षांचेही सदस्य पाप्रिठबा देत अशण अम्ही 
एकशत्रतपणे त्या शवभागाच्या सशचवांकडे स्परेीकरण मागत ऄसू. अम्ही एकशत्रतपणे 
केयेल्या काही सूचना िासन स्वीकारीत ऄसे.’  
 नानासाहेब शदल्लीमध्ये ऄसताना प्रिचतामणराव देिमुखांिी त्यांचा गाढ स्नेह 
होता. दोघेही महाराष्ट्राचे ऄशभमानी अशण दोघांचेही संस्कृत भाषेवर पे्रम अशण 
प्रभतु्व. त्यामुळे राजकारणाप्रमाणेच या दोन शमत्रांमध्ये ऄनेकदा काव्य-िास्त्र-
शवनोदही चायत ऄसे. 
 नानासाहेब गोरे यांनी संसद सदस्य ऄसताना त्यावेळचे योकसभा ऄध्यक्ष 
ऄनंतियनम् ऄय्यंगार यांच्या समवेत संसदेची ओळख शवद्यार्थ्ययंना करून देणारे 
पुस्तक प्रथम आंग्रजीत शयशहये अशण नंतर त्याचा मराठीत ‘अपयी संसद’ ऄसा 
ऄनुवाद केया. ११० पानांच्या या छोया पुस्तकांचे भाषांतर प्रिहदी अशण ऄन्य सवग 
भारतीय भाषांमध्ये िंकरन् नायर नावाचे संसदेचे एक सदस्य अपल्या मुयांिी 
बोयत अहेत अशण त्यांना माशहती सांगत अहेत, ऄसे या पुस्तकाचे स्वरूप ठेवयेये 
अहे. सुरुवातीस अपल्या राज्यघटनेचे स्वरुप ऄत्यंत सोप्या रीतीने शवद्यार्थ्ययंना 
समजून सांशगतये अहे. त्यानंतरची ‘अपयी प्रिहदुस्थान’, ‘अपयी शदल्ली’ ही दोन 
वणगनपर प्रकारणेही शचत्तवेधक अहेत. प्राचीन प्रिहदुस्थानातीय योकिाहीचे स्वरूप 
कसे होते, हे एका प्रकरणात सांशगतल्यानंतर स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताने योकिाही 
राज्यपद्धती स्वीकारल्यावर अपयी योकसभा किी ऄत्स्तत्वात अयी याचे ऄत्यंत 
सुगम शववेचन अहे. िेवटच्या दोन प्रकरणांमध्ये शवद्यार्थ्ययंना सहज समजेय ऄिा 
रीतीने अपल्या संसदेच्या कायाचे शचत्र रेखाटयेये अहे. 
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 नानासाहेबांची मुयगी िुभा ही ज्यावेळी हायस्कूयमध्ये शिकत होती, त्यावेळी 
शतया दौऱ्यावर ऄसताना ते नेहमी पते्र शयहीत. यापूवी साने गुरुजंनी त्यांची पुतणी 
सुधा शहया ऄिीच पते्र शयशहयी होती. साने गुरुजी ती पते्र साधनेत प्रशसद्ध करीत; 
कारण ती पते्र केवळ त्यांची पुतणी सुधा शहया शयशहयेयी नव्हती. शतच्या वयाच्या 
सवग मुया-मुयंना जीवनाची ओळख करून देणारी ती पते्र होती. नानासाहेब गोरे 
यांनी त्यांची मुयगी िुभा शहया शयशहयेयी पते्रही ऄिीच, शतच्याप्रमाणेच बारा-तेरा 
वषंच्या ऄसयेल्या मुया-मुयंिी संवाद साधणारी होती. साने गुरुजंनी शयशहयेल्या 
पत्रांचे तीन संग्रह ‘संुदर पते्र’ म्हणून प्रशसद्ध झाये. नानासाहेब गोरे यांनी िुभाया 
शयशहयेल्या पत्रांचा संग्रह ‘करवंदे’ म्हणून प्रशसद्ध झाया. या संग्रहातीय एका पत्रात 
नानासाहेबांनी त्यांच्या शवमानप्रवासाचे वणगन केये अहे, तर एका पत्रात साने 
गुरुजंचे संुदर व्यशक्तशचत्र- ‘बायवाडीचा माळी’- म्हणून रेखाटये अहे. एका 
पत्रामध्ये नानासाहेबांनी साने गुरुजी सेवापथकातीय त्यांचा ऄनुभव सांगतात 
रॅमदानाचे महत्त्व सांशगतये अहे, तर ‘प्रवासातीय नेत्रोत्सव’ या पत्रामध्ये रत्नाशगरी 
अशण वंगुया येथीय समुद्राचे बहारीचे वणगन अहे. राष्ट्र सेवादयातरे्फ पावसाळ्यात 
वषाशवहार अयोशजत केया जात ऄसे. तरुण सनशनकांबरोबर खंडाळ्याच्या घाटात धो 
धो पाउस पडणाऱ्या पावसात नानासाहेब ‘राजमाची दिगन’पासून झपझप् चायत 
‘नागर्फणी’ (ज्याया आंग्रजीत ड्यूकस् नोज म्हणत ऄसत)ची दमछाक करणारी 
खडी चढण चढून सयाद्रीच्या त्या शिखरावर पोहोचये. या ऄनुभवाचे वणगन करणारे 
‘नागर्फणी’ हे पत्र ऄशवस्मरणीय अहे; तसेच मशणपूरचे वणगन करणारे ‘शचत्रांगदेचे 
माहेर’ हे पत्रही बहारीचे अहे. हा संग्रह अजही त्या वयाच्या वाचकांना मोह पाडीय 
ऄसा अहे. 
 संयुक्त महाराष्ट्र सशमतीने १९५५ पासून नेटाने चायशवयेल्या य्ाया ऄखेर 
यि अये अशण १ मे १९६०या मंुबइसह संयुक्त महाराष्ट्राची शनर्ममती झायी. 
बेळगावचा प्रश्न मात्र सुटया नाही. १९६० नंतर यिवंतराव चव्हाण हे महाराष्ट्राचे 
मंख्यमंत्री झाये; अशण महाराष्ट्रातीय राजकारणाचे स्वरूप अमूयाग्र बदयये. 
१९५७ मध्ये मुख्यमंत्री ऄसताना यिवंतराव चव्हाण यांनी ऄत्यंत सशहष्ट्णू व 
सवगसमावेिक धोरण ठेवये होते. १९६० नंतर त्यांनी शवरोधी पक्षांतीय ऄनेक तरुण 
कायगकत्यंना सते्तत सहभागी होण्याचे अवाहन केये अशण िेतकरी कामगार पक्ष, 
समाजवादी पक्ष या संयुक्त महाराष्ट्र सशमतीतीय प्रमुख पक्षांचे ऄनेक तरुण कायगकते 
कागेँ्रसमध्ये सामीय झाये. त्यामुळे १९५७ मधीय शनवडणुकीचे शचत्र १९६२ मध्ये 
अमूयाग्र बदयये. एस. एम. जोिी हे पूवीच्या मतदार संघातून त्यांचे पूवी सहकारी 
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ऄसयेये अशण १९६० नंतर कागेँ्रसमध्ये गेयेये रॅी. राम तेयंग यांच्याकडून पराभूत 
झाये. पुणे िहर योकसभा मतदार संघात प्रजासमाजवादी पक्षातरे्फ नानासाहेब 
गोरे, संयुक्त महाराष्ट्र सशमतीतरे्फ अचायग ऄते्र अशण कागेँ्रसतरे्फ िंकरराव मोरे हे 
ईभे होते. शवरोधी पक्षाची मते शवभागयी गेल्यामुळे िंकरराव मोरे हे शवजयी झाये. 
ना. ग. गोरे यांना दुसऱ्या क्रमांकाची मते शमळायी. महाराष्ट्रात योकसभा अशण 
शवधानसभा यात कागेँ्रसया भरघोि बहुमत शमळाये. 
 राजकारणाची ही सवग धकाधक चायू ऄसतानाही नानासाहेब गोरे समाजवादी 
पक्षातीय अशण राष्ट्र सेवादयातीय कायगकत्यंना मागगदिगन करण्यासाठी 
‘जनवाणी’, ‘साधना’, या साप्ताशहकांतून शनयमाने येखन करीत. या त्यांच्या 
येखांमध्ये त्या वेळच्या महत्त्वाच्या राजकीय व सामाशजक प्रश्नांचे शववेचन ऄसये, 
तरी ते केवळ प्रासंशगक नसे. कारण नानासाहेबांनी प्रत्येक येखामध्ये पुरोगामी 
वनचाशरक दृशरेकोन कायगकत्यंसमोर मांडयेया अहे. ‘अव्हान अशण अवाहन’ ऄसा 
या येखांचा संग्रह १९६३ सायी प्रशसद्ध झाया. १९६१ सायी नानासाहेब गोरे हे 
योकसभेचे सदस्य ऄसताना त्यांनी संसदेत माओत्से तंुगच्या अक्रमक धोरणाबद्दय 
सरकारया आिारा शदया होता. या भाषणाचा अिय त्यांच्या ‘भारता, वनऱ्याची रात्र 
अहे जागा राहा’ या येखात अयेया होता. ‘माओत्से तंुगच्या रणनीतीची चतुःसूत्री’ 
हा शचनी अक्रमणापूवी शयशहयेया येखही याच शवषयावर अहे, प.ंनेहरंूच्या 
परराष्ट्रशवषयक धोरणातीय कच्च्या दुव्यांवर नानासाहेब गोरे यांनी ऄचूक बोट 
ठेवये अहे. ‘महाराष्ट्रातीय कायगकत्यंप्रत’ अशण ‘नवा महाराष्ट्र धमग’ या दोन 
येखांमध्ये संयुक्त महाराष्ट्राच्या शनर्ममतीच्या वेळी कायगकत्यंनी बदयत्या पशरत्स्थतीत 
काय केये पाशहजे याचे शववेचन अहे. ‘जयप्रकािांिी शवचारशवशनमय’ या येखात 
गोरे यांनी जयप्रकािजंनी पक्षशवरशहत योकिाहीचे जे समथगन केये, त्यावर 
सडेतोड मतप्रदिगन केयेये अहे. ‘माझ्यामते अजची खरी समस्या राजकीय पक्ष 
कसे मोडावेत ही नसून योकिाहीच्या मयादांचे भान ठेवून ते कसे चायवावेत, ही 
अहे’, ऄसे गोरे यांनी या येखात स्परेपणे शयहून जयप्रकािजंच्या भशूमकेचे खंडन 
केये अहे. गोरे यांच्या राजकीय येखांच्या दुसरा संग्रह ‘ऐरणीवरीय प्रश्न’ हाही 
ऄत्यंत ईद्नोधक अहे. ‘भारत अशण अधुशनकता’ या येखामध्ये म.रु्फये, 
योकशहतवादी अशण अगरकर यांनी केयेल्या सामाशजक सुधारणेच्या शवचारांचे 
समथगन करतानाच त्यांनी पं.नेहरंूनी त्यांच्या अत्मचशरत्रात केयेल्या शवज्ञान अशण 
मानवतेच्या पुरस्काराकडेही यक्ष वेधये अहे. ‘नवराष्ट्र शनर्ममती अशण शिक्षण’ अशण 
‘अमचे शवद्याथी ऄसे का वागतात?’ या दोन येखांमधीय ध्येयवादी ईमी ईसळून 
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येण्यासाठी अवश्यक ऄिी पशरत्स्थती व वातावरण भारतात नाही, याची प्रांजळ 
कबुयीही शदयी अहे.  
 १९६५ सायी वाराणिी येथे प्रजासमाजवादी पक्षाचे ऄशधवेिन भरये होते. या 
ऄशधवेिनात समाजवाद्यांमध्ये रू्फट पडून संयुक्त समाजवादी पक्ष अशण 
प्रजासमाजवादी पक्ष ऄसे दोन पक्ष एकमेकांपासून वेगळे झाये. एस. एम. जोिी 
संयुक्त समाजवादी पक्षाचे ऄध्यक्ष झाये अशण नानासाहेब गोरे हे प्रजासमाजवादी 
पक्षाचे ऄध्यक्ष झाये. अयुष्ट्यभर एकमेकांना साथ देणारे हे शमत्र १९६५ ते १९७२ ऄिी 
सात वष े एकमेकांपासून वेगळे राशहये. समाजवादी पक्षातीय या र्फाटारु्फटीमुळे 
चळवळीचे र्फार नुकसान झाये. कम्युशनस्ट पक्षात १९४८ अशण १९६२ मध्ये जी 
र्फाटारू्फट झायी, त्यामुळे ऄनेक कायगकत्यंनी राजकीय के्षत्रच सोडये. 
समाजवाद्यांमधीय र्फाटारु्फटीमुळेही हेच घडये. या र्फाटारु्फटीनंतर १९६७ सायच्या 
सावगशत्रक शनवडणुकीत डॉ. राममनोहर योशहया यांनी देिातीय सवग शवरोधी पक्षांना 
एकत्र अणण्याची भशूमका घेतयी अशण डाव्या कम्युशनस्टांपासून जनसंघापयंत 
सवंची अघाडी केयी. प्रजासमाजवादी पक्ष या अघाडीतून बाहेर राशहया. 
डॉ.योशहया यांची ‘स्रॅटेजी’ शविेषतः ईत्तर भारतात यिस्वी झायी अशण ईत्तर 
प्रदेि, शबहार व मध्यप्रदेि येथे संयुक्त शवधायक दयाची मंशत्रमंडळेही काही काळ 
ऄशधकारारूढ झायी. परंतु दुदैवाने याच वेळी डॉ.योशहया यांचे अकत्स्मक व 
ऄकायी शनधन झाये. त्यानंतर अपापसांतीय मतभेदांमुळे संयुक्त शवधायक दयाची 
मंशत्रमंडळे कोसळयी. योकसभेत कागेँ्रसयाच बहुमत शमळाये अशण १९६६ सायी 
यायबहादूर िास्त्रंच्या शनधनानंतर पंतप्रधान झायेल्या आंशदरा गांधी १९६७ नंतर 
पुन्हा पंतप्रधान झाल्या. १९६९ नंतर आंशदरा गांधी यांनी अक्रमक भशूमका घेतल्यामुळे 
कागेँ्रसमधीय मोरारजी देसाइ अदी नेत्यांनी संघटना कागेँ्रस हा वेगळा पक्ष स्थापन 
केया. १९७१च्या शनवडणुकीत आंशदरा गांधी यांनी ‘गशरबी हटाओ’ची घोषणा केयी 
अशण त्यांना प्रचंड बहुमत शमळाये. या बदययेल्या राजकीय पशरत्स्थतीत संयुक्त 
समाजवादी पक्ष व प्रजासमाजवादी पक्ष यांची एकजूत करण्यासाठी एस. एम. जोिी 
यांनी पुढाकार घेतया. नानासाहेब गोरे यांनी त्यांना तत्काळ ईत्तम प्रशतसाद शदया 
अशण १९७२ मध्ये दोन्ही पक्षांचे एकीकरण होउन पुनरृ समाजवादी पक्ष स्थापन 
झाया. मध्यंतरीच्या काळात १९७० सायी नानासाहेब गोरे हे राज्यसभेवर शनवडून 
गेये. १९५७ सायी योकसभेत केयेल्या कामाचा ऄनुभव ऄसल्यामुळे अशण ज्येरै नेते 
म्हणून मान्यताही ऄसल्यामुळे नानासाहेब गोरे राज्यसभेत प्रभावीपणे कायग करू 
यागये. मात्र दुदैवाने बॅ. नाथ पन यांचे १९७१ मध्ये ऄकायी शनधन झाल्यामुळे संसदेत 
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ओशरसातीय समाजवादी नेते सुरंद्रनाथ शद्ववेदी हेच नानासाहेब गोरे यांचे एकमेव 
शजव्हाळ्याचे स्नेही ईरये होते. १९७१च्या शनवडणुकीत मधु शयमये यांचा पराभव 
झाल्यामुळे संसदेत शवरोधी पक्षातीय समाजवादी पक्षाचे खासदार म्हणून 
नानासाहेबांवर मोठी जबाबदारी पडयी अशण त्यांनी ती शनधाराने, खंबीरपणे अशण 
प्रगल्भपणे पार पाडयी. 
 शवद्याथी चळवळीची सुरुवात गुजरातमध्ये शचमणभाइ पटेय यांच्या भ्ररेाचारी 
िासनाशवरुद्ध झायी. नंतर ही चळवळ शबहारमध्ये पसरयी. १९७२मध्ये जयप्रकाि 
नारायण यांनी ‘भ्ररेाचार हटाओ’ ऄिी घोषणा केयी. गुजरातमधीय तरुणांच्या 
नवशनमाण अंदोयनाया त्यांनी मागगदिगन केये. ही चळवळ शबहारमधीय तरुणांनी 
जेव्हा प्रखरपणे सुरू केयी, तेव्हा त्यांचे पे्ररणास्थान जयप्रकािजीच होते. जयप्रकाि 
नारायण हे त्यांची संपूणग क्रांतीची कल्पना मांडीत ऄसताना कागेँ्रसच्या िासनातीय 
भ्ररेाचारावर टीका करीत. समावादी पक्ष, भारतीय जनसंघ, योकदय अदी शवरोधी 
पक्ष जयप्रकािजंच्या नेतृत्वाखायीय अंदोयनात सामीय झाल्यावर अंदोयनाया 
राजकीय कयाटणी शमळायी अशण सुरुवातीच्या ‘भ्ररेाचार हटाओ’ऐवजी ‘आंशदरा 
हटाओ’ हीच घोषणा होउ यागयी. आंशदरा गांधंनी हे अंदोयन दडपून 
टाकण्यासाठी २६ जून १९७५ रोजी अणीबाणी जाहीर करून जयप्रकाि नारायण, 
मोरारजी देसाइ, चरणप्रिसग, ऄटयशबहारी वाजपेयी अदी शवरोधी पक्षनेत्यांना ऄटक 
केयी. नानासाहेब गोरे अशण एस. एम. जोिी या दोन समाजवादी नेत्यांना मात्र 
ऄटक करण्यात अयी नाही. २६जून नंतर काही शदवसांतच देिभरातीय शवरोधी 
पक्षाच्या ऄनेक कायगकत्यंना तसेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सरसंघचायकांना 
‘शमसा’खायी स्थानबद्ध करण्यात अये. एस.एम. अशण गोरे या दोन्ही नेत्यांनी 
खंबीरपणे अणीबाणीच्या शवरोधात भशूमका घेतयी. नानासाहेब गोरे यांनी यावेळी 
शवरोधी पक्षाचे खासदार म्हणून संसदेत अणीबाणी ही योकिाही नरे करणारी अहे 
ऄसे स्परेपणे मांडून आंशदरा गांधंच्या धोरणावर कठोर टीका केयी. परंतु वृत्तपत्रांवर 
अणीबाणीत कडक सेन्सॉरशिप ऄसल्यामुळे गोरे यांच्या भाषणांना प्रशसद्धी शमळू 
िकयी नाही. एस. एम. जोिी यांनी महाराष्ट्रात ऄनेक शठकाणी जाउन योकांना 
शनभगयपणे अणीबाणीस शवरोध करण्याचे अवाहन केये. गोरे यांनी ऄहमदनगर, 
नाशिक, सातारा, कराड, सांगयी अदी िहरांतून भाषणे केयी. परंतु भीतीमुळे या 
सभांना र्फार गदीही होत नसे. ‘साधना’ साप्ताशहकाने ऄत्यंत शनभगयपणे परंतु िक्य तो 
कायद्याच्या कचायात सापडणार नाही, ऄिा रीतीने अणीबाणीया शवरोध केया. 
साधनेची दोन वेळा झडती झायी. एस.एम. अशण गोरे खंबीरपणे ‘साधना’ 
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साप्ताशहकाचे संपादक यदुनाथ थते्त यांना पाठबळ देत होते. ‘साधना’वर िासनाने 
खटया भरया ऄसताना हायकोटात ॲड. दळवी यांनी ‘साधना’ची बाजू समथगपणे 
मांडयी अशण न्या.तुळजापूरकर यांनी साधनातीय मजकूर देिशवघातक नाही ऄसा 
शनणगय शदया. एस.एम. अशण गोरे या नेत्यांना हायकोटातीय ननशतक शवजयामुळे र्फर 
समाधान वाटये. नानासाहेब गोरे यांनी योकसभेमध्ये अशण ईत्तर प्रदेि व 
शबहारमध्ये काही बनठका घेउन जे शवचार मांडये ते एकत्र करून ‘अपात कायकी 
ईयटी गंगा’ ऄिी पुत्स्तका ‘साधना प्रकािना’ने प्रशसद्ध केयी. या पुत्स्तकेमुळे 
नानासाहेबांचे अणीबाणीच्या शवरोधातीय शवचार देिात ऄनेक शठकाणी गेये. ५२ 
पानांच्या या पुत्स्तकेत ‘रॅी. नानासाहेब गोरे यांचा ‘प्रश्नोपशनषद’ हा येख, तसेच 
नानासाहेबांच्या ‘दोन मुयाखती’ ऄसून अचायग शवनोबाजी भावे यांना ईदे्दिून 
नानासाहेबांनी शयशहयेया एक येख अहे. भारतातीय योकिाहीवर अघात 
करणाऱ्या अणीबाणीवर ऄचूक िरसंधान करणारा नानासाहेबांच्या हा येखांचा 
अशण मुयाखतंचा संग्रह अकाराने छोटा ऄसया तरी ऄत्यंत सुस्परे अशण प्रखर 
अहे. 
  सुमतीबाइंची प्रकृती १९७०पासून ढासळत गेयी. नानासाहेबांनी त्यांच्या 
िुरॅूषेसाठी एक मुयगी ठेवयी. ती सुमातीबाइंची काळजी घेत ऄसयी तरी 
नानासाहेबही त्यांची िक्य ती सेवा करीत. अणीबाणी जाहीर झाल्यानंतर 
योकिाहीच्या समथगनासाठी अशण अणीबाणीया शवरोध करण्यासाठी नानासाहेब 
अशण एस. एम. या दोघांनी सतत दौरे केये... १९७६ मध्ये नानासाहेब शबहारमध्ये 
गेये ऄसताना सुमतीबाइ पडल्या अशण त्यांच्या मांडीचे हाड मोडये. कायगकत्यंनी 
त्यांना तत्काळ हॉत्स्पटयमध्ये हयशवये. परंतु दुदैवाने त्यांची प्रकृती एकदम 
ढासळयी अशण त्यांचे शनधन झाये. सुमतीबाइ पडल्याची तार शमळताच नानासाहेब 
तत्काळ पाटण्याहून परत शर्फरये. भसुावळ स्टेिनवर गाडी ऄसतानाच त्यांना 
सुमतीबाइंच्या शनधनाची वाता समजयी. सुमतीबाइंनी जन्मभर नानासाहेबांना सवग 
बाबतीत साथ शदयी. त्यांनी सेवासदनमध्ये शिशक्षका म्हणून नोकरी केयी अशण 
संसाराची अर्मथक जबाबदारी सांभाळयी, त्यामुळेच नानासाहेब गोरे अयुष्ट्यभर सवग 
वेळ राजकीय व सामाशजक कायग करू िकये. सुमतीबाइ स्वभावाने करारी पण 
अशतर्थ्ययिीय होत्या. कायगकत्यंना त्या कुटंुबीयांप्रमाणेच वागवीत. त्यांचा त्याग हा 
समजाया ऄपशरशचतच राशहया. नानासाहेब तुरंुगात ऄसताना सुमतीबाइ 
नानासाहेबांच्या अइवशडयांची सवग देखभाय करीत, िुभावर शनरशतिय पे्रम 
करताना सुमतीबाइंनी शतच्यावर सुसंस्कार केये, शतया शिस्त यावयी अशण 
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साधेपणाने राहायया शिकशवये. स्वातंत्र्य य्ातीय नानासाहेबांच्या तुरंुगवासाच्या 
वेळी अशण ते गोव्याच्या अग्वाद शकल्ल्यात कारावास भोगत ऄसताना सुमतीबाइंच्या 
मनावर खूप ताण पडे. परंतु त्यांनी ते दुःख मूकपणे सोसये. त्या ऄशतिय 
स्वाशभमानी होत्या, अशण आतरांनी कोणी अपयी कीव करता कामा नये ऄसे त्यांना 
वाटे. नानासाहेबांच्या देिभक्तीबद्दय अशण त्यागाबद्दय त्यांना र्फार ऄशभमान वाटे. 
नानासाहेब खासदार झाये, पुण्याचे महापौर झाये, त्यावेळी सुमतीबाइंना र्फार 
अनंद वाटया. १९४६ ते १९५१ ऄिी पाच वष ेत्या ऄसंब्यीत अमदार होत्या. परंतु 
त्यांना राजकीय महत्त्वाकांक्षा नव्हती. नानासाहेबांना राजकीय कायात साथ 
देण्यातच त्यांना कृताथगता वाटे. सुमतीबाइंच्या ऄंत्यसंस्कारांच्या वेळी नानासाहेब 
एसेमना म्हणाये, ‘अयुष्ट्यभर सुमतीने माझ्यासाठी र्फार सोसये, शतच्या िेवटच्या 
क्षणी मी शतच्याजवळ ऄसायया हवा होतो.’ 
 १९७७च्या जानेवारी मशहन्यात आंशदरा गांधी यांनी योकसभेच्या शनवडणुका 
घेण्याचे जाहीर केये अशण त्यानंतर शवरोधी पक्षाचे सवग नेते अशण कायगकजे यांची 
सुटका झायी. जयप्रकाि नारायण यांनी सवग शवरोधी पक्षांनी जनता पक्षात शवयीन 
होउन एकाच जाहीरनाम्यावर शनवडणुका यढवाव्यात ऄिी भशूमका घेतयी. 
त्यावेळी १९३२ सायापासून त्यांचे सहकारी ऄसयेल्या नानासाहेब गोरे अशण 
एस.एम.जोिी यांनी जयप्रकािजंना हार्मदक पाप्रिठबा शदया. अणीबाणीच्या काळात 
भारतातीय जनतेने आंशदरा गांधंना ईघड शवरोध केया नव्हता. परंतु योकांच्या 
मनात ऄसंतोष धुमसत होता. तो ऄसंतोष योकांनी १९७७च्या शनवडणुकीत 
मतपेटीद्वारेव्यक्त केया अशण आंशदरा गांधंच्या कागेँ्रस पक्षाचा पराभव करून 
दाखशवया. समाजवादी पक्ष, भारतीय जनसंघ, संघटना कागेँ्रस, अशण योकदय 
यांच्या नेतृत्वाखायीय ऄकायी दय हे पत्र एकत्र येउन शनवडणुका यढल्यामुळेच हे 
घडये. शनवडणुकीनंतर पंतप्रधान कोणी व्हावे हा प्रश्न ईपत्स्थत झाया, त्यावेळी 
आंशदरा कागेँ्रसमधून राजीनामा देउन जनता पक्षात अयेल्या बाबू जगजीवनराम 
यांना पंतप्रधान करावे ऄसे एस.एम.जोिी अशण नानासाहेब गोरे यांनी 
जयप्रकािजंना सांशगतये. परंतु चौधरी चरणप्रिसगाच्या शवरोधामुळे जयप्रकाि 
नारायण यांनी मोरारजी देसाइ यांना पंतप्रधान करण्याचा शनणगय घेतया. ३० एशप्रय 
१९७७ रोजी समाजवादी पक्षाची बनठक होउन जनता पक्षात शवयीन होण्याच्या 
शनणगयास ऄशधकृत मान्यता शदयी गेयी. एस.एम.जोिी अशण नानासाहेब गोरे या 
दोघांना हा शनणगय मान्यच होता. परंतु खाजगी संभाषणात नानासाहेब एस.एम.ना 
म्हणाये, ‘१९३४ सायी अपण समाजवाद्यानंी एकत्र येउन बांधयेये घर अज 
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अपणच पाडून टाकये; राजकीयदृष्ट्या शवशयनीकरणाचा शनणगय योग्य अहे, परंतु 
मनाया ऄवघड वाटतेच. अपल्या काही कायगकत्यंच्या डोळ्यांत पाणी अयेये 
पाहून मयाही गयबयून अये.’ मधु शयमये अशण मृणायताइ गोरे यांना मंशत्रपद 
शमळत ऄसताना त्यांनी ते नाकारये. नानासाहेब मधूया म्हणाये, ‘मधु, तुझा शनणगय 
मया पटया नाही. डॉ.योशहया यांच्या अशण तुझ्या शवचारांची प्रत्यक्षात कायगवाही 
करून दाखशवणे हे एक अव्हान होते. तू ते स्वीकारावयास हवे होते.’ नानासाहेब 
गोरे यांनी भारताचे आंग्यंडमधीय हायकशमिनर व्हावे, ऄसे जनता पक्षाच्या 
कायगकाशरणीत सुचशवण्यात अये. पंतप्रधान मोरारजी देसाइ यांनी ते मान्य केल्यावर 
नानासाहेब गोरे यांना शवचारण्यात अये. त्यांनी ही जबाबदारी स्वीकारयी. 
समाजवादी शवचारांचे समथगक अशण मंुबइ म्युशनशसपय कॉपोरेसनमध्ये डेप्युटी 
कशमिनर ऄसयेये शवठुभाउ वनद्य यांना नानासाहेब गोरे यांनी त्यांची स्वीय सहायक 
म्हणून घेतये. त्यांनी हायकशमिनरच्या कायाययात पूवीपेक्षा ऄशधक शिस्त अशण 
कायगक्षमता अणयी. नानासाहेब हायकशमिनर ऄसताना आंग्यंडमधीय भारतीयांिी 
त्यांनी सौहादाचे नाते जोडये. स्वतंत्र नागायँडची मागणी करणारे शपझो हे नेते 
आंग्यंडमध्ये होते. त्यांच्यािी वाटाघाटी करण्यासाठी मोरारजी देसाइ यांनी 
एस.एम.जोिी यांना आंग्यंडमध्ये पाठवये. नानासाहेबांच्या यंडनमधीय 
शनवासस्थानीच एस. एम. जोिी अशण नानासाहेब गोरे यांची शपझो यांच्यािी तीन 
शदवस बोयणी झायी. शपझो यांनी मनमोकळेपणाने त्यांची भशूमका मांडयी. यासंबंधी 
नानासाहेबांनी एका येखामध्ये शयशहये, “शब्रशटिांनी असाम पयीकडच्या इिान्य 
भारताया नॉथग इस्ट िाशँटऄर एजन्सी ऄसे नाव देउन तो प्रवेि भारतापासून ऄयग 
ठेवया. तेथे र्फक्त शिरृन शमिनऱ्यांना प्रवेि शदया. या शमिनरी योकांनी नागायँड, 
शमझोराम, मेघायय अदी शठकाणच्या अशदवासंना आंग्रजीमधून शिक्षण शदये, 
त्यांच्यासाठी हॉत्स्पटये काढयी अशण त्यांना शिरृन धमग स्वीकारायया यावताना 
त्यांच्या मूळ धमाचे अचरण करण्यासही त्यांना परवानगी शदयी. मशणपूरमधीय 
वनष्ट्णव मात्र शिस्ती झाये नाहीत. भारताची स्वातंत्र्य चळवळ या भागात शब्रशटिांनी 
पोहोचूच शदयी नाही. तरीदेखीय सुभाषबाबूंच्या अझाद प्रिहद सेनेया या योकांनी 
पाप्रिठबा शदया. शपझो हा अझाद प्रिहद सेनेत अशधकारी होता. डंगरात राहणाऱ्या या 
स्वातंत्र्यशप्रय योकांना भारतात राशहल्यास त्यांचे स्वातंत्र्य त्यांना ईपभोगता येइय 
की नाही, याची िंका वाटते. या योकांना समजून घेउन त्यांच्यात भारताबद्दय 
शवरॄास, अत्मीयता शनमाण केयी पाशहजे. हे काम सोपे नाही.” शपझोिी वाटाघाटी 
केल्यानंतर भारतात परत गेल्यावर एस.एम.जोिी यांनी पंतप्रधानांना शपझोिी 
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झायेल्या चचेचा ऄहवाय देउन हा प्रश्न सोडशवण्यासाठी काय केये पाशहजे याबाबत 
सूचनाही केल्या. आंग्यंडमध्ये हायकशमिनर ऄसताना नानासाहेब गोरे यांनी 
‘योकसत्ता’ दनशनकाच्या रशववार पुरवणीत ‘तमसेच्या तीरावरून’ ऄसे िीषगक 
ऄसयेये येखन एक वषगभर केये. या येखांमधून नानासाहेब गोरे यांनी युरोपमधीय 
साम्यवादी देिांतीय नव्या शवचारप्रवाहांचे तकग िुद्ध शविेषण केये. त्याचप्रमाणे 
१९५० ते १९७५ या काळात तंत्रशवज्ञानात झपायाने झायेल्या प्रगतीमुळे सवग 
युरोपभर शनमाण होत ऄसयेल्या नव्या प्रवृत्तंचेही साधार शववेचन केये. या काळात 
नानासाहेब रशियाया काही शदवस गेये अशण तेथीय राजकीय पशरत्स्थतीचे त्यांनी 
शनरीक्षण केये. नानासाहेब गोरे यांना सुभाषबाबूंच्या मृत्यूसंबंधी माशहती शमळवावी 
ऄसे वाटत होते. त्यांनी या संदभात यॉडग माउंटबॅटन यांना पत्र शयशहये परंतु यॉडग 
माउंबॅटन यांनी ऄशधकृत ऄहवायापयीकडे त्यांना ऄशधक काही सांगावयाचे नाही, 
ऄसे ईडवाईडवीचे ईत्तर शदये. नानासाहेब गोरे यांना आंग्यंडमधीय मुक्त 
शवद्यापीठाबद्दय मोठे कुतूहय होते. त्यांनी मुक्त शवद्यापीठास भेट देउन त्या ऄशभनव 
िनक्षशणक प्रयोगाची सवग माशहती देणारे साशहत्य भारतात शिक्षणके्षत्रात काम 
करणाऱ्या शमत्राया पाठशवये. 
 १९७९ सायी जनता पक्षातीय ऄंतगगत कयह वाढू यागया, तो पुढे शवकोपाया 
गेया अशण ऄखेर जनता पक्षाचे सरकार पडये. जनता पक्षाने गोरे यांची 
हायकशमिनर म्हणून नेमणूक केयी होती हे यक्षात घेउन जनता पक्षाचे सरकार 
पडताच त्यांनी हायकशमिनर पदाचा राजीनामा शदया. १९८० नंतर नानासाहेब गोरे 
अशण एस. एम. जोिी या दोघांनी दननंशदन शक्रयािीय राजकारणातून दूर होण्याचा 
शनणगय घेतया. यावेळी एका मुयाखतीत नानासाहेब गोरे यांनी पुढीय अियाचे 
शवचार व्यक्त केये... 
 “१९४८ सायी कागेँ्रस समाजवादी पक्षाने कागेँ्रसमधून बाहेर पडण्याचा शनणगय 
घेतया. ऄसा महत्त्वपूणग शनणगय घेतल्यानंतर शनदान तीस चाळीस वष े एकजुटीने 
पक्षसंघटना करून भारतीय राजकारणाया शदिा देण्याचे प्रयत्न करण्याची अमची 
जबाबदारी होती. परंतु दुदैवाने अमच्यातीय एक प्रभावी नेते ऄच्युतराव पटवधगन 
यांनी ऄल्प काळातच राजकारण-संन्यास घेतया; अशण १९५३मध्ये अमच्यातीय 
सवगरॅेरै नेते जयप्रकाि नारायण यांनी समाजवादी पक्षाकडे पाठ शर्फरवून भूदान-
अंदोयनाया जीवनदान शदये. याच्यामुळे समाजवादी पक्षाची र्फार मोठी हानी 
झायी. अमच्यातीय ऄिोक मेहता अशण डॉ.योशहया या नेत्यांच्यामध्ये वनचाशरक 
मतभेद झाये; राजकारणात मतभेद हे होणारच, परंतु ते टोकाया नेउन पक्षात रू्फट 
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पडणे आरे नव्हते. समाजवादी पक्षात १९५३ सायी अशण पुढे १९६५ सायी झायेल्या 
र्फाटारु्फटीमुळे समाजवादी चळवळीचे र्फार नुकसान झाये. अमच्या पक्षातीय 
शनरैापूवगक, शनरपेक्ष वृत्तीने काम करणाऱ्या सामान्य कायगकत्यंचा र्फार मोठा मनोभगं 
अम्हा समाजवादी नेत्यांच्यामधीय मतभेद व भांडणे यांच्यामुळे झाया. या सवग 
घटनांमध्ये कोण बरोबर, कोण चूक ऄिी ईणीदुणी काढत बसण्यात मया स्वारस्य 
वाटत नाही. अम्ही समाजवादी पक्षाचे काम एकजुटीने केये नाही. याबद्दय मया 
ऄपराधी वाटते. जनता पक्षात समाजवादी पक्षाचे शवशयनीकरण करण्यात अमची 
चूक झायी, ऄसे मया वाटत नाही. त्या शवशिरे राजकीय पशरत्स्थतीत योकिाहीच्या 
पुनस्थापनेसाठी ते अवश्यक होते. परंतु जनता पक्षाचे सरकार पडल्यानंतर पूवीच्या 
समाजवादी पक्षाच्या स्थापनेबाबत शवचार करावा ऄिी सूचना काही तरुण कायगकते 
करीत होते, शतचा अम्ही पुरेिा गंभीरपणे शवचार केया नाही. एक मात्र ऄशभमानाने 
सांशगतये पाशहजे की स्वातंत्र्य य्ामध्ये अशण १९७५ सायी योकिाहीच्या 
संरक्षणासाठी १९७७ सायी योकिाहीच्या पुनस्थापनेसाठी अम्ही समाजवाद्यांनी 
सवगस्व देउन प्रयत्न केये, याबद्दय मया कृताथग वाटते.’ 
 नानासाहेबांना समाजवादी चळवळीच्या यिापयिाबद्दय शवचारये ऄसता ते 
म्हणाये, ‘योकिाही समाजवाद हा शवचार भारतीयांना समजून सांगण्याचे रॅेय 
बव्हंिाने समाजवादी चळवळीसच द्यावे यागये. येथे एका वेळी कम्युशनस्ट पक्ष 
कामगारवगाच्या हुकूमिाहीची भाषा बोयत होता. समाजवाद अशण योकिाही 
एकत्र नांदू िकणार नाहीत, ऄिी कम्युशनस्टांची भशूमका होती. अज त्यांनी ती 
भशूमका बदययेयी अहे. योकिाहीच्या चौकटीत राहून अर्मथक िोषण नाहीसे 
करणे व समताशधशरैत समाज शनमाण करणे िक्य अहे, हे अज कम्युशनस्टांनी मान्य 
केये अहे,’ नानासाहेब पुढे म्हणाये, ‘माझे आतक्याने समाधान होत नाही. 
समाजवादाचा नेमका अिय काय, याबद्दयच्या शवचारांमध्ये सुस्परेता अयी 
पाशहजे. भारतीय पशरत्स्थतीच्या संदभात येथीय िेतकारी अशण िेजमजूर 
कामगारांपेक्षा ऄशधक महत्त्वाचे अहेत. तसेच सामाशजक शवषमता नरे करणे हाही 
समाजवादाचा अिय ऄसया पाशहजे. केवळ अर्मथक शवषमतेशवरुद्ध भशूमका घेणे ही 
ऄपूणगता अता दूर केयी पाशहजे.’ 
 ‘साधना’ साप्ताशहक साने गुरुजंनी १९४८ सायी १५ ऑगस्टया सुरू केये. 
त्यांच्या शवरॄासू अशण शनरैावान सहकाऱ्यांमध्ये यदुनाथ थते्त हे होते. साने गुरुजंच्या 
शनधनानंतर यदुनाथ थते्त यांनी संपादकीय शवभागात काही वष ेकाम केये अशण पुढे 
साधना रस्टच्या शवरॄस्तांनी त्यांच्यावर संपादक पदाची जबाबदारी टाकयी. त्यांनी 
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ती १९८१ सायापयंत समथगपणे पार पाडयी. अणीबाणीच्या काळात यदुनाथ थते्त 
यांनी ‘साधना’ ऄत्ग्नशदव्यातून जात ऄसताना केयेये कायग हा त्यांच्या जीवनातीय 
परमोच्च प्रिबदू होता. १९८१ सायी यदुनाथ थते्त यांनी ‘साधना’च्या संपादक पदावरून 
शनवृत्त होण्याचा शनणगय घेतया, तेव्हा एस. एम. जोिी यांच्या सल्ल्यावरून 
नानासाहेब गोरे यांनी ‘साधना’चे संपादक होण्याचे मान्य केये. एका वाताहराने 
नानासाहेबांना शवचारये, ‘अपण संसदेचे ऄकरा वष े सदस्य होता. भारताचे 
शब्रटनमधीय हायकशमिनर होतात. मग अता एका साप्ताशहकाचे अपण संपादक 
होणे हे ईशचत वाटते काय?’ 
 नानासाहेबांनी ईत्तर शदये, “सानेगुरुजी हे ‘साधना’चे संस्थापक अशण 
संपादक होते. मी त्यांचा स्वातंत्र्य य्ातीय सहकारी. साने गुरुजंनी भूषशवयेल्या 
संपादक पदावर काम करणे हा मी माझा गौरवच मानतो.” नानासाहेबांच्या प्रखर 
पुरोगामी शवचारांमुळे अशण प्रभावी येखन िनयीमुळे त्यांचे ‘साधना’मधीय ऄग्रयेख 
चोखंदळ जाणकार वाचकांना ऄशतिय अवडत. राजकीय अशण सामाशजत प्रश्नांवर 
शयशहताना नानासाहेब गोरे नेहमी सामाशजक न्याय अशण समता यांचा अग्रह त्यांच्या 
शववेचनात धरीत ऄसत. 
 एस.एम.जोिी अशण नानासाहेब गोरे हे हायस्कूयमध्ये वगगशमत्र होते अशण 
अयुष्ट्यभर ते शमत्रच राशहये. एस.एम.जोिी यांच्या ८०व्या वाढशदवसाच्या वेळी 
नानासाहेबांनी ‘एसेम : एक शविेषनाम’ ऄसा संुदर येख शयशहया. नानासाहेबांनी 
सुरुवातीस शयशहये अहे. ‘१९२२ मध्ये मी न्यू आंत्ग्यि स्कूयमध्ये आंग्रजीत पाचवीत 
दाखय झायो. तेव्हा मी एसेमना प्रथम बशघतये. तेव्हापासून या घटकेपयंत 
एसेमच्या अशण माझ्या जीवनाचे रूळ एका शदिेने अशण समांतर जात अहेत.’ 
एस.एम.यांचे जीवन ही एक संघषाची गाथा ऄसून स्वांतत्र्य य्ात, संयुक्त 
महाराष्ट्राचे नेतृत्व करताना अशण समाजवादी अंदोयनामध्ये एस.एम. यांनी 
स्वतःया झोकून देउन प्राणपणाने काम केये, हे सांगून नानासाहेबांनी शयशहये अहे, 
‘पदावाचून प्रशतरैा याभयेयी जी हाताच्या बोटांवर मोजण्याआतकी माणसे समाजात 
ऄसतात, त्यांपनकी एसेम एक अहेत. महाराष्ट्रात अशण आतर प्रांतांतही अपये 
ननशतक शपतृत्व एसेमकडे जाते, ऄसे सांगणारे िेकडो कायगकते अहेत.’ 
 येखाच्या िेवटी नानासाहेबांनी शयशहये अहे, ‘एसेम जेव्हा-केव्हा तू अपल्या 
प्रदीघग जीवनपटाकडे एखाद्या रात्रीच्या शनवांत वेळी वघत बसिीय, तेव्हा तुझ्या 
समानधमी ऄसणाऱ्या बाबा अमयांच्या िब्दांत तू म्हणू िकिीय... ‘प्रत्येक क्षणाची 
मागणी पुरवयी अहे... अतल्या पिुत्वािी अशण ऄंधारािी सतत शचतपट केयी 



६७ 
 

अहे... ऄहंकार शवरया अहे... अशण माझ्या मस्तीत मी झुयत अहे!’ 
 एस.एम. यांनी शयशहयेयी नानासाहेबांची पुढीय अढवण ऄत्यांत ह्रदयस्पिी 
अहे : ‘नानासाहेब अशण मी गेयी ६० वष ेएकत्र काम करीत अहोत. स्वभाव शभन्न 
ऄसया तरी ऄंतरात्मा एकच. मध्यंतरी मी ककग रोगाने अजारी होतो. मंुबइच्या 
हॉत्स्पटयमधून येउन याच सध्याच्या घरात राहात होतो. रात्री खूप थंडी वाजून ताप 
यायचा. मया वाटयं मी अता काही जगत नाही. मी बायकोया म्हणायो, ‘तारा, 
अपण अपल्या घरी जायचं.’ शतनं शवचारयं, ‘का?’ मी म्हणायो, ‘हे ऄजेयचं नवं 
घर अहे. या नव्या घरातून माझं पे्रत बाहेर पडू नये, ऄसं मया वाटतं.’ मी हे 
बोयल्यावर शतचा जीव कासावीस झाया. का कोणास ठाउक, शतने ही गोरे 
नानासाहेबांना सांशगतयी अशण दुसऱ्या शदविी माझ्याही कानी घातयी. तेव्हा मी 
शतया शवचारये, ‘मग हे ऐकल्यावर नानासाहेब काय म्हणाये?’ यावर शतने 
सांशगतये, ‘त्यांच्या डोळ्यांतून ऄरॅू वाहू यागये.’ मी म्हणायो, ‘ऄग, त्यांना ईगीच 
हे सांशगतयेस!’  
 १९८०पासून अयुष्ट्याच्या ऄखेरीपयंत नानासाहेब गोरे हे कायगकत्यंचे शिक्षण 
करीत राशहये. डॉ. पी.व्ही. मंडशयक रस्टतरे्फ पायघर तायुक्यात मासवण येथे 
झायेल्या कायगकत्यंच्या शिशबरात नानासाहेबांनी ‘भारत काय, अज अशण ईद्या’ या 
शवषयावर तीन व्याख्याने शदये अशण ती शयहून पुस्तक रूपाने प्रशसद्ध केयी. या 
छोया पुस्तकात नानासाहेब गोरे यांनी भारताच्या आशतहासाचे शववेचन करताना, 
येथीय पूवीच्या राज्यकत्यंच्या चुका दाखवून, ते जगाबरोबर न राशहल्यामुळे अशण 
त्यांनी भौशतक प्रगतीचे महत्त्व न ओळखल्यामुळेच भारताचे स्वातंत्र्य गेये, ऄसा 
दृरेीकोन मांडया अहे. स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात ज्या नव्या शवचारांचे वारे 
भारतात वाहू यागये, त्यांचे शविेषण गोरे यांनी थोडक्यात केये अहे. भारतीय 
घटनेचे, त्यामधीय मूयभतू हक्क अशण शनदिगक तत्त्वे यांचेही शववेचन गोरे यांनी केये 
अहे. ईद्याच्या भारताने शवज्ञानाच्या अधारे देिात समृद्धी अणतानाच सामाशजक 
न्याय अशण सामाशजक व अर्मथक समता ही ईशद्दरेे साध्य केयी पाशहजेत, ऄसा 
शवचार गोरे यांनी शववेचनाच्या िेवटी अग्रहाने मांडया अहे.  
 १९८३ सायी नानासाहेब गोरे अशण मी पायघर तायुक्यातीय मासवण या 
यहानिा गावी ऄनुताइ शयमये चायवीत ऄसयेल्या अशदवासी सहज शिक्षण 
पशरवाराच्या कंद्रावर गेयो होतो. नानासाहेब पूवीही चार-पाच वेळा या कंद्रावर गेये 
होते. मासवणच्या असपासच्या पाड्यांवर चायणाऱ्या अशदवासी मुयांच्या 
बायवाड्यांचे काम अशण िेतांत काम करणाऱ्या अशदवासी बायकांसाठी मासवणया 
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चायशवयेये पाळणाघर पाहून नानासाहेबांना र्फार समाधान वाटये. एक शदवस तेथे 
राहून अम्ही दुसऱ्या शदविी सकाळी मंुबइत परतयो. त्या शदविी संध्याकाळी 
ताडदेवच्या जनता कंद्रामध्ये राष्ट्र सेवादयातीय मुयी व जनता कंद्रात येणाऱ्या 
मुयंच्यासाठी नानासाहेबांचे भाषण अयोशजत केये होते. मी नानासाहेबांना 
शवचारये, ‘अज तुम्ही किावर बोयणार अहात?’ नानासाहेब म्हणाये, “मी अज 
ताशत्त्वक बोयणार नाही. महाराष्ट्रातीत काही प्रमुख स्त्री-कायगकत्यंची माशहती मी 
मुयंना सांगणार अहे.’ भाषणाया तरुण अशण प्रौढ त्स्त्रयाही भरपूर अल्या होत्या. 
नानासाहेब सोप्या िौयीमध्ये शिक्षकासारखे बोयये. मी त्या भाषणाचे सशवस्तर वृत्त 
साधना साप्ताशहकासाठी शयशहये. 
 नानासाहेब सुरुवातीया म्हणाये, “भारतात त्स्त्रयांची चळवळ प्रामुख्याने 
महाराष्ट्र, बंगाय, अंध्र अशण केरळात अहे. महाराष्ट्रात त्स्त्रयांनी सामाशजक के्षत्रात 
केयेल्या कायाचा मया र्फार ऄशभमान वाटतो.” त्यानंतर साशवत्रीबाइ रु्फल्यांच्या 
कायाची माशहती सांगताना नानासाहेब म्हणाये, “त्या काळात सवग जातीच्या 
मुयंच्यासाठी िाळा चायशवणे सोपे नव्हते. जोशतबा रु्फये यांनी प्रथम साशवत्रीबाइंना 
शिकशवये अशण नंतर त्या मुयंच्यासाठी िाळा चायवू यागल्या. पुण्यातीय शवकृत 
प्रवृत्तीच्या सनातनी पुरुषांनी साशवत्रीबाइंना ऄवाच्य शिव्या शदल्या, त्यांच्यावर 
िेणमारा केया; परंतु साशवत्रीबाइ डगमगल्या नाहीत अशण त्यांच्या शनभगय 
वागण्यामुळे त्यांना शवरोध करणाऱ्या सनातन्यांनाही माघार घ्यावी यागयी. ज्या 
काळात अपल्या समाजात जाशतभेद ऄशतिय तीव्र होता, त्या काळात सवग जातंच्या 
मुयंना िाळेत प्रवेि देणे, त्यांना शिकवणे हे र्फार ऄवघड काम होते; ते 
साशवत्रीबाइंना केये. म.रु्फये यांनी त्यांच्या घरातीय हौद सवग जातीधमंच्या योकांना 
पाणी भरण्यासाठी खुया केया. तेव्हा साशवत्रीबाइंनी संमतीच नव्हे, तर जोशतबांना 
पाप्रिठबा शदया.” साशवत्रीबाइंच्या कायाचे महत्त्व सांशगतल्यानंतर नानासाहेबांनी 
पंशडता रमाबाइंच्या कायासंबंधी माशहती सांशगतयी. हे म्हणाये, ‘पंशडता रमाबाइ या 
ऄसामान्य बुशद्धमान होत्या अशण त्यांचे कतृगत्वही ऄसामान्यच होते. पंशडता 
रमाबाइंचे चशरत्र अशण शविेषतः त्यांची पते्र सेवादयातीय मुयंनी वाचयी 
पाशहजेत.” पंशडता रमाबाइंच्या कायाच्या शवशवध पनयंूचे वणगन करताना नानासाहेब 
म्हणाये, ‘प्रिहदू समाजात अशण शविेषतः तथाकशथत ईच्च समजयेल्या जातंमध्ये 
त्स्त्रयांची जीवन कसे पायदळी तुडशवये जात होते, केिवपनासारख्या दुरे रूढंमुळे 
त्स्त्रयांची शवटंबना किी होत होती हे पाहून त्याशवरुद्ध पंशडता रमाबाइंनी खंबीर 
भशूमका घेतयी. त्यांना शटळकांसारख्या मान्यवर पुढाऱ्यांच्या टीकेया, शवरोधाया 
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तंड द्यावे यागये. परंतु त्या डगमगल्या नाहीत. त्यांनी केडगावया मुशक्तशमिनचे जे 
कायग केये, ते ऄत्यंत महत्त्वाचे व गौरवास्पद होते.’ प.ं रमाबाइंनी त्यांच्या पत्रांमधून 
जे शवचार मांडये त्यासंबंधीही नानासाहेबांनी शववेचन केये. 
 नानासाहेब पुढे म्हणाये, ‘म. गांधंनी स्वातंत्र्यय्ाचे नेतृत्व करताना, 
त्स्त्रयांना त्यात भाग घेण्याची पे्ररणा शदयी. १९३० सायच्या शमठाच्या सत्याग्रहात 
ऄनेक त्स्त्रयांनी याठीमार सोसया अशण सत्याग्रह करून कारावासही भोगया.’ 
स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतरच्या पशरत्स्थतीसंबंधी बोयण्यापूवी नानासाहेबांनी प्रश्न केया, 
‘तुमच्यापनकी शकती जणंनी गोदावरीबाइ परुळेकरांचे ‘माणूस जेव्हा जागा होतो’, हे 
पुस्तक वाचये अहे?’ यावर र्फक्त दोन शिक्षकांचे हात वर झाये. नानासाहेब त्या 
शिशक्षकांना म्हणाये, ‘तुम्ही जनता कंद्रातीय अशण सेवादयातीय मुयंना ते पुस्तक 
वाचायया द्या,’ नानासाहेब पुढे म्हणाये, ‘गोदावरीबाइ या पुण्याच्या एका बड्या 
वशकयांच्या कन्या. सुखात वाढयेल्या या बाइ अपये घरकुय सोडून ठाणे 
शजल्यातीय वारयी या अशदवासी जमातीच्या वस्तीत गेल्या, त्यांच्या झोपडीत 
राशहल्या, वारयी त्स्त्रयांबरोबर त्यांनी नागयीची भाकर खाल्ली, गुळाचा चहा 
प्याल्या. वारयी योकांच्या सुख-दुःखािी एकरूप होताना त्यांनी त्या साध्याभोळ्या, 
वारयी स्त्री-पुरुषांना त्यांच्यावर होत ऄसयेल्या ऄन्यायाची जाणीव शदयी अशण 
‘घरगडी’ व्यवस्थेत त्यांना कसे युबाडये जाते हे समजून सांशगतये. गोदावरीबाइ 
परुळेकरांनी एका वेळच्या शभत्र्या, याचार वारयी योकांना माणूस म्हणून जगायया 
शिकशवये, त्यांच्यातया स्वाशभमानी माणूस जागा केया अशण मग त्यांना 
ऄन्यायाशवरुद्ध बंड करायया ईभे केये.’ नानासाहेब म्हणाये, ‘माझे कम्युशनस्ट 
पक्षाची राजकीय मतभेद अहेत. प्रिहसेच्या मागाने यढा केया तर सरकार तो यढा 
शचरडून टाकते हे यक्षात घ्यावयास हवे, ऄसे मया वाटते अशण तरीही गोदावरीबाइ 
परुळेकरांच्या कामाबद्दय मया र्फार अदर वाटतो.’ 
 नानासाहेब पुढे म्हणाये, ‘गोदावरीबाइ परुळेकरांनी वारयी योकांना संघषग 
करायया शिकशवये, हे शजतके महत्त्वाचे शततकेच ताराबाइ मोडकांनी वारयी 
मुयांना शिक्षण देण्याचे जे काम केये, ते कामही महत्त्वाचे अहे. ताराबाइंनी वारयी 
योकांमध्ये हे काम सुरू केये, तेव्हा बोडीच्या एका रॅीमंत गृहस्थांनी त्यांना 
शवचारये, ‘गुरे राखणारी वारयी मुळे तुमच्या िाळेत येतीय ऄसे तुम्हांया वाटते 
का?’ ताराबाइंनी त्यांना ईत्तर शदये, ‘ती मुये गुरे राखत ऄसतीय शतथे जाउन मी 
त्या मुयांना शिकवीन. िाळा आमारतीत ती ऄसयीच पाशहजेत ऄसे मया वाटत 
नाही.’ ताराबाइ मोडकांनी त्या मुयांना गोरेी सांशगतल्या, गाणी म्हणायया शिकवये. 
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ती वारयी मुळे िाळेत अल्यावर त्यांच्यातयी ऄनेक मुये ईपािी पोटीच िाळेत 
अयेयी अहेत हे समजून घेउन ताराबाइ प्रथम सगळ्या मुयांना भाताची पेज देत 
अशण मन वगग सुरू करीत. ताराबाइ मोडक, ऄनुताइ वाघ यांनी अइच्या मायेने 
मुयांना शिकशवये. गोदावरीबाइंच्या आतकेच ताराबाइंचे अशण ऄनुताइ वाघांचे 
कामही महत्त्वाचे. मया त्यांच्याबद्दय र्फार मोठा अदर वाटतो.” नानासाहेब पुढे 
म्हणाये, ‘मी अजच पायघर तायुक्यातीय मासवणया जाउन अयो. अपल्या 
ऄनुताइ शयमये यांनी ‘अशदवासी सहज शिक्षण पशरवार’ ही संस्था स्थापन केयी 
अहे. मासवण व असपासच्या खेड्यांमध्ये वारयी मुयांसाठी त्या बायवाड्या 
चायवीत अहेत. ताराबाइ मोडक, ऄनुताइ वाघ यांच्यासारखे काम ऄनुताइ अशण 
त्यांच्या सहकारी मशहया कायगकत्या करीत अहेत.” भाषणाच्या ओघात महाराष्ट्रात 
ऄनेक शठकाणी मशहया कायगकत्या जे काम करतात त्यांच्यापनकी काही जणंची 
माशहतीही नानासाहेबांनी सांशगतयी. ते म्हणाये, ‘रत्नाशगरी शजल्यात राजापूर 
तायुक्यात पाचयया अबा नारकरांच्या भशगनी जानकीबाइंनी त्स्त्रयांच्यात जे काम 
केये, त्यांची यांज्याया जी त्स्त्रयांची संस्था अहे, या सवग कामांची तुम्ही तरुण 
मुयंनी माशहती करून घेतयी पाशहजे. देवरुखया चंद्रा शकयोस्कर, आंशदराबाइ हळबे 
यांनी चायशवयेये ‘मातृ-मंशदर’ तुम्ही शतकडे जाउन पाशहये पाशहजे.” नानासाहेब 
म्हणाये, ‘या शवधायक कामाप्रमाणेच त्स्त्रयांच्या हक्कांसाठी संघषग करणेही जरूरीचे 
अहे.’ या संदभात त्यांनी मृणायताइंनी केयेल्या कामाबद्दय गौरवोद्गार काढये अशण 
प्रशमया दंडवते यांनी शदल्लीत राहून केयेल्या कामाचीही थोडीिी माशहती सांशगतयी. 
नानासाहेब गोरे भाषणाच्या िेवटी म्हणाये, “महाराष्ट्रात साशवत्रीबाइ रु्फये यांनी 
प्रथम केयेयी वाटचाय अज ऄनेक स्त्री-कायगकत्यंनी जोमाने पुढे चायशवयी अहे. 
याचे मया र्फार समाधान वाटते. या सवग झुजंार मशहयांच्याबद्दय मया र्फार अदर 
वाटतो.” नानासाहेबांच्या त्या भाषणाने जमयेल्या तरुण स्त्री कायगकत्या ऄशतिय 
प्रभाशवत झाल्या होत्या. 
 स्त्री-शिक्षण हा नानासाहेबांच्या शजव्हाळ्याचा शवषय होता. नाशिकया 
कुसुमताइ पटवधगन अशण िांताबाइ शयमये यांनी पुढाकार घेउन मुयंचे रचना 
हायस्कूय सुरू केये अशण ते ध्येयवादी वृत्तीने अशण कायगक्षमतेने चायशवये. १९६९ 
सायी रचना रस्ट स्थापना झाया तेव्हापासून नानासाहेब गोरे रस्टच्या कामात 
अपुयकीने यक्ष घायीत ऄसत. १९४२च्या स्वातंत्र्यय्ात धडाडीने काम करणारे 
अशण नंतर नाशिकमध्ये शवधायक कायग करणारे शवठ्ठयराव पटवधगन अशण 
समाजवादी कायगकते अशण पत्रकार माधवराव शयमये हे रचना रस्टमध्ये 
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पदाशधकारी होते. नानासाहेब माधवराव शयमयांना म्हणाये, ‘अपल्या पक्षाचे 
अमदार ऄसताना शवधान पशरषदेचे काम करतानाच तू रचना रस्टचा कायगकारी 
शवरॄस्त म्हणून काम करतोस, याचे मया र्फार समाधान वाटते,’ िांताबाइ शयमये या 
१९८५ पयंत रचना रस्टच्या सेके्रटरी होत्या. नानासाहेब गोरे यांना अशण रस्टच्या 
पदाशधकाऱ्यांनाही रचना शवद्याययानंतर रस्टने पुढचे पाउय टाकये पाशहजे ऄसे 
वाटे. रचना शवद्याययात महादेव-कोळी, कोकणा या अशदवासी समाजातीय काही 
शवद्यार्मथनी होत्या. नाशिकमध्ये राहण्या-जेवणाची सोय नसल्यामुळे ऄनेक गरीब 
मुयी शिकण्याची आच्छा ऄसून त्या िाळेत येत नसत हे यक्षात अल्यावर ऄिा 
शवद्यार्मथनंसाठी वसशतगृह ऄसावे ऄसे नानासाहेबांना अशण रचना रस्टमधीय ऄन्य 
पदाशधकाऱ्यांना वाटू यागये. यानंतर १९७४ सायी नानासाहेब गोरे यांनी या 
कामासाठी रचना रस्टया पन्नास हजार रुपयांची वनयशक्तक देणगी शदयी अशण 
मुख्यतः त्या देणगीतून वसशतगृह ईभे राशहये. पुढे १९८९ सायी रचना रस्टने नोकरी 
करणाऱ्या मशहयांसाठी वसशतगृह (वशकंग वुइमेन्स होस्टेय) बांधये अशण १९९४ 
सायी अपत्कायीन मशहया शनवास बांधया. नानासाहेब गोरे हे रस्टच्या प्रत्येक 
बनठकीत हजर राहात ऄसत. ऄन्य कोणतेही राजकीय वा सामाशजक काम, ऄगर 
व्याख्यानाचे शनमंत्रण त्या शदविी घ्यावयाचे नाही हे ते कटाक्षाने पाळीत. िांताबाइ 
शयमये यांच्या शनधनानंतर त्यांची कन्या डॉ. िोभा नेयीकर रस्टचे काम करू 
यागयी तेव्हा नानासाहेबांना र्फार समाधान वाटये. 
 समाजवादी मशहया सभेच्या कायगकत्यंनाही नानासाहेब सतत साहाय्य व 
मागगदिगन करीत. स्वातंत्र्य चळवळीत अशण राष्ट्र सेवादयात धडाडीने काम 
करणाऱ्या तारा र्फाटक यांचे शनधन झाल्यानंतर समाजवादी मशहया सभेने ‘तारा 
र्फाटक स्मृती व्याख्यानमाया’ सुरू केयी. या व्याख्यानमायेचे ईद्घाटन नानासाहेब 
गोरे यांनीच केये. धुळ्याया शवजया चौक समाजवादी मशहया सभेचे कायग करीत 
ऄसताना त्यांच्या कायात ऄनेक ऄडचणी अल्यावरही त्यांच्यावर मात करून त्यांनी 
शनभगयपणे काम चायशवये, याचे नानासाहेब गोरे यांना र्फार कौतुक वाटत ऄसे. 
 ऄनुताइ शयमये यांच्या अशदवासी सहज शिक्षण पशरवाराचे येथीय कंद्र अशण 
देवरूखचे मातृमंशदर येथे नानासाहेब वषातून एकदा तरी ऄगत्यपूवगक जात. एकदा 
बोयता बोयता ते म्हणाये, “वारकरी ज्याप्रमाणे शनयमाने पंढरपूर, अळंदीची वारी 
करतात त्याप्रमाणे त्स्त्रयांचे शवधायक काम प्रभावीपणे चाययेल्या मासवण, 
देवरूख, नाशिक या कंद्रात मी शनयमाने जात ऄसतो.” या संदभात ते समाजवादी 
पक्षाच्या ईत्तर प्रदेिातीय, शबहारमधीय अशण मध्य प्रदेिातीय समाजवादी नेत्यांवर 
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अशण कायगकत्यंवर र्फार नाराज ऄसत. ते मया म्हणाये, ‘चंद्रिेखर हा एक मोठा 
समाजवादी नेता. परंतु त्याच्याबरोबर त्याच्या पत्नीया मी अजवर कधी पाशहये 
नाही. यमुना प्रसाद िास्त्री या अपल्या पक्षाच्या मध्य प्रदेिातीय नेत्याबद्दय मया 
र्फार पे्रम अशण अदर वाटतो. त्याची शनरैा, त्याचा त्याग ऄसामान्य अहे. 
माझ्याबद्दय त्याया अपुयकी अहे. परंतु त्याच्या पत्नीिी मी कधी एक िब्द बोययो 
नाही. त्याच्या घरी मी जेवायया गेयो तर त्याचा मुयगा प्रिकवा भाउ वाढीत ऄसे. मी 
यमुना प्रसादया याबद्दय बोययो, माझी नापसंती व्यक्त केयी. परंतु ओिाळून 
हसण्यापयीकडे त्याने काही केये नाही. जयप्रकािजंच्या पत्नी प्रभावतीदेवंनी 
सामाशजक काम केये. त्या सगळीकडे येत याचे मुख्य कारण त्या गांधीजंच्या 
अरॅमात राशहल्या. ऄथात जयप्रकािजीही पुरोगामी मताचे अहेत. परंतु अपये 
शबहारमधीय ऄनेक साथी त्स्त्रयांच्या बाबतीत पके्क सनातनी अहेत.’ नानासाहेब 
एका भाषणात म्हणाये, ‘त्स्त्रयांना पडदानिीन ठेवणे, त्यांना बुरखा घ्यायया यावणे 
हा िब्द रानटीपणा अहे. महाराष्ट्रात अशण बंगायमध्ये त्स्त्रया ज्या मोकळेपणाने 
समाजात वापरतात, काम करतात, त्याचा मया ऄशभमान वाटतो. करेकरी 
वगातीय, मशहया शनभगय ऄसतात. परंतु रॅीमंत अशण ईच्च मध्यम वगातीय ऄनेक 
त्स्त्रया पुरुषांवरच सवगस्वी ऄवयंबून ऄसतात. दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या 
पशरत्स्थतीत मध्यम वगातीय त्स्त्रयांनाही नोकऱ्या कराव्या यागल्या, त्यामुळे त्स्त्रया 
ऄशधक स्ततंत्र झाल्या. स्तातंत्र्य चळवळीत, कम्युशनस्ट अशण सोिाशयस्ट 
चळवळीत त्स्त्रयांनी भाग घेतया हे स्त्री-मुक्तीच्या दृरेीने र्फार महत्त्वाचे. 
महाराष्ट्रातीय सवग समाजसुधारकांनी, ज्योशतबा रु्फये, ऄण्णसाहेब कवे, शवठ्ठय 
रामजी प्रििदे अदंनी त्स्त्रयांच्या शिक्षणावर भर शदल्यामुळेच अपल्या समाजाची र्फार 
मोठी प्रगती झायी, हे अपण सतत यक्षात ठेवये पाशहजे.’ 
 सुधा वदे यांनी शयशहये अहे... ‘नानासाहेब बोयत तसे वागत. ‘त्स्त्रयांना 
समानतेने वागवयं पाशहजे ऄसं म्हणणाऱ्या नानासाहेबांनी सुमतीबाइंना नेहमी 
अपल्याबरोबरीनं वागवयं. अमच्या ऄनेक समाजवादी नेत्यांमधीय ‘नवरा’ त्यांच्या 
नकळत डोकावतो. म्हातारपणी अजारपणामुळे सुमतीबाइ र्फार शवकय झाल्या 
होत्या. त्यावेळी नानासाहेब त्यांची िक्य ती सेवा करीत. ते मया एकदी म्हणाये, 
‘मया माहीत अहे सुमतीबाइंना अता धड समजत नाही. पण अपयं माणूस अहे ते. 
िेवटपयंत केल्याशिवाय राहवत नाही.’ नानासाहेबांचे हे िब्द ऐकून मया भरून 
अयं.’ 
 स्त्री-मुक्तीच्या प्रश्नावर रॅी. नानासाहेब गोरे यांची एक मुयाखात नाशिकच्या 
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कुसुमताइ पटवधगन यांनी घेतयी. त्याचा हा संशक्षप्त ऄहवाय. यावरून नानासाहेब हे 
स्त्री-मुक्तीच्या प्रश्नावर शकती सुसंगत व स्परे शवचार करीत अहेत, यांचे दिगन 
होइय. 
कुसुमताई : त्स्त्रयांबाबतचे प्रश्न, त्यांच्यावरीय वाढते ऄत्याचार हे अताच प्रकषाने 
जाणवतात, ऄसे वाटते. याचे कारण काय?  
नानासाहेब : त्स्त्रयांबद्दय अपल्या समाजात समानतेची भावना कधीच वंशचत 
राशहयी. पूवीपासून मुयंना शिक्षण म्हणजे मुख्यतः घरकाम, स्वयंपाक, सेवेची 
कामे, कशिदा, शिवण हेच ऄशभपे्रत होते. त्स्त्रया घराबाहेर पडतच नव्हत्या. मागे 
शबहारच्या दुष्ट्काळानंतर घरदार सोडून पळायेल्या ऄनेक त्स्त्रयांचा प्रश्न अया. 
त्यांना स्वतःचे घर, पत्ता, गावाचे नावही माहीत नव्हते, ऄिी त्स्थती होती. 
 अज काळ बदयत अहे. स्त्रीया समान शिक्षण शमळाये. ऄथाजगनाचे मागग 
मोकळे झाये. नवे शवचार शतया शमळाये, पण जुन्या परंपरा मात्र कायम राशहल्या 
अहेत. सुशिशक्षत शमळवती स्त्री ही पूवीप्रमाणे घरात किी बसेय? घरातया रगाडा 
एकटी का ओढीय? मुकायाने सवग सहन का करीय? म्हणून अज या युगायुगाच्या 
ऄन्यायांना वाचा रु्फटयी अहे. 
० अजची छोटी कुटंुबे व बदयते कौटंुशबक संबंध यामुळे हे प्रश्न वाढत अहेत, 
ऄसे वाटते का? 
०० अज सवगत्र कुटंुबसंस्था नरे होत अहे. परदेिात १६-१७ वषंची मुये-मुयीही 
अर्मथकदृष्ट्या स्वतंत्र होतात. सवग बंधने झुगारून देण्याची वृत्ती वाढत अहे. स्त्री-
मुक्ती म्हणजे कुटंुबपद्धती नरे करणे ऄसे मया वाटत नाही. 
 कुटंुबव्यवस्थेया अज पयाय नाही. यहान मुयांच्या शनकोप व सुरशक्षत 
संस्काशरत वाढीसाठी त्यांना अइवशडयांचे पे्रम हवे. म्हातारपणी मुये-नातवंडे 
यांच्यामध्ये राहणे व समाधानाचे अयुष्ट्य कंठणे हेच भाग्यिायी जीवन ऄसते. स्त्रीने 
कौटंुशबक बंधने तोडून स्वनराचारी बनणे म्हणजे स्त्री-मुक्ती नव्हे. स्त्री-पुरुष 
समानतेची व परस्परपे्रमाची येथे ऄपेक्षा अहे. कुटंुबसंस्था परस्पर शवरॄास, 
सहकायग, संरक्षण व पे्रम यांवर ईभी अहे. तोच अदिग अपण कायम ठेवया पाशहजे. 
 मात्र अपल्या पारंपाशरक शवचारांनुसार स्त्रीया समानतेची वागणूक शमळत 
नाही. शमळवती स्त्री ही दुप्पट करेसकरते. बाहेर ऄथाजगन व घरातीय सवग कामे, 
स्वयंपाकपाणी, मुयाबाळांचे काम, नवरा व ऄन्य सवंची सेवा; आतकेच नव्हे तर 
सण-वार, व्रतवनकल्ये हे सवग शतने सांभाळावे, ऄिी ऄपेक्षा ऄसते. आतकेही करून 
शतया मानाचे स्थान नसते. शतची जुनी सवग बंधने कायम अहेत अशण शतया नव्या 
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बाहेरीय धकाधकीयाही सामोरे जावे यागते. शतच्याबद्दय सतत संिय व्यक्त केया 
जातो. शमळवती स्त्री म्हणून शतचा मान वाढत नाहीच, ईयट शतच्या पनिावरच नवरा 
ऄनेकदा मजा मारतो. शतच्या शमळकतीवरही शतचा ताबा नसतो. 
 ऄथात कधी काही त्स्त्रयाही ऄशतरेकी भशूमका घेतात. थोडीही तडजोड 
स्वीकारत नाहीत. स्वावयंबी झाल्या तरी मुयांचा, कुटंुबाचा शवचार अवश्यकच 
अहे. तडजोड, समजूत ही सवगत्र करावीच यागते. मुयांसाठी अपल्या कामावर, 
अकांक्षांवर बंधने स्वीकारणे योग्यच अहे. मुयांवर, पतीवर, कुटंुबीयांवर पे्रम ऄसेय 
तरच संसार सुखाचे होतीय. सवग गोरेी कायद्याने प्रिकवा धाकाने होउ िकणार 
नाहीत. व्यशक्तशवकासासाठी मी कुटंुबव्यवस्था अवश्यक मानतो. मात्र त्यासाठी 
सवंनी त्याग करावा. केवळ स्त्रीनेच मन मारून सवग त्याग करावा, ऄिी ऄपेक्षा करू 
नये. 
० व्यसनामुळे शविेषतः दारूमुळे ऄनेक संसार ईद्धध्वस्त होतात. पुरुषच 
व्यसनाधीन जास्त का होतात? 
०० मयाही या प्रश्नाचे ईत्तर कळत नाही. मानशसक ताणतणाव हे काय पुरुषांनाच 
ऄसतात? मया वाटतं की, केवळ रॅ्फिन म्हणून अशण परंपरेने पुरुषांना सूट अहे 
म्हणून पुरुषांमध्ये हे व्यसन वाढत अहे. याया कोणतीही सबब चायू देउ नये. 
परवाच ‘ए. ए.’ (ऄल्कोहोशयक ॲनॉशनमस) या संस्थेच्या एका सभेया मी गेयो 
होतो. एक गृहस्थ डोळ्यात पाणी अणूण सांगत होता, “मी रस्त्याने हेयपटत जात 
होतो, ऄन् माझी बायको समोरून अयी . शतने मया ओळखही शदयी नाही.” मी 
म्हटये, “का शतने ओळख द्यावी? नवरा दारू शपउन गटारात पडतो, याचा शतया 
गवग वाटावा काय? तुमच्या वायका दारू प्यायल्या तर तुम्हांया चायेया का?” मया 
हे पुरुषवगाचे कौतुक कळत नाही. ऄिा नवऱ्यांच्या याथा खात मुया-बाळांचे व 
स्वतःचे हाय करीत बाइने सारा संसार करावा का? ऄिा ‘प्रिसधू’ मुळीच बनू नका. 
ऄसे नवरे सोडून बाइने स्वाशभमानाने व स्वतंत्रपणे राहायया शिकावे. 
 एक गोरे मुख्य अहे. मुक्ती म्हणजे कोणताही स्वनराचार नव्हे. तर समान 
ऄशधकार अशण स्वयंिासन याया मी मुक्ती समजतो. 
० अज कोणताही राजकीय पक्ष स्त्री-मुक्तीसाठी शविेष काही करताना शदसत 
नाही, ऄसे का?  
०० ऄसा सवग राजकीय पक्ष केवळ मतांच्या मागे अहेत. समाजाया जे रुचेय 
तेवढेच ते बोयतात. कुणी सुधारणांच्या शवरोधी नाहीत; पण त्यांच्यासाठी परखडपणे 
बोयणार नाहीत. प्रबोधनात्मक काम अज कुणी करीत नाही. मुत्स्यम-स्त्री-
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शवधेयक पाहा. याया सवंनीच खूप शवरोध केया पाशहजे. पण बोयत नाहीत. 
केरळमध्ये तर मार्व्क्सस्टांनीही मुत्स्यमधार्मजणे नाही ऄसे दाखशवण्यासाठी 
शववेकानंद आत्याप्रिदच्या वचनांचा ईपयोग केया. िहाबुद्दीन तर पूणग धमाच्या 
बंधनांच्या पुरस्कार करणार. पण या मुद्यांवर कुणी कुणाया काढणार नाही. एक तर 
मुद्दाम समाजपुरुषाया दुखावतो कोण? दुसऱ्या बाजूने, स्त्री मतदार पूणगपणे 
पुरुषांच्या गुयामीत अहे. त्यांना जागृत केये पाशहजे. त्यांना ही शवधेयके, त्यांचे 
पशरणाम यांबद्दय ऄशजबात जाणीव नाही. 
० रॅी. िरद जोिंनी ऄसे मशहया ऄशधवेिन घेतये. याबद्दय तुमची भशूमका 
काय? 
०० त्यांची स्त्री-शवधायक प्रश्नांची जाण ईत्तम अहे. ‘चांदवडची शिदोरी’ हे त्यांचे 
शवचार करायया यावणारे पुस्तक अहे. सवग पक्षांनी व सवग मशहया संस्थांनी यासाठी 
त्यांना सहकायग शदये पाशहजे. 
० हंुडा, दारुबंदी, ऄत्याचार-शवरोध यांसाठी ऄनेक पक्षांतीय त्स्त्रया 
कायगक्रमाच्या पातळीवर एकत्र येतात. पण ऄिी अघाडी शटकेय का?  
०० सवगच पक्षांतीय त्स्त्रयांनी मशहया-प्रबोधनाचे काम केये पाशहजे, तरच पक्षीय 
कायगक्रमात याया प्राधान्य शमळेय. पण वनचाशरक पातळीवर याचा सखोय शवचारही 
जरूर अहे. केवळ कायगक्रम सारखे ऄसये तरी मूयभूत शवचारसरणंमध्ये र्फरक 
अहे. 
 धार्ममक समजुती, रूढी अशण परंपरा यांबद्दही समाजाचे प्रबोधन करावे यागेय 
व तेथे शवशवध पक्षांच्या मूयभतू शवचारसरणीमधया र्फरक जाणवेय. ईदाहरणाथग, 
मुयाखेरीज स्वगगप्राप्ती नाही, हा शवचार पाहा. यामुळे अता मुयी मारणे, 
गभगजयपरीके्षचा दुरुपयोग यांसारखे भयानक पशरणाम होत अहेत. यायाच शवरोध 
केया पाशहजे. नरजन्म म्हणजेच ‘र्फॉप्रियग िॉम गे्रस,’ ‘बाइ हे मोहाचे मूळ’, ‘बाइचा 
संग सोडल्यावाचून मोक्षप्राप्ती नाही’ या कल्पना काय सांगतात? शिवाय अत्मा हाही 
पुरुषवाचकच अहे ! अशण देह ही स्त्री! अत्मा िुद्ध, िरीर ऄपशवत्र. परमात्म्यायाही 
प्रियग अहेच. तेही र्फक्त पुरुषांचे! या कल्पनांचे काय? म्हणून वनचाशरक प्रबोधन 
करताना धमगकल्पनांवरही अघात होणारच, अशण तेथे कायगक्रमाच्या पातळीवर 
केयेल्या अघाड्या मोडून पडतीय. स्त्री-मुक्ती म्हणजे कुटंुब नको, मुक्त यंशगक 
संबंध ऄसावे, ऄिा कल्पना ऄसणाऱ्या ऄशतजहाय स्त्रीवादी संघटना अहेत. 
त्यांच्यािीही अघाडी होणे कठीण अहे. 
० अंतरजातीय शववाहसंस्था अज शनघत अहेत. तुम्हांया याबद्दय काय वाटते? 
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०० जातीपाती नरे करण्यासाठी ऄसे कायगक्रम ईपयुक्त अहेत, पण दोन गोरेी 
यक्षात ठेवल्या पाशहजेत. अपल्या प्रत्येक जातीच्या रीतीशरवाजात र्फरक खूप 
ऄसतात व तेच पुढे भांडणांना कारणीभतू होतात. म्हणून पशरपत्नंची मने जुळयेयी 
ऄसणे महत्त्वाचे अहे. म्हणून पे्रमशववाह ऄसावेत. दुसरे ऄसे की, समाजाच्या ऄसे 
शवरोधात जाण्यासाठी वनचाशरक बनठक हवी, ऄन् धनयग अशण संयम हवा. नाही तर 
यातून जास्त दुःखे शनमाण होतात. सजातीय यग्नेही मोडतात, त्येवळी जाशतसंस्था 
काहीही करीत नाहीत; पण अंतरजातीय यग्न मोडये का पुढच्यांचा रस्ता बंद 
होतो. 
 अज नवे नवे समाज नव्याने सुशिशक्षत होते अहेत अशण सुत्स्थतीमध्ये येत 
अहेत. बुभशुक्षत समाजात पनिाची हाव जास्त. गनरप्रकार, स्वनराचार, भ्ररेाचार हेही 
जास्ट. कुटंुबशनयोजन, गभगपाताची सुयभता ऄिा नव्या वनद्यकिास्त्रामुळेही 
स्वनराचार वाढतो. जुनी बंधने संपतात. कमग व त्याचे ऄपशरहायग र्फळ यांतीय संबंध 
तुटया की प्रथम स्वनराचार वाढेयच व त्यामुळे जुन्या कल्पना, परंपरा यांवर अघात 
होतातच. या सवंचा सखोय शवचार स्त्री-मुक्तीसाठी कायग करणाऱ्या कायगकत्यंनी 
केया पाशहजे. 
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प्रकरि ६ 

पुरोगामी शवचारवंत 
 
 १९८०नंतर नानासाहेब गोरे यांनी जे वनचाशरक येखन केये, त्यामध्ये त्यांनी 
भारतीय जीवनाच्या संदभात सामाशजक समतेया ऄग्रस्थान द्यावे यागेय हा शवचार 
परखडपणे मांडया अहे. महात्मा ज्योशतराव रु्फये, अगरकर अशण डॉ. अंबेडकर 
यांच्या शवचारांचे समथगन नानासाहेबांनी अग्रहाने केये. समाजवादी शवचारांना 
सामाशजक समतेचे ऄशधरैान ऄसयेच पाशहजे, ऄिी भशूमका स्परेपणे मांडयी. प्रिहदू 
धमातीय जाशतभेदांवर कठोर टीका केल्याबद्दय त्यांना जहरी टीकेया तंड द्यावे 
यागये. प्रिहदुत्वावादी शवचारांच्या काही शवकृत मनोवृत्तीच्या योकांनी नानासाहेबांना 
बीभत्स पते्र शयशहयी अशण र्फोनवरून गशयच्छ शिव्या शदल्या. परंतु नानासाहेब 
डगमगये नाहीत. त्यांनी त्यांच्या शवचारांना कधीही मुरड घातयी नाही. 
 पुण्यामध्ये काही महाशवद्याययीन शवद्याथी-शवद्याशथंनंनी िंकरराव खरात 
यांच्या ‘तराळ-ऄंतराळ’ या अत्मचशरत्रावर चचा अयोशजत केयी होती. त्या चचेचे 
ईद्घाटन नानासाहेब गोरे यांनी केये. या चचेया मी हजर होतो. नानासाहेबांच्या 
भाषणाचे सशवस्तर वृत्त मी वृत्तपत्रांत शदये होते. नानासाहेबांच्या भाषणाचा अिय 
पुढीयप्रमाणे होता - नानासाहेब म्हमाये, “मी समाजवादी चळवळीत ऄनेक वष ेकाम 
केये अशण अर्मथक व सामाशजक समतेचा पुरस्कार केया. मात्र अपल्या 
समाजातीय दशयतांच्या जीवनाच्या भीषण वास्तवाची दाहक जाणीव मया िंकरराव 
खरातांचे अत्मचशरत्र वाचये तेव्हाच झायी. िरमेने माझी मान खायी झायी. मी 
मध्यमवगीय ब्राह्मण कुटंुबात वाढयो. अमच्या घरात वषात एकदा तरी मुयांना नवे 
कपडे शमळत ऄसत. परंतु िंकरराव यहान ऄसताना त्यांच्या वशडयांना हे करणे 
िक्य नव्हते. गावात कोणाचा मृत्यू झाया की त्या म्ावरीय कापडाचा कपडा 
मुयांना शमळे. ही भयानक घटना वाचताना ऄस्पृश्य मानल्या गेयेल्या जातीया शकती 
दुःख सोसावे यागये, हे समजये अशण सामाशजक शवषमतेचा खरा ऄथगही ईमगया. 
िंकरराव खरातांचे यहानपणीचे जीवन, कमगवीर भाउराव पाटीय यांच्यामुळे त्यांना 
अयेये अत्मभान अशण पुढे शजद्दीने शिक्षण पुरे करून गशरबांची वशकयी करणारे 
अशण शनभगयपणे शवचार मांडणारे, समतेसाठी संघषग करणारे िंकरराव खरात हा 
त्यांच्या जीवनाचा प्रवास मया ईद्भतू वाटतो. डॉ. बाबासाहेब अंबेडकरांचा शनकटचा 
सहवास याभल्यामुळे खरातांचे अयुष्ट्य कसे बदयून गेये, हे वाचताना बाबासाहेबांचे 
कायग कसे क्रांशतकारी होते हेही समजून येते. िंकरराव खरातांच्या अत्मचशरत्राने 
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मराठी साशहत्यात र्फार मोयाची भर पडयी अहे ऄसे मया वाटते.” नानासाहेब घरी 
जाताना मया म्हणाये, ‘प्रधान, अपण पांढरपेिी माणसं जे सुरशक्षत जीवन जगतो, 
त्यामुळे अपल्याया िंकररावांच्या वायाया यहानपणी आतके कटु ऄनुभव अये 
ऄसतीय, याची कल्पनाही नसते. अपल्या समाजात जाती-जातंच्यामध्ये शकती 
प्रचंड प्रिभती अहेत, याची अपल्याया ऄद्यापही पुरेिी कल्पना नाही.”  
 डॉ. बाबा अढाव यांच्या ‘एक गाव, एक पाणवठा’ या मोशहमेबद्दय 
नानासाहेबांनी डॉ. अढावांचे एका सभेत ऄशभनंदन करताना जे भाषण केये त्याचा 
अिय पुढीप्रमाणे होता... “महात्मा ज्योशतबा रु्फये यांची त्यांच्या घरातीय हौद सवग 
जातंच्यासाठी महार-मातंग या त्यावेळी ऄस्पृश्य मानयेल्या जातीतीय योकांसाठी 
खुया केया हे क्रांशतकारक कायग होते. मी शवद्याथी ऄसताना मया या गोरेंचे महत्त्व 
कळत नव्हते, परंतु पुढे चळवळीत काम करताना मया अपल्या समाजातीय 
जाशतव्यवस्थेमुळे दशयतांच्यावर शकती भयंकर ऄन्याय झाया हे मया कळून अये. 
डॉ.बाबा अढाव हे म.रु्फये यांच्या समाजमानसातीय ऄस्तृश्यतेची शवकृत भावना नरे 
झायेयी नाही ही दुदैवी अशण िरम वाटावी ऄिी गोरे अहे.” 
 दुसऱ्या एका साशहत्यचचेत नानासाहेब गोरे म्हणाये, “अधुशनक मराठी 
साशहत्य शयशहणारे येखक मुख्यतः पांढरपेिे मध्यमवगीय होते. त्यांच्या ऄनुभवांचे 
के्षत्र मयाशदत होते. डॉ.केतकर यांनी या साशहत्याया सदाशिवपेठी म्हटये. त्यावेळी 
शयहू यागये, त्यावेळी मराठी साशहत्यात मोयाची भर पडयी ऄसे मया वाटते. 
बापूसाहेब माटे यांचा एक येख अहे, त्यामध्ये शवशवध ईद्योग करणारे सुतार, 
चमगकार अदी समाजातीय योक शयहू यागये तर मराठी भाषा किी संपन्न होइय, 
हे त्यांनी र्फार संुदर रीतीने सांशगतये अहे. केवळ मराठी भाषाच नव्हे, तर मराठी 
साशहत्याचा अियही व्यापक, शविाय झाया पाशहजे ऄसे मया वाटते. दशयत 
समाजातीय येखकांच्या अत्मचशरत्रामुळे मराठी वाचकांना पूवी ऄपशरशचत 
ऄसयेल्या, भीषण ऄन्यायाने ग्रासयेल्या दशयत समाजाच्या जीवनाची ओळख 
झायी. रावसाहेब मोरे यांचे ‘गबाळ’ हे अत्मचशरत्र मी वाचये, तेव्हा भटक्या 
जमातीया जगणे शकती दुष्ट्कर होते, हे त्यावेळी मया ईमगये. खेडेगावातीय योक 
जेथे िौचाया जातात, त्या जागेच्या जवळ या भटक्या जमातीतीय योकांना राहावे 
यागे, तेथेच त्यांच्या बायका भाकरी करीत, स्वयंपाक करीत हे वाचताना मया 
अपल्या समाजत्स्थतीबद्दय संतापही अया अशण ऄपराधीही वाटये. 
 अपल्या समाजात शविेषतः कनाटकाया यागून ऄसयेल्या प्रदेिात 
देवदासीची प्रथा अहे. या देवदासंच्या जीवनाचे वणगव करणाऱ्या कादंबऱ्यामुळे या 
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दुदैवी स्त्रीयांच्या हायऄपेरेांची मराठी वाचकाया कल्पना अयी. ऄिा साशहत्याचे 
मूल्यामापन कयेचे शनकष यावून करण्यात मया स्वारस्य वाटत नाही. अपल्या 
समाजत्स्थतीचे, ईपेशक्षतांच्या जीवनाचे शचत्रण करणाऱ्या या साशहत्याचा 
संवेदनिीय वाचकांवर जो पशरणाम होतो, तो मया र्फार महत्त्वाचा वाटतो. ऄिा 
साशहत्यामुळे सामाशजक सुधारणेच्या चळवळीयाही गती येते, हेच र्फार महत्त्वाचे 
अहे.” 
 राजकारणातीय ननशतकता या शवषयावर एक चचा झायी, तेव्हा सुरुवातीच्या 
वक्त्यांनी ना.गोपाळ कृष्ट्ण गोखये यांच्या राजकारणाचे ऄध्यात्मीकरण झाये 
पाशहजे, या ईद्गाराच्या ननशतकतेचा अिय स्परे केया. म. गांधंनी त्यांचे गुरू ना. 
गोखये यांची परंपरा ऄशधक संपन्न किी केयी ते सांशगतये. पुढे जयप्रकाि नारायण 
यांनी साधनिुशचतेवर कसा भर शदया यावरही ते बोयये. त्यांच्यानंतर बोयताना 
नानासाहेब म्हणाये, “गांधीजंनी राजकारणात साध्य-साधन शववेक सांगताना 
साधने ही साध्याया ऄनुरूप ऄसयी पाशहजेच अशण ईदात्त ध्येये सुद्ध साधनांनी 
ननशतक मागानेच साध्य होतीय ऄसे सांशगतये. माक्सगने ‘एन्ड जत्स्टर्फाआज दी मीन्स’ 
- साध्य ईदात्त ऄसेय तर साधने किीही, कोणतीही ऄसयी तरी हरकत नाही, ही 
जी भशूमका मांडयी, त्याच्याशवरुद्ध गांधीजंची भशूमका अहे. माक्सगच्या भशूमकेचे 
दुष्ट्पशरणाम अपण रशियात व ऄन्यत्रही पाशहये अहेत. मया गांधीजंची भशूमकाच 
योग्य वाटते. परंतु अज या शवषयाच्या एका वेगळ्याच बाजूवर मी बोयणार अहे...” 
नानासाहेब म्हणाये, “ननशतकता या िब्दाचा अिय प्रथम स्परे करणे अवश्यक अहे. 
एका राष्ट्राने दुसऱ्या राष्ट्राने स्वातंत्र्या नरे करून त्या राष्ट्राया गुयाम करणे, हे 
ऄननशतक अहे. यो. शटळकांनी म्हटल्याप्रमाणे स्वराज्य हा प्रत्येक व्यशक्तचा, राष्ट्राचा 
जन्मशसद्ध हक्क अहे. या ऄथाने अपल्या स्वातंत्र्यसंग्राम हा ननशतक भशूमकेवर 
ऄशधशरैत होता. त्याचप्रमाणे धशनकांच्या वगाने, भांडवयदारांनी अशण जमीनदारांनी 
कामगारांचे अशण िेतकऱ्यांचे िोषण करणे, त्यांच्या रॅमांचे योग्य मूल्य त्यांना न देणे 
हे ऄननशतक अहे. समाजवादी शवचार हा ऄिा रॅशमकांच्या अर्मथक िोषणाया, 
शपळवणुकीया शवरोध करणारा अहे अशण समाजवादी चळवळ या ननशतक शवचारावर 
अधारयेयी अहे. भारतामध्ये म. रु्फये, महषी प्रििदे, डॉ. अंबेडकर अदंनी 
सामाशजक शवषमतेशवरुद्घ जो यढा शदया, त्यायाही ऄसेच ननशतक ऄशधरैान अहे. 
अपल्याकडीय जाशतव्यवस्था ही ऄन्याय करणारी अहे. जन्मावर अधारयेयी 
ईच्चनीच जातंची व्यवस्था ही सवगथनव ऄननशतक अहे. तथाकशथत ईच्च जातंनी 
दशयतांना ज्ञानाचे दरवाजे बंद केये; सवग बाबतंत हीन येखून त्यांना ऄमानुष रीतीने 
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वागशवये. बहुजन समाजाच्या रॅशमकांना, िेतकऱ्यांनाही ईच्च जातंनी तुच्छ येखये. 
हे सवग ऄननशतकच होते, म्हणूनच सामाशजक समतेसाठी केयेया संघषग, हा 
ननशतकतेवर अधारयेयी चळवळ होती. 
 स्त्री-मुक्ती अंदोयनाचे स्वरुपही ऄसेच ननशतक अहे. त्स्त्रयांचे िोषण, 
त्यांच्यावरीय ऄन्याय यांचे शवस्ताराने वणगन करण्याची या चचेत अवश्यकता नाही. 
त्स्त्रयांना अपल्या समाजात ज्ञानापासून कसे वंशचत राहावे यागये, त्यांच्यावर 
अपल्या समाजात शकती बंधने होती, पांढरपेिा समाजातीय शवधवा त्स्त्रयांची 
ऄवस्था किी दयनीय होती, कुटंुबात पुरुषांची ऄरेरावी किी चायत ऄसे अशण 
बऱ्याच शठकाणी ती ऄद्यापही किी चाळू अहे, ते अपण जाणता. त्स्त्रयांना अशण 
पुरुषांना समान हक्क ऄसणे सामाशजक न्यायाच्या दृरेीने अवश्यक अहे. ही समानता 
प्रस्थाशपत करण्यासाठी चाययेल्या स्त्री-मुक्तीच्या चळवळीचे स्वरूप ननशतकच अहे. 
मी ऄसे मानतो की, प्रत्येक माणसाच्या ऄन्न, वस्त्र, शनवारा या मूयभतू गरजा 
ज्याप्रमाणे भागल्या पाशहजेत, त्याचप्रमाणे त्याच्या व्यशक्तमत्वाचा सवंगीण शवकास 
होण्यासाठी त्याया शिक्षणाची संधी शमळायीच पाशहजे. आतकेच नव्हे तर ज्या जशयत 
समाजाचा ितकानुितके छळ झाया, ज्या दशयतांना अशण ऄन्य मागासवगीयांना 
ज्ञानापासून वंशचत ठेवये गेये, त्यांना शिक्षणासाठी जादा संधी शदयी पाशहजे. मंडळ 
अयोगाच्या शिर्फारसंना ईच्च मानल्या जाणाऱ्या जातंनी केयेया शवरोध सवगथनव 
ऄयोग्य होता. मंडय अयोगाची भशूमका सामाशजक न्यायाची होती. सामाशजक न्याय 
हाच ननशतकतेचा अिय अहे ऄसे मी मानतो.” 
 िंकरराव खरातांनी नानासाहेबांवर शयशहये अहे, ‘दशयतांच्यावर होणाऱ्या 
ऄत्याचारांबाबत नानासाहेबांनी त्यांचे जे शवचार शनभीडपणे मांडये अहेत, ते र्फारच 
मोयाचे ऄसून नव्या शपढीया योग्य शदिा दाखशवणारे ऄसेच अहेत.’ नानासाहेबांनी 
अपल्या एका येखात शयशहये अहे, ‘अम्ही त्रनवर्मणकांनी िूद्रांिी म्हणा, नागांिी 
म्हणा की ऄनायंिी म्हणा, जे वनर महाभारतकायात धरये ते कायमचे ऄसून अजही 
त्यांना जाळण्याचा, ईघडेनागडे करण्याचा अमचा प्रिनद्य धंदा अम्ही चायूच ठेवया 
अहे... सगळा ईपशनषदांचा वेदांत, भगवद्गीतेची अशण संतांची सवंभतूी इरॄर 
पाहण्याची शिकवण, एकनाथांची सगळी ईदारता, महात्मा रु्फल्यांपासूनच्या 
सामाशजक क्रांशतकारकांचा ऄट्टाहास अशण अमच्या घटनेतीय सगळी कयमे 
अमच्या कृतंनी व्यथग ठरवयी अहेत. हशरजनांबद्दयची अमची दे्वषभावना आतकी 
खोयवर व घट्ट रुजयी अहे, की शतच्यावर ऐशहक शवचारांचा प्रिकवा अध्यात्त्मक 
मूल्यांचाही पशरणाम होत नाही.’ 
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 थोर समाजसुधारक, समाजवादी शवचारांचे पत्रकार अशण मुत्स्यम सत्यिोधक 
समाज या संस्थेचे संस्थापक हमीद दयवाइ यांच्याबद्दय नानासाहेब गोरे यांना र्फार 
पे्रम वाटत ऄसे. हमीद दयवाइ यांचे ऄकायी शनधन झाये, यामुळे एस.एम.जोिी 
अशण नानासाहेब गोरे या दोघांनाही र्फार वाइट वाटये. हमीद दयवाइ यांच्या 
शनधनानंतर त्यांच्या काही स्नेयांनी एक बनठक बोयावयी होती. त्या बनठकीया 
नानासाहेब अशण मीही हजर होतो. नानासाहेब जे बोयये त्याचा अिय 
पुढीयप्रमाणे होता... “हमीद दयवाइ यांना मुत्स्यम समाज अधुशनक व्हावा, 
मुत्स्यम तरुणांनी महाराष्ट्राच्या सामाशजक जीवनाच्या प्रवाहात सामीय व्हावे, ऄसे 
वाटत ऄसे. यासाठी त्यांनी शिक्षणाबाबत केयेयी एक सूचना मया र्फार महत्त्वाची 
वाटते. ते म्हणत की मुत्स्यम समाजातीय शवद्यार्थ्ययंनी मराठी माध्यमाच्या िाळांतच 
शिकावे. या शवद्यार्थ्ययंनी ईदूग भाषेचा ऄभ्यास जरूर करावा; परंतु ते ईदूग माध्यमाच्या 
िाळांतून शिकये की त्यांना महाराष्ट्रातीय नोकरी शमळण्यात ईडचण येते अशण 
त्यापेक्षाही मराठी भाशषक समाजाया ते काहीसे दुरावातात. दयवाइ यांची ही सूचना 
मुत्स्यम शवद्यार्थ्ययंच्या शहताचीच अहे. ऄसे ऄसूनही मुत्स्यमांनी ती स्वीकारयी 
नाही, याचा मया खेद वाटतो. प्रत्येक राज्यात तेथीय राज्यकारभार, शिक्षण अदी 
कामे त्या राज्यातीय योकांच्या मातृभाषेतच चायणे आरे अहे. दुदैवाने मुत्स्यम 
समाजावर ज्या मुल्ला-मौयवंचा प्रभाव अहे, त्यांना मुत्स्यम सामाजाने अपयी 
वेगळी अयडंशटटी शटकवावी ऄसे वाटते अशण त्यामुळेच त्यांनी हमीद दयवाइंना 
मुत्स्यम समाजाचे ितू्र मानये.” 
 नानासाहेब पुढे म्हणाये, “अपल्या समाजात धमाधमंमध्ये, जाशतजातंमध्ये 
ज्या प्रिभती ईभ्या अहेत, त्यामुळे अपल्या समाज जीवनाच्या शचरर्फळ्या झाल्या 
अहेत. माझ्या पशरचयाचे, ओळखीचे मुत्स्यम वकीय अहेत, डॉक्टर अहेत, 
प्रोरे्फसर अहेत. परंतु माझ्याबरोबरीचा शजवाभावाचा मुत्स्यम शमत्र र्फक्त युसूर्फ 
मेहेरऄयीच होता. यूथ यीगच्या कामामुळे, स्वातंत्र्य चळवळीत अम्ही एकत्र अयो, 
त्यावेळी मेहेरऄयंचा ईमदा स्वभाव, त्यांची देिभक्ती, त्यांची बुद्धीमत्ता, शवशवध 
शवषयांचे त्यांचे वाचन यामुळे मया त्यांच्याबद्दय र्फार अपुयकी वाटे. कागेँ्रस 
समाजवादी पक्षाची स्थापना १९३४ सायी त्यावेळी जयप्रकाि नारायण, एस. एम. 
जोिी, मी यांच्यासमवेत युसूर्फ मेहेरऄयीही पक्षाचे संस्थापक-सदस्य होते. दुदैवाने 
त्यांची प्रकृती यवकर खायावयी अशण त्यांचे ऄकायी शनधन झाये. त्यावेळी त्यांच्या 
ऄंत्ययाते्रत अम्ही शमत्र होतो, परंतु त्यांच्या समाजातीय ऄनेकांनी मेहेरऄयंचा 
देिाच्या र्फाळणीया शवरोध ऄसल्यामुळे त्यांना परकेच मानये. मेहेरऄयंच्या 
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ऄंत्ययाते्रया ते अये नाहीत. हमीद दयवाइ यांच्याबाबतही हेच घडये. दयवाइ 
यांच्या स्वभावही युसूर्फ मेहेरऄयंसारखा ईमदा होता. ते धडाडीचे कायगकते होते. 
दयवाइ यांना धमक्या देणारे र्फोन येत, पण ते कधी डगमगये नाहीत. सामाशजक 
सुधारणेचा त्यांच्या शवचार मांडीत ते महाराष्ट्रभर शर्फरये. ‘मुत्स्यम सत्यिोधक 
समाज’ हे त्यांच्या संस्थेची नावही मया र्फार अवडते. म.जोशतराव रु्फये यांनी 
सत्यिोधक समाज स्थपन केया, सामाशजक सुधारणा करण्यास स्वतःच्या 
घरापासून सुरुवात केयी. त्यावेळी सनातनी प्रिहदंूचा त्यांना कडवा शवरोध होता. 
दयवाइ यांनी म. रु्फये यांचाच वारसा शनभगयपणे पुढे चायशवया व या संस्थेच्या 
कायगकत्यंनी हमीद दयवाइंचे काम पुढे चायशवये पाशहजे, वाढशवये पाशहजे. 
पुरोगामी शवचारांच्या सवग व्यक्तंनी, संस्थांनी दयवाइ यांना पाप्रिठबा शदया होता. 
पुरोगामी शवचारांच्या सवग व्यक्तंनी, संस्थांनी दयवाइ यांना पाप्रिठबा शदया होता. हे 
कायग करीत राहणाऱ्या तरुण कायगकत्यंनाही अपण सवंनी पाप्रिठबा द्यावयास हवा.” 
सभेनंतर घरी जाताना नानासाहेब मया म्हणाये, “मुत्स्यमांच्यात समाजसुधारणेचे 
काम करणे र्फारच ऄवघड अहे. कायानुरूप जुन्या रुढी बदयल्या पाशहजेत; 
मुत्स्यम त्स्त्रयांवरीय ऄन्याय दूर झाया पाशहजे, हे ज्यावेळी हमीद हयवाइ कंठिोष 
करून सांगत होता, त्यावेळी तो आस्यामच्या शवरोधी अहे, आस्यामचा ितू्र अहे, 
ऄसेच बहुसंख्य मुत्स्यमांनी मानये. सगळ्याच धमंतीय कमगठ योकांनी 
समाजसुधारकांचा छळ केया. ब्रूनोने पृर्थ्यवी सूयाभोवती शर्फरते हे सांशगतल्याबद्दय 
शिस्ती धमगगुरंूनी त्याया शजवंत जाळये. अपल्या देिात कायद्याचे राज्य नसते, तर 
मुल्ला-मौयवंनी हमीदया ऄिीच देहांताची शिक्षा शदयी ऄसती. हमीदचे ईदात्त हेतू 
समजून घेणारे मुत्स्यम पुढारी बोटावर मोजण्याआतकेही नाहीत, याचे मया र्फार 
वाइट वाटते.” 
 नानासाहेबांनी शयशहयेल्या शनवडक प्रस्तावनांच्या ‘पारख’ या संग्रहाया त्यांच्या 
वनचाशरक येखानामध्ये शविेष महत्त्वाचे स्थान अहे. नानासाहेब गोरे यांनी ऄनेक 
पुस्तकांना प्रस्तावना शयशहल्या. या प्रस्तावनांमध्ये पुस्तकाचा सारांि सांगणे प्रिकवा 
येखकाच्या पाठीवर थाप मारणे ऄसा जुजबी प्रकार कोठे केयेया अढळत नाही. 
ज्या पुस्तकाया प्रस्तावना शयहावयाची त्या पुस्तकाचे मूल्यमापन करतानाच त्या 
पुस्तकात मांडयेल्या अशण चचा केयेल्या शवषयांसंबंधी मूयग्राही अशण रोखठोक 
शववेचन नानासाहेब करीत ऄसत. बा. न. राजहंस यांनी शयशहयेल्या ‘योकनायक 
जयप्रकाि - चशरत्र व कायग’ या पुस्तकाया शयशहयेल्या प्रस्तावनेत नानासाहेबांनी 
जयप्रकाि नारायण यांच्या व्यशक्तमत्वातीय ईदात्तता अशण ऄपूणगता या दोन्हंसंबंधी 
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सुस्परे शववेचन केये अहे. जयप्रकािजंच्या जीवनदानाची शचशकत्सा करून त्या 
शनणगयािी नानासाहेबांनी त्यांचा ऄसयेया मतभेद स्परेपणे मांडया अहे. 
त्याचबरोबर त्यांच्या जीवनाबद्दय साकल्याने शयशहताना म्हटये अहे, “तमामधून 
प्रकािात, जडामधून तरयात अशण पार्मथवामधून ऄवकािात यथेच्छ संचार 
करण्याची िक्ती ऄसणारे पंख ज्या व्यक्तंना याभतात त्या व्यक्ती ऄसामान्य ठरतात. 
‘ज्ञानाच्या कंुपणापयीकडे’ पाहण्याची िक्ती ज्यांच्यामध्ये अहे ऄिा सामर्थ्ययगवान, 
द्रष्ट्या व्यक्तीपनकी जयप्रकाि एक अहेत, ऄसे मी मानतो.” अणीबाणीतीय 
जयप्रकािजंच्या-बद्दयची पुढीय अठवण नानासाहेबांनी शयशहयी. प्रकृती ऄशतिय 
खायावल्यामुळे जयप्रकािजंची तुरंुगातून सुटका झायेयी होती, परंतु अणीबाणी 
चायूच होती. त्यावेळी नानासाहेब पाटण्याया गेये ऄसताना एक शदवस ते ईठये 
तेव्हा जयप्रकािजंच्या अरामखुची िेजारी पं. नेहरंूचा मोठा र्फोटो अशण त्यासमोर 
ताजा पुष्ट्पगुच्छ त्यांना शदसया. नानासाहेबांनी त्याबद्दय शवचारल्यावर जयप्रकािजी 
म्हणजे, ‘अज पंशडतजी की जन्मशतथी हन ना?’ नानासाहेबांनी पुढे शयशहये अहे; 
‘जवाहरयायजंच्या कन्येचीच हुकूमिाही भारतभर चायू अहे अशण शतनेच 
अपल्याया बंशदवासात ठेवये हे सवग जणू जायप्रकाि शवसरये होते. हा देखावा 
नव्हता. घराच्या घरी पं.नेहरंूना वाशहयेयी ही रॅद्धांजयी होती... मया हा बोध 
झाया की ही मनाची सरयता, वनर शवसरण्याची िक्तीच योकिासनाचा व सज्जन 
जीवनाचा पाया बनू िकतो.” 
 साने गुरुजंनी त्यांची पुतणी सुधा शहया जी पते्र शयशहयी ती दर अठवड्याया 
ते ‘साधना’ साप्ताशहकात प्रशसद्ध करीत. कारण ही पते्र केवळ सुधाया शयशहयेयी 
नाहीत. ती सुधाच्या बरोबरीच्या मुया-मुयंनाही शयशहयेयी. या पत्रांचे तीन खंड 
‘संुदर पते्र’ म्हणून प्रशसद्ध झाये. ‘संुदर पते्र’ची प्रस्तावना म्हणून नानासाहेब गोरे 
यांनी सुधास पुढीय पत्रच शयशहये अहे- 
“सुधा, 
 तुया तुझा ऄण्णांनी-साने गुरुजंनी शयशहयी तिी पते्र पूवी मराठीत कोणी 
शयशहयी नाहीत, अशण पुढेही कोणी शयहीत ऄसे वाटत नाही. काचेच्या पात्रात 
ठेवयेल्या सोनेरी मािांची प्रत्येक हायचाय ज्याप्रमाणे बाहेरून शदसते, त्याप्रमाणे 
तुया शयशहयेल्या प्रत्येक पत्रातून गुरुजंचे-तुझ्या ऄण्णांचे मन स्परे शदसून येत ऄसे. 
त्यांचे अभाळाएवढे शविाय मन, शिरीषासारखे कोमय मन, धशरत्रीसारखे पावन मन 
त्या पत्रातून व्यक्त झाये अहे... साने गुरुजंना शयशहताना पाहण्यातसुद्धा मजा 
होती. कोठे ऄडणे माहीत नाही. कोठे खाडाखोड सापडायची नाही. मशिनची जिी 



८४ 
 

टीप पडत जाते तसे त्यांच्या येखणीतून टपटप् िब्द पडत जात. ऄक्षर बारीक ऄन् 
स्वच्छ. शजरग्याच्या तांदुळासारखे... शयहू यागये की त्यांना जगाचे भान ईरत नसे. 
त्यांना कसयाही कागद चाये. टेबय नको, एकांत नको, संदभासाठी अजूबाजूया 
गं्रथ नकोत. ईखाणे, म्हणी, ओव्या, ऄभगं, ऊचा अठवणी सारे त्यांच्यासमोर हात 
जोडून ईभे ऄसे. शयहू यागये म्हणजे जिी साने गुरुजंची येखणी चाये त्याप्रमाणे 
बोयू यागये की त्यांची वाणी चाये... जिा रॅावणातल्या सरीच. आमसगनच्या 
शनबंधातयं वाक्य, िेक्सशपऄरची एखादी ईक्ती, वेदातीय ऊचा भतृगहरी राजाचा 
िोक, ज्ञानेरॄरांची ओवी, तुकोबारायांचा ऄभगं, टागोराची भव्य भरारी... काय 
काय त्यांना अठवे. त्यामुळे सुधा, ही पते्र म्हणजे स्मृशतरत्नांनी भरयेये बेचाळीस 
रांजण. पक्षीण दूर दूर रानावनात भटकते अशण वेचक चाऱ्याचे घास अपल्या 
शपयांसाठी घेउन येते. त्याप्रमाणे गुरुजंनी - तुझ्या ऄण्णांनी हे बेचाळीस घास 
तुझ्यासाठी अणये अहेत.” नानासाहेबांनी शयशहयेयी ही प्रतावना म्हणजे एक 
अदिग रसग्रहण अहे. 
 ‘सत्यिोधनाची वाटचाय’ या डॉ. बाबा अढाव यांच्या पुस्तकाया शयशहयेल्या 
प्रस्तावनेत नानासाहेब गोरे यांनी बाबा अढाव हे म. जोशतराव रु्फये यांचा 
समाजक्रांतीचा वारसा शनभगयपणे अशण समथगपणे कसा चायवीत अहेत, याचे 
ऄत्यंत मार्ममक शववेचन केये अहे. 
 डॉ. ऄशनय ऄवचट यांच्या ‘माणसं’ या पुस्तकाया शयशहयेल्या प्रस्तावनेत 
नानासाहेब गोरे यांनी डंबारी, कोल्हाटी, र्फासेपारधी अदी ऄनेक सवगथा दुयगशक्षत 
जमातंच्या जीवनाचा ऄचूक वेध घेतल्याबद्दय डॉ.ऄशनय ऄवचट यांची प्रिंसा केयी 
अहे. ऄवचट यांच्या भाषेत मनाया चटका बसेय ऄिी धग, वाचकाया बरोबर 
ओढून नेइय ऄसा शतचा ओघ अहे, हे सांगून नानासाहेबांनी ऄवचटांच्या परदुःख 
पाहून गशहवरणाऱ्या मनाचे कौतुक केये अहे. प्रस्तावनेच्या िेवटी सांदीकोपऱ्यात 
पडून राशहयेल्या ऄनेक जाती-जमाती व मानवसमूह यांच्या समस्यांचे स्वरूप मराठी 
वाचकाया समजावून सांशगतल्याबद्दय डॉ. ऄशनय ऄवचट यांना नानासाहेबांनी 
मनःपूवगक धन्यवाद शदये अहेत. 
 १९७५ ते १९७७ या अणीबाणीतीय काळात काही राजबंद्यांनी अपल्या 
अप्तांना, शमत्रांना शयशहयेयी पते्र अशण त्यांना अयेयी पते्र यांचे दोन खंड डॉ.ऄरुण 
शयमये यांनी संपशदत केये. या पत्रसंग्रहांना िीषगक शदये होते, ‘गाथा स्वतंते्रची’. या 
संग्रहाया नानासाहेब गोरे यांनी ‘शबकट वाटेवरीय सहप्रवासी’ ऄिी प्रस्तावना 
शयशहयी अहे. त्यात त्यांनी शयशहये अहे - 
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 “हे सवग साशहत्य ऄस्सय अहे. जी पते्र या संग्रहात समाशवरे केयेयी अहेत, ती 
सवग प्रांजळ अहेत अशण शनभेळ अहेत. त्यात कोणताही देखावा नाही. ‘थाट 
समरीचा’ तर नाहीच नाही, कारण हे सवग साशहत्य म्हणजे दीघग शवरॄब्धायाप अहे. 
अपण अज जे शयहीत अहोत, ते पुढे कधी प्रशसद्ध होणार अहे, ऄिी जाणीव 
यांपनकी कोणाही पत्रयेखकाया पुसटपणानेसुद्धा नव्हती. 
 या संग्रहातीय मनाया ऄशतिय सुखद वाटणारा भाग म्हणजे बंशदिाळेतून बाबा 
अढाव, बापू काळदाते, मधु दंडवते, ऄरुण शयमये, कुमार सप्तषी, संशदपान, मृणाय 
गोरे, प्रशमया दंडवते, बा. न. राजहंस, ऄमर हबीब आत्यादंनी शयशहयेल्या पत्रांतीय 
कणखर शवचार अशण मनोज्ञ वात्ग्वयास. बाबा अढावांचे जे सशवस्तर पत्र पृरै १९ ते 
३४ मध्ये शदयेये अहे, त्या पत्रामधून बाबा अढावांचे समग्र व्यशक्तमत्व वाचकांच्या 
डोळ्यांसमोर ईभे ठाकते. ईपेशक्षतांबद्दयचा केवळ कळवळाच त्यांच्या मनात नाही; 
तर ते वाचन, मनन करणारे अशण मानवतावादाचा शनशदध्यास घेतयेये एक रॅेरै 
कायगकते अहेत, हे अपणास पटते. 
 रॅी. मधु शयमये यांनी आंशदराजंच्या ऄजमेर येथे व्हावयाच्या संकत्ल्पत 
स्वागताबद्दय नरप्रिसहगडच्या कारागृहातून जे पत्र खडसावून शयशहये अहे, 
त्याचाही ईले्लख येथे करायावस हवा. मधु शयमये शयशहतात, ‘कहते हन की मुगये 
अझमने ऄजमेरकी सर्फर शचयशचयाती धूप मं नंगे पनर की थी। ऄंगे्रजोके बडे 
याटसाहब के शयए भी स्वागत का ऐसा आंतजाम िायद ही हुअ था। शर्फर दो-शतहाइ 
कंगाय दुशनयाके नेताके शयए िानका ऐसा ऄभद्र प्रदिगन क्यूँ? (प.ृ१००). 
आंशदराबाइ ज्या रस्त्याने जाणार होत्या, त्यावर गुयाबपुष्ट्पांची चादर पसरण्याचा 
ठराव स्वागत-सशमतीने केया होता, त्याच्या संदभात हे पत्र मधु शयमये यांनी 
शयशहये होते. 
 मधू शयमये अशण भाइ वनद्य यांची पते्र तर ऄपेके्षप्रमाणे बहारदार अहेतच. पण 
शविेष अनंद होतो तो भाइ वनद्यांचा मुयगा ऄशभशजत अशण प्रा. सदानंद वदे यांची 
मुयगी झेयम यांची पते्र वाचून. मधु व प्रशमया दंडवते यांचा मुयगा ईदय याचे 
पत्रदेखीय झोकेदार अहे. या मुयांच्या मनात शनरािेचे सावट कोठेही शदसत नाही. 
ईयट ईत्साहाने त्यांची मने रु्फययेयी शदसतात!”  
 ‘भ्रम अशण शनरास’ या डॉ. नरंद्र दाभोळकरांच्या गं्रथाया शयशहयेल्या 
प्रस्तावनेत नानासाहेब म्हणतात, ‘ज्याया ज्याया ऄंधरॅदे्धशवरुद्ध ईभे ठाकावयाचे 
ऄसेय, त्याया त्याया अपल्या घरापासूनच नव्हे तर स्वतःपासूनच प्रारंभ करावा 
यागणार अहे अशण एक एक पाि तोडीत पुढे सरकावयास यागणार अहे. ‘सत्य 
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ऄसत्यासी मन केये ग्वाही, माशनयये नाही बहुमता।’ ऄिा शनधाराने त्याया काम 
करावे यागणार अहे. माझी क्रांती माझ्यापासून सुरू होते, ऄसे गांधीजी म्हणत, ते 
याच ऄथाने. 
 नरंद्र दाभोळकरांचे पुस्तक ऄिा शनधाराच्या कायगकत्यंना ईपयोगी पडेय 
याबद्दय मया िंका वाटत नाही. प्रामाशणक ऄभ्यासूया अशण कायगकत्याया 
युक्तीवादाने चायू ऄंधरॅद्धांचे स्वरूप अशण त्यांची व्याप्ती ईयगडून दाखवीय ऄिी 
ही पोथी अहे.” 
 ‘भारतातीय युद्धािास्त्राची ईपेक्षा’ या ज. द. जोगळेकर यांच्या प्रबंधाया 
शयशहयेल्या प्रस्तावनेत नानासाहेब गोरे यांनी पुढीय शवचार मांडया अहे. 
 “युद्धिास्त्राची ईपेक्षा झायी, ऄसे जेव्हा रॅी. जोगळेकर म्हणतात, तेव्हा त्यांना 
वास्तशवक ऄसे म्हणावयाचे अहे की, सवग िास्त्रांची म्हणजे शवज्ञानाचीच ईपेक्षा 
भारतामध्ये दोन हजार वष े चायू राशहयी... कारण युद्धतंत्र हे समाजाच्या शवशिरे 
ऄवस्थेचाच एक भाग ऄसते. भारतीय समाज चातुवगण्याच्या चौकटीत एकदा घट्ट 
बांधया गेल्यानंतर अशण त्यातीय रॅेरै जे ब्राह्मण, त्यांनी जी काय एकदा शवद्या 
हस्तगत केयी, शतच्या पयीकडे शवद्या म्हणून काही नाही, ऄसू िकत नाही, हा 
चाचुवगण्याचा ईपशसद्धांता कायम झाया अशण त्यामुळेच शवज्ञानाची ही ईपेक्षा 
झायी.... 
 स्वदेिाबद्दय व स्वकीयांबद्दय वृथाशभमान धरणे; स्वतःचे दोष झाकणे, हाच 
देिाशभमान अहे, ऄसे ज्यांचे मत अहे त्यांना जोगळेकरांचा प्रबंध अवडणार नाही. 
पण ज्यांचे स्वदेिाबद्दयचे पे्रम डोळस अहे, त्यांना रॅी. जोगळेकरांचे शववेचन ऄशधक 
डोळस करीय ऄसा मया शवरॄास वाटतो.” 
 ‘योकिाहीची अराधना’ हे बॅ.नाथ पन यांच्या भाषणाचे पुस्तक रॅी. वासू देिपांडे 
यांनी संपाशदत केये. त्याच्या प्रस्तावनेत नानासाहेब गोरे यांनी शयशहये अहे... “नाथ 
पंच्या अवाजात एक कमावयेये मादगव ऄसे. त्यांच्या वाणीया शवयक्षण वेग होता, 
धार होती. मया पुष्ट्कळदा वाटे की नाथ पन ऄव्वय दजाचे गायक बनये ऄसते. पण 
नाथ पंची मदार केवळ अवाजावर कधी नसे. संसदेमध्ये बोयायचे ऄसये की नाथ पन 
शकती तयारी करीत ते मी पाशहयेये अहे. त्यांनी केयेयी भारभर शटपणे त्यांच्या 
र्फाययीत ठेवीत. पुरावे गोळा करीत, पण एव्ावर ते थांबत नसत, एखादे संस्कृत 
वचन, एखादे जमगन प्रिकवा िंच वाक्य. एखादा शवनोदी चुटका ऄिी सगळी अयुधे 
घेउन ते सभागृहात येत. त्यांची स्मरणिक्ती प्रखर होती. ते नेहरंूना ईद्धतृ करू 
यागये की, नेहरूच बोयताहेत ऄसे वाटावे. अचायग ऄत्र्यांचा शकस्सा ते सांगू 
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यागये तर अचायंचा अवाज ते ऐकवीत... तथाशप याचा ऄथग ऄसा नाही, की 
नाथच्या वकृ्तत्वकयेत बोट ठेवण्यास कोठे जागा नव्हती. स्वतःचे भाषण ऐकता 
ऐकता स्वतः नाथच तल्लीन होउन वेळ शवसरल्यासारखे कधी कधी वागत. 
रॅोत्यांसमोर ह्रदय मोकळे करण्याच्या भरात ते भावनावेिाने र्फाटते की काय, ऄसे 
प्रसंग येत... पण नाथच्या वकृ्तत्वाचे सामर्थ्ययग कोणीही नाकारणार नाही. नाथच्या 
िब्दकळेचे कोणतेही रूप पाहा. ते वक्त्याच्या अंतशरक सत्यशनरेैने, संदयाने व 
शिवसंकल्पाने यखयकत ऄसल्याचे यक्षात येइय. त्याच्या या सामर्थ्ययाची झयक हा 
त्यांच्या भाषणांचा संग्रह दाखवू िकेय. नानासाहेबांनी या प्रस्तावनेत वकृ्तत्वकयेचे 
ऄत्यंत मार्ममक शविेषण केये अहे. 
 वसंतराव बापटांचे ‘प्रिजकुनी मरणाया’ या बारा शनबंधांच्या संग्रहाच्या 
प्रस्तावनेया ‘चशरत शनबंधांचे आंद्रधनुष्ट्य’ ऄसे िीषगक नानासाहेब गोरे यांनी शदये अहे 
अशण प्रस्तावनेत शयशहये अहे... ‘कोणतेही येखन वाचताना पुयशकत झाल्याचा 
ऄनुभव अया. पुनःप्रत्ययाचा अनंद शमळाया की येखकाच्या यित्स्वतेची वेगळी 
पावती देण्याचे कारणच ईरत नाही. वसंतराव बापटांचे येखन वाचताना हा ऄनुभव 
मया ऄनेकावर अया. हा संग्रह वाचताना माझ्या शकतीतरी पुराण्या स्मृतंना जाग 
अयी. 
 वसंतरावांचे सगळे शनबंध नतगकीच्या पदन्यासाप्रमाणे रुमझुमणारे अहेत. हवा 
तो भाव क्षणात साकर करण्याचे कौिल्य त्यांच्या येखणीत अहे. संस्कृत व मराठी 
भाषांच्या संगमात शभजून प्रिचब झायेयी त्यांची येखणी पशरच्छेदांमागून पशरच्छेद ऄिा 
ऄिा प्रकारे रु्फयवीत जाते की वाचकाया हा ताटवा ऄशधक मनोहरी होता, की तो, 
ऄसा भ्रम पडावा. पण ऄसे ऄसये तरीसुद्धा ‘राउसाहेब पशहये अशण िेवटये’, ‘शप्रय 
शमत्र नाथ’ अशण ‘चनतन्याची पुतळी हरपयी’, हे तीन शनबंध मया कमायीचे 
ह्रदयस्पिी वाटये. अचायग ऄत्र्यांवर आतक्या स्नेहभावनेने वसंतरावांनी शयशहये, 
याबद्दय त्यांना धन्यवाद शदये पाशहजेत. कारण त्यांनी अमच्यापनकी ज्या ऄनेकांवर 
ऄन्याय केयेया होता, त्यातये वसंतराव हे एक, पण अचायंचे व्यशक्तत्व एवढे प्रचंड 
अशण बयदंड की ते त्यांच्या दोषांनी झाकोळये जाउ िकणार नाही. मराठी 
साशहत्याचे कोणतेही के्षत्र नव्हते की जे अचायंच्या प्रशतभेने पादक्रांत केये नाही. 
तरवारीपेक्षा येखणीची धार ऄशधक शवदारक ऄसते, याचे प्रत्यंतर अचायंच्या 
येखणीने अमच्या शपढीया अणून शदये... 
 सेनापती बापट, साने गुरुजी, बापूसाहेब ऄिांना वसंतरावांनी त्यांच्या 
ऄशभमंशत्रत िब्दांच्या शिडकाव्याने जणू काही पुनरृ शजवंत केये अहे. ऄसे हे 
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व्यक्तंचे आंद्रधनुष्ट्य वसंतरावांनी रेखाटये अहे. त्यात अचायग ऄते्र यांच्या जळजळीत 
तांबड्यापासून अवाबेनच्या िांत जांभळ्यापयंतच्या सगळ्या रंगांचा समावेि अहे 
अशण म्हणूनच ते आतक संुदर शदसते अहे.” 
 प्रा. रॅीपाय सबनीस यांच्या डॉ. अंबेडकर यांच्यावरीय पुस्तकाया शयशहयेल्या 
प्रस्तावनेत नानासाहेब गोरे यांनी दशयत समाजात जीवनाची नवी अकांक्ष 
बाबासाहेबांचे कायग शकती महान अहे हे सांगतानाच काही प्रश्नांबाबात डॉ. 
अंबेडकरांिी ऄसयेये अपये मतभेदही स्परेपणे मांडये अहेत. त्याचप्रमाणे डॉ. 
अंबेडकरांबद्दयचा अदर व्यक्त करताना शयशहये अहे - ‘डॉ. अंबेडकर त्यांचा 
शवचार, त्यांच्या ऄर्फाट वाचनाच्या अधारे ऄत्यंत तकग िुद्ध रीतीने अशण ईत्कट 
शनरेैने मांडत राशहये. त्यांचा प्रत्येक गं्रथ म्हणजे एक एक तकग िुद्ध शचरेबंदी प्रबंधच 
अहे.’ 
 शचनी ब्रह्मवेत्यांचे अत्मदिगन, ऄथात ‘ताओ ते प्रिचग’ची प्रस्तावना ऄन्य 
प्रस्तावनांपेक्षा ऄगदी वेगळी वनशिष्ट्यपूणग अहे. 
 नानासाहेब गोरे यांनी शचनी तत्त्वज्ञानाचा पशरचय व्हावा म्हणून अथगर वॅयी 
यांचा ‘ताओ ते प्रिचग’चा आंग्रजी ऄनुवाद वाचया. ‘ए िॉटग शहस्टरी ऑर्फ चायनीज 
शर्फयॉसॉर्फी’ हा रंु्फग यू-यान यांचा गं्रथ वाचया अशण शचनी तत्त्वज्ञान्यांमध्ये याओ 
त्सू यांचे स्थान कसे वेगळे अशण शकती ईच्च अहे ते त्यांना समजये. त्यानंतर त्यांनी 
अथगर वॅयीच्या पुस्तकावरून अचायग याओंच्या वचनाचा ऄनुवाद केया. या 
ऄनुवादाया नानासाहेब गोरे यांनी जी प्रस्तावना शयशहयी. त्यामधून त्यांची भशूमका 
समजून येते. ती त्यांच्याच िब्दात देणे ईशचत होइय. नानासाहेब शयशहतात... 
‘अचायग याओंच्या वचनांचा मी ऄनुवाद केया, म्हणजे मया त्यांची मते पटयी ऄसा 
ऄथग मात्र कोणी यावू नये. सामाशजक अशण सांस्कृशतक शवकासाचे टप्पे शनरशनराळे 
मानवसमूह कसे गाठतात, ते पडताळून पाहण्यात मया रस अहे.’ या बौशद्धक 
कुतूहयाने नानासाहेब गोरे यांनी जे वाचन केये त्यानंतर त्यांचा शवचार त्यांनी या 
प्रस्तावनेच्या िेवटी मांडया अहे तो पुढीयप्रमाणे... 
 ‘केवळ ऐशहक व्यवहारातच नव्हे तर ताशत्त्वक अशण पारमार्मथक 
शवचारांमध्येसुद्धा साम्य शदसू यागते, तेव्हा ऄसा शवचार ऄपशरहायगपणे सुचतो की हे 
साम्य ऐशहक पशरत्स्थतीमधीय साम्यामुळे पशरणामस्वरूप म्हणून तर साधये जात 
नसेय? एका संस्कृतीत शनमाण झायेल्या शवचारांचे ऄनुकरण ऄथवा अरोपण 
दुसऱ्या संस्कृतीत होते ते दोन मागंनी. एक मागग िस्त्रशवजयाचा तर दुसरा संस्कृती 
प्रिकवा शवचार या ऄथी धमगशवजयाचा. बुद्ध धमाचा प्रचार पशरृमेकडे आराणपयंत अशण 
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चीन कोशरयापयगत झाया तो रेिमी रस्त्याच्या वाटेने अशण रॅीयंक जावा सुमात्रा 
आत्यादी दशक्षण पूवेकडीय प्रदेिात झाया तो जयमागाने. तसाच केरळात शिस्ती 
धमगमतांचा प्रचार पशहल्या ितकात झाया तो सीशरऄन शिरृन आस्राएय ते भारत या 
जयमागंनी अये त्यामुळे. ही धमगशवजयाची ईदाहरणे होत. पुढे सातव्या 
ितकापासून आस्यामचा प्रसार झाया तो मुख्यत्वे करून िस्त्रशवजय होता. तसेच 
सोळाव्या अशण सतराव्या ितकात शिस्ती धमग िस्त्रबळानेच भारताच्या पशरृम 
शकनाऱ्यावर अशण अशिका, दशक्षण ऄमेशरका आत्यादी खंडात पसरया. बळाच्या 
धाकाने धमगप्रचार प्रिकवा तत्त्वप्रसार ही कल्पना भारतीय तत्त्वप्रिचतनात शदसत नाही; 
तिीच ती शचनी तत्त्वप्रिचतनातही शदसत नाही.’  
 नानासाहेब गोरे यांच्या ‘पारख’ या प्रस्तावना संग्रहाया शयशहयेल्या प्रस्तावनेत 
थोर शवचारवंत मधु शयमये यांनी शयशहये अहे; ‘नानासाहेबांच्या ठायी रसग्रहण 
िक्ती, नीरक्षीर शववेक, डौयदार व ऄथगवाही भाषािनयी अशण अवश्यक तो 
परखडपणा यांचा समुशचत शमयार्फ झाया ऄसल्यामुळेच त्यांच्या प्रस्तावना ऄशतिय 
वाचनीय झाल्या अहेत.’ 
 नानासाहेब गोरे ईत्तरायुष्ट्यात, १९८४ नंतर दरवषी काही शदवस त्यांची कन्या 
िुभा शहच्याकडे ऄमेशरकेत जात. नानासाहेब त्यांच्या जुइ अशण साययी या नातंचे 
याड करताना पाहून िुभा त्यांना एकदा म्हणायी, ‘नाना, तुम्ही माझे आतके याड 
कधी केये नाहीत.’ यावर नानासाहेब हसून म्हणाये, ‘तू यहान होतीस तेव्हा माझ्या 
जेयच्या वाऱ्या चायू होत्या, अशण राजकारणाची धकाधक होती. अता मी शनवृत्त 
झायो अहे.’ ऄमेशरकेतीय वास्तव्यात त्यांनी जे पाशहये अशण ऄनुभवये, त्याबद्दयचे 
प्रिचतन ‘शपटस्बगग डायरी’ या त्यांच्या पुस्तकात अये अहे. या ‘डायरी’त त्यांनी एका 
शठकाणी शयशहये अहे, ‘ऄमेशरकेतीय व्यशक्तस्वातंत्र्य कधी कधी ऄसे बेताय की 
माझ्यासारख्याया ते हास्यास्पद व भयावह वाटू यागते.’ योकिाहीच्या यंब्या-
चौड्या बाता मारणाऱ्या ऄमेशरकेत शनग्रंना किी वागणूक शमळते अशण रेड आंशडयन 
समाजाचा कसा पाचोळा झाया अहे, याच्यावर गोरे यांनी नेमके बोट ठेवये अहे. 
 
 नानासाहेब गोरे यांच्या वयाया ज्यावेळी ८०वष ेपूणग झायी. त्यावेळी मी त्यांना 
म्हणायो, “तुम्ही अत्मचशरत्र शयशहये नसये, तरी तुमचा वनचाशरक प्रवास कसा 
झाया हे तरी शनदान शयहा.” नानासाहेबांनी ते मान्य केये अशण ‘शतशमरातुनी 
तेजाकडे’ हा शवस्तृत येख शयशहया. या येखातीय काही भाग ईद्धतृ करणे मया 
अवश्यक वाटते, कारण नानासाहेबांच्या िब्दांतच त्यांच्या वनचाशरक वाटचायीचे 
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स्वरूप समजून घेणे आरे होइय. 
 नानासाहेबांनी शयशहये अहे - 
 “गेयी जवळजवळ पन्नास वष ेमी कधी हौसेने तर कधी कतगव्यबुद्धीने ऄभ्यास 
करीत अयो अहे; शयहीत अयो अहे. परंतु हे शयहीत ऄसताना वा ऄभ्यास करीत 
ऄसताना या सवंचा कोठेतरी प्रवाह बनया पाशहजे, ऄिी योजना बुद्धीपुरस्सर 
अखयेयी नव्हती. अता मागे वळून पाहताना मात्र ऄसे शदसते की, या सवग 
ऄभ्यासाचा, प्रिचतनाचा अशण येखनाचा एक ओघ सहजपणेच बनत होता... 
अपल्याया ऄमुक एक शवचारधारा अत्मसात करावयाची ऄसा शनरृय करून मी 
कोणत्याही शवचाराच्या ऄभ्यासाया सुरुवात केयी नव्हती. माणसे भेटत गेयी, प्रसंग 
घडत राशहये, शवचारांचा पशरचय होत राशहया. प्रिचतन सुरू झाये अशण 
शवचारप्रवाहाया शदिा याभू यागयी. अजदेखीय ही प्रशक्रया चायू अहे. माझ्यामते 
ज्ञानाच्या प्रिकवा शवचारांच्या बाबतीत- मग ते ज्ञान ऄथवा शवचार ऐशहक ऄसोत की 
पारमार्मथक - पूणगशवरामाया जागाच नसते अशण ती नसावीही... जग हे पूवी घडये 
अशण ऄनंत काळपयंत घडत राहणार अहे, बदयत राहणार अहे अशण 
त्याच्यासंबंधीचे ज्ञानही बदयत वाढत राहणार अहे. म्हणून जे कोणी वेदांपािी 
थांबतात, कुराणापािी थांबतात, बायबय ऄथवा गं्रथसाहेब हा ऄखेरचा िब्द 
समजतात, बुदं्ध िरणं गच्छाशम म्हणतात, त्या सवंिीच माझा मतभेद अहे. माझ्या 
अयुष्ट्यातल्या पशहल्या दहा-बारा वषात ज्याया शवचार ऄसे म्हणता येइय, ऄसे 
काही ऄत्स्तत्वात होते, ऄसे मया वाटत नाही. त्यावेळचे माझे शक्षशतज हे ऄगदी 
मयाशदत परंपरेिी जखडयेये अशण जागाकडे एका ऄत्यंत यहान गवाक्षातून 
पाहणारे होते... सवग बाजूंनी समाज खुरटयेया होता. परंपरेमध्ये यपेटयेये माझे 
मन भोवतायी पाहात ऄसावे अशण त्यामुळे काही प्रश्नांचे अकडे अशण शवचारांचे तंतू 
माझ्या डोक्यात शनमाण होत राशहये ऄसावेत... एकदा मी कोकणात गेयो ऄसताना 
माझ्या वशडयांबरोबर कायभनरवाच्या मंशदराकडे जाताना समोरून येणारा, घंगडी 
खांद्यावर टाकयेया अशण कासेया र्फक्त यंगोटी ऄसणारा एक शझयगा (तरुण 
मनुष्ट्य) अम्हांया शदसया. अम्हांया पाहताच तो एकदम खायी बसया अशण अम्ही 
त्याया ओयांडून गेल्यावर तो ईठून चायू यागया. मी वशडयांना शवचारये, की तो 
अपल्याया पाहून खायी का बसया? वडीय म्हणाये, “तो महार ना? त्याची 
सावयी अपल्या ऄंगावर पडू नये म्हणून तो खायी बसया.” माझ्या यहानिा 
मंदूतीय चके्र त्या प्रसंगाने थोडीिी शर्फरयी ऄसतीय... माझ्या थोरल्या बशहणीचे 
यग्न झाल्यानंतर प्रत्येक वेळी ती सासरी जाताना डोळ्यांतून शटपे गाळी. सासरची 
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माणसे शतया जाच करतात, ऄसे अइ म्हणे. त्यावेळी माझ्या पारंपशरक मनातीय 
समाधानाची साथ डुचमळयी ऄसेय; प्रिकवा अमच्याच वाड्यातल्या सदनव तांबडी 
अयवणे नेसयेल्या बाया मया हळूच खुणावीत अशण अप्पा बळवंत चौकातल्या 
एखाद्या न्हाव्याया बोयावून अण, ऄसे हळूच सांगत. त्यावेळी आतर बायकांचा 
साजरॆंगार अशण या काकंूचे प्रिकवा माविंचे सदनव पांढरे राहणारे कपाळ यांमधीय 
र्फरकाची बोच यागून माझे मन ऄस्वस्थ झाये ऄसेय. ऄसे ऄनेक प्रसंग येत होते 
अशण त्यामुळे माझ्या मनावर चढयेयी परंपरेची पुटे थोडीर्फार खरवडयी जात 
होती. मॅशरकची परीक्षा देण्याअधीच मी बरेच वाचयेये होते. परंतु त्या पुस्तकांकडे 
सामाशजक दृरेीने पाहण्याचे सामर्थ्ययग माझ्या शठकाणी त्यावेळी ऄशजबात नव्हते. ती 
िक्ती ऄथवा ती दृरेी मया प्रथमतः मी अगरकरांचे शनबंध वाचू यागयो, तेव्हापासून 
प्राप्त होउ यागयी. 
 १९१८ ते १९२५ पयंतचा काळ शनरशनराळ्या घटनांनी आतका भरया होता तरी 
त्या घटनांचा ऄथगबोध होण्याआतपत पक्वता माझ्या मनाया अयी नव्हती. मॅशरक 
झायो त्या वेळेपयंत मी शब्रशटि सते्तच्या शवरोधी बनयो ऄसयो तरी मी कोठल्याही 
चळवळीचा, संघटनेचा प्रिकवा वादांचा स्वीकार केया नव्हता. एस. एम. प्रिकवा 
खाशडयकर या माझ्या वगगशमत्रांच्या मानाने माझे या घडामोडंबाबतचे ज्ञान ऄगदी 
मामुयी होते. मी जोशतबा रु्फल्यांचे एक ऄक्षरही वाचये नव्हते, अशण माक्सगचे तर 
नावही ऐकये नव्हते. शिवाजी, तानाजी, पशहये बाजीराव, तात्या टोपे, झािीची 
राणी, चापेकर बंधू, सावरकर ही अमची त्यावेळची रॅद्धास्थाने. न्या. रानडे, 
गोपाळकृष्ट्ण गोखये यांना अम्ही ‘मवाळ’ म्हणून शनकायात काढीत ऄसू... 
१९२५च्या जूनमध्ये र्फग्युगसन महाशवद्याययात मी पाउय टाकये अशण माझ्या मंदूया 
शवचारांचे पनयू पडायया सुरुवात झायी. या ऄगोदर मी अगरकरांसंबंधी ईले्लख 
केया, तो या काळातया. र्फग्युगसन कॉयेजच्या ‘ओपन िेल्र्फ यायब्ररी’ने मया 
घडशवये. 
 १९२० मध्ये योकमान्य शटळक यांचे देहावसान होउन महात्मा गांधीचा ईदय 
झाल्यापासून देिात वेगळ्याच प्रकारचे वारे वाहू यागण्यास प्रारंभ झाया होता. 
रशियन राज्यक्रांती, जाशययनवाया बाग हत्याकांड, ऄसहकार अंदोयन यांसारखी 
जनमानसाया अयेयी ईधाणे अपल्या खुणा जनमानसावर ईमटवून गेयेयी होती. 
सत्यिोधक चळवळीचा ऄशतरेक अशण त्यातून शनमाण होउ यागयेये अत्मसंिोधन 
या दोन्ही प्रशक्रया त्याच काळामधीय. 
 शवचाराप्रमाणे अचार हा मंत्र कोणा एका गुरूकडून एका मंगयप्रसंगी मी 
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स्वीकारया नाही. माझ्या वाचनापासून अशण प्रिचतनामधूनच मी माझे शनणगय घेत 
गेयो. अगरकर, हशरभाउ अपटे, वामन मल्हार जोिी अदंच्या येखनाच्या 
वाचनातून माझे मन अकार घेत गेये. बी.ए.च्या वगात ऄसतानाच मी शवधवेिी 
शववाह करण्याचा शनरृय केया... १९३० साय ईजाडये. संपूणग स्वातंत्र्याचा ठराव 
कागँ्रसने याहोर ऄशधवेिनात मान्य केया होता; अशण गांधीजंनी शमठाच्या 
सत्याग्रहाची हाक शदयी. त्या अवाहनामध्ये देिाया चहूबाजूंनी वेढून बसयेया 
तटबंदीया भेदण्याची िक्ती अहे ऄसे मया वाटये, म्हणून मी त्या हाकेया ओ शदयी. 
पशहयीवशहयी चार मशहन्यांची येरवडा तुरंुगवासाची सजा भोगून, चक्की दळून ‘नमक 
की रोटी’ची सजा भोगून अयेया मी पूवीचा राशहयो नाही. त्या चार मशहन्यांत 
सुरवंटाचे रु्फयपाखरू बनये होते, मानवतावादाची पदवी घेउनच मी येरवडा 
तुरंुगातून बाहेर पडयो अशण मग ‘कशध न थांबयो शवरॅांशतस्तव, पाशहये न मागे । 
बांधू न िकये प्रीतीचे वा कीतीचे धागे।।’ ऄिा कायखंडाचा प्रारंभ झाया. 
 ‘कम्युशनस्ट मॅशनरे्फस्टो’ मी याच सुमारास वाचया. माक्सगच्या त्या प्रशतपादनाने 
जो ठसा माझ्या मनावर अशण वृत्तीवर पडया त्याया माझ्या जीवनात तोड नाही. त्या 
पुस्तकाच्या वाचनाने माझे शवचार बदयये एवढेच नव्हे तर माझी शवचारप्रशक्रयाच 
बदयून गेयी. तो शनजीव प्रबंध नसून झंझावात होत. माक्सगने मया माक्सगवादी 
बनशवये नाही, पण बुद्धीवादी बनशवये. तुरंुगात कम्युशनस्ट मॅशर्फरे्फस्टो वाचल्यावर 
गळ्यातये यज्ञोपवीत मी नाकारये... मी काही हाडाचा क्रांशतकारक नाही. १९०७ 
सायापासून १९३०पयंतची माझी २३ वष े परंपरेच्या चाकोरीतूनच वाहत राशहयी. 
चाकोरीबाहेर पडण्याचे शवचार येत; पण शक्रयेमध्ये त्यांचे रूपांतर होत नसे. 
येरवड्यातीय तुरंुगवासामुळे ती चाकोरी र्फोडून बाहेर येण्यासाठी अवश्यक ऄसे 
िारीशरक सामर्थ्ययग मया याभये अशण माक्सगमुळे मानशसक सामर्थ्ययगही. 
 माक्सगवादाचा पूणगतया स्वीकार मी प्रारंभीची काही वष े केया. सोशवएत 
रशियातीय व्यवस्था ही अदिगव्यवस्था अहे ऄसे अम्हा शकत्येकांना वाटत होते. 
परंतु या भ्रमातून अमची सोडवणूक झायी ती स्टाशयनच्या राजवटीतीय 
हत्याकांडामुळे बुखाशरनसारखे तत्त्वज्ञ, िास्त्रज्ञ, रशियन क्रांतीतीय सेनानी 
ऄिांच्या अहुती जेव्हा िेकड्यांनी पडल्या, तेव्हा माझ्या मनातल्या माक्सगवादाया 
चांगयाच हादरा बसया... दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात भारतातीय कम्युशनस्टांनी 
ज्या ईयटसुयट कोल्हाटईड्या मारीत स्वातंत्र्य चळवळीत शवरोध केया, त्यामुळे 
माक्सगवाद हादेखीय ऄपुरा अहे हा माझ्या मनाया बोध झाया... त्याचवेळी गांधंच्या 
शवचारसरणीचीही ओळख स्वानुभवामुळे ऄशधकाशधक पटत चाययी होती. माक्सगच्या 
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शवचारसरणीत वगग हा कंद्रस्थानी अहे, तर गांधीच्या शवचारसरणीत व्यक्ती, माणूस 
हा कंद्रस्थानी अहे. क्रांतीची सुरुवात स्वतःपासून झायी पाशहजे, हे गांधीचे वचन 
मया र्फार ऄथगपूणग वाटये होते अशण अजही वाटते. तरीही मी जसा माक्सगवादी 
झायो नाही, तसाच मी गांधीवादीही झायो नाही. ‘प्रिहदस्वराज्य’मध्ये गांधीजंनी जे 
शवचार मांडये त्यांतीय ऄनेक शविेषतः यंत्र व तंत्र यांच्यासंबंधीचे शवचार मया मान्य 
झाये नाहीत... समाजशवकासाची ऄंशतम त्स्थती म्हणजे दंडहीन समाज, ऄसे माक्सग 
व गांधी या दोघांचेही इत्प्सत अहे, पण दंडहीन समाजाची कल्पना कधीही प्रत्यक्षात 
येणार नाही ऄसे माझे मत अहे. 
 ...माझ्या तरुणपणी माझ्या शमत्रांनी अशण वडीयधाऱ्यांनी मया वारंवार आिारे 
शदये होते की, अज जरी तू इरॄराशवषयी सािंक ऄसयास, ऄजे्ञयवादी ऄसे 
स्वतःया म्हणवीत ऄसयास तरी पुढल्या अयुष्ट्यात तुझ्यावर ऄसे प्रसंग येतीय, की 
ज्यावेळी तुया इरॄराचा प्रिकवा तुया सध्या ऄज्ञात ऄसयेल्या व्यशक्तचा अधार घ्यावा 
ऄसे वाटेय. मीही तेव्हा प्रांजळपणे सांगे की, ‘मया ऄसा प्रत्यय अया तर माझे मत 
बदयण्यास मी केव्हाही तयार राहीन.’ परंतु अता ती त्स्थती पायटयी अहे. ज्या 
प्रांजळपणाने मी ती ऄनाग्रही भशूमका तेव्हा स्वीकारयी होती, त्याच प्रांजळपणाने 
मया अता माझ्या ऐंिीव्या वषी म्हणजे माझ्या पक्व वृद्धावस्थेत ऄसे ठामपणे 
सांगावेसे वाटते की गेल्या साठ वषंच्या माझ्या जीवनात ऄशतिय करेमय ऄथवा 
दुःखमय पशरत्स्थती मया ऄनेकवार प्राप्त झायी ऄसतानाही, मया माझ्या 
बुद्धीपयीकडचा कोणताही अधार िोधण्याची एकदाही गरज वाटयेयी नाही... 
ऄनंत प्रश्न अशण त्यांची ऄनंत ईत्तरे यांचा शवचार करताना गौतम बुद्धाचा पुढी 
शवचार मया पटतो. बुद्धांनी सांशगतये की, इरॄरासंबंधी चचा करणे म्हणजे वेळ व्यथग 
घायवणे अहे. त्यामुळे िोध करून शिणयेल्या माझ्या इरॄरशवषयक पृच्छेची कवाडेच 
मी यावून घेतयी अशण ज्या सृरेीमध्ये अशण ज्या समाजामध्ये अपण जगतो, ती 
सृरेी अशण तो समाज यथािक्ती सुधारण्याचा प्रयत्न करणे, हाच योग्य मागग अहे, 
ऄिा शनणगयाप्रत मी येउन पोहोचयो अहे. 
 तत्त्वज्ञानाच्या वाटेपेक्षा शवज्ञानाची वाट मया ऄशधक पसंत पडते... शवज्ञानाच्या 
साहाय्याने अज जी िस्त्रास्त्र साधने माणसाया शदयी अहेत, त्याच शवज्ञानाने ती 
शनष्ट्र्फळ किी करावीत, याचेही ज्ञान माणसाया शदये अहे. शचन्हे तर ऄिी शदसत 
अहेत, की मानवबुद्धी शवघातक प्रवृत्तीवर मात करू िकेय अशण सवगसंहारातून 
जगाया वाचवू िकेय. जगाचा संहार करणारा ऄणुबाबँ वापरायचा की शवनोबांच्या 
‘जय जगत’ या घोषणेया प्रत्यक्ष व्यवहाराचा अिय प्राप्त करून द्यायचा, हे अता 
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मानवानेच ठरवायचे अहे. 
 अतापयंत मी कोणायाही गुरू केये नाही. गांधी अशण माक्सगयाही नाही, 
कारण या सतत बदयत्या शवरॄाचे अशण मानव समाजाचे ऄक्षरशचत्र, कोणापािी 
शकतीही शदव्यचक्षू ऄसये, तरी ती रेखांशकत करू िकेय ऄसे मया वाटत नाही. 
अतापयंतच्या ऊशषमुनंनी, पे्रशषतांनी, शवचारवंतांनी अशण शवद्वानांनी शटपयेयी 
समाजशचते्र त्या काळाची, तत्त्वकायीन पशरत्स्थतीची शचते्र अहेत. म्हणून 
वेदकायीन प्रिचतन, कुरुके्षत्रावरीय प्रिचतन, बोशधवृक्षाखायीय प्रिचतन, गॅशययीच्या 
असमंतातीय अशण शहरा डंगरावरीय प्रिचतन अजच्या प्रिचतनाया बंधनकारक ठरता 
कामा नये. नीरक्षीर न्यायानेच त्याचा स्वीकार करावयास हवा... अपापल्या 
मतीप्रमाणे कोणत्याही धमगशवचाराचा ऄथवा दिगनाचा स्वीकार ऄथवा त्याग 
करण्याची मोकळीक जर व्यशक्तमात्राया राशहयी, तर ती सवात ईत्तम गोरे होइय. 
“येखाच्या िेवटी नानासाहेब गोरे यांनी शयशहये अहे. 
 “माझ्या जीवनात मी भावनांपेक्षा शवचारांना अशण शवचारांहून कृतीया ऄशधक 
महत्त्व देत अयो अहे. म्हणून रामदासाहून शिवाजी थोर, रानड्यांपेक्षा रु्फये थोर, 
बराण्ड रसेयपेक्षा रॄाआट्ट्झर थोर, जे कृष्ट्णमूतीपेक्षा मदर तेरेसा थोर अशण 
ऄस्पृश्यता शनवारणासाठी स्पृिाची मने वळवू पाहणाऱ्या गांधीजीपेक्षा ऄस्पृश्यांनाच 
बंडासाठी ईभे करणारे अंबेडकर मया थोर वाटतात. शवचार, ईच्चार अशण अचार 
यांची जेथे शमठी पडयेयी शदसेय तेथे मी नतमस्तक होतो. ‘शतशमरातून तेजाकडे’ 
जाण्याचा तो एकच मागग अहे ऄिी माझी धारणा बनयी अहे.” 
 नानासाहेब गोरे यांच्या जीवनात अशण साशहत्यात शवचारांना प्राधान्य होते. 
त्यांच्या जीवनाया रशसकतेची शकनार होती. स्वातंत्र्यसंग्राम अशण समाजवादी 
चळवळ यांमधून त्यांचे जीवन तावून सुयाखून शनघाये. यिाने ते कधी मातये 
नाहीत, ऄपयिाने कधी खचये नाही. ऄखेरपयंत पराधीन झाये नाहीत. १ मे 
१९९३या पहाटे िांतपणे त्यांची प्राणज्योत शनमायी. 
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प्रा. ग. प्र. प्रधान 
 ज्येरै स्वातंत्र्य सनशनक, “समाजवादी” शवचारवंत अशण शसद्धहस्त येखक म्हणून 
प्रा. ग. प्र. प्रधान हे महाराष्ट्राया सुपशरशचत अहेत. “स्वातंत्र्य संग्रामाचे महाभारत”, 
तसेच १९४० ते १९८० या कायखंडातीय भारतीय राजकारणातीय वेगवेगळ्या 
शवचारधारांनी भारयेल्या सात शनरैावान कायगकत्यंच्या जीवनाचे शचत्रण करणारी 
“साता ईत्तरांची कहाणी” ही कादंबरी ही त्यांची शविेष गाजयेयी पुस्तके. 
योकमान्य शटळक, म. गांधी, जयप्रकाि नारायण, साने गुरुजी यांच्या जीवनाचा 
अशण कायाचा पशरचय करून देणारी पुस्तके त्यांनी शयशहयी अहेत. “साधना”, 
“नवभारत” अशण ऄन्य वृत्तपत्रांतून त्यांनी शवपुय स्रु्फट येखन केये अहे. 
 ना. ग. उर्फग  नानासाहेब गोरे या थोर समाजवादी नेत्यांच्या सहवासात ग. प्र. 
प्रधान हे त्यांच्या शवद्याथी दिेपासूनच अये. स्वातंत्र्य चळवळीत अशण समाजवादी 
चळवळीत नानासाहेब गोरे यांचे शिष्ट्य व सहकारी म्हणून त्यांनी कायग केये. 
नानासाहेब गोरे यांचे व्यशक्तमत्व, राजकीय व सामाशजक कायग अशण पुरोगामी 
शवचार, यांच्यावर प्रकाि टाकणारे हे वनशिष्ट्यपूणग पुस्तक. नानासाहेब गोरे यांचे 
राजकीय अशण सामाशजक कतृगत्व, त्यांचे वनचाशरक येखन अशण यशयत साशहत्य 
यांचे सखोय शववेचन करताना प्रधानांनी तत्कायीन राजकीय व सामाशजक जीवनाचे 
वस्तुशनरै शचत्रही या पुस्तकात रेखाटये अहे. 
 


