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वसंतिािा पाटील 

आमचे नाते भावाभावाचे 

 
 सागंली हजल्याच्या तासगाव तालुक्यातील अंकलखोपिा कृष्ट्िाकाठ, 
प्रिंड जनसमुदायाने गजबजला िोता. या हठकािी एका जािीर 
समारंभात गेली िार वर्ष े व पधंरा हदवस िालत राहिलेले, वैिाहरक 
मतभेदातून व गैरसमजातून िालू झालेले आहि हवनाकरि धुमसत 
राहिलेले माझे आहि यशवंतरावािें भाडंि कृष्ट्िामाईच्या साक्षीने संपिार 
िोते. आम्िी दोघे हजवाभावािे हमत्र.आम्िी िाळीस वर्षे खादं्याला खादंा 
लावनू काम केले िोते. स्वातंत्र्य संग्राम,संयुक्त मिाराष्ट्र िळवळ, अशा 
हकतीतरी समरप्रसंगात आहि हकत्येक आनंदाच्या प्रसंगी, जबाबदारीच्या, 
कोंडी करिाऱ्या प्रसंगात आम्िी एकमेकाचं्या बरोबर राहिलो.पि क्षुल्लक 
कारिासाठी आम्िी भाडंलो. आमिे िे भाडंि आमच्यापुरतेि राहिले 
नव्िते, तर मिाराष्ट्राच्या घराघरात ते जाऊन पोिले िोते. एक प्रकारिी 
यादवी हनमाि झाली िोती. खरे म्ििजे कोिालाि, आम्िा दोघानंािी, िी 
स्स्थती आवडत िोती असे नािी. आम्िालािी यातून मागग काढून बािेर 
पडायिे िोते. २४ मे १९८२ रोजी अंकलखोपला झालेल्या या 
कायगक्रमाच्या हनहमत्ताने आम्िा दोघाचं्या हमतं्रमडळींच्या प्रयत्नानंा यश 
आले आहि आमिी हदलजमाई झाली. 
 या कायगक्रमासाठी आम्िा दोघावंर, मिाराष्ट्रावर, पे्रम करिाऱ्यािंी 
गदी जमली िोती. राजकीय, सामाहजक, सिकारी के्षत्रातील नेते, 
कायगकते जमा झाले िोते. गावकऱ्यानंी आम्िा दोघाचं्या ऐक्यािे हनहमत्ताने 
आमिी रु्लानंी सजवलेल्या उघड्या जीपमधून ऐक्य हमरविूक काढली 
िोती. त्यानंतर सभास्थानी आम्िाला भगवे रे्टे बाधंण्यात आले िोते. 
आपल्याला बाधंण्यात आलेल्या रे्ट्यामुळे माझे भार्षि नीट ऐकू येत 
नािीसे वाटल्यावरून यशवंतरावानंी आपला रे्टा काढून ठेवला आहि 
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टोपी डोक्यावर िढवली. या सभेत मी केलेले भार्षि उत्सुकतेने ऐकले. 
कारि आम्िी दोघे केवळ हमत्रि नव्ितो तर त्यानंीि त्या सभेत 
म्िटल्याप्रमािे – ‘आमिे नाते पुढारी अनुयायािे नसून, हमत्राहमत्रािे, 
भावाभावािे ‘ िोते. 
 या वेळच्या भार्षिात मी म्िटले िोते, “आम्िी दोघे भाडंलो, परस्पर 
हवरोधी मतप्रदशगन केले, जे बोलू नये ते बोललो. या भाडंिाने उभ्या 
मिाराष्ट्रािे नुकसान झाले. िे भाडंि घराघरात, िुलीपयंत गेले. िे काम 
वैरािे असल्यािी अनेकािंी समजूत झाली. संपत्तीने मोठे झालेल्या यादव 
कुलािा नाश झाला. त्याप्रमािेि आमच्या भाडंिाने मािसे व कायगकते 
र्रर्टले गेले. त्याबद्दल मी मिाराष्ट्रािी मार्ी मागतो. पक्षातंगगत 
यादवीमुळे प्रथम भाडंिाऱ्या व्यक्ती व नंतर पक्ष खड्ड्ड्यात जातो यािी 
मला जािीव झाली. 
 मी जन्मभर यशवंतरावानंा नेता मानले. मला वाढहवण्यात त्यािंा मोठा 
वाटा आिे. त्यािें उपकार मी कधीिी हवसरिार नािी, आहि पुनः कधी 
त्याचं्याशी भाडंिार नािी. आम्िी एकोप्याने संघटनेिे जनहितािे काम 
करत रािू अशी मी िमी देतो. 
 यानंतरच्या भार्षिात यशवंतराव म्ििाले, “दादािें भार्षि मी 
लक्षपूवगक ऐकले आहि मन भरून आले.. आमच्या भाडंिाने मिाराष्ट्रािे 
नुकसान झाले का नािी िे मला मािीत नािी, पि आम्िा दोघािें मात्र 
र्ारि नुकसान झाले.” 

 या सभेत आम्िी दोघानंीिी खुल्या हदलाने मिाराष्ट्रािी मार्ी 
माहगतली आहि त्या वेळी िमी हदली, त्याप्रमािे पुनः कधीिी भाडंलो 
नािी. आमिे भाडंि आम्िी नेिमीसाठी कृष्ट्िेच्या पहवत्र पाण्यात हवसजगन 
करून टाकले िोते... 
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श्रीमंत छ. रािमाता सुहमत्रा रािे भोसले 

एक सौिन्द्यशील व्यक्ततमत्त्व 

 
 मा. यशवंतरावजींिे जीवन – िहरत्र िीि एक मोठी आठवि आिे. 
अत्यंत गहरबी आहि प्रहतकूल पहरस्स्थती असताना त्यानंी आपले हशक्षि 
पूिग केले. त्यानंी हशकत असतानाि समाज जािला, राष्ट्र जािले, 
स्वातंत्र्यािी मिती ओळखली. परकीय िाकरीिा मोि त्यानंा आकर्णर्षत 
करू शकला नािी. स्वातंत्र्य लढ्यात सिभागी झालेले यशवंतराव आहि 
स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर सत्तास्थानावरून राष्ट्रािी सेवा करिारे यशवंतराव 
िव्िाि हवहवध आव्िाने पेलू शकले. त्याचं्या राजकीय, सामाहजक शकवा 
शैक्षहिक के्षत्रातल्या वाटिालीत त्यािंी वैिाहरक जडिघडि मित्त्वािी 
वाटते. त्याचं्या भेटीत आम्िाला त्याचं्या हठकािी असलेली वैहशष्ट्ट्ये 
जािवली ती अशी की, त्यािें वािन दाडंगे िोते. त्यािें स्वतःिे गं्रथालय 
हवहवध प्रकारच्या उपयुक्त गं्रथानंी समृद्ध िोते. त्यािंी स्वतःिी कृहत 
शितनशील िोती. ते राजकीय नेते िोते. परंतु त्यािें नेतृत्व अभ्यासू िोते. 
त्यािें वागिे आहि बोलिे अत्यंत संयमशील असेि असायिे. 
सौजन्यशीलता िा त्यािंा स्थायीभाव िोता. मोजक्या शब्दात 
पहरिामकारकता कशी साधावी यािे कौशल्य त्यानंी साध्य करून घेतले 
िोते. 
 यशवंतराव िव्िािानंी हवहवध पदे भरू्षहवली. परंतु या पदावंरून त्यानंी 
जे समाज प्रबोधन केले ते मित्त्वािे आिे. राष्ट्रीय ऐक्यभाव, एकात्मतेिी 
गरज, सामाहजक समता, आर्णथक हवर्षमता, अस्पशृ्यता आहि जाहतभेद, 
साहित्य हशक्षि व संस्कृती, कृहर्ष औद्योहगक समाजरिना इत्यादी 
संबधंीिी त्यािंी हविारसरिी मागगदशगक स्वरूपािी आिे. त्यािें ‘हविार-
धन ‘ िा एक अभ्यासािा स्वतंत्र हवर्षय िोऊ शकेल. 
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 मिाराष्ट्राच्या जडिघडिीत त्यािें कतृगत्व संपन्न वाटिालीिा उल्लेख 
अटळ आिे. प्रतापगड येथील छत्रपती हशवाजी मिाराजाचं्या भव्य 
पुतळ्यािे अनावरि समारंभास भारतािे पतंप्रधान पंहडत जवािरलाल 
नेिरू आले िोते. या सोिळ्यािे वेळी र्लटििे मालोजीराजे शनबाळकर 
आहि यशवंतराव िव्िाि यानंी पतंप्रधानािंा िा कायगक्रम अत्यंत 
समयसूिकतेने आहि कौशल्याने पार पाडला. 
 अनेक सभा-समारंभाच्या हनहमत्ताने मा. यशवंतराव िव्िाि याचं्या 
हविारातील हववेकािी आहि सामाहजक पहरवतगनासाठी आवश्यक 
असलेल्या गोष्टींिी जीिीव स्पष्ट िोत असे. त्यािंी बोलण्यािी शैली 
श्रोत्यानंा शजकून घेिारी असे. वकृ्तत्व आहि कतृगत्व यािंा संगम झालेले 
यशवंतराव िव्िािािें सौजन्यशील व्वहक्तमत्त्व मिाराष्ट्र हवसरू शकिार 
नािी. 
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म. ध. चौधरी 

यशवतंराविी : आमचे कुटंुबप्रमुख 

 
 यशवंतरावजींना (आपल्यातून) जाऊन एक वर्षापेक्षा अहधक काळ 
लोटला असला तरी त्याचं्या आठविीनी मिाराष्ट्रािे समाजमन आजिी 
आकंठ भरून आिे. या आठविींनी ते गहिवरते, व्याकुळ बनते, कृतज्ञतेने 
भरुन येते. त्याचं्या हनवािानंतर अनेकानंी श्रद्धाजंली अपगि करिारे, 
त्याचं्या ितुरस्त्र व्यक्तमत्त्वािे विगन करिारे, तसेि त्याचं्या अनेकहवध 
कायािे मूल्यमापन करिारे भाष्ट्य व हलखाि केले. तरीिी त्या पलीकडे 
सामान्यापयंत पोिोिलेली यशवंतस्मृहत सवाथाने अहभव्यक्त झाली असे 
म्ििता येिार नािी. कारि उण्यापुऱ्या अधगशतकाच्या सावगजहनक 
कायातून ते मिाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पोििले िोते. आयुष्ट्याच्या 
उत्तराधात हनमाि झालेल्या कोंडीमुळे ते अवघडले, अडखळले. थोडे 
बाजूला पडले. परंतु स्वातंत्र्योत्तर काळात समाजाच्या राजकीय, 
आर्णथक, सामाहजक व सासं्कृहतक जीवनावर इतका व्यापक प्रभाव 
असिारा समाजजीवन घडहविारा दुसरा नेता मिाराष्ट्रात झाला नािी. 
म्ििूनि त्यानंा आधुहनक मिाराष्ट्रािे हशल्पकार म्ििण्यात येते. 
 त्यािंी हववेक हविक्षि बुद्धी, हनधारी परंतु भावकू मन, लोकसंग्रािक 
स्वभाव, धीरगंभीर वृत्ती व या सवातून प्रगट झालेले भारदस्त व्यहक्तमत्त्व 
त्याचं्या सिवासात येिाऱ्याला आकर्षूगन घेिारे िोते. राजकीय हवरोधक 
शकवा पक्षातंगगत हवरोधकाशंी देखील ते तत्त्वासाठी भाडंले पि कधी 
र्टकून वागले नािीत व संबधं तोडून बसले नािीत. सहिष्ट्िुता व 
हखलाडू वृत्तीने त्यानंी आपले व समाजािे जीवन हनहिति समृद्ध 
बनहवले. आपल्यापेक्षा मोठ्ाचं्याबद्दल आदर व अदब बाळगत असतानाि 
आपल्यापेक्षा लिानानंा त्यानंी नेिमीि सन्मानाने व औदायाने वागहवले. 
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 माझी यशवंतरावजींिी प्रथम भेट, १९५२-५३ च्या सुमाराला झाली. 
त्यानंतरच्या एका लिान प्रसंगाने पहरिय दृढ झाला. प्रसंग लिानसा 
परंतु त्यातून त्याचं्या उदार स्वभावािे दशगम घडते. माझ्या वहडलाचं्या 
ित्येनंतर मी पुढिे हशक्षि सोडून सातपुड्याच्या आहदवासी भागात त्यानंी 
सुरू कलेले काम एक आव्िान म्ििून स्वीकारले िोते. सामान्य मािसािी 
अपार सिानुभतूी िोती. आहदवासी बाधंवािें उत्स्रू्तग सिकायग हमळत 
िोते. सरकारी अहधकारीिी सिकायािा िात देत िोते. कै. बाळासािेब 
खेर, मोरारजीभाई, वैकंुठभाई, आबासािेब बी.डी. देशमुख, वादें्रकर 
आदी नेत्यािें कूपाछत्र िोते. परंतु अनेक अडििी िोत्या. छुपा हवरोधिी 
खूप िोता. अशा पहरस्स्थतीत वनहवभागािे असे एक नवे अहधकरी बदलून 
आले की ज्यानंी आमिे सारे कायगि उखडून टाकायिे ठरहवले िोते जिू. 
आम्िी त्यावेळिे उपमंत्री बी. डी. देशमुख व द. न. वादें्रकर याचं्यासनोर 
त्या अहधकाऱ्यािी कृष्ट्िकृत्ये उघडी पाडली व त्याचं्यािमार्ग त 
यशवंतरावजींना भेटले. ते त्या वेळी वनमंत्री िोते. त्यानंी पहरस्स्थती 
समजून घेतली व ताबडतोब योग्य ती कायगवािी करतो म्ििून साहंगतले. 
त्यानंतर आठवि देण्यासाठी आिखी एकदोनदा भेटलो. संयुक्त 
मिाराष्ट्राच्यासाठी िाललेल्या आंदोलनािे ते हदवस िोते. हतसऱ्यादंा 
भेटलो तेव्िा ते थोडे व्यग्र वाटले. पि आम्िी िळूि कामािी आठवि 
हदली. व त्याचं्या व्यग्रतेला जिू तोंड रु्टले. मला म्ििाले,” तुमच्याने 
काम िोत नसले तर सोडून द्या परंतु पुन्िा मला त्रास देऊ नका. “मी 
त्यानंा म्ििालो, “या अहधकाऱ्याने आमिे सारे काम उद्धध्वस्त करण्यािा 
जिू हवडा उिलला आिे. आपि िे थाबंहवण्याच्या दृष्टीने कािी कायगवािी 
करतो असे आश्वासन हदले म्ििूनि आठविीसाठी मी आपिाला भेटत 
असतो. आपल्याकडून काम िोिार नसेल तर आम्िी त्याला तोंड देऊ. 
परंतु मी काम सोडावे िे सागंण्यािा अहधकार आपल्याला नािी ! कारि िे 
एक आव्िान म्ििून स्वेच्छेने स्वीकारले आिे. मात्र आपल्याला असे 
सागंण्यािा आम्िाला अहधकार आिे. कारि आपि लोकानंी हनयुक्त 
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केलेले प्रहतहनधी आिात.” या बोलण्याने यशवंतरावजी हिडले असते तर 
माझ्यासारख्या एका पिंहवशीतल्या दरीडोंगरात काम करिाऱ्या लिानशा 
कायगकत्याला त्यानंा अहधकारािा वापर करून खूप अद्दल घडहवता आली 
असती. परंतु झाले वेगळेि, त्याचं्या िेिऱ्यावरिी व्यग्रतेिी, रागािी जागा 
क्षिात करुिेने घेतली. मला पे्रमाने जवळ घेऊन त्यानंी आश् वस्त केले व 
‘तुमच्या अडििींिी मला जािीव आिे. तुमिे काम करतो . ‘असे म्ििून 
लगेि र्ोन उिलला. आमच्या कामावरिे संकट दूर झाले. 
 त्यानंतरिा प्रसंग भार्षावार प्रान्तरिनेिा. का ाँगे्रसने स्वीकारलेल्या 
तत्त्वानुसार अलग अलग राज्यात हवखुरलेल्या सवग मराठी भाहर्षकािें 
एकहत्रत व स्वतंत्र राज्य स्थापन करण्यािी मागिी जोरात सुरू िोती. 
सारे प्रयत्न करूनिी मराठी भाहर्षकािें एक राज्य हमळण्यािी शक्यता 
हदसत नव्िती. र्ाजल अली कहमशनच्या हशर्ारशीनुसार हवशाल मंुबई 
राज्य हनर्णमती करण्यािा केन्द्र शासनािा हविार जवळजवळ पक्का 
झालेला हदसत िोता, म्ििून मिाराष्ट्रात सवगपक्षीय सहमती स्थापन 
करून हतच्या मार्ग त आंदोलन सुरू करायिे असा हविार जोराने पुढे 
आला िोता. मिाराष्ट्रातील का ाँगे्रस जनािंी पहरस्स्थती मोठी हवहित्र 
झाली िोती. सवगपक्ष सहमतीमध्ये सामील िोऊन आंदोलन करावयािे तर 
पक्षाच्या तत्कालीन धोरिाहवरुद्ध व नेतृत्वाहवरुद्ध बंड केल्यासारखे िोईल 
व न सामील झाल्यास मराठी भाहर्षकािें राज्य हमळिे अशक्यि हदसत 
िोते. श्री. यशवंतरावजी मराठी भाहर्षकाचं्या एकहत्रत राज्यािे समथगक 
िोते. परंतु या हवहित्र पहरस्स्थतीिा सखोल हविार करून त्यानंी 
र्लटिच्या सभेत “मिाराष्ट्रापेक्षा नेिरू मोठे (म्ििजे देश मोठा ) आम्िी 
नेिरूजींच्या नेतृत्वाखाली रािू. “अशी आपली भहूमका जािीर केली. 
साऱ्या मिाराष्ट्रभर एकि गदारोळ माजला. त्याचं्यावर मिाराष्ट्र द्रोिािे 
आरोप – प्रत्यारोप सुरू झाले. परंतु यशवंतरावजी घेतलेल्या भहूमकेवर 
ठामपिे उभे राहिले व मिाराष्ट्रभर दौरा काढून आपला हविार 
कायगकत्यांसमोर माडूं लागले. त्यावेळी ते जळगाव हजल्याच्या 
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(त्यावेळच्या पूवग खानदेश हजल्याच्या ) दौऱ्यावर आले िोते. त्यानंी 
आमिे आमदार भाऊसािेब बोंडे व मला मुद्दाम बोलावनू घेतले. 
कायगकत्यांिी सभा झाली. रात्री आम्िा दोघािौघा कायगकत्यांजवळ 
मोठ्ा हवश् वासाने बोलत िोते. त्या वेळी मी कुठल्याि पक्षात 
नव्ितो.घरातील वातावरि हखरोद्याच्या राष्ट्रीय शाळेतील व राष्ट्र 
सेवादलातील संस्कार, स्वातंत्र्य आंदोलनातील सिभाग यामुळे 
का ाँगे्रसकडे कल िोता. परंतु का ाँगे्रस शे्रष्ठींनी मराठी भाहर्षकािें एकहत्रत 
राज्य हनमाि करण्याच्या हवरोधात घेतलेल्या भहूमकेमुळे माझ्या मनात 
का ाँगे्रसच्या या दुटप्पी राजकारिाबद्दल िीडि िोती. ती संभार्षिात व्यक्त 
िोत िोती. परंतु आपल्या वाक्िातुयाने, िळूवार परंतु मु दे्दसूद हववेिनाने 
यशवंतरावजींनी अशी कािी आपली भहूमका माडंली की त्यामुळे आमिा 
अधा हवरोध कमी झाला. त्यािें एक वाक्य अजून स्पष्टपिे आठवते. ते 
म्ििाले िोते  “गैरसमज असो अथवा अहवश्वासामुळे असो आपले म्िििे 
जर आपले राष्ट्रीय नेते मान्य करीत नसतील तर त्याचं्यावर न रागावता, 
शकवा त्याचं्या हवरोधात न जाता, त्यािंा आपल्याबद्दलिा गैरसमज व 
अहवश्वास आपल्या कृतीने दूर करूनि आपि आपले मन वळहवले 
पाहिजे, त्यानंा शजकले पाहिजे. आहि मला हवश्वास वाटतो की याि 
पद्धतीने मराठी भाहर्षकािें राज्य आपि हमळव ू शकू. म्ििून माझ्या 
भहूमकेत मिाराष्ट्र द्रोि नािीि.” पुढील काळात घडलेल्या घटनावंरुन 
त्यािें त्या वेळिे हनदान व कृती हकती अिूक िोती िे स्पष्टि झाले. 
हवशाल हद्वभाहर्षकािी हनर्णमती झाली. यशवंतरावजी १९५६ च्या 
नोव्िेंबरमध्ये मुख्यमंत्री झाले व लगेि १९५७ च्या हवधानसभेच्या 
हनवडिुकी जािीर झाल्या. मिाराष्ट्रातील वातावरि का ाँगे्रसच्या व 
यशवंतरावजींच्या हवरोधात खूपि तापलेले िोते. मला का ाँगे्रस शे्रष्ठींनी 
हनवडिूक लढण्यािा आदेश हदला. त्या झंझावाती वातावरिात मी 
हनवडून आलो. का ाँगे्रसलािी बिुमत हमळाले. पक्षनेता हनवडीसाठी 
का ाँगे्रसच्या नवहनवािीत आमदारािंी सभा घेण्यात आली िोती. हतला 
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िजर रिावयास गेलो. यशवंतरावजींिी एकमताने पक्षनेतेपदी पुन्िा 
हनवड झाली व त्यािंी ओझरती भेट घेऊन आम्िी परतलो. 
 पुढच्या दोनतीन हदवसानंतरिा प्रसंग हलहिताना संकोि वाटतो 
कारि त्यात एखाद्याला आत्मप्रौढीिा वास येईल. परंतु यशवंतरावजींच्या 
कायगपद्धतीवर व मोठेपिावर कािी प्रकाश त्या प्रसंगाने पडतो म्ििूनि 
हलिीत आिे. एका रात्री दोन- अडीि वाजता मला जागे करण्यात आले. 
समोर त्या वेळिे आमच्या हजल्िा लोकलबोडािे अध्यक्ष श्री. राजाराम 
पाटील उभे िोते. मी कािी हविारण्या आधीि ते म्ििाले, “कपडे घाला. 
तुम्िाला मंुबईला घेऊन येण्यासाठी यशवंतरावजींनी पाठहवले आिे.” 

ध्याहनमनी कािी नसतानंा घडत असलेला प्रसंग तो िोता. त्यामुळे मी 
भाबंावनू हविारले “का ंबोलाहवले ?” त्यानंी स्स्मत िास्य केले व म्ििाले 
“ते मंुबईला गेल्यानंतर कळेल.” आम्िी तसेि हनघालो. मंुबईला 
पोिोिलो व लगेि यशवंतरावजींना भेटण्यास ‘सयाद्री ‘ बगंल्यावर गेलो. 
बािेरच्या हदवािखान्यात ते व सौ . वेिूताई दोघेि ििा घेत बसले िोते. 
धुवट खादीच्या मळलेल्या वेर्षाति त्याचं्यासमोर जाऊन उभा राहिलो व 
म्ििालो, “आपि बोलाहवल्यािा हनरोप आला म्ििून भेटायला आलो.” 

ते िसत उभे राहिले व मला पे्रमाने जवळ घेऊन म्ििाले,” बोलाहवले 
नािी. तुम्िाला एस्. ओ. एस्. पाठहवला िोता. माझ्या मंहत्रमंडळात येिार 
का ?”  व लगेि विूेताईकडे वळून म्ििाले, “वेिूबाई, िा युवक लिान 
असला व वेर्ष बावळा हदसत असला तरी याने माझ्याशी”  भाडंि केले 
आिे एकदा व म्ििूनि मला िा आवडला व मी त्यािी सिकारी म्ििून 
हनवड केली आिे.” एका लिानशा कायगकत्याच्या उद्धटपिािे कोि िे 
कौतुक! मी संकोिून उभा राहिलो. सौजन्यशील मागंल्यमूती वेिूताई 
कौतूक भरल्या डोळ्यानंी माझ्याकडे पिात िोत्या. त्यामुळे मी अहधकि 
भाबंावलो. 
 या प्रसंगाने यशवंतरावजींनी मला शजकले, आपलेसे केले. आपल्या 
कुटंुबातील एक बनवले. खूप पे्रम हवश्वास हदला. असं त्यानंी अनेक 
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कायगकत्यांना घडहवलं. त्यानंा वैिाहरक व भावहनक जीवन हदले. पुढे 
कािी बाबतीत मतभेद झाले पि त्यािंा हजव्िाळा कािी कमी झाला नािी. 
वैयहक्तक संबधंात दुरावा कधी त्यानंी येऊ हदला नािी. िीि त्यािंी 
थोरवी. 
 त्याचं्या मंहत्रमंडळातील त्यािंा एक सिकारी व संघटनेतील कायगकता 
म्ििून हकतीतरी हृद्य प्रसंग त्याचं्या सिवासात अनुभवले. ते सारेि एका 
लिान लेखात कथन करिे शक्य नािी. परंतु त्याचं्या व्यहक्तमत्त्वािी छाप 
मनावर उमटलेली आिे. ते सिकाऱ्याचं्या वैयहक्तक जीवनात सिज व 
सहृदयतेने प्रवेश करीत व त्याचं्या सुखदुःखाशी समरस िोत. ते 
मिाराष्ट्रािे मुख्यमंत्री असेपयंत मिाराष्ट्रािे मंहत्रमंडळ केवळ राजकारिी 
लोकािंा संि नसे. तर कौटंुहबक हजव्िाळ्यािे संबधं असलेले एक मोठे 
कुटंुबि असे. हवशाल मंुबई राज्यात मराठी व गुजराथी भाहर्षक मंत्री व 
उपमंत्री िोते. हवकासाच्या प्रश्नावर मतभेद िोत, परंतु एखादा दुसरा 
अपवाद सोडला तर कौटंुहबक संबधंामुळे कधी दुरावा हनमाि िोत नसे. 
मोठे खेळीमेळीिे व भ्रातृभावािे वातावरि असे. असे वातावरि हनमाि 
करण्यािा प्रयत्न यशवंतरावजी आवजूगन करीत व लिानमोठ्ा प्रसंगातून 
कंुटंुबप्रमुखािी भहूमका बजाहवत. 
 मंहत्रमंडळाच्या बठैकीतील प्रत्येक प्रश्नावरील ििेिा दजा र्ार वरिा 
असे. सभेसमोर येिाऱ्या प्रत्येक प्रश्नावर सखोल ििा िोई. प्रत्येकाला 
आपले मत माडंण्यास वेळ हमळे. वेळ कमी आिे म्ििून ‘ििा लवकर 
आटोपा ‘ असे क्वहिति घडे. शकबिुना एखाद्या मित्त्वाच्या हवर्षयावर 
कोिी बोलायिे राहिले तर यशवंतरावजी त्यािेंिी मत अजमावनू घेत. 
अंती सवगसंमतीने हनिगय घेतले जात. आपले मत आधी सागंण्याऐवजी 
सवांिे ऐकून घेतल्यानंतर ते आपले मत देत. व त्यािें मतप्रदशगन त्या 
प्रश्नावर अनेक बाजूंनी प्रकाश टाकिारे, बऱ्यािदा नावीन्यपूिग असे. 
त्यामुळे त्याचं्याबद्दल सिकाऱ्यामंध्ये आदरयुक्त पे्रम व आपुलकी सिजि 
हनमाि झाली िोती. मंहत्रमंडळािे हनिगय एकमताने िोत. ते मुख्यमंत्री 
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असताना तीनि वेळा मंहत्रमंडळात मते घेण्यािा प्रसंग आला. हतन्िी वेळा 
प्रश्न तसेि गुंतागुंतीिे व नवी धोरिात्मक हदशा देिारे िोते. 
 १९५८-५९ िा सुमार असेल. डॉ. बाबासािेब आंबेडकरानंी आपल्या 
लक्षावधी अनुयायानंा बौद्ध धमािी दीक्षा देऊन ते शिदू धमातून बािेर 
पडले, त्यानंतर मागासवगीयानंा अनुसूहित जाती म्ििून घटनेनुसार 
हमळत असलेल्या सवलती द्यायच्या का ं असा प्रश्न मंहत्रमंडळासमोर 
आला. घटनेनुसार तसे सरकारवर बधंन नव्िते. डॉ. बाबासािेबािंा 
का ाँगे्रस हवरोध व आता धमान्तरािा त्यािंा प्रक्षोभक हनिगय यामुळे 
त्यावेळच्या मंहत्रमंडळात त्याचं्या भहूमकेबद्दल खूपि नाराजी िोती. 
त्यामुळे मंहत्रमंडळाच्या बठैकीसमोर प्रश्न आल्यानंतर कडाक्यािी ििा 
झाली. मते अजमावण्यात आली तेव्िा बिुसंख्य सदस्य सवलती िालू 
ठेवण्याच्या हवरोधात हदसून आले. यशवंतरावजींसि आम्िी िारि सदस्य 
सवलती िालू ठेवाव्या या मतािे िोतो. कारि धमग बदल झाला म्ििून 
लगेि मागासपि गेले असे िोत नािी व कायदेशीर बधंन नसले तरी 
नैहतक व सामाहजकदृष्ट्ट्या सवलती िालू ठेविेि न्याय्य आिे असे आमिे 
मत िोते. मुख्यमंत्रीि अल्पमतात असा हवहित्र प्रसंग प्रथमि हनमाि 
झाला. यशवंतरावजी खूप दुःखी झाले. त्यानंी अहतशय कळवळून बाजू 
माडंली. शेवटी बरीि ििा िोऊन हवर्षय तिकूब ठेवण्यात आला व 
मुख्यमंत्र्यानंी पहंडतजींशी याबाबत आधी ििा करावी असे ठरले. पुढच्या 
बठैकीच्या वेळी यशवंतरावजी अहतशय आनंदी हदसले. सुरूवातीलाि 
त्यानंी पहंडत जवािरलालजींशी झालेल्या ििेिा वृत्तातं व पंहडतजी 
सवलती िालू ठेवण्याला अनुकूल असल्यािे साहंगतले. नवबौद्धानंा 
मागासवगीयाचं्या शक्य त्या सवग सवलिी िालू ठेवण्याच्या मंहत्रमंडळािा 
ऐतिाहसक हनिगय झाला. “आज आपिाला कृताथग वाटते.” असे उद्गार 
यशवंतरावजींनी काढले. राजकारिी हविारावर सामाहजक न्याय्य 
भावनेने मात केली असेि त्या प्रसंगािं विगन करता येईल. 
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 असाि आिखी एक अगदी अटीतटीिा प्रसंग आठवतो. दाहरद्र्यामुळे 
ज्यानंा हशक्षिापासून वंहित रिावं लागतं अशा सवग जाती धमातील गरीब 
बाधंवाचं्या मुलानंा मोर्त हशक्षि द्यावं असा प्रस्ताव समाजकल्याि 
हवभागाच्या वतीने मंहत्रमंडळाच्या एका सभेसमोर आला. कल्यािकारी 
राज्यािे एक पुरोगामी पाऊल म्ििून आम्िी अनेकानंी त्याि ंस्वागत केले. 
परंतु तेवढाि कडाक्यािा हवरोध कािी हदग्रजाकंडून झाला. राज्याच्या 
आर्णथक परस्स्थतीिे कारि सागंण्यात आले. यशवंतरावजींनी हवरोध 
करिाऱ्यािंी समजूत घालण्यािा खूप प्रयत्न केला परंतु या योजनेसाठी 
हतजोरी उघडण्यािी शक्यता हदसेना. शेवटी गरीब बाधंवासंाठी असलेली 
इतकी आवश्यक व पुरोगामी योजनािी आम्िी िाती घेऊ शकिार नसू तर 
िे मुख्यमंत्रीपद काय कामािे ? असे हनवािीिे उद्गार काढून ते उदे्वगाने 
बठैकीतून उठून गेले. त्यानंतर खूप भवती न भवती झाली. आम्िी कािी 
सिकाऱ्यानंी समजावण्यािी हशकस्त केली. तुटेपयंत तािू नका म्ििून 
परोपरीने साहंगतले. दबावाखाली का िोईना हवरोधकािंी मनं तयार 
झाली. यशवंतरावजींना परत बोलाहवण्यात आलं व ९०० रु. खाली 
उत्पन्न असलेल्या आर्णथकदृष्ट्ट्या मागास (इ.बी.सी.) वगासाठी मोर्त 
हशक्षि देण्यािी योजना मंजूर झाली. आपले मुख्यमंत्रीपद पिाला लावनू 
यशवंतरावजींना िी योजना मंजूर करून घ्यावी लागली. 
  हवशाल हद्वभाहर्षक प्रामाहिकपिे राबहवण्यािी हशकस्त िोत असूनिी 
अशा अनेक अनुभवामुंळे हवकासाच्या अनेक िागंल्या व अत्यावश्यक 
योजना राबहवण्यात अडथळे येतात. हवकासकायात प्रादेहशक समतोल 
साधता येत नािी. या हनिगयावर यशवंतरावजी आले िोते. संयुक्त 
मिाराष्ट्राच्या लढ्यािे बाय दडपििी िोतेि. शेवटी िी सारी पहरस्स्थती 
राष्ट्रीय नेत्याचं्या समोर माडूंन त्यािा हवश्वास संपादन करून मोठ्ा 
कौशल्याने त्यानंी मंुबईसि साऱ्या मराठी भाहर्षक प्रदेशािे एक राज्य 
“मिाराष्ट्र राज्य” हनमाि करण्यात यश हमळहवले. िा इहतिास सवगशु्रत 
आिे. 
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 ‘मिाराष्ट्र राज्य’ हनर्णमतीिा हनिगय झाला आहि यशवंतरावजींच्या 
उत्सािाला व कतृगत्वाला जिू बिर आला. अत्यंत प्रहतकूल पहरस्स्थतीतून 
तावनू सुलाखून यशस्वीपिे बािेर पडलेले यशवंतरावजी, अनुकूल 
पहरस्स्थती प्राप्त िोताि सवांगाने रु्लून आले. सारा मिाराष्ट्र 
रु्लहवण्यािे स्वप्न बघू लागले व स्वप्न साकार करण्यासाठी अनेकानेक 
योजना आखू लागले, कायगकते शोधू लागले. योजना कायास्न्वत करू 
लागले. त्याचं्या जीवनातील िा सवोत्तम कालखंड म्ििता येईल. 
 मिाराष्ट्र राज्याच्या मंहत्रमंडळािी पहिली बठैक मला आठवते. 
यशवंतरावजींच्या िेिेऱ्यावरील आनंद ओसंडून विात िोता. डोळ्यात 
स्वप्न तरळत िोते. मोठ्ा उत्सािाने व उमेदीने त्यानंी बोलायला 
सुरूवात केली. उद्याच्या मिाराष्ट्रािे कल्पनाहित्र ते रेखाटत िोते. 
मिाराष्ट्राच्या कृहर्ष – औद्योहगक हवकासािे अहतशय रम्य हित्र त्यानंी उभे 
केले व त्या धतीवर एक मास्टरप्लॅन तयार करण्यािा हनिगय मंहत्रमंडळाने 
घेतला. मंहत्रमंडळातील आम्िी सारे क्षिभर भावधंुद झालो िोतो. 
त्यानंतर मिाराष्ट्राच्या आर्णथक, सामाहजक व सासं्कृहतक हवकासासाठी 
हकतीतरी हनिगय घेतले गेले. योजना आखल्या व राबहवल्या गेल्या, त्यािा 
आढावा स्वतंत्रपिे घ्यावा लागेल. पि एक गोष्ट नमूद केली पाहिजे की 
यशवंतरावजींिी कल्पकता, योजकता, हनिगयक्षमता, ध्येयवाद व 
व्यविारवाद यािंी सागंड घालण्यािे कौशल्य, व्यक्तींना िेरून त्यानंा 
कायाला लावण्यािे कसब, साऱ्या जाती जमातींना एकत्र घेऊन 
िालण्यािी धडपड यामुळे मराठी राज्यािी जडिघडि प्रारंभीच्या काळी 
मोठ्ा भरभक्कम पायावर झाली. मला बऱ्यािदा वाटते यशवंतरावजी 
मिाराष्ट्रात बरािकाळ रिाते तर भरभराटीला आलेले व कारभाराच्या 
दृष्टीने आदशग असे एक राज्य देशाला हमळाले असते. ते आर्णथक, 
सामाहजक व सासं्कृहतकदृष्ट्ट्या हवकहसत असे वैभवशाली राज्य झाले 
असते. परंतु हनयतीच्या योजना वेगळ्याि िोत्या. ऐन उमेदीत मिाराष्ट्र 
सोडून देशािी िाक म्ििून, त्यानंा हदल्लीला जावे लागले. हतथेिी त्यानंी 
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अनेक मंत्रालयािा कारभार समथगपिे व यशस्वीपिे िाताळला. परंतु 
हदल्लीला काम करीत असले तरी मनाने ते तेथील वातावरिात एकरूप 
िोऊ शकले नािीत. एक मुत्सद्दी, राजकारिी, कारस्थानी बनू शकत 
नािी त्यामुळे ते जीवनाच्या उत्तराधांत सतत दुःखी राहिले. श्रीमती 
वेिूताईंच्या हनधनानंतर तर ते शरीराने उभे असले तरी मनाने पूिगपिे 
कोसळत िोते असे एकदोनदा मला जािवले. असे असले तरी 
त्याचं्यामधला मािुसकीिा ओलावा व ऋजुता कधी कमी झाली नािी. 
काजळली नािी. आहि याति त्यािें मोठेपि सामावलेले आिे. 
 अशा या समाजाहभमुख, राजकारिधुरंधर, हविारवंत व भावनाशील 
नेत्याला मिाराष्ट्र कधी हवसरू शकिार नािी. 
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तकक तीर्क लक्ष्मिशास्त्री िोशी 

शुद्ध चाहरत्र्याचा प्रज्ञावतं रािकारिी 
 
 भारताच्या स्वातंत्र्यसंग्रामािा कालखंड िे भारताच्या इहतिासातील 
प्रज्ञावंत पुरुर्षानंा, शुद्ध िाहरत्र्याच्या त्यागी वीरानंा जन्म देिारे आहि 
भारताला आदशग नेतृत्व हमळवनू देिारे युग िोय. त्या स्वातंत्र्य 
आंदोलनात ज्याचं्या जीवनािा अथग समजून घ्यावा, मित्ता अजमावण्यािा 
प्रयत्न करावा, अशा अनेक व्यक्ती िोऊन गेल्या. राष्ट्रीय जीवनात व 
समाजजीवनात समाजाच्या अत्यंत खालच्या थरापासून तो वरच्या 
थरापयंत िमकिाऱ्या अगहित व्यक्ती झाल्या. त्यापैंकी कािी थोड्या 
व्यक्ती अशा झाल्या की, त्याचं्या जीवनात वतगमानयुगािा अथग भरलेला 
हदसतो. वतगमान युगाच्या पे्ररिा, ध्येयवाद, स्स्थत्यंतरे आहि मित्त्वाच्या 
घडामोडी त्यािंा ध्वन्यथग उमटलेला त्यात हदसतो. अशा थोड्या 
व्यक्तींपैकीि यशवंतराव िव्िाि िोत. 
 मिात्मा गाधंींच्या नेतृत्वाखाली या देशात परकीय पारतंत्र्याहवरुद्ध 
तीन मोठी देशव्यापी वादळे १०-१२ वर्षांच्या अंतराने हनमाि झाली. 
शेवटच्या वादळािे र्ळ हिहटश साम्राज्याशािीिा अंत. पहिले वादळ 
असिकाहरतेिे, ते १९२० साली सुरू झाले, १९२३ च्या सुमारास शमले. 
१९३० साली दुसरे अहधक मोठे सहवनय कायदेभगंाच्या आंदोलनािे 
वादळ उठले. या वेळी यशवंतराव (वय वर्ष े१६) माध्यहमक हवद्यालयाच्या 
शालान्त परीके्षिा अभ्यास करीत िोते. या वादळात ते सामील झाले, त्या 
वेळी ते यौवनाच्या पहिल्या उन्मेर्षात िोते. भारतीय राष्ट्रवाद त्याचं्या 
जीवनािा कायमिा मागगदशगक तेव्िाि ठरला. मनािी कवाडे खुली 
ठेवल्यामुळे इकडे हवद्यालयीन पुस्तकी हशक्षि िालू असतानाि 
भोवतालिे राष्ट्रीय जीवन आहि जागहतक उलाढाली यािेंिी पडसाद 
त्याचं्या बुद्धीत उमटू लागले. भोवतालिी वैिाहरक आंदोलनेिी त्याचं्या 
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हविारानंा िालना देत िोती. १९३० ते १९४५ या कालखंडात त्यानंी 
हवश्वहवद्यालयीन हशक्षि पुरे केले. त्याबरोबरि स्वातंत्र्याच्या आंदोलनात 
वारंवार कारावासाच्या हशक्षा भोगून राजकीय आहि सासं्कृहतक हवर्षयािे 
धडे हगरवले. बहंदशाळा िी त्यािें हवद्यापीठ बनले. अभ्यासाने त्यािंी बुद्धी 
व हविार संपन्न व समथग बनले. लो. हटळक, म. गाधंी, जवािरलाल 
नेिरू, एम.एन. रॉय इत्यादींिे पहरशीलन त्यानंी मोठ्ा आस्थेने केले. 
त्याबरोबरि पहिमेकडील क्रातं्याचं्या मुळाशी असलेली हविारसरिी 
तुलनात्मक रीतीने अभ्यासली. प्रत्यक्ष राजकीय आंदोलनाला मयादा 
पडल्या. परंतु भारतीय वस्तुस्स्थती, राजकीय व सामाहजक वस्तुस्स्थती व 
ध्येयवाद आहि तत्त्वज्ञाने याचं्या तुलनात्मक अध्ययनाने समन्वयवादी 
दृहष्टकोि प्राप्त झाला. तत्त्वाशंी तडजोड करिे प्राप्त झाले तरी 
ध्येयवादाच्या प्रकाशापासून हविार दूर जाऊ हदला नािी. 
 स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या आंदोलनात त्यानंी अनुयाहयत्व प्रथम हनष्ठेने 
पत्करले. मनोरिना हविारवंतािी असल्यामुळे त्याति हविारपूवगक भाग 
घेतला. कोितीिी कृती शकवा कायगक्रम अंमलात आििारा मािूस जेव्िा 
त्या कृतीिा अभ्यास करतो, साधकबाधक दृष्टीने कृती करू लागतो, तेव्िा 
त्यािे ते जीवन वैिाहरक जीवन बनते. त्याति नेतृत्वािे बीज रोवले जाते. 
या अनेक आंदोलनामध्ये हविाराबंरोबर वकृ्तत्वािी कला यशवंतरावानंा 
संपादन करता आली. त्यािंी भार्षिशैली अगदी वेगळ्या प्रकारिी िोती. 
त्यात एक खास वैहशष्ट्ट्य िोते. स्वातंत्र्याच्या िळवळीत ग्रामीि जनतेत 
वावरत असताना त्यानंा सामान्य जनािें अपार कष्ट हदसत िोते. 
त्याबरोबरि सामान्य जनािें अथागं पे्रमिी ते अनुभवत िोते. या जनतेच्या 
पे्रमाने त्याचं्या वकृ्तत्वकलेला अगदी वेगळा असा आकृहतबधं हदला. 
आपल्या मािसाशंी आपि हविारहवहनमय करत असतो तेव्िा हृद्गत 
बोलतो, हितगुज करतो, भावुकतेने आत्महनवेदन करतो. अशा तऱ्िेिे 
त्यािें वकृ्तत्व िोते. हजव्िाळ्याच्या मािसाशंी बोलिाऱ्यािंी रीत त्यात 
हदसत िोती. या मोठमोठ्ा आंदोलनामंध्ये देशभर वृद्ध, मध्यमवयीन, 
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तरुि वके्त आहि प्रवके्त, सभा-मोिे, अहधवेशने याचं्यामध्ये गजगत आहि 
गाजत असत. लोकशािीच्या आवश्यक साधनापैंकी वकृ्तत्व िी कला 
असते. िा लोकशािीिा वक्ता अनेक वेळा जनतेपेक्षा वेगळा असलेला, 
जनतेच्या उद्धारािा बािा बाळगिारा, तडर्दार असतो, पि असा वक्ता 
म्ििजे यशवंतराव नव्िे. त्यानंा र्ड शजकायिा नव्िता, जनतेवर मोहिनी 
टाकून हतला वािवत न्यावयािे नव्िते शकवा नादी लावायिे नव्िते. 
जनतेला हशक्षि देिारा हशक्षक म्ििून यशवंतराव सभा-संमेलनामध्ये 
बोलत असत. यशवंतरावानंा लोकशािीिी जोपासना करायिी िोती. 
लोकशािीिा नेता िा लोकहशक्षक असावा लागतो. 
 १९४२ च्या ‘ भारत छोडो ’ या अखेरच्या आंदोलनात यशवंतरावानंी 
त्या वेळच्या मोठ्ा सातारा हजल्यािे नेतृत्व केले. १९४१ साली 
कायद्यािी पदवी परीक्षा ते उत्तीिग झाले िोते. वहकलीिी सनद िातात 
पडल्यावर वहकलीकडे लक्ष न देता सातारा हजल्याच्या राजकारिािी 
धुरा त्यानी आपल्या खादं्यावर घेतली. २ जून १९४२ ला एका सुखवस्तू 
घरंदाजाच्या मुलाशी हववािबद्ध झाले. हदसायला नीटनेटक्या, सुरेख 
म्ििून पसंत झालेल्या वेिूताईंशी लग्न केले. हववािािा सोिळा मोठ्ा 
थाटामाटात पार पडला. परंतु लगेि भहूमगतािें नेतृत्व सुरू झाले. 
स्वातंत्र्यसंग्रामात अखेरिे १९४५ पयंतिे जे जे मिाराष्ट्रात नेते झाले, 
त्याचं्यातील सवांत तरुि यशवंतराव िे िोते. १९४६ साली हवधानसभेवर 
ते हनवडून आले. 
 मंुबई िी एका अथाने भारतािी आर्णथक राजधानी आिे. 
स्वातंत्र्यप्राप्तीपयंतच्या सवग सासं्कृहतक, धार्णमक आहि राजकीय 
िळवळीिे भारतातील शे्रष्ठ असे एक केन्द्रस्थान मंुबई िोय. त्या वेळच्या 
बिुभाहर्षक मंुबई िोय. त्या वेळच्या बिुभाहर्षक मंुबई राज्याच्या राजधानीत 
यशवंतराव एक पालगमेंटरी सेके्रटरी म्ििून रािावयास गेले. १४ एहप्रल 
१९४६ ला या भहूमकेतून या पदािी सूते्र त्यानंी स्वीकारली. 
साताऱ्याकडील अनेक हमत्रमंडळींिी आहि एकंदरीत राजकीय दृष्ट्ट्या 
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अत्यंत जागरूक अशा मतदारवगािी उत्कट इच्छा िोती की, 
यशवंतरावानंा मंुबईतील खेर मंहत्रमंडळात मंहत्रपदािा अहधकार हमळावा. 
परंतु यशवंतरावािंा स्वभाव जे अनायासे प्राप्त िोते, ते समाधानाने 
स्वीकारावयािे. शासनाच्या मुख्य प्रवािात प्रवेश हमळाला याति 
सामाधान मानले. त्या वेळी मोरारजी देसाई िे गृिमंत्री िोते. 
मिाराष्ट्राच्या राजकारिात स्वतःिे स्थान भक्कमपिे माडंता येिार नािी 
िे ओळखून त्याकहरता सामान्य ग्रामीि जनतेला नवोहदत, कतगबगार 
तरूिाला िाताशी घेिेि आवश्यक आिे यािी त्यानंा जािीव िोती. 
म्ििून मोरारजींनी अशा आपुलकीच्या आजगवी भारे्षत यशवंतरावािंी 
हविारपूस केली. गृिखात्याकडेि दाखल का िोत नािी ? असा 
हवनंतीवजा शब्द टाकला आहि मोरारजींच्याि खात्यात पालगमेंटरी 
सेके्रटरी म्ििून रूज िोऊन यशवंतराव कारभार पािू लागले. 
 पालगमेंटरी सेके्रटरीपदावर रािून यशवंतराव मंुबईत काम करत िोते. 
शरीर मंुबईत, पि मन कराडात, मंुबईतील राज्यकारभारात त्यािप्रमािे 
कराड येथील घरात, अशा हद्वधा स्स्थतीमध्ये मन तािले गेले िोते. 
परमहप्रय वडील बंधू गिपतराव क्षयाने आजारी िोते. त्यािंी सेवा करीत 
असताना गिपतरावाचं्या पत्नींनािी त्या संसगगजन्य रोगाने पछाडले. या 
दोघाचं्या सेवेमध्ये यशवंतरावािंी तरुि वेिूताई सारख्या झटत िोत्या. 
त्यानंािी क्षयािी बाधा झाली! १९४७ च्या हडसेंबर महिन्यात गिपतराव 
हदवंगत झाले. दोन वर्षांत यशवंतरावािंी भावजय म्ििजे गिपतरावाचं्या 
पत्नी यािी इिलोकातून गेल्या. गिपतरावाचं्या मुलािंी म्ििजे पुतण्यािंी 
जबाबदारी यशवंतरावावंर पडली. सेवा करीत असताना वेिूताईंिी 
प्रकृतीिी ढासळलीि. अशा आपत्तीच्या वेढ्यात यशवंतराव सापडले. 
वेिूताई हमरजेच्या डॉ. जॉन्सन या हमशनरी डॉक्टराचं्या उपिाराने या 
संकटातून बािेर पडल्या. 
 प्रत्यक्ष का ाँगे्रस संघटनेमध्ये मिाराष्ट्रात का ाँगे्रसमधून रु्टून हनघालेल्या 
डाव्या गटािा शेतकरी कामकरी पक्ष १९४९ सालच्या दरम्यान स्थापन 
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झाला. बिुजन समाजातले कािी मुरब्बी नेते का ाँगे्रस सोडून या नव्या 
पक्षािे नेतृत्व करू लागले. शंकरराव मोरे, केशवराव जेधे, दत्ता देशमुख, 
तुळशीदास जाधव, र. के. खाहडलकर,यशवंतराव मोहिते इत्याहदकानंी 
या पक्षाच्या प्रसारास वेग आिला. यशवंतराव िव्िाि या पक्षाच्या 
स्थापनेच्या वेळी जी अनेक खलबते झाली त्यातंील कािी बठैकीत स्वतः 
उपस्स्थत िोते. परंतु आयत्या वेळी पक्षस्थापनेच्या प्रसंगी पुन्िा बाजूला 
िोऊन ते का ाँगे्रसलाि हिकटून राहिले. खरोखर िा यशवंतरावाचं्या दृष्टीने 
इकडे जावे की हतकडे जावे अशा तऱ्िेिा मानहसक भावनािंा संघर्षगि 
िोता. त्यातून हववेकाने ते क्षिात बािेर पडले... 
 १९५२ सालिी भारतािी पहिली सावगहत्रक हनवडिूक िोय. 
मिाराष्ट्रात का ाँगे्रसहवरूद्ध शेतकरी कामकरी पक्ष असा हनकरािा सामना 
िोऊन जेधे-मोरे यािंा नवा पक्ष मार खाऊन खाली बसला. नंतर 
थोड्याि म्ििजे ४-५ वर्षांच्या अवधीत जेधे, मोरे, तुळशीदास जाधव, 
खाहडलकर यशवंतराव मोहिते वगैरे मंडळी का ाँगे्रसमध्ये म्ििजे स्वगृिी 
परतली. 
 १९५२ च्या हनवडिूकीत बाळासािेब खेरािंी राजवट संपली. खऱ्या 
अथाने ती मोरारजींिीि राजवट िोती. परंतु आता या नव्या 
हनवडिुकीनंतर मोरारजी पक्षनेते म्ििून हनवडून आले. मोरारजींनी 
आपल्या मंहत्रमंडळात यशवंतराव िव्िाि व भाऊसािेब हिरे या दोघा 
ग्रामीि जनतेच्या नेत्यानंा सामावनू घेतले. या काळात मिाराष्ट्र प्राहंतक 
का ाँगे्रसिे अध्यक्षपदिी भाऊसािेब हिरे याचं्याकडेि आले. िे बिुभाहर्षक 
मंुबई राज्य िोते. यात गुजरात, मिाराष्ट्र आहि कनाटक िे हतन्िी भाहर्षक 
प्रदेश समाहवष्ट िोते. 
 मिाराष्ट्राच्या राजकारिामध्ये, एवढेि नव्िे तर भारताच्या 
राजकारिामध्ये,भाहर्षक राज्याचं्या मागिीिे आंदोलन त्या वेळी वाढीस 
लागले. भारतािे का ाँगे्रस पक्षीय कें द्रीय सत्ताधारी भाहर्षक राज्यहनर्णमतीच्या 
बाबतीत साशंक मनःस्स्थतीत िोते, परंतु भाहर्षक प्रदेश राज्यािंी मागिी 
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अत्यंत गगनभेदी आवाजाने िोऊ लागली. आंध्रमध्ये िा प्रश्न धसास 
लागला. नाखुशीने पतंप्रधान पहंडत जवािरलाल नेिरू यानंी स्वतंत्र आंध्र 
राज्यािी योजना लोकसभेपुढे माडूंन मान्य करून घेतली. १९४६ 
सालापासून संयुक्त मिाराष्ट्राच्या मागिीिे आंदोलन सुरू झाले. या 
आंदोलनात मिाराष्ट्राच्या साहित्यकारानंी पुढाकार घेतला. 
साहित्यकारानंी हनमाि केलेल्या आंदोलनात रूपातंर िोऊ शकते, यािे 
आियगकारक प्रत्यंतर संयुक्त मिाराष्ट्राच्या आंदोलनामध्ये हमळाले. भारत 
सरकारने भार्षावार प्रातंरिनेकहरता र्ाजलअली आयोग हनमाि केला. 
त्या आयोगािा अिवाल १९५५ च्या ऑक्टोबरमध्ये प्रहसद्ध झाला. तेव्िा 
मिाराष्ट्राच्या मागिीिे आंदोलन शिारले. मिाराष्ट्राच्या का ाँगे्रस सहमतीने 
संयुक्त मिाराष्ट्राच्या मागिीिा ठराव एकमताने सम्मत केला. 
र्ाजलअली आयोगाने संयुक्त मिाराष्ट्राच्या मागिीला वाटाण्याच्या 
अक्षता लावल्या. त्यामुळे मिाराष्ट्राच्या का ाँगे्रसमध्ये नेमस्त गट व जिाल 
गट असे गट पडले. भाऊसािेब हिरे िे जिाल गटािे नेते िोते. संयुक्त 
मिाराष्ट्रािा लढा वाढत िोता. त्याला भाऊसािेब हिऱ्यािंा पाशठबा िोता. 
यशवंतराव िव्िाि िे मनापासून संयुक्त मिाराष्ट्राच्या मागिीिे पुरस्कते 
िोते, परंतु वेळ पडली तर का ाँगे्रसमधून रु्टून लढ्यामध्ये सामील 
िोण्यास उत्सुक नव्िते. १९५६ मध्ये सावगहत्रक हनवडिुकीनंतर का ाँगे्रस 
पक्षात रू्ट पडली. त्यामुळे मोरारजी देसाई यानंी पक्षनेता म्ििून उभे न 
रािता यशवंतराव िव्िाि यानंाि पक्षािे नेते म्ििून उभे केले. यशवंतराव 
िव्िाि पक्षनेते म्ििून बिुमताने हनवडून आले. 
 १ नोव्िेंबर १९५६ला हद्वभाहर्षक मंुबई राज्य हनमाि झाले. त्या 
हद्वभाहर्षक मंुबई राज्यािे मुख्यमंत्री म्ििून यशवंतराव िव्िािानंी सत्ता 
िाती घेतली. त्या वेळी संयुक्त मिाराष्ट्राच्या आंदोलनाला अत्यंत हवशाल, 
उत्कृष्ट आहि भव्य रूप प्राप्त झाले िोते. भव्य मोिे आहि अर्ाट प्रिंड 
सभा याचं्या योगाने मिाराष्ट्र खवळून उभा राहिला िोता. मोरारजी 
देसाईंच्या १९५२ सालापासून ते १९५६ सालापयंतच्या या कारकीदीत 
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मंुबई राज्याच्या प्रशासनाने आंदोलन दडपण्याकरता १०५ बळी घेतले 
गेले. िा सगळा इहतिास डोळ्यासमोर घडत असताना यशवंतरावानंी 
मोठ्ा हद्वभाहर्षक मंुबई राज्यािी धुरा खादं्यावर घेतली िे मोठेि धाडस 
िोते. िी धुरा वािात असताना यशवंतरावानंी असा पि जािीर केला की, 
मी बदुंकीिी गोळी न वापरता राज्य िालविार, त्याप्रमािे त्यानंी 
हशतार्ीने राज्य िालहवले. पंहडत जवािरलाल नेिरंूसारख्या संयुक्त 
मिाराष्ट्र स्थापनेच्या बाबतीत साशंक असलेल्या वहरष्ठ नेत्यानंा पटवनू 
हदले की, गुजराती, मराठी आहि कानडी या तीन भाहर्षक जनतेच्या 
नेत्यािंी एका राज्यात रािून मनापासून सिकायाने काम करण्यािी 
तयारी नािी. अखेरीस असेिी साहंगतले की, यापुढील सावगहत्रक 
हनवडिुकीत का ाँगे्रसिे राज्य मिाराष्ट्रात आहि गुजरातेत येऊ शकिार 
नािी. का ाँगे्रस या दोन्िी राज्यातं पराभतू िोिार. िी गोष्ट वहरष्ठ नेत्यानंा 
पटली आहि वऱ्िाड, मराठवाडा आहि कोकिसि उत्तर-दहक्षि मिाराष्ट्र 
असे िे मराठी भाहर्षक राज्य स्थापन करण्यािे हवधेयक लोकसभेने आहि 
राज्यसभेने स्वीकारले. १ मे १९६० रोजी मिाराष्ट्र राज्यािी यशवंतराव 
िव्िाि याचं्या नेतृत्वाखाली स्थापना झाली. या १९४६-६० पयंतच्या 
कालखंडात यशवंतराव िव्िािाचं्या बेरजेिे राजकारि यशस्वी झाले. 
मतै्री, सद्भावना, शुद्ध िाहरत्र्य आहि व्याविाहरक शिािपि या सदु्गिािें 
र्ळ म्ििून यशवंतराव िे यशस्वी िोऊ शकले. 
 १९५६ पासून तो १९६२ पयंतच्या ६ वर्षांच्या कारकीदीत यशवंतरावानंी 
मिाराष्ट्राच्या सवांगीि हवकासािा पाया घातला. गरीब मािसाला 
हशक्षिाच्या बाबतीत कुठेिी अडिि येऊ नये म्ििून हशक्षिहवर्षयक 
मित्त्वािे हवधेयक अंमलात आिले. ग्रामीि भागािा हवकास िोऊन 
ग्रामीि भागािी अवनत दुदगशा संपावी म्ििून ग्रामपिंायती आहि हजल्िा 
पहरर्षदा या स्थाहनक स्वराज्य संस्था समथग व्िाव्या म्ििून नवा कायदा 
पाहरत केला. सिकारी संस्थािंा हवस्तार करून मिाराष्ट्राच्या कृहर्ष-
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औद्योहगक अथगव्यवस्थेिा पाया घातला. या अवधीत यशवंतरावािंी 
मिाराष्ट्रातील राजकारिी कतगबगारीिी कीती भारतात वेगाने पसरली. 
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ि. र. कोपडेकर 

आम्िी एका िोडीचे 

 
 कराडच्या हटळक िायस्कूलमध्ये हशकत असल्यापासूनि यशवंतराव 
िळवळीत भाग घेत असत. २६ जाने. १९३२ ला िावडीवर झेंडा 
लावायिा असे ठरवले. झेंडा लावला, पोहलसानंी डोईर्ोडे नावाच्या 
हमत्राला पकडले. यशवंतराव हनसटले. दुसरे हदवशी हटळक 
िायस्कूलमध्ये जाऊन िे. मा. कडून बोलावनू घेऊन त्यानंा पकडले. 
खटला िोऊन हशक्षा झाली. 
 येरवड्याच्या काँ प जेलमध्ये (रािुट्याच्या) १२ नं. च्या बराकीत त्यानंा 
ठेवण्यात आले. त्या बराकीला हवद्वानािंी बराक म्िित असत. त्यात 
आिायग भागवत, एस. एम. जोशी, ि. रा. मिाजनी, हव. म. भसु्कुटे, 
रावसािेब पटवधगन, राघुअण्िा हलमये वगैरेंना ठेवले िोते. आिायग 
भागवत रोज कािी तास मराठी वाङ्मय, काव्य यावर बोलत असत. 
केशवसुतावंर त्यानंी ८|१० हदवस रसग्रिि कसे करावे िे समजावनू 
देऊन आपले हविार माडंले. तसेि सावरकराचं्या सुप्रहसद्ध कमला 
खंडकाव्यािा शब्द न् शब्द र्ोड करून ते काव्य हशकवले. यशवंतरावािंा 
व माझा असे हबस्तारे शेजारी शेजारी. रोज आम्िी संपूिग कमला काव्य 
आवडीने म्िित असू. 
 रावसािेब पटवधगन यानंी ऑप्टन शसक्लेअरच्या कादंबऱ्या व गॉकीिी 
मदर आिली िोती. ती सवग पुस्तके यशवंतरावानंी अभ्यासली. 
 प्रहसद्ध संस्कृत पंहडत ि. रा. मिाजनी यानंी आम्िाला ‘शाकंुतल’ 
समजावनू साहंगतले. मी व यशवंतराव शाकंुतल वरिेवर वाित असू. 
 राघुअण्िािंा आवाज िागंला िोता. आहि ते नाहशकिे राष्ट्रशािीर 
गोशवद याचं्या कहवता व यशवंत कवींिी बहंदशाला- ‘वाढु दे कारागृिाच्या 
शभतीिी उंिी हकती’- िी कहवता म्िित असत. त्या ऐकून आम्िीिी 
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गुिगुित असू. काँ प जेलमध्ये म. गाधंींिे सुपुत्र रामदास गाधंी त्या वेळी 
िोते. कनाटक, गुजराथ यामधील थोर थोर कायगकते याचं्या हविारािंी 
देवािघेवाि िोत असे. 
 सिा महिन्यानंी येरवड्यािून हवसापूर जेलमध्ये आम्िी गेलो. या 
जेलजवळ सुमारे एक मलै अंतरावर एक मोठा तलाव िोता. हतथे आम्िी 
पोिायला जात असू. पहरसर रम्य िोता. हतथेिी काम कािीि नसल्याने 
आम्िी खूप वािन व ििा करीत असू. म. गाधंींिे आहिकेतील सिकारी 
रावजीभाई, ‘यंग इंहडया’ िे मोिनलाल भट्ट, आमच्या बराकीत असल्याने 
आम्िाला म. गाधंींिे जीवन व हविार यािंा जवळून पहरिय झाला. 
 हवसापूर जेलमध्ये गुजराथी लोक जास्त. त्यामुळे यशवंतरावानंा 
गुजराथीिािी (हलपीसकट) अभ्यास करता आला. उदूगिे प्राथहमक 
ज्ञानिी झाले. 
 या जेलमध्ये आम्िी राष्ट्रीय सि साजरे करत असू. 
 एस्. के पाटील नुकतेि इंग्लंडला जाऊन आले िोते. त्यािंी इंग्रजीत 
व्याख्याने िोत. त्यामुळे जगातल्या राजकारिािी आम्िाला ओळख िोत 
िोती. 
 हवसापूरला आम्िाला खूप स्वातंत्र्य हमळण्यािे कारि म्ििजे तेथील 
आयहरश जेलर. तो कािीि पािात नसे. एस्. के. पाटीलि पािात असत. 
जिू तेि कंरोलर त्यामुळे त्रास नव्िता आहि आिारहविार स्वातंत्र्य 
भरपूर. अभ्यासिी करता आला. 
 तुरंुगातून सुटल्यावर अभ्यास पुनः िालू झाला. अकरावीिा अभ्यास 
करताना िे.मा.च्या समाधानासाठी संस्कृत घेतलेले. पि हजल्िाभर 
का ाँगे्रस संघटना बाधंिे, कायगकत्यांशी ििा करिे यात वेळ जात 
असल्याने संस्कृतच्या काहरका, रूपे इत्यादी पाठ करण्याला वेळ झाला 
नािी. म्ििून ऐन वेळेला र्ॉमग भरताना संस्कृतऐवजी मराठी िा हवर्षय िे. 
पा. ला नकळत घेतला. महिनाभराच्या अभ्यासाने यशवंतराव मराठी 
हवर्षयात पहिले आले ! िे. मा. ला िा धक्काि िोता. 
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 अकरावीच्या सेंड ऑर्च्या वेळी त्यानंी हवद्यार्थ्यांतरे् इंग्रजीतून 
आभारािे भार्षि केले. ते िे. मा. व मुख्य पािुिे याचं्या भार्षिापेक्षािी 
सरस ठरले. 
 अकरावीनंतर यशवंतराव कोल्िापूरला राजाराम कॉलेजमध्ये गेले व 
मी पुण्याला आलो. 
 शबदू िौकात भसुारी वाड्यात खोली घेऊन रािून त्यानंी कोल्िापुरात 
अभ्यास केला. 
 सातारा हजल्याच्या राजकारिात त्यािें अहधक लक्ष असल्याने त्यािंी 
िजेरी भरत नसे. प्रािायग डॉ. बाळकृष्ट्ि िे यशवंतरावाचं्या बुहद्धमते्तकडे व 
सौजन्याकडे पािून या गोष्टीकडे कािाडोळा करून मार् करत असत. 
 इंटरला असताना यशवंतराव टॉयर्ाइडने आजारी पडले. र्ॉमग 
भरायच्या वेळी त्यानंा टॅक्सीने कोल्िापूरला नेले व १|| महिन्याच्या 
अभ्यासाने इंटर परीक्षा उत्तीिग झाले. 
 बी. ए. नंतर एल्.एल्. बी. साठी पुण्यात आले. मी त्या वेळी सुलभ 
राष्ट्रीय गं्रथमालेत नोकरी करत िोतो. मला ते म्ििाले, “अरे, आपल्या 
कऱ्िाडच्या पंहडत सड्यािें काव्य छापू या.” 

 हटळक स्मारक मंहदरात प्रकाशन समारंभ झाला. प्रा. माटे अध्यक्ष 
िोते. यशवंतराव त्या वेळी िजर िोते. या प्रकारे त्यानंी मला प्रकाशक 
बनहवले. 
 कऱ्िाडिून हनघताना ते मला म्ििाले, “तू डॉक्टर िो, मी वकील 
िोिार.” मी त्यानुसार आयुवेदािा िार वर्ष ेअभ्यास केला परंतु मी झालो 
प्रकाशकि. ते मात्र ठरवल्याप्रमािे वकील झाले. 
 आम्िी शाळेत बरोबर िोतो. तुरंुगात बरोबर िोतो. त्याचं्या 
एल्.एल्.बी.च्या वेळी पुण्यातिी दोन वर्षे बरोबर िोतो. मी माझे पूवगज 
कृष्ट्िदयािगव याचं्या िहरवरदा गं्रथािा पहिला खंड यशवंतरावाचं्या िस्ते 
साहित्य पहरर्षदेच्या िॉलमध्ये प्रकाहशत केला. त्या वेळी ते म्ििाले िोते, 
“मी मंत्री म्ििून आलो नसून हमत्र म्ििून आलो आिे. लिानपिी दयािगव 
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नाव का ठेवले असे मी त्याचं्या वडलानंा हविारले िोते. ते नाव ठेविे 
आज साथग झाले.” या समारंभात आभार मानताना मी म्िटले, 
“यशवंतराव मंत्री झाले नसते तर साहिस्त्यक झाले असते. त्यानंी 
िायस्कूलमध्ये असताना मेळ्यािी पदे हलहिली िोती त्यातील ‘बाल 
हतलक वंदू या’ िे गािे अजून मला पाठ आिे.” २२०० पानािंा िहरवरदा 
गं्रथ पूिगपिे  प्रकाहशत झाला यािी पे्ररिा यशवंतरावािंीि आिे. 
 यशवंतराव पुण्यात माझ्या घरी उतरत त्या वेळी ते काव्य, साहित्य, 
समीक्षा अशीि पुस्तके वािीत असत. इतर सटरर्टर वािनािी त्यानंा 
आवड नव्िती. पुढे ते मंत्री झाल्यावर ते ज्या त्या खात्यािा संपूिग, 
मूलगामी अभ्यास करत. त्यासाठी रात्री उशीरािी पुस्तक मागून घेत. 
 यशवंतरावािंा व माझा घरगुतू स्नेि िोता. जािेयेिेिी िोते. ते 
कऱ्िाडला गेले असता मी त्याचं्या घरी गेलो िोतो. त्यािंी आई मला 
म्ििाली, “अरे, यशवंता कसली नोकरी करतुया रे? सारखी मािसं. 
त्याला जेवायलािी सवड नािी. घरातल्या मािसाशंी बोलायलािी सवड 
नािी.” 

 मी त्या वेळी म्िटले, “अग आई, तो राजा आिे, तो राज्य करतो.” 

 यशवंतराव पुण्यास माझ्याकडे आले. माझी आई, माझे वडील व माझी 
पत्नी याचं्या समवेत त्याचं्या माझ्या गप्पा िालू िोत्या. त्यानंी आमच्याकडे 
दोन मुलींिी िकीगत साहंगतली. एक एका डी. एस.पी.िी इंटर झालेली 
मुलगी िोती, व दुसरी मोऱ्यािंी मुलगी. यातली कोिती पसंत करू असे 
त्यानंी हविारले. तेव्िा आम्िी सवांनी एकमताने त्यानंा साहंगतले की “त्या 
डी. एस. पी. च्या मुलीऐवजी दुसऱ्या मुलीशी लग्न कर. म्ििजे तुझं घर 
रु्टिार नािी. एकत्रि रािील. “त्याने तो सल्ला मानला. ती दुसरी 
मोऱ्यािंी मुलगी म्ििजेि वेिूताई. वेिूताईंनी त्यानंा आयुष्ट्यभर उत्तमि 
साथ हदली. 
 यशवंतरावािें व माझे बाळपिापासूनिे स्नेिसंबधं कायमि राहिले. 
पुण्यात कृष्ट्िाकाठ, हिरोहशमा व बदं दरवाजा या पुस्तक प्रकाशनात 
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त्यािंी भार्षिे झाली त्यानंी मी िजर िोतो. बंद दरवाजािा कायगक्रम 
संपला व मी हविारले, “यशवंतराव हकती हदवस मुक्काम?” ते म्ििाले, 
“असाि हवमानतळावर जािार आिे,” िे त्यािें माझे शेवटिे संभार्षि. 
 त्यानंतर ते लवकरि गेले व मात्र िुटपुट लागून राहिली. 
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धन्द्वतंरी 
ज्ञानसूयक 

 
 मा. यशवंतरावाचं्या घराशी माझा ऋिानुबधं १९३२ पासून. मी त्यािंा 
घरिा वैद्य िोतो. मा. यशवंतराव हवद्यार्णथदशेत! परंतु तडर्दार! “मुलािे 
पाय पाळण्यात हदसतात!! त्याप्रमािे ते स्वतंत्र वृत्तीिे स्वयंप्रकाशी 
हदसत! त्याचं्याजवळ हनरीक्षिदृष्टी व जेथे ज्यािा गुि हदसेल तो घेण्यािी 
प्रवृत्ती जािवत असे.” त्यािप्रमािे खऱ्या राष्ट्रीय वृत्तीिे साहिस्त्यक व 
उत्कृष्ट वके्त या त्यानंा परमेश्वराकडूनि देिग्या हमळाल्या िोत्या. त्या 
त्यानंी आपल्या आयुष्ट्यात अत्यंत पहरश्रमाने आयुष्ट्याच्या अखेरपयंत 
जोपासल्या. 
 माझा प्रत्यक्ष पहरिय प्रथम १९३६ साली झाला. त्या साली डॉ. हगल्डर 
आरोग्य मंत्री का ाँगे्रस राज्यात िोते. त्या वेळी त्यानंी आयुवेदास घातक 
असे हबल कौस्न्सलमध्ये आिले. त्यासं मिाराष्ट्रातील सवग वैद्यानंी 
कडाडून हवरोध केला. मी आमिी बाज ू आमदार आत्माराम पाटील 
बोरगावकर यानंा िागंली समजावनू सागंून हवरोध करून ते हबल स्थहगत 
केले!! 
 नंतर माझा प्रत्यक्ष पहरिय सन १९४२ साली झाला. ते पहिले 
हडक्टेटर (म्ििजे िुकूमशिा नव्िे). सवग हजल्यात हनरहनराळे गु्रप नीरा 
नदीपासून वारिा नदीपयंत काम करत िोते. त्यातं प्रथम तालुका 
किेऱ्यावंर उघड मोिे नेिे, त्यािें हनयोजन करिे व ते यशस्वी पार 
पाडिेस लागिारे कौशल्य ते पार पाडीत. 
 कराड, तासगाव मोिा यशस्वी झाला ! हिहटश सरकार हिडले आहि 
वडूज, इस्लामपूर येथे गोळीबार करून िागंली िागंली देशभक्त मािसे 
ठार मारली गेली! मग सातारा हजल्यािी िळवळ भहूमगत (अंडरग्राऊंड) 
सुरू झाली ! त्यािेिी नेतृत्व यशवंतराव पकडले जाईपयंत करत िोते!! 
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 वरच्या लोकािें – आण्िासािेब सिस्त्रबुदे्ध, हशरू हलमये, एस्.एम्. 
जोशी याचं्याशी संबधं ठेवीत व दारूगोळा, पैसे खाली सवांना पोिवत ! 
  
 मी कािी कट्टर गाधंीवादी नव्िे ! क्राहंतकारकवादी ! 
 मला िाक मारली – धन्वंतरी िे नाव त्यानंीि हदले ! व म्ििाले, 
दोनतीन वेळा प्रयत्न केला तरी हशरवडे स्टेशन जाळण्यािे जमले नािी, 
तेथे पाि बंदुका वगैरे आिेत! 
 मी म्िटले, “आमच्या ग्रूपवर जर सवगस्वी जबाबदारी टाकत असाल 
तर त्या कामहगरीिा हवडा उिलतो, कामहगरी यशस्वी करू नािी तर 
मरून जाऊ.” ते म्ििाले ठीक आिे ! – माझ्या ग्रूपमध्ये माधवराव जाधव 
वगैरे १५-२० िायस्कूलमधील मुले ! मी स्वतः जाऊन वॉि (हनरीक्षि) 
करून आलो! तर पोलीस ७ ते ७॥ ला रात्री जेविास जातात व ८॥ ला 
परत येतात ! मुलं जरी असली तरी हिवट, हजद्दी, हनव्यगसनी, उत्सािी, 
आनंदी असत. लागलीि तयारी केली व बरोबर ७। ला स्टेशनवर िढाई 
केली ! हतथले पोटगर वगैरे कामगारानंा एकत्र करून एक हपस्तुलधारी 
उभा केला, एवढ्यात स्टेशनमास्तरने कराड पोहलस पाटीस र्ोन केला, 
“स्टेशन जळाले !” त्याबरोबर आमच्यातल्या एकाने स्टेशन मास्तर यानंा 
धरले, पि मी साहंगतले “त्यानंा िात लाव ूनका !” मी कामास लागलो. 
सवग एकत्र करून पेटविे ! स्टेशनमास्तरला एकाने तडाखा हदला. तो 
माझ्याकडे रडत आला ! मी कोिी मारले ? म्ििून िौकशी करून त्याच्या 
जोरात एक कानर्ाडात हदली ! माझ्याबद्दल स्टेशनमास्तरला सिानुभतूी 
हनमाि झाली व तो मला म्ििाला “आत बदुंका आिेत” स्टेशन पेटलेले ! 
तथाहप त्यासं घेऊन आत गेलो व पाि बदुंका, रायर्ल्स व काडतुसािी 
हपशवी घेऊन आलो ! एवढ्यात सदूभाऊ पेंढारकर, शातंाराम इनामदार, 
रामभाऊ पवार, ताबं्यािंा ग्रूप िे आले व तेथील काम संपवनू सवग परत 
हनघालो. मी माझ्या ओगलेवाडीच्या दवाखान्यात आलो तर मा. 
यशवंतराव हतथे अगोदरि िजर! आम्िा सवांना भेटले कडकडून !! – 
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डोळ्यातूंन पाण्याच्या धारा वािात िोत्या, ते म्ििाले. “धन्वंतरी हजवंत 
मला हदसाल असे वाटले नव्िते!” 

 हनवडिुकािें हदवस िोते ! तेव्िा माि तालुक्यािी जबाबदारी मी व 
माधवराव जाधव याचं्यावर असे ! सािेबािंी सभा म्िटल्यावर तालुक्यातून 
तुर्ान गदी जमलेली ! जेवि आ. आण्िासािेब जाधव यािेंकडे केले व 
एक अधातास हवश्रातंी घेऊन स्टेजवर – दहिवडी – यावयािे !! तालुका 
पिंायतीतील गाद्या आिलेल्या. मी स्वतः सवग तपासले व बठैका 
घातलेल्या ! मी सभेकडे हनघून गेलो. इतक्यात कुठून शविू आला व 
सािेबानंा िावला ! त्यानंा तर तो िढतो सवगत्र एकदम गडबड सुरू झाली 
! सवग डॉक्टर जमा झाले ! माहंत्रक जमा झाले ! अंगारेधुपारे आले !! 
सािेबानंी सवांना साहंगतले, “मला और्षध घ्यावयािे नािी ! इंजेक्शन 
वगैरे कािी नािी ! इतक्यात मी आलो व पाहिले तर कपाळास घाम 
रु्टलेला ! मी म्िटले, “एक हवडा देऊ का?” “द्या” म्ििाले, और्षध 
घालून हवडा हदला! शकहित कमी झाले पि वेदना िोत िोत्या ! 
 आस्त्मक सामर्थ्यग एवढे की, ते स्टेजवर बोलू लागले ! अखंड १ || तास 
बोलले, यानंा शविवाच्या कळा िालू आिेत िे सागंून खरे वाटिे कुिास 
शक्य नािी ! 
 व्याख्यान संपल्यावर हविारले “कळा येत आिेत ? “िोय!” “अरे भाई, 
त्यािे काम तो करतो, माझे काम मी करतोय!!” पुन्िा िेिेऱ्यावर ते िसे, 
तो हवनोद, तो आनंद! एवढे सामर्थ्यग – मनािी तयारी – येरे गबाळ्यािे 
काम नव्िे !! 
 ते संयुक्त मिाराष्ट्राच्या आंदोलनािे हदवस िोते. दे. भ. शंकरराव देव, 
भाऊसािेब हिरे आदी का ाँगे्रसमधील नेतेसुद्धा भावनाचं्या आिारी गेल्याने 
आपि काय करतो आिोत िे त्यानंा समजेना ! आपले िुकते आिे ते 
उमजेना ! सवग हवरोधी पक्ष व का ाँगे्रस कहमटी, प्राहंतक यािंी सवगपक्षीय 
सभा घेऊन त्यात दे. भ. शंकरराव देवानंा सवांनी सवाहधकारी नेमले ! 
मा. यशवंतराव िे या गोष्टीस हवरोधी िोते. “बाकीच्या सवग हवरोधी पक्षाचं्या 
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पुढाऱ्यािंी गोष्ट वेगळी आिे व आपली का ाँगे्रसजनािंी गोष्ट हनराळी आिे! 
आपल्या आंदोलनास मयादा आिेत ! वर आपलेि सरकार आिे ! त्यािी 
हशस्त, बधंने आिेत ! बाकीिे सवग पक्ष म्िितील मिाराष्ट्रािी का ाँगे्रस 
मोडून टाकावी ! बरखास्त करावी. अरे, आज सुमारे ७० वर्ष े सवगस्वी 
त्यागाने, सेवेने, राष्ट्रीय वृत्तीने काम करते आिे हतला नष्ट करिारे आपि 
कोि?” 

 मा. यशवंतरावािें िे म्िििे का ाँगे्रसमधील लब्ध प्रहतष्ठानंा पटेना ! 
त्यानंी असे ठरवले की, यशवंतलाि का ाँगे्रस कहमटीतून काढून टाकू या ! 
दे. भ. शंकरराव देवानंा सवग पक्षीयाचं्या सहमतीिे अध्यक्ष नेमून त्यानंा 
हदल्लीस वहरष्ठाचं्या वाटाघाटीस पाठवनू जर वरिे मानीनात तर त्यानंा 
सागंून टाकावयािे, “आम्िी सवांनी िे राजीनामे आिलेत!” – अशा 
तऱ्िेने यशवंतरावािंा मधला काटाि काढावयािे ठरवले! त्यानंा 
प्राहंतकिी मीशटग बोलवा म्िटले तर प्राहंतक मीशटग बोलवेना – मग 
ताबडतोब र्लटिला येऊन हजल्िा कायगकाहरिीिी मीशटग घेऊन 
हदल्लीस पंहडतजींना तार हदली, “का ाँगे्रसिे म्िििे म्ििून माडंावयास 
आलेल्या मंडळींच्या हविारासं आमिा हवरोध आिे! संपले, दे. भ. 
शंकरराव देवाचं्या रु्ग्यातील िवाि हनघून गेली ! मिाराष्ट्र प्राहंतकच्या 
कायगकाहरिीच्या मीशटगपुढे ठराव माडूंन तेथे हनिगय िोईल तो सवांनी 
मानावयािा! – वास्तहवक सवग सभासद दे. भ. देव व भाऊसािेब हिरे, या 
बाजूिे परंतु ज्या वेळी यशवंतराव बोलावयास उठले त्या वेंळी जसा 
एखादा शूर वीर योद्धा आत्महवश्वासाने युद्ध करतो तसे अखंड दीड तास 
भार्षि झाले. सवग का ाँगे्रसच्या कामािा आढावा घेतला व “एखाद्या 
कामासाठी िी संस्था नष्ट करावी ? शेकडोंिे बलीदान, त्याग, व्यथग 
घालवावा?” असे हविारले. ते भार्षि का ाँगे्रसच्या जीवनमरिािे शेवटच्या 
क्षिी अमृतासारखे अजरामर झाले. ठराव यशवंतरावाचं्या बाजूने पास 
झाला ! हवरोधी पक्षािंा का ाँगे्रस नाशािा व्यिू ढासळत गेला. 
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 प्रतापगड काय, शकवा पुण्यास ऑल इंहडया वहकंग कहमटीिी भरली 
सभा काय, “दोन्िी बाजूंनी आता मारामारी िोऊन आपसात मुडदे पडिार 
काय?” असे प्रसंग आले तरी स्वतःच्या बुद्धीकौशल्याने हनराळाि मागग 
काढून प्रतापगडिी मारामारी सािेबानंी िोऊ हदली नािी. तर पुण्याच्या 
वहकंग कहमटीच्या वेळी हवरोधी पक्ष मोिा आििार िोते. मोिा म्ििजे 
काय ? मारामारीि ! तोंडाने म्ििावयािे शातंतामय ! पि रक्तािे दोन्िी 
बाजूंिे म्ििजे आपसातील रस्त्यावर सडेि की !! आम्िी, हकसनवीर 
वगैरे, इकडे मारामारी कशी करावयािी यािे व्यिू रित िोतो तर कुिास 
न सागंता हतकडे एकटेि यशवंतराव टॅक्सीत बसून केसरी वाड्यात गेले 
! हवरोधी पक्षातंील पुढाऱ्याशंी ििा करून मोिािा मागग ठरवनू घेतला व 
मारामारी टाळली ! ठरल्या रस्त्याने मोिा गेला. वहकंग कहमटीिे सभेिे 
काम अहतशय उत्कृष्टपिे दोन हदवस पार पडले ! 
 यशवंतराव कसलािी प्रसंग असला तरी भावनेच्या आिारी कधी जात 
नसत. योग्य वेळ आल्यावर आपले मत स्पष्ट माडंत. कुिािािी मुलाहिजा 
ठेवीत नसत. 
 तसे मोरारजीभाई अत्यंत हजद्दी व िट्टी. मंुबई मिाराष्ट्रास द्यावयािी 
नािी. तेव्िा हद्वभाहर्षकािा तोडगा ! सवग गुजराथिा यशवंतरावजींच्यावर 
संपूिग हवश्वास ! पंहडतजींनी दोन वर्षांकरता तो पत्करून पुन्िा हनिगय 
घेण्यािे ठरहवले ! 
 यशवंतरावानंी ती दोन वर्षे गुजराथ व मिाराष्ट्र यािंा हवश्वास संपादन 
करून िागंले राज्य िालवले ! 
 सवांना वाटले आता यशवंतराव म्िििार की, हद्वभाहर्षक र्ार िागंले 
आिे ! 
 दोन वर्षग झाल्यावर पहंडतजींनी हविारले, “काय यशवंतरावजी, तुमिा 
हनिगय काय?” यशवंतरावानंी वस्तुस्स्थतीस धरून अत्यंत मार्णमक उत्तर 
हदले, ते म्ििाले, “पहंडतजी, राज्य िागंले िाललेय 
ॲडहमहनस्रेशनदृष्ट्ट्या! परंतु एकात्मता हनमाि िोऊ शकली नािी!” 
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पहंडतजींनी ताबडतोब ओळखले व मंुबईसि संयुक्त मिाराष्ट्रािा कलश 
मिाराष्ट्राला देण्यास त्याचं्या स्वाधीन केला! मोरारजीभाई सपशेल 
आदळले. परंतु त्यािा हविार केला नािी. मिाराष्ट्राच्या हितापुढे 
वैयहक्तक रागालोभािी पवा न करता तो मिाराष्ट्रािे स्वाधीन केला! 
 िा सवग भाग मिाराष्ट्रातील सवांना मािीत असल्यामुळे 
स्थलसंकोिास्तव तपशीलवार हदला नािी. नािीतर ते हदवस, 
क्षिाक्षिास जीवनमरिािे िोते! लोकक्षोभ- कुिी अंडी मारली, रस्त्यावर 
िपलाचं्या माळा बाधंल्या! पि त्याचं्याकडे त्यानंी वाट िुकलेले देशभक्त 
याि दृष्टीने बहघतले!  राग कुिावर धरला नािी! 
 “उपकारप्रधान स्यात् अपकारपरेऽहपअरौ”  मािसानं आपली प्रवृत्ती 
उपकारप्रधान ठेवावी, प्रत्यक्ष आपल्यावर अपकार करिारा शकवा प्रत्यक्ष 
शत्र ूअसला तरी. 
 संयुक्त मिाराष्ट्राच्या आंदोलनाच्या काळात आिायग अत्र्यानंी अगदी 
भयंकर दाळ नासलेली! प्रत्येक का ाँग्रसवाल्यास तुझ्या भानगडी “मराठा” 

वतगमानपत्रात छापतो म्ििून ब्लॅकमेल करावयािे शकवा अंकात एवढेि 
म्ििावयािे “उद्याच्या अंकात मंत्र्याच्या भानगडी! की मग सवांनी अते्र 
सािेब याचं्याकडे जावयािे व “माझ्याबद्दल कािी आिे का?” असे 
हविारावयािे! यशवंतरावावंर कधी िल्ला िढविेिी छाती झाली नािी! 
र्ारतर टवाळासारखा हवनोद करावयािा! ‘िव्िाि, या शब्दातील ि 
काढला तर काय रािील? हकत्येक त्यानंा म्िित िे झालाि पाहिजे, 
केलाि पाहिजे िे काय? !! पि त्यापेक्षा त्यािें नाव काढत नसत!  
त्याचं्या बुद्धीस व िाहरत्र्यास विकून असत! एकदा मंुबईच्या हवधानसभेस 
“मच्छीबाजार” असा शब्द आिायग अत्र्यानंी वापरला! झाले. हवधानसभेत 
त्याबद्दल गोंधळ सुरू झाला! एक यशवंतरावानंी कहमटी नेमली व या 
प्रकरिािा सागंोपागं हविार करून हनकाल द्यावा! असे साहंगतले. या 
कहमटीस असे असभ्य अन् पालगमेंटरी शब्द वापरल्यास हशक्षा करावयािा 
अहधकार असतो? 
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 मग कहमटीने हनकाल हदला, एक महिना कैद व ५०० रु. दंड!! 
अत्र्यानंा हवधानसभेत बोलवनू वारंट काढून हनकाल त्यािें िाती द्यावा! 
 आिायग अत्र्यानंा हवधानसभेत िजर ठेवले व यशवंतराव मुख्यमंत्री 
त्याचं्या टेबलावर कहमटीने हनकाल ठेवला! यशवंतरावानंी तो हनकाल 
पाहिला. िा खरा सत्त्वपरीके्षिा प्रसंग! 
 पि त्यानंी सभागृिास हनकाल वािून दाखवला व म्ििाले, “खरोखर 
एवढ्या मोठ्ा हवद्वानाने असे कािी आपल्या पहवत्र अशा संसदेस 
म्ििावयास नको िोते! ठीक आपल्या सवांच्या भावना मी जाितो!  तेव्िा 
मला वाटते, जेल हशक्षा कािी करू नये, र्क्त दंड करावा!” 

 आता यशवंतरावानंी म्िटल्यावर हवरुद्ध कोि बोलिार?  तसा ठराव 
केला व दंड भरून घेतला! आिायग अते्र सािेब मात्र ओशाळून हनघून गेले. 
 १९४२ िे प्रहतसरकारिे आंदोलनाने अहतशय उग्र स्वरूप धरले. रेल्व े
गाड्या पडू लागल्या, सामुदाहयक दंड बसू लागले! तेव्िा कािी गाधंीवादी 
व कािी त्याचं्या आडून सरकारी अहधकारी म्ििू लागले की िे साताऱ्यािे 
काम का ाँगे्रसच्या ध्येय धोरिात बसते का ? 
 त्या वेळी मसूरच्या सभेत यशवंतरावजी बोलत िोते ते म्ििाले, 
“सातारा का ाँग्रसमध्ये बसतो की नािी मला मािीत नािी, परंतु भारतात 
जर कुठे का ाँगे्रस हजवंत असेल तर ती एकट्या साताऱ्याति आिे.” 
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हव. वा. नेने 

सिकारी हमत्र 

 
 यशवंतराव िव्िाि िे माझे शाळकरी हमत्र िोते. ते आहि मी हटळक 
िायस्कूल, कराड येथे एकत्र िोतो. िी मतै्री शेवटपयंत कायम राहिली. 
लिानपिापासून अभ्यासू वृत्तीिे, शातं स्वभावािे ते व्यहक्तमत्त्व िोते. 
मिात्माजींच्या िळवळीिी ओढ असूनिी त्यानंी हशक्षि सोडले नािी, 
नेतृत्वािे कािी गुि िे मुळाति त्याचं्यात असावेत. पि मोठा नेता झाला 
तरी त्याने कराड व कराडकर हमत्र यािंा हवसर कधी पडू हदला नािी. 
 अत्यंत संयमी पि किखर वृत्ती, का ाँगे्रस संघटना व हतिे नेतृत्व 
याहवर्षयी अहविल हनष्ठा, अभ्यासू व हविारी वृत्ती, आहतर्थ्यशीलता, 
स्वभावात गोडवा, हवरोधकाहंवर्षयी मनात कटुता नािी, काळवेळ व 
पहरस्स्थती पािून वागण्यािी कसोटी, शासनातिी सवांना बरोबर घेऊन 
जाण्यािी प्रवृत्ती, राजकारिाच्या धबडग्यात रािूनिी स्वतःच्या 
िाहरत्र्याला जपिारा, सुसंस्कृत मनािा, कलाहंवर्षयी आवड असिारा, 
कलावंताहंवर्षयी आदर व पे्रम बाळगिारा, पुढे जािारािे पाय मागे न 
ओढता त्यास पुढे जाण्यासाठी सािाय्य करिारा, हनष्ठावान व ढोंगी यािंी 
अिूक पारख करिारा, सत्ता िाती येऊन आपले गुि न सोडिारा व 
सते्तिा ताठा न बाळगिारा असा िा नेता मिाराष्ट्रािे भरू्षि िोता, 
मुकुटमिी िोता. 
 त्याच्या कतृगत्वाला दैवािीिी उत्तम जोड हमळाली िोती. स्वातंत्र्यपूवग 
काळात स्वातंत्र्याच्या लढ्यात ज्या ं देशहनष्ठेने त्याने भाग घेतला, त्याि 
हनष्ठेने त्याने स्वातंत्र्यानंतरिे राजकारििी केले. प्रातंहितापेक्षा देशहित 
मित्त्वािे आिे, राष्ट्रहनष्ठा िी प्राहंतकतेपेक्षा शे्रष्ठ आिे िे त्यािें ठाम मत 
िोते. संयुक्त मिाराष्ट्रािे वेळी त्यानंी िे दाखवनू हदले. मग त्यासाठी 
लोकािंी अहप्रयता पत्करावी लागली तरी त्यािी तयारी त्यानंी ठेवली 
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िोती. नेतृत्वाबद्दलिी हनष्ठा िी त्यािंी अनन्य िोती. त्यािीपेक्षा संघटनेिी 
हनष्ठा जाज्वल्य िोती. या संघटना की, नेतृत्व याचं्या हनष्ठा जेव्िा 
डळमळीत व्िायिी वेळ आली तेव्िा त्यानंा मनाच्या कठीि अवस्थेतून 
जावे लागले. पि ते प्रसंगिी त्यानंी हनवारून नेले. स्वातंत्र्यानंतर सते्तला 
सवगस्व मानण्यािी प्रवृत्ती वाढीला लागली व आजिी ती बलवत्तर आिे. 
त्यामुळे आयुष्ट्यािी शेवटिी वर्ष े त्या सते्तिी वक्र दृष्टी झाल्याने त्यानंा 
कठीि काळ आला. पि सत्ता नसली तरी यशवंतराव व्यक्ती म्ििून 
त्याचं्याबद्दलिा आदर कधी कमी झाला नािी. शेवटी सत्ता नसतानािी 
आदरिीय व्यहक्तमत्त्व िी त्यािंी जनमानसातील प्रहतमा कायम राहिली. 
 १९३९ सालिी गोष्ट!  मॅहरकच्या परीके्षला बसण्यासाठी म्ििून मी 
कराडला हटळक िायस्कूलमध्ये इंग्रजी ७ वीत दाखल झालो िोतो. 
१९३० च्या कायदेभगंाच्या िळवळीत वयाच्या सोळाव्या वर्षी भाग घेतला. 
तेव्िा प्रहतज्ञा केली िोती की, इंग्रजानंी मान्यता हदलेल्या शाळेत जािार 
नािी. त्यामुळे सगळा मागगि वेगळा झाला. पुढे १९३७ साली का ाँगे्रसिे 
मंहत्रमंडळ अहधकारारूढ झाले व म्ििून मी हटळक िायस्कूलमध्ये आलो 
िोतो. 
 त्या वेळी कराडला मी सेवादलािेिी कायग करीत िोतो. आमिी एक 
शाखा डबीर आळीच्या डबीराचं्या वाड्यात भरत असे. तेथेि यशवंतािे 
हबऱ्िाड िोते. त्याच्या मातोश्री हवठाबाई त्या वेळी तेथेि असत. तोिी 
सेवादलाला अधूनमधून भेट देत असे. त्या वेळी मी कहवतािी करीत 
िोतो. कािी हकलोस्कर इ. माहसकातूंन प्रहसद्धिी झाल्या िोत्या. त्या 
कहवता पािण्यास मी यशवंताला बोलावले िोते. तो अगत्याने माझ्या घरी 
आला व त्याने संपूिग कहवता वािून ‘छान’ असा अहभप्रायिी हदला िोता. 
लहलत साहित्यात रस घेण्यािी त्यािी प्रवृत्ती तेव्िापासून िोती. 
 १९४० साली मी महॅरकच्या परीके्षला बसलो. त्या कालात महॅरक 
परीके्षिी मिाराष्ट्रात दोन कें दे्र िोती. एक पुण्यास व एक सागंलीस. मी 
पुण्याला बसिार िोतो. त्या काळी महॅरकिी परीक्षा ठरल्याप्रमािे १३ 
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एहप्रलला सुरू िोत असे. मी व यशवंता दोघानंी हमळून एहप्रल ६ ते १३ या 
राष्ट्रीय सप्तािात सातारा हजल्यात प्रिारदौरा करायिे ठरवले. ते साती 
हदवस आम्िी एकत्र प्रिार केला. एकसळ येथे साखळकर गुरुजी िा 
सत्त्वशील मनुष्ट्य का ाँगे्रसिा कायगकता िोता. तेथील कायगक्रम मला 
िागंला आठवतो. सभा िागंली झाली व भार्षिेिी छान झाली. यशवंतािे 
वकृ्तत्व त्यािी काळात शातं पि हनियी, आकर्षगि करून घेिारे असे िोते. 
पुण्याला परीके्षला बसण्यापूवी िा ‘अभ्यास’ करून मी गेलो िोतो. 
 १९४५-४६ सालिी गोष्ट असेल. श्रीरामपूर येथे मिाराष्ट्र प्रदेश 
का ाँग्रसिी सवगसाधारि सभा िोती. त्या वेळी राष्ट्रसेवादलातरे् कै. 
शंकरराव देव यािंा खासगी हिटिीस म्ििून मी काम करीत िोती. 
राष्ट्रसेवादलािे श्री. हव. म. िडीकर िे सेवादलप्रमुख िोते. तेिी या 
सभेस िजर िोते. या वेळपयंत यशवंता िव्िाि यशवंतराव िव्िाि झाला 
िोता. मिाराष्ट्रात का ाँगे्रसिा एक थोर कायगकता म्ििून तो गिला जाऊ 
लागला िोता. या सवगसाधारि सभेस मी िजर िोतो. शंकरराव देव िे 
प्रदेश का ाँग्रसिे त्या वेळी अध्यक्ष िोते. त्या सभेत एका वाक्याने 
यशवंतरावाने िी सभा शजकलेली मला आठवते. आपल्या भार्षिात तो 
म्ििाला िोता, १९४२ मध्ये सातारा हजल्यात झालेली प्रहतसरकारिी 
िळवळ िी का ाँगे्रसच्या अशिसेत बसत िोती की नव्िती िे मला मािीत 
नािी. पि िे मी हनहितपिे सागंू इस्च्छतो की सवग मिाराष्ट्रात त्या वेळी 
का ाँगे्रस जर कुठे हजवंत स्वरूपात हदसली असेल तर ती र्क्त सातारा 
हजल्याति!  १९४२ िी सातारा हजल्यातील प्रहत सरकारिी िळवळ त्या 
वेळी का ाँगे्रस कायगकत्यांत उलटसुलट ििेिा हवर्षय झाला िोता. त्याला 
उदे्दशून यशवंतराव िे बोलला िोता. त्या एका वाक्याला जोरदार टाळ्या 
पडल्या व यशवंतरावाला का ाँगे्रस कायगकत्यांत अमाप लोकहप्रयता 
हमळाली. 
 कराडिा मािूस म्ििजे यशवंतरावानंा एक हवशेर्ष आपुलकी वाटे. तो 
मािूस कुठेिी हदसला तरी त्यािी वास्तपुस्त केल्याहशवाय यशवंतराव 
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रािायिे नािीत. यशवंतरावािंा हवलेपाल्याला एक कायगक्रम िोता. 
तेथील पालेश्वर सोसायटीत कारडिे श्री. वामन जंगी, श्री. बाब ूआपटे व 
माझा थोरला भाऊ श्री. के. वा. नेने िे रिात. त्यानंािी यशवंतराव 
कराडिे म्ििून आपुलकी व आदर िोताि. त्यािंी इच्छा की 
यशवंतरावानंी त्यािें घरी यावे. प्रथम डोंगरे याचं्यामार्ग त खटपट केली. 
पि त्यानंी परस्पर कळहवले की यशवंतरावानंा वेळ नािी. तेव्िा िे हतघे 
समक्ष यशवंतरावाला भेटले व हवनंती केली. तेव्िा यशवंतराव म्ििाले, 
“अरे, कराडिी मािसे म्िटल्यावर मी त्यािेंकडे जािार नािी िे शक्य 
तरी आिे का?” त्या हतघानंी डोंगऱ्यािें उत्तर साहंगतल्यावर ते म्ििाले, 
“अरे, त्यानंा काय मािीत कराडच्या मािसाबंद्दलिी माझी आपुलकी? मी 
लक्षात ठेवनू येईन.” त्यानुसार हवलेपाल्यािा कायगक्रम आटोपून ते श्री. 
वामन जंगी याचं्या दोन खोल्याचं्या संसारात आले. तेथेि बाकीिे दोघेिी 
व मीिी िोतो. १५-२० हमहनटे गप्पा व जुन्या आठविींना उजाळा देऊन ते 
हनघून गेले. यशवंतरावािंी ती आपुलकी पािून मी तर गहिवरून गेलो 
िोतो. 
 संयुक्त मिाराष्ट्राच्या िळवळीत यशवंतरावािंी र्ार ससेिोलपट 
झाली. मनाने ते संयुक्त मिाराष्ट्राच्या बाजूने िोते, पि अद्याप ते स्वप्न 
साकार िोण्यािी वेळ आली नव्िती असे त्या काळच्या पहरस्स्थतीनुसार 
वाटे व ते बरोबरिी िोते. सं. मिाराष्ट्राच्या मागिीत म. का ाँगे्रस बरीि पुढे 
गेली िोती व त्यामुळे काय करावे, एक प्यादे मागे कसे घ्यावे िा हविार 
त्यानंा सतावत िोता. जनमत संयुक्त मिाराष्ट्राच्या बाजूने िोते. पि 
त्यासाठी मिाराष्ट्र का ाँगे्रसने लढायिे ठरवले तर का ाँगे्रसशीि लढा 
करायिा असा त्यािा पहरिाम हदसत िोता. तेव्िा यातून बािेर पडायिे 
ठरवनू त्यानंी र्लटि येथे ‘नेिरू सागंतील ते मी मानीन’ अशी घोर्षिा 
करून का ाँगे्रसला वािहवण्यािे मोठे धाहरष्ट्ट्यािे पाऊल टाकले यात 
संशय नािी. त्यानंतर अनेक घडामोडी झाल्या व त्याति १९५७ िी 
हनवडिूक उभी राहिली. त्यात का ाँगे्रसला मोठा पराभव मिाराष्ट्रात 
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पत्करावा लागला. गुजरात हवदभांत मात्र का ाँगे्रस हवजयी झाली िोती. 
यशवंतराविी कराड मतदारसंघातून अवघ्या ३२६ च्या मताहधक्याने 
हवजयी झाले िोते. त्यानंतर मुख्यमंत्र्याचं्या हनवडिुकीत भाऊसािेब हिरे 
हवरुद्ध यशवंतराव अशी लढत झाली व गुजरात व हवदभातील मताचं्या 
जोरावर यशवंतराव हवजयी झाले िोते. त्या वेळी र्लटि येथे 
यशवंतरावानंी घेतलेली भहूमका मला मान्य नव्िती. म्ििून त्यानंा कसून 
हवरोध करून भाऊसािेब हिऱ्यािंी बाज ूमी घेतली. मिाराष्ट्रािी सवग ११८ 
मते भाऊसािेबानंा पडली. यशवंतराव हवजयी झाल्यावर त्यािें अहभनंदन 
करावयास त्याचं्या बगंल्यावर गेलो. त्यानंा भेटलो व साहंगतले, 
“यशवंतराव, तुमच्याशी मी भाडंलो. पि त्यात वैयहक्तक कािीिी नव्िते. 
माझे अहभनंदन स्वीकारा.” यशवंतरावानंी िसून म्िटले. मीिी ते वैयहक्तक 
असे मानीत नािी. हनवडिुकीबरोबरि ते संपले. आहि शेजारी बसवनू 
घेऊन त्यानंी मला ििा पाजला. 
 १९३० सालापासून िळवळीत भाग घेिारा व स्वातंत्र्यानंतरिी 
सातत्याने सावगजहनक कायग करीत राििारा एक कराडिा कायगकता 
म्ििून  त्यानंा माझ्याबद्दल आपुलकी वाटे व ते अनेक वेळा मी पाहिलेली 
आिे. हद्वभाहर्षकािे व नंतर संयुक्त मिाराष्ट्रािे मुख्यमंत्री म्ििून अनेक 
वेळा मी त्यानंा भेटलो, ििा केल्या, भाडंलो,मतभेद प्रगट केले. पि मला 
कधी दूर केले नािी. एकदा त्यानंा असाि बगंल्यावर भेटायला गेलो 
िोतो. माझे बोलिे िोत असताि इतर लोक येऊ लागले. तेव्िा मी त्यानंा 
म्ििालो, “यशवंतराव, मी जातो आता. पुनः केव्िा तरी येईन.” 

यशवंतराव म्ििाले, “अरे बसै रे, तुम्िी नेिमी मंत्र्यावंर टीका करता व 
त्यािंी मजा असते असे म्ििता. जरा थाबं आहि आमिी मजा बघ 
एकदा.” त्यानंतर दोन तास मी तेथेि िोतो. अनेक लोक सारखे येत िोते 
व यशवंतराव राग आवरीत त्यानंा शातंपिाने समजावीत िोते. जागा 
मागायला आलेले एक गृिस्थ काय ताठ्ात बोलत िोते. ते ऐकून मलाि 
राग येत िोता. पि यशवंतराव त्यानंा समजावीत िोते व शातंपिा सोडीत 
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नव्िते. भेटायला येिाऱ्यात त्या हदवशी शेवटी आले ते बडे गुलाम अली 
खा ाँ. स्वरािंा व ठुमरींिा तो राजा यशवंतरावाकंडे जागा मागायला आला 
िोता. ‘मुसलमान मोिल्ल्यात जागा िवी ना’ असे यशवंतरावानंी 
हविारले. बडे गुलाम अली खा ाँ म्ििाले “छे ! छे ! त्या मोिल्ल्यात नको. 
सािेब एक लक्षात ठेवा. गायकातं व वादकातं मुसलमान बरेि हदसत 
असले तरी सामान्य मुसलमानात शास्त्रीय संगीतािे शोहकन अत्यंत 
कमीि. त्यामुळे मला जागा िवी शिदू मोिल्ल्याति. माझ्या हरयाजाला 
आदराने येऊन ऐकिारे लोक मला त्या समाजाति हमळतील.” 

 बडे गुलाम अली खा ं गेल्यावर यशवंतराव मला म्ििाले, पाहिलंस, 
एक कटू सत्य या गायकाने साहंगतले. मी त्याि एका हविारात गढून 
गेलो. 
 राजकारिात असिारा मािूस बिुधा रुक्ष वाटतो असा अनुभव बऱ्याि 
वेळा येतो. पि यशवंतराव तसे नव्िते. त्यानंा साहित्यात रस िोता, 
हशक्षिात िोता, तसा गायनातिी िोता. शातंा आपटेच्या भजनािा 
कायगक्रम त्याचं्या बंगल्यावर झाल्यािे मला आठवते. घरगुती स्वरूपािा 
तो कायगक्रम िोता. मी जिू घरिा म्ििून त्या कायगक्रमास िजर िोतो. त्या 
कायगक्रमात यशवंतराव जो रस घेत िोते ते पािून मी तर 
भारावलो.मिाराष्ट्रािा िा मुख्य मंत्री.िजारो समस्या याच्या डोक्यात. 
तरीपि ते सवग हवसरून िा गृिस्थ शातंा आपटेच्या भजनात रमून गेलेला 
मी पाहिला. 
 आिखी एक प्रसंग मला असाि आठवतो. नागपूर येथे त्यािंा दौरा 
िोता. त्या वेळेस त्यािेंबरोबर संपूिग िार हदवस मी िोतो. संगीतात 
प्रावीण्य हमळहवलेल्या हवद्यार्थ्यांना बहक्षसे वाटायिी िोती व थोडे त्यािें 
गायनिी िोते. त्या सवग कायगक्रमात यशवंतराव अगदी रंगून गेलेले मी 
पाहिले. हशवराम राजे भोसले िे त्या कायगक्रमािे संयोजक िोते. शेवटी 
समारोपाच्या भार्षिात यशवंतराव म्ििाले िोते, “माझ्या एका आवडत्या 
हवर्षयाच्या या कायगक्रमात मी रंगून गेलो िोतो. िा वेळ िागंला िोता. 
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इतक्या सुंदर कायगक्रमातून आता एकदम एका हनराळ्या कायगक्रमाला 
जायिे आिे. तेथे काय िोते कुिास ठाऊक !” 
 आहि खरोखरि ते म्ििाले तसेि झाले. कापड माकेटच्या 
इमारतीच्या उद्घाटनाच्या त्या समारंभात हनदशगने झाली व त्यामुळे 
कायगक्रम आटोपता घेऊन हनघून जावे लागले िोते. 
 मिाराष्ट्रातील एस्. टी. कामगाराचं्या संघटनेिे काम मी पािात िोतो. 
रेहडओ क्लबवर एस्. टी च्या वार्णर्षक समारंभािा कायगक्रम िोता व त्याि 
वेळी कामगारानंा करारापोटी कािी लाख रूपये हदल्यािी घोर्षिा िोिार 
िोती. या कायगक्रमािे प्रमुख पािुिे म्ििून यशवंतराव िे िोते. बोनसिा 
कायदा त्या वेळी झालेला नव्िता. तरी त्यािे तत्त्व एस्. टी. ला मी 
स्वीकारायला लावले िोते. पगार-भते्त याव्यहतहरक्त कामगारानंा पाि 
लाख सानुग्रि रक्कम द्यायिे ठरले िोते. यशवंतरावानंी आपल्या भार्षिात 
एस्. टी. बद्दल साहंगतले व करारापोटी अमुक एक रक्कम द्यायिे ठरल्यािे 
जािीर केले. पि सानुग्रि रकमेिा उल्लेख त्यानंी केला नािी. लगेि मी 
उठून त्यािेंजवळ गेलो व त्यानंा यािी आठवि देऊन ‘ती रक्कम जािीर 
करा’म्ििून हवनंती केली. त्यानंी िेअरमन सरैयानंा तसे जािीर करण्यास 
साहंगतले व त्यानंी ते केले. कौतुक यािे की, कायगक्रम आटोपत आला 
असतािी त्यानंी कामगारािंा प्रश्न म्ििून माझी हवनंती मानली. 
 संयुक्त मिाराष्ट्रािी िळवळ जोरात िालू िोती. त्याि वेळी हद्वभाहर्षक 
राज्य िालहवण्यािी तारेवरिी कसरत यशवंतरावानंा करावी लागत 
िोती. संयुक्त मिाराष्ट्र त्यानंािी व्िायला िवा िोता म्ििून त्यासाठी 
िळवळ करिाराबंद्दल त्याचं्या मनात कटुता नव्िती व त्याचं्यािी मनात 
का ाँगे्रसबद्दल कटुता न यावी म्ििून यशवंतराव शथीने प्रयत्न करीत िोते. 
एस्. एम्. जोशी, डागें इ. संयुक्त मिाराष्ट्रािी िळवळ िालविारानंा 
त्याचं्या मुलाखतीसाठी दार प्रथम खुले व्िावयािे. मग त्यासाठी का ाँगे्रस 
आमदारानंा हतष्ठत रिावे लागले तरी तेिी यशवंतराव करीत. याि 
काळात मजदूर सभेने एस्. टी. कामगारातं मान्यतेसाठी अजग केला िोता 
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व रे्डरेशन बिुमतात गेल्याने रे्डरेशनिी मान्यताप्राप्त युहनयन एस्.टी.त 
िोती. पि कटुता येऊ नये म्ििून यशवंतरावानंी मजदूर सभेतरे् एस्. 
एम्. जोशी आले व त्याचं्याशी बोलिी करून त्यानंी एक मागिीिे 
मान्यतेिे अहभविन हदले. मला ते समजताि मी त्याचं्याकडे गेलो व 
त्यानंा साहंगतले, रे्डरेशन िे मान्यताप्राप्त युहनयन असता तुम्िी एस्. एम्. 
ना मागिी मान्य म्ििून कसे साहंगतलेत? िे कायदेशीर व नीहतदृष्ट्ट्यािी 
बरोबर झाले नािी.” त्यानंी न रागावता एस्. एम्. बरोबर झालेल्या 
बोलण्यािी पाश्वगभमूी साहंगतली व कोित्या पहरस्स्थतीत त्यानंा िोकार 
हदला ते समजावनू साहंगतले. तरीिी मी त्यानंा म्िटलेि, पि िे बरोबर 
झाले नािी. तेव्िा ते िसले व माझ्या पाठीवर थाप मारून म्ििाले,” 

“Noted for the future.” 

 स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या मोरारजीभाईंच्या मंहत्रमंडळात यशवंतराव 
व नानासािेब कंुटे िे पालगमेंटरी सेके्रटरी झाले. त्या वेळेस मी धुळ्यास 
रािात िोतो. माझी वास्तव्यािी जागा अगदीि बेकार िोती. तरीपि त्या 
जागेत मी त्यानंा ििािे आमंत्रि हदले. दोघानंी ते स्वीकारले. दोघेिी 
माझे बालहमत्र. माझ्या जागेत माडीवर येण्यासाठी त्यानंा खालच्या 
मजल्यावरील िॉटेलातून यावे लागे. दोघानंीिी संकोि मानला नािी. 
मलाि संकोि वाटत िोता. ििापािी झाल्यावर यशवंतराव माझ्या 
आईच्या पाया पडले. आईला हदसत नव्िते, म्ििून ते म्ििाले, “आई, मी 
यशवंता नमस्कार करतोय्.” आई नेिमीप्रमािे ‘औक्षवंत िो’ असा 
आशीवाद देऊन पुढे म्ििाली, “अरे यशवंता आमच्या राजाला मंुबईत 
जागा दे की रे हमळवनू तुझ्याकडे आिे ना ते खाते?” यशवंतरावािा एकेरी 
उल्लेख ऐकूनिी यस्त्कहितिी नाराज न िोता यशवंतराव म्ििाले “पािीन 
िं मी, मंुबईला गेल्यावर !” 

 ते गेल्यावर मी आईला म्िटले, “अग आई, तू त्यानंा ‘यशवंता’ म्ििून 
एकेरी अशी िाक मारलीस?” आई म्ििाली, “तुम्िाला झाला असेल तो 
यशवंतराव. मला मात्र तो यशवंताि आिे.” पुढे यशवंतरावाजंवळ िे 
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साहंगतल्यावर ते म्ििाले, “तुझ्या आईिं बापू कािी िुकलं नािी. हतला 
मी अजून यशवंताि आिे. त्यात आपुलकी आिे. उलट हतने मला 
यशवंतराव म्िटले असते तर मला बरे नसते वाटले.” 

 आिखी एका प्रसंगी मी का ाँगे्रस भवनमध्ये रािात असता तेथे मुख्यमंत्री 
असता यशवंतराव आले िोते. मी हतथे रािातो म्ििताि ते आत आले व 
त्यािी वेळी त्यानंी आईला वाकून नमस्कार केला. आईनं आशीवाद हदला 
िोता, “लोकासंाठी असाि मोठा िो.” मिाराष्ट्राच्या आदरास पात्र 
झालेला एका राज्यािा िा मुख्यमंत्री माझ्या आईला वाकून नमस्कार 
करताना पािून मी भारावनू गेलो िोतो. 
 यशवंतराव व भाऊसािेब हिरे िे दोघेिी सुरुवातीस संयुक्त मिाराष्ट्र 
व्िावा या मतािे िोते. त्यासाठी सवगपक्षीय संयुक्त मिाराष्ट्र सहमतीतिी 
का ाँगे्रसला त्यानंी सामील केले िोते. पि संयुक्त मिाराष्ट्राच्या हनर्णमतीला 
त्या वेळी प.ं नेिरू व इतर का ाँगे्रस शे्रष्ठी हततकेसे अनुकूल नव्िते. त्यामुळे 
शेवटी यशवंतरावानंी संयुक्त मिाराष्ट्र सहमतीतून अंग काढून घेतले व 
र्लटि येथील मेळाव्यात ‘नेिरू आमिे नेते व ते सागंतील ते मी ऐकेन’ 
अशी घोर्षिा केली. भाऊसािेब हिरे यानंा ती हततकीशी पटली नािी. 
परंतु त्यानंी हवरूद्ध जाऊन बंड केले नािी. पि मनोमनी ते त्या घोर्षिेच्या 
हवरोधात िोते. यशवंतराविी संयुक्त मिाराष्ट्र व्िावा या मतािे िोते, पि 
का ाँगे्रसशे्रष्ठींच्या मनाहवरूद्ध  जाऊन व बंड करून तो हमळवावा असे त्यानंा 
वाटत नव्िते. 
 या वादातून शेवटी हद्वभाहर्षक राज्य आले. गुजरात व मिाराष्ट्र एक 
राहिले. कनाटक मंुबई प्रातंातून वेगळा झाला.त्या हद्वभाहर्षकािे मुख्यमंत्री 
म्ििून हिरे यानंी हनवडिूक लढवावयािे ठरवले. त्यामुळे श्री. मोरारजी 
भाईंनी माघार घेतली. तेव्िा यशवंतराव उभे राहिले व गुजरात आहि 
हवदभाच्या मतावर हनवडून आले. तेव्िापासून िव्िाि व हिरे असे दोन 
हविारसरिीिे गट जिू का ाँगे्रसमध्ये हनमाि झाले. हवशेर्षतः नाहशक 
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हजल्यात वसंतराव नाईक िे भाऊसािेबािंा दे्वर्ष करीत अशी त्यािंी 
वागिूक असे. 
 या काळाति हिरे याचं्या कन्येिे लग्न ठरले. हववािसमारंभ 
मालेगावात व्िायिा िोता. त्यामुळे समारंभ इतमामाने व थाटाने साजरा 
व्िायिा िोता. या समारंभािे आग्रिािे आमंत्रि हिरे यानंी यशवंतरावानंा 
हदले व यशवंतरावानंी त्या समारंभास उपस्स्थत रािायिे असे ठरवले. िी 
बातमी वसंतराव नाईक इत्यादी लोकानंा कळल्याबरोबर त्यानंी 
ताबडतोब यशवंतरावाकंडे धाव घेतली व साहंगतले, “काय वाटे्टल ते 
झाले तरी या समारंभाला तुम्िी येऊ नका. त्यािा र्ायदा भाऊसािेब 
आपले हजल्यातील वजन वाढहवण्याकरता करतील. सध्या मंहत्रमडळात 
नसल्याने त्यािें वजन बरेि कमी झाले आिे. पि आपि आल्याने ते 
वाढेल व आम्िाला ते परवडिार नािी.” पि िे ऐकूनिी यशवंतरावानंी 
हववाि समारंभाला उपस्स्थत रािायिे नक्की केले. 
 त्यानुसार समारंभाला ते आले. समारंभाला खूप लोक जमले िोते. 
यशवंतराव आल्याने सवांनाि बरे वाटले. भाऊसािेबानंा खूप आनंद 
झाला. मीिी या समारंभास गेलो िोतो. यशवंतरावािंी भेट झाली, तेव्िा 
मी हविारले. “तुम्िी आलात म्ििायिे समारंभाला” यशवंतराव म्ििाले, 
“का? असे का म्िितोस?” मी म्िटले, तुम्िी या समारंभास येिार नािी 
असा जोरात प्रिार या बाजूस िालला िोता म्ििून म्िटले. यशवंतराव 
त्यावर म्ििाले, “िे बघ बापू, माझे व भाऊसािेबािें मतभेद आिेत िे खरे. 
पि ते राजकीय पातळीवर आिेत. वैयहक्तक त्यािें व माझे भाडंि थोडेि 
आिे ? हववािसमारंभ िा खासगी समारंभ आिे. त्याला िजर रािण्याआड 
मी राजकीय मतभेत का आिू ? िी माझी नीती नािी . वागण्यािी पद्धत 
नािी. त्यामुळे नाहशकच्या वसंतराव वगैरंनी मी स्पष्ट साहंगतले व मी िजर 
राििारि असे स्पष्ट केले. यािा राजकीय वजन वाढहवण्यासाठी 
भाऊसािेब र्ायदा घेतील असे मला वाटत नािी.” 
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 मी मनात म्िटले, “काय या मािसािे थोर हविार आिेत. राजकीय 
मतभेद वैयहक्तक संबधंा आड येऊ देऊ नयेत िा पायंडा सवांनीि पाळला 
तर हकती िागंले िोईल.” 

 आपल्या जीवनात यशवंतरावानंी िी नीती पाळली व त्यामुळे हद्वभाहर्षक 
राबवतानािी त्यानंी हवरोधकाशंी िागंले संबधं राखले. परस्परातं कटुता 
येऊ हदली नािी. आज देशातील सवगि राजकारिी जर असे वागतील व 
िी नीती पाळतील तर राष्ट्रीय एकात्मतेला तो मोठा भक्कम आधार िोईल 
असे वाटते. 
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व्यकंटराव पवार 

स्मृती ियाची चैतन्द्य फुले! 

  
 गेल्या िार तपािंा यशवंतराव यािंा हन माझा सावगजहनक जीवनातला 
कृष्ट्िा कोयनेच्या प्रीतीसंगमासारखा, त्याि पहरसरातला घहनष्ठ संबधं. 
स्वातंत्र्यपूवगकालात, घराघरात का ाँगे्रसिा संदेश हभडवनू, जनजागृतीत 
आम्िी गढलो िोतो. आमच्या संबधंाहवर्षयी, त्या भागािे स्वातंत्र्यसैहनक 
श्री.पाडुंरंग पुजारी, माझ्या एकसष्टीहनहमत्त हलहिताना म्िितात, “सातारा 
हजल्याच्या जडिघडिीनं मा. यशवंतरावजी व मा. व्यंकटरावजी िी 
रामक्ष्मिािी जोडी स्वतःिे कतृगत्वाने जनतेच्या हृदयशसिासनावर आरूढ 
िोती. दोघेिी स्वातंत्र्य संग्रामात हबनीिे स्वार ठरले. दोघाचं्यािी प्रहतमा 
एवढ्या एकरूप झाल्या की, पुण्या – मंुबईिे वृत्तपत्रातूंन कािी वेळा 
व्यंकटराव िव्िाि व यशवंतराव पवार असा उल्लेख झाला !” 

 असे दृढ संबधंािे सस्न्मत्र यशवंतराव देवाघरी गेल्याने उत्पन्न झालेली 
िुरिूर व हवर्षण्िता आजिी ताजी आिे. 
 

पधंरा वर्षाच्या तरूिाने ग्रामे िेतवली 
 
 देशात गोऱ्या सािेबािा सुलतानी वरवंटा िालू िोता. त्याहवरूद्ध 
अनेक राष्ट्रभक्तािंी स्वातंत्र्य संग्रामात आिुती पडलेली पािून आमिा िा 
पधंराहवशीतला हमत्र अस्वस्थ झाला. त्याला राष्ट्रपे्रमाने झपाटले. 
दिावीस सवंगड्यासंि ‘हतरंगा’ खादं्यावर घेऊन, हनहद्रस्त ग्रामे तो 
िेतवीत, पेटवीत िोता. सातारा हजल्यात प्रहतहष्ठतजन, कूपरशािीच्या 
दाविीस जंुपलेला ! बिंुजनसमाजवादी समाजप्रबोधनाच्या िळवळीिा 
जोर िोता. का ाँगे्रस पाढंरपेशाचं्या छत्राखाली िोती. अशा प्रहतकूल 
वातावरिात, प्रस्थाहपतािंा एकेक बुरूज का ाँगे्रस हविारािा, कृतीिा, 
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सुरंूग लावनू ढासळून टाकिारा िा तरुि म्ििजेि, आम्िा तरिािें 
पिंप्राि “यशवंतराव!” 
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तो ऐहतिाहसक संवाद व पहरवतगन 
 
 संयुक्त मिाराष्ट्राच्या सथापनेसाठी मी धडपडत िोतो. त्यासाठी, मंुबई 
हवहधमंडळात ठराव माडूंन, सारे अडसर बाजूस नेऊन, तो संमत करून 
घेण्यात यश हमळवले. 
 हदल्लीत का ाँगे्रस शे्रष्ठींच्या शंका दूर करण्यात खासदाराबंरोबर खटपट 
केली. राज्यात, संयुक्त मिाराष्ट्र आंदोलन जोरात िालू झाले. त्यात 
गोळीबारात अनेक िुतात्मे झाले. प्रतापगडावर हशवछत्रपतींच्या पुतळ्यािे 
अनावरि पतंप्रधान जवािरलालजींनी केले. एवढे रामायि घडूनिी, 
मिाराष्ट्रावर हद्वभाहर्षक लादल्याने मी िताश िोऊन, १ ऑगस्ट १९५९ 
ला, का ाँगे्रसिा राजीनामा हदला. 
 त्यामुळे मुख्यंमंत्री यशवंतराव अस्वस्थ झाले. कराड सागंलीस, हवदु्यत 
संदेश थडकले :  
 

“आबानंा मंुबईस घेऊन या.” 

 

 सिकारी हमत्रासमवेत सयाद्रीवर पोिोिलो. मला पािताि 
“सािेबानंी” हमठीि मारली. “हदवािखान्यात हवश्रातंी घ्या, हवसाव्यानंतर 
बोलू” असे म्ििाले. 
मुख्य समस्येबाबत सायंकाळच्या भेटीत झालेला संवाद असा –  
यशवंतराव :- “काय, आबा, तब्येत ठीक आिे ना?” 

मी :- “शारीहरक तब्येत ठीक, पि...”  
यशवंतराव :- “अिो, तेि मला जािायिे आिे”. 
मी :- “िे बघा सािेब, संयुक्त मिाराष्ट्राहवर्षयीिा माझा ध्यास तुम्िाला 
ठाऊक आिेि.” 

यशवंतराव :- “तो मला िागंला ज्ञात आिे पि मग?” 

मी :- “ते स्वप्न साकार िोण्यािे दृहष्टपथात नािी.” 
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यशवंतराव :- “एवढी हवर्लता, हनराशा, कशाकरता?”  
मी :- आमिी एवढी धडपड, प्रक्षुब्ध जनमत, पि तरीिी शे्रष्ठींिी शंका दूर 
िोत नािी ! 
यशवंतराव :- तरीिी पि हतथेि दार ठोठवायला नको का? तुम्िी व 
आपल्या लोकानंी का ाँगे्रस सोडण्याने, िे कसे जमिार ? 
मी :- िा कौल का ाँगे्रस शे्रष्ठींना कसा लागिार ? 
यशवंतराव :- संयम राखा, जरूर लागेल; असे भावनाहववश िोऊन गोष्टी 
घडत नसतात. मनातले संशयी हविार जरा झाडले पाहिजेत. या वेळी, 
यशवंतरावािंा िेिरा अथगपूिग, बोलका भासला. त्यात दृढ आत्महवश्वासिी 
िोता. त्याचं्या या ठाम बोलण्याने, माझ्या मनात संभ्रम हनमाि केला. 
माझ्या मनािी िलहबिल, न्यािाळीत यशवंतराव म्ििाले, 
“काय आबा, हविारभ्रमिात गुरर्टलात की काय?” 

मी :- “डोक्यातं कािूर भेडसावीत आिे. भतूभहवष्ट्यािे हित्र डोकावत 
िोते. ध्येयवेडे तरुि म्ििून, स्वतःला का ाँगे्रसमध्ये आपि झोकून हदले. 
का ाँगे्रसिी बाहंधलकी हनष्ठेने पाळली. स्वातंत्र्य संग्रामात उड्या टाकल्या. 
स्वातंत्र्यानंतरिी का ाँगे्रस माउलीशी हनष्ठावंत, पूिगपिे सश्रद्ध राहिलो. 
आपली मिाराष्ट्र का ाँगे्रसिी आग्रिी आिे. पि, हदल्ली दरबार कािी 
जमति नािी.” 

यशवंतराव :- िी समस्या सुटण्यािा पयायी मागग सागंाल? 
मी :- मी त्याबाबत गोंधळात आिे खरा! 
यशवंतराव :- कोितीिी समस्या आस्ते कदम सुटते. काळ, काम, वेग 
हनिायक िोत असतो. योग्य संधीि अशा हनरगाठी सोडव ू शकतात. 
हववेक िवा, गुन्ता नको, संयम पाळा, आज-उद्या इष्ट र्लप्राप्ती 
िोईलि.”  
 यशवंतरावािें िे मनीिे उस्रू्तग बोल, माझ्या अंतःकरिात हभडले. 
सयाद्रीच्या-या सवाई सजािा “शब्द” जिू इहतिासातील रायबािाि 
वाटला. ज जागृती येऊन म्ििालो, “सािेब, िे सवग खरं, का ाँगे्रसहवना 
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पयाय नािी. तुमिी अढळ नेिरूहनष्ठा! पि,मिाराष्ट्रातील जनसागर 
सध्या उर्ाळला आिे. आपि,मात्र, या झंझावाती वादळासमोर 
पिाडासारखे खंबीर उभे आिात. आम्िी तुमच्या पाठीशी खडे आिोत. 
पि, या िक्रव्यिूातून ध्येयहसद्धी कशी िोिार ?” 

 यशवंतराव म्ििाले, “िताश िोऊ नका माझा हवश्वास माझ्या मागावर 
आिे, प्रयत्नावर व हविारावर ठाम आिे. एक हदवस तुम्िी सारेजि, मला 
धन्यवाद द्याल !” 

 माझी हनरुत्तरता वाढली.सािेबािंी मुत्सदे्दहगरी,कुशलता व कतृगत्व मी 
जाित िोतो. लोकमत पाठीशी घेऊन, एखादा ऐन मोका गाठून दान 
पदरी पाडून घेतील अशी खात्री वाटू लागली. मला धीर आला. सवांनी 
सुदाम्याि पोिे खाल्ले ! आनंद प्रकट केला. तेव्िा, प्रसन्न मनाने यशवंतराव 
म्ििाले, 
 “काय आबा, आपि उभयता कृष्ट्िा कोयनेच्या प्रीतीसंगमावरिे. 
कोयना रूसून कृष्ट्िेला व समुद्राला हमळिार नािी, अस ंथोडंि घडतं ?” 

सवांच्या िेिऱ्यावर आनंद प्रकट झाला.  
 मी स्वगृिी परतलो. “पुनििहरःओम्” म्िित का ाँगे्रसिे कायग पािू 
लागलो. 
 

अखेरिी शुभकामना 
 
 यशवंतरावािें व माझे केवळ राजकीय नाते नव्िते. त्यात बधुंभावािा 
स्नेिरज्ज ू िोता. प्रत्येक वाढहदनी, हदवाळी पाडव्याला, नूतन वर्षाच्या 
शुभेच्छा पाठवत असे. १२ मािग १९८४ ला, त्याचं्या वाढहदनी ‘जीवेत 
शरदः शतम्’ अशा प्राथगनेिा शुभसंदेश धाडला. त्याला २२ मािग १९८४ ला 
नव्या हदल्लीिून प्रहतसाद हमळाला. “आपले पे्रम व सहदच्छा यािंा ठेवा मी 
सतत जतन करीन.” िाि शेवटिा पत्रव्यविार! १९८५ िा वाढहदन 
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उगवला. पोटात कालवाकालव झाली. “दीघायुष्ट्य लाभो” िा सद्भाव कुठे 
व कसा पोिोििार? 
 हविाराने ‘यशवंतराव िव्िाि अमर रिे’ िीि यापुढे त्यानंा भावरूप 
आदराजंली. त्याचं्या स्मृतीला कोटीकोटी प्रमाि ! 



५३ 

 

 
नीळकंठराव कल्यािी 

हमत्र, मागकिशकक, वडीलबंधू 

 

 “कोयना भागात पुन्िा भकंूप झाला”, असे कुिी साहंगतले असते तर 
मी जेवढा िादरलो नसतो तेवढा माझे हमत्र, मागगदशगक स्रू्र्णतस्थान आहि 
सवाधार यशवंतराव िव्िाि गेले, या वातेने िादरलो. मन सुन्न झाले. 
बुद्धी हविार करेनाशी झाली. वाटले, जिू सारे थाबंले ! ठप्प झाले ! 
भावुक मन िी वाता खोटी असेल असे सागंत िोते. कारि याचं्या 
आजारािी कल्पनाि नव्िती. एक-दोन हदवसातं ते इकडे येिार, 
हनवडिुकीसाठी अजग भरिार, पुण्याला एस. एम. जोशी याचं्या गौरवाथग 
बोलिार, िे सारे कािी ठरलेले िोते. पि हनयतीने कािी हनराळेि 
ठरहवले, ते कोिास कळिार ? 
 यशवंतरावजी गेले. मिाराष्ट्रािे आहि देशािे हकती नुकसान झाले, िे 
लवकर कळिार नािी. भकंूपािे पहरिाम लगेि मोजता येत नािीत. 
पुवानुभवाने अंदाज करता येतो. इतरानंा ज्ञात असलेला त्याचं्या राजकीय 
जीवनापेक्षा अनेक के्षत्रािंी त्याचं्या जाण्याने िानी झालेली आिे. मी तर 
त्यानंा लिानपिापासून पाितो, ओळखतो, मानतो. त्याचं्या राजकीय 
लढाया ते कशा दमदारपिे लढले, त्यािा मी अहलप्त साक्षीदार आिे. 
 आम्िा कारखानदार-व्यापाऱ्यानंा एखादे राज्य वा राष्ट्रि काय, 
देशपरदेशिी आपले के्षत्र वाटतात. कारखानदारािें िात एखाद्या 
ऑक्टोपससाखे आम्िी सवगत्र पसरतो. पि त्यातून हनमाि िोिाऱ्या 
संपत्तीिा लाभ आपल्या देशबाधंवानंा झाला पाहिजे, िी दृष्टी खऱ्या 
राजकारिी नेत्यािी असते. ती यशवंतरावजींिी िोती. स्वातंत्र्य, भाहर्षक 
राज्य िे कारखानदारी वाढहवण्यासाठी साधन आहि त्यामुळे उत्पन्न 
िोिारी समृद्धी िे इतरािें लाभ, अशी दृष्टी असिाऱ्या हनवडक नेत्यातं 
यशवंतरावािें स्थान र्ार र्ार वरच्या क्रमाकंावर िोते. प्रहसद्ध उद्योगपती 
शंतनुराव हकलोस्कर त्यानंा आदराजंली वािताना म्ििाले, की त्या 
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पहरसरात सुरू झालेल्या कारखान्यानंा या द्रष्ट्ट्या नेत्याकडून अमोल 
मागगदशगन हमळाले. 
 शंतनुरावजींिा िा अहभप्राय गेल्या पिंवीस वर्षांत मिाराष्ट्रात 
वाढलेल्या सवगि कारखानदारानंी व्यक्त करावा, असा प्राहतहनहधक आिे. 
“भारत र्ोजग” िे त्याि द्रष्ट्ट्या नेत्यािे, हमत्रािे स्वप्न! ते आमच्या िातून 
साकार झाले, एवढेि. 
 त्याचं्या नजरेला भारत आहि मिाराष्ट्र, हवशेर्षतः त्यािंा लाडका 
मिाराष्ट्र, सवांगाने पहरपूिग असावा, अशी त्यािंी हवशाल, अथागं दृष्टी 
िोती. संघर्षाऐवजी समन्वयाने मिाराष्ट्र हनर्णमती साध्य केल्यानंतर त्यानंी 
मिाराष्ट्रातील शेती, हशक्षि, कलाके्षत्र, सामाहजक स्वास्र्थ्य या सवग 
गोष्टींकडे एकदम लक्ष देण्यास सुरुवात केली. शेती मालावर प्रहक्रया 
करिारी कारखानदारी सिकारी के्षत्रात सुरू करण्याने आज मिाराष्ट्रािा 
ग्रामीि भाग उद्धरून गेला. शेतकऱ्याचं्या मालकीच्या जहमनीहशवाय 
त्याच्या जवळ तारि देण्यास कािीिी नािी, अशा शेतकऱ्याला “लाँड 
मॉगेज” ठेवनू कजग देिारी िी प्राथहमक सुहवधा आता शेतीहवकासासाठी, 
नव्या हपकासाठी, पािी-पुरवठ्ासाठी, कजग देिारी लाँड डेव्िलपमेंट 
बाँक बनली. िे शे्रय यशवंतरावजींच्या हक्षहतजाला पोिोिलेल्या हवशाल 
नजरेला आिे. कऱ्िाड, सागंली, कोल्िापूर भागातला ऊस, गूळ, िळद 
खरेदी-हवक्री िा तर माझ्या कुटंुबािाि उद्योग. त्यातले िढउतार मी 
पाहिले आिेत. त्या उसािा साखर कारखाना उद्योगिी मिाराष्ट्रालाि 
नव्िे, देशाला माझ्या या थोर हमत्रािी देिगी आिे. त्याि वेळी सागंलीच्या 
पहरसरात साखर उद्योगात हनमाि िोिारी सुबत्ता कवठेमिाकंाळसारख्या 
हबनपाण्याच्या, दुष्ट्काळी भागात इतर साधनानंी पोिोिली पाहिजे, िा 
त्यािंा पे्रमळ इशारािी ऐकावा लागतो. 
 मिाराष्ट्रािे साहित्यके्षत्र, नाटक, हसनेमा, लोकनाट्यािे के्षत्र, 
कोल्िापुरात जपलेली कुस्तीिी कला या साऱ्यािंा यशवंतरावानंा केवढा 
अहभमान. मिाराष्ट्रािे दैवत हशवराय आहि देवता तुळजाभवानी याचं्यावर 
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त्यािंी हनतातं श्रद्धा, हनष्ठा. अनेक के्षत्रात सारख्याि सिजतेने वावरिारे 
अष्टपैलू व्यहक्तमत्त्व त्यानंा लाभले िोते आहि म्ििूनि िा सयाद्रीच्या 
कुशीतला हशलेदार भारताच्या सीमारक्षिाला गेला. तेथेिी िमकला, 
मान्यता पावला. प.ं नेिरंूनी ज्या हवश्वासाने त्यानंा हदल्लीत बोलाहवले तो 
हवश्वास त्यानंी संरक्षि, गृि, अथग, परराष्ट्र अशी तोलामोलािी खाती 
सारख्याि यशस्स्वतेने साभंाळून साथग केला. ते भारतािे नेते ठरले. एक 
उत्कृष्ट प्रशासक, कतगबगार मुत्सद्दी, अबोल शातंता संस्थापक, तयारीिा 
संसदपटू, संसदीय लोकशािीिा हनस्सीम हनष्ठावान असा थोर 
राजकारिी गेला. माझ्या हपताजींच्या हनधनाने झाले त्यापेक्षािी 
यशवंतरावजींच्या जाण्याने माझे वैयहक्तक नुकसान जास्त झाले असे मी 
म्ििेन. मिाराष्ट्रािे तर नुकसान झालेि. पि देश एका हवलक्षि 
अडििीच्या अस्स्थर पहरस्स्थतीतून जात असताना झालेले त्यािें हनधन 
िा हनयतीिा कू्रर घालाि म्ििावा लागेल. या भकंूपािे पहरिाम पूिग 
लक्षात येण्यासाठी बराि काळ लागेल. 
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तात्यासािेब कोरे 

यशवतंराव-एक हिवलग हमत्र 

 
 माझे आहि यशवंतरावािें मतै्रीिे संबंध १९३० सालापासूनिे आिेत. 
स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या िलवळीत भहूमगत असताना ते आमच्या डागमळ्यात 
अधूनमधून रािात असत. त्याचं्याशी माझे संबधं हजव्िाळ्यािे व कौटंुहबक 
स्वरूपािे िोते. त्याचं्या आिरिामध्ये देशभक्तीप्रमािेि सामाहजक 
कतगव्यािी जािीव िोती. त्याचं्या साहन्नध्यात येिाऱ्या कायगकत्यांना ते 
आपलेपिाने व पे्रमाने वागवीत असत. त्याचं्यासमोर कृर्षी औद्योहगक 
समाजव्यवस्थेिे भव्यहदव्य स्वप्न िोते आहि म्ििून अशा प्रकारे 
समाजव्यवस्था हनमाि करण्यासाठी व ग्रामीि भागािा हवकास करण्यािा 
पाया मिाराष्ट्रामध्ये प्रथम यशवंतरावानंी घातला असे जर म्िटले तर 
वावगे िोिार नािी. 
 वारिा सिकारी साखर कारखान्यािी उभारिी करताना तो रहजस्टर 
झाल्यापासून ते कारखाना उभारिीपयंत वेळोवेळी ज्या समस्या, अडििी 
आमच्यापुढे आल्या त्या सोडहवण्यासाठी यशवंतरावािंी आम्िास र्ार 
मोठी मदत झाली आिे. या हठकािी उदािरिादाखल एका गोष्टीिा 
उल्लेख करतो. 
 वारिा सिकारी साखर कारखान्यािे िाििी िंगामात हद. २ रे्िुवारी 
१९६० ला कारखान्याच्या मेन टबाइनमध्ये आकस्स्मक हबघाड झाल्याने 
कारखाना बदं ठेविे भाग पडले. िा हबघाड दूर करण्यासाठी जमगन 
तज्ज्ञानंा बोलावनू टबाईनिी तपासिी करण्यात आली. तपासिीअंती 
टबाईनिा रोटर दुरूस्तीसाठी जमगनीला पाठवावा लागला. िा भाग 
दुरुस्त िोऊन परत हमळण्यास सुमारे पाि आठवड्यािंा कालावधी 
लागिार िोता. आमच्या दृष्टीने िी परीके्षिी वेळ िोती. या वेळी 
कारखान्यात वीजपुरवठा िोिे आवश्यक िोते. असा वीजपुरवठा 
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हमळहवण्यासाठी आम्िी यशवंतरावानंा भेटलो. आमिी अडिि व तीव्र 
तळमळ पािून यशवंतरावानंी आम्िाला “भले शाब्बास !” म्िटले आहि 
ज्या वेळी अशू्र ढाळण्यािी पाळी आली त्या वेळी “डरो मत !” असे म्ििून 
थोर हदलासा हदला व मिाराष्ट्र वीज बोडाकडून कारखाना िालू 
रािण्यासाठी मोठ्ा प्रमािावर वीजपुरवठा केला. त्यािें उपकार आमिा 
कारखाना कधीिी हवसरू शकत नािी. 
 यशवंतराव म्ििजे आधुहनक मिाराष्ट्रािे हशल्पकार िोते. समृद्ध 
मिाराष्ट्र हनमाि करण्यासाठी कृर्षी औद्योहगक समाजरिनेिे मित्त्व 
त्यानंी वेळोवेळी साहंगतले. वारिा सिकारी साखर कारखान्याच्या 
पहिल्या गळीत िंगाम शुभारंभ प्रसंगी यशवंतराव व सौ. वेिूताई प्रमुख 
पािुिे म्ििून उपस्स्थत िोते. त्या वेळी त्यानंी वारिा पहरसरात असा 
कारखाना उभा रािात असल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला आहि या 
कारखान्याने वारिा पहरसरािे भहवष्ट्य हनहित उज्जवल िोईल असा 
हवश्वासिी प्रकट केला. या हवश्वासाबरोबरि समाजातील आर्णथकदृष्ट्ट्या 
कमकुवत असलेल्या वगाच्या आर्णथक उन्नतीसाठी िा कारखाना 
सिाय्यभतू व्िावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली िोती. 
 यशवंतरावाचं्या साथग अपेके्षनुसार मी व माझे सिकारी सामाहजक 
कतगव्याच्या व बाहंधलकीच्या जाहिवेने आजवर समाजसेवेिे कायग करीत 
राहिलो आिो. सामाहजक, शैक्षहिक, सासं्कृहतक व औद्योहगक के्षत्रात 
आज वारिानगरिा व या हवभागािा नावलौहकक सवग देशभर िोऊन 
राहिला आिे िे नमूद करण्यास मला स्वाहभमानयुक्त आनंद वाटत आिे. 
तो यापुढेिी रािील याबद्दल हतळमात्र शंका नािी. मिाराष्ट्रातील सिकार 
िळवळीला मूतग स्वरूप देण्यामध्ये यशवंतवरावािंा शसिािा वाटा िोता. 
सिकार िळवळीच्या माध्यमातून ग्रामीि भागात व श्रमजीवी वगािा जो 
हवकास झाला आिे त्यािे शे्रय यशवंतरावानंाि आिे. 
 मिाराष्ट्र राज्यािा जो हवकास आपल्यास आज हदसत आिे तो 
यशवंतरावाचं्या पे्ररिेने झालेला आिे. कृर्षी, उद्योग, सिकार व ग्रामीि 
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हवकास या सूत्रानेि आपल्याला या देशातील दाहरद्र्य नािीसे करता 
येईल. पि याकहरता आत्मीयतेने, तळमळीने, अभ्यासयुक्त दृष्टीने व 
ध्येयवेडेपिाने पहरश्रमपूवगक प्रयत्न करण्यािी हनतातं गरज असते. अशा 
हनष्ठेने काम करिाऱ्या. सामान्य कायगकत्यांिे स्रू्र्णतस्थान आमिे 
यशवंतराव िोते. त्याचं्या हनधनाने मिाराष्ट्रामध्ये र्ार मोठी पोकळी 
हनमाि झाली आिे. त्याचं्या हविारािंा सतत पाठपुरावा करून कायगरत 
राििे िीि खरी आठवि ठरेल असे मी मानतो. 
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हव. स. पागे 

न मातु : पर िैवतम् 

 
 “संस्कारक्षम मन असिे िी देिगी हनयतीिी” असे यशवंतराव िव्िाि 
यानंी आपल्या “ऋिानुबधं” या आत्मिहरत्रात एके हठकािी म्िटले आिे. 
परंतु िी देिगी त्यानंा मुळाति लाभली िोती त्याचं्या आईकडून-
हवठाईकडून. यशवंतरावाचं्या जन्माच्या वेळी त्यािंी आई बेशुद्ध झाली 
िोती. देवराष्ट्र िे छोटेसे खेडे. और्षधपाण्यािी सोय नािी. हवठाईच्या 
आईने सागरोबावर िवाला ठेवला आहि त्याला हवनहवले की, “अक्काला 
जगहवण्यात मला यश दे. तुझी आठवि म्ििून त्यािे नाव ‘यशवंत’ 
ठेवीन.” सागरोबाने त्यािंी िाक ऐकली म्ििून मुलािे नाव ‘यशवंत’ 
ठेवले. आपल्या आत्मिहरत्रात या प्रसंगािी माहिती देऊन त्यानंी पुढे 
हलहिले आिे की, “आईच्या प्रािािी साक्ष म्ििून माझे नाव आिे िे मला 
कळल्यापासून आई िाि माझा प्राि बनला.” 

 हवठाई एकदा आजारी पडल्या. इतक्या की दुसऱ्या हदवशीिी सकाळ 
त्या पाितात की नािी यािी खात्री देता येत नव्िती. यशवंतरावानंी 
मंुबईिून खास डॉक्टर आिले िोते. सवांिे एकमत झाले की, त्यानंा जर 
अाँटीबायोटेक्सिी इंजेक्शने हदली तर जगण्यािी कािीतरी आशा आिे. 
परंतु हवठाईच्या अस्स्थपंजर देिाकडे पािूनिी त्यानंा इंजेक्शने देण्यािी 
आवश्यकता यशवंतरावानंा पटवनू देण्यािे धैयग कोिालािी िोईना. या 
प्रसंगी मी तेथेि िोतो. तेव्िा सवांनी िी गोष्ट यशवंतरावानंा पटवनू 
देण्यािी कामहगरी माझ्यावर सोपहवली. मी यशवंतरावानंा अनेक प्रकारे 
समजावनू साहंगतले, परंतु आपल्या आईच्या दुःखात आिखी 
इंजेक्शनच्या सुयािंी भर घालण्यािे त्यानंी प्रथम नाकारले. परंतु 
हवठाईिी तब्येत आिखीि खालावली जात असल्यािे त्याचं्या लक्षात 
आिून हदल्यावर मोठ्ा नाइलाजाने, पिाटे एक वाजता, त्यानंी इंजेक्शने 
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देण्यािी परवानगी हदली. डॉक्टरानंी भराभर योग्य ती इंजेक्शने हदली व 
थोड्याि वेळात हवठाईने हभवया िलहवल्या. डॉक्टरानंी मला साहंगतले 
की, “और्षधानंा प्रहतसाद हमळाला.” थोड्याि वेळात आई शुद्धीवर 
आल्या. त्या वेळी यशवंतरावानंी “आईऽऽ” म्ििून मोठ्ा पे्रमाने त्यानंा 
हमठी मारली. िे दृश्य इतके हृदय िेलाविारे िोते की, हतथे जमलेल्या 
प्रत्येकाने आपापल्या डोळ्यानंा रुमाल लावले. 
 असे िे यशवंतरावािें मातृपे्रम! 
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बा. म. गोगटे 

माझे स्नेिी यशवंतराव 

 
 सकाळिे ११-३० वाजले िोते. कराड येथील हटळक िायस्कूलमधील 
पािव्या इयते्तिे वगगहशक्षक आपला धडा हवद्यार्थ्यांना समजावनू सागंत 
िोते. तेवढ्यात िायस्कूलच्या आवरात एक मोठा जमाव आला. “मिात्मा 
गाधंी की जय” च्या घोर्षिा ऐकू येऊ लागल्या. खेटूनि बसलेल्या एका 
मुलाने िळूि हिमटा घेतला व खूि केली. “मिात्मा गाधंी की जय” अशा 
घोर्षिा देत तो वगाबािेर गेला. खूप मोठ्ाने घोर्षिा देऊ लागला. 
हनहमर्षाधात िायस्कूलमधील सवग मुले वगग सोडून बािेर आली. त्यातंील 
हिमटा घेऊन खूि करून बािेर पडलेल्या हवद्याथाने समोरच्या शलबाच्या 
झाडावर िपळाईने झेप घेतली व झाडाच्या शेंड्यावर राष्ट्रीय हनशाि 
र्डकाहवले. सवांनी जयघोर्ष केला व तेथेि मोठी सभा घेऊन आमच्या 
हमत्राने धडाडीने उत्कृष्ट भार्षि करून त्या वेळेिे वातावरि भारून 
टाकले. त्यािा तरुि मनावर पहरिाम झाला. सवांच्या मनात राष्ट्रपे्रमािा 
स्रु्शलग जागृत केला. त्या तरुिानंी या आमच्या हमत्राला आपला नेता 
मानला. तो हमत्र म्ििजेि यशवंतराव िव्िाि, ज्यानंी मिाराष्ट्रािे 
मुख्यमंत्री म्ििून मिाराष्ट्रािा रथ समथगपिे िाकला. कें द्रशासनात 
संरक्षिमंत्री, परराष्ट्रमंत्री, अथगमंत्री, गृिमंत्री म्ििून हवहवध पदे भरू्षवनू 
आपल्या तडर्दार कायािा ठसा तेथे उमटहवला व आपल्या 
कायगकुशलतेने, मनहमळाऊ स्वभावाने त्यानंी भारतीय राजकारिात 
मानािे स्थान पटकावले. त्याि सुमारास कराडला सत्यशोधक म्ििजेि 
िाम्ििेतर िळवळीिे वारे वािात िोते. आमच्या मागील गल्लीला डुबल 
आळी म्िित. तेथे मान्यवर मराठा मंडळींच्या सत्यशोधक समाजाच्या 
बठैकी िोऊन, गावात पुष्ट्कळ हठकािी िाम्ििेतर िळवळ मोठ्ा 
प्रमािात र्ोर्ाविार अशी िवा हनमाि झाली िोती. 
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 आमच्या तरुि हमत्राच्या मनावरिी त्या िळवळीिे वारे वािू लागतील 
असे वाटले िोते. परंतु स्वतंत्र हविाराचं्या हमत्राने एवढ्या लिानपिीि 
मिात्मा गाधंी, प.ं जवािरलाल नेिरू इत्यादी राष्ट्रीय पुढाऱ्यािंी भार्षिे 
ऐकल्यामुळे व वािल्यामळे सत्यशोधक समाजािी िळवळ संकुहित 
स्वरूपािी आिे असे मनाने ठरहवले व राष्ट्रीय िळवळीत सामील 
झाल्यास आम जनतेिा उद्धार व कायापालट िोईल अशी त्यािी खात्री 
पटली. त्याने सवग बाजूंनी पहरस्स्थतीिा बारकाईने अभ्यास केला व 
राष्ट्रीय िळवळीत जर आपला समाज धडाडीने भाग घेईल तर आपि 
प्रथम सातारा हजल्यात व नंतर मिाराष्ट्रात स्वराज्यािी खंबीर िळवळ 
राष्ट्रीय नेत्याचं्या मागगदशगनाखाली उभारू अशी खात्री करून घेऊन त्याने 
राष्ट्रीय िळवळीत जोमाने झेप घेतली. “कृष्ट्िाकाठ” या त्याचं्या 
आत्मिहरत्रात यािा संदभग आलेला आिे. 
 हदवस जात िोते. राष्ट्रीय िळवळीिा नेता म्ििून आमिा हमत्र 
आपल्या सवंगड्यानंा कायगकते बनवत िोता. सातारा हजल्यात व 
मिाराष्ट्रातील राष्ट्रीय कायग करिाऱ्या मंडळीत त्याचं्या गुिािंी, 
धडाडीिी व कुशल नेतृत्वािी िमक हदसू लागली. तो मिाराष्ट्र प्राहंतक 
का ाँगे्रस कहमटीिा सेके्रटरी झाला. 
 मंुबई इलाख्यात पहिली हनवडिूक झाली. बेळगाविून जीप घेऊन 
आमच्या टेंभ ूगावात आठ हदवस मुक्काम केला. हनवडिुकीत पाहिजे तेवढे 
मतदान हमळाले. हनवडिूक शजकल्यावर सौ. वेिूताईने “भाऊजी, तुम्िी 
सवांनी एवढ्या कळकळीने काम केलेत म्ििून िा हवजय हमळाला” असे 
म्िटल्यावर जो िर्षग झाला त्याला तोड नािी. 
 थोड्याि हदवसातं आमिा हमत्र पालगमेंटरी सेके्रटरी झाला व तेथून 
त्याचं्या संसदीय कारकीदीिी सुरुवात झाली. प्रथम मंत्री, नंतर मंुबई 
राज्यािा मुख्यमंत्री अशा झेपी घेत घेत एक हदवस पंहडतजींच्या हनवडीने 
भारतािा संरक्षिमंत्री व कािी हदवसानंी इतरिी खात्यािंा मंत्री झाला. 



६३ 

 

 साहित्य, कला व इतर सामाहजक के्षत्रातं या हमत्राने मिाराष्ट्रातील 
हविारवंताचं्या मनावर आपली छाप टाकली. 
 एक मित्त्वािे राष्ट्रकायग या दृष्टीने त्यािी योग्यता हदसून आली ती 
त्याने केलेली मिाराष्ट्रातील उद्योगीकरि व अथगकारि िी िोय. स्वराज्य 
हमळाल्यावर पहंडत नेिरंूनी भारताला Mixed Economy म्ििजे संहमश्र 
अथगव्यवस्था िा मंत्र हदला. त्यामुळे राष्ट्रातील प्रत्येक घटकास आपल्या 
परीने राष्ट्रोन्नतीिे काम करण्यािी संधी हमळाली. 
 मिाराष्ट्रापुरते िे कायग आमच्या हमत्राने र्ारि कौशल्याने केले. त्याने 
र्ार हविार केला व मनािी हनहित बठैक बसवली की, ग्रामीि भागात 
सुबत्ता आिल्याहशवाय या मोठ्ा समाजािी उन्नती िोिार नािी. म्ििून 
खेड्यापाड्यातील मंडळींना िे पटवनू हदले की, त्यानंी जर कष्ट केले व 
योग्य रीतीने आपला वाटा उिलला तर स्वराज्यािे सुराज्य िोईल. िे 
काम सिकारी के्षत्रातूनि िोिे शक्य आिे, म्ििून ग्रामीि भागात सिकार 
िळवळीिे लोि पसरहवले.उसािी लागवड करून साखर कारखाने 
स्थापले व त्यायोगे ग्रामीि भागात सुबत्ता आिली. िा दृष्टीकोि 
मिाराष्ट्रानेि प्रथम अंगीकारला व भारतात प्रथम शे्रिीिे सिकार-
के्षत्रातील स्थान संपादन केले. या आमच्या हमत्राने िा नवीन दृहष्टकोि 
हदला.त्यािप्रमािे हजल्िा पहरर्षदािंी स्थापना करून ग्रामीि नेतृत्त्वाला 
राष्ट्रीय कायात वाव हदला. त्यामुळे आज जे हित्र हदसते त्यात शसिािा 
वाटा आमच्या हमत्रािा आिे. 
 मंुबईत डॉ. बावडेकराचं्या िॉस्स्पटलमध्ये मी स्लीप हडस्कच्या वेदनानंी 
व्याकूळ िोतो. िा माझा हमत्र परदेशाच्या दौऱ्यावरून हदल्लीस उतरल्यावर 
माझ्या आजारपिािे वृत्त त्याने सकाळच्या वतगमानपत्रात वािले व लगेि 
मंुबईत िॉस्स्पटलमध्ये येऊन मला भेटला. त्या हमत्रपे्रमािी मिती काय 
सागंावी. 
 प्रत्येक हनवडिुकीच्या वेळी मी व सौ. उर्षा आमच्या हमत्राला सातारला 
भेटण्यासाठी जात असू. जाताना सोबत पूजेिा प्रसाद म्ििून हशरा व 
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वाटली डाळ नेत असू व भेटल्यानंतर सारेजि ती आनंदाने खात असू. 
तेव्िा माझा हमत्र म्ििायिा, “मधू, तू व उर्षा माझ्यासाठी िा परमेश्वरािा 
प्रसादि आिता”. हदल्लीत त्या हदवशी त्याच्या बगंल्यातून िस्तादंोलन 
करून मी हनघताना आठवि िोऊन तो म्ििाला, “पुढील आठवड्यात 
सातारला ‘शुभप्रसाद’ तुम्िी दोघानंी घेऊन यायिं आिे.” पि ते िोिेि 
नव्िते. 
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पुरुषोत्तम पांडुरंग गोखले 

भाग्यवंत , शीलवतं, यशवतं ! 

 
 मिाराष्ट्रािी अस्स्मता भारताच्या सेवेला लावनू भारताला जगदु्गरूिी 
स्स्थती प्राप्त व्िावी, म्ििून हिटीश हरयासतीच्या प्रारंभापासून जे जे 
लोकमान्य हटळक, ना. गोखले आदी मिाभाग झटले त्यािंी लोकसंग्रिी 
नेतेपिािी परंपरा िालहविारे गेल्या पिंवीस वर्षांत यशवंतराव एकि 
पुढारी िोते. िे आपल्याला सवगप्रथम भारतीय मानीत आहि प्रत्येक 
मिाराष्ट्रीयाने तसेि मानून, भारताला जगामध्ये अगे्रसर करावे, अशी 
त्यािंी मनीर्षा व खटपट असे. 
 मािसे जोडिे व जोडलेली मािसे हवश्वासपूवगक साभंाळिे िा धडा 
यशवंतरावानंी आपल्या मातुश्रीपासून घेतला िोता. त्यामुळे 
मािसामािसािंी पारख करून, राजकारिात व समाजकारिात 
कोिािा उपयोग हकती व केव्िा करून घ्यावयािा, िी कला 
यशवंतरावजींना िागंली साधली िोती. त्या कलेमुळेि ते अजातशत्रू 
राहिले. जसे अच्युतराव कोल्िटकर वृत्तपत्रीिे सािेब समजले जात; 
त्याि धतीवर यशवंतराव मिाराष्ट्रजीवनािे सािेब समजले जात. “सािेब 
कामासी नािी गेला तर कोि पुसे त्याच्या सािेबीला” ते व्रत 
यशवंतरावानंी पाळले! कऱ्िाडमध्ये इंहजहनअशरग कॉलेजपासून जी 
कॉलेज हशक्षिािी सोय झाली, बडोदे संस्थान हवलीन झाल्यानंतर 
कहववयग यशवंतराव पेंढारकर यािंा “मिाराष्ट्रकवी” म्ििून गौरव करून 
त्याचं्या योगक्षेमािी काळजी यशवंतरावानंी वाहिली, िी त्याचं्या सािेबी 
सेवेिी खास उदािरिे आिेत. 
 यशवंतराव मातृभक्त िोते. ते वाढत्या वयाबरोबर भारतभक्तिी झाले. 
संयुक्त मिाराष्ट्राच्या िळवळीत मंुबईसि मिाराष्ट्र िे धेय्य िोते. ते त्यानंी 
आपल्या धोरिबाजीने हदल्लीच्या मुत्सद्यानंा िळूिळू पटवून साध्य केले व 



६६ 

 

भारतीय नकाशावर मिाराष्ट्रािे नाव झळकहवले. इतकेि नव्िे तर 
मिाराष्ट्रािे राज्य मराठ्ािें िोिार की मराठी िोिार, या आशंकेला, 
यशवंतरावानंी मिाराष्ट्रािे राज्य मराठीि िोिार, अशी हनःशंक ग्वािी 
हदली. 
 कारि यशवंतरावावंर त्याचं्या “हवठाई” माऊलीने जसे संस्कार केले 
िोते तसे सावरकरपथंीय कळंबे गुरुजींनीिी केले िोते. र्ार काय मिर्षी 
हवठ्ठल रामजी शशदे, राजर्षी  शािु मिाराज, मिात्मा रु्ले याचं्या 
कामहगरीने यशवंतरावािें सामाहजक हविार घडले, रु्लले, बिरले िोते. 
जातीयतेिा पगडा त्यानंा कधीि मान्य नव्िता. कमगवीर पाटलाचं्या रयत 
हशक्षि संस्थेिे ते अनेकानेक वर्ष े अध्यक्ष िोते ते त्यामुळेि! पहरश्रमातून 
हशक्षि िी कमगवीरािंी स्वाहभमानपोर्षक भहूमका यशवंतरावानंा मान्यि 
िोती. कारि ते अत्यंत गरीब व हबकट पहरस्थीतीमध्ये वाढले िोते व 
त्यानंी आगरकरासंारखी पुिे-वकृ्तत्वसभेिी वगैरे बहक्षसे पटकावनू व 
हमत्रािंी सिानुभतूी साभाळूंन आपले वहकलीपयंतिे हशक्षि संपादले िोते. 
 यशवंतराव उत्तम वाक्पटू िोते. त्यािें हविार अहतशय संयमी, 
धीरोदात्त व मंत्रमुग्ध करिारे िोते. तसे ते कुशल लेखकिी िोते. त्याचं्या 
“कृष्ट्िाकाठ” या आत्मवृत्तावरून व त्यानंी प्रसंगोपात हलहिलेल्या 
लेखावंरून िे स्पष्ट िोते. तसेि ते एक रहसक ममगग्रािी िोते. मी 
हलहिलेल्या “अठराशे सत्तावन्निा मिाराष्ट्र” व “जागृत सातारा” यािे 
कौतुक यानंी मनमोकळेपिाने जािीररीत्या केले, यावरून माझ्या 
प्रत्ययािे आिे. स्वच्छ हविार, हविाराप्रमािे सदैव सदािार व यातून 
पुरोगाहमत्वाला हवज्ञानहनष्ठेिी जोड देऊनिी त्यानंी भारतीय परंपरािंा 
आदर शक्य तो राखलाि. तळागाळातील व्यहक्तमत्त्वालािी त्यािंी 
अस्स्मता िोती आहि सामुदाहयक सिकायाने हवधायक िळवळी 
राष्ट्रहितैर्षी करिे िे त्यानंा आवडीिे कतगव्य वाटे.अगदी  भहूमगत 
िळवळीिे मागगदशगन करतानािी यशवंतरावािंा िाि दृहष्टकोि िोता. 
त्यामुळेि आपल्या अत्याधुहनक हविाराला, वैहदक पाहंडत्याला, 



६७ 

 

अद्ययावत संदभग देिारा तत्त्वशितक तकग तीथग लक्ष्मिशास्त्री जोशी यानंा 
आपले स्नेिीसोबती केले आहि समन्वयी जीवनहनष्ठािंा आदशग म्ििून 
मिाराष्ट्रात स्वतः आदराला पात्र झाले. या हदशेने जाताना आपली 
सत्तासंपत्तीिी हबरुदावली झटकून, यशवंतराव केव्िाि सामान्यजनाशंी 
समरस िोत. कऱ्िाडच्या साहित्यसंमेलनािे स्वागताध्यक्ष म्ििून काम 
करताना यशवंतरावािंी िी भहूमका सवांच्या पहरियािी झाली आिे. 
यशवंतरावाचं्या अंगिा िा हवनय पहरहितानंा त्याचं्या लिािपिापासूनि 
प्रत्ययास आला िोता. शाळेत हशक्षकाने “तुम्िी िोिार कोि ?” असा प्रश्न 
केला असता यशवंतरावानंी “मी यशवंतराव िव्िाि िोिार” िे जे उत्तर 
हदले िोते ते एकलव्याच्या स्वतंत्र वृत्तीिे, स्वावलंबनािे आहि 
स्वाहभमानािे जसे िोते तसेि त्याचं्या हवनयािे द्योतकिी िोते. तो प्रत्यय, 
त्यानंी १९४६ मध्ये पालगमेंटरी सेके्रटरी झाल्यानंतर, त्या वेळिे मुख्यमंत्री 
बाळासािेब खेर यानंा जी  हवनंती केली िोती, हतच्यामध्ये सुद्धा आला 
िोता. 
 भारताला १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य हमळाल्यानंतर यशवंतराव 
मिाराष्ट्राच्या व भारताच्या शासनव्यवस्थेत िढत्या-वाढत्या पदवीने 
वावरले. प्रथम स्थाहनक स्वराज्य व पुरवठा मंत्री म्ििून काम पािात 
असता मिाराष्ट्रात आपल्या व्यहक्तमत्त्वािा ठसा त्यानंी उमटहवला. 
त्यावर गुजरात मिाराष्ट्र राज्यािे सवांत तरुि मुख्यमंत्री झाल्यावर 
दोन्िी प्रदेशातंील जनतेला एकहदलाने साभंाळून सरकारी कारभारात 
असा विक बसहवला की, मिात्मा गाधंींच्या इच्छेप्रमािे स्वराज्य िे 
शेतकरी-कामकरीसुद्धा सवांिे असे जनतेला पटले. त्यािबरोबर भारतात 
येिाऱ्या परदेशी भेटभाऊंला “यशवंतरावािें पािी कािी हनराळेि आिे” 

िेिी पटले. या सवग कारभारकुशलतेिा पहरिाम म्ििून जवािरलालानंी 
यशवंतरावानंा संरक्षिमंत्री म्ििून हदल्लीत बोलावले. त्या कारकीदीत 
कुशल प्रशासनामुळे िीन व पाहकस्तान बरोबरच्या लढाईत भारतीय 
सैन्याने पाहकस्तानिा नक्षाि उतरहवला ! त्यामुळे भारतीय जनमानसात 
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यशवंतरावानंा त्याचं्या लोकसंपकाहधष्ठीत धोरिामुळे पुढे पुढे गृि, अथग, 
परराष्ट्र या खात्यािंी मंहत्रपदे भहूर्षत करण्यािा योग प्राप्त झाला. त्यायोगे 
त्यािें कतृगत्त्व आहि नेतृत्त्व असे हवकसले गेले की, शकहित काळ इंहदरा 
गाधंींशी  मतभेद िोऊनसुद्धा, यशवंतराव हर्रून “स्वगृिी” आल्यावर 
इंहदराजींनी आठव्या अथग आयोगािे अध्यक्षपद यशवंतरावजींकडे 
सोपहवले. 
 अशा िढत्या वाढत्या पदवीने यशवंतराव “कीती करून” राहिले 
असता, ते मिाराष्ट्राला व कऱ्िाडला हवसरले नािीत. आधुहनक 
मिाराष्ट्राच्या जडिघडिीत त्यानंी मोलािी कामहगरी करून राष्ट्रीय 
एकात्मभावािा हवकासि केला. इतकेि काय यशवंतरावानंी ग्रामीि 
नेतृत्वास पुढे आिले व कृहर्ष औद्योहगक; सिकायग लोकजीवन समृद्ध 
व्िावे, यासाठी जागृतीने श्रम केले, कारि त्यानंी राष्ट्रीय एकात्मता 
पहरर्षदेत साहंगतल्याप्रमािे “सामाहजक आहि आर्णथक हवर्षमता दूर 
केल्याखेरीज राष्ट्रीय एकात्मता साध्य िोऊ शकिार नािी” यािी खात्री 
ते बाळगून िोते. मिाराष्ट्रािे लोकजीवन समतेच्या तत्त्वाने पुढे जावे व 
न्यावे असे यशवंतरावानंा वाटत असे. 
 साहित्य – संस्कृती संवधगनासाठी यशवंतरावानंी मिाराष्ट्र राज्यात 
एक मंडळ कारभारकुशलतेिा एक भाग म्ििून हनमाि केले. त्याने 
नवनवीन लेखकानंा उते्तजन हदले आिे. गीतेिे अथवा ज्ञानेश्वरीिे तात्पयग 
यशवंतरावाचं्या मातेने त्यानंा असे साहंगतले िोते की, मनुष्ट्याने मीपि 
सोडून आपले हववेकी कतगव्य करावे. त्याप्रमािे यशवंतरावानंी त्याचं्या 
मातेिा उपदेश पाळला. स्वतःिा संसार करूनिी आपे्तष्टािंा संसार 
िालहवला व मिाराष्ट्रीय गोरगहरबानंा मागाला लावनू धन्यवाद 
हमळहवले. 
 “कीर्णत करून नािी गेले ते उगाि जन्मले आहि मेले” असे समथांनी 
म्िटले आिे. त्याच्यािी पलीकडे जाऊन यशवंतरावानंा एकाित्तराव्या 
वर्षी मृत्यनेू गाठले असता, ते “कीर्णतरूपे उरले आिेत.” भारताच्या 
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स्वातंत्र्यासाठी वेळेला हशक्षिाला र्ाटा देऊन व कारावास भोगून 
स्वातंत्र्य सेनानी, संघटनाकुशल म्ििून का ाँगे्रस संस्था मिाराष्ट्रात 
बलवान करिारे नेते म्ििून आहि शासनातील सत्तापदे भरू्षहवतानासुद्धा 
त्या सत्तापदािंा व स्वतःच्या हमळहवलेल्या संपत्तीिा सदुपयोग 
समाजातील गहरबाचं्या कल्यािासाठी प्रामुख्याने झाला पाहिजे, िे ध्येय 
ठेवनू आपले प्रगल्भ व्यहक्तमत्त्व मिाराष्ट्राच्या अस्स्मतेसि भारताच्या 
सेवेस समपगिबुद्धीने लाविारे यशवंतराव, अनेक सामाहजक, शैक्षहिक 
संस्थािें आधारस्तंभ िोते. ते कािी मानाला िपापल्यासारखे नव्िते, तर 
इहतिासाच्या पानापानावर आपल्या सेवासमपगिािा ठसा उमटवनू 
पुढीलानंा धडा वा पाऊलवाट दाखहवण्यासाठी िोते. म्ििूनि ते 
लोकहप्रय िोते. 
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बाबूराव घोरपडे 

आमचे हमत्र यशवतंराव 

 
 १९३० साली नादंगावास सत्याग्रिी हशहबर सिा महिने िालहवले िोते. 
त्या हशहबरात मागगदशगन करण्याकहरता नेने, नखातेकर, पािगिीिे 
गाडेकर िे वरिेवर येऊन मागगदशगन करीत िोते. त्याि वेळी जंगल 
सत्याग्रि केला गेला. त्यात मी, व माझे बधूं बाळकृष्ट्ि घोरपडे, प्रामुख्याने 
िोतो. नंतर गावातील लोक याि िळवळीत हशरू लागले. त्यात वरील 
दोघािें नंतर सवगि गाव िळवळीत उतरला. सन १९३९ साली हिहटशानंी 
सैन्यभरतीस हवरोध केला म्ििून बाबरूाव घोरपडे, वामनराव कुबेर व 
मुरारराव जगदाळे यािेंवर खटला भरता भरता तो खटला न िोता 
हतघानंा ताकीद हदली गेली. या हठकािी िे नमूद करिे आवश्यक आिे 
की, त्या वेळी मोरारजी भाई यािेंवर मुख्यमंत्री व्िावे म्ििून दडपि आले 
आिे अशी माहिती मी स्वतः व भाऊसािेब भावे एम. एल. सी. यानंी श्री. 
हकसनवीरानंा हदली. श्री. हकसनवीर यानंी वातावरिािा ताि तसाि 
हटकवण्यािा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्री म्ििून मोरारजी भाई िेि असावेत 
असा िेतू श्री. मोरारजी भाईंिे मंहत्रमंडळातील सातारिे राज्यमंत्री  श्री. 
मालोजीराजे नाईक शनबाळकर व श्री. गिपत देवजी तपासे वगैरेंिा भर 
िोता. श्री. मोरारजी भाईंनी साहंगतले, “मला हबनहवरोध हनवडले तर मी 
उभा रािीन.” मोरारजीभाईंनी माघार घेतली व भाऊसािेब हिरे िे 
मुख्यमंहत्र िोण्याकहरता हवरोधात उभे राहिले. त्या वेळी यशवंतराव 
िव्िािानंािी मुख्यमंहत्र पदाकहरता उभे केले गेले. त्या वेळी मिाराष्ट्र 
राज्यात एक मोठा अस्स्मतेिा प्रश्न हनमाि झाला िोता. या हनवडिुकीत 
श्री. भाऊसािेब हिरे यानंा १०१ मते हमळाली व यशवंतरावानंा ३०३ मते 
हमळाली. यात मोरारजीभाई देसाई यानंी श्री. यशवंतरावानंा पाशठबा 
हदला. हनवडिुकीत यशवंतरावाचं्या हमत्रमंडळींिे प्रयत्न र्ळास आले. 
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त्यािंी सरशी झाली. ‘१९४२ साली मंुबई येथे का ाँगे्रसने मिात्मा गाधंींच्या 
नेतृत्वाखाली ‘करा शकवा मरा’ असा एक आदेश हदला. त्यानंतर सातारा 
हजल्यात पडवानल पेटला. हजल्यात गटवार ‘हडक्टेटर’ हनवडण्यािी 
पद्धत सुरू  झाली. ‘हडक्टेटर’ म्ििजे म्ििजे सवाहधकारी. सातारा 
हजल्यािे हडक्टेटर यशवंतराव िोते. राजकारि म्िटले की वेडावाकडा 
मागग आलाि असे आपि गृिीत धरतो, परंतु यशवंतरावजींिे 
राजकारिास सुसंस्कृतीिी झालर िोती. प्रथम ते पालगमेंटरी सेके्रटरी 
झाले. नंतर ते मंत्री झाले व मिाराष्ट्रािे मुख्यमंहत्रपद त्यानंा भरू्षहवले. 
 सािेब मुख्यमंत्री म्ििून हनवडून आल्यावर त्यानंी १०|१२ लोकािंी एक 
सभा घेतली. यशवंतरावानंी प्रश्न केला, “आपि सवांनी  सागंावे की 
मुख्यमंत्री  म्ििून कसे वागावे?” आबा तेव्िा म्ििाले, “परमेश्वरा, 
यशवंतरावानंा आपल्या हमत्रापासून वािव” “बाबरूाव तुम्िी सागंा?” तेव्िा 
मी साहंगतले, “आपली मुख्यमंहत्रपदािी  शान राखण्याकहरता सवग 
जातींच्या धमांच्या तसेि आपले पक्षािे, हवरोधी पक्षािे लोकास िा 
मुख्यमंत्री आपला आिे िी भावना हनमाि करावी.” 



७२ 

 

 

धुळाप्पाण्िा नवले 
बेरेिेचे रािकारि करिारा मुत्सद्दी 

 
 केवळ मिाराष्ट्राति नव्िे, तर देशात बेरजेिे राजकारि करिारा 
मुत्सद्दी राजकारिी म्ििून ना. यशवंतराव िव्िाि यािंी ख्याती आिे. 
आम्िी त्या वेळच्या सातारा हजल्यातील कायगकते सािेबाचं्या जवळ 
राहिलो ते त्याचं्या मुत्सद्दीपिा आहि संघटनाकौशल्य यामुळेि. 
 राजकारिाच्या आयुष्ट्यात मी सािेबाचं्या सिवासात उिीपुरी ५० वर्ष े
काढली. सन १९३६ पासून मी सािेबानंा जवळून पािात आलो. त्याचं्या 
अंगातील राजकारि शब्दात विगन करण्यासारखे नािी. राजकारि कसे 
असाव ेयािे धडे त्या वेळेपासून आम्िी त्याचं्याकडून हशकलो. सन १९३६ 
ला हजल्िा लोकल बोडाच्या हनवडिुकीच्या वेळी माझा आहि त्यािंा प्रथम 
पहरिय झाला. म. गाधंीजींच्या धोरिानुसार राजकारि करिारा एक 
धुरंधर नेता म्ििून त्याि वेळी माझ्या मनात एक प्रकारिा ठसा उमटला 
िोता. आत्माराम बापू पाटील (बोरगाव) व सािेब सागंलीत आले की, 
त्या वेळी लोकल बोडात बसायिे. वसंतदादा, मी आहि अन्य हनवडक 
कायगकते स्वतंत्र भारताच्या कल्पना करीत बसत असू. १९३७ मध्ये 
पालगमेंटिी हनवडिूक झाली. त्या वेळी सातारा हजल्यात का ाँगे्रस व कूपर 
पाटी  असे दोन गट हनवडिूक लढवीत िोते. या हनवडिुकीत सािेबानंी 
र्ार मोठे श्रम घेतले तरी देखील अगदी काठावर का ाँगे्रसला यश हमळाले. 
या यशािे सारे शे्रय सािेबानंाि द्यावे लागेल. 
 याि हनवडिुकीपासून माझा आहि सािेबािंा दैनंहदन संबधं वाढत 
गेला. दादा आहि सािेब याचं्या राजकीय मतप्रवािात माझी मते तयार 
झाली. सन १९३९-४० ला वैयहक्तक सत्याग्रि करावा, असा आदेश म. 
गाधंींनी हदला. त्यानुसार सािेब व दादा याचं्या नेतृत्वाखाली आम्िी 
सत्याग्रि केला. भाऊसािेब सोमि, सािेब व दादा यानंी प्राहंतकपासून ते 
हजल्यापयंत कहमट्या नेमून त्या कहमट्या सागंतील त्या कायगकत्यांनी 
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वैयहक्तक सत्याग्रिात भाग घ्यायिे, असे ठरले. सत्याग्रि कसा करायिा, 
यािे प्रहशक्षि दादा व सािेब द्यायिे. त्या वेळिी त्यािंी बोलायिी लकब, 
वागण्यािी पद्धत, उमदे व्यहक्तमत्त्व, यामुळे आम्िी सारे कायगकते िुरळून 
जायिो. 
 राजकारि करता करता सािेबानंा पुस्तके वािायिा नाद र्ार िोता. 
मग ते कोित्यािी हवर्षयािे पुस्तक असो, िाती पडले की, ते वाित राििे 
िेि त्यािें काम. या त्याचं्या वािनाच्या छंदातूनि त्यािंी प्रहतभा अहधक 
रु्लली असे मला वाटते. राजकीय, सामाहजक, आर्णथक, शेती  या 
हवर्षयावंरील पुस्तकाबंरोबरि वृत्तपते्र आहि लहलत साहित्यातील 
पुस्तके, कहवतासंग्रि, यािंािी  सािेबानंा  िागंलाि  छंद िोता. 
 कौटंुहबक आघात आहि अत्यंत गहरबीच्या पहरस्स्थतीतून त्यानंी हशक्षि 
घेतले. या हशक्षिािा उपयोग त्यानंी देशासाठी केला. संयुक्त 
मिाराष्ट्राच्या िळवळीत मात्र सािेबानंा मनस्ताप झाला. संयुक्त मिाराष्ट्र 
िवाि िी त्यािंी भहूमका िोती. तथाहप आपली भहूमका ते वेगळ्या पद्धतीने 
माडंत िोते. सामोपिाराने िा प्रश्न सुटावा अशी त्यािंी इच्छा िोती. 
संयुक्त मिाराष्ट्राबाबत सागंलीत एकदा त्यानंी दादाबंरोबर ििा केली. 
आम्िी हनवडक कायगकते त्या वेळी िजर िोतो. सािेबािंी भहूमका मला 
मनापासून पटली. परंतु हवरोधक सािेबावंर भयानक आरोप करीत िोते. 
त्या वेळी  सािेबाचं्या प्रत्येक जािीर सभेत अंडी रे्किे, िप्पल रे्किे 
असे शनद्य प्रयत्न कािींनी  केले िोते. कािी काळ सािेबानंी जािीर 
कायगक्रमानंा जािे बदं केले िोते. त्या वेळी आम्िी  सािेबानंा सागंलीत 
आिून त्यािंी जािीर सभा घेतली. हशवाय त्यािंा सत्कार केला. या 
सत्काराच्या वेळी सािेबाचं्या िेिऱ्यावरील समाधानाच्या छटा पािून 
आम्िी सद्गहदत झालो. सािेबिी गहिवरून गेले िोते. “माझा हजल्िा, 
माझी मािसे माझ्यावर हजवापाड पे्रम करतात,” असे त्यानंी आपल्या 
भार्षिात साहंगतले. 
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 जास्तीत जास्त कायगकते जमवायिे, सवंगड्याहंशवाय राजकारि 
नािी, असलेल्या सवंगड्यानंा कधीिी तोडायिे नािी, असे बेरजेिे 
राजकारि सािेबानंी केले. त्याचं्या एकूि कामािा ठसा आम्िा 
कायगकत्यांच्या मनावर इतका रूजला, की आम्िीिी कायगकते जमव ू
लागलो. 
 १९५२ नंतरिा काळ असा िोता. एक आमदार वारल्यामुळे 
पोटहनवडिूक िोती. पोटहनवडिुकीसाठी का ाँगे्रस उमेदवार कोि उभा 
करावा िे ठरहवण्याकहरता मी आहि यशवंतरावजी िव्िाि दोघेिी पुण्यास 
जावयािे िोतो. यशवंतरावािें त्याचं्यापेक्षा थोरले बधूं गिपतराव 
वारल्यामुळे घरी दुःखािे वातावरि िोते. हतसरा हदवस िोता. आता 
पुण्यास जावयािे की नािी असा हविार पडला. एका बाजूला लोकािार 
व बधुंपे्रम व दुसऱ्या बाजूला संघटनेसंबधंीिे आपले कतगव्य! 
यशवंतरावानंी यासंबधंी हनिगय घेण्यास मुळीि वेळ घालहवला नािी. 
कौटंुहबक मोिापेक्षा राजकीय कतगव्य शे्रष्ठ असे म्ििून ते ताबडतोब 
पुण्यास जावयास हनघाले. पुण्यास पोिोिल्यानंतर मगि त्यानंी दाढी 
वगैरे केली. राजकारिात जसे यशवंतराव बुस्ध्दपूवगक काम करत असत 
तसेि कतगव्यािा हनिगयसुद्धा ते हविाराला अनुसरूनि घेत. भावनाप्रधान 
असूनिी ते भावनेला बळी पडत नव्िते िे हवशेर्ष ! राजकारिात दादा व 
सािेबािंा वाद खूपि गाजला. िा वाद हमटावा, मतभेद संपावेत म्ििून मी 
अनेक वेळा उभय नेत्याशंी  एकेकट्याशंी ििा केली. माझे प्रयत्न र्ळाला 
आले तो हदवस माझ्या राजकीय जीवनातील अत्यंत मित्त्वािा हदवस 
आिे. 
 अखेर-अखेरच्या काळात त्याचं्या शरीराला स्थूलता प्राप्त झाली िोती. 
त्यानंािी तशी जािीव झाली िोती. त्यानंी ती जािीव प्रगट करताि मी 
त्यानंा व्यायाम करण्यािा अनािूत सल्लािी हदला. “वेळ कुठे हमळतो?” 

असे ते म्ििाले. मी लगेि त्यानंा साहंगतले की, “झोपायला वेळ हमळतो, 
जेवायला वेळ हमळतो आहि व्यायामाला वेळ हमळत नािी िी तुमिी शुद्घ 
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थाप आिे.” त्याचं्या मनावर त्यािा पहरिाम झाला व थोडे हदवस त्यानंी 
व्यायाम करण्यास सुरुवात केली. पि ते सातत्याने हटकू शकले नािी. 
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धोंहडराम माळी 
कौटंुहबक मािकव 

 

 भारताच्या स्वातंत्र्यािा नुकताि सूयोदय झाल्यािा तो काळ िोता. 
दहक्षिी संस्थाने हवलीन झाली िोती. हवलीनीकरि झालेल्या हवभागातून 
मंुबई असेंब्लीवर कािी प्रहतहनधींिी नेमिूक केली गेली िोती. 
 या लोकशािी हवरोधी घटनेस हवरोध करण्यािा कायगक्रम समाजवादी 
पक्षाने हनहित केला िोता. हनयुक्त केलेले आमदार हमरज 
रेल्वेस्टेशनवरून मंुबईला असेंब्लीसाठी हमरज-मंुबई रेल्वेने जािार िोते. 
त्याचं्यासमोर हनदशगने करण्यासाठी  आम्िी  समाजवादी कायगकते हमरज 
रेल्वेस्टेशनवर जमलो िोतो. 
 िे नूतन आमदार ज्या रेल्वेने जािार िोते त्याि रेल्वेने श्री. 
यशवंतरावजी िव्िाि व सौ. वेिूताई िव्िाि मंुबईला हनघाले िोते. 
 सौ. वेिूताई िव्िािािंी प्रकृती बरी नव्िती. त्यानंा कािी हदवस मीशन 
िॉस्पीटल, मीरजमध्ये ॲडमीट केले िोते. और्षधोपिार घेऊन ते दोघे 
परत जात िोते. 
 यशवंतरावजी प्लॅटर्ॉमगवर उभे िोते. त्यानंा पािून मी त्याचं्याजवळ 
गेलो. त्यानंी माझा िात िातात घेतला. ते मला घेऊन डब्यात गेले. त्यानंी 
माझी सौ. वेिूताईंशी भेट घालून हदली. सौ. वेिूताईंिी तब्बेत कृर्ष झाली 
िोती. त्याचं्या अंगी कमालीिा थकवा आला िोता. त्या हर्क्कट झाल्या 
िोत्या. त्यािंी प्रकृती पािून माझ्या डोळ्यात अशू्र उभे राहिले. सौ. 
वेिूताईंच्यािी डोळ्यातं पािी तरारले. त्या दृश्याने धीरगंभीर 
यशवंतराविी गदगदले. आमच्या कुिाच्यािी मुखातून एक अक्षरिी 
उमटले नािी. र्क्त अशंू्रच्या द्वारे मनातील व्यथेला वाट मोकळी करून 
हदली जात िोती. मने िलकी िलकी िोत िोती. 
 देशाच्या राजकारिात सामील झालेल्यानंा व्यहक्तगत दुःखावर एक 
कवि पाघंरूनि वावरावे लागते, यात शंकाि नािी. परंतु सौ. 
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वेिूताईंच्या आजारपिाने यशवंतरावजींच्या मनावर िागंलाि ओरखडा 
काढला िोता. त्या झंझावाती जीवनातील कौटंुहबक मादगवतेने माझ्या 
मनात कायमिे घर केले आिे. 
 कऱ्िाड स्टेशनपयंत मी त्यानंा सोबत केली. 
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शांताबाई पाटील 

रात्री िागून अभ्यास 

 
 यशवंतरावािंी आहि बापूिंी (कै. आत्मारामबापू पाटील) जुनी मैत्री. 
पुण्यात ते हशकायला आले त्या वेळी आमच्या घरीि रािात. रात्री 
उहशरापयंत जागून ते अभ्यास करीत आहि सकाळी उहशरा उठत. पि 
अभ्यास तसा कमीि व्िायिा. कॉमे्रड हितळे वगैरे मंडळी त्याचं्याकडे 
यायिी आहि राजकारिावर गप्पा िालायच्या. बापूकंडे क्राहंतकारकािंा 
आहि राजकीय मािसािंा राबता र्ार िोता. यशवंतरावानंा 
राजकारिािा र्ार नाद असे. त्यामुळे या राबत्यािा त्याचं्यावरिी 
पहरिाम िोत असे. 
 त्यानंा जेवि-खाण्यािे सारे हजन्नस आवडत. ते िवीने खािाऱ्यापैंकी 
िोते, पि कधीिी त्यानंी “मला अमुक िवे” शकवा “अमुक नको” असे 
साहंगतले नािी. घरात असेल ते खात. अनेकदा हशळे खाऊन देखील ते 
कॉलेजात जात. 
 ते पास झाले पि आमच्या घरी राजकारिािी र्ार गडबड असल्याने 
त्यािंा अभ्यास िोत नसे. “तुमच्याकडे अभ्यास िोत नािी. मी दुसरीकडे 
जातो”. म्ििून पुढे त्यानंी खोली घेतली. घरात असेपयंत घरातल्या 
मािसासारखी मदत करीत. सवांिी हविारपूस करीत. दुसरीकडे 
रािायला गेल्यावर आहि मोठेपि हमळाल्यावर देखील त्यानंी  िा 
हजव्िाळा आहि अगत्य िागंले ठेवले िोते. 
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अनंतराव कुलकिी 
मैत्रीचे अतूट नाते 

 
 हटळक िायस्कूलमध्ये हशकत असताना लोकमान्य पुण्याहतथीहनहमत्त 
शाळेने हनबधंस्पधा ठेवली िोती. यशवंतरावानंी मला या स्पधेत भाग 
घेण्यास साहंगतले. लेखनासाठी त्या वेळी वैिाहरक मागगदशगन केले. मला 
या स्पधेत बक्षीसिी हमळाले, खूप कौतुक झाले. आपल्या जवळच्या 
हमत्रानंा बरोबर घेऊन यशवंतराव इंग्रजीतील कठीि भाग समजावनू देत. 
टेहनसनसारख्या कहवता ते मोठ्ा कुशलतेने समजावनू सागंत. स्वतः त्या 
वेळी वृत्तपते्र व लेख वािीत. वृत्तापत्राबद्दल त्यानंा लिानपिापासून 
आकर्षगि िोते. या आकर्षगिामुळेि त्यानंी अनेक वृत्तपत्रानंा सािाय्य आहि 
मागगदशगन केले. साप्ताहिक “समथग” वर त्यािें मनापासून पे्रम िोते. 
त्यानंीि २३ नोव्िेंबर १९७४ रोजी मला पाठहवलेल्या पत्रात म्िटले िोते 
“समथगने हजल्यात केलेल्या थोर कायािी मला तरी हनत्य आठवि 
रािील. समथगच्या कायाच्या यशासाठी  जे काय सिकायग माझ्याकडून 
अपेहक्षत करीत असाल ते हनत्य हमळत रािील असा हवश्वास ठेवा.” 
 यशवंतरावजींिी मैत्रीि अशी िोती की तेथे कािी अपेक्षा करावी असे 
मनाला कधी स्पशूगनि गेले नािी. त्यािेंि १९ मे १९७५ िे पत्र, मतै्रीिा 
अथग सागंते. ते या पत्रात हलहितात, “पंिेिाळीस वर्षांिी तुमिी माझी मतै्री 
आिे, ती तुम्िी हजव्िाळ्याने अजून ठेवली आिे. तुम्िी आशेने कािीि केले 
नािी, हनव्याज्यपिे तुम्िी र्क्त मैत्रीि केली.” 
 “कृष्ट्िाकाठ” मध्ये यशवंतरावजींनी माझ्या हमत्रत्वािा उल्लेख केला 
आिे. त्यातिी त्याचं्या या हमत्रपे्रमािी ग्वािी आिे. 
 यशवंतरावजींिा जीवनप्रवास राजकीय, सामाहजक, शैक्षहिक, कृर्षी-
औद्योहगक के्षत्रातील उत्तुगं कतृगत्वािे प्रतीक आिे. मोठेपिातिी त्यािें 
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मोठेपि सातत्याने प्रत्ययास आले. छोट्यामोठ्ा प्रसंगातूंन त्यािंा 
हजव्िाळा आहि आपुलकी नेिमीि संस्मरिीय ठरली आिे. 
 १ हडसेंबर १९८३ च्या पत्रात आपले मनोगत व्यक्त करताना ते 
म्िितात, “तुमच्या जीवनात छायाप्रकाशािे अनेक प्रसंग आले. परंतु ते 
तुम्िी िसतमुखाने व धीमेपिाने सिन केलेत. समथगला सातत्य देण्यािे 
मोठे यश तुम्िी हमळहवलेत. तुमिी माझी वारंवार भेट िोत नािी पि 
तुमिी आठवि हनत्य असते. हमत्रािंा स्नेि लागतो तो तुम्िास अमाप 
आिे.” 
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आप्पासािेब िेशपांडे 
यशवतंराव चव्िाि व मी          

 
बिुजन समाजाला एकूिि समाजजीवनात मित्त्व हमळावे म्ििून 
यशवंतरावानंी जो अिर्णनश प्रयत्न केला त्यामुळेि आधुहनक मिाराष्ट्राच्या 
जीवनात त्यानंी अढळपद हमळहवले. यािी तुलना करावयािी झाली तर 
ती  छत्रपती  हशवाजीमिाराजाबंरोबरि करता येईल. लोकसंग्रािक 
वृत्तीिा आहि दूरदृष्टीच्या सुजािपिािा साक्षात्कार त्याचं्यानंतर र्क्त 
सािेबाचं्याि हठकािी जािवला. एवढे असूनसुद्धा एक व्यक्ती शकवा हमत्र 
म्ििून देखील ते असेि अहवस्मरिीय िोते. या दृष्टीने त्याचं्याजवळच्या 
हमत्रमंडळींमध्ये माझा समावेश झाला िे माझे थोर भाग्य. साधारितः 
कराडमध्ये ते यायिे झाले की त्याचं्या कायगक्रमािंी व्यवस्था लावण्यामध्ये 
माझा सिभाग असे. एवढा मोठा नेता, पाठीमागे अनेक व्याप पि 
सािेबािंा सौजन्यशील स्वभाव कधीि बदलला नािी. नाना तऱ्िेिी 
मािसे भेटायला येत. आपली सुखदुःख ेसागंत व सािेब जमेल तसे त्यानंा 
मदत करण्यािा प्रयत्न करीत. दुसरे त्यािें वैहशष्ट्ट्य असे की, 
आपिासाठी जे लोक हनरहनराळी कामे करीत त्याचं्याबद्दल ते सदैव 
कृतज्ञ असत व ते ती दाखवीतिी ! मनुष्ट्य हकतीिी लिान असो, तो तेथे 
असो अगर नसो पि ते त्यािे आभार मानीत असत. प्रवासात असले की 
आपले सहिव, ड्रायव्िर याचं्या स्वास्र्थ्यािी अगदी घरच्यासारखी काळजी 
घेतील आहि त्यामुळे सारे नोकरिाकर त्याचं्यासाठी जीव टाकत. 
सुदैवाने त्याचं्या या प्रवृत्तींना मनापासून साथ देिारी सौ. वेिूताईंसारखी 
पत्नी पि त्यानंा लाभली. घरात येिाऱ्या प्रत्येकािे आदराहतर्थ्य त्या 
अगदी मनापासून करीत. 
 सािेबानंा एकूिि शैक्षहिक प्रहक्रयेबद्दल खूप आत्मीयता असे. 
खेड्यापाड्यात जन्मलेला िा यशवंता पुढे ना. यशवंतराव िव्िाि या 
नात्याने समाजािे नेतृत्व करू लागला िा बदल त्यानंा हमळालेल्या 
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सुसंस्काहरत हशक्षिामुळेि झाला. हशक्षि िे केवळ हशकविी िोता 
उपयोगी नािी िा त्यािंा आग्रि असे. हशक्षिामुळेि सबधं बिुजन 
समाजािे रूपातंर एका सुजाि हवज्ञानहनष्ठ, सुसंस्कृत समाजामध्ये करता 
येईल असे त्यानंा वाटे; आहि त्यामुळेि आपले गुरुजन, कमगवीर अण्िा, 
कराडिे कै. काका करंबेळकर याचं्याशी ते अहतशय हजव्िाळ्याने बोलत. 
पुढील काळािी पाऊले ओळखून यासाठीि काकाबंरोबरील 
हविारहवहनमयातून कराड सायन्स कॉलेजिी कल्पना साकारली. 
लोकशािीमध्ये लोकहशक्षि िे लोककल्यािािे प्रभावी साधन आिे असे ते 
मानीत. 
 सािेबािें आिखी एक आगळेपि म्ििजे सुसंस्कृतपिा व 
साहित्याबद्दलिी त्यानंा असलेली ओढ. ग. हद. माडगूळकर, रिहजत 
देसाई, कवी यशवंत, पु. ल. देशपाडें, ना. धों. मिानोर, व्यंकटेश 
माडगूळकर, श्रीहनवास कुळकिी याचं्या सिवासासाठी ते आसुसलेले 
असत. “समाजाच्या मानसात जे असते तेि साहित्यात उतरते.” शकवा, 
“सामाहजक, राजकीय व साहिस्त्यक मूल्यािंी एकमेकापंासून र्ारकत 
करता येत नािी” असे त्यािें हविार अशाि साहिस्त्यक महैर्लीत आम्िी 
ऐकत असू. सवग साहिस्त्यकानंा मग तो नव्याने पुढे आलेला लक्ष्मि माने 
असला तरी ते पे्रमाने अगत्याने वागवत. भाऊसािेब खाडेंकर म्ििजे 
त्याचं्या हृदयातील ममगस्थान िोते. भाऊसािेबाचं्या ‘पाढंरे ढग’ व ‘दोन 
धु्रव’ या कादंबऱ्यािंा त्याचं्यावर खूप प्रभाव पाडला. गहरबाबंद्दलिी किव 
यामधून एक आदशगवादी जीवन जगण्यािी पे्ररिा या कादंबऱ्यानंी त्यानंा 
हदली. यामुळेि कराडला त्याचं्या गावी जे साहित्य समेंलन िोते त्याला 
भाऊसािेबानंा त्यानंी मोठ्ा िळुवारपिाने आिले िोते. िे सवग पाहिले 
की, मला वाटते सािेबािंा मूळ शपड िा साहिस्त्यकािाि िोता. पि 
बऱ्याि जिानंा िे समजले नािी. त्यािें साहित्य व साहिस्त्यकावंरील पे्रम 
िा राजकारिािाि एक भाग आिे असे िे लोक मानत. सािेबानंा यामुळे 
र्ार क्लेर्ष िोत. हशवनेरीच्या नौबती, सयाद्रीिे वारे, ऋिानुबधं इत्यादी 
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त्याचं्या पुस्तकातूंन त्याचं्या साहिस्त्यक गुिािंी केवढी तरी प्रहिती येते. 
शेवटी “कृष्ट्िाकाठ” प्रहसद्ध झाले आहि सवांना “साहिस्त्यक” 

यशवंतरावािंा पहरिय झाला. पि त्या वेळी र्ार उशीर झाला िोता. 
कराडच्या साहित्य समेंलनात त्यानंी म्ििूनि साहंगतले िोते की, तुम्िी 
साहिस्त्यक जी सेवा लेखिीने करता ती आम्िी राजकारिी लोक वािेने 
करतो. 



८४ 

 

 
शांतारामबापू इनामिार 

यशवतंराव उत्कृष्ट्ट साहिक्त्यक झाले असते 

 
 हटळक िायस्कूलमध्ये असताना “ग्रामसुधारिा योजना” या हवर्षयावर 
आयत्या वेळी हवर्षय देऊन वकृ्तत्व स्पधा आयोहजत करण्यात आल्या 
िोत्या. त्यािे परीक्षक कै. तात्यासािेब केळकर, श्री. ज. स. करंदीकर, 
श्री. भाटे िे िोते. या वेळी श्री. यशवंतरावानंी १५ हमहनटे इतके मुदे्दसूद 
भार्षि केले की, त्यािंी भार्षिािी वेळ संपल्यानंतरिी त्यानंा १० हमहनटे 
वेळ वाढवनू देण्यात आली. इतके परीक्षक त्याचं्या भार्षिावर मोहित 
झाले िोते. या वेळी हमळालेली सवग बहक्षसािंी रक्कम यशवंतरावानंी त्यानंा 
जेलमध्ये झालेल्या दंडािी रक्कम म्ििून खिग केली ! 
 हटळकािंा जन्म स्वातंत्र्योत्तर काळात झाला असता तर ते 
गहितीशास्त्रज्ञ झाले असते, त्याप्रमािे यशवंतरावािंा जन्म स्वातंत्र्योत्तर 
काळात झाला असता तर ते उत्कृष्ट साहिस्त्यक, कवी झाले असते. 
शालेय जीवनात कोठेिी पुस्तक विी हमळाली की, यशवंतराव त्यावर 
कहवतेच्या ओळी हलिीत. कराड गदॅशरगच्या वेळी  “हशवाजी मेळा” या 
मेळ्यािी सवग पदे यशवंतराव शाळेमध्ये मधल्या सुट्टीत रिून देत. श्री. 
परीट म्ििून एक हमत्र िी पदे म्िित. त्याला यशवंतराव हवनोदाने संगीत 
डायरेक्टर म्िित. 
 १९२७ ते १९५२ पयंत मी सतत त्याचं्यामागे सावलीप्रमािे रािात असे. 
२४ तास एकत्र सिवास. महॅरकपयंत आम्िी एकत्र िोतो. त्यानंतर ते पुढे 
राजाराम कॉलेजला गेले. रात्री हदवा लावनू अभ्यास करण्यािी ऐपत 
नव्िती. आगरकरानंी जसा म्युहनहसपाहलटीच्या हदव्यावर अभ्यास केला 
तशीि त्यािंी पहरस्स्थती एलएल.बी. ला झाली ! पुण्याला असताना ते 
राितेकराचं्या खानावळीत जेवावयास जात. नेिमी अनेक मंडळी बरोबर 
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असावयािी. राितेकरानंा वाटे की, िव्िाि कोिीतरी सरदारि आिेत. 
नंतर त्यानंा त्यािें मोठेपि समजले. 
 शालेय व कॉलेज जीवनात शेवटच्या महिन्यात ते अभ्यास करीत. 
तेवढा वेळ त्यानंा परीक्षा उत्तीिग िोण्यासाठी पुरेसा असे. इतर वेळी 
जनजागृतीच्या कामािे आयोजन करण्यात ते नेिमी गुंतलेले असत. 
 १९३७ मध्ये आत्माराम पाटील यानंा हतकीट हमळण्यासाठी 
यशवंतरावानंी सरदार वल्लभभाईंमार्ग त प्रयत्न केले. आत्महवश्वासाने 
हतकीट हमळवनू प्रिंड बिुमताने त्यानंा हनवडून आिले. त्या वेळिी एक 
गमतीदार िकीगत अशी : आम्िी पुण्यािून सातारा स्टॅण्डवर आलो. 
कादेंकराचं्या खाजगी खानावळीत जेवलो. सातारा-कराड खाजगी 
गाड्या, हतकीट ५० पैसे. जेविासाठी पैसे खिग केल्याने पैसे घेऊन येतो 
तेथे थाबंा म्ििून जे गेले ते परत आलेि नािीत! िहरभाऊ लाड यानंी पैसे 
हदल्यावर मग आम्िी कराडला गेलो अशी आर्णथक स्स्थती  हबकट िोती. 
 १९३२ साली २६ जानेवारी रोजी कराड नगरपाहलकेवर हतरंगी झेंडा 
लावण्याबद्दल श्री. यशवंतराव यानंा अटक झाली. त्या हदवशी सवग 
हठकािी हतरंगी झेंडा लावण्यािा कायगक्रम आम्िी यशवंतरावािें 
नेतृत्वाखाली घेतला िोता. त्यानंा अटक केल्यानंतर त्यानंी स्वतःि ती 
केस िालहवली. 
 ते कोिासिी घाबरत नसत. यशवंतराव जेथे गेले तेथून ते अयशस्वी 
परत आले आिेत असे कधीि झाले नािी. १९४२ साली भहूमगताचं्या 
स्स्त्रयानंा अटक करण्यात आली. त्यामुळे सवग भहूमगतातं असंतोर्ष हनमाि 
झाला. लोक प्रक्षुब्ध झाले. आम्िी एकत्र जमलो िोतो. िव्िाि अिानक 
मी येतो असे सागंून गेले. १५ हमहनटातं आलो नािी तर तुमिे मागग तुम्िी 
स्वीकारा असे सागंून गेले. पोहलस स्टेशनमध्ये जाऊन त्यानंी  श्री. 
देशमुख यािंी भेट घेतली. त्यानंा हविारले, “स्स्त्रयानंी आपले काय केले 
आिे? जर सरकारिे असे धोरि असेल तर आम्िालािी वेगळा मागग 
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स्वीकारावा लागेल.” त्यािा पहरिाम िोऊन सवग स्स्त्रयानंा सोडण्यात 
आले. 
 त्यानंा अनेक के्षत्रातं हमत्र िोते. तळागाळातल्यापासून ते मोठ्ा 
मािसापंयंत अनेक मािसे त्यानंी जोडली िोती. सातारा-कराड येथील 
लोकानंा तर ते त्यािंी घरिी नावे घेऊनि िाक मारायिे. प्रत्येक 
गावातील १० मािसािंी नावे ते सिज सागंत, इतकेि नव्िे तर त्याचं्या 
मुलाबाळािंीिी नावाहनशी ते िौकशी करीत. 
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भाई माधवराव बागल 
यशवतंराव माझे गुरू 

 
 सौ. वेिूताई अगोदर गेल्या. मागे रािण्यात आता अथग नािी असे 
समजून त्याचं्या पाठोपाठ सािेब हनघून गेले. 
 त्यानंी आपल्या आत्मिहरत्रािा पहिला भाग नुकताि हलिून पूिग केला 
िोता. त्यानंतर ते मला इिलकरंजीत पालकमंत्र्याचं्या घरातील एका 
लग्नसमारंभाच्या वेळी भेटले िोते. ते मला म्ििाले,” माधवराव, माझ्या 
आत्मिहरत्रात तुमच्याबद्दल मी पाि-दिा पाने हलहिली आिेत.” त्या वेळी 
मी त्यानंा म्िटले, “यशवंतरावजी, तुमच्यात र्ार मोठा दोर्ष आिे तो 
म्ििजे तुम्िी कोिािािी दे्वर्ष करीत नािी.” यशवंतरावजींनी मला मोठं 
केलं. पिंवार्णर्षक योजनेिे मला सभासद केले. हशवाजी हवद्यापीठािा 
श्रीगिेशा माझ्या िातून घडहवला. कोल्िापुरात आले की, ते मला 
शािूपुरीतील माझ्या घरी भेटल्याहशवाय रािात नसत. शािू हमलसमोर 
बसवलेल्या माझ्या पुतळ्याच्या अनावरिप्रसंगी यशवंतराव व मुख्यमंत्री 
वसंतदादा आवजूगन आले िोते. घरी पाय टाकताि माझ्या हदवंगत 
पत्नीच्या पेंशटगला त्यानंी  िार घातला आहि मी यशवंतरावािें पाय माझ्या 
अशंू्रनी  धुऊन काढले. 
 सातारा हजल्िा पहरर्षदेने अध्यक्ष म्ििून त्या वेळी राष्ट्रीय का ाँगे्रसिे 
तात्पुरते अध्यक्ष असलेले श्री. माधवरावजी अिे यानंा हनमंहत्रत केले िोते. 
त्यामुळे पहरर्षदेला कोल्िापूरच्या अ. जा. पहरर्षदे तरे् मला हवशेर्ष 
हनमंत्रि देऊन बोलावनू घेतले िोते. त्यातल्या एका राजकीय ठरावाला 
मी एक उपसूिना माडंली – 
 राजकीय मागण्याबंरोबर आर्णथक स्वरूपाच्या मागण्यािी त्यानंी 
सुिहवल्या. मी आज जेव्िा मागे वळून पाितो तेव्िा त्या सूिना मला तरी 
उपयुक्त वाटतील अशा िोत्या. सावकाराने दामदुमटीपेक्षा कजग वसूल 
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करू नये. नऊ टक्क्यापेंक्षा जादा व्याज आकारू नये. शेती कसिाऱ्या 
कुळानंा शेती कसण्यािा कायमिा िक्क द्यावा आहि या सवग मागण्या 
तातडीने अंमलात आिाव्यात असा त्या उपसूिनािंा आशय िोता. 
पहरर्षदेसाठी आलेले आमच्या हजल्यातले आहि प्रातंािे नेतेिी या 
उपसूिना पािून एकदम गडबडून गेले. मला त्याबद्दल आज तर आियग 
वाटत आिे. पि तेव्िािी मला आियग वाटले िोते. या उपसूिनाबंाबत 
ताहंत्रक अडििी उभ्या केल्या. तेव्िा त्याला हवरोध करण्याकहरता जी 
मंडळी उभी राहिली त्यातं मीिी जािूनबुजून उभा राहिलो. मला आियग 
वाटत िोते की, शेतकरी समाजािे िे हजव्िाळ्यािे प्रश्न िोते. त्यासंबधंाने 
जर िी पहरर्षद कािी बोलिार नसेल आहि कािी करिार नसेल तर 
शेतकरी समाजाने स्वातंत्र्याच्या िळवळीत जो भाग घेतला तो रु्कट 
जािार काय? शिरातल्या पाढंरपेशा वगातील कायगकत्यांना व पुढाऱ्यानंा 
राजकीय स्वातंत्र्य हप्रय िोते. पि त्यातून उद्भविारे सामाहजक व आर्णथक 
प्रश्न त्यानंा नको िोते. असा अथग मी मनाशी काढला आहि माझे मन 
अहतशय कष्टी झाले. 
 आपल्या वकृ्तत्वाने आपले हविार समजावण्यािा प्रयत्न केला पि सवग 
व्यथग. अध्यक्षानंी सवग उपसूिना हनयमबाय म्ििून नामंजूर केल्या आहि 
हवर्षय हनयामक सहमतीिे काम संपले. 
 एक गोष्ट हलहिण्याजोगी व तुम्िी घेण्याजोगी आिे. त्या वेळी 
यशवंतरावजी अथगमंत्री असावेत. ते कराडच्या हवश्रामगृिामध्ये सिकुटंुब 
उतरत. मी भेटायला नेिमीि तेथे जात िोतो. 
 एक म्िातारी र्ाटक्या लुगड्यात कािी तरी गुंडाळून म्िातारपिामुळे 
कापत कापत यशवंतरावाचं्या भेटीिा प्रयत्न करीत िोती. पोहलसानंी 
हतला जवळ जाऊ हदलेली नािी. यशवंतरावजींनी िे पाहिले. त्यानंी 
हतला जवळ बोलावले व हविारले, “का आली िोतीस बाई?” 

 “सवग गाव यशवंताला नावाजतंय, तवा त्याला भेटून िा िार द्यावा 
म्ििून आलीया.” हतने र्ाटक्या लुगड्यातून तो िार बािेर काढला व 



८९ 

 

यशवंतरावजींना हदला. त्यानंी तो िार घेतला व हतच्या गळ्यात घालून 
हतच्या पाया पडले व सौ. वेिूताईंना हतला जेव ूघालायला साहंगतले. 
 अशा गोष्टी हकती तरी हमळतील. 
 यशवंतरावजी माझ्यािून वयाने हकतीतरी लिान पि मला मागे टाकून 
ते पुढे गेले. त्यािें दिन जवळून पािण्यािे दुभाग्य मला लाभले. आता 
माझा हशक्षक मला पुनः पािायला हमळिार नािी. म्ििून त्यानंी मला 
हदलेली सवग पुस्तके मी जपून ठेवली आिेत. 
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वामनराव कुलकिी 

एक कायककता, एक नेता 
 
 यशवंतराव िव्िाि रॉयवादी िोते, आहि म्िटले तर नव्ितेिी. 
देशपातळीवर जे जे अत्यंत उच्च नेते झाले त्याचं्यात त्यािंा समावेश िोतो. 
ज्यािंी सामाहजक, सासं्कृहतक व राजकीय हवश्लेर्षि करण्यािी 
जबरदस्त िातोटी िोती  त्यापैंकी  यशवंतराव एक िोते. माझा आहि 
यशवंतरावािंा पहरिय अगदी घहनष्ठ िोता. सन १९३२ पासून ते ४० 
सालापयंत आम्िी एकत्र काम केले. येरवडा जेलमध्ये आम्िी एकत्र िोतो. 
मी तसा रॉयना मानिारा आहि रॉयवादी कायगकता िोतो. यशवंतराव 
िव्िाि िे त्या वेळी माझ्या मते एक सामान्य कायगकता म्ििून काम करीत 
िोते. सातारा हजल्यात त्या वेळी आत्मारामबापू पाटील यािें नेतेपद 
हनर्णववाद िोते. असेंब्लीच्या हनवडिुकीच्या वेळी आत्मारामबापू पाटील 
३६ िजार मतानंी  हनवडून आले. 
 हतकीट कोिाला द्यायिे, िे अच्युतराव पटवधगन, जेधे, शंकरराव देव 
यानंी हविारले. त्या वेळी मी त्यानंा आत्मारामबापूिें नाव सुिहवले. त्या 
वेळच्या का ाँगे्रसमध्ये का ाँगे्रस सोशाहलस्ट पाटी  असा गट िोता. त्यात 
कम्युहनस्ट िोते. रॉहयस्ट िोते. यशवंतराव मात्र सोशाहलस्ट, कम्युहनस्ट 
की रॉहयस्ट या तीनपैकी कोित्या गटात जायिे, या संभ्रमावस्थेत िोते. 
रॉय त्यानंा समजला शकवा नािी, िा भाग वेगळा, परंतु रॉहयस्ट 
हविारसरिीिा गौरव यशवंतराव नंतर नंतरच्या काळात आपल्या 
भार्षिात करीत असत. म. गाधंीजींच्या आदेशाने अशिसेद्वारा राज्य 
पदरात पडेल, असे मी, लालजी पेंडसे अशा मंडळींना वाटत नव्िते. 
१९३२ मध्ये यशवंतराव आमच्या गटात सामील झाले. सातारा हजल्यात 
त्या वेळी मी पोहलस खात्यात नोकरीला िोतो. मी ती नोकरी सोडून बािेर 
पडलो. त्यामुळे जनमानसात एक उसळी तयार झाली. त्या वेळी आम्िी 
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हबळाशी येथे सत्याग्रि केला. या सत्याग्रिामुळे सातारा हजल्िा खडबडून 
जागा झाला. जुन्या कायगकत्यांच्या संघहटत आंदोलनामुळे तरुि 
कायगकते आम्िाला येऊन हमळाले. जेलमध्ये आम्िी अडकलो, त्या वेळी 
आमच्यावर “रॉयवादी” लेबल लागले. १९३४ मध्ये सातारा हजल्यात 
आपले कायगकते हकती आिेत, िे पािावे म्ििून मी कऱ्िाडात मुक्काम 
ठोकला. जेलमध्ये भेटलेले सवग हमत्र रॉहयस्ट म्ििून ओळखले जाऊ 
लागले त्यामुळे कायगकत्यांिी िािपिी करायिी मी ठरहवले. 
 मात्र त्या वेळी यशवंतराव िव्िाि कोिी िोते का? का ते नगण्य िोते? 
असा मी हविार केला. तर त्या वेळी ते तसे नगण्यि िोते. सुमारे १२५ 
कायगकते आमच्या गटाकडे िोते. दुसरा गट गाधंीवादी िोता. त्या 
गटाकडे २०-२५ कायगकते िोते. मग मोठा गट कोिता? तर रॉहयस्ट! 
म्ििून यशवंतराव आमच्या प्रवािात येऊन हमसळले. त्या वेळी सागंलीिे 
गौरीिर शसिासने आमच्याबरोबर िोते. असेंब्ली हनवडिुकीनंतर मी, 
आत्माराम पाटील, गौरीिर शसिासने, आबा र्ाटक आहि यशवंतराव 
असे बोरगावला जमलो िोतो. त्या वेळी हवहवध हवर्षयावंर ििा झाली परंतु 
यशवंतरावानंी एका रु्लस्केप कागदावर एक स्टेटमेंट हलिून आिले 
िोते. कम्युहनस्ट पक्ष स्वीकारावा, असे त्यात त्यानंी म्िटले िोते. गौरीिर 
शसिासने यानंी तो कागद वािला व र्ाडून टाकला. “तू एकटा कािी 
हनिगय घेऊ नकोस. सवग कायगकत्यांनी हमळून हनिगय घेऊ.” असे शसिासने 
यानंी त्यानंा साहंगतले. तरी देखील यशवंतरावािंी संभ्रमावस्था जाईना! 
 कऱ्िाडमध्ये यशवंतरावाचं्या घरी मी बैठक घेतली व सातारा हजल्िा 
का ाँगे्रसिी कहमटी हनवडली. त्यात यशवंतराव िव्िाि व ि. रा. मिाजनी 
यानंा सेके्रटरी म्ििून हनवडले. िी पहिली व शेवटिीि बैठक ठरली. त्या 
बठैकीला र्ार मािसे नव्िती. अगदी २० ते २५ कायगकते िोते. त्यानंतर 
का ाँगे्रस सोशाहलस्ट पाटीत मतभेद हनमाि झाले. समाजवादी मंडळी 
बािेर पडून स्वतंत्र पाटी करण्याच्या नादाला लागली. त्या वेळी रॉय 
यानंी दोन पते्र हलहिली. ती पते्र मी प.ं नेिरंूना नेऊन हदली. लखनौ 
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का ाँगे्रसच्या अहधवेशनात ती पते्र हदली. मला तीन हदवस नेिरंूनी पािुिा 
म्ििून थाबंवनू घेतले. परंतु त्या पत्रातील मजकुरािा जािीर उल्लेख 
अलािाबाद का ाँगे्रसमध्ये करू असे साहंगतले. त्या पत्रात का ाँगे्रस 
सोशाहलस्ट पाटी रु्टू नये, हशवाय का ाँगे्रसच्या हनष्ठेला तडा जाऊ नये, 
असे हलहिले िोते. दरम्यान १९३८ सालापयंत का ाँगे्रसमधील रॉयवादी गट 
स्वतंत्र आकार घेऊ लागला. हत्रपुरा का ाँगे्रसच्या वेळी या प्रकारिी हदशा 
स्पष्ट िोऊ लागली. आता र्ार काळ रॉहयस्ट गट का ाँगे्रसमध्ये राििार 
नािी असे मला वाटले. १९३९ मध्ये यशवंतराव रॉहयस्ट म्ििूनि काम 
करीत िोते. परंतु सोशाहलस्ट आहि कम्युहनस्ट याबद्दलिी त्याचं्या मनात 
हद्वधा अवस्था िोती. युद्धािे सावट पडू लागले. १९४० ला वैयहक्तक 
सत्याग्रि सुरू झाला. त्याि वेळी युद्धाच्या बाजूने की हवरोधी असा 
मतप्रवाि पुढे आला. सोशाहलस्ट का ाँगे्रसबािेर पडले आहि रॉहयस्टिी 
बािेर पडले. 
 त्याि वेळी यशवंतराव का ाँगे्रसबरोबर राहिले. आम्िी अलग झालो. 
तथाहप यशवंतरावािें मोठेपि मी त्याचं्या जािीर सभातूंन पाहिले. “हविार 
कसा करावा िे मी रॉयपासून हशकलो,” असे ते सागंायिे. दूरगामी 
पहरिामािा हविार करिारा व हविार करण्यािी क्षमता असलेला िा 
एकमेव नेता की, ज्यािा समावेश देशपातळीवरील हनवडक नेत्यातंि 
िोतो. 
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शांताराम गरगटे 

हिव्िाळ्याचे सािेब 

 
 माझ्या संगीत हशक्षकािंा मुलगा हसस्व्िल इंहजहनयशरग खात्यात दुय्यम 
स्थानी िोता. त्याच्या िातून िुकून अपयश आल्याने तो अत्यंत िवालदील 
झाला िोता. तो याबाबत स्वतः कुिासिी कािी बोलला नािी. शक्य ते 
त्याने प्रयत्न केले. नंतर त्यािे वडील याबाबत मला बोलले. मी माझ्या 
हजव्िाळ्याच्या थोर व्यक्तींना भेटलो. त्यानंी सुिवल्याने त्या वेळिे 
मुख्यमंत्री ना. यशवंतराव िव्िाि यानंा भेटलो. सयाद्री बगंल्यात गेलो. 
मला सािेबानंी “आधी जेवि करा नंतर बोलू” म्ििताना त्या हदवशी 
सोमवारिा उपवास असल्याने मी त्या हदवशी गिू तादूंळ िे धान्य 
सोडल्याने व आज जोंधळािी िालत नसल्यािी माझी कुिंबिा मी 
बोललो. सािेब िसले, “माझ्या बाजरीच्या भाकरीत एक अहतथी खास 
हमळाल्यािा” त्यानंी आनंद व्यक्त केला. 
 जेविानंतर ते हशवाजी गिेशन यािें नाटकास जािार िोते. ते मला 
िलण्याबाबत बोलले. माझा नकार हदसताि ते म्ििाले, “एका नटवयाने 
असे म्ििू नये!” मला गावच्या क्लबच्या नाटकािी आठवि आली! त्या 
आधी २५ वर्षांपूवीच्या नाटकातील कामािी त्यािंी आठवि त्यानंी सौ. 
वेिूताईंना साहंगतली. इतकी आठविशीलता पािून धन्यता वाटली. रात्री 
झोपलो. नाटकािून परतल्यावर मी उघडाि पािून पाघंरूि घालून 
गेल्यािे हदसले. र्ार मला ते लागून राहिले! तरी सािेबािंी िी 
आत्मीयता मनास कािी पे्ररिाि देत िोती. 
 सकाळी उठल्यावर माझी स्नानादी व देवपूजा आदी हनत्यािी कामे 
झाली. मी कामाबाबत हविारिा करण्याआधीि मला हनरोप हमळाला, 
“थाबंा, पुन्िा पािू.” दुपारी जेवि झाले. रात्री भेटलो. ते म्ििाले, “तुमिी 
पूजाआिा व आरतीिी घंटा सयाद्रीवर िोिेसाठी हनदान िार हदवस 
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थाबंावे लागेल.”  इतका हजव्िाळा पािून मी गप्प झालो. कामािी बाब 
पुन्िा बोललो. त्या कामाच्या व्यक्तीस मी पुन्िा येण्यास बोललो पि ते 
सोईिे नसल्याने आम्िी थाबंलो. कामािी माहिती घेऊन ते म्ििाले, 
“बापू, र्ार वेळ झाला आिे.” मी सुन्न झालो. तो र्ारि दुःखी पािून 
म्ििाले, “आत िला.” आम्िी आत गेलो. त्यानंी कॉटवर झोपलेल्या 
व्यक्तीिा हनदेश करून म्ििाले, “त्यानंा स्मरून मी सागंत आिे. याबद्दल 
माझ्या अवस्थेिी तुम्िी दखल घ्या!” कॉटवर त्याचं्या मातुश्री िोत्या ! 
माझे डोळे झरू लागले ! बािेर आलो. ते म्ििाले, “हजद्दीने लढा द्या. 
नंतर मला भेटल्याहवना रािू नका.” सवग व्िायिे ते झाले. पुढे भेटलो, 
त्यानंी माझ्या हमत्रास इंग्लंडला जािेिी तयारी ठेवण्यास साहंगतले. 
त्याप्रमािे सवग व्यवस्था सािेबानंी करून त्यास इंग्लंडमध्ये मोठ्ा 
पगारािी नोकरी हमळवनू हदली. ती त्याने वैहशष्ट्ट्यतेने व उच्च शे्रिीने 
केली. त्यािा एक मुलगा इंग्लंडमध्ये इंहजहनयर आिे व दुसरा भारतात 
एम.डी. िोऊन डॉक्टर आिे. सािेबािें जवळ जातीयवाद नव्िता. गुिािंी 
पारख र्ार मोठी िोती. तो माझा हमत्र इंग्लंडला असताना यशवंतराव 
सेंरल शासनातील मंत्री असताना लंडनला गेले, त्या वेळी िे माझे हमत्र 
जोशी यानंी सवग मिाराष्ट्रीय मंडळींच्यातरे् मोठा सत्कार केला. मराठी 
भार्षा हकती शे्रष्ठतेने बोलली जाते, यािा आदशग सवांना वाटला. आता 
सािेबािें आधी श्री. जोशी स्वगगवासी झाल्याने ते सािेबािें स्वागत करून 
हनरंतरिी जवळीक करीत असतील अशी माझी श्रद्धा आिे ! 
 माझ्या जवळच्या संबधंातील एका व्यक्तीने शून्यातून पहरश्रमपूवगक 
संपत्ती हमळहवली िोती. अनेकहवध हभन्नतेमुळे व हसनेके्षत्र हवशेर्ष वाटल्याने 
त्याने त्या के्षत्रातील हमत्राचं्या ओढीमुळे हसनेहनमाता िोिेिे धाडस केले. 
प्रथमच्या बोलपटातं थोडेर्ार पैसे हमळाल्याने पुढे वाटिाल केली. कुटंुब 
हनयोजन हवर्षय घेऊन बोलपट काढला. ते सवगजि हदग्दशगक शे्रष्ठ 
नटीला घेऊन माझे घरी आले. त्याचं्या आग्रिामुळे माझा उपयोग यामध्ये 
िोईल या भावनेने मला त्यानंी मा.ना. यशवंतराव यानंा भेटून त्यानंा 
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हदल्लीत िा बोलपट दाखवावा व त्यािें आशीवाद सरकारी अनुदानातून 
हमळवावेत यासाठी त्यानंी योजना माडंली. कऱ्िाडला सािेब येिार 
असल्यािे ते बोलले. मी त्याप्रमािे कऱ्िाडला माझे संबहंधतासंमवेत 
भेटलो त्या वेळी सािेबानंी कऱ्िाडातिी पािता येईल असे साहंगतले, पि 
या हसनेमा शे्रष्ठींनी हदल्लीिा आग्रि केल्याने हदल्लीिी योजना झाली. 
सािेबानंी उपस्स्थतीस जरूर त्या लोकािंी नावे सुिवनू मोलािी मदत 
केली. या वेळी डॉ. सरोहजनी बाबर यानंीिी मोठे सिकायग केले. या 
बोलपटास सािेबािेंमुळे र्ायदा झाला. पुढे माझी भेट झाले वेळी 
सािेबानंी याबाबत हविारले, “बापू, तुमिी आठवि त्यानंा र्ार झाली 
असेल” मी म्ििालो, “माझ्या आठविीिे काय मित्त्व ? हसनेके्षत्र कसे 
असते िे माझ्या मािसाने अनुभवले आिे. हमत्रािंा मोठेपिािी पाहिला 
आिे. आता तो हनमाता एका दुकानात नोकरी करीत आिे.” िे ऐकून 
सािेब अवाक् झाले व म्ििाले, “बापू, मिाराष्ट्रातील कािीजिाचं्या 
स्वभावाबाबत मला रागापेक्षा वेदनाि अहधक िोतात. आम्िी स्वभावाने 
शे्रष्ठत्वासाठी कािी हविार करिार का ? की असेि एकमेकासं संकटािा 
अनुभव देिार ?” आिखीिी कािी बोलले, पि माझे डोळे ओघळू 
लागल्याने या आठविी शब्दाहंकत िोिेस लेखिीि थाबंते ! थोरपिाच्या 
हशखरावर असतानािी त्यािंी हवस्तृत दृष्टी गरूडािी झेप घेिारी िोती 
यािे प्रत्यंतर अनेक आठविींनी भरून आिे ! 
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संभािीराव र्ोरात 

माझे हमत्र यशवतंराव 

 
 माझे आजोबा जुन्या हपढीतले असले तरी त्यानंा राष्ट्रीय का ाँगे्रसबद्दल 
पे्रम िोते. त्या काळच्या िार इयत्तापयंतिे हशक्षि, परंतु व्यविारज्ञान 
मोठे. िोमरूल िळवळीिे ते प्रथम सभासद िोते. नंतर का ाँगे्रस पक्षािेिी 
सभासद िोते. शेती त्यािंा आवडता व्यवसाय. 
 राजर्षी शािू मिाराजाचं्या सत्यशोधक हविारािें ते अनुयायी िोते. 
कऱ्िाडच्या गोरक्षिात गाधंींिी सभा त्यानंी ऐकली िोती. हमठाच्या 
सत्याग्रिातील हमठाच्या पुड्या हवकताना जमलेले लोक, त्यािें कुतूिल 
व पोहलसािंी धावपळ, धरपकड त्यानंी पाहिली िोती. अशा परंपरेत मी 
वाढलो. त्या वेळी यशवंतराव हवद्याथी अवस्थेत खेडोपाडी हर्रून 
लोकजागृतीिे कायग करीत िोते. त्या वेळी आमच्या आजोबानंािी ते भेटत 
असत. यशवंतराव बी. ए. ला असताना ते खेड्यामधून प्रभावीपिे भार्षिे 
करून का ाँगे्रस पक्षािे हविार लोकापुंढे माडंत असत. अशा कालखंडात 
आम्िी त्यानंा प्रथम पाहिले. 
 आम्िी त्याचं्या साहन्नध्यात गेली िाळीस वर्षे काढली आिेत. आमिा 
त्यािंा राजकीय दृष्ट्ट्या जीवनभर संबंध आला, व तो हटकून राहिला. 
 संयुक्त मिाराष्ट्र िळवळीच्या वेळी मिाराष्ट्रातील का ाँगे्रस पक्षािी व 
नेत्यािंी अवस्था हबकट झाली िोती. संपूिग जनमत संयुक्त मिाराष्ट्राच्या 
बाजूने, तर का ाँगे्रस शे्रष्ठी िळवळीच्या हवरोधात, अशा हबकट अवस्थेत 
यशवंतराव मिाराष्ट्रािे नेतृत्व एकमेव करीत िोते. मिाराष्ट्र का ाँगे्रस 
पक्षातील थोर नेते व यशवंतराव याचं्या हविारात वारंवार वैिाहरक हभन्नता 
येत असे. हदल्लीिून पक्ष शे्रष्ठीकडून नवेनवे धरसोडीिे, अव्यविायग पयाय 
जािीर िोत असत. 
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 खेडोपाडी का ाँगे्रस पक्षाच्या कायगकत्यांना पक्षािी ठाम भहूमका माडंता 
येत नसे, त्या वेळी जनमतास तोंड देिे अवघड झाले िोते. का ाँगे्रस पक्षािा 
कायगकता संभ्रमात पडला िोता. अशा वेळा आम्िी कािी का ाँगे्रस पक्षाच्या 
हमत्रमंडळींनी आपल्या पक्षािी भहूमका काय असावी व काय असू नये 
यासाठी ठामपिािी भहूमका घेण्यासाठी माझे हमत्र पाडुंरंग पुजारी व 
व्यंकटराव माने याचं्या हविाराने उंिज येथे तालुक्यातील कायगकत्यांिी 
एक बठैक बोलावली िोती. त्या बठैकीिी बातमी यशवंतराव िव्िाि यानंा 
आमच्या राजकीय हितशत्रूंनी हवकृत करून कळहवली. 
“संभाजीराव यानंी तुमच्या हवरोधात र्ळी उभी करून, तुमच्या नेतृत्वाला 
शि देण्यािा त्यािंा हविार आिे वगैरे.” खरे म्ििजे तसे कािी नव्िते. 
परंतु त्या वेळी मिाराष्ट्र का ाँगे्रस पक्षाच्या धोरिािी व जनमताच्या 
धोरिातील हवसंगतीने यशवंतराव िव्िाि याचं्या वैिाहरक शक्तीिा धागा 
क्षीि झाला िोता. अशा बेिैन मनःस्स्थतीत कऱ्िाडला येऊन त्यानंी 
आम्िास बोलावनू घेतले. पूवगग्रिदूर्षीत मनाने त्यानंी आमच्यावर उंिज 
मीशटगबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला. आमिे मन समजावनू घेण्याच्या 
मनःस्स्थतीति ते नव्िते. ते कू्रद्ध िोऊन म्ििाले, “तुम्िी मंडळी माझे 
राजकीय जीवन संपहवण्यास हनघालात काय? वास्तहवक गुंतागुंतीच्या 
राजकीय प्रश्नाच्या काळात माझे मानहसक ताि वाढत असल्यामुळे मी 
माझ्या जन्मभमूीकडे धाव घेतो आहि हमत्राचं्या सल्ल्याने, गाठीभेटीने माझे 
मानहसक सामर्थ्यग आहि हविारशक्ती पुन्िा ताजीतवानी अशी हनहित 
भहूमकेवर ठाम रािून त्याचं्या आशीवादाने मी हमळहवतो. माझा जो 
मालक, मतदार, याचं्या माझ्यावरील पे्रमािी हशदोरी घेऊनि मी माझा 
राजकीय प्रवाि सुरू ठेवला आिे असे असताना तुम्िी हमत्रानंी मला िे नवे 
आव्िान हदले आिे असे मी मानतो.” 

 मी माझ्या हमत्राच्या वतीने यशवंतरावािंी समजूत घालण्यािा प्रयत्न 
केला. अनेक परीने बठैकीिा उदे्दश सागंण्यािािी प्रयत्न केला. परंतु 
त्यािंी समजूत न िोता, बोलण्याने बोलिे वाढले आहि दोघािंी आव्िाने-
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प्रहतआव्िाने झाली. हतथे जमलेली सवग मंडळी िवालदील झाली. 
यशवंतरावानंी ती गोष्ट र्ारि मनास लावनू घेतली. हतथे जमलेल्या सवग 
मंडळींना असे िोऊ नये असे मनापासून वाटले. 
 मी व माझी हमत्रमंडळी, जड अंतःकरिाने यशवंतरावाचं्या 
शुक्रवारातील जुन्या घरातून बािेर पडलो. पाि-दिा हमहनटािंा अवधी 
गेला असेल नसेल तोि मागािून यशवंतराव यानंी बोलावल्यािा हनरोप 
परत आला. 
 खरे म्ििजे आम्िी यशवंतराव यािें नेतृत्व नेिमीि मानले िोते. 
आम्िाला त्यािें आकर्षगि िोते. संयुक्त मिाराष्ट्राच्या प्रश्नावर जनमतािी 
िािूल, पक्ष कायगकत्यांच्या हविारातून घडवावी एवढा मार्क हविार 
घेऊनि उंिज येथे कायगकत्यांिी बठैक आम्िी बोलावली िोती. परंतु 
बठैकीच्या उदे्दशािा हवपयास झाल्यानेि यशवंतराव िव्िािािंी व आमिी 
आव्िाने-प्रहतआव्िाने िोण्यापयंत मजल गेली. ते गैरसमजुतीिे र्ळ िोते. 
 यशवंतराव िव्िाि यािें व्यहक्तमत्त्व व त्यािंी वैिाहरक उंिी आहि 
राजकीय स्थान आम्िी जािून िोतो. त्याचं्या राजकीय हविाराला आव्िान 
देण्याएवढे आम्िी मोठे नव्ितो, आहि तसा इरादािी नव्िता. परंतु 
भावनेच्या भरात शब्दानी शब्द वाढला, िी गोष्ट मात्र खरी ! 
 आम्िी त्याचं्या घरी परत येताि श्री. यशवंतराव िव्िाि याचं्या 
हविारािा ढळलेला समतोल कािीसा सावरला गेला असल्यािे 
बठैकीच्या खोलीत पाय ठेवताि हदसले. आम्िाला बघून ते म्ििाले, 
“संभाजीराव उंिजिी बठैक रहित नािी का करता येिार?” मी उद्गारलो, 
“काय अशक्य आिे ?” मूळ हविारािें सूत्र एकि असल्यामुळे ठरलेली 
उंिज मीशटग रहित केल्यािे पत्रक आम्िी प्रहसद्धीस हदले आहि आम्िी 
सवग हमत्रमंडळी आपआपल्या घरी हविारमग्न अवस्थेत परत गेलो. 
आमच्या सवग हमत्रानंी दोघामंधील वादहववाद शातं झाल्यािे पािून 
आनंदािा हनःश्वास टाकला. 
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 त्यानंतर आम्िी सवग हमत्रमंडळी कािी काळ संयुक्त मिाराष्ट्राच्या ऐन 
िळवळीत शातंपिे पहरस्स्थतीिे अवलोकन करीत िोतो. 
 सवग मिाराष्ट्रभर त्या संदभातील मागिीसाठी िळवळीिा आगडोंब 
उसळला िोता. यशवंतराव यािें जवळिे रथी-मिारथी हमत्रसुद्धा हद्वधा 
मनःस्स्थतीत वावरत िोते. मिाराष्ट्र प्रदेश का ाँगे्रस पक्षातील मतभेद 
पराकोटीिे वाढले िोते. रोज एक नवा पयाय हदल्लीिून यावयािा, व 
मिाराष्ट्रात त्याच्या प्रहतहक्रया उलटसुलट उठावयाच्या. जिू मिाराष्ट्रात 
एक प्रकारिे कुरुके्षत्रि घडत िोते. मोिे प्रहतमोिे, हनरे्षध, हनदशगने, 
जाळपोळ, गोळीबार असा धुमधडाका िालला िोता. 
 अशी मिाराष्ट्रातील आंदोलनािी संघर्षगमय अवस्था िालू असतानाि 
श्री. यशवंतराव िव्िाि यािें मंुबईिून आम्िा हमत्रासंाठी मला उदे्दशून एक 
पत्र आले. त्यातील मजकूर असा – 

मंुबई 
हप्रय संभाजीराव यानंा, 
 परवा कऱ्िाड येथील माझ्या घरी आपली भेट झाली. खूप गरमागरम 
ििा िोऊन, आव्िाने-प्रहतआव्िानेिी झाली. आपिास व मलािी या 
गोष्टीिा मनस्ताप झाला आिे, असे मी मानतो. 
 या संयुक्त मिाराष्ट्राच्या हनर्णमतीच्या प्रश्नावर का ाँगे्रस पक्षात खूप 
वैिाहरक गोंधळ आिे. मिाराष्ट्रात तर सं. म. मागिीच्या िळवळीने उग्र 
रूप धारि केले आिे. मला एका बाजूला खवळलेला अरबी समुद्र हदसतो 
आिे तर दुसऱ्या बाजूला पेटलेली मंुबई हदसते आिे. मला आज तरी 
समजत नािी की या वादळी वातावरिात माझी राजकीय जीवननौका 
कोठे जाईल, काय िोईल. अशा अहनहित अवस्थेत मी उभा आिे. 
आपल्या कऱ्िाड भेटीत या माझ्या मानहसक अवस्थेिा पहरिामिी झाला 
असेल. मला आपिा सवांिे पे्रमि या प्रश्नाच्या सोडविुकीसाठी उपयोगी 
पडेल. पुन्िा भेटू या. 
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                    आपला, 

यशवंतराव िव्िाि 
 
 िे पत्र आजि मी जाहिरपिे उद्धतृ करीत आिे. यापूवी िे पत्र र्क्त 
माझ्या हमत्रानािं वािून दाखहवले िोते. पुढे कािी काळ लोटल्यावर 
यशवंतराव िव्िाि हवशाल हद्वभाहर्षक राज्यािे मुख्यमंत्री झाले आहि 
थोड्या हदवसातंि हवधानसभेच्या सावगहत्रक हनवडिुका लागल्या.. १९५७ 
च्या हनवडिुका म्ििजे एक प्रकारिे अस्ग्नहदव्यि िोते. 
 आमिी हमत्रमंडळी राजकीय िालिालीमध्ये कािीसा थंड पहवत्रा 
घ्यावा या हविारात िोती. परंतु यशवंतरावानंी माझ्यासि कािी हनवडक 
हमत्रमंडळींना मंुबईस बोलावनू हवश्वासात घेऊन मिाराष्ट्राच्या भावी  
भहवतव्यासंबधंी अिूक दूरदृष्टीने मागगदशगन केले. 
 १९५७ च्या हवधानसभेच्या अत्यंत मित्त्वाच्या हनवडिुकीमध्ये आम्िी 
सवग हमत्रमंडळींनी मनोभावे सहक्रय सिभाग घेतला यािा आम्िास आनंद 
वाटतो. १९५७ िी हनवडिूक म्ििजे कऱ्िाडच्या, (तालुक्यातील ते 
कुरुके्षत्रि िोते) एका अथाने श्री. यशवंतराव िव्िाि याचं्या, राजकीय 
जीवनािी सत्त्वपरीक्षा िोती, नव्िे ती तर मिाराष्ट्राच्या भहवतव्यािी नादंी 
ठरिार िोती. कऱ्िाडच्या राष्ट्राहभमानी मतदारानंी पक्षावरील हनष्ठेने, 
अत्यंत बािेदारपिाने यशवंतरावानंा यशस्वी केले. त्या कामी  आमच्या 
कावे गाविा व माझ्या हमत्रािंा शसिािा वाटा आिे याबद्दल आम्िास 
हिरंतन अहभमान वाटतो. पुढे यशवंतराव यािें हमत्रपे्रम आहि गावावरील 
लोभ यािे दशगन आम्िाला अनेक वेळा झाले. 
 कमगवीर भाऊराव पाटील व श्री. यशवंतराव िव्िाि सािेबाचं्या 
सागंण्यावरून मी ५२ िी हनवडिूक लढहवली. हनवडिूक म्ििजे जय-
पराजय, झंझावाती प्रिार िे सवग आलेि. कािी मंडळींनी आम्िाला 
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जबरदस्त हवरोध केला. हनवडिूक िोऊन गेली. मला रािवेना म्ििून 
सािेबाजंवळ माझे मन मी मोकळे केले. 
 पुढे माझे मुलीिे लग्नात सवगि मंडळी कावे येथे जमली िोती. या 
मंगल कायासाठी र्लटििे मालोजीराव नाईक शनबाळकर, कमगवीर 
आण्िा व सािेब असे सवगिजि आले िोते. ज्ञानािी गंगा खेडोपाडी 
पोिोिहविारे आण्िा व समाजप्रबोधन करून देशाला प्रभावी नेतृत्व देिारे 
यशवंतराव या हनहमत्ताने एकत्र आले िोते. दोघेिी आमिे घरातील 
माडीवर मुक्तपिे ििा करत िोते. मला भेटीबद्दल कुतूिल िोतेि. ते 
काय बोलतात ते जािून घेण्यािी तीव्र इच्छा िोती. मी तेथेि रेंगाळत 
िोतो. आण्िा यशवंतरावानंा म्ििाले, “यशवंता, तुझे व माझे कािी 
बाबतीत मतभेद झाले असतील पि एक लक्षात ठेव, मी िा जो एवढा 
अवाढव्य हशक्षिािा प्रपिं माडंला आिे तो पुढे कोि साभंाळिार ? मी 
आता थकलो. या सवग हशक्षिािा गाडा पुढे िालहवण्यािी क्षमता तुझ्याति 
आिे.” आण्िानंी सािेबाकंडून िोकार हमळहवला. सािेब रयत हशक्षि 
संस्थेिे अध्यक्ष झाले. 
 यशवंतरावाचं्या मातोश्री हवठाई यािें वास्तव्य कराडला िोते. 
वृद्धापकालाने त्या र्ारि आजारी िोत्या. मी अधूनमधून शुक्रवार पेठेतील 
घरी जात असे. सािेब तर आईच्या भेटीसाठी हदल्लीिून देखील कामािा 
प्रिंड व्याप साभंाळून येत असत. एकदा सािेब येिार अशी वाता माझ्या 
कानी आली िोती. मी सायंकाळी ४ च्या सुमारास यशवंतरावािें घरी 
जाऊन पोिोिलो. सािेब आईिी तब्येत पािण्यासाठी डॉ. ग्राँटना बरोबर 
घेऊनि आले िोते. हवठाई र्ारि थकलेल्या िोत्या. डॉक्टरनी हवठाईंना 
पाहिले. प्रकृती गंभीर िोती. त्यानंी सािेबानंा कािी गोष्टी सुिहवल्या व ते 
हनघून गेले. मी तेथेि उभा िोतो. यशवंतराव मातोश्रींशेजारी बसले िोते. 
हवठाईंनी यशवंतरावािें िात धरले. त्याचं्या तोंडून लवकर शब्द बािेर 
पडेना. अखेर त्या क्षीि आवाजात म्ििाल्या; ‘यशवंता, टागं्याला पैसे 
कोठून रे हदलेस ?” यशवंतरावािें डोळे अशंू्रनी दाटून आले. साराि 
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प्रकार गंभीर. मला कािीि कळेना. थोड्या वेळाने मी व सािेब बािेरील 
बाजूस आलो. आमच्या इतर कािी गप्पा सुरू िोत्या. मी सािेबानंा 
म्ििालो, “रागाविार नािीना ? एक हविारू का ?” सािेब म्ििाले 
“हविार.” मी म्ििालो, “सािेब हवठाई टागं्यािे पैसे इ. काय म्िित िोत्या 
?” सािेब एकदम गंभीर झाले व म्ििाले, “संभाजीराव, माझ्या सवग गोष्टी 
ध्यानात आिेत. मी कोल्िापूरला कॉलेजसाठी िोतो. घरिी अत्यंत 
गहरबी, कोल्िापूरिून इकडे मुद्दाम रात्री येत असे. स्टाँडवर उतरल्यावर 
सवग सामान डोक्यावर घेऊनि पायी घरी येत असे. एकदा जरा सामान 
जास्त म्ििून रात्री टागंा केला व घरी आलो. आईने हविारले, यशवंता, 
टागं्याला पैसे कोठून हदलेस ?” सािेब त्या आठविीने पुन्िा गंभीर झाले. 
थोडे बिेैन झाले. मी तर ऐकून स्स्तहमति झालो. मला वाटले 
यशवंतरावािंा जीवनमागग अनंत अडििींनी संकटानंी व्यापलेला आिे. 
पि असा खडतर मागग यशस्वी रीतीने पार करिारे सािेब, खरेि धन्य. 
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शंतनुराव हकलोस्कर 
कृष्ट्िाकाठचा सुपुत्र 

 
 यशवंतराव िव्िािािंा आमच्या हकलोस्करवाडी गावाशी र्ार जुना 
संबधं िोता. यशवंतरराव कराडिे. हकलोस्करवाडीपासून कराड तीस-
बत्तीस मलैावंर. यशवंतरावाचं्या ओळखीिे हकतीतरी लोक आमच्या 
हकलोस्करवाडीत रािात. माझा व यशवंतरावािंा व्यावसाहयक संबधं मात्र 
सुरुवातीला र्ारसा नव्िता. ते लिान वयाति राजकारिात हशरले तर 
मी कारखानदारीत. 
 मी स्वतः राजकारिात हशरलो नसलो तरी आमिे हकलोस्कर कुटंुब 
आहि हकलोस्करवाडी गाव मात्र राजकारिात भाग घेई. माझी आई, कै. 
ममा, (राधाबाई हकलोस्कर), माझी पत्नी सौ. यमुनाताई यानंी पुढाकार 
घेऊन सूतकताईिे वगग िालहवले िोते. हकलोस्करवाडीत प्रभात रे्ऱ्या 
हनघत. त्यात दोघीिी पुढाकार घेत. माझे वडील कै. लक्ष्मिराव (पपा) 
हकलोस्कर िे तर हनष्ठेने खादी वापरीत. त्या वेळिे राजकीय पुढारी 
हकलोस्करवाडीला भेट देत, प्रिार करीत, व्याख्याने देत. मिात्मा 
गाधंींनी पुरस्कारलेल्या प्रत्येक लढ्याला हकलोस्करवाडीने प्रत्यक्ष कायग 
करून सहक्रय पाशठबा हदला. पपानंी हकलोस्करवाडीत अस्पशृ्यता 
पाळलीि नािी व त्यासाठी शेजारच्या कंुडल गावच्या िाह्मिानंी 
टाकलेल्या बहिष्ट्कारालािी तोंड हदले! राजकीय दृष्टीने हकलोस्करवाडी 
जागृत िोती. माझे वडील पपा स्वातंत्र्य संग्रामाला पैशािी आहि इतरिी 
खूप मदत करीत. 
 १९४२ सालच्या स्वातंत्र्य युद्धात हकलोस्करवाडीला हवशेर्ष मित्त्व 
आले. या काळात यशवंतरावािंा आहि हकलोस्करवाडीिा संबधं वाढला. 
या स्वातंत्र्य युद्धात हकलोस्करवाडीिे हवशेर्ष स्थान िोते. सागंली, 
सातारा, कराड आहि भोवतालिी गावे िी हिरीरीने १९४२ च्या स्वातंत्र्य 
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युद्धात भाग घेत िोती. त्या वेळी िी गावे हिहटशाचं्या िद्दीत िोती तर 
हकलोस्करवाडी औंध संस्थानात िोती. वाडीिी मािसे प्रत्यक्ष 
िळवळीतिी िोती. इस्लामपूरच्या तिसील किेरीवर राष्ट्रीय ध्वज 
र्डकहवण्यासाठी गेलेल्या मोच्यात हकलोस्करवाडीिे एक तरुि 
इंहजहनअर उमाशंकर पडं्या िे डी. एस. पी. पेद्रस यानंी केलेल्या 
गोळीबारात ठार झाले. त्या मोच्यात हकलोस्करवाडीच्या गोशवदराव खोत 
व इतर बऱ्याि राजकीय कायगकत्यांनी भाग घेतला िोता. पुढे 
हिहटशाहंवरुद्ध ‘िले जाव’ िळवळीतले बरेि पुढारी व कायगकते ‘भहूमगत’ 
झाले. आहि वाडीला हवशेर्ष मित्त्व आले. हकलोस्करवाडी औंध 
संस्थानात असल्याने राजकीय पुढाऱ्यानंा पकडण्यासाठी हिहटश 
शासनाखाली असलेल्या पोहलसानंा औंध संस्थानच्या शासनाच्या 
सिकायाहशवाय वाडीला येता येत नसे. त्यास वेळ लागे व हशवाय 
वाडीला येऊन राििाऱ्या राजकीय पुढाऱ्यानंा आधी सूिना हमळे व ते 
हनसटून जात. यशवंतराविी त्या वेळी ‘भहूमगत’ िोते. त्याचं्या हवशेर्ष 
ओळखीिा एक तरुि हकलोस्करवाडीला रािात असे. पुष्ट्कळदा 
यशवंतराव त्याचं्या घरी येऊन रािात. वाडीच्या लोकानंा िे मािीत िोते. 
पि कोिीिी बोलत नसत वा पोहलसानंा पत्ता लागू देत नसत. १९४७ 
साली भारताला स्वातंत्र्य हमळाल्यानंतरिी कािी वर्षे राजकीय पुढारी 
आहि कारखानदार आपल्या देशाच्या आर्णथक प्रगतीसाठी एकत्र काम 
करीत िोते. नंतर समाजवादािे वारे जोरात आले आहि िे दोन्िी वगग दूर 
जाऊ लागले. १९६० ते ७० या दशकात या दोन्िी वगांतले मतभेद वाढत 
गेले. यशवंतराव मिाराष्ट्रातून कें द्रीय सरकारिी धोरिे ते आपल्या 
प्रभावी वकृ्तत्वाने माडूं लागले व त्या धोरिािंा आग्रि करू लागले. मी 
भारतीय उद्योग – व्यावसाहयकाचं्या मध्यवती संघटनेिा प्रथम उपाध्यक्ष 
व नंतर अध्यक्ष झालो. (१९६४-६६) त्या वेळी आर्णथक धोरिात मतभेद 
असले तरी व्यहक्तगत संबधंात अंतर पडले नािी. यशवंतराव भारत 
सरकारिी धोरिे माडंीत. त्या धोरिावंर मी टीका करीत असे. पि 
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आमच्या व्यहक्तगत संबधंात त्यामुळे कािी र्रक पडला नािी. जेव्िा 
आमच्या भेटी िोत तेव्िा थट्टाहवनोद िोई. त्याला यशवंतरावािंा स्वभाविी 
कारिीभतू िोता. हवरोधक असले तरी त्यािें म्िििे शातंपिे ऐकून, नीट 
समजावनू, घ्यायिा त्यािंा स्वभाव िोता. कोल्िापूर ते कराड या भागात 
हकलोस्कर कारखान्यामुळे झालेली प्रगती यशवंतराव अहभमानाने 
इतरानंा सागंत. कै. पपाचं्या जन्मशताब्दीच्या समारंभात आम्िी सवांनी 
पपािंा पुतळा हकलोस्करवाडीला उभा केला. त्याच्या उद्घाटनाच्या वेळी 
यशवंतरावानंी केलेल्या भार्षिात त्यानंी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. ते 
म्ििाले, “आज एखादा कारखाना उभा करायिा तर प्रथम आपि वीज, 
पािी, रस्ता, र्ोन िी सारी आिेत का यािी खात्री करून घेतो. आजिी 
तरुि हपढी सवग सोयी असल्या तरी कारखाने काढावेत का नािी यािा 
हविार करते. कै. लक्ष्मिरावानंी हकलोस्करवाडीत कारखाना काढला 
तेव्िा कारखान्याला अनुकूल असे कािीि नव्िते. प्यायला पािी सुद्धा 
नव्िते. उजाड रान िोते. पि लक्ष्मिरावािंा हनिय कडवा िोता. हिकाटी 
दाडंगी िोती. आत्महवश्वास पक्का िोता. त्यानंी कारखाना काढला, यशस्वी 
केला आहि इतरानंा हशकवनू स्रू्ती देऊन, आिखी कारखाने काढण्यास 
मदत केली. िे कतृगत्व असामान्य आिे.” तसेि मी कारखाने वाढहवले, 
जगभर मिाराष्ट्रात तयार केलेला माल पोिोिवला यािेिी तोंड भरून 
कौतुक केले. त्या समारंभाला वसंतदादािी िोते. दोघेिी एकाि 
आपलेपिाने आले, बोलले. 
 मला वाटते यशवंतराव हजतके मोठे झाले त्यापेक्षा आिखी हकतीतरी 
मोठे व्िायला पाहिजे िोते. मला राजकारिातल्या अंतगगत वाटा, प्रवाि 
यािंा अनुभव नािी. या प्रवािािंा, वाटािंा यशवंतरावाचं्या आयुष्ट्यावर 
जो पहरिाम झाला असेल त्यामुळेिी पुढे पुढे त्याचं्या मोठ्ा पदाला धक्का 
पोिला असेल ! ते गेले तेव्िा मला वाटले यशवंतरावाचं्या कतगबगारीच्या 
मानाने त्यानंा आिखी मानािे स्थान हमळावयास िवे िोते. कदाहित 
माझी िी भावना व्यहक्तगत असेल. त्याचं्याि भारे्षत सागंायिे झाले तर 
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कृष्ट्िाकाठिी ज्वारीिी भाकरी आहि वागं्यािी भाजी खाऊन वाढलेले 
आम्िी. आमच्यातून ते गेले तेव्िा त्यािंी जागा जी हरकामी झाली ती 
हरकामीि राहिली ! 
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शांताराम गरुड 

वैचाहरक नेतृत्व आहि िूरदृष्ट्टीचे कतृकत्व 

 
 १९६० मध्ये जनतेच्या लोकशािी आंदोलनाच्या दबावातून संयुक्त 
मिाराष्ट्रािे जे राज्य स्थापन झाले त्यािे मुख्यमंहत्रपद यशवंतरावानंा 
लाभले. त्यािा उपयोग संयुक्त मिाराष्ट्राच्या हवकासािा मजबतू व 
व्यापक पाया घालण्यासाठी करण्यािी दूरदशी भहूमका घेऊन 
यशवंतरावानंी मिाराष्ट्रात कृहर्ष-औद्योहगक समाजािी उभारिी करण्यािे 
धोरि स्वीकारले आहि ते तत्परतेने व पूिांशाने राबहवण्यासाठी केवळ 
शासकीय नोकरशािी यंत्रिेवर हवसंबून न रािता आजवरच्या राष्ट्रीय 
आंदोलनातून व सिकारी िळवळीतून पुढे आलेल्या राजकीय सामाहजक 
कायगकत्यांच्या शक्तीला त्यानंी आवािन केले. त्याचं्या िाती सिकारािे 
आर्णथक साधन आहि पिंायत राज्यािी राजकीय सत्ता हदली. 
मिाराष्ट्रातील ज्या ज्या हवभागानंी, हजल्यानंी वा तालुक्यानंी या 
आवािनास सहक्रय प्रहतसाद हदला; त्या हवभागात, हजल्यात व 
तालुक्यात गेल्या पिंवीस वर्षांत भोंड्या माळावरसुद्धा या िहरतक्रातंीिे 
मळे रु्लले. प्रहक्रया करिाऱ्या आधुहनक उद्योगािी उभारिी झाली. यंत्र, 
तंत्र आहि हवज्ञान याचं्या आधारे ग्रामीि मराठमोळी मने आहि मािसे 
औद्योहगक के्षत्रात सदस्य बनली, संिालक बनून नवहनर्णमतीच्या पताका 
र्डकव ू लागली आहि मिाराष्ट्राच्या या कायापालटात द्रष्टा म्ििून, 
पे्ररक म्ििून आहि कुशल प्रशासक म्ििून यशवंतरावानंी शसिािा वाटा 
उिलला. िी कृहर्ष-औद्योहगक समाजािी उभारिी अथवा िहरतक्रातंी 
अथाति आजच्या भारतीय घटनेच्या व कें द्रीय हनयोजनाच्या िौकटीत 
असल्याने आहि हमश्र अथगव्यवस्थेच्या असमान पायावरि ती साकार िोत 
असल्याने हतला हवलक्षि मयादा आिेत. हतिी पहरिामकारकतािी 
एकीकडे मयाहदत व दुसरीकडे हवर्षमता हनमाि करिारी अशीि आिे, 
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िेिी आता पिंवीस वर्षांनी स्पष्ट झाले आिे. परंतु आिे या िौकटीिे, 
मयादािें भान ठेवनू या हमश्र अथगव्यवस्थेत ग्रामीि समाजािा आहि शेती 
हवभागािा वाटा वाढवनू घेऊन हतिा कस इकडे झुकवण्यात 
मिाराष्ट्रातील कृहर्ष-औद्योहगक समाजाच्या उभारिीिा प्रकल्प बऱ्याि 
अंशी यशस्वी झाला आिे. आहि त्यािे शे्रय यशवंतरावानंा खास आिे 
आहि त्याि अथाने ते नवमिाराष्ट्रािे हशल्पकार आिेत. 
 िी एकि कामहगरी यशवंतरावािें नाव मिाराष्ट्रात व भारतात 
दीघगकाळ कोरून ठेवायला पुरेशी असिारी अशी आिे. मात्र यशवंतरावािें 
गेल्या अधगशतकातील समर्णपत जीवन यािूनिी इतर अनेक गुिवते्तने व 
कतृगत्वाने समृद्ध असे आिे. 
 स्वातंत्र्यपूवग काळात हवशेर्षतः १९२०-३० या काळात कोरडवािू 
शेतीवाडीच्या खेडुत मिाराष्ट्रातील गरीब मराठा कुटंुबात हशक्षिािा 
ध्यास येिारी मुले मुळात दुर्णमळ िोती. यशवंतराव अशाि एका कुटंुबात 
जन्मले आहि हशक्षिािा ध्यास घेऊन त्यासाठी पडतील ते कष्ट घ्यायला 
पुढे सरसावले िे पहिले नवल. त्यातून अशी हशकलेली बिुजन 
समाजातील तरुि मंडळी उच्चभ्रूंच्या वैभवी व प्रहतहष्ठत जीवनािी िाव 
धरून त्यामागे धावण्यात दंग िोती, अशा वेळी िा मुळाति र्ाटका 
असिारा तरुि आिखी र्ाटक्या जीवनािी वाट जाहिवेने व स्वखुर्षीने 
िालायला पुढे आला िे दुसरे नवल आहि यानंतर मग एकेका काडीने िी 
नवलािंी साखळी साखळी वाढति गेली. 
 सेवादलािा व हवद्याथी संघटनेिा कराडसारख्या तालुक्याच्या 
गावातील एख पोरसवदा तरुि आपल्या तालुक्यातील जनजागृतीच्या 
जनआंदोलनािी व अपवादात्मक असिारी कायगकत्यांच्या मोठ्ा संिािंी 
सारी शक्ती हतच्याशी समरस िोऊन आत्मसात करून घेऊन अल्पावधीत 
अभ्यासू व कृहतशील कायगकता बनला. कायदेभगं करून स्वतःिे पायाने 
तुरंुगात गेला. राजकीय कायगकत्यांना करावा लागतो तसा आहि हततका 
या तुरंुगवासािा उपयोग आपले राजकीय आकलन समृद्ध बनवनू पुढच्या 



१०९ 

 

राजकीय प्रवासासाठी िागंली भरघोस हशदोरी बरोबर घेण्यासाठी त्यानंी 
केला. तालुक्याच्या व हजल्याच्या प्रौढ राजकीय वतुगळात प्रौढत्व प्राप्त 
िोण्याआधीि त्यानंा स्थान हमळाले. पक्षसंघटना, हनवडिूक, लढे आहि 
जनआंदोलने या तीनिी आघाड्यावंर त्यानंी स्वतःच्या बुहद्धकौशल्याने, 
संघटनािातुयाने, मुत्सदे्दहगरीने, आपली अपहरिायगता प्रस्थाहपत केली. 
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अथाति ते सते्तिे वाटेकरी बनले. वाढत्या शे्रिीने 
शासनािे अहधकारी बनले. 
 िी सवग राजकीय वाटिाल त्यानंी अत्यंत सावधहित्ताने स्वतःला 
सावरत साभंाळत केली. तीमधील त्यािंी कािी पावले िुकलीिी. 
हवशेर्षतः स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या त्याचं्या वाटिालीत त्याचं्या परीनेसुद्धा 
कािी पावले र्सली व त्यािें पहरिाम त्यानंा भोगावे लागले. अखेरीच्या 
कािी वर्षांत राजकीयदृष्टया ते एकाकी पडले. अनेकाशंी त्यािें मतभेद 
झाले, अनेकजि त्यानंा व ते अनेकानंा दुरावले. पि सवांशी स्नेि, 
हजव्िाळा व आपुलकी ठेवण्याच्या व्यहक्तगत गुिवते्तमुळे ते सवांिी मतै्री, 
स्नेि व आपुलकी कायम राखू शकले, आहि म्ििूनि त्याचं्या हनधनाने 
सवांिी मने िेलावली, व्याकुळली. मिाराष्ट्राच्या राजकीय, आर्णथक, 
सामाहजक, सासं्कृहतक व शासकीय जीवनाला नवा आशय व आकार 
देिारा यशवंतरावासंारखा हशल्पकार गेल्याने पोकळी तर हनमाि झाली 
आिेि, पि ती भरून काढण्यािा मंत्र आहि तंत्र यािंीिी ठेव मागे ठेवनू 
जाण्यास ते हवसरले नािीत. यशवंतरावािें खरे मोठेपि याति आिे. 
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प्र. को. भापकर 
अलौहकक प्रहतभावान 

 
 यशवंतराव अगदी लिानपिापासून का ाँगे्रसहनष्ठ िोते. यशवंतरावानंी 
का ाँगे्रसिी धुरा सतत संभाळून धरली. माझा त्यािंा प्रत्यक्ष पहरिय र्ार 
उहशरा म्ििजे १९४५ – ४६ साली झाला. हनवडिूक िोण्यापूवी ते 
श्रीरामपूरला आले िोते. आहि तेथे त्यािें भार्षि झाले िोते. त्यानंतर 
मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ते आहि हकसनवीर माझ्या घरी आले िोते. हनरोप 
घेऊन जावयास हनघाले तर “थाबंा थोडा वेळ.” त्या दोघानंा माझ्या पत्नी 
सौ. हिराबाई म्ििाल्या. मी हिराबाईकडे पािाति राहिलो. “मुख्यमंत्र्यािंा 
का असा वेळ घेतेस?” मी बुिकळ्यात पडून म्िटले तर हतने दोघाचं्या 
िातात नारळ हदले, िार घातले, दोघानंािी गहिवरून आले. “तुम्िी 
झगडत आिात म्ििून मला िे पद हमळाले”, यशवंतराव व हकसनवीर 
दोघेिी भारावले. 
 मी साताऱ्यास शिडलो िोतो, हतकडिी पहरस्स्थती शिताजनक िोती. 
माझे हमत्र हन त्या वेळिे आमदार िंद्रोजी पाटील यािंा खून झाला िोता. 
पुढे ४२ च्या िळवळीत हडक्टेटर असलेले आमदार के. डी पाटील 
यािंािी खून झाला ! सखाराम बारबटे यासं यशवंतराव भीत असत. केव्िा 
कुिािा तो खून करेल यािा नेम नािी अशी त्यानंा भीती वाटे ! आहि 
म्ििून बरेि हदवस ते साताऱ्यास जात नसत ! परंतु पुढे कुऱ्िाडीिे िे 
राजकारि यशवंतरावानंी बंद पाडले याति त्यािंा मोठेपिा हदसून येतो. 
त्या वेळी त्यानंी मुत्सदे्दहगरीने िा प्रकार थोपहवला यात शंका नािी. 
त्याचं्या िेिऱ्यावरील भाव, बोलण्यािी िौस, मािसाला हवश्वासात 
घेण्यािी त्यािंी िातोटी, मािसािी पारख, समयसूिकता, अिुकता, या 
सवांमुळे त्यािंा प्रभाव पडे. त्यामुळेि ‘यशवंत’ ‘जयवंत’ झाले. 
 वास्तहवक मी त्यािंा टीकाकार. असेंब्लीत मी त्याचं्यावर तुटून पडत 
असे. परंतु केव्िािी भेटावयास गेलो की, ते िसून स्वागत करीत. 



१११ 

 

मनमोकळेपिा िा त्यािंा गुि अलौहकक समजावयास िवा. एकदा मागे 
कऱ्िाड कॉलेजात माझे भार्षि झाले त्या वेळी माझ्या पत्नी हिराबाई 
माझेबरोबर िोत्या. नेिमीप्रमािे मी यशवंतरावावंर कडाडून टीका केली. 
पी. जी पाटील, रामभाऊ नलावडे बरोबर िोते. प्रा. सौ. सुमतीबाई 
हवद्यार्थ्यांत बसल्या िोत्या. ििा हपताना हिराबाईंना रािवले नािी. मला 
त्या रागावल्या. “एवढी टीका करावयािी कािी जरुरी िोती का ?” पि 
संयुक्त मिाराष्ट्र एकसारखा माझ्या डोक्यात िोता ! आहि त्या ओघात ती 
टीका केली गेली ! आज मला वाटू लागले आिे की, केवळ भारे्षवर भर 
असू नये ! यशवंतराव जरी गेले असले तरी त्यानंी केलेल्या भारताच्या 
सेवेमागे त्यािंी हनष्ठा िोती. त्या हनष्ठेपासून ते ढळले नािीत. भारताच्या 
सेवेिे उदािरि त्यानंी भारतीयाचं्या समोर घालून हदले. त्याचं्या मातेने 
अपार कष्ट करून त्यानंा घडहवले. त्याचं्या पत्नीने त्यानंा हविारीपिे, 
संयमाने साथ हदली. मुख्यमंत्र्यािंी बायको म्ििून त्या कधीि हमरहवल्या 
नािीत. आज ते दोघेिी नािीत. त्या दोघानंी आपल्या हनःस्वाथी जीवनािा 
व देशभक्तीिा आदशग व वारसा आपल्यासाठी  राखून ठेवला आिे. तो 
आपि जतन करावयास िवा. 
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नरुभाऊ हलमये 

रािकारिाच्या वािळवाऱ्यात िरवलेले यशवंतराव 
 
 मिाराष्ट्रात ‘यशवंतराव’ िे नाव उच्चारल्याबरोबर कृष्ट्िाकाठच्या 
कराडच्या यशवंतराव िव्िािािंी मूती डोळ्यासंमोर येते. या नेत्याबद्दल 
मराठी भारे्षत इतके हलहिले गेले आिे की, त्याचं्या नावाबरोबर 
मिाराष्ट्राच्या व देशाच्या राजकारिािी वीस वर्ष े नजरेसमोर उभी 
राितात. ते स्वतः राजकारिात गुंतले गेले आहि इतरानंी त्यानंा 
राजकारिात बुडवून टाकले. इतके की, त्याचं्या खऱ्या व्यहक्तमत्त्वािा त्या 
राजकीय लोंढ्यात मागमूसिी राहिला नािी ! टीका, स्तुती, शनदा, 
आरोप, प्रत्यारोप इतके पराकोटीिे झाले आिेत की, ते सवग सिन 
करण्यािी ताकद शकवा सिनशीलता परमेश्वराने त्यानंा हकती हदली 
असेल यािा अिंबा वाटतो. इतरानंी टीकास्त्र सोडावे आहि 
िव्िािसािेबानंी ते िसतमुखाने सिन करावे, िे मराठी सुहशहक्षत मनाला 
इतके अंगवळिी पडलेले आिे की, क्वहित अपवादात्मक पहरस्स्थतीत 
जरी सािेबानंी कठोर प्रत्युत्तर हदले तरी लोक म्िितात, “दुसरा कािी 
बोलला तरी सािेबानंी रागाविे नािी बुवा पटले !” 

 अशा शेकडो शब्दबािाचं्या वर्षावात जिू एकाकी लढत राहिलेला िा 
नेता खरोखरि केवळ राजकारिापुरताि आिे का ? भारतात म. गाधंी, 
प.ं नेिरू आहि आता इंहदरा गाधंी या तीन व्यक्तींवर जेवढे शब्द पडले 
असतील तेवढे टीका, स्तुती, शनदा, उपदेशािे शब्द मराठी भारे्षत िव्िाि 
सािेबाबंद्दल हलहिले, उच्चारले गेले असतील ! आमच्यासारख्या 
सािेबाचं्या पत्रकारहमत्रानंा तर प्रत्येक वर्षी बारा मािग अगोदर अनेक पते्र 
येतात. “सािेबािंा वाढहदवस आिे. नरूभाऊ तुम्िी हलिा, त्यािें 
राजकारि समजावनू सागंा. आम्िीिी हलिीत आलो पि यंदा ठरहवले 
िोते की, आता िे हवश्लेर्षि पुरे. इतके हलहिले तरी ‘सािेब’ समजले 
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नािीत, मग कशाला उठाठेव ?” सािेबानंी या मिाराष्ट्राकरता, 
का ाँगे्रसकरता आहि देशाकरता काय केले िा इहतिास बोलका आिे आहि 
त्यातला अबोल मुग्ध भाग आिे तो खुद्द त्याचं्याि मनोगताने व्यक्त झाला 
पाहिजे. 
 मधे एकदा कराडमागे सागंलीला जाताना सयाद्रीच्या प्रहतहनधीकडून 
कळले, “सािेब आज कराडला जात आिेत.” मी गाडी वळवली. पत्ता 
सिज सापडला. बंगल्याच्या दारात गाडी उभी राहिली. शामरावनी पुढे 
िोऊन आत साहंगतले “नरूभाऊ आलेत” आहि सािेब बािेर आले, मी वर 
‘हवरंगुळा’ या बगंल्याच्या नावाकडे आहि सािेबाकंडे एकदोनदा पाहिले. 
वाटले, वनराज आता हवश्रातंीसाठी घरी आला आिे. बािेर राजकारि 
उन्िाळ्यातल्या िक्रीवादळासारखे गरगरत असताना सािेब आपल्या 
हमत्राच्यासाठी, समारंभासाठी, मुद्दाम आले आिेत. वाटले, त्यािें मन 
हवरंगुळा शोधते आिे. प्रकृती बरी हदसली आहि माझ्या हमत्र मनाला बरे 
वाटले. तसेि त्याचं्या कठीि समयी शातं रािण्याच्या वृत्तीिािी शोध 
लागला! 
 हविाराला एक नवीि कलाटिी हमळाली. एखाद्यािे जीवन र्क्त 
एकाि हदशेने पािण्यािा सराव झाला की, तो पूिग पुरुर्ष समजूनि येत 
नािी. इहतिासात गाजलेल्या नेपोहलयनबाबत असे म्िटले जाते की, 
त्याने शजकलेल्या आहि िरलेल्या लढायाचं्या विगनानंी त्या िहरत्रािी 
इतकी पाने खिी पडली की, त्यािे इतर गुिदोर्ष अव्यक्ति राहिले! 
नेपोहलयन म्ििजे लढाई, रक्तपात तसे िव्िाि म्ििजे राजकारिी, पि 
हविाराि नवा हकरि, त्या पैलूदार खड्यावर पडल्याबरोबर मला 
यशवंतराव नवे हदसू लागले. अनंत आठविी मनात गदी करून पुढे येऊ 
लागल्या. िव्िाि सािेब “सािेब” िोण्यापूवी आपल्या सवंगड्यातं कसे 
हमसळत, िसत, खेळत असत ते आठवले. सोमवार पेठेतल्या त्या 
मातीच्या कौलारू घरातली पडवी. हमत्रािंा मेळा जमावा. अनेक 
हवर्षयावंर संध्याकाळी सुरू झालेल्या गप्पा पिाटे संपाव्या आहि सवांनी 
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हतथेि र्ाटक्या सतरंजीवर अंग टाकावे. उशाला दुसऱ्या हमत्रािे पोट! 
एक गोलाकार आकृती तयार व्िायिी. िव्िाि सािेब झाले, पि, 
‘यशवंता’ म्िििारे हमत्र िुकून एकेरी बोलून जातात. नुसते कराड 
शिराच्या गल्लीबोळातून शिडले की, काम भागते. मराठमोळ्या शेतकरी 
समाजातल्या लेकी-सुना भाऊराया आला असे वाटून सािेबालंा पाितात 
तर त्यािंी आई, आजी पाहिलेल्या वृद्धा “यशवंता, मोठा झालास, देव 
तुझे भले करो” म्ििून कानहशलावर बोटे मोडून माया काढतात. असे 
प्रसंग जेव्िा येतात तेव्िा यशवंतरावानंा हजवावरिे ओझे केवढे कमी 
झाल्यासारख ेवाटत असेल ! त्याचं्या मातृपे्रमािे आई हवठाई िे श्रद्धास्थान 
असल्यािे विगन अनेकानंी केले आिे. पि हमत्र, सवंगडी, पोक्त, आपे्तष्ट, 
याचं्या आशीवादात त्यानंा हमळिारा हदलासा आहि हवरंगुळा सवांत मोठा 
असेल. 
 हमत्रपे्रमाला हजथे राजकारिािा रंग आला तेथे सािेबाइंतके 
हशव्याशाप दुसऱ्या कुिाला हमळाले नसतील. त्याचं्याकडून सतत कािी 
तरी हमळालेले एखाद्या वेळी नाराजी हनराशेिा प्रसंग आला की, खवळून 
उठतात. सािेबािंा ‘यशवंतराव’ आहि क्वहित ‘येशा’ िोतो, पि सािेब 
सिन करतात. म्िितात, “िो, त्यानंा िवे ते मी देऊ शकलो नािी !” पि 
िे खरे हमत्र नािीत. राजकारिाच्या मापाने सािेबानंा मोजिारे िूक 
करतात, अन्याय करतात, असे मला वाटते. आशाहनराशेच्या लाटेत मीिी 
तसा प्रमाद केला असेल पि सािेबािें हमत्र आहि मातृपे्रम िा त्यािंा 
हवसावा आिे. त्या असंख्या आठविीत िा ‘हवरंगुळा’ आिे. 
 सािेबाशंी बोलिारी पुस्तके िा त्यािंा दुसरा हवरंगुळा आिे. 
सामान्यपिे मंहत्रपदावर बसलेली मािसे वाितात कमी, बोलतात जास्त, 
पि सािेब त्याचं्या गं्रथालयात जेव्िा रंगतात तेव्िा त्यानंा सोडून अकाली 
हनघून गेलेल्या श्रीपाद डोंगरे यानंासुद्धा सािेबाचं्या शेजारिा हदवा 
मालविे अवघड जात असावे! अपवाद कधी असला तर तो सौ. 
वेिूताईंिाि! तेथे मात्र अपील नािी. राजकारिाच्या गुंतागुंतीत अत्यंत 
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गुप्त असा एक सवाल खुद्द पहंडत नेिरंूनी त्यानंा एकदा टाकला आहि 
बजावले, ‘कुिाजवळ बोलू नको!’ यशवंतराव म्ििाले, “एका 
व्यक्तीजवळ बोलावे लागेल.” पहंडतजींिा स्वर िढला, “कोि अशी ती 
व्यक्ती ?” यशवंतराव म्ििाले, “विूेताई” आहि हदल्लीत खळखळून 
िसलेले पंहडतजी जिू मंुबईत हदसले! 
 सािेब गं्रथहप्रय, गं्रथवेडे आिेत. आहि तो त्यािंा एक हवरंगुळा आिे. 
वृत्तपत्रातील गं्रथपरीक्षिे वाििारा राजकारिी मुत्सद्दी दाखवा म्िटले तर 
अनेक मंत्र्यािें िेिरे समोरून सरकवून खोडून काढावे लागतील. सािेब 
त्याला अपवाद आिेत. श्री. माळगावकर या प्रहसद्ध लेखकािी ‘हप्रन्सेस’ 
कादंबरी परदेशात गाजली म्िटल्याबरोबर सािेबाचं्या संग्रिात हतिी भर 
पडली आहि मी सिज हविारले तेव्िा ते म्ििाले, “आमच्या 
संस्थाहनकाचं्या लीलािें परदेशात कुतूिल असलेले आपल्याला मािीत 
नािी!” 

 यशवंतराव ‘सािेब’ झाल्यावर मोठे मोठे लेखक, प्रकाशक त्यािंी 
पुस्तके त्यािंा माग काढीत येत असतील पि त्यापूवी ते मरीन 
लाईन्सजवळच्या इमारतीत एक प्लॉटमध्ये रािात िोते. पगार िार पािशे 
रूपये असेल. त्या वेळीिी सर हवन्स्टन िर्णिलच्या युद्ध-आठविीिे 
अठ्ठावीस खंड त्याचं्या संग्रिात िमकत िोते. राजकारिी मािूस 
गं्रथालयास कसा घडतो यािी उदािरिे मला मािीत अशी दोन तीनि. 
काकासािेब गाडगीळ, आपले सािेब आहि रघुनाधराव खाहडलकर. 
 नाट्यकला, संगीत यािंी आवड नसिे एवढेि नव्िे तर या के्षत्रािा 
राग असिे म्ििजे “शुद्ध राजकारि” अशा लंुगी जमान्यात वाढलेले 
यशवंतराव कमालीिे रहसक आिेत. त्याचं्या एका वाढहदवसाच्या 
हनहमत्ताने मी त्यानंा मानापमान, संशयकल्लोळ, स्वयंवर नाटकािंी टेप्स 
पाठहवली. वाढहदवस अहभनंदनाच्या पत्रानंा छापील उत्तरे तर गेलीि पि 
सािेबानंी मला हलहिले, “अलीकडे अशी आवडती नाटके पािावयास 
हमळत नािीत. पि तू पाठहवलेले टेप्स जुन्या स्मृती जागृत करतात. मोठा 
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आनंद लुटत आिे.” पुण्यात भरत नाट्य संशोधन मंहदराला त्यानंी भेट 
हदली आहि हदल्लीच्या नाट्य संमेलनािे वेळी भरत नाट्य संस्थेजवळ 
असलेले प्रदशगनीय साहित्य आवजूगन पाहिले. 
 शािीर, कवी, लेखक िे तर त्यािें खास हमत्र. राजकारिाच्या पहिल्या 
प्रिरात डर्ावर थाप टाकून स्वातंत्र्यािा पुकार दऱ्याखोऱ्यात घुमविारा 
सागंली भागातला शािीर हनकम शकवा शीघ्रकवी ग. हद. मा. अशी मंडळी 
सािेबाचं्या मनातल्या एका खास दालनात स्थान हमळवनू राहिलेली. 
रिहजत देसाई, पु. ल. देशपाडें म्ििजे हवरंगुळ्यािे साथी. सािेबािंी 
नेिमी कुरकूर असते, “काय करावे, वेळ हमळता हमळत नािी” एखाद्या 
नाटकाला पूिग वेळ बसावं म्ििून सवांना िुकवनू ते येतात हन पाठोपाठ 
कोितातरी हनरोप येतो, र्ोन खिखितो, आहि मोठ्ा नाखुर्षीने ते 
उठतात. राजकारिात शािीर कवीिा उपयोगिी त्यानंा अिूक अंदाजता 
येतो. मला वाटते मिाबळेश्वर हशहबराखालील गोष्ट असावी. स. म. 
सहमतीहवरुद्ध का ाँगे्रस लढत िोती. सहमतीला का ाँगे्रसिे पाठबळ िोते. एक 
लाविी पोवाडा प्रिाराला िवा िोता. सािेबानंी माडगुळकराकंडे पाहिले 
आहि आण्िानंी सुरूवात केली. 

“आता िी पोरगी (सहमती) 
वाित नािी 
हतला डागं्या (भाई डागें) 
खोकला झाला ग बाई” 

लाविी तयारी झाली हन िा िशा हपकला. 
 सािेब जन्मले सातारा हजल्यात पि हशक्षिासाठी राजर्षी शािू 
मिाराजाचं्या कोल्िापुरात जावे लागले. बोहडंगिा आश्रय घ्यावा लागला. 
त्या कोल्िापूरच्या मातीपाण्यािे अनेक गुि त्यानंा कायमिे हिकटलेले 
आिेत. कुस्ती िा त्यािंा आवडता छंद आिे. त्या दहक्षि मिाराष्ट्रातले 
अनेक पैलवान सािेबानंा मानतात आहि सािेब त्यानंा मानतात. अशा 
हवहवध के्षत्रातं रमिारे, हवरंगुळा शोधिारे, कािी हदवसापूंवी त्याचं्या 
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हवरंगुळा बगंल्यात भेटले तेव्िा त्याचं्या जीवनािे िे छंद लक्षात आले. 
पस्तीस वर्ष े राजकारि आहि मंहत्रपदािा बगंला उपभोगलेल्या आहि 
मंुबईत फ्लॅट घेऊन राहिलेल्या सािेबानंी हवरंगुळा बाधंला कराडात! वीस 
वर्षांपूवी घेतलेल्या एका सोसायटीतल्या प्लॉटवर ! बगंला कसला 
पूवीपेक्षा नव्या पद्धतीिे घरि दारातून आत हशरले की, बैठकीिी खोली, 
दुसऱ्या दालनात बेडरूम, हतसरे स्वयंपाकघर आहि व्िराडंा साजेल अशा 
जागेत डायशनग टेबल. बस ! झाला बगंला. मी हविारले, “माझ्यासारखा 
पािुिा आला तर ?” सािेब म्ििाले, “माझे हमत्र बािेरच्या बठैकीच्या 
खोलीत कोिावरि झोपतील. आपल्याला िवा कशाला मोठा बगंला ?” 

 मला आठवि झाली तीस-िाळीस वर्षांपूवीच्या सोमवार पेठेतील 
घरािी. त्या पडवीत जे हमत्र येत जमत ते याि बठैकीच्या खोलीत 
आनंदाने झोपत. असा िा राजकारिापेक्षा हनराळा नेता कोित्या वगात 
बसेल असा हविार येतो. त्यानंा छंद आिेत. छंदात आनंद आिे, पि 
छंदािा नाद आहि नादािे व्यसन नािी. त्याचं्या जीवनावर 
सिकारसम्राटसारखे हित्रपट हनघिार नािीत तर ज्या साहत्त्वकतेने 
त्यानंी राजकारिासि अनेक रहसक गुिािंी जोपासना केली त्या 
जीवनावर साहत्त्वक असाि हित्रपट हनघेल. मात्र त्या वेळी सवांगीि 
यशवंतराव समजले पाहिजेत. 
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ना. वसंतराव नाईक 

प्रभावी नेतृत्व 

 
 यशवंतरावजींिी स्वातंत्र्यपूवग काळातील मिनीय कामहगरी मी ऐकून 
िोतो. एक झुंजार व नेकजात स्वातंत्र्य सैहनक म्ििून त्यानंी भारतीय 
स्वातंत्र्य लढ्यात हिरीरीने भाग घेतला िोता. ते सामान्य जनतेतून वर 
आले िोते. गरीब मािसाचं्या साऱ्या वेदना त्यानंा मािीत िोत्या. 
जनसामान्यात वावरल्यामुळे जनतेच्या आशा-आकाकं्षािंी त्यानंा पूिग 
जािीव िोती. त्यामुळेि बेिाळीसच्या क्रातंीमध्ये कायग केलेल्या व लिान 
वयात एका मोठ्ा राज्याच्या मुख्यमंहत्रपदािी सूते्र स्वीकारलेल्या 
यशवंतरावजींिा राजकीय, सामाहजक आहि आर्णथक दृहष्टकोि कसा 
असेल यािी कािीशी कल्पना मी मनाशी बाळगली िोती. िा तरुि नेता 
पुरोगामी हविारसरिीिा, बुहद्धहनष्ठ असूनिी भावनानंा पारखा न झालेला, 
व्यविारी दृष्टीिा व र्ार कतगबगार असावा अशी माझी अटकळ िोती. 
यशवंतरावजींबरोबर काम करू लागल्यावर ती तंतोतंत खरी असल्यािा 
मला पडताळा आला. पहंडत जवािरलाल नेिरू व यशवंतरावजी 
याचं्यामध्ये जे एक साधम्यग आढळून येते, त्यािी या हठकािी आठवि 
िोते. पहंडतजींिे व्यहक्तमत्त्व एखाद्या वटवृक्षासारखे िोते. वाटिाल 
करिाऱ्या पाथंस्थाला ज्याप्रमािे वाटेवरील वडािा आधार वाटावा तसा 
राजकारिात काटेरी वाटिाल करिाऱ्या कायगकत्यांना पहंडतजींिा 
मोठाि आधार वाटत असे. िीि गोष्ट यशवंतरावजींनािी लागू पडते. 
राष्ट्राच्या एकंदर जीवनावर पहंडतजींच्या हविारािंा आहि हवशाल 
व्यहक्तमत्त्वािा ठसा ज्याप्रमािे उमटलेला िोता त्यािप्रमािे मिाराष्ट्राच्या 
राजकीय व वैिाहरक जीवनावर यशवंतराजवींच्या हविारािंा आहि 
व्यहक्तमत्त्वािा प्रभाव प्रकर्षाने पडला असल्यािे हदसून येते. 
यशवंतरावजींच्या नेतृत्वािे जे आिखी वैहशष्ट्ट्य आढळून येते ते िे की, ते 
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कायगकत्यांना मागगदशगन तर करीति, पि लायक कायगकत्याला पुढे 
येण्यािी संधीिी देत. म्ििूनि नव्या कायगकत्याला यशवंतरावजी िे 
आपले हमत्र व मागगदशगकि वाटतात. सवांना बरोबर घेऊन पुढे जाण्याच्या 
यशवंतरावजींच्या गुिामुळेि त्याचं्या सिकाऱ्यानंा त्याचं्याबद्दल आदर, 
पे्रम आहि आपलेपिा वाटावा िे स्वाभाहवक आिे. 
 १ मे १९६० रोजी मिाराष्ट्र राज्यािी स्थापना झाली. हकत्येक वर्ष े
एकत्र राहिलेली मिाराष्ट्र व गुजरात िी राज्ये अलग झाली. मराठी 
भाहर्षकािें एक राज्य व्िावे िी जनतेिी इच्छा र्लदू्रप झाली. मिाराष्ट्र 
राज्यािे मुख्यमंहत्रपद यशवंतरावजींकडे सोपहवण्यात आले. मिाराष्ट्र 
हनर्णमतीच्या कायात खुद्द यशवंतरावजींनी हकती मित्त्वािी कामहगरी 
बजावली िोती, िे सवगशु्रत आिे. त्या कामहगरीिे मूल्यमापन इहतिास 
करीलि. मिाराष्ट्र व गुजरात िी दोन वेगळी राज्ये अस्स्तत्वात येण्यापूवी 
जी पहरस्स्थती हनमाि झाली िोती ती यशवंतरावजींनी मोठ्ा िातुयाने व 
संयमाने िाताळली. कोितीिी बाब असो, ती कटुता हनमाि िोऊ न देता 
सामोपिाराने सोडहवली जावी, अशी त्यािंी भहूमका असे. हवरोधकाशंी 
सौजन्याने वागण्यािी व त्याचं्या मतािंा योग्य आदर करण्यािी त्यािंी 
मनोधारिा वाखािण्यासारखी आिे. या वृत्तीमुळेि त्यानंी मिाराष्ट्र 
राज्यहनर्णमतीच्या वेळिी सारी पहरस्स्थती कुशलतेने िाताळली. 
त्याचं्यातील शे्रष्ठ शासकीय कौशल्य त्या वेळी पिाला लागले िोते. 
मित्त्वाच्या प्रत्येक बाबतीत ते आपल्या सिकाऱ्यानंा हवश्वासात घेत असत. 
सिकाऱ्यावंर हवश्वास टाकून आहि त्यानंा वाढत्या जबाबदारीिी कामे 
करण्यािी संधी देऊन त्याचं्यातील शासकीय आत्महवश्वास वाढीला 
लावण्यािे त्यािें धोरि मला तरी र्ार मित्त्वािे वाटते. 
 आज मिाराष्ट्र राज्यािी भव्य प्रहतमा सवांच्या नजरेसमोर हदसत आिे. 
हतला उजाळा देण्यात यशवंतरावजींनी अशा प्रकारे र्ार मोलािा 
िातभार लावला आिे. मिाराष्ट्राच्या मातीवर, मिाराष्ट्राच्या संस्कृतीवर, 
मराठी भारे्षवर आहि मराठी जनतेवर त्यािें अपरंपार पे्रम आिे, परंतु िे 
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पे्रम केवळ प्रातंीय स्वरूपािे नािी. भारताला बलवान करावयािे झाल्यास 
त्यािा हवकास झाला पाहिजे, अशी त्यािंी हनष्ठा िोती. ती हनष्ठा 
मिाराष्ट्रापुरतीि मयाहदत नािी तर भारतातील प्रत्येक घटक राज्यािी 
एकहत्रत शक्ती िीि भारतािी संघशक्ती, अशी त्यािंी व्यापक धारिा 
िोती. याि राष्ट्रीय दृहष्टकोिातून ते मिाराष्ट्राकडेिी पािात असत. 
 यशवंतरावजींच्या व्यहक्तत्वािी जडिघडि िी अशी एका राष्ट्रीय व 
ताहत्त्वक हविारसरिीतून झालेली आिे. प्रत्येक हवर्षयािा मुलभतू 
दृहष्टकोिातून ते हविार करतात. राजकारिात मुदे्दसूद व तत्त्वहनष्ठ हविार 
कसा करावा, िे आपि मानवेन्द्रनाथ रॉय याचं्यापासून हशकलो, िे त्यानंी 
जाहिरपिे मान्य केलेले आिे. कोित्यािी प्रश्नािी उकल करताना ते 
व्यविारािे सूत्र जसे सोडीत नािीत तशीि तत्त्वापासून र्ारकतिी 
स्वीकारीत नािीत. औद्योहगक हवकास, शेतीमालािे उत्पादन, हनयोजन, 
सिकारी िळवळ, राष्ट्रीय एकात्मता व समाजवाद यासारखा कोितािी 
गुंतागुंतीिा, हवर्षय असो, यशवंतरावजींिे त्यावर खास हिन्तन िालू असे. 
त्या प्रत्येक हवर्षयािा ते मूलभतू दृष्टीने सवांगीि हविार करीत असत. 
आपला देश संपन्न कसा िोईल, त्यािे ऐक्य कसे वाढीला लागेल व 
देशातील सवगसामान्य जनता कशी सुखी िोईल, यािाि ते हनरंतर वेध 
घेताना आढळत. लिान पातळीवरील संकुहित हविार त्याचं्या मनाला 
स्पशग करीत नािी. त्यामुळेि यशवंतरावजींच्या प्रत्येक हविारािी, 
हवधानािी व हवश्लेर्षिािी दखल सवांना घ्यावी लागते. शब्दाचं्या वारेमाप 
उधळपट्टीपेक्षा यशवंतरावजी कृतीला मित्त्व देत. त्याचं्या कृतीला भक्कम 
वैिाहरक अहधष्ठान असे. 
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ना. मा. सो. कन्द्नमवार 

यशवतंरावांच्या सिवासात आल्यानंतर 

 
 २६ रे्िुवारी १९६१ रहववारिा हदवस. यशवंतराव अिमदाबादच्या 
दौऱ्यावर जायला हनघताना तकग तीथग लक्ष्मिशास्त्री जोशी त्यानंा हविारू 
लागले, “काय यशवंतराव, मी परवा हदलेली दोन इंग्रजी पुस्तके आपि 
वािलीत ना?” “नािी िो” यशवंतराव म्ििाले, “मला वेळ मुळी 
हमळालाि नािी. अलीकडे कामािा व्याप एवढा वाढला आिे की, पुस्तके 
वािायला वेळ हमळति नािी. अशीि पहरस्स्थती राहिल्यास मला वाटते 
की, सिा वर्षांनंतर मी अज्ञानी िोऊन जाईन.” (I may become 
ignorant in six years.) 
 यशवंतरावािंी पहरस्स्थती आज िी आिे की, लोक झोपू देतील तेव्िा 
त्यानंी झोपावे, लोक जेव ूदेतील तेव्िा जेवावे. थोड्या हदवसापूंवी त्याचं्या 
धमगपत्नी सौ. वेिूताई यािंी प्रकृती हवशेर्ष हबघडली िोती... घरीि 
उपिार िालू िोता. रात्री ९ िा सुमार िोता. साडे नऊ वाजता 
असेंब्लीतील का ाँगे्रस आमदारािंी पक्षसभा व्िावयािी िोती. हशवाय कािी 
मािसे भेटावयािी रािून गेली िोती. त्या वेळी त्यानंा आठवि झाली 
आपल्या रुग्ि पत्नीिी. ते लगेि मला म्ििाले, “कन्नवारजी, तुम्िी 
आजिी िी सभा साभंाळा. मी आत्ताि घरी जातो. कारि आज 
हदवसभरात पाि हमहनटेदेखील माझ्या पत्नीिा कुशल समािार घ्यायला 
मला वेळ हमळाला नािी. ती आता झोपेल. नऊ वाजल्यानंतर ती जागत 
नािी. मला गेले पाहिजे.” 

 मी िटकन म्ििाले, “आपि आता सारी कामे बाजूला सारून 
ताबडतोब अवश्य घरी जा.” ते लगेि गेले. पि कामाबद्दल आस्था व 
शिता दाखहविारे, कतगव्य व अंतःकरिािी ओढ या कात्रीत सापडलेले 
आहि “मी काम साभंाळतो, तुम्िी जा,” असे म्ििताि समाधान व हवश्वास 
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दशगहविारे सवग भाव त्या क्षिमात्रात त्याचं्या मुदे्रवर मला हदसून आले, ती 
त्या हदवशीिी त्यािंी मुद्रा माझ्या मनावर कायमिा ठसा उमटवनू गेली. 
 नागपूरिे असेंब्ली अहधवेशन संपत येऊ लागले िोते. सवग महिला 
आमदारानंी आपल्या हनवासस्थानी यशवंतरावानंा जेवावयाला बोलहवले 
िोते. िे जेवि दुपारी १२ वाजता ठेवले िोते. यशवंतरावािें काम त्या 
हदवशी साडेबारा वाजेपयंत उरकू शकले नािी. त्यानंा कािी मित्त्वाच्या 
प्रश्नािंी उत्तरे व एक मित्त्वािे हनवेदन हवधानसभेत द्यावयािे िोते. मी 
म्ििाले, “आपि जेवि आटोपून एक वाजेपयंत असेंब्लीत येऊ कसे 
शकाल ? जेवायच्या कायगक्रमाला न गेल्यास काय िरकत आिे?” “नािी 
नािी ! िा महिलािंा कायगक्रम आिे. मला त्यािंा मान राखलाि पाहिजे, 
मी जातो आहि लगेि येतो वेळेवर.” यशवंतराव म्ििाले. त्याप्रमािे ते 
एक वाजायला तीन हमहनटे कमी अशताना हवधानसभेत येऊन 
पोिले.तेव्िा मी त्यानंा हविारले, “आपले जेवि एवढ्या लवकर आटोपले 
कसे?” ते म्ििाले, “मी महिलाचं्या बरोबर पानावर बसलो. घाईघाईने वर 
वर थोडा भात घेतला आहि त्यािंी क्षमा मागून लगेि येथे आलो.” 

जेविाच्या बाबतीत त्यािें नेिमी असेि घडत असे. समाधानाने जेवि 
करिे, वेळेवर जेविे िे त्यानंा कामाच्या गदीमुळे जमति नािी. अलीकडे 
तर ते सहिवालयात व हवधानसभा अहधवेशनाच्या वेळी हवधानसभा 
भवनातील आपल्या कायालयात जेव्िा वेळ हमळेल तेव्िा जेवि करीत 
असतात. 
 मला यशवंतरावाचं्या आखीव रेखीव धोरिाबद्दल र्ार समाधान 
वाटते. ते सवांना साभंाळून घेिारे आिेत. हनभावनू नेिारे आिेत. ते 
सवांना आपापले काम स्वतंत्रपिे, मोकळ्या मनाने करावयाला भरपूर 
वाव देतात. काम नीट िालताना कधीिी कोिाच्या कामात ते िस्तके्षप 
करीत नािीत. मंहत्रमंडळाच्या बठैकीत प्रत्येकाला आपापले हविार 
हनभगयपिे खुल्या हदलाने माडंण्यािी मोकळीक असते. आपसातील 
ििेनंतर जो हनिगय लागतो तो सवांनी प्रामाहिकपिे अंमलात आिावा, 
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मग मात्र “पि” “परंतु” कोिी करावयाला नको, असा त्यािंा कटाक्ष 
असतो. कोित्यािी प्रश्नाच्या बाबतीत त्यािंी एककल्ली वृत्ती नसते. 
तत्त्वाला व धोरिाला बाधा येऊ न देता सवांशी जुळवनू हमळवनू घेण्यात 
ते सदा तत्पर असतात. प्रत्येकाच्या िागंल्या कामाला त्यािें प्रोत्सािन 
असते. त्याचं्या अशा स्स्थर, गंभीर, हविारप्रवि, कायगप्रवि, 
कायगप्रिालीने सवांिे एक हृदय, एक हित्त, झाले असून मंहत्रमंडळािे 
रूपातंर जिू हमत्रमंडळात झाले आिे. 
 हद्वभाहर्षक राज्य िे भारतातील पहिल्या प्रतीिे राज्य आिे अशी जी 
ख्याती झाली त्याला कारि यंशवंतरावि िोते. िे राज्य िालहवण्यािे 
कायग अती कठीि व हकिकट िोते. िी तारेवरिी कसरत िोती. या 
‘हद्वभाहर्षका’ च्या मंहत्रमंडळात एकमेकािें जमू शकले नािी. 
आपापसातील भाडंिामुळे िे राज्य अखेरीस मोडावे लागले, असा 
कोिािािी ठपका यशवंतरावानंी येऊ हदला नािी. 
 माझी पत्नी नागपूर हवभाग का ाँगे्रस कहमटीिी अध्यक्ष व हतच्याकडे 
हवदभाच्या प्रश्नािें नेतृत्व आहि मी मंहत्रमंडळात. मिाराष्ट्रातील 
बऱ्यािशा मंडळींनी आमच्याबाबत साशंक िोिे स्वाभाहवक िोते. िा केवळ 
दुटप्पीपिा आिे, असेिी कािी म्ििू लागले. मी माझी भहूमका स्पष्ट 
करण्याच्या दुष्टीने यशवंतरावानंा एक सहवस्तर पत्र हलिून कळहवले िोते 
की, माझ्या भहूमकेमुळे आपल्या अंगीकृत कायाला अडथळा येत आिे असे 
आपिाला वाटताक्षिी मला मंहत्रपदाच्या कामातून मुक्त करावे. मंहत्रपद 
सोडल्यावरिी मी हवदभाच्या प्रश्नाबंाबत अखेरपयंत प्रयत्न करीन व 
का ाँगे्रस शे्रष्ठी जो अखेरिा हनिगय देतील तो मी प्रामाहिकपिे पाळीन, व 
त्यािा प्रिार करीन. यशवंतरावानंी मला त्यानंतर घरी बोलावनू घेतले 
आहि म्िटले, “माझे मन आपल्याहवर्षयी मुळीि साशंहकत नािी. कोिी 
कािीिी म्ििोत, माझा आपल्या कायगपद्धतीवर हवश्वास आिे.” िंहदगढ 
येथील ऑल इंहडया का ाँगे्रस कहमटीच्या अहधवेशनाच्या वेळी 
मिाराष्ट्रातील कािी मंडळींनी मजहवर्षयी शंका प्रदर्णशत करताि 
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यशवंतरावानंी, “कन्नमवाराहंवर्षयी असा गैरसमज करून घेऊ नका.” असे 
स्पष्ट साहंगतले. नऊ सदस्य कहमटीत मी एकटा आपला दृहष्टकोि 
स्पष्टपिे माडंीत िोतो. तरी या बाबतीत यशवंतरावानंी मनाला कधीिी 
लावनू घेतले नािी. पंहडत गोशवद वल्लभपंताचं्या हनवासस्थानी िी ििा 
परस्पराचं्या भावनािंा आदर ठेवनू उच्च पातळीवरून व्िावयािी. नऊ 
जिातं मी एकटाि काय तो अलग हविारािंा िोतो. तरी आमच्या 
परस्पराचं्या पे्रमात मुळीि अंतर आले नािी व कसल्यािी प्रकारिी कटुता 
आली नािी. याला कारि यशवंतरावािंा हदलखुलास स्वभाव व हवशाल 
अन्तःकरि. 
 पोटात हशरून हवश्वास संपादन करून, दुसऱ्याकडून काम करवनू 
घेण्यािी कला र्ार कठीि असते. पि ते यशवंतरावानंा साधले आिे. 
बािेरिी कािी हवघ्नसंतोर्षी मंडळीिी कोित्या तरी प्रश्नाबाबत 
मतभेदाच्या खडकावंर िे आपसातील वाटाघाटीिे तारू रु्टावे आहि िा 
हवभाजनािा प्रश्न १९६२ च्या आम हनवडिुकीनंतर हविारात घेण्यात 
यावा, असेि इस्च्छिारी िोती. पि यशवंतरावानंी असा मोका येऊि 
हदला नािी. साऱ्या वाटाघाटी यशस्वी केल्या. 
 मिाराष्ट्र राज्यहनर्णमतीबाबत अनेक पक्षािें प्रयत्न झाले आिेत. यात 
जनतेकडे हवशेर्ष शे्रय असले तरी यशवंतरावासंारखा कुशल, प्रसंगावधानी 
हविारवंत नेता नसता तर आजिे िे मिाराष्ट्र राज्य एवढ्या लवकर 
पािता आले असते शकवा नािी यािी मला शंका आिे. 
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ना. शरि पवार 

एक आिशक व्यक्ततमत्त्व 

 
 यशवंतरावाशंी माझा पहिला संबधं १९५८ सालच्या आसपास आला. 
संयुक्त मिाराष्ट्रासाठी आग्रि धरिारी जी तरुि हपढी िोती त्यातंील एक 
घटक म्ििून मी त्याचं्या जवळपास त्या वेळी कोठेतरी असायिो. मात्र 
संयुक्त मिाराष्ट्रवाद्यानंा यशवंतरावािंी हविारसरिी खटकत िोती. 
कारि राजीनामा देऊन आपि मिाराष्ट्राला मुख्य राष्ट्रीय प्रवािापासून 
बाजूला नेऊ नये अशी त्यािंी भहूमका िोती. मात्र राष्ट्रीय व्यासपीठावर 
मिाराष्ट्रािा प्रश्न सोडहवण्यात यशवंतरावािें राजकीय शिािपि 
उपयोगी पडेल असे वाटत िोते. एवढेि नव्िे तर पुण्यािे माझ्याबरोबर 
हशकिारे कािी हवद्याथीिी त्याचं्याकडे आकृष्ट झाले. का ाँगे्रसच्या युवक 
हवभागात काम करण्यािी जबाबदारी त्यानंतर यशवंतरावानंी आमच्यावर 
सोपवली व त्यातूनि त्यािें व माझे जवहळकीिे नाते हनमाि िोत गोले. 
१९६४ मध्ये तर संपूिग मिाराष्ट्रातील युवक का ाँगे्रसिी जबाबदारी माझ्या 
खादं्यावर टाकण्यात आली व त्यातूनि आमिे दोघािें नाते अहधक दृढमूल 
झाले. त्या वेळी माझ्यावर त्यािंा जो प्रभाव पडला तो विगन करिे 
शब्दातीत आिे. 
 तथाहप माझ्या सावगजहनक व वैयहक्तत जीवनात आजवर जे कािी मी 
हमळवले आिे त्यािे शे्रय यशवंतरावानंाि द्यावे लागले. 
 युवक िळवळीपासून ते हवरोधी पक्षनेत्यापयंत माझी जी वाटिाल 
झाली त्यात त्यािेंि र्क्त मागगदशगन झाले. माझ्यावर पक्षािी जबाबदारी 
टाकिे, हवधीमंडळात मला आििे, मिाराष्ट्र पातळीवर का ाँगे्रस 
संघटनेिी जबाबदारी सोपहविे, मंहत्रमंडळात घेिे वगैरेबाबत त्यािंाि 
मोठा वाटा आिे िे मान्य करण्यात मला मोठा अहभमान वाटतो. 
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 िे राज्य एकसंघ व एकहजनसी व्िावे असे त्यानंा वाटत िोते. त्यानंी 
जी हदशा दाखहवली िोती त्या हदशेने मिाराष्ट्राने वाटिाल केली असती 
तर आज कळत नकळत या हवभागात जी कािी कटुता पािावयास हमळते 
ती यस्त्कहितिी पािावयास हमळाली नसती. त्या दृष्टीनेि त्यानंी नागपूर 
करार केला व नागपूरला दुय्यम राजधानीिे स्थान देण्यात पुढाकार 
घेतला. तसेि औरंगाबाद येथे मराठवाडा हवद्यापीठ काढण्यािा मित्त्वािा 
हनिगय घेऊन मागासलेल्या मराठवाड्याला हवकासािी दारे खोलून 
हदली. शैक्षहिक प्रगतीहशवाय कोितािी पहरसर समृद्ध िोत नािी. म्ििून 
पहिम मिाराष्ट्रात, कोकिात, मंुबईच्या हवहभन्न भाहर्षकातं त्यानंी असेि 
हवश्वासािे वातावरि हनमाि केले. 
 ग्रामीि मिाराष्ट्रातील शेतकरी व अन्य वगग म्ििजेि बिुजनसमाज 
यािें व दहलतािें संबधं सातत्याने सामंजस्यािे रािावे म्ििून दादासािेब 
गायकवाड याचं्या हरपस्ब्लकन पक्षाबरोबर नेिमी मतै्रीिे संबधं ठेवण्यािा 
हनिगय त्यानंी जािीवपूवगक घेतला. सामाहजक मन एकसंध झाले पाहिजे 
असा त्यािंा दृहष्टकोि िोता. िल्लीच्या राज्यकत्यांनीिी िाि दृहष्टकोि 
ठेविू प्रभावीपिे काम केले पाहिजे. 
 कृर्षी औद्याहगक समाजसेवेिी कल्पना माडूंन त्यानंी खेड्यामंध्ये 
राििाऱ्या मिाराष्ट्रातील ७९ टके्क लोकानंा व शेती व्यावसाहयकानंा मित्त्व 
प्राप्त करून हदले.पद्मश्री हवख े पाटील व डॉ.धनंजयराव गाडगीळ यानंी 
सिकारी कारखानदारी उभी करून शेतकऱ्यानंा वाजवी शकमत 
देण्यासाठी जी उपाययोजना केली हतला यशवंतरावजींनी प्रोत्सािन 
हदले. त्यामुळेि आज मिाराष्ट्रात शंभरावर सिकारी साखर कारखाने 
उभे आिेत. तसेि ग्रामीि मिाराष्ट्रात कायापालट िोऊन खेड्यातील 
तरुि हपढीमध्ये उद्योजक िोण्यािी आकाकं्षा वाढीस लागली आिे. 
 यशवंतराव िव्िाि यािंा शपडि मुळी कट्टर लोकशािीवादी िोता. 
सते्तिे हवकें द्रीकरि झाल्याहशवाय सामान्य मािसाला प्रशासनात 
सिभागी असल्यासंबधंीिी जाि िोत नािी. त्यािप्रमािे स्थाहनक 
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पातळीवरच्या प्रश्नािंी जािीव झाल्याखेरीज त्यानंा आपले प्रश्न 
सोडहवण्यािी कल्पनािी लक्षात येत नािी.म्ििून सते्तच्या हवकें द्रीकरिािे 
सूत्र कृतीमध्ये आिण्याच्या दृष्टीने हजल्िा पहरर्षदाचं्या संदभात त्यानंी िी 
भहूमका माडंली. त्या वेळिे मिसूल मंत्री ना.वसंतराव नाईक याचं्या 
अध्यक्षतेखाली त्यासाठी एक सहमती नेमण्यात आली.त्यामध्ये दोन 
दृहष्टकोि िोते, एक तर सतेिे हवकेन्द्रीकरि आहि ग्रामीि भागातील 
नेतृत्व प्रशासनाच्या प्रहक्रयेत सिभागी िोऊन ते अहधक सुजाि झाले 
पाहिजे िी भावना म्ििून नेतृत्व तयार करण्यािी ती एक शाळा झाली. तो 
एक मित्त्वािा टप्पा झाला असे जर म्िटले तर ते िुकीिे िोिार नािी. 
 यशवंतराव जन्मजात लोकशािीवादी िोते त्यामुळे लोकाचं्या मनािा 
अंदाज, लोकभावनािंा आदर आहि लोकाचं्या मनािा कानोसा घेण्यािे 
कौशल्य त्याचं्या ठायी िोते आहि लोकमन वा लोकभावना लक्षात घेऊन 
पाऊल टाकले पाहिजे या प्रकारिी भहूमकािी त्याचं्या मनात सतत असे. 
प्रशासनाबाबत ते सुस्पष्ट िोते.कोठेतरी प्रशासनात मनाहवरुद्ध हनिगय 
घ्यावा लागला तर त्यामध्ये राज्यािी आहि समाजाच्या हितािी भहूमका 
त्याचं्या मनात हनहितपिे असे. सावगजहनक जीवनात काम केल्यानंतर 
हविारी तरुि रॅहडकल िोतो, डावीकडे वळतो. यशवंतरावसुद्धा डाव्या 
हविारसरिीच्या अभ्यासवगाला जायिे. त्यात त्यानंा मानवतावादी डॉ. 
मानवेंद्रनाथ रॉय याचं्याशी हविारहवहनमय करण्यािी डॉ. रॉय 
मानवतावादी डॉ. मानवेंद्रनाथ रॉय याचं्याशी हविारहवहनमय करण्यािी व 
डॉ.रॉय मानवतावादी व लोकशािीिी संकल्पना त्याचं्या मनावर शबबली. 
पुढे पंहडत नेिरंुशी संबधं आल्यावर त्याचं्या लोकशािी हविारसारिीला 
समाजवादािी जोड हमळाली. म्ििूनि खऱ्या अथहन मानवतावादी, 
समाजातील सवग स्तर आहि हवशेर्षतः उपेहक्षत मािसाबंद्दल एक प्रकारिी 
आत्मीयता बाळगिारा नेता असे त्यािें विगन करता येईल. 
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 या संदभात अनेक राजकीय नेत्यानंा जवळून पािण्यािी व काम 
करण्यािी संधी मला हमळाली. परंतु त्याचं्याइतका सरळ मनािा आहि 
ििेला मोकळा असिारा दुसरा नेता मी या देशात पाहिलेला नािी. 
 मिाराष्ट्रािी उभारिी करण्यासाठी त्यानंी मिाराष्ट्राच्या कायगकत्यांिे 
मोिोळ उभे केले. िी उभारिी करताना त्यानंी त्याचं्याद्वारे अनेक संस्था 
उभारल्या.राजकीय आहि सावगजहनक के्षत्रामध्ये काम करिाऱ्या 
कायगकत्याला संस्थेिा पायाि आधारभतू असला पाहिजे; असे त्यािें मत 
िोते. या त्याचं्या कल्पनेमधूनि सिकारी संस्था, शैक्षहिक संस्था, 
सामाहजक संस्था, क्रीडा संस्था हनमाि झाल्या. मिाराष्ट्रामध्ये या सवग 
संस्थािें जाळे मोठ्ा प्रमािात उभे करून या उभारिीला सतेिी साथ 
नसेल तर या हवधायक कामामध्ये र्ार मोठया प्रमािात अडथळे हनमाि 
िोतील. ते अडथळे हनमाि झाले तर िा उभा केलेला संस्थात्मक डोलारा 
कोलमडेल आहि त्यािा हवपरीत पहरिाम तेथील कायगकत्यांपेक्षा ज्या 
सवगसामान्य लोकासंाठी त्या संस्थािंी उभारिी केली आिे त्या 
सवगसामान्याचं्या जीवनावर िोईल म्ििून सते्तच्या राजकारिापासून 
आपि बाजूला जाऊ नये अशा प्रकारिा त्यािंा दृहष्टकोि िोता. 
 मिाराष्ट्रािे मुख्यमंत्री असताना िी गोष्ट आपिास जािवली असेल 
शकवा हवशेर्षतः १९५६-५७ साली राज्यामध्ये का ाँगे्रस पक्षाला नाममात्र 
बिुमत असताना आहि एका बाजूला सवगश्री एस. एम. जोशी, उद्धवराव 
पाटील, आिायग अते्र , याचं्यासारखे धुरंधर पुढारी असताना त्यानंी ज्या 
पद्धतीने सदनािे काम िालहवले त्यावरून िे हसद्ध िोते. त्यानंतर 
अहतशय कठीि काळामध्ये ते देशािे गृिमंत्री झाले.हवशेर्षतः त्या 
काळामध्ये अनेक राज्यामंध्ये वेगळ्या पक्षािी सरकारे सते्तवर आली िोती. 
देशात अनेक समस्या िोत्या. त्यािबरोबर पूवेकडील राज्यािंा प्रश्न 
हबकट झाला िोता. अरुिािलमसारखी छोटी राज्ये हनमाि झालेली 
िोती. त्या काळामध्ये प्रभावी संसदपटू म्ििून ते गाजले. त्यानंी देशाला 
स्वच्छ प्रशासन हदले. 
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उिार मनाचा मागकिशकक, पे्रमळ हमत्र 

 
 नामदार यशवंतराव िव्िाि यािंा पहरिय, स्नेि इ.स. १९५० नंतरि 
वाढत गेला. हनपािी मंुबई राज्यात असताना १९५२ ते १९५६ या काळात 
मी मंुबई राज्याच्या हवधान पहरर्षदेवर नगरपहरर्षदािंा प्रहतहनधी म्ििून 
काम करीत िोतो. त्या काळात िव्िािसािेबािंा हन माझा दाट स्नेि 
वृशद्धगत िोत गेला. त्याचं्या पे्रमळ, लोभस, व्यहक्तमत्वािा खोल ठसा 
माझ्या मनावर उमटला आिे. त्याचं्या इतका सुसंस्कृत, सहृदयी, 
समतोलवृत्तीिा , अजातशत्रू आहि आम जनतेशी एकरूप झालेला, 
इतका थोर नेता आधुहनक मिाराष्ट्रात मला तरी दुसरा कोिी हदसत 
नािी. 
 १९५६ नंतर मी कनाटक राज्यात हवधान पहरर्षदेवर बरीि वर्ष े
असताना माझा व्यवसाय साभंाळून, समाजकारिात व राजकारिात भाग 
घेत आलो. स्वराज्यप्राप्तीनंतरच्या प्रारंभीच्या काळात, मंुबई राज्यात डॉ. 
हजवराज मेिता व माननीय माजी पतंप्रधान मोरारजी भाई देसाई याचं्या 
खालोखाल श्री.भीऊसािेब हिरे यािें स्थान िोते राजकारिी मुत्सद्दी लोक 
मला हिरे गटातील मानीत िोते.परंतु माझा अनुभव असा िोता की, 
मिाराष्ट्राच्या अभ्युदयासाठी झटिाऱ्या या दोन्िी नेत्यानंी केव्िािी 
गटबाजीिे राजकारि केले नािी. दोघािंी मनोवृती हभन्न असल्यामुळे 
वेगवेगळे मागग िाताळले गेले इतकेि. दोघािेंिी ध्येय मिाराष्ट्रािा 
अभ्युदय आहि मिाराष्ट्राच्या त्यागी संस्कृतीिी जपिूक व वाढ व्िावी िेि 
िोते. 
 यशवंतरावािंा व माझा दाट पहरिय १९५० पासूनिा. त्यापूवीपासून 
माझी व भाऊसािेब हिरे यािंी मतै्री िोती. १९४० पासून मी नगरपहरर्षदेत 
काम करीत असताना नेिमीि हिरे यािें मागगदशगन व मदत घेत असे. पुढे 
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१९५० नंतर माझा व यशवंतरावजींिा पहरिय जसजसा वाढत गेला, 
तसतशी त्याचं्या लोकसेवेच्या तळमळीिी आहि उदार मतवादािी छाप 
माझ्या मनावर कायमिी ठसली. मंुबई राज्याच्या शासनात त्याना वरिे 
स्थान हमळावे असे मला वाटू लागले. भाऊसािेब हिरे यािेंकडे मी 
माझ्यासाठी कािीिी माहगतले नािी, पि एकदा त्याचं्याशी खाजगीत 
गप्पा मारीत असताना मी भाऊसािेबानंा म्ििालो की, पक्षाने 
यशवंतरावािंा उपयोग करून घेतला पाहिजे, ते मंहत्रमंडळात आले 
पाहिजेत. भाऊसािेब िसले. त्यानंीिी आपले हविार साहंगतले. पुढे 
माझ्या मनातील अपेक्षा लवकरि पूिग झाल्या. यशवंतरावािंी पुढील 
यशस्वी कारकीदग सवांना मािीत आिेि. 
 सन १९४० पासून १९६२ पयंत मी हनपािी नगरपहरर्षदेत अध्यक्ष शकवा 
उपाध्यक्ष म्ििून काम केले. दरम्यान १९५५ मध्ये हनपािी नगरपहरर्षदेला 
शंभर वर्षे पूिग िोत िोती. तेव्िा हनपािी नगरपहरर्षदेच्या शतसावंत्सहरक 
समारंभािे प्रमुख पािुिे म्ििून आम्िी यशवंतरावजींना बोलावले. ते 
माझ्या घरीि उतरले िोते. त्या काळात संयुक्त मिाराष्ट्रािे स्वप्न समोर 
हदसत िोते. 
 देशािे राजकारि, भार्षावार प्रातंरिना, औद्योहगक हवकास िे हवर्षय 
बोलण्यात येत असत. पि या सवांपक्षा यशवंतरावाचं्या मनात, 
मिाराष्ट्राच्या हवकासासाठी कािी मूलभतू प्रश्न भेडसावत िोते. आमच्या 
गप्पाचं्या ओघात मी त्यानंा म्िटले ,”सािेब, मी व्यवसाय िागंला केला, 
पैसा व नाविी कमावले, नगरपहरर्षदेत व हवधानसभेवर काम करून 
समाजकारि व राजकारििी करीत आिे. मी आिखी काय करू शकतो 
? सािेब म्ििाले, “देविंदभाई, या भागात हशक्षिािा प्रसार करा, हवस्तार 
करा, मिाराष्ट्र संस्कृतीच्या वाढीसाठी शाळा-कॉलेजे काढा, लोकानंा 
शिािे करा. देशाच्या प्रगतीिा तो खरा मागग आिे. जनता शिािी व 
सुसंस्कृत झाली तर देश आपोआपि प्रगत िोईल.तेव्िा तुमच्या कायाला 
या भागात खूपि वाव आिे.” यावरून यशवंतरावजींिी लोकहितािी 
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तळमळ व कोिाकडून कोिते काम करवनू घ्यावे यािी समज, या दोन्िी 
गोष्टी स्पष्ट िोतात. 
 पुढे १९६१ मध्ये आम्िी कमगवीर भाऊराव पाटलािें पे्ररिेने हनपािी येथे 
कॉलेज काढण्यािे ठरहवले. त्यासाठी कनाटक हवद्यापीठाकडे िौकशी 
केली. त्याचं्या जािक अटी पािून आम्िी अजुगननगर येथे कॉलेज 
काढण्यािा हनिगय घेतला. पुिे हवद्यापीठाने आम्िास परवानगी हदली, 
संलग्न करून घेतले. या कॉलेजिे उद्घाटन यशवंतरावजींिे िस्ते झाले. 
त्या वेळी त्यानंी सीमा भागातील जनतेने आपल्या संस्कृतीच्या रक्षिासाठी 
िे कॉलेज स्थापन केले यािा अहधकारवािीने उल्लेख केला. त्यािाि 
पहरिाम म्ििजे सीमाभागािा लुप्त झालेला प्रश्न पुन्िा हजवंत झाला, 
धसास लागला. पुढे १९६३ मध्ये हशवाजी हवद्यापीठ स्थापन झाले. 
आम्िाला आनंद झाला. गेल्या पिंवीस वर्षांत हनपािी भागातील एक हपढी 
या मिाहवद्यालयातून उच्च हशक्षि घेऊन बािेर पडली. आमच्या कॉलेजिे 
शेकडो माजी हवद्याथी आज नामवंत डॉक्टर, तंत्रज्ञ, शेतीतज्ज्ञ, 
प्राध्यापक, प्रशासक, उद्योजक व व्यापारी या नात्याने देशात व 
परदेशातिी उज्जवल यश व नाव कमवीत आिेत. 
 नव्या हवद्यापीठाशी आमच्या कॉलेजिे संलग्नीकरि करण्यात कािी 
ताहंत्रक अडििी आल्या. वास्तहवक सवग व्यविार स्वच्छ िोते. नामवंत 
प्राध्यापकवगग िोता,हजद्दीने सवग आवश्यक साधनसामग्री व इमारतींिी 
पूतगता केलेली िोती. त्या वेळी योगायोगाने कऱ्िाडला मी यशवंतरावजींना 
भेटलो हन सिज हवर्षय काढला. बोलण्याच्या ओघात, सीमाभाग अद्याप 
संयुक्त मिाराष्ट्रात नािी यािी खंत यशवंतरावानंा र्ार आिे िे जािवले. 
त्यानंी आमिे म्िििे ऐकून घेतले. पुढे शासकीय िके्र कशी िलली यािी 
मला आजिी कल्पना नािी. पि कॉलेजच्या संलग्नीकरिातील अडििी 
तर दूर झाल्याि पि पुढे यशवंतरावजी कें द्रसरकारात गेल्यानंतरिी 
नामदार बाळासािेब देसाई व नामदार वसंतरावजी नाईक याचं्याकडूनिी 
आमच्या कॉलेजला खास सवलती हमळत गेल्या. त्या अद्यापिी िालू 
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आिेत. यशवंतरावािंा वरदिस्त लाभलेले आमिे कॉलेजिी अद्याप न 
सुटलेल्या सीमाप्रश्नािे प्रतीक आहि या भागातील अस्स्मतेिे आहि मराठी 
भाहर्षकाचं्या सासं्कृहतक परंपरेिे कें द्र बनले आिे. या कॉलेजिा यंदा रौप्य 
मिोत्सव आम्िी साजरा करीत आिोत. पि या मागील स्रू्ती असलेले 
यशवंतरावजी आज आमच्यात नसल्याने त्याचं्या आठविीने डोळे 
पािावतात. हृदय भरून येते. 
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कमलाशंकर पंड्या 

लौहकक व्यक्ततमत्वाचा मऱ्िाठमोळा मािूस 

 
 यशवंतरावािंी आठवि झाली की, त्यािंी अनेक रूपे आज डोळ्यापुंढे 
उभी राितात. मंुबई राज्यािे पालगमेंटरी सेके्रटरी, हद्धभाहर्षक मुख्यमंत्री, 
मिाराष्ट्रािे मुख्यमंत्री, भारतािे संरक्षिमंत्री, परराष्ट्रमंत्री, अथगमंत्री, 
हवरोधी पक्षनेते िी त्यािंी राजकीय रूपे. या प्रत्येक रूपात वावरताना, 
आपल्या कायगकतृगत्वािा ठसा त्यानंी उमटवनू ठेवलाि, पि या सवग 
भहूमका वठवताना “एक संस्कारक्षम मािूस” िे त्यािें मूळिे रूप कायम 
िोते. राजकारिात वावरिाऱ्या मािसाला नेिमीि मनासारखे हनिगय 
घेता येत नािीत. अनेकदा मनाला पटिारे हनिगय बाजूला ठेवनू, 
सदसहद्ववेकबुद्धीला प्राप्त पहरस्स्थतीनुसार मुरड घालून हनिगय घ्यावे 
लागतात वा इतरानंी घेतलेले हनिगय मान्य करावे लागतात. त्यािा 
पहरिाम म्ििून टीकेिे घाविी सोसावे लागतात. यशवंतरावाचं्यावर असे 
प्रसंग त्याचं्या राजकीय कारकीर्णदत अनेकदा आले पि त्यातून धैयाने व 
संयमाने त्यानंी वाट काढली. िे त्यानंा शक्य झाले ते त्याचं्या संस्कारक्षम 
मनामुळे. 
 “संस्कारक्षम मन असिे िी देिगी हनयतीिी” असे यशवंतराव एका 
हठकािी म्िितात. िी देिगी त्यानंा मुळाति लाभली िोती. 
कृष्ट्िाकाठच्या हनसगािे, आई हवठाईिे, हवठ्ठल रामजी शशदे 
याचं्यासारख्या समतावादी नेत्यािे प्रत्यक्ष संस्कार त्याना कोवळ्या वयात 
लाभले. राजर्षी शािू मिाराज, मिात्मा जोहतबा रु्ले, डॉ. बाबासािेब 
आंबेडकर, गाधंी, नेिरू याचं्यासारख्या कायापासून यशवंतरावानंी 
राष्ट्रीय संस्कार घेतले. तसेि हव. स. खाडेंकर, ना. सी. र्डके, 
तात्यासािेब केळकर, नाट्यािायग खाहडलकर याचं्यासारख्या 
साहिस्त्यकाकंडून सासं्कृहतक अहभरुिीिे संस्कार घेतले. या सवग 
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संस्कारानंी घडलेला यशवंतरावािंा शपड, पुढच्या आयुष्ट्यातील राजकीय 
धबडग्यात हटकून राहिला. देशात अगर परदेशात कोठेिी गेले तरी 
यशवंतरावानंी आपल्या प्रासंहगक, राजकीय, जबाबदारीबरोबरि आस्था 
बाळगली ती हतथल्या मािसाबंद्दल, त्याचं्या सासं्कृहतक जीवनाबद्दल, ते 
समृद्ध करिाऱ्या हनसगाबद्दल, यशवंतरावानंी आयुष्ट्यात हमत्र खूप 
हमळहवले . त्यात कॉ. डागें, आिायग अते्र, एस. एम. जोशी, नानासािेब 
गोरे याचं्यासारखे त्यािें राजकीय हवरोधकिी िोते. पि यशवंतरावािंी 
अगदी खरीखुरी मैत्री िोती ती गं्रथाशंी. लहलत, वैिाहरक, राजकीय, 
शास्त्रीय, अशा कोित्यािी दालनातील गं्रथ त्यानंी सदैव आपले मानले, 
मराठी साहित्य आहि साहिस्त्यक िा तर त्यािंा खास पे्रमािा हवर्षय. या 
पे्रमािा यथेच्छ लाभ हकत्येक जुन्या – नव्या साहिस्त्यकानंा झाला आिे. 
माय मराठीिे बारसे त्यानंीि केले. या अखंड गं्रथपे्रमानेि 
यशवंतरावाचं्यातील ‘संस्कारक्षम’ मािूस अखेरपयंत हजवंत राहिला. या 
संस्कारक्षम मनामुळे राजकीय उलथापालथीत कधी यशवंतरावानंा 
र्ायद्यािी पाऊले टाकता आली नसतील, कधी मित्त्वािी संधी िुकलीिी 
असेल, पि त्यािी खंत त्यानंी कधी बाळगली नािी. म्ििूनि आज 
त्याचं्या स्मृतीला उजाळा देताना प्रत्येकाला जािवतो आिे, तो त्याचं्या 
संस्कारक्षम मनािा उमटलेला ठसा. यशवंतरावाचं्या राजकीय कतृगत्वािे 
मूल्यमापन काळ काय करायिे ते करेल, पि त्याचं्यातील संस्कारक्षम 
मािसािे मूल्यमापन करण्यासाठी काळािी तरी काय गरज? गरज आिे 
ती त्याचं्या स्मृती जपण्यािी. 
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एस्. एम्. िोशी 

िीवनहनष्ट्ठ यशवतंराव 

 
 यशवंतरावािें आतापयंतिे जीवन सर्ल राहिले आिे. जीवनात 
िढउतार िे येताति. राजकीय जीवनात तर हवशेर्षि. यशवंतरावाचं्या 
वाट्याला देखील ते आले आिेत. हकत्येक वर्षे सत्तास्थानावर 
राहिल्यानंतर सध्या ते हवरोधी पक्षात आिेत. त्यामुळे पूवी त्यािंा जसा 
बोलबाला िोई तसा आज िोत नािी, परंतु त्याति मािसािी कसोटी 
िोत असते. लोक आपल्याला हकती िाितात िेि कािी जीवनाच्या 
यशस्स्वतेिे माप नव्िे. 
 जीवनािी यशस्स्वता अथवा अयशस्स्वता कशात आिे? अंतरात्म्याने 
बऱ्या वाईटाबद्दल हदलेला कौल आपि मानतो की नािी यावर मािसाच्या 
जीवनािे मूल्यमापन मुख्यतः अवलंबून असते. 
 जीवनहनष्ठेशी प्रतारिा नािी – सवग जीवन आहि हवशेर्षतः मानवी 
जीवन िे प्रत्येकाच्या हठकािी वास करीत असलेल्या आत्मतत्त्वािा 
आहवष्ट्कार आिे. िी भारतीय तत्त्वज्ञानािी बठैक आिे. म्ििूनि आम्िी 
मिात्मा गाधंींच्या हशकविुकीनुसार आपली जीवने घडहवण्यािा प्रयत्न 
करीत आिोत. मानव समाज एकसंध आिे, जे कािी बरे वाईट घडते 
त्याच्याशी माझा यस्त्कहितिी संबधं नािी असे म्ििू शकत नािी. मानवी 
जीवनाच्या एकसंधतेवरि आमिी जीवनहनष्ठा आधारलेली असावयास 
पाहिजे. 
 या दृष्टीने पािता यशवंतरावानंी आपल्या जीवनहनष्ठेशी कधी प्रतारिा 
केली नािी. मतभेद असू शकतात. हकत्येक वेळी भल्याबुऱ्यासंबधंीिे 
िुकीिेिी ते िोऊ शकतात. कालातंराने तसे हसद्ध िोऊन जाते. परंतु जो 
हनिगय घेतला तो अंतरात्म्याशी साक्षी ठेवनू घेतलेला असला पाहिजे. 
म्ििूनि त्याचं्या माझ्यामध्ये सतत सामंजस्य राहिलेले आिे. 
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जुळलेली वेव्िलेंग्थ 
 हनराळ्या शब्दात सागंायिे तर आमच्यामधील वेव्िलेंग्थ कधीि 
मोडलेली नािी. त्यानंी हदलेला शब्द कधी मोडल्यािे मला स्मरत नािी. 
त्याचं्याबद्दलिा माझा िा हवश्वास माझ्या कािी हमत्रानंा पसंत पडत नसे, 
परंतु त्यािंी िूक मागािून त्यानंा कबलू करावी लागे. 
 त्याचं्यासंबधंी पे्रमादरािी भावना जीवनहनष्ठेमुळेि पोसली जाते. त्यािें 
व माझे अनेक वेळा मतभेद झालेले आिेत. जनतापक्ष त्याचं्या 
अहवश्वासाच्या ठरावामुळे जेव्िा रु्टू लागला तेव्िा त्यानंी आमच्याशी 
सिकायग करावे अशी आमिी खटपट िोती. त्यानंा तसे करिे बरोबर 
वाटले नािी. आम्िाला त्याचं्या हनिगयामुळे वाईट वाटले. परंतु तदनंतर 
ज्या घटना घडल्या त्यावरून हवनंती त्यानंी का अमान्य केली यािा 
उलगडा िोऊ शकतो. 
 
पाहरवाहरक सौिािक 
 
 स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेतलेल्या आम्िा स्वातंत्र्य सैहनकाचं्यामध्ये 
आपुलकीिे हवशेर्ष संबधं हनमाि झाले आिेत. एका पहरवारातील मािसे 
जशी नाजूक पे्रमभावनेने बाधंली जातात तसाि कािीसा िा प्रकार आिे. 
त्यामुळे एकमेकािें दोर्ष मािीत असूनिी आमच्यामध्ये पाहरवाहरक सौिादग 
आिे. परस्पराचं्या सुखदुःखात आम्िी सिभागी िोतो. अडीअडििीच्या 
वेळी सािाय्य देण्यास, मानण्यास, मनाला संकोि वाटत नािी. नव्या 
हपढीच्या लोकानंा आमच्या या पाहरवाहरक संबधंािे आकलन िोऊ शकत 
नािी आहि त्यािे मित्त्विी समजत नािी. मिात्मा गाधंींच्या नेतृत्वाखाली 
झालेल्या स्वातंत्र्य लढ्यात भाग घेतलेल्यानंा िा अमूल्य वारसा 
हमळालेला आिे. या मागाने जाण्याति जीवनािे सार्ल्य आिे असे आम्िी 
मानतो व त्यामुळे आमच्या जीवनात वैर्ल्यािे सावट येऊ शकत नािी. 
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नानासािेब गोरे 

मिाराष्ट्र व िेशाच्या बांधिीत 
यशवतंरावांचा मोठा वाटा 

 
 श्री. यशवंतराव िव्िाि यािें सगळे आत्मिहरत्र जर पूिग िोऊ शकले 
असते तर भारताच्या आहि खास करून मिाराष्ट्राच्या इहतिासातील 
कािी प्रकरिावंर प्रकाशझोत पडल्यासारखे झाले असते, पि त्याचं्या 
िातून त्यािें कृष्ट्िाकाठिे जीवनि शब्दाहंकत िोऊ शकले, िी दुदैवािी 
गोष्ट आिे. सागरकाठी वसलेल्या मंुबईत आहि यमुनेच्या तीरावर 
वसलेल्या हदल्लीति यशवंतरावाचं्या जीवनाला बिर आला आहि तेथेि 
यशवंतरावािंा जो थोरपिा आपल्याला स्मरतो तो रु्लला आहि र्ळास 
आला. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरिी जी मिाराष्ट्रािी आहि भारतािी बाधंिी 
झाली, तीत यशवंतरावजींिा र्ार मोठा वाटा आिे. त्यािे तपशीलवार 
विगन येथे करिे शक्य िोिार नािी, परंतु त्याचं्या पुढारीपिामुळे ज्या 
दोन घटना घडल्या, पहिली मिाराष्ट्रात आहि दुसरी देशात, त्यािंा 
आवजूगन उल्लेख करावासा वाटतो. 
 पहिली घटना मिाराष्ट्रात घडली. ती यशवंतरावजींच्या हविारावर 
समाजवादािी जी छाप पडलेली िोती, त्यािी हनदशगक समजली पाहिजे. 
आज जे नाव सवग देशभराच्या सिकारी के्षत्रात गाजत आिे, ते प्रामुख्याने 
मिाराष्ट्रातील सिकारी साखर कारखान्यािें. परंतु अनेकािें त्यात ज्या 
एका गोष्टीकडे दुलगक्ष िोण्यािा संभव आिे, असे मला वाटते, ती गोष्ट 
म्ििजे मिाराष्ट्रातल्या त्या वेळच्या खासगी साखर कंपन्याकंडे असलेली 
जवळजवळ ८०,००० एकर जमीन त्याचं्याकडून घेऊन हतिे रूपातंर 
शासनाच्या हनयंत्रिाखाली असलेल्या हवशाल कृहर्षके्षत्रात करिे. िी 
िजारो एकर जमीन शासनाने नेमलेल्या मंडळाच्या िाती सोपवावयािी 
आहि हतथे प्रिंड प्रमािावर उसािे उत्पादन करून तो ऊस सिकारी 



१३८ 

 

साखर कारखान्यानंा पुरवावयािा, अशी ती भव्य योजना िोती. 
शासनहनयंहत्रत शेती मिामंडळािा िा भक्कम आधार जर पाठीशी नसता, 
तर मिाराष्ट्रात सिकारी साखर कारखाने एवढ्या मोठ्ा प्रमािात उभे 
राहिले असते की नािी, यात शंका आिे. िे शेती मिामंडळ आपि 
आर्णथक समाजवादाच्या हदशेने राज्यािी वाटिाल व्िावी म्ििून हनमाि 
करीत आिोत, यािी जािीव त्या वेळी मिाराष्ट्रािे मुख्यमंत्री असलेल्या 
यशवंतरावजींच्या हठकािी िोती आहि त्यानंी ती समाजवादाच्या हदशेने 
टाकलेले एक पाऊल अशा शब्दात बोलूनिी दाखहवली िोती. 
 आजिे मुख्यमंत्री श्री. वसंतदादा पाटील यानंा यशवंतरावाचं्या या 
भव्य स्वप्नािे भान आिे असे हदसत नािी. नािीतर या जहमनीपैकी िजारो 
एकर जमीन पुन्िा मूळ मालकानंा देण्यािी योजना त्यानंी मनाशी 
आखलीि नसती. 
 यशवंतरावजींिी दुसरी एक शे्रष्ठ कामहगरी म्ििजे भारतीय 
सेनादलािी रे्रबाधंिी. कै. कृष्ट्ि मेनन याचं्या िुकीच्या धोरिामुळे 
भारतीय सैन्यािी हकती दुदगशा झाली िोती, ते १९६२ मध्ये िीनने पािता 
पािता हिमालयाच्या शखडीतून आसाममध्ये तेजपूरपयंत जी मुसंडी 
मारली त्या वेळी लक्षात आले. त्या वेळी जनरल अाँडरसन याचं्या 
नेतृत्वाखाली सैन्याच्या या पराभवािे व दुदगशेिे कारि खोलवर जाऊन 
शोधण्यासाठी एक सहमती नेमण्यात आली िोती. हतने जो अिवाल सादर 
केला, तो शासनाने कधीि उजेडात येऊ हदला नािी. त्या वेळी कृष्ट्ि 
मेनन याचं्या जागी प.ंजवािरलाल नेिरंूनी यशवंतरावजींिी नेमिूक 
संरक्षिमंत्री म्ििून केली. हिमालयाच्या मदतीला सयाद्री धावला, िे 
शब्द त्या घटनेला उदे्दशून रूढ झाले आिेत. अाँडरसन अिवाल जरी 
जनतेसमोर कधी आला नसला तरी तो यशवंतरावजींसमोर आला आहि 
यशवंतरावजींनी त्यापासून योग्य तो बोध घेतला िे उघड आिे. त्यानंतर 
अिवलातील सूिना ध्यानात घेऊन भारतीय सेनादलािी जी आखिी 
झाली, हतला डागडुजी म्ििता येिार नािी. भारतीय सेनादलािा तो 
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पुनजगन्मि म्ििावा लागेल.यशवंतरावजींनी िी कामहगरी हकती 
िोखपिाने पार पाडली यािे प्रत्यंतर पुढे िार वर्षांनी झालेल्या भारत-
पाक युद्धात आहि त्यानंतर बागंला देशच्या हनहमत्ताने झालेल्या दुसऱ्या 
युद्धात हदसून आले. 
 कै. कृष्ट्ि मेनन हजतके बडबडे, हततके यशवंतरावजी हमतभार्षी, 
अहजबात गाजावाजा न करता त्यानंी आपल्या सेनादलािी रे्ररिना 
केली. उहिवा दूर केल्या. दारूगोळ्यािे कारखाने, कै. मेनन यानंी 
हदलेल्या आदेशाप्रमािे हवजेच्या हकटल्या आहि गसॅच्या िुली 
अशासारख्या र्ालतू गोष्टी न करता दारूगोळाि तयार करतील यावर 
यशवंतरावजींनी भर हदला. 
 सेनादलाच्या पुनरगिनेिा जो भक्कम पाया त्या वेळी यशवंतरावानंी 
घातला, त्यावरि आजच्या आपल्या सामर्थ्यगवान सेनादलािी इमारत उभी 
आिे, यािा हवसर आपिास पडता कामा नये. 
 एवढी राष्ट्रािी भरीव कामहगरी ज्या यशवंतरावजींनी केली, 
त्याचं्याकडे पुढेपुढे दुलगक्ष झाले आहि त्याचं्या अंगच्या कतृगत्वािा आहि 
अनुभवसंपन्न बुद्धीिा जो लाभ शासनकत्या पक्षाला आहि हवरोधी पक्षाला 
हमळायला िवा िोता, तो हमळू शकला नािी, यािे मात्र वाईट वाटते. 



१४० 

 

 
बाबूराव पारखे 

संस्कारसंपन्द्न सौिन्द्यशीलता 
 
 मंुबई राज्यािे मुख्यमंत्री असताना मी त्यानंा प्रथम भेटलो. एक 
छोटासा कारखानदार र्ार मोठ्ा प्रकल्पात उडी घेिार िोता. 
आत्महवश्वास िेि माझे भाडंवल िोते. यशवंतरावजींना तेि पुरेसे वाटले 
असाव े आहि एका मोठ्ा कारखानदाराला डावलून त्यानंी मलाि 
प्रोत्सािन द्यावयािे ठरहवले. आमच्या सोनगड (गुजरात) च्या 
कारखान्याच्या उभारिीिे असे शे्रय यशवंतरावजींना आिे. एक राज्यकता 
म्ििून मी त्यानंा प्रथम भेटलो पि त्यातून आमिा स्नेि हनमाि झाला तो 
अगदी शेवटपयंत. मी हदल्लीला गेलो असता वृत्तपत्रात वािले की, 
यशवंतरावजी बडोद्याला जािार आिेत. त्या वेळी ते अथगमंत्री िोते. सिज 
वाटले की, हविारावे बडोद्यापून सोनगडला भेट देिार का ? जाण्या-
येण्यािा तीनशे मैलािंा प्रवास, हकतपत िो म्िितील असे वाटत िोते. 
पि यशवंतरावजींनी अनुमती हदली आहि त्याप्रमािे आलेिी. 
 यशवंतरावजींिा जसा स्नेि वाढत गेला तसतसा त्याचं्या हवशाल 
कतृगत्वािा पहरिय िोत गेला. माझ्या आयुष्ट्यात अनेक कतृगत्ववान मंडळी 
भेटली, पि यशवंतरावािंा माझ्या मनावर उमटलेला ठसा कािी आगळा 
आिे. त्याचं्या कतृगत्वाला संस्कारशीलतेिी जी झलक िोती ती त्यािें 
वैहशष्ट्ट्य म्ििावे लागेल. राजकारिात अशी मािसे हवरळा िोत िालली 
आिेत. हिमालयाच्या संरक्षिासाठी ते धावनू गेले, पि कृर्षिाबाईिा 
संथपिा बरोबर घेऊन. जनसामान्यातून ते वर आले आहि स्वतःि 
स्वतःला घडवीत असताना स्वतःतील असामान्यत दाखवनू हदले. 
मिाराष्ट्रािे मुख्यमंहत्रपद असो शकवा देशािे संरक्षि असो, परराष्ट्र धोरि 
असो वा अथगसंिलन असो, त्या प्रत्येकात यशवंतरावजींिे वैहशष्ट्ट्य 
प्रत्ययाला आलेले आिे. 
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 स्वातंत्र्योत्तर काळात मिाराष्ट्रािी जी जडिघडि झाली आिे हतिे 
र्ार मोठे शे्रय यशवंतरावजींनाि द्यावयाला िवे. नावाप्रमािेि मिाराष्ट्र 
“मिा-राष्ट्र” व्िावयाला िवे, त्याच्यातील गहरबीिा न्यनूगंड त्यानंा 
घालवावयािा िोता. त्यािी अस्स्मता जागृत करावयािी िोती. एकीकडे 
हशवछत्रपतींिे आदशग कायग सारखे दुमदुमत रािील िे पाहिले तर 
दुसरीकडे लोकशािीत जनसामान्यािंाि खरा आधार म्ििून त्याचं्यातील 
नेतृत्व उदयाला येईल िे आवजूगन पाहिले. 
 त्यासाठी कृर्षी-उद्योग या नव्या प्रयोगाला त्यानंी खतपािी हदले. ज्या 
सिकार के्षत्राला यशवंतरावजींनी योजनापूवगक वाव हदला त्यातील 
गुिदोर्षािें हवश्लेर्षि अधूनमधून वािावयाला हमळते. त्यािी सत्यता 
थोडीर्ार मान्य करूनिी असे कबलू करावे लागेल की योग्य संधी न 
लाभल्याने ज्या सुप्त शक्ती वाया जात िोत्या त्यानंा वाव हमळाला. ग्रामीि 
भागात त्यािें कतृगत्व उदयाला येत गेले. 
 यशवंतरावजींना पहरिय झाला की, संधी हमळताि त्यानंा भेटावे, 
त्यािें प्रसन्न िास्य जवळून न्यािाळावे आहि त्याचं्या तोंडून एखादा 
मौहलक हविार ऐकावा, असे कोिालािी वाटेल अशा प्रकारिा 
हवलोभनीय, सौजन्यशील आहि संस्कारसंपन्न स्वभाव त्यािंा िोता. ते 
मुरब्बी राजनीहतज्ञ असल्याने बेताने बोलावयािे. या स्वातंत्र्याच्या 
लढ्यात पडले आहि त्यातून राजकारिी बनले, पि त्यािंा आिखी एक 
पैलू उपजत साहिस्त्यकािा िोता. प्रिंड कायगबािुल्यातूनिी वािन-
लेखनाला ते वेळ काढू शकत. त्यानंा कामािा उरकिी तसाि दाडंगा 
िोता. घरी अगर किेरीत टेबलावर र्ायलींिा ढीग पडला आिे, असे 
क्वहिति हदसे. जे खाते त्याचं्या अखत्यारीत असावयािे त्यािा पूिग 
आवाका असल्याहशवाय असे काम उरकले जािे कसे शक्य आिे? तसे 
म्िटले तर यशवंतरावजी मिाराष्ट्रात िोते तेव्िा शकवा कें द्रात गेले तेव्िािी 
कोिािीिी योग्य असिारी कामे केलेलीि आिेत. ते त्याबद्दल र्ारसे 
बोलत नसत. पि मुकाट्याने रास्त काम करण्याकडे त्यािंी प्रवृत्ती 
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असावयािी. ते अहधकारावर िोते तेव्िा आहि अहधकारावर नव्िते तेव्िािी 
त्यानंा भेटावे आहि त्यािंा पोक्त सल्ला घ्यावा, असेि त्यािें प्रभावी 
व्यहक्तमत्त्व िोते. 
 यशवंतरावजींना आधुहनक मिाराष्ट्रािे हशल्पकार म्ििून सवगजि 
गौरहवतात ते खरे आिेि, पि अनेकािंी जीवने त्यानंी घडहवली आिेत. 
नामहनदेश न करता एक दहलत प्राध्यापक मला अकस्मात भेटले िोते. 
त्यािंी आहि यशवंतरावजींिी भेटिी झालेली नव्िती व त्या गृिस्थानंी 
बालवयात हशक्षिासाठी मदतीिी हवनंती केली आहि त्यािें सारे हशक्षि 
पुरे िोईपयंतिी व्यवस्था त्यानंी परस्पर करून हदली िोती ! 
 एक हनस्सीम मातृभक्त, एक संस्कारसंपन्न राजकीय नेता, एक 
ितुरस्त्र कतृगत्व असलेला प्रशासक, िेिऱ्यावरून न दाखहविारा पि 
हततकाि मनाने िळवा असलेला स्नेिी आज आपिातून हनघून गेला 
असला तरी स्वतःच्या व्यहक्तमत्वािा ठसा उठवनू. 
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कुलगुरू ित्तािीराव साळंुखे 

माझ्या आयुष्ट्यातील एक अहवस्मरिीय व्यतती 
 
 तसा मी स्वतःला मोठा भाग्यवान समजतो. कारि लिानपिापासून 
मला बऱ्याि थोर व्यक्तींिा सिवास लाभला. कमगवीर भाऊराव पाटील, 
मिर्षी हवठ्ठल रामजी शशदे, सािेब ऊर्ग  यशवंतराव िव्िाि, बाळासािेब 
देसाई आहि सध्यािे राजस्थानिे राज्यपाल माननीय श्री. वसंतदादा 
पाटील यानंी माझ्या आयुष्ट्याला वेगळेि वळि हदले. इतकेि नव्िे तर 
माझ्या व्यहक्तमत्वावरिी त्याचं्या हविारसरिीिा र्ार मोठा ठसा 
उमटलेला आिे. 
 लिानपिी स्वातंत्र्याच्या लढ्यात मी आहि माझे कािी हमत्र त्या वेळी 
भहूमगत असलेल्या यशवंतराव िव्िाि आहि श्री. वसंतदादा यानंा मदत 
करीत असू. हनरोप देिे, माहिती काढून आििे, जेविािे डबे देिे, 
इत्यादी कामे मोठ्ा िुरूपाने करीत असू. त्या वेळी “देशाला स्वतंत्र 
करायिे” या भावनेिा एवढा मोठा पगडा आमच्या मनावर असे की, 
हकत्येकदा शाळेला बुट्ट्ट्या मारून आमिे िे देशकायग हनयहमतपिे 
िालायिे. िे जेव्िा यशवंतराव िव्िाि ऊर्ग  सािेब याचं्या कानावर येऊ 
लागले तेव्िा त्यानंी मला बाजूला नेऊन “हशक्षि िे हकती मित्त्वािे आिे” 
यावर िागंलेि भार्षि सुनावले. त्यािें म्िििे खूप जरी पटले तरी 
स्वातंत्र्याच्या लढ्यात हिरीरीने भाग घेण्याच्या कल्पनेने भारावलेल्या 
माझ्या मनाला कािी पटेना. तेव्िा एक ठरवले की, सािेबाचं्या आहि 
माझ्या वहडलाचं्या नकळत तरी आपले कायग िालू ठेवायिेि! पि दुदैवाने 
मी आहि माझा मात्र पकडलो गेलो. आम्िाला पोहलस िौकीवर नेण्यात 
आले. पोहलस म्ििताि आम्िी िागंलेि िादरलो. कारि सािेब आहि 
माझे वडील याचं्या कानावर िे जािार आहि आमिी िागंलीि िटिी 
िोिार, िे भहवतव्य डोळ्यासमोर येऊ लागले. 
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 पोहलसानंी खूप माहिती काढण्यािा प्रयत्न केला, पि आम्िी त्यानंा 
दाद लागू हदली नािी. तेव्िा त्यानंी आम्िाला तुरंुगात डाबंनू ठेवले. 
माझ्या वहडलानंी स्पष्टपिे साहंगतले की, “अभ्यास सोडून उनाडक्या 
करतोय तेव्िा त्याला हजतके हदवस ठेवता येईल हततके हदवस हतथेि 
ठेवा.” झाले! वहडलानंी असा हनिगय घेतल्यावर काय करावं तेि सुिेना. 
आम्िी स्वातंत्र्यवीर जरी िोतो तरी खूपि छोटे वीर िोतो. त्यामुळे 
आम्िाला दम देिे शकवा हकत्येकदा आमिी टर उडवण्याखेरीज दुसरे 
कािीि िोईना. िळूिळू पिात्ताप िोऊ लागला आहि आठव ूलागले की, 
वडील आहि सािेब यािें सागंिे हकती हितािे िोते ते... 
 अंदाजे दिा ते पधंरा हदवसानंंतर एक पोहलस अहधकारी तेथे आले. 
त्यानंी आम्िालंा बोलावनू घेतले आहि खूप दम देऊन सोडून हदले. 
जाताना तेिी म्ििाले की, “शाळा हशकून मोठं व्िा आहि मग देश 
साभंाळा, नािीतर परत तुरंुगातून सोडिार नािी.” त्याचं्या उपदेशाला 
मान तुकवीत आम्िी जे पळालो ते थेट घरी आलो. घरी वहडलाचं्या जवळ 
सािेब बसले िोते. त्यानंा पािताि धडकीि भरली. परंतु सािेबानंी 
“दत्ता, इकडे ये, माझ्याजवळ बसै”, म्ििून शातंपिे बोलावल्यावर मी 
त्याचं्या जवळ जात म्िटले की “सािेब रागव ू नका, मी िुकलो, तुमिे 
ऐकले नािी. मलािी स्वतातं्र्याच्या लढ्यात भाग घ्यायिा िोता म्ििून मी 
तुमच्या उपदेशाकडे दुलगक्ष केले.” सािेबानंी मला जवळ घेऊन पाठीवरून 
िात हर्रवीत एवढेि साहंगतले की, “दत्ता, उत्तम हशक्षि घेऊन आपल्या 
देशातल्या लोकानंा साक्षर करिं, मोठमोठे शोध लावून देशािे नाव 
उज्ज्वल करिं िा देखील एक प्रकारे स्वातंत्र्यािा लढाि आिे. त्या 
लढ्यात तू उतर, तुझ्यासारख्यािंी गरज त्या लढ्यात आिे.” मला 
पोटाशी जवळ घेऊन पाठीवरून िात हर्रवीत सािेब बोलत िोते. माझ्या 
डोळ्यातले अशू्र थाबंत नव्िते. सािेबािें शब्द अजूनिी माझ्या 
अंतःकरिात कोरले गेलेले आिेत. माझ्या िातून कािीिी संशोधन, पेपसग 
प्रहसद्ध झाले शकवा पुस्तके प्रहसद्ध झाली की, मी न िुकता सािेबानंा 
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कळवीत असे. अत्यंत अहभमानाने सािेबिी मला उते्तजन देत असत. 
केव्िािी भारतात मी आलो तरी सािेबािंी गाठ घेतल्याहशवाय कधीिी 
परत हर्रलो नािी. 
 बऱ्याि वर्षांनी मला माझ्या देशािी सेवा करण्यािी संधी हमळाली. 
सािेबानंी इकडे येण्यास उते्तजन हदले, आहि मी रािुरीिी कृर्षी 
हवद्यापीठािी सूते्र सािेबाचं्या आशीवादाने िातात घेतली. मध्यंतरी सौ. 
वेिूताई ऊर्ग  वहिनींिे हनधन झाले. त्यािा र्ारसा पहरिाम सािेबाचं्यावर 
झाला. त्यािंी प्रकृती नीट रािात नव्िती, आहि आम्िी जेव्िा भेटत असू 
तेव्िा सौ. वहिनींच्या आठविीने सािेब खूप व्याकूळ िोत असत. मी 
त्याचं्या मुलासारखाि िोतो, त्यामुळे ते मोकळेपिे आपली व्यथा 
माझ्याजवळ सागंत असत. गेल्या वर्षी त्यािंा अिानक भेटण्यास येत 
असल्यािा हनरोप आला. माझ्या पत्नीला त्यानंी साहंगतले की, भरपूर 
थाहलहपठे तयार ठेवा, कारि पुष्ट्कळ हदवसानंी मी थाहलपीठ खािार 
आिे. त्या हदवशी सािेबानंी आमच्या बरोबर बराि वेळ घालवायिा असे 
ठरहवले िोते. त्या हदवशी सािेबाचं्या बरोबर आमच्या आक्का ऊर्ग  डॉ. 
सरोहजनी बाबरिी आल्या िोत्या, त्यामुळे आठविी, गप्पागोष्टींत वेळ 
कसा गेला तेि समजले नािी. त्या वेळी सािेबानंा आम्िी आमच्याकडे 
रािण्यािा खूप आग्रि केला. परंतु दुसऱ्या हदवशी सकाळीि त्यानंा 
हदल्लीला जायिे िोते म्ििून रािू शकले नािीत. जाताना मला पोटाशी 
घेऊन एवढंि म्ििाले, “दत्ता, तुझा मला खूप अहभमान वाटतो.” मी 
देखील अशू्र पुसत त्याचं्या िरिावंर माथा ठेवीत म्िटले, “िे सारे तुमच्या 
हशकविीि ंव मागगदशगनािं र्ळ आिे सािेब.” 

 सािेब हदल्लीला गेले. त्यािंी प्रकृती बरी नव्िती तेव्िा र्ोनवरून बरेि 
वेळा िौकशी केली, आहि अिानकि एके हदवशी रात्री र्ोन आला की, 
सािेब दवाखान्यात असून खूप सीहरयस आिेत. खूप प्रयत्न केला परंतु 
र्ोन कािी लागेना. ईश्वराजवळ प्राथगना करीत िोतो की सािेबािंी तब्येत 
ठीक िोऊ देत. मला वाटते की, परमेश्वराला देखील वाटले असेल की 
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सािेबानंी खूप कष्ट काढले आिेत. खूप सोसले आिे. त्यानंा खऱ्या 
हवश्रातंीिी गरज आिे. सािेब गेले. पि त्यानंी माझ्यावर केलेले पे्रम 
आयुष्ट्यभर माझी राखि करिार आिे आहि मला मागगदशगन देिार आिे. 
खरेि या बाबतीत मी खूप भाग्यवान आिे. 
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टी. एस्. शंगारे 

पे्रमळ सािेब 

 
 एखादा कायगकता त्याचं्या साहन्नध्यात येऊन गेला की, तो कदाहपिी 
सािेबापंासून दूर जाऊ शकत नसे, िे त्याचं्या पे्रमळ स्वभावािे लक्षि 
आिे. कायगकत्यांच्या जीवनातील सुखदुःख व त्यापाठीमागच्या पे्ररिा, 
यातना, वेदना समजावनू घेतल्या की, संघटनेतील कायगकत्यांमध्ये 
स्नेिािे जाळे ते हविीत असत. असे अनेक कायगकते खालपासून वरपयंत 
त्यानंी हनमाि केले. कािी हवश्वासािी मािसे साभंाळली आहि त्यासाठी 
असंख्याचं्या मनािी हविारािंी जपिूक केली. 
 राजकारिात कोितीिी गोष्ट सरळ आहि सिजरीत्या करता येत 
नसते. कायगकते िे पक्षािें भाडंवल असते, म्ििून परस्परात कसलािी 
वैिाहरक दुरावा न िोईल यािी त्यानंी काळजी घेतली. त्यािाि पहरिाम 
मिाराष्ट्रात असंख्य कायगकत्यांिे मोिोळ ग्रामीि आहि शिरी हवभागात 
हनमाि झाले. का ाँगे्रस संघटनेिी बाधंिी यशस्वीरीत्या िोऊ लागली. 
 िव्िाि सािेबाचं्या बालमनावर बऱ्यावाईट अनुभवािें संस्कार झालेले 
आिेत. पि त्यािंी आई खऱ्या अथाने पे्ररिा देिारी िोती. अशा 
पहरस्स्थतीतून जो मनुष्ट्य जातो तोि खऱ्या अथाने देशािी सेवा करू 
शकतो. हवद्यार्णथदशेत असतानाि अवातंर पुस्तके वािण्यािी व त्यावर 
हविारमंथन करण्यािी सवय त्यानंा िोती. त्यामुळे त्याचं्या मनावर िागंले 
संस्कार झाले आिेत. त्याहशवाय या देशातील समाजसुधारक कमगवीर 
भाऊराव पाटील, हवठ्ठल रामजी शशदे, हटळक, रु्ले, आंबेडकर 
इत्यादींच्या हविारािंा यशवंतरावाचं्या जीवनावर पहरिाम झाला आिे. 
त्याचं्याकडून त्यानंा सतत स्रू्ती व पे्ररिा हमळालेली आिे. त्या 
अनुरोधानेि त्याचं्या मनािी बाधंिी झालेली आिे. प्रत्यक्ष राजकारिात 
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उतरल्यानंतर सामाहजक, आर्णथक व राजकीय समतेिा मनात हवसर पडू 
न देता ते साध्य करण्यासाठी त्यानंी मिाराष्ट्रात धोरिात्मक बदल केले. 
 िव्िाि सािेबानंी सवग जाहत-जमातींच्या कायगकत्यांच्या गुिवते्तिा 
हविार करून, मानाच्या व सते्तच्या जागी नेमिुका करून, सामाहजक 
अहभसरिािी प्रहक्रया सुरू केली. या प्रहक्रयेत उपेहक्षत व हपढ्यान् हपढ्या 
दुलगहक्षत समाजाला हवशेर्ष प्राधान्य हदले व त्यािंी सामाहजक प्रहतष्ठा 
वाढहवली. 
 हशवाय दहलत, बौद्ध, आहदवासी व भटक्या हवमुक्त जाहतजमातींना 
शैक्षहिक, आर्णथक व सरकारी नोकरीसंबधंी हवशेर्ष सवलती उपलब्ध 
करून देऊन कायदेशीर तरतुदीिी करून हदल्या. 
 िव्िाि सािेबानंी अंगीकारलेले कोितेिी कायग असो ते हनियाने व 
संयमाने त्यानंी पुढे नेले आिे. अन्यायापुढे कधी त्यानंी मान तुकहवली 
नािी. राजकीय बऱ्यावाईट प्रसंगानंा संयमाने तोंड हदले. त्यािें राजकीय 
जीवन िी एक खडतर तपियाि आिे. मनाने कोमल असूनिी अन्यायाशी 
कठोरपिे प्रहतकार करण्याच्या स्वाहभमानी मािसािे दशगन त्याचं्या 
जीवनात आढळते. 
 सते्तिी पदे िे मोरािे पंख असतात. िे केव्िा गळून पडतात त्यािा नेम 
नािी. पि आपल्याला हमळालेली सत्ता िी जनतेिी असून ती जनतेच्या 
हितासाठी व उद्धारासाठी, उन्नतीसाठीि वापरली पाहिजे असा सािेबािंा 
आग्रि िोता. त्यािें ध्येयवादी कुशल नेतृत्व व हवधायक मागगदशगन आम्िा 
सवांना पे्ररिा देिारे स्रू्र्णतस्थान आिे. 
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ग. नी. िोगळेकर 

सािेबांना मािुसकीची पारख िोती 
 
 मला वाटतं िव्िािसािेबानंा मािसािी पारख करण्यािी हवलक्षि 
िातोटी िोती. एखाद्यावर ते इतके पे्रम करीत, इतका हवश्वास टाकीत की 
तो मािूस त्या ओझ्याखाली रािण्यात धन्यता माने. 
 जनतेच्या हृदयात मानाने हवराजमान झालेला, सुसंस्कृत मनािा एक 
अहखल भारतीय स्तरावरील नेता आपल्यावर पे्रम करतो िी कल्पनाि 
मोठी सुखद असे. संघािे गुरुजी गेले आहि माझे मानसमंहदर सुनेसुने 
झाले. िव्िािसािेबािंी ओळख झाली आहि त्याि क्षिी पुन्िा मानसमंहदर 
भरून गेले. 
 गेली बारा-तेरा वर्षे मी हनयहमतपिे वर्षातून एकदा िव्िािसािेबाकंडे 
त्याचं्या कामासाठी हदल्लीला जाऊ लागलो. त्या प्रिंड िौकात 
सर्दरजंग रोड, अकबर रोड, राजाजी रोड, हत्रमूती रोड आहि रेसकोसग 
रोड असे सारे रस्ते एकत्र येतात. त्यातील एक रेसकोसग रोड िव्िािसाब 
की कोठी-िे माझे उतरण्यािे हठकाि. रस्त्यापासून िागंला र्लांगभर 
आत जािारा जरासा हतरका रस्ता, त्या कडेने प्रिंड वृक्ष, आत 
कायालयासाठी असलेली एक बठैी िार मोठ्ा खोल्यािंी इमारत, 
शेजारी रािण्यासाठीिी इमारत. भोवती हिरवळीिी हवस्तृत मदैाने, 
त्याति डवरलेल्या तुळशीिा संभार घेतलेले तुळशी वृंदावन, कंपौंडच्या 
कडेने सेवकवगासाठी असलेली बठैी घरे, अशाि एक घरात डोंगरे रािात 
असत. ते िोते तोपयंत मी त्याचं्याि घरात रािात िोतो. गेली सात वर्ष ेमी 
सािेबाचं्या घरात त्यािंा पािुिा म्ििून उतरत असे. 
 मला न्यायला हवमानतळावर गाडी घेऊन मािूस यायिा. 
पािुण्यासंाठी खोली नीटनेटकी केलेली असे. जाऊन पोिलो की, मग 
सािेब आहि वेिूताई दोघेिी माझ्या खोलीत येत ििा-कॉर्ीच्या वेळा 
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हविारत. जेविाच्या वेळा आहि पर्थ्य हविारत. मी असेपयंत 
स्वयंपाकघरातून कादंा-लसूि यािंी िकालपट्टी असे. 
 घरच्या मािसािंी हविारपूस करीत आहि मग सवग मुक्कामात हतथली 
गडी-मािसे जागरुकतेने लक्ष ठेवीत, िवं-नको हविारत. मध्येि गंगा 
नावािा सेवक येऊन हविारे, “साब हविारतात, मोकळे असताल तर 
गप्पा मारायला येऊ का?” 

 जेवताना गप्पानंा मोठा रंग भरायिा. एकदा आम्िी हतघे असेि जेवत 
िोतो. मी गोष्ट सागंू लागलो, “मी संघािा हविारक म्ििून पढंरपूरच्या 
करकम गावी गेलो िोतो. एका स्वयंसेवकाकडे जेवायला जात असे. 
सोलापूर बाज ू म्ििजे भयंकर हतखट खािारी. आमटीिा एक झुरका 
मारला आहि डोळ्यातून पािी वािू लागले. स्वयंपाक करिाऱ्या त्याच्या 
आईने ते पाहिले. ती मला समजुतीच्या स्वरात म्ििाली, “समाजाच्या 
कामासाठी बािेर पडलं तरी अशी घरिी आठवि केव्िा तरी यायिीि.” 

सािेब आहि मी िसलो. वेिूताई खाली मान घालून घास घेता घेता 
म्ििाल्या, “आज आमटी कशी काय आिे?” आहि त्याचं्या प्रश्नािा रोख 
ओळखून आम्िी हतघेिी िसू ओठात दाबत राहिलो. नंतरिी केव्िा त्यािी 
आठवि झाली तर सािेब जेवताना म्ििायिे, “वासू, आमटीला हतखट 
बेतािे आिे ना?” वासूिी अनहभज्ञपिे म्ििे, “बाईसािेबानंी सागंूनि 
ठेवलंय ना?” 

 राजकारि-समाजकारि-अध्यात्म-साहित्य-संगीत या हवहवध 
हवर्षयावंर गप्पा रंगत. सािेब अहतशय साध्या आहि सोप्या भारे्षत बोलत, 
पि शब्दािंी हनवड अिूक असे. त्यािंी पते्र येत ती सुद्धा मनािा ठाव घेत. 
मला पत्रािे उत्तर द्यायिा र्ार कंटाळा. त्याचं्या पत्रात असे, “मी तुमच्या 
पत्रािी वाट पािात आिे” आहि मग मला उत्तर तातडीने हलिावेि लागे. 
जुलै १९८३ मध्ये म्ििजे वेिूताई गेल्यापासून महिना सव्वा महिन्यानंी 
त्यानंी स्वतःच्या अक्षरात मला पाठवलेले पत्रि वािा म्ििजे 
वाििाऱ्याच्या मनािी उलघाल आपल्यालािी अनुभवण्यास हमळेल. 
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हप्रय श्री. जोगळेकर यासं 
 स. न. हव. हव. 
 येथे आल्यापासून तुम्िाला पत्र हलिावे असे सारख ेवाटत िोते. तरुि 
भारत मधील सौ. वेिूताईंवरील तुमिा लेख वािला. तुम्िी हतला िागंले 
समजून घेतले िोते असा त्यािा अथग आिे. आभारी आिे. िे औपिाहरक 
नव्िे. 
 जून अखेर ऐवजी आता अजग करून मुदत नोव्िेंबर अखेरपयंत 
हमळवली आिे. तुम्िास यावयास कोिता महिना सोयीिा, ते कळहवले 
म्ििजे मी माझे येथे ओळीने िजर असिारे हदवस तुम्िास कळवीन. 
कहमशनिे दौरे सुरू आिेत. या कामात कािी वेळ जातो म्ििून बरे. 
एकटा असलो की आठविींनी माझे सगळे जागेपिािे जग भरून जाते. 
तुम्िी िार-दोन हदवस आलात म्ििजे तेवढेि माझे हदवस बरे जातील. 
हरटनग खेरीज माझे दुसरे अनेक खाजगी प्रश्न तुमच्याशी बोलायिे आिेत. 
सवडीने उत्तर द्या. कळावे. 

आ. 
यशवंतराव िव्िाि. 

 
 नंतर एकदा मी रहववार १६ सप्टेंबरच्या संध्याकाळच्या हवमानाने 
हदल्लीस गेलो. जेवि आटोपून सािेब माझी वाट पािात बसले िोते. मी 
त्यानंा घोडके िलवाईिा एक पेढ्यािा पुडा हदला आहि दुसरा बर्ीिा 
हदला. त्यानंी प्रश्नाथगक िेिरा करून पाहिले. मी म्ििालो, “एक आपला 
नेिमीिा आहि दुसरा आपल्या “कृष्ट्िाकाठला” केळकर पाहरतोहर्षक 
हमळाल्यािा”. तोपयगत िा हनकास त्यानंा माहिति नव्िता. जरासा हविार 
करीत ते म्ििाले, “पाहरतोहर्षक म्ििजे जरा शाळकरी मुलासंारखे वाटतं 
नािी!” मी म्ििालो, “तो खऱ्या अथाने पुरस्कार आिे. आहि पाहरतोहर्षक 
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साहित्य सम्राटाचं्या नावाने आिे.” पुन्िा क्षिभर हविार करून म्ििाले, 
“खरंि आिे. आता मला दुसऱ्या भागाकडे झपाट्याने जायला िंव.”  

 परवाच्या मुक्कामात सािेबािें मन मंुबई आहि हदल्ली या दोन्िी 
मुक्कामातंील आठविी साठवण्यात व्यग्र हदसले आहि अशा आठविी 
सागंता सागंता मध्येि वेिूताईंिी आठवि येई. गळा दाटून येई. शब्द 
माघारी जात. 
 एक हदवस मी माझी कामे आटोपून संध्याकाळी बगंल्यावर परत 
आलो. गाडीतून उतरलो तो िॉलमध्ये सािेब एकटेि बसलेले िोते. 
त्यानंा एकटे बसलेले पािून मन गलबलले. पि तोंडावर उसने िसू 
आिति मी आत जाऊन त्याचं्या शेजारच्या कोिावर बसलो. त्या 
िॉलमधल्या साऱ्या हरकाम्या खुच्या, टेबले आहि सोर्ा याकंडे नजर 
हर्रवत सािेब म्ििाले, “जोगळेकर, गेली वीस वर्ष ेमी हविार करीत असे 
की, मला सरकारी र्र्णनिर असताना माझी बायको दरवर्षी थोडे थोडे 
र्र्णनिर हवकत घेऊन सरकारी र्र्णनिर परत का धाडते ? तो हतिा छंद 
असावा असे वाटे. पि आता वाटतं की, हतला िे उमजति असेल की, 
एक हदवस यानंा सरकारी र्र्णनिर परत करावे लागेल. तेव्िा सारी जागा 
भकास हदसेल, म्ििून हतने ...” आहि मग अक्षरशः अशु्रधारा सुरू 
झाल्या. मी मनातल्या मनात र्ार िेलावलो. वाटले िे म्िितात की आता 
मी त्या धक्क्यातून सावरलो. पि ते खरे नािी. िे दुःख िळव्या मनाला 
कुरतडून छळत राििार. छळिार अगदी अखेरपयंत. 
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डॉ. आर. डी. लशगटे 

यशंवतराव, एक उत्कृष्ट्ट प्रशासक 

 
 वतगमानपत्रातून आलेला यशवंतरावािंा र्ोटो दृष्टीस पडला की, जुन्या 
आठविींच्या उजळिीला आमच्या मातोश्रींना संधी हमळायिी. यशवंतराव 
हतच्या महैत्रिीिे सुपुत्र. साहिजकि हतलािी त्यात गौरव वाटायिा. 
यशवंतरावािें वडील बेहलर्, माझेिी वडील बहलर्. दोघेिी 
हवट्यासारख्या लिानशा गावात एकाि हठकािी, एकाि िुद्यावर काम 
करायिे. मतै्रीला यापेक्षा अहधक जवळच्या कारिािी काय आवश्यकता ? 
यशवंतराव लिान असतानाि त्यािें वडील हनवतगले व त्याचं्यासि त्याचं्या 
मातोश्री कराडात स्थाहयक झाल्या. पुढे माझा मोठा भाऊ कराडच्या 
हटळक िायस्कूलमध्ये हशकू लगला. त्यावेळी हवद्याथी वसतीगृिे 
नसल्याने कुिाच्यातरी घरी राििे आवश्यक िोते. जुन्या पहरियामुळे 
घरच्या लोकानंी यशवंतरावािें घर पसंत केले. हशक्षि पूिग केल्यानंतर 
यशवंतराव राजकरिात पडले, माझा भाऊ नोकरी करू लागला. 
आमच्या दोन घरािंा पहरिय इथेि थाबंला. 
 १९५६ साली यशवंतराव हद्वभाहर्षक मंुबई राज्यािे मुख्यामंत्री झाले. 
१९५७ ला मला जमगनीत हशकण्याकरता भारत सरकारिी हशष्ट्यवृती 
हमळाली. जमगनीतील रािण्यािा व हशक्षिािा खिग भागवण्याइतकी 
हशष्ट्यवृत्तीिी रक्कम पुरेशी असल्यािे मला सागंण्यात आले. प्रश्न िोता तो 
भारतात राििाऱ्या पत्नीिा व दोन मुलािंा. अभ्यास रजा मंजूर झाल्यास 
हमळिाऱ्या पगारात त्याचं्या खिािी सोय झाली असती म्ििून हशक्षि 
संिालकाकडे तसा अजग केला. त्या वेळी मी कोल्िापूरच्या राजाराम 
कॉलेजमध्ये व्याख्याता िोतो. तुमच्या हशक्षि हशष्ट्यवृत्तीिा आम्िी पुरस्कार 
केला नसल्याने आपि माहगतलेली अभ्यास रजा आपिास देता येत नािी 
िे उत्तर हमळाल्यावर हशष्ट्यवृत्ती नाकारण्याहशवाय मला अन्य पयाय 
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नव्िता. तसा हनिगयिी घेतला. र्क्त हदल्लीला कळवायिे हशल्लक िोते. 
दरम्यान यशवंतराव सातारला भेट देिार िोते. अशा वेळी आजूबाजूिे 
सवग पुढारी हतथे जातात त्या वेळी इस्मामपूरिे नगराध्यक्ष, एम. डी. पवार, 
स्नेिी या नात्याने सातारला गेले, त्यानंा मी जमगनीला जायिे रिीत करीत 
आिे यािी कल्पना िोती. बोलता बोलता िी गोष्ट त्यानंी त्याचं्या कानावर 
घातली, त्या वेळी ते म्ििाले, “अजब आिे म्ििायिे माझे सरकार ? 
एखाद्याने स्वतःच्या गुिवते्तवर कुिाच्या हशर्ारशीहशवाय हशष्ट्यवृत्ती 
हमळहवली िा काय गुन्िा झाला ?”  

 या भेटीनंतर िैर्थ्या हदवशी अनपेहक्षतपिे मला एक हशक्षि 
संिालकाकडून पत्र आले. त्यात त्यानंी पाठहवलेले पहिले पत्र रद्द करून 
माझी नामंजूर केलेली अभ्यास रजा मंजूर केल्यािा मजकूर िोता. या 
पत्राने माझा आंनद गगनात मावेना िे हलिायला नको. आता िी कृती 
यशवंतरानंनी आमिा जुना पहरिय लक्षात घेऊन केली असे 
इतराचं्याप्रमािे मीिी समजलो. पि त्याचं्या कुशल शासनािा अवमान 
िोता िे कळायला कािी काळ जावा लागला. 
 दुसरा प्रसंग मंुबईिून कोल्िापूरला एका प्राध्यापकािी बदली झाली. 
त्यानंा अस्थम्यािा आजार िोता. कोल्िापूरिे िवामान त्यानंा अगदीि 
मानवेना. और्षधोपिार करूनिी ते प्रकृतीकडून बेजार झाले. परत 
बदलीिे सवग प्रयत्न अयशस्वी झाल्याने िागंले िताश झाले िोते. 
माझ्याबाबतीत यशवंतरावानंी स्वतः लक्ष घालून मला न्याय हदल्यािे 
त्यानंा मािीत िोते. पहरिय नसताना एका सरकारी कॉलजच्या 
प्राध्यापकाने मुख्यमंत्र्यानंा भेटिे धाडसािे िोते पि ते त्यानंी अगदी 
हजहकरीला आल्याने केले. तेिी कुठल्यातरी समारंभात. यशवंतरावानंी 
त्या वेळी त्यानंा कसलेिी आश्वासन हदले नािी, पि त्यािें नाव लक्षात 
ठेवनू हशक्षिसंिालकानंा अडिि योग्य वाटल्यास हतिा सिानभतूीने 
हविार व्िावा िी सूिना केली. थोड्याि हदवसातं त्या प्राध्यापकाला िवी 
असिारी बदली हमळाली. जो शासनप्रमुख लिानमोठा असा भेद न करता 
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सवांिी सुखदुःख ेसिानुभतूीने समजून त्याचं्याकडून जास्तीत जास्त काम 
करून घेतो, तो यशस्वी असे मी समजतो. 
 मुख्यमंत्री म्ििून त्याचं्या कारकीदीिी आठवि आजिी सवग थरातंील 
लोकानंा सुखावते. त्याचं्या कारकीदीत जातीयवाद, प्रातंीय वाद यािें 
भाडवल न करता सवाना आपापले काम समाधानाने करता येते यािा 
अनुभव हमळत िोता.सवगि के्षत्रात हजव्िाळा व जवळीक साधण्यािी 
अवघड कला त्याचं्याजवळ िोती, साहित्यािी त्यानंा मनापासून आवड 
िोती, त्यामुळे साहिस्त्यकािंी बूज राखीत असत म्ििून ते खूर्ष िोते, पि 
हसनेमावाल्यानंािी त्याचं्याहशवाय िैन पडत नसे यािी मला गम्मत 
वाटायिी. राजकीय हवरोधक त्यािंा उल्लेख मनापासून आदराने करीत. 
 जमगनीतील अभ्यासक्रम पुरा करून परतल्यानंतर पाि वर्ष े मला 
कराडातील यशवंतरावाचं्या सायन्स कॉलजिे प्रािायगपद लाभले. या 
काळात त्याचं्या स्वभावातील अनेक पैलंूिे जवळून दशगन झाले. व्याख्यान 
देण्याच्या त्याचं्या शैलीने मी त्या काळात भारावनू गेलो िोतो. एकदा तर 
कोल्िापुरातील त्याचं्या दोन हदवसाचं्या दौऱ्यातील सवग व्याख्यानानंा 
िजर राहिलो.त्याचं्या बोलण्यात संथपिा असायिा,आवाजातील 
िढउतारािी आवश्यकता नव्िती, अहभनय नािी, हविारािंी वा हवनोदािी 
पुनरावृत्ती नािी. थोडेसे स्वगत, थोडेसे हितगूज करीत हदलेले व्याख्यान 
कधीि लाबंायिे नािी. त्यामुळे िी व्याख्याने मला खूप आवडायिी. 
 प्रत्येक गोष्टीत त्यािंी स्वतःिी खास शैली असायिी. कॉलेजवर 
एखाद्या पािुण्यास घेऊन यायिे. माझी प्रािायग म्ििून, ओळख करून 
हदल्यावर मला पािुण्यानंा कॉलेज दाखवायला सागंून स्वतः त्या हठकािी 
जमलेल्या अनेक मंडळींच्या बरोबर कॉलेजच्या प्रागंिात बोलत रािायिे. 
अन्य हठकािी अशा वेळी िालकमंडळी प्रािायाला गुंडाळून ठेवनू 
आलेल्या पािुण्याला आपिि कॉलेज िालहवतो अशा आहवभावात 
समजावनू देतात, या अनुभवाच्या पाश्वगभमूीवर असे कॉलेज िालहवण्यािी 
जबाबदारी आपल्याला लाभली याबद्दल धन्यता वाटायिी . आिखी एक 
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अहवस्मरिीय आठवि. राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसादनी कॉलेजच्या नव्या 
इमारतीिे उद्घाटन करण्यािे मान्य केले त्या वेळिी. 
 कराडला राष्ट्रपतींिी पहिली भेट, त्यामुळे प्रिंड जनसमुदाय येिार, 
त्याचं्या बसण्यािी व्यवस्था, राष्ट्रपतींच्या भेटीिा हरवाज (Protocol) 
साभंाळिे, एवढ्या लोकानंा राष्ट्रपतींिे भार्षि नीट ऐकण्यािी व्यवस्था, 
हपण्याच्या पाण्यािी सोय अशा अनेक गोष्टींच्या पूतगतेकरता सवग कॉलेज 
रातं्रहदवस झटून तयारी करीत िोते. कॉलेज समारंभानंतर प्रािायांच्या 
ताब्यात सुपूतग िोते अशा भावनेने प्रत्यक्ष समारंभात िालकानंी प्रािायांिा 
समावेश केलेला नव्िता. मला ते मािीत िोते. मला शकवा प्राध्यापकानंा 
त्यािे हबलकुल वैर्षम्य वाटले नािी, कारि िालकाचं्यात व आमच्यात 
अत्यंत सलोख्यािे संबधं असल्याने मुद्दाम कािी केले असिार िी शंका 
येत नसे. समारंभाच्या आदल्या हदवशी यशवंतराव मंुबईिून आले. 
सायंकाळी कॉलेजवर येऊन सवग व्यवस्था तपशीलवार तपासून ठीक आिे 
यािी खात्री करून घेऊन सर्णकटिौसवर गेले. आमंत्रिपहत्रकेवर नजर 
टाकल्यावर त्यात प्रािायांिा समावेश नािी िे पािून ती गोष्ट त्यानंा 
खटकली. संस्था िालकानंी याबाबत आपली हविारसरिी साहंगतली, 
पि ती त्यानंा पसंत पडली नािी. रात्री ११ वाजता एक व्यक्ती माझ्याकडे 
सािेबािंा हनरोप घेऊन आली. हनरोप िोता उद्याच्या समारंभात मी पाि 
हमहनटे प्रास्ताहवक भार्षि करावे. या वेळी मला काय वाटले असेल यािी 
कल्पना करा. प्रत्येकाला तुला मानािे स्थान आिे यािी जािीव प्रत्यक्ष 
कृतीने देण्यािी त्यािंी शासनपद्धती िोती, त्यामुळे सुपूतग केलेली 
जबाबदारी जीव तोडून पुिग करण्यापलीकडे दुसरा पयाय त्या 
व्यक्तीजवळ रािति नसे. 
 वर्षातून हशक्षिमंडळाच्या एक दोन बैठकी त्याचं्या अध्यक्षतेखाली िोत 
असत. या बठैकीत तास दोन तास अत्यंत गाभंीयाने लिान मोठ्ा 
कॉलेजशी हनगहडत हवर्षयािंा ऊिापोि िोत असे. त्यामुळे आम्िी या 
बठैकािंी िातकासारखी वाट पािात असू. नुसती ििा व त्यावर ठराव 
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यावर त्यािंा हवश्वास नसे. गेल्या बठैकीतील ठरावािंी काटेकोर पूतगता 
झाली की नािी यािी कसून पाििी करीत नसल्यास संबहंधताला त्यािा 
जाब द्यावा लागत असे. समस्या वाजवी असल्यास त्यावर तोडगा 
काढलाि पाहिजे िा आग्रि. अशाि एका बठैकीत गावाकडून येिारे 
मुलािें जेविािे डबे एस.टी.तून वेळेवर येत नसल्याने मुलािें िाल 
िोतात असे ऐकल्यावर स्वतःि उठले. र्ोन उिलला व एस. टी. 
प्रमुखाला “ऐकले ते खरे आिे का ?” िे हविारून, त्यािंी अडिि काय 
यािी हविारिा अत्यंत सौम्य शब्दात हविारली. ते काय अडिि सागंिार 
? दुसऱ्या हदवसापासून सवग डबे वेळेवर येऊ लागले. मुले प्रािायांवर 
खूर्ष. प्रािायग सािेबावंर खूर्ष! 
 प्रगहतशील व उदार हविार िे त्यािें वैहशष्ट्ट्य. कराडसारख्या लिान 
गावी इंहजहनअशरग कॉलेज, सायन्स कॉलेजसारख्या हशक्षि संस्था उत्तम 
स्स्थतीत िालवायच्या असल्यास सवग पर्थ्ये पाळली पाहिजेत यािी जािीव 
व आग्रि त्याचं्याजवळ िोता. “आपल्याला उत्तम प्राध्यापकवगग 
हमळाल्याहशवाय मुलानंा दजेदार हशक्षि हमळिार नािी. िागंला 
प्राध्यापक नुसत्या िागंल्या पगारावर कराडला येिार नािी.” त्यािंी 
रािण्यािी अपेक्षा सध्यािे कराड पुरे करू शकिार नािी यािी त्यानंा 
जािीव िोती. कराड अबगन बाँकेच्या िालकानंा नवीन पद्धतीिी घरे 
प्राध्यापकाचं्या करता बाधंण्यायािी सूिना त्यानंी हदली व त्याप्रमािे 
बऱ्याि प्राध्यापकाचं्या हनवासािी सोय केली. और्षधोपिारकरता कॉटेज 
िॉस्स्पटल सुरू केले. कुशल व कल्पक व्यवस्थापन कशाला म्ििायिे 
यािे अनेक धडे माझ्याप्रमािे त्याचं्याबरोबर काम केलेल्यानंा हशकायला 
हमळाले असिार ! 
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चांिमल कटाहरया 
व्यविाराला चोख 

 
 सािेबाचं्या संबहंधतापैंकी एक लग्नसमारंभ िोता. लग्न लागण्यािी 
वेळ जवळ येत िोती. इतक्यात वेिूताईंनी मला िाक मारली आहि 
म्ििाल्या, “िादंमलशेठ, मुलीच्या अंगावर दाहगने हदसत नािीत. कुठून 
तरी घेऊन या.” वेळ साधण्याच्या दृष्टीने त्यानंी लाल हदव्यािी गाडी 
हदली. मी घाईघाईने दत्ताते्रय अष्टेकर सरार्ाकंडे गेलो.हतथे तयार 
असिारे कािी दाहगने घेतले आहि लग्नमंडपात आलो. नवरी मुलगी 
लग्नाला उभी राहिली त्यावेळी हतच्या अंगाखादं्यावर दाहगने िोते. 
 िा प्रकार सािेबाचं्या कानावर जाताि त्यानंी मला बाजूला घेतले 
आहि म्ििाले, “आजिा काय व्यविार आिे तो पूिग झाला पाहिजे. सवग 
हिशेब िुकते झाले पाहिजेत.” ते व्यविाराला अहतशय िोख िोते. त्यानंी 
त्याि हदवशी हिशेब पूिग केले. 
 तीस वर्षांिी आमिी ओळख िोती. पि मी कधीिी कसलीिी मागिी 
त्याचं्याकडे केली नव्िती. त्यािंा माझ्यावर उदंड हवश्वास िोता. पि 
हकतीिी जवळीक असली तरी त्यानंा सावगजहनक दृष्टीिे सतत भान असे. 
कुिािीिी त्यानंा गळ पडत नसे. सेवासदन संस्थेच्या समारंभासाठी 
पहंडत नेिरंूना आिावे म्ििून मी मालोजीराजे शनबाळकराबंरोबर 
त्याचं्याकडे गेलो िोतो. “मी थाळी भर रूपये देिगी देऊ इस्च्छतो. 
नेिरंूच्या िस्ते संस्थेला देिगी द्यावी.” असे मी सुिहवले. पि सािेबानंी 
ऐकले नािी. ते म्ििाले, “लाखो रूपये देिग्या देिारे देखील असे म्िित 
नािीत. तुमिी अपेक्षा बरोबर नािी. असा प्रकार िोिार नािी.” त्यािंा 
माझा खटका उडाला पि आग्रिाला ते बळी पडले नािीत. 
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मृिाहलनी हचतळे 

द्रौपिीचा बंधू 

 
 यशवंतराव मराठी मािसाला हमळालेले एक वरदान, त्यािें ते िादंिे 
रु्लल्यागत सामोरे येिारे िास्य, ती स्नेिशील दृष्टी, प्रसंगाला धावनू 
येतील असा हवश्वास उत्पन्न करिारे व्यहक्तमत्त्व, काय काय , आहि हकत्ती 
सागंावे ? 
 माझ्या जन्मानंतर भाऊ झाला, तो गेला. वहडलानंी संन्यास घेतला. 
घरि नािी मग मािेर कुठले ? पि, मी भाग्यवान, रक्तािे नसूनिी 
भावापलीकडे धीर देिारे भाऊ भेटले. ५०, ५१ साली अिानक दुसऱ्या 
एका भावाबरोबर यशवंतराव आमच्या घरी पहिल्या प्रथम आले. आमच्या 
शेजारी एक कटे्ट शिदुमिासभेिे अहभमानी रािात असत. यशवंतरावानंा 
पािून त्याचं्या तळपायािी आग मस्तकात गेली. त्याचं्या म्ििण्याप्रमािे 
यशवंतराव पत्री सरकारिे अध्वयूग . त्यानंी अनंत लोकानंा पैशासाठी 
छळले, त्याचं्या पायाला पत्र्या ठोकल्या इत्यादी . अशा व्यक्तीिे आम्िी 
आमच्या घरी स्वागत केल्याने आम्िी असल्या कृत्याला आमिी मान्यताि 
हदल्यासारख.े पि आमच्यावर त्यानंतर का ाँगे्रसिा छाप जो उठला तो न 
पुसला जािाऱ्या शाईिा. 
 अथात माझे झालेले हशक्षि, संस्कार, सारेि राष्ट्रीय वातावरिात 
झाल्याने मला त्यािा अहभमानि वाटतो. मतदानािी खूि जशी शाईच्या 
हठपक्याने हसद्ध िोते तसेि. 
 अथात याच्यािी आधी म्ििजे मंत्री, मुख्यमंत्री िोण्यािेिी आधी त्यािें 
टॉस्न्सलाहटसिे ऑपरेशन झाल्यािे कळल्याने त्याचं्या बगंल्यावर त्याचं्या 
समािाराला मी जाऊन आलेली िोते. त्या वेळिे ते करूि जोडपे, ते 
सस्नेि स्वागत, आजिी डोळ्यापुंढे येते. त्या वेळच्या घरातील 
वातावरिात हवशेर्ष डामडौल, ‘(अथात तो पुढेिी कधी हदसला नािी.)’ 
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र्ार मोठा इतमाम जरी नसला, तरी एका अगत्यशील घरात आपि 
आलो आिो यािी जािीव िोण्याला पुरेसा िोता. त्यानंतर मान, सन्मान 
िढत्या भाजिीच्या रूपाने त्या कुटंुबात आलेले पािण्यािे भाग्यिी मला 
लाभले. पि िे आजूबाजूिे झालेले रे्रबदल त्याचं्या असलेल्या व्यहक्तगत 
नात्यािे आड कधीिी आलेले नािीत. 
 एका राखी पौर्णिमेला यशवंतरावजींिा मुक्काम पुिे येथे सर्णकट 
िाऊसवर िोता. अिानक दुपारी मनात आले की, यशवंतरावािें िातात 
जाऊन राखी बाधंावी. नारळी पौर्णिमा असल्याने, आमच्या येथे ओल्या 
नारळाच्या करंज्यािंा बेत िोता. त्या करता करता िे मनात आल्याबरोबर 
माझ्या मुलीच्या शाळेत नेण्यािा छोटासा डबा िोता, त्यात दोन करंज्या 
घातल्या, राखी घेतली व तडक हरक्षा करून सर्णकट िाऊस गाठले. 
खाली त्याचं्या भेटीसाठी पंढरी रु्लली िोती. त्यािें भ्रातृतुल्य वैयहक्तक 
हिटिीस श्री. डोंगरे यानंी मला पािताि त्या गदीतून पुढे येऊन साहंगतले 
की, “तुम्िी वर जाऊन बसा, थोड्या वेळानी यशवंतराव येतील” त्या 
प्रमािे मी वर गेले. तेथे एका खोलीत श्री. बाळासािेब देसाई िे बसलेले 
िोते, त्याचं्याशी माझा पहरिय असल्याने मला एकदम संकोिल्यासारखे 
झाले. कारि, मी एकि राखी आहि दोनि करंज्या घेऊन गेलेली. 
अथात त्या वेळी या हविारािंा कािीिी उपयोग नव्िता, म्ििून, थोडा वेळ 
त्याचं्याशी बोलून मी बािेरच्या वऱ्िाडं्यात खुिीवर बसून राहिले. थोड्या 
वेळाने यशवंतराविी वर आले. हजन्या समोरि त्यानंा मी बसलेली 
हदसताि िसून माझ्या येण्याबद्दल हविारिा गेली. मी म्िटले, “आज 
काय आिे ते हवसरलात का ?” ते म्ििाले “काय आिे बुवा?” तेव्िा मी 
म्िटले, “आज राखी पौर्णिमा नािी का ? भावाच्या िातात राखी 
बाधंावयािी असते आज.” नेिमीच्या पद्धतीने मोकळेपिाने िसून 
म्ििाले, “अरे खरंि की ? माझ्या लक्षाति नािी.” असे म्ििून राखी 
बाधूंन घेण्यासाठी त्यानंी िात पुढे केला. मी म्िटले, “आधी तोंड गोड 
केल्याहशवाय का राखी बाधंावयािी असते ?” आहि असे म्िित करंजीिा 
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डबा त्यािें पुढे केला व त्यानंीिी मोठ्ा पे्रमानी त्यातंील करंजी उिलून 
तोंडात घालिार इतक्यात श्री. बाळासािेब देसाई आतल्या खोलीतून 
बािेर आले. यशवंतरावजींनी क्षिभर माझ्याकडे पायले त्यािा अथग मीिी 
उमजले व दुसरी करंजी बाळासािेबािें पुढे केली तेव्िा त्यानंी हविारले िे 
काय ? तेव्िा मी म्ििाले, “कािी नािी. आज राखी पौर्णिमा आिे तेव्िा 
भावािे तोंड गोड करावे,” पि श्री. बाळासािेबानंा कदाहित िा प्रकार 
अपहरहित वाटल्याने ते थोडा वेळ थबकले, पि मग यशवंतरावानंी त्यानंा 
साहंगतले “घ्या िो,” आहि मग सािहजकि दोघानंी आपआपले तोंड गोड 
केले. अशा रीतीने या मानीव नात्यावर हशक्कामोतगब झाला. तो पुढे 
हदल्लीला गेल्यानंतरिी हटकला. दर वर्षी राखी पौर्णिमेला त्याचं्याकडे 
राखी व पेढ्यािे पासगल बरीि वर्षे श्री. घोडके पेढेवाले, केव्िा केव्िा 
हितळे हमठाईवाले यािेंतरे् न िुकता रवाना िोत असे. 
 पुण्याला का ाँगे्रसिे अहधवेशन झाले त्या वेळी त्या अहधवेशनाच्या 
पूवगतयारीसाठी असावे. यशवंतरावजी पुण्याला आले असताना स्री 
कायगकत्यांच्या भेटीला ते का ाँगे्रस िाऊसच्या वरच्या मजल्यावरील 
िॉलमध्ये बसलेले िोते. मी त्या वेळी का ाँगे्रसिी हक्रयाशील सभासद 
झालेली िोते आहि म्ििूनि कायगकती या स्वरूपात मी तेथे गेले िोते. 
त्या वेळी मी त्यानंा पेढे नेऊन हदले. त्यानंी हविारले, “िे कशािे’ मी 
म्िटले, “िे, बाळ बी. ए. िी परीक्षा पास झाला त्यािे ! त्यावर म्ििाले, 
“अरे वा ! िो का ?” .. मग आता पुढे काय करायिा बेत आिे ?” मी 
म्िटले “आय. ए. एस. व्िावं अशी इच्छा आिे. पि त्याला एकवीस वर्षांिी 
मयादा असल्याने व त्यासाठी दोन वर्ष ेथाबंावे लागिार असल्या कारिाने 
त्याने एम्. ए. व्िावे अशी इच्छा आिे. आपले काय मत आिे ?” ते म्ििाले 
“उत्तम ! िोऊ दे ना ! आय्. ए. एस्. मुलं, आम्िाला िवीि आिेत !” 

 त्यानंतर मिाराष्ट्रािे मुख्य मंत्री म्ििूनिी यशवंतरावाचं्या कारकीदीत 
पुण्याला त्यािें वारंवार येिे घडत असे. पानशेत धरिािी, पुण्यावर 
ओढवलेल्या संकटािी बातमी हमळताि त्यानंी क्षिािािी हवलंब न लावता 
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श्री. बवे िे एकमेव अहधकारीि असा प्रसंग हनभावनू नेऊ शकतील या 
िेतूने त्यानंा ताबडतोब पूरग्रस्त लोकाचं्या मदतीला धावण्यासाठी सवग 
सूते्र त्याचं्या िाती सोपवनू हवमानाने धाडले. िी एकि गोष्ट मनुष्ट्याच्या 
कतृगत्वािी योग्यता ओळखण्यािी िातोटी व अशा प्रसंगात एक एक 
क्षिसुद्धा हकती मित्त्वािा आिे आहि त्या क्षिात काय काय करायला िवं 
त्यािा अंदाज घेऊन क्षिात त्यािी अंमलबजाविीिी करण्यासाठी ज्या 
पद्धतीने पाऊले उिलली, स्वतः ‘आंखो देखा िाल’ पािण्यासाठी 
हवमानातून सबधं नगरािे हनरीक्षि केले व ज्या, ज्या, प्रकारिी गरज व 
ज्या, ज्या, मागांनी मदत देता येईल ते ते करण्यात पापिीिी उघडझाप 
व्िावी इतक्या अवधीत िे सारे कायास्न्वत केले. िा सारा धावता आढावा 
म्ििजे डोळ्यापुढून सरकिारा िलहच्चत्रपटि माझ्या डोळ्यापुढे आजिी 
उभा आिे. 
 नंतर एकदा हि. बाळिा अमेहरकेला जाण्यािा त्यािा िट्ट त्यािें 
कानावंर घालून त्यािंा सल्ला हविारला असता म्ििाले, “अिो जातो तर 
नािी काय म्ििता ? हतकडे ॲडहमशन हमळिे इतके कठीि असताना 
आहि तीिी त्याला घेण्यासाठी यु. एस्. आय. युसीसिे लोक आग्रि 
करतािेत आहि तुम्िी अष्टग्रिीिी सबब काढताय ? जाऊन येऊ दे 
त्याला.” असे म्ििून आशीवादासहित त्याच्या हशक्षिािी हदशा हनहित 
केली व यशस्वी िोऊन परत आल्यावर भेटायला येण्यािे आमंत्रि देऊन 
ठेवले. त्यािे लग्न ठरल्यावर सून दाखहवण्यास नेली असता, सती 
वेिूताईंनीिी कौतुकाने हतिा स्वीकार केला आहि लग्नानंतर दोघे पाया 
पडायला गेले, तर इतकी सुंदर िंदेरी साडी ओटी भरून हदली की, 
हततकी सुंदर साडी सबधं भरलेल्या कपाटात एकिी नािी ! अहतशय 
पे्रमाने, अगत्याने, हजव्िाळ्यानें, आत्मीयतेने केलेल्या कौतुकािे मोल का 
कधी करता येते ? मधल्या काळात िी आत्मीयता वाढति गेली... 
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रा. ना ऊफक  बन्द्याबापू गोडबोले 

माझे हिवलग हमत्र, श्री. यशवतंराव चव्िाि 

 
 दहक्षि सदनग मराठा रेल्वे. आंमिा प्रवास िालला िोता. गाडीिा वेग 
यथातथाि. वेगापेक्षा गाडीच्या धुरािा अन् कोळशाच्या बारीक किािंाि 
जास्त त्रास. एकोिीसशे िाळीसिा सुमार. हतसऱ्या वगाच्या डब्यातून 
प्रवास िाललेला. आम्िी सवग का ाँगे्रसिे कायगकते हकलोस्करवाडी येथे 
भरिाऱ्या का ाँगे्रस कायगकत्यांच्या बठैकीस हनघालो िोतो. प्रवासािा शीि 
सवांनाि जािवत िोता. आमच्यातील एक तरुि सवांिे लक्ष वेधून 
राहिलेला. सवांशीि तो िसतमुखाने ििा करीत िोता. ते िोते 
यशवंतरावजी. 
 ििेिा ओघ संपला. ते माझ्याजवळ आले. “बन्याबापू, भकू लागली 
आिे. जेवायला पाहिजे बुवा” . मी एका र्डक्यात दोन िार भाकरी आहि 
कोरडी उसळ आिली िोती. बाकड्यावरि र्डके अंथरले. दोघामंध्ये ती 
भाकरी ठेवली. अन् गप्पाटप्पा करत भाकरीिा र्न्ना उडवला. पुढच्या 
स्टेशनवर उतरून नळािे पािी प्यालो. तृष्ट्िा अन् क्षुधा शमली. गदीति 
बाकड्याच्या एका कोपऱ्यात बसून वाडी येईपयंत यशवंतरावानंी थोडी 
डुलकी पि घेतली. याि र्डक्यातील भाकरीने जवहळक साधलेले 
स्नेिसंबधं िव्वेिाळीस वर्ष ेअखंड राहिले. सुखदुःखाच्या भरती ओिोटीत 
अहधकि दृढ झाले. 
 
लखडीतील गिपती 
 हडसेंबर १९८४ महिना. सगळीकडे धामधूम िाललेली. गुलाबी थंडीिे 
वातावरिात उत्साि हशगेस पोिोिलेला. लोकसभेच्या हनवडिुकीस 
सारा देश तयार झालेला. कायगकत्यांिा उसळता उत्साि. यशवंतरावजी 
सातारा मतदारसंघातून उभे राििार िे जािीर झालेले. एक दोन 
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हदवसातं ते उमेदवारीिा अजग भरण्यास हदल्लीिून येिार िे ठरलेले. 
आमिी सवांिी गडबड उडालेली. हनवडिुकीस मोिे बाधंिी करावयािी 
तर कंबर कसली पाहिजे. आम्िी सवगजि तयारीत अन् वाट पािात 
बसलेलो. 
 यशवंतरावजींना सातारा येथील शखडीतील गिपतीिे हवलक्षि 
आकर्षगि अन् ओढ. श्रद्धा अन् भक्ती या दोन्िींिा समसमासंयोग त्या 
गजाननाच्या ठायी झालेला. हनवडिूक अजग भरण्याअगोदर एकदा त्या 
एकदंतािी आळविी करावयािी, आशीवाद मागावयािे िी 
यशवंतरावजींिी प्रथा. सिज उत्सुकता म्ििून अस्माहदकानंी एकदा 
पचृ्छा केली, “यशवंतराव, या गजाननाच्या भेटीिा एवढा अट्टािास का 
?” स्स्मतवदनाने आपल्या अंतरीिे भाव त्यानंी शब्दरूप केले, “मला कािी 
मागायिे नािी. जनताजनादगनािे असीम पे्रम मला लाभले. या पे्रमाला 
अन् आदराला असेि कायम रािण्यािे भाग्य मला लाभावे. तेवढी 
साधनसुहिता शेवटपयंत रािावी. िीि त्या वरदाला प्राथगना करिेिी 
आिे.” पि या हनवडिुकीच्या अगोदर िी भेट झालीि नािी. अजग दाखल 
करण्यास यशवंतराव आलेि नािीत. त्याचं्या स्वगगवासािी बातमी मात्र 
ऐकावयास हमळाली. शखडीतील गजाननािी भेट अपुरी राहिली. 
 
सौ. वेिूताई 
 यशवंतरावजींिा अन् माझा स्नेि जमला. यात कौटंुहबक स्नेिािें बधं 
दृढ केव्िा झाले, िे कळूनसुद्धा आले नािी. भारताच्या 
उपपतंप्रधानपदापयंत ज्यानंी अनेक पदे भरू्षहवली त्या यशवंतरावाचं्या 
पत्नी, म्ििजे एका हनगवी गृहििीिे मृर्णतमंत रूप, सभेच्या स्थानी 
व्यासपीठावर बसावे, हमरवावे, लोकाकंडून कौतुक करवनू घ्यावे, िी 
इच्छाि नािी. हविारले तर आपल्या समाधानी अन् शातं तृप्त नजरेत 
हतकडच्याबद्दलिी अपूवाई दडवीत त्या उद्गारत, “माझी बसण्यािी जागा 
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िी इथेि बरी हदसते. ते वर व्यासपीठावर अन् मी खाली पे्रक्षकवगात, 
र्ार र्ार आनंद िोतोय मला. यासारखा दुसरा आनंद नािी.” 

 आमच्या घरी जेवण्यास आलेल्या. आम्िीि भाबंावनू गेलेलो. 
आदराहतर्थ्य करावयािे कसे, थोरामोठ्ा मािसािी पत्नी. हशष्टािारात 
कािी कमी पडले तर, थोडी धाकधूक वाटत िोती. “मी इथेि 
स्वयंपाकगृिात पाटावर बसूनि जेविार” िे त्यािें शब्द ऐकले अन् 
एकदम हशरावरिा भार कमी झाला अन् एका आगळ्या अन् वेगळ्या 
स्त्रीच्या दशगनाने मन स्तंहभत झाले.  
 हदल्लीला स्टेशनवरून र्ोन केला. र्ोनवरून वेिूताईंिा आवाज 
ऐकला. “सािेब घरी नािीत. दौऱ्याववर आिेत. अन् िे पािा, ते नसले 
म्ििून आमच्या घरी यावयािे नािी असे नािी िं ?” 
 
गाढ पत्नीपे्रम 
 सौ. वेिूताईंिे आकस्स्मक हनधन झाले. संसासामधील अनेक दुः खे 
सिन केलेले यशवंतरावजी या वमी बसलेल्या घावाने िळवे बनले. 
संसाररूपी रथािे एक िक्र हनखळले. मंुबईस हरव्िेरा या त्याचं्या 
हनवासस्थानी बठैक जमली िोती. आम्िी र्क्त दोघेि िोतो. बोलण्यािा 
ओघ वेिूताईंच्यावरि िोता. यशवंतरावािंा िेिरा कधी नव्िे एवढा 
शोकाकुल झाला िोता. मलािी अवघडल्यासारखे वाटत िोते. भावनेने 
रूद्ध झालेल्या त्याचं्या कंठातून शब्द कसेबसे बािेर पडत िोते. बन्याबापू, 
माझ्या जीवनातील िी पोकळी मला सवांगाने वेढून टाकत आिे. उभ्या 
आयुष्ट्यात कशािीि मागिी न करिारी माझी पत्नीब मला सोडून गेली. 
मी पोरका झालो आिे. आयुष्ट्याच्या िढउतारावर हतने माझी र्क्त सेवाि 
केली. सावलीप्रमािे माझ्या समवेत ती नेिमी राहिली. माझे आयुष्ट्य 
हतनेि घडवले. आपत्काली मला हतने सावरून धरले.हतच्याहवना माझी 
िी जीवननौका भरकटू लागलीय.लवकरि ती  भोवऱ्यात सापडिार अन् 
संपिार.” 
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 असा िा माझा स्नेिी, मािूसवेडा, एखाद्यावर भरभरून स्नेि करिारा. 
त्याला त्या वर्षावात शिब हभजहविारा. िवािवासा वाटिारा. नुसत्या 
आठविीने गहिवर आििारा. 
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आनंिीबाई हशके 

भावासारखे यशवतंराव 

 
 १९२४ साल िोते की १९२५ आठवत नािी. ऋतू हिवाळा िोता की 
उन्िाळा िोता तोिी आठवत नािी. पावसाळा मात्र नव्िता. हजकडे हतकडे 
नवी पालवी रु्टलेली हदसे. सुंदर रु्ले वाऱ्याने डोलून सुवास पसरवीत 
िोती. सारे कसे आल्िाददायक छान हदसे. अशा सुंदरस्थळी सातारला 
अंहजक्यतारा डोंगराच्या पायर्थ्याशी आम्िी नुकतेि रािायला आलो िोतो. 
यािंी बदली साताऱ्यास झाली िोती. आठ हदवस साताऱ्यास मुक्काम व 
ऑहर्सात काम व आठ हदवस हर्रती असे त्या नोकरीिे स्वरूप िोते. 
शेजारपाजार िोता. भोसलेबाई नामक एक वृद्धा हविारपूस करी. कामात 
मदत करी. घर मोठे िोते. दोन मुलासंि मला रािावे लागत असे. 
बाजारिाट सारे दूर. मला जािे शक्य नव्िते. मुलानंा ठेवनू जािार कधी 
? घरात सारे भरपूर भरलेले िोते. खेड्यातून एक दूधवाली दूध घालून 
जाई. एक बाई आंबे आिून देई. एक आण्याला आठ आंबे. शेवग्याच्या 
झाडावर शेंगा, रु्ले, पाने असत. त्यािंी भाजी करता येई. हशवाय मूठभर 
मेथी िातभर जागेत पेरली तर तीन हदवसानंी दोन पानी भाजी हमळे. 
मुलानंा तर भाजी नकोि, पि मलािी र्ारशी गरज लागत नसे. असे 
आमिे सुरळीत िाले. एके हदवशी िे ऑहर्सात गेले असता एक गृिस्थ 
येऊन म्ििाले, “दोन भाकरी व िटिीिा गोळा तयार ठेवा. एक मािूस 
येईल त्याला द्या.” 

 “म्ििजे जेवायला कोिी येिार आिे?” 

 “नािी, भहूमगतासाठी भाकरी व िटिी द्यावी लागते. आज तुमिी 
पाळी.” 

 कोि येिार त्यािे नाव हविारून ठेवले. िे दुपारी आल्यावर त्यानंा 
साहंगतले. त्यानंा कािी बरे वाईट वाटले नािी. म्ििाले, “मािूस 
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आल्यावर िटिी भाकरी द्या. िटिी जरा अहधक द्या. मािसािं नाव काय 
?” 

 “लवंगाहमरे, असं कायसं साहंगतलं ?” 

 “लवंगहमरे नािी लवंगरे असेल.” 

 “असेल, असेि कािी गावंोगावी नवं नाव.”  
 “िो, खानदेशात नािी का, दगडू, धोंडू, किरू, शेिर्डू अशी नावं 
ठेवतात. पुढे िा शेिर्डू िुदे्ददार झाला तर त्यािी त्यालाि लाज वाटते. 
आईबापानंा तो दोर्ष देतो. 
 “बरं पि मला सागंा, िा भहूमगत कोि ? त्यािं आपलं नातं काय ? 
त्याला भाकरी का द्यायच्या ? भहूमगत म्ििजे दरोडेखोर ना ? 
वाटसरूला लुबाडतात, मारिाि करून त्यािंा पैसाअडका घेतात ते ?” 

 “छे, छे! अस ं नािी. िे लोक हशकलेले असतात. ते गहरबाचं्या 
िक्कासाठी सरकारशी तक्रार करतात. मागासलेल्या लोकानंा 
मािसासारखं वागवा अस ं सागंतात. अहधकाऱ्यानंा ते आवडत नािी, 
म्ििून िे भहूमगत.” 

 मला र्ारशी वतगमानपते्र वािायला हमळत नव्िती. एके हदवशी एक 
िातात पडले. त्यात एका हशकलेल्या पुरुर्षािे नाव हदसले. ते नाव 
यशवंतरावािे िोते. मला नवल वाटले, “घरिा सुखी मािूस, त्याला काय 
िी दुबुगद्धी आठवली भहूमगत िोण्यािी, आहि गहरबासाठी त्रास 
सोसण्यािी ?” 

 मी यानंा म्िटले, “यशवंतराव भहूमगत आिेत, भहूमगत कसे असतात 
ते मला पािायिं आिे.” 

 एके हदवशी यानंी मला साहंगतलं; “िव्िाि तुम्िाला भेटू इस्च्छतात.” 

 मी संमती हदली. एका ओढ्याच्या काठी िी भेट झाली. आहि काय 
आियग ? िेि ते जेवनू गेलेले गृिस्थ ! अंगावर जुने आहि खादीिे कपडे. 
खादं्यावर काबंळे. मुद्रा िसरी. त्यानंी नमस्कार केला. कुशल पुसले. 
आियग म्ििजे ते गृिस्थ माझ्या गोष्टींिी नावे घेऊन आपली आवडहनवड 
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सागंू लागले ! ‘बाडंगूळ’, “बागंड्यावर बहिष्ट्कार” इतकेि नव्िे तर माझी 
एक जुनी गोष्ट “अमृता मोशकदा” िी हवद्यार्थ्यांना का आवडत असे िेिी 
साहंगतले. िटिीभाकरी खाऊन भहूमगत रािून िे गृिस्थ गोष्टीिी 
वाितात ! माझ्या गोष्टी इथपयंत पोिल्या यािे मला बरे वाटले की 
संकोि ? मी आभार मानले की गप्प राहिले ? मला सागंता येिार नािी. 
पि मनािा गोंधळ उडाला िोता. िीि यशवंतरावािंी व माझी पहिली 
भेट. 
 त्यानंतर कािी काळ लोटला. यशवंतराव आता मोकळेपिी वावरत 
िोते. मोठ्ा िुद्धद्यावर िोते. त्यािें लग्ने झाले. वेिूताई कतगव्यदक्ष गृहििी 
िोत्या. यशवंतराव सुखी िोते. सभा संमेलनािें अध्यक्ष िोत िोते. 
वसंतरावदादा त्यािें परमस्नेिी. त्यानंा ते र्ार मानीत. 
 माझे जावई हदलीपशसि घाटे मध्यप्रदेशात डी. आय. जी. िोते. पुिे 
मुक्कामी ते अिानक वारले. तेव्िा यशवंतराव िव्िाि भावासारखे धावनू 
आले. त्या वेळी त्यािंा पहिला प्रश्न िोता “आनंदीबाई कुठे आिेत ?”... 

कहववयक ग. हि. माडगूळकर 
काहबल आिमी 

 
 हवटे, कराड, कृष्ट्िाकोयनासंगम, सातारा, सागंली, कंुडल यापैंकी 
कशािािी कािी कारिाने संदभग आली की, मला िटकून यशवंतरावािंी 
आठवि िोते. आम्िी दोघे एका पहरसरात जन्मलो, एका पहरसरात 
वाढलो, िेि कदाहित त्याचं्या माझ्यातील अकृहत्रम स्नेिािे प्रथम कारि 
असेल. 
 यशवंतराव वयाने माझ्यापेक्षा वडील आिेत. बालपिात त्याचं्या माझ्या 
भेटीिा योग आला नािी. यशवंतरावािें हशक्षि कोल्िापूरला झाले. ते 
गॅ्रज्युएट िोऊन पुढच्या हशक्षिासाठी पुण्याकडे गेले, आहि नंतर मी 
कोल्िापुरात आलो. हतथेिी ओळखदेख झाली नािी. 
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 बेिाळीस सालिा लढा सुरू झाला आहि “यशवंतायना” िा अध्याय 
सुरू झाला. मी कोल्िापुराति िोतो. माझ्या दोन खोल्याचं्या टािक्या 
हबऱ्िाडात साताऱ्याकडिे भहूमगत कायगकते िमखास आसऱ्यासाठी 
जमत. त्याचं्या तोंडून मी यशवंतरावाहंवर्षयी ऐकले. खूप ऐकले. 
 शािीर हनकम िा िळवळ्या मुलगा आम्िा दोघातंला स्नेि दुवा. एका 
रात्री त्याने मला यशवंतरावानंी रिलेली एक राष्ट्रीय ‘कव्वाली ‘साहभनय 
म्ििून दाखवली. हतिे शब्द आता मुळीि आठवत नािीत. मुखड्यािी 
ओळ तेवढी स्मरिात आिे .. 
 “पवा न आम्िाला कैदखान्यािी..” 

 त्या तीन – िार वर्षांत मी हकतीदा हनकमाला म्िटले असेल, 
हनक्क्या, लेका आमिी एकदा ओळख तरी करून दे तुझ्या या 
यशवंतरावाशंी ?” 

 हनकम िज्जारदा “िो” म्ििाला, पि माझ्या आहि यशवंतरावाचं्या 
भेटीिा योग आला नािी तो नािीि. ऐन धरपकडीच्या हदवसातं मी 
हनकमच्या लग्नासाठी कंुडलला गेलो. 
 प्रहतसरकारिे सारे वैभव पाहिले. नाना पाटलानंा उराउरी भेटलो. 
पि यशवंतराव दृष्टीसदेखील पडले नािीत. स्वातंत्र्य हमळाले. लढा 
संपला. भहूमगत प्रकट झाले. मंतरलेले हदवस संपून गेले. मी पोटाच्या 
उद्योगाला लागलो. खादीच्या कपड्यापुरतीिी देशभक्तीिी खूि अंगावर 
राहिली नािी. यशवंतराव राज्यकते िोण्याच्या रस्त्याने हनघाले. 
 पोटासाठी भटकता-भटकता मी पुण्याला आलो. सुरूवातीला पंताच्या 
गोटात रािात िोतो. एके हदवशी हतथे अिानकपिे एक असामी उपटला. 
दलसंघटक राघु अण्िा हलमये भारी  रसाळ मािूस. ते मसूरिे. 
यशवंतरावािें दोस्त. 
 “आमिा यशवंता” या हवर्षयावर त्यानंी मला हकती ऐकवले असेल ? 
.... हनकम नुसती मधािी बोटे िाटवीत िोता. राघुअण्िानंी मधािे 
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द्रोिच्या द्रोि पाजले. त्या घडीपयंतिे यशवंतरावािें िहरत्र मला पूिग 
ज्ञात झाले. 
 गावात दोन आकण्यािे घर आहि रानात दोन हबघे शेती िी छोट्या 
यशवंतरावाचं्या घरिी आर्णथक स्स्थती. वडील हवट्याला बेहलर् िोते. 
यशवंतराव नकळते आिेत तोवरि ते िे जग सोडून िालते झाले. आई 
खंबीर. एका हवटकरीवर अठ्ठावीस युगे उभी रािील अशी. हतिे नावि 
हवठाबाई. थोरले दोन भाऊ. दोघानंी हतसऱ्याला शिािा करायिा हवडा 
उिलला. यशवंतराव जात्या बुहद्धमान, अभ्यासू. ते बी. ए. झाले. 
एल्.एल्.बी. झाले.; यशस्वी वकील ठरले. पि त्यािें मन मात्र वहकलीत 
रमले नािी. त्यानंी राजकारिात उडी घेतली. देश स्वतंत्र झाला पाहिजे, 
यासाठी ते हनकडीिे प्रयत्न करू लागले. हशिेिे सैंगडी त्याचं्या भोवती 
जमा झाले. 
 बेिाळीसच्या युद्धात साताऱ्याने अजब उठाव केला. त्या लढ्याच्या 
वेळी यशवंतराव आपोआपि आघाडीवर आले. 
 त्यािंा तो लढा स्वयंभ ूिोता. त्यािें नेतृत्विी तसेि “स्वयभं”ू स्वरूपािे 
उत्पन्न झाले. 
 राघु अण्िा त्या सवग सातारकराबंरोबर वावरलेले िोते. त्यानंा उत्तम 
कथनशैली अवगत िोती. “िले जाव” िळवळीतले अनेक प्रसंग त्यानंी 
माझ्या डोळ्यासमोर उभे केले. त्यातल्या अनेक प्रसंगािें नायक िोते श्री. 
यशवंतराव िव्िाि. 
 यशवंतराव म्ििजे एक समथग नेतृत्व, अशी राघुअण्िािंी बालंबाल 
खात्री िोती. एखादा मावळा हशवाजीराजाबद्दल बोलला असेल तसे ते 
यशवंतरावाबंद्दल बोलत. मला गुंगवनू टाकत. शािीर हनकककम आहि 
राघुअण्िा हलमये यानंी यशवंतरावाहंवर्षयी माझ्या मनात एक आगळा 
आदरभाव हनमाि करून ठेवला. यशवंतरावािंी एकदा प्रत्यक्ष भेट व्िावी 
असे मला सारख ेवाटत राहिले. मी वावरत िोतो हित्रपटात, साहित्यात, 
पि मनािे धागेदोरे राजकारिापासून सवगस्वी तुटू शकत नव्िते. 
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तुरंूगवास भोगलेले हमत्र राज्यकते झालेले पािण्यािी तिान डोळ्यानंा 
िोतीि. 
 भेटीिा योग आला तेव्िा यशवंतराव िव्िाि मिाराष्ट्र राज्यािे 
मुख्यमंत्री झालेले िोते. त्यािंा र्ार मोठा सत्कारसमारंभ साजरा िोत 
िोता. मंुबई मिानगरातील शेकडो संस्था त्यानंा पुष्ट्पिार अपगि करायला 
उत्सुक िोत्या. त्या सवग संस्थािें प्रहतहनधी िातात पुष्ट्पमाला घेऊन उभे 
िोते. सवांत शेवटी माझा क्रमाकं िोता. मराठी हित्रपटव्यवसायािा 
प्रहतहनधी एवढाि माझा अहधकार िोता. मोजता येिार नािी इतका 
जनसमुदाय लोटला िोता. त्या अगहित डोळ्याचं्या साक्षीने िा सत्कार 
िालला िोता. माझ्या डोळ्याचं्या कडा पािावत िोत्या. 
 माझी पाळी आली. आम्िी दोघे एकमेकासंमोर आलो. मीि काय, 
अवघा भारत आता यशवंतरावानंा ओळखत िोता. माझी ओळख, सत्कार 
करिाऱ्यािंी नावे पुकारिाऱ्या गृिस्थाकडून आपोआपि झाली. 
दूरध्वहनके्षपकातून आवाज आला. “श्री. ग. हद. माडगूळकर.... मराठी 
हित्रपटव्यवसायाच्या वतीने !” 

 मी पुढे सरलो. माझ्या हजल्यातला, हशवघडी खेळलेला, गहरबीत 
वाढलेला, एक सामान्य शेतकऱ्यािा मुलगा माझ्यासमोर, उभ्या 
मिाराष्ट्रािा लोकहनयुक्त मुख्यमंत्री म्ििून आपादमस्तक उभा िोता. 
नखहशखान्त शुभ्र खादीिा पेिराव. आजगवी-आनंदी मुद्रा. सयाद्रीच्या 
हशलाखंडासारखा देि. हवलक्षि बोलके डोळे. त्या डोळ्यानंी ओळख 
हदली. मी िार घातला. तेवढ्यानं समाधान झालं नािी. माझ्या मनातल्या 
भाबड्या खेडुताने बािु पसरले. समोरच्या खेडुताला कडकडून आशलगन 
हदले. मी आहि यशवंतराव एकमेकानंा कडकडून भेटलो. शब्द उमटलेि 
नािीत ! 
 मंुबईच्या नागर संस्कृतीला कदाहित ते िमत्काहरक वाटले असेल, 
रूिले नसेल. मुख्यमंत्र्यािें सहिव, अंगरक्षक, जागच्या जागी िुळबुळले 
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असतील. आम्िी एकमेकानंा भेटलो. कडकडून भेटलो. बस्स ! िी माझी 
आहि यशवंतरावािंी पहिली प्रत्यक्ष भेट. 
 संघर्षापेक्षा सामंजस्याकडे यशवंतरावािंा अहधक कल आिे. 
मिाराष्ट्राच्या मुख्यमंहत्रपदावरून त्यानंी केलेली कािी काये बोलकी 
आिेत. गाधंीित्येच्या गदारोळात कैक िाह्मि कुटंुबािंा आसरा गेला 
िोता. िुल्लडीच्या भरात मुळीि िोऊ नये ते िोऊन गेले िोते. नामशेर्ष िोत 
आलेला एक दे्वर्ष पुन्िा उसळण्याच्या बेतात िोता. घरे पुन्िा उभी 
करण्यासाठी िाह्मिानंा हदलेली कजे यशवंतरावानंी मार् करून 
टाकली. िाह्मि आहि बिुजन याचं्यातील दे्वर्षािी कीड दृष्टोत्पत्तीस 
येताि एका र्वाऱ्याने ती मारून टाकली. धमांतर केलेल्या पूवास्पशृ्यानंा 
ते स्वतःला “बौद्ध” म्ििव ू लागले तरी िहरजनत्वाच्या साऱ्या सवलती 
त्यानंी देऊ केल्या. बाराशे रूपयाचं्या आत वार्णर्षक उत्पन्न असिाऱ्या 
पालकाचं्या मुलानंा हशक्षि मोर्त हमळेल, असे उभे केले. मराठी रंगभमूी 
करमिूककरातून मुक्त केली. साहिस्त्यक, कलाकार, गायक, नट-
तमासगीर, कुस्तीगीर, शािीर या सवांसाठी त्यानंी अनुदाने सुरू केली. 
 उभ्या मिाराष्ट्रात त्यानंी एक िैतन्य भरले. “कृष्ट्यौद्योहगक समाज” िी 
शब्दसंहिता यशवंतरावािंीि. शेती सुधारावी, उद्योग वाढावे, हवज्ञानािे 
वरदान समाजाला लाभावे, हशक्षि जीवनोपयोगी व्िावे, यासाठी त्यानंी 
सतत प्रयत्न केले. 
 हदल्लीिे बोलाविे आले तेव्िा इथले काम इथल्या सिकाऱ्याचं्या 
स्वाधीन करून यशवंतराव हदल्लीला गेले. मला आठवतं यशवंतराव 
हदल्लीला जायला हनघाले, त्या वेळी मी हवधानपहरर्षदेिा सदस्य िोतो. 
त्यानंा हनरोप देिारी अहतशय उत्तम भार्षिे अनेक माननीय सदस्यानंी 
केली. माझ्यावर पाळी आली. भारावल्यासारखा मीिी कािी बोललो. 
म्ििालो, “यशवंतरावानंी राजकारि काय केलं, ते सागंण्यािा माझा 
अहधकार नािी. या मिाराष्ट्रदेशात कलासाहित्याला शासनाकडून जी 
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प्रहतष्ठा हमळाली ती यशवंतरावामुंळे. यशवंतराव मनानं रहसक आिेत, 
साहिस्त्यक आिेत.” 

 यशवंतराव सभागृिात उपस्स्थत िोते. शेवटी त्यानंा उदे्दशून मी दोन 
काव्यपंक्ती उच्चारल्या – अगदी उत्स्रू्तग. राजकीय भार्षिात 
कहवताहबहवता आििे व्यहक्तशः मला मुळीि आवडत नािी. पि त्या 
हदवशी त्या दोन ओळी आल्या. अंतरीिे ते स्वभावे बािेरी प्रकटले. मी 
म्ििालो, “यशवंतराव, जा सुखेनैव जा. 
 उभा देश आिे तुझा पाहठराखा. 
 तुझी कीतग वाढो जशी िंद्ररेखा” 

 या उत्स्रू्तग पंक्तीच्या रिनेवर छत्रपती हशवाजीमिाराजाचं्या 
राजमुदे्रिी उघड छाप आिे. “प्रहतपचं्चद्ररेखेव वर्णधष्ट्िु” िाि अनुवाद 
हतच्यात उमटला आिे. पि ते सािहजकि नव्िे का ? हशवाजीनंतर, 
हशवाजीच्या लोकसंग्रािकवृत्तीिा आहि दूरदृष्टी सुजािपिािा साक्षात्कार 
यशवंतराव याि राज्यकत्याच्या हठकािी जािवला. स्वतः यशवंतरावानंा 
त्यानंा कुिी हशवाजीिी-लोकमान्यािंी पदवी हदलेली आवडत नािी. 
नम्रता िािी एक दुर्णमळ सदु्गि त्याचं्या ठायी आिे. 
 एका जन्मात यशवंतरावानंी खूप कमाई केली. इकडिी दुहनया हतकडे 
करून टाकली. 
 दादा कन्नमवार मिाराष्ट्रािे मुख्यमंत्री िोते. त्या काळातली घटना. मी 
माझ्या खेड्याकडे हनघालो िोतो. एस. टी. बसने हनघालो िोतो. गाडी 
हवटे गावातून जािार िोती. गावाबािेर गदी हदसली. तोरिे उभारलेली 
हदसली. गाड्या लागलेल्या हदसल्या. 
 “काय आिे ?” मी िौकशी केली. 
 “समारंभ.” 

 “कसला ?” 

 “कॉलेजि ंउद्घाटन आिे.” 
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 कॉलेज-आहि आमच्या हवट्याला ? माझा आनंद उरी मावेना. 
गदीमुळे थाबंलेल्या एस. टी. गाडीतून मी माझी बगॅ घेऊन उतरलो. 
हनमंत्रिावािूनि त्या समारंभात सामील िोण्यात मला संतोर्ष िोता. 
प्रथमदशगनीि सोनेरी रंगात हलहिलेले कॉलेजिे अहभधान वािले – 
“बळवंतराव िव्िाि कॉलेज.” 

 वा : ! पुत्र व्िावा ऐसा गुंडा ! 
 ज्यािा हतन्िी लोकी झेंडा ! 
 हबिाऱ्या बळवंतरावाचं्या पदरी पाि-सात बुके तरी पडली िोती की 
नािी, कुिास ठाऊक. आपल्या मुलानंा कसे हशकवावे या शितेने त्यानंा 
भाकर गोड लागली नसेल. आज एका मिाहवद्यालयाला त्यािें नाव हदले 
जात िोते. मुलाच्या कतृगत्वामुळे कुिा कोट्याधीशाचं्या नावानंी 
मिाहवद्यालये ओळखली जात असतील, पि गरीब शेतकऱ्यािे नाव 
हमरविारे िे पहिलेि कॉलेज असेल. 
 यशवंतरावाचं्या मातुःश्रींच्या नावानेिी कािी संस्था ओळखल्या 
जातात. िी केवढी कमाई ? मी कमाई म्िितो िी मंहत्रपदे आहि 
अहधकाराच्या जागा लाभलेल्या मिाभागानंी आिखी कािी कमावले. धन 
हमळवले, दौलत हमळवली. यशवंतरावानंी हमळवले ते र्ार थोड्यानंा 
हमळवता आले, व्यहक्तगत िाहरत्र्यािा बहडवार आजकाल बड्याबड्यानंा 
राहिलेला नािी. तळे राखिारा पािी िाखिारि, िा लोकोक्तीतील 
हसद्धान्त आता सवगसामान्य झाला आिे. यशवंतराव मात्र या वाटानंा 
वळले नािीत. आज साऱ्या देशािी संपत्ती िाताळिाऱ्या या मािसािे 
कराड येथील हनवासस्थान कुिी आवजूगन जाऊन पािावे. इंग्रजाचं्या 
जमान्यातील मामलतदारदेखील यािून िागंली बगंली बाधंता ! 
 राजकारिाच्या धकाधकीत त्यािंा वािनािा व्यासंग सुटलेला नािी. 
ते केव्िा वाितात, देव जािे. गाठीभेटीत संदभग हनघतात तेव्िा नवल 
वाटते ते त्याचं्या वािनािे आहि स्मरिशक्तीिे. 
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 आपल्या सिकाऱ्याहंवर्षयी तर त्याचं्या मनी पे्रम आिेि, पि 
माझ्यासारख्या अनेक साहिस्त्यकािंा सिवास त्यानंा र्ार हप्रय वाटतो. 
उत्तम हित्र, उत्तम कहवता, उत्तम नाटक यािंा रसास्वाद घेताना अजूनिी 
त्यानंा वेळेिा हवसर पडतो. 
 गेली अकरा वर्ष ेमी मिाराष्ट्राच्या हवधानपहरर्षदेिा सभासद आिे. पि 
माझी त्यािंी भेट झाली की, ते पहिला प्रश्न हविारतील, “नवीन काय 
हलहिताय ?” मी माझ्या मनातल्या कल्पना, योजना सागंतो. ते 
लवकरलवकर हलहिण्यािा आग्रि करतात. मग आम्िा दोघािेंिी हमत्र 
असे कािी साहिस्त्यक आिेत, त्यािंी िौकशी सुरू िोते. मराठीतल्या 
कुण्या लेखकािे आपि काय वािले त्यािा ऊिापोि िोतो. अन्य 
भारे्षतला कुठला गं्रथ नव्याने वािला, त्यािे नवनीत मला आवजूगन हदले 
जाते. केवळ साहित्य आहि कला याचं्यासंबधंीिी आमिी बोलिी इतकी 
रंगत जातात की, त्याचं्या कुिीतरी सहिवाला येऊन आठवि करावी 
लागते. “सािेब, वेळ झाला. आपल्याला कायगक्रम आिे !” मग यशवंतराव 
उठतात. र्ार प्रसन्नपिाने िसतात. अगदी मनापासून म्िितात, “अण्िा, 
हदल्लीला या.” 

 “जरूर !” मी उत्तर देतो. 
 त्यानंी म्ििावे, आपि िोकार द्यावा. ठीक आिे. पि एकदा खराि 
योग आला. मुलीला “स्थळ” शोधण्यासाठी मी सिकुटंुब हदल्लीला गेलो. 
त्याि वेळी मला “पद्मश्री” पदकिी घ्यायिे िोते. पदकग्रििािा समारंभ 
झाला. दुसऱ्या हदवशी यशवंतरावािें आमंत्रि. साऱ्या मिाराष्ट्रीय 
पाहरतोहर्षक हवजेत्यािंा त्यानंी सत्कार केला. या समारंभाला माझी पत्नी 
आहि मुलगी यािी िजर िोत्या. यशवंतरावाशंी त्यािंी ओळख झाली. सौ. 
वेिूताईंशी पहरिय झाला. आम्िाला हतघानाि मग त्यानंी भोजनासाठी 
बोलावले. अगदी साधा बेत. भारताच्या कोिा शे्रष्ठ नेत्यासमोर आम्िी 
बसलो आिोत असे आम्िाला वाटलेि नािी. यशवंतराव आहि वेिूताई 
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दोघाचं्यािी वागण्यातील हजव्िाळा खरोखरीि अहवस्मरिीय िोता. त्या 
हदवशी पोटभर जेवलो. पोटभर बोललो. 
 यशवंतराव शूर आिेत, हततकेि िळवे आिेत. आई आहि पत्नी 
याचं्याहवर्षयी त्याचं्या मनात कमालीिा पे्रमभाव आिे. आईला तर ते र्ार 
मानीत असत. एका लोक-साहित्यहवर्षयक पहरसंवादात त्यानंी आपल्या 
आईने रिलेल्या दोन ओव्या म्ििून दाखवल्या. त्यािंा साद गहिवरलेला 
वाटला. मंुबईला “सयाद्री “बगंल्यात त्याचं्या मातोश्री आजारी िोत्या. 
थोर-थोर मंडळी मुद्दाम त्याचं्या प्रकृतीिी हविारपूस करण्यासाठी येत-
जात िोती. यशवंतराव एकटेि गलॅरीत एका वेताच्या खुिीवर बसले 
िोते. मी गेलो. 
 “या अण्िा. बसा.” यशवंतराव म्ििाले. 
 “कसं आिे आईिं ?” – – मी. 
 “बरं आिे, पि तो वेडा कंुभार काय करील ते खरं.” ते हखन्नपिे 
उद्गारले. 
 माझ्या त्वहरत लक्षाति आले नािी, पि “वेडा कंुभार” िा शब्द त्यानंी 
“परमेश्वर” या अथाने वापरला िोता. त्या शब्दािा संदभग माझ्याि एका 
गीताशी िोता. ते गीत त्याचं्या लक्षात राहिलेले िोते. यशवंतराव देवभोळे 
नािीत, पि नास्स्तक हनहित नािीत. हवज्ञानाइतकाि त्यानंा 
अध्यात्माहवर्षयीिी आदर आिे. मात्र ज्योहतर्षा-हबहतर्षािे थोताडं त्यानंा 
मुळीि आवडत नसावे. एकदा असेि आम्िी कािी साहिस्त्यक 
मध्यरात्रीनंतरिी त्याचं्याशी ििा करण्यात रमून गेलो. एक वाजला तसे 
सवांिे भान जागे झाले. 
 “िलू या आता” कुिीतरी म्ििाले. 
 “जािार कसे अण्िा ?” यशवंतरावानंी मला हविारले. 
 मी म्ििालो, “सवालि आिे. माझी मोटार नािी. आमच्या कंुडलीत 
वािनयोग नािी.” 
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 “तुम्िी अस ं करा,” यशवंतराव गंभीरपिे म्ििाले, “एक वािन घ्या 
आहि कंुडली त्यात लावनू ठेवा. कंुडलीत वािन नािी तर वािनात 
कंुडली !” आम्िी सवगजि खळाळून िसलो. 
 माझा आहि त्यािंा स्नेि िी एक भाग्यािी गोष्ट आिे. १९४२ च्या 
काळात त्यानंी माझे पवाडे ऐकले असतील. हनकमाच्या तोंडूनिी कािी 
ऐकले असतील. आपल्या शेजारिा लेखक म्ििून त्यानंा माझ्या बद्दल 
कुतूिल असेल. 
 सत्कार समारंभातल्या त्या भेटीने आम्िी एकमेकाचं्या र्ार जवळ 
आलो. मग भेटीवर भेटी झाल्या. त्यानंी मला आग्रिाने कहवता वािायला 
लावल्या, कथा सागंायला लावल्या. आम्िी खूप खूप बोललो. १९६२ 
साली त्यानंी साहंगतले म्ििून मी हनवडिूक प्रिारािी गािी हलहिली. 
थोडी कुिेष्टा झाली. ती िोति असते. ती हनवडिूक अत्यंत यशस्वी 
झाल्यावर माझ्या कामािी शाबासकी स्पष्ट शब्दात व्यक्त करायला 
यशवंतराव हवसरले नािीत. मिाराष्ट्रािे मुख्यमंत्री असताना त्यानंी 
वाङ्मय, कला, संस्कृती याचं्यासाठी पुष्ट्कळ कािी केले. आज त्यािंा 
वारसा सागंति मिाराष्ट्रािे राज्य पुढे िालले आिे. मराठी हवश्वकोशाच्या 
मिावृक्षािे बी यशवंतरावानंीि पेरलेले आिे. 
 कतगव्यदक्ष प्रशासक, त्यागी देशभक्त, हदस्ग्वजयी नेता, हजव्िाळ्यािा 
हमत्र, मातृभक्त पुत्र आहि नीहतसंपन्न गृिस्थ अशी यशवंतरावािंी अनेक 
रूपे आिेत. माझ्या मते समतोल हविार िे त्याचं्या यशािे रिस्य आिे. ते 
कधीिी एकास्न्तक भहूमका घेत नािीत. 
 यशवंतरावानंा साठ वर्ष े पूिग झाली िे खरे वाटत नािी. साऱ्या साऱ्या 
गोष्टी काल परवा घडल्यासारख्या वाटतात. बेिाळीसिा लढा.. 
स्वातंत्र्यलाभ.. संयुक्त मिाराष्ट्र हदवस.. प्रतापगड... हशवनेरी.. िीनशी 
युद्ध... पाहकस्तानी युद्ध.. बागंलादेश.. आमच्या भेटी.. नागपूरमधल्या.. 
मिाबळेश्वरच्या.. खुल्ताबाद... पुिे.. हदल्ली.. मिाराष्ट्रािे मुख्यमंत्री 
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झाले, तेव्िा यशवंतरावािंा उल्लेख “सवांत तरुि मुख्यमंत्री” म्ििून केला 
जात िोता. आज त्यानंी साठी ओलाडंली ! 
 मागग तरुिानंीि िालायिा असतो, पि... 
 मागगदशगन अनुभवसंपन्नानंीि करावे लागते. 
 लढ्यािा सेनानी, प्रातंािा मुख्यमंत्री, देशािा संरक्षिमंत्री या सवग 
भहूमका सारख्याि यशस्वी रीतीने पेलिारी “काहबल” मािसे क्वहित 
जन्माला येत असतात. भारतासारख्या अधगहवकहसत आहि खंडतुल्य 
देशात शासन आहि संघटना या दोन्िीतिी अहतरेकी भहूमका घेऊन हनभत 
नािी. यशवंतरावानंी िे जािले आिे. म्ििूनि ते हवराजमान िोतील, ते 
पद प्रहतष्ठा पावते. 
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प्रा. वामनराव चोरघडे 

तैसे उिू अतंर 

 
 िालत्या बुद्धीला र्ाटे र्ोडले तरि हवद्वत्ता हदसते, अशी एक िाल 
पडली आिे. मूळिी बुद्धी सरळि असते. अिंकाराने हतला र्ाटे रु्टतात. 
 सरळ शब्दावरून उगीि आठवि झाली. “सरळ” शब्दािा अथग र्ार 
सोपा आिे, असे आजवर वाटत आले. आता वाटत नािी. सरळपिािे 
हववेिन श्रीमद् भगवद्गीतेमध्ये तीन हठकािी आलेले आिे. 
 अध्याय तेरावा – श्लोक सात, अध्याय सोळा – श्लोक एक, अध्याय 
सतरा श्लोक िौदा ! या तीन हठकािी आजगव शब्द आला आिे. शब्दािा 
अथग सरळ नािी, ते तेव्िाि ध्यानात आले. तेराव्या अध्यायात आजगवाच्या 
अगोदर िार गुिािें कथन आिे. सोळाव्या अध्यायात “अभया” पासून सुरू 
िोऊन “तपा” पयंत गेल्यानंतरि आजगवािा उल्लेख आिे. सतराव्यात 
आजगवाच्या अगोदर दोनि गुिािंी साधना अहभपे्रत आिे. म्ििजे इतके 
गुि अंगी बािल्याहशवाय “आजगवािी” बात करिे, िा अिंकारि ! कारि 
त्या गुिासंाठी जन्म अपुरा पडायिा ! पडो !! त्यामुळे हनदान पुढच्या 
जन्मािे कमग हनहित िोईल. 
 िे सवग आठवण्यािे कारि, मिाराष्ट्रािे मुख्यमंत्री, भारतािे 
संरक्षिमंत्री आहि उपपतंप्रधान यशवंतराव िव्िाि यानंा जाऊन परवा 
एक वर्ष े लोटले. त्यािें “असिे” आहि त्यािें “नसिे” यािा हभन्नहभन्न 
मनावर काय पहरिाम झाला, िा हजज्ञासेिा हवर्षय िोऊ शकेल, पि त्यात 
“आजगव” असेलि असे नािी. 
 शब्दावर जशी माझी श्रद्धा आिे तशीि सािेबावंर िोती, आिे ! त्याचं्या 
असण्याने माझा कािी र्ायदा िोता व नसण्याने क्षती झाली, असे सुतराम 
नव्िते. “पत्री” सरकारच्या काळापासून त्यानंा मोि जडला तो अगदी 
हनरपेक्ष आहि सततिा, म्ििून तो हटकलािी असेल. साध्यािी मािसाच्या 
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आयुष्ट्यात असे कािी क्षि येतात की, त्या वेळी तो ितबुद्ध िोतो. तेव्िा 
कुिािी तरी त्याला आठवि येते. अजुगनाला श्रीकृष्ट्ि सखा भेटला. 
कारि तो अजुगन िोता. 
 आम्िी केवळ कि, अिू रेिू पि या अिुरेिूंनािी कधीतरी कोिीतरी 
िवेि असते. आई हजवंत असेतो कािीि वाटत नािी. ती नसली म्ििजे 
मग कोिीतरी डोळ्यासमोर असावे असे वाटते. 
 माझ्या क्षिाक्षिाच्या जीवनातले असे एक स्थान मी सािेबानंा देऊन 
टाकले िोते. त्या हनहमत्ति एखादी आठवि सागंण्यािा प्रयत्न, अपयश 
माझे, यश सािेबािें-देवािे! 
 पुसद येथे मािे हदसंबर १९६४ साली हवदभग साहित्य संघािे 
रौप्यमिोत्सवी अहधवेशन भरले. उद्घाटक “सािेब” िोते. सािेबाचं्या 
सोईसाठीि अहधवेशनाच्या तारखा पुढे पुढे सरकत िोत्या. पुसद िे 
मुख्यमंत्र्यािें गाव. सगळी िाल व सगळी िाल मुख्यमंत्री वसंतरावािंी. 
थाट तोलामोलािा. एखादे पवग साजरे व्िावे तसे िे अहधवेशन झाले. 
अहधवेशनािा पहिला हदवस सकाळी दिा वाजता सुरू झाला. बड्या 
मंडळींना बघायला वीस िजारािा श्रोतुसमुदाय जमला. लेखक 
साहिस्त्यकातं आिायग अते्र, ि. रा. मिाजनीपासून त्या वेळिी सवगि 
मंडळी जमली िोती. यजमान म्ििून वसंतरावजी तासभर स्वागतपर 
बोलले. शुभेच्छासाठी तास अधा तास गेला. सािेबानंी नेटके, प्रसंगोहित, 
प्रामाहिक, असे रसपूिग भार्षि केले. आहि हबिाऱ्या संमेलनाध्यक्षाच्या 
वाट्याला दुपारी टळटळीत दोन वाजता श्रोतृसमुदाय आला. तो हबिारा 
अध्यक्ष मी ! अध्यक्षाच्या अगोदर साहित्यािा जो तोलमोल उिलला, 
साभंाळला गेला त्याने अध्यक्षालािी शझग िढली. हलहखत भार्षि बाजूला 
ठेवले व स्वतःिा व इतरािंा आब– राब साभंाळीत तास दीड तासानंतर 
तोिी खाली बसला. बाबुराव अते्र जागिे उठून धावले आहि त्यानंी मला 
कवेत घेतले. वेिूताई िव्िाि याचं्या डोळ्यानंा रूमाल लागलेला 
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हदसला. सािेब गोरेमोरे झाले. वसंतराव नाईक तृप्तीने आहि अिंब्याने 
बघत िोते. 
 मला कािीि कळेना. सािेब गोरेमोरे का झाले ? शेजारी ि. रा. 
मिाजनींना िपापून मी प्रश्न केला. त्यानंी मला “आभारािे भार्षि ऐक”, 
अशी खूि केली. 
 वेिूताई आहि सािेब उभयतानंा माझ्या भार्षिािा असा पहरिाम 
भोगावा लागला या हवस्मयात मी िूर झालो. कुिाला हविारावे तर कुिी 
सागेंना ! आहि मी काय बोललो ते मलाि आठवेना ! 
 टळटळीत दुपारी पुसदपासून जवळि असलेल्या वसंतरावजींच्या 
गिुली येथील बागेत सन्मान्य पािुण्यािंा भोजनसमारंभ िोता. साहमर्ष 
आहि हनराहमर्ष या भोजनािी सोय िोती. टेबलाच्या एका बाजूला साहमर्ष 
आहि दुसऱ्या बाजूला हनराहमर्ष पगंत बसली. खाण्यात मन घालता येईल 
इतके माझे मन हठकािावर नव्िते. 
 अगदी समोरच्याि पगंतीत माझ्यासमोर वेिूताई आहि सािेब बसले 
आहि मी पोिताि दोघानंीिी िसून माझे स्वागत केले. िा दुसरा धक्का ! 
स्टेजवर गोरेमोरे िोण्यात कािी मुत्सदे्दहगरी असेल काय, अशी क्षुद्र शंका 
! पि हतिा पहरिाम माझ्या मनावर िोण्याअगोदर सािेब व वेिूताई 
वसंतरावानंा उदे्दशून म्ििाले, “वामनरावािें गोष्टी सागंण्यािे सामर्थ्यग 
अदु्भत आिे ! तुला तर त्यानंी रडहवलेि पि माझीिी पिंाईत िोऊन 
बसली ! वामनराव, त्या वेळी मी तुमच्याशी िात हमळविार िोतो, ते 
जमले नािी. आता मात्र िात हमळवतो आहि शाब्बास म्िितो !” 

 वसंतराव अहभमानाने म्ििाले, “दुपारी दोन वाजता उपाशी श्रोत्यानंा 
पकडून हखळवनू ठेविे गंमत नव्िे ?” 

 आहि मग मात्र अशी भकू भडकली की, मला हकती वाढले अन् मी 
हकती खाले्ल, िा हिशेब उरला नािी. 
 िे अदु्भत सामर्थ्यग कोिते िे मला आठवेना. कारि सभेत बोलताना 
हकस्सेबाजी िी माझी र्ार जुनी खोड. शब्दापेक्षा हित्र हजवाला अहधक 
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हभडते िी श्रद्धा. माझ्या आईबद्दल मी बोललो. त्याि गोष्टीने सािेब 
गहिवरले असावेत ! कारि त्यािंी मातृभक्ती मला ठाऊक िोती. ते सगळे 
हित्र माझ्या डोळ्यासमोर तरंगत राहिले. ते शब्दात माडंण्यािा िा प्रयत्न. 
 अध्यक्षीय भार्षिािा माझा हवर्षय “मराठीिा वािक हदवसेंहदवस कमी 
िोत आिे” िा िोता. त्याच्या अनेक कारिापैंकी मराठी भारे्षिे आहि 
जीवनािे कौतुकापोटी झालेले इंग्रजीकरि, िे िोते. त्यामुळे सामान्य 
मराठी समाज कसा बुिकळ्यात पडला आिे, िे स्पष्ट करण्यासाठी माझ्या 
आईिा दृष्टान्त मी हदला. 
 माझ्या घरिी अशीि एक दुपार... पत्नी कामावर गेलेली, मुले-मुली 
शाळा- कॉलेजात. घरी मी एकटा अन् माझी आई ! आई आमच्यात 
खातपीत नसे. हतिी सगळी व्यवस्था हतच्या सोवळ्याहनशी वेगळी िोती. 
हतिी देवपूजा, दीडबुटलीिा स्वयंपाक आहि जेवििी आटोपले िोते. 
जेविाच्या टेबलावर ताटात सगळे पदाथग वाढून मी जेवत िोतो. मी कसा 
जेवतो, जेवतो की नािी िे पािण्यािी आईिी खोड ! ती अशी यायिी, 
िसत िसत उभी रािायिी. एखाद दुसरा शब्द टाकून आपल्या कामाला 
लागायिी. 
 आहि पंिवीस-तीस वर्षांपूवीिी अशीि एक नेिमीसारखी कामसू 
दुपार... मी िार-दोन घास घेतले िोते. आई आली. माझ्याकडे हतने 
बहघतले. मीिी िसून हतच्याकडे पाहिले. परतताना ती आपल्या 
खोलीकडे न जाता समोर दारी गेली. घरी कोिी आिे की काय, असा 
कानोसा हतने घेतला. मी नवल करीत असतानाि ती माझ्याजवळ येऊन 
उभी राहिली. 
“का गे आई, तुझं जेवि अजून झालं नािी ? माझ्याशी कािी काम आिे 
का ?’ 
“नािी रे, येरीि उभी आिे मी”. 
“नािी आई, अस ंतू कधी करीत नािीस. तुला कािीतरी बोलायिं आिे, 
कािीतरी सागंायिं आिे. तू बािेरिा कानोसा घेऊन आलीस. घरी 
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कुिीि नािी. आई, तू आहि मी दोघेि. िाि तुझा “मािकोजी बोधला !” 

कािी हबनसलं आिे का ?” 

“कुठे काय ?... कािीि नािी रे ! पि बापू, मी तुला आपली येरीि 
हविारते अस ंवाटतं की मी राडंल्याक हदवसेंहदवस “बयाड” िोत िालली 
आिे ! 
 माझ्या िातािा घास आपोआप ताटात पडला. खरकट्या िातानेि मी 
आईला हबलगलो. हतला जवळ घेत म्ििालो, “आई, तुला बयाड 
म्िििारा अजून जन्मालाि यायिा आिे. तू बयाड झालीस तर तुझा 
देविी बयाड िोईल ! काय झालं ते मला सरळ सागं. इथे र्क्त तू आहि 
तुझ्या पोटिा पोरि आिे !” 

“तसं कािी झालं नािी रे ?... बयाड म्ििजे अस ंकी, तुझ्या या टोंगळ्या 
एवढ्या टोच्या... (माझ्या तीन मुली ) आजकाल जे बोललेत तु सुद्धा 
मला समजत नािी.” 

 मी गप्प बसलो. खरकटा िात आडवा करून कसे तरी डोळ्यातंले 
खारट पािी हटपले. 
 सायंकाळी आई मुरलीधराच्या देवळात गेल्यानंतर सवग गोष्टींिा 
खुलासा झाला. सुनेशी आईिे कािीि हबनसले नव्िते. उलट सूनि 
अिंब्यात पडली िोती. त्यामुळे मी भाडं्यात पडलो, आईच्या बयाडपिािे 
कारि माझ्या तीन मुली ! 
 या तीन मुलींना घरी सवग स्वातंत्र्य िोते. त्याचं्या स्वखिासाठी त्यािंी 
आई त्यानंा हनयहमत पैसे देत असे. खाण्याहपण्याच्या गरजाबंाबतिी एक 
दुसऱ्यावर अवलंबून रािण्यािी िाल आमच्याकडे नव्िती. मुलानंा 
एकदाि मी साहंगतले, “िे बघा, तुम्िी कसं वागता, कसं रािता, िा माझा 
हवर्षय नव्िे. मीिी एक तुमच्यासारखा धडपडिारा मािूस. पि आपल्या 
घरात एक रीत मी रूजवली. मी कॉलेजात जातो तेव्िा रोजि आईला 
सागंतो की, “आई मी हनघालो.” तुमिी आई देखील रोजि सागंते, ‘मोठी 
आई, मी जाऊन येते’, तीि िाल तुम्िी पाळावी. तुम्िाला कोठेिी 
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जाण्यािी मनाई नािी. पि जाताना मोठ्ा आईला मोठेपिा द्या. मायेिे 
कढ तुम्िाला अजून समजायिे आिेत. सध्या त्यािी गरज नािी.” 

 माझी मुलेिी िाल पाळू लागली. आईच्या त्या ‘बयाड’ हदवशी दोन 
कॉलेजात जािाऱ्या आहि एक िायस्कूलमध्ये असिाऱ्या मुलींमध्ये जो 
संवाद झाला तो येिेप्रमािे... 
 “अय्या, सुमाताई, अगे, आज पिंशीलमध्ये बघ ‘जागते रिो’ हपक्िर 
लागलं आिे. िलायिं ? अनायासे हतघीिी आपि मोकळ्या आिोत.” 

 “अगे, कंुदे, अडिि कािी नािी... पैसे आिेत आपल्याजवळ. पि 
आता शो सुरू व्िायला आिे अधा तास आहि या प्रभािा नट्टापट्टा आटोपून 
आपि पोिोििार केव्िा ?” 

 “मी दम देते प्रभाला, सागंते की जायिं असेल तर ये, नािीतर उडत 
जा.” 

 आता या मॉडगन मुलींिी तयारी म्ििजे काय असते, िे आई-बाप 
झाल्याहशवाय कळिे अशक्य. तशा माझ्या मुली पराक्रमीि. त्यानंी तशी 
दिा हमहनटात तयारी केली. दोघींनी जामाहनमा िढहवला. धाकटी प्रभा 
सनॅ्डल्स नावािे एक अदु्भत पादत्राि िढवायला लागली आहि सुमाताई 
शकिाळली... 
 “अय्या, मोठ्ा आईला सागंायिं रायलंि ! जा गे प्रभे, मोठ्ा 
आईला सागंून ये !” 

 लेखकािी मुलगी ! नकटं व्िावं पि धाकटं िोऊ नये, असं म्िित 
म्िित ती मोठ्ा आईजवळ जाऊन थडकली. झाला तो संवाद असा .. 
 “मोठी आई, आम्िी जातो.” 

 “कुठं वो ? तुमिी माय नािी, तुमिा बाप नािी.” 

 “माहित आिे गे ! पि आम्िी हपक्िरला िाललो !”  
 “कोठं ?” 

 “काय मोठी आई ! तुला समजत तर कािी नािी. पि सागंावं मात्र 
लागतं,.... अगे, पिंशील मध्ये ‘हपक्िर’ लागलं आिे. आत्ता अडीि 



१८६ 

 

वाजता ‘महॅटनी’ सुरू व्िायिा आिे. आमच्या जवळ पैसे आिेत. बाबानंी 
साहंगतलं म्ििून तुला सागंून जातो.” 

 संवाद संपला, मुली हसनेमाला गेल्या. आहि ‘हपक्िर’, ‘महॅटनी’, ‘शो’ 
िे तीन शब्द न समजल्यामुळे अथग “बयाड” ठरून हतच्या पोटच्या पोराला 
आपली आत्मग् लानी सागंू लागली. 
 पुसदच्या माझ्या अध्यक्षीय भार्षिात कसल्यातरी धंुदीत गोष्ट सागंून 
झाल्यावर ऊध्वग बािू करून मी आवेशात आलो 
 “बाबानंो, भारतात उपलब्ध िोिाऱ्या सवग पदव्या हमळहवलेल्या 
माझ्यासारख्या लेखकािी िी आई ! गेली िार िजार वर्ष ेऋर्षी शेतीपासून 
तो साधी शेती करिारा कष्टाळू शेतकरी, त्याला मदत करिारी त्यािी 
कष्टाळू बायकामुले,... 
 या देशातल्या राबिाऱ्या आया-बहििी, इथले कामगार, इथले 
अलुतेबलुते सवगि या हवसाव्या शतकाच्या मध्यावर “बयाड” ठरली आिेत 
का ? तर त्यानंा ‘हपक्िर’, ‘महॅटनी’, ‘शो’ असले भकु्कड इंग्रजी शब्द येत 
नािी म्ििून ! व्यासापंासून तर हवनोबापंयंत सगळे िरले आहि जीत 
झाली कुिािी ? तर कवडीमोलाच्या या तीन शब्दािंी ! यापुढे मला 
सागंा, तुमिी मराठी भार्षा बोलेल कोि आहि वािेल कोि ? 
 “नवल असे की, भहूमतीच्या प्रमािाने इंग्रजीिी प्रमादी प्रहतष्ठा वाढति 
आिे. सोय, व्यविार म्ििून अहधकाहधक “बयाड” एकािे दोन, दोनािे 
दिा िोत आिेत. अन् वर तेि “मराठी असे आमुिी मायबोली !” कमग ! 
 इथेि मी थाबंलो िोतो. इथेि यशवंतराव गहिवरले िोते, वेिूताईंच्या 
डोळ्याला पदर िोता. अन् दोन सिज खाऱ्या थेंबानंी मी जो शिब झालो 
तो अजून आजतागायत तसाि !... तोि !.... 
 िागंल्याला वाईट म्िििे या िालीिे अनुसरिे करायला 
अिंकाराहशवाय इतर भाडंवल नको असते. हशवाय या भाडंवलावर मािूस 
हवद्वान ठरतो. िागंल्याला िागंले म्ििायिे, एवढेि नव्िे तर त्यािे 
कौतुक करायिे ! याला जी शक्ती लागते त्या शक्तीिे पोर्षि र्क्त ऋजुत्व 
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करू शकते, पि त्यासाठी अगोदरिे तपादी गुि हमळवावे लागतात, 
त्यािी दाद घ्यायिी तर अशाि एका मूर्णतमंत ऋजुत्वािी आठवि करावी 
लागते. 
 प्रत्येक मािसाला आई असतेि. देवाला आई असते की नािी, मला 
मािीत नािी, पि मािसाला आई असिे िे मािसािे देवपि ! देवािे 
“आई नसिे” िे त्यािे मािूसपि. त्यातले खरे काय अन् खोटे काय, 
यासाठी िवे असलेले आजगव िाि खरा साधनामागग आिे ! 
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सुधांशु 

आठविीतील यशवंतराव 

 
 मला जीवनात ज्या मोठ्ा मािसािंा स्नेि लाभला त्यात प्रमुख 
यशवंतरावजी िव्िाि. त्यािंी हकती वेळा भेट झाली, हकती काळ आम्िी 
सुखदुःखे बोललो, हकती रात्री जागवल्या, याला हकती मित्त्व ! जेव्िा 
भेटलो तेव्िा हजव्िाळ्यािे भेटलो; आहि अंतःकरिातले बोललो िे 
मित्त्वािे. तसे मी त्यानंा १९३९ सालीि प्रथम पाहिले. तासगाव येथे 
भरलेल्या का ाँगे्रसच्या राजकीय पहरर्षदेच्या वेळी मानवेंद्रनाथ रॉय अध्यक्ष 
िोते. रॉयवादाकडे सातारा का ाँगे्रसिी कािी मंडळी झुकत िोती. 
हविारािंा संघर्षग वाढत िोता. मीिी रोज वतगमानपते्र वाित िोतो. माझ्या 
गाविे धुळाप्पा आण्िा नवले, तात्या सूयगवंशी या कायगकत्यांशी बोलत 
िोतो. या पहरर्षदेलािी मी गेलो िोतो. राजाराम मास्तर, दत्ता पाटील 
अशी हमत्रमंडळी बरोबर िोती. सभेत सुरूवातीपासूनि संघर्षािे 
वातावरि हदसले. शेवटी सभा उधळलीि गेली. हनराशा आहि व्यथा 
घेऊन आम्िी परतलो. पि त्या वेळेला कािी कायगकते नेते मंडळी 
पािायला हमळाली. िा र्ार मोठा लाभ. या वेळी मी यशवंतरावानंा प्रथम 
पाहिले. तरतरीत खादीधारी तरुि कायगकता म्ििून मला त्यािें आकर्षगि 
वाटले. िा तरुि कायगकता उद्या मिाराष्ट्रािाि नव्िे तर भारतािा नेता 
िोिार आिे यािी त्या वेळेला कल्पना आली नािी, पि त्यािें व्यहक्तत्व 
मला आकर्षगक वाटले एवढे खरे ! 
 मध्यंतरी खूप वादळे, खूप विव े हनघाले. पि अंधारातून उर्षा 
उजळली. भारताच्या हक्षहतजावर स्वातंत्र्यािा सूयग उगवला आहि शेवटी 
१९५० साली प्रजासत्ताकािी ध्वजा र्डकली. मिाराष्ट्रािे नवे मंहत्रमंडळ 
आले, त्यात यशवंतराव िव्िाि पुरवठा मंत्री झाले. १९५२ साली हनमिी 
येथे तासगाव तालुका शेतकरी पहरर्षद िोती. त्यासाठी यशवंतरावजी 
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येिार िोते. मीिी पहरर्षदेस गेलो िोतो. तेथे यशवंतरावािंी भेट झाली. 
त्या छोट्याशा तंबूत मी त्याचं्याशी पािदिा हमहनटे बोललो. त्यानंी माझ्या 
नवीन कहवतेसंबधंी हविारले. मी माझा दुसरा कहवता संग्रि ‘हवजहयनी’ 
त्याना भेट हदला. त्यानंी तेथेि त्यातील कािी कहवता आधाशासारख्या 
वािून काढल्या आहि म्िटले, “तुमिी भेट झाली बरे झाले. िी कहवतािंी 
भेटिी छान हमळाली. मला साहित्यािी आवड आिे. आिखी काव्यात 
काय प्रगती ?” मी साहंगतले, “मंुबई आकाशवािीने मला अहधकृत कवी 
म्ििून नुकतीि मान्यता हदली आिे. लवकरि कहवता येऊ लागतील.” 

त्यानंा र्ारि आनंद झाला. ते म्ििाले, “मग आता तुम्िी मला वरिेवर 
भेटालि आकाशवािीवर.” त्यानंी िस्तादंोलन करून माझे अहभनंदन 
केले. तो माझ्या दृष्टीने सोन्यािा क्षि ! 
 पुढे मंुबईस गेल्यावर त्यानंी नभोवािीकडे माझी कहवता केव्िा लागेल 
यािी िौकशी केली. आकाशवािीने कळहवल्याप्रमािे त्यानी ‘दत्त हदगंबर 
दैवत माझे’ िी कहवता ऐकली. आकाशवािीला कहवता र्ार आवडल्यािे 
कळहवले आहि मलािी पत्र पाठवनू माझे अहभनंदन केले. यशवंतरावाचं्या 
या दक्षतेने, पे्रमाने माझे अंतःकरि भरून आले. 
पुढे १९५४ साली आम्िीि यशवंतरावजींना औदंुबरी आिले. 
 अंकलखोप हवकास मंडळातरे् औदंुबरी एक सुंदर धमगशाळा ( गेस्ट 
िाऊस ) बाधंली. त्यािे उद्घाटन कोिाच्या िस्ते करायिे यासाठी मीशटग 
िोती. ग्रामहवकास मंडळािे अध्यक्ष धुळाप्पा आण्िा नवले िोते. मी या 
मंडळािा सेके्रटरी िोतो. मी यशवंतरावजींिे नाव सुिहवले. धुळाप्पा 
आण्िा यानंी जोरदार पाशठबा हदला व सवानुमते यशवंतरावजींना 
हनमंत्रि देण्यािे ठरले. यशवंतरावानंीिी येण्यािे मान्य केले. 
 िा समारंभ मोठ्ा उत्सािात साजरा झाला. यशवंतरावजींिी त्या 
वेळी अगदी जवळून भेट झाली. माझ्या ‘हवजहयनी’ तील कहवताबंद्दल ते 
हवस्ताराने बोलले. समारंभानंतर माझ्या घरी ििासाठीिी आले. त्याचं्या 
साहिस्त्यकाचं्याबद्दलच्या पे्रमािा िा अनोखा अनुभव िोता. 
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 मधूनमधून यशवंतरावािें कहवतेबद्दल पत्र येति िोते. १९५८ साली 
माझा ‘जलवंती’ िा कहवतासंग्रि प्रकाहशत झाला. तोिी मी त्यानंा 
पाठहवला. त्यानंा त्यातील कहवता र्ार आवडल्या. त्यासंबधंीिी एक 
आठवि, - अंतःकरिाला हभडिारी. त्या वेळी ते मंुबईला मुख्यमंत्री िोते. 
त्यानंा भेटायला डॉ. सरोहजनी बाबर गेल्या िोत्या. सरोहजनीताई त्याचं्या 
भेटीच्या िॉलमध्ये गेल्या. त्या वेळी ते छोटेसे पुस्तक वाित िोते. 
सरोहजनीबाईंनी त्या आल्यािी कल्पना हदली. ‘ताई बसा’ म्ििाले, आहि 
पुस्तक वािनात गढून गेले. सरोहजनीबाईना कळेना, एवढे काय 
वाितायत् ! सािेब वाित िोते, थाबंत िोते, कािी खुिा करीत िोते. 
मधून मधून त्याचं्या िेिऱ्यावर िास्य, कारूण्य, प्रसन्नता याचं्या लाटा 
उमटत िोत्या. त्यानंी पुस्तक वािून संपवले आहि म्ििाले, “आता बोला 
!” सरोहजनीबाई म्ििाल्या, “आपि काय वाित िोता ते आधी सागंा.” 

यशवंतराव म्ििाले, “आिे तुमच्याि कवींिे पुस्तक ! कवी सुधाशंूंच्या 
कहवतािें पुस्तक वाित िोतो. र्ारि सुंदर कहवता आिेत. मला र्ार 
आवडल्या. त्याचं्या आईसंबधंीच्या कहवता अंतःकरिास हभडिाऱ्या 
आिेत. त्या वािून मला माझ्या आईिी आठवि िोते.” आहि ते नकळत 
भारावल्यासारखे झाले. 
 यशवंतरावजी मुख्यमंत्री असताना मंुबईिे गायक आर्. एन्. पराडकर 
याचं्या गायनािा कायगक्रम त्याचं्या बगंल्यावर झाला. पराडकरानंी प्रथम 
दोनतीन गािी म्िटली, परंतु ती माझी नव्िती. यशवंतराव म्ििाले, 
“पराडकर, आपि सुधाशंूंिी गीते म्ििता ना ?” पराडकर म्ििाले, “िो ! 
मी सुधाशंूंिी खूप गीते म्िितो.” मग यशवंतरावानंी साहंगतले, “मला र्क्त 
सुधाशंूंिीि गीते ऐकावयािी आिेत.” आहि मग पराडकरानंी तास दीड 
तास माझीि गीते गायली. यशवंतरावानंी आहि सौ. वेिूताईंनी माझी ती 
गािी मोठ्ा पे्रमाने ऐकली. 
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 िी िकीगत दोन हदवसानंी स्वतः पराडकरानंी मला कळहवली आहि 
हलहिले की, “मुख्यमंत्र्यानंा हकती आवड आिे आपल्या कहवतािंी ! त्यानंा 
काय मािीत माझ्यासंबधंीिा त्यािंा हजव्िाळा आहि त्यािंी रहसकता !” 

 एकदा मी आकाशवािीच्या कािी कामाहनहमत्त मंुबईस गेलो िोतो. 
याि वेळी मी यशवंतरावानंा भेटायला त्याचं्या बगंल्यावर गेलो. मंत्र्याचं्या 
बगंल्यावर जाण्यािा माझा िा पहिलाि प्रसंग ! त्यामुळे मी थोडा बावरलो 
िोतो. मी दाराशी गेल्यावर आत माझ्या नावािे काडग पाठहवले आहि काय 
आियग ! स्वतः यशवंतरावि स्वागतासाठी दाराशी िजर ! मी खूप 
संकोिलो. मला आपल्या शेजारील कोिावर बसहवले आहि आत जाऊन 
सौ. वेिूताईंना मी आल्यािे साहंगतले. वेिूताईिी बािेर आल्या आहि 
मला पािताि “वा ! दत्तहदगंबरि आले की ?” असे म्ििून नम्रतेने मला 
नमस्कार केला. मला ‘दत्त हदगंबर’ या शब्दािे अजूनिी आियग वाटते. मी 
औदंुबरिा म्ििून दत्तहदगंबर की त्यानंा माझे “दत्तहदगंबर दैवत माझे” िे 
गािे आवडते म्ििून दत्त हदगंबर, िे मला कळेिना ! खरे म्ििजे दोन्िीिी 
खरेि िोते.  
 वेिूताई पूवी एकदा औदंुबरी आमच्या घरी आल्या िोत्या. माझ्या पत्नी 
त्या वेळी औदंुबरी महिला मंडळ िालवीत िोत्या. त्यानंी आपल्या महिला 
मंडळातील हस्रयािंी वेिूताईंना ओळख करून हदली िोती. त्यानंी शेरे 
बुकात त्यािंा अहभप्रायिी घेतला िोता. सौ. प्रहमलाबाई अजूनिी मोठ्ा 
अहभमामाने वेिूताईिा तो शेरा सवांना दाखहवतात. 
 याि सुमारिी गोष्ट. आमच्या भागातील दुधगाविे हशक्षक शिदुराव 
पाटील मधून मधून कािी हलिीत असत व हलहिलेले मला दाखवीत 
असत. त्या वेळी त्यानंी मिाराष्ट्रातील कािी प्रख्यात कमगवीराचं्या कथा 
हलहिल्या िोत्या. कमगवीर हवठ्ठल रामजी शशदे, समाजसेवक-गोपाळराव 
आगरकर, मिर्णर्ष आण्िासािेब कवे, कमगवीर भाऊराव आण्िा, डॉ. 
आंबेडकर याचं्या कथा मला र्ार आवडल्या. मी त्यानंा त्या पुस्तकरूपाने 
प्रहसद्ध करण्यािे सुिहवले. या पुस्तकाला यशवंतरावािंी प्रस्तावना 
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लाभावी अशी त्यािंी इच्छा िोती. यशवंतराव त्या वेळी जसे मुख्यमंत्री 
िोते तसे रयत हशक्षि संस्थेिे अध्यक्षिी िोते. शिदुराव पाटील रयत 
हशक्षि संस्थेिे हशक्षक िोते, म्ििून यशवंतरावािंी प्रस्तावना असावी अशी 
त्यािंी इच्छा ! तशी पते्र पाठवनू त्यानंी यशवंतरावानंा हवनंती केली. 
आिखी एकदोघाकंडून सागंून पाहिले. पि मुख्यमंहत्रपदाच्या 
जबाबदारीमुळे त्यानंा हलहििे शक्य झाले नािी. शिदुराव र्ार हनराश 
झाले व मलाि आग्रि करू लागले. तुम्िीि हलिा आता प्रस्तावना. मी 
म्िटले, “तुम्िाला यशवंतरावानंी प्रस्तावना हलिावी अशी इच्छा आिे तर 
मीि यशवंतरावािंी प्रस्तावना हमळेल असा प्रयत्न करतो.” माझ्या या 
बोलण्याने ते साशंक हदसले. मग मी त्यािें देखत यशवंतरावानंा पत्र 
हलिून, िे लेख मला र्ार आवडले आिेत व आपि त्याचं्या पुस्तकास 
िार शब्द प्रस्तावना हलिावी असे कळहवले. 
 आठ हदवसातंि त्यािें पत्र आले. मी प्रस्तावना हलहितोय. लेखन 
पाठवा. ते पत्र पािून शिदुरावानंा र्ार आियग व आनंदिी वाटला. 
 यशवंतरावानंी त्या पुस्तकाला छोटी पि सुंदर प्रस्तावना हलहिली. 
 पुढे भेट झाल्यावर मी त्यानंा म्िटले, “तुम्िी कमगवीर पुस्तकास र्ार 
छान प्रस्तावना हलहिलीत. कािी वाक्ये अगदी काव्यमय आिेत.” ते 
म्ििाले, “अिो, तुमच्या कहवता वािूनि मी काव्यमय हलिू लागलो.” 

आहि मग हवनोदाने िसत म्ििाले, “तुमच्या कहवतासंग्रिास हलिावयािी 
आिे का प्रस्तावना ? मी कशी हलहितो पािा.” आहि पुढे माझ्या ‘स्वर’ 
कहवतासंग्रिास प्रस्तावना हलिावयास मी त्यानंा हवनंती केली आहि 
त्यानंी ती सुंदर हलहिलीिी. 
 अलीकडेि कराडला त्याचं्या हवरंगुळा बगंल्यावर त्यानंा भेटायला 
गेलो. श्रीहनवास कुलकिी माझे बरोबर िोते. कराड तालुक्यातील लेखक 
बजरंग शेलार यािें पुस्तक प्रकाशन त्यािें िस्ते, त्याचं्याि बगंल्यात 
अनौपिाहरकहरत्या िोिार िोते. मोजकीि मािसे उपस्स्थत िोती. माझ्या 
येण्याने यशवंतरावानंा र्ार आनंद झाला. ते म्ििाले, “कहवराज आलेत, 
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त्यािें िस्तेि आता प्रकाशन िोऊ दे.” मी यशवंतरावानंा म्िटले, 
“लेखकाच्या इच्छेस मान देऊ.” आहि मग यशवंतरावानंी प्रकाशन जािीर 
केले. मीिी दोन शब्द बोललो व ििापानानंतर िा छोटा घरगुती समारंभ 
संपला. 
 प्रकाशनास जमलेली मािसे गेल्यानंतर यशवंतराव मला म्ििाले, 
“तुमच्या औदंुबरला संमेलनास यंदा कोि येिार आिे ? आपले संमेलन 
िी एक अपूवग गोष्ट आिे.” मी शातंा शेळके येिार असल्यािे साहंगतले व 
सिज हविारले, “आपि मिाराष्ट्रािे मुख्यमंत्री िोता. आता हदल्लीस मंत्री 
आिात. आपल्या देशात, एखाद्या लिान गावात अशा प्रकारिा साहित्य 
सोिळा आपि कोठे पाहिला आिे का ?” यशवंतराव म्ििाले, “मी 
तुम्िाला िेि सागंिार िोतो की, आपल्या देशात असा सोिळा भरविारे 
एकिी गाव नािी आहि आपल्या छोट्या गावात ग्रामीि पहरसरातील 
लोकासंाठी साहिस्त्यकािे दशगन घडहविारा, त्यािंी भार्षिे 
ऐकहवण्यासाठी धडपडिारा तुमच्यासारखा साहिस्त्यकिी मला कोठे 
भेटला नािी.” िे त्यािें शब्द ऐकून मला मोठी धन्यता वाटली. 
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हशवािी सावतं 

पडत्या काळातील प्रहतहनधी 
 
 राजकीय के्षत्रात वावरिाऱ्या अशा थोड्याि व्यक्ती आिेत की 
त्याचं्याबाबत “अनेक आंधळे व प्रशस्त ित्ती” यािंी गाजलेली बोधकथा 
आठवावी. खा. यशवंतरावजी या थोड्यापैंकी आघाडीिे एक आिेत. 
आजिी भारतािे उपपतंप्रधान, संरक्षिमंत्री, गृिमंत्री, अथगमंत्री, 
मिाराष्ट्रािे सुयशी मुख्यमंत्री अशा राजकीय कारिानंी म. रु्ले, राजर्षी 
शािू मिाराज, हवठ्ठल रामजी शशदे, बाबासािेब आंबेडकर, लो. हटळक, 
आगरकर अशा पट्टीच्या समाजसुधारकाचं्या वैिाहरक वारश्यािे पाईक या 
अथाने, मराठी नाटक साथग िवीने ‘सि ‘येऊन हदल्लीसारख्या हठकािी 
बघिारे नाट्यरहसक म्ििून ग. हद. माडगूळकर, रिहजत देसाई, ना. 
धों. मिानोर एवढेि काय धनगर समाजातील नवोहदत कवी तादंल 
याचं्याशी काव्यशास्र हवनोदेन असा, ‘अहभजात साहित्य वेडा’ म्ििून रमून 
बोलिारे या अथाने. युगातंर, ऋिानुबधं, भहूमका िी वैिाहरकाबंरोबर 
खऱ्या अथाने लहलतरम्य पुस्तकं स्वतःि हसद्ध करिारे एक साहिस्त्यक 
म्ििून मिाराष्ट्राति नव्िे तर भारतात आहि भारताबािेरिी िटकून 
ज्याचं्याबद्दल िररोज कािी ना कािी बोलले जातेि, असे खा. यशवंतराव 
िव्िाि एक आिेत. 
 मािसाच्या बिुशु्रतपिािी व मोठेपिािी एक आंग्लि व्याख्या आिे. 
बराि हविार केला तर पटेल की, ती हकती योग्य व अिूक व्याख्या आिे. 
“मोठा कोि ? तर त्याच्याबद्दल खूपशा दंतकथा पसरलेल्या असतात तो 
!” िी ती हवख्यात व्याख्या आिे. यशवंतराव या व्याख्येच्या अथाने तर 
नक्कीि मोठे ठरतात, अगदी आपोआप. 
 यशवंतरावाचं्या राजकीय व सामाहजक हविाराचं्या बठैकीिी मुिूतगमेढ 
त्याचं्या बालपिी घडलेल्या एका अत्यंत अथगपूिग घटनेत रोवली गेली 
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असावी असे मला एक लहलत लेखक म्ििून वाटते. या वाटण्याला 
आधुहनक मानसशास्रािा हसद्धान्तिी आिे. ती घटना लक्ष्यवेधी आिे. ती 
अशी – 
 त्या वेळी ते प्राथहमक हशक्षि घेत िोते. कोवळ्या वयात ते खाकी 
िार्पॅण्ट व पाढंरा िार्शटग, खादं्याला वया पुस्तकािंी हपशवी, अशा 
वेर्षात देवराष्ट्र या आपल्या जन्मगावापासून शाळेसाठी कऱ्िाडला जात. 
िा काळ देशाच्या दृष्टीने र्ार धामधुमीिा िोता. त्या वेळी जतींद्रनाथ दास 
या बगंाली क्राहंतकारक कैद्याने हिहटशाचं्या अन्यायी वागिुकीबद्दल 
तुरंूगात उपोर्षि माडंले िोते. हिहटश सरकार कैद्यानंा हवशेर्षतः राजकीय 
कैद्यानंा िागंली वागिूक देत नव्िते. अन्न, वैद्यकीय मदत याबाबत 
सरकारिे पूिग दुलगक्ष िोते. त्याहवरूद्ध दासानंी ते उपोर्षि माडंले िोते. 
संपूिग देशािी सिानुभतूी जशी भगतशसगाचं्या मागे िोती तशी दासाचं्या 
मागे िोती. त्या काळी कराडमध्ये दासाचं्या प्रकृतीिी बारकाव्याहनशी 
माहिती देिारी पत्रके गुपिूप रोज वाटली जात िोती. अडगर वयािा 
छोटा यशवंत रोज त्यातील पत्रक िस्तगत करून शाळा सुटल्यावर 
गावाकडच्या परतीच्या वाटेवर असलेल्या मुलासंि ते वािीत असे. त्याला 
वाटे, कािीिी घडावे पि दासानंी आपले उपोर्षि सोडावे. प्रत्यक्षात मात्र 
तसे घडले नािी. सातव्या हदवशी संपूिग देशाला शोकािगवात टाकून 
उपाशी दास तुरंूगात हनधन पावले ! उभा देश िळिळला ! 
 त्या हदवशी देवराष्ट््यािा छोटा यशवंत आपल्या परतीच्या वाटेवर 
एकटाि ओक्साबोक्सी रडत िोता. रडता रडता िालत िोता. िालिे 
भागि आिे म्ििून िालत िोता हन रडत िोता एका बगंाली 
कायगकत्यासाठी ! यशवंतरावाचं्या जीवनातील नादंीिी िी घटना, 
हतच्यातील बारकाव्याहनशी ज्यानंा कळली त्यानंा हिमनगासारखे 
पाण्याबािेर असलेले यशवंतराव कळतील. जीभ आिे म्ििून पटकन 
उिलून ती टाळ्याला लाविाऱ्या त्याचं्या कडव्या हवरोधकानंीिी प्रत्यक्ष 
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आपल्या आयुष्ट्यािी गोधडी िागंली दोन िार वेळा झटकून हतला असा 
एखादा प्रसंग हिकटवलेला हमळतो का िे गुपिूपपिे पािावे ! 
 या घटनेति जागोजागी यशवंतरावानंी भोवतालच्यानंा ‘कोड्यात 
टाकले असे वाटावे’ असे का वागले यािे उत्तर आिे. बागलाि प्रातंातून 
थेट हदल्लीला गेलेल्या शेतकरी बाईला आपल्या बगंल्याति दोन हदवस 
ठेवनू घेऊन हतला िोळीलुगडे देऊन हतच्या परतीिे हतकीट काढले जाते 
आहि हतच्यावरच्या अन्यायासाठी जेव्िा हदल्लीिून नाहसक बागलािच्या 
कलेक्टरला थेट र्ोनवर सूिना कें द्रीय मंत्री ना. यशवंतरावाचं्याकडून 
हमळतात तेव्िा. इतरेजनानंा आियग वाटते, जाित्यानंा नािी. 
मराठवाड्यात दौऱ्यागवर असताना मिाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याच्या गाडीला 
एक गावरान वृद्धा िात करून थाबंहवते. मुख्यमंत्री थाबंतो, हतिी 
हविारपूस करतो. सि तोंडावर आिे म्ििून हतच्या नातवंडानंा 
खाऊसाठी पैसे देतो. िे साकारते तेिी आियािे वाटत नािी. 
 कोल्िापूरच्या रोखाने भरधाव गाडी धावत असते. रस्त्याच्या कडेला 
रस्त्यावर मलैकुली माती पसरण्यािे काम करीत असतात. त्याचं्यावर 
देखरेख करीत उभट र्रटोपी घालून एक मुकादम उभा असतो. त्याला 
मिाराष्ट्रािा मुख्यमंत्री धावत्या गाडीतून ओझरता पाितो. ‘अरे, गाडी 
मागे ने, वीर माने वाटतो ?” असा ड्रायव्िरशी मोजका संवाद िोतो. 
धावती गाडी थाबंते. मागे येते. जतींद्रनाथ दासािंा िािता गाडीतून बािेर 
येतो. दोघे हमत्र मोजक्याि दोन-तीन लोकाचं्यासमोर त्या हनमगनुष्ट्य 
रस्त्यावर एकमेकानंा कडकडून भेटतात. या उरभेटीला कारिीभतू 
असतो १९४२ िा काळ. दोघािंी हमत्रानंी एकाि बेडीत हिहटशाचं्या 
तुरूगातं कािी हदवस काढलेले असतात, िी त्यामागील घटना. दोघेिी 
आपआपल्या स्थानावर संतुष्ट असतात. एक मलैकुल्यावंरिा मुकादम तर 
एक मिाराष्ट्रािा मुख्यमंत्री ! 
 पुण्यात वृद्ध महिलेिा सत्कार असतो. एका वृदे्धला बालगंधवग 
स्टेजच्या पायऱ्या िढिे शक्य िोत नािी, ज्याचं्या िस्ते िा सत्कार िोत 
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असतो तो प्रमुख पािुिाि स्टेजच्या पायऱ्या स्वतः उतरून वृदे्धला िार 
घालतो. 
 िे असे हकतीतरी प्रसंग अक्षरशः असंख्य ज्या मािसाच्या दैनंहदन 
जीवनात घडत असतात त्यािे नाव असते यशवंतराव िव्िाि ! 
 पुण्यात म. म. दत्तो वामन पोतदार याचं्या समवेत कायगक्रमािा र्ोटो 
आदल्याि हदवशी वतगमानपत्रात पािावा आहि दुसऱ्याि हदवशी माधवराव 
बागल याचं्या समवेत त्याि मािसाच्या कायगक्रमािा र्ोटो कोल्िापुरात 
यावा िी हकमाया यशवंतरावि करू जािे. 
 प्रत्यक्ष पंतप्रधान पहंडत जवािरलाल नेिरू यानंी र्ोनवरून अट 
घालून सवाल हविारला असताना की, ‘मुझे हसर्ग  िा ाँ या ना इन दोिी 
शब्दोंमें जबाब देना ! मनेै आपकी भारतके रक्षामंत्री के नाते हदल्ली लेनेका 
हनिगय तय हकया िै ! जबाब दीहजये िा ाँ या ना !” 

या प्रश्नाला मिाराष्ट्रािा मुख्यमंत्री जबाब देतो, “लेहकन पहंडतजी िा ाँ या 
ना मैं भी जबाब देनेसे पहिले मुझे कमसे कम एक व्यक्तीसे पूछनािी िोगा 
!” पहंडतजी गोंधळून हदल्लीिून हविारतात, “ऐंसी कौनसी मिनीय व्यक्ती 
िै हजसकी राय तुम्िे पूछनीिी िोगी !” या प्रश्नाला अहभजात 
साहिस्त्यकािा हमस्स्कलपिाने जबाब जातो, “मेरी धमगपत्नी !” पहंडतजी 
हदल्लीिून र्ोनवर िे उत्तर ऐकताना खळखळून िसतात. 
 अशा अनेक हृद्य प्रसंगानंी, व्यहक्तहवशेर्षाचं्या सिवासानंी आहि सवांिून 
अहधक आपिि, आपििूनि अनुभवसंपन्न, हववेकसमृद्ध झालेले असे 
यशवंतरावािें जीवन आिे. 
 त्याचं्या इंस्ग्ललशमधील िहरत्राला िात घालिाऱ्या एका लेखकाने 
र्ार पूवीि त्याचं्याबद्दल हलिून ठेवले “Chavan is a man of crisis.” 

पडत्या काळािे प्रहतहनधी म्ििूनि िव्िािािें मूल्यमापन करता येईल. 
 जेव्िा यशवंतराव स्वातंत्र्यपूवगकाळात राजकारिात पडले तेव्िा 
देशािा पडता काळ िोता. त्यापुढील १९४२ च्या िळवळीिा काळ िा त्या 
काळिे नंबर एकिे नेतृत्व सरकारने गजाआड केले िोते. म्ििून तोिी 
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पडता काळ िोता. स्वातंत्र्यानंतर व्यहक्तशः यशवंतरावाचं्या जीवनातील 
पडता काळ आला तो संयुक्त मिाराष्ट्राच्या वेळिा ! त्यानंतर आला तो 
१९६२ साली. देशाने िीनकडून सिसिीत सैहनकी मार खाल्ला त्या वेळिा 
पडता काळ ! आिीबािीिा काळ ! ती संपतानािा काळ ! जनता पक्षािा 
कालखंड ! नंतर आज देशभर सवांगीि समस्यानंी उग्र रूप धारि केले 
आिे तो पडत्यािा काळ ! या सवांना अमाप धैयाने तोंड देत व समथग 
रामदासानंी विगन केलेल्या शब्दात, “सावधपिेहस केले राजकारि” असे 
वागत मिाराष्ट्रािे िे नेतृत्व िालले आिे. 
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बा. ि. कल्यािकार 

मिाराष्ट्रातील लोककतृकत्वाचा सोनहिरा ! 

 
 खऱ्या अथानं यशवंतरावजी िव्िाि िे सामान्य जनतेिे पहिले 
मुख्यमंत्री िोते. सामान्य जनतेतून वाढलेले सामान्यािें हमत्र िोते. 
हशवाजी मिाराजानंंतर मिाराष्ट्रात जोतीराव रु्ले आहि राजर्षी शािू 
मिाराजाएंवढी कतृगत्ववान मािसं मिाराष्ट्रात झाली. यशवंतरावजी 
िव्िाि यानंी रु्ले, शािू आहि डॉ. आंबेडकर याचं्या हविारातंील नेमका 
भाग घेऊन आपली सत्ता त्या हदशेनं राबहवली. मिाराष्ट्रातल्या सवग 
स्तरातंील आहि के्षत्रातील मािसापंयंत यशवंतराव िव्िाि पोिलेले नेते 
िोते. त्यािंं नेतृत्व वरून आलेलं नेतृत्व नव्ितं, ते लोकातूंन वाढलेलं 
नेतृत्व िोतं. त्यामुळं यशवंतरावाचं्या राजकीय कृतीला लोकािंं भान 
सतत जागतं िोतं. मिाराष्ट्रातील लोककतृगत्त्वािं ते एक सुसंस्कृत नेतृत्व 
िोतं. 
 माझा आहि यशवंतरावजी यािंा संबधं खूपि अलीकडिा. मी 
पािवीला असताना संयुक्त मिाराष्ट्रािी िळवळ खूपि जोरात िोती. 
आमिा कंधार तालुका म्ििजे शेतकरी कामगार पक्षाच्या िळवळीिा 
बालेहकल्ला. या वादळी िळवळीच्या मिापुरात मीसुद्धा सिभागी िोत 
गेलो. यशवंतराव िव्िाि त्या वेळी हद्वभाहर्षक राज्यािे मुख्यमंत्री िोते. 
संयुक्त मिाराष्ट्र िळवळीिे नेते आपली आग्रिी भहूमका लोकासंमोर ठेवत 
िोते. यशवंतरावजी िव्िाि आहि नेिरू िे त्याचं्या टीकेिे लक्ष्य असायिे. 
माझ्या या कोवळ्या वयावर िी िळवळ संस्कार करीत िोती. यशवंतराव 
िव्िाि िे संयुक्त मिाराष्ट्राच्या बाजूने का नािीत ? नेिरंूच्या बाजूने 
आपली भहूमका काय म्ििून घेऊन आिेत ? संयुक्त मिाराष्ट्राच्या नेत्यािंी 
भहूमका मनाला पटत िोती. आहि मी पािवीत असताना मुख्यमंत्री 
यशवंतराव िव्िाि यानंा एक पत्र हलिून ते संयुक्त मिाराष्ट्राच्या 
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िळवळीहवरूद्ध का आिेत िे हविारलं. माझ्या या पत्राला त्यािें सेके्रटरी 
डोंगरे यािंी सिी असलेलं उत्तर आलं. त्यानंी कळवलं, ‘तुमिं मत 
मुख्यमंत्र्यानंा सादर केलं आिे.’ मला त्याचं्या या उत्तरानं खूपि आनंद 
झाला. यशवंतराव िव्िािािंं पत्र आल्यािा िा आनंद मला संयुक्त 
मिाराष्ट्र हमळाल्यासारखाि िोता. त्या वेळी ते पत्र मी माझ्या हखशात 
हकतीतरी हदवस बाळगून िोतो आहि अनेक हमत्रानंा ते पत्र दाखवत 
िोतो. 
 यशवंतरावजी िव्िाि यािंी पहिली सभा मी ऐकली नादेंडला ऑगस्ट 
१९६९ ला. मी त्या वेळी पदवीपूवग वगात नादेंडच्या यशवंत कॉलेजमध्ये 
हशकत िोतो. १९ जुलै १९६९ ला बगंलोर येथे का ाँगे्रस पक्षाच्या बठैकीत 
एक वादळ उभे राहिले िोते. प्रारंभी यशवंतराव िव्िाि श्री. संजीव रेड्डी 
याचं्या राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारीला पाशठबा देऊन िोते. िे वादळ 
बठैकीपुरतं थाबंलं नािी, तर या वादळानं एकसंध का ाँगे्रस पक्षािे दोन 
तुकडे केले. शसहडकेट हवरूद्ध इंहडकेट या दोन गटातं का ाँगे्रस पक्ष 
हवभागला गेला. यशवंतराव िव्िाि पुढच्या घडामोडीत शसहडकेट बरोबर 
न जाता इंहदरा गाधंी याचं्या नेतृत्वाला भक्कम पाशठबा देत भहूमका माडूं 
लागले. इंहदरा गाधंी यानंी बाँकािें राष्ट्रीयीकरि, संस्थाहनकािें तनख ेबंद 
करिे इ. पावले उिलून आपल्या सते्तला पुरोगामी वळि हदले िोते. 
नादेंडच्या जुन्या मोंढा मदैानावर यशवंतराव यािंी का ाँगे्रस पक्षािी िी नवी 
भहूमका प्रहतपादन करिारी प्रिंड जाहिर सभा झाली. सभेला सारं नादेंड 
शिर लोटलं िोतं आहि यशवंतरावजी िव्िाि यानंा र्ॉमग गवसला िोता. 
 यशवंतरावजींिी इतकी मोठी आहि इतकी िागंली सभा त्यानंतर 
कधीि मी ऐकली नािी. लोकशािी जीवन, समाजवादी हविारप्रिाली, 
का ाँगे्रस पक्ष, जन आंदोलन, सामान्य जनतेच्या जीवनात लोकशािी 
राजकारिाबद्दलिा हवश्वास इ. हवर्षयावंर यशवंतरावजींिं प्रहतभाशाली, 
वकृ्तत्वपूिग आहि समाजवादी कृतींिा गहतमान आवाका असलेलं भार्षि 
मी त्या हदवशी ऐकलं. त्यानंा मी अगदी पहिल्यादंाि पािात िोतो. अगदी 
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जवळून त्यानंा मला पािायिं िोतं, ऐकायिं िोतं. एक सुविगसंधी त्या 
हदवशी मी अनुभवली. कंधार िा माझा तालुका. कंधारिं हशवाजी कॉलेज 
िे शेतकरी कामगार पक्षाच्या संिालनाखाली िालिारं. १९६०-६१ च्या 
दरम्यान िे मिाहवद्यालय बदं पडतं की काय अशी पहरस्स्थती. 
यशवंतरावजी या मिाहवद्यालयात पक्षीय अहभहनवेश बाजूला ठेवनू आले 
आहि या मिाहवद्यालयािं जीवन पुन्िा ताजं झालं. संस्था कोित्या 
पक्षाच्या नसतात त्या जनतेच्या असतात आहि म्ििून यशवंतरावजींनी 
मिाराष्ट्रभर ज्या ज्या संस्था समाजाच्या जवळच्या संस्था आिेत त्या सवग 
संस्था आपल्या घरच्या बागेला पािी हदल्यासारख्या साभंाळल्या, 
जोपासल्या. त्यािंी अंतःकरिापासून पाठराखि केली. मिाराष्ट्रातील 
आजच्या राजकारिानं आहि मिाराष्ट्रातील सवग राजकीय पक्षाचं्या 
नेत्यानंी आहि कायगकत्यांनी यशवंतरावजींकडून एवढी बाब जरी 
आत्मसात केली तरी मिाराष्ट्रािं लोकजीवन रु्लायला वेळ लागिार 
नािी. 
 खरं म्ििजे मी यशवंतरावजींच्या सिवासात र्ार उहशरा आलो. 
त्याचं्या उहशरा सिवासात येण्यािं कारि माझं वय िे जसं िोतं तसंि 
हदल्लीला ते असल्यामुळं हवद्याथी जीवनात हतथंपयंत मला पोंिि कठीि 
िोतं. मात्र यशवंतरावािंं कायग, त्यािें हविार, त्यािंी मृदुता िी माझ्या 
मनापयंत कधीि पोंिली िोती. यशवंतरावासंारखा शेतकऱ्यािा मुलगा 
मिाराष्ट्रािा मुख्यमंत्री आजपयंत तरी झाला नािी. पुढिं कोिी बोलावं ? 
 मी मराठवाडा हवकास आंदोलनातला एक आघाडीिा हवद्याथी नेता. 
१९७२ च्या आसपास यशवंतराव केव्िातरी मराठवाड्यात आले आहि 
एका सभेत त्यानंी साहंगतलं की, आिखी पाि वर्ष ेवसंतराव नाईक िेि 
मिाराष्ट्रािे मुख्यमंत्री राितील. मराठवाड्याला मिाराष्ट्रािं मुख्यमंहत्रपद 
हमळालं पाहिजे िी मागिी ऐरिीवर आली िोती. वातावरि तयार झालं 
िोतं. आहि यशवंतरावानंी ऐन दुष्ट्काळी वातावरिात मराठवाड्याच्या 
मागिीवर पािी हर्रवलं िोत. या पाश्वगभमूीवर औरंगाबादच्या शासकीय 
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ज्ञान-हवज्ञान मिाहवद्यालयाच्या हवद्याथी संसदेच्या उद्घाटनाला 
यशवंतराव िव्िाि येिार िे पकं्क झालं. त्याच्या पाि-सिा हदवस अगोदर 
मराठवाडा हवद्यापीठ हवद्याथी संघटनेिी जािीर सभा गुलमंडीवर भरली 
िोती. त्या सभेत मी सिज बोलून गेलो, “यशवंतरावजी िव्िाि 
याचं्याकडून मराठवाड्याच्या मोठ्ा अपेक्षा िोत्या, त्या अपेक्षािंा 
यशवंतरावजींनी िुराडा केला आिे. यशवंतरावजी तुम्िी लवकरि 
मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर येत आिात त्या वेळी आम्िी तुमिं स्वागत 
हनरे्षध म्ििून मराठवाडा बदं ठेवनू करिार आिोत.” हवद्यार्थ्यांच्या 
टाळ्याचं्या पावसात मी भार्षि संपवलं आहि यशवंतरावानंी आपला 
दौराि रद्द केला ! कटुता कशी टाळावी यािं भान त्यानंा पूिग िोतं. 
 मराठवाडा हवद्यापीठानं यशवंतरावजींना डी. लीट्. देऊन त्यािंा 
बिुमान जसा केला तसाि तो हवद्यापीठािािी बिुमान िोता. 
यशवंतरावजींच्या पुढाकारानंि मराठवाडा हवद्यापीठािी स्थापना झाली 
िोती. या सभेत यशवंतरावजींसोबत स्वामी रामानंद तीथग यानंािी डी. 
लीट्. िा बिुमान देण्यात आला. स्वामी रामानंद तीथांनी या सभेत 
मराठवाड्यािं गाऱ्िािं माडंलं. “आम्िी मिाराष्ट्रात अटी न घालता 
सामील झालो. आमिा हवकास िोत नािी. आमिं मागासलेपि दूर झालं 
पाहिजे”  अशा आशयािे हविार त्यानंी माडंले. त्यानंतर यशवंतरावजी 
बोलायला उठले आहि त्याचं्या नेिमीच्या सिजसंुदर हविारशैलीनं सबधं 
सभा त्यानंी शजकलीि पि मराठवाड्याच्या लोकमनालािी शजकून 
घेतलं. त्यानंी साहंगतलं, “आपि हवनाअट मिाराष्ट्रात सामील झालात िे 
खरं आिे. मराठवाडा म्ििजे मराठी संस्कृतीिं मािेर, उगमस्थान. खूप 
हदवसानंी आसुसलेला मिाराष्ट्र आपल्या संस्कृतीच्या मािेरात सामील 
झाला.” मिाराष्ट्र मराठी संस्कृतीिं मािेर असलेल्या मराठवाड्यात 
सामील झाला, िे त्यािंं हवधान राजकािासाठी नव्ितं. मराठी 
संस्कृतीच्या ओढीतून रु्टलेलं ते सत्य िोतं. 
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 पुण्याच्या अशाि एका सभेत मराठवाड्यातल्या युवक कायगकत्यांिा 
एक गट यशवंतरावानंा मराठवाड्याला मुख्यमंहत्रपद पाहिजे या मागिीिं 
हनवेदन देण्यासाठी गेला.हनवेदन घेत यशवंतराव या कायगकत्यांना अगदी 
सिजपिे बोलून गेले, “मराठवाडा, प. मिाराष्ट्र, हवदभग िी भार्षा बाळानंो 
आमच्या हपढीपुरतीि संपू द्या ! तुमच्या हपढीच्या मुखात िी भार्षा नको. 
मराठवाड्यािा मुख्यमंत्री पाहिजे असं कशाला मागता ? मराठवाड्यािं 
नािी मिाराष्ट्रािं मुख्यमंहत्रपद मागा. आपले िे प्रादेहशक भेद तुमच्या 
हपढीनं हवसरले पाहिजेत.” यशवंतराव िव्िाि यािंं संभार्षि त्याचं्या 
अंतःकरिाच्या तळवटातून रु्टत असे. खऱ्या अथाने िा नेता 
कृष्ट्िाकाठानं हदलेला मिाराष्ट्राच्या सुसंस्कृततेिा सोनहिरा िोता. िेि 
खरं. 
 मी प्राध्यापक झाल्यावर त्याचं्याशी माझा पत्रव्यविार झाला. मी 
बीडला असताना राजर्षी शािू व्याख्यानमाला िालवत िोतो. त्या 
व्याख्यानमालेत यशवंतरावजींनी यावं िी माझी इच्छा. मी त्यानंा १० 
जानेवारी १९७९ ला हलहिलेल्या पत्रात त्यानंा व्याख्यानमालेिं हनमंत्रि 
तर हदलंि हशवाय सध्याच्या राजकीय पहरस्स्थतीवर आपि परखड 
बोलण्यािी गरज आिे िे हलहिलं. युगकता माहसक याि दरम्यान सुरू 
केलं िोतं आहि या माहसकासाठी मुलाखत देण्यािी हवनंती केली िोती. 
यशवंतरावजींि ं१८ जानेवारी १९७९ िं पत्र आलं. त्यानंी हलहिलं, “तुमिी 
दोन्िी पतं्र मला हमळाली. बीडला तुमच्या व्याख्यानमालेस येण्यास 
िोकार देऊनिी मी अद्याप येऊ शकलेलो नािी. युगकता अजून माझ्या 
िाती यायिा आिे. आल्यानंतर तो जरूर पािीन. िल्लीच्या अस्वस्थ व 
अस्स्थर राजकीय वातावरिात जािीर बोलण्यािी गरज आिे. परंतु तूतग 
मला ते टाळले पाहिजे म्ििून हनहित तारीख मी आपिाला देत नािी.” 

जून ७९ च्या दरम्यान यशवंतरावजींना एक पत्र हलिून माझे साहिस्त्यक 
हमत्र श्री. हशवाजी सावंत याचं्या प्रकृतीहवर्षयी आहि त्यानंा करावयाच्या 
मदतीसंबधंी हवनंती केली. ७ जून १९७९ िं त्यािंं पत्र तात्काळ आलं. 



२०४ 

 

त्यानंी हलहिलं, “श्री. हशवाजीराव सावंत याचं्यासंबधंी हलहिलेले तुमिे 
पत्र हमळाले. परवा २९ मेला हशवाजीरावािंी प्रतापगडावर भेट झाली. 
‘छावा’ माझ्या िस्ते भवानी मातेच्या िरिी अपगि करावा म्ििून मुद्दाम 
आले िोते. मला त्यािंा प्रश्न मािीत आिे. तुम्िी कळहवलेल्या कामात 
शकवा त्याचं्या इतर दुसऱ्या कामात माझा उपयोग झाला तर मला आनंद 
वाटेल.” मी या पत्रािंा उल्लेख जािीवपूवगक यासाठी करीत आिे की, 
यशवंतरावजी आपला राजकीय आहि प्रशासकीय व्याप साभंाळून 
सामाहजक, सासं्कृहतक, साहिस्त्यक आहि वैयहक्तक जीवनात सवांसोबत 
रािायला ते हवसरत नव्िते. त्याचं्याकडून घेण्यासारखा िा त्यािंा 
अहतशय सुंदर असा िा गुि आिे अस ंमला वाटतं. 
 दरम्यान बीडिून माझी बदली औरंगाबादच्या देवहगरी मिाहवद्यालयात 
झाली. मािग १९८० िं राजकारि खूप उलटंपालटं झालं िोतं. 
यशवंतरावजींिे अनेक सिकारी त्यानंा सोडून गेले. २९ मािग ८० च्या 
त्याचं्या मला उत्तरादाखल हलहिलेल्या पत्रात त्यानंी हलहिलं, “तुमिे १७ 
मािगिे पत्र हमळाले. राजकारिातील अस्स्थर पहरस्स्थती आहि मािसे 
यासंबधंी तुम्िी हलहिलेले हविार वािले. तुमच्या सद् भावनाबद्दल मी 
आभारी आिे. पत्रासोबत पुस्तक पाठहवले असल्यािे तुम्िी हलहिले आिे. 
पि ते मला हमळाले नािी. कदाहित पोस्टातून अजूनिी हमळेल. पुस्तक 
पाहिल्यानंतर प्रहतहक्रया जरूर कळवीन. लगेि ९ एहप्रल १९८० ला माझ ं
पुस्तक त्यानंा हमळाल्यावर हलहिलेल्या पत्रात त्यानंी हलहिलं, “तुमिे पत्र 
व ‘उठाव’ पुस्तक हमळाले. आपुलकीने तुमिे नवे पुस्तक पाठहवल्याबद्दल 
आभारी आिे. १०–१२ हदवसाचं्या प्रवासाकहरता मी मिाराष्ट्रात जािार 
आिे. पुस्तक वािण्यासाठी बरोबर घेत आिे. कधी प्रत्यक्ष भेटीिा योग 
आला तर बोलता येईल.” माझ्या ‘उठाव’ या कहवतासंग्रिाला 
यशवंतरावजी िव्िाि यानंी वािल्यानंतर ३ जून १९८० च्या पत्रात मला 
हलहिलं. “‘उठाव’ हनवडिूकीच्या दौऱ्यात वािला. मला अहतशय 
आवडला. अहभनंदन.” आपलं राजकारि, आपली कामे साभंाळून 
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यशवंतरावजी माझ्यासारख्या तरुि साहिस्त्यकािे पुस्तक वािायला 
आहि वािून पुस्तकासंबधंी प्रहतहक्रया कळवायला हवसरत नािीत िा 
त्यािंा गुि आमच्या मराठी या हवर्षयाच्याि नािीतर सवग हवर्षयाच्या 
प्राध्यापकानंी का घेऊ नये ? दरम्यान मराठवाड्यातील आम्िी कािी 
साहिस्त्यकानंी ‘मराठी साहित्य सभा’ स्थापन करण्यािा आहि साहित्य 
सभेच्या उद्घाटनाला यशवंतरावजी िव्िाि यानंा बोलहवण्यािा हनिगय 
घेतला. १५ जून १९८१ च्या पत्रात माझ्या हनमंत्रिाला यशवंतरावजींनी 
उत्तर हदले. “आपले १० जूनिे पत्र हमळाले. आभारी आिे. एका नवीन 
राजकीय वादळात सध्या मी आिे. ते कािीसे आटोक्यात आल्यानंतर मग 
बाकीिे उद्योग. त्यामुळे जून अखेरीस मी येऊ शकेन असे हदसत नािी.” 

यशवंतरावजी या दरम्यान आय. का ाँगे्रसमध्ये दाखल िोऊ इस्च्छत िोते 
पि प्रवेश हदला जात नव्िता. या त्याचं्या मनःस्स्थतीिी छाया वरील 
पत्रात स्पष्ट उमटली आिे. अखेर माझ्या पाठपुराव्यानंतर त्यानंी साहित्य 
सभेच्या उद्घाटनासाठी २९ नोव्िेंबर १९८१ तारीख हदली. आहि त्याच्या 
सिा हदवस अगोदर २३ नोव्िेंबर १९८१ ला यशवंतरावजी आय. 
का ाँगे्रसमध्ये दाखल झाले. 
 साहित्य सभेच्या उद्घाटनािं सुंदर भार्षि त्यानंी केलं. या भार्षिात 
त्यानंी साहंगतलं. “मािसानंी भार्षा हनमाि केली आता भारे्षला मािसे 
हनमाि करावी लागिार आिेत.” याि भार्षिाच्या वेळी त्यानंी नागपूरच्या 
दहलत कवीिी कहवता म्ििून दाखहवली. 

“शिध्या पाघंरून सोनं हवकायला बसलो 
कुिी हर्रकलं नािी 
सोनं पाघंरून शिध्या हवकल्या 
गदी िटली नािी.” 

 सायंकाळी आम्िी त्यािंं देवहगरी व्याख्यानमालेत ‘भारत 
समाजवादापासून अजून हकती दूर ?’ या हवर्षयावर व्याख्यान ठेवलं िोतं. 
पन्नास हमहनटे त्यानंी या हवर्षयावर आपले मौहलक हविार माडंले. 
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म्ििाले, “कल्यािकरानंी मला िा हवर्षय जेव्िा हदला तेव्िा मी कोित्याि 
राजकीय पक्षात नव्ितो, आता एका राजकीय पक्षात आिे.” प्रिंड िशा या 
वेळी हपकला. कारि नुकतेि यशवंतरावजी आय. का ाँगे्रसमध्ये आले िोते. 
त्यामुळं त्यािें भार्षि ऐकण्यािी प्रिंड उत्सुकता औरंगाबादकरानंा 
लागलेली िोती. गदी तर अर्ाट िोती. यशवंतराव बोलत िोते, “आता 
कल्यािकरानंी जे सुरूवातीला साहंगतलं त्यािा उल्लेख मला करायला 
पाहिजे आिे. त्यानंी साहंगतलं की मी एक हविारवंत म्ििून या हवर्षयावर 
बोलिं अवघड आिे. कारि मी Practical politics ज्याला म्िितात, 
असा एक व्याविाहरक राजकारिी म्ििून गेली ५० वर्ष े काम केलेलं 
आिे.” यापुढिे हविार माडंताना यशवंतरावजींनी त्याचं्या मंहत्रमंडळाने 
मिाराष्ट्रात आर्णथकदृष्ट्ट्या मागासलेल्या हवद्यार्थ्यांबद्दल आर्णथक 
सवलतीिा जो हनिगय घेतला त्या संदभातला एक प्रसंग साहंगतला. 
म्ििाले, “ज्यािंं उत्पन्न ९०० च्या आत आिे त्याचं्या मुलानंा हवद्यापीठीय 
हशक्षि मोर्त केलं जावं असा आम्िी हनिगय घेतला. त्या दरम्यान 
पुण्याला हशक्षि तज्ज्ञािंं एक Seminar िोता. मी पुण्यात िोतो. 
संयोजकानंी मला Seminar मध्ये १० हमहनटासंाठी येण्यािी हवनंती केली. 
मी हतथ ं गेलो. एक िागंले हशक्षितज्ज्ञ मला प्रश्न करीत िोते. ज्यािंं 
उत्पन्न रू. १२०० च्या आत आिे त्याचं्या मुलानंा युहनव्िर्णसटीपयंतिे 
हशक्षि मोर्त करून काय संकट हनमाि करीत आिात यािी जािीव 
आिे का ? प्रश्न मला हविारून उत्तर त्यानंीि हदलं. हशक्षिािे असले 
हनिगय घेऊन तुम्िी हशहक्षत आहि प्रहशहक्षत लोकािंं सैन्य हनमाि करीत 
आिात. िे हशहक्षत लोक उद्या बंड करून उठतील यािा कािी हविार 
केला का आपल्या मनाशी ? मला हविार करायला वेळ थोडा िोता, पि 
माझे हविार पके्क िोते. मी त्यानंा साहंगतलं की, “मी जरूर यािा हविार 
केलाय. माझ ं असं मत आिे की, िी अहशहक्षत सेना रािण्यापेक्षा हशहक्षत 
सेना जर झाली आहि स्वतःिे आहि देशािे प्रश्न सोडहवण्यासाठी त्यानंी 
बडं केलं तर माझ्या कामािा िेतू सर्ल झाला असं मी मानेन.” 
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यशवंतरावजींनी िा हविार साहंगतला आहि जमलेल्या १० िजार 
श्रोत्यानंी टाळ्यािंा पाऊस त्याचं्या या वक्तव्यावर पाडला. 
यशवंतरावजींनी ज्ञानािी लोकशािी हनमाि करण्यािं हकती मोठं काम 
केलं यािी जािीव त्याचं्या या हनिगयामुळं येते. ॲटम बॉम्बनी क्रातंी 
िोिार नािी इतकी मोठी क्रातंी हशक्षि झोपडीतल्या समाजापयंत त्यानंी 
पोिवनू केली आिे. रु्ले, शािू, आंबेडकर यािें ते राजकारिातील खरे 
वारस िोते असे मला वाटते. यशवंतरावजी िव्िाि यािंी मी युगकताच्या 
हदवाळी अंकासाठी मुलाखत घेतली िोती. पंजाबिा प्रश्न र्ार नाजूकपिे 
सोडवला पाहिजे असे ते म्ििाले िोते. 
 दरम्यान माझा ‘जागल’ िा कहवतासंग्रि मी त्याचं्याकडे पाठहवला. १ 
एहप्रल १९८२ च्या पत्रात त्यानंी या माझ्या पुस्तकासंंबंधी खूपि सुंदर 
अहभप्राय पाठहवला तो मला कोित्यािी पुरस्कारापेक्षा मोठा वाटतो. 
‘तुमिा जागल’ वािला. ज्या ग्रामीि जीवनात तुम्िी वाढलात त्यािे 
इतके वास्तव आहि भावनाशील काव्यात झालेले व्यक्तीकरि मी प्रथमि 
पाहिले. कहवता पुन्िा पुन्िा वािाव्याशा वाटल्या. पुन्िा वािल्या म्ििजे 
अथग लक्षात येतो. कहवतािें जे समीक्षक आिेत त्यानंी तुमच्या कहवतािें 
समीक्षि केले की नािी मािीत नािी. त्या समीक्षकािंी सवग पहरमािे हथटी 
आिेत. कृष्ट्िाकाठंिं हलखाि गतीने नािी तर संथ गतीने िालले आिे” 

मराठी संस्कृतीच्या राजाने इतका मनापासून आहि इतका मनस्वी 
अहभप्राय माझ्या कहवतानंा हदला. माझी पुढिी कहवता रु्लायला, 
बिरायला त्यािंा आशीवाद मला सतत प्रोत्साहित करीत असतो. 
 १९८३ च्या दरम्यान माझा ‘हदशा आहि दृष्टी.’ िा वैिाहरक लेखािंा 
संग्रि प्रकाहशत झाला. या पुस्तकाला मी यशवंतरावजींिी प्रस्तावना 
माहगतली. त्यानंी पुस्तकािी मुद्रिप्रत पाठवा, प्रस्तावना देतो असं 
सुिवलं. पुस्तकािी मुद्रिप्रत पाठहवल्यानंतर त्यानंी ती वािली आहि 
प्रस्तावना नाकारली. १५ एहप्रल १९८३ च्या त्याचं्या पत्रात प्रस्तावनेसंबधंी 
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नकार जसा िोता तसाि त्यािंा माझ्यासंबधंीिा स्नेि त्या पत्रात शिब 
हभजलेला िोता. त्यानंी हलहिलं, 
 “तुमिे हद. ९ एहप्रलिे पत्र आहि ‘हदशा आहि दृष्टी’ या पुस्तकािी 
मुद्रिप्रत हमळाली. मी िाती येताि ती वािून काढली. 
 हशवाजी मिाराज व मिात्मा रु्ले याचं्याबद्दलिे तुमिे लेख हनरपवाद 
व उत्तम आिेत. परंतु िालू राजकीय पहरस्स्थती आहि त्यावरील तुमिी 
हनदाने िे वािल्यानंतर माझ्या िे लक्षात आले की, तुमच्या पुस्तकावर मी 
प्रस्तावना हलहििे िे अशक्य आिे. प्रस्तावना हलिायिी म्िटले म्ििजे 
तुमच्या हविारावर सपाटून टीका करावी लागेल आहि अशी प्रस्तावना 
हलहिण्यािी माझी इच्छा नािी. कारि मला तुमच्याबद्दल लोभ आिे व 
तुमच्या साहित्य गुिाबद्दल कौतुक आिे. स्पष्ट हलहिल्याबद्दल राग मानू 
नका. असेि पे्रम असू द्यावे.” 

 यशवंतरावजी िव्िाि िा मािूस हकती मोठा नेता िोता िे पािण्यापेक्षा 
िा मािूस मनाने हकती मोठा मािूस िोता िे पाििे मला अहधक रास्त 
वाटते. तरि त्यानंा न्याय देता येईल. त्याचं्या सिवासात मी आलो. 
त्यािंा स्नेि, हजव्िाळा आहि मायेिी ऊब मला जी हमळाली ती 
व्याविाहरक लाभापेक्षा मला लाख मोलािी वाटते. ‘हदशा आहि दृष्टी’ या 
पुस्तकाला त्यािंी प्रस्तावना लाभली नािी. ते भाग्य माझ्या ‘सूयगपंख’ या 
पुस्तकाला लाभले. त्याचं्या हनधनाच्या अगदी एक – दोन महिने अगोदर 
त्यानंी िी प्रस्तावना हलहिली. त्यािें अखेरिे साहिस्त्यक व वैिाहरक 
लेखन माझ्या पुस्तकाला प्रस्तावना देण्याच्या हनहमत्ताने झाले. ५ नोव्िेंबर 
१९८४ ला त्याचं्याशी र्ोनवर बोललो. हदवाळी अंकाला मुलाखत 
माहगतली. प्रश्न पाठवा, मुलाखत हलिून पाठवतो म्ििाले. २५ नोव्िेंबर 
उजाडला आहि मिाराष्ट्रासोबत मीिी कृष्ट्िा – गोदेच्या आसवानंी 
मनसोक्त रडलो. माझा घरिा मािूस गेला इतका रडलो. 
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शंकर खंडू पाटील 
सािेबांचे मोठेपि 

 
 एकोहिसशे साठ एकसष्ठ साल असावे. इस्लामपूर येथील का ाँगे्रस 
कहमटी समोर कै. राजारामबापू याचं्या सत्कारािी टोलेजंग सभा भरली 
िोती. त्या सभेमध्ये बऱ्याि लोकानंी का ाँगे्रस प्रवेश केला. सागंलीिे श्री. 
कडलास्कर एक गाधंी टोपी घेऊन आले आहि म्ििाले, “मी का ाँगे्रस प्रवेश 
करीत आिे. सािेबानंी मला टोपी घालावी.” त्या वेळी सािेब म्ििाले, “मी 
कधीि कुिाला टोपी घातली नािी.” त्यामुळे सवग सभा िास्यात बुडून 
गेली. 
 पुण्याच्या कस्तुरबा मंगल कायालयामध्ये सािेबाचं्या साडूच्या – 
दादासािेब जगतापाचं्या मुलीिे – हवद्यािे लग्न िोते. लग्न समारंभ 
आटोपला. मुलगा – मुलगी हमरजेला जावयास हनघाले. प्रवेशदाराजवळ 
मोटार उभी िोती. िव्िाि सािेबानंी आहि सौ. वेिूताईंनी कन्यादान केले 
िोते. आम्िी सवगजि मोटारीजवळ उभे िोतो. सािेब मोटारीजवळ आले 
हन मुलािे वडील मामा साळंुख ेयानंा म्ििाले, “मुलीला आई नािी. तुम्िी 
साभंाळा.” 

 प्रसंग गंभीर. सािेबािंा दाटलेला कंठ. त्यावर मामा म्ििाले, 
“काळजी करू नका. िी माझी मुलगीि आिे.” असे म्िटल्यावर त्याचं्या 
डोळ्यात पािी आले. सािेबानंी ते पाहिले आहि त्यानंी सौ. वेिूताईंकडे 
पाहिले. त्याचं्या डोळ्यातून गंगा – यमुना वािात िोत्या. सािेब सद्गहदत 
झाले हन त्यानंी भावनाहतरेकाने मामानंा हमठी मारली. आम्िा साऱ्यािें 
डोळे पािावले. 
 कोल्िापूरच्या हशवाजी पेठेतील नगर सेवक हभकूशेठ पाटील यानंी 
कोल्िापूरिी मोठी मािसे या पुस्तकािे प्रकाशन केले. त्या पुस्तकाला 
त्यािंी प्रस्तावना आिे. त्या वेळी बोलताना यशवंतरावजी म्ििाले, 
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“हशक्षिाच्या हनहमत्ताने मी कोल्िापूरला िार वर्षे काढली. पुण्यालािी 
राहिलो. आता अधूनमधून पुण्याला जातो, तसाि कोल्िापूरला येतो. पि 
कोल्िापूरला आलो की, मला मािेरला आल्यासारख े वाटते.” िे वाक्य 
ऐकताि लोकानंी भारावल्या अंतःकरिाने टाळ्यािंा कडकडाट केला. 
 हमरजेिे सरकारी गेस्ट िाऊस, सािेब, श्रीमती शाहलनीबाई 
पाटलाचं्या प्रिाराला आले िोते. शाहलनीताई पाटील यानंी साताऱ्यािी 
लोकसभेिी हनवडिूक लढहवली िोती. त्या वेळी त्यािेंवर अनगगल टीका 
केली िोती. तेव्िा एका कायगकत्याने हविारले, 
 “सािेब, तुम्िी याचं्या प्रिाराला का आला ?” 

 “मिाराष्ट्रासाठी. दादासंाठी.” 

 दोनि शब्द ऐकल्यावर सारे अवाक् झाले. 
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बाळ कोल्िटकर 
रािा रहसकांचा 

 
 यशवंतराव िे एक थोर पुरुर्ष िोते िे देवि बोलून िुकला ! म्ििूनि 
त्याचं्या हनधनानंतर मिाराष्ट्रातल्या एकूि एक मािसािंा कंठ दाटून 
आला. एवढेि नव्िे तर सयाद्रीतल्या पत्थरापत्थराला पाझर रु्टला. 
यशवंतरावािंी आहि माझी शेवटिी भेट जेमतेम महिना-सव्वा महिन्यापूवी 
त्याचं्या ‘हरस्व्िएरा’ या हनवासस्थानी झाली िोती. इतर अनेक हठकािी 
माझे त्याचं्याबरोबर र्ोटो हनघाले असतील. पि त्याचं्या घरी 
त्याचं्याबरोबर हनघालेला िा पहिला आहि शेवटिाि र्ोटो. जन्मभर 
आठवि रािावी म्ििून तर हनयतीनं िा योग जुळवनू आिला नसेल ना ? 
एरवी ते एवढ्या लवकर जातील यािे पुसट सुद्धा हिन्ि त्याचं्या प्रकृतीवर 
हदसत नव्िते ! हदसले नव्िते ! 
 सौ. वेिूताईंिी एक स्व्िहडओ टेप वेिूताईंच्या भावाच्या मुलीनं, श्री. 
मोरे याचं्या मुलीनं केलेली िोती. सौ. शेवाळे यानंी त्या टेपच्या मागे मी 
हनवेदन द्यावे यासाठी मला यशवंतरावाचं्याकडे बोलावून घेतले िोते. 
“बाळ माझ्या घरच्या रस्टसाठी िी टेप मी र्क्त बाळगिार आिे. मला 
यािं कुठिी जािीर प्रदशगन करायिं नािी. पि तुमिा आवाज माझ्या 
घरात असावा अशी माझी इच्छा िोती. म्ििून मुद्दाम तुम्िाला बोलावनू 
घेतलं.” बोलिारा इथेि राहिला. ऐकिारा हनघून गेला. ते पुढे म्ििाले, 
“राजसंन्यास िे नाटक तुम्िी पुरं करता आिात अस ंऐकलं. पि त्याचं्या 
भारे्षिा बाज तुम्िाला जमेल का?” त्यावर मी त्यानंा एक प्रवेश वािून 
दाखहवला. पाठीवर थाप मारून “शाब्बास ! छान जमलंय !” असे त्यािें 
उद्गार ऐकल्यावर “२५ तारखेला मंुबईत प्रयोग आिे, नाटकाला याल का 
?” असे नेिेमीप्रमािे मी त्यानंा हविारले. “२५ तारखेला हनवडिुकीच्या 
दौऱ्यावर मी सातारला जािार आिे, त्या वेळी अवश्य प्रयत्न करीन.” पि 
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यशवंतराव, तुम्िी िक्क खोटं की िो बोललात ? नाटकाला आला नसता 
तरी िाललं असतं. पि या नको त्या दौऱ्यावर तुम्िी जायला नको िोतं. 
हनजधामी म्ििजे कराडला अस ंमला वाटलं िोतं. पि हनजधाम म्ििजे 
परलोक िा अथग जाता जाता तुम्िी मला हशकवनू गेलात !” 
 आठविी दाटून येतात. कंठ आहि डोळे दोन्िी भरून येतात. र्ार 
मोठा मािूस. लिानाबरोबर ज्याला लिान िोता येतं त्यालाि मोठा 
मािूस म्ििायिं असतं. एरवी माझ्यासारख्या सामान्य मािसाबरोबर 
एवढे हजव्िाळ्यािे संबधं त्यानंा जोडताि आले नसते ! माझी त्यािंी 
पहिली भेट नागपूर येथे झाली. श्री. भालिंद्र पेंढारकराचं्या 
लहलतकलादशग या संस्थेच्या दुहरतािंा हतहमर जावो, या नाटकािा प्रयोग 
धनवटे रंग मंहदरात िालू िोता. सासुरवाडीला मुक्काम असल्यामुळे त्या 
हदवशी माझेि नाटक असलेमुळे सािहजकि मी स्टेजच्या मागच्या 
बाजूला पेंढारकराशंी बोलत उभा िोतो. पहिला अंक संपला, आहि 
अत्यंत भारावलेल्या अवस्थेत मिाराष्ट्रािे त्या वेळिे मुख्यमंत्री यशवंतराव 
आत आले. “कुिी हलहिलंय िे नाटक ?” िा पहिला प्रश्न त्यानंी 
पेंढारकरानंा हविारला. मला वाटतं शपडानं ते साहिस्त्यकि असावेत. 
“कृष्ट्िाकाठ” िे पुस्तक िी त्याचं्या आयुष्ट्यातली शेवटिी कतगबगारी. 
जन्मभर पुढारी म्ििून जगले, आहि जाताना साहिस्त्यक म्ििून गेले. 
असो तर पेंढारकरानंी त्यानंा “बाळ कोल्िटकर” असे नाव साहंगतले. 
त्याचं्या समजुतीनं मोठ्ा हमश्या असलेला पगडी घातलेला कुिीतरी 
मािूस लेखक असावा. त्यािंा पुढिा प्रश्न. “कुठं असतात ते ?” त्यावर 
पेंढारकरािंं उत्तर, “िे काय लेखक माझ्या शेजारी उभे आिेत !” त्या 
वेळिी माझी मूती, उंिी, वय लक्षात घेऊन “यानंी हलहिलंय नाटक ?” 

असा प्रहत प्रश्न हविारताना, असा कािी िमत्काहरक, कुतूिलदशगक, 
तरीिी कौतुक करिारा िेिरा त्यानंी केला िोता, की त्यािी अवस्थेत 
आम्िाला हवशेर्षतः मला दाखवलं नसलं तरी िसू आवरत नव्ितं. पुढे 
त्यानंी हविारलं, “कुठले राििारे आपि ?” मी म्िटलं, “सातारिा.” 
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यशवंतराव म्ििाले, “सातारिा ? लेका हिकडं ये !” म्ििून त्यानंी मला 
जवळ ओढलं. ते राििारे कराडिे. मी सातारिा. भेटीिं स्थळ नागपूर. 
आपल्या गाविं कुतं्र जरी परक्या हठकािी भेटलं तरी मािसाला 
आपुलकीिं भरतं येतं. तशा दृष्टीने नागपूर िे स्थळ आम्िाला परकं नसलं 
तरी दारिंि ! पि त्या हठकािी जन्माला आलेली आपुलकी, ते इथून 
जाईपयंत त्यानंी साभंाळलेली िोती. हकती म्ििून आठविी सागंू ? मी 
अपुरा पडेन ! कागद अपुरे पडतील ! आयुष्ट्य अपुरे पडेल ! प्रोत्सािन 
देऊन नाटककार म्ििून माझं आयुष्ट्य घडवायलाि जिू त्या हदवशी 
यशवंतरावानंीि सुरूवात केली. 
 त्यानंतर सातारला “न्य ू इंस्ग्लश स्कूल” या माझ्या शाळेच्या िीरक 
मिोत्सवाला ते अध्यक्ष म्ििून आले िोते. शाळेतली माझी त्यािंी 
औपिाहरक भेट आटोपल्यानंतर दुसऱ्या हदवशी सर्णकट िाऊसवर गप्पा 
मारण्यासाठी त्यानंी मला बोलावलं. त्या वेळच्या माझ्या मूखगपिािा आहि 
दादाचं्या मोठेपिािा हकस्सा सागंतो, मी कधी त्यानंा “सािेब” म्ििे तर 
कधी “दादा” म्ििे. तर बोलण्याच्या ओघात ज्ञानेश्वरीत साहंगतलेला 
“शिसा- अशिसा-हववेक” मी त्यानंा समजून सागंत िोतो. आहि “आपि 
कधीिी ज्ञानेश्वरी वािलेली नािी” असा आहवभाव करून एखाद्या 
भाहवकाप्रमािे माझ्यासारख्या पोरािं प्रविन त्या थोरानं पोरािून पोर 
िोऊन ऐकलं िोतं. िे मला आजिी आठवतं. त्यािंा ज्ञानेश्वरीिा िागंला 
व्यासंग िोता. िे जेव्िा पुढं मला कळलं तेव्िा मी मनातल्या मनात दोन-
तीन तोंडात मारून घेतल्या. पि िेि यशवंतरावािंं मोठेपि िोतं. नेता िा 
अहभनेता असावा लागतो. अस ं नुकतेि एक मंहत्रमिोदय माझ्याजवळ 
बोलले िोते. पि नािी, नेता िा रहसकिी असावा लागतो. प्रत्येक 
अहभनेता रहसक असतोि अस ं नािी. यशवंतराव अहभनेते िोते. रहसक 
िोते, त्यािबरोबर धुरंधर राजकारिी िोते. म्ििूनि मुख्यमंत्री म्ििून 
मिाराष्ट्र राज्यावर आल्याबरोबर मराठी मािसािे राजकारिानंतर दुसरे 
पे्रम नाटकावर असते िे ओळखून प्रथम त्यानंी मराठी रंगभमूीवरिा कर 
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मार् केला आहि मराठी मािसाचं्या हृदयशसिासनावर स्वतःिी जागा 
त्यानंी संपूिग आयुष्ट्यासाठी कायम केली ! त्यािे मूळ कारि एकि. ते 
उदार हृदयी रहसक िोते. “मािूस लेखक िोऊ शकतो. अहभनेता िोऊ 
शकतो. पि रहसक िोता येत नािी. तो असावा लागतो.” िे त्याचं्यामुळे 
ध्यानात येते. 
 ज्ञानेश्वरी म्ििते, “वािे बरवे कहवत्व । कहवत्वी बरवे रहसकत्व । कारि 
रहसकस्त्व परतत्त्व स्पशुग जैसा. परतत्त्व स्पशग म्ििजे दुसऱ्यामध्ये स्वतःला 
सामावनू घेण्यािी शक्ती असिे. त्यामुळे तो तर माझा िोतोि, पि मी िी 
त्यािा िोतो ! िी शक्ती यशवंतरावाजंवळ िोती. त्यानंी मला आपले केले. 
इतकेि नव्िे तर मलािी त्यानंा आपले करायला लावले. 
 माझ्या वहडलािंा पिंाित्तरावा वाढहदवस “वेगळं व्िायिं मला” या 
नाटकाच्या शंभराव्या प्रयोगाच्या वेळी हबला मातोश्री सभागृिात मुख्यमंत्री 
यशवंतराव िव्िािाचं्या िस्ते पार पडला. माझ्या वहडलाचं्या गळ्यात 
मुख्यमंत्र्यानंी िार घालावा, िे माझं भाग्य का यशवंतरावािंं मोठेपि ! 
माझा धाकटा मुलगा हि. राज ू नऊ वर्षांिा असताना या जगातून गेला. 
एक महिन्यापूवी त्याच्या मंुजीच्या हनहमत्तानं दादािंा शुभसंदेश आला 
िोता. पि वरील घटनेनंतर कािी हदवसानंी त्यािंी आहि माझी 
“हरस्व्िएरा” वर गाठ पडली. त्याच्या आदल्या हदवशीि त्यािंं एक िागंलं 
व्याख्यान मंुबईत झालं िोतं. हजन्यावरून उतरता उतरता “कालिं तुमिं 
व्याख्यान िागंलं झालं ! बाकी मी काय तुम्िाला िागंलं म्ििायिं म्ििा 
?” अस ं मी म्ििालो. त्यावर “अस ं का म्िितोस बाबा ? िे तरी मला 
सागंायला कोि येिार आिे ?” अस ंम्ििून लगेि.. “तुझा धाकटा मुलगा 
ना रे ?” माझ्या पाठीवर िात टाकून लगेि “मोठा मुलगा आिे ना ?” देन 
बकअप” अस ं म्िििारं मोठं मािूस आता मला राहिलं नािी. यापुढिं 
नाटक हलिून झाल्यानंतर “यशवंतराव नाटकाला येिार का ?” िा प्रश्न 
आता मी कुिाला हविारू ?” “राजसंन्यास” पृर्थ्वीवरि राहिला आहि 
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आम्िा सवग कलावंतानंा पोरकं करून रहसकाचं्या हृदयशसिासनावरिा 
मराठ्ािंा राजा आयुष्ट्यािा संन्यास करून जगातूनि हनघून गेला ! ... 
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रिहित िेसाई 

रेसकोसक नंबर एक 

 
 मला जेव्िा साहित्य अकादमी अवाडग हमळाले तेव्िा मी सािेबानंा र्ोन 
केला. त्या वेळी ते गृिमंत्री िोते. सािेबािें खास सहिव डोंगरे यानंी 
कळहवले, “तुम्िी सायंकाळी सात वाजता सािेबानंा भेटायला या असं 
सािेबानंी साहंगतलंय.” 

 तसं पाहिलं तर सािेब आहि मी अनेक वेळा एका व्यासपीठावर येऊन 
गेलेलो िोतो. आमिा पहरिय झाला िोता. मी माझ्या आयुष्ट्यात दोनि 
वक्त्यािंी भीती बाळगलेली आिे. एक जगजीवनराम बाब ू आहि दुसरे 
सािेब. व्यासपीठावर यापैंकी कोिी असत तेव्िा मी माझ्या भार्षिािी 
काळजीपूवगक तयारी करीत असे. वाटत असे, की आज आपि िा गड 
शजकावा. दोघे वयानं मोठे. मी तरुि. िी हजद्द माझ्या मनात असे. पि 
माझे भार्षि संपताि जेव्िा सािेब असोत शकवा जगजीवनरामबाबू असोत, 
ते साऱ्या वातावरिाला असं वेगळं वळि लावत, की त्यामध्ये मी कुठे तरी 
पार कोपऱ्यात पडलेला असे. भार्षि करताना सािेबािंा समतोलपिा, 
संयम, त्या हवर्षयािा अभ्यास इतका गाढा असे की त्यामध्ये हविारवंतानंी 
िरवनू जावं. िे सािेबािंं हविारसामर्थ्यग िोतं. शब्दसामर्थ्यग िोतं. 
 तर मी सागंत िोतो काय ? मला ॲकॅडमी ॲवाडग हमळालं आहि 
ठरल्या वेळी मी सािेबाचं्या बगंल्यावर गेलो, पोिगमध्ये माझी टॅक्सी उभी 
राहिली. उजव्या बाजूच्या इमारतीत श्री. डोंगरे उभे िोते. आतल्या 
िॉलमध्ये कसली तरी मीशटग िालू िोती. डोंगरे मला म्ििाले, “तुम्िी 
आत बगंल्यात िला.” सािेबाचं्या मुख्य बगंल्यात मी जाऊन बसलो. 
माझ्या िातात “स्वामी”िी कॉपी िोती. पाठोपाठ ििा घेऊन एक सेवक 
आला. त्यानं ििा माझ्यासमोर ठेवला. मी मनातून बेिैन झालो िोतो. 
ििा घेत िोतो आहि त्याि वेळेला सािेब आत आले. मी सािेबानंा उठून 
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वाकून नमस्कार केला. आपल्या िास्य वदनानं जिू कािी जुना हमत्र 
असावा, अशा थाटात त्यानंी माझ्या पाठीवर िात ठेवला आहि माझ्या 
िातातील “स्वामी” कादंबरी मी त्यानंा हदली. त्यानंी ती घेतली. ते िसले. 
माझ्या समोरि ठेवलेल्या ििाच्या रेजवळ त्यानंी ते पुस्तक ठेवलं आहि 
म्ििाले, “जरा थाबंा िं, मी आलो” आहि आपल्या शय्यागृिात ते हनघून 
गेले. मी त्यािंी वाट पािात िोतो. कािी क्षिात ते जेव्िा बािेर आले तेव्िा 
त्याचं्या िातात स्वामीिी दुसरी प्रत िोती ! ती प्रत माझ्या िाती देत ते 
म्ििाले, “देसाई, तुमिी “स्वामी” मी वािलेली आिे. आज तुम्िाला 
ॲकॅडमी ॲवॉडग हमळालेलं आिे यािा मला अत्यानंद आिे. या कामाच्या 
व्यापातून मी समारंभाला येऊ शकलो नािी. याबद्दल गैरसमज करून 
घेऊ नका.” सािेब शातंपिे आपल्या समोरच्या खुिीवर बसले. 
माझ्याकडे िसून पािात म्ििाले, “देसाई, ॲकॅडमी ॲवॉडग हमळालं, 
याबद्दल तुम्िाला काय वाटतं ?” मी म्ििालो, “सािेब समाधान वाटलं, 
यशाि ंनव्िे, पि घेतलेल्या कष्टािं.” ते िसले. मला म्ििाले, “देसाई, मी 
हदल्लीत असेन, माझं हृदय मिाराष्ट्रात गुंतलेलं असतं. तुम्िी 
हमळहवलेल्या यशािं मला कौतुक आिे. पि त्या यशानं िुरळून जाऊ 
नका. एखादा मनुष्ट्य टेकडी िढतो, डोंगर िढतो आहि त्याला वाटतं, 
की आपि हिमालयािं हशखर गाठलं. ते खरं नसतं. तुम्िी केव्िािी या 
यशावर तृप्त रािू नका. तुम्िी यापेक्षािी मोठं कायग करावं अस ंमला वाटतं. 
लिान वयात यश हमळालं की, हकत्येक वेळेला मािूस वाया जातो िे मी 
पािात आलेलो आिे. तुम्िी त्याला बळी पडू नका.” सािेब उठले. 
“गंगाऽऽ” म्ििून त्यानंी िाक मारली. सािेबािंा एक हनष्ठावान सेवक गंगा 
एक तबक घेऊन पुढे आला. त्यामध्ये एक िार, मला आजिी आठवतो. 
तो मोगरीिा िार आहि एक पुष्ट्पगुच्छ िोता. तो पािताि मी भारावनू 
उठलो. सािेबानंी तो उिलला आहि माझ्या गळ्यात घालण्यासाठी िात 
पुढे केले. मी तो िार मध्येि पकडला आहि सािेबािें िरिस्पशग करीत मी 
म्ििालो, “सािेब, या औपिारासाठी मी इथे आलेलो नािी.” सािेब 
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नेिमीच्या िास्यवदनानं म्ििाले, “देसाई, तुमिा जेव्िा र्ोन आला तेव्िा 
मी सातिी वेळ हदली. याि ंकारि एकि आिे. माझ्या घरामध्ये तुम्िाला 
बोलवावं, तुमिं कौतुक करायला हमळावं अस ं मला वाटलं. पि या 
राज्यकारभारामध्ये सातपयंत मला उसंति नव्िती.” सािेबानंा वंदन 
करून मी हतथून हनघून आलो. 
 ती भेट आमिी जवळीक ठरली. मग आमिा अनेक वेळेला अनेक 
हठकािी पहरिय वाढत गेला. “स्वामी” नंतर “श्रीमान योगी” मी हलहिलं. 
बाळासािेब देसाई िी “श्रीमान योगी” च्या पाठीमागिी पे्ररिा िोती. 
बाळासािेबाचं्या आग्रिास्तव यशवंतरावानंी माझ्या िाती सोन्यािं कडं 
घातलं. समारंभ संपला आहि यशवंतराव म्ििाले, “देसाई, आज तुमिा 
मोठा सन्मान झालाय. पि या सन्मानानं हविहलत िोऊन जाऊ नका. 
तुम्िाला पुष्ट्कळ मोठं व्िावयािं आिे.” ज्या ज्या वेळेला मला यश हमळत 
असे त्या वेळी माझी पावलं जहमनीशी हखळवनू ठेवायला सािेब 
कारिीभतू िोत असत. िी वृत्ती सागंण्यापुरतीि नव्िती, ती त्याचं्या 
आिरिातिी िोती. 
 इिलकरंजीला साहित्य संमेलन भरलं िोतं. मी त्यािा स्वागताध्यक्ष 
िोतो. अध्यक्ष िोते पु. ल. देशपाडें. त्यानंी अट घातली िोती की, 
“साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावर कुठलािी मंत्री मला िालिार 
नािी.” इिलकरंजीमध्ये यशवंतरावानंा अहतशय मान्यता. या संकटातून 
बािेर कसं पडावं, यािी आम्िाला शिता लागली िोती. अध्यक्षानंी 
साहंगतलेले कोिी तुमिे मंत्री येवोत अथवा न येवोत संमेलन साडेिार 
वाजता सुरू िोिार. तीिी मनात धास्ती. या सवग हनयमामुंळे स्वागताध्यक्ष 
या नात्यानं माझ्यावर पुष्ट्कळ दडपि आलं िोतं. आयको स्स्पशनग हमलिा 
पायाभरिी समारंभ करून यशवंतरावजी डेक्कन स्स्पशनग हमलवरती येिार 
िोते. मी िार घेऊन डेक्कन स्स्पशनग मीलच्या दाराशी उभा िोतो. सािेब 
दीड वाजता आले. मी पुढे आलो आहि म्ििालो, “स्वागताध्यक्ष या 
नात्यानं मी िार आपल्याला घालत आिे.” सािेबानंी िार स्वीकारला. ते 
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आपल्या नेिमीच्या िास्यवदनानं मला म्ििाले, “रिहजत, मला सवग 
ठाऊक आिे. मी इथ ंआलो ते साहित्यािा पे्रमी म्ििून, तुम्िा गुिीजनािंा 
गौरव पािावा म्ििून, तेव्िा मी कुठं बसतो यािी शिता तुम्िी करू नका.” 

स्वागताध्यक्ष या नात्यानं माझ्या मार्थ्यावरिा सारा भार उतरला िोता. 
तरीिी एक पाल िुकिुकत िोती. मी साहंगतलं, “सािेब, एक हवनंती 
आिे. साडेिारला संमेलन सुरू िोतंयं, त्या आधी तुम्िी यावं अस ं मला 
वाटतं.” ते म्ििाले, “कािी काळजी करू नका, मी सवग गोष्टी पाळीन” 

आहि काय आियग? बरोबर सव्वािार वाजता ं यशवंतरावजी साहित्य 
संमेलनाच्या माडंवामध्ये िजर िोते. कायगक्रम सुरू िोण्याआधी ते मला 
म्ििाले, “रिहजत, असा सुखसोिळा पािण्यािं भाग्य कोि सोडेल ? ते 
मी डोळे भरून पािीन. पि मला अस ंवाटतं की तुम्िी सवग साहिस्त्यकानंी 
िा कायगक्रम झाल्यानंतर माझ्याकडं यावं.” मी त्यानंा “िो” म्ििालो. 
साहित्य संमेलनािं उद्घाटन झालं. सोिळा पार पडला. मी सवग 
साहिस्त्यकानंा यशवंतरावािंं आमंत्रि हदलं िोतं. आमच्या जाण्यािी 
व्यवस्था केली िोती आहि त्यानुसार सारे साहिस्त्यक डेक्कन स्स्पशनग 
हमलवर गोळा झाले. सािेबाचं्या बरोबर जेवि झालं. नंतर मी सािेबानंा 
म्ििालो, “सािेब, आता आपली बठैक खाली माडूं या.” सािेबानंी त्याला 
िोकार हदला. तातडीने पलीकडच्या िॉलमध्ये जमखाने माडंले गेले. 
लोड आिला गेला आहि आम्िी सारे हतथ ंगेलो. आमच्या बठैकीत कवी 
बा. भ. बोरकर, पाडगावकर, मिानोर इत्यादी सारे साहिस्त्यक िोते. 
कवी अहनल िेिी त्यात िोते. कोिी कहवता वाित िोतं. कोिी कहवता 
म्िित िोतं. गप्पािंी मरै्ल, काव्यािी मरै्ल रंगत िोती. यशवंतराव िे 
कोिी मंत्री आिेत, यािंिी भान आम्िाला राहिलेलं नव्ितं. तेिी त्यामध्ये 
संपूिग सिभागी झालेले िोते. अध्यक्षपदािी कामं ओटापून श्री. पु.ल. 
देशपाडें आहि सुनीताताई बाराच्या सुमारास येथे आल्या. सोन्याला सुगंध 
यावा तसं त्यािंं आगमन झालं. आम्िी सवांनी भाईंना (पु.ल. देशपाडें) 
यानंा कािीतरी म्ििण्यािा आग्रि केला. पु.ल. देशपाडं्यानंी “जोिार 
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मायबाप” िा अभगं म्िटला आहि त्या बठैकीिी सागंता झाली. कािी न 
बोलता यशवंतरावानंी आम्िा सवांिा हनरोप घेतला. 
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ना.धों. मिानोर 

तुझी साि तुझे आशीवाि 

 
शब्दाशब्दाचं्या शु्रतीला, समेला 
साक्षात्कारािे उजळि हदलेस 
आहि प्रत्येक पे्ररिेच्या पाठी 
िह्माएवढे बळ हदलेस 
युगायुगाचं्या समथग शक्तीला 
तुझेि उदंड सामर्थ्यग हदलेस 
तुझी साद तुझे आशीवाद 
प्रािािें डोळे हमळवीत गेले 
तुझी साद तुझे आशीवाद 
घरभर हदवे लावनू गेले 
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हिलीप िामिार 

मिाराष्ट्राच्या भाळीचा हटळा 
 
 यशवंतरावजी साहिस्त्यक िोते, राजकारिपटू िोते, रहसक िोते. 
गहरबासंाठी त्याचं्या ठायी मािुसकीिा गहिवर िोता. त्यािंी वािी मधाळ 
िोती. पि त्यािीपेक्षा त्यािें डोळे स्नेिाळ िोते. यशवंतरावािंा िात 
पाठीवर पडला की, त्याचं्या अनुयायातं उत्सािािं वारं संिारत असे, तर 
हवरोधकािंा हवरोध हवरघळत असे. 
 राजर्षी शािू मिाराज िे यशवंतरावजींिं एक श्रद्धास्थान िोतं. त्यािें 
मिाहवद्यालयीन हशक्षि कोल्िापुरात झालं. कोल्िापूरच्या वातावरिात 
सत्यशोधक समाज, दहलत समाजाबद्दलिी किव, समाजसुधारिेिी 
दूरदृष्टी, हशक्षिािी जागरुकता, िे संस्कार घेऊन त्यािंं व्यहक्तमत्त्व 
आकारू लागलं. त्यािंा वािनािा व्यासंग वाढत िोता. राजकारिािी 
गोडी त्यानंा लागली िोती. सळसळत्या रक्ताला झपाटून टाकिारं ४२ 
सालि ं क्राहंतयुद्ध सुरू झालं आहि यशवंतराव बावनकशी सोन्याप्रमािं 
त्यातून तावनू सुलाखून बािेर पडले. हवशाल मंुबई राज्याच्या 
मुख्यमंहत्रपदावर जेव्िा ते आरूढ झाले तेव्िा त्याचं्या म्िाताऱ्या आईच्या 
आहि त्याचं्यावर पे्रम करिाऱ्या हवराट जनतेच्या डोळ्यािं पारिं हर्टलं. 
 तारीख आठवत नािी परंतु वर्षग िोतं १९५६. आजच्या मिाराष्ट्रािे 
समथग मुख्यमंत्री श्री. वसंतदादा पाटील िे मला घेऊन 
यशवंतरावजींच्याकडे गेले. त्या वेळी मुख्यमंत्र्यािें हनवासस्थान िोते. 
‘सयाद्री’ बगंला. मुख्यमंत्र्याचं्या बसल्या जागेवरून अरबी समुद्र 
हदसायिा. मलबार हिलवरील हिरवळीबरोबर गुलमोिराचं्या ताबंड्या 
डिाळ्या िवऱ्या ढाळायच्या. यशवंतरावजींबरोबर बोलिाऱ्या व्यक्तीच्या 
डोक्यात र्षड्यं त्र हर्रत असलं तरी “सािेबािंी” दृष्टी आहि हविार, 
हवशाल सागर आहि गुलमोिर याचं्या समन्वयािे असत. माननीय दादानंी 
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माझी ओळख करून हदली, मी रेखाटलेली कािी जलरंगातली हितं्र 
त्यानंा दाखवली. “सािेबानंी” एकवार मला न्यािाळलं. माझ्या पाठीवर 
कौतुकािी थाप मारली. िा प्रसंग मी लागलीि “यशवंतराव िव्िािाचं्या 
सिवासातला एक क्षि” या शीर्षगकाखाली कोल्िापूरच्या ‘सत्यवादी’ 
पत्रात हलहिला िोता... आियािी गोष्ट अशी की, पुढे िार-पाि 
महिन्यानंी खास सािेबाचं्या हशर्ारशीनं माझी हजल्िा माहिती अहधकारी, 
पुिे येथे नेमिूक झाल्यािा आदेश मला हमळाला. नोकरीवर रूजू िोऊन 
दोन महिने िोतात न िोतात तोि भारत सरकारच्या माहिती आहि 
नभोवािी हवभागातील हित्रपट हवभागात डेप्युटी डायरेक्टर म्ििून हनवड 
झाली. सािेबािंा हनरोप घ्यायला गेलो. तोि पे्रमळ िात पाठीवर, तीि ती 
हवजेरी थाप आहि आशीवाद ‘गो अिेड”. 
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प्राचायक मधुकर अष्ट्टीकर 
यशवतंराव चव्िाि यांचे साहित्यशास्त्र 

 
 यशवंतराव िव्िािानंी पोरकेपिािे िटके अनुभवले. बालवयाति 
हशक्षिासाठी माया दूर सारून त्यानंा एकाकी रािावे लागले. दूरच्या 
वस्तीत अनोळखी हवश्वात. िा वनवास भकासपिा असतो, पि त्यातूनि 
घडते दशगन समाजािे आहि जीवनािे. वाटू लागले मग की नको नको या 
यातना मानवाच्या नहशबी ! वाटते व्िावे युगातंर आहि मानवािे मतातंर, 
त्याच्यातल्या दुिीिी बीजे भर्णजत िोऊन, आहि जाहतपातींिी व 
उच्चनीितेिी जाळी जळमटी खाक िोऊन जावी. पि त्यासाठी िवे असते 
हविारािें आहि आिारािें घडिात्मक स्वातंत्र्य. जावे लागते त्यासाठी 
शरीरािे आहि मनािेिी पारतंत्र्य. बिुजनाला पोरके, दुबगल आहि 
आहधव्याहधग्रस्त ठेविारी सत्ता आपली म्ििहवता येिार नािी, मग ती 
जन्माने आहि जातीने आपलीि असली काय आहि नसली काय. दाहरद्र्य, 
दैन्य आहि वैर्ल्य माथी मारिारे शासन सदा परकीयि ठरिार. म्ििून 
सते्तिा वापर योग्य व्िायला िवा. त्यासाठी सत्ता योग्य िाती जायला 
िवी. मग क्वहित ती आपल्या िाती घ्यावी लागली तरी िरकत नसावी 
आहि याि भहूमकेतून यशवंतरावानंी सते्तसाठी हनवडिुका लढहवल्या 
आहि शजकल्यािी. “सते्तपासून दूर रािावे” िा हवनोबािंा संकल्प 
यशवंतरावानंी नम्रपिे अव्िेहरला तो यािसाठी. समष्टीच्या सकलागं 
स्वातंत्र्यासाठी त्यानंी “राजकारि” स्वीकारले. “पहिले ते राजकारि” िा 
रामदासी मंत्र त्यानंा मानवला. 
 यशवंतराव िव्िाि सदैव साहिस्त्यकाशंी संधान साधून असत. पि 
म्ििून ते साहिस्त्यकाचं्या उगीिि आिारीिी जात नसत. त्यानंी 
िैदराबादच्या मराठी साहित्य संमेलनात सरळि सागंून टाकले िोते की, 
“कधी साहिस्त्यक राजकारण्यानंा मागगदशगन करतात तर कधी 
राजकारिी साहिस्त्यकानंा मागगदशगन करतात, असे िे सवगत्र िालत 
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आलेले आिे.” साहित्यािा समाजजीवनाशी आहि हवशेरे्षकरून राष्ट्रीय 
जीवनाशी अहवनाभाव संबधं असल्यािे अत्यंत मौहलक सूत्र यशवंतरावानंी 
हनःसंहदग्धपिे अनेकदा माडंलेले आिे. त्यानंी साहिस्त्यकानंा साहंगतलंय 
की, “केवळ शब्दलाहलत्य म्ििजे साहित्य िी साहित्यािी व्याख्या घेऊन 
त्याप्रमािे िालण्यािा काळ संपलेला आिे. जीवनाच्या हनरहनराळ्या 
के्षत्राशंी अहधक हनकटिे संबधं प्रस्थाहपत केल्याहशवाय आहि जीवनामध्ये 
असलेले श्लेर्ष आहि काव्य याचं्याशी अहधक जवळीक केल्याहशवाय 
साहित्यात र्ारशी मोलािी भर कुिी घालू शकेल असे मला वाटत 
नािी.” राष्ट्रीय जीवनाशी साहिस्त्यकािे अतूट नाते साधंताना ते 
म्िितात, “भारतातील वेगवेगळ्या हठकािी जे हवहवधत्व आिे त्याच्याशी 
आपि संपकग  जोडला पाहिजे, आहि त्याच्यातून अनुस्यतू असलेल्या एका 
भारतीयत्वािा आपि अनुभव घेतला पाहिजे. िा अनुभव आमच्या 
साहित्याद्वारे लोकापंयंत जाऊन पोिोिला पाहिजे.” राजकीय 
स्स्थत्यंतराचं्या पे्ररिा अनेकदा साहित्यातून हनमाि िोतात िे संयुक्त 
मिाराष्ट्राच्या हनर्णमतीने दाखवनू हदल्यािे ते नेिमी म्िित. 
 “साहित्य िे एक सामर्थ्यग आिे कारि ते हविार देिारे आिे. बंदुकीच्या 
गोळीने प्राप्त िोत नािी िे सामर्थ्यग . हविारातून येते, संस्कारातून येते 
आहि िे काम साहित्यामार्ग त घडते.” म्ििून यशवंतराव साहित्यािे मोल 
शस्त्रास्त्रापेक्षािी जास्त मानीत असत. 
 भारतािे सामर्थ्यग, एकरूपता व अखंडता रािावी यािी यशवंतरावानंा 
सतत शिता आहि तळमळ असे. भार्षा, संस्कृती, जात वा धमग या पायी 
भारतात रु्हटरता आहि हवभक्ततेिी भावना बळाव ूनये म्ििून ते अिर्णनश 
झटत असत. या कळकळीच्या ऊमीपोटी ते साहिस्त्यकानंा िेि आवािन 
करीत की, भारताच्या अखंडतेसाठी, एकात्मतेसाठी आहि बलवते्तसाठी 
साहित्यािे प्रभावी माध्यम अखंड वापरा. ते म्िित, “साहिस्त्यकािा 
अनुभव देशव्यापक झाला पाहिजे. आमिे कािी दूराहभमान असतील ते 
आम्िी सोडले पाहिजेत. आमिे जे कािी आग्रि असतील ते आम्िी 
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बाजूला ठेवले पाहिजेत आहि इतरािें प्रश्न समजावनू घेतले पाहिजेत. िे 
काम साहिस्त्यकानंी केले पाहिजे आहि त्यातून राजकारण्यानंा पे्ररिा 
हदली पाहिजे.” 

 यशवंतराव नेिमी जुने नवे एकत्र साधून भहवष्ट्यािा अिूक वेध घेिारे 
समन्वयवादी द्रष्टे ऋर्षी िोते. ते म्िित, “प्रत्येक नवी गोष्ट केव्िा ना केव्िा 
तरी जुनी िोिारि असते. जुन्या गोष्टी पाहिलेल्या मािसाला त्या 
गेल्याबद्दल िळिळ वाटिे स्वाभाहवक आिे. पि आपि आपली दुर्णबि 
मागच्याि काळाकडे लावनू बसलो तर पुढून येिारे शकवा आपल्या जवळ 
येऊन पोिोिलेले नवे आपल्याला कधीि नीट हदसिार नािी. तेव्िा 
जुन्यातले िागंले वेिायिे, गाठी बाधंायिे आहि नव्याच्या स्वागतास पुढे 
यावयािे िीि आपली वृत्ती असली पाहिजे. के्षत्र कुठलेिी असो, दोन 
हपढ्यातं अंतर आहि प्रसंगी संघर्षग िे येिारि. त्यातूनि प्रगती िोत 
असते” 

 रंगभमूीबद्दल बोलताना देखील यशवंतरावािंी जीवनहनष्ठा कधी 
ढळली नािी.”जीवनावर पे्रम करा” िा साहिस्त्यकानंा हदलेला उपदेश 
नाटकाबद्दल बोलतानािी ते आवजूगन देत आहि साहित्याप्रमािेि 
नाटकिी लोकाहभमुख झाले तरि ते हटकिार आिे असे ते स्पष्ट सागंत. 
ते नादेंडच्या नाट्य संमेलनात म्ििाले िोते की, “प्रत्यक्ष जीवनाच्या 
अहधक जवळ आलेली  नाटके लोकहप्रय िोतात, यशस्वी िोतात. नाटक 
जीवनािा हजतका खोल वेध घेईल, आम्िाला त्रस्त करिाऱ्या प्रश्नानंा 
हजतक्या हजव्िाळ्याने िात घालील हततके ते तुम्िा आम्िाला जवळिे 
वाटिार आिे. िी हदशा अपहरिायग आिे.” जशी साहित्यािी व्याख्या 
यशवंतरावानंी केली तशीि नाट्यािीिी अिूकपिे केली आिे. “जीवन 
आहि समाज याचं्यातले हजवंत नाट्य लोकाहभमुखतेने पकडिारी 
कलाकृती िेि नाट्य.” नाटककार, नट आहि पे्रक्षक िे रंगभमूीिे तीन 
मूलभतू घटक िोत. यातील एक जरी लंगडा पडला तरी नाटक पडते िी 
यशवंतरावािंी सुजाि कल्पना ममगग्रािी आिे. 
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 यशवंतरावानंी तारुण्यालाि “काव्य” म्िटले आिे. िी व्याख्या िपखल 
आिे. तारुण्यािे सगळे गुिदोर्ष काव्य स्वभावाला आहि शैलीला लागू 
पडतात. “िुरिूर” िी काव्यािी पे्ररिा आहि तडर् व उतावळेपिाने 
पदहवन्यास करण्यािी लकब िी काव्यािी धारिा िोय. धगधगते हविार, 
अन्याय आहि दुःख याबाबतिी असहिष्ट्िुता आहि उगाि शिता हिवडीत, 
मनािे मुटकुळे करीत न बसण्यािी बेहर्हकरी िे काव्यानेि विगन नव्िे 
काय ? यशवंतरावािें वेळी कवीिे क्लब, “िुरिुर” क्लब या नावाने 
ओळखले जात िोते. ते यािेि प्रतीक समजायला नको का ? 
 कवीला आपल्यापेक्षािी दुसऱ्यािे मन, समाजािे मन अहधक िागंले 
कळले पाहिजे, आकळले पाहिजे, प्रत्येक वािकाला वाटले पाहिजे की, 
कवी माझेि दुखिे रस्त्यावर माडंतो आिे, आहि मग तो वािक मनाशी 
म्िितो, माझी किािी कुिी जाऊन साहंगतली बरे याला ? असा असतो 
यशवंतरावाचं्या कल्पनेतला कवी. काव्यात गेयता अवश्य असावी आहि 
ती हजतकी अहधक हततकी भावनेिी शकमत भरभक्कम जािवते असे 
यशवंतरावानंा वाटत िोते. 
 कवीने जीवनातले भव्य, हदव्य आहि उपाय असे शोधावे आहि बोधावे. 
इहतिासातल्या मिान िहरत्रािी पदहिन्िे आहि पायवाटा शब्दाने साकार 
कराव्यात आहि गावीत त्यािंी मिन्मंगल स्तोते्र की जी घडहवतील मिान 
राष्ट्रे, असे यशवंतराव भरल्या कंठाने आहि ओलावलेल्या शब्दाने सागंत. 
 यशवंतरावानंा काव्य आवडे कारि तो लोकभारे्षतून येईल. बोलताना 
शकवा हलहिताना परकीय भार्षा आली तरी ओठावंर रु्टिारे अभगं शकवा 
ओवी मायभारे्षतूनि आकार घेई. यशवंतरावानंा म्ििूनि मायभारे्षिे, 
लोकभारे्षिे खूप वेड असे. पि म्ििून ते इतर भार्षािंा कधी अव्िेर 
करायला सागंत नसत. उलट व्याविाहरक हविार करून हववेकाने सागंत 
की, “शिदी आहि इंग्रजी” िी असू द्या अभ्यासात. पि ज्ञान हमळते ते ज्ञान 
म्ििून, भार्षा म्ििून नव्िे. पि ते सिजतेने घेता येते ते मात्र भारे्षतूनि, 
आहि ती भार्षा असावी लागते मातृभार्षाि, लोकभार्षाि. यशवंतराव 
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म्िित मी भारे्षवर पे्रम करिारा मनुष्ट्य आिे, पि संकुहित अथाने भारे्षिा 
अहभमानी नािी, पि ज्ञानासाठी मातृभार्षा पाहिजे. ज्ञानभार्षा आहि 
लोकभार्षा एक झाल्याहशवाय समाजािे जीवन समथग िोत नािी. उन्नत 
िोत नािी, हवकहसत िोत नािी असे ते सोमय्या कॉलेजच्या पायाभरिी 
समारंभात, कोपरगावला म्ििाले िोते. 
 मराठी भार्षा िी हजवंत भार्षा आिे. ती उसासारखी वाढली पाहिजे, 
असे यशवंतराव म्िित. जहमनीतली सत्त्वे आहि शक्ती शोर्षनू ऊस वाढतो 
तसे मनातले सत्त्व आहि हविारातली शक्ती खेिून भार्षा जोम पावते. 
 यशवंतरावानंी आपली मराठी अशीि जोपासली िोती, वाढहवली 
िोती. त्यािें बोलिे सतत ऐकत रािावे असे वाटे, झरा वािात रािावा 
झुळझुळ असे वाटते ना तसेि! ते भारे्षला उगीिि नटवीत नसत. पि 
उत्तराला प्रत्युत्तर देण्यात अडतिी नसत. एकदा एका व्यापाऱ्यासोबत ते 
जेवत िोते. व्यापारी शाकािारी हनघाला. जेवि मासंािारी िोते. त्यामुळे 
योजकािंी थोडी धावपळ झाली. जेवताना व्यापारी म्ििाला, “जगातील 
सवग शहक्तमान प्रािी शाकािारी आिेत.” यशवंतरावानंी पुष्टी जोडली, 
“िोय, जगातील सवग उपयुक्त प्रािी शाकािारी आिेत.” टेबलावर िशा 
हपकला. व्यापारी पुनः म्ििाला, “िे सवग प्रािी शहक्तमान आिेत कारि ते 
शाकािारी आिेत.” तेव्िा िेका न सोडिाऱ्या त्या व्यापाऱ्यावर लीलया 
मात करीत यशवंतराव म्ििाले, “म्ििूनि त्याचं्यावर स्वार िोिे सोपे 
आिे.” यशवंतराव बोलण्यात आपल्यावर केव्िाि स्वार िोऊन बसलेत िे 
त्या स्वारीच्या ध्यानात येताि तो लाजला िे सागंिे न लगे. 
 यशवंतरावाचं्या ज्वलंत आहि अनुभवी हविारािें वािन झालेली 
मायबोली कशी सरळ पि प्रभावशाली िोती यािे िे कािी नमुने पािावेत. 
“आपल्याला कदाहित कल्पना असेल की, कामािी व्याप्ती हजतकी जास्त 
हततकी त्यािी खोली कमी असते. हनसगािाि हनयम आिे िा.” भावनानंा 
व्यक्तीच्या जीवनात हजतके मित्त्व असते हततके ते संस्थेच्या जीवनातिी 
असते असे मात्र नािी. संस्थेच्या जीवनात भावनेपेक्षा कायालाि अहधक 
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मित्त्व असते. “वतगमानकाळ समजण्यासाठी इहतिासािे सतत शितन 
करावे लागते. कारि वतगमानकाळाशी झगडिाऱ्या मािसाला भतूकाळ 
समजण्यािी जर आवश्यकता नसेल तर वतगमानकाळाशी तो र्ारसा 
झगडू शकिार नािी.” “कोिािी कायगकत्याने आंधळे असू नये, आंधळा 
दुहनयेत शिडू शकेल पि आंधळ्याचं्या मागे दुहनया जाऊ शकत नािी.” 

 तेव्िा हदसेल की, यशवंतरावाचं्या भारे्षला तोल आहि ताल आिे, 
हविारािंी जाि आहि अहभव्यक्तीिा जोम आिे. समाजहितािी सम सतत 
साधीत ती अखंड भारत आहि एकरूप भारतािी बलशाली धु्रपद सदा 
आळवीत आिे. हतच्यात केवळ नादमाधुयग नािी, केवळ शब्दलाहलत्य 
नािी, तर त्या आपोआप जुळिाऱ्या मधुर शब्दामागे एकेक नवा 
सामर्थ्यगवान संदेश देिारे मन आहि हविार आिे आहि म्ििूनि 
यशवंतराव िे शपडाने कवी आिेत. कारि त्यानंी कवीिी िी अशीि 
व्याख्या केलेली आिे. त्या “कवीला” माझे शतशः प्रिाम. 
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पंहडत भीमसेन िोशी 
रहसकश्रेष्ट्ठ 

 
 यशवंतरावािंा आहि माझा हजव्िाळा िी गोष्ट विगन करता 
येण्यासारखी नािी. विगनाच्या पलीकडिी आिे. नाते मात्र सागंता येईल. 
ते शे्रष्ठ दजािे रहसक आहि मी एक कलावंत. िे खरे नाते. 
 मिाराष्ट्रात सरकारी संगीत मिोत्सव सुरू केला तो यशवंतरावानंी. 
त्यािंी आहि माझी ओळख आधी झाली िोती, पि िा उत्सव सुरू 
झाल्यानंतर जास्ती िागंली ओळख झाली आहि ती वाढत गेली. 
 यशवंतराव मुख्यमंत्री झाले त्यानंतर आमिी भेट वरिेवर िोऊ 
लागली. कोित्या ना कोित्या हवमानतळावर आमिी नेिमी भेट िोत 
असे. केव्िािी भेट झाली की, ते मला “काय गायक ?” असे हविारीत 
हमठी मारत असत. खादं्यावर िात टाकून जवळ घेत, आहि खुशाली 
हविारत. घरातल्या वडीलधाऱ्या मािसाने करावी तशी खऱ्या 
कळकळीने, अगत्याने िौकशी करत. 
 एकदा काय झाले, यशवंतराव तेव्िा संरक्षिमंत्री िोते. कलकत्त्यािून 
गोित्तीला िालले िोते. डमडम हवमानतळावर त्यािें हवमान सज्ज िोते. 
मंत्र्याने रवाना िोण्यापूवीिे सगळे सोपस्कार िालले िोते. त्यािंं हवमान 
उड्डाि करून जाईपयंत बाकीच्याचं्या जाण्यािा हविारिी िोिार नव्िता. 
मी त्याचं्यापासून बऱ्याि अंतरावर गदीत उभा रािून तंबाखू िोळत वाट 
पािात िोतो... एवढ्यात त्यािें लक्ष माझ्याकडे गेलं. त्यािंी नजर 
घारीसारखी असायिी. एवढ्या गडबडीत आहि गदीतिी त्यािंी नजर 
माझ्याकडे गेली. लगेि सुमारे पािसिाशे रु्टािंं अंतर पायी िालत ते 
माझ्याकडे आले. नेिमीप्रमािे पे्रमाने हमठी मारली, खुशाली हविारली 
आहि म्ििाले, “हकती सुखी मािूस आिात तुम्िी ? तुमिे तुम्िी स्वतंत्र 
आिात. नािी तर आमिे पािा.... तुम्िी सवांना मोठा आनंद देता.” 
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 तेव्िा मी म्िटले, “आमिे इलेक्शन एकदाि जन्माला येताना ‘वरून 
‘झालेले. तुमच्यासारखे पाि पाि वर्षांनी िोत नािी.” यावर ते 
हदलखुलासपिे िसले. 
 ते रहसक िोते. साहित्यािी, इतर कलािंी, गाण्यािंी त्यानंा खूप 
आवड. कलाकाराबंद्दल त्यानंा मनापासून पे्रम वाटायिे. कलावंताचं्या 
कलानंा प्रोत्सािन हमळावे, त्यािंी कुिंबिा िोऊ नये, त्यानंा कसलािी 
त्रास िोऊ नये िी त्यािंी तळमळ असायिी. कोिाला कोित्यािी प्रकारे 
मदत िवी असली, तर नुसते ऐकून ते गप्प बसत नव्िते तर ते त्या प्रश्नात 
लक्ष घालायिे. पार टोकापयंत, मुळापयंत लक्ष घालून िौकशी करून 
शक्य ती सवग मदत करायिे. हजव्िाळ्यािा वहडलधारा मािूस म्ििून ते 
िवे िोतेि, पि कलाकाराचं्या दृष्टीने देखील ते अजून कािी काळ तरी 
जगायला िवे िोते... 
 यशवंतरावानंा गािे गाण्यासाठी गािाऱ्याला आहि ते ऐकण्यासाठी 
ऐकिाऱ्याला कोित्या प्रकारिी मनःस्स्थती लागते, वातावरि लागते, 
हशस्त लागते, यािी िागंली जािीव िोती. 
 नागपूरला झालेल्या सरकारी संगीत मिोत्सवाच्या वेळी 
केसरबाईंसारखे थोर कलावंत आलेले िोते. यशवंतरावानंा कुठल्यािी 
पहरस्स्थतीत माझे संपूिग गािे ऐकायिे िोते. त्यापूवी मित्त्वािी कामे 
िातावेगळी करायिी िोती. त्यामुळे त्यानंी संयोजकानंा सागंून ठेवले िोते 
की, “मी येईपयंत भीमसेनिे गािे सुरू करायिे नािी ... मी येण्यापूवी 
इतर कलाकारािें कायगक्रम िोऊ देत.” त्याप्रमािे माझा कायगक्रम नंतर 
करण्यासाठी राखून ठेवण्यात आला. आपली सवग कामे आटोपून 
यशवंतराव आले तेव्िा पे्रक्षकािंी काय स्स्थती िोती ? कोि िकं्क 
झोपलेला, कोि लोळतोय, लोळता लोळता संगीत श्रवि करतोय...िी 
अस्ताव्यस्त स्स्थती दाखवनू मी त्यानंा म्ििालो, “तुमच्या या सवंगड्यानंा 
उठवनू हशस्तीत बसवा. नािीतर मी गात नािी.” िे ऐकल्यावर स्वतः 
यशवंतरावानंी या लोकानंा उठवनू, त्यासाठी गरजेनुसार कोल्िापुरी 
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खाक्यािी दाखवनू, सवांना हशस्तीत बसायला लावले आहि त्या नंतर 
माझे गािे झाले. 
 एकदा सोिन लाल, एम.पी. यानंी एक कायगक्रम केला िोता. 
कायगक्रमासाठी अत्यंत वेिक, हनवडक पे्रक्षक, श्रोते यानंा त्यानंी 
बोलावलेले िोते. पहिल्यादंा याहमनी कृष्ट्िमूती यािंा कायगक्रम िोता. त्या 
नंतर मध्यंतर. तो झाल्यावर माझे गािे ठेवले िोते. यशवंतरावानंा पिाटे 
४ वाजता हवमानाने दौऱ्यावर जायिे िोते. पि त्यानंा माझे रंगलेले गािे 
संपूिग ऐकायिे िोते. तेव्िा त्यानंी आपल्या सेके्रटरीला साहंगतले, ‘आपि 
सकाळी १० वाजता हनघू या ‘... िारी कोपऱ्यात ठेवलेल्या समयाचं्या मंद 
प्रकाशाने उजळलेल्या त्या िॉलमधली ती मरै्ल िागंलीि रंगली. 
 माझ्यािी आहि त्याचं्यािी कायम ध्यानात राहिली. 
 एकदा मी हदल्लीला गेलो िोतो. मी सािेबानंा र्ोन करून हविारले, 
“काय करताय?” 
 तर ते म्ििाले, “काम ंिालली आिेत.” 
 “गािं ऐकायिं का ?” 

 “नको ! आज वेळ नािी !” त्यािें ताडकन् उत्तर आले. ते पुढे म्ििाले, 
“भीमसेनिे गािे िी जाता जाता ऐकण्यािी गोष्ट नािी. त्यासाठी तीन िार 
तासािंी सवड िवी.” 

 यशवंतराव आहि वेिूताई या दोघानंािी गाण्यािी आवड िोती. 
सािेबानंा वेळ नसला, की वेिूताई यायच्या. सािेब हदल्लीला आहि 
वेिूताई मंुबईत असा कािी काळ गेला. या काळात त्या एकट्याि 
यायच्या. त्यानंी संतवािी हकतीतरी वेळा ऐकली. 
 विूेताई गेल्यानंतर एकदा सािेबािंी आहि माझी भेट झाली. त्या वेळी 
त्यानंी संतवािी ऐकण्यािी इच्छा व्यक्त केली. त्याचं्या बाबतीत हबदागीिा 
शकवा माझ्या सवडीिा प्रश्नि नव्िता. मी त्यानंा हविारले, “केव्िा ऐकता 
?” 
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 तेव्िा असे ठरले की, वेिूताईंच्या पहिल्या पुण्यहतथीला कराडला, 
‘हवरंगुळ्यावर’ िा कायगक्रम करायिा. त्याप्रमािे मी माझ्या साथीदारानंा 
घेऊन गेलो. यशवंतराव तेव्िा कािीसे खिलेले िोते. तब्येत ठीक 
नव्िती. तेव्िा त्यानंी मला साहंगतले की, “माझी तब्येत ठीक नािी. खाली 
बसायला त्रास िोतो. मी खुिीवर बसून ऐकतो.” त्याप्रमािे त्यानंी 
माझ्यासमोर खुिीवर बसून संतवािी पहिल्यादंा ऐकली. 
 आमिे हजव्िाळ्यािे संबधं. आम्िी बोलायला लागलो की त्यानंी 
नेिमीि आपला सरकारी तार्ा दूर ठेवलेला असायिा. केव्िािी भेटले 
की, हमठी मारून हजव्िाळ्याच्या गोष्टी बोलायिे. वडीलधाऱ्या जबाबदार 
मािसाप्रमािे सागंायिे, “दारू हपिं कमी कर म्ििून. त्याि वेळी सगळी 
व्यवस्था इथे बरी केली आिे ना ?” म्ििूनिी िौकशी करायिे. 
 आम्िाला एकमेकाबंद्दल पे्रमादर वाटायिा. सािहजकि मला नेिमी 
वाटायिे की, त्यानंी आपल्या घरी यावे. त्याप्रमािे मी त्यानंा नेिमी 
‘माझ्या घरी केव्िा येता ?’ म्ििून हविारायिा. ते मला म्ििायिे, ‘तुझं 
स्वतंत्र घर िोईल तेव्िाि येईन.’ आहि िा योग आला. मी माझे घर 
बाधंल्यानंतर ते माझ्याकडे आले. तुम्िाला काय खायला करू म्ििून 
हविारले तर र्ोडिीिे पोिे मला र्ार आवडतात म्ििाले. पोिे केले. 
आंब्यािे हदवस िोते. तेव्िा पोिे आहि आंबे मोठ्ा आवडीने खाऊन, 
गप्पागोष्टी करून ते गेले. 
 त्यानंतर थोड्याि हदवसानंी ते अगदी आकस्स्मकपिे इिलोक सोडून 
गेले. या गोष्टीिा हजव्िाळ्यािा मािूस म्ििून आहि कलाकार म्ििून र्ार 
मोठा धक्का बसला. इतका मोठा रहसक शे्रष्ठ गेल्यावर आम्िा 
कलाकाराचं्या जीवनात जी पोकळी हनमाि झाली आिे, ती भरून तरी 
केव्िा येिार ? 
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हिनकर साक्रीकर 

यशवतंराव - एक लहलत व्यक्ततमत्त्व 

 
 साहित्यािे बाळकडूि घेऊन ते या काव्यरम्य प्रदेशात वावरले. 
जोहतबा रु्ल्याचं्या िहरत्रापासूनि त्यानंी वािनाला सुरुवात केली. 
त्यातून घेतलेला सामाहजक पहरवतगनािा संदेश ते कधीि हवसरले 
नािीत. त्यानंी कवी गोशवद आहि कवी गोशवदाग्रजाचं्या कहवता वािल्या. 
गडकऱ्यािंी नाटके वािून ते इतके भारावनू जात की, राजसंन्यासमधील 
हकत्येक संवाद मुखोद्गत झाले िोते. येरवड्याच्या तुरंुगात असताना 
त्यािंी आिायग भागवताशंी गाठ पडली. या गाधंीवादी आिायांनी त्यानंा 
काहलदास तर साहंगतलाि, पि सावरकरािें राजकारि कािीिी असले 
तरी त्यािंी कहवता वािली आहि त्यानंा जािवले की, गोशवद काय, 
गोशवदाग्रज काय, शकवा सावरकर काय, िे सवग मराठी कवी ज्वलंत 
देशभक्तीिी संधीि जिू देत आिेत. 
 
कृष्ट्िा खोऱ्यातील हनसगात 
 
 गोशवद-गोशवदाग्रजाचं्या काव्याने यशवंतरावािें साहिस्त्यक व्यहक्तमत्त्व 
घडवले, एवढेि नव्िे तर त्यानंा साहिस्त्यक पे्रमािंी जन्मभर पुरून 
उरिारी देिगी हदली. हदल्लीला गेल्यानंतरिी त्यािें या जहमनीशी, 
साहित्याशी असलेले नाते तुटले नािी अथवा दुरावलेले नािी. 
 भेटायला जािाऱ्या मािसाला त्याचं्या टेबलावर मराठीतील अगदी 
नवनवीन गं्रथ हदसत. मराठीतील जवळजवळ सवग प्रहतभाशाली 
साहिस्त्यक अहभमानाने त्यानंा हमत्र मानीत. अनंत कािेकर असोत वा पु. 
ल. देशपाडें असोत, माडगूळकर असोत वा मिानोर असोत सवांना त्यािंा 
सिवास हप्रय असे. मराठी मािसािे नाटकािे वेडिी त्याचं्या ठायी िोतेि. 
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शालेय हदवसातं जसे त्यानंी गडकरी वािले तसेि मिाराष्ट्राच्या 
लोककलािंीिी त्यानंी अत्यंत पे्रमाने ओळख करून घेतली. पोवाडे, 
भजन, तमाशा याचं्या कायगक्रमासाठी ते हमत्राबंरोबर लाबंलाबं जात 
असत. 
 मिाराष्ट्राच्या शिरी रंगभमूी आहि मिाराष्ट्राच्या शास्त्रीय 
गायकाइंतकेि शािीर व लाविी गायकिी त्यानंा हप्रय िोते. मिाराष्ट्राच्या 
शिरी व ग्रामीि संस्कृतीिा जिू उदात्त संगमि त्याचं्या व्यहक्तमत्त्वात 
झालेला िोता. 
 संयुक्त मिाराष्ट्रािा मंगल कलश त्यानंी आिला की आिखी कोिी 
आिला याबद्दल कदाहित वाद िोऊ शकेल, पि मिाराष्ट्र राज्याला 
मुख्यमंत्री म्ििून यशवंतराव िव्िाि लाभले, िे या नवीन राज्यािे एक 
मित् भाग्य िोते, याबद्दल कुिाला वाद घालता येिार नािी. 
 मराठी भार्षा व मराठी साहित्य याबद्दल त्यािें जे अर्ाट पे्रम िोते, जो 
अहभमान िोता, त्यािमुळे मिाराष्ट्राच्या सासं्कृहतक के्षत्रातील सवग 
व्यक्तींच्या आदरास ते पात्र झाले िोते. वास्तहवक संयुक्त मिाराष्ट्राच्या 
आंदोलनात आिायग अते्र िे त्याचं्या हवरोधातील प्रमुख. पि आिायग 
अत्र्यानंा त्याचं्याबद्दल शेवटपयंत अहतशय पे्रमादर िोता. 
 केवळ त्यािें साहित्यपे्रमि सागंून भागिार नािी, त्यानंी केलेले प्रत्यक्ष 
लेखन िे सुद्धा साहित्यगुिानंी युक्त असे आिे. या संदभात त्याचं्या 
आत्मिहरत्रािा उल्लेख अपहरिायग िोतो. मराठी साहित्यात कायमिे स्थान 
हमळवनू देईल, असा िा लेखनप्रपिं त्यानंी केला आिे. 
 १९६४ साली त्यानंा पहिला साहिस्त्यक सन्मान हमळाला. त्या वर्षीच्या 
हवदभग साहित्य संमेलनािे ते उद्घाटक िोते आहि १९७५ साली म्ििजे 
आिीबािीच्या प्रक्षुब्ध वातावरिात कराडच्या साहित्य संमेलनािे ते 
स्वागताध्यक्ष िोते. या संमेलनाच्या अध्यक्षा िोत्या दुगाबाई भागवत. 
वादळािे गदग ढग गोळा झालेले, संमेलन कसे पार पडते यािी सवांना 
शिता, पि अखेर कोितािी गैरप्रकार न घडता संमेलन यशस्वीरीत्या 
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संपन्न झाले. शे्रय िोते यशवंतरावािेंि. साहित्याच्या माडंवात आपि मंत्री 
नसून एक रहसक आिोत िी त्यािंी भहूमका. म्ििूनि “मंत्री संमेलनात 
नकोत” या वादािा त्यानंा उपद्रव कधीि झाला नािी. इिलकरंजीच्या 
संमेलनात िा प्रश्न उपस्स्थत िोईल असे वाटले िोते, परंतु यशवंतरावानंी 
श्रोत्याचं्या रागेंत स्थान घेऊन पु.लं. िे अध्यक्षीय भार्षि शातं हित्ताने 
ऐकले व साहित्यसंमेलनात साहिस्त्यकािें अग्रस्थान एक प्रकारे मान्य 
केले. 
 राजकारि व साहित्य दोघािेंिी माध्यम शब्द आिे. म्ििून राजकारिी 
िे साहिस्त्यकािें शब्दबधुं असतात असे ते एका भार्षिात म्ििाले िोते. 
साहिस्त्यकानंा शब्दबधुं म्िििाऱ्या यशवंतरावािें व्यहक्तमत्त्व िे लहलत 
व्यहक्तमत्त्व िोते ते असे. 
 त्याचं्या आत्मिहरत्राच्या पहिल्याि खंडाला “न.शि. केळकर 
पाहरतोहर्षक” हमळाले आिे. त्यािे हतन्िी खंड प्रहसद्ध िोतील तेव्िा 
मिाराष्ट्रािा सामाहजक व राजकीय इहतिासि प्रत्यक्ष तो 
घडविाऱ्याकडूनि हलहिलेला, असा उपलब्ध िोईल. पि दुदैवाने तसे 
घडले नािी तथाहप. “मराठी साहित्यात घातलेली मोलािी भर” असेि या 
आत्मिहरत्राबंद्दल म्ििावे लागेल. सजगनशील साहित्य हनमाि करण्यािी 
प्रहतभा त्यािें ठायी िोती िे मान्य करावे लागेल. 
 इहतिास घडहविारा साहिस्त्यक असे यशवंतरावािें अनन्यसाधारि 
स्थान मिाराष्ट्रात आिे व ते तसेि यापुढेिी रािील. 
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अनंत माने 

अगत्याचा मािूस 

 
 मा. नामदार यशवंतरावजी िव्िाि यािंी अमर स्मृती. १९५९ सालिी 
गोष्ट आिे. माझा ‘सागंते ऐका’ हित्रपट र्ारि गाजला िोता. त्याच्या 
शतक मिोत्सवी समारंभास प्रमुख पािुिे म्ििून श्री. यशवंतरावजींना 
बोलवावे असे ठरले. योगायोगाने श्री. यशवंतरावजी त्या वेळी पुण्यात 
आले िोते. श्री. बाबरूाव सिस यािें ओळखीने श्री. यशवंतरावजींना 
भेटिेस गेलो. वेळ रात्रीिी िोती तरी त्यािें भोवती लोकािंा गराडा 
र्ारि मोठा पडला िोता. मी श्री. बाबूराव सिसािें बरोबर कसातरी श्री. 
यशवंतरावजींजवळ पोिोिलो व श्री. यशवंतरावजींना ‘सागंते ऐका’िे 
बुकलेट हदले. आहि मोठ्ा उत्सािाने हवनंती केली की, ‘या हित्रपटािे 
शतक मिोत्सवी प्रमुख पािुिे म्ििून आपि यावे’. पि त्यानंी अगदी स्पष्ट 
शब्दात साहंगतले की, “मला कामाच्या येवढ्या सगळ्या रगाड्यात तुमच्या 
हसनेमा समारंभ वगैरेंना िजर रािता येिे शक्य नािी.” िे ऐकताि माझ्या 
साऱ्या उत्सािावर, आनंदावर हवरजि पडले. मी िताश मनाने, जड 
पावलाने, बािेर पडलो. माझ्या मनात नकळत श्री. यशवंतरावजींिे 
हवर्षयी अढी बसली. पि हतकडे श्री. यशवंतरावजींना त्या सवग कामाच्या 
रगाड्यातिी मनात कुठेतरी खुपले असावे की, आपि आज एका मराठी 
मािसाला त्याच्या आमंत्रिाला नकार देऊन हनराश केलं, दुखवले ! 
यािी त्यानंा खंत लागली असावी, असे आज मला वाटते. कारि की, 
त्यािे असे झाले. मी कािी कारिासंाठी श्री. ग. हद. माडगूळकर यािेंकडे 
गेलो िोतो. हतथे का ाँगे्रसिे त्या वेळिे पदाहधकारी श्री. रंगराव पाटील 
यािंी भेट झाली. श्री. यशवंतरावजींच्या हवर्षयीच्या माझ्या मनातील 
संवेदना मी त्यानंा बोलून दाखवल्या. आहि म्ििालो, “सागंतो ऐका 
‘सारख्या शतक मिोत्सवी मराठी हित्रपटािे आमंत्रि त्यानंी स्पष्ट शब्दात 
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नाकारले. त्या अथी त्याचं्या मनात मराठी मािसाहवर्षयी कािीि अस्स्मता 
हदसत नािी.” त्यावर ते जास्त कािी बोलले नािीत. पि त्यानंा मनोमन 
असे वाटत असावे की, श्री. यशवंतरावजी तसे नािीत. श्री 
यशवंतरावजींनी मराठी मािसासाठी आपला देि हझजवला आिे. पि 
मला त्या वेळी जास्त कािी न बोलता त्यानंी िसत िसत वेळ मारून 
नेली. आहि मला वाटते या दरम्यान श्री. यशवंतरावजींिी त्यािंी भेट 
झाली असावी व त्यानंी माझी खंत श्री. यशवंतरावजींना साहंगतली असली 
पाहिजे. पुढे ७-८ वर्षांिा काळ लोटला. मी १९६७ साली हदल्लीला गेलो 
िोतो. माझेसमवेत लेखक श्री. शंकर पाटी, नेमाडे, दामले, सामंत वगैरे 
मंडळी िोती. आम्िी यशवंतरावजींिी भेट घ्यायिे ठरवले. आहि त्यानंी 
आवजूगन आम्िाला भेटायला बोलावले . वेळ रात्री ९ िी ठरली. आम्िी 
सवग भेटायला गेलो. श्री. यशवंतरावजी आमिे स्वागत करीत मला 
अगत्त्यानी आहि आपुलकीने म्ििाले, “या, या, या अनंतराव” असे म्िित 
पे्रमाने माझ्या खादं्यावर िात ठेवनू मला जवळ बसवून घेत म्ििाले, 
“अनंतराव तुमिा आमच्यावर राग आिे.” मी गोंधळलो. मला कािीि 
कळेना. कारि मागील प्रकरि ८-९ वर्षात मी पार हवसरून गेलो िोतो. ते 
म्ििाले, “तुमिं सागंते ऐकाच्या शतक मिोत्सवी आमंत्रि मी नाकारले 
िोते म्ििून तुम्िी रागावला िोता, पि खरोखरीि त्या वेळी कामाच्या 
रगाड्यात मला येिे अवघड िोते. पि तुमिी हनराशा केल्याबद्दलिी खंत 
मनात रािून गेली िोती. म्ििून वेळात वेळ काढून कराडच्या मुक्कामात मी 
कुिालािी न कळवता ते हित्र पाहिले. मला आवडले येवढेि नव्िे तर 
प्रत्यक्ष खेडेगाव, त्यातील समस्या, बारकावे यािंा साक्षात्कार एका मराठी 
हदग्दशगकानंी हदल्याबद्दल अहभमान वाटला” असे म्ििून त्यानंी पुन्िा 
खादंा थोपटला. मला गहिवरून डोळे पाण्याने डबडबले. मी पटकन् 
त्यािें पाय धरले. येवढ्या हवशाल अंतःकरिाच्या मािसाकडून प्रशंसा 
ऐकून कृताथग वाटले, आहि ८-९ वर्ष े झालेल्या माझ्या गैरसमजािा 
डोळ्यातील अशंू्रनी हनिरा झाला. 
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म. ि. िातकिंगलेकर 
सांस्कृहतक व्यक्ततमत्त्व 

 
 यशवंतराव िव्िाि िे गेल्या अध्या शतकात प्रकाशमान झालेले 
मिाराष्ट्रातील अत्यंत लक्षिीय असे राजकीय आहि सासं्कृहतक 
व्यहक्तमत्त्व िोय. आमच्या हपढीच्या अगोदरच्या कालखंडात त्याचं्या 
व्यहक्तमत्त्वािी आहि कतृगत्वािी जडिघडि झाली. त्यामुळे समवयस्क 
म्ििून त्यािंा संबंध येिे शक्यि नव्िते. ते माझ्या मामािें समकाहलन 
आहि पहरहित असल्याने आमच्या घरी त्यािें नाव अनेक वेळा कानावर 
पडत असे. सागंलीला ते आमच्या, म्ििजे मामाचं्या घरी येऊन गेल्यािेिी 
मला अंधुकपिे आठवते. त्यानंतर त्यािंी राजकीय कारकीदग अहधक 
ठळक आहि तेजस्वी बनत गेली. ते मिाराष्ट्रािे आहि भारतािे नेते 
झाले. पूवीच्या सवगसाधारि पहरहितापासून त्यािें अंतर सािहजकपिे 
वाढत गेले. तरीदेखील दौऱ्यावर असताना त्याचं्या घरगुती गाठीभेटी िोत 
असति ! त्याचं्या राजकीय कतृगत्वापेक्षा त्यािें साहित्यातील आहि 
सासं्कृहतक के्षत्रातील भारदस्त अस्स्तत्व िा माझ्या दृष्टीने अत्यंत 
कुतूिलािा आहि समाधानािा हवर्षय िोता. त्यािंी माझी प्रत्यक्ष भेट 
िोईल असे मात्र मला कधी वाटले नव्िते. तो योग अकस्ल्पतपिे आला. 
 यशवंतरावाचं्या साहित्यपे्रमामुळे त्याचं्या जन्मभमूीत कराडला 
साहित्यसंमेलन अहतशय नाजूक राजकीय पहरस्स्थतीत पार पडले. त्या 
संमेलनासाठी जो हनधी जमा झाला त्यातील हशल्लक राहिलेल्या पैशातून 
कराड साहित्य पुरस्कारािी योजना तयार झाली. मराठीतील िोतकरू, 
तरूि लेखकाल पुढच्या लेखनासाठी उमेद वाटेल असा रोख रकमेिा 
भरीव पुरस्कार देण्यािी िी योजना िोती. हदल्लीच्या साहित्य 
अकादमीच्या पाहरतोहर्षकाच्या रकमेइतकीि या पाहरतोहर्षकािी रक्कम 
ठेवण्यात आली. या पुरस्काराला अकादमी पुरस्कारािी प्रहतष्ठा लाभावी 
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अशी कल्पना िोती. पुरस्कारासाठी वाङ्मयप्रकारानुसार दरवर्षी एका 
लेखकािी हनवड करण्यासाठी एक परीक्षक सहमती नेमण्यात आली. या 
सहमतीवर काम करण्यािी संधी मला हमळाली. 
 १९८१ सालिा कराड पुरस्कार लहलत गद्य या वाङ्मय प्रकारासाठी 
डॉ. अहनल अविट याचं्या ‘मािसं ‘या पुस्तकाला हदला गेला. िा 
पुरस्कार मािग महिन्यात एका समारंभात डॉ. अविट यानंा देण्यात आला. 
या समारंभासाठी यशवंतराव स्वतः उपस्स्थत िोते. ते समारंभािे अध्यक्षि 
िोते. परीक्षकाचं्यावतीने ‘मािसं ‘या पुस्तकावर मी थोडा वेळ बोललो. 
लाहलत्यािे स्वरूप आज केवळ भाहर्षक राहिलेले नािी. जीवनाच्या 
हवहवध अंगाबद्दलिी हजवंत आस्था िी लाहलत्यािे नवे रूप दाखव ूशकते 
असा माझा मुद्दा िोता. तो त्यानंा आवडला िोता. आपल्या अध्यक्षीय 
भार्षिात त्यानंी त्यािा संयतपिे उल्लेख केला. यशवंतरावाचं्या वागण्यात, 
अनुकूल अगर प्रहतकूल असे एक दुर्णमळ प्रकारिे सौजन्य आहि दजा 
िोता. त्यामुळे त्यािें अबोल अगर हमतभार्षी कौतुक देखील लोकानंा 
अपूवाईिे वाटत असे. यािसाठी त्याचं्या प्रत्यक्ष भेटीिा मला खोलवर 
आनंद वाटला. दुसऱ्या हदवशी मला लौकर हनघायिे िोते म्ििून मी 
पिाटे उठून तयारी करू लागलो तर मला अहधकाहधक अस्वस्थ वाटू 
लागले. उजव्या बाजूस मूत्राशयाच्या जागी कळा येऊ लागल्या. 
सकाळिी वेळ असूनिी खूप घाम येऊ लागला. आम्िी तसेि बस 
स्टाँडपयंत िालत गेलो. गो.म. पवार, सपे्र बरोबर िोते. बसला वेळ 
असल्याने बाकावर बसलो. कळा वाढल्या आहि असय िोऊ लागल्या. 
तेव्िा आम्िी शेजारी हदसिाऱ्या िॉस्स्पटलमध्ये गेलो. थोड्या वेळात 
डॉक्टर, कराडमधील स्नेिी त्वरेने आले. डॉक्टरानंी ‘समर कॉहलक ‘असे 
हनदान केले. उपिार सुरू केले. झोपेिे इंजेक्शन हदले. त्रास थोडा कमी 
झाला, पि स्वस्थता नव्िती. झोप नीट लागत नव्िती. थोडी ग्लानी 
असेल. तोि माझे हमत्र सागंत आले की यशवंतराव िॉस्स्पटलकडे येत 
आिेत. त्यानंा कुिीतरी मी आजारी झाल्यािी बातमी हदली िोती आहि ते 
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समािाराला आले िोते ! मी एकदम सावध झालो. यशवंतरावानंा हजने 
िढायिा त्रास िोतो िे मला आठवले आहि मीि एक हजना उतरून 
खाली आलो. ‘अरे तुम्िी कशाला खाली आलात? पेशंटला पािायला 
आलो तर पेशंटि भेटायला खाली आला.’ असे मंद िसत म्ििाले. 
माझ्या आजारािी त्यानंी आस्थेवाईकपिे िौकशी केली. िा त्रास 
मूत्राशयातील खड्यािा आिे असे साहंगतले. आिखीिी माहिती हदली, 
“मलािी िा खडा आिे, मोठा आिे पि नीट बसलेला आिे. डॉक्टरािे 
म्िििे असे की जोपयंत र्ार त्रास िोत नािी तोपयंत शस्त्रहक्रयेिा हविार 
करण्यािे कारि नािी. पर्थ्यपािी मात्र थोडेर्ार असावे.” असे त्यानंी 
साहंगतले. काळजी घेण्यािी सूिना करून ते सावकाश हनघून गेले. 
मािसे जोडण्यािी त्यािंी िी कला माझ्या प्रत्यक्ष अनुभवाला आली आहि 
माझ्या मनातले त्याचं्याबद्दलिे अगत्य वाढले. 
 त्यािें ‘कृष्ट्िाकाठ’ िे प्रहसद्ध झाले. या पुस्तकात त्याचं्या कलासक्त, 
गंभीर वृत्तीिे अनेक पुरावे सापडले. या पुस्तकाबद्दल मी मनःपूवगक 
हलहिले आहि आकाशवािीवर बोललो. िी गोष्ट त्याचं्यापयंत पोिोिली. 
त्याबद्दल स्वतःच्या अक्षरात त्यािें पत्र आले. 

१ रेसकोसग रोड 
नवी हदल्ली ११००११ 

२२-९-८४ 
 
श्री. िातकिंगलेकर यासंी, 
स.न.हव.हव. 
 तुमिे पत्र व ‘कृष्ट्िाकाठ’ िे तुमच्या परीक्षिािे, (कोल्िापूर 
सकाळमध्ये प्रहसद्ध झाले ते) कात्रि हमळाले. कोिा एका रहसक हमत्राने 
मला ते यापूवीि पाठवनू हदले िोते. त्यामुळे मी ते आधीि वािलेले आिे. 
 मी तुमच्या रसग्रििाबद्दल आभारी आिे. अनेक परीक्षिे प्रहसद्ध झाली 
आिेत. सवगि तशी छान आिेत. तुमिे परीक्षि अहधक दजेदार आिे 
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म्ििून मला त्यािे मित्त्व आिे. आपि कधी भेटलो तर अहधक बोलता 
येईल. पुनि आभार! 
 

                                                                                                     
आपला 

यशवंतराव िव्िाि 
 

 त्यानंतर यशवंतराव दोन वेळा सागंली, कोल्िापूरच्या दौऱ्यावर आले. 
मी गाठ घेण्यािा प्रयत्न केला पि गाठ पडली नािी. एकदा ते वाटेवर 
गौहरिर शसिासने याचं्याकडे थोडा वेळ थाबंले िोते. हतथून त्यानंी मला 
हनरोप पाठहवला. त्या वेळा मी नेमका परगावी िोतो. परत आल्यावर, 
मला िी गोष्ट जेव्िा समजली, तेव्िा र्ार िळिळ वाटली. अखेर त्यािंी 
भेट झालीि नािी. 
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ग. प्र. प्रधान 

यशवतंराव का ाँगे्रस (इहंिरा) मध्ये परत का गेले ? 

 
 श्री. यशवंतराव िव्िाि यानंी १९८० मध्ये इंहदरा का ाँगे्रसमध्ये प्रवेश 
केल्यावर, कािी हदवसानंी ते मंुबईस आले असताना मी त्यानंा भेटलो. 
त्या वेळी मी म्ििालो, “आपि इंहदरा का ाँगे्रसमध्ये कोित्यािी अपेके्षने 
गेला नािीत िी माझी खात्री आिे. परंतु श्रीमती गाधंींनी आिीबािी 
जािीर करावयास नको िोती असे आपले मतअसताना आपि पुन्िा 
त्याचं्या पक्षात का गेलात?” यशवंतराव िसले व म्ििाले, “तुम्िी माझ्या 
िेतूबद्दल शंका घेिार नािी िी मला खात्री आिे. थोडे स्पष्टि सागंतो. 
इंहदरा का ाँगे्रस िाि राष्ट्रीय जीवनािा मुख्य प्रवाि आिे. या प्रवािापासून 
बिुजनसमाजानेि दूर रािू नये िे सागंिे व सागंण्या आधी स्वतः ते करिे 
िे माझे कतगव्य िोते. बिुजन समाजािे हित डोळ्यासमोर ठेवनू मी िे 
केले. माझ्या वैयहक्तक मानापमानापेक्षा मला बिुजन समाजािे हित 
मित्त्वािे वाटते.” यावर मी म्ििालो, “सत्ता म्ििजे राष्ट्रीय जीवनािा 
मुख्य प्रवाि असे आपि मानता का?” 
 यावर यशवंतराव म्ििाले, “िो. समाजािी सुधारिा, समाजात बदल 
करण्यािे प्रमुख साधन सत्ता िेि आिे. बिुजन समाजािी अद्याप खूप 
सुधारिा व्िायिी आिे. यासाठी िे साधन बिुजन समाजाने प्रभावीपिे 
वापरले पाहिजे. त्या साधनावर बळकट पकड ठेवली पाहिजे.” यावर मी 
हविारले, “मग एस्.एम्.,गोरे, डागें, िे जन्मभर हवरोधी पक्षात राहिले. 
माझ्यासारखे अनेकजि त्याचं्या मागोमाग वाटिाल करीत राहिले िे 
िुकले का?” 
 यशवंतराव म्ििाले, “िे तुम्िीि अंतमुगख िोऊन तपासले पाहिजे. 
परंतु हवरोधी पक्षातील कामास मी कमी लेखत नािी. सत्ताधाऱ्यावंर अंकुश 
ठेविे िे लोकशािीत आवश्यक आिे.” 
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 यावर थोडा रागावनू मी म्ििालो, “आपले म्िििे असे की, 
बिुजनसमाजाने सते्तवर पकड ठेवावी आहि आम्िी हवरोधी पक्षाति 
रािावे? मला िे मान्य नािी.” 

 यशवंतराव म्ििाले, “मी असे का म्िितो ते समजून घ्या. पाढंरपेशा 
समाजाला १९ व्या शतकापासून हशकायला हमळाले. त्यामुळे त्या 
समाजातील मािसानंा एक शक्ती हमळाली आिे. त्यानंा सते्तिा पाशठबा 
नसला तरी ते आपला हवकास करून घेऊ शकतात. पाढंरपेशा 
समाजाच्या संस्था व पाढंरपेशी समाजातील तरूिािें कतृगत्व िे 
एस्.एम्.अगर गोरे याचं्या पाशठब्यावर अवलंबनू नािी. बिुजन समाजािे 
तसे नािी. आमच्या संस्था व आमिी तरूि हपढी यानंा आधारािी जरूर 
आिे. अनेक वर्ष ेज्ञानापासून वंहित राहिलेल्या शेतकरी समाजािी अद्याप 
सुधारिा व्िायिी आिे. सते्तिा आधार हदला तर आमच्या संस्था उत्तम 
काम करतील व आतल्या मुलािें कतृगत्व वाढेल. अद्याप हनदान ५० वर्षे 
तरी सते्तच्या सायानेि प्रगतीला खरी गती येईल. कमगवीर अण्िािंा 
अपवाद वगळता, अन्य कोिी केवळ स्व सामर्थ्यावर संस्था उभारू शकला 
नािी. मी बिुजन समाजािे सामर्थ्यग काय आिे ते जाितो. पि बिुजन 
समाजाच्या कतृगत्वाला सते्तिी जोड आिखी कािी वर्ष ेहमळालीि पाहिजे, 
िे िी मी जाितो, आहि ते बिुजन समाजाला स्पष्टपिे सागंिे िे मी माझे 
कतगव्य मानतो. प्रत्येक समाजािी कािी ऐहतिाहसक गरज असते. ती 
ओळखून मी वागतो. मग ते कोिाला पटो वा न पटो.” 
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हचत्रकार ग.ना.िाधव 
चौफेर दृष्ट्टीचा नेता 

 
 पहंडत जवािरलाल नेिरंूनी मिाराष्ट्रािा पोलादी पुरूर्ष, 
राजकारिपटू मुसद्दी मा. यशवंतराव िव्िाि यािंी संरक्षि मंत्री म्ििून 
नेमिूक केली. त्या हनहमत्ताने मिाराष्ट्रात सगळीकडे सत्कार सभा िालू 
िोत्या. त्याि सुमारास मिाराष्ट्रातील प्रहसद्ध लेखक प्रा.ना.सी.र्डके 
याचं्या घरी साहिस्त्यकाचं्या गप्पागोष्टी ऐकण्यात मी रमून गेलो िोतो. त्या 
गप्पािंा हवर्षय िोता : “ना.यशवंतराव िव्िाि.” नागपूरच्या 
जवळपासच्याि गावी एका कारखान्यािी रौप्य मिोत्सवी सभा भरली 
िोती. त्या सभेिे अध्यक्ष म्ििून नामदार यशवंतराव िव्िाि आले िोते. 
त्या सभेत मोठमोठ्ा साहिस्त्यकािंी भार्षिे झाली. ती साहित्यािी 
खैराति िोती. शेवटी अध्यक्षीय भार्षिास यशवंतराव बोलायला उभे 
राहिले. सवांना वाटले, एवढे मोठमोठे साहिस्त्यक बोलले तेव्िा 
यशवंतराव काय बोलिार? या कािीशा भ्रमात पे्रक्षक असतानाि 
यशवंतराव वेगवेगळे मुदे्द घेऊन बोलू लागले आहि त्या कारखान्यािी 
शास्त्रीय माहिती जी सवगसामान्यानंािी ठाऊक नव्िती ती आपल्या 
भार्षिात करून हदली. तेव्िा पे्रक्षकानंी आहि साहिस्त्यकानंीिी टाळ्या 
हपटल्या. सवग लोक यशवंतरावािें भार्षि ऐकून मंत्रमुग्ध झाले िोते. अशा 
तऱ्िेने ती साहिस्त्यकािंी सभा यशवंतरावानंी शजकली िोती. या मागील 
रिस्य कोिते असावे? तर यशवंतराव कुठेिी प्रवासात हनघाले की, 
त्याचं्याबरोबर त्यािंी अशी एका गाडीत पुस्तकािंी लायिरी असायिी. 
बाजारात एखादे िागंले पुस्तक आले की, ते लगेि हवकत घेऊन आपल्या 
लायिरीत ठेवीत असत. अशा त्या हदवशी र्डके माडखोलकर याचं्या 
गप्पागोष्टी ऐकत असताना त्या झंझावाती ४२ च्या आंदोलनातील 
रोमािंकारी घटना आहि त्यािें राजकारि डोळ्यापुढे साकार िोत 
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िोत्या. तेव्िा मनात एक गोष्ट येऊन गेली की, यशवंतरावानंी नुसत्या 
साहित्यािीि सेवा केली असती, तर त्यानंी ज्ञानपीठ पाहरतोहर्षक नक्की 
हमळहवले असते. 
 ४२ च्या आंदोलनातील िुतात्मा स्मारकािे उद्घाटन १७ ऑगस्ट १९५७ 
ला ना. यशवंतराव िव्िाि याचं्या िस्ते व्िावयािे िोते. त्यासाठी मला 
श्री. शंकरराव हकलोस्कर यानंी दोन पोरेट्ट्स करायला साहंगतली िोती. 
ती पूिग करून, त्या स्तंभाच्या पायर्थ्याशी ती दोन पोरेट्ट्स ठेवली िोती. 
हकलोस्कर कारखान्यातील अगदी तरूि इंहजहनयरिी जोडा, म्ििजे 
तुमिे आमिे सवांिेि हमत्र िुतात्मा पडं्या व पेंढारकर िोते. 
स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी तरूि रक्त सळसळत िोते. अनेक क्रातं्या झाल्या. 
त्यात तालुक्याच्या हठकािी मामलेदार किेरीवर झेंडे लाविे, राज्यसत्ता 
हखळहखळी करिे, वगैरे कायगक्रम आखले िोते. आम्िा तरूिािंी 
घालमेल िालू िोती. एक मोिा इस्लामपूरला व दुसरा तासगावला 
ठरला िोता. तासगावला जािाऱ्या मोिात सेवादल हमत्राचं्या बरोबर 
मीिी जािार िोतो. परंतु आदल्या हदवशी मला थोडा ताप आल्याने, 
जाता आले नािी. दुसऱ्या हदवशी एक दुःखद वाता हकलोस्करवाडीत 
आली, की इस्लामपूरच्या मोिात आमिे हमत्र पंड्या यानंा गोळी लागून 
खलास झाले. आम्िा सवांिी अंतःकरिे र्ाटून गेली. कारि याि 
िुतात्म्याला पहिलाि मुलगा झाला िोता. म्ििून तो सागंलीला पेढे 
आिायला जािार िोता. पि िे कसे काय झाले? म्ििून सवांिी मने 
गोठून गेली िोती. अहतशय गोड स्वभावािा मािूस, सदा िसतमुख, सवग 
खेळािंी आवड असिारा िा पडं्या िुतात्मा झाला. दुसरे श्री.पेंढारकर. 
मा. यशवंतरावािें हमत्र, तेिी हकलोस्करवाडीत इंहजहनयर िोते. ते 
िीलव्िूवर (िम्ििारी आश्रमात) रािात िोते. त्याचं्याकडे यशवंतराव 
वरिेवर येत असत. तेथे क्रातंीतील रात्र रात्र खलबते िालत असत. ती 
स्रू्ती घेऊन श्री. पेंढारकरानंी शेिोली ते रहिमतपूर स्टेशनच्या दरम्यान 
खहजना-रेल्वे पगारािा डबा लुटला. त्याति ते सापडले गेले आहि 
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त्यानंा तुरंुगवास भोगावा लागला. तुरंुगात त्यािें र्ार िाल केले. त्याति 
त्यािंा अंत झाला. तेव्िा अशा या दोन क्रातंीत कामी आलेल्या 
िुतात्म्याचं्या स्मारकािी सभा जमली िोती. सवगजि दुःखी अंतःकरिाने 
बसले िोते. ठरल्या वेळी यशवंतराव आले. समारंभ सुरू िोण्यापूवी 
यशवंतरावानंी या थोर िुतात्म्याचं्या हित्रानंा पुष्ट्पिार घातले. पेंशटग्ज 
पािून “कुिी केलीत हिते्र?” म्ििून शंकरराव हकलोस्करानंा त्यानंी 
हविारले. तेव्िा शंकररावानंी या आमच्या हित्रकार ग.ना.जाधवनी केलीत 
म्ििून माझा पहरिय करून हदला. “जाधव, छान केलीत हिते्र.” म्ििून 
माझ्या पाठीवर िात ठेवला. पि पुढे मात्र त्यानंा बोलवेना. ... ते स्टेजवर 
जाऊन बसले. इतके ते िळवे िोते. 
 २२ मािग १९५७ ला भारत कृर्षक समाज संस्थेिी प्रथमि कॉन्र्रन्स 
हदल्लीत व्िायिी िोती. मी या संस्थेिा लाईर् मेंबर झालो िोतो आहि शेती 
या हवर्षयावर रूरल लाईर्वर मी एक हित्रप्रदशगन (वन मॅन शो) हदल्लीत 
भरहविार िोतो. त्यासाठी मला हदल्लीतील मिाराष्ट्रीय पुढाऱ्याचं्या 
ओळखपत्रािंी गरज िोती. मािगमध्येि ना. यशवंतराव कराड 
मतदारसंघातून उभे िोते, व उंिजला त्या हदवशी त्यािंी जािीर 
प्रिारसभा िोती. हतथे त्यानंा पलुसिे राजाराम पाटील व मी जाऊन 
भेटलो. त्यानंा हदल्लीत हित्र प्रदशगन भरहविार असल्यािे साहंगतले व 
मला िारदोन लोकाचं्या ओळखपत्रािंी गरज असल्यािे सागंताि त्यानंा 
ती कल्पना आवडली व तशािी गडबडीत त्यानंी िार दोन पते्र हदली व 
त्यानंा भेटा म्ििजे तुम्िाला कािी अडिि येिार नािी म्ििून सागंीतले. 
त्यािप्रमािे खरोखरि मला त्या पत्रािंा खूप उपयोग झाला. त्या वेळिे 
राष्ट्रपती राजेंद्रप्रसाद यानंा भेटता आले. त्यानंा मी केलेले कल्याििा 
खहजना या हवर्षयीिे हित्र मिाराष्ट्रािे प्रतीक म्ििून छत्रपती हशवाजी 
मिाराजाचं्या जीवनातील उत्कट प्रसंगािे हित्र भेट म्ििून त्यानंा हदले. 
ते राष्ट्रपती भवनात लागले आिे. आहि एक हित्र पहंडत नेिरू, इंहदरा 
गाधंी व राजीव गाधंी िे स्त्री माहसकावर प्रहसद्ध झालेले ते हित्र 
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पहंडतजींना आवडले िोते, ते त्यानंा हदले. त्याचं्याशी संभार्षि करायला 
हमळाले. िस्तादंोलन करता आले. तो माझ्या दृष्टीने सुविग क्षिि म्ििावा 
लागेल. िा प्रसंग आठवला की आजिी मा. यशवंतरावािंी आठवि 
झाल्याहशवाय रािात नािी. 
 पुिे युहनव्िर्णसटीत लावण्यासाठी मिर्षी हवठ्ठल रामजी शशदे याचं्या 
पेंशटगिी ऑडगर उद्योगपती रािुल कुमार बजाज यािेंकडून मला हमळाली 
िोती. त्या पेंशटगिे अनावरि ना. यशवंतराव िव्िाि याचं्या िस्ते 
व्िावयािे िोते. त्या हनहमत्ताने मी एक यशवंतरावािें हित्र केले िोते. ते 
थोडे प्रहतकात्मक केले िोते. संरक्षिमंत्री िोते सयाद्री म्ििजे 
मिाराष्ट्रािी ढालि. अशा सयाद्रीच्या बकॅ ग्राऊंडवर यशवंतराव 
संरक्षिात्मक जवानानंा मागगदशगन करतात असे ते हित्र िोते. किखर 
देशा दगडाचं्या देशा मिाराष्ट्र देशा, अशा या खंबीर नेतृत्वाच्या मा. 
यशवंतरावाचं्या बॅकग्राऊंडला सयाद्री टाकून ते संरक्षिात्मक जवानानंा 
कािीतरी मागगदशगन करतात, एक िात पुढे करून काट्याकुट्यानंी 
भरलेल्या जंगलामागे दीपस्तंभासारखा सयाद्रीिा काळा र्त्तर संरक्षि 
म्ििजे खंबीर नेतृत्व शसिासारख े व्यहक्तमत्त्व असे ते हित्र त्यानंा भेट 
म्ििून हदले. ते त्यानंा एवढे आवडले की, त्यानंा यापूवी इतके िसताना 
मी कधी पाहिले नव्िते. त्या समारंभास समाजवादी नेते श्री. 
एस्.एम्.जोशी आले िोते. त्यानंािी ते हित्र र्ार आवडले िोते. तीनशे 
वर्षांपूवी छत्रपती हशवरायानंी मिाराष्ट्राला गोिाह्मिप्रहतपालककता शूर 
वीर म्ििून नाव लौहककता हमळहवली त्याचं्याि पावलावर पाऊल ठेवनू 
जनतेिे पे्रम त्यानंी संपादन केले. तीि जनता त्यानंा प्रहतहशवाजी मानू 
लागली. 
 मा. यशवंतरावजींना ४२ च्या आंदोलनात पाहिले. त्यािें कायग पाहिले. 
त्यािंी लीडरशीप पाहिली. खंबीर नेतृत्व व मुख्यमंत्री म्ििून हविार 
केल्यास हवरोधकानािी यशवंतराव आपलेि वाटत असत. त्यानंी राष्ट्रािे 
संरक्षिपद साभंाळले, अथगखाते साभंाळले, आदशग अशी त्यािंी कारकीदग 
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गाजवली. अशा या अष्टपैलू मिापुरूर्षािी मिाराष्ट्राला देशाला हनतातं 
गरज िोती. याि वेळी काळाने झडप घालावी िी र्ार मोठी िानी 
मिाराष्ट्रािी, देशािी म्ििावी लागेल. कारि असा अभ्यासू िौरे्र दृष्टीिा 
नेता आजतरी पािण्यात नािी. 
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आशा मंुडले 
चार क्षिहचते्र 

-१- 
 

 मी प्रथम त्यानंा पाहिले तेव्िा िेि ते यशवंतराव िव्िाि िे मला मािीत 
नव्िते. ४२ च्या िळवळीत गाजलेला, संयुक्त मिाराष्ट्र िळवळीच्या वेळी 
लोकािंी नाराजी सोसिारा आहि मुख्यमंत्री म्ििून संधी हमळाल्यावर 
मिाराष्ट्राच्या सासं्कृहतक जीवनािा कायाकल्प करिारा िा मािूस मी 
प्रत्यक्ष कधीि पाहिला नव्िता. 
 त्यामुळे भलतीि गंमत झाली. पि त्यातून मनावर ठसलेले ते त्यािें 
सौजन्य. माझा हप्रयकर बाळ मंुडले लग्ना आधी मला पुण्याला भेटायला 
यायिा. आमच्या घरीि उतरायिा. मग पुिे-बगंलोर रेल्वेने परत 
जायिा. त्याला हनरोप द्यायला मी नेिमीप्रमािे स्टेशनवर गेले. डब्याच्या 
दारात तो उभा राहिला आहि मी प्लॅटर्ॉमगवरून बोलत राहिले. मी कधी 
डब्यात िढत नसे. गाडी सुटली तर मला उडी मारता येिार नािी 
म्ििून. आम्िी एकमेकात असे गकग  झालेले त्या वेळी की अवतीभोवतीिं 
भानि नािी. परंतु अिानकि जािवले की, एक सुरक्षा अहधकारी माझे 
लक्ष वेधून घ्यायिा प्रयत्न करतोय. मी “काय बुवा कटकट” अशा 
िेिऱ्याने हतकडे पाहिले तर काय? माझ्या आजूबाजूिा प्लॅटर्ॉमग पूिग 
हरकामा. शेजारी र्स्टगक्लासच्या डब्यातल्या कूपेकडे पाढंराशुभ्र पोर्षाख 
केलेले मिोदय संथ पावले टाकत जातािेत. आजूबाजूला सुरक्षा 
अहधकारी आहि त्यातला एत प्लॅटर्ॉमगवर उभ्या असलेल्या एकुलत्या 
एक मला दूर व्िायला सागंतोय. बाळ म्ििाला, त्याच्या नेिमीच्या 
स्टाईलमध्ये, “कोिी व्िीआयपी हदसतोय” आहि डोळ्यानेि हनरोप घेऊन 
माझा िात पटकन सोडून हदला त्याने. मला व्यत्यय आल्यासारखे वाटले 
पि मी ‘सॉरी’ असे पुटपुटत हतथून दूर िोिार िोते. इतक्यात ‘सािेब’ 
शेजारच्या डब्यात िढून दाराति उभे राहिले आहि िसून माझ्याकडे 
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आहि त्या अहधकाऱ्याकडे पािात म्ििाले, “नेव्िर माईंड. थाबंा तुम्िी 
इथेि.” दोन तरूि मािसानंा आपलीसुद्धा आठवि नव्िती यािी खुर्षी 
िोती त्याचं्या िेिऱ्यावर. बाळने परत माझा िात पकडला. यथावकाश 
गाडी िलली. तेव्िा मी यशवंतरानंा िसून नमस्कार केला. आहि तोपयंत 
लक्षात आलं की िे कोि असावेत ते. 
 पुढे जेव्िा भेटलो तेव्िा या आठविींने िसलो िोतो मनापासून. 
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 ‘हकती हदवस तुमिी गाठ घ्यायला धडपडतोय, पत्ता कुठेय तुमिा? 
ऑहर्सातिी नव्ितात.’ त्राहसक िेिऱ्याने पि हटहपकल सरकारी िसऱ्या 
आवाजात प्रभाकरपतं नातू हविारीत िोते. ‘मुलगा आजारी िोता. मी 
रजेवर िोते.’ मी म्ििाले. 
 ‘बरं, आता ताबडतोब िला. सािेबािें काम आिे तुमच्याकडे. डोंगरे 
आहि मी तुम्िाला ऑहर्सात कळविार िोतो. पि तुम्िी घरी.’ घरिी धड 
कुिाला मािीत नािी. ‘काय काम आिे?’ ‘सागंतो गाडीत.’या वेळी 
यशवंतराव अथगमंत्री िोते. आम्िी नवी हदल्लीत त्याचं्या घरी गेलो. 
प्रथमदशगनीि एक तलवार. िी प्रत्यक्ष हशवाजी मिाराजािंी आिे असे 
एकाने साहंगतले. पि मला ते खरे वाटले नािी.टेहलशप्रटर धडधडत 
िोता. व्िराडं्याति अवघडून बसलो. मग नातू हनघून गेले. कािी वेळाने 
सािेब आले. सौम्य व्यहक्तमत्वािे, अहजबात आक्रमक न वाटिारे, आजगवी 
आवाजािे. हदल्लीतल्या एकूि “नबाबी” शी हवसंगत असे. 
 ‘वेिूताईंना इंग्रजी हशकवायला िवं. संभार्षिापुरतं. त्यािंं नडतं. 
माझ्याबरोबर कुठं आल्या की.’ 
 मानधन देऊ असे आधीि डोंगऱ्यानंी नातंूना साहंगतले िोते. मी 
हनमसरकारी नोकरीत. तेव्िा माझा िोकार गृिीति धरला गेला िोता. 
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 पि मी स्वभावाप्रमािे स्पष्ट साहंगतले की, “बाईंना भेटून नंतर 
कळवते.” 

 सािेब गेले. मग आतल्या दालनात वेिूताईंिी गाठ झाली. ििा 
आला. आम्िी दोघीि िोतो. त्या मला अहतशयि शालीन, घरंदाज 
वाटल्या. आम्िी मोकळेपिे बोललो. माझ्या लक्षात आले की, या वयात 
‘ग,म,भ,न’ या बाईंना नको आिे. आहि मोहटव्िेशनहशवाय प्रौढ मािूस 
नवी भार्षा बोलायला हशकिार म्ििजे मारून मुटकून वैद्यबुवा! माझ्या 
कौशल्यािे पाहि पालर्थ्या घड्यावर घालायला मन घेईना. 
 मग मी थोडा हविार केला. आहि सौ. वेिूताईंना अडििीत न टाकता 
नकार कसा द्यायिा ते मनाशी जुळवलं. “सािेब, तुम्िी मंुबईला िोता 
आहि १९६२ मुळे तुम्िाला हदल्लीला बोलावले तेव्िाि आपली प्रहतमा आता 
र्क्त ‘मराठी’ न रािता आंतरराष्ट्रीय िोिार यािा हविार करून 
वेिूताईंना हशकविी का नािी ठेवली ? आता झटपट रंगारी पद्धतीने 
कािी केलं तर त्यानंा ते सिज जमिार नािी आहि मलािी यशि 
हमळवायिे झाले तर हजद्दीने सारा हदवस तेि करावे लागेल. ११ ते ५ 
नोकरी, मुलािंी जबाबदारी, मला एवढा वेळ काढता येिार नािी. मी 
हदलगीर आिे. 
 आहि इतके हदवस त्यािंी तुम्िाला उत्तम सोबत झाली ती इंग्रजीत न 
बोलताि ना?” 

 त्यानंा पटले असावे. कारि पुन्िा तो हवर्षय माझ्यापयंत तरी पोिला 
नािी. “यािंी इच्छा आिे तर या तुम्िी बाई. पि मला कामिलाऊ इंग्रजी 
समजतं.परक्या कुिाबरोबर इंग्रजीतून र्ाडर्ाड बोलायिी माझी 
आवडि नािी. माझ्या मािसाशंी बोलायला मराठी-शिदी पुरतं.” असे 
सागंिाऱ्या डोळ्यामंध्ये कारूण्य असलेल्या प्रौढ वेिूताईंिी मास्तरीिबाई 
िोण्यािे मी नाकारले तरी त्यािा दंश सािेबानंी मनात ठेवला नािी. 
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 हदल्लीमधल्या मिाराष्ट्रीय मंडळींनी खटपट करून भरवलेले मुलाचं्या 
पुस्तकािें प्रदशगन उद्घाटक यशवंतराव िव्िाि. मोजकेि आहि समोर 
मुले आिेत िे भान ठेवनू झालेले त्यािें भार्षि. ििापानाच्या वेळी 
मोजकीि मंडळी तळघरात पोिलेली. आपि नजरेच्या टप्प्यात रािावे, 
आपल्याकडे बघून ते िसतायत असे वाटण्याइतके जवळ पोिावे, उगीि 
मोठ्ाने ‘मार्णमक’ बोलून आपि ‘वतुगळातले’ आिोत असे दाखवावे आहि 
स्थळकाळप्रसंगािा हववेक न करता अकारि नटवा पोर्षाख करावा िे 
कसब राजधानीमध्ये अनेकाचं्या अंगात आिे. यािा हवराग वाटून सरळ 
कडेकडेने पुस्तके पािात राििारीिी माझ्यासारखी कािी िोती. 
 टेबलाच्या एका कोपऱ्याला सािेब उभे िोते. त्याचं्या अगदी जवळ 
कोिीि नव्िते. नुकताि परदेशातून आलेला माझा हधटुकला छोटा 
मुलगा छोट्याशा बहििीिे बोट धरून बटू वाजवीत हतथे पोिला आहि 
त्याचं्याि बशीतून वेर्सग खाऊ लागला. त्याचं्याशी इंग्रजीत बोलूिी 
लागला. ते पि कौतुकाने रमले िोते. खाऊन झाल्यावर मुले त्यानंा 
‘बायबाय’ म्ििाली. िी कुिािी मलं असावीत असे कुतूिल आता बऱ्याि 
जिानंा वाटत िोते. गदीतून नेमकी मुलं माझ्यापयंत आली. म्ििाली, 
“ममी, दॅट नाइस मनॅ िॅड अन अनक्राऊडेड टेबल. द ओनली वन. 
व्िाय?” 

 “ते आजिे मुख्य पािुिे आिेत बाळा.” “ओ, गुड आय गेव्ि हिम 
कंपनी.” मुले ओरडली. आता मात्र मलािी िसू आवरेना आहि मुलाचं्या 
डोक्यावरून माझ्याकडे पाििाऱ्या सािेबानंािी ! कृहत्रम हशष्टािाराच्या 
जगातिी अंगभतू सौजन्य न सोडिारे आहि तरीिी राजकारिी असे लोक 
दुर्णमळि. यशवंतराव त्यापैकी एक. मािसं जोडायिं त्यानंा व्यसन िोते 
म्िटले तरी िालेल. 
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 त्यानंा शेवटून हदल्लीत पाहिले ते भरैवीसारखं. पावसाळी हदवस िोता. 
मी २-४ हदवसापुंरती पुण्यािून हदल्लीला गेलेली. ना.धों.मिानोरािें 
काव्यगायन सािेबाचं्या घरी िोते. मोजकी मराठी मंडळी. श्री.माधव 
पटवधगन माझे मावसभाऊ. त्याचं्याबरोबर मी हतथे गेले. वातावरि 
पावसािे कंुद. सते्तवर नसलेले, िेिऱ्यावर मनस्तापाच्या खुिा वागविारे 
यशवंतराव, आग्रिाने सवांना पाठवलेली कॉर्ी. टोपी काढून हनवातंपिे 
सािेब कहवता ऐकत िोते. उदास िोते. र्ारसे कुिाशीि बोलले नािीत. 
एकटे वाटले. वेिूताई गेल्यानंतर सािेबािंा िेिरा पुन्िा कधी उमललाि 
नािी मनापासून. 
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डॉ. प्र. लच. शेिवलकर 

यशवतंराव यांच्या सिवासात 

 
 ना. यशवंतराव िव्िाि िे मिाराष्ट्रािे सवांत लोकहप्रय नेते िोऊ 
शकले यािे कारि ते अगदी सवगसामान्य मािसाशंी देखील खरोखरीि 
आपुलकीने बोलत. त्यािंी स्मरिशक्ती जास्ति तीव्र असली पाहिजे, 
कारि तुमच्या आमच्यासारख्या सामान्य मािसाने त्याचं्या सिवासािा 
एखादा जुना प्रसंग पुनः त्यानंा भेटल्यानंतर डोळ्यापुढे उभा केल्यास त्या 
जुन्या प्रसंगातील कािी तपशील ते आपििून सागंू शकत ! त्याचं्या या 
लोकसंग्रिी स्वभावािे खरे रिस्य िेि की, त्यानंा आपल्या अनहभहर्षक्त 
लोकहप्रयतेिा आहि हमळालेल्या औपिाहरक सते्तिा कधीिी अिंकार 
झाला नािी. आपल्याला हमळालेले मोठेपि लोकाचं्या पाशठब्यावरि आिे 
यािी त्यानंा जाि िोती. आहि म्ििून त्याचं्या घरी येिाऱ्या प्रत्येकािे ते 
आहि सौ. वेिूताई मनापासून आदरहतर्थ्य करीत. 
 यशवंतराव हदल्ली येथे १९६२ नंतरच्या लगेिच्या काळात संरक्षिमंत्री 
म्ििून कृष्ट्ि मेनन याचं्या जागी गेल्यानंतरिा काळ त्याचं्या बाबतीत 
माझ्या हवशेर्ष लक्षात आिे. अध्यापनाच्या कािी कामाहनहमत्ताने १९६३ 
मध्ये मी महिना दीड महिना हदल्ली येथे मुक्कामास िोतो. मिाराष्ट्राच्या 
आपल्या लाडक्या नेत्यास एकदा खरोखरि भेटावयास जाऊन बघावे 
असे सािहजकि वाटले. त्यािें त्या काळिे सहिव, हततकेि लोकहप्रय, 
श्री. डोंगरे याचं्याशी दूरध्वनीवरून संपकग  साधल्यावर सायंकाळिी 
त्याचं्या घरी भेटण्यािी वेळ हमळाली. किेरीत येण्याऐवजी घरीि जरूर 
या असे सािेब म्ििाल्यािे श्री. डोंगरे यानंी साहंगतले. त्याचं्या घरी 
जवळजवळ दीड ते दोन तास वेळ केवळ मला एकट्याला त्याचं्याशी 
बोलता आले ! वेिूताईंनीिी आदराहतर्थ्य केले. हदल्लीतील राजकीय 
पहरस्स्थतीबाबत त्यानंी ििा केली. परंतु माझ्या कुतूिलापोटी आलेल्या 
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अनेक प्रश्नाबंाबतिी त्यानंी र्ार सुंदर हववेिन केले. मिाराष्ट्राच्या 
राजकारिाहवर्षयी त्यानंी केलेली हिहकत्सा अहतशय तकग शुद्ध आहि 
यथाथगदशगन असलेली िोती. मी त्या आधी दोन-तीन वेळा आमच्या 
मिाहवद्यालयाच्या व्याख्यानासाठी हनमंत्रि करण्याकहरता म्ििून त्यानंा 
पुण्यातील सर्णकट िाऊसवर बोलावावयास गेलो िोतो. त्या वेळी मी 
हविारलेल्या कािी प्रश्नाबंाबत आहि त्या वेळी त्यानंी हदलेल्या 
उत्तराबंाबत त्यानंी आठवि साहंगतली. या गोष्टीिे मला कमालीिे आियग 
वाटले. 
 त्यानंतरच्या माझ्या हदल्लीच्या मुक्कामात दोन-तीन वेळा हवशेर्ष आगाऊ 
मुलाखतीिी वेळ न ठरवता मी जाण्यािे धाडस केले. त्या वेळिा त्यािंा 
संरक्षिमंत्री म्ििून असलेला दजा आहि घाईगदीिा काळ यासारख्या 
गोष्टी डोळ्यापुढे येऊनिी ते आलेल्या प्रत्येकाशी जिू कािी तो आलेला 
र्ार जुना हमत्र आिे अशा आपुलकीने बोलू शकत व त्यासाठी वेळ देत. 
िा त्यािंा मोठेपिािा ठसा माझ्या मनावर कायमिा उमटला. 
यशवंतरावाचं्याकडे गोरगरीब आहि सवगसामान्य लोक तर जाति परंतु 
सवांकडून अहतशय बुहद्धवान आहि म्ििून अिंकारी समजले जािारे 
लोकिी यशवंतरावािंा नम्र, आजगवी, स्वभाव पािून स्स्तहमत िोत. 
यशवंतरावाचं्या हनधनाच्या आधीच्या िार-पाि वर्षांच्या काळात ते ज्या 
ज्या वेळी कािी सभासमारंभाच्या हनहमत्ताने पुण्यात अनेक वेळा येत, त्या 
त्या सवग वेळी एरवी एखाद्या राष्ट्रीय स्तरावरील मोठ्ा कीर्णतमान 
नेत्याचं्या वागण्यात हदसून येिारा अहलप्तपिा मला यशवंतरावाचं्या 
िेिऱ्यावर कधीिी हदसला नािी. असा व इतका लोकहप्रय नेता, सवांना 
िवािवासा वाटिारा, हवरोधकाचं्या मनातिी आपुलकी हनमाि करिारा 
यशवंतरावानंंतर मिाराष्ट्रात वसंतदादा पाटील सोडल्यास दुसरा 
कोिीिी अद्याप झाला नािी. 
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भालचंद्र फडके 

गुिग्रािक आहि रहसक मािूस 

 
 १६ जून १९६२ िी गोष्ट. त्या हदवशी ना. यशवंतराव िव्िाि 
अकोल्याला आले िोते. कृर्षी मिाहवद्यालयाच्या नवीन इमारतीिे त्याचं्या 
िस्ते उद्घाटन िोते. मला या मिाहवद्यालयात दोन वर्षांपुरते शासनाने 
मराठीिा प्राध्यापक म्ििून पाठवले िोते. मराठीिे अध्यापन 
आठवड्यातून तीन तास करावे लागे व बाकीच्या अभ्यासेतर उपक्रमाचं्या 
जबाबदाऱ्या उिलाव्या लागत. या वास्तव्यात कृहर्षहवर्षयक माहिती 
पुस्स्तका सोप्या मराठी भारे्षत मी तयार केल्या िोत्या. 
 मुख्यमंत्र्यािें स्वागत थाटामाटाने व्िायिे िोते म्ििून माझ्याकडे 
स्वागतपर पद्य रिण्यािी जबाबदारी आली. माझे श्वशुर डॉ. कदम 
कृहर्षखात्यािे सिसंिालक व आंतरराष्ट्रीय कीतीिे वैज्ञाहनक. 
यशवंतरावानंा त्याचं्याबद्दल हवलक्षि अहभमान व आदर. यशवंतराव 
आले. सुरूवातीच्या पहरियात माझी ‘कदमसािेबािें जावई’ अशी ओळख 
करून देण्यात आली. ते म्ििाले, “म्ििजे आमिेि जावई” 

 स्वागतपद्य सुरू झाले. त्याच्या कािी ओळी आज आठवतात. त्या 
अशा 

नमने वािुन, स्तवने उधळू गाऊ मंगल नाम 
मिाराष्ट्राच्या पे्रमळ नेत्या तुजला लक्ष प्रिाम 

या सोन्याच्या हदनी भेटली मोिेला कृष्ट्िा 
या ज्ञानाच्या मंहदरी करतो स्वागत यशवंता 
सयाद्रीच्या दऱ्यात घुमती तुझे हकती-घोर्ष 
वऱ्िाडच्या मातीत जागतो तुझाि आवेश 

घराघरातुन आज वाितो िर्षािा गंध 
तुहझया स्पशे तेवत राहिल इथे ज्ञानज्योत 



२५८ 

 

लोक सुखी तर देश सुखी िा अमुिा मंत्र 
एकमुखाने गजगत रािू अमुिा मिाराष्ट्र 

 या पद्यातील ‘लोक सुखी तर देश सुखी’ िी ओळ उद्धतृ करून त्यानंी 
तासभर भार्षि केले. समारंभानंतर मी व माझ्या पत्नीिी त्यानंी आस्थेने 
हविारपूस केली. लग्न िोऊन नुकतेि पधंरा हदवस झाले िोते. त्यानंी 
सिज हविारलं, “कुठं रािता?” मी म्िटलं, “घर हमळालं नािी. सध्या 
कुठल्या तरी अडगळीच्या खोलीत मुक्काम आिे.” शेजारी अकोल्यािे 
कलेक्टर शशदे सािेब बसले िोते. यशवंतराव म्ििाले, “काय िो शशदे 
आमच्या जावयाला घर द्यायला पाहिजेल.” शशद्यानंी िटकन उत्तर हदले, 
“मुलगी हदली कदमसािेबानंी, आम्िी घर देऊ.” आहि दुसरेि हदवशी 
अकोल्यात िागंला ब्लॉक हमळाला. 
 एकदा श्री. यशवंतराव हमहलन्द मिाहवद्यालयात आले िोते. डॉ. 
आंबेडकराचं्या संबंधी त्याचं्या मनात खूप आदर िोता. त्याचं्या भार्षिातले 
एक वाक्य आठवते. ते म्ििाले, “डॉ. बाबासािेब आंबेडकर िे प्रकाडं 
पहंडत िोते, त्याचं्याजवळ मिात्मा बुद्धािंी प्रज्ञा आहि करूिा िोती.” 

 श्री. यशवंतराव रहसक वािक िोते. सामाहजक िळवळीसंबधंी कुिी 
कािी हलहिले की ते मुक्तकंठाने कौतुक करीत. माझ्या धाकट्या बधंूंिी 
‘शोध बाळगोपाळािंा’, ‘केशवराव जेधे’, ‘शोध सावरकरािंा’, इत्यादी 
पुस्तके त्यानंी रहसक व हिहकत्सक वृत्तीने वािली िोती. 
 यशवंतराव हदल्लीच्या हवमानतळावर एकदा भेटले. सभोवताली 
अहधकारपदावर नसल्यामुळे मािसािंा गराडा नव्िता, एकटेि बसले 
िोते.कािीतरी वािीत िोते. वाङ्मयातील नव्या प्रवािािें ते स्वागत करीत. 
त्याचं्या वािनात माझी ‘दहलत साहित्या’ वरील पुस्तके आली िोती. 
दहलत साहित्याच्या सामर्थ्याबद्दल ते मत माडंीत िोते. त्यािंी 
गुिग्रािकता हवलक्षि िोती व आपल्या म्ििून मानलेल्या मािसाबंद्दलिा 
हजव्िाळा अपूवग िोता. कराडिे साहित्यसम्मेलन अत्यंत तिावयुक्त 
वातावरिात भरलेले. आदल्या हदवशी सम्मेलनािी व्यवस्था पािात ते 
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शिडत िोते. पि काम करिाऱ्या प्रत्येक मािसािी आस्थेनं िौकशी करीत 
िोते. भोजनव्यवस्थेत एकजिाला त्यानंी म्िटले, ‘अिो, तुमिा मुलगा 
अमेहरकेत भेटला. िागंलं िाललंय’ कृतज्ञतेने त्यािे डोळे भरून आले. 
 यशवंतरावाचं्या स्वराति एक प्रकारिे आजगव आहि मादगव असते. 
त्यामुळे त्याचं्या प्रोत्सािनपर, हजव्िाळ्याच्या शब्दाने कायगकत्यांिा शीि 
नािीसा िोई. त्यानंा वाटे की आपलं म्ििावं असं कुिीतरी आिे. सते्तवर 
असिारी मािसे आपल्याि कायगकत्यांशी तुसडेपिाने वागताना मी 
पाहिली आिेत. यशवंतराव सते्तवर िोते तेव्िा आहि सते्तवरून 
उतरल्यानंतरिी त्याचं्या वागण्यात तोि हजव्िाळा, तीि गुिग्रािकता 
िोती. पुिे हवद्यापीठाने त्याचं्या कतृगत्वािा ते सते्तवर नसताना सन्माननीय 
‘डी. हलट्.’ पदवी देऊन गौरव केला िे मला हवशेर्ष वाटले. कतृगत्ववान 
मािसासंबधंी त्यानंी हकती हवनम्र भारे्षत हविार माडंले आिेत. ते 
म्िितात. “कुठल्यािी समाजातील कतृगत्ववान मािूस िा समाजाला 
सोडून कतृगत्व करूि शकत नािी. नवनीत म्ििजे आपि ज्याला लोिी 
म्िितो ते दुधातून येते. दूध नसेल तर लोिी नािी, समाजजीवन जेव्िा 
खळखळलेले असते, तेव्िा त्यामध्ये कािीतरी साित असते. नवनीत 
हनर्णमिाऱ्या दुधाप्रमािे त्यात एक शक्ती असते. नवनीताला स्वतंत्र 
अस्स्तत्व असते िी खोटी गोष्ट आिे. तीि गोष्ट कुठल्यािी कतृगत्ववान 
मािसाच्या जीवनासंबधंीिी खरी आिे.” म्ििजे एका अथाने 
यशवंतरावािें जीवन िा मराठी जनतेच्या जीवनािा प्रसाद कि आिे. 
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सूयककांत ग. िेशपांडे 
मिाराष्ट्राचा वेिूनाि 

 
 यशवंतराव िव्िाि इहतिासािे एक पान काळाच्या आड दडले गेले. 
कलावंताच्या कलेिा रहसकतेने आस्वाद घेिारे यशवंतरावािें व्यहक्तमत्त्व 
लोभस िोते. जीवनाच्या प्रारंभापासूनि संघर्षग करीत ते घडत गेले, आहि 
त्यानंी साहंगतल्याप्रमािेि ‘यशवंतराव िव्िाि’ िे स्वतःिे असे 
व्यहक्तमत्त्व साकार करून घेतले. कृष्ट्िेकाठच्या मनोिारी जीवनािा 
सोनिार स्पशग लेवनू, सागरतीरावरील हवशाल जीवनािी खोली घेऊन, 
यमुनेच्या शातं मुग्धतेत रममाि झालेला यशवंतराव िा मिाराष्ट्रािा एक 
‘वेिूनाद’ िोता. 
 मराठी मनाला मोिहविारे यशवंतरावािें व्यहक्तमत्त्व िे कवी अहनलानंी 
रिलेल्या आहि वसंतरावजी देशपाडें यानंी गाहयलेल्या “वाटेवरी काटे 
वेिीत िाललो ! वाटले जसा रु्लारुं्लातं िालतो” या भावगीतातील 
भावनािें मूर्णतमंत रूप िोते. यशवंतराव र्ार मोठे रहसक िोते. त्याि 
रहसकतेतून त्याचं्या जीवनािे िे काव्यात्मक हनरीक्षि कुिालािी 
खुलहविारेि ठरले. 
 वास्तहवक कवी अहनलानंी र्ार पूवी हलहिलेले िे भावगीत बऱ्याि 
कालावधीपासून वसंतरावजींच्या पिाडी आवाजात मराठी रहसक ऐकत 
आले आिेत. परंतु त्यािा भावनात्मक आहवष्ट्कार यशवंतरावजींच्या 
जीवनात झालेला हदसून येिारा आिे. सदैव मािसाचं्या मेळ्यात रमिारे 
यशवंराव- 

“आदीिा प्रसाद घेत, पुढिी ऐकीत साद 
नादाति शीळ, वाजवीत िालतो” 

 अशी वाट िालत राहिले. ऐहतिाहसक परंपरेिा वारसा घेऊन 
मोठमोठी पदे ते भरू्षवीत राहिले. नवहविारािंा कानोसा घेत घेत देशािे 
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आहि मिाराष्ट्रािे नाव मोठे करीत राहिले. त्या नादात त्यािंी िाल ज्या 
वेळी िुकली त्या वेळी- 

“िुकली नादात िाल, लागला हजवास बोल 
ढळलेला तोल सावहरत िाललो” 

असे गुिगुित यशवंतराव स्वगृिी परतले नसतील कशावरून, 
 राजकारिात यशवंतराव हवरोधकाशंी लढति राहिले. परंतु आपले 
म्िििाऱ्या त्याचं्या मािसानंीिी ज्या ज्या वेळी त्यािें हवरूद्ध पहवत्रा 
घेतला तो हवरोधिी पत्करून ते आपल्या मागावरून िालत राहिले. ग. 
हद. मा.ं िा तो डौलदार गजराज धीमेपिाने िालत राहिला. त्या 
वाटेवरील काटे तुडहवतानंािी वैिाहरक पुष्ट्पािा सुगंध उधळहवण्यािी 
त्यािंी रसज्ञ वृत्तीिी हदसून यायिी. 
 हनखळ राजकारि करीत करीत जीवनािे सवगथैव व्यापताना त्याचं्या 
व्यहक्तमत्वात एक आगळाि आत्मा आहवष्ट्कारलेला हदसून यायिा तो 
आत्मा आता अमरत्वात हवलीन झाला. त्या वेळी एकाकी 
यशवंतरावजींच्या त्या मृदूलतर मनाने “सुखदुःखाने भारावलेले 
खादं्यावरील ओझे रे्कून देऊन आता परत िाललो,” असे कदाहित 
म्िटले नसेल का? 
 “सयाद्रीिे वारे” विावेत तसे त्यािें जीवन झंझावाती िोते आहि 
झुळझुळतेिी ‘सगळ्यात असूनिी नसिारे’, यशवंतराव आज खरोखरि 
नािीत. िी कल्पना खटकिारी आहि दुःख देिारी आिे. िंद्रभागेच्या 
घाटावरून मोठेपिी आईहशवाय िालतानंा यशवंतरावानंा ज्याप्रमािे 
त्यािें बोट सुटे सुटे वाटायिे आहि आईच्या आठविीने नजर 
ओलावयािी तीि नजर आज मिाराष्ट्राच्या लोिनी पािावली आिे. 
कारि त्याच्या दऱ्याखोऱ्यातील एक ‘वेिूनाद’ लुप्त झाला आिे. 
सिकारािा िात, कलावंताच्या पाठीवरील थाप, मंत्रमुग्ध करिारे 
वकृ्तत्व, प्रोत्साहित करिारे नेतृत्व, िे सगळे कािी हवरून गेले. र्क्त 
राहिले त्या वेिुनादािे स्मृती कवडसे आहि ते कवटाळिारे रहसक. 
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डॉ. सहवता िािोहिया 

स्मरिपत्र 

 
 ना. यशवंतरावजी िव्िािाकंडे पहिल्यादंा मी गेले ती आक्का (डॉ. 
सरोहजनी बाबर) राज्यसभेच्या सदस्या म्ििून हदल्लीत असताना. थोडा 
वेळ झालेली ती आपुलकीिी मुलाखत. पि त्यानंतर हदल्लीतील 
कुठल्यािी कायगक्रमात यशवंतरावजी भेटले की आदरपूवगक मी केलेल्या 
नमस्काराला प्रसन्न िास्याने प्रत्युत्तर देऊन ओळख दशगहवत असत. 
वास्तहवक असंख्य लोकाशंी त्यािंा सतत संपकग . कुिाकुिाला कसे 
लक्षात ठेवायिे? पि प्रत्येक व्यक्ती त्याचं्या अिूक लक्षात रािात असे. 
 त्यानंतर आमिा नॅशनल बुक रस्टच्या राष्ट्रीय िहरत्रमालेसाठी आम्िी 
त्यानंा डॉ. बाबासािेब आंबेडकरािें एक संहक्षप्त िहरत्र हलिून द्यावयािी 
हवनंती केली. त्यानंी ती आनंदाने मान्यिी केली. त्या संदभात मी व आमिे 
एक सिकारी डॉ. सैय्यद असद अली त्यानंा भेटायला त्याचं्या 
हनवासस्थानी गेलो िोतो. भेटीिी वेळ सकाळी साडे दिािी ठरली िोती 
आिी साडे दिाच्या ठोक्याला यशवंतरावजी भेटावयाच्या खोलीत बािेर 
आले. आपल्या नेिमीच्या प्रसन्न मुदे्रने त्यानंी आमिे स्वागत केले, आहि 
आपल्या जबाबदारीच्या राजकीय व्यापातून वेळ काढून पुस्तकाहवर्षयी 
आमच्याशी मनमोकळेपिाने ििा केली. वरकरिी ते िसतमुख हदसत 
िोते, पि त्या िास्या आड वेिूताई गेल्यािे दुःख लपलेले जािवत िोते. 
आतून मोडल्यासारखे ते वाटत िोते. त्याचं्या जीवनािा गाभाि जिू 
िरवला िोता. त्यानंी र्ायनान्स कहमशनच्या कामातून मुक्त झाल्यावर 
पुस्तक हलिून द्यावयािे कबूल केले. 
 िार महिन्यानंंतर, आता त्यानंा लेखनासाठी सवड झाली असेल या 
कल्पनेने २३ नोव्िेंबरला मी त्यानंा एक स्मरिपत्र पाठवले. त्या वेळी िे 
पत्र त्यानंा कधीि पोििार नािी अशी पुसटशी आशंकािी मनात ली 
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नव्िती. २५ नोव्िेंबरला जेव्िा त्याचं्या हनधनािी दुःखद वाता समजली 
तेव्िा मन हवर्षण्ि िोऊन गेले. त्याचं्या मृत्यनंूतर ते स्मरिपत्र त्याचं्या घरी 
पोिावं िा केवढा दैवदुर्णवलास ! 
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सौ. इहंिरा कुलकिी 

असा मुख्यमंत्री पुन्द्िा नािी िोिे 

 
 आदरिीय यशवंतभाऊ आमच्या कराडिे, आमिे त्यािें 
बिीिभावासारख े घहनष्ठ संबधं, अशी व्यक्ती मिाराष्ट्रािी झाली िी शुभ 
घटना आम्िा कराडकरानंा मनापासून आनंद वाटावा अशीि. िे अत्युच्च 
पद भरू्षहविारा (आमच्या कराडच्या) एका गरीब शेिकऱ्यािा मुलगा. िी 
केव्िािी अहतशय अहभमान वाटावा अशीि गोष्ट. 
 त्या वेळी आम्िी अमरावतीत िोतो, मंहत्रमिाशय अमुक तारखेस 
अमरावतीस येिार असल्यािी वाता कानी आली हन मी कराडकर भहगनी 
भावािी भेट िोिार या िर्षाने रु्लून गेले. या त्याचं्या मुक्कामात आपि 
त्यानंा भेटायिे हन भावपूिग, मनापासून अहभनंदन करायिे िेिी मनाशी 
पके्क ठरवनू टाकले. 
 मुख्यमंत्र्यानंा भेटीिी वेळ वगैरे आधी न ठरहवता भेट घेिे िी गोष्ट 
मिादुलगभ यािी जािीव नव्िती असे नािी. पि िे मिानपद भरू्षहविाऱ्या 
आपल्या यशवंतभाऊंना कसेिी करून भेटायसाठी मन उत्सुक झाले िोते. 
 भाऊ अमरावतीस येिार िे कळाल्यापासून त्याचं्या मोठेपिा 
सागंिाऱ्या अनेक गोष्टी, अनेक प्रसंग डोळ्यासमोरून सरकू लागले. 
अनेक गाठीभेटीिे प्रसंग ताजे झाले. तो त्यािंा टवटवीत, िसरा िेिरा, ते 
हवनोद, तो हमस्कील भाव सारे सारे आठवले. 
 मी अधूनमधून कहवता रिते. आता तर काय माझ्या काव्यगुिानंा एक 
आवडीिाि हवर्षय हमळाला. अन् क्षिाधात ओळी पुढे ओळी तयार िोऊ 
लागल्या. िा ंिा ंम्ििता एक यशवंतािेसाठी गुिगौरवपर काव्य तयारिी 
झाले. 
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 आज यशवंतरावजी येिार, नेिरू मैदानात सभा व्िायिी. मदैान एवढे 
मोठे्ठ पि सवग बाजूंनी सुरेख सजहवले िोते. भव्य, उंि व्यासपीठ मुद्दाम 
केले िोते. 
 आम्िी दोघे सभेच्या बराि वेळ आधी िागंली जरा जवळिी जागी 
हमळावी म्ििजे भेट घेिे जरा सुलभ िोईल या िेतूने गेलो. पि पाितो तो 
काय? सारे मदैान नुसते मािसानंी रु्लून गेले िोते. हतळभर जागा 
हरकामी नव्िती. तशाि गदीत मी िातात िारािी परडी, पेढ्यािा पुडा 
आहि कहवतेिी घडी सावरत जरा जरा पुढे घुसले नी बरी जागा 
हमळहवली. मनाशी एक धाडशी हविारिी केला. भाऊ आले की, धडक 
व्यासपीठावर जायिे, गाठ घ्यायिी. 
 ठरलेल्या वेळेपेक्षा बऱ्याि उहशरा मंहत्रमिाशय येत असल्यािे 
लाऊडस्पीकर सागंू लागला. मग प्रत्येकजि उत्सुकता डोळ्यात साठवनू 
मुख्यमंत्र्यानंा पािण्यासाठी सज्ज झाला. तेवढ्यात सवांिे नमस्कार 
स्वीकारत साऱ्यानंा अहभवादन करीत, यशवंतरावािंी आनंदी, िसतमुख 
स्वारी तडरे्ने िालत व्यासपीठाकडे हनघाली. सवगच्या सवग श्रोते आधी न 
उठण्यािी ताकीद हदलेली असूनिी उभे रािून आपल्या लाडक्या नेत्यािे 
माना उंिावनू डोळे भरून दशगन घेऊ लागले. 
 मुख्यमंत्री स्थानापन्न झाल्यावर गाविे पुढारी स्वागतगीत झाल्यावर 
प्रास्ताहवक भार्षि करू लागले, अन् तो क्षि मी पकडला, मला कुठून 
धाडस आले कोि जािे. सपासप वाट काढीत मी व्यासपीठावर िढले. 
भाऊंना िार घातला, पेढे हदले. त्यानंािी मला पािून खूप आनंद झाला. 
एवढ्या गडबडीतिी त्यानंी माझी, माझ्या पतींिी हवशेर्ष म्ििजे त्यािंा 
हमत्र असलेला माझा भाऊ त्यािीिी िौकशी केली. मी धन्य झाले. भरून 
पावले. भाऊंच्या िाती कागदािी घडी देत मी म्िटले, 
 ‘भाऊ, मी एक तुमच्यावर कहवता केलीय ती स्वीकारावी. त्यानंी 
कहवता िातात घेतली हन म्ििाले, 
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 ‘ताई स्वीकारावी वगैरे भार्षा बहििीने करायिी नसते िं ! तुमच्या 
भेटीने मला खूप आनंद झाला. िी कहवतेिी सपे्रम भेट मला र्ार मोलािी 
वाटते. िी माझ्या मायेिी भेट आिे. मात्र ताई, मी ती नागपुरास गेल्यावर 
स्वस्थपिे वािून मग कळवीन िं !” 

 “बरं बरं !’ म्िित मी पुन्िा नमस्कार केला आहि हवजेच्या िपळाईने 
खाली उतरले. कारि लोक िा प्रकार तोंडात बोट घालून पािाति िोते. 
आता मला त्यािी लाज वाटली. पि मनासारखे घडल्याच्या आनंदात मी 
मात्र सिैल डंुबत िोते. 
 नंतर मी तसे पत्रािे वगैरे इतर व्यापात हवसरलेि िोते पि एक हदवस 
माझ्या नावे मंत्रालयािा हशक्का असलेला एक सरकारी लखोटा 
पोस्टमनने आिून हदला. प्रथम मला कािीि उमजेना! लखोटा जरा 
उलटसुलट केल्यावर ‘मुख्यमंत्र्याकडून’ असे वािले हन माझा आनंद 
गगनात मावेना! मी नुसती पािाति राहिलेली हदसताि माझ्या पतींनी तो 
घेऊन र्ोडला आहि म्ििाले, बाईसािेब, तुमच्या बधुंराजािें 
यशवंतरावजींिे तुम्िास पत्र आलेय, वािता वािताि ते मनाशी वा, वा 
करू लागले. मग मी म्िटले, 
 ‘अिो, अस ंकाय करता वािा की मोठ्ठ्ठ्ानी?’ 
 ‘ऐक, मुख्यमंत्री म्िितािेत, ताई तुमिी कहवता अहतशय आवडली. 
कहवतेतील, भावािा केलेला एवढा गौरव वािून अक्षरशः मन भारावनू 
गेले. मायेच्या मािसाच्या शाबासकीिे मोल करताि येिार नािी. पुन्िा 
कधीतरी हनवातं भेटू वगैरे वगैरे. नागपूरला आल्यास बगंल्यावर या. मला 
व तुमच्या वहिनी सौ. वेिूताईंना खूप आनंद िोईल. 
 िा सारा मजकूर असलेले ते मौल्यवान पत्र मी एखाद्या रत्नजडीत 
दाहगना जपावा तसे अद्याप जपून ठेवले आिे. 
 त्यानंा आवडलेली त्या वेळिी िी कहवता :- 

मुख्यमंत्री यशवतंाचे यशोगान 
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यशवंता तव यशगानाने पुहनत धरा िोई 
हशवरायाच्या वारसदारा प्रिाम िा घेई 
धन्य धन्य ती वीरप्रसवा मिान भाग्यािी 
माय माउली तुझी जशी रे हजजाऊ हशवबािी 
अनेक वर्षाने ये उदया नवा मिाराष्ट्र 
मुख्यमंहत्र तू आम्िा लाभला, सदु्गिी अन् शे्रष्ठ 
तूि पुढारी रक्षिकता तूि योग्य नेता 
तूि दाखवी मागग आम्िाला हवजयािा आता 
कुिी नसावे असंतोर्षी अन् उच्च नीि येथे 
रामराज्य जिु पुन्िा अनुभवा यावे आम्िाते 
शारदेहिये दरबाराहतल साहिस्त्यक नाना 
तुझ्या स्वराज्यी योग्य प्रहतष्ठा, लाभावी त्यानंा 
शीलवतींच्या शीलासाठी संरक्षक व्िावे 
तुझ्या मंहदरी सती देवता यानंा आदरावे 
िवा िवासा व्िावे आपुल्या हप्रय राष्ट्रालागी 
तन मन वेिुहन सेवा करूनी कीती हमळवावी 
भउूद्धारा म्िीिी अर्णपतो आिुती प्रािािंी 
िे वीरागंिा तुझ्या पाहठशी शक्ती लाखािंी 
प्रिंड स्वागत गावोगावी थाटाने िोई 
यशवंता तव भाग्य पािुनी गहिवर महन येई!! 
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हचत्तरंिन कोल्िटकर 

कलावतंाची किर करिारा रहसक 

 
शे्रष्ठ सत्ताधारी राजकारिी एरवी िळव्या मनािा ‘मािूस’ िी असू शकतो 
यावर सिसा कोिी हवश्वास ठेवीत नािीत. सत्ताधारी िा आपल्या 
इतमामात राििारा, वागिारा असू शकतो, लोकाकंडून नम्रतेिी अपेक्षा 
बाळगिारा असतो िा आपला नेिमीिा अनुभव. सते्तिा म्ििून कािी 
हवशेर्ष तोरा त्याच्या अंगात मुरलेला असतो. परंतु अशा वागिुकीला 
अपवाद ठरिारा एक शे्रष्ठ सत्ताधारी तुमच्या-आमच्यात िोता तो म्ििजे 
यशवंतराव िव्िाि! माझे िे अनुभवािे बोल आिेत. त्यािं अस ंझालं-
आमिा म्ििजे आमच्या नाटक िमूिा मुक्काम तेव्िा नागपूरला िोता. 
‘दुहरतािें हतहमर जावो’ या नाटकाच्या प्रयोगासाठी आम्िी नागपूरला 
मुक्काम करून िोतो. प्रयोग जािीर झाला. सवगत्र र्लक झळकले. नाटक 
िाऊसरु्ल्ल जािार यािी खात्री िोती. योगायोग असा की, त्याि हदवशी 
यशवंतराव िव्िाि यािंा नागपूर येथे मुक्काम िोता. त्या वेळी ते संरक्षि 
मंत्री िोते. 
 यशवंतराव िे मराठी नाटकािे, संगीतािे शोहकन. मंुबईत शकवा 
हदल्लीत असतील तर िागंले मराठी नाटक शकवा संगीतािी मैर्ल 
िुकवायिी नािी िा त्यािंा कटाक्ष. आमच्या प्रयोगाच्या हदवशी ते 
नागपुरात िोते, परंतु रात्री तेथे त्यािंा मुक्काम िोिार आिे की नािी, 
शासकीय कामात ते हकती व्यग्र आिेत यािी आम्िा मंडळींना सुतराम 
कल्पना नव्िती. त्यामुळे नाटकाच्या प्रयोगाला त्यानंा आवजूगन 
बोलहवण्याच्या रं्दात कोिी पडले नािी. परंतु घडले ते उलटेि ! 
यशवंतरावािंाि हनरोप आला-‘मी नाटकाला येिार आिे !’ आमिी 
धावपळ उडाली. दोन खुच्या राखून ठेवाव्या लागिार िोत्या. 
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व्यवस्थापकानंी ती व्यवस्था केली खरी परंतु माझ्यासमोर भलताि 
पेिप्रसंग उभा राहिला. पेि कसला संकटि उभ ंराहिलं ! 
 घोटाळा असा झाला िोता की त्याि हदवशी िुकून माझा पाय 
खड्ड्ड्यात गेल्यामुळे दुखवला िोता. डॉक्टरानंी पायावर िक्क प्लॅस्टर 
िढवले िोते. प्रश्न असा हनमाि झाला की, प्लॅस्टरने जाडजूड बनलेला 
पाय घेऊन मी स्टेजवर जािार कसा? यशवंतरावासंारखा रहसक पे्रक्षक 
समोर असताना, तशा बहंदस्त पायानं भहूमका वठहविं मनाला प्रशस्त 
वाटेना. मनािा हनिगय िोत नव्िता. नाट्यप्रयोग तर जािीर झालेला िोता 
आहि पे्रक्षक तुडंुब भरले िोते. यशवंतराविी दाखल झाले िोते. 
 नाटकािा अंक सुरू झाला. प्लॅस्टरनं बाधंलेला पाय घेऊन मी शवगेत 
उभा िोतो. माझ्या प्रवेशाला अजून अवकाश िोता. रंगदेवतेनं एकाएकी 
पे्ररिा हदली असावी. मी खुिीवर बसलो आहि पायािंं प्लॅस्टर काढून 
टाकलं. पहरिामािी हर्कीर केली नािी. अन् स्टेजवर प्रवेश केला. 
 अध्या तासािा प्रवेश िोता. व्यवस्स्थत पार पडला. पे्रक्षकाकंडून वािवा 
झाली. परंतु प्रवेश संपवनू शवगेकडे हनघालो तो काय, पायावर टरटरून 
सूज िढली िोती. िप्पल पायाच्या बािेरि रािात िोती. अधा तास अखंड 
उभे राहिल्यानं आहि प्लॅस्टर नसल्यानं सूज िढली. 
 त्या अंकानंतर मध्यंतर िोता त्यामुळं थोडा वेळ हमळाला िोता. म्ििून 
हतथेि एका कोपऱ्यात बसून हवजेच्या बल्बने पाय शेकण्यािा उपक्रम सुरू 
केला. पायाला शेक देण्याच्या नादात मी िोतो तेवढ्यात स्वतः यशवंतराव 
समोर येऊन उभे राहिले. संयोजकानंी मध्यंतराच्या ििासाठी त्यानंा 
बोलाहवलं िोतं. ििािी व्यवस्था हथएटरमध्ये दुसऱ्या मजल्यावर 
करण्यात आली िोती. मी हनवातं जागा म्ििून, माडीवर जाण्याच्या 
हजन्याच्या खाली पाय शेकत बसलो िोतो. कसे काय कुिास ठाऊक, 
यशवंतरावानंी मला पाहिलं आहि हजना िढून न जाता माझ्यापयंत 
पोिोिले. 
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 ‘काय गाववाले, काय िाललंय?’ – यशवंतराव. मी सारा हकस्सा 
साहंगतला. त्यासरशी माझ्या बकोटीला धरून त्यानंी मला उिलले आहि 
तसेि कवेत धरून, हजना िढून ििासाठी मला घेऊन गेले ! मी तर 
पुरता शरशमदा बनून गेलो. देशाच्या संरक्षिमंत्र्यािी अशी आपुलकी मला 
नवीन िोती. 
 तशाि दुखऱ्या पायानं मी नाटक पूिग केलं. नाटक संपवून यशवंतराव 
परत जायला हनघाले तेव्िा पुन्िा रंगपटापयंत आले. मला बजावलं की, 
“नाटक संपलंय, असाि िॉस्स्पटलमध्ये जा आहि पायािं प्लॅस्टर पूवगवत 
करून घे. प्लॅस्टर बसवनू झालंय िे मला समजलं पाहिजे. जबाबदारी 
लक्षात ठेवा. मघाशी पाय पाहिला त्याि वेळी, खरं म्ििजे मी तुला 
िॉस्स्पटलमध्ये न्यायला िवं िोतं ? पे्रक्षकासंाठी तू स्वतः यातना सिन 
करतोस यािा अहभमान वाटतो.” 
 यशवंतरावामंधील मािुसपिािं त्या रात्री मला वेगळंि दशगन घडलं. 
दुहरतािंं हतहमर जाण्यासाठी मनापासून झटिाऱ्या या मािसािी त्या 
रात्रीिी आठवि माझ्या मनात शबबनू राहिली. 
 हदल्लीतल्या मुक्कामातील अनुभव तर थक्क करून सोडिारा आिे. 
‘पहंडतरराज जगन्नाथ’ या नाटकािा हदल्लीत प्रयोग िोता. यशवंतराव 
नाटकाला येिार असं आम्िी गृिीत धरलं िोतं. परंतु त्यानंी आम्िाला त्या 
हदवशी वेगळाि धक्का हदला. प.ं जवािरलाल नेिरंूसमवेत नाटकाला 
येिार असल्यािा त्यािंा हनरोप हमळताि आनंदाला पारावार उरला 
नािी. 
 हनयोहजत वेळेला पंतप्रधानासंि यशवंतराव दाखल झाले. नाट्यप्रयोग 
सुरू झाला. कलागुि दाखहवण्यािी त्या रात्री जिू कािी आमच्यात 
िढाओढ लागून राहिली. प्रयोग अप्रहतम रंगला. 
 पतंप्रधान प.ं नेिरंूिी उपस्स्थती लाभलेली असल्यानं त्याचं्यासाठी 
ििापानािी िोख व्यवस्था हथएटरमध्ये अन्यत्र करून ठेवली िोती. 
मध्यंतरात एका हवहशष्ट दरवाजाने प.ं नेिरू आहि यशवंतराव यानंी प्रवेश 
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करायिे संयोजकानंी ठरहवले िोते आहि त्याचं्या स्वागतासाठी भालिंद्र 
पेंढारकर आहि मंडळी त्या दरवाजाशी थाबंली िोती. खुच्यांिी माडंामाडं 
व्यवस्स्थत झालेली आिे शकवा कसे िे पािण्यासाठी मी आत थाबंलो िोतो 
आहि खुच्या लावनू घेत िोतो. 
 मी पाठमोरा िोतो अन् आियग असे की प.ं नेिरंूच्या समवेत 
यशवंतराव हतथ ं पोिोिले िोते. ‘अरे हित्तरंजन, काय करत आिेस, 
पहंडतजी आलेत’ यशवंतरावाचं्या तोंडून मी िे ऐकलं आहि सदगि झालो. 
त्यािंं स्वागत करून त्यानंा आत घेऊन येिारी मंडळी अजून दारावरि 
उभी िोती. िे दोघे ज्येष्ठ ििाच्या टेबलापयंत पोिोिले िोते. भाबंावलेल्या 
मनानं मी हतथूनि ओरडलो, ‘अरे इकडे आत या, पहंडतजी इथ ं आले 
आिेत.’ 
 घडलं ते अस ं की, दोघेिी त्या दरवाज्याकडे गेलेि नािीत. 
पे्रक्षागृिातून उठले ते सरळ स्टेजिा पडदा बाजूला करून मधल्या 
र्टीतून स्टेजवर आले आहि तेथून थेट ििाच्या हठकािी ! 
 ‘अस ंकसं झालं?’- कुिीतरी यशवंतरावानंा हविारलं. 
 “अरे िे नटराजािं के्षत्र आिे. रंगमंहदर आिे. स्वागत करायिं ते त्यािं 
इथ ंकसला आलाय मानपान ?” 

 - यशवंतराव मोकळेपिानं िसले. 
 कलेिी कदर करिारी िी आठवि मनात कोरून ठेवली आिे. कलेिी 
आहि कलावंतािी कदर म्ििून जी म्िितात ती कािी वेगळी असू शकते 
काय असा प्रश्न नेिमीि माझ्यासमोर उभा राितो! 
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पोपटलाल शिा 

पे्रमळ मािूस 

 
 मिाराष्ट्राच्या इहतिासात आहि भारताच्या स्वातंत्र्याच्या िळवळीमध्ये 
व स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या  नवराष्ट्रहनर्णमतीच्या कायात गेल्या साठ वर्षांिा 
काळ अनेक दृष्टींनी संस्मरिीय असा आिे. या काळात मिाराष्ट्रािे व 
भारतािे नेतृत्व करिारे शे्रष्ठ नेते म्ििून श्री. यशवंतराव िव्िाि िे 
अग्रगण्य ठरतील. मी १९१४ सालापासून राष्ट्रीय िळवळीमध्ये भाग 
घेिारा का ाँगे्रस कायगकता असल्यामुळे यशवंतरावािंा आहि माझा घहनष्ठ 
संबधं िोता. त्यामुळे त्याचं्या अनेक आठविी माझ्या मनात येतात. १९४६ 
ते १९५६ या काळात मी मंुबई हवधानसभेतील का ाँगे्रसपक्षीय सभासद 
असल्यामुळे तर त्यािंा व माझा र्ारि जवळिा संबधं आला. 
 अत्यंत गरीब शेतकरी कुटंुबात ग्रामीि भागात जन्मलेले यशवंतराव 
अगदी लिानपिीि पोरके झाले. वहडलाचं्या हनधनानंतर त्यािंी 
पहरस्स्थती हकती हबकट झाली असेल यािी कल्पनाि करता येत नािी. 
अशा पहरस्स्थतीमध्ये सोळा-सतरा वर्षांच्या अल्प वयाति त्यानंी 
स्वातंत्र्यसंग्रामात उडी घेतली व आयुष्ट्यभर राष्ट्रकायग करून यशस्वी नेता 
म्ििून देशाच्या प्रगतीसाठी बिुमोल कामहगरी केली. प्रहतकूल पहरस्स्थती 
योग्य रीतीने िाताळून त्यानंी मागगक्रमि केले. आपला हनिगय झाल्यावर ते 
आपली भहूमका व आपला हविार यशस्वी करण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न 
करीत. समाजातील हवहवध घटकाशंी व कायगकत्यांशी लोकसंग्रिाच्या 
भहूमकेने दृढ संबधं ते ठेवीत व लोकािंा पाशठबा हमळवीत. 
 १९५६ साली हवशाल हद्वभाहर्षक मंुबई राज्यािंी हनर्णमती झाली आहि या 
राज्यािे मुख्यमंहत्रपद कोिाकडं सोपवावयािे िा प्रश्न हवहधमंडळ 
का ाँगे्रसपक्षापुढे आला. त्या वेळी यशवंतराव िे बिुमताने नेते म्ििून 
हनवडले गेले. मराठी भारे्षच्या संपूिग प्रदेशािे मंुबईसि मिाराष्ट्र राज्य 



२७३ 

 

स्थापन व्िावे यासाठी मोठी िळवळ िालू िोती. त्या पहरस्स्थतीमध्ये 
साधक-बाधक हविार करून त्यानंी अहखल भारतीय का ाँगे्रस पक्षाच्या 
हनिगयानुसार हद्वभाहर्षक राज्यािी योजना राबहवण्यािा स्वतःिा हविार 
पक्का केला व नेतृत्वािी हनवडिूक लढहवण्यािे ठरहवले. ते काम त्या वेळी 
अहतशय अवघड िोते. पि ते त्यानंी स्वीकारले. हनवडिुकीमध्ये बिुमताने 
यशस्वी झाल्यानंतर ते माझ्याजवळ आले आहि मला म्ििाले, ‘आता 
आपिाला र्ार काम करावे लागिार आिे.’ िे म्िित असताना त्याचं्या 
िेिऱ्यावर जे भाव उमटले िोते ते इतक्या वर्षांनंतरिी आज मला स्पष्टपिे 
आठवतात. त्या अवघड पहरस्स्थतीमध्ये का ाँगे्रसपक्षाच्या हनिगयानुसार 
जबाबदारी घेण्यािी धीरगंभीर वृत्ती आहि माझ्यासारख्या सिकाऱ्याकडून 
त्यासाठी िक्काने व हवश्वासाने कामािे सिकायग मागण्यािी वृत्ती त्याचं्या 
िेिऱ्यावर स्पष्ट हदसली. 
 मंुबई राज्यात पालगमेंटरी सेके्रटरी, मंत्री, मुख्यमंत्री, मिाराष्ट्र राज्यात 
मुख्यमंत्री, कें द्रीय मंहत्रमंडळात ज्येष्ठ मंत्री याप्रमािे यशवंतराव दीघगकाळ 
सत्ताधारी िोते. पि राजकारि व सत्ता याचं्याव्यहतहरक्त 
समाजजीवनातंील इतर घडामोडींमध्येिी ते आपुलकीने लक्ष घालीत 
असत. पुिे येथील भारत इहतिास संशोधक मंडळाच्या एका 
समारंभासाठी आले असता, ‘काय पोपटलाल, काय म्िितंय तुमिं 
इहतिास संशोधक मंडळ?’ असा प्रश्न हविारून त्यानंी मंडळाच्या 
कायाबद्दल आस्थेवाईकपिे हविारपूस केली. मंडळाबद्दलिी आपुलकी 
त्याचं्या बोलण्यातून सवांना प्रतीत झाली. 
 कराड तालुक्यातील िरेगाव-उंिज येथील समाजपे्रमी डॉक्टर श्री. 
मािेकलाल गुलाबिंद शाि याचं्या एकसष्टीपूतीहनहमत्त १९८३ सालाच्या 
सुरूवातीला त्यािंा गौरव समारंभ आयोहजत करण्यात आला िोता. त्या 
समारंभािे प्रमुख पािुिे म्ििून यशवंतराव उपस्स्थत राििार िोते. या 
कायगक्रमात सिभागी िोण्यासाठी मी गेलो िोतो. कायगक्रम सुरू िोण्याच्या 
अगोदर मला त्यानंी पाहिले आहि जवळ येऊन क्षिाधात त्यानंी मला 
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कडकडून हमठी मारली. १९५६ साली हवशाल हद्वभाहर्षक मंुबई राज्यािे 
मुख्यमंत्री म्ििून यशवंतराव हनवडले गेले त्या वेळिी पहरस्स्थती व १९८३ 
साली डॉक्टर मािेकलाल शाि याचं्या गौरव समारंभाच्या वेळिी 
पहरस्स्थती यातं मोठा बदल झाला िोता. आता यशवंतराव मंत्री नव्िते. 
पि माझ्यासारख्या दीघगकाल राष्ट्रकायग करिाऱ्या का ाँगे्रस 
कायगकत्याबद्दल १९५६ साली शकवा त्यापूवीिी त्यानंी जे पे्रम बाळगले तेि 
पे्रम १९८३ साली कडकडून मारलेल्या त्या हमठीमध्येिी िोतेि. 
यशवंतरावाचं्या िाित्यानंी ते दृश्य डोळे भरून पाहिले. त्यािंी व माझी िी 
शेवटिीि भेट. आता उरल्या आिेत र्क्त पस्तीस-िाळीस वर्षांतील 
हवहवध आठविी. 
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धों. म. मोहिते 

हशवर्डीचे सािेब 

 
 सािेब आमच्या हशवधडीिे. देवराष्ट्रयािे. त्यािें माझे जन्मगाव 
देवराष्ट्रेि. सािेबानंा आमिे वडील सुपहरहित िोते. वहडलािेंबाबत ते 
मनापासून आदर बाळगून िोते. हशवाय दुसरे म्ििजे त्याच्या थोडे 
अगोदर आमच्या शेजारच्या शिििी (अंबक) येथील सुप्रहसद्ध खुनी 
दरोडेखोर हपऱ्या मागं याच्यावर मी “हकलोस्कर” च्या हदवाळी अंकात “मी 
मािसात कसा आलो?” िा लेख हलहिला िोता. तो िव्िाि सािेबािें 
वािनात आला असून त्यानंा खूपि आवडला असल्यािे एका कायगकत्याने 
मला साहंगतले िोते. तेव्िा येिेप्रमािे धागा पकडून व सािेबानंा हनमंहत्रत 
करायिे असे ठरवनू एकदा मी कराड गाठले. 
 “तुम्िीि का ते धों. म. मोहिते?” माझी भेट िोताि सािेब म्ििाले, 
छान हलहिलात हपऱ्या मागंावर लेख. मी वािलाय. जबरदस्त लेखिी 
आिे तुमिी. हलिा .. खूप हलिा...” त्याचं्या या मनमोकळ्या बोलण्याने 
मला खूपि धीर िढला. मी येण्यािे कारि साहंगतले आहि माझ्या मूळ 
स्वभावधमाला अनुसरून एकदम बोलून गेलो, “तुमच्या या दौऱ्यात नेमकं 
आमिंि तेवढं गाव तुमच्या टग्यानंी वगळलं बघा.” “टगे” िा शब्द ऐकून 
सािेब खळखळून िसले. “हठक आिे. दौरा सकाळी नऊला 
कडेगावपासून सुरू िोतोय. त्या आधी तासभर लवकर सकाळी आठलाि 
तुमच्या गावात मी िजर आिे.” आहि हमस्स्कलपिे िसत ते पुढे म्ििाले, 
“मग तर िे “टगे” आडवे येिार नािीत ना?” 

 कोित्यािी का ाँगे्रसवाल्या गावाला न जाता सािेब केवळ आपल्याि 
भागात खास भेट देतािेत म्िटल्यावर गावकऱ्याचं्या उत्सािाला उधाि 
आले. आमच्या गावापासून अंबकपयंत “जीपबल” रस्ता ताबडतोब 
करण्यात आला. मुकंुदरावानंी तर आधल्याि हदवशी हकलोस्करवाडीिून 
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आिाऱ्यासकट ििार्राळािे साहित्य, कपबश्या, हडशेश, बठैकीसाठी 
गाद्या, तके्क असे सामान बलैगाडीतून पाठवनू हदले. ते स्वतः कायगक्रमािे 
हदवशी सकाळी लवकर सात-आठ मलैािें अंतर तोडून सायकलवरून 
गावात दाखल झाले. प्रातंसािेब, र्ौजदारसािेब िेिी बैलगाडी, 
सायकलने, गावात पोिले. 
 ठरल्याप्रमािे सकाळी ठीक आठ वाजता िव्िाि सािेब श्रमदानािे 
हठकािी िजर झाले. बाँड तुतारीच्या हननादात आहि िातातील हटकाव, 
र्ावडे उंिावनू गावकऱ्यानी त्यािें भव्य स्वागत केले. सािेबानंी नव्या 
सडकेवर थोडा रे्रर्टका मारला. तेथेि रस्त्याच्या कडेला आमराईच्या 
गदग छायेत खुच्या टेबले माडूंन मोकळ्या रानाति आम्िी सभेिी आखिी 
केली िोती. िी कल्पना सािेबानंा र्ार आवडली. सभेला बायकामुलासंि 
उभा गाव लोटला िोता. 
 सभेत सािेब बोलायला उठल्यावर प्रथम त्यानंी या कामाबद्दल आम्िा 
कायगकत्यांिी आहि गावकऱ्यािंी पाठ थोपटली आहि म्ििाले “आमिे 
कायगकते काय करू शकतात, त्यािे उत्तम उदािरि म्ििजे िी सडक 
िोय. कशाला इंहजहनयरिी वाट बघायिी ? िोईल थोडी वाकडी हतडकी 
सडक. म्ििून काय हबघडिार आिे?” आहि त्यानंी कायगकते, गावकरी 
आहि स्वतःिा गावािा हवकास यावर सुमारे अधा तास व्याख्यान हदले. 
आपल्या भार्षिात त्यानंी का ाँगे्रस पक्ष आहि त्या पक्षािा दोर्ष दाखहविे 
कटाक्षाने टाळले. िुकूनसुध्दा त्यानंी िे शब्द भार्षिात येऊ हदले नािीत. 
आम्िी आहि आमिे गाव “कसले” आिोत िे त्यानंा पके्क ठाऊक िोते. 
 आमच्या गाविी सािेबािंी िी भेट मला स्वतःला माझ्या यापुढील 
सावगजहनक कायात र्ार मोठी मागगदशगक आहि मोलािी ठरून गेली. 
सावगजहनक कायग आहि साहित्यािे के्षत्र यात त्यािंा माझा सूर िागंलाि 
जुळला. 
 सावगजहनक कायासाठी त्याचं्या बंगल्यािा आहि कायालयािा 
दरवाजा माझ्यासाठी सदैव खुला िोता. एखादं काम घेऊन मी मंुबईला 
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गेलोय हन सािेबािें भेटीसाठी दोन-तीन हदवस थाबंनू राहिलोय शकवा 
सािेब मंुबईत असूनिी त्यािंी भेट न िोता िात िलवीत परत आलोय, 
असे कधी म्ििजे कधीि घडले नािी. पी. ए. मंडळी माझी आहि 
सािेबािंी भेट लगेि घालून देत. सािेबानंी त्यानंा माझ्यापुरत्या तशा 
सूिना देऊन ठेवल्या िोत्या. मी त्याचं्याकडे माझे स्वतःिे कसलेिी काम 
घेऊन कधीिी गेलो नािी. जायिे ते सावगजहनक काम घेऊनि. लिान, 
मोठे, स्क्लष्ट कसलेिी काम असो सािेबानंा ते पटले की लगेि त्या 
कामाला गती हमळे आहि ते काम झटक्यात िोऊन जाई. आम्िी आमच्या 
गावािा सवांगीि हवकास केला त्या प्रत्येक गोष्टीला सािेबािें पयंत 
पोििवनू आम्िाला ते काम करून घ्यावे लागले आिे. मी ती गोष्ट म्ििजे 
गावाला एस. टी. सुरू करण्यासारखी मामुली बाब असो अगर िायस्कूल 
वा दवाखान्यासारखे मित्त्वािे काम असो, सािेब आमच्या पाठीशी उभे. 
 अलीकडे मी आमच्या भागात जे सागरेश्वर अभयारण्य उभे केले, िी 
केवळ अशक्यप्राय कोटीतील गोष्ट िोय. िी म्ििजे अहतशयोक्ती नव्िे 
अगर सागंोवागंी कथा कल्पना नव्िे. प्रत्यक्षि आहि िक्क सागरेश्वर 
अभयारण्य उभे राहिले आिे. झाडतोडीमुळे झालेला एक उघडा बोडका 
डोंगर, त्यात िालू असलेल्या पन्नास साठ िातभट्ट्ट्या, र्राऱ्यािें अडे्ड, 
गुरे िारिारे, जळि तोडिारे तसेि केवळ हवरोधासाठी हवरोध करिारे 
यािंा आहि भाले, कुऱ्िाडी, बदुंकीसकट सारा अती कडवट हवरोध 
पिवनू सागरेश्वर अभयारण्य आज िक्क उभे राहिले आिे. स्वप्नसृष्टी 
सत्यात अवतरली आिे. दरसाल िजारो पयगटक त्यािा लाभ घेत आिेत. 
आनंहदत िोऊन घरी परततािेत. िे अघहटत घडले कसे? केवळ सािेब 
माझ्या पाठीशी ठोसपिे उभे राहिले म्ििूनि ! सागरेश्वर अभयारण्य 
हनर्णमतीिा इहतिास म्ििजे एक भला मोठा गं्रथ तयार िोईल. 
 कायगकत्यांिे सावगजहनक काम, ते करण्यािी त्यािंी पद्धत, त्यामागील 
त्या कायगकत्यािा स्वाथग, परमाथग, िे जािून घेण्यािी ताकद सािेबाकंडे 
िोती. गुिी कायगकत्याला ते बरोबर िेरून काढीत. मग तो कोित्या 
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पक्षािा आिे यािे सोयरसुतक त्यानंा नसे. सािेबािें हवश्वासाला मी 
पूिगपिे उतरलो िोतो. अथात सािेबानंी मला आपि िोऊन कधी 
सावगजहनक काम साहंगतले नािी. मात्र मी घेऊन गेलेले काम त्यानंी कधी 
नाकारले नािी. 
 सािेब मला एकदा म्ििाले,  “तुम्िी कसले लेखक ? मी जर 
राजकारिात पडलो नसतो तर र्ार मोठा लेखक झालो असतो !” आहि 
त्यानंी ते “कृष्ट्िाकाठ” या पुस्तकाने रहसक वािकानंा दाखवनूिी हदले 
आिे. माझी एखादी कथा अगर लेख प्रकाहशत झाला की ते अवश्य वािीत 
आहि आपल्यामागील कामाचं्या अनंत व्यापातून सवड काढून ते मला त्या 
साहित्याबद्दल आपला मार्णमक अहभप्राय आवजूगन कळवीत. “भली खोड 
मोडली” म्ििून “हकलोस्कर” मध्ये मी एक कथा हलहिली िोती. 
हभवानाना नावािा एक गावगुंड एका गरीब शेतकऱ्यािे काम एका 
पोहलसािे सिकायग घेऊन करतो. पोहलसिी एक िागंले काम म्ििून 
कसलीिी अहभलार्षा न धरता सद्धसहद्ववेकबुद्धीने ते करून टाकतो. त्यािा 
गैरर्ायदा उठवनू तो गुंड त्या शेतकऱ्यापासून शंभर रुपये वसूल करतो. 
िी गोष्ट त्या पोहलसाला कळते. त्याला ते िागंलेि खटकते. वेगळ्या 
मागाने त्या गुंडाला “अटक” करून त्याच्याकडून तो तीनशे रूपये 
काढतो. त्याला पोहलसठाण्यात घेऊन जातो. र्ौजदारािे कानावर खरी 
वस्तुस्स्थती घालून ते तीनशे रूपये र्ौजदाराकंडे देतो. र्ौजदार 
हभवानानाला िाग्यादम भरून “सोडून” देतो. ते तीनशे रुपये परत 
पोहलसाकडे देऊन सागंतो,  “यापैकी शंभर रुपये त्या गरीब शेतकऱ्यािे 
परत कर आहि बाकीिे दोनशे हतथल्या शाळेला हभवानानािे नावे देिगी 
देऊन टाक” अशी िी कथा. त्या वेळी र्ार गाजलेली. हतिे इंग्रजी, शिदी 
आहि गुजराथी भार्षातूंन भार्षातंर झाले. सािेबािें या कथेबद्दल पत्र आले. 
सुंदर कथा हलहिल्याबद्दल सुरुवातीला माझे अहभनंदन करून ते 
हलहितात, “तुमिी कथा आदशगवादी आिे पि वास्तववादी वाटत नािी” 
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मी हलहिलेल्या “मुलाखतीच्या मैदानातून” या पुस्तकाला त्यािंी सुंदर 
आहि मार्णमक प्रस्तावना लाभली आिे. 
 अशा तऱ्िेने सावगजहनक कायग आहि साहित्य यामध्ये त्यािंा माझा सूर 
िागंलाि जुळला िोता. 
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डॉ. शरच्चंद्र गोखले 

लोकोत्तर नेतृत्व 

 
 यशवंतराव िव्िाि यािें मला लाभलेले नेतृत्व िे अनेक अथाने 
लोकोत्तर स्वरूपािे आिे असेि मानले जाते. त्याचं्या नेतृत्वामुळे 
मिाराष्ट्रातील जातीयवादाला मूठमाती हमळाली. इतकेि नव्िे तर 
मिाराष्ट्राच्या हवकासाला नवीन नवीन हदशा रु्टू लागल्या. 
यशवंतरावजींच्यामुळे मिाराष्ट्राला भारतीय नेतृत्व मंडळात मानािे पान 
हमळाले. 
 बेिाळीसच्या िळवळीच्या वेळी मी शाळेत िोतो. परंतु िळवळीत 
असलेले यशवंतराव याचं्याहवर्षयी माझे वडील ती. दा. हव. गोखले 
याचं्याकडून ऐकत िोतो. त्याि काळात भहूमगत असलेले श्री अच्युतराव 
पटवधगन याचं्याकडूनिी यशवंतरावाचं्या बाबत ऐकले. पुढे मी मंुबईस 
सरकारमध्ये उपसंिालक झाल्यानंतर यशवंतरावािंा थोडार्ार सिवास 
हमळण्यािे भाग्य मला लाभले. त्या वेळीि त्याचं्या बोलण्यात असे आले 
की, आमच्या कोल्िापूरच्या घरात जे नंतर जप्त झाले व जे पुढे हवद्यापीठ 
व िायस्कूल म्ििून सुरू झाले त्या जागेत यशवंतराव हवद्याथी असताना 
रािात असत. मिाराष्ट्रात मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्या काळात मला 
युनायटेड नेशन्सने पुढील संशोधनाकहरता हनवडले. जाण्यापूवी 
मुख्यमंत्र्यानंा भेटावे म्ििून गेल्यावर त्यानंी सवगप्रथम घरिी िौकशी केली 
व त्यानंतर परदेशातून काय हशकता येईल, मिाराष्ट्रािे शासन जर 
हवकासान्मुख करावयािे असेल तर परदेशी प्रशासनहवदे्यमधील कोिते 
हविार घेता येतील याबद्दल ते बोलत िोते. इतकेि नव्िे तर त्या काळात 
प्रहसद्ध झालेल्या गव्िनगमेंट मॅनेजमेंट या एका नव्या पुस्तकािा संदभगिी 
त्यानंी साहंगतला. यशवंतरावािें वािन दाडंगे िोते आहि त्यािंी आठवि 
र्ार िागंली िोती. त्याि वेळी बोलताना त्यानंी मला बाबरूाव याचं्या 
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कराडमधील भार्षिािी आठवि करून हदली. यशवंतराव म्ििाले की, 
“बाबरूावाचं्या भार्षिात का ाँगे्रस िी संस्था नािी तर ती लोकािंी िळवळ 
आिे.” िा हविार मी प्रथम ऐकला. 
 त्यानंतर यशवंतराव हदल्लीला गेले. ते परराष्ट्रमंत्री असताना 
युनायटेड नेशन्सिा समाजकल्याि सल्लागार म्ििून माझी हनवड झाली. 
त्या वेळी त्यािें आशीवाद घेण्याकहरता हदल्लीला जेव्िा भेट झाली त्या 
वेळी मी खोलीत गेल्याबरोबर माझ्या िातात दोन टपोरी रु्ले देऊन 
त्यानंी माझे अहभनंदन केले. अगदी लिानातल्या लिान कायगकत्यांबाबत 
त्यानंा वाटिारा हजव्िाळा आहि आपुलकी, यातून सामुदाहयक सामर्थ्यग 
कसे हनमाि िोते यािे यशवंतराव िे उत्तम उदािरि िोते. “तू परदेशात 
सल्लागार म्ििून जातोस त्या वेळी तू ज्या कल्पना परदेशात सागंिार त्या 
कल्पनािंा अंमल भारतात िोतो की नािी ? िोत नसेल तर त्याबाबत 
तुझी नैहतक जबाबदारी काय ?” असा मोठा मार्णमक प्रश्न त्यानंी मला 
हविारला. “जगात हकतीिी मोठे काम करत राहिले तरी ज्या मातीत 
आपले पाय रोवले आिेत त्या मातीशी इमान राखून त्या मायभमूीिे पागं 
रे्डण्यासाठी कािीना कािी कायग करण्यािे, भारतातील गहरबाचं्यासाठी, 
मुलासंाठी तू सदैव करत रािावे तरि आंतरराष्ट्रीय कामािी साथगकता 
िोईल.” असे ते म्िित. 
 जयंतराव हटळकाचं्या सत्काराकहरता त्यानंा एकदा बोलवावयाला 
गेलो त्या वेळी त्यानंी “अशी िी हदल्ली” म्ििून एक गोष्ट साहंगतली. ती पुढे 
जयंतरावाचं्या सत्कारातिी त्यानंी साहंगतली. ते म्ििाले, “हदल्लीिा एक 
नबाब राज्यावर िोता. त्या वेळी त्यािें कुते्र आजारी पडले. तेव्िा त्या 
कुत्र्यािा समािार घेण्याकहरता हदल्लीतल्या लोकानंी त्याच्या वाड्याबािेर 
रागं लावली िोती. पुढे राज्य गेले आहि नबाब स्वतः आजारी पडला तेव्िा 
त्याच्या समािाराला त्यािे स्वतःिे कुते्रसुद्धा आले नािी.” अशा तऱ्िेिे 
भेदक हवश्लेर्षि ते सिजपिाने करून जात. त्याचं्या मरिापूवी सुमारे 
दोन महिने असतील, त्यानंा भेटायला गेलो त्या वेळी त्या प्रिंड 
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रेसकोसगवरच्या घरात वेिूताई वारल्यानंतर आलेले उदासपि गोठून 
राहिल्यासारखे वाटत िोते. त्या मोठ्ा हदवािखान्यात सािेब आहि मी 
तास-सव्वातास बसलो. त्यानंी खूप साहंगतले. पि त्या सागंण्यामागे 
कुठेतरी एक बोि आिे िे जािवल्यावािून राहिले नािी. झालेल्या 
राजकीय पहरस्स्थतीिा आढावा घेताना ते म्ििाले, “मी सदैव देशि 
प्रमुखस्थानी मानला. पुष्ट्कळदा आपि रान पार करत असताना एखादी 
वाट आपली वाटते. पि एकदा का वळि िुकले की, पुन्िा मूळ वाटेला 
वनवासातून जावे लागते.” त्या उदास संध्याकाळी आम्िी जे जे बोलतो 
त्यािे हटपि करून त्यानंा पाठवले आहि त्यािेि लेख नंतर छापले. पि 
अजूनिी त्यानंी वापरलेला तो शब्दप्रयोग “एक वळि िुकले की” ते 
मनातून जात नािी. इतके मात्र खरे की, मिाराष्ट्राच्या हवकासािी इतकी 
धारदार दृष्टी असिारा, साऱ्या मिाराष्ट्राला एकहत्रत बाधंण्यािी शक्ती 
असिारा, असा एकि नेता आहि तो म्ििजे यशवंतराव िव्िाि ! 
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सुमतीबाई शिा 

यशवतंरावांचा संस्रे्बद्दलचा हिव्िाळा 
 
 नव्या मिाराष्ट्राच्या हनर्णमतीिे हशल्पकार यशवंतराव िव्िाि िे मिान 
नेते िोते. यशवंतरावानंी हशवाजी मिाराजािंा आदशग डोळ्यासमोर ठेवनू 
स्वराज्य हमळहवण्यापासून ते सुराज्य हनर्णमतीपयंत आपले आयुष्ट्य देशाच्या 
उन्नतीसाठी िंदनासारखे हझजहवले. यशवंतरावाचं्या जीवनािे पैलू पािात 
असताना एक वैहशष्ट्ट्य मनात भरते की, असामान्य व्यहक्तमत्त्व असलेला 
िा नेता सामान्याचं्या मनाशी सुसंवाद साधून काळाच्या आव्िानावर मात 
करून सामाहजक व राष्ट्रीय प्रगती घडवनू आििारा िोता. राजकीय 
के्षत्रात काम करता करता त्यानंी समतोलता राखली. शेतकऱ्याचं्या 
िातात देशाच्या प्रगतीिे िक्र सिजपिे येईल असा कायापालटिी त्यानंी 
केला. मिाराष्ट्र घडहवला तो “दोन वसंतानंी व एका यशवंतानी” िे वाक्य 
यथाथग आिे. 
 अशा या मिान नेत्याच्या अंतःकरिात शैक्षहिक के्षत्राबद्दल आदर 
िोता, हजव्िाळा िोता व शैक्षहिक संस्थाि देशािे भहवतव्य घडवतील िा 
दूरदृहष्टपिािी िोता. म्ििूनि माझ्या या आश्रमावर त्यानंी हजवापाड पे्रम 
केले. महिलाकायेि देशाला घडव ूशकतील िी जािीव त्यानंी सदोहदत 
आपल्या अंतःकरिात ठेवनू आमच्या आश्रमाबद्दल बोलताना ते म्िित, 
“तुमिा आश्रम हशक्षिासोबत सुसंस्कार देत आिे आहि संस्कृतीिा वसा 
भावी हपढीला देत आिे. असा आश्रम, िी शैक्षहिक संस्था भारतात एकमेव 
आिे.” यशवंतरावानंी या आश्रमाच्या कायातून बधुंभाव जतन केला व 
भाऊबीज म्ििून आर्णथक मदतीपेक्षा मिाराष्ट्राच्या तत्कालीन 
मुख्यमंत्र्यानंा संस्थेला भेट देण्यािा आदेश हदला. 
 प.पू. आिायग श्री. एलािायग मिाराजाचं्या प्रविनाला ते उपस्स्थत 
असतानािा हदल्लीतील एक प्रसंग. तेव्िा ते संरक्षिमंत्री िोते. 
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प्रविनानंतर आम्िी त्याचं्याि मोटारीतून त्याचं्या हनवासस्थानी गेलो 
िोतो. तेथे वसंतराव नाईक व वसंतरावदादा पाटील िे उपस्स्थत िोते. 
यशवंतरावानंी त्यानंा हविारले, “सुमतीबाईंिे संस्कार तुम्िी पाहिले का ? 
ते अवश्य पािा.” िी आज्ञा हमळताि वसंतराव नाईक यानंी ते मुख्यमंत्री 
असताना सोलापूर भेटीत आमच्या संस्थेला स्वतःिून खास भेट हदली. 
आहि िे कायग पािून मुख्यमंत्री हनधीतून रु.११,०००/- (अकरा िजार) िी 
भाऊबीज ओवाळिी हदली. यशवंतरावािंी कायग करण्यािी िी पद्धती 
अजोड िोती. दूरदृष्टीपिा ठेवनू अशा हवधायक कायाला प्रत्यक्ष-
अप्रत्यक्षपिे िातभार लाविे िा त्याचं्या थोर मनािा एक मिान गुिधमग 
िोता. सौ. वेिूताई यािंािी आमच्याशी स्नेिसंबधं जवळिा िोता. त्यानंी 
मिाराष्ट्रावर पुत्रवत पे्रम केले. यशवंतरावाचं्या यशामध्ये त्यािंा शसिािा 
वाटा आिेि. एका थोर नेत्यािी सििाहरिी म्ििून त्यानंी खहिति 
आपली भहूमका पार पाडलेली आिे. 
 कृष्ट्िाकाठच्या मातीत वाढलेला एका शेतकरी कुटंुबातील बळवंतािंा 
िा यशवंत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कीती हमळव ू शकला तो अंगी 
असलेल्या हनःस्वाथी, हनःस्पिृ व जाज्वल्य देशपे्रमातून, त्यािंी लढाऊ 
वृत्ती अन्यायावर मात करून प्रगतीिे नवे दालन हनमाि करिाऱ्या मिान 
क्राहंतकारकािी िोती. िी वृत्ती पािून देशािे मिान पतंप्रधान प.ं 
जवािरलाल नेिरू यानंी देशािे िात बळकट करण्यासाठी त्यािंी सेवा 
कें द्रीय मंहत्रमंडळात रुज ू करण्यािे साहंगतले आहि यशवंतरावानंी 
“सयाद्री” प्रमािे ताठ रािून हिमालयाच्या िाकेला साद घालीत 
संरक्षिमंत्र्यािी भहूमका आपल्या अलौहकक कामहगरीतून यशस्वीपिे 
राबवनू परकीयािें आक्रमि परतवनू लावले. अशा या मिान भारतपुत्राला 
माझी श्रद्धाजंली! 
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श्रीमती अनुताई वाघ 

यशवतंराव चव्िाि यांच्या स्मृतीस विंन 

 
 श्री. यशवंतरावजी म्ििजे मिाराष्ट्रािे हशल्पकार. भारतामध्ये 
मिाराष्ट्रािी शान उंिावण्यामध्ये त्यािंाि शसिािा वाटा आिे. अनेक 
कायगकत्यांना त्यानंी पुढे आिले. अनेक योजनानंा िालना हदली. 
मिाराष्ट्रािी यशोदुदंुभी अटकेपार गरजली. 
 १९४५ पासून मी बोडी येथे कािी सामाहजक कामास सुरुवात केली. 
प्रसंगाप्रसंगाने त्याचं्या व आमच्या भेटीगाठी िोत असत. या जरी थोडक्या 
असल्या तरी कायम स्मृहतपटलावर राहिल्या आिेत. पत्रव्यविाराने 
पुष्ट्कळि भेटी झाल्या आिेत. हविारहवहनमय झाला आिे. कारि आमच्या 
संस्थेच्या प्रयोगािा शुभारंभ िोता त्या वेळी श्री. यशवंतरावजींसारख्या 
समथग व अहधकारी व्यक्तीिा पाशठबा अवश्य िोता. त्यानंी आमच्या 
कामाला भरपूर पाशठबा हदला. प्रोत्सािन हदले. मागग दाखहवले त्यासाठी 
आमिी ग्राम-बाल-हशक्षा-कें द्र िी संस्था, पू. ताराबाई मोडकासंि सवग 
सिकारी, मी स्वतः सािेबािें आजन्म ऋिी आिोत. 
 कािी हवशेर्ष व्यहक्तगत आठविी सागंाव्याशा वाटतात त्या अशा - 
 पुिे  येथील शासकीय मुलींच्या रेशनग कॉलेजिी मी हवद्यार्णथनी. 
संस्थेच्या ७५ व्या वाढहदवसाहनहमत्त कािी माजी हवद्यार्णथनींिा सत्कार 
करण्यात आला. सन मला नक्की आठवत नािी. मी एक सत्काराथी िोते. 
 समारंभ पुण्यालाि झाला. सािेबानंी माझ्या पाठीवर शाल घातली. 
मला खूप आनंद झाला. 
 सध्या मला वारंवार शाली हमळत आिेत. पि माझ्या हनत्य उपयोगात 
सािेबाचं्या िातून मला सवगप्रथम हमळालेली शाल आिे. ती आता जुनी 
झाली आिे. मंडळी सागंतात, “इतक्या नव्या शाली आिेत. आता िी 
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बाजूला ठेवा ना ?” मी स्पष्ट नकार देते. िी शाल म्ििजे प्रथम हमळालेला 
मान. सािेबािंी स्मृती. 
 १९६२ साली पू. ताईंना पद्मभरू्षि हकताब हमळाला. त्यानंा ७१ वे वर्षग 
िालू िोते. सवांनी हमळून त्याचं्या कामाला आर्णथक िििि पडू नये 
यासाठी एक लाख रु. गोळा केले िोते. ती थैली अपगि करण्यािा समारंभ 
मंुबई येथे िनीरोड िौपाटीवर आयोहजत केला िोता. सािेबाचं्या िस्ते 
ताईंना श्रीर्ळ, शाल व थैली अपगि करण्यात आली.  
  सभेसाठी प्रिंड लोकसमुदाय उपस्स्थत िोता. वेळ संध्याकाळिी, 
िळूिळू अंधार पडत जािारि िोता. व्यासपीठावर सािेब, पू. ताराबाई 
मोडक, श्रीमती सरलादेवी साराभाई व अन्य मान्यवर व्यक्ती िोत्या. 
ईशस्तवन, स्वागतानंतर, सवग प्रहशक्षिाथी बधुंभहगनींनी सािेबानंा 
मानवंदना हदली. पू. ताईंिा सत्कार करण्यात आला. उपस्स्थताचं्या 
भार्षिानंतर सािेबािें ओघवते मागगदशगक, व परखड भारे्षतील सुमारे 
पाऊि तास व्याख्यान झाले. सभा स्तब्ध आहि मुग्ध िोऊन ऐकत िोती. 
खालच्या थरापयंत हशक्षि पोिहविे आवश्यक आिे. पूवग प्राथहमक 
हशक्षिािी हनतातं आवश्यकता आिे, या दोन गोष्टींवर त्याचं्या 
व्याख्यानािा भर िोता. सवग हशक्षकहशहक्षकािें त्यानंी मनःपूवगक कौतुक 
केले. 
 िी अपूवग सभा आज ३७ वर्षानंतरिी जशीच्या तशीि डोळ्यासमोर येत 
आिे. 
 बोडीला सागराच्या स्वच्छ आहि शातं मदैानावर अशीि एक प्रिंड 
सभा भरली िोती. सवोदय संमेलन िोते. सन मला आठवत नािी, िी एक 
मोठीि उिीव आिे. सभेिे आयोजन पूज्य श्री. हभसे गुरुजींनी केले िोते, 
तेव्िा तेथील टापटीप, सुशोभन व व्यवस्था याहवर्षयी कािी बोलायलाि 
नको. 
 मुख्य वके्त सािेबि िोते. 
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 स्वातंत्र्यानंतर तेवढ्याि हजद्दीने, हनःस्वाथी वृत्तीने सुतंत्र करण्यासाठी 
आपि कहटबद्ध राहिले पािजे. िी गोष्ट त्यानंी आवजूगन साहंगतली. 
जोमदार भारे्षच्या प्रभावाने श्रोते मंत्रमुग्ध झाले िोते. िी सभािी 
सायंकाळीि झाली िोती. 
 बोडीिून आम्िी कोसबाडला आलो. पू. ताईंच्या सवगि कामािे 
सािेबानंा कौतुक िोते. वयाच्या ६५ व्या वर्षी त्यानंी नवे काम सुरू केले, 
या तरुिास लाजविाऱ्या त्याचं्या धडाडीबद्दल त्यानंा अहभमान वाटत 
असे. 
 आहि म्ििूनि एका वार्णर्षक समारंभाच्या हनहमत्ताने कोसबाडला 
येण्यािे आमंत्रि त्यानंी अगदी आनंदाने स्वीकारले. त्यानंा वेळ थोडा 
िोता. म्ििून एका दृहष्टके्षपात संस्थेिे सवग हवभाग दाखवता यावे, अशी 
रिना करण्यात आम्िी आमिे कौशल्य पिाला लावले िोते. त्यािे त्यानंा 
खूप कौतुक वाटले. आहदवासी भागात हशक्षिािे लोि पोिहवण्यािे पहवत्र 
काम िाती घेतल्याबद्दल त्यानंी ताईंिी पाठ थोपटली. अथात आम्िा 
कायगकत्यांनािी ती शाबासकीि िोती. 
 कामाहनहमत्त पू. ताईंच्याबरोबर सािेबाचं्या घरी भेटीला जाण्यािे 
एकदोन प्रसंग आठवतात. अत्यंत पे्रमाने स्वागत िोई. सौ. वेिूताई 
िसतमुखाने सामोऱ्या येत. एखाद्या मुख्यमंत्र्याच्या अगर संरक्षिमंत्र्याच्या 
घरी आपि आलो आिोत, असे मुळीि वाटत नसे. पे्रमळ पाठीराख्या 
हमत्राच्या घरी आलो आिोत, अशीि मनोमन छाप पडत असे. िे प्रसन्न, 
पे्रमळ, सुखी घर बघून आनंद वाटत असे. 
 सािेब मिाराष्ट्रातून हदल्लीला गेले. भारताच्या संरक्षिािी मित्त्वपूिग 
धुरा उिलली. उपपतंप्रधानपदािी जबाबदारी साभंाळली. त्यािें कतृगत्व, 
त्यािंी हधमी पि हविारपूवगक पडिारी पावले, त्यािें प्रभावशाली वकृ्तत्व 
सवांिीि वतगमानपत्र, रेहडयोव्दारा भेट िोत असे. आनंद वाटायिा. 
 त्याचं्या स्मृतीस वंदन. 
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बॅ. पी. िी. पाटील 

प्रभावी वतते यशवंतराव 

 
 कराड येथे हवद्याथीदशेपासून त्यानंी आपली वकृ्तत्व कला हवकहसत 
केली. कुमार वयात पुिे येथे वकृ्तत्वकलेतील प्रशंसनीय केळकर 
पाहरतोहर्षक त्यानंी हमळहवले िोते. जािीर सभानंा उपस्स्थत रािून ते 
भार्षिाचं्या हटपण्या हलिून घेत. खोलवर केलेले शितन आहि खडतर 
सराव यािा त्यानंा खूप र्ायदा झाला. 
 त्यािंी भार्षिे संहक्षप्त, मुद्याला धरुन, पहरिामकारक आहि प्रसंग 
डोळ्यापुढे उभी करिारी असत. हवर्षयावंर त्यािें प्रभतु्व असे. तसेि 
अस्खहलत भार्षि करण्यािी त्यािंी शैलीिी प्रभावी िोती. छत्रपती 
हशवाजीमिाराजाचं्या अश्वारूढ पुतळ्यािे कोल्िापूर येथे हशवाजी 
हवद्यापीठात हडसेंबर १९७४ मध्ये अनावरि करताना ते म्ििाले, 
“हशवाजीमिाराजानंी अनेक डोंगरी हकल्ले बाधंले, परंतु यापेक्षा अहधक 
मित्त्वािे म्ििजे त्यानंी हनष्टावन्त अनुयायािें पथक हनमाि केले. प्रत्येक 
अनुयायी म्ििजे मजबतू, अभेद्य आहि त्यामुळेि बलाढ्य 
औरंगजेबाहवरुद्ध वीस वर्ष ेते लढू शकले.” 

 संयुक्त मिाराष्ट्रािे मुख्यमंत्री म्ििून सहिवालयातील समारंभात 
पहिले सावगजहनक भार्षि करताना ते म्ििाले, “कािी लोक नवे राज्य 
मराठी राज्य असेल की मराठा राज्य असेल ? अशी नािक शिता व्यक्त 
करीत आिेत. त्याचं्यासाठी मी हनःसंहदग्धपिे असे जािीर करु इस्च्छतो 
की, िे मराठी राज्य असेल.” त्याचं्या वाढहदवसाच्या प्रसंगी एका जािीर 
सभेत ते म्ििाले, “अमुक एका गुरुकडून मी माझे धडे घेतले असे मी सागं ू
शकत नािी. गाधंीजी, पहंडतजी, एम्. एन्. रॉय आहि राजकारिातील 
माझ्या कहनष्ठ सिकाऱ्याकंडूनिी मी अनेक गोष्टी हशकलो. हशकण्यािी िी 
अखंड प्रहक्रया असते.” ते पद्मभरू्षि कमगवीर भाऊराव पाटील यानंी 
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स्थापना केलेल्या रयत हशक्षि संस्था सातारा या संस्थेिे २४ वर्ष ेअध्यक्ष 
िोते. ते दरवर्षी ८ मे रोजी कमगवीराचं्या पुण्यहतथीला धार्णमक हनष्ठेने 
उपस्स्थत रािात. कमगवीराचं्या कायािा आढावा घेताना ते म्िित, 
“अण्िानंी ग्रामीि भागात शेकडो शाळा-कॉलेजे सुरु केली. िी खरोखर 
मोठी कामहगरी आिे यात संशय नािी. परंतु त्यानंी सामुदाहयक हशक्षिािी 
मोठी िळवळ सुरु केली िी गोष्ट आपि हवसरता कामा नये. परंतु 
कमगवीराचं्या शाळा आहि मिाहवद्यालये मिाराष्ट्रात सामाहजक आहि 
सासं्कृहतक स्स्थत्यंतर घडवनू आििाऱ्या खऱ्याखुऱ्या प्रयोगशाळा आिेत. 
त्यािें अनुयायी या उच्च ध्येयाने पे्रहरत झालेले प्रिारक आिेत.” 

 परंतु श्री. भाऊसािेब खाडेंकर यािें त्याचं्या ७५ व्या वाढहदवशी 
अहभनंदन करण्यासाठी कोल्िापुरातील खासबागेत आयोहजत केलेल्या 
समारंभप्रसंगी यशवंतरावानंी जे वकृ्तत्वपूिग भार्षि केले त्यािी आम्िास 
खास करून आजिी आठवि िोते. त्या हदवशी संध्याकाळी तेथे प्रिंड 
जनसमुदाय जमला िोता. यशवंतरावानंी शेवटी भार्षि केले. कोल्िापूर 
येथे मिाहवद्यालयात असताना आपि खाडेंकरािें िािते कसे झालो िे 
त्यानंी सहवस्तरपिे साहंगतले. खाडेंकराचं्या कादंबरीतील अनेक प्रसंग 
विगन करून त्यानंी त्यातील कािी प्रसंगािें यथायोग्य मूल्यमापन केले. 
एकदा पावसाळ्यात संध्याकाळच्या वेळी अंधुक प्रकाशात आपि 
खाडेंकरािी एक नवी कादंबरी कशी वािली यािा हकस्सा त्यानंी 
साहंगतला. त्या कादंबरीच्या कातडी बाधंिीिा मधुर वास अजुनिी 
आपल्या नाकात घुमत असल्यािे त्यानंी साहंगतले. उत्कृष्ट भार्षिािा तो 
एक नमुना िोता आहि त्याबद्दल मराठीच्या प्राध्यापकानंीिी “ शाबास, 
यशवंतराव” असे उद्गार काढले. 
 ते केवळ प्रभावी वके्त, िोते असे नव्िे तर एक बुस्ध्दवान संसदपटूिी 
िोते. लोकसभेत हवत्तआयोगाच्या अिवालािंी त्यानंी केलेल्या प्रशंसेमुळे 
श्रीमती इंहदरा गाधंी अहतशय खूर्ष झाल्या आहि त्यानंी खाजगी 
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हटप्पिीद्वारे आपली त्या अिवालाला मान्यता असल्यािे कळहवले असे 
समजते. 
 राजकारिी लोक िे सामान्यतः साहिस्त्यक नसतात. आपल्या देशात 
हवद्वान राजकारण्यािें हदवस संपले आिेत. बकग , हपट, िर्णिल, हक्रप्स 
शकवा बेव्िन याचं्यासारखे हवद्वान राजकारिी आज आपिाला भारतात 
कोठे आढळतील ?. नेिरु, राधाकृष्ट्िन, सप्रू, शास्त्री, जयकर यािंी 
जागा कोि घेिार ? यशवंतरावािें वािन दाडंगे िोते. ते सुंदर मराठी 
हलहित. त्याचं्या आत्मिहरत्रािा पहिला भाग. “कृष्ट्िाकाठ” िा वरवर जरी 
िाळला तरी आपिास माझ्या म्ििण्यािी प्रिीती येईल. त्यानंा मराठी 
गद्यािी र्ार आवड िोती. त्यािंी भार्षाशैली प्रसन्न, हनमगळ, प्रासाहदक, 
स्पष्ट, ओघवती आहि ओजस्वी िोती. ती मािसाच्या हृदयाला जाऊन 
हभडे. आपल्या आईने दारुि दाहरद्र्याशी हदलेल्या झुंजीिे रेखीव विगन, 
प्रहतकूल पहरस्स्थतीशी त्यानंी केलेला मुकाबला, त्याचं्या संस्कारक्षम 
तरुि मनावर उमटलेला खोल ठसा आहि आपल्या तुरंुगातील जीवनािे 
हततकेि रोमिर्षगक विगन िी सवग आपल्या मनािी आहि हृदयािी पकड 
घेतात. आपले आईवडील, भाऊ, तरुि स्वातंत्र्य सैहनक यािंी हजवन्त 
शब्दहिते्र सुरेख आिेत. त्यािंी वीर सावरकराबंरोबरिी रत्नाहगरी येथील 
पहिली भेट आहि तेथील सागरािे त्यानंा घडलेले प्रथम दशगन या त्याचं्या 
दृष्टीने मित्त्वपूिग घटना िोत्या. त्यािें आत्मिहरत्र कादंबरीइतके हृद्य 
आिे. बाकीिे दोन भाग पूिग िोऊ शकले नािीत िे दुदैव िोय, कारि 
काळाने त्याचं्यावर अिानक झडप घातली. “ऋिानुबधं” मधील 
पहरच्छेदात एक हवशेर्ष लय आहि सौंदयग आिे. या बाबतीत यशवंतरावानंी 
रहशयाला टॉलस्टॉयच्या घराला हदलेल्या भेटीिा उल्लेख करता येईल. 
त्या प्रसंगी यशवंतरावानंी आपल्या भावनािें जे हित्रि केले आिे ते 
अप्रहतम आिे. िे विगन अलंकाहरक भारे्षने नटलेले आिे. या 
पहरच्छेदातील भारुन टाकिारे सौंदयग माधुरी आहि लय िी अव्वल 
दजािी आिे. कोिी अशी कल्पना करील की जर यशवंतराव राजकारिी 



२९१ 

 

झाले नसते तर ते मराठीतील एक मिान शैलीदार लेखक झाले असते. 
परंतु तसे िोिार नव्िते. 
 त्यानंा िागंल्या मराठी आहि इंग्रजी पुस्तकािंी आवड िोती आहि 
परदेश दौऱ्यावर असताना भरगच्च कायगक्रमातून वेळात वेळ काढून ते 
इंग्लंड व अमेहरकेतील प्रहसद्ध पुस्तकाचं्या दुकानानंा भेटी देत. त्यािें 
पुस्तकानंी भरलेले गं्रथालय िे यािा पुरावा आिे. ते संगीतािे भोके्त िोते. 
तसेि अनेक प्रहसद्ध मराठी आहि इंग्रजी नाटकाचं्या प्रयोगाला ते आवजूगन 
िजर रािात. मराठी काव्यातील अनेक काव्यपंक्ती त्यानंा मुखोद्गत िोत्या. 
औरंगाबाद येथे मुक्कामास असताना मराठीतील प्रहसद्ध कवी. श्री. ना. धों. 
मिानोर याचं्यासि ते पिाटेपयंत बठैकीत बसून िोते आहि त्या वेळी 
ग्रामीि जीवनावरील त्याचं्या अनेक कहवता त्यानंी म्ििून दाखवनू 
उपस्स्थतानंा आियगिहकत केले ! 
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टी. िी. िेशमुख 

यशवतंराव, िाण्याची अशी 
उगाच का घाई केली ? 

 
 यशवंतराव आपि आताशा गळून गेला िोता, वेिूताई गेल्यापासून जग 
जिू हरतं झालं िोतं तुम्िाला ! “ते खायला येण्यापूवी मी त्या हवराटरुपात 
आपििून जाईन, असे तुम्िी पुटपुटला”, तेव्िा ते यशवंतराव नव्िते, अस ं
मला वाटू लागलं ! 
 हदल्लीत आलं म्ििजे आता कोिाजवळ अडिि सागंून टाकावी ? 
दुःख सागंून िलके व्िावे ? तुम्िाला गािे ऐकण्यािा शौक िोता म्ििे. 
आम्िी तर आपले रडगािे ऐकहवण्यासाठी येत असू ! आता हदल्लीि नािी 
तर हदल्लीिं तख्त पि तुम्िी नसल्यानं हरतं वाटू लागलं आिे ! परवाि तेथे 
गेलो, केवळ दोन – तीन तासासंाठी.. का ाँगे्रस शे्रष्ठींच्या कानावर टाकावे 
व परत यावे म्ििून ! बोलिं झालं, टॅक्सीला तडक वन रेस कोसगवर 
िालहवले. रात्रीिी कडाक्यािी थंडी िोती. खूपि दाट धुक पडलं िोतं.. 
“यशवंतराव िव्िाि” अशी िक्क पाटी वािली. “अब सािाब यिा ाँ निी िै.” 

! सािेब कोिी असले नसले तरी इथंि रािायिे. “शान असो, मान असो 
वा अवमान असो..” “या टी. जी.. आता काय घेऊन आलात ?” असा 
िसत स्वागतािा उच्चार व्िायिा ! आम्िी त्यानंा एखाद्या आजोबासारखे 
समजून केवढे अडििीिे प्रश्न हविारायिो.. राजकारिातला धुरंधर, 
साहित्यातला थोर पुरुर्ष, ितुर शिािे नेतृत्व आमच्यासमोर उभे आिे, िे 
आमच्या गावी नसायिे ! 
 यशवंतराव इंहदरा का ाँगे्रसमध्ये आले अन् उंबरठ्ावर हतष्ठत बसले, 
असे म्िितात. “म्ििू देत तुमच्यासारखे हनष्ठावान” पि म्िितात. या 
देिातले रक्त जवािरलाल नेिरंुिे आिे. वाजपेयींच्या शेजारी बसून त्या 
रक्ताच्या हवरोधात कसा जाऊ ? माझ्या हवरोधात बोलिारे आजिे उद्या 
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माझ्याबरोबर येतील. “उद्या मला ठाऊक आिे म्ििून तर या राष्ट्रीय 
प्रवािात ३५ आमदारासंि मी स्वतःस झोकून हदले आिे. उंबरठ्ावर उभा 
आिे म्ििता ना मी, तर राष्ट्रीय देवालयाच्या पायरीवर उभा रािण्यासाठी 
आलो..” 

 िोखोबाच्या पायरीिी पूजा िोते, आजूबाजूच्या कळसािंी नव्िे तेथे 
कोिािा िातिी पोिोित नसतो. येथे सवांिे पाय उभे राितात ! ३५ 
आमदारासंि राष्ट्रीय सेनेत सामील िोिारे कसलीिी अपेक्षा नसिारे, 
“हनष्ठावान” नािीत का ? िरहदनी आपले कसे िोईल यािी शिता ठेविारे 
तेवढे हनष्ठावान का ? अन्य विगन तुम्िी केलेि आिे. हनष्ठावान 
पुढाऱ्यानंीि हनष्ठावान कायगकते हनवडले नािी, असे तुम्िीि म्िटले आिे. 
मग सोयीच्या राजकारिािें डाग इतरानंा का लावता ?” 

 यशवंतराव, वसंतराव नाईकानंी शेतकी हवद्यापीठ आमच्या हवदभात 
देण्यािे नाकारले आिे. अमरावतीत तरुि शेतकऱ्यािंी मुले पोहलसाचं्या 
गोळ्यानंा मृत्युमुखी पडली.. शासन बदनाम झाले आिे. मी रस्त्यावर 
जाऊन हवरोध करिार आिे. नागपूर हवद्यापीठात शिीद झालेल्या 
हवद्यार्थ्यांना श्रद्धाजंली वाििारा ठराव मी माडंला तो एकमताने संमत 
झाला. हवदभािे राज्यि आम्िी मागत िोते ते उगीि नािी. आज दिा 
खासदार.. आम्िी एकहत्रत येऊन कृर्षी हवद्यापीठ हवदभात झाले पाहिजे 
असे हनवेदन देिार आिोत. आम्िाला ठाऊक आिे तुम्िी कािी एक शब्द 
बोलिार नािी ! 
 “टी. जी. रागात असले म्ििजे तुमच्या वािीला बिर येतो. पि 
इतरानंा बोलण्यािी संधी द्याल की नािी ?..” 

 “तुम्िी िेि म्िििार ना की, का ाँगे्रसिी हशस्त पाळली पाहिजे अन् 
मिाराष्ट्रािी मिान परंपरा जपली पाहिजे..” 

 “टी. जी. जरा दम खा. माझं उत्तर तुम्िी देऊ नका. हवदभात कृर्षी 
हवद्यापीठ झाले पाहिजे असे तुम्िी हनवेदन काढिार आिात ना मग त्यािे 
शेवटी हलिा, यशवंतराव िव्िािािंा आम्िालंा पाशठबा आिे.” िे ऐकताि 
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आमिे अंतःकरि भरुन आले. आम्िी गोंधळलो. लगेि हनवेदनािे शेवटी 
ओळ टाकली. “आमच्या या मागिीस अथगमंत्री श्री. यशवंतराव िव्िािािंा 
आशीवाद आिे.” त्यानंी ते पाहिले, लगेि म्ििाले, “अच्छा नमस्कार !” 

 यशवंतराव, तुमिे भार्षि आज पालगमेंटमध्ये ऐकले. इंहदरा गाधंींच्या 
डोळ्याचं्या कडा हभजल्या िोत्या. खूपि छान बोललात.” 

 “काय टी. जी. ? केव्िा आलात ? माझे भार्षि ऐकले शकवा वािले 
तरी तुम्िी असे कािीतरी बोलताि, नािीतरी हलहिण्यािी खोडि आिे 
तुम्िाला !” 

 “अगदी खरे सागंतो... मला शनदा करण्यािी खोड आिे. प्रशंसा 
सिसा करण्यािी नािी.” 

“तुम्िी खरे बोलत नािी असे मी कधी म्ििायिो नािी. बघा इंहदराजींनीिी 
भार्षिाने “मी कशी मूव्ि झाले” िे यात हलहिले आिे. हवश्वनेतािी त्याचं्या 
भार्षिाने िादरुन जातो ते वािून मला तेव्िा खूप अहभमान वाटला. 
 परवा आमिे िेहलकॉप्टर कृष्ट्िाकाठी लिानपिी प्रारंभ करून हतथेि 
हवसावा घेिाऱ्या यशवंतरावाचं्या पार्णथवािे दशगन घेण्यासाठी .. भरधाव 
पळत िोते. रहसकभाई म्ििाले, “यशवंतरावाचं्या तुम्िी एवढ्या आठविी 
सागंता. ओठावर आलेली आठवि सागंा बघू ? साळवे, गायकवाड, 
शकमतकर, हतडके िे कान टवकारून बघू लागले. 
 “अशीि आमिी बैठक संपली िोती. उगाि रेंगाळत आमिा जर्थ्था 
बसला िोता. कहववयग माडगूळकर िोते. त्यानंा नुकतीि तयार केलेली 
लाविी म्ििण्यासाठी वैराळेंनी िट्ट धरला. यशवंतरावानंी आग्रि केला. 
गारुड्याने नागाला डोलहवले नसेल तेवढे आम्िी मंत्रमुग्ध झालो. 
शंगारािी लज्जत तर िोतीि पि त्याचं्या काव्यातले सारे लावण्य जिू 
मूर्णतमंत अंगप्रत्यंगात सळसळून गेले. यशवंतरावानंी कहववयांच्या 
समोरिा माईक घेतला व म्ििाले, “असली लाविी पूवीच्या राजाने 
ऐकली असती तर या थोर शाहिराच्या पायात सोन्यािा तोडा आपल्या 
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िातानंी घातला असता !” रहसकभाई, त्या वेळी यशवंतराव िे या 
मिाराष्ट्रािे अनहभहर्षक्त राजाि िोते ! 
 पार्णथव हितेकडे जात िोते. कृष्ट्िाकाठावर प्रथमि जनसागराच्या 
एकापेक्षा एक मोठ्ा लाटा उसळत िोत्या. सवगत्र िंुदक्यािंा आवाज 
घुमत िोता. लोकमान्याचं्या हनधनानंतर असाि जनसागर उसळल्यािे 
आम्िी वािले िोते. 
 लोकमान्य हटळक जसे स्वातंत्र्यपूवग काळात असंतोर्षािे जनक िोते 
तसेि यशवंतराव स्वातंत्र्योत्तर काळामधले संतोर्षािे, प्रसन्नतेिे 
स्स्थरस्थावरतेच्या क्षात्रतेजािे जनक िोते. जेव्िा राष्ट्र मरगळते तेव्िा 
पहंडत नेिरंुनी मिाराष्ट्राच्या म्यानातून हिनी सैन्याशी मुकाबला 
करण्यासाठी समशेर बािेर उपसली िोती या “समशेरी” िे नाव िोते 
“यशवंतराव िव्िाि !” कृतान्ताने िी समशेर म्यान करून कृष्ट्िाकाठावर 
आज टाकली िोती. 
 यशवंतराव इंहदराला तुम्िी आपली बिीि मानत िोता. त्यािंी ित्या 
िोताि तुम्िी केवढे िळिळला ! आम्िी पाहिले त्या तेजोगोलाच्या 
क्षात्रतेजािा िा अंश आपिाला जपायिा आिे यात राष्ट्रािी आशा आिे. 
भहवष्ट्य आिे. सवगस्व आिे तो आपल्या मातेच्या रक्ताहंकत धगधगत्या 
िोमकंुडाकडे जात आिे – सत्तास्थानाकडे नव्िे. 
 आपिास त्याला जोपासायिे आिे. टी.जी हवदभग तुम्िी उभा करा, 
लिान मोठी शक्ती कामाला लावा, असे म्िितात. 
 तर मग यशवंतराव आपि एवढी जाण्यािी घाई का केली ? 
धकाधकीच्या संकटकाळात तुम्िी नेिमीि सयाद्रीच्या वज्राप्रमािे 
हदमाखाने उभे राहिलात, अन् आता आपल्या भाच्याला – राजीव गाधंीला 
एकटेि सोडून िी घाई करिे तुम्िाला शोभले काय ? 
 जाताना थोडे तर हविारायिे असते, बोलायिे असते ? पहंडत नेिरंुनी 
“संरक्षिमंत्र्यािंी वस्ते्र तुम्िाला साभंाळायिी आिेत, उद्या हदल्लीत येऊ 
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शकाल का ?” असे हविारले असता आपि म्ििालात, “थोडा वेळ द्या, 
मला हविारु तर द्या.” 

 “तुम्िाला कोि आिे तेथे की, त्यािी परवानगी घ्यावी लागिार आिे” 

तुमिे उत्तर ऐकून पहंडत नेिरु गदागदा िसले. तुम्िी उत्तर हदले िोते 
की, “माझ्या सौभाग्यवती वेिूला !” 

 यशवंतराव, तुम्िी जाण्यािी घाई केली.. कारि तुम्िाला आता 
हविारिारे कोिी उरले नव्िते ना ! घाई केली कारि कोिाला तुम्िाला 
ना पुसायिे िोते, ना हविारावयािे िोते ! खरं ना ? 
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हवनायकराव पाटील 
यशवतंरावांचे बोलिे 

 
 सािेबािंी  भार्षिे मी  ते  मुख्यमंत्री असल्यापासून ऐकत आलो आिे. 
पािपन्नास मलैाचं्या पहरसरात कोठेिी भार्षि असले तरी मी िजर रािात 
आलो आिे. िागंले शब्द कानावरून जात. िागंले शब्द मला नेिमीि 
आकर्णर्षत करीत आले आिेत. सािेब िे शब्दािें जादूगार. त्यानंी केलेली  
भार्षिे लक्षात रािात, व प्रयत्नपूवगक मी ती ध्यानात ठेवीतिी असे. ज्या 
ज्या वेळी  हमत्रमंडळी जमत असत त्या त्या वेळी त्याचं्या िावभावािंी व 
उच्चारािंी नक्कल मी करून दाखवी. त्यािी पावती हमत्राकंडून हमळत 
गेली. पुढे पुढे सावगजहनक के्षत्रातील कायगकते ‘सािेबािंी नक्कल करून 
दाखव’ म्ििून कोठेिी आग्रि करू लागले तर नक्कल िुबेिूब िोते असे ते 
म्िित असत, व मी सुखावत असे! त्याि त्या वाक्यािंी पुनरावृत्ती िोऊ 
नये म्ििून नवीन वाक्याचं्या शोधात त्यािंी भार्षिे आवाजाच्या 
िढउतारासंि व लकबींसि मी तल्लीनतेने ऐकू लागलो. नंतर नक्कल 
िमखास िोई. कायगकते, हमत्र व मलािी प्रहसद्धी ! संयुक्त मिाराष्ट्र 
स्थापनेच्या वेळी त्याचं्या भार्षिाला प्रिंड गदी जमत असे. आजतागायत 
त्यात खंड नािी. त्या मािसाने बोलावे आहि लोकानंी ते आवडीने ऐकावे. 
त्या प्रिंड गदीतील एक श्रोता एवढीि माझी भहूमका. 
 सुरुवातीच्या िार-पाि वाक्यातंि श्रोत्यानंा ताब्यात घेिारा िा 
जबरदस्त वक्ता आिे. करंजविे धरिाच्या पायाभरिीिा समारंभ मला 
आठवतो. पायाभरिीनंतर भार्षि िोते. त्याि जागेवर धरिग्रस्तापुंढे 
आपले सवगस्व पाण्यात बुडवनू उठिाऱ्या ग्रामस्थांपुढे ! प्रसंग बाका िोता. 
धरिग्रस्त प्रिंड संख्येने जमले िोते. हनरे्षधाच्या घोर्षिेपासून तो 
दंगलीपयंत कािीिी घडिे शक्य िोते. 
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 सािेबानंी सुरुवात केली, “हपढ्यान् हपढ्या आपि रािात असलेली 
गावे सोडून जात असताना आपली कुलदैवते, वास्तू, आपि लावलेली 
झाडे, त्याभोवतालच्या वातावरिात रमलेले  आपले मन काय म्िित 
असेल? यािा हविार केला की, मन कष्टी िोते. आपल्याला नवीन जागा 
हमळतील, जहमनी हमळतील, घरािंी भरपाई हमळेल, परंतु हपढ्यान् 
हपढ्याचं्या सिवासानंतर िोिार दुरावा मोठा बेिैन करिारा असतो.” 

वातावरि भावहववश झाले. म्िाताऱ्या कोताऱ्या शेतकऱ्यानंी उपकरण्यानंी 
डोळे पुसले. सािेब बोलत िोते. स्वतःिाि गाव सोडून, आपल्यालाि 
दुसरीकडे जाण्यािी वेळ यावी या संवेदनेतून ते बोलत िोते. त्यात ते 
धरिग्रस्ताचं्या दुःखात सिभागी झाले िोते. पि नकळत त्यानंा 
आश्वासनिी देत िोते की, “तुम्िाला आम्िी नवीन घर देिार आिोत, 
नवीन शेतजमीन देिार आिोत, तुमिे पुनवगसन करिे िी आमिी 
जबाबदारी आिे व ती पुरी िोईलि. कुिी राज्यकता आपल्यावर 
आश्वासनािंी खैरात करतो. असे न वाटता िा माझाि कुिीतरी सातं्वन 
करतोय असे शेतकऱ्यानंा वाटत िोते. सभेत गोंधळ करण्याच्या तयारीने 
आलेले लोक या मािसाच्या राज्यात आपले वाईट िोिार नािी या 
आत्महवश्वासाने परत गेले िोते! 
 प्रसंगानुरूप आहि औहित्यपूिग िे त्याचं्या भार्षिातील वैहशष्ट्ट्य मला 
नेिमीि जािवले आिे. त्यािंी पाि हमहनटातं संपिाऱ्या भार्षिापासून ते 
तासभरापयंतिी भार्षिे मी ऐकली आिेत. सािेबािंा आवाज आजगवी 
आिे. सातारच्या मातीतून आलेले कािी आघात सोडले तर पुिेरी 
उच्चारात सािेब बोलतात. िो, बोलतात िेि खरे. कारि त्यािें भार्षि  िे 
भार्षिापेक्षािी हितगूजि वाटते. त्याचं्या गेल्या अनेक वर्षांच्या 
व्याख्यानािंा पहरिाम म्ििून त्याचं्यासारखेि बोलण्यािा अनेक कायगकते 
प्रयत्न करू लागलेत. नेिमी ऐकिाऱ्याचं्या िे लक्षात येत असे. अशाि 
एका वक्त्याच्या भार्षिानंतर, “काय कसे काय झाले भार्षि?” या 
खाजगीतल्या प्रश्नाला “गायकीत घरािी तशी भार्षिात असती तर आपि 
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िव्िाि घराण्यात बोलतात!” या उत्तराने मी त्यािंा राग ओढवनू घेतला 
िोता. त्याचं्या शैलीिा स्वतःिे घरािे हनमाि करण्याइतका 
मिाराष्ट्रातील कायगकत्यांवर पहरिाम झाला आिे. 
 एक प्रसंग मला आठवतो. ते मंुबईस आिेत असे समजल्याने मी 
भेटीसाठी गेलो. ते बािेर पडण्याच्या तयारीत िोते. मी नमस्कार करून 
बाजूला उभा राहिलो. त्यानंी िला म्िटल्यावर गाडीत बसलो. नंतर मला 
समजले की, पुिे हजल्यात तळेगाव येथे कायगक्रम िे. मी मनात म्ििालो, 
“िला, तीन तास िक्कािे हमळाले.” प्रवासात मी त्यानंा स्व्िएटनाम 
युद्धावर हलहिल्या गेलेल्या दोन शिदी कहवता व कािी शेर साहंगतले. 
तळेगावला पोिोिल्यावर सभा सुरू झाली. भार्षिात संदभग देतानंा त्यानंी 
प्रवासात ऐकलेल्या अमीर खुशू्रच्या काव्यपकं्ती -  
 “एक कडी तो जंजीर निी 

एक नुक्ता तो तसबीर निीं 
तकदीर कौमोंकी िोती िै 
एक शख्सकी तकदीर 
तो तकदीर निी’ 
“एक कडी तो जंजीर निी 
एक नुक्ता तो तसबीर निीं 
तकदीर कौमोंकी िोती िै 
एक शख्सकी तकदीर 

  तो तकदीर निी” 

 या जशाच्या तशा म्ििून दाखवल्या. एकदा सिज ऐकल्यावर 
काव्यपंक्ती लक्षात ठेविाऱ्या या त्याचं्या स्मरिशक्तीला मी मनातल्या 
मनात सलाम करतो! 
 त्याचं्या संभार्षििातुयािा आिखी एक प्रसंग आठवतो. गोित्ती येथील 
का ाँगे्रस अहधवेशनात त्यानंी कािी लोकानंा रात्री त्याचं्या बगंल्यावर 
जेवायला बोलावले िोते. सोबत श्री. वसंतराव नाईक, काश्मीरिे त्या 
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वेळिे मंत्री ठाकूर रिधीरशसग आहि कलकत्त्यािे एक व्यापारी िोते. ते 
व्यापारी शाकािारी आिेत िे जेवायला बसल्यावर समजले. सािहजकि 
ऐनवेळी थोडी धावपळ झाली. जेविािे टेबल लावले गेले. जेवताना ते 
व्यापारी म्ििाले, “जगातील सवग शहक्तमान प्रािी शाकािारी आिेत,” 

सािेबानंी पुष्टी जोडली, “िोय, जगातील सवग उपयुक्त प्रािी शाकािारी 
आिेत.” टेबलावर िशा हपकला. व्यापारी पुन्िा म्ििाले, “िे सवग प्रािी  
शहक्तमान आिेत. कारि ते शाकािारी आिेत.” सािेब म्ििाले, “ आहि 
म्ििूनि त्याचं्यावर स्वार िोिे सोपे आिे.”  बोलण्याच्या ओघात कोठेिी 
त्या शाकािारी मािसाला न दुखवता सािेबानंी आपला मुद्दा सोडला 
नािी. क्षिािािी हवलंब न लावता ते उत्तर देत िोते. बोलताना आहि 
ऐकताना त्यािंा िेिरा बोलका िोत िोता. आपि उच्चारलेल्या प्रत्येक 
शब्दागहिक त्याचं्या िेिऱ्यावर प्रहतहक्रया व्यक्त िोत असत! सिमत 
असल्यािा, नसल्याच्या, रागाच्या, आनंदाच्या हन हमस्स्कलपिाच्या! 
म्ििूनि िा मािूस र्ार मोठा वाटतो हन तो तसा िोतािी! 
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मोिन धाहरया 
यशवतंराविी 

 
 राजकीय के्षत्रात नेतृत्व गाजविाऱ्या व्यक्तींिे राजकीय दशगन त्या 
व्यक्तीिे आिार, हविार, हवहवध प्रकरिातं घेतलेले हनिगय आहि कृती 
तसेि सिकारी, कायगकते व सवगसामान्याबरोबर वागण्यािी पद्धत यामधून 
नेिमी िोत असते. वृत्तपत्र, आकाशवािी, दूरदशगन आदी माध्यमाचं्या 
द्वारा ती व्यक्ती समाजासमोर जाते आहि जनमानसात या व्यक्तीिी हवहशष्ट 
प्रहतमा तयार िोते. यशवंतरावजी त्याला अपवाद नव्िते. मुख्यमंत्री 
झाल्यानंतर मिाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात त्यािें नाव गेले आहि िीनच्या 
आक्रमिानंतर यशवंतरावजी संरक्षिमंत्री झाले तेव्िापासून त्याचं्या 
कीतीिा सुगंध सवग देशभर दरवळण्यास सुरुवात झाली. अशा प्रकारे 
जनतेसमोर जािारी प्रहतमा मोठ्ा प्रमािात बरोबर असली तरी त्या 
अथाने ते बाय दशगनि असते. हनकटच्या पहरियातून एखाद्या व्यक्तीिे 
अंतबाय स्वरूप आपल्याला समज ूशकते. खूप काळ तुरंूगामध्ये असलो 
तर एखाद्या व्यक्तीिे जे खरे स्वरूप आपि पािू शकतो तसे दशगन हकत्येक 
वर्षांच्या बािेरील साहन्नध्यात रािूनिी हमळू शकत नािी. 
यशवंतरावजींबरोबर तुरंूगात एकत्र रािण्यािा योग कधी आला नािी, 
परंतु मिाराष्ट्र प्रदेश का ाँगे्रसिा सरहिटिीस, खासदार व मध्यवती 
शासनातील मंत्री म्ििून खूप काळ त्याचं्या साहन्नध्यात जवळून काम 
करण्यािी संधी मला हमळाली. मी यशवंतरावजींिा िािता असलो तरी 
त्यािंा स्तुहतपाठक नव्ितो. हकत्येकदा आमिे गंभीर स्वरुपािे मतभेदिी 
झाले. यातूनि आम्िी एकत्र आलो आहि आमिे हमत्रत्वािे संबधं 
सातत्याने वाढत गेले. त्या पिंवीस वर्षांच्या कालावधीत 
यशवंतरावजींच्या जीवनातील हवहवध पैलंूिे दशगन मी जवळून घेऊ 
शकलो आहि त्याचं्याहवर्षयी वाटिारा आदर अहधकि वृशद्धगत झाला. 
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यशवंतरावजी जाऊन एक वर्षग िोऊन गेले. त्याचं्या साहन्नध्यात काम 
करीत असताना घडलेल्या हकत्येक घटना व स्मृती अधूनमधून 
नजरेसमोर येतात आहि कळत नकळत डोळे तरळून जातात. 
 १९६२ साली भाई भाई म्िििाऱ्या िीनने भारतावर आक्रमि केले 
आहि देशभर एकि िािाकार उडाला. त्या वेळी कृष्ट्ि मेनन िे भारतािे 
संरक्षि मंत्री िोते. त्याचं्याि गलथानपिामुळे भारतावर पराभव 
पत्करण्यािी अपमानकारक पाळी आली आहि िजारो िौरस मलै के्षत्र 
देशाला गमवावे लागले. संरक्षिमंत्री पदावरून कृष्ट्ि मेननना काढण्यािी 
मागिी देशभर सुरू झाली. तसे करण्यास पंतप्रधान नेिरू सुरुवातीस 
तयार नव्िते. परंतु मिावीर त्यागीसारख्या ज्येष्ठ नेत्यानंी “इंद्राय  स्वािा। 
तक्षकाय स्वािा” करिे क्रमप्राप्त ठरेल असा रोखठोक इशारा पहंडतजींना 
हदला आहि संरक्षिमंत्री पदावरून कृष्ट्ि मेननना त्यानंा दूर करावे 
लागले. त्या वेळी संसदेमध्ये नावाजलेले का ाँगे्रसिे कािी नेते िोते. परंतु 
खिलेल्या भारतीय जनतेच्या आहि सेनेच्या मनात नवा हवश्वास हनमाि 
करिारी व्यक्तीि संरक्षिमंत्री असली पाहिजे असा सवांिा आग्रि िोता. 
त्या वेळी मिाराष्ट्रािे यशस्वी मुख्यमंत्री म्ििून यशवंतरावजींिे नाव 
देशभर झालेले िोते. त्याति १९६२ च्या सावगहत्रक हनवडिुकातं त्याचं्या 
नेतृत्वाखाली मिाराष्ट्रामध्ये का ाँगे्रसला दैहदप्यमान यश हमळाले िोते. 
हशवाय मिाराष्ट्राने देशाच्या कठीि काळात हशवछत्रपतींच्या काळात 
घडहवलेला इहतिास सुप्तपिे कोठेतरी वावरत असावा. पतंप्रधानासंि 
सवांिेि लक्ष यशवंतरावजींकडे गेले. पंतप्रधानानंी संरक्षिमंहत्रपदावर  
यशवंतरावजींिी अिूक हनवड केली. त्या आव्िानात्मक हनिगयािा 
यशवंतरावजींनीिी हततक्याि तत्परतेने व आत्महवश्वासाने स्वीकार केला. 
 यशवंतरावजींिे  संरक्षिमंत्री म्ििून नाव जािीर िोताि मरगळलेल्या 
भारतीय सेनेमध्ये आहि पराभतू भारतामध्ये नवा हवश्वास हनमाि झाला. 
भारताच्या सािाय्यासाठी धावनू जािाऱ्या सयाद्रीिे सवगत्र स्वागत झाले. 
सवग मिाराष्ट्रातिी त्यािें मनापासून कौतुक झाले. कारि तो केवळ 
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यशवंतरावजींिा बिुमान नव्िता तर उभ्या मिाराष्ट्रािा आहि 
मिाराष्ट्राच्या तेजस्वी  ऐहतिाहसक परंपरेिा तो बिुमान िोता. अथात 
देशाने केलेले स्वागत आहि मिाराष्ट्राने केलेले कौतुक यामध्ये र्ार मोठे 
अंतर िोते. 
 यशवंतरावजींच्या हनवडीमुळे देशाला कतृगत्ववान संरक्षिमंत्री लाभला. 
परंतु मिाराष्ट्रावर लोकहप्रय, यशस्वी आहि कतगबगार मुख्यमंत्री 
गमावण्यािा प्रसंग गुदरला िोता. १९६० साली संयुक्त मिाराष्ट्रािी 
हनर्णमती झाल्यानंतर कािी महिन्याचं्या कालावधीति यशवंतरावजींनी सवग 
मिाराष्ट्रावर पूिग पकड घेतली. सवग के्षत्रातील व स्तरातंील जनतेिा 
हवश्वास त्यानंी संपादन केला आहि हवदभग, मराठवाडा, कोकि, पहिम 
मिाराष्ट्र आहि मंुबई यािें पूवी केव्िािी नव्िते असे भावनात्मक ऐक्य 
घडवनू आिले. १९६२ च्या सावगहत्रक हनवडिुकीत त्याचं्या नेतृत्वावर 
मिाराष्ट्रातील जनतेने अपूवग हवश्वास व्यक्त केला आहि नवा मिाराष्ट्र 
घडहवण्यासाठी त्याचं्या िाती स्वराज्यािी सवग सत्ता सुपूतग केली. 
मिाराष्ट्राच्या भावी  प्रगतीिे हित्र रातं्रहदवस हविारहवहनमय करून 
यशवंतरावजींच्या नेतृत्वाखालील का ाँगे्रस  पक्षाने स्पष्ट केले िोते. 
समानतेवर आधाहरत कृर्षी औद्योहगक समाजरिना हनमाि करण्यािा 
आहि त्यासाठी सते्तिे हवकें द्रीकरि करून सिकारावर भर देण्यािा 
संकल्प का ाँगे्रस पक्षाने व्यक्त केला िोता. १९६२ च्या हनवडिुकासंाठी 
तयार केलेला जािीरनामा त्या संकल्पनेिेि प्रतीक िोते. सत्ता िाती 
येताि मिाराष्ट्रािे शासन व का ाँगे्रसिे संघटन यानंी एकहत्रतपिे जनतेला 
हदलेल्या विनािंी पूतता करण्यास सुरुवात केली. १९६२ च्या ऑगस्ट 
महिन्याति हजल्िा पहरर्षदा आहि पंिायत सहमत्यािंी स्थापना झाली. 
पुढील प्रगतीिी वेगवान वाटिाल सुरू असतानाि िीनिे आक्रमि झाले 
आहि मिाराष्ट्र संघाच्या मुख्य कप्तानावरि आपला संघ सोडून हदल्लीला 
जाण्यािा प्रसंग ओढवला. त्यामुळेि मिाराष्ट्रातील जनतेच्या एका 
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डोळ्यात आनंदािे तर दुसऱ्या डोळ्यात शितेिे अशू्र मी जवळून पािात 
िोतो. 
 नोव्िेंबर १९६२ मध्ये ज्या हदवशी यशवंतरावजींनी  हदल्लीकडे प्रस्थान 
केले तो संस्मरिीय हदवस मी केव्िािी हवसरू शकत नािी. दादर येथील 
हटळकभवनामध्ये मिाराष्ट्र प्रदेश का ाँगे्रसिे कायालय िोते आहि तेथेि मी 
रािात असे. त्या हदवशी वसंतरावदादा, मी व इतर जवळिे सिकारी 
सकाळपासून सयाद्रीवर यशवंतरावजींच्या घरी जमलो िोतो. त्यानंा 
हनरोप देण्यासाठी जनतेिी रीघ लागली िोती. उभ्या मिाराष्ट्रातून 
हठकहठकाििे कायगकते व हितशितक आले िोते. मंुबई शिरातील, आहि 
आजूबाजूच्या पहरसरातील शेकडो नागहरक भेटण्यासाठी व आवडत्या 
नेत्याला अहभवादन करण्यासाठी येत िोते. त्यामध्ये कामगार, शेतकरी, 
िहरजन, हगहरजन, नवबुद्ध, पत्रकार, कलाकार, ज्येष्ठ साहिस्त्यक, 
व्यापारी, उद्योगपती, शासकीय अहधकारी आदी सवांिाि समावेश िोता. 
हनरहनराळ्या संस्थािें, हवहवध पक्षािें, तसेि अल्पसंख्य समाजािे नेतेिी 
तेथे  आवजूगन उपस्स्थत िोते. सवग समाजाला बरोबर घेऊन उमेदीने 
प्रगतीकडे घोडदौड करिाऱ्या मिाराष्ट्रािे काय िोिार िी शिता त्याचं्या 
िेिऱ्यावर स्पष्टपिे हदसत िोती. भेटीसाठी येिाऱ्या असंख्य िाित्यानंा व 
हमत्रानंा पािात िोतो, त्याचं्या बरोबर बोलत िोतो, मनातून हनरीक्षि 
करीत िोतो. यशवंतरावजींना आहि वेिूताईंना अहभवादन करीत 
असताना, त्या सवांिे बोलके भाव एकि भावना व्यक्त करीत िोते. ती 
भावना िोती – “सवग समाजावर पे्रम करिारा, खऱ्या अथाने मिाराष्ट्र 
एकसंघ करिारा, समथग व स्स्थर शासन देिारा आहि सवग सत्ता िाती 
असतानािी हवनयशील रािून समंजसपिे सामाहजक न्याय देिारा 
आवडता नेता आहि लोकमान्य मुख्यमंत्री आता दूर जात आिे. अशा 
तोलामोलािा नेता परत कसा हमळिार?” 

 सायंकाळी हवमानतळावर हनरोप देईपयंत मी यशवंतरावजींबरोबर 
िोतो. हवमानतळावर हवहवध के्षत्रातंील  नेते उपस्स्थत िोते. सकाळपासून 
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सायंकाळपयंत हदवसभर पाहिलेले ते भावपूिग वातावरि पािून प्रत्यक्ष 
भावनेला सुद्धा कढ येत िोते. अखेरिे अहभवादन स्वीकारताना 
यशवंतरावजींनािी रािवले नािी. साशु्रपूिग नयनानंी त्या अलोट पे्रमािी 
पोिोि त्यानंी हदली. कािी हमहनटातंि त्याचं्या हवमानाने आकाशात झेप 
घेतली आहि आमच्या गाड्यािी शिराकडे परत हनघाल्या. ते हदवसभरािे 
हृदयस्पशी हित्र मला एकि ग्वािी देत िोते. छत्रपती 
हशवाजीमिाराजानंंतर सवग मिाराष्ट्रािे,  इतक्या  प्रभावीपिे नेतृत्व 
करिारा लोकहप्रय नेता आजपयंत झाला नािी आहि यापुढे िोिे नािी! 
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सौ. कमलाबाई अिमेरा 
मिाराष्ट्राची मैिानी तोफ 

 
 यशवंतरावजी िव्िाि िे मिाराष्ट्रािे भरू्षि िोते, आहि ते भारताला 
ललामभतू ठरले. मी त्याचं्या संपकात सुमारे तीस वर्षांपूवी आले. ज्या 
वेळी धुळे हजल्यातून पालगमेंटसाठी श्रीमान् शाळीग्रामजी भारतीया उभे 
िोते, त्या वेळी त्याचं्या हनवडिूक प्रिारासाठी यशवंतरावजी तीन हदवस 
हजल्यात िोते. मीदेखील त्याचं्याबरोबर प्रिाराथग िोते. त्या काळात 
सावगजहनक के्षत्रात महिला र्ारशा पुढे आल्या नव्ित्या. त्यामुळे 
प्रिारसभेच्या आरंभी माझेि भार्षि िोत असे. 
 त्यावेळी “प्रिार कराल खेडा-खेडावर बाईबी हर्रस, आपल्या 
गावलेबी उनी, िला िला बाईसव्िन, सभामा जाऊत. ती काय सागंस ते 
ऐकूत.”  असे वातावरि तयार िोई आहि सभेत प्रिंड गदी जमत असे. 
मग यशवंतरावजी म्ििायिे, ‘कमलाबाई लावा तुमिी प्लेट.’ माझे भार्षि 
संपल्यानंतर यशवंतराव िव्िािािें ओजस्वी व प्रभावपूिग भार्षि िोत असे. 
त्यामुळे सभा शजकण्यािे कसब मला आढळून आले. ते आपले मुदे्द इतक्या 
सिजतेने माडंीत की, ऐकिारे मंत्रमुग्ध िोत असत. हवरोधी पक्षािा तर ते 
धुव्वा उडवनू टाकीत. म्ििूनि हवरोधी पक्ष त्यानंा  ‘मिाराष्ट्रािी मदैानी 
तोर्’ म्िित असत. 
 योगायोग असा की, या मिाराष्ट्राच्या तोरे्ला संकटकाळी स्वगीय 
पहंडत जवािरलाल नेिरंूनी भारताच्या रक्षिाथग हदल्लीस बोलावनू त्यानंा 
संरक्षिमंहत्रपद बिाल केले. सयाद्री हिमालयाच्या मदतीस धावनू गेला. 
िी लोकोक्ती ऐकून सवग मिाराष्ट्रीयािंी मान उंिावली आहि सवांिी छाती 
साथग अहभमानाने रु्गून गेली. 
 यशवंतरावजींिे स्स्त्रयासंंबधंीिे हविार वेगळे िोते. ते म्िित, 
“स्स्त्रयानंी राजकारिात पडू नये.” या प्रश्नावर त्यािेंशी माझे वाद-हववाद 
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िोत असत. खडाजंगीिी िोई. शेवटी मी एक रामबाि सोडत असे की, 
‘जी आई तुम्िाला जन्म देते, ती एक स्त्रीि असते ना! तीि आई तुमिे 
लालनपालन करून सुसंस्काहरत करते ना? मग तीि स्त्री पुढे आलेली 
तुम्िास िालू नये काय? हतला तुम्िी अबला म्ििून दूर ठेविार काय?’ 
या युक्तीवादािे त्यािेंजवळ उत्तर नसे. ते गप्प बसत. 
 हनवडिूक म्िटली की हतकीट वाटप आले. आहि हतकीट वाटपात 
कुिीतरी आपल्यावर झालेल्या अन्यायािी दाद मागण्यासाठी हदल्लीला 
अपील करत असे. मिाराष्ट्रातून असे कुिी हदल्लीला अहपलात जािे 
यशवंतरावानंा पसंत पडत नसे. सन १९५७ सालिी घटना. मला त्यानंी 
असेंब्लीिे हतकीट हदले, परंतु स्थाहनक राजकारिामुळे ते बदलले गेले. 
मी त्यािंा स्वभाव जािून हशस्तशीर शातं रािून हतकटी हदलेल्या 
उमेदवारास पाशठबा देऊन त्यािाि प्रिार केला. 
 सन १९६२ साली मी माझ्या न्याय्य िक्कासाठी हदल्लीकडे अपील केले. 
त्यानुसार मी स्वतः व माझे यजमान श्री. छगनलालजी अजमेरा हदल्लीस 
गेलो. यशवंतरावजीं माननीय मोरारजीभाईंकडे उतरले िोते. आम्िी 
उभयता त्यानंा भेटावयास गेलो. ते त्यानंा पसंत पडले नािी म्ििून ते 
रागाने म्ििाले, ‘काय अजमेराबाई! हदल्लीवर स्वारी का?’ मी अत्यंत 
नम्रपिे म्िटले, ‘नािी सािेब, न्याय मागण्यासाठी आले आिे. गेल्या 
वेळेस आपि मला मदत केली िोती, आतािी योग्य ते सािाय्य करा.’ ते 
तसेि रागाने हनघून गेले. आम्िी  तसेि बसून राहिलो. ते जेव्िा दुपारच्या 
मीशटगला जाण्यासाठी हनघाले तेव्िा ते म्ििाले, ‘तुम्िी अजून बसलेलेि 
आिात?’ मी म्ििाले, ‘सािेब! मी हदल्लीस आल्यामुळे तुम्िी रागावला, 
आपि म्ििाल तर मी परत धुळ्यास जाते.’ यावर सािेब िसून म्ििाले, 
‘आता आला आिात तर सवांना भेटा. इंहदराजींनािी भेटा.’ पडत्या 
र्ळािी आज्ञा समजून आम्िी सवांना भेटण्यास हनघालो. १९६२ मध्ये M. 
L. A. िे नािी पि   M. L. C.िे माझे त्याि वेळी नक्की झाले. 
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 हनवडून आल्यावर त्यानंी माझा पहरिय करून देताना ‘ॲस्क्टव’ असे 
हवशेर्षि लावनू पहरिय करून हदला. 
 त्यािंी शेवटिी भेट आदरिीय इंहदराजी स्वगगवासी झाल्यानंतर 
पालगमेंटिे इलेक्शन लागलेले असताना झाली. मी शितातूर िोऊन 
यशवंतरावजींशी बोलत िोते, त्याि वेळी त्यानंी साहंगतले की, 
‘अजमेराताई, आपि जुन्या जमान्यातले झालो आिोत. आता राजीवजी 
सवग कािी व्यवस्स्थत िाताळतील. आपि आिोति त्याचं्या पाठीशी.’ 
आमिी मने िेलावली. ते दूर झाले. पि इतक्या लवकर ते कायमिे दूर 
िोतील असे वाटले नव्िते. 
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डॉ. ियतं पाटील 

हवधायक कायाला पे्ररिा िेिारे यशवंतराव 

 
 १९७५ सालिा जानेवारी महिना. मिाराष्ट्र प्रदेश का ाँगे्रसच्या बोडी 
येथील हशहबराला उपस्स्थत रािून यशवंतराव मंुबईस परत जाताना वाटेत 
कोसबाड येथील कृहर्षसंस्थेत थाबंले िोते. आम्िी त्यानंा रघ्या करबट 
नावाच्या आहदवासीिी शेती पािण्यास घेऊन गेलो. रघ्याने त्याच्या 
शेतीवर गिू हपकहवला िोता व त्यािे पीक र्ार सुंदर आले िोते. 
कोकिात गिू हपकू शकतो व तोिी एक आहदवासी शेतकरी हपकव ूशकतो 
िे पािून यशवंतरावजींना केवढा आनंद झाला! रघ्याने आपली शेती 
त्यानंा दाखहवली. मध्येि थाबंनू यशवंतरावजींनी त्याला हविारले, “तुम्िी 
िे सवग कसे केले?” त्यावर रघ्याने साहंगतले, “सािेब मी मजूर िोतो. 
शेजारच्या एका धहनक बागवानाकडे मी मजुरी करून पोट भरत असे. 
परंतु  कोसबाडच्या कृहर्षसंस्थेतील कायगकत्यांनी मला हविीर खिण्यास 
व पपं बसहवण्यास मदत केली. मला त्यानंी हिकू, आंब्यािी कलमे हदली, 
िागंल्या जातीच्या भातािे व गव्िािे बी हदले व मला शेतीिे हशक्षि हदले. 
त्यामुळे मी आता मजुरीला जात नािी. माझ्या शेतीवरि मी, माझी बायको 
व मुले वर्षगभर काम करतो. पूवी मला पोटभर भात हपकत नसे. वर्षातून 
तीन-िार महिने आम्िास भातािी पेज अगर नागलीिी आंबील प्यावी 
लागे. आता भात व गिू असल्याने आम्िास पोटभर अन्न हमळते. पूवी 
आम्िी भाजीपाला खात नसू, परंतु आता आम्िी वागंी, टोमटॅो, वागंी भाजी  
करतो. आमच्या मुलानंा आता पोटभर अन्न हमळाल्याने ती शाळेत जातात. 
माझी बायको रोज भाजीपाला हवकण्यास डिािूस जाते व त्या हवक्रीतून 
आम्िास ८ ते १० रूपये हमळतात. त्यातून आम्िी तेल, हमरिी, मसाला 
हवकत आितो.” 
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 यशवंतरावजी िे अगदी मन लावनू ऐकत िोते. मिाराष्ट्रातील एक 
तळागाळातील आहदवासी त्याच्या हवकासािी कथा त्यानंा सागंत िोता. 
ज्यानंी मिाराष्ट्र घडवला त्या यशवंतरावानंा केवढे समाधान हमळत 
असाव!े त्याचं्या स्वप्नािी पूती रघ्याच्या सागंण्यातून त्यानंा हमळत िोती 
ना? 
 यशवंतराव मजकडे वळून मला म्ििाले, “जयंतराव, िेि 
राष्ट्रउभारिीिे खरेखुरे कायग आिे. तुम्िी गरीब आहदवासींच्या सेवेला जे 
वािून घेतले त्यात तुम्िाला जे समाधान लाभेल ते शासनातल्या मोठ्ा 
जागेवर रािून हमळिार नािी.” 

 हवधायक कायगकत्यांनी शासनातील जागेिी अपेक्षा न ठेवता आपले 
सेवाकायग िेि मित्त्वािे आिे िे समजले पाहिजे िेि यशवंतरावाचं्या 
उद्गारािें सार िोते. तद्धनंतर यशवंतराव मला जेव्िा जेव्िा भेटत तेव्िा 
तेव्िा आहदवासींतील शेतीच्या कामाबद्दल हविारत असत. माझ्यासारखे 
मिाराष्ट्रातील जे हवधायक कायगकते असत त्यानंा यशवंतराव िे 
आशास्थान िोते! त्याचं्यापासून आम्िास सतत पे्ररिा हमळे. 
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कमलाबाई काळे 

मोठ्या हिलाचा मािूस 

 
 मी १९५० साली कोल्िापुरास रािात िोते. मला सवग गोष्टींिी आवड 
असल्यामुळे त्या वेळी स्थापन झालेल्या रेशशनग सल्लागार सहमतीवर माझी 
महिला मंडळातून हनवड झाली. आमच्या कहमटीिे काम िागंले 
झाल्यामुळे आमच्या कहमटीस कलेक्टरनी जादा अहधकार हदले िोते. दर 
आठवड्याला आम्िी रेशशनगिी दुकाने पािावयास जात िोतो. एके 
हदवशी आम्िला एक आजव्याच्या हजरग्या तादंळािे पोते एका व्यक्तीकडे 
गेले आिे असे समजले. आम्िी त्याच्या सवग हदवसभर छडा लावला व ते 
पोते शोधून काढले! त्या वेळी ना. यशवंतराव िव्िाि पुरवठामंत्री िोते. 
गावात सगळीकडे आरडाओरडा झाला. नंतर स्वतः हमहनस्टर रात्री 
कोल्िापुरास आले. सवग आमदार, खासदार, कायगकते यािंी मीशटग 
बोलावली. मला बोलावण्यासाठी गाडी घरी आली. मी त्या हदवशी प्रथम 
का ाँगे्रस कहमटी पाहिली! 
 मी आल्यानंतर त्यानंी माझे नाव हविारले व मला म्ििाले “तुम्िी 
र्ारि छान काम करता असे माझ्या कानावर आले आिे. त्याबद्दल मी 
तुम्िाला शास्ब्दक शाबासकी देतो व सवग आमदार व खासदार याचं्या 
वतीने तुमिे अहभनंदन करतो.”  
 तेवढे बोलून ितुराईने हवर्षय बदलत ते रत्नाप्पा आण्िानंा म्ििाले, 
“काय आण्िा, एवढ्या, िुशार बाई तुमच्या कोल्िापुरात असताना त्यानंा 
तुम्िी अजून का ाँगे्रसिे  सभासद करून घेतले नािी का?” एवढे बोलून 
त्यानंी आपल्या कोटाच्या हखशातून िार आण्यािे नािे काढले व पुन्िा 
म्ििाले, “िी घ्या यािंी सभासद वगगिी! कमलाबाईंना सभासद करून 
घ्या?” त्याचं्या िार आण्यानंी मी का ाँगे्रसिी सभासद झाले. 
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 १९५६ साली मी मंुबईला जाऊन कापडी बािुल्यािंा कोसग पूिग करून 
आले. तोपयंत ना. यशवंतराव मुख्यमंत्री झाले िोते. म्ििून त्यािंी 
उघड्या गाडीतून पुण्यात हमरविूक काढली. मी खडकवासल्यास 
जाण्यासाठी बस स्टॉपवर उभी िोते. इतक्या गदीतून त्यानंी मला 
ओळखले व िात िालवला. तो पािून मला इतका आनंद झाला की, मी 
दुसऱ्या हदवशी त्यानंा भेटण्यासाठी पुण्याच्या सकीट िाऊसवर गेले. आत 
हिठ्ठी पाठहवली, “दिा हमहनटानंी बोलावतो, बसा” असा हनरोप आला. 
तेथे आलेल्या अनेक स्त्रीपुरुर्ष कायगकत्यांनी मला साहंगतले की, 
“मुख्यमंत्री अशी सवांिी भेट घेत नािीत. तुमिे काय काम आिे सागंा?” 

ते लोक मला र्क्त पोट भरण्यासाठी आलेली खडकवासल्यािी 
बािुल्यािंी हशहक्षका म्ििून ओळखत िोते. सािेबानंी मला आत बोलावले 
व म्ििाले, “तुम्िी इथे कशा?” परवा मी तुम्िाला बसस्टॉपवर पाहिले.” 

मी म्िटले, “सािेब, आपि एवढे मोठे झाल्यावर सुद्धा माझ्यासारख्या 
एका क्षुल्लक महिलेिी ओळख ठेवता यािा मला खूप आनंद झाला. आहि 
केवळ तो व्यक्त करण्यासाठी मी आले आिे. आम्िी खडकवासल्याला 
ग्रामीि महिलासंाठी बािुल्यािें हशक्षि कें द्र काढले आिे. त्याला आपला 
आशीवाद िवा आिे. उद्या पानशेतिून येताना खडकवासल्याला भेट 
द्यावी एवढीि इच्छा आिे.” ते म्ििाले, “म्ििजे? तुम्िी राजकारि सोडून 
बािुल्या खेळायला लागलात का? मी जरूर येतो.” 

 दुसऱ्या हदवशी ते आले. खूप जनसमुदाय जमला िोता. हतथल्या 
कायगकत्यांनी माझी स्तुती करून साहंगतले, “तुमच्या नहशबाने िुकून 
राजकारिातील बाई तुमच्या गावाला आल्या आिेत. त्या आपल्याि 
आिेत. त्यािंा नीट र्ायदा करून घ्या. व त्यानंा खेड्यात संरक्षि द्या.” 

दोनि शब्द पि हकती समपगक! त्या हदवसापासून त्या भागािे लोक मला 
आपले मानू लागले. हदलािा मोठा मािूस िाि खरा मोठ्ठा मािूस! 
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डॉ. शां. ब. मुिुमिार 

लसबायोहससमध्ये सािेब 

 
 शसबायोहसस संस्थेमुळे माझा आहि कै. यशवंतराव िव्िाि यािंा संबधं 
आला. शसबायोहसस आंतरराष्ट्रीय सासं्कृहतक कें द्रािे उद्घाटन १९७६ 
मध्ये त्याचं्या िस्ते झाले. त्या वेळी ते भारतािे परराष्ट्रमंत्री िोते. आपल्या 
भार्षिात भारतातील व परदेशी हवद्यार्थ्यांना आपुलकीने वागहवण्याने 
भारतािी प्रहतमा उजळण्यास कशी मदत िोते आहि त्या दृष्टीने 
शसबायोहससिे कायग हकती मित्त्वािे आिे िे त्यानंी आपल्या भार्षिात 
साहंगतले. आरंभी त्यानंी उद्घाटनासाठी वेगळी तारीख हदली िोती. नंतर 
त्यानंी ३१ जुलै िी तारीख हदली. माझी जन्मतारीखिी तीि! 
यशवंतरावानंा कुिीतरी िा योगायोग त्याचं्या कानात साहंगतला. लगेि 
त्यानंी िार मागवनू घेतला आहि तो माझ्या गळ्यात घालून आशीवाद व 
शुभेच्छा हदल्या. माझ्या खादं्यावर िात ठेवनू ते मला म्ििाले, “ तुझे काम 
र्ार मित्त्वािे आिे. हजद्दीने ते पुढे िालव”, माझ्या अंगावर शिारे आले. 
पे्रक्षक टाळ्या वाजवीत िोते आहि मी यशवंतरावाचं्या पाया पडण्यासाठी 
मलािी न कळत वाकलो. एक आगळी धन्यता आहि आनंद यािंा आलेला 
अनुभव मी अजूनिी हवसरू शकत नािी. 
 १९८१ च्या जानेवारी मध्ये कै. डॉ. बाबासािेब आंबेडकरािंा पहवत्र 
अस्स्थकलश, त्यानंा ज्यावर मृत्य ू आला तो पलंग, त्याचं्या दैनंहदन 
व्यविारातील वापराच्या वस्तू इत्यादी गोष्टी त्याचं्या पत्नी श्रीमती 
माईसािेब आंबेडकर यानंी शसबायोहससला भेट म्ििून हदल्या. त्या 
हनहमत्ताने एक जािीर समारंभ आयोहजत केला िोता. कै. डॉ. बाबासािेब 
आंबेडकरािंा अस्स्थकलश संस्थेच्या वतीने सािेबानंी स्वीकारावा अशी 
माझी मनापासूनिी इच्छा. मी त्यानंा आमंत्रि हदले. पि ज्या तारखा 
संस्थेला सोईच्या िोत्या त्या त्यानंा सोईच्या नव्ित्या. त्यानंी मला अन्य 
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कोिा व्यक्तीस बोलावनू समारंभ साजरा करण्यािे सुिहवले. मी त्यानंा 
पत्रात हलहिलेले वाक्य अजूनिी आठवते, “Nothing of any importance 
and significance in Maharashtra is likely to succeed without your 
blessings”. त्याचं्या सोईच्या तारखेलाि आम्िी िा समारंभ साजरा 
केला. 
 ज्या जागेवर शसबायोहससला डॉ. आंबेडकर स्मारकािी इमारत 
बाधंायिी िोती ती िनुमानटेकडीच्या पायर्थ्याशी असलेली जागा जंगल 
खात्याने हनवगनीकरि करून संस्थेच्या ताब्यात देण्यािे ठरहवले. पि 
कािी पुिेकरािें वैहशष्ट्ट्य असे की कोितीिी नवीन गोष्ट पुण्यात िोऊ 
घातली की अनेक मुद्यािंा जािीर कीस पाडून वतगमानपत्रातून हवरोध 
करायिा आहि िागंल्या कायाला अकारि हवरोध करायिा. खरे म्ििजे 
ज्या जंगलखात्याच्या जागेवर शसबायोहससला डॉ. आंबेडकर स्मारकािी 
इमारत बाधंावयािी हतथे संपूिग कातळ आिे आहि त्यावर झाडे लाविे 
केवळ अशक्य आिे. पि  “शसबायोहससने हतथे झाडेि लावली पाहिजेत”, 
“शसबायोहसस टेकडीवर इमारतींिे जंगल उभारिार आिे”, 
“आंबेडकरािें नवे कैवारी” “िनुमान टेकडीवर अहतक्रमि” इत्यादी 
शीर्षगकाच्या ठळक व भडक बातम्या, बातमीपते्र आहि अग्रलेख 
पुण्यामंुबईच्या अनेक वतगमानपत्रातूंन प्रहसद्ध झाले. मी भाबंावनू गेलो. 
शसबायोहससिे खुलासे अग्रलेख आहि बातमीपत्रापुंढे हर्के पडू लागले. 
वैतागलेल्या मनःस्स्थतीत मी यशवंतरावानंा पत्र हलहिले. त्यातील एक 
वाक्य असे िोते, “वैिाहरक नैराश्य आहि िागंल्या कामासाठीसुद्धा 
सामाहजक िेटाळिीमुळे येिारी ितबद्धता यामुळे मागग हदसेनासा झाला 
आिे. आपि याबाबतीत मागगदशगनपर हविार कळहवल्यास त्यानंा बरोबर 
घेऊन मी कदाहित मागग शोधू शकेल.”  या पत्राला सािेबानंी लगेि उत्तर 
पाठहवले. त्यात त्यानंी जो मला उपदेश केला तो सामाहजक कायग 
करिाऱ्या अनेकानंा उपयोगी ठरेल. पत्रात त्यानंी हलहिले की, 
“सरकारिी जागा हमळिे अवघड काम असते व अनंत अडििी असतात. 
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त्यामुळे हनराश िोऊन िालिार नािी”. आहि खरोखरि हनराश न िोता 
मी संस्थेिी बाज ू शासनातील अहधकाऱ्यानंा व संबहंधत मंत्र्यानंा पटवनू 
देण्यािा प्रयत्न केला. शेवटी संस्थेला यश आले व िनुमान टेकडीवरील 
ज्या जागेवरून वृत्तपत्रामंधून गिजब झाला ती जागा शसबायोहसस संस्थेस 
डॉ. आंबेडकर स्मारकासाठी देण्यािा अंहतम हनिगय शासनाने घेतला! 
हवरोधकाचं्या सेनापतीने पत्र पाठवून माझे अहभनंदन केले आहि 
संयोजनाबद्दल कौतुक केले. िी बातमी सािेबानंा सागंण्यासाठी मी 
धडपडत िोतो, उतावीळ झालो िोतो पि तसे घडून आले नािी िे माझे 
दुदैव िोय! 
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बंडोपंत सरपोतिार 

यशवतंराव, आम्िा कायककत्यांचे एक पे्ररिास्र्ान! 

 
 यशवंतरावाबंरोबर माझा प्रथम पहरिय १९४६ साली ते त्या वेळच्या 
मंुबई प्राहंतक कायदेमंडळावर (लेहजस्लेहटव्ि असेंब्ली) हनवडून आले 
तेव्िापासूनिा ! त्या वेळी आमच्या पूना गेस्ट िाऊसकडे असेंब्लीिे 
पावसाळी अहधवेशनािे पुण्यािे काम िोते. कै. यशवंतराव त्या वेळी 
पालगमेंटरी सेके्रटरी म्ििून काम पािात असत. त्याचं्याकडे गृिखाते 
असलेमुळे त्यानंा भोजन-ििा-र्राळ यासाठी वेळि हमळत नव्िता. अशा 
वेळी दोघािें एक पहरहित व त्या काळी आमदार झालेले कै. वसंतराव 
नाईक(नाहशक) यानंी िा पहरिय करून हदला व िी अडिि मला 
साहंगतली. अथात मी त्याचं्यासाठी  भोजन-ििा-र्राळ यासाठी एका 
नोकरािी खास नेमिूक करून िी अडिि हनवारली, पि त्या काळी 
यशवंतराव प्रहतहदनी जवळजवळ १६ ते १८ तास सतत कायगमग्न असत. 
त्यात पुन्िा श्री. मा. मोरारजी भाई देसाई यािें संसदीय सिीव 
असल्यामुळे सारखे दौरेिी करावे लागत असत, परंतु यशवंतराव कधीिी 
दमले भागलेले वगैरे वाटत नसत. वास्तहवक त्या आधी त्यानंी १९४२ च्या 
लढ्यात भाग घेऊन ‘भहूमगत’ रािून जवळजवळ िार वर्षे वनवास, 
उपास, पळापळ असे कष्टािे आयुष्ट्य काढले िोते. त्यानंा शासकीय 
कामािी माहितीिी नव्िती पि हजद्दीने त्यानंी त्या कामािा अभ्यास व्िावा, 
अनुभव हमळावा याि उदे्दशाने ते काम स्वीकारले िोते. त्यानंतर १९५० 
साली प्रथम मंत्री झाले. पुढे १९५२ साली प्रातंािे मुख्यमंत्रीिी झाले. 
 पुढे १९६२ साली ते भारतािे संरक्षिमंत्री म्ििून हदल्लीस आल्यावर मग 
माझा त्यािेंशी पुन्िा संबधं आला. 
 पहिली कािी वर्षे ते खूप कामात असल्यामुळे आमच्या गाठीभेटी 
र्ारशा िोत नसत पि १९६४ नंतर मात्र त्याचं्याकडे सल्ल्यासाठी 
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हविारहवहनमयासाठी मी  सतत जात असे. दरवेळी ते मला हदल्लीतील 
मराठी मंडळींच्या कायगक्रमाहंवर्षयी माहिती हविारत असत. तसेि घरी 
आलेल्या मराठी मंडळींिा माझा पहरिय करून देत असत. याि वेळी 
एकदा मिाराष्ट्राला हदल्लीहवर्षयी हनरहनराळी माहिती करून देण्यासाठी 
एखाद्या वृत्तपत्रािी कल्पना हनघाली. मी त्यानंा एका माहसक पहत्रकेिी 
माझी कल्पना साहंगतली. त्यानंी त्वहरत ती काढण्याबद्दल मला सवग 
बाबतीत मदत देऊ केली आहि त्यातूनि आमिी  ‘हदल्ली दरवाजा’ 
माहसकपहत्रकेिा जन्म झाला. 
 पुढे १९६८ साली आम्िी ‘श्रीगिपती मिोत्सव’ हदल्लीत अहभनव 
पद्धतीने साजरा करण्यािे ठरवले व तसाि तो मोठ्ा धडाक्याने 
साजरािी केला. त्याबाबतिे प्रमुख पाठबळ यशवंतराव याचं्या आश्वासक 
सािाय्यािे असे. 
 माझ्या हदल्लीतील सवग कायािे (हसनेमा मिोत्सव, संगीत-नाटक 
मिोत्सव) प्रमुख-कें द्र यशवंतरावािें वहडलधारे पे्ररक-आशास्थान असे. 
त्यानंी एकदा आपली कल्पना व कायगक्रम मान्य केला की हनहित तो 
यशस्वी िोिार यािी आम्िाला खात्री असे. त्याबाबत आमच्याशी ते 
इतक्या सूक्ष्म ििा करीत की त्यातून जो कायगक्रम ठरे तो यशस्वी िोईलि 
असे त्यानंािी वाटत असिारि. 
 १९८३ साली सौ. वेिूताईंच्या हनधनानंतर मात्र ते अत्यंत दुःखी, 
उदास झाले. त्यानंतरच्या त्याचं्या भेटी उदासवाण्या भासू लागल्या. 
शेवटी हद. २८ नोव्िेंबर १९८४ रोजी त्याचं्या अकस्स्मत मृत्यनेू आमिा िा 
दीघग सिवास संपला. यशवंतराव िे आम्िा कायगकत्यांना नेिमीि एक 
वहडलधारे आशास्थान वाटत आिे. 
 यशवंतराव िव्िाि केवळ आधुहनक मिाराष्ट्रािे हशल्पकारि नव्िते 
तर त्यानंी लोकशािी समाजवादाने भारताला लोकशािी व समाजवादािा 
योग्य मागग दाखहवला. माक्सग, लेहनन, मानवेंद्रनाथ रॉय, बाररॅन्ड रसेल, 
मिात्मा गाधंी व पंहडत जवािरलाल नेिरू यािें हविार, व्यहक्तमत्त्व व 
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कायग यातून यशवंतरावाचं्या हविारानंा हदशा हमळाली. परंतु त्यािंा 
समाजवाद भारतािा ग्रामीि भागातील लाखो लोकाचं्या दाहरद्र्य व 
दुःखातून उदयास आला आहि ते स्वतःिी अशाि सामान्य कुटंुबात 
जन्मले व वाढले. 
 यशवंतरावानंी आपल्या भारत देशािे एक सुंदर व संपन्न असे स्वप्न 
उराशी बाळगले िोते. आर्णथक व राजकीय दृष्ट्ट्या स्थैयग लाभलेला 
ज्यामध्ये सामाहजक हवर्षमतेला मुळीि थारा नािी, स्वराज्यािे व 
सावगभौमत्वािे रक्षि करण्यात समथग असलेला व जेथे सवग के्षत्रातील 
जनतेच्या प्रगती व हवकासास सतत वाव हमळेल अशा भारतािे स्वप्न ते 
बघत िोते. त्याचं्या स्वप्नातील भारतािा भहवष्ट्य काळ उज्ज्वल िोता. 
त्याचं्या मनातील लोकशािी भारतािा समाजवादी व शातंताहप्रय राष्ट्र 
म्ििून सुलौहकक िोता. जागहतक शातंतेिे कायग भारत करू शकेल व 
त्यासाठी भारताने पुढाकार घ्यावा अशी त्यािंी मनोमन इच्छा िोती. 
 ग्रामीि भागाच्या आधुहनकीकरिािे मित्त्व त्यानंा पटले िोते. ग्रामीि 
भागाच्या हवकासासाठी कृहर्ष औद्योहगक समाज स्थापन करण्यासाठी 
झटिारे यशवंतराव कदाहित एकमेव नेते असावेत. त्यानंी सिकारी 
िळवळीिी मिाराष्ट्रामध्ये मुिूतगमेढ रोवली व िीि िळवळ आज संपूिग 
देशभर भरू्षिावि ठरली आिे. सवगत्र राबहवली जात आिे. या सिकारातून 
समाजवाद हनमाि िोईल अशी त्यािंी धारिा िोती. याहशवाय यशवंतराव 
यानंी लोकशािीिे हवकें द्रीकरि करून हजल्िा पहरर्षद, बाँकेिे 
राष्ट्रीयीकरि व संस्थाहनकािें तनख े रद्द करण्याच्या कामी त्यानंी 
घेतलेला पुढाकार, यावरून त्याचं्या दूरदशीपिािी कल्पना येते. 
 यशवंतराव िे अहतशय मुरब्बी व कुशल प्रशासक िोते. त्यानंी ज्या ज्या 
म्ििून जबाबदारींच्या जागी काम केले त्या त्या प्रत्येक  हठकािी  त्यानंी  
आपल्या कतृगत्वािा ठसा उमटहवला. स्वातंत्र्य सैहनक, पालगमेंटरी 
सेके्रटरी, मंत्री, मुख्यमंत्री, हवहवध खात्यािें कें द्रीय मंत्री व उप-पतंप्रधान 
अशी त्यािंी िढत्या क्रमाने वाटिाल झाली व त्यानंी प्रत्येक वेळी आपल्या 



३१९ 

 

बुहद्धमते्तिा व लोकहप्रयतेिा प्रत्यय आिून हदला. ते कोित्यािी पदावर 
असोत त्यािंी इच्छा अशी िोती की, गहरबातल्या गरीब तळातील लोकानंा 
हवकासािी र्ळे िाखता यावीत. ते जेथे गेले ते आपल्या कतृगत्वाने 
जनतेच्या मनात दृढ हवश्वास व श्रद्धा हनमाि करण्यात यशस्वी झाले. 
त्याचं्या राजकीय व सामाहजक सावधहगरीिा, त्याचं्या शातं, संयमी व 
खंबीर नेतृत्वािा लाभ केवळ मिाराष्ट्रालाि नव्िे तर संपूिग देशातंील 
जनतेच्या मनात त्याचं्याहवर्षयी आदर, आस्त्मयता, प्रहतष्ठा िोती. 
 भारत िीन युद्धानंतर १९६२ साली यशवंतराव िव्िाि कें द्रीय रक्षामंत्री 
म्ििून हदल्लीला आले. त्यािंा शपड समाजसेवकािा असल्यामुळे हदल्लीच्या 
मिाराष्ट्रीय समाजाच्या शैक्षहिक सासं्कृहतक िळवळीशी ते समरस झाले. 
एहप्रल १९६५ मध्ये ते आमच्या संस्थेिे अध्यक्ष हनवडले गेले. नूतन मराठी 
हवद्यालयाच्या कायगकाहरिीिेिी ते सभापती िोते. त्याचं्या समथग 
नेतृत्वामुळे शाळेिी प्रगहतपथावर सतत वाटिाल िोत राहिली. ते स्वतः 
एक उत्कृष्ट लेखक तर िोतेि पि साहित्य, संगीत नाट्य यािी त्यानंा 
अप्रहतम जाि िोती. या सवग कलानंा उते्तजन देण्यासाठी मिाराष्ट्र 
रंगायन िे पे्रक्षागृि उभारण्यात त्यािंा शसिािा वाटा िोता. त्याचं्या अशा 
बिुरंगी व्यहक्तमत्वािी उिीव आम्िासं नेिमीि भासेल. 
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नहलनीबाई लशिे 
माननीय सािेब 

 
 तसं पाहिलं तर मा. सािेबािंी ओळख खूप जुनी, ते मुख्यमंत्री िोते 
त्यािे आधीिी. पि मी एक कायगकती म्ििून त्यािें डोळ्यासमोर, पुिे 
हजल्िा का ाँगे्रस कहमटीिी बरीि वर्ष ेमहिला संघटक मी िोते. या नािी त्या 
कारिाने, सत्कार वगैरे व्िायिे, मीशटग्ज असायच्या, त्या वेळी महिला 
संघटनेतरे् सत्कार करण्यािा मान मला हमळायिा. त्यािंा िसतमुख 
िेिरा पाहिला की, मनािी भीड िेपायिी, ‘िं, कसं काय?’ सािेबानंी 
हविारावं, मी ‘ठीक’ म्ििून बाजूला वळावं. 
 मनात यायिं “येवढा मोठ्ठा मािूस आवजूगन िौकशी करतो,”  सामान्य 
कायगकत्यांत हमळूनहमसळून  वागण्यािी पद्धत िी त्यािंी िातोटी. एकदा 
का ाँगे्रसभवनवरती त्यािंं कायगकत्यांच्यासमोर भार्षि झालं. त्यानंी 
कायगकत्यांना उदे्दशून केलेले भार्षि अजूनिी आठविीत आिे. ते म्ििाले, 
“कायगकत्यांनी शब्दािें प्रिार झेलत अनंत हवरोधाला न जुमानता 
सद्धसहद्ववेकबुद्धीने प्रामाहिकपिे, जनतेच्या समोर जाऊन आपले हविार 
पटवनू हदले पाहिजेत, जशी युद्धाच्या आघाडीवर असिाऱ्या सैहनकानंी, 
जखमािंी तयारी ठेवावी लागते. युद्ध कािी आपल्याला रिागंिावरि 
जाऊन लढावं लागत नािी तर जनतेसमोर जाऊन त्यािेंशी एकरूप 
िोऊन त्याचं्या अडीअडििींिा, त्याचं्या दाहरद्र्यािा सूक्ष्मपिे अभ्यास 
करूनि लढाई शजकावी लागते. हवरोधकािें प्रिार झेलण्याति खरी 
कसोटी आिे.” ते अगदी  प्रभावीपिे बोलत िोते. त्यािें शब्द 
अंतःकरिाला हभडत िोते. का ाँगे्रसभवनिा िॉल गच्च भरला िोता. बािेर 
पटागंिात अहतशय गदी िोती. 
 संयुक्त मिाराष्ट्रािे वेळी हशवाजीनगर मतदारसंघातून मला हतकीट 
हमळालं. अशीि सभेच्या हठकािी गाठ पडली. मला म्ििाले, “हतकीट 
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हमळालं खरं, पि अवघड आिे. वारं आिे संयुक्त मिाराष्ट्रािं एका 
महिलेला हतकीट देऊन का ाँगे्रस कहमटीने आपलं कतगव्य केलंय, तुमच्या 
पाठीशी मामासािेब देवहगरीकर, बाबासािेब घोरपडे या बड्या बातब्बर 
मंडळींिा पाशठबा आिे,” अन् घटकाभर थाबंनू पुन्िा म्ििाले, 
“नहलनीबाई, तुमिं मािेर कुठलं ?” अगदी आपलेपिानं केलेल्या 
िौकशीनी मी मोिरून गेले. मी म्ििाले, “अंकलखोप,” त्यासरशी ते 
म्ििाले, व्वा, कृष्ट्िाकाठिी हजद्द तुमच्यात आिे. म्ििूनि तुम्िी िोकार 
हदलेला हदसतोय, “प्रयत्न आपल्या िाती आिेत.” िे त्यािं बोलिं, 
अजूनिी आठविीत आिे. त्या वेळि ंवारंि वेगळं िोतं. ज्या वेळी आपि 
प्रिंड हवरोधािी तयारी करतो त्या वेळी हवरोधाला तोंड देण्यािी मनािी 
तयारी करावी लागते. हनकाल संयुक्त मिाराष्ट्रािे बाजूने लागला, 
नागपूरला मीशटगच्या हठकािी त्यािंी भेट झाली, म्ििाले, “नहलनीबाई 
अहभनंदन !” मला कािी कळेना. मी पडले हन सािेब अहभनंदन करतात 
? 
 “अिो, बिुतेकािंी हडपॉहझट जप्त झालीत पि तुमिे नािी, नाराज 
िोऊ नका पि तुमच्यावर अन्याय झालाय िे मात्र कबूल करायला िवंय. 
कायगकत्यांनी नाराज न िोता दुप्पट कामाला लागलं पाहिजे,” मी मनात 
म्ििाले,  
 “बस्त! आयुष्ट्य  मािसाला नेिमी िकवीत असतं िेि खरं.” 
 आमच्या का ाँगे्रस महिला संघटनेिी सिल एकदा कोयना, पोकळी, 
हिपळूिला गेली िोती. ४५ भहगनी िोत्या. वाटेत कृष्ट्िा-कोयना संगम 
पाहिला, नंतर आम्िी ठरवलं मा. सािेबाचं्या आईंना शुभेच्छा भेट द्यायिी. 
आमिी  बस त्याचं्या दारात थाबंली. अिानकि गेल्यामुळे भोवती 
शेजारच्या बायकामुलािंा गराडा, त्या वेळी त्याचं्या आई झोपूनि िोत्या. 
घरात त्याचं्या पुतण्यािी बायको असावी. आम्िी आईंना साहंगतलं, 
“आम्िी पुण्याच्या, का ाँगे्रसच्या भहगनी आपिास भेटू इस्च्छतात.” त्याचं्या 
िेिऱ्यावर समाधान हदसलं. त्यानंा रु्लािंा गुच्छ देऊन त्यािंा आशीवाद 
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घेऊन जायला हनघालो, पि त्या माऊलीने आम्िाला तसंि सोडलं नािी. 
“ििा घेतल्याहबगर मी जाऊ देिार नािी.” अस ं म्ििाल्या. आम्िी 
साहंगतलं ४५ भहगनी आिोत. एवढ्यािंा ििा, अन् भलत्या वेळी आलोय? 
नको. तेव्िा त्या म्ििाल्या, “मी तशी सोडिार नािी. सरबत तरी घ्यायला 
पाहिजेि.” त्यानंी घरात मोठ्ठं  पातेलं द्यायला साहंगतलं. सरबतािी 
बाटली हदली. अन् म्िितात कशा, “आता तुम्िीि करून घ्या बायानंो,” 

आम्िी सरबत करून घेतलं तेव्िा त्या माऊलीला हकती आनंद झाला, 
आम्िालंािी समाधान वाटलं. त्यािंा हनरोप घेतला. 
 िी गोष्ट एकदा मी सािेबाचं्या कानावर घातली. नेिमीिंि िसू त्याचं्या 
िेिऱ्यावर उमटलं, िसत िसत म्ििाले, “माझी आई म्ििजे खरी देवता 
आिे.” 
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वसंत र्ोरात 

पुिेकरांना िे आवडिार नािी 
 
 १९७५ मध्ये हटळक पुण्यहतथीहनहमत्त हटळक स्मारक मंहदरात तकग तीथग 
लक्ष्मिशास्त्री जोशींिे व्याख्यान िोते. अध्यक्ष िोते यशवंतराव िव्िाि. मी 
त्या वर्षी मिापौर िोतो म्ििून माझी खुिी सािेबाचं्या शेजारी माडंली 
िोती. अध्यक्ष असूनिी सािेबानंी आधी भार्षि केले. ते म्ििाले, “आपि 
सवगजि तकग तीथांिे भार्षि ऐकण्यासाठी जमलेलो आिोत. त्यािंा 
मोठेपिा लक्षात घेऊन मी माझे भार्षि आधी करतो.” भार्षि ऐकताना 
सािेबानंी आपले बूट काढून ठेवले िोते. भार्षि संपवनू ते अनवािीि 
खुिीपाशी आले. िी गोष्ट लक्षात येताि मी माईकजवळ जाऊन त्यािें बटू 
आिून हदले. समारंभ संपवनू गाडीत बसल्यावर ते मला म्ििाले, 
“वसंतराव, तुझे-माझे संबधं कािीिी असले तरी बटू उिलायला नको 
िोते. असे करता कामा नये.” 
 मी म्ििालो, “सािेब तुमच्याबद्दल आम्िाला इतका आदर आिे की 
तुमिे बटू उिलण्यात मला कमीपिा वाटत नािी. उलट आदर वाटतो.” 
 ते म्ििाले, “तरीिी मला िे आवडलेले नािी. तू मिापौर आिेस, 
लोकाचं्या समोर असे वागायला नको िोते. आपला मिापौर मंत्र्यािें बटू 
उिलतो िे पुिेकरानंा मुळीि आवडिार नािी. सावगजहनक जीवनात या 
गोष्टींिे भान राखत जा.” 
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डॉ. सतीश िेसाई 
आधी िाढी कर 

 
 इंहदरा गाधंींिी ित्या झाली. त्याच्या दुसऱ्या हदवशी मी हदल्लीत गेलो. 
त्या वेळी मी यशवंतरावानंा जाऊन भेटलो. इंहदरा गाधंींच्या ित्येने ते र्ार 
अस्वस्थ झाले िोते. अक्षरशः ते रडले. “सते्तिे प्रिंड वलय असताना 
इंहदरा गाधंींना प्रिंड मानहसक अशातंी िोती,” असे सागंताना त्यािंा कंठ 
दाटून आला िोता. 
 मी कािी त्याचं्या र्ारसा जवळिा कायगकता नव्ितो. र्ारशा भेटी-
गाठी देखील झालेल्या नव्ित्या. तरीिी त्यानंी त्या अवस्थेत देखील कुठे 
उतरलात, जेवायिी व्यवस्था झाली की नािी यािी हविारपूस केली. 
माझी सवग व्यवस्था आिे यािी खात्री करून घेतली. मी परत जायला 
हनघालो त्या वेळी ते म्ििाले, “अरे तू दाढी वाढहवलेली आिेस. सध्या 
हदल्लीत जमाव अनावर झालेला आिे. कािीिी घडू शकते, दाढी असताना 
तू बािेर पडू नकोस. इथेि दाढी कर आहि मग जा.” त्यानंी लगेि एका 
मािसाला मला दाढीिे सामान आिून देण्याच्या सूिना हदल्या. मी हतथेि 
दाढी उरकली आहि गुळगुळीत िेिऱ्याने त्याचं्यापुढे उभा राहिलो तेव्िा ते 
म्ििाले, “आता जायला िरकत नािी. आता तुला बािेर पडलास तरी  
धास्ती नािी.” 
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आ. सौ. हनमकला ठोकळ 

यशवतंराव- एक नेक आिमी 
 
 वेिूताई गेल्या, आहि हिमालयाच्या मदतीला सयाद्री हनघाला असा 
ज्यािंा आम्िी एकेकाळी उल्लेख केला असे यशवंतराव िव्िाि मनाने, 
शरीराने खिून गेले. 
 त्याचं्या बोलण्यातील उभारी, हमश्कील हवनोद, राजकारिाबद्दलिी 
आस्था, मनमोकळ्या गप्पा िे पूवीिे सारे लुप्त झाले िोते. 
 ‘देवराष्ट्रे’ या एका लिानशा गावात छोट्या शेतकरी कुटंुबात 
जन्मलेला एक मुलगा स्वकतृगत्वाने देशाच्या उपपंतप्रधानपदापयंत 
जाताना त्यािंी झेप पाहिल्यानंतर, त्याचं्या जीवनाच्या शेवटच्या 
कालातील मनािी अवस्था पाहिल्यावर, अंतःकरिात कुठेतरी खोल 
जखम िोत आिे असे वाटते. 
 स्वातंत्र्यानंतरच्या मिाराष्ट्रािे हशल्पकार म्ििूनि यशवंतरावािंा 
इहतिासाला उल्लेख करावा लागेल. 
 १९५२ पासून मिाराष्ट्र घडवायला त्यानंी जी सुरुवात केली िोती ती, 
त्यानंी जीवनाच्या अखेरच्या क्षिापयंत िालूि ठेवली िोती. त्यापैकी 
१९४९ पासून १९५७ पयंत पालगमेंटरी सेके्रटरी, मंत्री म्ििून ते असतील, 
पि मिाराष्ट्रात बिुजन समाजािे कायग कािी लोकानंी जोरात सुरू 
केल्यानंतर, त्यानंी मिाराष्ट्र शासन जनताहभमुख करण्यािा प्रयत्न केला 
आहि म्ििूनि ते १९५७ ला हद्वभाहर्षकासारख्या मोठ्ा प्रातंािे वयाने 
सवांत लिान असलेले मुख्यमंत्री झाले आहि पुरोगामी मिाराष्ट्र 
घडहवण्याला त्यानंी प्रत्यक्ष सुरुवात केली. 
 ‘कसेल त्यािी जमीन’ सिकार िळवळ, सिकारी साखर कारखाने, 
ग्रामीि कारखानदारी काढण्यास कायगकत्यांना उते्तजन, १२०० रुपयाचं्या 
आतील वार्णर्षक उत्पन्नाच्या पालकाचं्या मुलानंा मोर्त हशक्षि योजना, 
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उजनी, कोयना, जायकवाडी, पानशेत अशा हकतीतरी यशवंतरावानंी 
अिूक हनिगय घेतले की, ज्यामुळे मिाराष्ट्रािा िेिरामोिरा बदलू 
लागला. पुिे, मंुबई, नाहसक, ठािे या पहरसरातील खाजगी 
उद्योगधंद्यानंा प्रोत्सािन देऊन तो सारा पट्टा औद्योगीकरिाखाली आिून 
इहतिास व भगूोल बदलहवला. 
 नुसत्या मोर्त हशक्षिािी घोर्षिा करून िालिार नव्िते तर त्या त्या 
भागातील मुलामुलींना हशक्षि उपलब्ध करून देण्यासाठी, हशक्षिािे 
दरवाजे खुले करून देण्यासाठी खाजगी संस्थानंा उते्तजन देऊन 
खेड्यापाड्यातूंन शाळा, िायस्कूल्स, कॉलेजेस यानंा परवानगीिी त्यानंी 
हदली. सािाय्य केले. त्यामुळेि आज मिाराष्ट्र हशक्षिाच्या बाबतीत 
आघाडीवर असल्यािे हित्र हदसते आिे. “एस.टी. सारख े एक वािन” 
सामान्यािें खेडुतािें एक िातातले वािन करून टाकले. ग्रामीि भाग 
शिाराशंी जोडण्यािे मिान काम यशवंतराव िव्िािानंी मिाराष्ट्रात 
घडवनू आिले. अशाप्रकारे मुख्यमंहत्रपदाच्या काळात संपूिगतः 
मिाराष्ट्रािे स्वरूप, िेिरामोिरा बदलण्यािे काम त्यानंी सुरू केले आहि 
त्यािेि मूतग स्वरूप आज आपि पािातो आिोत. आज मिाराष्ट्र िा 
देशाच्या नकाशात एक पुरोगामी मिाराष्ट्र, सिकारी िळवळीतील 
अगे्रसर मिाराष्ट्र, म्ििून उभा आिे. 
 मिाराष्ट्रघडिीिे काम िालू असतानाि १९६२ साली अिानक िीनने 
भारतावर िल्ला केला. यशवंतरावानंा सायाद्रीच्या छातीिा कोट करून, 
मिाराष्ट्रािे स्वप्न पूिग करण्याऐवजी हिमालयािे, देशािे संरक्षि 
करण्यासाठी त्या वेळिे पतंप्रधान ना. जवािरलाल नेिरू याचं्या आग्रिाने 
हदल्लीस जावे लागले. 
 १९६२ साली यशवंतराव िव्िाि संरक्षिमंत्री म्ििून मंुबईिा सागरतळ 
सोडून यमुनातटी गेले. देशाच्या राजधानीत रािावयास गेले. देशाच्या, 
हिमालयाच्या संरक्षिासाठी गेले. िीनने िल्ला केला िोता. कृष्ट्ि 
मेननसारख्या एका संरक्षिमंत्र्याला अनेक उठावातून बाजूला केले गेले 
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िोते, आहि अशा युद्धजन्य पहरस्स्थतीत यशवंतरावावंर खुिीवर 
बसावावयािे िोते, साऱ्या देशािेि नव्िे तर साऱ्या जगािे डोळे 
त्याचं्याकडे लागले िोते. िीन पुढे-पुढे सरकत िोता. आपली 
संरक्षिर्ळी र्ारि अपुरी िोती. संरक्षि सोयीत कमतरता िोती. देश 
िवालदील झालेला आहि नवीन जबाबदारी पेलायिी िोती. मिाराष्ट्रािे 
पाश तोडायिे िोते. या साऱ्या कठीि मनःस्स्थतीतून यशवंतराव जात 
िोते. आहि पहिल्याि पालगमेंटमध्ये त्यानंी सभागृिािे मन शजकले. 
संरक्षि र्ळी भक्कम केली. पंतप्रधानाचं्या हवश्वासास पात्र ठरले, आहि 
हदल्लीत मिाराष्ट्रातील एक नेक आदमी म्ििून नाव हमळहवले. 
पतंप्रधानािें पािारि, वेिूताईंिा िोकार, मिाराष्ट्रािा हनरोप िे सारे 
यशस्वी झाले. 
 त्यापूवी त्या वेळच्या पक्षाध्यक्षा इंहदराजी गाधंींच्या मदतीने संयुक्त 
मिाराष्ट्रािा कलश मिाराष्ट्रात आिण्यािे मंगलकायग त्याचं्या 
जीवनातील मित्त्वािे काम िोते. मिाराष्ट्रािे मंत्री, मुख्यमंत्री आहि 
देशािे यशस्वी संरक्षिमंत्री िी त्याचं्या जीवनािी यशािी माहलका 
कोिालािी िेवा वाटण्यासारखीि िोती. पि त्यािबरोबर ती 
मिाराष्ट्राच्या मातीला अहभमान वाटण्यासारखी िोती. १९६२ साली 
यशवंतराव हदल्लीला गेले. तरी ते क्षिभरिी मिाराष्ट्राला हवसरले नािीत. 
जिू ते मिाराष्ट्राति आिेत असा भास िोत िोता, असे नव्िे तर ते येथेि 
आिेत असे वातावरि त्यानंी हटकहवले. कै. कन्नमवार यानंा व त्यानंतर 
लगेत कै. वसंतराव नाईक यानंा मुख्यमंत्री केले. त्याचं्याहशवाय 
मिाराष्ट्राच्या राजकारिात, प्रशासनात, पक्षात, कायगकत्यांत पान िलत 
नव्िते. एवढी त्यानंी स्वतःिी पकड ठेवली िोती. अथात यािा गैरर्ायदा 
त्यानंी कधीि दाखहवला नािी. त्याचं्या सल्ल्याने मिाराष्ट्र िालत िोता. 
त्याचं्याहशवाय हनिगय िोत नव्िते. एखाद्या खेड्यातील कायगकत्यांस मी 
सरपिं व्िावे असे वाटत असेल व ते सािेबानंा पसंत असेल तर तोि 
सरपिं िोिार. कै. वसंतराव नाईक ११ वर्ष े मुख्यमंत्री िोते, तरी 
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यशवंतरावाचं्या शब्दाला पूवी जी शकमत िोती तीि शेवटपयंत िोती. 
त्यानंी सागंावे आहि नाईकसािेबानंी ते डावलावे असे कधीि घडले नािी 
आहि याउलट मुख्यमंत्री यािंा हनिगय हर्रहवण्यािे पातकिी कधी 
यशवंतरावािें िातून घडले नािी. म्ििजेि मुख्यमंत्र्यािे हनिगय त्याचं्या 
पूवगसल्ल्यानेि घेतले जात असतील िे राजकीय सुज्ञानंा सागंावयास 
नकोि. 
 यशवंतरावानंी जेवढे पे्रम मिाराष्ट्राला हदले, आहि मिाराष्ट्रातील 
जनतेने त्याचं्यावर जेवढे अलोट पे्रम केले तेवढे कोित्यािी नेत्याच्या 
वाट्याला आले नसेल. यशवंतराव म्ििजे आपल्या घरातीलि एक असे 
प्रत्येक कायगकत्यास वाटे. ते आमच्या घरातील सवांशी सलोख्याने वागत. 
आमच्या घरातीलि ते एक आिेत असे वातावरि तयार झाले िोते. 
प्रत्येक कायगकत्यािी आपुलकीने िौकशी करण्यािा त्यािंा स्वाभावहवशेर्ष 
िोता. कायगकत्यास मोठे करावयािे, त्यास संरक्षि द्यावयािे, वेळप्रसंग 
आला तर त्या कायगकत्याच्या मागे त्यािे कुटंुबाला राकेंला लावनू 
द्यावयािे िा हजव्िाळा, पे्रम मिाराष्ट्रात त्यानंीि हदले. प्रत्येक 
कायगकत्यास सािेब आमिे वाट िोते. तसे मिाराष्ट्रातील साहिस्त्यकानंा, 
हशक्षकानंा, शेतकऱ्यानंा, कमगिाऱ्यानंा, पोहलसानंा वाटत िोते. सवांनाि 
त्यानंी पे्रम आपुलकी हदली. मुख्यमंत्री झाल्यावर प्रथम त्यानंी 
पोहलसाचं्याबद्दल जे उद्गार काढले त्यामुळे मिाराष्ट्रातील पोहलस 
गहिवरून गेला िोता. राजकीय लोकािें वावडे असिाऱ्या साहिस्त्यकानंा 
त्यानंी केव्िा शजकले ते कोिासिी कळले नािी. ते स्वतःिी उत्तम 
साहिस्त्यक िोते, यािी जाि त्यानंी आपल्या साहित्यातून हदली. उत्तम 
वक्ता असल्यािे आपल्या वकृ्तत्वाने हसद्ध केले. कमगिाऱ्यािें पे्रम त्यानंी 
मुख्यमंत्री म्ििून काम करीत असताना हमळहवले. त्यामुळे त्यानंा 
कमगिाऱ्याचं्या संपािा त्रास झाला नािी. याउलट मिाराष्ट्रात त्याचं्या 
नंतर कािी प्रश्न उपस्स्थत झाले तर ते एक सल्ल्यािे हठकाि ठरले िोते. 
राजकीय जीवनाच्या कािी काळात इंहदराजींिे व त्यािें कािी मतभेद 
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असले तरी शेवटच्या काळात त्यानंी त्यािें नेतृत्व मान्य केले. जीवनातील 
सुविग क्षि यशवंतरावानंी अनुभवले तसेि कािी अपमानास्पद क्षििी 
अनुभवले, पि िे सारे क्षि त्यानंी सारख्याि संयमाने पिहवले. 
 स्वातंत्र्यिळवळीतील एक मंतरलेला तरुि, हजल्यातील प्रमुख 
आमदार, पालगमेंटरी सेके्रटरी, मंत्री, मुख्यमंत्री, कें द्रात संरक्षिमंत्री, 
गृिमंत्री, अथगमंत्री, परराष्ट्रमंत्री, उपपतंप्रधान अशा अनेक जागा त्यानंी 
जीवनात भरू्षहवल्या. सामान्यातले म्ििून जगले. सामान्यातले िोऊन 
राहिले. सामान्य मािसासाठी ग्रामीि तळागाळातील मािसासाठी जे 
करता आले ते केले. मिाराष्ट्रात त्याचं्या शब्दात बेरजेिे राजकारि 
त्यानंी केले. हवरोध वाढू हदला नािी. राजकीय खेळी म्ििून हवरोध 
पक्षातील अनेकानंा का ाँगे्रसमध्ये आिून हवरोधक संपहवले. पक्ष वाढहवला व 
स्वतःिे शत्र ू कमी केले. अशा यशवंतराव िव्िािाचं्या जीवनातील 
शेवटिा राजकीय काळ तसा शातं व समाधानकारक गेला असे म्ििता 
येिार नािी. त्याचं्या मनाला क्लेशकारक घटना नंतर घडत गेल्या. 
इंहदरा का ाँगे्रस बािेर आहि नंतर आत येण्यािा हनिगय, हशष्ट्यानंी तो हनिगय 
नाकारिे, लवकर प्रवेश न हमळिे या त्यानंा मानहसक क्लेश देिाऱ्या 
घटना, पि त्यािंा त्यानंी कधीिी त्रागा केला नािी. तेिी हवर्ष त्यानंी 
पिहवले. पि सौ. वेिूताईंिा सिवास संपिे िे त्यानंा पििारे नव्िते. 
त्यातून नवीन नेतृत्व मान्य करून आपि राजकारिात र्ारसा भाग घेऊ 
अशी उमेदिी त्याचं्यात उरली नािी असे भेटी अंती मला वाटले. 
 त्यामुळे जोपयंत जगण्यासारखे कािी आिे तोपयंति मरण्यात मजा 
आिे असे गडकऱ्याचं्या उक्तीप्रमािे त्यानंी आपले जीवन संपहवले असेि 
म्ििावे लागेल. जीवनात करता येईल तेवढे केल्यानंतर मिाराष्ट्र 
घडहवल्यानंतर, देशाला मोठे केल्यानंतर, ‘एक नेक आदमी’ म्ििूनि 
यशवंतराव जगले असेि म्ििावे लागेल. त्याचं्या कतृगत्वािे ठसे 
मिाराष्ट्रात अनेक हठकािी पावलोपावली उमटले आिेत. त्यानंी देशास 
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खूप कािी हदले आिे त्यािे जतन करून गुि जोपासिे िेि आपले कतगव्य 
आिे. 
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आर. एस्. चोपडे 

मोठ्या मनाचे सािेब 

 
 आमच्या मिाराष्ट्रात हशवाजी-बाजीच्या पराक्रमािी परंपरा आिे. 
टाकलेली जबाबदारी यशस्वी पूिग करिार नािी तो मराठी मािूस कसला 
? मराठी मािसाला तुम्िी मोठे केलेत सािेब ! ६२ च्या िीन युद्धाने 
भारतास मोठा धडा हमळाला. आपल्या कुशल नेतृत्वाने तुम्िी संरक्षक 
संरक्षियंत्रिा उभी केलीत व त्यािेि प्रत्यंतर पुढे पाहकस्तानशी यशस्वी 
झुंज देण्यात दाखहवले. तीन वर्षांत केलेले िे पहरवतगन तुमच्याि 
कतृगत्वािे र्ळ िोते. पंहडतजींच्या आकस्स्मक मृत्यूमुळे सारा भारत 
तुमच्याकडे एक आशास्थान म्ििून पािात िोता. एक मुरब्बी 
राजनीहततज्ज्ञ असा आपला नावलौहकक िोता. “प्रहतहशवाजी” च्या 
रूपात मिाराष्ट्र तुम्िास पािात िोता. 
 पि सािेब, कृष्ट्िाकाठी वाढलेल्या तुमच्या सुसंस्कृत मनात कधी 
“कपटनीती” व सत्तस्पधेिे राजकारि हशरले नािी. स्वकतृगत्वावर तुमिा 
हवश्वास िोता. म्ििूनि तुम्िी स्वाहमहनष्ठा ठेवनू हदल्लीत राजकारि केले. 
हकत्येक वेळा अविेलना झाली, पि तुमच्या हिमालयाएवढ्या मोठ्ा 
मनास असले ओरखडे काय करिार तुम्िी मनािा तोल कधी सोडला 
नािी िेि तुमच्या हवशाल मनािे द्योतक िोते. तुमच्या या हवशाल व खंबीर 
मनािी मशागत ज्या कृष्ट्िाकाठास झाली त्या कृष्ट्िेलासुद्धा हतच्या पुत्रािा 
रास्त अहभमान वाटला. एका सामान्य कुटंुबात जन्म घेऊन तुम्िी 
भारताच्या उपपतंप्रधानपदापयंत पोिोिलात, मिाराष्ट्रात कायगकत्यांिे 
जिू एक मोिोळ उभे केलेत ! 
 भारताच्या स्वातंत्र्यपवात सागंली-सातारच्या रागंड्या सेनेिे नेतृत्व 
तुम्िी केलेत. भहूमगत रािून प्रहतसरकारिा हिसका तुम्िी इंग्रजी 
राजसते्तस दाखहवलात, मिाराष्ट्रात हशवाजीिे स्मरि करून हदलेत, 
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हशवाजीने अनेक पराक्रमी मावळ्यानंा कायािी हदशा हदली, त्यानंा मोठे 
केले, तुम्िीसुद्धा अनेक कायगकत्यांना हदशा दाखवली. संधी हदली, त्यानंा 
मोठे केले पि .... हशवाजीच्या हजवाला जीव देिारे जसे बाजी भेटले ते 
भाग्य मात्र अभावानेि तुम्िाला लाभले ! मािसाच्या पडत्या काळाि 
त्यािी खरी कसोटी लागते. स्वाथासाठी अनेकानंी तुमच्यावर टीकेिे 
प्रिार केले ! 
 तुमच्या पे्ररिेने उभी राहिलेली अनेक स्वाथगलोलुप मािसे संधी येताि 
तुमच्यापासून दूर झाली पि तुमिे हवशाल मन यामुळेसुद्धा कधी 
दोलायमान झाले नािी. अजोड संयमी मनािे प्रत्यंतर तुम्िी अनेक वेळा 
दाखहवलेत. तुमच्या धीरगंभीर व शातं व्यहक्तमत्त्वाने असे झंझावाती 
तडाखे अनेक वेळा िसतखेळत स्वीकारले, पि त्याने तुमिा संयमािा 
बाधं कधी रु्टला नािी. तो बाधं नव्िताि ! हिमालय िोता. 
 सािेब, तुमिी मधुरवािी अनेकानंा हदपावनू गेली, तुमच्या तोंडून कधी 
जळर्ळाट, दे्वर्ष, राग िा ऐकलाि नािी. एका सभेिा प्रसंग आठवतो. 
तुमच्या हवरोधकाने आपल्या बेताल बोलण्यािे प्रात्यहक्षक त्या हठकािी 
घडहवले. तुमिी कुिेष्टा केली, वाटेल ते आरोप करून तुमिी मानखंडना 
केली. िजारो मनासं दुखहवले, दुसरे हदवशी तुमिी सभा िोती. तुमच्या 
एका तापट कायगकत्याने रागात येऊन तुम्िास सुनावले, “आजच्या सभेत 
यािे उत्तर द्या. िागंले उत्तर द्या. टोलस प्रहतटोला िािा!” पि सािेब, 
िसत िसत तुम्िी साहंगतले, “गाधंी-नेिरंूच्या का ाँगे्रसने हशव्या देण्यास 
मला हशकहवले नािी.” आहि त्या सभेक धीरंगभीरपिे भारतापुढच्या 
समस्या तुम्िी माडंल्यात ! वैयहक्तक टीकेिा एका अक्षराने उल्लेख केला 
नािीत. उलट हवरोधी उमेदवाराबद्दल आदराने बोललात ! केवढ्या 
मोठ्ा मनािे हदग्दशगन तुम्िी केलेत ! 
 सािेब, मिाराष्ट्राच्या जडिघडिीत शसिािा वाटा तुमिा आिे. 
मिाराष्ट्रास सिकारािी हदशा तुम्िी हदलीत, पिंायत राज्यािी नेिरंूिी 
कल्पना ग्रामपातळीपयंत राबवनू सामान्य मािसास प्रशासनयंत्रिेिा 
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घटक बनण्यािी संधी तुम्िी हदलीत, मिाराष्ट्राच्या सासं्कृहतक संवधगनात 
तुमच्याइतके अजोड कायग कोित्यािी सत्ताधाऱ्याने केले नािी. अनेक 
कलानंा व गुिानंा आपि वाव हदलात. त्याचं्या कल्यािासाठी अनेकहवध 
योजना प्रत्यक्षात आिल्यात. 
 आपि एक अजोड साहिस्त्यक िोता. एकाने म्िटले आिे, “िव्िािानंी 
राजकारिात भाग घेतल्यामुळे मिाराष्ट्र एका िागंल्या साहित्यकास 
मुकला !” आपला “कृष्ट्िाकाठ” यािी साक्ष देतोि ! आपि कराड येथेि 
साहित्य-संमेलनास उपस्स्थत िोता. सरस्वतीिा पाईक म्ििून आपि 
सभागृिात बसला िोता. स्टेजवर साहिस्त्यक िोते. आपि आपल्या 
साहित्यपूजेिे प्रत्यंतर त्या हठकािी हदलेत. 
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राम खांडेकर 

मािुसकीचे मूर्ततमंत रूप म्िििेच यशवंतराव 

 
 “सािेबानंा लोक देवासारखे मानत िोते.” तसेि “सािेब” िी देवाला 
मानत िोते. “सािेब” प्रवासात असताना मुक्कामाच्या आजूबाजूला एखादे 
प्रहसद्ध देवस्थान असले तर तेथे गेल्याहशवाय रािात नसत, सातारा 
हजल्यातील व मिाराष्ट्रातील देवस्थानात तर ते सौ. वेिूताईंबरोबर 
अनेकदा गेले आिेत. परंतु त्यािबरोबर काशीिे हवश्वनाथ मंहदर व 
िहरद्वारिी “िरी की पावडी” िी त्यानंी कधी िुकहवली नािी. परराष्ट्रमंत्री 
असताना उत्तर काशी येथील माउंटशनग शाळेच्या कायगक्रमासाठी गेले 
असताना तेथून ७०-८० हकलोमीटरवर असलेल्या “गंगोत्री” येथे जाऊन 
गंगेिी व शंकरािी पूजा करण्यास ते िुकले नािीत. “सािेबा”ं िी श्रद्धा 
केवळ शिदंूच्या देवावंरि नव्िती, तर इतर धमावर देखील त्यािंी हनतातं 
श्रद्धा िोतीिी. अजमेर व हनजामुद्दीन (हदल्ली) येथील दग्यावरिी ते कधी 
कधी जात. १९७७ च्या हनवडिुकीनंतर जनता राज्य आले. त्यामुळे 
“सािेब” संसद सदस्य म्ििून िोते. एके हदवशी सायंकाळी ते हविारमग्न 
असताना त्यानंा काय वाटले कुिास ठाऊक ते सौ. वेिूताईंना म्ििाले, 
“आपि आग्र्यास जाऊ.” सौ. वेिूताईंना यािा अथगबोध िोईना. तेव्िा ते 
म्ििाले की, आग्र्याजवळील र्ते्तपूर हशक्री येथील सलीम हिस्तीच्या 
समाधीिे दशगन घेण्यािी इच्छा आिे. ताबडतोब दग्यावरील मखमली 
िादर, पुजेिे साहित्य आिण्यास मािूस गेला. दुसऱ्या हदवशीि सकाळी 
सािेब सौ. वेिूताई, मी असे आम्िी र्ते्तपूर हशक्रीस गेलो. १५-२० हमहनटे 
समाधी (दगा)िे दशगन घेतले आहि परत हदल्लीस आलो. केवळ १५-२० 
हमहनटाचं्या दशगनासाठी सािेबानंी सौ. वेिूताईंनी ९-१० मीटरिा प्रवास 
प्रकृतीला झेपिे अशक्य असतानािी केला. पि श्रदे्धपुढे त्यानंा यािे 
मित्त्व नसते. सकाळी सािेब घरातील साईबाबाचं्या मूतीसमोर व 
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देवासमोर ५-१० हमहनटे नतमस्तक िोऊन उभे राहिल्याहशवाय आपल्या 
खोलीच्या बािेर पडत नसत. 
 देव-देवतावंर त्यािंी जशी श्रद्धा िोती तसाि आदर व हजव्िाळा त्यािें 
ठायी वेगवेगळ्या कलाकराबंद्दलिी िोता. हदल्लीत भरिारी पेंशटगिी 
प्रदशगने ते जरूर पािात व कलाकरािें कौतुक करीत. आवडलेले हित्र ते 
िमखास हवकत घेत. सािेबाचं्या बगंल्यात अनेकाचं्या हित्रकृती आजिी 
पािण्यास सापडतात. त्या वेळी हदल्लीत असलेले हित्रकार श्री. व सौ. 
साठे, वाघ वगैरे कलाकाराकंहरता सािेबािंा बगंला आदरािे स्थान िोते. 
ते वारंवार सािेबानंा भेटत असत. मुख्यमंत्री असताना त्यानंी 
कलाकाराचं्या भावनानंा ते र्ार िळुवारपिे जपत असत. नाटक असो वा 
संगीत पहिल्या शब्दापासून शेवटच्या शब्दापयंत बसू शकत असतील 
तरि ते शक्यतो त्या कायगक्रमास जात. मधून उठूि जािे िा ते 
कलाकारािा अपमान समजत व तो आपल्या िातून िोऊ नये यािी 
काळजी घेत. संगीत आहि नाटक यािंी आवड िा सािेबाचं्या जीवनातील 
मित्त्वािा हवरंगुळा. ते हदल्लीतील कायगक्रम सिसा सोडत नसत. सािेब 
कें द्रीय गृिमंत्री असतानािी गोष्ट आिे. पालगमेंट िालू िोते. दुसऱ्या 
हदवशी पालगमेंटिे खूप काम िोते. परंतु हकशोरी आमोिकरािें गािे 
कमानी ऑहडटोहरयमला आिे िे कळल्यावर सािेब बेिैन झाले. गािे 
रात्री १०-३०-११ ला सुरू िोिार िोते. गाण्याला गेले तर कामासाठी 
रात्रभर जागावे लागेल. म्ििून हविार िालू िोता. शेवटी सौ. वेिूताईंनी 
मध्य मागग काढला. एक राग ऐकून हनघून यायिं ठरलं आहि आम्िी गेलो. 
पहिला राग १२ च्या सुमारास संपला. आम्िी हतघेिी उठून मोटारीत 
बसलो. आयोजकािंा हनरोप घेत असतानाि सािेब म्ििाले, “तुम्िी असं 
करा” तुम्िी घरी जाऊन गाडी पाठवनू द्या. मी पूिग गािे संपल्यानंतर 
येईन आहि सािेब १-३० च्या सुमारास आले आहि रात्रभर ऑहर्सिे 
काम करीत बसले ! 
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 “श्री. यशवंतराव राजकारिात गेल्यामुळे मिाराष्ट्र एका मोठ्ा 
साहिस्त्यकास मुकला.” असे अनेकदा म्िटले जाते. सािेबाचं्या जीवनात 
त्यानंा सवांत हप्रय वस्तू म्ििजे पुस्तक िोते. कोिी १०००, ५०० िी वस्तू 
देण्यापेक्षा पुस्तक भेट म्ििून हदले तर त्यानंा अहधक आनंद व्िायिा. पि 
पिंाईत िी व्िायिी की, बिुतेक ते पुस्तक त्याचं्याकडे अगोदरि आलेले 
असायिे. ते इंग्रजी, मराठी हनयतकाहलकातंील पुस्तक-परीक्षिािा 
कॉलम िमखास पािावयािे आहि त्यातील हनवडक पुस्तके आिायला 
सागंायिे. इथे हमळाली नािीत तर मंुबईिून मागवावयािे. दर महिन्यात 
त्यािंा पुस्तकसंग्रि वाढत िोता. सािेबािें पुस्तक वािण्यािे एक मोठे 
वैहशष्ट्ट्य िोते, ते एका वेळी हनरहनराळ्या हवर्षयावंरील ६-७ पुस्तके 
वािायला घ्यायिे आहि रोज प्रत्येकातील कािी पाने वािायिे. िाँडबगेॅत 
२-३ पुस्तके नक्कीि असायिी. प्रवासात ते वािन करीत. हदल्लीत असले 
की, रात्री १२-१ नंतर काम संपल्यावर ते वािन करीत. पुस्तकावंर पे्रम 
करिाऱ्या सािेबानंा “साहिस्त्यका” बद्दल हनतातं आदर िोता. त्याचं्याशी 
गप्पा मारिे िा त्याचं्या जीवनातील मोठा हवरंगुळा िोता. 
 एकदा वेळेअभावी श्रीमती इंदुमती शेवडे याचं्या पुस्तकािा प्रकाशन 
समारंभ सािेबाचं्या हनवासस्थानी झाला. मिाराष्ट्रातील त्या वेळी कािी 
साहिस्त्यक आले िोते. सािेबानंा ऑहर्सच्या र्ाईल्स पािावयाच्या 
असल्यामुळे कायगक्रम लवकरि आटोपता घेतला. कायगक्रम संपताि 
सािेब घरात जाण्यास हनघाले आहि हनरोप घेण्यासाठी ३-४ साहिस्त्यक 
मंडळीत गेले. गप्पा सुरू झाल्या आहि तब्बल ४५ हमहनटे या गप्पा 
िास्यहवनोदात उभ्या उभ्या िालू िोत्या ! आपि उभे आिोत यािे भानिी 
कुिाला नव्िते ! 
 सािेबाचं्या अष्टपैलू व्यहक्तमत्त्वापैकी मित्त्वािे पैलू म्ििजे हमत्र भाव, 
मािुसकी व हजव्िाळा. सािेबािें सवग जीवन राजकीय असले तरी त्यािंा 
इतर के्षत्रातंील हमत्रपहरवार मोठा िोता. हदल्लीतील मिाराष्ट्रीय मंडळीत 
असे असंख्य लोक आिेत की ते अधूनमधून सािेबानंा भेटत असत. 
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हदल्लीतील बिुतेक मराठी, हबगरमराठी पत्रकार सािेबािें िागंले हमत्र 
िोते. िी मंडळी सवगि पक्षािी िोती. पि सािेब त्याचं्याशी बऱ्याि वेळा 
मनमोकळे बोलत. दोघातंिी एकमेकाबंद्दल आत्महवश्वास िोता. 
अंडरस्टाँशडग िोते. या हमत्राचं्या शब्दाला सािेब कािी वेळा दुष्ट्पहरिामािी 
जािीव असूनिी मान द्यायिे. सािेबािंी मैत्री अतूट असायिी. सािेबानंी 
आपििून मतै्री सोडली अस ं कधीि झालं नािी, दुसरा पक्ष मतै्री 
तोडण्यािा हविार करीत असेल तर ती तुटू न देण्यािा त्यािंा प्रयत्न 
असे. म्ििून त्याचं्या हवरोधात जािारे बरेि लोक सािेबानंा त्यािी 
कल्पना व कारिमीमासंा अगोदर द्यायिे. हमत्राशंी सुखदुःखे ते आपली 
समजायिे. त्याचं्या अडी-अडििीसाठी धावनू जायिे. मृत्यपूूवी १५-२० 
हदवस अगोदरि त्यानंी आपल्या सातारा भागातील एका हमत्रास त्याच्या 
घरासाठी रु. १,००० देण्यािे मान्य करिारे पत्र हलहिले िोते व 
सातारच्या भेटीत िी रक्कम ते त्यानंा देिारे िोते. हमत्रहवयोगािे दुःखिी ते 
सिन करू शकत नव्िते. या हनवडिुकीच्या धामधुमीत काळाने सािेबािंा 
घास उिलला तसाि मागील सावगहत्रक हनवडिुकीत त्यािें जीवि 
कंठाि हमत्र श्री. हकसन वीर यानंा देवाज्ञा झाली. त्यािंा र्ोटो आजिी 
हदल्लीत सािेबाचं्या बगंल्यातील देवघरात आिे. 
 मािुसकीिे मूर्णतमंत रूप म्ििजेि सािेब. िी मािुसकी त्यानंी कधीि 
ढळू हदली नािी. कोिािेिी नुकसान व्िावे असे त्यानंी स्वप्नातिी शितले 
नािी. कोिाकडूनिी िोण्यािी शक्यता वाटत असेल तर त्याला सावध 
करत. कोिी जर गैरसमज केला तर त्यानंा मनापासून वाईट वाटायिे. 
त्याचं्या मािुसकीला हजव्िाळ्यािी सुंदर झालर िोती. या दोन गुिामुंळे 
त्यानंी आपल्या कमगिारी वगास घरगुती वागिूक हदली. त्यानंा ते नेिमी 
आदराने वागवावयिे, कोिािे नुकसान त्यानंी कधी केले नािी शकवा 
स्वाथापायी कोिाच्या हिताच्या, प्रगतीच्या आड ते आले नािीत. यासंबधंी 
एक गोष्ट आठवते. ते गृिमंत्री असताना त्यानंा पोहलस गाडग हमळाले िोते. 
आवारात मोसंबीने लदबदलेले झाड िोते. या गाडगिा सब-इन्स्पेक्टर 
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रोज रात्री या झाडावरील मोसंबी नेत असे. माळ्याच्या िे लक्षात आले व 
त्यानंी सौ. वेिूताईंना साहंगतले. त्यानंी या िोरीबद्दल सािेबानंा 
साहंगतले. सािेबानंी मला बोलावून िळूि साहंगतले की, त्याला 
एकट्याला बाजूला बोलावनू िळूि मोसंबी न नेण्याबद्दल सागंा आहि तशी 
कुठेिी तक्रार करू नका शकवा िोिार नािी यािी खबरदारी घ्या. मी 
जेव्िा यािे कारि त्याच्याशी बोलल्यानंतर सािेबानंा साहंगतले की, 
त्यािा मुलगा आजारी आिे, तेव्िा त्यानंी सौ. वेिूताईंना त्याच्यासाठी 
बाजारातून एक डझन मोसंबी आिण्यास साहंगतले. सािेबानंी माझ्या 
आईच्या आजारपिातिी केवळ त्या वेळी माझा एक वर्षािाि संबधं 
असताना मी कािी एक न सागंता सवग व्यवस्था केली िोती. आईच्या 
हनधनानंतर मला बोलावनू माझे सातं्वन केल्यानंतर घरच्या 
अडीअडििीबद्दल हविारले, त्या वेळी त्यानंा कळले की, आई गेल्यानंतर 
नागपूरच्या माझ्या घरात वहडलानंा आधार देिारा मोठा भाऊ, भावजय 
इंदूरला आिेत. तेव्िा मी न सागंताि त्यानंी मुख्य सहिवानंा माझ्या मोठ्ा 
भावािी बदली नागपूरला करून घेण्याबाबत आदेश हदले व स्वतः 
पाठपुरावा केला. 
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मधुसूिन कोल्टटकर 

आठविीतील यशवंतराव 

 
 कराडमध्ये अनेक हनःस्वाथी समाजसेवक हनमाि झाले. त्यापैंकी 
कािी १९२० सालात एकत्र आले आहि त्यानंी लोकमान्य हटळकाचं्या 
नावाने हवद्यालय काढले. यशवंतरावजी याि शाळेिे हवद्याथी आहि मीिी 
याि शाळेतला. “सवगहि तपस्या साध्यम्” िे मनूिे विन आमच्या या 
शाळेिे ध्येयवाक्य िोते. तपस्येने प्रत्येत गोष्ट साध्य िोते, असा यािा अथग 
त्या काळच्या तरुि हपढीत आहि त्याचं्या मागगदशगकातं आजच्या 
तरुिातंील सवग कािी तुच्छ लेखण्याच्या प्रवृत्तीिा प्रादुभाव झाला नव्िता. 
कराडच्या या हटळक िायस्कूलिे हवद्याथी आहि हशक्षक, शैक्षहिक 
पाश्वगभमूी आहि साधनं याचं्याबाबतीत, पुण्यािे नूतन मराठी हवद्यालय 
आहि न्य ू इंस्ग्लश स्कूल शकवा मंुबईिे बालमोिन हवद्यामंहदर आहि 
हिहकत्सक समूि िायस्कूलच्या तोडीिे नव्िते. पि तो काळ अगदी 
गहतशील िोता, आदशगवादािं ते युग त्या काळात, या शाळेतील 
हशक्षकानंी आहि हवद्यार्थ्यांनी प्रयत्नािंी पराकाष्टा केली, त्यामुळे या 
शाळेिे कािी हवद्याथी तरी माध्यहमक शालान्त परीके्षत गुिवत्ता यादीत 
येऊ शकले. त्या वेळच्या मंुबई राज्यािे मंत्री, श्री. यशवंतरावजी िव्िाि 
व ऑशलहपक सुविगपदक हवजेते कुस्तीगीर श्री. खाशाबा जाधव िे या 
शाळेिा अहभमान हवर्षय बनले िोते. एस.एस.सी. परीके्षत पहिलं येिं िी 
गोष्ट मिाराष्ट्रात अगदी अलौहकक नसेल पि कािीशी अपूवग स्वरूपािीि 
मानली जात असे. कािीिी असो, पि कराडच्या हटळक िायस्कूलिा 
हवद्याथी म्ििून मला जून १९३५ मध्ये शालान्त परीके्षत पहिला येण्यािा 
बिुमान हमळाला िोता. माझ्या शकवा माझ्या कुटंुबाच्या दृष्टीनेि नव्िे तर 
संपूिग कराड नगरीच्या दृष्टीनेिी माझं यश िे अभतूपूवग असंि िोतं. 
अहभनंदनाच्या संदेशािंा अक्षरशः ओघ वाहिला. या सवग संदेशात, मला 
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अत्यंत अमूल्य संदेश वाटला तो यशवंतरावजींिा. स्वतः मंहत्रपदाच्या 
जबाबदारीत अत्यंत व्यग्र असूनिी त्यानंी मला अहभनंदनािी तार केली 
िोती. 
 पुण्यास एम. ए. िा. अभ्यास करीत असताना मी कें द्रीय लोकसेवा 
आयोगाने घेतलेल्या आय.ए.एस.च्या परीके्षला बसलो. १९६० मध्ये मी 
जेव्िा आय.ए.एस. झालो त्या वेळी माझ्या वडलानंी (त्यािें आहि 
यशवंतरावािें हनकटिे संबधं िोते) मसुरी येथील राष्ट्रीय प्रशासन 
अकादमीत प्रहशक्षिाला जाण्यापूवी मी यशवंतरावजींिी भेट घ्यावी, असा 
आग्रि केला. १९६० सालच्या मे महिन्यातील तो पहिला पधंरवडा िोता 
आहि हदनाकं १ मे १९६० रोजी नव्या मिाराष्ट्र राज्यािी हनर्णमती 
झाल्यामुळे यशवंतरावजी यशाच्या हशखरावर िोते. सािहजकि ते कामात 
व्यग्र असत त्यामुळे अगदी अल्प सूिनेने त्यािंी भेट घेिे मला कहठिि 
वाटले. पि जेव्िा त्यानंा कळले की, मला र्ार प्रतीक्षा करावी लागत 
आिे, तेव्िा त्यानंी त्वहरत आपले सहिव श्री. राम प्रधान (जे आतापयंत 
मिाराष्ट्र शासनािे मुख्य सहिव मुख्य सहिव िोते) यानंा मला भेटायला 
पाठहवण्यािी सूिना हदली व वहडलासंमवेत मी यशवंतरावजींकडे गेलो. 
माझ्या यशामुळे यशवंतरावजींना खूपि आनंद झाला िोता. त्यानंी माझे 
शुभशितन केले. 
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भु. आ. कुलकिी 

मी पाहिलेला मिापुरुष 

 
 हद्वभाहर्षकािे मुख्यमंत्री झाल्याबरोबर एक महिन्याच्या आत सािेब 
जालन्यास व औरंगाबादेस हर्रतीवर आले. माझ्या स्वतःच्या 
नावागावाबद्दल वैयहक्तक हविारपूस करून झाल्यावर लगेि म्ििाले की 
उद्याला माझ्यासाठी एक काम करा. मराठवाड्यािा भगूोल मला समजून 
सागंा. दुसऱ्या हदवशी औरंगाबादेस आल्यावर अधा तास समोर नकाशा 
ठेवनू हविारीत राहिले. भगूोलाबरोबर इहतिासािीिी उजळिी सिजि 
झाली. मराठावाड्याच्या हवकासािी आखिी मनोमनी करीत असावेत 
असे त्याचं्या प्रश्नावरून तेव्िा वाटत राहिले. 
 याि मुक्कामात सवग खात्याचं्या अहधकाऱ्यािंी बठैक त्यानंी मागगदशगन 
करावे म्ििून टाऊनिॉलमध्ये बोलावली िोती. वाक्यावाक्यातून 
प्रशासनावर त्यािंी पकड मजबूत आिे असे प्रतीत िोत असे. 
प्रशासनासंबधंी नव्यात नवी पुस्तके त्याचं्या वािनात असल्यािेिी हदसून 
येई. भार्षिाच्या ओघात दोन तीन बीजतत्त्वे त्यानंी साहंगतली िोती. 
त्यािंा आमच्यापैकी अनेकाचं्या मनावर कायम पहरिाम िोऊन गेला. ‘िे 
करू का ते करू’ असा जेव्िा केव्िा तुमच्या मनात संभ्रम हनमाि िोईल 
तेव्िा तेव्िा तुम्िी fundamentals िा मूल तत्त्वािंा व त्यासाठी स्वतःच्या 
भहूमकेिा हविार करावा म्ििजे संभ्रम नािीसा िोऊन तुमिे कतगव्य 
तुम्िाला स्पष्ट हदसायला लागेल असे त्यानंी तेथे साहंगतले. 
अहधकाऱ्याचं्या व राजकीय कायगकत्यांच्या भहूमकासंंबधंी या बठैकीति ते 
म्ििाले की त्यानंा सारख े असे वाटते की, राजकीय कायगकत्यांनी 
आजच्यापेक्षा अहधक नािी म्ििायला हशकले पाहिजे आहि अहधकाऱ्यानंी 
आजच्यापेक्षा अहधक िो म्ििायला हशकले पाहिजे. 
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 एका मुक्कामात सािेबानंी जेवायला आमच्या घरी येण्यािे कबलू केले. 
िारपाि मंत्री व वीसपिंवीस इतर लोक जेवायला िोते. खूप उशीरापयंत 
बोलिी वगैरे झाल्यावर परत जाण्यासाठी गाडीत बसलेले उतरून 
पायऱ्या िढून वर आले व तुमच्या पत्नीिे आभार न मानताि मी असा 
कसा परत हनघालो िोतो असे म्िित त्यािें आभार मानून गेले ! अशी 
केवढी जीवािी धावपळ त्यािंी सतत िोत असे पि हशष्टािार न 
सोडण्यािी व लोकसंग्रि वाढवत रािण्यािी त्यािंी हजद्दिी तशीि मोठी 
िोती. 
 सािेबाचं्या वागिुकीत व्यहक्तगत हजव्िाळा अनेकानंा लाभला. जमेल 
तेव्िा ते अहधकाऱ्यािंी शकवा कायगकत्यांिी वैयहक्तक व कौटंुहबक 
पातळीवर हविारपूस करायिे. त्या वेळी पोहलस अधीक्षक असलेले आमिे 
हमत्र श्री. शत्रबकराव पातूरकर एकदा हजन्यावरून पडले. िातास िॅक्िर 
झाल्यामुळे ती आठवड्यािंी रजा घेतली. ती मान्यतेसाठी सािेबाकंडे 
गेली असावी. पुढे दोन महिन्यानंी त्यािंी भेट झाली तेव्िा आठविीने 
“तुमिा िात दाखवा पूिग बरा झाला आिे ना ?” असे हविारीत राहिले. 
 १९५७ च्या हनवडिुकीत शिगोलीिून आमिे हमत्र नारायिराव 
गोरेगावकर हनवडून आले. हनवडिुकीच्या धामधुमीिे जमत नािी, कारि 
पोटािा हवकार आिे असे ते सिज सािेबाकंडे बोलले िोते. स्वतः 
नारायिराव ते बोलिे हवसरलेिी असावेत पि सािेब मात्र हवसरले 
नव्िते. हवधानसभेच्या बठैकीच्या पहिल्याि हदवशी सािेबानंी बॉम्ब े
िॉस्स्पटलमध्ये त्याचं्या तपासिीिी सोय केली िोती आहि त्यानंा तेथे 
घेऊन जाण्यासाठी श्री. डोंगऱ्यानंा पाठहवले िोते ! त्या ऑपरेशनिा व 
शुशू्ररे्षिा खिग पि आमदारानंा सािेबानंी पडू हदला नािी ! अशा गोष्टी 
ऐकल्या की, सािहजकि अशा थोर अन् पे्रमळ नेत्यावरून जीव ओवाळून 
टाकावा असे ऐकिाऱ्यानंा वाटायिे. 
 १९५७ सालिी सावगहत्रक हनवडिूक जवळ िोती व प्रिारासाठी 
पहंडतजींच्या हवराट सभा जालन्यास व औरंगाबादेस झाल्या िोत्या. 
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पहंडतजींबरोबर लेडी माउंट ब्याटनिी आल्या िोत्या. सवगजि केलास 
लेिी बघत असता सािेबानंी मला बोलावनू सुिहवले की, त्यानंा जरा बरे 
नसल्याने ते औरंगाबादेस जरा आधी परतू इस्च्छतािेत अशी त्याचं्यासाठी 
पहंडतजींिी परवानगी मी घ्यावी. पहंडतजींनी िो म्िटलेि पि मलािी 
डॉक्टर वगैरे बोलावण्यासाठी त्याचं्याबरोबर जा म्ििून साहंगतले. त्या 
परतीच्या प्रवासात गाडीत सािेबानंी हजल्यातील राजकीय पक्षाचं्या 
कायाबद्दल अनेक प्रश्न हविारले व मी हदलेली हनभीड उत्तरे त्यानंािी 
आवडली असावीत असे मला त्या वेळी तरी वाटले िोते. 
 त्याि हदवशी संध्याकाळच्या हवराट सभेत पहंडतजींनी पुढे 
‘औरंगाबादिी घोर्षिा’ म्ििून प्रहसद्ध झाले ते भार्षि केले. प्रकृती बरी 
नसल्याने सािेब त्या सभेत नव्िते पि दुसरे हदवशी सकाळीि संभार्षिािी 
टेप आम्िी त्यानंा ऐकवली. ‘मराठी लोकानंा मिाराष्ट्र राज्य व्िावे असे 
खरेि वाटत असेल तर मिाराष्ट्र िोईलिी’ अशी पशडतजींनी त्या सभेत 
घोर्षिा केली िोती. ते ऐकून मात्र सािेब एकदम प्रसन्न हित्त झाल्यािे 
हदसले व पडल्यापडल्याि आता तुम्िी तुमच्या मिाराष्ट्राच्या संदभात 
कामािी आखिी करायला लागा असे आम्िा सवांना सागंू लागले. 
मिाराष्ट्र राज्य हनमाि िोण्यास त्यानंतर तब्बल तीन वर्षे लागली पि ती 
घटना लवकरि घडेल असे आशावादी वातावरि मात्र औरंगबादच्या या 
घोर्षिेनंतर हनमाि िोत गेले िे खरे आिे. 
 ग्रामीि हवकासासाठी हजल्यात एक सरकार हनयुक्त मंडळ बनवायिे 
िोते त्यासाठी आम्िी कािी प्रस्ताव पाठहवले िोते. त्यासंबधंी एका भेटीत 
आपििून म्ििाले की, सवग प्रस्ताव िागंले आिेत व सरकार ते जसेच्या 
तसे मंजूर करिार आिे. उपाध्यक्षाचं्या बाबतीत मात्र दैनंहदन येिाऱ्या 
कारभाराच्या अडििीिा तुम्िी हविार केलेला हदसत नािी म्ििून तो 
प्रस्ताव मात्र सरकार स्वीकारिार नािी. एवढे स्पष्टीकरि सािेब स्वतः 
माझ्यासारख्या एका ज्युहनयर अहधकाऱ्यास देत आिेत यािे मला तेव्िा 
र्ार िायसे वाटले. 
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 ग्रामीि हवकासासाठीिी एक हवभागीय मंडळ बनवले िोते व श्री. 
बाबासािेब सावतेकरािंी त्या मंडळािे उपाध्यक्ष म्ििून नेमिूक झाली 
िोती. त्या वेळी ते मराठावाडा का ाँगे्रसिे प्रदेशाध्यक्षिी िोते. त्या 
मंडळाच्या कायाच्या उद्घाटनासाठी श्री. यशवंतरावजी आले िोते. 
मराठवाड्यासाठी स्वतःिी िाडे उगाळून लावली तर त्यािी दखलिी 
कुिी घेिार नािी असे सािेब कुिाजवळ तरी बोलल्यािे मी ऐकले िोते. 
असे सािेबानंा वाटिे योग्य िोिार नािी असे मी आदले हदवशी श्री. 
सावतेकराकंडे बोललो िोतो. त्यानािी त्या वेळी तसेि वाटले असावे, 
म्ििून समारंभाच्या स्वागताच्या भार्षिात त्यानंी सािेबाचं्या कतृगत्वािी व 
थोड्या काळात केलेल्या भरीव कायािी तोंड भरून स्तुती केली. समारंभ 
संपवनू सुभेदारीस परत जाताना सािेबानंी हविारले की, आज 
बाबासािेबानंी कधी नव्िे असा नवाि सूर कसा लावला िोता ? मी 
म्ििालो की, सािेब, आता परभिी सोडून औरंगाबादला आले आिेत. 
एवढे एकून सािेब मात्र मोकळेपिाने िासत राहिले. परस्पराचं्या मनात 
काय आिे ते आम्िा दोघानंािी कळले िोते. अन् लिानसे का असेना 
िागंले काम कुिी केले तर त्यािे कौतुक करायिेि असे सािेबािें 
नेिमीिेि वागिे िोते. 
 १९५८ साली मराठवाडा हवद्यापीठ स्थापन झाले तेव्िा मराठवाड्यात 
केवळ पाि सिाि मिाहवद्यालये िोती. नवे हवद्यापीठ स्थापन करायला 
हद्वभाहर्षक राज्यािे हशक्षि मंत्री व अन्य कािी मंत्र्यािंा हवरोध िोता, पि 
श्री. यशवंतरावजींनी मराठवाड्यातील शैक्षहिक मागासलेपिा दूर 
करण्यासाठी स्वतंत्र हवद्यापीठ आवश्यक असल्यािे आग्रिाने साहंगतले व 
हवद्यापीठ कायम केले. नव्या हवद्यापीठासाठी आम्िी स्थाहनक 
अहधकाऱ्यानंी ५।६ शे एकर जागा हनवडली िोती ती (मी औरंगाबादेस 
तेव्िा हजल्िाहधकारी िोतो) त्यानंा बघावीशी वाटली म्ििून त्या पहरसरात 
शिडत असताना मी त्यानंा हविारले की या हवद्यापीठािे जन्मदाते व 
साभंाळकते असे आपले हनत्यािे स्थान आिे असे मराठवाड्यातील लोक 
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म्िितात ते आपल्या कानावर असेलि, तर ते म्ििाले की िे बघा, मला 
या हवद्यापीठािा खरा हमत्र म्ििून समजलात तरी पुरे आिे. 
 याि भेटीत पुढे बोलता बोलता राजकारिातील अस्स्थरतेबद्दल बोलिे 
झाले, त्यात ‘कुिी कधीिी साथ सोडली तरी माझी आई व माझी शाळा 
मात्र मला कधीिी अंतर देिार नािीत असे ते म्ििाले. त्या काळात एवढी 
उहद्वग्नता त्यानंा का िोती ते मात्र मला त्या वेळी समजले नािी. तसेि 
ज्या शाळेिा ते उल्लेख करीत िोते ती कराडिी एखादी संस्था असावी 
असे मला वाटले. 
 १९६०-६१ साली मिाराष्ट्रािी पहिली पिं वार्णर्षक योजना तयार केली 
तीत मिाराष्ट्रातील मागास हवभागाबाबत सािेबािंी जी मते िोती ती स्पष्ट 
झाली आिेत. तुलनेने अहवकहसत अशी हवदभग व मराठवाडा या 
हवभागासाठी जादा भाडंवली तरतुदी करून त्याचं्या हवकासातील अनुशेर्ष 
दूर करण्यािे तत्त्व प्रथमि या पिंवार्णर्षक योजनेच्या दस्तैवजात माडंले 
गेले आिे. सािेब हदल्लीस गेल्यावर या धोरिािा पाठपुरावा नीटसा झाला 
नािी व उलट त्या धोरिाशी शकवा त्याचं्या मुळाशी असलेल्या नागपूर 
कराराशी माहंधलकी नसल्यासारखाि कारभार िोत राहिला. त्यािा 
पहरिाम म्ििून दाडेंकर सहमती व पुढे वैधाहनक हवकासमंडळाच्या 
मागण्यानंा जोर िढला. सािेबािें मुख्यमंहत्रपद नव्या मिाराष्ट्राला १९६२ 
नंतर आिखी दिा वर्ष े लाभले असते तर हवकासात असमतोल कधीिी 
आला नसता आहि मिाराष्ट्रािी एकात्मता आजच्यािून हकतीतरी अहधक 
दृढ झाली असती. ते हदल्लीस गेल्याने मिाराष्ट्रािे मोठे नुकसान झाले िे 
तर खरेि, पि त्यातिी मिाराष्ट्रातील मागास हवभागािें व तेथील गरीब 
जनतेिे र्ार र्ार नुकसान झाले व त्यािें पाऊल हवकासाच्या वाटेवर 
हनदान एका हपढीसाठी कायमिे मागे पडले असे मला वाटते. 
 सािेब हदल्लीस गेल्यावरिी ते मिाराष्ट्रात व हवशेर्षतः पुण्यास आले तर 
मी भेटत असे. गंधवग रंगमंहदर व मंडईच्या नव्या वास्तंूिी उद्घाटनेिी 
सािेबाचं्याि िाताने झाली िोती. सािेबािंा वैयहक्तक हजव्िाळा कायम 
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िोता. भारतािे परराष्ट्रमंत्री म्ििून अमेहरकेत युस्टनला गेले िोते तेथे 
माझा मुलगा त्यानंा भेटला तेव्िा सवगजि अमेहरकेत हनघून आलात की 
भावंडापैंकी कुिीतरी आईवहडलाजंवळ आिे म्ििून आमिी िौकशी 
केली. कै. उद्धवराव पाटलािंा सत्कार सािेबाचं्या िाती औरंगबादेस 
झाला त्या भेटीतिी अशीि आस्थापूवगक िौकशी त्यानंी केली. माझ्या 
दुदैवाने त्यानंतर सािेबािंी भेट झाली नािी. 
 आयुष्ट्यात या मिापुरुर्षािी दशगने अधूनमधून िोत गेली व त्याचं्या 
मागगदशगनात जीवनातील कािी वाट िालून झाली त्यामुळे मनाला धन्यता 
वाटत असते. गेल्या शंभर वर्षांत मिाराष्ट्रात एवढा थोर प्रभावी नेता कुिी 
झालाि नािी असे मनोमनी वाटते. पुढिे काय सागंावे ? 
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डी. डी. साठे 

यशवतंराव, एक मुरब्बी व हनिकयकुशल प्रशासक 

 
 गेली तब्बल ३६ वर्ष े मला श्री. यशवंतरावजींिा माझे स्नेिी, 
मागगदशगक, तत्त्वज्ञानी आहि पे्ररक म्ििून सिवास लाभला. तत्कालीन 
मुख्यमंत्री श्री. बाळासािेब खेर यानंी मला त्या वेळी मद्रासिून मंुबईत 
आिले. मद्रासमध्ये मी अवघ्या एका वर्षात संपूिग नागरी पहरविनािे 
राष्ट्रीयीकरि केले. राज्य पहरविन अहधकारी आहि मोटार वाितूक 
हनयंत्रक या नात्याने मी हवभागीय पहरविन कायालयािा प्रमुख िोतो. 
पेरोल व सुट्या भागािें हवतरि इत्यादीवर माझे हनयंत्रि िोते. 
त्याहशवाय, मी प्रवासी रस्ते, पहरविन आहि बेस्ट (बी.इ.एस.टी) यािें 
राष्ट्रीयीकरि करण्यािीिी योजना आखली. १ जून १९४८ रोजी िी 
योजना कायास्न्वत करण्यात आली व १९५३ च्या सुमारास संपूिग प्रवासी 
पहरविनािे राष्ट्रीयीकरि झाले. 
 या काळात, यशवंतरावजी मुख्यमंत्र्यािे संसदीय सहिव िोते. या 
योजनेला बऱ्यािजिाकंडून हवरोध झाला. बस मालकाकंडून तसेि 
राजकीय पुढाऱ्याकंडून हवरोध िोऊ लागला. त्यामुळे मला श्री. मोरारजी 
देसाई आहि श्री. बाळासािेब खेर याचं्याकडून अनेक बाबींसंबधंी सल्ला 
घ्यावा लागला. या काळात संबहंधत बाबींवर मी श्री. यशवंतरावजींशी 
ििा करीत असे. त्या वेळी मी ३० वर्षांिा िोतो. सामाहजक 
तत्त्वज्ञानावरील समान हविारसरिीमुळे आम्िी दोघे एकत्र आलो िोतो. 
त्यािंा उदे्दश व्याविाहरक असे. माझ्या राष्ट्रीयीकरिाच्या पद्धतीिे त्या 
वेळी ते समथगन करीत. 
 कािी ऑपरेटसग आमदाराचं्या शकवा मंत्र्याचं्या संमतीने कािी ठरावीक 
मागग घेऊ नयेत शकवा ते लाबंिीवर टाकावेत अशा प्रकारिे अजग घेऊन 
श्री. बाळासािेब खेरानंा भेटले. त्या वेळी मी ते मागग का हनवडले त्यािे 
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स्पष्टीकरि त्यानंा हदले. त्या वेळी यशवंतरावजींनी आपल्या हवनोदी 
शैलीत मला पाशठबा देऊन साहंगतले की, आपि दुसरे मागग हनवडले 
असते तरीिी ऑपरेटसगनी हवरोधि केला असता. कारि हवरोधाला अंत 
नसतो. 
 १९५४ मध्ये माझी धारवाडिे हजल्िाहधकारी म्ििून बदली झाली. 
१९५६ मध्ये हद्वभाहर्षक राज्यािी स्थापना झाली व यशवंतरावजी त्या 
हवशाल राज्यािे मुख्यमंत्री झाले. त्यानंी माझी हवभागीय अहधकारी आहि 
अिमदाबाद हवभागािे आयुक्त म्ििून नेमिूक केली. ३० नोव्िेंबरला 
धारवाडिून हनघताना मी त्याचं्या हनवासस्थानी त्यािंी भेट घेतली. त्या 
वेळी मिागुजराथ िळवळ जोरात िोती. मी त्यानंा १९५४ साली माझी 
राज्य पहरविनमध्ये बदली झाली तेव्िा तेथील मिाराष्ट्रीयन लोकानंी मी 
अती मिाराष्ट्रीयनवादी असल्याबद्दल तक्रारी केल्या िोत्या या घटनेिे 
स्मरि करून हदले. असे असतानािी मला अिमदाबादला का नेमले ? 
अशी पृच्छा केली. तेव्िा यशवंतरावजींनी आपले नेिमीिे स्स्मत िास्य 
करून मला सवग समजावनू साहंगतले. या कठीि पहरस्स्थतीत माझी खास 
नेमिूक मुद्दामि केल्यािे हवशद केले आहि माझ्या प्रत्येक हनिगयाला 
आपला पाशठबा हदला. नंतर आम्िा दोघानंािी िे जािवले की, महिन्यािी 
८ तारीख िी िुतात्माहदन म्ििून मानण्यात येत असे. सतत िोिारा 
गोळीबार व ित्या यामुळे िुतात्म्यािंी संख्या वाढत िोती. त्या वेळी 
गोळीबार करण्यास माझा हवरोध असल्यािे मी माझ्या स्वतःच्या वैयहक्तक 
जबाबदारीवर कळहवले. मला आठवते की, ज्या वेळी पहरस्स्थती तंग िोती 
तेव्िा यशवंतरावजी दगडरे्कीिी पवा न करता गाडी घेऊन मला 
न्यायला आले. आहि पहरस्स्थती आटोक्यात आल्यानंतर म्ििाले की, 
“जोखीम पत्करल्याहवना कुठलीिी िागंली गोष्ट िोऊ शकत नािी.” ते 
कुठल्यािी संकटाला नेिमी िसतमुखाने व सामंजस्याने सामोरे जात. 
यावरूनि ते र्क्त राजकारिीि नव्िते तर मुरब्बी प्रशासकिी िोते, िेि 
हसद्ध िोते. 
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साखर कारखान्द्याची स्र्ापना : 
साखर कारखान्यािंी उभारिी िा यशवंतरावजींिा दुसरा मित्त्वपूिग 
हनिगय. कें द्र शासनाने अहधक (लायसेन्स) परवाने देण्यािे आपले धोरि 
जािीर केले िोते. त्या वेळी मंुबई राज्यात र्ार थोडे सिकारी साखर 
कारखाने िोते. मुख्यमंत्र्याचं्या समवेत ििा केल्यानंतर, कें द्र शासनाने 
खाजगी व्यक्तींना नवीन कारखान्यासाठी वा अस्स्तत्वात असलेल्या 
कारखान्यािंा हवस्तार करण्यासाठी परवाने देऊ नयेत असे कें द्र 
शासनाला सुिहवण्यािे ठरले. परवाने हकती द्यायिे िे कें द्र शासन ठरव ू
शकते. राज्य सरकार उसािी उपलब्धता व इतर बाबींिा हविार करून 
परवाने कोिाला द्यायिे िे ठरहवते. त्यामुळे कािी हवहशष्ट 
हितसंबधंीयाकंडून हवरोध िोऊ लागला. या हितसंबंधीयािंा त्याचं्या 
के्षत्रात तसेि राजकारिातिी प्रभाव िोता. यशवंतरावजींनी अहतशय 
शातंपिे व गोड भारे्षत आपल्या सिकाऱ्यानंा वस्तुस्स्थती समजावनू 
साहंगतली व नव्या धोरिामुळे ग्रामीि जनतेिा कसा अहधक लाभ िोईल 
िे त्यानंा पटवनू हदले. गुजरातसि मंुबई राज्याने र्क्त या धोरिािा 
अवलंब केला. कें द्र शासनालािी िे र्ारसे पसंत पडले नािी. परंतु 
यशवंतरावजींनी या धोरिािा  पाठपुरावा करून ते संमत करून घेतले 
आहि त्यामुळे अनेक खेड्यानंा संपन्नता लाभली. 
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श्रीधर प्रधान 

अशाच कािी आठविी 
 
 श्री. यशवंतराव िव्िाि याचं्याबद्दलिी माझी पहिली आठवि संयुक्त 
मिाराष्ट्र िळवळीतील आिे. 
 संयुक्त मिाराष्ट्रािी िळवळ जोरात असताना त्यानंी र्लटििून 
संयुक्त मिाराष्ट्राच्या संकल्पनेहवरुद्ध पत्रक काढले िोते. त्यामुळे संयुक्त 
मिाराष्ट्र सहमतीिे कायगकते त्याचं्यावर नाराज िोते. 
 याि सुमारास पुिे मिानगरपाहलकेने यशवंतरावानंा बालगंधवग 
नाट्यगृिािे उद्घाटन करण्यासाठी बोलाहवले िोते. श्री. ए. एस. नाईक  
मिानगरपाहलकेिे आयुक्त िोते. नाईकसािेबानंा िा समारंभ कसा काय 
पार पडतो यािी शिता लागली िोती. त्या वेळी मी पुण्यास सिायक 
पोहलस मिाहनरीक्षकािे काम करीत िोतो. नाईकसािेबानंी मला या 
समारंभािे हनमंत्रि हदले. 
 मला यशवंतरावाबंद्दल आदरहमहश्रत कुतूिल िोते. पत्री सरकारिा 
प्रमुख कायगकता, मंुबई मंहत्रमंडळातील एक मंत्री व संयुक्त मिाराष्ट्राला 
हवरोध करिारा एक पुढारी असलेल्या यशवंतरावाचं्या कायगक्रमाला या 
कुतूिलापोटी मी पत्नीसमवेत िजर राहिलो. 
 नाट्यगृिाबािेर संयुक्त मिाराष्ट्र सहमतीिी हनदशगने िालू िोती. 
आतल्या व्यासपीठावर वर पािुण्याबंरोबर यशवंतराव बसले िोते. 
हनमंहत्रतातं मिानगरपाहलकेिे सभासद व माझ्यासारखे थोडे हनमंहत्रत 
िजर िोते. कहमशनर नाईक यानंी उद्घाटनािे भार्षि करून प्रमुख 
पािुण्यानंा नाट्यगृिािे उद्घाटन करण्यािी हवनंती केली. 
 यशवंतराव उठून उभे राहिले. त्यानंी बोलण्यास सुरुवात केली, तोि 
पे्रक्षकगृिामध्ये आरडाओरडा सुरू झाली. मिानगरपाहलकेच्या एक 
सदस्या श्रीमती भीमाबाई दागंट धावत स्टेजवर गेल्या. यशवंतरावानंा 
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बागंड्या देऊ करून त्या ओरडल्या, “सूयाजी हपसाळ, िालता िो !” 

सभेच्या जागी एकि गोंधळ उडाला. सभागृिाबािेर पोहलस संयुक्त 
मिाराष्ट्र सहमतीच्या स्वयंसेवकानंा आवरण्यािा प्रयत्न करीत िोते. आत 
िा गोंधळ िालला िोता. कोिी डी.एस.पींना बोलावनू आिले. त्यानंी 
भीमाबाई व त्याचं्या सिकाऱ्यानंा बािेर नेले व सभागृिात पुन्िा एकदा 
शातंता प्रस्थाहपत झाली. यशवंतराव उद्घाटनािे भार्षि करण्यास उभे 
राहिले. िसत िसत पहिलेि वाक्य उच्चारून त्यानंी सवांिी मने शजकली. 
ते म्ििाले, “इतक्या नाट्यपूिग पाश्वगभमूीवर जगातल्या कोित्यािी 
नाट्यगृिािे उद्घाटन झाले नसेल.” 

 यथावकाश समारंभ संपला, पि यशवंतरावाचं्या धीरगंभीर वृत्तीने, 
समयसूिकतेिे व वकृ्तत्वकुशलतेने मी अगदी भारावनू गेलो. यानंतर 
माझा त्याचं्याबरोबर संबधं आला तो, यशवंतराव औरंगाबादला हद्वभाहर्षक 
मंुबई राज्यािे मुख्यमंत्री या नात्याने आले त्या वेळेस. तेव्िा मी 
औरंगाबादला उपमिाहनरीक्षक िोतो. कोित्यािी प्रश्नाच्या मूळ 
कारिाकडे जाण्यािी त्यािंी वृत्ती, तसेि िाताखालील अहधकाऱ्यावंर 
हवश्वास टाकून त्याचं्याकडून आपल्याला पाहिजे त्या प्रकारे काम करून 
घेण्यािी त्यािंी िातोटी मी अनुभवली. 
 मराठवाड्यातील पुढारी मुख्यमंत्र्यानंा भेटण्यासाठी औरंगाबादला 
आले. त्यानंी मराठवाड्यातील पोहलसाहंवरुद्ध तक्रारी केल्या. हदवसभर 
स्थाहनक पुढाऱ्याचं्या तक्रारी ऐकून घेतल्यावर संध्याकाळी मला 
यशवंतरावानंी सुभेदारी गेस्ट िाऊसवर बोलाहवले. लोकाचं्या 
पोहलसाहंवरूद्ध र्ार तक्रारी आिेत असे साहंगतले. 
 “लोकाचं्या तक्रारी खऱ्या असून मराठवाडा पोहलसािंी कायगक्षमता 
र्ार खालच्या दजािी आिे,” असे मी म्ििालो. सवगसाधारिपिे “िे तुम्िी 
सुधारले पाहिजे”, असे कािीतरी मुख्यमंत्री म्िितील असा माझा अंदाज 
िोता. पि तसे न म्ििता कोठल्या तरी पोहलस ठाण्याला भेट देण्यािी 
इच्छा यशवंतरावानंी व्यक्त केली. यावर “उद्या सकाळी आपिास वाटेल 
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त्या पोहलस ठाण्याला आपि जाऊ व कोठे जावयािे, ते उद्याि ठरव,ू” 
असे मी म्ििालो. 
 ठरल्याप्रमािे दुसरे हदवशी सकाळी सिा वाजण्याच्या सुमारास 
हडस्व्िजनल कहमशनर यादी व मी सुभेदारी गेस्ट िाऊसवर गेलो व 
मुख्यमंत्र्यासंि अशजठा रस्त्याने रु्लंिी पोहलस ठाण्याकडे हनघालो. 
रु्लंिी पोहलस ठाण्यात आपिास काय पिावयास हमळेल अशी हविारिा 
यशवंतरावानंी केली. “पोहलस ठािे बंद करून मंडळी घरोघर झोपावयास 
गेली नसली म्ििजे हमळवली. पोहलस ठाण्यात पोहलस झोपलेले 
सापडण्यािी शक्यता जास्त आिे.” मी म्ििालो. आम्िी रु्लंिीला 
पोिोिलो त्या वेळी पोहलस ठाण्यातील पोहलस नुकतेि उठले िोते व 
पोहलस ठािे अहतशय गहलच्छ स्स्थतीत िोते. आम्िाला पािून पोहलसािंी 
धावपळ झाली. पोहलस ठाण्यातील रोकड रक्कम व मित्त्वािी रहजस्टसग 
तपासून आम्िी औरंगाबादला परतलो. परत येताना “मराठवाड्यात अशी 
पहरस्स्थती का आिे? “असा प्रश्न यशवंतरावानंी केला. मी त्यानंा 
साहंगतले की, “रझाकार िळवळीपासून जी राजकीय अस्स्थरता 
मराठवाड्यात िोती, हतिा िा पहरिाम असावा.” यावर उपाय काय असा 
दुसरा प्रश्न त्यानंी केल्यावर मी त्यानंा साहंगतले की, “मराठवाड्यातील 
पोहलस अहधकाऱ्यानंा जुन्या मंुबई राज्यातील पोहलस ठाण्यात कामकाज 
कसे िालते ते पािण्यािी संधी हमळाली तर इथले पोहलस अहधकारी र्ार 
थोड्या अवधीत कामािी पद्धत आत्मसात करतील. कारि िी मंडळी 
मूळिी िुशार आिेत.” 

 यावर यशवंतराव म्ििाले, “प्रधान, नव्या हद्वभाहर्षक राज्यािे अनेक 
प्रश्न माझ्यासमोर आिेत. िा प्रश्न तुम्िी जर कोित्यािी प्रकारे हबकट न 
करता िाताळलात तर तुमच्या म्ििण्याप्रमािे प्रयोग करून पािण्यास मी 
तयार आिे. पि माझ्यापुढील प्रश्नामंध्ये आिखी एकािी भर मला नको.” 

 मुख्यमंत्र्याचं्या सूिनेनुसार िा प्रश्न यशस्वीपिे मी सोडवू शकलो, पि 
िे कसे काय केले िे सहवस्तरपिे सागंण्यािे िे स्थळ नव्िे. पोहलस 
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अहधकाऱ्यावर दडपि आिण्याकहरता खोटे आरोप केले जातात. असाि 
एक प्रकार मी औरंगाबादला असताना झाला. या प्रकरिी तपास करून 
खरा प्रकार यशवंतरावानंा कळल्यावर त्यानंी त्याचं्या कायगकत्याला दोन 
शब्द सुनावण्यास मागेपुढे पाहिले नािी. त्यामुळे या मुख्यमंत्र्याला 
सत्यािी िाड आिे व योग्य तऱ्िेने काम केल्यास आपिास पूिग संरक्षि 
हमळेल, अशी सवग पोहलस कमगिाऱ्यािंी खात्री झाली. 
 त्यािे असे झाले :- एका सकाळी मला मंुबईिून यशवंतरावािंा 
टेहलर्ोन आला, “अमुक एका आमदारािी तक्रार आिे की, त्यानंी एका 
बाईिा िात धरून हवनयभगं केल्यािी खोटी तक्रार घेऊन त्याचं्याहवरूद्ध 
त्याचं्या गावच्या र्ौजदाराने खोटा गुन्िा नोंदहवला आिे. िा र्ौजदार 
सदरिू आमदाराच्या राजकीय प्रहतस्पध्याच्या सल्ल्याने िालत आिे, तरी 
खरा प्रकार काय आिे ते कळवावे.” 

 या बाबतीत वेळ न गमहवता माझ्या रीडर इन्स्पेक्टरबरोबर मी त्या 
पोहलस ठाण्यास गेलो. िे पोहलस ठािे औरंगाबादिून शंभर सव्वाशे मैल 
लाबं िोते. आम्िी पोहलस ठाण्यात पोिोिलो तेव्िा कायालयाच्या मुख्य 
खोलीत एक सुस्वरूप तरूि स्त्री व हतिा नवरा बसले िोते व आतल्या 
खोलीत सब-इन्स्पेक्टर गावातील दोन-तीन प्रहतहष्ठत इसमाबंरोबर कािी 
वाटाघाटी करत िोते. 
 िा प्रकार काय आिे, याहवर्षयी िौकशी करताना कळले की, सुमारे 
तीन-िार हदवसापूंवी आठवड्याच्या बाजाराच्या हदवशी सदरिू आमदार 
दारू हपऊन (त्या वेळेस मराठवाड्यातील हजल्यास दारूबदंी कायदा 
लागू झाला नव्िता) आठवडे बाजारात शिडत असताना त्यानंी या बाईला 
पाहिले. हतिा िात धरून ते हतला आपल्या घराकडे घेऊन जाऊ लागले. 
िी तरुि स्त्री त्या आमदारािी मतै्रीि िोती. त्यािंा जुना पे्रमसंबधं िोता. 
परंतु भर बाजारात िात धरल्याने त्या बाईने बोंबाबोंब केली. नवरा हर्याद 
करण्यास तयार नसताना हतने त्याला हर्याद करण्यास भाग पाडले. 
र्ौजदाराला आमदारािे व बाईिे पे्रमसंबधं मािीत असल्याने व सदरिू 
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आमदार राज्यकत्या पक्षातील एक प्रमुख आमदार असल्याने तो 
आमदाराहवरूद्ध हर्याद घेण्यास नाखूर्ष िोता. त्या वेळी त्या बाईने रडून 
रडून ओरडून सगळे पोहलस ठािे डोक्यावर घेतले िोते. 
 मी पोहलस ठाण्यात गेलो त्यावेळी गावातील दोन-तीन प्रहतहष्ठत 
गृिस्थ आहि र्ौजदार त्या बाईिी समजूत कशी घालायिी यािा हविार 
करीत िोते. या सवग भानगडीिा तपास पूिग करून दोन हदवसात मी 
औरंगाबादला परतलो. दोन-तीन हदवसातंि मला दुसऱ्या कामासाठी 
मंुबईस जावयािे िोते, म्ििून तयार केलेला अिवाल पोस्टाने न 
पाठहवता मी बरोबर घेऊन गेलो. 
 मंुबईस गेल्यावर मी मुख्यमंत्र्यानंा भेटलो. इतर बाबींबरोबर 
टेहलर्ोनवर साहंगतलेल्या तक्रारीिे काय झाले असे त्यानंी मला 
हविारले. सदरिी तक्रार खोटी असल्यािे मी मुख्यमंत्र्यानंा साहंगतले व 
म्ििालो “ज्या इन्स्पेक्टरहवरुद्ध िी तक्रार केली िोती, त्याच्या 
वागिुकीतील दोर्ष काढावयािा झाला तर इतकाि की िा अहधकारी 
हर्यादी बाईने हर्याद देऊ नये अगर आमदाराहवरूद्ध हर्याद हतने 
काढून घ्यावी याबाबत हतिे मन वळव ूशकला नािी.” 

 “िी िौकशी कोिी केली ?” असे मुख्यमंत्र्यानंी हविारले. मी स्वतःि 
िौकशी केली आिे, असे सागंून माझा अिवाल मी त्याचं्या िातात हदला. 
त्या वेळी हवधानसभेिे अहधवेशन िालूि िोते. मुख्यमंत्र्यानंी त्या 
आमदारास बोलावून घेतले. त्यानंी माझ्या समक्ष त्या आमदाराला सब 
इन्स्पेक्टरहवरुद्ध खोटी तक्रार केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यािंी मार्ी माहगतली 
! 
 हवशाल हद्वभाहर्षक मंुबई राज्यािे हवभाजन िोण्याअगोदर हजल्िा 
पातळीवरील सवग खात्याचं्या अहधकाऱ्यािंी एक पहरर्षद मंुबईत भरली 
िोती, त्या पहरर्षदेत नव्यानेि सुरू िोिाऱ्या हजल्िा पहरर्षदासंंबधंी, तसेि 
हवकास योजनाहंवर्षयी ििा झाली. या पहरर्षदेत हजल्िा पातळीवरील 
कामकाज सुधारण्याच्या दृष्टीने एक मित्त्वािा हनिगय घेण्यात आला. तो 
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म्ििजे हजल्िा कलेक्टर हजल्िा पातळीवरील अहधकाऱ्यािंा मुख्य नसून 
हजल्िा पातळीवरील समान दजाच्या अहधकाऱ्यात पहिला आिे. (Not 
the head of the district, but number one of the team of equals) 
िा मित्त्वािा हनिगय यशवंतरावानंी घेतला. या हनिगयामुळे हजल्िा 
पातळीवरील अहधकाऱ्यातं व हजल्िा कलेक्टरमध्ये “मोठा कोि ?” या 
मुद्यावंर ज्या कुरबुरी िालत त्यानंा बराि आळा बसला व हजल्िा 
पातळीवरील कामात बरीि सुधारिा झाली. 
 पोहलस अहधकाऱ्यानंा बऱ्याि वेळा तात्काहलक हनिगय घ्यावे लागतात. 
यापैकी सवगि हनिगय हबनिूक असू शकत नािीत. तसेि िागंल्या तऱ्िेने 
काम करिाऱ्या अहधकाऱ्याकडूनिी अभाहवतपिे कािी िुका िोतात. अशा 
वेळी पोहलस अहधकाऱ्यानंा हशक्षा केली तर त्याचं्या कायगक्षमतेवर प्रहतकूल 
पहरिाम िोतो. अशा वेळी यशवंतराव क्षमाशील वृत्ती धारि करीत आहि 
िुकलेल्या अहधकाऱ्याला कठोर हशक्षा करीत नसत. 
 मंुबई राज्याच्या गुप्तिर हवभागािा प्रमुख म्ििून मी कामकाज पािू 
लागलो, त्या वेळी हद्वभाहर्षक मंुबई राज्यािे हवभाजन िोण्यािे नक्की झाले 
िोते. मिाराष्ट्र व गुजरात या नव्याने िोिाऱ्या राज्याचं्या सरिद्दीवरील 
प्रदेशात संयुक्त मिाराष्ट्र सहमती व मिागुजरात सहमतीतरे् प्रिारािा 
गदारोळ उठला िोता. धुळे हजल्यातील कािी गावे गुजरातमध्ये सामील 
करण्यात यावी या दृष्टीने मिागुजरात सहमती प्रिार करीत िोती, तर डागं 
मिाराष्ट्रात राहिला पाहिजे यावर संयुक्त मिाराष्ट्र सहमतीच्या प्रिारािा 
जोर िोता. जनमानसािा कानोसा घेण्यासाठी गुप्तिर हवभागािे अहधकारी 
या भागात रातं्रहदवस हर्रत िोते. 
 या हदवसातं मुख्यमंत्री यशवंतराव िव्िाि यानंी मला बोलाहवले व 
गुजराती समजते शकवा नािी याबद्दल िौकशी केली. मला गुजरातीिे 
ज्ञान बऱ्यापैकी आिे असे मी साहंगतल्यावर त्यानंी गुजरातीत हलहिलेले 
एक पत्र मला वािावयास हदले व “वािा” असे ते म्ििाले. 
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 ते पत्र सुरतेच्या एका मान्यवर पुढाऱ्याने हलहिले िोते. त्यात पुढील 
आशयािा मजकूर िोता : 
 “हद्वभाहर्षक मंुबई राज्यािे हवभाजन माझ्यासारख्या मिात्माजींच्या 
अनुयायानंा पसंत नसेल तर ते आमा अटळ आिे असे हदसते. दोन्िी 
बाजूंना प्रिारािा गदारोळ उठला आिे. राजकीय प्रिाराच्या वेळी वाटेल 
ते ित्यार वापरिे जरी उहित असले, तरी मािुसकीिी पातळी हनदान 
शासनाच्या अहधकाऱ्यानंी साभंळली पाहिजे, असे मला वाटते. 
मिाराष्ट्रीयन पोहलसानंी व त्यातल्या त्यात सी.आय् .डीच्या अहधकाऱ्यानंी 
तर लाजलज्जा गुंडाळून ठेवली आिे, असे हदसते. सोबतच्या कािी जुन्या 
कायगकत्यांिी पते्र पािा. त्यात हलहिले आिे, की अिवा येथे भरलेल्या 
संयुक्त मिाराष्ट्र सहमतीच्या सभेसाठी मंुबईच्या सी.आय् .डीं.नी 
कम्युहनस्ट कायगकत्या श्रीमती गोदावरीबाई परुळेकर यानंा सरकारी 
जीपमधून थेट सभेच्या जागी पोिोिहवण्यािा हवक्रम केला आिे. पूवी 
अटकेच्या वेळी, कोटात नेताना अगर परत आिताना कम्युहनस्ट 
कायगकते पोहलसाचं्या सरकारी वािनातून जाताना हदसत. आता पोहलस 
अहधकारी त्यानंा सभेच्या जागेपयंत घेऊन जातात व ते सुद्धा गृिखात्यािी 
सूते्र आपल्या (यशवंतरावाचं्या) िातात असताना यािे आियग वाटते. 
योग्य वाटल्यास खुलासा व्िावा.” 

 या पत्रासोबत अशाि अथािी दोन- तीन कायगकत्यांिी पते्र िोती. 
उल्लेख केलेले पत्रलेखक संयमी कायगकते म्ििून नावाजलेले िोते. 
 िी सवग पते्र वािून मी सदगि झालो व िौकशी करण्यासाठी तीन-िार 
हदवसािंी मुदत मागून घेतली. माझ्या कायालगत आल्यावर अिवा, 
नवापून व डागं हवभागात कोिािी नेमिूक केली आिे, यािी िौकशी 
केल्यावर कळले की, सदरिे अहधकारी दौऱ्यावर आिेत. दौऱ्यावरून 
परत आल्यावर मला भेटण्यासाठी त्यानंा कळहवण्यास साहंगतले. 
 दोन हदवसानंी दौऱ्यावरून परत आल्यावर ते अहधकारी मला भेटले. 
त्याचं्याकडे िौकशी करता त्यानंी सभेच्या हठकािापयंत पोहलस 
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वािनातून श्रीमती गोदावरीबाई परुळेकर यानंा नेल्यािे कबलू केले. िे 
करण्यािे कारि हविारता ते अहधकारी म्ििाले, “गोदावरीबाईंिी सभा 
अिवा येथे िोती. अिवापासून २५-३० मलैावंर जंगलात गोदावरीबाई 
ज्या मोटारीतून प्रवास करीत िोत्या, ती गाडी बदं पडली असल्यािे 
हदसले. बंद गाडीच्या ड्रायव्िरला तसेि पोहलस जीपच्या ड्रायव्िरला बदं 
गाडी सुरू करता येईना. िे िोईपयंत संध्याकाळ िोऊन गेली. 
गोदावरीबाईंच्याकडे अिवापयंत जाण्यािे कोितेि साधन नव्िते. रात्र 
पडू लागल्यावर “मला जंगलात सोडून जाऊ नका तुमच्याबरोबर न्या “ 

अशी गोदावरीबाईंनी हवनंती केली. एकट्या स्त्रीला जंगलात सोडून जािे 
योग्य वाटेना, म्ििून मी  गोदावरीबाईंना अिवाल घेऊन गेलो.” त्या 
अहधकाऱ्यानंी त्यािंी बाजू माडंली. 
 “बाईंना तुम्िी थेट सभेच्या जागेपयंत घेऊन का गेलात ? गावाजवळ 
का सोडले नािीत ?” 

 “सािेब आपि हविारलेल्या प्रश्नाला योग्य उत्तर नािी. 
गोदावरीबाईंना थेट सभेच्या हठकािापयंत घेऊन जािे योग्य नव्िते. िी 
िूक झाली आिे.” ते अहधकारी म्ििाले. 
 या सवग िौकशीिा अिवाल मी यशवंतरावानंा हदला व साहंगतले, की 
या अहधकाऱ्याकडून नकळत िूक झाली. त्यािें रेकॉडग र्ार िागंले आिे. 
हशवाय ते अहधकारी िहरजन आिेत. नकळत झालेल्या िुकीकडे दयाद्रग 
दृष्टीने ताकदीहशवाय कोितीिी हशक्षा करू नये. 
 यशवंतरावानंी या अहधकाऱ्याला क्षमा केली. या अहधकाऱ्यािे काम 
िागंले िोते. सेवाहनवृत्त िोण्यापूवी त्यानंा अधीक्षकािी पदोन्नती हमळाली. 
यशवंतरावाचं्या या क्षमाशील वृत्तीमुळे मिाराष्ट्र शासनातील लिानमोठे 
अहधकारी स्वतःच्या जबाबदारीवर मोठमोठी कामे करू लागले. 
 पोहलसािें काम कसे सुधारता येईल, याबद्दल यशवंतराव मौहलक 
सूिना करीत. मिाराष्ट्र राज्यािी हनर्णमती झाल्यानंतर यशवंतरावानंी 
मला बोलाहवले. त्या वेळेस मी गुप्तिर हवभागािा प्रमुख म्ििून काम 
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करीत िोतो. यशवंतरावानंी माझ्याबरोबर गुप्तिर हवभागाच्या कामाच्या 
पद्धतीहवर्षयी ििा केली, ते म्ििाले, “एखादी गोष्ट झाल्यावर ती कशी 
झाली व का झाली, याबद्दल अिवाल पाठहवण्यािी गुप्तिर हवभागािी 
आजवरिी रीत आिे. िे सगळे अिवाल तुम्िी नेिमीप्रमािे शासनाच्या 
सहिवाकंडे पाठवा. मला मात्र उद्या काय िोिार आिे, यािी बातमी तुम्िी 
आज हदली पाहिजे आहि हिजमधील हपने्नसप्रमािे आगाऊ हदलेल्या 
बातम्या कमीतकमी पन्नास टके्क तरी बरोबर आल्या पाहिजेत. या माझ्या 
सूिनेिे पालन कसे करावयािे ते तुमिे तुम्िीि ठरवा.” 

 मुख्यमंत्र्याचं्या सूिनेनुसार दर पधंरा हदवसानंी मिाराष्ट्र राज्यात 
कोित्या राजकीय घडामोडी िोिार आिेत. त्याबद्दलिे एक पत्र मी 
मुख्यमंत्र्यानंा पाठवू लागलो. पुढे िोिाऱ्या राजकीय घडामोडींिी आगाऊ 
बातमी काढण्याच्या प्रयत्नामुळे गुप्तिर हवभागाच्या कामािा दजा व 
अिवालािंी उंिी वाढली. त्यामुळे गुप्तिर हवभागाला ज्या गोष्टी अशक्य 
वाटत असत, त्या शक्य िोऊ लागल्या. एके हदवशी मला यशवंतरावानंी 
त्याचं्या कायालयात बोलाहवले आहि हविारले, की “अमुक पक्षाच्या 
अमुक कायगकत्याच्या िालिाली संशयास्पद वाटत आिेत. त्यानंा जर 
शासनाने अटक करण्यािे ठरहवले तर तुम्िाला त्यानंा अटक करण्यास 
हकती वेळ लागेल ?” “साधारि िार ते पाि तास”, “ठीक आिे. मी 
तुम्िाला योग्य वेळी सागेंन.” दोन हदवसानंी रात्री अकरा वाजण्याच्या 
सुमारास याबाबतीत कारवाई करण्यािा िुकूम शासनाकडून आला व 
आम्िी या सवग मंडळींना पिाटे पाि वाजेपयंत अटक करू शकलो. 
 तसेि एकदा अमुक एका शिरात अमुक वेळी जातीय दंगा िोण्यािा 
संभव आिे, असा अंदाज इतका हबनिूक बरोबर आला की माझ्याजवळ 
खात्रीलायक बातमीदार आिेत, अशीि सगळ्या वहरष्ठ पोहलस 
अहधकाऱ्यािंी व शासनािी समजूत झाली. वास्तहवक िी सगळी हकमया 
यशवंतरावाचं्या मागगदशगनामुळे झाली िोती. 
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 १९६२ च्या युद्धाच्या वेळी यशवंतराव भारतािे संरक्षिमंत्री झाले व 
त्यािंा व माझा शासकीय संबधं सुटला. तरी पि आमिे वैयहक्तक संबधं 
तसेि कायम राहिले. 
 पुढे १९६४ मध्ये माझी हदल्लीत केन्द्रीय गुप्तिर हवभागात नेमिूक 
झाली. त्या वेळी जुन्या संबधंामुळे त्याचं्या बगंल्यावर मला केव्िािी जाता 
येत असे. 
 यशवंतरावामंध्ये त्याचं्या मंहत्रपदाच्या मोठेपिािी भावना हबलकूल 
नव्िती. त्यानंा शास्त्रीजींच्या बरोबर ताश्कंदला जावयािे िोते. एका 
मोठ्ा आंतरराष्ट्रीय पहरर्षदेिी तयारी करावयािी िोती, तरी वेळात वेळ 
काढून यशवंतराव हदल्लीच्या मिाराष्ट्र मंडळाच्या मेजवानीस िजर 
राहिले. इतकेि नव्िे तर जमलेल्या सवग मंडळींना भेटले, सवांच्याबरोबर 
त्यानंी तास-दीड तास गप्पा मारल्या. 
 माझ्या मुलाच्या लग्नािे आमंत्रि मी त्यानंा हदल्यावर मुद्दाम हदल्लीिून 
येऊन यशवंतराव लग्नाच्या स्वागत-समारंभास िजर राहिले. 
 २६ नोव्िेंबरच्या संध्याकाळी दूरदशगनवरील कायगक्रम बघताना 
यशवंतरावाचं्या हनधनािी बातमी मी ऐकली व गेल्या जवळजवळ तीस 
वर्षांच्या हवहवध आठविींिा हित्रपट माझ्या डोळ्यासंमोरून गेला. 
 वाईट इतकेि वाटते की, या ितुरस्त्र बुद्धीच्या राज्यकायगधुरंधर 
पुरुर्षािा देशाला पाहिजे तेवढा र्ायदा करून घेता आला नािी. 
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हवनोिराव 

मला उमिलेले यशवंतराव 

 
 प्रशासनािी सूते्र िाती घेतल्यावर अगदी प्रारंभापासूनि शासन िे 
सवगसामान्य जनतेिे हित साधिारे, कल्याि करिारे साधन आिे अशी 
भहूमका िव्िाि यानंी स्वीकारली िोती. प्रशासनातील गुिवत्ता म्ििजेि 
प्रजाजनािे कल्याि आहि सुख असे समीकरि त्यानंी मनाशी पके्क केले 
िोते. त्या काळात प्रशासनयंत्रिेत आय.सी.एस. अहधकाऱ्यािंा मोठाि 
दबदबा िोता. या वगात त्या वेळी एक प्रकारिा अिंकार असे. परस्परानंा 
हिकटून राििे िा त्यािंा स्थाहयभाव िोता. हनयमाचं्या िाकोरीत रािून 
हनिगय घेण्यािी या वगािी वृत्ती असल्याने पूवापार िालत आलेल्या 
प्रशासन पद्धतीत बदल घडवनू आििे तसे र्ार हजहकरीिे िोते. 
त्यामुळेि मुख्यमंत्री म्ििून नव्याने सूते्र िाती घेतलेल्या श्री. िव्िाि यानंा 
मोठ्ा सावधपिे पावले टाकावी लागली. िे करीत असताना मात्र त्यानंी 
मनाशी हनग्रि केलेला िोता. कारि प्रशासनकायात सामाहजक जािीव 
असल्याहशवाय कोितेिी शासन लोकहप्रय िोऊ शकत नािी, िे त्यानंी 
पुरेपूर ओळखले िोते. लोकहप्रय प्रशासन प्रस्थाहपत करायिे असेल तर 
मग प्रशासनातील पूवापार िालत आलेली हविारपद्धती आहि पूवगग्रि, 
तसेि सते्तिा वापर हवहशष्ट मयाहदत रािून करण्याच्या सवयीमुळे आलेली 
स्स्थहतहप्रयता िी वैगुण्ये प्रयत्नपूवगक दूर करिे आवश्यक आिे िे त्यानंा 
पटले िोते. 
 श्री यशवंतराव प्रशासनातील भारे्षला हवशेर्ष मित्त्व देत असत. 
भार्षावार प्रातंरिनेच्या सूत्रानुसार राज्यािंी पुनरगिना झालेली असली 
तरीिी भार्षा िा केवळ राज्याचं्या सीमा हनधाहरत करिारा घटक नसून 
भारे्षला या पलीकडेिी र्ार मोठे मित्त्व आिे, अशी त्यािंी धारिा िोती 
आहि िा हविार पटवनू देण्यािा ते सतत प्रयत्न  करीत असत. या 
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गोष्टींिा त्यानंा कधीि कंटाळा येत नसे. नव्याने हनमाि झालेल्या प्रत्येक 
राज्याने आपापल्या राज्यात प्रिहलत असलेली आहि प्रसारात असलेली 
भार्षा राज्यभार्षा म्ििून स्वीकारली िे जरी खरे असले तरीिी 
प्रशासनकायात ती भार्षा केवळ तोंडाने बोलून िालिार नािी. या भारे्षिा 
प्रशासनात वापर करताना त्यामागे संवेदनशील ह्रदयािी भार्षा असायला 
िवी असे त्यािें आग्रिी प्रहतपादन असे. िा पहरिाम जर घडवनू आिायिा 
असेल तर प्रशासनािी कायग करिारी जी यंत्रिा आिे हतच्या मागे जे 
मानवी ह्रदय आिे  त्यातिी इष्ट ते पहरवतगन घडवनू आिायला पाहिजे, 
असा त्यािंा युहक्तवाद असे. हवशेर्ष म्ििजे िा युहक्तवाद त्या काळात 
वास्तववादी वाटला आहि त्यािा स्वीकार िोऊन प्रशासनयंत्रिेतील 
व्यक्तींना लोकाहभमुख धोरि अंगीकारण्यािी अपहरिायगता पटू लागली. 
 श्री. िव्िाि यािें हविार नेिमी मोठे असायिे,परंतु त्यात वादळीपि 
नसायिा. त्यािंी कल्पनाशक्ती उदंड असली तरीिी ती शिसक नसायिी. 
त्याचं्या कल्पनेला व्यविारािी हकनार असायिी तर त्याचं्या हविारात 
आहि आिारात मात्र कल्पकता आहि योजकता असायिी. नेिरंूच्या 
जवळ असलेली स्वप्न पािण्यािी कल्पकता त्याचं्याजवळ हनहित 
नव्िती. नेिरंूिी कल्पकता िी परतत्त्वाने भारलेली असल्याने ती पृर्थ्वीवर 
आकारूि शकत नसे, तर ती अंतराळाति जहमनीपासून वर धुमारत असे. 
पि यशवंतरावाचं्या बाबतीत पहरस्स्थती अगदी उलट िोती. त्याचं्याजवळ 
कल्पकता असली तरीिी त्यािें पाय मातीत घट्ट रूतले िोते, आहि या 
पायािंी पकड अशी घट्ट िोती की इतर सवगसामान्य मािसाचं्या पायापेक्षा 
त्याचं्या पाऊलखुिा वेगळ्या उमटत गेल्या. मातीशी नातं सागंण्याच्या 
त्याचं्या वृत्तीमुळेि त्यािें व्यहक्तमत्त्व आहि कतृगत्व इतरेजनापेंक्षा उंि गेलं 
िोतं. नभाला झाकळून टाकिारं िे व्यहक्तमत्त्व नसले ते ज्या ज्या के्षत्रात 
वावरले त्या त्या के्षत्रात त्यानंी आपल्या कायानं सवांना स्तंहभत केले िोते. 
मिाराष्ट्रािे नेतृत्व करीत असताना त्यािंा सिवास लाभलेली जी अनेक 
मािसे आिेत त्यापैंकी मी एक आिे. या सवग मािसानंा यशवंतरावािंा 



३६२ 

 

सिवास आहि त्याचं्याबरोबर केलेले जे कायग िोते त्यापासून हनहितपिे 
एक आगळा आनंद हमळाला िोता. त्यामुळेि त्याचं्याबद्दल आम्िा सवग 
मंडळींना नेिमी कृतज्ञताि वाटत आली. 
 जेव्िा जेव्िा सामाहजक हितािा हनिगय घ्यायिा असेल शकवा 
सामाहजक मोल असलेला एखादा उपक्रम िाती घ्यायिा असेल तेव्िा 
तेव्िा यशवंतराव नेिमी सनदी अहधकाऱ्यानंाि नव्िे तर तंत्रज्ञ-
हवशेर्षज्ञापेंक्षािंी र्ार दूरिा हविार करीत असत. शासनव्यवस्थेला 
राजकारिािा रंग येऊ देण्यापेक्षा िी व्यवस्था शुद्ध आहि हनखळ व्यवसाय 
म्ििून राबहविारे जे कािी मोजके राजकारिी िोऊन गेलेत त्या दुर्णमळ 
पठडीतील यशवंतराव िे एक प्रखर राजकारिी िोते. कोयना प्रकल्पािा 
आराखडा तयार िोत असतानाच्या काळातील गोष्ट आिे, या प्रकल्पाच्या 
बाबतीत यशवंतरावािंी दृष्टी इंहजहनयसगपेक्षािी र्ार वेगळं हित्र पािात 
िोती, कारि त्यानंा नहजकच्या भहवष्ट्यापेक्षािी, दूरच्या भहवष्ट्यािी 
काळजी िोती. या प्रकल्पािे र्ायदे उद्याच्या हपढीला कसे हमळतील या 
गोष्टीिा ध्यास त्यानंा लागलेला िोता. 
 मिाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेिा जो सोिळा संपन्नल झाला तो हवहवध 
भावनािंा एक संहमश्र आनंद सोिळा िोता. भार्षावार प्रातंरिनेिे तत्त्व 
स्वीकारून नवीन राज्यािंी जडिघडि करण्यापूवी या प्रश्नापवर राष्ट्रीय 
पातळीवर र्ार मोठी साधकबाधक ििा सुरू िोती. या तत्वािा अनेक 
मान्यवरानंी अहतशय हिहररीने पुरस्कार केला िोता. परंतु यशवंतरावानंी 
या संदभात र्ारसा गाजावाजा केला नािी शकवा जािीर गवगवािी केला 
नािी. कारि त्यािंा स्वाभाहवक कल एकसंधतेकडे िोता. एकसंधतेवर 
त्यािंी श्रद्धा िोती. परंतु लोकानंा काय िवं आिे िे जेव्िा सुस्पष्ट झाले 
तेव्िा मात्र त्यानंी या प्रश्नाबद्दलिी आपली वैयहक्तक मते आहि हविार 
पूिगतया बाजूला सारले. कतगव्यभावनेने ते लोकेच्छेला सामोरे गेले आहि 
ती लोकेच्छा पूिग शक्तीहनशी आहि समपगिाच्या भावनेतून त्यानंी सर्ळ 
संपूिग केली. 
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 नव्या मिाराष्ट्र राज्याच्या हनर्णमतीिे सवग लोकानंी उत्स्रू्तग आहि 
शानदार स्वागत केले. रोर्षिाई पताका थोड्यार्ार प्रमािात दारूकाम 
झाले. परंतु िा समारंभ म्ििजे जिू एखाद्या सिािा सोिळा असल्याने िे 
सवग कािी प्रसंगोहिति झाले. या सवग आनंदसोिळ्यात एक गोष्ट माझ्या 
मनात कायमिी कोरली गेली आिे. मी म्ििजे सवगधमगप्राथगना. शिदू, 
मुस्स्लम, हििन, शीख, जैन, ज्य ू आदी सवग जाहतधमाच्या लोकानंी 
मिाराष्ट्रहनर्णमतीिा आनंद सवगधमग प्राथगना म्ििून व्यात केला. या प्राथगना 
सोिळ्यात कमालीिे पाहवत्र्य िोते, मनःपूवगकता िोती, आश्वासन िोते 
आहि मानवी जीवनास उन्नत करिारी जी समान मूल्ये असतात, ज्या 
समान श्रद्धा असतात तयाचं्या या सोिळ्यात स्वाभाहवक आहवष्ट्कार झाला 
िोता. जिू सवग धमांतील िी नीहतमूल्ये नव्याने उदयास येिाऱ्या राज्यात 
सुरहक्षत आिेत, अबाहधत आिेत असे अहभविन या प्राथगनेतून पुढील 
हपढ्यानंा हदले जात िोते. िा भावपूिग समारंभ म्ििजे राज्यातील सवग 
जाहतधमांच्या लोकानंी मुख्यमंत्री श्री. िव्िाि याचं्या ठायी असलेली 
न्यायहनष्ठा आहि हनःपक्षापातीपिा याबद्दल व्यक्त केलेला हवश्वासि िोता. 
यशवंतराव या दोन्िी गोष्टी प्रत्यक्ष प्रशासनकायात आितील याबद्दल 
व्यक्त केलेला हवश्वासि िोता. यशवंतराव या दोन्िी गोष्टी प्रत्यक्ष 
प्रशासनकायात आितील याबद्दल असलेला दृढहवश्वासि जिू या 
प्राथगनेतून व्यक्त  झाला िोता. 
 १९६१ मध्ये पानशेत धरि रु्टले. िी घटनाि अशी कािी जीवघेिी 
िोती की अगदी कतगव्यकठोर मािसाच्या डोळ्यातंिी पािी यावे. या 
घटनेने यशवंतरावसुद्धा अनावर व्यहथत झाले. पानशेतच्या आकातंाने 
त्याचं्यािी हृदयािा बाधं रु्टला. पानशेत धरिातील पािलोटाने पुण्यािे, 
एहतिाहसक सौंदयगि पूिग हवदु्रप करून टाकले िोते. मिाराष्ट्रािी अस्स्मता 
आहि आनंद यािे मािेर असलेले िे शिर पूिग उद्धध्वस्त झाले िोते. सवगत्र 
हभतीिे सावट पसरले िोते. साऱ्या शिराला एक प्रकारे स्मशानकळा 
आली िोती. यशवंतराव अस्वस्थतेने शिरातील रस्तारस्ता अथकपिे 
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हर्रत िोते. जेवि नािी, तिान नािी की हवश्रातंी नािी. संकटग्रस्तािें 
जातीने सातं्वन करीत िोते. त्याचं्या करूि किाण्या ऐकत िोते. 
त्याचं्याशी समरस िोऊन त्यािें दुःख िलके करीत िोते. घरातील 
वडीलधाऱ्या मािसासारखा धीर देत िोते आहि संकटाला सामोरे 
जाण्यासाठी, पुन्िा सावरण्यासाठी, त्यानंा िेतना देत विवि हर्रत िोते. 
िे भावहनक व्यविार सुरू असतानाि दुसरीकडे कतगव्यकठोर िोऊन 
तात्काळ हवमोिन कायाबद्दल ते सूिनािी देत िोते आहि नंतरच्या 
काळात करावयाच्या पुनवगसन कायासाठी शासनयंत्रिेला युद्धपातळीवर 
राबवीत िोते. म्ििूनि पानशेतिी घटना दोन गोष्टींमुळे हिरंतन स्मरिात 
रािील. एक म्ििजे या घटनेमुळे अनुभवायला आलेला अपहरहमत हवश्वास 
आहि दुसरी म्ििजे या अस्मानी सुलतानीच्या वेळी प्रत्ययास आलेली 
स्वाभाहवक आहि आत्यंहतक मानवता. 
 यशवंतरावानंा सजगनशील लोकािंा सिवास नेिमीि हप्रय असे. 
कलावंत, कलाकार आहि प्रहतभावंत याचं्या ठायी असलेल्या गुिािंी ते 
नेिमीि कदर करीत असत. समाजातील या मंडळींच्या सुखासाठी ते 
नेिमी झटत असत. त्याचं्या सुखदुःखात सिभागी िोत असत. ते 
राजकारिी िोते, कुशल प्रशासक िोते, प्रज्ञावंत िोते, देशभक्त  िोते. 
लोकशािीवर त्यािंी अटळ श्रद्धा िोती आहि त्याचं्या वृती धमातीत 
िोत्या. यशवंतरावािें व्यहक्तमत्त्व या आहि अशा अनेक गुिानंी संपन्न िोते. 
यशवंतरावािें बायरूप वेगळे िोते तरीिी अंतःकरिाने ते अहतशय पे्रमळ 
िोते, भावनाशील िोते. हवशेर्ष म्ििजे त्याचं्याजवळ तरल हवनोदबुद्धी 
िोती. 
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कृ. पां मेढेकर 

एक आगळे सुसंस्कृत, संवेिनशील व्यक्ततमत्त्व 

 
 मी यशवंतरावानंा १९५० साली प्रथम पाहिले. त्यािें व्यहक्तमत्त्व मला 
अहतशय प्रसने्न वाटले. त्याचं्या रेखीव तरूि िेिऱ्यावर सदैव स्स्मतािी 
अस्रु्ट रेखा असावयािी. त्या हदवसापासून त्याचं्या पािीदार 
व्यहक्तमत्त्वािी, कुशाग्र बुद्धीिी, पे्रमळ व आपलेसे करून घेिाऱ्या 
संवेदनाशील स्वभावािी माझ्या मनावर बरीि छाप पडली. १९५६ साली 
ते मंुबई राज्यािे मुख्यमंत्री झाले तेव्िा मी बृिन्मुंबईमध्ये डेप्युटी पोहलस 
कहमशनर िोतो. थोड्याि महिन्यात भारत सरकारच्या इंटेहलजन्स 
ब्यरूोमध्ये डेप्युटेशनवर माझी बदली झाली. हदल्लीस रवाना िोण्यापूवी मी 
मुख्यमंत्र्यानंा भेटण्यास गेलो. तेव्िा ते म्ििाले,– (त्यािंा शब्दन् शब्द 
मला अजून आठवतो) “ मेढेकर, तुम्िी हदल्लीस जाण्यास तयार झालात िे 
बरेि झाले. मिाराष्ट्रातले र्ारि थोडे अहधकारी मध्यवती सरकारात 
आिेत, नािी का? गुड लक् टू य.ू वेळ हमळेल तेव्िा जरूर भेटत जा.” 
त्यानंतर पुष्ट्कळ वेळा त्यानंा आहि त्याचं्या सौभाग्यवतींना-वेिूताईंना मी 
मंुबईला अगर पुढे त्याचं्या हदल्लीमधील हनवासस्थानी भेटत  असे.  त्यािें 
खाजगी सहिव श्री. डोंगरे पुढे येऊन माझे स्वागत करीत. 
 १९६२ साली यशवंतराव भारतािे संरक्षिमंत्री झाले. काळ कठीि 
िोता, देशावर आलेल्या एका मोठ्ा संकटवेळी व सैन्यािे धैयग खिलेले 
असताना र्ारि मोठी जबाबदारी त्यानंी हशरावर घेण्यािे कबलू केले 
आहि मोठ्ा यशस्वीरीत्या ती पार पाडली. ते संरक्षिमंत्री असतानाच्या 
आठविी सागंताना मिाराष्ट्रािे राज्यपाल एअर िीर् माशगल श्री. लतीर् 
परवा म्ििाले, “िव्िाि तज्ज्ञाचं्या सल्ल्यास र्ार मित्त्व देत, मान देत.” 
श्री लतीर् इंग्लंडमध्ये भारताच्या उच्च आयुक्ताच्या किेरीत एअर ॲटॅिी 
असताना यशवंतराव हिहटश सरकारशी ििा करण्यासाठी एक हशष्टमंडळ 
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घेऊन लंडनला आले िोते. अमुक एक हिहटश मेकिे लढाऊ हवमान घ्यावे 
असा त्या परदेशी सरकारिा व कािी भारतीय प्रहतहष्ठत मंडळींिा जोरदार 
आग्रि िोता. पि भारताच्या संरक्षि खात्याच्या अहधकाऱ्यानंा व तज्ज्ञानंा 
ते लढाऊ हवमान तेवढेसे पसंत नव्िते. हववंिनेत पडलेल्या सल्लागारानंा 
यशवंतरावानंी साहंगतले, “तुमिा पूिग सल्ला घेतल्याहशवाय मी कोितािी 
हनिगय घेिार नािी. तुम्िाला ते हवमान वापरावयािे आिे, मला नािी.” 
त्याचं्या िाताखाली काम करिाऱ्यानंा मनमोकळेपिाने हविार करता येई 
व सरकारी दरबारी आपले हविार हनभगयपिे स्पष्ट माडंता येत. एवढा 
आत्महवश्वास ते आपल्या सिकाऱ्यातं हनमाि करू शकत असत. 
 आम्िा सरकारी नोकरानंा त्यािें मागगदशगन व हविार र्ारि उद्बोधक व 
पोर्षक ठरले. आजच्या मिाराष्ट्रातल्या उत्तम व हशस्तबद्ध शासनािा पाया 
खऱ्याखुऱ्या अथाने यशवंतरावानंीि घातला, सवगश्री वसंत नगरकर, राम 
प्रधान, रूसी कागंा, शरद केळकर, श्रीधर प्रधान, एम. जी. वाघ, एम. 
जी. मुगवे इत्यादी मुलकी व पोहलस अहधकारी याचं्या अनेक आठविी 
सागंतात. शासनाच्या सवग अंगात त्यानंा रस िोता. कोित्यािी कठीि 
समस्येबद्दल बोलताना लोकािें हित कोठे व कशात आिे व शासनातल्या 
अहधकाऱ्यािी भहूमका कोिती असावी व ती तशी का असावी यािें हववरि 
ते नेिमीि र्ारि सुंदररीत्या करीत. 
 कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासंबधंी यशवंतरावािें हविार हनभगय व 
खंबीर िोते. लोकहितािी, भार्षिस्वातंत्र्यािी, िाड त्यानंा असूनसुद्धा 
पोहलसानंा त्यािें अवघड व लोकानंा अहप्रय पि अपहरिायग असे कायग 
करताना संरक्षि हमळावे म्ििून त्यानंी पुष्ट्कळ वेळा आपल्याला न पटिारे 
राजकीय सुद्धा हनिगय घेतले व हनभगय धोरि पत्करले. राज्याच्या व 
लोकसभेच्या लोकप्रहतहनधींपुढे हवधानगृिात अगर लोकसभेत बोलताना 
त्यानंी पोहलसािंी बाजू हततक्याि हधटाईने व समपगक रीतीने माडंली. 
पोहलसािें नीहतधैयग खिू हदले नािी. कधीिी घाईघाईने अगर प्रखर 
टीकेच्या आिारी जाऊन रु्कािी आश्वासने देऊन ते मोकळे झाले नािीत. 
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आम्िाला त्यािंा केवढा आधार वाटायिा, परंतु वेळ पडल्यास उच्च 
पोहलस अगर मुलकी अहधकाऱ्यास सुद्धा ते खाजगीरीत्या िागंलीि तंबी 
देत व त्यािें कुठे िुकते आिे िे दाखवनू देत. पि त्यानंी कोठली गोष्ट 
आकसाने केल्यािे आठवत नािी. पोहलसाचं्या प्रहशक्षिात त्यानंी मन 
घातले व अनेक उत्तम सूिना केल्या. ते भारत सरकारिे गृिमंत्री 
असताना मी कें द्रीय गुप्तिेर हवभागात सी. आय. बी. मध्ये िोतो. 
गृिखात्यातील उच्च अहधकाऱ्यासं ते हनयमाने सकाळी भेटत व त्यािें 
म्िििे ऐकून घेत, र्ार उद्बोधक असे प्रश्न हविारीत व सल्ला देत. 
 ते समाजवादी हविारािें िोते. पंहडतजींिे संहमश्र अथगव्यवस्थेिे स्वप्न 
त्यानंी मिाराष्ट्रात साकार केले. सिकारातून समाजवाद र्ोर्ावला व 
उद्योगधंदे खेडोपाडी गेले ते यशवंतरावामुंळेि. 
 यशवंतरावानंा वािनािा व सखोल अभ्यासािा नाद िोता. कठीि, 
दुर्णमळ पुस्तके ते प्रवासात सुद्धा भराभर वाित आहि आत्मसात करीत. 
समाजवादािा त्याचं्या तरुि मनावर बराि पगडा िोता. िे अगोदर 
म्िटलेि आिे. पि ते तेवढेि उदारमतवादी िोते. त्याचं्या सुसंस्कृत 
मनाला धमगवेडािा अगर जातीयवादािा व त्यातून जन्मास येिाऱ्या 
िेव्यादाव्यािंा कधीि स्पशग झाला नािी. ते पूिगतया देशाहभमानी िोते. 
म्ििून संकुहित िाह्मि-िाह्मिेत्तर वादात त्यािंी भहूमका स्पष्ट, हनभीड व 
उदारमतवादी िोती. सत्यशोधक िलवळीबद्दलिे त्यािें हविार 
सुप्रहसद्धि आिेत. लोकमान्य हटळक, आगरकर, गोखले, केळकर या 
पुढाऱ्याबंद्दल त्यानंा हनतातं आदर िोता. श्री लक्ष्मिशास्त्री जोशी, गोगटे 
यासंारखे अनेक हवद्वान त्याचं्या खाजगी जीवनात हमत्र व िािते िोते. 
त्याचं्यासारखा हनभगय दूरदृष्टीिा व समंजस नेता त्या वेळी जर मिाराष्ट्रात 
नसता, तर मिाराष्ट्रातले जीवन जातीयवादाने दूहर्षत झाले असते. जाहत 
दे्वर्षाच्या रोगािी भयंकर कीड लागून मिाराष्ट्रािा “मद्रास” झाला असता. 
ते समंजस तर िोतेि, पि खास करून संभार्षिितुर व उत्तम वके्त िोते. 
म्ििूनि त्यािंी ती सौजन्यमूती मािसे जोडत असे, तोडत नसे. त्याचं्या 
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आत्मदशगनात व शिरात याबाबत शोिनीय कटुता आिे तेवढी तेव्िा 
नव्िती. “मािसे िेरून त्यानंा आपलीशी करून ठेवण्यािी यशवंतरावािंी 
िातोटी िोती.” असे प्रहसद्ध पत्रकार श्री. त्र्य.ं हव. पवगते आपल्या 
स्वानुभवावरून हलहितात. त्यानंी यशवंतरावािंी तुलना दुसऱ्या एका 
मिान व्यक्तीबरोबर केली आिे. (न. शि. केळकर आहि तुलना दुसऱ्या 
एका मिान व्यक्तीबरोबर केली आिे.) साहित्यसम्राट न. शि. केळकर 
आहि यशवंतराव िव्िाि या दोघामंधील साम्य दाखवताना ते म्िितात, 
“माझ्या मनासमोर तात्यासािेब केळकरािंी मूती उभी रािते. दे्वर्ष न 
करता वागिे, िोईल हततके आपल्या शक्तीप्रमािे दुसऱ्याच्या उपयोगी 
पडिे िे गुि केळकर व िव्िाि यामंध्ये मला सारखेि हदसून येतात. 
काव्य, शास्त्र, हवनोद, साहित्यपे्रम िे गुि देखील दोघामंध्ये सारखेि 
हदसून येतात.” 

 कुठल्या कुठल्या के्षत्रातं त्यानंा रस िोता म्ििून सागंावे ? पत्रकारािें 
ते खरेखुरे हितशितक, सस्न्मत्र व सल्लागार िोते. लोकसते्तिे प्रहसद्ध 
संपादक श्री. माधव गडकरी म्िितात, “राजकारिात जर पत्रकारानंा 
कोिी खरीखुरी मदत केली असेल तर ती यशवंतरावानंी.” हनभीड 
पत्रकारानंा त्यानंी संरक्षि हदले. हविार व लेखन स्वातंत्र्यािे ते कट्टर 
पुरस्कते िोते. त्याचं्यामध्ये सहिष्ट्िुता िा र्ार मोठा गुि िोता आहि त्यािें 
पडसाद त्याचं्या अनेक के्षत्रातंील वास्तव्यात उमटत. 
 यशवंतरावािंा मूळिा शपड एका उपजत व नैसर्णगक िळव्या 
रहसकािा, उत्तम सखोल अभ्यासूिा, हनयतीवर हनतातं हवश्वास 
असिाऱ्या एका संवेदनशील मानवािा िोता. पुष्ट्कळानंा कदाहित मािीत 
नसेल, श्री. व्िी. एस. पागे एक गुहपत र्ोडून सागंतात की यशवंतराव 
एक भावनाप्रधान कवी पि िोते. त्यानंी आपले सारे आयुष्ट्य राजकारिात 
वेिले नसते तर ते आज एक हवख्यात समाजवादी, हविारवंत, लेखक, 
कवी, वा अग्रगण्य समाजसुधारक म्ििून प्रहसद्ध झाले असते. 
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एक हनवृत्त सेवक 
सोफ्याचे भाग्य 

 
 यशवंतराव मुख्यमंत्री झाले तेव्िा मी कराडला पी.डब्ल्य.ू डी. मध्ये 
िेडक्लाकग  िोतो. कराड िे त्यािेंि गाव असल्यामुळे तेथे ते वारंवार येत. 
एका भेटीत, हतथल्या सरकारी हवश्रामगृिातला सोर्ा िागंला आिे असे 
ते म्ििाले. मुख्यमंत्र्यानंा सोर्ा आवडला म्िटल्यावर ते जवळपासच्या 
हजल्यात ज्या ज्या गावी जातील त्या त्या हठकािी आवडता सोर्ा 
नेण्यािे खात्याने ठरहवले. िे काम खात्याने माझ्याकडे सोपहवल्यामुळे 
त्यािंा दौरा असे त्या हठकािी सोर्ा वेळेवर पोिोिेल िे पािावे लागे. 
 एका मुक्कामात सािेब आत हवश्रातंी घेत िोते. हतथे असलेले कमगिारी 
झाडाखाली डबा खात िोते. मी एकटाि जेवत नव्ितो. इतक्यात सािेब 
बािेर आले आहि खूि करून मला बोलावीत म्ििाले, “अिो आजिी 
वतगमानपते्र पािायला हमळालेली नािीत. हमळतील का ?” मी लगेि 
जाऊन सवग वतगमानपते्र आिून हदली. त्यानंी कुठल्या खात्यात आिात, 
काय करता यािी हविारपूस केली. मी िेडक्लाकग  आिे. िे समजल्यावर 
ते म्ििाले, “अरे मार् करा िं. मग स्वतः कशाला गेलात ? हशपायाला 
पाठवायिे शकवा दुसऱ्या कुिाला पाठवा म्ििायिे.” मुख्यमंत्र्यािंी िी 
भहूमका पािून मी थक्क झालो. तेव्िापासून सािेब मला नावाने ओळखू 
लागले. पुढे कुठल्यािी दौऱ्यात भेटल्यावर “काय सोर्ा ड्यूटीवर का ? 
“एवढे तरी ते हविारीत. 
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ले. ि. शंकरराव र्ोरात (हनवृत्त) 
यशवतंरावांचे प्रशासकीय सामर्थयक 

 
 िा रूढ पद्धतीिा लेख नसून श्री. यशवंतराव िव्िाि याचं्याबद्दलच्या 
केवळ कािी आठविी आिेत. त्याचं्या व्यहक्तमत्त्वाच्या कािी पैलंूिे 
आंतहरक आकलन करून देिाऱ्या अशा. 
 यशवंतराव सते्तवर येण्याच्या आधी थोड्या प्रसंगी त्यानंा मी भेटलो 
असलो तरी त्यािंा खरा पहरिय झाला तो १९४६ मध्ये मी िह्मदेशातील 
युद्धावरून परतल्यावर. कोल्िापुरात माझ्या सत्कारासाठी आयोहजत 
केलेल्या समारंभािे ते अध्यक्ष िोते. समारंभ संपल्यावर त्यानंी मला 
आपल्याकडे ििाला बोलाहवले. मी गेलो. ते सर्णकट िाऊसवर उतरले 
िोते. मी तेथे गेलो आहि पाहिले. लोकािंी भली मोठी गदी त्यािंी वाट 
पािात थाबंली िोती.तेव्िा ििा आटोपल्याबरोबर मी जाण्यासाठी उठलो. 
ते म्ििाले, “थाबंा”. मी त्यानंा साहंगतले की, “र्ार लोक आपल्याला 
भेटण्यासाठी थाबंलेले आिेत.” त्यावर ते िसले व म्ििाले, “िे आम्िा 
राजकारण्यानंा कािी नवीन नािी. िे लोक जे थाबंलेले आिेत ते मला 
भेटण्यासाठी नािी, तर माझ्याकडून कािी हमळहवण्यासाठी थाबंलेले 
आिेत. तुमच्या बाबत नेमकं उलटं आिे. तुमच्याकडून मला कािी 
हमळवायिं आिे. तेव्िा आिखी थोडंसं थाबंा.” मी थाबंलो, आहि 
जवळजवळ अधा तास आम्िी जपानी युद्धावर बोललो. त्याचं्या 
िौकसपिाने मी प्रभाहवत झालो. माझ्या िेिी ध्यानात आले की त्याचं्या 
सवग प्रश्नातूंन त्यािें स्वतःिे जागहतक घडामोडीिे सखोल ज्ञान प्रकट 
िोत िोते. नेिमी आढळते तसे ते उथळ नव्िते. त्यािें ज्ञान सखोल व 
तपशीलवार िोते. आहि हवशेर्ष म्ििजे बिुतेक बाबींसंबधंी त्यािंी स्वतःिी 
अशी मते िोती. बिुहवध गोष्टींिी ििा करताना आपली हवद्वत्ता दाखवनू 
छाप पाडण्यािा त्यािंा प्रयत्न  नव्िता, की आपली मते मजवर 
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लादण्यािािी प्रयत्न नव्िता, िेिी मला जािवले व िागंले वाटले. मी 
जायला हनघालो तेव्िा मला पोिहवण्यासाठी मजबरोबर ते मोटारीपयंत 
िालत आले. सते्तवर असिाऱ्या राजकारिी व्यक्तीबाबत िी गोष्ट वेगळी 
वाटावी अशी िोती. 
 अशाि प्रकारिी आमिी दुसरी बठैक झाली ती मी कोहरयािून 
परतल्यावर. त्यािी वेळी पूवीप्रमािेि कोहरयन युद्धाबाबत तसेि युनोमध्ये 
युद्धाच्या पूवी, युद्धकाळात आहि त्यानंतर घडलेल्या राजकीय 
कारवायाबंाबत त्यािें ज्ञानभाडंार प्रकट झाले. 
 १९६१ मध्ये मी सैन्यातून हनवृत्त िोऊन स्थाहयक िोण्यासाठी 
कोल्िापुरास आलो. एक-दोन महिन्याचं्या अवधीत कािी कामाहनहमत्त 
यशवंतरावािें इथे आगमन झाले. त्यानंी मला संध्याकाळी भेटण्यासंबधंी 
हनरोप पाहवला. हनरोपात ‘आपल्याला थोडा वेळ असेल तर’ असा 
शब्दप्रयोग िोता. मी गेलो. त्यानंी मिाराष्ट्र पस्ब्लक सर्व्व्िस कहमशनिे 
अध्यक्षपद मला देऊ केले आहि आियािा प्रिंड धक्का हदला. मी त्यानंा 
साहंगतले की, “मी आनंदाने स्वीकारीन.” मात्र त्यानंा िीिी जािीव करून 
हदली, की मला िे पद देऊन आपि पतंप्रधान पहंडत जवािरलाल 
नेिरंूिी इतराजी ओढवनू घेण्यािी शक्यता आिे. कारि माझे आहि 
कृष्ट्ि मेनन यािें संबधं तािले गेले िोते व त्याि कारिाने पतंप्रधानािेंिी 
संबधं तािले जाण्यािे कारि, िीनने हिमालयावर िल्लास केला तर 
उत्तरेिे आहि नेर्ा प्रदेशािे संरक्षि कोित्या प्रकारे करावे याबाबत माझे 
व त्यािें मतभेद िोते. प्रत्यक्ष मकॅ्मिॅोन रेरे्षवरि मी संरक्षि र्ळी उभी 
करावी असे त्यािें म्िििे िोते; तर ते धोरि आत्मघातकीपिािे ठरेल 
असे माझे मत िोते; कारि रस्त्यािंा अभाव, प्रहतकूल िवामान यामुळे 
सैन्य इतक्या पुढे रेटून साभंाळिे मला कठीि वाटत िोते. िे सगळे 
सागंून यशवंतरावानंा मी म्िटले, “राज्यातील एवढे मित्त्वािे पद मला 
हदल्यामुळे पंतप्रधानाचं्या व आपल्या संबधंात पेि हनमाि व्िावा िे मला 
नको आिे.” त्यावर ते िसले आहि म्ििाले,” मला ते सारं मािीत आिे. 
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संरक्षिमंत्र्यालाि आव्िान देऊन कमाडंर-इन-िीर् िोण्यािी संधी 
आपि घालहवली िेिी मला मािीत आिे. ते कािी असो, पंतप्रधानाचं्या 
बाबत आपि हनधास्त रािा. माझ्याबद्दल हवरोधभावना हनमाि व्िावी 
इतक्या संकुहित मनािे ते नािीत. हशवाय, माझ्या राज्याच्या दृष्टीने 
िागंलं काय िे अखेरीस मीि ठरहविार. माझी खात्री आिे, की आपि 
मिाराष्ट्र पस्ब्लक सर्व्व्िस कहमशनवर आल्यानं; कहमशन िे अहधक 
हनधास्तपिानं आहि हनःपक्षपातीपिानं काम करील असा दृढ हवश्वास 
मिाराष्ट्रातील जनतेच्या मनामध्ये हनमाि िोईल. “अखेरीस मी हविारले, 
“मी माझे कतगव्य पार पाडीत असता कोिािा िस्तके्षप िोइल काय?” 

 “यस्त्कहितिी नािी.” त्यानंी ठासून साहंगतले,” मी तुम्िाला आश्वासन 
देतो, की मी, माझे मंत्री अथवा अहधकारी याचं्याकडून तुमच्यावर कधीिी 
दडपि येिार नािी.” मला ते पुरेसे िोते आहि मी मान्यता हदली. 
 संपूिग पाि वर्ष े मी कहमशनिा अध्यक्ष राहिलो आहि यशवंतरावानंी 
आहि त्याचं्यानंतरच्या मुख्यमंत्र्यानंी मला हदलेला शब्द पाळला, िे 
सागंताना मला आनंद वाटतो. कोित्यािी राज्याला अहभमान वाटावा 
अशी िी वस्तुस्स्थती आिे. 
 उमेदवाराच्या नेमिुकीबाबत शासनाकडून अथवा व्यहक्तशः 
मंत्र्याकंडून कधीिी दडपि आले नसले तरी कहमशन आहि शासन यातं 
मतभेद हनमाि िोण्यािे कािी प्रसंग घडले. िे मतभेद, हनयमािंा अथग 
काय करायिा याबद्दल अथवा कायगपद्धतीबाबत असायिे व यापैंकी 
हनदान कािी प्रकरिे मुख्यमंत्र्याकंडे पाठवावी लागत. अशा एकूिएक 
प्रकरिी यशवंतरावानंी हदलेला हनिगय हनःपक्षपाती आहि न्याय्य िोता िी 
गोष्ट नमूद करिे मला अगत्यािे वाटते. 
 १९६६ मध्ये कहमशनमधून मी हनवृत्त झाल्यानंतर का ाँगे्रसच्या 
हतहकटावर लोकसभेच्या जागा लढहविे मला आवडेल का, असे 
यशवंतरावानंी हविारले. या सूिनेने मी अहजबात सुखावलो नसलो तरी 
यशवंतरावाचं्या आहि श्रीमती इंहदरा गाधंींच्या आग्रिामुळे मी तयार 
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झालो. मात्र मी त्यानंा हविारले,”मला का ाँगे्रसिे हतकीट का देऊ 
करण्यात आले?” “मी यशस्वी झालो तर लोकसभा आहि सैन्यदल 
यामंधील मी ‘पूल’ ठरू शकेन,” असे त्यािें उत्तर िोते. हनवडिुकीत मी 
पराभतू झालो, पि यशवंतरावािें प्रयत्न कमी पडले म्ििून नव्िे. खरे 
तर, माझ्या पराभवािे दुःख माझ्यापेक्षा त्यानंाि जास्त झाले. 
 यशवंतरावानंी संरक्षि, गृि आहि अथग खात्यासकट बिुतेक 
मित्त्वाच्या कें द्रीय खात्यािंी धुरा साभंाळली. त्याचं्या कारकीदीतील 
शेवटिी जबाबदारी म्ििजे भारतािे उपपंतप्रधानपद. ते हजथे हजथे गेले 
हतथे हतथे त्यानंी आपल्या प्रशासकीय सामर्थ्यािा, िोख व्यविारािा आहि 
आपल्या सगळ्या सिकाऱ्यानंा आनंदाने एकत्र ठेवण्याच्या प्रिंड क्षमतेिा 
खोल ठसा उमटहवला. ते ज्या वेळी संरक्षिमंत्री िोते तेव्िा, सैहनकापेक्षा 
आपल्याला युद्धातले जास्त कळते असा दावा त्यानंी कधी केला नािी. ते 
कधीिी आक्रमक अथवा असहिष्ट्िू नव्िते. राजकीय आकलनातील 
कुशाग्र बुहद्धमत्ता आहि प्रशासकीय नैपुण्य, व हवद्वत्ता आहि सुसंस्कृतपिा 
यािंा दुर्णमळ हमलार् याचं्या हठकािी झालेला िोता. मिाराष्ट्र त्यािें र्ार 
देिे लागतो. 



३७४ 

 

 
श्री. प. मराठे 

एक  अगत्यशील प्रशासक 

 
 श्री. यशवंतराव िव्िाि िे मला िागंले ओळखीत िोते आहि मीिी 
त्यानंा िागंला ओळखीत िोतो. पि िी ओळख राजकारिी मुत्सद्यामंधील 
नव्िे शकवा घरगुती स्वरूपािीिी नव्िे. तर श्री. यशवंतराव एक मंत्री व मी 
एक सनदी नोकर यामंधील ती ओळख िोती. तरीिी त्याचं्या स्वभावािे 
हनरहनराळे पैलू स्पष्ट िोतील असे थोडेर्ार प्रसंग आमच्या एकूि पधंरा 
सतरा वर्षांच्या ओळखीत घडलेले आिेत. 
 सन १९६४ मी सागंलीला सुपशरटेण्डेण्ट ऑर् पोहलस (S.P.) 
असतािंी गोष्ट आिे. यशवंतराव त्या वेळी गृिमंत्री शकवा मुख्यमंत्री नव्िते. 
ते सकाळी सागंलीस आल्यावेळी त्याचं्या स्वागताकहरता प्रोटीकोलप्रमािे 
मी िजर िोतो. परत आल्यावर सुमारे तास दीड तासाने मला त्यािेंकडून 
बोलाविे आले. मी गेलो. त्यानंी मला एका वेगळ्या खोलीत बोलावनू 
घेतले व आपले म्िििे साहंगतले. 
यशवंतराव : अिो त्या XXX एम्. एल.् ए. वरील अर्रातर्रीिी हर्याद 
काढता येईल का? 
मी – : िे सदृ्गिस्थ िहरजन असून एका मस्ल्टपरपज सोसायटीिे 

िेअरमन आिेत. ते सेशनमध्ये असताच्या काळातल्या 
हिशेबावंर त्यानंी सया केल्या आिेत व त्या काळातील 
तारखािें सागंली मुक्कामािे िेकिी हदले आिेत. अकाऊंटन्ट 
पैसे खाऊन गायब झाला आिे. सदर M.L.A. नी पैसे खाल्लेले 
नािीत. पि सकृतदशगनी ते दोर्षी आिेत. त्यानंा आरोपी न 
केल्यास अकाऊंटटिा बिाव असा रािील की िेअरमनने पैसे 
खाल्ले आहि माझा बळी जात आिे. हशवाय कोटग पोहलस ताशेरे 
झाडण्यािािी संभव आिे. मी कागदपत्र स्वतः वािले आिेत. 
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मी इतकेि करू शकतो की, कोटाने त्या M.L.A. ना हडस्िाजग 
केल्यास सरकारी वकील िरकत घेिार नािी. त्यािी िमी मी 
घेतो. या उपरिी त्यािेंवरील हर्याद काढून घ्यावी असे 
आपले म्िििे असेल तर सरकारी लेखी आदेश असिे 
आवश्यक आिे असे मला वाटते. 

श्री यशवंतराव :  – अन्याय्य आदेश सरकार कसा देईल ? 
 म्ििजे त्या प्रकरिावर पडदा पडला. मंत्री असतानािी त्यािंी 
सद्धसहद्ववेवकबुद्धी जागृत िोती, नािी का ? 
 सन १९६४ सालीि हदवाळीिे हदवसातं त्यानंा मी र्राळािे आमंत्रि 
हदले व श्री वसंतदादा पाटील यानंी त्यानंा वेळात वेळ काढून आमिेकडे 
आिावे असे ठरले. त्याप्रमािे एका सायंकाळी ते िजर झाले. माझा मोठा 
मुलगा मनोिर िा उत्तम कहवता करीत असे. वयािे आठवे वर्षापासून 
त्यािा िा छंद िोता त्यािा “रु्लोरा” नावािा संग्रि प्रहसद्ध झाला िोता. 
तो त्यानंा िाळण्यासाठी मी हदला. यशवंतरावानंी आधी र्राळ न करता 
तो कहवतासंग्रि िाळला व आपला अहभप्राय हदला. तो खालील प्रमािे:– 
 हि. मनोिर मराठे यास अनेक आशीवाद. 
 तुझ्या कहवता आज िाळून पाहिल्या. कवी जन्मावा लागतो असे जे 
म्िितात ते तुझे वय व तुझ्या कहवता वािल्यानंतर खरे वाटू लागते. 
जन्मजात प्रहतभेला व्यासंगािी जोड हमळाली तर तुझ्या िातून (classic) 
अक्षर-वाङ्मय हनमाि िोईल असा हवश्वास वाटतो. तुझ्या भोवतालच्या 
जगाकडे सिानुभतूीने पािून तू तुझे जीवन अनुभतूीने समृद्ध करशील, तर 
भारताला िवी  असलेली शजवत वािी तुझ्या कहवतेतून ऐकावयास हमळेल 
यात मुळीि शंका नािी. 
 माझ्या सवग शुभेच्छा ! 
सागंली         यशवंतराव 
िव्िाि 
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 अहभप्राय हलहिल्यानंतर त्यानंी र्राळ केला. यावरून त्याचं्या रहसक 
मनािी कल्पना नक्कीि येते ! 
 िा माझा मुलगा कॅनडामध्ये पिंवीस वर्षांिा असता मोटर अपघातात 
जागिे जागी हदवंगत झाला. त्यािी यशवंतरावानंा कल्पना नव्िती. हनवृत्त 
िोण्यापूवी पुण्याच्या सर्णकट िाऊसवर त्यानंा भेटून हनरोप घेण्यासाठी मी 
गेलो िोतो. अगत्याने त्यानंी ‘आपला कवी मुलगा काय करतो ?’ म्ििून 
िौकशी केली. त्यानंा मी दुःखद िहकगत सागंताि हदलहगरी व्यक्त करून 
आपिास दुखहवण्यािा माझा इरादा नव्िता. परंतु माहित नसल्यामुळे मी 
िौकशी केली असे उद्गार काढले. 
 त्यािें टासीव अगत्य, तसेि मनािा िळुवारपिा, या घटनेने स्पष्ट 
िोतो. 
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एन्.  आर. खालावडेकर 

नाते हिव्िाळ्याचे 

 
 श्री यशवंतराव िव्िाि याचं्या सुरक्षा व्यवस्थेमुळे १९४८ सालापासून 
त्याचं्याशी मला जवळीक लाभली व त्याचं्या स्वभावािे अनेक पैलू पाडता 
आले. िवालदार असल्यापासून पोहलस इन्स्पेक्टर म्ििून हनवृत्त 
िोईपयंत मला िा योग लाभला. 
 १९४८ ! 
 स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरिा कालखंड. का ाँगे्रस पक्षािी मंहत्रमंडळे अस्स्तत्वात 
आली िोती. त्या वेळच्या सातारा हजल्यातील कािी घडामोडींमुळे त्या 
हजल्यातील कािी नेत्याचं्या संरक्षिाकडे खास लक्ष देण्यािे ठरहवण्यात 
आले. त्यानुसार श्री. यशवंतराव िव्िाि याचं्या सातारा, सागंली, 
कोल्िापूर पहरसरातल्या भेटीच्या वेळी त्याचं्या सुरहक्षततेिी संपूिग 
जबाबदारी माझ्यावर सोपहवण्यात आली. त्या वेळी मी सातारा पोहलस 
स्टेशनमध्ये िवालदार म्ििून काम करीत िोतो. परंतु िे काम अत्यंत 
जबाबदारीिे आहि गुप्ततेिे असल्यामुळे मला माझ्या पोहलस खात्यातल्या 
नोकरीिा सुगावा लागू न देता िोवीस तास “सािेबा”ंच्या साहन्नध्यात 
रािावे लागे ! मला कोिी ओळखू नये, यासाठी मी अशा वेळी एखाद्या 
सवगसामान्य कायगकत्यािी भहूमका वठहवत असे. संपूिग खादीधारी वेशात 
त्याचं्याबरोबर राििे सवगि दृष्टीने सोयीिे िोते. 
 त्या वेळी हवट्यापासून जवळि असलेल्या िनुमंतवाडी या 
खेडेगावातील आपल्या एका वृद्ध नातेवाईक स्त्रीच्या घरी सािेब गेले 
िोते. सोबत लिानमोठे कायगकते आहि अहधकारी िोतेि. त्या घरी 
जाताना त्या वृद्ध बाई त्यानंा पािून बािेर आल्या. यशवंतरावानंा पािून 
त्यानंा गहिवर आला. त्यानंी त्याचं्या कानहशलावरून बोटे हर्रहवली 
आहि म्ििाल्या, “कौन, येशा िाये व्िय ? लोक म्िनत्यात तू राजा 
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झालास म्िून ?” इतक्यात त्या घरातील एक लिानसा सिा-सात वर्षांिा 
मुलगा धावत धावत बािेर आला. मळक्या कपड्यातल्या, शेंबूड आलेल्या 
त्या पोराने हमठी मारल्यामुळे श्री िव्िािािें परीट घडीिे कपडे मळले.” ते 
पािून त्या वृद्ध स्त्रीने “द्वाड कुठलं ! त्यािं धडुतं वाईट करतोस व्िय?” 

असे म्ििून त्याला दोन िार धपाटे घातले. सािेब कळवळले आहि त्यानंी 
भोकाड पसरिाऱ्या त्या मुलाला उिलून घेतले. 
 आपले कपडे खराब िोतील यािी पवा न करता ते म्ििाले “मावशी 
का मारतेस त्याला? खरं म्ििजे माझंि िुकलं !  मीि येताना कािीतरी 
खाऊ आिायला पाहिजे िोता. देवराष्ट्रात असताना मी का कमी घाि 
करत िोतो ? त्या वेळी तुम्िी मला अंगाखादं्यावर घेऊन खेळवीत िोताि 
ना ? त्या वेळिा मी तुमच्या समजुतीप्रमािे राजा झालो आिे. िा तर 
स्वातंत्र्यात जन्माला आलेला आिे. आज तो कसािी वागला तरी उद्या 
छत्रपती का िोिार नािी ?”  असे बोलून त्यानंी मला ताबडतोब खाऊ 
आिावयास पाठवनू हदले. 
 सािेबाचं्या केवळ कनवाळू वृत्तीिाि नव्िे तर स्वातंत्र्य काळातील 
मुलानंा हमळिाऱ्या अनेक गोष्टींिा त्याचं्या नजरेसमोरिा आलेखिी या 
प्रसंगातून जािवत राितो. 
 सािेबािंी १९४८ च्या सुमारािीि िी आिखी एक आठवि. कऱ्िाड 
येथील मामलेदाराचं्या कायालयाला भेट देण्यासाठी हनघाले िोते. त्या 
कायालयाच्या प्रवेशद्वारापाशीि ते स्तब्ध उभे राहिले. काय झाले ते 
क्षिभर कोिालाि कळले नािी. नंतर त्याचं्या बोलण्यावरून त्या गोष्टीिा 
उलगडा आम्िा सवांना झाला. 
 तेथे उभे असताना सािेबाचं्या दृष्टीसमोर क्षिभर गतेहतिास हजवंत 
झाला िोता. जेथे स्वातंत्र्यपूवग काळात त्यानंा व त्याचं्या सवंगड्यानंा कािी 
वेळा स्थानबद्ध करून ठेवण्यात आले िोते, तीि िी जागा िोती. या 
आंदोलकाचं्या घरिी मंडळी त्या वेळी त्याचं्यासाठी जेविखाि घेऊन 
आली, की त्यानंा बंद र्ाटकाबािेरि थाबंावे लागे. इतकेि नव्िे तर त्या 
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वेळिे र्ौजदार या सवग लोकानंा जरब बसावी म्ििून आंदोलकानंा िंटरने 
मारत व आरडाओरडा करून सवग नातेवाईकानंा घाबरून सोडत. त्या 
वेळिी मनःस्स्थती अहतशय अस्वस्थ करून टाकिारी असे आहि त्याि 
हठकािी ते वेगळ्या पहरस्स्थतीत आले िोते !..... पहरस्स्थतीत केवढे 
अंतर पडले िोते?.... 
 १९४८-४९ िा सुमार िोता. मध्यंतरी सौ. वेिूताई खूपि आजारी 
असल्यामुळे त्यानंा हमरज येथील इस्स्पतळात ठेवण्यात आले िोते. शक्य 
िोईल त्या त्या वेळी सािेब इस्स्पतळात येऊन जात असत. बऱ्याि 
हदवसाचं्या और्षधोपिारानंतर त्यािंी प्रकृती पूिग बरी झाली. त्याप्रमािे 
सािेबानंा कळहवण्यात आले. सािेबाचं्या इस्स्पतळातील या भेटीच्या 
वेळीिी नेिमीप्रमािे मी सावलीप्रमािे त्याचं्याबरोबर िोतोि. 
 सािेबाचं्या भेटीच्या वेळी डॉक्टरानंी त्यानंा वेिूताई आजारातून 
पूिगपिे बऱ्या झाल्यािी खात्री हदली. पि त्यािबरोबर शरीर संबधं 
टाळण्यािीिी सूिना हदली. शरीर संबंध वज्यग न केल्यास तो जीहवतालाि 
अपात्र ठरण्यािीिी शक्यता साहंगतली. डॉक्टराचं्या या सूिनेनंतर 
क्षिभर दोघेिी अवाक् बनले. त्यातून प्रथम सावरल्या त्या वेिुताई. 
अशु्रपूिग नेत्रानंी त्या सािेबानंा म्ििाल्या, “डॉक्टरसािेब काय म्ििालेत ते 
एकलंत ना? आपल्या कुलाला कुलदीपक िवाि. पि मला ते शक्य 
नािी. आपि आता दुसरं लग्न केलंि पाहिजे. िीि माझी इच्छा आिे.” 
त्यािें िे मनोगत एकिारे सािेब गहिवरले आहि सद्गहदत शब्दानंी त्याचं्या 
दोन्िी दंडानंा धरून म्ििाले, “वेिू माझ्या  आयुष्ट्यात तुझ्याहशवाय दुसरी 
स्त्री येिेि शक्य नािी. मला कुलदीपक नसला तरी िालेल,पि 
तुझ्याहशवाय माझ्या जीवनाला अथग राििार नािी. माझ्या अखेरच्या 
क्षिापयंत तूि माझी जीवनसाथी रािशील. दुसरं लग्न मी कदाहपिी 
करिार नािी.” 

 उत्कट भावनेने ओथंबलेले सािेबािें ते शब्द एकून वेिूताईिी 
उत्कटतेने अशू्र दाटू लागल्या.त्या दोघाचं्या आयुष्ट्यातला तो भावनोत्कट 
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क्षि पािून मी अक्षरशः भारावनू गेलो. आपले विन सािेबानंी अखेरपयंत 
अत्यंत हनष्ठेने पाळले! 
 सािेबाचं्या बरोबर वावरण्यािी मला संधी हमळाली, त्याचं्या 
हजव्िाळापूिग वागिुकीिा अनुभव अनेकदा मला घेता आला. 
माझ्यासारख्या एक सामान्य मािसाला त्यानंी अगदी घरगुती 
हजव्िाळ्याने वागहवले. केवळ त्याचं्याबरोबर “ड्युटी” असतानाि नव्िे, 
तर नंतरिी त्यानंी अगदी अगत्यपूवगक आठवि ठेवनू हविारपूस केल्यािा 
अनुभविी मला घेता आला. िा हजव्िाळा, िी एकरूपता र्ार कमी 
हठकािी आहि र्ार कमी वेळेला अनुभवता येते. 
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शंकरराव साळवी 

भारतीय खेळांचा त्राता : यशवतंराव चव्िाि 

 
 भारतीय खेळाडू खुद्द भारतातिी उपेहक्षलेले. कुठे संघटना कमी पडते, 
तर कुठे शासकीय पाशठबा तोकडा पडतो. यातून खेळाडंूिा उत्साि कमी 
िोत जातो. या पाश्वगभमूीवर या खेळाचं्या हवकासासाठी, वाढीसाठी सवग 
स्तरावंर प्रयत्न करिाऱ्या कायगकत्यांना उत्साि देिारे, नवीन कल्पनानंा 
पुढे नेिारे, भहूमकाहनष्ठ आहि रहसक नेतृत्व म्ििजे ना. यशवंतराव 
िव्िाि. याचं्या नेतृत्वािी जाि आमच्या धडपडिाऱ्या संघटनानंा 
कायगक्षम ठेवण्यात नेिमीि उपयोगी ठरली आिे. कबड्डी, खोखो, कुस्ती, 
आट्यापाट्या या सवगिी खेळाबंद्दल यानंा कळकळ िोती. ज्या संघटनाचं्या 
संिालकानंी त्यािंी साथ घेतली त्यात अहखल भारतीय स्वरूपात िागंला 
बदल झालेला हदसतो. यशवंतराव त्या संघटनामंागील खंबीर नेतृत्व 
िोते. 
 कबड्डी िाि खेळ घ्याना ! आज आपल्याला िे कबड्डीिे पीक देशाच्या 
कानाकोपऱ्यात वाढलेले हदसते आिे. कबडीिा दम देशाच्या प्रत्येक 
भागातून घुमताना हदसतो आिे. एवढेि नव्िे तर श्रीलंका, नेपाळ, 
पाहकस्तान, मलेहशया, शसगापूर, जपान, यासारख्या मित्त्वाच्या 
आहशयायी देशातंिी या संघटना नव्याने पसरल्या आिेत. वर्षाकाठी आज 
भारतात जवळजवळ २५०-३०० कबड्डी सामने सिज िोतात. “गल्ली ते 
हदल्ली” असा या खेळािा प्रसार. या सवग गौरवािे मागे असलेल्या कष्टानंा 
मित्त्वािा आधार यशवंतरावािंाि; त्याचं्या मागगदशगनािा आहि प्रत्यक्ष 
सिभागािा, हनखळ उत्सािािा. म्ििूनि कबड्डीच्या संबहंधत सवांनी 
याबद्दल त्यािें ऋिी राहिले पाहिजे. 
 भारताच्या वेगवेगळ्या भागात हित्रहवहित्र नावानी ओळखला जािारा 
िा खेळ. मिाराष्ट्रात िुतुतू, कनाटकात हिटुगुडू, प. बगंालमध्ये िाडुडुड. 



३८२ 

 

त्याचं्या हनयमावलीिी वेगळ्या. थोडक्यात प्रश्न िोता तो या बिुगुिी 
वेगवान खेळाला एका हनयम संस्थेच्या हनयंत्रिाखाली आिून अहखल 
भारतीय स्वरूप देण्यािा उत्सािी व आर्णथक बळासाठी यशवंतरावानंी 
आपल्या आपुलकीने जवळ केले. आमच्या प्रत्येक नवीन कल्पनेला त्यानंी 
मान्यता हदली. आहि ती प्रत्यक्षात येण्यासाठी प्रयत्निी केले. “एक खेळ, 
एक संघटना” यािा प्रत्यक्ष पहरिाम म्ििजे यशवंतराव मुख्यमंत्री 
असताना १९६९ साली मंुबईत आयोहजत झालेली पहिली कबड्डीिी 
राष्ट्रीय स्पधा. स्थळ िोते सेंट झेहवअसग कॉलेजिे क्रीडागंि. प्रथमि 
झालेल्या या कबड्डीच्या सोिळ्यात व धुराळ्यात पे्रक्षक अक्षरशः िरवनू 
गेले. पि िरवनू गेले ते स्वतः यशवंतराव ! त्यातूनि दरवर्षी 
“आंतरभारती” द्वारे अशा सामन्यात मिाराष्ट्राने रंगून जावे या 
यशवंतरावाचं्या पे्ररिेतूनि “आहश्वनकुमार भोईर सूविगिर्षक” स्पधेिा 
जन्म झाला. मी िट्ट धरला. सामन्याचं्या उद्घाटनासाठी पतंप्रधान पंहडत 
जवािरलाल नेिरू िवेत म्ििून. यशवंतरावानंी तात्काळ ते मान्य करून 
उद्घाटनासाठी खरोखरि पहंडतजींना पािारि केले. गदी आहि उत्साि 
खूपि वाढला. “भोईर िर्षक” मिाराष्ट्रात हकत्येक स्थानावंर आजपयंत 
उत्सािाने साजरा िोत आला आिे. 
 खेळाडंूना त्याचं्या खेळाकडे पूिग लक्ष पुरहवण्यासाठी आर्णथक संरक्षि 
हमळिे आवश्यक असतेि. हवशेर्षतः देशी खेळाद्वारे ते स्थैयग र्ारसे हमळू 
शकत नािी. म्ििूनि यशवंतराव खेळाडंूना क्रीडागंि गाजवल्यानंतर 
गौरवहिन्िे देऊनि थाबंले नािीत, तर त्यानंा बाँक व सरकारी किेऱ्या 
यातंिी अशा खेळाडंूसाठी नोकरीच्या सोयी करून देण्यािा हविार केला. 
या योजना कायास्न्वत श्री. शरद पवारानंी केल्या. तरी मूळ उगम 
यशवंतरावाकंडूनि झालेला आिे. पायाशुद्ध कृतींिी सवय असल्यामुळे 
यशवंतरावानंा कला, साहित्य, क्रीडा याचं्या स्वतंत्र िेतू असलेल्या संस्था 
अस्स्तत्वात असाव्यात असे र्ार वाटायिे. 
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 यशवंतरावानंी र्क्त पे्रक्षकािंा आहि खेळाडंूिाि हविार केला नािी 
तर त्यािूनिी आपुलकीने त्यािें कायगकत्यांच्या सोयीकडे बारकाईने लक्ष 
असे. माझ्या रहशया, इंग्लंड, रोम, पॅहरस अशा परदेशी दौऱ्यािंी त्यानंी 
नेिमीि पडद्याआडून काळजी घेतली. कुठेिी वाच्यता न करता 
सिानुभतूी म्ििूनि त्यानंी अशा वैयहक्तक गोष्टींकडे लक्ष पुरवले. एखादा 
हवश्वासािा वा भरंवशािा मािूस हमळाला की त्याच्यामागे यशवंतराव पूिग 
उभे रािात असत. ते सवग वैयहक्तक व शासकीय पाशठबा देऊन ! 
 मंुबईत हमलकामगारािें वार्णर्षक कबड्डी सामने िालू िोते. त्यािा बक्षीस 
समारंभ मात्र भाड्याच्या स्टेहडयमवर. मी यशवंतरावानंा म्िटलं, “िे एवढे 
हगरण्यािे नवकोटनारायि. त्याचं्या कामगाराचं्या सामन्यािें पाहरतोहर्षक 
समारंभ भाड्याच्या स्टेहडयमवर व्िावेत ?” िा एवढा प्रश्न त्यानंा नवीन 
संकल्प सोडण्यासाठी पुरला. त्याि हदवशी संध्याकाळी समारंभात 
यशवंतरावानंी कामगारासंाठी खास स्टेहडयम उभारण्यािी घोर्षिा केली 
आहि म्िटले, “आर्णथक काळजी करू नका. हगरण्यात पडून असलेल्या व 
कामगारानंी न घेतलेल्या पगार बाकी रं्डािी सरकार यासाठी मदत 
करेल.” मंुबईतील सेनापती बापट रोडवरील कामगार स्टेहडयमिी 
सुरूवात िी अशी झाली. 
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अनंतराव िाधव 
स्पष्ट्टवतते सािेब 

 
 िी कथा सन १९५९-६० सालातील आिे. त्या वर्षी श्री. वासुदेव 
बळवंत गोगटे िे पुिे मिानगरपाहलकेिे मिापौर िोते. त्याि वर्षी अहखल 
भारतीय का ाँगे्रस कहमटीिी सभा आहि का ाँगे्रस वहकंग कहमटीिी सभा 
पुण्यात भरली िोती. त्याहनहमत्ताने अहखल भारतातून नामवंत कीतीिे 
पुढारी पुण्यात आले िोते. या सवांना भोजनासाठी व सत्कारासाठी पुिे 
मिानगरपाहलकेने हतच्या मुख्य कायालयाच्या नवीन इमारतीत आमंहत्रत 
केले िोते. दुदैवाने स्थाहनक का ाँगे्रस सभासदानंी या समारंभात भाग 
घेण्यािे नाकारले िोते. 
 या समारंभासाठी इमारतीच्या दहक्षि बाजूकडील मोकळ्या पटागंिात 
एक सुंदर शाहमयाना उभारला िोता. या शाहमयानािे दोन भाग केले िोते. 
एक व्यासपीठािा व दुसरा बठैकीिा. दोन्िी हठकािी भोजनािी व िात 
धुण्यािी व्यवस्था िोती. व्यासपीठावर व्िी.आय.पी.साठी खास व्यवस्था 
िोती. हशवाय हवजेिे रंगी-बेरंगी हदवे लावनू भरपूर शोभा आिली िोती. 
भोजनासाठी मिाराष्ट्रीय पद्धत िोती. ताट, वाट्या वगैरे. 
 समारंभाच्या वेळी म्ििजे सायंकाळी ठीक ८ वाजता पहंडत 
जवािरलाल नेिरू यािंी मोटर पोिगमध्ये येऊन थडकली. त्या वेळी पाि-
सिा मंडळीि उपस्स्थत िोती. सुदैवाने मिापौर गोगटे उपस्स्थत िोते. 
पहंडतजी हदसताि मिापौरािंी धादंल उडाली. मिापौरानंी पहंडतजींना 
एकदम हतसऱ्या मजल्यावर नेले. तेथील सभेिा िॉल, मिापौर कायालय 
व सहमती-कायालये दाखहवली. कॉपोरेशन सभेिा िॉल व तेथील 
र्र्णनिरिी माडंिी पािून पहंडतजी एकदम म्ििाले, “Here 
Corporators Will be fulled to sleep.” 
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 इमारतीिा कािी भाग दाखहवल्यानंतर मिापौर िे पंहडतजी याचं्या 
समवेत तळमजल्यावरील शाहमयानातं आले. तोपयंत आमंहत्रत पािुिे 
मंडळी आली िोती. व्िी.आय.पीं.ना व्यासपीठावर बसहवले. इतरेजन 
शाहमयान्यात स्थानापन्न झाले. भार्षिे व पुष्ट्पिार-अपगिािा कायगक्रम 
संपल्यानंतर भोजनािी त्याि हठकािी तयारी केली िोती. भोजन 
मिाराष्ट्रीय पद्धतीिे व संपूिग शाकािारी िोते. बुंदीिे लाडू, वरि-भात, 
आळूिी भाजी, कोशशहबऱ्या, पापड, लोििी, िटण्या वगैरे. व्यासपीठावर 
वाढण्यािी व्यवस्था स्वतः शडगिकर आिारी पािात िोते. ते स्वतः लाडू 
आग्रिाने वाढत िोते. पहंडतजींच्या शेजारी एका बाजूला मिापौर व 
दुसऱ्या बाजूला िीर् हमहनस्टर ना. यशवंतराव िव्िाि बसले िोते. 
पहंडतजींच्या ताटात एकदम दोन लाडू टाकले व इतरानंा एक एक 
वाढला. तेव्िा पंहडतजी यशवंतरावानंा म्ििाले, “Why I should have 
two and you should have one only?” असे म्ििून त्यानंी आपल्या 
िातानंी आपल्या ताटातला एक लाडू उिलला, आहि तो यशवंतरावाचं्या 
ताटात टाकला! यशवंतराव त्यावर िसले. भोजनास त्यानंतर सुरुवात 
झाली. थोड्या वेळाने पहंडतजींनी वाटीकडे बोट दाखवनू “What is this 
green curry?” असे यशवंतरावानंा हविारले. त्यावर यशवंतराव 
म्ििाले, “It is आळूिी भाजी. It is very testy and very popular in 
Maharashtra.” पहंडतजींनी दोन बोटे वाटीत बुिकळून एक भरुका 
मारला. त्या वेळी त्याचं्या िेिऱ्यावर समाधान हदसले. 
 या पुिे शिरािी प्रहसद्धी मिाराष्ट्रात अनेक कारिामुळे व अनेक 
प्रकारिी आिे. राजकीय, सामाहजक, शैक्षहिक आहि औद्योहगक के्षत्रातं 
तर पुण्याने लौहकक यापूवीि हमळहवला आिे. पि क्रीडाके्षत्रात या पुण्यात 
इतक्या संस्था असतानािी ते र्ारि मागे राहिले िोते. पुिे 
मिानगरपाहलकेने या पुण्यात जवािरलाल स्टेहडयम बाधंण्यापूवी एकिी 
स्टेहडयम नव्िते. यामुळे या शिरात स्टेहडयम नसिे िी गोष्ट लाछंनास्पद 
आिे, ती उिीव लौकरि भरून काढावयास पाहिजे, अशी तक्रार व 
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मागिी येथील हक्रकेट शोकीन व संस्था कधी वृत्तपत्रातूंन तर कधी जािीर 
सभातूंन करीत िोते. शिराच्या या मागिीला पुिे मिानगरपाहलकेने 
सहक्रय पाशठबा प्रथम देऊ केला. पि पुढे ती कािी काळ गप्प बसली. 
मात्र येथील मिाराष्ट्र क्लब व मिाराष्ट्र हक्रकेट असोहसएशन या दोन्िी 
संस्थानंी या तक्रारीिा व मागिीिा पाठपुरावा िालू ठेवला िोता. या 
बाबतीत झालेला गाजावाजा व प्रिार राज्य सरकारच्यािी लक्षात आिून 
हदल्यावर त्यानंी पुिे मिानगरपाहलका स्टेहडयम बाधंण्यासाठी जेवढा 
खिग करील तेवढी रक्कम राज्य सरकार आर्णथक मदत म्ििून देईल असे 
जािीर केले िोते. 
 त्यानंतर सरकारी घोर्षिा िोऊनिी दोन-तीन वर्ष ेिोऊन गेली. सन 
१९५९-६० साल उजाडले त्यावर्षी मिापौर श्रीयुत वासुदेव बळवंत गोगटे 
िे झाले िोते. त्यापुढील वर्षािे अंदाजपत्रक तयार करताना त्यात रु. १० 
(दिा लाख) लाखािी तरतूद करण्यात आली. या बजेट तरतुदीिा 
आधार घेऊन श्री. गोगटे यानंी संधी साधून माननीय यशवंतराव िव्िाि 
मुख्यमंत्री िे पुण्यात आले असताना त्यािंी सर्णकट िाऊसवर भेट घेतली. 
भेटीच्या वेळी मी त्याचं्याबरोबर िोतो. भेट सकाळी ११ िे सुमारास झाली. 
भेटीच्या वेळी अंदाजपत्रक ना. यशवंतराव यानंा दाखहवले व का भेटीस 
आलो यािे कारििी साहंगतले. मागे दोन-तीन वर्षांपूवी केलेल्या 
सरकारी घोर्षिेिािी उल्लेख करून आठवि करून हदली. त्यावर 
मुख्यमंत्री िसले व म्ििाले “अिो गोगटे सािेब,काय म्ििावे तुम्िाला व 
तुमच्या मिानगरपाहलकेला ? अिो ते आश्वासन दोन-तीन वर्षांपूवीिे 
आिे. आता काळ बदलला आिे. तुम्िाला मािीत आिे की, मिाराष्ट्र-
गुजराथ यािें र्ाळिीिे काम सुरू झाले आिे ! 
 कािी आयोग नेमून त्यािें कायग सुरू झाले आिे. हनरहनराळ्या 
हवर्षयाचं्या र्ाईल्स काढल्या असून त्यािंीिी र्ाळिी करण्यािे काम िालू 
आिे. हशवाय र्ायनान्स िे खाते आज ना. जीवराज मेिता याचं्या िाती 
आिे. अशा पहरस्स्थतीत तुमच्या स्टेहडयमसाठी जी रक्कम द्यावयािी ती 
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कोि देिार ? आम्िी सवग जि र्ाळिीमध्ये गुंतून राहिलो आिोत. हशवाय 
दुसरी एक अडिि पुढे आली आिे. अशा तऱ्िेिी आर्णथक मदत (ग्राँट) 
एकट्या पुिे शिराला सरकारने का म्ििून द्यावयािी असािी प्रश्न पुढे 
आला आिे. त्याबरोबर राज्यातील इतर शिरािंािी हविार करावयास 
पाहिजे. अशा वातावरिात तुमिा प्रश्न कोि िोती घेईल! आपि इतके 
वर्ष े जसे थाबंलात तसेि आिखी दोन-तीन वर्ष े थाबंा. त्यानंतर िी 
पहरस्स्थती हनवळेल आहि त्यानंतर सरकार याबद्दल हविार करील.” 

 ना. यशवंतरावािंा िा उपदेश ऐकून घेतल्यावर मिापौर उठले व 
आम्िी दोघेिी शून्य मनाने बािेर पडलो. 
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ि. बा. कुलकिी 

प्रागहतक हवचारांचे व कनवाळू 
वृत्तीचे यशवतंराव चव्िाि 

 
 यशवंतराव िव्िाि मिाराष्ट्रािे मुख्यमंत्री िोताि मंत्रालयातील 
वातावरि पार पालटले. पूवीिी कंुद िवा नािीशी झाली. सवगत्र िैतन्य 
सळसळू लागले. आपल्यातील मुख्यमंत्री झाला या भावनेने सवांच्या 
आशा पल्लहवत झाल्या. आपली गाऱ्िािी दूर िोतील असे गोर-गहरबानंा 
वाटू लागले आहि त्यािंी मंत्रालयात ये-जा सुरू झाली. थोडक्यात 
मंत्रालयात एक प्रकारिे हनभगयतेिे वातावरि हनमाि झाले आहि सवगत्र 
उत्साि संिारला. या पहरस्स्थतीिा र्ायदा घेण्यािे आम्िी मंत्रालयातील 
कमगिारी संघटनेच्या मंडळींनी ठरहवले व यशवंतरावाचं्याकडे 
युहनयनसाठी मंत्रालयात जागा देण्यािी आग्रिािी हवनंती केली. 
 मंत्रालयात कमगिारी संघटना नुकतीि कोठे स्थापन झाली िोती. 
संघटनेला कायालयासाठी जागा नसल्यामुळे अडिि भासत िोती. 
यशवंतरावाचं्या प्रागहतक हविारािंी आम्िाला कल्पना असल्यामुळे आम्िी 
ती मागिी माडंली िोती. वास्तहवक त्या वेळेस मंत्रालयाच्या इमारती 
नुकत्याि पूिग झाल्या िोत्या. जुन्या मंत्रालयातून िलहवण्यात आलेल्या 
हवहवध खात्यािंी दप्तरे येऊन पडली िोती. या खात्यानंा खोल्यािें वाटप 
िालू िोते. अशा वेळेस िी हवनंती करण्यात आली िोती. 
 याला उत्तर काय देिार याबद्दल आमिी हद्वधा मनःस्स्थती झाली िोती. 
परंतु यशवंतराव नकार देिार नािीत अशी श्रद्धा िोती. याि वेळेस आम्िी 
मंत्रालयाच्या पटागंिात कायगक्रम आयोहजत केला. यशवंतरावानंा या 
कायगक्रमािे उद्घाटक म्ििून बोलाहवले. त्यानंी उपस्स्थत रािण्यािे मान्य 
केले. उद्घाटनाच्या भार्षिात संघटनेने जागेसाठी केलेल्या मागिीिा 
उल्लेख केला आहि संघटनेच्या कायालयासाठी मंत्रालयात िागंली जागा 
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हदली असल्यािे घोहर्षत केले. टाळ्यािंा कडकडाट झाला आहि आमिी 
काळजी कायमिी दूर झाली. त्या काळी मंत्रालयात संघटनेसाठी जागा 
देिारे मिाराष्ट्र िे भारतात एकमेव राज्य िोते. िी गोष्ट केवळ 
यशवंतरावाचं्या युहनयन्सबद्दल असिाऱ्या आस्थेमुळेि िोऊ शकली. 
 यशवंतरावािें दुसरे वैहशष्ट्ट्य म्ििजे त्यािें गं्रथपे्रम. उत्कृष्ट गं्रथािंा 
संग्रि करिे िी एक त्यािंी खास आवड िोती. त्याचं्या मलबार िीलवरील 
हनवासस्थानी अशा उत्तमोत्तम हनवडक गं्रथािें एक गं्रथालय िोते. आमिे 
एक हमत्र त्यािें िे गं्रथालय लावण्यास वेळोवेळी जात. आहि मग ते 
यशवंतरावाचं्या या हवलक्षि छंदािे अनेक हकस्से आम्िाला ऐकहवत. 
 हकत्येक वेळा असे िोई की, अनेक िागंल्या गं्रथाचं्या वरती एक छोटा 
कागद लाहवलेला असे आहि त्यावर स्विस्ताक्षरात हलहिलेले असे 
“सोबतिे पुस्तक मी संपूिग वािले आिे. िागंले आिे. आपििी वािावे.” 
िी हशर्ारस मंहत्रमंडळातील त्याचं्या एखाद्या सिकाऱ्याला केलेली असे. 
यशवंतराव एवढ्या कामाच्या तुर्ान गदीत गं्रथािें वािन तरी कधी 
करतात यािे सवांना आियग वाटे. 
 यशवंतरावािें सामान्यावंर अपार पे्रम िोते. त्यात कृहत्रमपिा नव्िता. 
ढोंगीपिा तर मुळीि नव्िता. यािे कारि ते त्या ग्रामीि भागातून 
जन्माला आले िोते त्या मातीिी त्यानंा शेवटपयंत जाि िोती. मुख्यमंत्री 
झाल्यापासून त्यानंा िजारो लोक भेटायला येत. या लोकािंी अनेक 
प्रकारिी गाऱ्िािी असत. पक्ष कायापासून ते तित वैयहक्तक दुःखापयंत ! 
परंतु ते न रागवता त्या सवांिी गाऱ्िािी शातं हित्ताने ऐकत व आपल्या 
परीने शक्य ती मदत करीत. 
 एकदा आम्िी संघटनेिे कायगकते ििेसाठी यशवंतरावाचं्याकडे गेलो 
िोतो. बोलण्याच्या ओघात ते सिजरीत्या म्ििाले, “िे पािा, मंत्रालयािी 
इमारत म्ििजे िॉस्स्पटल आिे. येथे जो येतो तो रोगी असतो. ज्यािा रोग 
कोठेि बरा िोत नािी, तो या हठकािी येतो. यास्तव आपि सवांनी त्यािंा 
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रोग जािला पाहिजे. त्यािें दुःख सवांनी सिानुभहूतपूवगक ऐकून घेऊन ते 
दूर करण्यािे आटोकाट प्रयत्न केले पाहिजेत.” 

 या अंतःकरिात नकळत दडून बसलेल्या कनवाळू वृत्तीमुळे 
यशवंतरावाचं्याकडे आलेल्या बिुतेक सवांना त्यािंी भेट हमळे. यासाठी 
त्यानंी एक प्रथा पाडली िोती की, ज्यानंा सबधं हदवसात भेट हमळाली 
नािी त्या सवांना सायंकाळी पािनंतर हशपायाने आत खोलीत सोडायिे. 
आम्िी त्याला गंमतीने यशवंतरावािंा दरबार म्ििायिो. या दरबारात 
यशवंतराव प्रत्येकाला खुिीजवळ बोलावनू त्याच्या खादं्यावर िात 
ठेवायिे आहि एकदोन हमहनटातं त्यािे म्िििे ऐकून त्याला मागगस्थ 
करायिे. कोि आपल्याला जमीन हमळाली नािी म्ििून, तर कोि आपि 
बेकार असल्यािे गाऱ्िािे माडंायिा. त्याचं्याकडे अजग असल्यास त्यावर 
तेथेि हटपिी करून शकवा पत्ता घेऊन त्यावर आदेश देऊन ते 
कायालयात कागद रवाना करायिे. या उपस्स्थतीत अनेकजि हनमंत्रि 
पहत्रका घेऊन आपल्या घरातील मंगल कायासाठी आशीवाद मागायला 
आलेले असायिे. ते सवगजि पहरहित असायिे अशातला भाग नव्िता. 
उलट बिुसंख्य अपहरहित असायिे. परंतु यशवंतरावावंरील असीम 
पे्रमाने ते यायिे आहि यशवंतराविी त्यानंा मोकळ्या मनाने आशीवाद 
द्यायिे. 
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आचायक अते्र 

यशवतंराव : रततात समािवाि मुरलेला नेता 
 
 कें द्रीय गृिमंत्री आहि संरक्षिमंत्री अशी मित्त्वािी खाती एकापाठोपाठ 
एक साभंाळण्यािा मान हमळालेले यशवंतराव िे एकमेव मिाराष्ट्रीय 
आिेत. वयािी पिंावन्न वर्ष े उलटण्यापूवीि िी मित्पदे यशवंतरावानंी 
िस्तगत केली िेिी लक्षात घेतले पाहिजे. यशवंतरावानंा हपढीजात 
श्रीमंती, नामाहंकत घरािे, वहडलोपार्णजत नावलौहकक, हवनासायास 
हशक्षि अथवा एखाद्या शे्रष्ठ हन वजनदार नेत्यािी प्रथमपासून मेिेरनजर 
यापैंकी कशािेिी पाठबळ नव्िते. 
 सातारा हजल्यातील देवराष्ट्रे या खेड्यातील एका सामान्य मािसािा 
यशवंतराव िा मुलगा. एका अहशहक्षत, गरीब हन खेडवळ कुटंुबातला 
मुलगा,जेमतेम शाळेच्या कािी इयत्ता ओलाडंण्याऐवजी कॉलेजमध्ये 
जाऊन वहकलीिी परीक्षा पदवी उत्तीिग झाला. िाि हवशेर्षतः त्या काळात 
मोठा पराक्रम मानला जायिा. पि केवळ तेवढ्यावर समाधान न मानता 
राजकारिात हशरुन हन १९४२ मधील प्रहतसरकारच्या लढ्यात मित्त्वािी 
कामहगरी बजावनू, यशवंतरावानंी सातारा हजल्यात स्वतःिे नाव 
गाजहवले आहि पुढे मंुबई राज्याच्या हवहधमंडळात आमदार म्ििून ते 
हनवडून आले. पि तेवढ्यावरिी न थाबंता प्रथम त्या राज्याच्या 
मंहत्रमंडळािे संसदीय हिटिीस, मग त्या राज्यािे एक मंत्री नंतर 
हद्वभाहर्षकािे आहि त्यामागून मिाराष्ट्रािे मुख्यमंत्री, त्यानंतर भारतािे 
संरक्षिमंत्री आहि त्या पाठोपाठ भारतािे गृिमंत्री अशा एकािून एक 
मोठ्ा यशाच्या पायऱ्या यशवंतराव भराभर िढत जे गेले ते हनव्वळ प्रखर 
बुहद्धमते्तच्या, असामान्य कतगबगारीच्या, लवहिक मुत्सदे्दहगरीच्या हन 
किखर हिकाटीच्या बळावर िोय, यात मात्र हतळमात्र शंका नािी. 
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 यशवंतरावासंंबधंी आम्िी नेिमीि अनेक िागंल्या गोष्टींिी अपेक्षा 
करतो. यशवंतरावाचं्या अंगी असलेल्या गुिािंी आम्िाला ओळख 
असल्यामुळेि हन त्याचं्याबद्दल आदर असल्यामुळे या अपेक्षा आमच्या 
असतात. यशवंतरावजींच्या रक्तात समाजवाद मुरलेला आिे. त्यानंी राजे 
लोकाचं्या तनख्याबाबत जे पुरोगामी धोरि पत्करले त्यावरून ते स्पष्ट 
झाले आिे. यशवंतरावाशंी आमिे हकतीिी राजकीय हन पक्षीय मतभेद 
असले तरी व्यहक्तशः आम्िी त्यानंा आमिे हमत्र मानतो आहि त्यानंीिी 
आमच्याशी सदैव वतगन ठेवले आिे. 
 यशवंतरावाचं्या बुहद्धमते्तिा पल्ला केवळ राजकारिापुरताि मयाहदत 
नािी. ते एक साहित्यपे्रमी, कलापे्रमी हन नाट्यपे्रमी रहसक आिेत. 
संभार्षि ितुर आिेत. हशष्टािारात हनपुि आिेत. त्यािें व्यहक्तमत्त्व 
अहतशय प्रसन्न आिे. म्ििूनि त्याचं्याहवर्षयी आम्िाला आपुलकी वाटते. 
राष्ट्रािे आहि मिाराष्ट्रािे हित  साधण्यािे कायग त्याचं्याकडून व्िावयािे 
आिे. 
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बाळासािेब पाटील 

खंबीर नेते – यशवंतराव चव्िाि 

 
 मिाराष्ट्रािे एक खंबीर नेते म्ििून यशवंतरावानंी मिाराष्ट्रात भरीव 
कामहगरी केली व देशात मिाराष्ट्रािी प्रहतष्ठा वाढवनू ठेवली. यशवंतराव 
िव्िाि िे आमिे हजव्िाळ्यािे हमत्र िोते. ‘दैहनक सत्यवादी’च्या ३६ व्या 
वधापन हदनाहनहमत्त ते मिनीय अध्यक्ष म्ििून खास उपस्स्थत िोते. िा ३६ 
वा वधापन हदन कोल्िापूर येथील केशवराव भोसले नाट्यगृिात अपूवग 
थाटाने साजरा झाला िोता. आम्िी त्यानंा आमच्या वतनगावी, 
कोथिीलाडीला नेले िोते व बलैगाडीला शंभर बलैजोड्या जंुपून त्यािंी 
गावातून शािी हमरविूक काढली िोती. त्याचं्या मागावर वाटेत असंख्य 
कमानी उभ्या केल्या िोत्या. हमरविुकीच्या वेळी वाटेि सुवाहसनी त्यानंा 
पिंारतीने ओवाळीत िोत्या व भहक्तभावाने त्याचं्या पायावर पािी घालत 
िोत्या. या भव्य हमरविुकीिे िावडीजवळ भव्य सभेत रुपातंर झाले. ती 
सकाळिी वेळ असताना देखील त्या सभेस पिंवीस िजारावर स्त्री-पुरुर्ष 
उपस्स्थत िोते. कोथळीतील ती सभा पािून यशवंतराव िव्िाि म्ििाले 
िोते, “बाळासािेब, कोथळीिी िी सभा पािून मला कराड येथील जािीर 
सभेिी आठवि झाली, इतकी िी सभा भव्य आिे.” यशवंतराव िव्िाि 
कें द्रीय मंहत्रमंडळात अनेक मित्त्वाच्या जागा भरू्षहवल्या. 
 १९७९ मध्ये त्यानंा श्री. िरिशसग मंहत्रमंडळात उपपतंप्रधानपद 
हमळाले. पि िे मंहत्रमंडळ अल्पजीवी ठरले. यानंतर लोकसभा हवसर्णजत 
झाली व लोकसभेच्या  नव्या हनवडिुका लागल्या. त्यात इंहदरा का ाँगे्रसिे 
बिुमत प्रस्थाहपत झाले. पि श्रीमती इंहदरा गाधंी यानंी 
यशवंतरावाचं्याकडे कधी असूयेने पाहिले नािी. त्याचं्या कतृगत्वाला 
श्रीमती इंहदरा गाधंी मानीत असत. देशाच्या हवकासासाठी त्यानंी त्यािंी 
मदत घेतली व त्यानंा आठव्या हवत्त आयोगािे अध्यक्ष बनहवले. 
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यशवंतराव िव्िािदेखील श्रीमती इंहदरा गाधंींना शेवटपयंत सिकायग देत 
िोते. यशवंतराव िव्िाि मिाराष्ट्रातून नवी हदल्लीत गेले आहि त्यानंतर 
अहखल भारतीय राजकारिात त्यािें असे विगस्व प्रस्थाहपत झाले िोते. 
त्यानंी कें द्रीय मंहत्रमंडळात संरक्षिमंत्री, गृिमंत्री, अथगमंत्री व परराष्ट्रमंत्री 
अशा मित्त्वाच्या जागा हवभहूर्षत केल्या. त्यािंी बुहद्धमत्ता असामान्य िोती. 
त्यािंी वकृ्तत्वशैली लोकोत्तर िोती. लोकावंर ते छाप पाडीत असत. ते 
नेिमी िसतमुख असत. आपल्या िास्याने हनम्मी मने शजकून घेत असत. 
त्यािंी स्मरिशक्तीिी मोठी तीव्र िोती. 
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पु. शं. पतके 
यशवतंरावांचे उत्तुगं व्यक्ततमत्त्व 

 
 श्री. यशवंतराव िव्िाि िे थार नेते तर िोतेि, परंतु त्यािीपेक्षा त्यािें 
व्यहक्तमत्त्व उतंु्तग िोते. राजकीय झगमगाटामुळे व हवहवध वादहववादात 
त्याचं्या व्यहक्तगत जीवनातील लोभसपिा, मािुसकी, लोकसंग्रिी वृत्ती व 
पारदशगक शुहिभूगतता हवसरून िालिार नािी. मी माझ्या हदल्लीतील २५ 
वर्षांच्या वास्तव्यात यशवंतरावािें सवग सिकारी नेत्यानंा जवळून ओळखत 
िोतो. प.ं नेिरू याचं्या हवश्वासातील सिकारी म्ििून राष्ट्रपतीपासून 
उपमंत्र्यापंयंत माझा सतत, संिार असे व या अनुभवामुळे मी 
छातीठोकपिे सागंू शकतो की, यशवंतरावािें व्यहक्तमत्त्व उतंु्तग िोते. 
१९६० अखेर मी हदल्ली सोडली व त्यानंतर यशवंतराव हदल्लीला 
संरक्षिमंत्री म्ििून गेले असले तरी गेल्या २५ वर्षांत माझ्या हदल्लीला 
अनेक खेपा इंहदरा गाधंी याचं्या कामासाठी िोत असताना राजकीय 
प्रश्नावर हकतीिी मतभेद झाले तरी इंहदराजी यशवंतरावानंा हकती मानत 
यािी मला हवश्वसनीय खात्री आिे. ज्या ज्या वेळी इंहदराजी संभ्रमात पडत 
त्या त्या वेळी यशवंतरावािंा सल्ला त्या समक्ष अथवा माझ्यासारख्या 
हवश्वासातील मध्यस्थामार्ग त घेत. यशवंतरावाचं्या भारे्षत व वागण्यात 
मादगव असे. स्वतःच्या मयादा ओळखण्यािा पतंप्रधानस्तरावर वकूब 
त्यािेंजवळ िोता. तो ओळखून इंग्रजी व शिदी भारे्षवर प्रभतु्व संपादन 
करिे, जनतासंपकग  वाढविे (अन्य प्रातंीयात) मिाराष्ट्रािी कामे परिस्ते 
करवनू घेिे आहद मागाने त्यानंी अष्टपैलुत्व संपादन केले व संरक्षि, हवत्त, 
गृि, उपपंतप्रधान मंत्री इ. जबाबदाऱ्या मुत्सद्दीपिे व कौशल्याने पार 
पाडून त्यािंी व पयायाने मिाराष्ट्रािी शान राखली. 
 

बृिन्द्मिाराष्ट्र मंडळाचे अध्यक्ष 
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 हदल्लीमध्ये मिाराष्ट्राबािेरील मराठी भाहर्षकाचं्या २५० संस्थािें 
मध्यवती मंडळ असून या मंडळाच्या अध्यक्षपदािी धुरा यशवंतरावानंी श्री. 
काकासािेब गाडगीळ याचं्याकडून स्वीकारली व २० वर्ष े ती समथगपिे 
पेलली. या मंडळािा पूवीिा कायाध्यक्ष व कायगवाि म्ििून माझी 
कायगकारी मंडळावर हनयुक्ती िोत असे व त्यामुळे या संघाच्या हवहवध 
समस्यािंी ििा करण्यािी संधी यशवंतरावानंी मला हदली. त्या वेळिे 
श्री. रमेश मुळगुंद िे एक झंझावाती कायगकते िोते. लोकशािी पद्धतीने 
प्रत्येक हनिगय दिा जिानंा हविारीत न बसता त्यानंा योग्य वाटेल त्या 
मागाने ते कायग करीत असत. त्यामुळे जुन्या पठडीतले कायगकते नाराज 
िोऊन यशवंतरावाचं्याकडे जात. तेव्िा यशवंतराव ज्या मुत्सदे्दहगरीने 
समन्वयािी भहूमका घेत ती सवग सावगजहनक कायगकत्यांना आदशग वाटेल 
अशीि िोती. “सवग गोष्टी हनयम व घटना यानंा धरून झाल्या पाहिजेत 
असा माझािी आग्रि आिे. परंतु कायािी धुरा संभाळिाराला अनेक वेळा 
स्वतःिे जबाबदारीवर कािी हनिगय घ्यावे लागतात. ते आपि समजावनू 
घेतले पाहिजेत.” असा त्यािंा अहभप्राय असे. जोपयंत धडाडीच्या 
कायगकत्याला पयाय पुढे येत नािी तोवर आपि त्याला त्याच्या 
गुिदोर्षासंि स्वीकारले पाहिजे व संघटना कायग पुढे रेटले पाहिजे. 
बौहद्धक वादातील यशावर संस्था पुढे जात नािी, ती घाम गाळिारे 
हनःस्वाथी कायगकते िालवीत असतात. त्यािंा मान आपि राखलाि 
पाहिजे िा यशवंतरावािंा अहभप्राय सवग सावगजहनक के्षत्रानंा मागगदशगक 
ठरेल. 
 

एक र्ोर प्रशासक 
 

 माझे धाकटे बधूं यशवंतरावािें हकत्येक वर्ष े पी. ए. म्ििून काम 
पािात. त्या वेळी िव्िाि दापंत्य आपल्या सेवकािंी सुखदुःखे स्वतःिी 
समजून कशी देखभाल करीत असे यािी शेकडो उदािरिे माझे बधूं मला 
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सागंत असत. व्याख्यानातूंन राजकीय नेते समता, बधुंभाव, उच्चनीि भेद 
नष्ट करिे इ. घोर्षिा करीत असतात परंतु प्रत्यक्ष आिरिात आििारे 
यशवंतराव िोते. काकासािेब गाडगीळ याचं्याबरोबर मी २० वर्ष े
बृिन्मिाराष्ट्र व मिाराष्ट्र समाजािे काम केले आिे. काकासािेबािंी 
सवगसंग्रािकवृत्ती यशवंतरावानंी जोपासली पि त्याला मुत्सदे्दहगरी व 
अंतमुगखतेिे आवरि घातले. ‘मी अमुक केले’ अशी बढाई मारण्यापेक्षा 
तुमिे काम कसे िोईल यावर त्यािें लक्ष असे. मिाराष्ट्रािी शेकडो कामे 
यशवंतरावानंी पडद्याआड रािून केल्यािे मला ज्ञात आिे. हदल्लीतील सवग 
मराठी भाहर्षकािें ते अनहभहर्षक्त राजे िोते. काकासािेबािंी प्रथा त्यानंी 
उज्वलतेने पाळली व आता ती जबाबदारी मा. वसंतराव साठे व 
हवठ्ठलराव गाडगीळ पाळीत आिेत. मिाराष्ट्राच्या थोर संस्कृतीिे िे 
पाईक हदल्लीच्या वृत्तपत्रीय झगमगाटात अन्य प्रातंीयाचं्या तुलनेने कमी 
पडत असले तरी कतृगत्वाने नेिमीि अगे्रसर राहिले आिेत व सत्य, 
स्वाहभमान, देशभक्ती, हनष्ठा, इ. मिाराष्ट्राच्या सासं्कृहतक वैहशष्ट्ट्यािंी 
जोपासना व राजमान्यता त्यानंी हटकवली आिे. िी गोष्ट प्रत्येक मराठी 
भाहर्षकाला अहभमानास्पद वाटावी अशीि आिे. 
 आजपयंत स्वातंत्र्योत्तर काळात ज्या मिाराष्ट्रीय नेत्यानंी आपले 
प्रहतहनहधत्व व नेतृत्व केले त्या सवांत यशवंतरावािें स्थान सवोच्च आिे. 
त्यानंी हमळवलेली प.ं नेिरू व इंहदरा गाधंी यािंी प्रशस्स्त व त्यािें मनात 
हनमाि केलेली त्यािंी प्रहतमा लक्षात घेऊन मी िे हवधान करीत आिे. 
पतंप्रधान राजीव गाधंी त्यानंा हकती मान देत यािी मला जािीव आिे; 
यशवंतराव हवरोधात असतानािी त्यानंा स्वतःकडे कसे आिता येईल िी 
हववंिना त्यानंा असे. याला कारि यशवंतरावािें नैहतक अहधष्ठान, शासन 
िातुयग व समन्वयवादी मनोधारिा िोते. 
 साहित्य, नाटक, नृत्य व अन्य कािी के्षत्रािंी त्यानंा आवड िोती. 
पुस्तके वाििे िा तर त्यािंा आवडता छंद िोता. त्यावरील आपले 
अहभप्राय ते लेखकाला आवजूगन कळवीत. सामान्यािंी पते्र आली तरी 
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त्याला स्वतःिी पोि देण्यावर त्यािंा कटाक्ष असे. हवरोधकामंधील 
सदु्गिािंी ते नेिमीि दखल घेत व आवजूगन उल्लेख करीत. आदशग 
व्यहक्तमत्त्व म्ििून हवरोधी नेत्यानंीिी त्यानंा ‘अजातशत्रू’ मानले िोते. 
 यशवंतरावानंी पुढच्या हपढीसाठी र्ार मोठा वारसा ठेवला आिे. 
त्यािंी स्मृती त्यािें गुि आत्मसातं केले तरि िोिार आिे. प्रत्येकातील 
िागंले गुि जोखून त्यािंा राष्ट्रकायासाठी उपयोग करून घेिे, मतभेद 
म्ििजे वैर नव्िे िी वृत्ती जोपासिे, व नैहतकतेवरील हनष्ठा हनग्रिीपिे व 
सातत्याने जागरूक ठेविे एवढी हशकवि जरी आपि आत्मसात केली 
तरी यशवंतरावाचं्या आत्म्याला हनहित समाधान लाभेल.’ 
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श्री. अनंतराव पाटील 

ओसंडून वाििारा मािुसकीचा गहिवर 

 
 त्या हदवशीिी रहववारिी रात्र झोप न येताि काढली. झोप येिार 
कशी? गेल्या िाळीस वर्षांतल्या सिवासातील घटना डोळ्यापुढून एक 
एक सरकत िोत्या आहि आठविींिे कढ बािेर पडत िोते. १९४४ ते 
१९८४ च्या दरम्यान काय काय घडले, हकती हकती घडले आहि कसे 
कसे घडले िे सारे एकामागून एक आठव ूलागले. आठविींच्या माळेतील 
एक एक मिी पुढे सरकत िोते. भहूमगत िळवळीतील यशवंतराव, 
पालगमेंटरी सेके्रटरी यशवंतराव, पुरवठामंत्री यशवंतराव, हद्वभाहर्षकािे 
मुख्यमत्री यशवंतराव, मिाराष्ट्रािे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव;’ भारतािे 
संरक्षिमंत्री, गृिमंत्री, अथगमंत्री, परराष्ट्रमंत्री, यशवंतराव; उपपंतप्रधान 
आहि शेवटी आठव्या अथग आयोगािे अध्यक्ष यशवंतराव, िी सगळी 
स्स्थत्यंतरे, या सगळ्या अवस्था जवळून पाहिलेल्या. मिाराष्ट्र प्रदेश 
का ाँगे्रसिे हिटिीस यशवंतराव आहि नेते यशवंतराव. का ाँगे्रस वहकंग 
कहमटीत नेिरंूच्या शेजारी बसून सल्लामसलत करिारे यशवंतराव, 
साहिस्त्यक यशवंतराव, पत्रकार यशवंतराव, रहसक, सिकारी 
यशवंतराव याचं्या आठविी हलिायच्या म्ििजे एक गं्रथि हलिावा 
लागेल. 
 राजकारिात मी त्याचं्याबरोबर जवळजवळ तीस वर्षे काम केले. या 
काळात एक कायगकता, तर पत्रकार आहि संसदसदस्य अशा भहूमका पार 
पाडताना मला यशवंतरावािंा सिवास लाभला, पे्रम लाभले, मोलािे 
मागगदशगन पि लाभले. ते मला धाकट्या भावाप्रमािे मानीत आहि 
वागवीत. पुढे जाण्यासाठी, मोठे िोण्यासाठी, त्यानंी मला संधी हदली, 
सिकायग हदले आहि सािाय्य पि केले. मी त्यानंा माझा नेता मानले िोते. 
मागगदशगक मानले िोते. कािी वेळा आमिे वैिाहरक मतभेद झाले. माझ्या 
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कािी िुका पि झाल्या, पि माझ्यावर सािेब कधी रागावले शकवा हिडले 
असे मला आठवत नािी. 
 ज्या सयाद्री बगंल्यावर परवा मी हवमनस्क मनःस्स्थतीत बसलो िोतो 
त्या बगंल्यावर १९५६ ते १९६२ या काळात आम्िी हकती हवर्षयावंर 
बोललो, हकती हवर्षयावंर हितगूज केले त्यािी मोजदाद लक्षात नािी. 
संयुक्त मिाराष्ट्रािा लढा, हद्वभाहर्षक मंुबई राज्य िालहवण्यािी 
जबाबदारी, त्यात हनमाि झालेल्या अडििी आहि हवरोध, ते अपमानािे 
हदवस आठवले की यशवंतरावाजंवळिी सोहशकता आहि सहिष्ट्िुता 
डोळ्यापुंढे उभी रािते. त्याचं्याबरोबर हर्रताना रागावलेल्या लोकाकंडून 
दगडरे्क व्िायिी, िपलारे्क व्िायिी, आहि आम्िी ते सिन करीत 
पुढिी वाट िालायिो. सािेब म्ििायिे, “संयुक्त मिाराष्ट्र हमळेल आहि 
तो हमळायला िवा. पि संघर्षग करून नव्िे तर नेिरंूिे आहि कें द्रीय 
नेत्यािें मन वळवनू.”  त्यानंा आपले म्िििे पटवनू देऊन साध्य िस्तगत 
करिे िा मागग लाबंिा आहि अवघड िोता. पि त्या मागानेि िव्िाि गेले 
आहि शेवटी यशस्वी ठरले. संयुक्त मिाराष्ट्र स्थापन झाला आहि त्याच्या 
उद्घाटनाला स्वतः पंहडत जवािरलाल नेिरू आले. मंुबईतील 
राजभवनावरील तो सोिळा अजूनिी आठवतो आहि िव्िािानंी 
मिाराष्ट्रािे पहिले मुख्यमंत्री या नात्याने धोरिहवर्षयक जे भार्षि केले ते 
कानात अजूनिी घुमतेय. “िे राज्य मराठ्ाचं्याकहरता नसून मराठी 
मािसाकंहरता आिे, यािी जािीव ठेवनूि त्यािी सवांहगि प्रगती 
करण्यािे आटोकाट प्रयत्न केले जातील” असे त्यानंी हनःसंहदग्धपिे 
साहंगतले. 
 यशवंतराव िव्िािानंी आपला वरील शब्द पाळण्यािा प्रयत्न 
कसोशीने केला. जाहत-जमातीत सलोखा नादेंल यािी दखल घेऊन 
मिाराष्ट्राच्या सवांगीि प्रगतीिा गाडा पुढे िाकला. शेतीला पािी 
हदल्याहशवाय ती सुधारिार नािी म्ििून धरिे, पाटबधंारे, कालवे यावंर 
भर हदला. उद्योग-धंद्याहशवाय प्रगती नािी म्ििून मिाराष्ट्रात 
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अहधकाहधक उद्योग कसे उभे राितील याकहरता जातीने प्रयत्न केले. 
ग्रामीि भागात प्रहक्रया करिारे कारखाने उभारल्याहशवाय शेतकऱ्यािंी 
स्स्थती सुधारिार नािी, िे जािून साखर कारखाने, सूत हगरण्या, 
तेलाच्या हगरण्या, उभारण्यास उते्तजन हदले, मदत हदली. शेतकऱ्याला 
कारखानदार बनहवला, व्यापारी बनहवला. ग्रामीि भागात शाळा-कॉलेज 
सुरू करण्यास प्रोत्सािन देऊन शेतकऱ्याचं्या, कामगाराचं्या, दहलताचं्या 
मुलामुलींना हशक्षि घेण्यािी संधी प्राप्त करून हदली. िव्िािािंा दृहष्टकोि 
हवशाल िोता. बठैक उदारमतवादी िोती, कामािा उरक दाडंगा िोता. 
आपल्या सिकाऱ्यानंा ते जवळ घेत, हशकवत-सागंत. त्या त्या के्षत्रातील 
तज्ज्ञ मंडळींशी, कतृगत्ववान मंडळींशी संपकग  ठेवीत, त्याचं्याशी सुसंवाद 
साधीत. मिाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी या मंडळींिािी उपयोग करून ध्यायला 
िवा िी त्यािंी दृष्टी िोती.  म्ििूनि टाटा, हबला, मर्तलाल, गोदरेज, 
हकलोस्कर, िौगुले, गरवारे, यासंारख्या कारखानदारानंा त्यानंी 
मिाराष्ट्रात उद्योगधंदे उभारण्यास, वाढहवण्यास, प्रवृत्त केले. 
 यशवंतराव कमी बोलत. ििेत, सभेत आहि सभागृिातिी वृत्तपत्र 
प्रहतहनधींशीिी आवश्यक तेवढाि संपकग  ठेवीत. पालगमेंटच्या सेंरल 
िॉलमध्ये खासदाराचं्या घोळक्यात बसून गप्पा-टप्पा करिे त्यानंा 
आवडत नसे. उत्तर प्रदेश, हबिारिे खासदार हविारायिे, “काय रे तुझा 
सािेब असा सुस्त का वागतो! आमच्यात येऊन बसत नािी, ििा घेत 
नािी.” मंत्र्यानंा उत्तर द्यायिो, “येथे वृत्तपत्रािें प्रहतहनधी िजर असतात 
आहि ते आपल्या वृत्तपत्रातूंन कािीिी बातम्या-अर्वा प्रहसद्ध करतात 
म्ििून सािेब दूर राितात.” आहि खरोखरि अशी वस्तुस्स्थती िोती. 
सेंरल िॉल म्ििजे हितसंबधंी मंडळींिा राजकारिािा अड्डा-हठय्या. 
असले राजकारि करिे िव्िािाचं्या स्वभावात नव्िते. लोकसभागृिात 
उत्तरे देताना शकवा बोलताना िव्िाि कधी रागावत-हिडत-ओरडत 
नसत. शातं-संथ प्रवाि जसा पुढे पुढे जातो तशी ओघवती भार्षा. सािेब 
म्ििायिे, “पालगमेंटमध्ये काम करताना गृिावर पे्रम करावे लागते, राग-
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रुसवा दूर ठेवावा लागतो.” गृिाला त्यािंा दरारा असे, त्यानंा कोिी कधी 
ठोकरलेले मला आठवत नािी. 
 माझ्यावर त्यानंी केलेले पे्रम मी कधीिी हवसरू शकिार नािी. १९५९ 
मध्ये राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद याचं्या समवेत पत्रकाराचं्या तुकडीबरोबर 
मी रहशयाला जावे असे हनमंत्रि हदल्लीिून मला आले. िव्िािािंी इच्छा 
िोती मी जावे म्ििून. 
 तथाहप वृत्तपत्र नुकतेि सुरू केले िोते आहि अडििी खूप िोत्या 
म्ििून मी नम्र नकार कळहवला. सािेबानंा वाईट वाटले. पुढे १९६२ मध्ये 
मला अमेहरका भेटीिे हनमंत्रि आले. मी मंुबईला जाऊन सािेबाचं्या 
कानावर घातले. त्यानंी मी कािी बोलायच्या आधीि पासपोटगिी व 
कपड्यािंी तयारी करा असे सागंून श्री. डोंगरे याचं्याकडून माझ्या 
पासपोटगिी व कपड्यािंी व्यवस्था केली. त्यानंतर हिटन, जमगनी, जपान, 
रहशया आदी देशानंा मी वेळोवेळी भेटी हदल्या. या प्रत्येक वेळी 
यशवंतरावानंी मला उते्तजन व प्रोत्सािन हदले. माझ्या प्रवासविगनािें 
कौतुक केले. “हवशाल सयाद्री” वृत्तपत्र िालहवताना येिाऱ्या 
लिानसिान अडििींिी ते दखल घेत, मागगदशगन करीत व मदतिी 
करीत. पुण्यात एक दैहनक पत्र िागंले िालते, त्यािी स्वतःिी इमारत 
िोते, लोकातं वृत्तपत्र हप्रय िोते यािा त्यानंा आनंद व अहभमान वाटायिा. 
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हव. स. माडीवाले 

संयमी किखर लोकशािीवािी 
 
 आधुहनक मिाराष्ट्रािे हशल्पकार श्री. यशवंतराव िव्िाि ितुर व 
संयमी मुत्सद्दी िोते. प्रसंगानुरूप कसे वागावे, समयोहित हनिगय कसा 
घ्यावा, अिूक शरसंधान कसे करावे यािे त्यानंा पुरेपूर ज्ञान िोते. त्याचं्या 
कतृगत्वािी व िािाक्षपिािी खरी कसोटी लागली संयुक्त मिाराष्ट्र 
हनर्णमतीच्या कठीि काळात. वहरष्ठ का ाँगे्रस नेत्यानंा तर दुखवावयािे 
नािी, का ाँगे्रसिी हशस्त तर पाळावयािी, त्यािबरोबर मंुबईसि मिाराष्ट्र 
स्थापन करावयािा. सकग शीत ज्वालाचं्या कड्यातून शसि जसा अलगद 
उडी मारतो व पे्रक्षकाकंडून टाळ्या हमळहवतो तसेि या हबकट प्रसंगात 
त्यािें झाले िोते. त्याचं्या बािेदार वागिुकीिी मला वातािर म्ििून 
प्रहिती आली ती िैदराबाद येथे का ाँगे्रसिे अहधवेशन भरले असताना. 
कायगकारी मंडळािे बठैकीत मिाराष्ट्रािा प्रश्न हनघाला तेव्िा का ाँगे्रस 
नेत्यानंा या प्रश्नािे मित्त्व पटवनू देताना त्यानंी आजगवी भार्षा वापरली 
त्यािबरोबर वेळीि एक टाका घातला नािी तर पुढे नऊ टाके घालावे 
लागतील असा स्पष्ट इर्षारािी हदला आहि पुढच्या काळात तो इर्षारा खरा 
ठरला. आपले मत लोकशािीच्या िौकटीत माडंण्यािे त्यािें वाक्िातुयग, 
मनािी पकड घेिारे िोते. ते हजतके संयमाने बोलत हततकेि प्रसंग पािून 
कठोर प्रिार करण्यासिी किरत नसत. िा प्रश्न हृदयपहरवतगनाने 
सोडवावा की, दबावाने सोडवावा असा अनेक वेळा का ाँगे्रस कायगकत्यांिे 
सभेत खल झाला. सािेबानंी दोन्िीिा उपयोग िातुयाने केला. 
 अिमदनगर हजल्यातील का ाँगे्रस कायगकत्यांिे हशहबर हशडी येथे भरले 
िोते. त्यात संयुक्त मिाराष्ट्रािी ििा झाली. मंुबईसि संयुक्त मिाराष्ट्र 
करिे कसे न्याय्य आिे िे अनेक कायगकत्यांनी साहंगतले.या हशहबराला 
श्री. ठाकोरभाई देसाई आले िोते. मंुबई मिाराष्ट्राला हमळू नये असे 
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हितसंबधंी लोकािें प्रयत्न िालूि िोते. का ाँगे्रस कायगकत्यांिी मिाराष्ट्रािी 
न्याय्य मागिी ऐकून ठाकोरभाईंिा रागािा पारा िढला व ते तावातावाने 
बोलू लागले आपला या मागिीला हवरोध असल्यािे त्यानंी कडक शब्दात 
साहंगतले. त्यािंा संताप इतका हशगेला पोििला की शेवटी ते रागाने 
म्ििाले, “माझ्या पे्रतावरूनि मंुबईसि संयुक्त मिाराष्ट्र िोईल.” या 
भार्षिािे वेळी सािेब मंडपात नव्िते. ठाकोरभाईंच्या या आततायी 
भार्षिाबद्दल मी त्यानंा प्रहतहक्रया हविारली असता सािेब शातंपिे पि 
िसत म्ििाले की, “लोकशािीमध्ये कोिीि अशी अहतरेकी भार्षा वापरू 
नये” सािेबासंारखा ितुर नेता अहधक टीका काय करिार? मुखात 
िपराक देतात पि त्यािे वळ इतरानंा हदसत नािीत ज्याला ती िपराक 
बसते तोिी कंुठीत िोतो. 
 पुण्यातील का ाँगे्रस भवुनात संयुक्त मिाराष्ट्राच्या प्रश्नावर अनेक सभा 
िोत. आठ आठ तास ििा िाले. हवहवध पयाय येत पि मागग सापडत 
नव्िता. अशाि एका सभेत सािेबािें मनािा ठाव घेिारे भार्षि झाले. या 
प्रश्नािी हनकड त्यातून प्रगट िोत िोती. पि त्यािी तड कशी लावावी िे 
उलगडत नव्िते. भार्षि ऐन रंगात आले िोते. कायगकते टाळ्या वाजवनू 
पसंती दाखवीत िोते. सािेब म्ििाले, आपि इंग्रजी वसाितवादाहवरुद्ध 
प्राि पिाला लावनू लढा हदला व स्वातंत्र्य हमळहवले. पि भार्षावर 
प्रातंरिना करताना मंुबईिा प्रश्न सुटत नािी. इतर प्रातंातं तो सुटला 
आिे मग मिाराष्ट्रािे बाबतीत माघार का घेण्यात येत आिे? यािा अथग 
उघडि स्पष्ट आिे की अद्याहप देशी वसाितवाद संपलेला नािी. िा 
यशवंत बािा बराि काळ गाजला. हदल्लीपयंत पोिोिला. संयमी 
भार्षिाबरोबरि झिझिीत इर्षारा देण्यािी त्यािंी िातोटी अनेक वेळा 
अनुभवाला आली आिे. कृष्ट्िाकाठिा ऊस गोड तशीि हमरिी िरका 
देिारी. 
 पुण्यातील र्ग्युगसन मिाहवद्यालयािे पटागंिावर अहखल भारतीय 
का ाँगे्रसिे अहधवेशन भरले िोते. त्यािवेळी बेळगावं कारवारिा सीमा प्रश्न 
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धसास लागला िोता. श्री. जयंतराव हटळक सीमा लढ्यातील पहिले 
सत्याग्रिी. त्यानंी बेळगावला सत्याग्रि करून तीन महिने कारावासािी 
हशक्षा भोगली िोती. अथाति सीमा लढ्यािे कें द्र गायकवाडवाड्यात 
िोते. का ाँगे्रस अहधवेशनािे मंडपावर मोिा सीमावाहसयािें गाऱ्िािे का ाँगे्रस 
शे्रष्ठींच्या कानावर घालण्यािे ठरले. मोिािे नेतृत्व क्राहंतवीर नाना 
पाटील यानंी करावे असे ठरले. या मोिासाठी मिाराष्ट्रातून पाि 
िजारावंर कायगकते जमले िोते. मोिा मंडपावर गेला असता तर प्रसंग 
बाका िोता. अशू्रधूर, लाठीमार व प्रसंगी गोळीबार िोण्यािा धोका िोता. 
सीमा प्रश्नािी हनकड सािेबानंा िोतीि. पि िा प्रश्न कडवटपिा हनमाि 
न करता सुटावा. प्रत्येक प्रश्नािी जािीव व्िावी त्यासाठी मोिादेखील 
हनघावा पि भलतेसलते वळि लागू नये अशा हबकट मनःस्स्थतीत सािेब 
िोते. डोळ्यात गेलेला कािेिा कि धसमुसळेपिाने न काढता तो 
मोरहपसाने काढावा िी सािेबािंी राजहनती. आहि मोिा हनघण्यािे 
आदले हदवशी सािेब केसरी कायालयात अिानक आले. श्री. जंयतराव 
हटळक यािंी भेट घेतली. दोन नेत्यािें बोलिे, हविारहवहनमय झाला. 
मोिा काढण्याबद्दल एक मत झाले पि िा मोिा संभाजी पुलाजवळ 
पोहलसानंी अडवावा व मोिातील लोकानंी अहतप्रसंग न करता कािी तास 
धरिे धरून बसावे असे मनोमन ठरले. ठरल्याप्रमािे मोिा हनघाला. तो 
पुलाजवळ पोहलसानंी अडहवला. दुसरे हदवसािे वतगमानपत्रातं मोिािी 
छायाहिते्र व वृत्तातं ठळकपिे छापून आला. तो का ाँगे्रस शे्रष्ठींनी पाहिला. 
सािेबानंी मोिाला ितुराईने मूक संमती हदली व मिाराष्ट्रातील राजकीय 
कायगकते कसे संयमी लोक आिेत यािे दशगन झाले. न्याय्य मागिीला 
डावलावयािे नािी पि तो हिघळू द्यावयािा नािी िा सािेबािंा संयमी व 
लोकशािी पे्रमािा ितूर मुत्सद्दीपिा. 
 संयुक्त मिाराष्ट्र स्थापनेच्या लढ्यािे मिाभारत झाले. मध्यंतरीच्या 
काळात सािेब हद्वभाहर्षक राज्यािे मुख्यमंत्री झाले. अनेक वेळा त्यानंा 
तारेवरिी कसरत करावी लागली पि तोल सुटला नािी. इंहदरा गाधंी 
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का ाँगे्रसच्या अध्यक्ष झाल्यावर त्यानंी मिाराष्ट्रािा दौरा केला व मंुबईसि 
मिाराष्ट्र व्िावा अशी त्यािंी खात्री झाली. सािेबानंी िे ठरलेले हदल्लीला 
जाऊन प.ं नेिरंूना आता हद्वभाहर्षक डावलिे अवघड आिे असे साहंगतले. 
हदल्लीत गेल्यावर त्यानंी श्रीं. मोरारजीभाईंिी भेट घेतली नािी असा बराि 
बोभाटा झाला िोता. खरे खोटे देवाला मािीत. पुढे मंुबईसि संयुक्त 
मिाराष्ट्र स्थापन झाला. सािेब मुख्यमंत्री झाले व त्यानंी िळवळीत 
धारातीथी पडलेल्या िुतात्मा स्मारकाला पुष्ट्पिार घालून वंदन केले. 
वातािर म्ििून अनेक दौऱ्यातून त्याचं्याबरोबर शिडलो. जवळून पािात 
आलो. अंतरंगात हशरून गूढ मनािे धागेदोरे समजलो. पुण्यातील 
वातािरावर तर त्यािें भारी पे्रम. मित्त्वािी वाता सािेब पुण्यातील 
वातािर पहरर्षदेत सागंत. त्याबद्दल तर हठकहठकािच्या वातािरानंी 
तक्रारी केल्या. कदाहित सािेबाचं्या दोन ओळींमधील गभीत अथग 
पुण्यातील वातािरानंा कळत असावा. 
 सािेबाचं्या यशस्वी जीवनात सौ. वेिूताईंिे स्थान र्ार मोठे आिे. 
मंुबईला सयाद्री बगंल्यावर एकदा हनवडिुकीच्या याद्या तयार िोत 
िोत्या. मिाराष्ट्रातून शेकडो कायगकते तेथे जमले िोते. आलेल्या 
कायगकत्यांिे स्वागत स्वतः वेिूताई करीत. कुिाला ििा र्राळ हमळाला 
की नािी िे जातीने पािात. अनेकाचं्या घरिी हविारपूस करीत. जुन्या 
आठविींना उजाळा देत िास्यहवनोद करण्यात वेिूताई रातं्रहदवस कष्ट 
घेत. त्या वेिूताई नव्िे तर मिाराष्ट्रािी मोठी आईि! 
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सवोिय साधना 

मातृभतत चव्िाि 
 
 यशवंतराव िव्िाि मिाराष्ट्राच्या राजकारिात ज्या काळात िमकले 
तो काळ मोठा धकाधकीिा िोता. घाटी लोकानंा भाडंी घासता येतील, 
पि राज्य कसे िालवता येईल?  अशी कुस्त्सत हविारिा हबगरमराठी 
धनदाडंगे करीत िोते. पंहडत नेिरंूच्या मनातिी कािी शंकाकुशंका 
असाव्यात असेि ते वातावरि िोते. पि पुढे पहंडतजींनी यशवंतरावाकंडे 
भारताच्या संरक्षिािी धुरा हदली, िी यशवंतरावाचं्या कतृगत्वािी पावतीि 
िोती. 
 गेल्या एक ऑगस्टिी गोष्ट आिे. “आम्िी हदल्लीत यशवंतरावाचं्या “एक 
रेसकोसग रोड” या बगंल्यावर साडे आठ वाजता सकाळिा र्ोन केला, 
“आम्िी उद्या भेटायला यावे का?” अशी हविारिी केली. र्ोन स्वतः 
यशवंतरावानंी घेतला आहि त्यानंी यायिी परवानगी हदली. दुसऱ्या 
हदवशी सकाळी साडेआठ वाजता त्याचं्या सहिवानंी र्ोन करून आम्िी 
येत असल्यािी खात्री करून घेतली. आम्िी पोिोिलो तेव्िा यशवंतराव 
स्वतः स्वागताला बािेर आले आहि हमत्रासारखे िस्तादंोलन करून आत 
घेऊन गेले. कॉर्ीपान झाल्यानंतर त्यानंी सगळी बारकाईने िौकशी 
केली आहि मग म्ििाले, “रमाकातंिी भेट क्वहिति िोते आहि वर्षातून 
एखाद दुसरे पत्र येते, मला भेटत जा, हलिीत जा.” 

 १ जून १९८३ रोजी यशवंतरावाचं्या सुशील धमगपत्नी वेिूताई वारल्या 
आहि त्यावेळेपासून त्यािें जीवन कािीसे एकाकी बनले असे वाटते. ज्या 
मािसाने संरक्षिमंत्री, अथगमंत्री, परराष्ट्रमंत्री, गृिमंत्री आहि लिानशा 
कालापयंत उपपतंप्रधानपदसुद्धा भरू्षहवले ते यशवंतराव हदल्लीत दीघगकाळ 
एकाि जागी रािात िोते. त्या बगंलीने लोकािंी खूप वदगळ आहि अगदी 
शातं एकान्त या दोिोंिा अनुभाव घेतला. यशवंतरावानंी एकान्तात 
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“कृष्ट्िाकाठ” िे आत्मकथनपर सुंदर पुस्तक हलहिले. त्यानंा आिखी २ 
खंड हलिावयािे िोते. एकािे नाव त्यानंी कृष्ट्िाकाठ हदले तर दुसऱ्यािे 
नाव ते देिार िोते “सागरतळी” आहि हतसऱ्यािे नाव ते देिार िोते 
“यमुनातीरी” पि िा संकल्प आता अपुरा राहिला. कृष्ट्िा नदीच्या 
काठावर यशवंतराव वाढले. सातारा हजल्यातील देवराष्ट्र िे त्यािें गाव 
िोते. 
 एखाद्या लिानशा गावाला नुसते राष्ट्रि नव्िे तर देवराष्ट्र असे मिान 
नाव हमळालेल्या त्या गावात यशवंतराव वाढले, आहि या आधुहनक युगात 
या हिमुकल्या गावािे नाव त्यानंी पुन्िा प्रकाशात आिले. १२ मािग १९१३ 
रोजी यशवंतरावािंा जन्म झाला. लिानपिीि त्यािें हपतृछत्र िरपले. 
त्यािंी आई हवठाई िी मोठी हजद्दीिी बाई िोती. ती शाळेत हशकली नव्िती 
पि हशक्षिािे मोल ती मनोमन जाित िोती. पिाटे दळि दळताना ती 
स्वतः रिलेल्या ओव्या म्िित असे. आपल्या मुलाकंडून ती ज्ञानेश्वरी 
वािून घेई. एकदा मुलाने हतला हविारले, “िे सगळे तू ऐकतेस खरे पि 
त्यािा साराशं तू सागंू शकशील काय?” आईने एका वाक्यात उत्तर हदले, 
“श्रीकृष्ट्ि भगवान अजुगनाला सागंतािेत की, तू तुझा मीपिा सोड आहि 
तुझे जे नेमलेले काम आिे ते कतगव्यभावनेने करीत रािा.” यशवंतराव 
म्िितात, “माझा आईने साहंगतलेला गीतेिा इतका साधा, सोपा, सरळ 
आशय मी कोिािी पहंडताकडून कधी ऐकला नािी. आमिी आईि 
आमिी खरी शाळा िोती.” 

 यशवंतराव मातृभक्त िोते यािे कारि आिे. िी त्यािंी धीरािी आई 
नसती तर त्या काळात त्यािें हशक्षि आहि संरक्षि झालेि नसते. एकदा 
ते आई आहि आजी याचं्याबरोबर हकत्येक मलै िालत पंढरपूरला गेले 
आहि िार तास रागेंत उभे रािून त्यानंी हवठोबािे दशगन घेतले. बडवे 
लोक िटवीत असताना या लिान मुलािे डोके आईने हवठोबाच्या 
िरिावर टेकवले. िा प्रसंग सागंून यशवंतराव म्िितात की, मंत्री 
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झाल्यानंतर आपि हनवातंपिे हवठ्ठलािे अनेकवार दशगन घेतले. परंतु 
आईसोबत घेतलेल िे हवठ्ठलािे दशगन आगळेि िोते. 
 यशवंतरावािंी पहिली भेट आठवते ती संयुक्त मिाराष्ट्राच्या 
काळातील. यशवंतराव आमच्या ‘भदूानयज्ञ सहमतीिे’ सभासद िोते, त्या 
वेळिी. त्यानंी आम्िाला बोलावले आहि म्ििाले की, “लिान लिान सभा 
तुम्िी घेतल्या तर मी येऊन हवनोबािंा हविार सागेंन. तुमिा आहि माझा 
लिानसाि मतभेद आिे. हवनोबा म्िितात, सते्तपासून अलग रिावे परंतु 
मी सते्तवर आिे, त्यामुळे मला अहधक शाळा उघडता येतील. लोकानंा 
त्यापासून हशक्षि हमळेल. मला लिानपिी र्ार उहशरा हशक्षि हमळाले. 
सते्तमुळेिी कािी सेवा करता येते. म्ििून मी सते्तला त्याज्य मानत नािी. 
एवढाि माझा मतभेद आिे.” 

 पुढे पंढरपूरला १९५८ मध्ये सवोदय संमेलन झाले. हवनोबानंी 
परधमीयानंा घेऊन मंहदरप्रवेश केला म्ििून सनातनी संतापलेले िोते. 
राज्यािा मुख्यमंत्री या नात्याने यशवंतरावानंी िोख व्यवस्था ठेवली िोती. 
साध्या वेशातील सी. आय.डी पढंरपूरच्या पहरसरात सवगत्र पसरलेले 
िोते. स्वतः यशवंतराव नम्रपिे पािुण्यानंा पािी वाढीत िोते. या काळात 
यशवंतरावानंी आपल्या सजगनतेने प्रहतपक्षािी मने शजकली. त्यािे एक 
उदािरि रावसािेब पटवधगनानंी आम्िालंा साहंगतले िोते. एका हवरोधी 
आमदाराने सकाळच्या डाकेने पत्र पाठवले आहि संध्याकाळच्या डाकेने 
त्या आमदाराला यशवंतरावािें उत्तर हमळाले. त्या काळात पोस्टािी 
लोकल हडहलव्िरी नुकतीि िालू झाली िोती आहि ती कायगक्षमतेने 
िालत िोती िी गोष्ट वेगळी, परंतु यात यशवंतरावािंी प्रहतपक्षाला नम्रतेने 
शजकण्यािी दक्षता हदसून येते. 
 यशवंतराव पत्रािंी उत्तरे तत्परतेने द्यायिे. मिाराष्ट्रात मिेंद्र कंपनीिी 
वसाित खोपोलीला यशवंतरावानंी लगेि उभारू हदली. अन्यथा तो 
कारखाना मद्रासला जायिा िोता. मनात असे येते की, जर यशवंतराव 
दीघग काल मिाराष्ट्रािे मुख्यमंत्री राहिले असते तर कदाहित बऱ्याि 
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कटकटी टळल्या असत्या. पि िा “जर-तर” िा सवाल आिे. मी 
यशवंतरावानंा पत्रात हलहिले, “समथग रामदासानंी साडेतीनशे वर्षांपूवी 
मराठा हततुका मेळवावा असे सागंून ठेवले, परंतु मिाराष्ट्रातले नेते 
अजूनिी आपापसात भाडंति राहिले आिेत.”  मला वाटले की, 
यशवंतराव या पत्रािे उत्तर पाठहविार नािीत. पि त्यािें िागंले उत्तर 
आले. त्यानंी आमच्या सवोदय साधनेहवर्षयी हलहिले की, मिाराष्ट्र 
सरकार तुम्िाला काय मदत करू शकते ते कळहवल्यास मी माझा शब्द 
अवश्य खिग करीन. 
 पि यशवंतरावाकंडून र्क्त पे्रमािीि अपेक्षा िोती, आर्णथक अपेक्षा 
असती तर आम्िी त्याचं्याजवळ गेली नसतो. उलट यशवंतराव देखील 
पे्रमािीि अपेक्षा इतराकंडून करीत असिार! मी त्यानंा उत्तरादाखल 
हलहिले, “आपले पत्र पािून मला मिाभारतातील एक गोष्ट आठवली, 
श्रीकृष्ट्ि भगवंताच्या अवतारसमाप्तीिा काळ िोता म्ििून ते आपल्या 
जुन्या सोबत्याचं्या शोधात हनघाले. राजस्थानमध्ये उत्तंक नावािा त्यािंा 
एक सोबती िोता त्याच्याकडे जाऊन ते म्ििाले, ‘तुला काय िवे ते 
माझ्याकडे माग.’ उतं्तकाने भगवंताकडे पािी माहगतले. कारि 
राजस्थानमध्ये पाण्यािा दुष्ट्काळ असतो, भगवंतानंी त्याला नखाने खोदून 
पाण्यािी नदी हदली. 
 खरोखर उतं्तकाने श्रीकृष्ट्िाला म्ििायला पाहिजे िोते की, ‘तू आता 
अवतारकायग संपवनू हनघाला आिेस. मला तुझे र्क्त पे्रम दे,’ उतं्तकाला 
यािूनिी खाली उतरायिे असेल तर त्याने म्ििायला पाहिजे िोते की, 
“मला काय िवे ते तूि आिून दे.” माझ्या या पत्रािेिी उत्तर 
यशवंतरावानंी हदले. त्यािंी आई हवठाई याचं्यासंबधंी त्याचं्याि शब्दात 
एक लेख आम्िी छापला आहि तो छापल्यािे पत्र गेल्या शहनवारी हद. २४ 
नोव्िेंबर रोजी त्यानंा हलहिले. शहनवारी रजा असल्याने ते सोमवारी 
पोस्टात टाकावयािे िोते. पि त्या पूवी रहववारी २५ नोव्िेंबर ८४ रोजी 
यशवंतरावािंी इियात्रा संपली. ते म्ििाले िोते, “मंुबईत मला भेटत जा” 
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पि मी आहि आमिा हमत्र सुनील वागळे त्याचं्या अंत्यदशगनासाठी 
“सयाद्री” या त्याचं्या एकेकाळच्या हनवासस्थानी गेलो. २ ऑगस्ट रोजी 
त्यानंी आम्िाला पे्रमपूवगक परतभेटीिे हनमंत्रि हदले िोते. पि ती परत 
भेटिी अशी एकतर्ी झाली! एक सामान्य शेतकरी मुलगा आपल्या 
शक्तीनुसार यशवंत कतृगत्व गाजवनू गेला, आहि आपल्या हिमुकल्या 
देवराष्ट्रािे नाव त्याने प्रकाशात आिले. त्यामुळे आई हवठाईिी कूस धन्य 
झाली! 
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शहशकांत टेंबे 

िुरून ऐकलेले सािेब 

 
 यशवंतराव िव्िाि याचं्या भार्षिािे सातारी वळिािे घरािे आिे. 
मोजक्या, मार्णमक शब्दािंी पखरि करीत िव्िािसािेब पे्रक्षकािें रूपातंर 
श्रोत्यामंध्ये सिज करतात. श्रोते मग यशवंतरावाचं्या पारदशगक 
हविाराचं्या शब्द-ियामध्ये हवलीन िोऊन जातात. 
 वर्ष ेमोजायिी झाली तर बत्तीस वर्षांपूवीिी िकीगत आिे. बारामतीला 
माकेट कहमटीच्या मदैानावर का ाँगे्रसिी सभा िोती. त्या काळात बारामती 
भागात शेतकरी का ाँगे्रस पक्ष, समाजवादी पक्ष, यािंा प्रभाव जािवत िोता. 
का ाँगे्रस सभेत साताऱ्यािे यशवंतराव बोलिार म्ििून जािीर झाले िोते. 
सभेमध्ये गोंधळ िोिार या शक्यतेने गदी उसळली िोती. सभा िाललेली 
असताना शे. का. पक्षािे त्या वेळिे कायगकते उद्धवराव इंगळे यानंी 
माईकवर यावे आहि आपले म्िििे माडंावे असे सािेबानंी आवािन करून 
सभेतील गोंधळ आटोक्यात आिला. उद्धवरावाचं्या भार्षिानंतर 
काकासािेब गाडगीळाचं्या सभाशास्त्रािा िवाला देऊन यशवंतरावानंी 
सभेतील लोकानंा साहंगतले, “उद्धवरावािें म्िििे आपि सवांनी ऐकले. 
मला माझे हविार सागंावयािे आिेत. सभेमध्ये शातंता राखण्यािी िमी 
मला तुमच्याकडून िवी आिे.”  या सलामीच्या उद्गारानंी त्यानंी प्रारंभ 
केला. ते संपले केव्िा यािी खबरबात ज्या श्रोत्यानंा समजली नािी अशा 
असंख्य श्रोत्यातं मी एक िोतो. 
 या काळात यशवंतराव आमदार, नामदार व खासदास नव्िते. 
का ाँगे्रसिा झेंडा मिाराष्ट्राच्या खेडोपोडी हनष्ठेने नेिाऱ्या कायगकत्यांच्या 
पथकािे ते हबनीिे सेनापती िोते. त्या भार्षिानंतर यशवंतराव िव्िाि 
यािंी हकत्येक भार्षिे ऐकण्यािा योग आला. सत्तास्थानावर िढत्या 
शे्रिीने िव्िाि सािेब जात िोते. िमकत िोते. गदीिा तुटवडा त्यानंा 
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कधी भासला नािी. संयुक्त मिाराष्ट्राच्या वादळी कालखंडामध्ये 
का ाँगे्रसच्या जिाजािे कप्तानपद त्याचं्याकडे िालून आले िोते. त्या 
काळात अन्य का ाँगे्रस नेत्यानंा बोलिे जनतेने अवघड केले िोते. पि 
यशवंतराव यािंी भार्षिे जनतेने ऐकून घेतली. त्यानंा हवरोध केला, 
सभेमध्ये हनदशगने केली पि यशवंतराव काय बोलतात म्ििून मराठी 
जनतेिे कान त्याचं्या बोलण्याकडे संयुक्त मिाराष्ट्राच्या काळात लागले 
िोते. या कालखंडामध्ये त्याचं्या सभा ऐकतानंा सारखे जािवायिे की, या 
मािसाला मराठी मािूस समजला आिे, उमजला आिे. समोरच्या 
मािसाला आपलेसे करण्यािी िव्िािािंी खास शैली आिे. 
 या खास शैलीिे अनुभव साहित्य संमेलनात आले. सावगजहनक 
वािनालयाच्या मिोत्सवामध्ये आले. नाहशकला कुसुमाग्रजाचं्या 
कहवतेतील ओलावा अगर नाटकातील वाक्यािंा उल्लेख केल्याहशवाय 
िव्िाि सािेबानंी आपले भार्षि कधी थाबंवले नािी. मिाराष्ट्राच्या हवहवध 
शिरानंा त्यािंी त्यािंी दैवते आिेत. िव्िािसािेबानंा या दैवताचं्या 
मिात्म्यािी जाि िागंली आिे. त्यािा उल्लेख सभामंध्ये करून सभा 
शजकण्यािी यशवंतरावािंी खासीयत मी अनेक वेळा अनुभवली आिे. 
 साहित्यावरील सभा वेगळ्या आहि राजकीय मदैानावरील सभा 
वेगळ्या आिेत. का ाँगे्रसच्या व्यासपीठावरून हविारािें आहि हनष्ठेिे 
आवािान करताना सामान्य मािूस िा त्याचं्या भार्षिािा सदैव कें द्रशबदू 
असल्यािे स्पष्ट जािवले. त्याचं्या सभोवती गोळा झालेल्यापैंकी कािींना 
या हविारािे वावडे असल्यािे लक्षात आले. 
 हवशेर्षतः नाहशकला कमगवीर दादासािेब गायकवाड याचं्या सत्काराला 
यशवंतराव अगत्याने आले. हदलखुलास बोलले, दहलताचं्या रास्त 
िक्कािा त्यानंी पाठपुरावा केला. त्या सभेच्या व्यासपीठावर अस्वस्थ 
झालेले कािी नेते आम्िा पत्रकाराचं्या नजरेतून सुटले नािीत. 
यशवंतरावाचं्या हविारािंा पल्ला प्रभावी आिे. नव्या जमान्यािी िािूल 
घेिारा आिे एवढेि नव्िे तर नव्या जमान्यािे स्वागत करिारा आिे यािी 
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ग्वािी दहलत नेते बुद्धवासी गायकवाडाचं्या राजकारिाला त्यानंी डोळस 
साथ हदली तेव्िा सवांना पटली. दोन्िी पक्षाच्या सिजीवनावर त्यािंा 
कटाक्ष िोता. पुरोगामी राजकारिािे ते सदैव कैवारी राहिले आिेत. 
त्याचं्या या मोठेपिािी ग्वािी हमळालेले आज त्याचं्या सागंाती आिेत. 
सुखािे व सते्तिे सोबती आपापल्या सुखदुःखात मग्न आिेत. 
 सातारा-कऱ्िाड भागामध्ये यशवंतराव िव्िाि यानंा आपल्या घरातील 
वडीलधारामािूस म्ििूनि पाहिले जाते. िी जवहळक मिाराष्ट्राच्या अन्य 
हजल्यामध्ये कमी अहधक आिे. पि यशवंतराव िे केवळ राजकारिी 
नािीत, साहित्य, संगीत, कला यािें ममगज्ञ जािकार आिेत यािा प्रत्यय 
त्याचं्या भार्षिातून येतो. दुरून ऐकलेल सािेब या तोलामोलािे आिेत. 
ज्या भाग्यवंतानंा त्याचं्याजवळ वावरण्यािी, रािण्यािी, िार शब्दािंी 
देवािघेवाि करण्यािी संधी लाभली आिे त्या सवांना सािेबाबंद्दल हकती 
आपुलकी, आदर, वाटत असेल यािी कल्पना करिे अवघड आिे. 
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साधना साप्ताहिक 

मिाराष्ट्राचा मोिरा िरपला 
 
 सातारा हजल्यातील अगदी गरीब कुटंुबात जन्मलेल्या यशवंतरावानंी 
कष्टाने आहि हिमतीने हशक्षि केले. त्यानंी त्याचं्या आत्मिहरत्रात, आईने 
त्याचं्यावर स्वाहभमानी जीवनािा केलेला संस्कार, कराडमधील त्या 
वेळिे सावगजहनक जीवन, म. रु्ले याचं्यामुळे बिुजन समाजात 
अंकुरलेल्या नव्या आकाकं्षा, स्वातंत्र्य िळवळीिा संवेदनाक्षम 
हवद्यार्थ्यांच्या मनावर झालेला पहरिाम, यािें मोठे बिारीिे हित्र रेखाटले 
आिे. हवद्याथी असताना यशवंतरावानंा वािनािी आवड हनमाि झाली 
आहि गं्रथाचं्या संस्कारातून त्याचं्या मनास योग्य ते वळि लागले. 
समाजातील जाहतभेदाहवरुद्ध सत्यशोधक समाजाने घेतलेली भहूमका 
त्यानंा पटत िोती, परंतु त्याि वेळी लो. हटळक हिहटश साम्राज्याहवरुद्ध 
ज्या झुंजारपिाने लढले त्यािेिी त्याचं्या मनाला मोठे आकर्षगि वाटत 
िोते. १९३० साली यशवंतराव मॅहरकच्या वगात असताना त्यानंी म. 
गाधंींच्या िाकेला ओ देऊन सत्याग्रि केला आहि त्यानंा  कारावासािी 
हशक्षा झाली. तुरंुगामध्ये त्याचं्या वािनाला हनहित वळि लागले. 
तुरंुगातील आठविी हलहिताना आिायग भागवत यािें, कायगकत्यांिे 
हशक्षि करिारे आदशग आिायग म्ििून यशवंतरावानंी आत्मिहरत्रात 
केलेले विगन वािताना तुरंुग िे कायगकत्यांिे हवद्यापीठ कसे िोते योिी 
योग्य कल्पना येते. 
 राजाराम कॉलेजमध्ये गेल्यावर यशवंतरावाचं्या बौहद्धक जीवनाला 
एक हशस्त लागली व वािनातिी हवहवधता हनमाि झाली. बी. ए. व 
एल्.एल्.बी. झाल्यावर यशवंतरावानंी वहकली सुरू केली आहि 
िलेजाविी िळवळ आली. एका वेळी रॉय याचं्या हविाराचं्या 
प्रभावाखाली आलेल्या यशवंतरावानंी रॉय यािंी भहूमका बाजूस सारून 
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राष्ट्रवादी भहूमकेवरून स्वातंत्र्य आंदोलनात धडाडीने काम करण्यािा 
हनिगय घेतला. सुरुवातीस झालेल्या पुढाऱ्याचं्या धरपकडीत पकडले न 
जाता यशवंतराव भहूमगत झाले. पुढे त्यानंी क्रास्न्तशसि नाना पाटलाचं्या 
प्रहतसरकारमध्ये काम केले. या िळवळीच्या अंतरंगातील हवहवध प्रवािािें 
यशवंतरावािें ज्ञान मोठे अिूक िोते. मोजक्या शब्दात सातारा 
हजल्यातील भहूमगत आंदोलनािी ठसठशीत वैहशष्ट्ट्ये त्यानंी त्याचं्या 
आत्मिहरत्रात रेखाटली आिेत. 
 १९४६ साली यशवंतराव िव्िाि मंुबई असेंब्लीत हनवडून गेले आहि 
बाळासािेब खेराचं्या मंहत्रमंडळात ते पालगमेंटरी सेके्रटरी झाले. 
यशवंतरावानंा जी संधी हमळाली, हतच्यातून त्याचं्या गुिािंा अहधकाहधक 
हवकास िोत गेला. प्रशासनातील अडििी त्यानंा समजून आल्या. त्याि 
बरोबर पक्षातील कायगकत्यांच्या कतृगत्वाला वाव देऊन समाजाला नवीन 
वळि कसे द्यावयािे या दृष्टीने ते आत्महवश्वासपूवगक काम करू लागले. 
ग्रामीि भागातील कठोर वास्तव त्यानंी अनुभवले िोते. िा अनुभव आहि 
प्रशासनकायातून आलेला आत्महवश्वास यामुळे अल्पावधीति 
मिाराष्ट्राच्या का ाँगे्रस संघटनेत व राजकीय जीवनात यशवंतरावानंा 
मित्त्वािे स्थान प्राप्त झाले. 
 यशवंतराव िव्िाि यािें कािी राजकीय आडाखे पके्क िोते. प.ं 
नेिरंूच्यावर, त्याचं्या पुरोगामी हविारावंर त्यािंी अहविल हनष्ठा िोती. 
त्यािबरोबर पक्ष संघटनेिे मित्त्विी त्यानंी अिूक ओळखले िोते. का ाँगे्रस 
पक्षात ते त्यािें हविार स्पष्टपिे माडंीत, परंतु मतभेद टोकाला नेिे िे 
त्यानंा अव्यविारीपिािे आहि कायगघातक वाटे. संयुक्त मिाराष्ट्राच्या 
आंदोलनाच्या वेळी त्यानंी िीि भहूमका घेतली. त्या वेळी 
यशवंतरावाचं्यावर अनेकानंी कठोर टीका केली. परंतु यशवंतरावानंी प.ं 
नेिरूच्या समवेति रािण्यािा हनिगय घेतला. मिाराष्ट्राच्या हितािी 
त्यानंा काळजी िोतीि. पि िे हित कोित्या रीतीने साधावयािे यासंबधंी 
ते मुत्सदे्दहगरीने हनिगय घेत िोते. १९५७ साली यशवंतराव िे मिाराष्ट्रािे 
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मुख्यमंत्री असताना हवरोधी पक्षािे सामर्थ्यग ओळखून यशवंतरावानंी 
तिावािे वातावरि कमी करून मिाराष्ट्राच्या जीवनात राजकीय 
सौिादािे वातावरि ज्या तऱ्िेने हनमाि केले त्यातून लोकशािीिा 
संस्कार मराठी मनावर हनहिति झाला. 
 संयुक्त मिाराष्ट्राच्या हनर्णमतीच्यावेळी यशवंतराव िव्िािानंी 
माडखोलकरानंा सडेतोड उत्तर देताना सागंली येथे केलेल्या भार्षिात 
“संयुक्त मिाराष्ट्र िे सवग मराठी भाहर्षकािें राज्य असेल. ते केवळ 
मराठ्ािें राज्य असिार नािी” िे हदलेले आश्वासन र्ार मित्त्वािे िोते 
आहि त्यातून यशवंतरावािंा व्यापक दृहष्टकोि व्यक्त झाला. 
 १९५७ ते १९६२ या काळात मुख्यमंत्री म्ििून यशवंतरावानंी केलेले 
कायग अहतशय मोलािे िोते आहि या कामामुळे ते आधुहनक मिाराष्ट्राच्या 
जडि-घडिीिे हशल्पकार मानले जातात. यशवंतरावानंी 
बिुजनसमाजाला एक नवीन आत्महवश्वास हदला. श्री. बाळासािेब खेर व 
बऱ्याि अंशाने मोरारजी देसाई याचं्या मंहत्रमंडळात शिरी, पाढंरपेशा 
मंत्र्यािें विगस्व िोते. परंतु संयुक्त मिाराष्ट्राच्या हनर्णमतीनंतर त्यामध्ये 
ग्रामीि नेतृत्वाला हनहित स्थान हमळाले. हवहधमंडळािे कामकाजिी 
मुख्यतः मराठीति िोऊ लागले. मात्र केवळ मंहत्रमंडळात मूठभर 
व्यक्तींना स्थान देिे िी यशवंतरावािंी दृष्टी नव्िती. मिाराष्ट्रात सिकारी 
साखर कारखाने व सिकारी बाँका यािें जाळे हनमाि करून 
कायगकत्यांच्या उपक्रमशीलतेला वाव देता येईल िे यशवंतरावानंी अिूक 
िेरले. पद्मश्री हवखे पाटील याचं्या नगर हजल्याच्या उत्तरभागातील 
कामािे मित्त्व त्यानंी बरोबर ओळखले. डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यािंा 
सल्ला यशवंतराव र्ार मानीत असत. पद्मश्री हवख ेपाटील तसेि स्वातंत्र्य 
िळवळीत कायग केलेले रत्नाप्पा कंुभार, वसंतदादा पाटील आदींच्या 
संघटनािातुयाच्या आहि हवधायक कतृगत्वाच्या मागे मुख्यमंत्री म्ििून 
यशवंतराव खंबीरपिे उभे राहिले आहि त्यामुळेि मिाराष्ट्रात सिकारी 
िळवळ र्ोर्ावली. 
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 राजकीय के्षत्रात सते्तिे हवकेन्द्रीकरि झाले पाहिजे आहि ग्रामीि 
भागातील कायगकत्यांना हवकासकायात सिभाग हमळावा िा 
यशवंतरावािंा दृष्टीकोि िोता आहि या दृष्टीनेि ना. वसंतराव नाईक 
याचं्या अध्यक्षतेखाली एक सहमती नेमून या सहमतीच्या हशर्ारशीनुसार 
हजल्िा पहरर्षदा व पंिायत सहमत्या यािंी त्यानंी उभारिी केली. आधुहनक 
मिाराष्ट्राच्या जीवनातील िे र्ार मित्त्वािे पाऊल िोते. िी गोष्ट खरी की 
प्रत्यक्षात यामुळे बागाईत शेती करिाऱ्या शेतकऱ्यािंी मिाराष्ट्राच्या 
राजकारिात जबरदस्त पकड हनमाि झाली! सिकारी संस्था, हजल्िा 
पहरर्षदा व पिंायत सहमत्या या सत्तास्थानामंधून गटबाजी व गळेकापू 
स्पधा सुरू झाली. अथात याबद्दल दोर्ष यशवंतरावानंा देता येिार नािी. 
 दुसऱ्या एका गोष्टीिा येथे उल्लेख करिेिी आवश्यक आिे. एका 
भार्षिात श्री. यशवंतराव िव्िाि म्ििाले िोते की, मिाराष्ट्रातील प्रश्न 
िा मुख्यतः हजराईत शेतीिा प्रश्न आिे. परंतु या हजराईत शेतकऱ्यािी 
स्स्थती सुधारेल, त्याच्या जीवनावर कायम पडलेले दुष्ट्काळािे सावट दूर 
िोईल यासाठी पुरेसे उपाय योजण्यात आले नािीत. 
 मिाराष्ट्रातील ग्रामीि भागातील हशक्षिाच्या प्रसारासंबधंीिी 
यशवंतरावजींच्या कल्पना सुस्पष्ट िोत्या. कमगवीर भाऊराव पाटील यानंी 
रयत हशक्षि संस्थेच्या द्वारा ग्रामीि भागात जे हशक्षिप्रसारािे कायग केले 
त्यािे मित्त्व यशवंतराव पुरेपूर जाित िोते. रयत हशक्षि संस्थेच्या 
अध्यक्षपदी यशवंतराव िे पिंवीस वर्षांिून अहधक काल राहिले िी त्यािंी 
कृती अत्यंत उहित िोती. “ग्रामीि भागात मिाहवद्यालये काढण्याच्या 
हनिगयामुळे हशक्षिािा दजा खाली येईल.” अशी टीका झाली. त्या 
टीकेतील सत्य समजत असले तरी जो वगग हपढ्या न् हपढ्या ज्ञानापासून 
वंहित राहिला त्या शेतकरी समाजातील पहिल्या हपढीला उच्च हशक्षिािी 
संधी हमळिे िेिी सासं्कृहतक जीवनातील दरी कमी करण्यासाठी जरूर 
आिे, िी यशवंतरावािंी वास्तववादी भहूमका िोती. ग्रामीि भागातील 
गॅ्रज्युएट झालेल्यानंा नोकऱ्या हमळत नािीत या टीकेला उत्तर देताना, 
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“अहशहक्षत बेकारापेंक्षा सुहशहक्षत बेकार वेगळीत आव्िाने समाजापुढे 
हनमाि करील व त्यातूनि सामाहजक प्रगती िोईल.” िे यशवंतरावानंी 
हदलेले उत्तर समपगक व दूरदृष्टीिे द्योतक िोते. 
 १९६२ साली हिनी आक्रमिाच्या वेळी भारतीय सेनेला जी माघार 
घ्यावी लागली त्यामुळे राष्ट्रािा तेजोभगं झाला. अशा वेळी प.ं नेिरंूनी 
त्या वेळिे संरक्षिमंत्री कृष्ट्ि मेनन याचं्या राहजनाम्यानंतर यशवंतरावानंा 
संरक्षिमंत्री म्ििून बोलावनू घेतले. त्या वेळी मिाराष्ट्राला तो आपला 
गौरव वाटला आहि या घटनेिे विगन “हिमालयाच्या मदतीस सयाद्री 
धावनू गेला” असे करण्यात आले. यशवंतरावानंी िी जबाबदारी 
स्वीकारिे योग्यि िोते. 
 यशवंतरावानंी हदल्लीमध्ये संरक्षिमंत्री, अथगमंत्री, गृिमंत्री, 
उपपतंप्रधान आदी हवहवध पदावंरून काम केले. ते अहतशय कुशल 
प्रशासक िोते. मुख्य समस्या कोित्या आिेत िे ते अिूक जािीत असत. 
ते मोजकेि बोलत. ििा हविार-हवहनमय सतत करीत. हनिगय घेताना ते 
िट्टाग्रि धरीत नसत. परंतु हनिगय तत्त्वाचं्या आधारे व्िावा, तो करताना 
वास्तवािे भान कायम रािावे आहि त्यािबरोबर एकदा हनिगय झाला की, 
त्यािी अंमलबजाविी खंबीरपिे व्िावी िी त्याचं्या कायगपद्धतीिी वैहशष्ट्ट्ये 
िोती. देशाच्या दृष्टीने या जबाबदाऱ्या यशवंतरावानंी स्वीकारल्या िे योग्य 
झाले असले तरी त्यामुळे मिाराष्ट्रातील कायगकत्यांशी त्यािंा पूवीिा 
संपकग  कािीसा कमी झाला आहि त्यामुळे येथील कािी अहनष्ट प्रवृत्तींना 
आटोक्यात ठेविे त्यानंा शक्य झाले नािी. 
 समाजपहरवतगन झाले पाहिजे िा यशवंतरावजींिा दृष्टीकोि स्पष्ट 
िोता. परंतु सते्तिा वापर करून या पहरवतगनप्रहक्रयेस गती हदली पाहिजे 
आहि असा सते्तिा योग्य वापर सत्ताधारी पक्षाने सतत केला पाहिजे अशी 
यशवंतरावािंी भहूमका िोती. 
 राजकारिात असताना यशवंतरावािंी रहसकता कधी लोपली नािी. 
त्याचं्या मनाला कधी रुक्षपिा आला नािी. साहित्यावर त्यािें अलोट पे्रम 
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िोते. ते स्वतः मराठी उत्तम हलिीत. त्याचं्या आत्मिहरत्रािा पहिला भाग 
िा मराठी साहित्यािा एक अलंकार आिे. िे आत्मिहरत्र पुरे व्िावयास 
िवे िोते. दुदैवाने ते घडले नािी. यशवंतरावािें गं्रथपे्रम िा त्याि 
व्यहक्तमत्त्वािा एक हवलोभनीय पैलू िोता. 
 आज देश कठीि अवस्थेतून जात असताना कोित्यािी एका पक्षािे 
नेतृत्व सवग समस्या सोडव ू शकिार नािी. अशा वेळी यशवंतराव 
िव्िािासंारखा व्यापक दृहष्टकोि ठेविारा मुत्सद्दी केन्द्रीय मंहत्रमंडळात 
असिे आवश्यक िोते. मिाराष्ट्रािे मुख्यमंत्री असताना यशवंतराव िे 
संयुक्त मिाराष्ट्र सहमतीच्या नेत्याबंरोबर अनेक मित्त्वाच्या प्रश्नावंर ििा 
करून नंतरि हनिगय घेत. िी कायगपद्धतीि लोकशािीला योग्य असून 
भारतासारख्या खंडप्राय देशात राज्यकत्यांनी हवहवध दृहष्टकोि सामावनू 
घेतले पाहिजेत. यशवंतरावासंारखा ज्येष्ठ मुत्सद्दीि आत्महवश्वासाने अशी 
कायगपद्धती स्वीकारू शकतो. 
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श्री. एस. के. कुलकिी 

गहरबांच्या किवेचा मिापूर 

 
 यशवंतराव िे प्रारंभापासून झुंजार मनािे व्यहक्तमत्त्व िोते. हटळक 
िायस्कूल, कऱ्िाड िी त्यािंी शाळा. त्या शाळेतल्या शलबाच्या झाडावर 
का ाँगे्रसिा हतरंगा झेंडा र्डकावनू त्यानंी स्वातंत्र्य लढ्यात झेप घेतली 
आहि तुरंुगवास पत्करला. पुढे १९६७ मध्ये त्या शलबाच्या झाडाबद्दल 
आपला हजव्िाळा प्रगट करताना श्री. यशवंतराव म्ििाले, “ज्या झाडावर 
आम्िी बालपिी हतरंगा र्डकावला ते झाड कृपा करून पाडले जाऊ नये 
अशी हवनंती मी शाळािालकानंा केली आिे.” या एकाि घटनेतून 
हकतीतरी गोष्टी सिजपिे जािवतात. िळवळीबद्दल हनतातं आदर, तीत 
बालवयात झेप घेिारे सािसी मन आहि पुढे ते सारे स्मरिात ठेवनू त्या 
झाडावरिी हनतातं पे्रम करिारे कहवमन. साराशं यशवंतराव िे एक हवहवध 
अंगी आहि हवहवध छटानंी नटलेले अजोड व्यहक्तमत्त्व आिे. 
 जवळजवळ १९२९-३० पासून स्वातंत्र्यलढ्यात आहि राजकारिात 
सहक्रय भाग येऊन जवळजवळ पाि-साडेपाि दशके त्यािें शरीर, मन 
आहि बुद्धी देशाच्या भल्यासाठी झगडत आली. इतका प्रदीघग काळ 
देशासाठी हदलेली र्ार थोडी मािसे आढळतील. 
 अशा असामान्य व्यहक्तमत्त्वािा जवळून पहरिय झाला आहि अनेक 
प्रसंगी त्यानंा जवळून पािता आले िी माझ्या आयुष्ट्यातील एक मोठी 
हवलक्षि संधी, असेि मी मानीत आलो आिे. त्यािी सुरुवात १९५२ मध्ये 
ते मंुबई राज्यािे समाजकल्यािमंत्री असताना हलहिलेल्या एका साध्या 
पत्रातून झाली. एका ग्रामपिंायतीिा प्रश्न त्या पत्रात माडंला िोता. पुढे 
तो सुटण्यास कैक वर्ष ेलागली, पि त्यातून जुळलेले नाते गेली ३२ वर्ष े
अखंडपिे कायम राहिले. समाधान यािे आिे की, माझे वय, माझी 
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पाश्वगभमूी असा कसलाि हविार न करता यशवंतरावानंी हिमालयाएवढ्या 
उतंु्तग व्यहक्तमत्त्वाने माझ्यासारख्या भईुसपाट ढेकळाशी जवळीक केली. 
 पुढे एके हदवशी माझ्या हशक्षिािी त्यानंी आपुलकीने िौकशी केली. 
त्या वेळी ते हद्वभाहर्षकािे मुख्यमंत्री िोते. सािेबानंी आपली िौकशी केली, 
या एका हविारासरशी सारे अंग मोिरून उठले. ती जािीव आहि त्याचं्या 
शब्दातील तो आपुलकीिा ओलावा अवीट आिे, न संपिारा आिे. तीि 
आपल्या जीवनातील हनयतीने बाधूंन हदलेली आपुलकीिी हशदोरी, असे 
मी मानीत आलो आिे. पुढे प्रत्येक भेटीत आहि त्याचं्या जमेल त्या 
कायगक्रमास जातीने उपस्स्थत रािून त्याचं्या शब्दािंा कानात आहि मनात 
साठा करून ठेवण्यािा उद्योग आहि िाळाि लागला. मग ती ६२ िी 
हनवडिूक असो, ६७ िी हनवडिूक असो, ७१ िी हनवडिूक असो, 
त्याचं्या पाठोपाठ पुष्ट्कळ सभानंा िजर रािण्यासाठी धडपड केली आिे. 
 हदल्लीत गेल्यानंतर एक मुख्य कायगक्रम म्ििून “१ रेसकोसग रोड” या 
हठकािाला आवजूगन भेट द्यायिी िे ठरून गेलेले िोते. िा सगळा प्रकार 
पाहिल्यावर पुष्ट्कळानंी प्रश्न केला की, “आपला पक्ष कोिता? आपि 
का ाँगे्रसवाले काय?” त्यानंा मी अनेकदा साहंगतले की, “मला पक्ष असा 
नािी, पि सािेब ज्या पक्षात, त्या बाजूला मी ठामपिे उभा रािीन.” 
लोकानंा माझ्या उत्तरातील कोडे कधीि समजले नािी. जीवनातील 
प्रारंभीिी वर्ष े विवि भटकिाऱ्या माझ्या कष्टाचं्या झोळीत वर 
म्िटल्याप्रमािे जी आपुलकीिी हभक्षा आपि िोऊन घातली गेली, हतिा 
मी ऋिाईत न रािू तर काय करू? 
 सािेबाबंद्दल आपुलकीिी अपूवाई वाढत जाण्यािे एक कारि म्ििजे 
त्याचं्यातील जुन्या-नव्यािंा अपूवग संगम. त्यािें कृष्ट्िेवर पे्रम िोते, त्यािें 
कोयनेवर पे्रम िोते, त्यािें प्रीहतसंगमावर पे्रम िोते, त्यािें सज्जनगडावर 
पे्रम िोते, त्यािें कृष्ट्िाकाठच्या ज्वारीवर पे्रम िोते, गोट्याच्या वागं्यावर 
पे्रम िोते. कृष्ट्िेतल्या िोडीवर त्यािंी भक्ती िोती. िा जसा एका बाजूला 
अपूवग प्रीतीिा सोिळा, तसा दुसऱ्या बाजूला गहरबाचं्या किवेिा मिापूर 
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िोता. शेकडो भार्षिातूंन, साध्याहसध्या शब्दातूंन जिू लोकाशंी ििा-
संवाद करीत त्यानंी आपले आवडते समाजवादािे हसद्धान्त अहशहक्षत, 
भोळ्याभाबड्या जनतेला थोरल्या भावाच्या मायेने समजावून साहंगतले. 
 प्रत्येक गावात जाताना तेथली मािसे त्याचं्या लक्षात असत, 
पहरस्स्थतीिा संदभग मािीत असे. आपल्याबरोबरच्या कायगकत्यांिी 
वास्तपुस्त ते सदैव ठेवत. सातारा हजल्यातील खटाव तालुक्यातील 
शपगळीजवळच्या ओढ्यातून सािेबािंी गाडी पुढे येताि लोकानंी 
त्याचं्यावर िारािंा वर्षाव केला, तेव्िा ते सागंू लागले, “मागे बापू 
(राजारामबापू पाटील) आिेत, त्यानंािी िार घाला,” बापूबंद्दल म्ििजे 
आपल्या पाठीमागच्या गाडीतून येिाऱ्या कायगकत्यांबद्दल अशी एक वेगळी 
जािीव त्याचं्या वागण्यात, बोलण्यात आहि िालण्यात असे. 
 सािेबाबंद्दल हलहिताना श्रीपाद डोंगरेंबद्दल बोललेि पाहिजे. 
रामाबद्दल हलहिताना िनुमानािी आठवि नेिमीि येते. सािेबाहंवर्षयी 
अजोड पे्रम असिारा िा असामान्य कौटंुहबक सेवक िोता. त्याचं्याबद्दलिी 
खूप हलिावे लागेल. ते डोंगरे गेले आहि सािेबानंा एक धक्का बसला. ते 
डोंगरे कसे िोते? सािेबाचं्या बरोबर असिाऱ्या जवळच्या मािसानंा 
जेवि हमळाल्याहशवाय स्वतः जेवायला न बसिारे, सािेबाचं्या 
कायगक्रमािंी नेिमीि गदी असे, लोकािंा गराडा असे, ते जेवायला बसले 
की, डोंगरे पत्रकार म्ििून आहि जवळिे म्ििून आम्िाला िुडकीत येत 
आहि आमिी व्यवस्था झाल्यावर कडेच्या पानावर बसत. सािेबाकंडे 
येिाऱ्या लोकाचं्या प्रश्नािंी, त्याचं्या वृत्तींिी साऱ्यािंी जािीव असलेले ते 
एक खास सहिव िोते. 
 सािेबाबंरोबर असलेली िी जवळीक त्यानंी आिखी एका गोष्टीतून 
वाढवीत नेली. ती गोष्ट म्ििजे माझी इच्छा नसताना त्यानंी मला त्याचं्या 
आवडत्या देवस्थानच्या जीिोद्धाराच्या प्रयत्नात सामावनू घेतले. 
त्यासंबधंात त्यानंी हलहिलेले एक पत्र अत्यंत आपुलकीने ओथंबलेले 
आिे. ते वािून “आपि म्ििता तर िे काम पुरे झाले असे समजावे” या 
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शब्दाति मी माझी मान्यता कळवनू टाकली. ते काम पुरे झाले, उत्तम 
रीतीने पार पडले याबद्दल त्यानंा झालेला आनंद त्यानंी अनेकदा व्यक्त 
केला. 
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श्री. द्वा. भ. कर्तिक 

वैचाहरक िडिघडि 

 
 यशवंतराव िव्िाि ज्या काळात उमेदीने पुढे आले त्या काळात 
हविारमंथनाने शीग गाठली िोती आहि प्रत्यक्ष क्राहंतकायालािी उधाि 
आले िोते. त्या काळािा हविार मनात आला की, वाटते केवढे प्रबळ 
हविारस्रोत तरुि मनाला मोहिनी घालण्यासाठी उगम पावले िोते. 
गाधंीवादी सत्याग्रि िा राष्ट्रवादी उदे्रकातील एक अभतूपूवग पहवत्रा िोता. 
त्याच्या पूवीि १९१७ साली रहशयन राज्यक्रातंीने साऱ्या जगाला िादरवनू 
सोडले िोते. त्या क्रातंीिी पहरिती म्ििून समाजवादी हविारसरिीिे 
एक नवे दालन जवािरलाल नेिरू यानंी खुले केले िोते. त्या 
तत्त्वप्रिालीिा हवकास िोत असतानाि स्वातंत्र्ययुद्धात प्रत्यक्षपिे पदापगि 
करण्यासाठी एम्.एन.रॉय यानंी भारतात अनपेहक्षतपिे प्रवेश करून 
कम्युहनझमिा व्यविायग मागग दाखवनू आहि त्यातून हिहटश राज्यसते्तला 
कसा शि देता येईल यािे बौहद्धक आपल्या अनुयायानंा हशकहवण्यािा 
पहवत्रा टाकला. संस्कारक्षम यशवंतरावानंा त्यातून क्राहंतकारक 
िळवळीबद्दलिी एक नवी हदशा हमळाली. पुढील काळात यशवंतराव 
िव्िाि िे रॉयवाद्यािें सियाहत्रक राहिले नािीत, पि रॉय याचं्या ऋिािा 
त्यानंा कधीिी हवसर पडला नािी िे लक्षात ठेवण्यासारखे आिे. 
 यशवंतराव िव्िाि यानंी जे जे हविार ग्रिि केले ते ते प्रत्यक्ष कायातून 
जनतेच्या कसे उपयोगी पडेल या दृष्टीने त्यानंी आपल्या ध्येयधोरिािी 
आिखी केली. त्यािें हविारग्रिि पराङं्पहंडतािें नव्िते. ते हक्रयावान 
कतृगत्वपूिग जसे आंदोलक तसेि आंदोलकािें नेतेिी िोते. हशवाय 
जन्मजात दाहरद्र्यािा प्रत्यक्ष अनुभव घेतला असल्यामुळे समाजातील 
दुबगल घटकाकंडे सािहजकि त्यािंा कल झुकलेला असे. गाधंीजींनी 
दहरद्रीनारायिािी सेवा करण्यािे जे व्रत अंगीकारले िोते हतला नेिरंूनी 
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समाजवादी हनष्ठेिी धार हदली. यशवंतरावजींनी त्यात आिखी भर 
टाकली ती िी की जोहतबा रु्ले व शािू मिाराज, हवठ्ठलरामजी शशदे 
आहि भाऊराव पाटील याचं्यापासून स्रू्ती घेऊन पददहलत जनतेच्या 
हशक्षिासाठी व संवधगनासाठी प्राथहमक हशक्षिापासून उच्च हशक्षिापयंत 
सवग प्रकारच्या हशक्षिािे लोि खेड्यातील सामान्य आहि दहरद्री 
जनतेपयंत पोिहवले. हवहशष्ट हकमान उत्पन्न असिाऱ्या कुटंुबातील 
मुलानंा मोर्त हशक्षि उपलब्ध करून देण्यािा पायंडा पाडण्यात 
यशवंतराव िव्िाि याचं्या नेतृत्वाखाली मिाराष्ट्र राज्यि आघाडीवर 
राहिले, िे कोिालािी हवसरून िालिार नािी. त्याचं्याि पे्ररिेने 
सिकारी साखर व इतर कारखाने जसे उभे राहिले त्यािप्रमािे हजल्िा 
पहरर्षदाचं्यातरे् हवकें द्रीकरिािी योजनािी साकार झाली. यशवंतराव 
िव्िाि यानंी आपल्या वैिाहरक प्रजे्ञिा जो तेजस्वी साक्षात्कार प्रगट केला 
तो नवबौद्धानंा, अस्पशृ्य समाजाला हमळिाऱ्या साऱ्या सवलतींिी व 
अहधकारािंी ग्वािी देण्यात साऱ्या देशात अग्रस्थान पटकावनू िोय. 
िव्िाि यािें असामान्य वैहशष्ट्ट्य िोते ते िे की, दहलताचं्या भावभावनाशंी 
ते पहरपूिगपिे समरस झाले िोते. त्याबद्दलिे एक उदािरि देता येईल. ते 
असे की कािी वर्षांपूवी मिाराष्ट्र टाईम्सच्या रहववारच्या आवृत्तीत श्री. 
शंकर सारडा यानंी पहरश्रमपूवगक नवोहदत दहलत कवींच्या कहवता जमा 
करून त्यानंा डोळे हदपवनू टाकिारी प्रहसद्धी हदली व त्यावर 
साधकबाधक दोन लेखिी छापले. यशवंतराव िव्िाि यानंा ती कल्पना 
इतकी आवडली की, संरक्षिमंहत्रपदािी बोजड जबाबदारी साभंाळीत 
असतानािी त्यानंी हदल्लीिून पत्र पाठवून या उपक्रमािे कौतुक केले आहि 
दहलत कवींच्या भावना याि वेळी प्रथम आपल्या हनदशगनास आिण्यात 
आल्या अशीिी कबुली हदली. 
 यशवंतराव िव्िाि याचं्या वैिाहरक जडिघडिीत डॉ. आंबेडकर 
यानंािी मित्त्वािे स्थान प्राप्त झाले असले तर त्यात नवल नािी. 
आंबेडकर िे घटनाकार तर खरेि, पि एका पददहलत आहि छळवाद 
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सोसिाऱ्या समाजात स्वाहभमानािी ज्योत पेटहवण्यात आहि त्याला 
मािुसकीिे िक्क संपादन करण्यासाठी प्रवृत्त करण्यात आंबेडकर यानंी 
जी कामहगरी बजाहवली हतच्याबद्दल िव्िाि याचं्या मनात हनतातं आदर 
आहि कौतुक असे. त्या आदराच्या पोटीि नवबौद्धानंा न्याय देण्यासाठी ते 
प्रवृत्त झाले आहि खुद्द कें द्रीय सरकार वा इतर प्रदेश राज्ये यािंी तमा न 
बाळगता त्यानंी एकट्याने नवबौद्धािें जन्मजात िक्क त्याचं्यापासून 
हिरावनू घेतले जािार नािीत याबद्दल खबरदारी घेतली. अस्पशृ्य 
समाजाला, दहलतानंा आहि दहलत पाँथसगना सुद्धा यशवंतरावाचं्याबद्दल 
आपुलकीिी भावना वाटते. त्याच्या मुळाशी त्यािंी मानवतापे्रहरत वैिाहरक 
जडिघडिि आिे. 
 यशवंतराव िव्िाि याचं्या वैिाहरक जडिघडिीिा हविार करताना 
एक गोष्ट ठामपिे हदसून येते आहि ती िी की, नेिरंूच्याप्रमािेि 
समाजवादाकडे कल असूनिी िव्िाि िे राष्ट्रवादी प्रवािापासून कधीिी 
दूर झाले नािीत. रॉय याचं्याशी त्यािंी जी र्ारकत झाली ती याि 
कारिामुळे िोय. कारि दुसऱ्या मिायुद्धाच्या बाबतीत रॉय यानंी जो 
पहवत्रा घेतला तो यशवंतरावानंा राष्ट्रवादी प्रवािाशी हवसंगत असा 
वाटला आहि म्ििूनि युद्धसिकायाच्या रॉय याचं्या भहूमकेला जािीरपिे 
हवरोध करून त्यानंी गाधंीजींच्या “िलेजाव” आंदोलनात हिरीरीने उडी 
घेतली. नेिरू व िव्िाि याचं्यामध्ये जी वैिाहरक समरसता हदसून आली 
ती िी की, समाजवादाबद्दलिा आग्रि धरताना दोघानंीिी गाधंीजींिे 
नेतृत्व कधीिी अमान्य केले नािी. सत्याग्रिी समाजवादी आहि प्रगतशील 
लोकशािीवादी असे िव्िाि याचं्या वैिाहरक जडिघडिीिे यथाथग विगन 
करता येईल. 
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श्री. गोलवि तळवलकर 

सुसंस्काहरत मराठी नेता 
 
 यशवंतरावानंी राजकारिात प्रवेश केला. तो हवहशष्ट संस्कार घेऊन, 
त्यानंी व्यासंगाने आपल्या मनािी मशागत केली. मॅहरक िोण्यापूवी 
स्वातंत्र्य िळवळीने व सामाहजक जीवनाने ते आकर्णर्षत झाले िोते. म्ििून 
जतीनदासानंी उपोर्षि करून मृत्य ूकवटाळला तेव्िा दुःखी िोऊन ज्यानंी 
त्या वेळी उत्रू्तगपिे उपवास केला त्यात यशवंतराव िोते. महॅरकला 
असतानाि कराडात िहरजनासंाठी रात्रीिी शाळा सुरू करण्यात पुढाकार 
घेिाऱ्या यशवंतरावानंा मिर्षी हवठ्ठल रामजी शशदे यानंा उद्घाटनासाठी 
आमंत्रि देण्यािे सुिले. पुढे अनेक दशकानंंतर त्यानंी पुिे हवद्यापीठात 
हवठ्ठल रामजींवर मार्णमक भार्षििी केले ते त्याचं्या वािनािी र्लशु्रती 
म्ििून. कारावासात माक्सगवाद, इहतिास याबरोबरि टागोर आहि 
काहलदास याचं्या वाङ्मयािे वािन झाले. या कामी ि. रा. मिाजनी, 
आिायग भागवत, रावसािेब पटवधगन इत्यादींिे सािाय्य त्यानंा हमळाले 
िोते. मिात्मा गाधंींच्या नेतृत्वाने प्रभाहवत झालेल्या यशवंतरावाचं्या 
मनावर वास्तहवक वडील बधंूंिे सत्यशोधक समाजाच्या राजकारिािे व 
सामाहजक हविारािें पहरिाम व्िावयािे. पि ते त्यापासून दूर रािून 
राष्ट्रीय िळवळीत सामील झाले. तेथेिी गाधंींिा प्रभाव मान्य करूनसुद्धा 
त्याचं्यावर माक्सगवादी हविारािंा पगडा बसला. तुरंुगातून बािेर 
पडल्यावर ते जवळपास कम्युहनस्ट पक्षात जािार िोते! आहि तसे नसते 
तर रॉहयस्ट पंथ त्यानंी स्वीकारला असता, पि राष्ट्रीय िळवळीला 
अग्रक्रम असून ती मिात्मा गाधंींच्या नेतृत्वाखाली का ाँगे्रसि करू शकते िी 
यशवंतरावािंी पक्की समजूत िोती. आधुहनक, सामाहजक, राजकीय व 
आर्णथक हविारािंा मागोवा घेतल्यामुळे गाधंीवादी कमगकाडंात यशवंतराव 
सापडले नािीत आहि स्वातंत्र्यवीर गाधंीवादी कमगकाडंात यशवंतराव 
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सापडले नािीत आहि स्वातंत्र्यवीर सावरकराचं्या क्राहंतकायािे मित्त्व 
त्यानंा कमी वाटले नािी. म्ििून रत्नाहगरीला जाऊन त्यानंी सावरकरािंी 
भेट घेतली. पक्षाच्या वा पंथाच्या शभती स्वतःभोवती उभ्या न केल्याने पुढे 
सते्तवर असताना व नसताना यशवंतराव अनेकहवध पक्षाचं्या, मतपंथाच्या 
लोकातं, सिजपिे हमसळत. कारावासात असताना जशी वािन व ििा 
याद्वारे यशवंतरावानंी आपल्या मनािी मशागत केली िोती त्यािप्रमािे 
मिाहवद्यालयातल्याप्रमािेि अखेरपयंत त्यािें गं्रथपे्रम कमी झाले नािी. 
म्ििून मराठी व इंग्रजी पुस्तके ते आवडीने घेत व िोखंदळपिे वािीत. 
परदेशात जात तेव्िािी पुस्तकाच्या दुकानात वेळ घालवनू खरेदी 
केल्याहशवाय ते परत येत नसत. 
 तरुिपिी कराडिून कोल्िापूरला जाऊन हपटात बसून त्यानंी नाटके 
पाहिली. म्िैसूरकर मिाराज, भागवतबुवा, बाबा आळतेकर यािंी संगीत 
भजने व औंधच्या दाजी गुरवािा पखवाज ऐकण्यात अनेक रात्री 
घालहवल्या. गडकऱ्याचं्या नाटकातले संवाद त्यानंी पाठ केले िोते आहि 
“राजसंन्यास” िे तर त्यािें आवडते नाटक िोते. रहशयाला गेल्यावर 
मॉस्कोपासून कािी अंतरावर असलेल्या टॉलस्टॉय याचं्या यस्नापलाना 
या हनवासस्थानाला भेट देण्यास यशवंतराव हवसरले नव्िते. तेथील 
शातंता व घनदाट वृक्षराजी पाहिल्यावर सोन्याच्या शपपळाखाली 
ज्ञानदेवानंी ज्ञानसाधनेस बसावे असे ते हठकाि असल्यािी यशवंतरावािंी 
भावना झाली. रॉय जेहकन्स िे एक काळ हिहटश मजूर पक्षाच्या 
मंहत्रमंडळात मंत्री िोते. आता ते सोशल डेमोकॅ्रहटक पक्षात आिेत. 
जेहकन्स िे िागंले लेखक. त्यानंी ॲस्स्क्वथ यािें सुंदर िहरत्र हलहिले 
आिे. ते यशवंतरावानंी वािले िोते व लंडनला गेल्यावर त्यानंी जेस्न्कन्स 
यािंी मुद्दाम भेट घेतली. स्वतःच्या मनािी मशागत त्यानंी अशी केली 
िोती. यासाठी जािीवपूवगक प्रयत्न िोते त्यािप्रमािे स्वाभाहवक आवडिी 
िोती. यामुळे त्यािें लेखन व भार्षि मोजके व अनेकदा मार्णमक असे. 
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 स्वातंत्र्याबरोबरि यशवंतरावािंा प्रवास दीघगकाळ सत्ताधारी या 
नात्याने झाला. पूवीच्या मंबई राज्यात पालगमेंटरी सेके्रटरी या पदािेपासून 
ते हदल्लीत हनरहनराळ्या खात्यािे मंत्री झाले. हद्वभाहर्षकािे मुख्यमंहत्रपद, 
हदल्लीत संरक्षि व नंतर गृिमंहत्रपद िी पदे यशवंतरावानंा हमळाली तेव्िा 
अगोदर त्या स्थानावंर असलेल्या व्यक्तींनी हनमाि केलेल्या पहरस्स्थतीिी 
पाश्वगभमूी हमळाली िोती. त्यामुळे यशवंतरावािंी कारकीदग अहधकि 
उजळून हनघाली. ते हद्वभाहर्षकािे मुख्यमंत्री झाले. तत्पूवी 
मोरारजीभाईंच्या एकागंी भहूमकेने लोकािंी मने दुखावली िोती. 
यशवंतरावानंी बंदुकीच्या जोरावर हद्वभाहर्षक न राबहवण्यािे ठरहवले. 
त्यानंतरिी ते िालिे शक्य नािी िे दाखवनू त्यानंी संयुक्त मिाराष्ट्रािी 
मागिी माडंली. ती मान्य झाली. सहमतीच्या िळवळीिा रेटा, 
लोकमतािा दिका यानंा यशवंतरावाचं्या कारभारािी जोड हमळून 
मिाराष्ट्र राज्यािी स्थापना झाली तेव्िा मराठी मनाला नव्या आशेिी 
पालवी रु्टली. यामुळेि कुसुमाग्रजासंारख्या कवीने घोर्षिा केली  ––
– 

नव्या जीवनािा नाद 
 मला ऐकू येत आिे 
लक्ष शून्यातून 
 कािी शे्रय आकारत आिे 

मिाराष्ट्र राज्यािी स्थापना झाल्यावर यशवंतरावानंी ग्रामीि व शिरी या 
दोन्िी समाजाचं्या मनािी पकड घेतली. सिकारी साखर कारखान्यािा 
प्रयोग पूवीि सुरू झाला िोता, पि तो एकुलता एक िोता. यशवंतरावानंी 
सरकारी धोरि म्ििून अशा साखर कारखान्यािंी योजना आखली व ती 
पार पाडण्यासाठी सरकारी यंत्रिेिे पाठबळ उभे केले. नंतर या के्षत्रात 
कािी अपप्रवृत्ती हनमाि झाल्या खऱ्या, पि तसा हविार केला तर त्या 
अनेक के्षत्रातं झाल्या व िोऊ शकतात. तथाहप सिकारी साखर 
कारखानदारीने राज्याच्या कािी ग्रामीि भागात मोठा उत्पादक व्यवसाय 
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सुरू झाला. नवे रिनात्मक कायग झाले. नवे कायगकते व पुढारी तयार 
झाले आहि ते कािी कोटींिा व्यविार करू लागले. सिकारी बाँका, 
उपसाशसिन इत्यादींिी वाढ िीसुद्धा रिनात्मक िोती. यातून हशक्षिाच्या 
प्रसारास वाव हमळाला. शाळा व मिाहवद्यालये यािंी संख्यावाढ झाली. 
ज्या भागात व समाजात हशक्षिािा वारा लागिे शक्य नव्िते तेथे ते 
पोिोिला. िे एक सामाहजक पहरवतगन िोते, त्यास िालना देण्यािे कायग 
यशवंतरावाचं्या धोरिामुळे झाले. हजल्िा पहरर्षदामुंळे हवकेन्द्रीकरि 
झाले. तीिी गरज िोती. मराठवाडा व हशवाजी या दोन हवद्यापीठाचं्या 
स्थापनेच्या मागे यशवंतरावािंी पे्ररिा िोती. या सवांिा गुिात्मक दजा 
वाढावयास िवा िे मान्य असले तरी प्रारंभ िोिे अत्यावश्यक िोते. िे र्ार 
मोठे मित्त्वािे काम यशवंतरावामुंळे झाले. साहित्य-संस्कृती मंडळािी 
स्थापना, येथे साहित्य व संस्कृतीला वाव हमळावा, नव्या शास्त्रीय 
हविारािंा प्रसार व्िावा, यासाठी झाली. यशवंतराव मुख्यमंत्री िोते तेव्िा 
सवग खात्यािें सहिव मुख्यमंत्र्यािें बोलाविे येताि यथायोग्य माहिती 
पुरहवण्यासाठी तत्पर असत. त्याचं्या मुख्यमंत्र्याबंरोबर ठरावीक अंतराने 
भेटी िोत. 
 यशवंतरावानंी तात्यासािेब केळकराचं्या संबधंात जे सुंदर भार्षि केले 
िोते त्यातील केळकराचं्या मध्यममागी धोरिाबद्दलिे हववेिन कािी 
प्रमािात यशवंतरावानंािी लागू िोते. कािी प्रमािात म्ििण्यािे कारि 
असे की, तात्या-सािेब कधी सत्तास्थानावर िोते? पि सते्तच्या 
राजकारिात त्याचं्या वृत्तीिा कल मध्यममागी िोता. यशवंतराव 
तात्यासािेबाबंद्दल हलहितात, “दुसऱ्याचं्या म्ििण्यातील तर्थ्य ते मान्य 
करीत... ते एकाहंतक हविारािे नव्िते, व्यविारी व मध्यममागी िोते... 
केळकरािंी मध्यममागावर जी श्रद्धा िोती त्यामागे एक तर त्यािें त्याला 
अनुकूल असे सौम्य व बुहद्धवादी व्यहक्तमत्त्व िोते आहि दुसरे, अनुभवी 
व्यविारवाद िोता. केळकरानंी मध्यमक्रमासंबधंी जे हववेिन केले आिे 
त्यात म्िटले िोते की, मध्यमक्रम, म्ििजे हनखालस वाईटाशी समेट 



४३२ 

 

शकवा तडजोड असा नािी, तर जे सामान्यतः िागंले म्ििून समजले जाते 
त्यािीि मयादा शोधून तारतम्याने जे युक्त वाटेल, त्यािे आिरि म्ििजे 
मध्यमक्रम िोय. “सदगुण्याच्या आिरिातिी तारतम्याने सुिहविारे 
मयादादशगन” असे त्यािे शास्त्रीय विगन केळकरानंी केले आिे.. “भावना 
जेव्िा उद्दीहपत िोतात तेव्िा अशा वृत्तीच्या लोकािंी उपेक्षा िोते, तशीि ती 
केळकरािंी झाली.” असे यशवंतरावानंी समपगक रीतीने साहंगतले. 
 शेवटी मनाने व शरीराने यशवंतराव खिले िोते. प्रथम डोंगरे, नंतर 
हकसन वीर आहि अखेरीस वेिूताई याचं्या हनधनाने, त्याचं्या मनावरील 
जखम अहधकाहधक खोल िोत गेली. आपल्या सावगजहनक जीवनात इतके 
सुसंस्कृत व्यहक्तमत्त्व असलेला नेता सिजासिजी भेटिार नािी. 
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श्री. रमेश भोगटे 

हटळकांनंतरचा र्ोर मराठी नेता 
 
 श्री. स.का. पाटील बॉम्ब े िॉस्स्पटलात अत्यवस्थ िोते. आम्िी 
कािीजि श्री. ए.आर. सुळेंसि आळीपाळीने तेथे बसत िोतो. रात्री ८ 
नंतर मी घरी परतत असे. पाि सिा हदवस पाटीलजी अत्यवस्थ िोते, 
भेटीला आलेल्या मािसानंा ओळखू शकत नव्िते. एका रात्री मला 
यशवंतरावजी िव्िाि यािंा र्ोन आला, “अिमदनगरला श्री. 
अण्िासािेब शशदे याचं्या मुलीिे लग्न आिे. मी उद्या पिाटे हवमानाने तेथे 
जाऊन येतो. परवा सकाळी आठ वाजण्यापूवी तू ‘हरस्व्िएरा’ मध्ये ये, 
आपि तेथूनि बॉम्बे िॉस्स्पटलमध्ये जाऊ.” 
 आहि मी तसा गेलो. हदवािखान्यात मी वृत्तपत्र वािीत बसलो 
असतानाि लगबगीने ते आत आले. माझ्या खादं्यावर िात टाकून हजना 
उतरलो. बॉम्बे िॉस्स्पटलमध्ये आम्िी गेलो. मिेश्वर ठाकूर तेथेि िोते. 
यशवंतरावजींना घेऊन ते व मी आत गेलो आहि पाटीलजींिी ती दशा 
पािून यशवंतरावजींना गहिवरून आले. पाि-सात हमहनटे त्यानंी त्या 
अवस्थेति इकडे हतकडे हर्रून पाटीलजींना न्यािाळले आहि नजरेनेि 
त्यानंी मला बािेर हनघण्यास साहंगतले. दाराबािेर येताि गहिवरलेले 
यशवंतरावजी आपला िंुदका आवरू शकले नािीत. “मिाराष्ट्रािा शसि 
आज असा अगहतक िोऊन पडावा िे आमिे दुदैव िोय.” अशा शब्दातं 
त्यानंी आपले मनोगत व्यक्त केले आहि दाराबािेर जमलेल्यानंा नमस्ते 
करून ते माझ्या खादं्यावर िात टाकून हनघाले. 
 मी आज यशवंतरावजींवर हलहिताना िा प्रसंग एवढ्यासाठीि येथे 
नमूद केला आिे की, यशवंतराव आहि अप्पासािेब पाटील याचं्यात खूप 
शत्रुत्व िोते, एकमेकाकंडे ते पाितिी नव्िते असे म्िििाऱ्यानंा 
यशवंतराव हकती िळव्या मनािे िोते आहि वयाने आपल्यापेक्षा वडील 
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असिाऱ्यानंा आहि खरोखरि तेवढे नेतृत्वगुि अंगी असिाऱ्या एका 
मराठी मािसाबद्दल त्यानंा केवढा आदर वाटत िोता, त्यािे दशगन 
सवगसाधारि मराठी मािसाला िोण्यासाठी. यशवंतरावजी मोठे झाले ते 
अशा गुिपूजक वृत्तीमुळे. लोकमान्य हटळकानंंतर लुळ्या पडलेल्या 
मिाराष्ट्रातील का ाँगे्रसला खरे नेतृत्व हदले ते यशवंतरावजींनी आहि आज 
बिुजन समाज ज्या हदमाखाने मिाराष्ट्रीय राजकारिात वावरत आिे 
तोिी यशवंतरावजींच्या दूरदृष्टीमुळे. १९५३ साली मी माझे “नवसंदेश” िे 
साप्ताहिक सुरू केले तेव्िा यशवंतरावजी िव्िाि िे मोरारजी देसाई 
याचं्या मंहत्रमंडळात िोते. माझी आहि त्यािंी ओळख तशी जुनी. १९४२ 
च्या िळवळीत मला अठरा महिन्यािंी हशक्षा झाली आहि १९४४ च्या 
मािगमध्ये मी तुरंुगातून सुटलो तेव्िा मंुबईतील जुन्या का ाँगे्रस िाऊसच्या 
बाजूला आिायग अते्र यानंी आपल्या अते्र हप्रशटग पे्रसच्या कायािी मुिुतगमेढ 
रोवली िोती. मी “नवयुग” साप्ताहिकात पु्रर् रीडर म्ििून कामास 
लागलो िोतो आहि पत्री सरकारबाबत नारायि पुराहिक िे मजकूर 
हलिीत असत. मलािी पत्री सरकारबद्दल एक प्रकारिी आपुलकी वाटत 
िोती. र्लटििे त्या काळिे राजेसािेब श्रीमान मालोजीराव नाईक 
शनबाळकर याचं्याशी माझ्या एका हमत्राने माझी ओळख करून हदली िोती 
आहि त्या जोरावर मी श्रीमंतानंा पत्र हलिून र्लटिला गेलो िोतो. 
यशवंतरावजींिी सासुरवाडी र्लटिलाि िोती. ज्या हदवशी मी 
र्लटिला गेलो त्या हदवशी त्यािंा मुक् काम र्लटिलाि असल्यािे 
श्रीमंताकंडून समजले. राजेसािेबानंी त्यािंी व माझी भेट घडवनू आिली 
आहि आमिे त्या वेळी जे मेतकूट जमले ते यशवंतरावजींिे देिावसान 
िोईतो कायम िोते. मंुबईत पुढे ते बाळासािेब खेर याचं्या मंहत्रमंडळात 
पालगमेंटरी सेके्रटरी म्ििून नेमले गेले. त्या वेळी ते मरीन ड्राईव्िवरील 
जैन मंडळाच्या इमारतीत रािायिे. पगार जेमतेम दीडशे रुपये असावा. 
यशवंतरावजींिी आर्णथक बाजू त्या काळात मंुबईतील खोक्यािे एक 
व्यापारी कै. बाबुराव गोडसे िे साभंाळायिे आहि िे पैसे पोिोिहवण्यािे 
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काम अधूनमधून माझ्याकडे असायिे. सािहजकि यशवंतरावजींशी माझे 
संबधं हजव्िाळ्यािे झाले आहि त्याचं्या हदवसेंहदवस शुक्लें दुवत वाढत 
जािाऱ्या कायगकतृगत्वािी आहि बुहद्धमते्तिी िुिूक मला जवळून 
न्यािाळता आली. पुढे यशवंतरावजी मिाराष्ट्रािे मुख्यमंत्री झाले, 
भारतािे संरक्षिमंत्री झाले, अथगमंत्री झाले, गृिमंत्री झाले आहि अगेर 
िरिशसग राजवटीत भारतािे उपपंतप्रधानिी झाले. यशवंतराव मोठे िोत 
िोते, परंतु आमच्यासारख्या लिान कायगकत्यांना मात्र ते शेवटपयंत 
हवसरले नव्िते. 
 आधुहनक मिाराष्ट्राच्या जडिघडिीिे हशल्पकार म्ििून 
यशवंतरावजींनी मुख्यमंत्री असताना र्ार मोलािे कायग केले आिे. 
बिुजन समाजाला एक नवा आत्महवश्वास त्यानंी हदला. ग्रामीि नेतृत्वाला 
मिाराष्ट्राच्या मंहत्रमंडळात मानािे स्थान देण्यािा यशवंतरावजींिा प्रयत्न 
िा तर मिाराष्ट्राच्या इहतिासातील सुविाक्षरानंी हलिावा असा क्षि आिे. 
पुऱ्या भारताला ललामभतू ठरिाऱ्या सिकारी के्षत्राला यशवंतरावजींनी 
एक प्रकारिी संजीवनीि हदली. ग्रामीि के्षत्रातील संघटनाकुशल आहि 
हवधायक कतृगत्वामागे यशवंतराव दीपस्तंभासारखे उभे राहिले आहि 
पहरिामी सिकारी िळवळ र्ोर्ावण्यास िातभार लागला. 
सिकाराबरोबर मिाराष्ट्राच्या शेतीच्या प्रश् नाकडेिी यशवंतरावजींनी 
आपुलकीने लक्ष हदले आहि मिाराष्ट्राला या के्षत्रातिी अगे्रसरत्व प्राप्त 
झाले. 
 ग्रामीि भागात हशक्षिािा प्रसारिी यशवंतरावजींनी एका सुस्पष्ट 
भावनेने केलेला हदसेल. हशक्षिावािून हपढ्यानहपढ्या वंहित राहिलेल्या 
शेतकरी समाजातील एका हपढीला उच्च हशक्षिािी संधी हमळवनू देऊन 
सासं्कृहतक जीवनातील दरी कमी करण्याच्या उदे्दशाने यशवंतरावजींनी 
वास्तववादी भहूमका स्वीकारली, त्यानंी मिाराष्ट्राच्या सामाहजक आहि 
शैक्षहिक जीवनाला एक वेगळीि कलाटिी लागलेली आपिास हदसून 
येईल. यशवंतरावाचं्या रूपाने हिमालयाच्या संरक्षिासाठी १९६२ च्या 
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सुमारास तो सयाद्री धावनू गेला नसता आहि पडंीत नेिरंूनी आिखी 
पाि वर्षग मिाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी यशवंतरावजींना ठेवले असते तर 
मिाराष्ट्रािे आज िे हित्र हदसते त्यािून हनराळे हदसते. 
 यशवंतराव िे मिाराष्ट्राने या थोर देशाला अपगि केलेले एक थोर 
अष्टपैलू व्यहक्तमत्त्व िोते. राजकारिाबरोबरि साहित्य आहि कला या 
प्रातंातील यशवंतरावजींिा स्वैर संिार कुिीिी िेवा करावा इतक्या 
मोलािा िोता. लोकोत्तर राजकारिी म्ििून त्यानंी हदगंत कीती 
हमळहवली. त्याला त्याचं्यातील गुिग्रािकता आहि कलात्मकता यानंी 
हवशेर्ष िातभार लावला आिे. 
 सदैव प्रसन् न िेिरा, कोिािािी दे्वर्ष न करता वागण्यािी पद्धत. िोईल 
हततके आपल्या शक्तीप्रमािे दुसऱ्याचं्या उपयोगी पडावे, काव्य, शास्त्र, 
हवनोद, साहित्य या गुिािंी केलेली जोपासना, कोिी एखादा मािूस 
एखादे काम घेऊन आलाि तर आहि ते काम ऐकून घेतल्यावर, करिे 
शक्य असले तर काम घेऊन येिाऱ्या त्या व्यक्तीशी आपुलकीने व 
प्रसन्नपिे बोलण्यािी आहि तो इसम खोलीबािेर पडताना त्याच्या 
ओठावर स्स्मत झळकत असलेले पाििे िी हकमया यशवंतरावजीि करू 
शकत िोते. दुसऱ्याच्या मनाला यातना िोतील असे बोलिे त्याचं्या 
स्वभावाति नव्िते. एखाद्यािी र्सविूक करिे, थापेबाजी करिे; 
यशवंतरावजींच्या स्वभावाशी जुळिारे नव्िते. यशवंतरावजी जी उत्तरे 
देत त्यािंा आशय स्पष्ट आहि हनःसंशय असे. उद्धटपिािा, 
हतरसटपिािा अथवा तुच्छतेिा दुगंधिी त्याला नसायिा. स्वतःच्या 
सामर्थ्यािी बरोबर जाि असिारी, स्वाहभमानी पि स्वभावतःि नम्र 
असिाऱ्या अशा व्यक्  ती या जगात र्ारि हवरळा. यशवंतरावजी यािें 
स्थान या हवरळा व्यक्तींत िोते. 
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श्री. हवश्वनार् वाबळे 

लिान वृत्तपत्रासंबंधी आस्र्ा बाळगिारे यशवंतराव 

 
 वयाच्या १६ व्या वर्षापासून यशवंतरावानंा वतगमानपत्रािे वेड लागले 
िोते. त्या काळात “केसरी”, “ज्ञानप्रकाश” आहि “नवाकाळ” एवढीि 
वतगमानपते्र वािून यशवंतरावजी राष्ट्रीय स्वातंत्र्याकडे आकर्णर्षत झाले 
आहि पुढे आपल्या साऱ्या सावगजहनक जीवनामध्ये यशवंतरावजींनी 
वतगमानपत्राशंी आहि पत्रकाराशंी सदैव पे्रमािे संबधं ठेवले. वतगमानपत्र िा 
लोकशािीिा िौथा आधार असल्यामुळे पत्रकाराचं्या टीकेने ते कधीिी 
हविहलत न िोता त्या टीकेपासून बोध येऊन ते आपला कारभार सुधारीत 
असत. यशवंतरावजींच्या आयुष्ट्यातील कठीि काळामध्ये त्यानंा 
वतगमानपत्रानंी छेडले असता त्यानंी कधीिी वतगमानपत्राबंरोबर जािीर 
वादहववाद केला नािी. परंतु ज्या वेळेला यशवंतरावाचं्या िाहरत्र्यावर 
शशतोडे उडहवण्यािा वृत्तपत्राकंडून प्रयत्न झाला त्या वेळी मात्र खंबीरपिे 
त्या टीकेिी दखल येऊन त्यानंी प्रत्युत्तर केले. 
 यशवंतराव िव्िाि अत्यंत समंजस, संयमी आहि समजुतदार 
राजकारिी असल्यािी त्यािंी ख्याती िोती. त्यामुळे समाजातील सवग 
थरातंील मंडळींबरोबर समरस िोण्यािी कला त्यानंा िागंलीि अवगत 
िोती. पत्रकाराबंरोबर कसे बोलावे आहि कसे वागावे िे मािीत 
असल्यामुळे त्यानंी पत्रव्यवसायातील मंडळींिेिी पे्रम संपादन केले. पि 
त्यामध्येिी त्यािंा एक आगळा-वेगळा दृहष्टकोि मला हदसून आला. 
जवळच्या पत्रकारापेंक्षा हवरोधी पत्रकाराशंी ते अहतशय अहधक पे्रमाने 
वागताना हदसत िोते. यासंबधंी एकदा मी त्यानंा हविारले असता 
यशवंतरावजी म्ििाले, “आपल्याकडे येिारे हगऱ्िाईक िे आपलेि असते 
पि दुसऱ्याकडे जािारी हगऱ्िाईके खेिून घेण्याति खरे कौशल्य 
दाखवता येते.” श्री. यशवंतरावाचं्या मनातील कौशल्यपूिग हविार मला 
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नेिमीि पटत असे. कारि यशवंतरावानंी त्याचं्यावर टीका करिाऱ्या 
पत्रकारानंा खूर्ष ठेवण्यािा जेवढा प्रयत्न केला तेवढे समाधान मात्र त्यानंी 
त्याचं्यावर पे्रम करिाऱ्यानंा हदले नािी. तथाहप, वैयहक्तक 
र्ायद्यातोट्यापेक्षा जेव्िा सामुदाहयक प्रश्न उपस्स्थत िोत असत तेव्िा 
यशवंतरावजी ताबडतोब पत्रव्यवसायाला मदत करण्यास धावनू येत 
असत. १९७२ मध्ये ते अथगमंत्री असताना पत्रव्यवसायावर पोस्टाने 
पाठहवण्यात यावयाच्या अंकावरील हतहकटाच्या दरात वाढ झाल्यामुळे 
संकट ओढवले. त्या वेळी मंुबई मराठी पत्रकार संघािा मी अध्यक्ष 
असल्यामुळे िा अन्याय दूर करण्याकहरता मंुबई मराठी पत्रकार संघाच्या 
ठरावाप्रमािे मी आहि श्री. नीलकंठ खाहडलकर (संपादक नवाकाळ) 
हदल्लीला जाऊन यशवंतरावजींना भेटलो आहि क्षिािािी हवलंब न 
लावता यशवंतरावजींनी १५ िजारापेक्षा कमी खप असलेल्या वृत्तपत्रानंा 
पूवीिी असलेली सवलत कायम ठेवण्यािे घोहर्षत केले. 
 श्री. यशवंतराव िव्िाि गहरबीतून जन्माला आल्यामुळे गहरबासंाठी 
सतत प्रयत्नशील राहिले. कारि त्यानंा गहरबीिी जािीव िोती. 
मोठमोठ्ा पत्रकाराबंरोबर आहि भाडंवलदारी वृत्तपत्राबंरोबर त्यािें 
संबधं जरी पे्रमािे िोते तरी त्यानंी छोट्या वृत्तपत्राकंडे सदैव आपुलकीने 
पाहिले, िे मी स्वानुभवाने सागंू शकेन. संरक्षिमंत्री असताना श्री. 
यशवंतराव िव्िाि यानंी “हशवनेर” साप्ताहिकाच्या दशवार्णर्षक उत्सवाला 
प्रमुख पािुिे म्ििून उपस्स्थत रािावे अशी त्यानंा मी हवनंती करताि 
यशवंतरावजींनी ती मान्य केलीि पि या छोट्या पत्राच्या 
समारंभासाठीिी हदल्लीिून १९६४ साली ते खास मंुबईला आले. 
हशवजयंतीच्या शुभमुिूतावर झालेल्या घोडपदेव येथील कामगार 
मेळाव्यात यशवंतरावजींिे आहि “लोकसत्ता” कार श्री. ि. रा. मिाजनी 
यािें भार्षि झाले. त्या वेळी यशवंतरावानंी छोट्या वृत्तपत्राबंद्दल काढलेले 
उद् गार त्याचं्या लोकशािी मनािी साक्ष देिारे आिेत. श्री. यशवंतरावजी 
म्ििाले िोते की, “अमेरीकेमध्ये ५०० प्रतींिा खप असलेल्या 
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हनयतकाहलकाचं्या मतािासुद्धा हविार केला जातो आहि शासन अशािी 
पत्रानंा आदराने वागहवते असे सागंून त्यानंी “हशवनेर” ने केलेल्या 
ऐहतिाहसक कायािी आठवि करून सागंतले की, मंुबईसि संयुक्त 
मिाराष्ट्राच्या िळवळीमध्ये सारी मराठी पत्रकार सृष्टी त्याचं्याहवरुद्ध गेली 
असताना “हशवनेर’ आहि “लोकसत्ता” ने या काळात यशवंतरावजींना 
हदलेला पाशठबा ते हवसरू शकत नािीत. रु्ले, आंबेडकर, शािू 
मिाराजाचं्या िळवळीतून हनमाि झालेले नवे नेतृत्व नव्या राज्यात 
देण्यािी कामहगरी “हशवनेर” ने मोठ्ा हनष्ठेने केली िा हविार जेव्िा 
यशवंतरावजींनी व्यक्त केला तेव्िा घोडपदेव येथे जमलेल्या िजारो 
लोकानंी टाळ्याचं्या गजरात यशवंतरावाचं्या हविारािें स्वागत केले. 
 हिपळूि येथे भरलेल्या मराठी पत्रकार पहरर्षदेच्या अहधवेशनाला श्री. 
यशवंतराव िव्िाि अगत्याने आले िोते. त्या प्रसंगी त्यानंी केवळ भार्षिि 
केले नािी तर पत्रकाराबंरोबर मनमोकळेपिाने गप्पािी मारल्या. त्या 
वेळी मिाराष्ट्रातील तमाम ज्येष्ठ आहि शे्रष्ठ पत्रकार उपस्स्थत िोते आहि 
त्या सवांिे समाधान करिारी उत्तरे यशवंतरावजी मोकळ्या मनाने पि 
तल्लखपिाने देत िोते. यशवंतरावजी पत्रकाराबंरोबर बोलताना आहि 
वागताना इतका समंजसपिा दाखवीत असत की, स्वतःला हविारवंत 
म्ििहविारे बुहद्धवादी पत्रकार यशवंतरावजींच्या हविारामुळे हदपून जात 
असत. असे जरी असले तरी, “लिानपि दे गा देवा, मंुगी साखरेिा रवा” 
या तुकाराममिाराजाचं्या उक्तीप्रमािे लिान पत्रातील मिान हविारािंािी 
ते नेिमीि आदर करीत असत. मंुबईसि संयुक्त मिाराष्ट्राच्या िळवळीत 
जरी त्यानंा “हशवनेर” ने संपूिग पाशठबा हदला तरी मंुबईसि संयुक्त 
मिाराष्ट्र हनमाि िोताि त्याचं्याहवरुद्ध एक सिसिीत अग्रलेख मी 
हलिीला. त्या वेळी हशवनेर साप्ताहिकािा प्रसार र्ार झालेला नव्िता, 
परंतु जेव्िा त्यानंी “हशवनेर” मधील टीका वािली तेव्िा त्यानंी माझ्या घरी 
खास दूत पाठवनू मला बोलावनू त्यासंबधंी ििा केली. वास्तहवक त्या 
वेळी “हशवनेर” िा प्रभाव लोकमतावंर पडण्याइतका त्यािा खपिी नव्िता 
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तरी पि यशवंतरावजींनी मला बोलावताि मी त्यानंा हविारले, “माझ्या 
या अग्रलेखािी आपि एवढी दखल का घेतली?” त्याबरोबर 
यशवंतरावजींनी हदलेले उत्तर त्याचं्या बिुजन समाजासंबधंी असलेल्या 
आत्मीयतेिी साक्ष पटहविारे िोते. यशवंतरावजी म्ििाले, “एकवेळ 
‘टाईम्स ऑर् इंहडया’ मध्ये काय आले याला मी मित्त्व देिार नािी, पि 
“हशवनेर” सारख्या लिान वृत्तपत्रातून आलेल्या हविारािंा हविार मला 
केलाि पाहिजे. यशवंतरावजींच्या त्या हविारािंा प्रभाव माझ्यावर नेिमीि 
पडल्यामुळे मी माझ्या हविारापंासून आजपावेतो ढळलेलो नािी. 
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श्री. कमलाकर कर्तिक 

यशवतंराव चव्िाि आहि पत्रकार 
 

यशवंतरावािें आजवरिे राजकारि, त्यानंी घेतलेल्या भहूमका यािंा 
ऊिापोि आजवर झाला असा तो पुढेिी िोईल. परंतु त्यानंी केलेला 
राजकारिप्रवेश िा हवशेर्ष संस्कारािा िोता. हवहवध ज्ञानाच्या व्यासंगाने 
त्यानंी आपल्या मनािी मशागत केली िोती. आधुहनक, सामाहजक, 
राजकीय व आर्णथक हविारािंा मागोवा घेतल्यामुळे गाधंीवादी 
कमाकाडंात यशवंतराव र्ारसे सापडले नािीत. स्वातंत्र्यवीर 
सावरकराचं्या क्राशतकायािे मित्त्व त्यानंा कमी वाटले नािी. 
स्वातंत्र्याबरोबरि यशवंतरावािंा प्रवास दीघगकाळ सत्ताधारी या नात्याने 
मिाराष्ट्राला पहरहित िोता. अशा या िौरे्र टोलेबाजी करिाऱ्या मुत्सद्दी 
राजकारिी यशवंतरावािें आहि पत्रकारािें संबधं अहतशय स्नेिािे आहि 
सौिादािे िोते. िा एक त्याचं्या स्वभावािा हवशेर्ष गुि िोता. संयुक्त 
मिाराष्ट्राच्या िळवळीच्या ऐन रिधुमाळीतिी त्यानंी पत्रकाराशंी अत्यंत 
सिकायािे संबंध ठेवले िोते. हवशेर्षतः यशवंतरावाचं्या 
स्वभाववैहशष्ट्ट्यामुळे सनदशीरतेच्या मयादा ओलाडंल्या गेल्या नािीत. 
तसे पाहिले तर, त्या वेळी देशातील सवांत तरुि मुख्यमंत्री यशवंतराव 
िव्िाि िोते. ते खरोखरि हकमयागार ठरले. पोहलसानंा शस्ते्र म्यान 
करून ठेवावयास सागंून त्यानंी जनतेतील असंतोर्षास युक्तीने तोंड हदले. 
श्री. िव्िाि यानंी अत्यंत कठीि पहरस्स्थतीत त्या वेळी तोंड हदले. कै. 
आिायग अते्र आहि अन्य पत्रकाराचं्या जळजळीत लेखिीिा बॉम्ब 
गोळ्यासंारख्या हलखािामुळे ते दुःखीकष्टी िोत, परंतु त्यानंी आपल्या त्या 
कठीि काळात कुिािी पत्रकाराला उिेदुिे तर नािीि उलट सौम्य 
आहि िोखंदळ मृदू शब्दानंी शजकले. मिाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर श्री 
िव्िाि याचं्या कतगबगारीस खरा बिर आला. या राज्यािी सवोत्तम प्रगती 
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करण्यािे प्रयत्न अक्षरशः हवदु्यत गतीने सुरू झाले. मिाराष्ट्रािे ते अवघे 
अडीि वर्षे मुख्यमंत्री िोते. परंतु या अल्पावधीत त्यानंी जेवढे हनिगय 
घेतले त्यातं त्यानंा बिुसंख्य पत्रकारानंी साथ हदली. एवढेि नव्िे तर, 
सारा हवरोध त्यानंी शजकला िोता. हवकासाच्या हदशेने त्यािंी घोडदौड 
सुरू झाली िोती. पत्रकाराचं्या अनेक अडििी सोडहवण्यास त्यांनी मदत 
केली िोती. हवशेर्षतः पत्रकाराचं्या व साहिस्त्यकाचं्या घराच्या समस्या 
त्यानंी शासकीय पातळीवरून सोडहवण्यािा जािीवपूवगक प्रयत्न केला 
िोता. मिाराष्ट्रात असताना शकवा हदल्लीत गेल्यावर त्याचं्या या स्वभावात 
कधी र्रक पडला नािी. हनदान मिाराष्ट्रातील कुठल्यािी हठकािच्या 
पत्रकारािा तसा अनुभव खासि नािी. यशवंतरावािंा दरवाजा त्यास 
मोकळा असे. अथात प्रत्येकाच्या मनासारखे िोिे कदाहपिी शक्य नािी. 
पि आपले मनोगत यशवंतरावाचं्या कानावर घातले याति अनेकानंा 
मानहसक समाधान वाटत असे. लोकाचं्या अडििी अनेक असतात. 
त्यानंा यशवंतराव आधुहनक काळातले धन्वंतरी वाटत िे मात्र खरे. 
शकबिुना यशवंतरावानंी स्वतःि आपल्या स्वभावाहवर्षयी हलहिले आिे की, 
माझा एक स्वतंत्र स्वभाव आिे, हमळते घेऊन पुढे जाण्यािा व नेण्यािा. 
मुद्दाम दुःख द्यावे, कोिािा अपमान करावा िे माझ्या स्वभावात नािी. 
कोिी अवमान केला तरी, त्यासाठी उगाि शत्रुत्व करावे असे वाटत 
नािी. कटुता न ठेविे आहि कटुता नसिारे वातावरि वाढहविे िा माझा 
स्वभावधमग आिे. याि अथाने त्यानंी शटगल टवाळी करिाऱ्या साहिस्त्यक 
आहि पत्रकारानंा सुद्धा सन्मानाने वागहवले. मराठी भार्षा तशी दिकट, 
कािीशी रागंडी पि ती मृदू मुलायम िोऊ शकते िे मिाराष्ट्रात आधुहनक 
काळात यशवंतरावानंी आपल्या उक्तीने आहि कृतीने हसद्ध केले आिे. 
साहित्य-संस्कृतीला वाव हमळावा; नव्या शास्त्रीय हविारािंा प्रसार व्िावा 
िी द्रष्टेपिािी भहूमका त्यािंी िोती. मिाराष्ट्र राज्यािी स्थापना िी मराठी 
मनािी स्वाभाहवक सिज सुलभ प्रहक्रया िोती. यािे स्वागत 
कुसुमाग्रजानंी आपल्या काव्यपकं्तीत केले आिे. “नव्या जीवनािा नाद 
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मला ऐकू येत आिे.” दै. केसरीिे माजी संपादक श्री. जयंतराव 
हटळकानंा का ाँगे्रसमध्ये आिण्यात यशवंतरावािंा र्ार मोठा भाग िोता. 
यात पत्रकारालासुद्धा आपल्या ध्येयधोरिात स्थान आिे, िे त्यानंी प्रत्यक्ष 
कृतीने हसद्ध केले आिे. पत्रकारसुद्धा समाजजीवनािा मित्त्वािा दुवा 
आहि धागा आिे, यािी खूिगाठ त्यानंी मनात बाळगली िोती. 

प्रशासक िा हशस्तािा असला तरी तो हृदयशून्यि असावा असा 
कािी सामाहजक अथवा राजकीय मानदंड नािी िे यशवंतरावानंी आपल्या 
कृतीशील उदािरिाने दाखहवले आिे. पत्रकाराचं्या िक्कावर त्यानंी 
कधीि आक्रमि केले नािी शकवा पत्रकारानंा कुते्र आदी शेलकी हवशेर्षिे 
वापरली नािीत. उलट त्याचं्या टीकेिे स्वागत करून आपल्या शासकीय 
धोरिात योग्य ते बदल घडवनू आिण्यास त्यािा उपयोग करून घेतला. 
यािा इष्ट तो पहरिाम त्यानंी शिरी आहि ग्रामीि या दोन्िी समाजािी 
पकड घेऊन आपला प्रभाव पाडला. यात ते पत्रकारािंा शसिािा वाटा 
असल्यािे मान्य करीत असत. त्याचं्याकडून हमत्र-पत्रकाराचं्या अपेक्षा 
िोत्या त्या त्यानंी पुऱ्या केल्या असे नव्िे, त्यामुळे वादािे प्रसंग आले. पि 
िािी एक मानवी जीवनािा अहवभाज्य भाग आिे. पि त्यातूनिी त्यानंी 
देण्याघेण्याच्या हविारापलीकडे आपले वतगन ठेवले. आज मराठी 
पत्रसृष्टीत डझनवारी पत्रकार असे आिेत की, ज्यानंा यशवंतरावानंी 
आपल्या कृपादृष्टीिा िात देऊन डोंगराएवढे मोठे केले आिे. 
पहरस्स्थतीच्या रेट्यापुढे त्यानंा कािी पत्रकाराचं्या इच्छा पुऱ्या करता 
आल्या नािीत िे जरी खरे असले तरी, आपल्या जीवनात इतके सुसंस्कृत 
व्यहक्तमत्त्व असलेला नेता यापुढे िोिे शक्य नािी. 
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हि. रा. घोरपडे 

व्युत्पन्द्न व्यक्ततमत्त्वाचे यशवतंराव 

 

 ना. यशवंतराव िव्िाि, तसे र्ारि आकस्स्मकपिे गेले. वेिूताई 
गेल्या ! पुत्रवत् वाढवलेल्या डॉक्टर पुतण्यािे हवक्रमिे अपघाती हनधन 
झाले ! संयुक्त मिाराष्ट्र हनर्णमतीत, ज्यानंी सहक्रय िातभार लावला व 
ज्यािें सिकारी म्ििून, संरक्षि, गृि, अथग व परराष्ट्र मंत्री म्ििून काम 
केले, त्या पंतप्रधान इंहदरा गाधंीिी गेल्या ! या सवग दुःखद घटनाचं्यामुळे, 
त्यािें संवेदनाक्षम अंतःकरि अतीव व्यस्स्थत झाले िोते. वेिूताईंच्या 
जाण्याने, एकप्रकारे एकाकीपि र्ार मोठ्ा प्रमािात आले िोते. कारि 
मंुबई सोडून, हदल्लीस जाण्यािा हनिगय त्यानंी पहंडतजींनंतर, एकट्या 
वेिूताईंच्याि हविाराने घेतला िोता. सखी सिीव असे अक्षरशः त्यािें 
स्थान यशवंतरावाचं्या जीवनात िोते. त्यानंी, राष्ट्रभक्ती, अभ्यासूवृत्ती, 
हनष्ठा, व्यापकता, कतगव्यदक्षता, शातं सोहशकता, परम सहिष्ट्िुता या सवग 
गुिानंी यशस्वी प्रशासक म्ििून, मिाराष्ट्राप्रमािे, हदल्लीत व परराष्ट्रातं 
प्रभाव पाडला िोता. िीनने केलेल्या पराभवानंतर यशवंतरावानंी, खुबीने, 
योजनापूवगक, कौशल्याने, भारतािी संरक्षि हसद्धता, अद्ययावत, भक्कम व 
कायगक्षम केली. त्यािा प्रत्यय १९६५ त व १९७१ त आपि अनुभवला. थोर 
परकीय व्यक्ती भेटत तेव्िा, ते यशवंतरावािेंबद्दल र्ार आशेने, गौरवाने 
बोलत. त्याचं्या ितुर, व्यविारी, मुत्सद्दी स्वभावाबद्दल त्यानंा धन्यवाद 
देत. 

मुख्यमंत्री या नात्याने, त्यानंी, प्रगहतशील मिाराष्ट्राच्या सवांगीि 
हवकासाला र्ार मोठी पायाशुद्ध गती व वेग प्राप्त करून हदला. 
सिकाराद्वारा उद्योग, कारखाने, कृर्षीउद्योग स्थापन करून, गहरबी 
िटवण्यािा कायगक्रम त्यानंी गहतमान केला. मिाराष्ट्रातील मािूस 
सवांगाने रु्लावा म्ििून, सवग सासं्कृहतक कायाला संधी देऊन, 
प्रोत्सािनािे कायगक्रम आखले. गहरबानंा हशक्षिािी द्वारे मुक्त केली. ती 
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करताना जातीपेक्षा “आर्णथक मागासलेपिािे” मौहलक तत्त्व त्यानंी 
प्रस्थाहपले ! जाहतहनरपेक्ष, वगगिीन समाज (casteless classless) 
स्थापण्यािे ध्येय त्यानंी कृतीत आिले. हशवछत्रपतींनी मराठी भार्षा 
समृद्ध करण्यासाठी राज्य व्यविार कोश तयार करवनू घेतला. 
यशवंतरावानंी मराठी भार्षा व मिाराष्ट्र संस्कृती वाढावी, प्रगत व्िावी, 
रु्लावी म्ििून मराठी हवश्वकोश मंडळ, साहित्य मंडळ स्थापले ! िे कायग 
र्ार मोलािे व हिरंतनिे असे आिे. या मंडळीिे काम साकार झाल्याने, 
मराठी भारे्षिी उंिी साऱ्या देशात वाढेल व मराठी राज्यभार्षा म्ििून 
वापरली जाण्यास गती हमळेल िी त्यािंी अपेक्षा िोती. मुख्यमंत्री म्ििून 
मिाराष्ट्रात ते अहधक काळ राहिले असते तर त्यानंी हवधायक दूरदृष्टीने 
मिाराष्ट्र आिखीिी सवांगानी बिरून टाकला असता, यािी खात्री 
वाटते. 

यशवंतराव िे का ाँगे्रस पक्षािे नेते िोते. संसदीय पक्षािे नेते पं. 
नेिरू, लालबिादूर शास्त्री व इंहदरा गाधंी िोते. हशवाय, तसेि ते का ाँगे्रस 
पक्षािे राष्ट्रनेते िोते. त्यािें नेतृत्व पत्करून त्यानंी हनवडलेले सिकारी 
म्ििून, यशवंतराव मंहत्रमंडळात व पक्षात काम करीत िोते. पक्षात वा 
मंहत्रमंडळात, आपली स्पष्ट मते ते माडंीत. लोकशािीच्या संकेतास त्यािें 
िे वागिे पूिगपिे सुसंगति िोते यािी जाि न ठेवता, ते आपल्या 
नेत्याहवरुद्ध उघड बोलत नािीत, बडं करीत नािीत, अशी टीका 
करण्यात येई. हतिा िेतू वेगळा असला पाहिजे. लोकशािीच्या 
संकेतानुसार नेत्यािी आज्ञा प्रमाि मानली पाहिजे असा प्रघात आिे. ते 
नैहतक कतगव्य आिे. असे असता, ते लािार आिेत, सते्तमागे आिेत, असे 
म्िििे िुकीिे आिे. एकीकडे मिाराष्ट्राला राष्ट्रीय नेते हविारीत नािीत, 
प्रहतहनहधत्व देत नािीत असे बोलावे, त्याि बरोबर यशवंतराव दोन 
तपािून अहधक काळ जबाबदारीच्या जागेवर हदल्लीत राहिले म्ििून 
उिेदुिे बोलावे, िे सवग िमत्काहरक व दूहर्षत हविारसरिीिे द्योतक आिे. 
हमरजेतील भार्षिाति प्रथम यशवंतराव िव्िाि म्ििाले, “उद्या 
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मिाराष्ट्रहनष्ठा का राष्ट्रहनष्ठा असे पयाय पुढे आले तर, मी प.ं नेिरंूिे मागे 
रािीन.” यात व्यक्त िोिारी नेिरूहनष्ठा म्ििजेि राष्ट्रहनष्ठा आिे. 
राज्याच्या हितात व राष्ट्राच्या हितात, राष्ट्रहिताला अग्रक्रम व प्राधान्य 
देण्यात िूक कशी िोते ? यािी बाबतीत, अपसमजाने, हवपयगस्त टीका 
करिे योग्य िोिार नािी. 

यशवंतराव, पालगमेंटरी सेके्रटरी, मंत्री, मुख्यमंत्री असे मिाराष्ट्रात, 
व हदल्लीत संरक्षि, गृि, अथग, परराष्ट्र मंत्री व शेवटी उपपंतप्रधान अशा 
शे्रिीने वाढले. अभ्यासू, हविारवंत, मुत्सद्दी, साहिस्त्यक, नेते म्ििून 
त्यानंी राष्ट्रात व परदेशात नाव हमळवले. 

अशा मोठ्ा पदावर झपाझप ते िढले तरी त्यािंी 
सवगसामान्याबाबतीत सहक्रय सिानुभतूी, हक्रयाशील मािुसकी अखंड 
जागी िोती. अनेकानंा सामान्यजनानंा, ते उच्चपदी असतािी कामािे, 
अडििीिे सत्यत्व व मित्त्व पटताि मदतीस धावत िा त्यािंा र्ार 
मोठेपिा आिे. िीि खरी सुसंस्कृतता आिे. प्रत्येक मािसाच्या पत्रािे 
उत्तर धाडीत! िा हवशेर्ष, इतराशंी तुलना करता र्ार जािवावा असाि 
आिे. उत्तरे स्वतःच्या सिीने शक्य तो धाडली जात! 

पालगमेंटरी सेके्रटरी असता ते हमरजेत अधूनमधून रािात. ते 
स्टेशनवरच्या कोडोलीकराचं्या, बाधंल्या जात असलेल्या घरी वास्तव्य 
करीत. त्यामुळे हमरजेच्या िवेत वेिूताईंिी प्रकृती सुधारली, त्या बऱ्या 
झाल्या म्ििून हमरजेबाबत त्यानंा कृतज्ञतेतून उद्भवलेली हवशेर्ष आपुलकी 
िोती. हमरजेत मेहडकल कॉलेज िोण्यास, िी आपुलकी उपयुक्त व पे्ररक 
ठरली. 

याि काळात, प्रस्तुत लेखकािा व त्यािंा संबधं आला तो अखंड 
तीस वर्षांिून अहधकाहधक वाढत गेला. पत्रकार व कायगकता म्ििून ते 
हवश्वासाने व आदराने मला वागवीत. त्यािंी भार्षिे, त्याचं्या मुलाखती 
इंग्रजी मराठी पत्रातं योग्य रीतीने आली. त्यािेंहवर्षयीिे लेख छापून आले 
की, गुिग्रािकवृत्तीने मनपसंतीिे त्याचं्या सिीिे पत्र आल्याहवना रािात 
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नसे. हनरपेक्षवृत्तीने, वस्तुहनष्ठेने योग्य ते मित्त्व जािून लेखन करिारा 
जबाबदार पत्रकार म्ििून ते उल्लेख करीत व हवश्वासाने काम करवनू घेत. 
हद. ३ हडसेंबर १९५३ ला, त्यािें सागंण्यावरून, ओगलेवाडीिून, श्री. 
पाध्ये यािंी खालील तार प्रस्तुत लेखकास आली – “Yeshwantrao 

Chavan desires your presence at Karad tomorrow morning for press 

conference.” 

या पत्रकार पहरर्षदेला बाळासािेब देसाईिी उपस्स्थत िोते. इंग्रजी 
मराठी वृत्तपत्रात या पत्रकार पहरर्षदेिा मजकूर व्यवस्स्थत आल्यावर, 
आभारािे धन्यवादािे पत्र आले. मिाराष्ट्रािे अन्नमंत्री म्ििून हशधा पद्धती 
उठविार िा हनिगय त्यानंी प्रस्तुत लेखकास, ते इिलकरंजीस आले 
असता, हवशेर्ष मुलाखतीत साहंगतला. तो मंुबईच्या पत्रानंी पाहिले पानभर 
ठळक शीर्षगकात छापला. या हवश्वासामुळे ते हवहवध राजकीय घटना, 
त्यािंी पाश्वगभमूी समजावनू देत. अथात ते कायगकता म्ििून घडे. 

हमरजेत, रेस्ट िाऊसवर कायगकत्यांिी एक मित्त्वािी बठैक भरली. 
वादग्रस्त गरमनरम ििा िोती. प्रस्तुत लेखक पत्रकारिी असल्याने कािी 
कायगकते संशयाने टवकारून पािात असल्यािे हदसताि, स्वतः 
यशवंतरावानंी भर सभेत खुलासा केला की - 

“श्री. घोरपडे िे या सभेस कायगकते म्ििून िजर आिेत !” 

मला, सभेतून बािेर जाण्यास न सागंता, भावनािंी बूज राखून 
त्यानंी अशा सन्मानाने वागवले. िा त्यािंा दुर्णमळ व आगळा गुि अनेकदा 
अनुभवण्यास हमळे. प्रस्तुत लेखकाला एस टी बसिा अपघात िोऊन 
१९६८ साली खुब्यािे िाड मोडल्याने, मोठेि संकट आले. त्या काळात 
भारतािे गृिमंत्री असलेल्या यशवंतरावानंी सहक्रय सिानुभतूी स्वयंपे्ररिेने 
व्यक्त केली. 

प्रस्तुत लेखकाने, त्याचं्या मातोश्री श्रीमती हवठाबाई यािंी मुलाखत 
घेऊन, यशवंतरावानंा मातेने कसे घडवले यािे हित्र, मातेच्या शब्दात 
लेखरूपाने उभे केले. िा लेख प्रहसद्ध िोताि त्यानंी आभारािे पत्र 
धाडले. पसंती व्यक्त केली इतकेि नव्िे मृत्यूपूवी कािी महिने भेटले 
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असता, म्ििाले, मागिे कागदपत्र िाळीत िोतो. तेव्िा तुमिा तो लेख व 
तुमिी आठवि, नुकतीि हवशेर्षपिे झाली. 

हमरजेतील गेल्या हपढीतील नामवंत कायदेपंडीत कै. भा. वा. मराठे 
यानंी घेतलेल्या कजापायी त्यािें घरदार, हललावास हनघण्यािी सूिना 
आली. तेव्िा, प्रस्तुत लेखकाने त्यानंा याबाबत, लक्ष घालून सिानुभतूीने 
प्रश्न सोडवण्यािी हवनंती केली असता, त्यानंी जप्ती त्वरेने थाबंवली, 
एवढेि नव्िे तर सवग िाह्मि वगािी म. गाधंी वधोत्तरिी कजे मार् करून, 
हवशाल मनोवृत्तीिी आपली राजवट असल्यािे प्रत्ययास आिून देऊन, 
सामाहजक सामंजस्य हनमाि केले. 

मराठी भारे्षवर, व साहिस्त्यकावंर त्यािें पे्रम िोते. अखंड वािन िा 
त्यािंा छंद िोता. लहलत तसेि वैिाहरक साहित्यािी त्यानंा आवड िोती. 
प्रवासात, भले मोठे गं्रथ त्यािें सोबत असत. म्ििूनि, कोल्िापुरात, 
त्यािें हव.स. खाडेंकराचं्या साहित्यावरिे संमीक्षिात्मक भार्षि एवढे 
रंगले की त्यािे स्मरि अद्यापीिी तसेि आिे. म्ििूनि ते साहित्य 
संमेलनात, सामान्य साहित्यपे्रमी म्ििून रस घेत. साहिस्त्यकानंा िातभार 
लावण्यात आनंद मानीत. 

मराठी इहतिास संशोधक, नाटककार, कहव कै. वासुदेवशास्त्री खरे 
यािें वाङ्मय व लेख संग्रि जपले जावे, ते रद्दीमध्ये हवकले जाऊ नयेत 
म्ििून त्यानंी अंदाजे दिा िजाराला, मिाराष्ट्र शासनातरे्, अहधकाऱ्यािंा 
सल्ला बाजूस सारून सवग हवकत घेण्यािी व्यवस्था केली. कै. खरे शास्त्री 
यािें हिरंजीव यशवंतराव खरे िे वृद्ध झालेले. आपल्यानंतर मुले िे 
साहित्य रद्दी म्ििून हवकतील िे त्यानंा भय िोते. आर्णथक ओढग्रस्तीने 
त्यानंा पैशाच्या मदतीिी गरज िोती. प्रस्तुत लेखकाने, मुख्यमंत्री 
यशवंतरावािें कानावर िी सवग वस्तुस्स्थती घातली. कै. खरे शास्त्री यािंी 
“जन्मभमूी” कहवता ना. िव्िािानंा आवडली िोती. मुख्यमंत्री म्ििून 
दौऱ्यावर असता, अगोदर कायगक्रम ठरला नसतािी हमरजेच्या रेस्ट 
िाऊसमध्ये ना. िव्िाि व यशवंतराव खरे यािंी भेट घडवनू आिता 
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आली. खरे यानंी, यशवंतरावानंा, कािी गं्रथ भेट म्ििून हदले. त्यानंतर 
पत्रव्यविार झाला. एकेहदवशी शासकीय आहधकाऱ्यािंी नकारात्मक तार 
आली. त्यानंतर िी वस्तुस्स्थती नजरेस आिताि ना. िव्िाि यानंी िके्र 
हर्रहवल्यावर कै. खरे शास्त्री यािें सवग साहित्य पुण्यास ३१ मािग पूवी 
पोिोिहवण्यािी तार आली. त्यानुसार यशवंतराव खरे सारे गं्रथ पुण्यास, 
हशक्षि संिालकािे किेरीत घेऊन गेले व िेक घेऊन परत आले. कें द्रािे 
मिाराष्ट्रीय मंत्री जे करू शकले नािीत ते, यशवंतराव िव्िािानंी मनावर 
घेऊन केले. त्याने शास्त्रीबुवाचं्या मुलानंा, नातवानंा आधार हमळाला व 
शास्त्रीबुवािें सारे वाङ्मय जतन झाले. असे संपन्न, व्युत्पन्न व्यहक्तमत्त्वािे 
यशवंतराव िोते हन म्ििूनि, भारताच्या व मिाराष्ट्राच्या आजच्या 
संक्रमिकालात त्याचं्यासारख्याचं्या हनधनाने हनमाि झालेली पोकळी, 
सवांना जािवते, सलते. त्याचं्या िहरत्रािे ‘सागरतीर’ व ‘यमुनाकाठ’ िे 
खंडिी अप्रकाहशत, अहलहखत राहिले यािीिी बोि जािवते. त्यािें िहरत्र 
हलहिले जात आिे; त्याच्या हवधायक प्रवृत्तींना व हविारानंा प्रगत करिारे 
स्मारक िोत आिे. त्यातूनि यशवंतरावािें कायग पुढे नेण्यािी जबाबदारी 
मिाराष्ट्रीयानंी, हवशेर्षत्वाने पत्करली पाहिजे. 

कारि : - अतो  न रोहदतव्यंहि 

 हक्रयाः कायाः स्वशहक्तशः॥ 
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हव. ना. िेवधर 

मंत्रिाता, दृष्ट्टा नेता 
श्री. यशवंतराव िव्िाि िे एक सुसंस्कृत, समंजस, आहि शक्य 

हततके सवांना बरोबर घेऊन जािारे नेते िोते. त्यािंा हमत्रपहरवार 
पाहिला म्ििजे त्यािी साक्ष पटल्याहशवाय रािात नािी. प्रा. ना. सी. 
र्डके िे तर त्यािें गुरू िोते. पि र्डके, खाडेंकर या त्याचं्या आधीच्या 
हपढीतील खंदे साहिस्त्यक, त्याचं्याशी यशवंतरावानंी जवळीक ठेवलेली 
िोतीि. पि त्याचं्या हपढीतील अते्र, भावे, माडगूळकर याचं्याशीिी त्यािें 
तेवढेि हनकटिे संबधं िोते. तसेि हनकटिे संबधं त्यानंी द. मा. 
हमरासदार, धाकटे माडगूळकर, वसंत बापट, मंगेश पाडगावकर याचं्या 
हपढीतील साहिस्त्यकाशंीिी ठेवले िोते. या के्षत्रात त्यानंी “जनरेशन गपॅ” 
येऊ हदली नव्िती, िे त्याचं्या रहसकतेबरोबरि ताजेतवानेपिािेिी गमक 
मानावे लागेल. त्यािी नंतरच्या दहलत साहिस्त्यकाशंी त्यािंा उत्तम 
“रॅपोटग” िोता, िे प्रासंहगक भार्षिातून समजत असे. साहित्याच्या 
के्षत्रातील त्यािंा िा संपकग  केवळ दहलत साहित्याच्या के्षत्रापुरता मयाहदत 
नव्िता. मिाराष्ट्रािी जी एक वैिाहरक साहित्यािी परंपरा िोती, त्या 
परंपरेशीिी ते िागंले पहरहित िोते. मराठी भारे्षत “हवश्वकोश” 
(“एन्सॉयक्लोपीहडया”) तयार व्िावा व त्यासाठी शासनाने पुढाकार 
घ्यावा, िे त्यानंा भावले ते या पहरियामुळेि. तकग तीथग जोशी याचं्या समथग 
खादं्यावर िी जबाबदारी त्यानंी सोपहवली. तीिी केवळ हमत्रकतगव्य म्ििून 
नव्िे तर हवश्वकोशािी हनर्णमती “उत्तम” व्िावी या जाहिवेने. मिाराष्ट्राच्या 
सासं्कृहतक प्रवािाशी ते समरस झालेले िोते. लोककला, रंगभमूी, 
हित्रपटसृष्टी या साऱ्याबद्दल त्यािंी आस्था अनुपमेय िोती, कलावंताशंी 
राज्यकते म्ििून ते कधीिी आश्रयदाते म्ििून वागले नािीत, तर 
त्याचं्याशी आदरयुक्त स्नेिभाव त्यानंी ठेवला िोता. 
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नेतृत्व यशस्वी व्िायला केवळ एवढ्या गोष्टी पुरेशा िोत नािीत. प्राप्त 
पहरस्स्थतीत स्वतःिी अशी खास “कॉस्न्रब्युशन” जो करू शकतो तोि 
नेता यशस्वी िोतो. 

अशा नेत्याकंडून इतर राजकीय डावपेिाच्या जोडीने आवश्यक 
असते, ती दूरदृष्टी. पायापासले पिािारा राजकारिी पुरुर्ष इहतिासावर 
ठसा उमटहविारा नेता कधीि िोत नािी, िोऊ शकिार नािी. ज्यािी 
दृष्टी हपढ्या-दोन हपढ्याचं्या पुढल्या भहवष्ट्यकालािा वेध घेते तोि द्रष्टा 
नेता. श्री. िव्िाि िे अशा प्रकारिे पुढिे पाििारे द्रष्टे नेते िोते. यािी 
लिानमोठी अनेक प्रमािे देता येतील. पि मिाराष्ट्राला औद्योहगकदृष्ट्ट्या 
सुरहक्षत आहि हवकसनशील असे राज्य बनहवण्यािे धोरि अवलंहबले 
िोते. यािे हवस्मरि नको. स्वतंत्र मिाराष्ट्र राज्याला हवरोध करिारे 
आके्षप घेत िोते की, िे हशपाई गडी मराठे यानंा कारखानदारीतले काय 
कळते ? मंुबईतील कारखाने पळून जातील. 

या हवधानातील अहतशयोक्ती सोडून द्या, पि अशी भीती अनेक 
व्यापारी संघटनानंी व्यक्त केली िोती. श्री. िव्िाि यानंी वर्षग दोन वर्षांति 
असे धोरि अवलंहबले की, मिाराष्ट्र िेिी उत्तम औद्योहगक राज्य िोऊ 
शकते; असा हवश्वास उद्योगपतींत हनमाि झाला. एकीकडून टाटा, हबला, 
मर्तलाल या उद्योगपतींशी वैयहक्तत संबधं स्नेिपूिग ठेवले तर दुसऱ्या 
बाजूने जॉजग र्नांहडस याचं्यासारख्या लढाऊ कामगार नेत्याशंी व डागें 
याचं्यासारख्या मुरब्बी नेत्याशंीिी स्नेि ठेवनू मंुबईतील औद्योहगक शातंता 
काबूत ठेवण्यात श्री. िव्िाि यशस्वी झाले, िे सत्य अनेक वेळा नजरेआड 
केले जाते. मिाराष्ट्राच्या स्थापनाकाळातील िी औद्योहगक शातंता प. 
बगंालमधील कम्युहनस्टाचं्या शिसािाराच्या पाश्वगभमूीवर एवढी उठून 
हदसली की, मिाराष्ट्र राज्याच्या पहिल्या पाि वर्षांत या राज्यात जेवढी 
भाडंवल गुंतविूक झाली तेवढी इतर राज्यात झाली नािी. औद्योहगक 
शातंता िा हवकासािा र्ार मोठा घटक असतो व तो यशवंतरावाचं्या 
सामंजस्य आहि तडजोडवादी भहूमकेमुळे मिाराष्ट्र व हवशेर्षतः मंुबईत 
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उपलब्ध झाला. यशवंतरावािें मिाराष्ट्रािे नेते म्ििून मूल्यमापन 
करताना या एका घटकािे हवस्मरि िोऊ देिे योग्य ठरिार नािी. 

पि केवळ या गोष्टीमुळे ते द्रष्टे शकवा मंत्रदाते ठरले असे नव्िे तर ते 
त्यािें वैहशष्ट्ट्य वेळगेि आिे. तोि नेता यशस्वी िोतो की जो आपल्या 
अनुयायानंा भारून टाकिारा मंत्र देतो आहि या मंत्राच्या 
अंमलबजाविीसाठी तंत्र देतो. मिाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनाकाळात 
यशवंतरावानंी मिाराष्ट्राला असा मंत्र हदला तो “कृहर्ष-औद्योहगक 
समाजरिनेिा”. या एका मंत्राने मिाराष्ट्राच्या हवकासािा मागग 
कायगकत्यांना आहि प्रशासनाला स्पष्ट हदसू लागला. शेती िा मिाराष्ट्रािा 
प्रमुख व्यवसाय. पि मिाराष्ट्रात शेतीवर आधाहरत असे उद्योगधंदे हनमाि 
झाले पाहिजेत िा या कृहर्षऔद्योहगक समाजरिेना अथग िोता. ऊस, 
कापूस िी मिाराष्ट्रातील प्रमुख हपके. त्यावर आधाहरत उद्योगािी एक 
बृित् योजना यशवंतरावाचं्या डोळ्यासमोर िोती. मिाराष्ट्रात सिकारी 
साखरकारखाने, सूत हगरण्या, कापड हगरण्या याचं्या रूपाने गेल्या वीस 
वर्षांत िी कल्पना मोठ्ठ्ठ्ा प्रमािात साकार झाली. िे सारे या 
कृहर्षऔद्योहगक हवकासाच्या मंत्रात सामावलेले िोते. 
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श्री. भा. ि. खेर 

िे तो योगायोगाचे िेिे 

त्या हदवशी मी प्रथम हवमानात बसलो गृिमंत्र्याचं्याि ! आकाशातून 
जािारी हवमानं तोपयंत मी जहमनीवरून पाहिली िोती. 

त्या हदवशी संक्रातं िोती. वेिूताईंच्या िस्ते हतळगूळ हमळाला. 
आकाशात हवमानाने झेप घेतली. मी थोडा स्स्थरस्थावर झालो. 
यशवंतराव मला एकदम म्ििाले, “माझ्याकडे बरेि अजग आले 

आिेत.” मी गोंधळून त्यािंाकडे बघायला लागलो. 
मग िसत म्ििाले, “मी तुम्िाला रहशयात पाठवतो आिे. 

आम्िालािी पाठवा, असा एकेक अजग येऊ लागला आिे. रहशयात जािं 
तसं सोप ंआिे. मी पाठवलं की झालं!” 

मग कािीशी गंभीर मुद्रा करून म्ििाले, “तुम्िी िे कुिाजवळ बोलत 
जाऊ नका. अशा वेळी कमी बोलायिं असतं.” 

कमी बोलिं िा त्यािंा स्थाहयभाव, तर भडाभडा सारं बोलिं िा 
माझा स्थाहयभाव! पि त्याचं्या संदभात कमी बोलण्यािं व्रत मी कसोशीनं 
पाळलं. 

मला जपानला पाठहवण्यािी कामहगरीिी त्यािंीि ! पि मी 
त्याबाबत तोंडाला कुलुप घातले िोते. परवा ६ ऑगस्ट १९८४ ला 
“हिरोहशमा” च्या प्रकाशन समारंभाच्या वेळी मी तो गौप्यस्र्ोट केला. 

हिरोहशमाला जाण्यािी महनर्षा मी तब्बल तीस वरं्ष मनाशी बाळगून 
िोतो. ती धाडसी कल्पना यशवंतरावाचं्याजवळसुद्धा बोलून दाखहवण्यािी 
माझी छाती झाली नव्िती. शेवटी ती कल्पना मनात ठेविे असय झाले. 
मी अत्यंत अस्वस्थ झालो. २२ जून १९७५ रोजी मनाला येईल तसे 
यशवंतरावानंा पत्र पाठवले. मी माझे मन मोकळे करुन गप्प बसलो. ते 
माझे काम मनात ठेवनू गप्प बसले. शेवटी जपानला जाण्यािी परराष्ट्र 
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मंत्रालयािी तार मला ३ हडसेंबरला आली. तीस वर्षांपूवी उराशी 
बाळगलेले माझे स्वप्न अशा तऱ्िेने साकार झाले. 

िी िकीकत मी ६ ऑगस्टला प्रकाशन समारंभाच्या वेळी साहंगतली, 
त्या वेळी मी म्ििालो, “कािी मािसं अशी असतात की, दुसऱ्यासाठी 
कािी न करता सगळं केलं, असं सागंतात. उलट र्ारि थोडी मािसं 
अशी असतात की, दुसऱ्यासाठी सारं करून कोितेिी शे्रय स्वतःकडे घेत 
नािीत. यशवंतरावजी दुसऱ्या प्रकारात मोडतात.” 

माझ्या बोलण्याला उत्तर देताना त्या वेळी यशवंतराव म्ििाले, 
“खेरानंी आता जािीर केलंि आिे. मीिी आता माझं सागंतो. खेराचं्या २२ 
जूनच्या त्या पत्रावर मी गप्प बसलो िोतो, िी गोष्ट खरी आिे. पि मी का 
गप्प बसलो िोतो ? जपानला जािं सोप ंिोतं. पि हतथली कामहगरी पार 
पाडिं हकतपत सोप ंिोतं ? मी हविार करत िोतो. ती कामहगरी खेर पार 
पाडतील, यािी खात्री पटल्यावरि मी त्यानंा जपानला पाठवायिं 
ठरवलं. त्या यशािी ग्वािी आता त्यानंी हदली आिे.” 

त्या हदवशी प्रकाशक अहनलकुमार मेिता यानंी सुरेख जेवि हदलं. 
पि यशवंतराव र्ारसे जेवले नािीत. अलीकडे माझ्या ध्यानात येत 
िालले िोते, की वेिूताई गेल्यापासून गाडे थकि िालले आिे. मन 
उदास िोत िालले आिे. वेिूताईंिा पहिला स्मृहतहदन कऱ्िाडला झाला. 
त्या वेळी त्याचं्यावर “िी ज्योत अनंतािी” िे रामभाऊ जोशींनी हलहिलेले 
िहरत्र तकग तीथांच्या िस्ते प्रहसद्ध झाले. त्या प्रकाशन समारंभाच्या वेळी 
मला ऐनवेळी अध्यक्षस्थान पत्करावे लागले. माझ्या अध्यक्षीय भार्षिात मी 
म्ििालो, “वेिूताई िा िव्िािाचं्या देवघरातला नंदादीप िोता. नंदादीप 
कधी हवझत नसतो, मालवत नसतो !” 

यशवंतराव समोरि कोिावर बसले िोते. माझे भार्षि ऐकताना 
त्यािें डोळे िागंलेि पािावले िोते ! 
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यिुनार् र्त्त े
लोकशािीची पायाभरिी 

 

आधुहनक मिाराष्ट्राच्या हशल्पकारापैंकी एक प्रमुख हशल्पकार 
यशवंतराव िव्िाि िे िोते. लोकशािी हसद्धान्त आहि व्यविार यािें त्यािें 
आकलन र्ार समंजसपिािे िोते. परस्पर हवश्वास आहि आदर िा 
लोकशािी जीवनािा पाया आिे, िी गोष्ट त्यानंा िागंलीि मािीत िोती. 
संयुक्त मिाराष्ट्राच्या िळवळीत आहि त्यानंतर त्यािें नेतृत्व कसाला 
लागले. 

संयुक्त मिाराष्ट्रािे मुख्यमंहत्रपद हमळताि त्यानंी लोकशािीच्या 
एका संकेतािा मार्णमक उल्लेख केला. ते म्ििाले, “सरकारी नोकरानंा 
मला िे सागंायिे आिे की तुम्िी ‘िो’  म्ििायला हशका आहि राजकीय 
नेत्यानंा मला सागंायिे आिे की तुम्िी ‘नािी’ म्ििायिी शिमत दाखवा.” 

नोकरशािी अडंगे, लाल हर्ती कारभार यामुळे लोकशािीला 
हदरंगाईिा रोग जडतो आहि लोकानुनयाच्या हभडेस्तव राजकीय नेते 
हनयमबाय गोष्टी करून घेण्यासाठी दबाव आितात. त्यामुळे 
लोकशािीला लािलुिपत, भ्रष्टािार, वहशलेबाजी व सग्यासोयऱ्यािें हित 
यािंा रोग जडतो. या दोन रोगामुंळे लोकशािी िास्यास्पद ठरते. 

राजकीय पक्षानंी सवग संमत अशा आिारसंहितेिे पालन केले तर 
लोकशािी हनवडिुकानंा हनमगळ रूप येईल, या कल्पनेने शंकरराव देव व 
प्रा. धनंजयराव गाडगीळ याचं्या पुढाकाराने भाटघरला जी आिारसंहिता 
संमत करण्यात आली त्याच्यावर सिी करिाऱ्यात यशवंतराव िव्िाििी 
िोते. 

मिाराष्ट्राने अहभक्रम दाखवून देशाला िागंले वळि लावण्यािा 
प्रयत्न करावा अशी त्यािंी इच्छा िोती आहि म्ििून हनकोप अशा 
लोकशािी परंपरा मिाराष्ट्राच्या हवहधमंडळात घालून देण्यािा त्यानंी 
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प्रयत्न केला. मतभेद असूनिी सुजनता राखता येते यािा धडा त्यानंी 
घालून हदला. 

एकदा पत्रकाराचं्या गप्पागोष्टींच्या वेळी त्यानंा एका पत्रकाराने 
त्याचं्या यशस्वी कारभारािे रिस्य हविारले. तेव्िा ते म्ििाले, “एकतर 
िजारो लोकाशंी माझे हजव्िाळ्यािे घरगुती संबधं आिेत. प्रिंड 
सभास्थानीसुद्धा मी आवजूगन त्यािंी अगदी कौटंुहबकसुद्धा िौकशी करतो. 
त्यामुळे आपलेपिािे िे वतुगळ सतत हवस्तारत जाते. दुसरी गोष्ट म्ििजे 
कुठलािी प्रस्ताव समोर आला की, प्रशासनािे मत जसे मी अजमावतो 
त्यािप्रमािे प्रत्यक्ष के्षत्रात काम करिाऱ्या वसंतदादासंारख्या 
मािसाकडून लोकाचं्या संभाव्य प्रहतहक्रयािी जािून घेतो आहि मगि 
काय तो हनिगय घेतो.” 

यशवंतरावाचं्या भोवती नेिमी लोकािंा गराडा पडलेला असे आहि 
यशवंतराव सवांिे सस्स्मत स्वागत करत. पि यामुळे त्याचं्याकडून 
अपेहक्षत वािन िोत नसे आहि यािी खंत त्याचं्या बोलण्यात व्यहक्त िोई. 
आपले ज्ञान अद्ययावत असावे असा त्यािंा प्रयत्न असे. त्यातून त्यानंा 
हवरंगुळािी लाभे. 

लोकशािी िे केवळ व्यविारतंत्र नसून ती एक संस्कृतीिी आिे असे 
ते मानीत. त्या दृष्टीने अनेक मित्वािी पावले त्यानंी टाकली. 
मिाराष्ट्रराज्य साहित्य संस्कृती मंडळािी स्थापना िे त्यापैकी एक कायग. 

अन्य हविाराचं्या लोकाचं्या सत्कायािा गौरव करण्यािा 
हदलदारपिा त्याचं्यात िोता. 

दोन तीन उदािरिे याबाबत देण्यासारखी आिेत. िडपसरला 
मिाराष्ट्र आरोग्यमंडळ आहि साने गुरुजी रुग्िालयािी रस्स्टहशप 
हसद्धान्तावर पिंवीस वर्षापूवी स्थापना झाली तेव्िा त्या तरुिानंा 
शाबासकी देण्यासाठी यशवंतराव समक्ष आले िोते. 

राष्ट्रसेवादलाच्या कलापथकािे ते ििाते िोते. मिाराष्ट्र स्थापन 
हदनाहनहमत्त हदल्लीकरानंा मिाराष्ट्रािे सासं्कृहतक कलात्मक दशगन 
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घडहवण्यािी कामहगरी त्यानंी अत्यंत हवश्वासाने सेवादलावर सोपवली 
आहि प्रधानमंत्री प.ं जवािरलाल नेिरंूनािी त्यानंी त्या कायगक्रमाला 
िजर ठेवले. पुढे भारतदशगन कायगक्रमालािी त्यानंी शुभेच्छा हदल्या. 

साने गुरुजींच्या साधनेने जेव्िा कुमार कला हवशेर्षाकं सुरू केला 
तेव्िा मिाराष्ट्र शासनाने मदतीिा िातभार लावला पाहिजे असे त्यानंा 
वाटले व अंकाच्या िजार प्रती त्याचं्यामुळे प्रहसद्धी खात्याने घेतल्या. पि 
त्यािे हवतरि करण्याऐवजी त्यािे गठे्ठ त्याचं्या कायालयात तसेि पडून 
राहिले ! त्यािी मला िीड आली. मी यशवंतरावाजंवळ आपली िीड 
व्यक्त केली व पयाय साहंगतला. मिाराष्ट्रातील मराठेतर माध्यमाच्या 
शाळा व मिाराष्ट्राबािेरच्या मराठी माध्यमाच्या शाळा यानंा पोस्टाने 
पाठवल्यािे प्रमािपत्र घेऊन माझ्या खिाने मी अंक पाठवायिे व 
शासनाने त्यािें पैसे द्यायिे अशी िी योजना. यशवंतरावानंा ती तकग शुद्ध 
वाटली व त्यानंी तसे करण्याला संमती हदली, लेखी व्यविार कािीि 
झाला नािी. 

पुढे यशवंतराव हदल्लीला गेले आहि त्यािा र्ायदा घेऊन मिाराष्ट्र 
शासनािे प्रहसद्धी खाते पैशाबंाबत घोळ घालून बसले. पुन्िा 
यशवंतरावानंा भेटल्यावर ते काम मागी लागले. 

हदल्लीला कें द्र सरकारात यशवंतरावानंी संरक्षि, गृि आहि अथग 
अशी मित्त्वािी खाती कायगक्षमतेने साभंाळली आहि िागंला प्रशासक 
अशी आपली छाप बसवली. 

अखेरच्या हदवसातं भारतीय लोकशािी व्यविारामुळे ते हिताक्रातं 
िोते. लोकशािीत साधनसुहितेला र्ाटा हदला की ती लोकशािी 
धहनकाकंडे गिाि पडते, जातीिी रखेली बनते आहि दादािंी दासी िोते. 
मग लोकशािीिे कलेवर र्क्त हशल्लक उरते.साधनसुहितेिे पुनरुज्जीवन 
व्िावे अशी त्यानंा तळमळ िोती. 

स्वातंत्र्य आहि लोकशािी यानंा केवळ राजकीय अंगि नसते तर 
सामाहजक अंगिी असते आहि राजकारिाला इतके अप्रमाि मित्त्व 



४५८ 

 

िढल्यामुळे सामाहजक प्रश्नािंी उपेक्षा िोते यािी खंत ते व्यक्त करत. 
त्यानंी याि जाहिवेतून डॉ. बाबासािेब आंबेडकर यािें िहरत्र नॅशनल 
बुक रस्टसाठी हलिायिे ठरवले िोते, पि त्यािंा तो संकल्प कधीि पूिग 
झाला नािी. 

त्यािंी आत्मकथा ते हलिीत िोते. त्यातील कािी प्रकरिे वृत्तपत्रात 
आली तेव्िा मी त्यानंा पत्र पाठवले. त्यािें तत्काळ उत्तर आले आहि 
समग्र पुस्तक वािून पुन्िा हलिावे असे त्यानंी हलहिले. ते त्यािें अखेरिे 
पत्र. 

यशवंतरावाजंवळ कायगकुशलता आहि कायगक्षमता िागंलीि िोती, 
पि त्याचं्या मनाने एक हनिगय घेतला िोता आहि तो असा की अहवकहसत 
देशात शासन िे समाजबदलािे एकमेव जरी नसले तरी प्रभावी साधन 
असते आहि शासकीय पक्षाबरोबर रािूनि आम्िी समाजकल्याि करू 
शकू. त्यामुळे १९४७ साली ते पालगमेंटरी सेके्रटरी झाले आहि िळवळीिा 
अस्त काळ सोडला तर सतत सते्तवर राहिले. पि सते्तिा कैर् त्यानंी िढू 
हदला नािी आहि सुजनता कधी सोडली नािी. 
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प्रा. सिाहशव माळी 
सह्याद्रीचा लसिकडा 

 

गेली तीस वर्षे मिाराष्ट्रािे कुशल नेतृत्व यशवंतरावानंी केले. या 
मराठमोळ्या मातीतून शेकडो लिान मोठे कायगकते त्यानंी घडहवले. या 
नापीक मिाराष्ट्रातील शेतकऱ्यानंा ऊस हपकवायला त्यानंी उदु्यक्त केले. 
या दगडाचं्या देशात शुभ्र दािेदार साखरेिे अनेक कारखाने उभारायला 
शेतकऱ्यानंा सिकायग केले. मिाराष्ट्राच्या सामान्य मािसापंयंत 
हनयोजनािे पाट नेण्यािा कसोशीने प्रयत्न केला. पाटबधंारे, रस्ते, 
दळिवळि, वाितूक, हशक्षि, सिकार कृर्षी संदभात मिाराष्ट्रािा 
िेिरामोिरा बदलण्यािा त्यानंी प्रयत्न केला. भाडंवलदारी नेतृत्वाच्या 
जागी मराठमोळ्या नेतृत्वािी त्यानंी मिाराष्ट्राच्या राजकारिावर 
प्रमुखपदी प्रहतष्ठापना केली. साऱ्या जाहतजमातींमध्ये सामाहजक सौिादग 
हनमाि िोण्यासाठी त्यानंी उपाययोजना केली. मराठी साहिस्त्यक, 
पत्रकार, गं्रथलेखक यािंी त्यानंी सन्मानाने बजू राखून त्यानंा मिाराष्ट्र 
कल्यािाकडे वळहवले. 

यशवंतराव िव्िाि िे ितुरस्त्र व बिुशु्रत नेते िोते. पालगमेंटरी 
सेके्रटरी, पुरवठा मंत्री म्ििून त्यािें वैहशष्ट्ट्य मिाराष्ट्राला हवशेरे्षकरून 
हदसले नािी. पि मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मात्र त्याचं्या गुिािंी कल्पना 
मिाराष्ट्राला आली. पूवाश्रमीिे सातारिे ताठर पहिलवानी मन त्यानंी 
झुगारून हदले व एक आजगवी, लोकाचं्या हृदयात िळुवारपिे घुसिारा, 
लोकभावनानंा िळुवारपिे कुरवाळून लोकातं आत्महवश्वास, स्वाहभमान, 
हजद्द हनमाि करिारा मधुर वािीिा लोकहप्रय नेता या नात्याने त्यानंी नवे 
रूप धारि केले. या मोिमयी रूपाने व्यहक्तशः त्यानंा व उभ्या 
मिाराष्ट्रालािी लाभ हमळाला. उत्तम वकृ्तत्व, भारे्षवर प्रभतु्व, लाघवी 
भार्षा, आवश्यक तो सभाधीटपिा, कौशल्यपूिग समथगन, हवरोधकाबंद्दल 
योग्य तो मान देण्यािे धोरि, असंतोर्ष पेटू न देता त्यातून सामंजस्य 
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हनमाि करिारी नीती, नेत्यावर असीम हनष्ठा, सिकाऱ्यावंर मनापासून 
पे्रम व हवश्वास, या गुिसमुच्चयाने यशवंतरावानंी पंहडत नेिरू, जयप्रकाश 
नारायि या बलाढ्य नेत्यानंािी आपलेसे केले िोते. मोरारजीभाई देसाई 
याचं्या ताठर वृत्तीच्या तुलनेत िे नेतृत्व लोकाहभमुख, संयमी व ितुर 
वाटत िोते. म्ििूनि नेिरंूनी हिमालयाच्या सािाय्यासाठी या सयाद्रीिी 
भारताच्या संरक्षिमंहत्रपदी नेमिूक केली िोती. नेिरंूनंतर कोि या 
प्रश्नावर यशवंतराव अशी सहदच्छा जयप्रकाश नारायि यानंी व्यक्त केली 
िोती. यशवंतरावािें नेिरू घराण्यावरील पे्रमिी त्यानंा खूपसे देऊन गेले. 
त्यामुळे यशवंतरावानंा मिाराष्ट्राच्या नेतृत्वाबरोबरि भारताच्या 
राजधानीत भक्कम पाय रोवता आले. 

यशवंतराव िव्िाि यानंी राजकारिात कािी पर्थ्ये आवजूगन पाळली. 
त्यािा त्याचं्या नेतृत्वाला व व्यहक्तहवकासाला खूप र्ायदा हमळाला. 
अथात त्यासाठी त्यानंा खूप सोसावे लागले. भारतािे त्या वेळिे सवोच्च 
नेते पंहडत जवािरलाल नेिरू याचं्याशी त्यानंी अखंड हनष्ठा ठेवली. िी 
हनष्ठा व्यहक्तगत पातळीवरिीिी िोती व देशपातळीवरिीिी िोती. संयुक्त 
मिाराष्ट्राच्या प्रिंड रिधुमाळीत हवरोधकापं्रमािे कािी का ाँगे्रस कायगकते 
नेिरंूच्या संयुक्त मिाराष्ट्राबद्दलच्या डळमळीत धोरिाबद्दल नापसंती 
व्यक्त करीत िोते. देव-देवहगरीकर, भाऊसािेब हिरे, काकासािेब 
गाडगीळ यानंा नेिरंूिे स. का. पाटील धार्णजिे शकवा हद्वभाहर्षक धोरि 
मान्य नव्िते. त्यामुळे या नेत्यािें प्रसंगी नेिरंूशी खटकेिी उडाले. पि 
यशवंतरावानंी मनाला मुरड घालून आपली नेिरूहनष्ठा सोडली नािी. 
मिाराष्ट्राने हदल्लीशी जमवनू घेतले पाहिजे िी यशवंतरावािंी राजकीय 
नीती िोती. मिाराष्ट्राने देशाच्या राजकीय प्रवािाति राहिले पाहिजे, 
राष्ट्रीय प्रवािापासून आपली नाळ, तुटता कामा नये, िे त्यािें तत्त्वज्ञान 
िोते. 

त्या दृहष्टकोिातूनि त्यानंी र्लटिच्या ऐहतिाहसक भार्षिात 
“देशापेक्षा मला नेिरू मोठे वाटतात” असे साहंगतले. या हवधानािे 
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मिाराष्ट्रात तीव्र पडसाद उमटले. मिाराष्ट्रात यशवंतरावािंी सवगत्र 
हनभगत्सना करण्यात आली. संयुके्त मिाराष्ट्रािे शत्रू म्ििून त्यािंी 
संभावना करण्यात येऊ लागली. ‘सूयाजी हपसाळ’ असा त्यािंा 
हठकहठकािी उल्लेख करण्यात येऊ लागला. आिायग अते्र यानंी तर 
एकदा म्िटले, “िव्िाि या नावातील ‘ि’ काढून टाकला तर शेवटी 
‘विाि’ र्क्त हशल्लक रािते.” पि िे घिाघाती वार यशवंतरावानंी सिन 
केले. या काळात पुिे शिरातील भाबुंड्याच्या एका सभेत त्यानंा 
जोड्यािंी माळ घालण्यािा प्रयत्ना पुिे मिानगरपाहलकेच्या सदस्या 
दागंट बाई यानंी केला! ते जात हतथे त्याचं्या मोटारीवर जोड्यािंी माळ 
घालण्यात येई. पि यशवंतराव रिागंिातून पळून गेले नािीत की त्यानंी 
नेिरूहनष्ठा सोडली नािी! िे िलािल त्यानंी पिहवले. त्यामुळे नेिरंूिा 
त्याचं्यावरील हवश्वास वाढला. यशवंतरावािें मुख्यमंहत्रपद नेिरंूनी कायम 
केले. 

पुढे संयुक्त मिाराष्ट्रािा मंगल कलश नेिरंूनी यशवंतरावाचं्या 
िातात हदला. एवढेि नव्िे तर नेिरंूच्या िस्तेि मंुबईसि संयुक्त 
मिाराष्ट्रािे उद्घाटन झाले. त्यानंतर ‘मंुबई’ राज्याऐवजी ‘मिाराष्ट्र’ 
राज्य िेिी नाव राज्याला हमळाले. त्याच्या पुढिा कळस म्ििून िीनने 
भारतावर अहतक्रमि केले. त्या वेळी जवािरलाल नेिरंूनी यशवंतरावानंा 
सन्मानाने ‘संरक्षिमंत्री’ म्ििून हदल्लीला बोलाहवले. यशवंतरावाचं्या 
नेिरूहनष्ठेमुळेि त्यानंी राज्यातील नेतृत्वािी पातळी ओलाडंली व अहखल 
भारतीय नेतृत्वािी पातळी गाठली. पंहडत नेिरू िे त्यािें खऱ्या अथाने 
‘गॉड र्ादर’ िोते. हदल्लीला यशवंतरावािें स्थान मजबूत झाल्यावर स्वतः 
यशवंतराव मिाराष्ट्रातील का ाँगे्रस कायगकत्यांिे ‘गॉड र्ादर’ झाले. 
‘यशवंतराव बोले आहि मिाराष्ट्र डोले’ अशी स्स्थती अनेक वर्ष े
मिाराष्ट्रात िोती. मिाराष्ट्र प्रदेश का ाँगे्रस आहि मिाराष्ट्र राज्यािे 
मंहत्रमंडळ यशवंतरावाचं्या मुठीत िोते! 
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आपल्या सावगजहनक भार्षिात यशवंतरावानंी ‘हशवराळपिा’ कधी 
येऊ हदला नािी. हवरोधकानंी भले त्याचं्यावर गहलच्छ प्रिार केले तरी 
त्यानंी कधी तोंडसुख घेतले नािी. हवरोधकाबंद्दल कधी हशवीगाळ, 
हनभगत्सना, शनदा, अनुदारवृत्ती त्यानंी दाखहवली नािी. त्यािें हविार नव्या 
समाजधारिेला आवश्यक व उत्सािवधगक असत. बोलण्यात काव्यात्मक 
खुमारी असे. त्यामुळे यशवंतरावािें भार्षि म्ििजे एक ‘मेजवानी’ असे. 

राजकारिात िातुयग, लोकसंपकग , दूरदृष्टी, जीवनहवर्षयक 
तत्त्वज्ञान, समकालीन हविारसरिी, समकालीन राजकीय वारे, िे सगळे 
मािीत असावे लागते. यशवंतराव यात उजवे ठरले. त्या त्या वेळी त्यानंी 
समकालीनावंर जखम िोऊ न देता प्यादेमात केली. राजकारिात 
हटकण्यासाठी एक स्वतःिा असा सामर्थ्यगशाली गट तयार केला. 
हजल्याहजल्यात स्वतःिी मािसे हनमाि केली. त्यामुळे यशवंतराव 
भराभर वरच्या पायऱ्या िढत गेले. यशवंतरावाचं्या अगोदरच्या हपढीत व 
समकालीनातं त्याचं्यापेक्षािी अहधक बुहद्धवान, अहधक सेवाभावी, त्याचं्या 
इतकेि स्वातंत्र्य संग्रामात अग्रिी असलेले कायगकते िोते, पि 
त्याचं्यापेक्षा यशवंतराव काळािी िािूल घेऊन त्याप्रमािे धोरि ठरहविारे 
मुत्सद्दी नेते ठरल्याने ते इतरानंा मागे टाकून वरिढ झाले. 

काकासािेब गाडगीळ, शंकरराव देव, देवहगरीकर, भाऊसािेब 
हिरे, केशवराव जेधे, शंकरराव मोरे, तुळशीदास जाधव, रत्नाप्पा कंुभार, 
बाळासािेब भारदे, अण्िासािेब वतगक, वसंतरावदादा, राजारामबापू 
पाटील, हव. स. पागे, भाई माधवराव बागल, बाळासािेब देसाई, 
देवकीनंदन नारायि, हिजलाल हबयािी, आबासािेब-गोपाळराव 
खेडकर, ब.ॅ रामराव देशमुख, डॉ. पंजाबराव देशमुख लोकनायक अिे, 
स. का. पाटील अशी तोलामोलािी मािसे मिाराष्ट्रात यशवंतरावाचं्या 
अगोदरच्या हपढीत व समकाहलनातं िोती. पि या सवग नेत्याशंी कधी 
िुिकारून तर कधी सख्य करून कधी मौन धारि करून, तर कधी िळूि 
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बगल देऊन यशवंतरावानंी वाट काढली व राजकारिातील अत्युच्चक 
स्थान हमळहवले. 

मिाराष्ट्र दुभगंू द्यायिा नािी - तो अभगं रािावा िा हविार मनाशी 
पक्का करुन यशवंतरावाचं्या राजकीय रथािा प्रवास सुरू झाला. 

मिाराष्ट्राच्या हवकासािा जगन्नाथािा रथ, केवळ मुख्यमंत्र्यानंी, 
इतर मंत्र्यानंी, लोकप्रहतहनधींनी, ओढावयािा नसून या साऱ्यासंि सवग 
जनतेने ओढावा अशी भावना यशवंतरावानंी मिाराष्ट्रभर हनमाि केली. िे 
मिाराष्ट्रात आजवर झाले नव्िते. मुख्यमंत्र्यातं व जनतेत पूवी एक 
प्रकारिी दरी िोती. ती दरी यशवंतरावानंी प्रयत्नतपूवगक बुजहवली. 
प्रत्येकाला िे राज्य माझे वाटावे या दृष्टीने त्यानंी कारभार पाहिला. संयुक्त 
मिाराष्ट्र िे राज्य मराठ्ािें न िोता मराठी समाजािे िोईल असे समंजस 
उत्तर ग. त्र्य.ं माडखोलकर यानंा देऊन यशवंतरावानंी जाित्यािंी मने 
शजकली व त्याप्रमािे वागून दाखवले. 

सत्यशोधक समाजाच्या िळवळीनंतर व शे. का. पक्षाच्या 
हनर्णमतीनंतर बिुजनसमाज व उच्च वगग याचं्यात गेली अनेक वर्ष े हनमाि 
झालेला दुरावा यशवंतरावानंी िळुवारपिाने व सौिादाने दूर केला. िे 
त्यािें दुसरे राजकीय सुयश आिे. हविाराने ‘बिुजनवादी’ असूनिी 
यशवंतरावानंी मिाराष्ट्राच्या हविारवंताशंी, साहिस्त्यकाशंी, पत्रपहंडताशंी, 
अथगजज्ज्ञाशंी, बुहद्धवाद्याशंी, समंजस संवाद साधून त्यािंा स्नेि प्राप्त 
केला. हशवाय दुरून गंमत पाििाऱ्या या वगालािी त्यानंी जगन्नाथािा रथ 
ओढायला उदु्यक्त केले. यशवंतरावानंी या वगाला वेगवेगळ्या कामात 
स्वखुशीने जंुपून हदले. उत्तम साहिस्त्यक कृतीला बहक्षसे देण्यािी योजना 
सुरू केली. वाईला नव्या ज्ञान यज्ञािी मुिूतगमेढ रोवली. हवद्वज्जसनािें, 
पहंडतािें, सरकारी सत्कार सुरू केले. अनेक सासं्कृहतक संस्थानंा 
अनुदाने सुरू केली. जाित्या पत्रकारानंा दौऱ्यावर जाण्यािी संधी प्राप्त 
करुन हदली. 
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साहित्य संस्था, हित्रपट संस्था, वृत्तपत्र संस्था, नाट्य संस्था, 
हशक्षि संस्था, सासं्कृहतक संस्था, संशोधक संस्था, प्रकाशन संस्था, यानंा 
जागा हमळवनू देिे, अनुदान देिे, त्या त्या संस्था वाढीला लागतील असा 
प्रयत्नन करिे या हवहवध के्षत्रातील िुन्नरी मािसानंा सरकारच्या हवहवध 
कहमट्यावंर हनयुक्त करून त्याचं्या अनुभवािा, ज्ञानािा र्ायदा करून 
घेिे िे यशवंतरावानंी आवजूगन केले. आपल्या सिकाऱ्यानंािी तसेि 
करायला भाग पाडले. त्यामुळे ‘उदंड जािले पािी, स्नानसंध्या करावया’ 
अशी मिाराष्ट्रातील बुहद्धजीवी वगािी स्स्थती झाली, यशवंतरावानंी 
स्नेिाने हविारवंतािंी मने शजकली, आमीर्ष दाखवनू नव्िे. यशवंतरावानंा 
हमळालेली िी हवद्वन्मान्यता खरोखर िेवा वाटिारी अशी िोती. हवद्वानानंा 
राजमान्यता िवी िोती व यशवंतरावानंा हवद्वन्मान्यता िवी िोती. 
मिाराष्ट्रात परंपरािंा कृष्ट्िा-कोयना संगम िोिे िा केवढा मित्त्वपूिग योग 
आिे! 

शे्रष्ठ राजकारिी पुरुर्षाला उज्ज्वल असे सावगजहनक िाहरत्र्य असावे 
लागते. सत्ताधारी सवगशे्रष्ठ पुरुर्ष एका अथाने हवराट समाज पुरुर्ष 
‘रस्टी’ असावा लागतो. रास्टीि लरं्गा असेल तर त्या समुदायािे ते 
मिान दुदैवि समजले पाहिजे. यशवंतरावािें सावगजहनक जीवनािी 
उजाड िोते. राजकारिी पुरुर्षासंबधंी हकतीतरी वदंता ऐकायला 
हमळतात. पि यशवंतरावासंंबधंी त्याचं्या हवरोधकानंीिी - त्यानंा खाली 
मान घालावी लागेल असे कुठे कधी आरोप केले नािीत! सत्ताधारी 
व्यक्तीला लक्ष्मीिा मोि अनावर िोतो. रम, रमी, रमा या राजकारिी 
पुरुर्षाच्या मागातील तीन प्रिंड मोिमयी िेटहकिी असतात. पि 
यशवंतराव या िेटहकिीपासून लीलया दूर राहिले. यशवंतरावानंा 
लक्ष्मीने कधी भलुहवले नािी की कधी तोंडघशी पाडले नािी! रम, रमी, 
रमा याचं्या भोवऱ्यात भ्रष्ट झालेल्यानंा व शरिागंतानंा यशवंतरावानंी भले 
कीव येऊन संरक्षि हदले असेल, पि या मोिािंा त्याचं्या जीवनाला 
जरािी स्पशग झाला नव्िता! हवरागी पुरुर्षािेि िे सारे लक्षि आिे. 
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यशवंतराव िव्िाि म्ििजे मिाराष्ट्रािा सुसंस्कृत व सावगजहनक 
िाहरत्र्यािा आरसा िोता. शे्रष्ठ, शालीन जीवन कसे जगावे यािा तो हकत्ता 
िोता. 

राजकारिी पुरुर्षाला हविारािी बैठक असावी लागते. त्यािे 
जीवनहवर्षयक, समाजधारिाहवर्षयक स्वतःिे खास तत्त्वज्ञान असावे 
लागते. त्या शुद्ध व लोककल्यािकारी तत्त्वज्ञानाने तो समाजपुरुर्षाशी 
जवहळक साधीत असतो. मराठमोळ्या मािसाशंी स्नेि राखून,त्यािें 
सवांिे हित साधून मिाराष्ट्रािे मंगल करायिे िे यशवंतरावािें स्वप्न 
िोते! जात, पंथ, नातेगोते, घरािे, धमग याचं्या डबक्यात यशवंतराव कधी 
अडकले नािीत. उगवत्या सूयाला साक्षीदार ठेवनू लोकोत्तर व 
राजकारिी पुरुर्षािी ती ध्येयस्पशी वाटिाल सुरूि िोती. हिमालयाच्या 
साहन्नध्यात राििाऱ्या या झुंझार पुरुर्षाला सयाद्रीिा कधी हवसर पडला 
नािी. यशवंतराव म्ििजे भारतीय राजकारिाला लाभलेला अशजक्य 
शसिकडा िोता. 
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वरुिराि हभडे 

गप्पा रािूनच गेल्या 
 
का ाँगे्रस (असग) सोडून सािेबानंी स्वगृिी जाण्यासाठी प्रस्थान ठेवले 

त्याच्या आदल्या हदवशीिी गोष्ट. सािेब त्या हदवशी पुण्याति िोते. मी 
सकाळीि र्ोन केला. त्यािें पुतिे दादासािेब र्ोनवर िोते. ते म्ििाले, 
“लगेि ये, एकटेि आिेत. ते बोलतील.” मी लगेि गेलो. सािेब 
हदवािखान्याति िोते. नमस्कारिमत्कार झाल्यावर ते म्ििाले, “काय 
राज्यािी पहरस्स्थती कशी काय आिे?” मला आियािा धक्का बसला. ज्या 
राज्याच्या जडिघडिीत त्यािंा मोठा वाटा िोता, ज्या राज्याच्या 
व्यहक्तमत्त्वावर त्यािंा ठसा िोता, त्याि राज्यािी पहरस्स्थती ते हविारीत 
िोते. मुख्य प्रवािापासून तुटल्यासारखे त्यानंा वाटत िोते की काय कोि 
जािे! माझे मत हविारले याबद्दल मला बरे वाटले. त्या वेळी अंतुलेंिी 
धुमधडाका राजवट िालू िोती. अंतुलेंिा कारभार, जनता दरबार, 
रायगड, भवानी तलावर वगैरे अनेक हवर्षयावंरिी माझी मते मी सागंत 
िोतो. ते मधूनमधून एखादा प्रश्न हविारीत िोते. 

गावािंी नावे बदलण्यािा प्रकार इहतिासशास्त्राचं्या दृष्टीने बरोबर 
नािी, असे म्िटल्यावर ते म्ििाले, “नावे मीिी बदलली. िादं्यािे िंद्रपूर 
आहि मोहमनाबादिे अंबेजोगाई केले, पि मला तसा नाद नव्िता.” 

सािेबानंी मिाराष्ट्रािे मुख्यमंहत्रपद अडीि वर्षिे साभंाळले. पि 
त्याचं्या काळात घेतल्या गेलेल्या हनिगयािंा पहरिाम दीघगकाळ हटकला 
िोता. त्यासंबधंी मी अनेक शंका हविारल्या, प्रश्न हविारले. माझ्या 
प्रश्नानंा उत्तरे देताना ते म्ििाले, “त्या वेळी घेतलेले हनिगय कािी 
योगायोगाने घेतलेले नव्िते. त्यामागे बऱ्याि वर्षांपासूनिा हविार िोता. 
िेतू िोते. तुम्िाला वाटते त्या वेळी आम्िी बाराशे रुपयाचं्या शैक्षहिक 
सवलतीिा हविार केला नािी. खूप आधी केला िोता, पि मंुबई राज्यावर 
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गुजरातमधील मंत्र्यािंी पकड िोती. खिाच्या योजनानंा जीवराज 
मेितािंा सक्त हवरोध असायिा. मिाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्यावंर आम्िी 
सगळी स्वप्ने पुरी करू लागलो. 

प्रवरेिा कारखाना झाला त्या वेळी हवख ेपाटील आहि धनंजयराव 
गाडहगळानंा र्ार आटाहपटा करावा लागला िोता. नंतरच्या लोकानंा त्या 
मानाने र्ार कमी त्रास झाला. मिाराष्ट्रात साखर कारखान्यािें पीक 
उगाि आलेले नािी. त्यासाठी मािसाचं्या मनािी आहि मंुबई, हदल्लीतील 
राजकारिािी आम्िी मशागत केली िोती. त्या खटपटीमुळे तर भराभर 
कारखाने वाढत गेले.” 

 साहित्य संस्कृती मंडळािी प्रकाशने, हवश्वकोश याबद्दल हविारल्यावर 
ते म्ििाले, “त्या वेळी अनेक लोक कुिाकुिाला घेऊन येत. यानंा 
हलिायिे आिे, संशोधन करायिे आिे, मुख्यमंत्री हनधीतून मदत द्या. मी 
मदत द्यायिो. ती मािसे गुिी िोती. पि मला सारख ेवाटायिे की गुिी 
मािूस झाला तरी मुख्यमंत्र्यापंयंत पोिू शकतो त्यालाि मदत हमळते. 
पोित नािी त्याच्यासाठी कािीतरी करायला पाहिजे. मी तकग तीथांपाशी 
मंडळािी कल्पना बोललो. ते म्ििाले, “माझ्यािी मनात िाि हविार 
िोता.” कुठलीिी कल्पना साहंगतली तरी ती आपल्याला आधीि सुिली 
िोती असे तकग तीथग सागंतात. पि ज्या प्रकारे ते बोलले त्यावरून त्याचं्या 
मनात िा हविार बराि खोल गेला असिार. मी योजना करण्यास 
साहंगतल्यावर ते “दोन हदवसातं देतो” म्ििाले, पि नेिमीप्रमािेि दोन 
हदवसातं कािीि केले नािी, उलट वाईला हनघून गेले. मी आठवि 
केल्यावर त्यानंी आठ हदवसािंा वायदा केला. असे तीन वेळा आठ हदवस 
गेल्यावर मािूस पाठवनू त्यानंा मंुबईत आिले आहि अक्षरशः खोलीत 
कोंडून योजना तयार करायला साहंगतले. 
तकग तीथग कामाला सुरुवात करीत नािीत िीि अडिि असते. कामाला 
लागल्यावर त्यािंा झपाटा हवलक्षि असतो. त्यानंी योजना आखली, 
मंडळािी स्थापना झाली, काम सुरू झाले. आज जे वैभव हदसते त्यािी 
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सुरुवात अशी िोती. मी मिाराष्ट्रािा मुख्यमंत्री थोडी वर्ष े िोतो. पि 
मािसे िेरून, उभी करून वेगवेगळ्या के्षत्रात जी घडी घालून हदली 
त्यामुळे तुम्िाला तो प्रभाव जािवतो. आिखीिी वीस-पिंवीस वर्षे मी 
घातलेल्या घडीिा पहरिाम जािवत  रािील. 
 “पुिे शिर िा माझ्या आवडीिा आहि अभ्यासािा हवर्षय. त्याबद्दल 
त्यानंी अनेक प्रश्न हविारले. एका प्रश्नावर मी म्ििालो, “मंुबईिी वाढ 
िोिे अशक्य झाल्यावर पुण्यािे उद्योगीकरि झाले असे लोक म्िितात. 
पि पुिेि का वाढले ? मंुबईनंतर नगर, नाहशक, औरंगाबाद का वाढले 
नािी ? पुण्यािे लोक १०० वर्ष ेउद्योगीकरि व्िावे यासाठी ओरडत िोते, 
म्ििूनि मंुबईनंतर पुिे वाढले.” 

 “तुम्िी म्ििता त्यात तर्थ्य आिे. पि पुण्यावर माझे पे्रम िोते, पे्रम आिे 
म्ििून पुण्यात कारखानदारी वाढली. टाटा, गरवारे, कल्यािी यानंा मी 
अक्षरशः िाताला धरून, ओढून पुण्यात आिले. त्याचं्यासाठी जागा 
शोधल्या. गरवारेसाठी जागा पािायला तर मी गुडघ्यापयंत धोतर धरून 
हिखल तुडवीत गेलो िोतो. पुण्यािी कारखानदारी आपोआप वाढली 
नािी. कारखानदारानंा ओढून आिून, आग्रि करून, िट्ट धरून, सवलती 
देऊन, उते्तजन देऊन मी पुण्यात कारखाने आहि कारखानदार 
वाढवले.” 

 या ििेत सािेब माझ्याशी बोलत िोते असे म्ििण्यापेक्षा स्वतःशीि 
प्रकट शितन करीत िोते. इतक्यात कुिीतरी येत असल्यािी िािूल 
लागल्यावर ते सावध झाले आहि म्ििाले, “मी स्वतःहवर्षयी कधी बोलत 
नािी, मला तसे बोलायला आवडत नािी, आजि कसा बोललो कोि 
जािे ? िे बोलिे तुमच्या माझ्याति ठेवा, कुठे छापू नका.” 

 पुढे एकदा सािेब आहि वेिूताई असे दोघेजि रामभाऊ जोशींकडे 
जेवायला आले िोते. जेविानंतर गप्पा मारताना पुिे िा आमच्या 
आवडीिा हवर्षय हनघाला. बोलताना मी म्ििालो, “पुण्याला स्वतःिी 
संस्कृहत नािी, भार्षा नािी, इथे मुलकी-गैरमुलकी असे वाद नािीत. 
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त्यामुळे येिारी संस्कृती, भार्षा पुिे शिर आपलीशी करते. स्वतःिा पीळ 
नसल्याने पुण्यािी संहमश्र भार्षा; संहमश्र संस्कृती मिाराष्ट्रािी भार्षा आहि 
संस्कृती झाली आिे.” 

 “पुण्याला स्वतःिी संस्कृती नािी असे कसे म्ििता येईल ?” सािेबानंी 
प्रश्न केला. 
 “पुण्याला स्वतःिे रूढ अथाने ग्रामदैवत नािी, पुण्यािी म्ििून जत्रा 
नािी. पुण्याला पाटील नािी आहि पुण्याला कुलकिी नािी. आपल्या 
समाजरिनेत पुण्याला र्क्त देशपाडें आिे, पि देशपाडं्यािा 
गावगाड्याशी संबधं नसतो.” 

 िे माझे उत्तर सािेबानंा आवडलेले हदसले. ते म्ििाले, “रामभाऊ, 
मला पुिे आवडते, पुण्याबद्दल बोलायला यािें हविार वेगळेि हदसतात. 
यानंा घेऊन एकदा घरी या. पुण्याबद्दल मला खूप कािी ऐकायिे आिे.” 

 पि “एकदा” भेटण्यािी िी वेळ कधी आलीि नािी ! गप्पा तशाि 
रािून गेल्या !.... 



४७० 

 

 
गिानन शं. खोले 
आई आहि पूिा 

 
 सािेबािें डोळे पािावले. डोळ्याला त्यानंी रूमाल लावला, डोळे 
हटपले आहि म्ििाले, “आईच्या आठविी सागंिं िी एक पूजाि आिे.” 
 एक रेसकोसग रोड, नवी हदल्ली या सािेबाचं्या बगंल्यातील आठ 
वर्षांपूवी घडलेला िा प्रसंग आिे. त्या हदवशी पौर्णिमा िोती. हटपूर िादंिं 
पडलं िोतं. रात्रीिे बारा वाजून गेले िोते. बगंल्यातील वरील 
हदवािखान्यात सािेब, सौ. वेिूताई आहि मी आम्िी हतघेि िोतो. त्या 
वेळी सािेबाचं्या तोंडून अगदी सिजपिाने बािेर पडलेले िे वाक्य आिे, 
“आईच्या आठविी सागंिे िी एक पूजाि आिे.” 
 वैधव्य आल्यानंतर प्रहतकूल पहरस्स्थती आहि गहरबी याचं्याशी 
मुकाबला करून ज्या मातानंी आपल्या मुलानंा कतृगत्वसंपन्न केलं, अशा 
माताचं्या जीवनगाथावंर मी “सास्त्वक समथग” या माहसकात लेखमाला 
हलिीत िोतो. ग. हद. माडगूळकराचं्या मातोश्री बनूबाई-हबस्स्कटवाल्या 
आई सीताबाई साठे-पेपकोच्या जननी माईसािेब पारखे, डॉ. खैर यािंी 
माता बगूबाई-वेदपे्रमी जानकी आक्का घैसास वगैरे मातावंर माझे लेख 
प्रहसद्ध झाले िोते. 
 श्री. यशवंतरावजी िव्िाि याचं्या मातोश्री हवठाई याचं्यावरिी अशाि 
स्वरूपािा लेख हलहिण्यािे मी ठरवले. पुण्याच्या दैहनक ‘सकाळ’िा मी 
वातािर असल्याने सािेबािंा आहि माझा िागंला पहरिय िोता. हदल्लीिून 
ते पुण्याला आले िोते तेव्िा सकीट िाऊसवर जाऊन मी त्यािंी या 
संदभात भेट घेतली. माझ्या हवनंतीला त्यानंी हबलकूल आढेवेढे घेतले 
नािीत, लागलीि ती मान्य केली व मला म्ििाले, “या हवर्षयासाठी 
हनवातं अशीि वेळ पाहिजे, तुम्िी रात्री दिा वाजता या.” 
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 त्यानुसार मोठ्ा आनंदानं रात्री दिा वाजता मी सर्णकट िाऊसवर 
गेलो. गावातील कायगक्रम संपवनू सािेब नुकतेि सकीट िाऊसवर आले 
िोते. िॉलमध्ये मी गेलो, कऱ्िाड भागातील साठ सत्तर कायगकते हतथे 
बसले िोते. तेवढ्यात आतून सािेब आले आहि सवांकडे पाित 
स्स्मतिास्य करीत समोरच्या कोिावर बसले. 
 मी त्याचं्या समोरि बसलो िोते. मला त्यानंी िाताच्या खुिेने जवळ 
बोलावनू घेतले आहि कोिावरि स्वतःच्या जवळ बसवनू घेत अगदी िळू 
आवाजात म्ििाले, “खोले, सॉरी िं ! िी मंडळी गावाकडून अिानक 
आली आिेत. तास दीड तास तरी याचं्याशीि गप्पागोष्टी करण्यात 
जाईल. पधंरा हदवसानंी मी परत पुण्याला येिार आिे, तेव्िा आपि बसू 
या.” िे ऐकताि माझा िेिरा स्वाभाहवकपिे कािीसा उदास झाला, ते 
त्यानंा जािवले असावे. माझ्या पाठीवर िात हर्रवीत मला म्ििाले, 
“आपि पधंरा हदवसानंी नक्की बसू या.” तेव्िा कािीशा खट्टू मनाने मी घरी 
परत आलो. 
 पधंरा हदवसानंी सािेब पुन्िा पुण्यास आले. त्यानंा मी भेटलो, पुन्िा 
त्यानंी रात्री दिािी वेळ हदली. त्यानुसार सकीट िाऊसवर रात्री दिा 
वाजता मी गेलो, पाितो तो मागलाि प्रकार ! पुिे हजल्यातील तीस-
िाळीस कायगकते तेथे येऊन बसले िोते. पुन्िा सािेबानंी मला जवळ 
बोलावनू घेतले आहि मी परत नाराज िोऊनि परतलो. 
 असे आिखीिी पुण्यात एकदोन वेळा झाले. िेतुपुरस्सर िे करीत 
नव्िते. पि आईच्या आठविी सागंायला त्यानंा मनापासून हनवातं वेळ 
िवी िोती, आहि ती पुण्यात हमळू शकली नव्िती. प्रभलूा भक्तीिे वंदन, 
तसे कायगकत्यांच्या पे्रममय पडिाऱ्या वतुगळातून सािेब सुटू शकत नव्िते. 
 या सुमारास पुिे हजल्यािे नेते अण्िासािेब मगर लोकसभेवर हनवडून 
गेलेले िोते-खासदार झालेले िोते. माझा आहि त्यािंा स्नेि िोता. 
आमच्या घरी ते येत असत. असेि ते घरी आले असताना हवठाईच्या 
लेखाबाबत पुण्यात घडलेली िहककत मी सिज त्यानंा साहंगतली. ते 
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मला म्ििाले, “हदल्ली, िी कािी इंग्लंड अमेहरकेत नािी, तुम्िी याकरता 
हदल्लीला जा. सािेबानंा पत्र पाठवा, हदवस आहि वेळ मागून घ्या. पुण्यात 
सािेब केव्िािी आले तरी कायगकत्यांिे मोिोळ त्याचं्याभोवती राििारि.” 
 खासदार मगर यािंा सल्ला मला एकदम पसंत पडला. मी सािेबानंा 
हदल्लीला पत्र हलहिलं. त्यािेंकडून लागलीत पत्रोत्तर आलं. त्यानंी मला 
हदल्लीला येण्यािा हदवस कळहवला िोता. मी हदल्लीला गेलो. त्यानंा र्ोन 
केला, त्याि हदवशी एक रेसकोसग रोड वरील आपल्या बगंल्यात रात्री 
दिािी वेळ मला हदली-शातं व हनवातं ! 
 “यशवंता, देव पाठीशी आिे” िे माझ्या आईच्या वाक्य हतच्या जीवन 
कहवतेतील धु्रपद आिे.” सािेब सागंत िोते, “कऱ्िाडला हटळक 
िायस्कूलमध्ये मी िोतो. सोळा वर्षािं माझे वय. हद्ववेदी नावािे गुरुजी, 
मिात्मा गाधंींिे भक्त िोते. ते आम्िाला हशकवताना देशभक्ताचं्यािी कथा 
सागंत. त्या वेळी आम्िी मुलानंी शाळेतील शलबाच्या झाडावर हतरंगा झेंडा 
लावण्यािे ठरवले. िी कामहगरी मजवर सोपवण्यात आली िोती. मी ती 
केली, इतकेि नव्िे तर आम्िी मुलानंी नंतर गावातून प्रभात रे्री काढली. 
त्यात पोहलसानंी मला पकडले. कऱ्िाडच्या पोहलस कोठडीत मला ठेवले 
िोते. आपुलकीने गावातील कािी मंडळींनी वहरष्ठ पोहलस अहधकाऱ्यािंी 
भेट घेतली आहि ‘यशवंता लिान आिे त्याला आम्िी मार्ी मागायला 
सागंतो, तुम्िी त्याला सोडून द्या. अशी हवनंती त्यानंी पोहलस 
अहधकाऱ्यानंा केली. पोहलस अहधकाऱ्यानंी ती हवनंती मान्य केली. पोहलस 
कोठडीत येऊन गावकऱ्यानंी मला तसे करण्यास साहंगतले. त्याि वेळी 
माझे बधूं, माझी आई हवठाईला घेऊन पोहलस कोठडीत आले िोते. मला 
पािताि हतिे डोळे पाण्याने भरून आले पाि-सात हमहनटे हतच्या तोंडून 
शब्दिी रु्टला नािी. कोठडीत मला भेटायला आलेले लोक मला मार्ी 
मागिीिा सल्ला देत असल्यािे हतच्या कानावर पडले. तेव्िा तशा स्स्थतीत 
ती मला म्ििाली, “यशवंता, तू िोरीहबरी कािी केलेली नािीस, मार्ी 
मागायिी नािी, देव पाठीशी आिे.” आई घरी परत गेली. पुढे मला त्या 
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गुन्यात तुरंुगवासािी हशक्षा झाली. असे अनेक प्रसंग पुढे माझ्या 
आयुष्ट्यात आले. दुःखािे आले तसेि सुखािे पि आले. दर वेळी त्या त्या 
प्रसंगी एकि वाक्य आई बोलत असे, “यशवंता, देव पाठीशी आिे.” 

 असे ते सुखदुःखािे अनेक प्रसंग सािेंब मला सागंत िोते. ते सागंता 
सागंता रात्रीिे बारा वाजून गेले िोते. रात्री दीडपयंत आमिी ती मुलाखत 
िालली िोती. मुलाखत संपली तेव्िा कािीशा गद्गदलेल्या पे्रममय 
आवाजात ते म्ििाले, “आईच्या आठविी सागंिे िी एक पूजा आिे-पूजा 
आिे !” 
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मनोिर ित्तात्रय तर्ा बाळ पुल्ली 

छायाहचत्र 

 
 माझे मामा िागंल्यापैकी र्ोटोग्रार्र िोते. त्याचं्यामुळे मला 
छायाहित्रकलेिे हशक्षि आपोआपि, सिजासिजी हमळाले. १९४८ मध्ये 
मिात्मा गाधंींच्या रक्षा पुण्यात आिल्या िोत्या. आळंदीला हवसजगन झाले. 
त्या वेळी तेथील कायगक्रमािे र्ोटे र्क्त मीि एकट्याने घेतले आहि श्री. 
ठाकूर यानंी ते दैहनक सकाळमध्ये प्रहसद्ध केले. पत्रकार, छायाहित्रकार, 
म्ििून माझ्या जीवनािी सुरुवात अशी झाली. 
 या व्यवसायामुळे व पुिे िे देशातील मित्त्वािे शिर असल्यामुळे 
पत्रकार, छायाहित्रकार म्ििून माझे बस्तान िागंले बसले. प.ं नेिरू, 
सरदार वल्लभभाई पटेल, लॉडग माऊंटबटॅन वगैरेसारख्या र्ार मोठ्ा 
नेत्याचं्याजवळ जाण्यािा योग येऊ लागला. 
 हद्वभाहर्षक मंुबई प्रातं असताना पहिल्या व दुसऱ्या पिंवार्णर्षक योजनानंी 
र्ार मोठी गती घेतली िोती. आमदारानंा या योजना दाखवाव्यात असे 
ठरले आहि त्यानुसार गुजराथिे आमदार कोयना पािावयाला आले िोते. 
प्रहसद्धी खात्याने माझ्याकडे त्याचं्याबरोबर जाण्यािे काम सोपहवले. 
 कोयना पािून आम्िी कऱ्िाडला आलो आहि एका आमदाराला तेव्िािे 
मुख्यमंत्री यशवंतराव िव्िाि यािें घर तेथे आिे यािी आठवि झाली. 
मला त्याने ते घर दाखवावे िी हवनंती केली. आहि मग त्याच्याबरोबर 
सारेि तयार झाले. त्यामध्ये नंतर गुजरातिे मुख्यमंत्री झालेले हितेंद्र 
देसाई िेिी असावेत असे वाटते. मला त्यािंी हवनंती नाकारता येईना. 
त्यानंा ‘थाबंा’ असे सागंून एका जीपने मी यशवंतरावाचं्या घरी गेलो. घर 
जुनेि िोते. हशवाय घरी र्क्त त्यािंी वृद्ध माता हवठाबाई िोत्या. दुसरे 
कोिीि नव्िते. 
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 मी जाताि सारे शेजारी जमा झाले. त्यानंा मी कशासाठी आलो आिे िे 
सागंताि ते सारे आनंदाने ‘घेऊन या आमदारानंा’ असे म्ििाले. मी परत 
जाऊन बसमधून साऱ्यानंा आिले. त्यानंी घर पाहिले. माता हवठाबाईिे 
दशगन घेतले. त्या गहिवरून गेल्या. आपला मुलगा केवढा मोठा झाला 
आिे यािी कल्पना त्यानंा िोतीि. मी घेतलेले भावपूिग र्ोटो पुढे 
यशवंतरावानंा मंुबईत दाखवले. तेव्िा दूरगावी असलेल्या आईच्या 
आठविीने ते एकदम भारावनू गेले. गद्गदलेल्या आवाजात ते मला 
म्ििाले, “बाळ, पाहिजे ते पैसे माग व िे र्ोटे मला दे.” 
 मी पैसे घेण्यािे नाकारताि ते दुःखी झाले. दुसऱ्याच्या कष्टािा 
मोबदला हदलाि पाहिजे िी त्यािंी भावना दृढ िोती. मला मात्र ती 
उमजत नव्िती. त्यािें खाजगी हिटिीस श्री. श्रीपाद डोंगरे शंभराच्या 
दोन नोटा घेऊन पुढे आले आहि त्यानंी ते पैसे मला घ्यावयाला लावनू 
मगि र्ोटो ठेवनू घेतले. 
 पानशेत धरि रु्टल्यावर ते पािी माझ्या डेक्कन हजमखान्यावरील 
स्टुहडओत हशरून माझी अतोनात नुकसानी झाली. पानशेतनी केलेली 
नुकसानी पािण्यास पुढे त्या वेळिे पंतप्रधान प.ं जवािरलाल नेिरू आले 
िोते. त्या वेळी यशवंतरावानंी रस्त्यावर त्यािंी गाडी थाबंवनू माझी 
झालेली नुकसानी त्यानंा साहंगतली आहि पहंडतजींनीिी जेव्िा 
माझ्याबद्दल आपुलकीिे ‘बाळ र्ोटोग्रार्र’ िे उद्गार काढले तेव्िा 
झालेला हवध्वंस क्षुद्र वाटला. राज्यािा मुख्यमंत्री, देशािे पतंप्रधान 
आपल्या पाठीशी उभे आिेत या जाहिवेने ताठपिे उभा रािून पुन्िा 
कामाला लागलो. 
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राष्ट्रवीर 

रािकीय प्रभावळीतील “कोहिनूर” 

 
 यशवंतराव िव्िाि यानंी आपले हशक्षि हबकट पहरस्स्थतीत घेतले 
आहि स्वातंत्र्य िळवळीत ते सिभागी झाले. सातारच्या प्रहतसरकारने 
अन्यायी लोकानंा व हिहटश सरकारला धाब्यावर बसहवले आहि हिहटश 
सरकारिे शासन सातारा सागंली हजल्यात जवळजवळ नामशेर्ष झाले. 
त्या िळवळीत यशवंतराव िव्िाि यािंा मित्त्वपूिग वाटा िोता. 
 मानवेंद्र राय, मिात्मा रु्ले व डॉ. आंबेडकर याचं्या हविारािें धन 
त्यानंी अंगीकारले िोते. म्ििून समाजवादी मिाराष्ट्र हनमाि करण्यास ते 
कहटबद्ध झाले िोते. 
 उद्योगधंद्यात मिाराष्ट्र सिभागी असला पाहिजे. म्ििून औद्योहगक 
वसाित स्थापन करण्यासाठी ते सतत धडपडत िोते. 
शैक्षहिक के्षत्रात मिाराष्ट्राने इतरानंा पाठ हशकावेत यासाठी हशक्षिािा 
प्रिार करण्यात त्यानंी अनेक संस्थानंा प्रवृत्त केलेले आिे. साहित्य, 
संस्कृती मंडळातरे् नाना भार्षातंील व स्वभारे्षतील पुस्तके प्रकाहशत 
करण्यास त्यािें मनस्वी प्रोत्सािन िोते. 
 यशवंतराव िव्िाि िी एक व्यक्ती नसून संस्था बनली िोती. अगदी 
अल्पकाळात मिाराष्ट्राच्या राजकारिावर त्यानंी आपला अमर ठसा 
उमटहवला िोता. 
 लिान-थोर कोितािी समारंभ असो यशवंतरावजी तेथे आपली 
उपस्स्थती लावीत. बिुजन समाजाच्या लोकानंा भेटावे व त्यािें मनोगत 
जािून घ्यावे अशी त्यािंी हविारधारा िोती. 
 मिाराष्ट्रात १०० िून अहधक साखर कारखाने आिेत. या 
कारखान्यानंा “पुढे िला” असा हिरवा कंदील ते दाखवनू गप्प बसिारे 
नव्िते, तर त्यािंी प्रगती कशी िोत आिे याकडेिी ते जातीने लक्ष देत. 
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 “आधुहनक हकल्ले” असे ते साखर कारखान्यानंा संबोधीत.” 
 यशवंतराव िव्िाि समंजस, उदार मतवादी व सवगसमावेशक आहि 
समन्वयवादी नेते िोते. आपल्या शत्रूबद्दल देखील हतळमात्र अभद्र भार्षा ते 
बोलत नव्िते. 
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म. सु. कारेकर 

आत्महनझकर िास्याचा धनी 
 
 माझ्या शालेय जीवनात मास्टर हवनायक िी हित्रपटसृष्टीतील 
मान्यवर व्यक्ती माझे हशक्षक िोते. शाळेत आले की ते प्ररु्हल्लत िोत. एक 
आगळे िास्य त्याचं्या िेिऱ्यावर पसरे. आत्महनझगरािे दशगनािा लाभ िोई. 
 कुमार वयाच्या त्या काळात स्वातंत्र्य िळवळ सवग के्षत्र व्यापून राहिली 
िोती. ग्रामीि भागातील जनता मिात्मा गाधंींच्या मागे ठामपिे उभी 
राहिली िोती तर आमिा शिरातील पुढारलेला वगग बुहद्धकौहटल्यवृत्तीने 
त्याचं्यापासून दूर िोता. नवहशहक्षत वगग त्याचं्याति सामील िोत िोता. 
ग्रामीि भागातून आलेले हवद्याथी त्याला अपवाद नव्िते. 
 अशा या काळात माझ्या आतेभावािे िुलते श्री. पहंडतराव न. भदे्र, 
हनवृत्त न्यायाहधकारी यानंी कायद्यािी परीक्षा देऊन कराडला वहकली 
सुरू केली िोती. त्याचं्याकडे समव्यायसाहयकािें जे कोंडाळे जमे त्यात 
भारतािे उपपतंप्रधान श्री. यशवंतराव िव्िाि िे िोते. गहरबी, ग्रामीि 
संस्कार यामुळे बैठकीत ते र्ारसे पुढे पुढे नसत. पि त्याचं्या 
िेिऱ्यावरील िास्याने मला त्याचं्याकडे आकृष्ट केले आहि तो धागा 
कायमिा जोडलेला राहिला. 
 त्या वेळी शालेय जीवनकाळात शिदुसभावादी नंतर मिाहवद्यालयात 
जाताि साम्यवादी हविारसरिीत सवगजि गुरर्टलेले असत. आहि 
गदे्धपिंहवशी संपताि मंडळी संसाराला लागत. शकवा का ाँगे्रसमध्ये सामील 
िोऊन राजकारिी िोत. याहशवाय भाई मानवेन्द्रनाथ याचं्या ‘रॅहडकल 
डेमॉकॅ्रहटक’ पक्षािे प्रलोभन बुहद्धमंतानंा असे. माजी आमदार आत्माराम 
पाटील यािंी संगत त्यामुळे मला जास्त आवडे. यशवंतराविी या मंडळीत 
असत. 
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 ििा बठैकीत तसे ते र्ार अबोल असत पि अर्ाट वािन, हविारािंी 
व्यविाराशी सागंड, संदभािा झटकन वापर, अहतशय मोजके बोलिे 
यामुळे त्याचं्याकडे दुलगक्ष िोत नसे. स्वतःिा संसार, का केवळ 
बुहद्धमंतानी बुहद्धबळावर सत्ता गाजवावयािी का पुढारलेल्या समाजािी 
गुलामहगरी इतर समाजाने स्वीकारावयािी, का मिात्मा गाधंींिे सवग 
समाजाला जागे करा, कायगप्रवि करा, िा कायगक्रम अंगीकारावयािा 
यािा हनिगय घ्यावयािा तो काळ िोता. स्वतःला संपूिग ओळखून ज्यानंी 
हनिगय घेतले तेि भावी काळात यशस्वी झाले आिेत. 
 यशवंतरावानंी का ाँगे्रसमध्ये प्रवेश केला तेव्िा त्याचं्या मागे ग्रामीि 
भागातील समाज नव्िता. तसेि शिरातील वगगिी नव्िता. त्यामुळे का ाँगे्रस 
पक्षािा कायगकता म्ििून कायग करीत असताना बी.ए., एल.एल.बी. 
पदवी असिाऱ्या या तरुिािा िोिारा तेजोभगं माझ्यासारख्या 
माहितगारानंा उमजत िोता. पि ते हविहलत िोत नव्िते. पक्ष सागेंल त्या 
पदािा स्वीकार करून ते आपली सारी बुद्धी, शक्ती त्या कामासाठी 
वापरीत. 
 ती एक उमेदवारी िोती. प्रहशहक्षत तरुिाला उमेदवारी सिन िोत 
नसते. यशवंतरावानंी ते िलािल हपण्यास प्रारंभ केला िोता.  
 का ाँगे्रस पक्षातून जेधे-मोरे-जाधव-वाघ िी मंडळी बािेर पडून 
शेतकरी-कामकरी पक्षािी स्थापना झाल्यावर मिाराष्ट्र का ाँगे्रसमध्ये 
भाऊसािेब हिरे िी एक प्रबल शक्ती बनली. त्या काळातं यशवंतरावानंा 
पालगमेंटरी सेके्रटरीपदावरून नगर हवकास खात्यािे उपमंहत्रपद हमळाले 
िोते. त्या वेळी ते कोल्िापूरला ना. हिरे याचं्याबरोबर रेल्वेने आले. पि 
सारा समाज हिरेंच्याबरोबर समोरच्या कोरगावकर तेल हगरिी प्रागंिात 
गेला आहि ती गदी कमी झाल्यावर मला यशवंतराव हदसले. मी जवळ 
जाताि ते त्याचं्या खास पद्धतीने िसले आहि मग त्यानंा उपेहक्षले यािे 
कोितेिी वैर्षम्य न दाखवता गप्पागोष्टी करीत आम्िी कोरेगावकराकंडे 
गेलो. 
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 माझा व्यवसाय पत्रकाहरतेिा िोता. दुय्यम, हतय्यम दजाच्या 
वृत्तपत्रातून मी नोकरी करीत असे. जीवन ओढग्रस्तीिे असे. िी जािीव 
त्यानंा िोती पि ते ती गोष्ट कधीिी दाखवनू न देता ते माझ्याशी अशी 
कािी जवळीक दाखवनू वागत की त्यामुळे अहधकारीवगग, पक्षािी मंडळी, 
मालकवगग यानंा माझ्याशी वागताना आपोआपि बदल करावा लागे. 
थोरािे देिे िे असे अदृश्य असते. 
 भाऊसािेब हिरे हवरुद्ध मोरारजी देसाई या राजकारिात 
यशवंतरावानंी जी खेळी केली त्यामुळे मिाराष्ट्रािे राजकारि नागरी 
नेतृत्वाकडून ग्रामीि नेतृत्वाकडे नेले िा इहतिास आिे. संयुक्त मिाराष्ट्र 
िळवळीच्या काळात दै्वभाहर्षकािे मुख्यमंत्री असलेल्या यशवंतरावािंी 
अविेलना करण्यात सवग पत्रकार आघाडीवर िोते. समाजिी सभेमध्ये टर 
उडवीत असे. पि यशवंतरावानंी वेळोवेळी, गावोगावी पत्रकार बठैकी 
घेऊन पत्रकारािे स्थान जसे मानले तसेि हवरोधी पक्षािा वरिष्ट्मा 
असलेल्या गावात पोहलसी-शासकीय सािाय्यािा वापर न करता सभा 
घेऊन जनता िे त्यािें दैवत िी गोष्ट त्यानंी आिरिात आिली. 
 लोकप्रहतहनहधपदािे पाहवत्र्य त्यानंी मनापासून मानले िोते. त्यामुळेि 
शासकीय अहधकारपदावर असलेल्या कािी बुहद्धमंतानंा ते नकोसे वाटत. 
आपल्या खाजगी बठैकीत अगर कायालयात गावच्या पिंािे आहि 
खासदारािे गाऱ्िािे ऐकताना ते सारखेि अवधान ठेवत व त्यािी दखल 
घेऊन त्या गाऱ्िाण्यािे हनराकरि करीत. 
 मुख्यमंहत्रपद प्रथम हद्वभाहर्षकािे व नंतर मिाराष्ट्रािे स्वीकारल्यावर 
त्याचं्यावर कामािा र्ार मोठा ताि पडला िोता. कें द्र शासनात 
संरक्षिमंहत्रपदी ते गेल्यावर तो भार एकदम कमी झाला. आहि ते साहित्य 
संस्कृती वगैरे हवर्षयातं रममाि िोऊ लागले. हदल्लीला जाऊन स्थाहयक 
व्िावे लागिार िी गोष्ट कदाहित त्यानंा अगोदरि जािवली असावी. 
त्यामुळेि लखनौ-कानपूरकडील एक उदूग हशक्षक त्यानंी शिदी बोली भार्षा 
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येण्यासाठी मंुबईत ठेवला िोता. त्यामुळेि लोकसभा व राज्यसभेतील 
त्यािंी भार्षिे भार्षासौष्ठव म्ििूनिी सुंदर ठरली. 
 राजकारिातील िी व्यक्ती स्व-हविार, पक्ष तत्त्वज्ञान, शासनाच्या 
जबाबदाऱ्या या बाबतीत अहविहलत िोती. त्याचं्या बैठकीमध्ये अन्य 
राजकीय नेत्याचं्या बठैकीत जसे ििा-वाद यािी झुंज लागे तसे िोत 
नसे. जुन्या आठविी, आजिे संदभग यािा उल्लेख िोई आहि त्याला 
वादािे स्वरूप येते आिे असे हदसताि हवनोदािी कारंजी उडवनू वेगळीि 
बगल बठैकीला लाभे. 
 पुरंदर येथील एन.सी.सी. अकॅडमीच्या एका समारंभाला ते 
संरक्षिमंत्री या नात्याने आले िोते. त्या वेळी कड्यावर आठ हदवसापूवी 
उभारलेली एक रािुटी सुसाट वाऱ्याला न जुमानिाऱ्या कापडािी आिे 
काय िे त्यानंा तपासावयािे िोते. वाट हबकट िोती. एका जीपमध्ये ते 
बसताि ड्रायव्िरने ती िालू केली. मागच्या जीपमध्ये अकॅडमीिे कमाडंंट 
कनगल गुिे ती जीप िालवायला बसताि त्याचं्या शेजारच्या मोकळ्या 
जागेवर मी बसलो. दोन्िी जीप बालेहकल्ल्यावरील पहिमेच्या ती रािुटी 
रोवलेल्या त्या टोकापाशी पोििताि यशवंतराव व कनगल गुिे खाली 
उतरले. यशवंतरावाचं्या लष्ट्करी ड्रायव्िरनें आपल्या जीपिे तोंड 
परतीसाठी वळहवण्यास सुरुवात केली व मलािी मी बसलेल्या जीपिे 
तोंड वळहवण्यास साहंगतले. त्या अपुऱ्या जागेत ते मी वळहवण्यात दिा 
हमहनटे तरी गेली असावीत. इतक्यात माझी दोन नंबरिी जीप तोंड 
वळहवल्याने पहिली झाली िोती यशवंतराव माझ्या शेजारी बसले आहि 
‘िला’ म्ििाले. मीिी जीप िालू केली आहि पुरंदरिा तो बालेहकल्ला 
अगदी िळूिळू उतरत खाली आलो. तेव्िा तेथे जमलेल्या मंडळींनी 
टाळ्यािंा कडकडाट केला. तेव्िा त्यािंा िात िलवनू स्वीकार करीत 
यशवंतराव मला म्ििाले, “कारेकर या टाळ्या माझ्यासाठी नािीत. 
तुमच्या ड्रायस्व्िगबद्दल आिेत.” 
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 संरक्षिमंत्री असताना संरक्षि खात्याच्या जंगी जेट हवमानाने ते सतत 
पुण्याला येत. त्या वेळी ग्लायडींग संबधंात माझे हदल्लीला काम िोते. 
रजा-वेळ-अथगकारि यामुळे मला हदल्लीला जािे जमत नव्िते. तेव्िा 
यशवंतरावानंा ‘मी येऊ का तुमच्याबरोबर ?’ असे हविारले. त्या वेळी 
डोंगरे खाजगी सेके्रटरी, श्री. प्रधान िे शासकीय व एक ताहमळ भाहर्षक 
खात्यािे सेके्रटरी अशी मंडळी त्याचं्याबरोबर दौऱ्यात असत. माझ्या 
प्रश्नाला उत्तर देण्याऐवजी यशवंतरावानंी मला दुपारच्या जेविानंतर 
आठवि कर असे साहंगतले. 
  त्या वेळी ते आहि ताहमळ सहिव इंग्रजीत बोलत िोते. तेव्िा मीिी 
त्यानंा इंग्रजीतून ‘मला हदल्लीला येण्यासाठी हलफ्ट द्याल काय ?’ अस 
हविारले. त्यावर यशवंतराव इंग्रजीतूनि म्ििाले, ‘तुम्िाला मी हदल्लीत 
ड्रॉप करू काय ?’ मी ‘िोय’ म्ििताि ते ठीक म्ििाले. दुसरे हदवशी 
सकाळी ८ वाजताि पुिे ते हदल्ली िा माझा हवमानप्रवास सुरू झाला. 
पालम हवमानतळावरून त्या वेळी एक हवमान उड्डाि करावयािे िोते 
म्ििून मग आमिे हवमान हदल्लीला प्रदहक्षिा घालू लागले. तेव्िा 
यशवंतराव िातािा ताल धरून म्ििू लागले,  “कारेकर, हदल्ली देखो, 
हदल्ली देखो, ये बादशिाका मिाल देखो. ये िै....” आहि मग एकदम 
आठवल्यासारखे करून इंग्रजीत बोलू लागले, “अिो, आपि कारेकरना 
हलफ्ट द्यावयािे कबलू केले िोते. ते केले आिे. आता त्यानंा ड्रॉप 
करावयािे आिे ना ?” त्या वेळी ते ऐवढे मनापासून िसले की प्रवासािा 
सारा शीि हनघून गेला. 
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श्री. रामभाऊ िोशी 

यशवतंराव : उमगलेले न उमगलेले 

 
 यशवंतराव िे तसे घट्ट ओठािे नेते. त्याचं्या अंतमगनात डोकाविं 
कठीि. कमालीिे मुत्सद्दी, अत्यंत सावध. वर्षानुवर्ष े हदल्लीत 
राहिल्यानंतरिी, इथ ंहमत्र कोि शकवा शत्रू कोि िे अजूनिी कळत नािी. 
उमजत नािी. अशीि त्यािंी प्रहतहक्रया असायिी. यामुळेि सावध 
असलेला िा नेता आहधक सावध बनला असल्यास नवल नव्िे. या 
सावधपिातून त्यानंा बािेर काढून त्याचं्याशी गप्पा करिं म्ििजे आव्िान 
असे. परंतु योगायोगाने म्ििा शकवा आिखी कोित्या कारिानं असेल, 
गप्पािंी त्यािंी माझी नाडी नेिमीि जमायिी. 
 यशवंतराव स्वतः थोर बुहद्धमान असूनिी हविारािंी देवािघेवाि 
करण्याला त्यािंी तयारी असे. त्यािें हविार वास्तववादी असले तरी 
अनुभवाच्या आहि तकाच्या मुशीत घालून तावनू सुलाखून घेण्यािीिी 
त्यािंी हसद्धता असे. राजकीय के्षत्रात प्रसंगोपात त्यानंी अनन्य साधारि 
हवजय संपादन केलेला असला तरी स्वतःिा मोठेपिा वाढहवण्यासाठी 
नाटकीपिा, हदखाऊपिा यापासून कटाक्षाने ते लाबं राहिले. पत्रक-
पुढारी शकवा घोर्षिा-पुढारी बनण्यापासून अहलप्त राहिले. असं असूनिी 
मिाराष्ट्रातल्या आहि देशातल्या ज्या हपढीनं त्यानंा नेते म्ििून 
स्वीकारले, मानले, ती हपढी समजूतदार आहि शिािी समजली पाहिजे. 
राजकारि, समाजकारि, सिकार, शेती उद्योग, कला, साहित्य अशा 
जीवनाच्या हवहवध के्षत्रातं मािसं घडहवण्यािा, गुिी मािसाला संधी 
देण्यािा उद्योग त्यानंी संपूिग सत्ताकाळात केला. सत्ता नसतानािी केला. 
यशवंतरावाचं्या हविारािंी आहि कृतीिी मिनहयता हिरस्थायी 
असल्यामुळे आजच्या आहि उद्याच्या हपढीच्या मनातिी त्यािें नेतेपि 
दीघगकाळ राििार आिे. 



४८४ 

 

 यशवंतरावाचं्या संदभात सत्ता कधी उतली नािी, मातली नािी, याि ं
कारि, ते सते्तत नसलेल्या काळापासून त्याचं्या समोर प्रथमपासूनि 
सामाहजक आहि आर्णथक उहद्दष्ट िोतं. आर्णथक दुरवस्था त्यानंी स्वतः 
अनुभवली िोती, आहि सभोवतालच्या समाजािी दूरवस्था पाहिली िोती. 
मनापुढे हदशा हनहित झालेली िोती. सते्तत आल्यानंतर त्याि ध्येयासाठी, 
त्याि हदशेने जाण्यासाठी सत्ता वापरण्यािा हनिय िोऊ शकला. त्यात 
वेगळेपिा हनमाि िोऊ हदला नािी. सामाहजक आहि आर्णथक स्स्थती 
सुधारण्यािा हविार, समाजाच्या खालच्या थरापयंत पोिहवण्यािा प्रयत्न, 
त्यामुळेि ते करू शकले. त्यासाठी जेवढी संधी उपलब्ध करून देता येिे 
शक्य िोते तेवढी ते देऊ शकले. मिाराष्ट्रात असताना, 
मुख्यमंहत्रपदावरून त्यानंी यासाठी जे प्रयत्न केले, हनिगय घेतले त्यािा 
इष्ट पहरिाम समाजमनावर हनहिति झाला आहि हटकला. 
 यशवंतरावािंी मिाराष्ट्राला जी प्रमुख देन आिे ती समाजवादािे 
हविार रूजहवण्यािी, आिरिािी. मिाराष्ट्रात सवगप्रथम समाजवाद 
आिण्यािी घोर्षिा यशवंतरावानंी १९६२ साली केली आहि त्यानंा 
अहभपे्रत असलेला समाजवाद प्रत्यक्षात आिण्यािी हजम्मेदारीिी त्यानंी 
स्वीकारली. केवळ जबाबदारी स्वीकारूनि ते थाबंले नािीत तर आपल्या 
मुख्यमंहत्रपदाच्या कारकीदीत कृहर्ष-औद्योहगक समाजरिनेिी हनर्णमती 
करण्यािी आखिी करून त्यानंी िी योजना अंमलात आिली. ग्रामीि 
समाजािा आर्णथक िेिरामोिरा बदलण्याच्या ध्येयािी बाहंधलकी त्यानंी 
स्वातंत्र्यपूवग काळापासून-कायगकता या नात्याने ग्रामीि के्षत्रात कायग 
करीत असलेल्या काळापासून मनाने स्वीकारली िोती. मुख्यमंत्री म्ििून 
मिाराष्ट्रात सते्तच्या सवोच्च स्थानावर आरूढ िोताि कृहर्ष-औद्योहगक 
समाजरिना आहि त्यासाठी सिकारी िळवळीिा पुरस्कार करून 
मिाराष्ट्रािे ग्रामीि कृहर्षजीवन त्यानंी आमुलाग्र बदलले. मिाराष्ट्रातील 
सिकारी िळवळ, येथील सिकारी साखर कारखानदारी आहि सिकारी 
के्षत्रातील अन्य प्रहक्रयात्मक उद्योग यानंी आज देशात अग्रक्रमािे, 
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वैभवािे, समाजपहरवतगनािे आदशग स्थान संपादन केलेले आिे. यािे शे्रय 
अथाति योजनापूवगक आखिीला, सिकारी िळवळीच्या पाठीशी 
ध्येयवादािी शक्ती उभी करण्याला आहि हतला सते्तिा भरभक्कम आधार 
देण्याला आिे, िे मान्य करावे लागते. 
 शेतकरी िाि मिाराष्ट्रािा प्राि असून शेतकरी िेि मिाराष्ट्रािे 
राज्यकते आिेत असे ठोकपिे, जािीरपिे सागंिारे यशवंतराव िे पहिले 
मुख्यमंत्री. शेतीच्या के्षत्रात पुरोगामी पावलं टाकून प्रत्यक्ष हनिगय करण्यािे 
कायग मिाराष्ट्राने यशवंतरावाचं्या कारकीदीति सवगप्रथम केले. शेती 
आहि उद्योगधंदे यासंाठी आवश्यक असलेल्या व्यक्तींना हशक्षि 
देण्यासाठी ताहंत्रक व शेती शाळािंी माहलका हनमाि व्िावी, 
मिाराष्ट्रातील प्रत्येक खेड्यात वीज उपलब्ध िोऊन शेती आहि उद्योग 
यासाठी हवजेिा वापर व्िावा यासाठी नुसत्या घोर्षिा करून ते थाबंले 
नािीत. त्यासाठी कोट्यवधी िात कामाला लावण्यािा हजवापाड प्रयत्न 
त्यानंी केला. शेत-जहमनीच्या कमाल धारिेवर मयादा घालण्यािा 
(सीशलग) कायदा करून या मुख्यमंत्र्यानंी, मिाराष्ट्र िा खऱ्या अथाने 
पुरोगामी असल्यािे देशात याि काळात सवगप्रथम प्रत्ययास आिून हदले. 
१९६१ च्या जानेवारीमध्ये मिाराष्ट्रातल्या शेत-जहमनीबाबतिे (जमीन 
धारिेवर मयादा) हवधेयक समोर आले आहि या हवधेयकामुळे दूरगामी 
अशा, जमीन सुधारिेिा पाया घातला गेला. कें द्र सरकारने सीशलगिा 
कायदा करण्यािा हविार त्यानंतर दिा-बारा वर्षांनी केला. याति 
यशवंतरावाचं्या हठकाििा; ग्रामीि आहि शेती हवकासहवर्षयक द्रष्टेपिािा 
प्रत्यय येतो. 
 उक्ती आहि कृती यािंा प्रत्यक्षात मेळ घालिारे मिाराष्ट्रािे पहिले 
मुख्यमंत्री म्ििून त्या काळात यशवंतराव सवगत्र गौरहवले गेले. यािे 
कारि स्पष्ट आिे. मुख्यमंत्री या नात्याने त्यानंी जेव्िा मिाराष्ट्रािी धुरा 
स्वीकारली तेव्िा, मिाराष्ट्रािा सवांगीि हवकास घडवनू आिण्यासाठी 
नेमके काय करावे लागिार आिे, मिाराष्ट्रासमोर प्रमुख समस्या 
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कोित्या, सरकारिे हनिगय आहि लोक याचं्यात र्ार मोठी दरी हनमाि 
िोऊ नये, यासाठी काय करावयािे आदीसंबधंी स्वतः हविार करून आहि 
हवहवध के्षत्रातंील तज्ज्ञाशंी हविारहवहनमय करून त्यानंी सवगप्रथम 
राज्यािी धोरि सूते्र हनहित बनहवली. मिाराष्ट्र िे खऱ्या अथाने 
लोकशािी राज्य बनावे िा या मुख्यमंत्र्यािंा िेतू िोता. या धोरि-
सूत्रानुंसार जेव्िा हनिगय िोऊ लागले, हवकासािे कायगक्रम हनहित करून 
प्रत्यक्ष अंमलबजाविी सुरू झाली त्या वेळी ते हनिगय लोकाचं्या दैनंहदन 
जीवनाला स्पशूगन जािारे, िागंल्या अथाने स्पशूगन जािारे, आहि लोकानंा 
त्यािा वाजवी लाभ करून देिारे, त्यािें जीवन सुसय ठरहविारे असेि िे 
हनिगय ठरले. शेती, हशक्षि, सिकार, उद्योग, हवहवध कला, साहित्य 
आहि प्रशासन या संदभात त्या काळात मुख्यमंत्री आहि त्यािें सरकार 
यानंी केलेले हनिगय ऐहतिाहसक ठरले. सासं्कृहतक आहि करमुिकीच्या 
के्षत्रातले त्यािें हनिगयिी समाजाच्या या अंगाला उते्तजन देिारे ठरले. 
 मिाराष्ट्र राज्य िे साथग कल्यािकारी राज्य व्िावे या हदशेनेि 
यशवंतरावािंी वाटिाल सुरू राहिली. 
 यशवंतराव िे स्वतः हविारवंत राजकारिी, मुत्सद्दी पुरुर्ष िोते. का ाँगे्रस 
पक्षािे ते नेते िोते. राजकीय के्षत्रात राजकारि िालहवण्यासाठी अनेक 
पक्ष असावे लागतात िे जरी खरे असले तरी यशवंतरावानंी संयुक्त 
मिाराष्ट्र हनर्णमतीच्या वेळी जो हविार साहंगतला तो अत्यंत मित्त्वािा 
हविार िोता. पक्षोपक्षाचं्या राजकारिािा गोंधळ मिाराष्ट्राला परवडिारा 
नािी या मुद्धद्यािे हवश्लेर्षि करताना त्यानंी साहंगतले िोते की, 
मिाराष्ट्रापुढे र्क्त एकि राजकारि आिे आहि ते म्ििजे सवांगीि 
हवकास साधण्यािे राजकारि, मिाराष्ट्रापुढे असलेल्या मुलभतू, 
सामाहजक आहि आर्णथक समस्या सोडहवण्याच्या दृष्टीने खटपट करिे िे 
मिाराष्ट्रािे राजकारि िोय.मिाराष्ट्रािे राज्य म्ििजे सामान्य मािसािे 
प्रश्न सोडहवण्यािे राज्य िोय, याि दृहष्टकोिातून या राज्याकडे सवांनी 
पािावे अशी त्यािंी अपेक्षा िोती, िाक िोती. 
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 ते अत्यंत उत्तम संसदपटू म्ििून यशस्वी झाले. मिाराष्ट्रािे मुख्यमंत्री 
असताना िी गोष्ट आपिास जािवली असेल हवशेर्षतः १९५६-५७ साली 
राज्यामध्ये का ाँगे्रस पक्षाला नाममात्र बिुमत असताना आहि एका बाजूला 
सवगश्री एस. एम. जोशी, उद्धवराव पाटील, आिायग अते्र, याचं्यासारखे 
धुरंधर पुढारी असताना त्यानंी ज्या पद्धतीने सदनािे काम िालहवले 
त्यावरून िे हसद्ध िोते. आहि त्यानंतर अहतशय कठीि काळामध्ये ते 
देशािे गृिमंत्री झाले. हवशेर्षतः त्या काळामध्ये अनेक राज्यामंध्ये वेगळ्या 
पक्षािंी सरकारे सते्तवर आली िोती. देशात अनेक समस्या िोत्या.; 
त्यािबरोबर पूवेकडील राज्यािंा प्रश्न हबकट झाला िोता. 
अरुिािलसारखी छोटी राज्ये हनमाि झालेली िोती. त्या काळामध्ये 
प्रभावी संसदपटू म्ििून ते गाजले.ते िागंले प्रशासकसुद्धा िोते. त्यानंी 
देशाला स्वच्छ प्रशासन हदले. 
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बंडोपंत सरपोतिार 

बिुिन समािवािी लोकशािीचे चािते : 
यशवतंराव चव्िाि 

 
 यशवंतरावािंी प्रवृत्ती लोकशािीिी िोती. संयुक्त मिाराष्ट्रािे 
मुख्यमंत्री म्ििून, लोकसभेमध्ये का ाँगे्रस पक्षािा एक ज्येष्ठ नेते म्ििून, 
कें द्रामध्ये हवहवध मंत्रालयािंा कारभार िाकिारे धुरधंर मंत्री म्ििून त्यािंी 
भहूमका लोकानंा धरून व हवशेर्षतः हवरोधकाशंी समन्वय सुसंवाद ठेवावा 
अशीि िोती. इंहदरा गाधंींिी प्रवृत्ती आहि कायगपद्धतीि अशी िोती की 
त्यानंा खऱ्या अथाने त्याचं्याशी संवाद साधता आला नािी. 
 यशवंतरावािंा आहि माझा हनकटिा संबधं संयुक्त मिाराष्ट्राच्या 
िळवळीति आला. त्या पूवीिा पहरिय म्ििजे युवक िळवळीतील आहि 
का ाँगे्रस समाजवादी पक्षािे सदस्य म्ििून. पि ते कऱ्िाडािे आहि 
माझ्यापेक्षा दिा वर्षांनी लिान त्यामुळे जवळीक साधली नािी. संयुक्त 
मिाराष्ट्राच्या िळवळीमध्ये मी सहमतीिा सरहिटिीस आहि पहिल्या वर्षी 
हवधान सभेमध्ये हवरोधी पक्षािा नेता म्ििून सतत संबधं येत राहिला. 
अनेक वेळा हवरोधी भहूमका असूनिी आमच्यामध्ये कटुता कधीि आली 
नािी. उलट ते हवरोधी पक्षािे म्िििे पूिगपिे ऐकून, समजून घेऊन ते 
शातंपिे उत्तरे देत. त्यामुळे हविारहवहनमय िोऊ लागला, आहि आमिा 
एकमेकावंरील हवश्वास वाढत गेला. संयुक्त मिाराष्ट्रािा कलश 
यशवंतरावानंी आिला असा बोभाटा आिे. हकत्येक वेळी यशवंतरावाचं्या 
भार्षिामुळेिी तो वाढीला लागला असावा. एकवेळ हवधान पहरर्षदेमध्ये 
भार्षि करताना त्यानंी साहंगतले की, “वाटाघाटी करून आम्िी आपले 
उहद्दष्ट हमळहवले, सहमतीला ते करता आले नािी.” वास्तहवक त्यािें िे 
म्िििे वस्तुस्स्थतीला धरून नव्िते. कारि सहमतीला पहंडत नेिरंूनी 
वाटाघाटीला कधी बोलावलेि नािी. खरे म्ििजे उदारमतवादी आहि 
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लोकशािीिे िािते म्ििून त्यानंी सहमतीच्या नेत्याशंी वाटाघाटी करायला 
िव्या िोत्या असे माझे मत आिे. 
 पहरर्षदेतील यशवंतरावाचं्या या भार्षिािा जो हरपोटग वतगमानपत्रात 
प्रहसद्ध झाला त्या अनुर्षंगाने हवधानसभेमध्ये आिायग अत्र्यानंी तोर् डागली 
तेव्िा यशवंतरावानंी आपल्या भार्षिातील तो भागि वािून दाखहवला. 
त्यामध्ये सहमतीच्या कामािा उल्लेख न करता त्यानंी यशािे माप लोकाचं्या 
पदरात टाकले. 
 समाजवादातील मूलतत्त्व समतेिे आिे. त्यात सवग प्रकारिी समानता 
आर्णथक सामाहजक, शैक्षहिक अंतभूगत आिे. आपल्या देशात तर सामहजक 
समतेला हवशेर्ष मित्त्व आिे. जातीय उच्च-नीितेच्या कल्पनानंी आपला 
समाज आता पोखरलेला आिे. यशवंतराव िाह्मिेतर पक्षाकडे न वळता 
राष्ट्रीय िळवळीमध्ये आले आहि त्यानंी बिुजन समाजासाठी, त्याचं्या 
हवकासासाठी लढले. त्याचं्या शोर्षिाहवरुद्ध लढले. त्यानंा समाजवादि 
अहभपे्रत िोता. बिुजन समाजाला शोर्षिमुक्त करायिे असेल तर 
शासकीय सते्तबरोबर त्याचं्या हठकािी आर्णथक सामर्थ्यगिी असावयास 
पाहिजे. त्याबरोबरि िे त्यानंी ओळखले िोते. म्ििूनि त्यानंी लोकशािी 
हवकें द्रीकरि, सिकारी साखर कारखाने, बाँका, अन्य सिकारी उत्पादन 
कारखाने यानंा उते्तजन हदले. कारखाने, बाँका, हजल्िा पहरर्षदाचं्याद्वारा 
ग्रामीि नेतृत्व हनमाि करण्यासाठी परोपरीिे प्रयत्न केले. सवग थरातंील 
मािूस वर आला पाहिजे. सवगसामान्यानंा न्याय हमळाला पाहिजे अशी 
त्यािंी हविारधारिा िोती. परंतु आपल्या िातात सत्ता असल्याहशवाय िे 
जमिार नािी अशी खूिगाठ त्यानंी मनाशी बाधंली िोती. सते्तहशवाय 
जनहित साधता येिारि नािी असा त्यािंा ग्रि िोऊन बसला िोता. 
त्याचं्या या आग्रिामुळेि त्याचं्या भहूमकेमध्ये कमजोरी आली असे माझे 
मत आिे. नािीपेक्षा इंहदरा गाधंींच्या का ाँगे्रसहवरुद्ध एकदा खंबीरपिे उभे 
राहिल्यावर पुन्िा त्याचं्याकडे जाण्यािा हनिगय त्यानंी घेतला नसता. 
सत्ता िस्तगत करण्यासाठी ज्या समाजािे आपि भले करू पाितो त्याला 
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जागृत करून पुढे न्यावे लागते. वेळी संघर्षगिी करावा लागतो. िे त्याचं्या 
ध्यानात कसे आले नािी िे कळत नािी. कािी काळ सते्तबािेर रािून पुन्िा 
सते्तवर येण्यािा आत्महवश्वास त्याचं्या हठकािी नव्िता असे हकत्येक वेळा 
वाटल्यावािून रािात नािी. 
 शोहर्षत जनतेच्या संघटना प्रभावी बनल्या पाहिजेत असे त्यानंा वाटत 
िोते. संयुक्त मिाराष्ट्राच्या िळवळीच्या वेळी आम्िी हवरोधी लोकानंी 
कम्युहनस्टाचं्या बरोबर एकजूट करुन मंुबईमध्ये कापड उद्योगातील 
श्रहमकािंी एक युहनयन स्थापन केली. ती युहनयनला प्रहतस्पधी अशी 
िोती. आम्िी एकदोन हदवसात लाख दीड लाख कामगारानंा युहनयनिे 
सभासद करून घेतले. िे यशवंतरावानंा कळले तेव्िा त्यानंी 
खाजगीरीत्या आमिे अहभनंदन केले िोते. िी गोष्ट माझ्या िागंली 
स्मरिात आिे. त्याचं्या आंतहरक िागुंलपिािा, सौजन्यशीलतेिा आहि 
गुिग्रािकतेिा िा पुरावाि िोता. त्यािें मन सुसंस्कृत िोते. म्ििूनि 
आिायग अते्र यानंी त्याचं्यावर हकतीिी तोंडसुख घेतले तरी अत्र्याचं्या 
वाङ्मयाबद्दल त्यानंा आदर वाटे. तो कमी झाला नािी. िायकोटाच्या 
साक्षीतिी त्यानंी तसे एक वेळ साहंगतले िोते. या गोष्टीिा उल्लेख आिायग 
अते्र यानंी हवधानसभेतील एका भार्षिािे वेळी केलेला आिे. 
 त्यािें आहि माझे संबधं हजव्िाळ्यािे िोते. माझ्या कुटंुहबयाबंद्दलिी 
त्यानंा आपुलकीिी भावना िोती. कधी भेटले तर माझी पत्नी ताराबाई 
हिच्याबद्दल हविारपूस केल्याहशवाय रािात नसत. त्यामुळे आमच्या 
स्नेिाला आपलेपिािी हकनार लाभली िोती.  
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मोिन कुलकिी 

कऱ्िाडचे कऱ्िाडपि 

 
 ...ते दंगलीिे हदवस िोते. कऱ्िाडला कधी नव्िे ती दंगल उसळली 
आहि हतला तथाकहथत पुढाऱ्यानंी जातीय दंगलीिे स्वरूप हदले. हिन्दू-
मुस्लीम समाज कऱ्िाडमध्ये गेली अनेक दशके गुण्यागोशवदाने रािात 
आला आिे. अनेक शिदू, मुस्स्लमाचं्या उत्सवात सिभागी िोतात तर 
अनेक मुस्लीम बाधंव कऱ्िाडच्या आराध्यदैवताच्या वार्णर्षक याते्रत आपला 
सियोग देतात. एकीच्या या पाश्वगभमूीवर झालेली दंगल िी दोन्िी 
समाजातील कािी समाजकंटकािी कृती िोती. पि शासकीय पातळीवर 
मात्र ती जातीय नसल्यािी ठाम भहूमका िोती. 
 ना. यशवंतराव िव्िाि यानंा त्याचं्या गावी उसळलेल्या दंगलीिे वृत्त 
समजले. ते मनातून अत्यंत अस्वस्थ िोते. कऱ्िाडला आले तेव्िा िी 
अस्वस्थता िेिऱ्यावर स्पष्टपिे जािवत िोती. ते आले तेव्िा दंगल शमली 
िोती पि दंगलीच्या खुिा जागोजागी हदसत िोत्या. वृत्तपत्रातूंन दंगलीिे 
वृत्त-वातापते्र येत िोती. माझी एक पत्रकार म्ििून या साऱ्या घटनेकडे 
पािण्यािी दृष्टी सवांपेक्षा वेगळी िोती. मी तेव्िा ‘तरुिभारत’ मधून दोन 
वातापते्र हलहिली आहि ती वातापते्र यशवंतराव िव्िाि यानंी वािली 
िोती. 
 कऱ्िाडच्या ऐक्यािे स्वरूप सागंताना मी हलहिले िोते, कऱ्िाडला 
कृष्ट्िा आहि कोयना नद्या दोन आिेत पि प्रीहतसंगम एकि आिे. गुरुवार 
पेठेत मनोरे दोन आिेत पि पाया एकि आिे. एकीिे दोन करण्यािा या 
नगरीिा स्वभाव नािी. इथल्या मातीने ऐक्यि हशकहवले आिे. कृष्ट्िा 
कोयनेिा प्रीहतसंगम िा अदै्वतािा परमोच्चम आदशग या नगरीला आिे. 
शिदु-मुस्लीम ऐक्यिी या नगरीिे वैहशष्ट्ट्य आिे वगैरे. िी वातापते्र 
मोिल्यामोिल्यामधून वािली गेली िोती. 
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 कऱ्िाडला यशवंतराव आले ते मुख्यमंत्री वगैरे बरोबर असल्याने घाईत 
िोते. पि मी समोर हदसताि थाबंले. आसपासिी मंडळी थबकली. 
 तुमिी वातापते्र वािली. तुमच्या लेखातील मुद्यािें ठळकपि माझ्या 
लक्षात आले. 
 कोिते? 
 कऱ्िाडिे ‘कऱ्िाडपि’ आपि तपशीलवार हदलेत ते बरे झाले. ते 
कऱ्िाडपि जपावे िी तुमिी भहूमका मला भावली. (भावली िा नेमका 
शब्द यशवंतरावजींिाि. आवडलीपेक्षा तो अहधक पहरिामकारक आिे) 
इतरापेंक्षा मी वेगळ्या भहूमकेतून या घटनाकंडे पाहिले आिे. सध्याच्या 
गरम पहरस्स्थतीत ... 
 मला हतथेि थाबंवत ते म्ििाले, वृत्तपत्रानी घटनािें भाडंवल 
करण्यापेक्षा पहरस्स्थती बदलण्याकडे, अहधक सुधारण्याकडे आपल्या 
सामर्थ्यािा उपयोग करावा. ते राष्ट्रकायग ठरेल. तुमिी वातापते्र मला त्या 
हदशेने जािारी वाटतात. 
 त्या वातापत्रािें मानधन आले नािी. पि यशवंतरावानंी माझ्या 
भहूमकेिे केलेले कौतुक त्या मानधनापेक्षा लाखपटीने मोलािे वाटले. 
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यशवतंरावांच्या भहगनी राधातका 

आमचा यशवतंा 
 
 लिानपिी यशवंताला खेळण्यािा खूप नाद िोता. आम्िी दोघेिी 
शाळेला बरोबर जात असू. शाळेत न जाता सोनहिऱ्याच्या काठी वाळूत 
यशवंता आपली पाटी पुरुन ठेवीत असे. खुिेसाठी तो मला हतथे 
बसवायिा. नंतर इतर पोराबंरोबर खेळायला जायिा. परत आल्यावर 
पुरलेली पाटी बािेर काढीत असे. दोघं हमळून घरी परत येत असू. कधी 
कधी मलािी शाळेत जाऊ द्यायिा नािी व स्वतः आपििी जायिा नािी! 
 यशवंता घरात सवांपेक्षा लिान म्ििून त्यािे लाडिी र्ार झाले व 
वहडलािंा मारिी त्याने भरपूर खाल्ला आिे. आईने कधी र्ाजील लाड 
पुरवले नािीत. लिानपिी अभ्यासापेक्षा हमत्राबंरोबर खेळण्याति तो 
अहधक वेळ घालवी. आमच्या मामाच्या घराशेजारी रामोश्यािंी, 
मुसलमानािंी वस्ती िोती. त्या मुलातं तो हवटी-दाडूं खेळायिा. 
सोनहिऱ्यात डंुबत रािायिा. 
 आम्िी हवट्याला रािात िोतो, तेव्िा आमिे वडील हतथल्या जज्जाचं्या 
घरी दूध घालण्यासाठी जात. त्यानंी आमच्या वहडलानंा बेहलर्ािी 
नोकरी हदली. त्या वेळेस हवट्याच्या जज्ज सािेबािंी बदली कराडला 
झाली, म्ििून त्यानंी आमच्या वहडलानंा कराडमध्ये नोकरीला घेतले. 
त्यामुळे आम्िी सवगजि कराडला आलो. शुक्रवार पेठेत डुबलाचं्या घरात 
एक खोली भाड्याने घेऊन आम्िी रािात िोतो. डुबलािंी आई र्ार पे्रमळ 
िोती. 
 नंतर तो हिकाटीने अभ्यास करू लागला. त्यानेि साहंगतलेला एक 
प्रसंग सागंते. हटळक िायस्कूलमध्ये एकदा गुरुजींनी प्रत्येक हवद्यार्थ्याला 
उभे करून तुम्िी कोि िोिार? असे हविारले. तेव्िा, हटळक, सावरकर, 
आगरकर अशी त्यानंी नावे घेतली. यशवंताला जेव्िा हविारले तेव्िा तो 
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म्ििाला “मी यशवंतराव िव्िाि” िोिार. यामुळे सगळी मुले िसली, पि 
मास्तरानंी त्यािे कौतुक केले. 
 यशवंताला प्रथम अटक करून नेले तेव्िा आईला र्ार दुःख झाले. ती 
सिा महिने रडत िोती. तो कािी काळ भहूमगत िोता. तेव्िा त्यािे नुकतेि 
लग्न झाले िोते. घरात नवी बायको आिे म्ििून तरी तो घरी येईल 
यासाठी घरावर पिारा िोता. त्या वेळी घरािी झडती घेतली. तुरंुगातिी 
त्याने अभ्यास िालू ठेवला. दोन परीक्षा अशाि हदल्या. 
 त्या वेळेस यशवंता भहूमगत िोता. त्याला पकडून देिाऱ्यास एक 
िजार रु. सरकारने इनाम लावले िोते. यशवंताला तर आईला 
भेटल्याहशवाय रािवत नसे. त्या वेळेस आई माझ्याकडेि रािायला िोती. 
तेव्िा यशवंता आईला भेटण्यासाठी येई. डोक्यावर लाल उंि टोपी व 
घोळ गुडघ्याच्या खालपयंत काळाभोर कोट असा पोर्षाख करी. आमच्या 
आजूबाजूच्या मुसलमानाचं्या व बाकीच्या लोकानंा यशवंता रात्री घरी येतो 
ते मािीत िोते. गहरबी असूनिी कोिीि पैशाच्या लोभाने या कानािी गोष्ट 
त्या कानाला कळू हदली नािी. 
 यशवंताला लवकर पकडता यावे म्ििून नानींना (सौ. वेिूताईंना) 
नव्या नवरीला अटक केली. आईला पि नेली. माझ ं तेव्िा लग्न झालं 
िोतं, त्यानंा र्लटिच्या तुरंुगात टाकले. त्या वेळी माझे बधूं गिपतराव 
अत्यवस्थ िोते. त्याति त्यािंा अंत झाला. 
 नानी कमालीच्या पे्रमळ िोत्या. त्याचं्याबद्दलच्या आठविी काढीत 
बसावेसे वाटते. मी व त्या िहरद्वारला देवदशगनासाठी गेलो तेव्िा बोटीतून 
लक्ष्मि झलूा पार करून आलो, तेव्िा नानींनी अगदी घरात केल्यासारखा 
गरम गरम ताजा ििा मला करून हदला. सवांना समाधान वाटले. 
त्याचं्यात गवग नावालािी नव्िता. 
 यशवंताला नानींिा र्ार मोठा आधार िोता. त्या स्वतः यशवंतरावािें 
पर्थ्यपािी और्षध, कुठल्या कायगक्रमास कुठले कपडे घालायिे सवग कािी 
नोकरिाकर असताना स्वतः पािात असत. 
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 त्याचं्या अकाली जाण्याने यशवंताला अतोनात दुःख झाले. त्यािी 
प्रकृती ढासळली. और्षधपािी वेळेवर िोईनासे झाले. सवग कािी स्वतःस 
पािावे लागे. नोकर असले तरी िरवलेल्या मायेच्या मािसािी सर त्यानंा 
कशी येिार? नानीिी आठवि येताि अगर एखाद्याने काढताि त्याच्या 
डोळ्यात पािी येई. 
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सौ. हललाबाई बाबूराव काळे 

आमचे काका : यशवतंा 
 
 माझे वडील गिपतराव यानंा मोठे काका, आहि िुलते यशवंतराव 
यानंा धाकटे काका म्िित असू. आमिे एकत्र कुटंुब िोते, माझे मोठे 
िुलते दादा िे बेिाळीसच्या िळवळीति ऑपरेशनमध्ये वारले. त्यािंी 
तीन मुले, नानी (िुलती), आई (आजी) असे १०-१२ मािसािें मोठे 
एकत्र कुटंुब िोते. पूवी आमच्या घरिी र्ार िालाखीिी पहरस्स्थती िोती, 
असे आई, नानी सागंत. पि माझे मोठे काका नोकरी सोडून व्यापारधंदा 
करू लागल्यापासून मला कळते असे घर िागंले िालले िोते. धाकटे 
काकािी आमदार झाल्यावर मंुबईला सािेब झाले िोते. त्यामुळे आम्िी 
मुले कराडात मोठ्ा मजेत रािात असू. पि मोठे काका क्षयाने आजारी 
पडले व ते म्युहनहसपसहलटीिे पे्रहसडेंट असतानाि वारले. मी त्या वेळी 
दिा-बारा वर्षांिी िोते. मला थोडे कळत िोते परंतु माझे हतन्िी लिान 
भाऊ सात-पाि-दोन वर्षांिे असतील. धाकटे काका, आई एकमेकानंा 
धीर देऊन दुःख सावरीत. आता धाकटे काका मंुबईला िोते. कराडिा 
सारा प्रपिं त्यािेंवर पडला. मोठ्ा काकाचं्या पाठोपाठ माझी आईिी दोन 
वर्षांत क्षयाने वारली. आम्िी अगदी पोरके झालो. आई (आजी) आहि 
धाकट्या काकानंी आमिा साभंाळ केला. आता धाकटे काकाि आम्िाला 
वहडलािें हठकािी िोते. ते कराडला आले की, आम्िा सवग मुलानंा 
पोटाशी धरून कुरवाळीत, आम्िाला पे्रमाने काय िवे ते देत. त्यानंी 
आमिी आई-वहडलािंी उिीव भरून काढली. 
 आमिे काका बावन्न साली मंत्री झाले. त्यानंी मला मंुबईलाि 
रािावयास नेले. माझा आनंद तर गगनात मावेना. तसे आम्िी पूवी सवग 
मुले सुट्टीत मंुबईला जात असू. पि मरीन लाईनच्या फ्लॅटमध्ये गदीि 
व्िायिी. आता शवटर रोडच्या बगंल्यात नािायला, बागडायला मोठे 
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आवार िोते. उन्िाळी सुट्टीनंतर माझे भाऊ कराडला शाळेसाठी परत 
गेले. मला काकानंी मंुबईच्याि शाळेत घातले. ताई माझ्या शाळेिे सवग 
कािी करीत. मी इंग्रजी शाळेत जात असल्याने मला मोठी मजा वाटे. 
आता िोवीस तास काकािें जवळ मी असे. हसनेमा बघायला हमळावा 
म्ििून काकाशंी भाडंत असे, मग काका दौऱ्यावर गेले की, मी ताईबरोबर 
हसनेमाला जात असे. एकदा ताई काकासंि आम्िी सवगजि झाशीिी रािी 
हसनेमा पािावयास गेलो, त्यानंतर काका मला लाडाने ‘मनू’ म्ििू 
लागले. झाशीच्या रािीिे नाव लिानपिी ‘मनू’ िोते िे मला हसनेमा 
पाहिल्यावर कळले. काका मला ‘मनू’ म्ििून िाक मारू लागले की, मोठी 
गंमत वाटायिी. मी लाडाने त्यानंा सतावीत असे. त्या वेळी मी तर अगदी 
सुखाच्या हशखरावर िोते. दुसऱ्या वर्षी माझ्या धाकट्या भावाला 
अशोकला बोडीला शाळेत घातले. काकानंा मुलावंर लक्ष ठेवता येत नािी 
म्ििून माझ्या धाकट्या दोन्िी भावानंा राजा, दादानंा पुण्यात मॉडनग 
िायस्कूलमध्ये घातले. एक िुलतभाऊ कॉलेजला िोता. र्कं्त धाकटा 
िुलतभाऊ कराडला आईजवळ िोता. काकानंा मंत्री म्ििून काम िोते, 
तरी आम्िा साऱ्या मुलाबाळािंी त्यानंा सारखी काळजी वाटत असे. तेि 
आमच्या मोठ्ा एकत्र कुटंुबािे पालनकते िोते. 
 माझे लग्न काकानंी खूप मोठ्ा िौसेने घरासमोरच्या पटागंिात केले. 
काका मंत्री असल्याने तर लग्नाला एवढी मोठी गदी िोती की, सारे मदैान 
गच्च भरले िोते. काकानंा जावई वकील आिे त्यापेक्षा तो स्वातंत्र्यसैहनक 
आिे, यािा मोठा अहभमान वाटे. माझ्या लग्नात काकानंी कुिाकडूनिी 
आिेर घ्यावयािा नािी िे आधीि जािीर केले िोते. तसे काका शेवटपयंत 
वागले. माझे सासर कराडाति िोते तरी मी सासरी जाताना, ताई काका 
मला पोटाशी धरून इतके रडले की, माझेिी अंतःकरि कालवले, 
माझ्यािी अशु्रधारा आटेनात, काकानंा त्या वेळी मोठ्ा काकािंी आठवि 
झाली. त्यानंी िे लग्न पािायला िवे िोते असे ते म्ििाले. काकानंी 
केलेले आमच्या घरिे िे पहिलेि लग्न िोते. 
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 काकानंा, मला खूप कािी करावेसे वाटे. रीहतहरवाजाप्रमािे त्यानंी 
सारे केले. परंतु माझे पतींिा स्वभाव थोडा मानीि िोता. त्यानंा 
काकािेंकडून संसाराला मदत घेिे आवडत नसे. त्यामुळे मी जे हमळवतो 
त्याति मी संसार केला पाहिजे असे त्यानंा वाटे. काकानंा या गोष्टीिा 
एका बाजूने आनंद वाटे, तर दुसऱ्या बाजूने मला एवढे त्यानंी लाडात 
वाढवले तसे मला िागंल्या पहरस्स्थतीत रािता यावे म्ििून त्यािें 
अंतःकरि तुटत असे. यानंी नंतर काकािें इच्छेहवरुद्ध सरकारी नोकरी 
धरली म्ििून ते काकाशंी तुटकि वागत. परंतु काका मी सागंली, 
औरंगाबाद, पुिे इथे असताना आहि ते मंत्री, मुख्यमंत्री िोते तरी आपल्या 
साऱ्या व्यापात माझ्या घरी तासभर आल्याहशवाय त्यािें समाधान िोत 
नसे. तशी मी बगंल्यावरिी जाऊन त्यानंा भेटत असे, पि मला घरात 
येऊन भेटल्यािा त्यानंा र्ार आनंद िोई. 
 काका हदल्लीशला गेले तरी मी माझ्या मुलाबाळासंि वर्षातून एकदा 
तरी त्याचं्याकडे राहिल्याहशवाय त्यािें समाधान िोत नसे, आहि तेथून 
हनरोप घेताना ते इतके अस्वस्थ िोत की, कधीकधी त्यािें डोळ्यातून 
अशू्रिी येत! काकाचं्या या पे्रमामुळे मला माझ्या आईवहडलािंी कधीि 
आठवि येत नसे. माझ्या धाकट्या भावंडानंा तर आईवडील कसे िोते 
िेिी मािीत नव्िते. आमिे ताईकाकाि त्यािें आईबाप िोते. काकानंी तसे 
आमिेवर अखेरपयंत पे्रम केले. 
 आमिे काका मिाराष्ट्र राज्यािे मुख्यमंत्री िोते. एकसष्ट साली माझ्या 
दोन्िी मोठ्ा भावािंी लग्ने ठरली, काकािें नंतर िव्िािािें घरातील 
मुलािें िे पाहिलेि लग्न, ताईकाकािंा उत्साि एवढा मोठा िोता की, 
लग्नातील प्रत्येक बारीकसारीक गोष्ट त्यानंी स्वतःच्या देखरेखीखाली 
केली. हशवाजी हवद्यालयात भला मोठा टोलेजंग माडंव घातला िोता. 
िजारो मािसानंी सारे कराड रु्लले िोते. गव्िनगर श्रीप्रकाश खास 
लग्नासाठी आले िोते. आईिे (आजी) तो खास सोिळा पािून डोळ्यािे 
पारिे हर्टले. 
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गव्िनगर श्रीप्रकाश यािंी एकदा कराडला भेट िोती. त्या वेळी ते आमच्या 
घरी जेवायला येिार िोते. त्यानंा मिाराष्ट्रीय पद्धतीिे जेवि िवे िोते 
म्ििून पुरिपोळीिा स्वैपाक केला िोता. श्रीप्रकाशानंा काकािें घर 
बघायिे िोते, त्यानंी (काकानंी) गव्िनगर आल्यावर गोंधळ करावयािा 
नािी, शातंपिानं वागायिे असे आम्िाला साहंगतले. आईलािी सागंून 
ठेवण्यास साहंगतले. जेविखाि झाल्यावर श्रीप्रकाश आईला नमस्कार 
करू लागले तसे आईने कमरेिा एक रुपाया काढून गुपिूप त्यािें िातात 
हदला.”कुिाला सागंू नका, जा बाबा आता.” असे ती म्ििाली. आम्िी 
आईला िाह्मि जेवायला घालतेस तसे वागायिे नािी असे सागंूनिी, 
आईनं गव्िनगर श्रीप्रकाशनािी तसेि केले. काकाचं्या िे लक्षात आल्यावर 
त्यानंी कसाबसा खुलासा केला, पािुण्यानंा घालवल्यानंतर आम्िी काका, 
आईिी खूप थट्टा करीत िसत राहिलो. 
 आमिी आई बाळबोध वळिािी िोती. ती कराडला राििे पसंत करी. 
काका मंत्री असताना कऱ्िाडला आले की, घरात राजकारिाच्या गप्पा 
रात्ररात्र िालत.एकदा रात्री अकरा वाजता आई बािेरच्या दाराजवळ 
आली तर बािेर पोहलस पिारा करीत असल्यािे हतला हदसले. आईने 
त्यानंा हविराले, “का उगाि ताटकळत उभे राहिलाय? झोपा की 
आता?” आहि घरात येऊन मला साहंगतले, “पोहलसानंा सतरंजी, उशी 
नेऊन दे, त्यानंा झोपू दे.” आईिे िे आत बािेर सरू असता, काका बािेर 
आले आहि िौकशी केल्यावर पोहलसानंा म्ििाले, “आमिी आई तुम्िी 
झोपल्याहशवाय झोपिार नािी, तुम्िी झोपा.” सािेबानंी साहंगतले म्ििून 
पोहलस झोपले. नंतर रात्री एक वाजता इन्स्पेक्टर राऊंडला आले 
असता, पोहलसानंा लाथा मारून उठव ूलागले व बडबडू लागले, “अशीि 
ड्यूटी करता का?” काका बािेर आले, त्यानंा बािेर कािी तरी गडबड 
िालली आिे िे कळले, त्यानंी बािेर येऊन र्ौजदाराला साहंगतले, 
“पोहलसािंी कािी िूक नािी, आमच्या आईला पोहलस उगाि ताटकळत 
बसलेत असे वाटले, पोहलस झोपल्याहशवाय ती झोपिार नािी म्ििून 
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मीि पोहलसानंा झोपावयास साहंगतले.” आई अनेकवेळा काकानंा 
भेटायला, काम सागंायला आलेल्या मािसानंा घेऊन त्याचं्या कामाबद्दल 
आग्रि धरत असे. काकानंा त्यािे कािी वाटत नसे. पि आईला िा त्रास 
िोत असे, म्ििून काका लोकानंा आईला त्रास न देण्याबद्दल सागंत. 
 आमच्या काकाचं्या डुबल आळीतील जुन्या घरात बठैकीिी खोली 
अगदी भारतीय पद्धतीिी असायिी, तीन िार गाद्या, दिा बारा तके्कर 
ठेवलेले असत. घरातिी आम्िी सारी जहमनीवर अंथरूि टाकूनि झोपत 
असू. कॉट वगैरे कािी नव्िते. साधी खुिी टेबलिी नव्िते. एकदा 
काकािंा कराडला मुक्काम असताना, डी.आय.जी. कामटे काकानंा घरी 
भेटायला येिार िोते, काकानंा काय वाटले कुिास ठाऊक पि घरात 
एकदम म्ििाले, “पोहलस खात्यािा मुख्य सािेब येतोय, त्यानंा बसायला 
एखादी खुिी तरी आिा.” मग धावपळ करून समोरच्या वाड्यातील एक 
खुिी आिून ठेवली. आम्िाला मोठी गंमत वाटली. 
 एकदा उन्िाळ्याच्या सुट्टीत काकािंा मुक्काम मिाबळेश्ववरला िोता. 
आम्िा साऱ्या मुलानंािी तेथे आिले िोते. काका बािेरच्या लोकाचं्या 
भेटीगाठी बदं करून घरातल्या सवांशी गप्पागोष्टी करण्यात एखादा 
हदवस घालवत. प्रत्येकािी िौकशी करीत. पाठीमागच्या आठविी काढून 
थट्टामस्करी िोत असे. संध्याकाळी काकािेंसि आम्िी तळ्याच्या बाजूला 
हर्रायला गेलो. कुठेतरी भजी तळल्यािा खमंग वास आला. काकानंी 
भजािंी नुसती आठवि काढली, परत बगंल्यावर जाऊन बािेर खुच्या 
टाकून बसेपयंत ताईंनी कुिाकडून तरी हतथले भजी भरलेले ताट 
आिले. मग काका सागंू लागले, ‘लिानपिी शाळेत असताना दादा 
(काकािें थोरले बंधू) कराडच्या कोटात बेलीर् िोते. मी शाळा सुटली 
की, सरळ दादाकंडे जायिो, मग दादा मला हजरंग्याच्या िॉटेलमध्ये 
नेऊन भजी देत असत. मला तर भजी खायिी सवयि लागली िोती. 
त्यामुळे भजी तळतानंा वास आला की, तोडाला पािी सुटते, दादािंी 
आठवि येते.’ 
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 सातारला हजल्िा पहरर्षदेत माझे हमस्टर सभापती असता हर्रतीवरून 
आल्यावर अिानक आजारी पडले. कावीळ झाली. डॉ. पागंरेंच्या 
िॉस्स्पटलमध्ये ठेवले. रोज मला व डॉक्टरना काकािें र्ोन येत. एके 
हदवशी उिकी लागली ती थाबेंना, पावसाळ्यािे हदवस िोते. काकानंी 
पुण्यािून डॉ. ग्राँटना रात्री नऊ वाजता पाठवनू हदले आहि दुसरे हदवशी 
भेटायला येतो असा मला हनरोप पाठवला. मी अगदी गोंधळून गेले िोते 
पि काकानंी मला धीर हदला. 
 माझी दोन तीन वेळा अिानक ऑपरेशन्स झाली. काका हदल्लीत. 
त्यािें खाण्या-हपण्यावर लक्ष नसायिे. घरात बसून र्ोनवर सारखी माझी 
िौकशी करावयािे, आहि ताबडतोब मला कसे भेटता येईल िे ठरवायिे. 
मला भेटून मी आजारी असल्यािे कळल्यापासून त्यािंी काय अवस्था िोत 
िोती िे सागंत बसायिे. मी ऑपरेशनमधून बािेर आल्यािे कळले की 
त्यानंा समाधान वाटायिे. मला ते ताबडतोब महिना पधंरा हदवसाच्या 
हवश्रातंीसाठी आपल्याबरोबर घेऊन जायिे. 
 गेल्या वर्षी काकािंी व माझी शेवटिी भेट मंुबईत झाली. आम्िी दोघेिी 
मंुबईला गेलो िोतो. मुलीच्या घरी थाबंलो िोतो काका मंुबईत आल्यािे 
समजल्यावर मी व माझा भाऊ अशोक, काकानंा भेटण्यास हरव्िेरावर 
गेलो. काकाशंी मी तासभर गप्पा मारल्या. िे एकटेि काकानंा नंतर 
भेटायला येिार िोते, अशोकने माझी थट्टा केली. काका एकदम 
मोकळेपिाने खळखळून िसले. ते त्यािें माझ्या डोळ्यासमोर शेवटिेि 
िसिे ठरले. मला म्ििाले, “तुझ्या मुलािी काळजी करू नकोस, तो 
माझ्याजवळि हदल्लीला आिे.” दुसरे हदवशी काका हदल्लीला गेले, आम्िी 
कराडला आलो आहि दोनि हदवसात काका आजारी असल्यािी बातमी 
रेहडओवर ऐकली! र्ोनने िौकशी करेपयंत ते आम्िाला सोडून गेले िोते! 
मला आकाश कोसळल्यासारखे झाले! 
वाय ४१-२८ 
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श्री. बाबूराव कोतवाल 

मंतरलेले अनुभव 

 
 माझे सारे पालनपोर्षि मामानंी केले. मामाचं्या घरातूनि लिानािा 
मोठा झाल्यामुळे मामानंा जवळून पािण्यािी संधी मला हमळाली. 
 ते हदवस का ाँगे्रस सेवादलात जाण्यािे िोते. मी १० वर्षांिा िोतो. 
१९३९-४० साली का ाँगे्रसिे प्राथहमक सदस्यत्वािी नोंदिी करण्यािे काम 
सुरू िोते. मामानंा म्ििालो, “मी सभासद करतो. मला पुस्तक द्या.” ४ 
आिे सभासद र्ी िोती. सभासद करण्यािे मामानंा सागंून बसलो िोतो. 
५ करता करता पिंाईत झाली. शेवटी ५ सभासदािंी वगगिी सव्वा रुपया 
मामाकंडे सुपूदग केली. शाबासकीिी पहिली थाप पाठीवर पडली. 
 इंग्रजी ४ थी मध्ये असताना समजले की, मामा ए.आय.सी.सी. मध्ये 
गेले आिेत आहि िळवळीिे रिशशग रंु्कले आिे. आम्िीिी त्यात सामील 
व्िावयािे ठरहवले. का ाँगे्रसच्या नेत्यामंागे इंग्रजािंा ससेहमरा सुरू झाला. 
मामा कराडला येिार असल्यािे समजले. बाबुराव काळे, गजानन 
पावसकर अशी आम्िी मंडळी गुपिूप स्टेशनावर गेलो. बाळकृष्ट्िबुवािंा 
मठ आिे तेथे मामानंा आिून ठेवले. 
 म. गाधंी, नेिरंूना अटक झाली. काय करायला िवे ते ठरहवले. 
शातंाराम बरड, जयंती गुजर यानंी शाळा सोडावी असे ठरहवले. मग 
बुलेहटन्स काढली. टेहलर्ोन्सच्या तारा तोडिे, सरकारी मालमत्ता लुटिे 
वगैरे कायगक्रम ठरहवले मामा भहूमगत िोते. कराडवरून ढेबेवाडी 
रस्त्यावर शवगािे पाण्यािी टाकी िोती तेथे लपून बसलो. टपालािी 
हपशवी घेतली व आगाशीनगर डोंगर िढलो. महनऑडगरिे १४५ रुपये 
हमळाले. ते घेऊन जखीनवाडीला आलो. तोपयंत पोहलसािंा र्ोन गेला 
िोता. कावे, कोरेगाव, टेंब ूकरीत परतलो. पैसे मामाचं्या स्वाधीन केले. 
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मामानंी कायगकत्यांिी हविारपूस केली व पैसेवाटप केले. कायगकत्यांबद्दल 
अपार पे्रम व आपुलकी िे मामािें मोठेि वैहशष्ट्ट्य िोते. 
 कामेरीिे के. डी. पाटील यािेकडे िळवळीला हदशा देण्यासाठी बठैक 
िोती. परतताना केडींनी सािेबानंा सायकल हदली. सािेब सायकलवरून 
परतले. सायकल कामेरीला नेण्यािे काम माझेवर आले. एक पत्रिी 
मामानंी हदले िोते. पत्र इंग्रजीत िोते. वाटेत उत्सुकतेने वािले. एक 
वाक्य कायमिे घर करून बसले आिे.”आपि अत्यंत सुखरूप 
पोिोिलो.” असे मामानंा सागंायिे िोते. 
 कराडमध्ये मोठा मोिा आयोहजत करायिे ठरहवले िोते. पत्र येऊन 
बाळासािेब उंडाळकराकंडे जायिे िोते. मोिा हनघाला. ताबंवे, इंदोली, 
वगैरे भागातूनिी लोक आले िोते. बाळासािेब उंडाळकरानंा अटक 
करण्यात आली. मामाचं्या कानावर घातले, तेव्िा ते ओगलेवाडीच्या 
व्यंकटराव ओगल्याकंडे रािात असत. पुसेसावळीला जायिे िोते. 
बलैगाडी व गाडीवान घेऊन हनघालो. शामगावच्या शखडीत गाडी 
वेडीवाकडी िोत िोती. गाडीत बसायला भीती वाटत िोती. मामा उतरून 
पायी िालत िोते. मला गाडीत बसवेना. मामानंी खादं्यावर घेतलं आहि 
वाघेरीपयंत आिलं. 
 मोिा झाला, गोळीबार झाला, त्यात अनेकजि मृत्यमुूखी पडले. 
त्याचं्या मृत्यिूी माहिती घ्यायला आयाहित वहकलाकंडे मला पाठहवले. 
अंधार पडता पडता आयाहित वहकलाचं्या घरासमोर उभा राहिलो. 
पोहलसािंी नुकतीि धाड पडली िोती. आयाहितानंा अटक झाली िोती. 
नानासािेबानंा भेटायला मी आलोय िे कळल्याबरोबर त्यािें वडील 
घाबरले. मला गंजीआड लपायला लावलं. पिाते तीन-साडेतीन वाजता 
औंधाचं्या रायगावकर देशपाडें याचं्याकडे जायिं िोतं. आता र्ार काळ 
मला इथ ं ठेवनू घेिं धोक्यािं िोतं. पिाटेिी वेळ िोती. रस्ता ठाऊक 
नव्िता. औंधािा ित्ती हदवा वडूजला हनघाला िोता. अंधारात घंटेिा 
आवाज व प्रकाशिारा हदवा पािून मला भीती वाटू लागली. जसजसा 
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आवाज जवळ येऊ लागला, तसतसा मी घामाने डबडबत िोतो. भतुाच्या 
भीतीने बोबडी वळली िोती. गहलतगात्र िोऊन खाली पडलो. 
ित्तीबरोबरच्या म्िाताऱ्याने मला उठवलं, िौकशी केली, पािी पाजलं, 
रायगावकर देशपाडं्याकंडे जायिं आिे असे त्याला समजल्यावर त्याने 
आपल्या पोराला मलै, दोन मैल रस्ता दाखवायला साहंगतले. 
रायगावकर देशपाडं्याचं्या घरात पोिोिलो आहि समजलं त्यािंी दोन्िी 
मुले गोळीबारात जखमी झाली आिेत. पाय वळले िोते. तरी र्ार काळ 
हतथ ं थाबंिं बरोबर ठरले नसते. माहिती गोळा केली. औंधावरून 
रहिमतपूर करीत कराड गाठले. मामानंा िहककत साहंगतली. 
कायगकत्यांकडे पैसे पोिोिते करण्यात आले. 
 मामाचं्या सागंण्यावरून हकसन वीराकंडे कवठ्ाला हपस्तूल, 
काडतुसं व पत्र पोिोितं करायिं िोतं. कवठ्ाला कसं जायिं िे ठाऊक 
नव्ितं. वाठार स्टेशनला पोिोिलो तेव्िा संध्याकाळ झाली िोती. एक 
रक त्या बाजूकडे हनघाला िोता. जोश्याचं्या हवहिरीकडे सोडायला 
त्याला हवनवलं. ५-६ मलैावंर हशरगावच्या घाटात गाडी बदं पडली. 
सरळ उतरून िालायला सुरुवात केली. २-३ र्लांगावर घंुगरािा 
आवाज ऐकू येऊ लागला. बैलगाडी येत िोती. 
 गाडीवानाने िौकशी केली. हकसन वीराकंडे जायिे आिे िे 
कळल्याबरोबर आपल्यापैकी एकजि बरोबर हदला. सामान्य 
गाडीवानापयंत िळवळ कशी पोिोिली िोती त्यािं प्रत्यंतर आलं. 
हपस्तूल, काडतुसं हकसन वीराकंडे पोिोिती केली. रात्री भईंुजला बठैक 
िोती. ती आटोपल्यावर परत हर्रलो. आल्यावर पाठीवर थाप पडली... 
कराडिी िावडी जाळण्यािा कायगक्रम पार पडला िोता व आता 
हशरवड्यािे स्टेशन जाळण्यािा हनिगय घेतला िोता. ताबंवे, कराड 
कंुडल िरेगाव अस ४ कायगकते जमले. अंधार पडला. कासेगावकर वैद्य, 
सदाहशवराव पेंढारकर पुढे झाले. स्टेशनमास्तरला संशय आला. त्याने 
कराडला र्ोन केला. तोवर आम्िी धाड घातली िोतीि. ७ बदूंका 
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हमळाल्या. मी, बाबूराव काळे, शातंाराम इनामदार, गजानन पावसकर, 
गिपतराव िव्िाि, बभु्रवािन जाधव, माधवराव पवार आदी मंडळी 
बदुंका घेऊन हनघालो. पोहलस वाटेत गाठिार या भीतीने वाटेति एक 
खड्डा खिला, माती टाकली व परेड करीत कोपड्यातून बािेर पडलो व 
सैदापूर गाठले. दुसऱ्या रात्री जाऊन बदुंका आिल्या. 
 शातंारामबापू इनामदाराबंरोबर पुण्याला जायिे िोते. मामा हतथे 
लॉजवर गुपिूप उतरले िोते. मी मामानंा भेटून आल्यािा सुगावा 
पोहलसानंा लागताि मला अटक केली. २७ हदवस छळ करण्यात आला. 
जीव गेला नािी एवढेि! कमरेच्या वरिा भाग र्ोडून हनघाला िोता. 
मामािंा पत्ता मी सागंत नव्ितो. एवढ्यात हशरवड्यािा खटला सुरू 
झाला. त्या वेळी १८ वर्षाखालच्या पोरानंा केशनगिी हशक्षा असे. त्या जबर 
हशके्षमुळे अपगंत्व येत असे. सािेबािंा हनरोप हमळाला. वय जास्त लावनू 
द्या. तसं केलं. पुिे, हवसापूर, शिापूर अशा तुरंुगातून डाबंण्यात आलं. 
 आम्िी २४-२५ आरोपी खटल्याच्या वेळी जेलमधून कोटाकडे जाताना 
गािी  गात असू. मिात्मा गाधंींच्या घोर्षिा देत असू. आमिी केस 
हशराळकर वहकलाकंडे िोती. वाटेत लोकानंी आम्िाला देऊ केलेले पेढे, 
बर्ी पोहलस घेऊ देत नसत. कोटापुढे हशराळकरानंी िी गोष्ट नजरेला 
आिून हदली. पुढे आमच्या पोटािा प्रश्नस तुरंुगात असताना सुद्धा अशा 
प्रकारे सुटला. लोकाचं्या मनात पेटलेली इशा व स्वातंत्र्यािी ऊमी अशा 
अनेक प्रसंगातूंन अनुभवण्यास येत िोती. 
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बाबूराव काळे 

मामासािेब-यशवतंराव 

 
 मी कराडला हटळक िायस्कूलमध्ये हशकत िोतो. मराठी शाळेत श्री. 
कंुभार गुरुजींकडून का ाँगे्रसिे संस्कार झाले िोते. त्यामुळे का ाँगे्रसिा एक 
तरुि नेता म्ििून यशवंतरावािेंबद्दल मला कुतूिल आहि पे्रम वाटे. 
हवद्यार्णथदशेत स्वातंत्र्यासाठी कारावास भोगल्यािा अहभमान वाटे. माझे 
गावी गाधंीजयंतीिे कायगक्रमासाठी १९४१ साली यशवंतरावानंा आमंत्रि 
देिेसाठी सकाळीि मी त्यािें घरी गेलो, यशवंतराव त्या वेळी नुकतेि 
एल्.एल्.बी झाले असतील. वहकली सुरू करण्याच्या बेतात असतील, 
मारुतीबुवाच्या मठाजवळील दोन खोल्यातं त्यािें कुटंुब रािात िोते. 
यशवंतरावानंा प्रथमपासूनि जागरिे करण्यािी सवय िोती. त्यामुळे ते 
उशीरा उठत असत. शेजारच्या खोलीत झोपलेत त्यानंा उठवनू भेटा असे 
मला साहंगतले. मी दार ढकलून आत गेलो तर यशवंतराव एक गोधडी 
(वाकळ) पाघंरून गाढ झोपल्यािे हदसले. मला प्रथम आियग वाटले, 
एक वकील वाकळ पाघंरून झोपला आिे? मला त्याचं्याबद्दल अहधक 
आदर वाटू लागला. 
 बेिाळीस साली ऑगस्टच्या दुसऱ्या आठवड्यात भहूमगत अवस्थेतील 
डुबल आळीतील त्यािंी भेट तर आम्िा ४०-५० तरुिानंा स्रू्र्णतदायक 
िोती. ते आम्िा तरुिािें नेते िोते, कराडमध्ये बेिाळीसिे िळवळीत 
जेवढे हवद्याथी सामील झाले तेवढे हजल्यात दुसऱ्या कुठल्यािी शिरातून 
झाले नव्िते. 
 यशवंतराव येरवडा तुरंुगात स्थानबद्ध िोते. आम्िाला एका बराकीति 
ठेवले िोते. यशवंतराव त्या वेळी हसगारेट्ट्स ओढीत असत. एकदोनदा 
त्यािें लक्षात आले की, आपले पाहकटातील हसगारेट्ट्स कोिीतरी िोरून 
ओढीत आिे. एक लिान वयािा कायगकता त्यािें समोर हसगारेट 
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ओढायला लाजत असे; पि तुरंुगात हसगरेट हमळाली की िोरून 
ओढायिी त्याला लिर येत असे. यशवंतरावानंी िे ओळखले आहि त्या 
कायगकत्याला त्यानंी हसगरेट घ्या असे म्िटले. तो कायगकता इतका 
शरमला की, पुन्िा त्याने िोरून हसगरेट ओढली नािी. 
 बेिाळीसिा लढा १९४६ साली संपला. मी तुरंुगातून बािेर आलो. 
हवशेर्ष म्ििजे तुरंुगातूनि मॅहरकिी परीक्षा हदली िोती, त्यात पासिी 
झालो. यशवंतरावानंा भेटलो त्या वेळी त्यानंी साहंगतले आता िळवळ 
बदं. कॉलेजिे हशक्षि पुरे कर. 
 मी पुण्याला कॉलेजच्या दुसऱ्या वर्षाला असेन, यशवंतराव त्या वेळी 
पालगमेंटरी सेके्रटरी िोते. एक हदवस अिानक माझे खोलीवर आले. 
यशवंतराविी कॉलेजला असताना हटळक रोडवर हतथेि जवळपास 
रािात िोते, त्यामुळे माझे राििेिे हठकाि त्यानंा लक्षात रािण्यासारखे 
िोते. त्या वेळी त्यािें थोरले बधूं क्षयाने वारले िोते. कुटंुबािा ते एकमेव 
आधार िोते. त्यामुळे त्यानंा घरी मोकळेपिाने रडिेिी शक्य नव्िते. 
बधंूंच्या मृत्यचू्या आठविीने अक्षरशः अधा तास ते अशू्र ढाळीत िोते. 
त्यानंा कसे आवरावे यािे मलािी भान राहिले नािी. नंतर आम्िी त्यािें 
हमत्र दयािगव कोपडेकर याचं्या घरी गेलो. 
 १९५२ च्या अखेरीस मी बार कौस्न्सलिे परीके्षस मंुबईस गेलो त्या वेळी 
शवटर रोडिे त्यािें बगंल्यावरि आठ हदवस थाबंलो िोतो. येताना तर 
रात्री बारा एक वाजेपयंत आम्िी दोघेि राजकारिाच्या आठविी आहि 
इतर गप्पा मारीत बसलो िोतो. त्यािंा हनरोप घेऊन येताना पुण्यात दोन 
हदवस थाबंलो. हतथे हमत्रािें बरोबर एका सेवाहनवृत्त मामलेदारािी मुलगी 
पाहिली. घरच्या मािसानंा दाखहवण्यासाठी त्या मुलीिा र्ोटोिी घेऊन 
आलो िोतो. माझे हमत्र बाबरूाव कोतवाल यािें घरात त्यािें आक्कानंी 
िौकशी केली आहि हविारले, “आमिे गिपूिी मुलगी का बघत 
नािीस?” मी म्िटले, “पािू. अजून कुठे काय ठरले आिे? घरच्याचं्या 
आग्रिासाठी मुली पाििेिा कायगक्रम तर सुरू केला आिे. त्या वेळी 
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रामानंद भारती हजल्िा का ाँगे्रसिे अध्यक्ष िोते आहि हकसन वीर व 
वसंतदादा पाटील िे सेके्रटरी िोते. त्या सवांिी इच्छा मी हजल्िा लोकल 
बोडािे िीर् ऑहर्सरिी नोकरी स्वीकारावी अशी िोती. त्या वेळी 
सातारा लोकल बोडािे िीर् ऑहर्सर नुकतेि हनवृत्त झाले िोते. 
माझेसाठी पािसिा महिने ती जागा भरली नव्िती. नोकरी करावयािी 
नािी िा माझा ठाम हनिगय िोता. एक स्वातंत्र्य िळवळीतील कायगकता 
म्ििून माझेबद्दल सवांना पे्रम िोते. नात्यातील एक मुलगी पसंत िोती, 
परंतु नाताळात िुतले वारल्याने पसंती कळहवता आली नािी. तेवढ्यात 
यशवंतरावािंा मंुबईिून र्ोन आला. थोडे प्राथहमक र्ोनवर बोललो 
आहि त्यानंी कराडला भेटायला येतो असे साहंगतले. माझ्या मनात 
कल्पनािी नव्िती, आम्िी सातआठ हदवस अनेकदा गप्पा मारीत बसलो 
िोतो. त्याचं्यािी मनात िा हवर्षय नव्िता. कराडला आलेवर मला 
बोलावनू घेतले. आम्िी दोघेि िोतो. त्यानंी पहिला प्रश्न हविारला, “तू 
िीर् ऑहर्सरिी जागा स्वीकारिार आिेस काय?” मी स्पष्टपिे 
साहंगतले, “त्याबाबत मी सवांना नकार हदलेला आिे, त्यािी ििा करू 
नये असे वाटते.”  ते म्ििाले, “ठीक, तू िीर् ऑहर्सरिी जागा 
स्वीकारिेिे मान्य केले असतेस तर मी लग्ना िा हवर्षय काढिार नव्ितो. 
कारि साडू पे्रहसडेंट आिे आहि जावई िीर् ऑहर्सर िे मला त्रासािे 
झाले असते.” नंतर मुलगी केव्िा पाििार असे हविारले. मी आपले 
बगंल्यावर आठवडा राहिलो, एकत्र बसलो-उठलो, जेवलो आिे, तेव्िा 
आता नव्याने पािून काय पसंत करावयािे आिे? मी मुलगी पसंत म्िटले 
आहि दोघातंि माझे लग्न ठरले. २३ एहप्रल १९५३ रोजी मी 
यशवंतरावािंा जावई झालो. 
 १९५२ च्या हनवडिुकीत केवळ यशवंतरावािें शब्दाखातर मी 
बाळासािेब देसाई याचं्या हनवडिूक प्रिारासाठी भागात गेलो. त्या इंग्रजी 
रावसािेबानंी पाटि तालुक्यातील अनेक स्वातंत्र्य सैहनकािंा छळ केला 
िोता म्ििून माझा त्यािेंवर राग िोता. का ाँगे्रसिे काम पाटिमध्ये 
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करण्याऐवजी कराडमध्ये केलेले काय वाईट अशी माझी भहूमका िोती. 
त्यामुळे पाटिला गेलो नव्ितो. बाळासािेब देसाई अवघ्या ९१ मतानंी 
हनवडून आले. मी गेलो नसतो तर कािी िजारानंी त्यािंा पराभव झाला 
असता. प्रथमतः त्यानंी कृतज्ञता दाखहवली पि यशवंतरावािंा जावई 
म्ििून पुन्िा त्यािंा मत्सर पेटला. त्यामुळे माझे राजकीय भहवतव्य सीहमत 
झाले िोते. त्याति संयुक्त  मिाराष्ट्रािी िळवळ, सवगि संकटात. त्या 
वेळी कराडला “हविार” नावािे साप्ताहिक सुरू केले. १९५७ च्या 
हनवडिुकीत सवग वेळ हदला. परंतु वहकली आहि संसार बसला. 
 मी कािी हदवस मंुबईला गेलो, यशवंतराव त्यानंा एखादी गोष्ट पसंत 
नसेल तर ती करू नको असे सागंत, परंतु काय करावे िे कधी सागंत 
नसत. एका दृष्टीने त्यािें बरोबर िोते, ज्यािा त्यानी हनिगय घेऊन वागिे 
िेि खरे! एकेकाळी नोकरी करावयािी नािी िे ठाम हनधाराने सागंिारा 
मी संसारािे जू मानेवर बसल्यावर वेळेला नोकरी करण्यािा हनिगय 
घेतला. मनपसंत नोकरी हमळविेत दोन वर्ष ेगेली. १९५९ साली रतुभाई 
आदानी स्थाहनक स्वराज्य मंत्री असताना हजल्िा ग्रामपंिायत अहधकारी 
सावगजहनक कायगकत्यामधून घ्यायिे ठरले. मी प्रयत्न केला, मला 
इंटरव्यलूा बोलावले, यशवंतरावानंा िे समजले, ते अस्वस्थ झाले. मी 
इंटरव्यलूा मंुबईला गेलो, त्या वेळी त्यािें बगंल्यावर न उतरता हगरगाव 
लॉजमध्ये उतरलो. हतथे मला मामासािेबािंा हनरोप आला की, मी 
मुलाखतीस जाऊ नये आहि िी नोकरी स्वीकारू नये. त्या वेळी संयुक्त  
मिाराष्ट्र िळवळीिे वातावरि तप्त िोते. अशा वेळी मुख्यमंत्र्यानंी आपल्या 
जावयास डेप्युटी कलेक्टरिी नोकरी वहशल्याने हदली म्ििून त्यािेंवर 
तुर्ान टीका झाली असती, असे त्यानंा वाटले, त्यामुळे त्यािंा मला 
हवरोध िोता. हशवाय मी नुकतेि यशवंतरावािें पहिले िहरत्र प्रहसद्ध केले 
िोते. त्यात संयुक्तव मिाराष्ट्र सहमतीवर टीका िोती त्यामुळे हवरोधकानंा 
यशवंतरावािेंवर राग काढायला िी संधी िालून आली िोती. 



५१० 

 

मी हनिगय घेतला, मामासािेबािें ऐकायिे नािी. त्यानंा भेटायिे देखील 
नािी. मी जर माझ्या पात्रतेने एखाद्या पदाला योग्य असेन तर नातेवाईक 
म्ििून यािंा हवरोध का असावा ? आहि खरोखरीि हद्वभाहर्षक मंुबई 
राज्यात त्या वेळी जे १५ पिंायत ऑहर्सर डेप्युटी कलेक्टरिे गे्रडवर 
घेतले त्यात माझ्यासि ३-४ ि खरे सावगजहनक कायगकते आहि स्वातंत्र्य 
सैहनक िोते. वयािी आहि पदवीिी अट िोतीि. बाकीिे हनवडलेले, 
कुिािा बाप पुढारी, तर कुिािा भाऊ पुढारी म्ििून, त्यािंा सावगजहनक 
कायाशी कािी संबंध नसता ते हनवडले िोते. मी ताबडतोब सागंलीला 
िजर झालो तर सहमतीिे आमदार नागनाथ नायकवाडी, जी.डी. लाड, 
वाय.सी. पाटील यानंी तर माझे अहभनंदन केले. दत्ता देशमुख भेटले 
असता ठीक झाले असे म्ििाले. एस. एम. जोशी आहि मी येरवड्यात 
एकत्र िोतो, त्यामुळे मला कुिािी भीती वाटत नव्िती. प्रथम कािी हदवस 
यशवंतरावािंी मात्र झोप उडाली िोती. पुढे माझे संदभात 
यशवंतरावािेंवर कसलीिी टीका झाली नािी त्यामुळे ते हनधास्त झाले. 
टीका झाली असती तर नोकरी कस्पटासमान समजून मी नोकरीिा 
राजीनामा हदला असता. आता संसार सुरळीत िालू िोता. 
 हजल्िा ग्रामपिंायत अहधकारी म्ििून काम करताना समाधान िोते 
तरी मामासािेबाचं्या इच्छेहवरुद्ध आपि वागलो यािी खंत िोती. तेव्िा 
ज्या वेळी आपि अडििीतून बािेर आलो असे वाटेल त्या वेळी नोकरीिा 
राजीनामा द्यावयािा असे मी ठरवले िोते. त्याप्रमािे १९६७ साली मी 
राजीनामा देिार असे मामासािेबानंा साहंगतले त्या वेळी राजीनामा देऊ 
नये असा त्यानंी सल्ला हदला. परंतु माझा हनिगय कायम असलेने मी 
राजीनामा हदला. मी हजल्यात परत आल्यावर माझे संदभात 
यशवंतरावािेंवर टीका सुरू झाली. यशवंतरावानंा पािुण्यारावळ्यािें 
राजकारि करावयािे आिे. वास्तहवक तसे कािीि नव्िते, आहि 
यशवंतरावानंा पािुण्यािें मदतीने राजकारि करण्याइतके ते कमकुवतिी 
नव्िते. परंतु का ाँगे्रसवालेि त्याचं्यावर िी टीका करू लागले. संयुक्त 
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मिाराष्ट्र सहमतीिे नेत्यानंी मनािा जो हदलदारपिा दाखवला तो सते्तच्या 
राजकारिापायी स्वकीयानंी, आपल्याि पक्षबाधंवानंी दाखवला नािी 
यािी मला आहि मामासािेबानंािी खंत वाटत िोती. मामासािेब मात्र 
आपल्या स्वकीय टीकाकारािें अपराध उदारपिे पोटात घालत असत, 
त्यानंा मदत करीत असत. 
 संयुक्त मिाराष्ट्रािे िळवळीनंतर दिा वर्षांनी देशािे 
राजकारिातंदेखील हननायकी पहरस्स्थती आली. बेंगलोर 
अहधवेशनानंतर राष्ट्रपती हनवडिुकीत पक्षात मोठी रू्ट पडली, एक 
पक्षािे दोन पक्ष झाले. यशवंतरावानंी राजकीय धोरिानुसार आपली 
भहूमका घेऊन थोडे जुळतेहमळते घेतले. तरी अंतस्थ वाद िालूि िोता. 
देशात यशवंतरावािेंवर टीका िोत िोती. यशवंतरावािें िहरत्र मी 
मराठीत हलहिले िोते, परंतु त्यािा प्रसार नागपूर, कोल्िापूर पलीकडे 
नव्िता. यशवंतरावािें िहरत्र मिाराष्ट्राबािेर इतराचं्या वािनात आले तर 
कािी प्रमािात यशवंतरावािंा अकारि िोिारा दे्वर्ष, हवरोध कमी िोईल 
असे वाटते म्ििून मी यशवंतरावािें इंग्रजी िहरत्र हलहिले. माझ्या एका 
स्नेयािी मला खूप मदत झाली. त्या पुस्तकात यशवंतरावािंी एक 
मुलाखत घेण्यासाठी मी हमत्रासंमवेत आठ हदवस हदल्लीत राहिलो आहि 
यशवंतरावानंा वेळ हमळेल त्याप्रमािे त्यािेंशी गप्पागोष्टी केल्या. 
 “मनॅ ऑर् क्राइसीस” िा यशवंतरावािंा मी हलहिलेला िहरत्रगं्रथ 
मंुबईत प्रकाहशत करण्यािे ठरले. जयप्रकाश नारायि यािें िस्ते त्या 
गं्रथािे प्रकाशन झाले. त्या वेळी जयप्रकाशबाबूंनी यशवंतरावाचं्या 
कतृगत्वाबद्दल जे गौरवोद्गार काढले ते ऐकून ती तृप्त झालो. 
 यशवंतराव १९४६ पासून मंत्री, मुख्यमंत्री म्ििून पधंरा वर्ष े
सत्तास्थानावर असताना सते्तिा दुरुपयोग झाल्यािे एकिी उदािरि 
सापडिार नािी. आर्णथकदृष्ट्ट्या स्वतःच्या स्वाथाच्या संदभात त्यािंा 
अहलप्तपिा इतका िोता की केवळ तीनिारशे रुपयात कराडिा एकत्र 
कुटंुबािा व्याप साभंाळत िोते दोन्िी हठकािच्या खिाने त्यािंी िोिारी 
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ओढाताि मी अनेकदा पाहिली आिे. एकसष्ट साली त्याचं्या मोठ्ा 
पुतण्यास मुलगी पािण्यास वाळवे तालुक्यातील ऐतवडे गावी मी गेलो 
िोतो. त्यािंा पुतण्या मंुबईत कुठेतरी नुकताि नोकरीला लागला िोता. 
मलािी ते पुरेसे माहिती नव्िते, त्यामुळे मला कािी सागंता आले नािी. 
मुलीच्या आईने हविारले, “त्यािंी जमीनजुमला हकती? त्यािें उत्पन्नी 
काय? राग मानू नका पि िुलता मंत्री असला तरी, िुलतािुलतीने 
त्याला घराबािेर काढलं तर माझी मुलगी कशी राििार यािी काळजी 
मला केली पाहिजे.”  खेडेगावातील एका अहशहक्षत शेतकऱ्याच्या 
बायकोने केलेली िी िौकशी आिे. योगायोगाने त्या गावाजवळच्याि 
हिखलीिे एका मोठ्ा कायगकत्यािी रुपवती कन्या यशवंतरावािंी सून 
म्ििून आली. मग मात्र मी मामासािेबानंा थोड्या संतप्तपिेि हविारले, 
“तुम्िी इतका अहलप्तपिा ठेवता िे बरोबर नािी. पुतण्यािे कुटंुब िालेल 
एवढा व्यवसाय त्यानंा करून देिार आिात की नािी?” मला कािी उत्तर 
हदले नािी, पि पुतण्यानंा त्यािें पायावर िळूिळू उभे करिेिा प्रयत्न 
त्यानंी केला. एकजि-राजा िागंला हशकला, त्याला डॉक्टर केला. 
मामासािेबानंा त्यािेबद्दल र्ार समाधान िोते. 
माझी पत्नी सौ. लीलाबाईिे हतन्िी धाकट्या भावानंी लग्ने आम्िा दोघािें 
मध्यस्थीने अनुरुप अशी झाली. त्या बाबतिी मामासािेब समाधानी िोते. 
वरील ऐतवड्याच्या प्रसंगानंतर मला वाटायिे मामासािेबानंी मुलािेंसाठी 
कािीतरी जमीनजुमला करावा. त्याचं्या मोठ्ा भावाला जहमनीिी िौस 
िोती. ते तर एकदा मध्यप्रदेशात शेती करण्यासाठी गेले िोते. 
मामासािेबानंी जमीनजुमला करिेिा हविार सतत बाजूला ठेवला िोता. 
त्याला अपवाद र्क्त हमत्रािें आग्रिाखातर उरळीकािंन येथे सौ. वेिूताई 
िव्िाि यािें नावे घेतलेली नऊ एकर जमीन! माझा मोठा मेव्ििा अशोक 
जमीन घेतो आिे असे म्िटल्यावर त्यालािी त्यानंी हवरोध केला. 
 मी नोकरीिा राजीनामा देताना पाटसला जमीन घेतली िोती. त्या 
जहमनीशेजारी १२-१३ एकर जहमनीिा व्यविार मी सािेबािें नावे परस्पर 
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ठरवला. आहि माझे स्नेयािे कुटंुबािे नावे त्या जहमनीिी खरेदी केली. 
त्यािें एका पुतण्याला व्यवसायािे कािीि साधन नव्िते म्ििून १९८० 
सालात एका सकाळी कुिालािी मािीत नसता सािेब माझे जहमनीवर 
तासभर आले. त्यानंी अशोकने परभारे व्यविार केलेली जमीन पाहिली 
आहि त्या पुतण्यािे नावे ती जमीन करिेस संमती हदली. दैवदुर्णवलास 
असा की त्या जहमनीिी रान्सर्र ते असताना झाली नािी. अगदी या 
महिन्याति तो व्यविार पुरा झाला. 
 त्यािंा अहधक लाडका पुतण्या डॉ. राजा याच्या अपघाती हनधनानंतर 
मामासािेब अगदी खिून गेले िोते. त्याति काळाने सौ. वेिूताईंवर झडप 
घातली. मामासािेब अगदी पुरते खिून गेले, सतत डोळ्यातूंन अशु्रधारा, 
हवमनस्क अवस्था. सौ. वेिूताई असताना हदल्लीच्या राजकारिािा उबग 
येऊन कराडला “हवरंगुळा” हनमाि केला िोता. सौ. वेिूताईंनंतर त्यािें 
स्मरिाथग रस्ट करून हदल्लीतील सवग कािी कराडला िलवायिा हनिगय 
त्यानंी घेतला िोता. आता र्क्त ऋर्षीसारखे हवरक्त जीवन आहि 
समाजािी सेवा िी एकि बाब त्यािेंसमोर िोती. प्रथम हवरंगुळा 
बगंल्याति सौ. वेिूताई िव्िाि स्मारक रस्टिी वास्तू उभारिेिा 
मामासािेबािंा हविार िोता. माझा त्याला हवरोध िोता.”हवरंगुळा” िी 
िव्िाि कुटंुबािी खाजगी प्रॉपटी रािावी असे वाटे. हशवाजीनगर िौशसग 
सोसायटी स्थापन करताना मी सावगजहनक सोईसाठी सावगजहनक 
मालकीच्या जागेिी भरपूर व्यवस्था केली िोती, मी त्या िौशसग 
सोसायटीिा संस्थापकि िोतो. तेव्िा हशवाजीनगर सोसायटीिे सोशल 
क्लबसाठी राखून ठेवलेली १८ गुंठे जागा सौ. वेिूताई रस्टसाठी देिेिा 
हनिगय घेतला. या घटनेमुळे मामासािेबानंा खूप समाधान वाटले. 
मामासािेबािें हविार, सल्ला देिेिे आहि लेखनािे काम सुरू झाले की, 
तेवढाि त्यानंा दुःखािा हवसर पडत जाईल असे वाटे. त्यानंी 
“कृष्ट्िाकाठ” पुरा केला िोता. सागरतीर आहि यमुनाकाठ िे खंड पुरे 
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िोतील असे वाटले, पि हनयतीला ते मंजूर नव्िते. मामासािेब अवहिति 
आमिेतून हनघून गेले. 
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श्री.ना.वा. ढवळे 
कऱ्िाडचे मामा 

 
 मामा प्रत्येकालाि असतात. शकबिुना प्रत्येकजि कुिा ना कुिािा 
मामा असतो, पि यशवंतरावासंारखा जगावेगळा मामा र्ारि थोड्यानंा 
हमळतो. अथात एका गरीब कुटंुबात जन्मलेला िा मािूस भारताच्या 
उपपतंप्रधान पदापयंत जाऊन पोिोितो, म्ििून मी त्यानंा मोठे म्िित 
नािी. पि त्याचं्या वागण्या- बोलण्यातले बारकावे, जीवनाकडे 
पािण्यािी त्यािंी दृष्टी, त्यािंी हविार करण्यािी पद्धती... एक ना अनेक 
गोष्टी हविारात घेतल्या तर त्यािें आगळेवेगळेपि  नजरेला येईल. 
 “मामािंं कृष्ट्िाकाठावर हवलक्षि पे्रम िोतं. मी त्या वेळी पाि-सिा 
वर्षांिा असेन. घरिी पहरस्स्थती अगदी गहरबीिी िोती. पि 
आल्यागेल्यानंा िटिी-भाकर तरी हदल्याहशवाय आज्जीनं कधी सोडलं 
नािी. मामा एकटे कधीि नसत. िातात एखादं पुस्तक आहि भोवती 
मािसािंं कोंडाळं सतत असे. संध्याकाळी प्रीहतसंगमावर हनघाले की, 
बरोबर ि.रा. मिाजनी, राम कापसे, शातंाराम इनामदार असे हमत्र 
असत. हजथे आज त्यािें दिन करण्यात आले हतथेि त्यािंी बठैकीिी 
जागा असे. त्या वेळी िावडी िौकात सावगजहनक वािनालयािी इमारत 
िोती. मामािंा जीव जसा या कृष्ट्िाकाठी गुंतलेला असे तसेि या 
वािनालयातिी त्यािें हदवसािे दोन-तीन तास जात. आम्िाला शाळेत 
घातले ते त्यानंीि िाताला धरून. वरिेवर ते शाळेत यायिे. आमच्या 
अभ्यासािी िौकशी करायिे. आम्िाला इंग्रजी समजायिं नािी. तेव्िा 
िक्क मराठीत “माय नेम इज बाबू” अस ंहलिून पाठ करून घ्यायिे. 
 आमच्या घरिी पहरस्स्थती बरी नव्िती. त्यामुळे मामानंा आपले कािी 
हविार आिारात आिताना अडिि पडे. तसे ते कधीि बोलून दाखवीत 
नसत. पि आपल्या घरातील मािसानंी वागावे कसे, बोलावे कसे, कपडे 
कसे घालावेत, याबाबत त्यािें कािी ठाम हविार असत. मला आठवते, 
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लिानपिी आम्िी िौकात उगाि शटगल करीत असू. गुपिूप एखाद्याच्या 
शटाला शिधी बाधूंन िेष्टा करीत असू. एकदा कुिीतरी माझ्याि शटाला 
शिधी बाधंली िोती. मला ते ठाऊक नव्िते. मामा तेव्िा वहकली करीत. 
अशा अवस्थेत ते एकदा िौकातून कोटात िालले िोते. मला पािताि 
त्यानंी िाक मारली. “घरी असं अस ंकमी आिे? वेिूला तेवढं नेऊन दे,” 
असे म्ििाले आहि त्यािें माझ्या शटाकडे लक्ष गेलें .”िे काय?” ते म्ििाले 
आहि “बाब ूनेिमी िागंल्याचं्या संगतीत असावं,” असे सागंून हनघून गेले. 
 “स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या काळातील मामा, शामराव शखडीतून त्याचं्या 
खादं्यावर बसून केलेला प्रवास, कधी रेल्वेत आपि बाकावर आहि मामा 
बाकाखाली दडून असा प्रवास, त्यािें हमत्रमंडळ त्याचं्या वागण्यातील 
नम्रता, हततकाि वागण्यातील कठोरपिा, घरिे लोक, घरच्याशंी मामािें 
संबधं अशा हकतीतरी हवर्षयावंरील आठविींना बाबरूाव उजाळा देत िोते. 
देशभक्तीिी त्यािंी अंतःपे्ररिा, मािसे गोळा करण्यािी िातोटी, िे केले 
पाहिजे, ते केले पाहिजे असा सारखा आग्रि. 
 “आमच्या कुटंुबावर दुःखािे अनेक प्रसंग ओढवले. पि त्यानंा कधी 
रडताना मी पाहिलं नािी. दुःखाला र्ार संयमानं ते आवर घालीत. 
१९४८ मध्ये माझे दुसरे मामा गिपतराव वारले. तेव्िा मी पुण्यात 
कॉलेजमध्ये हशकत िोतो. हटळक रोडवरील लक्ष्मीसदनमध्ये रािात 
िोतो. या घटनेनंतर मामा माझ्या खोलीवर आले हन पाि हमहनटं 
मोकळेपिानं रडत बसले. तसाि दुसरा प्रसंग आठवतो. तेव्िा मामा 
पालगमेंटरी सेके्रटरी िोते. ते १८ नंबरच्या बगंल्यात रािात िोते. त्या वेळी 
पालगमेंटरी सेके्रटरीला बगंला असला तर र्ोन शकवा गाडी नव्िती. १५ 
नंबरच्या बगंल्यात त्या वेळिे मंत्री गिपतराव तपासे रािात िोते. हतथे 
र्ोन िोता. मामासंाठी र्ोन आला तर हतथून हनरोप येई व मामा र्ोन 
घ्यायला जात. या दोन बगंल्यातील अंतर सुमारे एक र्लांग िोते. एके 
हदवशी सकाळी हजल्याहधकाऱ्यािंा र्ोन आला. तो घ्यायला ते गेले. 
त्यानंी र्ोन घेतला आहि हतथेि िंबरडा र्ोडला! ओक्साबोक्सी रडति 
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ते बगंल्यावर परतले. यशवंतराव का रडतािेत ?  घरिी सगळी मािसे 
आहि नोकरिाकर अवाक् झाले. पि त्यानंा हविारायिं कुिी, तरीिी 
भीतभीति मी हविारलं, त्यािें एक हजवलग स्नेिी के.डी. पाटील यािंा 
खून झाल्यािा तो र्ोन िोता ! या घटनेला आता पिंवीस वर्ष े झाली. 
तरीिी त्यािंी त्या कुटंुबावर हपतृछाया िोती. प्रत्येक अडीअडििीला ते 
उभे राहिले. इतकंि काय के.डी. पाटील याचं्या मुलीिं लग्न झालं त्या 
वेळी हतिे यजमान सािेबािें जावई म्ििूनि ओळखले जात. 
 १९४६ ते ६० यशवंतराव अव्याित सते्तवर िोते. तरी शुक्रवार पेठेतील 
छोट्या घरात मयाहदत उत्पन्नात त्याचं्या कुटंुबािा संसार सुरू िोता. 
बािेरच्या खोलीत एक मोठी सतरंजी बसायला, पि एकिी खुिी नव्िती. 
घरी भेटायला मोठे मोठे लोक येत. साऱ्यानंाि अवघडल्यासारखे िोई. 
एकदा त्यािें पुतिे हशवाजी यानंा दाखवायला एक मुलगी आली. तेव्िा 
मात्र घरच्यानंी त्यानंा बजावले, “काय, तुम्िी मंत्री म्ििून लोकानंी इथ ं
मुलगी द्यायिी काय? सतत सावगजहनक कामात मग्न. घरी कािी लक्ष 
देिार की नािी? अथात सगळी मुले पुढे मोठी झाली. त्यािंी लग्ने झाली. 
सगळे कुठल्या ना कुठल्या व्यवसायात पडले. पहरस्स्थती सुधारली. 
यशंवंतरावानंीिी शक्य ती मदत केली. 
 त्याचं्या भहगनी राधा आक्कािंी भाऊबीज कधी िुकली नािी. 
यशवंतराव हदल्लीला िोते. हतथून कुिी कऱ्िाडला हनघाला तर त्याला 
हवनवनू “एवढं आक्काला पोिवा,”असे सागंत. 
 आपल्या कतृगत्वावर उभा राहिलेल्या या भावावर आक्कािेिी खूप पे्रम 
िोते. त्याचं्या हनधनािे वृत्त हतला कळले तेव्िा हतला मूच्छाि आली. 
अशंू्रच्या पुरात हतने आपल्या या भावावरील पे्रमािी बधंने खुली केली. 
 यशवंतरावाजंवळ जाहतभेद, धमगभेद असल्या संकुहित हविारानंा थारा 
नव्िता. उंडाळे येथील एका सभेत ते म्ििाले िोते, “बेिाळीसच्या 
आंदोलनािी आखिी करण्यासाठी मी या भागातील खेड्याखेड्यातून 
शिडलो आिे. आंदोलनािी हदशा ठरहवण्यासाठी एका गावात बठैक सुरू 
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िोती, जो तो कािी ना कािी सूिना करीत िोता. लष्ट्करातील एक 
मागासवगीय जवान कािी सागंण्यासाठी उठला तेव्िा गाविा पाटील 
िटकन म्ििाला, “खाली बसै, तुला काय कळतंय?” माझ्या मनात 
हविार आला, कधी तरी बाजार करायला तालुक्याच्या गावी जािारा िा 
पाटील, पाटील म्ििून शिािा आहि दुसऱ्या मिायुद्धात िार देश 
पायाखाली तुडवलेला िा जवान मागासवगीय म्ििून अडािी, असल्या 
कल्पना आपि बदलिार तरी केव्िा?” 

 यशवंतरावािंा हववाि १९४२ च्या आंदोलनाच्या धकाधकीति 
वेिुताईंशी झाला. लग्नानंतर पहिल्याि संक्रातं वािाहदवशी त्यानंािी 
अटक झाली. पि नंतरच्या जीवनात या गोष्टींिा त्यानंी कधीिी उल्लेख 
केला नािी. राजकारिापासून अहलप्त रािून त्यानंी आपला प्रपिं शुभकंर 
केला. वस्तुतः त्यािें मािेर एक सुखवस्तु घर िोते. सासरी सुरुवातीच्या 
काळात जे तुटपुजें िोते तरीिी त्याति आनंद मानून िेिऱ्यावरिे स्स्मत 
िास्य कधी मावळू हदले नािी. यशवंतरावासंाराख्या कत्या पुरुर्षािी िी 
धमगपत्नी. प्रपिंातील कतेपिा हतने नीटनेटका साभंाळला. जाहतभेद, 
धमगभेद याचं्या मयादा ओलाडंलेले, शाश्वत मानवता धमावर आधाहरत 
असे िे घर िोते. वेिूताईंनी पाहवत्र्य, भक्ती यािें खोलवर संस्कार करून 
घरािे सुसंस्कृतपि वाढवले. घरािे देवघर बनवले. 
 आपल्या या मामा आहि मामींच्या वेगळ्या वैवाहिक जीवनातील 
आठविी सागंताना बाबुराव कोतवाल म्ििाले, घरातल्या कुठल्यािी 
घटकात नात्यातल्या र्रकानं मामींनी कधी पाहिले नािी. एखादी उिीव 
नजरेत आली की, मामी मामाशंी ििा करे. ती उिीव केव्िाि दूर िोई. 
मामानंा मामीशी बोलत बसण्यात वेगळा आनंद वाटे. घरगुती गोष्टी प्रमािे 
तास तास राजकारिावरिी हतच्याशी ते ििा करीत. आम्िाला यािं 
आियग वाटे. मामा एवढंि म्िित, “हतिी राजकीय दृष्टी खूप मोठी आिे.” 

 पे्रम, आहतर्थ्य, धीरोदात्तपिा, मनािी श्रीमंती िा िव्िाि घराण्यािा 
वारसा ंवेिूताईंनी हद्वगुहित केला. पि या घराण्याला िा वारसा लाभला 
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तो यशवंतरावाचं्या मातोश्री हवठामाता याचं्या पुण्याईने.”भगवान श्रीकृष्ट्ि 
अजुगनाला म्ििाले, मी पिा हवसर आहि तू तुझे कतगव्य कर,” ‘ज्ञानेश्वरी’ 
िे सार आपल्या मुलाला एका वाक्यात सागंिाऱ्या हवठामाता अडािी 
िोत्या. पि मानवतेच्या एक हजवंत मूती िोत्या. 
 हवठामाता या देवराष्ट््याच्या. वयाच्या आठव्या वर्षी त्यािें लग्न झाले. 
त्यािें पती, यशवंतरावािें हपताजी बळवंतराव बेहलर्ािे काम करीत. घरी 
सासरिा राबता मोठा. दोन जावा, सासूबाई, पती, दीर, निंदेिी दोन 
मुले असा मोठा पहरवार िोता. थोड्या उत्पन्नात जास्त समाधान हमळवनू 
सुखी िोिारे िे कुटंुब िोते. हवठामाता त्यात सिजतेने सामावनू गेल्या. 
 पि हवठामाताचं्या संसार जीवनात त्यानंा दुदैव, दुःख आहि संकटे 
याचं्याशीि सतत सामना करावा लागला. त्यानंा सात अपत्ये झाली. पि 
ज्ञानोबा, राधाक्का, गिपतराव आहि यशवंतराव िी िार अपत्येि जगली. 
त्यात पहतहनधनािे दुःख त्याचं्यावर कोसळले. मुले मोठी करायिी िोती. 
दुःख करीत बसायला त्यानंा उसंति नव्िती. पती वारले तेव्िा सगळ्यात 
धाकटे यशवंतराव िार वर्षािे िोते. पहतहनधनानंतर मुलािें संगोपन 
करताना त्यानंी मुलानंा संसारतापािे िटके कधी बसू हदले नािीत. हतने 
शेतात मोल मजुरी केली. पायली पायली ओझी डोक्यावरून आिली. 
अक्षरशः हमळतील ती कामे केली. हदवसभर कष्टात देि हझजवनू पुन्िा 
पिाटे उठावे, घरिे दळि जात्यावर स्वतः दळावे, मुलासंाठी कोरड्यास 
भाकरी करावी आहि स्वतःसाठी भाकर घेऊन कामाला जावे िा त्यािंा 
हदनक्रम दिा-बारा वर्ष ेसुरू िोता. 
 या त्याचं्या कष्टानंा यशिी आले. ज्ञानोबा सातवी पास झाले. नोकरी 
करू लागले. गिपतराव महॅरक झाले, व्यापार करू लागले. कऱ्िाडिे 
नगराध्यक्षिी झाले. आहि यशवंतराव... हवठामाताचं्या कष्टािे िीज 
झाले. 
 पतंप्रधान जवािरलाल नेिरू कोयनेला आले िोते. त्या वेळी आमिे 
शुक्रवार पेठेतील घर अगदीि िंद्रमौळी िोते. पंहडतजींना हवठामातानंा 



५२० 

 

भेटायिे िोते. पि त्यानंा घरी नेिे प्रशस्त वाटेना. पहंडतजी म्ििजे कोि, 
पतंप्रधान म्ििजे काय, िे माझ्या आईला सागंण्यािा खूप प्रयत्न केला व 
अखेर “बाबािा (यशवंतराव) सािेब असं सागंून हतलाि शासकीय 
हवश्रामधामावर नेले. एका खोलीतील कोिावर हतला बसवले िोते. 
कायगक्रम आटोपून पहंडतजी व मामा बंगल्यावर आले. ते तडक आईच्या 
खोलीवर गेले. आई उभी रािू लागली तसे धावत धावत पंहडतजी 
आईजवळ गेले. हतिे िात िातात घेतले व म्ििाले, “बहैठये मा ाँ, म ैहसर्ग  
आपके दशगन के हलए आया िूाँ!” 

 “१९३० मध्ये मामा हशकत िोते. त्या वेळी त्याचं्या शाळेला गव्िनगरने 
भेट हदली. त्यािा हनरे्षध म्ििून मामानंी आवारात हतरंगा र्डकावला. 
मामानंा अटक झाली. प्रकरि  खूप हिघळले. मार्ी मागून सुटका करून 
घेण्यािािी सल्ला हमळाला. यावर आईने जाऊन साहंगतले, “ आपलं काय 
व्िायि ंअसेल ते िोऊ दे पि तू मुळीि मार्ी मागू नकोस.” 

 “आईच्यी घरी दाहरद्रयािा मुक्काम. मामाचं्या राजकीय िालिाली 
कािी वेळा त्रासदायक िोत. अशा वेळी मामा वैतागत.” माझ्यामुळे त्रास 
िोत असेल तर मीि घरात येत नािी. असे सागंून बािेर पडत. मात्र आई 
विवि हिडून त्यािंा शोध घेत असे. त्यानंा घरी आिून भरवत असे. ते 
जेवीपयंत स्वतः कधी घास घेत नसे. 
 “आईला या धाकट्या मामाचं्या िालिालीबद्दल नेिमीि एका तऱ्िेिे 
कुतूिल िोते. भोवताली अनेक हमत्रािंा मेळावा पािून हतला अहभमान 
वाटत असे. मोठी मािसेिी त्यािंा सल्ला घेताना पािून हतला आियग वाटे. 
ती घरात सवांना बजावे, “तो काय करतोय तो त्याला करू द्या. कािी 
वाईट करीत नािी.” मामाचं्या कोिा हमत्राला अटक झाली, की 
सािहजकि त्याचं्या घरात शितेिे वातावरि हनमाि िोई. आई तातडीने 
त्याचं्या घरी जाई आहि घरातल्यानंा धीर देई. 
 “१९४३ िा एक प्रसंग आजिी आठवतो. मामा अटकेत िोते. त्यानंा 
भेटण्यासाठी आईला घेऊन मी सातारला गेलो. हजल्िाहधकारी किेरीच्या 



५२१ 

 

एका बराकीत मामानंा जेलमधून आिले. त्याचं्या िातात बेडी व 
पोहलसाचं्या िातात हतिी दोरी, िे पािून आईिे मन कळवळले. आईकडे 
पािून मामाचं्या मुखातून शब्द रु्टले नािीत. दोघानंीिी एकमेकाकंडे 
साशू्र नयनानंी पाहिले व सद्गहदत अंतःकरिाने एकमेकािंा हनरोप 
घेतला...” 
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सौ. शरहिनी मोहिते 
आमचे मोठे भाऊ 

 
 पुण्यनगरीत साने गुरुजी रस्त्यावरील जवािर या वास्तूत २० 
जानेवारी १९८४ रोजी सकाळी हवहवध के्षत्रातल्या गण्यमान्य लोकािंा 
आनंदोत्सुक मेळा जमला िोता. समाज हशक्षि मालेच्या ४०० व्या 
पुस्तकपुष्ट्पािा (आहदमाया आहदशहक्त-कृ.भा. बाबर) प्रकाशन सोिळा 
संपन्न िोत िोता. या सोिळ्यात अध्यक्ष म्ििून सिभाग घेण्यासाठी मुद्दाम 
हदल्लीिून आलेले िोते मिाराष्ट्र शारदेिे लाडके कताबगार सुपुत्र श्री. 
यशवंतराव िव्िाि. आहि अपेक्षा िोती त्या वेळिे मिाराष्ट्रािे मुख्यमंत्री 
श्री वसंतराव दादा पाटील याचं्या आगमनािी. दादा कधी उशीर न 
करिारे, पि उशीर झाला; मालादेखील वेळेवर कायगक्रम सुरू करिारी 
.. कायगक्रम वेळेवर सुरू िोिार की नािी? ..दादा आल्याहशवाय कायगक्रम 
सुरू करिं शक्य नव्ितं. प्रकाशन त्याचं्याि िस्ते िोिार िोतं. प्रश्न 
पडला िोता. जमलेले लोक शातं िोते. हकतीिी वेळ थाबंायला तयार 
िोते. कारि दादा आहि सािेब या अहतरथींना एकमेकाशेंजारी 
शोहभवंतपिे बसलेलं पाििं िा एक सोिळा िोता. मनावर कोरला जािार 
िोता.. खुद्द सािेबिी दादा आल्याहशवाय कायगक्रम सुरू करायला तयार 
नव्िते. पाि पाि हमहनटानंी ते मला हविारत िोते “दादािंा कािी र्ोन 
आला का ? हनरोप आला का ? केव्िा येतायत ?” नाईलाजानं मला 
पुनःपुन्िा तेि तेि उत्तर द्यावं लागत िोतं - ‘कािीि कळत नािी अजून’.. 
वाट पाििं जेव्िा मयादेपुढं जायला लागलं तेव्िा मग कायगक्रमािा एक 
भाग सुरू करण्यात आला. मालेनं आयोजलेला हवहवध के्षत्रातल्या कािी 
कतगबगार स्त्री पुरुर्षािंा सत्कार सुरू करण्यात आला. िा सत्कार सोिळा 
िालू असतानाि दादा आले. या आगमनाला योग्य अशीि गजबज 
उठली. सवांनाि आनंद झाला. पि खरी खुशी उमटली ती यशवंतराव 
सािेबाचं्या मुदे्रवर ! 
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 दादा उगीि उशीर करिारे नािीति. त्याचं्याबद्दल कोिाला रागिी 
नव्िता. तरी त्यानंी जेव्िा खुलासा केला की, इथपयंत आलेलं हवमान 
खराब िवामानामुळं उतरवता आलं नािी, मंुबईला परत जावं लागलं 
म्ििून उशीर झाला तेव्िा तो खुलासा ऐकून सवांनीि सुस्कारा सोडला. 
सािेब त्यानंतरि खऱ्या मोकळेपिानं कायगक्रमात सिभागी िोऊ शकले. 
 मुख्य कायगक्रमानंतर भोजनािे वेळी मला िाक मारून ते म्ििाले, 
“गंमत बघ .. कशी गंमत िालली आिे बघ! “ते दाखवत िोते हतकडे मी 
पहिलं तर खऱ्या अथहन जनतेिे नेते असलेल्या दादानंा त्याचं्या 
िाित्यािंा आहि त्यािप्रमािं आपलं काम करून घेण्यासाठी आलेल्या 
लोकािंा अक्षरशः गरडा पडलेला िोता ! या लोकानंा िे कळत नव्ितं, 
की हजला आपि भेटतो आिोत त्या व्यक्तीला सुखानं िार घास खाऊ 
द्यावे. दादानंा प्रत्येकािं म्िििं ऐकून घ्यायिी सवय. त्यामुळे गराडा 
शकहित देखील कमी िोत नव्िता. दादािंं खाण्याकडे काय लक्ष असिार 
? सवयीनं िार घास खािं िालू राहिलं िोतं खरं! िा सगळा देखावा 
पािताना सािेब खुदूखुदू िसत िोते. ज्यानं वानप्रस्थाश्रम स्वीकारला 
आिे असा एखादा राजा सध्या राजा असलेल्या आपल्या मुलाकडे 
पािील, अशा प्रकारिी  नजर या गमतीकडे पािण्यात िोती... मी 
त्यावेळी  सािेबानंा हविारलं, “दादा, तुम्िी आहि आम्िी हतघी बहििी 
यािंा एक कौटंुहबक र्ोटो काढू या का?”  तर िी कल्पना त्यानंा 
आवडली. र्ोटो हनघाले... जवािर मध्ये त्यानंी ऐसपैस सवड काढून 
हदलेली िी भेट खरोखरि अहवस्मरिीय िोती. 
 यावेळी एक गोष्ट लक्षात येते ती िी की मी जरी वरती ‘सािेब’ असा 
उल्लेख  केला, तरी प्रत्यक्षात मी त्यानंा कोित्यािी संबोधनानं कधीिी 
िाक मारली नािी. नेिमी जवळ जाऊन नमस्कार करून काय हविारायिं 
ते हविारलं. आता मात्र सोयीसाठी सािेब म्ििते. नािीतर आठवि 
सागंिार कशी ? सािेब मला मी हशकत असताना गमतीदार िाक 
मारायिे.”पाव्ििं “म्ििायिे! मला आठवतं की संयुक्त मिाराष्ट्राच्या 
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िळवळीिा जोर प्रिंड िोता.जवािरलाल नेिरू म्िितात म्ििून 
हद्वभाहर्षकि कसं िागंलं आिे िे पटवनू  देण्यािा िव्िाि सािेबािंा प्रयत्न 
कोिालािी आवडत नव्िता. त्यावेळी एकदा शहनवारवाडा ते का ाँगे्रस 
िाऊस याचं्या दरम्यान त्याचं्याहवरुद्ध उग्र हनदशगनं झाली. हनदशगनं कािी 
प्रमािात खालच्या पातळीवर येऊन हिडीसिी झाली िोती. या वेळी 
त्याचं्याि घरातल्या आम्िा सवांच्या मनावर हवलक्षि ताि पडला िोता. 
सािहजकि त्याि मुक्कामात या प्रसंगानंतर ते जेव्िा आमच्या घरी आले, 
तेव्िा माझा िेिरा गंभीर आहि लाबंडा. तर त्यािी जाि लगेि िोऊन 
हजना िढता िढताि ते िसत िसत म्ििाले, “काय पाव्ििं, जेवायला 
वाढिार ना ?” मनावरिा ताि िटकन् हढला पडून मी खुदकन् िसले 
तेव्िा त्यानंा िायसं वाटलं. .. 
 एकदा आळंदीला का ाँगे्रसजनािंं  हशहबर िोतं. त्यावेळी आम्िी 
आळंदीला गेलो. सौ. वेिूताई व मी (का ाँगे्रसिे  तसे सहक्रय मेंबर 
नसल्यामुळे) अथाति हशहबराला गेलो नािी. तेव्िा आम्िी दोघीि 
हकतीतरी वेळ गप्पा मारीत आळंदीतल्या एका देवळात बसलो िोतो. 
हशहबराकडून आक्का आहि सािेब परतल्यावर मी हविारलं िोतं, “हकती 
वेळ आम्िी दोघींनी ज्ञानदेवािी तीि पोज बघत बसायिं ? मुक्ताईनं या 
वेळात हकतीतरी माडें भाजून काढले असतील ज्ञानदेवाच्या पाठीवर ! 
...आम्िी दुसऱ्या सवग देवळामंधून जाऊन येऊ शकलो असतो की 
सिज..”  यावर सारेि िसले िोते. 
 िव्िाि सािेबानंी आम्िा सवांवरि मनापासून पे्रम केलं. ज्या वेळी ते 
आमच्याशी बोलत त्या वेळी त्यािंी नजर पे्रमानं, कौतुकानं ओथंबलेली 
अशी असायिी. गंभीरिी व्िायिे कधी कधी, नािी असं नािी. आमिी आई 
गेल्यानंतर ते तसे बऱ्याि कालावधीनंतर आले िोते. तरी सवांिीि मनं 
या वेळी भरून आली िोती. आम्िाला खुद्द सािेबाबंद्दल नािी म्िटलं तरी 
काळजीि वाटत िोती. कारि राजकीय दृष्ट्ट्या ते तेव्िा सुपहरहित अशा 
कंुपिावरच्या स्स्थतीत िोते. आहि सौ. वेिूताईंिी तब्येतिी तेव्िा काळजी 
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करावी अशीि िोती. त्यामुळे त्या काळजीिािी  ताि त्याचं्यावर पडलेला 
स्पष्ट हदसत िोता. तब्येत खरकलेली हदसत िोती.. कािी प्रसंगी शब्द 
मुके िोतात. अशा वेळी वातावरिातला एकूि जडपिा िलका 
करण्यासाठीि शब्दािंा आसरा शोधला जातो. त्यानुसारि  माझ्या तोंडून 
शब्द बािेर पडले, “ििा घेिार ना ?” 

 तेव्िा कुठं ते नेिमीप्रमािे िसून म्ििाले, “ िो, स्वतः कर. आहि 
साखर कमीि बरं का. एक छोटा िमिा.” 

 ...असे हकतीतरी प्रसंग आठविीत साठवलेले आिेत.स्वतंत्र मराठी 
राज्य स्थापनेच्या वेळी त्यानंी िाती घेतलेला मंगल कलश हिमालयाच्या 
संकटकाळी त्याच्या संरक्षिासाठी सयाद्रीिा प्रहतहनधी म्ििून त्यानंी 
घेतलेली धाव, त्यानंी संरक्षिमंत्री म्ििून केलेली कामहगरी, सगळ्या 
धकाधकीच्या जीवनात देखील सतत हजवंत ठेवलेली रहसकता, आहि 
ठेवलेला व्यासंग, मधूनमधून केलेलं लेखन आहि आवजूगन ऐकावीत अशी 
त्यािंी उत्कृष्ट भार्षिं..अशा हकतीतरी गोष्टी आिेत, की ज्याचं्या 
आठविीनं कोिािी मराठी मािसािा ऊर अहभमानानं भरून येईल? 
 िव्िािसािेबाचं्या बाबतीत माझ्या मनात नेिमी हविार येत असे, की 
ताश्कंदला  लालबिादूर शास्त्रींिा अगदी आकस्स्मक अनपेहक्षत मृत्यू 
घडला तेव्िा, त्या दौऱ्यात त्याचं्या बरोबर असलेल्या िव्िािसािेबानंी िे 
दैवािं भयाि नाट्य कसं सिन केलं असेल ? .. त्यानंा तेव्िा काय वाटलं 
असेल.. या प्रश्नािं उत्तर सौ. ताईंच्या मृत्यनंूतर आम्िी हतघी बहििी 
त्यानंा भेटायला गेलो त्या वेळच्या त्याचं्या व्याकूळ नजरेत हमळालं... 
इंहदरा गाधंींच्या हनघृगि ित्त्येनंतर टी व्िी पािात असताना घडलेल्या तीन 
मूती भवनात हदसलेल्या त्याचं्या खिून वाकून उभ्या राहिलेल्या 
आकृतीच्या दशगनात हमळालं! 
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सरवर (सािेबांचा नोकर) 

सायेब आमचे मायबाप 

 
 सायेब आमिे धनी, आम्िी नोकर, सायेबािंा स्वभाव र्ार पे्रमळ. 
त्यामुळे त्यानंी हदल्लीला येतोस का म्िटल्यावर मी त्यािेंबरोबर आलो. 
त्यानंी मला मुलासारखे साभंाळले. माझे लगीन करुन हदले. 
 माझ्या मुलािे नाव त्यानी सलीम ठेवले व त्यािे पालनपोर्षि केले. 
बाईसायेब र्ार लाड करीत. त्याला तरू बाळ म्िित. 
 बाईसायेब तर खरोखर माऊली िोत्या. त्यािें मन र्ार मोठे िोते. 
इतके की, आकाश त्यात झाकून जाईल ! रोज सकाळी त्या िारला 
उठायच्या. देवािी पूजा स्वतः करायच्या. रागंोळी काढायच्या. नेपाळच्या 
शंकरािी आरती करायच्या. त्या सिािे हदवशी दानधमग करिार. रोज 
सवग नोकरानंा नाष्टा देऊन मग हदवसािे काम सुरू करिार. 
 माझी आई आजारी पडली तर सायेबानंी व बाईसायेबानंी मला प्लेनने 
मंुबईला पाठवले. त्यािें र्ार उपकार. 
 आई मेली तरी मी नंतर गेलो नािी. बाईसायेब आजारी तर कसा जाऊ 
? बाईसायेबानंी तर माझे पालनपोर्षि केले मग त्याना बरे नसताना कसा 
जािार ? 
 सायेबािें घरी आम्िी नोकर घरच्याप्रमािे. मी मुसलमान पुण्यािा. 
गंगाराम नेपाळिा. वासू मंगलोरिा. नारायि रािीखेतिा. मोिनशसग 
िरयािािा . हवनोद लुहधयानािा. शेखर व घनश्याम गढवालिे. सगळे 
वेगवेगळ्या धमगिे. पि सायेबािें दरबारी सवग एकत्र. ते सवांना साभंाळून 
घ्यायिे. आमिे िे धनी र्ार पे्रमळ. आम्िाला ते नोकर न मानता 
कुटंुबातले मानायिे. आमच्यावर त्यािंा र्ार जीव िोता. 
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 पि सायेब गेले. बाईसािेब गेल्या. आम्िी पोरके झालो. देऊळ 
राहिले. पि हवठ्ठल रखुमाई ? आम्िी कुिािे दशगन घ्यावे ? िादंीिे 
ताटात आम्िाला सोन्यािा घास देिारे गेले. आम्िी कुिाकडे पािावे ? 
 त्याचं्याबरोबर ३५ वर्षग राहिलो. हदवस कसे गेले कळले नािी . पि 
आता हदवस जाता जात नािीत. मन भरून येते. 
 शेवटी मी स्वतः त्यािंी सगळी सेवा केली. आज ते स्वप्नात येतात. 
पि समोर का येत नािीत? 
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डॉ सरोहिनी बाबर 

माझा भाऊ हिम्मेिारीचा 
 
 उभ्या पुण्याला खाऊ का हगळू करीत आक्राळहवक्राळ रूप धारि 
करून भरधाव वेगानं गावात हशरण्याच्या त्या हदवशीच्या मिापुरािी 
आठवि झाली. तरी अंग सरारून शिारतं न पाठोपाठ “आक्काताई कुठाय 
?” हविारीत सदाहशव पेठेतून रे्रर्टका मारीत सवगत्र हर्रिाऱ्या 
सािेबािंा आवाज कानात घुमला की, अजूनिी खरंि हजवात जीव येतो. 
 त्या हदवशी ध्यानीमनी नसताना पुण्यावर ओढवलेल्या या भयानक 
आपत्तीनं मािसं िवालहदल झाली िोती. पि सािेब देवासारखे अिानक 
मदतीिा िात देत पुण्यात येऊन ठेपल्याकारिानं मािसानंा हवलक्षि धीर 
आला िोता.”सािेब आलेत ना ? मग काय व्िायि ंते िोऊ देत “ म्िित 
मािसानंी स्वतःला सावरलं िोतं. इतराचं्या मदतीला धावली िोती. 
सािेब आल्याकारिानं हनिींतीनं वावरत िोती. ज्यािंं सवगस्व वािून गेलं 
त्याचं्याकडे जात िोती. जवळिं शक्य ते देत िोती. ते बघून सािेब 
म्ििाले, “त्यानंा पहिलं पे्रम द्या, हजव्िाळा द्या. बाकीिं िळूिळू हमळेल.” 
मिाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याचं्या या ग्वािीनं पुिे गाव बघता बघता पहिलं रूप 
धारि करीत गेलं. 
 एवढं मोठं धरि रु्टलं म्ििूनं पुण्याला पाण्यािी टंिाई कधीि 
जािवली नािी. शासनयंत्रिा पिाला लावीत स.गो. बव्यांसारख्या 
अहधकाऱ्याच्या सिाय्याने सािेबानंी पुण्याला जिू जीवदान हदलं. लोकं 
म्ििाली, “भारी लाख मािूस, मोठा हजम्मेदारीिा.याला म्ििावं 
मुख्यमंत्री. राजा-पालनकता हकती अगत्यानं सगळ्यािंी हविारपूस 
केलीत पाहिलीत ना ?” 

 अडल्या मािसाला मदतीिा िात देत साहजवंत करिं िा सािेबािंा 
जिू स्थाहयभावि म्ििावा. आहि अशावेळी त्यानंी अमूक करायला िवं 
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म्ििायिा अवकाश की, त्याचं्या लोकानंी पि त्याचं्या हवनंतीला हशरोधायग 
मानीत उिलून धरावी िे पि ठरलेलं जिू हवहधहलहखति ! 
 मला आठवतं, सािेबािंी मंुबईिून हदल्लीला बदली झाली तेव्िािी 
गोष्ट. म्ििजे संरक्षि मंत्री म्ििून सािेब हदल्लीला हनघाले ती काळवेळ. 
पुण्याच्या शहनवारवाड्यावर भली दाडंगी सभा भरलेली न् सािेब म्ििाले, 
“देशाला सोन्यािी गरज आिे. देशाला मािूसबळ िवं आिे. आर्णथक 
स्वावलंबन पाहिजेल आिे.” तशी भराभर लोकानंी सािेबापुंढं पैशािा 
जािू पाऊस पाडीत म्िटलं अन् बायकानंी िातातल्या बागंड्या, 
गळ्यातल्या साखळ्या काढून भरारा देऊन टाकल्या. त्या वेळी सािेबाचं्या 
पुढ्यात बसलेल्या माझ्याकडे खालिा ओठ मुडपीत त्यानंी पाहिलं मात्र न् 
मी क्षिािािी हवलंब न लावता िातातल्या बागंड्या काढून त्याचं्या 
िातावर ठेवल्या! ... सािेब खुश झाले. त्यानंी सागंून टाकलं, “ बहििीिा 
आधार र्ार मोठ्ठा असतो भावाला”. इंहदराजींनीिी आपली सगळी 
बाळलेिी न् भावल्यािें अलंकार देऊ केलेले तर आम्िाला एकदम बरं 
वाटलं.”आपल्यापेक्षा देश मोठा आिे.” िे सािेबािंं बोलिं आपि 
अल्पाशंानं का िोईना साथग करू शकलो यातल्या समाधानानं आम्िी घरी 
परतलो.. 
 हदल्लीला गेल्यावर सािेबानंी र्ोन केला, “आक्काताई, आपि समाधानी 
आिोत. वेिूबाईनंिी पाटल्या हदल्यात. घरिी अशी स्वयंस्रू्तग कृती लाख 
मोलािी.” त्या वेळी काय वाटलं कसं सागंू ? सािेबाचं्या नजरेतील त्या 
वेळच्या आनंदाशंू्रनी आम्िी जशा न्िाऊन उठलो ! 
 आपल्या मािसाबद्दल सािेबानंा अपार माया, उदंड पे्रम. कुिाला कधी 
कािी स्वतःसाठी म्ििून मागायिे नािीत. पि त्यािें डोळेि एवढं बोलून 
जायिे की, शब्दािंा हतथ ं काय पाड लागावा ? सािेबानंा माझ्याकडून 
एकि अपेक्षा असायिी की , मी भरपूर हलिावं न् लेखक म्ििून नाव 
कमवावं, त्यासाठी ते म्ििायिे देखील, “आक्काताई, माझी  लेखनािी 
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िौस तुझ्यामुळं भागू देत..” आहि मी पि ‘िं !’ करीत जे जे म्ििून हलिीन 
ते ते त्यानंा पाठवनू द्यायिी. 
 पि एकदा खूपि गंमत झाली. लोकसंस्कृतीवर आधाहरत असा एक 
शोध हनबधं मी अंग्रजीत हलिून हदल्लीला पाठवलेला हतथं अहखल भारतीय 
अशी या हवर्षयातील सभा भरलेली. तर माझा हनबधं वाखािला जाऊन 
िारिौघातं झालेलं नाव छपून आलेलं िं ! तशी  सािेबानंी सगळीकडं 
माझी िौकशी केली. ओळखीतल्या लोकाकंडे र्ोन केले न् कुठंि पत्ता 
गवसेना तशी त्यानंी पुण्याला र्ोन लावनू आमच्या वहडलानंा, अण्िानंा 
हविारलं, “आक्काताई कुठाय ? लगेि परतली का ?” त्यासरशी मी 
हतथंि उभी तर अण्िा िसले न् म्ििाले, “आक्काताईशीि बोला.” मग 
मला त्यानंी रागावून हविारलं, “असं न भेटता का परत गेलीस ?” 

म्ििताना शातंपिानं मी उत्तर केलं, “मी आलेि नव्िते ना ? र्क्त हनबधं 
पाठवला!” 

 “अच्छा!, मग असू दे. इथं आम्िाला कोि शिता ? वेिूबाई सुिू देत 
नािी न् मलािी िैन पडत नािी. पुन्िा अस ं करू नको. स्वतः ये.” 
सािेबानंी र्ोन ठेवला. परमुलखात मी गडबडून जाऊ नये िी त्यािंी 
इच्छा. त्यातून तोंडी लावण्यागत मला हिडवीत बरोबर जेवायिी त्यानंा 
िौस. तर सािेब गेले िाडबडून!... अण्िा मला रागावले. आई म्िटली, 
“अशी हदशाभलू करूनी” सगळं खरं. पि मी काय केलंवतं म्ििून िा राग 
ििूबाजूंनी ? आलं िसू. दाबलं ओठात. केला हविार, “आपल्या भावाला 
आपली आठवि आिे तर!... हर्र देखा जायेगा!” बसले एकलीि 
स्वतःशी बोलत. सुखसंवाद साधीत, हकतीतरी वेळ!... एकलीि!... 
 लोक हविारायिी, “सािेब तुम्िाला कोि लागतात?” मी िटकन 
िसून हविारायिी, “का बरं?” मग त्यानी पुन्िा म्ििावं, “तुमिी त्यानंा 
र्ार काळजी. सारखी आठवि काढतात.” आहिक मी पि िंुकार भरावा. 
 तसं पाहिलं तर सािेब आमच्या लाबंच्या नात्यागोत्यातले. पि 
सख्खापेक्षा जवळिे. त्यातून मी त्याचं्या भारे्षत ‘पोटभर’ हशकलेली हन 
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िातात लेखिी खेळू देतेली. त्यामुळे धाकल्या भनैीगत त्याचं्याजवळ 
माझी शान! म्ििून मग अधूनमधून िारदोन नवी पुस्तकं हदली न् 
एखादवेळ नवं कोरं पेन हदलं की; मनसोक्त िसून खुशीनं पोटाशी धरिारे 
सािेब मला कधी आमच्या कुटंुबाबािेरिे वाटलेि नािीत. म्ििून तर 
रागलोभािी कारंजी आमच्याकडे नेिमीि उसळायिी.”कधी आपली 
आज्ञा आपि जनतेला करायिी असते तर कधी जनतेिी आज्ञा आपि 
मानायिी असते” िी संयुक्त मिाराष्ट्राच्या हनर्णमतीच्या वेळिा पहंडत 
नेिरंूनी ऐकवलेला मंत्र आम्िी सािेबाचं्या न् आमच्या वागण्या-बोलण्यात 
ठेवायला मागं पुढं पािात नसू. 
 आमच्या या सािेबानंा छानछोकीिा नाद जरा कमीि. त्यातून 
वस्त्रालंकाराचं्या बाबतीत तर आिखीनि कमी. आमि ं न् वेिूताईंिं या 
बाबतीत नेमकं उलटं धोरि! म्ििजे तसा छानछोकीतला नखरा आमच्या 
वाऱ्यालािी नसला तरी नवीन नवीन दाहगना करावा शकवा सुंदर सुंदर 
साड्या खरेदी करायिा नाहदष्टपिा आमच्या ठायी मुरलेला. 
 तशी एकदा खूपि धमाल उडवनू हदली आम्िी! काय झालेलं की, 
इंग्लंडिी मिारािी एहलजाबेथ मंुबईला येतेय तर हतला मिावस्त्र न् 
मिाअलंकार भेट द्यावा िी भार्षा हनघालेली. सािेब मुख्यमंत्री. तर 
सोन्यािा कोल्िापुरी साज न् पैठिी द्यायिा बेत पक्का झाल्यासरशी 
आम्िाला वेिूताईनी न् कुसुमताई वानखेडेंनी वेठीला धरलं. आधीि 
‘निंद न् कळीिा आनंद’ िे िीदवाक्य आमच्या एकी त्याचं्या मुखी 
रुळलेलं. त्यात त्यानंी भर घातली, “अगोदर आमच्या गळ्यात कोल्िापुरी 
साज आला तर बराय नािीतर तुमिं बघून घेतो आम्िी हदवािसाब!... 
सागंा जाऊन भावाला! म्ििावं आधी घरातल्या मिारािीिा मानपान! मग 
इंग्लंडच्या! कळलं ?” आहिक बसल्या की, दोघी पि संगनमतानं माझं 
डोकं भिािून सोडीत! िरे राम! सािेबानंा सोन्यानाण्याच्या खरेदीतला 
मनस्वी राग.”पाहिजेल कशाला िा सोस ?” अस ंत्यािं म्िििं न् यानंी 
तर मला वेठीला धरलेली! आता? काय सागंावी कथा? गेले तशीि पकं्क 
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ठरवनू न् घातलं सािेबाचं्या कानावर असान अस ं आिे म्ििून! बापरे! 
रामा हशवा गोशवदा! सािेब एवढे भडकले िे ऐकून की, त्यानंी सार् नकार 
देत माझी कानउघाडिी केली, "तुला नािी कळत! त्या रािीला 
सरकारी भेट हदली जाईल. यािंं कोि करील ?” 

 “तुम्िी! स्वतः तुम्िी!” मला पि जोर िढला. तशी सािेबानंी रागानं 
अस ंपाहिलं न् संतापून ते घरातून अशा झटक्यानं बािेर पडले की, वाटलं 
आता आपलं कंबरडं हढलं िोिार!.. पि या दोघी घरात दाराहभडून 
पािात िोत्या ना ? सािेब बािेर  पडल्यासरशी त्या आल्या पुढं न् 
बोलल्या, “शाब्बास! आता कृती िवी प्रत्यक्षात!”... 
 “पि तुमिा तरी का िटवादीपिा ?” सािेबािंा राग बघून सदग 
झालेल्या मला पि रािावेना तर रोखली मी आपली नजर त्याचं्यावर! 
वाटलं गप्प बसतील. पि कुठलं काय ? त्यानंा आिखीनि जोर िढला, 
“भाऊमोठ्ठा आिे ना ? मुख्यमंत्र्याला एवढं कोंड पडावं ?” 

 झालं! आगीत तेल पडावं तसा मग मलािी जोर िढला न् मग मी पि 
सािेबानंा त्याचं्या किेरीत जाऊन सुनावले, “िे ऐकलं नािी तर त्या दोघी 
रािीच्या स्वागताला येिार नािीत पि खूप त्रास उभा करतील घरात 
रुसून रु्गून! ..तुम्िी हविार करावा िे िागंलं. मी तुमिं ऐकलं नािी 
कोयनेिा उंि  कडा माने इंहजहनयराबंरोबर जीपनं िढत िेलमेट घालून 
वीज हनर्णमतीिी िाििी घेतेवेळी?... ते हकती अवघड काम! त्यापूढं िे 
कािीि नािी. असा काय खिग येईल ? “िो”  म्ििा!”... 
 सािेब एकदम गप्प बसले न् मीिी तरातरा हनघून परतले ती थेट पुिं 
गाठलं!... घरी जाऊन त्या दोघींना कोि तोंड देईल तोर् डागल्यावर 
त्यानंी ? 
 पि सािेबानंी आमिं ऐकलं िं! कारि ती इंग्लंडिी मिारािी भारतात 
यायच्या आदल्या हदवशी या दोघींिा र्ोन आला, आम्िा दोघींिे साज 
झक्कासपैकी आलेत!... तुम्िाला काय िवं?” 
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 “तुमिं डोंबल!” मी पि प्रहतसाद घातला खरा पि मग उगािि जीव 
िळिळला, “सािेबाजंवळ एवढे पैसे कुठले ?” आहिक जी मग गप्प गप्प 
झाले की हविारू नका. सािेब थोडेि श्रीमंत तेव्िा असला िट्ट करािा 
आपि ? माझाि जीव मला खाऊन घेऊ लागला न् नजर डबडबनू 
गेली!... तर आमिी अशी गंमत!... जीवघेिी!... 
 पि म्ििून सािेबानंी माझा कधीि रागराग केला नािी. त्यानंी मग 
मला एकदाि दरडावनू साहंगतलं; “तू अंगावर दाहगने घालून हमरवायिं 
नािीस! आई अण्िानंा सागंावं लागेल नािीतर!” त्यासरशी आम्िी 
एकदम शरिागती पत्करली, “एकदम कबलू! कध्धी कािी मागिार नािी 
यापुढं! मग तर झालं ?” आहि झालं गेलं आईअण्िानंा सागंीत स्वारी 
बसली की, एक हदवस घरी येऊन िुलीपुढं पाट माडूंन आईच्या िातिं 
गरमागरम िवीनं खात! 
 “आई” म्ििजे सािेबािंा मोठ्ठा वीक पॉईट! मग ती त्यािंी आई असो 
की, त्याचं्या हमत्रािंी आई असो. सािेब हतथ ंएकदम नतमस्तक! आईच्या 
िातिं पोटभर खाऊन, ताबं्या तोंडाला लावनू पोटभर पािी हपऊन, ढेकर 
हदला की, सािेब प्रसन्न न् आई खूश! बास! एवढ्या हशदोरीवर पुढिी 
वाटिाल दिकून िोिार न् आईनं मायेनं पाठीवरून हर्रवलेल्या 
िाताच्या उबीला साभंाळीत सािेब हदलखुलास कामाला लागिार. 
 तर आम्िी पुण्याला घर बाधंल तेव्िािी गोष्ट. आमच्या आई अण्िानंी 
बोलावलं तशी वसंतदादानंा घेऊन सािेब पुण्याला आले. मोठा मुलगा 
म्ििून जमलेल्या मंडळींिे आगत स्वागत माडंीत सवांना घेऊन घरात 
प्रवेश करते झाले. 
 तशी लोकानंी टाळ्या वाजहवल्या न् सािेबाकंडून पेढे घेतले िं! तर 
सािेब कसे म्िितात.”आमिी िी मंडळी पुण्यात आली खरी पि कशी 
स्स्थरावतात यािी मला पार काळजी लागली िोती. मराठमोळ्या 
मािसानंी पुिेकराशंी सवाथानं सामना करीत जगिं म्ििजे भारी 
अवघड. पि अण्िा आईनी न् अक्कानताईंनी इथंिी आपलं वैहशष्ट्ट्य राखून 
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बाजी मारली. मला समाधान आिे. िे माझं घर आिे. इथल्या हवपुल 
गं्रथसंपत्तीत मनसोक्त हविार करायला मी इथ ं वरिेवर हवश्रातंीला 
येईन.”... त्यासरशी आमच्या अण्िानंी त्याचं्या िातात घराच्या हकल्ल्या 
हदल्या न् म्िटलं, “तेवढ्यासाठीि तर घर बाधंलंय!” 

 सािेबािंी नजर त्यावेळी कृतज्ञतेतल्या समाधानानं ओली झाली. 
वातावरि या सुखसोिळ्यात मंत्रमुग्ध िोऊन गेलं. 
 आपल्या मािसात मनमुराद िास्यहवनोद दरीत  घटकाभर स्वतःला 
िरवनू बसावं िा सािेबािंा आवडता छंद. आम्िी सगळेि एकमेकाचं्या 
सिवासात असा आनंद पोटभर भोगू शकलो िे आमि ंपरमभाग्य. 
 भाग्यावरून गोष्ट हनघाली म्ििून सागंते. आमच्या बाबासािेब पुरंदरेंनी 
एक हदवशी कानगोष्ट केली.”प्रतापगडच्या देवीिी स्थापना िोऊन तीनशे 
वर्ष े झालीत. तुम्िी यशवंतराव सािेबानंा मिापूजा करायला लावा. 
मिाराष्ट्रािं कोटकल्याि िोईल.” ...मग काय ? आम्िी लगेिि 
सािेबानंा कळवनू टाकलं न् िे झालंि पाहिजे अशी वेिूताईंकडे कळ 
लावली. 
 िोता िोता मिाबळेश्वरला का ाँगे्रस कायगकत्यांिे एक हशबीर भरलं. हतथ ं
या कल्पनेनं आकार घेतला. बासष्टिी हनवडिूक येऊन ठेपलेली. तर 
सािेबानंी घेतलं मनावर न् “ठीक आिे. सवग व्यवस्था व्िावी.” असा संदेश 
आला. त्या वेळी र्लटिच्या राजानंी, मालोजीराव शनबाळकरानंी, िे 
यजमानपद स्वीकारलं न् कामािी डागडुजी हनघाली. राजेसािेब 
सािेबािें सासरे ना ? त्यानंी आम्िाला प्रतापगडावर नेलं न् राजा येिार 
आिे देवदशगनाला तर कडेकोट बदंोबस्त िवा म्ििून गडावरील सगळे 
काने कोपरे, पाऊलवाटा, बुरुज अशी इकडे हतकडे भटकंती करायला 
लावली तर हर्रून हर्रून िैराि व्िायला झालं. तशी मी मिाराजानंा 
म्िटलं देखील, “अिो, आपलेि तर सािेब येिार आिेत मग एवढं 
कशाला?” त्याउपर त्यानंी साहंगतलं, “म्ििून काय झालं? गडावर सगळं 
ठाकठीक िवं. आपि बरोबर असा. उिंदुिं हनघायला नको.” 
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 आता आली का पिंाईत ? आम्िाला टेिळिी बुरुजािंी भटकंती 
हनभिार नािी म्ििून सागंायिं कसं ? त्यातून मालोजी राजे म्ििजे 
वेिूताईिं मािेर. मुकाट्यानं सारा रे्रर्टका केला तर वेिूताईंिा हनरोप 
आला, “देवीला मिावस्त्रालंकार लागतील!” िाय रे भगवान! आता ? 
पि राजेसािेबानंी िे सािेबाचं्या कानावर घातलं. तशी व्यवस्था केली. 
सातारच्या रािीसािेब आल्या. बाळासािेब देसाईंनी सवांना गडावर 
यायिं हनमंत्रि केलं. मािसं आली न् झोकात या मिापूजेिा सोिळा पार 
पडला. सािेबानंी देवीच्या साक्षीनं हशवाजी मिाराजाचं्या पुतळ्याजवळ 
हनवडिूक प्रिारािा नारळ र्ोडला न् त्यानंी इहतिासकालीन प्रसंग 
साक्षात नजरेत भरतील अशा झोकनोकािं भार्षि केलं. जमलेल्या 
हमत्रमंडळींबरोबर जेविखाि करतेवेळी पोटभर गप्पागोष्टी झाल्या. 
बाळासािेब देसाई न् ते बराि वेळ बोलत राहिले... मालोजी राजाशंी 
कानगोष्टी झाल्या.. आम्िी सगळे गड उतरून आलो. .. हजवाला एकदम 
शातंी आली. हमत्रमंडळात राहिलं की, आयुष्ट्यातलं सवोत्तम सुख 
भोगिाऱ्या सािेबािंीिी कळी खुलली.. ग.हद. माडगूळकर अण्िा 
आलेवते तर काव्यहवर्षयक ििेला ऊत आला.. सािेबाचं्या मधल्या कवीनं 
मान वर केली आहिक जो आनंद सोिळा मिाबळेश्वरी साजरा झाला 
त्याला तोड नसावी! 
 सािेब मुळाति भारी रहसक मािूस. संगीत, नाटक, नृत्य, लोकनाट्य 
यातला कलाहवलास त्यािंी िह्मानंदी टाळी लाव ूदेिारा प्रातं !... तास न् 
तास अशा मैर्लीत त्यािंा जीव रमायिा !.. 
 मला आठवतं. १९६८ सालच्या १ मे िी गोष्ट. मी नुकतीि राज्यसभेत 
गेलेली. तर त्या हदवशी मिाराष्ट्रहदनािी धूमधाम िाललेली. सायंकाळी 
रहसकासंमोर मिाराष्ट्रािं लोकनाट्य रंगमंिावर आलेलं. हतथे मी न् 
सािेब पुढल्या रागेंत!... िोता िोता एक कलावंतीि पदरािा मोरहपसारा 
उडवीत नाित नाित पुढं आली तशी कुिीतरी खेड्यातल्यागत हशट्टी 
मारली म्ििताना शेजारी बसलेल्या पु.लं.ना सािेबानंी िळूि साहंगतलं., 
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“आक्काताई आलीय. त्या मािसाला जरा बेतानं घे म्ििावं!”... त्यासरशी 
पुन्िा ती हशट्टी वाजली न् मी बोलून गेले, “काय िे ?... इथ ंकशाला िी 
असली दाद ?” म्ििताना कोितरी कुजबुजलं, “इथं कशाला आलीय 
आक्काताई ? हतला घरी पाठवा.” िे ऐकलं मात्र न् मी िटहदशी उठून 
हतथून काढता पाय घेतला!.. सािेब पाठोपाठ आले न् त्यानंी डोंगरेंना 
साहंगतलं, "हिला घरी पोिवनू द्या” आहि स्वतः पुन्िा त्या संगीत सभेत 
जाऊन बसले... आिे की नािी म्ििजे ? ..अस्सा राग आला पि करिार 
काय? जाम बोलले नािी दोन हदवस त्यािेंशी तर! .. 
 पि आमिं सातारी घरािं ना ? तमाशाला बायकानंी गेल्यावर राहिलं 
काय? .. सािेब पुढारलेले खरे पि डोक्यात िीि संस्कृती ना ? .. आम्िी 
पि मग म्िटलं, “जाऊ देत! देखा जायेगा!”.. तर काय ? ... उग्गीि िे 
नको ते नको म्ििजे ? 
 आता आिखीन् एक सागंू ? आमच्या पुण्याच्या शािूमंहदर 
मिाहवद्यालयाच्या पायाभरिी समारंभाला पं. जवािरलाल नेिरंूना 
बोलावलेलं. तर त्या वेळी बाळासािेब देसाई, भाऊसािेब हिरे आिखी 
कोि कोि हिक्कार आलेले. त्या वेळी स्वागत गीतासाठी व्यासपीठाच्या 
एका कोपऱ्यात तंबोरा घेऊन मी बसलेली बघून सािेब आियाने थक्क 
झाले! त्यानंा मी गायला बसावं िे आवडलं नािी असं त्यािंा िेिरा 
बोलला पि मी तोवर तंबोरा छेडायला सुरुवात केली! पेटीवादकासि 
इतरानंा खुिावीत स्वर लावला पि!... 
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चढले उंच हनशाि 
करूनी नव भारत हनमाि 

 
 या मीि हलहिलेल्या गीतािी आळविी एवढी सुरेख झाली की, 
पहंडतजींनी ‘बिोत अच्छा’ म्िटल्यासरशी सािेबानंी त्यानंा सागंून टाकलं, 
“िी माझी धाकटी बिीि हिला आमच्या सासं्कृहतक जीवनािी सगळी 
माहिती हविारा. सागेंल ती!” ... आहि एरव्िी माझ्या लोकगीत गायनािी 
सवांकडून वािवा ऐकताना खूश िोिारे सािेब मला एका बाजूला 
बोलावीत म्ििाले कसे, “िे साहित्य संमेलन नव्िे! ..पुन्िा असं नकोय!” 
... 
 तेव्िापासून सािेबासंमोर मी कधी साहित्य संमेलनाखेरीज लोकगीत 
म्िटलं नािी की, तंबोरािी िाती धरला नािी!.. एरव्िी आमच्या लेखनािी 
तारीर् करिाऱ्या सािेबानंा आमिं िे असलं वागिं खपत नव्ितं ना ? 
 पि मग कसं कोि जािे एक हदवस सािेबानंीि मला गळ घातली, 
“पाळिा म्ििायिा आक्काताई!” म्ििताना मी ‘आ’ वासून त्याचं्याकडून 
आलेल्या र्ोनकडे पाहिलं तशी वेिूताई बोलून गेल्या, “आत्याबाई आिात 
ना ? बाळािं नाव ठेवायिंय ?” ... मला एकदम समजेनाि त्यािंं िे 
टेहलर्ोनवरिं बोलिं! राहिले गप्प गप्प! उत्तरि केलं नािी. 
 तेवढ्यात आमिे जी.डी. पाटील गाडी सोडून आले न् मधुकरराव 
िौधरींच्या बाळािं नाव ठेवायला मला मंुबईला घेऊन गेले! .. िी मंडळी 
तेव्िा सािेबाचं्या मंहत्रमंडळातील ना? आहि मी ‘कॅहबनेट हसस्टर!’ ... 
गेले तर सगळे एकत्र जमलेले. बारशािा थाट उडून गेलेला. बाळलेिी 
माडूंन ठेवलेली. पाळिा सुगंधी रु्लानंी सजहवलेला. सगळी मंडळी 
नटूनथटून िजर! 
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 “नाव काय ठेवायिं ?” मी सिजीि हविारलं. तर वेिूताई बोलून 
गेल्या, “ते तुम्िीि सागंायिं. आम्िी र्क्त तुमच्या तोंडात पेढा घालून 
पाठीत बुक्क्या घालिार!” 

 बापरे! मी कुठं कािी हविार केलावता? गेले गडबडून तर सािेब 
लाबंून बोलले, “आवरा लौकर. आम्िाला मीशटग आिे. आहि लेखकाला 
कशाला िवा एवढा हविार ? िटकन सागंून टाका न् म्ििा पाळिा. 
एकदम सातारी!”.. त्यासरशी मागिा पुढिा हविार न करता बाळािं नाव 
मी ‘हशरीर्ष’ ठेवलं न् आमच्याकडे बारीक मोतीराम म्िितात तो पाळिा 
म्िटला!.. 
 “भले शाब्बास!” सािेबानंी पाठीवर शाबासकीिी माया थापली. ते 
हनघून गेले न् मग आम्िी सगळ्या बसलो गप्पागोष्टी करीत. सगळ्यानंी 
उखािा घालीत नाव घेतलं. वेिूताई मुख्य यजमानपदी. तर त्यानंी 
लाजत मुरकत प्रारंभ केला, “पािी पाडंव साध्वी धुरपती, 
यशवंतरावासंारखे हमळाले पती तर देवा तुमिे आभार मानू हकती”.. 
सगळ्यानंी टाळ्या हपटल्या. पाठोपाठ सगळ्यानंी लाया रु्टाव्यात तशी 
“नावं” घेतली... बारसं मग जेवि खाि िोत मस्तपैकी रंगलं... आनंदी 
आनंद झाला... सािेबानंी आपल्या नेत्राचं्या साक्षीनं भरभरून कवहतक 
माडंलं.. माझ्याकडून नवीन कहवता म्ििून घेतल्या... "आक्का ताईला 
साडी द्या वेिूबाई” म्ििाले न् मग जो िशा हपकला की, हविारू नक्का!... 
सािेब देखील खळखळून िसले... 
 सािेब खरंि मोठा गुिािा, अगत्याच्या हविारपुशीिा मािूस. कोिा 
एकाि ंकािी आवडलं की, दाबनू कवहतक माडंिार. स्वतः हलहिलेल्या 
पत्रानं आपली आवडहनवड कळविार. प्रत्येकािा वडीलधारा िोिार. 
उते्तजनािी थाप पाठीवर टाकीत ‘आगे बढो’ म्िििार. अशा वेळी 
त्याचं्यातला गुिग्रािी रहसक खडबडून जागा िोिार. 
 आमच्या बाबतीत मागं एकदा अशीि वेळ िालून आली. त्या वेळी मी 
र्लटिच्या रािीसािेबाचं्या आग्रिाखातर हवकास योजनािें संदभात एक 
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कहवता हलिून हदलेली. तर सािेब र्लटिला आल्यासरशी त्याचं्यापुढं 
मुलींनी ती गाऊन दाखहवलेली. सािेबानंा ती कहवता त्या वेळी एवढी 
आवडली की, रातोरात खास दूताकरवी त्यानंी मला आपला अहभप्राय 
स्वतःच्या िस्ताक्षरात कळहवला – 
 भल्या पिाटेला िे पत्र घेऊन मािूस आला तशी काय वाटलं कसं 
सागंू? “भाऊ असावा तर असा” िा हविार मनात घोळला न् मी 
घरातल्याशंी बोलून गेले, “सािेब, स्वतः लेखन का नािी करीत? त्यानंी 
हलहिलं तर लोक त्यािंं पुस्तक डोक्यावर घेऊन नाितील!” त्या वेळी 
आमच्या कुटंुबानं तसा ठराव पास केला. सािेब पुन्िा भेटले रे भेटले की, 
त्या ठरावािी प्रत सदैव वािली गेली... आमच्या त्या तगाद्यातूनि मग 
‘िोय’ ‘नािी’ करीत ‘कृष्ट्िाकाठ’ िा जन्म झाला! 
 सािेबािंी हजद्द तशी दाडंगी. मनावर घेतलं की, ठरली गोष्ट करिार 
म्ििजे करिारि! मग कािी िोवो. पि आमिा िा भाऊ तसा र्ार 
िळवा. मािसािंा लोभी. इष्टहमत्राचं्या सिवासाला िपापलेला. 
मतभेदाचं्या पोटी रागावेल, हिडेल, संतापेलिी. पि मनािा हदलदार. 
सुप्पाएवढ्या काळजािा. आभाळाएवढ्या मायेिा. तर त्यातलं सगळं 
ठाकठीक रािावं म्ििून आमिी कधी कधी ताराबंळ उडायिी! 
 एकदा मोठा हवलक्षि गंभीर प्रसंग उभा राहिला. सािेबािंं न् 
बाळासािेब देसाईंिं कडाक्यािं भाडंि झालेलं!... एकमेकािंं बोलिं 
भार्षि एकदम बदं! कारिंहबरिं िरी जािे! पि कुिालाि िैन पडेना. िे 
मेतकूट जमवायिं कसं ? वेिूताईंनी हविार केला. मला बोलावनू घेतलं 
न् म्ििाल्या, “मोठ्ा हदराला बोलावनू घ्या. सािेब पालगमेंटमध्ये असू 
देत. तेवढ्या वेळात येवनू जा म्ििावं. लावा र्ोन.” 

 बापरे! केवढं अवघड काम ? पि आमच्या हकसनवीर आबानंी हदलेला 
अत्तरािा र्ाया कानातून काढून वेिूताईंच्या न् माझ्या िाताला माखला. 
र्ोनलािी लावला! मग र्ोन करून बाळासािेब देसाईंना रातोरात या 
म्िटलं.” गळ घातली. मेिेरबानिी ठरल्या वेळी आले!... 
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 सािेब पालगमेंटकडे गुंतले असताना बाळासािेब वेिूताईंकडे जाऊन 
भेटले. काय बोलिं झालं देवाला मािीत! पि दोघेिी िंुदक्यानं दाटले 
असावेत असा अंदाज आला. दीरभावजय जेवले खावले. बोलले बसले. 
बऱ्याि वेळानं जेवायला म्ििून सािेब न् मी घरी आलो तर पािताक्षिीि 
बाळासािेब न् सािेब क्षिाधात एकमेकाचं्या हमठीत हवसावल्यािं भाग्य 
साक्षात आम्िाला हदसलं!.. तीि गोष्ट पुढं कािी हदवसानंी अशी मध्यंतरी 
वसंतदादाचं्या न् सािेबाचं्या बाबतीत घडून गेली.. अंकलखोपला दोघािंी 
हदलजमाई झाली. मिाराष्ट्राला या हमत्रािंा भरभक्कम आधार हमळाला!.. 
 त्या वेळी तर आम्िी आपापल्या घरी. पि िे कळलं मात्र न् असा 
िह्मानंद झाला की, त्यापुढं इंद्राघरिं वैभव पार हर्कं्क हर्कं्क पडून जावं! 
.. 
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तुळशीिास िाधव 

मिाराष्ट्राचे हशल्पकार 

 
 यशवंतराव म्ििजे मिाराष्ट्र आहि मिाराष्ट्र म्ििजे यशवंतराव असे 
समीकरि भारताच्या इहतिासात भारतीय इहतिासकाराला नमूद करावेि 
लागेल. मिाराष्ट्राच्या राजकीय व आर्णथक तसेि सामाहजक जीवनात 
बदल घडहवण्यात श्री. यशवंतराव िव्िाि यािंा शसिािा वाटा आिे. 
त्यानंा स्वतःला दैन्य, दाहरद्र्य आहि दुःख यािें िटके कसे असतात; 
दाहरद्र्यािे, हपळविुकीिे आहि प्रसंगानुसार अपमानािे हजिे कसे असते 
यािा कटू अनुभव त्याचं्यािी वाट्यास आला आिे. गाधंीजींच्या 
आध्यास्त्मक अशिसावादी तत्त्वािी कास धरून ते राजकारिाच्या 
आखाड्यात उतरले असले तरी त्यात पुरोगामी हविारािें, जागहतक 
कीतीिे पुढारी दे.भ. एन्. एम्.रॉय याचं्या वाङ्मयािा सखोल अभ्यास 
आहि प्रत्यक्ष अनुभव यािी त्यात भर पडली आिे. भारताच्या स्वातंत्र्य 
संग्रामात सरदार िोऊन व या देशाच्या आहि समाजाच्या उत्कर्षासाठी 
कारागृिातील खडतर हन मािुसकीशून्य अशा वागिुकीला तोंड देऊन 
त्यावर हवजय हमळहवला आिे. ते खंदे वीर िोते. हविारािंी थोडक्यात 
पहरिामकारक माडंिीिी त्यानंी िागंलीि कमाहवली िोती. लोकसंग्रिािे 
तर त्यानंा वरदानि िोते असे म्ििावे लागते. सभेत, असेंब्लीत, 
पालगमेंटमध्ये व हशहबरात त्यािें मोजक्या शब्दात, हवर्षयानुरोधाने पि 
हततकेि वेळेि भान ठेवनू िोत असलेले अिूक अन् प्रभावी वकृ्तत्व 
ऐकण्यास श्रोतृगि उत्सुक असे. समाजातील सध्या मानली जात 
असलेली जीवनमूल्ये एखाद्या कायगकत्याच्या वैयहक्तक जीवनात 
असण्यािा त्यािंा अनाग्रिी स्वभाव असल्यामुळे जवळच्या 
कायगकत्यांबद्दल ते हजद्दीने अनुकूलता दाखवीत. एवढेि नव्िे तर त्यास 
आग्रिी पाशठबा देत. वैयहक्तक जीवन व राजकीय जीवन यािंी सागंड 
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घालण्यािा ते आग्रि धरीत नसत. कोमल मनाच्या अस्स्तत्वाबरोबर 
कठोर मनािा धगधगीत जीवन्तपिा त्याचं्यात कािी कमी नव्िता. 
मिाराष्ट्रातील गरीब, श्रमजीवी, शेतकरी, कामगारानंा ते आपलेसे 
वाटत. मोठ्ा शेतकऱ्यानंा, व्यापाऱ्यानंा, मध्यमवगीयानंासुद्धा 
त्याचं्याहवर्षयी  हजव्िाळा वाटून ते िवेिवेसे वाटत. कामािा डोंगर 
रातं्रहदवस उरकत असताना प्रकृतीवर ते िागंलाि ताबा ठेवनू असत. 
ििेने, सामोपिाराने, हविाराचं्या देवघेवीने व सवांना बरोबर नेल्यानेि 
लोकशािी िागंली हनरोगी रािते, अशी त्यािंी हविारधारिा असल्यामुळे 
कुठेिी आहि केव्िािी, इतरािें हविार ऐकून घेण्यास ते तयार असत. 
नापसंत हविारास, कृतीस त्यािंी हवरोध करण्यािी, हवरोध दशगहवण्यािी, 
रीत बेमालूम असे. समोरिा हभडू परस्पर घायाळ करण्यािे असे कौशल्य 
र्ारि थोड्यानंा साधत असते. 
 १९४६ सालापासून सतत मिाराष्ट्रात पालगमेंटरी सेके्रटरी, डेप्युटी 
हमहनस्टर, हमहनस्टर, िीप हमहनस्टर असे पौर्णिमेच्या िंद्राप्रमािे त्यािें 
कायगवलय वाढत जाऊन भारत सरकारच्या हनरहनराळ्या मित्त्वाच्या 
खात्यात आिीबािीिे वेळी मित्त्वािी कामहगरी बजावनू ते भारतात 
भारतािे आर्णथक भाग्य घडहवण्यािे जागी हवराजमान िोऊन त्यानंी 
देशहित केले. 
 “लोकानंी, लोकासंाठी, लोकाचं्या हितासाठी िालहवलेले राज्य” 
असा खऱ्या लोकशािीिा हसद्धान्त यशवंतरावानंी आपला जीवनपाया 
मानल्यामुळे ते सतत वरील तीन गोष्टी लक्षात ठेवनू वागत. त्यासाठी 
कराव्या लागिाऱ्या त्यागाला आहि कष्टाला ते जुमानीत नसत, पि 
त्यािबरोबर लोकानंािी, लोकाचं्या समूिालािी, आपल्याबरोबर नेण्यािा 
आटोकाट प्रयत्न करण्यात ते कसूर करीत नसत आहि हवशेर्ष िे की, 
आतापयंत त्याचं्या अशा प्रयत्नास यशिी आले िोते. 
 देशाच्या भाग्यहवधात्या आहि सवग थरात सवांच्या अंतःकरिात मायेिे 
ठाि माडूंन बसलेल्या श्रीमती इंहदरा गाधंी याचं्या “नव्या भारत” 
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घडहवण्याच्या कामात ते िागंलेि साथीदार िोते. मिाराष्ट्र प्रदेश का ाँगे्रस 
कहमटीिा मी सेके्रटरी असताना सवग मिाराष्ट्रभर हर्रलो. 
यशवंतरावाचं्या पुण्याच्या सभेत त्याचं्या सभेवर दगडािंा वर्षाव झाला 
िोता. माझ्या मिाड, कोल्िापूर आदी शिरातील मोठमोठ्ा सभावंरिी 
दगडािंा, काठ्ािंा वर्षाव झाला. सवग मिाराष्ट्रभर संयुक्त मिाराष्ट्राच्या 
िळवळीिा त्या वेळी बिर िोता. गाधंी टोपी घालून हर्रिे, सभा करिे 
अत्यंत कठीि झाले िोते. अशा वेळी यशवंतरावानंी लोकानंा नावे न 
ठेवता, “प्रसंगी लोक रु्लािें िार घालतील, प्रसंगी तेि लोक जोडा-
िप्पलाच्या माळािी िढवतील. तेव्िा ते दोन्िीिी समसमान मानून 
त्याचं्यात त्याचं्यासाठी काम करिे िे खऱ्या राजकीय पुढाऱ्यािे काम 
आिे.” अशी त्यािंी हविारवन्त भहूमका िोती. कधी-कधी, “लोकानंा 
समाधान वाटेल असे केले पाहिजे.” असेिी ते म्िित. संयुक्त मिाराष्ट्रािी 
स्थापना करण्यात मुख्यतः श्रीमती इंहदरा गाधंी यािंा िात आिे असे ना. 
िव्िािानंीि आपल्या भार्षिात साहंगतले िोते िे जरी खरे असले तरी ना. 
िव्िािािें श्रम व यशिी कािी कमी नािी! एवढेि नव्िे तर श्रीमती इंहदरा 
गाधंी याचं्या संयुक्त मिाराष्ट्र स्थापनेच्या कायातील पूवगपीहठका तयार 
करण्यािे कौशल्यापूिग कायग ना. यशवंतरावानंीि केले िोते. िे आजवरिे 
गुहपत आम्िी त्या वेळच्या हनकटवतीयाखंेरीज इतर कोिालािी र्ारसे 
मािीत असिे शक्य नािी. 
 हशक्षिािा प्रसार सवगसामान्य जनतेत स्वस्त व सुलभरीत्या झाला 
पाहिजे. ज्ञानमंहदरािे दरवाजे सवांना खुले असल्याहशवाय सरस्वतीिे 
खरे दशगन घडिार नािी. सरस्वतीदेवीच्या दशगनाहशवाय खऱ्या 
मािुसकीिे कमळ उमलिार नािी. मिात्मा रु्ले, मिर्षी कवे, शािू 
मिाराज व कमगवीर भाऊराव पाटील आदी मिापुरुर्षानंी मोठ्ा 
मित्प्रयासाने या ज्ञानमंहदरािे दरवाजे दगड-धोंड्यािे, शेिामातीिे मार 
खाऊन खाड्ड्खाड् उघडले म्ििूनि या मंहदरात बिुजनसमाज हशरला. 
पि उंि उंि पायऱ्या, कठीि टप्पे आडवे असल्यामुळे झपझप, लवकर, 
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िढिे कठीि झाले िोते. यशवंतराव आहि बाळासािेब देसाई यानंी 
अथगकहठिाईच्या पायऱ्या, इमारत अभावािे टप्पे तोडून-र्ोडून रु. 
१२००/- नंतर रु. १८००/- वगैरे उत्पन्नाच्या आतील पालकाचं्या 
मुलामुलींना र्ी मार् करून सरस्वतीदेवीिे डोळे भरून “जवळून” दशगन 
घेण्यािी संधी प्राप्त करून हदली. दशगनक्षिी त्या मातेने गुरे राखिाऱ्या, 
कुळवाहतर्िीमागे जािाऱ्या अशा िजारो मुलामुलींमधून उत्तम डॉक्टसग, 
इंहजहनअसग, प्रोरे्ससग, कलेक्टसग, हमहनस्टसग तसेि कायदा घडहविारे 
एम. एल. ए., एम.पी. आदी लोकप्रहतहनधी तयार केले. त्यािें 
सवगसामान्य समाजाला दान केले एवढेि नव्िे तर त्याि गरीब, श्रमहजवी, 
शेतकरी, कामगाराचं्या गावी, तालुक्यात, हजल्यातं अनुक्रमे ग्रामपिंायत, 
तालुका पिंायत, हजल्िा पहरर्षद देऊन स्वतंत्र स्वराज्य िालहवण्यास 
भरपूर अहधकार व मुबलक पैसा हदला. िे ज्ञानगंगेिे पािक-पािी 
खालपयंत पोिोिहवण्यािे खरे काम यशवंतराव िव्िाि यानंीि आपल्या 
सिकारी हमत्राचं्या मदतीने केले आिे. या हमत्रातं कमगिाऱ्यापैंकीिी कािी 
प्रमुख मंडळी आिेत, त्यात मुख्य म्ििजे त्या वेळिे सोलापूरिे कलेक्टर 
श्री. झुबेरी व कहमशनर कॅप्टन श्री. एस. पी. मोहिते िे िोते. अशा तऱ्िेिा 
ज्ञानािा, हवकें हद्रत सते्तिा पजगन्य मिाराष्ट्राहशवाय हदसत नािी. 
 मिाराष्ट्रािा राज्यकारभार भारतात नावलौहककास येण्यास जी अनेक 
कारिे आिेत त्यात ना. यशवंतराव याचं्या मिाराष्ट्रातील िोख 
राज्यकारभाराला प्राधान्य हदले पाहिजे. 
 “स्टडी गु्रप ऑर् रोड सेफ्टी” या हदल्ली सरकारने नेमलेल्या कहमटीिा 
िेअरमन म्ििून दोन अडीि वर्ष ेमला भारतभर हर्रून काम करण्यािी 
संधी हमळाली िोती. आमच्या स्टडी गु्रपमध्ये तज्ज्ञ, इंहजहनअसग, आय. 
जी., बहॅरस्टर वगैरे िागंल्या मंडळींिा समावेश िोता. भारत देशातील 
रस्त्यावर इतर देशाचं्या मानाने अपघात जास्त िोतात, ते कमी कसे 
िोतील, त्यासंबधंीच्या सूिना गोळा करिे, प्रत्यक्ष रस्ते पाििे, लोकाशंी 
व अहधकाऱ्याशंी ििा करिे वगैरेिी कामे आम्िी केली. अनुभव असा 
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आला की, मिाराष्ट्र राज्यािे पोहलस खाते, पी. डब्ल्य.ू डी. खाते आदींिे 
काम भारतातील इतर सवग राज्यापेंक्षा पहिल्या प्रतीिे आिे. यािे शे्रय ना. 
यशवंतराव यानंी मुख्यमंत्री असताना घालून हदलेल्या कायगपद्धतीला 
आहि त्याचं्या दक्ष कारभाराला आिे. 
 ज्या वेळी भारतावर िीनिा िल्ला झाला त्या वेळी हदल्ली सरकारमधील 
त्या खात्यािे संरक्षिमंत्री आदी संबहंधत मंडळी कमी पडली. पहंडतजींनी 
एवढ्या मोठ्ा भारतात मिाराष्ट्राकडे आशेने पािून त्यातील सयाद्री ना. 
यशवंतराव िव्िाि यािंी संरक्षिमंत्री म्ििून हनवड केली व परकीयाचं्या 
िल्ल्यास तोंड देऊन देशािे संरक्षि करण्यास हिमालयाच्या मदतीस 
बोलाहवले. पंहडतजींच्या या सन्माननीय आमंत्रिािा स्वीकार करून 
मिाराष्ट्रािा सयाद्री हिमालयाच्या मदतीस धावनू गेला. श्री. यशवंतराव 
िव्िािानंी मोठ्ा धैयाने, हशतार्ीने युद्धनीतीच्या खेळात पाहकस्तानिा 
िागंलाि पराभव केला व जगात भारत शातं पि हततकाि बलवान आिे 
िे हसद्ध करून दाखहवले. यशवंतरावानंा ज्या मिाराष्ट्राने मोठे केले, 
त्यािें कौतुक केले, ज्या मिाराष्ट्राच्या शौयगशाली बाण्याने ते देशात 
अहधक उजळ झाले, त्या मिाराष्ट्रािी जोपासना, वाढ व प्रगती िोऊ 
देण्यास मोकळ्या मनाने व लोकशािी पद्धतीने ते िातभार लावत आहि 
मिाराष्ट्रािा ज्वलंत अहभमान कायगकत्यांत हनमाि व्िावा म्ििून ते सतत 
प्रयत्नशील असत. असे देवदानवानंी केलेल्या समुद्रमंथनातून हवर्ष व 
अमृत उत्पन्न झाले तसे समाजसुधारक व प्रहतगामी (सनातनी) याचं्या 
मिाराष्ट्र मंथनातून अमृतरुपी यशवंतराव िव्िाि उत्पन्न झाले िोते. 
 मिाराष्ट्राने हटळक, आगरकर याचं्याहशवाय सवगसामान्य जनतेतून 
डॉ. बाबासािेब आंबेडकर, मिात्मा रु्ले, मिर्षी हशन्दे, शािू मिाराज, 
भाऊराव पाटील, जेधे, मोरे व यशवंतराव िव्िाि असे मोठेमोठे 
सामाहजक, राजकीय पुढारी तयार केले. तीि टाकंसाळ मिाराष्ट्राने पुढे 
िालू ठेवावी असे वातावरि आपि सवांनी हनमाि केले पाहिजे. तरि 
यापुढे मिाराष्ट्रािी मान आिे त्यापेक्षा अहधक उंिावेल. सामुदाहयक 
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हितात वैयहक्तक हित आिे असा हविार मिाराष्ट्रात र्ारि मोठ्ा 
प्रमािात वाढहवला पाहिजे असे त्यािें मत िोते. शेतीप्रधान मिाराष्ट्रास 
शेतीबरोबर कच्च्या शेती मालािे रूपातंर इतर पक्क्या मालात 
करण्यासाठी उभ्या करावयाच्या कारखान्यािी कल्पना व प्रत्यक्ष 
अंमलबजाविी करण्यात यशवंतरावानंी िागंलेि यश हमळहवले आिे. 
खेड्यातील आजिे सिकारी साखर कारखाने िे त्याचं्याि हविारािें 
आहि प्रोत्सािनािे प्रतीक आिेत. शेतीउद्योग प्रधान मिाराष्ट्र झाला 
पाहिजे अशी त्यािंी तळमळ वरिेवर हदसून येत िोती. 
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सौ. ताराबाई साठे 

समय सूचक चतुर यशवतंराव 

 
 श्री. बाळासािेब खेर मंुबईिे प्रधानमंत्री (मुख्यमंत्री) असताना त्याचं्या 
पाठीशी त्यािें पालगमेंटरी सेके्रटरी म्ििून असेंब्लीत बसलेले यशवंतराव 
पहिल्याने पाहिले. तेव्िापासून ते शेवटपयंत या ना त्या कारिाने ते 
मिाराष्ट्राच्या पुढाऱ्यात सदैव गिले जाऊ लागले. कािी काळ तर 
यशवंतरावािंा शब्द म्ििजेि मिाराष्ट्रािा शब्द झाला िोता! इतके यश 
र्ार थोड्या पुढाऱ्याचं्या वाट्याला येत असेल. 
 मिाराष्ट्र प्राहंतक का ाँगे्रसिी सभा मंुबईस मला वाटतं पाटकर िॉलमध्ये 
भरली िोती. बगंलोर अहधवेशनातील दुर्ळीमुळे का ाँगे्रसिी दोन शकले 
नुकतीि झाली िोती. यशवंतराव शसहडकेट का ाँगे्रसमध्ये एक मित्त्वािा 
घटक िोते. राष्ट्रपतींच्या हनवडिुकीत मिाराष्ट्र असेंब्लीने सवगच्या सवग 
२०३ सदस्यािंी मते श्री. हगरींिे बाजूने न टाकता, श्री. संजीव रेड्डी याचं्या 
बाजूने टाकून ओ का ाँगे्रसमध्ये असण्यािा हनवाळा अगोदरि हदलेला 
िोता! सभेिे वातावरि जरा गरमि िोते. मा. इंहदराजींच्या बाजूने श्री. 
खाहडलकर, श्री. आनंदराव िव्िाि व श्री. तुळशीदास जाधव िे हतघे 
प्रामुख्याने िोते. श्री. खाहडलकरानंी भार्षि केले. सभेच्या ओरड्यास न 
जुमानता आपले मत स्पष्टपिे साहंगतले. श्री. तुळशीदास जाधव 
बोलायला उभे राहिले. ते इंहदराजींिे बाजूने बोलू लागले मात्र आहि 
सभेत गलबला सुरू झाला! मा. वसंतदादा पाटील अध्यक्ष िोते. त्याचं्या 
उजव्या बाजूस जराशी दूर स्टेजवरि मी बसलेली असल्याने कोि कोि 
पुढारी मंडळी उठत आिेत, ओरडत आिेत, सवग मला स्पष्ट हदसत िोते. 
श्री. तुळशीदासजींिे भार्षि कोिासि नको िोते! पि ते थाबणं्यािे लक्षि 
हदसेना!  सभागृिात उभे रािून, ओरडून, सािेब, यािें बोलिे बदं करा 
असे सभासद म्ििू लागले िोते. यशवंतराव ितुर व समयसूिक 
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असल्याने ते िटकन उठून उभे राहिले. माईकला िातबीत लावण्याच्या 
भानगडीत न पडता त्यानंी तुळशीदास जाधवाचं्या गळ्याला आपल्या 
उजव्या िाताने हमठी मारल्यासारखे करून त्यानंा िसत िसत अलगद 
माइकपासून दूर घेतले ? टपलेल्या वतगमानपत्राचं्या र्ोटोग्रार्सगनी 
िटकन र्ोटो घेतला. तो दुसरे हदवशी प्रहसद्धिी झाला. तो पाहिला तर, 
जिू पे्रमानेि यशवंतराव तुळशीदासना हमठी मारतािेत असाि 
कोिालािी आभास िोईल! 
 पहंडत जवािरलाल नेिरू कोथरुडच्या गाधंीभवनाच्या उद्घाटनास 
मागे एकदा आले िोते. समारंभ संपण्यापूवीि पावसाने झोड उठवली. 
हजकडे हतकडे पािीि पािी झाले. कोथरूड पुिे रस्त्यावरील सखल 
नाले असलेल्या जागी रस्त्यावरून गाडी जािे शक्य नािी असा पोहलसिा 
हरपोटग आला! पंहडतजींना तर लगेिि जायिे िोते. पािी केव्िा ओसरेल 
यािा नेम नव्िता. यशवंतराव स्वतः गाधंीभवनािून त्या सखल जागी गेले. 
स्वतः पाण्यात उतरून त्यानंी त्यािा अंदाज घेतला, व पहंडतजींिी गाडी 
यातून जाऊ शकेल असे सागंून गाडीस बोलावलेिी! गाडी पाण्यापार 
जाऊन पुढील कायगक्रम वेळेवर झाला. अंग व धोतर हभजलेले मुख्यमंत्री 
यशवंतराव तसेि पहंडतजींच्या बरोबर कायगक्रमास गेले. सवांनी 
यशवंतरावाचं्या या गुि वैहशष्ट्ट्यािे कौतुक केले. 
 ता. १२ जुलै १९६१ रोजी पानशेत व खडकवासला या धरिाचं्या 
रु्टण्याने पुण्यनगरीिे सवग स्वास्र्थ्य नािीसे झाले. पुण्यावर मिासंकट 
आलेले समजताि ताबडतोब यशवंतराव पुण्यास आले. डेक्कन 
हजमखान्याच्या कोपऱ्यावर उभे रािून त्यानंी सवग अवलोकन तर केलेि 
पि सवग पुिेकरानंा धीर हदला. श्री. धनंजयराव गाडगीळ व श्री. स. गो. 
बवे याचं्या सािाय्याने ताबडतोबीच्या सवग इलाजािी व्यवस्था तर केलीि 
पि पुनवगसनािीिी आखिी केली. अवघ्या दोन हदवसातं इंद्रायिीिे पािी 
स्पेशल ट्यूबने पुण्यास पुरहविेिी व्यवस्था केली. मुख्यमंत्र्यानंी केलेल्या 
या अमोल व तत्पर कामहगरीमुळे पुिेकरानंा धीर आला. पि शासनाच्या 
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तत्परतेिीिी धन्यता जािवली. पुिेकर यशवंतरावािंी िी कामहगरी न 
हवसरता त्यािें सदैव कृतज्ञतेने स्मरि करतील...  
 साल िोते १९६२. भारत िीनबरोबर हनकराने लढत िोता. श्री. कृष्ट्ि 
मेनन संरक्षिमंत्री िोते. ते बदलायिे िोते;  पि मग त्याचं्या जागी दुसरा 
योग्य कोि िा प्रश्न िोता. पंहडतजी मोठे गुिग्रािी िोत. त्यानंा, अटकेवर 
झेंडा लाविाऱ्या व मोगलानंा सदैव त्राहि भगवान करून सोडिाऱ्या 
दख्खनच्या शूर मराठ्ािंा नेता सािहजकि आठवला. संरक्षिमंत्री 
म्ििून यशवंतरावािंी नेमिूक झाली. त्या वेळी आम्िा सवग मिाराष्ट्रीयन 
लोकािंी मान अहभमानानं उंि झाली. हवमान सायंकाळी यायिं िोतं. 
अंधार झाला िोता. आम्िी मिाराष्ट्रातले सवग संसद सदस्य व आिखी 
बरेि लोक हवमानतळावर आमच्या मिाराष्ट्राच्या नेत्यािे स्वागत 
करायला गेलो िोतो. यशवंतराव यशवंत खरेि. ते आले आहि ‘सीज 
र्ायर’ झाला! युद्ध थाबंले. यशवंतरावानंा हदल्लीतील प्रथमपदीि यश 
हमळालं. यशवंतरावानंा राज्यसभेिे सभासदस्यत्व हदले गेले. शपथ 
घ्यायला ते मिाराष्ट्रीयन पोर्षाखाति आले िोते. मिाराष्ट्रािा त्यानंा र्ार 
अहभमान िोता. 
 त्यािें भार्षि ऐकायला सवांनाि आवडत असे. ते मोजके बोलत. 
योग्य हठकािी तोलून मापून योग्य शब्द घालण्यात त्यािंा िातखंडा 
िोता. त्यानंा वािनािािी खूप नाद िोता. 
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ना. प्रा. राम मेघे 

संुिर लेण्यांचा हशल्पकार 

 
“प्राप्त काल िा हवशाल भ-ूथर 
सुंदर लेिी तयात खोदा, 
हनज नामे त्यावरती नोंदा 
हवक्रम कािी करा िला तर.” 

 आधुहनक मराठी काव्यािे जनक कवी केशवसुत तथा कृष्ट्िाजी केशव 
दामले याचं्या “तुतारी” या क्राहंतकारक कहवतेतील या ओळी आिेत. 
मिाराष्ट्र भाग्य-हवधाते श्री. यशवंतराव िव्िाि याचं्याहवर्षयी मी जेव्िा 
जेव्िा हविार करतो, तेव्िा तेव्िा केशवसुताचं्या तुतारीिी आहि 
हवशेरे्षकरून या िार ओळींिी मला तीव्रतेने आठवि िोते. श्री. 
यशवंतराव िव्िाि याचं्या जीवनािे  सारे सार यातून प्रहतशबहबत िोते 
असे मला वाटते. प्राप्त पहरस्स्थतीिे संधीत रूपातंर करून नव्या 
जीवनािी, नव्या आशा-आकाकं्षािंी हशल्पे त्यानंी हनमाि केली. 
 १९४२ च्या “छोडो भारत” आंदोलनात त्यानंी सवग प्रथम भाग घेतला 
आहि सातारा, कोल्िापुरिा सारा पहरसर त्याचं्या िळवळीने भारावनू 
गेला. घरा-घरातून स्वातंत्र्यािी तुतारी रंु्कली गेली, स्वराज्यािी गीते 
गायली जाऊ लागली आहि त्यातूनि यशवंतराव िव्िाि या 
कायगकत्यांिा, कुशल संघटकािंा जन्म झाला. १९४६ साली त्या वेळच्या 
मंुबई राज्याच्या गृिमंत्र्यािे संसदीय सहिव (पालगमेंटरी सेके्रटरी) म्ििून 
त्यानंी प्रशासनके्षत्रात पदापगि केले. अन्न आहि नागरी पुरवठा, स्थाहनक 
स्वराज्य, जंगल आहि हवकास आदी खात्यािंी जबाबदारी त्याचं्याकडे 
आली. िी जबाबदारी म्ििजे एक संधीि आिे असे मानून त्यानंी 
लोककल्यािािे आहि जनहितािे अनेक हनिगय घेतले. प्रभावीपिे त्यािंी 
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अंमलबजाविी केली, आहि कुशल, पुरोगामी हविारािंा प्रशासक म्ििून 
नावलौहकक हमळहवला. 
 १९५७ साली श्री. यशवंतराव िव्िाि याचं्यावर त्या वेळच्या हद्वभाहर्षक 
मंुबई राज्याच्या मुख्यमंहत्रपदािी जबाबदारी आली. तो काळ असा िोता 
की, मिाराष्ट्रातील सारे वातावरि संयुक्त मिाराष्ट्राच्या आंदोलनाने 
भारावनू गेलेले िोते, आहि यशवंतरावजी तर मिाराष्ट्रािे खंदे पुरस्कते 
िोते. पि भावहनक आंदोलनाच्या लाटेवर स्वार िोऊन लोकहप्रयता 
हमळहवण्यापेक्षा राष्ट्रीय प्रवािाशी मिाराष्ट्रािी सागंड कायम रािावी 
म्ििून त्यानंी या भावनेवर हववेकािे बधंन घातले आहि अहतशय नाजूक व 
कठीि पहरस्स्थतीत हद्वभाहर्षक मंुबई राज्यािे मुख्यमंहत्रपद स्वीकारले. 
 श्री. यशवंतराव िव्िाि याचं्या या अिूक आहि हववेकी हनिगयाने मी 
आहि माझ्यासारखे अनेक कायगकते त्याचं्याजवळ आलो. त्याचं्या 
हविारािंा वसा आहि वारसा घेऊन अमरावती, वधा हजल्यात कामाला 
लागलो. त्या वेळी हवदभावर भाडंवलदारािें  विगस्व िोते. ते कमी करून 
हवदभाला समाजवादी हविाराकडे वळवावयािे असेल तर तो 
मिाराष्ट्राबरोबरि राहिला पाहिजे अशा हविारािंी आम्िी अनेक तरुि 
मंडळी िोती. गावोगाव हर्रून सभासंमेलातून िे हविार हिरीरीने माडंत 
िोतो. अशाि एका माझ्या सभेला श्री. यशवंतरावजी अध्यक्ष म्ििून 
उपस्स्थत िोते. त्याचं्या सिवासात रािण्यािी, बरोबर काम करण्यािी िी 
माझी पहिली संधी िोती. त्याचं्या हविारािंा आहि वागिुकीिा र्ार मोठा 
पहरिाम माझ्यावर झाला. 
 पुढे १९६० साली १ मे रोजी हवदभग, मराठवाडा आहि मिाराष्ट्र यािें 
एक सलग मराठी भाहर्षकािें राज्य अस्स्तत्वात आले आहि या यशािे 
हशल्पकार असलेल्या यशवंतरावािंीि मुख्यमंत्रीपदी एकमताने हनवड 
झाली. भहवष्ट्यािी भमूी रु्लहवण्यािी आिखी एक संधी त्यानंा हमळाली. 
अथात या पदावर यशवंतराव अवघी दोन अडीि वर्ष ेिोते. पि या दोन 
वर्षांच्या अल्प काळातिी त्यानंी अनेक के्षत्रातं नवहविारािें वारे हनमाि 
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केले. मराठी भाहर्षकाचं्या समथग आहि समृद्ध मिाराष्ट्राच्या 
जडिघडिीच्या अनेक योजना सुरू केल्या. गरीब मुलासंाठी र्ी मार्ीिी 
योजना, औद्योहगक वसाितींिी स्थापना, कसेल त्यािी जमीन िा 
कायदा, हजल्िा पहरर्षदा आहि पंिायत सहमत्यािंी हनर्णमती करून 
संस्थेच्या हवकें द्रीकरिाला व ग्रामीि नेतृत्व जोपासण्याला त्यानंी गती 
हदली. साहित्य, संगीत, कला, नाट्य, लोककला यानंा ऊर्णजतावस्था 
येण्यासाठी अनेक योजना त्यानंी िाती घेतल्या. या साऱ्या प्रयत्नातून एका 
नव्या सामाहजक, सासं्कृहतक, आर्णथक, औद्योहगक पहरवतगनाला श्री. 
यशवंतरावानंी प्रारंभ केला. आज मिाराष्ट्र राज्यािा रौप्य मिोत्सव 
साजरा केला जातो आिे. या प्रसंगी मला वळून पाहिले की, 
यशवंतरावानंी लावलेल्या रोपट्यािे आज भरदार वृक्षात रूपान्तर झालेले 
हदसते. 
 प्रबोधन आहि पहरवतगनािा हविार करताना यशवंतरावानंी राज्यािा 
अहवकहसत आहि उपेहक्षत भागानंा नेिमीि झुकते माप हदले. हवदभातील 
जल, वन आहि खहनज संपत्तीिा उपयोग करून हवदभाच्या औद्योहगक 
हवकासाला िालना देण्यािा प्रयत्न त्यानंी केला. पारस वीज कें द्रािी 
स्थापना, औद्योहगक वसाितींिी हनर्णमती यातून त्याचं्या प्रयत्नािंी हदशा 
आपल्याला हदसते. 
 यशवंतरावानंी नेिमीि बेरजेिे राजकारि व समाजकारि केले. 
जोडण्यावर, वाढहवण्यावर त्यािंा नेिमी भर असायिा. एखादा िागंला 
कायगकता हदसला की, ते त्याला जवळ करीत, कामाला लावीत. यािा मी 
अनुभव घेतला आिे. हवदभग युवक का ाँगे्रसच्या अध्यक्षपदासाठी श्री. 
मधुसुदन वैराळे यानंी माझे नाव यशवंतरावानंा सुिहवताि त्यानंी त्याला 
लगेि संमती हदली. 
 त्यानंतरिा लक्षात रािण्याजोगा प्रसंग १९६६ साली हवधान 
पहरर्षदेसाठी हशक्षक मतदारसंघातून माझे नाव मा. यशवंतरावानंी बडोदा 
येथे भरलेल्या पालगमेंटरी बोडात जािीर केले. िा हनिगय मला कळताि 
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धक्का बसला. त्यािे कारि त्या वेळी हशक्षक मतदारसंघात एकूि १३ 
हजल्िे िोते. आठ हजल्िे हवदभािे व पाि हजल्िे मराठवाड्यािे िा अती 
हवस्ताहरत मतदारसंघ मला पूिगपिे अपहरहित िोता. यामुळे मी 
यशवंतरावानंा भेटून मला हतहकट देऊ नये अशी हवनंती केली त्या वेळी 
यशवंतराव म्ििाले, “िी उमेदवारी तुम्िाला देऊन मी तुम्िाला हवदभग व 
मराठवाड्याच्या जनतेसमोर प्रोजेक्ट करीत आिे. नव्या नव्या हशक्षि 
संस्था हनघत आिेत. त्या संस्थाचं्या प्रश्नाबाबत पहरिामकारक व अथगपूिग 
उकलीसाठी त्याचं्या वाढीसाठी आहि हवकासासाठी का ाँगे्रसने भरीव कायग 
करण्यािे ठरहवले. का ाँगे्रस संघटना मजबूत बाधंावयािी आिे. 
हनवडिुकीच्या पराजयामध्ये सुद्धा यश दडलेले असते. त्यामुळे रामभाऊ 
तुम्िी लढले पाहिजे.” यशवंतरावाचं्या पे्रमाच्या सल्ल्याने मी हनवडिुकीस 
तयार झालो. १३ हजल्यािंा अिोरात्र दौरा करून आटोकाट प्रयत्न केले. 
दुदैवाने मला अपयश आले. मी हनवडिूक िरलो पि खिलो नािी. 
कारि यशवंतरावजींिी पे्ररिा मला कायगप्रवि करीत िोती. मी अहधक 
जोमाने कामाला लागलो. 
 यशवंतरावजी िे खऱ्याखुऱ्या अथाने हशल्पकार िोते. कलावंतािी 
सजगनशीलता, काराहगरीिे कसब आहि भहवष्ट्यािी स्वप्ने पािण्यािी दृष्टी 
त्याचं्याजवळ िोती आहि या साऱ्याचं्या जोडीला िोते व्यावसाहयक 
शिािपि, हववेिक हविारशक्ती, आहि म्ििूनि आज जरी ते शरीराने 
आपल्यात नसले तरी हविाराने, आिाराने आहि आस्त्मक शक्तीने साऱ्या 
मिाराष्ट्राच्या मातीत, मािसात आहि मनात सामावले आिेत. एकरूप 
झाले आिेत. त्याचं्या स्मृतीला माझे हवनम्र अहभवादन! 
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श्री. आप्पासािेब भाऊराव पाटील 

रयत हशक्षि संस्रे्चे अध्यक्ष मा. चव्िाि सािेब 

 
 कमगवीर भाऊराव पाटील िे ियात असताना सन १९५८-५९ मध्ये रयत 
हशक्षि संस्थेिा सुविगमिोत्सव साजरा करण्यािे ठरले. त्या वेळी या 
सुविगमिोत्सव सहमतीिे अध्यक्ष त्या वेळिे ग्वाल्िेरिे मिाराज 
हजवाजीराव शशदे िे िोते आहि उपाध्यक्ष त्या वेळच्या हद्वभाहर्षक मंुबई 
राज्यािे मुख्यमंत्री मा. नामदार यशवंतरावजी िव्िािसािेब िे िोते. 
त्यानंी या सुविगमिोत्सवास शासनाच्या वतीने रु. २,००,०००/- (रु. दोन 
लाख) देिगी हदली िोती. यावरून मा. िव्िािसािेब याचं्या मनामध्ये 
रयत हशक्षि संस्थेच्या कायाहवर्षयी व कमगवीर अण्िाचं्या हवर्षयी हकती 
आस्था िोती िे हदसून येते. 
 संस्थेिे संस्थापक कमगवीर अण्िा यािें हनधन ता. ९ मे १९५९ रोजी 
झाले. त्या वेळी मा. िव्िािसािेब आजारी िोते व डॉक्टराचं्या 
सल्ल्यानुसार ते पन्िाळ्यास हवश्रातंी घेत िोते. तरीदेखील कमगवीर 
अण्िाचं्या अंत्यसंस्काराला ते सातारा येथे िजर राहिले व त्यानंी 
संस्थेच्या कायगकत्यांना हदलासा हदला. 
 कमगवीर अण्िाचं्या हनधनानंतर संस्थेच्या कायात एकदम पोकळी 
हनमाि झाली. कारि संस्थेतील प्रत्येक गोष्ट अण्िा स्वतः हनिगय घेऊन 
करीत असत. तसे त्यािें व्यहक्तमत्त्व असामान्य िोते व कायगकुशलतािी 
अर्ाट िोती. यामुळे अण्िाचं्या हनधनानंतर संस्थेच्या कायगकत्यांना व 
सेवकानंा हदलासा देऊन संस्थेिे कायग नेटाने  िालहवण्यास योग्य ते 
मागगदशगन करिारी संस्थेच्या अध्यक्षपदी एखादी मिान व्यक्ती असावी 
असा हविार संस्थेच्या कायगकत्यांमध्ये िालू झाला. त्या वेळी 
हविारहवहनमय िोऊन मा. िव्िािसािेब यािें नाव अग्रक्रमाने पुढे आले. 
तथाहप त्याचं्या कानावर िी बाब घालून त्यािंा िोकार हमळहविे अगत्यािे 
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िोते. त्यासाठी संस्थेिी कािी मंडळी त्यानंा भेटण्यास गेली, त्यामध्ये मी 
िोतोि. त्यानंा कल्पना देताि, त्यानंी ताबडतोब अनुमती हदली. 
 सन १९६० मध्ये नेले ता. वाळवा हज. सागंली येथील संस्थेच्या 
िायस्कूलिे “कमगवीर भाऊराव पाटील हवद्यालय” असे नामकरि मा. 
िव्िािसािेब याचं्या शुभिस्ते करण्यात आले. त्या वेळी ते म्ििाले, “मंुबई 
राज्यािा मुख्यमंत्री झाल्यावर मला जे समाधान झाले िोते, त्यापेक्षा 
अहधक समाधान मला रयत हशक्षि संस्थेिा अध्यक्ष झाल्याने िोत आिे.” 

 मा. िव्िािसािेब िे संस्थेिे अध्यक्ष झाल्यावर ते हनयमाने दरवर्षी ९ मे 
रोजी कमगवीर अण्िाचं्या पुण्यहतथीिे वेळी सातारा येथे िजर रािात. याि 
हदवशी संस्थेच्या जनरल बॉडीिी बठैक िोत असे. या बठैकीस ते 
उपस्स्थत रािात. या बठैकीत संस्थेिा गतवर्षािा आढावा घेतला जाई, 
नवीन वर्षाच्या कामािी आखिी िोई आहि या वेळी मा. िव्िािसािेब िे 
कायगकत्यांना मागगदशगन करीत. तसेि कायगकत्यांमध्ये कािी समस्या 
हनमाि झाली असल्यास सवांना हवश्वासात घेऊन व वाटाघाटी करून त्या 
समस्या दूर करीत. 
 मा. िव्िािसािेब िे १९६० पासून संस्थेिे अध्यक्ष िोते. परंतु त्यानंी  
“अमूक नोकरािी बदली करा अगर अमूक नोकरास नेमून घ्या” असे 
कधीिी म्िटले नािी ! संस्थेच्या प्रशासनात त्यानंी कोित्यािी स्वरूपात 
िस्तके्षप केला नािी. इतके ते काटेकोरपिे पर्थ्य पाळीत. 
 मा. िव्िािसािेब िे संस्थेिे अध्यक्ष झाल्याने अप्रत्यक्षरीत्या संस्थेिे 
अनेक र्ायदे झाले. संस्थेिी सवग कामे सुकर िोण्यास र्ारि मदत 
झाली. तसेि जनतेतील राजकीय लिान मोठे कायगकते संस्थेच्या कायात 
अहधक जोमाने मदत करू लागले. संस्थेिे सेवक व कायगकते यानंािी 
काम करण्यास अहधक उत्साि हमळून संस्थेच्या कायािा उठाव 
एकसारखा िोत राहिला. अशा रीतीने कमगवीर अण्िाचं्या हनधनानंतर 
संस्थेच्या कायात जी पोकळी हनमाि झाली िोती ती त्यानंी संस्थेिे 
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अध्यक्षपद स्वीकारून कािी अंशाने का िोईना भरून काढली यात मुळीि 
संदेि नािी. 
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मुकंुि शं. हकलोस्कर 

मला भेटलेले गुिग्रािी यशवतंराव 

 
 राजकारिात हवरोधकाला नामोिरम करण्यािे शकवा शजकण्यािे 
अनेक मागग असतात. त्यापैकी एक प्रभावी मागग म्ििजे हवरोधकािीिी 
अिूकवेळी गुिग्रािकता प्रकट करिे. आपल्याबद्दल अनपेहक्षतपिे प्रकट 
झालेल्या या गुिग्रािकतेने, हवरोधकािी अस्स्मतािी क्षिभर सुखावते व 
हवरोधातला कडवटपिा शकवा धार आपोआप बोथट िोते. 
 श्री. यशवंतरावजी िव्िाि गुिग्रािकतेिा या प्रकारे वापर करण्यात 
मोठे प्रवीि िोते, िे मी अनेकाकंडून ऐकले िोते. परंतु यािा अनुभव मला 
एका अनपेहक्षत प्रसंगाने आला. 
 प्रसंग िोता हनवडिूक प्रिाराच्या धामधुमीिा! 
 संयुक्त मिाराष्ट्राच्या मागिीसाठी त्यावेळी मिाराष्ट्रभर जोरदार 
आंदोलन िालू िोते. वास्तहवक, खऱ्याखुऱ्या मराठी जनतेच्या या 
िळवळीिे नेतृत्व श्री. यशवंतरावजींसारख्या मिाराष्ट्राच्या उमद्या, तरुि 
नेत्याकडेि असावयािे. परंतु, “मिाराष्ट्रापेक्षा पंडीत जवािरलाल नेिरु 
िे अहधक थोर” असल्यािा साक्षात्कार श्री. यशवंतरावजींना त्या सुमारास 
झाला, व त्यानंी हवशाल हद्वभाहर्षक राज्यािे मुख्यमंत्रीपद स्वीकारण्यास 
मान्यता हदली. 
 माझे स्वतःिे मत संयुक्त मिाराष्ट्राच्या मागिीिे बाजूने िोते. 
स्वाभाहवकि, माझ्या संपादकत्वाखाली हनघिाऱ्या “हकलोस्कर” 
माहसकातून मी संयुक्त मिाराष्ट्राच्या मागिीिा जोरदार पुरस्कार करीत 
िोतो. श्री. यशवंतरावजी िे ‘हकलोस्कर’ माहसकािे एक हनयहमत वािक. 
एरवी मी श्री. यशवंतरावजींच्या ििात्यापैंकी एक असलो, तरी संयुक्त 
मिाराष्ट्र िळवळीने आम्िा दोघानंा परस्पर हवरोधी गटात नेऊन दाखल 
केले िोते. माझ्या संपादकीय स्रु्टातूंन श्री. यशवंतरावजींच्या हद्वभाहर्षक 
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राज्याच्या भहूमकेवर मी घिाघाती िल्ला िढवीत िोतो. माझ्यामधील 
िाित्यािे रूपातंर श्री. यशवंतरावजींच्या हवरोधकात झाले िोते. म्ििून, 
आमिी कधी धावती गाठभेट झाली, तरी श्री. यशवंतरावी पद्धतीने माझ्या 
पाठीवर हमत्रत्वािी थाप मारीत श्री. यशवंतरावजी हविारीत,  “िं! 
मुकंुदराव! काय म्िितो आिे तुमिा संयुक्त मिाराष्ट्र!” - आहि मीिी 
तेवढ्याि हमस्ष्ट्कलपिे प्रत्युत्तर देई, “हमळव!ू हमळव!ू एक हदवस संयुक्त 
मिाराष्ट्र आम्िी हमळविू!” 

 याि सुमारास हद्वभाहर्षक राज्याच्या हवधानसभेच्या हनवडिुका 
उद्भवल्या. हनवडिुका म्ििजे िुरस आलीि! या वेळी तर िुरशीला 
हवलक्षि धार िढली िोती. कराि, सत्ता का ाँगे्रस पक्षाकडे, पि मराठी 
जनता मात्र संयुक्त मिाराष्ट्राच्या मागिीमागे! त्यामुळे मिाराष्ट्रातील 
का ाँगे्रस पक्षाच्या उमेदवारािें भहवतव्य मोठ्ा धोक्यात आले िोते. स्वतः 
श्री. यशवंतरावािंी हनवडिूकिी याला अपवाद नव्िती. 
 त्या वेळी ‘हकलोस्कर’ च्या हनवडिूक हवशेर्षाकंासाठी माझे लेखक 
हमत्र प्रा. प्रभाकर ऊध्वगरेरे्ष यािें समवेत मी श्री. यशवंतरावजींिी खास 
मुलाखत घेतली िोती. 
 हनवडिुकीहनहमत्त घेतलेल्या अशा खास मुलाखतीवरील लेख संबहंधत 
मुलाखतदाराकडून संमत करून घेतल्याखेरीज मी तो ‘हकलोस्कर’ मधून 
प्रहसद्ध करीत नसे. 
 स्वतःच्या हनवडिुकीहनहमत्त श्री. यशवंतरावजी त्या वेळी कराड 
मतदारसंघात प्रिार दौऱ्यावर िोते. मुख्यमंहत्रपदािी जबाबदारी, त्यात 
का ाँगे्रस पक्षािे पुढारी म्ििून मिाराष्ट्रातल्या हनवडिुकािंी जबाबदारी, 
श्री. यशवंतरावजींच्या हशरावर! त्यामुळे अिोरात्र त्यािंी धावपळ िालू 
िोती. हमहनटािी रु्रसत हमळिेिी कठीि! 
 पि माझे ओगलेवाडीिे हमत्र श्री. भयै्यासािेब पाध्ये यानंी मोठ्ा 
प्रयासाने श्री. यशवंतरावजींशी माझी मुलाखत ठरहवली. 
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हकलोस्करवाडीस मला श्री. भयै्यासािेबािंा र्ोन आला “उद्या सकाळी 
सिा वाजता तुम्िाला श्री. यशवंतरावािंी भेट घ्यावयािी आिे!” 

 “िी कसली वेळ ?” असे मी मनाशी म्ििालो खरा. परंतु दुसरे हदवशी 
हकलोस्करवाडीिून कराडला जाऊन कोयनेकाठच्या सरकारी 
डाकबगंल्यावर वेळेवर दाखल झालो. माझ्यासमवेत प्रा. ऊध्वगरेरे्ष व श्री. 
पाध्येिी िोतेि. 
 आम्िी गेलो तेव्िा श्री. यशवंतरावजी झोपलेले िोते. आपल्या 
मतदारसंघातील हनवडिूक प्रिार सभा आटोपून ते पिाटे दोन तीन 
वाजता डाक बगंल्यावर परतले िोते. तथाहप, आम्िी येताि आपिास 
उठहवण्याबद्दल त्यानंी नोकरमंडळींजवळ आठविीने हनरोप हदला िोता. 
पि त्यानंा हवश्रातंी हमळावी म्ििून आम्िी वाट पाििेि पत्करले. 
 सातिे सुमारास तोंड धुऊन श्री. यशवंतरावजी बािेर आले. 
िंसतमुखाने त्यानंी आमिे स्वागत केले; उशीराबद्दल हदलहगरी व्यक्त 
केली; दाढीिे सामान समोरच्या टेबलावर ठेवले, व स्वतःच्या तोंडाला 
साबि लावीत ते म्ििाले, “करा सुरुवात!” क्षिभर आम्िीि ओशाळलो. 
परंतु अंगात गंहजिॉक व खाली धोतर अशा वेर्षात दाढीिा िश 
िेिऱ्यावरून हर्रवीत श्री. यशवंतरावजी हर्रून म्ििाले, “करा सुरुवात! 
मी ऐकतो आिे.!” 

 प्रा. ऊध्वगरेरे्षनी मुलाखत वािनास प्रारंभ केला. इकडे दाढी करता 
करता श्री. यशवंतरावजी एक हित्राने शब्दन् शब्द बारकाईने ऐकत िोते. 
मधूनि एखाद्या शब्दािी दुरुस्ती सुिवीत िोते. 
 सुमारे वीस-पिंवीस हमहनटात प्रा. ऊध्वगरेर्षेंिे मुलाखत वािन संपले. 
मान वर करून त्यानंी श्री. यशवंतरावजींकडे पाहिले. एखाद्या गवयाने 
सुंदर तान घेताि रहसक पे्रक्षकानंी िात उंिावनू त्याला दाद द्यावी, तसा 
आपला मोकळा असलेला डावा िात वर रे्कीत श्री. यशवंतरावजी 
म्ििाले, “उत्तम! उत्तम! र्ारि उत्तम!” नंतर माझेकडे वळून ते 
हमस्ष्ट्कलपिे िसत म्ििाले, “मुकंुदराव ! तुम्िी आम्िीतर हवरोधक, परंतु 
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मला जे म्ििावयािे िोते, ते माझ्यापेक्षािी अहधक पहरिामकारक शब्दात 
तुम्िी माडंले आिे. त्याबद्दल मी तुम्िाला मनापूवगक धन्यवाद देतो !” 
क्षिभर थाबंनू ते पुढे म्ििाले, “आता माझ्यासाठी कृपा करून आिखी 
एक गोष्ट करा ! िी मुलाखत इतकी उत्तम हलहिली गेली आिे की हतच्या 
एक दिा िजार प्रती मला छापून हदल्यात तर माझ्या मतदारसंघात त्या 
वाटण्यािी मी व्यवस्था करेन ! माझी भहूमका मतदारानंा समजण्यासा या 
मुलाखतीिी मोठी मदत िोईल !” 

 तशी व्यवस्था मी यथाकाल केली. ती हनवडिूक अगदी हनसटत्या 
बिुमताने श्री. यशवंतरावानंी शजकली. 
 तीनिून अहधक तपाचं्या माझ्या संपादकीय जीवनात कौतुक वा 
शाबासकीिे अनेक छोटेमोठे प्रसंग मी अनुभवले. पि “राजकीय” 
हवरोधक असिाऱ्या श्री. यशवंतरावजींनी हनखळ स्नेिभावनेने, आहि 
अत्यंत प्रामाहिकपिे हदलेल्या या शाबासकीिे स्मरि आजिी माझ्या 
स्मरिात ताजे आिे. 
 पुढे आिखी एका सावगहत्रक हनवडिुकीहनहमत्त हदल्लीत श्री. भा. कृ. 
केळकर व मी यानंी त्यािंी िारपाि तासािंी प्रदीघग मुलाखत घेतली. 
दुपारी जेविासाठी अत्यंत आग्रिाने त्यानंी आम्िाला आपल्या घरीि ठेवनू 
गेतले. जेविातील गोड पदाथाकडे मी त्यािें लक्ष वेधले व 
प्रश्नहिन्िाहंकत नजरेने त्यािेंकडे पाहिले तेव्िा ते िसतिसत म्ििाले, 
“रोज असे गोड नसते! पि आज वेिूताईंिा वाढहदवस आिे ना ?” 

 अशीि आिखी कािी वर्ष े गेल. आता ते इंहदरा गाधंींच्या 
मंहत्रमंडळामध्ये नव्िते. दरम्यान सौ. वेिूताईंिेिी  अनपेहक्षत हनधन झाले 
िोते. तथाहप हदल्ली भेटीत श्री. यशवंतरावजींिी उभ्या उभ्या तरी गाठ 
घ्यावयािी या माझ्या अनेक वर्षांच्या पहरपाठास अनुसरून मी त्यािें घरी 
र्ोन केला. 
 मी हविारले, “Can I speak to Shri. Yeshwantraoji ?” दुसऱ्या 
टोकावरून उत्तर आले, “मी यशवंतरावि बोलतो आिे !” 
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 आता ते मंत्री नसल्याने घरी नोकरवगग नव्िता. र्ोन त्यानंी स्वतःि 
घेतला िोता. 
 ठरल्याप्रमािे मी १ रेसकोसग, बगंल्यावर त्यािें भेटीस गेलो. आमच्या 
बोलण्यात स्वाभाहवकि सौ. वेिूताईंिा उल्लेख आला. बोलता बोलता 
श्री. यशवंतरावािंा गळा दाटून आला. डोळ्यात जमलेल्या अशंू्रना ते 
मित्प्रयासाने मागे िटव ू पािात िोते. त्याचं्या डोळ्यातील नेिमीिे तेज 
कोठच्या कोठ लुप्त झाले िोते. त्याचं्या िेिऱ्यावर गेल्या तीस वर्षांत मी 
कधीिी न पाहिलेला एक हवलक्षि भकासपिा आला िोता ! 
 हदल्लीिून मी पुण्यास परतलो तेव्िा हमत्रमंडळींनी श्री. यशवंतरावजींिी 
खुशाली मला हविारली. मी म्ििालो, “वेिूताई तर गेल्याि ! पि 
जाताना त्यानंी यशवंतरावानंािी आपिाबरोबर नेलेले आिे. मागे राहिले 
आिेत ते यशवंतराव नव्िेति!” 



५६२ 

 

 

श्री. शरशं्चद्र वासुिेव हचरमुले 
एकिाच भेटलेली मािसं 

 
 ११ मे १९८४ या तारखेला इंदूर-मुक्कामी माझी यशवंतराव 
िव्िािाबंरोबर एकमेव आहि अखरेिी भेट झाली. राजकारिी पुरुर्षानंा 
आवश्यक उपिार म्ििून (शकवा िौस म्ििूनिी) धारि करावी लागिारी 
कविकंुडले मोठी अभेद्य असतात. (सद्यःस्स्थतीत िी कविकंुडले 
अलंकाहरक अथाने राहिली नसून वाच्याथाने हिलखतासारखी आवश्यक 
िोत िालली आिेत.) जवहळकीिे ित्यार वापरून एखाद्या दृढ 
पहरहितालािी त्या कविकंुडलािंा भेद करता येत नािी. 
यशवंतरावासंारख्या जन्मजात सौम्य प्रकृतीच्या आहि हृद्य सभ्यतेच्या 
व्यहक्तमत्त्वावर िी कविकंुडले असली तरी ती िमकदार शकवा उग्र िोत 
नसत. 
 यशवंतराव इंदूरला भेटले तेव्िा राजकारिाच्या ऐन आखाड्यात 
जवळजवळ नव्ितेि. पि आठव्या अथगआयोगािे अध्यक्ष िोते. त्या 
दजानुसार सरकारी इतमामाप्रमािे इंदूरच्या “सर्णकट िाऊस” वर राहिले 
िोते. त्यािंी भेट िा हनव्वळ योगायोग िोता. पं. कुमार गंधवाच्या 
र्षष्ट्ठ्ब्दी-समारंभाला िजर रािून मी त्याचं्याकडेि देवासला मुक्काम 
शकहित लाबंवला िोता. अकरा मलैावंरील इंदूरच्या कािी मंडळींनी 
यशवंतराव िव्िािानंा मुख्य पािुिे म्ििून हनमंहत्रत करून, कुमार 
गंधवांिा सत्कार आहि दुसरा एक समारंभ अशी दोन कायगक्रमािंी योजना 
केली िोती. कुमार गंधवांवरील लोभामुळे कऱ्िाडिा एक कायगक्रम रहित 
करून यशवंतराव इंदूरला आले िोते. 
 हनयोहजत समारंभाआधी “सर्णकट िाऊस” वर अगदी घरगुती 
वातावरिात यशवंतरावाबंरोबर हनमंहत्रतानंा ििापान िोते व 
समारंभानंतर वसंत पोतदाराकंडे जेविािा हवश्रब्ध कायगक्रम िोता. कुमार 
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गंधवांच्या सूिनेनूसार मी व श्रीराम पुजारी यानंी सपत्नीक कायगक्रमाला 
िजर रिायिे िोते. पोतदारानंी आमंत्रि अथाति हदले िोते. 
 संध्याकाळी सिाच्या सुमारास आम्िी सात-आठ मंडळी “सर्णकट 
िाऊस” वर ििापानाला जमलो. पाि हमहनटात यशवंतरावजी आले. ते 
बसल्यावर इतरासंारखाि माझािी यशवंतरावाशंी पहरिय करून हदला. 
 “मी तुम्िाला नावाने ओळखतो” यशवंतराव मला म्ििाले, “तुमिं 
कािी लेखन मी वािलं आिे.” बोलिे औपिाहरक नव्िते. त्यानंी आशय 
सागंून एका ताज्या कथेिा उल्लेख केला. मी त्यामुळे सुखावलो िे खरेि. 
 आता यशवंतरावानंा आपली आिखी एक ओळख द्यावी असा मला 
मोि झाला. त्याचं्याकडून कािी हमळवायिे तर मुळीि नव्िते. 
 “यशंवतरावजी, मी आपल्याला दुसरी एक ओळख देतो.” मी 
म्ििालो, “मी आबा शेिोलीकरािंा दुसरा मुलगा.” 

 ते शब्द ऐकताि यशवंतराव हमहनटभर माझ्याकडे पिात राहिले ! 
त्याचं्या मुदे्रवरिे भाव िळूिळू हवश्रब्ध झाले. कविकंुडले शकहित बाजूला 
झाली. 
 “आबा शेिोलीकरना कोि हवसरेल ?” यशवंतराव उद्गारले. िे 
बोलिेिी औपिाहरक नव्िते. यशवंतराव कऱ्िाडच्या “हटळक िायस्कूल” 
मध्ये हशकत असता माझे (जनक) वडील त्यािें हशक्षक िोते त्याचं्या 
व्यहक्तमत्त्वािा नेमका आहि यथाथग तपशील यशवंतरावानंी “कृष्ट्िाकाठ” 
या आत्मकथेत हदला आिे िे मला त्या वेळी मािीत नव्िते ! त्यानंतर 
कािी महिन्यानंी मी  “कृष्ट्िाकाठ” िे पुस्तक वािले. 
 मग दोन जुने कऱ्िाडकर रहिवाशी खूप वर्षांनी भेटल्यावर, पेठा, 
मािसे, वस्ती, असे संदभग घेऊन बोलू लागतात, त्याप्रमािे यशवंतराव 
मार्क प्रमािात पि या सुरात बोलू लागले. 
 “बापू कुठं असतो ? तो मला र्ार वर्षात भेटला नािी.” 
यशवंतरावजींनी हविारले. 
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 बापू िे माझे धाकटे काका आहि त्यािें वगगहमत्र. पि तेिी आबापं्रमािेि 
हनःसंग, यशवंतरावासारख्या हमत्राच्या स्थानािा कािी र्ायदा करून 
घ्यावा असे िुकूनिी त्याचं्या मनात आले नािी. डोंहबवली ते र्ोटग व परत 
असा प्रवास ते लोकलमधून तीस वर्ष े हवनातक्रार करीत राहिले. 
हनवृत्तीनंतर कारिाहशवाय ते डोंहबवली सोडीत नािीत, असे मी बापूंिे 
वतगमान साहंगतले. 
 “तुमिा भाऊ कुठं आिे ?” यशवंतरावािंा दुसरा प्रश्न. 
 “तो पुण्याति हनवृत्त िोऊन राहिलाय” मी म्िटले. 
 “सगळे एकंदर हरटायर झाले !” यशवंतराव स्वतःशीि पुटपुटले. 
 कऱ्िाडातल्या पतंाचं्या कोटािा उल्लेख झाला. यशवंतरावानंी हतथल्या 
कािी मंडळींिी िौकशी केली. कोट र्ार बदलून गेलाय असे मी 
म्ििालो. त्यावर यशवंतराव उद्गारले, “अिो, ती नकट्या रावळ्यािी 
हविीर देखील पहिल्यासारखी राहिली नािी!” 

 “यशंवतरावजी, आपि साताऱ्याला हिरमुल्याचं्या घरी कसे काय 
आला नािीत ? 
 हिरमुल्याकंडे का ाँगे्रसमधील अनेक मंडळी ये-जा करीत असत.” मी 
हविारले. 
 “अिो, हिरमुले िोते त्या काळात मी र्ार छोटा िोतो !” यशवंतराव 
उत्तरले. 
 िा त्याचं्या सौजन्यािा भाग असावा. यशवंतरावािें येिे घडले नसावे 
एवढेि. 
 कारि हिरमुले एक्कावन्न साली गेले, आहि १९४६ पासूनि यशवंतराव 
हवहधमंडळात आहि राज्यात, ज्यािंी दखल घेतलीि पाहिजे अशा 
मंडळीत समाहवष्ट झालेले िोते. 
 ििापानासाठी आलेल्या इतर मंडळींना मुग्ध ठेवनू अहधक घरगुती 
बोलिे उहित नव्िते. 
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 आम्िी कायगक्रमासाठी हनघालो, तेव्िा यशवंतरावानंी कुमार गंधवांना 
आधी गाडीत बसवले. जन्मजात सौजन्याने माझ्या पाठीवर िात ठेवनू 
त्यानंी मला आत बसायला लावले. मगि स्वतः आत बसले. 
 गाडीतल्या पाि हमहनटाचं्या प्रवासात त्यािंा िात िाती घेऊन मी 
म्ििालो, “यशवंतरावजी, देण्याघेण्यािा कािीिी मतलब नसतो तेव्िा 
जुनी मािसं भेटल्यावर र्ार बरं वाटतं. तुमच्या भेटीनं आज मला र्ार 
बरं वाटलं. आबािंं गुडहवल मला अनेकदा अिानक हमळत गेलेलं आिे. 
आहि वय वाढलं की, मला वाटंत, आपला नोस्टास्ल्जयािी वाढत जातो.” 

 “खरं आिे !” यशवंतराव उद्गारले. 
 समारंभ संपल्यावर आम्िी जेवायला पुन्िा एकत्र आलो, तेव्िा 
यशवंतराव थकले आिेत िे जािवले. आम्िी पािसिाजि सतरंजीवर 
बसलो ऊठबस करत असताना पायाला त्रास िोत असल्याने “मी 
कोिावर बसूनि जेवतो,” असे  यशवंतराव म्ििाले. रात्री अकरानंतर 
जागरि िोत नािी असेिी त्याचं्या बोलण्यात आले. जेविे झाली. 
जातानंा हनरोप घेतेवेळी ते म्ििाले, पुण्यात तुम्िी  कुठेसे रिाता ते माझ्या 
लक्षात आलंय. पुण्याला हनवातं आलो म्ििजे तुमच्या घरी जरूर येईन. 
 पुढे यशवंतरावजी पुण्यात दोनदा येऊन गेल्यािे वृत्तपत्रात वािले. 
त्याचं्या जािीर कायगक्रमािंा तपशीलिी वृत्तपत्रात आला िोता. हशवाय ते 
“सर्णकट िाऊस” मध्ये उतरले िोते. अशा प्रसगंी “सर्णकट िाऊस” मध्ये 
जाऊन भेटून बोलायिे तरी काय ? असेिी वाटले. सिज जमलेल्या 
भेटी, गायकाने महैर्लीत सिज घेतलेल्या मुष्ट्कील जागेसारख्या 
असतात. ती जागा एकदा घेता आली म्ििून पुन्िा घेता येईलि असे 
नसते. घेता आली तरी तीि-तीि जागा गाण्यातला मजा घालवनू बसते! 
 हशवाय पुनभटेी झाल्या नािीत तरी आपला नोस्टास्ल्जया तर कुिी 
हिरावनू घेत नािी ? पिंवीस नोव्िेंबर िौऱ्याऐंशीला यशवंतरावानंी 
अकस्ल्पतपिे जीवनयात्रा संपवनू नोस्टास्ल्जया अहधक तीव्र केला 
इतकेि! 
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सौ. शैलिा रािे 

एक िागते रहसक 

 
 मला वाटतं ते ६५-६६ साल असावं. मी त्या वेळी केसरी-मराठा 
संस्थेनं पुन्िा सुरू केलेल्या ‘सयाद्री’ माहसकािा बालहवभाग साभंाळीत 
िोते. श्री. भा. द. खेर यानंी भार्षातंहरत केलेल्या “हद हप्रन्सेस” या श्री. 
मनोिर माळगावकराचं्या कादंबरीिा प्रकाशन सोिळा िोता. त्या 
सोिळ्यािे प्रमुख पािुिे यशवंतराव िव्िाि िोते. प्रकाशन त्याचं्या 
शुभिस्ते िोिार िोते. त्या समारंभािी बिुतेक सवग तयारी मी केली िोती. 
स्त्रीच्या प्रवृत्तीनुसार! 
 यशवंतराव आले. त्यानंी ते सवग पाहिलं न् सिज िौकशी केली. माझी 
ओळख करून हदली गेली. आहि मला आियािा धक्काि बसला. त्या 
वेळी माझं एकुलतं एक पुस्तक ‘खिानारळािी ओटी’ िे नुकतंि प्रहसद्ध 
झालं िोत. माझी ओळख करून देताि यशवंतराव म्ििाले, “व्वा! तुमिं 
ते खिानारळािी ओटी पुस्तक आम्िी वािलंय बरं का! आमच्या घरात ते 
सवांना आवडलंय!” 

 क्षिभर काय बोलावं मला कळेना! या एवढ्या मोठ्ा मािसानं असं 
बोलावं िा आपला केवढा सन्मान िी भावना मात्र मनात जागी 
झाल्याहशवाय राहिली नािी. 
 त्याि हदवशी ििापानाच्या वेळी श्री. बाळ ज. पहंडत याचं्या घरी श्री. 
भा. द. खेरानंी माझ्या लिान मुलीशी यशवंतरावाशंी ओळख करून 
हदली. (ती त्या वेळी छोट्या छोट्या कहवता करीत िोती.) हतनं वाकून 
नमस्कार केला आहि यशवंतरावानंी िटकन हतला उिलून माडंीवर 
बसवली. हतिी िौकशी केली. 
 पुढे त्याचं्या वाढहदवसाच्या हनहमत्तानं माधुरीनं (माझी मुलगी) 
त्याचं्यावर कहवता केली न् पाठवली. लगेि त्यािी पोि हतच्या नावावर 
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आली. पत्र टाइप केलेलं िोतं, पि सिी त्यािंी िोती. ते पत्र आता 
कदाहित हतच्या संग्रिी हतच्या सासरी असेल. र्ारि छान कौतुकािं पत्र 
िोतं ते! 
 पुढे यशवंतराव संरक्षि मंत्री असताना त्याचं्या हमहनस्रीनं माझ्या 
‘तुळशीपत्र’ या कादंबरीच्या एकदम ७५० प्रहत खरेदी केल्या. सोमय्या 
प्रकाशनानं ती कादंबरी प्रकाशीत केली िोती. वर्षाच्या आत ऑर्सेटवर 
दुसरी आवृत्ती हनघण्यािी िी अपूवग संधी त्यामुळेि हमळाली. यामागे 
कुिािी पे्ररिा असावी यािा हविार मनात आला की एकि नाव ओठावर 
येतं. यशवंतराव िव्िाि! सवगि दृष्टीनं एक जािते रहसक नेते! 
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डॉ. हि. ग. केळकर 
सदु्गिी मािूस 

 
 यशवंतराव हदल्लीत गेल्यािे वतगमान कानी पडलं आहि क्षिभर मन 
हविलीत झालं. आपल्या घरातील जवळिं मािूस गेल्यानंतरिी बातमी 
ऐकल्यानंतरिी मनःस्स्थती आहि यशवंतराव गेल्यािी बातमी 
ऐकल्यानंतरिी माझी मनःस्स्थती यात मला तरी कािी र्रक वाटला 
नािी. यशवंतरावािंा अन् माझा संबधं मंुबईत सहिवालयात आला. 
कोिीतरी मोठ्ा मािसाने माझी ओळख करून हदली असावी इतकंि 
स्मरतं. त्या वेळी त्यानंी पुण्यात आल्यावर माझे संग्रिालय बघावं अशी मी 
त्यानंा हवनंती केली िोती. यशवंतराव पहिल्यादंा १९६० पूवी माझेकडे 
आले िोते. तसं पाहिलं तर िे संग्रिालय लिानिी िोतं. दुपारी ४ िे 
सुमारास मंडईजवळील हटळकािें पुतळ्याजवळून मी िाललो िोतो. 
समोरून यशवंतरावािंी गाडी येत िोती. गदी असल्यामुळे गाडी िळूिळू 
जात िोती. मी त्यानंा अगोदर खूप लाबंनू पाहिलं व मी जसा गाडीच्या 
जवळ गेलो तशी त्यानंी गाडी उभी केली. माझ्या िातात नुकत्याि हवकत 
घेतलेल्या और्षधाच्या बाटल्या िोत्या. सिज यशवंतरावानंी मला 
हविारलं, “िी और्षधं कोिासाठी घेऊन िाललात ?” मी म्िटलं, “माझ्या 
आईसाठी. ती सध्या अंथरूिाला हखळली आिे. तुम्िाला जर पाि हमहनटं 
वेळ असेल तर तुम्िी माझेकडे जाऊन येऊ शकाल.” हजतक्या सिजपिे 
मी त्यानंा हविारलं हततक्याि सिजतेने ते मला म्ििाले, ‘मग मी येतोि’. 
आहि हमहनटा-दीड हमहनटात ते माझ्या घरातिी आले. हजथे माझी आई 
अंथरूिाला हखळून पडली िोती हतथे मी त्यानंा घेऊन गेलो. त्या खोलीत 
जहमनीवरील गादीवर आई हनजलेली िोती. त्या खोलीत दोन खुच्या 
िोत्या. तीन-िार पाट शभतीला टेकून ठेवलेले िोते. मी सिजि खुिी 
ओढून त्यानंा बसण्यासाठी ठेव ूलागलो. मी खुिी आितो आिे इतक्याति 
ते स्वतः शभतीवरील टेकलेला पाट घेऊन आईच्या शेजारी दोन िातावर 



५६९ 

 

बसलेले मला हदसले! िे मुख्यमंत्री आिेत िे क्षिभर त्या वेळी मी 
हवसरलो! कदाहित तेिी हवसरले असावेत! आईशी थोडंसं बोलल्यावर 
आम्िी परत हनघालो. मी घरी राहिलो आहि   आहि ते गाडीतून हनघूनिी 
गेले. 
 मला जर कुिी हविारलं की, “तुमिं यशवंतरावाचं्याबद्दल खासगी मत 
काय आिे िो?” तर मी त्यानंा सागंीन, “िा मोठ्ा पदावर असलेला 
मािूस म्ििून जग त्यानंा मानत आिे पि मी त्यानंा र्ार मोठ्ा हृदयािा 
मािूस म्ििून मानतो.” शोधून न हदसिारी शालीनता व मािुसकी 
त्याचं्यात ओतप्रोत िोती. दुसरा प्रसंग जो मला आठवतो आिे तो-एकदा 
ते मंत्रालयातील मुख्यमंत्र्याचं्या दालनातून बािेर पडत असताना झालेली 
भेट. तेव्िा देखील ते असेि दोन हमहनटे माझ्यासाठी थाबंले. तसेि 
डावलून पुढे गेले नािीत! १९६२ साली त्यानंा मी पुन्िा एकदा संग्रिालय 
दाखहवण्यासाठी आिले िोते. िा प्रसंग माझ्या आयुष्ट्यातील सवांत मोठा 
िोता. त्या वेळी त्यानंी २५ वर्षाच्या कराराने सरकारकडे संग्रिालय 
घेतले. हतसरा मोठा प्रसंग, हदल्लीतील सहिवालयातील भेट. त्या वेळी  
हदल्लीच्या मंत्रीमंडळात ते संरक्षि मंत्री िोते. त्याचं्या हदल्लीतील 
वास्तव्यात सयाद्रीने हिमालय वािहवल्यािे हित्र शिदुस्थानच्या सगळ्या 
लोकाचं्या डोळ्यापुढे िोते. त्याचं्या घरी मी एकदा गेलो िोतो. त्या वेळी 
त्याचं्या पत्नी सौ. वेिूताई आजारी िोत्या. त्यानंी स्वतः मला घरात नेऊन 
त्याचं्या पत्नीिी ओळख करून हदली. हदल्लीतील एवढा मोठा मंत्री 
माझ्यासारख्या सामान्य मािसािी बूज ठेवतो खरंि िे आियग आिे. या 
सगळ्याच्या मागे त्याचं्यातील असलेली मािूसकी मला हदसते. 
 एकदा सौ. वेिूताई सकाळी ९-१० िे सुमारास श्री डोंगरे (त्या वेळिे 
यशवंतरावािें खासगी सहिव) यानंा घेऊन अिानक संग्रिालय 
पािण्यासाठी आल्या. मी हदल्लीला गेलो िोतो. घरात माझी बायको व 
मुलगी िोती. माझ्या मुलीने घाईघाईने जाऊन मोठा िार आिण्यािी सोय 
केली. माझ्या पत्नीने त्यानंा संग्रिालय पािून झाल्यावर २ हमहनटे 
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थाबंण्यािी हवनंती केली. डोंगरे सिजपिे म्ििाले, “केळकरािंा मािूस 
िार आिण्यासाठी गेला आिे तो आत्ता येईल.” त्यावर सौ. वेिूताई 
म्ििाल्या की, “मी मुख्यमंत्र्यािंी पत्नी म्ििून आले नािी.” संग्रिालयािी 
प्रशंसा केली आहि तडक त्या मोटारीकडे गेल्या. त्यािंी गाडी हनघाली 
आहि मागील दाराने िार आला. अशा हकतीतरी लिानमोठ्ा गोष्टी मला 
आठवतात. माझ्या आईला जेव्िा यशवंतराव भेटावयास आले िोते त्या 
वेळेस माझ्या पुतण्याने त्यािंा र्ोटो काढला िोता. पि दुदैवाने आज 
मला तो सापडत नािी. 
 यशवंतरावासंारखी सदु्गिी मािसं आपल्या देशात िोती व आजिी 
आिेत आहि त्याचं्या या सदु्गिामुळेि िा आमिा देश मोठा िोत आिे. 
सदु्गिाचं्या जोरावरि त्यानंा स्वगात उत्तम स्थान हमळाले असेलिी. 
आमच्या जहमनीवरील लोकाचं्या प्राथगनेमुळे नव्िे तर त्याचं्या कतृगत्वाच्या 
जोरावरि त्यानंा शाहंत लाभिार आिे. 
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गंगाराम (सािेबांचा नोकर) 

मैं सेवामें िािीर र्ा 
 
 म ैथानेश्वर शमा । सन १९६३ से सािब और बाईजी की सेवा मे िाजीर 
िुआ । म ैउस वक्त छोटा िी था । धीरे धीरे मुझे विा ाँ का अनुभव िोता रिा । 
और मा ाँ बाप की तरि मुझे प्यार हमलता रिा । हदन बीतते - मुझे अपना घर 
और मा ाँ बाप का खयाल निी आया । सािब और बाईजी बिुतिी नम्र 
स्वभाव के थे । उन्के सभी के साथ अच्छे बताव थे और प्यार से सभी लोगो 
ने उन्िे िािा िै । उस समय सािब गृिमंत्री थे। उन्िोने कभी भी िमे अपने 
नौकर की तरि निी बस्ल्क सगे बच्चो से भी ज्यादा िािा िै । जब भी सािब 
और बाईजी टूरपर जाते थे तो किते थे हक घर का ख्याल रखना । उन्िोंने 
कभी भी िमे हकसी िीज की कमी मिसूस िोने निी दी । और िम भी १२ 
महिने िमेशा रात हदन उनकी सेवा मे लगे रिे । और बाईजी यि किती 
थी की जब तक िम िै तुम शिता मत करना । अिानक दो तीन हदन 
बीमार िोनसे उनका १ जून १९८३ मे हनधन िो गया । बाईजी अपने जीवन 
मे बीती िुई बाते बताती थी । हर्र सािब अकेले िी रि गए । सािब बाईजी 
की रात हदन सेवा करते थे । सािब के हरश्तेदार आते थे और िले जाते थे 
। िमने सािब को बाई सािब की कमी मिसूस िोने निी दी । 
 सन १९८४ मे २२ नवम्बर की रात को सािब की तहबयत अिानक 
खराब िो गई । और २५ नवम्बर की शाम को उनका स्वगगवास िो गया । 
और िम सब बेघर िो गए । सािबके पार्णथव शरीर को िम बािर लेकर 
आए और कोठी बंद कर दी । उसके बाद उनके हरश्तेदार ५ र्रवरी 
१९८५ को आए और ६-७ हदन में सामान लेकर िले गये । और िमने उन्िे 
किा ाँ की िमारे हलए कुछ कहरये तो उन्िोने किा ाँ की िम क्या कर सकते 
िै । अब तो सािब गुजर गये िै । लेहकन सािब और बाईजी की कृपा से 
िमे दो वक्त की रोटी तो हमलती िै । 
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 सन १९६३ से लेकर १९८४ तक िमे उनके साथ रिते िुए िी गए िै । 
और िमारी इमानदारी, और सच्चा प्यार उनके साथ िै । वे िमारे हलए 
अपना आशीवाद छोड गए िै । यिी भहवष्ट्य के हलए अच्छा िै । 
 िमेशा सािब और बाईजी गंगा किते थे । लेहकन मेरा नाम थानेश्वर 
शमा िै । 
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प्रा. माधव ि. तबीब 

बुद्धीवािी यशवतंराव 

 
 १९४१ िी गोष्ट. दहक्षि मिाराष्ट्र साहित्य संमेलन कराड येथे भरले 
िोते. कहव साधुदास संमेलनािे अध्यक्ष िोते. यशवंतराव तेव्िा 
स्वागतसहमतीत िोते. त्यािें या संमेलनप्रसंगीिे स्वागतपर भार्षि एक 
साहित्यािा उत्तम नमुना ठरेल. त्यािें भार्षि कराड-कऱ्िाटक या 
गीतािा इहतिास, भगूोल या भोवती गुंर्लेले िोते. जनमानसात िे भार्षि 
गाजले. 
 मला यशवंतरावािंी गाठ घ्यावयािी िोती. पि ती दुसऱ्या संदभात. 
मी त्या वेळी र्ग्युगसन मिाहवद्यालयात इन्टर सायन्सच्या वगात हशकत 
िोतो. मी कॉलेजच्या वसहतगृिात रािात िोतो. शेजारच्या खोलीत श्री. 
गोवधगनदास पारीख रािात असत. शेजारपिािे रूपातंर ओळखीत झाले. 
पुढे पहरिय वाढला. श्री. पारीख वेलिकर बगंल्यात अभ्यास मंडळ 
(Study Circle) िालवीत असत. या मंडळािे रूपातंर पुढे रेनायसन्स 
क्लब मध्ये झाले. या क्लबिा मी सभासद िोतो. प्रहसद्ध हविारवंत लक्ष्मि 
शास्त्री जोशी, सेवाहनवृत्त सुप्रीम कोटािे न्यायाधीश ब.ॅ व्िी. एम. 
तारकंुडे, लोकसते्तिे माजी संपादक ि. रा. मिाजनी, डॉ. कर्णिक 
कामगार नेते बाबुराव कर्णिक वगैरे मान्यवर मंडळी या क्लबिे सभासद 
िोती. येथे माक्सगवाद िेगेलिे डायलेक्टीक्स, लेनीनवाद, रॉयवाद वगैरे 
हविारधारािंं ििेतून दशगन िोत असे. 
 १९३९ साली दुसरे मिायुद्ध सुरू झाले. हिटलरिी रॅ्हसस्ट सेना 
पोलंडमध्ये हशरली. ३ सप्टेंबर १९३९ रोजी हिहटश पंतप्रधान िेंबरलेननी 
युद्धािी घोर्षिा केली. िे युद्ध साम्राज्यशािी युद्ध की लोकशािी युद्ध यावर 
ििा-हविारमंथन सुरू झाले. रॉयसािेबानंी िे युद्ध साम्राज्यशािी युद्ध 
नसून लोकयुद्ध आिे व आपि या युद्धात रॅ्हसझमहवरोधी शक्तींना मदत 
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करुन लोकशािी वािवली पाहिजे िे रॉयसािेबानंी गहित माडंले. 
इंहडपेंडंट इंहडयामध्ये आकडे देऊन शिदुस्थान इंग्लंडिा धनको िोऊ 
लागला आिे व युद्धअखेर आर्णथकदृष्ट्ट्या वसािती स्वतंत्र िोतील व 
यातून राजकीय स्वातंत्र्य हमळेल िा हसद्धातं त्यानंी माडंला. १९४० जून 
मध्ये िान्स पडला. १९४१ मध्ये हिटलरच्या र्ौजा रहशयात घुसल्या. 
रहशया िे एकमेव त्या वेळिे समाजवादी राष्ट्र. आमच्यासारख्या 
रेनायसन्स क्लबच्या सभासदानंा िे लोकयुद्धि आिे िी खात्री पटली. 
 यशवंतराव िे जुने रॉयीस्ट. त्यािेंशी युद्धाच्या स्वरूपाहवर्षयी ििा 
करावी म्ििून साहित्य संमेलनप्रसंगी मी त्यानंा भेटलो. आम्िी त्याचं्या 
घरी गेलो. ते तेव्िा देशपाडें वाड्यात रािात असत. दोन हदवस त्यानंी 
घरी ठेवनू घेतले. हवठामातेच्या िातिी जोंधळ्यािी भाकरी-ती िी 
िातावरिी, थापलेली नव्िे-आम्िी पोटभर खाल्ली. 
 यशवंतराव त्या वेळी लॉ कॉलेजमध्ये हशकत िोते. घरिी गहरबी, 
आर्णथक मदत नािी. त्याचं्या हवठामातेिा मायेिा िात िेि पे्ररिास्थान. 
खोलीिे भाडे देण्यासाठी पैसा नािी. पुण्यात डास भरपूर, रात्रभर 
िावायिे. त्यातून ते अभ्यास कसा करिार ? 
 यशवंतराव िे खरे बुहद्धवादी. हवरुद्ध पक्षािा मुद्दा पटो वा ना पटो ते 
समजून घेत. मुद्यािे खंडन वा मंडि घिाघाती आघाताने पि नम्रपिे 
करत. आपला मुद्दा तार्णकक सुसंगतेने माडंत. दुसऱ्या हविारानंा शकमत 
देिारे यशवंतराव पुढे उत्तम संसदीय वाक्पटू झाले िे सागंिे नलगे. 
 आमिे त्या वेळिे एक ग्रामीि नेतृत्व म्ििजे आत्माराम बापू पाटील. 
त्यानंी त्यानंा मच्छरदािी आिून हदली. शैक्षहिक वर्षग संपत आले. खोली 
सोडून द्यावयािी तर मालकािे भाडे कोठून देिार ? सवग हमत्रानंी एके 
हदवशी रात्री २ वाजता त्यािें सामान-सामान ते काय रंक व वळकटी 
िळूि काढली व खोलीतील एक मोडके तोडके कुलूप लावनू पसार 
झालो. 
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 पि मालकािे भाडे द्यावयािे िी रुखरूख मागे राहिली. शेवटी आम्िी 
हमत्रानंी पैसे गोळा करून भाडे िुकते केले. यशवंतरावानंा खूप आनंद 
झाला. 
 यशवंतराव मला मनहमळावू, बुहद्धवादी, स्वाहभमानी व उदारमतवादी 
हदसले. 
 देशापुढील आर्णथक, सामाहजक व राजकीय समस्यािें उकलन 
करावयास यशवंतराव आज िवे िोते असे मन मला सागंते. 
 आजिी ४५ वर्षापूवीिी िी स्मृती ताजी वाटते. 
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चंद्रकांत मांढरे 

सावळी सतेि मूती 
 
 ना. यशवंतरावजी िव्िाि सािेबािंा व माझा अल्पसाि पि 
संस्मरिीय असा दृढ परीिय िोता. ते माझ्या अनेक ग्रामीि हित्रपटािें 
िािते िोते. कोल्िापुरात राजाराम कॉलेजमध्ये हशक्षि घेत असताना 
त्यानंी माझे हित्रपट पाहिलेले. ते स्वतः एकत्र शेतकरी कुटंुबातील 
असलेने त्यानंा त्या हित्रपटामंधील हवर्षय मनोमनी पटत असत. त्याचं्या 
अनेक भार्षिातून त्यानंी बालवयात पाहिलेल्या माझ्या पहिल्या 
हित्रपटािा, के. बाबरूाव पेंटर याचं्या “सावकारी पाश” यािा, उल्लेख 
असायिा-त्यामधील हनरक्षर शेतकऱ्यािे रंगहवलेले सजीव हित्रािे विगन 
ते करावयािे. 
 मिाराष्ट्रािे मुख्यमंत्री असताना सािेबानी माझ्या हनसगगहित्राचं्या 
प्रथम प्रदशगनािे उद्घाटन सागंली माकेट याडग ना. वसंतदादा पाटील 
याचं्या उपस्स्थतीत सागंलीमध्ये केले िोते. ना. वसंतदादा व सािेब या 
दुग्धशकग रायुक्त योगात माझे हित्रकलेिे कौतुक झालेले िोते. त्यानंतर 
पुढे प्रायव्िेट िायस्कूलच्या अमृत मिोत्सव प्रसंगी तेि मुख्य पािुिे व 
त्यािेंि िस्ते व शंकरराव हकलोस्कर याचं्या उपस्स्थतीत माझ्या 
हित्रकलेच्या प्रदशगनािे कोल्िापुरी उद्घाटन झाले. अगदी अलीकडे 
कऱ्िाडमध्ये नामदेव शशपी समाज पहरर्षद प्रसंगी त्यानंी माझ्या हित्रािें 
प्रदशगनािे कऱ्िाडमध्येिी उद्घाटन केले िोते. 
 पि सािेबािंा जवळिा अनुभव आला तो आमच्या हदल्ली भेटीत - 
१९६५, ६६, ६७ साली हित्रपटािें पुरस्कार स्वीकारिेसाठी मी लागोपाठ 
तीन वर्ष े हदल्लीला गेलो व न िुकता प्रत्येक वेळी सािेबानंा त्याचं्या 
हनवासस्थानी भेटून आलो. प्रत्येक मिाराष्ट्रीय मािसाला सािेबािें 
हनवासस्थान आपलेि घर वाटत िोते. तेथे औपिाहरकपिा नव्िता. तेव्िा 
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ते भारतािे संरक्षिमंत्री िोते तरी िी आमिे सािेबि राहिले. कौतुकाने 
जवळ बसूनि ििापानािा आग्रि व सवांिी आठविीने िौकशी. खादी 
पेिेरावातील स्स्मतवदन, मनमोकळेपिाने संभार्षि जुन्या कोल्िापूरच्या 
अनेक आठविी सागंिारे कथन. सािेबािंी ती सावळी सतेज मूती नेिमी 
लक्षात येते. 
 अनेक भेटीत त्यानंी ‘िंद्रकातं, तुमिे वय हकती ?’ िे आवजूगन 
हविारायिे व मी त्याचं्यापेक्षा वयाने मोठा असून प्रकृती उत्तम ठेवली यािे 
ते कौतुक करायिे. दुसरे, त्यानंा मी हसनेमाके्षत्र साभंाळून पेंटींग केव्िा व 
कसे करतो यािे कुतूिूल वाटायिे. मािसाने पत्करलेल्या कामात वा 
एखाद्या छंदात नेिमी गुंतलेले असावे िे त्यानंा आवडायिे. 
 आता खरे ते िवे िोते.... 
 माझ्या हित्रसंग्रिालयाचं्या उद्घाटनप्रसंगी त्यािंा तो मायेिा िात 
पाठीवर हर्रायला िवा िोता. .... 
 पि दैवापुढे मनुष्ट्य प्रयत्न अपुरेि! 
त्याचं्या पहवत्र स्मृतीस नम्र अहभवादन ... 
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बाबूराव शेटे 

मोठ्या मनाचा मानवपे्रमी अहधकारी 
 
 यशवंतराव िे नावं उच्चारल्याबरोबर अनेक आठविी मनात दाटून 
येतात. यशवंतराव िे मिाराष्ट्रािे, देशािे राजकीय नेते. मिाराष्ट्रािे 
हशल्पकार म्ििून त्यािंी इहतिासात नोंद झालेली आिे. मिाराष्ट्रािा 
आर्णथक, सामाहजक शैक्षहिक, कृहर्ष, सिकार, उद्योग इत्यादी के्षत्रातील 
हवकासाला त्यानंी केवळ िालना हदली अस ं नव्िे तर त्या त्या के्षत्रात 
हवकासािी हशखरे हनमाि केली. या सवग भौहतक हवकासाहवर्षयी 
मिाराष्ट्रातील प्रत्येक थरातील मािूस यशवंतरावािंा कृतज्ञतेनं उल्लेख 
करताना आढळतो. 
 मंुबई शिर िे मिाराष्ट्रािी राजधानी. मंत्री, मुख्यमंत्री म्ििून 
यशवंतरावािंं मंुबईत वास्तव्य सुरू झाल्यानंतर देशावरून, कोकिातून 
मंुबईत जगण्यासाठी, िमालीसारखी कष्टािी कामे करून पोट 
भरण्यासाठी आलेल्या सामान्याचं्या, गरीबाचं्या जीवनाला स्स्थरता 
लाभावी, भाडंवलदारी वगाकडून िोिारी िजारो गरीबािंी मनमानी 
हपळविूक रोखली जावी, तशी ती रोखण्यासाठी कष्टकऱ्यानंा कायद्यािा 
आधार हमळावा यासाठी यशवंतरावानंी पुढाकार घेतला. कायदेहवर्षयक 
हनिगय केले. त्या संदभात आठवि आहि कृतज्ञता केवळ माझ्याि नव्िे 
तर िजारो कष्टकऱ्याचं्या मनात हनरंतरिी राििार आिे. 
 यशवंतरावानंी, मंुबई शिरातील आहि मिाराष्ट्रामध्ये अन्य शिरातील 
लक्षावहध असुरहक्षत कामगारानंा, कष्टकऱ्यानंा कायद्यािे सरंक्षि उपलब्ध 
करून हदलेले आिे. यशवंतरावािंी िी र्ार मोठी देन आिे. या देिगीिा 
प्रारंभ मंुबईपासून झाला आहि नंतर ती उभ्या मिाराष्ट्रात पोिोिली. 
 पूवी मंुबईत कष्ट करिाऱ्या कामगाराचं्या टोळ्या असावयाच्या. वीस-
पिंवीस जिािंी एक टोळी, पन्नासािी टोळी, शंभरािी टोळी असे ते 
एकत्र येत असत. िे कामगार वखारीत, गोदीभागात, रेल्वे र्लाटावर 
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मालािी िढउतार करण्यािी कामे करीत असत. िे कष्टकरी कामासाठी 
एकत्र आले तरी तसे ते हवखुरलेले िोते. त्यािंी संघटना नव्िती की कोिी 
पुढारी नव्िता. मालािी िढउतार करण्यािे काम ठेकेदारामार्ग त िोत 
असे. ठेकेदार सागेंल त्यानुसार कष्टकरी कष्ट करीत असत. िी कामे 
अत्यंत कष्टािी असतात. कामगारानंा त्यासाठी अक्षरशः घाम गाळावा 
लागतो. ठरहवलेल्या वेळी  कामे करावी लागत. ठेकेदार त्यासाठी भरपूर 
मजुरी वसूल करावयािे परंतु या मजुरीच्या पैशातील र्ार थोडा हिस्सा 
कामगारानंा प्रत्यक्षात हदला जात असे. कष्टकऱ्यानंा अधगपोटी 
रािण्यावािून गत्यंतर उरावयािे नािी. कारि त्यानंी आपली दाद लावनू 
घ्यावी यासाठी कायद्यािे संरक्षि नव्िते. १९६१-६२ सालापयंत मंुबई 
कामगारािंी, िमालािंी िीि स्स्थती िोती. 
 १९६१-६२ सालात, या सवग कष्टकऱ्यानंा एकत्र करावे, त्यािंी संघटना 
बाधंावी आहि त्यानंा आर्णथक न्याय हमळवनू द्यावा असा हविार सुरू 
झाला. कामगारानंा आपल्या िक्कािी जािीव झालेली िोती. हगरिी 
कामगार असो शकवा अन्य कारखान्यातील कामगार असो त्यानंा संरक्षि 
हमळावे यासाठी हनरहनराळे कायदे अस्स्तत्वात आलेले िोते. हशक्षिापासून 
सरकारी कमगिाऱ्यांपयंत सवगजि कायद्यािा अहधकाहधक लाभ 
घेण्यासाठी िळवळी उभारीत िोते. अंगमेिनतीिे कठीि काम करिारा 
कष्टकरी समाज, िमाल मात्र अधगपोटी जीवन जगत िोते. त्यातूनि 
कायद्यािे संरक्षि हमळहवले पाहिजे व त्यासाठी संघहटत आवाज उठहवला 
पाहिजे असे वातावरि हनमाि झाले. 
 हवखुरलेल्या, शैक्षहिकदृष्ट्ट्या अडािी कष्टकऱ्यािंी संघटना बाधंिे िे 
काम अवघड िोते. परंतु िळूिळू त्याला मूतगस्वरूप येत आिे असे 
हदसताि मी आहि श्री. आण्िा पाटील यशवंतरावाकंडे गेलो आहि 
सहवस्तर ििा केली. अधगपोटी रािून घाम गाळिाऱ्यािंी िलाखी त्यानंी 
ऐकली आहि म्ििाले, “ठीक आिे, तुम्िी संघटना बाधंा, माझे आशीवाद 
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आिेत. या कामगारासंाठी, त्यानंा संरक्षि हमळण्यासाठी, कायद्यािी 
तरतूद करण्यािी गरज आिे. आम्िी तसा कायदा करू.” 

 यशवंतरावािें हवधायक आश्वासन हमळाले. आम्िाला त्यािंा स्वभाव 
माहिती िोता. गरीबाहंवर्षयीिी त्याचं्या मनातील किव आमच्या 
पहरियािी िोती. संघटना बाधंण्यािे काम आम्िी हजद्दीने सुरू केले. 
लोकनेते बाळासािेब देसाई, वसंतराव नाईक, नरेंद्र हतडके, 
राजारामबापू पाटील यािंा सल्ला  घेतला. मदत हमळहवली. त्यातूनि 
मंुबईतील असुरहक्षत कामगारािंी एक पहरर्षद घेण्यािा हविार बळावला. 
पहरर्षदेिे आयोजन केले आहि या पहरर्षदेला स्वतः यशवंतरावानंी 
उपस्स्थत रिावे यासाठी त्यािंी अनुमहत हमळहवली. 
 दीड-दोन लाख असुरहक्षत कष्टकऱ्यािंा तो जमाव पहरर्षदेच्या 
हठकािी एकहत्रत आलेला पािून यशवंतराव आियगिहकत झाले. या 
पहरर्षदेला श्री. वसंतराव नाईक, श्री. बाळासािेब देसाई, श्री. नरेंद्र 
हतडके िजर िोते. मंुबईतली िी प्रिंड शक्ती अधगपोटी अवस्थेत रािून 
वाया जात आिे िे पािून त्यानंा धक्का बसला. या असुरहक्षत कामगारानंा 
कायद्यािे संरक्षि देऊ असे आश्वासन त्यानंी पूवी हदले िोते परंतु त्या 
पहरर्षदेिे भव्य रूप पािून कायदा करण्यािी हनतातं गरज आिे याहवर्षयी 
त्यािंी खात्री पटली. त्यानंी तसे आपल्या शब्दात व्यक्त  केले. 
 त्यानंतर सरकारी िके्र हर्रू लागली. कायदा करावयािा तर 
त्यासाठी पूवग तयारी करावी लागिार िोती. सुरुवातीला सरकारने एक 
आदेश काढून कमेटी हनयुक्त केली. या कमेटीने असुरहक्षत कामगाराचं्या 
एकूि समस्यािंा अभ्यास करावा असे ठरहवण्यात आले. या अभ्यासानंतर 
सरकारने ‘लेबर बोडगस्’ बनहवले. ग्रोसरी, लोखंडी जथा, कापड 
कामगार, कॉटन कामगार, गोदी कामगार अशा प्रकारिी ‘लेबर बोडगस्’ 
अस्स्तत्वात आली. असा उठाव सुरू िोताि, मीठ कामगार, मच्छी 
कामगार असे हनरहनराळ्या के्षत्रातील कामगार संघटनेत सामील झाले. 



५८१ 

 

 इतके सवग घडून आल्यावर आता प्रत्यक्ष कायदा तयार िोऊन तशी 
घोर्षिा िोण्यािे आहि या नव्या कायद्यािी अंमलबजाविी करण्यािे 
िुकूम जारी िोण्यािेि काय ते हशल्लक उरले िोते. 
 त्या वेळी िा कायदा अस्स्तत्वात यावा यासाठी यशवंतराव 
कामगाराचं्या पाठीशी खंबीरपिे उभे राहिले. मिाराष्ट्र सरकारलािी 
त्यानंी स्वस्थ बसू हदले नािी. 
 अखेर कायदा झाला. या कायद्यािे स्वागत करून कायद्यािी 
अंमलबजाविी सुरू करून देण्यािे ऐहतिाहसक कायग यशवंतरावाचं्या 
उपस्स्थतीति झाले पाहिजे असा संघटनेिे नेते श्री. आण्िासािेब पाटील 
यानंी आग्रि धरला. त्यानुसार यशवंतरावानंा पािारि करण्यात आले. 
त्यानंी अत्यंत समाधानाने आमंत्रिािा स्वीकार केला. खास हवमानाने 
तेवढ्या कायगक्रमासाठी हदल्लीिून मंुबईला आले आहि उद्घाटन करून 
लगेि दोन तासात हदल्लीरला परतले. त्या हदवशी  प्रजासत्ताकहदन िोता. 
हद. २६ जानेवारी १९७० या हदवशी यशवंतरावाचं्या मुदे्रवर कायगपूतीिे एक 
आगळेि समाधान िोते. 
 या कायद्यामुळे कामगाराना रजा, रजेिा पगार, बोनस, और्षधहवर्षयक 
सवलती, घरभाडे असे हवहवध प्रकारिे लाभ घडले. मुख्यतः 
कष्टकऱ्याचं्या मजुरीिी हनहिती िोऊन त्याचं्या हपळविुकीला आळा 
बसला. यशवंतरावाकंडून असुरहक्षत कामगारानंा िी देन हमळाल्यामुळे 
त्याचं्याबद्दलिा आदर शतपटीने दुिावला. गरीब कष्टकऱ्यािें ते दैवत 
बनले. 
 मंुबईमध्ये मिाराष्ट्र राज्य माथाडी रान्सपोटग ॲण्ड जनरल कामगार 
युहनयन अस्स्तत्वात आली, भक्कम बनली आहि या संघटनेमुळे पन्नास 
िजारावर कामगारानंा संरक्षि हमळाले ते यशवंतरावाचं्या मागगदशगनामुळे, 
कतृगत्वामुळे िोय. कामगारानंा कायद्यािे संरक्षि हमळाल्यामुळे ते एकत्र 
आले आहि नंतरच्या काळात मंुबईप्रमािे मिाराष्ट्राच्या अन्य शिरात िे 
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लोि पोिोिले. तेथील कष्टकरी कामगारानंािी िा कायदा लागू करण्यात 
आला. 
 माथाडी कामगार बधूं यशवंतरावािें नेिमीि कृतज्ञ राहिले. 
यशवंतराव मंुबईत असले आहि त्या हदवशी दसरा असला तर बिुसंख्य 
कामगार बधूं यशवंतरावानंा आहि सौ. वेिूताईंना सोने देऊन वंदन 
करण्यास जाण्यािी प्रथा िोती. कामगाराबंरोबर ते गप्पागोष्टी करीत 
असत. तास दोन तास एकत्र बसून ििा करीत असत. त्यािंा तो एक 
वेगळा आनंद िोता. सोने द्यावयास येिारामध्ये महिला कामगार असल्या 
तर सौ. वेिूताई त्यानंा िोळी-साडी देत असत. 
 मला स्वतःला तर ते आपल्या घरातलाि एक मानीत असत. 
त्याचं्याहवर्षयी माझ्या मनात कमालीिा आदर असावयािा. आम्िी दोघेिी 
सातारा हजल्यातले. मुख्यतः कराडिे. मंुबईमध्ये आल्यावर, सामान्य 
स्स्थतीतून मागग काढीत काढीत मी मंुबई मिानगरपाहलकेिा सभासद 
झाल्याबद्दल त्यानंा अहभमान वाटत असे. १९७४ मध्ये मिापाहलकेत मी 
सभागृिािा नेता म्ििून हनवडून आलो. त्या वेळी मी त्याना आवजूगन 
भेटावयास गेलो. त्यानंा पुष्ट्पगुच्छ देऊन नमस्कार केला आहि आशीवाद 
माहगतला तेव्िा म्ििाले, ‘बाबरूाव, मंुबई मिापाहलकेिा नेता िोिे िे मंत्री 
िोण्याइतके प्रहतष्ठेिे आिे. र्ोन करून मीि तुमिे अहभनंदन करिार 
िोतो.” 

 १९८१ मध्ये यशवंतराव सते्तवर नव्िते. तरीपि सातारा हजल्यातले, 
कराड  भागातले लोक त्याच्याकडे मदतीच्या अपेके्षने जात असत. त्या 
वेळी त्यातल्या कािी जिानंा ते मंुबईस माझ्याकडे पाठवीत असत. त्या 
वेळी “आपल्याकडीलि खेड्यातला िा मािूस मंुबईत स्थीर बनलेला 
आिे. व्यविारितुर आिे. बाबरूावािें कतृगत्व आपि ओळखले पाहिजे. 
तुम्िी त्यािंा जरूर लाभ घ्या.” असे सागंत असत. माझी त्यािंी भेट झाली 
की त्यानंी ज्यानंा माझ्याकडे पाठहवलेले असेल त्याचं्याबद्दल िौकशी 
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करीत असत. मी मंुबई मिापाहलकेिा मिापौर झालो त्या वेळी 
यशवंतरावानंी हदल्लीलिून र्ोन करून माझे अहभनंदन केले. 
 माथाडी कामगारािें नेते आण्िा पाटील यािें हनधन झाल्यािे 
समजताि ते हदल्ली  येथून मंुबईस आले आहि आण्िा पाटील याचं्या 
अंत्यसंस्काराच्या वेळी आवजूगन उपस्स्थत राहिले. प्रसंग सुखािा असो वा 
दुःखािा असो त्या त्या वेळी उपस्स्थत रिावयािे िा कटाक्ष त्यानंी 
आयुष्ट्यभर पाळला. राजकारिात वावरिारे यशवंतराव मोठ्ा मनािे 
मानव ‘मािूस’ असलेले मुत्सद्दी िोते. 
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श्री. भा कृ. केळकर 

यशवतंराव : एक शैलीिार मािूस 

 
 श्री यशवंतराव िव्िाि हदल्लीत आले ते संकटाच्या छायेति. हिनी 
आक्रमिामुळे एक काळजीिी मनःस्स्थती देशात हनमाि झाली िोती. 
मिाराष्ट्रािे मुख्यमंत्री म्ििून त्यानंी हमळहवलेला लौहकक त्याचं्या पाठीशी 
िोता. प.ं नेिरंुिा वरदिस्त िोता. पि हदल्ली िी र्सवी नगरी आिे. 
पाण्यातल्या भोवऱ्यासारखे येथे राजकािात भोवरे आिेत. हनसरडी, परंतु 
वरून मोिहविारी सते्तिी वाट आिे. हजभेवर मध, पि आत पाताळयंत्री 
मन असे हदल्लीिे राजकीय मत आिे. संसद गाठली तरी हतिा दबदबा 
मोठा आिे. अशा हदल्लीत यशवंतराव आले तेव्िा माझ्यासारख्या व इतर 
असंख्य हितशितकानंा काळजीि िोती.  
    यशवंतराव आले तेव्िा अनेकानंा पोटदुखी सुरू झाली. मत्सर, असूया 
यानंी ग्रासलेली राजकीय पुढाऱ्यािंी मने िा हदल्लीिाि नव्िे तर 
सगळीकडिा अनुभव. यशवंतराव हदल्ली दरबारात नवीन. त्यानंा स्वतःिी 
लॉबी शकवा प्रशंसकिी नव्िते. स्वतःच्या कायगशैलीने व मनहमळाऊ 
स्वभावाने त्यानंी नोकरशािीला आपल्या बाजूला केले. संरक्षि 
खात्यातील वातावरि बदलून टाकले. संसदेवर आपल्या वाक्पटूत्वाने व 
कायगक्षम कारभाराने प्रभाव टाकला. यशवंतरावािंी िी शैली गृिखात्यािा 
कारभार िाती घेतल्यावर हवशेर्ष अनुभवास आली. 
  पोहलसािें आंदोलन, हवद्यार्थ्यांतील असंतोर्ष, गव्िनगरािें अहधकार, 
कें द्र-राज्य संबधं, शिदु-मुस्लीम दंगे असे अनेक आजिी न सुटलेले प्रश्न 
यशवंतरावाचं्या गृिमंत्री कारकीदीत उपस्स्थत झाले. तथाहप त्यानंी 
गृिखात्यातील संशोधन हवभाग कामास लावला व अनेक माहितीपूिग शोध 
हनबधं तयार करहवले. 
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    यशवंतराव राजकीय पुढारी िोते तरी ते सनदी अहधकाऱ्याकंडे 
पूवगग्रिदूहर्षत नजरेने पािात नसत. त्याचं्या अनुभवािंा, हनिगयक्षमतेिा 
र्ायदा यशवंतरावानंा सवग मंत्रालयात झाला. नोकरशिा िे स्वभावतः 
शंकेखोर असतात. नकार देण्यात पटाईत असतात. पि यशवंतरावािें 
म्िििे असे िोते की, “राजकीय पुढाऱ्यानंी  “नािी” म्ििावयास हशकावे व 
नोकरशिानंी “िो” म्ििावयास हशकावे म्ििजे राज्यकारभार नीट 
िालेल.” यातील खोि स्पष्ट आिे. जे सनदी नोकरािें आिे तसेि 
तंत्रज्ञािेंिी आिे.  
    यशवंतराव िे का ाँगे्रसला सवगस्व मानिारे िोते. श्री. काकासािेब 
गाडगीळ म्िित, “काका - का ाँगे्रस = गल्लीतील वकील” िे समीकरि 
काकासािेबानंी आपल्या शैलीत माडंले िोते. यािे कारि का ाँगे्रसनेि या 
हपढीिे जीवन घडहवले िोते. तीि गत यशवंतरावािंी िोती. का ाँगे्रस 
सोडून त्यािें मन कुठेि रमले नािी. पि यशवंतराव िे लोकशािीवादी 
िोते. त्यानंी लोकहितािी व राष्ट्रकल्यािािी कोितीिी योजना 
हझडकारली नािी. मी मजूर खात्याच्या प्रहसध्दीिे काम करीत असतानाि 
दहक्षि रेल्वेच्या एंहजन ड्रायव्िसगिा संप झाला. त्यानंा अमानुर्ष वागिूक 
हमळे. यशवंतरावाकंडे मी ते प्रकरि नेले आहि त्यानंा अनुकूल भहूमका 
देण्यािी हवनंती केली. पुढे एंहजन ड्रायव्िसगना कामािे तास कमी करून 
हमळाले. न बोलता, जाहिरात न करता काम करिे िा त्यािंा स्वभाव 
िोता. खरे म्ििजे ते जुन्या पठडीतले का ाँगे्रस नेते िोते.  
   राजकारिात गुंतलेले यशवंतरावािें मन साहित्य, संगीत, काव्य 
याचं्यात अहधक रमत असे. त्यािंी वािी सुभाहर्षत वािी िोती. बुस्ध्दवर 
शितनािे, वािनािे संस्कार झालेले िोते. श्री. काकासािेब गाडगीळाचं्या 
हनधनानंतर झालेल्या शोकसभेत यशवंतराव म्ििाले िोते की काकासािेब 
भेटून गेले म्ििजे मनाला अंघोळ घातल्यासारखे वाटे. अशी सुभाहर्षतवजा 
वाक्ये ते सिज बोलून जात. त्यानंा शब्दािंी जाि र्ारि िागंली िोती. 
सूर व शब्द यािंी त्याचं्या भावजीवनाला साथ िोती. म्ििूनि संगीतावर व 
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कहवतेवर त्यािें अतोनात पे्रम िोते. तो त्यािंा हवरगुंळाि नव्िता तर त्यािें 
ते अन्न िोते. सुधीर र्डकें ना ते म्ििूनि एकदा म्ििाले  “मन जेव्िा 
हवर्षण्ि िोते तेव्िा तुम्िी म्िटलेली भावगीते ऐकत बसतो. ‘पराधीन आिे 
जगती पुत्र मानवािा’ िे त्यािें आवडीिे गीत िोते. ग. हद. माडगूळकर 
गेले तेंव्िा त्याचं्या आठविीने यशवंतरावािें डोळे डबडबनू आल्यािे मी 
पाहिले.  
   मराठी मािसावर व मिाराष्ट्राच्या मातीवरि यशवंतरावािें पे्रम िोते. 
हकतीिी कामाच्या गडबडीत असले, ताि असला तरी मराठी साहिस्त्यक, 
हवद्वान, कलावंत यानंा त्यािें दरवाजे उघडेि असत. 
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डॉ. वसंत पटवधकन 

मिाराष्ट्राची एक कतकबगार व्यतती 
 
 यशवंतरावजींबद्दल मी ऐकलं बरंि ते संयुक्त मिाराष्ट्राच्या काळात, 
१९५६ साली आहि त्यानंतर. आहि त्याचं्या वैिाहरक वाटिालीबद्दलि ते 
बरंिसं िोतं. मग सत्तावन्न सालच्या मिाराष्ट्र समरातं एस्. एम् च्या 
हनवडिुकीत पुण्यात मी बरािसा वैयहक्तक भाग घेतला त्यावेळेला त्यािें 
हविार सतत आवजूगन बघत िोतो ते त्या वेळी तरुि मनाला हनष्ठेच्या 
दृष्टीनं अव्यहभिारी वाटत नव्िते. मग संयुक्त मिाराष्ट्र झाला, तरी 
लक्षावहध नसले तरी िजारो हनष्ट्पक्ष कायगकत्या व्यक्तींनी जी तळमळ 
दाखवली त्याबद्दल आंतहरक ओलावा हदसला नािी म्ििून खंत वाटत 
असतानाि मिाराष्ट्र बाँकेच्या रजत जयंतीहनहमत्त मुख्य अहतथी म्ििून 
हडसेंबर १९६० मध्ये ते आले. त्या वेळी त्यािंी माझी प्रथम भेट झाली ती 
कै. वामनराव वदे यानंी आवजूगन करून हदल्यामुळे. मराठीत अथगशास्त्र 
सोपं करुन हशकवताि येत नािी म्ििून मिाहवद्यालयातंिी तो हवर्षय 
घेिाऱ्यािंी व उत्तीिग िोिाऱ्यािंी संख्या कमी असते असं व्िीनस 
बुकस्टॉलिे श्री. अनंतराव हलमये म्ििाले तेव्िा ‘िे शक्य आिे’ अस ं
सागंून मी ‘सोन्यािं िहरि’ िे पुस्तक हलहिलं िोतं. ते सगळ्यानंाि 
आवडलं व आमिे त्या वेळिे अध्यक्ष वामनराव वदे यानािी आवडलं 
म्ििून त्यानंी मला एक प्रत यशवंतरावजींना देण्यास साहंगतली व 
त्यासाठी बाँकेत मुद्दाम स्वतंत्रपिे त्यािंी माझी पािं हमहनटे गाठं घालून 
हदली. मिाराष्ट्र सरकारिं त्या वर्षीिं म्ििजे खरं तर पहिल्याि वर्षािं 
अथगशास्त्र हवभागातील उत्कृष्ट पुस्तक म्ििून पाहरतोहर्षक हमळालं.  
   त्यानंतर माझी गाठ पडली ती ते अथगमंत्री असताना. यशवंतराव 
गं्रथपे्रमी िोते त्यामुळे त्याचं्या अथगसंकल्पात त्यानंी करमुक्त मयादेत 
व्यावसाहयक गं्रथासाठी ५०० रुपयािी सवलत हदली िोती. िी सवलत 
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स्तुत्य असली तरी कमी आिे व त्यातं व्यावसाहयक वा करमिुकीिी असा 
भेदभाव न करता सरास ती १००० रुपयािी असावी अशी मी त्यानंा हवनंती 
केली िोती. त्यािप्रमािे त्याचं्या अथगसंकल्पावर हवशालसयाद्रीसाठी मी 
िार लेख हलहिले िोते ते त्याचं्या नजरेला आिावेत अशी श्री. अनंतराव 
पाटील यािंी इच्छा िोती. त्यािंी प्रहतहक्रया काय िोती ते कळले नािी. 
कारि समोरच्या व्यक्तींच्या सूिना, शंका, हविारिा यावर त्यािंं मत 
बिुधा कळत नसे वा हमळत नसे असं मी अनेकाकंडून ऐकलं िोतं. त्याि 
कारकीदीत मग बाँकाचं्या व्याज-उत्पन्नावर कर (Interest Tax) लावला 
गेला तेव्िा िी रक्कम सवग अंदाजपत्रकी उत्पन्नात जमा िोण्यापेक्षा त्यातून 
बाँकािंी गंगाजळी जर वाढवता आली तर िागंलं िोईल अस ंमी सुिवलं 
िोतं. पि १९६९ ते १९८४ पयंत बाँकािंं भाग भाडंवल, गंगाजळी, ठेवींच्या 
कािी टके्क असावी अस ं कुिालाि वाटलं नव्ितं. (८४-८५ मध्ये मात्र 
भारत सरकारनं त्यात लक्ष घालून यंदा सवग बाँकािंं भाग भाडंवल 
घसघशीतपिे वाढवलं आिे.)  
 मिाराष्ट्र बाँकेच्या अध्यक्षपदािी धुरा पडल्यावर मी आवजूगन त्यािें 
आशीवाद मागण्यासाठी गेलो िोतो. ‘आयग’ कादंबरीिी माझी हटपिंिी 
त्यावेळी माझ्या बरोबर िोती. बगंल्यावर ते एकटेि िोते. त्यामुळे बऱ्याि 
वेळ मनमोकळ्या गप्पा झाल्या. कादंबरी प्रहसध्द झाल्यावर श्री. पारख े
यानंी त्यािेंकडे ती पाठवली िोती व त्यानी ती आवजूगन वािली िोती असं 
मला नंतर कळलं तेव्िा मला आनंद झाला िोता.  
 त्यािंी माझी आिखी एक प्रदीघग गाठंभेट झाली ती दुसऱ्या एका 
बाँकेसंबधंीच्या मिाराष्ट्र बाँकेच्या एका प्रस्तावाबाबत. जािीरहरत्या 
राष्ट्रीयीकरिािी अथगमंत्री म्ििून धुरा वािून भलाविी केली असतानािी 
त्या वेळिे त्यािे ‘राष्ट्रीयीकरि’ िागंलेि असते असे नािी असे उद्गार 
ऐकल्यावर मी िक्रावलो िोतो. पि तो हवर्षय वाढवायिा नसल्याने 
त्याबद्दल जास्त ििा वाढवण्यात कुिालाि स्वारस्य नव्िते. 
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 या सवग भेटी वेगवेगळ्या संदभात झाल्या तरी येिाऱ्या व्यक्तीिं म्िििं 
पुरं ऐकून घ्यायिी त्यािंी तयारी असायिी व त्यात मंत्रीपदािा भपकारा 
नसायिा िी गोष्ट सुखद वाटायिी. म्ििूनि हवर्षय कुठलािी असला तरी 
त्यािेंकडे जायला कधी संकोि वा भीती न वाटता मिाराष्ट्रािी एक 
कतगबगार व्यक्ती म्ििून मतहभन्नता असली तरी आदर वाटायिा िे मात्र 
खरं ! 
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आत्मराम सावतं 

शब्िबंधू यशवतंराव 

 
 मिाराष्ट्राच्या मुख्यमंहत्रपदापासून भारताच्या उपपंतप्रधानपदापयंत 
यशवंतराव िव्िािाचं्या गेल्या पावशतकातील प्रवास आपि पाहिला. ६२ 
साली संरक्षिमंत्री म्ििून हदल्लीत गेल्यापासून, प.ं जवािरलाल नेिरू, 
लालबिादू्दर शास्री आहि श्रीमती इंहदरा गाधंी या तीन पंतप्रधानाबंरोबर, 
मंहत्रमंडळातील एक हनकटिा हवश्वासू सिकारी म्ििून त्यानंी काम केले. 
संरक्षि खात्यानंतर गृि, अथग, पराराष्ट्र अशी खाती साभंाळली. यातली 
प्रत्येक जबाबदारी कसोटीच्या वेळी त्याचं्यावर टाकण्यात आली आहि 
प्रत्येक वेळी यशवंतरावानंी आव्िान म्ििून ती स्वीकारून आपल्यावरिा 
हवश्वास साथग ठरवला. या पावशतकात राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय 
राजकारिाच्या धबडग्यात सतत वावरत असतानािी, यशवंतरावािंा 
मुळिा मराठमोळा, रहसक, सुसंस्कृत शपड मात्र कायम राहिला. 
 राजकारि, िे बोलूनिालून संघर्षािे के्षत्र. त्यात हमत्र आहि शत्रू 
पहरस्स्थतीनुसार बदलत असतात.त्या त्या वेळी जो प्रहतस्पधी म्ििून 
समोर येईल, त्याच्याशी कधी सरळ दोन िात करून, तर कधी कुटील 
डावपेिानी लढावे लागते. बाजी मारण्यासाठी भल्याबुऱ्या मागािा अवलंब 
करावा लागतो. या सवग गदारोळात सतत वावरिारा मािूस रुक्ष, कठोरि 
नव्िे, तर हनगरगट्टिी बनतो. त्याच्यामध्ये मृदूता, सुसंस्कृतता, रहसकता, 
हखलाडूवृत्ती मुळात असली तरी ती हटकिे शक्यि नसते. पि यशवंतराव 
आयुष्ट्यातील पन्नास वर्ष े राजकारिात घालवनूिी, या हनयमाला एक 
सन्माननीय अपवाद ठरले. िी हकमया खरोखरि अद् भतू म्ििावी अशी. 
यशवंतरावाना ती साधली यािे कारि त्याचं्यावर मुळात झालेले संस्कार 
सखोल व पके्क िोते िे तर आिेि, पि सबधं राजकीय कारकीदीत त्यानंी 
ते प्रयत्नपूवगक जपले िे लक्षात घेण्यासारखे आिे. 
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कृष्ट्िाकाठचे संस्कार 
 ज्या कृष्ट्िाकाठावर यशवंतराव जन्मले आहि वाढले, त्याने 
बालवयाति त्याचं्यावर साहित्य, संगीत, कलेिे संस्कार केले. अहभजात 
साहित्यािे वािन त्यानी त्यावेळी जसे झपाटून केले, तसाि संगीतािा 
स्वादिी मनमुराद घेतला. पहरसरातल्या नामाहंकत गायकािंी भजने, 
पखवाजवादन ऐकण्यात, स्वतः टाळ वाजवनू त्यात रंगण्यात 
यशवंतरावानंी रात्रीरात्री जागवल्या. कराडबािेरच्या नामाहंकत भजन 
मंडळ्यािंी भजने आपल्या गावात आयोहजत केली. नाटकािंी भकू 
कराडमध्ये येिाऱ्या कंपन्याचं्या नाट्यप्रयोगानंी भागेना, तेव्िा 
कोल्िापूरात जाऊन नाटके पाहिली. गंधवग नाटक मंडळी, मिाराष्ट्र 
नाटक मंडळी, लहलतकलादशग अशा कंपन्यािंी नाटके कोल्िापुरात 
हपटात बसून त्यानी पाहिली. नाटकािंी पुस्तके हमळवनू ती वािण्यािा 
नाद त्यानंी मनसोक्त केला. गडकऱ्याचं्या नाटकातले संवाद तर त्यानंा 
तोंडपाठ असत. कोल्िापूरला राजाराम कॉलेजमध्ये ना. सी. र्डके 
याचं्यासारखा साहिस्त्यक त्यानंा प्राध्यापक म्ििून लाभला. हव. स. 
खाडेंकराचं्या साहित्याने त्यािंा समाजाहभमुख शपड घडवण्यात मोठी 
मदत झाली. खाडेंकराचं्या ‘दोन धू्रव’ व ‘पाढंरे ढग’ या कादंबऱ्यानंी 
यशवंतरावाचं्या मनावर खोल ठसा उमटवला िोता. आपल्या गावात 
िहरजन मुलासंाठी शाळा उघडण्यािा व हतिे उद्घाटन कमगवीर हवठ्ठल 
रामजी शशदे याचं्या िस्ते करण्यािा जो उपक्रम वयाच्या हवशीत त्यानंी 
केला, त्याच्यामागे िेि सामाहजक संस्कार िोते. हक्रकेट िा त्यािंा 
आवडता खेळ िोता. स्वतः हक्रकेट खेळलेिी पि गहरबीमुळे हक्रकेटिे 
साहित्य हवकत घेता येत नािी, म्ििून त्यानंी खेळिे सोडले. आवड मात्र 
गेली नािी. त्या काळातल्या कवींमध्ये स्वातंत्र्यवीर सावरकराचं्या राष्ट्रीय 
काव्याने यशवंतराव प्रभाहवत झाले िोते. इतके की, ३२ साली राष्ट्रीय 
िळवळीत भाग घेतल्याबद्दल तुरंुगवास घडला, तेव्िा तेथे सावरकराचं्या 
‘कमला’ सारख े दीघगकाव्य हलहिण्यािा प्रयत्न त्यानंी केला. तो कािी 
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ओळीनंतर सोडून हदला, तरी इतर अनेक कहवता त्यानंी केल्या िोत्या. 
कािी कथािी हलहिल्या िोत्या व त्या प्रहसद्धिी झाल्या िोत्या.  
 
साहित्य सिवास 
 ‘तरुि वयात प्रत्येकजि कहवता करतो, अशाि त्या माझ्या कहवता 
िोत्या,’ असे यशवंतराव थटे्टने म्िित. त्यातला थटे्टिा भाग बाजूला 
सारून हविार केला तर यशवंतरावाचं्या मनािी घडि समज ू शकेल. 
कहवता करण्यासाठी मुळात मािसाकडे िळवे मन असायला िवे. ते 
यशवंतरावापंाशी िोते. कृष्ट्िाकाठच्या हनसगाने या मनावर केलेले 
संस्कार स्वतः यशवंतरावानंी र्ार सुरेख शब्दाहंकत करून ठेवले आिेत. 
‘नदीकाठिे गाव’ िा ठसा त्याचं्या मनावर इतका पक्का उमटला की, पुढे 
राजकारिाच्या हनहमत्ताने भारतभर आहि जगभर हर्रताना कुठल्या 
गावाशेजारून नदी वािताना पाहिली की, यशवंतरावािें कहवमन 
उिंबळून येत असे. परराष्ट्र मंत्री म्ििून रहशयाला गेले तेव्िा वोल्गा 
नदीच्या काठावरच्या शिराने त्यानंा असेि उल्िहसत केले. एका 
रेस्टॉरन्टमधील भोजनासाठी यशवंतराव गेले. हतथे एका वाद्यवृंदानें 
गायलेल्या गीतािे प्रथम त्यानंा सूरि आवडले. शब्द कळले नािीत. पि 
मग त्यानंी िौकशी केली आहि त्या गीतात वोल्गा नदीिे विगन आिे असे 
जेव्िा त्यानंा कळले, तेव्िा त्या गीतािे इंग्रजी भार्षातंर त्यानंी ताबडतोब 
आपल्या डायरीत उतरवनू घेतले. पुढे जेव्िा जेव्िा त्यानंा नदीकाठिे गाव 
िा हविार आठवे तेव्िा ते वोल्गागीत डायरीतून काढून वािीत, ते 
वाितानंा प्रत्यक्ष पाहिलेला तो पहरसर, धंुद वातावरिासि माझ्या 
डोळ्यापुढे येतो, असे यशवंतरावानी हलिून ठेवले आिे. 
 राजकारिाच्या धबडग्यात यशवंतरावानंी आपले िे िळवे साहिस्त्यक 
मन अगदी प्रयत्नपूवगक जपले. हजथे, जेव्िा आहि हजतका वेळ मोकळा 
हमळाला, हततका त्यानंी तो साहित्याच्या आस्वादासाठीि खिग केला. 
त्याचं्या हदल्लीच्या व मंुबईच्या हनवासस्थानाला भेट देिाऱ्या कोिािी 
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रहसक व्यक्तीला, त्याचं्या गं्रथसंग्रिािे थक्क करिारे दशगन घडे. इतर 
राजकीय नेत्याचं्या घरात गं्रथ नसतात असे नव्िे. पि ते बिुधा 
संग्रिासाठीि असतात. त्यातले हकती त्यानंी वािलेले असतात कोि 
जािे. गाधंी-बुद्धाच्या पुतळ्यासारखेि शोभेच्या वस्तूिे स्थान गं्रथानािी 
हदलेले असते. यशवंतराव याला अपवाद िोते. त्याचं्या संग्रिातील प्रत्येक 
पुस्तक त्यानंी मनःपूवगक वािलेले असे, त्यावर शितन केलेले असे. 
त्याचं्याशी त्या हवर्षयावर बोलिाऱ्यानंा यािी प्रहिती आल्याहशवाय रािात 
नसे. मराठी, शिदी, इंग्रजी भारे्षतील नाना प्रकारिी पुस्तके यात िोती 
आहि त्यात हनत्य नवी भर पडत िोती. राजकीय, आर्णथक, 
संरक्षिहवर्षयक, सामाहजक प्रश्नावरील िहरते्र, आत्मिहरते्र याबरोबरि 
गाजलेल्या उत्तमोत्तम लहलत कृतीिी त्यात िोत्या. मराठीतील अनेक 
नवी पुस्तके त्यानंा भेट म्ििून हमळालेली असत, पि बिुसंख्य गं्रथ त्यानंी 
हवकत घेतलेले िोते. भारतात व परदेशात कोठेिी गेले तरी यशवंतराव 
कटाक्षाने एक गोष्ट करीत. हतथल्या ऐहतिाहसक स्थळानंा द्यावयाच्या 
भेटीच्या यादीत, नाट्यगृि व गं्रथालय यािंा समावेश आिे िे पािात. 
नाट्यगृिात शक्य तर नाटक पािात आहि गं्रथालयात गं्रथखरेदी करीत. 
ज्या गं्रथाबद्दल ऐकले वा वािले असेल त्यािी िौकशी करीत. अिोरात्र 
देशाच्या कठीि प्रश्नािंी शिता वािताना, या मािसाने िे साहित्यपे्रम कसे 
हटकवले असेल, त्यासाठी हकती त्रास घेतला असेल, यािी कल्पनािी 
करता येत नािी. 
 
काव्यानंिाच्या मैफली 
 साहित्यात इतका रस, तर प्रत्यक्ष साहिस्त्यकाचं्या भेटीत हकती असेल 
? मराठीतल्या अनेक लेखक-कवींना यािा सुखद साक्षात्कार हकत्येक 
वेळा झालेला आिे. ग. हद. माडगूळकर, ना. धों. मिानोर िे त्याचं्या 
आवडत्या कवींपैकी. बठैकातील काव्यानंद, िा अत्तराच्या कुपीसारखा 
आपि आपल्या स्मरिात जपून ठेवला आिे, असे यशवंतरावानंी हलिून 
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ठेवले आिे. हदल्लीच्या धबडग्यातून यशवंतराव मिाराष्ट्रात आले की, 
मूळिे मराठीपि त्याचं्यात संिारे. हदल्लीत अिकन आहि परदेशात 
सुटबटू घालिारे यशवंतराव हवमानाने मंुबईत उतरले की, धोतर, सदरा, 
जाकीट आहि कोल्िापुरी विािा िा त्यािंा पेिराव सुरू िोई. त्या वेर्षात 
मग पूवीसारखेि त्यािें मराठमोळे दौरे, भेटीगाठी आहि ििा सुरू िोत. 
या दौऱ्यातील सरकारी कायगक्रमातूनिी वेळात वेळ काढून आपल्या 
साहिस्त्यक हमत्राचं्या खाजगी भेटी ते आवगजून घेत. साहिस्त्यक हमत्रिी 
‘यशवंतराव गावात आिेत’ िे कळले की त्याचं्या भेटीसाठी आसुसलेलेि 
असत. कोल्िापुरात खाडेंकर, पुण्यात ना. सी. र्डके, ग. हद. 
माडगूळकर, मंुबईत तर अनेक जि ठरलेले असत. त्याचं्या कुठल्यािी 
मुक्कामात साहिस्त्यकानंा भेटीला मुक्तद्वार असे. मग ज्या बठैका रंगत 
त्यात यशवंतराव तासन तास रमून जात, राजकारिािा शीि हततका वेळ 
हवसरून जात आहि पुन्िा ताजेतवाने िोत. माडगूळकराचं्या प्रत्येक 
भेटीत त्याचं्याकडून आग्रिपूवगक ‘जोहगया’ ऐकत, तशीि मिानोराकंडून 
त्यािंी मळ्यावरिी कहवता.  हदल्लीला गेलेल्या कोिीिी साहिस्त्यकाने 
केव्िािी यशवंतरावाकंडे जावे. आधी कळवले तर ते सरबराईसाठी स्वतः 
सज्ज असत. हिनी आक्रमिानंतर लडाखच्या सरदिद्दीला भेट देण्यासाठी 
माडगूळकर, पु. भा. भावे व पु. ल. देशपाडें हनघाले िोते.जाताना 
यशवंतरावाचं्या हदल्लीतील बगंल्यात रात्री गप्पािंी मरै्ल जमली. 
‘हतघाचं्या प्रहतभाशाली संवादानी सुगंहधत झालेली रात्र’  असे हतिे विगन 
यशवंतरावानंी केले आिे. वस्तुतः या हतघापैकी माडगूळकर सोडल्यास 
इतर दोघािें यशवंतरावाशंी राजकीय हविारात कधीि जुळण्यासारखे 
नव्िते. पि ते साहिस्त्यक संवादाच्या आड आले नािी. 
 िीि गोष्ट आिायग अते्र याचं्याबाबतीत. संयुक्त मिाराष्ट्राच्या लढ्यात व 
मिाराष्ट्र राज्य झाल्यावर हवधानसभेतिी यशवंतराव व अते्र 
परस्परहवरोधी भहूमकात िोते. जािीर सभातून एकमेंकावर तोर्ा डागत 
िोते. ‘मंुबईसि संयुक्त मिाराष्ट्र झालाि पाहिजे’ या घोर्षिेला उत्तर 
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देताना एकदा यशवंतराव म्ििाले, ‘झाला पाहिजे िे मान्य, पि त्यात ‘ि’ 
कशाला ?’ त्यावर अत्र्यानंी उत्तर हदले, ि र्ार मित्त्वािा आिे. तुमच्या 
आडनावातला ‘ि’ काढून टाकला तर काय रािील ?” 

 पि या िकमकी राजकारिापुरत्याि राहिल्या. दोघाचं्या साहिस्त्यक 
स्नेिात त्यािा कधीिी अडथळा आला नािी यािे शे्रय दोघाचं्यािी 
जािकारीला आहि हनखळ साहिस्त्यक दृष्टीला आिे. 
 
नाट्यपे्रम 
 गेल्या जानेवारीत श्री. हवद्याधर गोखले याचं्या र्षष्ट्ठ्ब्दीपूती 
सोिळ्याला अध्यक्ष म्ििून यशवंतराव आले िोते. त्या वेळी केलेल्या 
भार्षिात त्यानंी आपल्या साहिस्त्यक रहसकतेिा एक वेगळा पैलू नकळत 
प्रकाशात आिला. रहववारच्या लोकसते्ततील गोखल्याचं्या, उदूग शायरीने 
व संस्कृत सुभाहर्षतानंी नटलेल्या रहसल्या अग्रलेखािें आपि अनेक वर्षािे 
वािक आिोत, त्या अग्रलेखानी आपल्याला उदूग व संस्कृतिी गोडी 
लावली, असा गौप्यस्र्ोट यशवंतरावानंी केला. पंिवीस वर्षापूवी 
गोखल्यािें ‘पहंडतराज जगन्नाथ’ िे नाटक हदल्लीत गेले िोते. ते 
पािण्यासाठी प.ं नेिरूना आिण्यात यशवंतरावािंा मोठा वाटा िोता. िेि 
पे्रम त्यानंी इतर मराठी नाटककारावंर व कलावंतावंर केले. बाळ 
कोल्िटकर िा त्यातला सवात भाग्यवान नाटककार. त्याचं्या ‘वेगळं 
व्िायिंय मला’ पासून ‘देिाऱ्यािे िात िजार’ पयंत जवळजवळ सवगि 
नाटके यशवंतरावानंी आवजूगन पाहिली. ‘दुवांिी जुडी’ िे तर त्यािें 
अहतशय आवडते नाटक. ‘सुसंगती सदा घडो, सुजन वाक्य कानी पडो’ िे 
कोल्िटकराचं्या नाट्यलेखनातील सूत्र िव्िािानंा र्ार मोलािे वाटे. 
‘दुवांिी जुडी’ मधला ‘सुभार्ष’ प्रत्येक घरात असतो’, असे ते म्िित. हिनी 
आक्रमिानंतर संरक्षिािी जािीव हनमाि करिारे ‘सीमेवरून परत जा’ 
िे नाटक कोल्िटकरानंी हलहिले आहि सादर केले. त्याला कें द्र 
सरकारिे खास अनुदान यशवंतरावानंी हमळवनू हदले. यशवंतरावानंी 
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आपल्यावर कसे पे्रम केले िे सागंताना परवा बाळ कोल्िटकरानंी एक 
आठवि साहंगतली. साताऱ्याला ‘दुवांिी जुडी’ िा प्रयोग िोता आहि 
यशवंतरावािंािी योगायोगाने मुक्काम िोता. भेट झाली आहि बठैक 
जमली. गाधंीजींिा अशिसेिा हविार ज्ञानेश्वरीत कसा साहंगतलेला आिे िे 
बाळ कोल्िटकर यशवंतरावानंा ‘समजावनू’ सागंत िोते आहि 
यशवंतराविी जिुकािी आपि ज्ञानेश्वरी प्रथमि ऐकत आिोत अशा 
भोळ्या भावाने ते सवग ऐकत िोते. यशवंतरावाचं्या मोठेपिािे उदािरि 
म्ििून कोल्िटकरानंी िी आठवि साहंगतली. अशा आठविी आज अनेक 
नाटककाराकंडे आहि कलावंताकंडे आिेत. यशवंतरावाचं्या या 
सिवासाने त्या सवांच्या भेटी सुगंधीत झाल्या. तो सुगंध यशवंतरावानंी 
आपल्या प्रदीघग राजकीय कारकीदीतील धबडग्यात काळजीपूवगक जपून 
ठेवला. साहित्यावर पोसलेला शपड साहित्याच्या सिवासाच्या बळावर 
हटकवला. 
 
शब्िबंधुत्व 
 ‘यशवंतराव राजकारिात गेले नसते तर उत्कृष्ट साहिस्त्यक झाले 
असते’ असे अनेकजि म्िित, त्यािे कारि यशवंतरावाचं्या साहिस्त्यक 
शपडािी वेळोवेळी आलेली प्रहिती वेळात वेळ काढून यशवंतरावानंी लेखन 
केले. ‘ऋिानुबधं’, ‘भहूमका’ आहि ‘कृष्ट्िाकाठ’ िा आत्मिहरत्रािा 
पहिला खंड या तीन गं्रथात ते आज समाहवष्ट आिे. त्यातले कोितेिी पान 
काढून वािावे, हवर्षय कोितािी असला तरी त्याचं्या कथनाला 
साहिस्त्यक शैलीिा मोरहपशी स्पशग झाला असल्यािे जािवल्यावािून 
रािात नािी. ‘कृष्ट्िाकाठ’ या गं्रथाला न. हि. केळकर पाहरतोहर्षक याि 
वर्षी हमळाले आहि यशवंतरावानंा साहिस्त्यक म्ििून मान्यतािी हमळाली. 
अथात ती औपिाहरकि. खरी मान्यता त्यानंा यापूवीि हमळाली िोती. 
पि स्वतः यशवंतरावानंी मात्र स्वतःकडे साहिस्त्यक अहधकार कधीि 
घेतला नािी. हवदभग साहित्य संमेलनािे उद् घाटक म्ििून िौसष्ट साली 



५९७ 

 

त्यानंी केलेले भार्षि, शकवा पिंाित्तर साली कराडच्या साहित्य 
संमेलनात स्वागताध्यक्ष म्ििून केलेले भार्षि िे मराठी साहित्य समीके्षिे 
उत्तम नमुने मानता येण्यासारखे आिेत. पि तरीिी यशवंतरावािंी 
साहित्य के्षत्रातील भहूमका नेिमीि रहसक वािकािी राहिली. आहि ‘िी 
भहूमका खऱ्या अथाने स्पधातीत व हटकून राििारी आिे’ असे आपले मत 
त्यानंी आपल्या पहिल्या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेति नोंदवले आिे. 
 राजकारिी आहि साहिस्त्यक यािें नाते या प्रस्तावनेत अहतशय 
समपगक शब्दात यशवंतरावानंी हवशद केले आिे. ते म्िितात, 
नवहनर्णमतीिे सजगनशील कायग जसे शब्द करतात, तसेि साम्राज्यशक्ती 
धुळीला हमळवण्यािे संिारक सामर्थ्यगिी शब्दात आिे. कल्पना, हविार 
आहि शब्द यािंा हत्रवेिी संगम िी मानवी इहतिासातील एक जबरदस्त 
शक्ती आिे. शब्द िे साहिस्त्यकािे प्रमुख शस्र आिे. तर मी ज्या 
कायगके्षत्रात गेली जवळजवळ पन्नास वर्ष े हक्रयाशील आिे त्या 
राजकारिािे प्रमुख माध्यमिी शब्दि आिेत, या अथाने साहिस्त्यक व 
राजकारिी िे शब्दबधूं आिेत. शब्दािें आहि आमिे सािियग आहि 
सोिादग पुरािे आिे’. साहित्याच्या के्षत्राशी कािी नाते सागंावयािे असेल 
तर एवढेि आिे’ राजकारिी व साहिस्त्यक याचं्यातील िे शब्दबधुंत्व 
यशवंतरावाचं्यामध्येि एकवटलेल िोते. 
 यशवंतरावाचं्या या सौजन्यशील साहिस्त्यक व्यहक्तमत्त्वािा वेध घेतला 
की त्याचं्या हनधनाने आपली कोिती व केवढी िानी झाली आिे, यािी 
हवदारक जािीव िोते. राजकीय िानी एका व्यक्तीच्या जागी दुसरी व्यक्ती 
आल्याने कदाहित भरून हनघिे शक्य असते. पि संस्कृतीिी िानी तशी 
भरून हनघत नािी. 
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माधवी रिहित िेशाई 

आभाळाला प्रचंड लखडार पडलंय 

 
 आजवर मी अनेक भार्षिातून मृत्यूबद्दल बोललो आिे. स्वातंत्र्यपूवग 
काळात मृत्यूला आव्िान देिं र्ार धाडसािं वाटायिं. तेव्िा स्वतःिा मृत्य ू
डोळ्यासमोर असायिा. पि हप्रयजनाचं्या मृत्यलूा आपि कसं तोंड देऊ 
िे मी कल्पनेतिी जािून घेतलं नव्ितं. वेिूबाई गेल्या आहि सारा आवेश 
संपला. अशंू्रनी माझा सार् पराभव केला आिे.” 

 “िे तुलसीवृन्दावन, िी गोठ्ातली गाय आिे ना ? ती वेिूबाईच्या 
आग्रिानं इथ ंआिलीय.” 

 “िे सारं सामान हतनं जस ं लावलं िोतं तसंि ठेवलं आिे. मी त्यात 
बदल केलाि नािी. िे सारं हतला कऱ्िाडला न्यायिं िोतं. ‘हवरंगुळ्या’ त 
आम्िी दोघं राििार िोतो.” 
 “मी आता ज्या खुिीवर बसलोय ना, त्याि खुिीवर ती बसायिी. सवग 
घर साभंाळायिी. इथ ंबसून पुिं, मंुबई, कऱ्िाडिी सवग घरं ती जपायिी.” 
 “माधवी, देवघर बघून या. िे सारे देव हतनं जमवलेले. तो एकमुखी 
रूद्राक्ष, ती साईबाबािंी मूती सारा िट्ट हतिा. एरवी मी देवभोळा नािी. 
पि िे घर आजिी हतच्याि पद्धतीनं मी जपतोय.” 
 अशी सािेबािंी अनेक वाक्यं आज परत परत ऐकू येतािेत, िे सारं 
यशवंतरावजी सागंत असायिे. कुिी पुरुर्ष आपल्या पत्नीवर इतकं पे्रम 
करू शकतो ? इतका िवालहदल, िळवा िोऊन दीड वर्षात या जगातून 
हनघून जातो ? सािेब गेले. आज साऱ्या आठविींिा पट उलगडून 
गेलाय. मन व्याकूळ िोऊन उठलय. कऱ्िाडला जाताना वाटेवर 
रस्त्याच्या कडेला गुलमोिर रु्ललेले असतात. या गुलमोिरी वाटेवरून 
िा अशंू्रिा सौदागर आज हनघून गेला. पि जाताना साऱ्यािंी जीवनं 
आपल्या स्नेिानं, मायेने शिब हभजवली. 



५९९ 

 

 
स्नेिाळ आिराहतर्थय 
 १ रेसकोसग रोडवरिं आमंत्रि आलं. “नेपाळला जाताना, हदल्लीत 
थाबंा. िार” हदवस माझ्या घरी रािा. तुम्िी याल तेव्िा मी कोितेिी 
कायगक्रम घेिार नािी. जेवढा वेळ तुम्िा लोकािंा सिवास लाभेल तेवढा 
थोडाि अशी माझी भावना आिे.” सािेबािंं पतं्र आलं. एवढ्या मोठ्ा 
मािसाच्या घरी जायिं कसं ? या हविाराने मी धास्तावनू गेले िोते. 
आम्िी दोघे १ रेसकोसगवर पोिलो दारात टॅक्सी गेली न गेली, सािेब 
स्वतः पोिगमध्ये स्वागताला उभे ! वाकून नमस्कार केला. 
 “नमस्कार” भरदार आवाज आला. घरात पाय ठेवला. आहि क्षिभर 
अडखळलेि. समोरि वेिूताईंिा नथ घातलेला, डोकीवर पदर घेतलेला 
िंसरा र्ोटो, त्यासमोर दोन समया तेवत िोत्या. र्ोटोला घवघवीत िार 
! मी पुढे जाऊन र्ोटोपुढे माथा टेकला. मागे वळले. सािेबाचं्या 
डोळ्यातून धारा लागल्या िोत्या. अशावेळी आपि काय करायिं असतं ? 
 मी िटकन आम्िाला हदलेल्या खोलीत पळाले. रिहजतना म्ििाले, 
“मला र्ार संकोि वाटतो. त्याचं्याशी काय बोलू ? खोलीत हशरले आहि 
आियग करण्यािी पाळी आता माझी िोती. िादंीिे करंडे घासून 
िकिकीत केलेले, त्यात कंुकू, ड्रेशसग टेबल सज्ज िोतं. तेल, शापूंपासून 
पेस्टपयंत सवग सरंजाम िोता. ती सारी व्यवस्था सािेबानंी स्वतः उभी 
रािून करवनू घेतली िोती. अस ं नंतर गंगारामनं (त्यािंा नोकर) मला 
साहंगतलं. या घरात एक स्री पािुिी येिार , हतला कािी कमी पडू नये, 
िी त्यािंी धडपड िोती. मी त्याि करंड्यातलं कंुकू लावलं. सुवाहसनीिा 
तो करंडा िोता. प्रत्येक स्रीला िेि भाग्य िवं असतं. 
 संकोिािा अधाि हदवस िोता. आजवर कुिा राजकीय पुढाऱ्याशंी 
कधीि पहरिय नव्िता. उलट या साऱ्या “बड्या” मंडळींिी एकप्रकारे 
धास्ती शकवा आकसि माझ्या मनातं असे. पि यशवंतरावजींच्या 
घरातल्या सिा हदवसात माझी हविारािंी धारा पूिग बदलून गेली. त्या 
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सिा हदवसातं त्यानंी आईच्या मायेनं आम्िाला जपलं. त्या घरातल्या 
प्रत्येक क्षिी त्यानंी, आमिी काळजी घेतली, आमि ंजेविं, उठिं, हर्रिं 
सारं कौतुकानं बघत असायिे. नंतर नंतर माझा संकोि कमी झाला. त्या 
घरातल्या त्यािंा एकाकीपिा लक्षात आला. त्यानंा स्नेिािी गरज आिे, 
मायेनं जपिं आवश्यक आिे, यािी जािीव झाली व त्यानंा िंसविं, 
हरझविं िेि आमिं काम सुरू झालं. कािीि मागायिं नव्ितं. देवघेव 
िोती स्नेिािी. जपिूक िोती िळव्या भावनािंी. 
अशू्रत बुडालेले िळवेपि 
 आमच्या खोलीतून बािेर आलो की बठैकीिी खोली. कधीिी बािेर 
यावं-सािेब कोिावर बसून वाट बघत असायिे. 
 “या माधवी.” शेजारच्या कोिाकडे िात दाखवनू म्ििायिे आहि 
सरीवर सरी कोसळाव्यात तसे वेिूताईंच्या आठविीत ते िरवनू जायिे. 
डोळ्यातून धारा लागलेल्या असायच्या. प्रत्येक खोलीत ताईंिा ४ िार 
घातलेले र्ोटो, समया जळत असायच्या. ते घर एक मंहदर बनलेलं िोतं. 
दुःखाबद्दल माझा अनुभव असा आिे,दुःख हजतकं कुरवाळाल तेवढं ते 
जास्त वरिढ िोतं. मािसाला ितबल करून टाकतं. सतत दीड वर्षग ते 
या दुःखाति गुरर्टून गेले िोते. त्यानंा बािेर कसं काढायिं ? एक 
हदवशी धीर करून मी म्ििाले, ‘सािेब, प्रत्येक स्रीला वाटतं, की 
नवऱ्याच्या आधी आपि जावं. ताई आधी गेल्या बरोबर नव्िे का ? िेि 
उलट झालं असतं तर त्यानंा सोसवलं नसतं. अनेक संकटानंा त्याना 
तोंड देता आलं नसतं.” िसून ते म्ििाले, “ तकाच्या दृष्टीनं बरोबर आिे. 
मला समजतं. िळवेपिा सोडून हदला पाहिजे. प्रयत्न करतो आिे. पि 
जमत नािी.”  
 मी म्ििाले, “तुम्िा कोवाडला आला िोता ना ? त्यापूवी र्क्त अठरा 
हदवसि आधी माझा मोठा भाऊ गेला िोता. माझ्या जखमेवर घट्ट पट्टी 
बाधूंन मी सवग कायगक्रम पार पाडला. तुम्िी माझ ं कौतुक केलंत. माझ्या 
भार्षिािं, माझ्या कहवतेिं, माझ्या समाजकायािं सोनं झालं. तुम्िी येऊन 
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गेलात आहि खरंि माझ्या दुःखावर उतारा देऊन गेलात. स्वतः इतकं 
दुःखी असून आमिं दुःख तुम्िी झेलताय.” 
 ते म्ििाले, “स्रीला मुळाति सिनशक्ती असते. पुरुर्ष हदसतो किखर, 
पि मुळातं दुबळा असतो. तुमिा गेलेला भाऊ माझ्या जागी बघायला 
हशका, तुमिं दुःख आपोआप कमी िोईल.” 
 
नवीन िािीवांचे िेिे 
 सकाळी ६॥ ते ८ व संध्याकाळी ६॥ ते ८ ते हिरवळीजवळच्या 
हसमेंटच्या छोट्या पायवाटेवरून रे्ऱ्या घालत. 
 “कुिीतरी सोबत असलं की हर्रिं सोप ं वाटतं” िे ऐकलं आहि 
सकाळी-संध्याकाळी त्यानंा सोबत करण्यािं मी ठरवलं ते सिा हदवस 
माझ्या जीवनाला अनेक वळिं देऊन गेले. नवीन जािीव घेऊन मी स्वतः 
खूप हशकत िोते. वेगळी दृष्टी घेऊन स्वतः बदलत िोते. 
 “सािेब, राजकारिात तुम्िी लोक भाडंता, परत एक िोता, खरंि 
मागिं वैर हवसरता का ?” 
 “सािेब, नको असलेला उमेदवार उभा असेल तर खरंि मत कुिाला 
द्यावं? मत द्यावं की वाया घालवावं ? 
 एक ना अनेक बालीश प्रश्न मी हविारायिी. नेिमीप्रमािे िसायिे. 
म्ििायिे “र्ार िागंला प्रश्न हविारलात” “भालजींनी स्टुहडओ सोडला 
? अगदी भालजींिीि स्टाईल आिे िी”  
 “सुलोिनाबाईिा अहभनय, काहशनाथ घािेकरािंा संभाजी, 
लताबाईंिा आवाज, नरिर कुरंुदकरािंी बुहद्धमत्ता, कुमार गंधवांिं गािं, 
रिहजत देसाईिे ‘राधेय’ एक ना अनेक हवर्षय त्या साऱ्या हदवसातूंन 
उजळून हनघाले: एक अतूट धागा हविला जात िोता. कलावंतावंर, 
साहिस्त्यकावंर, मािसावर माझ्यासारख्या सामान्य स्रीवर हजवापाड 
िळवेपिाने पे्रम करिारे सािेब अिानक गेले. आभाळाला प्रिंड शखडार 
पडलंय. जािवतेय र्क्त पोकळी - 
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प्रोत्सािन द्यायची वृत्ती 
 हदल्लीला जाताना हरकाम्या िातानं कसं जायिं ? मी खादीिे नॅपहकन्स 
आिून त्यावर रेशमानं भरतकाम केलं िोतं, िष्ट्म्यासाठी खादीिं कव्िर 
करून, त्यावर भरतकाम केलं िोतं, मर्लर हविला िोता. देताना 
संकोिानं हविारलं िोतं,  
 “आपि वापराल का?” 
नेिमीप्रमािे नुसते िास्य, “र्ार स्रास घेतलेत माधवी.” आहि दररोज 
त्यातलं एक नॅपहकन िातातं असे. िष्ट्मा कव्िरमध्ये कधीि जाऊन बसला 
िोता. साध्या साध्या गोष्टीतून दुसऱ्या मािसाला ते जपत असत. स्वतः 
समाजासाठी इतके हझजले. देशासाठी सारं जीवन वाहिलं. पि माझं 
एवढंसं कोवाडमधलं काम ते केवढं ? पि त्यानंी त्याि ंर्ार कौतुक केलं. 
‘सयाद्रीिे वारे’ िा त्याचं्या भार्षिािंा संग्रि वािावा. मिाराष्ट्रावरिं त्यािंं 
पे्रम, त्याचं्या हविारािी नस त्या भार्षिातून सापडते. प्रिंड वािन, प्रिंड 
हविारक्षमता, अंतमुगख िोऊन स्वतःला पडताळून बघण्यािी सवय िी 
र्ार क्वहित सापडते. इतकं असून गवग नािी. दुसऱ्यािे गुि जािून त्यानंा 
ते प्रोत्सािन देत. इतकं कौतुक करायिे की आत्महवश्वास जागा व्िावा. 
माझं कोवाडिं भार्षि, माझ्या कहवता यािंं अपार कौतुक केलं. खरंि 
माझा आत्महवश्वास दुिावला िोता. 
 “माधवी, तुमिी मित्त्वाकाकं्षा काय आिे ? कोि व्िावं अस वाटतं 
तुम्िाला ? इंहदराजी ?” 
 “मला मदर तेरेसा व्िायिंय” मी िटकन म्ििाले, आियगिहकत 
िोऊन ते म्ििाले, “तसं साधलं तर र्ार उदात्त जीवन जगता येईल. 
तुम्िाला ते जमेल.”  


