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शनवेदन 

महाराष्ट्राच्या राजकीय, सामाशजक, िैक्षशणक, सासं्कृशतक, अर्थथक व 
वैचाशरक जडणघडणीत ज्या शदवगंत महनीय व्यक्तंचा महत्वपूणग सहभाग 
अहे ऄिा व्यक्तंची साधारणताः िंभर ते सव्वािे पानाचंी सुबोध मराठी 
भाषेत चशरते्र शयहून ती “महाराष्ट्राचे शिल्पकार” या योजने ऄंतगगत 
पुस्तकरूपाने प्रकाशित करण्याची मंडळाने योजना अखयी ऄसून या 
चशरत्रगं्रथमायेतीय “यिवंतराव चव्हाण” हा नववा चशरत्रगं्रथ अहे. 

“महाराष्ट्राचे शिल्पकार” या चशरत्रमाये ऄंतगगत यिवंतराव चव्हाण 
याचेंही चशरत्र महाराष्ट्र राज्य साशहत्य अशण ससं्कृती मंडळामाफग त 
प्रकाशित करताना अमच्या मनात कृतज्ञतेची भावना अहे. 

महाराष्ट्राचे मुख्यमतं्रीपद स्वीकारल्यानंतर यिवंतरावजंनी यगेचच 
म्हणजे १९ नोव्हंबर, १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य साशहत्य अशण ससं्कृती 
मंडळाची शनर्थमती केयी. आतकेच नव्हे तर या मडंळाची ईशिषे्ट शनशरृत 
करून महाराष्ट्र राज्याच्या साशहत्याच्या अशण ससं्कृतीच्या शवकासाया 
कटीबद ध केये. या चशरत्रमाये ऄंतगगत हा गं्रथ प्रशसद ध करून अम्ही 
त्याचें ऊण ऄंितः व्यक्त करीत अहोत, ऄसे म्हटये तरी चायेय. 

या चशरत्रगं्रथाच्या येखनाची जबाबदारी कुणावर सोपवावी हा शवचार 
सुरू होताच रॅी. शवठ्ठयराव पाटीय याचें नाव ऄग्रक्रमाने अमच्या समोर 
अये. रॅी. शवठ्ठयराव पाटीय यानंा यिवंतरावाचंा प्रत्यक्ष सहवास 
याभयेया अहे. शिवाय यिवंतरावाचं्या व्यक्तीमत्वािी व शवचारािंी त्याचें 
ऄतूट नातं अहे. यिवंतरावाचं शनधन होउन जवळपास दीड तप झायेयं 
अहे. तरीही त्याचंं हे नातं कायम अहे. 
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अधुशनक महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत यिवंतरावजंचे शकती मोयाचे 
योगदान अहे, त्याचे प्रत्यंतर हा चशरत्रगं्रथ वाचल्यानंतर येइय, ऄसा 
मया शवरॄास अहे. 

रा. रं. बोराडे 

ऄध्यक्ष 

महाराष्ट्र राज्य साशहत्य अशण ससं्कृती मंडळ 

मुंबइ, 

शदनाकं :१५ ऑक्टो., २००२ 

शवजयादिमी 
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मनोगत 

भारताचे थोर सुपतु्र, योकनेते यिवंतराव चव्हाण हे त्याचं्या कतृगत्वामुळे 
भारतभर अशण भारताबाहेरही प्रशसद्ध झायेये अहेत. यिवंतराव चव्हाण 
हे स्वातंत्र्यसेनानी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, भारताचे सरंक्षणमंत्री, 
गृहमंत्री, ऄथगमंत्री, परराष्ट्रमंत्री म्हणून राजकीय क्षेत्रात मान्यता पावयेये 
अहेत. तसेच ते कुटंुबवत्सय, मानवतावादी साशहत्त्यक, शवचारवंत वके्त 
अशण योकाशभमुख नेते म्हणून सवगमान्य झायेये अहेत. ऄिा थोर 
महापुरुषावर ते हयात ऄसताना अशण त्याचं्या शनधनानंतर शवशवध भाषेत 
शवपुय स्फुट अशण चशरत्रपर येखन प्रकाशित झायेये अहे. खुि त्यानंी 
‘कृष्ट्णाकाठं’ हे अत्मचशरत्र शयशहयेये अहे. ऄसे ऄसतानाही मी हे 
चशरत्रपर येखन करीत अहे. याया कारणे ऄनेक अहेत. 

माझ्या अशण यिवंतराव चव्हाण याचंा सबंंध सन १९५२ पासून ते हयात 
ऄसे तोपयंत होता अशण त्याचं्या शनधनानंतर अज ऄखेर गेयी ऄठरा वष े
त्याचं्या सवंगीण शवचाराच्या शनशमत्ताने राशहयेया अहे. माझ्या 
सदंभातीय एक माणूस म्हणून यिवंतराव चव्हाण याचं्या दोन छोट्यािा 
अठवणी देत अहे. 

मी १९४८ सायापासून ओगये ग्यास वक्सग शय. ओगयेवाडी येथे नोकरी 
करीत होतो. त्यावळेी झायेल्या दुसऱ्या सावगशत्रक शनवडणुकीत कऱ्हाड 
ईत्तर शवधानसभा मतदारसघंाची शनवडणूक ऄशतिय चुरिीची झायी. 
खुि साहेब या शनवडणुकीसाठी एक ईमेदवार होते. या शनवडणुकीत 
कागेँ्रसचा एक कायगकता म्हणून मी त्याचं्यासाठी शहरीरीने भाग घेत होता. 
या प्रचारमोशहमेचे सूत्रधार स्व. अबासाहेब पायेकर अशण शवरवडे गावंचे 
स्व. ज्ञानूबुवा धोकटे हे होते. मसूरया झायेल्या एका ऄटीतटीच्या 
प्रचारसभेतून शनमाण झायेल्या गंधळात थोडीिी मारामारीही झायी. या 
मारामारीत मी व माझ्या सरकाऱ्यापंकैी िंकर पोरे सापडयो. त्यावळेी 
मया झायेयी जखम ही त्या प्रचार मोशहमेचे खूण म्हणून ऄशभमानाने मी 
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बाळगयेयी अहे. या झायेल्या प्रकारात अम्हा छोट्या कायगकत्यंच्या 
प्रकृतीसबंंधी ओगयेवाडीच्या डॉ. अगािे याचेंबरोबर साहेबानंी दोन वेळा, 
स्व. ज्ञानूबुवा धोकटे याचं्यासमवेत तीन वेळा माझी अस्थेवाइकपणे 
चौकिी केयी. अपल्यासाठी काम केयेल्या प्रत्येक छोट्या कायगकत्यंच्या 
कामाची नंद साहेब बारकाइने ठेवत ऄसत व त्याच्या कामाचे कौतुकही 
करत ऄसत. 

मी १९७८ मध्ये फुफ्फुसाच्या शवकाराने जास्त अजारी ऄसताना 
ऑक्टोबर मशहन्यात पुणे येथीय रूबी हॉत्स्पटयमध्ये ईपचारासाठी मया 
ऄ ्डशमट व्हावे यागये. ईपचार केये, शनदान झाये, पण िस्त्रशक्रयेशिवाय 
पयाय नव्हता. कराव्या यागणाऱ्या िस्त्रशक्रयेचा खचग माझ्या 
अवाक्याबाहेरचा होता. त्यासबंंधी काय करावे या शववंचनेत मी होतो. 
साहेबाचंा माझा फारसा शनकटचा पशरचय नसूनही मी साहेबानंा माझ्या 
िस्त्रशक्रयेसबंंधी अजाराशवषयी एक व्यशक्तगत सशवस्तर पत्र शयशहये. 
त्याचा पशरणाम ऄसा झाया की, रूबी हॉत्स्पटयच्या व्यवस्थापकाकंडून 
अपल्या िस्त्रशक्रयेची व त्या खचाची तरतूद झायी ऄसल्याने अपण येथे 
यावे ऄसे मया कळशवण्यात अये. ही गोष्ट साहेबानंी परस्परच केयी. या 
सबंंधी मया त्यानंी केव्हाही ओळख शदयी नाही. 

या अठवणीमधून ऄसे शदसते की, यिवंतरावानंी माझ्यासारख्या 
महाराष्ट्र व महाराष्ट्राबाहेरीय ऄसखं्य कायगकत्यंवर पे्रमाचा वषाव 
केयेया अहे. ऄिा थोर महामानवाबिय त्याचं्या व्यशक्तमत्त्वाबिय गेयी 
चाळीस वष ेमाझे ऐकणे, वाचणे अशण शयशहणे चायू अहे. हा किचतन प्रवाह 
कुठेतरी िब्दबद्ध व्हावा या एका ईमीतूनच मी त्याचं्या शनधनानंतर 
महाराष्ट्रभर शफरून त्याचं्या सदंभातीय गं्रथ, शनयतकाशयके, वार्थषके, 
शविेषाकं, मुयाखती, अठवणी, कागदपते्र अशद साशहत्य सगं्रशहत केये. 
त्यातूनच ‘यिवंतराव शवचार अशण वारसा’, ‘यिवतंराव चव्हाण 
शवशवधागंी ‘व्यशक्तमत्त्व’, ‘यिवंतरावाचं्या प्रस्तावना’ हे गं्रथ मी प्रशसद्ध 
केये. नंतर यिवंतरावाचं्यावर एक चशरत्रगं्रथ सवगसामान्यासंाठी शयहावा 
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ऄसे मया सारखे वाटत होते. याची जुळणी चायू ऄसतानंाच महाराष्ट्र 
राज्य साशहत्य अशण ससं्कृती मंडळ मुंबइचे ऄध्यक्ष मा. रा. रं. 
बोराडेसाहेब याचें यिवंतराव चव्हाण याचं्यावर एक चशरत्रपर पुस्तक 
शयहावे ऄसे पत्र मया अये. त्यामुळे या कामाया गती अयी अशण हे 
पुस्तक वाचकाचें हाती देतानंा मया अनंद होत अहे. 

योकनेत यिवंतराव चव्हाण यानंी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमतं्री 
झाल्यावर मराठी माणसाची, मराठी भाषेची अशण मराठी साशहत्याची 
चागंल्या प्रकारे जडणघडण व्हावी म्हणनू ‘महाराष्ट्र राज्य साशहत्य अशण 
ससं्कृती मंडळाची’ शनर्थमती केयी. चव्हाण साहेबानंी शनमाण केयेल्या या 
साशहत्य अशण ससं्कृती मडंळाने त्याचं्याच चशरत्राचे येखन करण्याची 
जबाबदारी माझ्यावर सोपशवयी. प्रकृतीस्वास््य नसतानंाही साहेबाचं्या 
पे्रमापोटी हे काम मया पूणग करता अये. 

हे काम पूणग व्हावे म्हणून वळेोवळेी या मंडळाचे ऄध्यक्ष, यिवंतरावाचं्या 
शवचारावर रॅद्धा ऄसयेये मा. प्राचायग बोराजे सर यानंी वळेोवळेी सपंकग  
साधून हे चशरत्र पूणग झाये पाशहजे ऄिी पे्रमाची सक्ती केयी. त्याचं्या 
सक्तीमुळे हे चशरत्रपर येखन पूणग झाये म्हणून मी त्याचें मनापासून अभार 
मानतो. तसेच हे काम करत ऄसता महाराष्ट्रातीय पशरवतगनाच्या 
चळवळीतीय कायगकते, येखक, सिंोधक, वके्त व माझे स् नेही कऱ्हाड 
येथीय वणेुताइ चव्हाण कॉयेजमधीय मराठी शवभाग प्रमुख प्रा. डॉ. 
रघुनाथ कंगार यानंी या गं्रथाचे हस्तशयशखत तपासये व काही योग्य त्या 
सूचना केल्या. हे सवग त्यानंी माझ्यावरी स् नेहापोटी केये. त्याचें अभार 
मानणे त्यानंा अवडणार नाही म्हणून मी त्याचंा कृतज्ञतापूवगक ईल्लखे 
करीत अहे. त्याचप्रमाणे कऱ्हाड नगरीचे शिल्पकार मा. रॅी. पी. डी. 
पाटीय साहेब याचं्यािी वळेोवेळी चव्हाणसाहेबाचं्या सदंभात ज्या चचा 
झाल्या त्याचा मया हे चशरत्र येखन करीत ऄसताना फायदा झाया म्हणून 
मी त्याचंा ऊणी अहे. 
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यिवंतरावाचंा वारसा समाजामध्ये चायशवणारे यिवंतराव चव्हाण 
प्रशतष्ठान, मुंबइचे ऄध्यक्ष व योकनेते मा. िरदराव पवार याचं्या 
सहकायामुळे व मा. राम प्रधान याचं्या देखरेखीखायी दहा ते बारा वषे 
मया यिवंतरावाचं्यासबंंधी साधन सामग्री ईपयब्ध करता अयी, 
तपासता अयी. त्याचं्या शवषयावर फाइल्स करता अल्या त्यातूनच हे 
येखन करता अये. त्यामुळे मा. िरदराव पवार, मा. राम प्रधान व 
प्रशतष्ठानचे सवग शवरॄस्त अशण ऄशधकारी याचें मी मनःपूवगक अभार मानतो. 

अयुष्ट्यभर शनरोगी शवचार केल्यामुळे शनवृत्तीनंतरही बऱ्यापैकी प्रकृती 
स्वास््य याभये. घरातीय ऄनेक ऄडचणी ऄसतानाही 
यिवंतरावाचं्यावरीय हे चशरत्र येखन करीत ऄसताना त्याचं्या पे्रमापोटीच 
माझी पत्नी सौ. वैजयन्ती व मुये याचें ऄमोय सहकायग याभये. त्यामुळे 
त्याचंा कृतज्ञतापूवगक ईल्लखे करणे हे माझे कतगव्य समजतो. वरीय 
सवंच्या पे्रमळ सहकायामुळे हा गं्रथ वाचकाचं्या हाती ठेवण्यात मया 
ऄत्यानंद होत अहे. 

शवठ्ठलराव शव. पाटील, गं्रथपाल 

कऱ्हाड ‘स्वप्नदीप अपाटटमंट’ 

शदनांक : १ मे २००२ १३६, बुधवार पेठ, कऱ्हाड - ४१५११० 

(महाराष्ट्र स्थापना शदन) (शज. सातारा), दूध्व:(०२१६४) २१८८२ 
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महाराष्ट्राचे शिल्पकार : यिवंतराव चव्हाण 

यिवंतरावाचंा जन्म १२ माचग, १९१३ रोजी खानापूर तायुक्यातीय 
सागरोबाच्या साशिध्यातीय देवराष्ट्रे या त्याचं्या अजोळी झाया. तेथीय 
कै. दाजी घाडगे हे त्याचें मामा. 

देवराष्ट्रे गावं शतन्ही बाजंूनी सह्याद्री पवगताच्या कडेकपारानंी वेढयेये 
अहे. सह्याद्री पवगताचे संदयग खरोखरच ऄवणगनीय अहे. महाराष्ट्राच्या 
भमूीची व त्याचीय माणासचंी जडणघडणही सह्याद्रीच्या या वज्रासमान 
कडेकपारीनीच झायेयी ऄसावी, ऄसे महाराष्ट्राचा आशतहास पाशहल्यावर 
वाटते. शनसगगसंदयाने नटयेल्या सह्याद्री पवगताच्या कुिीतीय देवराष्ट्रे 
गावी यिवंतराव जन्मये व यहानाचे मोठे झाये. त्याचें प्राथशमक शिक्षणही 
शतथेच झाये. 

वास्तशवक पाहता यिवंतरवाचें मळू वशडयोपार्थजत गावं ढवळेरॄर हे 
होय. येथे चव्हाणाचंी चार धरे सुखाने नादंत होती. माणुसकीया 
जागणारी, नेकीने जगणारी माणस े होती ती. यिवंतरावाचं्या अइचे 
अजेसासरे गरीबीतच पण आमानदारीने-सचोटीने वागणारे गोरगशरबाचें 
कणव करणारे होते म्हणून गावातीयच एकाया िेतीसाठी कजाया 
जामीन झाये. पण त्या िेतकऱ्याया पुढे कठीण काळ अल्यामुळे ते 
सावकारी कजग फेडता अये नाही. त्याच्या नरडीचा सावकारी कजाचा 
फास या प्रामाशणक आमानदारीने वागणाऱ्या चव्हाणाचं्या नरडीया बसया. 
चव्हामानंी अपया बोय खरा करण्यासाठी स्वतःची जमीन-घरदार 
सावकाराच्या घिाच घातये वचनापायी ते स्वतः देिोधडी यागये. 
हत्तीसारखा बैय दावणीचा सोडया व त्याचे दावे धरून गांव – घरदार 
सोडये व बायकोपोराशनिी शवट्याया अये. दुसऱ्याची जमीन पोटासाठी 
वाट्याने करून कुटंुब जगवये, ईदरशनवाहाची सोय केयी. 
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त्याचें वडीय हे बेयीफ म्हणून काम करीत होते. त्याचंी नोकरी 
बदयीची ऄसल्यामुळे यिवंतरावाचंी बायपणातीय काही वषे अशण 
िाळेचा रॅीगणेिा अजोळीच झाया. यिवंतराव म्हणतात, ‘माझ्या 
अजोबाचें घर काय किकवा वशडयाचें घर काय हे सामान्य िेतकऱ्याचे घर 
होते अशण सामान्य िेतकऱ्याच्या वाट्याया येणाऱ्या ज्या गोष्टी ऄसतात, 
त्या सवग अमच्याही वाट्याया अल्या होत्या.’ त्याचं्या वशडयाचंी काही 
शदवसातच दशहवडीस बदयी झायी. चार-पाचं वषे झाल्यानंतर पुन्हा 
त्याचंी कऱ्हाडया बदयी झायी. यिवतंरावानंा ज्ञअनोबा, गणपतराव हे 
दोन मोठे भाउ तर राधाबाइ ही त्याचंी वहीण होती. सवग ससंार सुरीत 
चाययेया होता. पण काय दुदैव! प्येगच्या जीवघेण्या साथीच त्याचें 
वडयी बळवंतरावाचें देवराष्ट्रे येथे १९१७ सायी दुःखद शनधन झाये. मुये 
पोरकी झायी! सवगजण यहान होते. यहान वयातच घरातीय कतापुरुष 
जामे हा फार मोठा अघाता होता. हा अघात चव्हाण कुटंुबाया सहन 
करावा यागया. वयाच्या चौ्या वषी ते शपतृछायेया पारखे झाये. अभाळ 
फाटल्यासारखे झाये पण शतने यंियंतरावाचं्या अइने – अयेल्या 
पशरत्स्थतीिी 'झुंज' द्यायचे ठरशवये. 

बळवंतरावाचें सहकारी व जीवाभावाचें शमत्र रॅी. कििगटे हे सुद्धा कऱ्हाड 
कोटात बेयीफ होते. बळवंतराव कऱ्हाड कोटात बदयून अल्यापासून 
त्याचं्या घरी रॅी. कििगटे याच ं येण ं जाण ं होतं. त्याच्या सहकायाने 
कऱ्हाडच्या जज्ज साहेबाचें शिफारस पत्र घेउन यिवतंरावाचंी अइ 
सातारच्या न्यायाधीिाकडे गेल्या व त्यानंी अपल्या थोरल्या मुयास 
वशडयाचं्या जागेवर नोकरी शमळवनू शदयी. 

यिवंतरावाचें मामा दाजी घाडगे यानंी देवराष्ट्राच्या प्राथशमक िाळेत 
यिवंतरावाचें नावं घातये. मामाच्या गावंीच त्याचें मराठी मराठी 
चौथीपयंत प्राथशमक शिक्षण पार पडये. थोरल्या बंधंूची आच्छा मात्र 
यिवंतानं कऱ्हाडात शिक्षण घ्याव,ं आंग्रजी शिकावं ऄिी होती. यिवंता 
चौथी आयत्ता पास होताच ज्ञानोबानं त्यास कऱ्हाडया अणयं. 
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कऱ्हाडमध्येच यिवंतराव मराठी सातवी पास झाये. यिवंतरावानंी आगं्रजी 
शिकावं ऄस ं दोन्हीही बंधंूची आच्छा होती. त्यानुसार १९२७ सायी 
यिवंतरावानंा शटळक हायस्कूयमध्ये दाखय केये. 

बळवंतरावाचें शनधनानंतर यिवंतरावाचं्या मोठ्या भावाने त्याचं्या 
कुटंुशबयाचंी जबाबदारी ईचययी अशण अइच्या ससं्कारसपंि 
व्यशक्तमत्त्वाने त्याचं्या जडणघडणीया मोठा हातभार यावया. त्याचंी अइ 
ऄशिशक्षत होती पण शिक्षणाचे मोय जाणणारी होती. अपल्या मुयानंी 
चागंये शिक्षण घ्याव े या ध्यासाने शतने कऱ्हाडयाचा स्थाशयक होण्याचा 
शनणगय घेतया. कराड हीच त्याचंी ससं्कारभमूी अशण कमगभमूी झायी. 

यिवंतरावाचें माध्यशमक शिक्षण पूणग होइपयंत ते दर शदवाळीच्या – 
ईन्हाळ्याच्या सुट्टीत देवराष्ट्रयाया जात ऄसत. याच काळात त्याचं्या ऄसे 
यक्षात अये की, गावंातीय माणसे वेगवगेळ्या जातीची ऄसयी तरी 
गरीबीतही अपयी माणुसकी शटकशवणारी होती. एकमेकािंी 
माणुसकीच्या नात्याची बाशंधयकी होती. पण त्याचबरोबर गावाबाहेर 
राहणाऱ्या महार, मागं, चाभंार याचं्यािी मात्र आतराचंा व्यवहार 
माणुसकीचा शनशरृतच नव्हता ही सय त्यानंा त्या काळात होती. त्याचं्या 
शनरीक्षणातून अणखी एक महत्त्वाची गोष्ट त्याचं्या यक्षात अयी ती ऄिी 
की, 'िेतीिी सबंंध ऄसयेया माणूस नजीकच्या राजकीय सत्तेया फार 
वरीष्ठ मानतो.' यिवंतराव म्हणतात, 'देवराष्ट्रयाच्या या ऄनुभवाची 
शिदोरी माझ्या मनाया एक प्रकारचे शिक्षण देत होती. कायगकता म्हणून 
कायग करण्यास यागणारी जी मानाची तयारी ऄसावी यागते अशण 
सामाशजक जाशणवाचंी माशहती ऄसणे अवश्यक ऄसते ती यातून शमळत 
गेयी.' 

यिवंतरावाचें वास्तव्य कऱ्हाडच्या ज्या भागात होते शतथे 
कऱ्हाडमधल्या खानदानी मराठा कुटंुबाची वस्ती होती. त्या वेळेस 
सत्यिोधक चळवळीच्या प्रभावाचा काळ होता अशण बहुजन समाजातल्या 
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मुया-मुयंनी शिक्षण घेतये पाशहजे, वाचन केये पाशहजे, सावगजशनक 
कामात भाग घेतया पाशहजे ऄिा तऱ्हेचे मानशसक व वैचाशरक वातावरण 
त्यावेळी तेथे होते. 

मराठी सातवीपासूनच यिवंतरावानंा वृत्तपत्र वाचनाची गोडी होती. 
सभा-समेंयनामधीय भाषणे त्यातीय मत-मतातंरे ऐकून स्वतंत्र शवचार 
करून त्यासबंंधी अपल्या बंधंुिी गणपतरावािंी चचा करीत ऄसत. िाळा 
साभंाळून गणेिोत्सवासाठी काम करणे, शिवजयंती ईत्सव सुरू करणे या 
सारखे छोटे – मोठे ईपक्रमही ते पार पाडीत होते. 

कऱहाडच्या शटळक हायस्कूयमध्ये एका वषात तीन आयत्ता पास करून 
यिवंतराव हायस्कूयचे शवद्याथी झाये. शनरशनराळ्या योकािंी सपंकग  
अल्यामुळे वाचनाच्या व शवचाराचं्या कक्षा रंुदावल्या. बहुजनसमाजाया 
अपल्या प्रगतीसाठी शिक्षणाचीच कास धरणे अवश्यक ऄसये तरी 
कोठल्या जातीचा दे्वष केया पाशहजे हा शवचार पटत नव्हता. त्यासाठी 
ऄशधक मोठ्या िहाण्या योकािंी सभंाषण व सवंाद करायया हवा याची 
जाणीव त्यानंा या काळात झायी. 

शटळक हायस्कूयमध्ये शटळकाचें शवचार अशण अयुष्ट्य या सबंंधाने 
शवद्या्यंमध्ये शनबंध स्पधा अशण वकृ्तत्व स्पधा दरवषी घेत ऄसत, या 
शनशमत्ताने शटळकाचं्या शवचाराचंा चागंया ऄभ्यास झाया. १९३१ मध्ये 
पुण्याच्या नूतन मराठी शवद्याययातफे झायेल्या वकृ्तत्व स्पदगधेत भाग 
घेउन 'ग्रामसुधारणा' या शवषयावर पशहल्या क्रमाकंाचे रुपये १५०/- 
(रुपये एकिे पिास) चे पाशरतोशषक शमळशवये. 

अपल्या िायेय जीवनापासूनच यिवंतराव ऄनेक सामाशजक कायात, 
कायगक्रमात भाग घेत ऄसत. ते म्हणतात, “मी माझा पुष्ट्कळ वळे नको त्या 
कामात खचग करतो. ऄसे गणपतरावानंा वाटे अशण त्याचें ते बरोबरही 
होते. मी त्यावळेी परीक्षेत कधी नापास झायो नाही परंतु फार ईत्तम 
माक्सगही कधी शमळशवये नाहीत. हे जसे प्राथशमक शिक्षणाच्या बाबतीत 
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घडये तसेच बऱ्याच ऄिंी पढुीय शिक्षणाच्या बाबतीतही ऄसेच म्हणता 
येइय.” 

कऱ्हाडमध्ये सत्यिोधक चळवळीचे काम करणारी एक प्रमुख व्यक्ती 
रॅी. भाउसाहेब कळंबे याचं्या सपंकात अल्यामुळे यिवतंरावाचं्या मनावर 
सत्यिोधकीय व ब्राह्मणेतर चळवळीचे ससं्करा नकळत होतच होते. याच 
काळात केिवराव जेधे अशण शदनकरराव दवळकर याचं्या खळबळजनक 
भाषणानंी त्याचं्या मनावर मोठा पशरणाम घडवया. ब्राह्मण समाजाशवषयी 
ऄत्यंत कठोर टीका त्याचं्या भाषणात ऄसे. या भाषणानंी त्याचं्या मनात 
सघंषग सुरू झाया. शटळकासंारख्या देिभक्तावर जवळकरानंी केयेयी 
टीका योग्य नाही ऄसे त्यानंा वाटये. अपण ज्या वातावरणात राहात 
अशण वाढत अहोत त्यापेक्षा वगेळे शठकाण, वेगळी माणस े िोधण्याची 
गरज अहे ऄसे त्यानंा तीव्रतेने वाटये. 

सावगजशनक कामात प्रत्यक्ष भाग घ्यायया सुरवात केल्यानंतर 
वेगवगेळ्या माणसािंी त्याचें सबंंध अये. याच काळात त्यानंी 
जाणीवपूवगक वाचन करायया सुरवात केयी. महात्मा फुये याचें चशरत्र 
वाचून ‘िेतकरी समाजाची होणारी शपळवणूक, दशयत समाजावर होणारा 
ऄन्याय अशण शिक्षणापासून वंशचत ठेवयेया बहुजन समाज व त्स्त्रया याचें 
प्रश्न सोडशवल्याखेरीज देिाचे कायग होणार नाही.’ हा शवचार त्याचं्या 
मनात रुजया. परंतु कोणत्या एका जातीचा दे्वत करणे त्यानंा पटत 
नव्हते. िायेय स्पधंच्या शनशमत्ताने झायेल्या शटळकाचं्या शवचाराचंा 
पशरचय अशण अता फुल्याचें शवचार या दोन्हीमधऄये काही साम्य शदसत 
नाही. याची त्यानंा खंत वाटयी परंतु दोघानंीही साशंगतयेये शवचार 
महत्त्वाचे वाटत होते. स्वराज्याचा शवचार शटळकानंी साशंगतया अशण 
गशरबाचंी शिक्षणाने प्रगती झायी पाशहजे व समाजात समानता शनमाण 
झायी पाशहजे, हा शवचार महात्मा फुये यानंी साशंगतया. हे दोन्ही शवचार 
महत्त्वाचे, म्हणून दोन्ही माणस े अपल्या दृष्टीने मोठीच अहेत, ऄसा 
शनष्ट्कषग ते काढतात. 
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शदवेकर वैद्याचं्या दवाखान्यात येणारी वृत्तपते्र वाचण्यात अशण त्याचं्या 
बैठकीत शवशवध शवषयावर रंगणारी चचा ऐकणे हा त्याचंा शनत्याचा 
कायगक्रम झाया होता. यावेळी सायमन कशमिन किहदुस्थानमध्ये अये 
अशण त्याया फार मोठा प्रशतकार योकाकंडून झाया होता. ऄनेक 
कायगकत्यंना तुरंुगात डाबंण्यात अये होते. याच सुमारास 
यिवंतरावाचं्या भावशवरॄात क्रातंी करणारी एक शविेष घटना घडयी. 
राजकीय कैद्यानंा तुरंुगात गुन्हेगारासारखी वागणूक शमळते म्हणून 
यतंद्रनाथ यानंी अमरण ईपोषण सुरू केये होते. या सवंचा पशरणाम 
यिवंतरावाचं्या मनावर होत होता. ते ऄशतिय ऄस्वस्थ, बेचैन झाये. या 
घटनेचा पशरणाम त्याचं्या जीवनाया देिसेवेचे ध्येय शमळवनू देण्यात 
झाया. अपण अपये जीवन देिकायासाठीच वाहायचे. जातीय 
शवचाराचं्या सकुंशचत कंडवाड्यात ऄडकून पडावयाचे नाही ऄसा शनणगय 
त्याचं्या मनाने घेतया. 

एके शदविी याहोरच्या तुरंुगात भर दुपारी एकच्या सुमारास प्रखर 
सूयाया साक्षी ठेवनू यकितद्रदासानंी प्राणाहुती शदयी. मातृभमूीसाठी 
कणाकणाने शझजून त्यानंी तेजस्वी अत्मापगण केये. या घटनेने 
यिवंतरावाचं्या बायमनावर खोयवर पशरणाम केया. 

कराडमध्ये कायगकता म्हणून काम करीत ऄसताना एक गोष्ट त्याचं्या 
यक्षात अयी की, समाजाच्या सवग थरामंध्ये राष्ट्रीयत्वाचे वातावरण 
ऄसये तरी बराचसा मुसयमान समाज व ऄस्पृश्य समाज यात मात्र एक 
प्रकारची तटस्थता अहे. या गोष्टीबिय अपल्या बंधंुिी चचा करून या 
समाजात मुिाम जाउन त्याचं्यािी चचा करण्यात त्याचें प्रश्न समजून 
घेण्यास यिवतंरावानंी सुरुवात केयी. या साऱ्यातून त्यानंी ऄसा शनष्ट्कषग 
काढया की, ‘या चळवळीिी तटस्थ अशण शवरोधी ऄसणारे जे िहारातीय 
योक अहेत अशण खेड्यापाड्यातून पसरयेया जो ग्रामीण समाज अहे 
त्याचें मन जागे केल्याशिवाय चळवळ वाढणे ऄवघड अहे.’ 
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गाधंीजंचा दाडंी मोचा याच सुमारास सुरू झाया अशण बघता बघता 
सारे वातावरण बदयून गेये. यिवतंराव म्हणतात, ‘िातं, एकाकी, 
ऄशवचय व त्स्थर ऄसा एखादा पाण्याचा डोह ऄसावा अशण ऄचानक 
कुठून तरी वादळी, सोसाट्याचा वारा यावा म्हणजे त्यावरती जसे याटाचें 
तरंग ईठू यागतात. तसेच िातं पहुडयेल्या या समाजाचे होउ यागये.’ 
देिात सवगत्र सधंी सापडेय तेथे मीठ व जंगय सत्याग्रह होउ यागये. 
सभा-भाषणातून जनसागर ढवळून शनघाया. कराडमध्येही जवळजवळ 
रोज कृष्ट्णेच्या घाटावर सभा होत ऄसे, यात तकग तीथग यक्ष्मणिास्त्री 
जोिी, काकासाहेब गाडगीळ याचं्या भाषणाचंा यिवंतरावाचेंवर शविेष 
प्रभाव पडया. 

यिवंतरावही अंदोयनात मागे नव्हते. रोज सकाळी प्रभात फेरी काढून 
कराड िहरात व सधं्याकाळी असपासच्या खेड्यात जाउन 
योकशिक्षणाचा कायगक्रम त्यानंी ईत्साहाने चायू ठेवया होता. तायुक्यात 
गावोगावी सभामंध्ये भाषणे केल्यामुळे यिवंतरावाचें कायगक्षेत्र, सामाशजक 
सबंंध शवस्तारत व अकारत होते. 

यिवंतराव वयाच्या चौ्या वषीच शपतपेृ्रमाया वंशचत झाये तेव्हापासून 
अइनेच त्यानंा, त्याचं्या भावंडानंा दुपटीने पे्रम देउन वाढशवये. 
पशरत्स्थतीने गागंरून जायचं नाही हा पशहया धडा यिवंतराव 
यहानपणीच अइकडून शिकये. ऄत्यंत शबकट पशरत्स्थतीतही मुये 
परावयंबी होणार नाहीत अशण शिक्षणाकडे दुयगक्ष करणार नाहीत याची 
काळजी अइने घेतयी. 

यिवंतरावाचंी अइ साधी भोळी, रॅद्धाळू, धार्थमक अशण वतृ्तीने सरळ 
होत्या. सपंत्तीनं नसल्या तरी ससं्कारानंी रॅीमंत होत्या. हीच रॅीमंती 
त्यानंी यिवतंरावानंा शदयी. इरॄर अपल्या पाठीिी अहे, ही मातेची 
शनष्ठा. या शनषे्ठने त्यानंी जीवनभर सकंटािी सामना केया. किहमत सोडू 
नये, ऄसा मुयानंा ईपदेि करताना अइ एक ओवी म्हणत ऄसे. 
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‘नका बाळानंो डगमगू! चंद्रसयूावरीय जाइय ढग’ू अइचा हा सदेंि 
यिवंतरावाचं्या मनीमानसी चागंयाच रुजया. सकंटे अयी तरी ज्या 
वाटेने येतात त्याच वाटेनं ती शनघनूही जातात. हा घडा अइच्या 
साशिध्यात यहानपणापासूनच शगरवया गेयेया ऄसल्यानं यिवंतराव पुढे 
कोणत्याही सकंटात डगमगये नाहीत. 

अइची देवाधमावर रॅद्धा होती. रामकखेशवषयी मनात शनतातं अदराची 
भावना होती. अइ मधून मधून यिवंतरावाचं्याकडून साखरेबुवाचंी “साथग 
ज्ञानेरॄरी” वाचून घेत ऄसे. एकदा यिवंतरावानंी अइया शवचारये, “अइ 
तू हे सगळे ऐकून घेतयेस. त्याचा सारािं तुझ्या मनािी काय अया?” 
शतने एका वाक्यात साशंगतये, “कृष्ट्णदेव ऄजुगनाया सागंतात, की तू 
अपया मी पणा सोड अशण जे तुझे काम तू केये पाशहजेस, ते तू करीत 
रहा. ऄसे सगळे ते सागंत अहेत अशण ते बरोबर अहे.” 

यिवंतराव म्हणतात, ‘गीतेचा आतका सरळ, साधा अशण सोपा अिय 
मी दुसऱ्या कुण्या पंशडताकडून ऐकयेया नाही शतची समज चागंयी होती. 
मन धैयगिीय होते अशण ईदार होते. अमची खरी िाळा अमची अइ 
होती.’ 

यिवंतराव राष्ट्रीय चळवळीत सामीय झाल्यानंतर त्यानंा स्वतःया तर 
सकंटािंी झुंजाव ंयागयंच, शिवाय कुटंुबातीय सवंनाच त्याची झळ बसू 
यागयी. त्यामुळे सवंची मनं बेचैन होणं स्वाभाशवतक होते. परंतु त्या 
पशरत्स्थतीतही अइनं त्यानंा मागे खेचयं नाही. अइने शदयेयी ही 
ससं्काराची, रॅदे्धची शिदोरी यिवंतरावानंा अयुष्ट्याच्या वाटचायीत पे्ररक 
ठरयी. 

यिवंतराव कराडात शटळक हायस्कूयमध्ये शिकत होते. त्या वळेच्या 
समाजाची ही त्स्थती ते पहात होते. ऄनेक शवषयावंर त्याचंं वाचन अशण 
स्वतंत्र शवचार चायूच होता. 

यतंद्रनाथानंी देिासाठी प्राण शदयी या घटनेनं सारा देि बचेैन झाया. 
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यतंद्रनाथाच्या अत्मापगणाचा तरुण यिवंतरावाचं्या मनावर शविेष 
पशरणाम झाया. या एका घटनेने त्याचं्या शचत्तवृत्तीत कायमचा बदय 
झाया. कराडचे त्यावेळचे नेते रॅी. बाबरूाव गोखये, गणपतराव ऄळतेकर 
व त्याचंा मुयगा शटळक हायस्कूयमधीय राष्ट्रीय वृत्तीच्या शिक्षकाचं्या 
शिकवणुकीचा यिवंतरावासमोर अदिग होताच. ही घटना मनावर 
झायेये ससं्कार अशण सभोवतायच ं वातावरण यातून मग राजकीय 
अंदोयनात स्वतःया झोकून देण्याची कठीण राजकीय तपरृया सुरू 
झायी. सवंेदनक्षम बनयेल्या मनानं झेप घेतयी. सशवनय कायदेभगंाची 
मोहीम देिात सुरू शटळक हायस्कूयमध्ये झंडावंदन करून या 
अंदोयनात ईडी घेतयी ती १९३० मध्ये! त्यावळेी ते सहाव्या आयत्तेत 
होते. परंतु त्यापूवीच म्हणजे १९२७-२८ पासूनच त्यानंी सावगजशनक 
कामाया वाहून घेतये होते. शिवजयंती ईत्सव, गणेिोत्सव यात 
प्रमुखपणानं भाग घेणे ऄिी कामं सुरू करून सावगजशनक कामाचे ऄनेक 
व्याप वाढवत होते. चळवळी कराव्यात, सावगजशनक कामे करावीत ही 
हौस त्यानंी अपल्याया त्यावेळीच यावनू घेतयी. १९३० सायी चळवळीत 
प्रत्यक्ष भाग घेण्याचं ठरवनू त्याचा प्रारंभ शटळक हायस्कूयमधीय 
झंडावंदनाच्या कायगक्रमापासून सुरू केया. 

याच काळात शबळािी येथीय जनतेने िातंतापूणग ऄसहकाराचा मागग 
स्वीकारून त्या पशरसरातीय कायगकत्यंच्या प्रयत्नाने एक वेगळेच 
वातावरण शनमाण केये होते. गाधंीजंच्या ऄसहकाराच्या मयूमंत्राचे 
प्रात्यशक्षक तेथे घडत होते. सरकार ऄत्याचार करून हे बंड मोडून 
काढण्याचा प्रयत्न करीत होते. तेथे चाययेल्या दडपिाहीशवरुद्ध तेथीय 
नागशरकानंा शदयासा देण्यासाठी, अपण त्याचेंबरोबर अहोत हे 
सागंण्यासाठी कऱ्हाडमधून दोन कायगकते शबळािी पशरसरात पाठवावेत 
ऄसे कायगकत्यंच्या बैठकीत ठरये अशण कामशगरीसाठी शनवड झायी ती 
राघूऄण्णा शयमये अशण यिवंतराव याचंी. 

अपयी ही मोहीम यिस्वीपणे पार पाडून, पोशयसानंा चकशवण्यासाठी 
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ते दोघे मयकापूरहून कोकणात रत्नाशगरीया गेये. यिवतंरावानंा 
रत्नाशगरीचे अकषगण दोन कारणासंाठी होते. एक समुद्र अशण दुसरे 
स्वातंत्र्यवीर सावरकर. 

प्रयत्नपूवगक सावरकराचंी भेट घेउन, त्यानंा शबळािीच्या बडंाची 
हकीकत सागंून त्याचं्यािी मनमोकळेपणाने बोयण्याचे भाग्य 
यिवंतरावानंा या कामशगरीने शमळवनू शदये. यिवंतराव म्हणतात, ‘सागर 
अशण सावरकर हे रत्नाशगरीत एकाच वेळी पाहण्याचे भाग्य याभल्यामुळे 
रत्नाशगरीची माझी अठवण त्या भेटीिी कायमची सयंग्न झायेयी अहे.’ 

बायवयात यिवंतरावानंा कुणी द्रष्टा मागगदिगक भेटया अशण त्याने 
त्याचंा मागग ऄचूकपणे अखून शदया ऄसेही नाही. 

यिवंतराव ऄंगच्या वाढीने वाढये. देिकाय-पशरत्स्थती घडवीय तसे 
घडये गेये. स्वतःच्या पायानंी चायू यागये. मागे ईमटयेल्या 
पदशचन्हाचं्या पाउयवाटा झाल्या. त्याचं्या चायणाऱ्या पायातूनच जणू त्या 
वाटाचें ईगम झाये त्या ऄनुसरत चायणारे ऄसखं्य ऄनुयायी त्यानंा 
याभये. 

यिवंतरावाचें बाल्य, पोरकेपण, त्याचें अइबियचे पे्रम, भावंडावरीय 
पे्रम या सवाबरोबच देिकाय – पशरत्स्थतीचा शविाय फयक अपल्या 
येखनातून शचशत्रत करतात. ऄनेक छोट्या मोठ्या व्यक्ती, घटना याचें 
ईल्लेख त्याचंी स्वतःची मते, प्रशतशक्रया या सवंमधून यिवतंरावाचें 
व्यशक्तमत्त्व त्याचं्या बारकाव्यासंह शदसून येते. 
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राजकारणात पदापटण 

१९३० च्या ऄसहकाशरतेच्या चळवळीच्या वळेी यिवंतराव मर्ीकच्या 
वगात होते. सत्याग्रह, प्रभातफेऱ्या यानंी वातावरण भारावनू गेयेये होते. 
गाधंीजंच्या नेतृत्वाखायी राष्ट्रीय चळवळीया ईधाण अयं होतं. 
शब्रशटिाचें राज्य देिातून नष्ट करणं ही एकमेव भावना देि व्यापून ईरयी 
होती. 

परंतु त्याचवेळी सामान्य माणासाच्या जीवनात अशण अर्थथक 
पशरत्स्थतीत क्रातंी घडशवण्याचा राजकीय स्वातंत्र्याचा खोय अिय या 
चळवळीत शनमाण करण्याचा शवचार कागेँ्रसमधीय तरुणवगात बळावत 
होता. हा नवा शवचार घेउन कायग करणाऱ्याचंा गट तसा यहानच होता. 
यिवंतराव हे या नव्या जाशणवेने काम करणाऱ्या मधये होते. सवगसामान्य 
योकाचंं जीवन त्याचं्यासमोर होतं. त्यानंी ते जन्मापासून ऄनुभवयेयं 
होतं. या योकासंाठी, त्यानंा सामाशजक अशण अर्थथक न्याय शमळवनू 
देण्यासाठी काही तरी केयं पाशहजे. या शवचाराचंा पगडा त्याचं्या मनावर 
होता अशण त्यातूनच त्याचंी पावयं िाळेकडे जाण्याऐवजी प्रभातफेरीकडे 
वळयी अशण आथूनच त्याचं्या जीवनाचा साधंा बदयया. 

१९३० सायच्या चळवळीत ग्रामीण समाजाचा प्रशतशनधी वगग मोठ्या 
प्रमाणात जेयमध्ये गेया. हे साधे जेयमध्ये जाणे नव्हते, तर स्वातंत्र्याच्या 
चळवळीचे व्रत स्वीकारणे होते. ग्रामीण समाजाया जागवण्याचे रॅये 
बऱ्याच प्रमाणात शवठ्ठय रामजी कििदे अशण केिवराव जेधे यानंा शदये 
पाशहजे ऄसे यिवंतरावानंा वाटते. या काळातीय या दोघाचें 
कायदेभगंाच्या चळवळीतीय कायग ऐशतहाशसक स्वरूपाचे अहे ऄसे 
यिवंतरावाचें मत अहे. 

सन १९२२ - २३ या काळात सत्यिोधक शवचाराचंी चळवळ 
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जनमाणसात महाराष्ट्रात प्रभावी होती. पण १९३० मधीय कायदेभगंाच्या 
चळवळीने जोर धरया तेव्हा सत्यिोधक शवचाराचंा प्रभाव पुष्ट्कळ कमी 
झाया अशण हा स्वातंत्र्य-सगं्राम ऄशधकाशधक जनताशभमुख होउ यागया. 
तेव्हा सत्ताधारी शब्रशटि ऄस्वस्थ झाये. या सगं्रामाशवरुद्ध योकातूंन काही 
सघंटना ईभी राहावी यासाठी यिवंतराव प्रयत्न करू यागये, नवे नवे 
मागग िोधू यागये. तरुणशपढी बदययेये वातावरण समजू िकत होती पण 
सरंजामी पद्धतीचे प्रशतशनशधत्व करणारी जुनी मातब्बर घराणी मात्र नव्या 
योकिाहीचे वारे न ओळखता जुन्या सरकार शनषे्ठया पकडून कायम 
राशहयी होती. 

ऄिा पशरत्स्थतीत कऱ्हाडच्या नगराध्यक्षानंी मुंबइ आयाख्याचे गव्हनगर 
फेयेडशरक साइक्स यानंा कऱ्हाडया शनमंत्रण करून त्यानंा मोठ्या 
सन्मानाने मानपत्र देण्याचे ठरशवये. या समारंभाशवरुद्ध योकमत जागृत 
करण्याचा शनणगय चळवळीतीय कायगकत्यंनी घेतया. कऱ्हाड िहर, 
तायुका अशण शजल्ह्यातीय काही भागातही मानपत्राचा शनषेध करणारी 
चळवळ ईभी राशहयी. प्रत्यक्ष कायगक्रमाच्यावळेी जवळजवळ पचंवीस 
हजाराचंा जमाव हातात काळे झंडे घेउन शनदिगने करीत होता. 
यिवंतराव अशण त्याचें शमत्र, कायगकते यात प्रथमपासून िेवटपयंत 
सहभागी होते. 

यानंतर एक दोन शदवसातच कऱ्हाडमधीय महत्त्वाच्या २०-२५ 
कायगकत्यंना पकडून त्याचं्यावर खटया भरण्यात अया. या शनदिगनाचे 
शवराट स्वरूप बघून जे या अंदोयनाच्या बाबतीत ईदासीन होते. 
त्याचं्याही मनात या चळवळीसबंंधी अपुयकी शनमाण झायी. ऄिा 
कायगक्रमाचं्या शनशमत्ताने यिवंतरावाचं्या ऄनेक नवीन नवीन ओळखी होत 
होत्या. त्याचें कायगक्षते्र शवस्ताशरत होत होते. स्वराज्याची चळवळ १९३० 
च्या अंदोयनातच िहराकडून खेड्याकडे गेयी अशण त्यामुळे एक 
महत्त्वाचा सामाशजक बदय झाया. किहदुस्थानच्या सवग भागातया िेतकरी 
समाज अता शवचारपूवगक स्वातंत्र्यसगं्रामाच्या पाठीिी येउ यागया. 



२२ 
 

यिवंतराव म्हणतात, ‘किहदुस्थानच्या जीवनात जसा या वषाने फरक 
केया तसाच माझ्याही जीवनात केया. मी अता ऄनुभवी, शवचाराने 
समजूतदार ऄसा एक कायगकता बनयो.’ 

या सवग अंदोयनात पुढाकरा घेउन यिवंतराव ऄनेक प्रकारची कामे 
करीत. योकािंी सपंकग  ठेवीत ऄसतानाच यिवंतराव आगं्रजी सहावीची 
परीक्षा ईत्तीणग झाये. अता िाळेया सुट्टी सुरू झाल्याने काही शदवस 
देवराष्ट्रेया जाण्याचे ठरशवये. जाताना बरीच पुस्तके, कादंबऱ्या घेउन 
गेये. भरपूर वाचन, शनवातं झोप, गावंातीय तरुणाबंरोबर चचा, गप्पा 
ऄसा शदवसभराचा कायगक्रम ऄसे. याच काळात काशयदासाचे ‘मेघदूत’ 
मुखोद गत केये. म्रीकच्या ऄभ्यासाकडे ऄशधक यक्ष देण्याचे ठरशवये. 
पण ऄचानक एक नवीन काम शनघाये अशण ते कऱ्हाडया परत अये. 

साताऱ्यात ऄधून-मधून शजल्हा राजकीय पशरषद भरत ऄसे. कराड 
तायुक्यातीय व मसूरमधल्या कागेँ्रस कायगकत्यंनी ही पशरषद मसूरया 
भरवावी ऄसे शनमंत्रण शदये. 

या पशरषदेसाठी शजल्ह्यातीय प्रमुख नेते तसेच पुण्यामुबंइकडीय बरेच 
महत्त्वाचे नेते, कोल्हापूरचे रॅी. माधवराव बागय हेही शनमतं्रणानुसार 
अये होते. या पशरषदेस मोठ्या सखं्येने िेतकरी समाज ईपत्स्थत होता. 
िेतकऱ्याचं्या प्रश्नाचा अवाज भाइ माधवराव बागय यानंी ईठवया. 
शपवळ्या जाणाऱ्या िेतकरी समाजाचे जे प्रश्न होते ते या व्यासपीठावर 
माडंये गेये. याचवळेी यिवंतरावानंी ठरशवये की यापुढे चळवळीत भाग 
तर घ्यायचा, पण तो डोळसपणे घ्यायचा. ते म्हणतात, “मसूरच्या 
राजकीय पशरषदेने मया खूप िहाणे केये. गशरबाचे कैवारी कोण अशण 
शवरोधी कोण हे यक्षात घेउन स्वातंत्र्याची चळवळ चायशवयी पाशहजे, 
ऄसा शवचार माझ्या मनािी येउन गेया.” 

या शनशमत्ताने यिवंतरावाचं्या ऄनेक नवीन कायगकत्यंिी ओळखी 
झाल्या. यातीय काही प्रमुख व्यक्ती म्हणजे वाइचे शकसन वीर, 
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वाळव्यातये अत्माराम पाटीय व पाडुंरंग मास्तर, कातरखटावचे गौरीहर 
किसहासने अशद. 

गाधंी-अयर्थवन कराराने कागेँ्रसची व गाधंीजंची िक्ती जनमानसात 
वाढयी होती. जनतेच्या ऄंतःकरणातये त्याचें हे स्थान दडपिाहीच्या 
मागाने कमी करण्याचा व्यूह यॉडग शवकियग्डनने रचया होता. पंशडत 
नेहरंूना ऄटक झायी होती. वशकंग कशमटीच्या मागण्या फेटाळून चार 
जानेवारीया महात्माजंना ऄटक करण्यात अयी. सरकारच्या या 
अक्रमक धोरणाशवरुद्ध सवग देिभर तीव्र प्रशतशक्रया व्यक्त झायी. कागेँ्रस 
शवरुद्ध शब्रशटि सत्तेने ऄघोशषत युद्धच पकुारये. 

ऄिा या बदययेल्या वातावरणात यिवंतराव अशण त्याचें सहकारी 
स्वस्थ बसये नाहीत. तायुक्यातीय प्रमुख कायगकत्यंची बठैक होउन २६ 
जानेवारीचा शदवस सवगत्र ससं्मरणीय रीतीने साजरा होइय हे ठरशवण्याची 
जबाबदारी यिवंतरावावंर सोपशवण्यात अयी. 

कऱ्हाडच्या म्युशनशसपय कचेरीवर राष्ट्रीय झंडा यावायचा अशण गावात 
चळवळीची पत्रकं शचकटवायची योजना ठरयी अशण ती यिस्वीपणे 
पारही पडयी. हे घडताच गावात खळबळ ईडायी. सगळीकडे 
चळवळीचा जोर वाढयेया ऄसल्यानं शब्रशटि सरकार खवळयं होतं. 
सवगत्र धरपकड करण्यात अयी. आतरानंा दहित बसावी म्हणून 
यिवंतरावानंा ऄठरा मशहने सक्तमजुरीची शिक्षा फमावयी गेयी. 

शिक्षेच्या दुसऱ्या शदविी अइ अशण घरची सवग मंडळी त्यानंा 
भेटण्यासाठी अयी. त्याचं्याबरोबर यिवंतरावाचें एक शिक्षकही होते. 
आतक्या यहान वयात यिवतंाया एवढी मोठी शिक्षा याचे वाइट वाटून 
अइच्या डोळ्यात पाणी अये. ते दृश्य बघून शिक्षक यिवतंरावानंा 
म्हणाये, ‘फौजदारसाहेब दयाळू अहेत. माफी माशगतयी तर सोडून 
देतीय’ त्याचें बोयणे ऐकून अइच म्हणायी, ‘काय बोयता तुम्ही मास्तर? 
माफी मागायची माफी मागायचे काहीएक कारण नाही. तब्येतीची काळजी 
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घे, म्हणजे झायं. देव अपल्या पाठीिी अहे.’ अइच्या या बोयण्याने 
अपल्या कामाया अइचा ऄंतःकरणपूवग अिीवाद अहे. याची 
यिवंतरावानंा खात्री पटयी. ते म्हणतात, ‘अइच्या या स्वाशभमानी 
गुणाचा ठेवा ऄंतःकरणात जतन करून मी कोठडीत परत अयो. मनाने 
मी शनकिरृत झायो. अज हा प्रसगं अठवतो, तेव्हा अइचा हा मोठेपणा 
मया शकती ईदास वळण देउन गेया हे जाणवते.’ 

सपूंणग एक वषग यिवंतराव येरवड्याच्या क्म्पजेयमध्ये राशहये. त्याचं्या 
जीवनात भावनािीयता कमी होउन शवचाराचंी खोयी वाढशवण्याची 
प्रशक्रया या जेयमध्येच सुरू झायी. 

थोड्याच शदवसात या जेयमध्ये हजारावर कायगकते अये या योकाचंी 
वेगवगेळ्या बराकीत वाटणी करून व्यवस्था यावण्याचे काम ज्येष्ठ 
कायगकत्यंनी हाती घेतये. जेयमधीय शनवडक व नामवंत माणस ं अशण 
शिक्षण ऄधगवट सोडून सत्याग्रहात सामीय झायेये शवद्याथी कायगकते 
यानंा एकाच बराकीत ठेवाव ेऄसे ठरये अशण बराक नं. १२ या महत्त्वपूणग 
बराकीत यिवंतराव सामीय झाये. जाणते योक बराकीत येउन शवशवध 
शवषयावंर चचा होउ यागल्या त्यामुळे जेयमधीय वास्तव्य ऄशधक समृद्ध 
व सुसघंशटत झाये. अचायग भागवत, एस्. एम्. जोिी, अयुवेदात मामा 
गोखये, पुण्याचे रॅी. ऄतीतकर, शव. म. भसु्कुटे, ह. रा. महाजनी या 
सारख्या शवद्वान, शवचारवंताचं्या सहवासात राहून साशहत्य, राजकारण, 
समाजकारण या सवग ऄंगानंी यिवंतरावाचें व्यशक्तमत्त्व समृद्ध होण्यास 
मोठीच मदत झायी. यिवंतराव म्हणतात, ‘या जेयच्या वषग, सव्वा 
वषाच्या मुक्कामात शवद्याथी जीवनात वाचये नसेय, शततके मी वाचून 
घेतये.’ 

राजकीय शवचाराचं्या शनरशनराळ्या छटा अशण त्याचंा परस्परािंी सबंंध 
याचाही ऄभ्यास बराकीत वाचन, चचा याचं्या माध्यमातून सुरू होता. 
गाधंीवाद हे जीवनाचे एक स्वतंत्र तत्त्वज्ञान अहे ऄसे प्रशतपादन करणारे 
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अशण अक्रमकपणे ते पटवनू देणारे अचायग भागवत याचं्यािी चचा करून 
यिवंतराव स्वतःयाच शवचारू यागतात की, ‘अचायग भागवत 
प्रशतपादतात त्या ऄथाने मी गाधंीवाद स्वीकारया अहे काय?’ अशण 
त्याचे ईत्तर होकाराथी ‘नाही’ हे ईमजून ते ऄस्वस्थ होतात. 

गाधंीवादाबरोबच समाजवाद अशण माक्सगवाद याही शवचाराचंी बराकीत 
चचा होत ऄसे. काही वळेेस एकाचवेळी सगळ्याचें शवचार बरोबर अहेत 
ऄसेही वाटे तर सगळ्याचेंच म्हणणे बरोबर कसे ऄसेय ऄसेही वाटे. 
मनाच्या या चयशबचय ऄवस्थेत यिवतंरावानंी स्वतःपुरता शनणगय घेतया 
की, “कोणताही शनणगय, कोणी साशंगतये म्हणून अपण स्वीकारायचा 
नाही. शवचाराच्या क्षेत्रातीय शनणगय हा अपया अपणच केया पाशहजे 
अशण त्यासाठी अपण वाचन केये पाशहजे. प्रत्यक्ष जनतेत काम करीत 
ऄसताना अयेल्या ऄनुभवाच्या अधारे शनणगय घेतये पाशहजेत.” 

याच काळात त्याचंी मानवंद्रनाथ रॉय या नावािी अशण त्याचं्या 
शवचारािंी ओळख झायी. 

रॅी. भसु्कुटे याचं्यािी चचा करून यिवतंरावानंी माक्सगवादाची ओळख 
करून घेतयी! ‘गौतमबुद्ध अशण येिू शिस्त याचं्यानंतर एवढ्या मोठ्या 
मानव समाजाच्या जीवन पद्धतीवर पशरणाम करणारा कोणी तत्त्ववेत्ता 
ऄसेय तर तो माक्सगच’ ऄस ंयिवंतराव म्हणतात. 

एक वषानंतर त्यानंा शवसापूर जेयमध्ये पाठशवण्यात अये. येरवडा 
कारावासातीय अपल्या वास्तव्याबिय यिवंतराव शयशहतात, “घर 
सोडताना जसे दुःख होते, त्याच्यापेक्षा काहीसे जास्त दुःख मया हा जेय 
सोडताना होत होते. ही एक वषाची जेयची अनंददायी सगंत जन्मभर 
राहीय, ऄिी होती. तेथे भेटयेयी माणस,े वाचयेयी पुस्तके, तेथे 
झायेल्या चचा, त्यातून अयेयी नवी जाण, या सवग जीवनाया िक्ती 
देणाऱ्या व पोषक गोष्टी होत्या त्यामुळे माझ्या मनामध्ये कृतज्ञतेचा भाव 
अया अशण माझे डोळे ऄक्षरिः भरून अये.” 
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जेयची शिक्षा १५ मशहन्यासाठी ऄसयी तरी त्यामुळे यिवंतरावाचंी 
िाळेची दोन वष े फुकट गेयी होती. ‘अता अपण िाळेत जाणार’ ऄसे 
त्यानंी सागंताच त्याचं्या घरच्यानंा व शमत्रानंा ही गोष्ट खरी वाटयी नाही 
पण यिवतंरावाचंा ठाम शनरृय होता की, स्वातंत्र्य सगं्रामामध्येही शिक्षण, 
ज्ञान, शवचारिक्ती याचंी शकती अवश्यकता अहे याचा ऄनुभव त्यानंी 
नुकताच जेयमध्ये घेतया होता. 

राजर्थष िाहू महाराज याचंी शिक्षणाशवषयीची शवशिष्ट दृष्टी होती. त्यामुळे 
कोल्हापूर हे िहर गोरगरीबासंाठी एक ऄशतिय महत्त्वाचे शिक्षणकंद्र 
बनये होते. यिवंतराव ईच्च शिक्षणासाठी कोल्हापूरया दाखय झाये. 
त्यावेळी शतथयं वातावरण िैक्षशणकदृष्ट्ट्या भारयेयं होते, यिवतंरावाचें 
ऄनेक स् नेही येथे होते. त्यामुळे आथे अल्यानंतरही सावगजशनक कामाचा 
धागा ऄतूट राशहया. 

यिवंतरावानंी राजाराम कॉयेजमध्ये प्रवेि घेतया. त्यानंी आशतहास 
अशण ऄथगिास्त्र हे शवषय घेतये होते. त्यावेळी कॉयेजमध्ये प्राचायग डॉ. 
बाळकृष्ट्ण, प्रा. ना. सी. फडके, कवी माधव ज्युशययन ऄसे एकापेक्षा एक 
सरस ऄध्यापक होते. यिवंतराव हे डॉ. बाळकृष्ट्ण याचें अवडते शवद्याथी 
झाये. अपया शवद्याथी राष्ट्रीय चळवळीत अघाडीवर अहे याबिय त्यानंा 
ऄशभमान वाटे. ऄभ्यासाकडे या शवद्या्यानं यक्ष शदयं पाशहजे ऄसा मात्र 
त्याचंा कटाक्ष ऄसे. यिवंतराव आटंरया ऄसताना अजारी पडये. त्यामुळे 
कॉयेजचे शदवस पूणग भरये गेये नाहीत. तरीपण प्राचायग डॉ. बाळकृष्ट्ण 
यानंी टमग भरून घेउन त्यानंा परीक्षेया बसण्यास परवानगी शदयी अशण 
तीत ते ईत्तीणगही झाये. 

शिक्षणासाठी यिवंतराव िरीराने कोल्हापुरात राशहये, तरी मनाने 
सातारा शजल्ह्यात वावरत होते. सातारा शजल्हा राजकीयदृष्ट्ट्या ऄशतिय 
जागरूक बनया होता. १९३० सायच्या चळवळीपासून स्वातंत्र्य 
चळवळीच ं योण िेतकऱ्याचं्या झोपड्यापयंत पोहोचल्यानंतर बहुजन 
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समाजातीय तरुण कागेँ्रसच्या राजकीय प्रवाहात येउन सामीय होउ 
यागये. हा प्रवाह वाढून शवधायक कामासाठी त्याचा ईपयोग व्हावा 
यासाठी नव्या शपढीतल्या तरुणानंी यिवंतरावाचं्या नेतृत्वाखायी सातारा 
शजल्हा कागेँ्रसची अखणी सुरू केयी. 

यिवंतराव शिक्षण घेत ऄसतानाच अठवड्यातून तीन शदवस सातारा 
शजल्ह्यातीय सघंटनेच्या कामासाठी खचग करीत राशहये. एक शवचारवंत 
कायगकता म्हणून सातारा शजल्हा त्यानंा मानत होता. पक्षाची सघंटना 
मजबूत करण्याचे काम यिवंतरावाचं्या नेतृत्वाखायी गती घेत होते. 
यहान मोठ्या गावातून किहडताना ऄनेकाचें पशरचय झाये. माणस ं
पारखण्याचे शिक्षण त्यानंा या भ्रमंतीतून शमळत गेये. हा फार मोठा फायदा 
झाया. कॉयेजच्या वषातीय सात-अठ मशहने राजकीय जागृतीचे काम 
खेड्यापाड्यातून बहुजन समाजात किहडून शफरून करायच ं अशण 
परीक्षेच्या ऄगोदरचे दोन मशहने ऄभ्यास करून परीक्षा द्यायची. ऄिा 
क्रमानेच १९३८ मध्ये बी.ए. पदवी त्यानंी सपंादन केयी. 

कारावासात ऄसतानाच शनरशनराळ्या राजकीय प्रवाहािंी त्याचंा 
चागंया पशरचय झाया होता. अधी पदवी शिक्षण अशण प्रत्यक्ष कायग करीत 
ऄसतानाही त्या वैचाशरक सघंषाने त्याचंा शपच्छा सोडया नव्हता. 
गाधंीवाद, समाजवाद अशण रॉयवाद याचं्या शवचाराबंियचे अकषगण ऄिा 
एका वैचाशरक शत्रकोणात ते ईभे होते. ते मोकळेपणाने अपल्या मनातीय 
सघंषाबाबत कायगकत्यंिी, शमत्रािंी चचा करीत ऄसत. ऄिा पशरत्स्थतीत 
स्वतःवर कोणतेही येबय शचकटवनू घेण्याची घाइ न करता योकामंध्ये 
सघंटनेने काम करीत राहणेच त्यानंी शहताचे मानये. 

१९३६ सायी प्रथमच राज्याच्या शवशधमंडळाच्या शनवडणुका होणार 
होत्या. कागेँ्रस सघंटनेवर त्या काळात ईच्चभ्र ू मडंळी ऄशधकार सागंत 
ऄसत अशण ऄशधकार गाजवत ऄसत. अगामी शनवडणुकीतीय ईमेदवार 
हा सुशिशक्षत, िक्य तर वकीय वगातीय ऄसावा ऄसे शजल्ह्यातीय ज्येष्ठ 
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नेत्याचें मत होते. पण शजल्ह्यातीय तरुण वगंचही एकमत होते. ईमेदवार 
हा १९३० च्या प्रत्यक्ष चळवळीतून अयेया ऄसावा ऄसा त्याचंा अग्रह 
होता. चळवळीत जे प्रत्यक्ष ईडी घेतात, हायऄपेष्टा भोगतात, त्यानंा 
कामाची, वेगळ्या प्रकारची अणखी सधंी शमळावी अशण शमळणाऱ्या 
सत्तेचा ईपयोग सामान्य माणसाच ं जीवन सुधारण्यासाठी व्हावा ऄस ं
तरुण गटाया वाटत होतं. या तरुण कायगकत्यंनी अपया दृशष्टकोन 
शजल्ह्यातीय मान्यवरानंा पटवनू देण्याचा परोपरीनं प्रयत्न केया. परंतु 
तरुणानंी सुचशवयेये ईमेदवार रॅी. अत्माराम पाटीय यानंा ईमेदवार 
म्हणून स्वीकारण्यास मान्यवर तयार झाये नाहीत. किकबहुना ईमेदवार 
कोण ऄसावा हा प्रश्न त्यानंी प्रशतषे्ठचा बनशवया अशण त्यातून मग ऄंतगगत 
सघंषग वाढत राशहया. 

शजल्हा पातळीवर या वादाचा शनणगय होत नाही ऄस ंजेव्हा शनशरृत झायं 
तेव्हा ज्येष्ठ कागेँ्रस नेत्यापयंत हे गाऱ्हाणं न्यावं अशण अपया दृशष्टकोन 
स्पष्ट करून त्याया मान्यता शमळवावी ऄसा शवचार तरुण गटामध्ये 
बळावया. बहुजन समाजाचे प्रशतशनधी ऄसयेये अत्माराम पाटीय याचं्या 
पुढारीपणावर व शनवडणुकीच्या शनशमत्ताने शिक्कामोतगब करण्याची सधंी 
अयेयी ऄसताना परंपरावादी नेतृत्वाया हे मान्य होत नव्हतं. ऄखेर 
कागेँ्रस रॅेष्ठीकडून न्याय शमळशवण्याची कामशगरी यिवंतरावावंर 
सोपशवण्यात अयी. ठरल्याप्रमाणे यिवतंराव पुण्यात दाखय झाये अशण 
महाराष्ट्र कागेँ्रसचे नेते िंकरराव देव याचं्यािी त्यानंी चचा केयी. 

अत्माराम बापू पाटीय यानंीही प्राशंतक पुढाऱ्यािंी चचा केयी. परंतु 
त्यानंा काही शनणगयात्मक साशंगतये नाही. िेवटी साताऱ्याच्या बठैकीत 
कायगकत्यंनी शनणगय घेतया की, अपण सरदार पटेय याचं्यापयंत अपये 
म्हणणे माडंये पाशहजे या कामशगरीसाठी यिवंतरावानंी एकट्यानीच 
त्यानंा भेटून यावे ऄसे ठरये. 

यिवंतराव यावळेी बी.ए. च्या वगातये शवद्याथी होते. ज्येष्ठ – रॅेष्ठ 
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नेत्यानंा भेटण्याचा अशण बोयण्याचा ऄनुभव सगं्रही नव्हता. पण 
कायगकत्यंचा अग्रहासाठी अशण अपल्या योग्य बाजूया न्याय 
शमळशवण्याच्या आच्छेने त्यानंी हे धाडस केये. प्रयत्नपूवगक त्यानंी 
सरदाराचंी भेट शमळवयी अशण धाडस करून त्यानंा साशंगतयं, “मी 
महाराष्ट्रातया एक कायगकता अहे. अमच्या सातारा शजल्ह्यातल्या 
शनवडणुकीत नव्या कायगकत्यंचा प्रशतशनधी जो िेतकरी ईमेदवार अहे, 
त्याया मान्यता शमळावी या करता अम्ही प्रयत्न करतो अहोत. या सवग 
कायगकत्यंनी मया तुमच्याकडे पाठशवये अहे. अमच्या शजल्ह्यातीय 
अशण प्रातंातीय नेते काय करतीय यासबंंधी अमच्या मनात िंका अहे 
अशण म्हणून तुमच्या कानावर ही गोष्ट घायावी म्हणून अयो.” 

ही कामशगरी सपंवनू यिवंतराव कॉयेजसाठी कोल्हापूरया गेये अशण 
एक दोन शदवसातच त्यानंा अत्माराम बापंूचे नाव ईमेदवार म्हणून 
स्वीकारये गेल्याचा शनरोप शमळाया. यिवंतरावाचं्यावर सरदार भेटीचा 
चागंयाच ईपयोग झाया होता. 

या शनवडणकुीच्या प्रचारासाठी यिवतंराव अशण त्याचें कायगकते यानंी 
जीवाचे रान केये. या शनवडणुकीच्या प्रचारासाठी पंशडत नेहरू अशण 
मानवंद्रनाथ रॉय याचं्या सभा सातारा कऱ्हाड येथे झाल्या. शनवडणुकीचा 
प्रचार यथासागं पार पडया. अशण कागेँ्रसच्या ईमेदवारापैकी अत्माराम 
पाटीय सवात जास्त मते शमळवनू शनवडून अये. 

यिवंतराव म्हणतात, “या शनवडणुकीच्या शनशमत्ताने माझ्या ऄसे यक्षात 
अये की, मी सुद्धा सातारा शजल्ह्यातीय महत्वाचा घटक बनयो अहे. ही 
भावना मनाया प्रसि करणारी होती अशण त्याचबरोबर त्या क्षेत्रात ऄशधक 
ईमेदीने काम करण्याकशरता प्रोत्साहन देणारी ऄिी होती.” 

१९३८ सायी बी.ए. ची परीक्षा पास झाल्यानंतर एय.्एय.्बी. होण्याचा 
शनणगय त्यानंी शमत्रािंी चचा करून घेतया. 

यावेळेपयंत ही यिवंतरावाचं्या मनातीय राजकीय शवचाराचंी यळबळ 
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थाबंयी नव्हती. १९३४ मध्ये कागेँ्रस समाजवादी पक्ष स्थापन धाया 
त्यावेळी ते सुरवातीया शतकडे अकर्थषत झाये. या पक्षात ऄच्युतराव 
पटवधगन, एस्.एम्. जोिी, ना.ग. गोरे ऄिी कती माणस ं होती. 
त्याचं्याबिय यिवंतरावाचं्या मनात अदर होता परंतु ते आथे फार काळ 
रमये नाहीत. 

समाजबादाच्या चळवळीबिय यिवंतरावानंी अपल्या मनात शवचाराचंी 
काही जुळणी केयी होती. स्वातंत्र्याची चळवळ ही आंग्रजाच ं राज्य 
घायशवण्यापुरती मयाशदत नाही. समाजातीय शवषमता दूर केयी पाशहजे, 
नवीन समाज-रचना अणयी पाशहजे हा चळवळी सबंंधीचा मनात पक्का 
शवचार होता. पंशडत नेहरू यानंी फैजपूर कागेँ्रसमध्ये अशण 
अत्मचशरत्रातही समाजवादाचा शवचार स्पष्टपणे माडंया ऄसल्यानं 
पंशडतजंच्या नेतृत्वाचा ठसा यिवंतरावाचं्या मनावर शटकून राशहया 
होता. कागेँ्रसच्या चळवळीचं अकषगण त्याचंा मनाया शनरंतर राशहयं ते 
त्यामुळेच. 

समाजवादाच्या चळवळीत त्याचं मन रमयं नाही है खरं पण १९३६-
३७-३८ च्या सुमारास एम्.एन्. रॉय याचं्या शवचारानंी त्याचं्या मनाची 
पकड घेतयी अशण रॉय याचं्या र्शडकय कागेँ्रस जनाचं्या मेळाव्यात 
यिवंतराव काही काळ दाखय झाये. 

ऄिा पशरत्स्थतीत शनशरृत ध्येय गाठण्यासाठी रॉय याचं्या मागाने झेप 
घ्यायची की गाधंी-नेहरंूच्या मागाने झेप घ्यायची ऄिा प्रकारच्या मनाच्या 
शद्वधा ऄवस्थेच्या टोकावर ते अता ईभे होते. कोणच्या मागाने सामाशजक 
शहत ऄशधक साध्य होउ िकेय याचा शवचार मनािी चायया होता. 
अपल्या मनातीय शवचार कायगकत्यंसमोर माडूंन सवंच्या शवचारानंी 
सवंबरोबर शनणगय घ्यायचा ही गोष्ट त्यानंी कधीही मनाअड केयी नाही. 
याच काळात अत्माराम बापू पाटीय पूणगतया रॉयसाहेबानंा वाहून 
घेण्याच्या मनःत्स्थतीत होते. यिवंतरावाचंा त्यानंा सल्ला होता की, “तुम्ही 
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जनतेने शनवडून शदयेये प्रशतशनधी अहात. सामान्य जनतेपासून बाजूया 
पडाय, ऄसे काही करू नका.” परंतु यिवंतरावाचं्या या राजकीय शमत्राचे 
अशण त्याचें मागग आथे वगळे झाये. 

“जेथे गाधंी-नेहरू, तेथे मी” ऄसा यिवंतरावाचंा ठाम शनणगय झाया 
अशण त्याचं्या मनातीय राजकीय शवचारांची वावटळ सपूंन स्वच्छ मनाने 
अशण ईत्साहाने ते पुढीय कायास शसद्ध झाये. 

आथे यिवंतरावाचं्या चशरत्रातीय महाशवद्याययीन जीवनाचा हा काळ 
ऄनेक घडामोडीनी, वैचाशरक सघंषानी अशण प्रत्यक्ष कायंनी गजबजये 
अहे. सघंटना कौिल्य, राजकीय धोरणीपणा अशण समायोशचत वकृ्तत्व 
याबाबत यिवंतरावाचंी या काळात कसोटीच यागून केयी. 
यिवंतरावाचं्या सामाशजक अशण राजकीय कतृगत्वाची भशवष्ट्यवाणीच या 
काळात सातारा शजल्ह्याया ऐकवयी. 

पदवी परीक्षेनंतर कायद्याचा ऄभ्यास करण्याचे ठरशवये. अर्थथक 
तजवीज म्हणून शवट्याची वशडयोपार्थजत िेती शवकून त्यानंी पुण्याया 
प्रस्थान ठेवये. ऄनेक राजकीय अशण सासं्कृशतक चळवळीचे कंद्र 
ऄसयेल्या पुण्यात राहता अये तर अपया दृशष्टकोन ऄशधक व्यापक 
होण्यास मदत होइय. नवे वातावरण ही ऄनुभवण्यास शमळेय, ऄिी 
त्याचंी धारणा होती. योगायोग ऄसा की, अत्माराम पाटीय हे त्यावळेी 
पुण्याया होते. यिवंतरावानंी त्याचं्याबरोबर त्याचं्या घरीच राहून 
कायद्याचा ऄभ्यास ऄसा अत्माराम बापंूचा अग्रह होता. यिवंतरावानंी 
त्याचं्या अग्रहाचा मान ठेवया अशण जवळजवळ एक वषग ते त्याचं्या 
कुटंुबातीय एक होउन राशहये. 

यॉ कॉयेजची समृद्ध यायब्ररी, वाङ मयीन अशण राजकीय ऄभ्यास 
मंडळे, सबा समेंयने या सवग शठकाणी यिवंतरावाचंी अवजूगन ईपत्स्थत 
ऄसायची पुण्यातल्या या राजकीय – सामाशजक, सासं्कृशतक 
घडामोडीिी अपये धागेदोरे जुळवनू घेत ऄसतानाच मशहन्या – दोन 
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मशहन्यानी सातारा शजल्ह्यात जाउन शतथल्या कायगकत्यंिी सबंंध 
ठेवण्याचे काम ही यिवंतराव जाशणवपूवगक करीतच होते. या सवंचा 
पशरणाम १९३९ सायी पशहल्या वषाच्या कायद्याच्या परीक्षेत नापास 
होण्यात झाया. ही गोष्ट यिवंतरावाचं्या मनाया यागून राशहयी. अता 
त्यानंी अपयी राहण्याची स्वतंत्र्य व्यवस्था केयी अशण पुढच्या सहा 
मशहन्यानंतर ते ही परीक्षा ईत्तीणग झाये. 

याच काळात सपं्टेबर मशहन्यातीय एका सधं्याकाळी ऄकत्ल्पत अशण 
सवंच्या जीवनाया कयाटणी देणारी घटना घडयी. दुसरे महायुद्ध सुरू 
झाये. या एका घटनेमुळे जसे पढेु जगाचे शचत्र बदयये, तसे 
किहदुस्थानच्या राजकारणाचे शचत्रही बदयायया सुरवात झायी. प्रत्येक 
राजकीय पक्ष अशण पुढारी अपापल्या परीने या युद्धाची मीमासंा करू 
यागये. वसाहतवाद शवरूद्धच्या यढ्यासाठी कागेँ्रस शनशरृत स्वरूपाचं 
ऄस ं काही करत नव्हती अशण सवगत्र केवळ चचा सुरू होत्या. या 
पशरत्स्थतीने यिवंतरावाचं्या मनाचा कंडमारा केया. काहीतरी 
करण्यासाठी मन धडपडत होते. पण कुणी काही करीत नव्हतं अशण 
करूही देत नव्हतं. या ऄवस्थेतून बाहेर पडण्यासाठी त्यानंा मागग शदसया 
तो कम्युशनस्ट बनण्याचा. कम्युशनस्टाचं्या भडक घोषणाचें अकषगण 
त्याचं्या तरुण मनात शनमाण झाये त्यामुळे त्याच ं ऄभ्यासावरचं यक्ष 
ईडायं तासन् तास कुठेतरी बसून या काळा काय केये पाशहजे या 
शवचारात ते शदवस काढीत होते. त्याचें शमत्र अत्माराम पाटीय, ह. रा. 
महाजनी वगैरेनी कागेँ्रस सोडयीच होती. त्या सबंंधात ही शवचार करणं 
सुरूच होतं अशण त्यातूनच एक शदवस युद्ध शवरोधी कायगक्रमाच्या 
अखाड्याच ईतरयेल्या कम्युशनस्ट पक्षाबरोबर का जाउ नये ऄसा त्यानंी 
शवचार केया. 

मनाचा कौय झाया खरा, पण कम्युशनस्ट पक्षाची दोरी प्रत्यक्ष गळ्यात 
ऄडकशवण्यापूवी अशण याय तारा डोक्यावर धरण्यापूवी, रातं्रशदवस 
ज्याचं्या बरोबर कागेँ्रसच ं काम केय, त्याचं्यािी चचा करून, त्यानंा 
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शवरॄासात घेउन मगच कम्युशनस्टाचें सहकायग घ्यावे, ऄस ं दुसरं मन 
अतून सागंू यागयं. साथीदार, शमत्र, कायगकते याचं्यािी चचा 
करण्यासाठी यिवंतराव साताऱ्याया दाखय झाये. सातारा अशण वाइ 
येथे या शवषयावर मग तीन शदवस ऄहोरात्र चचा झायी. पण या चचेतून 
ऄनुकूय ऄस ं काही शनष्ट्पि झायं नाही. ऄिा त्स्थतीत कागेँ्रसबरोबर 
राहूनच स्वातंत्र्य यढा यढायचा अशण कागेँ्रसमध्ये राहूनच स्वातंत्र्याची 
चळवळ करत रहायच ं ऄसा मनािी शनणगय घेउन यिवंतराव पुण्याया 
परतये. यिवंतराव म्हणतात, “माझ्या अयुष्ट्याया हा एक मोठा सकं्रमण 
काळ होता. कारण काही तरी घडाव ेऄिी मनाची तीव्रतम ऄपेक्षा अशण 
प्रत्यक्षात काही घडत नाही, ऄिी वस्तुत्स्थती या ऄडचणीत मी सापडयो 
होतो. त्यामुळे नाही म्हटये तरी मनाची कुचंबणा होत होती. ही कुचंबणा 
नाहीिी व्हायया या चचेने मदत केयी.” 

युरोपमध्ये घडत ऄसयेल्या घटनानंी जागशतक योकिाही सकंटात 
अहे, ऄसा एक शवचार कागेँ्रसमध्ये बळाव ूयागया. योग्य सधंी व सन्मान 
ठेवनू स्वातंत्र्याची हमी शमळत ऄसेय, तर युद्धामध्ये सहकायग द्याव,े ऄिा 
तऱ्हेचा शवचार वकंग कशमटीमध्ये माडंया गेया अशण त्यामुळे महात्मा 
गाधंी अशण वशकंग कशमटी याचं्यामध्ये मतभेद शनमाण झाये. देिातीय 
शनरशनराळ्या राजकीय प्रवाहाचंा अशण प्रात प पशरत्स्थतीत काय करता 
येइय यासाठी ऑय आंशडया कागेँ्रस कशमटीची बैठक पुण्याया 
बोयशवण्यात अयी. या बठैकीया कायगकता म्हणून यिवतंराव हजर 
होते. 

गाधंीजंच्या मागगदिगनानुसार प्राशनशधक स्वरूपात सत्याग्रह करण्याची 
मुभा कायगकत्यंना शमळायी, वैयशक्तक सत्याग्रह करणाऱ्याचंी यादी 
शनवडीचे काम गाधंीजंनी स्वतःकडे घेतये अशण सवग देिभर वेगवेगळ्या 
प्रातंातीय व शजल्ह्यातीय ऄनेक माणसे सत्याग्रह करून तुरंूगात जाव ू
यागयी. कागेँ्रसच्या कायगकत्यामधीय कृतीिून्यता सपंयी याचे 
यिवंतरावानंा समाधान वाटये. सातारा शजल्ह्यातून ऄनेक प्रमुख 



३४ 
 

कायगकते रॅी. शव. स. पागे, स्वामी रामानंद भारती, रॅी. वसतंदादा 
पाटीय, भाउसाहेब सोमण, गौरीहर किसहासने, व्यंकटराव पवार वैयशक्तक 
सत्याग्रहात सामीय झाये. 

रॅी. व्यंकटराव पवार हे सातारा शजल्हा कागेँ्रसचे ऄध्यक्ष होते. ते 
जेयमध्ये गेल्यावर सवग प्रमुख कागेँ्रस कायगकत्यंनी शजल्हा कागेँ्रस 
ऄध्यक्षपदाची जबाबदारी यिवंतरावानंी स्वीकारावी ऄसा अदेि शदया. 

यावेळी यिवंतरावाचें कायद्याच्या परीक्षचेे दुसरे वषग होते. अइचे त्यानंा 
सारखे शनरोप येत होते. ‘अता तुझी परीक्षा होइपयंत कृपा करून तुरंुगात 
जाउ नकोस. परीक्षा झाल्यावर तुया काय करावयाचे ते तू जरूर कर.’ 
यावेळी अइचे म्हणणे मानून यिवंतरावानंी ऄभ्यासावरच अपये सारे यक्ष 
कंशद्रत केये. एशप्रय मध्ये परीक्षा झाल्या. नंतर यिवंतराव पुण्याहून 
कराडया परत अये. त्यावेळी त्याचं्यावर शजल्हा कागेँ्रसच्या 
ऄध्यक्षपदाची जबाबदारी होती. शजल्हाभर किहडून यिवंतराव 
अपल्यावरची जबाबदारी चोखपणे पार पाडीत होते. 

१९४१ सायी १९ ऑगस्टया यिवंतराव वशकयीची परीक्षा ईत्तीणग झाये. 
अइया व बंधंूना ऄशतिय समाधान वाटये. अता यिवंतरावानंी वशकयी 
करून घराची काही जबाबदारी ईचयावी तसेच यग्न करून गृहस्थारॅम 
स्वीकारावा ऄिी अइची स्वाभाशवक आच्छा होती. यिवंतरावानंी अइच्या 
म्हणण्याया समंती दिगवनू अपये काम जोमाने चायू ठेवये. 

याचवळेी सातारा शजल्ह्याच्या शजल्हा योकय बोडाच्या शनवडणुकीत 
यक्ष घायून बाळासाहेब देसाइना यिस्वी करण्यात फार मोठा वाटा 
यिवंतराव अशण त्याचं्या सहकाऱ्यानंी ईचयया. सातारा शजल्ह्यातीय 
राजकीय क्षते्रातीय एक महत्त्वपूणग राजकीय व्यशक्तमत्त्व म्हणून 
यिवंतरावाचंी प्रशतमा अता तयार झायी. 

गाधंीजंनी अतापयंत प्रशतकात्मक व प्राशतशनशधक सत्याग्रह या प्रकारचे 
मागग िोधून योक अंदोयन टाळण्याचा प्रयत्न केया होता परंतु पूवेकडीय 
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जपानचे युद्ध जसे अक्रमक स्वरूप धारण करू यागये. तसतिी 
गाधंीजंची भशूमका ऄशधक जहाय होउ यागयी. जुयैमध्ये वध्यात वशकंग 
कशमटीची बैठक झायी त्यात ऄसहकाराच्या चळवळीचा मागग गाधंीजंनी 
बोयून दाखशवया. सपूंणग देिात चैतन्याचे वातावरण शनमाण झाये अशण 
यिवंतराव व त्याचें सहकारी नजीकच्या काळातीय सगं्रामाची तयारी 
करू यागये. 

याच घाइ-गडबडीच्या काळात यिवंतरावाचं्या वैयशक्तक अयुष्ट्यात एक 
महत्त्वाची घटना घडयी. राजकीय जीवनातून यिवंतरावानंा थोडीही 
सवड नव्हती. ऄखेर अइचा जास्तच अग्रह झाल्यामुळे ते यग्नासाठी 
तयार झाये. फयटण येथीय स्व. रघुनाथ मोरे याचंी कन्या वेण ू त्याचंी 
धमगपत्नी झायी. तो शदवस २ जून १९४२. येथून त्याचं्या अयुष्ट्याच्या नवीन 
पवाया सुरुवात झायी. 

१९४१ सायी यिवंतराव मुंबइया जाउन वशकयीच्या सनदा घेउन 
अये. एक वषगभर काही फौजदारी खटये चायशवये. कुटंुबाची अर्थथक 
जबाबदारी ईचययी. पण वशकयी व्यवसायात त्याचें मन रमये नाही. 
किहदुस्थानचे राजकारण वगेाने पुढे जात होते अशण त्या वगेाच्या प्रवाहात 
सापडून यिवंतरावही शतकडे खेचये जात होते. त्याचं्या मनाने एक 
शनणगय ठामपणे घेतया की, ‘अमच्या जीवनात राजकारणाया प्राधान्य 
अहे. कारण राजकारण हे स्वातंत्र्याचे राजकारण अहे अशण अम्ही 
त्याया मनाने वाहून घेतये अहे.’ 

ऄशखय भारतीय कागेँ्रस कशमटीची बैठक ७ ऑगस्ट १९४२ रोजी मुंबइ 
येथीय गवाशयया टँकवर सुरू झायी. यिवंतराव त्याचं्या सहकायासह या 
शमटंगसाठी मुबंइया अये होते. योकामंध्ये ऄमाप ईत्साह होता. पं. 
नेहरू, मौयाना अझाद आत्यादी ज्येष्ठ नेत्याचंी भाषणे झायी. गाधंीजीनी 
त्याचं्या भाषणात जनतेया साशंगतये, ‘अजपासून तुम्ही सवगजण स्वतंत्र 
झाया अहात, ऄसे समजून काम करावयास यागा. हा िेवटचा यढा 
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अहे अशण या यढ्याचा मतं्र ‘करू किकवा मरू’ ऄसा अहे. त्याचें हे िब्द 
योकाचं्या ऄतःकरणात शवजेसारखे चमकून गेये. 

यिवंतराव अशण त्याचं्या सहकाऱ्यानंी या वळेेस एक महत्त्वाचा शनणगय 
घेतया की, िक्य शततक्या सगळ्या कायगकत्यंना तुरंुगात जाण्यापासून 
परावृत्त करून भशूमगत जीवन जगण्याची तयारी करायया सागंायचे. 
ठरल्याप्रमाणे यिवंतराव अशण त्याचें सहकारी शनरशनराळ्या मागंनी 
स्वतंत्रपणे कऱ्हाडकडे परतये. कऱ्हाडच्या सवग कायगकत्यंनी ऄत्यतं 
तडफेने अशण तत्परतेने पार पाडये अशण आथूनच त्याचं्या भशूमगत 
अयुष्ट्यातीय भटकंतीची वाटचाय सुरू झायी. 

या वादळात शिरण्यापूवी यिवंतरावानंी अपल्या पत्नीया एक सशवस्तर 
पत्र शयहून शतया पशरत्स्थतीची कल्पना शदयी अशण पुढच्या सकंटमय 
जीवनासाठी शतची क्षमा मागून अपल्या मनाची बोच थोडीिी कमी 
करण्याचा प्रयत्न केया. 

सवगप्रथम सबधं शजल्ह्यात सभा – बैठका घेउन ‘चये जाव’ची हवा 
शनमाण करण्याचा प्रयत्न यिवंतराव अशण त्याचं्या सहकाऱ्यानंी केया. 
सदूभाउ पंढारकर, यक्ष्मणराव कासेगावंकर, शकसन वीर, डॉ. सोवनी, 
कािीनाथ देिमुख अशद कायगकत्यंनी शजल्ह्यात अंदोयनाचे वातावरण 
तयार केये. त्याचबरोबर नव्या शपढीतये कायगकते गोळा झाये अशण 
शजल्हाभर ईमद्या कायगकत्यंचा एक नवा सचं तयार झाया. कायगकत्यंची 
एक नवी शपढीच तयार झायी. 

सवगत्र सभा घेउन वातावरण तयार करण्यात पशहये पंधरा – वीस 
शदवस गेये. जाहीरपणे सभा होत होत्या. यिवंतरावानंी वाइ तायुक्यात 
कवठे येथे एक सभा घेतयी. रॅी. शकसन वीर त्यावेळी हजर होते. या 
सभेत भशूमगत ऄवस्थेत राहून काय करायचे याचे अराखडे तयार 
करण्यात अये. पशहल्या दोन अठवड्यात कऱ्हाड, सातारा, वाइ, 
कोरेगावं, तासगावं, खानापूर, खटाव, पाटण, वाळव,े शिराळे ऄिा सवग 
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तायुक्यात शमळून जवळ जवळ दीडिे सभा झाल्या. या सवग सभानंा 
ग्रामस्थाचंा चागंया प्रशतसाद शमळत होता. चळवळीया हळूहळू ईठाव 
शमळू यागया. शनरशनराळ्या शठकाणी शवशवध कामाचंी तयारी अखणी 
करीत गुत पपणे किहडत राहण ं हाच यिवंतरावाचंा कायगक्रम नव्हता. पण 
योकामंध्ये ऄमाप ईत्साह होता. त्यातूनच मग सत्ता काबीज करण्याचा 
प्रशतकात्मक कायगक्रम सुरू करण्याचे ठरये. प्रत्येक तायुक्याच्या शठकाणी 
मामयेदार कचेरीवर मोचा नेउन, कचेरीवर राष्ट्रीय झंडा यावनू शतचा 
ताबा घ्यायचा ऄसा हा कायगक्रम होता. जनतेने सत्ता काबीज केयी अहे 
याची प्रशचती सरकारया अणून देणं हा यामागे ईिेि होता. त्यानुसार 
कऱ्हाड, पाटण, तासगावं आत्यादी गावातून हजारो योकानंी सघंशटत मोचे 
काढये. ‘चये जाव’ ‘महात्मा गाधंी की जय’ ऄिा घोषणानंी प्रत्येक यहान 
मोठे गाव दुमदुमून गेये. 

चळवळीनं शवराट रूप धारण केयं होतं. शजल्ह्यातीय कायगकत्यंना 
ऄटक करून ही चळवळ िमत नाही ईयट तीव्र बनत अहे ऄस ं पाहून 
पोशयसानंी भशूमगत नेत्यानंा पकडण्यासाठी िथीचे प्रयत्न सुरू केये. 

यिवंतराव हे शजल्ह्याचे चळवळीचे नेते. त्यामुळे त्यानंा पकडण्यासाठी 
िथीचे प्रयत्न सुरू करण्यात अये. पोशयसानंी त्यानंा पकडण्यासाठी 
खूपच धावपळ सुरू केयी. त्यानंा पकडून देणाऱ्यास हजार रुपयाचे 
बक्षीस जाहीर केये. एवढे करूनही ते हाती यागत नाहीत ऄस ं पाहून 
पोशयसानंी यिवंतरावाचं्या नूतन पत्नी सौ. वेणूबाइंना ऄटक केयी. ही 
वेणूबाइंवर यग्नानंतरची पशहयी सकं्रातं होती. 

दीड मशहन्यानंतर वेणूबाइची तुरंुगातून मुक्तता झायी, पण पोशयसानंी 
यिवंतरावाचें बंधू गणपतराव यानंा स्थानबद्धतेत ऄडकवनू शवजापूरच्या 
तुरंुगात पाठशवये. 

ऄसेच शदवस पुढे सरकत होते अशण चयेजाव चळवळ ऄशधक ईग्र 
बनत होती. १९४३ ऄखेरपयंत यिवंतराव शजल्ह्याचे सवग काम पहात होते. 
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ऄशखय भारतीय सघंटनेच्या अदेिाप्रमाणेच सातारा शजल्ह्यातीय 
चळवळीचे कायगक्रम सुरू होते. १९४२ ऄखेर अशण ४३ च्या मध्यापयंत 
चळवळ सातत्यानं वाढतच राशहल्यानं सरकारची दडपिाही वाढयी 
होती. माचग-एशप्रयनंतर यिवंतरावही शजल्ह्यातून बाहेर पडये. त्यानंा 
पकडण्यासाठी पोशयसाचंा ससेशमरा मागे यागया होता. त्याचवळेी 
चव्हाण कुटंुबावर एक भयानक सकंट कोसळयं. सौ. वणेुबाइ तुरंुगातून 
परतल्या होत्या तर गणपतराव शवजापूरच्या तुरंुगात ऄडकये होते. 
किाच्या अधारावर जगायचं ऄसा प्रश्न शनमाण झाया होता अशण याच 
काळात यिवतंरावाचें थोरये बंधू ज्ञानोबा याचें १९४३ सायी शनधन झाये. 
चव्हाण कुटंुबावर अकािच कोसळयं. 

सौ. वेणुबाइनी स्वतःच्या तुरंुगवासाचा अशण शदराच्या स्थानबद्धतेचा 
धक्का कसा तरी सहन केया होता. पण ज्ञानोबाच्या मृत्युनंतर त्यानंा 
जबरदस्त धक्का बसया. यिवंतराव सातारा शजल्ह्यात होते तोपयंत मधून 
मधून घरी येउन जात ऄसत. पण त्यानंी शजल्हा सोडल्यानं अता घरी 
येणं बंद झायं होतं. जीवाया बचेैन करणाऱ्या गोळीबाराच्या बातम्या रोज 
येत होत्या. त्यामुळे मानशसक ताण वाढत राशहया अशण त्या धक्क्यानं 
सौ. वेणुबाइ अजारी पडल्या. त्याचंी प्रकृती ऄशधकच ढासळत अहे ऄस ं
शदसताच माहेरच्या योकानंी त्यानंा फयटणया नेउन औषधपाणी 
करण्याच ंठरशवयं. पण प्रकृती ऄशधकच ढासळत गेयी अशण एक शदवस 
तर ऄशतिय गंभीर बनयी. यिवतंराव त्यावळेी पुणे भागात होते. पत्नी 
मरणोन्मुख ऄवस्थेत फयटणया अहे अशण पतीया ऄखेरचं पहाव ंऄिी 
शतची आच्छा अहे ऄसा शनरोप त्यानंा शमळाया. शनरोप शमळताच पुण्याहून 
शनघून रात्रीच्यावळेी ते फयटणया अये. 

त्या रात्री सौ. वणेुबाइ ऄशधकच ऄत्यवस्थ झाल्यानं ती रात्र शतथेच 
काढावी ऄसा घरातल्या योकाचंा अग्रह झाया. एक रात्र शतथे काढयी 
तर वेणबूाइच्या प्रकृतीया ईतार पडेय ऄसहंी त्यानंा सागंण्याच अयं. 
यिवंतरावानंी त्या रात्री शतथे थाबंण्याचा शनणगय घेतया. रात्र सरयी 
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अशण पहाटेच दारावर थाप पडयी. पोशयस ऄशधकारी त्यानंा 
पकडण्याच्या तयारीशनिी अये होते. सौ. वेणुबाइंना ऄत्यवस्थ त्स्थतीत 
ठेवनूच त्यानंा तुरंुगाची वाट चायावी यागयी. 

१९४२ ते ४७ सायापयंत चव्हाण कुटंुबात हा उन-पावसाचा खेळ सुरू 
होता. यिवंतराव तुरंुगात होते. सौ. वणेुबाइंची प्रकृती यथातथाच होती. 
प्रपंचाची ओढाताण चायूच होती अशण त्यावळेी गणपतरावानंा क्षयानं 
पछाडयं. शवजापूरच्या तुरंुगात त्याचें हाय झाये अशण प्रकृतीवर गंभीर 
पशरणाम झाया. यिवंतराव तुरंुगात गेये तेव्हा सौ. वणेुबाइ अजारीच 
होत्या. त्या किचतेत ते ऄसतानाच गणपतरावाचंी प्रकृती ढासळल्याचं, 
त्यानंा क्षयाची बाधा झाल्याचं यिवंतरावानंा समजयं तेव्हा मग कुटंुबाच्या 
काळजीनं ते १९४५ मध्ये प्रोयवर सटूुन बाहेर अये. 

यिवंतराव तुरंुगातून बाहेर अये तेव्हा चळवळ सपंयेयी नव्हती. परंतु 
बंधु अजारी ऄसल्यानं त्यावेळी त्याचं्या मनाचा ओढा कुटंुबाचं स्वास््य 
पहाण्याकडे राशहया. कुटंुबातीय वाढत्या जबाबदारीमुळे ऄथाजगन करणं 
अता अवश्यकच होतं. त्यामुळे त्यानंी कराडात वशकयी सुरू करण्याच ं
ठरशवयं. अतापयंत कुटंुबाच्या स्वास््याकडे अपण यक्ष शदये नाही याची 
खंत त्यानंा वातट होती. अता राजकारणातये प्रश्न जबाबदारीनं 
अपणाकडे घ्यायचे नाहीत ऄस ं त्यानंी मनािी ठरवयं. ऄस ं ठरवयं 
ऄसयं तरी त्यानंा राजकारणापासून दूर ठेवण्यास योकाचंी तयारी 
नव्हती. िरीराने ते कऱ्हाडया, पण मन मात्र शमरजेया बंधूच्या 
अजाराकडे ऄसा काळ गेया. अठवड्यातून दोन शदवस त्यानंा शमरजेया 
जावं यागत ऄसे. कऱ्हाडात सावगजशनक काम सुरूच होतं. महाराष्ट्र 
कागेँ्रसच्या बैठकी पुण्या-मुंबइया होत होत्या. त्यावेळेया त्यानंा पुण्या-
मुंबइया जावं यागे. त्यामुळे कुटंुबाकडे यक्ष देत ऄसतानाही त्याचंा 
राजकीय कायािी सपंकग  राशहया. 

कुटंुबात सकंटामागून सकंटं अशण व्याप ऄसा वाढया ऄसतानाच 



४० 
 

१९४६ मध्ये ऄसंब्यीच्या शनवडणुकीचे वारे वाहू यागये. बधंुंचा अजार 
अशण कुटंुबाची जबाबदारी यामुळे यिवंतराव या शनवडणुकीपासून दूर 
होते. परंतु ईमेदवार शनशरृत होण्याची वेळ अयी तेव्हा यिवंतरावानंा 
कायगकत्यंचा अग्रह सुरू झाया. ईमेदवारी स्वीकारण्यास त्यानंी प्रारंभीच 
साफ नकारी शदया. परंतु शमत्राचंा अशण कायगकत्यंचा अग्रह कायम 
होता. १९३० सायातल्या चळवळीपासून सुरू झायेयं कायग, अत्माराम 
पाटीय याचंी शनवडणूक, बेचाळीसची, “चये जाव” ची चळवळ अशण 
शजल्ह्यातीय कागेँ्रस सघंटनेची बाधंणी या सवग शठकाणी अघाडीवर 
ऄसयेये पुढारी हेच ऄसंब्यीच्या शनवडणुकीत ईमेदवार ऄसये पाशहजेत 
हा कायगकत्यंचा अशण शमत्राचंा दृशष्टकोनही योग्यच होता. हा अग्रह मान्य 
करण्याच्या मनःत्स्थतीत स्वतः यिवंतराव मात्र नव्हते. त्यामुळे ते 
एकसारखा नकार देत राशहये. 

कायगकत्यंनी ऄखेर शमरजेया धाव घेतयी. गणपतरावाचंा सल्ला 
यिवंतराव मान्य करतीय ऄिी त्यानंा खात्री होती. याच हेतूने सवग मंडळी 
शमरजेच्या दवाखान्यात दाखय झायी. यिवंतराव शतथेच होते. 
गणपतरावाचं्या खोयीच्या बाहेर सवंची चचा सुरू होती. यिवंतरावाचंा 
नकार कायम होता, आतकेच नव्हे तर गणपतरावाचंा सल्ला शवचारू नये, 
ऄसहंी त्यानंी साशंगतयं. अजारी ऄवस्थेत गणपतरावही चचा ऐकत होते. 
ऄखेर त्यानंीच सवंना बोयाशवये अशण अपया सल्ला शदया. 
यिवंतरावानंी शनवडणूक यढवयीच पाशहजे, ऄसचं त्याचंं मत होतं. 
यिवंतरावानंा हा सल्ला म्हणजे अज्ञाच होती. ईमेदवारी शनशरृत करूनच 
कायगकते कराडया परत अये. 

सातारा शजल्हा दशक्षण मतदार सघंातून शनवडणूकीया यिवंतराव 
चव्हाण, व्यंकटराव पवार, बाबूराव गोखये अशण के. डी. पाटीय हेच चार 
ईमेदवार कागेँ्रसने शनशरृत केये होते. हे चारही ईमेदवार प्रचंड मतानंी 
शनवडून अये. कराड, पाटण, खानापूर, तासगाव,ं वाळवे व शिराळा ऄसा 
यिवंतरावाचंा मतदार सघं होता. त्या काळात शनवडणूक ही खर्थचक बाब 
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नव्हती. यिवंतरावानंा या पशहल्या शनवडणुकीसाठी ऄवघे दीडिे रुपये 
खचग कराव े यागये. त्यावळेी ते शमळवत होते. थोडी फार वशकयी चायू 
होती. त्या शमळकतीतूनच स्वतःसाठी त्यानंी हा खचग केया. सातारा 
शजल्ह्यातीय त्याचें नेतृत्व अता मुबंइत पोचयं. 

शनवडणुका सपंल्या अशण पुन्हा कागेँ्रसची मंशत्रमंडळे देिात 
ऄशधकारावर अयी. बाळासाहेब खेरानंी त्यानंा बोयावनू ‘पायगमंटरी 
सेके्रटरी’ म्हणून त्याचंी शनवड केल्याचे साशंगतये. यिवंतराव म्हणतात, 
“माझे काम अशण माझी जाण याचं्या तुयनेने हे शकरकोळ काम ऄिी माझी 
भावना झायी.” पण सवग शमत्राचं्या अशण कुटंुशबयाचं्या अग्रहाने त्यानंी हे 
पद स्वीकारये. अयुष्ट्यात एका मोहक वळणावर ते अता ईभे होते. 
यिवंतराव म्हणतात, ‘गाडीत शनवातं बसल्यावर माझ्या मनात शवचाराचें 
काहूर ईठये. भतूकाळातीय सुखदुःखाची धूसर क्षणशचते्र डोळ्यापुढे येउ 
यागयी. त्याचप्रमाणे ऄनोळखी पण रंगतदार भशवष्ट्याची बोटे ही 
अपल्याया पायवत अहेत ऄसे वाटये. माझ्या मनात येउन गेयी की, 
माझ्या जीवनात मोठा बदय झाया अहे. कृष्ट्णाकाठी वाढयो. किहडयो, 
शफरयो, झगडतो. ऄनेक नवी कामे केयी, मैत्री केयी, माणसे जोडयी, 
मोठा अनंदाचा अशण ऄशभमानाचा काळ होता. अता मी कृष्ट्णाकाठं 
सोडून नव्या शक्षतीजाकडे चाययो अहे. अता ती शक्षतीजे रंगीबेरंगी 
शदसत अहेत. परंतु प्रत्यक्षात तेथे पोहोचेपयंत ती तिीच राहतीय का? 
कोण जाणे?’ 

यिवंतरावानंी नव्या पदाची सूत्र स्वीकारयी तो शदवसही १४ एशप्रय हा 
डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर याचंा जन्मशदन. सातारा शजल्ह्याच्या क्षेत्रातून 
शनघून मुंबइ राज्याच्या व्यापक क्षेत्रात यिवंतराव चव्हाण दाखय झाये ते 
याच शदविी. याच शदवसानं यिवंतरावाचं्या भशवष्ट्याचा मागग खुया केया. 

१९४६ च्या शनवडणुकीत शवजय सपंादन करून ते राजधानी मुंबइत 
अमदार बनून दाखय झाये. कागेँ्रस हा सत्ताधारी पक्ष होता. बाळासाहेब 
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खेर याचं्याकडे पक्षरॅेष्ठीनी मुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी सोपशवयेल्या त्या 
काळात चव्हाणाचंी पायगमंटरी सेके्रटरी म्हणून शनवड करण्यात अयी. 
तेव्हापासून यिवतंरावाचं्या राजकीय जीवनाया बहर येत चायया. 
राज्याचे गृहखातं मोरारजी देसाइ साभंाळीत होते. पायगमंटरी सेके्रटरी 
पदाचं काम चव्हाणानंी गृहखात्यात करावं ऄसा अदेि त्यानंा शमळाया. 
वस्तुतः मोरारजी अशण यिवतंराव याचं्या ध्येयधोरणात, 
समाजासबंंधीच्या दृशष्टकोनात पूवग-पशरृम एवढे ऄंतर! परंतु यिवंतरावानंी 
तस ंकधी भासू शदयं नाही. कागेँ्रसचा कायगकता म्हणून त्याचं्या ऄगंी शिस्त 
मुरयेयी होती. त्यामुळे सोपशवयेयं काम करणं यावरच त्यानंी यक्ष कंशद्रत 
केयं. आतकेच नव्हे तर मोरारजीसारख्या जबरदस्त नोकरिहाचा शवरॄास 
सपंादन केया. समाजपशरवतगनासबंंधी त्याचं शवचारमखंन मात्र सातत्यानं 
सुरू होतं. जिी सधंी शमळेय त्या प्रमाणात एक एक पाउय पुढं पडत 
राहीय याची काळजी घेतयी. मोरारजंच्या कारकीदीत यिवंतरावानंा 
नमुनेदार राज्यकारभाराचे धडे मात्र शमळाये. पोशयस यतं्रणा, नागरी-
पुरवठा, वन-खातं, होमगाडग आत्यादी खात्यातीय बारकावे त्यानंी 
सूक्ष्मपणानं ऄवगत करून घेतये. 

महाराष्ट्रात होमगाडग सघंटना बाधंण्याचं काम यिवंतरावानंी सवगप्रथम 
केयं. १९४८-४९ सायी किहदू-मुसयमानाचें दंगे सुरू झाये होते. त्यावळेी 
नागरी सरंक्षणाच्या कामात नागशरकानंा सामीय करून घेण्याची 
अवश्यकता होती. होमगाडग सघंटना ऄत्स्तत्वात अणून यिवंतरावानंी 
नेमकं तेच केयं. सपूंणग मुंबइ राज्याच्या पातळीवर ही सघंटना तयार 
झायी अशण त्यातून राज्याच्या, देिाच्या प्रत्येक सकंटाच्या वळेी होमगाडग 
सघंटनेनं अपया वाटा ईचयया. नागशरकाचंी एक पयटणच तयार 
झायी. या सवंच ंरॅये ऄथातच यिवंतराव चव्हाण याच ंअहे. 

पायगमंटरी सेके्रटरी म्हणून काम करताना यिवंतरावानंी त्या काळात 
महाराष्ट्रातीय तमािा या योककयेया प्रशतष्ठा शमळवनू देण्याचं अशण ही 
कया सवंर्थधत करण्याच ं ऐशतहाशसक काम केयं. तमािाया योक-कया 
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म्हणून सरकारनं मान्यता देणं कस ंयोग्य ठरेय यासबंंधी त्यानंी मुख्यमतं्री 
खेर अशण मोरारजी देसाइ याचं्याकडं रदबदयी केयी. मोरारजंनी 
त्यावर ऄखेर शनणगय शदया अशण तमािा या कयेया सरकारचा अरॅय 
प्रात प झाया. 

मोरारजंनी यिवंतरावाकंडे पायगमंटरी सेके्रटरी म्हणून मोठ्या 
जबाबदाऱ्या सोपशवल्या नाहीत. परंतु यिवंतरावानंी त्या जागेचा ईपयोग 
करून सावगजशनक स्वरूपाची ऄनेक कामे केयी. पुढच्या काळात ती 
महत्त्वाची ठरयी. यिवंतराव हे ग्रामीण भागातून राजधानीत पोहोचयेये 
ऄसल्यानं त्यानंा ग्रामीण जनतेच्या व्यथा अशण कथा ऄवगत होत्या. 
स्वातंत्र्याच्या चळवळीत काम करताना, स्वातंत्र्य किासाठी याचा 
ऄभ्यास तुरंुगात ऄसताना, मोठमोठ्या पुढाऱ्याचं्या सगंतीत त्यानंा करता 
अया. याचा पशरणाम ऄसा झाया की, स्वातंत्र्योत्तर काळात सत्ता 
सपंादनानंतरही स्वातंत्र्य किासाठी, या सबंंदीचं त्याचंं ऄवधान कधी 
सुटयं नाही. 

यिवंतराव दीघग काळ सत्तेत राशहये परंतु तेथे त्यानंी स्वतःचा ऄसा 
“आझम” बनू शदया नाही. त्यानंी अपल्या जीवनात पशवत्र शवचाराच,ं 
राष्ट्रवादाचं, समाजपशरवतगनाच ं जे मयूभतू मलू्य जोपासयं ते सवगरॅेष्ठ 
ऄसचं ठरयं. नेतृत्व सपंि पायाभतू मूल्याचं महत्तव ऄशधक ठरतं. नेतृत्व 
ऄस ं मूल्यशधशष्ठत अशण पशरपक्व ऄसेय तर राष्ट्राच्या जीवनात सकंटाचे 
प्रसगं शनमाण होतात त्यावळेी ऄिा नेत्यानंी केयेये शनणगय हे त्यानंा 
स्वतःया अशण राष्ट्रायाही तारून नेतात. यिवतंरावाचं्या जीवनात ऄसे 
शनणगय करण्याचे प्रसगं, पुढीय काळात, सतत शनमाण झाये. त्यानंी 
शनणगय केये अशण हे शनणगय योग्य ऄसल्याची साक्ष आशतहासानं नंदशवयी. 

यिवंतरावानंी पायगमंटरी सेके्रटरी पदाची सूते्र स्वीकारयी तो शदवस 
१४ एशप्रय – डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर याचंा जन्मशदन! योगायोगानं 
कदाशचत हे घडयं ऄसेय पण या शदवसानं यिवंतरावाचं्या भशवतव्याचा 
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मागग खुया झाया. 

स्वातंत्र्यपूवग काळापासून यिवंतरावाचं्या भशवतव्याचा मागग खुया झाया. 
चळवळीत ग्रामीण भागातीय बहुजन समाज सशक्रय ऄसताना, त्यावेळी 
गावातीय मागासयेया समाज चळवळीपासून दूर होता. त्याचं्यापयंत 
चळवळ पोहोचयीच नव्हती. हा समाज बयुत्याची कामे करून दाशरद्र्याचं 
जीवन जगत होता. स्वातंत्र्य म्हणजे काय, किासाठी शमळवायचं याचा 
गंधही मागासयेल्या समाजातीय तरुणानंा नव्हता. ही पशरत्स्थती बदयून 
सपूंणग समाज चळवळीच्या पाठीिी ईभा करण्यासाठी यिवंतराव 
प्रयत्निीय राशहये पण यात ते यिस्वी होउ िकये नाहीत. 
ऄस्पृश्योद्धारासाठी चळवळ सुरू केयी तेव्हा त्यांना अिेचा शकरण शदसू 
यागया. अपण ऄस्पृश्यामंध्ये जागृती शनमाण करीत ऄसयेल्या डॉ. 
बाबासाहेब अंबेडकर याचं्यावरही थोर ऄन्याय करीत अहोत ऄसे ते 
सभासमेंयनातून सागंू यागये. 

याच ंकारण होतं मुंबइच्या शवधानसभंत डॉ. बाबासाहेबानंी महार वतन 
रि व्हावे यासाठी शबय अणये ऄसताना ते नामंजूर करण्यात अयं. 
बाळासाहेब खेर हे त्यावळेी मुख्यमतं्री होते. महार वतन पद्धतीमुळे महार 
समाजाचा कमायीचा ऄधःपात झायेया होता. त्यानंा गुयामाप्रमाणे 
राबवयं जात ऄसे. महार समाज बाधंवाना प्रत्येक गावात कोणीही 
काहीही काम सागंावं अशण करून घ्यावं ऄिी सवगत्र त्स्थती होती. कोणतं 
काम करावं याया शनशरृतपणा नव्हता, कसयं बंधन नव्हतं. 

१९२२ सायी एकदा अशण नंतर १९३७ सायी वतनातून ही गुयामशगरी 
ईदयाया येयी होती. कायदेमंडळात या सदंभातीय शवधेयक नामजूंर 
करण्यात अयं कारण कायदेमंडळावर ईच्चभ्रूंचा पगडा होता. महार वतन 
रि व्हावं यासाठी डॉ. बाबासाहेव अबंेडकर सतत प्रयत्निीय राशहये. 
पंचवीस-तीस वषाचा काळ ईयटया तरी महार बाधंवावरीय ऄन्याय दूर 
होउ िकया नाही. ऄखेरीस यिवंतरावाचं्या हातात मुख्यमंत्री म्हणून 
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ऄशधकार अल्यावर सवगप्रथम त्यानंी कुठयी गोष्ट केयी ऄसेय तर बॉम्बे 
आत्न्फशरऄर त्व्हयेज बॉन्टस् ऄ ्क्ट १९५८ हा कायदा समतं करून घेतया 
अशण महार बाधंवानंा वतनी गुयामशगरीच्या फासातून शनरंतरच ं मुक्त 
केयं. महार वतनाचा प्रश्न हा डॉ. बाबासाहेबाचं्या हयातीतच सपंवायया 
हवा होता ऄस ंयिवतंरावाचंं प्रामाशणक मत होतं अशण ते त्यानंी बोयून 
दाखवयं. 

डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर यानंी बोद्ध धमाचा स्वीकार केल्यावर ऄस्पृश्य 
समाज बोद्ध धमाकडे अकृष्ट झाया. हा समाज मोठ्या सखं्येने बोद्ध 
धमाचा ऄनुयायी बनया. त्यावळेी ऄस्पशृ्यानंा देण्यात अयेल्या सवयती 
नवबौद्धानंा िासनाने नाकारल्या. या नवबौद्धानंा ऄस्पृश्याचें हक्क ईपयब्ध 
करून देण्याचेही नाकारये गेल्याने हा एक मोठा वादाचा शवषय बनया. 
त्यावेळी यिवतंराव हे एकच मुख्यमतं्री शनघाये की त्यानंी नवबौद्धानंा सवग 
सवयती अशण हक्क देण्यास मान्यता शदयी. या सदंभात त्याचंं समथगन 
ऄस ं की, कायचा ऄस्पृश्य अज नवबौद्ध झाया म्हणून काही त्याच्या 
पशरत्स्थतीत बदय घडयेया नाही. त्याचंं दाशरद्र्य होतं शतथेच अहे. ऄिा 
पशरत्स्थतीत त्यानंा सवयती नाकारणं अशण त्याचें हक्क काढून घेणं हा या 
समाजावर मोठा ऄन्याय ठरेय. या समाजाया महाराष्ट्राच्या मुख्य 
प्रवाहात सामीय करून घेण्याच्या दृष्टीनं यिवंतरावाचंा हा शनणगय 
ऐशतहाशसक ठरया. नवबौद्धानंा सवयती अशण हक्क शमळवनू देणारे, 
महाराष्ट्र हे त्या काळात एकमेव राज्य होते. समजासुधारणा अशण 
समाजपशरवतगन हा त्याचंा ध्यास होता. त्यादृष्टीनं यिवतंरावानंी टाकयेयं 
पाउय ऄत्यंत महत्त्वाचं होतं. डॉ. अबंडेकर याचं्या शवचारासबंंधी त्यानंा 
अदर होता. ते स्वतः सत्तेत ऄसल्यानं अंबेडकराचं्या खादं्याया खादंा 
यावनू ते प्रत्यक्षात त्याचं्या चळवळीत सहभागी होउ िकये नाहीत. परंतु 
शनणगय करण्याची किकवा भावना व्यक्त करण्याची सधंी त्यानंा शमळायी. त्या 
प्रत्येक वळेी त्यानंी दशयताना झुकते माप देण्यात कुचराइ केयी नाही. 

समाजाच ं सवंगीण पशरवतगन यिवंतरावानंा ऄशभपे्रत होतं. त्याचं्या 
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समाजपशरवतगनाच्या कामाया तकग िुद्ध अशण ताशत्त्वक अधार होता. 
महाराष्ट्रात शवचारी समाज शनमाण व्हावा, तो सुससं्कृत ऄसावा, त्याचं्यात 
शवज्ञानाबियची अस्था शनमाण व्हावी अशण समाजानं स्वकष्टानं जीवन 
समृद्ध बनवावं यासाठी ते ऄहर्थनि व्यग्र राशहये. जातवार पद्धतीवर 
अधारयेयी खेड्यातीय समाजरचना नष्ट करून समता, बंधुता, 
स्वतंत्रता, न्याय ऄस ं नवीन मूल्यावर अधाशरत नवं ग्रामीण जीवन 
महाराष्ट्रात रुजशवण्याचे शवचार यिवतंराव अयुष्ट्याच्या प्रारंभापासूनच 
मनात बाळगून होते. त्यानंा मानवता मुक्त करायची होती. पददशयताचं्या 
सबंंधात जे काही प्रश्न त्याचं्यासमोर अये त्या सवग प्रश्नाचें शनणगय त्यानंी 
तळमळीने केये. शरपत्ब्यकन पक्ष अशण तो समाज याचं्यािी व्यशक्तगत 
अशण सरकारी सबंंध अपुयकीचे बनवये. या समाजाया सरकारी 
नोकरीत योग्य ते स्थान शमळाव े याचीही तरतूद केयी. मंडय अयोग 
अशण त्याचे शनणगय फार पुढच्या काळात समाजासमोर अये. पण 
यिवंतरावानंी अपल्या मुख्यमतं्रीपदाच्या कारकीदीत, मागासयेल्या 
वगासाठी धाडसानं शनणगय करून त्यानंा न्याय शदया हे त्याचं ंद्रष्टेपण! 

मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीदीत यिवंतरावानंी केयेये शनणगय अशण 
ईचययेयं प्रत्येक पाउय हे समाज पशरवतगनािी प्रामुख्यानं शनगशडत 
अहे. तमािा कयेया सरकारनं योककया म्हणून मान्यता द्यावी यासाठी 
त्यानंी प्रयत्न केये याच ं कारण तमािा कया जोपासणारा माणूस हा 
मागासयेल्या वगातीयच होता. पण या कयेया सरकारनं अरॅय देण्यानं 
ती कया तर शववंत राहीयच पण त्याचबरोबर या कयेच्या अधारानं 
जगणाऱ्या कयावंतानंा अर्थथक याभ घडून त्याचं्या जीवनात नवा प्रकाि 
शनमाण करणं यिवतंरावानंा ऄशभपे्रत होतं. सामान्य बहुजन समाजाच्या 
भावभावना त्यानंी जाणून घेतयेल्या ऄसल्यानं ते ऄसे शनणगय करू िकये. 

यिवंतरावानंा समाजपशरवतगन हवे होते पण ते प्रबोधनातून होणारे 
समाजपशरवतगन ऄसावे हा त्याचंा अग्रह होता. शिक्षणाची गगंा 
सामान्याचं्या दारापयंत पोहोचावी, नव्या युगाचे ससं्कार बहुजन 



४७ 
 

समाजावर घडावेत, सामान्य, ऄडाणी, दशरद्री, िेतकरी, मजूर यानंा 
सहजगत्या शिक्षण ईपयब्ध व्हाव,े िेती, ईद्योग क्षते्रासाठी त्याचं्यात 
वैज्ञाशनक दृशष्टकोन शनमाण व्हावा अशण समृद्धीच्या शदिेनं त्याचं्या 
जीवनाची वाटचाय सुरू व्हावी, त्यातून जे समाजपशरवतगन घडये ते 
प्रबोधनावर अधाशरत ऄसेय ही त्याचंी कल्पना होती. 

यिवंतरावानंा समाजाची काळजी होती. महाराष्ट्रातीय सारा समाज 
ईित झाया पाशहजे, शिकून िहाणा बनया पाशहजे, स्वातंत्र्य रक्षणासाठी 
सवगतोपरी शसद्ध ऄसया पाशहजे अशण शवज्ञानाचा ऄवयंब करून 
समृद्धीच्या शिखरावर पोहोचया पाशहजे ही त्याचंी तळमळ होती. हे 
घडावयाचे तर या समाजाया शिक्षणाची दारे खुयी करून देण्याची 
अवश्यकता होती. यिवंतरावानंी जाणीवपूवगक बहुजन समाजाया शिक्षण 
ईपयब्ध करून देण्याचा शनणगय केया. १२०० रुपयापंयंत ज्याचें ईत्पि 
अहे त्याचं्या मुयानंा शिक्षण सवगस्वी मोफत केये. हे एक त्यावळेचे 
क्राशंतकारक पाउय होते. शिक्षण प्रसाराच्या या शनणगयानंतर ईच्चभ्र ू
वगातीय शिक्षण तज्ज्ञानंी, ‘शिक्षणाचा प्रसार होइय पण गुणवत्तचेे काय?’ 
ऄसा सवाय करून टीका शटपणी सुरू केयी. या शिक्षणातून ईद्या शिशक्षत 
बेकाराचंी समस्या शनमाण होइय ऄसेही सागंण्यात येउ यागये. परंतु 
यिवंतराव या टीकेमुळे शवचशयत झाये नाहीत. त्यानंी साशंगतये की 
गुणवत्ता किी वाढेय याचा शवचार शिक्षण तज्ज्ञानंी करावयाचा अहे. 
त्यानंी शवचार करून योजना शसद्ध करावी. सुशिशक्षत बेकाराचं्या सबंंधात 
त्यानंी साशंगतये की, ऄडाण्याचं्या बेकारीऐवजी ईद्या सुशिशक्षत बेकाराचं्या 
बेकार बंड करून ईठणार ऄसतीय तर त्याचें मी स्वागतच करीन. हे 
सुशिशक्षत बेकारच महाराष्ट्राचे औद्योशगक शवरॄ भावी काळात फुयवतीत 
हा माझा शवरॄास अहे. नवा, ऄपेशक्षत महाराष्ट्र शनमाण करावयाचा तर 
तत्कायीन शपढी नंतर येणारी प्रत्येक शपढी याचं्यात नवेपणाचे बीजारोपण 
केल्यानेच ते साध्या होणार होते. नवी शपढी शिकून िहाणी व्हावी, 
अधुशनक शवज्ञानाची महती या शपढीया ईमगाची अशण त्यातून ईदयास 
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येणाऱ्या नव्या िक्तीचा ईपयोग महाराष्ट्राच्या बाधंणीसाठी व्हावा ऄस ं
काही प्रत्यक्ष घडणं अवश्यकच होतं. यिवंतरावानंी ते प्रत्यक्षात घडवयं. 
शवपिावस्थेचे, अर्थथक ऄडचणंचे कठोर ऄनुभव त्यानंी प्रारंभीच्या 
काळात, शिक्षण सुरू ऄसतानाच घेतये होते. मानहानी सहन केयी होती. 
ते शटळक हायस्कूयमध्ये शिक्षम घेत ऄसताना फी म्हणून दोन-चार अणे 
िाळेया देणे ऄिक्य ठरल्याने नादारी शमळावी यासाठी कराडमधीय 
प्रशतशष्ठताकंडून गशरबीचे त्यानंा शदये नाही. ईयट शिक्षण घेत 
ऄसल्याबदद्य हेटाळणी केयी. त्याचवळेी ऄतःपर शिक्षणासाठी 
कोणाकडे भीक मागायची नाही ऄसा त्यानंी शनधार केया. त्या शजिीने 
शिक्षण मात्र पूणग केये. हा ऄनुभव त्याचं्या सगं्रही ऄसल्यानं त्याचं्या 
व्यवहारी ऄनुभवातूनच राज्याच ं शिक्षणाचं नवं धोरण त्यानंी बनवयं. 
यावेळी त्याचं्यासमोर महाराष्ट्रात सवगदूर पसरयेया गरीब, ऄडाणी 
बहुजन समाज होता. यिवंतरावाचं्या या व्यवहारी शनणगयामुळे भावी 
काळात महाराष्ट्रातीय िैक्षशणक शचत्र शकती बदययं, कस ं रम्य बनयं 
अशण महाराष्ट्रातीय नवी शपढी अपल्या अयुष्ट्याचं भावी काळाचं समृद्धीचं 
शचत्र रंगवण्यात मनानं किी तयार झायी याचा आशतहास शनमाण झायेया 
अहे. 

या मुख्यमंत्र्यानंी राज्याच्या मागगदिगन तत्त्वामध्ये राज्याचं अर्थथक ईशिष्ट 
अशण प्रगतीच ं मुख्य साधन – शिक्षण – यासबंंधी शनशरृत ऄस ं सूत्र 
राज्याचं धोरण म्हणून ठरशवयं. त्याचबरोबर राज्यातीय प्रादेशिक व आतर 
प्रकारचा ऄसमतोय त्यानंा दूर करावयाचा ऄसल्यानं ऄथगव्यवस्थेची 
शनर्थमती करण्याच्या महान कायावरही त्यानंी यक्ष कंशद्रत केयं. मुयभतू 
ईद्योगधंद्याच्या शवकासामुळं देिाच्या ऄथगव्यवस्थेतच नव्हे तर भारताच्या 
साम्यातही महाराष्ट्रानं मोयाची भर घायावी ऄसा त्याचंा दृशष्टकोन 
होता. 

शिक्षण प्रसाराचा शनणगय करीत ऄसतानाच त्यानंी औद्योशगक अशण 
जमीन सुधारणा यात सुसूत्रता शनमाण केयी. जमीन हा ईत्पादनाचा 
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प्रमुख घटक. बहुसखं्य योक जशमनीवरच अपयी ईपजीशवका करतात. 
त्यादृष्टीनं औद्योशगक क्षेत्रप्रमाण,ं जशमनीच्या क्षते्रातही ऄिीच प्रगती साध्य 
करण्याची योजना यिवंतरावानंी शनशरृत केयी. ईद्योगधंदे हे िहरातच 
मोठ्या प्रमाणात कंशद्रत होतात. त्यातून िहन व खेडे यात शवस्तृत ऄतंर 
शनमाण होतं. यामुळं ऄनेक समस्यानंा जन्म शदया जातो. ग्रामीण जीवनाच ं
नागरीकरण करण्याच्या भशूमकेवरून अर्थथक शवकासाच ंधोरण अधारयं 
अशण ग्रामीण शवभागात राहणाऱ्या योकानंा जीवनातीय शवशवध 
सुखसोयी, शवकासाची सधंी प्रात प करून शदल्यास, प्रमुख सामाशजक सघंषग 
शमटण्यास मदत होइय हा त्याचं्या शवचाराचा धागा होता. समाजाचं 
भावनात्मक ऐक्य प्रस्थाशपत व्हावं अशण समाज पशरवतगनाच्या दृष्टीनं 
अणखी एक पाउय पढंु टाकण्याच्या सदंभात त्यानंी पुरोगामी धोरणाचा 
पुरस्कार केया. 

या नव्या धोरणानुसार त्यानंी महाराष्ट्रात सवगत्र महाराष्ट्रात सवगत्र 
औद्योशगक वसाहती शनमाण केल्या अशण सुशिशक्षतानंा ईद्योग प्रवण 
बनशवये. औद्योशगक अशण अर्थथक प्रगतीत नव्या शपढीनं सामीय होण ं
अवश्यक ऄसल्यानं त्याचं्यासाठी त्यानंा ताशंत्रक ज्ञान ईपयब्ध करून 
देण्यासाठी ताशंत्रक शिक्षणाच्या अशण प्रशिक्षणाच्या सुशवधा शनमाण करून 
शदल्या. यातून ताशंत्रक शिक्षण अशण प्रशिक्षण, वैज्ञाशनक शिक्षण यामध्ये 
महाराष्ट्रातीय नवी शपढी शकती अशण अशण किी पारंगत बनत राशहयी 
अहे हे शवचार अशण शिक्षणाचा प्रकािझोत नेउन महाराष्ट्राची िक्ती 
जबरदस्त वाढशवणे हा त्याचंा दृशष्टकोन होता. याच्या जोडीया 
समाजप्रबोधनासाठी साशहत्यशनर्थमतीकडे अशण साशहत्त्यकाचंा अदर 
करण्याकडेही यक्ष परुशवये. साशहत्य अशण ससं्कृती मंडळाची स्थापना 
करून त्यानंी अपल्या शवचाराया मूतग स्वरूप प्रात प करून शदयं. तकग तीथग 
यक्ष्मणिास्त्री जोिी हे गाढे अशण व्यासगंी शवद्वान. यिवंतरावानंी त्यानंा 
साशहत्य ससं्कृती मंडळाचे ऄध्यक्षपद देउन या मंडळाया सन्माननीय 
दजा प्रात प करून शदया. आतकेच नव्हे तर मंडळाया ध्येय धोरण 
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ठरशवण्याबिय नोकरिाहीच्या चौकटीतून मुक्त ठेवये. पूणग ऄशधकार 
ऄध्यक्षाचं्या स्वाधीन केये. जगात शनरशनरळ्या भाषामंधून जे वाङ मय 
शनमाण होते व किकवा झायेये ऄसेय ते मराठी भाषेत अणावयाचे ऄसा 
यिवंतरावाचंा हे मडंळ स्थापना करण्यातीय हेतू होता. १ शडसंबर १९६० 
या या मंडळाची स्थापना झायी अशण नागपूर येथीय ऄशधवेिनप्रसगंी २१ 
शडसंबर १९६० या यिवंतरावानंी मडंळाचे ईद् घाटन केये. महाराष्ट्र 
राज्याच्या शनर्थमतीनंतर सासं्कृशतक क्षते्रात घडयेयी ही एक महत्त्वपूणग 
घटना होय. महाराष्ट्राच ं जीवन व्यापक, शवस्तृत शन शक्रयािीय बनाव,ं 
शठकशठकाणी जी शवद्वान मडंळी अहेत, त्याचं्या िक्तीचा, ज्ञानाचा अशण 
साशहत्याचा, शवचाराचंा ईपयोग करून महाराष्ट्र वैचाशरकदृष्ट्ट्या समृद्ध 
बनावा या ईिेिाने त्यानंी हे मंडळ स्थापन केयं. साशहत्य-ससं्कृती 
मंडळानं गेल्या चाळीस वषात साडे चारिे मौशयक गं्रथ मराठी भाषेत 
प्रकाशित करून, जगातीय अजवर ऄज्ञात राशहयेयं मौशयक साशहत्य 
मराठी भाशषकानंा ईपयब्ध करून देण्याचं फार मोठं सासं्कृशतक कायग 
केयं अहे. 

यिवंतरावानंी शवरॄकोि शनर्थमतीच ं कामही तकग तीथग यक्ष्मणिास्त्री 
जोिी याचं्याकडे सुपूतग केयं. या स्वरूपाच्या त्याचं्या शनणगयातून 
सासं्कृशतक पुनरुज्जीवनाया मोठी गती प्रात प झायी. पाठबळ शमळायं. याचं 
सपूंणग रॅेय यिवंतरावानंा अहे. महाराष्ट्रातीय कोणताही मुख्यमंत्री ऄिा 
प्रकारचं मुयभतू कायग करू िकयेया नाही. ऄन्य एखाद्याया राज्यात ऄस ं
सासं्कृशतक पुनरुज्जीवनाचं कायग कोणी सुरू केयं ध्येयवाद, ताशत्त्वक 
किचतन अशण साशहत्याबियची अस्था, शविेषतः समाजाया शवचारानं 
समृद्ध बनशवण्याची तळमळ या गोष्टी यिवंतरावाचं्या व्यशक्तमत्त्वात 
रुजयेल्या ऄसल्यानं समाजसुधारणेया, समाज पशरवतगनाया पूरक ऄसे 
शनणगय करण्यात अशण ऄंमयबजावणी करण्यात ते सपूंणग देिात 
अघाडीवर राशहये. महाराष्ट्रायाही त्यानं सासं्कृशतक क्षेत्रात ऄग्रस्थान 
प्रात प करून शदयं. 
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योकसाशहत्य हे मराठी जीवनाचं शविेष ऄंग अहे. हे साशहत्य ऄक्षरबद्ध 
होउन मराठी जनतेपुढे याव ंयासाठी योकसाशहत्य प्रशसद्धीचं एक वेगळं 
दायन सुरू केयं. या कायाचा िुभारंभ करून डॉ. सरोशजनी बाबर 
याचं्याकडे सूते्र सोपवयी. 

साशहत्याप्रमाणं महाराष्ट्राच्या कयाक्षते्राकडं अशण कयावंताकडेही 
त्याचं यक्ष होतं. या सदंभात या मुख्यमंत्र्यानंी भराभर शनणगय केये. 
नाट्यकयेया ईत्तजेन देण्याची मोठ्या खचाची योजना तयार केयी. 
नाटकाचं्या पुस्तकानंा बशक्षस ंदेउ केयी. हौिी कयावंताचंा नाट्योत्सव, 
शिक्षण-ससं्थातंीय नाट्योत्सव, खुल्या नाट्यगृहाचंी शनर्थमती, दाशरद्यात 
जीवन जगणारे नाटककार, नाट्यकयावंत यानंा िासनाच्या वतीनं 
अर्थथक सहाय्य, सगंीत, नृत्य, नाट्यिाळा यानंा ऄनुदान, साशहत्त्यकानंा 
त्याचं्या साशहत्य शनर्थमतीबिय पुरस्कार या गोष्टी महाराष्ट्रात यिवंतराव 
चव्हाण यानंीच सवगप्रथम सुरू केल्या. महाराष्ट्राच ं सासं्कृशतक दायन, 
कयेचं दायन समृद्ध बनाव,ं शटकून राहावं यासाठी नाटकावंरीय कर 
अकारणीही त्यानंी रि केयी. यामुळं मराठी नाट्यके्षत्र वृकिद्धगत होण्यास 
मोठी मदत झायी. महाराष्ट्राया यिवतंरावाचं्या रूपानं रशसक मुख्यमतं्री 
याभल्यामुळेच हे घडू िकयं. 

महाराष्ट्राचा नागरी भाग सासं्कृशतकदृष्ट्ट्या त्स्थर अशण समृद्ध 
बनशवण्याच्या योजना साकार होत ऄसतानाच यिवंतरावानंी ग्रामीण 
शवभाग अशण तेथीय सामान्य जनता याचं्या जीवनात कायापायट 
घडशवण्याचे शचत्रही मनासमोर ठेवये. सामान्य जनतेच्या जीवनाया 
कोणती शदिा दाखशवयी ऄसता त्याचंी समृद्ध जीवनाकडे वाटचाय सुरू 
होइय या शवषयीचे ते शचत्र होते. त्यामध्ये त्यानंी सहकारी चळवळ, 
सहकारी सघंटना, सहकारी कारखानदारी, प्रशक्रयात्मक ईद्योग अशण 
िेती सुधारणा, कृशष ईत्पादन वाढ, कृशष औद्योशगक समाजरचना यास 
प्राधान्य शदये. त्याचं्या या धोरणामुळे सहकारी ससं्था, सहकारी 
तत्त्वावरीय सारख कारखाने, सहकारी सूत शगरण्या, सहकारी बँका, 
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महाराष्ट्रातच प्रामुख्याने स्थापन झाल्या अशण त्यातून महाराष्ट्राचा 
कायापायट घडून अया. सरकारी ईद्योगधंदे ईभारण्याया त्यानंी सशक्रय 
प्रोत्साहन शदये. त्यासाठी अर्थथक पाकिठबा ईपयब्ध करून शदया अशण 
ग्रामीण जनतेया समृद्धीच्या प्रागंणात अणून ईभे केये. त्यातून सारे 
समाज जीवन ठवळून शनघाये. सहकारी चळवळीच्या माध्यमातून 
महाराष्ट्रात जी सहकारी कारखानदारी ईभी राशहयी त्याचं्या मुळे 
कारखान्याच्या असमंतातीय िेकडो गावं,े तेथीय िेती अशण सारा 
पशरसरच ईजळून शनघाया. 

ही प्रशक्रया शनत्य सुरू राहणारी अहे. सहकारी साखर कारखान्याचं्या 
पशरसरात औद्योशगक वसाहती शनमाण होउन यहान मोठे ईद्योग 
भरभराटीस येत अहेत. अयेये अहेत सहकारी कारखानदारीतून अशण 
औद्योशगक वसाहतीतून शनमाण होणाऱ्या ईत्पादनासाठी ग्रामीण भागात 
प्रचंड गोदामे ईभी राशहयी अहेत. माकेकिटग याडगस्, माकेकिटग 
फेडरेिन्स, कृशष ईत्पि बाजार सशमत्याचंी कायायये, शिक्षण ससं्था, 
सामाशजक ससं्था, सासं्कृशतक ससं्था, गं्रथायये, वसशतगृहे शनमाण झायी 
अहेत. समाज पशरवतगनाच्या दृष्टीनं ग्रामीण भागातीय या पशरवतगनाचं 
मोय मोजता येणार नाही एवढं हे पशरवतगन सरस अहे. या पशरवतगनाचं 
मोय ते काय करणार? महाराष्ट्रातया ग्रामीण समाज पोट भरण्यासाठी, 
नोकरीसाठी िहराकंडे धावत होता. सहकारी ईद्योगामुंळे या समाजाया 
नोकरी किकवा मजुरी ग्रामीण भागातच ईपयब्ध झाल्यामुळे त्याचंा 
िहराकडे धावणारा यंढा मोठ्या प्रमाणात थाबंया अहे हे मान्य करावचे 
यागेय. महाराष्ट्रातीय या बदययेल्या जीवनाचे अद्य अशण खरे 
शिल्पकार यिवंतराव चव्हाण हे अहेत. त्यानंी चैतन्यमय पे्ररणा अशण 
िासकीय ऄथगबळ शदल्यामुळे हे घडये. महाराष्ट्रातीय सहकारी 
चळवळीचे यि सपूंणग देिानं मान्य केयेयं अहे. जीवन समृद्धीचा हा एक 
अदिग म्हणून मानया गेयेया अहे. सहकारी चळवळीया ईत्तजेन देउन 
अशण या चळवळीत ग्रामीण जनतेया सहभागी करून घेउन 
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यिवंतरावानंी समाज पशरवतगनाच्या कायाचा मुयभतू पाया घातया 
ऄसल्यानं राज्याच ंस्थयैग ऄभगं राहण्यास त्याची मोयाची मदत झायेयी 
अहे. 

या चळवळीचा याभ राजकीय दृष्ट्ट्या कागेँ्रस पक्षाया शनशरृतच झाया. 
सहकारी क्षेत्रातून ऄनेक शजिीचे कायगकते ईदयाया अये. नेतृत्वही करू 
यागये. शनवडणुका किजकून राजधानीत पोहोचये. अमदार, खासदार 
अशण काहीजण मंशत्रपदापयंत पोहोचये. िवंतरावानंी दाखवनू शदयेल्या 
मागानं त्यानंी वाटचाय केल्यामुळेच ते मुक्कामापयंत पोहोचये. सहकारी 
क्षेत्रात काम करणाऱ्यानंा नंतरच्या काळात काही शवकृती शनमाण झाल्या 
ऄसतीय पण त्यासबंंधी यिवंतरावानंा दोष देता येणार नाही. 

राजकीय नेते या भशूमकेतून कायग करीत ऄसताना यिवंतरावानंी 
अपयी भशूमका अशण दृशष्टकोन सातत्यानं व्यापक ठेवया. एम. एन. रॉय, 
महात्मा गाधंी, पं. जवाहरयाय नेहरू याचं्या शवचाराचा, शविेषतः ग्रामीण 
समाजाच्या जीवनात पशरवतगन घडवनू अणण्याच्या शवचाराचा अशण 
मागाचा पगडा त्याचं्या मनावर शचरकाय राशहया. यिवंतरावाचं्या 
कामशगरीचं मूल्यमापन करताना प्रामुख्यानं एक गोष्ट नजरेत भरते ती ही 
की, त्याचं्या प्रत्येक कामामागीय, कल्पनेमागीय, शनणगयामागीय मूयभतू 
भशूमका समाजपशरवतगनाची होती. महाराष्ट्रात त्यानंी सत्तेचे शवकंद्रीकरण 
घडयून अणये हे सुद्धा त्याचं्या कल्पनेचे शवकशसत स्वरूप होय. 

राजकीय सत्तेचे कंद्रीकरण मोठ्या प्रमाणावर झायेये ऄसते. राजधानी 
शदल्लीपासून, राज्याचं्या राजधानीपयंत सवग कारभार वरून येणाऱ्या 
अदेिानुसार चायत ऄसतो. सत्तेच्या कंद्रीकरणाचं हे शचत्र साऱ्या 
जगातच अढळतं. यिवंतरावानंा हे खटकत ऄसयं पाशहजे. 
महाराष्ट्राच्या शवकास कायात, समृद्धी, सत्तेच्या व्यवहारात सारा महाराष्ट्र 
सामीय ऄसया पाशहजे तरच ऄपेशक्षत साध्य गाठता येण ं िक्य होइय. 
सामाशजक पशरवतगनाचे ईशिष्ट साध्य करता येइय. या शवचारानं त्यानंा 
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बंशदस्त केयेयं ऄसावं. त्याचंं राजकीय शिक्षण म. गाधंी, पं. नेहरू याचं्या 
मागगदिगनाखायी झायं. स्वातंत्र्यपूवग काळातीय रॉय याचें शवचारही त्यानंी 
अत्मसात केये होते. गाधंीजंची ग्राम स्वराज्याची कल्पना त्यानंा मान्य 
होती. राज्य कारभाराची सूते्र तळागाळातीय योकाकंडून शवकशसत झायी 
पाशहजेत हे ग्रामस्वराज्यातीय प्रमुख सूत्र, नेहरंूचे समाजवादाचे शवचार 
अशण सवंगीण शनयोजनाची भशूमका या सूत्राया पूरक ठरणारी ऄिी 
होती. सामाशजक पशरवतगनाया वाहून घेतयेये यिवंतरावाचें मन या 
मागाने वाटचाय करीत ऄसेय ते युक्तच होते. 

त्यातूनच १ मे १९६२ या त्यानंी महाराष्ट्रातीय पंचायती राज्याचा 
कारभार सुरू केया. बळवतंराय मेहता सशमतीनं पंचायत राज्यासबंंधी 
काही शिफारिी केयेल्या होत्या. परंतु महाराष्ट्राची एकूण पशरत्स्थती 
यक्षात घेउन, राज्याया शहतकारक ठरेय ऄिा पद्धतीनं योकिाहीचं 
शवकंद्रीकरण महाराष्ट्रात घडून यावं ऄसा यिवतंरावाचंा प्रयत्न होता. 
शवकासाया गती शमळशवण्यासाठी सत्तचें शवकंद्रीकरण अवश्यक ऄसून 
योकिाहीची मुळं खोयवर रुजण्यास अशण यातून प्रशिशक्षत, कायानुभवी 
ऄिी ग्रामीण नेतृत्वाची एक फळी शनमाण होण्यास या धोरणाचा शनशरृत 
ईपयोग होइय ऄिी त्याचंी धारण होती. ग्रामीण जनेतया शवकास कायात 
प्रत्यक्षात सहभागी होण्यास त्याचा फार मोठा याभ होइय हे त्यानंा 
ऄपेशक्षत होतं. त्याचबरोबर प्रिासकीय कारभाराची वषानुवषाची 
परंपरागत चाकोरी बदयून टाकावी यादृष्टीनं हे एक क्राशंतकारक पाउय 
ठरणार होतं. 

महाराष्ट्रात योकिाही शवकंद्रीकरण सुरू करीत ऄसताना या धोरणाया 
ऄनेक ऄडचणीतून जावं यागयं. मशंत्रमंडळातये सहकारी अपल्या 
खात्याची सत्ता बाहेर जाउ देण्याबिय खळबळ करीत होते. यिवंतराव 
शवकंद्रीकरणाच्या भशूमकेवर ठाम होते. त्यानंी सहकाऱ्यानंा समजशवण्याचा 
प्रयत्न केया. परंतु सहकारी अपया हेका सोडण्यास तयार नाहीत ऄसे 
अढळताच, ‘योकिाही शवकंद्रीकरण पूणगपणे मान्य करण्याची ज्याचंी 
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तयारी नाही त्यानंा अपया मागग मोकळा अहे. मंशत्रमडंळातून त्यानंी 
खुिाळ बाहेर जाव’े ऄिी यिवतरावानंा त्यानंा समज द्यावी यागयी. 

शवकासाच्या िासनाच ंकाम जनतेच्या सहकायाशिवाय होणार नाही ही 
यिवंतरावाचंी पक्की धाऱणा होती. योकाचं्या हातात सत्ता देताना त्या 
सत्तेतून काही चुकीच्या गोष्टी घडतात, हे त्यानंा मान्य होतं. परंतु 
त्यासाठी स्थाशनक ससं्था अशण योकिाही मोडयी पाशहजे किकवा ऄधुरी 
ठेवयी पाशहजे हे त्यानंा मान्य नव्हतं. योकिाही ससं्था चायशवण्याची 
जबाबदारी ज्या माणसावंर पडेय ती माणस ं सेवाभावी अशण त्यागी 
ऄसयी पाशहजेत याबिय कोणाचे दुमत ऄसणार नाही. ऄिा माणसाचंी 
महाराष्ट्रात ईणीव अहे किकवा पुढच्या काळात ईणीव भासेय ऄस ं
यिवंतरावानंा कधीच वाटयं नाही. योकाचं्या चागुंयपणावर त्याचंा 
शवरॄास होता अशण व्यक्तंना काम करण्याची सधंी शमळायी पाशहजे ऄसा 
अग्रह होता. त्यामुळेच सधंी देण्याच्या मागात अडकाठी येइय ती दूर 
करण्याचा त्यानंी कसून प्रयत्न केया. 

यिवंतरावानंी व्यवहायग पद्धतीनं अशण मोठ्या चाणाक्षपणानं 
शवकंद्रीकरणाची योजना ऄमयात अशण. देिातीय ऄन्य राज्यानंी या 
योजनेच्या यिस्वीपणाबिय िंका ईपत्स्थत केल्या होत्या. परंतु 
महाराष्ट्रातीय हा प्रयोग देिात सवगरॅेष्ठ ठरेय अशण तसा तो ठरावा 
याबिय यिवंतरावाचं ंमन ग्वाही देत होतं. 

यिवंतरावानंी शजल्हा पशरषदाचंी मयूभतू रचना केयी. त्याचं्या ती 
सत्तेबरोबर अर्थथक साम्यगही शदये. शजल्हा पशरषद सवग दृष्टीनं समृद्ध 
बनाव्यात, प्रभावी ऄसाव्यात यावर त्याचंा कटाक्ष राशहया. शजल्हा 
पशरषदानंा शवशिष्ट ऄशधकार बहाय केये. शजल्हा पशरषदानंी अपल्या 
शजयह्याचे जीवन ईजळून शनघाव ेयासाठी शवकासाच्या कामात ऄग्रभागी 
राहून शनणगय कराव े अशण प्रत्यक्षात कायगवाही करता यावी ऄसे कायदे 
केये. 
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अता मागे वळून पाशहये म्हणजे सत्तेच्या शवकंद्रीकरणामुळे प्रत्येक 
शजल्ह्यातीय कारभाराची पारंपाशरक घडी किी बदयून गेयेयी अहे याचे 
दिगन घडते. योकाचं्या चागुंयपणावर यिवंतरावानंी जो शवरॄास 
दिगशवया होता तो काही ऄपवाद वगळता साथग ठरल्याचे अढळते. प्रत्येक 
यहान - मोठ्या ऄडचणीतून सुटका करून घेण्यासाठी, अता उठसूठ 
मंत्राययाची दारे ठोठवावी यागत नाहीत. शजल्हा पशरषदेत शनवडून 
येणारा प्रत्येक सभासद तायुक्याता सवंगीण शवकास घडवनू 
अणण्यासाठी कायगमग्न बनयेया अढळतो. पशरषदेच्या कमगचाऱ्याचंी 
अशण ऄशधकाऱ्याचंीही त्यानंा साथ शमळत ऄसते. शजल्हा पशरषदाचं्या 
कायगपद्धतीत अजही काही त्रटुी अढळतीय. परंतु बदयता काळ, अशण 
शवकासासबंंधीच्या योकाचं्या वाढत्या ऄपेक्षा याचाही तो पशरणाम ऄसू 
िकेय. योग्य वळेी कायद्यात बदय न केल्याचाही तो पशरणाम ऄसू 
िकेय. 

एक गोष्ट मान्य करावी यागेय. शजल्हा पशरषदा अशण पचंायत सशमत्या 
याचं्या द्वारा महाराष्ट्रात जो नवा पुढारी वगग जन्मास अया, त्यामुळे 
महाराष्ट्राचा राजकीय चेहरा मोहरा बदयून गेया अहे. महाराष्ट्रत हे 
राजकीयदृष्ट्ट्या अशण ऄन्य दृष्टीनेही एक त्स्थर राज्य ऄसल्याची प्रशचती 
साऱ्या देिाया येत अहे. महाराष्ट्रात शजल्हा पशरषदेचा कारभार सुरू 
करून ज्या एका शवधायक कायाची शदिा यिवंतरावानंी महाराष्ट्राया 
दाखवनू शदयी, त्यातून शनमाण झायेये अशण होणारे फायदे मात्र 
शनर्थववाद अहेत. शजल्हा पशरषदाचंी स्थापना हे यिवतंरावानंी अपल्या 
कारकीदीत केयेयं सवात मोठं कायग अहे. त्याच ं हे कायग 
समाजपशरवतगनाच्या सदंभात ऄभतूपूवग ऄस ंअहे. 

सावगजशनक कायाची अवड यिवंतरावानंा शवद्याथी ऄसल्यापासूनच 
होती. िाळेत शिकत ऄसतानंाही त्याचंा ओढा शिक्षणाआतकाच किकबहुना 
िायेय शिक्षणापेक्षाही समाजकायाकडेच ऄशधक होता ऄसे म्हटये तरी 
ऄशतियोक्ती होणार नाही. वयाच्या चौदाव्या वषी ते कऱ्हाडच्या शटळक 
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हायस्कूयमध्ये सन १९२७ मध्ये दाखय झाये. १९२९ मध्ये िहीद 
भगतकिसगानंी ऄसंब्यीत बॉम्ब फेकया, त्या घटनेने राजकीय जीवनाकडे 
ते अकृष्ट झाये व देिाच्या स्वातंत्र्यासाठी अपये अयुष्ट्य वाहून 
टाकण्याचा त्यानंी शनधार केया. १९३० ते ३३ पयंत त्यानंी कायदेभगंाच्या 
चळवळीतही भाग घेतया. शिक्षाही भोगयी. १९४० सायी सातारा शजल्हा 
कागेँ्रसचे ऄध्यक्ष झाये. १९४२ च्या चळवळीतही भशूमगत राहून प्रत्यक्ष 
भाग घेतया. त्यानंा ऄटक झायी नंतर सुटका झायी. १९४६ च्या 
शनवडणुकीत मुंबइ आयाखा कायदे मडंळावर शनवडून अये. पायगमंटरी 
सेके्रटरी झाये. १९४८ सायी महाराष्ट्र कागेँ्रसचे सेके्रटरी झाये. या 
सगळ्या राजकीय चळवळीच्या वावटळीमध्ये मराठी भाशषकाचें एक राज्य 
व्हावे व हा शवचार, त्यावेळच्या वातावरणात सवगच जाणत्यानंा अकषूगन 
घेत होता. त्याचा प्रथम ईच्चार सुप्रशसद्ध साशहत्त्यक रॅी. ग. त्र्य.ं 
माडखोयकर याचंा बळेगावं साशहत्य समेंयनाच्या ऄध्यक्षीय भाषणातून 
ईमटया व त्याने झपाट्याने पेट घेतया. त्यामधून सवगपक्षीय सपंि 
महाराष्ट्र पशरषद दे. भ. िंकरराव देव याचं्या ऄध्यक्षतेखायी स्थापन 
झायी. रॅेष्ठ व जेष्ठ शवद्वानमतूी डॉ. धनंजयराव गाडगीळ या पशरषदेचे 
कायगवाह होते. त्यानंी ही महाराष्ट्राची एकमुखी मागणी सरकारीदरबारी 
सशवस्तर शनवेदनरूपाने माडंयी. कारण त्यावळेी मराठी भाषा 
बोयणाऱ्याचंी शवभागणी मुबंइ आयाखा ससं्थानातीय मराठवाडा व मध्य 
प्रदेिातीय शवदभग यामध्ये शत्रस्थळी झायेयी होती. कंद्र सरकारने सवगच 
राज्याच्या पुनरगचना कशमिन नेमये. त्याचा ऄहवाय १९५५ मध्ये प्रशसद्ध 
झाया. त्यानुसार शवदभाचे वगेळे राज्य व ईवगशरत मराठी प्रदेि व गुजरात 
याचें सयुंक्त राज्य सुचशवये. म्हणजे मराठी भाशषकाचंी एकच राज्यामध्ये 
एकत्र येण्याची अकाकं्षा फेटाळयी गेयी. या ऄहवायाच्या शवरोधात सपूंणग 
महाराष्ट्र सतंापाने पेटून ईठया. सपं, हरताळ, मोचे याद्वारे सवग पक्षीयानंी 
एकत्र येउन शनषेध नंदशवया. शवदभाया वगेळे राज्य सुचशवण्यात अये 
ऄसूनही शवदभातीय नेत्यानंी मराठी भाशषकाचें एक राज्य व्हावे यासाठी 
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ऄनुकूयता दिगशवयी म्हणून मराठी नेते त्याचें मन वळशवण्याचा प्रयत्न 
करीत होते. त्यासाठी सन १९५३ मध्ये “नागपूर करार” मराठी नेत्यानंी 
शवदभीय नेत्यािंी केया. त्यावर दे. भ. भाउसाहेव शहरे, नानासाहेब कंुटे 
व यिवंतराव चव्हाण यानंी पशरृम महाराष्ट्रीय नेत्याचं्या वतीने सह्या 
केल्या व मराठी भाशषक सवग नेते सयुंक्त महाराष्ट्राच्या मागणीमागे एक 
ऄसल्याचे दिगशवये. पण सयुंक्त महाराष्ट्र पशरषदेच्या माफग त सवग पक्षीय 
नेते एकत्र येउन भारत सरकारच्या शवरूद्ध सपं, हरताळ, मोचे या 
सारख्या मागंनी अपया शवरोध जाहीर करत होते. हे यिवतंरावानंा 
ऄयोग्य व भारतीय कागेँ्रस नेत्याचें शवरोधात दाखशवणारे वाटत होते 
म्हणून त्यानंी या प्रकाराशवरुद्ध बडं पुकारये. सातारा शजल्हा कागेँ्रस 
कशमटीची सभा सन १९५५ मध्ये फयटणच्या मनमोहन राजवाड्यात 
त्यानंी घेतयी व सयुंक्त महाराष्ट्र पशरषजेचे मागग, धोरण, कायग अम्हाया 
मान्य नसल्याचे जाहीर केये. सयुंक्त महाराष्ट्र अम्हाया हवा अहे पण 
नेत्याचें मागग मान्य नाहीत ऄसे रॅी. चव्हाण यानंी जाहीर केये. 

ही बातमी बाहेर फुटताच फयटण िहरातीय कागेँ्रस शवरोधक, डावे 
पक्षीय कायगकत्यंनी फयटटण राजवाड्यावर शनषेध मोचा अणया. रॅी. 
यिवंतराव चव्हाण व शजल्हा कागेँ्रसचे काही रुष्ठ किनदादिगकानंी घोषणा 
देण्यास सुरुवात केयी. साऱ्या महाराष्ट्रात हे शनषेधदिगक अंदोयन 
चव्हाण शवरोधकानंी, कागेँ्रस शवरोधकानंी पसरशवये. त्या सवंना 
िातंपणाने गंभीर शवचाराने यिवंतराव व त्याचं्या सहकाऱ्यानंी धैयाने तंड 
शदये. या सवग गदारोळातून तडजोडीने, शवचारशवशनयमाने व 
समजूतदारपणे मागग काढण्यात अया. त्यात शवदभासह शद्वभाशषक मुंबइ 
राज्याचा कनाटक वगळून समावेि करण्यात अया. १ नोव्हंबर १९५६ 
रोजी या शविाय शद्वभाशषक मुंबइ राज्याचे मुख्यमंत्री झाये. त्यावळेी त्याचें 
वय ४३ वष ेहोते. त्यानंतर यगेचच १९५७ च्या एशप्रय मशहन्यात सावगशत्रक 
शनवडणुकी झाल्या. ऄटीतटीच्या सामन्यात यिवतंराव पुन्हा शनवडून 
अये व पुन्हा मुख्यमंत्री झाये. 
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याच वषी ३० नोव्हंबरया भारताचे पंतप्रधान पंशडत जवाहरयाय 
नेहरंूच्या िुभ हस्ते प्रतापगडावर शिवस्मारकाचे ईद घाटन झाये त्यावळेी 
सयुंक्त महाराष्ट्र सशमतीच्या वतीने शद्वभाशषक राज्याच्या शवरूद्ध योकानंी 
प्रचंड शनदिगने केयी. ही शनदिगने मोठ्या प्रमाणावर व मोठ्या सखं्येने 
ऄसयी तरी ऄगदीच िातंतेने व शिस्तबद्ध होती. त्याचा पंशडत नेहरंूच्या 
मनावर ऄशतिय चागंया पशरणाम झाया. किकबहुना सयुंक्त महाराष्ट्र 
चळवळीच्यादृष्टीनं शवचार केया तर हा त्या चळवळीचा दुसरा टप्पा 
म्हणावा यागेय. िंकरराव देवाचं्या नेतृत्वाखायीय सयुंक्त महाराष्ट्र 
पशरषदेचा पशहया टप्पा, फयटणच्या शजल्हा कागेँ्रसच्या बंडामुळे सपंया. 
तेव्हापासून “सयुंक्त महाराष्ट्र सशमती” ऄत्स्तत्वात अयी. तीमध्ये 
प्रामुख्याने सवग कागेँ्रसशवरोधी पक्ष, अचायग ऄते्रसारखे काही स्वतंत्र नेते 
सामीय झाये होते. प्रतापगडावरीय शिवस्मारकाच्या ईद घाटन शद्वभाशषक 
मोचा वळेच्या शवराट शनदिगनानी दुसरा टप्पा सपंतो. या दुसऱ्या टप्प्याच्या 
काळात यिवंतराव चव्हाणाचं्या नेतृत्वाचा ईदय शदसून येतो. त्याचप्रमाणे 
शद्वभाशषक मुंबइ राज्याचा काही नेत्याचंा ऄनुभवही शमळाया होता ऄसे 
शदसून येते. त्यामुळे त्या पुढीय वषीच १९५८ सायी यिवंतराव चव्हाणाचंी 
कागेँ्रस वशकंग कमेटीवर सदस्य म्हणून सपं्टेबरमध्ये शनवड झायी. 
त्याचवषी शवदभग साशहत्य समेंयनाचे ईद घाटनही त्याचेंच हस्ते झाये. 
कनाटकाचे शजल्हे या शद्वभाशषकाच्या मुबंइ राज्यातून वगळण्यात 
अल्यामुळे बळेगावाचा समावेि त्यात नसल्यामुळे बळेगावं - कारवार 
सीमा प्रदेि त्यामध्ये समाशवष्ट करण्यासाठी सयुंक्त महाराष्ट्र सशमतीच्या 
वतीने शदल्ली मध्ये व आतरत्रही सत्याग्रह – अंदोयन सुरू करण्यात अये. 

त्याच्या पढुीय वषी १९५९ ऑगस्टमध्ये शद्वभाशषक राज्याचा कारभार 
चायया ऄसया तरी राज्यातीय जनता त्याबाबत समाधानी नाही. त्यामुळे 
जनतेमध्ये एकात्मतेची भावना शनमाण होत नाही म्हणून मुख्यमंत्री या 
नात्याने हा ‘जुयमाचा गाडा’ चायशवणे मया आष्ट वाटत नाही ऄसे 
यिवंतरावानंी अपये परखड मत कागेँ्रस नेत्याचं्या कानी घायून टाकये. 
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त्यामुळे शद्वभाशषकाचा पुनर्थवचार करण्यासाठी कॉगे्रस वशकंग कमेटीने नउ 
सदस्याचंी सशमती नेमयी. याच सुमारास ऄशयगड मुत्स्यम शवद्यापीठाने 
यिवंतराव चव्हाण यानंा ‘ऑनररी शडग्री ऑफ एय.एय.डी.’ पदवी प्रदान 
करून सन्मान केया. 

१९६० च्या जानेवारीमध्ये शद्वभाशषक पुनर्थवचार सशमतीने अपया शनणगय 
केया व शद्वभाशषक मुंबइ राज्याची पनुरगचना करून मुंबइसह मराठी 
प्रदेिाचे व गुजरात प्रदेिाचे ऄिी दोन राज्ये शनमाण करण्याचा शनणगय 
नउ सदस्यीय सशमतीने घेतया. त्यानंतर एशप्रयमध्ये योकसभेने त्यावर 
शिक्कामोतगब केया अशण १ मे १९६० रोजी मुंबइसह महाराष्ट्राची ईत्साही 
वातावरणात स्थापना झायी व या नव्या राज्याचे पशहये मुख्यमंत्री म्हणून 
यिवंतराव चव्हाणाचंा िपथशवधी झाया. त्यावळेी त्याचें वय ४६ वषे होते. 

एक ईत्तम प्रिासक अशण कतृगत्ववान मुख्यमंत्री म्हणून 
यिवंतरावजंचा पं. नेहरंूनी ऄनेक वळेा गौरव केयेया अहे. भारताच्या 
नेतृत्वपदाच्या सदंभात नेहरंूनंतर कोण ऄसा प्रश्न ईपत्स्थत केया गेया 
होता. त्यावेळी जयप्रकाि नारायण यानंी यिवंतराव चव्हाणाचंा ईल्लखे 
केया होता. ऄिा तऱ्हेची ऄशखय भारतीय पातळीवरीय पढुाऱ्याचंी 
प्रिस्तीपत्रके यिवंतरावानंा शमळायी होती. परंतु महाराष्ट्र राज्याची 
शनर्थमती, शविेषतः ती ज्या पद धतीने झायी ती, यिवंतरावाचं्या नेतृत्वाचे 
खरे प्रिस्तीपत्र समजावयाया हव.े कारण, प्रिासक अशण राजकीय नेता 
या दोन्ही नात्यानंी अवश्यक ऄसयेये गुण ज्या शठकाणी एकवटून व्यक्त 
झायेये पहावयास सापडतात ऄिी यिवंतरावाचंी कामशगरी म्हणजे 
शविाय शद्वभाशषकाचा कारभार कायगक्षमतेने चायवनू, नवमहाराष्ट्राची 
शनर्थमती त्यानंी सुकर अशण शनशरृत केयी होती, ही होय. 

महाराष्ट्र राज्य शनमाण होणार हे शनशरृत झाल्यापासून त्याचे रॅेय 
कोणाचे व शकती याबिय एक प्रकारची ऄंहमहशमका सुरू झायी. सवग रॅेय 
कागेँ्रसया किकवा यिवंतरावाचं्या नेतृत्वाया देणे वस्तुत्स्थतीया धरून 
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होणार नाही. सयुंक्त महाराष्ट्र सशमतीया अशण शतने केयेल्या चळवळीया 
रॅेयाचा मोठा भाग शदया पाशहजे अशण खुि यिवंतरावानंी सशमतीच्या 
कायाचे महत्त्व मोकळेपणाने मान्य केये अहे. मराठी जनतेने आतर मतभेद 
बाजूस सारून या प्रश्नावर जी एकजूट दाखशवयी शतया मुख्य रॅये शदये 
पाशहजे. पंरतु सयुंक्त महाराष्ट्राची शनर्थमती ज्या वातावरणात अशण ज्या 
पद्धतीने झायी त्याचे पुष्ट्कळसे रॅेय यिवंतरावानंा शदये पाशहजे अशण 
भारतीय योकिाहीच्या ईपासकाचें दृष्टीने तरी सयुंक्त महाराष्ट्राच्या 
शनर्थमतीएवढेच महत्त्व ही शनर्थमती ज्या पद्धतीने झायी त्या पद्धतीया अहे. 

महाराष्ट्र राज्याची शनर्थमती ज्या पद्धतीने झायी शतचा शवतार करीत 
ऄसताना जी एक गोष्ट प्रामुख्याने शदसून येते. ती ऄिी की, योकिाही 
पद्धतीया ऄनुसरून अशण भारतीय सदंभािी सुसगंत ऄिा रीतीने अशण 
वाटाघाटीने हे महाराष्ट्र राज्य शनमाण झाये अहे. त्यामुळे ऄनुकूय 
वातावरण या राज्याया जन्मापासून याभये अहे. याया यिवंतरावाचंं 
नेतृत्व बव्हंिी कारणीभतू अहे यात िंका नाही. शविाय शद्वभाशषकाचे 
मुख्यमंत्री या नात्याने यिवंतरावानंी जे काम केये त्यायोगे दोन मुख्य 
गोष्टी साधल्या. भारतीय नेतृत्वाचा शवरॄास सपंादन करून मुंबइ िहर 
एकभाषी मराठी राज्याचा भाग बनशवण्यास ज्या िंका, सदेंह, ऄशवरॄास 
यामुळे शवरोध होत होता त्याचे शनराकरण केये. त्यामुळे यिवंतरावाचं्या 
िब्दाया शदल्लीमध्ये महत्त्व प्रात प झाये. मुंबइसह महाराष्ट्राच्या शनर्थमतीया 
शवरोध करणाऱ्या नेत्याचंा प्रभाव त्या मानाने कमी झाया. अत्मशवरॄासाचे 
साम्यग यिवतंरावाचं्या भशूमकेमागे ईभे राशहये. परंतु अपल्या 
प्रिासकीय कतृगत्वाने केवळ भारतीय नेतृत्वाचाच शवरॄास यिवंतरावानंी 
सपंादन केया नाही, तर खुि मुंबइ राज्यामध्ये सहकाऱ्याचंा शवरॄास 
सपंादन करून या राज्याच्या शभि शभि प्रादेशिक घटकाचंाही पाकिठबा 
शमळशवया. गुजराथ अशण महाराष्ट्र याचं्या शनर्थमतीपूवीच्या वाटाघाटी ज्या 
बंधुभावाच्या वातावरणात अशण गुण्यागोकिवदाने झाल्या त्याया 
यिवंतरावानंी गुजराथी सहकारी व गुजराथी समाज याचंा सपंादन 
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केयेया शवरॄास बव्हंिी कारणीभतू होता हे स्पष्ट अहे. त्याचप्रमाणे 
मराठवाड्याचे शनःसकंोचपणे महाराष्ट्र राज्याया शदयेया पाकिठबा अशण 
शवदभातीय सहकाऱ्यानंी वाटाघाटीनंतर अशण काही थोड्या 
खळखळीनंतर महाराष्ट्र राज्यात सामीय होण्यास समंती दिगशवयेयी 
तयारी यायाही यिवंतरावानंी या दोन्ही प्रदेिात सपंादन केयेया शवरॄास 
कारणीभतू होता यात िंका नाही. एवढेच नव्हे, तर सयुंक्त महाराष्ट्र 
सशमतीची भशूमका कट्टर त्यातून कटुतेची भावना शनमाण होउ नये, या 
दृष्टीने यिवतंरावानंी शवरोधकाबंरोबर वागण्याचे जे धोरण स्वीकारये होते 
त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये सयुंक्त महाराष्ट्राच्या प्रश्नावर तीव्र योकमत 
प्रभावीरीत्या सघंशटत झाये ऄसूनही वातावरणात फार कटुता शनमाण 
झायी नाही, अशण महाराष्ट्र शनर्थमतीचा प्रश्न वाटाघाटीनी सुटू िकया. 
ऄथात यिवंतरावापं्रमाणेच सयुंक्त महाराष्ट्र सशमतीचे नेतृत्व करणाऱ्या 
एस.एम.जोिी प्रभतृीनाही या सबंंधात मोठे रॅये शदये पाशहजे. 

भारतीय नेत्याचें मन वळशवण्याएवढा शवरॄास यिवतंराव सपंादन करू 
िकये नसते तर ज्या मागाने महाराष्ट्र शनर्थमतीची बोयणी सुरू झायी तो 
मागग खंुटया ऄसता. राज्य पुनरगचनेच्या वेळी मुंबइ महाराष्ट्राया शमळू न 
देण्याया ज्या भारतीय नेत्याचें प्रयत्न कारणीभतू झाये त्यानंा शनष्ट्प्रभ 
करण्याएवढी पुण्याइ यिवंतरावानंी शमळशवयी होती. परंतु भारतीय 
नेत्याचें मन वळूनही मुंबइ राज्यातीय सहकाऱ्याचंा शवरॄास व सहकायग 
यिवंतराव शमळव ू िकये नसते तरीही महाराष्ट्र शनर्थमतीचा प्रश्न सुकर 
झाया नसता. सद भावनेच्या वातावरणात वाटाघाटंनी हा प्रश्न सुटया हे 
या घटनेचे मुख्य वैशिष्ट्ट्य अहे. 

ईत्तम प्रिासकाचे शठकाणी अवश्यक ऄसयेये गुण यिवंतरावाचें ठायी 
अहेत याची जाणीव त्याचंा मुंबइ राज्याचे मंशत्रमंडाळात ससंदीय सशचव 
म्हणून समावेि झाल्यापासूनच प्रिासनिी सबंंध येणाऱ्या योकांना झायी. 
शविेषतः ते नागरी पुरवठा खात्याचे व स्थाशनक स्वराज्य खात्याचे मंत्री 
ऄसताना राज्यकारभाराचा ईरक साभंाळून, कायगक्षमतेया बाधा येउ न 
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देता योकाशभमुख कसा करता येइय, या दृष्टीने त्याचंा प्रयत्न ऄसे. 
मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्याचं्या प्रिासकीय गुणाचं्या ऄशभव्यक्तीया व्यापक 
न्याय शमळाया. कठीण जबाबदारी पत्करल्यामुळे त्याचं्या गुणाचंा 
प्रकषगत्वाने शवकासही झाया. योकाचंी गाऱ्हाणी मोकळेपणाने ऐकून घेउन 
त्यानंी योकामंध्ये शवरॄास शनमाण केया. तसेच योकाचें समाधान हीच 
योकिाहीतीय प्रिासनातीय ऄशधकारी वगाया नव्या मनूची जाणीव 
शदयी. मुद्याया धरून अशण थोडक्यात भाषणे करण्याची त्याचंी प्रथा 
अपल्या देिामध्ये राजकारणी पुढाऱ्याचंी रूढ केयेल्या परंपरेया ऄपवाद 
वाटते. प्रिासनातीय ईशणवाचंी जाणीव ऄसल्याचे ते जाहीररीत्या कबूय 
करतात अशण मुख्य म्हणजे कोणताही यहानसहान प्रश्न प्रशतषे्ठचा 
करण्याबिय त्याचंा अग्रह नसतो, त्यामुळे सामाशजक व्यवहाराया 
अवश्यक ऄसेययी तडतोड होण्यास मदत होते. मुंबइमध्ये हुतात्म्याचें 
स्मारक ईभारण्यास सयुंक्त महाराष्ट्र सशमतीच्या मागणीया यिवंतरावानंी 
जे ईत्तर शदये अशण ज्या रीतीने शदये ते या वतृ्तीचे शनदिगक अहे. 

परंतु प्रिासकीय गुणापेंक्षाही राजकीय नेतृत्वाचे गुण यिवतंरावाचं्या 
महाराष्ट्र शनर्थमतीच्या कायामध्ये शविेष गुण शदसून अये. त्याचें नेतृत्व 
प्रभावी होण्याया तीन गुण प्रामुख्याने कारणीभतू झाये अहेत. राजकीय 
घटनाबंूत त्याचंा दृशष्टकोन वास्तववादी ऄसतो अशण धोरणाबिय त्याचंी 
भशूमका व्यावहाशरक ऄसते. ठोकळेबाज तत्त्वज्ञान किकवा भंगळ अदिगवाद 
याचंा पगडा यिवंतरावावंर कधीही बसया नाही. पण त्याचंी भशूमका 
व्यावहाशरक ऄसयी तरी सधंीसाधूपणाची नसते. याचे कापण राजकीय 
प्रश्नाबाबत ऄभ्यासू दृष्टी स्वीकारून शवचाराच्या बैठकीवर त्यांची वैचाशरक 
भशूमका शविद करणारे जे भाषण यिवतंरावानंी केये होते त्यामध्ये ही घट्ट 
वैचाशरक भशूमका स्पष्टपणे व्यक्त झायी अहे. परंतु व्यावहाशरक 
दृशष्टकोनातून ज्यावेळी सयुंक्त महाराष्ट्राच्या मागणीया पयाय स्वीकारावा 
यागेय ऄसे शदसू यागये, त्यावेळी यिवतंरावानंी त्यातल्या त्यात 
जवळचा ऄसा शविाय शद्वभाशषकाचा पयाय स्वीकारण्यास ऄनमान केया 
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नाही. केवळ तत्त्वाचा ऄट्टाहास म्हणून व्यवहायगतेकडे त्यानंी डोळेझाक 
केयी नाही. मुंबइ राज्याचा कारभार प्रिासनाचे दृष्टीने चागंया चायया 
होता तरीही योकिाही पद्धतीमध्ये ऄशभपे्रत ऄसयेये भावनात्मक ऐक्य 
शद्वभाशषकात साधेयसे शदसत नाही, ऄिी खात्री झाल्याबरोबर 
यिवंतरावानंी शद्वभाशषकाचा फेरशवचार सुरू करण्यास चायना शदयी. 
नेहरंूच्या प्रतापगडभेटीचे वळेता सं. म. सशमतीचा मोचा हा 
यिवंतरावाचं्या शवचारास चायना देणारा ठरया ऄसावा. वास्तववादी 
दृष्टीकोनामुळे त्यानंी महाराष्ट्रीय मनावर सयुंक्त महाराष्ट्राच्या प्रश्नाची 
पकड कीती पक्की बसयी अहे ते जाणये. व्यावहाशरक भशूमकेमुळे 
राज्यपुनरगचनेचा प्रश्न त्यानंी प्रशतषे्ठचा केया नाही. ईयट योकिाही 
मागगवरीय शनषे्ठमुळे योकाचें समाधान करण्याचा योकिाहीवादी मागग 
पत्करण्याची तत्परता त्यानंी दाखशवयी. 

ऄिा रीतीने महाराष्ट्र राज्याची शनर्थमती ऄनुकूय वातावरणामध्ये 
होण्यास यिवंतरावाचें नेतृत्व बऱ्याच ऄिंी कारणीभतू झाये अहे. 

महाराष्ट्र राज्यशनर्थमतीनंतर भारतीय जीवनाया शनशरृत गती देण्याचे 
कायात प्रभावीपणे भाग घेण्यासाठी महाराष्ट्राचे प्रशतशनशधत्व प्रभावी 
पाशहजे, त्यामागे महाराष्ट्रीय समाजाचा जागृत पाकिठबा हवा या गोष्टी 
साधणे हे सवगस्वी महाराष्ट्रीय समाजामध्ये एकोपा अशण ईत्साह शनमाण 
करण्यासाठी सामाशजक अशण अर्थथक समस्या सोजशवल्या पाशहजेत. 
सामाशजक क्षेत्रात ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वाद अशण ऄस्पिृाचंा प्रश्न यामुळे 
प्रमुख समस्या शनमाण झायी अहे. अर्थथक क्षेत्रामध्ये ईद्योगधंद्याची वाढ, 
सहकारी पद्धतीचा प्रसार, भशूमहीनानंा िेती अशण सुशिशक्षतातीय बेकारी 
हे मुख्य प्रश्न अहेत. राजकीय क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्राच्या शतन्ही शवभागाचे – 
शवदभग, मराठवाडा अशण पशरृम महाराष्ट्र याचें एकात्म्य साधणे ही मुख्य 
समस्या अहे. या सवग समस्याचं्या मुळािी योकिाहीबिय शनष्ठा वाढवनू 
योकिाही व्यवहाराया चायना द्यावयाची ही मूयभतू भशूमका अहे. 
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महाराष्ट्रात कृषी औद्योशगक समाजरचना शनमाण व्हावी ऄसे स्वप्न 
ईरािी बाळगून त्यानंी कायग केये. यिवंतरावजी म्हणजे एक सुजाण, 
सुससं्कृत, प्रज्ञावंत व्यशक्तमत्त्व, त्यानंी जीवनभर स्वच्छपणाने राजकारण 
केये अशण जीवनाकडे सदैव रशसकवृत्तीने पाशहये. ज्वयंत राष्ट्रभक्ती 
अशण कागेँ्रस तत्त्व प्रणायीवर ऄसीम रॅद्धा यातूनच त्यानंी 
राजकारणाकडे पाशहये अशण त्या तत्त्वानुसारच ते सदैव ऄगदी 
ऄखेरपयंत वागत राशहये. 

अपया महाराष्ट्र सवाथाने मोठा व्हावा यासाठी यिवंतराव तळमळीने 
धडपड करीत. सहकाराच्या, शिक्षणाच्या, ईद्योग व्यवसायाच्या ऄगर 
जीवन ईदात्त बनशवणाऱ्या ऄन्य कोणत्याही कायग क्षते्रात नवे शवचार पेरीत 
जाण्याचा जम ूत्यानंा ध्यासच यागया होता. १९३० ते १९४५ या काळात 
यिवंतरावानंा स्वातंत्र्य अंदोयनातीय सहभागाबिय ऄनेकदा 
कारवासाच्या शिक्षा भोगाव्या यागल्या. या काळात कारागृह हे सुद्धा एक 
शवद्यायय अहे ऄसे समजून त्यानंी सामाशजक अशण राजकीय 
तत्त्वज्ञानाचे व समाजवादी शवचाराचें मौशयक ऄध्ययन केये, किचतन केये, 
पशरशियन केये अशण स्वतःच्या शवचाराचंी बठैक भरभक्कम केयी. 

कृषी-औद्योशगक समाज कल्पना ही मूळची यिवंतरावाचंीच. िेती 
सुधारावी, िेती मायावर औद्योशगक प्रशक्रया करावी, शवज्ञानाचे वरदान 
समाजाया याभावे, शिक्षण जीवनोपयोगी व्हावे यासाठी त्यानंी ऄनेक 
प्रयत्न केये. शवज्ञानाआतका त्यानंा ऄध्यात्माबियही अदर होता. पण ते 
देवभोळे नव्हते किकवा वृथा कमगकाडें, ज्योशतष आत्यादीवर त्याचंा शवरॄास 
नव्हता. अइ शवठामातावर कमायीची भक्ती होती अशण पत्नी वणेुबाइवर 
ऄजोड पे्रम होते. 

यिवंतराव राजकारणी होते, राजकारणाच्या डावपेचात ते तरबेज 
होते. तसेच कायगक्षम प्रिासक अशण मजबूत सघंटक म्हणूनही त्याचंी 
ख्याती होती. त्याचंा मळूकिपड मधमािीचा होता. जेथे जेथे घेण्यासारखे, 
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शिकण्यासारखे ऄसेय ते ते गोळा करावे, स्वतःच्या जीवनात अणावे 
अशण समाजाया त्याचा याभ द्यावा ही त्याचं्या शवचारधारेची एक प्रभावी 
बाजू होती. 

यिवंतराव नुसते मुरब्बी राज्यकतेच नव्हते.ते साशहत्यपे्रमी, कयापे्रमी 
रशसक होते. साशहत्य समेंयन ऄसो, नाट्यसमेंय ऄसो की ईत्कृष्ट 
नृत्याचा कायगक्रम ऄसो शतथे यिवतंराव अवजूगन ईपत्स्थत रहायचे. 
मराठी नाटकावर त्याचें ऄतोनात पे्रम होते. त्यातूनच नाटकावरचा 
करमणूक कर रि झाया अशण नाट्य व्यवसायाया ईर्थजतावस्था अयी. 

यिवंतराव चव्हाण ईत्कृष्ट रशसकराज होते, तसे स्वतः रसाळ वके्तही 
होते. त्याचें वाचन ऄफाट, चौफेर होते. त्याचंा वकृ्तत्वाच्या अकषगक 
माडंणीसाठी खूप ईपयोग होत ऄसे. अपल्या भाषणात सुभाशषतवजा 
सुदंर वाक्याची पखरण करण्यात त्याचंा हातखंडा होता. ते राजकारणात 
गेये नसते तर फार मोठे साशहत्त्यक अशण प्रथम दजाचे अंतरराष्ट्रीय 
ख्यातीचे प्रभावी वके्त म्हणून गाजये ऄसते. 

ग्रामीण भागाच्या शवकासासाठी, कृषी औद्योशगक समाजरचना 
करण्यासाठी खंबीरपणे अशण द्रष्टपेणाने पशहये पाउन टाकणारे 
यिवंतराव एकमेव राजकीय नेते होते. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर 
महाराष्ट्राच्या मुख्यमतं्रीपदाची सूते्र त्यानंी स्वीकारयी अशण त्या दृष्टीने 
शजिीने कायग करण्यास त्यानंी चायना शदयी. महाराष्ट्रातीय सहकारी 
चळवळीया सशक्रय सहाय्य केये. या चळवळीतीय कायगकत्यंना 
प्रोत्साशहत केये. सहकारातून समाजवाद शनमाण होइय ऄिी त्याचंी 
धारणा होती. अज महाराष्ट्राप्रमाणेच देिभर सहकारी चळवळ 
फोफावयी अहे, याचे द्रष्टेपण यिवंतरावानंाच द्याव ेयागेय. 

सहकारी क्षेत्र शवस्तृत करण्यासाठी अशण त्याचा ग्रामीण जीवनाच्या 
अर्थथक पशरत्स्थतीवर ऄनुकूय पशरणाम घडून यावा या हेतूने 
यिवंतरावानंी सहकारी चळवळीया चायना शदयी. िेतीसाठी 
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कजगपुरवठा करणे, ईत्पाशदत िेत मायाची शवक्री करणे, िेती शवकास, 
िेती मायावर प्रशक्रया, घरबाधंणी, दुग्धोत्पादन, कुकु्कटपायन आ. 
सहकारी ससं्थानंा चायना शमळायी. या सहकारी ससं्थानंा कजग 
पुरवठ्याची सोय, सहकारी बँका याचं्यामाफग त करण्यात येउ यागयी. 

त्याचं्या सरकारनेच महाराष्ट्रात १८ सहकारी सारख कारखान्याचंी 
प्रथम नंद करून सहकारात नवा शवक्रम केया. अज महाराष्ट्रात 
सहकारी क्षेत्रात १४५ हून ऄशधक साखर कारखाने ईभे अहेत. हे 
यिवंतरावाचं्याच द्रष्टेपणाचे द्योतक अहे. महाराष्ट्रात कृषी औद्योशगक, 
समाजरचनेच्या दृष्टीने त्यानंी टाकयेये हे भक्कम पाउय होते. गेल्या ३०-
३५ वषात या राज्याने केयेयी अर्थथक, सामाशजक, कृषी औद्योशगक 
प्रगती हे त्यानंी ईरािी बाळगयेये एक स्वप्नच होते. गरीब, कष्टकरी, 
ऄशिशक्षत मराठी माणूस महाराष्ट्रात ताठपणाने, समथगपणे ईभा राहून 
कृष्टी, औद्योशगक शिक्षण अदी क्षेत्रात चमकावा या हेतूने त्यानंी केयेये 
समथग मागगदिगन अज ग्रामीण मराठी मनाचा – महाराष्ट्राचा स्थायीभाव 
झाया अहे. 

शद्वभाशषक राज्याचे मुख्यमतं्री झाल्याबरोबर मुंबइ येथे ग्रँड हॉटेयमध्ये 
त्याचंा काही चाहत्यानंी सत्कार केया होता. त्याप्रसगंी भाषण करताना 
यिवंतरावजी म्हणाये होते, ‘मी एक सामान्य मनुष्ट्य अहे. अज जरी 
मुख्यमंत्री झायो ऄसयो तरी मी हा माझा वैयशक्तक मोठेपणा मानीत नसून 
महात्मा फुये, राजर्थष िाहू महाराज, शवठ्ठय रामजी कििदे या थोर परुुषानंी 
सुरू केयेल्या चळवळीमधून शनमाण झायेये हे नेतृत्व अहे, ऄसे मी 
मानतो. जर िाहू महाराज नसते तर मी माझ्या खेड्यात िेतात नागंराच्या 
मागे कदाशचत शदसयो ऄसतो.’ याचा ऄथग यिवतंरावाचं्या थोरवीचे 
रहस्य त्यानंी त्याचं्या िब्दात सागंून महात्मा फुये अशण िाहू महाराज 
याचं्या चळवळीचे ऊण मान्य केये अहे. महाराष्ट्रात अर्थथकदृष्ट्ट्या दुबगय 
ऄसयेल्या समाजाया शिशक्षत करणे, त्यानंा िैक्षशणक सवयती व मुयंना 
मोफक शिक्षण देणे हा त्या शवचारसरणीचाच एक भाग होता. तथाकशथत 
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शवद्वानाचंी टीक सहन करूनही साहेबानंी महाराष्ट्रात त्या काळी हे 
क्राशंतकारी पाउय टाकये. 

महाराष्ट्रात शजल्हा पशरषदा अशण पंचायत सशमत्याचंी शनर्थमती ही त्यानंी 
महाराष्ट्राया शदयेयी देणगीच होय. सत्तेचे शवकंद्रीकरण करून 
सवगसामान्य जनतेया शवकासाच्या प्रशक्रयेत सहभागी करून घेण्याचा हा 
हेतू अज सफय झाया अहे. ग्रामीण भागातून नेतृत्व तयार करण्याचा 
त्याचंा दृशष्टकोन सवाथाने योग्य व समपगक होता ऄसे म्हणावे यागेय. 
यिवंतराव चव्हाण याचें राजकीय जीवन म्हणजे एक ईघडा गं्रथ अहे. 
वृत्तपत्रातीय ऄनुकूय टीका पचवनूही महाराष्ट्राचे एकमेव नेत म्हणून 
जनमानसात यिवंतरावजंनी अपये स्थान शटकवनू ठेवये होते. मतभेद 
राखूनही पे्रम कसे कराव,े स् नेह वृकिद्धगत कसा करावा हे त्यानंा शजतके 
सहजगत्या साध्य झाये होते शततके आतर कोणत्याही राजकारणी 
पुरुषाया साध्य झाये नाही ऄसे म्हटल्यास ऄशतियोक्ती ठरणार नाही. 

‘राजकारण म्हणजे केवळ सत्तचे्या क्षते्रात काही कारभार करणे वा 
शनवडणूक यढशवणे नसून समाज पशरवतगनाचे ते एक साधन अहे. 
सामाशजक क्रातंी हेच अता अपल्या सवग सावगजशनक जीवनाचे एकमेव 
ईशिष्ट बनये पाशहजे. देिाचा शवकास व समृद्धी घडशवण्याचे ते साधन 
मानये पाशहजे’ ऄसे ते म्हणत. 

अजच्या धमंध व ऄथंध सत्ताशपपासू अशण ऄनीशतमान, गढूळ, 
राजकारणाया शदिा देण्याया त्याचं्या प्रखर राष्ट्रभक्तीच्या शन शनखळ 
राजकारणाची खरी गरज होती. शकमान त्याचें अदिग तरी अज 
ऄनुसरण्याची अवश्यकता वाटावी आतके ईतंुग सह्याशद्रवत व्यशक्तमत्व 
त्यानंा याभये होते. सत्ता ऄशभयाषेने स्वाथाने अशण धमगवेडेपणाने 
बरबटयेल्या अजच्या राजकीय जीवनात यिवंतरावानंी शदयेये शवचार 
मोयाचे वाटतात. 

ते म्हणतात, ‘पराकोटीच्या त्यागी वतृ्तीची अज देिाया फार गरज 
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अहे. शहमतीने ताठ ईभे राहून हा क्षात्रधमग अज ऄभा करायचा ऄसेय तर 
माणसा-माणसामध्ये अपण शजिीची भावना शनमाण केयी पाशहजे. 
देिाशभमानाचे अशण स्वातंत्र्याचे वेड देिाया याभते तेव्हाच तो देि 
अपये स्वातंत्र्य राखू िकतो. अत्मशवरॄास हे सरंक्षणाच्या िस्त्रागारातये 
ऄत्यंत महत्त्वाचे िस्त्र अहे. अपल्या महाराष्ट्रीय परंपरेत जे जे पशवत्र व 
ईच्च ऄसेय ते ते भारताच्या ईत्थापनासाठी अपण शदये पाशहजे.’ 

सरंक्षणमंत्रीपदाची सूते्र घेण्यासाठी शदल्लीस जाताना मुंबइ िहरातफे 
यिवंतरावाचंा एक सत्कार शिवाजी पाकग वर करण्यात अया होता. 
त्याप्रसगंी ऄनेक वक्त्यानंी त्याचं्यावर शवशवध प्रकारच्या स्तुती सुमनाचंा 
वषाव केया. काहीनी त्याचंी यो. शटळकािंी तर काहीनी छत्रपत्री 
शिवाजीिी तुयना केयी. ईत्तरादाखय भाषण करताना यिवंतराव 
म्हणाये, ‘माझ्यावरीय पे्रमामुळे अताच काही व्यक्तंनी माझी 
युगपरुुषाबरोबर तुयना केयी. त्याचं्या भावना मी समजू िकतो परंतु मी 
त्या नेत्याएंवढा मोठा नाही अशण तेवढा मोठा नाही हे न समजण्याआतका 
यहानही नाही.’ अशवभावयुक्त भाषणातीय या नम्र भावनायुक्त वाक्याया 
रॅोत्याकंडून प्रचंड प्रशतसाद शमळाया. 

यिवंतराव यौशकक ऄथाने मोठे झाये, सुखी झाये परंतु अयुष्ट्यातीय 
ऄखेरचे दीड वषग त्याचं्या जीवनावर शनरािेचे सावट सोडून गेये. हा 
प्रकार कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात सवगच थोर व्यक्तंच्या वाट्यास 
ऄसतो की काय न कळे! 

यिवंतरावानंा महाराष्ट्राचे अधुशनक शिल्पकार म्हणतात याचे कारण 
महाराष्ट्राच्या सवंगीण शवकासाचा पाया त्यानंी घातया. कृषी, औद्योशगक 
रचनेबरोबर समाजाच्या सासं्कृशतक पशरवतगनासाठी ते सतत प्रयत्निीय 
राशहये. बहुजन समाज सवाथाने प्रगत व्हावा ऄिी त्याचंी धारणा होती. 
िेती करणारा माणूस नुसता रॅीमंत होता कामा नये तर त्या रॅीमतंीबरोबर 
त्याच्या घरात चार पुस्तके हवीत याची त्यानंा ओढ होती. समाज 



७० 
 

अर्थथकदृष्ट्ट्या प्रगत होण्यात त्यानंा स्वारस्य होते. पण अर्थथक अशण 
मानशसक स्वास््य शटकशवण्यासाठी मन सुससं्कृत ठेवये पाशहजे हेही 
त्यानंी बहुजन समाजाया सातत्याने साशंगतये. त्यासाठी ऄनेक सुधारणा 
घडवनू अणल्या. सासं्कृशतक वातावरण शनमाण करण्यासाठी जातीने 
यक्ष घातये. सामान्य माणासाय त्यामुळेच त्याचं्याशवषयी मनापासून पे्रम 
वाटत राशहये. यिवंतरावाचें सुससं्कृत सपंि, समतोय राजकारणी, 
रशसक अशण चौफेर व्यशक्तमत्त्व व अइने शदयेये ससं्काराची, रॅदे्धची 
शिदोरी यिवंतरावानंा अयुष्ट्याच्या वाटचायीत पे्ररक ठरयी. 

काही काही व्यक्तंचे व्यशक्तमत्त्व, कायगकतृगत्व त्या त्या काळावर ठसा 
ईमटवनू गेये ऄसल्याचे शदसून येते. यो. शटळक, म. गाधंी, पं. 
जवाहरयाय नेहरू, आंशदराजी गाधंी याचं्या कायाचे एकेक युग होते. 
आशतहास होता. महाराष्ट्राच्या जडण घडणीच्या आशतहासात स्व. 
यिवंतरावजी चव्हाण याचं्या नावाची काही पाने शयशहयी गेयी अहेत. 
अधुशनक, नव्या महाराष्ट्राचे शिल्पकार या नात्याने शचरंजीवी ठरये 
अहेत. 

महाराष्ट्र-देि-समाज मोठा समथग व्हावा ऄिी शजि बाळगयेया 
देिभक्तीने भारयेया हा नेता. 

म. जोशतराव फुये हे अधुशनक महाराष्ट्रातीय सजगनिीय 
समाजक्रातंीचे खरेखुरे “शनर्थमक” होते. त्यानंी बहुजन समाजाया, ईपेशक्षत 
व पीशडत जन सामान्यानंा मानवी ऄत्स्मता प्रात प करून देण्याचा प्रयत्न 
केया. या देिातीय िोशषत व दशयत समाजाया शवद्या शमळशवण्याचा 
ऄशधकार शमळाया पाशहजे. फुल्यानंी पददशयताचं्या व बहुजन समाजाच्या 
व्याधीचे मळू कारण ऄशवद्या िोधये. त्याचे योग्य व ऄचूक शनदान केये. 
ऄशवद्या घायवायची ऄसेय तर योकानंा शवद्या द्यावी यागेय. त्याचें ऄज्ञान 
घायवायचे ऄसेय तर त्यानंा ज्ञान ईपयब्ध करून द्यावे यागेय. हा शवचार 
त्यानंी माडंया. एवढेच नव्हे तर शवचाराया त्यानंी कृतीची जोड शदयी. 
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शिक्षण कायाचा अरंभ त्यानंी केया. 

म. फुये हे कृतीिीय तत्त्वकिचतर होते. त्याचं्या जीशवत कायामागीय सवग 
पे्ररणा ह्या मानवी स्वातंत्र्याच्या, समतेच्या व बंधुत्वाच्या पे्ररणा होत्या. 
मानवी स्वातंत्र्यासाठी, समतेसाठी न्याय अशण बंधुत्वासाठी त्यानंी 
समर्थपत भावनेने प्रशतकूय पशरत्स्थतीिी अशण प्रस्ताशपत वगािी 
ऄव्याहतपणे यढा शदया. 

बहुजन समाजाच्या गळ्यात हजारो वष े धार्थमक गुयामशगरीच्या, 
ऄंधरॅदे्धच्या, शवषमतेच्या शचकशवयेल्या जळवा म. फुल्यानंी तोडून 
टाकल्या अशण राजकीय, सामाशजक, धार्थमक – िैक्षशणक अशण अर्थथक 
समतेचा दीपस्तंभ महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर भारताच्या मागगदिगनासाठी 
ईभा केया. 

सवंगीण क्रातंीचे कििग भारतात म. फुल्यानंीच प्रथम फंुकये अशण 
समतेचे वारे खेड्याखेड्यातून, घराघरातून, दऱ्या खोऱ्यातून वाहू यागये. 
सतंानी ऄध्यात्त्मक समतेचा पोटशतकडीने प्रतार केया, तर म. फुल्यानंी 
सवंगीण समतेचा पाया घातया. अधुशनक प्रगत शवचाराचंी बीजे 
फुल्याचं्या कायात, शयखाणात अशण बोयीत अढळून येतात, ते महान 
द्रष्टे होते. सामान्य माणसाच्या नवयुगाची ग्वाही देणारा अधुशनक 
भारतातया पशहया समाज क्राशंतकारक म्हणजे म. फुये हेच होत. 

म. जोशतराव फुये महाराष्ट्राच्या क्रातंी शवचाराचं भारतीय शवद्यापीठ 
अहे. बुद्ध, चावाक, तुकाराम याचं्या शनभगय मानवतावादी शवचाराचं्या 
वटवृक्षाया अयेयं मधुर फळ म्हणजे म. जोशतराव फुये अशण त्याचंी 
सत्यिोधक चळवळ होय. म. फुये अशण त्याचंी सत्यिोधक चळवळ होय. 
म. फुये यानंी जाती ससं्थेशवरुद्ध बंड पकुारये. कोणताही धमग इरॄरप्रशणत 
नाही अशण कोणताही धमगगं्रथ देवशनर्थमत नही ऄसे ठणकावनू सागंून 
जोशतराव फुये यानंी इरॄरिाहीया हादरा शदया. भौशतकवाद्यानंा अशण 
समाजवाद्यानंा शभडावेत अशण जुळावेत ऄसे त्याचें तत्त्वज्ञान होते. 
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म. जोशतराव फुये हे िेतकरी, कामगार, दशयत अशण त्स्त्रया याचें 
कृतीिीय कैवारी होते. रयतेचे ते क्राशंतकारी तत्त्वज्ञ होते. िूद्रादी िदू्रानंा 
अशण त्स्त्रयानंा ज्ञानाचे दरवाजे खुये करणारी चळवळ त्यानंी सुरू केयी. 
भारतातीय िूद्र अशण ऄशतिूद्र व त्स्त्रयाचं्या शिक्षणाचे ज्ञानपीठ म्हणजे 
म. जोशतराव फुये व साशवत्रीबाइ फुये हे होत. 

म. जोशतराव फुये याचं्या नंतर राजर्थष िाहू महाराजानंी सबंध 
महाराष्ट्रामध्ये सत्यिोधक समाजाच्या चळवळीचे नेतृत्व केये. ‘ऄजून 
देिातल्या सगळ्या रयतेया कंड्याची भाकरी शमळेपयंत मी स्वस्थ 
बसणार नाही’ ऄस ंसागंणारा रयतेचा वायी अज कुठे नाही. ‘राजवैभव 
थोर ऄसो, पण मी रयतेिी वचनबद्ध अहे. ती वचनबद्धता त्या 
वैभवाहूनही थोर अहे.’ हे िाहू महाराजाचं्या शवचारातयं मुख्य सूत्र होय. 
ऄस्पृश्यता शनवारण, मोफत अशण सक्तीचे प्राथशमक शिक्षण, शवद्याथी 
वसशतगृहाचंी व्यवस्था, गंगाराम काबंळे या ऄस्पृश्यास काढून शदयेये 
हॉटेय, धरणे बाधूंन हशरतक्रातंीचा केयेया अरंभ, राज्यकारभारात 
कामगारानंा प्रशतशनशधत्व शमळाव े म्हणून रशियन राज्यक्रातंीच्या 
पारॄगभमूीवर कामगार सघंटना काढण्यासाठी कामगारानंा त्यानंी पे्ररणा, 
दत्तोबा पोवार या पशहल्या ऄस्पृश्य व्यक्तीस कोल्हापूर नगरपाशयकेचे 
ऄध्यक्षपद ज्ञानोबा घोयप या ऄस्पशृ्य समाजातीय व्यक्तीस मुंबइ 
ऄसंब्यीत प्रशतशनधीत्व, मल्लशवदे्यया शदयेये ईत्तेजन, शचत्र- सगंीत- 
यशयतकयाना अशण कयावंताना शदयेया अरॅय, रंगभमूीच्या 
शवकासासाठी केयेये प्रयत्न ही सवग काये पाहता राजर्थष िाहू महाराज 
समग्र क्रातंीचे पुरस्कते होते. िाहू राजा नुसता मराठा नव्हका, 
ब्राह्मणेतरही नव्हता, तो नवयुगातया सवंगपूणग राष्ट्रपुरुष होता. तो 
महाराष्ट्राच्या शवकासाचा एक मोठा स्वाभाशवक तरंग होता. 

राजर्थष िाहंूनी ऄस्पृश्यानंा पोटािी धरये. त्यानंा माणसात 
अणण्यासाठी जे जे काही करता येणे िक्य होते ते ते त्यानंी सारे व्रत 
म्हणून केये. िाहू जसे ऄस्पृश्याचं्या घरी-दरी शनमगळ मनाने जात होते 
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तसेच ऄस्पृश्यही िाहंूच्या राजगृही मोकळ्या मनाने वावरत होते. 
दशयतानंा – ऄस्पृश्यानंा राजवाड्यात थारा देणारा महामानव िाहू 
छत्रपतीच होत. 

ईदे्रकाशिवाय त्स्थत्यंतर घडून येत नाही अशण पोटशतकशिवाय ईदे्रक 
होत नाही. हा कायगशसद्धीचा व्यवहारी शसद्धातं िाहंूनी स्वीकारया होता. 
अशण तो वसशतगृहाचं्या स्थापनेबाबत शवशवध प्रकारे फयदायी ठरया 
होता. ऄस्पृश्याचं्या प्रश्नाचें गाभंीयग व त्याचं्या दुःत्स्थतीची दखय घेता 
ऄस्पृश्याचें नेततृ्त्व ऄस्पृश्यानेच करणे ही ऄतीव गरजेची गोष्ट होती. 
िाहंूचा हा शवचार वास्तवािी व मानवी स्वभावािी आमान राखणारा होता. 

मानवी हक्क प्रात प करून घेण्यासाठी ईदे्रकी ईपायाचंी कास 
धरल्याशिवाय ऄस्पृश्याचें नेतृत्व ऄस्पृश्यानेंच करणे अवश्यक होते. 
ऄस्पृश्यता शनमूगयन हे जीशवत कायग मानणाऱ्या राजर्थष िाहंूची गरूड नजर 
ऄस्पृश्यातीय नेतेपणास पात्र व्यक्ती िोधण्यासाठी चौफेर शभरशभरत होती. 
भीमराव अंबडेकरामंध्ये ऄस्पृश्याचंा त्राता शदसत होता म्हणून त्यानंी 
अंबेडकरानंा ऄस्पृश्याचं्या नेतेपदाचा म्हणजेच स्वोद्धारक चळवळीच्या 
ऄग्रणीपदाचा ऄशभषेक करण्याचा वते अखया. हजारो वषे मुका 
ऄसयेया ऄस्पृश्य समाजास बोयका करण्याच्या आराद्याने िाहू 
छत्रपतंच्या अरॅयाखायी साथग व समपगक नाव धारण केयेये ‘मूकनायक’ 
हे सात पाशहक अंबेडकरानंी ३१ जानेवारी १९२० रोजी सुरू केये अशण एक 
परी अंबेडकर ‘मूकनायक’ झाये. हा चमत्कार िाहंूनी हेतूतः घडवनू 
अणया. नंतर अंबेडकरानंा ऄस्पृश्याचं्या ऄग्रणीपदाचा ऄशभषेक माणगावं 
मुक्कामी स्वहस्ते करण्याचे त्यानंी शनशरृत केये. 

वीस माचग एकोणीसिे वीस रोजी कागय जहाशगरीतीय माणगावं येथे 
ऄस्पृश्याचंी पशहयी व जंगी पशरषद भरयी. या पशरषदेचे शिल्पकार िाहू 
छत्रपती होत. तसेच या पशरषदेची खास वैशिष्ट्ट्याची गोष्टी म्हणजे 
माणगावंच्या या ऄस्पृश्य पशरषदेचे ऄध्यक्ष होते एक ऄस्पृश्यच... भीमाराव 
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अंबेडकर या ऐशतहाशसक पशरषदेत मागगदिगनपर भाषणात राजर्थष िाहू 
छत्रपती म्हणाये, ‘माझे शप्रय शमत्र अंबेडकर याचं्या भाषणाचा याभ 
शमळावा म्हणून मी शिकारीतून मुिाम येथे असो अहे. अबंेडकर हे 
मूकनायक पत्र काढतात व सवग मागासयेल्या जातंचा परामिग घेतात, 
याबिय मी त्याचें मनःपूवगक ऄशभनंदन करतो.’ ऄिा रीतीने पशवत्र करवीर 
क्षेत्राच्या पशरसरातीय माणगावंी योजनापूवगक अयोशजत केयेल्या भव्य 
पशरषदेत मराठी - कानडी मुयखातीय हजारो ऄस्पृश्याचं्या साक्षीने िाहू 
छत्रपतंनी अंबेडकर याचं्या नेतृत्वाची मुहूतगमेढ िाही आतमानाने रोवयी. 
पशरषदेचे ऄध्यक्ष अबंेडकर यानंी समयोशचत भाषण केल्यानंतर हा 
‘ऄग्रणीपद मुहूतगमेढ सोहळा’ यथासागं पुरा झाया. नवोशदत ऄस्पृश्याग्रणी 
अंबेडकराचं्या सत्काराथग िाहंूनी सहभोजन केये. 

राजर्थष िाहू महाराजानंतर डॉ. बाबासाहेब अंबेडकरानंी महाराष्ट्रातीय 
सामाशजक क्रातंीच्या चळवळीया ऄशधक मूयगामी सवगव्यापी ऄन् खोयवर 
रुजशवण्याचा प्रयत्न केया. दशयताचं्या मुक्तीचा खरा मागग त्यानंी 
दाखवया. डॉ. अंबेडकरानंी दशयत समाजात अत्मतेज, अत्मशवरॄास 
अशण स्वाशभमान व माणुसकीचे नवचैतन्य शनमाण केये. भारतीय घटनेचे 
शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ही केवळ महान व्यक्ती नव्हती तर ती 
एक सवंकष क्रातंीचे तत्त्वज्ञान माडंणारी व त्यासाठी यढणारी एक िक्ती 
होती. नवसमाज शनर्थमतीचे स्वप्न पाहणारी प्रवतृ्ती होती. ‘मनुष्ट्यत्वाची 
प्रशतष्ठा’ हे सवगरॅेष्ठ मूल्य मानणाऱ्या म. जोशतराव फुये, राजर्थष िाहू 
महाराज, शवठ्ठय रामजी कििदे, अगरकर अदी महापुरुषाचं्या परंपरेतीय 
बाबासाहेबानंी व्यशक्तपूजेपेक्षा शवचाराचंी पूजा रॅेष्ठ मानवी. महाडच्या 
चवदार तळ्याच सत्याग्रहापासून त्यानंी जो दशयताचंा मुक्ती सगं्राम सुरू 
केया तो एक ऄथाने मानव मुक्तीचा यढा होता. शिका, सघंशटत व्हा अशण 
यढा ऄसा अदेि देत त्यानंी समाज क्रातंीची गती वाढशवयी. सासं्कृशतक 
पुनरुत्थापनासाठी त्यानंी धमंतराचा शनणगय घेउन दशयताचंी ‘ऄत्स्मता’ 
जागी केयी. प्रशतगामी प्रवतृ्तंिी सघंषग करूनच क्रातंी यिस्वी होइय. पण 
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त्यानंी ‘किहसेचा’ मागग ऄवयंशबया नाही. कारण त्याचंी रॅद्धा होती की 
शवचाराचा पराभव शवचारच करू िकतो. 

डॉ. बाबासेबानंी समग्र किहदू समाजाच्या पुनघगटनेची मागणी अपल्या 
चळवळीतून सुरू केयी. म. फुये अशण अंबेडकर यानंी अपल्या 
चळवळीतून किहदू समाजाच्या समग्र पनुरगचनेचा अग्रह धरया. मनुस्मृती 
ही किहदूच्या धार्थमक सामाशजक शनबंशधक शनयमाचंा सगं्रह होता, मात्र 
त्यात ऄस्पृश्यावर सामाशजक, अर्थथक व धार्थमक ऄमानुष गुयामशगरीते 
शनबंध घातयेये होते म्हणून मनुस्मृती कोणायाच मान्य नव्हती. तीवर 
एकाहून एक ऄसे प्रखर हल्ले सुधारकानंी चढवनू शतचे वाभाडे काढये. 
धमगगं्रथातीय दोष दाखशवये, पण मनुस्मृती पायाखायी तुडवनू जाळून 
टाकण्यापयंत अशण ऄसा हा किहदुधमगच नको म्हणण्यापयंत कोणाही 
सुधारकाची मजय गेयी नव्हती. िक्य तो पोटशतडकीने देव नको अशण 
हा किहदू धमगही नको ऄिी शनभगय अशण क्राशंतकारक घोषणा करणारी 
पशहयी व्यक्ती डॉ. बाबासाहेब अंबडेकर ही होय! डॉ. अंबडेकर 
म्हणतात, ‘मानवी जीवनातीय प्रत्येक क्षेत्रात ज्ञान ही ऄमोघ िक्ती अहे. 
या ज्ञान िक्तीचा कण् अशण कण अत्मसात केल्याशिवाय दशयतवगग 
अपये स्वातंत्र्य अशण समतेचे ध्येय कधीच गाठू िकणार नाही.’ 

बौद्ध धमामध्ये समता, स्वातंत्र्य अशण बंधूता या तीन गोष्टी प्रामुख्याने 
अढळतात. (ऄपशरशमत स्वातंत्र्याया समतेमुळे बाध येतो अशण 
सदासवगकाळ समता पहात गेयो तर स्वातंत्र्याया बाध येतो, म्हणून 
दोन्हीवर ऄंकुि ठेवण्यासाठी बंधुभावाची अत्यंशतक जुरूरी अहे.) हा 
बंधुभाव म्हणजे मानवता ऄिी डॉ. बाबासाहेबाचंी रॅद्धा होती. ज्या 
धमामध्ये मानवतेया स्थान अहे, व्यक्ती स्वातंत्र्य अहे, सघंटना स्वातंत्र्य 
अहे परंतु ऄंधःरॅद्धा नाही ऄिा प्रकारचा ‘बौद्ध धमग’ हा एकमेव धमग ऄसून 
किहदू ससं्कृतीिी शमळता जुळता अहे म्हणून त्यानंी बौद्ध धमाची दीक्षा 
घेतयी. 
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डॉ. बाबासाहेबानंी अपल्या बुद्धीच्या बळावर दशयत समाजाया 
माणूसपणाचा दजा शमळवनू देण्यासाठी प्रचडं मोठी योकचळवळ ईभी 
केयी. त्याचं्या धमंतराचा शनणगय दशयतानंा मानवी प्रशतष्ठा शमळवनू 
देण्यासाठीच होता. मानवाया प्रशतष्ठा प्रात प व्हावी म्हणून यिवंतराव 
चव्हाण यानंीही अयुष्ट्यभर कायग केये. 

समाज पशरवतगनाच्या बाबतीत यिवतंराव जागरूक होते. शवचार 
मंथनाच्या काळात डॉ. बाबासाहेबाचं्या शवचारसरणीचा अशण ताशत्त्वक 
भशूमकेचा ते बारकाइने ऄभ्यास करीत होते. एका बौशद्धकाच्या वेळी 
ऄस्पृश्यतेबियची तीव्र जाणीव व्यक्त करताना यिवंतराव म्हणाये “अपण 
ऄस्पृश्यावंर फार मोठे ऄत्याचार करीत अहोत, त्याचप्रमाणे 
बाबासाहेबाचं्यावरही घोर ऄन्याय सतत करीत अहोत. डॉ. अंबेडकरानंी 
मुंबइच्या शवधानसभेत महार वतन रि करण्याच्या बाबतीत एक बीय 
अणये होते. हे वतन महार योकाचं्यावर गुयामशगरी यादणारे वतन होते. 
ऄसा ऄन्याय कोणत्याही सुससं्कृत समाजाने चायू ठेवया नसता, पण ते 
बीय नामजूंर करण्यात अये ही अपल्या समाजाच्या दृष्टीने नामुष्ट्कीची 
गोष्ट होय.’ यिवतंराव चव्हाण हे बोयघेवडे समाजसुधारक नव्हते, ते 
कृतीिीय नेते होते. त्याचा प्रत्यय पुढे १९६० सायी महाराष्ट्र राज्याचे 
पशहये मुख्यमंत्री ते झाये त्यावेळी अया. मुख्यमतं्री म्हणून पशहयी गोष्ट 
जर त्यानंी केयी ऄसेय तर ‘महारवतन’ रि करण्याचे बीय त्यानंी मजूंर 
करून घेतये हे होय. ते अवजूगन म्हणत ऄसत की, ‘डॉ. बाबासाहेबानंी 
जो यढा यढशवया तो ऄस्पृश्याचं्या जीवन मरणाचा यढा होता अशण या 
यढ्यात त्यानंा साथ देणे हे त्याचं्या नव्हे, अपल्या समाजाच्या शहताचे 
अहे.’ 

ऄस्पृश्योद्धारासाठी म. गाधंीनी जी चळवळ केयी ती यिवंतरावानंा 
मान्य होती. पण अबंेडकर यानंी ऄस्पृश्याचं्या मागण्या घटनात्मक 
मागंनी शमळशवण्याचा जो प्रयत्न केया तो यिवंतरावानंा मयूगामी 
स्वरूपाचा वाटया. ितकानुितके दडपल्या गेयेल्या ऄस्पृश्यानंा अपल्या 
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ईद्धारासाठी जास्तीतज जास्त हक्क व सवयती शमळाल्या पाशहजेत अशण 
तो त्याचंा हक्कच अहे. ही अंबेडकराचंी भशूमका यिवंतरावानंा मान्य 
होती. अशण त्या बाबतीत ते बाबासाहेबानंा शहरीरीने पाकिठबा देत ऄसत. 
यिवंतरावानंी ऄस्पृश्याचं्या बाबतीत समाजाया जी शिकवण शदयी तो 
त्याचंा वारसाच अहे ऄसे समजावयास हरकत नाही. 

डॉ. बाबासाहेबानंी अपल्या समाजाच्या शचरंतन शहतासाठी जेव्हा बौद्ध 
धमग स्वीकारया तेव्हा नवबौद्ध ऄस्पृश्यानंा शदल्या जाणाऱ्या सवयती व 
हक्क शदये जाव े किकवा नाही हा वादाचा शवषय झाया. यिवंतरावानंी या 
वादाच्या बाबतीत शनशरृत भशूमका घेतयी ती ही की, नवबौद्धानंा हे हक्क व 
सवयती देणे हाच न्यायाचा मागग अहे. सबंध देिात यिवतंराव चव्हाण हे 
एकच मुख्यमतं्री शनघाये की, ज्यानंी नवबौद्धानंा हे हक्क शदये जातीय ही 
घोषणा केयी अशण ऄमंयातही अणयी. समाज सुधारणेच्या त्याचप्रमाणे 
समाज पशरवतगनाच्या दृष्टीने टाकण्यात अयेये हे त्याचें ऄत्यंत महत्त्वाचे 
पाउय होते. 

यिवंतराव चव्हाण हे सवंगीण पशरवतगनाचे भोके्त होते. ते म्हणतात, 
‘महाराष्ट्राचे थोर समाज सेवक गोपळरावजी गोखये यानंी राजकारणाया 
अत्त्मक ऄशधष्ठान देण्याचा सदेंि प्रथमच भारताया शदया. गाधंी युगात 
तर राजकारण व समाजकारण या मधीय यक्ष्मणरेषाच पुसयी गेयी. सवग 
धमगसमभाव, सामाशदक समता, हशरजन सेवा आत्यादी महत्त्वपूणग 
सामाशजक सुधारणा अमच्या राजकीय परंपरेचा ऄशवभाज्य भाग बनया. 
अधी राजकीय सुधारणा की सामाशजक सुधारणा हा प्रशसद्ध बौशद्धक वाद 
शटळक अशण अगरकर यासंारख्या महापुरुषामंध्ये झाया. न्या. रानडे 
याचं्या नेमस्त पण पुरोगाणी सुधारणावादाने महाराष्ट्राचे यक्ष 
समाजसुधारणाकडे प्रामुख्याने वळये. महात्मा फुये याचं्या प्रणायीची 
सामाशजक क्राशंतवादाची जी ज्योत बहुजन समाजाच्या झोपड्यानंा 
ईजाळा देउ यागयी. महर्थष कवे यानंी समाजाच्या ईपेशक्षत ऄिा 
भशगनीवगात या क्राशंतवादाच्या अधारे नवी ऄिा शनमाण केयी.’ 
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यिवंतराव चव्हाण यानंा शवशवध शवषयामध्ये रस ऄसे. नव नाट्य, 
नवकाव्य अशण शविेषतः दशयत साशहत्य याबिय त्यानंा कुतुहय ऄसे. 
साशहत्य अशण सासं्कृशतक पुनरुजीवनाच्या अंदोयनाया त्यानंी 
ऄग्रक्रमाने स्थान शदये ही वस्तुत्स्थती अहे. त्यानंा समाजाची काळजी 
होती, अस्था होती अशण हा समाज ईित झाया पाशहजे, शविेषतः 
ग्रामीण दशयत समाज ईित झाया पाशहजे हाच त्याचंा ध्यास होता. 

यिवंतरावासंारखा एक समथग माणूस महाराष्ट्रामध्ये जन्माया अया ही 
सवंना ऄशभमान वाटण्यासारखी गोष्ट अहे. त्यानंी अयुष्ट्यामध्ये जे जे 
काही कायग केये त्या कायाया एक शदिा होती, त्याया एक ऄशधष्ठान होतं, 
पण त्या ऄशधष्ठानाच्या मागे जी भशूमका होती ती समाजाच ंशहत साधाव ंही 
होती. कोणत्याही ऄडचणी अल्या तरी यिवंतराव कधी शवचशयत झाये 
नाहीत. यिवंतरावाचं्या शवषयी एक शनवाळा मात्र शदया जाइय की 
महाराष्ट्रात समाज पशरवतगनाची जी किदडी ऄव्याहत चायू राशहयी अहे 
शतच्यामधीय ऄग्रस्थानीचे मानकरी म्हणून यिवंतराव चव्हाण याचें नावं 
ऄशभमानाने घेतये जाइय. 

यिवंतराव चव्हाण यानंा महाराष्ट्रात झायेल्या या सवग सामाशजक 
क्रातंीच्या चळवळीचं चागंयंच भाग होतं. या सवग सामाशजक चळवळीचा 
भाग म्हणून यिवंतरावानंी १९५९ सायी अर्थथकदृष्ट्ट्या मागासयेल्या 
शवद्या्यंच्या फी मध्ये सवयत देण्याचा क्राशंतकारक शनणगय घेतया. या 
शनणगयाने िेतकरी, दशयत, अशदवासी सगळ्या सामान्य कुटंुबातीय 
याखो मुये महाशवद्याययाच्या दायनात अयी.राजकारणाच्या धकाधकीत 
राहूनही म. जोशतराव फुये, राजर्थष िाहू, डॉ. बाबासाहेब अंबडेकर, 
महर्थष कििदे, कमगवीर भाउराव पाटीय याचं्या शवचाराचंं मोय ते जाणत 
होते. राजकारणािी तडजोड करीत ऄसतानाच गरीव समाजाची 
मोडतोड होणार नाही याची काळजी ते घेत होते. यिवंतरावानंी अपल्या 
सबंध हयातीत गरीब माणूस अपल्या धोरणातून सोडयेया नाही. ऄगदी 
गरीब कुटंुबातून पे्रमाच्या रॅीमंतीवर मोठा झायेया हा नेता होता. 
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माणसाशंवषयीच ं ऄतूट नातं त्याचं्या अइने त्याचं्यावर केयेल्या 
ससं्कारातून शनमाण झायेयं होतं. ते म्हणतात त्याप्रमाणे त्याचंी अइच 
त्याचंी िाळा होती. पे्रमाचा ससं्कार हाच त्याचंा शवचार होता अंधळे ऄसू 
नये, अंधळा दुशनयेत किहडू िकेय पण अंधळ्याच्या मागे दुशनया जाउ 
िकणार नाही, हे त्याचं ंसागंण ंहोतं. 

योगायोग पहा कसा अहे की, नेमकी या शवचारानंा अचरणातं 
अणण्याची सधंी यिवंतरावानंा शमळायी तीही चौदा एशप्रयया पायगमंटरी 
सेके्रटरीपदाची सूते्र स्वीकारून! म्हणजे यिवतंरावाचं्या कायाची सुरुवात 
अशण डॉ. बाबासाहेब अबंेडकर याचंा जन्मशदन एका शदविी एकाच 
तारखेया येणे हा कशपयाषष्ठीचा योगच मानया जातो. 

नागपूर येथे दीक्षाभमूी स्मारक म्हणून देण्यास त्यावेळच्या सरकारी 
ऄशधकाऱ्याचंा शवरोध होता, परंतु यिवतंरावानंी दीक्षाभमूी स्मारक म्हणून 
घोशषत करून नवबौद्ध समाजाया न्याय शमळवनू शदया. या भमूीवर डॉ. 
बाबासाहेब अंबेडकर याचें एक साजेसे स्मारक ईभारण्याचा शनधारही 
त्यानंी व्यक्त केया. या स्मारकाच्या कोनशिया समारंभाप्रसगंी ३० ऑगस्ट 
१९६१ रोजी भाषण करताना यिवंतराव म्हणतात, ‘हे दीक्षा मैदान 
सरकारने शदये ते मेहेरबानी म्हणून शदये ऄसे मी कधी मानये नाही. 
महाराष्ट्र राज्याचे ते कतगव्यच होते.’ डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर अमच्या 
राज्याचे नागशरक होते, याचा महाराष्ट्र राज्याया ऄशभमान अहे, त्याचें हे 
जे स्मारक होत अहे त्या स्मारकात महाराष्ट्र राज्य सहभागी होउ िकते. 
सरकारी नोकरीत राखीव जागेची तरतूद याचं्याच कारकीदीत केयी 
गेयी. मडंय अयोग अशण त्याचे शनणगय हे त्याचं्या नंतरच्या काळात 
समाजासमोर अये, पण यिवंतरावानंी अपल्यामुख्यमतं्रीपदाच्या 
काळात, पददशयत वगासाठी धाडसानं शनणगय घेउन त्यानंा न्याय शदया 
यातच त्याचें द्रष्टेपण शदसून येते. 

अपल्या देिात गेल्या ऄनेक वषापासून शवदे्वषाचे राजकारण पेरये जात 
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अहे, योकिाही ऐवजी ठोकिाहीची भाषा बोययी जात अहे. हे सवग म. 
फुये, राजर्थष िाहू, डॉ. बाबासाहेब अबंेडकर, यिवंतराव चव्हाण याचं्या 
स्वप्नातीय देिाच्या बाधंणीिी अशण जडणघडणीिी शवसगंत अहे ऄसे 
मया वाटते! म्हणून अज वरीय महापरुुषाचें स्मरण करताना जातीचा, 
धमाचा अशण पक्षीय पातळीचा शवचार न करता त्यानंी येथे जागशवयेल्या 
सद् मूल्याचंा, सद शभरुचीचा अशण योकिाही जीवनशनषे्ठचा अवजूगन 
शवचार करणे अशण कोणत्याही भावशनक, सकुंशचत, सापं्रदाशयक शवकार - 
शवचाराच्या मागे न जाता सदाचारी मूल्याचंाच मागग सवंनी स्वीकारावा. 

यिवंतराव हे कागेँ्रसमध्ये ऄशखय भारतीय नेतृत्वात चमकू यागये 
अशण त्याचवळेी चीनचे भारतावर अक्रमण झाये. या युद्धाच्या सदंभात 
सरंक्षणमंत्री कृष्ट्ण मेनन याचं्याशवरूद्ध प्रक्षबु्ध वातावरण शनमाण झाये 
अशण त्यावळेी सरंक्षणमतं्री होण्याच्या पात्रतेचा एकच नेता पंशडतजंच्या 
डोळ्यासमोर अया. तो नेता म्हणजे यिवंतराव हे होत. वस्तुतः 
यिवंतरावानंा महाराष्ट्र सोडावयाचा नव्हता. कारण मुख्यमतं्रीपदी 
अरूढ झाल्यानंतर त्यानंी बऱ्याच महत्त्वाकाकं्षी योजना अखल्या होत्या. 
त्या त्यानंा अपल्या डोळ्यासमोर पुऱ्या करावयाच्या होत्या. साहशजकच 
त्यानंी नाआयाजाने पंशडतजंचे अवाहन स्वीकारये. काय अरृयग पहा, ते 
शदल्लीया पोचतात न पोचतात तोच चीनने नेफामधून एकतफी माघार 
घेतयी. यिवंतरावाचें हे पाउय भारताच्या दृष्टीने सकंट शनवारण्याचे 
ठरये, पण त्याचबरोबर यिवंतराव ऄशखय भारतीय अघाडीवर अये. 
एवढेच नव्हे तर जागशतक अघाडीवर अये. एवढेच नव्हे तर जागशतक 
अघाडीवरही त्याचें पदापगण झाये. १९६३ मध्ये नाशिक शजल्ह्यातून 
योकसभेवर शबनशवरोध शनवड झायी. 

सरंक्षण खात्याची सूते्र घेतल्यानंतर १९६२ ते १९६६ या चार वषात 
ऄल्पावधीतच सेनादयाच्या सघंटनेत दूरगामी स्वरूपाचे बदय केये. 
सेनादयाचे ऄशधकारी अशण सैशनक याचें मनोधैयग अशण अत्मशवरॄास 
ईंचावया. सेनादयाच्या अधुशनकीकरण करण्याचा पाया घातया. त्या 
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पायावर ईभे राहून १९६५ अशण १९७१ च्या युद्धामध्ये पाशकस्तानचा 
पराभव करू िकयो. 

शब्रटन, ऄमेशरका, रशिया, जमगनी या राष्ट्राबरोबर िस्त्रास्त्राचं्या 
अयातीशवषयी किकवा सभंाव्य यष्ट्करी हायचायीशवषयी वाटाघाटी कराव्या 
यागल्या. यिवंतरावाचंा अत्मशवरॄास ऄसा की त्यानंी ही बोयणी ऄगदी 
समानेत्या नात्याने केयी. मात्र त्यानंी एक प्य पाळये अशण ते म्हणजे 
पंशडतजंिी जमवनू घेउन अपये ध्येयधोरण ठरशवण्याचे. सरंक्षणमतं्रीपद 
स्वीकारल्यानंतर चीनच्या अक्रमणाबिय त्यानंी जी शचशकत्सा केयी ती 
ऄिी की, हे कम्युशनझमचे या देिावरीय अक्रमण होय. म्हणून या 
अक्रमणाया शवरोध करण्याच्या बाबतीत त्याच पंथाच्या सोत्व्हएट 
युशनयनची मदत होणारी नाही. यिवतंरावाचं्या या भशूमकेया सोत्व्हएट 
युशनयनने दुजोरा शदल्यासारखा होता कारण कु्ररृेव्ह याने चीनचा बंधुराष्ट्र 
अशण भारताया शमत्रराष्ट्र म्हणून सबंोधये होते. पण पंशडतजंचे मत 
शनराळे पडये. त्यानंा जी गुत प माशहती कळयी होती शतच्यावरीन त्यानंी 
ऄसे मत बनशवये होते की, चीनचे हे अक्रमण हा चीनचा राष्ट्रवादी 
अक्रमणाचा पशवत्रा होता. पुढे थोड्याच शदवसात चीन व सोत्व्हएट 
युशनयन याचं्यामध्ये सघंषग पेटया. त्यातून पंशडतजंच्या शनष्ट्कषायाच 
पाकिठबा शमळाया. यिवंतराव यानंी पंशडतजंच्या बाबतीत ही खूणगाठं 
बाधंयी की, त्यानंा अंतरराष्ट्रीय सबंंधाच्या बाबतीत ऄशधक गुत प माशहती 
ईपयब्ध होउ िकते. तेव्हा त्याचं्या मताया ऄशधक महत्त्व देणे अवश्यक 
अहे. अपये शनदान चुकये तर त्यात सुधारणा करण्याचा जो मनाचा 
मोठेपणा यिवंतराव दाखवीत अये त्यामुळेच शदल्लीच्या कारस्थानाने 
गजबजयेल्या कंद्रस्थानी यिवंतराव खंबीरपणे पाय रोवनू बसू िकये. 
यिवंतरवान सरंक्षणमंत्री झाल्यानंतर त्यासबंंधीच्या एकूण तीन अठवणी 
येथे नमूद करतो. 

पशहयी अठवण – ये. ज. िंकरराव थोरात याचंी ते शयशहतात- 
“सेन्याचे मनोधैयग सावरये” –नोव्हंबर १९६२ मध्ये यिवंतराव शदल्लीस 
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गेये अशण नैशतक धैयग नष्ट झायेल्या यष्ट्कराची अशण सरंक्षण मतं्राययाची 
जबाबदारी स्वीकारयी. यष्ट्करात मनोधैयग पुन्हा शनमाण करणे हे अपये 
अद्य कतगव्य अहे अशण यष्ट्कर अशण सरंक्षण मंत्रायय यातीय सघंषाची 
कारणे शनपटून काढणे हे अपये मुख्य कतगव्य अहे, हे यिवंतरावाचं्या 
तात्काळ यक्षात अये. अपल्या अधीच्या मंत्र्याचंा ईिाम स्वभाव अशण 
ऄहंमन्य वतृ्ती ही ऄसतंोषाचे मळू अहे हे त्यानंी ओळखये. या बाबतीत 
यिवंतरावाचंा स्वभाव ऄगदी शवरूद्ध होता. अपल्या सौजन्यपूणग 
व्यशक्तमत्त्वाने अशण सुससं्कृत वृत्तीने शदल्लीच्या राजकीय जीवनावर त्यानंी 
अपया ठसा ईमटवया. सरंक्षण मंत्राययात ऄभ्यासुवृत्ती अशण शवद्वत्ता या 
गुणामुंळे यिवंतरावाबिय अदर होता. यष्ट्करात सवग स्तरावर त्यानंा 
मान होता, कारण साध्या जवनापेंक्षा अपणास यढाइची ऄशधक माशहती 
अहे ऄसा दावा त्यानंी कधीच केया नाही. अपल्या कौिल्याने अशण 
सयंमाने त्यानंी यष्ट्कर अशण सरंक्षण मतं्रायय यानंा जवळ अणये.” 

दुसऱ्या दोन अठवणीत मा. राम प्रधान शयशहतात – पैकी  “असामान्य 
प्रिासक” – या अठवणीत सागंताना ते म्हणतात, ‘यिवंतरावजी 
अम्हाया सागंत की, जी साधने शदयी अहेत त्याचंा किाप्रकारे ईपयोग 
केल्यास ही साधने जास्तीत जास्त ईपयुक्त व पशरणामकारक ठरतीय हे 
ज्याचं्या हातात साधने अहेत, त्यानंीच ठरवावयाचे ऄसते. ते दुसरे 
ऄसेही म्हणत की, ही माणस,े जे ऄशधकारी माझ्याबरोबर काम करतात 
त्याचं्याकडून मी जेवढी शनषे्ठची ऄपेक्षा करतो, तेवढीच शनष्ठा मी त्यानंा 
परत शदयी पाशहजे. शनष्ठा म्हणजे दुहेरी मागग अहे. तो कधी एकतफी होउ 
िकत नाही.’ यिवंतरावजंची ही अठवण सागंताना रॅी. प्रधान म्हणाये, 
‘त्याचं्या या शवचारसारणीचा मया शकत्येक वेळा ऄनुभव अया अहे.’ 
यिवंतरावजी अपल्या खात्यातीय पेचप्रसगं मुत्सिीपणाने कसे सोडवीत 
याचे ऄनेक दाखये प्रधान यानंी शदये. 

दुसऱ्या  ‘कौिल्याची कसोटी’ – या अठवणीत ते म्हणतात, 
‘यिवंतरावजंच्या िासकीय कौिल्याची कसोटी सरंक्षण खात्याचे सशचव 
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व यष्ट्कर प्रमुख जनरय चौधरी याचं्यातीय बेबनावाच्या वळेी शदसून 
अयी. या शवषयीची अठवण सागंताना रॅी. प्रधान म्हणाये, पी. व्ही. 
अर. राव हे ऄत्यंत शवद्वान, शिस्तशप्रय अशण कडक, त्यामुळे 
त्याचं्यासमोर सैन्यातीय वशरष्ठ ऄशधकारीही थरथर कापत. पी. व्ही. अर. 
राव याचंा किपड सखोय ऄभ्यास करण्याचा होता. समोरच्या ऄशधकाऱ्यावर 
प्रश्नाचंी सरबत्ती करून ते माशहती घेत. एखाद्या ऄशधकाऱ्याने प्रश्नाचंा 
सखोय ऄभ्यास केया नाही किकवा माशहती घेतयी नाही ऄसे रॅी. राव 
यानंा अढळून अये, तर ते त्या ऄशधकाऱ्याची हजेरी घेत. मग तो 
ऄशधकारी शकतीही ईच्चपदस्थ ऄसो. याचमुळे जनरय चौधरी हे पी. व्ही. 
अर. राव याचं्यावर नाराज झाये होते. कारण पी. व्ही. अर. राव यानंी 
दुसऱ्या ऄशधकाऱ्याच्या देखत जनरय चौधरी याचंीच हजेरी घेतयी 
ऄसावी. त्यामुळेच जनरय चौधरी अल्या अल्याच मया म्हणाये की, 
मया अत्ताच सरंक्षणमतं्र्यानंा भेटावयाचे अहे. मी म्हटये अपण अत 
जाउ िकता. ऄत्यतं गंभीर व शनधारपूवगक चेहऱ्याने जनरय चौधरी 
सरंक्षणमतं्र्याचं्या खोयीत गेये. त्याचं्या चेहऱ्यावरून मया वाटये की, 
अपये म्हणणे सरंक्षणमतं्र्यानंी ऐकयेच पाशहजे व अपल्या मनाप्रमाणे 
होइय या शनधाराने जनरय चौधरी अत गेये अहेत. चौधरी पाच 
शमशनटातंच हसत हसत बाहेर अये, तेव्हा मया वाटये की त्याचंा पी. 
व्ही. अर. राव याचं्या बाबतीत खरोखरच शवजय झाया ऄसावा मी 
जनरय चौधरंना शवचारये, काय अपल्या मनाप्रमाणे झाये ना? त्यावर 
त्यानंी ईत्तर शदये की, “सरंक्षणमंत्र्यानंा भेटताच मी ज्या गोष्टीचा राग 
मनात ठेवनू गेयो होतो तो राग कोठल्या कोठे गेया.’ 

राजधानीने अशण त्यातीय नेत्यानंीही त्याचंा चागंया मान राखया. 
शदल्लीच्या मुक्कामात यिवंतरावानंी सरंक्षणानंंतर, गृह, ऄथग, परराष्ट्र सबंंध 
ऄिी मुख्य खाती साभंाळयी. त्याचंा गौरव ऄसा की गृहखात्याची धुरा 
यिवंतरावानंी स्वीकारयी त्यावळेी जातीयवादाया ईधाण अये होते, 
नक्षयवादाचा ईदय, अमदाराचं्या मोठ्या प्रमाणावरीय पक्षातंरामुळे 
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शनमाण झायेयी राजकीय ऄत्स्थरता काही राज्यात शवधानसभा बरखास्त 
करून राष्ट्रपती राजवट जारी करण्याची अवश्यकता, जातीय दंगयी 
ऄिा ऄनेक प्रकारच्या अघाड्यावंरीय नाजूक पशरत्स्थतीया 
यिवंतरावानंा तंड द्याव ेयागये. ऄनेक कटु शनणगय घ्यावे यागये. 

आंशदराजंच्या कारकीदीत जेव्हा पायगमंट स्रीटवर साधंूनी दंगय 
ईडवयी तेव्हा गुयजारीयाय नंदा यानंा गृहमतं्रीपद सोडाव े यागये. 
कारण अणीबाणीची ती पशरत्स्थती होती. पण यिवंतरावाचं्याकडे ते 
मंत्रीपद अये अशण त्यानंी गंधळाची पशरत्स्थती चागंल्या रीतीने 
हाताळयी. यिवंतरावाचंा हा शदल्लीतीय वैभवाचा काळ होता. 
कागेँ्रसमधीय रॅेष्ठी म्हणून त्याचंी राष्ट्रीय नेत्यात अधीपासूनच गणना 
झायेयी होती. मुख्यमंत्र्यामध्ये त्यानंा कामराज अशण शबपीनचदं्र रॉय 
याचं्याबरोबरीने स्थान सपंादन केये होते. त्यानंतरच्या काळाता कंद्रातीय 
एक मानधन मंत्री म्हणून त्याचंी राष्ट्रीय व्यासपीठावर ते ऄशधकरच 
प्रकषाने चमकू यागये. आतके की, पंशडतजंच्या तसेच िास्त्रीजंच्या 
शनधनानंतर प्रधानमंत्री म्हणून कोणाची शनवड केयी गेयी नाही. 
यिवंतरावाचें वैशिष्ट्ट्ये ऄसे की त्यानंी कधीही अपये स्वतःचे प्यादे पुढे 
सरकशवण्याचा प्रयत्न केया नाही. त्याचं्या ऄपरोक्ष मात्र त्याचें नाव या ना 
त्या रीतीने प्रधानमतं्रीपदाच्या रस्सीखेचीत पुढे अये जातच होते. 

एक गोष्ट मात्र शनशरृत की, गृहमंत्री म्हणून ऄनेक सकंटानंा सामोरे 
जाताना, ऄनेक प्रश्नाचंी गुतंागुंत सोडशवताना त्यानंी मृदु, मुत्सिीपणा, 
कमायीचा सयंम अशण वस्तुत्स्थतीची यथाथग जाण दाखशवयी. पशरणामतः 
सकंटाचे शनवारण तर झायेच पाशहजे, शिवाय कोठेही कटुता शनमाण 
झायी नाही. 

त्यानंतर यिवंतरावाचं्याकडे ऄथगमतं्रीपद सोपशवण्यात अये. १९६९ 
च्या बंगयोर बठैकीत बँकाचं्या राष्ट्रीयीकरणावर शिक्कामोतगब झाये होते. 
त्यावेळी ऄथगखाते मोरारजीभाइ देसाइ याचेंकडे होते. परंतु त्यानंतर 
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राजकीयदृष्ट्ट्या कठीण काळ सुरू झाया. मोरारजीभाइ देसाइ 
याचेंकडीय ऄथगखाते काढून घेण्यात अये. त्यामुळे त्यानंा राजीनामा 
देण्याशिवाय आतर पयाय ईरया नाही. ऄसे मोरारजीभाइंचे मत बनये. 
यिवंतरावाचं्याजवळ त्यानंी त्याचा ईच्चार केया. किसडीकेटच्या 
पुष्ट्कळाचं्या मनात बँकाचं्या राष्ट्रीयीकरणास शवरोध होता. िेतीचा 
शवकास, औद्योशगक ईत्पादन, काळा पसैा, कामगाराचें औद्योशगक प्रश्न, 
जशमनीशवषयक सुधारणा, कर योजना, ईत्पादन वाढ, अर्थथक शनयोजन, 
चयन फुगवटा, महागाइ अदंची ऄमंयबजावणी करावी यागणार अहे 
ऄस ंपतंप्रधानानंी सूशचत करताच यिवंतरावानंा त्याचं्या बोयण्याचा हेतू 
यक्षात अया. ब्काचं्या राष्ट्रीयीकरणाचा पाठपुरावा यिवतंराव 
महाराष्ट्रात अल्यापासून करीत अये होते. बंगयोरच्या ऄशधवेिनात 
त्यानंी त्यासाठी शनशरृत ऄिी भशूमका घेतयेयी होती. त्या ठरावाची 
ऄंमयबजावणी केयी पाशहजे याचा यिवंतरावानंी ऄथगखाते घ्यावे अशण 
ऄंमयबजावणी करावी ऄसा सरळ ऄथग होता. गृहखातं पतंप्रधानानंा 
स्वतःकडे घ्यायचे होते. यिवंतरावानंी जी कामशगरी केयेयी अहे त्यामुळे 
त्याचंी प्रशतमा देिात ईंचावयी होती. शदल्लीया ते खटकये. ऄथगमतं्रीपद 
यिवंतरावानंी स्वीकारावे म्हणून दीड-दोन मशहने प्रयत्न केल्यानंतर 
ऄखेरीस यिवंतरावानंी ऄथगखाते स्वीकारण्याचे मान्य केये. जगात चयन 
फुगवट्याची गंभीर पशरत्स्थती शनमाण झायेयी होती. ऄिा वळेी त्यानंी 
जबाबदारी स्वीकारयी. त्यानंा महाराष्ट्रात ऄसतानाही ऄथगखात्याबिय 
ऄनुभव नव्हता. परंतु पूवानुभव नसूनही त्यानंी ते खाते ईत्तमपणे 
साभंाळये. 

त्यानंतर ऑक्टोबर १९७४ सायी यिवतंरावाचंी पराष्ट्रमंत्रीपदी शनयुक्ती 
झायी या खात्याचा कारभार करताना तर अपल्या मुत्सिीपणाचा, 
व्यवहार कुियतेचा अशण अंतरराष्ट्रीय राजकारणातीय ज्ञानाचा ठसा 
त्यानंी राष्ट्रीय अशण अंतरराष्ट्रीय पातळीवर ईमटवनू ठेवया. युनोमध्ये 
त्यानंी जी भाषणे केयी. त्यातून जागशतक पशरत्स्थतीच ंत्यानंी जे शवश्लेषण 
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अशण भारताची भशूमका शवषद केयी त्यातून त्याचें व्यशक्तमत्त्व 
अंतरराष्ट्रीय पातळीवर ईजळून शनघायं “आंशडयाज फॉशरन पॉशयसी” या 
गं्रथात अशण “शवदेि दिगन” यातीय त्यानंी अपयी पत्नी सौ. वणेुताइस 
पाठशवयेल्या पत्रातून परराष्ट्र व्यवहाराशवषयी जे नमूद करून ठेवयं अहे 
ते पुढीय शपढ्यानंी ऄभ्यासाव,ं त्याचं किचतन कराव ऄस ंअहे. 

यिवंतराव परराष्ट्र व्यवहारमंत्री ऄसयेल्या काळातच देिात 
अणीबाणी यादयी गेयी त्यावळेी यिवंतरावाचंी खरोखरच कसोटीची 
वेळ होती. सत्तेत राशहये पाशहजे अशण जनतेतही राशहये पाशहजे ऄिी 
यिवंतरावाचंी शद्वधा मनःत्स्थती झायेयी होती. तरी पण राष्ट्रीय कायग 
करीत ऄसताना स्वतःया शवसरयं पाशहजे, भशवष्ट्याकडे यक्ष ठेवयं 
पाशहजे. रागानं मोडता येतं, जोडता येत नाही, तडजोडीनं वागयं पशहजे 
ऄसा शवचार करून त्यानंी अपये काम सुरू ठेवल्याच ंशदसून येतं. 

१८ जानेवारी १९७७ रोजी आंशदरा गाधंंनी नाट्यपूणग रीतीने 
शनवडणुकाचंी घोषणा केयी. अणीबाणीमुळे कंदटयेये राजकारण 
एकदम खुयं झाये. त्यानुसार १९७७ मध्ये शनवडणुका झाल्या. 
शनवडणुकीत कागेँ्रसचा पराभव झाया. यिवंतराव या शनवडणुकीत 
शवजयी झाये. या शनवडणुकीत वातावरण खुये झाल्यावरही यिवतंराव 
कागेँ्रसमध्येच राशहये. 

जनता पक्षाच्या मोरारजी देसाइ याचं्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीदीत 
शवरोधी पक्षनेतेपद सभंाळण्याची जबाबदारी कागेँ्रस पक्षानं त्याचं्यावर 
सोपशवयी. यिवतंराव मुरब्बी ससंदपटू ऄसल्यानं त्यानंी शवरोधी पक्ष 
नेतेपद दजेदारपणानं साभंाळयं. 

त्यानंतरच्या घडयेल्या घटनानंी देिातयं सपूंणग राजकीय शचत्रच 
पायटून गेयं. भा. ज. प. अशण कागेँ्रसनं. चौधरी चरणकिसग यानंा पाकिठबा 
देउन त्यानंा पंतप्रधान पदी बसवयं. कागेँ्रसनं शनणगय घेउन चरणकिसग 
याचं्या मंशत्रमंडळात यिवंतरावानंा ईपपंतप्रधानपद स्वीकारण्यास भाग 
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पाडयं ऄपेक्षेप्रमाणे चौधरी चरणकिसग याचें सरकार ऄल्पकाळच शटकये. 

वेयेफ् हँगेन ‘AFTER NEHRU WHO’ याने अपल्या पुस्तकात अढ 
व्यक्तंची, पंतप्रधानाची क्षमता ऄसयेल्याचंी यादी शदयेयी होती त्यात 
यायबहादूर िास्त्री, आंशदरा गाधंी, मोरारजी देसाइ, व्ही. के. कृष्ट्ण मेनन, 
यिवंतराव चव्हाण, जयप्रकाि नारायण, स.का. पाटीय अशण बी.एम. 
कौय याचंी नाव े ऄसून त्यानंी म्हटये अहे “नेहरू व्यशतशरक्त राजकीय 
गुणधमाचे ऄशधक सतुंशयत शमरॅण ऄसणारा यिवंतरावाचं्या आतका दुसरा 
ईत्तम भारतीय नेता नाही ऄसे माझे मत अहे” ते पुढे म्हणतात. “आतर 
पशरत्स्थती समान ऄसल्यास, ऄथात तिी ती क्वशचतच ऄसते, 
पंतप्रधानपदासाठी ऄसयेल्या ियगतीत चव्हाण हे दीघगकाळ राहू िकणारे 
ईत्कृष्ट पंतप्रधान होण्याची जास्त िक्यता अहे.” 

१९८० जानेवारीमध्ये पुन्हा शनवडणुका होउन आंशदरा कागेँ्रस प्रचंड 
बहुमताने सत्तेवर अयी. यिवंतरावाचंी राजकीय पुण्याइ अशण 
योकसगं्रह, योकपे्रम जबरदस्त ठरयं. आंशदरा कागेँ्रस व्यशक्तशरक्त ते 
महाराष्ट्रात एकमेव शनवडून अये. काही शदवसातच यिवंतरावानंी आंशदरा 
कागेँ्रसमध्ये परतण्याचा शवचार बोयून दाखवायया सुरुवात केयी. या 
“स्वगृही” येण्याचा शनणगयसुद्धा यिवंतरावाचं्या जीवनात वादग्रस्त ठरया. 
यिवंतरावाचं्या प्रशतशष्ठत, साशहत्त्यक, ईच्चभ्र ू शमत्रपशरवाराया त्याचें 
“स्वगृही” जाणे मान्य नव्हते. परंतु यिवंतरावानंी अपया शनणगय बदयया 
नाही. शनवडणुकीत शवजय सपंादन करून आंशदराजी सत्तेवर अल्या तेव्हा 
यिवंतरावानंा मंशत्रमडंळात न घेता त्यानंा अठव्या शवत्त अयोगाचे ऄध्यक्ष 
नेमये. 

त्याही पशरत्स्थतीत यिवंतराव मनानं त्स्थर राशहये, जनतेच्या मनाची 
गाडी त्यानंा चागंयी ऄवगत होती. त्यामुळे खोट्या भावनेवर स्वार होउन 
शनणगयात बदय करण्याची गरज त्यानंा वाटयी नाही. तडजोडीनं 
समजुतीनं घेण्याचा त्याचंा स्वभावच होता. सत्तेत पुन्हा स्थान शमळाव ं
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यासाठी यागंून-चायन करायचं नाही, याचार बनायचं नाही, कोणाचे 
पाय धरायचे नाहीत किकवा कोणामाफग त रदबदयी करायची नाही याची 
त्यानंी मनानं तयारी केयेयी होती. अपण कागेँ्रसच्या मळू प्रवाहापासून 
दूर राहण्यानं शवरोधी पक्षाचं फावणार अहे. कागेँ्रस शखळशखळी होण्यात 
त्याचा पशरणाम घडणार अहे हे त्यानंी ओळखळे होते. शदल्लीनं खेळ सुरू 
केल्यापासून महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री बदयये जात अहेत अशण त्यामुळे 
महाराष्ट्राच्या स्थयैाया बाधा येत अहे शवकास थंडावया अहे हे ते 
ऄनुभवत होते. मुख्य म्हणजे त्यानंा नव्यानं अता काही शमळवायचं नव्हतं. 
स्वतंत्र नेतृत्त्व अशण त्यासाठी योकाचंा पाकिठबा या गोष्टी क्षशणक ऄसतात 
हा ऄनुभव सगं्रही होताच. 

१९६२ मध्ये पं. जवाहरयाय नेहरंूनी यिवंतरावानंा शदल्लीत बोयावनू 
सरंक्षणमंत्री केये हा त्याचंा व्यशक्तगत जीवनातीय परमोच्च किबदू होता. 
भारत-चीन युद्धातीय पराभवाच्या पारॄगभमूीवर, महाराष्ट्राच्या सह्याशद्रवर 
ही शहमायय रक्षणाची जबाबदारी येउन पडयी होती. ती त्यानंी सरंक्षण 
खात्यात ईल्लेखनीय कामशगरी करून पार पाडयी. 

१९६२ सायी यिवंतराव शदल्लीया गेये ते ऄखेरपयंत १९६२ ते १९८४ 
या २२ वषाच्या काळात ते सरंक्षणमंत्री, गृहमंत्री, ऄथगमंत्री, परराष्ट्रमंत्री, 
ईपपंतप्रधान, अठव्या ऄथग अयोगाचे ऄध्यक्ष ऄिा ऄनेक पदावर होते. 
प्रत्येक खात्यावर त्याचं्या स्वतंत्र व्यवस्थापकीय िैयीचा ठसा ईमटया 
अहे. त्याचंी सौम्यवतृ्ती, शववेकीधोरण, मोकळे मन, ऄभ्यासूपणा, 
शदवसरात्र काम करण्याची क्षमता, मृदु सभंाषण यामुळे ऄनेक ऄशधकारी 
ऄक्षरिः मंत्रमुग्ध होत ऄसत. 

ही गोष्ट केवळ दैवयोगाने झायी नाही. बगंायमध्ये डॉ. शबपीनचंद्र रॉय 
शनधन पावये. त्याचं्या जागी पी.सी. सेन मुख्यमतं्री झाये. केरळचे 
मुख्यमंत्री पट्टण थाणू शपल्ले यानंा पंजाबचे राज्यपायपद याभल्यामुळे अर. 
िंकर केरळचे मुख्यमंत्री झाये. ऄसा कोणताही दैवयोग यिवंतरावाचं्या 
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बाबतीत घडून अया नाही. म्हैसूरच्या एस. अर. कंठी यानंी अपयी 
खुची स्वाथगत्यागपूवगक सोडून एस. शनजकियगप्पा यानंा मुख्यमंत्री होउ 
शदये. अंध्रचे मुख्यमंत्रीपद सजंीव रेड्डी यानंा बहाय केये. यिवंतरावावंर 
तरी कोणी मेहेरबानी करून त्यानंा मोठेपणा शमळवनू शदया नाही. 
यिवंतरावाचंा िोध घेत त्याचंा मोठेपणा त्याचंी पावये चुंबीत त्याचं्या 
मागून धावत अया अहे. 

यिवंतरावाचंा मोठेपणा हा वस्तुतः त्याचं्या व्यशक्तमत्त्वाची सावयी अहे. 
सावयी ही जिी माणूस शफरेय तिी त्याच्या पावयािी घोटाळत ऄसते. 
तसा यिवंतरावाचंा मोठेपणा पाठयाग करत यिवतंराव धावत ऄसयेये 
जनतेने कधी पाशहये नाहीत. यिवंतराव राष्ट्राचे शनष्ठावंत सैशनक होते. 
जनतेने रॅद्धापूवगक पाइक होते. ऄंगावर सोपशवयेयी कामशगरी शजिीने, 
शजव्हाळ्याने करायची, त्यात ऄंगचोरपणा शदसायचा नाही, तसाच मनाचा 
कमकुवतपणा अढळायचा नाही. स्वीकारयेल्या कामशगरीबाबत 
िंकाकुिंका शनमाण करून ऄवसानघात करायचा नाही. त्याबरोबरच 
वरीष्ठासंमोर पत्करयेल्या कामाचे फशयत सादर करताना अयेल्या 
ऄडचणंचा, येणाऱ्या सकंटाचंा स्पष्ट पाढा वाचण्यास चुकायचे नाहीत. 
यिवंतरावाचं्या याच वतृ्तीमुळे ते जनतेच्या शवरॄासाया अशण वशरष्ठाचं्या 
योभाया सारखेच पात्र झायेये होते. 

यिवंतरावाचं्या बाबतीत एक गोष्ट ऄगदी खरी अहे. ती हीच की, 
ऄडचणीच्या वळेीच त्याचें व्यशक्तमत्त्व कसाया यागते. अपत्तीच्या 
काळातच त्याचं्या कतृगत्त्वाया धार येते. मनाचा मानी मराठा मनगटाच्या 
शमजािीत अया की तेजाने तळपू यागतो. समराने त्याचं्या स्वभावातीय 
सौजन्य मावळत नसये तरी त्याचं्या िौयाया शिखर जवळ शदसू यागते! 
प्रशतपक्षािी यिवंतराव वैरभावनेने वागल्याचे ईदाहरण सापडणार नाही. 
प्रशतपक्षाया त्यानंी अपल्यावर कधी डाव करू शदल्याचेही ईदाहरण 
शमळणार नाही ऄसा ही चतुरस्त्र कतगबगारीचा राजकारणी नेता शवरळाच 
होता. 
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यिवंतरावाचं्या शठकाणची तारतम्यिक्ती तल्लख होती. हे त्याचं्या 
सवंगीण यिाच रहस्य अहे. सत्य व ऄसत्य याचंा ईयगजा ते चटकन 
करू िकत होते. भल्याबुऱ्याचंा त्याचंा शववेक ऄचूक होता. चागंया कोण, 
वाइट कोण याचा ऄयगडा जसा ते स्वतःच्या मनािी सत्त्वर करू िकत 
होते, तसेच कोणत्या बाबतीत काय करायया पाशहजे, काय करता काम 
नये याचाही सारासार शववेक त्यानंा होता. राजकारणामध्ये िेकडो नव्हे 
हजारो योकानंा साभंाळून घ्यावे यागते. ऄनंताचें ऄनंत ऄपराध पोटात 
घायावे यागतात. पुन्हा त्याचं्या ऄगंच्या चागंल्या गुणाचंा समाजाया, 
जनतेया, देिाया चागंया ईपयोग होइय ऄसा मागग त्यातून िोधावा 
यागते. हे काम ऄशतिय कठीण ऄसते. सोनाराची नाजूक हातोडी, 
योहाराचा भक्कम हातोडा या दोहंचा समन्वय सारख्याच कसबीपणाने 
वापर जो करू िकेय, त्यायाच ऄिा कामात यि येउ िकते. 

यिवंतरावाचं्या शठकाणी सुवणगकाराचे नाजूक हस्तकौिल्य होते तसेच 
योहाराचे जबर साम्यगही होते. जी गोष्ट केयीच पाशहजे ऄसे त्याचं्या 
मनावा पटेय ती करण्यात ते कधीही टाळटाळ करत नव्हते. कोणाच्या 
स्तुती, किनदेचा मनाया शवचारही शिव ू देत नव्हते. समाजजीवन हे 
सागराया शमळणाऱ्या गगंौघाप्रमाणे ितमुखी ऄसते याची त्यानंा चागंयी 
कल्पना होती. समाजाची ही सवग तंडे समथग झायी तरच तो समाज ईित 
होउ िकतो. म्हणून समाजाच्या िेकडो गरजा भागवल्या गेल्या पाशहजेत 
ऄसे त्याचें धोरण होते. त्याचंा अणखी एक मोठा गुण म्हणजे त्याचं्या 
आतका अपल्या शजभेवर शनयंत्रण ठेवणारा राजकारणी पुरुष खरोखरच 
याखात एखादाच सापडायचा. वाणी हे पुढाऱ्याजवळचे ऄत्यंत प्रभावी 
ऄस्त्र अहे. त्या ऄस्त्राने नको ऄसयेल्या रोगट ऄवयवावर िस्त्रशक्रया 
करता येते. हव्या ऄसयेल्या सदृढ ऄवयवावंर सुरीहल्ला करून जखमाही 
करता येतात. भारतात वाणीच्या दुरुपयोगाने जखमा करणारे पुढारी फार 
अहेत. भारतीय राजकीय वातावरणातीय िेकडा ८० टके्क तरी वाद, 
शवतुष्ट, वैर शवव्हळणी ही वाणीच्या दुरुपयोगातून जन्म पावयेयी अहेत 
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ऄसेच शवचारातंी शदसून येइय. 

यिवंतरावाचंा अपल्या वाणीवरीय ताबा शवयक्षण होता. खरे सागंायचे 
ऄसेय तर तो योकोत्तर अहे. मोजके, मृदु, मुिेसुद बोयण्यात ते ऄगे्रसर 
होते. अपये मत ठामपणे माडंताना ते प्रशतपक्षावर वाणीचे जखमी प्रहार 
करीत नव्हते. मुद्याने मुिा खोडून, ते वस्तुत्स्थतीने शवरोध हाणून पाडत. 
प्राजंळपणाने प्रशतपक्षाचा ग्राह्यािं पटकन मान्य करत. वादे वादे 
िीषगभगंापयंत ताणण्यापेक्षा तत्त्वाचा भाग पदरात पाडून बाकी फोयपट 
भरगशदिी फेकून देत. यिवतंराव सवग शवषयावंर बोयत. सवग प्रसगंी बोयत. 
सवग शठकाणी बोयत. कोणता शव स्टनी हा िब्द बऱ्याचदा येत ऄसे. 
शनयतीचे सकेंत यक्षात घेण्याचा सतत प्रयत्न ते करत ऄसत. 
यिवंतरावही शनयतीची भाषा समजून घेण्याचा प्रयत्न करत होते. पण ते 
दैववादी नव्हते. माणसाच्या जीवनाया बरेवाइट वळण देण्याचा प्रयत्न 
अपण करतच ऄसतो. पण बऱ्याचदा एखादी ऄदृश्य िक्ती म्हणजेच 
शनयती. कधी हाताने तर कधी हाकेने शनयती माणसाया खुणावत ऄसते, 
आिारे देत ऄसते. एखाद्या गोष्टीसाठी ती माणसाया प्रवृत्त करते, ती कधी 
रोखते तर कधी ठोकते. ‘शनयतीचा हात’ या नावाचा एक येख 
यिवंतरावानंी शयशहयेया अहे. त्यायेखात त्यानंी शनयतीच्या सेकंतावर 
बरेच भाष्ट्य केये अहे. त्याचं्या स्वतःच्या अयुष्ट्यात शकतीतरी बऱ्यावाइट 
घटना घडल्या; परंतु ऄवतीभोवतीच्या पशरत्स्थतीिी सवंाद साधत त्यानंी 
पुढची वाट मनातया अिावाद ढळू न देता सुरू ठेवयी. पे्ररणा शमळत 
गेल्या, साथीदाराचंा काशफया वाढत गेया, शवचाराचंी शदिा स्पष्ट होत 
गेयी. मग पायाखायच्या वाटेने त्यानंा एका शक्षशतजापासून दुसऱ्या 
शक्षशतजापयंत अणून सोडये. धोक्याची वळणेही अयी; पण ऄिा प्रसगंी 
शनयतीने शसग्नय ईभा करून त्यानंा सावध केये. शसग्नय पडया की पढेु 
जायचे. तारतम्य अशण सतत सावधानता ही त्याचं्या व्यक्तीमत्त्वाची ठळक 
व्यवच्छेदक यक्षणे होती. सावधानता अवश्यक अहेच, पण कधी कधी 
शतची जागा साहसाया देणे अवश्यक ठरते. यिवंतरावाचं्या अयुष्ट्यात 
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तसे झाये ऄसते तर देिाच्या आशतहासाया वेगळे वळण याभये ऄसते. 
शनयतीया ते मंजूर नव्हते ऄसे म्हणता येइय का? 

१९८४ च्या सावगशत्रक शनवडणुकीसाठी ईमेदवारी ऄजग दाखय 
करण्यासाठी यिवंतराव २६ नोव्हंबर १९८४ रोजी सातारया येणार होते, 
सातारा, कऱ्हाड येथे त्याप्रमाणे शनरोप शदयेये होते. मुबंइ, पुणे येथीय 
दौरा अशण भेटीगाठी शनशरृत झायेल्या होत्या. परंतु मनुष्ट्य ठरवतो एक 
अशण घडतं दुसरंचं! देवाघरचं बोयावणं कुणाया कळत नाही. मनुष्ट्य हा 
नेहमीच पराधीन राशहयेया अहे. 

२५ नोव्हंबर १९८४ रोजी रात्री ७.४५ वाजता शदल्ली येथे त्याचें शनधन 
झाये. त्याचं्या अकत्स्मक शनधनाने महाराष्ट्र िोकसागरात बुडाया. 
स्वातंत्र्यपूवग अशण स्वातंत्र्योत्तर काळाया जोडणारा महत्त्वपूणग दुवाच 
तुटया. राजकारण हे शवचाराचं्या अशण नैशतक मूल्याचं्या पायावर ईभे 
ऄसते अशण ऄसये पाशहजे, ऄसे मानणारे कायगकते अता फारसे शदसत 
नाहीत. यिवतंरावानंी जे राजकारण केये त्याच्यामागे काही शवचार होते, 
काही शनष्ठा होत्या. काही रॅद्धा अशण काही स्वप्ने ईरािी बाळगून त्यानंी 
राजकारण केये होते. त्यानं राजकारण ऄशभपे्रत होते. ते 
सामाशजकदृष्ट्ट्या अियगभग होते. त्या युगाचे शनमाते होते. त्याया एक 
शवशिष्ट शदिा होती. त्याचंी ईशिषे्ट स्पष्ट होती. यिवंतराव एक महान 
युगाचे प्रशतशनधी होते. म. गाधंी अशण पंशडत जवाहरयाय नेहरंूच्या 
युगाच्या पे्ररणा त्याचं्या शवचारात अशण कायात ऄशभव्यक्त झाल्या होत्या. 
म्हणून यिवंतरावाचें शनधन म्हणजे महाराष्ट्राच्या समकायीन 
आशतहासातीय एका युगाचा ऄंत ऄसे मानणे अवश्यक अहे. 

हवाइदयाच्या खास शवमानानं पार्थथवदेह शद. २६ नोव्हंबर रोजी मुंबइत 
अणण्यात अया. सपूंणग शदवसभर त्याचंा पार्थथव देह मुबंइकराचं्या 
दिगनासाठी सह्याशद्र येथीय मुख्य प्रागंणात ठेवण्यात अया. शद. २७ रोजी 
वायुदयाच्या खास हेशयकॉप्टेरने त्याचंा पार्थथव देह सकाळी कऱ्हाडया 
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अणण्यात अया. त्यावळेी कऱ्हाड शवमानतळ ते यिवंतरावाचंं 
शनवासस्थान ‘शवरंगुळा’ बंगया या रस्त्याच्या दुतफा मोठ्या सखं्येने 
जनसमुदाय सारॅुनयनानंी पार्थथवावर फुये ईधळून, पुष्ट्पहार घायून 
रॅद्धाजंयी वाहत होते. शवरंगुळा बंगल्यावर त्याचंा पार्थथव देह 
जनसागराच्या दिगनासाठी ठेवण्यात अया. तेथे िेकडो कायगकत्यंनी 
हजारो योकानंी ऄरॅूपूणग नयनानंी रॅद्धाजंयी वाशहयी. दुपारी एक वाजता 
ऄंत्ययात्रा शनघून तीनचे दरम्यान कऱ्हाडच्या प्रीशतसगंमावर 
यिवंतरावाचं्या देहाया चंदणी शचत्तवेर ऄग्नी देण्यात अया. हे दृश्य 
पाहताच सगंमावर जमयेल्या पाच याख जनसमुदायाच्या हंुदक्यानंी दाही 
शदिा गदगदून गेल्या. दुपारी तीनचे दरम्यान मी कृष्ट्णा-कोयनेच्या 
सगंमावर जाण्यासाठी शनघायो. नदीकाठावर माणासाचंी ऄयोट गदी 
झायी होती. योकाचंा यंढा सारखा येतच होता. जेथे यिवतंरावाचं्या 
शचतेया ऄग्नी देण्याच येत होता तेथपयंत सहजासहजी जाणे ऄशतिय 
ऄवघड होते. मी माणसाचं्या ऄयोट गदीतून पावया-पावयाने पुढे 
सरकत जात होतो. िेवटी ५ चे सुमारास कसातरी पेटयेल्या शचतेसमोर 
जाउन पोहोचयो. महाराष्ट्राच्या भशवतव्याची सफर किी ऄसावी याचे 
शचत्र यिवंतरावानंी रेखाटये होते. खरे म्हणजे ती सफर शवघटनाच्या 
दरीत कोसळयी होती. शचता जळत होती. पयीकडे बरीच नेतेमंडळी 
शदसयी. यिवंतरावाचें मानसपुत्र िरद पवार याचंा िोकमग्न, किचतातूर 
चेहरा ठळकपणे शदसया. शचता प्रज्वशयत करून बराच वळे झाया होता. 
शचतेवरीय तीन-चार जळणारी याकडे खायी पडयी अशण मया शदसया 
तो यिवतंरावाचंा हात. कोपरापासून पढुचा हात- तो जवळपास जळाया 
होता. तो ईजवा हात होता याची मी खात्री करून घेतयी. िेजारीच 
यिवंतरावाचें कऱ्हाडमधीय सहकारी राजाराम शजरंगे होते. त्यानंी 
यगेचच त्या शचतेवर अणखी याकडे ठेवयी. वस्तुतः यिवंतरावाचंा तो 
हात मी ऄनेकदा पाशहया होता. यिवंतरावाचंी भाषणे ऐकताना 
यिवंतरावाचंा तो हात मी ऄनेकदा पाशहया होता. तोच हात मया येथे 
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अशण ऄिा ऄवस्थेत शदसया व काळजात चरग झाये. यिवंतरावाचंा हा 
हात शनयतीच्या हाकेया ओ तर देत नसेय? या प्रश्नाने माझ्या मनाचा 
ताबा घेतया. दोन्ही हात जोडून रॅद्धाजंयी वाशहयी व मागे वळयो. मागे 
वळताना पैयतीरी शवसावयेये हेशयकॉप्टेर शदसये. यिवंतरावाचें कयेवर 
मुंबइहून कऱ्हाडया याच हेशयकॉप्टेरने अणये होते. सूयग ऄस्ताचयावर 
हळूहळू ईतरत होता. त्याची शकरणे कृष्ट्णा- कोयनेच्या सगंमातीय 
पाण्यावर शवषण्णतेने शवखुरयी होती. नदीच्या पात्रात ऄशधक पाणी 
नव्हते. योक हातपाय धुउन परतत होते. 

मी शखि मनाने पाण्याच ईभा राशहयो. अजूबाजूया माणसाचंी गदी 
होतीच. ओजंळीत पाणी घेउन तंड व हात धुतये. “पापण्यात गोठशवयी 
मी नदी असवाचंी” ही कशववयग ग. शद. माडगुळकर याचंी कशवता मया 
अठवयी. माडगळूकर गेये तेव्हा यिवंतरावानंी अपया िोक याच 
िब्दात व्यक्त केया होता. त्याच िब्दानंी माझ्या मनातीय दुःखभावनेयाही 
वाट करून शदयी. 

प्रीशतसगंमाच्या कुिीत शवसावयेये एक आवयेसे रोप. गगनावरी गेयेया 
वेयू पाहण्याचे सोशनयाचे क्षण त्याया याभये. स्वतःच्याच सोनेरी 
शकरणात न्हाउन शनघायेया कृष्ट्णाकाठ पाशहया ऄन् कृष्ट्णाकाठीच एका 
तेजस्वी सूयाचा ऄस्त झाया! सह्याद्रीच दुभगंया, िब्दही मुके व्हावे ऄसा 
हा शवयोग. 

कृष्ट्णा नदी ही भारताच्या प्राचीनतम ससं्कृतीचे व जीवनप्रवाहाचे प्रतीक 
अहे. हा जीवनप्रवाह बदयत राहतो. त्याचे प्रतीक मात्र कृष्ट्णाच राहते. 
याच प्रदेिात यिवंतरावाचें जीवन घडये. जात्याच त्यानंा शनसगाची ओढ 
ऄशधक होती. नदीच्या सगंमावर - काठावर बसावं अशण एकमेकातं 
शमसळून जाणारं अशण पुढे एकोप्यानं सथं गतीनं चाययेयं जीवन पहावं 
ऄसा एक छंद त्यानंी जोपासया होता. तरुण वयात ऄसताना 
कायगकत्यंबरोबर चचा करण्याचं यिवतंरावाचंं शठकाण म्हणजे हा सगंम. 
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माणसाचे छंद, त्याच्या स्वभावाचे शनदिगक ऄसतात ऄसे म्हटये जाते. या 
शवचाराचंा, ससं्काराचंा, साहचयाचा मागोवा घेत घेत यिवतंरावानंी 
अपये कतृगत्त्व केये. या स्थानाबिय त्यानंा शविेष शजव्हाळा होता अशण 
म्हणूनच ते अपल्या “ऊणानुबंध” या १९७० मध्ये प्रकाशित झायेल्या 
पुस्तकाच्या ऄपगणपशत्रकेत म्हणतात, ‘कृष्ट्णा कोयना या दोन नद्याचं्या 
काठावर नादंणारे माझे गाव कऱ्हाड यास. . . . . .’ 

‘तुझ्यापासून वषानुवषे दूर राशहयो, पण तुझी ओढ शनत्य वाढतच 
राशहयी. कोयनेच्या काठी राशहयो, खेळयो, तर कृष्ट्णेच्या काठी शिकयो-
वाढयो. दोन्ही नद्याचं्या पाण्यात डंुबयो. याच पाण्याने काही छंद यावये 
काही रॅद्धा शदल्या’ त्याचप्रमाणे त्यानंी अपल्या अत्मचशरत्राच्या पशहल्या 
खंडास ‘कृष्ट्णाकाठ’ ऄसे साथग िीषगक शदयेये अहे. कऱ्हाडचे माजी 
नगराध्यक्ष पी. डी. पाटीय यानंा १६ मे १९६१ या ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री 
ऄसताना पत्र शयहून कृष्ट्णा - कोयनेच्या प्रीशतसगंमाचा कायापायट 
घडावा यासाठी काय कराव ेहे त्या पत्रात त्यानंी शयशहये अहे - 

‘कऱ्हाडचे सवात महत्त्वाचे अकषगण प्रीशतसगंम. मराठी साशहत्यात व 
आशतहासातही ते ऄजरामर झाये अहे; परंतु प्रीशतसगंम अज 
पाहण्यासाठी येणायाया तेथीय सवग वातावरण ऄव्यवस्थेचे, ऄस्वच्छ व 
ईपेशक्षताचें ऄसे वाटते. तेथपयंत जाताना वाटते, रस्त्यावर अशण 
वाळवंटात ऄगदीच ओबड-धोबड पशरत्स्थती अहे. घाटाच्या समोर खडे्ड 
व आतर ढीग पडयेये ऄसतात. ही सवग पशरत्स्थती बदयणे अवश्यक अहे. 
स्वामीच्या बागेची जागा ताब्यात घेउन तेथे एक सुदंर सगंम ईद्यान 
बनशवणे िक्य अहे. भइुकोट शकल्ल्याच्या, सगंमािेजारीय तटावर 
दुरुस्ती करुन सगंमाचे, पावसाळ्यातीय ऄयौशकक स्वरुप पाहण्यासाठी 
अकषगक व्यवस्था करणे जरूर अहे. या भागात कोयनेमुळे हल्ली देिी 
अशण शवदेिी प्रवासी योकाचंी सखं्या वाढू यागयी अहे. त्या सवग 
योकाचं्या भेटीचे प्रीशतसगंम हे एक महत्त्वाचे कंद्र बनू िकेय. टुशरझम या 
खात्याच्या मदतीने हा प्रयत्न करून पाहण्यासारखा अहे. अपण 
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व्यशक्तिः प्रयत्न करून नगरपाशयकेचे या महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे यक्ष वेधाव े
म्हणून मी हे पत्र या िहराचा एक नागशरक या नात्याने शयशहत अहे. 
प्रयत्न सुरू केल्यास राज्याचे स्थाशनक व वशरष्ठ ऄशधकारीही या प्रश्नात 
यक्ष घायतीय याबिय मया मुळीच िंका नाही. पत्र काहीसे याबंये, 
परंतु मनात ऄसयेये कल्पनाचें ओझे अज हयके झाल्याचे समाधान मया 
शमळते अहे.’ 

आपला 

यिवंतराव चव्हाण 

साहेबाचं्या वरीय पत्रास ऄनुसरून नगरपाशयकेने शकल्ल्याचा तट व 
नदी याचं्यामधीय सगंमायगतची सुमारे साडेसात एकर सपाटीची जागा 
पंतप्रशतशनशधकडून सपंादन केयी अशण १९७४ सायी बागेचा अराखडा 
तयार केया. सभोवार तारेच कंपाउंड करून घेतये व बाग तयार 
करण्यास सुरुवात केयी. परंतु ६ जून १९७६ रोजी दोन्ही नद्यानंा 
अयेल्या भयावह पुराने नगरपाशयकेने केयेये सवग प्रयत्न वाहून गेये. 
त्यानंतर सगंमाच्या वळणावर किभत बाधूंन तो भाग सुरशक्षत करण्याच्या 
दृष्टीने एक ‘नागरी पयावरण सुधारणा प्रकल्प’ तयार करून तो 
िासनाकडे १९८३ सायी पाठशवण्यात अया. (त्या प्रकल्पाचा समावेि 
सातव्या पंचवार्थषक योजनेत मध्यवती सरकारने केया ऄसल्याचे 
नगरपाशयकेया समजये अहे. तो प्रकल्प पुरा होउन सगंमाच्या वळणावर 
सरंक्षक तट बाधंल्यानंतर हा पशरसर पुराच्या धोक्यापासून सुरशक्षत होणार 
अहे.) 

२५ नोव्हंबर १९८४ रोजी शदल्ली येथे यिवंतरावाचें शनधन झाये. त्यावळेी 
त्याचें ऄंत्यससं्कार कोठे व्हावेत यासबंधंी बराच वाद झाया. हे ससं्कार 
कऱ्हाड येथेच व्हावेत ऄसा अग्रह कऱ्हाडकरानंी धरया. ऄखेरीस 
साहेबाचं्या पार्थथव देवाहर २७ नोव्हंबर १९८४ रोजी दुपारी तीनच्या 
सुमारास प्रीशतसगंमावरच ऄत्ग्नससं्कार झाये अशण त्या शठकाणी 
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तात्पुरती समाधी बाधंण्यात अयी. त्या जागी साहेबाचें राष्ट्रीय स्मारक 
व्हावे, यासाठी प्रयत्न झाये. त्या प्रयत्नाचंा एक भाग म्हणून 
नगरपाशयकेने सगंमावरीय अपल्या सदरीय साडेसात एकर जागेत एक 
शवस्तीणग ईद्यान तयार करण्याची योजना हाती घेतयी. त्यास यिवंत 
ईद्यान ऄसे नाव देण्याचे शनशरृत केये. 

साहेबाचं्या शनधनानंतर ऄवघ्या काही शदवसातच स्व. वसतंदादा 
पाटीय याचं्या ऄध्यक्षतेखायी मुंबइ येथे यिवंतराव चव्हाण प्रशतष्ठानची 
स्थापना करण्यात अयी. याशिवाय कऱ्हाड येथे यिवंतराव चव्हाण 
स्मारक समाधी सशमती ऄिी एक ईपसशमती फेब्रुवारी १९८७ मध्ये शनमाण 
झायी. समाधीच्या जीणोद्धारासाठी प् य्न एत्स्टमेट तयार करून घेणे व ते 
काम पूणग करणे, तसेच समाधीजवळ एक पणगकुटी बाधंणे व 
पाणदरवाजाकडून नदीकडे येणारा घाट दुरूस्त करणे अदी कामाचंी 
जबाबदारी या ईपसशमतीने स्वीकारयेयी अहे. तसेच त्यासाठी यागणारा 
सवग शनधी ईपयब्ध करून घेण्याची जबाबदारी ईपसशमतीवरच अहे. 
अतापयंत कऱ्हाड तायुक्यातीय सह्याद्री साखर कारखान्याचे सभासद व 
कमगचारी यानंी सुमारे पाच याख रुपयाचंा शनधी ईपयब्ध करून शदयेया 
अहे. मुबंइ येथीय यिवंतराव चव्हाण प्रशतष्ठानने तीन याख रुपये शदयेये 
अहेत. शिवाय ईपसशमतीच्या सदस्यानंी अर्थथक मदतीचे अरॄासन शदये 
अहे. 

कोल्हापूरचे अर्थकटेक्ट रॅी. बेरी यानंी समाधीचे प् य्न्स व एत्स्टमेटस् 
तयार केयेये ऄसून ते काम कॉन्र्क्टर राजाराम जाधव, ऄ ्डव्हान्स 
कन्स्रक्िन कंपनी, कोल्हापूर याचं्याकडे सोपशवण्यात अये होते. या 
कामासाठी दहा याख रुपये खची पडये. अर्थकटेक्ट बेरी यानंी समाधीचे 
शडझाइन ऄत्यतं ऄभ्यासपूवगक तयार केये अहे. पुण्यश्लोक छत्रपती 
शिवाजी महाराज याचं्या रायगडावरीय समाधीच्या धतीवर ही समाधी 
ऄष्टकोणी ऄसून शतची याबंी - रंुदी २० बाय २० फूट अहे. समाधीच्या 
सभोवतायचा पशरक्रमा मागग अठ फूट सहा आंच रंुदीचा अहे. या मागाच्या 
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बाहेरून १६ आचं रंुदीचा व ४ फूट ईंचीचा कठडा अहे. समाधीच्या पूवेस 
पाणघाटावर ३० बाय ३० फूट मापाचा ऄष्टकोनी चौथरा ऄसून तेथून 
समाधीकडे जाणाऱ्या मागाची रंुदी १५ फूट व याबंी ९५ फूट अहे. वरीय 
चबुतरा, समाधीकडे जाणारा मागग व समाधी अशण शतच्या भोवतायचा 
पशरक्रमा मागग अदी सवग कामे अर.सी.सी. मध्ये ऄसून परस्परास 
जोडयेयी एकजीव अहेत. या सवग अर.सी.सी. कामाच्या फंडेिनसाठी 
जशमनीपासून सुमारे १५ फूट खोयीपयंत एक फूट जाडीचे ७५ 
अर.सी.सी. कॉयम्स ईभे करण्यात अये अहेत. त्या सवग कॉयम्सना 
जोडणाऱ्या ईभ्या-अडव्या बीम्स सवगत्र अहेत. त्यावर प्रत्येक शठकाणी 
अर.सी.सी. स्य्ब्स टाकण्यात अयेल्या अहेत. या सवग प्रकारे वरीय सवग 
अर.सी.सी काम एकमेकास जोडयेये एकजीव व भक्कम करण्यात अये 
अहे. पशरक्रमेबाहेरीय सभोवतायचा कठडा याची बाधंकामे 
जशमनीखायीय बीमपासून गोकाक ऄ ण््ड स्टोनच्या घडीव दगडामध्ये 
करण्यात अयेयी अहेत. कठड्याच्या बाधंकामाच्या मध्यभागी 
सगंमरवरी जाळी अहे. पशरक्रमा चौथरा व मधया मागग या सवावर अग्रा 
टाइल्स बसशवयेल्या अहेत. मधीय समाधीच्या सभोवारच मा्यावर 
किपकिेडची ग््रनाइट स्टोन फरिी बसशवयी अहे. 

ऄिा प्रकारे समाधीचे सवग काम भक्कम, कयापूणग व ऄशतिय अकषगक 
झाये अहे. समाधीची स्य्ब टाकण्यापूवी त्यामध्ये एक ताम्रमंजुषा 
ठेवयेयी अहे. तीमध्ये यिवतंरावाचें साशहत्य, त्याचं्यासबंंधीचे गं्रथ, 
त्याचंी भाषणे, येख, शनयतकाशयके, शविेषाकं, पते्र, फोटो, ऄत्स्थ, रक्षा 
अदी वस्तू ठेवयेल्या अहेत. त्या ताम्रमंजुषेवर चारही बाजूस त्याचें 
जीवनचशरत्र व त्याचें मौशयक शवचार कोरयेये अहेत. 

समाधीच्या दशक्षण - पूवग कोपऱ्यात ५० बाय २३ फूट मापाची पक्की 
आमारत (पणगकुटी) बाधंण्यात अयी अहे. त्यासाठी साडेतीन याख रुपये 
खचग झाया अहे. माजी क्रीडा राज्यमंत्री रॅी. िामराव ऄषे्टकर याचं्या 
प्रयत्नाने िासनाकडून नगरपाशयकेस दीड याख रुपयाचें ऄनुदान 
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अमदार फंडातून मजूंर झाये अहे. सगंमेरॄराच्या मंशदरापासून 
शकल्ल्याच्या पाणदरवाजापयंत जाणाऱ्या शनयोशजत घाटाचे बाधंकाम पूणग 
करण्यात अये अहे. या घाटाच्या कामासाठी पाच याख रुपये खचग 
झाया अहे. 

‘यिवंत ईद्यान’ साडेसात एकर जागेत ऄसून ईद्यानाच्या 
बंशदस्तपणासाठी सवग बाजंूनी भक्कम ऄसे कंपाउंड करण्यात अयेये अहे. 
कोटाच्या दशक्षण भागाकडे छोटीिी शरटेकिनग वॉय बाधंण्यात अयी अहे. 
त्यावर बसण्याची सोय व जागोजागी गय्रीज करण्यात अल्या अहेत. 

ईद्यानाच्या प्रमुख प्रवेिद्वाराकडून समाधीकडे जाण्यासाठी १५ फूट 
रंुदीचा रस्ताही केयेया अहे. त्याच्या दुतफा शवशवध िोशभवंत फुये 
येणाऱ्या पाच फूट रंुदीच्या फ्यावर बेडस् तयार करण्यात अयेल्या 
अहेत. त्याच्या दोन्ही बाजूस शसल्व्हर ओकची झाडे यावयेयी अहेत. या 
रस्त्याच्या दशक्षणेस शवस्तीणग पटागंणामध्ये ऄद्ययावत ईद्यान तयार 
करण्यात अये अहे. त्याचे अराखडे पुण्याचे नामवंत गाडगन अर्थकटेक्ट 
जयंत धारप यानंी तयार केये अहेत. त्यामध्ये शवशिष्ट अकार ऄसणारे 
गोयाकार, नागमोडी रस्ते अखण्यात अये अहेत. बाकीच्या सपूंणग 
भागामध्ये शवस्तीणग ऄिी शहरवळ तयार करण्यात अयी अहे. या 
शहरवळीचा अकार गोयाकार, नागमोडी ऄिा शवशिष्ट प्रकारचा अहे. 
तसेच झाडाच्या नागमोडी अकाराच्या शवशवध ओळी शवशिष्ट अकारात 
यावयेल्या अहेत. ही झाडे यावताना शवशिष्ट अकार व शवशिष्ट ऊतुत 
फुयाचंा बहर ऄसणारी ऄिी झाडे शनवडण्याच अयी अहेत. त्यामध्ये 
शिरीष, काचंन, बहाबा, कंशिया, बॉटय, ब्रि, गुयमोहर, पागंारा, 
किसगापूर चेऄरी, शचचकारी ऄिी वैशिष्ट्ट्यपूणग झाडे शनवडण्यात अयी 
अहेत. 

या ईद्यानामध्ये शवशिष्ट प्रकारची शवदु्यत प्रकािाची योजना शफयीप्स या 
नामवंत कंपनीकडून तयार करून घेण्यात अयी अहे. ही सवग कामे 
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पशरपूणग झायेयी अहेत. 

ईद्यानाच्या दशक्षण बाजूया पंतकोटाच्या शतरक्या भागावर शनयशगरीची 
झाडे यावयेयी अहेत. त्यामुळे तो भाग शहरवी किभत ऄसल्यासारखा 
भासतो अहे. ईतार सपंल्यानंतर शरटेकिनग वॉय व ईतारामध्ये शवशवध 
फुयाचंी यहान यहान रोपे यावण्यात अयी अहेत. बागेच्या या शवस्तीणग 
जागेमध्ये काही शठकाणी शवशिष्ट अकाराची झगमगती कारंजी बसशवयेयी 
अहेत. 

ईद्यानाच्या एका कोपऱ्यामध्ये यहान मुयाचंी ऄद्ययावत खेळणी 
बसशवण्यात अयी अहेत. बागेतीय शवस्तीणग शहरवळ, झाडे, फुयझाडे 
यानंा पाणी देण्यासाठी सवगत्र पॉप-ऄपस्पस्पक्यसग बसवनू घेण्यात अयी 
अहेत. हे स्पस्पक्यसगही शवशिष्ट अकाराचे व शहरव्या रंगाच्या शहरवळीमध्ये 
शमसळून जाणारे अहेत बटन दाबये की ते जशमनीच्या वर येतात अशण 
पाणी फवारतात व परत जशमनीत जातात. या शवस्तीणग ईद्यानाच्या पशरृम 
बाजूस जुन्या पाणदरवाजातून येणाऱ्या ईद्ध्वस्त घाटाच्या जागी काळ्या 
घडीव दगडाचा नवीन ऄद्ययावत पद्धतीने घाट बाधंण्यात अया अहे. या 
घाटावर खानापुरी फरिी बसशवयेयी अहे. याशिवाय हरळीही यावयेयी 
अहे. घाटाच्या पशरृमेस शवशवध फुयाचंी रोपे यावण्यात अयेयी अहेत व 
टप्प्याटप्प्याने फ्यावर बेडस् तयार करण्यात अये अहेत. 

कृष्ट्णा - कोयनेचा सगंम हा परुातन कायापासूनच पशवत्र सगंम, पण 
साहेबाचं्या या समाधीस्थानामुळे कुष्ट्णाकाठचा हा सारा पशरसरच बोयका 
बनयेया अहे. समाधी ईघड्यावर ऄसून मुक्त अहे. शतच्यावर छत्र नाही. 
मात्र सभोवतायच्या घनदाट वृक्षाचें साशिध्य ऄसल्याने समाधीच्या खुल्या 
दिगनाने एक प्रकारची शदव्यत्त्वाची ऄनुभतूी शमळते म्हणून या सगंमास 
पशवत्र प्रयागतीथाचे पाशवत्र्य प्रात प झायेये अहे. ऄनेक देिी-परदेिी 
पयगटकानंा अकषगणाचे हे कंद्र झाल्याचे समाधान या समाधीस्थान व 
पशरसरामुळे साकारये अहे ऄसे म्हटल्यास ऄशतियोक्ती वाटू नये. 
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त्यामुळे हा कऱ्हाडचा एक सासं्कृशतक ठेवाच बनयेया अहे. 

सागरेरॄराच्या कुिीत जन्मयेया अशण कऱ्हाडच्या कृष्ट्ण - कोयनेच्या 
पशवत्र सगंमावर वाढयेया माणूस पशवत्र जगतामध्ये कायगकतृगत्त्वाने केवढा 
मोठा होतो याचे साक्षात रूप म्हणजे “सौ. वेणुताइ चव्हाण स्मारक भवना” 
तीय यिवंतराव चव्हाणाचंा गं्रथसगं्रह व वस्तुसगं्रहायय हे होय. अशण हे 
सवग पाहून डोळे अनंदारॅूंनी पाणावतात. 

यिवंतरावानंी अपयी पत्नी सौ. वणेुताइ शहच्या स्मरणाथग कऱ्हाड येथे 
स्मृशत भवन ईभारये ऄसून तेथे त्याचं्या सगं्रहातीय सुमारे साडेसात 
हजार मौशयक गं्रथ व सुमारे चारिे दुर्थमळ माशसकाचें बाधंीव गठे्ठ, सहािे 
फोटो ऄल्बम, साठ - मौशयक दुर्थमळ भाषणाच्या क्सेटस् अशण देि - 
परदेिात शमळायेल्या भेटवस्तू अहेत. हे गं्रथ सगं्रहायय नजरेत 
भरण्यासारखे अहे. सौ. वणेुताइ चव्हाण याचें शनधन १ जून १९८३ रोजी 
झाये. त्यानंतर फक्त चारच मशहन्यात यिवतंरावानंी अपये आच्छापत्र 
(वुइय) शयशहये. त्यात यिवंतराव म्हणतात - 

‘माझी पत्नी कै. सौ. वणेूताइ शहचे स्मरणाथग मी एक सावगजशनक न्यास 
(Public Trust) करणार अहे. शतने मया खाजगी व सावगजशनक जीवनात 
ऄमोय साथ शदयी अहे. त्यासाठी शतची अठवण जागती ठेवणे हे माझ्या 
जीवनातीय ईरयेया एकच अनंद अहे. त्या दृष्टीने माझ्या हायचायी 
सुरू झाल्या अहेत. माझ्या गावी कऱ्हाड येथे एखादी जमीन शवकत घेउन 
त्यावर एखादी वास्तू बाधंावी व ऄिा वास्तूत माझ्या स्वतःचे 
गं्रथाययातीय ऄनमोय गं्रथ ठेवावेत. तसेच माझ्या जीवनात ऄनेक 
व्यक्तंनी व ससं्थानंी ऄनेक वस्तू मया पे्रमाने भेट म्हणून शदल्या अहेत. 
त्याचेंही सरंक्षण व्हावे व वस्तुसगं्रहाययाच्या रूपाने त्याचें जतन व्हावे, 
ऄिी माझी आच्छा अहे अशण हे गं्रथायय व वास्तुसगं्रहायय माझ्या 
पत्नीची स्मृती म्हणून व त्याच्या दैनंशदन जपणुकीची अशण वाढीची 
योजना करावी, ऄसा सकंल्प अहे.’ 
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यिवंतराव बळवंतराव चव्हाण 

७- १०- १९८३ 

पुढच्या पशरच्छेदात ते म्हणतात, ‘या स्मृती मंशदरासाठी जी रक्कम 
यागेय त्यापैकी िक्य तो भाग मी देणार अहे. देणगी म्हणून माझ्या 
पत्नीचे दागदाशगने अहेत. त्याचें रूपातंर करून जी रक्कम ईभी राहीय ती 
सारीच्या सारी या स्मारकास द्यावी. शिवाय मौजे ईरळीकाचंन येथीय 
बागायत जमीन शवकून जी रक्कम येइय ती सारीच्या सारी वरीयप्रमाणेच 
या न्यासास द्यावी.’ 

हे वरीय मृत्युपत्राचे अदिगवत स्वरूप कोठे? अशण अज सवगसामान्य 
समाजामध्ये शदसणारे मृत्युपत्राचे स्वरूप कोठे? मृत्युपत्र म्हणजे जीव 
गेल्यावर मागे ईरयेल्या शनजीव मायमत्तेच्या शवल्हेवाटीचा रूक्ष शहिोब. 
त्या मृत्युपत्रामधीय कायद्याच्या रखरखीत भाषेत साशहत्याचा ऄगर 
ईदात्त हेतूचा ओयावा कोठून येणार? ईयट त्याच्या प्रत्येक िब्दामधून 
मृत्यूची भेसूर ऄवकळा डोकावत ऄसते. जनावराचं्या मृतदेहाचे यचके 
तोडण्यासाठी घारी-शगधाडाचें झगडे होतात त्याप्रमाणे सवगसामान्याचें 
मृत्यूपत्राने वाटून शदयेल्या टीचभर मायमत्तेसाठी िुद्र तंटे माजतात अशण 
मृताशवषयीचा िोक ऄगर अदर एवढेच काय, पण साधा माणुसकीचा 
यवयेिही शदसून येत नाही. पण यिवंतरावाचें वरीय मृत्युपत्र ज्या 
मायमत्तेचा ईल्लखे अहे तो ऄमोय अहे. यिवतंरावाचें जीवन सवगस्व 
देिातीय - महाराष्ट्रातीय जनतेवरीय व अपयी पत्नी सौ. वणेुताइवरीय 
त्याचें ऄथागं पे्रम शन त्याचं्या देहाचा कणन् कण हीच ती मायमत्ता होय. 
‘ऄिी मायमत्ता शतचा ऄसा दाता अशण ऄसे मायमत्तचेे वारस या 
जनमानसात पुन्हा शदसणार नाहीत.’ ऄिा प्रकारचे वणगन अचायग प्र. के. 
ऄते्र याचं्या एका येखात वाचल्याने अढळते. ते मुिाम शदये अहे. 

अपल्या हयातीतच हे काम पूणग करण्याचा यिवंतरावाचंा मानस व 
प्रयत्न होता. २१ नोव्हंबरया यिवंतराव चव्हाण स्वतः िामराव 
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गणपतराव पवार, रशसकयाय वाडीयाय िहा या शतघानंी सौ. वेणुताइ 
चव्हाण स्मारक पत्ब्यक च्शरटेबय रस्ट स्थापन केया अशण ९ जानेवारी 
१९८४ या त्याची नंदणी झायी. यिवंतरावानंी अपल्या मनािी या 
स्मारकाची कल्पना शचत्ररेखीत करून त्याप्रमाणे मुंबइच्या येये ऄ ्ण्ड 
ऄसोशसएटस् याचं्याकडून त्याचे नकािे तयार करून घेतये. १ जून 
१९८४ ही. सौ. वेणुताइचंी प्रथम पुण्यशतथी. त्या शदविी त्यानंी तकग तीथग 
यक्ष्मणिास्त्री जोिी याचं्या ईपत्स्थतीत स्वतःच स्मारकाचे भशूमपूजन 
केये व वणेुताइंची प्रथम पुण्यशतथी पं. भीमसेन जोिी याचं्या सगंीत 
मैफीयीने केयी. यिवंतरावाचं्या ईपत्स्थतीत झायेयी वेणतुाइंची ही 
एकमेव पुण्यशतथी. २५ नोव्हंबर १९८४ या यिवंतरावाचेंही शनधन झाये. 
त्यामुळे स्वतःच्या हयातीत स्मारक भवन ईभारण्याचे त्याचें स्वप्न तसे 
ऄपुरेच राशहये. 

रस्टने अपल्या ईशिष्टामंध्ये ज्या ऄनेक बाबंचा समावेि केया त्यात 
पुढीय गोष्टी अहेत. शिक्षण प्रसार अशण शवशवध शवषयातीय ज्ञानिाखाचं्या 
शिक्षणास प्रोत्साहन, शनरशनराळ्या प्राथशमक अशण माध्यशमक िाळा, 
महाशवद्यायये, शवद्यापीठे, ऄभ्यासकंदे्र अशण शिक्षणासाठी ऄन्य प्रकारे 
कायगरत राहणाऱ्या कंद्राची स्थापना अशण वृद्धी, शवद्या्यंना गुणवत्ता, 
शिष्ट्यवृत्ती, कजे, वसशतगृहे अशण भोजनाययाची शनर्थमती. गरीब अशण 
एखाद्याच्या व्यवसायास, व्यापारास मदत, ईच्च शिक्षणास मदत, प्रवास 
खचाची जबाबदारी स्वीकारणे, सामान्य अशण प्रगत शसक्षणासाठी 
गं्रथायये ईभारणे, दवाखाने, आत्स्पतळे, ऄनाथायये, िुरॅुषागृहे यानंा 
मदत व देणग्या देणे, दुष्ट्काळ वा पुरासारख्या अपत्तीप्रसगंी 
सकंटग्रस्ताना मदत, ऄन्य प्रकारे औषधोपचार व गरजवंताना मदत. 
दाशरद्र्यात शपचणाऱ्यानंा ऄिवस्त्राचंी मदत, पाणीटंचाइ ऄसणाऱ्या भागात 
शवहीरखुदाइ, गशरबाना मोफत वा कमी दरात घरे, समाजशहताथग कामे 
करणाऱ्या पत्ब्यक रस्टना मदत, शवज्ञान-तंत्रज्ञान-कया जनोपयोगी 
कामासाठी कायगरत ससं्थानंा मदत वा तत्सम ससं्थाचंी स्थापना, 
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िारीशरक शिक्षण क्रीडा प्रकारासाठी प्रयत्न व प्रोत्साहन, भकंूप, अगी 
यासारख्या अपत्तंना तंड देण्यासाठी शनमाण झायेल्या रस्टना मदत व 
तत्सम ससं्थाचंी स्थापना, व्यापारी - औद्योशगक अशण ताशंत्रक शिक्षणास 
प्रोत्साहन यासाठी परीक्षा घेणे, पदशवका, प्रमाणपते्र पाशरतोशषके प्रदान 
करणे या अशण ऄिा प्रकारच्या समाजोपयोगी कामाचा ऄंतभाव रस्टने 
अपल्या ईशिष्टात केया अहे. या स्मारकासाठी शिवाजीनगर को-ऑप. 
हौकिसग सोसायटीने नाममात्र एक रुपया भाड्याने ऄंदाजे १७-१८ गुठें 
जागा शदयेयी अहे. त्या जागेवर यिवंतरावजंनी या स्मारकासाठी ४५ 
याखाचा अराखडा केया होता व बाधंकामाची जबाबदारी न्यू रीओ 
शबल्डसग (रॅी. राजाभाउ कोटणीस) याचं्यावर सोपशवयी होती. 
शवरॄस्ताचं्या सहकायाने ही वास्तू ईभी राशहयी अहे. 

या स्मारक भवनाचे ईद घाटन २५ नोव्हंबर १९९२ रोजी त्यावेळचे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाय सी. सुब्रमण्यम् याचं्या हस्ते झाये. शिवाजी 
स्टेशडयमसमोरीय ऄत्यंत रमणीय पशरसरात ही वास्तू ईभी अहे. या 
स्मारकाच्या सभोवती सुदंर बगीचा अहे. दरात यिवंतराव चव्हाण १९६२ 
पासून वापरीत ऄसयेयी ऄ ्म्ब्शसडर गाडी अहे. स्मारकाच्या अतीय 
बाजूस ३० बाय ४५ फुटाचे बंशदस्त सभागृह अहे. त्याच्या दोन्ही बाजूस 
२५ बाय ३२ फुटाचें गं्रथायय अहे. तेथे काचेच्या याकडी कपाटात 
यिवंतरावाचंा ऄनमोय गं्रथसगं्रह ठेवण्यात अया अहे. या गं्रथाचें 
गं्रथाययिास्त्राप्रमाणे सवग सोपस्कार (वगीकरण, ताशयकीकरण-
सूचीकरण) पूणग झाये अहेत. दुसऱ्या बाजूस २५ बाय ३२ फुटाचें 
कयादायन अहे. शतथे शवशवध अकाराच्या काचेच्या पेट्या बसशवण्यात 
अल्या अहेत. त्यात यिवंतरावानंा देि-परदेिात भेट शमळायेल्या 
महत्त्वाच्या वस्तू कयात्मकतेने प्रदर्थित करण्यात अल्या अहेत. वेणूताइ 
व साहेब नेहमी वापरत ऄसयेये कपडे व आतर वस्तूही एका काचेच्या 
पेटीत ठेवण्यात अयेल्या अहेत. 

या वास्तूचा दैनंशदन वापर व्हावा म्हणून गं्रथाययास यागूनच 
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वाचनाययाचे वीस ३२ फुटाचे दायन अहे. त्यामध्ये चाळीस व्यक्तंची 
बसून वाचण्याची सोय अहे. (टेबय - खुच्या) तेथे बारा दैशनके, सहा 
सात पाशहके, व चौदा माशसके दै्वमाशसके, तै्रमाशसके शनयशमत येतात. त्याचें 
दैनंशदन वाचन करण्यासाठी पासष्ट ते सत्तर योक फायदा घेतात. 

याशिवाय यिवंतरावाचं्या पत्रव्यवहाराच्या ऄसखं्य फाययी, हजारो 
हस्तशयशखते, कागदपते्र त्यानंा शमळायेयी सन्मानपते्र, मानपते्र अदी 
साशहत्य अहे. गं्रथाययातीय गं्रथाचंी गं्रथायय िास्त्राप्रमाणे ऄद्ययावतपणे 
माडंणी केयेयी अहे. कऱ्हाडमधीय हे स्मारक भवन म्हणजे 
महाराष्ट्राच्या गेल्या ऄधगितकातीय आशतहासाच्या पशरवतगनाचे चायते - 
बोयते दिगन झाये अहे. 

या गं्रथसगं्रहातीय गं्रथ चाळताना यिवंतरावाचं्या वाङ मयीन 
ऄशभरुचीचे, त्याचं्या ऄभ्यासूवृत्तीचे त्स्तशमत करणारे दिगन घडते. या 
गं्रथसगं्रहातीय बहुतेक सवग पुस्तके त्यानंी वाचयेयी अहेत. सुमारे ४० 
टके्क पुस्तके त्यानंी ऄभ्यासल्याचे शदसून येते. कारण त्यानंी ऄभ्यासयेल्या 
पुस्तकावर केयेल्या टीका-शटप्पणी किकवा महत्त्वाच्या ओळीखायी केयेये 
ऄधोरेखाकंन, पशरच्छेदानंा केयेल्या चौकटी याचें शनदेि अहेत. यातीय 
बहुतािं पुस्तके त्यानंी स्वतः खरेदी केयेयी ऄिी अहेत. त्यात ऄनेक 
दुर्थमळ गं्रथाचंा समावेि अहे. गं्रथावंर शवकत घेतल्याची तारीख, शठकाण 
याची नंद करून त्यावर त्यानंी अपयी स्वाक्षरीही केयेयी अहे. 
ऄनेकशवध शवषयावंरीय मौल्यवान गं्रथ या सगं्रहात अहेत. 
यिवंतरावाचं्या या गं्रथसगं्रहाययात मी काम करत ऄसताना ऄसे 
अढळते की ‘नवा करार’ या नावाचे मराठी भाषेतीय एक बायबय त्याचं्या 
सगं्रहात अहे. हे सोनेरी पुस्तक अपल्या पुस्तके पाहण्याच्या सधंीचेसुद्धा 
सोने करून जाते. माधवराव बागय याचें सवग साशहत्य या सगं्रहाययात 
अहे. स्वतः बागय यानंी त्या पुस्तकानंा ईत्कृष्ट बाआंकिडग करून ते 
साशहत्य यिवंतरावानंा व वणेूताइंनाभेट शदयेये अहे. गं्रथसगं्रहातीय 
चशरत्राचा शवभाग सवात समृद्ध अहे. यात साशहत्त्यक, शचत्रकार, 
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आशतहासतज्ज्ञ, राजकारणी, समाजसुधारक अदंची चशरते्र अहेत. 
मोठ्या गं्रथाययातसुद्धा हा शवभाग समदृ्ध नसेय ऄसा सगं्रह अहे. 

मराठी ज्ञानकोि, शवरॄकोि, ससं्कृतीकोि, िब्दकोि, ऄवाशचन प्राचीन 
चशरत्रकोि, आन सायक्योशपशडया शब्रटाशनका, ग्झेशटऄसग, मराठी 
तत्त्वज्ञान कोि याशिवाय मराठी - आंग्रजी भाषेतीय शवशवध शवषयावरीय 
दुर्थमळ मौशयक ऄसे सदंभगगं्रथ अहेत. यिवंतराव नुसते गं्रथवेडे नव्हते 
त्याचंी वाचनाची, ऄभ्यासाची दायने शकती शवस्तृत होती अशण त्याचंी 
ऄभ्यासाची किकवा पुस्तके वाचण्याची पद्धती शकती ऄथगपूणग होती याचे 
यथाथग दिगन या गं्रथसगं्रहावरून होते. या ससं्थेचे स्वतंत्र अठ शवरॄस्ताचें 
शवरॄस्त मंडळ अहे. त्या मंडळातफे कारभार चायशवया जातो. 

साहेबाचं्या गं्रथाययात स्वतः त्यानंी खरेदी केयेये व त्यानंा भेट म्हणून 
येत ऄसयेये गं्रथ जमा होत राशहये. त्यावेळी त्या गं्रथ व्यवत्स्थतरीत्या 
जपणूक हे एक महत्त्वाचे काम होते. त्या कामाची जोखीम वणेूताइंनी 
स्वीकारून दर अठ - पंधरा शदवसानंी ती पुस्तके कपाटातून बाहेर 
काढावयाची, स्वच्छ करावयाची, वाळवी व शकटकापंासून सरंक्षण व्हावे 
म्हणून कीटकनािकाची फवारणी करावयाची अशण पुन्हा ती शवषयवार 
यावनू ठेवायची हे काम त्यानंी ऄव्याहतपणे केये. त्यामुळे हा गं्रथसगं्रह 
अजऄखेर व्यवत्स्थत व नीटनेटका राशहया. त्याचं्या या कायाचं मोय 
फार मोठं अहे. 

वेणूताइंच्या शनधनानंतर त्याचं्या योग्य ऄिा स्मारकासाठी कृष्ट्ण - 
कोयनेच्या पशवत्र सगंमाच्या शठकाणी म्हणजे कऱ्हाड येथे “सौ. वेणतूाइ 
चव्हाण स्मारक पत्ब्यक च्शरटेबय रस्ट”ची स्थापना स्वतः यिवतंरावानंी 
करून त्यात सगं्रशहत केयेल्या गं्रथसगं्रहानं व वस्तुसगं्रहानं सपंि बनयेयी 
अहे अशण हे ज्ञानभाडंार अता अजच्या अशण ईद्याच्या शपढ्यासंाठी, 
ऄभ्यासकासंाठी, सिंोधकासंाठी मुक्त केयं अहे. सवाथानं शवकशसत 
झायेस ंहे ज्ञानभाडंार कऱ्हाडनगरीचं एक भषूण ठरयेयं अहे. 
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यिवंतरावानंी ‘कृष्ट्णाकाठी’ या अपल्या चशरत्र गं्रथाची ऄपगणपशत्रका 
सौ. वेणूताइ याचं्या स्मृतीस ऄपगण करताना पुढीय भावपूणग िब्द 
वापरयेये अहेत - 

‘अइच्या पाठोपाठ माझ्या जीवनाया अकार अशण अिय देणारी माझी 
शप्रय पत्नी. . . . .’ 

यिवंतराव चव्हाण व वणेूताइ याचं्यामधीय प्रीतीचा अशण स् नेहाचा 
गोडवा ईभ्या महाराष्ट्राच्या कौतुकाचा शवषय म्हणून अदिगवत ठरो अशण 
ही ऄनंताची ज्योत देवघरातीय नंदादीपाप्रमाणे सतत प्रकािमान राहो! 

??? 
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गं्रथ लेखनासाठी खालील संदर्ट साशहत्याचा आधार घेतला. 

‘शवचारधारा’ (भाषण सगं्रह) यिवंतराव चव्हाण – सपंा. न. वा. शयमये 
प्रका. मुंबइ. सागर प्रकािन – १९६० 

‘सह्याशद्रचे वारे’ (भाषण सगं्रह) यिवंतराव चव्हाण प्रका. मुंबइ 
महाराष्ट्र िासन प्रशसद्धी शवभाग – १९६२ 

‘ऊणानुबंध’ (येखासगं्रह) यिवंतराव चव्हाण पणेु, पे्रशसस्ट पत्ब्यकेिन 
– १९७५ 

‘कृष्ट्णाकाठ’ (अत्मचशरत्र खंड-१) यिवंतराव चव्हाण, पुणे पे्रत्स्टड 
पत्ब्यकेिन – १९८४ 

‘India’s Foreign Policy’ by Y. B. Chavan, Bombay, Somayya 
Publications – 1978 

‘वादळमाया’ - राम प्रधान - पुणे – मेहता पत्ब्यकििग हाउस – १९९५. 

‘यिवंतराव चव्हाण शवशवधागंी व्यशक्तमत्त्व’ शव. शव. पाटीय, औरंगाबाद, 
साकेत प्रकािन - १९९४. 

‘यिवंतराव चव्हाण व्याख्यानमाया’ - १९८६ रॅी. द्वा. भ. कर्थणक 
याचं्या ३ व्याख्यानाचे पुस्तक प्रका. कराड नगरपाशयका, कऱ्हाड - 
१९९३. 

‘यिवंतराव चव्हाण : शवशधमडंळातीय शनवडक भाषणे - १९४६-६२’ 
खंड-१ या सपंादक - खोबरेकर व्ही. जी. प्रका. मुंबइ यिवंतराव चव्हाण 
प्रशतष्ठान. 

‘यिवंतराव : राष्ट्रीय व्यशक्तमत्त्व’ सपंादक - केळकर भा. कृ. प्रका. 
मुंबइ महाराष्ट्र राज्य साशहत्य ससं्कृती मंडळ - १९८५. 
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‘यिवंतराव : शवचार अशण वारसा’ सपंा. शव. शव. पाटीय, कऱ्हाड 
दीपक पाटीय - १९८९. 

‘शवदेि दिगन’ सगं्राहक व सपंादक जोिी रामभाउ प्रका. पणेु यिोदा 
प्रकािन – १९८८. 

‘Chavan & the Troubled Decade’ by kunshikrishan T. V. Pub. 
Bombay, Somayya Publication Pvt. Ltd. 1971. 

‘योकराज्य पाशक्षक’ - ‘यिवंतराव चव्हाण स्मतृी शविेषाकं’ सपंादक 
िातंाराम सगणे, मुंबइ. माशहती व जनसपंकग  महासचंायनायय, महाराष्ट्र 
राज्य प्रकािन. १ मे १९८५. 

‘India- 1969 – Crisis of conscience’ by Rajendra Puri Pub. – 
Rajendra Puri New Delhi – 1971. 

‘After Nehru who?’ by welles Hangen. Pub. London Rupert 
Hart Davis Publications - 1963. 

‘यिवंतराव चव्हाण गुणगौरव ऄंक’ ‘सात पाशहक समथग शविेषाकं’ 
सपंादक ऄ. कृ. कुयकणी, सातारा. समथग प्रकािन - मे १ -१९७५. 

‘मनोहर सात पाशहक’ यिवंतराव चव्हाण स्मृती शविेषाकं ३१ माचग १९८५. 
सपंादक - रॅी. बा. महाबळ, पुणे. शकयोस्कर पे्रस. 

‘शविाय सह्याशद्र’ यिवंतराव चव्हाण स्मतृी शविेषाकं’ सपंादक 
ऄनंतराव पाटीय पुणे १९८५. 

रॅी. यिवंतराव चव्हाण ऄशभनंदन गं्रथ (४८ वा जन्मशदन प्रकािन) 
सपंादक जोिी तकग तीथग यक्ष्मणिास्त्री, नागपूर यिवतंराव चव्हाण 
जन्मशदन सत्कार सशमती प्रकािन. १२ माचग १९६१. 

ऄथगमतं्रीपदाची चार वष े : एक ताळेबंद (मुयाखत) केसरी शविेष 
प्रशतशनधी, पुणे-केसरी. शदवाळी ऄंक - १९७४. 
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मा. यिवंतराव चव्हाण यांचा जीवनपट 

१२ माचट १९१३ 

जन्म सातारा शजल्ह्यातीय (सध्या सागंयी शजल्हा)देवराष्ट्र े या गावी 
(कृष्ट्णाकाठ – अत्मचशरत्र या गं्रथातून) 

१९१८-१९ 

सायी वडीय बळबंतराव चव्हाण याचें प्येगच्या साथीत शनधन. देवराष्ट्रे 
येथीय प्राथशमक िाळेत चौथीपयंत शिक्षण व नंतर कऱाड येथे 
शिक्षणासाठी दाखय. 

१९२७ 

सायी कराहच्या कंद्र िाळेतून व्हनाक्युयर फायनय परीक्षा पास. 
कराड येथीय शटळक हायस्कूय मध्ये प्रवेि. 

१९२९ 

८ एशप्रय भगतकिसगानी ऄसंब्यीत बॉम्ब फेकया त्या घटनेने राजकीय 
जीवनाकडे अकृष्ट अशण भगतकिसगाच्या फािीनंतर स्वातंत्र्य यढ्याया 
अयुष्ट्य वाहून टाकायचा शनधार 

१९३० ते ३१ 

सायच्या मध्यापयंत जवळ जवळ दीड वषग ज्ञानप्रकाि वतृ्तप्रत्राचे 
बातमीदार म्हणून सपंकग . 

१९३० ते ३३ 

ऄसहकाराच्या (कायदेभगं) चळवळीत सहभाग व १९३२ मध्ये १८ 
मशहन्याचं्या तुरंुगवासाची शिक्षा. 
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१९३३ 

मे. तुरंुगातून सुटका 

१९३१ 

सायी पुणे येथीय नूतन मराठी शवद्याययातफे झायेल्या वकृ्तत्त्व स्पधेत 
‘ग्रामसुधारणा’ या शवषयावर पशहल्या क्रमाकंाचे रुपये १५०-०० (दीडिे) 
चे पाशरतोशषक प्रात प. 

१९३४ 

म्रीक परीक्षा ईत्तीणग. कोल्हापूर येथीय राजाराम कॉयेजमध्ये पे्रवि. 
(प्राचायग डॉ. बाळकृष्ट्ण व प्रोफेसर ना. सी. फडके याचा सहवास व 
मागगदिगन.) 

१९३८ 

आशतहास व राजकारण हे शवषय घेउन मुंबइ शवद्यापीठाची बी.ए. पदवी 
परीक्षा ईत्तीणग. पणेु येथीय यॉ कॉयेजमध्ये प्रविे 

१९३६ 

एम.एन. रॉय याचं्या शवचाराचा प्रभाव (रॉयवादी १९३८ 
शवचारसरणीच्या छायेत) 

१९४० 

सातारा शजल्हा कागेँ्रसचे ऄध्यक्ष 

१९४१ 

ऑगस्ट एय एय बी परीक्षेत सुयि व वशकयीच्या व्यवसायास प्रारंभ. 

१९४२ 

जून २, कराड येथे वणेुताइिी शववाहबद्ध. (फयटण येथीय मोरे 
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कुटंुबातीय कन्या) 

ऑगस्ट ९, चळवळीस प्रारंभ, शविाय सातारा शजल्हा नेतृत्त्व, म. 
गाधंंच्या ‘चयेजाव’ घोषणेत सामीय अशण भशूमगत, भारत छोडो 
चळवळीत ऄटक. 

१९४२ 

सायी कऱ्हाड येथे भरयेल्या दशक्षण महाराष्ट्र साशहत्य समेंयनातीय 
पशरसवंादाचे ऄध्यक्ष. 

१९४२-४३ 

सातारा शजल्ह्यातीय भशूमगत चळवळीत प्रवेस, सचंायन, मागगदिगन 

१९४३ 

सायी सवात थोरये बंधू ज्ञानोबा याचें शनधन. 

१९४४ 

राजकीय क्रातंी या शवषयावर कशवता (तुरंुगवास) 

१९४५ 

तुरंुगातून सुटका. 

१९४६ 

मुंबइ आयाखा कायदे मडंळाच्या शनवडणुकीत (द. सातारा) 
मतदारसघंातून शनवड 

१९४६ 

एशप्रय १४, गृखात्याचे पायगमंटरी सेके्रटरी म्हणून शनवड. 

१९४७ 
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शडसंबर १५, मध्ये मधये बंधू गणपतराव याचें शनध.न. 

१९४८ 

महाराष्ट्र प्रदेि कागेँ्रसचे शचटणीस 

१९५१ 

मधये बंधू गणपतराव याचं्या पत्नीचे शनधन. 

१९५२ 

कऱ्हाड मतदारसघंातून शवधानसभेवर शनवड व नागरी पुरवठा मंत्री 
म्हणून शनयुक्ती. 

१९५३ 

सपं्टेबर २८, रॅी. भाउसाहेब शहरे व रॅी. नानासाहेब कंुटे याचं्या समवेत 
नागपूर करारावर पशरृम महाराष्ट्राच्या वतीने स्वाक्षरी. 

१९५४ 

मुंबइ राज्य पचंातय सघंाची स्थापना. 

१९५५ 

ऑक्टोबर१०, राज्य पुनरगचना सशमतीचा ऄहवाय प्रशसद्ध झाया. 
शवदभाचे वेगळे राज्य व ईवगशरत मराठी प्रदेि व गुजराथी प्रदेि याचें 
सयुंक्त राज्य सुचशवणारी शिफारस. 

१९५५ 

शडसंबर १, फयटण येथे सातारा शजल्हा कागेँ्रस कशमटीच्या सभेत 
‘ईपोषण, सपं, राजीनामे हे सयुंक्त महाराष्ट्र शमळशवण्याते मागग नव्हेत’ 
ऄसे ठासून प्रशतपादन करणारा ठराव मजूंर. 

महाराष्ट्रापेक्षा नेहरू रॅेष्ठ अशण ‘मुंबइसह सयुंक्त महाराष्ट्र शमळशवण्याचे 
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प्रयत्नात यापुढे रॅी. िंकरराव देव याचें नेतृत्त्त्व स्वीकारावयास मी तयार 
नाही’ ऄिी रॅी. चव्हाण याचंी घोषणा. 

१९५६ 

ऑक्टोबर, योकसभेने शवदभासह शविाय शद्वभाशषक मुंबइ राज्याची 
स्थापना करण्याच्या बाजूने अपया कौय शदया. 

१९५६ 

नोव्हंबर, शविाय शद्वभाशषक मुंबइ राज्याची स्थापना व शद्वभाशषक 
राज्याचे मुख्यमतं्री म्हणून शनवड (वय ४३) 

१९५७ 

एशप्रय, मुंबइ शवधानसभेच्या सावगशत्रक शनवडणुकीत कऱ्हाड येथीय 
ऄटीतटीचा सामना होउन शवजय अशण पुनरृ मुख्यमंत्रीपद (वय ४४) 

१९५७ 

नोव्हंबर ३०, प्रतापगडावर शिवस्मारकाचे प.ं जवाहरयाय नेहरू 
याचं्या हस्ते ईद् घाटन, शद्वभाशषक शवरोधी मोचा व समारंभ िातंतेने पार 
पडये. 

१९५८ 

सपं्टेबर, ऄशखय भारतीय कागेँ्रसच्या वशकंग कशमटीवर शनवड. 

१९५८ 

फेब्रुवारी, बेळगावं - कारवार सीमाप्रदेि महाराष्ट्रात समाशवष्ट करून 
घेण्यासाठी सयुंक्त महाराष्ट्र सशमतीच्या वतीने चळवळ सुरू. 

१९५८ 

शडसंबर, सीमाप्रश्नाची दाद मागण्यासाठी भारताच्या राजधानीत सयुंक्त 



११५ 
 

महाराष्ट्र सशमतीच्या वतीने सत्याग्रह. 

१९५९ 

जानेवारी, ऄ. भा. कागेँ्रसच्या नागपूर ऄशधवेिनात तृतीय पचंवार्थषक 
योजनेशवषयीचा ठराव मोडया. 

१९५९ 

माचग, िस्त्रशक्रया व बेचाळीस शदवसाचंी शवरॅातंी. 

१९५९ 

ऑगस्ट, शद्वभाशषक राज्याचा कारभार यिस्वी होत ऄसया तरी 
राज्यातीय जनतेत एकात्मतेची भावना शनमाण झायेयी नाही म्हणून 
मुख्यमंत्री या नात्याने ते मी यापुढे चायव ू िकणार नाही, ऄसा शनणगय 
घेउन तो कागेँ्रस रॅेष्ठंना कळशवया. 

१९५९ 

सपं्टेबर, शद्वभाशषक मुंबइ राज्याच्या पुनरगचनेसबंंधी शवचार करण्यासाठी 
कागेँ्रस वशकंग कशमटीने नउ सदस्याचंी सशमती नेमयी. 

१९५९ 

शडसंबर २९, ऄशयगढ मुत्स्यम शवद्यापीठ, ऄशयगढ – ऑननरी शडग्री 
ऑफ एय. एय. बी. पदवी 

१९६० 

जानेवारी, शद्वभाशषक राज्याची पुनरगचना करून मुंबइसह मराठी 
प्रदेिाचे व गुजरात प्रदेिाचे ऄिी दोन राज्ये शनमाण करण्याचा शनणगय 
नउ सदस्यीय सशमतीने घेतया. 

१९६० 
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फेब्रुवारी १३, (सावरगाव - डुकरे) येथे भरयेल्या शवदभग साशहत्य 
समेंयनाचे ईद् घाटक 

१९६० 

माचग, बारामती येथीय योकसभेच्या पोटशनवडणुकीत कागेँ्रस पक्षाच्या 
ईमेदवाराया प्रचंड बहुमताने शनवडून देउन, महाराष्ट्र राज्याची शनर्थमती 
योकिाही पद्धतीने व िातंतेने करण्याच्या प्रयत्नावर मराठी जनतेने 
शवरॄास व्यक्त केया. 

१९६० 

एशप्रय, योकसभेचे शद्वभाशषक राज्याची पुनरगचना करून मुंबइसह 
महाराष्ट्र व गुजरात ऄिी दोन राज्ये शनमाण करण्याच्या योजनेवर 
शिक्कामोतगब केये. 

१९६० 

मे १, महाराष्ट्र राज्याची ईत्साही वातावरणात स्थापना व नवीन 
राज्याचे पशहये मुख्यमंत्री म्हणून िपथशवधी (वय ४६) 

१९६० 

जून, पुणे येथे पं. गोकिवद वल्लभ पतं याचं्या ईपत्स्थतीत म्हैसूरचे 
मुख्यमंत्री रॅी. जत्ती यानंी सीमेचा प्रश्न वादशवषय ऄसल्याचे मान्य केये. 
रॅी. चव्हाण व रॅी जत्ती याचें सीमा प्रश्नाचंा शवचार करण्यासाठी व 
अपापल्या सरकारानंा शरपोटग सादर करण्यासाठी प्रत्येकी दोन प्रशतशनधी 
शमळून चार सदस्याचंी नेमणूक करण्यात येइय, ऄिी घोषणा करणारे 
सयुंक्त पत्रक. 

१९६० 

ऑक्टोबर २१, पुणे येथे महाराष्ट्र प्रदेि कागेँ्रस कशमटीतफे जाहीर 
सत्कार. 
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१९६० 

नोव्हंबर, ऄशखय भारतीय कागेँ्रस शनवडणूक मंडळावर शनवड. 

१९६० 

नोव्हंबर १०, नागपूर करार ऄमंयबाजावणीचा भाग म्हणून महाराष्ट्र 
शवशधमंडळाचे एक ऄशधवेिन नागपुरात दरवषी भशवण्यास सुरुवात. 

१९६० 

नोव्हंबर १९, महाराष्ट्र राज्य साशहत्य ससं्कृती मंडळाची स्थापना. 

१९६० 

शडसंबर, मुंबइ येथे शिवछत्रपतंच्या पुतळ्याचे ऄनावरण. 

१९६१ 

जानेवारी, कागेँ्रस महासशमतीमधून शनवडणूक पद्धतीने प्रथमच 
झायेल्या शनवडीत वशकंग कशमटीवर शनवड. 

१९६१ 

शदल्ली येथे भरयेल्या ४३ व्या. ऄ. भा. मराठी नाट्यय समेंयनाचे 
स्वागताध्यक्ष. 

१९६१ 

माचग ३०, शवदभातीय जनतेच्या वतीने नागपूर येथे ४७ व्या 
वाढशदवसाशनशमत्त सत्कार समारंभ. 

१९६२ 

मे १, पंचायत राज्य योजनेचा प्रारंभ. 

१९६२ 
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सातारा येथे भरयेल्या ऄ. भा. मराठी साशहत्य समेंयनाचे ईद घाटक. 

१९६२ 

फेब्रुवारी, महाराष्ट्र शवधानसभेच्या शनवडणुका, कागेँ्रसने २६५ पैकी 
२१४ जागा किजकून प्रचंड शवजय शमळशवया. 

१९६२ 

ऑक्टोबर, ‘केसरी’ च्या शदवाळी ऄंकात ‘शनयतीचा हात’ हा पशहया 
येख प्रशसद्ध. 

१९६२ 

नोव्हंबर २२, भारताचे सरंक्षणमतं्री म्हणनू सूते्र ग्रहण. 

१९६३ 

नाशिक शजल्यामधून योकसभेवर शबनशवरोध शनवड. 

१९६३ 

ऄमेशरकेच्या सरंक्षण खात्याचे सशवच म्क् नॉरा याचं्या शनमंत्रणावरून 
ऄमेशरकेस भेट. 

१९६३ 

ऑगस्ट, रशियाचा दौरा - रशियन पतंप्रधान कु्ररृेव्ह याचं्यािी चचा, 
मदतीचे अरॄासन. 

१९६४ 

ऑगस्ट २८, रशियाचा दौरा. 

१९६४ 

शदल्लीतीय महाराष्ट्रीय शिक्षण ससं्थेच्या ऄध्यक्षपदी शनयुक्ती. 



११९ 
 

१९६५ 

जानेवारी, नादेंड येथे भरयेल्या ४७ व्या ऄ. भा. मराठी नाट्य पशरषद 
– ऄशधवेिनाचे ईद् घाटक. 

१९६५ 

ऑगस्ट १८, अइ शवठामाता याचें वयाच्या ९५ व्या वषी शनधन - मुंबइ. 

१९६६ 

जानेवारी, ताश्कंद येथे िास्त्रीजी – अयुबखान चचेस ईपत्स्थत 
(कोशसशजन याचं्या प्रयत्नानुसार) 

१९६६ 

नोव्हंबर १४, कंद्रीय गृहमतं्रीपदी शनयुक्ती. 

१९६७ 

गृहमंत्रीपदाची सूते्र घेतल्यानंतर पशहल्या सहा मशहन्यातच नव्याने दहा 
राज्यपायाचंी शनयुक्ती. 

१९६९ 

नोव्हंबर, बंगयोर कागेँ्रस ऄशधवेिनानंतर कागेँ्रस पक्ष दुभगंया गेया. 

१९६९ 

फेब्रुवारी २३, कानपूर शवरॄ शवद्याययाने “डॉक्टर ऑफ यॉ” ही पदवी 
सन्मानपूवगक बहाय. 

१९७० 

जून २६, कंद्रीय ऄथगमंत्री म्हणून शनयुक्ती. 

१९७० 



१२० 
 

फेब्रुवारी १०, औरंगाबाद मराठवाडा शवद्यापीठाची ‘डॉक्टर ऑफ यॉ’ ही 
पदवी. 

१९७१ 

शवकसनिीय राष्ट्र पशरषदेमध्ये अर्थथक शवकासासबंंधी चचा. 

१९७२ 

सातारा मतदारसघंातून योकसभेवर शनवड, योकसभेच्या ४३ जागा 
किजकल्या. (महाराष्ट्रात) 

१९७४ 

शडसंबर १, कोल्हापूर शिवाजी शवद्यापीठाची ‘डॉक्टर ऑफ यॉ’ ही 
पदवी. 

१९७४ 

ऑक्टोबर, कंद्रीय परराष्ट्रमंत्री म्हणून शनयुक्ती. 

१९७५ 

शगयाना, क्युबा, येबेनॉन. आशजत प, पेरू, ऄमेशरका, ऄफगाशणस्तान, 
आराक, कुवैत व फ्रान्स आत्यादी राष्ट्रानंा भेटी. 

१९७५ 

शडसंबर, ऄशखय भारतीय मराठी साशहत्य समेंयन कऱ्हाड येथे भरयेये 
होते. त्याचे स्वागताध्यक्ष. 

१९७६ 

जानेवारी १७, परभणी मराठवाडा कृशष शवद्यापीठाची ‘डॉक्टर ऑफ 
शफयॉसॉफी’ ही पदवी. 

१९७६ 



१२१ 
 

तकग स्थान, ऄल्जेशरया या देिानंा भेटी. 

१९७६ 

ऑक्टोबर ८, सशदच्छा राजदूत म्हणनू ऄमेशरकेतीय होस्टन येथीय 
टेक्सास िहरातफे मानपत्र. 

७७-७८ 

योकसभेतीय शवरोध पक्षाचे नेते म्हणून शनवड (मान्यताप्रात प ऄिा 
शवरोधी पक्षाचे योकसभेतीय स्वातंत्र्यानंतरच्या काळातीय पशहये शवरोधी 
पक्षनेते.) 

१९७८ 

आंशदरा गाधंी याचं्याबरोबर मतभेद होउन सजंीव रेड्डी कागेँ्रसमध्ये प्रवेि. 

१९७८ 

महाराष्ट्रात िदर पवार याचं्या नेतृत्त्वाखायी पुयोद मंशत्रमंडळ स्थापन 
(यिवंतरावाचंा पुयोदया पाकिठबा ऄसल्याचा गवगवा) 

१९७९ 

जुयै, चरणकिसग याचं्या सयुंक्त मंशत्रमंडळात ईपपंतप्रधान अशण 
गृहमंत्री. 

१९८० 

सातारा मतदारसघंातून योकसभेवर शनवड (रेड्डी कागेँ्रसचे 
महाराष्ट्रातीय एकमेव शवजयी ईमेदवार) 

१९८२ 

आंशदरा कागँ्रसमध्ये प्रवेि. 

१९८२ 
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अठव्य ऄथग अयोगाचे ऄध्यक्ष. 

१९८३ 

जून १, पत्नी सौ. वेणुताइ याचें शनधन. 

१९८३ 

ऑक्टोबर ७, यिवंतरावानंी अपये आच्छापत्र (वुइय) शयशहये. 

१९८४ 

जानेवारी ९, सौ. वेणुताइ चव्हाण स्मारक पत्ब्यक चॉशरटेबय रस्टची 
स्थापना व नंदणी. 

१९८४ 

फेब्रुवारी ७, ‘कृष्ट्णाकाठ’ अत्मचशरत्र खंड १ या प्रकाशित. 

१९८४ 

माचग २४, पुणे शवद्यापीठाची सन्माननीय डी. शयट्. पदवी बहाय. 

१९८४ 

जून १, सौ. वेणतुाइची प्रथम पुण्यशतथी त्या शदविी यिवंतरावानंी 
तकग तीथग यक्ष्मणिास्त्री जोिी याचं्या ईपत्स्थतीत सौ. वेणुताइ स्मारकाचे 
भशूमपूजन केये. 

१९८४ 

ऑक्टोबर ७, ‘कृष्ट्णाकाठ’ या त्याचं्या अत्मचशरत्र गं्रथास केसरी मराठा 
ससं्था पुणे तफे साशहत्यसम्राट न. शच. केळकर पाशरतोशषक. 

१९८४ 

नोव्हंबर २५, सायंकाळी ७.४५ वाजता शदल्ली येथे शनधन. 
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१९८४ 

नोव्हंबर २७, दुपारी ३.३० वाजता कऱ्हाड येथे कृष्ट्ण-कोयनेच्या 
प्रीशतसगंमावर ऄंत्यससं्कार. 

१९८६ 

मे ३१, क्षेत्र माहुयी, शज. सातारा येथीय रामिास्त्री प्रभणेु प्रशतष्ठानतफे 
शदया जाणारा सामाशजक न्याय पुरस्कार (मणोत्तर) 

??? 



१२४ 
 

 

पशरचय 

माझ्या पशरचयाचे तीन गं्रथपाय महाराष्ट्राची ज्ञानयायसा परुवीत अशण 
वाढवीत अये अहेत. एक मुंबइ शवद्यापीठाचे रॅी. मािगय, दुसरे शसद्धाथग 
महाशवद्याययाच्या गं्रथाययाचे रॅी. िा.ं िं. रेगे अशण शतसरे कऱ्हाड 
नगरपाशयका गं्रथाययाचे माजी गं्रथपाय व सध्या सौ. वणेूताइ चव्हाण 
स्मारक सिंोधन गं्रथाययाचे गं्रथपाय रॅी. शवठ्ठयराव पाटीय. त्यातही 
शवठ्ठयराव याचें वैशिष्ट्ट्य म्हणजे यिवंतराव चव्हाण याचं्या बियचा 
त्याचंा भशक्तभाव. 

ते कुिय गं्रथपाय म्हणून जसे प्रशसद्ध अहेत तसेच ऄनेक गं्रथाययीन 
पुरस्कारानंी सन्मानीत झाये ऄसून ते ईत्तम गं्रथकार अहेत. त्याचं्या 
रोमारोमातं यिवंतरावाचें शवचार रुजये अहेत. 

यिवंतराव हे एक सुससं्कृत व्यशक्तत्व. यिवंतरावाचं्या या प्रशतमेया 
ईजाळा देण्याचे रॅये शवठ्ठयरावानंाच प्रामुख्याने द्यावयाया पाशहजे. 
गं्रथपायाच्या दूरदृष्टीने हे काम त्यानंी सतत केये व अजही करत अहेत. 
फळाची ऄपेक्षा न धरता आतकेच नव्हे तर पदराया खार यावनू झपाटयेये 
व्यशक्तत्व काय ऄसते याचा नमुनाच शवठ्ठयरावाचं्या ठायी पहावयाया 
शमळतो. 

कऱ्हाड हे त्याचें कायगक्षेत्र. त्याचें कंद्रकिबदू दोन. एक गं्रथायय अशण 
दुसरा यिवंतरावाचें जीवन व कायग. शवठ्ठयरावानंी यिवंतरावाचं्या 
जीवनाचे ऄनेकशवध पयूै स्वतःच्याच व आतराचं्या येखणीतून प्रगट केये. 
त्याचें समग्र दिगन घ्यावयाचे झाये तर भावी चशरत्रकारायाच नव्हे तर 
भावी आशतहासकारायाही शवठ्ठयरावािंीच सपंकग  साधावा यागेय. 

एखाद्या चशरत्रकाराया यिवंतरावाचें जे दिगन घडवनू अणता येणार 
नाही ते दिगन शवठ्ठयरावानंी या पुस्तकाच्या रूपाने घडवनू अणये अहे. 



१२५ 
 

यिवंतरावाचं्या या शदग्दिगनातून शवठ्ठयरावानंा जो शवरंगुळा शमळेय 
तीच त्याचं्या कष्टमय जीवनाची खरीखुरी कमाइ होइय. 

द्वा. र्. कार्णणक 

(प्रशसद्ध रॉयवादी शवचारवंत व 

महाराष्ट्र टाइम्सचे माजी संपादक, मंुबई) 

 

 

 


