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प्रास्ताणवक 
 
 मेाराष्ट्राच्या जडणघडणीिे एक चशल्पकार, कतशव्हयदक्ष प्रशासक, ितुर 
राजकारणी, साचेत्यािे सहृदय रचसक, संवेदनक्षम माणुसपे्रमी, एक चनरलस 
ज्ञानचपपासू अचण कुटंुबजनातील सुखदुःखात सेवेदनेने रंगणारा, ऄशा चवचवध 
पैलंूत कै. यशवंतराव िव्हेाण यांिे व्हयचिमत्त्व नटले अेे. संपन्न झाले अेे. 
 मेाराष्ट्राने, खरे म्ेणजे जे ऄनेक मेापुरुर्ष चनमाण केले अेेत त्यांपैकी 
यशवंतराव ेे चनचरृति एक ेोते. मराठी भाचर्षक राज्यािे पचेले मुख्यमंरी, 
राष्ट्राच्या कठीण प्रसंगी पंचडत जवाेरलाल नेेरंूच्या ेाकेला ओ देणारे 
संरक्षणमंरी अचण चवशाल दृष्टी ऄसलेला एक धुरंधर मेापुरुर्ष या चवचवध भचूमकांमुळे 
यशवंतरावजंिे नाव यावचं्चद्र चदवाकरौ दुमदुमत राेणार अेे. मराठी भाचर्षक 
राज्याच्या रौप्यमेोत्सवी वर्षाति, विकबेुना थोडे ऄगोदरि त्यांना काळाने ओढून 
न्यावे ेे मेाराष्ट्रािे दुदंव ेोय. 
 प्रत्येक मेापुरूर्षािे कायश ेे देशाकचरता अचण पुढील चपढीकरता न चफटणारे 
ऊण ऄसते. तरीपण नदीतील पाणी घेउन अपण नदीति ऄर्घयश  सोडत ऄसतो. 
रॅी. यशवंतरावजी यांिा स्मृचतगं्रथेी ेा ऄशाि प्रकारिा. 
 मेाराष्ट्र राज्य साचेत्य संस्कृती मंडळािे यशवंतरावजी ेे जनक. त्यांच्या 
स्मृचतगं्रथाच्या रूपाने त्यांच्या स्मृतीस ऄर्घयश देणे साचेत्य संस्कृती मंडळािी, 
त्यांच्याबद्दलच्या कृतज्ञतेिी केवळ एक छोटीशी जाणीव. रॅी. भा. कृ. केळकर यांनी 
या गं्रथािे संपादन करण्यािे मान्य करून अमच्या अचण त्यांच्या कल्पनेला साकार 
केले याबद्दल मंडळ त्यांिे अभारी अेे. 
 रॅी. वसंत साठे, रॅी. रामभाउ जोशी, रॅी. राम खांडेकर, रॅी. ना. बा. लेले, 
रॅी. रवंद्र कुलकणी अदंनी या योजनेला सचिय साेाय्य केले. त्याबद्दल त्यांिे 
अभार. 
 यशवंतराव िव्हेाण यांिा स्मृचतगं्रथ काढावा ऄसे जरी अमच्या मनात ऄसले 
तरी त्यातील संपादनािी योजना ेी रॅी. भा. कृ. केळकर यांिी. ती त्यांनी ( १ ) 
िचरर व संपन्न व्हयचिमत्त्व ( २ ) यशवंतरावांिा राजकीय प्रवास ( ३ ) मंरालयातील 
वर्ष े( ४ ) रचसक व सुसंस्कृत व्हयचिमत्त्व ( ५ ) ए रेऄर नॅशनल लीडर अचण ( ६ ) 
कौटंुचबक जीवन अचण शेवटिा प्रवास या सेा चवभागांत चसद्ध केली अेे. ऄशी ेी 
मेत्त्वाकांक्षी योजना चसद्धीस नेण्याकचरता यशवंतरावजंच्या  चनकट सेवासात 
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अलेल्या लोकांनी लेखन करण्यािी अवश्यकता ेोती. अठवणी सांगावयास ेव्हया 
ेोत्या. 
 सवशरॅी वसंतदादा पाटील, वसंत साठे, ऄटलचबेारी वाजपेयी, एस. एम. 
जोशी, मधु चलमये, मोेन धाचरया, एल. पी. विसग, शरद पवार अचण तकश तीथश 
लक्ष्मणशास्री जोशी तसेि, जनरल कुमार मंगलम्, ॲडचमरल भास्करराव सोमण, 
ले. ज. शंकरराव थोरात व शंतनुराव चकलोस्कर, रॅी. राम प्रधान, डी. डी. साठे, 
राम खांडेकर अचण कृ. पां. मेढेकर त्यािप्रमाणे पां. वा. गाडगीळ, द्या. भ. कर्णणक, 
ना. बा. लेले, नारायण पुराचणक, गंगाधर आंदुरकर, एस. एम. केळकर, रामभाउ 
जोशी डॉ. सरोचजनी बाबर, रणचजत देसाइ, चशवाजी सावंत, भा. द. खेर, भो. ग. 
तपस्वी, अनंद यादव, ग. नी. जोगळेकर, स. चश. भावे व ना. धं. मेानोर. तसेि, 
प.ं भीमसेन जोशी, सुधीर फडके, सुलोिना, शामराव पवार, शंकरराव साळवी 
अचण भा. कृ. केळकर, टी. व्हेी. ईन्ेीकृष्ट्णन्, पी. व्हेी. अर. राव ऄशा ऄनेकांनी 
लेख, अठवणी अदी साचेत्य ईपलब्ध करून चदले याबद्दल सवंिे अभार. 
 कै. यशवंतरावजी यांच्याशी त्यांच्या शेवटच्या चदवसांत माझा बराि जवळिा 
अचण चजव्हेाळ्यािा संबंध अला. त्यातून माझ्या मनात त्यांच्याबद्दल चनस्सीम रॅद्धा 
ईत्पन्न झाली. त्यांच्या चनधनामुळे व्हयचिशः माझी फार मोठी ेानी झाली अेे. याेी 
दृष्टीने यशवंतरावजंवरील स्मृचतगं्रथ माझ्या ऄध्यक्षीय कारकीदीत प्रचसद्ध व्हेावा ेे 
पण माझे त्यांच्याबद्दलच्या कृतज्ञतेिे गमक समजतो. 
 ेा गं्रथ चविमी वेळात मुचद्रत करून चदल्याबद्दल कल्पना मुद्रणालयािे मालक 
रॅी. विि. स. लाटकर अचण कामगार यांिे मनःपूवशक अभार. 

सुरंद्र बारलिलगे 
ऄध्यक्ष 

मेाराष्ट्र – राज्य साचेत्य संस्कृती मंडळ 
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संपादकीय णनवेदन 
 
 कै. यशवंतराव िव्हेाण यांच्या ऄिानक चनधनाने अधुचनक मेाराष्ट्रािा प्रमुख 
चशल्पकार नाेीसा झाला अेे. 
 १९६२ – ८४ या २२ वर्षंत यशवंतराव राष्ट्रीय पातळीवर वावरत ेोते. या २२ 
वर्षंतील त्यांच्या कतृशत्वािा, त्यांच्या राजकीय जीवनातील िढ ईतारांिा, वादळांिा 
आचतेास त्यांच्या अत्मिचरराच्या दुसऱ्या अचण चतसऱ्या खंडात ते सांगणार ेोते. 
कृष्ट्णा – कोयनेिा ेा सुपुर अता ―कृष्ट्णाकाठा‖ वर कायमिा चवसावला अेे. 
त्यामुळे मराठी साचेत्य एका चवदग्ध अत्मिचरराला मुकले अेे. भारतीय 
आचतेासािे एक प्रकरण लुप्त झाले अेे. 
 या कालखंडािे यशवंतरावांच्या चनकटवतीयांच्या सेाय्याने चिरण करावे 
ऄसे ईत्कटतेने मला वाटले अचण त्यातून ऄशा सामूचेक चिरणािी कल्पना मनात 
ईद भवली. ेा आचतेास संबंचधतांकडून चमळवून संग्रचेत केला पाचेजे ऄसे वाटले. 
 यशवंतराव िव्हेाण यांिे व्हयचिमत्त्व कॅलीडोस्कोप सारखे ेोते. ते 
पाेाणाऱ्याला त्यांच्या वेगवगेळ्या रंगाकृती चदसत. ऄशा व्हयचित्वािा शोध ेे ऄत्यंत 
कठीण काम अेे. ऄसे ऄसले तरी त्यांच्या व्हयचिमत्त्वािे ठळक रंग मनात भरत. या 
पुस्तकात त्यांच्या संपन्न व्हयचिमत्त्वािे ेे रंग, त्यांिे चवचवध पैलू, लेखांतून अचण 
अठवणंतून दाखचवण्यािा प्रयत्न केला अेे. 
 यशवंतराव ेे सत्ताधीश राजकारणी ऄसल्यामुळे त्यांिे राजकारण अचण 
सते्ततील जीवन ऄसे त्यांच्या राजकीय जीवनािे दोन भाग पडतात. सते्तिे 
राजकारण ेा रोिक, औत्युक्य व ईत्कंठा चनमाण करणारा भाग ऄसतो. पण 
सत्ताधीश मंरी म्ेणून त्याने केलेले ईपिम अचण कायश ईपेचक्षत राेते. राजकारणी 
स्पधेच्या अचण वादांच्या दृष्टीने यशवंतराव ेे चववाद्र व्हयचित्व ऄसले तरी 
स्वातंत्र्योत्तर काळातील ईत्तम, कायशक्षम अचण लोकाचभमुख राजकीय प्रशासक 
म्ेणून त्यांनी केलेले कायश चनर्णववाद अेे. ऄचधक सखोल ऄभ्यास करण्यासारखे 
अेे. या दृष्टीने ―मंरालयातील वर्षे‖ ेा स्वतंर चवभाग केला अेे. त्यात 
यशवंतरावांच्या मुलाखतीच्या अधारे चलचेलेले लेख अेेत. तसेि त्यांच्या बरोबर 
चवचवध खात्यांत काम केलेल्या काेी सनदी व संरक्षण ऄचधकाऱ्यांिे लेख, मुलाखती 
चवभाग ३ अचण ५ मध्ये अेेत. 
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 संरक्षण अचण गृेमंरालयात ऄसताना िव्हेाण यांनी जे कायश केले ते 
भारताच्या चवचवध समस्यांिा आचतेास म्ेणून अजेी ऄभ्यासणे अवश्य अेे. ऄसा 
ऄभ्यास केला तर िव्हेाणांिे या के्षरातील योगदान काय ेोते ते नेमके कळेल. 
 िव्हेाणांनी घेतलेले राजकीय चनणशय विकवा सते्तच्या राजकारणातील डावपेि 
यासंबंधी अपापली मते सांगणारे राजकीय नेत्यांिे लेख दुसऱ्या, पािव्हया चवभागात 
अेेत. नेता (लीडर) अचण नेतृत्व (लीडरचशप ) यािे मूल्यमापन स्वतंरपणे 
व्हेावयास ेवे. तसे ते झाले तर िव्हेाणांच्या लोकशाेी नेतृत्वािे गुण स्पष्टपणे चदसू 
शकतील. या चदशेने ऄभ्यास करण्यासाठी काेी लेख ईपयोगी पडतील. िव्हेाणांिे 
रचसक, सांस्कृचतक व्हयचिमत्व अचण त्यांिी साचेत्यसाधना, ज्ञानसाधना ेे त्यांच्या 
जीवनािे ऄनुकरणीय भाग अेेत. त्यािी साचेत्यसाधना, ज्ञानसाधना ेे त्यांच्या 
जीवनािे ऄनुकरणीय भाग अेेत. त्यािी माचेती चवभाग िारमधील लेखांतून 
चमळेल. माणुसकी न ेरवलेला, कुटंुब – वत्सल राजकारणी ेी त्यांिी प्रचतमा 
चवभाग पाि मधील लेखातून ईमजेल. या संग्रेात काेी ऄप्रकाचशत मुलाखती 
अचण नवी माचेती काेी लेखातून देण्यात अली अेे. सारांश, चववाद्र 
व्हयचिमत्त्वातील वादातीत गुणांिा ेा शोध अेे. 
 या संग्रेासाठी लेख पाठचवण्यािी चवनंती ७५ संबंचधत नेते, सरकारी 
ऄचधकारी, परकार, साचेत्त्यक, कलावंत अदंना केली ेोती. लेख चलचेण्यािी 
सवंिी  आच्छा ऄसली तरी वेळेच्या ऄभावी काेीजणांना जमलेले नाेी. तरीेी 
पुष्ट्कळांनी प्रचतसाद चदला. ज्यांनी लेख चलचेले, ते यशवंतरावांिे सचमप दशशन 
घडचवणारे अेेत. त्या सवश लेखकांिा मी ऄत्यंत ऊणी अेे. त्या सवश लेखकांिीेी 
सामूचेक रॅद्धांजली ऄसली तरी ती डोळस अेे. तसेि या गं्रथातील प्रत्येक 
चवभागात, यंदा प्रचसद्ध झालेल्या चवशेर्षांकातील काेी अठवणी पुनशमुद्रीत केल्या 
अेेत. 
 या गं्रथािी कल्पना प्रथम सुिली ती यशवंतरावांिा २५ वर्ष ेचनकटिा सेवास 
लाभलेले त्यांच्या चवरॄातील चनजी सचिव राम खांडेकर व चदल्लीतील जेष्ठ परकार 
रॅी. ना. बा. लेले यांच्याशी बोललो. त्यांिे बेुमोल साेाय्य व लेखनसेकायश 
चमळाले. पूवीिे यशवंतरावांिे चनजी सेाय्यक रॅी. राम प्रधान, शरद केळकर, शरद 
काळे यांच्याशी चविारचवचनमय केला. त्यांच्या सेकायाबद्दल त्यांिे अभार. 
यशवंतरावांिे चनकटिे सेकारी व त्या वेळिे मेाराष्ट्रािे मुख्यमंरी रॅी. वसंतदादा 
पाटील यांनी स्मृचतगं्रथास सवश प्रकारिे साेाय्य करण्यािे अरॄासन चदले. त्यामुळे 
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ेुरूप येउन तयारीस सुरूवात केली. नंतर मुख्यमंरी चशवाजीराव पाटील चनलंगेकर 
यांनीेी या गं्रथािी कल्पना मान्य केली. याबद्दल या दोघांिा मी ऊणी अेे. 
 ेी गं्रथािी तयारी िालू ऄसताना मेाराष्ट्र राज्य साचेत्य संस्कृती मंडळािे 
ऄध्यक्ष डॉ. सुरंद्र बारविलगे यांिे ेा गं्रथ, मंडळ प्रकाचशत करण्यािी तयारी 
दाखचवणारे पर जुलै १९८५ मध्ये अले. तेव्हेा अनंद झाला. त्यांच्या ईत्स्फूतश 
सेकायाने व बेुमोल मदतीमुळे ेा गं्रथ प्रकाचशत ेोउ शकला. तसेि मंडळािे 
सचिव रॅी. सूयशकांत देशमुख यांनी ऄत्यंत अस्थेने व तत्परतेने गं्रथािी छपाइ 
आत्यादी बाबत ेालिाली केल्या. मंडळािा यंदा रौप्यमेोत्सव अेे. तेव्हेा या वर्षात 
या मंडळाच्या जन्मदात्यासे ेी गं्रथांजली मंडळातफे वाचेली जात अेे ेी ऄत्यंत 
ईचित अदरांजली अेे. मंडळािे, डॉ. बारविलगे, सूयशकांत देशमुख यांिे मनःपूवशक 
अभार मानतो. 
 या गं्रथासाठी संदभश साचेत्य गोळा करताना व आतर बाबतीत चदल्लीतील 
परकार चमर सवशरॅी ऄशोक जैन, चवजय नाइक, मधू साठे, मदन जाधव, काशीनाथ 
जोगळेकर, मनोज वाघ, रॅीमती पे्रम गुलाटी, सौ. शैलजा केळकर यांिी मदत 
झाली. यशवंतरावांिे आंग्रजी िचररकार रॅी. कुन्नीकृष्ट्णन् यांनी लेखन सेकायश तर 
केलेि पण त्यांच्या गं्रथातील यशवंतरावांच्या मुलाखतीिा वापर करण्यािी 
परवानगी चदली. मेाराष्ट्र पचरिय कंद्रािे रॅी. दा. मो. ेेजीब व त्यांिे सेकारी 
यांिे सेाय्य चमळाले. या सवंिा मी अभारी अेे. 
 पुणे येथे या गं्रथािी पूवशतयारी अचण छपाइ करण्यािे योचजले तेव्हेा तेथील 
माझे चमर रॅी. मा. कृ. पारधी, यशवंतरावांिे िचररकार रॅी. रामभाउ जोशी, 
―मानसन्मान‖ प्रकाशनिे रॅी. रविवद्र कुलकणी यांच्यामुळेि ेे काम शक्य झाले. ेा 
गं्रथ वेळेवर, नीटनेटका अचण ईत्तम रीतीने छापला जावा म्ेणून या चमरांनी 
तळमळीने मदत केली, वेळ खिश केला अचण अवश्यक ते सवश कष्ट ईिलण्यािी 
तयारी दशशवली याबद्दल मी त्यांिा ऊणी अेे. 
 या गं्रथािे मुद्रण करण्यािी प्रत्यक्ष जबाबदारी गं्रथ मुद्रणात अघाडीवर 
ऄसलेले कल्पना मुद्रणालयािे रॅी. विि. स. लाटकर यांनी अपुलकीने स्वीकारली. 
काम ऄंगावर घेतले अचण समथशपणे पूणश केले. एक संुदर स्मृती गं्रथ त्यांनी 
वािकांच्या ेाती चदला.त्यांिे मनःपूवशक अभार. 
 गं्रथात यशवंतरावांिी छायाचिरे समाचवष्ट करावी लागणार ेोती. त्यासाठी 
दुर्णमळ छायाचिरे ईपलब्ध करून देण्यािी जबाबदारी रॅी. ऄनंत देसाइ यांनी 
स्वीकारली. त्यािप्रमाणे अपल्या वैयिीक संग्रेातील ऄशीि दुर्णमळ छायाचिरे 
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कवी रॅी. ना. धं. मेानोर, रामभाउ जोशी, शेख सरवर यांनी चदली. गं्रथािी 
सजावट ेे कल्पकेतेिे, मेत्त्वािे काम ऄसते. पुणे येथील अइज ॲडव्हेटाइजिे 
प्रमुख रॅी. इरॄर चदघे यांिे या कामी बेुमोल सेकायश लाभले. चदल्लीिे चिरकार रॅी. 
पी. डी. ऄभ्यंकर यांनी गं्रथसजावटीसाठी सल्ला चदला. या सवंना मनःपूवशक 
धन्यवाद. 
 गं्रथासाठी काेी मुलाखती र्घयाव्हया लागणार ेोत्या. मुलाखती घेउन त्या 
चलेून देण्यािे काम रॅी. सुधीर गाडगीळ, रॅी. ऄनील दांडेकर, विेदी परकार रॅी. 
राजकुमार यांिी या कामी बेुमोल मदत झाली. त्यांिे ऄंतःकरणपूवशक अभार. 
गं्रथािी मुद्रणप्रत तयार करण्यासाठी त्याच्या लेखनािे काम करणारे रॅी. नाइक, 
रॅी. शेखर जोशी यांनाेी धन्यवाद. तसेि या गं्रथाला सवंगीण स्वरूप यावे म्ेणून 
रॅी. ना. बा. लेले, राम खांडेकर व रामभाउ जोशी यांनी जे लेखन सेाय्य केले 
त्याबद्दल मी त्यांिा ऊणी अेे. 
 १९६९-७० मध्ये यशवंतरावांशी ििा करूनि लोकशाेीत तळािा कायशकता 
राष्ट्रीय पातळीवर लोकनेता व सत्ताधीश कसा ेोउ शकतो या संदभात स्वतः रॅी. 
िव्हेाणांच्या राजकीय नेतृत्वािाि ऄभ्यास करून गं्रथ चलचेण्यािा माझा चविार 
ेोता. यशवंतरावांना माझी ेी कल्पना पसंत पडली ेोती. त्या दृष्टीने दोन प्रदीघश 
ििा झाल्या पण तो संकल्प तडीस नेता अला नाेी. अता त्यांच्या चनधनानंतर ेा 
गं्रथ तयार झाला. 
 अधुचनक मेाराष्ट्र अचण स्वतंर भारत याच्या गभशकाळात यशवंतरावांिे 
राजकीय जीवन सुरू झाले अचण त्याच्या घडणीत त्यांना चवचशष्ट स्थान चमळालेल्या 
या सवंिा ऄभ्यास करण्यासाठी अचण त्यांच्या व्हयिीमत्त्वािी रॅीमंती जनतेच्या 
नजरेत भरावी या ेेतूनेि स्मृतीगं्रथािा संकल्प केला. यशवंतरावांच्या पचेल्या 
वर्षशरॅाद्धाला त्यांना ेी गं्रथांजली ऄपशण करता अली यािेि अम्ेास समाधान 
वाटते. यशवंतरावांच्या मेाराष्ट्रातील िेात्यांना व िचरर ऄभ्यासकांना ेा गं्रथ, 
त्यांच्या चदल्लीतील बावीस वर्षंिे सवंगीण दशशन घडवील, चनदान त्यामुळे 
प्रकाशझोत पडेल ऄसा चवरॄास वाटतो. 
 

पुणे, २ ऑक्टोबर १९८५         भा. कृ. केळकर   
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भारतसेवक महाराष्ट्र 

यशवंतराव चव्हाण 
 
 मेाराष्ट्रािी सेवा करण्यात मी रंगून गेलो ऄसतानाि मला चदल्लीिे बोलावणे 
अले. तसा ऄसंख्य वेळा मी चदल्लीला अलो ऄसेन. चदल्ली काेी मला ऄनोळखी 
नव्हेती. पण कुठल्याेी गाविा ेोणे ेी एक वेगळीि भावना अेे. मेाराष्ट्रात 
ऄसताना मी त्याच्या अशा–अकांक्षांशी समरस झालो ेोतो. त्याच्या राग-लोभािा 
मी ऄनुभव घेत ेोतो. स्वतःच्या मनातील काेी चनचरृत ध्येयवादानुसार मेाराष्ट्रािी 
घडण व्हेावी या भावनेने नवे नवे बेत रिीत ेोतो. तसे करतानाेी भारतीय 
जीवनािा, भारतीय दृष्टीिा चवसर पडला नव्हेता. विकबेुना ऄसा दृष्टीकोण 
स्वीकारल्यामुळे थोडीशी नाराजीेी चनमाण केली ेोती. 
 पण मी अता येथे अलो अेे. भारताच्या भचवतव्हयाशी ऄत्यंत चनगडीत 
ऄसलेल्या ऄशा प्रश्नांिी ईकल िालू ऄसताना मी येथे अलो अेे. राजकारणािे 
सगळे रंग चदसत अेेत. चवचवध वतुशळांत वावरणारी चदल्ली ेी तशी मोठी ईद बोधक 
नगरी अेे. आथल्या प्रशस्त अचण अचलशान आमारतंकडे पाेताना विकवा येथे 
वावरणाऱ्या चवचवध भाचर्षकांच्या ेालिाली पाेतानाेी ऄनेकदा मेाराष्ट्रासंबंधीिे 
चविार मनात येत ऄसतात. या चविारांिी गदी झाली की मी कोठेतरी ते बोलतो. 
तसे केले म्ेणजे मोकळे वाटते. शेवटी माणसाच्या व्हयचित्वात त्याच्या चविारांनाेी 
मेत्त्व अेेि. मेाराष्ट्राशी माझे नाते कृचरम नाेी. म्ेणून त्याच्यापुढे प्रकट विितन 
करणे मला अवडते. ेी देवाण-घेवाण अेे. ईपदेशािा अव नाेी. तसा त्यात 
खोटा चवनय नाेी अचण खोटी ऄदबेी नाेी. 
 मी अता मेाराष्ट्राबाेेर विेडतो. ऄन्य भाचर्षकांत वावरतो. चेमालयात जातो. 
पूवेच्या असामच्या टेकड्या पाेतो. सारा देश विेडत ऄसताना भारताच्या 
व्हयचिमत्त्वािे दशशन ेोते. पण त्याि वेळी न कळत मेाराष्ट्राच्या व्हयचिमत्त्वािा 
चविार मनात येतो. भारताच्या प्रश्नांिा चविार करीत ऄसताना मेाराष्ट्राच्या 
प्रश्नांिी पारॄशभमूी नेेमीि डोळ्यांपुढे येते. 
 माझा ऄनुभव ऄसा अेे की, मेाराष्ट्राबद्दल खूप ऄपेक्षा बाेेरच्या लोकांत 
अेेत. या ऄपेक्षा अपण पुऱ्या करू का ऄसे ऄनेकदा मनात येते. मेाराष्ट्राबद्दल या 
ऄपेक्षा का चनमाण झाल्या ? यािे कारण ऄसे की, मेाराष्ट्राने या राष्ट्राच्या 
जीवनसंग्रामात ऄत्यंत चेरीरीने भाग घेतला अेे. आचतेासकालात अचण ऄगदी 
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ऄलीकडच्या काळातेी मेाराष्ट्राने राष्ट्रीय जीवनातील ईदात्त ध्येयवादासाठी 
तादात्म्यतेने प्रयत्नांिी शथश केली. परािम केला. त्याग केला. चशवाजी, चटळक, 
रानडे, गोखले, फुले-अंबेडकर ेी त्यांिी प्रतीके. मी परवा चबेारमध्ये गेलो ेोतो. 
तेव्हेा ऄगदी घरच्या माणसािी िौकशी करावी तशी चटळकांिी अठवण लोकांनी 
काढली. ेाि ऄनुभव सवशर येतो. ईत्कट देशभिी म्ेणजे मेाराष्ट्र ऄसे जणू 
समीकरण त्यांच्या मनात ऄसते. ऄशा चवचवध भावना भारतीयांच्या मनात 
अपल्याचवर्षयी अेेत. 
 या चठकाणी पं. नेेरंूिी अठवण सांगण्यासारखी अेे. प्रतापगडाच्या 
चनदशशनांच्या वेळिी ेी गोष्ट अेे. मेाराष्ट्राच्या रागािे चन ऄनुरागािे ते प्रदशशन 
ेोते. कारण जशी ईग्र, चशस्तबद्ध प्रदशशने त्या वेळी झाली तसा प्रतापगडच्या डंगर-
कपारीत भरलेल्या नेेरंूच्या दशशनाथश जमलेल्या ेजारो लोकांिा प्रिंड मेळावाेी 
त्या वेळी झाला ेोता. तो कायशिम अटपून अम्ेी परत येत ेोतो. चनदशशक परतत 
ेोते. कोणी सायकलीवर, कोणी पायी. नेेरंूिी मोटार पाचेली की चनदशशक पुन्ेा 
घोर्षणा करीत. नेेरू ेसतमुखाने त्यांच्याकडे पाेून ेात ेालवीत. ऄसे ेे २० मैल 
िालू ेोते. न कळत पंचडतजंच्या मनात मेाराष्ट्र जनतेसंबंधी चविार येते ेोते. 
थोडेसे चविारमग्न ऄसताना एकदम ते मला म्ेणाले, ――मी चविार करतो अेे 
तुमच्या लोकांबद्दल. पंजाबी लोकेी रागावतात. पण ते रागावले तरी एकदम थंडेी 
ेोतात. मराठी लोकांिे तसे नाेी. ते लवकर रागवत नाेीत- पण एकदा रागावले 
की लवकर शांत ेोत नाेीत.” मीेी म्ेटले ――खरे अेे “. लगेि मला अठवण 
झाली लोकमान्यांिी. या मेापुरुर्षाने ऄसंतोर्षािी लाट भारतात पसरचवली अचण 
साम्राज्यशाेीला धके्क चदले. ती मेाराष्ट्रात जन्मली यािे कारण ेेि ऄसावे. ऄशा 
या आचतेासातील ऄनेक घटनांनी ेे ऄनुकूल पूवशग्रे चनमाण ेोतात. बाेेरच्या 
लोकांच्या ऄपेक्षा वाढतात. 
 सवशर पूवशग्रे ऄनुकूल ऄसतात ऄसेेी नाेी. प्रचतकूलेी ऄसतात. पण मला 
वाटते की, मेाराष्ट्राने प्रचतकूल पूवशग्रेांिा चविार ऄवश्य करावा. ते काढून कसे 
टाकता येतील यासाठी पद्धतशीर प्रयत्न करीत राेावे. पण त्यामुळे गंधळून जाउ 
नये. केवळ त्यांिाि चविार करून मनातल्या मनात कुढत बसू नये. 
 मग मेाराष्ट्राने काय करावे ? संयुि मेाराष्ट्र झाला त्या वेळी मी म्ेणालो 
ेोतो की, मेाराष्ट्र चनर्णमतीसाठी चशवशिी चनमाण झाली अेे तर ती कायम 
चटकवली पाचेजे. ते अनंद सोेोळ्यािे चदवस साजरे करीत ऄसतानाेी माझ्या 
मनात ेे चविार ेोते. कारण मला मनापासून वाटते की, मेाराष्ट्राला राष्ट्रसेवेिे 
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वेड ेोते म्ेणून तो मोठा झाला. ते वेड, ती चजद्द, तो कणखरपणा, ते शुद्ध िाचरत्र्य, 
ती चवद्यते्तपुढे नमणारी राजकीय नम्रता या देशाला ेवी अेे अचण या गोष्टी 
मेाराष्ट्राच्या परंपरेत अेेत. कसदार जमीन ऄसणाऱ्या शेतकऱ्याला अपल्या 
शेतािा ऄचभमान ऄसतो तसा मला मेाराष्ट्रािा ऄचभमान अेे. ेे सारे गुण देशात 
सवशर ऄसावेत ऄसे मला वाटते. म्ेणून मेाराष्ट्राने या गुणांिी जोपासना करावी-
त्या गुणांना ऄनुकूल ऄसे वातावरण सरकारने चनमाण करावे, ऄसे मला वाटते. 
मेाराष्ट्राने कोण व्हेावे ऄसे मला कुणी चविारले तर मी म्ेणेन भारतािा पुरोगामी व 
कणखर ध्येयवाद ऄसलेला नम्र सेवक व्हेावे. कारण ऄशा सेवकांिी अज देशाला 
गरज अेे. अपण सध्या पार मोठ्या संिमण काळातून जात अेोत. गेल्या तीन 
वर्षात देशाला धके्क बसले. देशाने ईराशी बाळगलेल्या मूल्यांना अव्हेान चदले गेले. 
अपले ऄत्स्तत्व धोक्यात अणण्यािे प्रयत्न झाले अचण भचवष्ट्यकाळातेी तसे 
ेोइल. म्ेणून ऄशा वेळी केवळ सरकार नव्हेे तर सारे राष्ट्र कणखर व ध्येयवादी 
व्हेावयास ेवे. 
 भारताच्या सध्याच्या संिमणकाळातेी काेी मूलभूत ध्येयावर त्याला 
ठामपणे ईभे राेावे लागणार अेे. भारताला राष्ट्र म्ेणून मानाने जगावयािे ऄसेल 
तर दोन ध्येयसूरांवर त्यािी ईभारणी करावी लागेल. एक स्वावलंबी व समाजवादी 
ऄथशव्हयवस्था व दुसरे राष्ट्रीय स्वाचभमानावर व मानवतेच्या मूल्यांनी प्रचसद्ध झालेला 
प्रखर राष्ट्रवाद. या दोन्ेी ध्येयवादांिी साधना वाटते तेवढी सोपी नाेी. त्यात 
ऄडिणी अेेत. काेी भक्कम अर्णथक चविार व त्यासाठी लागणारी लोकावरील 
रॅद्धा ऄसल्याचवना अर्णथक समता येणार नाेी. मला वाटते मेाराष्ट्रात या दृष्टीने 
ऄनुकूल वातावरण अेे. समाजवादािी ती अदशश प्रयोगभमूी ठरण्यािी शक्यता 
अेे. तेथील सेकारी िळवळ, तेथील मध्यमवगीय जनतेिी, कामगारांिी, 
शेतकऱ्यांिी राजकीय जागृती व त्यािा कायशक्षम कारभारासाठी ेोणारा ईपयोग ेे 
लक्षात घेता तेथे समाजवादी चविार प्रबळ ेोइल. 
 दुसरे ध्येयसूर राष्ट्रीय ऐक्यािे. मेाराष्ट्राला राष्ट्रवादािे बाळकडू अेे. 
चशवाजी मेाराजांच्या काळापासून ेी राष्ट्रीय पे्ररणा, ते राष्ट्रीय िैतन्य, अपल्या 
जीवनात सळसळत अेे. ऄगदी ऄलीकडे विेदीच्या प्रश्नावर भारतात एवढा 
वादचववाद झाला, पण मेाराष्ट्राने याबाबत मुळीि शंका व्हयि केली नाेी. 
मेाराष्ट्राने ेे केले ते राष्ट्रीय ऐक्याच्या दृष्टीतून अचण तेेी स्वयंस्फूतीने. एक 
राष्ट्रीय भार्षा ेे राष्ट्रैक्यािे मेत्त्वािे साधन अेे या रॅदे्धने मेाराष्ट्राने विेदीला 
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पाविठबा चदलेला अेे. ेी त्यािी ईपजत राष्ट्रीय वृत्ती ेी भारतािी अजिी मोठी 
चनकड अेे. 
 पण ेे राष्ट्रीय विकवा सांस्कृचतक ऐक्य ेे केवळ घोर्षणांनी ेोणार नाेी. 
त्यासाठी चनत्य संस्कार ेवेत. तसे संस्कार करणाऱ्या व त्यासाठी चवचवध ईपिम 
करणाऱ्या संस्था ेव्हयात. मेाराष्ट्राच्या भमूीत अंतरभारतीसारखा ध्येयवाद 
ऄसणारे साने गुरुजी विकवा दुसऱ्या प्रांतात जाउन काम करणारे बाबा राघवदास, 
बाबूराव पराडकर विकवा सखाराम देउसकर यांच्यासारखे देशभि ेी ऄशा 
मेाराष्ट्राच्या चवशाल दृचष्टकोणािी प्रतीके अेेत. पण ेे कायश अता व्हयिंिे नाेी. 
ऄशा संस्था चनमाण केल्या पाचेजेत. त्यांच्याभोवती बुचद्धमंतांिे जाळे चवणले पाचेजे. 
मेाराष्ट्रातील बुचद्धमंतांनी या कामी पुढाकार घेतला तर पुन्ेा एकदा राष्ट्रीय 
पातळीवर मेाराष्ट्राच्या बुचद्धवादी राष्ट्रचनष्ठ परंपरेिा प्रभाव पडू लागेल. 
 भारताच्या राष्ट्रीय ऐक्यािी ेी भावचनक बाजू संभाळणे ेे मेाराष्ट्राला शक्य 
अेे. तसेि त्यािी सामाचजक बाजूेी मेत्त्वािी अेे. सामाचजक चवर्षमता कायम 
राचेली तर कोणतीेी राजकीय रिना वा अर्णथक रिना चटकणार नाेी. कधीतरी 
त्या चवर्षमतेतून ऄसंतोर्ष चनमाण ेोइल अचण त्या ऄसंतोर्षािा स्फोट ेोउन ती 
रिना ईडवली जाइल. म्ेणून सामाचजक समता अचण सामाचजक न्याय यांिी 
काळजीपूवशक जोपासना या देशाला करावी लागणार अेे. म. फुले-अगरकर-
अंबेडकर ऄशी पुरोगामी सामाचजक चविारांिी परंपरा ऄसणाऱ्या मेाराष्ट्राला अता 
ते पुरोगामी चविार राष्ट्रीय जीवनात अणले पाचेजेत. अपली संतांिी अचण 
अधुचनक समाज-सुधारकांिी परंपरा ेी काेी केवळ मेाराष्ट्रासाठी नाेी. त्यांिे 
चविार मानव्हयािे ेोते. त्यांिी स्वप्ने चवरॄव्हयापी ेोती. त्यांिी तळमळ, त्यांिी करूणा 
सगळ्या मानवतेतील दीन-दुःचखतांसाठी ेोती. अता ेे पयाय अपण भारताच्या या 
चविारप्रवाेात अणून सोडले पाचेजेत. त्यासाठी मेाराष्ट्राने समाजसुधारणेिी 
अपली परंपरा जागृत ठेवली पाचेजे. 
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यशवंतराव चव्हाण : संपन्न व्यक्ततमत्त्वाचा आदशश 

तकश तीथश लक्षमणशास्त्री जोशी 
 
 सातारा चजल्ह्यातील मागासलेल्या ग्रामीण भागात म्ेणजे देवराष्ट्रे या 
लेानशा गावात १२ मािश १९१३ ला ऄत्यंत गरीब शेतकरी कुटंुबात रॅी. 
यशवंतरावांिा जन्म झाला. स्वातंत्र्यपूवश काळातल्या भारतात ग्रामीण जीवनात 
जन्मणाऱ्या अचण जगणाऱ्या व्हयिंिे जीवन सामान्यपणे खुरटलेलेि राेात ऄसे. 
त्यातील माणसांिी मने जन्मभर मुकुचलत त्स्थतीत राेावयािी, कारण त्या ग्रामीण 
जगतात शतकानुशतके मेत्त्वािा ऄसा बदल घडति नव्हेता. व्हयिीच्या चवकासािी 
कसलीेी साधने ईपलब्ध नव्हेती. चवशेर्षतः गचरबांिी कुटंुबे चपढ्यानचपढ्या 
पचरत्स्थतीच्या किाट्यातून बाेेर पडण्यािा प्रयत्न क्वचिति करीत. बंधनातून मुि 
ेोण्याकरता अवश्यक ऄसा संस्कृतीिा प्रकाशि त्या कंडलेल्या जीवनात चशरू 
शकत नव्हेता. यशवंतरावांिे वडील बळवंतराव यांनी विेमत धरली अचण नचशबािी 
परीक्षा पाेण्याकचरता त्या खेड्यािी ेद्द कायमिी ओलांडली. नागरी जीवनािा 
अरॅय केला. कराड या तालुक्याच्या शेरात राेावयास गेले. यशवंतरावांच्या 
वचडलांिे प्राथचमक चशक्षणेी जेमतेमि झाले ेोते. त्यामुळे िवथ्या रॅेणीिीि नोकरी 
शोधावी लागली. 
 कराड येथे ठाण मांडले. बेचलफािी नोकरी पत्करली. दोन मुले व दोन मुली 
ेोत्या. यशवंतरावांिी अइ चवठाबाइ. यशवंतरावांिे वडील बळवंतराव ऐन ईमेदीत 
१९१८ साली आेलोक सोडून गेले. यशवंतरावांिे वडील बंधू गणपतराव यांच्या 
खांद्रावर प्रपंिािी धुरा अली. यशवंतरावांच्या मातुरॅी चवठाबाइ या तर ऄगदी 
चनरक्षर ेोत्या. मुलामुलंिे चशक्षण व्हेावयास पाचेजे ऄसा चनचरृय त्यांनी मनाशी 
पक्का बांधला. यशवंतरावांिे बंधू गणपतराव यांना आंग्रजी चशक्षणािे माेात्म्य ईमगले 
ेोते. गणपतरावांनी यशवंतरावांना कराड येथे चटळक ेायस्कूलमध्ये घातले. 
 चटळक ेायस्कूलमधील त्या वेळिे चशक्षक अदशशवादी ेोते. “सवश चे तपसा 
साध्यम्” ेे व्हयासविन या शाळेिे ध्येयवाक्य ेोते. चशक्षक राष्ट्रवादी चविारािे ेोते. 
केवळ वगािाि ऄभ्यासिम चवद्राथ्यंनी पुरा करावा अचण ईत्तीणश व्हेावे ऄशा 
मयाचदत ईदे्दशाने अपला चशक्षकािा व्हयवसाय िालवीत नव्हेते. चटळकयुग सुरू 
झाले. ेे युग राष्ट्रवादाच्या मंराने भारलेले ेोते अचण या युगाच्या पे्ररणांनी ऄस्वस्थ 
झालेले ध्येयवादी चशक्षक ेे चटळक ेायस्कूल िालवत ेोते. यशवंतरावांिे बंधू 
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गणपतराव सत्यसमाजी, ब्राह्मणेतर िळवळीमध्ये मोठ्या चेरीरीने भाग घेत ेोते. 
सत्यशोधक समाजाच्या दणदणीत प्रिाराने सामाचजक पचरवतशनािा अदेश 
मेाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात दुमदुमत ेोता. या प्रिाराला प्रखर स्वरूप पुणे, 
सातारा, कोल्ेापूरमध्ये प्राप्त झाले ेोते. १९१९–१९३० या कालखंडात याि वेळी 
राजकीय स्वातंत्र्याच्या अंदोलनाने मेाराष्ट्रासे ऄचखल भारत व्हयापून टाकलेले 
ेोते. भगतविसगासारखे सशस्र िांतीिे वीर फासावर लटकले ेोते. त्या सुमारास 
िांचतवीर जतंद्र दास यांनी कारागृेात अमरण ऄन्नत्याग करून देशातील तरुणांिी 
अचण सगळ्या नागचरकांिी मने सविित अचण शोकाकुल करून टाकली. यािा 
पचरणाम यशवंतरावांच्या संवेदनशील मनावर ऄत्यंत खोलवर झाला. जतंद्रांच्या 
ईपवासाच्या चदवसात यशवंतराव वेदनांनी चवव्हेल झाले अचण जतंद्राच्या चनधनाने 
ते शोकाकूल ेोउन ऄरॅू ढाळत बसले. त्यांच्या ऄचशचक्षत मातुरॅीला चदसले की 
अपला मुलगा घरातलंि कोणी चजव्हेाळ्यािं दगावलं तसा रडतो अेे. चतला 
यशवंतरावांच्या रडण्यािा ईलगडा झाला नाेी. या पचरत्स्थतीिा स्वाभाचवक 
पचरणाम म्ेणजे यशवंतराव सत्यशोधक ब्राह्मणेतर िळवळीत सामील न ेोता 
राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या अंदोलनात ऄगदी कुमारवयात १४–१५ व्हया वर्षीि ओढले 
गेले. मेाराष्ट्राच्या राजकीय व सामाचजक आचतेासातील त्स्थत्यंतराच्या 
कालखंडािे एक ईत्कृष्ट प्रतीक म्ेणून ेे यशवंतरावांिे ईदाेरण लक्षात घेता येते. 
 १९३० अचण १९३२ सालच्या कायदेभगंाच्या िळवळीत यशवंतरावांनी ईडी 
घेतली. १८ मचेन्यांिा कारावास भोगला. घरिी गचरबी, चशक्षण ऄपुरे ऄशा त्स्थतीत 
सचवनय कायदेभगंाच्या िळवळीत ते सामील झाले. या िळवळीच्या प्रारंभीच्या 
अठवड्यांमध्ये म्ेणजे म. गांधंच्या दांडी मोिाच्या अठवड्यांमध्ये अम्ेी स्वतः 
कराड येथे अचण कराडच्या भोवतालच्या खेड्यांमध्ये कायदेभगंािा प्रिार करीत 
ेोतो. या प्रिारात १५–१६ वर्षंिे कुमार वयातले यशवंतराव अमच्या सेकारी 
मंडळीत सामील झाले ेोते. त्या वेळी अमिे व यशवंतरावांिे जे ऄनेक चवर्षयांवर 
बोलणे झाले. त्यांत चशक्षण पुरे करण्यािा प्रश्न ईपत्स्थत झाला. शालान्त परीक्षा पुरी 
करून पदवी परीके्षपयंत जावयािे ऄसा चनणशय यशवंतरावांनी घेतला. राजकीय वा 
सामाचजक िळवळीमध्ये सावशजचनक चनधीवर जगण्यािी पाळी येउ नये म्ेणून काेी 
झाले तरी चशक्षण पुरे करायिे ऄसा चनणशय त्यांनी त्या वेळी केला. १९३४ मध्ये ते 
शालान्त परीक्षा ईत्तीणश झाले. १९३८ मध्ये आचतेास व ऄथशशास्र ेा चवर्षय घेउन 
मंुबइ चवद्रापीठािी बी. ए. ेी पदवी त्यांनी घेतली. १९४० मध्ये एलएल. बी. ेी 
कायद्रािी पदवी घेउन वचकलीस प्रारंभ केला. 
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 १९३० ते १९४५ या कालखंडात यशवंतरावांनी स्वातंत्र्याच्या अंदोलनात 
कारावासाच्या चशक्षा वारंवार भोगल्या. त्या भोगत ऄसता कारागृे ेे सुद्धा एक 
प्रकारिे चवद्रापीठ ऄसे समजून त्यांनी राजकीय अचण सामाचजक तत्त्वज्ञानांिे व 
समाजवादािे मौचलक ऄध्ययन केले. बंचदशाळा ेे त्यांिे चवद्रापीठ बनले. लो. 
चटळक, म. गांधी, एम. एन. रॉय, कालश माक्सश, जवाेरलाल नेेरू आत्याचदकांच्या 
लेखनािे पचरशीलन त्यांनी मोठ्या अस्थेने केले. त्यामुळे स्वातंत्र्योत्तर कालात 
व्हयावेाचरक राजकारणामध्ये राजकीय सते्तच्या गाभाऱ्यात चशरून प्रादेचशक राज्यािे 
मंरी, मुख्यमंरी व कंद्र शासनािे संरक्षणमंरी, गृेमंरी, ऄथशमंरी व चवदेशमंरी 
म्ेणून यशस्वी रीतीने कामे केली. ऄशा त्स्थतीत बेुतेक सत्ताधारी सत्ताचपपासेने 
अचण धनलालसेने ध्येयापासून दूर जातात तसे यशवंतराव दूर गेले नाेीत. 
अदशाच्या प्रकाशात राेून शासनाला नवीन कायशिम अचण प्रशासनाला पद्धती प्राप्त 
करून चदल्या. 
 १९४२ सालच्या ―भारत छोडो‖ या ऄखेरच्या अंदोलनात यशवंतरावांनी त्या 
वेळच्या चवशाल सातारा चजल्ह्यािे नेतृत्व केले. या सातारा चजल्ह्यात चवद्रमान 
सांगली चजल्ह्यािाेी बराि भाग ऄंतभूशत झालेला ेोता. १९४० साली वचकलीिी 
सनद ेातात पडली, परंतु न्यायालयामध्ये वकील मंडळंच्या दालनामध्ये 
ऄचशलांच्या दरखास्ती अचण कायद्रांिे जाडेजाडे गं्रथ वािन न बसता विकवा गप्पा 
छाटत न बसता सातारा चजल्ह्याच्या राजकारणािी सूरे ेातात घेतली. याि वेळी २ 
जून १९४२ ला फलटण येथील सुखवस्तू घरंदाज मुलीशी म्ेणजे वेणूताइंशी ते 
चववाेबद्ध झाले. चदसायला नीटनेटक्या, सुरेख अचण शालीन वेणूताइंशी झालेल्या 
चववाेािा सोेळा मोठ्या थाटामाटात पार पडला. परंतु लगेि भचूमगतांिे नेतृत्व 
सुरू झाले. सातारा चजल्ह्यातील कायशकत्यंना प्रचतसरकार स्थापन कसे करावे यािे 
मागशदशशन केले. छोडो भारत िळवळीला ऄत्यंत ईग्र स्वरूप भारतातील ज्या काेी 
ग्रामीण कंद्रांत प्राप्त झाले, त्यांपैकी सातारा चजल्ेा गणला जातो. या िळवळीच्या 
आचतेासात जयप्रकाश नारायणांनी चबेारमध्ये ज्या प्रकारिी कामचगरी बजावली, 
त्याि प्रकारिी कामचगरी यशवंतरावांनी सातारा चजल्ह्यात बजावली. या ऄखेरच्या 
स्वातंत्र्य संग्रामातील मेाराष्ट्रात गाजलेल्या अघाडीच्या कायशकत्यंतील सवात 
तरुण, यशवंतराव ेेि ेोते. 
 कौटंुचबक जीवन गचरबीिे अचण कष्टािे, परंतु कौटंुचबक जीवनातील अचण 
पचरवारातील व्हयिंिे संबंध परस्परांच्या चवरॄासािे अचण चजव्हेाळ्यािे ेोते. त्या 
त्स्थतीत देशाकरता त्याग केला अचण चवदे्रिी साधना केली. देशाकरता त्याग 
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करीत ऄसताना देशािे प्रश्न शास्रीय दृष्टीने समजावून घेण्यािा प्रयत्न केला. 
त्याकरता चनत्य चवद्राव्हयासंग ऄखंडपणे िालू ठेवला. माणसे जोडावी कशी अचण 
त्यांिी मने सांधावी कशी, यािी कला साध्य करून घेतली. सते्तच्या गाभाऱ्यामध्ये 
ईच्च स्थानी जाण्याकरता अचण त्या चठकाणी यशस्वी रीतीने राज्यािी प्रिंड कामे 
विेमतीने अचण दूरदृष्टीने पार पाडण्याकरता बौचद्धक व मानचसक सामथ्यश चमळचवले. 
वयाच्या ३८ व्हया वर्षी म्ेणजे १९५२ साली ते मंुबइ राज्यािे पुरवठामंरी झाले. 
प्रशासनािी चशस्त अचण प्रशासनपद्धती यांिे सचिय ऄध्ययन करण्यािी संधी 
चमळाली. मोरारजी देसाइ ेे मुख्यमंरी ेोते. संयुि मेाराष्ट्रािा लढा व्हयापक 
स्वरूपात लढला जाउ लागला ेोता. १९४६ सालापासून संयुि मेाराष्ट्राच्या 
मागणीिे अंदोलन सुरू झाले. या अंदोलनात मेाराष्ट्राच्या साचेत्यकारांनी प्रथम 
पुढाकार घेतला अचण राजकारणी नेत्यांनी त्यािी सूरे ेातात घेउन जनतेच्या 
अंदोलनात त्यािे रूपांतर केले. भाचर्षक राज्यािी मागणी ेी नैसर्णगक सामाचजक 
तत्त्वावर अधारलेली ऄशी मागणी ऄसल्यामुळे चतला खरेखुरे गंभीर रूप प्राप्त झाले. 
 भार्षा ेी सामाचजक शिी अेे. ती सामाचजक शिी अेे यािे कारण 
माणसािी माणुसकी भारे्षतून चनमाण ेोते. माणसाला सामाचजक प्राणी म्ेणून 
भावचनक अचण बौचद्धक ऄलौचकक शिी भारे्षने प्राप्त झालेली ऄसते. म्ेणून 
माणुसकीिी ती ऄचधष्ठान ठरते अचण म्ेणूनि ती राजकीय शिीेी बनते. ेा लढा 
वाढत गेला. १०५ बळी या लढ्याने घेतले. यािे कारण या लढ्यािा प्रचतकार 
मोरारजी देसाइ यांच्या शासनाने कठोरपणे केला. १९५६ मध्ये सावशचरक चनवडणूक 
झाली. त्यात मेाराष्ट्र कागेँ्रस पक्षात फूट पडली. त्या वेळी मोरारजी देसाइ यांनी 
माघार घेतली. पक्षनेता या नात्याने यशवंतराव िव्हेाण बेुमताने चनवडून अले. 
लगेि १ नोव्हेंबर १९५६ ला चवशाल दै्यभाचर्षक मंुबइ राज्य चनमाण झाले. त्या 
दै्यभाचर्षक मंुबइ राज्यािे मुख्यमंरी म्ेणून यशवंतराव िव्हेाणांनी सते्तिी सूरे ेाती 
घेतली. यशवंतरावांनी मंुबइ राज्यािी धुरा खांद्रावर घेतली. ेे मोठेि धाडस ेोते. 
कारण मेाराष्ट्र पेटला ेोता. या धाडसाच्या पाठीमागे अत्मचवरॄास ेोता. तो 
अत्मचवरॄास त्यांनी दूरदर्णशत्वामुळे प्राप्त करून घेतला ेोता. भाचर्षक राज्य ेोणे 
ऄपचरेायश अेे ेे त्यांनी मनोमनी जाणले ेोते, परंतु ेी जाण पंचडत नेेरंूसारख्या 
कंद्रीय सत्ताधाऱ्यांमध्ये त्या वेळी अली नव्हेती. सते्तिी सूरे ेातात घेतल्याबरोबर 
त्यांनी मंुबइ राज्याच्या जनतेला व राजकीय पक्षोपपक्षांच्या नेत्यांना अरॄासन चदले 
की, मी बंदुकीिी गोळी न वापरता राज्य िालवणार अेे. चवरुद्ध मने सांधावी कशी 
अचण चवरोधाला बगल कशी द्रावी यासंबंधी त्यांनी मनोमनी काेी अडाखे बांधले 
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ेोते अचण त्याप्रमाणे घडत गेले. संयुि मेाराष्ट्राच्या अंदोलनाच्या बाेेर ते 
राचेल्यामुळे एक प्रकारिी जनतेमध्ये ऄचप्रयता चनमाण झाली ेोती, ती त्यांच्या 
मनाला डाित ेोती. काेी कालपयंत ेी जनतेिी नाखुर्षी सोसली पाचेजे ऄसे 
त्यांनी ठरवून राजकीय प्रपंिािा कारभार िालचवला. मेाराष्ट्र व गुजरात या दोन्ेी 
प्रदेशांमध्ये भाचर्षक राज्यािी मागणी ज्वलंत स्वरूपात प्रभाव गाजवू लागली. मधून 
मधून कागेँ्रस पक्षाला पोट-चनवडणुकांच्या मध्ये ऄपयशािे तडाखे बसू लागले. 
१९५७ साली प्रतापगडाला चशवाजी मेाराजांच्या ऄरॄारूढ पुतळ्यािा ईद घाटन 
समारंभ प्रिंड ईत्साेाने साजरा झाला. पंचडत नेेरू ईद घाटनास अले तेव्हेा 
वाइपासून प्रतापगडापयंतच्या ३० मैलांच्या मागावर संयुि मेाराष्ट्राच्या मागणीिे 
मोिे ललकारत ईभे राचेले ेोते. पंचडत नेेरंूना संयुि मेाराष्ट्राच्या, भाचर्षक 
राज्याच्या मागणीिी तीव्रता अचण प्रखरता प्रत्यक्ष नेरांनी पाेावयास चमळाली अचण 
ेळूेळू कंद्रीय नेतृत्वाला भाचर्षक राज्यािी गरज पटवण्यािी पचरत्स्थती चनमाण ेोत 
गेली. मेाराष्ट्र व गुजरातमध्ये यापुढे सावशचरक चनवडणुकीत कागेँ्रस पक्ष पराभूत 
ेोणार, यािी लक्षणे चदसू लागली. यशवंतरावांनी ेी पचरत्स्थती ऄगोदरि ेेरली 
ेोती. पंचडत नेेरंूना अपले धोरण बदलणे भाग पडले अचण पचरणामतः १ मे १९६० 
ला मेाराष्ट्र राज्यािी स्थापना झाली. मेाराष्ट्राच्या आचतेासामध्ये ेी एक ऄभूतपूवश 
घटना झाली अचण या घटनेच्या पाठीशी ऄसलेल्या शिंिा ऄथश ऄचलप्तपणे केल्यास 
ेे लक्षात येते की, दे. भ. शंकरराव देव, एस. एम. जोशी, भाउसाेेब चेरे 
आत्याचदकांच्या नेतृत्वाखाली मेाराष्ट्राच्या भाचर्षक राज्यािी चनर्णमती करणारी जशी 
िळवळ ेोती त्याबरोबर यशवंतरावांसारखे दूरदशी नेतृत्व ेोते, ेे नाकारून 
िालणार नाेी. ेे यशवंतरावांिे राजकीय दूरदर्णशत्व म्ेणजे मुत्सद्दीपण भारताच्या 
संसदीय लोकशाेीला मान्य झाले अचण पंचडत नेेरंूच्या चवरॄासातले संरक्षणमंरी 
कृष्ट्ण मेनन ह्यांना पदत्याग करावा लागून त्या स्थानी यशवंतराव िव्हेाणांना बोलवून 
र्घयावे लागले. यात यशवंतरावांच्या ऄसाधारण संपन्न व्हयचिमत्त्वािे प्रत्यंतर चमळते.  
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कृष्ट्णाकाठचा सुपुत्र 

शंतनुराव णकलोस्कर  
 
 यशवंतराव िव्हेाणांिा अमच्या चकलोस्करवाडी गावाशी फार जुना संबंध 
ेोता. यशवंतराव कराडिे. चकलोस्करवाडीपासून कराड तीस-बत्तीस मैलांवर. 
यशवंतरावांच्या ओळखीिे चकतीतरी लोक अमच्या चकलोस्करवाडीत राेात. माझा 
व यशवंतरावांिा व्हयावसाचयक संबंध मार सुरुवातीला फारसा नव्हेता. ते लेान 
वयाति राजकारणात चशरले तर मी कारखानदारीत. 
 मी स्वतः राजकारणात चशरलो नसलो तरी अमिे चकलोस्कर कुटंुब अचण 
चकलोस्करवाडी मार राजकारणात भाग घेइ. माझी अइ कै. ममा (राधाबाइ 
चकलोस्कर), माझी पत्नी सौ. यमुनाताइ ह्यांनी पुढाकार घेउन सूत कताइिे वगश 
िालचवले ेेते. चकलोस्करवाडीत प्रभात फेऱ्या चनघत त्यांत दोघीेी पुढाकार घेत. 
माझे वडील कै. लक्ष्मणराव (पपा) चकलोस्कर ेे तर चनषे्ठने खादी वापरीत. त्या 
वेळिे राजकीय पुढारी चकलोस्करवाडीला भेट देत, प्रिार करीत, व्हयाख्याने देत. 
मेात्मा गांधंनी पुकारलेल्या प्रत्येक लढ्याला चकलोस्करवाडीने प्रत्यक्ष कायश करून 
सचिय पाविठबा चदला ेोता. पपांनी चकलोस्करवाडीला ऄस्पृश्यता पाळलीि नाेी व 
त्यासाठी शेजारच्या कंुडल गावच्या ब्राह्मणांनी टाकलेला बचेष्ट्कारेी सेन केला. 
राजकीय दृष्टीने चकलोस्करवाडी जागृत ेोती. माझे वडील पण स्वातंत्र्य संग्रामाला 
पैशािी अचण आतरेी खूप मदत करीत. 
 १९४२ सालच्या स्वातंत्र्य युद्धात चकलोस्करवाडीला चवशेर्ष मेत्त्व अले. ह्या 
काळात यशवंतरावांिा अचण चकलोस्करवाडीिा संबंध वाढला. ह्या स्वातंत्र्य युद्धात 
चकलोस्करवाडीिे चवशेर्ष स्थान ेोते. सांगली, सातारा, कराड अचण भोवतालिी 
गावे ेी चेरीरीने १९४२ च्या स्वातंत्र्य युद्धात भाग घेत ेोती. त्या वेळी ेी गावे 
चब्रचटशांच्या ेद्दीत ेोती तर चकलोस्करवाडी औंध संस्थानात ेोती. वाडीिी माणसे 
प्रत्यक्ष िळवळीतेी ेोती. आस्लामपूरच्या तेशील किेरीवर राष्ट्रीय ध्वज 
फडकावण्यासाठी गेलेल्या मोिात चकलोस्करवाडीिे एक तरुण एंचजचनऄर 
ईमाशंकर पंड्या ेे डी. एस. पी. येट स यांनी केलेल्या गोळीबारात ठार झाले. त्या 
मोिात चकलोस्करवाडीच्या गोविवदराव खोत व आतर बऱ्याि राजकीय कायशकत्यंनी 
भाग घेतला ेोता. पुढे चब्रचटश चवरुद्ध ―िले जाव‖ िळवळीतले बरेि पुढारी व 
कायशकते ―भचूमगत‖ झाले, अचण वाडीला चवशेर्ष मेत्त्व अले. चकलोस्करवाडी औंध 
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संस्थानात ऄसल्याने राजकीय पुढाऱ्यांना पकडण्यासाठी चब्रचटश शासनाखाली 
ऄसलेल्या पोचलसांना औंध संस्थानच्या शासनाच्या सेकायाचशवाय वाडीला येता 
येत नसे. त्यात वेळ लागे व चशवाय वाडीला येउन राेणाऱ्या राजकीय पुढाऱ्यांना 
अधी सूिना चमळे व ते चनसटून जात. यशवंतरावेी त्या वेळी ―भचूमगत‖ ेोते. 
त्यांच्या चवशेर्ष ओळखीिा एक तरुण चकलोस्करवाडीला राेात ऄसे. पुष्ट्कळदा 
यशवंतराव त्याच्या घरी येउन राेात. वाडीच्या लोकांना ेे माेीत ेोते. पण 
कोणीेी बोलत नसे विकवा पोचलसांना पत्ता लागू देत नसत. 
 १९४७ साली भारताला स्वातंत्र्य चमळाल्यानंतरेी काेी वर्ष ेराजकीय पुढारी 
अचण कारखानदार अपल्या देशाच्या अर्णथक प्रगतीसाठी एकर काम करीत ेोते. 
नंतर समाजवादािे वारे जोरात अले अचण दोन वगश दूर जाउ लागले. १९६० ते ७० 
ह्या दशकात दोन्ेी वगंतले मतभेद वाढत गेले. यशवंतराव मेाराष्ट्रातून कंद्रीय 
मंचरमंडळात गेले. कंद्रीय सरकारिी धोरणे ते अपल्या प्रभावी विृत्वाने मांडू 
लागले व त्या धोरणांिा अग्रे करू लागले. मी भारतीय ईद्रोग-व्हयावसाचयकांच्या 
मध्यवती संघटनेिा (फेडरेशन ऑफ आंचडयन िंबसश ऑफ कॉमसश ऄँड आंडस्रीज) 
प्रथम ईपाध्यक्ष व नंतर ऄध्यक्ष झालो (१९६४–६६). त्या वेळी अर्णथक धोरणात 
मतभेद ऄसले तरी व्हयचिगत संबंधात ऄंतर पडले ऄसे नाेी. यशवंतराव भारत 
सरकारिी धोरणे मांडीत ेे खंर ऄसलं तरी त्या धोरणावर मी करीत ऄसलेली टीका 
अमच्या व्हयचिगत संबंधाच्या अड अली नाेी. जेव्हेा अमच्या भेटी ेोत, तेव्हेा 
थट्टाचवनोद भरपूर ेोत. त्याला यशवंतरावांिा स्वभावेी कारणीभतू ेोता. चवरोधक 
ऄसले तरी त्यांिं म्ेणणंेी शांतपणे ऐकून, नीट समजून र्घयायिा त्यांिा स्वभाव 
ेोता. काेी वेळा त्यांना एखादं म्ेणणं पटे, मग सरकारी धोरणाला धक्का न लावता 
काय करता येइल यािा चविार करीत. एकदा छोटी चवमाने बनवायिा कारखाना 
काढण्यािी योजना त्यांच्या चविाराथश पाठचवली. त्यांनी ती समजावून घेतली. 
वास्तचवक ेी चवमाने ेी लेान प्रवासी चवमाने ेोती पण अधुचनक ेोती. शेतीच्या 
कामासाठी; प्रवासासाठी व ऄशा आतर ऄनेक कारणांसाठी त्यांिा ईपयोग 
ईद्रोगप्रधान देशात ेोत ऄसे. ेी लष्ट्करी ईपयोगासाठी नव्हेती अचण अपल्या 
देशात त्यांिी गरज ेोती. ेे सवश यशवंतरावांना पटलं : अचण त्यांच्या पद्धतीने 
त्यांनी खटपटेी केली. मग चनरोप पाठचवला, “कुठलीेी चवमाने बनवायिी ऄसली 
तरी ती सरकारी मालकीच्या कारखान्याति बनवायिी ेे सरकारी धोरण अेे व 
त्यात बदल ेोणार नाेी. अमच्या ब्रह्मवाक्यापुढे तुमच्या चविारांिा ईपयोग नाेी. “ 
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 एकदा काेी गोष्टी मोकळ्या वातावरणात बोलायला चमळाव्हयात म्ेणून मी 
यशवंतराव, वसंतदादा, अबासाेेब कुळकणी (खेबुडकर) ह्यांना चनरोप पाठचवला 
की एका जागी भेटू, बोलू. यशवंतरावांनी अचण दादांनी मला चनरोप चदला की 
शंतनुरावांना सांगा “कृष्ट्णाकाठिी ज्वारीिी भाकरी अचण वाग्यांिी भाजी खाउन 
वाढलेले अपण, अपल्याला चशष्टािार कशाला ेवेत ? जागा ठरवा अपण एकर 
येउ.” 
 भेटीत यशवंतराव फार खेळकरपणे वागायिे, ऄगदी अपलेपणाने बोलायिे. 
एकदा मी त्यांना त्यांच्या चदल्लीच्या घरी भेटलो. मी नुकताि ऄमेचरकेतून अलो 
ेोता. ऄमेचरकेत तेव्हेा ऄध्यक्षीय चनवडणुकीिी गडबड ेोती. यशवंतराव मला 
म्ेणाले, “शंतनुराव, ह्या चनवडणुकीत चनक्सन पडणार ऄसं माझं मत अेे.” मी 
म्ेटले, “तुमिा ऄंदाज जर भारत सरकारच्या मतावर अधारलेला ऄसला तर तो 
िुकणार!” ते म्ेणाले, “तुम्ेी सरकारवर नेेमीि टीका करता. पण ह्या वेळी 
चनक्सन येणार नाेी ऄसं मलाेी वाटतं.” माझे मत चनक्सन चनवडून येणार ऄसं 
ेोत. त्यांना ते पटले नाेी. वादात शेवटी पैज लावली. चनक्सन चनवडून अल्यास 
यशवंतरावांनी एक रुपया द्रायिा व चनक्सन पडल्यास मी त्यांना एक रुपया द्रायिा 
ऄसं ठरलं. 
 ऄमेचरकन ऄध्यक्षांच्या चनवडणुकीिा चनकाल लागला तेव्हेा मी पुण्यास ेोतो. 
यशवंतराव चदल्लीत ेोते. अमच्या कारख्यान्यािे एक ऄचधकारी चदल्लीला गेले ेोते. 
कामासाठी यशवंतरावांना भेटले. त्यांच्या बरोबर यशवंतरावांनी एक रुपया पाठवून 
चदला अचण चनरोप चदला, “चनक्सन चनवडून अल्यामुळे मी पैज ेरलो त्यािा 
रुपया.” 
 कोल्ेापूर ते कराड या भागात चकलोस्कर कारख्यान्यामुळे झालेली प्रगती 
यशवंतराव ऄचभमानाने आतरांना सांगत. कै. पपांच्या जन्मशताब्दीच्या समारंभात 
अम्ेी सवंनी पपांिा पुतळा चकलोस्करवाडीला ईभा केला. त्याच्या ईद घाटनाच्या 
वेळी यशवंतरावांनी केलेल्या भार्षणात त्यांनी अपल्या भावना व्हयि केल्या. ते 
म्ेणाले “अज एखादा कारखाना ईभा करायिा तर प्रथम अपण वीज, पाणी, 
रस्ता, फोन ेी सारी अेेत का ह्यािी खारी करून घेतो. अजिी तरुण चपढी सवश 
सोयी ऄसल्या तरी कारखाने काढावेत का नाेी ह्यािा चविार करते. कै. 
लक्ष्मणरावांनी चकलोस्करवाडीत कारखाना काढला तेव्हेा कारख्यान्याला ऄनुकूल 
ऄसे काेीि नव्हेते. प्यायला पाणी सुद्धा नव्हेते. ईजाड रान ेोते. पण 
लक्ष्मणरावांिा चनचरृय कडवा ेोत, चिकाटी दांडगी ेोती, अत्मवचवरॄास पक्का 
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ेोता. त्यांनी कारखाना काढला, यशस्वी केला अचण आतरांना चशकवून, स्फूती 
देउन अणखी काऱखाने काढावयास मदत केली. ेे कतृशत्व ऄसामान्य अेे.” तसेि 
मी कारखाने वाढवले, जगभर मेाराष्ट्रात तयार केलेला माल पोिवला, ह्यािेेी 
तंड भरून कौतुक केले. त्या समारंभाला दादाेी ेोते. दोघेेी एकाि अपलेपणाने 
अले, बोलले. 
 मला वाटते यशवंतराव चजतके मोठे झाले अणखी चकतीतरी मोठे व्हेायला 
पाचेजे ेोते. मला राजकारणातल्या ऄंतगशत वाटा, प्रवाे ह्यांिा ऄनुभव नाेी. ह्या 
प्रवाेांिा, वाटांिा यशवंतरावांच्या अयुष्ट्यावर जो पचरणाम झाला ऄसेल त्यामुळेेी 
पुढे पुढे त्यांच्या मोठ्या पदाला धक्का पोिला ऄसेल. ते गेले तेव्हेा मला वाटले, 
यशवंतरावांच्या कतशबगारीच्या मानाने त्यांना अणखी मोठे स्थान चमळावयास पाचेजे 
ेोते. कदाचित माझी ेी भावना व्हयचिगत ऄसेल. त्यांच्याि भारे्षत सांगायिे तर 
कृष्ट्णाकाठिी ज्वारीिी भाकरी अचण वांग्यािी भाजी खाउन वाढलेले अम्ेी. 
अमच्यातून ते गेले तेव्हेा त्यांिी जागा चरकामी झाली, चरकामीि राचेली. 
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यशवंतरावाचें वेगळेपण 

वसंतदादा पाटील 
 
 यशवंतरावजी िव्हेाण ेे एका गरीब कुटंुबामध्ये जन्माला अले ेोते. त्यामुळे 
चशक्षणािा प्रश्न विकवा अयुष्ट्यातील काेी मेत्त्वाकांक्षा बाळगण्याबद्दल काेी मयादा 
ेोत्या. परंतु मनात मेत्त्वाकांक्षा फार मोठी ेोती.... अचण अपण चशकले पाचेजे 
याबद्दल त्यांच्या मनात चवरॄास ेोता. रॅद्धा ेोती. त्यामुळे ते चशकत राचेले. 
चशकताना अलेल्या ऄनेक ऄडिणंवर त्यांनी मात केली अचण ऄखेरीस ते एलएल. 
बी. झाले. चशक्षणासंबंधात जरी त्यांच्या मनात मेत्त्वाकांक्षा ेोती तरी सावशजचनक 
जीवनािी त्यांना अवडेी लेानपणापासून ेोती. चवशेर्षतः कांगे्रस पक्षामध्ये काम 
करावयािे अचण त्याद्यारे, त्या अधारे देशामध्ये िांगले काम करून र्घयावयािे 
यासाठी अपले सारे अयुष्ट्य ते खिश करीत ेोते. राजकारणात त्यांनी ऄगदी 
तरुणवयापासूनि भाग घेतला. त्यामुळे त्यांना सभांमध्ये बोलण्यािी िांगल्या प्रकारे 
जाण ेोती. एका बाजूला ते वािनेी करीत ेोते. त्यामुळे ते अपले चविार लोकांपुढे 
ऄचतशय प्रभावीपणे अचण ईत्तम रीतीने मांडत ऄसत. 
 १९४६ साली प्रथमतः ते चनवडणुकीला ईभे राचेले अचण चनवडून अले. 
त्यानंतर त्यांनी येथे पालशमंटरी सेिेटरी म्ेणनू काम केले. १९५२ साली पुन्ेा एकदा 
ते चनवडणुकीस ईभे राचेले व चनवडून अले. अचण त्यानंतर त्यांनी पुरवठा खात्यािे 
मंरी म्ेणून काम केले. मध्यंतरीच्या काळात संयुि मेाराष्ट्राच्या रूपाने एक 
ज्वलंत प्रश्न या मेाराष्ट्रात चनमाण झाला ेोता. त्या वेळेस दोन चविार त्यांच्या 
मनात पूवीपासून ेोते. एक म्ेणजे सबंध देशात िाललेल्या एका प्रवाेाबरोबर 
जायिे की स्वतंरपणे अपले याबाबतिे चविार मांडून त्याबद्दल अग्रे धरायिा, 
त्यासाठी पडेल तो त्याग करायिा काय ेे ते दोन चविार त्यांच्या मनात त्या वेळेस 
ेोते. ऄथात कोठलाेी त्याग करण्याच्या बाबतीत ते कधीि पाठीमागे राचेले 
नव्हेते. १९३० साली जेव्हेा प्रथमतः यशवंतरावजी स्वातंत्र्याच्या िळवळीत पडले 
तेव्हेा वयाने लेान ऄसूनेी त्यांना चशक्षा झाली ेोती. पुढे १९४२ िी िांती सुरू 
झाली अचण त्या वेळेसेी त्यांना तुरंुगवास घडला. कोठल्या तरी कामामध्ये दबून 
राेण्यािा त्यांिा स्वभाव नव्हेता. ईलट एखाद्रा कारणाने ते दाबले गेले तर 
ईफाळून येउन नेटाने कामाला लागत ऄसत. संयुि मेाराष्ट्राच्या बाबतीत शेवटी 
त्यांनी चनणशय घेतला की, चवशाल मेाराष्ट्र िालवावयािे. त्या काळात ते 



२२ 

 

मेाराष्ट्रािे मुख्यमंरी ेोते. मेाराष्ट्रािे मुख्यमंरी झाले ेी एका बाजूला अनंदािी 
गोष्ट ेोती, पण त्यामध्ये मेाराष्ट्र सुखी नव्हेता, समाधानी नव्हेता, तर नाराज ेोता. 
त्या वेळच्या त्यांच्या चविारप्रणालीमुळे िळवळ करणारे तसेि ऄन्य लोकेी 
यशवंतरावांना िांगले म्ेणत नसत, तर त्यांना सूयाजी चपसाळ म्ेणत ऄसत. 
म्ेणजे एका बाजूला त्यांना या गोष्टीिे दुःख ेोत ऄसे अचण दुसऱ्या बाजूला त्यांना 
राज्येी िालवावे लागत ेोते. ेे करीत ऄसताना त्यांनी ऄसा चविार मांडला ेोता 
की, देशाच्या नेतृत्वाबरोबर राेायिे. जे काेी प्रश्न सोडवून र्घयावयािे ते त्या 
वेळच्या नेतृत्वाला बरोबर घेउन सोडवायिे ऄसा त्यांिा स्वभाव ेोता. त्यासाठी जो 
प्रश्न सुटला पाचेजे ऄसे त्यांच्या मनाला वाटत ऄसे त्याकचरता तो प्रश्न नेतृत्वाला 
बरोबर घेउन सोडवावयािा. त्यासाठी त्यांना पंचडत जवाेरलाल नेेरंूना बरोबर 
घेउन राेावे लागले. त्यांच्यानंतर आंचदरा गांधी त्या वेळी ऄचखल भारतीय कागेँ्रस 
पक्षाच्या ऄध्यक्षा ेोत्या. त्यांना बरोबर र्घयावे लागले. जी गोष्ट घडली ेोती ती त्यांना 
बदलावयािी ेोती. त्यासाठी पंचडतजंना बरोबर घेउन त्यांिे मन वळचवणे 
अवश्यक ेोते. त्याकचरता त्यांनी योग्य संधी साधली व पंचडतजंना बरोबर घेउन 
सांचगतले की, “अपल्या येथे चवशाल मेाराष्ट्र िालणार नाेी, संयुि मेाराष्ट्र 
झाला पाचेजे.” त्या वेळीि संयुि मेाराष्ट्र झाला. तेव्हेा या मंडळंिे साेाय्य 
झाले. ऄसे करताना राज्य िालचवण्याच्या कामात ऄडिण चनमाण ेोणार नाेी 
यािी दक्षता घेतली व संयुि मेाराष्ट्र चनमाण करण्याच्या कामामध्ये ते यशस्वी 
झाले. मेाराष्ट्रािा मंगल कलश मेाराष्ट्रामध्ये यशवंतरावजंनी अणला. 
 यशवंतरावजंच्या लेानपणीच्या काळातली एक गोष्ट सांचगतली जाते. 
यशवंतरावजी शाळेमध्ये चशकत ेोते. चटळक ेायस्कूलमध्ये चशकत ेोते. त्या वेळी 
कोणी तरी पाेणी करणारे ऄचधकारी वा चशक्षक विकवा वचरष्ठ माणूस वगात अला 
ऄसता त्यांनी यशवंतरावजंना चविारले की, तू कोण ेोणार ? वास्तचवक पाेता 
त्या वेळी ते सातवीपयंतिे चशक्षण संपवून नुकतेि आंग्रजी शाळेत ेायस्कूलमध्ये गेले 
ेोते. त्यांनी सांचगतले की, “मी यशवंतराव िव्हेाण ेोणार.” आतक्या लेान वयात 
मी यशवंतराव िव्हेाण ेोणार ेी अत्मचवरॄासािी गोष्ट त्यांनी बोलून दाखचवली. 
 यशवंतरावजंच्या बाबतीत ऄसे सांगता येइल की, एखादी गोष्ट त्यांच्या 
मनाला पटली नसेल व नाआलाजाने करावी लागली तर ते बेिैन ेोत ऄसत. 
ेुतात्मा िौकामध्ये ेुताम्यांिा पुतळा ईभारून ेुतात्मा स्मारक ईभे करावयािे ेोते 
व तो कायशिम ठरला ेोता. त्या वेळी ते मेाराष्ट्रािे मुख्यमंरी ेोते. परंतु त्यांना त्या 
कायशिमािे अमंरण नव्हेते. ऄधा तास ऄगोदर एकदम यशवंतरावजी ईठले व 
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कपडे करून तयार झाले. कुठे जावयािे काेी कायशिम ठरला नव्हेता. कोणाच्या 
काेी लक्षात येइना की, साेेब कुठे िालले. त्यांनी गाडी बाेेर काढली व 
ड्रायव्हेरला सांचगतले की, ेुतात्मा िौकामध्ये िला व ते ेुतात्मा िौकामध्ये पोेोिून 
गेले. लोकांमध्ये राेण्यािी त्यांना ेौस ऄसे. लोकांपासून बाेेर जावयािे, दूर 
राेावयािे, त्यांिी पवा करावयािी नाेी ऄसे त्यांना कधी वाटले नाेी. सते्तवर 
अल्यानंतर अपल्याला वाटेल ते करावयािे वा कसेेी िालावयािे ऄसे त्यांनी कधी 
कोठे केले नाेी. संयुि मेाराष्ट्र झाला त्या वेळी एक वाद चनमाण झाला. त्या वेळी 
“ेे राज्य कुणािे, मराठ्यांिे की मराठीिे” ऄसा तो वाद ेोता. सांगलीमध्ये सभा 
ेोती. त्या वेळी यशवंतरावजी ईभे राचेले व स्पष्टपणे, खंबीरपणे सांचगतले की, ेे 
राज्य मराठ्यांिे नाेी, ेे राज्य मराठीिे अेे. त्या वेळी ेा वाद रॅी. 
माडखोलकरांनी चनमाण केला ेोता. एखादा वाद चनमाण केला गेला तर तो लवकर 
थांबवावयािा, तोडावयािा व त्या वाढलेल्या वादातून पुन्ेा नवे काेी प्रश्न चनमाण 
ेोता कामा नयेत ऄसे पाेावयािे ऄसा त्यांिा दृचष्टकोण ेोता. अम्ेी सवश प्रातांतील 
लोक एकर अलो. त्यात चवदभश, पचरृम मेाराष्ट्र, कोकण सवश प्रांतांतील लोक 
ेोते. तेव्हेा कोठलीेी गोष्ट पाेावयािी झाली तर चतच्याकडे माणुसकीच्या 
दृचष्टकोणातून पाचेले जात ऄसे. काेी लोकांना बरोबर घेताना दुसऱ्यांना दुखचवणार 
नाेीत, ते ऄपमाचनत ेोणार नाेीत, कुठे तरी त्यांच्या मनाला लागेल ऄशी गोष्ट 
घडणार नाेी ऄशी, बारीक पद्धतीने ते प्रत्येक वेळी पाेणी करीत ऄसत, बघत 
ऄसत. एकदा अम्ेी चशचबराच्या चनचमत्ताने मेाबळेरॄरला जमलो ेोतो. 
यशवंतरावजी नवा चविार अम्ेाला देत ऄसत. ते एकदा बोलू लागले की, एकेक 
घंटा, दोन घंटे बोलत ऄसत. कोणताेी प्रश्न ते ऄशा पद्धतीने मांडत ऄसत की, 
त्यामुळे एक वेगळेि अकर्षशण चनमाण ेोत ऄसे. त्या वेळी मेाबळेरॄर येथे त्यांनी 
ॲग्रोआंडस्रीजिा चविार मांडला. त्यापूवी अम्ेी कुठेतरी सॉ-चमल िालचवणे म्ेणजे 
ॲग्रोआंडस्रीज सुरू करणे या चविारात ेोतो. परंतु शेतमालावर अधाचरत ऄसे 
कारखाने काढले पाचेजेत, त्यासाठी भांडवल ईभे केले पाचेजे ऄशी कल्पना 
अमच्या मनात त्यापूवी अली नाेी. अम्ेाला त्यांनी ती सांचगतली व ऄनेक 
लोकांच्या, कायशकत्यंच्या मनामध्ये ती रुजली. सुरुवातीला त्यांनी जेव्हेा ेी कल्पना 
मांडली त्या वेळी एक प्रकारच्या ेवेत अम्ेी तरंगत ेोतो. त्यासाठी चकती त्याग 
करावा लागेल ेे अम्ेाला कळले नव्हेते. त्यािी जाणीव यशवंतरावांनी करून 
चदली. अज मेाराष्ट्रामध्ये जी ॲग्रो-आंडस्रीज चदसत अेे ती यशवंतरावजंच्या 
एका स्वप्नातून चनमाण झालेली अेे. नवेनवे कायशकते चनमाण झाले पाचेजेत व 
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त्यांनी जबाबदारी घेतली पाचेजे, लोकांना जबाबदारीने काम करता येइल या दृष्टीने 
त्यांिे चशक्षण झाले पाचेजे ऄसे त्यांना वाटत ऄसे. त्यामधून पंिायत राज्यािी 
कल्पना पुढे अली. ती प्रथम मेाराष्ट्रामध्ये ऄंमलात अणली. मेाराष्ट्राच्या 
सावशजचनक जीवनामध्ये अज जी शेकडो माणसे चदसतात ती यामुळेि. जर पंिायत 
राज्य चनमाण झाले नसते तर चजल्ेा पचरर्षदा चनमाण झाल्या नसत्या. पंिायत 
सचमत्या चनमाण झाल्या नसत्या. त्या संस्था िालचवणारी शेकडो माणसे अपल्याला 
चदसली नसती. अपले ेे राज्य िालचवण्यासाठी कोणी सुचशचक्षत माणूस अेे का ते 
पाेण्यािा प्रयत्न करावा लागला ऄसता. यशवंतरावजंनी ेी गोष्ट केली व चतिा 
पचरणाम िांगला झाला. अज सावशजचनक जीवनात जे िैतन्य चदसत अेे ते 
यामुळेि चनमाण झाले अेे. यशवंतरावजी मुख्यमंरी झाले पण ऄचभमानाने, गवाने 
ते कधी वागले नाेीत. त्यांच्याकडे कोणीेी यावे, भेटाव,े ििा करावी, सांगावे. 
नवीनवी पुस्तके वािण्यािा छंद त्यांना ेोता. त्यातून सारखे ज्ञान शोधत. त्यांच्या 
पाठीमागे काय अेे ऄसे पाेावयािे ठरचवले तर सदैव पुस्तकांिे गठे्ठ अपणास 
चदसतील. नवनवे वािायिे त्यांना वेड ेोते. पैसे ेातामध्ये अले की, १०–१२ नवी 
पुस्तके अणीत व वािून काढीत ऄसा त्यांिा स्वभाव. चमरजेला पूवीपासून एक राजे 
ेोते, त्यांना वािनािा छंद ेोता. त्यांनी एकदा यशवंतरावजंना िेाला बोलचवले. 
अपण चकती पुस्तके वाितो ेे त्यांना दाखवायिे ेोते. तेव्हेा ते त्यांच्याशी बोलत 
बसले व मी ेे नवे पुल्तक वािले, ते नवे पुस्तक वािले ऄसे यशवंतरावांना सांगू 
लागले, परंतु त्यांच्याशी जेव्हेा यशवंतराव ििा करू लागले तेव्हेा त्यांना कळून 
िुकले की, या माणसाला अपल्यापेक्षा काेी कमी ज्ञान नाेी, वािनािी ऄचधकि 
अवड अेे. 

(मेाराष्ट्र चवधान पचरर्षदेत मािश १९८५ मध्ये शोक प्रस्ताव मांडताना केलेल्या 
भार्षणावरून संकचलत) 
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सह्याद्रीचे लेणे 

रामभाऊ जोशी 
 
 यशंवतरावांिं व्हयचिदशशन ेा ऄभ्यासािा स्वतंर चवर्षय अेे, कारण त्यांिे 
व्हयचित्व व कतृशत्व ेे सह्याद्रीिे कोरीव लेणे ेोते. यशवंत िव्हेाण यांिे व्हयचिरूप. 
त्यांच्या संवयी. त्यांच्या अवडी-चनवडी, सवशसामान्य वागणं, बोलणं, तत्त्वज्ञान, 
त्यांच्या देशचनष्ठा, राष्ट्रभिी, स्वभाव, सामाचजक व राजकीय व्हयवेार, या सवंना 
एक कलात्मक अकार ेोता. तुकड्या-तुकड्यांनी ते समजणार नाेी. त्यातले 
देखणेपण भावणार नाेी. कारण या प्रत्येकािा त्यांच्यामध्ये एक चवशेर्ष अढळतो. 
  यशंवतरावांच्या साऱ्या अयुष्ट्यािं अचण िचररािं मेत्त्व ऄसं अेे की 
मानव्हयािे अजवर जे प्रिंड प्रचतचनधी झाले अेेत त्यांति यशंवतरावांिी गणना 
करायला ेवी. राजकारणात ऄेर्णनश राेूनेी यशवंतराव माणुसकीिी एक दृश्य 
मूती ेोती. मानवी मनािी ती एक बेरीज ेोती. त्यांच्या िचररात अचण कतृशत्वात 
ईत्तरोत्तर प्रगल्भ ेोत जाणारे मानवी मनािे ऄनेकानेक ऄनुभव कंडून धरलेले ेोते. 
कस्तुरीिा सुगंध कंडून धरावा तसे. 
 माणसाच्या मनाला पडणारे सगळे प्रश्न त्यांना पडलेले ऄसणारि, कारण ते 
माणूस ेोते. यातील ऄचधकांत ऄचधक प्रश्न त्यांनी सोडचवले ेे त्यांिं खरं वैभव. ेे 
वैभव ईठून चदसतं ेे खरं परंतु लोकचेतािं कायश अघाडीवर राेून करणाऱ्या 
राजकारणी नेत्याला चकती अचण कशा ऄनंत यातना भोगाव्हया लागतात यािं 
यशवंतराव ेे एक प्रतीक अेे. प्रारंभापासूनि त्यांिं जीवन पाचेलं तर ऄचवरॄास, 
ऄवमान, चफतुरी, विनदा, टीका ऄशा ऄनेक प्रसंगांतून त्यांच्या जीवनािा प्रवास 
घडलेला अढळतो. जनतेच्या ईन्नतीला अवश्यक अचण सदैव ईपकारक ेोणारे 
ईपाय सुितील त्यांिा लोकांना ईपदेश अचण राज्ययंरणेद्यारे प्रयोग करीत राेणं ेे 
त्यांनी जीचवतािं आचतकतशव्हय मानलं ेोत. ते राजकारणी चनचरृत ेोते. परंतु अपल्या 
चदनिमाला त्यांनी धंदेवाइक राजकारणािं स्वरुप प्राप्त ेोउ चदलं नाेी. धंदेवाइक 
राजकारणी स्वाथाकडे लक्ष ठेवून ऄसतात. यशवंतरावांिं लक्ष ेोतं. जनतेच्या 
ईन्नतीकडे. यशवंतराव अचण पुष्ट्कळसे राजकारणी यांच्या दृचष्टकोणात मुळाति ेी 
तफावत ेोती. 
 राजकीय के्षरात वावरणारांच्या दृचष्टकोणात ऄशी मूलभतू तफावत ऄसेल तर 
त्यातून चवधायक दृचष्टकोणािा पाठपुरावा करणाराला कंडीत पकडून नेस्तनाबूत 
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करण्यासाठी धंदेवाइक राजकारणी टपून बसलेले ऄसतात. लोकांच्या मनात 
गैरसमज चनमाण करून देण्याच्या कामात अघाडीवर राेतात. यशवंतराव 
गैरसमजािे बळी ठरावेत ऄशासाठी ऄनेकदा प्रयत्न झाले. त्यांच्या बाबतीत त्यांच्या 
राजकीय शरंूिाि गैरसमज ेोता ऄसं नव्हेे, िांगले चमर म्ेणचवणाऱ्यांिाेी 
गैरसमज ेोता. दृचष्टकोणात तफावत ेे त्यािं मुख्य कारण. त्यातून कठोर टीका 
झाल्या, ऄवमान करण्यात अला, विनदानालस्ती करण्यात अली. चवरॄासाला तडा 
जाइल ऄसेेी प्रसंग ईभे राचेले. राजकारणातील ऄन्य एखाद्रा माणसािा या 
टीकेनं िोळामोळा झाला ऄसता. टीकेिा मनावर पचरणाम ेा ेोताि. यशवंतरावांि 
मन कठोर नव्हेतं. परंतु त्यांनी टीका सेन केली यािं कारण जबरदस्त 
अत्मसंयमन! टीकेिा ईपयोग त्यांनी क्षमाशीलता वाढचवण्याकडेि केला. टीकेतून 
नवा चविार, नवा मुद्दा शोधला. टीका ेी मागशदशशक ठरते, स्वतःला त्यांतून सुधारणा 
घडवून अणता येते ेा त्यांिा चसद्धान्त! देशात अचण जगात ेोणाऱ्या दैनंचदन 
घडामोडंिा मागोवा, रोज प्रातःकाळी समोर येणाऱ्या वतशमानापरांतून ते घेत ऄसत. 
त्यािप्रमाणे त्यांनी स्वतः केलेल्या चनणशयांतून समाजात कोणा व्हयिीवर, कोणा 
गटावर ऄन्याय झाला नाेी ना यािा शोध, टीकात्मक चलखाणांतून, चविारांतून घेत 
ऄसत. टीकेतून स्वतःमध्ये सुधारणा घडवून अणता येते ेा त्यांिा चसद्धान्त यातूनि 
तयार झाला ऄसला पाचेजे. ेा चसद्धांत त्यांच्या मनीमानसी पूणशत्वानं रुजला ेोता. 
टीकापटू समक्ष त्यांच्या तंडावर टीका करीत ऄसत. दुराग्रेानं काेी सांगत ऄसत 
पणा ऄशा वेळी ―ऄरे ला कारे‖ ऄसं न करता ―तुम्ेी म्ेणता ऄशीेी एक बाजू ऄसू 
शकते‖ ऄसं ऄगदी माफक ऄन् मृदू शब्दांत बोलून टीकापटूला ते गप्प करीत. 
टीकाचटप्पणीिे ऄचधकाचधक काळ िर्णवतिवशण ेोत राेणं ेे राजकारणाच्या अचण 
समाजकारणाच्या दृष्टीने कोणालाि फलदायी ठरत नाेी. राजकारणातले चवरोधक 
जरी झाले तरी ते जनतेच्या ईन्नतीच्या तळमळीपोटीि टीकेिा ऄवलंब करीत 
ऄसतात. ऄशा टीकेतील चवधायक अशय यशवंतराव अत्मसात् करीत ऄसत. 
जनतेिी ईन्नती ेीि एक गोष्ट त्यांना ऄचभपे्रत ेोती. त्यामुळे कमालीिी कठोर टीका 
झाल्यावरेी वर ईले्लख केलेले मृदू शब्द त्यांच्याकडून ऐकावयास चमळत ऄसावेत. 
 यशवंतरावांच्या चनघून जाण्यानं खरं खरं नुकसान झालं ऄसेल तर 
समाजपचरवतशनवादी, लोकशाेीवादी राजकारणातील चवरोधकांिं ! चवरोधकांिा 
चवरोध व्हयवेारी भचूमकेतून समजून घेउन त्यांना मुत्सुद्दीपणानं ेाताळणारा अचण 
त्यांच्या कठोर टीका बोथट बनवून देशाच्या प्रगतीच्या कामात चवरोधकांिा सेभाग 
चनमाण करून घेणारा मुत्सुद्दी, संसदपटू ऄशी त्यांनी अपली प्रचतमा चदल्लीत चनमाण 
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केली ेोती. पालशमंटमध्ये त्यांनी चवरोधकांिे िौफेर ेले्ल ेसत ेसत झेलले अचण 
परतवले ते अत्मसंयमनामुळे अचण देशचेताला प्राधान्य देण्याच्या दूरदृष्टीमुळेि 
ेोय. 
 यशवंतरावांिा जन्म सामान्य कुटंुबात झाला अचण गचरबीत, प्रचतकूल 
सामाचजक पचरत्स्थतीत राेून त्यांच्या मातोरॅंनी त्यांिं लालनपालन केलेलं ऄसलं 
तरी यशंवतराव जन्मतःि काेी गुण घेउन अलेले ऄसावेत. नंतरच्या काळात 
चवद्रालयातील, मेाचवद्रालयातील ऄभ्यास, वािन, मनन-विितन सतत सुरू 
राचेल्यानं जन्मतः ऄसलेल्या गुणांवर साऱ्यांिे संस्कार ेोत राचेले अचण मूळ गुण 
ऄचधक तेजस्वी, कायशक्षम ठरण्यास मदत झाली. ते मोठे ेुर्षार चवद्राथी म्ेणून गणले 
गेले नव्हेते. परंतु चवचवध चवर्षयांच्या वािानािे त्यांनी ऄत्यंत पचररॅम घेतले, ज्ञान 
ेस्तगत केलं. त्यामुळे नंतरच्या काळात त्यांना ज्ञातेपण चमळचवता अलं. या 
ज्ञातेपणािी सोबत त्यांनी अयुष्ट्याच्या ऄखेरीपयंत कायम राचखली. 
 एकाेत्तर वर्षंच्या अयुष्ट्यातील पन्नास-पंिावन्न वर्षंिा काळ त्यांनी 
राजकारणावर, राजकीय जीवनावर स्वार ेोउन काढला. त्यांि कारण त्यांिं 
सखेल ज्ञातेपण. राजकारणात ऄसले तरी त्याबाेेरच्या लोकांिे चविार ऐकण्यात 
अचण ते पिचवण्यात कधी कंटाळा केला नाेी. चवद्यानांच्या संगतीिी अवड तर 
ेोतीि पण त्यािबरोबर सामान्य, ऄडाणी, गावरानी माणसांिी अवड त्यांनी 
सोडली नव्हेती. गचरबांकडं ऄचधक लक्ष द्रायिं ेा त्यांिा स्वभावि ेोता. 
सामान्यांिी सुखदुःखं, त्यांच्या ऄडिणी, त्यांच्या भावना, वासना, यांिी त्यांना ते 
स्वतः त्या ऄनुभवांतून गेलेले ऄसल्यानं जाणीव ेोती. या साऱ्यांकडे, मग तो चवद्यान 
ऄसो वा ऄडाणी, मानवतेच्या भचूमकेतून पाेात अचण बोलत. त्यामुळं त्यांच्या 
बोलण्याला वास्तवतेिं ऄचधष्ठान प्राप्त झालेलं ऄसे. ती भार्षा ऄंतःकरणािा ठाव घेत 
ऄसे. ऐकणारा त्यांिा ेोउन जात ऄसे. लोकांवर चनष्ट्कपट,मोकळेपणानं पे्रम 
करायला चशकणं ेे समाजावर, राष्ट्रावर पे्रम करायला चशकण्यािी पचेली पायरी 
अेे ऄसा त्यांिा अणखी एक चसद्धान्त! 
 माणसाला पे्रमानं अपल्याकडं वळचवण्यािी कला त्यांनी अत्मसात् केलेली 
ेोती. चनष्ट्कपट पे्रम कसं करावं यािं दशशन ते स्वःच्या वागणुकीतून घडवीत. ऄडाणी 
शेतकरी, कामगार, चवद्यान शास्री-पंचडत, सनातनी, विकवा अधुचनक सुधारक, 
आंग्रजी चशकलेले न चशकलेले, तरूण-तरूणी, मचेला, कलावंत, व्हयापारी, 
नोकरदार, डॉक्टर, आंचजचनऄर, राजकारणी, ईद्रोगपती, मुत्सद्दी, ऄथशतज्ज्ञ, 
समाजधुरीण, साचेत्त्यक, कवी–कुणाशीेी बोलायिं ऄसो त्यांच्या त्यांच्या भारे्षत ते 
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बोलत ऄसत. चविारचवचनमय, ििा करीत ऄसत. त्यामुळे त्यांिं म्ेणणं प्रत्येकजण 
प्रसन्नपणानं ऐकत ऄसे. राष्ट्रपे्रमािं, देशभिीिं, देशाच्या चवकासािं, समृद्धीिं, 
कायशकत्यंच्या वागणुकीिं स्पष्टीकरण करताना त्यांच्या वाणीला स्फुरण िढत ऄसे. 
त्यांिं भार्षण तसं सेजमधुर ेोतं. ईत्तम ईत्तम दृष्टान्त सेज बोलून जात. भार्षण 
सेजमधुर ऄसलं तरी त्यातून व्हयासंगािा प्रत्यय येत ऄसे. सेजपणा अचण 
ऄथशवत्ता ेे त्यांच्या वाणीिे मुख्य धमश ेोत. ईत्तम विृत्व, ईत्कृष्ट रचसकता अचण 
तकश चनष्ठ बुद्धी यामुळे कोणतेेी प्रमेय नवीन तऱ्ेेनं, सोप्या शब्दांत मांडण त्यांना 
साध्य झालं ेोत. त्यांिं भार्षण ऐकून झाल्यावर त्यािा सुगंध नेेमीि मागे दरवळत 
राचेलेला ऄसायिा. या भार्षणािा अणखी एक चवशेर्ष ऄसा की, एखाद्रा वाह्याताला 
खडसावून ताळ्यावर अणण्यािं सामथ्यशेी प्रसंगी प्रिीतीला यायिं. 
 एखाद्राला खडसावायिा ऄसलं तरी मुखातून कधी ऄपशब्द बाेेर पडायिा 
नाेी. सगळं कसं संयमशील ! स्वतःिा बडेजाव कधी सांचगतला नाेी. राग, लोभ, 
मद, मत्सर त्यांनी चगळला ेोता ऄसं नव्हेे. पण संयमानं या चवकारांना आष्ट ऄसं 
वळण त्यांनी लावलं ऄसलं पाचेजे. मत्सरानं, दे्यर्षानं पेटले अेेत ऄसं त्यांच्या 
चजभेनं कधी दाखवलं नाेी. ऄसं नसतं तर दुसऱ्यािी मनसोि प्रशंसा त्यांच्या 
वाणीतून प्रकट ेोणं ऄशक्य ठरलं ऄसतं. एखाद्रानं ेलकं-फुलकं काम केलेलं 
ऄसलं तरी त्यािी ते मुिपणे प्रशंसा करीत. यातून त्याला ऄचधक काम करण्यािी 
पे्ररणा सेजगत्या चमळे. ईते्तजन देण्यािी वृत्ती राष्ट्राचभमानी, चनरेंकारी माणसाच्या 
चठकाणीि ऄसू शकते. 
 स्वातंत्र्योत्तर काळात यशवंतराव सते्तच्या स्थानी अरूढ झाले, ज्येष्ठ-रॅेष्ठ 
सत्ताधारी बनले; परंतु स्वातंत्र्यपूवश काळात, तुरंुगात ऄसताना विकवा बाेेर समाजात 
चमसळताना, स्वातंत्र्य कशासाठी, यािं सखोल विितन करून कामािी चदशा चनचरृत 
केली ेोती. त्यामुळे सते्तच्या चठकाणी पोेोिताि सामाचजक पचरवतशन, मेाराष्ट्रािी 
अचण संपूणश देशािी सवंगीण प्रगती अचण त्यासाठी समाजातील सवश थरांतील 
लोकांना प्रोत्साेान देउन शेकडो-ेजारो लोकांना कामािी संधी प्राप्त करून देणं 
अचण चवकासाच्या कामात जास्तीत जास्त लोकांिा सेभाग राेील यासाठी 
जागरूक राेणं या ध्येयािी बांचधलकी त्यांनी स्वीकारली. सत्याग्रेी समाजवादी 
अचण प्रगचतशील लोकशाेीवादी ऄसं त्यांच्या वैिाचरक जडणघडणीिं यथाथश 
स्वरुप ेोतं. चियावान, कतृशत्वपूणश अंदोलकांिं नेतृत्व त्यांनी केलं. म. जोचतबा शाेू 
मेाराज, लो. चटळक, चवठ्ठल रामजी विशदे, कमशवीर भाउराव पाटील, डॉ. 
बाबासाेेब अंबेडकर ेी त्यांिी स्फूर्णतस्थाने ेोती. चविारांिा पके्कपणा अचण 
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धडाडीने ते व्हयि करण्यािा बाणा ेी त्यांिी दोन वैचशष्ट्टे्य त्या स्फूर्णततूनि चनमाण 
झाली ऄसली पाचेजेत. 
 सते्तत पोेोिल्यावर, ईत्कृष्ट प्रशासक म्ेणून त्यांिा लौचकक झाला. यािं 
एक मेत्त्वािं कारण अेे. प्रशासक ेा चशस्तीिा ऄसावा, पण हृदयशून्य नसावा ेे 
यशवंतरावांनी कृतीनं दाखचवलं. सते्तत रॅेष्ठ चठकाणी ऄसतानाेी त्यांनी समाजातील 
सामान्यांनाेी थारा चदला. एकदा थारा चदल्यावर त्यािी ऄवेेलना केली नाेी. गुण 
अचण ऄवगुण पाेून त्यांच्यासाठी कामािी, कायािी योजना केली. जे त्यांच्या 
सेवासात अले अचण कामाला वाेून घेतले ते त्या त्या के्षरात पावन झाले, 
चवधायक कायश करू लागले. यापैकी चकतीतरी ऄसे ऄसतील की त्यांना सेवासात 
येण्यािा अचण मागशदशशन चमळण्यािा योग प्राप्त झाला नसता तर त्यांिं अयुष्ट्य 
कदाचित कायमिं बरबाद ेोण्यािी शक्यता ेोती. यशवंतरावांनी मेाराष्ट्रात अचण 
देशात ज्या ऄनेकांना संधी चदली, मागशदशशन केलं त्यांच्यातील चकत्येकजण पुढच्या 
काळात लाखो रुपयांच्या, व्हयापारी विकवा औद्रोचगक ईलाढाली करण्यात तरबेज 
बनले. काेंनी ग्रामीण भागािा कायापालट करण्यात, ईत्पादन वाढचवण्यात 
ईच्चांक प्रस्थाचपत केले. कोणी सेकारमेर्षी, ईद्रोग-मेर्षी, कृचर्ष-पंचडत बनले. 
यशवंतरावांनी या सवंमध्ये िढाओढ लावली ती ऄचधक िांगलं काम कोण करतो 
यािी! त्यांिं बोट धरून जे राजकारणात ऄवतरले त्यांच्यातील ऄनेकजण 
राज्याच्या विकवा देशाच्या सत्तास्थानापयंत पोेोिले.  
 चवद्यान, बुचद्धवान यांना साेाय्य करण्यास सारेि सरसावतात. परंतु सारा 
समाज ेा बुचद्धमानांिा ऄसत नाेी. वात्ल्मकीिी पूजा करताना वाल्यािा वात्ल्मकी 
कसा ेोइल अचण सारा समाज सुखी कसा ेोइल याकडेि जो लोकनेता ऄसेल 
त्याला लक्ष द्रायिं ऄसतं. ेे कायश सवाचधक मेत्त्वािं ऄसतं. परंतु ेे घडायिं तर 
लोकनेत्याच्या ऄंगी योजकता ेा गुण ऄसावा लागतो. 
 योजकता ेा यशवंतरावांिा सवंत मोठा गुण ेोता. ते नेते बनताि ऄनेक 
माणसं जवळ अली. यामध्ये ेौसे, गवसे, नवसे ऄसणं स्वाभाचवकि ेोतं. 
टीकाकारांनी त्यािं वणशन शंभमेुळा ऄसं केलं. यशवंतरावांनी ेी टीका सेन केली. 
सामान्यांना जवळ करण्यातील ेेतू त्यांना चवकासाच्या, समृद्धीच्या कामात संधी प्राप्त 
करून देणं, ग्रामीण भागािा, तेथील कृचर्षईद्रोगािा कायापालट घडचवणं ेा ेोता. 
ऄथाति ेे नागरी भागातील टीकाकारांच्या कल्पनेच्या पलीकडील ेोतं. राजकीय, 
पक्षीय यशासाठी यशवंतराव सामान्यांना जवळ करीत अेेत ऄसं सोइस्कर ईत्तर 
नागर टीकाकार काढीत राचेले. परंतु यशवंतरावांच्या स्वभावािी घडण अचण वृत्ती, 
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लोकांकडे पाेण्यािा, त्यांना समजून घेण्यािा दृचष्टकोण ज्यांना समजला त्यांनाि 
या कोड्यािं ईत्तर सापडण्यािी शक्यता. 
 म. फुले, शाेू मेाराज, चवठ्ठल रामजी विशदे, कमशवीर भाउराव पाटील, डॉ. 
अंबेडकर यांच्यापासून स्फूती घेतलेले यशवंतराव सामान्यांपासून दूर राेणे केवळ 
ऄशक्य. कारण या सवश चविारवंतांनी सामान्यांच्या जीवनाला ईजाळा देण्यािा 
संदेशि चदला अेे. डॉ. अंबेडकरांनी तर पददचलत अचण छळवाद सोसणाऱ्या 
समाजात स्वाचभमानािी ज्योत पेटचवली. माणुसकीिे ेक्क संपादन करण्यासाठी 
त्यांना प्रवृत्त केले, त्यांिी मने तयार केली. त्यांच्या या कायाबद्दल यशवंतरावांना 
अदर ऄसे. त्या अदराच्या पोटी त्यांनी मेार वतनािा कायदा रद्द केला. 
नवबौद्धांना न्याय देण्यासाठी ते सरसावले. त्यासाठी त्यांनी कंद्र विकवा आतर प्रदेश 
राज्ये यांच्या प्रचतचियांिी तमा बाळगली नाेी. म. फुले अचण कमशवीर भाउराव 
पाटील यांना समोर ठेवनूि मेाराष्ट्रात ऄसताना, त्यांनी समाजातील सवश थरांसाठी 
चशक्षणािी दारे खुली केली. औद्रोचगक वसाेती चनमाण केल्या. साचेत्त्यक, 
कलाकार, चिरपट व्हयावासाचयक यांच्यात अत्मचवरॄास चनमाण केला.  
  या संदभातेी त्यांनी टीका सेन केली. समाजपचरवतशनािा, लोकांना 
चशचक्षत बनवून जाचतपातीच्या, ईच्चनीितेच्या बंधनातून त्यांना बाेेर काढणे यािा 
ध्यास त्यांनी घेतलेला ऄसल्यानं टीकेमुळं ते चविचलत ेोणं शक्य नव्हेतं. चमळतं 
घेउन पुढं जाण्यािा स्वभाव बनलेला ऄसल्यानं प्रमुख ध्येयावर लक्ष कंचद्रत करून 
ते एका पाठोपाठ एक चनणशय घेण्यात अचण त्यािी ऄंमलबजावणी करण्यात गुंतून 
राचेले. अपल्या ध्येयपूतीसाठी मुद्दाम कोणाला दुःख द्रावे, कोणािा ऄवमान करावा 
ेे त्यांच्या स्वभावात नव्हेते. कोणी ऄवमान केला तरी त्यांनी त्याच्याशी पराकोटीिे 
शरुत्व केले नाेी. कटुता न ठेवणं अचण कटुता ठेवणारं वातावरण स्वतः चनमाण न 
करणं, त्यािबरोबर कटुता नसणारं वातावरण वाढचवणं ेा स्वभावधमश बनला ेोता 
 मेाराष्ट्रातील ऄनेकांना त्यांनी चदल्ली दरबारात पोेोिचवले. यािं कारण, 
मेाराष्ट्राच्या कतृशत्वािा अचण बुद्धीिा ईपयोग संपूणश देशासाठी व्हेावा अचण 
देशातील ऄन्य राज्यांच्या तुलनेत मेाराष्ट्र कमी पडू नये ऄशा ईदात्त ेेतूनं ेोय. 
स्वातंत्र्यपूवश काळापासून देशचेताला त्यांनी स्वतः वाेून घेतलं ेोत. देशचेताच्या 
या विदडीत मेाराष्ट्रातील बुचद्धवंतांना, ऄभ्यासकांना, कतृशत्व दाखचवण्यािी ईमेद 
ऄसलेल्या तरुणांिा सेभाग त्यांना ऄपेचक्षत ेोता. त्यासाठी संधी चमळण्यािी 
अवश्यकता ेोती. यशवंतरावांनी तशी संधी ईपलब्ध करून चदली. मेाराष्ट्रात 
―यशवंत युग‖ ऄवतरलं ेोत. राजकारणात त्यांिा शब्द, त्यांिे चविार, त्यांिे चनणशय 
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ेे ऄखेरिे मानण्यािा तो काळ ेोता. त्यािा लाभ त्यांच्या कागेँ्रस पक्षातील 
कायशकत्यंनी र्घयावा यात नवल कसले ! पण कट्टर चवरोधकेी ऄशा लाभापासून 
मुि राेू शकले नाेीत! एरवी त्यांच्यातील काेंना चदल्ली दरबार चदसता ना! 
यशवंतरावांिी मार या संदभातील भचूमका व्हयचिगत स्वरुपािी नसून राष्ट्रवादी 
राचेली. 
 ेी भचूमका त्यांनी संचधसाधूपणानं स्वीकारलेली नव्हेती. मेाराष्ट्रािं स्वतंर 
राज्य ऄत्स्तत्वात अलं त्याि वेळी त्यांनी स्पष्ट केलं ेोतं की, “मराठी भाचर्षकांच्या 
जवळ जे देण्यासारखं अेे, त्यांच्या जीवनामध्ये जे िांगलं अेे, त्यािा त्याग 
करायिा ऄसेल, ईपयोग करायिा ऄसेल, तर तो अम्ेी भारतासाठी प्रथम करू. 
भारत राचेला तर मेाराष्ट्र राेील. भारत मोठा झाला, तर मेाराष्ट्र मोठा ेोइल. 
भारतािं अचण मेाराष्ट्रािं चेत जेव्हेा एकरुप ेोतं तेव्हेा भारतेी मोठा ेोतो अचण 
मेाराष्ट्रेी मोठा ेोतो, ेा आचतेास अेे.” 
 याि भचूमकेतून, भारत अचण मेाराष्ट्र दोन्ेी मोठे ेोण्यासाठी गुणी व्हयिंना, 
मग ते स्वतःच्या कागेँ्रस पक्षातील विकवा चवरोधी ऄसोत, ते चदल्लीत पोेोिावेत अचण 
त्यांच्या ऄंगच्या गुणांिा लाभ देशाला अचण मेाराष्ट्राला व्हेावा ऄशासाठी, कधी 
गुप्त, तर कधी ईघडपणे, सेकायािा त्यांनी ेात चदला. संधीिा लाभ घेतला अचण 
चदला. 
 ईदात्त ेेतूनं यशंवतरावांनी ऄसे चनणशय केले परंतु ज्यांच्यासाठी ेे घडचवलं 
त्यांच्यातील चकत्येकजण नंतरच्या काळात यशवंतरावांना अचण त्यांच्या ईदात्त 
ेेतूला चवसरले, पाठमोरे झाले. आतकेि नव्हेे तर चदल्ली दरबारच्या फंदचफतुरीच्या 
अचण भाउबंदकीच्या स्वाथी राजकारणात रस घेउ लागले, त्याति रंगले. 
यशवंतरावांिा ज्यामुळे अचण जेणेकरून ऄवमान घडेल, मेाराष्ट्रातील त्यांच्या 
मान्य नेतृत्वाला सुरंुग लागेल ऄशा कारवायांसाठी फंदचफतुरांना राबवणे, त्यांना 
सते्तिे तोबरे देणे, कागाळ्या करण्यास प्रवृत्त करणे ेा तर चदल्ली दरबारिा चपढीजात 
वारसा! चदल्ली दरबारिा अचण ऄस्तन्यातील चनखाऱ्यांिा शे–काटशेािा ऄसा 
जाि यशवंतरावांनी अयुष्ट्याच्या ईत्तराधात, एक तपाेून ऄचधक काळ सेन केला. 
 मेाराष्ट्रात अचण चदल्लीत यशवंतरावांच्या नेतृत्वाच्या पाठीशी सारे एकसंध 
राेते तर मेाराष्ट्रािी नंतरच्या काळात जी वाताेत झाली चतला अळा बसण्यािी 
शक्यता ेोती. पण ेे घडायिं नव्हेतं. 

“मला अता माझ्या नेत्यांकडून विकवा जनतेकडून काेी चमळवायिं नाेी, मी 
तृप्त झालो अेे” ऄसं यशवंतरावांनी खाजगीरीत्या अचण जाेीर सभांतून, 
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मुलाखतीतून ऄनेकदा सांचगतलं. परंतु चदल्लीनं त्याकडं दुलशक्ष केलं. मेाराष्ट्रातील 
जे कोणी चदल्ली दरबारी भाट बनले अचण सत्तास्थानात ऄचधक ज्येष्ठ स्थानािी ेाव 
धरून राचेले त्यांनी ―मराठा नेता‖ ेे बुजगावण पुढं करून चदल्ली दरबारशी 
कानगोष्टी करण्यापयंत मजल मारली. “यशवंतरावांनी मेाराष्ट्रात ―मराठा‖ राज्य 
प्रस्थाचपत केलं ऄन् त्यांिा चदल्लीवर डोळा अेे तेव्हेा सावध!” ऄसा आशारा ेोता. 
ऄशा कानगोष्टी करणारांत मराठेतर ऄसतील तर एकवेळ समजू शकते, पण 
मराठेतरांच्या या कानगोष्टीत त्यांिे सेकारी म्ेणचवणारेेी दंड थोपटून सामील 
झालेले पाेताना ―ेेि फळ काय मम तपाला‖ ऄसं म्ेणण्यािी पाळी यशवंतरावांवर 
अली ऄसल्यास नवल नव्हेे. “मी सवंकडे चमरत्वाच्या भावनेनं पाेतो, परंतु माझा 
शरू कोण अचण चमर कोण ेे मला ईमगत नाेी. चदल्लीत तर कधीि ईमगले नाेी!” 
ऄसं यशवंतराव सांगत ऄसत ते ऄशा चवचिर ऄनुभवामुळेि सांगत ऄसावेत. 
 यशवंतराव बेुजन समाजािे नेते ेोते ेे सूयशप्रकाशाआतके स्वच्छ अेे. परंतु 
बेुजन समाज म्ेणजे एक चवचशष्ट समाजािा वगश ऄसं काेी मंडळी गृेीत धरतात. 
यशवंतरावांना यािीेी जाणीव ेोती. त्यामुळे बेुजन समाज म्ेणजे नेमका कोणता 
समाज ेे बेुजन समाजाला अचण ऄन्य समाजालाेी त्यांनी समजून सांचगतलं ते 
ऄसं की, ―ज्यांिी सुखदुःखं समान अेेत तो बेुजन समाज.‖ वस्तुतः यशवंत या 
समाजािे प्रचतचनधी ेोते. परंतु ―मराठा नेता‖ ऄसा चशक्का मारणारांना त्यािे काय! 
 बेुजन समाज या शब्दाबद्दल म्ेणजे एका चवचशष्ट वगाबद्दल यशवंतरावांना 
मनापासून कधी पे्रम वाटलं नाेी. मेाराष्ट्राच्या अचण देशाच्या समाजजीवनातले 
सवश थर शेाणे व्हेावेत, त्यांना चवकासािी संधी चमळावी यासाठीि त्यांनी प्रयत्न 
केले. व्हयचिपूजा अचण एकाि माणसांि नेतृत्व ेी कल्पना त्यांना ऄसह्य वाटे. 
चनचरृत ऄशा कायशिमावर अधारलेले सामुदाचयक नेतृत्व त्यांना मान्य ेोतं. ऄशा 
नेतृत्वाच्या मागशदशशनामुळेि त्यांिा विपड घडला. त्यामुळे मेाराष्ट्रात ऄसताना अचण 
चदल्लीत पोेोिल्यावरेी राजकीय के्षरात नेतृत्व प्रस्थाचपत करण्यासाठी त्यांनी 
चनरचनराळ्या चजल्ह्यांतील चजद्दीच्या कायशकत्यंना मोठ्या प्रमाणात संधी चमळवून 
चदली. राजकारणाच्या मुख्य प्रवाेात त्यांना सामील करून घेतले. मेाराष्ट्रात 
नेत्यांिी अचण कायशकत्यंिी एक नवी चपढी त्यातून जन्माला अली. याि चपढीतील 
काेीजण पुढच्या काळात यशवंतरावांना ऄपमाचनत करण्यास धजावले. ेे त्यांिं 
दुदैव! मेाराष्ट्रातलं राज्य ेे ―मराठी‖ राज्य अेे, ―मराठा‖ नाेी ऄसं त्यांनी ईच्च 
रवानं सांचगतलं ेोतं, परंतु चदल्लीकरांनी अचण त्यांच्या कच्छपी ऄसलेल्यांनी 
त्याकडं सोयीस्कर दुलशक्ष केलं. 
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 ऄसं ऄसलं तरी अपमाचनत करणाऱ्यांनाेी कटुतेिी वागणूक द्रायिी नाेी ेे 
व्रत त्यांनी ऄखेरपयंत पाळलं. राजकीय के्षरात त्यांच्याचवर्षयी कठोरपणानं 
बोलणाऱ्यांना अचण वागणाऱ्यांनाेी त्यांनी सन्मानानं वागवलं. यािं कारण 
त्यांच्यासमोर, बोलणाऱ्या, चलचेणाऱ्यां विकवा वागणाऱ्या माणसांपेक्षा देशचेत ेे 
प्रकर्षानं ेोतं. त्यांनी अपल्या स्वभावधमाला मुरड पडू चदली नाेी. ऄगदी 
अयुष्ट्यािी संध्याकाळ समीप अलेली ऄसताना, एकाकी अयुष्ट्य घालवीत 
ऄसताना, चदल्लीनं त्यांना ऄपमानास्पद वागणूक चदली. मेाराष्ट्रातील एकेकाळिे 
सवंगडी कुत्त्सतपणे ेसत अेेत ेेेी त्यांनी पाचेलं. तरी यशवंतरावांनी 
कोणाबद्दलि अपल्या मनात कटुता ठेवली नाेी. ईलट ज्यांच्या मनात कटुतेनं घर 
केलं ेोत ती त्यांिी कटुता नाेीशी करण्यािाि अपल्या शांत वागणुकीनं प्रामाचणक 
प्रयत्न केला. 
 स्वभावािा ेा एक अगळा पैलू म्ेणावा लागेल! 
 यशवंतरावांच्या व्हयचिमत्त्वात जागोजागी अशावाचदत्व अढळतं. चनराशेच्या 
चनचबड ऄंधकारातून त्यांिा अयुष्ट्यािा प्रवास घडला. परंतु चनराशेिा कोणताेी 
कठोर ऄनुभव त्यांना चनराशेत दडपू शकला नाेी. यािं कारण, त्यांनी अपली दृष्टी 
नेेमीि प्राप्त पचरत्स्थतीच्या अचण प्राप्त काळाच्या पलीकडे ठेवली. दृष्टीिी गती 
पले्लदार राखल्यानं चनराशा त्यांना रोखू शकली नाेी. प्राप्त कतशव्हय करीत राचेलं तर 
संकटािा ऄंत घडवून अणता येतो ेा ऄनभवु त्यांच्या राजकीय अचण सामाचजक 
वाटिालीत भरपूर जमा झालेला अढळतो. ते स्वतः लोकसंग्राेक अेेत. स्वतःि 
चनराश बनते तर त्यांना आतरांना पे्ररणा देता अली नसती. सवश सामान्य लोकांसाठी 
त्यांनी ऄखंड काम केलं अचण ेे करीत ऄसताना प्रचतकारािे तीव्र अघात सोसले. 
तरीेी ते अशावादी राचेले.  
 कतृशत्वान माणसांिा सेवास ेा त्यांिं व्हयचिमत्त्व घडण्यास पुष्ट्कळि ईपयुि 
ठरला. शांत व गंभीर वृत्ती ठेवून अपल्या कायशके्षरात ऄनेक कत्या माणसांना त्यांनी 
सामावून घेतलं. शुद्ध चविारािा सतत पाठपुरावा केला. टीका झाली, ेेत्वारोप 
झाले, चशवीगाळ झाली तरी लोकनेत्याला अवश्यक ऄसलेली मनािी शांतता ढळू 
चदली नाेी स्वतः माणुसकीनं जगायिं अचण सभोवतालच्यांना जगवायिं तर 
मनािी शांतता ऄथांग ठेवावी लागते. तशी ेी शांतता ेोती, राजकीय अचण 
सावशजचनक जीवनात त्यांनी यशािा जो पल्ला गाठला त्यािं मूळ त्यांच्यातील 
व्हयचिगत गुणवते्तिा दजा, सिोटी, प्रामाचणकपणा, िाचरत्र्य अचण ऄंगीकृत 
कायाबद्दलिी चनष्ठा यांत सापडते. त्यांच्या चठकाणिी चवनम्रता अचण चशष्टािार या 
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गोष्टी तर सवशमान्य ेोत्या. त्यांिे चमर अचण राजकारणातले चवरोधक देखील 
त्यांच्या चशष्टािारपूणश वागणुकीवर खूर्ष ऄसत. टीकाकारांनी एखाद्रा प्रश्नाच्या 
संबंधात त्यांिे वाभाडे काढले ऄसतील, पण ेा एक ईद्धट, िढेल माणूस अेे ऄसे 
ईद्गार िुकूनेी कोणी काढले नाेीत. 
 यशवंतरावांिं कायश अचण त्यांनी केलेले चनणशय यांिी ज्यांना जवळून माचेती 
अेे त्यांना या नेत्याच्या स्वभावात दृढमूल झालेला दुर्णमळ ऄसा राज्यकारभार–
चवर्षयक ध्येयवाद अढळतो. प.ं नेेरूप्रमाणे ते मध्यममागी ेोते. झटकन एखाद्रािी 
बाजू घेत नसत. कसलीेी समस्या चनमाण झाली, वादािी त्स्थती चनमाण झाली तर 
शांत राेून ईभयपक्षी शांततेनं तडजोड घडवून अणण्यावर त्यांनी नेेमीि लक्ष 
कंचद्रत केलं. प्राधान्ये करून त्यांिी चफलॉसफी ेी प्रत्यक्ष कायश ईभ ंकरणं ेी ेोती 
(Philosophy of action). मुख्यतः ते पॅ्रग्मॅचटक ेोते. त्यांिा चवरॄास ेोता तो मानवी 
मूल्यांवर, गुणांवर, माणसाच्या िांगुलपणावर, माणसाच्या िांगल्या चविारावर, 
शब्दांवर अचण प्रत्यक्ष त्याच्या कृतीवर. त्यांच्या मध्यममागी स्वभावामुळे त्यांना कोणी 
―कंुपणावर‖ बसवलं परंतु मानवी मूल्यांवरील चवरॄासाला त्यांनी तडा जाउ चदला 
नाेी. 
 कागेँ्रस पक्षाने ईदारमतवादी, समाजवादी दृचष्टकोण स्वीकारावा अचण तो 
ऄंमलात अणावा यासाठी यशवंतरावांनी केलेलं पक्षांतगशत कायश मौचलक स्वरुपािं 
अेे. पक्षानं विनपूतीिं राजकारण करावं ऄसा अग्रे धरणारा जो पुरोगामी 
कायशकत्यंिा संि ेोता त्याला त्यांनी पाविठबा चदला. सामान्य जनतेच्या पक्षाकडून 
ज्या ऄपेक्षा ेोत्या त्या पूणश व्हेाव्हयात यासाठी पक्षाच्या धोरणात अचण 
ऄंमलबजावणीत बदल घडवून अणावा लागणार ेोता. यशवंतरावांनी अपल्या 
पक्षातील प्रचतषे्ठिा त्यासाठी ईपयोग केला. 
 भारताच्या भचवष्ट्यकाळाबद्दल त्यांिी नजर पले्लदार ेोती. त्यांिी काेी भव्हय 
स्वप्ने ेोती. राजकीयदृष्ट्ट्या त्स्थर अचण अर्णथकदृष्ट्ट्या, संरक्षणाच्या दृष्टीनं भारत 
स्वयंपूणश बनण्यािं स्वप्न ते पाेात ेोते. समाजातील चवर्षमता नचजकच्या काळात 
नाेीशी ेोइल ऄसा त्यांिा चवरॄास ेोता, चवकासासाठी सवश प्रकारच्या संधी 
ईपलब्ध करून द्राव्हयात अचण लोकांना अर्णथक स्थैयश, समाधान प्राप्त करून द्रावं 
यावर त्यांिा कटाक्ष ेोता. भारतीयांना, भारतािं सावशभौमत्व सांभाळता येइल एवढं 
त्यांना सवश दृष्टीनं शचिमान बनवावं, एक समथश राष्ट्र, जागचतक शांतता प्रस्थाचपत 
करण्याच्या कामात मेत्त्वािी भचूमका बजावणारं समथश राष्ट्र, ेी त्यांिी 
भारताबाबतिी प्रचतमा ेोती. 
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 समथश, समाजवादी, लोकशाेीचनष्ठ, सवशधमशसमभाव राखणारं राष्ट्र, 
देशांतगशत शांतता राखणारा जगातील एक अदशश देश, ऄशीि भारतािी प्रचतमा 
त्यांनी समोर ठेवली. भारतािी सांस्कृचतक मूल्यं, कला, साचेत्य, संगीत अचण जे 
खास भारतीय अेे त्या सवंिा चवकास कसलाेी प्रचतबंध न येता ऄखंड ेोत 
राेावा, लोकजीवन सवंगानं संपन्न बनावं यासाठी त्यांनी अपल्या अयुष्ट्यातील 
प्रत्येक क्षण साथशकी लावला. व्हयचिगत जीवनात ते पूणश भारतीयि राचेले अचण 
भारतीय पोर्षाखाताि चनघून गेले. 
 यशवंतरावांनी ऄखेरपयशन्त मेाराष्ट्र धमािी जोपासना केली. त्यांच्या 
राजकारणात संदयश ेोतं, साचेत्य ेोतं, संस्कृती ेोती, शान ेोती, शेाणपण ेोतं. 
पुरोगामी चविार ेोते. देशाला भरू्षणभतू ठरलेल्या या व्हयिीनं पंिवीस-तीस वर्षे 
भारताच्या राजकीय आचतेासावर प्रभाव गाजवला. अधुचनक मेाराष्ट्रािे ते 
चशल्पकार बनले. मेाराष्ट्रात सवशप्रथम समाजवादािी प्रस्थापना केली. ग्रामीण 
मेाराष्ट्रािे पुनरुत्थान घडचवले. शासनािा रोख ग्रामीण, दचलत जनतेकडे 
वळचवण्यािी ऄजरामर कामचगरी केली. मनात सामान्य माणसांचवर्षयी चजव्हेाळा 
ऄसल्यानं अचण या चजव्हेाळ्याला िौफेर ऄभ्यासािी जोड चमळाल्यानं ते ―यशवंत‖ 
ठरले. 
 यशवंतरावांिी जीवनचनष्ठा रचसक व्हयचिमत्त्वािी ेोती. लोकमान्य 
चटळकांनंतर यशवंतरावांआतके पे्रम दुसऱ्या कोणत्याेी नेत्यावर मेाराष्ट्रानं केलं 
नाेी ेी त्यांिी थोरवी सवंत मोठी ेोय. कंद्र सरकारात त्यांच्याआतकी मेत्त्वािी 
खाती सातत्याने िालचवणारा दुसरा मंरी ईभ्या विेदुस्थानात तरी दाखचवता येणार 
नाेी. त्यांच्या काळात तर चनचरृति नाेी. मानवंद्रनाथ रॉय यांच्या मानवतावादी 
चविारांिा पगडा ऄसलेले यशवंतराव ेे एक वैिाचरक नेतृत्व ेोते. बुचद्धमंतांच्या 
बैठकीत ते शोभून चदसले. साचेत्य शारदेच्या मंचदरात पावन झाले. राजकीय 
अखाड्यात लढून यशस्वी ठरले. राष्ट्रीय स्वातंत्र्य िळवळीत िांचतवीर झाले. 
त्यांिा विपड व्हयासंगी चविारवंतांिा ेोता. ऄष्टपैलू व्हयचिमत्त्व, धुरंधर मुत्सद्दी, 
चविारवंत, स्वतःच्या तेजाने तळपलेल्या चपढीतील ऄग्रभागी िमकतील ऄसे 
गुणग्राेक, सौजन्यानं चवरोधकांिी मनं विजकणारे नेते, चदलदार चमर, ऄसे ऄसूनेी 
पाय सदैव जचमनीवर राेावेत ेे पथ्य त्यांनी कटाक्षानं पाळलं. राजकारण म्ेणजे 
सवश जीवन ऄसं कधीि मानलं नाेी. साचेत्य, संस्कृती, संगीत, प्रबोधन या सवश 
प्रवाेांशी ते सतत संबंचधत राचेले. मराठी भार्षा त्यांनी अत्मीयतेनं जोपासली. 
भारे्षला ते नटवीत नसत पण झुळझुळ झरा वाेात राेावा ऄसं त्यांिं विृत्व ेोतं. 
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त्यांच्या भारे्षला तोल अचण ताल ऄसायिा, चविारांिी जाण अचण ऄचभव्हयिीिा 
जोम ऄसायिा. कारण त्या मधुर शब्दामागे एका नवा सामथ्यशवान संदेश देणारं मन 
ेोतं. विपडानं ते कवी ेोते. संस्कृत, संवेदनशील व्हयचित्वात लाचलत्य ेोतं. 
 अता यशवंतराव नाेीत म्ेटल्यानंतर त्यांच्या चविारािा वारा प्यावा ऄसं 
मागं राचेलेल्यांना वाटत अेे. यािं कारण स्पष्ट अेे. मंुगीच्या मागानं िालणारे जे 
ेोते त्यांतील ऄनेकांना त्यांनी कतृशत्वाच्या चवेंगम मागावरून िालतं 
केलं.यशवंतरावांिी गरुड भरारी त्यांना पेलणारी नव्हेती तरी ऄनेकजण मुक्कामाला 
पोेोिले.  
 जनसंमदाच्या कोलाेलात बसूनेी तटस्थतेिं सुख ऄनुभवणं अचण तरीेी 
लोक अचण अपण यांतील ऄदै्यत कायम ठेवणं ेा चनलेपपणािा ऄनुभवेी त्यांनी 
सेवन केला. 
 ऄसा ेा थोर देशभि. रचसक मनािा मोठा नेता अचण व्हयवेारी राजकारणी 
कृष्ट्णा-कोयनेच्या संगमाच्या चठकाणी चनरंतरिा पेुडला अेे. अत्मीयता चनमाण 
करणारं संगमावरील ेे स्थान म्ेणजे त्यांच्या भतूकाळाच्या वाटेवरील चवरॅांतीिी 
जागा. त्या संगमािं मेत्त्व अता ऄनंत पटीनं वाढलं अेे. यशवंतरावांच्या पार्णथव 
देेावर तेथे ऄत्ग्नसंस्कार झाला ेा सवशमान्य आचतेास अेे. ेजारो लोकांच्या 
हृदयािे कंद त्या चदवशी ईन्मळून अले. जीव गलबलून गेले. मेाराष्ट्रातील 
राजकीय अचण सामाचजक लोकशाेी खऱ्या ऄथानं त्या चदवशी संगमाच्या काठी 
जमा झाली. 
 मागे ेोउन गेलेल्या माणसांच्या संबंधांनं कोणा कोणा लोकांच्या मनात क्षुद्र 
बुद्धीिी जाणीव ऄसते. यशवंतरावांच्या बाबतीत तसा एक लेशेी कोणी मनात 
ठेवण्यािं कारण संभवत नाेी. पुढे ेोणारे कोणी अभाळातून पडणार अेेत ऄसे 
नाेी. मानवी जीचवतािा कालानुिमाने चवस्तार ेा ेोति राेतो, चवशाल बनतो. ेा 
स्रोत ऄखंड िालणारा अेे. पण पुढल्या चवस्ताराला मागला चवस्तार कारणीभतू 
झालेला अेे व ेोणार अेे ेी वस्तुत्स्थती कोणालाि चवसरता येत नाेी. 
 ज्यांच्या कतृशत्वािी व बुद्धीिी, चविारांिी झेप मोठी, ते या चवस्ताराला कारण 
ेोत अलेले अेेत. ऄथात त्यांि स्मरण मनात ेोत राेावं ेे मानवी जीवनाच्या 
सामंजस्याच्या दृष्टीनं ओघानेि येते. 
 यशवंतरावांिे स्मरण मराठी मनाला सतत ेोत राेील ेे तर खरेि, पण 
त्यािबरोबर त्यांनी संग्रेीत केलेले ज्ञानभांडार, चविारभांडार कोठे तरी गळबटून 
पडलेले अेे ऄशी त्स्थती राेता ईपयोगी नाेी. त्यांच्या चविारािे पाट मेाराष्ट्रात, 
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देशात, चजकडे चतकडे वाेात राचेले पाचेजेत. त्यासाठी अता कोण पुढे सरसावतो 
ते पाेावयािे! ेे माझे म्ेणणे भावनाचतरेकािे वाटेलेी कदाचित, परंतु पंिवीस-
तीस वर्षे त्यांच्या साचन्नध्यात राचेलेल्या माझ्या सारख्यानं खरं ेे सांचगतलंि पाचेजे. 
 यशवंतरावांच्या जीचवतािं साऱ्या लोकांना नवल वाटतं ते ेे की, 
मेाराष्ट्राच्या मातीत, एका सामान्य घरात जन्मलेल्या या माणसानं नाना प्रकारच्या 
चविारांिी अचण कतृशत्वािी के्षर ईलं्लचघली तरी कशी ? ज्या समाजात ते जन्मले 
चतथं तरी काेी ऄनुकूलता ? रेम्याडोक्या माणसांिे, भइुला नाक टेकवून जगणारी 
माणसे, ऄसे भोवतालच्या माणसांिं जीवन ! गेलेल्या अचण येणाऱ्या चदवसांत फरक 
ऄसा नाेीि. अजिा चदवस कालच्या सारखा अचण ईद्रािा अजच्या सारखा ऄशी 
त्स्थती ! 
 ऄशा या सामाचजक वातावरणात जन्म घेउन लेानािे मोठे झालेल्या 
यशवंतरावांनी मार चनत्य नवा चदवस पाेावा, कतृशत्वािं एकेक दालन झपाझप मागं 
टाकून पुढील स्तबकात प्रचवष्ट ेोत राेावं ेे घडलं तरी कसं ? अरृयश वाटाव,ं 
ऄिंबा वाटावा ऄसं जरी ेे ऄसलं तरी एक गोष्ट मार खरी की, यशवंतरावांच्या 
मनानं, बुद्धीनं जे िापल्य दाखचवलं ते मेाराष्ट्राच्या अचण देशाच्या आचतेासात, 
माणुसकीच्या आचतेासात ऄद्भतू  वाटावं ऄसं अेे. 
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लपलेले संपन्न व्यक्ततमत्त्व 

नारायण पुराणणक 
 
 माझा व यशवंतरावांिा पचरिय कै. े. रा. मेाजनी ह्यांनी करून चदला. मी 
तेव्हेा लोकसत्ता-नॅशनल स्टँडडशिा वाताेर ेोतो. े. रा. मेाजनी लोकसते्तिे 
संपादक ेोते. मी अचण मेाजनी दोघंेी ―चकलोस्कर‖ माचसकािे लेखक ऄसल्याने 
अमिे संबंध तसे जुने ेोते. यशवंतराव तेव्हेा पालशमंटरी सेिेटरी ेोते, पुढे मंरी 
झाले. एकदा ओळख झाल्यावर संबंध वाढत गेले. त्यांना भेटून ऄनेक चवर्षयांवर 
अम्ेी बरेि वाताेार ििा करीत ऄसू. 
 पचरिय वाढला तसे व्हयचिगत संबंध वाढत गेले. ऄनेकदा त्यांच्या 
कायालयात भेटी ेोत. पण बऱ्याि वेळी कायालयाबाेेरेी ेोत. यशवंतरावांिे 
वािन भरपूर, मनािी घडण साचेत्यािी, वृत्ती राजकारणािी अचण जाणीव मार 
ितुरस्र. माझ्यातला त्यांच्यातला औपिाचरक चशष्टािाराच्या पद्धतीने बोलण्यािा 
काळ फारसा चटकला नाेी. दोघंेी ऄगदी खेड्यात, गचरबीत जन्मलेले. गचरबीिे 
िटके कुठे, कसे बसतात ह्यािी खूप मोठी जाणीव यशवंतरावांना ेोती. त्यांिा 
ऄनुभव राजकारणािा, माझा लष्ट्करािा अचण वृत्तपरांिा. अम्ेी मराठी आंग्रजीिे 
चमरॅण करून ऄनेक चवर्षयांवर बोलत ऄसू. त्यातून मला जाणीव झाली की 
यशवंतरावांच्याकडून मला खूप चशकायला चमळत ेोतं. लेान वयाति मी लष्ट्करात 
गेलो अचण सेा वर्ष े चब्रचटशांच्या सैन्यात व मुख्यतः चब्रचटश सैचनकांत काढले. 
मेाराष्ट्रािी माचेती मला फारशी नव्हेती. मेाराष्ट्रीय राजकीय पुढाऱ्यांिीेी 
नव्हेती. यशवंतराव मला ती देत अचण प्रत्यक्ष राजकीय घटनेखालील प्रवाे 
समजावून सांगत. 
 माझ्या स्वभावािी पूणश जाणीव ऄसल्यामुळे यशवंतराव पुष्ट्कळदा मला मुद्दाम 
बोलायला लावीत. म्ेणत, “तुझ्या पद्धतीने तू बोल.” यामुळे ऄनेकदा अमच्या 
ििंना शात्ब्दक सामन्यांिे स्वरूप येइ. भोवताली आतर माणसे ऄसली तर त्यांना 
अमिी ेी पद्धत बरीि ऄनुचित वाटायिी. एकदा मुकंुदराव चकलोस्करांच्या घरी 
यशवंतरावांना जेवायिे अमंरण चदले. काेी चवर्षयांवर मोकळपणी बोलता यावे 
म्ेणून मुकंुदरावांच्या घरिी माणसे व अम्ेी चकलोस्कर माचसकात काम करणारे 
दोघेचतघेि ेोतो. यशवंतराव तेव्हेा मेाराष्ट्रािे मुख्यमंरी ेोते. कुळकायद्रािा 
चवर्षय चनघाला. ईदाेरण देताना वतनदार–जमीनदार ह्यांच्या वागण्यािी 
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ईदाेरणे यशवंतरावांनी चदली. ती सांगली, सातारा, कराड भागातली ेोती. त्यात 
“कुळकणी” वगािा ईले्लख अलाि. मी म्ेटलं की गरीब अचण चवधवा ह्यांना तरी 
काेी रक्षण चदले पाचेजे. चवधवा ब्राह्मण ऄसो की मराठा, चतिे प्रश्न सोडवणं सोपं 
नसतं. बेुतेक चवधवा जुन्या वळणाच्या, चनरक्षर, कायद्राच्या बाबतीत ऄज्ञानी 
ऄसतात. बोलता बोलता यशवंतराव म्ेणाले, “ेो, काेी ऄशा ऄसतात अचण 
त्यांच्याबद्दल मला सेानुभूती वाटते.” मी म्ेटलं. “ऄेो, पण मुख्यमंत्र्यांिी 
सेानुभतूी वाण्याला देउन माल चमळत नाेी विकवा बँकेत चदल्याने रुपये चमळत 
नाेीत. तेव्हेा नुसत्या सेानुभतूीने काय ेोणार.” 
 भोवतालच्या लोकांना माझा प्रश्न चशष्टािार मोडणारा वाटला. यशंवतराव 
दोन चमचनटं माझ्याकडे पाेात राचेले, ेसले अचण लगेि म्ेणाले, “नारायणिी 
पद्धत मला िांगली माेीत अेे. रागवण्यासारखं यात काेी नाेी.” 
 यशवंतराव मुख्यमंरी ऄसताना एखाद्रा कामासाठी भेटायला गेलो तर चनरोप 
देत, “तासभर थांबावे लागेल, नाेीतर रारी घरी ये, मोकळेपणाने बोलता येइल.” 
 संयुि मेाराष्ट्राच्या िळवळीच्या वेळी मी ―लोकमान्य‖ दैचनकात ेोतो. 
लोकमान्य दैचनक ―जन्मभचूम‖ गटािे व जन्मभचूम गटािे प्रमुख तेव्हेा शांचतलाल शेा 
ेोते. शांचतभाइंना मराठी िांगले येत ऄसे अचण शांचतभाइ ेे मुंबइच्या जुन्या कागेँ्रस 
पुढाऱ्यांपैकी. संयुि मेाराष्ट्राच्या मागणीिा जोर वाढला अचण ―गुजराती‖ गटािे 
मराठी दैचनक म्ेणून ―लोकमान्या‖ला विनदा व नुकसान सोसावे लागले. पुढे 
―जन्मभचूम‖ ―जन्मभमूीच्या‖ चवरॄस्तांनी ―लोकमान्य‖ बंद करायिे ठरचवले. अम्ेी 
सगळेि बेकार ेोणार ेोतो. शांचतभाइंनी मला व माझे चमर कै. शंकरराव सालये 
ह्यांना सचिवालयात बोलावून (ते मंरी ेोते) सारे समजावून सांचगतले. अम्ेी 
लोकमान्याच्या कायालयात गेलो साऱ्या सेकाऱ्यांना ते सांचगतले. सवंनी सूिना 
केली की मेाराष्ट्र प्रांचतक कागेँ्रस कचमटीने लोकमान्य दैचनकािी जबाबदारी 
र्घयावी. यशवंतरावांना भेटून ेे सारे सांगायिे काम माझ्यावर अले. मी लगेि फोन 
केला व वेळ ठरवून गेलो. यशवंतरावांनी सांचगतले, “ेा चनणशय मालोजीराव नाइक 
विनबाळकरांनी र्घयायिाय. त्यांना भेट. मी सांगतो भेटशील म्ेणून.” दुसऱ्या 
चदवशीिी वेळ ठरली व मी नाइक विनबाळकरांना भेटलो. मी सगळे अकडे घेउन 
गेलो ेोतो. ते सारे “लाखातले” अकडे पाेून विनबाळकर म्ेणाले, “आतका पैसा 
लागेल ऄसे मला वाटलं नव्हेतं.” मी म्ेटले, “दैचनक गुजरात्यानं िालवलं काय 
ऄन् मेाराष्ट्रीय माणसानं िालवलं काय, जमाखिािे अकडे तसेि राेणार.” 
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 दोन चदवसांनी म. प्र. का.ँ कचमटी ―लोकमान्या‖िी जबाबदारी घेउ शकत 
नाेी ऄसा नाइक-विनबाळकरांनी चनरोप चदला. पुन्ेा यशवंतरावांकडे गेलो. 
यशवंतराव म्ेणाले, “सरकारिी अचण माझी मदत चमळेल ऄसे समजून िालायला 
ेरकत नाेी, तू अचण तुझे सेकारी काय करायिे ते ठरवा, मग पुन्ेा भेट.” 
वास्तचवक सवश मराठी वतशमानपरे तेव्हेा यशवंतरावांच्यावर तुटून पडत ेोती. रोज ते 
ेी सवश टीका वाित ेोते, ऐकत ेोते तरीेी म्ेणाले, “मदत करीन.” मी सरळ 
चविारले, “तुमच्यावर अम्ेी टीका केली तरी.” यशवंतराव ेसून म्ेणाले, “टीका 
करा की, चशव्हया देउ नका म्ेणजे झाले.” चशवराळ चशव्हयांिा संदभश माझा अचण कै. 
अिायश ऄरे ह्यांिा जो संबंध ेोता त्याबाबत ेोता.  
 यशवंतराव व्हयचिशः फार भावनाप्रधान ेोते. कृष्ट्ण मेनननंतर ते संरक्षणमंरी 
झाले. १९६२, १९६५ व १९७१ ह्या िीनिे अिमण व भारत-पाक युद्धात मी गेलो. 
१९६२ साली यशवंतराव पंचडत जवाेरलाल नेेरंूच्या बरोबर तेजपूरला अले. 
पंचडतजी फार थकलेले, कष्टी चदसत ेोते. मी यशवंतरावांना चविारले, “काय 
झाले?” यशवंतराव म्ेणाले, “पे्रस कॉन्फरन्स झाल्यावर भेट, सांगतो.” काेी वेळाने 
अम्ेी सारे वाताेर पे्रस कॉन्फरन्सला गेलो. माझ्या गळ्यात कॅमेरा ेोता. तसेि 
अणखी काेी देशी-परदेशी वाताेरांच्याजवळेी कॅमेरे ेोते. मला पाेताि 
यशवंतराव ईठले अचण मला बाजूला बोलावून म्ेणाले, “नारायण, पंचडतजी 
ेॉत्स्पटलमध्ये गेले ेोते. फार ेळवे अेेत. त्यांच्या मनाला यातना झाल्यािं मी 
पाचेलं. तेव्हेा सांगतो ते ऐक. त्यांिे फोटो घेउ नकोस अचण फोटो र्घयायिे नाेीत 
ऄसं आतरांना सांग. पे्रस कॉन्फरन्स संपल्यावर वेळ ऄसला तर बोलू.” 
 मी सगळ्यांना सांचगतलं, पण स्वतः मार मी पंचडतजंिे, मला वाटतं िोरून 
दोन फोटो घेतले. प्रचसद्ध केले नाेीत, पण पुण्याला अल्यावर प्रती तयार केल्या व 
चदल्लीला गेल्यावर यशवंतरावांना दाखवल्या. ते म्ेणाले, “तू फोटो घेतलेस ते 
पंचडतजंच्या लक्षात अलं. पण ते काेी बोलले नाेीत. तू प्रचसद्ध करणार नाेीस 
ऄसं मी त्यांना सांचगतलं ेोत.” 
 १९६५च्या युद्धात यशवंतरावांनी मला एक व्हयचिगत पर चदलं ेोतं. त्यात 
मला सवश प्रकारे मदत द्रावी ऄसं चलचेलेलं ेोतं. अवश्यक वाटलं तरि मी परािा 
ईपयोग करी.  
 त्यांच्या मदतीमुळे रणांगणावरिे सेनानी मोकळेपणाने बोलत. १९६५ साली 
पचेली फेरी करून अघाडीवरून मी परत अलो तो संतापून. संध्याकाळी 
यशवंतरावांना भेटलो. मला चविारलं, “काय काय केलंस ?” मी मोकळेपणाने 
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सांचगतलं, चिडून म्ेटलं,  “अमिे काेी ऄचधकारी िैनी, भेकड, ेलकट अेेत.” 
मग ईदाेरणं चदली. यशवंतराव म्ेणाले, “तू जनरल िौधरंना भेटणार अेेस का 
?” मी म्ेटलं, “भेटायिं ठरलं पण ―वेळ नाेी‖ ऄसं ईत्तर देतात.” यशवंतरावांनी 
डंगरंना वेळ ठरवायला सांचगतली. रारी जन. िौधरंना भेटलो. तासभर मोकळं 
बोलणं झालं. दुसऱ्या चदवशी चदवसभर यशवंतराव नव्हेते. संध्याकाळी “भेटायला 
बोलावलयं” म्ेणून डंगरंिा फोन अला. गेलो. यशवंतराव पार बदलले ेोते, 
दुःखी ेोते. मला म्ेणाले, “अज मी व्हयचिगत ऄनुभव घेतला. जखमी सैचनकांना 
भेटायला अघाडीवरच्या ेॉत्स्पटलमध्ये गेलो. एक अवाज अला, ―मामा, मला 
ओळखलं नाेी.‖ मागे पाचेलं, कराडिा तरणा बांड पोरगा. खूप जखमी झाला 
ेोता. युद्धातली ेी व्हयचिगत दुःख.” काेी वेळाने म्ेणाले, “डंगराइला जा. तू 
ताबडतोब गेलास तर तुला सगळी माचेती चमळेल ऄन् प्रत्यक्ष पाेता येइल.” 
 १९७२ च्या दुष्ट्काळाच्या वेळी काेी कारणांनी यशवंतराव औरंगाबादला 
अले. बरोबर वसंतराव नाइक व आतर मंरी ेोते. दुष्ट्काळाच्या पचरत्स्थतीवर लेख 
चलचेण्यासाठी मी खानदेशात चफरून वेरूळला अलो. तेव्हेा ताइ बस्तीकरांनी 
(वेरूळच्या कैलास रस्टच्या संस्थापक) मला यशवंतराव अल्यािं सांचगतलं. 
ताइंिी व यशवंतरावांिी ओळख जुनी. ताइंनी कैलास रस्टिी योजना अखली तेव्हेा 
यशवंतराव मेाराष्ट्रािे मुख्यमंरी ेोते. त्यांच्याि कायालयात ताइ, शंकरराव 
अचडवरेकर, यशवंतराव त्यांना चबजी म्ेणत अचण मी बसून ििा करून रस्टच्या 
कायािं स्वरूप ठरवलं ेोतं. यशवंतराव त्या ऄथाने ताआच्याि सारखे कैलास 
रस्टिे संस्थापक ेोते. मी अचण ताइ खुल्ताबादला जाउन सरकारी ऄचतचथगृेात 
यशवंतरावांना भेटलो. ताइ मुद्दाम मागे राचेल्या. मी पुढे गेलो. मला पाेताि “ऄरे 
आथे कसा” चविारीत ते जवळ अले. भोवताली खूप राजकीय पुढारी मंडळी बसली 
ेोती. मी म्ेटलं, “फार वेळ घेत नाेी, पण अठवण देतो, कैलास रस्ट वेरूळला 
काम करतो, ताइ चतथेि अेेत. पण राजकारणात तुम्ेाला ेे काेी अठवलं 
नसणार.” “चवसरलो अचण िूकेी झाली,” यशवंतराव म्ेणाले, “तू एकटाि चिडून 
अलास का ताइ पण रागावल्या अेेत?” मी ताइंना पुढे यायला सांचगतलं. ताइंना 
पाेताि “ताइ, िुकलो पण िूक सुधारतो. अम्ेी सवश ईद्रा सकाळी वेरूळला येणार 
अेोत” अचण तसे ते अलेेी.  
 नंतर काेी वर्षंनी मी अचण ताइ चदल्लीला गेलो ेोतो. ताइंनी यशवंतरावांना 
फोन केला. त्यांनी भेटायला बोलावलं. तसे अम्ेी त्यांच्या घरी गेलो. त्या वेळी 
ताइंच्या मनात एक मोठी काळजी ेोती. प्राचप्तकरािे चनयम बदलल्यामुळे कैलास 
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रस्टवर एक लाखाच्यावर प्राचप्तकरािी मागणी अली. ज्या रकमेसोबत मागणी 
ेोती, ती रक्कम दुष्ट्काळी कामासाठी देणग्या चमळवून खिश झाली ेोती. पण प्राचप्तकर 
ऄचधकाऱ्यांनी काेी तांचरक मदे्द काढून खिश झालेली रक्कम, व्हयाज, दंड ऄसा 
अकार केला. बोलणाऱ्या ताइ ेे सारं वेणूताइंना सांगत ेोत्या, यशवंतराव ऐकत 
ेोते, बोलताना ताइ म्ेणाल्या, “कोणत्या ऄथशमंत्र्यांनी ेा गाढवपणा केला कुणास 
ठाउक?” मी ताइंना खुणवू लागलो. तसं यशवंतरावांनी मला गप्प बसायला 
खुणवलं. ताइंि म्ेणणं शांतपणे ऐकून घेतलं, मग ईठून ईभे राचेले, ताइंच्या पुढे 
ेात जोडून ईभे राेात म्ेणाले, “ताइ, तो गाढव ऄथशमंरी अपल्यापुढे ेात जोडून 
ईभा अेे.” ताइंिा राग पळाला. त्या काेी बोलणार तेवढ्यात यशवंतराव म्ेणाले, 
“ऄेो ताइ, पे्रमाने चशव्हया देणारी बेीण अेे ते तुमच्या बोलण्यानं कळलं.” 
शंकरराव अचडवरेकरांवर ऄसंि भावासारखं पे्रम ते करीत. मी कधीेी भेटलो तर 
प्रथम चविारीत, “ऄरे, चबजीिी प्रकृती कशी अेे? खूप चदवसांत भेट नाेी.” 
 यशवंतराव राजकारणात ेोते अचण सरकारी धोरणे ते अपल्या भार्षणात, 
लेखनात मांडीत. पण व्हयिी म्ेणून ते ईत्तम विे ेोते. खूप खूप वािीत. जे नवे 
चशकायला चमळेल ते चशकत. त्यावर ििा करीत. भारे्षवर त्यांि प्रभतु्व ेोतं. अम्ेी 
तासन्तावस एखाद्रा गं्रथावर बोलायिो. एकदा ते म्ेणाले, “नारायण, मला खूप 
चलेायिंय. पण स्वतः चलचेणं वेळेमुळे जमत नाेी.” मग ििा झाली. शेवटी 
म्ेणाले, “चदल्लीला राेून तू माझ्याबरोबर काम करायला तयार ऄसलास तर 
आंग्रजी-मराठी दोन्ेी भार्षांत अपण लेखन पुरं करू.” मी ेो म्ेटलं. पुण्याेून काेी 
चदवसांनी अठवणीिं पर चलचेलं. त्यािं ईत्तर अलं, “ऄडिण अेेि. जमेल ते मी 
स्वतःि करतो.” 
 काेी लेखन त्यांनी केलंेी, पण त्यात यशवंतराव ेी व्हयिी मला चदसली 
नाेी. भेटीत मी म्ेटलं तसं म्ेणाले, “ऄरे, पचरत्स्थती बदलली अेे.” मी काेीि 
बोललो नाेी. मी पुष्ट्कळदा त्यांना म्ेणे, “राजकीय पुढारी यशवंतराव िव्हेाण 
म्ेणून फार काळ वावरत लेखन करायिं त्यापेक्षा कराडच्या चवठाबाइ िव्हेाणांिा 
मुलगा म्ेणून बैठक मारून मोकळ्या मनाने चलेा.” चवठाबाइंच्या गुणी यशवंतने ते 
केलं नाेी. पचरत्स्थतीमुळे शक्येी झालं नसेल. पण ते गेले तेव्हेा वाटलं, 
“यशवंतरावांना बैठक मारून मान मोकळेपणाने चलचेणं शक्य झालं नाेी. सारं 
शब्दसामथ्यश बरोबर घेउन गेले.” 
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―समन्वयी‖ साहेब 

काशीनाथ पोतदार 
 
 “ेो सकता ेै, यशवंतरावजी ॲटली जैसे ऄच्छे पंतप्रधान बने” जयप्रकाश 
खाजगी बैठकीत सेज बोलून गेले. िव्हेाणांिे नाव संभाव्हय पंतप्रधानांच्या यादीत 
चकत्येक वर्षे झळकत ेोते. जयप्रकाश नारायण तर जाेीरपणे सुद्धा तसे म्ेणाले. 
संयत, सुसंस्कृत, चविारी, कृचतशील चन जनतेबद्दल ईपजत चजव्हेाळा ऄसलेल्या 
यशवंतरावांबद्दल ऄनादर ऄसलेली मंडळी क्वचित. त्यांच्या राजकीय धोरणाबद्दल 
मतभेद ऄसलेली माणसे पुष्ट्कळ; बुिकळ्यात पडलेली तर चवपुल. मोचेनी मंरािा 
गोष्टीतल्या ऄलगूजवाल्याप्रमाणे ईपयोग करणाऱ्या व्हयचिमत्त्वािी बेुतेक देशांना 
भरुळ पडते. ऄशा भलुवय्या नेत्यांिी शेकडो ईदाेरणे अढळतात. चेटलर, 
मुसोचलनी सोडाि, या देशात देखील थोडासा ऄनुभव अपण घेतलाि अेे. तेव्हेा 
मोेक, चदव्हय-भव्हय व्हयचित्वाच्या मागे जाणारा देश प्रगचतपथावरि ऄसतो ऄसे 
ेमखास म्ेणता येणार नाेी. कृष्ट्ण मेनन यांच्या पाठोपाठ ―साेेब‖ संरक्षणमंरी झाले 
तेव्हेा ईभयतांच्या कायशशैलीतील चभन्नता सैचनकदलांनाेी ििावून गेली. एक 
एककल्ली, रागीट, मनस्वी व्हयिी तर दुसरी सवंना बरोबर घेउन सामोपिाराने 
कायशचसद्धी करणारी सौजन्य मूती. ―प्रचत-चशवाजी ‖ वर सैचनक ईगीि खूर्ष नव्हेते.  
 “आंचडया चवन्स फ्रीडम्” या मौलाना अझादांच्या अत्मिचररािा ऄद्राप 
सीलबंद ऄसलेला दुसरा भाग प्रकाचशत झाला की चकत्येक रेस्यांवर नवा प्रकाश 
पडण्यािी शक्यता अेे. म. गांधी, प.ं नेेरू, माउंटबॅटन पचत-पत्नी, जीना, 
सरदार पटेल, मौ. अझाद अदी राष्ट्रीय पातळीवरील प्रमुख व्हयचिमत्त्वांच्या चिया-
प्रचतचियांनी स्वातंत्र्याच्या संचधप्रकाशात चवचवध रंग भरले. ऄलीकडे काेी कथा 
ईजेडात येत अेेत. यशवंतरावांनी सातारा चजल्ह्यातील सामान्य कायशकत्यापासून 
तो कंद्रस्थानी सवश प्रमुख खाती ेाताळून ईप-पंतप्रधानपदािी मजल गाठली. 
पाचकस्तान-युद्ध (१९६५), बांगला देश चनर्णमती (१९७१ ), कागेँ्रसमधील ऄंतगशत 
संघर्षश–अणीबाणी–जनता राज चन िरण–िव्हेाण कारकीदश (१९७९ ते ८०) ेा 
पंधरा वर्षंिा काळ चकत्येक दृष्टंनी मेत्त्वािा अेे. त्या पवासंबंधी यशवंतरावांनी 
केलेल्या चवश्लेर्षणाबद्दल मला व्हयचिगत माचेती अेे. त्या राजकीय चववेिनात न 
पडता मी एवढेि म्ेणेन की, या झंझावाती काळाति िव्हेाणांच्या राजकीय वा 
अर्णथक नीतीला चवशेर्ष ईजाळाि चमळाला नाेी. ते स्वतः ऄथशमंरी 
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ऄसतानादेखील. घरात ते नोकर-िाकर ऄसे भेद मानीत नसत. जणू सवश सेकारी. 
सवंिी मुले साेेब-वेणूताइंशी खेळत. सवंच्या अरोग्य चशक्षणािी सोय केली जाइ. 
तोि ढोबळ मानवतावाद विकवा नेेरूप्रणीत ईदारमतवाद; “समाजवादी 
समाजरिने”िा पुरस्कार, यशवंतरावांच्या धोरणातून प्रतीत ेोइ. नवमानवतावाद ते 
बोलत नव्हेते; जगत ेोते.  
 िव्हेाण साेेबांच्या सावशजचनक जीवनातील कवडसे मी सतत िाळीस वर्षे 
पाचेले. त्यातील ऄधाऄचधक काळ जवळून दशशन घेतले. परंतु मी त्यांच्या “ऄचत 
चनकट” गटात नव्हेतो. त्यांच्या १९४२ च्या कायाबद्दल ऐकून माचेती ेोती. 
स्वातंत्र्याच्या संचधप्रकाशात बाळासाेेब खेरांच्या मंचरमंडळात मोरारजीभाइ 
―सूरधार‖ मंरी बनले चन साेेब त्यांिे संसदीय सचिव. मी एक वर्षश ईमेदवारी केली 
व्हयचिगत सचिवािी. रॅी. एस्. एम्. जोशंच्या सांगण्यावरून साने गुरुजंच्या 
―कतशव्हय‖ दैचनकािी जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी वर्षशभरात सरकारी सेवा सोडली. 
सचिवालयातील त्या ऄल्प काळात िव्हेाण, पी. के. सावंत, बाबुभाइ पटेल, एस. 
अर. कंठी, बी. डी.जत्ती अदी संसदीय सचिवांशी बऱ्यापैकी व खेर-मोरारजी-नंदा 
यांच्याशी ओझरता संबंध अला. पुढे ेी मंडळी अपापल्या राज्यात मुख्यमंरी चन 
केन्द्रात प्रमुख स्थानी गाजली. रॅी. नंदा ेंगामी पंतप्रधान, मोरारजी पंतप्रधान व 
िव्हेाण ईपपंतप्रधान झाले. पण कालििाने गंमत केली १९७७ साली; जनता 
राज्याच्या प्रारंभ काळात तेव्हेा रॅी. जत्ती ेंगामी राष्ट्रपती, रॅी. मोरारजीभाइ 
पंतप्रधान चन रॅी. यशवंतराव चवरोधी पक्षनेते ेोते. मंुबइिा ेा ―चरकोण‖ चदल्लीत 
प्रमुख पदी ऄसताना मी त्यांच्याशी मराठीतूनि बोलत ऄसे. चतघांच्या वािनालयात 
मेाराष्ट्र सरकारने कै. पु. म. लाडांच्या पे्ररणेने प्रकाचशत केलेली तुकारामािी गाथा 
व दोन-तीन संतवाङ्मयावरील पुस्तके अढळली. (जत्तंिा त्या चवर्षयािा ईत्तम 
व्हयासंग अेे.) तो ऄसा चवचिर काळ ेोता की, चमरांतेी विकचित राजकीय कटुता 
चनमाण झालेली चदसली. मोरारजीभाइंच्या एका टीकाप्रेाराबद्दल खाजगीत 
बोलताना साेेब म्ेणाले, “वचडलकीच्या नात्याने त्यांना ेक्क अेे... चन 
मोरारजीभाइंना ेक्क गाजचवण्यािी ेौसेी अेे.” तेि पचरचित त्स्मत ेास्य! 
दुसऱ्यांच्या मतांना मान देणे; नव्हेे टीकेिीेी कदर करणे त्यांच्या स्वभावात ेोते.  
 पचेल्या मंुबइ राज्य चवधानसभेपासून तो जीवनाच्या ऄखेरपयंत अपल्या 
मतदारांिा सतत पाविठबा चमळचवण्यािा चविम यशवंतरावांनी केला. संयुि 
मेाराष्ट्राच्या संघर्षश काळात, अणीबाणीच्या असपासच्या समयी ईलटसुलट 
लाटांच्या प्रवाेावर ते सेजतया स्वार झाले. लोकानुनय नव्हेे पण जन-संपकािी 
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कला त्यांना ऄत्यंत ईत्तम रीत्या ऄवगत झालेली ेोती. एक पचरचित, परकार व 
वस्तुचनष्ठ ऄभ्यासक म्ेणून जेव्हेा मी त्यांच्या कारकीदीिे चवश्लेर्षण करतो, तेव्हेा 
मला तरी सवात मोठा गुण ेाि वाटतो. मला ेे सुद्धा माेीत अेे की, ते १९६०–
६१ नंतरि जास्त मनचमळाउ झाले, अणीबाणीनंतर ऄचधक पचरपक्व व ऄखेरच्या 
काळात लोण्यासारखे मउ चन सागरासारखे शांत–गंभीर. शोकांचतकांमागून 
शोकांचतकांिा सामना केला त्यांनी. कबूल करतो की त्यांच्यात दैदीप्यमान ऄसे 
काेी अढळले नाेी. परंतु प्रभावी, ऊजू, चववेकशील ऄशा छटा बघावयास 
चमळाल्या. चवरोधकांशीसुद्धा सलोखा. चनकरािे, चेरीरीिे, अत्यंचतक ऄसे काेी 
नाेी. ेा दुर्णमळ गुण नव्हेे काय ? चकमानपक्षी कटुतेच्या काळात ? 
 साेेब ―धोरणी‖ ेोते, परंतु चविार करूनसुद्धा त्यांच्या अर्णथक धोरणािी 
सािेबंद सूरे मला गवसली नाेीत ेे मान्य. मानवंद्र रॉय ऄन् जवाेरलाल नेेरू 
यांच्या चविारांिा मागोवा घेत पचरत्स्थतीनुसार पावले टाकणे ेे सामान्य तत्त्व; 
म्ेणजे तत्त्वावडंबर नव्हेे तर तथ्य व कायशचसद्धीवर ऄचधक भर. िौगुले 
ईद्रोगसमूेात सामील झाल्यापासून सतत वीस वर्ष े त्यांच्याशी ऄनेकदा अर्णथक 
चवर्षयांवर बोललो. कामगार कायशकत्यंपासून तो देशातील प्रमुख ईद्रोगपतीपयंत 
सवंशी त्यांिे व्हयचिगत स्नेेसंबंध ेोते. मेाराष्ट्र-मराठा-गोवा िंबरिी वार्णर्षक 
संमेलने बऱ्यािदा त्यांच्या चनवासस्थानी भरचवली. गप्पा-गोष्टी ेास्य-चवनोद झाले. 
पण सूरवजा काेी लागले नाेी. यालासुद्धा वैचशष्ट्ट्य म्ेणता येइल का ? 
समन्वयवादी, संयत, ॲटलीसमान नेतृत्वािा व्हयचिचवशेर्ष ेाि तर नव्हेे ? 
त्याचशवाय प्रथम मोरारजी, नंतर नेेरू, त्यानंतर शास्री–आंचदरा–िरणविसग 
यांच्यासारख्या ऄचतचभन्न व्हयचिमत्त्वाच्या, चनचरृत नीती–चदशा ऄसलेल्या वा 
नसलेल्या नेत्यांबरोबर िव्हेाणसाेेबांना काम करता अले नसते. त्यांच्या 
मध्यममागी, सुसंवादी वृत्तीला ―कंुपण-नीती‖ म्ेणून चेणवले गेले. ―स्वगृेी‖ 
परतण्यािी, “संयुि मेाराष्ट्रापेक्षा नेेरू रॅेष्ठ” घोर्षणेप्रमाणेि विटगल झाली. 
आचतेासात मार नंद ऄसेल की, संयुि मेाराष्ट्र स्थापनेत चन मेाराष्ट्रािा पचेला 
यशस्वी मुख्यमंरी म्ेणून यशवंतरावांनी ऄपूवश कायश केले. घटनािमांच्या वरवरच्या 
दशशनाने मते बनचवणे चविारवंतांना शोभत नाेी. नृपनीती जर वारांगनेप्रमाणे ऄसेल 
तर जनरीतसुद्धा काेी कमी िविाल नसते. सुरुवातीला शास्रीजंना ेसणाऱ्यांनी 
१९६५ मध्ये पाचकस्तानवर चवजय चमळचवताि त्यांच्यावर पुष्ट्पवृष्टी केली. ―गुंगी 
गुचडया‖ आंचदराजी दुगा बनल्या. अज पायलट देशािा तडफदार युवा नेता ठरला 
अेे. यशवंतरावांच्या राजकीय जीवनाबद्दल ऄसेि घडले ऄसते. कुणी सांगावे, 
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अर्णथक के्षरातील त्यांच्या समन्वयवादी व जबाबदार धोरणािे ऄचधक सुपचरणाम 
चदसले ऄसते. फायनान्स कचमशनिे ऄध्यक्ष म्ेणून केन्द्र व राज्यांमधील अर्णथक 
तणाव कमी करण्यासाठी त्यांनी चकत्येक चशफारसी केल्या. त्यानंतर नव्हया 
जबाबदाऱ्या येण्यािी िाेूल लागली ेोती. पण मृत्यूने ऄकस्मात झडप घातली. 
बरीिशी रेस्ये त्यांच्याबरोबरि लुप्त झाली. समोर ईभी राेते ती त्स्मत ेास्य 
करणारी स्नेेमूती; काेी समज ऄन् काेी गैरसमजांिा वसा घेउन. वाटते, देश 
तणावांनी ेोरपळून समन्वयी साेेबांमागे अला ऄसता. 
 मागे वळून पाेता मतभेदािे क्वचित प्रसंग अठवतात; नाेी ऄसे नाेी. मी 
―कतशव्हयात‖ गेलो, समाजवादी पक्षाबद्दल सेानुभतूी ठेवून ेोतो, (ऄखेर ऄखेर 
जनात पक्ष) ―मेाराष्ट्र टाइम्स‖च्या संपादकपदाबाबत चठणगी ईडाली, ―नवशचि‖ 
पराने संयुि मेाराष्ट्र प्रकरणी त्यांच्यावर जे टीकाप्रेार केले त्यामुळे थोडी 
शब्दाशब्दी झाली. ते सारे अज अठवते. पण पे्रम कायम ेोते. िौगुले कंपनीच्या 
कोकण जेाज सेवेमुळे तर क्वचित “िकमक'ि ेोइ. साेेबांच्या पे्ररणेने, गोवा-
मुिीनंतर िौगुले ईद्रोगसमूेाने ती सेवा सुरू केली. त्या सेवेिा चन साेेबांिा ऄसा 
चतढा पडला की, दैवयोगािी गंमत वाटते. १९६५ साली पचेले जेाज 
युगोस्लात्व्हेयाेून अले. मंुबइेून ईद्घाटन फेरी ठरली. चनमंरणे गेली. साेेब 
ईद्घाटक. सांतािूझ चवमानतळावर र्घयावयास गेलो. चवमानतळावरि चबनतारी 
संदेश चमळाला, “पंतप्रधानांनी ताबडतोब चदल्लीला बोलावले अेे.” समारंभ रॅी. 
बाळासाेेब देसाइंच्या ेस्ते पार पाडावा लागला.  
 पुढे त्याि कोकण–सेवक जेाजावर कागेँ्रस कायशकाचरणी व ऄन्य प्रमुख 
नेत्यांना बोलावले. कामराज, संजीव रेड्डी, स. का. पाटील आ. सवश अले. साेेबांिे 
येणे ऐनवेळी रद्द. या कोकण जेाज सेवेमुळे मेाराष्ट्र सरकार व िौगुलेसमूे यात 
खाडी चनमाण झाली. कंद्रात पचरवेनमंरी सारखे बदलत ेोते. राजबेादुर, प्रा. 
व्हेी. के. अर. व्हेी. राव, संजीव रेड्डी अचण कमलापचत चरपाठी ऄसे ६ वर्षंत ४ मंरी 
झाले. परंतु त्या खात्यािे सचिव डॉ. नागेन्द्र विसग अचण ईभय पक्षांिे, म्ेणजे 
मेाराष्ट्र सरकार व िौगुले यांिे ऄनचधकृत सल्लागार साेेब कंद्रीय मंरी ेोतेि. 
दरवेळी त्यांच्याकडे गेलो की म्ेणत “नाइकांनी प्रश्न काढला तर मी माझे मत 
सांगेन.” पण रॅी. वसंतराव नाइक ऄसे वस्ताद की, ते ेा प्रश्न काढीति नसत. 
अमच्या अवाेनांिा चवशेर्ष पचरणामि चनघत नसे. ऄखेर भारत सरकारने कोकण–
सेवेिे राष्ट्रीयीकरण केले. बोटी गेल्या त्या चदवशी साेेबांकडे सेज गेलो. 
नेेमीप्रमाणे ेसून म्ेणाले, “र्घया पोतदार, चसगरेट र्घया.” (त्या काळी ते क्वचित 
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ओढत). कोकण–सेवेिा चवर्षयि नाेी. चकत्येकदा वाटे ऄवघड प्रश्नांना साेेब 
सफाइने बगल देतात की काय ! 
 मेाराष्ट्रातील ईद्रोगपतंपैकी रॅी. शंतनुराव चकलोस्कर, रॅी. अबासाेेब 
गरवारे, बेळगाविे रॅी. बा. म. गोगटे(ेे बालचमर म्ेणून नेेमी ऄसत), भारत 
फोजशिे रॅी. कल्याणी, रॅी. रामकृष्ट्ण बजाज, रॅी. माधवराव अपटे तसेि गोव्हयािे 
रॅी. िौगुले–साळगावकर–धंपे चरमूती साेेबांना प्रसंगवत भेटत ऄसत. पण त्यांिा 
ओढा तरुण चपढीकडे ऄचधक ऄसे. रॅी. भाउसाेेब नेवाळकरांिे पुर रॅी. ऄचनल व 
रॅी. गोगटे, रॅी. िौगुले, रॅी. साळगावकर यांच्या तरुण चपढीबद्दल साेेब नेेमी 
िौकशी करीत. मी पाचेले की, बेनेट कोलमनच्या रॅी. ऄशोक जैनांकडे ऄचधक 
पे्रमदृष्टी ऄसण्यािे कारणदेखील साेेबांच्या शब्दात “तडफदार तरुण ईद्रमी” ेेि 
ऄसेल. तीि गोष्ट कामगार नेत्यांिी. चवरोधी पक्षातील रॅी. मधु चलमये, रॅी. मधु 
दंडवते, रॅी. जॉजश फनंचडस विकवा त्या काळच्या कागेँ्रसमधील ―तरुण तुकश ‖ 
िंद्रशेखर–धाचरया–कृष्ट्णकांत साेेबांना जवळिे वाटत. मतभेद विशक्यावर टांगले 
जात. ऄगदी मनमोकळी ििा ेोइ.  
 परकारांपैकी जुन्या चपढीतील गाडगीळ–पाध्ये–मेाजनी पचरचित. पण 
पे्रमािे झुकते माप युवा मंडळी मुकंुदराव चकलोस्कर, नारायण पुराचणक, माधव 
गडकरी, गोविवद तळवलकर अदंकडे. ेा साेेबांच्या लोकसंग्रेािा भाग. यांतेी 
काेी सूर शोधू लागल्यास मान्याथाने काेी नाेी. ऄंतरीिी तळमळ केवळ आतक्या 
वर्षंत खाजगी बैठकीत दोनतीनदा कारखानदारांबद्दल साेेबांिे विव्हय ऐकण्यािी 
संधी चमळाली. (जाेीर भार्षणे ऄनेक, पण औपिाचरक) एका कामगारनेत्याला 
विकचित स्वर िढवून ते सांगत ेोते : “भांडवलदार म्ेणजे दुभत्या गाइ, पचवर 
(ेोली काउ) नव्हेे! पण अमच्या सरकारला कसाइेी ेोता येणार नाेी. 
सामोपिाराने र्घया. नाेीतर ेातिे जाइल.” 
 राजकीय, सामाचजक, अर्णथक चन साचेत्य के्षरातील नव्हयात नवी प्रकाशने 
रॅी. िव्हेाणांच्या टेबलावर ऄसत. वािन ऄथांग, मनन भरपूर, मार कुठलेेी 
सािेबंद विकवा लेबल-बाज धोरण नाेी. गोव्हयािे पचेले मुख्यमंरी कै. भाउसाेेब 
बांदोडकर यांना साेेब म्ेणाले : “त्यािं ऄसं अेे भाउ, जेथे ज्या प्रकारिे 
ईद्रोगधंदे चनघू शकत ऄसतील ते स्थाचपत ेोउ देत. ज्यांना काढावयािे ऄसतील 
त्यांना काढू द्रावे. सरकारने शक्य तेवढे ईते्तजन द्रावे. मी तर म्ेणेन सुचशचक्षत 
बेकारांना काम चमळो म्ेणजे झालं!” ऄथात ेे फार धोपट सेजोद्गार ेोते. एका 
परदेशी और्षध कंपनीच्या चशष्टमंडळाशी बोलतानासुद्धा साेेब खोलवर चशरले 



४८ 

 

नाेीत. शांतपणे त्यांिे म्ेणणे ऐकून घेतल्यावर म्ेणाले, “अमिे तरुण तंरदृष्ट्ट्या 
चशकवून चकती वर्षंत तयार कराल? ऄन्य मुद्द्द्रांपेक्षा अमच्या लोकांिी कुशलता 
वाढचवण्यास मी ऄचधक मेत्त्व देतो. डेव्हेलपमंट ऑफ ह्यमून चरसोसेस.” ऄशा 
प्रकारे नाेी म्ेटले तरी साेेब गाभ्याला ेात घालीत. ेा कमकुवतपणा नसून 
कायश-कुशलता अेे. ईगीि शब्दावडंबरापेक्षा चकती तरी रॅेयस्कर. ेेि त्यांच्या 
राजकीय वा अर्णथक नीतीिे सूर वाटले. मानवी अधार! 
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सत्तवेर नसलेले यशवंतराव 

राम खाडेंकर 
 
 सत्ताकारण अचण राजकारण या दोन्ेी एकाि नाण्याच्या दोन बाजू अेेत 
ऄसे म्ेणणे िुकीिे ेोणार नाेी. ज्या नाण्याच्या या दोन बाजू भक्कम अेेत ऄशी 
नाणी बऱ्याि कालावधीपयंत िलनात राेतात ऄसाि ऄनुभव अेे. ऄथात याला 
ऄपवादेी अेेत. केवळ राजकारण खेळणारी मंडळी फार काळ प्रकाशात ऄसलेली 
चदसत नाेीत विकवा केवळ सत्ता चमळालेली मंडळी फारशी लोकचप्रय झालेली चदसत 
नाेीत. ज्या व्हयिीच्या या दोन बाजू भक्कम अेेत त्याला आतर गुणांिी जोड 
चमळाली तर ती व्हयिी ऄचवस्मरणीय ऄशीि ऄसते. यशवंतराव िव्हेाण यांिी गणना 
यात करावी लागेल.  
 यशवंतराव जवळपास ३० वर्ष ेसते्तवर ेोते. या काळात ऄसंख्य लोक त्यांना 
भेटत ेोते, त्यांच्याजवळ येत ेोते. साधारणतः सते्तवरून माणूस खाली अला की 
लोक त्याच्याकडे ढंुकूनेी पाेात नाेीत ऄसा ऄनुभव अेे. पण यशवंतरावांच्या 
बाबतीत ऄसे झाले नाेी. थोडा फार फरक पडला ऄसेल. माणसांिा राबता िालूि 
ेोता. चवरोधी पक्षािे लोकेी त्यांच्याकडे येत ेोते अचण तासन् तास बसत ेोते. 
यशवंतरावांशी झालेल्या ििेतून त्यांना चविारांिी चशदोरी चमळत ेोती. सते्तवर 
नसतानाेी यशवंतरावांना ऄनेक कायशिमांिी बोलावणी येत ेोती. मेाराष्ट्राति 
नव्हेे तर बाेेरिे लोकेी भेटून त्यांना अमंरण देत ेोते. कवी, साचेत्त्यक व 
राजकीय के्षरातील मंडळी यशवंतरावांकडे अपल्या चवर्षयासंबंधी ििा करीत ेोते. 
खरे म्ेणजे अता यशवंतराव चविारांनी मोकळे झाले ेोते. ते यात जास्तीत जास्त 
रस घेउ लागले ेोते. यशवंतराव सते्तवर नाेीत म्ेणून लोकांनी त्यांना सोडले 
नव्हेते. या कालावधीत यशवंतरावांिा परव्हयवेार जवळपास जशािा तसाि ेोता. 
प्रत्येक पराला ईत्तर गेले पाचेजे ेाि यशवंतरावांकडिा प्रघात ेोता. तो त्यांनी 
पुढेेी िालू ठेवला. फरक एवढाि ेोता की कधी कधी मराठी परांना आंग्रजीत पोि 
जाउ लागली. कारण चदल्लीत मराठी शीघ्रलेखक विकवा टंकलेखक कमी अेेत. 
यािा खुलासा यशवंतरावांनी ऄनेकदा केलाेी ेोता.  
 १९७७ च्या फेबु्रवारीत कागेँ्रसला ेादरा देणाऱ्या चनवडणुकी झाल्या. त्यानंतर 
यशवंतराव चदल्लीत अले. चनवडणुकीच्या चनकालािा त्यांनाेी धक्काि बसला ेोता. 
अल्याबरोबर त्यांनी प्रथम अपल्या खाजगी सचिवांना बोलावून घरातील सवश 
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सरकारी कागदपरे त्यांच्या स्वाधीन केली. गुप्त कागदपरे कोणाला पाठवावयािी 
याच्या सूिना चदल्या. त्यािबरोबर बंगल्यावरील स्वीय सेायकास सरकारी 
फर्णनिर वगैरे ताबडतोब परत करण्याच्या सूिना चदल्या. घरातील एऄर कंचडशनसश 
कमी करण्यात अले. सरकारी ऄंगरक्षक, पोचलस, कमशिारी यांना पे्रमाने चनरोप 
चदला. सते्तवर नसलेल्या यशवंतरावांनी अपल्या पुढील जीवनािा, चदनियेिा 
अराखडा तयार केला. पचेले तीन-िार मचेने कागेँ्रस पक्षाच्या ऄनेक बैठकी 
झाल्या. पराभवािी मीमांसा, पुढील कायशिम याबाबत ििा झाल्या. रॅीमती आंचदरा 
गांधंिा पराभव झाल्यामुळे लोकसभेत कागेँ्रस पक्षािे नेतृत्व यशवंतरावांकडे अले. 
पक्षाच्या कायाला वेळ देउन राचेलेल्या वेळात यशवंतराव दोन सख्यांच्या 
सेवासात अपला वेळ घालवू लागले. संघटना व देश यांच्या भचवतव्हयाबाबत त्यांना 
वििता ेोती. परंतु त्यांच्या सख्या त्यांना पुष्ट्कळदा यापासून दूर नेत ेोत्या. 
यशवंतरावांच्या चदवाणखान्यात दोन सोफ्याच्या खुच्या ेोत्या. यशवंतरावांिी एक 
सोफ्यािी खुिी चनचरृत केलेली ेोती. त्यांच्या डाव्हया बाजूला जी खुिी ेोती त्यावर 
वेणूताइ बसायच्या. ेी स्थाने चनचरृत केलेली ेोती. खुच्या बदलून ेी ईभयता 
बसली ऄसे कधी झाले नाेी. साेेब दौऱ्यावर ऄसतानाेी कधी वेणूताइ साेेबांच्या 
खुिीवर बसल्या नाेीत. एवढेि नव्हेे तर सौ. वेणूताइंच्या चनधनानंतर ेी खुिी 
नेेमी चरकामीि राचेली. साेेब फारसे त्या खुिीवर बसले नाेीत विकवा त्यांनी ती 
खुिी बाेेर ठेवली नाेी. यशवंतरावांच्या डाव्हया बाजूला त्यांिी सखी वेणूताइ ेोत्या 
तर ईजव्हया बाजूला एका छोट्या टेबलावर दुसरी सखी ेोती. ती म्ेणजे पुस्तके. या 
टेबलावर २५-३० पुस्तके, ६-७ माचसके नीट लावून ठेवलेली ऄसत. सौ. वेणूताइ व 
यशवंतराव यांना त्यांिा संसार सुरू झाल्यापासून एवढा चनवांत वेळ प्रथमि चमळत 
ेोता. वेणूताइंिी चदनिया याेी काळात फारशी बदलली नव्हेती. पण 
यशवंतरावांच्या जीवनात फार फरक पडला.  
 चदल्लीत अल्यापासून यशवंतरावांना चदल्लीतील रस्त्यासंबंधीिी विकवा दुकाना-
संबंधीिी फारशी माचेती नव्हेती. पायातील िप्पल-बुटापासून तो डोक्यावरील केस 
कमी करण्यापयंत सवश गोष्टंकडे वेणूताइंिे लक्ष ऄसे. सकाळ झाली की वेणूताइ 
स्वतः विकवा नोकराकडून साेेबांिे कपडे, जोडे, िपला, रुमाल, गुंड्या सवश काढून 
मांडून ठेवत. त्यांच्यावर नजर टाकत. अता सायंकाळिा मोकळा वेळ 
यशवंतरावांना चमळू लागला. कधी कधी वेणूताइ यशवंतरावांना अपल्याबरोबर 
बाजारेाट करण्यास नेउ लागल्या. पण यशवंतरावांिी एक ऄट ऄसे ती म्ेणजे ते 
गाडीतून खाली ईतरावयािे नाेीत. १९७७ मधील जून मचेन्यातील गोष्ट अेे. सौ. 
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वेणूताइ काेी नातेवाआकांच्या मंगल कायासाठी मंुबइस गेल्या ेोत्या. चदवसभर 
यशवंतराव बंगल्यात एकटे ेोते. सायंकाळी ६िा सुमार ेोता. त्यांनी गाडी 
लावण्यास सांचगतले. गाडीत बसल्यानंतर गाडी सुरजकंुडाकडे घेण्यास सांचगतली. 
सुरजकंुड बंगल्यापासून १६, १७ चकलोमीटर ेोते. आथे छोटेसे पाण्यािे कंुड ऄसून 
अजूबाजूला पयशटन स्थळ केले अेे. आथे साधारणतः सुटीच्या चदवशी गदी ऄसते. 
साेेब आथे कधी अल्यािे माझ्या स्मरणात नव्हेते. जवळपास ७ च्या सुमारास अम्ेी 
चतथे पोेोिलो. साेेब गाडीतून खाली ईतरले अचण जवळपास ३५ ते ४० चमचनटे 
साेेबांिा तो नवा ऄवतार पाेून मी अरृयशिचकत झालो. साेेब ऄगदी स्वच्छंदपणे 
विेडत ेोते. बागडत ेोते. सुरजकंुडाच्या बाजूला ऄसलेल्या पायऱ्या ते भरभर 
ईतरत ेोते. िढत ेोते. त्यांिा तो जोश नवा ेोता. विपजऱ्यातून सुटलेल्या 
ेचरणासारखी साेेबांिी त्स्थती झाली ेोती. साेेब परत अले ते ताजेतवाने ेोउन. 
साेेबांना कंटाळा अला की ते एखाद्रा चनसगशरम्य चठकाणी जायिे. चवशेर्षतः 
राजघाट, शांचतघाट वगैरे त्यांिी अदरािी स्थाने. मृत्यूपूवी काेी चदवस ऄगोदरि 
ते ऄसेि राजघाटावर जाउन अले ेोते.  
 यशवंतरावांनी सते्तवर नसताना जनसंपकश  जास्तीत जास्त ठेवण्यािा प्रयत्न 
केला. सते्तवर ऄसताना बेुतेक सकाळी पयशटकांिी रीघ त्यांच्या दारी ऄसे. ेी प्रथा 
पुढेेी िालू राचेली. अता यशवंतराव त्यांिी ऄचधक चजव्हेाळ्याने िौकशी करू 
लागले. त्यांच्यासाठी ऄचधक वेळ देउ लागले. येणाऱ्यांपैकी कोणी ओळख 
सांचगतली की ते त्यांच्या घरातील माणसांबद्दल िौकशी करीत. यशवंतरावांिी 
स्मरणशिी पाेून तो माणूस थक्क व्हेायिा. यशवंतरावजंिा चजव्हेाळा, माणुसकी व 
ऄगत्य पाेून लोकांिा त्यांच्याचवर्षयीिा अदर वाढायिा. मुलांपासून वयस्कर 
लोकांपयंत बेुतेकजण त्यांच्यासमोर ऄचतशय अदराने बसायिे. चनरोप घेताना 
पायावर डोके ठेवायिे. सते्तवर ऄसतानाेी यशवंतराव दोन चमचनटे का ेोइना या 
लोकांना भेटायिे. ेे मेाराष्ट्रािे कुलदैवत ेोते. त्यािी सवंना कल्पना ेोती.  
 मेाराष्ट्रातून, देशातून येणाऱ्यांना यशवंतराव भेटू लागले. ९.३०-१० ला 
अंघोळ करून ते भेटायच्या खोलीत येउन बसत. कोणी अला तर बोलत बसत, 
नाेीतर पुस्तकािे वािन िालू राेायिे. पूवीपेक्षा ऄचधक पुस्तकांिी भर लायब्ररीत 
पडू लागली. यशवंतरावांना त्यांनी अत्मिचरर चलेावे ऄशी ऄसंख्य परे येउ 
लागली. पण राजकीयदृष्ट्ट्या यशवंतरावांना ेा काळ मनस्ताप देणारा ेोता. 
अत्मिचरराच्या विितनापेक्षा राजकीय विितन करण्यािी वेळ ेोती. काेी वेळा 
यशवंतराव तासन् तास चविारात गढून गेलेले ऄसत. शेजारी कोणी अेे यािे 
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भानेी त्यांना राेात नव्हेते. याि काळात दोन कागेँ्रस झाल्या. यशवंतरावांना ेे 
चवभाजन पसंत नव्हेतं. पण आलाज नव्हेता. जवळपास ऄडीि वर्षंिा काळ यात 
गेला. सामान्यजनाला न समजणारे धके्क बसत ेोते. जनता पक्षातील अपसातील 
भांडणामुळे या पक्षाचवरुद्ध ऄचवरॄासािा ठराव अणून पुन्ेा जनतेिा चवरॄास 
चमळचवण्यािा प्रयत्न कागेँ्रस पक्षाने करावा ऄसा चविार सुरू झाला. ऄथात ेी 
जबाबदारी कागेँ्रस पक्षािे जुने नेते म्ेणून यशवंतरावांवर अली. पालशमंट 
ऄचधवेशनाच्या ऄखेरच्या चदवसांत ८ मे १९७९ रोजी यशवंतरावांनी लोकसभेत ेा 
ठराव मांडला अचण तो खरोखरि ऐचतेाचसक ठरला. ऄचवरॄासािा ठराव मांडताि 
जनता पक्ष एकर येउन याला तंड देण्याच्याऐवजी तो चवभागला गेला अचण पुन्ेा 
िरणविसगांच्या नेतृत्वाखाली यशवंतराव सेा मचेन्यांसाठी ईपपंतप्रधान झाले.  
 यशवंतरावांनी १९७७ ते जून १९८२ पयंत त्यांिा कागेँ्रस पक्ष चवरोधात ेोता 
म्ेणून चवरोधी पक्षात काम केले अचण या कालावधीत चवरोधी पक्षाने कसे 
वागायिे,चवशेर्षतः चवरोध पक्षात काम करणाऱ्या ऄध्वयूश नेत्यांनी कसा अदशश 
लोकांपुढे ठेवायिा यािे ऄनुकरणीय ईदाेरण घालून चदले. त्यांच्या कायािा 
ऄभ्यास अजेी व्हेावयास ेवा. त्यांनी या कालावधीत केलेली सरकारवरील टीका 
वाजवी स्वरूपािी ेोती. पण ते टीकेसाठी टीका करीत नव्हेते. वेळप्रसंगी त्यांनी 
सरकारिी तंड भरून स्तुतीेी केली अेे. चवशेर्षतः त्यांनी जनता पक्षाच्या व नंतर 
आंचदरा गांधी सरकारच्या परराष्ट्र भचूमका ईिलून धरल्या. ऄथात् या त्यांच्या 
स्तुचतपर भार्षणामुळे त्यांच्यावर त्यांच्या पक्षातील संसदेतील चमर नाराज ऄसायिे. 
पण यशवंतरावांनी त्यांना स्पष्ट बजावले ेोते की, मी वाइटाला वाइट व िांगल्याला 
िांगले म्ेणणार! १९७९ सालीेी जनता पक्षाचवरुद्ध ऄचवरॄासािा ठराव मांडतानाेी 
ेा ठराव कठोर भारे्षत लांबलिक ऄसावा ऄशी चवरोधी पक्षािी भचूमका ेोती. 
यशवंतरावांना ेे मान्य नव्हेते. जनता राज्यातील िांगल्या गोष्टंिी त्यांना जाणीव 
ेोती. ठराव अणायिा म्ेणून ते मांडणार ेोते अचण शेवटी ेा ठराव एका ओळीत 
मांडण्यात अला. ऄथात ेाेी सेकाऱ्यांिा रोर्ष पत्करून! यशवंतरावांनी खाजगी, 
राजकीय जीवनातेी कोणावर टीकेसाठी टीका केली नाेी, म्ेणूनि ते सवंिे 
अदरािे स्थान ठरले.  
 यशवंतरावांना सते्तिा गवश कधी झाला नाेी. अपल्या बरोबरच्या लोकांना 
त्यांनी कधी मी मंरी अेे यािी जाणीव ेोउ चदली नाेी विकवा करून चदली नाेी. ते 
नेेमीि ेाताखालच्या लोकांशी सौम्यतेने व चजव्हेाळ्याने वागत. वड्यािे तेल 
वांग्यावर कधी जर काढले गेले तर त्यांना त्यािी जाणीव व्हेायिी. १९८० ते १९८२ 
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च्या काळात मजेदार गोष्ट घडली. रॅी. शरद पवार, यशवंतराव ज्या कागेँ्रसमध्ये ेोते 
त्यािे मेाराष्ट्रात नेतृत्व करीत ेोते. शेतकऱ्यांिे प्रश्न घेउन रॅी. शरद पवार 
मेाराष्ट्रातून विदडी घेउन नागपूरला चनघाले ेोते. या विदडीला ईत्स्फूतश प्रचतसाद 
चमळत ेोता. यशवंतरावांनी थोड्या वेळासाठी का ेोइना या विदडीत सामील व्हेावे 
ऄशी रॅी. शरद पवार यांनी आच्छा व्हयि केली. रॅी. यशवंतराव शरद पवार यांच्या 
कायाला प्रोत्साेन देत ेोते. यशवंतरावांनी नागपूरपूवी या विदडीत भाग र्घयायिे 
ठरचवले अचण ते नागपूरला गेले. तेथून ते १०० ते १२५ चकलोमीटर ऄंतरावर 
ऄसलेल्या ऄमरावती येथे गेले. दुसऱ्या चदवशी ते विदडीत सामील व्हेायला गेले अचण 
चतथेि पोचलस ऄचधकाऱ्यांनी विदडीत सामील ेोणाऱ्यांना पकडायिे अदेश अेेत 
ऄसे यशवंतरावांना सांचगतले. यशवंतरावांना ेा ऄन्याय ेोत अेे यािी जाणीव 
झाली. तरीपण शांतपणे त्यांनी ऄचधकाऱ्यांना अदेशांतील शब्द नीट वािून मग 
पुढील कायशवाेी करण्यास सुिचवले. पोचलस ऄचधकाऱ्यांनी त्यांना स्पष्ट अदेश 
ऄसल्यािे सांचगतले. आतरांना या कायशवाेीिी िीड अली, पण यशवंतराव शांतपणे 
बसमध्ये बसले. एवढेि नव्हेे तर विदडीतील आतरांना दुपारच्या वेळी चदलेली भाजी 
पुरी सवंसोबत अवडीने खाल्ली. चदवसभराच्या प्रवासात त्यांनी कुठे ब्र काढला 
नाेी. तसे पाचेले तर दुसऱ्याच्या कारभारात ेस्तके्षप न करण्यािा यशवंतरावांिा 
स्वभाव ेोता. एकदा ते गंगोरीस ेेचलकॉप्टरने सरकारी कामाचनचमत्त गेले ेोते. 
चेमालयाच्या रांगांत ेेचलकॉप्टर साधारणतः दरीतून अपला प्रवास करते. गंगोरी 
सोडताना पाउस पडत ेोता. पावसात ेेचलकॉप्टर प्रवास करीत ेोते. साधारणतः 
४० ते ४५ चमचनटाच्या प्रवासानंतर काेी ऄंतरावर काळे ढग चदसू लागले. पायलटने 
अपल्या शेजारच्या सेकाऱ्याला पुढे काेी चदसते का चविारले. त्याने नाेी 
म्ेणताि १५ सेकंदांत ेेचलकॉप्टर मागे वळचवले. पायलटशेजारी यशवंतराव बसले 
ेोते. ेेचलकॉप्टर मागे परतत अेे यािी त्यांना कल्पना अली. पण का ेे लक्षात 
अले नाेी. त्यांनी शेजारच्या पायलटकडे सुद्धा बचघतले नाेी. समोर पाेात 
राचेले. मंरी अपणास अता परत का चफरता ऄसे चविारतील म्ेणून पायलट 
त्यांच्याकडे पाेात ेोता. पण यशवंतराव समोर पाेात ेोते. ५-७ चमचनटांनंतर एक 
शाळेिे मोठे मैदान पाेून ेेचलकॉप्टर खाली ईतरचवले. यशवंतराव खाली ईतरले. 
तरीपण यशवंतरावांनी त्याला चविारले नाेी. शेवटी तोि म्ेणाला, सर, पुढे खराब 
ेवा ऄसण्यािी शक्यता ेोती. ढगातून प्रवास करणे जोखमीिे ेोते म्ेणून परत 
अलो.” यशवंतराव म्ेणाले, “ेेचलकॉप्टरमध्ये तुम्ेी सुपीचरऄर अेात. माझ्यापेक्षा 
चतथे तुमिी जबाबदारी मोठी अेे. तुम्ेी योग्य तोि चनणशय र्घयाल म्ेणून मी बोललो 
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विकवा चविारले नाेी.” मोटारीतेी यशवंतराव गाडी िालू ऄसताना ड्रायव्हेरला 
काेी बोलत नसत. सौ. वेणूताइंिी स्वतंर गाडी ेोती. ड्रायव्हेरेी स्वतंर ेोता. 
त्याला गाडी वेगात िालचवण्यािी सवय ेोती. ऄथात काळ वेळ पाेून. एकदा 
यशवंतरावांना मेत्त्वाच्या बैठकीसाठी जायिे ेोते. वेळ ऄचतशय थोडा ेोता. ते 
खाजगी गाडीतून गेले. ड्रायव्हेरला ईशीर झाला अेे यािी कल्पना ेोती. त्याने 
आतक्या वेगात गाडी नेली की यशवंतराव वेळेवर पोेोिले. परंतु परत अल्यानंतर 
त्यांनी सौ. वेणूताइंना सांचगतले की तुमच्या ड्रायव्हेरला गाडी थोडी ेळू िालवायला 
सांगा. ऄथात त्याने वेळेवर नेल्याबद्दल त्यािे कौतुक करण्यास ते चवसरले नाेीत.  
 यशवंतरावांच्या राेणीत सते्तवर ऄसताना व नसताना फारसा फरक पडला 
नाेी. त्यांना कडक परीटघडीिे कपडे अवडायिे. साधारणतः ते दोनदा कपडे 
बदलत. ेी सवय सते्तवर नसतानाेी यशवंतरावांना ेोती. साचेत्य, माणसं, प्रवास 
याति यशवंतराव सते्तवर नसताना वेळ घालवू लागले. चवशेर्षतः या कालावधीत 
त्यांनी चलखाण बरेि केले. लेान मोठे लेख, प्रस्तावना त्यांनी बऱ्याि चलचेल्या. 
अत्मिचररािा चविार घोळत ेोता पण त्यासाठी लागणारी मनःशांती नव्हेती. ती 
चमळाली जेव्हेा त्यांनी आंचदरा कागेँ्रसमध्ये प्रवेश केला तेव्हेा. त्यांिा कागेँ्रस प्रवेश 
चववाद्र ठरला. ेी नाराजी परद्यारे, ऄग्रलेखाद्यारे व्हयि झाली. प्रत्यक्ष यशवंतरावांना 
भेटून काेंनी सांचगतली. पण नेेमीच्या सवयीप्रमाणे कोणतीेी गोष्ट नीट चविार 
केल्याचशवाय करायिी नाेी या स्वभावाप्रमाणे यशवंतरावांनी अपल्या मनातील 
कॉम्प्युटरपुढे ेा प्रश्न मांडला. सवश बाजूंनी त्यांनी चविार केला. चवरोधी पक्षािी 
भचूमका, त्यांिं भचवतव्हय पाेून यशवंतरावांनी कागेँ्रसच्या मुख्य प्रवाेात प्रवेश 
करावयािे ठरचवले. ऄथात यािा फायदा त्यांच्या ऄनुयायांना चमळाला. विकबेुना, 
ऄवघडलेल्या त्स्थतीतून त्यांना बाेेर पडता यावे म्ेणून त्यांनी ेा मागश मुख्यतः 
स्वीकारला. अता पक्षासाठी व देशासाठी काेी करता अलं तर करायिं ेी चदशा 
त्यांनी या कालवधीत ठरचवली. म्ेणूनि अठव्हया ऄथश अयोगािे ऄध्यक्षपद 
चमळाल्यानंतर, त्याना कॅचबनेट मंत्र्यािा दजा चमळूनेी सरकारिी एक पैशािीेी 
वस्तू त्यांनी बंगल्यात येउ चदली नाेी. एवढेि नव्हेे तर सरकारी टेचलफोनेी त्यांनी 
घेतला नाेी. त्यांिा स्वतःिा टेचलफोन ेा बऱ्याि वेळा खराब ऄसायिा. चवशेर्षतः 
सौ वेणूताइंच्या अजारपणात तो खराब झाला की फार रास व्हेायिा म्ेणून 
सरकारी टेचलफोन र्घयावा ऄसे सुिचवण्यात अले. परंतु यशवंतरावांनी स्पष्ट नकार 
चदला. त्यामुळे रारी बेरारी सुद्धा बंगल्यासमोरच्या टॅक्सी स्टँडवर जाउन टेचलफोन 
करावा लागायिा.  
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 कागेँ्रस प्रवेशानंतर यशवंतरावांवरील मनावरिं ओझं ेलकं झालं. त्यांच्या 
पाठीराख्यांना त्यांनी प्रवाेात अणून सोडलं. यशवंतरावांनी या कालावधीत 
अत्मिचररािा अराखडा तयार केला. अत्मिचरर तीन खंडांत प्रकाचशत करण्यािे 
ठरचवले. पचेल्या खंडािी रूपरेर्षा तयार केल्यानंतर त्यांनी जवळपास ३-४ मचेने 
सतत बसून अत्मिचरर चडक्टेट केले. त्यािा प्रारूप तपासला. ेा कालावधी ऄथश 
अयोगािी सूरे ेाती घेतली त्याच्या सुरुवातीिा ेोता. अत्मिचररािी पाने तयार 
झाली की ती ते सौ. वेणूताइंना वािून दाखवीत. सौ . वेणूताइंिी पे्ररणा त्यांिे 
अत्मिचरर पूणश करण्यास शिी देत ेोती. अत्मिचरर प्रकाचशत झालं परंतु त्यांच्या 
अत्मिचररािे मेाराष्ट्रात स्वागत ेोत ेोतं तेव्हेा यशवंतराव दुःखाच्या दाट छायेत 
वावरत ेोते. तसं पाचेलं तर ऄथश अयोगािी जबाबदारी स्वीकारण्यास यशवंतराव 
फारसे ईत्सुक नव्हेते. पण नेत्यांिे अदेश केवळ दोन तासांत चविार करून चनणशय 
द्रायिा ेोता.  
 यशवंतरावांनी सवश पचरत्स्थतीिा चविार करून ेोकार कळचवला. 
ऄथशअयोगािे काम पचेल्या ४-५ मचेन्यांत फारसे नव्हेते. परंतु ते सुरू झाल्यानंतर 
यशवंतरावांना एकसारखे कौटंुचबक धके्क बसू लागले. १९८३ च्या मािश मचेन्यातील 
त्यांच्या वाढचदवसािी तयारी सुरू ऄसतानािा त्यांिा पुतण्या — डॉ. चविम िव्हेाण 
उफश  राजा याच्या ऄपघाती चनधनािी बातमी चदल्लीत धडकली. त्यांच्या चनधनािे 
दुःख िव्हेाण दांपत्याला ऄचतशय झाले. कारण या चपढीत एवढा चशकलेला ेा 
त्यांिा एकि पुतण्या. यशवंतरावांिे स्वप्न त्याने साकार केले ेोते. ते पुण्यास 
त्याच्या ऄंत्यचवधीसाठी गेले अचण चतथे जमलेला ऄफाट जनसमुदाय पाेून त्यांना 
अपल्या पुतण्याच्या लोकसंपकािी व जनसेवेिी प्रथम कल्पना अली. ते पाेून तर 
त्यांना झालेले दुःख शब्दांत व्हयि करता येणारे नाेी. सौ. वेणूताइंनी तर धसकाि 
घेतला. कतृशत्ववान तरुण पुतण्या गेला व त्यािी तरुण पत्नी चवधवा झाली. चतिी 
दोन मुले तीेी लेान. या कल्पनेने त्यांिे मन सुन्न झाले. त्यांच्या डोळ्यातील ऄरॅू 
अटेनात. याि वेळी चदल्लीत त्यांच्या चनवासस्थानी मेाराष्ट्र िंबसश ऑफ कॉमसशतफे 
चदल्लीतील मेाराष्ट्रीयनांिा मेळावा भरला ेोता. सौ. वेणूताइंनी यशवंतरावांना 
चवनंती केली, साेेब मला बाेेर येण्यािा अग्रे करू नका. नकली ेसू अणून िार 
लोकांत चमसळणे मला शक्य नाेी. यशवंतरावांनी पण याला मान्यता चदली. 
जमलेल्या लोकांना या दुःखािी कल्पना नसल्यामुळे विकवा ती येण्यािी शक्यता 
नसल्यामुळे सौ. वेणूताइंिी प्रकृती ठीक नाेी ऄसे सांगण्यात अले. ेे दुःख आतके 
ेोते की सौ. वेणूताइंिी प्रकृती ेळूेळू खालावत गेली. केवळ और्षधावर जगणाऱ्या 
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वेणूताइ पेाडाएवढं दुःख कसे सेन करणार ? त्याति त्या ४-५ चदवस अजारी 
पडल्या अचण १ जून १९८३ रोजी सकाळी ११-३०च्या सुमारास त्यांिी प्राणज्योत 
यशवंतरावांच्या मांडीवर मालवली. ऄथश अयोगािी जबाबदारी स्वीकारल्यापासून 
त्यांच्यावर एकामागून एक येणाऱ्या दुःखािा ेा जबरदस्त फटका ेोता. 
यशवंतरावांनी त्यांिा पार्णथव देे खाली ठेवला. बाेेरच्या ेॉलमध्ये म्लान वदनाने 
बाजूला बसून राचेले. मंरी, राष्ट्रपती येउन अपली रॅद्धांजली वाेून गेले. पण 
यशवंतरावांच्या डोळ्यातून एक चटपूस पाणी अले नाेी. मी सौ. वेणूताइंच्या 
चनधनािी बातमी ऐकताि तातडीने चतथे गेलो. मला पाेताि साेेब म्ेणाले, 
“खांडेकर, बाइ गेल्या ेो! “त्यांच्याकडे पाेण्यािी माझी विेम्मत झाली नाेी. 
पािच्या सुमारास सौ. वेणूताइंिा मृतदेे मंुबइस चवमानाने नेण्यासाठी बाेेर 
काढला. त्या वेळीेी साेेब न रडता सवंिा ेात जोडून चनरोप घेत ेोते. मनात येत 
ेोते साेेबांच्या डोळ्यांतील ऄरॅूंना वाट चमळवून देण्यािे काम कोणी तरी केले 
पाचेजे. कॉलेजात ऄसताना एक कचवता वािली ेोती चतिी तीव्रतेने अठवण 
झाली. एका सैचनकािा मृतदेे त्याच्या गावी अणला जातो. तो पाेून त्यािी पत्नी 
ेंबरडा फोडेल ऄसे सवंना वाटत ेोते. पण झाले ईलटेि. तो देे पाेून ती शांत 
बसलेली. या त्स्थतीत बराि वेळ गेला. जमलेल्या लोकांनी चतने रडावे म्ेणून ऄनेक 
प्रयत्न केले. ती रडल्याचशवाय चतिे दुःख कमी ेोणार नाेी यािी सवंना खारी 
ेोती. ती रडल्याचशवाय मृतदेे बाेेर नेणे योग्य वाटेना. शेवटी एका वृद्ध स्रीने 
चतच्या लेान मुलाला चतच्या मांडीवर ठेवले अचण त्याि क्षणी त्या स्रीने ेंबरडा 
फोडला. यशवंतरावांनी ऄसेि अपले दुःख दाबून ठेवले. त्यानंतर १०-१२ चदवस ते 
मंुबइत ऄंत्यचवधी व आतर चवधीसाठी ऄसेपयंत फारसे रडू शकले नाेीत. अपले 
दुःख दाबून ठेवले. सवश चवधीनंतर सौ. वेणूताइंच्या ऄस्थी गंगंच्या पाण्यात 
चवसर्णजण्यासाठी ेचरद्यारला नेण्यासाठी चदल्लीला बंगल्यात अणल्या अचण 
यशवंतरावजंच्या नजरेसमोर पूवीिा आचतेास ईभा राचेला. त्यांनी खरोखरि 
ेंबरडा फोडला अचण डोळ्यातून गंगा यमुना येउ लागल्या, त्या कधी अटल्याि 
नाेीत. १९७७ च्या कागेँ्रस पराभवानंतर यशवंतरावजंच्या राजकीय जीवनाला जशी 
ओेोटी लागली तशीि त्यांच्या वैयचिक जीवनातेी लागली ेोती. १९७७ च्या 
चडसंबरमध्ये त्यांिे ईजवे ेात अचण ज्यांिा यशवंतरावजंच्या यशात फार मोठा 
वाटा ेोता ते रॅी. रॅीपाद डंगरे-यशवंतरावजंिे चनजी सचिव, सवंना सोडून गेले. 
१९८०च्या सुरुवातीस ऐन चनवडणुकीच्या धामधुमीत ज्या वेळी यशवंतरावजंिे 
पुढारीपण पैज लावून ेोते त्या वेळी त्यांच्या चजल्ह्यातील पक्षािे व यशवंतरावजंिे 
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काम पाेणारे यशवंतरावजंिे डावे ेात रॅी. अबासाेेब ईफश  चकसन वीर त्यांना 
सोडून गेले. १९८४च्या सुरुवातीस पुतण्या व नंतर सौ. वेणूताइंच्या चनधनामुळे 
यशवंतरावजंिे सवशि जीवन संपुष्टात अले. थोड्याि चदवसांत पंतप्रधान आंचदरा 
गांधंच्या मृत्यूमुळे तर यशवंतरावांनी ेाय खाल्ली. सौ. वेणूताइ गेल्यामुळे संसारात ते 
एकाकी पडले ेोते तर आंचदराजंच्या चनधनामुळे राजकारणातील त्यांच्या 
तोलामोलािी व्हयिी नाेीशी झाली. यशवंतराव २३ ऑक्टोबरच्या सुमारास ५-६ 
चदवसांसाठी अपल्या मतदारसंघात जाणार ेोते. कायशिमेी तयार झाला ेोता पण 
त्याि सुमारास आंचदराजंिे चनधन झाल्यामुळे त्यांनी ेा कायशिम रेीत केला. ७-८ 
नोव्हेंबरच्या सुमारास मी त्यांना चविारले, “साेेब, अपण अता मंुबइस केव्हेा 
जाणार ?” डोळ्यांत पाणी अणून ते म्ेणाले,”खांडेकर, खरं सांगू, मी अता चदल्लीत 
का राेतो ेेि मला समजत नाेी. आंचदराजी अचण माझ्यात बरेि मतभेद ेोते ेे 
खरे अेे. पण खाजगी जीवनात अम्ेाला एकमेकांबद्दल चनतांत अदर ेोता. अता 
ऄशी व्हयिी नाेी की चजच्याजवळ जाउन अपले सुखदुःख पे्रमाने, रागाने व्हयि 
करता येइल. नवीन चपढीच्या ेातात नेतृत्व गेले अेे. त्याला बाेेर राेून शुभेच्छा 
देण्याति सवंिे चेत अेे.” ऄथात ेे शब्द चनयतीने अपल्या चविारांिी भर घालून 
खरे केले. कारणयशवंतराव त्यानंतर केवळ १०-१२ चदवसांति जग सोडून गेले. 
राजीवजंच्या पंतप्रधान म्ेणून झालेल्या चनयुिीिी बातमी मी टेचलफोनने 
यशवंतरावांना चदली. त्या वेळी ते म्ेणाले, “पक्षाने गेल्या काेी वर्षंत घेतलेल्या 
चनणशयात ेा सवंत िांगला चनणशय घेतला अेे.” 
 एक गोष्ट मार खरी की यशवंतरावांनी राजकारण अचण खाजगी जीवन यात 
नेेमीि फारकत केली. दोन्ेी जीवनांतील चविारसरणी अचण मते नेेमीि वेगळी 
राचेली. राजकारणातील मतभेदांना खाजगी जीवनात त्यांनी स्पशश ेोउ चदला 
नाेी. एवढेि नव्हेे तर दुसऱ्यांनी पण ेी चविारसरणी ठेवावी ऄशी त्यांिी चनतांत 
आच्छा ेोती. त्यांनी कधीेी दुसऱ्यािे वाइट वििचतले नाेी. सवंना पे्रम व अदर 
चदला. कोणतीेी व्हयिी गरीब अेे विकवा लेान अेे म्ेणून तुटकतेने ते वागले 
नाेीत. म्ेणूनि सते्तवर नसतानाेी यशवंतरावांकडे चवचवध के्षरांतील ऄनेक मंडळी 
येत राचेली. मनमोकळ्या गप्पा मारीत राचेली. चविारांिी देवाणघेवाण िालू 
राचेली. यात चवरोधी पक्षातील लोक ेोते. ऄनेक परकार ेोते. राजकारणी ेोते. 
आंचदराजंबद्दल, त्यांच्या कायाबद्दलेी त्यांना अदर ेोता. आंचदराजीेी त्यांना 
अदराने वागवत. संजय गांधीच्या मृत्यूिी बातमी यशवंतरावांना समजताि ते 
ताबडतोब आंचदराजंना भेटायला १ सफदरजंगवर गेले. त्यांिी गाडी बंगल्याच्या 
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अवारात जाण्यास व आंचदराजी बाेेर पडण्यास एकि गाठ पडली. पण आंचदराजंिे 
लक्ष यशवंतरावांकडे गेले अचण त्यांनी ताबडतोब गाडी थांबवून यशवंतरावांिी भेट 
घेतली व परत गाडीत जाउन बसल्या. पंतप्रधानांिी गाडी एकदा िालू झाल्यानंतर 
थांबण्याच्या घटना फारि थोड्या ऄसतात. आंचदराजंच्या चनधना ऄगोदर 
राजीवजंशी, काेी कागेँ्रसच्या वचरष्ठ मंडळंिी संघटनेबाबत ििा झाली ेोती. 
दुसऱ्या चदवशी वतशमानपरात काेी कंद्रीय मंत्र्यांना ताटकळत बाेेर बसावे लागले 
ऄशी बातमी वािली. सेज यशवंतरावांना चविारले तर ते म्ेणाले माझ्या बाबतीत 
ऄसे झाले नाेी, सवंना माझ्याबाबत चवशेर्ष सूिना चदल्या ऄसल्यामुळे मला 
गाडीतून ईतरवून घेण्यापासून तो परत गाडीत बसेपयंत एका वचरष्ठ पदाचधकाऱ्याने 
जबाबदारी घेतली ेोती. त्यामुळे माझा एक सेकंदेी व्हयथश खिश झाला नाेी. 
यशवंतरावेी आंचदराजंच्या शब्दाला मान देत ेोते. पंजाबमधील घटनेनंतर 
यशवंतरावांनी िंदीगडला जाउन कागेँ्रस कायशकत्यंना मागशदशशन करावे ऄशी 
आंचदराजंिी आच्छा ेोती. कागेँ्रसरॅेष्ठंनी यशवंतरावांना सांचगतले तेव्हेा त्यांनी नकार 
चदला. पण जेव्हेा आंचदराजंनी सांचगतले तेव्हेा ते तयार झाले. चतथून अल्यानंतर 
त्यांनी अपल्या भेटीिा वृत्तांत स्पष्ट शब्दांत व काेीशा नाराजीने सांचगतला. 
आंचदराजी यशवंतरावांच्या भावना समजू शकत ेोत्या. त्यानंतर व्हेाइट पेपरबद्दल 
यशवंतरावांनी लोकसभेत बोलावे ऄशी आच्छा आंचदराजंनी व्हयि केली. 
यशवंतरावांनी ती मान्य केली ती एका ऄटीवर. ती म्ेणजे कोणत्याेी सरकारी 
ऄचधकाऱ्याने येउन त्यांना “ब्रीविफग” करावयािे नाेी विकवा काेीेी सरकारी 
कागदपरे भार्षणासाठी द्रावयािी नाेीत. ेी ऄट आंचदराजंनी मान्य केली. 
पचरणामस्वरूप यशवंतरावांिे व्हेाइट पेपरवरील भार्षण आतके ऄप्रचतम झाले की, 
पंतप्रधानांनी भार्षण संपल्याबरोबर दोन ओळी प्रशंसेच्या चलेून त्या यशवंतरावांकडे 
पाठवून चदल्या. यशवंतरावजंच्या अयुष्ट्यातील पालशमंटमधील ेे शेवटिेि भार्षण 
ठरले.  
 यशवंतरावजंनी या कालावधीत काेी भार्षणमाचलकेतेी भाग घेतला. या 
चनचमत्ताने ते औरंगाबाद, नाचशक, नागपूर भागातेी जाउन अले. नागपूरच्या चवदभश 
साचेत्य संघात बारविलगे स्मृतीचनचमत्त त्यांनी चदलेले शेवटिे भार्षण ेोते. 
चवदभातील लोकांच्या औदायाबद्दल, चजव्हेाळ्याबद्दल व अदराचतथ्याबद्दल 
यशवंतरावांना माेीत ेोते, नव्हेे त्यांनी ऄनुभव घेतला ेोता. १९६२ साली चवधान 
सभेिे पचेले ऄचधवेशन नागपूरला भरले ऄसताना यशवंतरावांिा जवळपास दोन 
मचेने मुक्काम नागपूरला ेोता. त्यानंतर एवढे मोठे ऄचधवेशन ऄजूनपयंत तरी 
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झाल्यािे अठवत नाेी. या मुक्कामात यशवंतराव चवदभातील जनतेच्या फार जवळ 
अले. अयुष्ट्यातील शेवटच्या घटकेपयंत यशवंतराव चवदभातील जनतेिे 
अदराचतथ्य चवसरले नाेीत.  
 यशवंतरावांनी या कालावधीत सवंत जास्त पुस्तके वािली ऄसली तर ती 
कचवतांिी! ऄनेक कवंनी अपल्या पुस्तकाला यशवंतरावांनी प्रस्तावना चलेावी 
म्ेणून चकतीतरी पुस्तके पाठवून चदली ेोती. यशवंतरावांनी बऱ्याि पुस्तकांना 
प्रस्तावना चलेून पाठवून चदल्या ेोत्या. यशवंतरावांना काव्हय, नाट्य वािनािी ेौस 
ेोती. यशवंतरावांिे बाह्य व अतील ऄंतःकरण यात जमीन ऄस्मानािा फरक ेोता. 
वरून धीर गंभीर, शांत चदसणारा ेा माणूस ऄचतशय चवनोदी ेोता ेे सांगूनेी खरे 
वाटणार नाेी. यशवंतराव साचेत्यािा अनंद मनापासून लुटत ेोते. यशवंतराव 
नाटक पाेायला बसले की त्यातील चवनोदावर ते मनसोि ेासत ऄसत. पण 
त्यािबरोबर नाटकातील दुःखािे क्षण पाेून त्यांच्या डोळ्यांत ऄरॅू ईभे राेात. 
यशवंतराव चदल्लीत अल्यानंतर पालशमंट सेशन ऄसताना साधारणतः दर बुधवारी ते 
संसद सदस्यांना रारी जेवण्यास बोलावीत. एक बुधवार केवळ मेाराष्ट्रातील 
संसद सदस्य जेवावयास ऄसत. एक प्रकारिे ेे गेट-टू-गेदर ेोते. जेवण 
झाल्यानंतर ेी सवश मंडळी गोलाकार बसत ऄसत अचण नंतर गप्पाचवनोदांना उत 
येत ऄसे. प्रत्येकजण चवनोदपूणश ऄनुभव सांगत ऄसत. ेा कायशिम तास 
दीडतासापेक्षा जास्त िालत ऄसे. या वेळी यशवंतराव मंरी राेात नसत. त्यांनी 
सांचगतलेल्या चवनोदपूणश गोष्टी ऐकून ेसता ेसता मुरकंुडी वळत ऄसे. या संसद 
सदस्यात रॅी. तुळसीदास जाधव, शंकरराव मोरे, के. के. शेा सारखे रथी मेारथी 
ेोते. यशवंतरावांनी या वेळी सांचगतलेले एक दोन चकस्से अजेी माझ्या लक्षात 
अेेत. अपली वचकली कशी िालली ेोती या संदभात यशवंतरावांनी सांचगतलेला 
चकस्सा ऄसा— 
 वचकली सुरू झाल्यानंतर कराड, साताऱ्याच्या असपास राेणारे लोक 
त्यांच्याकडे कोटातील केसेसच्या संदभात येउ लागले. कोणी माणूस अला की 
यशवंतरावांना अनंद ेोत ऄसे. त्यांच्या स्वभावाप्रमाणे ते अदराचतथ्य करीत ऄसत. 
परंतु कोटात गेल्यानंतर ेा ऄशील दुसऱ्या कोण्या वचकलाबरोबर चदसत ऄसे. 
चनवडणुकीतील प्रिाराच्या लांब भार्षणाबद्दल त्यांनी सांचगतले की एका वक्त्याला 
लांब भार्षण देण्यािी सवय ेोती. एकदा तर तो भार्षण देण्यात आतक रंगून गेला 
अचण ते आतके लांबले की सवश रॅोते चनघून गेले. एकि शेवटपयंत पंगत बसला 
ेोता. भार्षण संपल्यानंतर वक्त्याने चविारले की माझे भार्षण तुला अवडलेले 
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चदसते. तो म्ेणाला साेेब अपण काय सांचगतले ते माेीत नाेी. पण अपण ज्या 
चठकाणी ईभे अेात ती सतरंजी माझी ऄसल्यामुळे मी थांबलो अेे.  
 या गप्पा िालू ऄसताना जर एखादा बाेेरिा माणूस अत अला तर त्याला 
मंरी कोण अेे ेे सांगूनेी खरे वाटले नसते. यशवंतरावांना कंटाळा अला की ते 
काव्हय व नाट्य वािन मोठ्याने करीत. मुख्य रॅोता ऄसायच्या सौ. वेणूताइ. 
वेणूताइंनेतर ते कचवता मोठ्याने म्ेणत पण त्यात रस नसे.  
 यशवंतरावांनी कोणाशीि शरुत्व केले नसल्यामुळे त्यांिी चजव्हेाळ्यािी माणसे 
खूप ेोती. ते दुसऱ्याच्या भावनांना फार जपत. कोणािेेी मन स्वप्नातेी 
अपल्यामुळे तुटू नये यािी ते काळजी घेत. त्यांनी नेेमी पे्रम चदले अचण घेतले. ते 
कोणाला टाकून बोलले अेेत ऄसे सेसा झाले नाेी. कामगारवगावर त्यांिे 
चनतांत पे्रम ेोते. माथाडी कामगार तर त्यांच्या चजव्हेाळ्यािा वगश ेोता. माथाडी 
कामगार संघटनेिे मुख्य स्वगीय रॅी. ऄण्णासाेेब पाटील यांच्यावर त्यांिे बंधुवत 
पे्रम ेोते. ेा वगश यशवंतरावांच्या पाठीशी सदैव ईभा राचेला. ऄण्णासाेेबांच्या 
मृत्यूिी बातमी यशवंतरावांना कळली तेव्हेा त्यांिे डोळे ऄरॅूंनी भरून अले अचण 
तातडीने त्यांिे ऄंत्यदशशन घेण्यासाठी ते मंुबइस गेले. सपं्टबर-अक्टोबर 
मचेन्यातील गोष्ट अेे. मंुबइतील माथाडी कामगारांनी सौ. वेणूताइंच्या स्मारक 
रस्टसाठी चनधी देण्यािा कायशिम ठरचवला. यशवंतरावांनी यासाठी मंुबइस 
जाण्यािे मान्य केले. परंतु एक चदवस ऄगोदर त्यांिी प्रकृती फार चबघडली. 
सकाळीि डॉक्टरांनी त्यांना तपासल्यानंतर चदवसभर पूणशपणे झोपून काढला तर 
रारीपयंत प्रकृतीत फरक पडण्यािी शक्यता बोलून दाखचवली. दुसऱ्या चदवशी 
मंुबइस जायिे विकवा नाेी यािा चनणशय रारी घेण्यािे ठरचवले. रारी ८ च्या सुमारास 
मी साेेबांना भेटण्यास गेलो तेव्हेा ते सोफ्यावर बसले ेोते. ५ -१० चमचनटांनंतर ते 
म्ेणाले, “खांडेकर, तुमिी ेरकत नसेल तर मी झोपून बोलू का ?” मला ऄथशबोध 
झाला नाेी. माझ्या िेेऱ्याकडे पाेात साेेब म्ेणाले की डॉक्टरांनी मला चदवसभर 
झोपून राेण्यािा सल्ला चदला. परंतु झोपून कंटाळा अला म्ेणून मी ईठून बसलो. 
अता डॉक्टर यायिी वेळ झाली अचण त्यांनी मला बसलेले पाचेले तर ईद्रा ते 
जाउ देणार नाेीत, अचण झाले तसेि. ५ चमचनटांत डॉक्टर अले. प्रकृती 
तपासली. ऄथात त्यांिे समाधान झाले नाेी व दुसऱ्या चदवशी सकाळी परत 
तपासण्यास येत ऄसल्यािे सांचगतले. डॉक्टरांना सोडण्यास मी बाेेर अलो तेव्हेा ते 
म्ेणाले, काळजी घेण्यािी अवश्यकता अेे. साेेबांनी जाउ नये ऄसाि सल्ला मी 
देणार अेे. डॉक्टर गेल्यानंतर मी साेेबांना डॉक्टरांिे मत सांचगतले. साेेब 
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म्ेणाले, डॉक्टराला काय कळतं; ईद्रा माझा प्राण गेला तरी मी मंुबइस जाणार. 
गेल्या मचेनाभर माथाडी कामगारांनी खपून कायशिम अखला अेे. त्यांच्या भावना 
मी दुखवू आच्छीत नाेी. साेेब मंुबइस गेले अचण चदल्लीत अल्यानंतर ४-५ चदवस 
ऄंथरुणावर पडून राचेले.  
 यशवंतरावांिा चववाे जरी २ जून, १९४२ रोजी झाला ऄसला तरी 
यशवंतरावांनी संसार केला तो केवळ एक वर्षश िार मचेने. लग्नानंतर सवश संसारािी 
जबाबदारी सौ. वेणूताइंवर ेोती. कारण लग्न ेोताि साेेब भचूमगत झाले अचण 
नंतर सते्तवर अले. सौ. वेणूताइंच्या चनधनानंतर जवळपास मचेना, दोन मचेने 
कोणी ना कोणी चदल्लीत ेोते. जवळपास ऑगस्ट मचेन्यात ते एकटे राेू लागले. 
संसारािा रॅीगणेशाेी यशवंतरावांना माेीत नव्हेता. पाेुणे मंडळी चदल्ली सोडून 
गेल्यानंतर नोकराने त्यांच्याकडे भाजीसाठी पैसे माचगतले. यशवंतरावांना ऄचतशय 
मोजक्याि भाज्या अवडत ेोत्या. ेंगाम नसताना त्या फार मेाग ऄसायच्या. 
यशवंतरावांनी १० रुपये नोकराच्या ेातावर ठेवले. १० रुपयांत ५ माणसांिी २-३ 
चदवसांिी भाजी कशी येणार यािा तो चविार करीत राचेला. पण बोलणार कसे ? 
थोड्या वेळाने त्यांनी साेेबांना समजचवण्यािा प्रयत्न केला. त्यांनी मोठ्या कष्टाने 
अणखी १० रुपये चदले. अणखी पैसे मागण्यािी नोकरािी चेम्मत झाली नाेी. 
त्याने अपल्या जवळिे १०-१५ रुपये टाकून २ – ३ चदवसांिी भाजी अणली व चबल 
साेेबांना दाखचवले. साेेबांनी नेेमीप्रमाणे चबल टोपलीत टाकले. २ चदवसांनी 
पुन्ेा भाजी अणण्यािी वेळ अली तेव्हेा साेेबांनी ऄसेि केले. नोकराने मोठ्या 
मुचश्कलीने साेेबांना भाजीिे भाव, भाजी चकती लागते वगैरे समजावून चदले. पण 
साेेबांना ेे खरे वाटेना व ऄथशबोधेी ेोइना. भाज्या आतक्या मेाग ऄसतात ेे 
साेेबांना पटणार कसे ? कारण त्यांनी कधी चविारपूस केली नव्हेती. त्यािी 
गरजेी नव्हेती. संसारािा ेा मेत्त्वािा भाग सौ. वेणूताइंनीि साभाळला ेोता. 
संसाराच्या कटकटीिी झळ त्यांनी यशवंतरावांना कधीि लागू चदली नव्हेती. दीड 
वर्षाच्या कालावधीत यशवंतरावांवर संसारािे ऄसे ऄनेक प्रसंग अले. देणं-घेणं ेी 
कठीण बाब अेे, संसार म्ेणजे तारेवरिी कसरत अेे ेे त्यांना तेव्हेा समजले.  
 सते्तवरून खाली अल्यानंतर यशवंतरावांच्या वैयचिक जीवनाला ओेोटीि 
लागली ऄसे म्ेणणे िुकीिे ेोणार नाेी. राजकीय पचरत्स्थतीिे फासे जसे त्यांच्या 
चवरुद्ध पडत गेले तसेि सांसाचरक जीवनेी ईद्द्ध्वस्त ेोत गेले. ऄथात याेी 
पचरत्स्थतीत एका कुशल वैमाचनकाप्रमाणे ते अपले राजकीय जीवन त्स्थर ठेवण्यािा 
प्रयत्न करीत ेोते. त्यात यशस्वीेी ेोत ेोते. या कालावधीत ऄनेक दुरावलेली 
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माणसे त्यांच्या जवळ येत ेोती ेा त्यांच्या जीवनातील प्लस पॉइंट ेोता. ईदाेरण 
द्रावयािे ऄसेल तर स्व. वसंतराव नाइक यांिे देता येइल. त्यांना 
मुख्यमंचरपदावरून काढण्यात यशवंतरावांिा ेात ेोता ऄसा त्यांिा गैरसमज 
ेोता. सत्य पचरत्स्थती ऄशी ेोती की, यशवंतरावांिे चनजी सचिव रॅी. डंगरे यांनी 
त्यांना ५-६ मचेने ऄगोदर ऄशा प्रकारच्या ेालिाली ेोत अेेत तरी सावध राेा 
ऄसा आशारा चदला ेोता. काेी चदवसांनंतर रॅी. नाइक यांिा गैरसमज दूर झाला. 
त्यांनी यशवंतरावांिी माफी माचगतली अचण सतत यशवंतरावांबरोबर छायेसारखे 
वागण्यािे ऄचभविन चदले. दुदैवाने ते विसगापूरला गेले ऄसताना चतथेि त्यांिे चनधन 
झाले. दुरावलेली माणसे जवळ येत गेल्यामुळे यशवंतरावांना अनंद ेोत ेोता.  
 १९७७ ते १९८० पयंत यशवंतराव नवीन ईत्साेाने कागेँ्रसिी ईभारणी 
करण्याकचरता प्रयत्नशील ेोते. परंतु नंतर त्यांनी ेळूेळू राजकारणातून ऄंग 
काढून घेण्यास सुरुवात केली. याला कारण ज्या काेी घटना घडत ेोत्या त्यात ते 
समाधानी नव्हेते. त्यांना काेी घटनांनी वेदना ेोत ेोत्या. पण आलाज काेी 
नव्हेता. प्रथमतः चजल्ेा, नंतर राज्यस्तरीय व नंतर केन्द्रस्तरावरील राजकारणातून 
ते बाेेर पडत ेोते. ऄथात राजकारणातून पूणशपणे बाेेर पडणे त्यांना शक्य नव्हेते. 
तो त्यांिा विपड नव्हेता.  
 सते्तवर नसलेले यशवंतराव शेवटपयंत यशवंतराव राचेले. त्यांना तोि 
सन्मान चमळत ेोता, तोि अदर चमळत ेोता. त्यांनी अपली ध्येये सोडली नाेीत 
विकवा तत्त्वापासून दूर गेले नाेीत. म्ेणूनि मेाराष्ट्राने अचण देशाने त्यांिा चनतांत 
अदर केला. त्यांच्या चनधनामुळे मेाराष्ट्र दुःखी झाला. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर 
कंदणातून गळून पडलेला ऄसा ेा ऄष्टपैलू चेरा!! 
 
―दैणनक प्रभात‖ चे णवश्वासाहश व्यक्ततमत्त्व 
 प्रकाशक अचण संपादक यांना ेक्कभगं सचमतीसमोर ेजर राेण्यासाठी 
बोलावले. ेे सवश घडत ऄसता यशवंतरावांनी अदल्या रारी साडेदेा वाजता मला 
फोन करून माझे मत काय अेे ते जाणून घेतले. मी त्यांना सांचगतले, 
“कोठारंकडून ेक्कभगं तर झालाि अेे, पण मला ऄसे वाटते की, ेे प्रकरण वाढवू 
नये. या प्रकरणी जी चकमान चशक्षा ऄसेल ती द्रावी व प्रकरण चमटवावे.” 
यशवंतरावांिा मोठेपणा ेा की त्यांनी ेे मानले. अपण ऄग्रलेख चलचेला तेव्हेा 
चवधानसभा रीतसर ऄत्स्तत्वाति अलेली नव्हेती ऄसा एक न चटकणारा मुद्दा 
कोठारंनी काढला ेोता. तो ऄथाति फेटाळला गेला. २० जुलै रोजी जेव्हेा 
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कोठारंना चशक्षा सुनावण्यािी वेळ अली तेव्हेा सबंध सभागृे माझ्या भचूमकेने 
अरृयशिचकत झाले. ऄपवाद फि यशवंतरावांिा. कारण त्यांिे माझे अधीि बोलणे 
झाले ेोते. “कोठारंिी कडक कानईघाडणी करावी.” ऄशी  
 
स्मृणतसंकलन 
सौम्य चशक्षा त्यांना देण्यात अली. गंमत ऄशी की कोठारंनीेी मला नंतर पर चलेून 
“तुम्ेी चवचशष्ट धोरणाने ेे केलेत ेे मी समजू शकतो. माझा तुमच्यावर राग नाेी.” 
ऄसे मला कळचवले. लोकशाेीच्या अचण शांततेच्या मागाने अम्ेी संयुि मेाराष्ट्र 
चमळवू ेी अमिी भचूमका ेोती. बखेडे माजचवणे, ऄवाच्य चलचेणे ेे बरोबर नाेी ेे 
जनतेला कळायला ेवे ेोते. या सवश प्रकरणातील सवंत मेत्त्वािा मुद्दा ेा की, या 
प्रश्नाबद्दल काय करावे यासंबंधाने यशवंतरावांनी माझ्याशी अधी चविारचवचनमय 
केला. लोकशाेीिे जतन चवरोधकांना चवरॄासात घेतल्याने ेोते ेे यशवंतरावांना 
मंजूर ेोते. 
 
तो प्रश्नि गैरलागू 
 चवशाल दै्यभाचर्षक िालवायिे ेोते म्ेणून यशवंतराव चवरोधी पक्षनेत्यांशी 
सल्लामसलत करून मागश काढीत ेोते. त्यांिा खरोखरीि ऄशा मागावर चवरॄास 
ेोताि. कशावरून ऄसे कोणी चविारू नये. कारण मग यशवंतरावांच्या 
सुसंस्कृतपणाबद्दलि शंका घेतल्यासारखे ेोइल. यशवंतरावांिा या मागावर चवरॄास 
ेोताि. याि संयुि मेाराष्ट्र अंदोलनात अम्ेी अचण कम्युचनस्टांनी एकर येउन 
चगरणी कामगारांिी युचनयन काढली व एक-दोन चदवसांत एक लाख सभासद केले. 
कशासाठी ? काय अवश्यकता ेोती ? अंतचरक िांगुलपणा ऄशा वेळी संस्कारी 
मनाला स्वस्थ बसू देत नाेी. चशवाय ऄशा प्रवृत्तीमुळे परस्पर चवरॄासेी वाढतो. 
सोलापूरच्या नरविसगचगरजी चमलिा प्रश्न ईभा राचेला त्या वेळी अम्ेा ईभयतांत 
वाढलेला ेा चवरॄासि ती समस्या सोडवावयास ईपयोगी पडला. पाि ेजार 
कामगार बेकार झालेले ेोते अचण सरकारने चगरणी ताब्यात घेउन स्वतः 
िालचवली नाेी तर सत्याग्रेािे अंदोलन करू ऄसे मी सोलापूरला जाेीर केले 
ेोते. मजूर मंरी शांचतलाल शेा औदायाने चगरणी कामगारांकडे बघायला तयार 
नव्हेते. ५० टके्क वेतन घेउन कामगार चगरणी िालचवण्यास तयार ऄसतील तरि 
सरकार ेायकोटाकडून चगरणीिा ताबा स्वतःकडे घेइल ऄसे ते म्ेणू लागले. 
मजुरीत पन्नास टके्क कपात कामगारांना परवडणारी नव्हेती. यशवंतरावांना प्रश्न 
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सुटायला ेवा ेोता. शांचतभाइंनी तत्त्वतः चगरणी ताब्यात घेण्यािे मान्य केले ेी 
जमेिी बाजू ेोती. अम्ेी २० टके्क मजुरी कपातीस कबूल ेोतो. ऄखेर प्रश्न 
चमटायिा कसा ऄसे शांचतलाल शेांनी चविारले, “यशवंतरावांिी लवाद मान्य अेे 
काय ?” अम्ेी लगेि ―ेोय‖ म्ेणालो व एकतृतीयांश कपातीवर तडजोड झाली. 
  
कधीही धोका नाही 
जी गोष्ट नरविसगचगरजी चमलिी तीि नाचसकच्या चसक्युचरटी विप्रविटग पे्रसबाबतिी. 
यशवंतरावांबद्दल वाटणाऱ्या चवरॄासावर चवसंबून मी कामगारांना संप मागे र्घयायला 
लावला अचण कंद्र सरकारच्या मजूर खात्याशी संबंचधत ऄसा तो प्रश्न ऄसतानाेी 
यशवंतरावांनी कामगारांना न्याय चदला. अम्ेी यशवंतरावांवर चवरॄास टाकीत गेलो 
अचण त्यांनी अम्ेाला कोठेेी धोका चदला नाेी. म्ेणून मला म्ेणायिे अेे की 
देेाला जशी देेधारणेसाठी रॄासोच्वासािी अवश्यकता अेे त्यािप्रमाणे समाज 
िालायिा ऄसेल तर परस्पर चवरॄासािी अवश्यकता अेे.  
—रॅी. एस. एम. जोशी  
मेाराष्ट्र टाआम्सवरून 
 
 
बहुरंगी व बहुसुरी व्यक्ततमत्त्व 
 भारतािा समथश गृेमंरी, एवढ्यावरि त्यांिे मूल्यमापन करणे ऄशक्य अेे. 
विकबेुना यशवंतरावांच्या व्हयचिमत्वािे ेेि वैचशष्ट्ट्य अेे की, ते एकसुरी नाेी, 
एकरंगी नाेी; ते बेुरंगी, बेुसुरी अेे. एखाद्रा कुशल संगीत तज्ञािा संि अपल्या 
सवश वाद्रवृंदासे सुरेल झंकार एका लयीत छेडून एक नादमधुर सुरकाव्हय 
मनःपटलावर कोरतो, त्या वेळी एक चनव्हयाज अनंदािा क्षण अपल्या ऄंतरंगात 
चिरंतन बनतो. तसेि यशवंतरावांच्या व्हयचिमत्त्वाबाबत वाटते. ते राजकारणात 
राजकारणी अेेत, ऄथशकारणािे जाणकार अेेत, सामाचजक समस्यांिे विितक 
अेेत तसेि समाजातल्या चवचवध प्रवृत्तंिे ऄभ्यासू अचण रचसक टीकाकार अेेत. 
कचव-लेखकांच्या मेळाव्हयात, साचेत्त्यकांच्या मेळाव्हयात ते ेळुवार व संदयशसंपन्न 
शब्दांिा चशडकावा करतील, तर राजकारणाच्या मैदानात कडव्हया चनषे्ठने भचडमार 
करतील. यशवंतरावांबद्दल प्रा. ना. सी. फडके यांनी एकदा सांगूनेी टाकले अेे 
की, यशवंतराव राजकारणात न पडते तर मराठीला एक समथश लेखक लाभला 
ऄसता. यशवंतरावजंच्या स्वातंत्र्यपूवश व स्वातंत्र्योत्तर राजकीय जीवनाकडे पाचेले 
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तर ऄसे चदसून येते की, त्यांिे अजवरिे राजकारण ेे व्हयापक सामाचजक चेत, 
समाजवादी ऄथशकारणािा पुरस्कार, लोकशाेी जीवनचनष्ठा अचण 
व्हयचिस्वातंत्र्यवादी दृचष्टकोण या िार प्रमुख सूरांिा अिार करणारे अेेत. 
 
-शरद पवार 
(मेाराष्ट्र टाआम्स, १२ मािश १९७०) 
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यशवंतरावाचं राजकीय प्रवास 
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राष्ट्रीय व्यासपीठावर स्वयपं्रजे्ञने चमकलेले यशवंतराव 

द्वा. भ. कर्णणक 
 
Bliss Was it in that Dawn to be alive 
But to be young Was very heaven 
 ेे एका कवीिे गौरवोद गार ज्या कालखंडाला साथश ठरले ेोते त्या 
कालखंडात यशवंतराव िव्हेान यांच्या राजकीय जीवनािी सुरूवात झाली. 
ईज्ज्वल ऄसेि ते चदवस ेोते. तरुण चपढी त्या चदवसांच्या अव्हेानाने तशाि 
अवाेनाने भारून गेली ेोती. भारतीय राजकारणातील गांधीयुगाल त्या सुमारास 
ईणीपुरी देा वर्ष े ईलटून गेली ेोती. पण गांधीजंच्या कायदेभगंाच्या अचण 
प्रचतकाराच्या, संघर्षाच्या, सत्याग्रेाच्या मोचेमेला अता पचरपक्वता अली ेोती. 
त्यांच्या जोडीला पंचडत जवाेरलाल नेेरू ेे भारतीय राजकारणाच्या प्रांगणात 
िमकू लागले ेोते अचण त्यांनी तरुण मनाला मोचेनी घालण्यासाठी जो संदेश 
चदला ेोता तो ― चलव्हे डंजरसली ‖ ेा ेोय. गांधीजंिा संदेश सत्याग्रेािा ेोता. 
पंचडतजंिा िांतीिा ेोता. त्या िांतीच्या कल्पनेमागे रचशयन राज्यिांतीिे वलय 
ईभे ेोते. रचशयन िांतीने अपली संघर्षशमय देा वर्षे पुरी केली ेोती त्या वेळी 
सोत्व्हेयट सरकारच्या अमंरणावरून मोतीलाल व जवेारलाल नेेरू यांनी 
मॉस्कोला भेट चदली ेोती. त्या िांतीने ईभ्या जगाला ऄसे ेदरवून टाकले ेोते की 
Ten days that shook the world या नावाने एक वृत्तान्तवजा त्या रोमांिकारी 
घटनेिा आचतेास चलचेला गेला. जवाेरलाल नेेरू यांिे संस्कारक्षम मन 
साेचजकि या िांतीने भारून गेले. यशवंतरावांिा राजकीय विपड त्या िांतीच्या 
तत्वज्ञानावरि पोसला गेला ऄसे म्ेणावयास ेरकत नाेी. त्यांिेि काय पण 
साऱ्याि तरुणांिी मने त्या िांतीच्या चविारातूनि राजकीय घटनांिी चिचकत्सा करू 
लागली ेोती. मला अठवते कॉ. बुखाचरन यांिे ―ABC of Communism‖ ेे पुस्तक 
अम्ेाला जणू िचमक पुस्तकासारखे वाटू लागले ेोते. त्या पुस्तकाच्या अधारे 
अम्ेी मार्क्क्सझमच्या मूलभतू चसद्धान्ताकडे वळलो ेोतो. 
 योगायोग ऄसा की पंचडतजंनी ज्या वेळी मॉस्कोला भेट चदली त्या सुमारास 
सुप्रचसद्ध िांचतकारक एम्. एन्. रॉय ेे मॉस्कोमधे ईच्चपदावर अरूढ झालेले ेोते. 
आचतेासािा अढावाि र्घयावयािा म्ेटले तर वसाेतीतील स्वातंत्र्य अंदोलनाच्या 
बाबतीत कम्युचनस्ट आंटरनॅशनलने कोणती भूचमका र्घयावी याबद्दल लेचनन यांनी जो 
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प्रबंध सादर केला ेोता त्याच्याशी काेी बाबतीत मतभेद व्हयि करणारा प्रबंध 
एम.एन. रॉय यांनी लेचननला सादर केला ेोता. लेचनन यांच्या मनािां थोरपणा 
ऄसा की भारतामधून अलेल्या एका चवशीतील तरूणाने सादर केलेला प्रबंध 
अपल्या जोडीने कम्युचनस्ट आंटरनँशनलपुढे मांडण्यािे स्वातंत्र्य त्यांनी रॉय यांना 
चदले. पुढे ेे दोन्ेी प्रबंध चविारासाठी ऄचधवेशनापुढे ठेवण्यात अले.यावरून एक 
गोष्ट स्पष्ट ेोते ती ेी की रॉय यांनी कम्युचनस्टांच्या सवोच्च पीठात अपल्यासाठी एक 
स्थान चनमाण केले ेोते. तत्त्वज्ञानात्मक ििेच्या बाबतीत अचण चिचकत्सक 
चविारपद्धतीिे दशशन घडवून अणण्याच्या बाबतीत रॉय यांनी अपली जी प्रज्ञा प्रकट 
केली ेोती चतिा अचवष्ट्कार त्यांच्या ―India in Transition ‖ या चवद्यज्जनांनी मान्य 
केलेल्या पुस्तकात चदसून येतो. माक्सशवादी चविारपद्धतीिी पचेली ओळख भारतीय 
बुचद्धवंतांना करून देण्यािे रॅेय रॉय यांनाि द्रावे लागेल. पंचडत नेेरू यांनी 
समाजवादासाठी भावनात्मक पाया या देशात घालून चदला ेे खरे अेे. पण 
त्यासाठी वैिाचरक दृचष्टकोण तयार करून चदला तो रॉय यांनीि ेोय. यशवंतराव 
िव्हेान ेे अपल्या राजकीय जीवनािी सुरूवात करताना रॉय यांच्या प्रभावाखाली 
अले ेे त्यांच्या भावी राजकीय जडणघडणीच्या दृचष्टने ऄत्यंत मेत्त्वािे मानावे 
लागेल. 

तसे पाचेले तर यशवंतरावांच्या राजकीय भचूमकेवर एकाि वेळी दोन 
ताचत्त्वक चविारपद्धतंनी ठसा ईमटचवलेला चदसून येइल. ते राजकीय प्रागणात 
ईतरले ते गांधीजंच्या कायदेभगंाच्या अंदोलनात सामील ेोण्यासाठी.ेे अंदोलन 
भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी पुकारण्यात अलेले सचवनय कायदेभगंािे अंदोलन ेोय. 
स्वातंत्र्यािी अकांक्षा त्यामागे ेोती. या स्वातंत्र्यािी मूलभतू कल्पना ेी परकीय 
सते्तिे त्यातून ईच्चाटन झाले पाचेजे. भावनात्मक ऄशीि ेी कल्पना ेोती अचण 
यशवंतरावांच्यासारख्या ऄसंख्य लोकांनी या कायदे भगंात भाग घेतला तो 
चनखालस भावनोत्कटतेनेि ेोय. गांधीजंनी त्या वेळी ज्या ज्या काेी घोर्षणा 
केल्या, कायदेभगंासाठी जे जे कायशिम अखले त्यात ऄक्षरशः ऄंधभिीने लोकांनी 
त्यांना साथ चदली. ईत्स्फूतश जनअंदोलन म्ेणूनि या कायदेभगंािी, सत्याग्रेी 
लढ्यािी चिचकत्सा करावी लागेल. गांधीजंिे रॅेष्ठत्व ऄसे की सबंध देशाला त्यांनी 
अपल्या घोर्षणांनी जाग चदली अचण कायदेभगंासाठी वाटेल त्या ेालऄपेष्टा 
सोसण्यािीेी पे्ररणा चदली. एवढे खरे की असेतुचेमािल ऄशी एक प्रिंड िळवळ 
ईभारण्यािी ताकद भि गांधीजंमधेि ेोती. त्यांनी जनमनावर ऄशी मोचेनी 
घातली की एकीकडे सत्याग्रे, दुसरीकडे िरखा व टकळी याभोवती गुंफला 
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गेलेला अर्णथक कायशिम अचण चतसरीकडे ऄस्पृश्यता चनवारणािी सामाचजक 
िळवळ यासारख्या चभन्नचभन्न कायशिमांिी गुंतागुंत गांधीजंनी प्रिचलत केली 
ऄसतानाेी चनरचनराळ्या लोकांनी चनरचनराळ्या भावुक ओढीने गांधीजंिे नेतृत्व 
स्वीकारलेले चदसून अले. राष्ट्रािे स्वातंत्र्य ेाि एक गांधीजंिा, आतर नेतृत्वािा 
अचण जनतेिा ध्यास ेोता. 

पंचडत जवाेरलाल नेेरू यांनी ताचत्तक दृष्टीने गांधीजंच्यापेक्षा काेीसा 
चनराळा ठसा ईमटचवण्यािा प्रयत्न केला. त्यांिी पे्ररणा समाजवादाकडे झुकणारी 
ेोती अचण अधी सांचगतल्याप्रमाणे रचशयन राज्यिांतीने त्यांच्या चविारांना काेीसे 
ठाम रूप चदले. त्यांच्या भार्षणात अचण लेखणात ेळूेळू ऄसा चविार डोकावू 
लागला की, परकीय सते्तिे ईच्चाटण करणे ेे ठीक अेे. पण गोऱ्यांिी सत्ता गेली 
अचण चतच्या जागी देशी सत्ता अली एवढाि स्वातंत्र्यािा ऄथश ेोणार अेे काय. 
त्यांनी ―त्व्हेदर आंचडया‖ ेे एक छोटेखानी पुस्तक चलचेले अचण त्यात स्वराज्यानंतर 
कोणत्या. प्रकारिी ऄथशव्हयवस्था चनमाण केली पाचेजे अचण त्यात रॅमजीवी 
जनतेच्या चेतसंबंधांना कोणत्या प्रकारिे संरक्षण चदले गेले पाचेजे यािी ििा 
केली. यशवंतरावांच्या राजकीय भचूमकेलाकलाटणी देणारे ेे बालबोध धडेि ेोते 
ऄसे म्ेणता येइल. त्या वेळी त्यांिे कॉलेजातील चशक्षण िालू ेोते अचण त्याि वेळी 
राजकीयचशक्षणािेेी त्यांना बाळकडू पाजले जात ेोते. या राजकीय चशक्षणािा 
पाया गांधीजंनी घातला. त्यािा चवकास नेेरंूनी घडचवला. 

पण या चशक्षणाला पचरपक्वता एम्. एन्. रॉय यांच्या चविारांनी अणली, चनदान 
अणावयािा प्रयत्न केला ऄसे म्ेणणे ऄचधक सयुचिक ेोइल. रॉय यांिी 
चविारसरणी चनखालस कम्युचनस्ट पंथािी ेोती. कम्युचनस्ट आंटरनँशनल या 
संघटनेने पूवेकडील चवभागािे प्रमुख म्ेणूनि त्यांिी नेमणूक केली ेोती. त्यांिे 
कायश ऄथंति प्रामुख्याने भारतामध्ये कम्युचनझमिा प्रिार करणे ेे ेोते. पुढील 
काळात पुवेकडील भारत व िीन या दोन खंडप्राय देशातील िांतीला िालना 
देण्यािेि कायश त्यांनी केले. रॉय यांनी कम्युचनस्ट आंटरनॅशनलच्या दुसऱ्या 
ऄचधवेशनातजो प्रबंध सादर केला ेोता त्यात भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या बाबतीत 
कम्युचनस्टांनी कोणती भचूमका र्घयावी यालाि त्यांनी प्राधान्य चदले ेोते. त्यांच्या 
चविारांिा दुवा यशवंतरावांच्यासारख्या स्वातंत्र्य सैचनकांशी जुला यािे कारण ऄसे 
ेोते की, भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यांिे नेतृत्व कागेँ्रस या संस्थेनेि अपल्या ेाती 
ठेवले पाचेजे ऄसा त्यांिा अग्रे ेोता. साम्राज्यशाेी चवरोधी लढ्यािे साधन 
म्ेणूनि त्यांनी कागेँ्रसिी चनवड केली ेोती. रॉय यांच्या मागे वलय ेोते ते रचशयन 
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राज्यिांतीिे. त्यापुवीिा त्यांिा जीवनेचतेासेी तसाि स्फूर्णतदायक ेोता. कारण 
पचेल्या मेायुद्धात चब्रचटश साम्राज्यशाेीला शे देण्यासाठी िांचतकारांिे प्रचतचनधी 
म्ेणून त्यांनी जमशनीशी संगनमत करण्यािा प्रयत्न केला ेोता. जमश शस्रास्रांच्या 
साेाय्याने भारतात बंड घडचवण्यािी या िांचतकारांिी योजना ेोती. ती ऄयशस्वी 
झाल्यानंतरिे रॉय यांनी माक्सशवादी तत्वज्ञानािा स्वीकार करून रचशयन 
राज्यिांतीच्या माेेरघरी म्ेणजे मॉस्कोमधे पाउल टाकले ेोते.तेथूनि नंतर ते 
भारतातील िांतीिे कम्युचनस्ट मतांनुसार मागशदशशन करू पाेात ेोते. यशवंतराव 
याच्यांसारख्या संस्कारक्षम तरूणावर या चविारसरणीिा प्रभाव पडला ऄसल्यास 
नवल नाेी. रॉय ेे त्या सुमारास गुप्त रीतीने ऄनेक परके अचण जाचेरनामे प्रसृत 
करीत ेोते. पण त्यांच्या भारताबद्दलच्या सुस्पष्ट भचूमकेिे चदग्धशशन करणारे जे एक 
पुस्तक Future of Indian Politics या नावाने त्यांनी प्रकाचशत केले ेोते ते 
यशवंतरावांच्या वािनात अल्यानंतर यशवंतरावांच्या भचूमकेला चनराळीि चदशा 
चमळाल्याचशवाय राचेली नाेी. 

ऄथाति त्या काळिा चविार केला तर ेे सारे चविारमंथनि ेोते. एकीकडे 
गांधीवादी चविारसरणी, त्यानंतर समाजवादाकडे झुकलेली जवाेरलाल नेेरंूिी 
चविारसणी अचण त्यांच्याेीपुढे जाणारी रॉय यांिी चविारसरणी यांच्यामधील एक 
प्रकारिा संघर्षश, अचण कधी कधी समन्वय यांिा प्रत्यय त्या काळच्या यशवंतरावांच्या 
जीवनात चदसून येतो. गांधीजी व जवाेरलाल यांच्या चविारसरणीत फरक ऄसला 
तरी समन्वयाच्याि भावनेने ते परस्परांशी वागत ऄसलेले चदसून अले. तशाि 
प्रकारिा समन्वय जवाेरलाल व रॉय यांच्याेी अिारचविारात चदसून येत ऄसे. 
यशवंतरावांिे राजकीय जीवन या छायाप्रकाशाच्या, संघर्षश समन्वयाच्या प्रवाेातून 
वाेात ऄसलेले ठायीठायी अढळून अले अेे. या तीन प्रकारच्या वारशातून ते 
समृद्धेी झाले ऄसे म्ेणावयास ेरकत नाेी. 

एका परीने यशवंतरावव जवाेरलाल यांच्या राजकीय जीवनात बरेिसे 
साम्य चदसून येते. ऄथात यशवंतरावांनी खरेखुरे गुरूस्थानी पंचडत नेेरंूनाि मानले 
ऄसल्यामुळे त्यांच्यामुळे त्यांच्या पावलावर पाउल टाकण्यािीि यशवंरावांिी प्रवृत्ती 
चदसून अली. या प्रवृत्तीिे मोठ्या ऄचभमानाने कौतुक करीत ऄसताना यशवंतरावांनी 
वेळोवेळी जाेीर केले की “ राष्ट्रीय प्रवाेापासून मी कधीि फारकत करून घेणार 
नाेी.” त्यांच्या राजकीय जीवनाच्या सुरूवातीलाि ते मानीत ऄसलेला राष्ट्रीय 
प्रवाे अचण रॉय यांच्या चविारसरणीिा प्रवाे यात चनवड करण्यािी त्यांच्यावर वेळ 
अली. त्यांिा राष्ट्रीय प्रवाे ेे गांधी नेेरंूच्या नेतृत्वाखाली संघचटत ेोणारे 
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कागेँ्रसिे राजकारण ेोते. या राजकारणाला शे देउ पाेणाऱ्या कायशिमािा रॉय 
यांनी १९३६ साली तुरंूगातून सुटल्यानंतर पुरस्कार करावयाला सुरूवात केली. 
रॉय ेे कागेँ्रसमध्येि सामील झाले ेोते. पण कागेँ्रसिे स्वरूप ऄचधक लढाउ बनावे, 
कागेँ्रसिा कायशिम खराखुरा साम्राज्यशाेी चवरोधी बनावा, त्या कायशिमात 
साम्राज्यशाेीबरोबर ेोणाऱ्या तडजोडीला स्थान राेू नये ऄसा रॉय यांिा अग्रे 
ेोता. गांधीजंिे नकारात्मक अचण हृदयपचरवतशनािे राजकारण रॉय यांना मान्य 
नव्हेते. म्ेणून कागेँ्रसमधेि राेून चतिे नेतृत्व बदलण्यािा चतिा चविार त्यांनी 
ईघडपणे जाेीर करावयाला सुरूवात केली ेोती. साेचजकि गांधीजी की रॉय 
ऄशी चनवड करण्यािी कागेँ्रसजनांवर वेळ अली. रॉय यांनी मेाराष्ट्रामधे 
त्यातल्यात्यात िांगले पाय रोवले ेोते अचण सातारा चजल्ह्यात तर तकश तीथश 
लक्ष्मणशास्री जोशी, अत्मारामबापू पाटील, भय्याशास्री वाटावे, े. रा. मेाजनी 
यांच्यासारख्या मातबर नेत्यांनी रॉय यांच्या बाजूने त्या वेळी अपला कौल चदला 
ेोता. यशवंतराव िव्हेान यांिे ेे सारे चमर अचण चवशेर्षतः तकश तीथश ेे त्यांनी 
गुरूस्थानी मानले ऄसल्यामुळे रॉयपंथाच्या तेेी बरेि जवळ अले ेोते. एम्. एन्. 
रॉय यांच्याचवर्षयी तर त्यांच्या मनात चवलक्षण अदरभावि नव्हेे तर भचिभावेी 
चनमाण झाला ेोता अचण पुढेेी सत्तास्थानी अरूढ झाल्यानंतरेी तो तसूभरेी 
कमी झाला नाेी यािी मी चनःशंकपणाने ग्वाेी देउ शकतो. 

 पण त्या वेळी यंशवंतरावांिे राजकीय जीवन नुकतेि सुरू झाले असल्यामुळे 
गांधी-जवाेरलाल यांच्या राष्ट्रीय तशाि लोकचप्रयतेच्या लाटेवर अरूढ झालेल्या 
प्रवाेाचवरुद्ध ईभे राेने त्यांना रॅेयस्कर वाटले नाेी अचण ते रॉयपंथीयांपासून 
ऄलग झाले. यशवंतरावांच्या जीवनातील ेा पचेलाि मेत्त्वािा चनणशय ेोता. 

तो त्यांनी पुणश चविारांती घेतला ऄसेल यात शंका नाेी. कारण पुढे ज्या ज्या 
वेळी कागेँ्रसमधे मतभेद चनमाण झाले, संघटनेत दुफळी पडली अचण चनरचनराळ्या 
गटांनी कागेँ्रसिा त्यागेी केला त्या वेळी यशवंतरावकधीेी चविचलत झाले नाेीत. 
कागेँ्रसच्या ऄचधचष्ठत नेतृत्वाला त्यांनी ऄव्हयचभिारी चनषे्ठने पाविठबा चदला. त्या 
काळच्या राजकारणाकडे दृचष्टके्षप टाकला तर रॉय म्ेणा, कम्युचनस्ट म्ेणा, कागेँ्रस 
समाजवादी, फॉरवडश ब्लॉक,शेतकरी कामगार पक्ष, चकसान मजदूर पक्ष, चकसान 
सभा, वगैरे चकतीतरी प्रभावी पक्ष व पथं अपापल्या चनरचनराळ्या कायशिमांच्या 
पायावर देशात ईभे राचेलेले चदसून येतील. त्यांिा वाद जसा कागेँ्रस व चतच्या 
नेत्यांशी ऄसे त्यािप्रमाणे परस्परांमधे तर त्याेीपेक्षा तीव्र स्वरूपात तो द्दग्गोिर ेोत 
ऄसे. त्यातून त्यांच्यामधेेी दुफळ्या पडत ऄसत अचण वैयचिक ेेवेदावे, दे्यर्ष अचण 
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परस्परांवर चवर्षारी ेले्ल यांना तर उत अलेला चदसून येत ऄसे. कागेँ्रस समाजवादी 
पक्षाति पाेा ना! जयप्रकाश नारायण एका बाजूला तर डॉ. लोचेया दुसऱ्या बाजूला 
अचण ऄशोक मेेता यांिा चतसराि पंथ ऄशी चिरफाड झालेली चदसून येते अचण 
मग समाजवादी पंथािेेी ऄगदी एकमेकांिे चशरकाण करू पाेणारे पक्षेी तयार 
झाले. त्या पक्षांच्या ऄनुरं्षगाने नंतर कामकरी के्षरात, चकसानांच्या के्षरात चभन्नचभन्न 
अघाड्याेी स्थापन ेोणे ऄपचरेायश ेोते. अरृयश म्ेणजे कागेँ्रसिा मोठ्या चेरीरीने 
त्याग केलेले नेतेेी ऄधूनमधून कागेँ्रसमधे परत येत ऄसत. त्यािे मार मुख्य कारण 
ऄसे ेोते की, ऄनुभवांती या परृात्तापदग्ध नेत्यांना कळून येत ऄसे की कागेँ्रसच्या 
बाेेर अपल्याला स्वतंर स्थान चनमाण करता अले नाेी. या संदभाति एका 
कागेँ्रस नेत्याने कागेँ्रसिा त्याग करणाऱ्या लोकांना मोठ्या मार्णमकपणे संदेश चदला 
ेोता “Depart in haste and repent at leisure” म्ेणजे “ चघसाडघाइने सोडून जा 
अचण मग सावकाश परृात्ताप करा.” 

यशवंतरावांच्या राजकीय जीवनािा अलेख पाचेला तर त्यात ते कधीेी 
चद्यधाचित्त झालेले चदसून येणार नाेीत. चनष्ठा ेे त्यांिे राजकीय जीवनातील 
सामथ्यश ेोय. ऄथाति ते कालांतराने ज्या ईच्च पदावर िढले तेथे नुसत्या चनषे्ठने 
काम भागण्यासारखे नव्हेते. ती चनष्ठा स्वातंत्र्याच्या िळवळीत मार त्यांना ईपयोगी 
पडली अचण िळवळीत गांधीजी, नेेरू वा सरदार पटेल यांनी जे जे पचवरे अचण 
त्या पचवत्र्यांसाठी जो त्याग, कष्ट, यातना, बंचदवास, भचूमगत जीवन या चदव्हयातून 
पार पडण्यािा जो जो त्यांनी संदेश चदला त्याला तंड देण्याच्या बाबतीत 
यशवंतरावांनी कधीेी माघार घेतली नाेी, िळवळंमध्ये चनष्ठा अचण त्यागवृत्ती ेेि 
दोन मेत्त्वािे चनकर्ष ऄसतात. चनकर्षांवर अपले ऄनुयायी कसे व चकती प्रमाणात 
चटकू शकतात ेे पाेण्यासाठीि गांधीजंनी १९४२ साली ―िले जाव ‖ िळवळीिा 
पुकारा करताना ―करा वा मरा‖ ऄसाि चनकरािा संदेश चदला ेोता. यशवंतरावांनी 
प्राण पणाला लावून िले जाव िळवळीत भाग घेतला अचण राजकारणात ते तावून 
सुलाखून बाेेर पडले. 

रॉय पंथापासून ते ऄलग झाले ते त्यांच्या दृष्टीने चकती मोलािे ठरले ेे दुसऱ्या 
मेायुद्धाच्या संदभात रॉय व िागेँ्रस नेतृत्व यांच्यामध्ये जी मतभेदािी ऄनुलं्लघनीय 
दरी चनमाण झाली त्यातून प्रकर्षाने प्रत्ययास अले. दुसऱ्या मेा-युद्धाच्या बाबतीत 
रॉय यांनी ऄशी भचूमका घेतली की, ेे युद्ध दोन साम्राज्य-शाह्यांमधील युद्ध नव्हेे, ेे 
फॅचसझमचवरुद्ध पुकारण्यात अलेले युद्ध अेे. रॉय यांिी तत्त्वशुद्ध भचूमका ऄशी 
ेोती की, चेटलर व मुसोचलनी यांच्या फॅचसझम-चवरुद्ध प्राणपणाने लढणे ेे प्रत्येक 
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देशातील प्रत्येक लोकशाेीवाद्रािे कतशव्हय अेे अचण या युद्धात जे जे देश 
फॅचसझमचवरुद्ध ईभे ठाकलेले अेेत त्यांना सचिय सेकायश देण्यापेक्षा अपल्यापुढे 
दुसरा पयायि ईरलेला नाेी, मग ते देश चब्रटन वा फ्रान्स यांच्यासारखे 
साम्राज्यावादी देश का ऄसेनात. रॉय यांना फॅचसझमिी जी कल्पना ेोती, त्या 
तत्त्वज्ञानाबद्दल जी घृणा ेोती अचण फॅचस- झमच्या रूपाने जगावर जे संकट 
कोसळले ेोते त्यािे पचरणाम चकती भयानक ेोतील त्यािी जी जाणीव ेोती, 
त्यामुळे त्यांनी चनःसंकोिपणाने जाेीर केले की, फॅचसझमिा पराभव करणे ेे 
जगािे पचेले ईचद्दष्ट ऄसले पाचेजे; अचण ते साध्य करण्यासाठी अपला शरू जो 
चब्रटन त्याच्याशी सेकायश करावयालाेी अपण मागेपुढे पाेता कामा नये. रॉय 
यांनी त्याि वेळी दोन भाचकते केली ेोती. पचेले ेे की फॅचसझमिा चवजय जाला 
तर सारे जग काळ्याकुट्ट गुलामचगरीत कायमिे गाडले जाइल. दुसरे भाचकत ेे की 
फॅचसझमिा पराभव झाला तर साम्राज्यवादी राष्ट्रांना अपल्या वसाेतंना स्वातंत्र्य 
देणे भाग पडेल. रॉय यांनी ताचत्त्वक समस्येच्या संदभात अणखी एक मेत्त्वािे 
भाचकत केले की फॅचसझमिा खरा शरू सोत्व्हेएट युचनयन ेाि अेे; अचण 
युरोपखंडावर प्रभतु्व प्रस्थाचपत केल्यानंतर चेटलर सोत्व्हेएट युचनयनवर ेल्ला 
िढवील. रॉय यांिी अकांक्षा जशी फॅचसझमिा पराभवाने सफल झाली त्यािप्रमाणे 
त्यांिी आतर दोन भाचकते भारत व आतर वसाेतंच्या स्वातंत्र्यातून साकार झाली. 
त्यािप्रमाणे चेटलरच्या सोत्व्हेएट युचनयनवरील ेल्ल्यातून प्रत्ययास अली. 

अता भारतात रॉय यांिी ेी भचूमका मान्य केली जाणे शक्यि नव्हेते. 
कागेँ्रसच्या नेत्यांना फॅचसझमबद्दल अस्था नव्हेती. ईलट गांधीजी अचण त्यांच्यापेक्षा 
पंडीत नेेरू यांना फॅचसझमबद्दल घृणाि वाटत ऄसे. या घृणेपायी स्पेनमध्ये जेव्हेा 
लोकशाेी व फॅचसझम यांच्यामध्ये यादवी युद्ध पेटले तेव्हेा पंचडजंनी लोकशाेीवादी 
स्पॅचनश सरकारच्या मदतीसाठी एक वैद्रकीय पथक स्पेनमधे पाठचवले ेोते. स्पेनिे 
लोकचप्रय सेनानी ला काबायेरो अचण त्यांना साथदेणारी ―ला पॅशानाचरया‖ म्ेणून 
जगप्रचसद्ध झालेली स्री ेे दोघेेी पंचडतजंिे अवडते वीरपुरुर्ष ेोते. त्याेीपेक्षा 
लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट ेी की फॅचसझमच्या वैभवाच्या काळात जेव्हेा पंचडतजी 
युरोपला गेले ेोते तेव्हेा मुसोचलनीिे भेटीिे अमंरण त्यांनी चझडकारून चदले ेोते. 
या पठडीतील गांधीजी व पंचडतजी या दोघांनाेी मनोमन ेी आच्छा ेोती की, 
चेटलरिा पराभव व्हेावा अचण चब्रटनसचेत दोस्त राष्ट्रांिा चवजय व्हेावा. 

पण त्यांना चब्रटनच्या लोकशाेी चनषे्ठिी कसोटी पाेावयािी ेोती. म्ेणून 
गांचधजंनी चब्रचटश सरकारला ेी ऄट घातली की, भारतािे ेार्णदक सेकायश दोस्त 
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राष्ट्रांना ेवे ऄसेल तर भारताला त्याि वेळी स्वातंत्र्यािे ेक्क प्रदान करण्यात यावे. 
चब्रटनकडून या बाबतीत प्रचतसाद चमळाला नाेी, ईलट भारतामधे दडपशाेीिे 
राज्य सुरू झाले तेव्हेाि गांधीजंनी ―िले जाव‖ िळवळीिा पुकारा केला. चनष्ठावंत 
कागेँ्रसजन म्ेणून यशवंतरावांनी या अंदेलनात ऄटीतटीने भाग घेतला. चविारात 
घेण्यासारख्या प्रश्न ेा अेे की, यशवंतराव जर त्या वेळी रॉयवादी पंथाबरोबर 
राचेले ऄसते तर त्यांिे त्यांिे पुढे चवकचसत झालेले सारे राजकीय जीवन त्याि 
क्षणी ईद्द्ध्वस्त झाले ऄसते अचण रॉयवाद्रांबरोबर तेेी राजकीय वनवासात गेले 
ऄसते. 

या प्रसंगी यशवंतरावांनी जी दूरदृष्टी दाखचवली चतिी फळे कालांतराने 
मेाराष्ट्रालाि नव्हेे तर ईभ्या राष्ट्राला िाखावयाला चमळाली. यशवंतरावांनी 
राष्ट्रीय प्रवाेापासून अचलप्त न ेोण्यािा जो चनणशय घेतला त्यातूनि त्यांिे भचवतव्हय 
घडले अचण त्यांच्या ऄंगिे सारे गुण राष्ट्राच्या ईपयोगी पडले. वर मी म्ेटले की 
चनष्ठा अचण त्याग एवढ्या भांडवलावर राज्याच्या कारभारािी धुरा ईिलणे शक्य 
नसते. त्याच्या जोडीला मुत्सद्दीपणा, लोकसंग्रे, करण्यािी वृत्ती, राज्यकारभार 
सांभाळण्यािी पारता, नवनवीन पायंडे पाडण्यािी क्षमता, राष्ट्रीय धोरणात 
फेरबद्दल करण्यािे कौशल्य अचण चवशेर्षतः चवरोधकांनाेी अपल्या ध्येयधोरणात 
सेभागी व्हेावयाला लावणारी समन्वयवादी प्रवृत्ती यांिेेी पाठबळ ऄसावयाला 
पाचेजे. यशवंतरावांनी या सवश गुणांिा तर प्रत्यय अणून चदलाि, पण अपल्या 
ध्येयदृष्टीला व्हयवेायशतेिी जोड देउन एक ईत्कृष्ट प्रशासक म्ेणून कीती संपादन 
केली. 

ऄथात त्यांिा मागश ेा चनष्ट्कलंक ेोता ऄसे मुळीि नव्हेे. काट्याकुट्यांतून 
त्यांना ईभा जन्म मागशिमण करावे लागले. कसोटीिे ऄनेक प्रसंग त्यांच्यापुढे ईभे 
राचेले. पण यशवंतराव ेे ऄचविल राचेले यािे मुख्य कारण ऄसे अेे की, त्यांनी 
नेतृत्वावर जी चनष्ठा ठेवली ती प्रगट करताना लोकक्षोभािीेी त्यांनी चक्षती बाळगली 
नाेी. संयुि मेाराष्ट्राच्या स्थापनेिा प्रश्न जेव्हेा ईभा राचेला तेव्हेा यशवंतरावांना 
ऄचतशय धैयानेि नव्हेे तर धीमेपणाने अपले ध्येयधोरण अखावे लागले. मंुबइसे 
संयुि मेाराष्ट्रािी स्थापना मेाराष्ट्राला ेवी ेोती अचण ते ईचद्दष्ट साध्य 
करण्यासाठी मराठी माणसांना ऄटीतटीने लढावयािी वेळ अली ेोती. त्या वेळी 
मेाराष्ट्रात आतके प्रक्षुब्ध वातावरण तयार झाले ेोते की, त्या अगीत खुद्द 
पंचडतजंिी प्रचतमा जळून जाइल की काय ऄशी भीती वाटू लागली ेोती. पंचडतजी 
ेे यशवंतरावांिे दैवति ेोते. त्यांनी पचरत्स्थतीिा ऄंदाज बांधला अचण संयुि 
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मेाराष्ट्राच्या स्थापनेसाठी त्यांिे ऄंतरंग जळत ऄसतानाेी, देशािे व्हयापक चेत 
अचण पंचडतजीिे त्यातील स्थान यांिा चविार करून त्यांनी मेाराष्ट्राच्या प्रक्षुब्ध 
भावनांिी तमा न बाळगता फलटणला भार्षण देताना ऄसे ईद्गार काढले, “मला 
संयुि मेाराष्ट्र ेवा अेे, पण संयुि मेाराष्ट्रापेक्षाेी पंचडतजंिी आभ्रत ेी मला 
ऄचधक मोलािी वाटते.” त्या क्षणी यशवंतरावांच्यावर जी अगपाखड सुरू झाली ती 
सेन करणे त्यांच्याखेरीज दुसऱ्या कोणत्याेी नेत्याला शक्य झाले नसते. 
यशवंतरावांच्या नेेरूचनषे्ठिी त्या क्षणी जी प्रिीती अली तीतूनि कालांतराने 
पंचडतजंिे हृदयपचरवतशन झाले अचण संयुि मेाराष्ट्रािा मंगल कलश त्यांच्या 
ेातून मेाराष्ट्राला सादर केला गेला. यशवंतरावांच्या स्वभावातील चनधार, त्यांिी 
सोचशकता अचण त्यांिी मुत्सदे्दचगरी यांिे जे दशशन त्या वेळी घडले ते खरोखरीि 
चविारप्रवतशक मानावे लागेल. 

ऄथात संयुि मेाराष्ट्राच्या स्थापनेिे सारे रॅेय यशवंतरावांकडेि जाते ऄसे 
मला म्ेणावयािे नाेी. जनतेच्या प्रक्षुब्ध भावना, ऄनेक नेत्यांिी धीरोदात्तता अचण 
ेुतात्मांिे बचलदान यांच्या पायावर संयुि मेाराष्ट्रािे अंदोलन ईभे राचेले. पण 
यशवंतरावांनी ज्या संयमपूणश अिाराने व अपल्या गुणांच्या दशशनाने या लढ्याला 
कलाटणी चदली चतच्याचशवाय ेे स्वप्न साकार झाले नसते ऄसे मार म्ेणणे भाग 
अेे. यशवंतराव यांिे वैचशष्ट्ट्य ऄसे की ते भावनावेगाबरोबर वाेवत जात नसत. 
चविारांिा बांध घालून ते प्रत्येक पचरत्स्थतीतून कौशल्याने मागश काढत. 
चविारीपणाने त्यांनी संयुि मेाराष्ट्र संपादन केला. पण त्यानंतर चवरोधकांशी 
चविारचवचनमय करण्यािी, जनतेला चवरॄासात घेण्यािी, साचेत्य, कला वगैरे 
के्षरांतील गुणीजनांिा अदर करण्यािी अचण बेुजनसमाजाच्या प्रश्नांना प्राधान्य 
देण्यािी वगैरे जी त्यांनी पावले टाकली त्यांतून त्यांच्या प्रजे्ञिी जशी ग्वाेी चमळाली 
त्यािप्रमाणे त्यांच्या राजनीतीतील नैपुण्यिीेी साक्ष पटून अली. यशवंतरावांनी 
मेाराष्ट्रािे मुख्यमंरी म्ेणून जे यश चमळवले त्यािी कल्पना करावयािी झाली तर 
नेेरंूच्या नंतर कोण ऄसा प्रश्न चविारला जात ऄसताना भारतािे भावी पंरपधान 
ेोण्यािी योग्यता यशवंतराव िव्हेाण यांच्यामध्ये अेे ऄसे गौरवोद्गार जयप्रकाश 
नारायण यांच्यासारख्या रॅेष्ठ नेत्याने काढले ेोते ऄसा चनवाळा देता येइल. 

यशवंतरावांनी ेे जे कतृशत्व गाजचवले त्याला त्यांच्यामधील गुण जसे 
कारणीभतू झाले अेेत त्याप्रमाणे त्यांच्या सामचजक चविारसरणीिाेी त्यात बराि 
मोठा वाटा अेे. ज्या काळात ते राजकारणात अले तो गांधीयुगािा काळ ेोता ेे 
तर वर म्ेटलेि अेे. गांधीजंनी सारा समाज खडबडून जागा केला अचण पूवी जे 



७६ 

 

कधीेी कागेँ्रसमधे नव्हेते त्या बेुजनसमाजातील लोकांना गांधीजंनी अकर्णर्षत 
केले. गांधीजंिा राजकारणात प्रभाव पडण्यापूवी कागेँ्रस ेी ब्राह्मणांच्या म्ेणा विकवा 
पांढरपेशा वगाच्या चनयंरणाखाली ेोती. चटळकांिे जे ऄनुयायी कागेँ्रसमधे ेोते 
त्यांना गांधीजंिी ऄसेकाचरता विकवा सत्याग्रेािे तत्त्व मान्य नव्हेते. त्यांनी 
प्रचतयोगी सेकाचरतेिे एक तत्त्व ऄसेकाचरतेचवरुद्ध म्ेणून पुढे केले. कालांतराने 
या गटाने कागेँ्रसिा त्याग केला अचण लोकशाेी स्वराज्य पक्षािी स्थापना केली. या 
गटािा मेाराष्ट्र कागेँ्रसवर आतका पगडा ेोता की त्यांच्यावर ेल्ला िढचवताना 
मोतीलाल नेेरू यांनी कडाडून म्ेटले ेेत, “Congress is not going to be the 
hand-maid of Maharashtra.” पुढे शंकरराव देव, काकासाेेब गाडगीळ वगैरे 
पुढाऱ्यांनी गांधीवादािी ध्वजा अपल्या ेाती घेतली अचण त्यानंतरच्या 
जनअंदोलनात बेुजनसमाज चेरीरीने पुढे सरसावला. बेुजनसमाजात बेुशः 
ब्राह्मणेतरांिाि समावेश ेोता अचण त्यािे नैसर्णगक पुढारी केशवराव जेधे, शंकरराव 
मोरे वगैरे मंडळी ेोती. केशवराव जेधे ेे एक मातबर तसेि मनस्वी नेतृत्व ेोते. 
त्यांिे चनवासस्थान ऄसलेले जेधे मॅन्शन ेे एकेवेळी ब्राह्मणेतर िळवळीिे कंद्र ेोते 
तसेि ते पुढे कागेँ्रसिे कंद्र झाले. 

जेधे मॅन्शनला एकेवेळी एवढे मेत्त्व ेोते की रॉय ेे तुरंुगातून बाेेर 
अल्यानंतर प्रथम जेव्हेा पुण्याला अले तेव्हेा जेधे मॅन्शनमधे अपली सभा घेण्यािी 
त्यांनी अवजूशन सूिना केली. रॉय यांिा कल बेुजनसामाजाकडे कसा झुकलेला 
ेोता यािे ेे एक प्रसादचिन्ेि मानता येइल. नाेीतरी ―India in Transition‖ या 
अपल्या पुस्तकात त्यांनी चटळकांिे ध्येयधोरण प्रचतगामी अेे ऄसेि म्ेटले ेोते. 
मॉस्कोमधे अचण त्यापूवी ऄमेचरकेतील गं्रथालयात त्यांनी जे मूलगामी वािन केले 
ेोते त्यातून त्यांच्या चविारांिी चदशा ऄशी बनली ेोती की राजकारणात 
जेालमतवादी त्यािप्रमाणे समाजकारणात पुरोगामी ऄशी मानता येइल. रॉय यांिा 
चसद्धान्ति ऄसा ेोता की, स्वातंत्र्यात जर अशय अणावयािा ऄसेल तर भारतात 
तत्त्वज्ञानात्मक िांतीेी घडवून अणावी लागेल. ेी िांती समाजपचरवतशनािी िांती 
व्हेावी ेीि रॉय यांिी अकांक्षा ेोती. 

या अकांके्षला साथ देण्यािे प्रत्यक्ष कायश यशवंतरावांनीि मेाराष्ट्रात 
प्रामुख्याने केले. यशवंतराव यांना समाजप्रबोधनािे बाळकडू पाजणाऱ्या नेत्यांमधे 
मेात्मा जोतीराव फुले, कोल्ेापूरिे शाेू मेाराज यांना ऄगे्रसरत्व द्रावे लागले. 
यशवंतराव कॉलेजच्या चशक्षणासाठी कोल्ेापूरमधे राचेले ेोते. त्या वेळी शाेू 
मेाराजांच्या समाजकरणािे त्यांना दशशन ेोणे ऄपचरेायश ेोते. बेुजनसमाजाच्या 
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चशक्षणाला खरी िालना चदली ती शाेूमेाराजांनीि ेोय. त्याकरता प्रत्येक 
समाजासाठी त्यांनी वसचतगृेे चनमाण केली अचण सवंत मेत्त्वािी गोष्ट म्ेणजे 
ऄस्पृश्यांना अपला दरबार खुला करण्यािे मेत्कायश शाेूमेाराजांनीि प्रत्यक्षपणे 
करून दाखचवले. जोतीबा फुले यांनी तर सत्य-शोधक समाज स्थापन करून 
समाजपचरवतशनािी एक प्रिंड लाट समाजामधे चनमाण केली. यशवंतरांवानी 
राजकीय दृचष्टकोण गांधी, नेेरू, रॉय यांच्याकडून स्वीकारला तर सामाचजक 
दृचष्टकोण जोचतबा फुले, शाेूमेाराज, भाउराव पाचटल, अगरकर, चवठ्ठल रामजी 
विशदे या द्रष्ट्ट्या समाजसुधारकांकडून घेतला. साेचजकि यशवंतरावांिी 
स्फूर्णतस्थाने ईज्ज्वल ऄसल्यामुळे भावी काळात जेव्हेा सत्ता त्यांच्या ेाती अली 
तेव्हेा आतर कोणत्याेी मुख्यमंत्र्यापेक्षा त्यांनी समाज-चेतािी काये चजतकी वेगाने 
केली चततकीि ेेतुपूवशक पार पाडली. 

यशवंराव ेे सत्तास्थानी सेजासेजी स्थानापन्न झाले ऄसे मुळीि नव्हेे. 
त्यांच्यामधे संयम ेोता तशीि सेनशीलताेी भरपूर ेोती. त्यांनी राजकारणात 
पावलेेी संथपणे तशीि सावधानतेने टाकली. कागेँ्रसच्या राजकारणात त्यांनी प्रवेश 
केला तो स्वयंसेवक म्ेणून. स्वातंत्र्यासाठी जे लढे झाले त्यात त्यांनी चनषे्ठने भाग 
घेतला अचण त्यातून त्यांना जे चशक्षण तसाि ऄनुभव चमळाला तो त्यांनी गाठी 
बांधला अचण कृपणाप्रमाणे जतन केला. त्या ऄनुभवाच्या अधारे त्यांनी लोकसंग्रे 
केला अचण प्रथम अपल्या चजल्ह्यात स्वतःसाठी स्थान चनमाण केले अचण ेळूेळू 
मेाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रवेश केला. तसे पाचेले तर यशवंतरावांिे जीवन 
अर्णथक दृष्टीने गचरबीिे ेोते. काळे कांबळे जचमनीवर ऄंथरून त्यावर ऄंग टाकून 
झोपलेले मी त्यांना कराडला पाचेले अेे. पण त्यांिी चजद्द दांडगी अचण ईच्च 
चशक्षण चमळचवण्यािा चनधारेी तसाि पक्का. त्यांनी िळवळीत भाग घेतानाि पदव्हया 
संपादन केल्या. पण ऄवांतर वािनािी सवय तर त्यांच्या ऄंगी मुरल्यासारखीि 
झालेली ेोती. त्यांनी ेे जे वािन केले. ते आचतेासािे, ऄथशशास्रािे, माक्सशवादािे 
अचण तत्त्वज्ञानािे वािन ेोय. कागेँ्रसमधे सखोल वािन केलेले फारि थोडे लोक 
चदसून येतील. पण म्ेणूनि मेाराष्ट्राति नव्हेे तर ऄचखल भारतीय राजकारणात 
पाउल टाकल्यानंतर एक चविारवंत म्ेणूनि यशवंतरावांकडे मोठमोठे राजकीय 
नेतेेी पाेू लागले. यशवंतरावांना गुरु लाभले ते तकश तीथश लक्ष्मणशास्री जोशी 
यांच्यासारखे. पुढील काळात शास्रीबुवा त्यांिे गुरू झाले तसेि सल्लागारेी झाले. 
शास्रीबुवांच्या सेवासात यशवंतरावांनी ज्ञान संपादन केले अचण त्याबरोबर त्यांिी 
ज्ञानलालसाेी वाढली अचण मग सते्तिा ईपभोग करण्यािी वेळ अली तेव्हेा 
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साचेत्य संस्कृती मंडळासारख्या संघटना स्थापन करण्यािीेी त्यांना स्फूती झाली. 
यशवंतरावांच्याबद्दल चविार करताना पंचडतजंशी ऄसलेले त्यांिे साम्य ऄधूनमधून 
डोळ्यांसमोर अल्यावािून राेात नाेी. ेी काेी तुलना नव्हेे, पण गुरुस्थानी 
मानलेल्या एका युगपुरुर्षाच्या पावलावर पाउल टाकण्यािा जो यशवंतरावांनी 
प्रयत्न केला त्याबद्दल त्यांिे कौतुक करण्यािा मोे मार मला अवरता येत नाेी. 
पंचडतजंनी अपल्या समोर देशाच्या सवंगीण ईन्नतीिे चिर ईभे केले ेोते अचण 
म्ेणून अर्णथक वा शेतीचवर्षयक चनयोजनाबरोबर चवज्ञान, साचेत्य, कला अचण खेळ 
यांनाेी ईते्तजन देण्याच्या योजना त्यांनी अखल्या. यशवंतरावांनी मेाराष्ट्रात त्याि 
प्रकारच्या प्रथा रूढ करण्यािा प्रयत्न केला अचण चवशेर्ष म्ेणजे त्यांनी सामान्य 
जनतेिे जीवन समृद्ध करण्यावर भर चदला. मेाराष्ट्रािे मुख्यमंचरपद त्यांना फारि 
लवकर सोडावे लागले. कारण मेाराष्ट्र-स्थापनेिा ईत्सव साजरा करताना त्यांनी 
भाचकत केले ेोते त्याप्रमाणे चेमालयाच्या संरक्षणासाठी त्यांच्या रूपाने 
मेाराष्ट्राच्या सह्याद्रीला ईत्तरेकडे धावून जावे लागले. पण मुख्यमंरी म्ेणून 
थोडक्याि काळात त्यांनी जो ठसा ईमटचवला ेोता तो आतका दाट रुजला ेोता की 
त्यांनी ेाती घेतलेल्या योजना त्यांच्यानंतर मुख्यमंचरपदावर अरूढ झालेल्या 
नेत्यांना चसद्धीस नेणे भागि पडले. 

यशवंतरावंिा मेाराष्ट्रावर जो ठसा ईमटला तो प्रत्येक के्षरात िमकून 
ईठल्याचशवाय राचेला नाेी. नुसता कागेँ्रसिा चविार केला तर मेाराष्ट्रातील 
बेुजनसमाजािी पकड कागेँ्रसवर प्रस्थाचपत करण्यािे रॅेय यशवंतरावांनाि द्रावे 
लागेल. त्यांनी बेुजनसमाजाला नुसते कागेँ्रसमधे नेले नाेी. त्यांनी बेुजन 
समाजाच्या ेाती कागेँ्रसिी सूरे सुपूदश करण्यािी कामचगरी पार पाडली. 
यशवंतरावांिी ेी काचगरी ते मुख्यमंरी झाल्यानंतर काेी लोकांच्या डोळ्यांत आतकी 
सलत गेली की माडखोलकरांच्या सारख्या प्रचथतयश साचेत्त्यकाने खविट-पणे 
यशवंतरावांना सवाल केला की “ेे मराठी राज्य अेे की मराठा राज्य अेे.” खरे 
म्ेटले तर यशवंतराव ेे जातीयवादी भावनेपासून कटाक्षाने ऄचलप्त राचेले ेोते. 
पण बेुजनसमाजािे राज्य म्ेटले की बेुसंख्य लोकांना त्यात मानािे प्रचतचनचधत्व 
चमळणे िमपाप्त अेे ेे सांगावयाला नको. यशवंतरावांनी राज्यािी जी घडी 
ईभारली ती मार सवशसंग्राेक स्वरूपािी ेोती. म्ेणजे त्यात ऄठरापगड जातंना 
समान मेत्त्व देण्यात अले ेोते. त्यांच्या डोळ्यांसमोर जे ध्येय ेोते ते म्ेणजे ईभ्या 
मेाराष्ट्राच्या सवंगीण चवकासािे ेोय. म्ेणून त्यांनी ईद्रोगधंद्रांच्या स्थापनेला सवश 
सोयीसवलती ईपलब्ध करून चदल्या अचण त्यात गुजराती, पारशी, विसधी, 
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मुसलमान यांना प्राधान्य चमळत अेे त्यािे वैर्षम्य मानले नाेी. त्याेीपेक्षा ऄचधक 
मेत्त्व त्यांनी शेतीचवकासाला चदले अचण बेुजनसमाजाला त्यात मेत्त्वािे स्थान 
चमळावे म्ेणून सेकारी कारखाने, सेकारी बँका, सेकारी चवतरण संस्था यांच्या 
स्थापनेला ईते्तजन चदले. यशवंतरावांनी मेाराष्ट्राला ऄगे्रसरत्व चमळवून चदले ते 
चवकेन्द्रीकरणाच्या प्रचियेला खरीखुरी िालना देउन ेोय. यशवंतरावांिे भारतीय 
राजकरणात जे स्थान ऄढळ झाले अेे ते पंिायती राज्य व चजल्ेा पचरर्षदा अचण 
सेकारी साखर कारखाने यांच्या ऄलौचकक यशामुळेि ेोय. या चतन्ेी के्षरांत 
मेाराष्ट्र ेा अदशश मानला जात अेे ेे लक्षात ठेवण्यासारखे अेे. 

यशवंतराव ेे कागेँ्रसमध्ये ऄचखल भारतीय नेतृत्वात िमकू लागले अचण 
त्याि वेळी िीनिे भारतावर अिमण झाले. त्या युद्धाच्या संदभात संरक्षणमंरी कृष्ट्ण 
मेनन यांच्याचवरुद्ध प्रक्षुब्ध वातावरण चनमाण झाले अचण त्या वेळी संरक्षणमंरी 
ेोण्याच्या पारतेिा एकि नेता पंचडतजंच्या डोळ्यांसमोर अला. तो नेता म्ेणजे 
यशवंतराव िव्हेाण ेे ेोत. वस्तुतः यशवंतरावांना मेाराष्ट्र सोडावयिा नव्हेता. 
कारण मुख्यमंचरपदी अरूढ झाल्यानंतर त्यांनी बऱ्याि मेत्त्वाकांक्षी योजना 
अखल्या ेोत्या, त्या त्यांना अपल्या डोळ्यांसमोर पुऱ्या करावयाच्या ेोत्या. 
साेचजकि त्यांनी नाआलाजाने पंचडतजंिे अवाेन स्वीकारले. काय अरृयश पाेा, 
ते चदल्लीला पोितात न पोितात तोि िीनने नेफामधून एकतफी माघार घेतली. 
यशवंतरावांिा ेा पायगुण भारताच्या दृष्टीने संकट चनवारणािा ठरला. पण 
त्याबरोबर यशवंतराव ऄचखल भारतीय अघाडीवर अले एवढेि नव्हेे तर जागचतक 
अघाडीवरेी त्यांिे पदापशण झाले. कारण त्यानंतर लगेि त्यांना चब्रटन, ऄमेचरका, 
रचशया, जमशनी या राष्ट्रांबरोबर शस्रास्रांच्या अयातीचवर्षयी विकवा संभाव्हय लष्ट्करी 
ेालिालंचवर्षयी वाटाघाटी कराव्हया लागल्या. यशवंतराव यांिा अत्मचवरॄास ऄसा 
की त्यांनी ेी बोलणी ऄगदी समानतेच्या नात्याने केली. त्यांनी एक पथ्य पाळले 
अचण ते म्ेणजे पंचडतजंशी जमवून घेउन अपले ध्येयधोरण ठरचवण्यािे. 
संरक्षणमंचरपद स्वीकारल्यानंतर िीनच्या अिमणाबद्दल त्यांनी जी चिचकत्सा केली 
ती ऄशी की ेे कम्युचनझमिे या देशावरील अिमण ेोय. म्ेणून या अिमणाला 
चवरोध करण्याच्या बाबतीत त्याि पंथाच्या सोत्व्हेएट युचनयनिी मदत ेोणार नाेी. 
यशवंतरावांच्या या भचूमकेला सोत्व्हेएट युचनयनने दुजोराि चदल्यासारखा ेोता. 
कारण िुरृॉव्हे याने िीनिा बंधुराष्ट्र अचण भारताला चमरराष्ट्र म्ेणून संबोचधले 
ेोते. पण पंचडतजंिे मत चनराळे पडले. त्यांना जी गुप्त माचेती कळली ेोती 
चतच्यावरून त्यांनी ऄसे मत बनचवले ेोते की, िीनिे ेे अिमण ेा िीनिा 
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राष्ट्रवादी अिमणािा पचवरा ेोता. पुढे थोड्याि चदवसांत िीन व सोत्व्हेएट 
युचनयन यांच्यामधे संघर्षश पेटला. त्यातून पंचडतजंच्या चनष्ट्कर्षालाि पाविठबा 
चमळाला. यशवंतराव यांनी पंचडतजंच्या बाबतीत ेी खूणगाठ बांधली की, त्यांना 
अंतरराष्ट्रीय संबंधाच्या बाबतीत ऄचधक गुप्त माचेती ईपलब्ध ेोउ शकते तेव्हेा 
त्यांच्या मताला ऄचधक मेत्त्व देणे अवश्यक अेे. अपले चनदान िुकले तर त्यात 
सुधारणा करण्यािा जो मानािा मोठेपणा यशवंतराव दाखवीत अले त्यामुळेि 
चदल्लीच्या कारस्थानाने गजबजलेल्या कंद्रस्थानी यशवंतराव खंबीरपणे पाय रोवून 
बसू शकले. 

राजधानीने अचण त्यातील नेत्यांनीेी त्यांिा िांगला मान राखला. चदल्लीच्या 
मुक्कामात यशवंतरावांनी संरक्षणानंतर, गृे, ऄथश, परराष्ट्रसंबध ऄशी मुख्य मुख्य 
खाती सांभाळली. त्यांिा गौरव ऄसा की एकाेी खात्याच्या बाबतीत त्यांना कधीेी 
मान खाली घालावयािी वेळ अली नाेी. ईलट प्रत्येक वेळी अणीबाणीच्या प्रसंगी 
पंचडतजी, शास्रीजी अचण आंचदरा गांधी या चतन्ेी प्रधान-मंत्र्यांना 
यशवंतरावांच्यावरि साऱ्या नाजूक जबाबदाऱ्या सोपवाव्हया लागल्या. यशवंतरावांिे 
ेे कतृशत्व ऄसाधारणि नव्हेे तर ऄलौचकक मानावे लागेल. आंचदराजंच्या कारकीदीत 
जेव्हेा पालशमंट स्रीटवर साधंूनी दंगल ईडचवली तेव्हेा गुलझारीलाल नंदा यांना 
गृेमंचरपद सोडावे लागले. कारण अणीबाणीिी ती पचरत्स्थती ेोती. पण 
यशवंतरावांकडे ते मंचरपद अले अचण त्यांनी गंधळािी पचरत्स्थती फार िांगल्या 
रीतीने ेाताळली. यशवंतरावांिा ेा चदल्लीतील वैभवािा काळ ेोता. कागेँ्रसधील 
रॅेष्ठी म्ेणून त्यांिी राष्ट्रीय नेत्यांत अधीपासूनि गणना झालेली ेोती. 
मुख्यमंत्र्यांमधे त्यांनी कामराज अचण चबधनिंद्र रॉय यांच्याबरोबरीने स्थान संपादन 
केले ेोते त्यानंतरच्या काळात कंद्रातील एक मानधन मंरी म्ेणून राष्ट्रीय 
व्हयासपीठावर ते ऄचधकि प्रकर्षाने िमकू लागले. आतके की पंचडतजंच्या तसेि 
शास्रीजंच्या चनधनानंतर प्रधानमंरी म्ेणून कोणािी चनवड करण्यात यावी याबद्दल 
त्यांच्याशी खल केल्यावािून दोन्ेी चतन्ेी वेळा चनवड केली गेली नाेी. 
यशवंतरावांिे वैचशष्ट्ट्य ऄसे की त्यांनी कधीेी अपले स्वतःिे प्यादे पुढे 
सरकचवण्यािा प्रयत्न केला नाेी. त्यांच्या ऄपरोक्ष मार त्यांिे नाव या ना त्या रीतीने 
प्रधानमंचरपदाच्या रस्सीखेिीत पुढे अणले जाति ेोते. 

अता राजकारणात ेेवेदावे चनमाण ेोताति. यशवंतरावांना आतके मोठेपण 
प्राप्त झाले ेोते की त्यांना चेतशरंूिा ताप ेोणे िमपाप्त ेोते. यशवंतराव तसे सावध 
अचण चततकेि ऄबोल. पण वावड्या ईडचवणाऱ्या लोकांना अळा कोण घालू 
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शकणार ? मला अठवते ेैदराबाद कागेँ्रसमधेि एक वावडी ईडचवण्यात अली की 
यशवंतराव अचण विसचडकेट यांिे साटेलोटे जमले ऄसून विसचडकेटने त्यांना भावी 
प्रधानमंचरपद देण्यािे अचमर्ष पुढे केले अेे. या वावड्या चेतशरंूकडून 
ईडचवल्याजात ऄसत. दुसरे चेतशरू सत्तास्थानी ऄसलेल्या प्रमुख लोकांमधे 
कलुचर्षत वातावरण तयार करण्यािा प्रयत्न करीत ऄसत. 

या कलुचर्षत वातावरणाति झाचकर ेुसेन यांच्या चनधनानंतर राष्ट्रपती म्ेणून 
कोणािी चनवड करण्यात यावी याबद्दलिा खल सुरू झाला. बंगळूरच्या ऄचखल 
भारतीय कागेँ्रस सचमतीच्या अचण पालशमंटरी बोडाच्या बैठकीत यावर चनणशय घेण्यात 
अला. संजीव रेड्डी यांिे नाव पाि चवरुद्ध िार ऄशा मतांनी मुिर करण्यात अले. 
यशवंतराव व आंचदरा गाधी यांच्यामधील मतभेद या मतदानात प्रथमि प्रकट झाले. 
तोवर त्यांच्यामधील संबंध आतके चजव्हेाळ्यािे ेोते की ―चकिन कॅचबनेट‖ म्ेणून 
म्ेटल्या जाणाऱ्या सल्लागारांत यशवंतरावांिाेी समावेश केला जात ऄसे. चशवाय 
रुपयािे ऄवमूल्यन विकवा बँकांिे राष्ट्रीयीकरण या वादग्रस्त झालेल्या ऄत्यंत 
मेत्त्वाच्या प्रश्नांच्या बाबतीत यशवंतराव अचण आंचदरा गांधी यांिे पूणश एकमत ेोते. 
जुन्या आचतेासावर दृचष्टके्षप टाकावयािा झाला तर बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणािी 
चशफारस करणारा पचेला ठराव यशवंतरावांच्या नेतृत्वाखाली मेाराष्ट्र कागेँ्रसनेि 
मंजूर केला ेोता. तेव्हेा बंगळूरच्या ऄचधवेशनानंतर लगेि आंचदरा गांधी यांनी १४ 
बँकांिे राष्ट्रीयीकरण केल्यािी जी घोर्षणा केली त्याबद्दल यशवंतरावांनी लगेि 
प्रशत्स्तपर चदले यात अरृयश ऄसे काेी नव्हेते. तथाचप संजीव रेड्डी यांिी 
राष्ट्रपचतपदािे ईमेदवार म्ेणून जी चनवड करण्यात अली ेोती चतला पाविठबा 
देण्यािे धोरण यशवंतरावांनी िालूि ठेवले. आंचदरा गांधी यांना त्याबद्दल वैर्षम्य 
वाटले ऄसले तर त्यातेी नवल नाेी. पण त्याच्या जोडीला यशवंतरावांनी 
कागेँ्रसमधे फूट पडू नये म्ेणून एकीिा एक ठराव कागेँ्रसपुढे ठेवला. राष्ट्रीय 
प्रवाेापासून ऄचलप्त न ेोण्याच्या यसवंतरावांच्या धोरणाशी सुसंगत ऄसाि ेा ठराव 
ेोता. त्या ठरावािा विसचडकेटने ऄचधके्षप केला अचण मग यशवंतराव यांनी आंचदरा 
कागेँ्रस ेीि खरी कागेँ्रस अेे ऄसा ठाम चनवाळा देउन आंचदराजंच्या गोटात 
स्वतःला समाचवष्ट करून घेतले. त्यानंतर घडलेला आचतेास ऄगदी ताजा अेे. 
त्यात अचणबाणी, चनरचनराळ्या घटनात्मक सुधारणा अचण आंचदराजंनी चनवाणीच्या 
म्ेणून केलेल्या ईपाययोजना यांिा समावेश ेोतो. त्याि वेळी जयप्रकाशजंिी 
अंदोलने, नवचनमाण सचमतीने गुजरात व चबेारमधे पुकारलेले सत्याग्रे, 
अचणबाणीच्या संदभातील दडपशाेी, त्या सवंिे पयशवसान म्ेणून १९७७ साली 
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आंचदराजंिा झालेला दारूण पराभव यांिीेी त्यात भर पडते. चविार करण्यासारखा 
प्रश्न अेे तो ेा की, ेा आचतेास घडत ऄसताना एक चविारवंत राष्ट्रीय नेते म्ेणून 
यशवंतरावांनी अपली ऄशी स्वतंर भचूमका का घेतली नाेी अचण प्रधानमंत्र्यांिे 
केवळ एक दुय्यम सेकारी म्ेणून या साऱ्या घडामोडंकडे चनचरक्षकाच्या 
दृचष्टकोणातूनि का पाचेले ? त्यांना स्वतंर भचूमका दोन्ेी बांजूनी घेता अली 
ऄसती. म्ेणजे अजवरच्या त्यांच्या चनष्ठावंत परंपरेनुसार आंचदराजंच्या कृतंिा 
बिाव करताना त्यांना म्ेणता अले ऄसते की, जयप्रकाशजंनी जी भचूमका घेतली 
ती ऄचतरेकी अचण लोकशाेीिे संकेत मोडणारी ेोती. कारण लोकचनयुि 
प्रचतचनधंना कायदेमंडलातील वा कायदेमंडळाबाेेरील कतशव्हय पार पाडण्याला 
प्रचतबंध घालणारी ेी िळवळ जयप्रकाशिी व त्यांच्या ऄनुयायांनी सुरू केली ेोती 
अचण ती लोकशाेी संकेतात बसण्यासारखी नव्हेती. आतकेि नव्हेे तर गांधीजंच्या 
सत्याग्रेाशीेी सुसंगत नव्हेती. त्या बिावानुसार यशवंतरावांना आंचदराजंच्या 
दडपशाेीिेेी समथशन करता अले ऄसते अचण अपल्या प्रधानमंत्र्यांना चनवाणीच्या 
वेळी पाठबळ चदल्यािेेी समाधान त्यांना ऄनुभवता अले ऄसते. त्या सुमारास 
ऄलाेाबाद ेायकोटाने आंचदराजंिी चनवडणूक फेटाळून लावल्यामुळे जो पेिप्रसंग 
चनमाण झाला ेोता त्याबद्दलेी जाेीर मत व्हयि करताना यशवंतरावांना म्ेणता 
अले ऄसते की, आंचदराजंना दोर्षी ठरचवण्यात अले अेे ते तांचरक कारणामुळे 
ठरचवण्यात अले ऄसल्यामुळे तेवढ्या कारणासाठी प्रधानमंरीपदािा त्यांनी 
राजीनामा देण्यािे कारण नाेी. मंचरमंडळातील एक सदस्य म्ेणून यशवंतरावांनी 
प्रधानमंत्र्यांच्याबद्दल चनषे्ठिी ऄशा रीतीने प्रिीती अणून द्रावयाला पाचेजे ेोती. 

दुसऱ्या बाजूने भचूमका र्घयावयािी तर घटनात्मक सुधारणा, एकतंरी राजवट 
अचण अचणबाणी व चतच्या ऄनुरं्षगाने करण्यात अलेली दडपशाेी याबद्दलिी 
अपली नापसंती व्हयि करून यशवंतरावांनी मंचरमंडळातून स्वतःला मोकळे करून 
र्घयावयाला पाचेजे ेोते. पण या दोन्ेी भचूमका यशवंतरावांनी घेतल्या नाेीत. 
सावधपणाने ते स्वस्थ राचेले अचण त्यापलीकडे अणीबाणीिी जबाबदारीेी 
मंचरमंडळािे एक सदस्य म्ेणून त्यांनी आंचदराजंच्या जोडीने स्वीकारली नाेी. पुढे 
लोकसभेतील चवरोधी पक्षािे नेते म्ेणून त्यांनी सन्मान ईपभोगला. पण आंचदराजंवर 
जे ेले्ल ेोत ेोते, त्यांच्यावर जे खटले भरण्यात येत ेोते, यांच्या कृतंिी िौकशी 
करण्यासाठी जे कचमशन नेमण्यात अले ेोते अचण एकंदरीने आंचदराजंिे जे 
िरीत्र्येनन केले जात ेोते त्याबद्दल चनरे्षधािा एक शब्देी यशवंतरावांनी काढला 
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नाेी. साेचजकि ज्याला ते राष्ट्रीय प्रवाे म्ेणत ेोते त्याच्यापासून ऄलग 
ेोण्याच्या धोरणांिाि त्यांनी या वेळी ऄवलंब केला ऄसा चनष्ट्कर्षश काढणे भाग अेे. 

या चनष्ट्कर्षाला पाठबळ चमळाले ते यामुळे की िरणविसग यांच्या मंचरमंडळात 
ईपप्रधानमंचरपद भूर्षचवल्यानंतर अचण स्वणशविसग, वा ऄसश, वा ब्रह्यानंद रेड्डी यांच्या 
ऄध्यक्षपदाखाली कागेँ्रसमधे काेी काळ व्हयतीत केल्यानंतर यशवंतरावांनी ऄखेर 
―स्वगृेी‖ म्ेणजेि आंचदरा कागेँ्रसमधे समाचवष्ट ेोण्यािा जो चनणशय घेतला, त्यामुळे 
अधीच्या थोड्याशा कालखंडात अपल्याकडून िूक केली गेली यािी यशवंतरावांनी 
जणू कबुलीि चदली ऄसे म्ेणता येइल. यशवंतरावांच्या एकंदर ईज्ज्वल राष्ट्रीय 
जीवनाला गालबोट लावणाराि ेा कालखंड ेोत ऄसे अता प्रांजलपणे 
म्ेणावयाला ेरकत नाेी. 

त्यात यशवंतरावांना कमीपणा येतो ऄसे मला मुळीि वाटत नाेी. 
यशवंतरावांनी मेाराष्ट्रावरि नव्हेे तर राष्ट्रावरेी ऊणािा जो बोजा टाकला अेे 
तो ईतरवून टाकणे कठीण अेे. त्यांिे ईतराइ ेोण्यािा प्रयत्न करणेेी चततकेि 
कचठण अेे. त्यांच्या जीवनाकडे दृचष्टके्षप टाकला तर अरृयाने मन कंुचठत 
झाल्याचशवाय राेात नाेी. सामान्य शेतकऱ्याच्या घरातील ेा मुलगा ऄठराचवरॄे 
दाचरद्र्याला तंड देत ऄसतानाेी  ईच्च चवद्राचवभचूर्षत ेोतो ेीि एक मोठी चकमया 
अेे. त्यासाठी जी चजद्द त्याने दाखचवली त्याच्यापेक्षाेी चकतीतरी पटंनी मोठी चजद्द 
दाखवून ेा गरीब मुलगा एकाकडे ऐरणीवरील घाव सोशीत, तावून सुलाखून चनघत 
ऄसताना राष्ट्रीय अंदोलनात स्वतःसाठी एक स्थान संपादन करतो ेी तर ऄचधकि 
कौतुकास्पद घटना ेोय. त्यानंतरिा यशवंतरावांिा जीवनपट जेव्हेा माझ्या 
डोळ्यांसमोर तरळतो तेव्हेा मेाराष्ट्रािे मुख्यमंरी, कंद्रािे संरक्षणमंरी, गृेमंरी, 
ऄथशमंरी, परराष्ट्रमंरी ऄशी एकापेक्षा एक मोठी पदे त्यांनी भरू्षचवलेली मला 
चदसतात अचण कौतुकाने तसेि अदरचमचरॅत अनंदाने माझे मन भरून येते. ऄथात 
ेी झाली सन्मानपदे. त्यापेक्षा ऄचधक ऄचभमानास्पद ऄसे कामचगरीिे जे डंगर 
यशवंतरावांनी ईभे केले अेेत ते राष्ट्रावरील यशवंतरावांिे ऊण ेोय. ते ऊण 
फेडले जाउ शकत नाेी. यशवंतरावांच्या स्नेेािा, त्यांच्यामधील सह्यदयतेिा, 
त्यांच्या चनरागस पे्रमािा लाभ घेण्यािे भाग्य लाभलेला एक सुहृद म्ेणून मी एक 
ग्वाेी देइन की मेाराष्ट्रात जे काेी थोर पुरूर्ष चनमाण झाले त्यांत कराडच्या 
यशवंतराव िव्हेाण यांना मानािे स्थान प्राप्त झाले अेे अचण ते तसेि ऄढळ राचेल. 
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सोज्जज्जवळ मानवतावादी 

मोहन धाणरया 
 
 १९६२ सालच्या सावशचरक चनवडणूका झाल्या. मेाराष्ट्रामध्ये यशवंतरावजी 
िव्हेाण यांच्या नेतृत्वाखाली कागेँ्रसपक्षाला प्रिंड बेुमत चमळाले. मुख्यमंरी म्ेणून 
यशवंतरावजी यांिी एकमताने चनवड झाली अचण त्यांनी अपल्या कारभारास 
सुरूवात केली. चनवडणुकीच्या काळामध्ये पक्षांच्या प्रिारयंरणेिा मी प्रमुख ेोतो. 
चनवडणुका संपल्यानंतर प्रदेश कागेँ्रसिी पुनरशिना झाली. १९६२ पासून १९६७ पयंत 
मेाराष्ट्र प्रदेश कागेँ्रसिा मी सरचिटणीस ेोतो. त्याि काळात यशवंतरावजंबरोबर 
माझे जवळिे संबंध प्रस्थाचपत झाले. 

कागेँ्रस पक्षािे संघटन अचण शासन यामध्ये कायम सुसंवाद ऄसावा ऄसा 
यशवंतरावांजंिा कटाक्ष ऄसे. शासन अचण संघटन यांिे नाते ऄगदी चनकटिे 
ऄसावे म्ेणून यशवंतरावजी व शासनािे प्रमुख सेकारी अचण प्रदेश कागेँ्रसिे 
पदाचधकारी यांच्या बैठका सह्याद्री बंगल्यावर वारंवार ेोत ऄसत. चशवाय मेात्त्वािे 
प्रश्न चनमाण झाल्यास अम्ेी वेळोवेळी भेटत ऄसू. पक्षािी धोरणे व पुढील चदशा 
स्पष्ट करण्यासाठी अचण प्रमुख कायशकत्यंना या प्रचियेत सेभागी करून 
घेण्यासाठी चसचबरांिा ईपिम यशवंतपावजंच्या कारकीदीत सुरू झाला. १९६० व 
१९६१ साली मेाबळेरॄर येथे झालेली चशचबरे तर देशभर गाजली. कागेँ्रस पक्षाला 
नवे रूप देण्याच्या तो प्रामाचणक प्रयत्न ेोता. 

१९६२ च्या चनवडणुकीनंतर जनतेला चदलेल्या विनांिी पूतशता करावी अचण 
मेाराष्ट्रामध्ये अदशश शासन यावे म्ेणून यशवंतरावजंच्या मंरीमंडळाने ठोस पावले 
टाकण्यास सुरूवात केली. कृर्षी, ईद्रोग, सेकार व चशक्षण यासंबंधी चकत्येक 
मेत्त्वािे चनणशय चनवडणूक जाचेरनाम्याला ऄनुसरून घेतले गेले. त्यांिी 
ऄंमलबजावणी सुरू झाली. सते्तच्या चवकंद्रीकरणािी गवाेी कागेँ्रस पक्षाने चदली 
ेोती. त्याला ऄनुसरूनि चजल्ेा पचरर्षदा व पंिायत सचमत्या स्थापन करण्यािी 
कारवाइ सवश देशात राजस्थानानंतर प्रथमि मेाराष्ट्राने केली. राजस्थानामधील 
चजल्ेा पचरर्षद कायदा रॅी. बलवंतराय मेेता सचमतीच्या ऄेवालाच्या अधारावर 
झाला ेोता. परंतु त्यामध्ये चकत्येक मूलभतू दोर्ष राचेले ेोते. ते दोर्ष दूर करून 
चजल्ेा पचरर्षदांिा कारभार ऄचधक जनतचभमुख व्हेावा म्ेणून मेाराष्ट्र शासनाने 
रॅी. वसंतराव नाइक यांच्या नेतृत्वाखाली एक सचमती नेमली ेोती. त्या सचमतीच्या 
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ऄेवालानुसार मेाराष्ट्रातील चजल्ेा पचरर्षदा व पंिायत सचमत्यांिा कायदा जारी 
करण्यात अला. जुलै १९६२ च्या शेवटच्या अठवड्यात चजल्ेा पचरर्षदा व पंिायत 
सचमत्यांच्या रीतसर चनवडणूका जाल्या. त्या वेळी मंुबइ सोडून मेाराष्ट्रािे २५ 
चजल्ेे ेोते. त्यांपैकी २३ चजल्ह्यांमध्ये कागेँ्रसला स्पष्ट बेुमत चमळाले अचण चजल्ेा 
पचरर्षदांिा कारभार कागेँ्रस पक्षाच्या ेाती अला. 

चजल्ेा पचरर्षदांिे ऄध्यक्ष व ऄन्य पदाचधकारी चनवडताना सवश जाचतजमातंना 
चवशेर्षतः मागासवगीय जातंना योग्य प्रचतचनचधत्व चमळावे ऄसा यशवंतरावजंिा 
खास अग्रे ेोता. त्यासाठी मेाराष्ट्रातील प्रमुख चजल्ह्यांमध्ये मला पाठचवणयात 
अले. सवश चठकाणी मागासलेल्या समाजािा चकमान एक पदाचधकारी झालाि 
पाचेजे ऄसा अदेश प्रदेश कागेँ्रसने चदला अचण चततक्याि िोखपणे त्यािी 
ऄंमलबजावणी झाली. ेे करत ऄसताना ऄल्पसंख्य जमातीमधील ऄध्यक्ष व्हेावा 
ऄसाेी माझा प्रयत्न ेोता. दुदैवाने मागासलेल्या समाजातील ऄध्यक्ष करणे चवचवध 
कारणांस्तव ऄवघड झाले. कुलाबा चजल्ह्याच्या ऄध्यक्षपदी कै. दादासाेेब चलमये 
यांिी चनवड सवानुमते ेोउ शकली. मार मागासवगीय जमातीिा ऄध्यक्ष कोठेेी 
ेोउ शकला नाेी. काेी चजल्ह्यांत ऄध्यक्ष सोडून ऄन्य पदाचधकाऱ्यांमध्ये संख्या 
कायद्रात बदल करून, िारवरून पािवर नेण्यात अली. एक पदाचधकारी 
मागासवगीय ऄसलाि पाचेजे ऄसे बंधन घातले गेले. चजल्ेा पचरर्षदांमध्ये 
मागासलेल्या समाजािा ऄध्यक्ष ेोउ शकला नाेी ेी खंत माझ्या मनाला लागून 
राचेली. म्ेणूनि पुणे मेानगरपाचलकेच्या मेापौरपदी रॅी. भाउसाेेब िव्हेाण 
यांिी चनवड करावी ऄसा अग्रे मी सेकारी चमरांजवळ धरला. तसा चनणशय 
माझ्याि चनवासश्थानी झाला अणी माझे चमर चरपत्ब्लकन पक्षािे नेते रॅी. 
भाउसाेेब िव्हेाण यांना पुणे मेानगरपाचलकेिे मागासलेल्या वगातील बुद्ध 
समाजािे पचेले मेापौर ेोण्यािा मान चमळाला. 

मुखमंरी या नात्याने यशवंतरावजी यांनी मेाराष्ट्राच्या सामाचजक व अर्णथक 
प्रगतीसाठी भक्कम पाया ईभारण्यािे काम केले. मेाराष्ट्रभर मेत्त्वाच्या चठकाणी 
औद्रोचगक वसाेती चनमाण केल्या अचण कारखानदारीला िालना चदली. 
सेकारािा खास पुरस्कार केला. सेकारी िळवळीिा फायदा तळागाळातील 
गरीब शेतकऱ्याला चमळावा म्ेणून सेकारी के्षरात प्रचिया करणारे साखर 
कारखाने, त्स्पविनग चमल्स, ऑइल चमल्स यासारखे चकत्येक ईद्रोग त्यांच्या 
कारकीदीत सुरू झाले. सेकारी पतपेढ्या अचण चवचवध प्रकारच्या सेकारी 
संस्थांिे जाळे मेाराष्ट्रभर चनमाण करण्यामागे यशवंतरावजंिीि पे्ररणा ेोती. 
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चजल्ेा पचरर्षदांमाफश त सते्तिे चवकंद्रीकरण करण्यािी सुरूवात मेाराष्ट्राति झाली. 
ेा मेत्त्वपूणश कायशिम घोर्षणा ेोउनेी चकत्येक राज्यांत ऄद्राप सुरू झालेला 
नाेी. सवश जातीजमातंना जवळ घेण्यािे अचण नवबौद्धांना शासकीय सवलती 
देण्यािे पुरोगामी धोरण यशवंतरावजंच्या कारकीदीत साकार झाले. संयुि 
मेाराष्ट्र झाला तरी भावनात्मकदृष्ट्ट्या चवदभश, मराठवाडा, पचरृम मेाराष्ट्र, कोकण 
व मंुबइ ेे प्रदेश त्या ऄथाने ऄलग ेोते. त्या सवंमध्ये भावनात्मक ऐक्य साधण्यािे 
ईठावदार कायश यशवंतरावजंच्या नेतृत्वाखाली झाले. त्यािी नंद मेाराष्ट्राच्या 
आचतेासात सुवणाक्षरानेि करावी लागेल. 

१९६२ च्या सावशचरक चनवडणुकीनंतर मेाराष्ट्रातील शासन संघटनेिे 
यशवंतरावजी एकमुखी नेते ेोते. चनवडणुकीच्या काळात जाचेरनाम्यामाफश त अचण 
भार्षणाभार्षणांतून जनतेला चदलेली विने पूणश करण्यािे काम मुख्यमंरी 
झाल्याबरोबर यशवंतराजंनी व कागेँ्रस पक्षाने जोमाने ेाती घेतले. मोठ्या वेगाने ती 
कायशवाेी सुरू झाली. त्याि काळात िीनिे भारतावर अिमण झाले अचण 
पराभवािी नामुष्ट्की भारताला पत्करावी लागली. पंतप्रधान पं. जवाेरलाल नेेरू 
यांच्यावर त्यांच्या कारकीदीत झालेला तो ऄसह्य अघात ेोता. त्या वेळिे 
संरक्षणमंरी रॅी. कृष्ट्ण मेनन ेेसुद्धा त्या ऄपयशाला चततकेि जबाबदार ेोते. रॅी. 
कृष्ट्ण मेनन यांच्या राजीनाम्यािी मागणी खुद्द कागेँ्रस पक्षात सुरू झाली. मेावीर 
त्यागी, रामसुभग विसग अदी नेत्यांच्या “आंद्राय स्वाेा तक्षकाय स्वाेा” या खंबीर 
भचूमकेपुढे मान झकवणे पंचडतजंना िमप्राप्त झाले अचण रॅी. कृष्ट्ण मेनन यांना 
संरक्षणमंचरपदािा राजीनामा द्रावा लागला. त्यावेळी सैन्यामध्ये चनमाण जालेले 
वैफल्य घालवून त्यांच्यात नवा अत्मचवरॄास चनमाण करील ऄशा खंबीर व कायशक्षम 
नेत्यािी गरज ेोती. पंतप्रधान पं. जवाेरलाल नेेरू अचण सवश देशाच्या 
नजरेसमोर ऄग्रिमाने कोणते नाव अले ऄसेल तर ते यशवंतरावजंिे ेोते. त्यांनी 
केलेल्या कुशल कायािा अचण संघटनािातुयािा तो खास गौरव ेोता. 

यशवंतरावजंिी संरक्षणमंरी म्ेणून चनयुिी ेोताि सवश सैन्यामध्ये चवरॄासािे 
वारे संिारू लागले. सेनादल, वायुदल, वनौदलाच्या प्रमुख सेनानंना 
यशवंतरावजंनी चवरॄासात घेतले. त्यांच्या कारभारात कोणत्याेी प्रकारे 
ढवळाढवळ ेोणार नाेी ऄसा चदलासा चदला. भारतीय संरक्षणाच्या 
अधुचनकीकरणास प्राधान्य देउन संरक्षण व्हयवस्थेिी त्यांनी पुनरशिना केली. त्या 
काळात यशवंतरावजंच्या नेतृत्वाखाली अपल्या संरक्षण चवभागाने जी ितुरस्र 
प्रगती केली त्यामुळेि १९६५ साली पाचकस्तानने केलेल्या अिमणाला िोख ईत्तर 



८७ 

 

देणे शक्य झाले. त्या युद्धात अपल्या सैन्याने पाचकस्तानवर चबनतोड मात केली. 
लाेोर ऄथवा रावळविपडी येथील चवमानतळावर चवमाने ईतरवण्यासाठी ऄथवा त्या 
तळावरून चवमानांिे ईड्डाण करण्यासाठी भारतािी पूवशपरवानगी घेण्यािा 
ऄवमानकारक प्रसंग पाचकस्तानवर अला. संरक्षणमंरी या नात्याने यशवंतरावजंिी 
कारकीदश मध्यवती शासनातील त्यांच्या ऄन्य कोणत्याेी मंरीपदापेक्षा सवशरॅेष्ठ 
ठरली ऄसे मला वाटते. चेमालयाच्या संरक्षणासाठी सह्याद्री धावून गेला ेे चवधान 
चकती बरोबर ेोते ते यशवंतरावजंनी अपल्या कतृशत्वाने चसद्ध केले. 

यशवंतरावजी संरक्षणमंरी ऄसताना मेाराष्ट्र प्रदेशच्या संसदीय मंडळािी 
बैठक सुरू ेोती. पाचकस्तानने अिमण केले तेव्हेा ती बैठक त्यांच्या मंुबइतील 
चनवासस्थानी सुरू ेोती. पाचकस्तानिे ेल्ल्यािे वृत्त समजताि ताबोडतोब चदल्लीला 
जाणे अवश्यक ेोते. त्या वेळी मी सुद्धा त्यांच्या बरोबर ेोतो. खास लष्ट्करी 
चवमानाने अमिा प्रवास सुरू झाला. सवश शेरांमध्ये व चवमानतळावर ब्लॅकअउट 
ेोता. चवमानळावर कोठेेी ईजेड दाखचवण्यािी पचरत्स्थती नव्हेती. एक क्षणभरेी 
न थांबण्यािा अचण चदल्लीला रातोरात परतण्यािा चनणशय यशवंतरावजंनी 
घेतल्यामुळे त्यांिी सवश व्हयवस्था करणे ऄपेायश झाले. प्रवासात धोक्यािा आशारा 
चमळाल्यामुळे अमिे चवमान अग्रा चवमानतळाकडे वळवावे लागले. अग्र्याला अम्ेी 
ईतरलो. तेथूनि मोटारीने चदल्लीला जाण्यािे अम्ेी ठरवले. चततक्यात लष्ट्करी 
ऄचधकाऱ्यांकडून त्क्लऄरन्स चमळाल्यामुळे त्याि चवमानाने रातोरात चदल्लीला 
पोेोिलो. त्या प्रवासात यशवंतरावांिी प्रक्षुब्ध मनःत्स्थती व चनधारािे दशशन मी 
जवळून घेउ शकलो. यशवंतरावजंिा चनधार पुढील काळात मी केव्हेाेी पाेू 
शकलो नाेी. 

गृेमंरी, ऄथशमंरी व परराष्ट्रमंरी म्ेणून यशवंतरावजंनी िांगल्या प्रकारे 
कायश केले ऄसले तरी संरक्षणमंरीपदासारखे ईठावदार कायश ते केव्हेाेी दाखवू 
शकले नाेीत. गृेमंरी म्ेणून आंचदरा गांधी यांच्या सवश चनणशयांिी समथशपणे 
मल्लीनाथी करण्यािे कायश यशवंतपावजंनी कुशलतेने केले. मार त्या काळात 
स्वतःिी वेगळी छाप ते केव्हेाेी पाेू शकले नाेीत. चठकचठकाणी राष्ट्रपतंिी 
राजवट लागू केल्यानंतर संसदेच्या सभागृेात जी ििा िालत ऄसे त्यामध्ये 
घटनेिा सोआस्कर ऄथश लावण्यािी संसदपटुता यशवंतरावजंनी जरूर दाखवली. 
परंतु ते कायश एखाद्रा वचकलासारखे ेोते. चकत्येक प्रकरणी स्वतःच्या मनाचवरूद्ध 
त्यांना वचकली करावी लागत ेोती ेे मी जवळून पाचेले अेे. संस्थाचनकांिे तनखे 
अचण सवलती रद्द करण्यािा चनणशय माझी ईपसूिना मान्य करून ऑल आंचडया 
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कागेँ्रस कचमटीने घेतला. गृेमंरी म्ेणून त्यािी ऄंमलबजावणी करण्यािी 
जबाबदारी यशवंतरावजंवर अली. त्या कामी सवश ऄचधकार कागेँ्रस संघटनेने 
चदलेले ऄसतानाेी संस्थाचनकांिा वापर अपल्या राजकारणासाठी करण्यािा जो 
प्रयत्न आंचदराजंनी केला त्याला चवरोध करण्यािे सामथ्यश यशवंतरावांनी केव्हेाेी 
दाखवले नाेी. ईलट भरपूर नुकसानभरपाइ देण्यास मान्यता देउन ज्या ईदे्दशाने 
संस्थाचनकांिे तनखे व सवलती रद्द करण्यािा चनणशय झाला त्यािी पायमल्ली 
करण्यालाि त्यांिे ेातभार लागले. 

ऄथशमंरी या नात्याने यशवंतरावजी यांिी कारकीदश प्रभावी ठरली नाेी. 
देशाच्या अर्णथक धोरणांना नवी चदशा देण्यािे सामथ्यश ऄथशमंत्र्यािा ेाती ऄसते. त्या 
दृष्टीने चविार तकताना कागेँ्रसने जाेीर केलेल्या कायशिमानुसार अर्णथक 
धोरणांमध्ये धडाडीिा पुरोगामी बदल यशवंतरावजी केव्हेाेी करू शकले नाेीत. 
ेाताखालील नोकरशाेीने पंतप्रधानांच्या सचिवालयाच्या अदेशानुसार चनणशय 
र्घयावे अचण त्यािा पाठपुरावा ऄथवा समथशन करावे यापलीकडे यशवंतरावजी जाउ 
शकले नाेीत. सुचशचक्षत बेरोजगारांिी समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीयीकृत 
बँकांनी ठोस पुढाकार र्घयावा ऄसे मी सुिचवले ेोते. बँकेच्या प्रत्येक शाखेने दरमेा 
चकमान दोन सुचशचक्षत बोकारांना स्वयंरोजगार देउन स्वतःच्या पायावर ईभे करावे 
ऄशी माझी सुिना ेोती. चखरापतीसारखे पैशािे वाटप बँकांनी करू नये, मार बेकार 
तरूणांना मागशदशशन करून पैसे परत करू शकतील ऄसे छोटे व्हयवसाय करण्यासाठी 
व स्वतःिे पायावर ईभे करण्यासाठी त्यांना मदत करावी ऄशी व्हयवेायश योजना 
ेोती. यशवंतरावजी ऄथशमंरी ेोते तेव्हेा देशामध्ये राष्ट्रीयीकृत बँकाच्या ३० ेजार 
शाखा ेोत्या. माझ्या सूिनेिी ऄंमलबजावणी व्हयवत्स्थत झाली ऄसती तर दरमेा 
६० ेजार तरूणांना ऄथवा प्रचतवर्षी ७ लाखापेक्षा ऄचधक तरूणांना स्वयंरोजगार 
ईपलब्ध करून देणे शक्य ेोते. माझ्या सूिनेवर ििा करण्यासाठी बँकेच्या 
ऄध्यक्षांच्या एका बैठकीमध्ये यशवंतरावजंनी मला बोलावले ेोते. विसचडकेट 
बँकेसारख्या काेी राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या ऄध्यक्षांनी माझी सूिना ईिलून धरली. बँक 
ऑफ मेाराष्ट्रच्या ऄध्यक्षांनी ती ऄंमलात अणण्यािा चनधार व्हयि केला. ऄशा 
प्रकारे पाविठबा चमळत ऄसतानाेी बँकांना तसा अदेश देण्यास यशवंतरावजी ऄथवा 
चरझवश बँक तयार झाली नाेी. सामाचजक व अर्णथक बदलासाठी थोडा धोका 
पत्करून खंबीर व चनधारपूवशक भचूमका घेणे अवश्यक ऄसते. त्याखेरीज सामाचजक 
व अर्णथक पचरवतशन ेोण्यािी सुतराम शक्यता नाेी. तशा प्रकारिा ठोस चनणशय 
घेण्यािे कायश ऄथशमंरी या नात्याने यशवंतरावजी केव्हेाेी करू शकले नाेीत. 



८९ 

 

गचरबीत जन्माला अलेला व गचरबीिी जाण ऄसलेला नेता संधी चमळाली 
ऄसतानाेी गचरबीचवरोधी लढाइमध्ये ऄग्रभागी राेून खंबीरपणे लढला नाेी ेी 
जाणीव नेेमीि क्लेश देउन जाते. 

यशवंतरावांिी परराष्ट्रमंरीपदािी कारकीदश मध्यवती शासनातील त्यांच्या 
सवश कारकीदीमध्ये सवात कमी प्रतीिी ठरली. परराष्ट्र मंरालयातील कॅचबनेट 
दजाच्या िेऄरमनच्या नेतृत्वाखाली काम करणारे फॉरेन पॉचलसी कचमशन अचण 
पंतप्रधान आंचदरा गांधंिे सचिवालय यांच्या माफश त ते खाते िालचवले जात ेोते. त्या 
सवश काळात यशवंतरावजी केवळ नामधारी परराष्ट्रमंरी ेोते. त्याति अणीबाणी 
पुकारली गेली अचण त्या चनणशयािे समथशन करण्यािी पाळी यशवंतरावजंवर अली. 
मुख्यमंरी म्ेणून मेाराष्ट्राच्या ऄत्स्मतेला अचण संरक्षणमंरी म्ेणून देशाच्या 
ऄत्स्मतेला साज िढचवणारा नेता अणीबाणीच्या काळात ऄगदी चनस्तेज ठरला. 
आंचदराजंनी जी लािारांिी फौज चनमाण केली चतच्या ऄग्रभागी राेण्यािा दारुण 
प्रसंग जगजीवनराम व यशवंतराव यांच्यासारख्या धुरंधर नेत्यांवर अली अचण 
खुिीसाठी त्यांनी अपली मान खाली झुकवून प्रत्यक्ष लािारीला कुर्णनसात केली. 

ईभा मेाराष्ट्र यशवंतरावजंबरोबर ेोता. त्यािबरोबर मुख्यमंचरपद व 
संरक्षण मंरीपदािे यशस्वी वलय त्यांिे भोवती ेोते. तरीेी यशवंतरावजी भारतीय 
सरकारिे केवळ मंरी म्ेणून वावरले. सवश भारतािे लोकनेतृत्व ते केव्हेाेी करू 
शकले नाेीत.. पंतप्रधान लालबेादुर शास्री यांना हृदयचवकारािा झटका 
अल्यानंतर कागेँ्रसमधील पुरोगामी शिीिे नेतृत्व करण्यािी सुसंधी 
यशवंतरावजंना चमळाली ेोती. अम्ेा सवश तरूण चमरांिा अग्रे ेोता. ेा अग्रे 
त्यांच्यापयंत पोेोिवण्यािे काम मी स्वतःि केले ेोते. दुदैवाने अपल्या सते्तला 
धोका चनमाण ेोइल ऄसे कोणतेेी पाउल ईिलण्यास यशवंतरावजी तयार नव्हेते. 
“सते्तवर राेून सवशसामान्य समाजािे चजतके भले करता येइल ते सवश मी करीन 
परंतु सते्तला धोका चनमाण ेोइल ऄसे कोणतेेी काम मी करू शकणार नाेी” ेी 
यशवंतरावजंिी सरळ भचूमका ेोती. साेचजकि अणीबाणीच्या काळात धावत्या 
रेल्वेतून ईडी घेण्याऐवजी त्या रेल्वेबरोबरि जाणे ऄचधक पसंत केले. त्या ईलट 
आंचदराजंनी पडेल तो धोका पत्करण्यािे मान्य केले. म्ेणूनि अम्ेी सवश चमरांनी 
त्यांना साथ देण्यािे ठरचवले. कागेँ्रसमध्ये अम्ेा तरूण चमरांिी शिी ेळूेळू वाढत 
ऄसली तरी त्या वेळी कागँ्रसमधील एस.के. पाटील, ऄतुल्य घोर्ष, मोरारजीभाइ 
अदी नेत्यांबरोबर समथश मुकाबला करण्यासाठी चततक्याि तोलाच्या नेत्यांिी 
अम्ेाला गरज ेोती. ते नेतृत्व देण्यास यशवंतरावजी तयार झाले ऄसते तर आंचदरा 
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गांधंऐवजी त्यांिेि नाव अम्ेाला ऄचधक जवळिे ेोते. त्यानी नकार चदल्यामुळेि 
अम्ेाला आंचदराजंना पाविठबा द्रावा लागला. यशवंतरावजंनी मान्यता चदली ऄसती 
तर काळाच्या ओघात ते या देशािे पंतप्रधान झाले ऄसते अचण भारतीय 
राजकारणाला िांगले वळण लागले ऄसते. 

अणीबाणीच्या काळात यशवंतरावजंना पुन्ेा एकदा िांगली संधी प्राप्त झाली 
ेोती. मंचरमंडळाला चवरॄासात न घेता आतका मूलभूत चनणशय घेतल्यानंतर त्याला 
सनदशीर चवरोध करणे अचण त्या मुद्द्द्रावर मंचरमंडळापासून ऄलग ेोणे चनचरृत 
शक्य ेोते. त्या वेळी धावत्या गाडीतून खाली ईडी मारण्यास यशवंत रावजी तयार 
झाले नाेीत. परंतु १९७७ च्या चनवडणुका पुकारल्यानंतर जगजीवनरामप्रमाणे 
जनता पक्षाबरोबर सेकायश करण्यािी भचूमका यशवंतरावजंना घेता अली ऄसती. 
तसे झाले ऄसते तर काळाच्या ओघात पंतप्रधान ेोण्यािा मान यशवंतरावजंना 
चनचरृत चमळू शकला ऄसता. त्यानंतर आंचदरा कागेँ्रसिे चवभाजन झाल्यानंतर जनता 
पक्षािे शासन ऄडिणीत ऄसताना यशवंतरावजंनी सेकायािी भचूमका घेतली 
ऄसती ऄथवा चवरोधी पक्ष नेता म्ेणून आंचदराजंपुढे मान तुकवण्याऐवजी  खंबीरपणे 
काम केले ऄसते तर पुढील काळात सवश चवरोधी पक्षांना बरोबर घेउन 
पंतप्रधानकीकडे वाटिाल करणे शक्य झाले ऄसते.  त्यासाठी लागणारी विेमत व 
चनधार यशवंतरावजंनी केव्हेाि दाखवला नाेी. त्याऐवजी कागेँ्रस प्रवेशासाठी 
मचेनो न् मचेने रांगेत ईभे राेणे त्यांनी ऄचधक पसंत केले. या भचूमकेमुळेि 
यशवंतरावजंिे नव्हेे तर सवश देशािे व लोकशाेीिे नुकसान झाले ऄसे मला वाटते.  
त्या काळात झालेल्या मानेानीमुळे यशवंतरावांच्या कारकीदीला कायमिा डाग 
लागला. 

 यशवंतरावजंच्या सोयीच्या राजनीतीऐवजी तत्त्वज्ञानावर अधाचरत 
विनपूतीिे राजकारण करावे ऄसा माझा अग्रे ेोता.  विकबेुना त्यावरि त्यांिे 
माझे तीव्र मतभेद झाले. राजकीय दृष्ट्ट्या अम्ेी दूर गेलो. ेे खरे ऄसले तरी 
यशवंतरावजंच्या ऄंगी चकत्येक मौचलक गुण ेोते. मानवतेवर अचण 
मानवतावादावर त्यांिी रॅद्धा ेोती.  त्यांिा वािनािा व्हयासंग गाढा ेोता. संगीत, 
साचेत्य, नाट्यकला, चशक्षण यांिे ते िेाते ेोते. अजारी ऄसतानाेी जीवनभर 
वेणूताइंवर यशवंतरावांनी केलेले चनतांत पे्रम म्ेणजे एक मेाकाव्हयि ेोते. 
कायशकत्यंिी त्यांना जाण ेोती. समाजातील सवश थरांतील व्हयिंशी त्यांिी 
जवळीक ेोती. त्यामुळेि कामगार, पददचलत, साचेत्त्यक, कलाकार, 
कारखानदार, शास्रज्ञ, तंरज्ञ, ऄचधकारी, कायशकते, नेते अदी सवंच्याि मनात 
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भावनाप्रधान यशवंतरावजंचवर्षयी नेेमीि अदरािी भावना ेोती अचण ऄद्रापेी 
तीि भावना कायम अेे. 
 यशवंतरावजी व वेणूताइ अचण माझ्या सवश कुटंुबािे अपुलकीिे व पे्रमािे नाते 
ेोते. माझ्या राजकीय जीवनात यशवंतरावजंनी चदलेली साथ मी केव्हेाेी चवसरू 
शकणार नाेी. चदल्ली मेाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीिे यशवंतरावजी ऄध्यक्ष ेोते.  
१९७७ साली त्यांना मंचरपदापासून दूर व्हेावे लागले. सवशसाधारणपणे मध्यवती 
शासनातील कॅचबनेट दजािा मंरी संस्थेिा ऄध्यक्ष ऄसे. यशवंतरावजंनी अपल्या 
ऄध्यक्षपदािा राजीनामा चदला अचण मला संस्थेिे ऄध्यक्ष करावे ऄसे सुिवले.  
त्याप्रमाणे संस्थेिे कायशकते, मी संस्थेिा ऄध्यक्ष व्हेावे ऄशी चवनंती करण्यासाठी 
माझ्याकडे अले. मी त्यांिी चवनंती ऄमान्य केली. “यशवंतरावजी मंरी नसले तरी 
मेाराष्ट्रािे ज्येष्ठ नेते अेेत. तेि ऄध्यक्ष राेतील व मी िेऄरमन म्ेणून काम 
करीन.” ऄसे मी चनक्षून सांचगतले. त्यानुसार व्हयवस्था करण्यािे ठरले अचण 
यशवंतरावजंिा राजीनामा परत करण्यात अला. त्या वेळी यशवंतरावजंना 
भेटण्यासाठी मी गेलो ेोतो. वेणूताइेी ईपत्स्थत ेोत्या. घटना साधी ेोती परंतु 
यशवंतरावजंच्या डोळ्यांत अलेले पाणी मी पाचेले. माझ्या मनािीेी 
कालवाकालव झाली. अम्ेी ऄचधकि जवळ खेिलो गेलो. जनता राजवटीत 
मंचरपदावर ऄसताना अम्ेी सवशजण वेळोवेळी भेटत ेोतो. एकर कॉफीपान 
करताना ऄथवा जेवताना जीवाभावाच्या गोष्टी मोकळेपणे बोलत ेोतो. त्या 
काळातेी कळत नकळत अमच्या चमरत्वािे वस्र ऄचधक मजबूत व संुदर बनत 
गेले. 
 डॉ. चविम िव्हेाण व वेणूताइंच्या चनधनानंतर यशवंतरावजी खूपि खिले. 
त्या जबरदस्त तडाख्याने चदलेल्या अधातामधून यशवंतरावजी केव्हेाेी बाेेर पडू 
शकले नाेीत. त्यांच्या जीवनातील संध्यासमयीिा तो काळ त्यांना व सवंनाि 
वेदना देणारा ठरला. आंचदराजंच्या चनघृशण ेत्येनंतर यशवंतरावजी ऄचधकि व्हयचथत 
झाले अचण त्या ेळव्हया बेसावध ऄवस्थेति िपळ काळाने त्यांच्यावर ऄखरेिी झेप 
घेतली.  मेाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात अचण घराघरांत अदरणीय ठरलेल्या त्या 
मेान नेत्याला काळाने दुसऱ्या चवरॄात खेिून नेले. मेाराष्ट्राच्या कीर्णतमंचदरािे 
छप्परि कोसळून खाली यावे ऄसा सवशर भास झाला. त्या शोकसागरात ऄवघा 
मेाराष्ट्र बुडून गेला. ते स्वाभाचवकि ेोते. कारण छरपती चशवाजीमेाराजानंतर 
मेाराष्ट्राला तसेि मेाराष्ट्रातील बेुजन व पददचलत समाजाला एवढे भव्हय नेतृत्व 
केव्हेाेी लाभले नव्हेते. 
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राजकीय जीवनाचे चार अध्याय 

मधू णलमये 
 
 यशवंतराव िव्हेाण यांिी व माझी ऄखरेिी भेट झाली ती एका गाण्याच्या 
कायशिमात. त्या वेळिे कंद्रीय मंरी एन. के. पी. साळवे यांच्या घरी पं. जसराज 
यांिे गायन ेोते. साळवे यांनी या कायशिमासाठी यशवंतरावांना व मलाेी बोलावले 
ेोते. जसराजांिे गाणे त्या चदवशी खूपि रंगले. यशवंतराव गाण्यात पूणशपणे रमले 
ेोते.  गायनाच्या कायशिमानंतर, कधी तरी संध्याकाळी गप्पा मारायला घरी या, 
ऄसे ते म्ेणाले ेोते. दुदैवाने त्यांच्या भेटीसाठी जाणे जमले नाेी. ऄिानक त्यांच्या 
चनधनािे वृत्त वतशमानपरात वािले अचण ऄत्यंत ेळेळ वाटली. 
 यशवंतरावांिा अचण माझा बराि जुना पचरिय ेोता. त्यांच्या कंद्रीय 
सरकारमधील कामचगरीिी सुरुवात व माझ्या संसदीय जीवनािी सुरुवात 
साधारणपणे एकाि वेळी झाली. त्यांच्या जीवनािे िार ऄध्याय पडतात. पचेला 
ऄध्याय स्वातंत्र्य िळवळीशी चनगचडत अेे. एक ध्येयवादी तरुण या नात्याने ते 
राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या िळवळीकडे खेिले गेले. स्वातंत्र्य िळवळीतील पुढारलेल्या 
चविारसरणीिे जे ऄनुयायी ेोते त्यामध्ये यशवंतरावांिी गणना करावी लागेल. 
समाजवादी व रॉयवादी चविारांिे त्यांना बरेि अकर्षशण ेोते. यशवंतरावांनी १९४२ 
च्या भचूमगत िळवळीत चेरीरीने भाग घेतला. त्यानंतर ते चवधान सभेवर चनवडून 
अले. संसदीय सचिवापासून ते स्वतंर खाते सांभाळणाऱ्या मंत्र्यांपयंत त्यांनी 
ऄल्पावधीत प्रगती केली. 
 यशवंतरावांिा जीवनािा दुसरा ऄध्याय १९५६ मध्ये सुरू झाला. प्रथम 
मेादै्यभाचर्षकािे व नंतर मेाराष्ट्रािे ते मुख्यमंरी झाले. मुख्यमंरी झाल्यानंतर 
यशवंतरावांनी प्रशासनाच्या धोरणाला नवीन वळण चदले. गोळीबार, लाठीमार 
आत्यादी दडपशाेीच्या ईपायांिा ऄवलंब न करता चवरोधी पक्षांशी व िळवळी 
करणाऱ्या नेत्यांशी सौजन्याने वागायिे व शक्यतो तडजोडीने मागश काढायिा, ऄसे 
नवीन तंर त्यांनी सुरू केले. मोरारजंिी ऄरेरावी राजवट व यशवंतरावांिी सौम्य 
राजवट यातला फरक जनतेला व चवरोधी पक्षांना एकदम जाणवला. ऄन्यथा संयुि 
मेाराष्ट्र िळवळीच्या झंझावातात ते तीन-िार वर्षे चटकून राचेले नसते. आंचदरा 
गांधंशी संधान बांधून त्यांनी संयुि मेाराष्ट्रािी मागणी पदरात पाडून घेण्याच्या 
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दृष्टीने यशस्वी प्रयत्न केले. एस्. एम्. जोशी यांच्यानंतर संयुि मेाराष्ट्राच्या 
चनर्णमतीिे रॅेय यशवंतरावांनाि बऱ्याि प्रमाणावर चमळते. 
 सचमतीच्या कालखंडात म्युचनचसपल व बेस्ट कामगारांिे संप चमटवून 
सन्माननीय तडजोड घडवून अणण्यात एस्. एम्. जोशी यांच्या आतकीि 
यशवंतरावांिी मुख्यमंरी या नात्याने मदत ेोत ऄसे. ऄवर्घया िार-पाि वर्षंत 
यशवंतरावांनी एवढी कीती संपादन केली की, चिनी अिमणाच्या संकटकाळात 
कृष्ट्ण मेनन यांना राजीनामा देणे भाग पडले तेव्हेा संरक्षणमंरी म्ेणून त्यांिी 
कंद्रस्थानी चनवड झाली व ऄशा रीतीने त्यांच्या जीवनािा चतसरा ऄध्याय सुरू 
झाला. 
 यशवंतराव संरक्षणमंरी ऄसल्यापासून मी त्यांना जवळून पाेात अेे. कृष्ट्ण 
मेनन यांच्या बोिऱ्या व्हयत्क् तमत्त्वामुळे सैन्यामध्ये गटबाजीिा िंिुप्रवेश ेोउ लागला 
ेोता. यशवंतरावांच्या सौम्य व मृदू व्हयत्क् तमत्त्वामुळे सैन्यातील वातावरण 
चनवळण्यास चनचरृत मदत झाली. 
 संरक्षण मंचरपदाच्या कारकीदीत यशवंतरावांनी सैन्य प्रबळ करण्यािे दुसरे 
कायश केले. चिनी अिमणामुळे भारतीय सैन्यािी जी वाताेात झाली त्यामुळे 
संरक्षणाच्या अतापयंत दुलशचक्षलेल्या प्रश्नाकडे चवशेर्ष लक्ष देणे कंद्र सरकारला भाग 
पडले.  मोरारजीभाइंिे नवीन ऄंदाजपरक करवाढीमुळे व ऄचनवायश नव्हया 
करयोजनेमुळे ज्याप्रमाणे वादग्रस्त बनले त्यािप्रमाणे संरक्षण खात्याच्या मागण्यात 
झालेल्या प्रिंड वाढीमुळेेी ते गाजले. १९६१-६२ सालच्या ऄंदाजपरकात संरक्षण 
खात्यािा खिश रु. ३११ कोटी ेोता.  म्ेणजेि तो एकूण सरकारी प्राप्तीच्या २८ 
टक् के आतका ेोता.  पुढील वर्षात १९६२-६३ च्या चवत्तीय वर्षात ेा खिश रु. ३७६ 
कोटीपयंत वाढला. पण संरक्षण खिात झालेल्या वाढीपेक्षा सरकारी ईत्पन्न ऄचधक 
प्रमाणात वाढल्यामुळे टक् केवारीिे प्रमाण २४.९ आतके खाली अले.  पण १९६३-६४ 
च्या ऄंदाजपरकात संरक्षण खात्यािा खिश रु. ८६७ कोटीपयंत वाढला. म्ेणजेि 
सरकारी ईत्पन्नािा एकूण ४१ टक् के भाग संरक्षण खात्यावर खिश  ेोउ लागला. 
 संरक्षण खिश एकदम एवढा वाढला ऄसला तरी सवश चवरोधी पक्षांनी त्यािे 
समथशन केले. स्वावलंबन व ऄचलप्ततेिे धोरण िालचवण्यासाठी आतकी विकमत 
चदलीि पाचेजे ऄसे आंद्रचजत गुप्ता म्ेणाले. ऄमेचरकेच्या काश्मीरबाबतच्या धोरणािा 
त्यांनी चनरे्षध केला ेे खरे अेे. पण वातावरण आतके बदलले ेोते की िीन चवरुद्ध 
ऄमेचरकेने भारताला केलेल्या मदतीबद्दल गुप्तांनी कम्युचनस्ट ऄसूनेी अभार व्हयि 
केले. भारतािी पत जगात केवढी कमी झाली ेोती त्यािा ईले्लख करून शारदा 
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मुखजी म्ेणाल्या की न्यू स्टेटस् मनिे संपादक विकग्जले माटीन यांनी भारतीय सेना 
अता खतम झाल्यासारखीि अेे ऄसे ईद गावर काढल्यािे सभागृेाच्या चनदशशनास 
अणले. 
 यशवंतराव चदल्लीला अले खरे, पण तेव्हेा सरकारमध्ये व कागेँ्रसच्या 
राजकारणात त्यांना चवशेर्ष मेत्त्व देण्यात येत नव्हेते ेे ऄगदी स्पष्ट ेोते. सीमावती 
सडकांच्या चनर्णमतीसाठी स्थापन झालेल्या संघटनेत कृष्ट्ण मेनन यांच्या नावािा 
समावेश करण्यात अला ेोता व िव्हेाणांना सचमतीिे ईपाध्यक्ष बनवण्याच्या ऐवजी 
ते पदि रद्द करून टाकण्यात अले ेोते. िव्हेाणांच्या वर समन्वयमंरी म्ेणून टी. 
टी. कृष्ट्णम्मािायश यांना अणून बसवण्यात अले ेोते. ओचरसािे मुख्यमंरी चबजू 
पटनाइक यांना परराष्ट्रीय खात्यात एक स्वतंर खोली देण्यात अली ेोती. ऄशा 
रीतीने संरक्षणाच्या के्षरात यशवंतरावांना चवभागीय स्वायत्तता तर नव्हेतीि मग खुद्द 
मुखत्यारी कोठून ऄसणार? 
 टी. टी. चवरोधी पक्षाच्या काेी खासदारांनी कृष्ट्णम्मािारी, चबजू पटनाइक व 
कृष्ट्ण मेनन यांच्या सरकारवर टीका केली व संरक्षणमंत्र्यांना जर चवरॄासात र्घयायिे 
नसेल, त्यांच्यावर जर जबाबदारी टाकायिी नसेल, संरक्षण प्रश्नांिी ििा 
करण्यासाठी भारतात अलेल्या परदेशी पाेुण्यांना िव्हेाणांना जर भेटूनेी द्रायिे 
नसेल तर मग संरक्षणमंरी ेवेत तरी कशाला? ऄशी पृच्छा चवरोधी पक्षाच्या 
सभासदांनी केली. कोलंबो शिंिे प्रचतचनधी भारतात अले ऄसताना ते सवंना 
भेटले. पण संरक्षणमंत्र्यांिी व त्यांिी  भेट झाली नाेी. ऄशी भेट अवश्यक अेे ऄसे 
नेेरंूपासून कोणत्याि वचरष्ठ मंत्र्याला वाटले नाेी. 
 चवरोधी पक्षांनी यशवंतरावांना ऄडिणीत टाकणारे प्रश्न ईपत्स्थत केले, 
त्यांना “िढवण्यािा” ेी काेी लोकांनी प्रयत्न केला. पण नेेरू चजवंत ऄसताना 
यशवंतराव दबून राेात. तरीेी संरक्षण खात्याच्या वरील ििंना कोणालाेी न 
दुखवता यशवंतराव पचरणामकारकरीत्या ईत्तरे देत. एकदा राममनोेर लोचेया व 
यशवंतराव िव्हेाण यांिी समोरासमोर थोडीशी िकमक झाली. लोचेयांनी 
खोिकपणे चविारले, “भारतीय सैन्यािा तुम्ेी आतका गौरव करीत अेात पण 
िीनबरोबर झालेल्या लढाइत अपल्या सैन्याने फि पळ काढला का काेी चिनी 
सैचनकांना पकडले?” 

यशवंतरावांनी प्रश्नािे ईत्तर द्रायिे टाळले. लोचेयांनी प्रश्नांिी सरबत्ती िालू 
ठेवली, “चकती सैचनक पकडले, ेजार, शंभर, एक डझन का एकेी नाेी?” 
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 यशवंतरावांनी स्तब्धता धारण करणे योग्य अेे ऄसे मानले. कारण 
खरोखरि भारतीय सैन्याने एकेी चिनी सैचनकाला पकडले नव्हेते. 
 िीनबरोबरच्या लढाइत जरी भारताला नामुष्ट्की पत्करावी लागली ऄसली 
तरी पुढल्या दोन वर्षंत सैन्यािी चशक्षण, नैचतक बळ व अधुचनक ेत्यारे या दृष्टीने 
पचरत्स्थती खूपि सुधारली ेोती. १९६५ च्या संरक्षण खात्यावरील ििेच्या वेळी 
यशवंतरावांनी “गेल्या दोन वर्षंत अम्ेी गाजावाजा न करता िांगली तयारी केली 
अेे” ऄसे अत्मचवरॄासाने सांचगतले. 
 त्याि वर्षी शास्री पंतप्रधान ऄसताना कच्छवर अिमण झाले व काेी 
मचेन्यांनंतर काश्मीरात पाचकस्तान्यांनी घुसखोरेी घुसवले. तेव्हेा लढाइला तंड 
द्रावे लागले. भारताला फार प्रिंड यश चमळाले. ऄथवा पाचकस्तान िारी मंुड्या िीत 
झाले ऄशातला भाग नाेी. पण तरीदेखील भारतीय सैन्याने एकूण पाचकस्तानी 
लष्ट्कराला िांगलाि धडा चशकवला यात शंका नाेी. १९६६ च्या ऄंदाजपरकी 
ििेतील अपल्या भार्षणात ह्या घटनांिा गौरवपूणश ईले्लख करायला यशवंतराव 
िुकले नाेीत. तरीदेखील युद्धसंिालन ऄसो ऄथवा परराष्ट्रीय राजकारण ऄसो 
यशवंतरावांना बरोबरीिा वाटा लालबेादूर शास्रंच्या कारकीदीतेी चमळू शकला 
नाेी. 
 भारत पाचकस्तान लढाइत लाेोर चसयालकोट अघाडीवरील पाचकस्तानिे 
लष्ट्करी दडपण कमी करण्यासाठी विसधच्या चदशेने भारत सरकारने ईंटावर स्वार 
झालेल्या सैचनकांच्या मदतीने नवीन अघाडी ईघडली. पण ेवाइ दलाच्या 
पाविठब्याच्या ऄभावी त्या ―कॅमल कोऄर‖ िी कत्तल करण्यात अली. भारताच्या युद्ध 
संिालनावरिा ेा एक कलंक ेोता. 
 प्रारंभी म्ेटल्याप्रमाणे संरक्षणमंरी म्ेणून नेेरंूच्या ईतंु्तग व्हयचिमत्त्वापुढे 
िव्हेाण अपले प्रशासकीय गुण प्रकर्षाने प्रकट करू शकले नाेीत, ेे सत्य अेे. 
कागेँ्रसच्या ऄचखल भारतीय नेतृत्ववगात त्या काळात त्यांना मेत्त्वािे स्थान नव्हेते. 
तेव्हेा राजकीय नेते म्ेणून ते िमकले नाेीत यात काेीि अरृयश नाेी. 
 पण ते मेाराष्ट्रात मुख्यमंरी ऄसताना प्रमुख प्रशासकीय ेोते व मेाराष्ट्र 
कागेँ्रसिे सवशरॅेष्ठ पुढारीेी ेोते. त्यामुळे त्यांिे ेे दोन्ेी गुण लोकांपुढे अले ेोते. 
चदल्लीच्या त्यांच्या वास्तव्हयात प्रशासकीय कौशल्यािी िमक त्यांनी काेी प्रमाणात 
संरक्षण खात्यात व प्रामुख्याने पुढे गृेखात्यात दाखवली ेोती. पण राजकीय 
नेतृत्वाच्या दृष्टीने त्यांिी कतृशत्व व पचरणामकारकता ईपेक्षणीय ेोती. बंगलोरच्या 
संसदीय मंडळाच्या बैठकीत १९६९ मध्ये प्रथम राजकीय नेतृत्व देण्यािा त्यांनी 
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प्रयत्न केला. ज्या नेत्यांशी त्यांिे कधीि पटले नाेी त्या विसचडकेटला व 
मोरारजीभाइंना त्यांनी साथ चदली. चगरी चनवडून अल्यानंतर कागेँ्रस ऐक्याच्या 
नावाखाली त्यांनी आंचदरा गांधंशी तडजोड केली. त्यामुळे त्यांच्यावर धरसोडीिा 
अरोप करण्यात येउ लागला. कागेँ्रस ऄंतगशत संघर्षात कोण चवजयी ेोणार 
यासंबंधीिा त्यांिा कयास िुकला म्ेणून म्ेणा ऄथवा अपला राजकीय वकूब 
वेळीि न ओळखल्यामुळे त्यांच्याकडून ेी िूक झाली. 
 गुलझारीलाल नंदा यांिी गृेमंरी म्ेणून कारकीदश संपूणशपणे ऄयशस्वी ठरली 
ेोती. माक्सशवादी कम्युचनस्टांचवरुद्ध त्यांनी योजलेल्या दडपशाेी ईपायांमुळे ते 
बरेि बदनाम झाले. या ईपायांिे त्यांनी केलेले समथशनदेखील अिरटपणािे ऄसे. 
साधंूच्या चनदशशनाच्या प्रकरणात ऄरॅुधूर, गोळीबार अदी जे प्रकार झाले त्यामुळे 
नंदांिी पक् की नािक् की झाली. गृेमंरी बदलणे तर अवश्यक ेोउन बसले ेोते. 
नवे गृेमंरी कोण ेोणार, स. का. पाटील की यशवंतराव, ऄशी ििा संसदेच्या 
लॉबीत िालू ेोती. पण आंचदरा गांधंनी यशवंतरावांिी गृेमंचरपदासाठी चनवड 
केली. तेथून चतसरा ऄध्याय सुरू झाला. 
 माझ्या मते १९६७ व १९६८ ेी दोन वर्ष े स्वतंर भारताच्या राजकारणातील 
िांचतकारक वर्ष ेेोती. अपल्या राजकीय पद्धतीत एक प्रकारिा ऄननुभतू समतोल 
या वर्षात चनमाण झाला ेोता. कंद्रीय मंचरमंडळात कोणीेी डोइजड नव्हेते. आंचदरा 
गांधंच्या सते्तवर मोरारजी व िव्हेाण यांिे बंधन ेोते. कागेँ्रस पाटीिी ऄमयाद सत्ता 
व दोनतृतीयांश बेुमत तेव्हेा संपुष्टात अले ेोते. ऄनेक राज्यांत चबगर कागेँ्रस 
मंचरमंडळे ेोती. कंद्र राज्य संबंधात एक नवीन प्रकारिा समतोल ईत्पन्न झाला 
ेोता. अमच्या सेकायाचशवाय घटनादुरुस्ती करणे कागेँ्रसला ऄशक्य ेोते. कागेँ्रस 
पक्ष संघटना व प्रशासन यामध्येेी एक मजेदार समतोल ेोता. आंचदरा गांधी कागेँ्रस 
सरकारच्या पंतप्रधान ेोत्या ेे खरे, पण त्यांना कागेँ्रस संघटनेिा शे कामराज 
यांच्यामुळे बसला ेोता. लोकसभेत चवरोधी पक्ष देखील संख्येने व बुचद्धबळाने 
मजबूत ेोते. या संचधकाळात गृेमंचरपदािी जबाबदारी सांभाळणे ेे येरा गबाळ्यािे 
काम नव्हेते. पण यशवंतरावांनी ती धुरा ईत्तम रीतीने सांभाळली. ेा काळ त्यांच्या 
मंचरपदािा सुवणशकाळ ेोता. त्या वर्षात झालेल्या चनरचनराळ्या वादचववादांत 
यशवंतरावांिे व्हयत्क् तमत्त्व खूपि िमकले. अयाराम-गयाराम ेा शब्दप्रयोग त्यांनीि 
लोकचप्रय केला ेोता. चवरोधी पक्षाच्या भचडमाराला शांतपणे, ईते्तचजत न ेोता ते 
ईत्तर देत. ऄडिणीिे प्रश्न ते चशताफीने टाळीत. 
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 पण १९६९ च्या कागेँ्रस पक्षाच्या चवभाजनानंतर सवशि बदलले. 
यशवंतरावांच्या जीवनािा िौथा दुदैवी ऄध्याय सुरू झाला. एक प्रकारे त्यांच्या 
जीवनाला ईतरती कळा लागली. त्यािे मुख्य कारण यशवंतरावांच्या 
व्हयचिमत्त्वामध्ये काेी लक्षणीय ईचणवा ेोत्या. एक म्ेणजे त्यांिी ऄचनणशयािी 
ऄवस्था. दुसरी गोष्ट म्ेणजे त्यांिेजवळ राजकीय चवरोधी पक्षनेत्यास अवश्यक 
ऄसलेली प्रदीघश वनवासात जाण्यािी तयारी व अिमकता नव्हेती. यशवंतरावांिे 
एकूण व्हयचिमत्त्व सौम्य ेोते. वनवासातील पचररॅम व कठोर चनणशय घेण्यािी तयारी 
या गोष्टी त्यांना मानवणाऱ्या नव्हेत्या. चतसरी ईणीव म्ेणजे राजकीय साेस 
करण्यािी त्यांिी ऄक्षमता. 
 कंद्रीय संसदीय बोडाच्या बैठकीत १९६९ साली यशवंतरावांनी विसचडकेट व 
मोरारजीभाइ यांिी बाजू घेउन संजीव रेड्डंच्या ईमेदवारीला पाविठबा चदला. त्यामुळे 
आंचदराजंिी आतराजी त्यांच्यावर झाली. पंतप्रधानापदासाठी १९६६ साली त्यांनी 
मोरारजीभाइंना पाविठबा न देता आंचदराबाइंना अपला पाविठबा चदला ेोता. पण तीन 
वर्षंनंतर राष्ट्रपतंच्या चनवडणुकीत त्यांनी अपला पचवरा बदलला कारण रॅीमती 
आंचदरा गांधंच्या बरोबर दोन ेात करायिी त्यांिी तयारी नव्हेती. 
 बकँांिे राष्ट्रीयीकरण, संस्थाचनकांिे तनखे रद्द करणे, चगरंिा 
राष्ट्रपचतपदािा चनवडणुकीतील चवजय आत्यादी नेरदीपक घटनांमुळे आंचदरा गांधंिी 
लोकचप्रयता ऄतोनात वाढली अेे, ेे चनदशशनाला येताि यशवंतरावांनी परत 
अपले धोरण बदलले. 
 आंचदरा गांधंच्या बरोबर त्यांनी समझोता केला. त्यामुळे विसचडकेटिे पुढारी 
त्यांच्यावर नाराज तर झालेि, चशवाय आंचदरा गांधंच्या गोटातेी या धरसोडीच्या 
धोरणामुळे त्यांिे वजन खूप कमी झाले. गृेमंरी म्ेणून त्यांच्या ऄचधकाराला प्रथम 
कारी लावण्यात अली, नंतर त्यांिी गृेमंचरपदावरून ईिलबांगडी करून त्यांना 
ऄथशखाते देण्यात अले. ऄथशमंरी म्ेणूनेी त्यांिे ऄचधकार मयाचदत ेोते. 
अणीबाणीच्या काळात अम्ेी तुरंुगात ऄसताना ते परराष्ट्रमंरी म्ेणून काम पाेात 
ेोते. पण यशवंतरावांिा लोकसभेतील “परफॉमशन्स” अता पूवीसारखा राचेलेला 
नव्हेता. यशवंतराव चनस्तेज ेोउ लागलेल्या ताऱ्याप्रमाणे वाटत ऄसत. आंचदरा 
कागेँ्रसिा १९७७ च्या चनवडणुकीत पराभव झाला व यशवंतराव चवरोधी पक्षनेते 
बनले. ेी नवी भचूमका त्यांना मानवणारी नव्हेती. चवरोधी पक्ष या नात्याने लक्षात 
राेण्यासारख्या त्यांनी दोन गोष्टी केल्या अचण या दोन्ेी कृत्यांमुळे ते व अम्ेी 
दोघेेी संकटात सापडलो. राष्ट्रपतंच्या ऄचभभार्षणावर ते बोलत ऄसताना 
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अणीबाणीबद्दल मी त्यांना थोडेसे चडविले. तेव्हेा त्यांच्या मुखातून आमजशन्सी वॉज 
ॲन ऄबरेशन (ऄपकृती) ऄसे प्रचसद्ध ईद गार बाेेर पडले. त्यामुळे आंचदरा गांधी 
यांच्याबरोबरिे त्यांिे संबंध चबघडले. चवरोधी पक्षािे नेते या नात्याने त्यांिे दुसरे 
कृत्य म्ेणजे त्यांनी जुलै १९७९ मध्ये लोकसभेत मांडलेला ऄचवरॄासािा ठराव. 
अमच्या पक्षािी त्स्थती नाजूक अेे, तुम्ेी ेा ठराव मांडू नका. “टाइम बॉम्ब” अेे 
ऄसे मी त्यांना अदल्या चदवशी टेचलफोनवर परोपरीने चवनवले. पण ते म्ेणाले, 
“नाेी, चवरोधी पक्षनेता म्ेणून माझे कतशव्हय मला पुरे करायिे अेे.” सुरुवातीला 
आंचदरा गांधी देखील या ठरावाच्या बाजूला नव्हेत्या. जनता पक्षाला मजबूत 
करण्यासाठी ऄचवरॄासाच्या ठरावािे ेे नाटक यशवंतराव करीत अेेत, ऄसे त्यांिे 
मत ेोते. पण सत्य पचरत्स्थती काय अेे ेे मला माेीत ेोते. त्यामुळे मोठा ऄनथश 
ओढवला. यशवंतराव िरणविसगांच्या ेंगामी मंचरमंडळात ईपपंतप्रधान व गृेमंरी 
ेोते. पण ेी कारकीदश कोणालाि सुखािी झाली नाेी. चवरोधी पक्षाच्या चतचकटावर 
यशवंतराव नव्हया लोकसभेवर चनवडून अले. पण दोन वर्षंच्या ऄनुभवामुळे 
यशवंतरावांनी चवरोधी पक्षािा धसका घेतला ेोता. त्यामुळे त्यांनी अपल्या राजकीय 
जीवनाच्या ऄखेरीस “स्वगृेी” परत येण्यािी आच्छा केली. आंचदरा गांधंच्या ेत्येनंतर 
यशवंतराव या दुचनयेत एक मचेना देखील राचेले नाेीत ेी चनयतीिी लीला अेे. 
 यशवंतरावांच्या राजकीय ऄपयशािी अणखीेी काेी कारणे अेेत. एक 
म्ेणजे यशवंतरावांच्या स्वभावातील ईचणवांमुळे चदल्लीच्या अपल्या प्रदीघश 
वास्तव्हयात त्यांनी भारताच्या चवचभन्न प्रांतांत चमर व ऄनुयायी चनमाण केले नाेीत. 
त्यांिे नेतृत्व मेाराष्ट्रापुरतेि मयाचदत राचेले. त्याला राष्ट्रीय ऄचधष्ठान प्राप्त ेोउ 
शकले नाेी. ठरावीक मंडळंच्या सेवासात ते मोकळेपणाने बोलत, गप्पागोष्टी 
करीत. मार ेातिे राखून, मोजूनमापून, जेवढ्यास तेवढेि बोलत. तसेि सते्तच्या 
राजकारणात चशकारी कुत्र्यािी, संधीिा वास येण्यािी ईपजत बुद्धी लागते व ती 
आंचदरा गांधंच्या तुलनेने कमी पडली. सवंत मेत्त्वािी गोष्ट जो चनभशयपणा, 
चनदशयपणा लागतो त्यात यशवंतराव त्यांच्यावरील बौचद्धक संस्कारामुळे कमी पडले. 
या सवश कारणांमुळे त्यांना खाली मान घालून ―स्वगृेी‖ परतावे लागले. 
 चशवाय चदल्लीिा राजकीय रंगमंि फारि मोठा अेे. त्यािा अटोप येण्यासि 
वेळ लागतो. ऄंगात गुण ऄसून भागत नाेी, लोकरंजनािी कलाेी लोकशाेीत 
लागते. या सत्यािी प्रिीती घेणारे ईत्तम ईदाेरण म्ेणजे यशवंतरावांिे 
सत्ताकारणातील ऄपयश. 
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 यशवंतरावांना संगीत, नाट्य व साचेत्य यांत रस ेोता. त्यांिे व्हयचिमत्त्व 
ऄनेकरंगी ेोते. त्यांिे अत्मिचरर ऄपुरे राचेले यािी खंत वाटते. त्यािा पुढील 
भाग मनाने राजकारणातून चनवृत्त झाल्यानंतर जर त्यांनी चलचेला ऄसता तर तो 
चनचरृति रंगतदार झाला ऄसता, यात शंका नाेी. 
 ऄशा बेुरंगी व्हयचित्त्वािा ऄस्त, ऄखेर ेीि दुःखद घटना ऄसते. त्यामुळेि 
यशवंतरावांिे जाणे मनाला िुटपुट लावते. 
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भारताच्या राजकीय रंगमंचावरील चारुदत्त 

ना.बा. लेले 
 

भारतीय राजकीय रंगमंिावरील धीरोदात्त नायक रॅी. यशवंतरावजी िव्हेाण 
ेे अधुचनक ‘िारुदत्त’ ेोते. बव्हेंशी त्याच्या समान ेोते, ऄसे मूल्यांकन जर कोणी 
१९६२ ते १९८४ या कालखंडािे विसेावलोकन करताना करील तर ते चवशेर्ष वावगे 
ठरू नये. कारण ‘मृच्छकचटक’ नाटक तल्लीन ेोउन पाेणाऱ्या ‘सवश रॅोत्यांिी 
सेानुभतूी प्राप्त करून घेणाऱ्या’ या धीरोदात्त नायकाला ‘यशप्राप्ती मार कष्टसाध्य’ 
ेोत ऄसल्यािे प्रसंग पाेून क्षणभर ेवालचदल झालेल्या रॅोत्यांिी 
िारुदत्ताचवर्षयीिी अपुलकी व अदर मार वृविद्धगति ेोत जातो. ―ऄथं 
वसंतसेनाघातकः िारुदत्तः वधस्तंभम् नीयते’, ऄसे शब्द कानी पडल्यावर नाटक 
पाेणाऱ्या सामान्य जनांच्या भावना सेजपणे ईिंबळून येउन ‘चनष्ट्पाप नायक’ 
नाेक बळी पडत ऄसल्यािी तीव्र सेानुभतूीिी लाट रंगमंचदरातील सवशि 
रॅोत्यांच्या मनािी पकड घेते. ऄल्पस्वल्प ऄंतराने वा फरकाने ेाि भाव बेुतेक सवश 
राजकीय चनरीक्षकांच्या ठायी अधुचनक ‘िारुदत्त’ रॅी. िव्हेाण यांच्या भारताच्या 
राजधानीतील सुमारे बावीस वर्षंच्या राजकीय जीवनािे समालोिन करताना ऄगदी 
सेजपणे जागृत झाल्याचवना राेात नाेी. नायकािी ‘कष्टसाध्य यशप्राप्ती’ पाेून 
शेवटी रॅोत्यांना ेायसे वाटत ऄसतानाि नायकाचवर्षयीिा अदर चद्यगुचणत ेोत 
ऄसल्यािा ऄनुभव अला तरी या अदराला प्रिंड ‘सेानुभूतीिी झालर’ ऄसल्यागत 
वातावरण न कळत चनमाण ेोत जाते. रॅी. यशवंतरावजंच्या चदल्लीतील कारकीदीिे 
पक्षातीत भचूमकेवरून समालोिन करतानाेी ेाि ऄनुभव ईत्कटतेने अल्याचवना 
राेात नाेी ! 

१९६६ च्या जानेवारीत चद्यतीय पंतप्रधान रॅी. लालबेादूर शास्रीजंच्या 
ऄिानक चनधनानंतर ‘पंतप्रधान’ पद जेव्हेा रॅी. यशवंतरावजंना ेुलकावणी 
दाखवून आंचदराजंना प्राप्त झाले त्या वेळी ऄथवा १९६९ मधील राष्ट्रपती 
चनवडणूकप्रसंगी रॅी. िव्हेाणसमर्णथत वा पुरस्कृत रॅी. नीलम संजीव रेड्डी पराभतू 
ेोउन रॅी. वंकट वराे चगरी चवजयी झाले त्या वेळी वर ईले्लख केलेलाि ऄनुभव 
सवंना अला. ―यशःप्राप्ती ’सकृदशशनी आंचदराजंना लाभली तरी प्रिंड सेानुभतूी व 
अदर मार यशवंतरावजंच्यात पदरी पडला. १९६६ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. 
सवशपल्ली राधाकृष्ट्णन यशवंतरावजंिी गणना “ऄचववादास्पद व्हयचिमत्त्व” या रॅेणीत 
करीत ऄसल्यािे (नॉन कॉन्राव्हेर्णसयल पसशनॅचलटी) सवशरॅुत ऄसल्याने बेुतेक सारे 
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संसदसदस्य व परकार यांच्या लेखी तेि पंतप्रधानपदी येणार ऄशी ऄटकळ 
ऄसताना घडले मार ऄगदी वेगळे व ऄनपेचक्षत ! १९६९ मधील राष्ट्रपचत-चनवडणूक 
चनचमत्ताने जो बनाव घचटत झाला त्यामुळे रॅी. रेड्डी पराभतू ेोउन रॅी. चगरंना 
चवजयरॅीने वचरले तरी वरील दोन्ेी मेत्त्वपूणश ऐचतेाचसक प्रसंगी यशवंतरावजंिे 
व्हयचिमत्त्व व राजकीय मेत्त्व सामान्यजनांिी ऄपार सेानुभतूी लाभल्याने 
वृचद्धगंति झाल्यािा ऄनुभव राजधानीतील राजकीय चनरीक्षकांना अला. ऄपयशािा 
अरोप वा कलंक पदरी पडलेला ऄसूनेी धीरोदात्त नायकािे संदभात सेानुभतूीि 
प्रकट ेोत राचेल्यािा ऄनुभव रॅी. यशवंतरावजंना अधुचनक ‘िारुदत्त’ रॅेणी प्राप्त 
करून देणारा ऄसा नाेी का ? 

यशवंतरावजंच्या मनोरिनेत धीरोदात्तता ओतप्रोत भरलेली ऄसल्यािी 
प्रिीती ते संरक्षणमंचरपदी वा गृेमंचरपदी ऄसताना ऄनेक प्रसंगी ऄनेकांना येउन 
त्यांच्याचवर्षयीच्या ऄपेक्षा चदल्ली दरबारात वाढति गेल्या. भारत-िीन संघर्षशसमयीिी 
संरक्षणमंरी कृष्ट्ण मेनन यांिी काळीकुट्ट कारकीदश संपुष्टात येउन यशवंतरावजी 
संरक्षणमंचरपदी अरूढ ेोण्यािे सुमारास ‘विेदुस्थान समािार’ वृत्तसंस्थेिा वाताेर 
या नात्याने लेे चवमानतळािे असमंतात थेट िुसूल वा डंुगटीपयंत सुमारे िौदा 
ेजार फूट ईंिीवर डोळ्यांत तेल घालून प्रेरी म्ेणून सतत वावरणाऱ्या व प्रत्यक्ष 
संघर्षशसमयी ‘मेार रेचजमंट’ िे पाइक बनून ज्या जवानांनी ऄतुलनीय शौयश प्रकट 
करून अिमक चिनी सेनेला िातुऱ्याने खडे िारले ेोते ऄशा मंडळंना जेव्हेा सुमारे 
िार चदवस भेटलो ेोतो त्या वेळी ऄनेक सेनाचधकाऱ्यांनी मोठ्या ईपेके्षने व अशेने 
मला एकान्तात गाठून संरक्षण अघाडीवरील काेी मेत्त्वपूणश पैलंूच्या संदभात नव्हया 
संरक्षणमंत्र्यांच्या कानी काेी ‘चवशेर्ष माचेती’ घालण्यासाठी चनवेदने केली. चदल्लीत 
परतल्यानंतर मनात चविार केली की यशवंतरावजंना भेटून ेे सवश सांगणे सोपे काम 
नाेी. म्ेणून सवश चनरोप चलेून काढावेत व सादर करावेत. परंतु व्हयावेाचरक 
ऄडिण ऄशी ेोती की यांपैकी बव्हेंशी पैलू ‘गोपनीय’ सदरातील ेोते म्ेणून शेवटी 
प्रत्यक्ष भेट घेउन सांगणेि आष्ट ऄसे ठरचवले. एका सायंकाळी त्यानुसार अधी वेळ 
ठरवून यशवंतरावजंना भेटलो. भेटीऄंती सुखद अरृऱ्यािा धक्का ऄनुभवला. कारण 
सुमारे िाळीस चमचनटे माझे कथन िालू ेोते व ते सवश नव्हया संरक्षणमंत्र्याने 
अत्यंचतक अस्थेने व ऄधूनमधून काेी पूरक प्रश्न चविारीत मोठ्या धैऱ्याने रॅवण 
केले ! या प्रदीघश भेटीऄंती त्यांना जेव्हेा मी म्ेटले की एवढा अपला वेळ न घेता सवश 
चलेूनि सादर करणार ेोतो तेव्हेा त्यांनी मलाि धीर देत अरॄासनपर सांचगतले 
की, नाेी; ेे सारे अपण नीट स्मरणपूवशक व नावचनशीवार तपचशलासे कथन केले 
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तेि ऄचधक रॅेयस्कर झाले. शब्दांचकत न करणेि ईचित ेोते! पराभवानंतरच्या 
पचरत्स्थतीिी गंभीरता व त्या समयी अवश्यक ऄसलेली सावधानताि त्यांच्या या 
धीरगंभीर व्हयवेारातून प्रकट झाल्यािा पचेला ऄनुभव मला लाभला अचण 
त्यामुळेि त्यांच्या चदल्लीतील संपूणश वास्तव्हयात अत्यंचतक अत्मीयता व चवरॄासाने 
त्यांिेशी ऄगदी ऄनौपिाचरकरीत्या अडपडदा न ठेवता ‘संवाद’ साधणे शक्य ेोत 
ऄसे. राजकीयदृष्ट्ट्या ऄवघड प्रसंगीेी यामुळेि त्यांिा तोल जात नसे व ‘सवश 
चवर्षयी सावधपण’ ऄगदी न कळत प्रकट ेोत ऄसे. या सदरातले ऄनेक ऄनुभव 
ऄनेकांना चदल्लीत लाभलेले ऄसल्याने त्यांपैकी काेी ठळक व वेिक प्रसंगांिाि 
ईले्लख करणे समयोचित ठरेल. ते कंद्रीय गृेमंचरपदी ऄसताना रॅीशंकरािाऱ्यानी 
ईपोर्षणास प्रारंभ करून नाजूक ऄवस्था चनमाण केली ऄसतानाेी यशवंरावजंनी 
संसदेत व संसदेबाेेर वागण्याबोलण्यात जी सावधानता प्रदर्णशत केली ेोती ती 
ऄशीि नमूद करण्याजोगी अेे. तत्कालीन द्यारकापीठािे रॅीशंकरािायश 
यशवंतरावजंच्या जुन्या (दै्यभाचर्षक मंुबइ राज्यािे मुख्यमंरी ऄसल्यापासूनिे) व 
घचनष्ठ पचरियािे ेोते. त्यांच्यामाफश त ईपोर्षण करणाऱ्या पुरीच्या रॅीशंकरािाऱ्याशी 
संधान बांधून ईपोर्षणसमाधी साधावी की काय, ऄशी व्हयूेरिना गृेमंरी या नात्याने 
करण्यािा चविार िालू ऄसताना यशवंतरावजंच्या अत्यंचतक चवरॄासातले व ज्यांना 
ते ऄगदी धाकट्या भावासमान वागवीत ऄसत ऄसे चनजी सचिव रॅी. रॅीपाद डंगरे, 
द्यारकापीठ रॅीशंकरािाऱ्याना चनत्याच्या पद्धतीनुसार ऄगदी अदरपूवशक भेटून अले 
ेोते. ऄसे िांगले संबंध व ऄनुकूल वातावरण ऄसूनेी प्रत्यक्ष व्हयूेरिनेच्या 
कायशवाेीिी वेळ येउन ठेपली तेव्हेा यशवंतरावजंनी अपला मनोदय मजजवळ 
प्रकट केला की, ―द्यारकापीठ रॅीशंकरािाऱ्याशी संपकश  करणेिे काम रॅी. डंगरे 
यांवर सोपवून िालणार नाेी. रॅी. डंगरे यांनी अपल्या िांगल्या स्वभावाने व 
व्हयवेाराने द्यारकापीठाशी चनत्य संपकश  ठेवला ऄसला तरी त्यांिा ेा िांगुलपणा 
राजकीय वाटाघाटंसाठी वा बोलणी करण्यासाठी ईपयोगी नाेी. कारण ऄखेरीस 
ेे राजकारण अेे ! स्वतःवरिे दाचयत्व दुसऱ्यावर न ढकलण्यािाि ईदात्त गुण 
यातून प्रकर्षाने जाणवत नाेी का ? चतसरा प्रसंगेी ऄसािा बोलका अेे. प्रथम 
पंतप्रधान रॅी. जवाेरलालजंच्या चनधनानंतर रॅी. लालबेादूर शास्रीजीिा चद्यतीय 
पंतप्रधान म्ेणून शपथचवधी ज्या चदवशी झाला त्याि रारी यशवंतरावजंना जेव्हेा 
त्यांिी प्रचतचिया मी चविारली तेव्हेा तात्काळ प्रसन्नपणे त्यांनी सांचगतले की 
‘भारतािे भचवतव्हय शास्रीजंच्या ेाती सुरचक्षत अेे ’ (The future of country is 
safe in his hands). ऄथात ेी प्रचतचिया प्रकाशनाथश नसल्याने मी त्या ईद्गापरांिे 
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स्मरण त्यांना रॅीमती आंचदराजी पंतप्रधान झाल्या त्या सायंकाळी देउन पुन्ेा 
यशवंतराजंिी प्रचतचिया चविारली. राजकीय घडामोडंिा वेध घेउन पचरपक्वतेने 
प्रचतचिया व्हयि करतानाेी ते ‘सावध’ ऄसल्याने त्या वेळी मजजवळ म्ेणाले की 
‘अजि प्रचतचिया नको. काेी काळ थांबणेि आष्ट !‖ नंतरिा सवश घटनािम ध्यानी 
घेता रॅी. यशवंतरावजंिे ‘सावधपण’ चकती साथश ेोते यािाि प्रत्यय येत नाेी का ? 

नेत्यावरील चनष्ठा ेी रॅी. यशवंतरावजंच्या लेखी ‘नेेरूचनष्ठा’ या सदराति 
सदा जमा ऄसे. संरक्षणमंचरपदी चनवड ेोत ऄसताना ेी चनष्ठा ेा त्यांिा गुण (प्लस 
पॉइंट) स्वाभाचवकि ठरला. परंतु लालबेादुरजंच्या ऄिानक चनधनानंतर ेा 
गुणि दोर्ष ठरून त्यांच्या भचवतव्हयाला अगळी कलाटणी देणारा ठरला. १९६६ च्या 
जानेवारीत तृतीय पंतप्रधानािी चनवड करण्यािी धुमरृिी िालू ऄसताना रॅी. 
यशवंतरावजंना त्यांिा ‘िारुदत्ती’ स्वभावि नडला, ऄसे अज चनःसंचदग्ध शब्दांत 
म्ेणता येइल. अजपयंत ेा घटनािम प्रकाचशत न ेोउ देणे ेा पण त्यांच्या 
िांगुलपणािाि एक पैलू ेोता. घटनािम थोडक्यात ऄसा ेोता की, िार मुख्यमंरी 
(सवश कागेँ्रसी) रॅी. यशवंतरावजंच्या चनवास-स्थानी त्यावेळिे मेाराष्ट्र मुख्यमंरी 
रॅी. वसंतराव नाइक यांच्या नेतृत्वाखाली घट्टपणे बसून एकि मागणी अग्रेपूवशक 
करीत ेोते की अपणि पंतप्रधानपदाच्या (संसदीय कागेँ्रस पक्षाच्या नेत्याच्या) 
चनवडणुकीसाठी ईभे राेणे आष्ट. कारण मोरारजीभाइ या पदासाठी ईभे राेणारि व 
त्यांना अपल्याचवना ऄन्य कोणी समथशपणे टक्कर देउ शकणार नाेी. रॅी. वसंतराव 
नाइक यांनी त्यांिे जे पूवीिे (सी.पी. ऄँड बेरार राज्यातील) संबंध पं. द्यारकाप्रसाद 
चमरॅा यांच्याशी ेोते ते पणाला लावून त्यांनाेी यशवंतरावजंसाठी ऄनुकूल करून 
घेतले ेोते, यामुळे ‘एक रेसकोसश रोड’ या चनवासस्थानी काेी तास जणू ऄसे 
वातावरण चनमाण झाले की, अत्ता पंतप्रधानपद चनर्णववादपणे यशवंतरावजंकडेि 
येणार. कारण कोणीेी कागेँ्रसी वचरष्ठ पुढारी त्या क्षणापयंत रॅीमती आंचदराजंच्या 
नावािा वा ईमेदवारीिा चविारेी करीत नव्हेते. नेमक्या ऄशा प्रसंगी वर ईले्लख 
केलेला गुण (नेेरूचनष्ठा) ईफाळून येउन मोठ्या थाटात रॅी. यशवंतरावजी 
नेेरूकन्या रॅीमती आंचदराजंना भेटून त्यांिा पाविठबा चमळचवण्यासाठी त्यांच्या 
चनवासस्थानी गेले अचण ऄवर्घया काेी चमचनटांत तेथून परत येउन चतष्ठत बसलेल्या 
िार मुख्यमंत्र्यांना सांगते झाले की, रॅीमती आंचदराजी या पदासाठी ईमेदवार ऄसून 
त्यांना माझा पाविठबा राेणार अेे ! काेी चमचनटांत ेी कलाटणी का व कशी 
चमळाली ? यािी चिचकत्सा करताना दोर्ष पचरत्स्थतीकडे का व्हयिीकडे, ेे सांगणे वा 
यािी चिरफाड करणे या घटकेला सोपे ऄसले तरी व्हयिीकडे, ेे सांगणे वा यािी 
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चिरफाड करणे या घटकेला सोपे ऄसले तरी त्या काेी चमचनटांत जे घडले ते मार 
जणू रॅी. यशवंतरावजंच्या जीवनातील (त्यापूवी घडलेल्या राजकीय जीवनातील 
ऄपघातात) ऄपघातात भर पडल्यागति ेोते ! त्यांनी रॅीमती आंचदराजंिी भेट 
ेोताि त्यांना वस्तुत्स्थती सांगून नम्रपणे (नेेरूकन्या म्ेणून) चनवेदन केले की, 
िार मुख्यमंत्र्यांच्या व ऄन्य सेकारी चमरांच्या अग्रेानुसार या पदाच्या 
चनवडणुकीसाठी मी ईमेदवारी घोचर्षत करण्यापूवी अपणांस सांगण्यास अलो अेे. 
यावर रॅीमती आंचदराजंनी चविारणा केली की मला ेे सांगण्यािे कारण काय ? 
त्यावर रॅी. यशवंतरावजंनी त्यांना सांचगतले की, एकतर ेी घोर्षणा करण्यापूवी 
अपले समथशन प्राप्त व्हेावे व दुसरे म्ेणजे अपण स्वतः ईमेदवार नसल्यानेि मी 
ईमेदवार अेे. ेे ईत्तर ऐकून क्षणाधाति त्या म्ेणाल्या की, तुम्ेा मंडळंिी आच्छा 
ऄसेल तर मी ईमेदवार अेे ! ऄथात यावर ‘नेेरूचनष्ठ’ यशवंतरावजंजवळ काेीि 
ईत्तर नसल्याने त्याि पावली ते परतले व चनवासस्थानी बसलेल्या मंडळंना 
मोजक्या शब्दात वरील संवाद सांगून मोकळे झाले ? ेा एकूण घटनािम 
वेगवेगळ्या संदभात यशवंतरावजंसमोर स्मरण्यािा, त्याला ईजाळा देण्यािा, 
ईपिम मी करून पाचेला ेोता. परंतु प्रत्येक वेळी त्यांिी याला प्रकाचशत करण्यािी 
ऄचनच्छा ऄसल्यानेि अजपयंत कोठेेी यािा ईले्लख केलेला नाेी. कारण त्यांिी 
ऄचनच्छा ेी िांगुलपणाच्याि पोटी ईदभवलेली ेोती. अज मार त्यांच्या 
जीचवतकाऱ्यािे मूल्यमापन करण्यासाठीि ेे सारे ऄनुभव ईपयुि ठरावेत म्ेणून 
येथे शब्दांचकत करीत अेे. कारण भावी चपढीला व एकूण ऐचतेाचसक घटनािमािा 
ऄन्वयाथश लावण्यास त्यािा ईपयोग ेोउ शकेल. 

राजकीय रंगमंिावरील या ‘िारुदत्त’ व्हयचिमत्त्वाच्या संदभात अणखी एका 
ठळक प्रसंगािी नंद करणे ईचित ठरेल. ―जनता’ सरकारच्या चवरुद्ध म्ेणजेि 
मोरारजी मंचरमंडळाच्या चवरुद्ध ऄचवरॄास ठराव मांडण्यािा मान आचतेासाने जणू 
चवरोधी पक्ष पुढारी या नात्याने रॅी. यशवंतरावजंसाठीि राखून ठेवला ेोता. 
(ऐचतेाचसक दृष्ट्ट्या या राजकीय घटनािमाला ऄसाधारण मेत्त्व अेे) कारण 
बरोबर या ऄचवरॄास ठरावाच्या सुमारे वीस वर्षापूवी मंुबइत (दै्यभाचर्षक राज्यात) रॅी. 
मोरारजंनीि मुख्यमंचरपदाच्या स्पधेतून स्वतःिे ऄंग काढून घेउन ऐनवेळी 
यशवंतरावजंिे नाव या पदासाठी सुिवून त्यांिेवरील अपला ‘चवरॄास’ व्हयि करून 
‘चेरे चवरुद्ध िव्हेाण’ लढतीत रॅी. यशवंतरावजंिे पारडे जड केले ेोते. चशवाय, ेा 
ऄचवरॄास ठराव ऄन्य एका परीने ऐचतेाचसक ठरला. कारण तो मांडताना खुद्द रॅी. 
यशवंतरावजंनाेी पुसटशी कल्पना नव्हेती. (ेा त्यांिा स्वतःिाि ऄचभप्राय अेे) 
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की यामुळे ‘मोरारजी मंचरमंडळ’ गडगडणार अेे! परंतु त्यानंतर जे घडले ते 
ऄभतूपूवशि ेोते. कारण ह्या ऄचवरॄासाच्या ठरावावर मतदान न ेोताि ते मंचरमंडळ 
(जनता पक्ष फुटल्यामुळे) गडगडले! ऄभतूपूवश म्ेणण्यािे ऄन्य कारण ऄसे अेे की 
प्रत्यक्ष ेे मोरारजी मंचरमंडळ गडगडण्यापूवी एक ऄखेरिा प्रयत्न म्ेणून खुद्द 
पंतप्रधान मोरारजीभाइंनीि रॅी. यशवंतरावजंना ‘खाजगी’ चनरोप धाडला की 
‘अपण ेातचमळवणी करू शकू तर मंचरमंडळ तर चटकेलि पण आचतेासालाेी 
अगळी कलाटणी लाभेल ’ ! ेा चनरोप जणू पुरेसा अरॄासक नव्हेता ऄसे वाटून 
मोरारजीभाइंनी त्यांच्या मंचरमंडळातील सेकारी व परराष्ट्रमंरी रॅी. ऄटलचबेारी 
वाजपेयी यांस रॅी. िव्हेाणांच्या भेटीस धाडले, या भेटीत रॅी. ऄटलचबेारीजंनी 
स्वच्छ शब्दात रॅी. िव्हेाण यांस अरॄासन चदले की अपण जर रॅी. पंतप्रधान 
मोरारजी देसाइ यांिेशी सेकायश करून, व ईपपंतप्रधानपद स्वीकारून, 
मंचरमंडळाला गडगडण्यापासून वािचवण्यास चसद्ध ऄसाल तर अम्ेी (म्ेणजेि 
‘जनता’ पक्षातील जनसंघीय खासदार सुमारे नव्हवद) मंचरमंडळात सामील न ेोता 
अपणांस पूणश पाविठबा देउ! ―ेा ऄखेरिा प्रयत्नेी चवफल ठरून’ ते मंचरमंडळ 
गडगडलेि! ऄशा प्रकारे आचतेासाला कलाटणी देण्यािी संधी प्राप्त झाली ऄसताना 
प्रांजळपणी व प्रामाचणकपणे िव्हेाण यांनी एकि ईत्तर चदले की ‘माझे व मोरारजंिे 
वैिाचरकदृष्ट्ट्या कसे जमले ऄसते ?‖ (We are not on the same wavelength) ेा 
सारा ताजा आचतेास ऄसल्याने अधुचनक भांबावलेल्या ‘िारुदत्त’ ने रॅी. मोरारजंना 
जरी नकार चदला तरी नंतर रॅी. िरणविसगांना ‘ेोकार’ देउन अपल्या स्वतःिे 
भचवतव्हय वा चवचधचलचखत अपल्याि िांगुलपणापायी वेगळ्या चदशेने भरकटू चदले ! 
अचण तरीसुद्धा सवंिी सेानुभतूी रॅी. िव्हेाण प्राप्त करू शकले ती केवळ वैयचिक 
िांगल्या व्हयवेारामुळे. एकूण काय तर या सेानुभतूीलाेी कारुण्यािी झालर 
लागलेली ेोतीि ! 
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सत्तवेर नसलो तर काय करीन ? 

(यशवंतरावांशी झालेल्या अप्रकाणशत गप्पा-चचा) 

रामभाऊ जोशी 
 

“सत्ता ेी ऄशी वस्तू अेे की, ती कंचद्रत बनते. सत्ताधीशाकडून ऄचधकाचधक 
सत्ता ताब्यात घेण्यािा प्रयत्न सुरू ेोतो, सत्ताधीशािा सारा नूरि बदलून जातो. 
दे्यर्ष, स्पधा, जातीिे, मोठेपणािे संस्कार, चेतसंबंध ेे सवश सत्ताधीशाच्या चठकाणी 
जमा ेोत राेतात. त्यातून काेी ऄपुरेपणा चनमाण ेोतो. वस्तुतः सते्तिी जबाबदारी 
सांभाळत ऄसताना काेी पथ्यं ेी सांभाळावीि लागतात. ेी पथ्यं सांभाळणं न 
सांभाळणं ेे, तो सत्ताधारी जेव्हेा सते्तच्या चठकाणी नव्हेता तेव्हेा त्याच्या पे्ररणा 
कोणत्या ेोत्या, मूल्यं कोणती ेोती, कोणत्या ईदे्दशानं त्यानं सते्तिा स्वीकार 
केलेला अेे यावर बरंिसं काेी ऄवलंबून ऄसतं. ” 

चदल्लीत १ रेसकोसश रोड, या यशवंतरावांच्या चनवासस्थानी गप्पा सुरू ेोत्या. 
ऄगदी मोकळेपणानं. १९७५ सालं, ऄन् फेबु्रवारी मचेना ऄसावा. मोकळेपणानं गप्पा 
सुरू ेोत्या. १९४२ िी स्वातंत्र्य िळवळ, भचूमगत ऄवस्थेत राेून करावं लागलेलं 
कायश. १९४६ िी सावशचरक चनवडणूक, पालशमंटरी सेिेटरीपदाच्या कामातील ऄनुभव 
अचण १९५२ च्या चनवडणुकीनंतर मंचरपदािा लाभ चमळून सते्तमध्ये प्रत्यक्ष 
पदापशण... ऄसा गप्पांिा ओघ सुरू ेोता. 

पालशमंटरी सेिेटरीपदापासून तो मुख्यमंचरपदाच्या जबाबदारीपयंत अचण 
नंतर चदल्लीत एकाेून एक जबाबदारीिी मंचरपदे स्वीकारल्यानंतर केलेले चनणशय, 
मूळ पे्ररणांिी, मूल्यांिी जपणूक, कामािी चनचरृत केलेली चदशा याचवर्षयी 
यशवंतराव खुल्या मनानं सांगत ेोते. जणू काेी मन मोकळं करण्यािा ‘मूड’ ेोता. 

यशवंतराव तीस वर्षंेून ऄचधक काळ सते्तत राचेले. मेाराष्ट्रात ऄसताना 
सवशरॅेष्ठ सत्तास्थान त्यांनी भूर्षचवले. कंद्रामध्ये जेष्ठ-रॅेष्ठ सत्तास्थानांपयंतिी मजल 
गाठली. ऄनेकचवध भल्याबुऱ्या ऄनुभवांनी त्यांिी चशदोरी काठोकाठ भरलेली. नाना 
देशंच्या नाना लोकांिी संगत लाभलेली. स्वतः प्रत्युत्पन्नमती अचण पराकाषे्ठिे 
संयमी ! ते मन मोकळं करीत अेेत ऄसं चदसलं तेव्हेा सावरून बसण िमप्राप्ति 
ठरलं. ते मोकळेपणानं बोलण्यािी अचण मोकळेपणानं ऐकायला चमळण्यािी ऄशी 
संधी चमळणं चवरळा ! प्रारंभीच्या जुजबी बोलण्यातून गप्पा मूलभतू गोष्टंकडे झुकत 
िालल्या त्याि वेळी खरं म्ेटलं तर मी स्वतःला सावरलं ेोतं. त्यांिं बोलणं वेगानं 
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ेोत ेोतं. टािण करून घेणंेी ऄवघड ेोतं. ऄन् समोरिा कोणी टािणं घेतोय ऄसं 
चदसलं तर यशवंतरावांिं बोलणं सूररूप धारण करीत ऄसे विकवा सांधा बदलून 
भलत्याि रुळावरून प्रवास सुरू ेोत ऄसे. यािा ऄनुभव माझ्या संग्रेी त्यापूवी जमा 
झालेला ेोता. भल्याभल्यांशी गप्पा करताना, त्या वेळी यशवंतरावांच्या सचन्नध 
ऄसण्यािी संधी वर्षानुवर्षे चमळत राचेलेली ऄसल्यानं त्यांच्या लकबी पचरियाच्या 
ेोत्या. 

तरीपण त्या चदवशी एक धाडस करायिं ठरवलं. यशवंतरावांच्या समोरि, 
त्यांच्या िेाच्या मेजावर टेपरेकॉडशर ेोता. मी चतथं पोेोिलो तेव्हेा ते एक ऄप्रचतम 
सुरेल ठुमरी ऐकण्याच्या स्वानंदात ेोतो. ठुमरीिी ऄखेरी झाली, वेणुताइंिं िेािं 
दाचक्षण्य पूणश झालं... त्या चदवशी यशवंतराव चवशेर्ष प्रसन्न वाटले. मग तो संगीतािा 
पचरणाम ऄसो विकवा मनावर ओझं यावं ऄसं त्या चदवशी काेी घडलेलं नसो, प्रसन्न 
चदसले एवढं खरं ! 

प्रसन्नपणानंि मग गप्पा सुरू झाल्या. गप्पांिा ओघ स्वातंत्र्य िळवळीकडे, 
चवशेर्षतः बेिाळीसच्या िळवळीकडे वळला तेव्हेा कायम लक्षात राेाव्हयात ऄशा 
काेी घटनांिी ेचकगत त्यांनी सांचगतली. सातारा चजल्ह्यातील बेिाळीसच्या 
िळवळीिा ईठाव सामान्य थरातील माणसांच्या सेकाऱ्यानं प्रामुख्यानं झाला अचण 
तो दीघशकाळपयंत चटकून राचेला यांि यशवंतरावांना समाधान ेोतं. िळवळीला 
ईठाव यायिा तर मोठं मनुष्ट्यबळ जतन करावं लागतं. माणसं चमळवणं अचण 
चवरॄासाने चटकवणं ेे पथ्य ज्याला पाळता अलं तोि िळवळीिं नेतृत्व करू शकतो, 
िळवळीला जोर प्राप्त करून देउ शकतो, सातत्य चटकवू शकतो ! 

बेिाळीसिी िळवळ ेी स्वातंत्र्यािी “करंगे या मरंगे” ऄशी िळवळ ऄसली 
तरीेी परक्या आंग्रज सरकारिी आतराजी ेोउ नये म्ेणून, रावसाेेब, रावबेादूर, 
सावकार, वतनदार, रॅीमंत शेतकरी यांिा िळवळ्यांना सुप्त चवरोध ेोताि. िळवळ 
नेटानं पुढं न्यायिी अचण इत्प्सत साध्य करायिं तर कुणी चवरोधी ऄसतील तर 
त्यांना पे्रमानं विजकावं लागतं. अपल्या काेी िुकांमुळे चवरोध चनमाण ेोत अेे 
काय, अचण तसा तो ेोत ऄसेल तर, िूक सुधारून चवरोध नाेीसा ेोउ शकेल 
काय, चनदान तो पातळ करता येइल का, याकडेेी लक्ष ठेवणं ऄवश्य ऄसतं ेे दुसरं 
सूर ! 

स्वातंत्र्यािी िळवळ अचण त्याि पायवाटेनं वाटिाल करीत यशवंतराव 
सते्तत पोेोिले. मोठ्या शचिमान घराण्यातून, घरातून विकवा राजकारणािी  
देदीप्यमान परंपरा ऄसलेल्या कुटंुबातून सते्तत सेजगत्या पोेोिलेली ेी ऄसामी 
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नव्हेे. “लोकांच्या साेाय्यानं सते्तत पोेोिलो अचण कामातल्या ऄनुभवाच्या 
चशदोरीवर सते्तत चटकलो, चवशेर्षतः चदल्लीतल्या सते्तवर चटकलो. अयुष्ट्यात 
मनुष्ट्याला ऄनुभव ेाि मोठा गुरू ऄसतो”... यशवंतरावांनी वाक्य पूणश केलं अचण 
समोर विभतीकडं एकटक पाेात राचेले. िेेऱ्यावर गांभीयश साठलं. 

पण एक क्षणभरि ! त्यांनी माझ्याकडं पाचेलं. तुम्ेाला काय म्ेणायिंय, 
ऄसंि जणू त्यांिी नजर मला चविारीत ऄसल्यािं भासलं. ििा पुढं न्या ऄसंि 
त्यांना सुिवायिं ऄसावं. टेपरेकॉडशवरील ठुमरीिी ध्वचनफीत बदलून मी नवी ठेवली 
ेोती अचण बोललेलं सारं मुचद्रत ेोत अेे याकडं त्यांिं लक्ष ेोतं. एरवी ‘सावध’ 
ऄसलेले यशवंतराव तरीेी गप्पा करीत ेोते – ऄगदी मोकळेपणाने! गप्पांिा टप्पा 
अता मुख्यमंचरपदापयंत पोेोिला. 

“मुख्यमंरी झालो तो चवरोधातूनि, वादातून झालो. मुख्यमंरी कुणी व्हेायिं 
यािा कागेँ्रसपक्षाति वाद ेोता. पक्षांतगशत झटापटीतून मुख्यमंचरपदासाठी माझी 
चनवड झाली ेे खरं परंतु त्यािा पचरणाम ेोण्यािी शक्यता ेोती. भाउसाेेब चेरे 
सरकारात नव्हेते. नाराज ेोते. ेे सवश का घडलं, कशामुळं घडलं ते तुम्ेाला अता 
सांगत नाेी. या साऱ्याबद्दल मलाि केव्हेा तरी सचवस्तर ‘आन् टोटॅचलटी’ चलेावं 
लागेल. ते मी चलेीणार अेे. एक गोष्ट खरी की, मला मुख्यमंरी बनवा, अशीवाद 
द्रा विकवा मुख्यमंरी ेोउ द्रा ऄसं चविारण्यासाठी अपण चदल्लीला गेलो नाेी विकवा 
चदल्लीतील कुणाच्या अशीवादािीेी ऄपेक्षा केली नाेी. त्या काळात तशी 
वचेटवाटेी नव्हेती. मंुबइ राज्याच्या पातळीवरि चनणशय झाले.” पथ्यं कोणती 
पाळली ेे ते सांगत ेोते. 

“मुख्यमंचरपद स्वीकारताि ऄसं लक्षातं अलं की सत्ता चमळणं सोपं पण 
चटकणं ऄवघड ! चवशेर्षतः कारस्थानं न करता सत्ता चटकणं अचण चटकवणं” ऄचधक 
ऄवघड. राजकारणात वाद ेे ऄपचरेायश ऄसतात. सते्ततील प्रमुख व्हयिी वादग्रस्त 
ठरतेि. पण त्या वेळी त्यांच्या ऄंगच्या गुणांिी कसोटी लागून जाते. परंतु सते्तत 
येण्यापूवी, कायशकता म्ेणून, स्वातंत्र्य िळवळीत, सातारा चजल्ह्याच्या ग्रामीण 
भागातला म्ेोरक्या म्ेणून काम करत ऄसताना जे ऄनुभव जमा झाले, ज्या 
कसोटीतून जावं लागलं ते ऄनुभव माझा त्या वेळी अधार ठरला. मुख्यमंचरपद 
स्वीकारताि ज्यांिा त्यासाठी विकवा ऄन्य कारणांसाठी चवरोध ेोता त्या लोकांना 
जवळ करण्यावर त्यामुळेि मी लक्ष कंचद्रत करू शकलो. चविारांिी देवाणघेवाण 
खुलेपणानं करीत राचेल्यामुळे स्वातंत्र्यािी िळवळ, चनदान माझ्या चजल्ह्यापुरती 
तरी मी पुढं नेउ शकलो. सते्तमध्ये अल्यानंतरेी तेि पथ्य पाळलं. सते्तत त्स्थर 
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व्हेायिं अचण सते्तिा वापर सामाचजक स्वास्थासाठी करायिा तर, सवश पातळीवर 
चविारांिी देवाण-घेवाण खुलेपणानं करता येइल ऄसं वातावरण ऄसावं लागतं. ते 
वातावरण चनमाण करण्याकडे कटाक्षानं लक्ष चदलं. राज्य रागाने िालचवता येत 
नाेी. रागािे काेी पचरणाम ेोउ नयेत म्ेणून पराकाष्ठा केली. राजकारण 
कोणत्या पद्धतीने, चविाराने िालवावे ेा मतभेदािा प्रश्न ेोता. ेा प्रश्न कागेँ्रस 
पक्षामध्ये त्यापूवी म्ेणजे संयुि मेाराष्ट्रािी िळवळ सुरू ेोती त्याि वेळी चनमाण 
झाला ेोता. िळवळ कोणत्या पद्धतीनं िालवावी ेा प्रश्न ेोता. त्याचवर्षयी मतभेद 
ेोते.” 

“मेाराष्ट्रातला, मंुबइतल्या या ऄनुभवािा लाभ चदल्लीत काम करतानाेी 
झाला. चदल्लीत वाद चनमाण झाले, मतभेद चनमाण झाले. राजकारणात काम 
करताना ेे घडतेि. राजकारणातल्या माणसाला वादाच्या बाेेर राेणे ऄवघड 
ऄसते. परंतु वादळातसुद्धा मन शांत ठेवण्यािा प्रयत्न केला. शांत राचेलो याि 
कारण अेे. 

ते ऄसं अेे की, सते्तत राेताना मनात कुणाबद्दल शरुत्व ठेवायिं नाेी, 
चनणशय करताना कसलाेी पूवशग्रे ठेवून चनणशय करायिा नाेी ेे स्वतःला 
चशकवण्यािा जाणीवपूवशक प्रयत्न केला. माझे काेी चनणशय कदाचित िुकले 
ऄसतील परंतु एखादा चनणशय केल्याबद्दल मला कधी परृाताप झाला नाेी. 
मेत्त्वािा चनणशय करण्यामागे काेी कारणेेी ऄसताति. परंतु वैयचिक 
कारणासाठी चनणशय करण्यापासून दूर राचेल्यानं कधी सटपटलो नाेी. 

मुख्यमंरी ऄसताना विकवा चदल्लीत सते्तमध्ये काम करीत ऄसतानाेी मी जो 
चविार जपला तो ऄसा की लोक जवळ येण्यासाठी अतुर ऄसतात त्यांना” अपण 
संधी देतो का ? रोज सकाळी वृत्तपर वािताना अज मेत्त्वािं काय अेे विकवा 
अपल्या एखाद्रा चनणशयािी प्रचतचिया कोणती ईमटली अेे याकडे लक्ष ठेवावंि 
लागतं. प्रचतचियांसंबंधी मनाला सवय लावून घेतली ती ऄशी की, एखाद्रा 
चनणशयावर टीकाचटप्पणी ेोणं वेगळं अचण त्यावर एकांगीपणािा चशक्का मारला जाण 
वेगळं. मनात शरुत्व ठेवून विकवा पूवशग्रे राखून चनणशय केला तर तो एकांगी ेोण्यािी 
शक्यता ऄचधक. ऄसं काेी ेोउ द्रायिं नाेी ेे स्वतःला चशकवायिा, सते्तत 
नसल्यापासूनिा माझा जाणीवपूवशक प्रयत्न ेोता. त्यामुळे प्रचतचियांसंबंधात कधी 
धास्ती वाटली नाेी. 

त्यािबरोबर सत्ता स्वीकारण्यापूवी, स्वातंत्र्य कशासाठी, याबाबतच्या अपल्या 
जुन्या पे्ररणा काय ेोत्या, त्या ध्येय-धोरणािी कसोटी राेते की नाेी या गोष्टी 
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सातत्यानं समोर ऄसल्यामुळे लेान माणसासाठी, सामान्य माणसांसाठी काेी केलं 
का? काम करताना, चनणशय करताना या प्रश्नाकडं दुलशक्ष करून केलं का ? 
जातीच्या प्रश्नावर न्याय कुणाला नाकारतोय का, ऄसं घडू नये यािी काळजी 
घेतोय का ? यासंबंधीच्या जुन्या पे्ररणा, मूल्यं समोर ठेवूनि चनणशय करीत राचेलो. 
स्वतःशी प्रतारणा केली नाेी. मन शांत राचेलं यािं मूळ कारण ेे अेे. 

अता ेी पथ्यं पाळण्यात विकवा सते्तत राचेल्यानंतर जी पथ्यं पाळायिी 
ऄसतात त्यामध्ये चकती यशस्वी झालो ऄसं कुणी मला चविारलं तर मी म्ेणेन, यािा 
चनवाळा लोकांनी द्रायिा अेे. स्वतः स्वतःबद्दलिं जजमंट करू नये. स्वतः 
बोलणंेी बरोबर नाेी. आतरांनी चनणशय करावा. मला माझ्या मऱ्यादा माचेती अेेत. 
िुका माचेती अेेत. 

एक गोष्ट मार खरी की, माणसं चमळवणं, चटकवणं ेा स्वभाव बनून गेला. मन 
मोकळं ठेवायिा प्रयत्न करायिा, कुणाबद्दल चवरोधी भावना ठेवायिी नाेी. 
ऄनेकांनी चवचवध कारणांसाठी चवरोध केला, परंतु त्या प्रत्येक वेळी या माणसािा 
चवरोध अपल्याला कमी करता येणार नाेी का, त्याला विजकता येणार नाेी का, 
अपलंि काेी िुकलं ऄसलं पाचेजे, त्यामुळे समोरिा माणूस चवरोध करायला ईभा 
ठाकला ऄसावा, अपल्या स्वतःमध्ये सुधारणा करता येणार नाेी का ऄसं 
अत्मसंशोधन करण्यािी मनाला सवय जडून गेली. 

सत्ता अचण सते्तत पाळावयािी पथ्ये याबद्दल अपण बोलत अेोत परंतु 
ऄखेरीस, सते्तमध्ये येणारी माणसं, त्यांच्या पे्ररणा, सामाचजक मूल्यांिी जाण, 
लोकशाेीच्या पे्ररणा, सामाचजक पचरवतशनािी खरीखुरी तळमळ यावर ेे सारं पथ्य 
पाळणं विकवा त्यांना फाटा चदला जाणं ेे ऄवलंबून अेे. 

मेाराष्ट्रात ऄसताना पंिायती राज्य, चजल्ेा पचरर्षदा स्थापन करण्यािा, 
सते्तच्या चवकंद्रीकरणािा चनणशय केला. चशक्षणप्रसारािा चनणशय केला. सेकारी 
िळवळ वृविद्धगत ेोउन समाजाच्या सवश थरांत, सामान्य जनांपयंत, दचलतांपयंत 
ऄस्पृश्यांपयंत चतिी पाळंमुळं पोेोिावीत अचण सवश थरांना अर्णथक लोकशाेीिा 
लाभ चमळावा यासाठी काेी चनणशय केले. 

चवकासाच्या शासनािं काम जनतेच्या जवळ जाउन केल्याचशवाय ेोत नाेी. 
तसं ते व्हेावं ेा चजल्ेा पचरर्षदा स्थापन करण्यामागिा खरा ईदे्दश. मेाराष्ट्रात 
नवीन काेी घडवायिं ऄसा चविार सुरू झाला, प्रयत्न सुरू झाला, त्यावेळच्या 
ििेमध्ये, पंिायती राज्य, ेातिं काेी चशल्लक ठेवून करू नका, लोकांवर संपूणश 
चवरॄास ठेवून करा, लोक चवरॄासास पार नाेीत ऄशी भीती ठेवून यासंबंधीिा चनणशय 
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करणं ईपयुि ठरणार नाेी ेे अवजूशन सांगावं लागलं. वसंतराव नाइक यांच्या 
मागशदशशनाखाली त्यासाठी एक सचमती स्थापन झाली ेोती. सते्तच्या 
चवकंद्रीकरणािी योजना तेव्हेा ऄंचतम टप्प्यापयंत अली, ऄन् त्या वेळी नाइकांशी 
ििा झाल्या त्या वेळी ेे सूर मी त्यांना सांचगतलं. जो ऄंचतम अराखडा तयार 
व्हेायिा तो ‘वकेबल’ ेोइल यािी काळजी र्घयावी लागणार ेोती. त्यािबरोबर 
प्रत्यक्ष कायशवाेी सुरू झाल्यानंतरच्या काळात त्यामध्ये काेी दोर्ष चनमाण ेोतील ेे 
लक्षात ठेवून ेे सवश करावं लागणारं ेोतं. 

सते्तिी नवी स्थानं चनमाण झाली म्ेणजे तेथे काेी िुकीच्या गोष्टी घडतात. 
िुकीिी माणसं चतथं येउन बसतात. सते्तिं स्थान चनमाण करण्यामागिा ईदे्दश 
सोइस्कररीत्या बाजूला ठेवून चनणशय करीत राेतात. ऄसे काेी दोर्ष चनमाण झाले 
का ेा चविारायिा, तपासणी करण्यािा प्रश्न अेे. दोर्ष चनमाण झाले ऄसतील तर 
यंरणा राबवून घेण्यासाठी चतथं जी माणसे येतात विकवा अली अेेत, त्यांिी 
सामाचजक, राजकीय मूल्यं तपासावी लागतील. लोकशाेीमध्ये ऄखेरीस संस्था ेी 
फि मदत करू शकते. कामािी जबाबदारी माणसांिी ऄसते. 

चजल्ेा पचरर्षदा, सेकार, शेती (कृचर्ष औद्रोचगक समाज), चशक्षण 
यासंबंधातील चनणशय, मेाराष्ट्रात सामाचजक पचरवतशन घडून यावे या प्रमुख ईदे्दशाने 
केले. या साऱ्या नव्हयाने सुरू ेोणाऱ्या प्रवाेात, समाजातील सामान्य थराला, 
मुख्यतः दचलतांना सामावून घेणे शक्य झाले, या प्रवाेात ऄशी जर सांगड घालता 
अली तर समाजपचरवतशनासाठी अवश्यक ते वातावरण चनमाण ेोइल; विकबेुना 
तसे ते व्हेावे ऄशी मनात तळमळ ेोती. 

मी ज्या समाजात वाढलो, त्या समाजािे जे चिर पाचेले तेथे चशक्षणासाठी 
लढाइ करावी लागत ेोती. मेाराष्ट्रात चशक्षणाचवर्षयी तीव्र तळमळ ेोती. म.फुले, 
लो. चटळक, अगरकर, डॉ. अंबेडकर, मेर्षी कवे, भाउराव पाटील, पंजाबराव 
देशमुख, भाउसाेेब चेरे या माणसांनी चशक्षणाच्या के्षरात ऊचर्षतुल्य काम केले. 
परंतु मेाराष्ट्रात खालच्या थरापयंत जेवढे चशक्षण पोेोिायला पाचेजे तेवढे 
पोेोित नव्हेते. यािं कारण अर्णथक त्स्थती. चशक्षण घेण्यामागे अर्णथक त्स्थतीिा 
ऄडसर ऄसायिा. यातून बाेेर पडावं म्ेणून काेी चनणशय घेतले. 

प्रिचलत चशक्षणपद्धती योग्य अेे की नाेी, योग्य नसेल तर बदल कसा 
घडवून अणता येइल, गुणवत्ता कशी राखता येइल याबाबत तज्ज्ञांनी जरूर खल 
करावा, चनणशयापयंत पोेोिावे. परंतु ििा अचण चनणशय या गोष्टी दीघशकाळ िालत 
राेतात ेा ऄनुभव जमेस धरून मेाराष्ट्रात सवशप्रथम चशक्षणप्रसारािा चनणशय अम्ेी 
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केला. चशक्षणािे काेी संस्कार घडतात, आष्ट पचरणाम ेोतात. चशक्षण ेे एक ऄसं 
शस्र अेे. गुणवत्ता वाढावी ेा तर चशक्षणािा मूळ ेेतू ऄसतोि. पण त्यात 
सुरुवातीला संख्यात्मक प्रयत्नेी करावे लागतात. चशक्षण ेे समाजात प्रत्येक 
घटकापयंत पोेोिले पाचेजे. ेचरजन, ब्राह्मण, दचलत, मराठा कोणीेी ऄसो, 
चशक्षणाच्या माध्यमातून नवा, शचिमान माणूस तयार ेोतो ेे गृचेतकृत्य जर मान्य 
ऄसेल तर चशक्षण सवशदूर पोेोिण्यासाठी चशक्षणप्रसारािा नवा रस्ता तयार 
करण्यािा चनणशय करावा लागणार ेोता. तसा तो केला. त्यािा मला अनंद अेे. 
मला ऄशी भीती घालण्यात अली की, या चशक्षणप्रसाराच्या ेव्हयासामुळे वेगळ्या 
चविारांिी माणसे, तयार ेोतील. काेी बंडखोर चनमाण ेोतील! मी मनाशी ऄन् 
जाेीरपणानंेी म्ेटलं, ठीक अेे, ऄडाणी बंडखोरापेक्षा सुचशचक्षत बंडखोर मला 
िालेल ! 

चशक्षणाप्रमाणंि सेकार ेी मेाराष्ट्राला लाभलेली शिी अेे. सेकारी 
िळवळ अम्ेी सुरु केली ऄसा अमिा दावा नाेी. पन्नास वर्षंपूवी मेाराष्ट्रात ेे 
काम सुरू झालं. माणसांना एकर अणून त्यांच्या शिीतून काम ईभ ं करणारी ेी 
लोकशाेी िळवळ अेे. शासनातफे करायच्या चवकासाच्या कामािी गाठ या 
िळवळीशी घालण्याच्या ेेतूनं मेाबळेरॄर येथील चशचबरात ‘कृचर्ष औद्रोचगक 
समाज’ या शब्दप्रयोगािा ईच्चार केला. शेती ेा ईद्रोग अेे. या ईद्रोगािी नवी 
तंरे, व्हयवस्थापकीय कुशलता, अर्णथक साधने शेतकऱ्यांना ईपलब्ध करावी अचण 
ग्रामीण जनतेिी शेराकडील धाव, गदी रोखण्यासाठी शेतमालावर प्रचिया करणारे 
ईद्रोग तेथेि सुरू करण्यास प्रोत्साेन द्रावे ेा त्या मागिा ेेतू. 

सेकारी िळवळ ेी अर्णथक लोकशाेी तत्त्वानं िाललेली िळवळ ऄसल्यानं 
जनतेनंि ती िालचवली पाचेजे. यािा सामाचजक संदभश जो मी मनात ठेवतो त्यात 
खेड्यातला सगळा वगश, चवशेर्षतः दुबळे लोक या िळवळीच्या प्रवाेात अणावेत, 
तेथे त्यांिी भागीदारी तयार व्हेावी ेा अेे. यातील चकती घडले ऄसे चविाराल तर 
मनात खंत अेे ऄसं मी म्ेणेन. जे काेी घडलं, घडतंय त्यात ऄपुरेपणा अेे ऄसं 
म्ेणेन. 

सेकारी िळवळीत सेभागी झाल्यामुळं खेड्यात काेी कुटंुब सुखी झाली. 
परंतु त्यांिी शेरी धनपतीशी तुला करणं िूक अेे. त्यािबरोबर खेड्यातल्या सुखी 
माणसाला जागा मार केला पाचेजे. जागा ठेवला पाचेजे. त्यानं खालच्याथरािा 
चविार करून त्याच्यापयंत जायला ेवं. सेकारी िळवळीतेी मिेदारी चनमाण 
करण्यािी जी प्रवृत्ती चनमाण ेोत अेे विकवा झाली अेे ती रोखावी लागेल. 
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सेकारी सोसायटीिे सभासदत्व द्रायिे नाेी, दचलत, लेान माणूस, याला 
भागीदारी चमळू द्रायिी नाेी या प्रवृत्तीचवरुद्ध लढावे लागेल. लोकशाेी पे्ररणा 
दुरुस्त करावी लागेल. सेकारी िळवळीला िांगल्यांनी मागशदशशन केलं अेे. 
सेकार ेी एक मूलभतू शिी अेे. सत्ता कंचद्रत ेोण्यामुळे काेी ऄचनष्ट घडत 
ऄसेल, घडणार ऄसेल तर या िळवळीला नवीन शिी, चविार द्रावे लागतील. 
सेकारी िळवळीिी म्ेणून नवीन शिी, चविार द्रावे लागतील. सेकारी 
िळवळीिी म्ेणून सत्ता ऄसली तरी पथ्य ेी पाळलीि पाचेजेत. सते्तत राेून मी 
तरी तसा प्रयत्न केला. 

सते्तिं ऄसं ऄसतं की, अज अेे ईद्रा नाेी ऄसं गृचेत धरूनि काम करावं 
लागतं. बराि काळ सते्तवर राेणं ेी ऄपवादात्मक पचरत्स्थती म्ेटली पाचेजे. सत्ता 
नाेी ऄसाेी क्षण येतो केव्हेा केव्हेा! अयुष्ट्याला जर ऄखेरी अेे तर सते्तला का 
नसावी ! सते्तवर राेू नये ऄसा चकत्येकदा जाणूनबुजून चनणशय करावा लागतो. 
ऄथात ऄसा चनणशय र्घयावा लागेल जेव्हेा काय करावं विकवा काय करीन ऄसा प्रश्न 
मनात ऄशा वेळी येणं साेचजक ठरतं. माझ्यापुरते चविाराल तर या प्रश्नानं माझ्या 
मनाला कधीि रास झालेला नाेी. यािं कारण, जेव्हेा सत्ता नव्हेती, सते्तच्या 
चठकाणी बसणार अेोत यािी पुसटशी कल्पनाेी नव्हेती, तेव्हेापासून मी माझी 
कामािी चदशा चनचरृत केली ेोती. 

सते्तत ऄसल्यामुळं, ईद्रा मी सते्तत नसलो तर काय करीन यासंबंधी बोलणं 
बरं नव्हेे. परंतु सते्तत नसताना पूवी जे काम पुढं नेण्याच्या प्रयत्नात ेोतो, त्याि 
चदशेने सते्तत ऄसतानाेी प्रयत्न सुरू ठेवला. सते्तत ऄसताना शासकीय के्षरात काम 
करावं लागतं. पण सामाचजक, शैक्षचणक के्षरात करता येण्यासारखं पुष्ट्कळ काम 
अेे. या के्षरात साध्य करण्यािं जे स्वप्न ेोतं त्यापासून ऄजून माझ्यासारखा 
माणूस पुष्ट्कळ लांब अेे. जाचत-जातंमधील स्पधा, तेढी लोकशाेीत वाढि अेेत. 
मेत्त्वाकांक्षी माणसं त्यािा खेळ करीत अेेत. मागासलेल्या वगािा प्रश्न ऄजूनेी 
सुटलेला नाेी. या के्षरात माझ्यासारख्याला पुष्ट्कळ काम करता येण्यासारखं अेे. 
सते्तत नसेन त्या वेळी ऄसंि काेी काम करीन. सते्तत नसलं म्ेणजे दुबशलता येते, 
शिी कमी पडते, साधनं, माणसं कमी ेोतात ेे खरं, परंतु लोकांिी मला थोडी 
फार मान्यता अेे त्यािा ईपयोग करून सामान्यांिं स्थान ईंिावेल, जाचत-
जातंमधील तेढी कमी ेोतील, मागासलेल्या वगाच्या प्रश्नाला िालना देता येइल, 
लोकांच्या मदतीनं ऄसं काम करता येइल ऄसा चवरॄास वाटतो. 



११४ 

 

एक मार चनचरृत-सते्ततून बाजूला गेलो, बाजूला ेोण्यािा चनणशय मला 
करावा लागला तरी राजकारणातून बाजूला ेोइन ऄसं नव्हेे. राजकारणातून 
बाजूला ेोणे नाेी. परंतु अपल्या स्वतःसाठी काेी मागावं ऄसंेी नाेी. पक्षानं, 
नेत्यांनी, जनतेनं मला भरपूर दान चदलं अेे. त्यामुळे सते्तच्या बाेेर राचेल्यानं 
दुःख राेणार नाेी. खंत राेणार नाेी. कोणाबद्दल कटुता, कडवटपणा ऄसणार 
नाेी. अजवर राचेलेला मनािा समतोलपणा त्या वेळीेी राेील ऄशी अशा अेे. 
माझं मन तसं स्वच्छ अेे.” 

गप्पांिा ओघ सते्तकडं वळला अचण सते्तत राेणारानं काेी पथ्यं पाळली 
पाचेजेत ऄसं यशवंतरावांनी सांचगतलं तेव्हेा तीस वर्षंेून ऄचधक काळ सते्तत 
ऄसणाऱ्या तुम्ेी चकती पथ्यं पाळली अचण चकती यशस्वी झाला यासारखे विकवा ऄन्य 
काेी सवाल मी करणं स्वाभाचवकि ेोतं. परंतु सावल जोखण्यािी बौचद्धक विेमत 
पैदा केलेल्या यशवंतरावांसारख्याशी गप्पा करताना मनात ऄसलेल्या ऄन् नसलेल्या 
सगळ्याि सवालंिी आचतरॅी घडायिी ती ेी ऄशी! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
स्मृणतसंकलन 
महाराष्ट्रातील ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वाद आणण चव्हाण 

यशवंतरावांिी पचेली मुख्य कामचगरी म्ेणजे, ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादात जी 
तीव्रता त्यांच्या सावशजचनक अयुष्ट्याच्या पचेल्या १५-१० वर्षात अलेली त्यांना 
चदसत ेोती चतिी तीव्रता, दोन्ेी बाजूंना न दुखवता अचण दोन्ेी बाजूंना जवळ 
जवळ अणून त्यांनी नाेीशी केली अचण मेाराष्ट्रातील वातावरणात गोडवा व स्नेे 
चनमाण केला ऄसे माझे चनरीक्षण अेे. मेाराष्ट्रातील ऄनेक ब्राह्मण पुढाऱ्यांनी 
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यशवंतरावांना त्यांच्या या कामचगरीबद्दल धन्यवाद चदले अेेत. दोन ठळक नावेि 
सांगायिी ऄसली तर सातारिे भाउसाेेब सोमण अचण कऱ्ेाडिे चवद्यान रॅी. 
अळतेकर यांनी यशवंतरावांच्या या कामचगरीबद्दल माझ्याजवळ गौरवोद्गार 
काढलेले अेेत. त्या जुन्या काळच्या ईलट-सुलट घडलेल्या घटना ईकरून 
काढून ेा चवर्षय मांडला तर तो कदाचित ऄचधक बोधप्रद ेोइलेी पण त्या स्मृती 
चवसरण्यायोग्य ऄसता, चजवंत केल्यासारख्या ेोतील म्ेणून मी ते टाळतो. १९५६ 
साली यशवंतराव मेाराष्ट्रािे मुख्यमंरी झाले, त्या वेळी दै्यभाचर्षक जन्माला अले 
ेोते, तेव्हेापासून ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादातील तीव्रता कमी करण्यािा त्यांनी प्रयत्न 
केला ऄसे मला म्ेणायिे नाेी. ४९ सालापासून मी त्यांना ओळखू लागलो अचण 
तेव्हेापासूनि यशवंतराव ेा सलोखा चनर्णमण्यात रस घेत ेोते अचण कायशरत ेोते 
ऄसा माझा ऄनुभव अेे. भाउसाेेब सोमण यांिे यशवंतरावांवर चवशेर्ष लक्ष ेोते. 
यशवंतरावांना ते माेीत ेोते की नाेी ते मला ठाउक नाेी. भाउसाेेब सोमणांना 
ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादातील तीव्रता दुःखदायी वाटे अचण ‘ेा मुलगा पुढे येइल तर 
ेी तीव्रता, तो कमी करील’ ऄसे ईद्गा र भाउसाेेबांनी माझ्याजवळ काढले ेोते. 
अचण नंतर केव्हेातरी अपले ेे म्ेणणे खरे झाल्यािेेी त्यांनी मला सांचगतले. त्या 
वेळेपयंत यशवंतराव फार थोर पुढारी झालेेी नव्हेते. मुख्यमंरी झाल्यापासूनच्या 
काळात ते मंुबइत थोडीि वर्ष ेराचेले ेोते. पुढील काळात त्यांिी चदल्लीति ऄचधक 
वर्ष ेगेली. पण ‘घार ईडते अकाशी तरी चतिे लक्ष चपलापाशी...‖ ऄसे यशवंतराव, 
ेेि कंद्रीय मंरी ेोते. चदल्लीस राेून ते सतत मेाराष्ट्रािी काळजी करीत ऄसत 
अचण मेाराष्ट्रातील ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादािी तीव्रता त्यांच्या चवचशष्ट 
स्वभावप्रदशशनामुळे, साचेत्यप्रीतीमुळे अचण समाचजक समता चनवंरतेने चनमाण 
करण्याच्या त्यांच्या 
प्रयत्नामुळे त्यांना या कामी बरेि यश चमळाले, ऄसे माझे मत अेे.  

-पां. वा. गाडगीळ 
(गावकरी, ३-१२-८४) 

(मेाराष्ट्राच्या आचतेासात यशवंतराव िव्हेाणांिे स्थान) 
 
गोळवलकर गुरुजंशी णवचारणवमशश 

 लोकमान्य चटळकांिे व्हयवेारी राजकारणातील सूर ेोते ‘साधनानाम् 
ऄनेकता’ अचण त्या सूराबरेुकूम व्हयवेार भारताच्या राजधानीत कै. रॅी. 
यशवंतरावजी व रा.स्व. संघािे चद्यतीय सरसंघिालक रॅी. गुरुजी (मा. स. 



११६ 

 

गोळवलकर) यांच्याद्यारे सुमारे सेा वरं्षपयंत (१९६३ ते १९६९) घडून येत ेोता. 
परस्पर चवरॄासाने या कालखंडात दोघेेी ऄनेक प्रसंगी भेटून चविारचवमशश करीत 
ऄसत. रॅी. यशवंतरावजंिी राजकीय चविारसरणी ज्ञात ऄसूनेी या भेटी ज्या वेळी 
ेोत त्या वेळी रा. स्व. संघातील अपल्या सेकारी कायशकत्यंना या भेटीमागील ेेतू 
चवशद करताना रॅी. गुरुजी सांगत ऄसत की, देशािे संरक्षण व अंतचरक सुरक्षा व 
व्हयवस्था ेे दोन्ेी राष्ट्रजीवनािे पैलू पक्षातीत भचूमकेवरूनि चविारात घेतले गेले 
पाचेजेत. तेव्हेा राजकीय मतमतांतरे दूर ठेवून संरक्षणमंरी (वा कंद्रीय गृेमंरी) 
रॅी. िव्हेाण यांना भेटून, त्यांिे कानी 
 
अपले भारतभ्रमणातील चनरीक्षण व ऄनुभव घालणे ेे अवश्यकि अेे. ईचित 
वाटल्यास त्यांनी या माचेतीिा ईपयोग प्रशासनासाठी करून र्घयावा. कारण 
राष्ट्रजीवनािे ेे दोन्ेी पैलू चनत्य चवशुद्ध राष्ट्रवादी भचूमकेवरूनि साकल्याने 
चविाराधीन राचेले पाचेजेत. 

रॅी. गुरुजंिी ेी जी भचूमका ेोती चतिा अदर करीति कै. यशवंतरावजी 
त्यांना भेटण्यासाठी नेेमी चसद्ध ऄसत; ईत्सुक ऄसत. चशवाय या भेटीगाठी वा ेा 
चविारचवमशश नेेमीि ऄनौपिाचरक स्वरूपािा ऄसल्याने ‘प्रकाशनाथश’ (पत्ब्लचसटी) 
नसे. त्यामुळे बोलणेेी मनमोकळेपणी व अवश्यकतेनुसार ऄगदी ऄवर्घया देा 
चमचनटांपासून तो कधी तासभरेी ेोत ऄसे, अचण त्यािी वाच्यता ईभयपक्षी कोठेेी 
ेोत नसे. कारण ‘राष्ट्रचेत’ सवोपचर ेेि सूर या व्हयवेारात ऄनुस्यूत ऄसे! 

या परस्पर चवरॄासािा प्रारंभ मंुबइस मुख्यमंरी म्ेणून रॅी. यशवंतरावजी 
वावरत ेोते त्याि वेळी झालेला ेोता. त्या कालखंडाति एका ऄनौपिाचरक 
गप्पागोष्टंच्या ओघात रॅी. गुरुजंनी भचवष्ट्यवाणी केल्यागत मुख्यमंत्र्यांना सांचगतले 
ेोते की, अपणाला लौकरि चदल्लीस जावे लागेल! पुढे तसेि घडल्याने रॅी. 
यशवंतरावजंिी स्वाभाचवकि रॅी. गुरुजंच्याकडे रॅद्धायुि भावनेने पाेण्यािी रीत 
झालेली ेोती. 

ना. बा. लेले 
  

 
 
 
पं. नेहरू आणण यशवंतराव 
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“पंचडतजंनी मला फार चजव्हेाळ्यानं वागवलंय” एकदम त्यांना 

(यशवंतरावांना) काेी तरी अठवलं, ते म्ेणाले, “रणचजत, मी एकि अठवण 
सांगतो; मी त्या वेळी चडफेन्स चमचनस्टर ेोतो. पण त्या खात्यािा एक सैन्यप्रमुख 
सदैव चवरोध करीत ऄसे. त्यामुळे मी रासलो ेोतो. अचण त्या रासाति एके चदवशी 
नेेरंूच्या नावे मी माझ्या संरक्षणंचरपदािा राजीनामा खरडला अचण तो नेेरंूच्या 
ेाती जाण्यािी व्हयवस्था केली. नेेरंूनी मला रारी नउ वाजता बोलाचवलं मला 
वाटलं, पंचडतजी अता राजीनामा स्वीकारणार. मी त्या तयारीनंि चतथे गेलो अचण 
नेेरंूच्या भेटीला जात ऄसताना चलफ्ट मध्येि बंद पडली. ऄधा विपजरा मजल्यावर, 
ऄधा खाली ऄशा ऄवस्थेत मी ऄडकलो. पळापळ सुरू झाली. पंचडतजंना ेे कळलं. 
ते धावत खालच्या मजल्यावर अले मी पंचडतजंना पाेात ेोतो अचण पंचडतजी 
मोठ्यामोठ्यानं ेसत ेोते. पंचडतजंना मी एवढ्या मोठ्यानं ेसताना कधीि पाचेलं 
नाेी. सेवक पळत ेोते. शेवटी एकदािी चलफ्ट सुरू झाली. पंचडतजी अचण मी 
त्यांच्या िंबरमध्ये गेलो. काेी क्षणापूवी मला चलफ्टमध्ये ऄडकलेला पाेून 
खळखळून ेसणारे पंचडतजी, त्यांनी दरवाजा बंद केला. त्यांच्या िेेऱ्यावरिं ेास्य 
लोपलं. गुलाबासारखा िेेरा सूयशविबबासारखा लाल झाला. अपल्या शेरवानीच्या 
चखशातून माझ्या राजीनाम्यािा कागद माझ्या तंडासमोर फडफडवत ते म्ेणाले, 
“ये क्या बदतमीजी ेै, ये क्या करते ेो! मला राजीनामा पाठवतोस!” कशासाठी ते 
मी त्यांना सांचगतले. ते ेसून म्ेणाले, “मूखश अेेस. तो ऑचफसर अेे ना. जो रास 
देतो अेे त्याला संरक्षणमंरी व्हेायिं ेोतं. म्ेणून मी त्याला तुझ्या ेाताखाली 
घातलं. तू मला सांचगतलं ऄसतंस तर मी सारं चनभावून नेलं ऄसतं. पण यापुढे ऄसा 
राजीनामा पाठचवण्यािा खुळेपणा करू नकोस. त्यांनी तो राजीनामा माझ्यादेखत 
टराटरा फाडला अचण माझ्या तंडावर फेकून ते म्ेणाले, ―पुन्ेा ऄसा मूखशपणा करू 
नको.‖ ” ऄसे ेोते पंचडतजी. 

श्री. रणणजत देसाई 
―लोकराज्जय’ 

 
―तो’ णनणशय यशवंतरावाचं्या घरीच झाला! 

१९६५ च्या भारत-पाचकस्तान युद्धात चवजय संपादन करताि यशवंतरावांच्या 
युद्धकुशल युद्धनेतृत्वािे एक अगळे दशशन भारतवासीयांना घडले. िव्हेाणांच्या 
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भोवती कीर्णतवलय तयार झालेले ऄसतानाि पंतप्रधान लालबेादूर शास्री यांिे 
ताश्कंद येथे ऄकस्मात चनधन झाले. 

पंतप्रधानपद चरकामे झाले. पंतप्रधानपदासाठी रीतसर चनवड करावी 
लागणार ेोती. त्यामुळे दरम्यानच्या काळासाठी ेे पद रॅी. गुलझारीलाल नंदा 
यांच्याकडे सोपचवण्यात अले. प.ं नेेरंूच्या चनधनानंतर त्यांनी ऄसेि ेे पद 
स्वीकारले ेोते. 

 नव्हया पंतप्रधानािी रीतसर चनवड करण्यािे मनसुबे सुरू ेोताि चदल्लीत 
कागेँ्रसपक्षांतगशत िलचबिल सुरू झाली. चदवस ईलटेल तशी ेवा तापू लागली. 
चदल्लीत ज्याला ऄनुकूल चनणशय करून र्घयायिा ऄसतो त्याला अपल्या पाठीशी 
भक्कम-लॉबी ईभी करावी लागते. ईत्तर प्रदेशिे खासदार ज्या लॉबीत ऄसतील ती 
लॉबी भक्कम ेा चदल्लीिा परंपरागत चशरस्ता. कारण त्या प्रदेशिे खासदार संख्येने 
सवाचधक. ते वळतील चतकडे चबेार अचण ईत्तर भारतातले बेुसंख्य खासदार 
वळतात. 

 मोठा बाका प्रसंग चनमाण झाला. शास्रीजंच्या मंचरमंडळात दुसऱ्या 
िमांकािा दजा न चमळाल्यामुळे मोरारजी देसाइ रुष्ट ेोते. चबेारच्या चदल्लीतील 
लॉबीने जगजीवनराम यांच्या नावािी दवंडी चपटली ेोती. यशवंतरावांिी भचूमका 
काय, यावर ऄंदाज व्हयि ेोउ लागले ेोते. वृत्तपरांना रोज नवा मसाला चमळत 
राचेला. 

 चनवडणुकीिा चदवस जवळ येत िालला त्याबरोबर खलबतखाने सुरू झाले. 
टेेळणी पथकाच्या भेटीगाठी, त्यातून ऄंदाज घेउन डावपेिांिी अखणी, शरु-
चमरांिी बेरीज-बजाबाकी, चदशाभुलीिं तंर या सवंना जोर िढला. 

 यशवंतराव शांत ेोते. काेंनी त्यािा ऄथश ते दबा धरून बसले अेेत ऄसा 
केला. त्यांिा ऄंदाज घेण्यासाठी खासदारांिी ये-जा सुरू ेोती. ते कोणता पचवरा 
घेणार अेेत याबद्दल त्यांच्या मनािा ठाव कोणालाि लागत नव्हेता. त्यावरूनेी 
तकश चवतकश  केले जात ेोते. 

 वस्तुत्स्थती ऄशी ेोती की, चनवडणुकीतील ईमेदवार चनचरृत करण्यािा 
ऄखेरिा टप्पा अला ऄसताना यशवंतरावांिे चनवासस्थान ेे गुप्त खलबतखान्यािे 
प्रमुख कंद्र बनलं ेोतं. त्या ऄखेरच्या िार-पाि चदवसांत, रोज रारी ८ll वाजता सी. 
सुब्रह्मण्यम्, आंचदरा गांधी अचण ऄशोक मेेता यशवंतरावांच्या १ रेसकोसश रोड, या 
कोठीवर मौजूद ऄसत. रारी ९ll पयंत, म्ेणजे एक तासभर मंडळी खलबतखान्यात 
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ऄसत. रारी ८ नंतर यशवंतरावांकडील ऄन्य रेदारी बंद ऄसायिी. स्वीय सचिव 
रॅीपाद डंगरे यांिा त्याचवर्षयी ऄगदी कटाक्ष. 

 खलबतखान्यातील मंडळी पांगली अचण अमिे (डंगरे अचण मी) प्रश्नांचकत 
िेेरे पाचेले की यशवंतरावांिं ईत्तर, 'पाेू या, ििा िाललीय...!' त्या चदवशी 
ऄसेि अम्ेी बंगल्यात गेलो. यशवंतराव भोजनगृेात पोेोिले ेोते. अम्ेाला 
पाेताि यशवंतराव शांतपणानं ईद गारले-"आंचदराजी." 

"बरं झालं..." - वेणूताइिा ऄचभप्राय.  
 े ा ऐचतेाचसक चनणशय यशवंतरावांच्या चनवासस्थानीि झाल्यानं ईत्सुकता 

संपली. 
– रामभाऊ जोशी 
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३ 

मंत्रालयातील वषे 

यशवंतरावाचं्या शब्दांत संरक्षण, गृह, अथश खात्यातील 

कारकीदश, समीक्षालेख, संबंणधत अणधकाऱ्याचं्या मुलाखती 
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मंत्रालयातील कारकीदश  
 
रॅी. यशंवतराव िव्हेाणांनी भारत सरकारात संरक्षण, गृे, ऄथश व परराष्ट्र 

संबंध ेी िार ऄत्यंत मेत्त्वािी खाती समथशपणे संभाळली व ईत्कृष्ट प्रशासक व 
पेिप्रसंगात नेतृत्व करणारे कायशक्षम मंरी म्ेणून स्वतंर भारताच्या प्रशासकीय 
आचतेासात स्थान चमळचवले. त्यांिे िचररकार रॅी.टी.व्हेी. ईन्ेीकृष्ट्णन् यांनी त्यांच्या 
प्रदीघश मुलाखती घेउन ‘िव्हेाण ऄँड द रबल्ड डीकेड’ ेे पुस्तक १९७३ मध्ये 
प्रकाचशत केले. एक प्रकारे िव्हेाणांिेि ते अत्मकथन ेोते. या पुस्तकातील संरक्षण 
व गृेखात्याचवर्षयी या प्रकरणात िव्हेाणांच्या शब्दांद व त्यांच्या कारकीदंिे जे 
वणशन केले ेोते त्यािा ऄनुवाद येथे चदला अेे. ―ऄथशमंचरपदािी िार वर्ष’े ेीसुद्धा 
‘केसरी ’च्या प्रचतचनधीने घेतलेली िव्हेाणांिी मुलाखति अेे. ती १९७२ च्या ‘ 
केसरी ’ च्या चदवाळी ऄंकात प्रचसद्ध झाली ेोती. 

संरक्षणदलांना पुन्हा आत्मणवश्वास देणारे संरक्षणमंत्री 
 

नोव्हेंबर १९६२ मध्ये, ―चेमालयाच्या साेाय्याला सह्याद्री धावून गेला’ ऄशा 
शब्दांनी वणशन केली गेलेली एक घटना घडली. चिनी अिमणाच्या ऄनपेचक्षत 
अपत्तीला तंड देण्यासाठी नेेरंूच्या चवनंतीवरून, यशवंतराव िव्हेाणांनी संरक्षण 
खात्यािी जबाबदारी स्वीकारली. नेेरंूना त्या वेळी िव्हेाणांनी ऄसे सांचगतले ेोते, 
की एक देशभिी सोडली, तर या पदासाठी अवश्यक ऄशी ऄन्य कोणतीेी चवशेर्ष 
पारता त्यांच्याजवळ नाेी. मंुबइेून चदल्लीला जाण्यािा अपला चनणशय चकतपत 
शेाणपणािा अेे याबद्दलेी ते थोडे साशंकि ेोते. सुरुवातीच्या काळात तर 
ऄनेकदा त्यांना अपले मंुबइतले चदवसि बरे ेोते ऄसे वाटण्यािे प्रसंग अले. परंतु 
संरक्षण व्हयवस्थेत ईपयुि बदल अपण करू शकत अेोत अचण सैन्याच्या मनामध्ये 
अत्मचवरॄास अचण ऄचभमान चनमाण करण्यातेी अपल्याला यश येत अेे, ेी गोष्ट 
ध्यानी अल्यावर राष्ट्राच्या सेवेला िव्हेाणांनी अपल्या अयुष्ट्यातला एक फार 
मेत्त्वािा कालखंड त्स्थरबुद्धीने ऄपशण केला. संरक्षणमंरी म्ेणून काम करत 
ऄसताना ‘भारत काय अेे’ ेी गोष्ट जशी िव्हेाणांच्या लक्षात अली; तशीि ‘ 
िव्हेाण ेी काय िीज अेे ’ ेी गोष्टेी ईभ्या भारताला समजली. िार वर्षंच्या 
कारकीदीनंतर नोव्हेंबर १९६६ मध्ये खात्यािी सूरे खाली ठेवताना, तो चवयोग त्यांना 
रासदायक वाटला ेोता. ते म्ेणाले ेोते, “तसा मी थोडासा ेळवाि अेे. संरक्षण 
खात्यातली माझी ेी वर्षश ऄचतशय फलदायी ठरलेली अेेत.” 
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–िव्हेाणांना संरक्षण खात्याबद्दल ेी जी ओढ चनमाण झाली ेोती ती ईगीि 
नव्हेे. खात्यािी जबाबदारी स्वीकारल्यापासून पचेल्या काेी चदवसांति नेफा, 
काश्मीर, राजस्थान  

. अघाड्यांना भेटी देईन सैचनक अचण ऄधकारी यांच्याशी प्रत्यक्ष संपकश  
त्यांनी साधला. त्यांच्या ऄडिणी समजु घेण्यािा प्रयत्न केला. चनकत्याि घडलेल्या 
काेी घटनांमुळे सेनादलातील ऄचधकाऱ्यांिा अत्मचवरॄास डळमळीत झालेला 
ेोता, तो बळकट करायला ेवा ेोता. एकंदर सवशि सैन्यात चनराशा अचण एक 
प्रकारिी ऄपमान झाल्यािी खंत चनमाण झालेली ेोती. सैचनकांच्या प्रचशक्षण कंद्रांनी 
भेटी देउन, त्यांच्याशी गप्पगोचर्षटी करून. त्यांच्याबरोबर खाना घेउन, त्यांच्याशी 
गप्पागोष्टी करून, त्यांच्याबरोबर खाना घेउन, त्यांच्याशी जवळीक साधण्यािा 
िव्हेाणांनी प्रयत्न केला.  

–यशवंतरावांना ेे खाते तसे नवे ेोते. देशाच्या एकंदर संरक्षण त्स्थतीिा 
नेमका ऄंदाज त्यांना करता येइना. चदल्लीतल्या, संरक्षणािे डावपेि अखणाऱ्या 
तज्ज्ञांिाेी प्रारंभी त्यांना फारसा ईपयोग ेोउ शकला नाेी; कारण या तज्ज्ञ 
मंडळंनाि िीनिी नेमकी ईचद्दषे्ट कोणती ते लक्षात येत नव्हेते. युद्धबंदीनंतर िीनने 
केलेल्या काेी कृतंिा तर त्यांना ऄथशि लागत नव्हेता. ईदा. भारतीय सैन्याने 
माघार घेताना जागेवरि सोडून चदलेली ऄमेचरकन स्वयंिचलत शस्रे अचण रचशयन 
ेेचलकॉप्टसश चिन्यांनी गोळा केली; ती साफसूफ केली अचण त्यांिी नीट यादी वगैरे 
करून भारतीयांना परत केली. या ऄसल्या कृतंनी अपले तज्ज्ञ सतत गंघळाति 
पडत ेोते. िव्हेाणांनी पालशमंटमध्ये ऄसे सांचगतले ेोतो – “िीन अज काय करेल, 
ईद्रा काय करेल, या अठवड्यात अचण मग त्याच्या पुढच्या अठवड्यात काय 
करेल ? एवढाि चविार अम्ेी सतत करीत ेोतो.” 

–िव्हेाणांच्या ऄसे लक्षात अले की, सैन्यात अचण प्रत्यक्ष संरक्षण 
मंरालयातेी तट पडलेले अेेत. खात्याच्या तंचरक पैलंूिा अवाका येउन त्यावर 
प्रभतु्व चमळवायला त्यांना थोडा वेळ लागला. कारण राज्यािा मुख्यमंरी म्ेणून 
िव्हेाणांना ऄवगत ऄसलेल्या गोष्टीपेक्षा या खात्यांिी पचरभार्षा, काऱ्या पद्धती वगैरे 
गोष्टो ऄगदीि वेगळ्या ेोत्या. “ माझ्यासमोरच्या समस्या वेगळ्या ेोत्या. िर्णिल्या 
जाणाऱ्या समस्यांिी व्हयाप्ती चनराळीि ेोती, भार्षा वेगळी ेोती अचण शासनपद्धतीेी 
” ऄसे स्वतः िव्हेाणांनीि म्ेटले अेे. 

िव्हेाणांनी सवशप्रथम अपले खाते स्वच्छ करून त्यात अत्मचवरॄास चनमाण 
करण्यािी अचण अज्ञापालनािी चशस्तबद्ध साखळी पुन्ेा प्रस्थाचपत करण्यािी 
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कामचगरी ेाती घेतली. चतन्ेी सैन्यदलांच्या प्रमुखांशी जवळिा संपकश  ठेवला. 
१९६३ सालच्या ३६५ चदवसांपैकी १३९ चदवस िव्हेाण अचण ेे प्रमुख यांच्या बैठकी 
झाल्या ेोत्या. ―सकाळच्या बैठकी’ िी परंपरा त्यांनी सुरू केली. चतन्ेी दलांिे 
प्रमुख, संरक्षण अचण संरक्षण ईत्पादन खात्यांिे सचिव या सकाळच्या बैठकंना 
ईपत्स्थत ऄसत. जवळ जवळ िार वरं्ष, रोज सकाळी ९-३० ला या बैठकी भरत 
ऄसत. सैन्यदलाच्या दैनंचदन समस्या, प्रगती, चिनी अचण पाचकस्तानी सैन्यांिी 
ऄवस्था, पुरवठा व्हयवस्था, ऄंतगशत कारभारािे चनयोजन अचण ऄडिणंिे ऄडथळे 
नष्ट करण्यािे मागश ऄसे चवचवध चवर्षय त्यांच्यापुढे ऄसत. िव्हेाण तर या बैठकंना 
‘प्रातःस्मरण’, ―प्राथशनासभा’ (पे्रयर मीविटग) म्ेणत ऄसत. 

सैन्यदलांपुढील संघटनचवर्षयक समस्या ऄनेक प्रकारच्या ेोत्या. स्थल-
सेना, वायु-सेना अचण नौ-सेना या चतन्ेीेी दलांिी गचतसुलभ रिना करून त्यांिे 
पूणशपणे भारतीयीकरण करणे अवश्यक ेोते. यािे कारण अपल्या सैन्यदलांिी 
संघटना चब्रचटश मागशदशी सूरानुसार करण्यात अलेली ेोती. भारत स्वतंर 
झाल्यानंतरेी चतच्यात बदल केलेला नव्हेता. रॅी.बलदेवविसग, एन्. गोपलस्वामी 
ऄय्यंगार अचण कृष्ट्ण मेनन या तीनेी माजी संरक्षणमंत्र्यांनी सेनादलांिे 
अधुचनकीकरण अचण भारतीयीकरण करण्यािे प्रयत्न केलेले ेोते. मंरी म्ेणून 
संरक्षण खात्यािा भार ईिलणारे पचेले भारतीय रॅी. चफरोझखान नून ेे ेोते. 
ऄथात त्यांच्या कालखंडात म्ेणजे दुसऱ्य मेायुद्धाच्या कालखंडात स्थापन केल्या 
गेलेल्या संरक्षण खात्याच्या कायशमऱ्यादा फारि थोड्या ेोत्या. ऄंतगशत सुरचक्षतता, 
नागरी संरक्षण अचण सैचनकी तळांिी व्हयावस्था एवढ्याि गोष्टंिा न्यात समावेश 
ेोता. भारत स्वतंर झाला त्या वेळिा चब्रचटश कमांडर-आन्-िीफ ेा स्थलसेनेिा 
अचण जी काेी नौसेना अचण वायुसेना ऄत्स्तत्वात ेोती, चतिाेी प्रमुख ेोता. 

१९४७ साली भारत स्वतंर झाला तेव्हेा सैन्यदलात ऄनेक भारतीय ज्यूचनऄर 
ऑचफससशच्या ेुद्दयावर ेोते, परंतु मेजर-जनरलपदा पयंत पोेोिलेला एकेी 
ऄचधकारी नव्हेता. पुढे सेनादलािे प्रमुख बनलेले जनरल कचरऄप्पा अचण चथमय्या 
ेे केवळ चब्रगेचडऄसश ेोते. चब्रचटशांनी ेा देश सोडल्यावर ऄनेक ऄचधकाऱ्यांना 
ऄिानकपणे ईच्च पदांवर बढत्या चमळाल्या. पचरणामी वचरष्ठ दजाच्या व्हयवस्थापनािा 
दजा अचण प्रभावीपणा यात थोडीफार झटि झाली. “१९६२ च्या समस्येपयंत, 
सैन्याच्या अिमक अचण संरक्षक बलामध्ये जी कमतरता ऄथवा प्रगतीिा ऄभाव 
चदसून अला त्यािे ेे एक प्रमुख कारण ेोते.” (एस. एस. खेरा, आंचडयाज् चडफेन्स 
प्रॉब्लेम, पृष्ठ ४२) 
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अपल्या मऱ्याचदत सेनादलांिे वाजवीकरण करण्याकडे भारताने फारसे लक्ष 
चदलेले नव्हेते. न्ेावी, धोबी, सफाइ-कामगार ऄशा देा –देा ेजार चबनलढाउ 
कामगारांिा सैन्यात भरणा भरणा करून ठेवण्यािी जुनी चब्रचटश परंपरा भारताने 
िालू. ठेवली ेोती . सैचनकांिी भरती केली ेोती, पण त्यांना पुरेशी साधन-समाग्री, 
शस्रे अचण अधुचनक प्रचशक्षणाच्या सोयी नव्हेत्या. म्ेणूनि कृष्ट्ण मेनन अपल्या 
सैन्यािा ईले्लख ‘कवायतीच्या मैदानावरील सैन्य’ ऄसा करीत. १९५७ साली कृष्ट्ण-
मेनन भारतािे संरक्षणमंरी बनले. सैन्यदलांना त्यांनी एक नवी प्रचतष्ठा चमळवून 
चदली अचण राष्ट्राला या दलांच्या ऄत्स्तत्वािी जाणीव करून चदली. पण याबरोबरि 
मेनन यांनी “अपली एक वेगळीि राजकारणी शैली अचण ऄचवरॄास, गटबाजी अचण 
संशय यांना खतपाणी घालणारी वागणूक” या गोष्टीेी संरक्षण-यंरणेत अणल्या. 
“ऑक्टोबर १९६२ पूवीच्या ऐन ऄडिणीच्या कालखंडात, संरक्षण-यंरणेत ऄगदी 
कृष्ट्ण मेनन यांच्यापासून खालच्या थरापयंत सवशर संशय, ऄचवरॄास, चखन्नता यांिे 
सावट सवशर पसरलेले ेोते. सवंिी मने त्याने ऄगदी ग्रासून टाकलेली ेोती.” 
(एस.एस.खेरा, आंचडयाज चडफेन्स प्रॉब्लेम, पषृ्ठ २०४) 

िव्हेाणांनी संरक्षण खात्यािी जबाबदारी स्वीकारल्यावर ऄल्पावधीति ऄनेक 
सचमत्यांिी स्थापना करण्यात अली. संरक्षणचवर्षयक समस्यांिे सखोल परीक्षण 
करण्यािी कामचगरी त्यांच्यावर सोपचवण्यात अली. पंतप्रधानांच्या ऄध्यक्षतेखाली व 
राष्ट्रीय संरक्षण सचमतीिाेी समावेश ऄसणारी एक अणीबाणी सचमती यापूवीि 
ऄत्स्तत्वात अलेली ेोती. संरक्षण सचमतीने सेना-व्हयवेार सचमती नावािी एक 
ईपसचमती नेमलेली ेोती. जनरल चथमय्या, जनरल थोरात आ.प्रमुखांिा व चनवृत्त 
सेनादलप्रमुखांिा चतच्यात समावेश ेोता. िव्हेाण म्ेणतात, “यांतील ऄनेक 
सचमत्यांिा ईदे्दश संरक्षणचवर्षयक चविाराला िालना देणे अचण अजवर 
सैन्यदलांमध्ये ऄभावानेि चदसून येणारी जनसंपकािी प्रभावी यंरणा प्रस्थाचपत 
करणे, ेा ेोता.” त्यांिे ऄसेेी मत ेोते -“कोणत्याेी देशािे संरक्षणचवर्षयक धोरण 
ेी केवळ लष्ट्करी बाब नसते, ती सैचनकी, राजकीय अचण अर्णथक ऄशी, काेीशी 
चतेेरी स्वरूपािी घटना ऄसते.” देशातील ईद्रोगधंदे अचण सवशसामान्य जनतेच्या 
मनात सेनादलाच्या भचूमकेचवर्षयी एक नवी जाणीव चनमाण केली. 

 सेनादलांिे पुनघशटन करण्याच्या िव्हेाणांच्या या प्रयत्नांिे वणशन चब्रगेचडऄर 
दळवी ऄसे करतात - “मेनन यांच्या कारकीदीत गेलेले तडे भरून काढण्यािे काम 
िव्हेाणांनी सुरू केले. जनरल जे.एन्. िौधरी या नव्हया. सेनादलप्रमुखावर त्यांनी 
चवरॄास टाकला, त्यांना योग्य तो मान चदला ......... सैन्यािा गमावलेला 
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अत्मचवरॄास त्याला पुन्ेा चमळवून देणे अचण सुरक्षा मंरालयात व सैन्यदलाच्या 
मुख्य किेरीत कामकाजाच्या बाबतीत चशस्तबद्धता चनमाण करणे या गोष्टंत 
िव्हेाणांनी फार मोलािी कामचगरी बजावली.........सैन्यदलािी पुनरशिना व पुनः 
सुसज्जता या बाबतीत सैन्यदलाने अखलेल्या योजनांमध्ये त्यांनी स्वतः ढवळाढवळ 
केली नाेी व आतर नागरी ऄचधकाऱ्यांनाेी करू चदली नाेी..........जुनाट कल्पना 
व संघटनपद्धतंवर त्यांनी ेेतुपुरस्सर ेल्ला िढवला. यामुळे काेी थोड्याि 
मचेन्यांत पायदळािी पुनरशिना झाली, नव्हया डंगरी तुकड्या ईभ्या केल्या गेल्या 
अचण सैचनकांच्या ेातात नवीन शस्रास्रे व ऄन्य साधनसामग्री अली. त्यांनी 
कोणालाेी बळीिा बकरा बनवला नेी. जुने सारे चवसरून जा अचण लढाइिी पाळी 
अलीि तर त्यासाठी सुसज्ज व्हेा ऄशी कळकळीिी चवनंती केली.” 

 अपले चवमानदलेी फारसे सामथ्यशवान नव्हेते. ऄनेक देशांकडून वेळोवेळी 
चमळालेल्या, ऄनेकचवध प्रकारांच्या चवमानांिा त्यात समावेश ेोता. एखाद्रा चवचशष्ट 
देशाकडे, एखाद्रा चवचशष्ट जातीच्या चवमानािे सुटे भाग माचगतले तर ते चमळत 
नसत; कारण तोपयंत त्या देशाने तसले चवमान वापरायिे सोडून देउन नवीन 
‘मॉडेल’िा स्वीकार केलेला ऄसे. काेी वेळा त्या त्या देशािे राजकीय धोरणेी 
याच्या अड यायिे. ेे सारे घोटाळे चवमानांच्या बाबतीत भारत परावलंबी 
ऄसल्यामुळे ेोत अेेत ेी गोष्ट िव्हेाणांनी ईघड ईघड बोलून दाखवली. ेे घोटाळे 
टाळण्यासाठी चवमानांिे व त्यांच्या सुट्या भागांिे ईत्पादन याि देशात व्हेायला ेवे 
ऄसा त्यांिा ठाम चवरॄास ेोता. 

 याि काळात ‘चमग-२१’ ेी चवमाने तयार करणाऱ्या सावशजचनक के्षरातील 
कंपनीिी स्थापना करण्यात अली. चवमान ईत्पादनाला ऄचधक िालना देण्यासाठी 
नाचशक, कोरापुट अचण ेैदराबाद येथे ऄनुिमे या चवमानांिे सांगाडे, एंचजन व 
चवदु्रत यंरणा चनमाण करणारे कारखानेेी सुरू करण्यात अले. ―नॅट’ चवमानांच्या 
ईत्पादनाला गती चदली गेली. ―एच्. एफ. २४’ व ‘मॅक – १’ या चवमानांत सुधारणा 
घडवून त्यांिेेी ईत्पादन सुरू केले गेले. 

 नौदलाच्या दृष्टीने देशाच्या सीमा ईत्तरेत नसल्यामुळे त्या वेळी नौदलाकडे 
ऄग्रिमाने लक्ष देणे शक्य नव्हेते. तरीेी िव्हेाणांच्या कारकीदीत चफ्रगेट्सिे 
ईत्पादन सुरू करण्यात अले. १९७१ ते ७३ च्या दरम्यान तीन चफ्रगेट्स तयार 
व्हेाव्हयात या दृष्टीने कामािी अखणी करण्यात अली. नौदलोपयोगी ऄन्य छोट्या 
नौकांिे ईत्पादनेी सुरू झाले. 
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 नेफामधल्या पराजयािी िौकशी करण्यासाठी सरकारने िौकशीिे अदेश 
चदलेले ेोते. मेजर-जनरल ेँडरसन बु्रक्स अचण चब्रगेचडयर पी.एस. भगत यांनी 
ऄशी िौकशी केली. िव्हेाणांच्या मते, “ेी िौकशी म्ेणजे नेफा मोचेमेत सामील 
झालेल्या विकवा या मोचेमेशी संबंचधत ऄसलेल्यांच्यावरील दोर्षारोपणांिी िौकशी 
नव्हेती.” कोणाेी व्हयिीच्या दोर्षांिी ेी िौकशी नव्हेती. प्रचशक्षण, साधनसामग्री, 
अज्ञापालनािी साखळी, सैन्यािी शारीचरक क्षमता अचण सवश स्तरांवरील नेत्यांिी 
कुवत या पाि ऄंगांमधील रुटी शोधून काढणे ेा या िौकशीिा ईदे्दश ेोता. या 
िौकशीिा ऄेवाल गुप्त स्वरूपािा ऄसल्यामुळे अजवर तो खुला केलेला नाेी. 
ऄथात या संदभात २ सपं्टबर १९६३ रोजी लोकसभेत िव्हेाणांनी एक चनवेदन केले. 
ेा ऄेवाल ऄचतशय ऄस्वस्थ करणारा अेे यािी त्यांनी कबुली चदली. िौकशीतून 
स्पष्ट झालेल्या गोष्टंिा थोडक्यात गोर्षवारा ऄसा ेोता-कचनष्ठ ऄचधकाऱ्यांिा दजाेी 
पुरेसा समाधानकारक ेोता. मार “वचरष्ठ दजाच्या ऄचधकाऱ्यांमध्ये ऄचधकारचवर्षयक 
रुटी ऄचधक स्पष्टपणे चदसून येत ेोत्या.” ईच्च दजािे ऄचधकारी “स्वयंस्फूतीवर 
फारसे ऄवलंबून राेात नव्हेते, त्यांच्यापेक्षा कचनष्ठ ऄसलेल्या ऄचधकाऱ्यांना 
चमळालेल्या सैन्याचवर्षयीच्या अचण युद्धभमूीचवर्षयीच्या ज्ञानािाेी ईपयोग करून घेत 
नव्हेते; अचण धोरणचवर्षयक बारीक-सारीक तपचशलातेी ढवळाढवळ करीत ेोते.”  

 ेंडरसन-बु्रक्स ऄेवाल ेा सैन्याच्या िुकांवर सफेदी फासण्यासाठी नक्कीि 
तयार केलेला नव्हेता. सरकारने स्वतःच्या ेोणाऱ्या अघातािा तडाखा थोडासा 
सौम्य करण्यासाठी तो वापरला. “अम्ेी संकटाच्या ऄंचतम टोकापाशी ईभे नसून, 
मध्यावरि अेोत” ेेेी िव्हेाणांनी मान्य केले. त्यांनी पालशमंटला सांचगतले की, 
सैन्यातील ऄचधकारी अचण जवान यांच्यातील संबंधांना एक नवीन स्वरूप 
देण्यासाठी अदेश चदले गेले अेेत. ेे संबंध लोकशाेी परंपरांना सुसंगत ऄसेत 
राखण्यात येतील. नेतृत्वगुणाच्या कसोटीवरि पदोन्नती चदली जाइल. ेंडरसन-
बु्रक्स ऄेवालाच्या संदभातल्या िव्हेाणांच्या या चनवेदनावर लोकसभेत गरमागरम 
ििा झाली. िव्हेाणांनी या ऄत्ग्नचदव्हयाला, संरक्षणमंरी म्ेणून सफाइने तंड चदले 
अचण कुठलाेी डाग न लागता त्यातून ते सुरचक्षतपणे बाेेरेी पडले. 

१९६४ च्या मे मचेन्यात ऄमेचरकेिे संरक्षण-सचिव रॉबटश मॅक्नामारा यांच्या 
चनमंरणावरून िव्हेाणांनी ऄमेचरकेला भेट चदली. या भेटीबद्दल ते म्ेणतात - 
“ऄमेचरकन सरकारिे ऄचधकारी ऄचतशय ‘समंजस’ ेोते. भारताने अपले संरक्षण 
सामथ्यश जरूर वाढवावे ऄसे त्यांिे मत ेोते. मार भारताच्या अर्णथक चवकासािी 
विकमत त्या मोबदल्यात द्रावी लागू नये. मी बेुतेक चठकाणी ेाि सूर ऐकला. 
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मचतताथश ऄसा की भारताला अधुचनक प्रकारिी चवमाने चमळू नयेत ऄशी त्यांिी 
आच्छा चदसली. काय मदत करता येइल ते पाेण्यापेक्षा मदत न देण्याकरता कारणे 
शोधून काढण्यािा प्रयत्न ते करीत. ऄमेचरकेने पाचकस्तानला F–१०४ प्रकारिी 
लढाउ चवमाने चदली ेोती. अपल्याकडे चमग–२१ चवमाने ेोती. पण ेी केवळ 
ेवाइ युद्धासाठी ईपयोगी पडणारी ेोती. ेवाइ युद्ध अचण जचमनीवर ेल्ला या 
दोन्ेंसाठी ईपयुि ऄशी चवमाने अपल्याला ेवी ेोती. ऄमेचरकनांकडे ेी एफ–
१०४ चवमाने मागण्यासाठी अम्ेी गेलो ेोतो, पण मला यश अले नाेी. दोन वर्षे 
वाटाघाटी करूनेी “भारतीय ेवाइ दलािा अधुचनकीकरण कायशिम ेा ऄडथळाि 
बनून राचेला.” 

भतूविलगम् अचण कृष्ट्णम्मािारी सचमत्यांनाेी सुपरसॉचनक चवमाने 
चमळचवण्याबाबत ऄमेचरकनांिे मन वळचवण्यात यश अले नाेी. भारताला ेी जेट 
चवमाने चमळण्यात ऄडसर यावा म्ेणून ऄमेचरकनांनी एका प्रसंगी चवमानांिी विकमत 
डॉलसशमध्ये माचगतली. िव्हेाणांनी रॉबटश मॅक्नामारा अचण ऄमेचरकन सरकारच्या 
ऄन्य वजनदार ऄचधकाऱ्यांिी भेट घेतली अचण भारतािी बाजू प्रभावीपणे मांडण्यािा 
प्रयत्न केला. िव्हेाणांनी ऄनेक प्रयत्न करूनेी एफ–१०४ चवमाने चमळचवण्यात 
भारताला यश अले नाेीि. 

 २८ ऑगस्ट १९६४ ला िव्हेाणांनी रचशयाला दोन अठवड्यांसाठी भेट चदली. 
चनचकता िुरृेव्हे यांच्याबरोबर त्यांच्या एकंदर तीन बैठका झाल्या. कोणताेी संकोि 
न बाळगता खुल्या चदलाने भारताला मदत करण्यािी रचशयािी आच्छा अेे अचण 
िुरृेव्हे यांच्या रूपाने भारताला एक िांगला चमर चमळाला अेे ऄशी िव्हेाणांिी 
समजूत झाली. परंतु िव्हेाण भारतात अल्यावर थोड्याि चदवसांत िुरृेव्हे यांिी 
रचशयाच्या पंतप्रधानपदावरून ेकालपट्टी झाली. रचशयाबरोबर अपण केलेल्या 
वाटाघाटी अचण ११ सपं्टबर १९६४ ला केलेला करार या दोन्ेी गोष्टंिी कल्पना 
िव्हेाणांनी मंचरमंडळाला चदली. भारतीय नौदलाच्या बाबतीत रचशयािी मदत चकती 
प्रमाणात र्घयावी याबाबत पंतप्रधान लालबेादुर शास्री थोडे साशंक ेोते. त्यांच्याि 
सांगण्यावरून नोव्हेंबर १९६४ मध्ये चब्रटनमध्ये जाउन िव्हेाणांनी पंतप्रधान ेॅरॉल्ड 
चवल्सन यांिी भेट घेतली. मजूरपक्ष तेव्हेा नुकताि सते्तवर अला ेोता. चब्रटन 
स्वतःच्याि संरक्षण सामथ्यंिी एकंदर ऄजमावणी त्या वेळी करत ऄसल्यामुळे 
भारताला मदतीचवर्षयी चनचरृत अरॄासन देता येणार नाेी ऄसे त्यांनी िव्हेाणांना 
सांचगतले. िव्हेाणांनी चब्रटनिे परराष्ट्रमंरी, संरक्षणमंरी, क्लेमंट ॲटली, लॉडश 
माईंटबॅटन आ. ऄनेकांच्या भेटी घेतल्या, ििा केल्या परंतु चब्रचटश 
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नौदलप्रमुखांपासून बेुतेक सवंिाि प्रचतसाद चनराशाजनक ेोता. त्यामुळे 
िव्हेाणांच्या प्रयत्नांना ऄपेचक्षत यश चमळू शकले नाेी. 

 शस्रास्रांच्या खरेदीसाठी िव्हेाणांनी ेे जे परदेश दौरे केले त्यामुळे 
भारताच्या परराष्ट्र संबंधांना एक नवीन चदशा चमळाली. िव्हेाण परराष्ट्रमंरी झाले 
तेव्हेा भारतािे रचशयाशी ऄसलेले संबंध सौेादािे ेोते. त्यापूवी कृष्ट्ण मेनन यांनी 
चमग चवमानांिा व्हयवेारेी यशस्वीपणे पार पाडला ेोता. तरीेी भारताच्या 
िीनबरोबरच्या तंट्यामध्ये जी भचूमका रचशयनांनी घेतली, त्यामुळे रचशयाच्या 
ेेतूचवर्षयी ऄंदाज करीत बसणे ेेि भारताच्या वाट्याला अले. त्यामुळेि नेेरंूना 
नापसंत ऄसले तरीेी चब्रटन अचण ऄमेचरकेच्या लष्ट्करी वतुशळात प्रवेश करण्यािी 
तयारीेी भारताने केली ेोती. परंतु िीनबरोबरच्या युद्धानंतर अचण दीघशकालीन 
साेाय्याबद्दलिी पाचरृमात्य राष्ट्रांबरोबरिी बोलणी चफसकटल्यानंतर भारताने 
अपल्या पारृात्य राष्ट्रांबरोबरच्या संबंधांिा पुनर्णविार केला. पाचकस्तानला 
ऄमेचरकेने पाणबुडी अचण एफ–१०४ सुपरसॉचनक जेट चवमाने चदली ेोती; पण 
सतत २ वर्ष ेखटपटी अचण वाटाघाटी करूनेी, भारताला ज्यांिी तीव्र गरज ेोती, 
ती चवमाने विकवा पाणबुड्या पाचरृमात्य देशांनी भारताच्या पदरी पडू चदली नाेीत. 
भारत रचशयाच्या ऄचधक चनकट गेला तो केवळ गरजेपोटीि, आंग्लंड अचण 
ऄमेचरकेकडून चवनाऄट, भरघोस संरक्षण साेाय्य चमळू शकणार नाेी ऄसा ठाम 
चवरॄास चनमाण झाल्यामुळेि ! चिनी अिमणानंतर भारताचवर्षयीच्या अस्थेिे जे 
भडक प्रदशशन ऄमेचरकेने केले अचण त्यानंतर जो तटस्थपणा अचण चेशेबीपणा 
स्वीकारला त्यामुळेि भारताला रचशयाच्या साेिऱ्यात ऄचधक प्रमाणात जावे 
लागले.  

 भारत-पाचकस्तान संबंधांिा आचतेासेी, (िव्हेाणांच्या संदभात) 
पाेण्यासारखा अेे. 

 २४ एचप्रल १९६५ रोजी एका पूणश चब्रगेडच्या सामथ्याचनचश पॅटन रणगाडे अचण 
१०० पंडी तोफांसे पाचकस्तानने कच्छच्या रणात िार चठकाणी ेल्ला िढवला. 
“कच्छ अचण विसधच्या सीमेवर ऄघोचर्षत युद्ध सुरू झाले अेे” ऄशी घोर्षणा चदल्लीेून 
करण्यात अली. “पाचकस्तानी सेनांनी भारतीय प्रदेशात खोलवर घुसून अपली 
संरक्षण – ठाणी ईद्द्ध्वस्त केली अेेत” ऄसेेी सांचगतले गेले. यातली काेी ठाणी 
अपल्याला सोडून द्रावी लागली. िव्हेाणांनी ईद गार काढले ते ऄसे “कच्छच्या 
रणातील घटनांमुळे मंचरमंडळाला खेद ेोत अेे.काेी चठकाणी अपल्याला माघार 
र्घयावी लागली अेे.” पाचकस्तानिी मखलाशी ऄशी ेोती की एकीकडे ेले्ल िढवीत 
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ऄसतानाि दोन्ेी बाजूंनी अपापली सैन्यदले मागे र्घयावीत ऄशी सूिनाेी 
पाचकस्तानने केली ेोती. २८ एचप्रलला लोकसभेमध्ये लालबेादुर शास्रंनी स्पष्ट 
आशारा चदला की “पाचकस्तानने अपली सद्द्सदचववेकबुद्धी गेाण टाकून अपल्या 
अिमक कारवाया ऄशाि िालू ठेवल्या, तर अमिे सैन्य जरूर अमच्या देशािे 
संरक्षण करील. युद्धनीती, मनुष्ट्यबळािा ईपयोग अचण अवश्यक ती युद्धसामग्री 
यांिा वापर अम्ेी अम्ेाला योग्य वाटेल त्या पद्धतीने करू.” पाचकस्तानने 
कच्छच्या रणामधील अिमण थांबवले नाेी तर ८०० मैल लांबीच्या पंजाब सीमेवर 
सोयीस्कर ऄशा कोणत्याेी चठकाणी भारत ेल्ला िढवेल ऄसाि या धमकीिा 
गर्णभताथश ेोता. िव्हेाणांनी लष्ट्करप्रमुखांना पंजाब सीमेवरील सैन्यांना सावध 
करण्याच्या सूिना चदल्या. पंजाब-विसध सीमांवर सैन्याच्या तुकड्या ईभ्या राचेल्या. 

 शास्रंच्या घोर्षणेमुळे ऄथाति अयुबखानांिे चपत्त खवळले. त्यांच्या १ मे 
१९६५ च्या भार्षणात ते गरजले “भारताच्या या ऄशा रणनीतीिी पचरणती भारत 
अचण पाचकस्तान यांच्यामधील सवंकर्ष युद्धात ेोइल ेी गोष्ट भारताच्या डोक्यात 
चशरते अेे का ?” िव्हेाणांनी अयुबखानांच्या या अके्षपाला सणसणीत ईत्तर चदले. 
त्यांनी सांचगतले, “जर कोण्या देशाने भारताचवरुद्ध युद्ध पुकारले तर भारताला ते 
अव्हेान स्वीकारावेि लागेल अचण त्याला प्रत्युत्तरेी द्रावे लागेल.” सवंकर्ष 
युद्धाच्या अयुबखानांनी चदलेल्या धमकीबाबत ते म्ेणाले, “शब्दांनी काेी कुणािी 
ेाडं मोडत नाेी, ऄसल्या शात्ब्दक वल्गनांना अम्ेी भीका घालत नाेी !” 

 कच्छच्या रणामधील घटनांच्या संदभात िव्हेाण म्ेणतात, “कच्छच्या 
रणामधील अिमणामुळे भारतीय सैन्याच्या तयारीिी अचण बळािीेी कल्पना 
पाचकस्तानला अली ऄसेल.” ऄथात त्याि वेळी ऄशीेी कबुली िव्हेाणांनी चदली 
ेोती, “अमिे लक्ष मुख्यतः ईत्तरेकडील सीमांवर ेोते, कारण चतथे कुठलाेी धोका 
पत्करण्यािी अमिी तयारी नव्हेती. पाचकस्तानिी खुमखुमी नेेमीि जागृत अेे ेे 
अम्ेाला ठाउक ेोते. कच्छच्या रणाच्या समस्येबाबत अम्ेाला ऄचधक 
वास्तववादी भचूमका स्वीकारावी लागली. तडजोडीच्या बाबत अम्ेाला 
समाधानकारक म्ेणावे आतपत यश चमळालेले अेे.” ऄथात ेे यश 
समाधानाआतपति ेोते; संपूणश समाधान देणारे नव्हेते ! 

 काश्मीरमधील युद्धबंदी रेरे्षिा भगं करणारी प्रकरणेेी एकीकडे िालू 
ेोतीि. पाचकस्तानने भारतीय ेद्दीत केलेल्या अिमणांना भारतीय सेना िोख ईत्तर 
देत राचेल्या ेोत्या. ऄथात यामुळे पाचकस्तानच्या लष्ट्करी मेत्त्वाकांक्षांना 
कोणत्याेी प्रकारे अळा बसणे ऄथाति शक्य नव्हेते. िव्हेाणांनी म्ेटले ेोते - 
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“कच्छच्या रणासंबंधातील करार झाल्यावर अम्ेाला ऄसे वाटले ेोते की 
पाचकस्तान अता शांततामय सेजीवनािा मागश स्वीकारील अचण लष्ट्करी धाडस 
करण्यािा मागश पुन्ेा स्वीकारणार नाेी.” परंतु मे १९६५ मध्येि रावळविपडीमध्ये 
मोठ्या गचनमी अिमणाच्या नव्हया योजना पुनः अकार घेउ लागल्या ेोत्या. या 
योजनेिा एक भाग म्ेणून, अझाद काश्मीरमधील १६ ते २५ या वयोगटातील 
तरुणांना लष्ट्करी प्रचशक्षण द्रायला पाचकस्तानने सुरुवात केली ेोती. एका खास 
‘मुजाचेद’ दलािी ईभारणी केली ेोती अचण मुलकी व्हयवसायातील १,५०,००० 
नागचरकांनाेी लष्ट्करी प्रचशक्षण देउन एक राखीव दल चनमाण केले ेोते. प्रचशक्षण 
पूणश करून ेे लोक पुन्ेा अपापल्या नोकरी-व्हयवसायात रुजू झाले ेोते. त्यांच्या 
धन्यांना ऄशी कल्पना चदलेली ेोती की ऄल्प सूिनेवरूनेी या लोकांना 
देशसेवेसाठी नोकरीतून मुि करावे लागेल. याचशवाय सैन्याच्या चनयंरणाखाली 
राेणारे ८,५०० लोकांिे एक स्वयंसेवक दलेी चनमाण केले ेोते. 

िव्हेाण सांगतात, “ऑगस्टच्या पचेल्या अठवड्यात चवझगापट्टमच्या 
नौदलकंद्राला भेट देण्यासाठी मी गेलो ेोतो. मी तेथे पोेोिलो त्याि चदवशी दुपारी 
मला तातडीने चदल्लीला बोलावून घेणारा पंतप्रधानांिा संदेश अला. त्या वेळपयंत 
पाचकस्तानी गचनमी सैचनक भारतात घुसले ेोते.” िव्हेाण चदल्लीला पोेोिताि 
शास्रीजंच्या चनवासस्थानी मंचरमंडळािी एक बैठक भरली. िार तास ििा ेोउन 
भारताने या युद्धाला तंड देण्यासाठी काय योजना करावी ते ठरचवले गेले. चदल्लीेून 
ऄसे सांचगतले गेले ेोते की, ९ ऑगस्टपयंत सुमारे ३,००० गचनमी सैचनकांनी 
युद्धबंदी रेर्षा ओलांडून भारतात प्रवेश केला अेे. ७ ऑगस्टला या गचनमी सैचनकांनी 
पूंछजवळिे मंडी ेे शेर विजकले व सुमारे िार चदवस अपल्या ताब्यातेी राखले. 
त्याि चदवशी रारी ‘बारामुल्ला’ गावाजवळ रॅीनगरकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर ऄनेक 
गचनमी सैचनकांना भारतीय तुकड्यांनी पकडले. ८ ऑगस्ट रोजी शेख ऄब्दुल्ला यांना 
ऄटक ेोउन पदच्युत केल्याच्या घटनेला वर्षश पुरे ेोत ेोते. त्या चनचमत्ताने 
अयोचजत केलेल्या चनदशशनांमध्ये भाग घेण्यासाठी गचनमी सैचनकांिा एक मोठा गट 
रॅीनगरच्या चदशेने चनघाला ेोता.  

 पाचकस्तानच्या या छुप्या लष्ट्करी अिमणांना तंड देण्याच्या ऄनेक योजना 
चदल्लीमधील अमी ेेडक्वाटशसशमध्ये तयार ेोत्या. काश्मीरवर सशस्र सैचनकी दबाव 
अणल्यास प्रचतेल्लयांना तंड देण्यास तयार राेा ऄशा ऄथाच्या सूिना नेेरू अचण 
त्यांच्यानंतर शास्री, यांनी रावळविपडीला वारंवार चदलेल्या ेोत्याि. नेेरंूनी तर 
१९६२ मध्येि सांचगतले ेोते, “पाचकस्तानने जरी ‘िुकून’ सुद्धा काश्मीरवर अिमण 
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केले तरी त्यािी पचरणती भारत अचण पाचकस्तानमधील सवंकर्ष युद्धात ेोइल.” 
वेगवेगळ्या पचरत्स्थतंना तंड देण्यािी वेळ अली, तर त्यासाठी अपल्या 
सैन्यदलािी काेी चनचरृत धोरणे ऄथवा योजना तयार अेेत का ऄसा प्रश्न जनरल 
िौधरंना चविारला ेोता. तेव्हेा ते म्ेणाले ेोते की जुलैच्या मध्यालाि, म्ेणजे 
काश्मीरमध्ये घूसखोर सैचनक येण्यापूवीि ऄशा योजना तयार ेोत्या. जुलैमध्ये एका 
सकाळी पंतप्रधान, संरक्षणमंरी व सेनादलप्रमुख, पंतप्रधानांच्या किेरीत भेटले ेोते 
तेव्हेाि चनणशय घेतले गेले ेोते. 

 िव्हेाण म्ेणतात, “शास्री ेे मला एक ऄचतशय ईत्तम नेते वाटले. ते चनणशय 
घेत ऄसत अचण घेतलेल्या चनणशयाला चिकटूनेी राेात ऄसत. त्यांनी मला ऄपार 
सेकायश चदले अचण मी त्यांना माझ्या संपूणश चनष्ठा वाचेल्या. एखाद्रा चवचशष्ट 
चवभागात अपण एखादी ेालिाल केली तर त्याबाबत पाचकस्तानिी प्रचतचिया काय 
ेोइल ऄसा प्रश्न पंतप्रधान मला नेेमी चविारत. पाचकस्तानच्या शक्य त्या सवश 
ेालिालंबाबत अम्ेी चविार करत ऄसू. १९४७ मध्ये केले त्याप्रमाणे संपूणश 
काश्मीर खोऱ्यावर सरळ ेल्ला करणे त्यांना शक्य ेोते; विकवा छांब चवभागावरेी ते 
ेल्ला िढवू शकत ेोते. अम्ेी एक गोष्ट चनचरृत केली ेोती – कोणत्याेी चदशेने 
पाचकस्तान्यांिा ेल्ला येवो, अपण प्रत्युत्तरादाखल ेल्ला िढवायिा तो पंजाबमध्येि 
! या ेल्ल्याच्या योजनाेी तयार करून ठेवण्यात अलेल्या ेोत्या. ” 

 काश्मीरमधील या घटना, पाचकस्तानी अिमण अचण त्याला तंड 
देण्यासाठी भारताने योजलेले ईपाय आ. बाबतिे एक ऄचतशय समपशक चनवेदन १६ 
ऑगस्ट १९६५ च्या लोकसभेत िव्हेाणांनी केले. भारतािी संपूणश बाजूि त्यांनी 
मांडली. २३ ऑगस्टला लोकसभेसमोर ते ऄचधक अत्मचवरॄासाने ईभे राचेले. 
त्यांनी घोर्षणा केली की सवश पाचकस्तानी ेले्ल भारताने पूणशपणे परतवून लावले 
अेेत अचण शरुसेना मोठ्या प्रमाणावर जायबंदी केली अेे. ते म्ेणाले, “जम्मू-
काश्मीरमधील या मोचेमेिे एक प्रमुख वैचशष्ट्ट्य म्ेणजे युद्धबंदी रेरे्षच्या भारतीय 
बाजूला घूसखोरांना पाचकस्तानी सेनेने चदलेला भरभक्कम अधार ! छांब अचण 
चटथवाल चवभागात पाचकस्तानी सैन्याने तोफखाना दल घुसवून भारतीय ठाण्यांवर 
भचडमार करायला सुरुवात केली ेोती. ऄथात या युद्धािा चनकाल पाचकस्तानच्या 
बाजूने लागू शकलेला नाेी. पाचकस्तानिे सवश ेले्ल परतवून लावण्यात अलेले 
अेेत. त्यांच्यातील जखमंिी संख्याेी भरपूर मोठी अेे अचण युद्धबंदी रेरे्षवरील 
अपली सवश ठाणी अपण अपल्याकडेि राखलेली अेेत. ” 
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१ सपं्टबर ला छांब चवभागात एक नवीनि संकट भारतीय सैन्यासमोर अ 
वासून ईभे ेोते. सरसेनापती जनरल िौधरी यांच्या ऄसे लक्षात अले ेोते की, आतर 
सवश तांचरक गैरसोयंआतकीि घातक गोष्ट म्ेणजे या चवभागातील ेल्ल्याला तंड 
देण्यासाठी अवश्यक तेवढा भरभक्कम दारूगोळ्यािा साठा सैन्याजवळ नव्हेता. 
प्रत्यक्ष रणांगणावरील सेनानंच्या चवनंतीनुसार दुपारी ४ वाजता त्यांनी भारतीय 
ेवाइ दलािी मदत घेण्यािे ठरचवले. अपली गरज त्यांनी संरक्षणमंत्र्यांना 
कळवली. ेी मदत घेतली नसती तर पाचकस्तानी रणगाडे झपाट्याने पुढे घुसले 
ऄसते. पचरृम चवभागािे लष्ट्करप्रमुख लेफ्टनंट जनरल ेरबक्ष विसग यांनी ऄसा 
अग्रे धरला की ेवाइ दल मदतीला बोलवाि. फारसा वेळ नव्हेताि. ेवाइ-दल 
प्रमुखांशी संपकश  साधून त्यांिी संमती चमळवली. िव्हेाणांनीेी लगेि ‘अगे बढो’ िा 
आशारा चदला. 

 िव्हेाण या युद्धाच्या संदभात ऄशी प्रचतचिया व्हयि करतात –  
“भारत पाचकस्तान युद्धाने अर्णथक दृष्ट्ट्या अपल्यावर ताण चनमाण झाला. 

अर्णथक अघाडीवर ऄनेक चठकाणी अपणास माघार र्घयावी लागली. पण 
अपल्यापेक्षा पाचकस्तानला जास्त नुकसान सोसावे लागले अेे. त्याच्या अर्णथक 
योजना धुळीस चमळाल्या. १९६५ च्या युद्धानंतर अयुबखान सतत धोक्यात ेोता. 
पाचकस्तान अपल्या सैचनकी शिीवर वाजवीपेक्षा जास्त भर देत ऄसे. पाचकस्तानी 
पद्धतीतील ेा सवंत मोठा दोर्ष ेोता. युद्धसमाप्तीनंतर ेा दोर्ष ईघडि झाला. 
शेवटी अयुबखानिाि त्याने बळी घेतला.” 

 “प्रारंभी अर्णथक अघाडीवर िांगले यश चमळाले. ेुकुमशाेी नवीनि ेोती 
अचण तीि अपल्याला फायदेशीर अेे ऄशी भावना तेथील जनतेत चनमाण 
करण्यात पाचकस्तान सरकार यशस्वी झाले. पण त्यांिे सवश चनयोजन सामाचजक 
ईचद्दष्टांना बाजूला ठेवून झाले. विकमती वाढल्या. बेकारी वाढली. त्यामुळे ऄसंतोर्षेी 
वाढला.” 

  “पाचकस्तानने एक पंिवार्णर्षक योजना तयार केली अेे. सामाचजक 
ध्येयािा ते अता चविार करू लागले अेेत. पूवश अचण पचरृम पाचकस्तानात 
प्रादेचशक अर्णथक ऄसमतोल अेे. अज त्यांनी अर्णथक चवकास, सामाचजक न्याय 
अचण प्रादेचशक अर्णथक ऄसमतोल कमी करणे ेी तीन ईचद्दषे्ट ठेचवली अेेत. त्यांना 
ती साध्य करण्यात चकती यश चमळेल ेे मला सांगता येणार नाेी. चनवडणुकीनंतर 
पाचकस्तानात राजकीय लोकशाेी येइल ऄशी मला अशा अेे. पण मी जेव्हेा 
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भचवष्ट्य काळािा चविार करतो तेव्हेा मला धोकेि जास्त चदसतात. कदाचित 
पाचकस्तान अपल्या सीमेवर पुन्ेा ेल्ला करील.” 

१९६५ च्या भारत-पाचकस्तान युद्धाने िव्हेाणांना एक कीर्णतवलय चदले. सैचनक 
अचण जनता िव्हेाणांच्याकडे एक समथश नेता म्ेणून पाेू लागली. यशवंतरावांिे 
युद्ध-नेतृत्व ेा त्यांिा ऄचभमानािा चवर्षय झाला. 
 

शब्दांकन : सुधीर गाडगीळ 
 

णबकट काळातील गृहमंणत्रपद 
  
 यशवंतराव िव्हेाणांनी चद. १४ नोव्हेंबर १९६६ या चदवशी भारतािे गृेमंचरपद 

स्वीकारले तेेी ऄचनच्छेने. कारण संरक्षणमंरी म्ेणून ते यशस्वी ेोत ेोते. त्या 
खात्याच्या प्रश्नात ऄनोखेपण ेोते. युद्धकाळातून ते यशस्वी रीत्या बाेेर पडले 
ेोते. त्या यशािे वलय ेोते. पण त्या यशामुळेि व त्या काळात दाखचवलेल्या 
चनणशयक्षमतेमुळेि गृेमंचरपद र्घयावे लागले ेोते. रॅी. गुलझारीलाल नंदा यांनी 
गोवध बंदीिा प्रश्न ज्या रीतीने ेाताळला ेोता त्यामुळे संसदीय कागेँ्रसने त्यांिा 
राजीनामा माचगतला ेोता. त्यांनी तो चदल्यावर आंचदराजंनी तत्क्षणी स्वीकारला व 
यशवंतरावांना अपण गृेमंरी करणार ऄसल्यािे त्या वेळिे कागेँ्रस ऄध्यक्ष रॅी. 
कामराज यांना कळचवले. या त्यांच्या चनवडीबद्दल ऄथाति िव्हेाणांच्या 
प्रचतस्पध्यंना ेेवा वाटला, पण आंचदराजंनी अपला चनधार कायम ठेवला अचण १४ 
नोव्हेंबर १९६६ ला यशवंतराव गृेमंरी झाले. 

गृेमंचरपद स्वीकारल्यावर तीन तातडीिे प्रश्न समोर ेोते. त्याचवर्षयी 
यशवंतराव म्ेणाले, “मला चनकडीच्या तीन प्रश्नांना तंड द्रावे लागले. चवद्राथ्यंिे 
अंदोलन, गोवधाचवरुद्ध िालू ऄसलेले अंदोलन व चतसरा संत फते्तविसगांिे ईपोर्षण 
व अत्मदेनािा चनधार.” िंचदगड ेे पंजाबला चमळाले पाचेजे ेी फते्तविसगांिी 
मागणी ेोती. 

 िव्हेाण गृेमंरी झाल्यावर िारि चदवसांनी संसदभवनासमोर अंदोलक 
चवद्राथ्यंिा प्रिंड मोिा अला ेोता. िव्हेाण ेे कायदा व सुव्हयवस्था या दृष्टीने 
चवद्राथ्यंच्या अंदोलनाकडे पाेावे या मतािे नव्हेते. त्यांनी अपल्या खात्याच्या 
सल्लागार सचमतीपुढे अपली भचूमका स्पष्ट केली. ते म्ेणाले, “वृद्धांिी चपढी 
तरुणांच्या अशा, अकांक्षा व त्यांिे नैराश्य समजून घेण्यास तयार नाेी. अपण 
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तरुणांना नवा ध्येयवाद चदला पाचेजे व तो व्हयवेारात अणण्यािी संधी चदली 
पाचेजे. भारतािी समृद्धी व प्रगती यासाठी अपल्या देशािा जो मेान प्रयत्न िालू 
अेे, त्यात त्यांना सेभागी करून घेतले पाचेजे. चवद्राथ्यंतील ऄसंतोर्ष अजच्या 
सामाचजक, अर्णथक पचरत्स्थतीतून चनमाण झाला अेे अचण तो केवळ भारताति 
अेे ऄसे नाेी.” 

 मोिे, चनदशशने यांना ेाताळण्यासाठी पोचलसांनी नवे मागश, नवी साधने 
शोधली पाचेजेत ऄसे िव्हेाणांिे मत ेोते. याचवर्षयी बोलताना िव्हेाण म्ेणाले, 
“चनदशशने झाली की जमाव जमतो. तो पागंवण्यासाठी पोचलस बंदूक वापरतात. 
चवद्राथ्यंचवरुद्ध ऄसाि अपल्या शिीिा बेछूट वापर पोचलसांनी केला म्ेणून जमाव 
चनयंरणािा ऄभ्यास करण्यासाठी मी एक सचमती नेमली. जपानमध्ये जमाव 
थोपचवण्यासाठी प्रिंड पोचलस दल ईभे करतात. ती कल्पना मला अवडली. 
पोचलसांना मार खाण्यािीेी तयारी ठेवावी लागते. मी तसे अदेश चदले अेेत. पण 
पोचलसांनी ेी पद्धत ऄद्राप स्वीकारली अेे ऄसे मला वाटत नाेी. बंदुकीऐवजी 
लाठ्या वापरा ऄसे अम्ेी पोचलसांना सांचगतले अेे. पण झाले ऄसे की पोचलसांनी 
लाठ्याि बंदुकीसारख्या वापरावयास सुरुवात केली. बदल घडून येण्यासाठी दीघश 
प्रचशक्षणािी गरज ऄसते. केवळ अदेश देउन भागत नाेी. ेी ऄखंड िालणारी 
प्रचिया ऄसते. वचरष्ठ ऄचधकाऱ्यांनी ऄसे प्रचशक्षण द्रावयास ेवे व त्या पद्धतीसाठी 
त्यांनाेी तयार करावे लागेल. तरि त्यांना अपल्या ेाताखालच्या पोचलसांना 
चशकचवता येइल. मला वाटते ेा ईपिम दीघशकाळ िालणारा अेे,” 

िव्हेाणांना गृेमंचरपदाच्या सुरुवातीच्या मचेन्यात गोवधबंदी अंदोलनास 
तंड द्रावे लागले. याचवर्षयी िव्हेाण म्ेणाले, “अता चनवडणुकी अल्या अेेत. 
स्वाभाचवकपणे जनसंघ या अंदोलनािे नेतृत्व करणार. मला याचवर्षयी शंका नाेी. 
या अंदोलनामुळे जातीय दंग्यांना चनचमत्त चमळाले. जातीय भावना िेतचवल्या गेल्या. 
वरवर पाेता ेे अंदोलन गोेत्याबंदीसाठी ऄसले तरी त्याबाबत दोन गोष्टी लक्षात 
ठेवावयास ेव्हयात : एक म्ेणजे ेी िळवळ सरकारचवरोधी अेे, दुसरे म्ेणजे ती 
मुत्स्लमचवरोधी अेे. मी ऄसे म्ेणत नाेी की या अंदोलनाच्या संघटकांनी 
मुत्स्लम-चवरोधी भार्षणे केली. पण सवश प्रवृत्ती प्रबळ विेदुत्वािी ेोती. या मागणीिा 
ेेतू समजून घेता येइल पण ज्या पद्धतीने ेे अंदोलन िालचवण्यात अले त्यावरून 
यामागे त्यािा ेेतू ऄसला पाचेजे. म्ेणूनि ेी िळवळ जातीय ेोती.” 

पाि चदवसांनी गोवध बंदीच्या मागणीस पाविठबा दशशचवण्यासाठी पुरीच्या 
शंकरािाऱ्यानी चदल्लीत अमरण ईपोर्षण करण्यािी घोर्षणा केली. ेे शंकरािायश 
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पूवारॅमीिे रॅी. िंद्रशेखर चद्यवेदी. ेे रामराज्य पचरर्षदेिे सचिव ेोते. िव्हेाणांिे मत 
ेोते की ेे ईपोर्षण चदल्लीत िालू राचेल्यास धार्णमक भावना ईते्तचजत ेोतील. तेव्हेा 
िव्हेाणांनी एक ऄत्यंत धाडसी चनणशय घेतला तो म्ेणजे शंकरािाऱ्याना चदल्लीतून 
ेलचवण्यािा. यासंबंधी ऄचधक माचेती देताना िव्हेाण म्ेणाले, “ेा चनणशय घेणे 
ऄत्यंत जोखमीिे ेोते. कारण चदल्लीतले वातावरण तंग ेोते. सवश पक्षांत परंपरावादी 
लोक अेेत. ते माझ्यावर रागावले ेोते. मी पंतप्रधानांना माझा चनणशय सांचगतला 
ेोता. त्यांनी लगेि संमती चदली. मेाराष्ट्रातील थोर नेते लोकनायक माधवराव 
ऄणे यांनी मला सांचगतले की, विेदू धमाला वाइट रीतीने वागचवले जात अेे व 
शंकरािाऱ्यािी मुिता करून परत चफरून चदल्लीत अणले गेले नाेी तर मी 
प्राणांचतक ईपोर्षण सुरू करीन. मला परत शंकरािाऱ्याना चदल्लीबाेेर न्यायिे ेोते. 
कोणालाेी न कळत त्यांना मी पाचँडिरीस ेलचवले. काेी चदवसांनी त्यांना पुरीला 
नेण्यात अले व नंतर मुिता केली. या घटनेनंतर चनरे्षधाच्या व ऄचभनंदनाच्या 
परांिा माझ्यावर पाउस पडला.” 

 अणखी एका पेिप्रसंगािी माचेती िव्हेाणांनी चदली. ती म्ेणजे िंचदगड 
पंजाबला चमळावे म्ेणून संत फते्तविसगांनी चदलेली ईपोर्षणािी व अत्मसमपशणािी 
धमकी. याेी काळजीत िव्हेाणांिी सत्त्वपरीक्षा झाली. पण ेेेी संकट टळले. तेव्हेा 
चदल्लीच्या आंचडयन एक्सपे्रसने चलचेले. “गृेमंरी म्ेणून िव्हेाणांबद्दल झालेले 
संसदेिे मत िांगले ेोते. जी स्फोटक पचरत्स्थती िव्हेाणांनी ज्या थंडपणे व 
कौशल्याने ेाताळली चतने कसलेल्या मंत्र्यांिी सुद्धा गाळण ईडाली ऄसती.” 

 ेा पेि प्रसंग सुटतो न सुटतो तोि चदल्लीतील पोचलसांनी अंदोलन सुरू 
केले. यासंबंधी बोलताना िव्हेाण म्ेणाले, “मी गृेमंरी झाल्याबरोबरि 
पोचलसांतील धुमसत्या ऄसंतोर्षास मला तंड द्रावे लागले. पोचलस अगदी बेचशस्त 
झाले ेोते. ते पोचलस रकमध्ये बसूनि घोर्षणा करू लागले. त्यामुळे चनदशशनािा 
बंदोबस्त करण्यासाठी अले अेेत की त्यांिी सरकारचवरोधी चनदशशने िालू अेेत 
ेे कळत नसे. पोचलस आन्स्पेक्टर जनरल परेड र्घयायला म्ेणून बराकीत गेले तेव्हेा 
त्यांना चशस्तभगं करणाऱ्या पोचलसांिे ‘दशशन’ झाले.” 

या ऄचवरॄसनीय पचरत्स्थतीत राष्ट्रपचतभवन, पंतप्रधानांिे चनवासस्थान अदी 
चठकाणांिे रक्षणासाठी ठेवलेले पोचलस तेथे राेू न देणे अवश्यक ेोते. या कृतीने 
पोचलस ऄचधक िवताळले व त्यांनी प्रिंड चमरवणूक काढली. माझ्या घराकडे ती 
चमरवणूक येत ेोती. तेव्हेा वचरष्ठ पोचलस ऄचधकाऱ्यांशी मी ििा केली. ते चमरवणूक 
माझ्या घरापयंत पोेोिण्याअधीि ऄडवणार ेोते, मला त्यांनी ऄसे करणे पसंत 
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नव्हेते. कारण ऄसा प्रचतबंध करण्यािा प्रयत्न केला की संघर्षश ऄटळ ऄसतो. माझ्या 
घरापयंत येणारी पोचलसांिी चमरवणूक ऄचधकारी अडवू शकले नाेीत. पोचलसांनी 
माझ्या घराला वेढा घातला ेोता, अचण रारभर त्यांच्या घोर्षणा मी ऐकत ेोतो. मी 
दुसरे चदवशी चनदशशने करणाऱ्या पोचलसांना बाेेर येउन सांचगतले की “तुम्ेी जे 
करीत अेात ते गैर अेे. अता दोन तासांत पोचलस ठाण्यावर जाउन कामावर 
ेजर व्हेा. तर तुम्ेाला झाल्या गोष्टीिी मी क्षमा करीन. नाेीतर सरकारला योग्य 
कारवाइ करणे भाग पडेल.” 

अंदोलकांना संयुि समाजवादी पक्ष व डॉ. लोचेया चिथावणी देत ेोते. या 
पचरत्स्थतीिे वणशन करताना िव्हेाण म्ेणाले, “त्या वेळी पंतप्रधान ईत्तर प्रदेशात 
ेोत्या. मी त्यांना चनरोप पाठवून पचरत्स्थती गंभीर ऄसल्यािे कळचवले. सूऱ्यास्त 
व्हेायच्या अत मी सैन्य बोलाचवले. ५०० पोचलसांना ऄटक केली. पोचलसांच्या 
मागण्यांिा चविार करण्यासाठी एक िौकशी मंडळ नेमले. त्यांच्या काेी मागण्या 
लगेि मान्य केल्या.” िव्हेाणांनी पोचलसात रेड युचनयन ेोउ चदली नाेी. पण 
त्यांच्या कल्याण योजनेवर देखरेख ठेवणाऱ्या पोचलस कमशिारी संघास काम करू 
चदले. 

 कंद्र सरकारच्या गृेखात्यािे मुख्य काम देशातील सुव्हयवस्था सांभाळणे ेे 
ऄसले तरी त्यांच्या जबाबदाऱ्यांिी यादी मोठी अेे. नेफा, मचणपूर, कंद्रशाचसत 
प्रदेश ेी सवश त्यांच्या कके्षत येतात. पण यशवंतराव िव्हेाण गृेमंरी झाल्यावर 
फेबु्रवारी १९६७ मध्ये झालेल्या सावशचरक चनवडणुकांनी या देशािे राजकीय चिरि 
बदलले. त्यातून जे प्रश्न चनमाण झाले ते ऄचधक गंभीर व मूलगामी स्वरूपािे ेोते. 
त्यासंबंधी यशवंतराव म्ेणाले, “या चनवडणुकीनंतर जे मेत्त्वािे प्रश्न चनमाण झाले, 
त्यामुळे संसदेत व वृत्तपरांत वाद, संघर्षश सुरू झाले. भारताच्या गृेखात्यास ऄगदी 
वेगळ्या धतीच्या समस्यांना तंड द्रावे लागले. १९६७ पयंत एक चिरेबंदी सत्ता ेोती. 
कंद्र व राज्य सरकारे यामध्ये तणाव बेुधा नसति. १९६७च्या चनवडणुकीनंतर 
भारतािे राजकीय स्वरूप पालटले. चवचवध चवरोधी चविारसरणंिी राज्य सरकारे 
अली. काेी ऄती ईजवी तर काेी ऄती डावी. ईत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश व 
राजस्थानमध्ये जी कागेँ्रस सरकारे राज्यारूढ झाली त्यांना पुष्ट्कळ ऄडिणंना तंड 
द्रावे लागले. कंद्र व राज्यािे संबंध ेी बाब नाजूक झाली. मला ऄनेक धके्क सेन 
करावे लागले. गुंतागुंतीच्या प्रश्नांना तंड द्रावे लागले. राज्यपालांिे ऄचधकार, 
राज्य चवधानसंभांिे कायश या सवश बाबत कंद्रीय गृेमंत्र्याला जोखीम पत्करावी 
लागली. ऄगदी ऄनोळखी वाटेने मला जावे लागले.” 
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कंद्रामध्ये कागेँ्रस व ऄनेक राज्यांत कागेँ्रसेत्तर पक्ष सत्तारूढ ेोते. ऄशा 
पचरत्स्थतीत सरकार िालवायिे तर से-ऄत्स्तत्व व सेकाऱ्यानेि ते करणे 
अवश्यक ेोते, यािी जाणीव आंचदराजंना ेोती तशीि ऄन्य पक्षनेत्यांनाेी ेोती. 
पण परस्परचवरोधी चविारप्रणालंना बांधलेले ेे नेते, चशवाय प्रत्येक राज्यािी 
अर्णथक व सामाचजक त्स्थती वेगवेगळी ेोती. सेकायश करण्यािी आच्छा ऄसली तरी 
मतभेद ेोणे ऄपचरेायश ेोते. यशवंतरावांवर कंद्र व राज्यसंबंध सुत्स्थतीत ठेवण्यािी 
जबाबदारी ेोती. कारण या कामचगरीिे स्वरूप स्पष्ट करताना यशवंतराव म्ेणाले, 
“सवश संघराज्य सरणीत कंद्र व राज्य यांिे मतभेद ऄपचरेायश ऄसतात. गरज ेोती 
ती सेकायश करायिे या भावनेिी. पंतप्रधान नेेमीि सेकायश करण्यािा चविार 
करीत. अमिे मतभेद ेोते ते पचरृम बंगाल व केरळ या राज्यांतील संयुि 
अघाडंच्या सरकारशी. तोेी प्रवृचत्तभेद ेोता. चवरोधक कायदा व सुव्हयवस्थेच्या 
समस्येबद्दल अमिे या दोन्ेी सरकारशी जमले नाेी ेे खरे अेे.” कधी ऄन्नप्रश्न, 
कधी ईद्रोगधंदे, कधी गोवधबंदी ऄसे मतभेदािे चवर्षय बदलत राचेले. पण लोकांिी 
राेणी व जीवनपद्धती यांच्याकडे पाेण्यािी अमिी तत्त्वदृष्टीि चभन्न ेोती, त्यामुळे 
संघर्षश ऄटळ ेोता. सते्तिे सवश ऄचधष्ठानकंद्र सरकारात अेे ेी कागेँ्रस पक्षािी पक्की 
समजूत. 

पचेला तीव्र संघर्षश पचरृम बंगाल सरकारशी सुरू झाला. त्या सरकारवर 
डाव्हया कम्युचनस्टांिे विशस्व ेोते. तेथे ‘घेराव’ म्ेणून ओळखला जाणारा चनदशशनांिा 
नवीनि प्रकार सुरू झाला. मािश ते ऑगस्ट १९६७ या सेा मचेन्यांत त्या राज्यात 
९१५ घेराविे प्रकार झाले. पैकी फि कलकत्त्यात ३१९ ेोते. म्ेणून िव्हेाणांनी 
लोकसभेत सांचगतले की घेराव ेा बेकायदेशीर प्रकार ऄसून मालक-मजूर, व राज्य 
सरकारे यांनी घेरावािे प्रकार घडू देता कामा नयेत. यावर टीका झाली तेव्हेा 
िव्हेाणांनी पुन्ेा सांचगतले की, घेराव करणे ेा दखलपार गुन्ेा अेे. माेीत ेोते 
की मुख्यमंरी ऄजय बाबूंना घेराव पसंत नव्हेता. पण ते ऄसेाय ेोते. जाेीरपणे 
त्यांच्या चवरुद्ध काेी करण्यािी त्यांिी विेमत नव्हेती. कारण ते स्वतः संयुि 
अघाडीिे नेते ेोते. अघाडी जे सांगेल ते करणे त्यांना भाग ेोते. ेे प्रकरण संपले. 

१९६७ मध्ये अणखी एक मूलभतू समस्या ईभी राचेली. 
नक्षलवादीमधे शेतकऱ्यांनी जचमनीिा ताबा घेतला. जून १९६७ मध्ये पचरृम 

बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांनी ेी घटना कंद्र सरकारला कळचवली. ेी िळवळ िीनवादी 
ऄसल्यािे ऄनचधकृत रीत्या मुख्यमंत्र्यांनी कंद्र सरकारला कळचवले. धमशवीर त्या 
वेळी प. बंगालिे राज्यपाल ेोते. त्यांनी प. बंगालिे मंचरमंडळ २१ नोव्हेंबर १९६७ 
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मध्ये बडतफश  केले. त्याति चद. २९ ला प. बंगाल चवचधमंडळाच्या सभापतंनी ऄजय 
घोर्ष यांिे सरकारि घटनाबाह्य अेे ऄसा ऄचभप्राय देउन चवचधमंडळािे ऄचधवेशन 
बेमुदत स्थचगत गेले. िव्हेाणांनी चद. ३ नोव्हेंबर रोजी लोकसभेत चनवेदन करून 
राज्यपालांिा मंचरमंडळ बडतफीिा चनणशय देशचेताच्या व लोकशाेीच्या रक्षणाच्या 
ेेतूने ेा घेण्यात अला ऄसल्यािे जाेीर केले. ४ फेबु्रवारी १९६८ ला पुन्ेा 
चवचधमंडळािे ऄचधवेशन भरले तेव्हेा सभापतंनी पुन्ेा ते बेमुदत स्थचगत केले. 

 चवचवध राज्यांतील घटनाचवर्षयक पेिप्रसंगांिा ेा प्रारंभ प. बंगालमध्ये झाला 
ेोता. िव्हेाण याचवर्षयी माचेती देताना म्ेणाले, “ज्या राज्यात कोणत्याि पक्षाला 
स्पष्ट बेुमत चमळाले नव्हेते तेथे पक्षसामथ्यश ेे राज्यपालांच्या चनणशयवार ऄवलंबून 
ऄसे. ईत्तर भारतातील ईत्तर प्रदेश, चबेार, ेरयाणा, मध्यप्रदेश या राज्यांतील 
संचमरॅ सरकारे कागेँ्रसि िालवत ेोती. कारण तेथे कागेँ्रसमधून बाेेर पडणाऱ्यांिी 
संख्या मोठी ेोती. पण कोणत्याेी दोन राज्यांतील राजकीय त्स्थती एकसारखी 
नव्हेती. मार गृेमंरी म्ेणून मला प्रत्येक चठकाणिी पचरत्स्थती पाेून चनणशय र्घयावे 
लागले. त्यामुळे पक्षपातािे अरोपेी झाले. मुख्य वादािा मुद्दा राज्यपालािे 
ऄचधकार यासंबंधी घेतलेले चनणशय ेा ेोता.” 

यासंबंधी िव्हेाण म्ेणाले, “सामान्यतः राज्यपालाने चववेकानुसार चनणशय 
र्घयावे की मुख्यमंत्र्यांच्या मताशी बांधले जावे ऄसा मुख्य प्रश्न ेोता. साधारणपणे 
मुख्यमंत्र्यांिा सल्ला राज्यपालाने मानावा. परंतु पचरत्स्थतीि ऄसाधारण ऄसेल तर 
राज्यपाल त्यािा सल्ला नाकारू शकतो. मुख्यमंत्र्यावरि जेव्हेा ऄचवरॄासािा ठराव 
येत ऄसेल अचण चवधानसभा भगं न करता तेकूब ठेवण्यािा त्यािा प्रयत्न ऄसेल 
तर राज्यपालाने स्वतःच्या मनाप्रमाणे चनणशय घेतला पाचेजे. सदैवि राज्यपालास 
स्वतःच्या मनाप्रमाणे चनणशय घेण्यािे स्वातंत्र्य चदले तर तो संघराज्य सरणीच्या 
(फेडरल चसस्टम) ऄंत ठरेल. मला एकदा ऄसे वाटले ेोते की, राज्यपालांनी 
याबाबत कसे चनणशय र्घयावे यािी एक सूिना जंरी तयार करावी. पण तो चविार मी 
सोडून चदला. घटनाचवर्षयक प्रश्नात राज्यपालांना प्रमुख चवधान ऄचधकाऱ्यांनी 
(ॲटनी जनरल) ऄसे सुिचवले अचण िांगल्या प्रथा पाडूनि ेे प्रश्न सुटतील ऄसा 
चनष्ट्कर्षश मी काढला.” 

 या काळात ईद भवलेला अणखी एक मुख्य मेत्त्वािा प्रश्न म्ेणजे पक्षांतरािा 
विकवा पक्षबदलंूिा. िव्हेाणांनी पक्षांतरचवर्षयी केलेला ऄेवाल ेी गृेमंरी म्ेणून 
त्यांिी मेत्त्वािी कामचगरी. िव्हेाण या प्रश्नािे स्वरूप व गांभीयश स्पष्ट करताना 
म्ेणाले, “पक्षांतरामुळे लोकशाेीिा तमाशा झाला अेे. प्रशासन थंड पडले अेे. 
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पक्ष बदलणारे चवधानसभा सदस्य केवळ कंद्र सरकारलाि नव्हेे तर लोकशाेीच्या 
कायशसंिलनास अव्हेान देत ऄसतात. पक्षांतराचवर्षयी अम्ेी तयार केलेला सूिना-
प्रबंध ेा भारतीय राजकारणाच्या सवश ऄभ्यासकांच्या दृष्टीने ईपयुि ऄसा दस्तऐवज 
अेे. सवश राजकीय पक्षांना त्स्थत्यंतराच्या ऄवस्थेतून जावे लागते. त्या काळात फूट 
पडणे व चवलीनीकरण घडून येणे ऄपचरेायश ऄसते. पण सगळ्यात ऄचनष्ट गोष्ट 
ऄसेल ती म्ेणजे केवळ व्हयचिस्वाथासाठी व जवळच्या मागाने सत्ता चमळचवण्यासाठी 
केले जाणारे पक्षांतर. अम्ेी ऄसे सुिचवले अेे की पक्ष बदलणार ऄसेल त्याला 
एक वर्षशभर मंरी ेोण्यास ऄपार ठरचवण्यात यावे.” िव्हेाणांना कागेँ्रसेी या 
पक्षांतराच्या कमात सेभागी झाली ेोती काय ऄसे चविारता ते म्ेणाले, “यात 
प्रत्येक पक्षािा वाटा अेे.” जवळ जवळ सवश ईत्तर विेदुस्थान व प. बंगाल येथे 
राष्ट्रपती शासन ेोते. यासंबंधी िव्हेाण म्ेणाले, “माझी त्स्थती ऄशी ेोती की 
गृेमंरी झाल्यावर पचेले सेा मचेने मला ८ विकवा १० राज्यपालांच्या नेमणुकीसाठी 
नावे सुिवावी लागली. राज्यपाल ेोण्यासाठी मी ज्यांिी नावे सुिचवली ते सवशि 
त्यास राजी ेोते ेे खरे नाेी. ेे पद स्वीकारण्यासाठी पुष्ट्कळांिे मन मला वळवावे 
लागले.” 

 १९६६ व १९६८ या दोन वर्षंत गृेमंरी या नात्याने िव्हेाणांना एका पाठोपाठ 
एक पेिप्रसंगांना तंड द्रावे लागले. भारतािे राजकीय स्थैयश, लोकशाेी प्रथांिी 
जपणूक, राज्यघटनेिे व्हयावेाचरक प्रशासन, संघराज्य सरणीिे संरक्षण, कंद्र-राज्य 
संबंध, बेुपक्षीय राज्यसरकारे या सवश प्रश्नांिी याि काळात ईिल खाल्ली. 
िव्हेाणांिे व्हयावेाचरक शेाणपण व ितुराइ यांच्या कसोटीिा ेा काळ ेोता. याि 
काळात भारतािे दोन मूलभतू प्रश्न ईग्र स्वरूपात पुढे अले. पण िव्हेाणांनी या 
प्रश्नांिा मुळापासून ऄभ्यास व संशोधन करण्यासाठी गृेमंरालयातील संशोधन 
चवभागास कायशिालना चदली. त्यांनी जमचवलेली माचेती विकवा तयार केलेले 
सूिना-प्रबंध अजेी ऄभ्यासकांना ईपयोगी पडण्यासारखे अेेत, आतके ते 
व्हयासंगपूणश अेेत. िव्हेाणांनी विेदु-मुत्स्लम दंग्यांिा ७० वर्षंिा ऄभ्यास करवून 
घेतला. यािी माचेती देताना िव्हेाण म्ेणाले, “कायदा व सुव्हयवस्था यांच्याि 
दृचष्टकोणातून केवळ या विेसािारािा चविार अम्ेी केला नाेी. त्याच्या मुळाशी 
अम्ेी गेलो. त्या प्रश्नािी सामाचजक बाजू तपासली. विेसािारािी समाजशास्रीय व 
अर्णथक कारणे शोधण्यािा प्रयत्न केला. या ऄभ्यासािा अधार अमच्या धोरणाला 
ऄसे. तसेि अम्ेी चदल्लीतील प्रशासनसंस्थेस ेचरजनांिे अर्णथक-सामाचजक प्रश्न 
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ऄभ्यासावयास सांचगतले. सामाचजक दृष्ट्ट्या ते चकतपत सामावले गेले अेेत यािा 
ऄभ्यास करावयास सांचगतले.” 

तसेि पोचलस खात्यात संशोधन चवभाग सुरू केला, जमावािी विेसा विनयचरत 
करण्यासाठी काय केले पाचेजे आत्यादी चवर्षय त्यांनी ऄभ्यासले. 

िव्हेाणांच्या कारकीदीतील दोन चवर्षयांच्या ऄभ्यासांिा ईले्लख केला पाचेजे. 
एक म्ेणजे शेतकऱ्यांतील ऄसंतोर्ष व दुसरा विेदु-मुत्स्लम जातीय दंगे. 

ग्रामीण शेतमजुरांच्या त्स्थतीिी पाेणी राष्ट्रीय रॅम अयोगाने केली ेोती. 
त्यांनी चनष्ट्कर्षश काढला तो ऄसा की, १० वर्षंत चकमान वेतनात वाढ झालेली नाेी 
अचण चकमान वेतन कायदा मृतवत झालेला अेे. गृेमंरालयाने जी पाेणी केली 
चतिा चनष्ट्कर्षश ऄसा की, ग्रामीण भारतात दोन वगंतील, दोन चवभागांतील चवर्षमता 
ऄचधक नजरेस भरण्याआतकी वाढली अेे. म्ेणून गृेमंरालयाने राज्य सरकारांना 
ेी चवर्षमता कमी करण्यासाठी तातडीिे ईपाय योजण्यास सांचगतले. आतकी 
चवर्षमता ऄसताना ग्रामीण मजुरांनी मजुरीच्या वाढीसाठी अंदोलने केली तर त्यात 
अरृयश नाेी. केरळ, अंध्र, ताचमळनाडू, चबेार, ओचरसा व प. बंगाल या राज्यांत 
शेतमजुरांिी अंदोलने सुरू झाली ेोती म्ेणून शेतकरी बंड करतील ऄसा आशारा 
राज्य सरकारांना चदला. प. बंगालमध्ये चनमाण झालेल्या नक्षलवादी िळवळीबद्दल 
िव्हेाणांिी भचूमका समंजस ेोती. िव्हेाण म्ेणाले, “माक्सशवादी पक्षातील 
ऄचतजेाल पंथाने नक्षलवादी ेी िळवळ सुरू केली व एक नवी राजकीय पचरभार्षा 
रूढ केली. नक्षलवादी ेा एक नवीन शब्द राजकीय शब्दकोशात समाचवष्ट केला 
गेला. त्यांिा ध्येयवाद चिनी ध्येयप्रणाली अचण तंर यांच्याशी चनचरृत चमळताजुळता 
ेोता. भारताच्या सीमेवरि त्यांिे कायश िालू ऄसल्यामुळे या िळवळीस ऄचधक 
मेत्त्व प्राप्त झाले व ती ऄचधक धोकादायक वाटू लागली.” 

 कंद्रािे नक्षलवाद्रांसंबंधीिे धोरण काय ेोते ऄसे चविारता िव्हेाण म्ेणाले, 
“अम्ेी नक्षलवाद्रांच्या िळवळीिी अर्णथक व सामाचजक कारणमीमांसा करण्यािा 
प्रयत्न केला. मी ऄचधक मूलगामी पद्धतीने या प्रश्नािा चविार करू आच्छीत ेोतो. 
राज्यसरकार ऄथाति तातडीच्या प्रश्नांिा ऄचधक चविार करतात. पण अम्ेाला 
कंद्र सरकारमध्ये त्यािा राष्ट्रीय भूचमकेतून चविार करावा लागतो व त्यातून मागश 
काढावा लागतो. राज्य सरकारला ेे प्रश्न सोडचवण्यासाठी काेी मदत करता येइल 
का ेेेी पाेावयािे ऄसते.” 

िव्हेाणांच्या मते नक्षलवादातील पचरत्स्थती ेी अजच्या भारतािी 
प्राचतचनचधक अेे. नक्षलवाद ेा ऐचतेाचसक पचरत्स्थतीिा पचरपाक अेे. 
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ध्येयप्रणालीतील फरकाने तो चनमाण झाला. नक्षलवाद्रांना वाटते की भारतात अता 
िांतीला ऄनुकूल ऄसा ेा काळ अेे. माझ्यापुढे प्रश्न ेोता तो या नव्हया समस्येला 
तंड कसे द्रायिे ेा. शेतकऱ्यांिा प्रश्न सोडचवण्यािी ती अता ध्येयवादी 
चविारसरणी झाली अेे. माओने िीनच्या ग्रामीण भागात िांतीला सुरुवात केली 
म्ेणून नक्षलवादी अंदोलन खेड्यात सुरू झाले. माओिी चविारसरणी व त्यािे तंर 
नक्षलवादी ऄनुसरत अेेत. अंतरराष्ट्रीय सीमेनजीकिे के्षर त्यांनी िळवळीसाठी 
चनवडले यािे कारण एका बाजूला िीन अेे दुसऱ्या बाजूस पाचकस्तान अेे. 
अपल्याला िीनमधून िोरून शस्रे अणता येतील ेी मनीर्षा ते सदैव बाळगत 
ऄसत. त्यामुळे िांतीला ऄनुकूल ऄशी मानचसक पचरत्स्थती चनमाण ेोइल ऄसे 
त्यांना वाटते. पण त्यांना ऄपेचक्षत ऄसलेला पचरणाम ऄद्राप चदसून अलेला नाेी. 

“सरकार नक्षलवादी िळवळ काबूत अणण्यािा प्रयत्न करीत अेे. पण 
ज्यामुळे ेी िळवळ चनमाण झाली ती कारणे नाेीशी करणे मेत्त्वािे अेे. जेथे जेथे 
शोर्षण ेोत अेे ते थांबचवणे ेे मेत्त्वािे अेे. चपळवणूक व ऄन्याय यामुळे ऄशा 
चविारसरणी प्रभावी ेोत ऄसतात. म्ेणूनि कागेँ्रसच्या पुरोगामी कायशिमावर मी 
जास्त भर देत ऄसतो. ” 

िव्हेाणांिी कसोटी पाेणारा दुसरा प्रश्न याि काळात तीव्र झाला तो म्ेणजे 
विेदु-मुत्स्लमांच्या जातीय दंगलीिा. प्रथम रॅीनगर, त्यानंतर चबेारमध्ये रांिी, 
अंध्र, ईत्तरप्रदेश, गुजराथ, मेाराष्ट्र या सवश राज्यांत दंगली झाल्या. यासंबंधी 
अपले मत व्हयि करताना िव्हेाण म्ेणाले, “मुख्यतः राजकीय पक्षि एक जमात 
विकवा जात यांना चिथावणी देतात. त्यामुळेि या दंगली ेोतात. १९६० नंतर 
राजकीय पक्षांनी अपल्या राजकीय स्वाथासाठी धार्णमक भावना िेतवल्या अेेत. 
म्ेणून ेे दंगे थांबचवण्यािा एकि मागश म्ेणजे राजकीय पक्षांना सत्ता चमळचवण्यािे 
साधन म्ेणून धमािा वापर करण्यास मनाइ करणे. जनसंघ ेा जातीय भावना 
वाढचवण्यास मुख्यतः जबाबदार अेे. दोन जमातंमधील परस्परांना समजून 
घेण्यािी प्रचियाि बंद झाली अेे. त्यामुळे मनात ऄसलेली कटुता वारंवार वर 
येते.” 

शब्दांकन : भा. कृ. केळकर  
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अथशमंणत्रपदाची चार वषे : एक ताळेबंद 
 
भारतािी अजिी अर्णथक त्स्थती वििताजनक अेे. मेागाइ बेसुमार झाली 

अेे. सरकारेी विितेत अेे. लोक गांजले अेेत. तेव्हेा ऄथशमंचरपदातून नुकतेि 
स्थानंतर केलेल्या रॅी. यशवंतराव िव्हेाणांिे या प्रश्नासंबंधीिे चविार काय अेेत, 
ेे समजून घेण्यािी ईत्सुकता ेोती म्ेणूनि त्यांिी भेट माचगतली. ेा चवर्षयेी 
त्यांनी मान्य केला. नुकताि त्यांिा खातेबदल झाला अेे. त्याबद्दल त्यांिे 
ऄचभनंदन केल्यावर रॅी. िव्हेाण म्ेणाले, “मला वाटते, दर िार वर्षंनी ेा बदल 
ेोतो. तो एक ििनेचमिम झाला ेोता. ठीक अेे, पण त्यातेी नवी चक्षचतजे 
चदसतील. नवी अव्हेानेेी ऄसतील.” 

“ऄथशमंचरपदाच्या िार वर्षंच्या कारकीदीिे विसेावलोकन करताना अपणास 
अता काय वाटते.” ऄसे चविारल्यावर रॅी. यशवंतराव म्ेणाले, “ऄथशखाते ऄचधक 
रोकड्या व्हयवेारािे खाते अेे. तेथे मला ऄनेक प्रश्नांना सामोरे जावे लागले. पण 
त्यात सैद्धात्न्तकतेपेक्षा व्हयावेाचरकतेिे अव्हेान ऄसे. त्यामुळे तेथे बरेि नवे 
करावयास व काेीसे चशकावयासेी चमळाले. मी ऄनेक ईपिमांना प्रारंभ केला 
ेोता. त्यातील बरेिसे चियाशील अेेत व काेंिे पचरणाम ेाती यावयास ऄवधी 
लागेल. थोडीशी खंत एवढीि अेे की, त्यातील एक-दोन पुरे करण्यासाठी पुरेसा 
वेळ चमळाला नाेी. ईदाेरणाथश, वांछू कचमटीने केलेल्या ऄेवालावर अधारलेले 
काळा पैसा अदीसंबंधीिे चवधेयक मी चिचकत्सा सचमतीशी प्रत्येक कलमाबद्दल 
सखोल, व िौफेर ििा करून तयार केले अचण ते या चेवाळी ऄचधवेशनात मांडणार 
ेोतो. ऄसेि गृेमंरी ऄसताना झाले ेोते. प्रीव्हेी पसशिे चवधेयक तयार करून 
लोकसभेत मी सादर केले ेोते. पण त्यावरील पुढिे सोपस्कार ेोण्यापूवी ते खाते 
मी सोडले. पण ऄसे िालायिेि. राजकीय जीवनात बदल ेा चनत्यिमि अेे. ” 

“ऄथशमंरी म्ेणून अपण जे चवचवध ईपिम केले त्यांिा अला साकल्याने 
चविार केला तर त्यािा काय पचरणाम झाला, ऄसे अपणास वाटते ?” ऄसा माझा 
प्रश्न ेोता. ऄथात त्यािे दोन भाग ेोते. यशवंतरावांनी सुरू केलेले ईपिम ेा एक 
व त्यािी अज झालेली फलरॅुती ेा दुसरा. 
 
धोरणसूते्र 

ऄथशमंरी म्ेणून अपली कारकीदश सुरू करतानाि काेी चनणशय रॅी. 
िव्हेाणांनी मनाशी घेतले. त्यािी ऄंमलबजावणी सुरू केली. यशवंतरावांच्या 
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कायशपद्धतीिी ज्यांना माचेती अेे, त्यांना ेे ठाउक अेे की, त्यांच्या धोरणाला 
ताचत्त्वक गाभा ऄसतो. तो व्हयवेारात अणताना ते तत्त्वमंथनािे ऄवडंबर माजवीत 
नाेीत. म्ेणूनि मी त्यांना चविारले की, “ऄथशमंरी म्ेणून अपली धोरणसूरे 
कोणती ेोती.” तेव्हेा ते म्ेणाले, “माझी ऄथशसंकल्पावरील भार्षणे ेीि माझी 
मागशदशशक सूरे दशशवतील. ईदाेरणाथश, १९७१-७१च्या माझ्या ऄथशसंकल्पावरील 
पचेल्या भार्षणात मी माझ्या करचवर्षयक धोरणािी चरसूरी सांचगतली ेोती. पचेले 
सूर प्राप्तीतील चवर्षमता कमी करणे. दुसरे करयोजनेिा पाया चवस्तृत करणे अचण 
चतसरे कर-अकारणी व कर-वसुली यांिी प्रशासन यंरणा ऄचधक कायशक्षम करणे. 

प्राप्तीतील चवर्षमता कमी करण्यािा ऄथशमंत्र्यांच्या ेातातील ईपाय म्ेणजे 
कर-योजना. काळा पैसा, काळ्या पैशातून ेोणारा खिश व काळ्या पैशाच्या कमाइिे 
चवचवध मागश यावर चनयंरण ठेवणे, ेा त्यातलाि एक भाग. अज काळा पैसा 
वेगवेगळ्या रूपांत वावरतो अेे. तो जचमनीत अेे. सोन्यात गुंतवलेला अेे. 
बँकांतील बेनामी ठेवीत अेे. एक ेप्त्यात अयुर्णवमे ईतरले जातात. ऐर्षअरामी 
खिश, िैनीच्या वस्तू, परदेशी मालािी खरेदी यांच्या द्यारे खिश ेोतो तो बरािसा 
काळा पैसाि. कर िुकवून ेाती राेतो तोेी काळा पैसाि ठरतो. काळ्या पैशािी 
गुंतवणूक ेोत ऄसते तीेी चवचवध मागंनी. गुंतवणुकीतून चनमाण ेोतो तो काळा 
पैसाि. ऄसे ेे वतुशळ चफरत अेे. तो या देशात नेमका चकती अेे ेे सांगणे कठीण 
अेे. कारण, सोने, दाचगने, चेरे-माणके, ईद्रोगोपयोगी कच्चा माल, रोजच्या 
खपाच्या वस्तू, शेऄसश अदी ऄनेक गोष्टंिा नेमका ऄंदाज येति नाेी. वांछू 
सचमतीने ज्याच्यावरिा प्राचप्तकर िुकचवला जातो त्या चमळकतीिा ऄंदाज १९६८-६९ 
साली १४०० कोटी रुपयांिा केला ेोता. डॉ. रांगणेकरांनी त्याि वर्षािा ऄंदाज 
२८३३ कोटी रुपये केला अेे.” 

“पण प्रश्न ऄसा अेे की, सरकार काळ्या पैशािे ऄत्स्ततव मान्य करते. 
त्यांच्यापुढे ऄसेाय झाल्यासारखे वाटते. एवढे प्रिंड बेुमत चमळूनेी कायद्राच्या 
अधारे काळ्या पैशाला अवर का घालत नाेी ?” थोड्याशा ऄधीरतेने मी चविारले. 
 
अपणरहायश णवलंब 

तेव्हेा यशवंतराव म्ेणाले, “संसदीय लोकशाेीत ेा चवलंब ऄपचरेायश अेे. 
एखादा चनणशय राजकीय पातळीवर घेतला की िौकशी सचमती नेमणे ऄवश्य ठरते. 
त्या सचमतीलाेी वेळ द्रावा लागतो. त्यानंतर त्या सचमतीच्या चशफारशंिा 
प्रशासकीय खात्यात चविार करावा लागतो. त्यांना कायद्रािे स्वरूप देण्यासाठी वेळ 
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लागतो. मी सांचगतल्याप्रमाणे काळ्या पैशाला प्रचतरोध करणारे चवधेयक अता 
लोकसभेपुढे येइल. त्यात झडती, जप्ती यांच्यासाठी जादा ऄचधकार देण्यात येणार 
अेेत. चेशोबािी तपासणी, कर िुकचवणाऱ्यांच्या चवचवध वाटांना बुजचवण्यासाठी 
ईपाय योजण्यास मी सुरुवात केली. १९७३ च्या फायनान्स ॲक्टानुसार शेतीिे 
ईत्पन्न व चबनशेतकी चमळकत यांिा करपारतेसाठी एकर चेशेब करण्यात येइल. ” 

याखेरीज अता काेी प्रशासकीय ईपाययोजनाेी केली अेे. प्राप्तीकर 
खात्यामाफश त ज्या झडत्या ेोतात त्यांिी संख्या १९७०-७१ मध्ये १९५ ेोती. त्यात 
१४० लाख रुपयांिी मालमत्ता जप्त झाली ेोती. १९७३-७४ च्या पचेल्या नउ 
मचेन्यांति ३९५ झडत्या झाल्या अचण ३२७ लाख रुपयांिी मालमत्ता जप्त करण्यात 
अली. तसेि खटल्यांिी संख्याेी वाढली अेे. प्राचप्तकर िुकचवणाऱ्यांिी पाेणी 
िालू अेे. या सवंमध्ये अज देशात जी मेत्त्वािी मोेीम िालू ेोती अेे ती 
म्ेणजे स्मगलसशना पकडण्यािी. ेीि मोेीम साठेबाजांचवरुद्ध िालू ेोइल. या सवश 
प्रशासकीय ईपायांिा संकचलत पचरणाम म्ेणजे काळ्या पैशाला अलेले स्थैयश, 
विकबेुना प्रचतष्ठाेी जाइल. त्यांना ेादरा बसेल प्रत्यक्ष ेोणाऱ्या अर्णथक 
फायद्राआतकेि या सामाचजक चतरस्कारांच्या भावनेला व सरकार काेी ठाम चनणशय 
घेउन पावले ईिलते या जनतेमध्ये चनमाण ेोणाऱ्या चवरॄासाला ऄचधक मेत्त्व अेे 
ऄसे मी मानतो. ” 

 “ेी सवश ईपाययोजना ठीक ऄसली तरी, काळा पैसा ज्यातून चनमाण ेोतो 
त्या ऄथशव्हयवस्थेिे काय, ेा खरा प्रश्न अेे. म्ेणजे कृचरम टंिाइ चनमाण 
करावयािी, ईत्पादनािी पातळी कमी ठेवावयािी अचण ेाती ऄसलेली ईत्पादन-
क्षमता पुरेशी वापरावयािी नाेी, ऄसे ईधोगपतीिे तंर ऄसते. यातून जो काळा पैसा 
येतो त्यावर अपले काय म्ेणणे अेे ?” मी चविारले. 
 
―के्रणडट स्तवीझ’ 

यावर यशवंतराव म्ेणाले, “तुमच्या म्ेणण्यात तथ्य अेे. ईद्रोगपती 
बँकांकडून पैसे घेतात. व्हयापारीेी बँकांच्याि पैशावर ईलाढाली करतात. साठेबाजी 
यातूनि ेोते. तेव्हेा ेी त्यांिी रसद तोडली, तर ऄसल्या ‘स्पेक्युलेचटव्हे 
ऑपरेशन्सना’ अळा बसेल ेी माझी भचुमका ेोती. यालाि लोकांनी ‘ िेचडट 
स्क्वीझ’ म्ेटले. खरे म्ेणजे ती पत पुरवठ्यािी लोकचममुख योजना ेोती व अेे. 
गरजेच्या ईद्रोगांना पतपुरवठा तर िालू ठेवावयािा , पण तो पैसा ऄचनष्ट मागंनी 
जाउ नये म्ेणून त्यावर चनयंरण ठेवायिे, ेे अमच्या धोरणािे मुख्य सूर ! 
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गरजेच्या ईद्रोगके्षरासाठी व शेतीसाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांनी जो कजाउ पैसा चदला 
त्यात वाढ झालेली अढळेल. जून १९६९ मध्ये या चवभागासाठी ४४१ कोटी रुपये 
चदले ेोते, तर जून १९७३ मर्घये १२९५ कोटी चदले. तसेि चनऱ्यात व्हयापारासाठी 
चदलेली पत जून १९६९ मध्ये २५८ कोटी रुपये ेोती, तर चडसंबर १९७३ मध्ये ती 
६७७ कोटी रुपये ेोती. त्यांना व्हयाजािा दरेी कमी ेोता. तसेि बँकांिा पैसा 
ऄचनष्ट मागानी वापरला जाउ नये म्ेणूनेी चरझव्ह शे बँकेने काेी ईपाय योजले. मला 
वाटले, या सवािा पचरणाम अता चदसू लागला अेे. मी जी प्रारंभी धोरणािी 
चरसूरी सांचगतली त्यानुसारि अम्ेी ेे सवश ईपाय योजले अेेत.” 

 “पण आतके सवश ऄसूनेी िलनवाढ कमी का ेोत नाेी ? मेागाइ का कमी 
ेोत नाेी ?” माझा पुन्ेा मुद्द्द्रािा प्रश्न . सामान्य माणसाला अज अकडेवारी 
नको अेे. ―चरलीफ’ ेवा अेे. ेी ेा प्रश्न चविारण्यामागिी भचूमका. 

 “ेे थोडेसे चवर्षयांतर ेोइल. पण सांगतो. भारतातील िलनवाढ ेा एकूण 
जागचतक िलनवाढीिाि एक भाग अेे ऄसे अम्ेी म्ेणतो, त्यािा ऄथश 

समजावून घेतला पाचेजे. अपण ईद्रोगधंद्रांसाठी काेी अयात करतो. धान्येी 
अयात करावे लागते. पेरोलच्या विकमती वाढल्या अेेत, ेे सवश ऄपचरेायश अेे. 
परदेशात जी मेागाइ झाली अेे चतिे पचरणाम अपल्या अयातीवर ेोतात. अता 
अपल्या देशातेी िलनवाढ ेोते यािी काेी ऄटळ कारणे अेेत. एक तर 
चवकसनशील देशांनी साधारणपणे ३ ते ४ टके्क िलनवृद्धी केली, तर ती धोकादायक 
ऄसत नाेी. पण अपल्या देशािी ऄथशव्हयवस्था ेी मुळाति ऄगदी तोळा-मासा 
प्रकृती ऄसणाऱ्या माणसासारखी अेे. नैसर्णगक संकटे, युद्ध, यांच्यासारख्या 
ऄकत्स्मक संकटांनी विकवा संपासारख्या राजकीय कारणांनी त्यात थोडा जरी 
ऄडथळा अला, तरी ती लवकर चवस्कळीत ेोते. सगळे ऄंदाज िुकतात. 
अटळ चलनवाढ 

शेतीिा चवकास चनयचमत झाला, औद्रोचगक ईत्पादन सातत्याने वाढत गेले 
अचण लोकसंख्येिे प्रमाण कमी ेोत गेले तरि अपल्या देशात केी अर्णथक 
त्स्थरता येइल. नाेीतर त्यांिा तोल सांभाळणे कठीण ेोउन बसते. याच्या जोडीस 
समाजद्रोेी शिंच्या कारवायाेी अपल्या ऄडिणीत भर टाकतात ेे काळ्या 
पैशाच्या ईदाेरणावरुन पाचेलेि अेे. ेा काळा पैसा लगेि गरजेच्या वस्तू चवकत 
घेण्यात, त्यांिे साठे करण्यास वापरला जातो. मग मेागाइ ेोते, कामगारांच्या 
मागण्या वाढतात, ऄसंतोर्ष ईत्पन्न ेोतो, ईत्पादनािे तंर चबघडते अचण या सवंच्या 
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जोडीस दुष्ट्काळासारख्या अपत्ती अल्या, तर िलनवाढीखेरीज दुसरा मागशि ईरत 
नाेी.” 

 “पण मला वाटले, अजच्या पचरत्स्थतीतून मागश काढण्यासाठी केवळ 
प्रशासकीय ईपाय विकवा राजकीय बेुमत ऄपुरे अेे. ऄचधक मूलगामी ऄशी जाणीव 
समाजात चनमाण ेोणे अवश्यक नाेी का ?” मी सध्याच्या पेिप्रसंगािी ताचत्त्वक 
चिचकत्सा यशवंतराव काय करतात, ेे जाणून घेण्यासाठी चविारले. तेव्हेा 
अकडेवारीवरुन व अर्णथक व्हयवेारावरुन ििा मूलभतू प्रश्नाकडे वळली. 

यशवंतराव म्ेणाले, “ मला वाटते, नुसती जाणीव ऄपुरी अेे. सामाचजक 
न्यायािी जाणीव चनमाण झाली तरी त्यासाठी प्रत्येक नागचरकाला जी अंतचरक व 
सामाचजक चशस्त लागते ती नसेल, तर या जाचणवेिा काेी ईपयोग ेोणार नाेी. 
मला ऄसे चदसते अेे की, अपण सामाचजक न्यायाच्या विकवा समाजवादाच्या 
जाचणवेने काेी राजकीय चनणशय घेतले. काेी संस्था, काेी पद्धती चनमाण केल्या 
अेेत. पण अपण सामाजाला जेवढे रॅम देतो, जेवढे ईत्पादने देतो, त्यापेक्षा जास्त 
काेी सरकार या समाज अपणाला देइल, ेी अपली ऄपेक्षाि अपण टाकून चदली 
पाचेजे. िीनने राष्ट्र ईभे केले ते या सामान्य माणसाच्या ताकदीवर-चनषे्ठवर ! ऄगदी 
साधे ईदाेरण साखरेिे घेउ. अता चदवाळीच्या चदवसांत ेे ईदाेरण थोडे कडूि 
अेे म्ेणा ! अपल्या जीवनात गेू, तांदूळ, कापड यांच्याआतकी साखर अवश्यक 
अेे का ? ती काेी प्रमाणात कमी वापरुन ज्या देशात अपणाला जास्त भाव 
चमळेल तेथे पाठचवली, तर कदाचित अपल्या देशािा अर्णथक फायदा ेोइल. 
रचशयाने ऄनेक वस्तू स्वतःच्या नागचरकांना नाकारल्या. िीनने ऄसेि कडक 
सामाचजक चनयम केले. त्यातूनि त्या राष्ट्रािे ऄथशकारण समथश व स्वावलंबी बनले. 
अपल्यापुढे प्रश्न ऄसा अेे की कशाेीमध्ये अपण ेी सामाचजक चशस्त, ेी 
कायशक्षमता अणू शकू का ! केवळ राजकीय ‘ सँक्शन’ येथे ऄपुरे पडते. व्हयापक 
समाजचेतािी बुद्घी व त्यासाठी त्यागािी चबनतिार चसद्घता यांिी अज गरज 
अेे.” 

 “मग ऄथशमंरी या नात्याने अपण जो ऄनुभव घेतला, जे न्याेाळले,त्यातून 
चनराशेिे चिर चदसते की अशेिे ! रुपयािे अजिे ियमूल्य २८ पैसे अेे. १९६२ 
मध्ये ते ८९ पैसे ेोते. ेे कशािे लक्षण !” मी चविारले. 
 
अथशकारणाचे क्स्थत्यतंर 
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“अशा- चनराशेच्या विेदोळ्यावर बसून नुसते िालणार नाेी, तर 
अत्मचवरॄासाने व चनधाराने योग्य मागश िोखाळण्यािा प्रश्न अेे. त्यािे ऄसे अेे 
की, केवळ रुपयािे मूल्य ेा अर्णथक चवकासािा चनकर्ष नव्हेे. कारण कदाचित याि 
िमाने रुपयािी विकमत अणखी घटत गेली, तर देशािा चवकासि झाला नाेी ऄसे 
म्ेणावे लागेल. मला वाटते की, सामान्य माणसाच्या दृष्टीने ेा चविार गंभीर ऄसला 
तरी, भारताच्या ऄथशकारणािे त्स्थत्यंतर अपण घडवून अणले अेे, ेा चविार व 
ेी कमाइ मेत्त्वािी अेे. एक मेत्त्वािी गोष्ट म्ेणजे अपण चवकासािी यंरणा ईभी 
केली अेे. काेी पायाभतू ईद्रोगधंद्रांिा चवकास केला अेे. पण गाडे ऄडते कुठे, 
ेा खरा प्रश्न अेे. याति खरे अजच्या समस्यांिे मूळ अेे. ते ऄसे की जी 
चवकासयंरणा अपण ईभी केली अेे-वीज, पाटबंधारे यांच्यासाठी जो खिश केला 
अेे. यािे पुरेसे फायदे अपणास चमळत नाेीत. योजना अखताना ‘ बेचनचफट 
कॉस्ट रेशो’- िा चविार केला जातो, पण त्या योजनांिी ऄंमलबजावणी करताना तो 
चविार मागे पडतो. त्याला कारणे ऄनेक देता येतील. पण त समथशन ेोइल. ऄसे 
समथशन मला करावेसे वाटत नाेी. ईदाेरणाथश, अपण पाटबंधाऱ्यांिे पाणी पुरेसे 
वापरतो का, वीजईत्पादनािी अपली योजना का कमी पडते, रासायचनक खतांिे 
ईत्पादन पुरेसे का ेोत नाेी, शेतीिा चवकास ईद्रोगधंद्रांना माल पुरवण्याआतका व 
ऄन्यर स्वावलंबी ेोण्याआतका वेगाने व समथश का ेोत नाेी, अपण व्हयवस्थापन, 
कामगारांिे औद्रोचगक संबंध यात कमी पडतो का, या सवंिा चविार केला पाचेजे. 
भारतािी ऄथशव्हयवस्था शेतकीप्रधान राेणार अेे ेे गृेीत धरलेि पाचेजे. ती 
ऄथशव्हयवस्था सरंजाम युगातील राचेली अचण बाकीिे सारे अधुचनकीकरण केले तर 
अपली ऄथशव्हयवस्था पांगळीि राेील. शेती-चवकास ेा औद्रोचगकदृष्ट्ट्या व शेतीच्या 
धंद्राच्या दृष्टीनेेी मेत्त्वािा अेे.” 

“येथेि प्रश्न ईपत्स्थत ेोतो तो ऄसा की जमीन-सुधारणा विकवा तत्सम 
योजना मागे पडल्या अचण शेरीकरण वाढत गेले तर अर्णथक तोल कधीि साधता 
येणार नाेी. राज्य-सरकारांना यािी जाणीव अेे ऄसे अपणास वाटते का ?” मी 
चविारले. कारण यशवंतरावांनीि मागे सांचगतले ेोते की,” भारतात ेचरत िांती 
ेोते अेे. पण तेथे ऄसंतोर्ष चनमाण झाला, तर लाल िांती ेोइल.”  
 
आर्णथक तूट 

यावर यशवंतराव म्ेणाले, “जमीनचवर्षयक सुधारणांबाबत पुरेसे काम झालेले 
नाेी ेे खरे. त्यािी कारणे ऄनेक अेेत. पण माझ्या ऄथशखात्यापुरता ग्रामीण 
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के्षरातील शेतीवरील प्रत्यक्ष कर योजनेिा सवंगीण चविार १९७२ मध्ये डॉ. राज 
यांच्या ऄध्यक्षतेखाली सचमती नेमून केला. शेती-चवकासासाठी सरकार जो पैसा खिश 
करते त्यािी परतफेड ग्रामीण के्षरातील शेती-ईत्पादनातूनि झाली पाचेजे, ेी 
त्यामागिी भचूमका ेोती.शेतीवरील प्रत्यक्ष करातून येणारे ईत्पन्न १९६७-१९७१ या 
काळात साधारणपणे १३० कोटी रुपये राचेले अेे. १९७१ मध्ये एकूण 
करईत्पान्नाच्या ते ६.८ टके्क ेोते. या प्रश्नांबाबत मी राज्यांच्या मुख्य मंत्र्याशी ििाेी 
केली ेोती. अता पुढिी जबाबदारी राज्यसरकारांिी अेे. राज- सचमतीने 
जमीनधारण-के्षरावर (लँड ेोल्डल्डग टॅक्स) कर बसवावा ऄसे सुिचवले ेोते. 
त्यानुसार ेरयाणा, चेमािल सरकारांनी कायदे केले अेेत. तसेि राज्य-
सरकारांना पाटबंधाऱ्यांच्या योजनांत अर्णथक तूट येते. १९७१-७२ मध्ये ेी तूट १४० 
कोटी रुपयांिी ेोती. पाटबंधाऱ्यांतून चदल्या जाणाऱ्या पाण्यावर कर बसवून ेी तूट 
भरून काढावी ऄसे अम्ेी राज्य सरकारांना सांचगतले अेे. 

 “याि चठकाणी एक प्रश्न चविारतो. राज्यसरकारांच्याबाबत अपला ऄनुभव 
काय अेे ? त्यांच्या अर्णथक प्रश्नांिी अपणास कल्पना अेे. राज्य-सरकारांनी 
चरझव्ह शे बँकेकडून भरमसाट ओव्हेरड्राफ्ट काढल्याच्या तिारी अेेत.” मी चविारले. 

“राज्य-सरकारांिे अर्णथक प्रश्न अेेति. त्यांिी अर्णथक कुवत मऱ्याचदत 
ऄसते. अरोग्य, चशक्षण अदी सामाचजक कल्याण योजनांिी जबाबदारी त्यांच्यावर 
ऄसते. त्यांिी ऄंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांना मदत लागते. चशवाय दुष्ट्काळ, 
मेापूर यांसारख्या अपत्ती ऄसताति. राज्य सरकारांच्या अर्णथक समस्यांिा चविार 
मी प्रत्येक राज्याशी वेगवेगळ्या ििा योजून केला. त्यांच्या पंिवार्णर्षक योजना तयार 
ेोण्यापूवी त्यांिे ईत्पन्न चकती अेे, ते चकती व कोणत्या के्षरात वाढचवणे रास्त अेे, 
त्यासाठी त्यांनी काय केले पाचेजे, यािी तपचशलवार ििा केली. त्यांना ऄसेेी 
थोडेसे चनधारपूवशक सांचगतले की, अता ओव्हेरड्राफ्टला मऱ्यादा ऄसतील. 
एकेकाळी ४०० कोटी रुपयांपयंत ेी रक्कम ऄसावयािी, कधी कधी खिश करावयािा 
अचण मग कंद्र-सरकारवर दडपण अणावयािे, ऄसेेी प्रकार घडावयािे. म्ेणून 
यात काेी चशस्त अणण्यािा, त्यांच्या खिािे चनयमन करण्यािा अम्ेी प्रयत्न केला 
अेे.” 

“पण फायनान्स कचमशनने याबाबत काय भचूमका घेतली ेोती ?” 
 
राज्जयांना साहाय्य 
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“राज्य – सरकारांच्या ऄडिणंिी ज्यांना कल्पना अेे व ज्यांनी राज्यात 
ऄथशमंरी व मुख्यमंरी ऄसे काम केले अेे त्या ब्रह्मानंद रेड्डंनाि अम्ेी ऄथशमंडळािे 
ऄध्यक्ष केले अचण त्यांनी सवंगीण ऄभ्यास करून, अपल्या चशफारशी केल्या व कंद्र 
– सरकारने त्या सवश स्वीकारल्या अेेत. राज्य–सरकारांना कंद्राच्या ईत्पन्नातून 
चनचरृत वाटा चमळतो. तसेि त्यांना कजश–ईभारणीिी परवानगी चदली जाते. त्यांच्या 
पंिवार्णर्षक योजनांना सरकार अर्णथक साेाय्य देतेि.”  

मला ऄथशसंकल्पाचवर्षयीिे सरकारिे धोरण काय ऄसते, त्यामागे काेी 
ताचत्त्वक दृचष्टकोण ऄसतो का,ेे जाणून घेण्यािी आच्छा ेोती.कारण अपली 
राज्यसरकारे व कंद्र-सरकारिी खाती ेी केवळ खिश करणाऱ्या संस्था अेेत. खिश 
चकती झाला यावरि ऄथशखाते त्यािी प्रगती मोजते. तेव्हेा यासंबंधी अपला दृष्टीकोण 
काय अेे ऄसे मी रॅी. िव्हेाणांना चविारल्यावर ते म्ेणाले,  

“राज्य-सरकारच्या ऄथशसंकल्पांिी अम्ेी छाननी करतो. चनयोजन-
मंडळातेी ती ेोते. त्यांच्या राज्यकारभारावरील खिश, कजािी वसुली चकती ेोते, 
राज्याच्या वीजमंडळांिा कारभार अदीचवर्षयीिी पाेणी अम्ेी करतो. पुरेसा पैसा 
ती सरकारे ईभारतात की नाेी, का कंद्राकडे धाव घेतात ेेेी पाेतो.राज्य 
सरकारांिे प्रश्न विकवा अर्णथकदृष्ट्ट्या मागासलेल्या प्रदेशांिे प्रश्न यांिा चविार कंद्र-
सरकार करीत ऄसतेि.प्रादेचशक चवकास समतोल व्हेावा ऄशी माझी स्वतःिी 
भचूमका अेे.पण त्यासाठी राज्य-सरकारांनीेी ईत्पन्नवाढीिे प्रयत्न केले पाचेजेत, 
ऄसा अग्रे मी धरला ेोता. त्यािा पचरणामेी िांगला झाला. ऄनेक राज्यांनी 
अपले पुरवणी ऄथशसंकल्प तयार करून तूट भरून काढली ेे त्यािे गमक. चविी-
कर वाढचवण्यासारख्या सोप्या ईपायापेक्षा ऄचधक व्हयापक ऄशी कर-योजना 
राज्यांनी करावी ऄसेेी मी राज्य-सरकारांना सांचगतले ेोते. एकूण मला त्यांनी 
िांगले सेाकयश चदले.” 

 “अपले अचण चनयोजन-मंडळािे संबंध कसे ेोते ? कारण ेा एक नेेमीिा 
चववाद्र प्रश्न समजला जातो.”मी चविारले.चवशेर्षतः चनयोजन-मंडळ ेे कसे ऄसावे 
याचवर्षयी कै. धनंजयराव गाडचगळांिी काेी भचूमका ेोती. याचवर्षयी रॅी. यशवंतराव 
म्ेणाले, “कै.धनंजयराव गाडगीळ ऄसताना त्यांच्याशी मी एकूण धोरणाचवर्षयी 
दोनदा सचवस्तर ििा केली ेोती.त्यानंतर रॅी.सुब्रह्मण्यम् व रॅी. धर यांच्याशी माझा 
संबंध अला अमच्या कामकाजात कधी कधी ऄडिणी अल्या,परंतु मागश चनघाले. 
संघर्षश कधीि झाला नाेी. मला ऄसे वाटते,ऄशा प्रकारिे संबंध नेेमी त्या त्या 
व्हयिंच्या वागण्यावर ऄवलंबून ऄसतात.”  
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उपयुतत भूणमका 

“मागे गाडचगळांनी एक सूिना केली ेोती की, चनयोजनाच्या ईचद्दष्टांशी 
सुसंगत ऄशी चवचवध योजनांिी ऄंमलबाजावणी ेोते की नाेी, यावर सतत नजर 
ठेवणारी यंरणा अवश्यक अेे. ेी कल्पना ईपयुि ठरणार नाेी का ”, ऄसे मी 
चविारले. कारण गाडचगळांिे म्ेणणे मान्य झाले ऄसते, तर चनयोजनािी ईचद्दषे्ट व 
त्यािे फचलत यातील तफावत लक्षात अली ऄसती.या कल्पनेसंबधी रॅी. यशवंतराव 
म्ेणाले, “ऄशा प्रकारिी समीक्षा विकवा चिचकत्सा वेळोवेळी ेोते. पण तुम्ेी म्ेणता 
त्यािप्रमाणे केवळ खिास संमती देणार ऄथशमंरालय ेी कल्पनाि प्रबळ ऄसल्याने 
योजनांिी ईचद्दषे्ट सफल ेोतात की नाेी, यावर त्यांिे चनयंरण ऄसत नाेी. 
ऄपचरेायशपणे ेी भचूमका,खिश केल्यानंतर व्हेावयाच्या चेशेबतपासणीसारखी ऄसते. 
ऄथशमंरालयािी ेी भचूमका बदलून ती ऄचधक ईपयुि करावी, यावर माझा भर 
ेोता. यािा चविार करण्यासाठी माझ्या सूिनेवरून भारत सरकारने कंद्रीय ऄथश-
सचिवांच्या ऄध्यक्षतेखाली एक सचमती नेमली ेोती. त्या सचमतीने काेी मूलगामी 
बदल सुिचवले अेेत व कंचद्रय मंचरमंडळाने ते संपूणशतः स्वीकारले अेेत व त्यांिी 
ऄंमलबजावणी सध्या िालू अेे. या ऄंमलबजावणीनंतर माझ्या मते ऄथशखाते 
ऄचधक व्हयापक भचूमकेवरून काम करू शकेल.” 

ेी सगळी तपचशलवार ििा संपत अली ेोती. तेव्हेा यशवंतरावांना 
भारताच्या अर्णथक भचवतव्हयासंबंधी त्यांिे चविार काय अेेत विकवा नजीकच्या 
काळात भारताने कोणते धोरण योजावे ऄसे त्यांना वाटते,ऄसा प्रश्न चविारला. 
कारण यशवंतराव व्हयवेारातील समस्या लक्षात घेउन धोरण अखणारे अेेत. 
पोथीवादी नाेीत. त्यामुळे त्यांिे चविारेी व्हयवेारी ऄसतात. 
 
जमेच्या गोष्ट्टी 

भारताच्या अर्णथक भचवतव्हयाचवर्षयी यशवंतराव म्ेणाले, “मी प्रारंभी 
सांचगतल्याप्रमाणे अपल्या काेी जमेच्या गोष्टी अपण समजावून घेतल्या 
पाचेजेत.यांपैकी दोन गोष्टंिा मी प्रथम ईले्लख करतो. पचेली म्ेणजे राष्ट्रीयीकरण 
झालेल्या बॅकांमुळे अपण जगातील एक भव्हय प्रयोग सुरू केला अेे, ेे लक्षात 
ठेवले पाचेजे. राष्ट्रीयीकरण एका चवचशष्ट राजकीय पारॄशभमूीवर झाले.त्यामुळे 
त्याबद्दलच्या ऄपेक्षा वाढल्या ेोत्या.तेव्हेा त्या पुऱ्या झाल्या नाेीत,तर ऄपेक्षाभंग 
ेोण्यािी शक्यता अेे. तरीेी अपल्या बँकांिे प्रश्न समजावून घेतले म्ेणजे ेा 
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ऄपेक्षाभगं ेोणार नाेी. एक तर अपल्या बँकांिा धंदा ेा व्हयापारी व औद्रोचगक 
के्षराति ेोता. त्यामुळे त्यातील धोरण, त्यािें नेतृत्व, त्यातील प्रचशक्षण ेे केवळ 
शेरी व औद्रोचगक स्वरूपािे, त्या घाटािे ेोते. चवकासाच्या प्रचियेशी त्यािा संबंध 
जोडणे ेे अमिे पचेले कायश ेोते. म्ेणजे बँकांना काेी सामाचजक ईचद्दषे्ट ऄसली 
पाचेजेत ेी अमिी भचूमका अम्ेाला राष्ट्रीयीकरण झालेल्या बँकांना समजावून 
सांगावयािी ेोती.ग्रामीण के्षराशी त्यांिा संबंध जोडावयािा ेोता. 

ज्या राज्यात बँका कायश करतात तेथील राज्य-सरकारे, स्थाचनक अर्णथक 
संस्था यांच्याशी चविारचवचनमय करणे अवश्यक ेोते. म्ेणून मी स्वतः ेे काम 
ऄंगावर घेतले. बँकांिे ऄध्यक्ष व डायरेक्टर यांच्याशी वर्षातून दोनदा बँकांिे 
गुंतवणुकीिे धोरण, पतपुरवठा, आत्यादीचवर्षयी ििा करीत ऄसे.तसेि प्रत्येक 
राज्यात जाउन तेथील राज्य-सरकािे प्रचतचनधी, बँकांिे प्रादेचशक ऄचधकारी व 
कंद्रीय ऄचधकारी यांच्या संयुि बैठकी घेत ऄसे. ऄशा दोन फेऱ्या मी सवश राज्यांत 
केल्या. ग्रामीण ऄथशव्हयवस्थेस बँकािा कसा ेातभार लागेल, बँकांच्या शाखा सवशर 
कशा काढता येतील आत्यादंिा चविार अम्ेी केला.अमच्यापुढे कोणतेेी मॉडेल 
नव्हेते. अमिा अम्ेालाि मागश अखावयािा ेोता. बँविकग ेे जनताचभमुख करून 
त्यािी कायशक्षमता,ईपयुिता वाढवावयािी ेोती. ऄल्पावधीत घडणारे ेे त्स्थत्यंतर 
नव्हेे. पण मी ऄसे अत्मचवरॄासाने म्ेणेन की, अम्ेी अता योग्य चदशेने जाण्यास, 
कृती करण्यास,सज्ज अेोत. या साेसी ईपिमांिी फळे अता चदसू लागतील. 
 
उद्योगके्षत्र  

दुसरी जमेिी बाजू म्ेणजे सावशजचनक ईद्रोगके्षर. याच्यावर बरीि टीका ेोत 
अली अेे. ती काेी ऄंशी रास्तेी अेे.पण सरकारने स्वतःि या के्षरािी चिचकत्सा 
तज्ज्ञांकडून करवून घेतली अेे. काेी खाजगी ईद्रोगके्षरांतील तज्ज्ञांना अम्ेी 
अणले अेे. त्यांच्या सल्ल्याप्रमाणे काेी बदलेी ेोत अेेत. अपल्या देशािा 
आतक्या मोलािा पैसा या के्षरात गुंतला अेे की,त्यात सुधारणा केल्याचवना अपली 
प्रगती ेोणार नाेी, यािी अम्ेांला जाणीव अेे. या के्षरामध्ये अता चनपुण 
व्हयवस्थापनाला अम्ेी ऄग्रिम चदला अेे. तेथील औद्रोचगक संबंध सुधारत 
अेेत.त्या के्षरातील ऄंतगशत सेयोग वाढत अेे.सावशजचनक ईद्रोगके्षरातेी काेी 
ऄपयश येते यािे कारण त्यात अपल्याला ऄनुभव नसतो.माणसे जुनीि ऄसतात. 
ज्या धंद्रांिे राष्ट्रीयीकरण ेोते त्यांिेेी साित अलेले काेी गुंतागुंतीिे प्रश्न 
ऄसतात.कोळशाच्या खाणीिे राष्ट्रीयीकरण केले तेव्हेा यािा ऄनुभव अम्ेांला 
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अला.त्यात समाजद्रोेी माणसे  मोक्यािी चठकाणे ऄडवून बसली ेोती. त्यांिी 
यंरणा जुनी झाली ेोती.तो धंदा चवस्कळीत झाला ेोता.त्यातील ईत्पादन व वाटप 
यात वाटा रोखून बसलेले दलाल ेोते.तेव्हेा या सवंना तंड देउन पुढे जावयािे 
ेोते.पण ऄसे ऄपयश ेे तात्कालीक समजले पाचेजे. सावशजचनक ईद्रोगके्षरािे 
भारतीय ऄथशकारणातील स्थान ेे ऄटळ अेे अचण ऄढळेी अेे.” 

“अपणाला भारताच्या अर्णथक चनयोजनािी चदशा सद्रःत्स्थतीत कशी ऄसावी 
ऄसे वाटते ?” ेा प्रश्न मध्ये मी चविारला.तेव्हेा यशवंतराव म्ेणाले, “काेी 
ऄपचरेायश ऄडिणंमुळे, वस्तंूिे भाव वाढल्यामुळे अपली चनयोजनािी प्रचिया 
मंदावली अेे,रुद्ध झाली अेे ेे खरे अेे. पण तरीेी चनयोजन ऄपचरेायश अेे. 
विकबेुना माझे म्ेणणे ऄसे अेे की, अर्णथक के्षरात चविारपूवशक धोरण ठरवून 
त्यािी ऄंमलबजावणी करण्यास पुरेसा ऄवधी चदला पाचेजे.तात्काचलक ऄपयशाने 
विकवा त्यामुळे येणाऱ्या ऄचप्रयतेच्या भीतीने ेाती ऄसलेली धोरणे ऄधशवट सोडून 
कोणतेेी बदल करता कामा नयेत. ेी धरसोड अपल्याला घातक ठरेल.दुसरे सूर 
मी ऄसे सांगेन की, चवकासाच्या ज्या के्षरात अपण भांडवल गुंतवीत अेोत ते के्षर 
तसेि िालू ठेवले पाचेजे.ईदाेरणाथश, चवदु्रत-ईत्पादन, कालवे, रासायचनक 
खतांिे कारखाने आत्यादी अपल्याला अवश्यक ऄसलेले चवकास-प्रकल्प िालूि 
राचेले पाचेजेत. 
 
उत्पादनवाढ 

चतसरे सूर ऄसे की, अपण ज्या के्षरात भांडवल गुंतवले अेे त्यापासून 
अपला लाभ ेोतो की नाेी, त्या के्षरािी क्षमता पुरेपूर वापरली जाते की नाेी, 
यावर सतत लक्ष ठवून त्यािा ऄथशकारणास वाढता ईपयोग कसा ेोइल,यासाठी 
सतत प्रयत्न केला पाचेजे, म्ेणजेि चवकासांिी जी अयुधे, यंरणा अपण चनमाण 
केली चतिा वापर झाला पाचेजे,तरि अपले औद्रोचगक ईत्पादन वाढत राेील. 
िौथे सूर ऄसे की, ज्या कायशपद्धती, ज्या चवकाससंस्था अपण िालू केल्या अेेत 
त्यात काेी ऄडिणी येत ऄसतील, तेथे काेी औद्रोचगक संबंधािे वा ऄन्य 
व्हयवस्थापकीय प्रश्न ईपत्स्थत ेोत ऄसतील, तर त्याकडे तातडीने लक्ष चदले 
पाचेजे.  

पािवे सूर म्ेणजे अर्णथक चवकासात सामाचजक न्यायाला प्राधान्य चदले 
पाचेजे व प्रादेचशक चवर्षमता न येता समतोल चवकास ेोइल यािी सतत काळजी 
घेतली पाचेजे. सेावे सूर औद्रोचगक ईत्पादनासंबंधीिे अेे. यात कामगारांिे 
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चेतसंबंध ेा मेत्त्वािा प्रश्न अेे. पण येथे राष्ट्रीय चेतािा चविार सतत 
डोळ्यांसमोर ठेवला पाचेजे संकुचित चेतावर जास्त भर देणे कामगारांच्याेी 
चेतािे ठरणार नाेी. त्यांिे वेतनािे आत्यादी सवश ेक्क मान्य करूनेी ेे पथ्य पाळणे 
अवश्यक झाले अेे. अता अपले औद्रोचगक परवानाचवर्षयीिे धोरण ईत्पादनािे 
धोरणेी अता कारखानदारांना चनचरृत करावे लागेल.समाजाला लागणाऱ्या 
रोजच्या खपाच्या वस्तंूिे प्रिंड प्रमाणावर ईत्पादन करणे,ग्राेकाच्या चेताच्या 
दृष्टीने मेागाइ कमी करण्यासाठी अज अवश्यक अेे. 
 
उत्पादनाची पातळी 

गेल्या काेी वर्षंत जी मेागाइ झाली अेे त्यात कारखानदारांनी केलेल्या 
कृचरम टंिाइिा, ऄल्प ईत्पादनािा व त्यातून वाढचवलेल्या बेसुमार चकमतीिा वाटा 
मोठा अेे ेे चवसरता कामा नये. म्ेणून ईत्पादनािी पातळी कायम ठेवली पाचेजे 
एवढेि नव्हेे तर त्या ईपयोग्य वस्तंूिे प्रकार विकवा त्यांिे वाटपेी ग्राेकाला ऄनुकूल 
ऄसे केले पाचेजे. 

अचण ऄगदी मला सवंत मेत्त्वािी वाटणारी गोष्ट म्ेणजे अपल्या देशातील 
प्रत्येक नागचरकािा चनधार, त्यातून चनमाण ेोणारी वैयचिक व सामाचजक चशस्त व 
येणारी कायशक्षमता ेी अेे. अपण ,समाजाला चकती देतो यािा चविार करून, 
मगि अपण समाजाकडे चकती मागावयािे, ेे जर प्रत्येकाने ठरचवले, तरि अज 
चदसणारा ऄसंतोर्ष कमी ेोइल, अचण अजच्याेी अर्णथक संकटावर अपण मात 
करू शकू ऄसा माझा चवरॄास अेे.” 
 

शब्दांकन : केसरी प्रणतणनधी 
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मुलाखती 

पी. व्ही. आर. राव 

(माजी संरक्षण सणचव) 
णमतभाषी, काटेकोर वेळ पाळणारे, 

प्रगल्भ णनणशयक्षमतेचे संरक्षणमंत्री – यशवंतराव 
 
मोजक्या, ऄिूक शब्दांत अपले ठाम मत मांडणारे, संपूणश अत्मचवरॄास 

ऄसणारे, वेळेिा अचण दुसऱ्यांतील गुणांिा व्हयवत्स्थत ईपयोग करून घेणारे, 
चदलदार व्हयचिमत्त्वािे यशवंतराव संरक्षणमंरी म्ेणून माझ्या कायम लक्षात राचेले 
अेेत ऄसे मुलाखतीच्या सुरुवातीलाि भारत सरकारच्या संरक्षण चवभागािे सचिव 
म्ेणून काम केलेल्या रॅी. पी. व्हेी. अर. राव यांनी सांचगतले. चनवृत्त झाल्यानंतर 
पुण्याबाेेरील पार्षाणाच्या चनसगशरम्य पचरसरात रॅी. राव चनवृत्त अयुष्ट्य ईपभोगीत 
अेेत. 

लक्षात राेण्यासारखा योगायोग म्ेणजे ज्या चदवशी िीनने एकतफी 
युद्धसमाप्तीिी घोर्षणा केली त्याि चदवशी रॅी. राव यांिी नेमणूक संरक्षण खात्यात 
करण्यात अली. तुमिी नेमणूक अचण शांतता “मोस्ट वेलकम” ऄसे म्ेणून रॅी. 
यशवंतरावांनी माझे ऄचभनंदन केले तो प्रसंग चिरंतन अनंददायक अेे ऄसे राव 
यांनी चदलखुलासपणे सांचगतले. 

िीनने चेमालयात अपल्या पायदळािी ससेेोलपट करून, जबरदस्त 
तडाखा चदलेला तो काळ ेोता. सवश थरांवर मनोधैयश खिलेले ेोते, अपल्या 
ईचणवा, कमतरता ईघड्या पडल्या ेोत्या. अत्मचवरॄासघात झाल्यािी बोि 
ऄंतःकरणात ईमटली ेोती. चेवाळ्यािा कठीण मोसम साधून िीनने युद्धसमाप्ती 
घोर्षणा केली पण िार मचेन्यांच्या कालखंडानंतर ईन्ेाळ्यात पुन्ेा िीन युद्धाला 
सुरुवात करील काय यािी टांगती तलवार ऄदृश्य स्वरूपात भेडसावीत ेोती. या 
सवश पारॄशभमूीवर ऄत्यंत कमी काळात रॅी. यशवंतरावांनी अत्मचवरॄासपूवशक ताबा 
प्रस्थाचपत केला ऄसे रॅी. राव यांिे चवश्लेर्षण. ते सांगतात, 

“त्या चदवसांत रोज सकाळी नउ वाजता संरक्षणमंरी, चतन्ेी दलांिे प्रमुख 
अचण मी ऄशी बैठक ेोत ऄसे. तोपयंत सवश अघाड्यांवरून अलेले संदेश माचेती 
यांच्यावर मोजकी ििा ेोउन चनणशय घेतले जात. अम्ेा प्रत्येकाकडून ऄिूक, 
योग्य ती माचेती घेउन ऄत्यंत काटेकोरपणे, संपूणश अत्मचवरॄासाने, चनणशय मार 
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स्वतःि घेण्यात रॅी. यशवंतरावांच्या बुचद्धमते्तिा कसदारपणा प्रखरतेने, जाणवत 
ऄसे. फुकटिी वायफळ, शब्दांिे फवारे ईडचवणारी ििा कधीि ेोत नसे. एखादा 
मुद्दा, सल्ला त्यांना पटला नाेी तर स्पष्टपणे अपले मतप्रदशशन करीत. ऄथात त्यामुळे 
अमच्या वैयचिक विकवा शासकीय कायशप्रणालीत कधीेी कटुता मार चनमाण झाली 
नाेी.” 

“संरक्षणमंरी झाल्यापासून ते थेट १९६४ च्या सुरुवातीपयंत पचरत्स्थतीिे 
ऄदृश्य “टेन्शन” जाणवत ेोते. त्या संदभात स्पष्टीकरण करताना रॅी. राव सांगतात, 
“िीनने केलेली युद्धबंदी घोर्षणा अचण पाचकस्तानच्या कारवाया” यांिा साकल्याने 
चविार करून यशवंतरावांनी राष्ट्राच्या संरक्षणात कायम स्वरूपात कणखरपणा 
अणण्यािे चद्यसूरी धोरण मनोमन अखले. सवश सीमांवर भरपूर पायदळ अमी अचण 
चनकडीच्या शस्रास्रांच्या चनर्णमतीिा वेग वाढचवणे यांवर त्यांनी लक्ष कंचद्रत केले. 
प्रॉयॉचरटी ॲट टॉप लेव्हेल फॉर चडफेन्स प्रॉडक्शन ऄँड सोल्जसश नंबसश ेे ब्रीदवाक्य 
त्या काळच्या त्यांच्या शासकीय ििेत, सावशजचनक व्हयाख्यानात, सभा – भार्षणांत 
प्रामुख्याने अढळून येत ऄसे. ती दजेदार स्वरूपािी ऄसावी या बाबतीत 
यशवंतरावांनी संपूणश काळजी घेतली ेोती. त्या काळात दरवर्षीिे सैन्यदलािे बजेट 
तीनशे कोटी रुपयांवरून काेी वर्षंत एक ेजार कोटी रुपयांवर पोिल्यािे अचण 
त्यािा पचरपूणश ईपयोग झाल्यािे रॅी. राव यांनी अवजूशन सांचगतले. त्या कालखंडात 
कमी शब्द, वेळेिा समतोलपणा अचण चनचरृत कायश करून दाखवीन ेी चजद्दी, 
समजदार भचूमका यशवंतरावांच्या वागण्या – िालण्या – बोलण्यात चनचरृतपणे 
जाणवत ेोती. 

कोणत्याेी मुद्दयावर अततायीपणाने ऄेंगंडपणा दाखचवणारे शब्दोच्चार 
नाेीत, चविारांिा फापटसारा नाेी, कमी वेळात ऄिूक चनणशय घेण्यािी क्षमता 
अचण संपूणश अत्मचवरॄास त्यांच्या व्हयचिमत्त्वात सातत्याने डोकावत ऄसे. तुम्ेा 
सवंिे चविार ऐकून मला जाब चविारणारी भारतीय जनता अेे ेे सतत भान 
ठेवूनि मी वाटिाल करीत राेणार ऄसे चविार त्यांनी ऄगदी खेळीमेळीच्या 
स्वरूपात चनकटवतीयांसमोर ठेवले ेोते.” 

संरक्षण चवभागातफे अलेले चरपोटश, लेान मोठ्या बातम्या, प्रचसद्ध झालेली 
पुस्तके, अम्ेी तयार केलेले ब्रीफ्स यांिा ते जाणीवपूवशक ऄभ्यास अचण वापर 
करीत. काेी वेळेस लोकसभेत संरक्षण खात्यासंदभात प्रश्नोत्तरे ेोत. अवश्यक 
ऄसणारी सवश माचेती अमच्याकडून घेउन त्यांिा वापर करून ते प्रश्नांना ऄगदी 
यथाथश ईत्तर देण्यात वाकबगार, चनष्ट्णात ेोते. युद्ध अचण चनरचनराळ्या देशांत 
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प्रचसद्ध झालेली संरक्षणाचवर्षयीिी पुस्तके वािण्यािा त्यांिा छंद सवशरॅुत अेेि. 
जगातील युद्धअघाडीवर कोणकोणत्या घटना झाल्या व त्यातून काय घेण्यासारखे 
ेे यािे विितन यशवंतरावांमध्ये सातत्याने िाललेले ऄसे.  

वागण्यात, बोलण्यात यशवंतराव “थरो जंटलमन” ेोते. त्यांच्या अपुलकीने 
चतन्ेी संरक्षणदलांिे प्रमुख, ईच्चाचधकारी, सचिव यांच्यातील परस्पर सांमजस्य 
अचण एकसूरीपणा लक्षणीय प्रमाणात वाढलेला ेोता. सवंगीण स्वरूपात 
अत्मचवरॄास चनचरृति मोठ्या प्रकर्षाने वाढल्यािे जाणवून येत ेोते. प्रथम सेनादल 
त्याला जास्तीत जास्त सेायक ठरणारे वायुदल यांच्यात सुधारणा, 
अधुचनकीकरण, ऄद्रयावतता येण्यासाठी यशवंतराव ऄथाति जास्त सखोल लक्ष 
देत ऄसत. त्या काळात नौदलाकडे अपपरभावाने वागणूक चदली जात अेे ऄसा 
गैरसमज चनमाण न ेोण्यात यशवंतरावांच्या व्हयचिमत्त्वािा, संपकािा, घटना 
ेाताळण्यािा फार यशस्वी वाटा रॅी. राव यांनी चनदशशनास अणला. संख्येने कमी 
ऄसले तरी गुणात्मक मोजपट्टीनुसार भारतीय नौदल कायशक्षम करण्यािे प्रकल्प 
यशवंतरावांनीि सुिचवले ेोते. त्यात पाणबुड्यांिा समावेश, डीप सी डीविलग, 
ऑइल एक्सप्लोरेशन वगैरंिा ईले्लख करता येइल. 

यशवंतरावांच्या समवेत तब्बल िार वर्षे सल्लामसलत, कायश करताना फार 
मेत्त्वािे, ऄचद्यतीय प्रसंग घडले नाेीत ऄसे नव्हेे ऄसे सांगण्यािा स्पष्टविेपणा रॅी. 
रावांनी केला व ऄथंत मला तो अवडलाेी. एखाद्रा मोठ्या व्हयिीिी ईगािि 
जवळीक चनमाण करणे, व्हयचिमाेात्म्य वाढचवणे, तात्काळ ेात जोडण्यािी 
मनोवृत्ती मला राव यांच्यात अढळली नाेी. 

मुलाखतीच्या ऄखेरच्या टप्प्यात रॅी. राव म्ेणाले, “स्वतंर बुचद्धमत्ता अचण 
चतिा व्हयावेाचरक वापर करणारे ऄसे फारि थोडे मंरी ऄसतात. ऄशा मंत्र्यांच्या 
यादीत यशवंतरावांिा नंबर खूपि वरिा अेे.” चविारांशी प्रामाचणक, 
वतशमानकाळािी गरज अचण चनकट भचवष्ट्यकाळातील मागणी ेे चविारात घेउन 
त्यांनी संरक्षणमंचरपद यशस्वीपणे सांभाळले. घेतलेल्या चनणशयाशी त्यांनी कधीि 
तडजोड केली नाेी विकबेुना तसा प्रसंगि चनमाण झाला नाेी. भारतीय जनतेिी 
शिी अचण चतच्याशी बांचधलकी यांिा त्यांना कधीि चवसर पडला नाेी. त्यांिे पाय 
जचमनीत पके्क झाले ेोते. त्यामुळे ऄथाति अत्म-चवरॄासाला कधीि तडा गेला 
नाेी. साधी, पूणश चविारांती, अचण झटकन चनणशय घेण्यािी त्यांिी कुशलता ऄनेक 
वेळा प्रकट झाली. भारत देशावर चिनी अिमणाने अलेले सावट दूर करण्यात 
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यशवंतरावांिी संरक्षणमंरी म्ेणून झालेली कारकीदश चनचरृत स्वरूपात नंदचवली 
जाइल. 

बोलण्यात चजतके मृदू चततकेि चनणशयात कठोर, चजद्दीने, प्रसंगावधानाने 
पचरत्स्थतीिा ताबा घेण्यािा अवाका अचण चिरकाल लक्षात राेण्यासारखा 
सच्छील प्रामाचणकपणािा गुणात्मक संगम यशवंतरावांच्या व्हयचिमत्त्वात झालेला 
ेोता. तो जवळून पाेण्यािा मला ऄनुभव अला ेे रॅी. राव यांिे समाधान. 
 

शब्दांकन : अणनल दांडेकर 
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भास्करराव सोमण 

(माजी नौदलप्रमुख) 
 
मंत्री म्हणून त्याचंा, आमच्या कामात कधीच हस्तके्षप नव्हता  
 
यशवंतरावजी संरक्षणमंरी सताना मी नौदलािा प्रमुख ेोतो. त्या काळात 

यशवंतरावांच्या स्वभावािं दशशन घडलं त्यांिी मला जाणवलेली चवशेर्षतः म्ेणजे ते 
कुठलाेी गंभीर प्रश्न समोर ठाकला तरी ऄवस्थ ेोत नसत. शांतपणे तो प्रश्न 
सोडवण्यािा चविार करत.  

ते मंरी अचण अम्ेी प्रत्यक्ष काम करणारे प्रमुख या अमच्या नात्यात तर 
त्याच्या सभ्य व्हयचिमत्त्वािी छटाि पदोपदी जाणवली. ते कधीेी, मंरी ऄसूनेी 
अमच्या चनणशयात ेस्तके्षप करत नसत. एखादं खात्यांतशगत काम व्हेावं, ऄशी त्यांिी 
जरी आच्छा ऄसली, ते काम अमच्या ऄखत्यारीत शक्य नसेल अचण म्ेणून अम्ेी 
जर त्यांच्या ‘कामाला’ ‘नको’ म्ेटलं तर ते सिी करत नसत.मंरी म्ेणून स्वतःच्या 
ऄचधकारात परस्पर करू शकण्याच्या कामांबाबत परस्पर घेउ शकण्याच्या 
अदेशांबाबत, ते अम्ेा दलप्रमुखांिा सल्ला घेत. ते अमच्या सूिना कधीेी 
धुडकावत नसत. अमि सवश म्ेणण शांतपणे ऐकून घेत. चिनी अिमणानंतर अम्ेी 
दलप्रमुख अपअपल्या मागण्या मांडत ऄसू. मी नौदलािा प्रमुख ेोतो. त्याि 
बरोबर चतन्ेी दलांच्या प्रमुखांच्या सचमतीिाेी प्रमुख ेोतो. साेचजकि सचमतीिा 
प्रमुख म्ेणून, मी माझ्या नौदलाच्या मागण्यांना शेवटच्या िमाने प्राधान्य ठेवत ऄसे. 
वाय. बी. म्ेणाले की तुमच्या स्वतःच्या नौदलािं प्रपोजल जे अेे, त्याला तुम्ेी 
प्राधान्य का देत नाेी ? मी त्यांना म्ेणालो की, साेेब माझ्या ‘सचमचतप्रमुख’ या 
नव्हया जबाबदारीत, मी माझ्या दलांि घोडं दामटणं, मला बरं वाटत नाेी अचण 
िीन-पाचकस्तानच्या बाबतीत नौदलापेक्षा ‘वायुदलािं’ मेत्त्व जास्त अेे. मला 
प्रॉयॉचरटी समजते. मी माझ्या खात्यात यामुळे जर ऄचप्रय झालो तर मी तंड द्रायला 
तयार अेे. माझं म्ेणणं साेेबांनी शांतपणे ऐकून घेतल. पुन्ेा कधीेी ेी चवर्षय 
काढला नाेी. त्यांच्या बरोबर काम करताना कधीि ऄडिण येत नसे. कारण ते 
परस्परात सुसंवाद ईत्तम राखीत. 

अम्ेा दल-प्रमुखांवर ‘वाय. बी.‖ िा संपूणश भरंवसा ेोता. १९६५ च्या 
पाचकस्तान युद्धाच्या वेळी खूप ऄफवा ईठत. अम्ेी ‘अ, डंट वरी’ म्ेटलं की ते 
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चवरॄास ठेवत. त्या काळात ऄशीि एक ऄफवा की शरुपक्षािं चवमान अपल्या भागात 
ईतरवतायत. त्यांिा रारी ऄध्या तासात फोन अला. मला म्ेणाले, तुम्ेी काय 
करणार ? मी ईत्तरलो, “मी शांतपणे झोपणार अेे. ह्या साऱ्या ऄफवा अेेत, 
घाबरण्यािं कारण नाेी.” सकाळी ईजाडल्यावर अमिी मीविटग ेोती. मीविटगमध्ये 
‘वाय. बी.‖ नी पचेला प्रश्न केला, “सोमण, झोप कशी लागली ?” रारीच्या ऄस्वस्थ 
काळातल्या माझ्या फोनवरील ईत्तरावरिी त्यािी ेी चदलखुलास ‘प्रचतचिया’ 
अमच्यावरिा चवरॄास दाखवणारीि ेोती.त्यांच्या संरक्षणमंचरपदाच्या काळातील 
सवंत मेत्त्वािी घटना म्ेणजे  ‘संरक्षण योजना’ (डीफेन्स प्लॅन). या योजनेबाबत 
त्यांि मागशदशशन खूप झाल. या योजनेनुसार चिनी अिमणानंतर लगेि ठरवण्यात 
अलं की, चतन्ेी दलांिं एकर को-ऑर्णडनेशन ेवे. ―वुइ वकश  ऑन आट वुइ प्रोड्यूस ए 
प्लॅन.‖ रोज पचरत्स्थतीनुसार चनणशय घेण्यािं ठरवलं गेलं. अमच्या चनणशयावर वाय. 
बी. पूणश चवरॄास ठेवत. अत्मचवरॄास बाळगत. 

युद्धकाळात वा एरवीेी, काय झालं तर काय करायिं, त्याबाबत चतन्ेी  
दलांनी संयुि चविार करण्यािी प्रचिया सुरू झाली. याबाबतीतलं ‘वाय. बं.‖ िं 
मागशदशशन मोलािं म्ेणता येइल. 
 

शब्दांकन : सुधीर गाडगीळ 
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सैन्याचे मनोधैयश सावरले 
नोव्हेंबर १९६२ मध्ये यशवंतराव चदल्लीस गेले नैचतक धैयश नष्ट झालेल्या 

लष्ट्करािी अचण संरक्षण मंरालयािी जबाबदारी स्वीकारली. लष्ट्करात मनोधैयश 
पुन्ेा चनमाण करणे ेे अपले अद्र कतशव्हय अेे अचण लष्ट्कर संरक्षण मंरालय 
यातील संघर्षािी कारणे चनपटून काढणे ेे अपले मुख्य कतशव्हय अेे, ेे 
यशवंतरावांच्या तात्काळ लक्षात अले. अपल्या अधीच्या मंत्र्यांिा ईद्दाम स्वभाव 
अचण ऄेंमन्य वृत्ती ेी ऄसंतोर्षािे मूळ अेे ेे त्यांनी ओळखले. या बाबतीत 
यशवंतरावांिा स्वभाव ऄगदी चवरुद्ध ेोता. अपल्या सौजन्यपूणश व्हयचिमत्त्वाने अचण 
सुसंस्कृत वृत्तीने चदल्लीच्या राजकीय जीवनावर त्यांनी अपला ठसा ईमटवला. 
संरक्षण मंरालयात ऄभ्यासवृत्ती अचण चवद्यत्ता या गुणांमुळे यशवंतरावांबद्दल अदर 
ेोता, कारण साध्या जवानांपेक्षा अपणास लढाइिी ऄचधक माचेती अेे ऄसा दावा 
त्यांनी कधीि केला नाेी. अपल्या कौशल्याने अचण संयमाने त्यांनी लष्ट्कर अचण 
संरक्षण मंरालय यांना जवळ अणले. 
 

ले. ज. शंकरराव थोरात 
(लोकराज्य, मािश ८५) 

 
स्मृणतसंकलन 
 
असामान्य प्रशासक 

 
एक अठवण सांगताना रॅी. प्रधान म्ेणतात, “यशवंतरावजी अम्ेाला सांगत 

की, जी साधने चदली अेेत त्यांिा कशा प्रकारे ईपयोग केल्यास ेी साधने जास्तीत 
जास्त ईपयुि व पचरणामकारक ठरतील ेे ज्यांच्या ेातात साधने अेेत, त्यांनीि 
ठरवावयािे ऄसते. ते दुसरे ऄसेेी म्ेणत की, ेी माणसे , जे ऄचधकारी माझ्या-
बरोबर काम करतात त्यांच्याकडून मी जेवढी चनषे्ठिी ऄपेक्षा करतो, तेवढीि चनष्ठा 
मी त्यांना परत चदली पाचेजे. चनष्ठा म्ेणजे दुेेरी मागश अेे. तो कधी एकतफी ेोउ 
शकत नाेी.” यशवंतरावजंिी ेी अठवण सांगताना रॅी. प्रधान म्ेणाले, “त्यांच्या 
या चविारसरणीिा मला चकत्येक वेळा ऄनुभव अला अेे.” यशवंतरावजी अपल्या 
खात्यातील पेि-प्रसंग मुत्सद्दीपणाने कसे सोडवीत यािे ऄनेक दाखले प्रधान यांनी 
चदले. 
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कौशल्याची कसोटी 

 यशवंतरावजंच्या शासकीय कौशल्यािी कसोटी संरक्षणखात्यािे सचिव व 
लष्ट्करप्रमुख जनरल िौधरी यांच्यातील बेबनावाच्या वेळी चदसून अली. याचवर्षयीिी 
अठवण सांगताना रॅी. प्रधान म्ेणाले, “पी. व्हेी. अर. राव ेे ऄत्यंत 
चवद्यान,चशस्तचप्रय अचण कडक, त्यामुळे त्यांच्यासमोर सैन्यातील वचरष्ठ ऄचधकारीेी 
थरथर कापत. पी.व्हेी.अर.राव यांिा विपड सखोल ऄभ्यास करण्यािा ेोता. 
समोरच्या ऄचधकाऱ्यावर प्रश्नांिी सरबत्ती करून ते माचेती घेत. एखाद्रा 
ऄचधकाऱ्याने प्रश्नांिा सखोल ऄभ्यास केला नाेी विकवा माचेती घेतली नाेी ऄसे 
रॅी. राव यांना अढळून अले, तर ते त्या ऄचधकाऱ्यािी ेजेरी घेत. मग तो ऄचधकारी 
चकतीेी ईच्चपदस्थ ऄसो. यािमुळे जनरल िौधरी ेे पी. व्हेी. अर. राव यांच्यावर 
नाराज झाले ेोते. कारण पी. व्हेी. अर. राव यांनी दुसऱ्या ऄचधकाऱ्याच्या देखत 
जनरल िौधरी यांिीि ेजेरी घेतली ऄसावी. त्यामुळेि जनरल िौधरी अल्या 
अल्याि मला म्ेणाले की,मला अत्ताि संरक्षणमंत्र्यांना भेटावयािे अेे. मी म्ेटले 
अपण अत जाउ शकता. ऄत्यंत गंभीर व चनधारपूवशक िेेऱ्याने जनरल िौधरी 
संरक्षणमंत्र्यांच्या खोलीत गेले. त्यांच्या िेेऱ्यावरून मला वाटले की, अपले म्ेणणे 
संरक्षणमंत्र्यांनी ऐकलेि पाचेजे व अपल्या मनाप्रमाणे ेोइल या चनधाराने जनरल 
िौधरी अत गेले अेेत. िौधरी पाि चमचनटांति ेसत ेसत बाेेर अले, तेव्हेा 
मला वाटले की त्यांिा पी. व्हेी. अर. राव यांच्या बाबतीत खरोखरि चवजय झाला 
ऄसावा. मी जनरल िौधरंना चविारले, काय अपल्या मनाप्रमाणे झाले ना ? त्यावर 
 
त्यांनी ईत्तर चदले की संरक्षणमंत्र्यांना भेटताति मी ज्या गोष्टीिा राग मनात ठेवून 
गेलो ेोतो तो राग कोठल्या कोठे गेला.” 
 

श्री. राम प्रधान याचं्या आठवणी 
(मेाराष्ट्र टाइम्स-चडसं.८४) 
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पणहली संरक्षण योजना 
 भारत-िीन घटनेनंतर यशवंतरावजंना त्या वेळिी अव्हेानास्पद पचरत्स्थती 

ेाताळण्यासाठी संरक्षणमंरी म्ेणून कंद्र सरकारने पािारण केले. त्यांनी तात्काळ 
संपूणश प्रशासनयंरणेत अमूलाग्र बदल केला. ऄन्य काेी व्हयिंसमवेत मलाेी 
त्यांनी मेाराष्ट्रात नेले. त्या वेळी संरक्षण फळीतील जवानांिे धैयश खिलेले 
ेोते...तसेि साधनसामग्रीेी जुनी झालेली ेोती. संपूणश लष्ट्कर, नौदल अचण 
ेवाइदलाच्या साधनसामग्रीिे, त्यांच्या धोरणांिे, योजनांिे पुनर्णनदेशन करणे 
म्ेणजे यशवंतरावजंच्या पुढे मोठा बाका प्रसंग ईभा ेोता. मला सेसचिव 
नेमले.माझ्यावर धोरण व योजनेिी जबाबदारी सोपचवली.देशािी पचेली संरक्षण 
योजना अम्ेी अखली अचण यशवंतरावजंनी ती पंतप्रधान अचण मंचरमंडळाकडून 
संमत करून घेतली. या धोरणाच्या काऱ्यान्वयामुळेि १९७१ मधील त्स्थती नुसती 
सावरलीि नाेी तर भारताला चनःसंशय चवजय चमळाला. 
 
मध्यवती भूणमका 

 
दूरदृष्टीने धोरणे अखण्यात अचण प्रशासकीय चनणशय घेण्याबाबत 

यशवंतरावजंनी मोठी मेत्त्वािी कामचगरी बजावली. समस्यांिी ईकल स्वतः 
सोडवून त्यावर त्वचरत व स्वच्छ चनणशय घेण्यात त्यांिा ेातखंडा ेोता. ते अपल्या 
ऄचधकाऱ्यांशी चमरत्वाच्या नात्याने वागत अचण अम्ेीेी त्यांच्याशी कोणत्याेी 
चवर्षयावर मोकळेपणाने ििा करीत ऄसू. एखादा मुद्दा त्यांना पटला नसला तर 
अपली नापसंतीेी ते ऄशा खुबीने व्हयि करीत की, अम्ेालाेी ते मानावेि लागे. 
त्यामुळे सवश ऄचधकारी त्यांच्याशी चनषे्ठने, अदराने अचण पे्रमाने वागत. त्यांच्या 
अकत्स्मक चनधनाने राजकीय चक्षचतजावर एक कायमिी पोकळी चनमाण झाली अेे 
अचण त्यािी तीव्रता मेाराष्ट्राला प्रकर्षाने जाणवणार अेे. 
 

डी. डी. साठे 
(लोकराज्य, मािश ८५) 
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प्रशासकांना बहुमोल मागशदशशन 
 
 कायदा व सुव्हयवस्था राखण्यासंबंधी यशवंतरावांिे चविार चनभशय व खंबीर 

ेोते. लोकचेतािी, भार्षणस्वातंत्र्यािी िाड त्यांना ऄसूनसुद्धा पोचलसांना त्यांिे 
ऄवघड व लोकांना ऄचप्रय पण ऄपचरेायश ऄसे कायश करताना संरक्षण चमळावे म्ेणून 
त्यांनी पुष्ट्कळ वेळा अपल्या राजकीय पक्षाला न पटणारेसुद्ध चनभशय धोरण पत्करले. 
राज्याच्या व लोकसभेच्या लोकप्रचतचनधंपुढे चवधानगृेात ऄगर लोकसभेत 
बोलताना त्यांनी पोलीसांिी बाजू चततक्याि चधटाइने व समपशक रीतीने मांडली. 
पोचलसांिे नीचतधैयश खिू चदले नाेी. कधीेी घाइघाइने ऄगर प्रखर टीकेच्या अेारी 
जाउन फुकािी अरॄासने देउन ते मोकळे झाले नाेीत. अम्ेाला त्यांिा केवढा 
अधार वाटायिा, परंतु वेळ पडल्यास ईच्च पोचलस ऄगर मुलकी ऄचधकाऱ्यास सुद्धा 
ते खाजगी रीत्या िांगलीि तंबी देत व त्यांिे कुठे िुकते अेे ते दाखवून देत. पण 
त्यांनी कोठली गोष्ट अकसाने केल्यािे अठवत नाेी. पोचलसांच्या प्रचशक्षणात त्यांनी 
मन घातले व ऄनेक ईत्तम ईत्तम सूिना केल्या. ते भारत सरकारिे गृेमंरी 
ऄसताना मी कंद्रीय गुप्तेेर ऄसताना मी कंद्रीय गुप्तेेर चवभागात सी. अय. बी. मध्ये 
ेोतो. गृेखात्यातील ईच्च ऄचधकाऱ्यास ते चनयमाने सकाळी भेटत व त्यांिे म्ेणणे 
ऐकून घेत, फार ईद बोधक ऄसे प्रश्न चविारीत व सल्ला देत. 

यशवंतरावांना वािनािा अचण सखोल ऄभ्यासािा नाद ेोता. कठीण दुर्णमळ 
पुस्तके ते प्रवासातसुद्धा भराभर वाित अचण अत्मसात करीत. समाजवादािा 
त्यांच्या तरुण मनावर बराि पगडा ेोता ेे तर सवशरॅुत अेे. पण ते तेवढेि 
ईदारमतवादी ेोते. त्यांच्या सुसंस्कृत मनाला धमशवेडाि ऄगर जातीयवादािा व 
त्यातून जन्मास येणाऱ्या ेेवादाव्हयांिा कधीि स्पशश झाला नाेी. ते पूणशतया 
देशाचभमानी ेोते. म्ेणूनि संकुचित ब्राह्मणब्राह्मणेतर वादात त्यांिी भचूमका स्पष्ट, 
चनभीड व ईदारमतवादािी ेोती. सत्यशोधक िळवळीबद्दलिे त्यांिे चविार प्रचसद्धि 
अेेत. लोकमान्य चटळक, अगरकर, गोखले, केळकर ह्या पुढाऱ्यांबद्दल त्यांना 
चनतांत अदर ेोता. रॅी. लक्ष्मणशास्री जोशी, गोगटे ह्यासारखे ऄनेक चवद्यान 
त्यांच्या खाजगी जीवनात चमर व िाेते ेोते. त्यांच्यासारखा चनभशय दूरदृष्टीिा व 
समंजस नेता त्या वेळी जर मेाराष्ट्रात नसता,तर मेाराष्ट्रातले जीवन 
जातीयवादाने दूचर्षत झाले ऄसते. जाचतदे्यर्षाच्या रोगािी भयंकर कीड लागून 
मेाराष्ट्रािा ‘मद्रास’ झाला ऄसता. ते समंजस तर ेोतेि, पण खास करून 
संभार्षणितुर व ईत्तम विे ेोते, म्ेणूनि त्यांिी ती सौजन्यमूती माणसे जोडत 
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ऄसे, तोडत नसे. त्यांच्या अमदशशनात दचलत-सवणशवादाला थारा चमळाला नाेी. 
अज जी खेडोपाडी व शेरांत ह्याबाबत शोिनीय कटुता अेे तेवढी तेव्हेा नव्हेती. 
“माणसे ेेरून त्यांना अपलीशी करून ठेवण्यािी यशवंतरावांिी ेातोटी ेोती” ऄसे 
प्रचसद्ध परकार रॅी. त्र्य.ं चव. पवशते अपल्या स्वानुभवावरूनचलचेतात. त्यांनी 
यशवंतरावांिी तुलना दुसऱ्या एका मेान व्हयिीबरोबर केली अेे. कै. न. विि. 
केळकर अचण यशवंतराव िव्हेाण ह्या दोघांमधील साम्य दाखवताना ते म्ेणतात, 
“माझ्या मनासमोर तात्यासाेेब केळकरांिी मूती ईभी राेते. दे्यर्ष न करता वागणे, 
ेोइल चततके अपल्या शिीप्रमाणे दुसऱ्याच्या ईपयोगी पडणे ेे गुण केळकर व 
िव्हेाण यांच्यामध्ये मला सारखेि चदसून येतात. काव्हयशास्र, चवनोद, साचेत्यपे्रम ेे 
गुण देखील दोघांमध्ये सारखेि चदसून येतात.” 
 

कृ. पा.ं मेढेकर 
(लोकराज्य, मािश ८५) 

 
यशवंतराव ेे स्वतः शासकीय प्रशासनािं पाचवत्र्य मानण्याऱ्यांपैकी ेोते. 

प्रशासनातील जे काेी िांगले अेे, चेतकारक अेे, ते जपले, ऄसे ते मानीत 
ऄसत. परंतु ऄसे ऄसले तरीेी राजकारण अचण समाजकारणातील ऄनुभवी माणसं 
अचण प्रशासन काऱ्यातील कायशकुशल व्हयिंच्या चविारांकडेि त्यांिा कल ऄचधक 
ेोता. ते सतत सनदी ऄचधकाऱ्यांपुढे कारभाराच्या  एकूण पद्धतीबद्दल सदैव अपली 
मते अचण चविार प्रत्यक्षपणे मांडत ऄसत, अपल्या नवीन धोरणाबद्दल अग्रे धरीत 
ऄसत अचण प्रसंगी ऄशा ऄचधकाऱ्यांिी मते पूणशतः झुगारीत ऄसत. अवश्यक वाटले 
तर त्याला दटावण्याच्या बाबतीतेी मागेपुढे पाेात नसत. क्वचित प्रसंगी सनदी 
ऄचधकाऱ्याच्या ेटवादीपणाने विकवा ेेकेखोरपणाने ते आतके जेरीस येत ऄसत की. 
शेवटी राग ऄनावर  झाल्यािे वरकरणी दाखवून नंतर त्या ऄचधकाऱ्याला त्यािं 
नेमकं कुठे िुकतं अेे ेे पटवून देत ऄसत. परंतु ऄसे  ऄसले तरीेी सनदी 
ऄचधकाऱ्यांशी ऄसलेले अपले स्नेेािे संबंध त्यांनी कधीि तोडले नाेीत. 
त्यांच्याबद्दल हृदयात नेेमीि अदरभाव अचण पे्रम त्यांनी कायम राखले ेोते. 

कै. िव्हेाण यांिे चविार नेेमी मोठे ऄसायिे परंतु त्यात वादळीपण नसायिे. 
त्यांिी कल्पनाशिी ईदंड ऄसली तरीेी ती विेसक नसायिी. त्यांच्या कल्पनेला 
व्हयवेारािी चकनार ऄसायिी तर त्यांच्या चविारात अचण अिारात मार कल्पकता  
अचण योजकता ऄसायिी. नेेरंूच्या जवळ ऄसलेली स्वप्नं पाेण्यािी कल्पकता 
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त्यांच्याजवळ चनचरृत नव्हेती. नेेरंूिी कल्पकता ेी परतत्त्वाने भारलेली ऄसल्याने 
ती पृथ्वीवर अकारूि शकत नसे, तर ती ऄंतराळाति जचमनीपासून वर धुमारत 
ऄसे. पण यशवंतरावांच्या बाबतीत पचरत्स्थती ऄगदी ईलट ेोती. त्यांच्याजवळ 
कल्पकता ऄसली तरीेी त्यांिे पाय मातीत घट्ट रूतले ेोते अचण या पायांिी पकड 
ऄशी घट्ट ेोती की, आतर सवशसामान्य माणसाच्या पायापेक्षा त्यांच्या पाउलखुणा 
वेगळ्या ईमटत गेल्या. मातीशी नातं सांगण्याच्या त्यांच्या वृत्तीमुळेि त्यांिे 
व्हयचिमत्त्व अचण कतृशत्व आतरेजनांपेक्षा ईंि ेोत गेल ेोतं. नभाला झाकळून 
टाकणारं ेे व्हयचिमत्व नसलं तरीेी ते ज्या ज्या के्षरात वावरले त्या त्या के्षरात त्या 
त्या के्षरात त्यांनी अपल्या काऱ्यात सवंना स्तंचभत केले ेोते. मेाराष्ट्रािे नेतृत्व 
करीत ऄसताना त्यांिा सेवास  लाभलेली जी ऄनेक माणसे अेेत त्यांपैकी मी एक 
अेे. या सवश माणसांना यशवंतरावांिा सेवास अचण त्यांच्या बरोबर केलेले जे 
कायश ेोते त्यापासून चनचरृतपणे एक अगळा अनंद ेोता. त्यामुळेि त्यांच्याबद्दल 
अम्ेा सवश मंडळंना नेेमी कृतज्ञता वाटत अली. 
 

श्री. णवनोदराव 
(लोकराज्य, मािश ८५) 

 



१६६ 

 

 

 

 

 

 

४ 

सुसंस्कृत रणसक व्यक्ततमत्त्व 
 



१६७ 

 

हळुवार मनाचा सुसंस्कृत-सभ्य राजकारणी 

शरद पवार 
 

सामाचजक अचण राजकीय के्षरांत अघाडीवर राेून कायश करणाराला केव्हेा 
ना केव्हेा समज-गैरसमजािं धनी व्हेावं लागतं. राजकारणातील रॅेष्ठ व्हयिी 
सामाचजक विकवा राजकीय बदािा चनणशय करीत ऄसताना त्या व्हयिीला राजकीय 
अचण सामाचजक पचरत्स्थतीिा सवंगीण चविार जबाबदारीनं करणं अवश्यक 
ऄसतं. त्या चनणशयािे पचरणाम समाजजीवनावर घडणारे ऄसतात. राजकारणाच्या 
के्षरात कायश करणाऱ्या सामान्यांपासून रॅेष्ठ कायशकत्यंच्या कायशशिीवर त्यािे 
पचरणाम घडतात. राजकीय प्रचतमा चनमाण ेोण्यावरेी ेे पचरणाम घडतात. त्यामुळे 
चनणशय करणाऱ्या व्हयिीनं चनणशयाबद्दल अचण स्वतःच्या प्रचतमेबद्दलेी सावध राेणं 
स्वाभाचवक ठरत. ेळुवारपणा अचण सम्यता प्रामुख्यानं सांभाळावी लागते; यािं 
कारण चविारावंत अचण प्रगल्भ बुद्धीच्या रॅेष्ठ राजकारणी व्हयिी चनणशयासाठी 
बसतात त्या वेळी त्यांिा चनणशय ेा सुसंस्कृत सभ्यतेिं दशशन घडचवणारा ऄसेल 
विकवा ऄसावा ऄशी लोकांिी वाजवी ऄपेक्षा ऄसते. 

यशवंतराव िव्हेाण ेे मेाराष्ट्र ऄचण राष्ट्रीय पातळीवरिे रॅेष्ठ राजकीय नेते, 
चविारवंत. पन्नास वर्षंच्या राजकीय जीवनात अचण त्यातील तीस वर्षंच्या सवशरॅेष्ठ 
सत्ताधारी जीवनात त्यांना घडोघडी चनणशय करावे लागले. राजकीय विकवा 
सामाचजक स्वरूपािे चनणशय करीत ऄसताना विकवा चनणशय केल्यानंतर त्यांना 
जबरदस्त अव्हेानांना सामोरं जावं लागलं. परंतु चनणशय केल्यावर ते स्वतः कधी 
सटपटले नाेीत विकवा परृात्ताप पावले नाेीत. त्यांच्या कृतीतून विकवा ईिीतून 
परृात्ताप झाल्यािं त्यांनी कधी दशशचवलं नाेी. यािा ऄथश ते दशशचवण्यािी उमी त्यांनी 
या ना त्या कारणासाठी दाबून ठेवली ऄसं नव्हेे. परृात्ताप करण्याि प्रसंग चनमाण 
झाला नाेी विकवा त्यांनी तसा तो ेोउ चदला नाेी यािं कारण प्रत्येक चनणशय त्यांनी 
साफ मनानं केला. कोणावर तरी जाणूनबुजून ऄन्याय करण्याच्या ेेतूनं केला नाेी. 
ज्याच्या संबंधात चनणशय करावयािा तो कोणत्या जातीिा अेे, धचनक अेे की 
गरीब अेे, स्वपक्षािा अेे की यशवंतराव चवरोधक अेे, या राज्यातला अेे की 
त्या राज्यातला ेे ऄसली पचरमाणे लावण्यापासून ते नेेमीि दूर राचेले. अपल्या 
एखाद्रा चनणशयामुळे समाजातल्या एखाद्रा घटकावर ऄन्याय तर झाला नाेी ना 
यािी दैनंचदन जीवनात तपासणी करण्यािी सवय त्यांनी मनाला लावून घेतली 
ेोती. स्वतःशी प्रामाचणक राेून चनणशय करीत राचेल्यामुळे परृात्ताप करून घेण्यािी 
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शक्यताि ईरली नसावी. त्यांच्याजवळ जे जे काेी िांगलं ेोतं, भव्हय ेोतं, ते ते 
त्यांनी चनणशयाच्या माध्यमातून समाजासाठी चदलं. मेाराष्ट्रासाठी, देशासाठी चदलं, 
राजकारणासाठी चदलं.  

संयुि मेारारचनर्णमतीच्या वेळी, प.ं जवाेरलाल नेेरू यांच्या साक्षीनं त्यांनी 
साफ मनानं सांचगतलं ेोतं की “मेाराष्ट्राजवळ जे िांगले ऄसेल, भव्हय ऄसेल, 
ईदात्त ऄसेल ते सवश अम्ेी भारतासाठी प्रथम देउ. भारत मोठा झाला तर मेाराष्ट्र 
मोठा ेोणार अेे. मेाराष्ट्र मोठा झाला तर भारत मोठा ेोणार अेे.” 
यशवंतरावांनी जाेीरपणानं चदलेल्या या अरॄासनािं, पुढच्या अयुष्ट्यात त्यांनी 
स्वतः पालन केलं. सेकाऱ्यांनी अचण तमाम जनतेनं पालन करावं यासाठी 
विकबेुना तसं ते केलं जाइल यासाठी, ते कटाक्षानं सावध राचेले.   

यशवंतरावांनी केलेला प्रत्येक चनणशय ऄगदी सवशसामान्य ऄसाि ठरला ऄसं 
म्ेणता येणार नाेी. काेी चनणशय वादग्रस्त ठरले ऄसतील. संशय चनमाण करणारे 
ठरले ऄसतील. काेंनी त्यांच्या चनणशयशिीबद्दलि संशय व्हयि केला तर काेंनी 
त्यांच्या व्हयचिमत्त्वािा त्यािा ऄन्वयाथश लावताना कोणी त्यांना राजकीय संचधसाधू 
ठरचवण्यािा प्रयत्न केला. यशवंतराव ेे कंुपणावर बसलेले नेते अेेत ऄसंेी कोणी 
चेणवलं. त्यांच्या मुत्सद्दीपणाला कोणी धूतश म्ेणून संबोधलं. ेे सवश घडत राचेलं 
सलं तरी त्यािा प्रचतकार करण्यासाठी यशवंतराव क्वचिति सरसावले. यािं खरं 
कारण यशवंतरावांिं मन साफ ेोतं. सारा समाज अचण सारं राष्ट्र ेे त्यांनी अपलं 
अराध्य दैवत मानलं ेोतं. पंचडत जवाेरलाल नेेरू यांच्या समाजवादी, 
लोकशाेीचनष्ठ, पुरोगामी नेतृत्वािा अदशश त्यांनी सातत्यानं समोर ठेवला ेोता. 
व्हयचष्टजीवन समचष्टजीवनात पूणशपणे एकरूप, एकजीव बनवून अिार-चविारधमश 
पाळण्यािं व्रत ऄंगीकारलं ेोतं. संपूणश राष्ट्र अचण समाजातील प्रत्येक व्हयिी समथश, 
संपन्न बनली पाचेजे या ध्येयािी बांचधलकी, स्वातंत्र्यपूवश काळापासूनि त्यांनी 
स्वीकारलेली ऄसल्यानं, ते ज्यामुळं साध्य ेोइल, साध्य करता येइल त्या प्रत्येक 
साधनािा त्यांनी प्रामाचणकपणे ईपयोग केला. साधनािा ईपयोग सामान्यांसाठी 
करीत ऄसताना समाजातील ज्यांिा स्वाथश दुखावला गेला त्यांनी दूर्षणे देण्यासाठी 
खडे व्हेावे यात नवल ते काय ? 

यशवंतराव जेवढे केवढे मोठे झाले त्यापेक्षा ऄचधक मोठे व्हेावेत ऄशी आच्छा 
धरणारे ऄनेक ेोते. ते योग्येी ेोतं. तसं ऄचधक मोठं व्हेावं यासाठी त्यांनी धोका 
पत्करून मोठी झेप र्घयावी ऄसं म्ेणणारे अचण सुिचवणारेेी ऄनेक ेोते. धोका 
पत्करण्यािा विकवा झेप घेण्यािा चनणशय ईघडपणे करीत नाेीत ऄसं चदसताि 
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धूतशपणानं संधीिी ते वाट पाेात बसणारे अेेत ऄसा त्यािा ऄथश लावला गेला. 
राजकीय के्षरात समन्वय साधून कागेँ्रस पक्ष एकसंध राखण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नाच्या 
वेळी चेतसंबंधीयांनी त्यांनाि कंुपणावर बसचवलं. 

ेे सवश पाचेलं म्ेणजे यशवंतरावांच्या मनािा, कृतीिा अचण चनणशयािा शोध 
घेणं, ऄन्वऱ्याथश लावणं ऄचधकि कठीण ठरतं. दूर ऄंतरावर राेून यशवंतरावांच्या 
मनािा अचण कृतीिा योग्य ऄथश लावता येणारा नाेी. त्यासाठी त्यांच्या मनात 
डोकावावं लागेल. ज्यांनी तसा प्रयत्न केला ऄसेल त्यांना त्यांच्या कृतीिा विकवा 
चनणशयािा ऄथश ईमजला ऄसण्यािी शक्यता अेे. 
 त्यांि मन कसं काम करीत ेोतं ेे त्यांच्या राजकीय अयुष्ट्यातील दोन-तीन 

प्रमुख घटनांवरून लक्षात येण्यासारखं अेे. 
१९६६ साली पंतप्रधान लालबेादूर शास्री यांिं ताश्कंद येथे ऄकस्मात 

चनधन झालं. यशवंतराव ेे त्या वेळी संरक्षणमंरी ेोते. शास्रीजंच्या समवेत ेोते. 
शास्रीजंिा पार्णथव देे त्यांनीि भारतात नवी चदल्ली येथे अणला. पाचकस्तानवर 
चवजय संपादन करणारे संरक्षणमंरी म्ेणून त्या काळात यशवंतरावांिी प्रचतमा खूपि 
ईंिावली ेोती. 

शास्रीजंच्या नंतर पंतप्रधान कोण यािी ििा सुरू झाली त्या वेळी 
सवशतोमुखी प्रामुख्यानं यशवंतरावांच्याि नावािा ईच्चार सुरू झाला. के. कामराज ेे 
त्या वेळी ऄ. भा. कागेँ्रसिे ऄध्यक्ष ेोते. ते यशवंतरावांिे जुने चमर. 
पंतप्रधानपदासाठी रॅी. कामराजांच्या गोटातून यशवंतरावजंिे नाव पुढे अणण्यात 
अले. स. का. पाटील यांनी यशवंतरावांच्या बाजूनं ईभ ंराेण्यािी तयारी दशशचवली. 
मेाराष्ट्रािे त्या वेळिे मुख्यमंरी वसंतराव नाइक, प्रदेशाध्यक्ष चवनायकराव पाटील 
अचण चकतीतरी नेत्यांनी, कायशकत्यंनी पंतप्रधानपदािी ेी चनवडणूक 
यशवंतरावजंनी ठामपणानं लढवावी ऄसा अग्रे धरला. त्यामध्ये मी एक ेोतो. 
मोरारजी देसाइ ईभे राचेले तरी तशी काळजी नव्हेती. कारण चदल्लीतील ऄन्य 
नेतागण यशवंतराव नेतृत्व मान्य करण्यास राजी ेोता. खलबतं सुरू ेोती. परंतु 
यशवंतराव स्तब्ध ेोते. अग्रे धरणांशी ते बोलत ेोते. त्यांच्या मनािा थांगपत्ता 
मार लागत नव्हेता. कदाचित ते चदल्लीच्या राजकारणािा ऄंदाज घेत ऄसावेत. 

ऄटीतटीच्या ििा सुरू झाल्या अचण ेोकाराथी विकवा नकाराथी ऄसा 
काेीतरी चनणशय सांगण्यािा क्षम चनमाण झाली त्या वेळी, चदल्लीत ठाण मांडून 
बसलेल्या मेाराष्ट्रातील लोकांना त्यांनी सांचगतलं- “ठीक अेे, आंचदरा गांधंशी मी 
बोलतो अचण मग काय ते सांगतो. ऄंचतम चनणशय नंतरि करू.”  
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“तुम्ेी आंचदरा गांधंकडे ििेसाठी विकवा त्यांिी मदत मागण्यासाठी जाउ नये 
ऄसं अम्ेाला वाटतं. कारण त्यातून पेि चनमाण ेोइल. ेी संधी तुम्ेी घालवू नये.” 
-मेाराष्ट्रीय मंडळी.   

“तसं करून िालणार नाेी. पंचडत नेेरंूच्या त्या कन्या अेेत पं. नेेरंूनी 
मला चदल्लीला अणलं. आथं काेी मेत्त्वािा चनणशय करताना, एक नैचतक कतशव्हय 
म्ेणून साफ मनानं मला त्यांच्याशी बोलल पाचेजे.”-यशवंतराव.   

ऄखेरीस यशवंतराव स्वतःि आंचदराजंकडे गेले. त्या वेळी त्या माचेती व 
नभोवाणी खात्याच्या मंरी ेोत्या. दोघांमध्ये ििा झाली. या ििेच्या वेळी 
यशवंतरावांनी ऄसा स्वच्छ शब्दांत सांचगतलं की, “पंतप्रधानपदािी चनवडणूक मी 
लढवावी ऄसा अग्रे ेोत अेे. ते करायिं तर मला अपला पाविठबा लागेल. तुम्ेी 
मला पाविठबा द्रावा. याईप्पर तुम्ेी स्वतः आच्छूक ऄसाल तर मला तसं सांगा. माझा 
तुम्ेाला संपूणश पाविठबा राेील. चनणशय मार अजि करावयास ेवा.” 

यशवंतराव ििा करून घरी परतले अचण नंतरच्या एक तासाति आंचदराजंनी 
त्यांना सांचगतलं-“मी ईभ ंराेायिं ठरवल अेे.” 

त्या चनवडणुकीत यशवंतरावांनी अपली सवश शिी आंचदराजंसाठी पणाला 
लावली. पंतप्रधानपदावर त्या अरूढ झाल्या. यशवंतरांवांना िालून अलेली संधी 
ेुकली. पंचडत नेेरंूवरील अत्यंचतक चनषे्ठमुळं, कृतज्ञतेमुळं ज्यांनी जीवनातील एक 
िालून अलेली ईत्तम संधी ेुकवली त्यांना धूतश विकवा संचधसाधू ठरचवणारांनी 
ऄंतमुशखतेनं चविार करण्यािी गरज अेे ऄसं वाटतं.  

 त्यांच्या राजकीय अयुष्ट्यात दुसऱ्यांदा ऄशीि एक संधी िालून अली. त्या 
वेळीेी त्यांच्या चनष्ठांिा कस लागून गेला. ेी संधी अली ेोती जनता पक्ष 
कंद्रस्थानी कोसळल्यानंतरिी. यशवंतरावांनी संसंदेमध्ये जनता पक्षाच्या 
राजवटीचवरुद्ध ऄचवरॄासािा ठराव मांडला. ठराव संमत झाला अचण पंतप्रधान 
मोरारजी देसाइ यांिी राजवट संपुष्टात अली. चदल्लीत गंधळािी पचरत्स्थती चनमाण 
झाली. त्या वेळिा जनसंघ मोरारजंच्या नेतृत्वावर नाखुर्ष ेोता. पंतप्रधान 
चमळचवण्यासाठी िौधरी िरणविसग अतुर बनले ेोते. परंतु जनसंघाला, चवशेर्षतः 
ऄटलचबेारी वाजपेयी यांना िौधरी िरणविसगांनी नेतृत्व करावे ेे मान्य 
ेोण्यासारखे नव्हेते. त्या वेळिे राष्ट्रपती रॅी. नीलम संजीव रेड्डी यांनी तर 
यशवंतरावांना पािारण करून पंतप्रधानपद स्वीकारण्यािी गळ घातली. या 
चविाराला रॅी. ऄटलचबेारी वाजपेयी यांनी दुजोरा चदला. आतकेि नव्हेे तर 
यशवंतरावांना अमिा संपूणश पाविठबा राेील ऄसा चनरोप एका चवरॄासू 
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मध्यस्थामाफश त यशवंतरावांकडे पाठचवला. ेा चवरॄासू मध्यस्थेी कागेँ्रस पक्षामधील 
ेोता. यशवंतरावांच्याेी खास चवरॄातील तो ेोता. ेा चनरोप चमळताि यशवंतराव 
ज्या कागेँ्रस पक्षािे संसदेत नेतृत्व करीत ेोते त्या पक्षात ििा ,सुरू झाली. 

दुसऱ्या बाजूला िरणविसग ेे पंतप्रधान बनल्यामुळे ईत्तर प्रदेश, चबेार वगैरे 
भागातील शेतकरी वगातील ज्या गटाला प्राधान्य चमळणार ेोते त्या गटाने 
िरणविसग यांच्या पाठीशी सवश शिी ईभी केली. तरीपण िरणविसग यांिी म्ेणून त्या 
भागात काेी शिी ऄसली तरी चतिा पाडाव करणे त्या वेळी सेज शक्य ठरणार 
ेोते. कारण जनता पक्षातला बेुसंख्येने मोठा ऄसलेला गट िरणविसगांपासून 
ऄचलप्त ेोण्यासाठी दबा धरून बसला ेोता.  

 कागेँ्रस पक्षाच्या संसदीय मंडळानं या गटािं सेकायश घेण्यािा चनणशय त्या 
वेळी केला ऄसता तर संपूणश चिर बदलण्यािी शक्यता ेोती. संसदीय कागेँ्रस 
पक्षानं, िरणविसगांना बाजूला सारण्यािा पचवरा स्वीकारला ऄसता तर 
यशवंतरावजंना त्या वेळी प्रधानमंरी ेोणे शक्य ेोते. परंतु कागेँ्रस पक्षाच्या संसदीय 
मंडळाने िौधरी िरणविसग यांना सेकायश ेा चनणशय मान्य नव्हेता. परंतु संसदीय 
मंडळाच्या चनणशयािा अदर करण्यािा सल्ला स्वतः यशवंतरावजंनी सवश 
खासदारांना चदला. त्यामुळे िौधरी िरणविसग प्रधानमंरी झाले. पंतप्रधानपद की 
पक्षचनष्ठा, पक्षािा अदेश, ऄसा यशवंतरावजंच्या समोर पेि चनमाण ेोताि त्यांनी 
पक्षचनष्ठा अचण पक्षािा चनणशय याच्या बाजूने कौल चदला. पंतप्रधानपद ेातिे 
चनसटले.   

ऄशा प्रकारे पंतप्रधानपदी अरूढ ेोण्यािी पचेली अचण दुसरी संधी ेुकली 
तरी यशवंतरावांना चनराशेनं ग्रासलं नाेी. स्वतःच्या मोठेपणापेक्षाेी पक्षािा मोठेपणा 
अचण त्याेीपेक्षा देशािं स्थैयश यािं त्यांच्या मनीमानसी सवोच्च स्थान ेोतं. १९८० 
च्या सावशचरक चनवडणुकीच्या चनकालानंतर आंचदरा कागेँ्रसमध्ये एकरूप ेोणाऱ्या 
भचूमकेच्या पाठी ेाि त्यांिा चविार ेोता.   

यशवंतरावांना, त्यांच्या राजकीय प्रवासात ऄनेक समस्यांना सामोरं जाव 
लागलं. संकटांशी सामना करावा लागला, चनणशय करावा लागला. परंतु त्यांच्या 
ेळुवार मनानं कधी तोल जाउ चदला नाेी. सभ्यता त्यांना कधी पारखी झाली 
नाेी. सुसंस्कृतपणा कधी ढळला नाेी.  यशवंतराव चकती ेळुवार मनािे 
सभ्य अचण सुसंस्कृत राजकारणी ेोते त्यािी एक अठवण माझ्या मनात चनरंतरिी 
राचेली ेे. यशवंतरावजी आंचदरा कागेँ्रसमध्ये म्ेणजे स्वगृेी गेले. त्यांिा स्वगृेी 
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पदापशण करण्यािा चनणशय ेोताि मेाराष्ट्रातील ऄनेकांनी ती वाटिाल पत्करली. 
माझ्या बरोबरीने चनवडून अलेले काेी अमदारेी त्यांच्या सांगाती चतकडे गेले. 

नंतर चदल्लीत एकदा भेट झाली तेव्हेा कसं काय िाललंय म्ेणून त्यांनी मला 
चविारलं. ―सभागृेात पाि-सेा जणांिं नेतृत्व करतोय’ ऄसं मी सांचगतलं. क्षणभर 
थांबून त्यांनी माझ्याकडं पाचेलं. डोळ्यात ऄरॅू तरारले ेोते!  
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तुझी साद तुझे आणशवाद प्राणाचें दुवे मेळवीत गेले  

तुझी साथ तुझे आशीवाद घर भरून णदवे लावून गेले 

ना. धं. महानोर 
 
यशवंतरावांिा चन माझा देा वर्षंिा सेवास, तसा थोडा, पण चकतीतरी 

मोठा. काय चलेावं, चकती चलेावं, काेी सांगता येइल, काेी शब्दांच्या पलीकडलं 
अेे. एवढ्या मोठ्या मनािा. ईंिीिा. जीवनाच्या सवंगािी समृद्धता-चवशालता 
ऄसलेला माणूस नव्हया सामाचजक, राजकीय, सांस्कृचतक पचरणामांिे भान ठेवून 
देशांच्या, मेाराष्ट्राच्या जडणघडणीिा ऐरॄयशसंपन्न, सुजाण चशल्पकार. सह्याद्रीच्या 
छातीिा अचण फुलराणीतल्या नाजूक, सुगंधी शब्दबंधातला सुसंस्कृत नेता. 
शेवटपयशत सामान्य माणसातला नेता. ऄलवार, कोवळ्या कचवह्रदयािा रचसक 
घरंदाज. 

कचवता, साचेत्य या चनचमत्तानं अता फि थोडं ऊणानुबंधातलं सांगतो. 
चडसंबर १९७४ आिलकरंजी साचेत्य संमेलन. 

पक्ष्यांिे लक्ष थवे 
गगनाला पंख नवे 

वाऱ्यावर 
गंधभार 

भरलेले ओिे 
झाडातून लदबदले 

बेर कांिनािे 
घन वाजत गाजत ये 

थंब ऄमृतािे 
दोन कचवता वािण्यािी मऱ्यादा कवीला ेोती. तीस ेजार रचसकांच्या पुढे 

कोणािेेी काेी िालेना. रचसकांच्या अग्रेाने मी पाि-सेा कचवता वािल्या. 
दुसऱ्या चदवशीेी वािल्या. व्हयासपीठांवर सवश ज्येष्ठ, रॅेष्ठ कवी ेोते. समोर रचसकांत 
भाउसाेेब खांडेकरांपासून माडगूळकर आत्यादी, अणखी यशवंतराव िव्हेाण. मी 
कचवसंमेलन खूप गाजचवले ेोते.  

 रारी नउ वाजता कुमार गंधवंि गाणं ेोत. मंडपाजवळ मला रणजीत देसाइ 
र्घयायला अले. तेथील मुक्कामावर मला िव्हेाणसाेेबांनी बोलाचवल्यािं सांचगतलं 
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माझी त्यांिी साधी ओळखेी नव्हेती. मी बुजल्यासारखा गेलो. यशवंराव िव्हेाणांनी 
जवळ घेउन चमठी मारली. कचवता, राेणं, ईद्रोग, घरिं सगळं चविारलं.ेजार 
वस्तीच्या खेड्यात मी राेतो व घरी कोणीेी चशकलेलं नाेी ेे ते पुन्ेा पुन्ेा 
आतरांना सांगत ेोते. 

यशवंतराव त्या वेळी परराष्ट्रमंरी ेोते. त्यांनी कोल्ेापूरला जाणं रद्द केलं व 
रारी माझी व ऄनेक कवंिी मैफल झाली. बोरकर, ऄचनल, पाडगावकर आत्यादी, 
तसेि दुगाताइ, पु. ल. देशपांडे, कुरंूदकर आत्यादी चमळून शंभर लोकांमधली 
कधीेी न चवसरावी ऄशी ती मैफल. त्यांच्या माझ्या ऊणानुबंधािा ेा पचेला धागा. 

त्यानंतर बरोबर मचेनाभराने माझ्या चजल्ह्यात एका साखर कारखान्याच्या  
 ईद घाटनासाठी यशवंतराव अले. सोबत मुख्यमंरी नाइकसाेेब व. मंचरमंडळ मला 
बोलवून अणायला ऄगोदरि सांचगतलं ेोतं. 

सवश मंरी, अमदार, खासदार, चजल्ेाभर चफरले. परंतु त्यांना 
िव्हेाणसाेेबांनी सांचगतलेला तो फार मोठा कचव सापडेना! समारंभ अटोपल्यानंतर 
गदीत घुसून मी नमस्कारासाठी समोर गेलो तर त्यांनी मला सोडलेि नाेी. अमिे 
अमदार, खासदार, मंरी थंडगार झाले. दोन चदवस चफरून ते थकले ेोते. 

―ऄेो, ेा तर पंिचवशीतला पोरगा, पळसखेडिा, ेा कुठला थोर कवी वगैरे’ 
अमिे लोक. माझ्या खेड्यात धावाधाव, जेवणानंतर पुन्ेा शेती. घरिं व गप्पा 
झाल्या. 

िव्हेाणसाेेबांनी माझ्या कचवता समोरच्या रचसकांना पाठ म्ेणून दाखचवल्या. 
नंतर मी म्ेटल्या वगैरे. ेी रचसकता, साचेत्यपे्रम व माणसावर, कलेवर जीव 
ओवाळून टीकणं फि त्यांच्याजवळि ेोतं. 

एक परराष्ट्रमंरी, सावशभौम नेता अपल्याकडे राजकीय प्रणालीत कसा 
ऄसतो वागतो ेे नवीन नाेी. एवढं चनभशर, चनमशळ, काेीेी संबंध नसताना पे्रम 
करायला मन अभाळाएवढं, फार पुणशपणे लागतं. नंतर देा वर्षात मी अणखी 
ऄनेक लोक िव्हेाणसाेेबांच्या घरातले झालो. कचवतेच्या चनचमत्तानं जवळ अलो. 
गेली देा वर्षश एका कुटंूबातले ऄसल्यागत जगलो, पे्रम केले.कचवता, साचेत्य 
ह्याचशवाय व्हयवेारातलं जग, माझे शेतीिे प्रशन, कुटंूबातले प्रशन, माणसं त्यांिी 
झाली. 

त्यांच्यात माझ्यात सवाथाने फार मोठे ऄंतर मोडून ते सातत्याने माझ्या जवळ 
राचेले. ेे वाटतं चततकं सोपं नाेी. एका ईन्ेाळ्यात बचद्रनारायणाच्या दशशनानंतर 
माझे अइ-वडील, िव्हेाणसाेेबांकडे चदल्लीत मुलािी ओळख अेे, भेटून यावं 
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म्ेणून गेले. लाल पगडीिं मंुडासं, धोतर, अइिं नउवारी लुगडं-िोळी. 
चलचेणंवािण नाव माेीत नाेी. पोचलस, पेारेकरी, सवशर अडवा अडवी, रास, 
पण िव्हेाणसाेेबांिा अनंद चकती सांगावा. माझ्या कवीिे अइ-वडील माझ्या घरी 
अले! त्यांना थांबवून घेतलं, चदल्ली दाखचवली, आंचदरा गांधी, राष्ट्रपती व ऄनेकांच्या 
भेटीिी वचडलांिी व सोबत्यांिी आच्छा ेोती. सगळं काेी केलं. ेे फि तेि करू 
शकत ेोते. 

नंतर माझे वडील वारल्यावर चदवसभर घरी पळसखेडला अले. मुख्यमंरी 
आत्यादी अले मला यािा मोठेपणा वाटत नाेी. दरम्यान त्यांना माझे काेी प्रश्न 
माेीत झाले. मी एकाकी, ईदास. परं त्यांना मोकळेपणानं पाठवायिो.भेटीत त्यावर 
ते अवजूशन चविारीत.वयािं, मोठेपणािं ऄंतर, नंतर नव्हेतंि. माझ्या घरातले ते 
वडील माणूस म्ेणून ऄंतःकरणाने ेोते. वडील वारलेल. मी सगळ्यात मोठा, 
धाकटी भावंडे, बचेणी, दोन मातोरॅी, घरकुलातील भांडणं, ऄडिणी, पेि, 
भयाणता व त्यात माझी म्ेणून जबाबदारी, भार, त्यांना माेीत ेोता. घरातला 
माणूस म्ेणून,त्यांनी तो सोडवला. त्यांिा धाक दबाब घरच्यांिी डोकी शुद्ध करून 
गेला. अज प्रश्न नाेीत ऄसं नाेी. परंतु त्यांनी संपुणश गुंतागुंत काढूनि टाकली. ेे 
खरं तर त्यांच्या अमच्या वयाच्या, मोठेपणाच्या चेशेबात बसत नाेी. परंतु 
अमच्यात ेे असं नातं राचेलं. माझी कवीता राेावी यासाठी ेेी त्यांना जरूरीिं 
वाटलं ेोतं.  

खरं तर शरदराव विकवा त्यांच्या आतक्याि जवळच्या अपल्या समवयस्क 
सेकाऱ्यांना सांचगतलं नाेी ते मी त्यांना सांचगतलं. 

यशवंतरावांच्या अस्थेवाइकपणािी अणखी एक अठवण अेे. माझ्या 
तालुक्यातील वयोवृद्ध स्वातंत्र्य सैचनक ेचरभाउ गोडबोले मेाराष्ट्रात मंरी, 
मुख्यमंरी, अमदार, खासदार सगळ्यांना त्यांच्या पारतंत्र्यातल्या जेलमधल्या 
कागदपरांिे भंडोळे घेउन दोन-तीन वर्षे भेटत राचेले. फारि चवकल अर्णथक 
त्स्थती. मानधन तर सोडाि पण साधे शासनािे प्रशत्स्तपरेी त्यांना चमळाले नाेी. 
माझ्याकडे अले तेव्हेा मी त्यांना चिठ्ठी देउन यशवंतरावजंकडे पाठचवले. चदल्लीला 
ते सवश ऐकून, पाेून यशवंतराव फार व्हयचथत झाले. ज्यांनी या स्वातंत्र्यासाठी यातना 
भोगल्या त्यांिी ेी त्स्थती पाेून त्यांनी खेद व्हयि केला. त्यांना लगेिि पाि 
चदवसांसाठी परदेशात जायिे ेोते. परराष्ट्रमंरी म्ेणून त्यांनी पंतप्रधान रॅीमंत 
आंचदरा गांधी ह्यांना भेटून सांचगतले. ऄसा एक स्वातंत्र्य सैचनक ेैदराबाद संस्थानात 
ेोता. एका फार मोठ्या कवीनं त्यांना पाठचवलेलं अेे. िुकीच्या विकवा फालतू 
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माणसाला ते कधीि पाठचवणार नाेीत. अपण संबंचधत मंरालयातील माणसांना 
सांगून त्यांना मानधन व ताम्रपट आत्यादंिी आथल्या भेटीति व्हयवस्था करा, आत्यादी. 
तसा अदेश स्वतःच्या चदल्लीतल्या खास लोकांना चदले. आंचदराजंनी ेचरभाउ 
गोडबोले ह्यांना बोलवून जवळपास तेरा चमचनटे ििा करून ेैदराबाद पोचलस 
ॲक्शन त्स्थती आत्यादीचवर्षयी ििा केली. अस्था दाखचवली व ताम्रपट, सन्मान आ. 
बेाल केले गेले.  चदल्लीत त्यांिी चवशेर्ष काळजी घेतली. १९७५ िी ेी गोष्ट अेे. 
तेव्हेा मी नुकताि एक छोटा सामान्य कवी, नुकताि पचरिय झालेला. परंतु 
कचवतेच्या व कवीच्या चनतांत पे्रमापोटी यशवंतराव िव्हेाणांनी चकती विकमत चदली! 
तीेी एका साध्या चिठ्ठीवर. 

अणखी एक जुनी अठवण अेे. माझा पचरिय नव्हेता. सभेत मी एक रॅोता 
म्ेणून बसलो ेोतो. ेी १९७२िी गोष्ट ऄसेल. कंद्रामध्ये िव्हेाणसाेेब मंरी ेोते. 
मेाराष्ट्रातल्या चनवडणुकांसाठी जालन्याला सभा ेोती. सभेपूवी चतथले 
जवळपासिे खेड्यातले शाेीर करमणूक, रंजन आत्यादी करीत ेोते. िव्हेाणसाेेब 
व्हयासपीठावर अले. तेव्हेा ढोलकीवर जबरदस्त थाप मारून तो खेड्यातला शाेीर 
संुदर गाणे म्ेणत ेोता. त्याच्या शब्दांत सामथ्यश व बाज ेोता. त्याला थांबवून सभेस 
सुरुवात करण्यािे अदेश कागेँ्रस कचमटीने चदले. त्यांना िव्हेाणसाेेबांनी सांचगतलं 
भार्षण नंतर करणारि अेोत. भार्षणवाल्यांपेक्षा तो ऄचधक िांगले व प्रभावीपणे 
सांगतो अेे. त्याला अणखी म्ेणू द्रा. प्रिंड टाळ्यांिा कडकडाट. मग काय 
शाेीरानं पटका नीट बांधला व त्यालाेी स्फुरण अलं व त्यानं खऱ्या मराठमोळ्या 
मातीिं शब्दािं गाणं गावरान पद्धतीनं म्ेटलं. त्यािी वारंवार िव्हेाणसाेेबांनी नंतर 
अठवण ठेवली. सभेनंतर त्याला बोलावून घेउन चविारलं. धन्यवाद चदले. सभेत 
त्यािा ईले्लख केला. मग त्यांनी लोकसाचेत्यािं स्वतंर दालन मेाराष्ट्रात केलं. 
त्यािं संवधशन वाढ व्हेावी म्ेणून धडपडावं, कला लोककला ह्यासाठी वेगळं काेी 
करावं, शाेीरासाठीिी ऄकादमी व्हेावी, त्यांच्या लयंिी, रांगड्या प्रादेचशक बोलंि 
रेकॉचडंग जवळ ठेवावं, संशोधन व्हेावं म्ेणून सतत संबंचधत साचेत्त्यक संशोधकांनी 
बोलावं, साचेत्य संस्कृती मंडळ अणखी यािी कायशकक्षा वाढावी, नव्हया 
मेाराष्ट्रातल्या चवशेर्षतः त्यांनी साचेत्याकडे बघावं ऄसं िव्हेाणसाेेबांनी सातत्याने 
ते जातील त्या चठकाणी सांचगतलं. ओतप्रोत पे्रम व रचसकता त्यांिे चठकाणी पाचेली. 

साचेत्य सभेच्या ईद घाटनासाठी िव्हेाणसाेेब औरंगाबादला अले ेोते. 
कला, कचवता, साचेत्य सभा, साचेत्य पचरर्षद, पुस्तक प्रकाशन, ििा, साचेत्य 
संमेलन ेा त्या रचसक माणसािा खराखुरा अनंदािा क्षण ऄसायिा. एखाद्रा लेान 
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मुलािा अनंद व ईत्साे मी प्रत्येक वेळेला पाचेला. या साचेत्य सभेच्या 
ईद घाटनािे संुदर भार्षण त्यांनी केलं. सभागृेात साचेत्त्यकांिाि भरणा जास्त 
ेोता. अपल्या भार्षणात त्यांनी ऄलीकडच्या काळातल्या दोन पाि वर्षंतल्या 
प्रवाेांिे ईले्लख केले. चवशेर्षतः दचलत साचेत्य, ग्रामीण साचेत्य व एकूण 
कलासाचेत्यावर ते मनःपूवशक व ऄभ्यासपूणश बोलले. चवशेर्षतः त्यांनी ज्या ज्या नव्हया 
पुस्तकांिे व त्यातील काेी व्हयचिरेखा, चिरण, जीवन कचवतांिे ईले्लख करून 
केले. तेव्हेा खूपि साचेत्त्यकांना अरृऱ्यािा धक्का बसला व लाज वाटू लागली. 
कारण बेुतेक चतथे बसलेल्या साचेत्त्यकांनी ती नवी पुस्तके वािलेली नव्हेती. िार 
मचेन्यांपूवी प्रकाचशत झालेल्या एका ऄगदी नव्हया कवीच्या कचवतासंग्रेातील एक 
कचवता त्यांनी ईत्स्फूतशपणे सेज म्ेटली. 

ऄंगावर वििध्या पांघरून सोने चवकायला बसलो तर 
चगऱ्ेाइक चफरकता चफरकेना 
सोने ऄंगावर पांघरून वििध्या चवकावयास बसलो तर गदी 
 ऄचजबात अवरेना. 
ऄशा काेी तरी त्या ओळी ेोत्या. िव्हेाणसाेेब साधे खासदार ेोते व 

राजकारणातले चदवस काेीसे नीट नव्हेते. ह्या ओळी म्ेटल्यावर िव्हेाणसाेेबांनी 
त्यांच्या पद्धतीनं चवमानतळ ते चवरॅामधाम कमी गदीिे कसे ेोते आत्यादी सेज 
ईले्लख केले. चजथे पूवी चवमानतळ झाकले जाइ तर प्रिंड टाळ्या, “िालायिंि “ मी 
सेज काेी कचवतेच्या ओळी म्ेणालो, ऄसं प्रसन्न ेसत ेसत सभागृे विजकले. 
पुन्ेा त्यांनीि प्रश्न चविारला ेा कोण कवी कुठे ऄसतो ? माेीत अेे ? सगळ्यांना 
संभ्रम. त्यांनी सांचगतलं देवदूत कचवतासंग्रे-नागपुरात पोस्टात ेा पोरगा नोकरी 
करतो. सामान्य त्स्थती. ऄशा संुदर ओळी चलचेतो. दचलतांमधून खेड्यापाड्यातून 
नवीन मुलं येत अेेत. नवा अशय नवा शब्द देताेेत. ेी कचवतेतील साचेत्यातील 
मोठी िांती ! कोण म्ेणतयं नव्हया साचेत्यात दम नाेी ? आत्यादी. 

त्याि रारी सुभेदारी चवरॅामधामवर रारी नउ वाजता पुढारी मंडळंिी गदी. 
रॅी. भालिंद्र नेमाडंना भेटीसाठी घेउन अलो ऄसं मी त्यांना अत जाउन सांचगतलं. 
मग सगळ्यांना ईद्रा भेटू. अता काेीि शक्य नाेी ऄसं पुन्ेा पुन्ेा सांगून खोलीतून 
ईठून थेट बाेेरच्या दालनापयंत िालत अले. ऄन्  ेसत ेसत भेटून ेाती ेात 
घेउन नेमाडंना खोलीत अणलं. ेे अचतथ्य, साचेत्यपे्रम, रचसकता चवरळ. ेी कुठे 
सापडत नाेी विकवा ऄसते दोन तास. नंतर साचेत्यावर त्यांच्याशी ििा. नव्हया 
लेखनािे, स्वतःच्या अत्मिचररािे चविारणे आत्यादी. 
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कऱ्ेाड पाचरतोचर्षकांिे पचेले पाचरतोचर्षक कचवतेला चदले गेले ते चदलीप चिरे 
ह्याच्या “कचवतानंतरच्या कचवता” ह्या पुस्तकाला. िव्हेाणसाेेब स्वतः त्या 
समारंभाला कऱ्ेाडला जातीनं थांबले. सगळं मनासारखं समारंभािं रूप केलं. 
कचवतेचशवाय काेीि नाेी ऄसं दोन चदवसांिं ििासर, भेटी, अठवणी, 
काव्हयवािन, आतरांच्या कचवता ऄसं स्वरूप ठेवलं. समीके्षपासून कथा, कादंबरी, 
नाटक सवशि वाङ मयप्रकारात त्यांना रस ेोता. कचवता ह्या प्रकारावर त्यांिा चवशेर्ष 
लोभ ेोता. एकदा मेघदूतासंबंचधत संुदर बोलत राचेले ऄशा ऄनेक घटना.  

नॅशनल बुक रस्टिे मराठी-गुजराती कंद्र चदल्लीेून मंुबइत अणलं. तो अग्रे 
त्यांनीि धरला. साचेत्य ऄकादमीिी बचक्षसं, त्यांिी पद्धती, यािं स्वरूप बदललं 
पाचेजे ऄसं ते अवजूशन म्ेणाले. ऄनेकांशी त्यांिी अमिी ििा झाली. चकतीतरी 
नव्हया कल्पना कला, साचेत्य, संस्कृती, नृत्य, चिर, चशल्प, यासंबंधात त्यांच्या 
ऄसायच्या. मेाराष्ट्राच्या ह्या संदभातल्या जडणघडणीतल्या व्हयवस्था, 

यंरणा, संस्थांसंबंधी, साचेत्य संस्कृती मंडळ, लोकसाचेत्य सचमती, 
कलाऄकादमी आत्यादी अता कालाच्या संदभात खूप बदल केला तर पाचेजेि, ऄसं 
त्यांना वाटे. परंतु चनचरृत स्वरूपािं संशोधन, संपादन काळजीपूवशक केलं पाचेजेि, 
ऄसा त्यांिा अग्रे ेोता. 

केव्हेा तरी अमदार म्ेणून सभागृेात मी काेी बोललो तर त्यांच्या मूळ 
कल्पना, चविार नंतर भेटीत ते बोलून दाखवीत. पदरात फार कमी पडतं. ह्या 
सगळ्या संस्था स्थापण्यातला ेेतू, त्यापासून अपण दूर जातो, विकवा पसरट काेी 
तरी करीत ऄसतो ेी खंत त्यांना ेोती. 

ेेि िव्हेाणसाेेब साचेत्त्यकांच्या व्हयासपीठावरून बोलत, चनतळ रचसक 
साचेत्त्यक वाणीनं ऄसं बोलत, तेव्हेा त्यांिे राजकीय कपडे, त्या दृष्टीने त्यांच्याकडे 
पाेण,ं आत्यादी बदललं पाचेजे, ऄसं ऄनोळखी साचेत्त्यक मग जवळ अल्यावर, 
ऐकल्यावर म्ेणत. साचेत्यावर ऄपार पे्रम व चजव्हेाळा, साचेत्य संस्था, संमेलन 
आत्यादंचवर्षयी त्यांना खूप ऄंतःकरणापासून अतून वाटायिं ते त्यासंबंधी सवश काेी 
करायला तयार ऄसत. 

मी काव्हयवािनाला १९८३ मध्ये चदल्लीत २६ जानेवारीला गेलो ेोतो. त्याि 
चदवशी नंतर सायंकाळी िव्हेाणसाेेबांच्या घरी साधा परंतु फार मोठा व नेटका 
काव्हयवािनािा कायशिम त्यांनी घडवून अणला. ऄशोक जैन ह्यांनी ‘केसरात 
चभजलेली एक ऄचवस्मरणीय संध्याकाळ’ ऄसं वणशन केलं अेे. चदल्लीतले मराठी 
मंरी, खासदार, न्यायमूती, मेाराष्ट्रातले सचिव, परकार, साचेत्त्यक ऄसे सवश 
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ईपत्स्थत ेोते. ―खेड्यातली मराठी कचवता’ ऄसे अठ-देा कवी मी वािले. 
िव्हेाणसाेेब मुद्दाम समोर बसले. माझ्याजवळ मागं वसंतदादा, सवोच्च न्यायमूती 
यशवंतराव िंद्रिूड यांना सन्मानाथश बसचवले. बचेणाबाइ िौधरी, बालकवी, पुन्ेा 
नव्हयानं ऐकल्यािा अनंद. दोन तास झकास काव्हयवािन झालं. रारी िव्हेाणसाेेब 
पुन्ेा कचवतेवर अले व म्ेणाले,बी.रघुनाथ, ना.घ.देशपांडे, भालिंद्र लोकलेकर ेे 
फारसे माेीत नसलेले कवी तुम्ेी ऄशा पद्धतीने वािले व त्यांच्या कचवताेी आतक्या 
संुदर अेेत की मी तेव्हेापासून त्यांच्या ओळीमध्ये गुरफटलेला अेे. मला त्यांच्या 
पुस्तकांिी नावं सांगा. मी म्ेणालो ना. घं. िी पुस्तकं मी पाठचवतो. ईरलेल्यांिी 
पुस्तकं नाेीत. माझा छापण्यािा चविार अेे.ते  म्ेणाले की मराठी प्रकाशकांना 
अता काय सांगावं ? मग िव्हेाणसाेेब म्ेणाले की, तुमच्याजवळ ऄसलेल्या 
त्यांच्या कचवता तरी मला द्रा. मला पुन्ेा पुन्ेा वािायला फार अवडते. केवढे 
प्रचतभावंत कवी ज्यांिे फार नाव झाले नाेी. ऄसे पुन्ेा पुन्ेा दुःख, कळकळ. मग 
मी बी. रघुनाथांिी “न्ेात बसली न्ेात “ व भालिंद्र लोकलेकरांिी “िोरलं काठ, 
पाउल वाट” ऄशा कचवता पुन्ेा त्यांच्या आच्छेसाठी म्ेटल्या. तेव्हेा घरातून वेणूताइ 
अणखी माझी पत्नी ह्यांना साेेबांनी मुद्दाम बोलावून घेतले व पुन्ेा रार कचवतेिी 
केली. 
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अंतरी नाना कळा असलेला माणूस 

सुधीर फडके 
 
रॅी यशवंतराव िव्हेाण यांिा माझा चनकटिा जरी नाेी तरी दाट पचरिय 

ेोता. ऄनेक वेळा ऄनेक कारणांनी त्यांिी भेट झाली ेोती. यशवंतरावांिे व्हयचित्व 
ऄथांग ेोतं. पण चततकंि लोभस अचण बेुरंगी ेोतं. ऄथाति त्यांच्या अठवणीने 
मन ईदास व ऄस्वस्थ झालं. मेाराष्ट्राच्या व भारताच्या राजकीय आचतेासात 
राजकारणापेक्षा जास्त साचेत्य, कला यात येणाऱ्याम पैलूदार व्हयचित्वाबरोबर 
जवळिा संबंध अला यािा ऄचभमान वाटतो. त्यांच्या वागणुकीतील चजव्हेाळा माझी 
राजकीय मतं पूणशपणे चभन्न ऄसूनेी कमी झाली नाेी. 

यशवंतरावांना संगीताचवर्षयी पे्रम ेोते. स्वर, सूर, शब्द या चतन्ेंवर त्यांिे पे्रम 
ेोते. यशवंतराव मुख्यमंरी ऄसतानािी गोष्ट अेे. नंतरेी त्यांनी मला वारंवार 
बोलाचवले. लोभ कायम ेोता. केवळ गाण्यापुरता नव्हेे तर व्हयिी म्ेणूनेी. 

यशवंतराव ेे मेाराष्ट्रािे मुख्यमंरी ऄसताना दोनदा सह्याद्री या 
चनवासस्थानी माझ्या गाण्यािा कायशिम झाला ेोता. एकदा सुगम संगीत, एकदा 
गीतरामायण. दुसरा कायशिम संपल्यावर मी जायला चनघालो तेव्हेा यशवंतराव 
म्ेणाले “थोडं थांबाना”. अपणाला कधी मनमोकळ्या गप्पा मारता अल्या नाेीत, 
ऄसं म्ेणून माझ्या साथीदारांना सांगून ते मला बाजूला घेउन गेले. अम्ेी दोघि 
ेोतो. यशवंतराव म्ेणाले, “सुधीर, मी तुम्ेाला केव्हेापासून ओळखतो तुम्ेाला 
माेीत अेे ? तुम्ेी १९४१ च्या शेवटी कराडला अला ेोता पंचडत 
देशपांड्यांच्याकडे. त्या वेळी तुम्ेी अजारी ेोता. कासेगावकर वैद्र तुम्ेाला और्षध 
देत ेोते. त्या वेळपासून मी तुम्ेाला ओळखतो.” मेाराष्ट्रािा मुख्यमंरी आतकी जुनी 
अठवण ठेवतो यािं मला अरृयश वाटलं. वास्तचवक त्या वेळी मी कोणीि नव्हेतो. 
एक भटक्या माणूस ेोतो. त्यानंतर यशवंतरावांनी त्यांच्या लेानपणापासूनच्या 
ऄनेक गोष्टी सांचगतल्या. ऄधा पाउण तास अम्ेी बोलत ेोतो. शेवटी यशवंतरावांनी 
मला चविारलं, तुम्ेाला काेी ऄडिण ऄसली विकवा काेी ेवं ऄसलं तर मला 
कधीेी सांगा. मी ऄवश्य ते सवश करीन. मी म्ेटले, “यशवंतराव, मी तुमच्याकडं वर 
मान करून येतो तसंि नेेमी यायिी माझी आच्छा अेे.” मला काेीेी नको.” तरी 
यशवंतरावांनी चविारलं, “तुमच्याकडं ेे अेे का, ते अेे का.” मी प्रत्येक गोष्टीला 
ेोकार चदला. शेवटी म्ेणाले, “टेचलफोन अेे का?” मी म्ेटलं, ऄजून नाेी, पण 
मी त्यासाठी अवेदन केलं अेे.” लगेि त्यांनी रॅी डंगऱ्या ना बोलावून सांचगतलं 
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की दोन चदवसांनी मंुबइ टेचलफोनिे मॅनेजर मला भेटायला येणार अेेत, त्या वेळी 
सुधीरिा टेचलफोन द्रायला सांगायिं अेे यािी नंद करून ठेवा. त्यानंतर देा-
बारा चदवसांनी मी जनरल मॅनेजरला भेटलो त्या वेळी त्यांनी त्यांिी डायरी दाखवून 
यशवंतरावांनी त्यांना तसे सांचगतल्यािी मला खारी चदली. त्याि वेळी फ्री पे्रसिे त्या 
वेळिे संपादक रॅी. नायर चतथे भेटले. ते टेचलफोन ॲडव्हेायझरी कचमटीिे सभासद 
ेोते. त्यांनीेी चशफारस केली अचण माझ्या घरी टेचलफोन अला. 

यशवंतराव भारत सरकारिे संरक्षणमंरी झाले त्याि वेळी िीनिे अिमण 
िालू ेोते. चदल्लीला जायला त्यांना दोनिार चदवस ऄवधी ेोता. सह्याद्री या त्यांच्या 
चनवासस्थानी संरक्षण साेाय्य चनधी नानारूपानं देणग्या देण्यासाठी झुंबड ईडाली 
ेोती. मी त्यांना ऄगोदर चनरोप पाठवून त्यांिी एकट्यािीि भेट चमळावी ऄशी 
चवनंती केली, व त्यांनी ेोकार कळचवला ेोता. ठरल्याप्रमाणे मी योग्य वेळी 
सह्याद्रीवर पोिलो. पुष्ट्कळ गदी ेोती. त्यांच्या एका कायशवाेांनी मला बसायला 
सांचगतलं. यशवंतरावांना ११ वाजता बाेेर जायिे ेोते. त्यांनी मला १० वाजता 
बोलावलं ेोतं. ११ वाजायला अले तरी गदी कमी ेोइना. मी बसूनि ेोतो. ११ 
वाजता यशवंतरावांनी मला पाचेलं अचण म्ेणाले की मला चब्रचटश कौत्न्सलरला 
भेटायला जायिं अेे, तुम्ेी माझ्याबरोबर िला. मोटारीत अपल्याला बोलता 
येइल. मोटारीत यशवंतराव, डंगरे, ड्रायव्हेर अचण मी ेोतो. मी यशवंतरावांना 
म्ेटलं, “िीनच्या अिमणाच्या वेळी मलाेी काेी काम करायिी आच्छा अेे. 
गाण्याच्या रूपानं. परमेरॄरानं मला जी थोडीबेुत शिी चदली अेे त्यािा ईपयोग 
करून मी कुठंेी ईभा राचेलो तरी शेकडो लोक मी माझ्याभोवती जमवू शकतो, 
प्रिार करू शकतो. एक गोष्ट मार स्पष्ट करतो की मी कागेँ्रसवाला नाेी, त्यामुळे 
सरकारला ेवा ऄसलेला प्रिारि करीन ऄसं नाेी. पण राष्ट्राच्या चेताचवरूद्ध 
कोणताेी प्रिार करणार नाेी. ऄशा वेळी मी करणार ऄसलेल्या प्रिारास सरकारी 
ऄडथळा ेोणार नाेी ना ? “यशवंतराव ेसले अचण म्ेणाले, “मला तुमिी मतं 
माेीत अेेत अचण तुमच्यावर माझा पूणश चवरॄास अेे. त्यामुळे तुम्ेी काेीेी प्रिार 
केलात तरी तुम्ेाला कसलाेी ऄडथळा ेोणार नाेी.” मी म्ेटलं, “मला चतबेट 
मुिीिा प्रिार करायिी आच्छा अेे.” त्यावर यशवंतराव म्ेणाले, “ेा प्रिार या वेळी 
करू नये ऄसं मला तरी वाटतं पण तुम्ेाला करायिा ऄसेल तर करू शकता.” 
क्षणभर थांबून पुढे ते जे काेी म्ेणाले ते ऄत्यंत मेत्त्वािं अेे. यशवंतराव म्ेणाले, 
“अता िीन अिमण करू शकला त्यािे कारण अपण चतबेटवर त्याला 
मुकाटपणाने कब्जा करू चदला ेेि अेे. चब्रचटशांनी ऄत्यंत शेाणपणाने चतबेट 
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स्वतंर ठेवला ेोता तो का यािा चविार न करता अपण चतबेटिा घास िीनला घेउ 
चदला त्यािी फळं अता भोगतो अेेत. पण भचवष्ट्यात अपल्या फौजा जेव्हेा समथश 
ेोतील तेव्हेा चतबेटिी मुिी अपणाला करावीि लागेल.” नेेरंूच्या चविाराशी 
सतत जुळवून घेणाऱ्यात पण मुि खऱ्या राष्ट्रीय चविारांच्या यशवंतरावांिं दशशन 
स्पष्टपणे अजेी माझ्या दृष्टीपुढं अेे. 

पुढच्या काळात या ना त्या कारणाने मला चदल्लीला जावे लागले, सरकार 
दरबारिी कामे पुढे सरकायिी ऄसतील तर चदल्लीकरांना सलाम करावाि लागतो. 
ऄशा वेळी यशवंतराव ेेि ेक्कािे चठकाण ेोते. 

रॅी. मोेन रानडे अचण डॉ. मस्करेेन्स या स्वातंत्र्य वीरांिी पोतुशगालमधील 
तुरंुगातून मुिता करवून घेण्यासाठी मी राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय िळवळ सुरू केली 
ेोती. त्या वेळी मला त्यासाठी ऄनेक वेळा चदल्लीला जावे लागत ेोते. परराष्ट्र संबंध 
काऱ्यालय, ऄनेक मंरी, प्रधानमंरी आंचदरा गांधी, राष्ट्राध्यक्ष राधाकृष्ट्णन अचण 
झाकीर ेुसेन आतर पक्षांिे चवचवध नेते याबरोबरि त्या वेळी गृेमंरी ऄसलेल्या 
यशवंतरावांिीेी भेट मला दोन-तीन वेळा र्घयावी लागली. त्यांपैकी एका भेटीच्या 
वेळी त्यांनी मंुबइिे कार्णडनल गे्रशस यांना पोपला या संबंधात पोतुशगालबरोबर 
मध्यस्थी करायिी चवनंती करावी ऄसं सुिवलं. त्यांनी मान्य केलं. माझं काम झालं. 
मी जायला ईठलो तेव्हेा यशवंतरावांनी मला थांबवलं अचण म्ेणाले, “अपल्याला 
ऄनेक चदवसांत गप्पा मारायला चमळाल्या नाेीत. बाेेर ऄनेक लोक थांबले अेेत 
ेे मला माेीत अेे पण ेे रोजिंि  अेे.” त्यांनी रॅी.डंगऱ्यांना बोलावून सांचगतलं 
की ऄधा तास कुणाला अत पाठवू नका.अमच्या मोकळेपणानं गप्पा झाल्या. त्यात 
ते म्ेणाले, “सुधीर, तुमच्या पुष्ट्कळ रेकॉडशस माझ्याकडे अेेत, मी ऄनेक वेळा त्या 
ऐकतो. पण ज्या वेळी ऄचतशय गंभीर विकवा विितेत ऄसतो त्या वेळी तुम्ेी गायलेलं 
‘डोळ्यामधले असू पुसती ओठावरले गाणे’ ेी रेकॉडश लावतो अचण ते ऐकून मला 
चवरंगुळा चमळतो.” मी िटकन म्ेटलं, “यशवंतराव, तुम्ेाला ेे गाणं वारंवार ऐकावं 
लागत ऄसेल.” यशवंतराव चदलखुलास ेसले. 

पाचकस्तानिा अपण पराभव केल्यानंतर चवजयी संरक्षणमंरी म्ेणून 
यशवंतराव प्रथम मंुबइत अले त्या वेळी त्यांिं चशवाजी ईद्रानावर दैवदुलशभ ऄसं 
स्वागत झालं. सगळी मंुबइ त्यांच्या दशशनासाठी लोटली ेोती. त्या सभेच्या 
सूरधारामध्ये प्रामुख्यानं पद्मरॅी पु.ल.देशपांडे ेोते. यशवंतराव येण्यापूवी मी एक 
पद्र म्ेटले ेोते. सभेला सुरूवात झाली. मी स्टेज पुढंि खाली बसलो ेोतो. 
सुरूवातीला काेी वक्त्यांिी भार्षणं िालू ेोती त्या वेळी मी एका कागदावर काेी 
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मजकूर चलचेला अचण पु.लं. ना तो कागद यशवंतरावांच्या ेातात द्रायला 
सांचगतलं. मी चलचेलं ेोतं की “ लेानापासून थोरापयंत सवश नेते बोलताना विेदू 
शीख ऄसा ईले्लख करतात, त्यामुळे मुसलमान, चिरृनांप्रमाणे शीख ेे विेदंूपेक्षा 
वेगळे अेेत ऄसं लोकांच्या मनावर चनष्ट्कारण विबबतं. चवरॄविेदू पचरर्षदेच्या 
स्थापनेसाठी स्वामी चिन्मयानंदांच्या पवइ अरॅमात जी पचेली बैठक झाली त्याला 
मी ईपत्स्थत ेोतो. सुरूवातीिं संस्कृत पद्र ंमीि गायलो ेोतो. त्या वेळी त्या संस्थेिं 
नाव काय ऄसावं ऄशी ििा िालू ऄसता चशखांिे त्या वेळिे रॅेष्ठ नेते मास्टर 
ताराविसग स्पष्टपणे म्ेणाले की, ―चवरॄविेदू पचरर्षद’ ेेि नाव योग्य अेे कारण 
बौद्ध,जैन,शीख ेे सारे विेदूि अेेत, त्यामुळे अपण या वेळी अपल्या भार्षणात विेदू 
अचण शीख ऄसा ईच्चार कृपा करून करू नये ेी नम्र चवनंती.  

तो कागद यशवंतरावांनी वािला अचण एक सुखद प्रत्यय या चदवशीच्या 
त्यांच्या भार्षणात अला. विेदू अचण शीख ऄसा ईले्लपख त्यांच्या त्या भार्षणात त्यांनी 
िुकूनेी केला नाेी. 

यशवंतरावांिं मन खऱ्या  राष्ट्रीय चविारांशी सांगड घालण्यािा प्रयत्नं काेी 
वेळा कसं करत ेोतं त्यािी ेी मूर्णतमंत साक्ष अेे. 

कलावंत व साचेत्त्यक ेे यशवंतरावांिे चजव्हेाळ्यािे चवर्षय ेोते. त्यांच्या 
सुखदुःखाकडे जसे त्यांिे लक्ष ऄसे तसे त्यांच्यातील वादंग व भांडणे याकडेेी ऄसे 
यािा प्रत्यय मला अलेला ेोता.  

रॅी. ग. चद. माडगूळकरांिी अचण माझी भांडणं ऄसंख्य वेळा झाली अचण 
अम्ेी पुन्ेा बोलूेी लागलो, एकर काम करू लागलो. पण अमिं शेवटिं भांडणं 
झालं ते बरीि वरं्ष चटकलं. त्या काळात एकदा माझे चमर चदल्ली िे रॅी. भा. कृ. 
केळकर यांच्याबरोबर यशवंतरावांनी मला चनरोप पाठवला की, तुमच्या अचण 
माडगुळकरांच्या भांडणामुळं संगीतािं अचण मराठी साचेत्यािं ऄतोनात नुकसान 
ेोतंय. तुमिे दोघांिे काेीेी मतभेद ऄसले तरी मी मध्यस्थी करायला तयार अेे. 
तुमिे मनोगत कृपा करून मला कळवा. केळकरांनी मला चनरोप सांचगतला तेव्हेा मी 
माझं ईत्तर माझ्याि शब्दांत कृपा करून यशवंतरावांना सांगायिी चवनंती केली. मी 
म्ेटलं त्यांना सांगा की ऄनेक वर्षंनंतर गेले काेी चदवस मी खऱ्यान िांगल्या 
मनःत्स्थतीत अेे, माझं ेे मनःस्वास्थ्य तुम्ेी का चबघडवू आत्च्छता ? कृपा करून 
ऄसा प्रयत्नं करू नका. यशवंतरावांना वाइट वाटले ऄसेल यािी मला कल्पना 
ेोती, पण माझा नाआलाज ेोता. पुढं काेी वर्षंनंतर मी अचण माडगूळकर पुन्ेा 
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बऱ्या संबंधात अलो तेव्हेा यशवंतरावांना झालेला अनंद मला त्यांनी बोलून 
दाखवला.  

माझ्या मनाला िटका लावून गेलेली शेवटिीि अठवण अेे. सौ. वेणूताइंिे 
चनधन. त्यांना माझी गाणी चकती अवडत ऄसत यािी मला कल्पना ेोती. 
यशवंतरावांच्या एकाकी जीवनात साचेत्य व संगीत यांनी बराि चवरंगुळा चदला. सौ. 
वेणूताइंच्या पचेल्या वर्षशरॅाद्धाला त्यांनी भीमसेन जोशंिं गाणं योचजलं व त्याि वेळी 
त्यांनी अपल्या चनकटवतीयांजवळ सांचगतले की, पुढच्या वर्षशरॅाद्धाला सुधीर 
फडक्यांना बोलावून त्यांिा गीतरामायणािा कायशिम करायिा, अचण सौ. 
वेणूताइंिे दुसरे वर्षशरॅाद्ध व्हेायिे अति यशवंतराव गेले. ―पराधीन अेे जगती पुर 
मानवािा’ या सत्यािी चवदारक प्रिीती ऄशी मला अली. पण ेेि सत्य सांगणारे 
गीतरामायण मी कराडला १ जून १९८५  ला गायलो त्याि वेळी यशवंतरावांच्या िार 
खोल्यांिा, मंत्र्यालाि काय पण साध्या अमदाराला न शोभणारा ‘चवरंगुळा’ ेा 
बंगला पाेून माणूस म्ेणून यशवंतरावांिं रॅेष्ठत्व खरंखुरं जाणवलं. 
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संगीताचा रणसक श्रोता! 

पं. भीमसेन जोशी 
 
यशवंतराव िव्हेाण-मोठा रचसक, ईमदा माणूस. राजकारणाच्या के्षरातले 

मोठे कमालीिे मुत्सद्दी. त्यांच्या मनािे व्हयवेार, त्यांच्या मनासारखी घटना 
घडल्यानंतरि कळायिे. स्वतः ऄभ्यासू, चविारवंत ऄसल्यानं मनाशी योजलेले 
अडाखे बरोबर जुळायिे.  

त्यांिा माझा चनकटिा पचरिय झाला तो, ते मेाराष्ट्र राज्यािे मुख्यमंरी 
झाले तेव्हेा. संगीताच्या के्षरातील माझं नाव ते ऐकून ेोते. त्यांनी मुख्यमंरी 
ेोण्यापूवी माझं गाणं ऐकलं ेोतं. परंतु प्रत्यक्ष पचरिय झालेला नव्हेता. यशवंतराव 
ेे कराडिे. त्यांिं चशक्षण कराडला झालं. राजकीय कायशकते म्ेणून प्रारंभी कराड, 
सातारा भागाति त्यांनी काम केले. १९४२ च्या भारत छोडो िळवळीत, भचूमगत 
ऄवस्थेत राेून सातारा चजल्ह्यात त्यांनी केलेल्या िांचतकाऱ्याच्या कथा, कायशकता 
म्ेणून काम करण्यािी, लोकसंग्रे करण्यािी शैली मी ऐकून ेोतो. त्यांच्या 
व्हयचिमत्त्वाबद्दल कुतूेल मनात साठत राचेलं ेोतं.  

ओगलेवाडीिे रॅी. व्हयंकटराव ओगले यांिी माझी मैरी ेोती. कराड येथील 
लक्ष्मीय विप्रविटग पे्रसिे रॅी. तमण्णा विवगकर ेेेी माझे चमर. ओगलेवाडीच्या ग्लायस 
फॅक्टरीत व्हयंकटरावांच्या पुढाकाराने माझे गाण्यािे कायशिम ेोत ऄसत. कधी 
गणेशोत्सवाच्या चनचमत्ताने तर कधी केवळ गाणं ऐकायियं म्ेणून कायशिम व्हेायिे. 
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरिा तो काळ ेोता. कायशकता म्ेणून त्या भागात त्स्थरावलेले 
यशवंतराव िव्हेाण मंुबइपयंत, अमदार बनून पोेोिले ेोते. परंतु त्यांिे बेुतेक 
कुटंुबीय कराडात ेोते. त्यांच्या पत्नी सौ. वेणूताइ िव्हेाण यांिी प्रकृती ठीक 
नसायिी. म्ेणून त्यांिाेी मुक्काम कराडलाि ऄचधक काळ ऄसायिा. व्हयंकटराव 
ओगले, तमण्णा यांच्याबरोबरच्या गप्पांतून मला ेे कळायिे. त्या काळात 
यशवंतरावांिीेी कराडला सारखी ये-जा सुरू ऄसायिी. ते कराडात ऄसले अचण 
त्याि वेळी व्हयंकटराव ओगले यांनी गाण्यािी बैठक जमचवली ऄसली तर कराडकर 
रचसकजण, ओगलेवाडीला येत ऄसत. त्या रचसकांमध्ये   यशवंतराव ऄसायिेि. 
परंतु ेे अम्ेाला नंतर माचेती व्हेावयािे. यशवंतराव कराडला अले की, 
त्यांच्याभोवती कायशकत्यंिा, माणसांिा घोळका जमायिा. त्यातून वाट काढून 
त्यांना यावे लागे. गाण्यािे ते र्षोकी ेोते परंतु अपल्याबरोबर कायशकत्यंिा थवा 
घेउन एखाद्रा बैठकीला जाउन बसावे ेे त्यांच्या मनाला रूित नसावे. त्यामुळे 



१८६ 

 

गायन ऐकता येइल एवढ्या ऄंतरावर थांबूनि ते गाण्यािा अस्वाद घेत ऄसत. 
व्हयंकटरावांना ेे नंतर समजावयािे अचण त्यांच्या संबंधात मग गप्पा सुरू व्हेायच्या.  

मुख्यमंरी बनून ते मंुबइत खऱ्या ऄथाने सत्ताधारी बनल्यानंतर त्यांिा माझा 
पचरिय झाला तो त्यांनीि अयोचजत केलेल्या एका मैफलीमुळे ेोय. संगीतात रस 
घेणारे ऄसल्याने मंुबइत सूरविसगार या संस्थेशी त्यांिा चनकटिा संबंध ेोता. मला 
वाटते १९६१ साल ऄसावे. खा.ँ बडे गुलामऄली खासँाेेब टू्यमरने अजारी ेोते. 
त्यांच्यावर ईपिार करावे लागणार ऄसल्याने त्यांना अर्णथक साेाय्य ईपलब्ध 
करून देण्यािी गरज चनमाण झाली. यशवंतराव कलेिे अचण कलावंतांिे िाेते. 
त्यांनी ेी गोष्ट मनावर घेतली अचण खा.ँ बडेगुलामऄलंच्या मदतीसाठी म्ेणून 
संगीताच्या मैफलीिा कायशिम अयोचजत करण्यािे ठरचवले. या कायशिमासाठी 
त्यांनी तीन कलाकारांिी चनवड केली. एक पं. चनचखल बॅनजी यांिे सतारवादन, 
दुसरे चसतारादेवी यांिं कथ्थक नृत्य अचण चतसरे पं. भीमसेन जोशी यांिे गायन. 
मंुबइत रंगभवनामध्ये ेा कायशिम झाला अचण त्याच्या ईत्पन्ना तून िाळीस 
ेजारांवर रुपयांिी रक्कम खा.ँ बडेगुलामऄली यांना वैद्रकीय ईपिारासाठी ईपलब्ध 
करून चदली. याि कायशिमाच्या वेळी यशवंतरावांनी मला एक तंबोऱ्यािी प्रचतमा 
भेट म्ेणून चदली. ती अठवण अजऄखेर मी जपून ठेवली अेे. कलावंतांना 
यशवंतरावांिं ऄसं सेकायश ऄसायिं पण त्यािा त्यांनी कधी बभ्रा केला नाेी. बभ्रा 
ेोउ चदला नाेी! 

मेाराष्ट्र, कलेनं अचण कलाकारांनी समृद्ध बनावा यासाठी चवचवधांगी प्रयत्नी 
करणारांमध्ये यशवंतरावांिं नाव ऄग्रिमानं नंदवावं लागेल. कलेच्या अचण 
कलावंतांच्या ऄचभवृद्धीसाठी त्यांनी ऄनेक ईपिम सुरू केले. ईपिमांना गती 
चदली. सुचवधा चनमाण करून चदल्या, कायद्रािे ऄडसर दूर केले. कलाकारांना 
सन्मानािी वागणूक चदली. कधी स्वतः कलावंतापयंत पोेोिले तर कधी 
कलावंतांना सन्मानाने अमंचरत करून जवळीक साधली. कलावंताच्या,  
कलाकाराच्या बाबतीत त्यांच्या मनात प्रांतभेद, जाचतभेद नसायिा. माझे संगीतातले 
गुरु सवाइ गंधवश, त्याचशवाय मचल्लकाजुशन  मन्सूर, गंगुबाइ ेनगळ, कुमार गंधवश 
अदी अम्ेी मंडळी मूळिी कनाटकातली. जोत्स्ना भोळे या कनाटकाला लागूनि 
ऄसलेल्या गोवा प्रांतीच्या, धारवाड, गदग, ेुबळी, गोवा, ऄशा या शंभर मैलांच्या 
पचरसराबद्दल यशवंतरावांना भारी कुतूेल ेोतं. ऄव्हवल दजाच्या कलावंतांना जन्म 
देणारी ेी सुपीक भमूी परमेरॄराने खास चनमाण केली ऄसली पाचेजे ऄसं कधी कधी 
गप्पांच्या ओघात म्ेणावयािे. या भमूीनं ऄनेक कलाकार अचण कतृशत्ववान माणसं 
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देशाला पुरचवली ऄसंेी सांगायिे. पुढे ते संरक्षणमंरी म्ेणून चदल्लीत पोेोिल्यावर 
मोठ्या ेुद्रापयंत पोेोिलेल्या कनाटकातल्या ऄचधकाऱ्याशी त्यांच्या भेटी-गाठी 
ेोउ लागल्या. त्यािाेी ईले्लतख ते माझ्याशी बोलताना करावयािे. पुढं ऄशीेी 
पुस्ती जोडलेली ऄसायिी की, कतृशत्ववान माणूस, मग तो कुठलाेी प्रांतीिा ऄसो, 
त्याला मी देशािं भरू्षण मानतो.  

मेाराष्ट्रात मुख्यमंरी अचण नंतरच्या पंधरा-वीस वर्षंत त्यांनी संरक्षणमंरी, 
गृेमंरी, ऄथशमंरी, परराष्ट्रमंरी ऄशी सन्मानािी सते्तिी पदे भरू्षचवली, परंतु या सवश 
काळात त्यांना ऄचधकारािा, सते्तिा गवश झालेला मी कधी पाचेला नाेी. गाण्याच्या 
कायशिमाच्या चनचमत्तानं माझी नेेमीि देशभरं भ्रमंती सुरू राचेली. कंद्रीय जबाबदार 
मंरी म्ेणून कामाच्या चनचमत्तानं अचण समारंभाच्या चनचमत्तानं यशवंतरावांिीेी 
भारतभर भ्रमंती सुरू ऄसे. ऄशा दौऱ्यात माझ्या-त्यांच्या भेटीिं ेमखास चठकाण 
म्ेणजे चवमानतळ! अम्ेा दोघांपैकी कोणीतरी येण्याच्या विकवा जाण्याच्या तयारीत 
ऄसावयािे. पण भेट व्हेायिीय. बोलणंेी व्हेायिं. त्यांच्याभोवती ऄचधकाऱ्यांिा, 
संरक्षकांिा, स्थाचनक पुढाऱ्यामिा गोतावळा ऄसला तरी त्यांिी नजर चफरती 
ऄसावयािी. ेव्हया ऄसलेल्या माणसाला शोधून काढण्यात ते तरबेज ेोते.  

कलकत्ता चवमानतळावर एकदा ऄसेि घडले. यशवंतराव त्या वेळी 
संरक्षणमंरी ेोते. असामला जाण्यासाठी ते कलकत्ता चवमानतळावर अले ेोते. 
सकाळी १० िी वेळ ऄसावी. कलकत्त्या तील गाणे संपवून मी परतीच्या मागावर 
चवमानतळावर अलो ेोतो. चवमानतळावर संरक्षणमंरी ईपत्स्थत ऄसल्यानं बंदोबस्त 
कडक ेोता. मंत्र्यांच्या चवमानािं ईड्डाण ेोइपयंत आतरेजनांनी  कंपाईंडच्या बाेेर 
थांबले पाचेजे ऄशी सिी ेोती. संरक्षणमंरी मला ओळखतात, मला अत जाउ द्रा 
ऄसे सुरक्षा ऄचधकाऱ्याला मी सांचगतले. परंतु तो ेुकुमािा ताबेदार. त्याने मला 
बाेेरि रोखून ठेवले. आतर प्रवासी ईभे ेोते त्याति कंपाउंडला खेटून मी ईभा 
राचेलो. कसे काय कोणास ठाउक; परंतु यशवंतरावांनी दुरून मला पाचेले अचण 
अरृयश ऄसे की ते स्वतःि कंपाउंडपयंत मी ईभा ेोतो तेथपयंत, िालत अले. 
लष्ट्करी न ऄन्य ऄचधकाऱ्या िी तारांबळ ईडाली. साेेबांच्या बरोबर मी ऄलगद 
चवमानतळावर गेलो. त्यांनी सवंिी ओळख करून चदली. माझी अस्थेनं िौकशी 
केली. संरक्षणमंरी स्वतः एवढ्या सलगीनं अचण अपुलकीनं बोलत अेेत ऄसं 
पाेून सवशजण िपापले. पण तेव्हेापासून पुढे केव्हेाेी, कलकत्ता चवमानतळावर मला 
कोणी कसलाेी प्रचतबंध केला नाेी. सन्मानानेि वागचवले. 
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माझ्या सावशजचनक विकवा खाजगी गाण्याच्या बैठकंना यशवंतरावांिी अचण 
त्यांच्या पत्नी सौ. वेणूताइ यांिी ऄनेकदा ईपत्स्थती ऄसायिी. मंुबइत विकवा चदल्लीत 
‘संतवाणी’ िा कायशिम ऄसेल अचण यशवंतराव कुठे ऄन्यर दौऱ्यावर ऄसले, 
कामात व्हयग्र ऄसले तरी सौ. वेणूताइंिी ईपत्स्थती चनचरृत ऄसावयािी. स्वतः 
यशवंतराव येणार ऄसले अचण ऄन्य काेी कामामुळे त्यांना वेळेवर पोेोिणे शक्य 
ेोणार नसेल तर संयोजकांकडे चनरोप यायिा की भीमसेनिं गाणं मी 
पोेोिल्याचशवाय सुरू करू नका. ऄशा वेळी ऄन्य गायकांिं गायन संयोजक 
ऄगोदर सुरू करीत ऄसत.  

यशवंतराव ईपत्स्थत ऄसलेल्या चकतीतरी मैचफलंिी याद माझ्या मनात 
ताजी अेे. त्यात नागपूरिा चकस्सा नमूद करण्यासारखा अेे. मेाराष्ट्र ऄसंम्ब्ली 
ऄचधवेशनाला जोडूनि नागपूर येथे मेाराष्ट्र राज्यानं सुरू केलेला संगीत मेोत्सव 
अयोचजत केला ेोता. सूररॅी केसरबाइ यांना अचण मला त्यासाठी बोलाचवले ेोते. 
केसरबाइंना कायशिमाच्या चठकाणी यायला वेळ लागायिा. मी वेळेवर पोेोिलो. 
परंतु ऄसंब्लीच्या कामाच्या गडबडीत ऄसलेल्या मुख्यमंत्र्यांकडून यशवंतरावांकडून 
चनरोप अला की, मी येइपयंत कायशिम सुरू करू नका. त्यांना फार तर ऄधा तास 
ईशीर झाला ऄसेल. ते पोेोिताि मी कायशिम सुरू केला. त्या संगीत 
मेोत्सवाच्या चठकाणी मला एक गोष्ट खटकली ती ऄशी की, पुढच्या बाजूला 
बसलेले काेी रॅोते मागच्या बाजूला जे रॅोते ेोते ते कोणी कंडाळं करून बसले 
ेोते, कोणी अडवे पसरले ेोते, कोणी एका ऄंगावर कलले ेोते. कायशिमाच्या 
सुरुवातीलाि, धाडस करून मी ध्वचनके्षपकावरून माझी व्हयथा सांचगतली. मी 
सांचगतलं की, संगीत ेी कला अेे, शास्र अेे. या कलेिा अस्वाद कसा र्घयावा 
यािी अपली काेी संस्कृती अेे. गायन ऐकण्यासाठी कसे बसायिे याच्या काेी 
पद्धती अेेत. त्यािे या चठकाणी पालनं झालेले बरे. माझं ेे बोलणं ऐकताि 
यशवंतराव ताडकन ईठले अचण त्यांनी रॅोत्यांना खडसावलं, “मैफलीिी म्ेणून 
काेी एक चशस्त ऄसते. ती पाळता येत नसेल तर घरी जा अचण झोपा. अडवं 
पसरण्यािी जागा घर अेे, मैचफलीिं पटांगण नव्हेे.” त्यांनी स्वतःि ऄसे 
खडसावल्यामुळे सारेजण सावरून बसले. माझं गाणं संपतं अलं. तेव्हेा 
यशवंतरावांनी एक भजन म्ेणण्यािी फमाआश केली. ते विेदी भजन त्यांच्या ऄचतशय 
अवडीिं ेोतं. भरैवी रागातलं ते भजन मी गायलो. परंतु त्यामुळे केसरबाइंना घुस्सा 
अला. बैठक संपवून मी बाेेर येताि केसरबाइ रागानं म्ेणाल्या, “भरैवीचशवाय 
दुसऱ्या रागात तुला भजन येत नाेी का ? “मला एकि राग अचण एकि भजन येतं 
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ऄसं सांगून मी दूर झालो. यशवंतरावांना ेेि विेदी भजन अवडतं ेे त्यांना 
सांगण्यात काेी ऄथश नव्हेता. 

यशवंतरावांच्या चठकाणी जे कलापे्रम ेोतं. रचसकता ेोती. तेवढं पे्रम अचण 
रचसकता मला ऄन्य राजकारणी मंडळंत क्वचिति अढळली. राजकारणातलं त्यांिं 
स्थान, रॅेष्ठता अचण त्यांिं कलापे्रम, रचसकता या दोन्ेी गोष्टी संपूणश वेगळ्या ेोत्या. 
त्यांिी माझी भेट झाली तर त्यांच्याकडून िौकशी व्हेायिी ती गाण्यािी, कलेिी. 
सध्या नवीन काय, कधी ऐकवणार यािी चविारणा. गाणं ऐकण्यासाठी येण्यािी 
त्यांिी एक चशस्त ेोती. संपूणश मैफल ऐकण्याआतका वेळ ऄसेल तरि ते मैफलीच्या 
चठकाणी यायिे. गाणं ऐकायिं तर संपूणश, ेा त्यांिा चशरस्ता ठरला ेोता. मैफल 
ऄधशवट सोडून ते कधी ईठायिे नाेीत. चदल्लीत एकदा ऄसं घडलं, खासदार 
सोेनलाल यांनी स्वतःच्या घरी एक कायशिम अयोचजत केला. याचमनी कृष्ट्णमूती 
अचण मी ऄसे अम्ेी दोघेि ेोतो. खा. सोेनलाल यांनी चवदु्रत्  दीपांिा झगझगाट 
नको म्ेणून सवशर शांत प्रकाशाच्या, समया ठेवल्या ेोत्या. कायशिमासाठी ऄत्यंत 
चनवडक मंडळंनाि अमंरणे ेोती. सुरुवातीला याचमनी कृष्ट्णमूती अचण नंतर मी 
ऄशी योजना ेोती. रारी देाच्या सुमारास मी गायन सुरू केले. जनरल िौधरी ेे 
जाणकार लष्ट्करी ऄचधकारीेी कायशिमास ईपत्स्थत ेोते. गाणं सुरू  झाल्यानंतर 
यशवंतरावांच्या सेिेटरीिी ेालिाल सुरू झाली. यशवंतराव त्या वेळी संरक्षणमंरी 
ेोते अचण त्यांना दुसरे चदवशी ऄगदी सकाळीि ऄन्यर कुठे चनघावयािे ेोते. 
त्यामुळे चवरॅांतीसाठी लवकर घरी परतण्यािी गरज ेोती. सेिेटरीिी त्यािसाठी 
गडबड सुरू झाली. परंतु संगीतािा ेा रचसक माणूस आतका तल्लीन झाला की, 
त्यांनी अपला दुसऱ्या चदवशीिा कायशिम बदलला. सकाळी ६ ऐवजी ईचशरा 
चनघण्यािे ठरचवले अचण संपूणश मैफलीिा अस्वाद घेतला. मैफल सुरू ऄसताना ते 
एकचित्त ऐकत. त्यात तन्मयता ऄसायिी. त्यांच्याशी बोलण्यासाठी कोणी 
त्यांच्याजवळ येत ऄसल्यािे पाचेले तर ेाताने खूण करून त्या माणसाला लांब 
ऄंतरावरि थांबवीत ऄसत. अपल्यामुळं कलाकारािी समाधी भगं पावता ईपयोगी 
नाेी, त्याच्या कलाप्रदशशनात व्हयत्यय येणार नाेी, याचवर्षयी ते स्वतःि दक्ष ऄसत. 
दजेदार गाणं ेा त्याच्या अवडीिा खास चवर्षय ेोता. कलात्मक संदयशचनर्णमती 
काय ऄसू शकते यािी त्यांना जाण ेोती. संगीतशास्र अचण ते प्रदर्णशत करण्यातील 
बारकावे त्यांना माचेत नसतील. माचेती ऄसण्यािं कारणेी नव्हेतं. तशी 
त्यांच्याकडून कोणािी ऄपेक्षा ऄसेल ऄसे वाटत नाेी. परंतु ते िोखंदळ व जाणते 
रॅोते ेोते. कलाकारािे संदयश चनर्णमतीक्षमतेिे सामथ्यश जोखणारे ेोते. रस घेउन 



१९० 

 

ऐकणारे ेोते. संगीतशास्र ज्यांना ऄवगत ऄसतं ते गाण्यािी चिचकत्सा करीत 
बसतात. ज्यांना शास्र कळत नाेी ते गाण्यािा खरा अनंद लुटू शकतात. 
यशवंतरावांनी गाण्यािा अनंद ऄनेकदा मनमुराद लुटला. 

चदल्लीत, रामलीला या प्रिंड मैदानावर बद्रीकेदारच्या चवठ्ठलारॅमाकचरता 
म्ेणून एक कायशिम ेोता. मेाराष्ट्रातून अलेल्या विदड्या रामलीला मैदानावर 
एकर झाल्या ेोत्या. मराठी भार्षी, विेदी भार्षी लोक बेुसंख्येने या कायशिमासाठी 
गदी करून ेोते. मुख्य पाेुणे ेोते ईपराष्ट्रपती रॅी. बी. डी. जत्ती. यशवंतराव 
अवजूशन ईपत्स्थत ेोते. काेी मंरी ेोते, खासदार ेोते. रॅीमती ज्योत्स्नाबाइ भोळे 
याेी तेथे ेोत्या. कायशिम सुरू झाला अचण अम्ेी गंमत करायिी ठरवले. ―रघुपती 
राघव राजाराम’ ेे भजन सुरू केले अचण ते सवंनी म्ेणावे ऄसे अवाेन केले. रॅी. 
जत्ती अचण रॅी. यशवंतराव यांनी भजन म्ेणणे सुरू करताि सवंनीि त्यांच्यात 
अपला अवाज चमसळला. रामलीला मैदानावरील त्या चदवशीिे रामनाम कायमिे 
स्मरणात राेील ऄसे झाले. नंतर यशवंतराव मोठ्या खुर्षीने सवंना भेटले. त्यामुळे 
राजधानीतला तो अनंदसोेळा चद्यगुचणत झाला. 

कलावंत यापेक्षाेी व्हयिी म्ेणून माझा त्यांिा जो संबंध अला, त्या प्रत्येक 
वेळी ेा एक चनगवी, ईमदा रचसक, कला अचण कलावंत यांच्याबद्दल चजव्हेाळा 
ऄसलेला थोर मनािा माणूस यािंि दशशन घडलं. त्यांिी बोलण्यािी एक वेगळीि 
ढब ऄसायिी. एखाद्राला त्याच्या मनाचवरूद्ध काेी सांगायिं ऄसलं तरी 
अदरपूवशक बोलत ऄसत. त्यांनी कधी लागट भार्षा वापरली नाेी. कोणी चकतीेी 
जवळीक दाखचवली तरी कधी दजा सोडला नाेी. चनःपक्षपाती राेून माणसं 
सांभाळण्यािी ेातोटी त्यांना साध्य झाली ेोती. त्यांिं माझं काेी नातं-गोतं नव्हेतं. 
परंतु त्यांनी भावापेक्षा ऄचधक पे्रम केलं. चदल्लीत कसलीेी ऄडिण येवो, अम्ेाला 
त्यांिं घर ेे ेक्कािं घर ेोतं. लागेल ती मदत करण्यािी त्यांिी तयारी ऄसे. त्यांिे 
स्वीय सेायक रॅी. डंगरे ेेेी तसेि. ऄडिणीसाठी धावून येण्यास नेेमीि तयार 
अचण तत्पर. यशवंतराव स्वतः चदल्लीत नसले अचण सौ. वेणूताइ ऄसल्या तरी 
अदरसत्कारात विकवा ऄडिण चनवारण करण्यात कधी कसूर केली नाेी. 

राजकारणी ऄसूनेी यशवंतरावांसारखा सावध, प्रसंगावधानी, सुसंस्कृत, 
ऄष्टपैलू ऄसा दुसरा कोणी राजकारणी मी पाचेला नाेी. त्यांना एकदा भेटले की, 
पुन्ेा भेटावे ऄसे वाटायिे. ते चदल्लीत ऄसतील त्या वेळी मी ऄसलो तर समक्ष विकवा 
फोनवर भेट व्हेायिी. ते िौकशी करायिे. मी चवमानतळावर जाण्यासाठी चनघणार 
ऄसलो तर अपली मोटार पाठचवत ऄसत. शासकीय झंडा फडफडणाऱ्या  त्यांच्या 
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मोटारीतून चवमानतळाकडे जाताना विकवा तेथे पोेोिल्यावर अमिा रूबाब काय 
वणावा ! 

मानचसक दृष्ट्ट्या रासलेले ऄसले विकवा ऄन्य काेी कारणाने व्हयचथत ऄसले 
तर गाणं ऐकणं ेा त्यांिा चवरंगुळा ऄसायिा. “लोकांना तुम्ेी गाणं ऐकवता, 
गाण्यािा अनंद देता, फार िांगलं काम करता तुम्ेी” ऄसं मला भेटले की 
म्ेणायिे. त्यावर “देव अमिी चनवड एकदाि करतो, अम्ेाला पुन्ेा चनवडणूक 
नसते” ऄसं मी म्ेटलं की मनसोि ेसायिे. 

सौ. वेणूताइ गेल्या अचण ेा ईमदा माणूस ईदास बनला. कधीमधी भेट ेोइ. 
तेव्हेा त्यांिं ईदासपण पाेून मनाला यातना व्हेायच्या. वेणूताइंच्या पचेल्या 
वर्षशरॅाद्धाला १ जून १९८४ या चदवशी, वेणूताइंिं ऄत्यंत अवडतं ‘संतवाणी’ त्यांच्या 
सूक्ष्म अत्म्याला ऐकचवण्यािं यशवंतरावांनी ठरचवलं म्ेणून मी कराडला गेलो. 
यशवंतरावांनाेी भजन प्यार ेोतं. पण त्यांनी भजन ऐकलं ते ेे ऄसं ऄखेरिं! 
 चनरोप घेउन परत चनघालो तेव्हेा पुण्याला एकदा घरी या ऄसं अमंरण केलं. 
त्यापूवीेी त्यांना एक-दोन वेळा बोलाचवलं ेोतं. पण ते म्ेणायिे, “तुमिा स्वतःिा 
बंगला तयार ेोउ द्रा. मग चनचरृत येइन. भाड्याच्या घरात कशाला येउ ?” त्या 
जूनमध्येि, कराड येथून पुण्यास येताि घरी अले. िेा घेतला, फराळ केला. 
अमिी नवी वास्तू पाेून त्यांना समाधान झालेलं चदसलं. माझ्या पत्नी सौ 
वत्सलाबाइ यांना त्यांनी ते समाधान बोलून दाखचवलं. म्ेणाले, “पंचडतजंिं 
बाेेरच्या जगात वैभव मी ऄनेकदा पाचेलं. अज तुमिं घरिं वैभव पाेून अनंद 
वाटला.” 
 ―जो भजे ेचरको सदा । सोइ परम पद पावेगा ॥’ ेे ब्रम्ेानंदांिं विेदी भजन 
यशवंतरावांिं ऄचतशय अवडीिं भजन. कायशिमात ेे भरैवीतलं भजन म्ेणण्यािी 
त्यांिी फमाआश ऄसायिी. तन्मयतेनं भजन ऐकणारे ते अता स्वतःि परमपदाला 
चनघून गेले !! 
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साणहत्यके्षत्रातील स्वयभंू यशवंतराव 

भा. द. खेर 
 
 सत्तास्थानाला सद गुण सरसेा चिकटचवले जातात ेी गोष्ट खरी अेे. परंतु 
साचेत्यािा सद गुण यशवंतरावांना तशा   तऱ्ेेनं   चिकटचवला गेला अेे. ऄसं मार 
मुळीि मानता येणार नाेी. मेाराष्ट्र राज्याच्या प्रस्थापनेनंतर यशवंतराव त्या 
राज्यािे पचेले मुख्यमंरी झाले. त्याि वेळी राजकारणी मुत्सद्दी या गुणाबरोबरि 
साचेत्त्यक यशवंतराव ऄसा त्यांिा बोलबाला झाला. राजकारणात वावरणारा जो 
खरा मुत्सद्दी ऄसतो तो ऄगदी मोजक्या शब्दांत अपलं मनोगत व्हयि करतो. 
साचेत्य लेखनातेी यशवंतरावांिा ेाि गुण प्रकर्षानं दृष्टोत्पत्तीस येतो. समथश 
साचेत्त्यक ऄसेल तरि तो अपलं मोठं मनोगत थोड्या शब्दात व्हयि करू शकतो. 
त्यांिं लेखन ऄत्यंत अटोपशीर ऄसायिं, पण चततकंि ते प्रभावी ऄसायिं. 
वािकाच्या हृदयाला एकदम ेात घालणारं ऄसायिं. ―सह्याद्रीिे वारे’, ―युगांतर’, 
―चशवनेरीच्या नौबती’, ―वुइंडस ऑफ िंज’, ―ऊणानुबंध’, ―भचूमका’, ―कृष्ट्णाकाठ’ ेे 
त्यांिे गं्रथ वािताना यािी प्रिीती येते. 
 १९६२ सालच्या केसरीच्या चदवाळी ऄंकात त्यांनी पचेला लेख चलचेला तो या 
दृष्टीनं बघण्याजोगा अेे. सवशस्वी सत्यावर अधारलेला ‘चनयतीिा ेात’ ेा त्यांिा 
लेख लचलत साचेत्यािा ईत्कृष्ट नमुना मानावा लागेल. ेा जेवढा भावपूणश लेख 
अेे तेवढाि अपल्या अइवर चलचेलेला ‘सोनचेरा’ ेा भावमधुर लेख अेे. 
 १९६४ साली ‘चद चप्रन्सेस’ ेी माळगावकरांिी चवख्यात कादंबरी माझ्याकडे 
भार्षांतरासाठी अली. त्या वेळी यशवंतराव ऄमेचरकेिा दौरा करून परतले ेोते. 
पुण्याला त्यांिा सकीट ेाउसमध्ये मुक्काम ेोता. मी त्यांना ‘चप्रन्सेस’बद्दल सांचगतलं. 
ती बातमी ऐकून त्यांनी अनंद व्हयि केला. म्ेणाले, “िांगली गोष्ट अेे. पण 
चप्रन्सेसिं भार्षांतर करणं ेी फार मोठी जबाबदारीिी गोष्ट अेे. ऄवघड अेे.” 
 मी चेरमुसला ेोउन त्यांच्याकडे बघायला लागलो. तेव्हेा माझ्या ध्यानात 
बऱ्याि गोष्टी अल्या. ते सांगत ेोते त्याला फार मोठा ऄथश ेोता. ऄमेचरकेत 
ऄसतानाि ‘बेस्ट सेलर’ म्ेणून ‘चप्रन्सेस’ या कादंबरीिी कीती त्यांच्या कानावर 
अली ेोती. एका मराठी माणसािी गाजलेली आंग्रजी कादंबरी म्ेणून ती त्यांनी 
चवकत घेउन वािली ेोती. मराठी लेखकाच्या आंग्रजी लेखनाबद्दल त्यांना ऄत्यंत 
ऄचभमान वाटला ेोता. 
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 ेी सारी ेचकगत सांगून ते म्ेणाले ेोते, “मी माळगावकरांिं ‘कान्ेोजी अंगे्र’ 
ेे िचरर पूवीि वािलं ेोतं. ―चप्रन्सेस’ वािून तर मी थक्क झालो. म्ेणून म्ेटलं की, 
चप्रन्सेसिं भार्षांतर करणं ेी फार ऄवघड गोष्ट अेे.” 
 ―चप्रन्सेस’ वािूनि केवळ ेा ेाडािा साचेत्त्यक थांबला नव्हेता. तर 
माळगावकरांिा राेण्यािा, जगलबेटिा पत्ता काढून यशवंतरावांनी त्यांना चदल्लीला 
बोलावून घेतलं अचण त्यांच्याशी साचेत्याबद्दल खूप सचवस्तर ििा केली. 
 २२ मािश १९६७ रोजी ‘चप्रन्सेस’च्या प्रकाशनासाठी यशवंतराव चदल्लीेून मुद्दाम 
पुण्याला अले. एका भार्षांतचरत कादंबरीच्या प्रकाशनासाठी संरक्षणमंत्र्यानं 
चदल्लीेून मुद्दाम पुण्याला यावं, याबद्दल त्यांच्यावर काेी वतशमानपरांतून थोडी 
टीकाेी झाली. त्या टीकेला ईत्तर देताना यशवंतराव अपल्या भार्षणात प्रथमि 
म्ेणाले, “माझ्यावर झालेली टीका मला माेीत अेे. मी या प्रकाशनासाठी का 
अलो ेे सांगतो. माळगावकर ेे मेाराष्ट्रीयन लेखक जगचवख्यात झाले अेेत. 
त्यांच्या कांदबरीिं भार्षांतर माझ्या चमरांनं केलं. माझा चमरेी मराठी माणूसि ! मग 
माझ्यासारखा मराठी माणूस या प्रकाशनासाठी अला तर त्यात अरृयश काय ? मीि 
योग्य अेे त्यासाठी!” 
 त्यावेळी यशवंतरावांनी अपल्या भार्षणात एक नवाि साचेत्यचवर्षयक मुद्दा 
मांडला. भल्याभल्यांना तो मांडता अला नसता. यशवंतरावांिा खरा साचेत्त्यक 
विपड चदसला तो त्या चठकाणी! चप्रन्सेसच्या भार्षांतराबद्दल बोलताना ते म्ेणाले, 
“स्वतंर चलखाण करण्यापेक्षा भार्षांतर करणं ेे फार ऄवघड अेे. कारण 
भार्षांतरकाराला मूळ लेखकानं चनमाण केलेल्या व्हयचिरेखांच्या भावभावनांच्या 
तळाशी जावं लागतं. ेी फार ऄवघड गोष्ट अेे. भार्षांतरकत्यानं ती गोष्ट 
यशस्वीरीतीनं पार पाडलेली अेे.” 
 भार्षांतरकाराला दुबार परकायाप्रवेश करावा लागतो, ेी गोष्ट 
साचेत्यशास्रातला ममशज्ञि सांगू शकेल. यशवंतरावांनी ती गोष्ट अपल्या भार्षणात 
ऄिूक चटपली. 
 कोणत्याेी साचेत्यचवर्षयक लेखनात, वािनात विकवा बोलण्यात ऄशा मार्णमक 
गोष्टी ऄिूक चटपण्यात तर त्यांिा ेातखंडा ेोता. म्ेणूनि ऄत्यंत अटोपशी लेखन 
ेे त्यांिं वैचशष्ट्ट्य बनलं ऄसावं, ―ऄमृतपुर’ अचण ‘चेरोचशमा’ या माझ्या दोन मोठ्या 
कादंबऱ्यांना यशवंतरावजंनी प्रस्तावना चलचेल्या त्या ऄवर्घया िार-पाि पृष्ठांच्या ! 
कुणालाेी प्रथम वाटावं की, केवळ ईपिार म्ेणून लेखकाच्या समजुतीखातर या 
प्रस्तावना चलचेलेल्या अेेत ! पण जेव्हेा ते लेखन अपण बारकाइनं वाितो तेव्हेा 
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त्या छोट्या प्रस्तावनालेखनात कसलीेी रुटी नाेी, ेे अपल्या ध्यानात येतं. 
त्यांच्या या ऄद भतु लेखनशैलीिी भावी टीकाकारांना अवजूशन दखल र्घयावी लागेल. 
 मॉस्कोला टॉलस्टॉयच्या स्मारकाला भेट चदल्यानंतर त्यांनी चलचेलेला 
‘शांचतचितेिे भस्म’ ेा लेख विकवा ग. दी. माडगूळकरांवर चलचेलेला ‘पापण्यात 
गोठचवली नदी असवांिी’ ेे दोनि वानगीदाखल लेख बघावेत. एरवी ऄत्यंत 
संयमी अचण समतोल चविारािा राजकारणी पुरुर्ष ेा बघता बघता भावनाकुल ऄसा 
साचेत्त्यक बनतो. परंतु त्याेी चठकाणी ऄत्यंत भावनाचववश साचेत्यकाराप्रमाणे 
अपल्या असवांिी नदी दुथडी भरून टाकीत नाेी तर त्या असवांना पापण्यांिा 
बांध घालतो. खऱ्या ऄथानं त्यांना संयमी पुरुर्ष ऄसंि म्ेणावं लागेल. 
 ―कृष्ट्णाकाठ’ या त्यांच्या अत्मिचररािा पचेला भाग साकार ेोताना ऄनेकांनी 
बचघतला ऄसेल. याबद्दल ऄनेक लोकांशी ते बोलत ेोते. त्या लेखनात संयम तर 
ेोताि पण अत्मिचरर चलचेताना त्यात कुणाला काेी खुपू नये, ेा सावधपणाेी 
ेोता. अत्मिचररात चकत्येक लेखक अत्मसमथशन करतात. लोकांिे ेेवेदावे 
ईगवून घेतात, अपली प्रतीमा अेे त्यापेक्षा ऄचधक ईजळून टाकण्यािा प्रयत्न 
करतात. ―कृष्ट्णाकाठ’ मध्ये यांपैकी काेीेी चदसणार नाेी. वास्तवािं चिर ऄत्यंत 
संयमानं, सावधपणानं पण चततक्याि ईत्कटपणानं रेखाटलेलं चदसेल. त्यात 
कडवटपणा कुठेेी चदसणार नाेी. स्वतःिा भलेपणा कुठेेी अढळणार नाेी. 
त्यांच्या अत्मिचररािे ‘सागरतळी’ अचण ‘यमुनातटी’ ेे पुढिे दोन भाग पुरे ेोउ 
शकले नाेीत, ेे मराठी सारस्वतािं दुभाग्य म्ेणावं लागेल. कोणतेेी कंगोरे 
नसलेलं समधात, संयमशील मनािं ते चिरण बघायला चमळालं ऄसतं तर 
अत्मिचररांिं दालन फार समृद्ध ठरलं ऄसतं. 
 समधात, संयमी अचण समृद्ध मन ऄसलेल्या यशवंतरावांना साचेत्यसम्राट न. 
चि. केळकर यांच्या जन्मशताब्दीला ऄध्यक्ष म्ेणून पुणे येथे पािारण करण्याि अले 
अचण ते त्यांनी कतशव्हयभावनेनं स्वीकारलेेी ! यशवंतरावांिं साचेत्त्यक कतृशत्व त्या 
ऄध्यक्षपदाला पुरेसं नाेी, ऄसंेी त्या वेळी काेी तथाकचथत साचेत्त्यक मंडळंना 
वाटत ेोतं. परंतु त्यांना बोलावण्यािा चनधार पक्का झाला ेोता. रॅी. मनोेर मेादेव 
केळकरांनी त्यांना समग्र केळकर वाङ मयािे गं्रथ पूवीि भेट म्ेणून चदले ेोते. ते 
त्यांनी िांगलेि ऄभ्यासले ेोते ते अम्ेी मंडळी जाणून ेोतो. 
 केळकर जन्मशताब्दीिा समारंभ पुणे येथील बालगंधवश रंगमंचदरात ेोता. 
यशवंतरावांना घेउन येण्यासाठी अम्ेी गेलो तेव्हेा ते म्ेणाले, “मी कधी 
व्हयाख्यानािी चटपणं काढत नाेी. पण अज काढलेली अेेत. कारण फार मोठ्या 
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साचेत्यकारावर अज बोलायिं अेे, तेेी पुण्यात अचण साचेत्त्यकांच्या 
ईपत्स्थतीत. जवळ चटपणं ऄसलेली बरी !” 
 प्रत्यक्षात मार त्या चदवशी ती चटपणं समोर न ठेवताि त्यांनी जे भार्षण केलं त्या 
भार्षणातील प्रत्येक शब्दाशब्दातून केळकरांिं साचेत्त्यक रूप चदसत ेोतं. ज्या 
तथाकचथत साचेत्त्यकांना यशवंतरावांिी साचेत्त्यक ईंिी पुरेशी वाटली नव्हेती 
त्यांनाेी ती त्यांिी ईंिी प्रतीत झाली. त्यानंी प्रांजळपणानं तशी नंतर कबुलीेी 
चदली. 
 केळकर जन्मशताब्दीच्या चनचमत्तानं त्या चदवशी देाबारा वृद्ध साचेत्त्यकांिा 
त्यांच्या ेस्ते सत्कार करण्यात अला. काेी साचेत्त्यकांना अपल्या जागेवरून धड 
ईठिाेी येत नव्हेतं. यशवंतराव स्वतः त्या वृद्ध साचेत्त्यकांजवळ गेले अचण त्यांना 
शाल-रॅीफल देउन त्यांिा जागीि सत्कार केला. स्वतःच्या ठायी साचेत्याचवर्षयी 
अचण साचेत्त्यकांचवर्षयी ऄपार अस्था ऄसल्याचशवाय ऄसं कधी घडणार नाेी. 
 त्याि चदवशी त्यांनी अणखी एक साचेत्त्यक सत्कृत्य केलं. प्रा दे. द. वाडेकर 
यांिा मराठी तत्त्वज्ञान कोश द्रव्हयाऄभावी खंुटून पडला अेे. वाडेकरांिी अचण 
यशवंतरावांिी या समारंभानंतर भेट घडवून अणण्यात अली. प्रा वाडेकरांनी 
तत्त्वज्ञान कोशाच्या कायािी माचेती त्यांना सांचगतली अचण द्रव्हयाभावी ेे एक मोठं 
कायश खोळंबून राचेलं ऄसल्यानं या संबंधात अर्णथक साेाय्य कसं ईपलब्ध ेोउ 
शकेल ेे पाेावं ऄशी चवनंती केली. तुमच्यावर अमिी सारी मदार अेे ऄसंेी 
सांचगतलं. यशवंतरावजंनी ेे सारं ऐकलं अचण “पाेुया काय करता येतं ते” ऄसं 
मोघम अरॄासन चदलं. अचण अरृयश ऄसं की पुढं थोड्याि चदवसांत तत्त्वज्ञान 
कोशासाठी पंिाऐशी ेजार रुपये ईपलब्ध झाले. ेे कसं घडलं ते फि यशवंतराव 
जाणोत ! अम्ेा मध्यस्थांना वाडेकरांनी याबद्दल धन्यवाद चदले. पण ेे सारं कतुशक 
साचेत्यपे्रमी साचेत्त्यक यशवंतरावजंिं ेोतं. 
 ―समग्र चटळक साचेत्या’िा प्रकाशन समारंभ १९७६ साली चटळक स्मारक 
मंचदरात झाला. आंचदराजंबरोबर यशवंतरावजी त्या समारंभाला ईपत्स्थत ेोते. त्या 
चदवशी यशवंतरावजंनी केलेलं भार्षण अठवणीत राेील ऄसंि ेोतं. ऄंगात 
साचेत्त्यक गुण पुरते चभनल्याचशवाय थोर साचेत्यािी ऄशा तऱ्ेेिी सापेक्षी 
समालोिना सुतराम साधणार नाेी. 
 या माणसानं साचेत्यावर अचण तद नुरं्षगानं साचेत्त्यकावर पराकाषे्ठिं पे्रम 
केलं. िीनच्या अिमणाच्या वेळी लडाखिा भाग फार गाजला ेोता. साचेत्त्यकांनी 
तो भाग बघून यावा, ऄसं या संरक्षणमंत्र्यानं ठरवलं. लगेि पु. ल. देशपांडे, पु. भा. 
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भावे, ग. चद. माडगूळकर अचण वसंत सबनीस या मेाराष्ट्रातील साचेत्त्यकारांना 
लडाखला खास चवमानाने पाठचवण्यािी व्हयवस्था केली. राष्ट्राच्या राजकारणाशी 
साचेत्त्यकांिा घचनष्ठ संबंध ऄसतो. ेीि गोष्ट त्या वेळी यशवंतरावजंनी दशशवून 
चदली. ग. चद. माडगूळकरांना चवधान पचरर्षदेत सामावून घेण्यािा ेेतूेी तोि ! 
राजकारण अचण साचेत्य यांच्या पाट्या वगेळ्या ऄसूि शकणार नाेीत, ऄशी 
त्यांिी नेेमी सांगी ऄसे. 
 कोणतीेी साचेत्त्यक कृती चनमाण करताना लेखकानं त्या त्या पचरत्स्थतीिं, 
त्या त्या चठकाणांिं जवळून चनरीक्षण केलं पाचेजे, ऄसं ते नेेमी कटाक्षानं सांगत. 
शास्रीजंवर कादंबरी चलचेण्यािा संकल्प प्रस्तुत लेखकानं सोडला, त्या वेळी 
यशवंतरावजंनी लेखकािी रचशयात ताश्कंदला जाण्यासाठी अवश्यक ती सोय 
केली. त्यानंतर ‘चेरोचशमा’वर कादंबरी चलचेण्यािा संकल्प प्रस्तुत लेखकानं केला. 
लेखकाला जपानिं चनमंरण चमळवून देण्यात यशवंतरावजंनी तत्परतेनं पुढाकार 
घेतला. ऄशा गोष्टी पार पाडण्यात त्यांिं साचेत्त्यकांवर पे्रम ऄसेलेी ! परंतु खरंखुरं 
पे्रम साचेत्यावर ऄसे. मराठी साचेत्य मोठं झालं पाचेजे. ते साचेत्य चनमाण 
करणाऱ्या साचेत्यकारांना अपल्या साचेत्याच्या कक्षा चवशाल करण्यासाठी ेरएक 
प्रकारिी संधी प्राप्त झाली पाचेजे, ेा त्यांिा दृष्टीकोण ऄसे. साचेत्य संस्कृती 
मंडळािी चनर्णमती याि सद े ेतूनं त्यांनी केली. या मंडळाच्या प्रपंिाकडे त्यांनी 
अवजूशन लक्ष चदलं. मंडळाच्या ऄडीऄडिणी चनवारण केल्या. ऄथात ऄशा प्रसंगी 
माणसं ईभा करावी लागतात ती चवरॄासातील, ऄनुभवातली. तेेी त्यांनी केलं. 
तकश तीथश लक्ष्मणशास्री जोशी यांच्यावर त्यांनी जो चवरॄास टाकला तो सवाथानं साथश 
ठरला. चवरॄकोशािं ऄवाढव्हय कायश बघून यशवंतरावजंनी खरोखरि समाधान 
वाटत ऄसे, ते तसं बोलूनेी दाखवीत ऄसत. 
 साचेत्यके्षरातील नव्हया प्रवाेाकडे त्यांिं कटाक्षानं लक्ष ऄसे. लक्ष्मण माने यांि 
‘ईपरा’ ेे पुस्तक प्रचसद्ध झालं तेव्हेा त्यांच्या ऄनेक व्हयाख्यानांतून अचण खाजगी 
संभार्षणातून ‘ईपरा’ िा प्रशंसापूवशक ईले्लख ेोइ. लक्ष्मण माने यांच्या ‘बंद दरवाजा’ 
िं प्रकाशनेी त्यांच्याि ेस्ते झालं. ऄशा प्रसंगी एखादा नवा िमकदार चविार 
मांडणं, ेा तर त्यांिा ेातखंडा ऄसे. ―टीकेमुळे लक्ष्मण माने चिडतात, त्यांनी 
टीकाकारांच्या समीके्षमुळे चिडून जाउ नये’ ऄसं ऄचनल ऄविट त्या प्रकाशनप्रसंगी 
म्ेणाले. अपल्या भार्षणात यशवंतरावजी म्ेणाले, “खरं तर अता टीकाकारांनी 
अपल्या समीके्षिी िाल बदलायला ेवी. नव्हया नव्हया साचेत्यािं जुन्या समीके्षच्या 
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दृचष्टकोणातून परीक्षण करू नये.” साचेत्यािा सतत चविार मनात ऄसल्याचशवाय 
ऄसं परीक्षण खरोखर करता येणार नाेी. 
 ―चेरोचशमा’ च्या प्रकाशनासाठी ६ ऑगस्ट १९८४ रोजी चटळक स्मारक मंचदरात 
अले तेव्हेा देखील केलेल्या भार्षणात लेखकापेक्षा त्याच्या कलाकृतीवर बोलले. त्या 
कादंबरीच्या प्रस्तावनेतेी तेि! ―चेरोचशमा’ ेी कलाकृती रॅेष्ठ का? तर भारताच्या 
शांततेच्या धोरणािा ती समथशपणानं पाठपुरावा करते म्ेणून! खाजगी संभार्षणातेी 
ते म्ेणत ऄसत,”व्हयचिश: साचेत्त्यक बाजूला ठेवून त्याच्या साचेत्यकृतीिं 
मोजमाप झालं पाचेजे.” ेा त्यांिा चविार सामान्य कसा मानता येइल? 
साचेत्यचनर्णमतीच्या प्रचियेिं सातत्यानं विितन ऄसल्याचशवाय ऄशा तऱ्ेेने समपशक 
चविार कधी बाेेर पडणारि नाेीत. 
 साचेत्य अवडलं म्ेणजे त्या साचेत्त्यकािी बूजेी ते मनापासून राखीत 
ऄसत. ―ईपरा’ कार लक्ष्मण माने यांच्या भटक्या चवमुि जमातीसाठी 
साताऱ्याजवळिी प्रशस्त जमीन चमळवून द्रावी यासाठी यशवंतराव प्रयत्नशील ेोते. 
लक्ष्मण माने यांच्या बरोबर जाउन जमीनेी पाचेली. यासाठी ते अपली प्रचतष्ठा 
पणाला लावणार ेोते. परंतु काळानं त्यांना ते समाधान चमळू चदलं नाेी. चशवाजी 
सावंत यांच्यावरील लोभापायी त्यांिी ‘छावा’ ेी कादंबरी प्रतापगडावर भवानी 
मातेला त्यांनी स्वेस्ते ऄपशण केली. 
 मेाराष्ट्रातील सगळ्या प्रकारच्या साचेत्य संस्थांच्या वाढीकडे त्यांिे 
अपुलकीनं लक्ष ऄसे. मेाराष्ट्र राज्यािे मुख्यमंरी झाल्यानंतर पुण्याला चेराबागेत 
झालेल्या तमाशा पचरर्षदेला ते ेजर ेोते. तो कायशिम झाल्यानंतर त्यांनी चविारलं, 
“कसा काय वाटला कायशिम ?” अमच्यापैकी ज्यांनी कधी तमाशा बचघतला नव्हेता 
ते म्ेणाले, “सदाचशव पेठेत ेोणाऱ्या नाटकांपेक्षा ेा तमाशािा प्रकार फार सभ्य 
वाटला.” यावर मनसोि ेसले. चतथेेी पुन्ेा एक नवा चविार सांचगतला. म्ेणाले, 
“माणूस सभ्य-ऄसभ्य ऄसू शकतो. साचेत्य नव्हेे!” 
 ेा चविार अजेी िचकत करणारा अेे. म्ेणजे त्यांनी साचेत्यािा चकती 
सवंगीण चविार केला ेोता तो पाेा ! 
 १९६१ साली ४३ वे नाट्यसंमेलन चदल्लीला झालं. दुगाबाइ खोटे ऄध्यक्ष ेोत्या 
अचण मुख्यमंरी यशवंतरावजी स्वागताध्यक्ष ेोते. त्या संमेलनासाठी त्यांनी राष्ट्रपती 
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद यांना ईद घाटक म्ेणून अणलं अचण मराठी नाट्यसाचेत्यािा 
झंडा चदल्लीत चदमाखानं फडकावला. 
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 मंुबइ मराठी साचेत्य संघ मंचदरािं ईद घाटन ६ एचप्रल १९६४ रोजी झालं. त्या 
वेळी यशवंतरावजी ऄमेचरकेला जायला चनघाले ेोते. त्यांच्याि ेस्ते ईद घाटन 
करायिं ठरलं ेोतं. शेवटी ऄमेचरकेला जाण्याच्या कायशिमात त्यांनी थोडा 
फेरबदल केला अचण साचेत्याला वाचेलेल्या संघाच्या आमारतीिं ईद घाटन केलं 
अचण नंतर ते ऄमेचरकेला गेले. या आमारतीिी पायाभरणी त्यांच्याि ेस्ते झाली 
ेोती. कराडिं साचेत्य संमेलन अणीबाणीच्या काळात झालं. यशवंतराव 
स्वागताध्यक्ष ेोते. दुगाबाइ भागवत या ऄध्यक्ष ेोत्या. चव. स. खांडेकर त्या 
संमेलनाला ेजर ेोते. यशवंतरावांनी संमेलनासाठी अलेल्या सवश थोर 
साचेत्त्यकांिा मान ठेवला. त्या संमेलनात ऄखेरच्या चदवशी अणीबाणीचवरूद्ध 
ठराव अणण्यािा घाट दुगाबाइंनी घातला. खाजगीत बरीि भवती न भवती झाली. 
पण खांडेकरांनी तो ठराव अणायला कसून चवरोध दशशचवला. ऄथात तो ठराव येउ 
शकला नाेी. ेे संमेलनािं भाग्य. एरवी बाका प्रसंग चनमाण झाला ऄसता. 
राजकारणी लोकांनी, चवशेर्षतः मंत्र्यांनी साचेत्य समंलनात मानानं चमरवू नये. 
व्हयासपीठावर खुिी ऄडवून बसू नये, ऄशा तऱ्ेेिी भार्षा काेी साचेत्त्यकांनी 
ेेतुपूवशक सुरू केलेली ऄसताना कऱ्ेाड संमेलनाच्या वेळी विकवा आिलकरंजीच्या 
संमेलनाच्या वेळी ‘राजकारणािे जोडे मंडपाबाेेर ठेवून मी शारदेच्या मंडपात प्रवेश 
केला अेे’ ऄसं सांगून यशवंतराव साचेत्य संमेलनाला ेजर राचेले. केवळ रॅोते 
म्ेणूनि पे्रक्षकांतील पचेल्या खुिीवर जाउन बसले. राजकारणी ऄसलो तरी 
तुमच्याआतकाि मीेी साचेत्यपे्रमी अेे, साचेत्त्यक अेे ेे त्यांना दाखवून द्रायिं 
ऄसावं. 
 कराड येथील साचेत्य संमेलनाच्या वेळी संमेलनाच्या ऄखेरच्या रारी त्यांच्या 
चनवासस्थानी काव्हयवािनािी सुरेख बैठक जमली. काव्हयरॅवणात ते रमले. पु. ल. 
देशपांडे, रणचजत देसाइ, नरेर कुरंुदकर, मेानोर, वसंत बापट या मंडळंच्या 
सेवासात त्यांनी काव्हयानंद अचण साचेत्यानंद मनमुराद लुटला. पेाटेपयंत ेी 
मैचफल रंगली. 
 राजकवी यशवंतरावांना ‘मेाराष्ट्र कवी’िा बेुमान त्यांनीि शासनाच्या वतीनं 
चदला. मेाराष्ट्र कवंच्या ‘चशवराय मेाकाव्हया’िा प्रकाशन-समारंभ यशवंतरावांच्या 
ऄध्यक्षतेखाली संपन्न झाला. कवी यशवंतांना मानधन यशवंतरावांनीि सुरू केले. 
त्यांच्या साचेत्यपे्रमाला ऄशी कृतीिी जोड ऄसे. 
 ना. सी. फडके यांनाेी त्यांनीि मानधन सुरू केलं. ―युगप्रवतशक फडके’ या 
कायशिमालाेी यशवंतराव ऄध्यक्ष म्ेणून अले. त्या वेळच्या अपल्या ऄध्यक्षीय 
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भार्षणात त्यांनी ना. सी. फडके यांच्या साचेत्यसंभारािी ऄत्यंत समपशक शब्दांत 
भलावणी केली. परंतु शेवटी त्यांच्या खास पद्धतीनुसार एक नवा साचेत्य-चविार 
प्रसृत केला. यशवंतराव म्ेणाले, “कोणत्याेी साचेत्त्यकाला युगप्रवतशक म्ेणणं 
कठीण अेे. कारण कोणत्याेी व्हयिीच्या मानानं ‘युग’ ेे फार मोठं, लांबलिक 
ऄसतं. साचेत्त्यक चकतीेी थोर ऄसला, मोठा ऄसला तरी त्या साचेत्त्यकाच्या 
कतृशत्वानं त्या युगाला बांधून ठेवता येणार नाेी.” 
 यशवंतरावांच्या या बोलण्यामुळे अप्पासाेेबांना थोडाफार घुस्सा अलाेी 
ऄसेल. पण केवळ तंडदेखलं बोलण्यापेक्षा यशवंतरावजंना साचेत्यािी शिी 
कथन करताना एक नवा चविार मांडायिा ेोता, तो त्यांनी मांडला एवढंि ! 
 स्वतःच्या बाबतेी ते चततकेि काटेकोर ेोते. त्यांच्या पत्नी वेणूताइ यांिं 
छोटेखानी िचरर रामभाउ जोशी यांनी चलचेलं. १९८४ च्या जुलै मचेन्यात त्या 
िचररािा प्रकाशन-समारंभ कऱ्ेाडला झाला. त्यांनी त्या प्रकाशन-समारंभािं 
ऄध्यक्ष मला बनवलं. तकश तीथंच्या ेस्ते प्रकाशन-समारंभ झाला. यशवंतरावजी 
पे्रक्षकांत एका बाजूला स्वस्थ बसले ेोते. कोणत्याेी प्रसंगी औचित्य चकमचप न 
सोडण्यािा त्यांिा ेा स्वभावधमश सजशनशील साचेत्याति जमा करावा लागेल. 
 यशवंतराव मेाराष्ट्रािे मुख्यमंरी झाले. तदनंतर संरक्षणमंरी म्ेणून पं. 
नेेरंूनी त्यांना चदल्लीला बोलावून घेतलं. तेव्हेा त्यांच्यावर फार मोठी जबाबदारी 
पडली. मेाराष्ट्रातील त्यांच्या संिाराला मयादा पडल्या. प्रा. ना. सी. फडके यांनी 
त्यांच्यावर नंतर एक लेख चलचेला ेोता. त्या लेखात फडके चलचेतात, “भावनेनं 
ओथंबलेलं, प्रभावी भारे्षनं नटलेलं लेखन जी लेखणी करू शकते ती साधीसुधी 
लेखणी नाेी. रॅेष्ठ दजाच्या ऄस्सल साचेत्त्यकाच्या ेातात शोभावी ऄशीि ती 
अेे.... यशवंतरावांच्या चलखाणािा अस्वाद मी जेव्हेा जेव्हेा घेतो तेव्हेा तेव्हेा 
माझ्या मनात येतं, यशवंतरावांच्या रूपानं मेाराष्ट्राला अचण भारताला एक पचेल्या 
दजािा नेता चमळाला खरा. परंतु त्याच्यावर पडलेल्या नेतेपणाच्या ओझ्यामुळे 
यशवंतरावांच्या चठकाणी जो रॅेष्ठ साचेत्त्यक अेे त्यािं पूणश कतृशत्व प्रकट ेोत 
नाेी, ेी खेदािी गोष्ट म्ेणावी लागेल. ऄसं जरी ऄसलं तरी भावी काळात 
त्यांच्यावरि प्रिंड साचेत्य चनमाण ेोइल याबद्दल मार चतळमार शंका नाेी.” 
 एका रॅेष्ठ साचेत्यकारािं ेे भाकीत अज खरं ठरू पाेात अेे. 
 १९८५ सालिे मराठी साचेत्य संमेलन नांदेड येथे भरणार ऄसल्यािं ठरलं. 
त्या संमेलनाच्या ऄध्यक्षपदािा मान यशवंतरावजंना देण्यािं घाटत ेोतं. 
मेाराष्ट्रातून चनरोप गेले ेोते. यशवंतराव या साचेत्य संमेलनािे ऄध्यक्ष झालेेी 
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ऄसते. पण त्यामुळे ते साचेत्यके्षरात जानेमाने ठरले ऄसते ऄसं थोडंि अेे ? आथे 
तर त्यांच्या ठायी ेोती साचेत्यके्षरातील स्वयमेव मृगेन्द्रता ! 
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णदल्लीतील महाराष्ट्र आणण यशवंतराव 

भा. कृ. केळकर 
 
 संयुि मेाराष्ट्राच्या अंदोलनािे १९५४-६० या सेा वर्षंत चदल्लीत मेाराष्ट्र 
राजकीय दृष्ट्ट्या चकती पोरका अेे यािा ऄनुभव अला. मेाराष्ट्रािी मागणी चकती 
प्रबळ अेे, चदल्ली दरवाजा ठोठावल्याखेरीज, चदल्लीच्या वेशीवर मराठी डफ अचण 
तुणतुणे वाजवल्याखेरीज चदल्लीरॄरांना समजणार नाेी ेे स्पष्ट कळले ेोते. १९५४ 
मध्ये चदल्लीत अल्यावर मला मेाराष्ट्रािे ेे राजकीय पोरकेपण ईत्कटतेने समजले 
अचण ऄसे ऄसूनेी कंद्रीय सरकारी नोकरीत राेून मला काेी करणे शक्य नव्हेते. 
पण ऄप्रकटपणे काेीतरी करावे व प्रकटपणे सांस्कृचतक के्षर संघचटत करावे ऄसे 
मी ठरचवले. यासाठीेी राजकीय संरक्षण कवि अवश्यक ेोते. या काळात रॅी 
काकासाेेब गाडगीळ यांनी ते चदले. काकासाेेबांिे ३१ फेरोझशेा रोड ेेि त्या 
वेळी मेाराष्ट्र कंद्र ेोते. सगळी खलबते चतथे िालत. सवशरॅी भाउसाेेब चेरे, 
शंकरराव देव, एस् .एम् . जोशी, धनंजयराव गाडगीळ यांच्या भेटी तेथेि ेोत. त्या 
वेळी चदल्लीत ऄसलेले माझे परकार चमर ‘विेदुस्थान समािारिे’ रॅी. वसंत देशपांडे 
व केसरीिे रॅी. द्या. भ. कर्णणक यांना काकांिे घर ेेि वाताकंद्र, संपकश कंद्र म्ेणून 
ईपयुि ऄसे. या सेा वर्षंत संयुि मेाराष्ट्र अंदोलनािी व्हयाप्ती, प्रखरता अचण 
राजकीय ऄपचरेायशता वाढत गेली. चदल्ली ेे बॅरोमीटर (तापमापक) ऄसल्यामुळे 
त्याच्यावर नजर ठेवणे अवश्यक ेोते. मेाराष्ट्रातील ेवामान चदल्लीरॄरांना 
कळण्यािी ऄत्यंत गरज ेोती. खरे म्ेणजे त्या वेळी डॉ. केसकर ेे माचेती व 
नभोवाणी मंरी व पु. म. लाड, त्यांिे स्वीय सचिव मेाराष्ट्रीयि ेोते. पण 
राजकारणात त्यांिाेी ईपयोग नव्हेता. वृत्तपरावर दडपण अणणे विकवा त्यांना 
मेाराष्ट्राच्या मागणीिे मेत्त्व व ऄथश ईघडपणे समजावून सांगणे त्यांना अवश्यक 
ेोते. पु. म. लाड यांिी तडफड मी पाचेली अेे. म्ेणून वृत्तपरांना खरी माचेती 
पुरचवण्यािे काम वैयचिक पातळीवरि करावे लागले. राजकीय ेवामान 
मेाराष्ट्रात जसजसे तापत ेोते, तसतशी मेाराष्ट्राचवर्षयीिी गैरसमज 
पसरचवण्यािी मोेीम जास्त जोरदार ेोत ेोती. जेव्हेा मेाराष्ट्रीय लोक बायकांवर 
ऄत्यािार करीत अेेत ऄशा बातम्या आंग्रजी वृत्तपरांतून प्रचसद्ध ेोउ लागल्या तेव्हेा 
द्या. भ. कर्णणकांमाफश त संसदभवनाति यशवंतराव देवांिी वाताेार पचरर्षद योजावी 
लागली. एकदा मेाराष्ट्रीयांसाठी एस् . एम् . जोशी यांिे व्हयाख्यान ठेवले. पुढे 
मेाराष्ट्रातून मोिा अला. त्या चदवशीि विितामणराव देशमुखांनी राजीनामा चदला 
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ेोता. त्यानंतर अिायश ऄत्र्यांिे भार्षण ऐकले तेव्हेा मोकळे वाटले. सत्याग्रेंना 
ईघड ईघड मदत करणे ेे सरकारी नोकरांना शक्य नव्हेते. पण काकासाेेब 
गाडगीळ ेे चदल्लीतील-मेाराष्ट्रीयांिे अधारवड ेोते. त्यामुळे या सवश प्रसंगांत 
त्यांिा अधार ऄसे. या सवश घटना आतक्या वेगाने घडत ेोत्या, त्याि काळात 
चदल्लीत मेाराष्ट्रािे माचेती व संपकश  कंद्र ऄसणे अवश्यक अेे ेा चविार सुिला व 
एखादा रस्ट करून ेे काम सुरू करावे ऄसे ठरवले. एवढ्यात मेाराष्ट्र राज्य 
स्थापन ेोणार ेे चदसू लागले. तेव्हेा मी यशवंतराव िव्हेाणांना चदल्लीत ‘मेाराष्ट्र 
आन्फमेशन सर्क्व्हेस’ सुरू करणे अवश्यक अेे व नव्हया मेाराष्ट्र शासनाने ेी 
कल्पना स्वीकारावी ऄशी सूिना करणारे पर १० ऑक्टोबर १९५९ रोजी चलचेले. 
त्यािे ईत्तर अले चन ३ चडसंबर १९५९ त्यांना समक्ष भेटून सवश कल्पना सांचगतली. 
त्या भेटीति ऄसे कंद्र चदल्लीत काढायिे अचण ते काम मीि करावे ऄशी आच्छा 
यशवंतरावांनी व्हयि केली. एक वर्षशभर मी ऄनचधकृतरीतीने सवश काम करीत ेोतो. 
यशवंतरावांनी मुख्य सिीव रॅी. नारायणराव मोने व प्रचसद्धीसंिालक रॅी. चवनोद 
राव यांना या कामात मला पूणश स्वातंत्र्य देण्यास सांचगतले व मला म्ेणाले, “तुमिी 
ेी कल्पना मी ऐकली तेव्हेाि मी चतच्या पे्रमात पडलो.” यशवंतराव मुख्यमंरी 
ऄसताना सेा मचेनेि प्रत्यक्ष त्यांच्या ेाताखाली काम करण्यािी संधी चमळाली पण 
या कंद्रास सांस्कृचतक संपकािे व अदानप्रदानिे माध्यम समजावे नी राज्यकत्या 
पक्षाच्या लॉबीने माध्यम बनवू नये विकबेुना ेे कंद्र सवश मेाराष्ट्रािे सांस्कृचतक कंद्र 
व्हेावे ेी कल्पना यशवंतरावांच्या राजकीय समंजसपणामुळे व ईदारतेमुळेि 
सरकारीरीत्या मान्य झाली व पुढिे काम सुकर झाले. यशवंतराव पुढे एकदा जुन्या 
अठवणी चनघाल्यावर मला एकदा म्ेणाले, “जाणूनबुजून एक प्रकारिी ऄचलप्तता 
मी कंद्राबाबत प्रारंभापासून ठेवली ेोती. अंतरभारतीच्या धतीवर तुम्ेी कंद्रािे काम 
िालचवले ेोते. तसेि ते मला िालावयास ेवे ेोते. ते सरकारी कंद्र ेोउ नये 
ऄशीि माझी आच्छा ेोती. म्ेणूनि तुम्ेी नेेरंूना या कंद्रािी मुख्य कल्पना (१ मे 
१९६३ रोजी) सांचगतली ेोती, तीि मी त्यांना अधीि स्पष्ट करून सांचगतली ेोती.” 
मी त्या वेळिे राष्ट्रपती डॉ. राधाकृष्ट्णन् यांनाेी कंद्राच्या कामािी कल्पना चदली. 
त्यांनाेी ती अवडली. शास्रीजी पंतप्रधान झाल्यावर मी त्यांना भेटलो तेव्हेा 
मेाराष्ट्र पचरिय कंद्रासारखे प्रत्येक राज्यािे कंद्र ऄसलेले भारतभवन चदल्लीत 
बांधावे ऄसे मी त्यांना सुिचवले. दोनतीन चदवसांनी शास्रीजंनी चबेारच्या माचेती 
कंद्रािे ईद घाटन केले. त्या वेळी भारतभवनाच्या कल्पनेिा जाेीरपणे पुरस्कार 
केला. तेव्हेा यशवंतरावांना अनंद झाला. चदल्लीतील माचेतीकंद्रािी स्थापना 
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मेाराष्ट्राने केली तेव्हेा ती संकुचित प्रांतीयवादािे ईपज कंद्र ठरेल ऄशी भीती 
सरकारी व बाेेरच्या वतुशळात ेोती. पण ती नाेीशी ेोउन पुढे माचेतीमंरी रॅी. 
गोपाळ रेड्डी यांनी े. ना. अपटे शताब्दी समारंभात जाेीरपणे भारतभवनािी 
योजना प्रत्यक्षात अणण्यासाठी रॅी. केळकरांना मेाराष्ट्र शासनाने मुि करावे ऄसे 
सांचगतले. न्या. छगला त्या समारंभािे ऄध्यक्ष ेोते. ेे सवश करताना यशवंतरावांिे 
साेाय्य व ईते्तजन मला १९६७ मध्ये मी पचरिय कंद्रािे काम सोडेपयंत चमळत ेोते. 
 २२ नोव्हेंबर १९६२ रोजी यशवंतराव चदल्लीत अले तेव्हेापासून त्यांिे घर ेे 
दुसरे मेाराष्ट्र कंद्र झाले. यशवंतरावांकडे जाणे ेा चनत्य कायशिम ऄसे. म. म. 
दत्तो, वामन पोतदार यांच्यासारखे चवद्यान ऄसोत विकवा मेाराष्ट्रातील साचेत्त्यक, 
कलावंत ऄसोत, या सवंना यशवंतरावांकडे घेउन जाणे ेा एक माझा चनत्य 
कायशिम ऄसे. 
 चदल्लीत अचण कोठेेी चशफारशीवजा काेीेी पाचेजे ते ेोत नाेी. ऄगदी रेल्वे 
चतचकटापासून लोकसभेच्या चनवडणूक चतचकटापयंत ! मेाराष्ट्रातून चदल्लीला 
गेलेल्या ऄनेक प्रकरणांिी दाद त्याचवना लागत नाेी. यशवंतरावांिी विकवा त्यांिे 
स्वीय सेायक रॅी. रॅीपाद डंगरे विकवा रॅी. राम खांडेकर यांिी मदत अचण 
मागशदशशन र्घयावेि लागे. त्यांनी ती मुि ेस्ताने चदली. त्यात अनंद मानला. भारत 
सरकार विकवा कुठलेेी सरकार ऄसो ते िालचवण्यािे काम माणसे करीत ऄसली 
तरी ती स्वभावतः चनगुशण, चनर्णवकार ऄसतात. ऄशा सरकारशी सामान्य माणसे जेव्हेा 
व्हयवेार करतात तेव्हेा त्यािा ेा थंडपणा डोके गरम करतो. त्यामुळे चदल्लीसारख्या 
शेरात माणसे वैतागतात. ऄशा वेळी स्वतःिी भार्षा बोलणाऱ्या मराठी भाचर्षकांिी 
मदतीसाठी अठवण ेोते. चदल्लीत तर राजकीय दबाव ऄसल्याखेरीज काेीि ेोत 
नाेी. पूवी काकासाेेब गाडचगळांिा अचण नंतर यशवंतरावांिा या राजकीय 
दबावासाठी ईपयोग ेोइ. राजकीय दाब ेा रिदाबासारखा अवश्यक अेे यािा 
ऄनुभव चदल्लीत राचेल्यावर येतो. 
 मेाराष्ट्राच्या कतृशत्वाला ‘भारत मान्यता’ चमळवून देणे ेे एक माझे ईचद्दष्ट ऄसे. 
यासाठी मदत करण्यास यशवंतराव सदैव तयार ऄसत. प्रचतवर्षी प्रजासत्ताक 
चदनाला राष्ट्रपतंकडून केला जाणारा सन्मान ेे राष्ट्रमान्यतेिे गमक ऄसते. 
त्याच्या सूिना राज्य सरकार करीत ऄसले तरीेी कंद्रीय गृेमंरी म्ेणून विकवा 
मेाराष्ट्रािे सामथ्यशवान प्रचतचनधी म्ेणून यशवंतरावांच्या शब्दाला प्रचतष्ठा ऄसे. या 
बाबतीत ऄनेक सुिना मी योग्य वेळी करीत ऄसे. 
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 ऄसेि एकदा मला वाटले की स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना ‘भारतरत्न’ ेी 
पदवी चमळाली तर त्यांच्यासारख्या चजवंत ेौतात्म्य जगणाऱ्या मेापुरुर्षािे ऊण 
ऄंशतः चफटू शकेल. एका रारी मुद्दाम िव्हेाणांकडे जाउन ेी कल्पना त्यांना 
सांचगतली. यशवंतरावांनी स्वतःि त्या वेळिे गृेमंरी गुलझारीलाला नंदा यांना 
फोन केला. आतकेि नव्हेे तर त्याि रारी त्यांना समक्ष भेटून आच्छा प्रदर्णशत केली. 
परंतु दुदैव ऄसे की जानेवारी ६६ मध्ये पंतप्रधान लालबेादूर शास्रंिे चनधन झाले 
अचण ेा संकल्प पूणश ेोउ शकला नाेी. यशवंतरावांिी अतशता समजावी म्ेणून ेे 
ईदाेरण चदले. 
 चदल्लीतील सांस्कृचतक जीवनात मराठी संगीतकार अचण नाटक यांिा ठसा 
ईमटावा ऄसे प्रयत्न मेाराष्ट्र पचरिय कंद्राने केले. त्या सवश कायशिमांना यशवंतराव 
अवजूशन ईपत्स्थत ऄसत. कलावंतांिे समाधान त्यामुळे चद्यगुचणत ेोत ऄसे. 
कलावंतांप्रमाणेि साचेत्त्यकांच्या भेटी व त्यांिी कामेेी यशवंतराव करीत. सवशरॅी 
ग. दी. माडगूळकर, पु. भा. भावे, पु. ल. देशपांडे, वसंत कानेटकर, वसंत सबनीस 
यांिी ऄशीि एक मैफल संस्मरणीय ऄशी झाली. 
 चदल्लीतील मेाराष्ट्राच्या सांस्कृचतक जीवनािे यशवंतराव ेे अधारस्तंभ ेोते. 
त्यामुळे चदल्लीत मेाराष्ट्रािे काम करणाऱ्या बृेन्मेाराष्ट्र पचरर्षद, चदल्ली मेाराष्ट्रीय 
चशक्षण संस्था, मेाराष्ट्र सांस्कृचतक सचमती, चदल्ली दरवाजा व बंडोपंत सरपोतदार 
अदंच्या ईपिमांना यशवंतरावांिा अधार ऄसे. मराठी नाटके यशवंतराव अवडीने 
पाेात ऄसत. त्यािप्रमाणे चशवाजी मेाराज, लोकमान्य चटळक यांच्याचवर्षयी 
ेोणाऱ्या कायशिमांना ईपत्स्थत राेात. या थोर पुरुर्षांिी जी स्मारके चदल्लीत ईभी 
अेेत त्यामागे यशवंतरावांिे मागशदशशन अचण मदत ईभी ेोती. मेाराष्ट्र रस्ट 
नावािे मेाराष्ट्रािी सांस्कृचतक परंपरा जतन करून ती ऄन्य भाचर्षकांना समजावून 
सांगण्यासाठी एक प्रचतष्ठान काढले ेोते. न्या. गजंद्रगडकर ेे त्यािे ऄध्यक्ष ेोते. 
यशवंतराव त्यािे एक चवरॄस्त ेोते. तसेि १९६५ मध्ये ‘स्वाती’ नावािे, दैचनक व 
चनयतकाचलके यातून प्रकाचशत ेोणाऱ्या साचेत्यातील वेिक लेख, कथा संग्रचेत 
करणारे दै्यमाचसक मी सुरू केले ेोते. प्रा. ल. ग. देव त्यािे संपादक ेोते. १९६५ 
मध्ये त्यािा समारंभ यशवंतरावांच्या ेस्तेि झाला. ऄशा रीतीने मेाराष्ट्र संस्कृतीिे 
चदल्लीतील माेेरघर म्ेणजे यशवंतरावांिे घर बनले ेोते. माेेरवाशीण जशी ेक्काने 
अपल्या घरी वागते तसेि मराठी भाचर्षक चदल्लीत या घरात वागत ऄसत. यशवंतराव 
अचण त्यांच्या कायालयातील मराठी सेवकवगश यांिे मोठेपण आतके ‘मोठे’ की त्यांना 
ेे कायश म्ेणजे बोजा वाटत नसे. 
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 अता यशवंतरावांिे चदल्लीत स्मारक व्हेावयािे ऄसेल तर मेाराष्ट्रािा 
सांस्कृचतक प्रवाे राष्ट्रीय प्रवाेात अणून सोडणारेि ते झाले पाचेजे. 
 



२०६ 

 

एक अतूट नाते 

राम खाडेंकर 
 
 रॅी यशवंतराव िव्हेाण व मेाराष्ट्र यांिे ऄतूट नाते ेोते. दोघानांेी 
एकमेकांपासून दूर करणे कठीण अेे. १९५६ साली चद्य-भाचर्षक मंुबइ राज्यािे व 
१९६० साली मेाराष्ट्र राज्यािे मुख्यमंचरपद स्वीकारल्यानंतर त्यांनी मेाराष्ट्राच्या 
सवंगीण चवकासासाठी स्वतःला वाेून घेतले. ईद्रोगािे के्षर, साचेत्यािे के्षर 
मेाराष्ट्रात बाळसे धरू लागले. त्यािी जोपासना ेोउ लागली अचण चदवसंचदवस 
त्यात प्रगती ेोत गेली. अपल्या ऄडी-ऄडिणंकडे राज्यािे लक्ष अेे यािी जाणीव 
प्रत्येकाला ेोउ लागली. परंतु ेा जगन्नाथािा रथ पुढे सरकत ऄसतानाि या 
सारथ्याला देशरक्षणासाठी चदल्लीस जावे लागले. परंतु यशवंतराव शरीराने चदल्लीत 
ऄसले तरी ते नेेमीि मनाने मेाराष्ट्रात राचेले. मेाराष्ट्रानेेी त्यांना नेेमीि पे्रम 
चदले अचण पाविठबा चदला. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर ऄगदी खऱ्या ऄथाने मेाराष्ट्राने 
अपला प्रचतचनधी चदल्लीत पाठचवला ेोता. यशवंतरावांना यािी पूणश जाणीव ेोती. 
म्ेणूनि साधारणतः पंधरा चदवसांतून एकदा तरी ते मेाराष्ट्रात अले नाेीत ऄसे 
कधीि झाले नाेी. मेाराष्ट्रातील भचूमपूजन, ईद घाटन, संमेलने, चशचबरे 
यशवंतरावांच्या ेजेरीचशवाय पूणश ेोत नव्हेती. त्यांिी ते नेेमीि वाट पाेावयािे. 
यशवंतराव केवळ केत्न्द्रय मंरी, मेाराष्ट्रािे प्रचतचनधी ेोते म्ेणून नव्हेे तर त्यांच्या 
प्रत्येक भार्षणात काेी चविार ऄसायिा. अपण ेा चविार देउ शकलो नाेी तर 
भार्षण करण्यात ऄथश नाेी ऄसेि ते म्ेणावयािे. म्ेणूनि ेी चशदोरी चमळावी म्ेणून 
मेाराष्ट्रातील जनता त्यांिी अतुरतेने वाट पाेावयािी. कराड येथील साचेत्य 
संमेलनात त्यांनी स्पष्ट सांचगतले ेोते की, मी मंरी म्ेणून येथे अलो नाेी. 
मंचरपदािी वस्रं बाेेर ठेवून मी अलो अेे. ज्या साचेत्त्यकांिी अपण पुस्तके 
वाितो ते कसे अेेत ेे प्रत्यक्ष बघावे म्ेणून अलो अेे. चविारांिी देवाणघेवाण 
करण्यासाठी अलो अेे. यशवंतराव मेाराष्ट्रातील पे्रक्षणीय स्थळांना वारंवार भेट 
देत ऄसत. ऄजंठा-वेरूळिी लेणी त्यांनी ऄनेकदा मोठ्या अवडीने पाचेली अेेत. 
त्यािबरोबर मेाराष्ट्रातील देवी-देवतांिी दशशनेेी त्यांनी वारंवार घेतली अेेत. 
चशडीिे साइबाबा, तुळजापूर, प्रतापगडावरील देवी, पंढरपूरिा पांडुरंग ेी 
यशवंतरावांिी पूजनीय देवस्थाने. 
 १९६२ साली यशवंतराव चदल्लीत अल्यानंतर यशवंतरावांिे चनवासस्थान १ रेस 
कोसश रोड ेे मेाराष्ट्रातील लोकांकचरता तीथशस्थान झाले ेोते. बेुतेक रोज 
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सकाळी ९ वाजता १५-२० लोकांपासून तो १५०-२०० लोकापयंत पयशटक 
यशवंतरावांिे दशशन घेण्यास चतथे ऄसावयािे. यात लेान मुले ऄसावयािी, वृद्ध 
मंडळीेी ऄसायिी. ेी मंडळी ेात जोडून शांत बसलेली ऄसायिी. काेी तर 
चनरोप घेताना त्यांच्या पाय पडायिी. यशवंतरावांबरोबर फोटो काढला म्ेणजे 
त्यांना अपल्या भेटीिे साथशक झाल्यासारखे वाटावयािे. 
 यशवंतरावांना चदल्लीत राजकीय मंडळंबरोबर आतर के्षरांतील मंडळीेी 
भेटावयािी. यशवंतरावांना मेाराष्ट्रािे मुख्यमंरी चदल्लीत येउन भेटले नाेीत ऄसे 
कधीि झाले नाेी. स्व. दादासाेेब कन्नमवार तर यशवंतरावांकडेि ईतरावयािे. 
परंतु आतर राज्यांिे मुख्यमंरी पण ऄधूनमधून यशवंतरावांना भेटत ेोते. ेी भेट ५-
१० चमचनटे नसायिी तर जवळपास ऄधा ऄधा तास ऄसायिी. राज्यातील 
प्रश्नांबाबत यशवंतरावांिा सल्ला त्यांना फार ईपयोगी पडायिा. मेाराष्ट्रातील 
संसद- सदस्य तर त्यांना ऄधूनमधून भेटत ऄसत. राज्यातील, देशातील 
पचरत्स्थतीबाबतेी ििा करीत ऄसत. त्यािबरोबर आतर प्रांतांतील संसद-सदस्येी 
त्यांिी गाठ घेत ऄसत. 
 चदल्लीतील मेाराष्ट्रीयनांना व मेाराष्ट्रीय संस्थांना यशवंतराव व त्यांिे 
चनवासस्थान अपल्या ेक्कािे झाले ेोते. चदल्ली मेाराष्ट्रीय एज्युकेशन सोसायटीिे 
यशवंतराव ऄध्यक्ष ेोते. बृेन्मेाराष्ट्र मंडळािे ऄध्यक्षपदेी त्यांनी भरू्षचवले ेोते. 
 चदल्लीत येणाऱ्या साचेत्त्यकांना व संगीत कलाकारांना यशवंतरावांिे घर 
माेेरघर वाटत ेोते. यशवंतराव सायंकाळी ७ नंतर ऑचफसमधून अल्यानंतर या 
लोकांशी मनमोकळेपणाने गप्पा मारीत ऄसत. ७-३० ते ९ पयशन्तिा यशवंतरावांिा 
वेळ केवळ याि चवरंगुळ्यासाठी ेोता. या वळेी भेटणाऱ्यांना वेळेिे बंधन टाकण्यात 
येत नसे. ९ वाजता मार यशवंतराव ईठून जात. ती वेळ सौ. वेणूताइंिी जेवावयािी 
ेोती. यशवंतरावांच्या चनवासस्थानी ऄनेक संगीत मैफली पण झाल्या अेेत. 
यशवंतराव साचेत्त्यक व कलाकार यांना मोठ्या चजव्हेाळ्याने भेटत. त्यांच्यासाठी 
काेी करता अले तर ते करण्यात त्यांना अनंद वाटे. मृत्यूपूवी काेी चदवस 
ऄगोदरि त्यांनी चशक्षणमंरी, भारत सरकार, रॅीमती शीला कौल यांना पर चलेून 
चेराबाइ बडोदेकर यांना न मागता मानदेय देण्यािी व्हयवस्था करणे योग्य ेोइल 
ऄशा अशयािे पर चलचेले ेोते. त्यािा पाठपुरावाेी केला ेोता. 
 त्यांिे ेे ऄतूट नाते ते सते्तवर नसतानाेी राचेले. ते मंरी नसतानाेी त्यांनी 
ऄनेक ईद घाटन सोेळ्यांत भाग घेतला. ऄनेक व्हयाख्यानमाला गुंफल्या. 
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साचेत्त्यक मेळाव्हयात ते गेले. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर मेाराष्ट्राने ज्यािा ईदोईदो केला 
त्यात यशवंतरावांिे स्थान ऄग्रभागी अेे. 
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मला णदसलेले यशवंतराव 

गंगाधर इंदूरकर 
 
 रॅी. यशवंतराव िव्हेाण मेाराष्ट्र व कंद्राच्या चक्षचतजावर वर्षानुवरं्ष 
तळपले.त्यांिा प्रकाश कधी झळझळीत तर कधी तो मंदावलेलाेी चदसला. पण 
त्यांिा तारा चक्षचतजाच्या बाेेर कधीि गेला नाेी. त्यांच्याि एका चमराच्या शब्दांत 
म्ेणायिे तर कुस्तीत पराभव झाला तरी त्यांनी “तालमी” िा अखाडा कधीि 
सोडला नाेी. त्यांिा माझा पचरिय १९६२ साली ते चदल्लीत येण्यापूवी थोडाफार 
ेोता. चदल्लीत अल्यानंतर तर पुष्ट्कळि वाढला. परकार या नात्याने व सावशजचनक 
के्षरातील एक कायशकता या दोन्ेी नात्याने. त्यांच्याि पे्ररणेने स्थापन झालेल्या 
‘मेाराष्ट्र टाआम्स’ या मराठी वृत्तपरािा मी जवळ जवळ सुरूवातीपासून चदल्लीतील 
राजकीय घटनांिा अढावा घेणारा प्रचतचनधी ेोतो, तर सावशजचनक जीवनात ज्या 
चदल्ली मेाराष्ट्रीय चशक्षण संस्थेच्या ऄध्यक्षपदािी माळ रॅी. काकासाेेब गाडचगळांनी 
१९६४ साली त्यांच्या गळ्यात घातली त्याि संस्थेिा मी त्याि वर्षापासून १९७७ 
पयंत सरचिटणीस ेोतो. त्यांच्या राजकीय के्षरातील कायशप्रणालीचवर्षयी त्यांनी 
ईिललेल्या पावलांचवर्षयी , परकार या नात्याने माझा मतभेद ऄसला तरी 
चदल्लीच्या सावशजचनक जीवनातील कामाबाबत मार त्यांिा माझा कधीि मतभेद 
झाला नाेी. सावशजचनक कायंबाबत त्यांिा माझ्यावर संपूणश चवरॄास ेोता. मी करीत 
ऄसलेल्या कुठल्याेी कायात त्यांनी अडकाठी अणली नाेी. ईलट जमेल तेव्हेा 
त्यांनी ेातभारि लावला. मला तर ऄसेेी वाटते की राजकीय जीवनात त्यांच्यावर 
बोट ठेवण्यासारखी जी पचरत्स्थती चनमाण झाली चतला कारण एकि. 
माझ्यासारख्या सामान्य कायशकत्याला त्यांनी जो चवरॄास चदला तो राजकीय 
जीवनात त्यांच्या वचरष्ठांकडून त्यांना चमळाला नाेी, ेे अेे. चदल्लीतील अपल्या 
वचरष्ठांना त्यांनी नीट ओळखले नाेी, अचण ज्या वेळी ओळखले, त्या वेळी त्यांिे 
पंख आतके छाटले गेले ेोते की, ते फडफडण्याखेरीज काेीि करूि शकत नव्हेते. 
मुख्य प्रवाेात राेण्याच्या गंडस नावाखाली त्यांना प्रवाेपचततािी भचूमका 
स्वीकारावी लागली. 
 यशवंतरावांच्या एका गुणािी न चवसरता येण्यासारखी छाप मजवर पडली 
अेे. ती म्ेणजे त्यांच्या माणुसकीिी. ज्याच्या बरोबर थोडाफार बरा त्यांिा संबंध 
अला त्याच्या सुखदुःखात अपुलकी दाखचवणे ेा माणुसकीिा भाग तर अेेि. 
भारतीय संस्कृतीिा तो एक ऄचभन्न भाग अेे. माझ्या मुलीच्या लग्नाच्या चनचमत्ताने 
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१९७५ साली अयोचजत केलेल्या स्वागत समारंभात रॅी. यशवंतरावांिी सेकुटंुब 
ेजेरी सवश प्रथम लागली तर १९७८साली माझ्या मोठ्या सुनेच्या ऄकाली मृत्यूनंतर 
त्यांनी फोनवर का ऄसेना जी सांत्वनपर िौकशी केली, त्याने मी भारावलो. ेी गोष्ट 
माझ्या मनावर ठसून राेण्यािे अणखी एक कारण ेोते. माझा ऄनेक राजकीय 
पुढाऱ्यांशी िांगला पचरिय ेोता. ऄनेकांशी म्ेणण्यासारखी जवळीक ेोती. पण 
त्यांपैकी एकालाेी माझी िौकशी करण्यािी गरज वाटली नाेी. 
 “चदल्ली चदनांक” या माझ्या पुस्तकात रॅी. यशवंतराव िव्हेाणांच्या राजकीय 
जीवनावर प्रकाश टाकणारे ऄनेक प्रसंग मी चदले अेेत. त्यामुळे त्यांिी फारशी ििा 
आथे करावयािे कारण नाेी. पण त्या घटनेमुळे जे चनष्ट्कर्षश चनघतात त्यािा 
थोडक्यात अढावा घेणे ऄप्रस्तुत ठरणार नाेी. वैयचिक दृष्ट्ट्या राजकीय जीवनात 
रॅी. िव्हेाण यांनी फार मोठी अघाडी मारली. पालशमंटरी सेिेटरीपदापासून ते 
मेाराष्ट्राच्या मुख्यमंचरपदापयंत िढले. कंद्रात संरक्षणमंरी, गृेमंरी, ऄथशमंरी, 
पराराष्ट्रमंरी या पण जबाबदाऱ्या त्यांनी पुढे पार पाडल्या. जनता पक्षात फूट 
पडल्यानंतर रॅी. िरणविसगांच्या कारकीदीत ते ईपपंतप्रधान देखील झाले. त्यांिी 
पंतप्रधान ेोण्यािी आच्छा मार पुरी ेोउ शकली नाेी. ती ेोती याचवर्षयी माझ्या 
मनात यल्डत्कचितेी संशय नाेी. राजकारणात पडलेल्या माणसािी तशी आच्छा 
ऄसण्यात काेी गैरेी नाेी. पण ेेेी चततकेि खरे की त्यांच्या या आच्छेमुळेि 
राजकारणातील त्यांच्या पायऱ्या वर जाण्याऐवजी खाली येउ लागला. 
 व्हयिीिे मूल्यमापन करण्याऐवजी खाली ऄगर वर जाण्यास तात्पुरते मेत्व 
ऄसले तरी त्यास फारशी विकमत नाेी. तो ऄगर ती व्हयिी देशाच्या, समाजाच्या 
ऄगर प्रांताच्या जीवनावर कोणता ठसा कायम ठेवून जाते यास खरे मेत्व अेे. या 
दृष्टीने चविार करता यशवंतराव िव्हेाणांना ऄचतशय थोर व्हयचिमत्व लाभनूेी 
समाधान वाटण्यासारखी पचरत्स्थती लाभली नाेी यािी खंत वाटते. त्यांच्या 
म्ेणण्याप्रमाणेि त्यांच्या जीवनािे एक सूर ेोते. मेाराष्ट्रास राष्ट्रीय प्रवाेात 
कायम ठेवण्यािे . या दृष्टीनेि सवश मेाराष्ट्र ज्या वेळी संयुि मेाराष्ट्राच्या 
अंदोलनाने पेटला ेोता, त्या वेळी ते संयुि मेाराष्ट्रापेक्षा पं. जवाेरलाल 
नेेरंूना ऄचधक मेत्व देत ेोते. त्या वेळी त्यांिा चनणशय कदाचित बरोबर ठरला 
अचण संयुि मेाराष्ट्रािा मंगल कलश अणण्यािे रॅेय नंतर त्यांना चमळाले. 
राजकीय दृष्ट्ट्या संयुि मेाराष्ट्र झाला, पण मेाराष्ट्र मार संयुि ेोउ शकला 
नाेी. मेाराष्ट्राच्या सवश भागांच्या मनािी जुळणी करावयास त्यांना वेळि चमळाला 
नाेी. १९६० साली संयुि मेाराष्ट्र झाल्यानंतर दोनि वर्षंनी १९६२ साली ते 
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चदल्लीस अले. मेाराष्ट्रातला प्रत्येक भाग चवदभश, मराठवाडा, कोकण अचण दचक्षण 
मेाराष्ट्र अपल्यावर ऄन्याय ेोत ऄसल्याच्या भावनेने अज बेिैन अेेत. ज्या 
मंुबइसाठी एवढा अटाचपटा झाला ती मंुबइ राजकीय दृष्ट्ट्या अज मेाराष्ट्रात 
ऄसली तरी मंुबइत मेाराष्ट्र अेे विकवा नाेी ेे सांगता येत नाेी ऄसे ईद गार रॅी. 
चवठ्ठलराव गाडगीळ यांना कागेँ्रस पक्षािे मंरी ऄसताना सुद्धा काढावे लागले ेे फार 
बोलके अेे. चदल्लीस अल्यानंतर रॅी. यशवंतराव िव्हेाणांिे मेाराष्ट्राकडे लक्ष राेू 
शकले नाेी ऄसेेी म्ेणता येणार नाेी. कारण कंद्रात ऄसताना ते दर अठ 
चदवसांनी मेाराष्ट्रात जाति ेोते अचण यामुळे त्यांिेवर प्रादेचशकतेिा अरोपेी 
चदल्लीत ऄनेकांनी केलेला मी ऐकला अेे. 
 १९६९ साली ज्या वेळी कागेँ्रस फुटली, काेी काळ यशवंतराव िव्हेाण ेे 
कोणत्याि बाजूस नव्हेते, ते कंुपणावर बसून अेेत ऄसा चवनोद त्या वेळी झाला. 
पण मला त्या वेळी यशवंतरावांिी भचूमका योग्य ऄशीि वाटत ेोती. अपल्या 
भचूमकेिे जाेीरपणे त्यांनी सांचगतलेले कारणेी पटण्यासारखे ेोते. फाळणीनंतर 
मुंबइस भरलेल्या एका कागेँ्रस चशचबरात ते ऄसे म्ेणाले ेोते की ज्या शस्रांनी लढा 
द्रावयािा ऄसतो, ती मोडून तो विजकता येत नाेी. समाजपचरवतशनािा जो लढा, 
त्यांच्या डोळ्यांसमोर ेोता तो विजकण्यासाठी कागेँ्रस संघटनेस ते शस्र समजत 
ेोते. पण पुढे एक सामान्य चनचमत्त झाले अचण शस्र मोडणाऱ्या एका गटात ते 
सामील झाले. त्या चनचमत्तािे समथशन त्यांनाेी कधी समथशपणे करता अले नाेी. 
अज कागेँ्रस नावाने ऄनेक गट वावरतात. त्यांपैकी एकाच्या ेाती सत्ताेी अेे. पण 
अता कागेँ्रस समाजपचरवतशनािे माध्यम राचेले नसून ऄचतशय खालच्या 
पातळीवरिे सते्तच्या राजकारणािे साधन झाले अेे. या संदभात रॅी. 
यशवंतरावांच्या बाबत ऄनेक गोष्टी बोलल्या गेल्या. काेी खालच्या पातळीिे 
अरोपेी झाले. मी त्यात चशरत नाेी. पण त्यासंबंधी जे स्पष्टीकरण मेाराष्ट्रातील 
ऄनेक पुढाऱ्यांनी चदले तेि मी गृेीत धरतो. त्या काळी आतर कुठल्याेी प्रदेशापेक्षा 
मेाराष्ट्रातील कागेँ्रस संघटना बलवान ेोती. ती मोडण्यािे प्रयत्न. त्या वेळच्या 
कंद्रीय नेतृत्वाकडून ेोत ेोते. मेाराष्ट्रातील काेी माणसेेी त्यांच्या ेाती लागली 
ेोती. चनदान मेाराष्ट्रातली तरी कागेँ्रस चटकावी यासाठी यशवंतराव ेे ते ज्यास 
प्रमुख समजत ेोते ऄशा गटात सामील झाले. पण त्यामुळे मेाराष्ट्रातील कागेँ्रस 
चटकू शकली नाेी. कागेँ्रसिे ऄनेक भाग झाले. अज मेाराष्ट्रात कागेँ्रसिे सरकार 
अेे, पण संघटना नाेी. संघटना ेी तळागाळापासून ईभी राेावी लागते. 
पदाचधकाऱ्यांच्या नेमणुका करणे ेुकुमशाेीिी पद्धत अेे. ज्या लोकशाेी 
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कागेँ्रसिा झंडा रॅी. यशवंतरावांनी अपल्या खांद्रावर घेतला ऄसे त्यांनी ऄनेकदा 
म्ेटले त्या लोकशाेी कागेँ्रसिा नव्हेे. मेाराष्ट्रातील कागेँ्रस चटकचवण्यािे 
यशवंतरावांिे स्वप्नेी पुर ेोउ शकले नाेी. मला तरी यािे एकि कारण वाटते. 
ऄन्यायाशी नेेमी मुकाबलाि करावा लागतो. त्याच्यापुढे अत्मापशण करून भागत 
नाेी. मुकाबला करीत राचेल्याने ऄन्यायािे पचरमाजशन जरी करता अले नाेी तरी 
ऄन्यायापुढे अपण वाकलो नाेी यािे सात्त्वक समाधान तरी मनाला चमळते. 
यशवंतरावांकडून त्यांच्या ऄनेक चमरांिी चनदान एवढी तरी ऄपेक्षा ेोती. अणीबाणी 
संपल्यानंतर काेी काळ यशवंतरावांना ती जाणीव झाली अचण त्यांिी कागेँ्रस काेी 
काळ चनराळी कागेँ्रस झाली, पण रॅी. देवराज ऄसश वगैरे जी मंडळी त्यांच्या बरोबर 
ेोती तीि तर पचेली कागेँ्रस मोडणाऱ्यांत पुढाकार घेणारी ेोती. त्यांच्याशी 
यशवंतरावांिे पटणे शक्यि नव्हेते. रॅी. देवराज ऄसश यांनी कागेँ्रस ऄध्यक्ष या 
नात्याने परकार पचरर्षदेत एकदा जे चविार मांडले, त्यांच्याशी मी सेमत नाेी ऄसे 
यशवंतराव िव्हेाण ेे स्वतःि मला म्ेणाले ेोते. ऄसश कागेँ्रसमध्ये त्यांिा कंडमारा 
झाला ेोता. मेाराष्ट्र कागेँ्रसमध्येेी दुफळी झाली ेोती. ऄखेर त्यांिा नाआलाज 
झाला अचण बराि वेळ दारावर चतष्ठत राेून ते “स्वगृेी” परतले. १९६९ पयंत 
त्यांच्या यशािी पताका सारखी वर जात ेोती पण त्यानंतरच्या काळाबाबत मार 
तसे म्ेणणे ऄवघड अेे. 
 १९७९ मध्ये तर त्यांच्या राजकारणाने खालिी पातळीि गाठली. त्यांनी 
मोरारजी सरकार चवरूद्ध ऄचवरॄासािा ठराव मांडला याबद्दल माझा यल्डत्कचित 
अके्षप नाेी. प्रमुख चवरोधी पक्ष या नात्याने त्यांिे ते कतशव्हयि ेोते. जनसंघािे अचण 
त्यांिे कधीि बनले नाेी. जनसंघ पूवशपीचठकेिे रॅी. ऄटलचबेारी वाजपेयी ेे 
परराष्ट्रमंरी ेोते. अपल्या भार्षणात त्यांनी त्यांच्या धोरणावर जर कडक टीका 
केली ऄसती तर ते त्यांच्या तोपयंतच्या भचूमकेस साजेसे ऄसते. पण त्याबाबत मला 
काेी म्ेणायिे नाेी ऄसे त्यांनी सांचगतले. त्यांनी जनता पक्षाच्या अर्णथक 
धोरणावर कडक टीका केली अचण त्यातील बरीि योग्य ेोती. त्या धोरणािे 
चशल्पकार ऄथशमंरी या नात्याने रॅी. िरणविसग ेोते ेेेी त्यांना माेीत ेोते. पण 
त्याि िरणविसगांशी ेातचमळवणी करून ते औट घटकेिे ईपपंतप्रधान झाले. जे 
सरकार एक चदवसेी लोकसभेस सामोरे गेले नाेी त्या सरकारमध्ये ते काेी काळ 
ईपपंतप्रधान ेोते ेे लोकशाेी परंपरेिा वारसा सांगणाऱ्या रॅी. यशवंतरावांना कसे 
पटले यािे कोणतेि स्पष्टीकरण देता येत नाेी. 
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 माझ्या सावशजचनक जीवनात मार रॅी. यशवंतरावांच्या काेी गोष्टी न 
ईमगण्यासारख्या जरी झाल्या ऄसल्या तरी त्यांच्याकडून मला नेेमी ईते्तजन अचण 
चवरॄासि चमळाला. त्यामुळेि चदल्ली च्या सावशजचनक जीवनात माझ्या ेातून माझ्या 
सेकाऱ्यांच्या मदतीमुळे काेी काम ेोउ शकले. ज्या गोष्टी मला न 
ईमगण्यासारख्या वाटल्या, त्यांच्यामुळेेी ेाती घेतलेल्या कामािे काेीि नुकसान 
झाले नाेी. ती ििा नंतर ेोइलि. १९६५ सालच्या मे मचेन्यातील घटना. 
यशवंतराव िव्हेाण नुकतेि चदल्ली मेाराष्ट्रीय चशक्षण संस्थेिे ऄध्यक्ष झाले ेोते व मी 
चिटणीस. रॅी. काकासाेेब गाडगीळ ेे मंरी ऄसताना शाळेसाठी तीन एकर जागा 
चमळाली ेोती अचण सुरूवातीच्या ईत्साेात देणग्या चमळवून एक आमारतेी 
ईभारली गेली ेोती. १९५२ च्या चनवडणुकीनंतर  काकासाेेब पुन्ेा मंरी झाले 
नाेीत व शाळेिे दुदैव ओढवले. शाळेिी जी बाजू देशबंधू गुप्ता रस्त्यास लागून ेोती 
त्या बाजूस काेी चनवाचसतांना अपल्या दुकानासाठी जागा देण्यात अली. त्यांनी 
अपल्या मागल्या बाजूस शाळेच्या जागेवर ऄचतिमण केले ेोते. ते ेटचवण्यात येत 
नव्हेते. दुसरे म्ेणजे संस्थेिी अर्णथक पचरत्स्थती देखील ऄचतशय ओढाताणीिी 
ेोती. चदल्ली प्रशासनाकडून ९५ टके्क ऄनुदान चमळत ऄसूनेी मास्तरांिे पगार 
वेळेवारी भागचवता येत नव्हेते. शाळेच्या आतर खिासाठी तर पैसा नव्हेताि. मी 
शाळेिा चिटणीस झाल्यानंतर मी माझ्या मनापुढे दोनि ईचद्दषे्ट ठेवली ेोती. एक तर 
लाकूडवाल्यांिे ऄचतिमण दूर करून रस्त्याच्या बाजूला विभत ईभारावयािी अचण 
संस्थेिा अर्णथक पाया थोडा फार मजबूत करावयािा. 
 ेी दोन्ेी कामे ऄचतशय ऄवघड ेोती. मी प्रथम लाकूडवाल्यांिे ऄचतिमण 
ेटचवण्याच्या मागे लागलो. त्यात मला कोणत्या ऄडिणी अल्या, पोचलसी अचण 
कापोरेशनच्या भ्रष्टािारािे चकती नमुने मी बचघतले, वरून कळ चफरचवल्याचशवाय 
काेी काम कसे ेोत नाेी यािा ऄनुभव मला कसा अला, वरिी एक कळ 
चफरचवण्यात मी कसा यशस्वी झालो यािे वणशन मनोरंजक ऄसले तरी प्रस्तुत नाेी. 
पण ऄखेर अम्ेास तीन चदवस पोचलस संरक्षण चमळाले अचण अम्ेासि अपल्या 
जागेवरील ऄचतिमण ेटचवण्यास सांगण्यात अले. अम्ेी तीन चदवसांत ेे काम 
केले अचण कापोरेशनच्या माणसाकडून अपली ेद्द अखून घेतली व काटेरी व 
तारेिे कंुपणेी लावले. ेे सवश झाल्यानंतर ऄध्यक्ष या नात्याने घडलेली ेकीगत 
रॅी. यशवंतरावांना सांगण्यास गेलो. साेचजकि त्यांना खूप अनंद झाला. 
 काम करणाऱ्या कायशकत्यंवर चवरॄास टाकण्याच्या यशवंतरावांच्या स्वभावािे 
एक दोन नमुने अणखी लक्षात राचेले अेेत. ऄचतिमण ेटचवल्यानंतर चशक्षण 
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संस्थेिा अर्णथक पाया मजबूत कसा ेोइल ेी वििता ेोती. या वेळी मेामेोपाध्याय 
रॅी. काणे यांिे चिरंजीव रॅी.जी.पी. काणे मला एकदा म्ेणाले, चशक्षण संस्थेिा 
संघटनात्मक पाया संकुचित अेे.. तो थोडा व्हयापक केल्याचशवाय आतरांिे साेाय्य 
तुम्ेास चमळू शकणार नाेी. ेी वस्तुत्स्थती ेोती. चदल्ली मेाराष्ट्रीय स्नेे संवधशक 
समाजाने चशक्षण संस्थेिी स्थापना केली. अताच्या पचरत्स्थतीला ऄनुरूप ऄसे 
स्वरूप चतला देणे अवश्यक ेोते. चतिा पाया व्हयापक करणे अवश्यक ेोते. अम्ेी 
सभासद संख्या वाढचवली. 
 दुसरे ईदाेरण कायशकत्यंच्या मतावर चवरॄास टाकण्याच्या रॅी. 
यशवंतरावांच्या स्वभावावर अणखी ऄचधक प्रकाश टाकणारे अेे. चशक्षण संस्थेिी 
कायमिी अर्णथक तरतूद करण्याच्या दृष्टीने सेकाऱ्यांच्या मदतीने काेी पावले 
ईिलावयास अम्ेी सुरूवात केली ेोती. शाळेच्या अवारात एक ऄद्रयावत 
सभागृे ईभारण्यािी योजना ेोती. त्यासाठी मेाराष्ट्र सरकारकडून भरपूर मदत 
चमळण्यािे अरॄासन चमळाले ेोते. पण मेाराष्ट्र सरकारकडून अमच्या 
सभागृेासाठी पाि लक्ष रूपये चमळण्यािे अरॄासन रॅी. यशवंतराव िव्हेाणांच्या 
माध्यमाने चमळाल्यानंतरिी घटना अेे. 
 मेाराष्ट्रावर दुदैव ओढवले अचण कोयना पचरसरात भूकंप झाला. ऄनेक 
कुटंुबे ईद ध्वस्त झाली. युद्धपातळीवर त्यांना मदत करण्यास मेाराष्ट्र सरकार 
कचटबद्ध झाले. चदल्लीकर मेाराष्ट्रीयांिीेी एक सभा झाली. त्या सभेत यशवंतराव 
म्ेणाले,” चदल्लीकर मेाराष्ट्रीयांनी चनव्हवळ सेानुभतूी व्हयि करून अपली 
जबाबदारी झटकून टाकू नये. पीचडतांच्या मदतीसाठी जेवढी शक्य ऄसेल तेवढी 
मदतेी गोळा करून पाठचवली पाचेजे.” यानंतर ते म्ेणाले, “मदत गोळा करण्यािे 
काम रॅी. रघुनाथराव खाचडलकर बघतील अचण त्यासाठी जरूर ऄसलेल्या 
अपल्यापैकी लोकांिी ते मदत घेतील.” ऄसे म्ेणून यशवंतराव माझ्या शेजारी 
ऄसलेल्या खुिीवर बसले. त्यांनी ेळूि मला चविारले,” काय ठीक झाले ?” “ मी 
अचण रॅी. रघुनाथराव खाचडलकर बाेेरून या कामासाठी सवश प्रकारिी मदत करू. 
पण प्रत्यक्ष ेे काम रॅी. ऄण्णासाेेब विशदे यांिेवर सोपवावे ऄसे मला वाटते.” ऄसे 
मी सांचगतले . रॅी. ऄण्णासाेेबांच्या नेतृत्वाने अम्ेी एक लाखाच्या-वर चनधी 
जमचवला. 
 या संदभात शेवटिी अठवण मेाराष्ट्र रंगायन कसे ईभारले गेले यािी अेे. 
चशक्षण संस्थेिा अर्णथक पाया मजबूत करण्यासाठी अम्ेी शाळेच्या अमच्या 
संस्थेच्या वतीने िालणाऱ्या नूतन मराठी शाळेच्या वार्णर्षकोत्सवासाठी रॅी. वसंतराव 
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नाइकांना मुख्य पाेुणे म्ेणून बोलावले. रॅी. यशवंतराव त्या चदवशी चदल्लीत 
ऄसतील व कायशिमास ेजर राेतील ेेेी बचघतले. मेाराष्ट्र सरकारकडून एक 
लक्ष रूपये चमळाले. अम्ेी यशवंतरावांच्या ेस्ते पायाभरणीिा कायशिम करून 
प्रत्यक्ष कामास सुरूवातेी केली. ऄपेक्षा ेोती की दुसरा लक्ष लौकरि येइल. पण 
तो येण्यािी काेी चिन्ेे चदसेनात. 
 अमच्या पुढे मोठाि प्रश्न ईभा राचेला. सांगाडा ईभा झाला ेोता. अणखी 
पैसा अल्याचशवाय सभागृेािे काम पुरे ेोणे शक्य नव्हेते. काम ऄधशवट टाकता 
येण्यासारखे नव्हेते म्ेणून अम्ेी मेाराष्ट्र बँकेकडून तीन लक्ष रूपयांिे कजश 
काढण्यािे ठरचवले. कजश चमळालेेी. यथावकाश काम पुरे झाले. सभागृेािे नाव 
मेाराष्ट्र रंगायन ठेवण्यािे ठरचवले. १४ जानेवारी १९७१ ेी ईद घाटनािी तारीख 
ठरचवली. मुख्यमंरी रॅी. वसंतराव नाइकांना ईद घाटनासाठी बोलावले. 
ईद घाटनाच्या वेळी रंगायन गच्च भरले ेोते. यावेळी यशवंतरावांनी म्ेटल्यामुळे 
ऄसो ऄगर रॅी. नाइकांनाि तसे वाटल्यामुळे ऄसो, त्यांनी अणखी दोन लक्ष रूपये 
देण्यािे जाेीर केले. एक लक्ष आमारतीसाठी व एक लक्ष रंगायन वातानुकूचलत 
करण्यासाठी. ेे दोन लक्षेी लौकर अले. या रंगायनामुळे अमच्या संस्थेिा अर्णथक 
प्रश्नेी सुटला. यशवंतरावांच्या प्रत्यक्ष व ऄप्रत्यक्ष मदतीनेि ेे शक्य झाले. 
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―कृष्ट्णाकाठ’-यमुनातीरी णलणहलेले 

एक अणभजात आत्मचणरत्र 

प्रा.स.णश.भावे 
 

 कै. रॅी. यशवंतराव िव्हेाण यांना प्रा.स.चश.भावे यांनी त्यांच्या ‘कृष्ट्णाकाठ’ या 
गं्रथाचवर्षयी अपला सचवस्तर ऄचभप्राय चलेून पाठचवला ेोता. त्यांना तो 
अवडला ेोता. त्यांना ईत्तरादाखल परेी पाठचवण्यािे ठरचवले ेोते. तसे 
त्यांनी रॅी. राम खांडेकर यांना सांचगतले. परंतु रॅी. भावे यांिा पत्ता चमळू न 
शकल्यामुळे ते तसेि राेून गेले. रॅी. खांडेकर यांनी ेा समीक्षा-लेख जपून 
ठेवला ेोता. तो या गं्रथात समाचवष्ट करण्यािी रॅी. भावे यांनी संमती चदली 
त्याबद्दल त्यांना धन्यवाद. 
 

 अठव्हया चवत्त अयोगािे ऄध्यक्ष खासदार यशवंतरावजी िव्हेाण यांिेसंबंधी 
मराठी मनात ईदंड पे्रम अेे. त्यािप्रमाणे एक कुतूेलेी त्याि मराठी मनात सतत 
वागत अले अेे. लोकमान्य चटळकांनंतर मराठी मनावर स्वतःिी एक मुद्रा 
ठसचवणारा नेता ेे त्यांिे मोठेपण अता आचतेासानेि मान्य केले अेे. आचतेासात 
सवंत चवशाल मराठी मुलूख जेव्हेा एका राज्यात एकर अला त्या वेळिे पचेले 
मुख्यमंरी, येथपासून कंद्रात संरक्षणमंरी, गृेमंरी, चवत्तमंरी, परराष्ट्रमंरी, पचेला 
ऄचधकृत चवरोधी पक्षनेता....अचण शेवटी ईपपंतप्रधान ऄशी यशािी चशखरे ेस्तगत 
करणाऱ्या या नेत्यािा गुणगौरव केवळ मेाराष्ट्रात, देशाति नव्हेे पण परदेशी 
ऄभ्यासक-विितकांच्या चवश्लेर्षणातेी झाला अेे. ऄगदी अजेी, पंतप्रधान म्ेणून 
कोण जबाबदारी पेलू शकेल ऄशी ििा चनघते त्या वेळी जी नावे सेज सवंच्या 
मनात येतात, त्यात यशवंतरावांिे नाव ऄगदी सेज अचण एकमताने घेतले जाते. 
गेल्या पन्नास वर्षंच्या सावशजचनक जीवनात यशवंतरावांनी चकती रॅेष्ठ दजािी 
मान्यता अचण चवरॄसनीयता प्राप्त करून घेतली अेे ते ऄशा प्रकारच्या ईत्स्फूतश 
मताने ईत्तम व्हयि ेोते. 
 सुरूवातीस म्ेटल्याप्रमाणे या मान्यतेला अचण चवरॄसनीयतेला कुतूेलािे एक 
ऄस्तर अेे. १९५६ साली यशवंतरावांनी छोटे दै्यभाचर्षक का स्वीकारले ? पंतप्रधान 
शास्रंच्या अकत्स्मक चनधनानंतर त्यांनी त्याि वेळी सेजसाध्य पंतप्रधानपद का 
स्वीकारले नाेी ? नंतर तीन वर्षंनी त्यांनी ऄल्पावधीति दोन परस्परचवरोधी चनणशय 
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घेतले, त्या चनणशयांबरोबर मेाराष्ट्र राज्यािे चवचधमंडळ अचण कागेँ्रसपक्ष ेे दोन्ेी 
ईलटसुलट चफरले, ेे का झाले? १९७५ ते १९८० या काळात त्यांच्या भचूमका 
वेळोवेळी बदलल्या त्या तशा का बदलल्या ? ऄगदी ऄलीकडे ‘मुख्य प्रवाेा’ त परत 
येण्यािा चनणशय त्यांनी का घेतला ? स्वातंत्र्य चमळाल्यानंतरच्या भारताच्या 
आचतेासात यशवंतरावांनी नेमकी कोणती कामचगरी (role) बजावली अेे ?.... 
ऄसे कुतूेल माझ्यासारख्या त्यांच्या ऄनेक िाेत्यांच्या मनामध्ये सतत वसत 
अलेले अेे. 
 यशवंतरावांिे माणूस म्ेणून जे व्हयचिमत्व अेे, त्या व्हयचिमत्वाने ेे कुतूेल 
थोडे ऄचधक वाढलेि अेे. ते पुढारी अेेत, पण सवंत कमी बोलणारे पुढारी 
अेेत. अधी ते कमी वेळा बोलतील. पुन्ेा जे बोलतील ते कमी बोलतील. दुसऱ्या 
व्हयिीचवर्षयी बोलणार नाेीत. बोलले तरी कुिेषे्टने, विनदाव्हयंजक विकवा 
मूल्यमापनात्मक बोलणार नाेीत. सामान्यपणे अवाज िढवून विकवा मुठी वळून, 
बोलणार नाेीत. अिस्ताळेपणा तर नाेीि नाेी. जे वाताेर पचरर्षदेत, तेि 
कायशकत्यंच्या सभेत, तेि जाेीर सभेत. प्रांजळपणा, मृदू, गोड भार्षा, स्वतः 
सौजन्य ठेवून दुसऱ्यांच्या सौजन्याला अवाेन करण्यािी पद्धती. यामुळे ‘साेेबां’ िे 
मत कळते, सौजन्य मनावर ठसते, पण मन कळत नाेी. 
 जे जाेीर तेि खाजगीत. दुसऱ्याशी खाजगीत बोलतानादेखील यशवंतराव 
दुसऱ्याच्या ऄडिणी चविारतील, त्याच्या पाठीवर ेात चफरवतील, मायेने 
दुसऱ्याच्या मनाला उब देतील. पण दुसऱ्याकडून स्वतः ऄशी उब क्वचिति घेतील. 
जवळजवळ नाेीि म्ेटले तरी िालेल. 
 यामुळे ेे कुतूेल जसे नेता म्ेणून, तसे व्हयिी म्ेणूनदेखील अेे. मी स्वतः 
त्यांिा िाेता अेे तो माझ्या शाळकरी वयापासून. माझे वडील व सातारिे 
साचेत्त्यक अचण स्वातंत्र्यसैचनक कै. चशवराम गोविवद उफश  राजाभाउ भावे ेे 
यशवंतरावांिे वचडलधारे राजकीय सेकारी. त्यांच्यापेक्षा वयाने १३-१४ वर्षंनी 
वडील. अमच्या घरी यशवंतराव येत-जात ऄसत. ईभयतांना परस्परांचवर्षयी अदर 
ेोता. माझे वडील १९६७ साली ऄपघातात वारले. त्यावेळी यशवंतरावांिे मला दीघश 
पर अले. त्या परात दादांबद्दलिी भावना यशवंतरावांनी ईत्कटतेने व्हयि केली 
अेे. या घरोब्यामुळे लेानपणापासून मी यशवंतरावांच्या कायाकडे व व्हयचित्वाकडे 
अपुलकीने व अदराने पाेात अलो अेे. वर ईले्लचखलेले कुतूेालािे रंग माझ्याेी 
मनात ेोते-अेेत. 
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 म्ेणून, यशवंतराव अत्मिचररािा पचेला खंड म्ेणून ‘कृष्ट्णाकाठ’ प्रचसद्ध 
झाला अेे ऄसे कळल्यानंतर मनािी ईत्कंठा िांगलीि वाढली. नंतर पुस्तक 
ेातात अले. पाचेल्यावर साक्ष पटली की ‘विप्रटेक्स्ट’ व ‘पे्रस्टीज पत्ब्लकेशन्स’िे 
सजेराव घोरपडे व त्यांिे सेकारी यांनी पुस्तक भारदस्त व सुबक करण्यासाठी 
अपले प्रयत्न वेिले अेेत. सेासष्ट रुपये विकमतीिे, डेमी ३२० पृष्ठांिे ेे पुस्तक 
िांगले छापले व बांधले अेे. पुस्तकािे मुखपृष्ठ व मांडणी ऄचभजात व 
चनणशयसागरच्या जुन्या पुस्तकांिी अठवण करून देणारी अेे. पुस्तक ‘अइच्या 
पाठोपाठ माझ्या जीवनाला अकार अचण अशय देणारी माझी चप्रय पत्नी सौ. 
वेणूताइ चेच्या स्मृतीस ‘ ऄपशण केले अेे. पुस्तकािे सवाचधकार ‘सौ. वेणूताइ 
िव्हेाण स्मारक पत्ब्लक िॅचरटेबल रस्ट’ला चदले अेेत. ेी दोन्ेी संस्मरणे हृद्र 
अेेत. या अत्मिचरराला पुरस्कार विकवा प्रस्तावना नाेी. यशवंतरावांच्या 
वृचत्तचवशेर्षावर या छोट्या तपचशलानेेी िांगला प्रकाश पडतो. 
 ―कृष्ट्णाकाठ’ मध्ये १९४६ पयंतिे िचररकथक अलेले अेे. त्यामुळे नंतरच्या 
काळाबाबतिी कुतूेले या प्रथम खंडाने प्रत्यक्ष पुरी ेोत नाेीत. पण नंतरिे चनणशय 
कसे झाले ऄसावेत यािा काेी ऄंदाज या खंडात ेाताशी येउ शकतो. 
 या खंडात साधारण समसमान ऄशी तीन प्रकरणे अेेत. ―जडणघडण’ 
(१९१३-३०), ―वैिाचरक अंदोलन’ (१९३०-३७) अचण ‘चनवड’ (१९३७-४६) ेी 
नावे त्या त्या कालखंडातील प्रसंगिमाला ऄन्वथशक अेेति. चशवाय, लेखकािी 
वृत्ती प्रकट करणारी अेेत. 
 या साऱ्या कथनात यशवंतरावांिी वृत्ती भावनात्मकतेपेक्षा वैिाचरक अेे, 
ईत्कटतेपेक्षा ऄचलप्ततेिी अेे, अचण, गुंतलेपणापेक्षा तटस्थतेिी अेे. अचण ेे या 
अत्मिचररािे सामथ्यश अेे. यात ईत्कटतेिे, गचेवरून येण्यािे, प्रसंग नाेीत ऄसे 
नाेी. १९४६ साली, पचेली ईल्ेाचसत चनवडणूक विजकल्यावर सौ. वेणूताइंनी 
यशवंतरावांना ओवाळले. तेव्हेा ते चलचेतात – 
 “तेव्हेा माझे डोळे पाणावले. मी चतला ऐकू जाइल, ऄसे सांचगतले, 
 ―वेणूताइ, या यशात तुझाेी वाटा अेे.‖ 
 “ती विकचितशी ेसली अचण म्ेणाली, 
 ―ऄशी वाटणी करावयािी नसते.‖” 
 या एका प्रसंगात यशवंतराव या लेखकािी लेखनामागील वृत्ती प्रकट ेोते. 
त्यांिे डोळे पाणावतात. तथाचप, त्यांिी लेखणी पाणावत नाेी, तीमुळे पुस्तकािी 
पाने पाणावत नाेीत. कारण या अत्मिचररात मेत्त्व ‘िचररा’ला अेे, ―अत्म’ला 
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नाेी. यशवंतरावांिी ेी ‘अत्म’ चवलोपी वृत्ती जशी अयुष्ट्यात तशी या 
अत्मिचररातेी ईतरली अेे, ेे ‘कृष्ट्णाकाठ’िे मोठे यश अेे. 
 १९४६ च्या चनवडणुकीतील ेा वैयचिक ऄनुभव देण्याआतकेि त्या 
चनवडणुकीिे वैयचिक व सामाचजक चवश्लेर्षण करणे त्यांना मेत्त्वािे वाटते. ते 
चलचेतात “गेल्या िाळीस वर्षंत देा चनवडणुका मी लढचवल्या. प्रत्येक 
चनवडणुकीतील ऄनुभव वेगळा, राजकीय कसोट्या वेगळ्या, त्या वेळिे चवरोधी 
राजकीय पक्षेी वेगळे, ऄशा ेोत्या. परंतु आतकी सरळ, चबनखिािी, तत्त्वचनष्ठ व 
जनतेच्या स्वयंस्फूतश पाविठब्यावर अधारलेली ऄशी कोणती चनवडणूक ऄसेल, तर 
ती १९४६ िी चनवडणूक ेोय, ेे मला कबूल केले पाचेजे.” गेल्या िाळीस वर्षंत 
राजकारण कोणत्या चदशेने पालटले अेे यासंबंधीिे यशवंतरावांिे ेे भाष्ट्य चजतके 
सौम्य चततकेि चवदारक अेे. 
 अयुष्ट्यिमावर ऄनुभवावर, सामाचजक प्रवाेांवर यशवंतरावांनी केलेली भाष्ट्ये 
ेे या पुस्तकािे मेत्त्वािे संदयश अेे. वैयचिक भावनांिा अचवष्ट्कार यशवंतरावांनी 
या िचररात ऄपचरेायश तेव्हेाि केला अेे. त्यांच्या मातोरॅी, जेष्ठ बंधू, थोरले बंधू 
गणपतराव, पत्नी सौ. वेणूताइ, काेी जवळिे चमर यांच्यासंबंधी भावनेिे कढ या 
लेखनात अेेत. नवीन लग्न करून अलेल्या पत्नीला अपण काेीि देउ शकलो 
नाेी ऄशी खंत अेे. याि दुःखातून त्यांनी वेणूताइंना लांब पर चलचेले, त्यािी 
नंद अेे. पण ेे सारे सांगताना यशवंतराव संयम सोडत नाेीत. वाेवत जात 
नाेीत. ऄथवा, एका वेगळ्या प्रकाराने, ―राजकीय संकटकाळात पुढाऱ्याने पत्नीला 
चलचेलेले अगळे पर’ ऄशी स्वतःच्या वेगळेपणािी जाचेरातेी करीत नाेीत. 
मराठी साचेत्यात ऄसा ऄचलप्त समतोल दुर्णमळ अेे. या पुस्तकािा ेा गुण, 
म्ेणूनि, चवशेर्ष अल्ेाददायक वाटतो. 
 ―जडणघडण’ या पचेल्या प्रकरणात यशवंतरावांच्या खाजगी जीवनािे तपशील 
अेेत. पुढील दोन प्रकरणांतेी तसे अेेत. पण एकुणाति, या अत्मिचरराला 
खाजगी तपचशलािे ओझे झालेले नाेी. यापाठीमागे यशवंतरावांिी एक शेाणी दृष्टी 
अेे. ेजारो सामान्य लोकांपैकी अचण लोकांसारखेि अपण अेोत. अपल्यात 
ऄसामान्यत्व ऄसेलि तरी त्यािी व्हयाप्ती फार म्ेणजे फारि कमी ऄसते अचण 
चशवाय त्यात ेजारो आतरांिे ऄसामान्यत्वि एका चठकाणी प्रकट ेोत ऄसते. 
सवशसाधारणपणे व्हयचिमत्त्वािा प्रधान अचण मोठा भाग सामान्यांसारखा 
सामान्यत्वानेि भरलेला ऄसतो. ऄसे ेे त्यांिे शेाणपण थोडक्यात सांगता येइल. 
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 अपल्या लेाणपणंच्या गचरबीचवर्षयी त्यांनी चलचेले अेे : ―माझे लेानपण ेे 
आतर लक्षावधी गरीब घरातील मुलांच्याप्रमाणे गेले अेे, म्ेणून माझ्या जीवनामध्ये 
आतरांपेक्षा फार काेी चवशेर्ष ेोते ऄसे नाेी. सवशसामान्यतः ऄडीऄडिणी अचण 
गचरबी यालाि तेव्हेा जीवन ऄसे नाव ेोते.‖ 
 यशवंतरावांच्या या दुर्णमळ संयमगुणामुळे ेे अत्मिचरर ‘रोमचँटक’ ेोण्यापासून 
बिावले अेे. यशवंतरावांिी एक चवचशष्ट वेिक दृष्टी अेे. लेानपण, चशक्षण, मैरी, 
कुटंुब. ऄगदी सामाचजक कायश, वचकली, राजकीय िळवळी ऄशा साऱ्या ऄनुभवातून 
एक मेत्तम साधारण चवभाजक ऄसतो. ेा ‘मसाचव’ प्रत्येक ऄनुभवातून त्यांनी 
‘कॉमन’ म्ेणून काढून टाकला अेे. त्यािा केवळ जुजबी ईले्लख केला अेे. पण 
त्यातून जो चविारािा, भाष्ट्यािा, तत्त्वािा ‘लसाचव’ चमळाला तो अवजूशन अचण 
तपचशलवार सांचगतला अेे. ऄचभजात वृत्तीतेि ेे एक वैचशष्ट्ट्य ऄसते. 
यशवंतरावांच्या ऄनुभव घेण्यात ेी ऄचभजात वृत्ती अेे. लेखनात तर अेेि. म्ेणून 
ेे अत्मिचररेी ऄचभजात वृत्तीिे झाले अेे. 
 ऄशी काेी भाष्ट्ये मेत्त्वािी अेेत. 
 स्वतःच्या लेानपणीच्या जगािे-ग्रामीण जगािे-त्यांिे चनरीक्षण पाेावे : 
―शासनाला भीतीने नमून वागण्यािीेी प्रवृत्ती त्या वेळच्या जीवनािे एक गृेीतकृत्य 
ेोते. चशक्षण कमी, बाेेरच्या जगाशी संपकश  कमी, अेे त्यात समाधान मानण्यािी 
वृत्ती, कुणाच्या ऄध्यात मध्यात न पडावे, ऄसे तटस्थ राेावे ेे धोरण ेीि तेथल्या 
जीवनािी रीत ेोती. त्यामुळे त्यात गतीेी नव्हेती अचण ‘प्रगतीेी नव्हेती.‖ पुढे ते 
ऄसे म्ेणतात - ―शेतीशी संबंध ऄसलेला माणूस नजीकच्या राजकीय सते्तला फार 
वचरष्ठ मानतो.‖ 
 यशवंतरावांनी ेी चनरीक्षणे सामाचजक आचतेासकाराच्या दृष्टीने मेत्त्वािी 
अेेत. त्यात व्हयि ेोणारी चिचकत्सक, चववकेी दृष्टी त्यांच्याजवळ मूळिीि चदसते. 
मराठी सातवीत ऄसताना, म्ेणजे वयाच्या तेराव्हया वर्षी त्यांनी चदनकरराव 
जवळकरांिे भार्षण ऐकले. ते ऐकल्यावर त्यांिी त्या वयात जी प्रचतचिया झाली ती 
त्यांच्याि शब्दात वािण्यासारखी अेे. ते चलचेतात-‖रॅी जवळकरांनी 
चटळकांच्यावर केलेली टीका ेी बरोबर नव्हेती ऄसे माझ्या मनाने घेतले. कारण 
तोपयंत मी थोडेफार वािू लागलो ेोतो. लोकमान्य चटळक ेे आंग्रजांचवरूद्ध लढणारे 
एक सेनापती अेेत, ऄशी माझी भावना ेोती.... त्यानंतर तेव्हेा मी या संकुचित 
अचण दूचर्षत के्षरातून प्रयत्न करून बाेेर पडलो.‖ पुण्यािे ‘चवजयी मराठा’ अचण 
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बेळगाविे ‘राष्ट्रगीत’ या केवळ मराठा िळवळीच्या वृत्तपरांच्या जोडीने अपण 
पुण्यािे ‘मजूर’ व मंुबइिे ‘रॅद्धानंद’ वािू लागलो, ऄशी नंद केली अेे. 
 चववेकाने बघायिे, वािायिे, चविारपूवशक ‘चनवड’ करायिी, त्या चनवडीिी 
चदशा धरायिी ेी एक पद्धति यशवंतरावांनी तेव्हेापासून ऄंगी बाणचवलेली चदसते. 
 ―ब्राह्मणेत्तर िळवळीच्या संकुचित दृचष्टकोणातून बाेेर पडून काेी केले पाचेजे’ 
ेा त्यांच्या सामाचजक-राजकीय जाचणवेिा पचेला प्रगतीिा टप्पा त्यांनी शाळकरी 
जीवनाति गाठला. साऱ्या देशासाठी अपण काम करावे ेा त्यांिा चनरृय झाला तो 
जतीन्द्र दासांनी अमरण ईपोर्षण करू शेवटी ेुतात्मापद घेतले त्या क्षणापासून. 
―मला अयुष्ट्यािे सार समजले व सूर सापडला,‖ ऄसे त्यांनी म्ेटले अेे. 
 देशासाठी काम करायिे. त्यासाठी वैिाचरक भचूमका कोणती र्घयायिी, ेा प्रश्न 
त्यांच्या पचेल्या, पंधरा मचेन्यांच्या, तुरंुगवासाने सोडवला. अिायश भागवत ज्यािे 
कुलगुरू ेोते ऄशा त्या मुि चवद्रापीठातून स्नातक ेोउन बाेेर पडताना त्यांिी 
धारणा ऄशी झाली ेोती की, ―गौतम बुद्ध अचण येशू चिस्त यांच्यानंतर एवढ्या 
मोठ्या मानवसमाजाच्या जीवनपद्धतीवर पचरणाम करणारा कोणी एक तत्त्ववेत्ता 
झाला ऄसेल, तर तो माक्सशि, ेे कबूल करावे लागेल.‖ 
 माक्सशिे मेत्त्व समजले तरी देशाच्या स्वातंत्र्याच्या लढात कोणाच्या छावणीत 
जावे यािा मनािा चनणशय ेोत नव्हेता. ते चलचेतात-‖माझे ेे वैिाचरक प्रकरण आतके 
साधे नव्हेते. गांधंच्या व्हयचिमत्त्वावर चनष्ठा, पंचडत जवाेरलाल नेेरंूच्या 
चविारासंबंधी एक नवी जवळीक अचण माझ्या चजल्ह्यातल्या काेी चमरांच्या 
साेियापुढे, नाेी म्ेटले तरी, काेीशा अपुलकीने मानवेन्द्रनाथ रॉय यांच्या 
चविाराकडे पाेण्यािा दृष्टीकोण, ऄशा एका वैिाचरक चरकोणात मी ईभा ेोतो.‖ 
चविारांच्या संघर्षात ईपाय कोणता करायिा ेेेी त्यांना समजले ेोते. ते पुढे 
चलचेतात-‖चविारांिा गंधळ चकतीेी ऄसला, तरी प्रत्यक्ष कायामध्ये त्यांिी कसोटी 
लावल्याचशवाय, बरोबर काय अचण िूक काय, ेे समजत नाेी.‖ ताचत्त्वकाला 
व्हयावेाचरकािी कसोटी ेवी ेी दृष्टी छरपती चशवाजी मेाराजांिी व लोकमान्य 
चटळकांिी अचण खास मराठी परंपरेिी दृष्टी अेे ेे मुद्दाम सांगण्यािी गरज नाेी. 
पुढे बेिाचळस सालच्या लढ्यात, एका गुप्त बैठकीत, चपके जाळावी, ऄशी सूिना 
अली ऄसता यशवंतरावांनी त्या सूिनेला तीव्र चवरोध केला ेोता. ते म्ेणाले ेोते-
‖ेी ऄत्यंत ऄव्हयवेायश ऄशी योजना अेे. चपके जाळण्यािा कायशिम ेाती घेणे 
म्ेणजे लोकांशी लढाइ सुरू करणे ऄसा त्यािा ऄथश ेोइल अचण लोक 
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अपल्याबरोबर न येता ईलट सरकारला मदत करतील. वतशमानपरात वािलेल्या 
पुस्तकी कायशिमांिा ऄवलंब करून ेी िळवळ िालचवता येणार नाेी.‖ 
 यशवंतरावांिा कायशकता विपड कसा घडत ेोता यािे ममशि या भार्षणात अेे. 
ऄसा ेा विपड केवळ घडलेला नाेी. तो चविारपूवशक, प्रयत्नांनी, कायंिी 
व्हयावेाचरक कसोटी वापरीत वापरीत घडवलेला अेे. ―जडणघडण’ अचण ‘चनवड’ 
ेी प्रकरणांिी नावे या दृष्टीने ऄथशपूणशि नव्हेे, तर पूणश-ऄथश अेेत. 
 यशवंतरावांिा ेा विपड समजून घेतला तर त्यांच्या गेल्या िाळीस वर्षंच्या 
चनणशयामागे कोणते मन ेोते, अचण ते कसे काम करीत ेोते, यािी बरीि ऄिूक 
कल्पना येउ शकते. कोणताेी चविार पक्का करण्यासाठी यशवंतरावांनी स्वतःपुढे 
काेी ठाम अधार ठेवलेले चदसतात. त्यांच्या या अधारांपैकी (reference) पचेला 
म्ेणजे सवश भारतािा एकचरत चविार. दुसरा म्ेणजे भारतातल्या ऐंशी टके्क ग्रामीण 
जनतेिा-शेतकऱ्यांिा-चविार. चतसरा अधार समावेशकतेच्या तत्त्वािा. िौथा 
सुसंस्कृत सौजन्यािा अचण पािवा म्ेणजे अवश्यक तेव्हेा, खळखळ न करता 
कायासाठी स्वतःकडे कमीपणा घेण्यािा. 
 वर ज्या कुतूेलांिा ईले्लख केला अेे, त्यांपैकी बऱ्याि कुतूेलांिी तृप्ती 
यशवंतरावांच्या या अधारचशलांिा चविार केल्यास अपोअप ेोइल. यांतेी काेी 
चनणशय ऄपवादभतू वाटू शकतील. सवशि चनणशयांिे वेळी सवशि अधार कायशकारी 
ेोते, ऄसेेी म्ेणता येणार नाेी. मनुष्ट्यािे चनणशय प्रत्येक वेळी तकश संगत ऄसतात 
ऄसे नाेी. तकश , भावना, योगायोग ऄशा सवश घटकांिा चविार सम्यक दृष्टीने केला 
तरीेी घटनेिे वा चनणशयािे पूणश ममश ेाती येतेि ऄसेेी नाेी. तथाचप, गेल्या िाळीस 
वर्षंच्या सावशजचनक जीवनात यशवंतरावांनी जे जे मेत्त्वािे चनणशय घेतले त्यांिे 
पाठीमागे या अधारांना मानणारे मन ेोते एवढे स्पष्ट करण्यािे रॅेय ‘कृष्ट्णाकाठ’ने 
जोडले अेे. 
 वर ज्या पाि अधारांच्या ईले्लख केला त्यांच्याशी सुसंगत ऄशीि या पुस्तकािी 
शैली अेे. ऄनौपिाचरक, प्रांजळ, ऄचतशयोिी टाळून मयादेच्या थोडेफार अति 
राेून चवधाने करणारी, ईत्कट भावनेच्या ऄरॅूंना डोळ्यांच्या कडांबाेेर सांडू न 
देणारी, अचण चविारांना चववेकाच्या लगामात ठेवणारी, स्वतःचवर्षयी खूप कमी 
सांगून जास्त सुिवणारी, अत्मस्तुती कटाक्षाने टाळणारी ऄशी ेी या पुस्तकािी 
शैली म्ेणजे ‘कृष्ट्णाकाठ’िे एक ऄनमोल लेणे अेे. मूक राेून सारे काेी व्हयि 
करणाऱ्या, सौ. वेणूताइंच्या, शांत चवशाल डोळ्यांशीि यशवंतरावांच्या शैलीिी 
तुलना करता येइल. 
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 कृष्ट्णाकाठ’साठी यशवंतरावांिे चदलखुलास ऄचभनंदन करताना शेवटी एक 
चविार मांडवासा वाटतो. 
 यशवंतराव ेे मेाराष्ट्रािे अचण भारतािे एक अधुचनक ‘नायक’ अेेत, ेीरो 
अेेत, याबद्दल कुणािे दुमत ेोणार नाेी. ेीरोिी घडण कशी ेोते ेा सनातन 
कुतूेलािा चवर्षय अेे. ―ेीरो ॲण्ड ेीरो-वरचशप’ ेे कालाआलिे पुस्तक प्रचसद्धि 
अेे. यशवंतराव िव्हेाण या ेीरोिी जडणघडण कशी झाली यािे मनाला चविारांिे 
खाद्र देणारे दशशन या पुस्तकात घडते, ेे ‘कृष्ट्णाकाठ’िे अणखी एक चवलोभनीय 
वैचशष्ट्ट्य अेे. या अपल्या ेीरोिी, या पुस्तकात प्रकट झालेली एकदोन वैचशष्ट्टे्य 
पाेावी. 
 अपण कोण अेोत, यािी जाणीव जसजशी ेीरोला ेोते तसतसा, त्या चवरुद्ध 
गोष्टी तो कटाक्षाने टाळतो. यशवंतरावांनी लेानपणापासून ेे केलेले चदसते. 
व्हयायाम, पोेणे, कुस्त्या, तमाशािे फड, भजनीमंडळे ऄशा ऄनेक ओढी त्यांना 
ेोत्या. पण स्वतःिा सूर जसजसा सापडत गेला तसतसे त्यांनी ेे सारे ईद्रोग व 
त्यांिे मोे मनातून दूर केलेले चदसतात. जे या मोेांिे तेि कायशके्षरांिे. शेर-
चजल्ेा-राज्य-देश ऄशी कायशके्षरांिी मयादा जसजशी व्हयापक ेोत गेली, तसतसा 
मयाचदत के्षरांिा चविार त्यांनी मनामागे टाकलेला चदसतो. एकि ईदाेरण पाेावे. 
चनष्ठा, कष्ट यांच्या मदतीने त्यांनी कराडिी चशवाजी चशक्षण संस्था मोठी केली. पण 
नंतर ते तीत गुंतले नाेीत. या खंडात या अपल्या संस्थेकरता त्यांनी फि एक 
पचरच्छेद चदला अेे. 
 नायकािे अणखी एक लक्षण म्ेणजे स्वयंभपूणा. स्वयंभ ू नायक स्वयंपूणश 
ऄसतो. तो दुसऱ्या कोणास नायक मानत नाेी. पुढारी विकवा गुरू म्ेणून कोणा 
एकदोघांच्या नावाने गचेवरून येणे ेे त्यािेबाबत घडत नाेी. ―कृष्ट्णाकाठ’ मध्ये 
यशवंतरावांिे ेे स्वयंभूर्षण ऄलगद प्रकट झाले अेे. गांधी, नेेरू, तकश तीथश, 
मानवेन्द्रनाथ रॉय, एसेम ऄशा काेी थोरांिा रास्त गुणगौरव त्यांनी केला अेे. पण 
या थोरांिे भिाने केलेले भजन नाेी. एक त्यांच्या मातोरॅी सोडल्या-अचण नंतर 
सौ. वेणूताइ-तर त्यांिा कोणीेी weak-point नाेी. शेणीलीकर मास्तरांच्या, ―तू 
कोण ेोणार ?‖ या प्रश्नाला लेान-पणीि यशवंतरावांनी ईत्तर चदले ेोते : ―मी 
यशवंतराव िव्हेाण ेोणार अेे.‖ 
 तसेि ते अज झाले अेेत. ―कृष्ट्णाकाठिे यशवंतराव िव्हेाण’ एक खरे. 
नायकात, ेीरोत एक ऄटळ एकटेपणा ऄसतो. ―कुष्ट्णाकाठ’ वािताना सतत 
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जाणवते की लेानपणापासून यशवंतराव तसे एकटेि अेेत. ऄथात ऄसा 
एकटेपणा ेी नायकािी ईणीव नसते. ते त्यािे वैभव ऄसते. 
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यशवंतरावाचें गं्रथपे्रम 

तकश तीथश लक्ष्मणशास्त्री जोशी 
 
 राजकारणाच्या व्हयापात ते वािन कधी करीत? 
 वािनािी गोडी मुळाति ेोती. त्यामुळे ते रारी कामकाजाच्या फाआली 
संपल्यावर चनयचमतपणे चकमान रारी दोन बाजेपयंत वािनात रमून जात. अमच्या 
वाइच्या चवरॄकोश कायालयातील संदभशगं्रथसंग्रे पाेण्यात रमत. त्यांनी एकदा 
संग्रेाला भेट चदली, अचण मी त्यांना “वल्डश अटश आन् सायक्लोपीचडया” दाखवला, 
त्यांिे ऄनेक व्हेॉल्युम्स दाखवले. त्यांना तो आतका अवडला की लगेि त्यांनी स्टँड 
बुक स्टॉलच्या शानभाग यांच्याकडे मागणी नंदवली. केव्हेाेी माझ्याकडे अले की 
नवीन गं्रथ काय वािला, ेे ते चविारणारि ेे गृेीत धरून मी ते अले की 
त्यांच्यासमोर नवा वािलेला गं्रथ ठेवत ऄसे. चवज्ञानािे गं्रथेी ते अवडीने वाित. 
 त्यांना सवाचधक अवड कुठल्या साचेत्यप्रकारात ेोती ? 
 यशवंतरावांना सायन्स चफक्शन ऄचतशय अवडत ऄसत. 
 प्रत्यक्ष सत्ता ेाती अल्यावर, त्यांच्या साचेत्यपे्रमाला कोणती चनचरृत चदशा 
चमळाली ? 
 साठ साली ते मुख्यमंरी झाल्यानंतर साचेत्य संस्कृती मंडळािी त्यांनी केलेली 
स्थापना ेे त्यांच्या साचेत्यपे्रमािेि फचलत म्ेणता येइल. िांगल्या लेखकांना 
प्रकाशक न चमळण्यािी ऄडिण दूर व्हेावी. वैिाचरक लेखन वाढावं, ेा त्यामागे ेेतू 
ेोता. चवरॄकोश कायालय ेेेी त्यांच्या सल्ल्यानेि स्थापन केलेले अेे. 
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साणहक्त्यकाबद्दल आस्था 

आनंद यादव 
 
 चवद्राथी झाल्यापासून यशवंतराव िव्हेाणांच्या व्हयचिमत्त्वािा ठसा मनावर 
ईमटला ेोता. ेे व्हयचिमत्त्व डोळ्यांसमोर ईभे राचेले ेोते ते प्रामुख्याने त्यांच्या 
विृत्वाने. सातारा चजल्ह्यात त्यांिी खूप भार्षणं ऐकली. चवद्यत्तपूणश, अिमक. 
पले्लदार ऄशी कोणतीेी “भार्षणबाजी” न करता यशवंतराव खास स्वतःच्या शैलीत 
बोलत. ेे बोलणे बेुजनांिेि पण त्यातेी वेगळे ऄसे ेोते. ज्ञानेरॄर जर गद्रात 
बोलले ऄसते तर ते जसे झाले ऄसते तसे यशवंतरावांिे मृदू बोलणे ेोते. मृदू 
बोलणारी माणसे कधी अग ओकणारे बोलत नाेीत. ती दुसऱ्याला समजून घेत घेत 
दुसऱ्याला अपले म्ेणणे समजून देत ऄसतात. कारण मुळाति ेी माणसे 
संवेदनाशील ऄसतात, भावनाप्रधान ऄसतात-यशवंतराव तसे ेोते. त्यांिे ज्ञान 
िौफेर ेोते पण त्यािे त्यांनी कधी “डोस” पाजले नाेीत. शांतचित्ताने, एकचित्ताने 
ते दुसऱ्यािे जे ऐकत तेि त्यांच्या वाणीतून प्रगट रूप घेइ. ेे करताना मेाराष्ट्र 
दुभगंणार नाेी यािी ते काळजी घेत. म्ेणूनि पंचडत जवाेरलाल नेेरंूप्रमाणे 
त्यांनी गुणग्राेकवृत्ती ठेवली अचण मेाराष्ट्राला एका ईच्च स्थानावर नेउन ठेवले. 
 त्यांिे साचेत्याबद्दलिे पे्रमेी त्यांच्या बोलण्यातून जाणवत ऄसे. सुमारे पंधरा 
वर्षापूवी त्यांनी माझी “गोतावळा” कादंबरी वािली ेोती अचण तीवर ते खूर्ष ेोते, ेे 
मला नंतर चनमशलकुमार फडकुले यांच्याकडून कळले ेोते. फडकुलंकडे माझी 
िौकशी करत त्यांनी तेव्हेा एकि मार्णमक अचण नेमका प्रश्न चविारला ेोता, 
“ गोतावळा”तील भार्षा मराठी रचसकांना मान्य ेोइल का पण? राजकारणात ऄखंड 
मग्न ऄसतानाेी साचेत्य-प्रवाेाकडे त्यांिे चकती सूक्ष्म लक्ष ेोते! त्याि वेळी त्यांनी 
येथून पुढे बेुजनांच्या भारे्षला मेत्त्व येणार अेे यािे समाधान व्हयि केले ेोते. 
 साचेत्याप्रमाणे साचेत्त्यकांबद्दलेी त्यांना अस्था ेोती. रणचजत देसाइ, ना. 
सी. फडके, चव. स. खांडेकर, यांिे सारे साचेत्य त्यांनी ऄभ्यासू वृत्तीने वािले ेोते 
अचण त्या त्या लेखकांशी ििाेी केली ेोती. साचेत्त्यकांबद्दल अदर बाळगण्यात, 
त्यांिा सन्मान करण्यात त्यांना ऄवीट अनंद वाटायिा. ग. चद. माडगूळकर, ना. 
धो. मेानोर ऄशा साचेत्त्यकांना अमदारकी बेाल करण्यात त्यांिाि जास्त 
पुढाकार ेोता. गुणांिी कदर व्हेावी ेीि भावना त्यामागिी ेोती. 
 कऱ्ेाडजवळ कावे नावािे गाव अेे. तेथे संभाजीराव थोरात ेा वाङ्मयपे्रमी 
माणूस राेतो. या संभाजीरावांच्या अत्मिचररािा प्रकाशन समारंभ ेोता. त्यािे 
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ऄध्यक्ष ऄथाति यशवंतराव ेोते. या कायशिमाला प्रमुख पाेुणा म्ेणून मला 
बोलाचवणे अले ेोते अचण यशवंतरावांपुढे अपले चविार मांडता येतील या ेेतूने मी 
ते स्वीकारले ेोते. अत्मिचरराबद्दल बोलणे झाल्यावर मी अमच्या ग्रामीण साचेत्य 
िळवळीिे चविार तेथे मांडळे अचण अता पचरत्स्थती बदलली अेे, नव्हया चपढीला 
घडचवण्यासाठी यशवंतरावसारख्यांनी दैनंचदन राजकारणातून काढता पाय र्घयावा 
ऄसेेी सूचित केले. 
 त्यांिी-माझी शेवटिी भेट कोवाडला रणचजत देसाइ यांच्याकडे झाली तेव्हेाेी 
मी त्यांना ेा चविार बोलून दाखचवला ेोता. या दोन्ेी वेळेला यशवंतरावांना माझ्या 
म्ेणण्यात तथ्य वाटले ेोते अचण यशवंतराव म्ेणाले ेोते, “ यादव, ेे सोडून द्रावं 
अचण तुमच्या िळवळीमागे लागावं ऄसं मलाेी वाटतंय, पण अता राजकारणातून 
माघारी येणे ऄशक्य अेे.”  
 दुसऱ्याला मोठेपण देत देत ेा माणूस मोठा ेोत गेला अेे. ते रागवत, चिडत 
नसत. व्हयचथत ेोत, त्यांनी ज्या तडजोडी केल्या त्या या व्हयथेमुळेि. 
 ऄशी व्हयथा साचेल्याने दूर ेोउ शकते, वाङ्मयातून माणूस घडतो, संस्कृती 
घडते ेे यशवंतराव जाणून ेोते. परंपरेला वाट पुसति परंपरा घडते, यावर त्यांिा 
चवरॄास ेोता. भार्षणे करण्यािा ओढा तर ेोताि. म्ेणूनि त्यांच्या भार्षणाच्या 
पुस्तकाला ‘चनवडक भार्षणे’ ऄसे नाव न चमळता ते ‘सह्याद्रीिे वारे’ नावाने 
लोकांसमोर अले. अपल्या अत्मिचरराला त्यांनी नाव चदले : ―कृष्ट्णाकाठ!‖ 
 या कृष्ट्णाकाठी साचेत्य संमेलन व्हेावे, ऄशी त्यांिी आच्छा ेोती. त्याप्रमाणे ऐन 
संघर्षाच्या काळाति ते झाले. यथात्स्थत सरबराइ ेोउनेी काेी गंगाजळी ईरली. 
ेे पैसे साचेत्याठीि कारणी लागावेत ऄसाि यशवंतरावांिा अग्रे ेोता. त्या दृष्टीने 
त्यांनी ऄनेक साचेत्त्यकांशी चविारचवचनमय केला. त्यातूनि ‘कराड पाचरतोचर्षक’ 
अकाराला अले. राजकारणापासून ऄचलप्त ऄसलेले. कोणाेी व्हयिीिे नाव न 
चिकटलेले ेे पाचरतोचर्षक यशवंतरावांच्या कमशभूमीच्या नावाने अता प्रचतष्ठापार 
ठरले, ेेेी यशवंतरावांिे एक वेगळेपण. 
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गं्रथपे्रमी साहेब 

सरोणजनी बाबर 
 
 अम्ेी त्यांना ‘साेेब’ म्ेणायिो. साेेबांिे पुस्तकांवर मनापासून पे्रम ेोते. 
त्यांिे स्वतःिे ऄसे समृद्ध गं्रथालय ेोते. साेेबांना भेट म्ेणून ऄनेक पुस्तके चमळत. 
पण ेे गं्रथालय केवळ या ‘भेटं’िे नव्हेते तर साेेबांनी स्वतः अपल्या अवडीनुसार 
खरेचदलेल्या ऄसंख्य पुस्तकांिा त्यात समावेश ेोता. एखाद्रा पुस्तकाबद्दल त्यांच्या 
वािनात विकवा ऐकण्यात अले की लगेि ते, ते पुस्तक मागवून घेत. भेटीदाखल 
अलेली पुस्तकेेी परस्पर कपाटात जात नसत तर ती वािली जात, त्यावर 
ऄचभप्राय कळचवला जाइ. एखाद्रा पुस्तकाच्या प्रकाशन समारंभाला साेेबांना जायिे 
ऄसेल तर ते पुस्तक वािल्याचशवाय, चनदान डोळ्यांखालून घातल्याचशवाय साेेब 
कधीि जात नसत. एखाद्रा अवडलेल्या पुस्तकाला ईत्स्फूतशपणे दाद द्रावयािी 
त्यांनी सवय ेोती. एखादा ऄसा सांगावा घेउन खास सांडणीस्वार अमच्याकडे 
अल्यािे मला िांगले अठवत अेे. 
 तकश तीथश लक्ष्मणशास्री जोशी, मेामेोपाध्याय दत्तो वामन पोतदार 
ऄशांसारख्या पंचडतांशी त्यांच्या ििा ेोत त्या ऄभ्यासािी बैठक ऄसल्याचशवाय का 
? ेा ऄभ्यास पुस्तकांचशवाय कसा ेोणार ? साेेबांिे ेे गं्रथपे्रम त्यांच्या अइला 
अचण बायकोला िांगले माेीत ेोते. त्या दोघंनाेी साचेत्यािी अवड ेोती. त्यांनी 
वािावीत ऄशी पुस्तके साेेब त्यांना कधी कधी वािूनेी दाखवीत. त्यावर गप्पाेी 
ेोत. वेणूताइेी साेेबांच्या पुस्तकांिी चजवापाड काळजी घेत, ती खराब ेोउ देत 
नसत. 
 साचेत्याप्रमाणेि गाणे, तमाशा, दशावतार याेी गोष्टंत त्यांना रस ेोती. 
राजकारणात ऄसले तरी या ऄल्प गोष्टंकडे त्यांिे बारीक लक्ष ऄसायिे. अपल्यात 
ऄपुरेपणा राेू नये म्ेणून ते कमालीिे दक्ष ऄसायिे. काेी वेगळेपण अढळले की 
लगेि ते चटपण्याकडे त्यांिा कल ेोता. ऄशा केवळ राजकारणा पलीकडील 
माणसांिा त्यांिा शोध सतत िाललेला ेोता. 
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गं्रथवाचन हा णनत्यनेम 

राम खाडेंकर 
 
 यशवंतरावांनी अपल्यातील ऄनेक गुणांबरोबर साचेत्त्यक गुणांिी जोपासना 
केली. ते गुण वाढचवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले. साचेत्य व साचेत्त्यकांिा सेवास 
ेा त्यांच्या अयुष्ट्यातील मोठा ‘चवरंगुळा’ ेोता. यशवंतरावांवरील 
जबाबदारीबरोबरि वाढत गेला तो साचेत्य-सेवास. 
 यशवंतरावांना वािण्यािी आतकी अवड चनमाण झाली की रोज १२ ते १५ तास 
सतत काम केल्यानंतर तास-दीड तास तरी वािन केल्याचशवाय ते झोपत नसत. 
कामािा शीण घालचवण्यािे त्यांिे ेे फार मेत्त्वािे साधन ेोते. यशवंतरावांना दोन 
गोष्टंिी फार िीड ेोती. एक-ते सरकारी काम करण्यास बसले ऄसताना कोणी 
ऄडथळा अणला तर व दुसरे वािन िालू ऄसताना कोणी अले तर. 
 साधारणतः ते रोज रारी जेवणानंतर ९-३० च्या सुमारास सरकारी कागद 
पाेून झाल्यानंतर ते सवश कागद व्हयवत्स्थत बंद करून नंतर ते पुस्तक ेातात घेत. 
ऄथात घड्याळाकडे लक्ष न देता त्यांिे वािन िालू ऄसे. डोळे थकले म्ेणजेि 
वािन बंद करीत. ेा कालावधी कधी तास-दीड तास, तर कधी त्यापेक्षा जास्त 
ऄसे. चदवसाेी जशी सवड चमळेल तसे ऄधूनमधून त्यांिे वािन िालू ऄसे. पण 
कमी. 
 यशवंतरावांिी वािनािी शैली मार वेगळीि ेोती. ते एकाि वेळी पाि-सेा 
पुस्तके ेाती र्घयायिे व प्रत्येकातील काेी पाने वािायिे. प्रवासात वािण्यािी 
पुस्तके व माचसके चनराळी ऄसायिी. चदल्लीत अल्यानंतर त्यांच्यावर सोपचवण्यात 
अलेल्या जबाबदारीप्रमाणे पुस्तकांिे चवर्षयेी ऄनेक ेोत गेले. दर मचेन्यात ५-२५ 
पुस्तके तरी त्यांच्या संग्रेी यायिी. पुस्तकांिी चनवड ते बारकाइनी करीत. दैचनके, 
साप्ताचेके, माचसके यांतील पुस्तकांिी यादी व परीक्षणे वािून ती पुस्तके ते त्यांच्या 
पत्नी सौ. वेणूताइंकडून मागवीत. चदल्लीत जर पुस्तके चमळाली नाेीत तर मंुबइेून 
मागवत. न्यूज वीक व टाआम ेी परदेशी माचसके त्यांना फार ईपयुि वाटायिी. 
 पुस्तके ते मनन करून वािीत ऄसत. त्यांनी वािलेल्या पुस्तकातील मजकूर ते 
चवसरत नसत. संग्रेी ऄसलेल्या पुस्तकािे व लेखकािे नाव त्यांच्या लक्षात राेात 
ऄसे. मृत्यूपूवी त्यांनी अपल्या अत्मिचररािा दुसरा खंड चलचेण्यािी तयारी सुरू 
केली ेोती. यासाठी त्यांना संयुि मेाराष्ट्रावरील ५ पुस्तके ेवी ेोती. त्यातील 
‘वाटिाल’ लेखक नाना कंुटे व ‘दैव देते कमश नेते’ शंकरराव देव ेी दोन पुस्तके 
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वािल्यािे व ती घरात ऄसल्यािे त्यांनी मला सांचगतले. मराठी पुस्तकांिी अलमारी 
व रचजस्टर शोधूनेी ेी पुस्तके चमळाली नाेीत. ती पुस्तके घराति अेेत ऄसा 
यशवंतरावांना अत्मचवरॄास ेोता. शेवटी ती पुस्तके त्यांच्या सांगण्याप्रमाणे घराति 
चमळाली. लेखकाने चदलेले पुस्तक ईपयोगी अेे की नाेी ेे न पाेता त्यांच्या 
भावना लक्षात घेउन ते संग्रेी ठेवावयािे ेा त्यांिा स्वभाव. कोणतेेी पुस्तक रद्दीत 
द्रायिे नाेी ऄसा त्यांिा कडक अदेश. 
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व्यक्ततत्व का सुगंध 

अटलणबहारी वाजपेयी 
 
 
 देवराष्ट्र से मेाराष्ट्र, और मेाराष्ट्र से भारत राष्ट्र ये चकसी एक सामान्य 
व्हयचि की ऄसामान्य जीवन-यारा की कीर्णतकथा मार नेी, ये भारतीय लोकतंर 
की गौरवगाथा ेै। 
 स्वाधीनता के संघर्षश ने सभी भारतीयं को, चफर वे चनधशन ेो या धनवान, ग्रामीण 
ेो या शेरी, ईच्चवणीय ेो या सामाचजक दृचष्ट से दचलत, त्याग और कष्ट सेन का 
समान ऄवसर प्रदान चकया था। स्वाधीनता के बाद वयस्क मताचधकार पर अधाचरत 
लोकतंर की स्थापना ने संकडं वर्षो से जमी ेूइ सामाचजक जडता को जड से चेला 
चदया और गांव के गरीब तथा साधनचवेीन तरुण के चलए भी ईज्ज्वल भचवष्ट्य के 
रुद्ध द्यार खोल चदए। 
 िार वर्षश की ऄत्यचधक छोटी-सी ईम्र मं जो बालक चपतृस्नेे की छाया से वंचित 
ेो गया, चजसके चेतैचर्षयं का सबसे बडा सपना ये था चक ईनका लाडला एक 
चदन मामलेदार बनेगा, वे बालक अर्णथक, सामाचजक और चशक्षा संबंधी सभी 
सीमाओं को लांघता ेुअ एक चदन राष्ट्रीय नेताओं मं मूधशन्य स्थान प्राप्त कर योग्य 
प्रशासक तथा ितुर राजनेता के रूप मं चवपुल कीर्णत ऄर्णजत करेगा, ये शायद ेी 
चकसी ज्योचतर्षािायश की भचवष्ट्यवाणी का चवर्षय रेा ेो। 
 रॅी. यशवंतराव िव्हेाण ईन चबरले व्हयचियं मं से थे जो ऄपना भचवष्ट्य अप 
गढते ें। जीवन के धरातल पर खडे ेोकर ईन्ेंने संस्कारक्षम मन, रॅमचसद्ध शरीर 
और कुछ करने की संकल्पशचि के बल पर, ईत्कर्षश के एक-एक सोपान को पार 
कर नेतृत्व के चशखर तक पेंुिने मं सफलता पाइ। रॅी िव्हेाण की यशस्वी 
जीवनयारा ईन सभी नौजवानं के चलए पे्ररणादायक ेो सकती ेै जो अज केवल 
आसचलए ेताश या चनराश ेै क्यंचक वे चकसी बडे खानदान से सबंचधत नें ें। 
 २३ जनवरी, १९६३ 
 कम्युचनस्ट िीन के ेाथं भारतीय सेनाओं की भारी पराजय से ईत्पन्न राष्ट्रीय 
ऄपमान के घाव ऄभी पूरी तरे भरे नें थे। प्रधानमंरी रॅी नेेरू की ऄचनच्छा के 
बावजूद रॅी कृष्ट्ण मेनन को रक्षा मंरी के पद से ेटना पडा था। रॅी यशवंतराव 
िव्हेाण नए रक्षा मंरी बने थे। ईनकी चनयुचि का व्हयापक स्वागत ेुअ था। कुछ परं 
ने तो येां तक चलखा था चक चेमालय की सेायता के चलए सह्याचद्र अ गया ेै। 
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 गणतंर चदवस के ऄवसर पर प्रचतवर्षश की भांचत ईस वर्षश भी चदल्ली प्रदेश विेदी 
साचेत्य सम्मेलन की ओर से एक ऄचखल भारतीय कचव सम्मेलन का अयोजन ेुअ 
था। कचव सम्मेलन का स्थान लाल चकले से बदलकर रामलीला मैदान कर चदया 
था। सम्मेलन का ईद घाटन करने के चलए रॅी यशवन्तराव िव्हेाण अमंचरत थे। रक्षा 
मंरी का दाचयत्य संभालने के बाद शायद भारत की राजधानी मं ये ईनका पेला 
सावशजचनक कायशिम था। कचवयं को सुनने के साथ-साथ चदल्ली के नागचरकं मं नये 
रक्षा मंरी को देखने और सुनने की भी ईत्सुकता थी। राष्ट्र की रक्षा के चलए बंदूक 
ईठाने वाले और पेाडी पगडंचडयं को पार करने के चलए छडी ेाथ मं धारण करने 
िलनेवाले रॅी यशवन्तराव िव्हेाण का रसं के सागर मं ऄवगाेन करने वाले 
कचवयं से क्या सम्बन्ध ? रॅी िव्हेाण ने कचव सम्मेलन मं अने का चनमंरण क्यं माना 
? मराठी भार्षी रॅी िव्हेाण चेन्दी के कचव सम्मेलन मं क्या केंगे, चकन शब्दं मं 
केंगे ? 
 रामलीला मैदान मं बना पंडाल खिाखि भरा था। रॅी िव्हेाण की प्रतीक्षा ेो 
रेी थी। रॅी िव्हेाण संयोजकं के द्यारा चनधाचरत ठीक समयपर पेँुिे। ईनके उंिे 
तथा भरेपूरे डीलडौल ने दशशकं को प्रभाचवत चकया। ऄपने संचक्षप्त भार्षण मं रॅी 
िव्हेाण ने अयोजकं के प्रचत अभार प्रकट चकया और कचवयं को अपनी रिनाओं 
द्यारा जवानं तथा जनता का मनोबल बढाने के चलए धन्यवाद चदया। िीन के साथ 
ेुए सीमा संघर्षश का ईले्लख करते ेुए रॅी िव्हेाण ने केा चक ेमं चेम्मत नें ेारना 
िाचेए। ईन्ेंने ये भी केा चक ऄगर िीन, िीन ेै तो भारत प्रािीन ेै। 
 रॅी िव्हेाण के आस वाक्य को सुनकर सारी सभा मं चबजली-सी दौड गइ। पंडाल 
ताचलयं की गडगडाेट से गूंज ईठा। औरं से वाे-वाे सुनने के अदी कचव भी 
वाे-वाे कर ईठे। रॅी िव्हेाण से लोगं ने जो ऄपेक्षाएं की थी, पूरी ेुइ वे यचद वे 
ऄन्य राजनीचतक नेताओं की तरे से लम्बा भार्षण देने की भलू कर बैठते तो ईन्ें 
कचठनाइ का सामना करना पडता। यचद वे संचक्षप्त भार्षण देते, चकन्तु ईसमं कोइ 
ममशस्पशी बात न केते, तो भी ईनका प्रभाव नें जमता। िीन के साथ प्रािीन की 
पुट जोडकर ईन्ेंने बता चदया चक ईनकी खुरदरी काया मं एक रचसक हृदय धडक 
रेा ेै। ईन्ेंने आस बात का भी संकेत दे चदया चक राष्ट्र की नाडी पर ईनका ेाथ ेै। 
 ये तो मुझे बेुत बाद मं पता लगा चक रॅी िव्हेाण एक रसज्ञ व्हयचि ेै और 
साचेत्य, संगीत तथा ऄन्य लचलतकलाओं मं ईनकी गेरी रुचि ेै। िीन की तुलना 
मं भारत को प्रािीन बताने की कल्पना रॅी िव्हेाण को एक विेदी कचव की रिना से 
ेी प्राप्त ेुइ थी। 
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 पेले रक्षा मंरी, चफर गृेमंरी, परृात् चवत्त मंरी, तदन्तर चवदेश मंरी, और 
ऄन्त मं ईप-प्रधान मंरी - आन सभी दाचयत्वं को रॅी िव्हेाण ने योग्यता के साथ 
चनभाया। चविारणीय चवर्षय को, चफर वे चकतना ेी जचटल और शुष्ट्क क्यं न ेो, 
हृदयंगम कर ईसके सम्बन्ध मं ऄपना मत चनधाचरत करने की ईनमं ऄपूवश क्षमता थी। 
 ऄन्तरराष्ट्रीय चवत्त एक गेन चवर्षय ेै। चवत्त मंरी के रूप मं रॅी िव्हेाण ने चवरॄ 
की चवत्तीय त्स्थचत, ऄन्य देशं के साथ भारत के अर्णथक संबन्ध, चवचभन्न ऄन्तराष्ट्रीय 
संस्थाओं यथा चवरॄ बैन्क तथा ऄन्तराष्ट्रीय मुद्राकोर्ष का दृचष्टकोण आन सभी पेिीदा 
और ईलझे ेुए चवर्षओं का ऄच्छा ऄभ्यास कर ईनसे सम्बत्न्धत प्रश्नं का संसद मं 
संतोर्षजनक ईत्तर देकर सबका साधुवाद प्राप्त चकया। चवदेश मंरी के नाते ईन्ें 
प्रधानमंरी द्यारा चनधाचरत पचरचध मं रेकर काम करना था और ईनके चलए कोइ नइ 
पेल करना या नया पग ईठाना संभव नें था, चकन्तु व्हयचिगत स्तर पर ईन्ेंने 
ऄपने मृदुल स्वभाव से, धैयशपूवशक सबको सुनने की तत्परता से तथा सबसे बढकर 
ऄपनी चमतभाचर्षता से ऄनेक राष्ट्रं के नेताओं से व्हयचिगत स्तर पर चमरता के 
सम्बन्ध कायम करने मं कामयाबी पाइ। सबको सुनना और स्वयं कम बोलना रॅी 
िव्हेाण का ऐसा गुण था जो सावशजचनक जीवन मं ईनके चलए बडा ईपयोगी चसद्ध 
ेुअ। आसका ये ऄथश नें ेै चक वे खुलकर बात नें करते थे या चमरं के बीि 
बैठकर वे शब्दं मं कृपणता से काम लेते थे। चकन्तु वे स्वभाव से चमतभार्षी थे। जो भी 
बोलते, नाप-तौल कर बोलते थे। आससे ईनके शब्दं की कीमत बढती थी। 
 विकतु ईनके कम बोलने और रॅीमती आंचदरा गांधी के मुे न खोलने के बीि एक 
बुचनयादी ऄन्तर था। िव्हेाण जानते थे चक ईन्ें क्या केना ेै, क्या करना ेै। विकतु 
ऄपने मंतव्हय और गंतव्हय को सदैव प्रकट करना वे अवश्यक नेी समझते थे, विकतु 
आंचदरा जी की चमतभाचर्षता एक व्हयापक रणनीती का ऄंग ेुअ करती थी, जो ऄंधेरे मं 
टटोल-टटोल कर अगे बढती थी, और जब तक अगले कदम का चनरृय न ेो 
जाय तब तक सबसे परामशश करने की भचंगमा बनाये रखती थी, चकन्तु स्वचेत मं 
क्या ेै आसका एक बार चनणशय ेोते की शब्दं की स्वल्पता का स्थान प्रिार का 
तूफान ले चलया करता था। 
 रॅीमती गांधी का नाम अ गया ेै तो एक ऐसी घटना का ईले्लख करना 
ऄप्रासंचगक न ेोगा चजससे रॅी िव्हेाण के साथ आंचदरा जी के संबंधं पर छोटासा 
प्रकाश पडता ेै। ये ईन चदनं की बात ेै जब विेदी के चवरुद्ध तचमलनाडु मं तीव्र 
अंदोलन ईठ खडा ेुअ था। रॅी िव्हेाण गृेमंरी थे। संसद मं राजभार्षा से संबंचधत 
एक चवधेयक पर ििा ेो रेी थी। ऄपने दल की ओरसे मंने प्रधान मंरी के सामने 
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ये सुझाव रखा चक जल्दी मं कानून बनाने के बजाय चवधेयक को संसद की संयुि 
प्रवर सचमचत को संप चदया जाय। सचमती मं सभी दलं के सदस्य ेंगे और ईनके 
चलए परस्पर चवरोधी सभी दृष्टीकोणं को सुनकर अम सेमती के अधार पर कोइ 
रास्ता चनकालना सरल ेोगा। रॅीमती आंचदरा गांधी ने केा चक ईन्ें मेरा सुझाव 
मान्य ेै, चकन्तु वे क्या करं, िव्हेाण साेब चवधेयक को प्रवर सचमचत को संपने के 
पक्ष मं नें ेै। बाद मं पता लगा चक रॅी िव्हेाण को मेरा सुझाव स्वीकार था चकन्तु 
स्वयं प्रधानमंरी रॅीमती आंचदरा गांधी ेी ईससे सेमत नें थी। 
 देशवासी चजस िव्हेाण को भलीभांचत जानते और मानते ें वे ईनका एक 
सफल राजनीचतज्ञ का रूप ेै। विकतु िव्हेाण के व्हयचित्व के और भी ऄनेक पेलू ें। 
ये पेलू चजतने नये ें ईतने ेी अकर्षशक भी ें। “ऊणानुबंध’ नामक पुस्तक मं ईनके 
व्हयचित्व के जो नये अयाम ईभरे ें वे मन को मोे लेने वाले ें। सत्ता का ऄपना 
मेत्त्व ेै। चकन्तु मनुष्ट्य की वास्तचवक पेिान तब ेोती ेै, जब वे सत्ता का 
पचरधान त्यागकर, ऄपने पचरवेश के पार जाकर ऄपने ऄंतमशन की परतं को एक-
एक कर खोलता ेै और सूक्ष्मतम भावं को, जो ऄब तक गुह्य थे, शब्द देकर संसार 
के बाजार मं मूल्यांकन के चलए प्रस्तुत करता ेै। कृष्ट्णा और कोयना के पानी मं 
बाल्यावस्था मं डूबने और तैरनेवाले िव्हेाण आन नदीयं के ऄचवरत प्रवाे से कुछ 
छंद पा सके, कुछ रॅद्धा ग्रेण कर सके, और ईन छंदो और रॅद्धाओं को जीवन भर 
ऄपने मग मं संजोकर रख सके, ये बेुत बडी बात ेै। यचद रॅी िव्हेाण के चनकट 
संपकश  मं अए ेुए लोग ईनके चवचवधतापूणश व्हयचित्व की स्मृचत को “ऄत्तराच्या 
कुपीसारखी” सुरचक्षत रखं तो आसमं अरृयश कुछ भी नें ेै। 
 

 

 

 

 

 

 



२३५ 

 

 

 

 

 

 

 

 
स्मृणतसंकलन 
 
णदल्लीतील मराठी 
नाट्यमहोत्सवासाठी मदत 
 
 मराठी नाट्य पचरर्षदेच्या चवद्रमाने मािश १९६१ मध्ये चदल्ली येथे नाट्यसंमेलनािे 
४३ वे ऄचधवेशन भरले ेोते. रॅीमती दुगाबाइ खोटे ऄध्यक्ष ेोत्या. यशवंतराव तेव्हेा 
मेाराष्ट्रािे मुख्यमंरी ेोते. अमच्या चवनंतीस मान देउन यशवंतराव या संमेलनािे 
स्वागताध्यक्ष झाले. त्यांच्या अचण चदल्लीतील कायशकत्यंच्या प्रयत्नाने राष्ट्रपती 
राजंद्रप्रसाद यांनी ईद घाटनास येण्यािे मान्य केले ेोते. १९५४ साली चदल्लीत 
झालेल्या राष्ट्रीय नाट्यमेोत्सवात मंुबइ मराठी साचेत्य संघाने सादर केलेल्या 
‘भाउबंदकी’ नाटकास पारंपचरक चवमाभािे पचेले पाचरतोचर्षक चमळाले ेोते व ते 
पाचरतोचर्षक राष्ट्रपतंच्याि ेस्ते प्रदान करण्यात अले ेोते. त्यामुळे मराठी 
नाटकािा दजा त्यांना चवचदत ेोताि अचण त्यांनी संतोर्षाने ऄचधवेशनािे ईद घाटन 
करण्यािे मान्य केले ेोते. मेाराष्ट्रािे मुख्यमंरीि स्वागताध्यक्ष ऄसल्याने साऱ्या 
नाट्यपे्रमी मेाराष्ट्राने अपल्या समारंभात राष्ट्रपतंना ईद्घाटनािी चवनंती केली 
ऄसाि यािा ऄथश ेोता. या नाट्यसंमेलनाच्या ऄचधवेशनाने मराठी रंगभूमीिी साऱ्या 
भारताला नव्हयाने ओळख झाली, ऄसे म्ेटले तर ऄचतशयोिी ेोणार नाेी ऄसा 
चवरॄास अेे. यशवंतरावांच्या साेाय्यानेि ेे ेोउ शकले यात शंका नाेी अचण या 
संमेलनािी अर्णथक बाजूेी मुख्यमंरी स्वागताध्यक्षांनी यथोचित सांभाळली यात 
शंका नाेी. तो सोेळा ऄवणशनीयि ेोता यात संदेे नाेी. 
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 १९७६ साली चदल्ली येथे नाट्यसंमेलनािे ऄचधवेशन भरले ेोते. नटवयश दाजी 
भाटवडेकर ऄध्यक्ष ेोते. या वेळी यशवंतराव चदल्लीति ेोते. त्यांनी याेी वेळी 
कायशकत्यंना साेाय्य तर केलेि, परंतु संमेलनाच्या सवश कायशिमांना ेजर राेून 
प्रोत्साेन चदले. याेी वेळी राष्ट्रपती अले ेोते ते संमेलनाच्या दुसऱ्या चदवशी 
रंगभमूी-चदनािे ऄध्यक्ष म्ेणून. या साऱ्या गोष्टी घडल्या त्या यशवंतरावांनी 
संमेलनासाठी अलेल्या सवश प्रचतचनधंना अपल्या चनवासस्थानी िेापानास 
चनमंचरले ेोते त्या वेळी त्यांनी दाखचवलेले ऄगत्य ेजर ऄसणाऱ्या प्रत्येकास 
जाणवले यात संदेे नाेी. 
–शं. ना. ऄंधृटकर 
(गावकरी, नाचसक) 
 
भारतीय खेळाचंा त्राता- 
                       यशवंतराव चव्हाण 
 
 भारतीय खेळ खुद्द भारतातेी ईपेचक्षलेले. कुठे संघटना कमी पडते, तर कुठे 
शासकीय पाविठबा तोकडा पडतो. यातून खेळाडंूिा ईत्साे कमी ेोत जातो. या 
पारॄशभमूीवर या खेळांच्या चवकासासाठी, वाढीसाठी सवश स्तरावर प्रयत्न करणाऱ्या 
कायशकत्यंना ईत्साे देणारे, नवीन कल्पनांना पुढे नेणारे भचूमकाचनष्ठ अचण रचसक 
नेतृत्व म्ेणजे यशवंतराव िव्हेाण. त्यांच्या नेतृत्वािी जाण अमच्या धडपडणाऱ्या 
संघटनांना कायशक्षम ठेवण्यात नेेमीि ईपयोगी ठरली अेे. कबड्डी, खोखो, कुस्ती, 
अट्यापाट्या या सवशेी खेळांबद्दल त्यांना कळकळ ेोती. ज्या संघटनांच्या 
संिालकांनी त्यांिी साथ घेतली त्यात ऄचखल भारतीय स्वरूपात िांगला बदल 
झालेला चदसतो. यशवंतराव त्या संघटनांमागील खंबीर नेतृत्व ेोते. 
 यशवंतरावांनी फि पे्रक्षकांिा अचण खेळाडंूिाि चविार केला नाेी तर 
त्याेूनेी अपुलकीने त्यांिे कायशकत्यंच्या सोयीकडे बारकाइने लक्ष ऄसे. माझ्या 
रचशया, आंग्लंड, रोम, पॅरीस ऄशा परदेशी दौऱ्यािी त्यांनी नेेमीि पडद्राअडून 
काळजी घेतली. कुठेेी वाच्यता न करता सेानुभतूी म्ेणूनि त्यांनी ऄशा वैयचिक 
गोष्टंकडे लक्ष पुचरले. एखादा चवरॄासािा वा भरवशािा माणूस चमळाला की 
त्याच्यामागे यशवंतराव पूणश ईभे राेात ऄसत. सवश वैयचिक व शासकीय पाविठबा 
देउन. 
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 ―गादीवरिी कुस्ती’ अचण ‘मातीतील कुस्ती’ ेे वाद मेाराष्ट्रानी बराि काळ 
घातले. प्रस्थाचपतांना नवीन गादी रुित नव्हेती. अपली प्रािीन मल्ल चवद्रा त्यातून 
मागे पडत ेोती. ेे यशवंतरावांच्या लक्षात अल्यावर त्यांनी गादीवरील कुस्तीिे 
तंरमंर चशकवण्यासाठी शासकीय पाठबळ देण्यािी केव्हेाि तयारी दाखचवली. त्या 
अधी कै. मामासाेेब मोेोळ, बाळासाेेब देसाइ, यांिे तसे प्रयत्न िालू ेोतेि. पण 
तसे रांगत, िािपडति. पण नंतर कुस्ती पचरर्षदेिी चनयचमत ऄचधवेशने, चशष्ट्यवृत्ती, 
कुस्तीवीरांिा खुराक, अदरसत्कार या सवंना शासकीय अधार देण्यािा मागश 
यशवंतरावांनी अखून चदला. सध्यािे राज्यिीडाखातेेी त्याि मागावरून पुढे जात 
अेे. एक कै. खाशाबा जाधव सोडल्यास अंतरराष्ट्रीय पातळीवर अपला मल्ल 
प्रभाव पाडू शकला नाेी, यािी त्यांना सतत खंत ेोती. 
 बेुगुणी वेगवान खेळ ऄसूनेी खो खो तसा मागेि राचेलेला. पण अता मार 
त्यात चनयमावलीच्या पुस्तकातून संघटनेपयंत बरीि सुधारणा झाली अेे. 
यशवंतराव काेी काळ राष्ट्रीय खो खो संघटनेिे ऄध्यक्षेी ेोते. त्यांच्या अमदानीत 
या खेळािी भरीव प्रगती झाली. या काळात कराड या यशवंतरावांच्या गांवी झालेले 
राष्ट्रीय खोखो सामने, त्यािे यजमानपद, त्याि काळात बडोद्रािे सुधीर परब यांना 
प्रथमि खोखोत चमळालेले ऄजुशनपदक, ेे केवळ योगायोग नव्हेते. ेा 
यशवंतरावांच्या सचिय पाविठब्यािा पचरणाम ऄसे म्ेणावेसे वाटते. ते कंद्रीय गृेमंरी 
ऄसताना संट झेचवयसशच्या सामन्यात खोखो सामन्यांिा शुभारंभ करताना खो देताना 
घेतलेले त्यांिे छायाचिर त्यांच्या चखलाडू वृत्तीिे ईदाेरणि. 

शंकरराव साळवी 
 
 
―छावा’ आणण ‘यशवंतरावजी’ 
                           –एक ‘ऋणानुबंध’ 
 
 ―छावा’ अचण यशवंतरावजी यांिा केी तरी गूढ व मलाेी न अकळणारा 
ऊणानुबंध ऄसावा ऄसं मला वेळोवेळी वाटत अलं अेे. नुकत्याि झालेल्या एका 
स्कूटर ऄपघातानं मी १९७८ च्या ऄखेरीला जबरदस्त व्हयाचधग्रस्त ेोतो. छाव्हयािे 
शेवटिे प्रकरण बांधायिे ेोते. पराकोटीच्या चजद्दीनं सौ. ला ते चडक्टेट करून, 
छाव्हयािं ेस्तचलचखत पूणश करून मी जसलोक रुग्णालयात दाखल झालो. 
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 १९७२ साली ेी शंभूकथा मी चलेायला ेाती घेतली. तेव्हेाि चतिं प्रकाशन 
यशवंतरावजंच्याि ेस्ते करायिं मी मनोमन पकं्क ठरवलं ेोतं. त्यावर अता १९७९ 
साल ईजाडलं ेोतं. 
 ―जसलोक’मधून मी एक साधं पोस्ट काडश चदल्लीला पाठवून साचेत्यपे्रमी व 
बावन्नकशी मराठीमोळं माणूसपण ऄंगी सेज वागचवणाऱ्या यशवंतरावजंना मी माझी 
तीव्र आच्छा कळचवली. ते पोस्टकाडश त्यांच्याशी खूप बोलून गेलं. 
 ते चदल्लीेून पुण्याला अले. त्यांनी पूजन व प्रकाशन संपन्न करून 
काचँटनंटलच्या रॅी. ऄनंतराव कुलकणी यांना माझ्या तब्येतीबद्दल चविारलं. माझ्या 
कुटंुचबयांिी ऄत्यंत अस्थेनं व चजव्हेाळ्यानं त्यांनी िौकशी केली. 
 थोड्याि चदवसांत ‘छाव्हयािी’ पचेल्या अवृत्तीतील पचेली प्रत सवशप्रथम 
त्यांच्या ेस्तेि प्रतापडावरील तुळजाभवानीच्या िरणी वाेण्यािी माझी आच्छा मी 
त्यांना कळचवली. मेाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर ऄसतानािी एक योग्य तारीख त्यांनी 
लागलीि पराने कळचवली. ती ईन्ेाळ्यातील तारीख ेोती. ते कऱ्ेाडेून 
प्रतापगडावर परस्पर अले. मी व काचँटनंटलच्या वतीने ऄचनरुद्ध कुलकणी 
पुण्याेून गेलो. 
 यशवंतरावजी देवदशशन अटोपून प्रतापगडावरील भवानी मंचदरातून बाेेर येत 
ऄसताना अम्ेी पोिलो! ते ेाती छाव्हयािी प्रत घेउन पुन्ेा परतले. ती भवानीच्या 
िरणी ठेवून त्यांनी डोळे चमटून ेात जोडले. 
 त्यांच्या मनी तेव्हेा नेमके काय चविार अले ऄसतील ेे सांगता येणं खरोखरि 
ऄवघड अेे. 
 ते रॅदे्धनं व ऄकृचरम नेकीनं मानत अलेल्या चशवप्रभूिंं व भवानीमातेिं त्यांनी 
नक्कीि स्मरण केलं ऄसावं. 
 ―छावा’ िी एक प्रत त्यांच्या ेाती देउन मी त्यांना मंचदराति नमस्कार केला. 
त्यांच्या ठायी ऄसलेल्या सूक्ष्म व ऄत्यंत तरल साचेत्त्यक जाचणवेिा अशयघन 
प्रत्ययि मला पुढच्या भेटीत त्यांनी चदला--‖शंभजून्माच्या वेळी वििताग्रस्त जडावल्या 
फेऱ्या पुरंदरच्या बाळंचतणीच्या दालनासमोर घेणाऱ्या चजजाउंच्या नजरेला म्ेणून 
‘िंद्रावळी शांत नजर’ ऄसं एक चवशेर्षण मी वापरलं अेे. त्यावर नेमकं लक्ष वेधवून 
ते त्या भेटीत म्ेणाले, “ िंद्रावळी नजर” ेी तुमिी कल्पनाि त्या नजरेला शोभणारी 
अेे. (मला वाटतं ेे वािताना व अता बोलतानाेी त्यांना मातुरॅी चवठाइंिी तीव्र 
अठवण झाली ऄसावी.) 
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 त्यांच्या जाण्याने मेाराष्ट्रातील एक ‘बलवंत’ ‘यश’ ऄंतधान पावलं अेे, याि 
शीर्षशकािा एक लेख दै. लोकसत्ताकडे पाठचवला अेे. तो चलचेताना व अजेी 
‘छाव्हयाच्या’ संदभात ेी एवढीशी अठवण चलचेताना मन व डोळे दाटून अले 
अेेत. यशवंतरावजंसारख्या ऄंबाभिाला सद गतीचशवाय काय चमळणार! त्यांच्या, 
मेाराष्ट्राला सदैव पे्ररक ठरणाऱ्या चनकोप स्मृतीला नम्र-नम्र ऄचभवाद! 
 

णशवाजी सावंत 
 
काही साणहत्यणवचार- 
 
 मी साचेत्यसमीक्षक नाेी. एक रचसक मराठी भाचर्षक साचेत्यपे्रमी अेे. 
अजच्या चवद्यान ऄध्यक्ष लचलत व समीक्षात्मक साचेत्याच्या रॅेष्ठ ऄचधकारी अेेत. 
तेव्हेा साचेत्यचवर्षयक प्रश्नांिा उेापोे त्या करतीलि. पण साचेत्यपे्रमी ेाेी 
अजच्या लोकशाेी युगात एक नम्र समीक्षक ऄसतोि, अचण या दृष्टीने काेी 
चवर्षयांना मी स्पशश करणार अेे. प्रथमतः एक समीक्षा करण्यासारखी अेे. ती 
म्ेणजे वैिाचरक प्रवतशन व प्रबोधनाच्या दृष्टीने मराठी साचेत्यात काय झाले. एका 
ऄथाने भारतीय प्रबोधनािी सुरुवात बंगालबरोबर मेाराष्ट्रात झाली. काय घडले व 
काय घडावयास ेवे ेेेी पाेणे संयुचिक ठरेल. न्या. रानडे यांनी मराठी 
गं्रथकारांिे पचेले संमेलन १८७८ मध्ये पुण्यास भरचवले. स्वातंत्र्यपूवश काळात 
भारतीय प्रबोधनास मराठी साचेत्त्यकांनी व परकारांनी ेातभार लावला. १९४७ 
मध्ये भारतीय समाजािे स्वातंत्र्यपवश सुरू झाले. अता रिनापवश सुरू झाले अेे. 
भारतीय समाजाच्या जागृतीिा नवा काळ अला अेे. जे ेक्क राज्यघटनेने अपल्या 
समाजातील ईपेचक्षतांना चदले अेेत त्यांिी जाण नव्हया चपढीत अली अेे. तेव्हेा ेी 
स्वातंत्र्यजात नवी चपढी अता जुन्या समाजरिनेचवद्ध बंड करून ईठते अेे. 
एकेकाळच्या ईपेचक्षतांच्या ऄंतरंगात ऄसलेले भावनांिे कढ साचेत्यात चदसू लागले 
अेेत. साचेत्य ेे थमामीटरमधील पाऱ्यासारखे संवेदनाशील ऄसले. चनदान 
ऄसावे. समाजाच्या मानसामध्ये जे ऄसते तेि साचेत्यात ऄवतरते, मराठी 
साचेत्यािा आचतेास ेेि सांगतो. अधुचनक काळात जो राष्ट्रवाद अला, जी राष्ट्रीय 
ऄत्स्मता जागृत झाली, जे स्वातंत्र्यािे नवे चविार अले त्यांिे पचरणाम साचेत्यावर 
झाले. भारतीय समाजाच्या या रिनापवात नव्हया चविारांिी व सवंगीण ज्ञानािी बीजे 
टाकत राेणे ेेेी साचेत्त्यकािे मेत्त्वािे कायश अेे. कारण त्या चविारांनी पे्रचरत 
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झालेले व भारलेले राजकीय कायशकते समाजाला पुढे नेत ऄसतात. यासाठी 
वैिाचरक व विितनशील वाङ्मयािी मेती नजरेअड करण्यासारखी नाेी. मला 
वाटते ेी सामाचजक जाणीव, अपल्या सामाचजक पचरवतशनािी पे्ररणा ऄसते. म्ेणून 
अता नव्हया सामाचजक प्रबोधनािे विितन करणारे साचेत्य ेेि ईद्राच्या मराठी 
साचेत्यािे स्वरूप ऄसणार ऄशी माझी धारणा अेे. गेल्या ५० वर्षंत भारतात जे 
व्हयचिस्वातंत्र्यवादी, माक्सशवादी व गांधीवादी चविार अले त्या सवंनी अपले 
व्हयचिमत्त्व घडचवले अेे ेे नाकारण्यात ऄथश नाेी. चनदान माझ्या चपढीपुरते मी ेे 
चनचरृत म्ेणतो. साचेत्य कोणत्याेी रंगािे ऄसले तरी िालेल, पण अजूबाजूच्या 
पचरत्स्थतीिा डोळसपणे ऄभ्यास करून, समाजात सवश थरांत चनमाण झालेल्या 
ऄस्वस्थतेिी जाणीव ऄसणारे समाजविितन त्यात ऄसले पाचेजे. अिायश चवनोबा 
भावे यांनी एकदा म्ेटले ेोते की, लोकशाेी ेे प्रजे्ञिे राज्य ऄसते. ेी प्रज्ञा 
सामाजाचभमुख ऄसली पाचेजे, तरि ती समाजािे पचरवतशन घडवून अणील, 
त्याला मागशदशशन करीत राेील. बुद्धीिी कुवत वाढचवणे, मने व्हयापक करणे, 
जगातील नव्हया प्रवाेांिी समीक्षा करणे, स्वतःच्या संस्कृतीिा व परंपरेिा बुचद्धचनष्ठ 
ऄभ्यास करून नव्हया पचरत्स्थतीला सुसंगत ऄशा 
 
मूलभतू पचरवतशनासाठी जनमानसाला तयार करणे ेी पुढच्या चपढीतील विितनशील 
साचेत्यािी ईचद्दषे्ट ऄसू शकतात. गेल्या शतकात माक्सशने आचतेासाकडे पाेण्यािी 
नवी दृष्टी सांगून एक प्रिंड चविारप्रवाे सुरू केला. या शतकातील टॉयनबीसारख्या 
आचतेास-पंचडताने मानवी संस्कृतीिा ऄभ्यास करून सजशनशील विितनािा अणखी 
एक नमुना अपल्यापुढे ठेवला. अज समाजशास्र, ऄथशशास्र, मानववंशशास्र ऄशा 
ऄनेकचवध ज्ञानशाखांिा ईपयोग करून अपल्या आचतेासािे, अपल्या समाजािे 
पुनरध्ययन करणे शक्य अेे. मराठीमध्ये ऄशा ऄभ्यासािी गरज अेे. 
 दचलत समाजातून अलेल्या नव्हया मराठी साचेत्त्यकांनी जे साचेत्य चनमाण 
केले अेे ती मराठीतील एक मोलािी भर अेे, ऄसे मी मानतो. ईच्चभ्र ूसाचेत्यािे 
विकवा त्यांच्या संकल्पनांिे मानदंड लावून त्याला जोखणे िुकीिे अेे. ईच्चभ्रू 
साचेत्यात पारृात्त्य वळणािी ऄश्लीलता अपणाला िालते, दचलत समाजातून 
येणाऱ्या साचेत्त्यकाच्या भारे्षस मार अपण नाके मुरडतो. ेा नैचतक भेदभाव अेे, 
दुेेरी मानदंडािी भावना त्यामागे अेे, ऄसे मला वाटते. म्ेणून ज्या सामाचजक 
थरातून लेखक अलेला ऄसेल त्यािी भार्षा त्याच्या साचेत्यात अली तर ती 
स्वागताइ मानली पाचेजे. शेवटी भारे्षिे माध्यम ऄचभव्हयिीसाठी वापरावयािे ऄसेल 
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तर चतिा सामाचजक ऄचभव्हयिी ेाेी एक ऄचवभाज्य भाग अेे. ेजारो वर्षे 
दडपल्या गेलेल्या समाजािा पचेला ईद गार ेा रूढ कल्पनेप्रमाणे ऄसावा ऄसे 
मानणे िुकीिे अेे. तो ‘ईद गार’ चनघाला ेेि सामाचजक दृष्ट्ट्या मेत्त्वािे अेे. तो 
ऄसेल तसा अला पाचेजे. अपण त्यािे स्वगत केले पाचेजे. मला वाटते अपले 
ेजारो वर्षंिे संस्कार ऄशा ऄचभव्हयिीतून बाेेर पडले तर ते सामाचजक दृष्ट्ट्या 
अरोग्यदायक ठरेल. अचदवासी व ईपेचक्षत जाती यांिी भार्षा अता नव्हया मराठी 
भारे्षत येणार अेे. ेे सामुदाचयक ियन विकवा देवाणघेवाण भारे्षच्या दृष्टीने ईपयुि 
अेे. त्याने मराठी भार्षा समृद्ध ेोइल. म्ेणून दचलत साचेत्यािी भार्षा कदाचित 
वेगळी वाटली तरी चतिा कस, चतच्यातील रग, जर नव्हया मराठीत ईतरली तर ती 
ेवीि अेे. पण यासाठी जाणकारांनी व सामान्य वािकांनी स्वागतशील वृत्ती 
ठेवली पाचेजे. 
 दुसरा एक मुद्दा दचलत साचेत्यासंबंधी सांगण्यासारखा अेे. ती एक ईपेचक्षत 
सामाचजक स्तरांच्या भावनांिी जी कंडी आतकी वर्ष े झाली ेोती ती अज फुटली 
अेे. त्यािा सामाचजक सुधारणेसाठी व सामाचजक प्रचियेसाठी ईपयोग ेोइल. जी 
समाजसंस्था जुनी झाली अेे चतच्याचवर्षयी संबंधीत सामाचजक गटांना काय वाटत 
ेोते, चतिा जाि त्या गटांना कसा ेोत ेोता, त्यांिा सामाचजक ऄनुभव काय ेोता, 
यािे जे दशशन या साचेत्यातून घडते ते सामाचजक दृष्ट्ट्या मेत्त्वािे अेे. सामाचजक 
वास्तवता चकतीेी कठोर व कटू ऄसली तरी ती समाजसुधारकाला पाेावी लागते. 
एखाद्राच्या रोगािे चनदान करण्यासाठी डॉक्टरला जशी माचेती ेवी ऄसते तसेि ेे 
अेे. म्ेणून ेे साचेत्य ेा अरसा अेे. त्यािा सामाचजक ईपयोग ेोण्यासारखा 
अेे. केवळ साचेत्यबाह्य चनकर्ष लावून जरी या साचेत्यािा चविार केला तरी ते 
मोलािे अेे. 

यशवंतराव चव्हाण 
 
 (कराड येथे १९७५ मधे झालेल्या ऄचखल भारतीय मराठी साचेत्य-संमेलनाच्या 
स्वागताध्यक्षीय भार्षणातून) 
 
प्रशस्ती  ऐकून जीवनाचं 
साथशक झालं! 
 यशवंतरावांना मी प्रथम पाचेलं ते ‘वाचेनंच्या बांगड्या’च्या प्रीचमयर शोला. 
त्यानंतर ऄनेक मराठी नाटके, मराठी चिरपट प्रीचमयरना यशवंतराव व वेणूताइ 
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यांिी गाठभेट व्हेायिी. दोघेेी अवजूशन ेौसनं येत, सवंिं मनापासून कौतुक 
करीत. यशवंतरावांिं चदलखुलास मनमोकळं ेसणं पाेूनि सवश कौतुक पोेोित 
ऄसे. वेणूताइंिं कौतुक मार ऄबोल ऄसायिं. मी लांब ऄसले तरी चनरोप पाठवून 
जवळ बोलावून घेत. मोजक्या शब्दांत िौकशी करीत अचण तीेी घरगुती. 
 यशवंतरावांिा खऱ्या ऄथानं पचरिय झाला तो ते संरक्षणमंरी झाले तेव्हेा 
१९६२ च्या चिनी युद्धानंतर मराठी चिरपट व्हयावसाचयकांच्यातफे मेाराष्ट्रातील 
ऄनेक शेरी करमणुकीिे कायशिम केले जात. त्याद्यारे ेोणारे ईत्पन्न संरक्षण 
चनधीला चदले जाइ. यशवंतराव ऄशा कायशिमांना स्वतः ईपत्स्थत राेात ऄसत. 
अण्णा माडगूळकर यांच्यावर त्यांिी मजी अचण मैरीेी. अण्णांच्या गळ्यात ेात 
टाकून गुजगोष्टी िालायच्या. 
 याि सुमारास माझी वचेनी ऄिानक वारली. संरक्षण चनधीला सुवणशदान करावे 
ऄसं अवाेन त्या काळात सतत केलं जात ेोतं. माझ्या वचेनीिे सवश दाचगने 
संरक्षणचनधीला द्रावेत ऄसं मी ठरचवलं अचण एक चदवस भेटीिी वेळ न ठरचवता 
यशवंतरावांच्या बंगल्यावर जाउन ेजर झाले. अत चनरोप पाठचवताि, पाि 
चमचनटांिाेी वेळ गेला नसेल एवढ्यात सौ. वेणूताइ बाेेर अल्या अचण मला घेउन 
अत गेल्या. िेा वगैरे ेोइपयंत यशवंतरावेी चदवाणखान्यात अले. मी ते दाचगने 
त्यांच्याकडे चदले अचण त्यांिा चनरोप घेउन चनघाले. त्यांनी मला थांबवले, अचण 
चविारले, ―फोटोग्राफर नाेी का अणला ?‖ मी गंधळून गेले. म्ेणाले ‘फोटोग्राफर 
कशाला ?‖ यावर ते ेसले अचण म्ेणाले, ―ऄशा वेळी मराठी माणूस कळतो.‖ मग 
समजावणीच्या सुरात म्ेणाले, ―ऄेो, ऄशा गोष्टीना प्रचसद्धी चमळाली पाचेजे. अम्ेी 
कुणी काेी करण्यापेक्षा कलावंतांनी केलेल्या कृतीिं अमजनतेकडून ऄचधक 
ऄनुकरण ेोतं.‖ त्यांनी बंगल्यावरल्या फोटोग्राफरला बोलावलं, फोटो घेतला अचण 
स्मरण ठेवून फोटोच्या प्रती मलाेी पाठचवल्या. 
 यशवंतराव त्यावेळी कतृशत्वाच्या चशखरावर ेोते. चेमालयाच्या मदतीस 
सह्याद्री धावून येइल ेा पं. नेेरूना चदलेला शब्द त्यांनी शब्दशः खरा करून 
दाखचवला. स्वतःिं यशवंत ेे नाव साथश केलं. त्यांच्या या चवजयी कतृशत्वानं 
चदपलेल्या सी. रामिंद्र यांनी दीघशकाळानंतर त्यांना झालेल्या प्रथम पुरािं 
नामकारण ेौसेनं ‘यशवंत’ ऄसं केलं. 
 यशवंतराव चदल्लीत अेेत ेा एक मोठा चदलासा ऄसायिा. एकदा एका चेन्दी 
चिरपटाच्या चिरीकरणासाठी चदल्लीला गेले ेोते. कलाकारांच्या राेण्यािी 
व्हयवस्था ‘ऄशोका आंटरनॅशनल’ ेा ेॉटेलमध्ये करण्यात अली ेोती. पचेले एक-
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दोन चदवस शूटंग व्हयवत्स्थत पार पडले. मग मार िार-िार चदवसांिा खंड पडला. 
चनमाताेी भेटेना. शूटंग संपल्यािेेी सांगेना. चनमात्यािे लक्षण काेी ठीक चदसत 
नाेी ऄसे चिरपटािे कॅमेरामन राधू कमशकार मला सांगून गेले. ेॉटेलिी चबलं 
वाढत अेेत यािी त्यांना काळजी ेोती. अपल्याकडे परतीिी चतचकटे अेेत तेव्हेा 
अपण सारेजण परतूया नाेीतर ेॉटेलवाला चबलापोटी ऄडवून ठेवील ऄसे ते 
म्ेणाले. तेव्हेा मी त्यांना ठामपणानं सांचगतलं की ‘दादा, यशवंतराव िव्हेाण चदल्लीत 
अेेत तोपयंत अपल्याला घाबरायिं कारण नाेी.‖ यशवंतरावांनी जनमानसात 
ऄसा चवरॄास संपादन केला ेोता. 
 मराठी चिरपटांना चदल्लीत सरकारी पाचरतोचर्षकं चमळाली ेोती. बरेि मराठी 
चिरपट व्हयावसाचयक चदल्लीत जमले ेोते. सवंिा मुक्काम पूना गेस्ट ेाउसमध्ये 
ेोता. त्यािे मालक रॅी. बंडोपंत सरपोतदार ेे यशवंतरावांिे स्नेेी. त्यांच्यामुळे 
अम्ेाला पंधरा चमचनटे भेटीसाठी वेळ चमळाला. यशवंतरावांच्या बंगल्यावर 
पोेोिलो सो सौ.वेणूताइ िेाफराळािं तयार ठेवून वाट पाेत ेोत्या. फराळानंतर 
यशवंतरावांशी चदल-खुलास गप्पा रंगल्या. १५ चमचनटांिा तास कधी ेोउन गेला 
कळलंि नाेी. त्यांिा फार वेळ खिश ेोउ नये म्ेणून अम्ेी ईठण्यािी िुळबूळ 
करीत ऄसू तेव्हेा ‘बसा ेो’ म्ेणून यशवंतरावि अग्रे करीत राचेले. सेिेटरीिी 
सारखी ये-जा सुरू झाली तेव्हेा यशवंतराव मोठ्या नाराजीने ईठले अचण पुढच्या 
भेटीिे अमंरण देउन अम्ेाला चनरोप चदला. 
 ते चदल्लीत ेोते पण मेाराष्ट्रातल्या लेानमोठ्या गोष्टंकडे, घटनांकडे त्यांिे 
लक्ष ऄसायिे. १९६७ साली माझी अइ वारली. त्यांना ते वतशमानपरातून समजले 
ऄसावे. त्वचरत यशवंतरावांिे सांत्वनपर पर धावून अले. ऄसा दक्ष अचण जनतेच्या 
सुखदुःखात धावून येणारा प्रशासक चवरळाि! 
 अक्टोबर (१९८४) मध्ये यशवंतरावांिी शेवटिीि भेट. तीसुद्धा फोनवर. 
फोनवर बोलताना सौ. वेणूताइंच्या मृत्यूिा चवर्षय चनघाला. पण त्याबाबतीत मी 
ऄचधक ेळेळ व्हयि करण्यापूवीि त्यांनी माझा भािा चदलीप याच्या ऄकाली 
चनधनाबद्दल माझे सांत्वन सुरू केले. रणचजत देसाइ अचण सौ. माधवी देसाइ 
यांच्याकडून त्यांना माझ्या भाच्याच्या चनधनािे समजले ेोते. मोठ्या भावाने 
धाकट्या भावाला धाकाने सांगावे तसे ते मला प्रकृती सांभाळण्यासाठी सांगत ेोते. 
―तुम्ेी मेाराष्ट्रािी खूप सेवा केली अेे, अता स्वतःला सांभाळा’ ऄसं म्ेणाले. 
 मला मार संकोिाने शब्देी बोलायला सुित नव्हेता. ―मी कसली सेवा केली 
अेे ?‖ ऄसं म्ेणताि ते एकदम ईद गारले, “ ऄेो, अपली अइ, बेीण विकवा 
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वचेनी ऄसावी तर तुमच्यासारखी ऄसं एका चिरपट ऄचभनेरीबद्दल वाटायला 
लावणे ेी काय समाजािी कमी सेवा अेे!”  
 आतक्या रॅेष्ठ दजाच्या चविारवंताकडून प्रशस्ती ऐकत ऄसताना जीवनािं 
साथशक झाल्यासारखं वाटलं! 

–सुलोचना (अणभनेत्री) 
 
―असा माणूस होणे नाही’ 
 यशवंतरावांिी व माझी पचेली भेट स्मरते ती १९५८ सालच्या नागपूर येथील 
कागेँ्रस ऄचधवेशनाच्या वेळेिी. ―धुळीिे कण’ ह्या माझ्या नाटकािा त्यावेळी प्रयोग 
झाला ेोता. यशवंतरावांनी ते नाटक पाेून माझी िौकशी केली अचण भचवष्ट्यवाणी 
ईच्चारली.“ ेा मुलगा पुढे येणार” यशवंतरावांिी व माझी त्यानंतर भेट झाली ती 
‘रायगडाला जेव्हेा जाग येते’ ह्या नाटकाच्या १०० व्हया प्रयोगाला. मध्यतरीच्या 
काळात यशवंतराव यशािी एकेक पायरी वर िढत ेोते. पंचडत जवाेरलाल 
नेेरंूच्या िाणाक्ष नजरेने ेेरलेला ेा ‘यशवंत मोेरा’ त्यांनी चदल्लीच्या पदावर 
नेउन ठेवला ेोता. संरक्षणमंरी यशवंतराव िव्हेाण अपल्या धमशपत्नी सौ. वेणूताइ 
यांच्याबरोबर त्या शतकमेोत्सवी प्रयोगाला ेजर ेोते. नाटक पाेून रंगपटात 
अल्यावर “वा! शंभूराजे” म्ेणत त्यांनी मला चमठीत घेतले. शब्दांिी जरूरि भासू 
नये आतकी ती कृती बोलकी ेोती. 
 यशवंतराव व सौ. वेणूताइ त्यानंतर माझ्या ‘ऄरॅूंिी झाली फुले’, ―गारंबीिा 
बापू’, ―मला काेी सांगायिंय’, ―आथे ओशाळला मृत्यू’ आ. नाटकांना अवजूशन येत 
राचेले. मनापासून दाद देत राचेले. कौतुक करत राचेले. माझ्या सगळ्या भचूमका 
त्यांना अवडल्या ऄसल्या तरी ‘रायगड’मधील माझ्या संभाजीवर त्यांिे ऄतोनात 
पे्रम ेोते. त्यामुळेि यशवंतरावांच्या घरािे दार मला सदैव ईघडे ऄसायिे. 
त्यांच्याकडे मी कधीेी गेलो तरी ते प्रिंड कामािा व्हयाप, माणसांिा गराडा बाजूला 
सारून मला एकांतात वेळ देत. मनसोि बोलत. ऄशा तऱ्ेेिे ऄगत्य, अपुलकी 
त्यांच्या सेवासांत येणाऱ्या सवशि कलावंतांना, साचेत्त्यकांना चमळत ऄसे. 
 
 यशवंतरावांिा चदल्लीसारख्या दूरच्या चठकाणी तर चकती अधार वाटायिा! 
चदल्लीत भरलेल्या मराठी नाट्यसंमेलनाच्या वेळी, घरातील एखादे कायश ऄसावे, 
त्याप्रमाणे ते चतथे वावरत. ेवे नको पाेत. त्यांच्या बंगल्यावरील िेापानाच्या 
चदवशी तर मी चतथे पोेोिताि ते लगबगीने ईठून पुढे अले, अचण अपल्या 
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खुिंवर बसायिा अग्रे करू लागले. त्यांच्या ह्या कृतीने मी पार खजील ेोउन 
गेलो. अचण म्ेणालो, ―ेे काय सांगता साेेब ?‖ त्यावर ते कौतुकाने ेसून म्ेणाले 
‘ऄेो! तुमिा अज मान अेे.‖ कलावंतांिी ऄशी कदर करणारा ऄसा शास्ता 
दुर्णमळि. त्याि मुक्कामात मला त्वचरत मंुबइला परतायिे ेोते. चवमानािेेी चतकीट 
चमळेना. यशवंतरावांना ेे कळताि त्यांनी अपल्या सचिवांना फमान सोडले की, 
सरकारी कोट्यातील चतचकटातून डॉक्टरांच्या चतचकटािी व्हयवस्था करा. चदल्लीत 
कसलीेी ऄडिण अली तरी प्रथम अठवण व्हेायिी ती यशवंतरावांिीि! 
 यशवंतरावांिे चदल्लीतील घर पाेुणिारासाठी सदैव खुले ऄसायिे. घरिी 
स्वाचमनी नसली तरी ह्या रीचतचरवाजात खंड पडला नव्हेता. गेल्याि ऑक्टोबर मध्ये 
स्वामीकार रणचजत देसाइ व सौ. माधवी देसाइ चदल्लीला त्यांिा पाेुणिार घेउन 
परतली. पण ह्या ईभयतांना जी प्रकर्षाने जाणवली ती ह्या पेाडासारख्या 
माणसाच्या अतल्या बाजूला चनमाण झालेली एकाकीपणािी प्रिंड पोकळी. सौ. 
वेणूताइंच्या मृत्यूनंतर ते मनाने अचण प्रकृतीनेेी खिले. सावली ेरवलेल्या 
माणसासारखी त्यांिी ऄवस्था झाली. वेणूताइंच्या अठवणीवरि ते जगत ेोते. रॅी. 
रणचजत देसाइ यांच्याकडे त्यांनी मेाराष्ट्रातील चमरमंडळंिी साचेत्त्यकांिी, 
कलावंतांिी ऄगल्यपूवशक िौकशी केली. त्यात माझीेी अठवण काढली. पुन्ेा 
एकदा माझ्या सवश भचूमकािी ईजळणी केली. देसाइ पती-पत्नंच्या तंडून ेे ऐकत 
ऄसताना माझा जीव गुदमरत ेोता. 
 यशवंतराव कलावंतांिे नुसते बोलके िाेते नव्हेते तर ते त्यांनी कृती करूनेी 
दाखवून चदले. मृतप्राय ेोउ घातलेल्या मराठी रंगभूमीला त्यांनी करमुिीिे 
संजीवन चदले. मराठी नाट्यसृष्टीला पुनःबेर अणायिे ऄचवस्मरणीय कायश त्यांनी 
केले. मराठी नाट्यसृष्टी त्यांिी याबद्दल सदैव ऊणी राेील. समस्त मराठी नाट्य-
व्हयावसाचयकांनी यशवंतरावांच्या नावाने एक नाट्यमंचदर ह्या मेाराष्ट्राच्या 
राजधानीत ईभे करून ह्या कलासि नेत्याला मानािा मुजरा करावा ऄशी मी 
सवंना चवनंती करतो. यशवंतरावांना ेी खऱ्या ऄथाने अदरांजली ेोइल. 
 थोर मुत्सद्दी, कुशल राजनीचततज्ज्ञ, चवद्यत्ता, अचण कलास्वादक मन ऄसे 
िौफेर व्हयचिमत्त्व यशवंतरावांना लाभले ेोते. ज्यांच्यापुढे नतमस्तक व्हेावे ऄशी जी 
काेी मंडळी माझ्या अयुष्ट्यात अली त्यांमध्ये यशवंतराव िव्हेाण ऄग्रिमाने अेेत. 

–डॉ. काणशनाथ घाणेकर 
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शेवटची भेट 

मो. ग. तपस्वी 
 
 कै. यशवंतराव िव्हेाण चदल्लीत अले, तेव्हेापासून त्यांिा अचण माझा नकळत 
एक तार जुळल्यासारखा सुसंवाद चनमाण झाला. अता यशवंतराव आेलोकीिे कायश 
अटोपून कायमिे गेले अेेत. त्यांिी पचेली भेट झाली २४ नोव्हेंबर १९६२ रोजी. 
तेव्हेा मी अकाशवाणीवरून मराठीतील बातम्या देत ेोतो. त्यांिी शेवटिी भेट 
झाली ती नवी चदल्लीतील अयुर्णवज्ञान संस्थेत शचनवार २४ नोव्हेंबर १९८४ रोजी 
संध्याकाळी ५ वाजता. तेव्हेा त्यांच्या ऄखेरिा प्रवास सुरू ेोउ पाेात ेोता. दोन्ेी 
प्रसंगी अमिे थोडेसे बोलणे झाले ेोते. पचेल्या भेटीत ऄनोळखीपणािा विकचित 
संकोि ेोता. शेवटच्या भेटीत २२ वर्षंत सतत वाढत गेलेला स्नेे दाटून अला 
ेोता. पचेल्या भेटीत ते म्ेणाले ेोते, “वा, वा, तुमिे नाव मी नेेमी ऐकलेले 
ेोतेि, अता पचरिय झालाय, भेटत िला. तुम्ेी मराठी माणसे चदल्लीत मेाराष्ट्र 
राखून अेात. अता मीेी चदल्लीत अलो अेे. तुमिं ेक्कािं अणखी एक घर 
चदल्लीत वाढलंय ऄसं समजा.” शेवटच्या भेटीत माझा ेात अपल्या दोन्ेी ेातांत 
घेउन अपल्या क्षीण झालेल्या अवाजात म्ेणाले ेोते, “चकलोस्करच्या चदवाळी 
ऄंकातील तुम्ेी घेतलेली माझी मुलाखत फारि सुरेख झाली अेे!” अचण 
दुसऱ्याि चदवशी यशवंतरावांिे चनधन झाले. 
 या २२ वर्षंत माझ्या ऄनेक सुखदुःखांच्या प्रसंगी यशवंतराव जातंने ेजर 
राचेलेले मला अठवतात. त्यांच्याेी ऄनेक सुखदुःखाच्या वेळी मीेी त्यांच्या घरी 
जाउन त्यांच्याशी चजवाभावाच्या िार गोष्टी केल्या अेेत. तो सारा, पट, ते सारे 
प्रसंग बावीसपट वेगाने डोळ्यांपुढून झरझरझर सरकत अेेत. या काळात परकार 
या नात्याने, व्हयिी या नात्याने, माणूस म्ेणून, त्यांच्यातील बारकावे चटपण्यािी 
संधी मला चमळालेली अेे. त्यांच्यावर टीका करण्यािे प्रसंग ऄनेक अले अेेत. 
त्यांच्या ऄनेक गाजलेल्या मुलाखती मी घेतलेल्या अेेत. ―यशवंतराव : एक 
मांडचलक’ ेा पुण्याच्या ‘माणूस’ च्या एका चवशेर्ष ऄंकातील माझा लेख त्या वेळी 
बराि खळबळकारक ठरला ेोता. यशवंतरावांनीेी ऄथाति तो वािला ेोता. 
त्यानंतर भेट झाल्यावर अता ते काय म्ेणतील यािी, नाेी म्ेटले तरी, थोडी 
धाकधूक मनात ऄसतानाि मी त्यांना भेटलो. काय म्ेणावे या माणसाने ? म्ेणाले 
ेोते, ―माझ्याबद्दलच्या तुमच्या ऄपेक्षा स्पष्टपणे मांडल्याबद्दल अभार.‖ माझ्या 
मनातील सवश धाकधूक त्यांनी घालवली ेोती. पण त्यािबरोबर माझी टीका ेी 
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त्यांच्यावरील मराठी माणसाच्या पे्रमातूनि अकारली ऄसून त्या पे्रमातून ईत्पन्न 
ेोणाऱ्या ऄपेक्षांना अपण कदाचित पुरे पडत नाेी एवढेि त्यांनी त्यांच्या शैलीत 
प्रकट केले ेोते. 
 वर ‘चकलोस्कर’च्या चदवाळी-ऄंकासाठी घेतलेल्या मुलाखतीच्या ईले्लख अला 
अेे. ती मुलाखत ठरवायला गेलो अचण कागेँ्रसला अता १०० वर्ष े ेोत अली 
ऄसल्यामुळे ‘कागेँ्रस संस्कृती’ ेा चवर्षय ऄसून ेे प्रश्न तयार अेेत, ऄसे मी त्यांना 
सांचगतले. यशवंतराव म्ेणाले, “तपस्वी, ेा ऄंक प्रचसद्ध ेोइल तेव्हेा चनवडणुकांिे 
वारे जोरात वाेू लागलेले ऄसणार अेेत. ऄशा काळात तुम्ेी परखड प्रश्न 
चविारणार. मला त्यांनी ईत्तरे चततक्याि परखडपणे देता येणार नाेीत. मला खोटे 
बोलता येणार नाेी, खरे सांगताना पंिाइत ेोइल.”  
     “यशवंतराव, प्रश्न चविारणे माझे कामि अेे. पण त्यांना ईत्तरे कशी द्रायिी ते 
तर तुमच्या ेातात राेणार अेे ना? चशवाय, तुम्ेाला माेीत अेे की तुमिा 
कोणताेी शब्द मी कधीेी चफरचवलेला नाेी की अताेी तो तसा चफरवणार नाेी. 
तुमिी प्रचतष्ठा मलाेी प्यारी अेे, अचण माझी प्रचतष्ठा तुम्ेीेी जाणताि.” “ठीक 
अेे, शुिवारी सकाळी नवाला भेटू, देतो मुलाखत.‖ बुधवारी मला एकाएकी 
सडकून ताप भरला. तो गुरुवारी रारी ईतरला. यशवंतरावांना वेळ अचण शब्द 
पाळण्यािे भान फार ऄसे. म्ेणून तशाेी पचरत्स्थतीत मी शुिवारी सकाळी 
पावणेनवालाि त्यांच्या बंगल्यावर पोिलो. यशवंतराव माझी वाट पाेात बसले 
ेोते. म्ेणाले, “लवकर अलाेात, तर लवकर संपवून टाकू या.” अचण ेी 
मुलाखत फारि सुरेख झाली अेे ऄसे मला अवजूशन सांगण्यािे भानेी त्यांनी 
जवळजवळ मरणासन्न ऄवस्थेतेी राखले ेोते. 
 चेमालयाच्या रक्षणाला सह्याद्री धावून अला तेव्हेािे यशवंतराव, प.ं नेेरंूिे 
चनधन झाले तेव्हेािे यशवंतराव, लालबेादुर शास्री यांच्या बरोबर संरक्षणमंरी या 
नात्याने १९६५ िे पाचकस्तानशी झालेले युद्ध विजकून ताश्कंद-वाटाघाटीसाठी गेलेले 
यशवंतराव, शास्रीिे पार्णथव शरीर ताश्कंदेून घेउन अलेले यशवंतराव ऄशी 
त्यांिी मजल-दर मजल तेजाळति गेलेली नाना रूपे जवळून न्याेाळलेली अेेत. 
त्या वेळेपासूनि ईद्रािा पंतप्रधान ऄसे एक मोठे वलय त्यांच्या भोवती चनमाण 
झाल्यािेेी मी अचण येथील ऄनेक परकारांनी पाचेलेले अेे. त्यानंतर ते भारतािे 
गृेमंरी झाले अचण सरदार पटेलांच्या जागी-चवराजमान झाले, तेव्हेा सवंनाि 
अता ते िमांक २ वर पोेोिले ऄसून योग्य वेळी िमांक १ वर पोेोिणे ेा अता 
फि काळािाि प्रश्न ईरला अेे ऄसे वाटले ेोते. ते गृेमंरी ऄसताना पंजाबात 
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फते्तविसगांनी अमरण ईपोर्षण अरंचभले ेोते. शीख बांधवांनी अंदोलन ईभे केले 
ेोते. त्यांना पंजाबी सुबा ेवा ेोता. मुख्यमंरी घाबरले ेोते. त्यांना बाेेर तंड 
काढणे ऄवघड झाले ेोते. ते यशवंतरावांिा सल्ला र्घयायला अले, तेव्हेा मी 
योगायोगाने त्यांच्याशी बोलत बसलो ेोतो. मी एक परकार ऄसूनेी यशवंतरावांनी 
मला येथेि बसू चदले ेा त्यांिा माझ्यावरील चवरॄास. तो मी शेवटपयंत राखला. 
त्यातील बातमीिा भाग सोडून एक हृद्र प्रसंग सांगतो. यशवंतरावांनी त्या 
मुख्यमंत्र्यािे सवश म्ेणणे ऐकून घेतले. नंतर ते त्याला म्ेणाले, “चमरा, लोकांपासून 
पळू नकोस. जे लोक अज तुला खेटरांच्या माळा घालू पाेात अेेत, तेि तुला 
ईद्रा फुलांिे ेार घालायला येतील ेे लक्षात ठेवून वाग.” मंुबइतील संयुि 
मेाराष्ट्र िळवळीच्या वेळी काळ्या घोड्यावर ऄशाि बेफाम जमावाला याि भावनेने 
यशवंतराव एकेकाळी सामोरे गेले ेोते. चदल्लीतील पोचलसांिे अंदोलन त्यांच्या 
बंगल्यावर मोिा घेउन अले ऄसता सल्लागारांिा सल्ला ऄव्हेेरून गृेमंरी यशवंतराव 
त्यांना अपल्या बंगल्याबाेेरील फाटकाशी सामोरे गेले ेोते. पंजाबी चमराला ते 
ऄनुभवािे बोलि सांगत ेोते. यशवंतरावांपेक्षाेी ऄंगाविपडाने चधप्पाड ऄसलेल्या त्या 
पंजाबी माणसाने यशवंतरावांना ऄगदी पायाला ेात लावून नमस्कार केला ेे मी 
पाचेले. धैयािा चेमालय लोकांशी समरस झालेल्या त्या लोकसह्याद्रीच्या पायाशी 
वाकला ेोता. 
 पण ऄसे एकामागून एक चदत्ग्वजय करीत चनघालेल्या यशवंतरावांिी गेल्या 
दशकातील वाटिाल मार ििव्हयूेात सापडलेल्या ऄचभमन्यूसारखी झाली. 
गृेमंचरपदावरून त्यांिी ईिलबांगडी झाली त्यापूवंिा प्रसंग. यशवंतरावांच्या 
बंगल्याच्या मागच्या चेरवळीवर अम्ेी दोघेि फेऱ्या घालीत बोलत ेोतो. जास्त 
बोलणे ऄथाति माझे ेोते. मी काेीसा वैतागलो ेोतो, थोडासा संतापलोेी ेोतो. 
माझा प्रश्न ेोता, “यशवंतराव मला सांगा, ईद्रा तुम्ेाला ऄगदी कुटंुब कल्याण 
खात्यािा मंरी केले तरी तुम्ेी त्याला ेोि म्ेणावे एवढी लािारी तुम्ेी का 
दाखवायला चनघाला अेात ? तुम्ेाला काय साधा खासदार राेताि येणार नाेी 
? साताऱ्याच्या लोकांनी तुम्ेाला काय मंचरपदावर राेण्यासाठीि चनवडून चदले 
अेे ? अचण ऄसा एकामागून एक ऄवमान सोसत लािार ेोउन राेण्यापेक्षा तुम्ेी 
राजीनामा देउन अपल्या गावी जाउन वचकली नाेीतर मास्तरकी सुरू केलीत तर 
काय चवघडणार अेे ?” 
 यशवंतरावांनी माझा खांदा थोपटला अचण त्यावर ेात टाकून चफरत 
ऄसतानाि म्ेणाले, “पण मला गृेमंरीि राेू द्रा, नाेीतर ेा र्घया माझा 
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राजीनामा, ऄसे मी म्ेटले, तर पदासाठी, चवचशष्ट ेुद्द्द्रासाठीि मी 
आंचदराबाइंबरोबर अलो, ऄसा प्रिार सवश सरकारी माध्यमे माझ्याचवरुद्ध करतील, 
त्यािे काय ?” 
 “यशवंतराव, माफ करा, पण कोणतेेी पद चमळाले तरी िालेल पण मला 
मंचरमंडळात राेू द्रा ऄसे म्ेणण्याआतके यशवंतराव लािार झालेले अेेत ऄसे 
मराठी मनाला वाटेल त्यािे काय, ेा खरा प्रश्न अेे.” 
 “तुमच्यासारखेि कळकळीने ऄनेकांनी मला चलचेलेले अेे.” एवढेि 
यशवंतरावांनी त्या वेळी म्ेटले. सगळे संभार्षण देण्यािे ेे स्थळ नव्हेे. पण त्यानंतर 
झाले ते मार ेेि की तेव्हेापासून यशवंतरावांिे पुढिे सारे दान चदल्लीच्या राजकीय 
सारीपटावर ईलटेि पडत केले. बाजू त्याचं्यावर ईलटति गेली. १९६९ साली 
त्यांच्या ेातून घडलेली एकि िूक त्यांना पुढील काळात सतत िुकीच्याि मागाने 
या ििव्हयूेात जास्ति खोल खोल बुडवीत गेली. १९६९ मध्ये कागेँ्रसि फुटली 
नाेी, तर सारे राजकारणि कुशीमुशीसे बदलून गेले. राजकारणािा विपड 
बदलला, त्यािा धमश बदलला, त्यािी प्रकृती बदलली, त्यािी प्रवृत्तीेी बदलून 
गेली. त्याबरोबर यशवंतरावांना बदलता अले नाेी. बदलता येणे शक्येी नव्हेते. 
गेल्या दशकात म्ेणूनि यशवंतरावांिा राजकारणात चवलक्षण कंडमाराि ेोत 
गेला. 
 सते्तच्या राजकारणात यशवंतरावांिे नाव चबनीवर पोिले ऄसतानाि त्यांना 
तेथून खाली खेिण्यािे डावपेि चदल्लीत सुरू झाले. आंचदराबाइंसारख्या जबरदस्त 
अचण एकदम तडकतोड चनणशय घेण्यात पारंगत ऄसलेल्या नेतृत्वापुढे, सवंना 
घेउन िालण्यािे, दूरगामी अचण पक्षचनरपेक्ष राष्ट्रकारण करण्यािे बाळकडू 
प्यालेले यशवंतरावांिे नेतृत्व चथटे पडू लागले. राजकारण ेे ऄखेर सते्तसाठीि 
ऄसते ऄसे नेेमीि ठासून सांगत अलेले यशवंतराव चदल्लीत तशी संधी अली 
ऄसताना त्याि सते्तच्या राजकारणािे सवंत मोठे बळी ठरले. मग अज त्यांिे 
गोडवे गाणारे लोक, ते मधल्या काळात जेव्हेा आंचदराबाइंबरोबर नव्हेते तेव्हेा त्यांना 
नाेी नाेी त्या चशव्हयांिी लाखोली वाेण्यािी ऄेमेचमका लावताना चदसू लागले. 
त्यांना कलंक म्ेटले गेले. अचण अज ? कुठे अेेत ती माणसं ? अज आंचदराबाइ 
नाेीत. प्रिंड मनस्ताप सोसून, कंडमारा सेन करून पुन्ेा ‘स्वगृेी’ यायला 
चनघालेल्या यशवंतरावांना मचेनोगणती दाराबाेेरच्या ईंबरठ्यावरि चतष्ठत ठेवणारे 
ते नेतृत्व संपले. नवे नेतृत्व पुन्ेा यशवंतरावांिी कदर करू लागले ेोते. पण तरीेी 
आंचदराबाइंबद्दल नेेमीि कमालीिा अदरि व्हयि करणारे यशवंतरावेी अता 
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अपल्यात नाेीत. पण स्पष्ट अेे ती एक गोष्ट, की एकदा तत्कालीन विसचडकेटच्या 
बरोबर राेण्यािा चनणशय घेतल्यामुळे आंचदराजंच्या मनातून यशवंतराव जे ईतरले 
ेोते ते पुन्ेा काेी पचेल्यासाखे आभ्रतीने त्यांच्या मनात पुन्ेा स्थानापन्न झाले 
नाेीत. अणीबाणीसारख्या ऄचतशय ऄवघडलेल्या काळातेी यशवंतरावांनी 
आंचदराजंिीि साथ धरली, तरीेी तो चवरॄास काेी पुन्ेा अला नाेी. चदल्लीतील 
ऄत्युच्च सत्तावतुशळात यशवंतरावांबद्दल दुस्वास, दुरावा, ऄचवरॄास कायमि राचेला. 
मग यशवंतराव पुन्ेा कागेँ्रस फुटली तेव्हेा आंचदराजंचवरुद्ध गेले, चनवडूनेी अले, 
तरीेी ‘बूंद से गइ वे ेौद से वापस नें अइ.‖ 
 सते्तच्या राजकारणािा विपड बदलून गेला. यशवंतराव अपल्या जुन्या 
संस्कारांनी जुन्या चनष्ठांिी शस्रे घेउन तगून राेण्यािा प्रयत्न करताना चजचकरीला 
अले. टेकीला अले. परत आंकांत दाखल झाले. पण पुन्ेा ती रया अली नाेी. 
तशाति वेणूताइ गेल्या. पुरासारखा वाढवलेला पुतण्या डॉ. चविमेी गेला. 
यशवंतराव पार खिले. बदलेल्या राजकारणाच्या दमछाकीच्या लढाइत यशवंतराव 
केचवलवाणे झाले. यशवंतरावांिा चदल्लीतील ेा ऄसा ईदयास्त अता राष्ट्राच्या 
ममशबंधातील गाथा बनून गेला अेे. मला वाटते राष्ट्राच्या ममशबंधातील एक ऄचतशय 
अतश नेता म्ेणून यशवंतरावांिी अठवण चदल्लीतील राजकारणािा चनःपक्ष आचतेास 
चलचेला जाइल तेव्हेा प्रकर्षाने चलचेला जाइल. विकबेुना ती अता अपली 
ऄमरगाथा झालेली अेे. कतशव्हयकठोर ऄसतानाेी कनवाळू, राजकारणात रमत 
ऄसतानाेी कमालीिा रचसक, कायशिमाचधचष्ठत राजकारणावर प्राणाेून जास्त पे्रम 
करणारा नेता, ऄचतशय सचद्यवेकी अचण सदािारी चमर, राजकारणाेूनेी अपल्या 
शब्दपालनािे ममश पाळणारा नेता, लोकसंग्रेी अचण सतत आतरांिे कल्याणि 
वििचतणारे मन ऄसलेला माणूस ऄसे नाना पैलू घेउन यशवंतरावांिे व्हयचिमत्त्व अचण 
नेतृत्व फुलले ेोते. ऄशा जीवनािी चदल्लीच्या राजकारणात ऄखेरीस शोकांचतका 
झाली ऄसेल तर ती संपूणश राजकारणािीि शोकांचतका अेे, ेे यशवंतरावांच्या 
चनधनामुळे गोळा झालेली अंसव संपल्यानंतर स्वच्छ झालेल्या प्रत्येक राष्ट्रचेतैर्षी 
दृष्टीला नक्की जाणवेल. 
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श्रीपाद डंगरे आणण ‘साहेब’ 

ॲड. ग. नी. जोगळेकर 
 
 मंुबइमधील त्या लक्ष्मी-नारायण मंचदरातील भव्हय सभागृेात त्या प्रसन्न सकाळी 
प्रसन्न वदनािी शेकडो स्रीपुरुर्ष मंडळी रंगीबेरंगी ईंिी वस्रे पचरधान करून ईभी 
ेोती. मधूनि आकडे चतकडे विेडत ेोती. अपणास ेवी ऄसलेली माणसे शोधत 
ेोती. ऄत्तरािे फवारे कुणी ेौसेने ईडवीत ेोता. मी पुण्यािा. मला वाटे प्रत्येकास 
नमस्कार करून स्वागत करावे अचण खुिीवर-ऄथवा-कोिावर बसा म्ेणावे. पण 
त्यािी आथे चवशेर्ष पवा नव्हेती. अज डंगऱ्यांिी मुलगी ज्योत्स्ना चेिा चववाे 
समारंभ ेोता. मुलीिा सख्खा मामा या नात्याने मी ईपत्स्थत ेोतो. मंिकावर 
धार्णमक चवधी िालू ऄसतानाि मुेूतश वेळ अली अचण बाेेर पोचलसांच्या चशट्या ऐकू 
अल्या. “साेेब अले–साेेब अले” ऄसे सारे सभागृेि बोलते अेे ऄसे वाटले 
अचण िव्हेाणसाेेब ेसत ेसत, नमस्कारांिा स्वीकार करीत करीत अपल्या प्रथम 
रांगेतील कोिावर अले. त्यांच्या ईजव्हया बाजूस मुख्यमंरी वसंतराव नाइक बसले 
अचण तेवढ्यात गदीतून वाट काढीत डंगरे बाळासाेेब देसाइंना घेउन अले. 
मोठ्या अदबीने त्यांनी साेेबांच्या डाव्हया ेातािी जागा दाखवली अचण बाळासाेेब 
त्स्मत ेास्य करीत बसले. साेेबांनी डोळ्यांच्या कडेने डंगऱ्यांकडे पाचेले अचण 
क्षणभर चनर्णवकारपणे साेेबांकडे पाेत डंगरे गदीत चमसळून गेले. 
 रॅी. बाळासाेेब देसाइंनी मंचरपदािा ऄिानक राजीनामा चदला अचण ते 
मंुबइतून चनघून गेले. त्यानंतर त्यांिी अचण साेेबांिी सेा मचेल्यांनंतर 
पचेल्यांदाि गाठ पडत ेोती. ऄनोळखी पण गुणी माणसांना साेेबांच्या सेवासात 
नेउन सोडणे, चजवलग स्नेह्यांच्या वारंवार साेेबांशी गाठी पडतील ऄसे पाेणे 
अचण समज-गैरसमजाने दुरावलेल्या, दुखावलेल्यांना मोठ्या खुबीने अचण कष्टाने 
पुन्ेा जवळ अणून बसवणे ेी सारी कामे डंगरे कमालीच्या सावधचगरीने करीत 
ऄसत. ते जेव्हेा एखाद्रा व्हयिीिी गाठ-भेट टाळीत ऄसत तेव्हेा ती व्हयिी अपल्या 
चेतािी नाेी ऄसा साेेबांिा पूणश भरवसा ऄसे. दोन शरीरे पण एक मन, चवचवध 
चविार पण एक चनणशय ऄसा ेा संुदर संगम ेोता. दोघेेी त्या बाबतील चनःशंक, 
चनभशर ेोते. त्या समारंभात शेकडो लोक भराभर फ्लॅश ईडवीत ेोते. पण दुसऱ्या 
चदवशी सकाळी धनंजय–त्यांिा मुलगा–वतशमानपर पाेत ऄसताना डंगऱ्यांनी 
नुसते चविारले, अेे ना ? अचण तोेी खुणावतो ‘ेो.‖ मी पाचेले तर वतशमानपरात 
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पचेल्या पानावर चतघांिा एकर बसलेला फोटो ेोता. अचण ‘या चववाेप्रसंगी सेा 
मचेन्यांनंतर पचेल्यांदाि त्यांिी भेट झाली’ ऄसा मजकूर ेोता. 
 डंगरे गुजराथमधील धरमपूर संस्थानमधले – कोकणस्थ ब्राह्मण कुटंुबातले 
– त्यांिे वडील चतथल्या दरबारिे पशुतज्ज्ञ ेोते. स्टेनोग्राफर ेोउन डंगरे 
नोकरीिी प्रतीक्षा करीत ऄसतानाि मंुबइच्या गव्हेनशरकडील एका खाष्ट युरोचपयन 
सेिेटरीच्या ेाताखाली कुणी जाणार का ऄशी चविारणा झाली अचण डंगरे मंुबइस 
अले. ऄचतशय चनयचमतपणा, स्वतःच्या कामातील सुबकता, कष्टाळूपणा, गुजराथी 
धाटणीिे वागणे अचण िेेऱ्यावरील मोेकता यामुळे डंगरे सरकारी नोकरीत 
चटकले अचण मुरारजी देसाइ ेे गृेमंरी ऄसताना टोणपेकाका, देसाइभाइ तसे 
डंगरे चतसरे पी. ए. झाले. यशवंतराव िव्हेाण नावािा एक तरुण त्या वेळी 
राजकारणाच्या चक्षचतजावर चदसू लागला ेोता. तो मोरारजंच्या घरी ऄथवा 
कायालयात अल्यावर मोरारजंिी गाठ पडण्यापूवी डंगऱ्यांशी गप्पा मारीत बसे. 
अपल्या ऄंगच्या गुणांनीि ेा तरुण मंचरमंडळातेी येउन मेाराष्ट्राच्या 
राजकारणात ििेिा चवर्षय झाला. 
 ऄसं म्ेणतात की मोरारजंना जेव्हेा मुख्यमंचरपदावरून चदल्लीस कंद्रीय 
मंचरमंडळात नेले गेले तेव्हेा मेाराष्ट्रातील ेालिालंिी खडान् खडा माचेती 
राेावी या ेेतूने त्यांनी डंगऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या कायालयाति ठेवले. 
िव्हेाणसाेेब मुख्यमंरी झाले अचण त्यांनी त्यांच्या ब्रह्मे नावाच्या पी. ए. ना 
सह्याद्रीवर राेण्यास येता का चविारले. ब्रह्मे यांना िोवीस तास बांचधलकी सोसणार 
नव्हेती. मग डंगऱ्यांना चविारले अचण क्षणािाेी चवलंब न लावता डंगरे ‘ेो’ 
म्ेणाले अचण सह्याद्रीवरील औटेाउसमध्ये राेण्यास अले. 
 पचेल्या पचेल्यांदा गडबड झाली. एकदा सकाळी डंगरे बंगल्यातून घरी 
जेवण्यास अले अचण आकडे गाड्या बरोबर ठरल्यावेळी सचिवालयात जाण्यासाठी 
सुटल्या. एकदोन समारंभांस गाड्या गेल्या तर समारंभािे चठकाण सापडण्यास वेळ 
लागला. पेाऱ्यावरिे पोचलस चशस्त पाळेनात. म्ेणायिे ‘अम्ेी साेेबांच्या गाविे 
अेोत.‖ पण साेेबांनीि सांचगतले की घरच्या मंडळंिी राज्यकारभारात लुडबूड 
िालायिी नाेी अचण मग सारे काेी चशस्तीत िालू झाले. सकाळी सह्याद्रीवर 
भेटण्यास येणारी खास मंडळी डंगऱ्यांच्या घरी येउन बसत. छगलासाेेब येउन 
बसत अचण सातअठ वर्षंच्या ज्योत्स्ना-धनंजयशी गप्पा मारीत. 
 बेुजन समाजातील मुख्यमंरी चमळाला म्ेणून मेाराष्ट्रात अनंदीअनंद 
झाला. खेडोपाडंिी माणसे येउ लागली. अमंरणे देउ लागली. मेाराष्ट्रािा 
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िेेरा-मोेरा अता बदलणार यािी नांदी बाजू लागली. ह्या प्रिंड वेगाने अव्हेान 
देणाऱ्या प्रगतीच्या लाटांिा पुरेपूर ईपयोग करून घेण्यासाठी डंगरे चजवािे रान 
करू लागले. सकाळी पाि-सव्हवापािला फोन सुरू ेोत. स्नान, पूजा, फराळ, 
कपडे करणे या सवशवेळी लांबलिक वायर ऄसलेला फोन ते सगळ्या घरात घेउन 
चफरत. रारी १० वाजता घरी परत अल्यावर कागदपरे काढून बसत अचण बारा 
वाजेपयंत गावोगाविे रंककॉल स्वीकारत अचण काम करीत झोपी जात. प्रिंड 
मानचसक समाधानात दोन माणसे मशगुल ेोती. 
 साेेबांिे लेानपण गचरबीत गेले. ईमेदीच्या मनास पचरत्स्थतीिे िटके कसे 
भाजून काढतात ेे त्यांनी ऄनुभवले ेोते. नुसते साध्या राेणीने जगायिे तरी ऄशा 
वेळी चकती माणसांिे ईपकारािे ओझे र्घयावे लागते ेे त्यांनी पाचेले ेोते. एक 
ध्येयवेडा तरुण ऄंगिे कतृशत्व देशकारणी बाेण्यासाठी धडपडत ऄसता कौटंुचबक 
अपत्ती चकती छळतात, राष्ट्रािा गाडा पुढे ढकलावा म्ेणून सारे बळ एकवटून त्या 
कायात झोकून देउन काम करणाऱ्य तरुणाच्या घरािी अढीि कशी कोसळतात, 
जग भले पालशमंटरी सेिेटरी म्ेणो पण घरच्या चदवंगत भावांच्या कच्च्याबच्च्यांिी 
अचण स्री कुटंुचबयांिी जबाबदारी एका भाच्याच्या पगारावर चनभावून नेली जात 
अेे ेी भयंकर जाणीव त्यांना ऄस्वस्थ करी. 
 िव्हेाणसाेेब जवळजवळ पंिवीस वर्ष े सते्तवर ेोते. या काळात समाजातील 
पददचलत वगातील, अर्णथकदृष्ट्ट्या गचरबीतील कुणीेी तरुण माणूस त्यांच्याकडे 
अला तर त्यांना ऄपार सेानुभतूी वाटे. त्यािे कारण ेेि ऄसावे की पचरत्स्थतीच्या 
फुफाट्यात ेोरपळून चनघणारा तरुण ेा ईद्राच्या जनतेच्या अशा-अकांक्षा पुऱ्या 
करणारा ेोउ शकतो ेे सत्य त्यांनी ऄनुभवले ेोते. त्यामुळे मला आतक्या थरातील 
तरुण-प्रौढ माणसे भेटतात, साेेबांिा चवर्षय चनघाल्यावर ते म्ेणतात माझ्यावर 
कुणावर नसेल एवढा जीव साेेबांिा ेोता. ते माझ्या एकट्याशीि मोकळेपणाने 
बोलत.डंगऱ्यांिेेी एक तत्त्व ेोते. अलेल्या माणसास त्यािे म्ेणणे ऐकून घेतले 
गेले अेे ऄसे समाधान चमळाले पाचेजे-मग त्यासाठी स्वतःच्या सोयी-गैरसोयीिा 
चविार गौण. 
 सह्याद्रीवरील वास्तव्हयाति डंगरे ेे िव्हेाणसाेेबांिे नुसते पी. ए. न राेता 
िव्हेाण कुटंुचबयांत चमसळले गेले अचण डंगरे काका अचण डंगरे वचेनी ेी दोन 
माणसे िव्हेाण कुटंुचबयांिी ऄचवभाज्य घटक झाली. अता पुतणे अचण पुतण्या 
‘काका’ पेक्षा डंगरे काकांच्याि मागे मागे राेू लागली. याि काळात डंगरे यांनी 
त्यांिी चनष्ठा साेेबांना मनोमन वाचेली. मोरारजंच्या घरिा माणूस अता साेेबांनी 
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अपलासाि करून टाकला. डंगरे स्वाचमचनष्ठ ेोते यात शंकाि नाेी, पण त्यांच्या 
चनषे्ठिे मोल जपणारा स्वामी त्यांना चमळाला ेे मेद भाग्य. साऱ्या मेाराष्ट्रभर 
विेडताना िोवीस तास डंगरे साेेबांच्या बरोबर राचेले. साेेबांच्या कपड्यािी बॅग 
भरणे, कामािे कागद जपून नेणे, जायच्या गावी कुणास भेटायिे, कसे भेटायिे ेे 
सारे ते ठरवू लागले. पुढेपुढे माणसे डंगऱ्यांनाि भेटू लागली. 
 ऄशा गाठी बंगल्यावर ेोति ऄसत, पण त्याेीपेक्षा सावशजचनक सभा-
समारंभांत ेोत. समारंभाच्या चठकाणी पोेोिेपयंत डंगरे साेेबांच्या असपास 
ऄसत.पण ते ऄशा बेताने की छायाचिरकारांना त्या दोघांिा फोटो एकदम घेता येत 
नसे. एकदा साेेब व्हयासपीठावर गेले अचण त्यांनी अवश्यक ती कागदपरे िािपून 
पाचेली की डंगरे पार टोकाला ईभ्या ऄसलेल्या मोटारंच्या ताफ्याजवळ जात 
अचण मग कामे घेउन अलेली माणसे भेटण्यास सुरुवात ेोइ. ऄशा वेळिी 
खेळीमेळीिी वागणूक अचण बोलण्यातला मोकळेपणा मोठा मोेक ऄसे. मग कोणते 
काम ेोइल कुठले ेोणार नाेी, साेेबांना अताि भेटावे का नाेी-एखादा चवर्षय 
केव्हेा काढावा-ेे सारेजण डंगऱ्यांना चविारत. कारण अता ऄदै्यत ईभे ठाकले ेोते. 
चनणशय समान ेोतो यािा सांत्वनपर पर चलचेले अेे, त्यात ते म्ेणतात, ―एकदा 
अपण माझी डंगऱ्यांशी ओळख करून चदलीत अचण पुढे ऄडिणीच्या वेळी त्यांनीि 
माझी कामे परस्पर करून टाकली.‖ 
 काेी वेळेस परीके्षिे क्षण ऄवचित येत. लंडनमध्ये लोकमान्यांिे स्मारक 
करावयािे म्ेणून चनधी गोळा करण्यास एक गृेस्थ लंडनेून भारतात अले ेोते. 
साेेब त्या वेळी कागेँ्रसिे कोर्षाध्यक्ष ेोते. “पुण्याच्या गडबडीच्या भेटीत गाठ घेउन 
ईपयोग नाेी” ऄसे डंगरे त्यांना म्ेणाले. त्या गृेस्थांनी साेेबांना खाजगी पर 
धाडले व ‘डंगऱ्यांिी माझ्याकडून काेी ऄपेक्षा ऄसल्याने ते अपली भेट ेोउ देत 
नाेीत’ ऄसे चलचेले. मग त्यांना मंुबइिे भेटीिे अमंरण अले. ते ेॉलमध्ये येउन 
बसल्यावर साेेबांनी, “डंगरे, यांिे ते पर अणा ेो” ऄसे सांचगतले. त्या गृेस्थांिा 
िेेरा पाेण्यासारखा झाला. साेेबांिे यच्चयावत सवश टपाल डंगरे प्रथम फोडून 
पाेात ऄसत. त्यात त्यांच्या स्वतःवर काेी अरोप ऄसतील तर ते पर अवजूशन 
साेेबांकडे जात ऄसे. ऄसा चवरॄास! साेेबांिी माणसे पारखण्यािी अचण त्यांवर 
चवरॄास टाकण्यािी ेातोटी वाखाणण्यासारखी ेोती यात काेी शंकाि नाेी. 
 मेाराष्ट्रात प्रगतीिी पेाट ईजाडली. गरीब अचण रॅीमंत, सुचशचक्षत अचण 
ऄचशचक्षत, शेरातला अचण खेड्यातला, शेतीवरिा वा चगरणीतला, धंदेवाला अचण 
व्हयावसाचयक सारे म्ेणू लागले, िव्हेाणसाेेब अमिे अेेत. याि वेळी 
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िव्हेाणसाेेबांिी अचण माझी पचेली गाठ झाली पुण्याच्या सर्णकट ेाउसवर. मी 
लेानपणापासून संघात वाढलेला. त्यामुळे पचरृम मेाराष्ट्रातील 
संघस्वयंसेवकांच्या मनात ऄसलेली मुसलमानधार्णजण्या कागेँ्रसबद्दलिी ऄढी 
माझ्याेी मनात ेोती. केसरीमध्ये “कॉलेज चवद्राथी ऄसे का वागतात ?” ऄसा माझा 
लेख अला ेोता. साेेबांनी मला तेवढ्यासाठी बोलावले ेोते. मी त्या मोठ्या 
ेॉलमध्ये गेलो तो साेेब समोरि कोिावर बसलेले चदसले. “या, या, जोगळेकर” 
म्ेणाले. मी ऄदबीने लांबच्या कोिावर बसलो तर मला म्ेणाले, “आथे माझ्या 
शेजारी या अचण घरात थोरल्या भावाशी चजतक्या मोकळेपणाने बोलाल तसे बोला.” 
मग पंधरा चमचनटे मी माझे मुदे्द सांचगतले अचण त्यांनीेी चततक्याि तत्परतेने प्रत्येक 
प्रश्नावरिे मत सांचगतले. 
 मेाराष्ट्रातील सवश भागात यशवंतराव ेे नाव सवशतोमुखी ेोउ लागले तो 
चदल्लीिे बोलावणे अले. पचरत्स्थती िमत्काचरक ेोती. साेेबांनी डंगऱ्यांना 
चविारले. डंगऱ्यांनी सासऱ्यांना म्ेणजे माझ्या वचडलांना-बाबांना-चविारले. “ते 
चतथे अपण” ऄसा चनरोप बाबांनी चदला अचण डंगरे चदल्लीत अले. ―सह्याद्री’ ऐवजी 
‘रेसकोसश’ ेे नामाचभधान अले. संरक्षण, गृे, चवत्त, परराष्ट्र ऄशी खाती बदलत 
गेली, पण कामािा खाक्या तोि राचेला. डंगऱ्यांिी मुले चशक्षणासाठी बाबुलनाथ 
मंचदराजवळ एका जागेत अली अचण त्यांिी अजी नातवंडांिे कौतुक करीत 
चतथली जबाबदारी सांभाळू लागली. िव्हेाणसाेेबांिी अइ चरव्हेेरावर राचेली अचण 
त्यांिे मेव्हेणे-वेणूताइंिे सख्खे बंधू-बाबासाेेब मोरे ह्यांनी व त्यांच्या कुटंुचबयांनी 
अइंिी सेवा मनोभावे ऄखेरपयंत केली. याबद्दल साेेब नेेमी गौरवोद गार काढीत. 
 चदल्लीतील चनवासस्थानी कायालयात ऄसताना डंगरेसाेेब अचण घरात अले 
की डंगरेकाका ऄशा भचूमका ऄसत. सौ. वेणूताइंिा कामािा ईरक अचण 
येणाऱ्याजाणाऱ्यांिी देखभाल करण्यािी ेातोटी वाखाणण्यासारखी ेोती. 
डंगऱ्यांवर त्यांिा पूणश चवरॄास अचण लोभ ेोता. वेणूताइंच्या अवडी-चनवडी 
डंगऱ्यांना समजलेल्या ेोत्या. पुण्यात अले तर कुठल्या बेकरीतील चबत्स्कटे 
र्घयावी, तुळशीबागेतली कुठली वस्तू त्यांना अवडेल, विेद साडी संटरमधील कुठली 
साडी अवडेल ेे सारे त्यांना माेीत. सरळ खरेदी करून घेउन जात अचण त्यांिी 
पारख खरी ठरे. 
 चदल्लीतील मेाराष्ट्रीय मंडळंना ऄनेक वर्षंनी-काका गाडचगळ्यांच्या नंतर-
अपला माणूस अल्यािे समाधान झाले. १९७० साली-म्ेणजे ज्योत्स्नाच्या 
लग्नाच्या वेळी-बाबुलनाथच्या घरी साेेब, बाइसाेेब भोजनास अले ेोते. एका 
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शेजाऱ्याच्या ब्लॉकमध्ये बसण्यािी सोय ेोती. शरद पवार, तळवलकर अदी मंडळी 
ेोती. डंगऱ्यांनी मला चतथे नेउन ‘ेे शोभनािे भाउ’ ऄसे सांचगतले. मी 
करसल्लागार म्ेणून व्हयवसाय करतो ेे कळल्यावर त्यांनी आन्कमटॅक्सबद्दल माझे 
मत चविारले. साेेब त्या वेळी ऄथशमंरी ेोते. मी त्यांना पंधरा चमचनटे त्या 
कायद्रातील ऄन्यायकारक तरतुदी सांचगतल्या. मोरारजंच्या ेटवादीपणाने त्या 
कायद्रातील दंडाच्या तरतुदी म्ेणजे न्यायािी थट्टा िालली अेे ऄसे सांचगतले. 
“सगळे नंतर लेखी पाठवा” म्ेणाले. त्याप्रमाणे मी पाठवले. मग साेेबांनी 
डंगऱ्यांना सांचगतले की जोगळेकरांना चदल्लीत बोलवा. मी गेलो. िार चदवस 
राचेलो. माझी कामािी पद्धत त्यांना अवडली अचण मी त्यांिा झालो. 
 पुण्यात साेेब अले की चवमानतळापासून ते परत जाइपयंत त्यांच्याबरोबर 
राेणाऱ्या रामभाउ जोशी, शामराव पवार, ऄशोकराव, एस. के. कुलकणी, भा. द. 
खेर यांच्याबरोबर माझी एक भर पडली. िव्हेाण पचरवारात मी दाखल झालो. 
वर्षातून एकदा चदल्लीत डंगऱ्यांच्याकडे राेून बंगल्यातील ऑचफसात काम करू 
लागलो. १९७३ साली मी जनसंघाच्या चतचकटावर पुणे मेानगरपाचलकेत चनवडून 
गेलो. मी चविारले, “अता माझ्यावर जनसंघािा चशक्का पडला, तरी यंदा चदल्लीस 
यावे का नाेी ?” साेेब म्ेणाले, “त्यािा यािा काय संबंध ?” 
 एकोणीसशे सत्त्याेत्तरच्या मे मचेन्यात मे मचेन्यात मी चदल्लीस गेलो तेव्हेा 
डंगऱ्यांिी प्रकृती बरी नव्हेती. पोटात जड वाटे. पायावर सूज ेोती. जलोदरािा 
संभव ेोता. साधे िेािेेी व्हयसन नसलेल्या डंगरेसाेेबांवर ेा भलताि अघात 
ेोता. ते तयार नसतानाेी मी त्यांना मंुबइला घेउन अलो. नंतर सेा मचेने 
ऄचतशय ऄत्स्थरतेिे, कठीण गेले. धड बसता येत नाेी, धड झोपता येत नाेी ऄशा 
ऄवघडलेल्या त्स्थतीत डंगरे अजाराशी लढत ेोते. ते गेले त्याच्या अधी दोन 
चदवसािी गोष्ट. कुणीतरी चनरोप चदला–साेेब भेटायला येणार अेेत – चदल्ली – 
पुणे प्रवासात मधेि येणार अेेत. त्या भयंकर अजाराने काळवंडत िाललेल्या 
िेेऱ्यावर एकदम तजेला अला. त्यांनी धुउन घेतले, ऄंगात नवीन मॅचनला 
घातला. ऄंगावर ऄत्तर–गुलाबपाणी विशपडून घेतले अचण ते साेेबांिी वाट पाेू 
लागले. थोड्या वेळाने चनरोप अला–’प्रोगॅ्रम कॅन्सल झाला’ अचण डंगरे त्याेी 
त्स्थतीत माझ्याकडे पाेून चवर्षण्णपणे ेसले. प्रोगॅ्रम ठरणे अचण ऐनवेळी कॅन्सल 
ेोणे ह्यािी चकती पारायणे अपण केली यािी कदाचित त्यांना अठवण झाली 
ऄसावी. 
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 त्याि चदवशी पेाटे िारिा सुमार ेोता. त्या ेॉलमध्ये चमळेल त्या जागी–
चमळेल तशा त्स्थतीत–नातेवाइक अचण चमरमंडळी झोपली ेोती. डंगरे शांत 
ेोउन तक्क्यावर डोके ठेवून ेोते. “काय चविार करताय ?” मी चविारले. 
“यशवंतरावांिी शान वाढवावी म्ेणून ऄपरंपार कष्ट केले–पण शेवटी थोडक्यात 
ेुकले.” –ऄसे म्ेणाले अचण त्यांना सावरण्यासाठी पुढे केलेल्या ेातावर त्यांच्या 
डोळ्यांतले ऄरॅू पडले. डंगऱ्यांिे एक स्वप्न ऄधुरेपणी भगंले ेोते. ते पुरे ेोते अचण 
ऄसा प्रसंग येता तर ते सुखािे ऄरॅू झाले ऄसते. 
 त्यानंतर पाि-सेा वर्षे मी चदल्लीत गेलो की साेेबांच्या घरी त्यांिा पाेुणा 
म्ेणून राेू लागलो. त्यांनीि मला पुण्यात फोन करून सांचगतले ेोते की, अता 
अमच्याि घरी ईतरायिे. मी येणार ऄसलो की घरी स्वयंपाकघरात कांदा लसूण 
वज्यश ऄसल्यािे सांचगतले जाइ. मी गेलो की मला गडी-गाडी नेण्या-अणण्यास येइ. 
जाउन पोेोिलो की साेेब अचण बाइसाेेब दोघेेी खोलीत येउन िौकशी करीत. 
अइंिी प्रकृती–मुलांच्या ऄभ्यासािी िौकशी-डंगऱ्यांच्या धनंजय-ज्योत्स्ना-
वचेनंिी िौकशी. काम संपल्यावर एक दोन चदवस राेा, जरा गप्पा मारू ऄसे 
म्ेणायिे. धमशशास्र, काव्हय, वाङ्मय, लेखक-कवी-राजकारण-समाजकारण सवश 
काेी चनघे अचण तासन् तास गप्पा ेोत. 
 मी साेेबांपेक्षा चकतीतरी लेान अचण नवखा. पण त्यांिी साध्या भारे्षतील परे 
मनाला चभडायिी. जुलै ८३ मध्ये त्यांनी मला चलचेले, 
 “चप्रय रॅी. जोगळेकर यांसी 
 स. न. चव. चव. 
 येथे अल्यापासून तुम्ेाला पर चलेावे ऄसे सारखे वाटत ेोते. तरुण 
भारतामधील कै. सौ. वेणूताइंवरील तुमिा लेख वािला. तुम्ेी चतला िांगले 
समजून घेतले ेोते ऄसा त्यािा ऄथश अेे. अभारी अेे. ेे औपिाचरक नव्हेे. 
 तुम्ेास येण्यास कोणता मचेना सोयीिा, ते कळचवले म्ेणजे मी माझे येथील 
ओळीने ेजर ऄसणारे चदवस तुम्ेाला कळवीन. कचमशनिे दौरे सुरू झाले अेेत. 
या कामात काेी वेळ जातो म्ेणून बरे. एकटा ऄसलो की अठवणंनी माझे सगळे 
जागेपणिे जग भरून जाते. तुम्ेी िार-दोन चदवस अलात म्ेणजे तेवढेि माझे 
चदवस बरे जातील. नेेमीच्या कामाखेरीज दुसरे ऄनेक खाजगी प्रश्न तुमच्याशी 
बोलावयािे अेेत.” 
 साेेबांिा सगळ्यांत अवडता पुतण्या म्ेणजे राजा. डॉक्टर चविम िव्हेाण. 
साताऱ्याेून अरोग्य चशचबर संपवून येताना त्यािी ॲम्ब्युलन्स पुलावरून खाली 
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कोसळली अचण मृत्यूने तत्काळ त्या मुलािा घासि घेतला. साेेब अचण बाइसाेेब 
या अघाताने घायाळ झाले. साेेब एकदा सांगत ेोते. “डंगरे गेले अचण दुसऱ्या 
चदवशी ईठल्यावर चदवस कसा सुरू करायिा ेेि मला समजेना. राजा गेला अचण 
चदल्ली सोडून पुण्याकडे नको अता कधी जायला ऄसे वाटू लागले.” ऄशा ेळव्हया 
मनःत्स्थतीत ऄसतानाि त्या भावनाशील ेळव्हया मनावर शेवटिा जबरदस्त घाव 
पडला. ध्यानीमनी नसताना सौ. वेणूताइ गेल्या अचण साेेबांच्या दुःखाला पारावार 
राचेला नाेी. “तुम्ेी ऄसा धीर सोडू नका, तुमिी देशास जरुरी अेे” ऄसे 
म्ेणताना म्ेणाले, “धीर सोडला नाेी पण काय करू, दुःखि फार मोठे अेे.”  
 या अघातानंतर साेेब ऄधीरपणे अवराअवर करू लागले. त्यांनी अपल्या 
वुइलमध्ये चलचेले अेे, “माझी पत्नी कै. सौ. वेणूबाइ चेिे स्मरणाथश मी एक 
सावशजचनक न्यास करणार अेे. चतने मला खाजगी व सावशजचनक जीवनात ऄमोल 
साथ चदली अेे. त्यासाठी चतिी अठवण जागती ठेवणे ेा माझ्या जीवनातील 
ईरलेला एकि अनंद अेे.” 
 वेणूबाइ स्मारकासाठी साऱ्या पुस्तकांिी, वस्तंूिी मोजदाद झाली. त्यावर 
लेबले लागली. सपं्टबरच्या ८४ च्या दुसऱ्या अठवड्यात मी अठ चदवसांसाठी 
चदल्लीत त्यांच्याकडे बसलेले. मन गलबलले पण तंडावर ईसने ेसू अणत शेजारी 
जाउन बसलो. “काय चवशेर्ष ?” ऄसे म्ेणताना ेॉलमधल्या सवश वस्तंूकडे पाेू 
लागले. “तुम्ेाला काय वाटतंय ? कऱ्ेाडला ऄसाि ेॉल ईभारण्यात अलेला 
अेे. ऄशाि वस्तू चजथल्या चतथे मांडल्या अेेत. वेणूताइ िव्हेाण स्मारक 
मंचदराच्या त्या वास्तूत अपण चनवांत बसलो अेोत. अचण त्यातील एक एक वस्तू, 
वेणूताइ, वेणूताइ ऄसे म्ेणत अेे – ऄसेि ना ?” “तसंि” माझ्याकडे ऄरॅूंनी 
डबडबलेल्या डोळ्यांनी पाेात साेेब कसेबसे ईद गारले. 
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एकरूप दापंत्य 

राम खाडेंकर 
 
 पती अचण पत्नी संसाराच्या रथािी दोन िाके अेेत. या दोघांच्या चविारांिी 
गती अचण अिारांिा अकार सारखा ऄसेल तर संसारािा रथ जीवनाच्या 
खािखळग्यातून यशस्वी रीतीने जाउ शकतो.यािबरोबर दोघांमध्ये जास्तीत जास्त 
सामंजस्य ऄसेल तर जीवनातील सुखािे क्षण ऄचधक चटपता येतील.रॅी.यशवंतराव 
व सौ वेणूताइ यांच्याबद्दल ऄसाि ऄनुभव अला अचण म्ेणून या दोघांिे वैवाचेक 
जीवन सुखा-समाधानात गेले. 
 सौ वेणूताइ खाउनचपउन सुखी कुटंूबातून िव्हेाणांच्या घराच्या ईंबरठ्या-
वरील माप ओलांडून २ जून १९४२ रोजी यशवंतरावांच्या जीवनात अल्या.लग्नािे 
वय झाल्याबरोबर त्यांनी अपल्या मनाशी देशभिाशी लग्न करून त्यांिा संसार 
करण्यािे ध्येय बाळगले ेोते.ते चदवसेी स्वातंत्र्य संग्रामािे ेोते.देशभिांिा संसार 
चनखाऱ्यावरील पाउलवाट अेे यािी त्यांना त्या वेळी कल्पना नव्हेती. यांिा ऄनुभव 
ऄंगािी ेळद चनघालेलीेी नव्हेती ऄशा वेळी पोचलसांनी त्यांना यशवंतरावांिा पत्ता 
मागण्यासाठी केलेल्या छळामुळे अला.त्या कोवळ्या वयात सौ. वेणूताइंनी कठीण 
प्रसंगाला धैयाने तंड चदले. यामुळे त्या टी.बी. ने अजारी पडल्या. पचरणाम-स्वरुप 
एका ऄल्प चदवसाच्या संतचतप्राप्तीनंतर सवश अयुष्ट्य संतचतसुखाचशवाय काढावे 
लागले. यात खरी कसोटी सौ. वेणूताइंपेक्षा यशवंतरावांिी ेोती. पत्नीचवर्षयी 
ऄसलेल्या चनषे्ठिी सत्वपचरक्षा ेोती. यशवंतराव यात पूणश ईतरले, तरुण वय, सत्ता 
व ऄचधकार-ऄशा व्हयिीने संततीसाठी दुसरा चववाे केला ऄसता तरी लोकांनी नाके 
मुरडली नसती. सवंनी ते योग्यि मानले ऄसते. पण यशवंतरावांना वेणूताइंनी 
चदलेल्या साथीिी जाण ेोती अचण म्ेणूनि वेणूताइंिे सुख एवढेि त्यांना माेीत 
ेोते दुसऱ्या चववाेािी कल्पना त्यांना कधीि चशवली नाेी. 
 यशवंतरावांच्या सुखी कौटंुचबक जीवनािे रॅेय दोन व्हयिंना द्रावे 
लागेल.पचेली व्हयिी म्ेणजे सौ.वेणूताइ अचण दुसरी व्हयिी म्ेणजे यशवंतरावांिे 
चनजी सचिव रॅी. रॅीपाद डंगरे. या दोघांनी यशवंतरावांसाठी केलेल्या त्यागाला 
तोड नाेी. अजारपणातून बऱ्या झाल्यानंतर वेणूताइंवर यशवंतराव व त्यांिे दोन 
बंधू यांच्या संसारािी जबाबदारी येउन पडली. पुतणे लेान ेोते. माेेरी भावंडे 
लेान ेोती. सासर माेेर सांभाळणे कठीण बाब. त्यात लेान मुलांिा भार. त्यांच्या 



२६१ 

 

अवडी-चनवडी. दोन्ेीकडील मुलांना समान वागणूक द्रायिी. त्यांिे राग-लोभ 
सांभाळायिे ेी तारेवरिी कसरत ेोती. यात ऄनवधानाने झालेली िूक 
यशवंतरावांिे मन कष्टी करणारी ेोती. काेी वेळा ेी जबाबदारी पेलताना 
वेणूताइंिी पचरत्स्थती केचवलवाणी व्हेायिी. प्रत्येक पाउल चविारपूवशक टाकले जात 
ेोते अचण म्ेणूनि यशवंतरावांना संसाराच्या सुखदुःखािी जाणीव कधी झाली 
नाेी. तसेि वेणूताइ यशवंतरावांच्या जीवनात सखीच्या भचूमकेतेी वावरत ेोत्या. 
घरात त्या यशवंतरावांिी छाया ेोत्या. सकाळी ५ वाजता ईठल्यापासून रारी १० 
वाजता झोपेपयंत त्या यशवंतरावांच्या बारीकसारीक गोष्टंकडे लक्ष द्रायच्या. 
सकाळिा िेा, नाश्ता, यशवंतरावांनी ऑचफसमध्ये घालून जायिे कपडे, 
स्वयंपाकात अवडी-चनवडीिे पदाथश, और्षध-पाणी, डॉक्टर वगैरे गोष्टी वेणूताइि 
करीत ऄसत. एवढेि नव्हेे तर सासर -माेेर कडील नातेवाइकांिे वाढचदवस , 
लग्नािे वाढचदवस, देणे घेणे याकडे वेणूताइि लक्ष पुरवावयाच्या. यशवंतरावांिे 
काम फि वेणूताइंनी अणलेल्या वस्तू पसंत अेेत एवढेि सांगण्यािे ेोते. एकूण 
संसारात ऄसूनेी यशवंतराव संसाचरक नव्हेते , अचण म्ेणूनि यशवंतराव अपल्या 
कामात , राजकारणात िोवीस तास रमू शकले. कौटंुचबक जीवनािी मेत्वािी बाजू 
वेणूताइंनी िोखपणे सांभाळली. 
 थोरा-मोठ्यांच्या जीवनात र्षष्ट्ट्यत्ब्दपूती एक मेत्वािी बाब ऄसते.त्यांिे िाेते 
याचनचमत्ताने समारंभ अयोजीत ऄसतात अचण त्यात साधारणतः प्रत्येक जण त्या 
व्हयिीच्या कायाबद्दल बोलताना त्या व्हयिीच्या यशात त्याच्या पत्नीिा फार मोठा 
वाटा अेे ऄसे म्ेणतो. यशवंतरावांच्या जीवनात ेे न सांगताेी मान्य करावे 
लागेल. वेणूताइंनी यशवंतरावांसाठी केलेला त्याग, पाळलेली पथ्ये खरोखरि 
कौतुकास्पद ेोती. वेणूताइंनी सगळ्यात मोठे पथ्य पाळले यशवंतरावांच्या 
जीवनात-ऄथात राजकीय अचण सरकारी – ढवळाढवळ न करण्यािे. यासाठी 
त्यांना अपले कायशके्षर केवळ बंगल्यािा िार विभतीति ठेवावे लागले. अपला 
मैचरणंिा पचरवार जेमतेम बोटावर मोजण्याआतकाि ठेवावा लागला. सेसा त्या 
गप्पा मारण्यास, िेा-पाण्यास कुठे गेल्या नाेीत विकवा कोणाला त्यांनी बोलाचवले 
नाेी. मचेला मंडळ वगैरेसारख्या संस्थांत गेल्यामुळे तेथील बायकांच्या 
ओळखीबरोबर त्यांच्यासाठी कराव्हया लागणाऱ्या कामािी यादी येइल यािी त्यांना 
खारी ेोती. चशवाय त्यांच्यांत नकलीपणा नव्हेता. थोरा-मोठ्यांच्या बायकांत ज्या 
सद गुणांिा साधारणतः ऄभाव ऄसतो ऄशा सद गुणांनी वेणूताइ नटल्या ेोत्या. त्या 
कधीेी एकट्या विकवा नातेवाआकांबरोबर चसनेमाला गेल्या नाेीत. कधी गेल्या तर 
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साेेबांबरोबर. एक तर त्यांिे चववाेानंतरिे चदवस ऄचतशय दुःखात गेल्यामुळे दुःख 
पाेण्यािी शिी त्यांच्यात नव्हेती. चशवाय यशवंतरावांनाेी त्यािी अवड नव्हेती. 
ऄपत्य नसलेल्या बाइला िार विभतीत जीवन काढणे चकती कष्टािे अेे यािी कल्पना 
फि त्याि बायका करू शकतात. पण वेणूताइंनी यातून काढलेला मागश समाज 
कल्याणाच्या, मचेला मंडळाच्या विकवा गचरबांबद्दल पोकळ चजव्हेाळा ऄसलेल्या 
थोरा-मोठ्यांच्या बायकांना नक्कीि मागशदशशक ठरेल. सौ. वेणूताइंनी बंगल्यात 
राेणाऱ्या नोकरांच्या कुटंुबाला अपले कुटंुब मानले. त्यांच्या मुलांना ममता चदली. 
बायकांना संसार कसा नीट लावावयािा ेे चशकवले, चशवणकाम, चवणकाम 
चशकवले, कपडे व्हयवत्स्थत व स्वच्छ ठेवल्यामुळे अरोग्यािी चनगा कशी राखली 
जाते ेे सांचगतले. एवढेि नव्हेे तर वेणूताइंनी कधी चदल्लीतील थोरा-मोठ्यांच्या 
बायकांना ेळदी-कंुकू वगैरे सारख्या कायशिमास बोलावून अपल्या मोठेपणािा 
गाजावाजा केला नाेी. अपल्याि बंगल्यातील नोकरांच्या व पसशनल स्टाफमधील 
चनत्यािा संबंध येणाऱ्यांच्या बायकांना बोलावून त्या ेा समारंभ साजरा करीत. दुसरे 
पथ्य वेणूताइंनी पाळले ते ेे की, त्यांनी कधीेी साेेबांच्या पुढे पुढे केले नाेी. 
साेेब ऄसताना त्या कधीेी साेेबांनी बोलाचवल्याचशवाय विकवा भेटायला अलेल्या 
व्हयिंनी आच्छा व्हयि केल्याचशवाय त्या बेडरूमच्या बाेेर अल्या नाेीत. पुष्ट्कळदा 
भेटणाऱ्यांच्या यादीत त्यांच्या ऄचतशय ओळखीिे लोक ऄसायिे. पण वेणूताइंनी ेे 
पथ्य सोडले नाेी. 
 यशवंतराव दौऱ्यावर जायिे ऄसले की वेणूताइ त्यांना चदवाणखान्याच्या 
दरवाज्यापयंत पोेोिचवण्यास यायच्या. ेा ईंबरठा त्यांनी कधी ओलांडला नाेी. 
यशवंतराव बाेेरदेशी जायिे ऄसले तर मार वेणूताइ कोणत्याेी पचरत्स्थतीत व 
कोणत्याेी वेळी त्यांना चवमानतळावर सोडण्यास जात व अणावयास जात. 
बेडरूमच्या बाेेर अलेल्या वेणूताइंिा पदर डोक्यावरून कधी ढळला नाेी अचण 
म्ेणूनि यशवंतरावांच्या कौटंुचबक जीवनातील यशात सौ. वेणूताइंिा विसेािा वाटा 
ेोता. 
 सौ. वेणूताइ सखी म्ेणूनि वावरत नव्हेत्या तर कधी कधी त्या चनजी 
सेायकािे कामेी करीत. ऄथात ेे काम ते केवळ सेायक म्ेणून करीत. 
यशवंतरावांिी खाजगी कागदपरे वेणूताइंकडेि ऄसत. दौऱ्यावर जाताना त्यांच्या 
बॅगमध्ये ठेवावयािी खाजगी परेेी त्या व्हयवत्स्थत ठेवत. रोज र्घयावयािी और्षधे 
वेळेप्रमाणे पुड्या करून देत. सांगून खरे वाटणार नाेी, पण यशवंतरावांना 
टेचलफोनच्या डायलवर एक ते शून्यपयंत नंबर ऄसतात ेेेी कदाचित माेीत 
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नसेल. त्यांनी अयुष्ट्याच्या शेवटपयंत कधीेी कोणालाेी अपणेून टेचलफोन नंबर 
चफरवून टेचलफोन केला नाेी. ेे काम सौ. वेणूताइि करत. त्या गेल्यानंतर नोकर 
करीत. 
 सांसाचरक जीवनात साधारणतः लेान मोठ्या बाबीवरून खटके ईडतात ते 
टाळण्यािे काम वेणूताइंनी नेेमीि केले. स्वप्नातेी ऄशी गोष्ट घडू नये, जेणेकरून 
साेेब रागावतील यािी त्या डोळ्यांत तेल घालून काळजी घेत. काेी वेळा की 
काळजी दुसऱ्याच्या दृचष्टकोणातून ऄवास्तव ऄसे. साेेबांच्या शब्दाला फार अदर 
ऄसे, नव्हेे प्रत्येक शब्द ेुकुमासारखा मानला जात ऄसे. यशवंतरावांिा अपल्या आथे 
अलेल्या माणसािे स्वागत बरोबर झाले पाचेजे ऄसा ऄट्टाेास ऄसे. यासाठी 
वेणूताइंना फार धावपळ करावी लागे. अदराचतथ्य ेा िव्हेाण कुटंुबािा एक मोठा 
गुण ेोता. अलेल्या माणसािी नीट चविारपूस झाली नाेी ऄसे कधीि ेोत नव्हेते. 
यशवंतरावांकडे पाेुणा राेण्यास येणार ऄसला की त्यािी खोली, दाढीिी ब्लेड, 
कंुकूसारख्या लेान गोष्टीपासून सज्ज केली जायिी. प्रत्येकाला वेळेवर िेापाणी, 
नाश्ता, जेवण व्हयवत्स्थत चदले गेलेि पाचेजे. िव्हेाण कुटंुबािा अदराचतथ्यािा गुण 
सांगताना सौ. वेणूताइंनी एक मजेदार गोष्ट सांचगतल्यािे अजेी स्मरते. 
यशवंतरावांच्या अइ मंुबइत अजारी ेोत्या. ऄगदी ऄंथरुणाला चखळल्या ेोत्या. 
फॅचमली डॉक्टर साधरणतः रोज एकदा तरी त्यांिी प्रकृती तपासण्यास येउन 
जायिे. अइला वयोमानाप्रमाणे कमी चदसायिे. डॉक्टर अल्यानंतर विकवा जाताना 
िेा, नाश्ता करून जायिे. प्रकृती तपासल्यानंतर अइला नोकरािी विकवा घरातील 
व्हयिीिी िाेूल लागली नाेी तर त्या डॉक्टरच्या ेातावर डोक्याखाली ठेवलेल्या 
चिल्लर पैशातून दोन अणे, विकवा िार अण्यािे नाणे ठेवावयाच्या अचण 
म्ेणावयाच्या, बाबारे, तुला आथे कोणी िेा चविारणार नाेी. सवशजण अपल्या 
कामात गकश  चदसतात. बाेेर ेॉटेलात जाउन िेा चपउन घे. डॉक्टरेी चवनोदी 
स्वभावािे ऄसल्यामुळे ते, ते पैसे घेत व दुसऱ्या चदवशी ेॉटेलमध्ये न प्यायलेल्या 
िेािे चमठ्ठास वणशन करावयािे. सते्तवर अल्यानंतर यशवंतरावांनी सुखी जीवनािा 
पचेला मूलमंर सांचगतला. तो म्ेणजे अपल्या आथे काम करणाऱ्यांना खायला-
प्यायला द्रावयािे ऄसेल तर अपल्यासाठी जे ेोइल त्यातलेि द्रावयािे. वेणूताइंनी 
ेा मूलमंर शेवटपयंत पाळला. 
 नोकरांपासून साेेबांपयशन्त एकि स्वयंपाक व्हेायिा. फि त्याला ऄपवाद 
ठरला तो एकदाि. त्या वेळी साखर काळ्याबाजारात बरीि मेाग ेोती. वेणूताइंनी 
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नोकरांना सांचगतले की सकाळिा िेा मी साखरेिा देइन. नंतर मार कोणाला िेा 
लागला तर गुळािा प्यावा लागेल. मेागाइिी साखर अणून पुरचवणे कठीण अेे. 
 यशवंतरावांना मोठेपणा चमरचवणे अवडत नसे. वेणूताइंमध्येेी ेा गुण ेोता. 
यशवंतराव ऄधूनमधून वेणूताइंसे लग्नसोेळ्यास जात ऄसत. पण जाताना 
कधीेी कोणतीेी भेटवस्तू त्या बरोबर घेउन गेल्यािे अठवत नाेी. कायाच्या 
अदल्या चदवशी विकवा चनमंरण द्रायला येतील त्याि वेळी वेणूताइ जे शक्य अेे ते 
देउन मोकळ्या ेोत. त्यांना अलेल्या भेटवस्तंूपैकी कोणतीेी वस्तू त्या देत नसत. 
प्रत्येकाला बाजारातून अणून नवीन वस्तू देण्यात येत ऄसे. 
 बंगल्यातील नोकर-िाकरांबरोबरि यशवंतरावांकडे ऄसलेला वैयचिक 
सरकारी कमशिारी (पसशनल स्टाफ) ेा त्यांच्या कुटंुबािाि भाग ेोता. िव्हेाण 
दांपत्यािं पे्रम व चजव्हेाळा त्यांना सदैव चमळत ेोता. त्यांिी सुखदुःखं यशवंतराव-
वेणूताइ अपली मानत. त्यात सेभागी ेोत. कोणािेेी नख दुखले तरी वेणूताइ 
तन-मन-धनाने धावून जात. एकदा माझ्या पोटातील पेचप्टक ऄल्सर फुटला. तो 
ताबडतोब न कळल्यामुळे रिात चवर्ष झाले. डॉक्टरांच्या सल्ल्याप्रमाणे दवाखान्यात 
भरती करण्यात अले. रोगािे गांभीयश डॉक्टरांच्या लक्षात अले. सरकारी डॉक्टर 
ऄसूनेी ते कौटंुचबक डॉक्टर ऄसल्या-मुळे त्यांनी ग्लुकोज, रि अदीिी व्हयवस्था 
करून यशवंतरावांना फोन करून पचरत्स्थतीिी कल्पना चदली. यशवंतराव तास, 
दोन तासांपूवीि ऄमेचरकेेून चदल्लीस येउन पोेोिले ेोते व चवरॅांती घेण्याच्या 
तयारीत ेोते. ते वेणूताइसे तातडीने दवाखान्यात अले. डॉक्टरांनी त्या 
ईभयतांना बाजूला घेउन पचरत्स्थती सांचगतली व काळजी घेण्यािी अवश्यकता 
ऄसल्यािे सांचगतले. पोटातील जखमेतून रि वाेणे जर बंद झाले नाेी तर 
केव्हेाेी ऑपरेशन टेबलावर न्यावे लागेल ऄशी तयारीेी ठेवली. परंतु या गोष्टीिी 
कल्पना सौ. खांडेकरांना ेोउ चदली नाेी. वेणूताइंनी त्यांना बाजूला नेउन 
सांचगतले की, तुम्ेांला सतत दवाखान्यात राेावे लागेल. तरी घरच्या लोकांना 
बोलावून र्घया. सौ. खांडेकरांिे न ऐकता त्यांनी तशी व्हयवस्थाेी केली. त्यानंतर ६-७ 
चदवस सौ.खांडेकरांिी घेतलेली काळजी त्यांच्याबद्दल ऄसलेल्या अदरात भर 
टाकणारी अेे. सकाळी त्या सौ. खांडेकर यांच्याकचरता थमासमधून िेा 
पाठवावयाच्या. ९ च्या सुमारास मोटर पाठवून बंगल्यावर न्यायच्या. त्यांच्या 
अंघोळीिी व्हयवस्था करावयाच्या. ११ च्या सुमारास स्वतः ताट पाणी करून 
स्वतःच्या ेातांनी वाढून जेवायला घालायच्या. नंतर दवाखान्यात पोेोिवून ४ 
वाजता परत िेा. नंतर रारी ८ ला परत बंगल्यावर बोलावून स्वतःजवळ बसवून 
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जेवावयाला वाढावयाच्या. सौ. खांडेकरांनी ेे पाेून डबा दवाखान्यात पाठवायला 
सांचगतले. परंतु दवाखान्यात जेवण जाणे शक्य नाेी या सबबीवर त्याला त्यांनी 
मान्यता चदली नाेी. तसेि ते रॅावणािे चदवस ऄसल्यामुळे घरी अलेल्या 
नातेवाआकांिी ईपवासाच्या पदाथापासून सोय केली. कोणािीेी ऄडिण ऄसो, 
वेणूताइंना कळताि त्या धावून गेल्या नाेीत ऄसे कधीि झाले नाेी. एकदा 
त्यांच्याकडे नुकत्याि अलेल्या वैयचिक सेाय्यकाकडे बारसे ेोते. त्यांच्याकडे 
पाळणा चवकत घेण्यािी पद्धत नव्हेती. पाळण्यािा शोध घेउनेी पाळणा चमळेना. 
वेणूताइंना ेे कळताि त्या सरळ बाजारात गेल्या. पाळणा अणला व तो त्याच्याकडे 
पोेोिवून चदला. ेा मोठेपणा पाेून त्याच्याकडील वडीलधारी मंडळीेी 
अरृयशिचकत झाली. चदल्लीत मेाराष्ट्रासारखे गोल वरंवटे चमळत नाेीत; म्ेणून 
वेणूताइंनी अपल्या लोकांकचरता मंुबइ-पुण्याेून पाटे वरंवटे अणून चदले. त्यांिे ेे 
वागणे मंचरणीबाइला शोभेसे नव्हेते. पण मानवतावादी दृचष्टकोण ऄसलेल्या स्रीच्या 
कीतीत भर घालणारे ेोते. म्ेणूनि त्यांच्या साचन्नध्यात कधी न कधी थोड्या 
वेळाकचरता अलेली व्हयिी िव्हेाण दांपत्यािे अजेी गुण गाते. 
 िव्हेाणांच्या कौटंुचबक जीवनातील चतसरी मेत्त्वािी व्हयिी म्ेणजे त्यांिे चनजी 
सचिव रॅी. रॅीपाद डंगरे. वेणूताइ बंगल्यात यशवंतरावांिी सावली ेोत्या तर डंगरे 
बाेेरच्या वातावरणात. बारशापासून बाराव्हयापयंत यशवंतराव कुठेेी जावोत, डंगरे 
त्यांच्याबरोबर नाेीत ऄसे कधीि झाले नाेी. यशवंतरावांच्या व वेणूताइंच्या-
दोन्ेीकडच्या नातलगांना सांभाळण्यािे फार कठीण काम डंगरे यांनी यशस्वीरीत्या 
केले अचण यशवंतरावांना त्यािी झळ कधीेी लागू चदली नाेी. डंगरे यांना सवशजण 
काका म्ेणत. डंगरे यांनी काकािे पे्रम सवंना चदले. त्यांिे प्रश्न सोडचवले. 
यशवंतरावांना राजकारणात ऄप्रत्यक्षरीत्या डंगरे यांिे फार साेाय्य झाले. 
विेदुस्थानच्या राजकारणात कुठे काय घडत अेे, धडण्यािी शक्यता अेे यािी 
माचेती ते यशवंतरावांना पूणश खारी करून देत ऄसत. कधी कधी यशवंतराव ती 
गोष्ट ईडवून लावावयािे पण डंगरे यांनी त्यािे दुःख कधी मानले नाेी. 
यशवंतरावांसाठी त्यांनी केलेल्या त्यागाला मोल नाेी. डंगरे यांना सुपारीिेदेखील 
व्हयसन नव्हेते. ऐपत ऄसून ते पंितारांचकत ेॉटेलमध्ये कधी गेले नाेीत की नाटक-
चसनेमास जाउन बसले नाेीत. यशवंतराव चतथेि डंगरे व डंगरे चतथेि यशवंतराव 
ेे समीकरण झाले ेोते. ऄथात यािा पचरणाम सांसाचरक ऄसूनेी त्यांना वैराग्यािे 
जीवन जगावे लागले. ते कधीेी सौ. डंगरे यांना घेउन सुट्टीवर गेले ऄसे झाले 
नाेी. डंगरे देशाच्या-परदेशाच्या कानाकोपऱ्यात विेडले परंतु सौ. डंगरे 
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मेाराष्ट्राबाेेर चकतपत पडल्या ऄसतील याबद्दल शंकाि अेे. यशवंतरावांना 
अपल्यामुळे कधीेी खाली पाेावे लागणार नाेी यािी ते काळजी घेत. म्ेणून 
सतत ८ वर्षे वायुदलािी चवमाने यशवंतरावांसाठी ऄसतानाेी त्या चवमानातून सौ. 
डंगरे यांनी क्वचिति प्रवास केला ऄसेल अचण केला ऄसेल तर मंुबइ-
चदल्लीपुरताि. एवढे ऄसूनेी डंगरे यांिा िेेरा ेसतमुख. त्यांच्या कपाळावर 
अठ्या विकवा राग कोणीेी पाचेला नसेल. डंगरे यांच्याबद्दल यशवंतरावांनाेी 
अदर ेोता. त्यांच्या त्यागािी त्यांना कल्पना ेोती. म्ेणूनि चवरोधी पक्षािे नेतृत्व 
चमळाल्यानंतर त्यांना कॅचबनेट मत्र्यांिा दजा चदला त्या वेळी त्यांच्याकडे ऄसलेली 
चनजी सचिवािी जागा डंगरे प्रकृचत-ऄस्वास्थ्यामुळे कामावर रुजू ेोउ शकत 
नसतानाेी डंगरे ेयात ऄसेपयंत कोणाला चदली नाेी. त्यांच्या चनधनािा धक्का : 
यशवंतरावांना त्यांिा सख्खा भाउ गेल्यानंतर ेोणाऱ्या धक्क्याआतकाि तीव्र ेोता. 
 यशवंतराव स्वच्छतेिे फार भोिे ेोते. त्यांना थोडासाेी मळका कपडा 
पाचेला की िीड यायिी. वेणूताइंनीेी या गुणािी जोपासना केली. वेणूताइंिे 
स्वयंपाकघर, भांडी-कंुडी, देवघर लखलख िमकायिे. यासाठी त्या स्वतः 
झटायच्या. वेणूताइ व यशवंतराव दोघेेी देवावार चनतांत रॅद्धा ठेवणारे ेोते. 
अंघोळ झाल्यानंतर देवघरात जाउन देवाला व साइबाबांच्या मूतीला नमस्कार 
केल्याचशवाय यशवंतराव ऑचफसला जायिे कपडे घालत नसत. वेणूताइंच्या 
देव्हेाऱ्यात जवळपास सवश िांदीिे देव ेोते, अचण देवघरात सवश लेानथोर मृत 
नातेवाइक व चजव्हेाळ्याच्या लोकांिे फोटो ेोते. 
 कतृशत्वाच्या मोठेपणाला मनाच्या मोठेपणािी झालर लागली तर व्हयचिमत्त्व 
अणखी खुलून चदसते. यशवंतराव व वेणूताइ यांच्या मनाच्या मोठेपणािा ऄनुभव 
ऄनेकांनी घेतला अेे. यशवंतराव मुख्यमंरी ऄसताना त्यांच्या घरी १० चदवस 
गणपती ईत्सव ऄसायिा. त्या वेळी ऄनेक प्रचसद्ध गायक, कलाकार अदंिी ेजेरी 
चतथे लागावयािी. एकदा संगीत कायशिमाच्या मध्यतरात कॉफीपानािा कायशिम 
ऄसताना एका िपराश्याच्या ेातून िुकीने यशवंतरावांच्या नातेवाआकाच्या ऄंगावर 
कॉफी सांडली. त्याने िारिौघांत ऄपशब्द बोलून त्यािा ऄपमान केला. त्यानंतर तो 
िपराशी दोन-तीन चदवस कामावर अला नाेी. यशवंतरावांना ेी घटना कळली 
तेव्हेा त्यांनी त्याला बोलावून स्वतः माफी माचगतली व सवश चवसरून जाण्यास 
सांचगतले. ेाि गुण वेणूताइंमध्ये ेोता. सकाळी ५ वाजता रारपाळीच्या लोकांना 
िेा देण्यापासून रारी १० वाजता रारपाळीच्या लोकांना िेा देण्यापयंत सवंिी 
काळजी घेण्यात येत ऄसे. वेणूताइ स्वतः ऄधूनमधून सवंना िेापाणी, जेवण चमळते 
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की नाेी ेे पाेात ऄसत. िव्हेाणांच्या दारात ऄसलेला नवखा पण कधी ईपाशी 
राचेला ऄसे झाले नाेी. परंतु कधी कधी नोकर लोक त्यांच्याशी झालेल्या 
भांडणामुळे कोणािा िेा बंद करायिे विकवा जेवण द्रायिे नाेीत. ेी गोष्ट 
वेणूताइंिे लक्ष ऄसल्यामुळे त्यांना कळत ऄसे. यात अपल्या नोकरािा कुठे तरी 
दोर्ष अेे यािी त्यांना पूणश कल्पना ऄसायिी. त्या ते कारण शोधायच्या व नंतर त्या 
व्हयिीला स्वतः िेा विकवा जेवण नेउन द्रायच्या. त्यािबरोबर नोकरातफे माफी 
मागायच्या. मंरी विकवा मंत्र्यािी पत्नी यांनी माफी मागणे अजच्या जगात 
अरृयशकारकि!  
 वेणूताइंिी यशवंतरावांच्या अवडीचनवडी, स्वभाव याला जोड चमळेल ऄशीि 
ठेवण्यािा प्रयत्न करीत ेोते. वेणूताइंच्या त्यागािी अचण तपरृयेिी त्यांना पूणश 
कल्पना ेोती. त्यांिे मन कधीेी दुखवणार नाेी यािी ते काळजी घेत. ते एकदा 
म्ेणाले ेोते, अपल्या पत्नीिा अपण अदर केला नाेी, िारिौघांत विकवा 
नोकरवगासमोर चतिा दोनिार ऄपशब्द बोलून ऄपमान केला तर दुसरे चतच्याबद्दल 
अदर ठेवतील ेी भावना ठेवणे िुकीिे ेोइल. यशवंतराव चकतीेी रागावले तरी 
त्यांच्या तंडून कधीेी ऄपशब्द चनघाले नाेीत. 
 सुखी कौटंुचबक जीवनाकचरता सवंत कशािी जर अवश्यकता ऄसेल तर ती 
सामंजस्यािी. भांड्याला भांडं लागून अवाज ेोतो ेे खरे अेे. परंतु ेी भांडी एका 
ऄंतरावर ऄसली तर तो अवाज ेोणार नाेी. वेणूताइ यशवंतराव ऄसे दूर ेोते. 
पण अिरणाने स्वभावाने एक ेोते. एकमेकांिा स्वभाव पूणश ओळखून त्यांनी पावले 
टाकली. प्रत्येक पाउल समजून ईमजून टाकले. वेणूताइंनी राजकारणात सरकारी 
कामात यशवंतरावांिे विशस्व मान्य करून त्यात ेस्तके्षप केला नाेी तर 
यशवंतरावांनी संसारात वेणूताइंिे विशस्व मानून ढवळाढवळ केली नाेी. दोघांनाेी 
एकमेकांबद्दल अदर ेोता. एकमेकांपासून दोघांनीेी कधीि काेी लपचवले नाेी. 
त्यािी अवश्यकता त्यांना भासली नाेी. दोघेेी एकमेकांच्या शरीराबाेेरील प्राण 
ेोते. एक फूल ेोते तर दुसरा त्यािा सुगंध. म्ेणूनि यशवंतरावांिे कौटंुचबक 
जीवन ऄधूनमधून येणाऱ्या वादळातेी सुखािे व समाधानािे राचेले. दोघेेी एवढे 
धीरोदत्त ेोते की ते वादळाने डगमगले नाेीत. देशभिािा संसार करण्यािे ध्येय 
घेउन वेणूताइ अल्या पण चनयतीिं त्यांिे ेे ध्येय पूणश ेोउ चदले नाेी. संसाराच्या 
शेवटच्या ऄध्यायात त्या भरल्या घरातून भरल्या कपाळी चनघून गेल्या. फूल गळून 
पडले ेोते. त्यािा सुगंध घरात चकती काळ दरवळणार ? फुलाबरोबर सुगंधेी 
जाणार. यशवंतरावांना एकाकीपणा जाणवू लागला. जगण्यासाठी जगायिे एवढेि 
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त्यांनी ठरचवले. सुगंध अपल्या फुलािा शोध घेत राचेला. चवयोगामुळे ऄरॅूच्या गंगा 
सतत वाेू लागल्या अचण लवकरि ेा सुगंध अपल्या फुलाला चमळण्यासाठी 
ऄिानक चनघून गेला. 
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शेवटचा प्रवास 

शामराव पवार 
 
 मध्यरार ईलटली ेोती. चदल्लीत आंचडयन मेचडकल आत्न्स्टटू्यटमध्ये 
साेेबांिे–यशवंतरावांिे अम्ेी नातेवाइक त्यांच्या खोलीत बसून ेोतो. साेेबांिी 
प्रकृती बरी नाेी ऄसा चनरोप चमळाल्यानं अम्ेी चदल्लीस धाव घेतली ेोती. 
 २३ नोव्हेंबर १९८४ च्या संध्याकाळी मी चदल्लीत पोेोिलो. साेेबांिा पुतण्या 
ऄशोक चतथं पोेोिला ेोता. चद. २२ ला दुपारपासून साेेबांच्या प्रकृतीत चबघाड 
झाला. चकडनी काम करेनाशी झाली. रिदाब वरखाली ेोत राचेला. मधून मधून 
वांत्या ेोत ेोत्या. त्यांिे नेेमीिे चदल्लीिे फॅचमली डॉक्टर डॉ. करोली अचण डॉ. 
चवग यांना चनरोप गेले. त्यांनी प्रकृती तपासली. ईपाय-योजना सुरू झाली, परंतु 
प्रकृतीत िढ-ईतार ेोत राचेला. डॉ. चवग ेे भारतीय लष्ट्करातील तज्ज्ञ डॉक्टर. 
अता ते चनवृत्त झाले ेोते, परंतु साेेबांिा त्यांिा चजव्हेाळा कायम ेोता. सौ. मामी-
सौ. वेणूताइ अचण साेेब यांिे ेे दोघे फॅचमली डॉक्टर. डॉ. चवग यांनी चद. २२ च्या 
रारी प्रकृती तपासली तेव्हेा काेी शास्रशुद्ध तपासणी अचण ईपिार करण्यािी 
अवश्यकता ऄसल्यािा ऄचभप्राय चदला. त्यासाठी आंचडयन मेचडकल 
आत्न्स्टटू्यटमध्ये जाउन सवश तपासण्या कराव्हयात ऄसा सल्ला चदला. डॉ. चवग ेे या 
संस्थेिे पूवी डीन ेोते. या संस्थेमध्ये रुग्णाला तपासण्यासाठी ऄद्रयावत 
साधनसामग्री ऄसल्यािी त्यांना माचेती ेोती. 
 डॉ. चवग यांच्या सल्ल्यानुसार साेेबांना त्याि रारी आंचडयन मेचडकल 
आत्न्स्टटू्यटमध्ये नेण्यात अले. तेथे त्या वेळी ईपत्स्थत ऄसलेल्या डॉक्टरांनी 
ईपिार सुरू केले. त्याि रारी साेेबांिे चमर, रॅी. रचसकभाइ शेा यांनी चदल्ली 
येथून साेेबांिे पुणे येथे ऄसणारे दुसरे पुतणे दादा यांना फोन करून साेेबांना 
ेॉत्स्पटलमध्ये ठेवण्यात अले ऄसल्यािे सांचगतले. रॅी. रचसकभाइ मंुबइत ऄसताना 
रॅी. एन्. के. पी. साळवे यांनी त्यांना साेेबांिी प्रकृती बरी नाेी ऄसे फोनवरून 
सांचगतल्याने ते तातडीने चदल्लीत पोेोिले ेोते. चनवडणुकीिी धामधूम सुरू झाली 
ेोती. चद. २६ नोव्हेंबर या चदवशी सातारा चजल्ेाचधकारी किेरीत ईमेदवारी ऄजश 
दाखल करण्यािा साेेबांिा कायशिम चनचरृत करण्यात अलेला ेोता. त्याचनचमत्ताने 
सातारा येथे चजल्ह्यातील कायशकत्यंिा मेळावाेी अयोचजत करण्यात येणार ेोता. 
या संबंधात ििा करण्यासाठी चद. २१–२२ च्या दरम्यान मी मंुबइस यावे ऄसेेी 
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ठरले ेोते. साेेबांनीि तसे सुिचवले ेोते. कारण मंुबइ-पुणेमागे सातारा येथे 
पोेोिावयािे ऄसा साेेबांिा कायशिम चनचरृत झाला ेोता. 
 साेेबांच्या प्रकृतीत ऄिानक चबघाड चनमाण झाल्यामुळे त्यांच्या सूिनेनुसार 
रॅी. रचसकभाइंनी माझ्यासाठी चनरोप चदला की, ईमेदवारी ऄजश घेउन तातडीने 
चदल्लीस पोेोिावे. मंुबइला जाण्यासाठी कराड येथून चनघून मी पुणे येथे थांबलो 
ेोतो. साेेबांना ेॉत्स्पटलमध्ये दाखल केले अेे अचण ईमेदवारी ऄजश घेउन 
चदल्लीस बोलाचवले अेे ेा चनरोप दादांनी रारी लगेि माझ्यापयंत पोेोिवला. 
 चद. २२ नोव्हेंबरिी ईवशचरत रार चद्यधा मनःत्स्थतीत घालवावी लागली. 
साेेबांना ेॉत्स्पटलमध्ये नेण्याआतपत प्रकृती चबघडली ऄसल्यािे समजल्यापासून 
मन कमालीिे बेिैन बनले. सौ. मामंच्या–वेणूताइंच्या चनघून जाण्याच्या धक्क्यातून 
साेेब सावरले नव्हेते. त्यांिे दैनंचदन व्हयवेार सुरू राचेले ऄसले तरी मनािी बेिैनी 
कमी झालेली नव्हेती. समारंभाच्या चनचमत्ताने मेाराष्ट्रात येत ेोते, भार्षणांतून 
चविार व्हयि करीत ेोते, कुटंुचबयांशी अचण भेटीला येणारांशी सल्लामसलत करीत 
ेोते, परंतु या सवंमध्ये ईत्साे ऄसा क्वचिति चदसावयािा. विकबेुना ईत्साे ऄसा 
नव्हेताि. त्यांच्या मनावरील प्रिंड ताण िेेऱ्यावर दृग्गोिर ेोत ेोता. अला चदवस 
गेला ेोत ेोता. अला चदवस गेला ऄसं सुरू ऄसल्यािं जाणवत ेोतं. 
 मी माझ्या लेानपणापासून साेेबांच्या अचण अक्कांच्या-त्यांच्या मातोरॅंच्या 
छायेत वाढलो. घरातल्या, कुटंुबातल्या प्रत्येक लेान-मोठ्या, सुखाच्या-दुःखाच्या 
घटनेत त्यांिा बनून राचेलो. सुखािे चदवस पाचेले ऄन् चदःखािे ईन्ेाळे ऄंगावर 
काढले. यापूवंेी साेेबांच्या प्रकृतीत चबघाड झाला ेोता. तातडीने शस्रचिया 
करण्यापयंत दुखणे चवकोपाला पोेोिले ेोते. त्यातून ते सुखरूप सावरले अचण 
त्यांिे धामधुमीिे राजकीय जीवन सुरू झाल्यािा सुखद ऄनुभव घेतला ेोता. 
साेेबांिं बालपण, लेानपण, तरुणपण कष्टात अचण पचरत्स्थतीिी अव्हेानं 
स्वीकारण्यात गेलेलं ऄसलं तरी त्यांच्या मेत्त्वाकांक्षी मनानं एक वेगळीि ईभारी 
धरलेली ऄसल्यािं पावलोपावली जाणवत ऄसे. स्वतःच्या विकवा पत्नीच्या प्रकृतीिी 
अचण कौटंुचबक स्वरूपािी संकटं चनमाण झाली तरी ते कधी सटपटले नाेीत. 
स्वतःला धीर चदला अचण आतरांना अधार चदला. परंतु अतािं चिर वेगळं चनमाण 
झालं ेोतं. सत्तरी ईलटलेलं वय. ज्या वयात कौटंुचबक अधारािी चनतांत गरज, तो 
अधार संपुष्टात अलेला ेोता. कौटंुचबक जीवनि ईद ध्वस्त बनलं ेोतं. कशासाठी, 
कोणासाठी जगायिं ऄसं ते ऄलीकडे वर्षशभरात बोलू लागले ेोते. त्यांच्याकडं 
पाचेलं म्ेणजे ते चविारमग्न अेेत ऄसं चदसायिं, वाटायिं, पण मन चविारानं 
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भरलेलं नव्हेतं; विितेनं, मानचसक कष्टानं ग्रासलं ेोतं. एकाकीपणािा कमालीिा 
ताण दरचदनी वाढत राचेला ेोता. खोलीमध्ये एकटे बसलेले ऄसले म्ेणजे ेा ताण 
डोळ्यांवाटे बाेेर पडायिा. ेे सारे मी जवळून पाेात ेोतो. काळ ेेि त्यावर और्षध 
ऄसं समजून चदवस ढकलावे लागले. जसजसा काळ जाइल तसे ते सावरतील ऄशी 
अशा धरून ेोतो. 
 साेेबांिी प्रकृती ठीक नाेी ेे समजल्यापासून त्या रारी मनात ेीि ईजळणी 
सुरू राचेली. वाटलं ताबडतोब चदल्लीत पोेोिावं. मायेिं तसं चतथं कुणी ऄसणं 
अवश्यकि ेोतं. साेेबांच्या मनाला त्या यातना ेोत ऄसणारि. परंतु 
चनवडणुकीिा ईमेदवारी ऄजश घेउन येण्यािा चनरोप ेोता. मन चद्यधा झालं. त्या 
ऄवस्थेत चद. २३ नोव्हेंबरच्या सकाळी साताऱ्याला परतलो. चजल्ेाचधकाऱ्यांना भेटून 
ईमेदवारी ऄजश ेस्तगत केला. अवश्यक त्या तांचरक गोष्टी पूणश करून घेतल्या ऄन् 
त्याि पावली पुण्यास येउन सायंकाळी चदल्लीकडे चनघणारं चवमान गाठलं. रारी 
ईचशरा आंचडयन मेचडकल आत्न्स्टटू्यटमध्ये पोेोिलो अचण साेेबांना पाचेलं मार, 
मनाला िरका बसला. ईपिारासंबंधी िौकशी केली तेव्हेा चशकाउ डॉक्टर ईपिार 
करीत अेेत ऄसे अढळले. तेथे तज्ज्ञ डॉक्टर कोणी ईपत्स्थत नव्हेते. 
 रारी एक वाजण्याच्या सुमारास साेेबांना सपाटून थंडी वाजून अली. ते काेी 
चेवतापाने अजारी नव्हेते. अमिी धावपळ ईडाली. डॉक्टरांना बोलवावे म्ेणून 
गेलो तर तेथे एक चशकाउ डॉक्टर ेोते. त्यांना प्रकृतीचवर्षयी बोललो अचण 
ताबडतोब कोणातरी तज्ज्ञाला बोलवा ऄसे सुिचवले. परंतु चशकाउ डॉक्टर थंड 
ेोते. ते कोणाला तरी फोन करतील, बोलावतील, सल्ला घेतील या अशेने थोडे 
थांबलो. पण काेी ेालिाल चदसेना.तेव्हेा जरा िढ्या अवाजात त्यांना पुन्ेा 
चवनंती केली. त्यावर त्या डॉक्टराने जे ऐकवले त्यामुळे तर अम्ेी सदशि झालो. तो 
म्ेणाला, ―िव्हेाणसाेेब व्हेी. अय. पी. अेेत, ठाउक अेे. पंतप्रधान आंचदरा गांधी 
जखमी ेोउन येथे अल्या तरी सुद्धा तज्ज्ञ डॉक्टर येथे पोेोिण्यात पंधरा-वीस 
चमचनटे गेली. तुम्ेी ईगीि का अरडा-ओरडा करताय ? व्हेी. अय. पी. ऄसले 
म्ेणून काय झाले ?” 
 डॉक्टरांिा कमालीिा चनष्ट्काळजीपणा घालचवणार कसा ? अम्ेी तर ऄस्वस्थ 
झालो ेोतो. त्या डॉक्टरांशी वाद घालण्यात काेी ऄथश नव्हेता म्ेणून मग अम्ेी, 
िव्हेाणसाेेबांच्या फॅचमली डॉक्टरशी फोनवरून संपकश  साधला. वास्तुत्स्थती 
सांचगतली. आथे कोणी तज्ज्ञ नाेी अचण ईपिार ताबडतोबीने ेोण्यािी 
अवश्यकताेी चनवेदन केली. 
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 त्यांनी बेुधा तज्ज्ञ डॉक्टरांशी संपकश  साधला ऄसावा. त्यामुळे ेालिाली सुरू 
झाल्या. साेेबांना एक आंजेक्शन देण्यात अले. तासाभराने थंडीिा जोर ओसरला. 
ऄध्या-पाउण तासानंतर साेेब अमच्याशी बोलले. 
 आंचडयन मेचडकल आत्न्स्टटू्यटमधील ईपिार अचण तज्ज्ञ डॉक्टरांिी 
बेचफचकरी, यामुळे अम्ेी मंडळी कमालीिे धास्तावलो. बाेेरिे कोणी तज्ज्ञ डॉक्टर 
अणून ईपिार करावेत तर त्याला चनयमांिी अडकाठी. चशकाउ डॉक्टर यायिे-
जायिे, नसशिी ये-जा व्हेायिी पण ेे सारे वरवरिे सुरू ेोते. नेमकेपणाने आलाज 
केला जात अेे विकवा काय याबाबतीत अम्ेी ऄनचभज्ञ ेोतो. चविारणा करावी तर 
दुरुत्तरेि ऐकावी लागत. चद. २४ नोव्हेंबरिा चदवस ऄसाि ऄस्वस्थतेत गेला. परंतु 
त्या चदवशी रॅी. रचसकभाइ, साेेबांिे पुतणे ऄशोक अदी अम्ेी मंडळंनी मनोमन 
ऄसा चनणशय केला की, साेेबांना आंचडयन मेचडकल आत्न्स्टटू्यटमध्ये ईपिारासाठी 
ठेवण्यात ऄथश नाेी. त्यांना तातडीने मंुबइला न्यावे अचण मंुबइत तज्ज्ञांकडून 
ईपिार सुरू करावेत. चद. २४ च्या रारी साेेबांशी बोललो अचण अम्ेी तुम्ेास 
मंुबइला नेण्यािी तयारी करीत अेोत ऄसे सांचगतले. साेेबांिी ऄनुमती गृेीत 
धरून रचसकभाइ पेाटेि ेॉत्स्पटलमध्ये अले. मुख्यमंरी रॅी. वसंतदादा पाटील ेे 
त्या वेळी नवी चदल्ली येथे ेोते. चद. २५ च्या सकाळच्या चवमानाने ते मंुबइस परत 
जाणार ेोते. लोकसभेच्या मेाराष्ट्रातील ईमेदवारांिी यादी चनचरृत करून ते परत 
िालले ेोते. कारण ईमेदवारी ऄजश दाखल करण्यास दोन चदवसांिाि ऄवधी 
ईरला ेोता. मंुबइस जाण्यास चनघण्यापूवी, साेेबांना भेटावे, प्रकृती पाेावी म्ेणून 
पेाटेि ते आंचडयन मेचडकल आत्न्स्ट्यटू्यटमध्ये अले. त्यांच्यासमवेत रॅीमती 
शाचलनीताइ अचण रॅी. मुरली देवरा ेोते. 
 साेेबांिी प्रकृती अचण ईपिारातील ेलगजीपणा, तज्ज्ञ डॉक्टरांिी 
ऄनुपत्स्थती ेे सवश वसंतदादांना सांचगतले अचण ईपिारासाठी मंुबइस नेण्यािी 
चनकड त्यांच्या नजरेस अणली. दादांनाेी ते योग्य वाटले. परंतु त्यांनी सुिचवले 
की, पुढच्या दोन-ऄडीि तासांत मी मंुबइत पोेोिेन. तेथून चवमान पाठचवण्यािी 
व्हयवस्था करतो. त्यािप्रमाणे मंुबइतल्या तज्ज्ञ डॉक्टरांनाेी पाठचवतो. ते येथे प्रकृती 
पाेतील. मंुबइपयंत साेेब व्हयवत्स्थत पोेोितील यािी ते काळजी घेतील. 
मंुबइपयंत डॉक्टर त्यांच्याबरोबर ऄसलेले बरे. मुरली देवरा यांनीेी त्यास दुजोरा 
चदला. साेेबांिा चनरोप घेउन दादा तातडीने मंुबइस रवाना झाले. 
 आंचडयन मेचडकल आत्न्स्टटू्यटमध्ये अवश्यक ती काळजी घेतली जात नाेी 
म्ेणून साेेबांना मंुबइला नेण्यात येणार ऄसल्यािे रॅी. एन् के. पी. साळवे यांना 
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समजताि ते ऄस्वस्थ झाले अचण त्यांनी पंतप्रधान राजीव रांधी यांना भेटून सवश 
सांचगतले. साेेब अजारी अेेत. आंचडयन मेचडकल आत्न्स्टटू्यटमध्ये त्यांना 
ठेवण्यात अले अेे यािी रॅी. राजीव गांधंना माचेती नव्हेती. एक-दोन चदवसांति 
या साऱ्या घटना झपाट्याने घडल्या ेोत्या. परंतु रॅी. साळवे यांच्याकडून जेव्हेा 
त्यांना साेेबांना मंुबइला ेलचवण्यात येणार ऄसल्यािे समजले तेव्हेा तेेी ऄस्वस्थ 
बनले! 
 सकाळी ११ िा सुमार ऄसावा, पंतप्रधानांना त्याि सुमारास ेे कळले. 
त्यासरशी त्यांनी स्वतःि अपली ‘बुलेट-पू्रफ’ गाडी काढली अचण रॅी. साळवे 
यांच्यासे ते आंचडयन मेचडकल आत्न्स्टटू्यटमध्ये दाखल झाले. स्वतः पंतप्रधान तेथे 
अले अेेत ेी गोष्ट ते साेेबांच्या रूममध्ये पोेोिल्यावर आतरांना समजली. लगेि 
धावाधाव सुरू झाली. तज्ज्ञ डॉक्टर तेथे अले. एकूण ेलगजीपणाबद्दल रॅी. राजीव 
गांधी यांनी त्यांिी िांगलीि कानईघाडणी केली. त्यांना अवश्यक त्या ईपिारािी 
सवश व्हयवस्था ताबडतोब करण्यािे फमाचवले. साेेबांिी ऄस्वस्थता पाेून त्यांच्या 
डोळ्यांत पाणी तरारले. लवकर बरे व्हेा, चनवडणुका जाेीर झाल्या अेेत, मला 
तुमिी गरज अेे, माताजी तर चनघून गेल्या ऄसे राजीवजंच्या तंडून ऐकताि 
साेेबांिे डोळे भरून अले. पंधरा चमचनटांनंतर चनरोप घेताना राजीवजंनी सांचगतलं 
की, काळजी करू नका. कसलीेी गरज भासली तर कळवा. मंुबइला जायिंि ऄसं 
ठरचवलंत तर चवमान तयार ठेवतो!  
 रॅी. राजीव गांधी चनघून गेल्यानंतर चकतीतरी वेळ साेेब स्वस्थ पडून ेोते. 
डोळ्यांतून ऄरॅू वाेात ेोते. तो संपूणश चदवस त्यांच्या मनात, स्वतःच्या 
चनवडणुकीपेक्षा एकूण देशाच्या चनवडणुकीचवर्षयीिे चविारि घोळत ऄसावेत. 
चदवसभर त्या संबंधाति बोलत ेोते. चनवडणुकीिी तयारी कशी करायिी यासंबंधी 
सांगत ेोते. 
 चद. २५ नोव्हेंबरच्या सकाळी साेेबांिा चनवडणूक ऄजािा फॉमश भरला. त्यांनी 
सह्या केल्या. डॉक्टरांिे अवश्यक ते सर्णटचफकेट त्याला जोडले. त्याि चदवशी फॉमश 
घेउन मी सातारला परतावे अचण २६ ला वेळेवर ऄजश दाखल करावा ऄसा त्यांिा 
अग्रे ेोता. दरम्यान त्याि चदवशी सकाळी रॅी. प्रतापराव भोसले अचण रॅी. 
शंकरराव जगताप चदल्लीत पोेोिले. साेेबांिी प्रकृती पाेावी म्ेणून ते अले ेोते. 
ते तेथे अल्यामुळे त्यांनी ईमेदवारी ऄजश घेउन जावे अचण तो दाखल करावा ऄसे मी 
सुिचवले. त्यावर साेेब म्ेणाले, ―ठीक अेे, ते तर जातीलि पण तूेी बरोबर जा.‖ 
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 माझ्यासमोर मोठाि पेि ईभा राचेला. साेेबांना त्या ऄवस्थेत सोडून चदल्लीतून 
बाेेर पडणं प्रशस्त नव्हेतं. वसंतरावदादा मंुबइेून चवमान पाठचवणार ेोते. 
डॉक्टरांना पाठचवणार ेोते. साेेबांना मंुबइला घेउन जाणं ऄचधक मेत्त्वािं ेोते. 
चनवडणूक ऄजश वेळेवर दाखल करणं ेेेी अवश्यक ेोतं. रॅी. प्रतापराव भोसले ते 
काम चनर्णववाद करणारे ेोते. दुसरे ऄसे की, तशी वेळ चनमाण झाली तर चनवडणूक 
ऄजश वेळेवर दाखल ेोइल ऄशी व्हयवस्था करण्यािं अरॄासन स्वतः रॅी. राजीव 
गांधी यांनीेी चदलं ेोतं. साेेबांिा तर अग्रे मीेी साताऱ्यास जावे ऄसा ेोता. 
शेवटी रॅी. प्रतापरावांशी ििा करून त्यांनीि ऄजश घेउन जावे अचण पुढिी पूतशता 
करावी ऄसे ठरचवले अचण त्यानुसार रॅी. प्रतापराव ईमेदवारी ऄजश घेउन तेथून 
रवाना झाले. चवमानािी अचण डॉक्टरांिी प्रतीक्षा करीत मी तेथेि थांबलो.  
 चद. २५ िी दुपार ईलटून गेली तरी मंुबइेून चनघणारे चवमान विकवा डॉक्टर 
कोणीि पोेोिले नाेी. वसंतरावदादा मंुबइत पोेोिताक्षणीि त्यांनी चवमानािी 
व्हयवस्था करून ठेवली, परंतु तज्ज्ञ डॉक्टरांना चनरोप पोेोिून त्यांनी चनघण्यात 
बराि वेळ गेला. यािे कारण त्या चदवशी रचववार ेोता. डॉक्टर अपल्या घरी 
नव्हेते. दुपारी ईचशरा केव्हेातरी त्यांना चनरोप चमळाले. मार चनरोप चमळताि लगेि 
ते चवमानतळाकडे जाण्यास चनघाले. त्यांना घेउन चवमान चदल्लीच्या चवमानतळावर 
ईतरले त्या वेळी संध्याकाळ झाली ेोती. 
 आकडे पंतप्रधानांनी खडसावल्यामुळे तज्ज्ञ डॉक्टरांनी थोडा वेळ धावपळीने 
तपासणी करून ते जे चनघून गेले ते पुन्ेा चफरकले नाेीत. त्यांच्या सूिनेनुसार 
चशकाउ डॉक्टरांकडून ईपिार सुरू राचेले. पूवीेी साेेबांनी एकि चकडनी काम 
करीत ेोती. दोन-तीन चदवसांच्या अजारपणात तेेी काम थांबले ऄसावे. कारण 
नेेमीप्रमाणे नैसर्णगकरीत्या लघवी ेोणे बंद झाले. त्यामुळे ऄन्य ईपाय करून 
लघवी मोकळी करण्यात अली. त्या चदवशी त्यांच्या रिदाबात एकाएकी िढईतार 
सुरू झाला. कधी एकदम वाढायिा तर कधी एकदम कमी व्हेायिा. रिदाब नीट, 
काळजीपूवशक तपासला जात नसावा ऄसा माझा संशय ेोता. कारण रिदाबाबद्दल 
दोन डॉक्टरांिे एकमत नव्हेते. एका डॉक्टरला रिदाबािे प्रमाण बरोबर वाटत ेोते 
तर दुसरे डॉक्टर रिदाब बराि कमी झाला अेे ऄसे समजावून सांगत ेोते. 
 प्रकृतीत ऄसा िढ-ईतार सुरू ेोता तरीपण स्वतः साेेबांिा अत्मचवरॄास 
ढळता नव्हेता. मधून मधून ते चनवडणुकीच्या तयारीचवर्षयी सूिना देत ेोते. 
बदलत्या राजकारणाचवर्षयी बोलत ेोते. दुपार ईलटून गेल्यावर मंुबइला 
जाण्याचवर्षयी बोललो त्या वेळी ेोकार-नकार त्यांनी काेीि चदला नाेी. मंुबइला, 
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सातारला जायिं म्ेणून त्यांनी घरी बॅग भरून ठेवली ेोती. सवश तयारी केली ेोती. 
ेॉत्स्पटलमध्ये ‘िेक-ऄप’ करून परत येउ अचण लगेि मंुबइला जाउ याि 
चविारात ते ेोते. 
 चद. २५ च्या संध्याकाळी ७-७-३० पयंत ते स्वस्थ चनजून ेोते. मधून मधून 
बोलत ऄसत तेवढेि. ७।। वाजता चदल्लीिे माजी गव्हेनशर रॅी. पी. जी. गवइ प्रकृती 
पाेण्यासाठी म्ेणून अले. त्यांना पाेताि साेेबांनी विकचित ेसून त्यांना प्रचतसाद 
चदला. म्ेणाले, “गवइ, तुमच्यावर ऄन्याय झालाय, मला कल्पना अेे. परंतु 
काळजी करू नका. चनवडणुकीनंतर पचरत्स्थती बदलेल, बदलणार अेे. 
तुमच्यावरील ऄन्याय दूर ेोइल. काळजी करू नका.” 
 “साेेब, मी फि अपली प्रकृती पाेावी म्ेणून अलोय, तुम्ेी चवरॅांती र्घया.” 
गवइ म्ेणाले. ििा अणखी लांबली तर साेेबांना रास ेोइल म्ेणून मी रॅी. 
गवइंना खूण केली. ते चनरोप घेउन लगेि बाेेर गेले. रॅी. गवइ बाेेर पडले अचण 
रॅी. ईन्ेी कृष्ट्णन अले. त्यांना पाेून साेेब बोलले, “ऄरे तुम्ेी मंडळी आथं चदल्लीत 
काय करताय ? चनवडणुका जाेीर झाल्या अेेत, अपापल्या मतदारसंघात जा.” 
ईन्ेी कृष्ट्ण चनरोप घेउन बाेेर पडले तेव्हेा ७-४५ वाजले ेोते. 
 अचण नंतरेी पािि चमचनटं! अम्ेी शेजारी बसलो ेोतो. साेेबांनी पाणी 
माचगतलं. पाणी घेतलं, ऄन् त्यांच्या रॄासातून वेगळाि अवाज येतोय ऄसं वाटलं. 
त्याि वेळी एक डॉक्टर अत अले. त्यांनी पाचेलं ऄन् तसेि ते माघारी धावले. 
काेी सेकंदांति नसशसे ते अत पोेोिले. छातीवर दाब देउन त्यांनी रॄासोच्छ् वास 
सुरू ठेवण्यािा प्रयत्न केला पण......७-५० वाजले ेोते. सवंना सोडून साेेब 
बोलता बोलता चनघून गेले. चदवसभर चनवडणुकीव्हयचतचरि काेी बोललेि नाेीत. 
ऄन् ते बोलणंेी बघता बघता खंुटलं...अयुष्ट्यािी दोरी तुटली. मंुबइिे डॉक्टर तेथे 
पोेोिले तेव्हेा सारं संपलं ेोतं. त्यांनी डोक्याला ेात लावला. दोरी तुटल्यावर 
ऄसलेले ऄन् नसलेले डॉक्टर काय करणार ेोते! 
 देाि चमचनटांत रॅी. राजीव गांधी अले. ऄंत्यदशशन घेतलं. िौकशी केली. 
मंुबइला नेणार म्ेणून सांचगतलं तेव्हेा ते म्ेणाले, चदल्लीत साेेबांिी माणसं अेेत. 
पार्णथव देे येथे घरी न्या. सकाळपयंत ठेवा. सकाळी दोन तीन तास त्यांना आथं राेू 
द्रा. त्यांनीि अपला एक चवरॄासू माणूस तेथे ठेवला. पार्णथव देे लवकरात लवकर 
घरी पोेोिेल ऄशी व्हयवस्था करा ऄसं त्याला बजावलं. 
 सकाळी १ रेसकोसश रोड, या साेेबांच्या चनवासस्थानी दुःचखतांिी रीघ 
लागली. राष्ट्रपती अले, मंरी अले, लष्ट्करी व शासकीय ऄचधकारी अले, 
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चदल्लीतले मेाराष्ट्रीय अले, परकार अले, नोकरिाकर, सामान्य माणसं यांना 
अवरंण मुष्ट्कील ठरलं. पार्णथव देे गनकॅरेजवरून पालम चवमानतळावर पोेोिला 
तेव्हेा पंतप्रधान रॅी. राजीव गांधी यांनी साेेबांना ऄखेरिा चनरोप चदला. चतथं 
लष्ट्करी चवमान तयार ठेवलं ेोतं. 
 २२ वर्षंपूवी नोव्हेंबरमध्येि साेेब चदल्लीत पोेोिले अचण अता केवळ चदल्लीि 
नव्हेे तर जग सोडून चनघून गेले तेेी नोव्हेंबरमध्येि! पंतप्रधान पं. जवाेरलाल 
नेेरू यांनी बोटाला धरून साेेबांना चदल्लीत अणलं. पंचडतजंच्या नातवाला 
अपल्या त्याि बोटािा अधार देउन चदल्लीत ईवशचरत कालिमणा करावी ऄसा 
चनचरृत चविार करून ईतरत्या वयातेी चनवडणुकीतील डावपेिांिी अखणी 
करण्यात साेेबांनी अपलं मन गुंतवलं ेोतं. अजारी त्स्थतीतेी तेि बोलत ेोते. 
परंतु ते घडायिं नव्हेतं! 
 सौ. वेणूताइंच्या रूपानं १ जून १९८३ ला िव्हेाणांच्या वृंदावनातील तुळस 
चदल्लीतून चनघून गेली; ईरलं सुरलं वृंदावनेी पृथ्वीनं अता पोटात घेतलं. चनयतीला 
पुढिं काेी घडवायिं नसावं! नशीब मेाराष्ट्रािं! 
 
 
 
 
 
 
 
स्मृणतसंकलन 
 
माणुसकीचा गणहवर असलेले दापंत्य  

 
 तीस वर्षंपेक्षा जास्त रॅी. यशवंतराव िव्हेाणांच्या कुटंुबािी सेवा करणारे रॅी. 
सरवर शेख यांच्या अठवणी अजेी त्यांच्या डोळ्यांतील ऄरॅू सांगतात. त्यांिे रॅी. 
ना. बा. लेले, नवी चदल्ली यांनी केलेले शब्दांकन- “१९६३ साली माझे लग्न त्यांनी 
करून चदले अचण दोघेेी जातीने ेजर राचेले. त्या वेळी मी फि देा चदवस 
रजेवर राचेलो. ऄन्य वेळी या दोघांपासून दूर राेणे जडि जात ऄसे. १९६२च्या 
नोव्हेंबरमध्ये मंुबइ सोडून संरक्षणमंचरपदी रॅी. यशवंतरावजी चदल्लीस अले त्यावेळी 
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मंुबइतील घरच्या सेवकवगापैकी कोणीि मंुबइ सोडून चदल्लीस येण्यास तयार 
नव्हेते. मी एकटाि चदल्लीस अलो. त्यानंतर १९८३ च्या मे मचेन्यात माझी अइ 
खूपि अजारी ेोती म्ेणून (वेणूताइंच्या) बाइसाेेबांच्या सांगण्यावरून गावी 
जाउन अलो. ऄन्यथा या दोघांपासून दूर राेण्यास मन तयारि ेोत नसे. पुढे 
१९७७ मध्ये ‘साेेब’ (यशवंतरावजी) यांनी एकदा सुिचवले की ‘यापुढे तुला 
गृेमंरालयात िांगली नोकरी लावून देतो. कारण यापुढे मी मंरी राेणार नाेी.‖ 
ऄथात याला मी नकार चदला. तेथे मला ऄचधक पगार चमळाला ऄसता पण नवी 
नोकरी करताना या दोघांिी सेवा मी मनाप्रमाणे करू शकलो नसतो. दूर राचेत्याने 
या दोघांच्या पे्रमाला पारखा झालो ऄसतो. ेा चजव्हेाळा व ेी अपुलकी चनमाण 
करण्यात बाइसाेेबांिा वाटा स्वाभाचवकि मोठा ेोता. कारण साेेबांना घरात 
चवशेर्ष लक्ष देण्यास सवडि नसे.” 
 कधीकाळी घरातील सेवकांपैकी कोणी िुकलामाकला तरी ‘साेेब’ रागावू 
नयेत म्ेणून बाइसाेेबि साेेबांना सांगत की, ―अपणि सवंना सांभाळून र्घयायला 
नको का ? माणसे अेेत ती. िुका कधीमधी ेोणारि!‖ सेवकांिा ऄसा कैवार 
घेणाऱ्या त्या माउलीने मार िुकूनसुद्धा कधी कोणावरेी राग केला नाेी. या 
त्यांच्या स्वभावामुळेि त्यांच्या सल्ल्यानुसार संसारी जीवनात ‘बित’ (सेल्डव्हेग्ज) व 
‘चवमा’ ईतरचवणे अदी करू शकलो. माझ्या मुलािे (ऄरुिे) अता बी. ए. पयंत 
अलेले चशक्षणेी त्यांनी जणू तो अपल्या पचरवारातीलि एक अेे, ऄशा थाटात 
िालू ठेवलेले ेोते. लौकरि तो पदवीधर ेोइल. त्यािे नाव ‘सलीम’ (उफश  ेरू 
पण त्याला ऄरूि म्ेणीत) ऄसून ऄगदी लेानपणापासून तो सतत त्यांच्या 
नजरेसमोरि वाढला. मोठा ेोत गेला. ―बाइसाेेबांिी’ स्वतःिी पूजापाठ अदी प्रथा 
चनत्यािीि ऄसे, पण तरीसुद्धा त्या अग्रे करून ‘माझेकडून चनयचमतरीत्या नमाज 
पढणे ेोते की नाेी’ यािी अस्थापूवशक िौकशी करीत ऄसत. त्यांिी ेी अस्था 
आतकी प्रभावी ऄसे की, त्यामुळे त्यांच्या पूजेऄिेच्या जागी सारवण करणे, रांगोळी 
घालणे, पूजेिी तयारी करणे अदी बारीकसारीक कामे माझी पत्नी अपुलकीने 
करीत ऄसे व बाइसाेेबांनाेी ते चवशेर्ष रुित ऄसे! ऄशा िांगल्या व्हयवेारामुळे त्या 
‘रमझान’, ―बकरी इद’ अदी सण अम्ेा दोघांकडून नीट पाळले जातात की नाेी 
यािी पण बारकाइने चविारणा करीत ऄसत. एवढा ईदार व्हयवेार ‘साेेब व 
बाइसाेेब’ यांिा ऄसल्यामुळेि अम्ेी सेवक चमळून एक पचरवार ऄसल्यागत राेात 
ेोतो. यामुळेि एक जण मंगलोरिा तर दुसरा राजस्थानिा तर कोणी पंजाबमधील 
लुचधयानािा, तर कोणी ईत्तर प्रदेशाच्या ऄल्मोडािा, तर कोणी ेचरयाणािा ऄसे 
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चवचवध प्रदेशांिे व चवचवधभार्षी ऄसूनेी ऄगदी एकोप्याने सेवारत ेोतो. ऄथात यािे 
रॅेय सवशरॅी साेेब व बाइसाेेब यांिेि अेे! 
 सरवर शेखच्या जीवनात ऄशा ऄनेकचवध अठवणी अेेत, पण त्यापैकी चद. 
१९ नोव्हेंबर १९८४ िी अठवण म्ेणजे कै. रॅीमती आंचदराजी, कै. जवाेरलालजी, 
कै. लालबेादूरजी व म. गांधीजी यांच्याप्रती कै. यशवंतरावजंिा अदर व अस्था 
यांिे प्रतीक ेोय. चद. १६ नोव्हेंबरलाि ते मंुबइेून चदल्लीस अले ेोते व चद. १९ ला 
त्यांनी सरवरला सांचगतले की, अज राजघाटावर जाण्यािी आच्छा अेे. सरवरने 
िांगल्यापैकी मोटार िालचवणे ऄवगत करून घेतलेले ऄसल्याने त्याने लगेि 
गॅरेजमधून मोटर बाेेर काढून तो साेेबांना समाधीच्या दशशनाथश घेउन गेला! सरवर 
शेख सांगतो की, “त्या चदवशी साेेबांनी (यशवंतरावजंनी) मेात्माजंच्या 
राजघाटावरील समाधीपासून प्रारंभ करून िमशः शांचतवन, चवजयघाट व कै. 
आंचदराजंच्या जेथे ऄत्ग्नसंस्कार झाला, ते स्थळ-या सवश स्थानी जाउन ऄचभवादन 
करून मोठे मानचसन समाधान प्राप्त करून घेतले ऄसावे. कारण त्यानंतर ऄवर्घया 
एक सप्ताेाच्या अत ते अम्ेा सवंना ‘पोरके’ करून गेले!” 
 (सरवरच्या संस्मरणगाठी ऄनेक अेेत. त्यापैकी काेंिे ेे ओझरते दशशन 
अेे.) 

-सरवर शेख
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A Rare National Leader 

Vasant Sathe 

 

Nineteen Eighty-Five is the Silver Jubilee Year of the State of 
Maharashtra and while we were holding celebrations in Maharashtra 
and outside, the one person we missed was Yashwantrao Chavan 
who had unfortunately passed away only a few months before. In 
mid 50's it is difficult indeed to recall the turmoil that had overtaken 
Western India because of the agitation for a Sanyukt Maharashtra. 
Almost all major political parties were vertically split on the issue. 
Sentiments ran highclouding reason and the ultimate objective 
before the nation. It was indeed difficult to be guided by principles 
because it was emotion which had become the guiding factor.  

In the midst of all this turmoil and unrest, one man — only one 
man — stood like a rock and had the courage to declare that if the 
choice was between Sanyukt Maharashtra and Jawahar Lal Nehru, 
he would unhesitatingly follow Panditji. This did not mean that he 
was less committed than anybody else to the cause of Sanyukt 
Maharashtra. He believed in it ardently but wanted the new State to 
be born not as the child of disruption and unrest but as a child born 
of love and affection with goodwill from everyone. He suffered lot of 
humiliation at the hands of people who were In a hurry. He faced all 
that and ultimately when he succeeded. he was acclaimed even by 
his bitterest critics as the man who had brought the 'Mangalkalash' 
of Sanyukt Maharashtra. 
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The task before him, as the first Chief Minister of Maharashtra and as 
Congress leader, was much more difficult than was his task as the Chief 
Minister of bilingual Bombay. The Congress organisation was in 
shambles. The party had suffered heavily in Western Maharashtra and 
Bombay during the Lok Sabha and the Assembly elections in 1957. 
The administration had also suffered. Development had taken the 
back place. But much worse were the wounds caused by almost 
three years of incessant agitation. It needed the healing touch of a 
physician to heal these wounds and it needed all the skills of a 
master craftsman to put the economy, industry and agriculture of 
the State back on the rails. 

The success that he achieved in all these tasks was remarkable 
indeed. Persons who had left the Congress organisation during the 
Sanyukt Maharashtra agitation were brought back. The cooperative 
movement was strengthened as a major tool of socioeconomic 
transformation of rural areas. Industry was assured that it would get 
the necessary opportunity to prosper, labour was promised a fair 
deal. Vidarbha and Marathwada which had apprehensions about 
their development found that the young Chief Minister was keen and 
committed to the development of whole of Maharashtra. With his 
dynamism and pragmatic approach he laid the solid foundation of 
agricultural and industrial revolution in Maharashtra. He accorded 
the highest priority to economic planning with emphasi s on labour 
intensive techniques of production and development of small scale 
cottage and agro- based industries. 

Yashwantrao Chavan was a keen student of Political Science, 
History, Literature and Fine Arts. It was this grounding which helped 
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him to understand and analyse political, administrative and other 
issues, in their proper perspective. 

His role in Maharashtra was important but much more important 
was his role at the Centre. In the four decades of the independence, 
Yashwantrao Chavan is the only person who has at one time or the 
other held the most important portfolios of Defence, Home, 
Finance, External Affairs. There were many in the Capital who were 
surprised when Jawahar Lal Nehru picked up Yashwantrao Chavan 
to take Krishna Menon's place as the Defence Minister. No two 
personalities could be more dissimilar. Chavan had a difficult task 
because he was well aware of what Krishna Menon had done to lay 
the solid foundation of India's defence, particularly in the field of 
Defence Production and Research. While acknowledging this debt 
he had to make it clear that under his guardianship defence had 
entered a new chapter of reorganisation and reconstruction. Above 
everything else, what was needed was to instill a new confidence 
and pride in the nation about its armed forces and in the armed 
forces about themselves. In a way, it was the same psychological 
task in Delhi that he had to do in Bombay — creating a sense of 
pride and confidence. 

Not only a freedom-fighter, Chavan was down to earth leader of 
the masses. He worked for the socio-economic development of 
Maharashtra keeping always the interests of the whole country. That 
was his priority. In May 1960. he wrote to the then Prime Minister 
Pandit Jawahar Lal Nehru. "Maharashtra State will work for the 
welfare of the people, not only that whatever worth giving we have, 



284 

 

whatever best we have in our lives, whatever noble things we have, 
we will first sacrifice for India". 

One aspect of Yashwantrao Chavan's personality is often 
ignored. Even while he was over-burdened with work, he always 
found time to read and read voraciously. Writers, poets, play-writs 
all found in him a connoisseur. Some of the speeches that he 
delivered at the Marathi Sahitya Sammelan are eloquent proof of the 
depth of his scholarship. 

A great philosopher once said, "In life we shall find many men 
that are great, and some men that are good, but very few men that 
are both great and good". Yashwantrao Chavan was indeed a rare 
national leader who was both great and good. 

This description aptly sums up the personality of Yashwantrao 
Chavan. 
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Yashwantrao Chavan — Political  

Administrator Par Excellence 

S.M. Kelkar 

 

I had the good fortune to work with Yashwantrao Chavan as 
his Private Secretary when he was Defence Minister and later Home 
Minister. The services rendered by him to the nation first as Chief 
Minister of Maharashtra and later as Cabinet Minister holding 
important portfolios in the Government of India have been narrated 
many times and are part of the history of modern India. But what 
are not so wellknown are many facets of his personality which had 
an intimate bearing on his success as a political administrator. Shri 
Chavan was a leader in every sense of the word. He successfully 
practised for thirty years management principles which have only 
now become part of the modern management text-books. There is 
therefore little wonder that he could build a competent and high-
morale team whichever portfolio he held. The most remarkable thing 
in Indian context is that he literally built up leaders by dozens — 
both in the political and administrative fields. Working with Shri 
Chavan was like learning at the feet of a master. It was a treat to 
see him reach right conclusions in complicated issues and a 
consensus in differing and often conflicting views. he could find the 
right solution because his moral standards were high, national 
objectives clear and reading of the pulse of the common man 
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perfect. It was often unbelievable to see him turn a dispirited 
organisation into a high morale and competent one. The difference 
between Maharashtra of 1956 and 1960 and the difference between 
the Armed Forces of the country in 1962 and 1965 bears an eloquent 
testimony to his leadership qualities. 

2. When I first called on him in his office. I had no idea that he  had 
already selected me to head his personal staff. As I walked into the 
Defence Minister's room, I had the natural nervousness of an officer 
with only six years' service entering the seat of power in the South 
Block. As I sat down. Yashwantraoji surprised me by asking me 
whether I found my mathematics training useful in solving 
administrative problems and also whether I could keep up my 
cricket after joining service. He had obviously seen my record and 
with this informal beginning, I could certainly give off my best. As I 
soon found out, this incident was nothing special; Yashwantraoji 
had the ability to establish within seconds a complete rapport with 
any one whether a political worker, an officer, a general, a scientist 
or a writer. His voracious reading and wide circle of friends gave 
him the breadth of vision and depth of knowledge which set him 
apart from a one-tract politician. Yashwantraoji never demanded 
blind worship; his friendship was based on mutual respect and trust 
with complete freedom to express one's views. One could have 
honest differences of opinion with him without losing his friendship. 
He was a democrat in every sense of the word. He always 
persuaded and never forced anyone to accept his views but when 
opinions differed he accepted the difference without any prejudice, 
malice or irritation. 
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3. There is a belief among some that Yashwantraoji had a 
wavering mind. Several cartoons showed him as a man sitting on 
the fence who was unable to make up his mind. However, as a 
Minister, I always found him decisive. He would certainly consider 
important Issues in depth and allow everyone to give his views, but 
he never avoided his responsibility in taking decisions. What is more 
important, he could invariably carry people with him.  

4. I am reminded of an incident while I worked with him in the 
Defence Ministry. It was 1st of September, 1965. As a retaliation to 
our capturing Hajipur area in Kashmir. Pakistan had launched a 
fulfledged armoured corps attack in Chhamb-Jurian sector. 
Geographically, this was a difficult sector for us to defend. By 
afternoon, many of our forward pickets had fallen. I received a call 
from Air Marshal Arjan Singh at 4.00 PM for an emergency meeting 
with the Defence Minister. Both he and General Chaudhary were in 
my room in five minutes. The Defence Minister was holding a large 
meeting in his room and so, instead of calling them to his office, he 
came to my room and had discussion with them. 

Both pointed out that there was no way of repulsing Pakistani attack 
without using Air Force. After the 1965 and 1971 wars, use of Air 
Force looks natural today but it must be remembered that the Sino-
Indian war of 1962 was fought without use of air power. Escalation 
of war through air attacks on civil population was considered 
dangerous. After listening to the arguments of the Chiefs of Staff, 
Yashwantraoji agreed that Air Force must be used. He asked me to 
contact the Prime Minister in the Parliament House on the special 
phone. Unfortunately, Lai Bahadurji was intervening in a debate in 
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Parliament and it would have taken some time before he could be 
called out. Yashwantraoji asked the Chiefs of Staff how much time 
he had to take the decision. They replied that the Air Force, to be 
effective, must be used before sun-set and considering the time 
involved in communicating the decision and scrambling the planes, 
the decision had to be made within 5-10 minutes. Yeshwantraoji 
looked at them, paused and said. "Order the Air Force to attack". 
How the Pakistani attack was repulsed is now a part of history. I 
accompanied Yashwantraoji to the Parliament House where he 
rushed immediately to meet the Prime Minister. He was with the 
Prime Minister in his room only for a couple of minutes. As we 
headed back in the car to South Block. I asked him what happened. 
He said that Lai Bahadurji merely observed, "Well done, this is the 
most appropriate decision". The story brings out both the decision-
making capability of Yeshwantraoji and the excellent rapport he had 
with the Prime Minister in terms of general strategy for the war. 

5. Another interesting incident occurred prior to the war. Against 
the background of Pakistani infiltration in Kashmir and the expected 
Pakistani thrust in Chhamb sector, a high level meeting was held to 
decide on Indian strategy in the event of war. Gen. Chaudhary 
recommended a counter-attack on the Punjab front arguing that, on 
account of geographical handicap, a counter-attack over the 
cease-fire line in J & K would not be effective. The Foreign Office 
did not agree to the escalation over the international boundary (as 
different from the cease-fire line) and insisted that 46 hours 
ultimatum would be necessary if counterattack was to be launched 
on the Punjab front. Any ultimatum would have removed the 
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element of surprise. Yeshwantraoji strongly supported General 
Chaudhary and made it clear that the strategy should be determined 
solely with a view to win the war and the point of attack should be in 
the area of our choosing. This was approved by the Prime Minister. 
Six days were required from zero date to put the counter-attack 
plan in operation. The decision was taken on the 1st of September 
and the attack on Lahore was launched on the 6th of September. 
So well-guarded was the secret that the surprise was total; 
Pakistani thrust in Chhamb-Jurian petered out and it was forced to 
take a defensive role. As Yeshwantraoji observed later "Two 
thousand years of Indian history was a history of invasions on India 
which Indians tried to defend. On 6th Sept. 1965, India changed for 
the first time from defence to counterattack and took the initiative." 
Thanks to these bold tactics, India could defend its honour in 1965 
in spite of the more sophisticated armed forces of Pakistan.  

6. Yeshwantraoji was very methodical in his work. As a Defence 
Minister, whenever he was in town, he would start the day with his 
morning meeting at 9.30 AM. This would be attended by the three 
Services Chiefs. Defence Secretary and other very senior officers. 
He would mention all the important points gathered by him the 
previous day and which he had carefully recorded in the small 
notebook always carried by him. The officers would then brief him 
on the situation and this would be followed by discussions on 
important issues. The result was that he was always well-informed 
of the situation and his officers were clear about his thinking and 
directions on important Issues. Another advantage was that the 
officers could concentrate on their work for the rest of the day 



290 

 

without being called by the Minister. He would reserve the whole 
morning for official discussions and meetings with Governors, 
Ambassadors and other important dignitaries. He would return 
home for lunch at 2.00 PM. take rest for an hour and then start 
meetings with political workers and others which went on till 9.00 
PM. After dinner, he would dispose of his files which consisted of 2 
or 3 bags as a Defence Minister but 5 or 6 as Home Minister. He 
would go to bed only after the last box was completed and this 
might be 12 O'clock or 2 O'clock in the morning. Every file that went 
to him the previous day was returned to the office next morning. 
With this speed of disposal by the Minister, Officers had to be quick 
in clearing their desks. 

7. Yeshwantraoji had extra-ordinary skills of man-management. He 
made full use of the strengths of the persons without complaining 
about his deficiencies. The result was that his team was far more 
effective than the same team under any other leader. He was a 
good judge of men and could make use of the advice of different 
persons by making proper allowance for their personal prejudices 
and weaknesses. 

8. Yeshwantraoji's capacity to remain calm and relaxed even in 
the most difficult circumstances was really unbelievable. In August, 
1965 I accompanied Yeshwantraoji to a visit to Vishakhapatnam. As 
soon as we landed, there was a message that the Prime Minister 
wanted to talk to him immediately. A large scale infiltration by 
Pakistanis had taken place in Jammu & Kashmir. However, it took 
more than half an hour before the Defence Minister of the country 
could speak to the Prime Minister. The Air Force and the Army lines 
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were down and even after booking the highest priority call which 
had to go via Madras, Bombay to Delhi, it took considerable 
persuasion and shouting to get the call through. The reason was  
simple. Some senior officials at Madras and Bombay were talking 
through the same priority booking and they had to be literally driven 
off the line by explaining the urgency. After curtailing the visit, we 
took off for Delhi at 7.00 PM. The Defence Minister was to attend 
the emergency Cabinet meeting at 11.00 PM. Yeshwantraoji sat 
quiet, thinking about the whole situation for about half an hour. 
Once that was done, he stretched out on his bed in the VIP cabin of 
the Air Force plane and immediately went to sleep. He had to be 
awakened for fastening the seat belt when we approached Delhi. 
But thanks to this rest, he was fit and alert for the Cabinet meeting 
which incidentally went on till 3 O'clock in the morning. I am also 
reminded of another incident in Apri l, 1967 when Yeshwantraoji was 
Home Minister. The Delhi Armed Police constabulary had gone on 
strike and had also carried their weapons with them. A mob of 1.000 
Police men surrounded 1, Race Course Road, the house of Shri 
Chavan by 8.00 PM. Many had guns with them. By 10.00 PM the 
situation had become very critical. There was no police-man left in 
the barracks or, the Police stations who could be brought to deal 
with the situation. (Incidentally, this night was later found to be one 
of the most crime-free night in the capital). Army was called out 
who took their positions in the house early in the morning. The 
whole situation could be controlled only in the afternoon of the next 
day when two Batallions of the Border Security Force arrived and 
literally grabbed the Armed Police men — three BSF men for one 
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Armed Police man. Fortunately there was no blood-shed. However, 
Yeshwantraoji was fast asleep by 11.00 PM. He made it clear to the 
senior officers in the house that handling of the law and order was 
their |ob and he did not want to interfere in tactical matters. Both 
the incidents show his mental discipline and capacity to relax at the 
right time so that he remained fit and alert when his turn came.  

8. My years with Yeshwantraoji formed a unique experience. This 
was not only exhilarating action-packed period but also a complete 
education in management. If I am asked what is the most important 
quality in a leader, I would say, after watching Yeshwantraoji at 
close quarters, that it is his capacity to make big man out of a small 
one. The magic of Yeshwantraoji was to develop every follower into 
a significant person through strengthening his good qualities and 
giving him confidence in life. Finding a large number of able persons 
among Yeshwantraoji's followers is not an accident — it is the 
contribution made by the gifted leader to the country.  
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An Ideal Political Administrator 

L.P. Singh 

I saw Y.B. Chavan off and on even before he became Home 
Minister in 1966, and quite closely during the periods of acute 
tension with Pakistan on the Cutch border in April-May, 1965, and 
the conflict with Pakistan some months later. I was struck by his 
cool determination and quite self-confidence, without the least 
trace of chauvinism or bravado. There were occasions during both 
periods when he firmly and even sharply brushed aside in a few 
telling words even the faintest indication of wavering in certain 
professional or other quarters. Here. I felt was leadership of rare 
quality. 

Chavan accompanied Prime Minister Shastri to Tashkent, and as 
Home Secretary, concerned also with Kashmir affairs. I went as one 
of the official members of the delegation. During our stay at 
Tashkent for over a week, I had many opportunities to talk to 
Chavan and to get to know him well. His balanced judgment, steady 
vision and deep understanding of international affairs were an 
evidence throughout. But one also discovered his warm humanity, 
catholicity and sense of humour. However, it was on our return to 
Delhi that I saw the best of Chavan. There was an impression in 
Delhi that it was on the advice of the Foreign Minister, Sardar 
Swaran Singh, with his sensitivity to international opinion, in the 
light particularly of a UN Resolution, that the Prime Minister had 
entered into the agreement providing for both Pakistan and India 



294 

 

going back to the 5th August line. This involved India vacating the 
strategically important Hajipur area and it was thought that the 
Prime Minister had agreed to this against the opposition of Chavan, 
the Defence Minister, subordinating national security to exigencies 
of international politics. Sharing these impressions, a Minister, 
apparently unhappy with the agreement, asked Chavan what his 
stand had been, expecting that Chavan would express his 
reservations about the wisdom of the agreement.  Chavan answered 
in a single sentence : he had given Shastri hundred per cent 
support at Tashkent and now that Shastri was dead he gave one 
hundred fifty per cent support to the agreement. Not the sort of 
forthright affirmation of an honourable sentiment and loyalty to a 
dead leader one hears in politics ! 

There is usually an interval between a new Minister taking charge 
of a Ministry and the Secretary of the Ministry establishing a good 
working relationship, and rapport with him. But from the first  day 
Chavan assumed office there was mutual knowledge and 
understanding. This was useful in the circumstances in which he 
had succeeded Gulzari Lal Nanda, with agitation for a constitutional 
ban on cow slaughter in full swing, and a rebellion brewing in the 
Delhi Police. He dealt with the police rebellion with great restraint 
and delicacy. He faced about two thousand policemen 
demonstrating at the gate of his residence and tried to persuade 
them to go back to the lines. When their response was more 
undisciplined behaviour, Chavan did not lose his temper or 
patience. An Army unit was available, but he preferred to have the 
rebellious men just arrested by members of the Border Security and 
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the Central Reserve Police forces. Thus, intervention of the Army or 
use of force was avoided and the situation was brought under 
control through legal processes. The anti-cow slaughter agitation 
too was handled by Chavan with firmness in adherence to secular 
principles, but with tactical flexibility. For instance, there was a well 
calculated recourse to flexibility. When M.S. Aney, already in his 
eighties, threatened to go on a fast unless the Shankaracharya of 
Puri was brought back from Pondicherry where he had been 
detained, Chavan decided to have him flown back to the Puri  Math, 
where the Shankaracharya ended his long fast after some days, in 
incredibly good health! 

The years 1966-70 were a crucial period in our post — 
Independence history. The seventeen-year long Nehru era, marked 
by internal stability and economic progress, and, except for the 
Chinese attack in 1962, by successful working of the policy of non-
alignment, had come to an end. Lal Bahadur Shastri's tenure had 
held high promise, but had ended sadly in just about a year and a 
half. The 1967 general elections to the Lok Sabha and the State 
Assemblies, led to unstable coalition Ministries, with phenomenal 
growth of defections in the Assemblies constituting a major factor in 
the instability of the Ministries. For the first time our federal or 
quasi-federal constitutional system too was put to a severe test, 
with non-Congress Ministries assuming office in many States, 
including Left Front Ministries, in a combative mood in West Bengal 
and Kerala. Facing these challenges to democratic legitimacy and 
federalism was the Congress party with a drastically reduced 
majority in the Lok Sabha. With the incumbent Prime Minister having 
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been in office for less than a year, Chavan as the new Home 
Minister had to face daunting tasks in Parliament and severe tests in 
the management of Central- State relations. 

Nor was this the end of his problems. The cult of violence, 
including terrorism, with a revolutionary social ideology made its 
appearance in Naxalbari, and soon spread to the Calcutta metro-
politan area, presenting the law and order authorities, and the 
Home Ministry with the unfamiliar problem of urban guerilla activity. 
The re-organisation of Punjab towards the end of 1966 had left 
behind unsettled problems including Punjab's claim to Chandigarh, 
which led to fasts and finally to the imminent self- immolation of 
Sant Fateh Singh, with dangerous potentialities.  

Within the scope of a short article one can only mention 
Chavan's broad approach to all these problems, the values by 
which he was guided, and the style of his functioning. Chavan 
realised that if defections continued unchecked and legislators 
continued to change their loyalties from lure of office or other 
material gains, our democracy would come into bad odour, and 
eventually people's confidence might be shaken in the par liamentary 
system itself. So he took active interest in having an all -party 
committee on defections set up. with himself as its chairman. A 
paper on defections in the past years, with an analysis, which 
included the extent of rewards of defections, was prepared in the 
Research Division of the Home Ministry and through it showed that 
the Congress party had been a major beneficiary of defections in the 
past. Chavan did not hesitate to have the paper placed on the table 
of Parliament, observing that the truth, however unpleasant, had to 
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be faced. On the basis of the Committee's recommendations, a Bill 
was introduced in Parliament but notwithstanding Chavan's 
keenness to have it enacted, it lapsed on the dissolution of the Lok 
Sabha. A law on defections had to wait for fourteen years, and the 
assumption of office by the fourth Prime Minister, since the first 
legislative move had been made. The Lok Pal and Lokayukts Bill to 
check corruption and misconduct in high places, sponsored by 
Chavan has had a similar fate, except that the legislation now 
before Parliament is yet to be enacted. 

In dealing with federal relations, Chavan was anxious to follow 
meticulously the letter and spirit of the Constitution, taking legal 
advice, including that of the Attorney General, whenever there was 
any doubt. He never sought to influence a Governor in matters 
falling within the latter's constitutional discretion, or to have 
President's rule imposed except on the recommendation of the 
Governor, based on valid grounds. There was only one exception: 
Sampurnanand's recommendation for placing Rajasthan under 
President's rule did not appear to me to be justified, but for reasons 
not known to me the recommendation was not turned down by the 
Centre. Dharma Vira's action in replacing the Ajoy Kumar Mukerji 
Ministry by P.C. Ghose Ministry was entirely within the Governor's 
consitutional discretion (as was confirmed by the Calcutta High 
Court) and I have reason to believe that Dharma Vira had acted 
entirely on his own judgement. 

Chavan did not interfere in the sphere allotted to the States 
under the Constitution; but he was equally firm In preserving the 
authority of the Centre, in its own sphere. There were a few cases 
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of some States overstepping the constitutional demarcation either 
out of radicalist fervour, or misconception about the limits of their 
powers; for instance, by seeking to interfere in the Central 
Government's relation with their own employees, or in affairs of 
Centre's corporate undertakings. And there were one or two cases 
of a State administration impeding or prejudicing the exercise of the 
executive power of the Central Government in violation of Article 
257(1) of the Constitution. In all these cases Chavan wrote to the 
State Ministries concerned clearly pointing out the constitu tional 
position, and leaving no room for any doubt about his stand; there 
had to be respect for each other's legitimate authority on both 
sides. 

His attitude towards the Constitution was brought out in a brief 
exchange. While I was referring at a high level discussion to an 
article of the Constitution which stood in the way of a proposed 
course of action, a senior Minister remarked that a Home Secretary 
should go ahead and act. and not be worrying about constitutional 
rectitude all the time. Chavan came to my defence with the reply 
that after all it was the responsibility of the Home Ministry to uphold 
the Constitution. This pithily expressed his firm commitment to the 
Constitution, and his conception of the key role of the Home 
Ministry in upholding the Constitution, and the rule of law, as the 
means of doing so. 

During Chavan's entire tenure of some four years, he and his 
Ministry had never a deeper anxiety or more agonising time than at 
the time of impending self-immolation of Sant Fateh Singh. There 
appeared to be no way to avoid what, it was recognised, would be 
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a calamitous event. Any way, all the precautionary arrangements 
were made, and on the momentous day there was an excruciating 
wait from hour to hour as the cauldron of oil into which he was to 
burn himself started boiling. And suddenly we got a report from 
Amritsar that the Sant had given up the imminent self-immolation on 
receipt of a message from Chavan agreeing to his demand. When I 
conveyed the report to Chavan. he was greatly relieved, but totally 
mystified, for he had sent no message. Enquiries revealed that 
Gurmukh Singh 'Musaflr' had conveyed to Hukum Singh a message 
purporting to have been received from Chavan. and Hukum Singh 
had passed it on to the Sant, and announced it publicly. Chavan's 
reaction was a mixture of profound relief and great anger, for he 
feared that the wrong means adopted even for the best of ends 
might have serious consequences in future. Chavan called 'Musafir' 
to Delhi and when the "poet- politician", with flowing white beard 
and the look of an Old Testamont prophet, appeared, and Chavan 
started questioning him with ill-concealed anger, 'Musafir's' 
response was indeed disarming: he thought he had been called to 
receive thanks for averting a calamity, and he was being censured 
and reprimanded! Chavan's anger dissolved into a hearty laughter, 
revealing his warm humanity behind a political visage. The story was 
reminiscent of certain episodes in the Mahabharat in which at a 
crucial moment a hero epitomising virtue compromised a little with 
truth or high ehical standards, and thus turned the tide of battle.  

The crisis was over but the Punjab tangle had still to be 
resolved. With Sant Fateh Singh's fresh threat to immolate himself, 
the Government of India announced in January, 1970, their 
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decision, which included the transfer of Chandigarh to Punjab within 
five years. It was also provided, among other matters, that a 
Commission would be appointed to examine other claims and 
counter-claims for readjusting the existing inter-State boundaries. 
During the remaining few months that Chavan remained as a Home 
Minister, the terms of reference etc. could not be settled. But 
unfortunately for some reason or other, of which I am not aware, a 
Commission was not appointed even during the next 15 years. 
Chavan's own general attitude was that any problem that could be 
finally settled ought to be settled as speedily as feasible, for, he 
felt, that in our vast country there was always a risk of serious 
problems bunching up, making heavy demands, simultaneously, on 
the political and administrative system. However, he would not 
generally press his views beyond a certain point.  

Chavan strongly supported the demand for conferring statehood 
on the Union Territories of Manipur and Tripuru and on the sub - 
State of Meghalaya. He thought that Nagaland, with a much smaller 
population, having been made a State, there could be no 
justification for denying Statehood to these more populous political 
units, each having a distinct identity. He did not accept the 
traditional doctrine of the Ministry that the criterion of financial 
viability must be satisfied before a territory could be made a State.  

There was a talk in certain quarters that Chavan had a strong 
regional loyalty and even some degree of regional bias. As Home 
Minister he never showed any such narrowness. In a speech in 
Parliament he condemned unreservedly, the aggressive parochial 
activities of the Shiv Sena; and I know it for a fact that he was not at 
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all happy with Maharashtra's demand for merger of Goa with that 
State. On the question of Belgaum he never expressed any opinion 
as Home Minister, and when the three officials concerned, a Joint 
Secretary hailing from Karnataka. and Additional Secretary from 
Maharashtra, and myself from far away Bihar, prepared an 
analytical note on the respective claims of Karnataka and 
Maharashtra, he refrained from making any comments, and asked 
me to put up the note to the appropriate committee of the Cabinet. I 
may mention, by the way. that all three of us had agreed in our 
conclusions, which, of course. I am not free to reveal.  

On the question of abolition of Rulership. he had strong views. 
Both by intellectual conviction, and from a strong feeling against 
continuance of any vestige of feudalism, he wanted Rulership to  go. 
He thought that if the Constitution was not amended to abolish 
Rulership (with payment of a reasonable compensation) there 
would be "Rulers" without any domain, and they would continue to 
receive Privy Purses and enjoy various privileges, for all time. The 
radical humanism of his early years had been converted with 
passage of time, into practical socialism, of which promotion of 
equality and removal of social distinctions were integral parts. This 
was reflected also in his keenness to have the process of land 
reforms completed, bridging the wide gap between what was 
contained in the statutes and what prevailed on the ground.  

He saw the roots of Naxalism in the inequities of agrarian 
relations, and the prevalence of injustice in society generally. He 
was all for curbing violence, but he felt that the root causes of 
Naxalite violence had to be dealt with, if lasting results were to be 
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achieved. In one of his speeches in Parliament he declared that 
unless there was agrarian justice, the green revolution might well 
turn red. 

With Chavan there was no question of using the Army to put 
down the Naxalite movement. The task was left to the West Bengal 
police, with reinforcements from the Central Reserve Police, who 
had clear instructions to act with restraint, and always to remember 
that they were sent to re-establish the rule of law and values of 
civilised life, and they must never act beyond the limits of law or in 
disregard of human values. 

Chavan was a highly effective parliamentarian. He was not an 
orator or coiner of telling phrases; he was content with making out 
in a business-like manner a cogent and convincing case. He 
occasionally took recourse to cut and thrust in debate, but did so 
unabrasively and in good humour. He mastered his brief thoroughly 
but spoke without notes. His entire attitude in dealing with 
Parliament was revealed in his comment on a clever draft answer to 
a question in Parliament; he did not, he said, wish to appear before 
Parliament as a clever man, but as one whose word could be 
trusted. He was widely read and had considerable intellectual 
depth. But he never showed off his accomplishments. As his 
reputation as a Parliamentarian rose, the inevitable jealousies were 
aroused. 

Chavan was remarkably methodical in all his work. While in Delhi  
he held a daily morning meeting with the other Ministers in the 
Ministry, and senior officials. Decisions were taken and recorded, 
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and the action taken regularly monitored. A fortnightly progress 
report was put up to him. but he had hardly any occasion to  
express dis-satisfaction with the progress made. He trusted his 
officials, dealt with them in a courteous and relaxed manner, and 
they responded by giving their best. No paper was ever held up with 
him, and he did. not waste any time in refining notes and drafts so 
long as they conveyed the intentions correctly. I may digress a little 
to mention that Chintaman Deshmukh, with all his exceptional 
intellectual gifts was reported to have had a similar attitude towards 
the paper work of officials, and so in Great Britain had the 
outstandingly able Sir John Anderson who held many high cabinet 
offices. (I gathered this from an obituary written in a British journal 
by Sir Norman Brook who had been Cabinet Secretary). Chavan 
was an extraordinarily trusting person, and never questioned the 
motives of those with whom he disagreed. Here is a revealing 
example. Thompson who had been a Minister in Britain, connected 
with Defence, told me on a visit to Delhi, that he had an unusual 
experience in his dealings with Chavan in 1963. Chavan had gone to 
Britain to buy arms and when Thompson wanted to discuss the 
price of the arms, Chavan's reply was that in a transaction with a 
friendly government, he did not wish to bargain; he would leave it to 
Thompson to determine the price, and he would pay without raising 
any question. Thompson proceeded to tell me that he was taken 
aback with such complete trust and he could not quote the lowest 
possible price he could. 

I worked with Chavan for nearly four years and during that long 
period I never heard him speak ill of anyone. Nor did he ever pass 
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an unclean or unfair order. Dispensing patronage, and even 
occasional nepotism are regarded as acceptable privileges of 
political power. But I cannot think of a single case of Chavan 
dispensing patronage or resorting to nepotism. In all public 
appointments he went strictly by merit, and it is worth mentioning 
that of the five posts above the rank of Inspector General of Police, 
four were held by members of minority communities during his 
Home Ministership : a Parsi, a Muslim, a Sikh and a Christian. 
Three of the appointments, including that of a Muslim to head the 
CRPF, which was of the greatest importance for the protection of 
the minorities were made during his tenure and on his advice. After 
he had left the Home Ministry, I learnt while on leave, that one of 
the officers had been eased out by a sort of Byzantine manoeuvre !  

The split in the Congress party in 1969 left him torn by a deep 
internal conflict. He had made a commitment to Sanjiva Reddy from 
which he would not resile; but ideologically he was with Indira 
Gandhi in her progressive policies, including the nationalisation of 
banks. He continued to function well enough during the rest of his 
tenure as Home Minister: but a subtle change had come over him, 
which was reflected in some diminution of his earlier self assurance. 
On the day in June 1970 his portfolio was changed, he told me that 
he was leaving the highly sensitive Home Ministry with a sense of 
relief, adding with evident sadness that for some months he had not 
been sure of the ground on which he stood. His conflicting loyalties 
during the split in the Congress proved to be a watershed In his 
political life; all the subsequent vicissitudes of his career had their 
origin in that event. 
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Y.B. Chavan was undoubtedly prime-ministorial timber, but a 
country can have only one Prime Minister at a time, and not 
everybody who is fit to be Prime Minister can attain that office. And 
luck and circumstances too have a part in shaping the destinies o f 
men. 
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Y.B. Chavan  

Pragmatic Approach to Everything 

General P.P. Kumarmangalam (Retd.) 

My first acquaintance with Mr. Y.B. Chavan was at my father's 
swearing in as Governor of Maharashtra. I did meet him a few times 
after that but not enough to get to know him well. My father thought 
him a man with balance and a pragmatic Chief Minister. He was also 
not too proud to ask the Governor for advice and used to discuss 
any problems before introducing any new measures. In 1962 he took 
over as Defence Minister at a most difficult time. We had been badly 
beaten up by the Chinese and had lost our morale. I was the 
Adjutant General at that time but had no direct contact with him. 
The task of restoring confidence in the Armed Forces particularly in 
the Army was a difficult one. The manner in which his predecessor 
Krishna Menon worked was not conducive to good relations 
between the Chiefs of Staff and the Minister. As a result there was a 
lack of good rapport between the Ministry and Armed Forces 
Headquarters. Our lack of preparedness for meeting every serious 
threat from across our borders had to be rectified. Our armed 
forces had to be expanded and completely re-equipped if they were 
to be made fit for meeting an external threat.  

The first task before him was to establish a good and close 
relationship between the Minister and the Chiefs of Staff and a more 
harmonious working between the Ministry and Armed Forces 
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Headquarters. Mr. Chavan's calm and quiet personality was an 
asset in achieving this in a very short time. The three Chiefs had 
regular direct contact with the Minister and they were not treated 
arbitrarily as was his predecessor's habit. This quickened decision 
making and improved relations between the Ministry and Service 
H.Q. We were able to get on with our job without any restrictions 
from the top. Before I left Army H.Q. in May 1963 there was a new 
confidence in those who worked there and much more liveliness. 
This change of atmosphere was a real tribute to the personality of 
Mr. Chavan. He achieved this change in a mere 6 months. My 
father's assessment of him was dead correct. He was never 
flustered or lost balance and had a pragmatic approach for 
everything. He had intellect and a natural common sense but he 
never thought it beneath him to consult and ask the advice of those 
beneath him before he took a decision. 

During 1903-64 he went abroad to negotiate for acquisition of 
equipment. He proved himself a good negotiator and laid the 
foundations for re-equipping the army and set a good pattern for 
the future. By the time I returned to Army HQ in November 1964 the 
outlook in the Ministry was much more purposeful and one felt that 
we were well on the way to achieving our aims. I was with him as 
part of a team, he took with him to the U.K. in November 1964. It 
was to negotiate and obtain certain equipment for the Army in 
keeping with our policy of modernization and in particular the 
establishment of a Naval ship yard. Agreement was reached on all 
this on terms advantageous to us. It is to his credit that we now 
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have the capacity to build our warships. That he reached agreement 
within a week of our stay there showed his aptitude as a negotiator.  

In the summer of 1965 we had to deal with the operations against 
Pakistan first in Kutch and then in Kashmir and Punjab. At that time 
we were still underequipped as new weapons had only just started 
coming in and had not been introduced into the service. The tank 
fleet consisted of tanks over 20 years old and infantry weapons were 
not much better. Similar were the conditions in the Airforce and 
Navy. However there was no alternative but to fight it out. Unlike 
the 1962 operations there was a much close relationship between 
the Minister and the Chiefs resulting in the operations being 
conducted more smoothly. Our handicap of being outmatched in 
weapons, was minimised because of this relationship between the 
Minister and the Chiefs. 

At this time in 1964-76 I as Vice-Chief of Staff was in closer 
contact with him and appreciated all these sterling qualities he had 
been gifted with. He was an excellent boss who never interfered 
with you and let you get on with it if you were doing a good job.  

A leader in any field whether in the Armed Forces, in commerce 
or in industry or as an Government official, has to have intellect, a 
capacity for handling men, understanding their difficulties and their 
problems. In all these cases each will be an export in his own field. 
This is essential of one had to fulfill one's task successfully.  

On the other hand a politician when appointed as a Minister has 
only a superficial knowledge of the Department he takes over, but 
inspite of this handicap he has to work competently to be a 
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success. In addition to other qualities of a leader he has to quickly 
learn and grasp the rudiments of the subject. He will have to accept 
that lack of knowledge means that he will have to give full freedom 
of action to his subordinates and yet know how to control them and 
assess their competence. He has this quality in abundance. His 
relationship with the three Chiefs were such that they worked hard 
for him and their respect for each other was mutual.  

I have outlined the difficult tasks he had before him when he took 
over the Ministry. That he succeeded in this task in a comparatively 
brief period proved his capability. I did know much of his work as a 
revolutionary leader in the 1940's but having seen what he did in the 
Defence Ministry I can understand why he was outstanding in that 
field. 
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Mr. Y.B. Chavan  

A Tribute 

R. Rangarajan  

(Chief of Bureau. Andhra Jyoti) 

To think of Mr. Y.B. Chavan is to recapture the Nehru era. a 
golden chapter in free India's history. Named by Gandhiji himself as 
his successor, Pandit Nehru had inspired the younger generation 
during the days of the freedom struggle to great heights of 
excellence and endeavour. After independence, Nehru also became 
the builder of modern India along the path of democratic socialism. 
Mr. Chavan was one of the post-independence Congress leaders 
who had fully imbibed Nehru's ideas of socialistic reconstruction of 
the Indian economy. Chavan was also a Gandhian in the sense that 
he was wedded to Spartan simplicity. He believed in a life style 
necessary for total identification with the common man. At the same 
time, he was a modernist in that he realised the value of applying 
science and technology to rebuild the age-old feudal economy of 
India. He also inherited the virtues of Sardar Patel, hailed as the 
Bismarck of India, who brought about the integration of 600 and 
odd princely States with the rest of the country. Mr. Chavan 
believed in down-to earth pragmatism like the Sardar and in hard 
work and strong discipline in building the Congress organisation. To 
sum up. Mr. Chavan represented an ensemble of the quintessence 
of Gandhi, Nehru and Sardar Patel. 
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Chavan started his political career as an apprentice of Mr. 
Morarjl Desai. then heading the bilingual Bombay State with 
Vidarbha. With his help, he got the better or senior leaders like 
Bahusaheb Hirey. But his depth of intellect and breadth of vision 
manifested themselves only after he assumed the stewardship of 
bigger bilingual Bombay encompassing Gujarat. Maharashtra and 
Vidarbha. A thorough democrat who always had his pulse on the 
people's mood, it did not take him long to realise that the setup he 
was heading had lost the confidence of the people. After losing 
three successive by-elections to the State Legislature, Mr. Chavan 
moved post-haste for the creation of a unibilingual State of 
Maharashtra. This led to some strain temporarily between him and 
his mentor, Mr. Morarji Desai. But Mr. Chavan believed in the 
maxim of "the voice of the people is the voice of God". Future 
historians would certainly recall the timely contribution he made in 
freeing his people from the psychological suffocation of being 
dominated by other powerful linguistic groups in what was their own 
homeland — Gujaratis. Marwadis. Parsis and the like. The inclusion 
of Bombay City within Maharashtra on payment of Rs. 43 crores of 
compensation to Gujarat over a ten-year period was also a big 
feather in Chavan's cap. 

Chavan knew no respite from then on and toiled and moiled for 
the amelioration of the lot of his people. The co-operativisation. if I 
may use the word, of large areas of the State economy — 
agricultural operations, agro-based industries and other processing 
activities — he brought about mark him out as an unrivalled social 
engineer of the Nehru era. Chavan was a great dreamer and a great 
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builder. He also drew inspiration from yet another stalwart, — Mr. 
M.N. Roy — who had renounced his faith in Communism and 
became an advocate of full participatory democracy. It would be no 
unmerited eulogy to say that during his region, the people of 
Maharashtra rose in stature and the State became the beaconlight 
of progress for the rest of India. 

Chavan got inducted into the Centre after the exit of Mr. V.K. 
Krishna Menon and grew into a National leader steadily. His 
contribution to the two smooth successors from Nehru to Shastri 
and from Shastri to Mrs. Indira Gandhi — was notable. Here again, 
he had to overcome his personal sentiment towards Mr. Desai and 
go by the consensus in the Congress Party.  

In Mrs. Gandhi's cabinet specially, he wielded considerable 
influence. He helped Mrs. Gandhi in a big way in putting through 
measures like nationalisation of major banks, take over 
progressively of import-export trade and in the abolition of privy 
purses and privileges of former rulers. 

However, with a pang in the heart, one regrets that Chavan. who 
had been an uncrowned king of Maharashtra, a modern Chhatrapati 
Shivaji for his people and a dominant personality at the all India 
level, suffered a side back because of some political 
misjudgements. His decision to go along with the syndicate on the 
choice of Mr. Sanjiva Reddy as the party candidate for 
Presidentship against the wishes of his own leader, Mrs. Gandhi, 
was a colossal blunder. Mrs. Gandhi outmanoeuvred the syndicate 
by defeating Mr. Reddy, easing out Mr. Morarjl Desai from office 



313 

 

and nationalising the first fourteen leading banks. Wedded to 
socialistic programmes that Mr. Chavan was, he had no option 
except to go along with her under the pressure of circumstances. 
But then he had lost the esteem and fraternal affection Mrs. Gandhi 
had always bestowed on him.  

The writer, who had developed good relations with him. warned 
Mr. Chavan a few days before the fateful Bangalore session of the 
AICC not to go in for confrontation with Mrs. Gandhi on the issue of 
Presidential nomination. Knowing Kamaraj's own vacillation on the 
issue, he suggested that Chavan should persuade him also not to 
create crisis in the Party. Chavan was inclined to agree with this 
view point at Bangalore, behaved totally differently. "The 
Sthithapragna" in him deserted him and the possibility of himself 
becoming Prime Minister clouded his mind. The only reason for his 
disenchantment with Mrs. Gandhi then was her delay in abolishing 
privy purses and privileges of the Ex-Maharajas. Dinesh Singh, an 
important counselor of Mrs. Gandhi in those days, had organised a 
formidable lobby for the princes in the ruling party and pressurised 
Mrs. Gandhi not to implement this decision of the All India Congress 
Committee. But then. Chavan fought Mrs. Gandhi on the wrong 
ground. However, notwithstanding this patch of misunderstanding, 
Mr. Chavan stood by Mrs. Gandhi right till the end of the 
emergency. But Chavan's judgement failed him once again during 
the Janata period. He had become leader of the Congress Party in 
Parliament with her blessings but utilised the position to block Mrs. 
Gandhi's re-emergence. He wrongly thought that she had got 
extinguished from the political life of the country. As future events 
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showed, Mrs. Gandhi split the party again in 1978 and phonix like 
re-emerged as the Prime Minister of the country in 1980. Once 
again, Chavan had to eat the humble pie and seek re-entry into the 
Congress-I. Because of the residue of affection she still had for Mr. 
Chavan. Mrs. Gandhi re-admitted him into her fold and utilised his 
services as Chairman of the eighth Finance Commission. She even 
toyed with the idea of re- inducting him into her Cabinet but could 
not persuade her own close colleagues into doing it.  

Despite these dark patches, what stands out in Chavan's many-
splendoured life; is his unwavering adherence to the trinity of 
Congress heritage - democracy, secularism and socialism. It is this 
which made him reject the office of Mr. Morarji Desai to join his 
cabinet. Chavan told him he could not think of it so long as the 
Janata Party was resting on the support of the RSS dominated 
Bharatiya Jana Sangh. Chavan l ived upto the Congress ideology till 
the last breath of his life. 

Chavan will also be remembered for yet another single contri-
bution. He demonstrated how a strong regional identity necessary 
to propel the masses into making great strides towards progress 
need not be at the expense of national unity and integration. 
Chavan will be specially missed. Now. because this is the very crisis 
which is affecting the Nation ! 
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Yashwantrao Chavan  

The Defence Years 

K.G. Joglekar 

In the mid-eighties, it needs an effort to recall the scenario of 
1962, in which Yeshwantrao Chavan moved to New Delhi from 
Bombay to take over the Defence portfolio in the Union cabinet. 
Things have changed so much. 

Thinking on Defence in India had from the day of independence 
been oriented towards meeting a possible threat from Pakistan; 
Former revolutionaries like M.N. Roy and V.D. Savarkar had written 
forcefully about the threat from an awakened and militant China and 
so had eminent soldiers like General Thimayya. A syndicate at the 
National Defence College had pin-pointed the Chinese threat in 
much clearer terms. But the tendency at the political level was to 
brush aside such talk as alarmist if not war-mongering. Critics of 
Jawaharlal Nehru maintain that he had been taken in by Chinese 
promises of friendship. A more charitable interpretation would be 
that Nehru was playing for time. He wanted that if the clash with 
China was to come at all, it should come a few years later when 
India would be much better prepared economically and even 
militarily to meet the challenge. But Mao had other ideas. He 
therefore struck in NEFA and Ladakh. While it will be wrong to read 
too much in the reverses of the Indian Army in the Himalayas, it will 
be equally wrong to belittle them. A Pakistani general had even then 
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said that the Chinese success was only limited in nature and the 
bulk of the Indian Army was still in tact.  

The debacle in NEFA and to a lesser extent in Ladakh had far- 
reaching psychological and political effects. Defence was an 
important portfolio but it had so far been given a lower priority than 
industry, agriculture and commerce. Suddenly, the Defence budget 
shot up. Funds were diverted from development to Defence. Prices 
shot up and the economy came under severe strain. At the 
international level, the prestige of Jawaharlal Nehru and India took a 
nosedive. 

The Chinese aggression and the Indian reverses had far- 
reaching effects on the home front also. After the death of Sardar 
Patel in 1950. Jawaharlal Nehru emerged as the undisputed leader 
of the Congress Party. But even he, with his tremendous hold on 
the people of India respected the views of life-time colleagues and 
comrades of the freedom struggle. But death removed them one by 
one. First Patel and then Kidwai, Azad, Pant and B.C. Roy were  
gone. Jawaharlal Nehru was himself well past seventy and the 
question 'After Nehru Who?' or even 'After Nehru What?' was 
asked openly outside India and in whispers within the country. The 
power struggle took the form of a contest for the post of the Deputy 
Leader of the Congress Party in Parliament between Mr. Morarji 
Desai representing the rightists within the Congress and Mr. 
Jagjiwan Ram whom the Leftists adopted as their candidate. The 
matter was resolved only when the Prime Minister devalued the 
office of the Deputy Leader, thus making it clear that the Deputy 
Leader was not necessarily his political heir.  
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The reverses in the Himalayas forged unity at the National level 
but ironically sharpened the conflict within the Congress 
organisation. The Defence Minister. V.K. Krishna Menon, came 
under severe attack for the unpreparedness of the Indian forces and 
had to resign. Nehru's own prestige suffered a severe blow. For a 
time it appeared as if the rightists within the Congress would get the 
upper hand. In fact, it appeared as if the nation's foreign policy, 
which had non-alignment as its basic principle, would take a sharp 
turn to the right. The Soviet Union's ambivalence in the days 
immediately following the Chinese aggression made things more 
difficult for Nehru. 

There were many aspirants for the Defence portfolio. T.T. 
Krishnamachari and Mr. Biju Patnaik were among them. But Nehru 
decided to entrust the Defence portfolio to Yeshwaritrao Chavan. 
He not only wanted a person of proven administrative ability but 
also some one who would be loyal to Nehru and Nehru's ideals. 
Chavan was known for his progressive views. He had proved his 
loyalty to Nehru during the agitation for Maharashtra State. He was 
a friend of V.K. Krishna Menon and was known to have respect  for 
Mr. Morarji Desai, though not necessarily for his views. He was thus 
on all counts acceptable. But there were also some who raised their 
eye-brows at the appointment. Was he not an unknown politician 
from Maharashtra, who had been catapulted to the of fice of Chief 
Minister just a few years ago when Mr. Morarji Desai decided to 
step down? People who thought they were a likely successor to 
Nehru were naturally upset because success as Defence Minister 
would give Chavan tremendous prestige and therefore advantage. 
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Michael Brecher mentioned him as one of the ten persons, likely to 
succeed Nehru. 

Chavan's task in the Defence Ministry was difficult but was made 
more difficult by this under-current in certain quarters to run him 
down. T.T. Krishnamachari was angry at his appointment. Mr. Blju 
Patnaik for some time behaved as if he was the de-facto Defence 
Minister. Matters reached a stage where Chavan had to write to the 
Prime Minister and virtually tell him that he was not prepared to be a 
'dummy' Defence Minister. The performance of the new Defence 
Minister was being keenly watched. There was plenty of talent 
available at the Centre and in the States. In the Central cabinet, 
there were Morarji, Shastri, Jagjiwan Ram, T.T. Krishnamachari and 
others. Among the State Chief Ministers, there were persons of 
proven ability like C.B. Gupta, Mohanlal Sukhadia, Bakshi Ghulam 
Mohammad, Biju Patnaik to mention only a few. Out of all of them 
Jawaharlal Nehru picked Chavan for the Defence portfolio. His 
performance was therefore under close scrutiny all the time. 

V.K. Krishna Menon was a brilliant man who put the Kashmir 
question in proper perspective in the Security Council by stating the 
Indian case firmly and even bluntly. He also laid the foundation of 
the nation's defence production industry. The Mig agreement with 
the Soviet Union and the Ishapore Semi Automatic Rifle Factory 
were only two of the many projects which lie initiated.  

Unfortunately, Menon was also gifted with an acid tongue and 
was in the habit of treating senior service officers not only 
discourteously but also rudely. Matters had once reached such a 
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pass that the then Army Chief. Gen. K.S. Thimayya tendered his 
resignation. He withdrew it only after the Prime Minister intervened. 
In the years which followed this incident, promotions to top posts in 
the three Services were often dictated by factors other than merit or 
seniority. Brilliant persons like to be surrounded by 'yes men'. The 
rise of these 'yes men' was one of the reasons for the reverses of 
the Indian Army in the Himalayas because at the critical moment, 
the top leadership failed. 

Chavan set about the task of building rapport with the Services. 
Every morning he began meeting the three Service Chiefs and 
Defence Secretary and Secretary, Defence Production to know their 
problems, discuss them and find solutions. These were not a one-
way affair. He was prepared to listen and to learn. The Defence 
Ministry is unique among Central Ministries. It has its own method 
of work and its own idiom which are completely different from any 
other Central Ministry and much more so from any State 
Government. The problems were different, their dimensions 
different and so was the method of administration. The problems 
had been further compounded by the Chinese aggression. At the 
psychological level, there was the question of rebuilding morale 
particularly in the Army. Its confidence in itself was shaken and had 
to be rebuilt. Equally important was the question of the morale of 
the people and their trust in their Armed Forces. These had been 
put to severe strain because of the reverses in the Himalayas. There 
were also many fake notions even among the educated in the matter 
of defence. 'We will defend every inch of our border' may be good 
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as a slogan but was bad tactics. It had to be realised that every 
reverse was not a debacle, it may be part of a larger plan.  

But the task at the administrative and planning level was even 
more challenging. The Army had to be quickly expanded so as to 
meet the challenge in the Himalayas. But while doing so the threat 
from Pakistan could not be overlooked. It had to be planning, 
equipment and deployment on both fronts. The men had to be 
recruited, trained and equipped for operations in conditions which 
are possibly more varied than anywhere in the world. In the east 
there was what was then known as East Pakistan. The border was 
at sea level. In the Himalayas the men had to be equipped to fight at 
altitudes where everything froze in the winter. To the West, there 
were the plains of Punjab, then the desert in Rajasthan and finally 
the swampy Rann of Kutch. Each had its own problems and those 
had to be overcome by the men posted there. 

The Navy still depended on the aging aircraft carrier Vikrant and 
the destroyers Mysore and Delhi. It was true that the role of the 
Navy would not be significant in meeting the Chinese threat but it 
had an important role to play in meeting any threat from Pakistan 
which had acquired a submarine from the United States. The Indian 
Navy was still two dimensional — on the sea and in the air. It had to 
be given the third dimension. It had also to be equipped with new 
frigates and destroyers. But who would give those ships?  

The re-equipment of the Air Force was even more difficult. The 
United States had given Pakistan F 104 aircraft. India had made her 
own trans-sonic HF 24 fighter bomber and was also soon to make 
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Mig 21 planes, which could be used as a sort of interceptor. But 
India wanted an aircraft to match the F 104 and this the United 
States was reluctant to give. 

The unilateral cease-fire announced by China gave India the 
chance to undertake long term planning of her defence. A five year 
Defence plan costing Rs. 5000 crores was framed. It envisaged an 
army of 8.25 lakhs; an air force of 45 squadrons and improvement in 
its radar and communication facilities; introduction of submarines in 
the navy and replacement of over-age ships; improvement of roads 
in the border areas; strengthening the defence production base; 
and finally improvement of the organisation for provisioning, supply, 
storage etc. 

While, the cease-fire gave India the time to take a long term view 
of her defence, it also resulted in a cooling off in the desire of the 
Western countries to help India. Once the Chinese threat receded. 
Western countries began thinking in the old context of India against 
Pakistan, where Pakistan was a trusted military ally and India a non-
aligned country. In the three years after the Chinese aggression, the 
United States gave India military assistance totalling Rs. 36.13 
crores. only 45% of its commitment and Britain only Rs. 22.1 crores 
out of a total commitment of Rs. 36 crores. Chavan visited the 
United States and Britain in 1964. He was unhappy at the way in 
which the United States was responding to India's request for 
sophisticated arms. Even the pretence of willingness to help 
disappeared with the death of lawaharlal Nehru in May 1964. when 
Chavan was in the United States. The response from Britain was 
equally evasive. 
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With no chance of getting either aircraft or submarines from the 
West, Chavan went to the Soviet Union. A beginning in Indo-Soviet 
co-operation had been made by Krishna Menon with arrangements 
for the manufacture of Mig 21 planes. Here he was able to secure 
aircraft, light tanks, helicopters and surface to air missiles. 
Submarines came later. The total Soviet assistance to India in the 
three years after the Chinese aggression came to Rs. 100 crores !.  

Meanwhile Chavan was also finding his feet in New Delhi. When 
he faced Parliament, he was not sure of himself. To use cricket 
idiom, the ground was new to him, the wicket was sticky, far too 
many people were out to bowl googlies to him and the crowd 
sympathetic: but on the look out for a lapse. But as time went by. 
he mastered his subject, and his confidence grew. 

Government had ordered an enquiry into the reverses in NEFA. 
The report of Maj. Gen. Henderson Brookes and Brigadier P.S. 
Bhagat was never officially released in full but only a summary was 
given to Parliament. There was a debate and Chavan had to reply to 
it. It was a difficult and delicate job. The whole nation felt humiliated 
at the reverses in the Himalayas. The set back had to be admitted 
but at the same time it had to be put in proper perspective as the 
loss of a battle and not defeat in a war. Failure of leadership at the 
senior level in the Army had to be conceded but then again care had 
to be taken that it did not result in further lowering of morale. 
Politically, the failure had to be admitted but then again in a way 
that it was not interpreted as condemnation of V.K. Krishna Menon. 
More important, the leadership of Nehru, his thesis of non- 
alignment and the ideals for which he stood had to be defended. 
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And all this had to be done without giving too much away. The 
nation had to be reassured about strengthening of its defence but it 
had also to be pointed out that the road ahead was hard, rocky and 
difficult, as Chavan put it "we are not at the end of our trouble but 
in the midst of it." 

Chavan's speech was by all accounts a masterly performance. 
Those who listened to it felt that a new star had risen in the political 
firmament. He now went from strength to strength. Soon he had 
mastered the idiom of life in Delhi. Many thought in the beginning 
that he was rather slow on the uptake. But they soon realised that 
he had a great capacity to learn, great patience to listen, and a 
mind which was wide awake but was not hustled. 

The reorganisation of the Defence services and the self- 
confidence of the Army, Navy and Air Force were put to the test in 
1965 in meeting the threat from Pakistan. So also were Chavan's 
own qualities as a national leader and able administrator. Memory of 
the humiliation of 1962 was still fresh and the Indian people were 
naturally alarmed at the threat from Pakistan to an India, without  
Jawaharlal Nehru. Chavan had to take the crucial decision in 
September to use the Air Force against Pakistani tanks in the 
Chamb sector. 

Twenty years later, one had to admit that neither India nor 
Pakistan own a decisive victory in 1965. But India succeeded in 
blunting the edge of the Pakistani War machine by destroying her 
Ace of Spades - the 1st Armoured Division near Khem Karan. 
Pakistan's Sixth Armour Division suffered heavy losses in the Sialkot 
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sector. Tiny Indian made Gnat aircraft took heavy toll o f Pakistani 
war planes. At the end of the war India held 740 sq. miles of 
Pakistani territory as against 210 sq. miles of Indian territory held by 
Pakistan. But it was not in the land occupied, the Patton tanks or 
the Sabre jets destroyed that the success lay. It gave the Indian 
nation recovering from the trauma of 1962, a new sense of self -
confidence in itself, its armed forces and its Defence Minister 
Ycshwantrao Chavan. Chavan got a hero's welcome wherever he 
went in the country. 

The death of Prime Minister Lal Bahadur Shastri changed the 
political picture in India completely. What would have happened if 
Chavan had staked his claim for the office of the Nation's highest 
executive in 1966 or later will ever remain a debatable question and 
is beyond the scope of this article. 

Chavan's innings in the Ministry of Defence came to a sudden 
close in November 1966 when he was moved to the Home Ministry. 
Some eye-brows had been raised and his credentials questioned 
when Jawaharlal Nehru asked him to take over the Defence portfolio 
in 1962. The opposition was much more severe when Indira Gandhi 
asked him to take over the Home portfolio. Different arguments 
were given by different people to convince Indira Gandhi and make 
her change her mind. Chavan was indispensable to Defence said 
some, conveniently forgetting that only three years ago they had 
scoffed at his being made Defence Minister. Yet some others hinted 
that because of his strong power base in Maharashtra, the 
Kannadigas might have doubts about his impartiality in dealing with 
vexed questions like the Maharashtra-Mysore boundary issue. 
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Chavan moved to Home Ministry in November 1966, to Finance 
in 1970 and to External Affairs four years later. He was the only 
person to hold all the four important portfolios — Defence, Home, 
Finance and External Affairs at one time or another. But his 
achievement as Defence Minister which will always be remembered. 
If 1962 is only a bad dream today, and the Indian people remember 
1965 and 1971 with pride in themselves, it is because of the quiet 
man from Satara who in his own way led the effort for reorganising 
the defence of the country and breathed self-confidence and pride 
in the armed forces. 
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THE SPLIT IN THE CONGRESS 

The following is the transcript of a long interview given on 
Sunday. March 3. 1970. by Mr. Y.B. Chavan to Mr. T.V. Kunhi 
Krishnan. the author of "CHAVAN AND THE TROUBLED DECADE".  

YBC : We come to Bangalore, to the A.I.I.C. meeting. Before 
Bangalore there is a history of about one month. On May 
4.1969, Zakir Sahib (President of India) died. Immediately 
after the Faridabad Session of the Congress, he died. Talks 
went on for nearly one month as to who should be the 
candidate for the office of the President. It went on 
continuously - consultations and problings. 

TVK : What was your own role during that period ? 

YBC : For sometime I refused to think about it. One day when I met 
the Prime Minister Smt. Indira Gandhi, this question came up. 
She said: 

"AAP KYA SOCHTHE HAI ?" 

( What is your view ? ) I said. I had not given any positive 
thought to this idea. 

TVK : You speak In Hindi ? 

YBC : Sometimes. But normally I speak in English, because I 
cannot express myself very clearly in Hindi.  

TVK : Did she raise this issue or did you raise it ?  
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YBC : She wanted to know. I said that I did not know who should 
come. That was a matter for the Prime Minister and the 
President of the Congress to sit down and discuss. But I told 
her that as a principle we should now stop the idea of 
selecting the Vice-President to be the President. 

TVK : This convention will stick after sometime. 

YBC : It looks like it. That was my feeling and I explained it. She 
agreed with me. At least she gave me that feeling. She said:  

"AAP JO KAHATE HAI VAH THEEK HAI" 

She was not expressing a final view. "There is something in 
what you say." 

That is what she meant. But as to who should be there, 
neither she nor I expressed any view. I came away with the 
feeling that she was not keen on Giri.  

After that, for a few days we did not meet. Then one morning I 
read in a newspaper that Seth Govind Das of Madhya Pradesh 
had issued a statement recommending Rabu Jag|ivan Ram. 
When I read that, certain mental processes started. I thought 
this was a good idea, a name which would be probably 
acceptable to all. I liked Jagjivan Ram to become President, 
because he is a good choice, a good man, a progressive 
person, an accepted national figure. 

TVK : Did you not know that you were eliminating one of your 
competitors, kicking him up ? 
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YBC : No. No. I feel it was a good name, I said this to  Mr. K.K. 
Shah when he came to me. I said. "KK. I feel this is a good 
name, and it can take root if one can prepare the ground for it. 
This name has a good chance." I mention this now because it 
has some relation to somethings later. He said. " It is a good 
idea. If you think so. we may probably talk to PM ". There 
were people constantly meeting the Prime Minister. I think a 
week after that I had occasion to meet the Prime Minister. This 
question came up, the Presidential candidate. While 
discussing something else, we both talked about it. I 
mentioned what I had mentioned to K.K. Shah and others. 
"This is a good name. Why not try ? " 

TVK : She said or you said? 

YBC : I said. I distinctly remember her reaction. She said : "BHAI, 
YE NAAM THO THEEK HAI. 

LEKIN. BABUJI. MY CHAHTI HUM WORKING COMMITTEE 

OR CABINET ME VO CHANGE TOH BALANCE CHALE 
CHANGE." 

You understand ? " In the Working Committee and in the 
Cabinet there will not be that balance (if he goes)."  

TVK : If he goes as President, there will be imbalance -where? 

YBC : In the Working Committee and in the Government. That 
meant she did not want to pursue the matter. That was clear. 
As far as I was concerned, I got the message. I was trying to 
find out what her thinking was. 
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TVK : What did you do then ? 

YBC : Parliament was in session and Sanjiva Roddy who was the 
Speaker telephoned me one evening and said, "I want to 
come and see you." I said. " Mr. Speaker, why should you 
come to me? Indicate sometime and I will come to you and 
meet you." I had no idea why he was coming, why the 
Speaker should come to me. He said. " No. no. I am coming 
for a work for which I must come to you." 

Next morning he came to me. He said. " Let us talk about 
business straight away. The Prime Minister wanted to know 
whether I was willing to be the candidate for the Presidential 
election. She has practically given me the hint that I should be 
the President. What will be your attitude ?" I said : " When 
the Prime Minister has the inclination to support you, I would 
certainly welcome you. You were Congress President. I will be 
glad if you become the President." 

He was very happy. He said, " I did not want to delay the 
process because immediately after the session I am going 
abroad and so I may not be able to meet you." 

After that there was a meeting of the Working Committee in 
Delhi for preparing for the Bangalore session. We were 
supposed to meet sometime in June in Bangalore. When the 
Working Committee meeting was going on. one afternoon, the 
Prime Minister sent word to me. " Some of us are meeting. 
Why don't you come ?•" So I went to No.1 Safdarjung Road. 
When I went there I found Fakhruddin. Sardar Swaran Singh 
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and Jagjivan Ram. They were discussing the Presidential 
candidate. 

I think Babu Jagjivan Ram mentioned that Sanjiva Reddy was 
one of the names. Before that I had met Kamaraj who had 
expressed himself, "No Giri". The only thing he said was, " I 
have not thought about who should be but I think Giri should 
not be the Presidential candidate. " So I mentioned this at that 
meeting. At that small group some of them also had got an 
inkling of what Kamaraj's view was. But what the Prime 
Minister really wanted to know was what should be done, if 
this question was immediately raised at the Parliamentary 
Board meeting. I said, " What we should immediately do is to 
ask the Prime Minister and the Congress President to sit 
together and sort it out". 

TVK : Do you feel that she had not made up her mind one way or 
the other at that time ? 

YBC : I got the impression that she was not keen on Giri. About 
Jagjivan Ram. she had categorically said, no. 

During the Working Committee meeting the Congress 
President did not think it necessary to call a meeting of the 
Parliamentary Board to discuss the Presidential Candidate.  

TVK: Was it one of the items on the agenda ?  

YBC: Yes, the date for the nomination was drawing near.  

TVK: Then why did he want it to be put off ?  
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YBC: I don't know. At least there was a desire to postpone it.  

None of us was keen to see that it was decided at Delhi. 
This was the last time before Bangalore that I had discussions 
about the Presidential candidate with the Prime Minister.  

Normal consultations went on for sometime. Then we met in 
Bangalore. You know how the statement of the Prime Minister 
came into difficulties - the note on " some stray thoughts." 

There was difference of opinion in the Working Committee. 
The Prime Minister did not come on the first day. I was there 
and had to bear the brunt of that day's discussions. Next day 
she came and we discussed it again. It was left to me to 
formulate a kind of compromise resolution which I did. And in 
the meeting where we finalised that before we dispersed, the 
Congress President announced that at 1 p.m. there will be a 
meeting of the Parliamentary Board. 

TVK: Just like that. 

YBC : Yes, when we were about to get out, he said. " For the 
notice' of the members, the Parliamentary Board is meeting 
here at Kumara Krupa, tomorrow at 1 O'clock for the 
Presidential candidate's nomination." So we parted. As we 
were coming out of the building - Kumara Krupa - the Prime 
Minister turned to me and said, " What are you doing after 
dinner ? Shall we meet for sometime ? " I was not well and so 
I lay down. I told her I am not dining. I had some fruits. I was 
waiting for the Prime Minister's call. After dinner she sent 
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word, " BULAO, CHAVAN SAB KO”. Yash Kapoor came and 
said. " AAP PHARMAH RAHEE HAI. AAP KO BULANE KE 
LIYE." We were staying at Raj Bhawan. I went there. And this 
meeting lasted about 2 to 3 minutes. When I went there, 
Fakhruddin was sitting there. So naturally I thought they had 
something to discuss and I said. " What is the agenda ? " 
She said. " KYA KARNE HAI PRESIDENTIAL CANDIDATE KO 
? " 

(What is to be done about the presidential candidate) 

I asked her " What are you thinking about it ? "  

"MERE SAMNE DO NAAM HAI.  

GIRI - LEKIN AAP LOG GIRI KO NAHIN PASAND 
KARTE 

I had an impression that she was not very keen on that.  

 " DOOSARA NAAM-BABU JAGJIVAN  

RAM." 

I was taken aback. Both those names she had given the 
impression that she was not very keen. I told her. " Now it is 
rather late. Why don't you discuss this with Kamaraj and 
Morarjibhai? They are senior leaders. Why don't you talk to 
them." I must say at the same time that after my talk with 
Sanjiva Reddy and after having got the reaction of the Prim e 
Minister about the two names, I had made up my mind that 
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Sanjiva Reddy's name should be formallsed. That was clear in 
my mind. 

TVK : Did you discuss the name of Sanjiva Reddy with Prime 
Minister ? Had you an occasion to do it ? 

YBC : I told you about the occasions. She told me, she would 
speak to Morarjibhai next morning. Immediately there was 
silence and I thought the meeting was over. The other 
gentleman was sitting there, and I said," Good night " and 
took my leave. I was in no mood to talk, not well.  

Next morning the AICC meeting was to be held at 9 or 9.30 
a.m. I was to speak on the resolution which I had drafted. 
Morarjibhai was supposed to move and I to second it. I had 
misgiving as to what Morarjibhai was going to speak, because 
this resolution was imposed on him. 

TVK : Why did he offer to move it ? 

YBC : The Working Committee accepted it. I think Patil or 
somebody else said that it was an economic resolution and it 
was much better if Morarjibhai moved it and Chavan seconded 
it. 

That morning my mind was more on the resolution than on 
the Congress Parliamentary Board meeting Morarjibhai spoke 
for nearly an hour. 

TVK : And at variance with the resolution ? 
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YBC : Yes. instead of speaking on the positive side of the 
resolution, he gave his own defence for not doing anything. 

TVK : About social control ? 

YBC : Yes. about social control, that whatever needs to be done is 
already done, that nothing remains to be done. But that really 
was a resolution more for the nationalisation of 3 or 4 banks. 
After my speech I became aware of the 1 O'clock meeting. I 
had a talk with Chief Minister Mr. Naik and told him " I hear for 
the first time that at today's meeting the PM is sponsoring the 
name of Jagjivan Ram. Have you any idea about it ? " He 
said. " No. I have no idea. Only this morning I heard it 
because Jagjivan Ram came to me and told me that I should 
speak to you about it. " I said. " This comes too late. It will be 
very difficult to support him. At one stage I thought that was 
the only good name. I tried to find out from the PM and she 
said. " No." " Now it is very difficult." He said. " I 
understand your difficulty." 

About 10 or 15 minutes to 1 O'clock. Yash Kapoor came to me 
and said. " Prime Minister Aap Ko Yaad Farma Rahee Hai ". I 
went - Fakhruddin was again sitting there. In the two fatal 
interviews that I had with the PM, Fakhruddin was sitting 
there. 

I said. " I hope Fakhruddin has told you of my suggestion. 
Why don't we postpone this meeting ? Why can't we try to 
postpone the meeting ? " She was rather temperamental. She 
said, " No. I don't want to take the responsibility of 
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postponing the meeting. If you want to go and talk to the 
President you can. I am not." She said it rather shakily.  

TVK : The previous meeting was also a short one.  

YBC : I must say it appeared to me rather casual. She was tired. I 
do not put any interpretation. After a full day's work, may be 
she was tired. The important point was there was nothing to 
talk. I said. " How can I try ? " Then she said, " No. I have 
got to ask you one thing. They are mentioning that you are 
also going to support Sanjiva Reddy, that there is some kind 
of commitment. They are counting you also as a supporter of 
Sanjiva Reddy." 

I said, " In a way. yes. Commitment, yes, because when he 
came to me. he mentioned you are going to support him and 
so I said, yes." In a way there is a commitment. 

Well, again there was an abrupt end of the interview. She 
sat quiet. I said to myself this was her notice that the interview 
was over. Suppose I came to meet you and immediately you 
sit down. I feel my work is over and I can go. When my work is 
over and somebody else Is sitting there, it is better to leave 
them free. 

After ten minutes we met at the meeting and the voting took 
place. 

I have tried to give you the sequence of events. There is a 
lot of misunderstanding. There was nothing like political 
grouping. I had all the time thought of Sanjiva Reddy. If he 
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were elected, he would have gone with flowers every morning 
to No. 1 Safdarjung Road. That was my feeling. But she had 
another assessment. 

TVK : Was the Syndicate - or the old group - planning to have 
Sanjiva Reddy to sort of restrain the PM ? 

YBC : Nothing wrong with Sanjiva Reddy. This is what I felt.  

TVK : That is the beginning of the split.  

YBC : I thought she (the PM) was very angry after that selection. 
She was, I felt, very angry with me. There were rumours and 
reports that Chavan was going to be sacked. 

TVK : There was a report that the PM was relieving Mr. Chavan but 
on the intervention of the Russians it was stopped. 

YBC : If she wants to get rid of me, she gets rid of me. Ministership 
is not everything. One day she told the Press she was 
accepting the Parliamentary Board's decision. I thought this is 
all right. But suddenly Morarjibhai's letter came. 

Even after that she agreed to file the nomination. We 
decided that Nijalingappa should come and address the party. 
In the meanwhile, Tarakeshwari (Sinha) wrote a very 
unfortunate article in "the " Current " criticising the leadership 
of the Prime Minister. It came up in the party meeting and 
there was an uproar. In the party meeting they did not allow 
Nijalingappa to speak. Instead of categorically dissociating 
himself from the article, he said. " If somebody writes to me I 
will look into it." That gave the Prime Minister the feeling that 
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they are ganging against her. I think that night or the next day, 
she decided to oppose Sanjiva Reddy's name. 

TVK : Do you think that this had a very important role ?  

YBC : Yes. Till then, even though she did not like it. she wanted to 
go. Other people might be saying : You are doing this. But 
this is the plan they were talking about. 

TVK : Was there any plan against the PM ? 

YBC : Other people may be planning. But probably that meeting 
made her decide what she should do. When Morarjibhai was 
relieved of his portfolio, I had a meeting with him. There was 
an expectation among Morarjibhai's friends that as a protest I 
would resign. My personal relations with both of them were 
good. That day or the next day the Prime Minister came out 
with the proposal for bank nationalisation. Till then....  

TVK : You were responsible for the meeting between Morarji Desai 
and the Prime Minister ? 

YBC : I did not go to her to persuade her. On the day she had taken 
the resignation of Morarjibhai, she telephoned to me and said. 
" I want to see you." After all that I had heard about her 
outpourings against me, I was not in a proper mood to go and 
see her. I talked to her on the telephone. I said, "Madam. I 
got your word. But I don't think I should come and meet you. I 
thought I should speak to you on the telephone. I am rather in 
a sad mood today." I said " Shall I speak rather frankly ? "  

She said, " Why not ? " 
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I said, " I don't know whether I have got any right to advise 
you." 

She interrupted to say,-" You have got every right to advise 
me." 

" Why are you acting so harshly ? Why do you do this ? Shall I 
make one request ? Don't accept the (Morarji Dosai's) 
resignation straightway." 

She said. " I am not keen to accept it." 

I said. " I don't come to meet you today. I am not in a mood. I 
will come sometime tomorrow. Indicate sometime tomorrow. I 
will meet you." 

So I went to see her. I said, " At least why don't you meet him 
?" She said, " Yes, I will." 

Then she called me the next day and indicated that she was 
bringing this ordinance for bank nationalisation. That very 
evening she said. " I have called this meeting immediately. 
You will get the notice. But before you receive the notice of 
the meeting I thought you should know." She gave a summary 
of the scheme of the nationalisation. 

I said. " I am with you in this." After the Cabinet meeting, 
Nijalingappa had a meeting for which they had invited me also 
and I went there. I told them " Bank nationalisation is just now 
passed. As far as I am concerned there is no question of 
dissociation with the Prime Minister. I know I am not very 
happy about Morarjibhai going out of the Cabinet. She has not 
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taken the right step. But there is no question of myself 
dissociating from the Cabinet. Let us be clear about it. You 
don't have any misgivings about it." 

As I was coming out, the Press asked me the question ? 
"Are you resigning ?" and I just abruptly said, '.'Of course 
not ". That " Of course not " was very harshly commented 
upon and reported. 

TVK: That was a very vital period and you have reconstructed the 
entire thing. As you say, both Giri and Jagjivan Ram were not 
favourably thought of by the Prime Minister when you 
contacted her. To Sanjiva Roddy there was no objection. She 
never told you that we should not have Sanjiva Reddy. Why 
this confusion ? 

YBC: Well... 

TVK : Would you like to see the transcript ? 

YBC : Why ? No. These are the facts and I stand by what I have 
said. 
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Y. B. Chavan - The Lover of History 

Dr. P.N. Chopra 

Chief Editor - Indian Council Of Historical Research 

I remember rather with poignant feelings the last time I met Shri 
Y. B. Chavan when he was arranging flowers on the photo of his 
beloved wife whom he had lost only a year earlier. That was perhaps 
the greatest tragedy for him after the death of his Private Secretary, 
Shri. Dongre who had been with him through thick and thin. Hardly 
did I visualise that this was going to be our last meeting. As usual, 
Shri. Chavan was discussing historical matters and was anxious to 
know when the book on ' The Role of Satara in Quit India 
Movement' is likely to be published. He had contributed a Foreword 
to this book and had requested me to make arrangement for its 
publication and I had been able to persuade the Allied Publishers to 
undertake its publication. A few days later I  heard the shocking 
news that he was no more. What appeared to be a mild infection 
eventually led to his death has remained a mystery to his friends and 
admires. 

I do not exactly remember when I met Shri. Y.B. Chavan for the 
first time but it was soon after he took over as India's Defence 
Minister after the debacle in the Sino-Indian war of 1962 when he 
was called to the Centre by Jawaharlal Nehru. It was no easy 
decision to relinquish a post of Chief Minister of an important State 
like Maharashtra where he had such source and deep roots and 
take up an assignment in the uncertain political atmosphere of Delhi 
and particularly at that crucial stage in the country's history. But it 
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goes to the credit of Shri. Chavan that he infused a new life in our 
defence forces and boosted the morale of our army. Like a true 
Maratha he took command of the situation with an iron will and tried 
to restore the prestige of our country. But whether as a Defence 
Minister or later on as a Minister for Home Affairs and even Finance,  
he continued to take keen interest in literary pursuits and was ever 
willing to discuss historical problems. I have had the occasion to 
meet him quite often and came closer to him when I was entrusted 
with the task of compiling 'Who's Who of Indian Martyrs' when he 
was the Home Minister. He was anxious that the memory of those 
who had lost their lives in the country's struggle for freedom should 
be preserved for posterity and the first volume in the series should 
be brought out to coincide with the Centenary Celebrations of 
Gandhi Jayanti in October 1979. He had given an undertaking to the 
Parliament on the Floor of the House and had put me as Chief Editor 
to bring out this volume in a record time. To his great pleasure and 
admiration, this volume was duly brought out in September and won 
the acclamation of the scholarly circles as well as of those 
interested in India's freedom struggle. He was the Chairman of the 
Advisory Committee for ' Who 's Who of Indian Martyrs" with Dr. 
Triguna Sen, Minister of Education and Shri. Bakhat Darshan, 
Minister of State for Education as members and myself as the 
Member-Secretary. 

It was mainly through Shri. Chavan's keen interest and guidance 
that we were able to bring out three volumes which contain the life-
sketches of about ten thousand patriots who were hanged or killed 
for the country's struggle for freedom. In the Foreword to Volume I ' 
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Who 's Who of Indian Martyrs' was conceived as much for paying 
the homage of a grateful people to their martyrs as to keep alive 
their memory. This will be a constant reminder for our future 
generations not to forgot that the edifice of Free India has been built 
on untold sacrifices. The publication of this book during the Gandhi 
Centenary Year has a special significance. Gandhi|i's dream of a 
Free India became a reality only because of the sacrifices of 
thousands of freedom-fighters, many of whom would always remain 
anonymous and whose names will never find mention in the pages 
of our history. This is one way to express our deep and abiding 
gratitude to them." It can perhaps be told now that the question of 
the photos of Bhagat Singh and Udham Singh created some 
problem as Gurudwara Prabandhak Committee insisted that they 
might be shown as Sikhs. The Advisory Committee over which 
Chavan presided  decided that Bhagat Singh's popular photo with a 
felt hat should be used. However, when the Minutes went to him for 
approval he wrote that this matter might be left to the discretion of 
the Chief Editor. To avoid any controversy I decided to publish both 
the photos which supported beard and supplied by the Gurudwara 
Prabandhak Committee and the other popular one. This avoided 
any political controversy over the subject. At the Press Conference 
which followed humorously enquired which State had the la rgest 
number of martyrs in the volumes. He was happy to note that 
Punjab led all others. As we all know the four States viz. Bengal, 
Maharashtra. U.P. and Punjab were the main centres of 
revolutionary activities but the largest number of martyrs numericall y 
came from Punjab due to the Jallianwala Bagh tragedy.  



343 

 

In those days we had established a National Institute of 
Historical Research of which Chavan agreed to be the chief patron. 
We arranged a meeting at his request in his room in the Home 
Ministry, the subject being his favourite one ' The Quit India 
Movement 1942' in which he had played such an important role and 
had set up an Independent Government at Satara known as Patri 
Sarkar in complete defiance of British authorities. I was a little 
hesitant to hold the meeting in his office where there would be all 
sorts of restrictions on entry and passes, etc., would have to be 
required which might not be liked by the scholars. He appreciated 
my embarrassment and told me that whosoever comes after 5.30 
p.m. would be admitted to his room and I should not feel worried on 
that account. A number of Indian and foreign scholars participated 
In the deliberations- and at the end, some scholars enquired from 
him how he the 'rebel' felt to be in the Chair of the Home Minis ter. 
"Off the record I can tell you " he said that "whosoever sits in this 
chair cannot help following the age old policy of Divide and Rule". 
Such was his love for historical researches that he readily agreed to 
preside over the annual function of our Institute. In his speech he 
stressed the necessity of in depth study of the various phases of 
India's Struggle for Freedom which he thought was essential to 
acquaint younger generation with the heroic deeds of our patriots.  

To quote from Volume of " Who s Who of Indian Martyrs “ 

His interest in historical researches never diminished even when 
he took over as Minister of Finance and later on as Minister of 
Foreign Affairs. He built up a rare collection of books which were 
kept neatly in his study and drawing rooms and often he quoted the 
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views of historians like Jadunath Sarkar, R.C.Majumdar and other in 
support of his contention. He was particularly interested in the 
history of Maharashtra where as a Chief Minister he had set up a 
unit to bring out the source material of India's Struggle for Freedom. 
Several volumes of these works have already been brought out. So 
much was his love and respect for scholars that he made it a point 
to attend a dinner which I hosted in honour of the well-known 
historian A.L. Basham " The Wonder that was India ". Mr. Justice 
J. M. Shelat, author of the two volumes on Akbar and then Chief 
Justice of India was also present. Later on, as Foreign Minister his 
duties gave him hardly any time to attend to historical researches as 
most of the time he had to spend abroad. But his speeches and 
writings in those clays show historical bias which he had developed 
through the years. He was even asked to release the last volumes 
on the Maratha period brought out by the Bharatiya Vidya Bhavan in 
their History and Culture of Indian People Volumes. 

It might not be known to many that he was writing his 
autobiography and had completed a major portion of it before his 
end came and that work was left incomplete. Of course, another 
volume had been brought out earlier by one of his admirers. He was 
always ready to help needy scholars and it is an irony that a letter 
written by him to me recommending a fellowship for a scholar 
interested in the studies of Tilak reached me after his death.  
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आधुणनक महाराष्ट्राचे णशल्पकार 

श्री. यशवंतराव चव्हाण 

(महाराष्ट्र शासनातफे आदराजंली) 
 
मेाराष्ट्र मंचरमंडळाने चदनांक २८ नोव्हेंबर १९८४ रोजी चवशेर्ष बैठकीत रॅी. 

यशवंतरावजंच्या दुःखद चनधनाबद्दल तीव्रतम शोकभावना व्हयक् त करणारा खालील 
ठराव संमत केला. 

भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यातील एक रणझुंजार सेनानी अचण स्वातंत्र्योत्तर 
काळात मेाराष्ट्राच्या मुख्य मंचरपदापासून भारताच्या ईपपंतप्रधानपदापयंतिी 
ऄनेकचवध पदे अपल्या कतशबगारीने समथशपणे भूर्षचवणारे मेाराष्ट्रािे लाडके नेते 
खासदार रॅी. यशवंतराव बळवंतराव िव्हेाण यांच्या अकत्स्मक चनधनाबद्दल 
मेाराष्ट्र शासन अपल्या तीव्रतम शोकभावना व्हयक् त करीत अेे.  

रॅी. यशवंतराव िव्हेाण यांच्या चनधनाने एक ज्येष्ठ मुत्सद्दी, रॅेष्ठ राजकारणी, 
कुशल प्रशासक अचण सामाचजक व सांस्कृचतक के्षरातील नेता ेरपला अेे. 
अधुचनक मेाराष्ट्राच्या या चशल्पकाराच्या चनधनाने केवळ मेाराष्ट्रािेि नव्हेे तर 
अपल्या साऱ्या देशािेि ऄपचरचमत नुकसान झाले अेे. रॅीमती आंचदरा गांधी यांच्या 
अकत्स्मक चनधनानंतर अपला भारत देश कठीण काळातून जात ऄसताना 
यशवंतरावजी अपल्यातून चनधून जावेत ेी मोठी दुदैवािी गोष्ट अेे. त्यांच्या 
चनधनाने एक सुसंस्कृत, शालीन व्हयत्क् तमत्त्वािे थोर व पुरोगामी नेतृत्व लोपले अेे. 

रॅी. यशवंतरावजंिा जन्म सांगली चजल्ह्यातील 'देवराष्ट्रे' या अपल्या 
अजोळी १२ मािश १९१३ रोजी एका गरीब कुटंुबात झाला अचण अपले सारे अयुष्ट्य 
त्यांनी दचरद्रीनारायणाच्या सेवेसाठी खिश केले. वचडलांिे छर त्यांना फारसे लाभले 
नाेी. िार वर्षंिे ऄसतानाि चपतृछर नाेीसे झाले अचण मग मातेने अचण थोरल्या 
बंधंूनी वचडलांच्या मायेने त्यांिे संगोपन केले. कऱ्ेाड, पुणे, कोल्ेापूर अदी 
चठकाणी त्यांनी अपले बी.ए., एल्एल्.बी. पयंतिे चशक्षण पूणश केले. चवद्रार्णथदशेत 
ऄसतानाि देशात पेटलेल्या स्वातंत्र्य अंदोलनात यशवंतरावजंनी अपल्या 
सेकाऱ्यांसमवेत ईडी घेतली. १९३० च्या ऄसेकाराच्या लढ्यात भाग घेतल्याने 
त्यांना ऄठरा मचेन्यांिी सक् तमजुरीिी चशक्षा भोगावी लागली. १९४२ च्या "छोडो 
भारत" अंदोलनातेी त्यांनी भाग घेतला म्ेणून नोव्हेंबर १९४३ मध्ये चब्रचटशांनी 
त्यांना कैद केले. १९४५ मध्ये कारावासातून त्यांिी सुटका झाली. कारावासात 
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ऄसताना त्यांनी राजकीय तत्त्वज्ञानािा, माक्सशवादािा, ऄभ्यास केला. मानवंद्रनाथ 
रॉय यांच्या चविारसरणीिा त्यांच्या मनावर मोठा प्रभाव पडला. कारावासातील 
चविारमंथनातून त्यांच्या चविारािी ताचत्त्वक बैठक चनचश् ित ेोत गेली. 

यशवंतरावजंच्या कायाने प्रभाचवत झाल्याने कागेँ्रस पक्षाने १९४३ सालच्या 
चवधानसभा चनवडणुकीच्या वेळी ईमेदवारीिे चतकीट त्यांना चदले अचण जनतेनेेी 
त्यांच्या कायािी पावती देण्यासाठी त्यांना बेुमताने चनवडून चदले. तोि 
यशवंतरावजंच्या संसदीय कारकीदीिा शुभारंभ ठरला. खेर मंचरमंडळात ते 
संसदीय चिटणीस झाले. १९५२ साली ते मंुबइ राज्याच्या रॅी. मोरारजी देसाइ 
यांच्या मंचरमंडळात नागरी पुरवठा मंरी झाले. १९५६ साली वयाच्या ४३ व्हया वर्षी ते 
मंुबइ राज्यािे मुख्यमंरी झाले. १९५७ सालच्या चनवडणुकीनंतरेी या राज्याच्या 
मुख्यमंचरपदािी जबाबदारी त्यांच्या खांद्रावर अली. 

यशवंतरावजंिी लोकशाेीवर चनतांत चनष्ठा अचण रॅद्धा ेोती. मराठी-
गुजराती भाचर्षकांिे चद्यभाचर्षक राज्य आथे ऄसताना त्यांच्याकडे मुख्यमंचरपद ेोते. 
मराठी भाचर्षकांिे स्वतंर 'मेाराष्ट्र राज्य' चमळावे ऄशी आथल्या जनतेिी तीव्र आच्छा 
ेोती. त्यासाठी अंदोलनेी छेडले जात ेोते. ऄशा कठीण अचण कसोटीच्या वेळी 
त्यांनी मोठ्या समंजसपणे अचण संयमाने राज्यकारभार िालचवला अचण आथल्या 
जनतेिी आच्छा त्या वेळिे पंतप्रधान प.ं जवाेरलाल नेेरू, ऄचखल भारतीय 
कागेँ्रसच्या ऄध्यक्षा रॅीमती आंचदरा गांधी अचण देशपातळीवरील ऄन्य नेत्यांच्या कानी 
घातली व त्यांना पटवून चदली. म्ेणूनि संयुक् त मेाराष्ट्रािा मंगल कलश 
अणण्यािे भाग्य त्यांना लाभले. 

मेाराष्ट्र राज्यािी स्थापना १ मे १९६० रोजी झाली. सारी मेाराष्ट्रभमूी 
अनंदली. या मेाराष्ट्र राज्यािे पचेले मुख्यमंरी ेोण्यािा बेुमानेी 
यशवंतरावजंना त्यांच्या कायशकतृशत्वामुळे चमळाला. त्यानंतरच्या काळात त्यांनी 
मेाराष्ट्राच्या सवंगीण चवकासासाठी ऄचवरॅांत पचररॅम घेतले. मेाराष्ट्राच्या कृर्षी, 
औद्रोचगक अचण सेकारी के्षराच्या प्रगतीसाठी त्यांनी सवंच्या सेकायाने चेचररीने 
प्रयत् न केले. कारण सेकारातूनि समाजवाद येइल ेी त्यांिी धारणा ेोती. या 
राज्यािा सांस्कृचतक, सामाचजक, शैक्षचणक अचण अर्णथक चवकास व्हेावा यासाठी 
त्यांनी सवंना बरोबर घेउन जाणीवपूवशक, चनयोजनबद्ध प्रयत्  न केले. संघर्षापेक्षा 
समन्वय अचण वजाबाकीपेक्षा बेरीजि त्यांना ऄचधक चप्रय ेोती. या 
चविारसरणीमुळेि त्यांना सवंिे सेकायश लाभले व मेाराष्ट्र राज्यािी सवश के्षरांत 
घोडदौडीने प्रगती झाली. कृचर्ष-औद्रोचगक समाजरिना ेी त्यांिी मेाराष्ट्राला 
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चमळालेली मोठी देणगी ेोय. मोफत चशक्षण, सेकारी साखर कारखान्यांिी चनर्णमती 
अदी ऄनेक के्षरांत त्यांनी िांचतकारक पावले ईिलली. त्याबद्दल मेाराष्ट्र त्यांिा 
सदैव ऊणी राेील. 

मेाराष्ट्र राज्याच्या चवकासाला ऄचधक गती यावी, स्थाचनक चवकासािे प्रश् न 
स्थाचनक पातळीवरि सुटावेत, त्यात स्थाचनक जनतेिा, कायशकत्यंिा सचिय 
सेभाग लाभावा म्ेणून मेाराष्ट्रात चजल्ेा पचरर्षदांिी चनर्णमती करण्यात 
यशवंतरावजंिा वाटा मोठा मोलािा अेे. पंिायत राज्याच्या चनर्णमतीमुळे एखाद्रा 
ज्योतीने ऄनंत ज्योती प्रज्वचलत व्हेाव्हयात त्याप्रमाणे यशवंतरावांच्या 
मागशदशशनाखाली मेाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातून चवकासोन्मुख नवनेतृत्व मोठ्या 
संख्येने ईदयास अले, त्यािाेी चवसर कोणास पडणार नाेी. 

मेाराष्ट्रािे समाजकारण अचण राजकारण करताना अचण मेाराष्ट्रासारख्या 
मोठ्या राज्यािी धुरा वाेताना यशवंतरावजंनी सामाचजक प्रबोधनािी केलेली 
कामचगरी तर ऄचवस्मरणीय मानावी लागेल. या राज्यातील गोरगरीब, दीनदचलत, 
ेचरजन-चगचरजन यांना केवळ सामाचजकि नव्हेे तर शैक्षचणक अचण राजकीयेी 
न्याय देण्यािा प्रयत् न त्यांनी चनधाराने केला. 

मेाराष्ट्र ेे देशातील एक प्रगतीपथावरील राज्य म्ेणून ओळखले जाते. यािे 
रॅेय मोठ्या प्रमाणात यशवंतरावजंनी राज्य प्रशासनात घालून चदलेल्या चनकोप 
संकेतांना चदले पाचेजे. प्रशासन लोकाचभमुख व लोकादरास पार ऄसावे यावर 
त्यांिा कटाक्ष ेोता. 

१९६२ साली चिनी अिमणाच्या वेळी त्या वेळिे पंतप्रधान पंचडत 
जवाेरलाल नेेरू यांनी मेाराष्ट्राच्या या ऄग्रगण्य नेत्यास देशाच्या 
संरक्षणमंचरपदािी सूरे स्वीकारण्यासाठी चदल्लीस पािारण केले अचण मेाराष्ट्र 
राज्याला त्यांिी गरज ऄसतानादेखील यशवंतरावजंनी अपल्या नेत्यािी अज्ञा 
प्रमाण मानली. सह्याद्री चेमालयाच्या रक्षणाथश चदल्लीस धावला. संरक्षणमंरी या 
नात्याने यशवंतरावजंनी ते पद १९६२ ते १९६६ सालापयंत समथशपणे सांभाळले. 
त्यानंतर या खंडप्राय देशाच्या कारभारामध्ये ज्यांना ऄचतशय मेत्त्व अेे ऄशा गृे, 
ऄथश व चवदेश मंरालयांिी धुरा त्यांनी चततक्याि कुशलतेने व अत्मचवश् वासाने 
वाचेली. जेव्हेा जेव्हेा देशापुढे वा संबंचधत खात्यांमध्ये कसोटीिा कठीण क्षण अला 
त्या त्या वेळी यशवंतरावजंवर ते खाते सोपचवण्यात अले व प्रत्येक वेळी त्या 
सत्त्वपरीके्षला ते यशस्वीपणे सामोरे गेले. पंचडत नेेरू अचण रॅीमती आंचदरा गांधी 
यांच्या ऄचलप्ततावादी ध्येयधोरणािी पताका परराष्ट्रात डौलाने फडकचवण्यासाठी 
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त्यांनी पचररॅम घेतले. भारताच्या ईपपंतप्रधानासारखे मेत्त्वपूणश पदेी त्यांनी 
कौशल्याने सांभाळले. ऄलीकडे अठव्हया चवत्त अयोगािे ऄध्यक्षपदेी त्यांनी 
समथशपणे भूर्षचवले. 

िाळीस वर्षंपेक्षा ऄचधक काळ राजकारणात अचण पंिवीस--तीस वर्ष े ईच् ि 
ऄचधकारपदे भूर्षचवताना त्यांनी साचेत्य, नाट्य, संगीतादी के्षरांत अस्थेने रस 
घेतला. ते एक ईत्तम वक् ते ेोते. त्यांच्या प्रभावी अचण चविारप्रवतशक भार्षणाने सारा 
जनसमुदाय मंरमुग्ध ेोत ऄसे. 'सह्याद्रीिे वारे' अचण 'युगांतर' ेे त्यांच्या भार्षणांिे 
संग्रे लोकचप्रय ठरले अेेत. 'कृष्ट्णाकाठ' ेे त्यांनी चलचेलेले अत्मिचरर तर 
ईत्तम साचेत्यािा एक नमुनाि मानावा लागेल. साचेत्य, संगीत, नाट्य, िीडादी 
चवचवध के्षरातील मंडळंना जवळ करून त्यांनी त्यांना प्रोत्साेन चदले. यशवंतरावजी 
माथाडी कामगारांच्या मेळाव्हयात जेवढे रंगून जात तेवढेि ते साचेत्त्यकांच्या 
काव्हयशास्रचवनोदात गुंगून जात. मेाराष्ट्र राज्य चनर्णमतीनंतर स्थापन केलेले भार्षा 
संिालनालय अचण साचेत्य संस्कृती मंडळ ेी त्यांच्या या के्षरातील रचसकतेिी व 
द्रषे्टपणािी साक्ष देत अेेत. ऄसे एक ितुरस्र, ऄलौचकक व समतोल राजकीय 
नेतृत्व, िोखंदळ रचसकत्व, सहृदय अचण सुसंस्कृत व्हयत्क् तमत्त्व अज ऄंतधान 
पावले अेे. 

मेाराष्ट्रािे भाग्यचवधाते अचण देशािे एक थोर नेते रॅी. यशवंतराव 
बळवंतराव िव्हेाण यांिे रचववार, चदनांक २५ नोव्हेंबर १९८४ रोजी नवी चदल्ली येथे 
अकत्स्मक चनधन झाले. त्यामुळे त्यांच्या कुटंुचबयांवर ओढवलेल्या या ऄतीव 
दुःखाच्या प्रसंगी मेाराष्ट्रातील जनता अचण मेाराष्ट्र शासन शोकभावना प्रकट 
करून त्यांच्या दुःखात सेभागी ेोत अेेत. सामाचजक समतेिे ऄढळ ऄचधष्ठान 
ऄसलेल्या पुरोगामी चविारांिा पाठपुरावा करून यशवंतरावजंनी चदलेले अदशश 
अिारचविारात अणून मेाराष्ट्राच्या, देशाच्या सवंगीण चवकासासाठी झटणे ेीि 
मेाराष्ट्राच्या या थोर सुपुरास खरीखुरी रॅद्धांजली ठरणार अेे. 
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१९६३  िा शांचत मोिा 
 

 
शांचत मोिा-प्रजासत्ताकचदन संिलन १९६३ 

सत्यनारायण चसन्ेा, लालबेादू्दर शास्री, प.ं नेेरू, मोरारजी देसाइ, 
जगजवीन राम, ऄटलचबेारी वाजपेयी यांिे समवेत 
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सत्यम् चशवम् संुदरम् 
 

 

 
 

यशवंतरावांिे वाढचदवसाचनचमत्त ऄभीष्टविितन 
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संपन्न व्हयचिमत्त्वािे चशल्पकार 
 

 
चेमालय अचण सह्याद्री 
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राष्ट्रपती भवनात पंतप्रधान अचण ईपपंतप्रधान 
 
 

 
तकश तीथंना ―पद्मरॅी‖ लाभल्यािा अनंद 



353 

 

 

 

सामाधानी कुटंुब – सौ. वेणुताइ, यशवंतराव, रॅीपाद डंगरे, राम खांडेकर, सरवर 
शेख 

 

 

नॅशनल चडफेन्स कौत्न्सलिी बैठक 
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चदल्लीतील पचरृम मेाराष्ट्र पचरिय कंद्रात लामण चदवा ईजळला. शेजारी रॅी. भा. 
कृ. केळकर 

 

 

चदल्लीत छरपतंच्या पुतळ्यािे ऄनावरण 
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चब्रटनच्या पंतप्रधान रॅीमती मागारेट थिॅर यांच्या समवेत 

 

 

रचशयातील स्मारकाला िव्हेाण पचत-पत्त्निी भेट 
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जागचतक बँकेच्या ऄचधवेशनािे ईद्घाटन 


