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ÊxÉ´ÉänùxÉ 

näù¶ÉÉSªÉÉ º´ÉÉiÉÆjªÉÉºÉÉ`öÒ Uäôb÷±Éä±ªÉÉ 1942 ºÉÉ±ÉSªÉÉ “SÉ±Éä VÉÉ´É” SÉ³ý´É³ýÒiÉ +xÉäEò 
iÉäVÉº´ÉÒ iÉÉ®äú iÉ³ý{É±Éä iªÉÉiÉ ¨É½þÉ®úÉ¹]ÅõÉiÉÒ±É BEò ¨É½þk´ÉÉSÉä xÉÉ´É ¨½þhÉVÉä ´ÉÒ®ú ¦ÉÉ<Ç EòÉäiÉ´ÉÉ±É! 
<ÆOÉVÉÉÆSªÉÉ ºÉÉ©ÉÉVªÉÉ±ÉÉ ÊJÉ³ýÊJÉ³äý Eò®úhªÉÉiÉ iªÉÉÆxÉÒ ¤ÉVÉÉ´É±Éä±ªÉÉ |É¨ÉÖJÉ ¦ÉÚÊ¨ÉEäò¨ÉÖ³äý +ÉÊhÉ iªÉÉÆxÉÒ 
iªÉÉºÉÉ`öÒ =¦ÉÉ®ú±Éä±ªÉÉ º´ÉiÉÆjÉ nùºiªÉÉ¨ÉÖ³äý <ÆOÉVÉÉÆxÉÒ iªÉÉÆxÉÉ {ÉEòb÷hªÉÉºÉÉ`öÒ VÉÆMÉ VÉÆMÉ {ÉUôÉb÷±Éä. 
<ÆOÉVÉÉÆxÉÒ iªÉÉºÉÉ`öÒ xÉä̈ É±Éä±ªÉÉ <ÆOÉVÉ +ÊvÉEòÉªÉÉÆSªÉÉ ½þÉiÉÚxÉ iªÉÉÆxÉÉ ´ÉÒ®úMÉiÉÒ |ÉÉ{iÉ ZÉÉ±ÉÒ. 

<ÆOÉVÉ ®úÉVÉ´É]õÒSªÉÉ EòÉ³ýÉiÉ ºÉÖ°ü ZÉÉ±Éä±ªÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ ¨É½þÉ®úÉ¹]ÅõÉiÉÒ±É ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
+ÉÊhÉ ®úÉVÉEòÒªÉ PÉb÷É¨ÉÉäb÷ÓxÉÉ ¨É½þk´ÉÉSÉä ´É³ýhÉ näùhÉÉªÉÉ +ÉÊhÉ ÊxÉhÉÉÇªÉEò `ö®ú±ªÉÉ. ¨ÉÖÆ¤É<Ç +ÉÊhÉ 
{ÉÖhÉä |ÉÉÆiÉÉiÉ {ÉÉÎ¶SÉ¨ÉÉiªÉ Ê¶ÉIÉhÉÉSÉÉ |É¦ÉÉ´É +ÊvÉEò {Éb÷±ÉÉ +ÉÊhÉ iªÉÉiÉÚxÉ ªÉÉ ¶É½þ®úÒ ¦ÉÉMÉÉÆiÉÒ±É 
¤ÉÖÊrù́ ÉÉnùÒ ±ÉÉäEòÉÆ̈ ÉvªÉä xÉ´ÉÒ >ð¨ÉÔ +É±ÉÒ. iªÉÉiÉÚxÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÖvÉÉ®úhÉÉÆSªÉÉ ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ SÉ³ý´É³ýÒ±ÉÉ 
|ÉÉ®Æú¦É ZÉÉ±ÉÉ. iÉºÉäSÉ EòÉ½þÒ VÉÉMÉÊiÉEò ®úÉVÉEòÒªÉ PÉb÷É¨ÉÉäb÷ÓSÉä {Éb÷ºÉÉnù½þÒ ªÉälÉä =¨É]õ±Éä. ªÉÉuùÉ®äú ºÉnù®ú 
SÉ³ý´É³ýÒ {ÉÖfäø VÉÉiÉ ®úÉÊ½þ±ªÉÉ +ÉÊhÉ iªÉÉiÉÚxÉ +É{É±ÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ´ªÉ´ÉºlÉÉ, +É{É±ªÉÉ vÉÉÌ¨ÉEò °üføÒ ´É 
{É®Æú{É®úÉ +ÉÊhÉ ¦ÉÊ´É¹ªÉÉEòbä÷ {ÉÉ½þhªÉÉSÉÒ xÉ´ÉÒxÉ où¹]õÒ ªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉÒiÉ =±ÉlÉÉ{ÉÉ±ÉlÉ ½þÉä>ð ±ÉÉMÉ±ÉÒ. ªÉÉ 
nùÉäx½þÒ |ÉEòÉ®úSªÉÉ =±ÉlÉÉ{ÉÉ±ÉlÉÒiÉÚxÉ ´ÉÒ®ú ¦ÉÉ<Ç EòÉäiÉ´ÉÉ±É ªÉÉÆSªÉÉ VÉÒ´ÉxÉÉ±ÉÉ +ÉEòÉ®ú +É±ÉÉ. +ÉÊhÉ 
iªÉÉÆxÉÒ +É{É±ªÉÉ EòiÉÞÇi´ÉÉiÉÚxÉ ªÉÉ nùÉäx½þÒ IÉäjÉÉÆxÉÉ +É{É±ªÉÉ {É®úÒxÉä +ÉEòÉ®ú Ênù±ÉÉ. ´ÉÒ®ú ¦ÉÉ<Ç EòÉäiÉ´ÉÉ±É 
ªÉÉÆSÉä SÉÊ®újÉ BEòÉ ¤ÉÉVÉÚ±ÉÉ näù¶ÉÉºÉÉ`öÒ =¦ªÉÉ ®úÉÊ½þ±Éä±ªÉÉ ´ÉÒ®úÉÆSªÉÉ ¨ÉÉÆÊnùªÉÉ³ýÒiÉÒ±É BEò =nùÉkÉ 
=nùÉ½þ®úhÉ +É½äþ. iªÉÉSÉ ¤É®úÉä¤É®ú iªÉÉÆSÉä VÉÒ´ÉxÉEòÉªÉÇ ¨½þhÉVÉä Ê´ÉºÉÉ´ªÉÉ ¶ÉiÉEòÉiÉÒ±É ¤Énù±ÉiªÉÉ 
¨É½þÉ®úÉ¹]ÅõÉ´É®ú {Éb÷hÉÉ®úÉ BEò ZÉÉäiÉ½þÒ +É½äþ.  

ºÉ½þEòÉ® SÉ³ý´É³ý, ºÉ¨ÉÉVÉ´ÉÉnùÒ Ê´ÉSÉÉ®úºÉ®úhÉÒ, EòÉ¨ÉMÉÉ®ú ´ÉMÉÉÇSÉÒ +ÉºlÉÉ, ¶ÉäiÉEòªÉÉÆSªÉÉ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ, VÉÉiÉÒªÉ vÉÉÌ¨ÉEò °üføÒ{É®Æú{É®úÉ ªÉÉ ºÉ´ÉÇ MÉÉä¹]õÓ¤ÉÉ¤ÉiÉ SÉSÉÉÇ ½þÉäiÉ ½þÉäiªÉÉ, iªÉÉ ¤Énù±ÉiÉ ½þÉäiªÉÉ. 
iªÉÉiÉ ´ÉÒ®ú ¦ÉÉ<Ç EòÉäiÉ´ÉÉ±É ªÉÉÆxÉÒ º´ÉiÉ&±ÉÉ ZÉÉäEÚòxÉ Ênù±Éä. ºÉGòÒªÉiÉÉ ½þÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ MÉÖhÉ +É½äþ ½äþ 
nùÉJÉ´ÉhªÉÉºÉÉ`öÒ iªÉÉÆxÉÒ SÉSÉÉÇ xÉ Eò®úiÉÉ |ÉiªÉIÉ EòÉ¨ÉÉ±ÉÉ ºÉȪ û´ÉÉiÉ Eäò±ÉÒ. ¶ÉÉ³ýÉ EòÉfø±ªÉÉ, 
vÉÉxªÉ{Éäfø¬É ºÉÖ°ü Eäò±ªÉÉ, ºÉÉ´ÉEòÉ®úÒ {ÉÉ¶É iÉÉäbÚ÷xÉ ]õÉEòhªÉÉºÉÉ`öÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +ÉÊhÉ xªÉÉÊªÉEò ±ÉføÉ 
ºÉÖ°ü Eäò±ÉÉ +ÉÊhÉ VÉä́ ½þÉ näù¶ÉÉºÉÉ`öÒ +É½ÖþiÉÒ näùhªÉÉSÉÒ ´Éä³ý +É±ÉÒ iÉä́ ½þÉ iÉÉiEòÉ³ý iªÉÉ +MxÉÒEÖÆòb÷ÉiÉ 
iªÉÉÆxÉÒ =b÷Ò ¨ÉÉ®úhªÉÉºÉ½þÒ Ê´É±ÉÆ¤É Eäò±ÉÉ xÉÉ½þÒ. BEòÒEòbä MÉ®úÒ¤É, Eò¹]õEò®úÒ +ÉÊhÉ ¶ÉäiÉEò®úÒ 
ªÉÉÆSªÉÉºÉÉ`öÒSÉÉ Eò³ý´É³ýÉ iªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉxÉÉiÉ ½þÉäiÉÉ, iÉ®ú nÖùºÉ®úÒEòbä÷ näù¶ÉÉºÉÉ`öÒ =zÉiÉ EòÉªÉÇ Eò®úhªÉÉSÉä 
Ênù́ ªÉ º´É{xÉ½þÒ iªÉÉÆSªÉÉ xÉVÉ®äúiÉ ½þÉäiÉä. ªÉÉ nùÉäx½þÒºÉÉ`öÒ iªÉÉÆxÉÒ ÊiÉiÉCªÉÉSÉ iÉ³ý¨É³ýÒxÉä EòÉ¨É Eäò±Éä 



+ÉÊhÉ +É{É±Éä VÉÒ´ÉxÉ JÉSÉÔ PÉÉiÉ±Éä. ½äþ iªÉÉÆxÉÒ ´ÉªÉÉSªÉÉ +´ÉPªÉÉ iÉÒºÉ ´É¹ÉÉÈSªÉÉ +ÉªÉÖ¹ªÉÉiÉ Eäò±Éä ½äþ 
{ÉÉ½ÚþxÉ +SÉÆÊ¤ÉiÉ ´½þÉªÉ±ÉÉ ½þÉäiÉä. 

iªÉÉ¨ÉÖ³äý “¨É½þÉ®úÉ¹]ÅõÉSÉä Ê¶É±{ÉEòÉ®ú” ªÉÉ ¨ÉÉÊ±ÉEäòiÉ iªÉÉÆSÉä½þÒ SÉÊ®újÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ Eò®úiÉÉxÉÉ 
¨ÉxÉÉ±ÉÉ ´ÉäMÉ³äýSÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ ´ÉÉ]õiÉ +É½äþ. ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ®úÉVªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ +ÉÊhÉ ºÉÆºEÞòiÉÒ ¨ÉÆb÷³ýÉSªÉÉ 
=VV´É±É {É®Æú{É®äúiÉ iÉä ¦É®ú PÉÉ±ÉhÉÉ®äúSÉ `ö®äú±É ªÉÉiÉ ¶ÉÆEòÉ xÉÉ½þÒ. iÉ¨ÉÉ¨É ¨É®úÉ`öÒ ´ÉÉSÉEòÉÆxÉÉ +ÉÊhÉ 
{ÉÖføSªÉÉ Ê{ÉføÒ±ÉÉ ½äþ SÉÊ®újÉ ´ÉÒ®ú ¦ÉÉ<Ç EòÉäiÉ´ÉÉ±ÉÉÆSªÉÉ EòÉªÉÇEòiÉÞÇi´ÉÉxÉä SÉÊEòiÉ Eò®äú±ÉSÉ, Ê¶É´ÉÉªÉ, 
EòÉªÉÉÇºÉÉ`öÒ |Éä®úhÉÉ näùhÉÉ®äú½þÒ `ö®äú±É, +ºÉÉ Ê´É·ÉÉºÉ ´ÉÉ]õiÉÉä.  

 

 

¤ÉÉ¤ÉÉ ¦ÉÉÆb÷, 
+vªÉIÉ, 

¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ®úÉVªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ +ÉÊhÉ ºÉÆºEÞòiÉÒ ¨ÉÆb÷³ý. 
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लेखकाचे मनोगत 

भाई कोतवाल यां या जीवनच र ात डोकाव याचे न म  ठरले ते 
एका च पटाचे. या या लेखना या न म ाने झालेले वाचन, 
घटना थळी दले या भेट  आ ण पुढे च पटा या लेखनासाठ चे 
संशोधन आ ण लेखन करत असताना भाई कोतवालां या 
क टक यांसाठ चा कळवळा, रा ेम आ ण कृतीशील यि त वाने 
भारलेला ेरणादायक काळ अनुभवायला मळाला.  

यां या माथेरान येथील घरापासून स धगड येथील यां या 
हौता या या ठकाणापयत वास करताना, मुरबाड येथील 
मु कामात लेखन आ ण चचा करताना एक माणूस हणून मी वतः 
बदललो. 

अथात, कोणतेह  पु तक केवळ एका या मेहनतीतून पूण होत 
नाह . यात अनेकांचे ेय असते. योगायोगाने या दोन तीन वषात 
केले या लेखनाचा, काढले या न द ंचा, केले या वासाचा उपयोग 
`महारा ाचे श पकार` मा लकेत भा चे च र  ल हताना मो या 
माणात झाला. श शकांत च हाण यांनी भा या द यातील 

सद यांना भेटून सगळा इ तहास पु तकात जमा केला होता आ ण 
च पटाचे नमाता हणूनह  यां या सोबत अनेक ठकाणे फरता 
आल . च पटाचे द दशक एफ. एम. इ लयास यांनी िजत या 
ठकाणहू न िजतके संदभ मा हती मळेल ती सगळी जमा केल  होती, 
ती उदार मनाने या च र लेखनासाठ  दल . ीयुत कोळंबे यांनी 
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यांनी क टाने जमा केलेल  धा यको या असले या गावांची, 
सावकारांची याद  आ ण मा हती दल . ीयुत यशवंतराव ीरसागर 
यांनी भा ना य  भेट याचे आ ण केले या संभाषणाचे सारे 
तपशील पुरवले. इंदतूा , भगत मा तर आद ंना भेटून पु तके 
ल हणारे गर श कंटे यांचेह  या कामी मोलाचे योगदान लाभले.   

वातं यानंतर मु ंबईतील पुरा भलेख वभागा या ता यात आलेल  
१९४२ सालची गोपनीय कागदप े तयार करणा या त काल न इं ज 
सरकारचेह  आभार मानायला हवेत. या कागदप ांमुळेच भाई 
कोतवाल यां या कायावर आ ण कालखंडावर काश पडायला मदत 
झाल . 

सा ह य सं कृती मंडळाचे अ य  बाबा भांड आ ण स मती 
सद यांनी अ तशय ेमाने आ ण व वासाने हे काम मा यावर 
सोपवले, याब दल आभार. मा या अ य पु तकां माणेच या 
पु तकातीलह  अचूकपणाची जबाबदार  माझी प नी आरती कदम 
हने ह काने वतःकडे घेतल  याचाह  आनंद वाटतो. 

हे पु तक मा या हातून लहू न झाले यात माझा बहु मान झाला 
आहे, हे मनापासून नमूद करतो. मला या कारे भा नी भारले, 
च कत केले आ ण थोडे धाडसीह  बनवले, तसाच प रणाम 
तुम यावरह  होईल असा व वास आहे.   

इ ाह म अफगाण 
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२ जानेवार  १९४३. 

थळ स धगड, तालुका मुरबाड, िज हा ठाणे. 

स धगड हा एका ाचीन क याचा घनदाट जंगलाने वेढलेला 
भाग. आजह  तथपयत पोच यासाठ  पायी जावे लागते. आ ण हा 
गड चढ यासह  अवघड आहे. मा  तेथून वाहणा या वशाल 
धबध यामुळे प रसर नजरेत भरतो आ ण वतःकडे आक षत करतो. 
अ तशय घनदाट अशा जंगलाने वेढ याने आ ण उंचावर अस याने 
तेथील तापमान नेहमीच सामा यापे ा कमी असते. यात ऐन 
हवा यातील दवसांत धु याने संपूण प रसर आ छादला जातो 
आ ण गारठा अनेक पट ने वाढतो...  

१९४३ सालची दोन जानेवार ची ती पहाटह  अशीच कडा या या 
थंडीची होती.    

इत या पहाटे अशा प रसरात माणसांचे काह  काम अस याचे 
कारण न हते. पण या दवशी मा  तेथे अनेक जणांचे अि त व 
दसत होते. काह  जण शर राची मुळकुट क न अ याप झोपले 
होते. एका बाजूला चहासाठ चे पाणी उकळणारे भांडे पाणी ताप याने 
गदगदत होते. जंगलातीलच मोठाले दगड रचून, या घनदाट 
जंगलात भरपूर माणात उपल ध होणा या का या, लाकड ंवाप न 
पेटवलेल  चूल ढणढणत होती. आ ण पंधरा वीस जण सगळे सामान 
सुमान बांधून एका बाजूला ठेवत होते. तथून नघ याचीच यांची 
तयार  सु  होती. 
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अनेकां या मनाचा थरकाप उडवणारा, पो लसांना सळो क  पळो 
क न सोडणारा, त काल न इं ज सरकारची कजत तालु यातील 
सवात मोठ  डोकेदखुी ठरलेला व ठल ल मण तथा भाई कोतवाल 
यांचा तो द ता होता. 

आता अव या काह  घटकांत तो द ता तेथून अ य थळी 
नघणार होता. खरे तर यां या आतापयत या दर दोन दवसांनी 
मु काम हलव या या ठरले या नयमां माणे, तो आद या दवशीच 
नघायला हवा होता; मा  तसे झाले नाह . काह  कारणां तव यांचा 
नणय बदलला आ ण बदलले या नणयानुसारह  तो अ याप 
नघाला न हता. चहासाठ  दधू घेऊन येणा याची वाट पाह यात 
याला वलंब झाला होता. मा  चहा होताच तो द ता यांनी दोन 
दवस आधीच मु र केले या न या जागी मु कामासाठ  नघणार 
होता.  

मा  पुढे द याने जसे ठरवले, तसे काह च झाले नाह . चहाची 
वेळ उलटून गेल  तर  द ता जागचा हलला नाह . चहा यायलाह  
कोणाला फुरसत मळाल  नाह . कारण, याआधीच सश  पो लस 
दलाने यांना गाठले होते. 

काह  कळाय या आत, एका स ूस ूकर त आले या गोळीने, या 
द यात काह  दवसांपूव च सामील झाले या हराजी पाट ल याचा 
बळी घेतला. 
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इं ज पो लस अ धकार  डीवायएसपी आर. हॉल या या बंदकु तून 
अनेक फलागांव न नघाले या गोळीने हराजीला अचूक टपले 
आ ण हराजी वाळले या झाडासारखा खाल  कोसळला. 

हॉल आ ण टेफड या दोन इं ज पो लस अ धका यां या तुकडीने 
वर त तो प रसर ता यात घे यासाठ  गोळीबार सु  केला आ ण 
नंतर अव या काह  तासांतच, दपुारपयत द ता हो याचा न हता 
झाला. कारण, या द याचे मुख भाई कोतवाल हेह  पो लस 
गोळीबारात बळी पडले.  

दपुार  दोन वाजेपयत स धगड या पाय याशी असले या 
आसपास या गावांपासून मुरबाड, कजत तालु यातील सग या 
लहानमो या गावांत आ ण सगळीकडे बातमी पसरल  होती.. व ठल 
ल मण कोतवाल, तथा भाई तथा अ णासाहेब कोतवाल यांना 
सश  इं ज पो लसांशी लढताना वीरमरण ा त झाले.  

यावेळी ते ३० वषाचे होते. आ ण तो दवस होता, २ जानेवार  
१९४३. 

यां या हौता याचे वृ  दसु या दवशी `टाइ स ऑफ इं डया`त 
का शत झाले ते हा यांची ओळख अॅड होकेट आ ण माथेरान नगर 

प रषदेचे हाईस चेअरमन अशी दे यात आल  होती.  

ते माथेरानचे मूळ र हवासी होते आ ण यां या मागे वडील 
ल मणराव, आई दगुाबाई, सहा वषाचा मुलगा भारत आ ण प नी 
इंदतूाई हो या.  
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करकोळ देहय ट चा हा वीर भाई कोतवाल अॅड होकेट व ठल 
ल मण कोतवाल होता. वक ल होता. या काळात सातवी 
झा यानंतर शाळेत मा तर होता यायचे, या काळात हा माणूस 
व कल  करत होता.  

शवाय तो माथेरान नगर प रषदेचा हाईस चेअरमन होता. 
हणजे राजकारणातह  स य होता. या पदापयत पोचला हणजे 
या या मागे मतदारांची ताकद असायला हवी आ ण था नक 
ने यांचा पा ठंबाह  याने मळवलेला असला पा हजे.  

यां या वीरमरणाचे वृ  जसजसे आसपास या गावात पस  
लागले, तसतशी यां या मृ यू थळाकडे लोकांची र घ लागायला 
सु वात झाल . यात ीमंत, गाडीवाले, सरकार  अ धकार  असे 
काणीच न हते. जो जनसमुदाय यां या मृ यू या बातमीने हादरला 
होता तो होता गर ब शेतकर , राबणारा क टकर  आ ण आ दवासी 
पा यातील कातकर .  

आजपासून सुमारे पाऊणशे वषापूव  जो वक ल झाला, जो 
इं जीतून खटले लढवायचा, जो नगर प रषदेचा हाईस चेअरमन 
होता, याने इं जांचे असे काय वाकडे केले होते क  यां यासाठ  
सश  पो लस दल तैनात करावे? कंवा व र ठ इं ज पो लस 
अ धका याला नेमले जावे? 

कारण, यां या बंदोब तासाठ  आले या पो लस द यात केवळ 
था नक पो लस न हते तर दोन इं ज पो लस अ धकार  होते. 
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शवाय था नक व र ठ पो लस अ धकार ह  होते. एक इं ज पो लस 
अ धकार  तर िज हा पो लस मुख होता. करकोळ देहय ट या 
व ठल कोतवालासाठ  इतक  मोठ  तयार  कशासाठ  करावी लागल  
होती? 

याह पे ा अशा उ चपद थ, उ च श त माणसाने इं जांनी 
सश  पो लस तुकडी नशी संघष करावा, असे काय घडले होते?  

आ ण अशा राजक य पदावर ल व र ठ माणसा या, उ च श त 
माणसा या मृ यूने हा तळागाळातील शेतकर , क टक याचा वग 
कशासाठ  हळहळत होता? 

बाक  माणसे आपला या कोतवालांशी संबंध नस याचे दाखवत, 
इं जांची ख पामज  होणार नाह  याची काळजी घेत असताना, इं ज 
पो लसां या भती वना हा वग घरांतून, शेतांतून, गावागावांतून 
स धगडकडे का चाल ूपडला होता? 

आ ण सवात मह वाचा न- नगर प रषदेचा हाईस चेअरमन 
असलेला माणूस, वक ल असलेला माणूस आप या सरकार  
कायालयात बसून हाताखाल या चपरा यांकडून आपल  व आ तांची 
सेवा क न घेत, कं ाटदार, सावकार यां या मेहेरबान ट खाल , 
इं जांशी फाड फाड इं जी बोलत यां याशी जवळीक साधत पुढ या 
सात प यांचे भले कर यात गु ंत याऐवजी इकडे जंगलात, 
थंडीवा यात, उघ यावर, इं जांचा श  ूहोऊन का जगत होता? 
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ते जाणून घे यासाठ  आप याला आजपासून सुमारे ८० 
वषापूव या इ तहासाकडे, १९३५ सालाकडे वळावे लागेल. याक रता 
यां या पा वभूमीचा प रचय क न यावा लागेल. 

****** 
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भा चे पूण नाव व ठल ल मण कोतवाल. मूळ आं देशातील हे 
कुटंुब. तेथील कुठ या भागाशी संबं धत होते याची मा हती उपल ध 
नाह . मा  यांचे पूवज नंतर कधीतर  पनवेल भागात घेऊन 
ि थरावले होते. इं जांनी माथेरान या थंड हवे या ठकाणाचा शोध 
लाव यानंतर तेथे वसाहत नमाण कर यासाठ  सव बलुतेदारांनाह  
तेथे घेऊन वसव यासाठ  ो साहन दले गेले. ते हा कधीतर  आपले 
नशीब काढ यासाठ  कोतवाल कुटंुबह  माथेरानम ये आले आ ण 
माथेरानचे झाले.  

भा चा ज म माथेरानचाच. १ डसबर १९१२ रोजी यांचा ज म 
झाला. वडील ल मण कोतवाल माथेरानला आपला पारंप रक ना भक 
यवसाय करत. बहु तेक पारशांचे बंगले आ ण इं जांचे बंगले तेथे 
होते. येकाकडे जाऊन ते काम करत. नंतर माथेरानची बाजारपेठ 
बांध यानंतर तेथे सलूनह  चालवत. ती सलूनची जागा आजह  या 
बाजारपेठेत आहे. 

माथेरान हे इं जांसाठ  व ामाचे ठकाण होते आ ण ीमंतांसाठ  
ऐषोआरामासाठ चे.  यामुळे यांना लागणा या गो ट ं य त र त 
बाक  गो ट ंकडे दलु च होत होते. था नक गर ब जनतेसाठ  ते तेथे 
राहावेत या आव यकतेपल कडे यां यासाठ  फारशा कस यास सोयी 
सु वधा उपल ध न ह या.  

ल मण कोतवालांची मा  माथेरानला चांगल च भरभराट झाल  
होती. पैसे भरपूर यायचे आ ण हणनूच नातेवाईकह  याच 
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माणात असायचे. यांनी व ठलाला तथ या ाथ मक शाळेत 
शकायला पाठवले. बाक  मुलांसोबत लहान व ठलह  शाळेत जाऊ 
लागला.  

मा  माथेरानला शाळा चवथीपयतच होती. बु धीमान अस याने 
तो शाळेत चमकायचा. मा  याची चवथी इय ा पूण होईपयत 
ल मणरावांचे आ थक दवाळे वाजले. यामुळे पुढे शक याची 
व ठलाची इ छा असल  तर  ते अश य वाटत होते. ते हा 
व ठला या मदतीला धावून आल  ती यांची गौ आ या! 

गौ आ या आ ण भा चे वडील ल मणराव यां यात नाते असे क  
ती ह टाने यां याकडून होकार मळव ूशकायची. ती पु याला हळदे 
कुटंुबात ल न क न गेल  होती. तचीह  आ थक प रि थती काह  
फार चांगल  न हती. ती वतः व या वळ याची व अ य कामे 
करायची. तर  तो काळ असा होता क  या गो ट  कधी कुटंुबातील 
एखादा घर  येऊन राहू न शक या या आड याय या नाह त. यामळेु 
व ठला या पुढ या श णाची यव था झाल . गौ आ याने 
व ठलाची जबाबदार  वतःवर घेतल  आ ण पु यात वतः या घर  
ठेवून पुढ या श णाची सोय क न दल .  

ह  यां या आयु याला वळण देणार  घटना होती.  

आ ण गौ आ या यापुढेह  यां या आयु यात मह वाचे योगदान 
देणार होती.  
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या घटनेचे भा  कोतवालां या आयु यात अनेक अथाने मह व 
आहे. भा नी पु यातील श ण यव थेचा पूण फायदा क न घेतला. 
तेथे आप या बु धीम ेची उ म कारे मशागत केल  आ ण 
गौ आ याला आपला नणय यो य होता हे सांगता यावे, यासाठ  
संपूण पुणे िज यात मॅ क ये ते प हले आले. यामुळे पुढे बी. ए. 
पयत श ण घे याची वाटह  यां यासाठ  मोकळी झाल .   

तेथेच यां या जीवनाची भागीदार बनणार  इंद ूयां याशीह  यांची 
भेट गौ आ यानेच घडवून आणल .   

घर या प रि थतीमुळे गौ आ या वतःह  जेथे क ट करत असे, 
ते पु यातील यात डॉ टर तलापूरकर यांचे घर होते. यां याकडे 
या नय मत कामाला जात यामुळे अ यंत घरगुती संबंध नमाण 
झाले होते. तलापूरकर यां या तुलनेत खूपच ीमंत होते. ते इं ज 
सरकार या सजन पदावर नयु त होते. मोटार तून फरायचे. 
वा यात राहायचे. पण व ठलाचे यि तम व सवाना भावणारे 
अस याने गौ आ याने तलापूरकरां या नातीसाठ  श द टाकायचे 
ठरवले. आ ण यांनी ते मा यह  केले. भा या श णासाठ ह  
गौ आ याने यांची मदत घेतल  होती आ ण यांनी ती केल ह  
होती. 

यांचे ल न झा यावर पुढे भाई काह  काळ नोकर साठ  पु यातच 
रा हले आ ण नंतर माणगावला रा हले. ते पु हा माथेरानला परतले 
ते बी. ए. झा यानंतरच. 
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या काळात बी. ए. होणे आ ण तेह  एका ना भक समाजातील 
य तीने, ह  खूप मोठ  गो ट होती. यामुळे माथेरानकरांनी 
यां यासाठ  एका स कार समारंभाचे आयोजन केले. ते हा यां या 
आयु याला वळण देणार  आणखी एक य ती यां या आयु याचा 
भाग बनून यांना भेटल . 

ते होते भाऊसाहेब राऊत. यां याच ह ते भा चा स कार होणार 
होता. 

स कारानंतर या दोघांत पतापु ाचे हणा, गु  श याचे हणा, 
खास असे जवळक चे आ ण व वासाचे नाते नमाण झाले. यानंतर 
दोघांनी एक तपणे भर व काम केले.  

****** 
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१९२८ सालची गो ट. 

मु ंबईतील गरगाव भागातील राजाराम बाळकृ ण राऊत उफ 
भाऊसाहेब राऊत एका अ पशा आजारातून उठ यावर कोणा या तर  
स याने व ांतीसाठ  प ह यांदाच माथेरानला आले.  

ते मु ंबईतील धना य कोळी कुटंुबात ज मलेले असले तर  यांची 
नाळ अधपोट  आ ण अधन न अव थेत जगणा या क टकर  
समाजाशी जोडलेल  होती. याकाळी माथेरान हे देशातील अ य 
भागां माणे ध नक, जमीनदार, सावकार यांचाच दबदबा असलेले 
ठकाण होते. अथात इं जांचा दबदबा तर सांगायलाच नको. माथेरान 
तर इं जांनी आप या सुखसोयींसाठ  शोधलेले आ ण था पत 
केलेले ठकाण होते आ ण तेथे धा नकांनाच ाधा य होते. मा  या 
ध नक आ ण अ धकार  वगाला आप या सेवेसाठ  गर ब माणसांची 
गरज होती, हणून यांनाह  तेथे ने यात आले होते. यांचा 
था नक यव थापन अथवा नगर शासनात कोणतेह  थान 

न हते. यांचे काम होते ते ीमंतांचे बगीचे सांभाळ याचे, यां या 
घो यांची काळजी घे याचे आ ण घरकाम कर याचे. यांना चमकार 
आ ण ना भक यां या पायताण आ ण केसांची काळजी यायला हवे 
होते. यां या वासाची सोय हावी हणून र ा ओढायला मजूर 
हवे होते.  

ते हाची प धत वा नयम असा होता क  हा मालक वग कवा 
था नक अ धकार  र याव न जात असताना जर कोणी मजूर, 
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नोकर वाटेत उभा असेल कंवा चालत जात असेल, तर याने 
र या या एका बाजूला जाऊन, उभे राहात मुजरा करायचा. नाह तर 
या ध नका या मज नुसार चाबूक ओढ यापासून कोणतीह  श ा 
केल  जायची. आ ण यां या वरोधात आवाज उठवणारे कोणीच 
न हते.  

हे सारे प ह यांदा पा हले या भाऊसाहेबां या मनावर ह  गो ट 
कोरल  गेल . पुढे यांनी था नक त ण मंडळींशी या वषयाला 
ध न चचा सु  केल . आप याला याब दल काय करता येईल, 
याचा वचार सु  केला.  

नगरपा लका ीमंत व ब या था नकां या ता यात अस याने 
गर बां या बाजूने कोणी बोलायला, बाजू मांडायलाच उपल ध न हता. 
था नकांनी आवाज उठव याचा य न केला तर रोजगार जायची 

भीती. कारण तोह  ध नकां या हाती. घोडे व र ा चालवायचे 
परवाने देणा यां याच वरोधात आवाज उठवला तर ते परवाने र द 
करतील आ ण रोजगार जाईल, ह  भीती. तथला स पसन तलाव 
हा पर ट हणून काम करणा यांना कपडे धु यासाठ  आव यक होता, 
जर  ते कपडे ध नकांचेच असले तर  ते हा तलाव बंद क न ते 
यां या पोटावर पाय आण ूशकत होते. हणूनच कोणी बोलायला 
धजत न हते. 

भाई कोतवाल बी. ए. पयतचे श ण घेऊन माथेरानम ये परते- 
पयत ह  प रि थती बदलल  न हती. यासंदभात भाऊसाहेब राऊत 
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यांना फार काह  करता आले नाह . मा , दर यान या काळात 
भाऊसाहेबांनी माथेरानम ये आपले उ म ब तान बसवले. यांनी तेथे 
वतःसाठ  बंगला बांधला आ ण यवसायाची संधी दस याने हॉटेल 

मेघदतू सु  केले. 

भाई बी. ए. झाले ते १९३७ साल . ते हा यांना नोकर  मळ यात 
अडचण ये याची काह च श यता न हती. बी. ए. झालेले खूप कमी 
लोक होते ते हा. मॅ क झालेलाह  सहज नोकर त सामील हायचा. 
सातवी पास झालेले शाळेत मा तर होत आ ण मॅ क झालेले 
मामलेदार. तर  भाई दोन नोक या सोडून माथेरानला आले होते. 

भाई लहानपणी माथेरानम ये या शाळेत शकले, या माथेरान 
ाथ मक शाळेतच यांचा स कार योजला होता. भाई कोतवालां या 

बाजूला यासपीठावर भाऊसाहेब राऊत आ ण वक ल बाबासाहेब 
ठोसर होते. या दोघांनीह  भा या आयु यात पुढे मह वा या भू मका 
बजाव या. ते हा भाऊसाहेब राऊत मु ंबई काँ ेस क मट चे जे ठ नेते 
होते. या आधीची काह  वष माथेरान व कजत प रसरात 
शेतक यांसाठ  ते काम करत अस याने यांनी लोकांचा व वास 
संपादन केला होता. तसेच, यां या बाजूला बसलेले अॅड होकेट 
बाबासाहेब ठोसर हे भाऊसाहेबांचे वक ल होते. ते नेहमी 
भाऊसाहेबां या सोबत असत कारण ठोसरही कजतमधील काँ ेस 
क मट त काम करायचे. तेह  यामुळे लोकांना प र चत होते. 
यामानाने ते हा लोकांना अप र चत होते ते व ठल ल मण 
कोतवालच. कारण चवथीनंतर माथेरानम ये शाळा नस याने पुढ या 
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श णासाठ  गाव सोड यानंतर अनेक वषानी ते पु यातून 
माथेरानला परतले होते. आता कायमचे.   

यां या स काराला राऊत आ ण ठोसर सार या लोकने यांना 
बोलावणे संयुि तकच होते. कोतवाल हे ना भक समाजातले असूनह  
यांनी श णाची कास धरल ; आ ण आहे या बलुतेदार त वतःला 
मया दत क न ठेवले नाह ; यासाठ  गाव बदलले; या गो ट ंचे 
राऊत यांना कौतुक वाटत होते.   

भाई आ ण राऊत यांचे नाते खूप लवकर जुळले. भा चे 
यि तम व कोणीह  दलु  कर याजोगे न हते आ ण राऊत 
यां यासार या ने यां या नजरेतून तर ते सुटणे श य न हते. 
यां यातील नाते पुढे अ धक फुलले, घ ट बनले ते केवळ एक दोन 
भेट तून न हे; तर भा नी केले या सतत या कायामुळे नमाण होऊ 
शकले. नंतर या दोघांत तर गु श याचे, पता-पु ासारखे नाते 
नमाण झाले. याची अथातच सु वात झाल  ती स कारापासून.  

राऊत यांनी भा ना दसु या दवशी फुरसतीत आप याला भेट याचे 
नमं ण दले. यानंतर यां यात नय मत संवाद सु  झाले. 
माथेरानम ये हॉटेल तसेच यांचा बंगलाह  अस याने यांचा तेथे 
ब याच वेळा मु काम असायचा. भा चा प टव तेपणा यांना 
आवडला आ ण भा ना राऊतांब दल आदर वाटला. वतः ीमंत 
असतानाह  गर बांसाठ  तळमळ असलेला त ण नेता हणून राऊत 
यांचे यि तम व भावी होतेच.  
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भाई पु यासार या शहरात श णासाठ  आले होते. तेह  लहान 
वयात. तो काळ राजक य उलथापालथीचा होता. महा मा गांधी यांचे 
आदंोलन अव या देशात पसरले होते आ ण देशभरातील त ण 
व वध वचारसरणी आ ण य तीं या भावाने देशाचा न याने 
वचार करत होता. भाई नेमके या वैचा रक जडणघडण सु  
असले या काळात व याथ  होते.  

१९३३ म ये भगत सगंांना झाले या फाशीने देशातील त ण केवळ 
जागतृ झाले न हते तर ते जा तीत जा त, वेगवेग या मागाने 
आ ण प धतीने देशा या कामी ये याचे माग शोधत होते. काह ंचे 
माग हसंक होते, काह ंचे अ हसंक. पण काह तर  करायला हवे, ह  
भावना त णांना व थ बस ू देत न हती. भाई यापासून अ ल त 
राहू शकत न हते.  

माथेरानला भाऊसाहेब राऊत यां या संपकात आ यानंतर यां या 
कायाला दशा मळू लागल  आ ण भाऊसाहेब राऊतांना हवा असलेला 
खंदा सहकार  लाभला. 

सामािजक पा वभूमी 

इं ज राजवट या काळात सु  झाले या सामािजक सुधारणा 
याचीह  एक मह वाची पा वभूमी या ठकाणी प ट करणे आव यक 
आहे. महारा ापुरते बोलायचे झा यास, मु ंबई आ ण पुणे ांतात 
पाि चमा य श णाचा जो भाव पडला, यातून या शहर  भागांतील 
बु धवाद  लोकांम ये नवी उम  आल  आ ण यातून या भागांतील 
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सामािजक सुधारणां या मह वपूण चळवळीला ारंभ झाला. या 
चळवळीमुळे आपल  समाज यव था, आप या धा मक ढ  व परंपरा 
आ ण भ व याकडील वाटचाल या तीन गो ट ंकडे पाह याचा नवीन 

ट कोन नमाण झाला आ ण या दशेने जोराचे य न सु  झाले. 
एको णसा या शतकात सु  झालेल  ह  चळवळ वसा या शतकापयत 

था पत झाल  होती. याचे कारण या काळात अभूतपूव समाजनेते 
पुढे आले आ ण यांनी असामा य कृती आ ण कड या ल यातून 
लखलखीत उदाहरणे नमाण केल . यात बाळशा ी जांभेकर, 
लोक हतवाद , महा मा फुले, शाहू महाराज, रामकृ ण गोपाळ 
भांडारकर, यायमूत  महादेव गो वदं रानडे, गोपाळ गणेश आगरकर, 
ध डो केशव कव, पं डता रमाबाई, बेहरामजी मलबार , कमवीर 
भाऊराव पाट ल, व ठल रामजी शदें, बाबासाहेब आबेंडकर, ताराबाई 
मोडक अशी मोठ  परंपरा सांगता येईल. ानदेव, तुकाराम आ ण 
अ य संतांनी याआधी दाखवले या मागावर या न या आतंररा य 
श णातून ा त झाले या ट कोनाचा काश मसळला आ ण 
यात समाजह  मो या माणात सहभागी झाला. अथात सनातनी 
वृ ींशी मोठा झगडा द यावरच हे श य झाले होते. सग यांची 

नावे, यां या येका या काया या आ ण योगदाना या तपशीलवार 
न द साठ  ह  जागा अ यंत अपुर  आहे. यातून इतके सां गतले तर  
पुरेसे आहे क  एको णसा या शतकापयत ह  चळवळ येईतोवर 
राजक य वातं यापे ा सामािजक सुधारणांना अ म दला पा हजे 
हा वचार बळ बनला होता. ह  समाजसुधारणेची परंपरा अजूनह  
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सु  आहे. आ ण याचा सनात यांशी संघष कमी झालेला नाह , 
उलट याचे व प अ धक उ  होताना दसत आहे.  

आप यासाठ  इतके सांगणे पुरेसे आहे, क  आप या च लत ढ  
परंपरा, जात समाज, देश आद ब दल नवीन ट कोन देणारे 
आतंररा य श ण आ ण सामािजक सुधारणांची सबळ परंपरा या 
दो ह  गो ट  समाजातील सु श त, बु धवाद  वगापयत 
सु प टिर या पोच या हो या. आ ण वसा या शतका या ारंभी 
देशातील त णांना याने आकृ ट केले होते.   

भाई कोतवाल माथेरानव न ाथ मक श ण पूण क न पुढ या 
श णासाठ  पु याला गेले, तेथे यांना या दो ह  गो ट  आ ण 
यांचा समाजातील सनातन वृ ींशी असलेला झगडाह  पाहायला 
मळाला. येक गो ट बाबत तळमळ असलेले, बु धमान भाई 
यापासून अ ल त राहू शकत न हते. यांनी बी. ए. पयतचे श ण 
घेईतोवर जो काह  अ यास केला असेल यात या गो ट ंशी संबं धत 
पु तके, वृ प े यांचाह  समावेश असायला हवा. इं जीतून श ण 
घेत असताना, पु यात वा त यास असताना आ ण आजुबाजूचे 
वातावरण, देशातील वातावरण ढवळून नघालेले असताना 
वशीपंच वशीतील भा वर याचा प रणाम झाला असला पा हजे. 
वा त वक ते शाळेत असतानापासून महा मा गांधी मु य राजक य 
वाहात येऊन यांचे नेतृ व वीकृत हायला लागले होते आ ण ते 

महा व यालयात व याथ  असताना भगत सगंना फाशी झाल  होती. 
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वसा या शतकापासून देशाला वातं य मळेपयत या राजक य 
चळवळींचे पुढ ल माणे वग करण करता येईल.   

सहकार चळवळ - जी १९२० पासून सु  झाल  आ ण ती तशा 
कारची प हल  चळवळ होती. दसुर  स वनय कायदेभंगाची चळवळ 

जी १९३० पासून सु  झाल  आ ण तसर  व शेवटची हणजे १९४२ 
ची `भारत छोडो`, `चले जाव`ची चळवळ.  

या काळात व वध वचारसरणीं वारे या चळवळींचा देशातील 
जनतेवर जो भाव पडत होता, तो भाई कोतवाल यां या 
यि त वा या ट ने अ यंत मोलाचा आहे, हणून याचा इथे 
थोड यात परामश यायला हवा.  

वसा या शतका या तस या दशकापासून भारतात समाजवाद  
वचार सार पाव ूलागला होता. योगायोगाने हा तोच कालखंड आहे 
यात देश महा मा गांधी यां या नेतृ वाखाल  येत होता. या मागची 
मुख दोन कारणे हणजे र शयात झालेल  रा य ांती आ ण 

मा सवादाचा भाव. तोवर कामगार वगाची होणार  पळवणूक, 
भांडवलशाह चे अ न ट प रणाम पुरेसे था पत झाले होते.  

भारतीय क यु न ट प ाची थापना झाल  ती डसबर १९२५ 
म ये. या या दोन वषानंतर पं डत जवाहरलाल नेह  युरोपचा दौरा 
क न आले ते समाजवादाने भा वत होऊनच. या या दोन 
वषानंतर लाहोर येथील १९२९ या अ धवेशनात नेह ं कडून समाजवाद 
आ ण जास ाकाची घोषणा झाल .  
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यानंतरची मह वाची घटना हणजे काँ ेस समाजवाद  प ाची 
थापना. १९३४ म ये मु ंबई े सडसी काँ ेस सोश ल ट ुपची 
थापना ना शक योजनेनुसार झाल . ना शक योजना हणजे ना शक 

तु ं गात असताना अ युतराव पटवधन, नानासाहेब गोरे, मन ू
मसानी, आचाय जावडेकर, अशोक मेहता, जय काश नारायण ह  
मंडळी एक  आल  आ ण काँ ेस अंतगत समाजवाद  प  थापन 
कर याचा प हला वचार यांनी तेथे केला.  

काँ ेस या नेतृ वाखाल  आ ण अथातच, गांधींजीं या नेतृ वाखाल  
१९३२ ची चळवळ ारंभी वेगात वाढल  मा  पुढे ती आटल . याची 
कारणमीमांसा करता या ने यां या असे ल ात आले क  मजीवी 
जनतेला काँ ेस या झ याखाल  आणून यांचे वगलढे आपण 
लढ या शवाय वातं यल याला यश मळू शकत नाह . याचीह  
पा वभूमी समाजवाद  प ा या थापनेमागे होती.  

या य त र त अजून काह  घटक या कालखंडात मह वाचे होते. 
उदा. युवक संघाचा उदय. १९२८ म ये आले या सायमन आयोगाला 
वरोध कर यासाठ , यावर ब ह कार घाल या या हेतूने एक मोठ  
चळवळ देशात उभी रा हल ; याच काळात युवक सघंाचा उदय झाला. 
देशात सामुदा यकपणे जागतृ होत असले या त णांची ह  सं था 
होती. १९२७ नंतर युवक आदंोलन झाले आ ण पि चम भारतात 
याचे नेतृ व केले ते युसुफ मेहरअल  यांनी! 
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युसुफ मेहरअल  हे एक अ यंत लोभस आ ण वल ण यि त व 
होते. ते केवळ वचार सांगणारे न हते तर नरपे  ेमधम 
असणारेह  होते. एस. एम. जोशी यां यासारखे नेते यांना आप या 
गु थानी मानत. एस. एम. जोशी आ ण नानासाहेब गोरे हणायचे 
क  युसुफ मेहरअल  यां यामुळे आ ह  पु या या हदंु व न ठ 
वातावरणापासून मु त रा हलो.  

युसुफ मेहरअल  यांचे असे मत होते क , वातं य मळव यासाठ  
तर  सव जाती जमाती या लोकांनी एक  घेऊन परक यांशी लढा 
दला पा हजे. शवाय आप याला जे वरा य अ भ ेत आहे ते 
केवळ काह  वगासाठ , जातीसाठ  अथवा जमातींसाठ  मळवायचे 
नाह . सवाना वकासाची संधी देणा या लोकशाह  वरा याक रता 
आपण वतं  होऊ इि छतो. सवाना एका छ ाखाल  आणूनच 
जनश ती उभारावी लागेल. जाती जातीतील भांडणे अ हसें या आ ण 
ेमा या मागाने मटवावी लागतील. आपला रा वाद हा काह  

जातीवर, वंशावर अगर भाषेवर आधारलेला नाह . तो मानवी 
समानतेवर अवलंबून आहे.  

भाई कोतवाल यां या संदभात ह  मंडळी कुठे आ ण कशी संबं धत 
आहेत आ ण या कालखंडात वाहणा या व वध वा यां या भावाची 
काय भू मका आहे, हे पुढे कळणारच आहे. 

या पा वभूमीवर १९३७ साल  भाऊसाहेब राऊत आ ण भाई 
कोतवाल यांचा प रचय झाला. बी. ए. हो याआधीच भा चे ल न 
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झालेले होते, यामुळे यां यावर प नीची जबाबदार  होती. हणूनच 
भा ना पुढे काय करायचे हे ठरवायला हवे होते, याच माणे 
काँ ेसचे नेते असलेले आ ण तळागाळातील माणसांसाठ  काह तर  
करायला हवे असे हणणारे राऊत माग शोधत होते. यावेळी 
अंत रम नवडणुका घे याचा नणय नुकताच झाला होता. या 
कारणांक रता दोघां याह  साठ  तो काळ सं मणाचा होता.  

राऊत यांनी साहिजक भा ना पुढे काय ठरवलंय? याची पृ छा 
केल . भा नी आप या वभावानुसार प टपणे सां गतले, क  
घर यांना वाटते क  घरचा यवसाय, हणजे ना भक यवसायाचे 
काम पुढे चालवावे. व डलांना वाटते यांचे सलून आ ण घराची 
जबाबदार  सांभाळावी, यापल कडे कोणतीह  अपे ा नाह . पण हे 
काम करणारे कतीतर  लोक आहेत, आपणह  तेच करणे नरथक 
आहे. एका बाजूला चातुवणाचा वरोध करायचा आ ण आपणच 
आधंळेपणाने तो चालवायचा, हे जगभरातील सा ह य वाचले या 
भा ना मनाला मंजूर न हते.  

भाऊसाहेबांना जाणवलं क  या त णाम ये आग आहे, फ त तो 
संधीची वाट बघतोय. यामुळे यांनी भाई कोतवालांना सां गतले क  
तुमचा समाजसेवेचा वचार प ट असेल तर मा यासोबत या काम 
करायला. यांनी मी मा या प धतीनेच काम करणार हे सां गतले 
कारण, या आधी या  दोन नोक या व वध कारणा तव यांनीच 
सोड या हो या.  
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प हल  नोकर  यांना यांचे आजेसासरे डॉ. तलापूरकर यांनी ते 
इंटर पास झा यानंतर पु यातील एका सरकार  कायालयात लावून 
दल  होती. प नास पये पगार हणजे अ धकारपदच होते ते. या 
िठकाणी ते जेमतेम दोन म हने होते. तेथे मालक इं ज होता. एक 
दवस तो इं ज मालक आत शरला ते हा भाई काम करत बसले 
होते. सगळे उठून याला सलाम करायचे. भाई उठले नाह त. मालक 
रागावला आ ण याने भा ना जाब वचारला. गरम डो याचे ते हाचे 
भाई, तुला सलाम कर याऐवजी मी नोकर  सोड याचा पयाय 
प करेन, असे सांगून तेथून  बाहेर पडले.    

यांची दसुर  नोकर  माणगाव या तहसील कायालयातल . तेथे 
येणारे शेतकर  आ ण क टकर  इतके गर ब असत क  भाई यां या 
टँपचे पैसेह  वतः भरत. यांना तोह  यवहार काह  रोज या रोज 

जमेना. कारण म हनाअखेर हशोब हायचा ते हा सरकार  तजोर चा 
हशोब नीट कर याइतकेह  पैसे यां या पगारातून उरत नसत.  

थोड यात, भाई माथेरानला आ यापासून यांचा आ ण भाऊसाहेब 
राऊत यांचा स चा नेह जमला आ ण यांनी पुढ या तीन चार 
वषात एक तपणे मोठा कायापालट घडवून आणला, लोकांचे 
स मीकरण घडवून आण यासाठ  अचाट योग केले. या योगांची 
सु वात झाल  ती नवडणुक पासून.  
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भाइ या सोबतीने भाऊसाहेब राऊत यांनी था नक पातळीवर 
गर बांची बाज ू मांडणारा त नधी पा हजे हणून वतः १९३९ 
सालची लोकल बोडाची नवडणूक लढव याचा नणय घेतला.  

ह  नवडणूक कोण या नयमाने हायची, मतदार कोण असायचे 
हे पाहता ती आज अरेबीयन नाई समधील सुरस आ ण चम कार क 
कथा वाटते. ते हा या नयमांनसुार शेतसारा भरणारे, मालम ा कर 
भरणारे हणजे थोड यात कर भरणारे हेच मतदार होते. 
माथेरानम ये कु  े पाळ यासाठ  परवाना लागायचा आ ण यावर 
वा षक कर भरावा लागायचा. यामुळे माथेरान नगरपा लकेत 
नवडणुक त मतदान करताना घरमालक वत: कर भरणारा हणून 
एक मत यायचा, पुढची मते तो कु याचा कर भरतो हणून 
या याकडे असले या कु यां या सं येनसुार यायचा.  

या प रसरात शेतसारा भरणारे शेतकर ह  होते. मा  यांना या 
गो ट चा कधीच प ा लागायचा नाह . यांना ह  गो ट कधीच कळू 
दल  गेल  नाह . यामुळे तेह  बाजूला पडायचे. अशा प धतीने 
नगरपा लकेवर ध नकांचेच रा य कायम असायचे.  

भाऊसाहेबांनी वत: नवडणूक लढवायची ठरवल  आ ण ते हा 
भाई कोतवालांनी यांना चंड मदत केल . यातून या दोघांचे संबंध 
अ धका धक ढ होत गेले. कारण दोघां याह  मनातील गर बांसाठ ची 
कळकळ ततक च सखोल आ ण स ची होती. दोघांनाह  या 
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अ याया वरोधात चीड होती. दोघांनाह  देशातील पारतं याबरोबरच या 
क टकर  समाजाची उ नती मह वाची वाटत होती.  

हा भाग कुलाबा ांतात येत होता. इं जां या काळातील कुलाबा 
येथे इं जांचे रा य असतानाह  आ ण कुलाबा िज हा मु ंबई या 
इत या नजीक असताना देखील ददुवाने मागासच रा हला. याचे 
मुख कारण असे हणता येईल क  दळणवळणा या असु वधा. 

महारा ातील अ धक गत भागांशी जोड यासाठ  आव यक असलेले 
संपकाचे माग नस याने अशी अव था होती. मु ंबई जवळ असताना 
आ ण या भागात माथेरानसारखा इं जांचा अ भमान आ ण आवडीचा 
देश असतानाह  शहर  चकाक पासून हा देश काह सा दरूच रा हला. 

इं जां या आधी या भागात असलेले अ लबाग, महाड, पेण, पनवेल, 
रोहा, चौल आद  भाग सागर  यापारासाठ  मह व राखून होते. १८ 
या शतकात या देशाची तेथील यापारामुळे भरभराट होती. 
यानंतर पुढ या शतकात मा  यांनी ते मह व गमावले.  

रे वे ह  इं जांची देणगी आहे. यांनी ह  देणगी कुलाबा िज हा 
सोडून बाक  सगळीकडे दल , असे हटले तर ते वावगे ठरणार 
नाह . मु ंबईव न पु याला जाणार  रे वे लाईन काह  माणात या 
िज याला पश करते. अ यथा अल कडे क कण रे वे येईपयत या 
देशात रे वेचा वेश झाला नाह . मु ंबईशी रे वे जोड या गे या या 
ामु याने उ रेकड या देशात, पूवकड या भागांत आ ण द ण 

पूव रा यांत. याचे कारण हा िज हा एका बाजूला स या या रांगा 
आ ण दसुर कडे अरबी समु  अशा छो या, अ ं द प यात वसलेला 
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आहे, हे असावे. कालांतराने बंदरा या ट ने मुबंईला मह व येत 
गेले आ ण कुलाबा िज यातील जल थानांचे मह व घटत गेले. 
यातून जे सामािजक ि थ यंतर  झाले ते आजह  पाहायला मळते. 
तेथे रोजगारा या संधी कमी होत गे याने आ ण नजीक या मु ंबईत 
या वाढ याने लोक आप या कुटंुबासह, घरदारासह कुला यातून 
मु ंबईकडे थीराव ू लागले. या कारणामुळेच पुढे मु ंबईत नाव 
कमावले या अनेकांत कुलाबा िज यातील लोकांचा समावेश दसतो.   

औ यो गक करणासंदभात असे हणता येईल क  याची सु वात 
वसा या शतका या सु वातीला खोपोल त टाटा समूहाने उभारलेला 
जल व युत क पाने झाल . यासोबत कजतम ये रे वेमुळे 
औ यो गक हालचाल सु  झाल .  

त ां या मते, कुलाबा िज याचा भूगोल हाच याचा भूत, 
वतमान आ ण भ व य आहे. एकेकाळी या भागातील समु काठचा 
कोळी असो वा स या मा यावरचा र हवाशी असो, ते पारंप रक 
यवसायाने ओळखले जात असले तर  वेळ संगी यांनी श ू ंशी चार 
हात केले आहेत. शेतक यांनी जसे वेळ संगी आपले नांगर वतळवून 
यातून तलवार  बनवून आप या हाती धर या, या माणे इथ या 
आ दवासी, कोळी आ ण अ य र हवा यांनी भू मका नभाव या 
आहेत. मुघल असतील अथवा पोतुगीज, यां या वरोधात इथ या 
कोळी, आ दवासींनी आप या पर ने चार हात केले होते. यां या 
अभावा या काळात मा  भौगो लक ि थ यंतरांमुळे आ ण बदल या 
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आ थक वा त यामुळे हेच कुला याचे झु ंजार सुपु  प रि थतीशी चार 
हात करत पोटापा यासाठ  मु ंबई या दशेने नघाले होते.  

१८१८ म ये मराठा सा ा याचा अ त झा यानंतर रघुजी आं चा 
कालखंड, यानंतर का होजी आं ेचा कालखंड हे मधले ट पे १८४० 
म ये संपु टात घेऊन सगळा कारभार इं जांकडे आला.  

इं जांनी मु ंबईकडे आ ण नंतर माथेरानकडे िजतके ल  दले 
ततके याला जोड या गेले या या देशांकडे दले नाह . पायाभूत 
सु वधा असोत वा रोजगारा या संधी, यात अनेक दशके काह  फरक 
पडला नाह . सावकारांना हाताशी ध न चालले या इं ज राजवट त 
क टकर  आ ण शेतकर  यां या प रि थतीत फरक पडणे श य 
न हते. मा  अ य कोण याह  कारचा वकास या ठकाणी न 
झा याने वसा या शतकातह  एको णसा या शतकासारखी प रि थती  
होती. 

या नवडणुक या काळात, जनजागतृी करत, मतदार या या 
बनवत भाईनी सगळा प रसर बहु तांश पायी पालथा घातला. या 
दर यानच भाई कोतवालांना यां या भ व यकाल न कोण याह  
कायाला सदैव साथ देणारा, पु ासारखे ेम करणारा आ ण जपणारा 
भरवंशाचा साथीदार सापडला, गोमाजी पाट ल! 

गोमा पाट ल आ ण भाई यां यातील संबंध जुळले ते एका 
ना यमय संगातून! 
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नेरळहू न मा नवल स जाताना नद  पार करावी लागते. यासाठ  
होडीने वास करावा लागे. पावसा यात ह  नद  दथुडी भ न 
वाहायची. या हो यांचे कं ाट नेरळचा सावकार गु लुशेठकडे कंवा 
या या कुटंुबातील लोकांकडेच असायचे. तो बडा ठेकेदार अस याने 
कोणी या या व ध बोल ू धजायचा नाह . या याकडे जंगलांचीह  
मोठ  कं ाटे असायची, यामुळे तो खूप ीमंत होता. तर या नद वर 
चालणा या होडीवर गु लुशेठ या भावाची मालक  होती. मा नवल  हे 
अ यंत छोटे गाव अस याने यांना बाजारहाट साठ  नेरळला यावे 
लागे. यावेळी दामदपुट ने पैसे उकळणे हा यांचा घात होता. मा  
नद  ओलांड यासाठ  अ य कोणताह  पयाय नस या कारणाने या 
गावातील गर ब शेतकर , क टक यांना हा अ याय सहन 
कर यावाचून पयाय न हता.  

एके दवशी भाई आ ण गोमाजी एका होडीतून वास करत होते. 
नवडणूक काळात जी शेतक यांसाठ  जनजागतृीची मोह म सु  केल  
होती, या न म ाने भा चा हा वास सु  होता. होडी मा नवल या 
काठावर आल  आ ण गु लुशेठचा माणूस आरेरावी आ ण दमदाट  
क न दु पट पैसे माग ूलागला. वया या साठ कडे झुकत असले या 
गोमा पाटलांनी या अ यायकारक मागणीला वरोध केला आ ण 
हणाले,  " हशोबाने पैसे घे, दु पट तुला नाह  मळणार." यावर तो 

माणूस अरेरावी करत हणाला, "तुला वाटेल तेवढे पैसे यायला ह  
होडी काय तु या बा ची आहे का?"  
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हे सगळे पाहात तेथे थांबले या भाइनी या माणसाचा सदरा 
पकडून याला होडीबाहेर ओढले. हणाले, ``त ू कोणाचा बा 
काढतोस? हे तु या बा या वयाचे आहेत हे दसत नाह  का तुला?`` 
आ ण यांनी सटासट या या दोन मु कटात हाण या. यावर 
मारामार  वाढणार हे ल ात आ याने गोमाजीच पुढे आले आ ण 
यांनी भांडण सोडवले.  

या णापासून दोघांम ये अ यंत आपुलक चे आ ण धेचे नाते 
नमाण झाले. अ याय सहन न करता आप या अ धकारावर ठाम 
राहणारा आ ण वय क असूनह  गु ंड गर ला न टरकणारा हा पु ष 
भा ना भावला आ ण आपला काह ह  संबंध नसताना, डो यांसमोर 
होत असलेला अ याय सहन न करणारा, यासाठ  वत: या जीवाची 
पवा न करणारा, एका वय क माणसा या आदरापोट  वत: 
हातघाईवर ये यासह  न कचरणारा हा शरू त ण गोमाजीं या मनात 
तून बसला.  

यानंतर दोघांमधील नाते तर पतापु ासारखे बनलेच, शवाय 
गोमाजीं या सहकाया शवाय भाइचे कोणते काम पूण होत नाह , 
अशी प रि थती झाल . भाइनी कोणतेह  काम हाती घेतले क  
गोमाजी सव वाने यात हजर असत. यामुळे भाइ या द यात 
सहभागी होणारा प हला माणूस हणजे गोमाजी होता. भाई 
कजतहू न भू मगत झाले आ ण पु याला आप या प नीला आ ण 
नुक याच ज मले या आप या मुल ला पाह याआधी ते गोमाजींकडे 
आले होते. 
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या नवडणुक या न म ाने भाई कोतवाल माथेरान, कजत, नेरळ 
आद  भाग फरले. तो यां या आयु याचा ट नग पॉईट ठरलाच, 
शवाय कायारंभह  ठरला. मतदार या या तयार कर या या 
न म ाने यांचे सगळे गाव फ न झाले, जवळपास येक घरात 
जाणे झाले. यावेळी यांना तेथील शेतकर , क टकर  वगा या 
कधीच न दसणा या अ यंत भीषण अशा आयु याचे च  दसले. 
यातून यांचा ह  प रि थती बदल यासाठ  काम कर याचा नणय 
झाला आ ण या वगासाठ  आपले आयु य वेच याचे यांनी ठर वले. 

ह  क पना मूलतः कुणाची याची खा ीलायक मा हती नाह . 
कदा चत या दोघां या सात या या सखोल चचतून आल  असावी. ती 
अशी क , जर कु याला मतदान असेल तर आपण काह  था नक 
शेतक यांना वत: कर भ न कु  े पाळायला लावून मतदानात 
सहभागी क न यायला काय हरकत आहे? 

आ ण यांनी तो योग य ात केला. 

गोरगर बांना, क टक यांना राजक य स े वारेच मदत ा त क न 
देता येईल, या व वासाने भाईनी राजकारणात वेश केला असावा. 
था नक नवडणुक त भाऊसाहेब राऊत यांनी नवडणूक लढवल  

ते हा भा नी यां यासाठ  याला ाऊंड वक हणतात, ते केले. ह  
नवडणूक एका तीका या पात होती. एका बाजूला भाऊसाहेब 
सुगवेकर हे सव सावकारांचे नेते उभे होते तर दसुर कडे याच 
सावकारांकडून प यान प या पळवणूक होत असले या शेतकर  
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क टक यां या बाजूने भाऊसाहेब राऊत होते. दोघेह  भाऊसाहेब, पण 
भारताला आज वातं यानंतर या सात दशकांनंतरह  दोन भागांत 
वभागणा या दोन वगाचे त नधी.  

सावकारां या बाजूने पैशांची कोणतीह  कमतरता न हती. आपल  
कुळे आप याला सोडून जाणार नाह त, याची यांना खा ी होती. 
काह ंना पैशांचा मोह दाखवून आ ण काह ंना चाबकाचा धाक दाखवून 
आप या बाजूने वळवता येते, हे यांना माह त होते. यां याकडे 
जसा पैसा होता तसा या पैशां या जोरावर वकत घेता येणार  
गु ंडांची श तीह  होती. यामुळे राऊतांचा पराभव सग यांनी गृ हत 
धरला होता.  

अपे े माणे भाऊसाहेब राऊत या नवडणुक त पराभूत झाले. मा  
वरोधकां या अपे ेपे ाह  कमी अंतराने. सुमारे स रेक मते कमी 
मळा याने राऊत पराभूत झाले. ह  बाब गंभीर आहे, याची क पना 
सावकारांना आल च. याचा अथ आपण या शेतकर , क टक याला 
आप या बाजूचे अस याचे गृ हत धरत होतो, ते सगळेच आप या 
बाजूने रा हलेले नाह त हे यांना कळून चुकले. याचे कारण भाई 
कोतवाल यांनी केलेल  जनजागतृी आहे याचीह  क पना यांना 
आल . 

हणून सुगवेकरांनी आप या वजयाची मोठ  सभा घेतल . यात 
यांनी आपला वजय झालेला असला तर  तो पूण नाह ; याला जे 
कारणीभूत आहेत यांना धडा शकवला गेला पा हजे, अशा अथाचे 
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भाषण केले. यामुळे सुडा या राजकारणाचा खेळ सु  झाला. मत न 
द याचा संशय असले या आप या कुळांना, अ य शेतक यांना 
सावकारांकडून वेगवेग या कारे सताव याचे कार सु  झाले.  

यावेळी कजत तालु यात अनेक सावकार होते. व वध सावकार 
आपाप या े ांतील लोकांना आ थक ताकद वर नयं त करत. 
नारायण दाभीलकर हे गणेगाव, छोट  चांदई, मोठ  चांदई, कडाव, 
चचंवल , सालवड या गावांचे सावकार होते तर जां बवल , वेणगाव, 
वदप, बारणे, साळोख, गौरकामत, द हगाव, तवरे, वरई येथे भडे 
या सावकाराचे वच व होते. सावकारांचे नेते असलेले आ ण 
नवडणूक लढवणारे भाऊसाहेब सुगवेकर यांचे े  हणजे पाथरज, 
गुढवण, सुगवे, आजंप, आधंरट, नेवाळे, वाकस, तलावडे, पपंळल  हे 
होते तर अमीनसेठ नझे या याकडे जांब ख, ककवी, कशेळे, 
आं बवल , टभरे, हेदवल , सावळे ह  गावे होती. मधुसुदन महंदळे 
यां या भाव े ात असलेल  गावे हणजे हु मगाव, भवपुर , क हाळे 
वाडी, मांडवणे, वैजनाथ, पाल , पोटल. गु लुशेठ नझे हा नेरळमधला 
आ ण जंगल कॉ ॅ टर होता. या याकडे पो लस आ ण इं ज 
अ धका यांचा राबता असायचा.  

सावकारांचे नेते असलेले भाऊसाहेब सुगवेकर, आपण गाडीतून 
जात असताना शेतक याने याची बैलगाडी आप यापे ा जोरात नेल  
हणून यांनी या शेतक याला चाबकाने मारले होते.  
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शेतक यांना या सावकारांकडे तूप, फळे, धा य, चकाचे दधू सगळे 
पाठवावे लागायचे. या या उ प नावर जसा अ धकार तसा या या 
कुटंुबावरह  अ धकार हणून घरात ल न क न येणार  सून आधी 
सावकारा या मांडीवर बसवावी लागायची, रा ी मु कामाला पाठवावी 
लागायची. शेतक याची मुलगीह  ल नाआधी आठ दवस सावकाराकडे 
पाठवावी लागायची. अशी यावेळची बहु तांश सावकारांची र त होती. 

कुळ प धतीने सावकार  चाले. न मे उ प न जमीनदारांना यावे 
लागत होते. शेतकर  श ण नस याने अडाणी व अ श त होता. 
यामुळे कोटात यां या पदर  अपयश असे. सावकार कमी म ता 
दला तर जमीन काढून दसु याला यायचे. बनचपलांचा मुजरा 
करावा लागायचा. आबें नाह  पोचवले तर  सावकार रागवायचे. 
पाव या न देणे, अ धक म ता मागणे, दसु याला कुळ देणे आद  
अ यायकारक गो ट ंची अनेक उदाहरणे होती.  

शेतकर  हा कती अडाणी होता, हे अनेक करणांतून दसून येते. 
ते हा एकराला सुमारे प नास पये भाव होता. ल नाला १० ते २० 
पये लागायचे. ते कजाव ू घे यासाठ  शेतकर  सावकाराकडे जमीन 

गहाण ठेवायचा. यावेळी सावकार ज मनीचे गहाणखत तयार 
कर याऐवजी व खत तयार करायचे आ ण शेतक याचे अंगठे 
यायचे. अडाणीच असले या शेतक याला आप या अंग याचे ठसे 

कशावर घेतले आहेत हे कळायचे नाह . नंतर शेतक या या बाजूने 
कोणीह  उभे राहात नस याने तो जमीन गमावून बसायचा. आ ण 
सावकाराची जमीन वाढत जायची. 
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यावेळी भा ना सव थम या शेतक यांना सु श त करावे लागेल, 
याची जाणीव झाल . ते हा बहु सं य गावात शाळाच न ह या. यांनी 
शेतक या या हाती अ रांचे बळ दे याचे काम अ थानी मानले 
आ ण या हेतूनेच सगळीकडे हॉलंटर  शाळा सु  के या. यासाठ  
गावातील कोणाकोणा या अंगणात घ ग या अंथ न मांडवाखाल  
बैठका हाय या. शाळा सु  के यानंतर भाई कोणाची मुले शाळेत 
येत नाह त, याची मा हती घेत. मग यां या व डलांना गाठत आ ण 
सगळं नीट समजावत.  

या शाळे या सं थेचे बाबासाहेब ठोसर अ य  होते. मंडळाचे 
स चव भाई होते. येक गावात वतः जाऊन भा नी हे काय केले. 
सोबत गोमाजी आ ण राऊत होतेच. यांनी वष दोन वषात कजत 
प रसरात एकूण ४२ शाळा काढ या व सरकार  ँट मळव यासाठ  
य न केले.  

महारा ातील सामािजक उ नतीसाठ  न या श ण प धतीने 
नमाण झाले या ट कोनामुळे हे काय झाले. आ ण यो तबा फुले, 
शाहू महाराज आद ं या ठळक आदशातून यांना यासाठ  ेरणा 
मळाल  असल  पा हजे. यामुळे अनेक त ण शकले. मग 
सावकारांचे काम अंग यावर भागेनासे झाले. लोकांना कळायला 
लागले.  

यानंतर घडले या वेगवान घडामोडींनी भा या समाजकायाने 
उभा केलेला परंपरागत पळवणूक आ ण आ मस मान आ ण याय 
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यां यातील ल याला नवीन धार आल . भा चे था नक नेतृ व 
लोकां या नजरेत भरले. यां या हातून या शेतक यांसाठ  मूलभूत 
लढाई लढ याची संधी मळाल . आ ण शेतक यांना सावकारांपु ढे हात 
पुढे कर या या परंपरागत प रि थतीतून कायमची मु तता केल . 

धा यपे यांचा योग 

आगोटचा काळ हणजे आषाढ, ावण म ह याचा काळ. यावेळी 
शेतक यांवर उपासमार चीच वेळ येते. कारण यां याकडे धा याचा 
कणह  नसतो. पीक लावलेले असते आ ण ते हाताशी ये याची वाट 
पाह यात हे दवस जातात. या काळात शेतकर  परंपरागत र या 
सावकाराकडून धा य उसने आणतो. जे धा य याने क टाने राबून 
पकवले, सावकाराला खंड हणून दले, तेच तो वतःसाठ  उसने 
आणतो. या बोल वर क  पीक आ यावर द डदपुट ने याची परतफेड 
करणार. हा शेतकर  वतःहू न कसे वतःचेच शोषण क न घे याची 
यव था नमाण करतो याचे बोलके च  आहे. वषानुवष राबूनह  तो 
वर कसा येत नाह  याला कारणीभूत असले या अनेक कारणांपैक  
हेह  एक कारण होते. काह ह  न करता ज मनीवर ह क सांगून 
यावर कुळांना राबवणार  आ ण यातून आपले वैभव वाढवणार  
सावकार  टकावी यासाठ  भलेबु रे माग अवलंब यास सावकार का 
तयार होते हेह  यातून दसते.  

लोकल बोडाची नवडणूक झालेले ते वष होते. सावकारांना आपण 
गृ हत धरले या शेतक यांनी आप याकडे पाठ फरव याचे कळले 
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होते. सावकारांचे नेते सुगवेकर यांनी वजयी सभेत चथावणीखोर 
भाषण क न सूडा या राजकारणाचे सूतोवाच केले होते. याची 
चीती यानंतर या या प ह या आगोट या काळातच आल . 

शेतकर  जे हा सावकारांकडे दरवष माणे पु हा हात पस न उभा 
रा हला, ते हा सावकारांनी यांना यां यात जागतृी आणणा या 
भा कडे आ ण भाऊसाहेब राऊतांकडे जा यास सां गतले.  

आप या बायकापोरां या उपासमार या संकटाने हादरलेले सगळे 
शेतकर  साहिजक भा कडे आले. ते हा भा नी राऊत यां या 
सांग याव न व कल चा अ यास सु  केला होता. आता हे नवीन 
संकट आले… पण भाई कोणाला कोठून दाणापाणी आणून देणार? 

भाई रा ी काय याचा अ यास करत बसायचे. कारण दवसा 
यांना समाजसेवेपासून उसंत कुठे मळत होती? डो यात इत या 
लोकांचे वषय, देशाला घुसळून टाकणारे वातावरण, दररोज 
बदलणार  राजक य प रि थती, कोण याह  प रि थतीत न बदलणारा 
था नक शेतकर , क टक यांची ि थती, जाग तक पातळीवर पडलेले 

महायु धाचे सावट आ ण या या जोडीला यां या आसपास या 
भागात पडत असलेला दु काळ… 

कधी कधी यांचा अ यास मागे पडायचा, कारण रोजचे संघषाचे, 
सावकारा या अ याचाराचे संग यां या डो यापुढे उभे राहात. 
रोजचे यवहार सु  असतानाच यांना काय याचाह  अ यास करणे 
आव यक होते. शेतक यांची होणार  पळवणकू थांबव यासाठ , 
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शेतक यां या लुबाडले या ज मनी आ ण कुळा धकार पु हा मळवून 
देणारे दसुरे कोणीह  तेथे न हते. 

अशा वेळी प रि थतीचे गांभीय यांना अ यासावर ल  क त 
क  देत नसे. ते असे वचारात हरवले क  भा या कामाची जाण 
असले या इंदतूाई हलकेच टेबलावर चहा ठेवून याय या. या 
चहा या कपाकडे कधी यांचे ल  जायचे कधी नाह . कधी 
इंदतूा या ल ात यायचे क  कप ठेवलेला भा या ल ात आलेला 
नाह  ते हा या अलगद भा या खां यावर हात ठेवून यांचे ल  
चहाकडे वेधाय या.  

मग कधी यांचे वचार तुटायचे आ ण चहाने यांना नवी फुत  
यायची. इंदतूा ना तेवढेच समाधान वाटायचे. मा  कधी भाई या 
वचारातून बाहेर येताना इंदतूा शी चचाह  करायचे. आपण जो 
वचार करतो, तो आप या अ प श त प नीला कळेल का? आपण 
जसे जगाकडे पाहतो, तसे तला पाहता येईल का? हा वचार कधी 
यां या मनाला पशूनह  गेला नाह . 

कारण भाई इं जी वाचनामुळे आ ण यां या श णा या 
झपा यामुळे यांचा ट कोन जाग तक होता. अथात  इंदतूा साठ  
मा  भा बरोबरचा छोटासा संसार हेच जग होते.  

कधी भाई वतःशी बोल यासारखे इंदतूा ना आपले वचार हणून 
दाखवत. यांना यावेळी वतःलाच पडलेले ते कोडे असायचे. उदा. 
आता एक कडे दु काळ आ ण दसुर कडे सावकारांची पळवणूक या 
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च ात अडकले या शेतक यांची खा या प याचीच मारामार हायला 
लागल  ते हा ते खूप अ व थ बनले. शेतकर  नेहमीच सावकारांकडे 
खावट साठ  जायचे. हा आगोटचा काळ सावकारा या धा या या 
मदतीने पार हायचा. कारण तो काळ हणजे शेतात पके आहेत 
पण तयार नाह त आ ण सगळे धा य पे न झाले आहे आ ण 
पोटासाठ  काह  नाह  असा असायचा…  

आ ण यावेळी सव सावकारांनी मळून शेतक यांना धडा 
शकव याचे ठरवून खावट  नाकारल  होती.  

शवाय, ह  खावट  पीक आ यानंतर दामदपुट ने परत करावी 
लागायची, ती वेगळीच.   

या शेतकर , क टक यांसाठ  कोणीह  काह  करत नाह , ह  गो ट 
यांना नेहमीच जाचायची. यां यासाठ  सरकारह  न हते आ ण ते 
या या मागे धावतात तो देवह  न हता. अशा ि थतीत शेतकर  

क न क न काय करणार? असा न यांना पडायचा. यां या 
वतः या आयु यावर आ धकार नाह , केले या वतः या क टांवर 

ह क नाह . या भूमीवर दवसरा  घाम गाळतो ती देखील हाती 
राह ल क  नाह , याची शा वती नाह … करायचं तर काय करावं 
यांनी? 

यांना आपण यां यासाठ  फार काह  करतोय याचा फार वचार 
कंवा भान नसायचे. कारण ते असते ढ गी माणसाकडे. खराखुरा 
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कळवळा असलेला माणूस नेहमीच यां यासाठ  काम करतो यांचे 
संपूण क याण होईपयत काम करत राहतो.  

भाई एका बाजूला या माणसांत वावरत अस याने, यां या 
प रि थतीशी जोडले गेले अस याने मातीशी घ ट जुळलेले होते, 
याचबरोबर यांचे मन आ ण बु धी प रि थती नीट वाचणार  होती 
आ ण जगातील प रि थतीपासून रा य आ ण रा य पातळीवर ल 
घडमोडींचे उ म आकलन असलेल  होती. यामुळे आपले काम सोपे 
नाह  हे यांना कळत होते. तसेच यां यापुढे काय संकटे येऊ 
शकतात याचीह  यांना नीट क पना होती.  

भूक काय असते हे यां यावर उपासमार ची पाळी आल  नसल  
तर  यांना माह त होते. ते लहान असताना तर यां या घरात खूप 
सुब ा होती आ ण यामुळे नेहमीच मो या माणात नातेवाईक 
आ ण आ तांचा गराडा घर  असायचा. ते मोठे होईपयत ते ऐ वय 
ओसरले आ ण वडील घरची प रि थती सांभाळ यासाठ  भा कडे 
अपे ेने पाहू लागले. पण भाई वतःपल कड या जगाने अ व थ 
होते. 

अशा वातावरणात यां या अनेक रा ी  चतंनात जाय या. 
आताह  अशीच वेळ होती. आपण जे करतोय याने या शेतक यां या 
आयु यात नवीन संकट नमाण झाले आहे, याची यांना जाणीव 
झाल  होती. आ ण प रि थती त डात जाणारा घास रोखत होती. 
जग यासाठ  पोटाला अ न आ ण पाठ चा कणा ताठ राह यासाठ  
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स मानह  लागतो. पण पोट भरले गेले नाह  तर हा कणाह  तुटून 
पडतो, मग यांना ताठ क याने लढ यासाठ  उभार  देता येणार 
नाह , हा यां या चतेंचा वषय होता.  

ती प रि थती अशी होती क  यां यापुढे दोनच माग होते. एक 
हणजे या याशी आपला आता काह  संबधं नाह , आपण 
यां यासाठ  जेवढे करायचे होते तेवढे केले असे हणून वतः या 
संसाराकडे, अ यासाकडे आ ण वयोवृ ध व डलांकडे ल  दे याचे. 
आ ण दसुरा होता तो ा त प रि थती बदल यासाठ  काह तर  
कर याचा.  

खरे सांगायचे तर यां यापुढे दोन माग न हतेच. होता तो एकच 
माग. तो हणजे आहे ती प रि थती बदल यासाठ  हालचाल  
कर याचा. कारण, ते असे नुसते बघत बस ूशकत न हते. शवाय 
यांना वाचवायला सावकार तर सोडाच, पण स याचे इं ज सरकारह  
येणार नाह , याची पुरेपूर खा ी होती. आ ण शवाय आशेवर दवस 
काढतोय असे भासवत डरपोकपणाने जग यासाठ  ते कोण या 
देवालाह  मानत नसत. कधी आई रागावल  क  ते घरातून नघताना 
दे हा याकडे पाहू न उ या उ या नम कार करत असत असे यांचे 
घरचे सांगतात. ते केवळ आईला नाराज करायचे नाह  हणून, 
देवावर धा आहे हणून न हे.  

हा काळ नेमका अ नधा या या टंचाईमुळे अ धकच बकट बनला 
होता. याला कारण महायु धह  होते आ ण था नक प रि थतीह  
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होती. सावकारांनी शेतक यां या ना या आवळून यांना पु हा गुलाम 
कर यासाठ  संयु तपणाने केलेला डावच होता तो. यामुळे या 
असामा य प रि थतीवर माग काढ यासाठ  असामा य तोडगाच हवा 
होता. कधीह  कोणी वचार न केलेला, कायम व पी. यां या 
सु वातीपासूनचा वास पाहता ते गर ब, मजूर, शेतकर  यां या 
बाजूने उभे रा हले ते हा या अ श त आ ण नराधार वगाची 
पळवणूक करणारा धनदांड यांचा वग भा या वरोधात गेला. भाई 
जे करत होते, यातून गर ब नराधारांचा उ धार होत होता आ ण 
यातून या सावकार वगाची मुजोर  आ ण पळवणुक या प धती 
बंद होत आ थक नुकसान सोसावे लागत होते. यामुळे हा वग यांचे 
नाक दाब या या नवनवीन यु या करायचा आ ण यावर भाई 
असेच वेगळे तोडगे काढायचे.  

धा यको यांचा योग हाह  याचाच एक कार. 

यांनी थोडा वेळ मागून घेतला आ ण ते तडक राऊत यांना 
जाऊन भेटले. हणाले, "शेतक यांनी आप याला मदत केल , जोखीम 
प करल , हणून यां यावर अशी वेळ आल  आहे. यामुळे यांना 
या प रि थतीत मदत करणे हे आपले कत य आहे. यामुळे यांना 
आपण मदत करायलाच पा हजे."   

धा यको यांची संक पना भा ना कशी सुचल  हे नेमके सांगता 
येणार नाह . मा  यांचा एकंदर वभाव, वचार कर याची प धती 
पाहता ते या या णी समोर दसणार  सम या सोडवत जाणे 
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अशी यांची कायप धती दसते. या माणे, जे हा ह  
अ नधा या या टंचाईची सम या उ भवल  आ ण नेहमी या 
ठकाणहू न मळणा या मदतीची अपे ा फोल ठरल  या णी यांची 
ह  कायप धती कामी आल  आ ण ते हाच यांना ती सुचल  असावी. 

भाऊसाहेब राऊतांनी यावेळी भरघोस आ थक मदत केल  आ ण 
यातून दोन वा घणी भ न रंगून नावाने ओळखला जाणारा तांदळू 
कजत तालु यात आला. यातून शेतक यांचे भा य पालटले. 
सु वातीला शेतकर  भा नी वाटप केलेले धा य यायला तयार 
न हते. कारण ते कती पट ने परत करावे लागेल याचा अंदाज 
न हता. यावर भा नी सवाना आ व थ केले क  केवळ सवाईने ते 
परत करायचे आहे. आ ण येक गावात या सवाईने परत केले या 
धा यातून धा यपेढ  था पत कर यात येणार असून याची 
जबाबदार  येक गावाने यायची आहे. हणजे एक कारे आता 
दलेले धा य हे कायमचे शेतक यां या मालक चे आहे. यामुळे 
यापुढे कधीह  कोण याह  शेतक याला सावकारापुढे हात पसरावे 
लागणार नाह त.  

प हल  धा यकोठ  अथातच मा नवल  गावात गोमा पाटलां या 
घर या बाजू या शकंरा या देवळात था पत झाल . पुढे वष, दोन 
वषात यांची सं या सुमारे १३४ वर गेल .  

या सव धा यको यांची जबाबदार  यांनी येक गावातील एका 
व वास ूमाणसावर सोपवल  असल  तर  अं तम जबाबदार  यांनी 
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वतःकडेच ठेवल  होती. यासाठ  आव यक ती हशोबवह  ठेवल  
जाते क  नाह  इथपासून अचानकपणाने धा यसाठा आ ण हशोबाची 
तपासणी आद  गो ट ंतूनह  ते आपल  जबाबदार  पार पाडायचे. 
शेतक यांना आता द डदपुट ने धा य परत कर यापासून मु ती 
मळाल  आ ण वातं यपूव काळातील प हल  धा यपेढ  भाई 
कोतवालांनी कजत तालु यात आणल . खरे तर महारा ात सवच 
गावात अशा कारची यव था आणता आल  असती तर 
शेतक यां या आयु यात गे या सातेक दशकांत न क च फरक पडला 
असता.  

भाई कोतवाल यांनी कजत तालु यात सु  केले या धा यको या 
आ ण यांची जबाबदार  दलेले काह  मुख पुढ ल माणे. 

खांडस येथे शकंर तुकाराम पाट ल, नांदगावला मा ती गण ूपाट ल, 
आजंप गावात पांडू जोगळे, पाथरज येथे कृ णा गांधीवले, चेवणे येथे 
धमा हांडे, गणेगावला हर भाऊ दुंदा हडप, बोरगावला धाकू हास ू
डुकरे, चचंवल ला म हार  गंगाराम भगत, डकसळ येथे माल ूठ बरे. 
यापैक  बोरगावचे धाकू हास ू डुकरे आ ण नांदगावचे मा ती गण ू
पाट ल यांचे भा या पुढ ल कायात आ ण आयु यात मह वाची 
भू मका होती. कशी ते पुढे कळेलच.  

आणखी एक मोठे संकट शेतक यांपुढे सावकारांनी नमाण केले 
आ ण यातून खूप मोठा संघष उभा रा हला. मा  तोवर भाई वक ल 
झाले होते. यां या व कल ची पर ाच घेणार  ती घटना होती आ ण 
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यातह  ते वजयी झाले. ते वजयी झाले हे िजतके मह वाचे आहे, 
ततकेच यांनी या प धतीने तो वजय ा त केला तेह  मह वाचे 
आहे. 

दु काळ त ि थती नमाण झाल  ते हाची ह  गो ट आहे. 

व कल ची झलक 

१९४१ साल  पाऊस अ तशय कमी झाला होता. सव वी पावसावर 
अवलंबून असलेल  शेतीची ि थती अ यंत बकट बनल  होती. 
दु काळच होता तो. मा  शेती पुरेशी नाह  झाल  हणून सावकार 
आपला कुळांकडून येणारा वा षक म ता सोडायला तयार होईनात. 
कमी करायचीह  यांची तयार  न हती. 

यां यासाठ  सूड उगव यासाठ ची चालून आलेल  ह  एक संधी 
होती. शेतकर  सजग बनला आहे, आप या वरोधात उभा राहात 
आहे, राजक य पातळीवर वरोधात मतदान क  लागला आहे, 
वत: या खावट सार या सम यांवर मात कर यासाठ  पूव माणे 

सावकारांवर अवलंबून न राहता आपले उपाय योज ूलागला आहे, हे 
सगळे ते पाहात होते. हे टाळायचे असेल तर शेतक यांभोवती आपला 
फास आवळायची ह  आयती संधी यांना मळाल  होती. यामुळे ते 
काह  ऐक या या मन:ि थतीत न हते. 

आता काय करायचे असे वचारायला मानवल  गावचे गोमा पाट ल 
आ ण यांचा भाचा झप  चांगो गवळी हे दोघेह  भाइकडे आले. 
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आद याच वष , १९४० साल  भा नी सावकारां या वच वालाच 
आ हान देऊन, कजत तालु यात मोठ  शेतकर  प रषद भरवून 
सावकारां या वरोधात ठराव मंजूर केले होते. रा यातील मो या 
ने यांनी उपि थती लावले या या प रषदेत भा नी यापुढे कोण याह  
शेतक याने सावकाराला एक दाणाह  खंड भ  नये, असा ठराव केला 
होता.  

कजत मधील मो या आमराईत ह  शेतकर  प रषद झाल . 
यासाठ  आसपास या अनेक गावांतील अनेक शेतकर  व क टकर  
लोक जमा झाले होते. पुढे मंडप टाकून समोर या मोक या जागेत 
जनता जमल  होती. या प रषदेसाठ  भाई आ ण राऊत यांनी 
नानासाहेब गोरे, एस. एम. जोशी, अ युतराव पटवधन, श भाऊ 
लमये, पा. वा. गाडगीळ आद  भावी मंडळी आवजून नमं त 
केल  होती. भा नी १९३७ साल  काम करायला सु वात केल  आ ण 
तीन वषात ह  प रषद यश वी केल .  

राऊत यांनी आप या भाषणात, `ठाणे आ ण कुलाबा प रसरातील 
सव शेतकर  आज प ह यांदाच एका ठकाणी एका मैदानात आ ण 
एका उ देशाने जमा झालेले आहेत, असे सांगून याचे सव वी ेय 
व ठल कोतवाल यांना आहे,` असे सां गतले. एस. एम. जोशी 
यांनीह  तेथे भाषण केले. याचा उ लेख यांनी आप या 
आ मच र ात केला आहे. ते हणाले क , "आ हसंक आ ण 
शांतते या मागाने समाजवाद  धत ची समाज यव था आणल  
पा हजे, या व वासाने काय कर यात कोणतीह  चूक मला दसत 
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नाह . उलट काळाचा ओघच या दशेने चाललेला आहे, असं मी 
हणेन. देशाला वातं य मळा यावर देशात रा य कुणाचे असावे, 

सरकार कुणाचे असावे यावर चचा होत आहेत. मी हणतो क  
वषानुवष जे शोषण कर त आहेत यां याऐवजी यांचे शोषण होत 
आहे या शेतकर  क टकर  समाजाचेच सरकार असणार आहे."  

भा नी आप या भाषणा या अखेर स, या ठकाणी मी ठराव 
आणतो क  यापुढे शेतक यांनी सावकरांना खंड हणून एकह  दाणा 
भ  नये, असे जाह र क न शेतक यांचे मनोधैय वाढवले. आ ण 
याचबरोबर था नक सावकारांचा यां यावर असलेला रोष ती  
क न घेतला. कारण शेतक यांनी खरोखरच खंड दे यास नकार 
यायला सु वात केल .  

हा न सोडव यासाठ  भाइनी मानवल  गावात एक सभा घेतल . 
वषय आ ण प रि थती समजून घेतल . यावेळी पांडुरंग सखाराम 
जाधव या आप या सहका याला भाइनी सां गतले क  मामलेदाराकडे 
पकाची आणेवार  काढ यासाठ  अज कर. पुढचे मी बघतो. आणेवार  
हणजे कती ट के पीक आले याचे सव ण. समजा गे या काह  

वषात एका एकरम ये १०० कलो भात पकत असेल तर तो यंदा 
१०० कलो पकला क  ५० कलो? १०० कलो हणजे सोळा आणे. 
जर ५० कलो पकला असे सरासर  दसले तर मग आठ आणे पीक 
आले.                   
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भाइनी या अजाचा पाठपुरावा करायला सु वात केल . सरकार  
यं णा हल ू लागल . आणखीह  काह  कागद तयार झाले आ ण 
फायल  नमाण झा या. भाइनी जातीने मामलेदाराला गावागावात 
नेऊन प रि थती दाखवल . मामलेदारालाह  असा शकलेला, 
काय याचा आदर करणारा आ ण गर बांसाठ  कळव याने क ट 
घेणारा त ण सोबतीला अस याने हु प आला आ ण कौतुकह  
वाटले. ते हा इं जांची जरब अस याने आ ण कायवाह चे अहवाल 
पाठवावे लागत अस याने कामात बेपवाह  नसावी. सरकार  यं णांचा 
अहवाल सादर झा यानंतर तालु यातील पकांची आणेवार  जाह र 
झाल . ती सहा आणे होती. ते हा भाइनी न उपि थत केला क  
जे हा पीक पूण हणजे सोळा आणे येते ते हा कुळाने जमीनदाराला 
पूण खंड यायचा असतो. आता केवळ सहा आणेच पीक आले 
असताना पुरा खंड कसा घालायचा?  

यावर भाइनीच तोडगा सुचवला क  याअथ  पीक सहा आणे आले 
आहे, कुळांनी सावकारांना खंड सहा आणेच घालावा.  

मा  अपे े माणे सावकारांनी याला वरोध सु  केला. शवाय 
गावागावातील अ श त शेतक यांना या गो ट ची मा हती नस याने 
जोरजबरद तीने खंड वसूल करायला सु वात केल .  

भाइनी प रि थती ओळखून गावागावात जाऊन चार केला आ ण 
सरकारचा नणय कळवला. कोणीह  पूण म ता घाल ू नये, 
जमीनदारांची जोरजबरद ती चाल ूदेऊ नये, मा  पकां या माणात 
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म ता यायचा असेल तर घेऊ यावा, असे यांनी लोकांना 
सां गतले. तसेच, गावक यांना वाचव यासाठ , यांची बाजू प ट 
आ ण बळकट कर यासाठ  गाव या पंचांकडे आपले देय खंड जमा 
करायला सां गतले.  

आता सावकारांची मोठ  अडचण हायला लागल . यांनी इं ज 
सरकारकडे अशी त ार केल  क  भाई कोतवाल समाजात अशांतता 
नमाण करत असून खंडा या वसुल त अडचणी आणून कायदा मोडत 
आहेत. यामुळे आ ह  सरकारचा सारा भ  शकत नाह . या 
कारणा तव सरकारने यांना अटक करावी.  

आता सरकारची यं णा न याने कामाला लागल . आ ण अ धक 
वेगात कामाला लागल .  

याचवेळी सावकारांनी शेतक यां या वरोधात यायालयात दावे 
ठोकले. ठर या माणे खंड न भर याने यां या ज मनी ज त क न 
या दसु यांना दे या या आप या परंपरागत अ धकारांचा वापर 
कर याचा अ धकार यांनी यायालयात मा गतला. शेतकर  पु हा 
घाबरले. आता हातची शेतीह  गेल  असताना ज मनीह  गे या तर 
पुढे काय होईल?  

पु हा ते भाइकडे आले. भाइनी यांना धीर दला आ ण यांना 
प टपणे समजावले क , आता जर तु ह  घाब न माघार घेतल  तर 

आयु यभराची गुलाम गर  वकत याल. तु ह  न घाबरता संयम 
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बाळगलात तर यातून माग काढता येईल. आप यावर यांनी खटले 
भरलेत ते आपण लढू. तुम या केसेस मी चालवतो.  

आ ण यांनी ते केले. सगळा खच केला. फ  घे याचा नच 
न हता.  

कोटात खटला उभा रा हला. यायालयाने शेतक यांना वचारले क  
तु ह  ठर या माणे खंड का नाह  देत? भाइनी यायालयास 
सां गतले क  यांचे अशील खंड यायला तयार आहेत, मा  हे 
जमीनदार तो वीकारत नाह त. यामुळे यायालयास वनंती आहे 
क  यांनी शेतक यांना खंड जमा कर याची परवानगी यावी. 
यायालयाने यावर सवसंमत तोडगा नघावा यासाठ  िज हा धकार  
च मुलगंड व तह सलदार भा कर यांना लवाद हणून नेमले.  

लवादाने सावकार आ ण शेतकर  यांना आपापल  बाज ू
मांड यासाठ  तळणे गावात बैठक बोलावल . दो ह  प ांनी आप या 
ठरले या भू मका मांड या. शेतक यांची बाज ू पांडुरंग जाधव 
यां यातफ मांड यात आल . भाइनी याला असे तयार केले होते क  
शेतक यांची बाज ू भावीपणे मांडल  गेल . लवादाने शेतक यांची बाज ू
मा य केल  आ ण सावकारांची बाज ूफेटाळल  गेल . लवादाने नणय 
दला क  कुळांनी आणेवार नुसार खंड भरायची दाखवलेल  तयार  
यो य आहे आ ण सावकारांची पूण खंडाची मागणी अ यायकारक 
आहे. यामुळे कुळांनी सावकारांना आणेवार माणेच खंड यावा 
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आ ण सावकारांनी याच ठकाणी या या पोचपाव या ता काळ 
या यात.  

मा  हे करण इत यावर थांबले नाह . इत या सहजासहजी हार 
मानतील तर ते सावकार कसले? 

यांनी कट क न खंड घेतला पण पाव या द या नाह त. काह ंनी 
घर  घेऊन पाव या घेऊन जा, असे सां गतले. काह ंनी खो या 
पाव या द या. पाव या दे या या न म ाने टँपपेपरवर अंगठे, 
स या घेऊन ज मनी ता यात घेत या.  

भाइनी पु हा यायालयात नवीन लढाई सु  केल . यांनी 
प धतशीरपणे ह  कागदप ,े पाव या कशा खो या आहेत हे 
यायालयात स ध केले. असे कृ य के याब दल सावकारांवर 

फौजदार  कारवाई कर याची मागणी केल . यामळेु सावकार नरम 
पडले आ ण यांनी शेतक यांशी समझोता करत प रि थती 
नवळवल . मा  या सग या गो ट ंत शेतक यांची साथ देणा या, 
वषानुवषा या पळवणुक ला आळा घालणा या भाइशी यांचे श ु व 
अ धक ती  झाले. यातून पुढे झाले काय? भाइना काय मळाले? 
शेतकर  कुठे पोचला आ ण सावकार कुठे आहेत? आजह  हे न 
पडतात, यातूनच भाइनी केव या मो या नांना हात घातला होता 
हे ल ात येते. यां या जीवावर सावकार का उठले होते, याची 
क पना या करणांतून येते. 
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मा  याच बरोबर, शेतकर  भाइना इतके का मानायचे, 
यां यासाठ  ाण दे यासह  का तयार झाले, याचे उ र मळते. भाई 
करणार ते यो यच असेल, यात यांचा यि तगत काह च वाथ 
नसणार आ ण ते इतरां या हताचीच गो ट करणार याबाबत यां या 
मनात धा होती. हणून भाइनी हाक देताच इत या मो या 
माणात लोक यां या द यात सामील झाले. हणून पो लसां या 

इत या अ याचारानंतरह  गावक यांनी भाइ या वरोधात मा हती 
दल  नाह . भाइ या भू मगत हो याआधी या समाजकायामुळे यांचे 
नेतृ व तेथे उभे रा हले. यां या देशासाठ या ब लदानापे ाह  यांनी 
शेतक यांना याय दे यासाठ  यांनी उभे केलेले जनजागतृीचे 
आदंोलन आज अ धक मोलाचे वाटते.    

भाई माथेरानला १९३७ साल  परतले होते. ते हापासून सु  
केले या सामािजक कायात ते अहोरा  बुडून गेले होते. तशात यांनी 
व कल चा अ यास पूण क न ॅ ट सह  सु  केल  होती. यां यावर 
कुटंुबाची जबाबदार  होती आ ण शेतक यांना पावलोपावल  साथ देत 
राहावे लागत होते. काह  वेळा नैस गक आप ीह  यांची पर ा घेत 
होती. 

भाई सग या गो ट  एकाच वेळी करत होते. यांनी एका बाजूला 
सामािजक काय करत असताना दसुर कडे व कल चा अ यासह  सु  
ठेवला होता. भाऊसाहेब राऊत यांनी भा ना वक ल हो यास 
ो सा हत के याने भा ना सतत याची जाणीव क न दे याचे 

कामह  ते पार पाडत. भा चा अ यास नीट हावा, यांचा वेळ वाया 
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जाऊ नये, यांनी वगात हजेर  लाव याबरोबरच यांचा शांत 
वातावरणात अ यास हावा, हणून भाऊसाहेबांनी यांना आप या 
घर , गरगावला ठेवले होते. भा नी यावेळी अ यास एके अ यासच 
कर याचा न चय केला. मा  समाजकाय काह  यांची पाठ 
सोडायला तयार न हते. व कल चा अ यास करत असताना यांची 
जण ूपर ा घेणार  घटना घडल . पण भाई व कल ची पर ा पास 
झालेच, शवाय यांनी अं गकारले या सामािजक काया या पर ेतह  
मागे पडले नाह त. 

व कल चा अ यास यांनी नुकताच सु  केला असताना मु ंबईत 
जोराचे वादळ आले. या वादळात नुकसान सग यांचेच झाले. मा  
यांचे कंबरडेच मोडून गेले अशा लोकांत मु ंबईचे कोळी होते. यां या 

हो या वाहू न गे या, जाळी तुटल , घरे उ व त झाल . काह  
ठकाणी लाटा इत या शि तशाल  हो या क  यांनी भां याकंु यासह 
सगळे गळंकृत केले. आधीच रोज या रोज जग यासाठ चा संघष, 
तशात ह  आप ी. अनेक कुटंुबे नेस या कप यां नशी उरल .  

भाऊसाहेब वतः कोळी समाजाचे होतेच शवाय आप या 
समाजाचे मोठे नेतेह  अस याने ते लगेच मदतकायात उतरले. यात 
भाई उतरले नसते आ ण केवळ काय याचे पु तक हाती घेऊन बसले 
आहेत, असे घडणे श य न हते. यांनी काय याची पु तके काह  
काळासाठ  बाजूला सारल  आ ण आप या वभावानुसार या कायात 
कायक या या पात उतरले. यात यांनी यांना जमेल तसे 
खा या प या या व त ूबनव यापासून ओझी वाह यापयत आव यक 
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होती ती सार  कामे केल . यासाठ  दारोदार  मदत माग यापासून 
मदत न देता नुसता उपदेश करणा यांना ठणकाव यापयत कोणतेह  
काम बाक  ठेवले नाह . आपण जे हा इतरांसाठ  काह  मदत करत 
असतो ते हा आपला व कती सुखावतो याची आप याला फक र 
नसते. भा या बाबतीत तेच झाले. 

शवाय यांना कदा चत श णाचे खरे मोल कळले असावे. 
श ण घेतले हणजे क टापासून दरू होणे नाह  क  कपडे बघडणार 
नाह त अशा प धतीने सवसामा यांपासून लांब जाणे नाह . उलट 
संकटकाळी उभे राहणे आ ण क टकर , गर ब यां यासाठ  अ धक 
मम व वाटणे आहे, हा श णाचा खरा अथ यांना कळून चुकला 
होता. यामुळे यांनी या मदतकायात वतःला वाहू न घेतले आ ण 

येकाला मदत मळेल, समान मळेल आ ण कोणावरह  अ याय 
होणार नाह , अशा प धतीने मदत हावी यासाठ  यांनी आप या 
वभावा माणे काटेकोर हशोब ठेवले. यामुळे लोकांना ते 

परमे वरा या पात दसले, ते मा  वतः या संगी लोकां या 
उपयोगी पडू शकलो हणून आनंद मानत होते. भाऊसाहेबांनी जे हा 
यांचे कौतुक केले ते हा यांना आपण काम नीट पार पाड याचे 
समाधान लाभले. 

असे एका बाजूला यांचे झंझावाती सामािजक जीवन यापले गेले 
होते, कौटंु बक पातळीवरह  ते घर  इंदतुा ना आ ण मुलगा भारत 
याला कती वेळ देऊ शकत होते ते माह त नाह . ते कामा या, 
राह या या सोयीसाठ  हणून कजतला राहायला गेले होते. तेथेह  
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शेतक यां या फे या असाय या. इंदतुाईना कधी कधी यां याशी कसे 
वागायचे कंवा यां या कायाला कसे समजून यायचे हे कळ यात 
अडचणी येत. 

ह  कामे कमी हणून क  काय भाई आता वतः नवडणुक त 
उतरले होते आ ण नवडून आ यावर माथेरान नगर प रषदेचे हाईस 
चेअरमन बनले होते. ह  १९४१ सालची गो ट होती. 

ऐशआरामात वाढले या इंदतूाइना आप या वा याला येणारा संसार 
आ थक ओढाताणीचा आ ण अ प असेल असे कधीह  वाटले न हते. 
मा  भाइशी ल न के यानंतर आले या अनुभवांव न यां या ल ात 
आले क  इतरां या सुखातच आपले सुख मानणे हेच यो य. या 
वचारानंतर मा  यांचे द:ुख कमी झाले. भाइनीच हे आप या 
आचरणातून दाखवून दले होते. इंदतूाइ या समोर भाइचा आदश 
होता. भाई जन हता या कायात म न अस याचे इंदतूाई सतत 
पाहाय या. यांची उ च दजाची वैचा रक पातळी आ ण राहणी साधी 
या पाहाय या. संगी भाई हळवे होत तर संगानु प गंभीर पह  
धारण कर त. सव वाचे याग करत यांनी आपले जीवन देशासाठ  
देऊन टाकले होते. उदासीन, नरस आ ण त वह न माणसे यांना 
आवडत नसत. कधी कधी भा ना समजून घे यात आपण कमी 
पडत आहोत, अशी भीती यांना वाटायची. कारण या भा पे ा 
कमी शकले या हो या. पण भाइनी ह  गो ट कधीह  दोघां या आड 
येऊ दल  नाह . आपण अ धक शकलेलो आहोत आ ण आपल  
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प नी आप या इतक  शकलेल  नाह , याची जाणीव यांनी 
इंदतूाइना कधीच होऊ दल  नाह .  

एक मा  खरे क  देशभ तीने भारावले या या वीराला गाड या 
मड यां या संसारात कधीच रस वाटला नाह . पण हणून यांनी 
इंदतूाइकडे दलु  केले नाह . या हणाय या क , यां या अ प 
अपे ाह  या अशा काह  सोडवायचे क  यां या चाणा  बु धीम ेचे 
कौतुक वाटायचे. यांना ल न करायचे न हते कारण यांचे मन 
संसारात रमणारे न हते. मा , आई या आ हापोट  यांनी ल न केले 
होते.  

ल ना या प ह या दवाळ सणाला भा ना खडक ला बोलावले होते. 
आधी सां गत यानसुार इंदतूाइचे आजोबा इं ज सरकार या सेवेत 
सजन हणून कायरत होते. या काळी सायकल असणे ह च 
ीमंतीची गो ट असताना यां याकडे मोटार होती. यामुळे आप या 

नातजावयाचा प हला दवाळसण यांना साजेसाच हायला हवा होता. 
या माणे तपदे या दवशी जावईजेवणासाठ  यांना चांद या 
ताटात पंचप वा नांचे जेवण वाढ यात आले. उ म पाट रांगोळीची 
आरास केलेल  होती. भाइनी आपले ताट बाजूला ठेवले. बाक या 
सग या मंडळींना वाटले क  जावई रागावले आहेत क  काय. पण ते 
शांतपणे हणाले, "मा या शेतकर , गर ब बांधवांना दोन वेळचे 
पोटभर जेवण मळत नाह . मग मला ह  पंचप वा ने खा याचा 
अ धकार काय? मला साधे जेवण या, मी आनंदाने खाईन."  
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या घटनेने इंदतूाइना आप या पुढ या संसाराचा रोख ल ात आला 
असावा. मा  यां यासाठ ह  अनेक गो ट  सो या न ह या. कारण 
भाई सतत वास करत, लोकांत घेरलेले, अ यास तर  करत कंवा 
समाजसेवा तर , यामुळे  पूणत: कायम न. यां या वेगाशी जुळवून 
घेणे हे इंदतूाइसाठ  खरेच एक आ हान होते. 

भाई आ ण इंदतूाई यां यातील संबंध वेगळेच होते. तो काळ 
पतीला परमे वर मान याचा असला तर  भाई तसे वागव ू देणारे 
न हते. मा  दोघांतील वयात बरच अंतर अस याने इंदतूाइ या 
मनात एक कारचा आदर आ ण जरब अशा दो ह  भावना 
असाय या. यात भाई हे अ यंत श तीचे, त व न ठ आ ण संगी 
संतापीह  अस याने साहिजक इंदतूाई यांना घाब न असाय या.  

भाई गर ब घरातून आलेले. यां यासाठ  काटकसर त राहणे, 
गर बीत राहणे हे लहानपणापासूनच सवयीचे होते. मा  इंदतूाइचे 
तसे न हते. यां या पु यातील मो या वा यातील ऐ वयात या 
वाढले या हो या. भाइशी ल न लाग यानंतर या माथेरानला छो या 
घरात आ या. नंतर भाई कजतला महालेकाकां या घर  राहायला गेले 
ते हा यांना भा या या घरात रहावे लागले.  

दोघां या वभावातील फरकामुळे काह  वेळा भांडणेह  होत. अशाच 
काह  घटनांतून या दोघांचा आपाप या ठकाणी यो य असलेला 
जीवनाचा ट कोन दसून येतो. 
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भाई कजतला महाले काकां या घर  भा याने रहात असतानाची 
गो ट. भाई वक ल झाले आ ण साहिजकच शेतक यां या 
सावकारांकडून होणा या पळवणुक या वरोधात आधीपासून कायरत 
अस याने यांनी शेतक यांचे खटले लढवायला सु वात केल . ते 
पु यातून पदवीधर होऊन माथेरानला परत यानंतर भाऊसाहेब राऊत 
यां यासोबत सामािजक काय करायला सु वात केल  होती. यामुळे 
शेतकर  आ ण उपे त वगाची सावकारांकडून होत असलेल  
पळवणूक यांनी पा हल  होती. ती इतक  ह न होती क  कदा चत 
भाइना अ यंत तकूल प रि थती असतानाह  व कल चा अ यास 
पूण कर यासाठ ची ेरणा यातून मळालेल  अस ू शकते. 
शेतक यां या येक गो ट वर आपला अ धकार या ना याने 
चका या दधुापासून दु काळ पडला तर  आपला म ता वसूल 
कर यापयत सव कारे सावकार शेतक यांला पळायचा. कज 
घेतलेल  जमीन वक याची कागदप  ेबनवून नाडणे तर न याचेच. 
अ य पयाय नस याने पढ जात शेतीत आपला नांगर तवून हा 
शेतकर  उपाशी पोट  कसाबसा जगत होता.  

भाइनी अशा जवळपास येक घरात य  वेश केलेला होता. 
यामुळे खटला लढव यासाठ  आले या शेतक यांकडे पैसे नसतात हे 
यांना माह त होते. केवळ या कारणा तव शेतक याने आप या 
ह कासाठ  लढ याचे थांबव ूनये यासाठ  भाई नेहमी मोफत खटले 
लढवत. व कलाची फ  सोडाच, अनेकदा कोट फ  टँपसाठ ह  
यां याकडे पैसे नसायचे. ते हा भाई वत: या खशातून तेह  पैसे 
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भरायचे आ ण याला खट यासाठ  उभे क न याला याय मळवून 
यायचे.  

अशा कारे उपकृत झाले या शेतक याला भाइ या उपकाराची 
परतफेड कशी करावी हे कळायचे नाह . भाई पैसे तर यायचे 
नाह त. हणून हे शेतकर  यां या घर  जाऊन भोपळा, तांदळू आद  
इंदतूाइकडे ठेवून यायचे. इंदतूाइ या भीड त वभावामुळे आ ण 
इत या लांबून भेट घेऊन आले याचा अपमान कसा करायचा या 
भावनेने असेल, या यां या या कृतीला वरोध क  शकाय या 
नाह त. अथात भाई रागावतील या भीतीने या नाह  हणाय या. 
पण काह  जण व त ू तेथेच ठेवून नघून जायचे, काह  यासाठ  
हातापाया पडायचे.  

एकदा भाई रा ी घर  आले तर यांना एक भलामोठा भोपळा 
कोप यात ठेवलेला दसला. भाई कधी कधी वचारांत इतके गढलेले 
असायचे क  यांना काह  गो ट  उ शरा ल ात याय या. उदा. असेच 
ते एकदा जेवत असताना इंदतूाइना काह  बाह  सांगत होते. अचानक 
ते थांबले आ ण हणाले, काल आपण जाडा भात खा ला, हा बार क 
तांदळू आज कुठून आला? यावर इंदतूा नी गोमाजी पाट ल शपथ 
देऊन तांदळू ठेवून गे याचे सां गतले.  

तसा यांना आता हा भोपळा दसला. यांनी इंदतूाइना जाब 
वचारला. या घाब न हणा या, "मी काय क ? तु ह  यांना 
मदत करता ते आणून देतात आ ण मी नाह  हटले तर  ऐकत 
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नाह त." भाइचे समाधान झाले नाह . यांनी तो भोपळा उचलला 
आ ण जोरात खाल  आपटून फोडला. या या असं य फोडी झा या. 
ते रागाने हणाले,  

"हे लोक वत: उपाशी राहू न आप याला काह  ना काह  आणून 
देतात. ते आपण घेणे पाप आहे. आता कोप यात एका पायावर उभी 
राहा."  

यांनी इंदतूाइना खरोखर च कोप यात एका पायावर उभे केले. 
याह  घाब न तशा उ या रा ह या. काह  वेळाने भाइचा राग शांत 
झाला. यांना इंदतूाइचा यात काह  दोष नाह  हे ल ात आले असेल 
आ ण भोपळाह  फुट याने यां या रागासाठ  जागा रा हल  नसेल. 
यांनी तला `ठ क आहे, पु हा असे नको क स', असे सांगून या 
फोडी सग या शेजार पाजा यांना वाट आ ण हवी तर एखाद  ठेव,` 
असे सांगून तो वषय संपवला. 

   भाई माथेरानचे हाईस चेअरमन झाले ते हाचा एक क सा 
यां या कायप धती, वचार आ ण कृती याची क पना देतो. 
यां याकडे एके दवशी केवळ लंगोट, खां यावर घ गडी आ ण हाती 
काठ  असा वेष असलेला गर ब द नवाणा खेडुत आला. यांनी 
नेहमी या प धतीने याला बसायला सां गतले आ ण वचारले क  
सांग काय काम आहे, कशासाठ  आलास? तो माणूस हणाला, 
"सरकार  दवाखा यात आ हाला औषध मळत नाह , शवाय तेथे 
अ खा दवस जातो, डॉ टर कती वाजता येतो जातो याचाह  प ा 
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लागत नाह . तु ह  याकडे ल  याव ंआ ण मदत करावी, अशी 
अपे ा आहे."  

भा नी मी बघतो असे सांगून याला पाठवून दले.  

यांना असे मनापासनू वाटत असे क  इं जां या राजवट मुळे 
अशी अराजकता नमाण झाल  आहे. लोक यां या अ या य 
यव थेमुळे आपल  स स ववेकबु धी गमावून बसलेले आहेत, 
यावर आपणच काह  केले पा हजे.  

मग काह  ठरवून दसु या दवशी आठ वाजाय या आधी गर ब 
खेडुताचा वेष प रधान क न ते दवाखा यात प हला नंबर लावून 
बसले. डॉ टरांची वेळ सकाळी आठ ते दपुार  बारा अशी होती. तशी 
तथे पाट ह  लावल  होती. यांची अंगकाठ ह  अशी होती क  ते 
गर ब शेतकर  हणून सहज खप ूशकत.  

आठ वाजले, साडे आठ वाजले, नऊ वाजले... यां या मागची 
लोकांची रांग वाढत होती, पण डॉ टरांचा प ा न हता. दहा या 
सुमारास अखेर डॉ टरांचे आरामात शलगावले या सगारेटसह 
आगमन झाले. यांनी भाइना ओळखले नाह . आत गे यावर यांनी 
रांगेतील मांकानुसार णांना बोलाव याऐवजी तहसीलदारा या 
शपायाला बोलावले. यावर भाइनी उठून वरोध केला क  मी प हला 
आलो आहे, तर मला आधी तपासा.  



60 
 

महारा ाचे िश पकार                                                                वीर भाई कोतवाल  
 

एक शेतकर  सरकार  डॉ टरास वरोध करतोय हे य अकि पत 
होते. डॉ टरांना तो आपला अपमान वाटला असेल, हणून यांनी 
यांना अ ल ल शवी हासडत बाहेर हाकलला.  

यांना ते ध का यायला आले ते हा भाइनी डॉ टरांचा हात 
पकडला आ ण वेशांतर बाजूला क न आपल  ओळख क न दल . 
मी माथेरानचा हाईस चेअरमन आहे, असे हणताच या डॉ टरने 
यांना ओळखले. तो घाबरला. आता काह  आपल  नोकर  राहात 
नाह , असे जाणून याने यां या पायांवर लोटांगणच घातले.  

तोपयतची था अशी होती क  डॉ टर हवे ते हा यायचे. यानंतर 
ते आधी सरकार  कमचार  आ ण बंगलेवाले आद ंची तपासणी करत 
आ ण या गर ब शेतक यांकडे, क टक यांकडे दलु च करत. ते बचारे 
दवसभर ताटकळत बसत. भाइना या प रि थतीची संपूण जाणीव 
झाल .  

यांनी डॉ टरांना खडसावले, ``येथे सकाळी आठ ते दपुार  बारा 
अशी पाट  लावल  आहे तर आठ वाजता तू येथे का नाह स? जर 
दहा वाजता येणार असाल तर दहा ते बारा करा वेळ. पण ती पाळा. 
यामुळे वनाकारण लोकांना दवसभर ताटकळत बसावे लागणार 
नाह . तसेच येथे लोक येऊन नंबर लावतात तर यांना नंबर माणेच 
तपासा. तु ह  सरकार  कमचा यांना आधी बोलावता, यांना थोडाफार 
उशीर झाला तर चालतो. यांना कोण बोलेल? बाक या लोकांची 
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रोजंदार  बुडते, नोकर  जाऊ शकते, मालक काढून टाकू शकतो, 
याची जाणीव ठेवा. आ ण उ यापासून असेच काम हायला हवे.`` 

     भाइनी यव थेतील चूक तेवढ  दु त केल . डॉ टरचे काम 
कती मह वाचे असते हे यांना माह त होते. तसेच नोकर व न 
काढून टाकणे, दंड देणे वगैरे श ा देऊन न सुटत नाह त, 
याचीह  यांना समज होती.  

यां या हाती स ा असते, अ धकार असतात यां या अंगी 
मोठेपण नसेल तर यं णा काय पणे चालवता येत नाह त, कामे 
सुरळीत पार पाडता येत नाह त, असे ते मानत. तसे नसेल तर या 
यं णाच सामा यांसाठ  अडथळे ठरतात, हे यांना दसत होते. 
इं जां या स ेमुळे अशी दरुव था आहे, जे हा आपले सरकार येईल 
ते हा या गो ट  बदलतील, यावर यांचा व वास होता. यामुळे 
कधी कधी असा न पडतो, भा नी वातं यानंतरचा काळ पा हला 
असता तर यांनी काय केले असते? यांची नेमक  भावना काय 
झाल  असती? 

    भाइची कायप धती हणजे समोर सम या आल  क  यावर 
उपाययोजना कर यासाठ  काम सु  करणे. यासाठ  स लामसलत, 
मदत, पायपीट, मतप रवतन, लोक श ण असे जे काह  माग 
असतील, या सवावर ते काम कर त. पण शेवट  यावर उपाय 
कर तच.  
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हाईस चेअरमन बन याने यां याकडे अ धकार होते. 
समाजकायात आधीपासून अस याने यां याकडे लोक येत आ ण 
यातून यांना सम यांचे आकलन होई. एके दवशी असे ल ात 
आले क  माथेरानधील एका बाजूला ीमंत आ ण दसुर कडे क टकर , 
गर ब वग अशी वभागणी अस याने गर ब वग ीमंतांकडून नाडला 
जात आहे. हे ीमंत लोक गर ब लोकांना शेकडा छ ीस ट के 
याजदराने कज देतात आ ण गर बांना अडीअडचणीला दसुरा 
कोणताह  माग नस याने ते या पळवणुक ला बळी पडतात. हे गर ब 
लोक आप याकडचे दा गने, जमीन आद  तारण ठेवून वषाला छ ीस 
ट यांने कज काढत आ ण याचा प रणाम हायचा तोच हायचा. 
हे दा गने अथवा जमीन व चतच मूळ मालकाकडे परत जायची. 
कारण या लोकांना यवसाय, रोजगार या याह  फार संधी न ह या. 
यामुळे प रि थती कठ ण होती. यामुळे भाइनी या सम येवर मात 
कर यासाठ  उपाययोजना कर याचे ठर वले.  

मजीवी वगाची ह  पळवणूक थांबावी आ ण यांची प रि थती 
सुधारावी यावर उपाययोजना कर यासाठ  यांनी अथातच भाऊसाहेब 
राऊत आ ण तेथील एक स य कायकत गोपाळराव शदें यां याशी 
चचा केल . यातून माथेरान नागर  सहकार  पतसं थेची क पना पुढे 
आल .  

क पना आ यानंतर काय, भाइनी आप या धडाकेबाज काम 
कर या या प धतीनुसार वर त या या न दणीची या पूण 
केल . नेहमीच आ थक बाजू सांभाळणा या भाऊसाहेब राऊत यांनी 
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ारं भक भांडवल हणून वत:कडचे पाचशे पये दले आ ण 
माथेरान कोऑपरेट ह े डट सोसायट ची थापना झाल . कालांतराने 
भागभांडवल प नास हजार पयांपयत गेले. भाइ या इ छेनुसार 
गोपाळराव शदें यांनी याची जबाबदार  सांभाळल . तेथील 
पदद लतांसाठ  ती मह वाचा आधार बनल .  

या शवाय, वाचनालय, यायामशाळा आद  नाग रकांसाठ  उपल ध 
नसले या पण आव यक असले या सु वधा यांनी आप या अ प 
कारक द त नमाण के या.  

भा ना ओळखणारे सांगतात क  ते मतभाषी होते. मोजके पण 
मु याचे बोलायचे. यांची गर बांबाबतची कळवळ मनापासून 
असायची, ती सतत जाणवायची. यांचे बोलणे नेहमी धीर देणारे 
असायचे. नघताना ते नेहमी `चाललो आ ह ` असे हणत. 

भा ना शेतकर  खूप मानायचे आ ण भाईदेखील शेतक यांची खूप 
काळजी यायचे. व कल बन यानंतर कजत ये महालेकाकां या घर  
भा याने राहात असताना एखादा शेतकर  घर  आला क  भाई यांना 
आधी जेवून यायला लावायचे, बाक चं मग बघ ू हणायचे. पण 
यांचा जेवणाब दल फार आ ह नसायचा. एकच भाजी करा, पण 
ती नीट करा, असा यांचा स ला असायचा.  

भाई भावंडांवर कधी चडायचे नाह त. राग आला तर  ते 
दाखवायचे नाह त.  



64 
 

महारा ाचे िश पकार                                                                वीर भाई कोतवाल  
 

भाई साधे राहात, साधेच खात. पु यात बी.ए. ला असताना 
यां यावर समाजवाद  वचारांचा भाव पडला, असे यांना 
ओळखणारे सांगतात.   

ते ना भक समाजासाठ चा एक अंकह  संपा दत करत. एका 
लेखकाचा लेख यांनी नाकारला ते हा ते म त ठेब दल कती 
सु म पातळीवर वचार करायचे ते दसनू आले. `मोलकरणीसारखी 
हलक  कामे` असा या लेखात एक उ लेख होता. यामुळे यांनी तो 
लेखच नाकारला. लेखकाने कारण वचारले ते हा यांनी, 
मोलकरणीचं काम हलकं आहे तर मग त याकडून काम क न घेणं 
मोठं कस ं काय, असे यालाच वचारले. यावर तो अपे े माणे 
न र झाला. 

     भा ना अ याय सहन हायचा नाह . धैय यां यात ठासून 
भरलेले होते. हणून ते नगरसेवकांना तु ह  शेतक यां या जीवावर 
जगता असे त डावर सांगायचे. हणूनच ते वतः कफ लक 
असताना अनेक सावकारां या अ याया व ध उभे रा हले. ते शरू 
होते. सावकार तु हाला मारतील, असे जे हा लोक यांना सांगत 
ते हा, "असे घाबरलो तर कसे चालेल, असे कसे मारतील?" असा 
त न ते करत. 

केवळ अ याय होतो असे बोलून चालत नाह , यावर कृती 
आव यक आहे, असे ते मानायचे. एकदा एका माणसाचा रे डओ 
मह मद अल  रोडवर या एका दकुानदाराकडे दु तीला दलेला 
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असताना याने तो अडवून ठेवला. तो माणूस भा कडे आला. भा नी 
याचे वक लप  घेतले. याला घेऊन ते या दकुानापाशी आले, 
हणाले, "त ूतो रे डओ बघायला घे व घेऊन बाहेर पड. पुढचं मी 

बघतो." 

तो माणूस "हो" हणाला आ ण नेमका या वेळी आत जाऊन 
रे डओ यायला घाबरला. भा नी याचे वक लप  तेथेच फाडून 
टाकले व हणाले, " तु यासार या पावणेआठ माणसाची मी व कल  
करत नाह ." 

असे सामािजक कायाने घेरलेले यांचे आयु य होते. पण लवकरच 
यां या आयु यातील सवात मोठा अ याय सु  होणार होता... 

याब दल सांग याआधी आतापयत यां या कायाने नमाण 
झालेला संघष नेमका कसा होता, याचा प रणाम काय झाला ह  
पा वभूमी अजून थोडी समजून घेणे आव यक आहे. 

  भीषण दु काळ असताना सावकार मा  या नैस गक आप ीशी 
काह ह  देणेघेणे नाह , असे सांगून आपला खंड वसूल करताना 
शेतक यां या पोराबाळां या ताटातील घासह  सोडत न हते, ते हा 
भाई या सावकारां या वरोधात उभे रा हले. खंडाबाबत सगळे 
सावकार एका बाजूला होते. यांनी इं ज सरकारशी संधान बांधून 
आपले था नक रा य अबा धत राह ल याची नीट यव था केल  
होती. कोणीह  वाल  नसले या क टकर , शेतकर  वगासाठ  या एका 
गर ब घरातील, बार क अंगकाठ या त णाने सव था पत 
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वगा व ध उभे राहणे ह  काह  सोपी गो ट न हती. मा  भाई 
कोतवाल यांनी ते केले. अथात यावेळी यांचे श णाचे बळ यांना 
कामी आले, हे खरे.  

यात सावकारां या वरोधात उभे राह यापे ाह  यांनी या दबले या 
वगाला सश त केले ह  सावकारांसाठ  खर  सम या होती. 

प हल  गो ट यांनी यावेळी केल  ती हणजे था नक मामलेदार 
कायालयाकडून दु काळाची आणेवार  काढ या या न म ाने 
अ धका यांना घेऊन ते घरोघर  गेले, येक भागात यांना नेले. 
तसेच, एका बाजूला शेतसारा माफ क न घे यासाठ  य न करत 
असताना शेतीत राबणा या कुळांकडून पारंप रक प धतीने खंड वसूल 
करणा या सावकारांना पायबंद घाल यासाठ  यांना शेतक यांनाच 
याब दल श त करणे हा माग दसला, तर तेह  यांनी केले.  

यामुळे शेतकर  आणेवार ची भाषा बोल ूलागले, खंड देता येणार 
नाह , दु काळ आहे असे उ र देऊ लागले. मान खाल  घालणारे उ रे 
देऊ लागले.  

यांचा पुढचा ट पा होता तो सावकारांकडून शेतक यांना लुबाडून 
यां या ज मनी आप या ता यात घे या या कारांना आळा 
घाल याचा. यासाठ  यांनी शाळा काढ याबरोबरच या 
शेतक यांसाठ  यायालयीन लढाई लढ यास सु वात केल .  

याचा प रणाम ता काळ दसला नाह , मा  कालांतराने, पुढ या 
दोन वषात सावकारांची सुमारे शभंर एकर जमीन आ ण खंड वीस 
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हजार मणाने कमी झा याचा अंदाज आहे. यामुळे यां यावर 
सावकारांचा कती रोष आ ण का होता हे ल ात येते. आ ण भा चा 
काटा काढ याची कोणतीह  संधी ते घालवायला का तयार न हते, 
हेह  कळते.  

भाई मा  आप या कायाचाच हा भाग अस यासारखे या 
सावकारांकडे दलु  क न आपले काम करत रा हले. (या शेतकर , 
क टकर  वगासाठ  यांनी जे केले, यामुळेच यांचा द ता तयार 
झाला आ ण यांना द घ काळ मदत मळत रा हल  आ ण कोणी 
यां यापयत पो लसांना पोच ू दले नाह .) 

भा नी शेतक यांसाठ  काम सु  कर याआधी शेतकर  हणजे 
सगळे क ट क नह  सावकारा या उपकारांवर जगणारा ाणीच होता.  

सावकार आ ण शेतकर  कंवा भाई असा प हला संघष उडाला तो 
१९३७ या नवडणुक पासून. सावकारांना ते हा प ह यांदा मोठा 
झटका बसला जे हा यांना ल ात आले क  शेतक यांनी यां या 
वरोधात मतदान केले आहे. यामुळेच यांनी शेतक यांवरचा आपला 
अ याचार वाढवला. दु काळात शेतक यांची पळवणूक सु  केल , 
यामुळेच भाई यां या मदतीला धावून आले आ ण एक कार या 
दु टच ातूनच शेतक यांची यांनी सुटका केल . याला दरवष  
वतःहू न सावकारा या वळ यात गे यावाचून ग यंतर न हते, तो 
वयंपूण बनला. यानंतर सु  झाले ते खटले. काय या या 
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आधाराने भा नी शेतक यांना जी मदत सु  केल , यामुळे सगळे 
च च बदलून गेले.  

हे अव या चार वषात घडले.  

असा ट याट याने चढत गेलेला हा संघष होता. 

यांचा अजून मोठा संघष लवकरच सु  होणार होता, यासाठ ची 
ह  जणू पा वभूमी तयार होत होती.  
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भू मगत 

  भाई कोतवाल यांनी (आ ण यां या द याने) २४ स टबर 
१९४२ रोजी रा ी वजेचा प हला पायलन पाडला.  

पायलन हणजे वजेचा मोठा वाह द घ अंतरापयत वाहू न 
नेणा या तारांना आकाशात उचलून धरणारे लोखंडी मनोरे.  

भाई आप या सामािजक कायात गढून गेलेले असताना देशात 
राजक य पातळीवर होत असले या घडामोडींपासून ते लांब होते असे 
वाटणे साहिजक आहे. मा  तसे न हते हे यां या १९४२ या 
ल यातील सहभागामुळे प ट होते.  

ते ते हा या राजक य घुसळणीत ततकेच गु ंतलेले होते िजतके ते 
आप या सामािजक कायात म न होते. सामािजक सुधारणा ह  
देखील रा  उभारणीतील मह वाची गो ट असल  तर  राजक य 
ताकद ह  अ धक मह वाची असते याचे यांना भान होते. हणून ते 
राजक य वतुळात केवळ था नक राजकारण आ ण समाजकारण 
यात गु ंतलेले वाटत असले तर  रा य कायातह  ततकेच खोल 
बुडालेले होते. 

मा  ऑग ट ांती या णापयत असे वाटू शकते क  भाई 
संपूणतः शेतक यांचे न सोडव यात, यां यासाठ  लढ यात आ ण 
था नक राजकारणात रमले होते. मा  समांतरपणे यां या 

समाजवाद  काँ ेस या ये ठ ने यांशी चचा बैठका सु  हो या. 
देशपातळीवर सु  असले या घडामोडींतह  ते ततकेच सहभागी होते.  
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एक कडे आप या भागातील शेतक यां या बाजूने, पळवणुक या 
वरोधात लढा उभा करत असतानाच भाई कोतवाल यांनी आप या 
देशासाठ  रा य पातळीवर ल जबाबदार ची आखणीह  खूप आधीच 
क न ठेवल  होती.  

यां या पु यातील वा त यात तेथील भावी समाजवाद  नेते एस. 
एम. जोशी, ना. ग. गोरे यां या संपकात ते आले होते आ ण पुढेह  
यां यातील संबंध अ धक गहन होत गेले. माथेरानला आ यानंतर 
आ ण पुढे कजतम ये राहात असताना ते भाऊसाहेब ठोसर आ ण 
अथातच भाऊसाहेब राऊत या काँ ेस ने यां या सोबत काम करत 
होते.  

आ ण हे सगळे सगळे नेते रा य आ ण रा य पातळीवर ल 
राजकारणात स य अस याने भाई देखील अनेक मह वा या 
बैठक ंना उपि थत होते.  

एका बाजूला समाजकारणाची दशा पकडून ते शेतक यां या 
सुधारणा आ ण ह कांसाठ  लढत असताना यांनी था नक 
सावकारांचा रोष ओढावून घेत ते यांचे मोठे श  ू बनले. तर 
दसुर कडे राजकारणातह  स य होऊन यांनी इं जां या वरोधातह  
लढा उभा केला. समाजकारण आ ण राजकारण या दोन पातळीव न 
यांनी लढा सु  के यामुळे यांचे श ूह  या दो ह  पातळीवर यां या 
वरोधात उभे रा हले. सावकार आ ण इं ज! 
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प हला श  ू यांनी माथेरानला परत यानंतर भाऊसाहेब राऊत 
यां या सोबत सामािजक, राजक य कायाला ारंभ केला, ते हा 

था पत झाला होता. दसुरा हायचा होता... यासाठ  १९४२ साल 
उजाड याची आव यकता होती. आ ण ते उजाडले... 

एस. एम. जोशी यांनी 'मी एसएम' या आ मच र ात या 
कालखंडाचे वणन केले आहे ते असेः  बेचाळीस साल उजाडले आ ण 
घटना वेगात घडू लाग या. फे ुवार त भारता या ईशा य व आ नेय 
दशा या रोखाने जपान वेगाने चाल ूयेत आहे असे च  दसले. १५ 
फे ुवार स सगंापूर पडले. सात माचला रंगूनवर जपा यांनी क जा 
केला. २५ माचला अंदमान नकोबार बेटे ता यात घेतल . ५ ए ल 
रोजी कोलंबोवर तर या या दसु या दवशी हदंु तान या पूव 
कना यांवर जपानने बाँबफेक केल . यु ध असे भारता या भूमीवरच 
आ याने पळापळीला सु वात झाल . टश सरकार भारतीय जनतेचे 
र ण क  शकणार नाह  ह  भावना ती  झाल . सगंापूर पडले या 
१५ फे ुवार या तीन दवस आधी नानासाहेब गोरे यांना अटक झाल  
व यांना गुलबगा येथे ने यात आले. भावी ल यात पकडून यायचे 
नाह  असे सांगून गेलेले जय काशह  तु ं गात गेले.  

नानासाहेबांना अटक हो याआधी सुमारे १५ दवस यां या, 
हणजे नानासाहेबां या, घरा या ग चीवर वतः नानासाहेब, युसुफ 

मेहेरअल , प. स. भागवत, भाई कोतवाल आ ण नाना पुरो हत यांची 
एक बैठक झाल . या बैठक त वातं यासाठ  लढा झालाच तर तो 
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कसा चालवायचा या संबंधात थूलमानाने काह  गो ट  बोल या 
गे या.  

(एस. एम. जोशी यां या अनुपि थतीत झालेल  ह  बैठक होती, 
याचे तपशील यांना ते पु यात आ यानंतर कळले, असे यांनी 
ल हले आहे.) 

या बैठक या तपशीलाबाबत यांनी ल हले आहे क  - कजत 
तालु यात छोटे तसरकार थापन कर याची जबाबदार  भा नी 
आ ण महाड तालु यातील तशीच जबाबदार  नाना पुरो हतांनी 
उचलल  (असावी असे वाटते.) युसुफ मेहेरअल  यांनी ह  बैठक 
बोलावल  होती. (अशी माझी नि चत मा हती आहे.) समाजवाद  
म ां या मनात ह  जर तरची भाषा श तीला ध नच होती, कारण 
काह  झाले तर  काँ ेस संघटनेने सामदुा यक ल याचा नणय 
घेत यावाचून आ ह  काह च क  शकत न हतो आ ण दवस दवस 
काँ ेस लढा पुकार ल क  नाह  याचीच शकंा येऊ लागल  होती.'  

 युसुफ मेहरअल ंनी अनेक रा ांतील ां यांचा अ यास केलेला 
होता. खाजगी गट बैठक त यां या बोल याचा ढंग पर पर संवाद 
साध याचा असे. ` स` योजना बारगळ यानंतर ते साहिजकच 
महा माजींना भेटून आले होते. आ ण गांधींजीं या मनात कोणती 
पंदने चाल ूआहेत या वषयीचा सा ा कार बरोबर घेऊनच आले 

होते. ` टशांनो चालते हा,` या घोषणेवर आज ना उ या काँ ेस 
ठराव कर ल व एक अभूतपूव चळवळ देशात उभी राह ल, असे 
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यांनी आ म व वासपूवक सां गतले. भावी ऑग ट ांती ल याचा 
आराखडा ते घेऊनच फरत होते, असा अनेकांचा समज आहे. पण 
तशी कोणतीह  ल ू टं यां याकडे न हती. थूलमानाने आगामी 
लढा कसा लढला गेला पा हजे एवढेच ते सांगत.  

चळवळ सु  झाल  क  बडे नेते पकडले जातील, तु ह  
सहजासहजी पकडले जाणार नाह , अशा कारे हणजे भू मगत 
राहू न लढा चाल वला पा हजे; या ल यासाठ  जी काह  संघटना 
बांधायची ती बांध याचे काम सु  करा, हा यां या सांग याचा 
आशय होता. हसंाअ हसंा धोरणाब दलह  ते बोलले. अ हसंक 
स या ह क न तु ं गभरती करायची नाह  याचा अथ सरसकट 
हसंाचार क न चळवळ चालवायची असा न हे. माणसे मारायची 
नाह त; मु दाम इजा करायची नाह , पण यु ध य न अथवा 
यु धाला मदत प होणार  गो ट यां या मागात अडथळे नमाण 
करायचे असेह  यांनी सां गतले.  

या कामासाठ  संघटना बांधणा यांस तपशील ठर व याचे वातं य 
राह ल, हेह  यांनी प ट केले. भू मगत लढा लढताना तं  काय 
असते व प य कोणती पाळावी लागतात, एवढेच मो यांनी यांना 
सांगायचे असते.  

धरपकड झाल च तर आपण श यतो पकडून यायचे नाह  आ ण 
भू मगत राहू न क य मागदशन स मती या आदेशानुसार लढा 
यायचा, असा नणय घेतला. या बैठक त सावमताने हा नणय 

झाला. 
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यानंतर बंडू गोरे, श भाऊ लमये यांनी पु यात बाबालाल शहा 
यां या बंग यात काँ ेस समाजवाद  कायक याचे श बर भरवले, 
याची सांगताह  मेहरअल ं या भाषणाने झाल . या शबीराला नाना 
पुरो हत, भाई कोतवाल, ठा याचे ता हणे बंध,ू प.ं स. भागवत, द. 
सुतार आ ण वशेष हणजे सेनापती बापट उपि थत होते. 
मेहेरअल ंनी समारोपाचे भाषण करताना, सव टश वरोधकांनी 
अभे य फळी बनवून थम टशांना इथून हकलून यायचे आहे, 

टशांची स ा क े न ट करायची आहेत पण कोणा याह  जीवाला 
ध का लावायचा नाह  क  यि तगत मालम ेवर घाला घालायचा 
नाह , हे भावी ल याचे सू  सां गतले. 

या काळात महा मा गांधी टशां वरोधात लढ याची न य नवीन 
ेरणा देत होते आ ण दसुर कडे नेह , आझाद यांना आप या 
वचारधारेशी सहमत क न घे यासाठ  य नशील होते. बेचाळीस 
सालचा जून आ ण जुल ैम हना या ट ने मह वाचा ठरला. जून 
पासूनच नेह  आ ण आझाद गांधींजीं या मताशी सहमत होऊ 
लागले. जुलैम ये वधा येथे काँ ेस कायका रणीची सभा होऊन 
` टशांनो चालते हा` हा आदेश देणारा ठराव मंजूर झाला. सवाचे 
ल  मु ंबईत ६ ऑग टपासून भरणा या काँ ेस महास मती या 
अ धवेशनाकडे लागले.  

या नंतर या राजक य कालखंडाब दल मध ु लमये यांनी आप या 
` वातं य चळवळीची वचारधारा` या पु तकात हटले आहे क , 
मु ंबई गवा लया टँकवर अ खल भारतीय काँ ेस क मट चे अ धवेशन 
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भरले ते हा सवानी (क यु न ट सोडून) एकमताने "भारत छोडो"चा 
ताव पास केला. गांधींजींना शकंा येत होती क  आप याला 

लवकरच अटक कर यात येईल. जर आप याला आदंोलन सु  
कर यापूव च अटक केल  तर जनतेचे व कायक याचे कत य काय 
ठरेल? हणून यांनी अशी घोषणा केल  क  यावेळी येक 
कायक याने व नाग रकाने आपण वतः नेता बनवावे आ ण `क  
कंवा म ` या नधाराने आप या स स ववेकबु धीला म न काम 
करावे. फ त अ हसें या मयादेत राहू न तकार करावा, असे यांचे 
हणणे होते. या शवाय आदंोलना या व पावर इतर कुठलेह  

बंधन नसेल. ‘भारत छोडो’ ठराव आठ ऑग ट या रा ी पास झाला. 
यानंतर अव या काह  तासांतच सरकारने भारत संर ण 
थानब धता काय यानुसार ने यांची धरपकड सु  केल . काँ ेस 

व कग क मट या जवळजवळ सव सभासदांना व नमं त ने यांना 
अटक कर यात आल .  

नऊ ऑग टला पहाटे मु ंबईला समाजवाद  पुढार  अ युतराव 
पटवधन यां या भावाकडे समाजवाद  कायक याची एक बैठक झाल . 
पुढ ल काय म काय असावा यावर आपसात चचा झाल . या 
बैठक त असे ठर व यात आले क  इं जां या तु ंगात नमटूपणे 
जा याऐवजी आपण भू मगत राहू न आदंोलन करावे. हा नणय सव 
संमतीने घे यात आला. (हा नणय यापूव या चचनुसार झाला.) 

गवा लया टँकवर नऊ ऑग ट रोजी सकाळी झडावंदनाचा काय म 
अ णा आसफअल ं या ह ते साजरा कर याचा य न झाला. 
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यावेळी अमाप गद  लोटल  आ ण मुसळधार पावसाला सु वात 
झाल . पो लसांनी जमावावर मो या माणावर अ ुधूर व 
लाठ माराचा योग केला. नऊ ऑग ट या धरपकडी या बात या 
सा या देशभर पसरताच केवळ मु ंबई या न हे तर ठक ठकाणी 
मरवणुका, सरकार  कचेर वर ह ला, तरंगा फडकावणे, कचे या 
ता यात घे याचे कार झाले. अनेक लोक शह दह  झाले.  

या ते हा या पा वभूमीवर भाईचे एकंदर आयु य आ ण काय 
पाहता, यां या पुढे येत गेले या येक प रि थतीने यांना काह  

न केले. आ ण या नाने अ व थ होऊन याला उ र 
दे यासाठ  ते कृ तशील बनले. मग ती शेतक यांची प रि थती असो, 
यांचा अ श तपणा, यावेळची दु काळी प रि थती कंवा देशा या 
वातं यासाठ  सु  असलेल  चळवळ. ते कशाह  पासून अ ल त राहू 

शकत न हते, वतःला अ ल त ठेव ूइि छत न हते.  

यावेळी था नक राजकारण आ ण समाजकारणात घडामोडी घडत 
हो या याहू न अ धक वेगात रा य पातळीवर ल घडामोडींना वेग 
आला होता. आतंररा य पातळीवर महायु धास ारंभ होऊन इं लंड 
यात गु ंतले होते. भारताशी राजक य तडजोड कर याचा एक ताव 
वचाराधीन अस याने एक कारे राजक य समझो या या नावाखाल  
पु हा वातं य पुढे ढकल या या उ देशाने ‘ स मशन’ भारतात 
आले.  
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आ ण अपे े माणे ‘ स मशन’ फसले. ते तर फसणारच होते. 
महायु ध संपेपयत इं ज सै या या ता यात देश राहणार आ ण 
आपल  भू मका यांना फ त जेव ू घाल याची असेल तर ते कसे 
मा य होईल? अशी काह  जणांची या मशनब दलची त या 
होती.  

या दर यान, भाऊसाहेब राऊत हे रा य पातळीवर ल ने यां या 
संपकात होते. यांची युसुफ मेहेरअल ंशी भेट झाल  होती.  

मेहेरअल  हे गांधीजींना व याला भेटले. गांधीजी आता अं तम 
ल या या तयार त आहेत. यासाठ  ते एका बाजूला देशाला चेतवत 
आहेत आ ण दसु या बाजूला नेह  आ ण मौलाना आझाद या 
दोघांनाह  आप या या योजनेत सामील कर यासाठ  चचा करत 
आहेत, हे यांना कळले होते आ ण ते यांनी ां तकारकां या या 
गु त बैठका होत, यात सां गतले होते. या बैठकांना 
भाऊसाहेबांसोबत भाई कोतवालह  असायचे. यात भाकर कंु टे, 
अ णासाहेब सह बु धे, भाऊसाहेब राऊतांचे पु  वसंत राऊत आद  
लोक असायचे. ते हा रा य काँ ेसचे अ य  होते मौलाना अबुल 
कलाम आझाद. यांनी अ याप मशनचे ताव फेटाळ याचे  
जाह र केलेले न हते. यामुळे अ नि चततेचे वातावरण होते. मा  ते 
यो य वेळी ‘ स मशन’ फेटाळ याचे जाह र करतील आ ण 
यानंतर अं तम ल याचा, इं जांना अं तम इशारा देणारा ठराव 
होईल, अशी मा हती मेहेरअल  यांना गांधींजींशी ते वत: 
बोल यामुळे होती.   
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‘चले जाव’ चा नारा लाग यानंतर अपे े माणे पो लसांनी आधीच 
सु  केलेल  धरपकड यापक केल . भाऊसाहेब राऊत यांना वर त 
अटक झाल  आ ण ते वषभर तु ं गवासात गेले. भाईह  मु ंबईत होते. 
ते या सभेत असावेत. (पुढे यां या सहका यांनी दले या मा हतीत 
तसे हटले आहे. या सभेला नंतर भाइ या कोतवाल द यात 
सामील झालेले चंदोबा देहेरकरह  होते. यांनी वत: ल हले या 
आठवणीपर लेखात याचा उ लेख केलेला आहे. भगत मा तरांनी 
दले या मा हतीनुसार, ‘चले जाव’ या ना याबरोबरच महा मा गांधी 
यांनी ‘करा कंवा मरा’ असा संदेशह  भारतीयांना दला ते हा या 
सभेला भाऊसाहेब, कोतवाल गेले होते. आ ण ते हा सग यांची 
धरपकड सु  झाल . भाऊसाहेब राऊत घर  गेले आ ण तेथे यांना 
अटक झाल . भाई मा  पो लसांची नजर चुकवून कजतला आले.)  

‘चले जाव’ ची अं तम लढाई सु  झा यानंतर काय करायचे, 
याचा पूव वचार भाइ या समाजवाद  काँ ेस या ने यांशी झाले या 
अनेक बैठक ंत प का झाला होता. कजत तालु यात तसरकार 
थापन कर याची जबाबदार  भाइनी वीकारल  होती. याची 

कायवाह  कर याची वेळ आल  होती. 

ते कामाला लागले... 

तसेच, आप या व ध वॉरंट नघा या शवाय राहणार नाह , 
याचीह  क पना यांना होती. यामुळे भू मगत होणे हा या यासाठ  
एका दगडात दोन प ी मार याचाच कार होता. 
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ते सव थम बाबासाहेब ठोसर यां या घर  कजतला आले. 
बाबासाहेब ठोसर ह  कजतची बडी आसामी. ते वत: वक ल होते. 
काँ ेसचे कायकत होते, तालु यातील श ण सारक मंडळाचे 
अ य  आ ण तालुका काँ ेसचेह  अ य  होते. भाई चटणीस 
हणून काम पाहात. यामुळे यांचा द घ प रचय होता. याह  

पल कडे या दोघांम ये चंड व वास आ ण भावां माणे ेमाचे नाते 
होते. भाई कधी कजतला गेले क  बाबासाहेबांकडे यांचा प हला चहा 
ठरलेला असायचा. बाबासाहेब तसे शांत वभावाचे, मवाळ. भाइ या 
पायाला जशी भगंर  लागलेल  होती आ ण वादळा माणे झपाटलेपण 
होते, तसे यां यात न हते. तर  दोघांमधले नाते अ यंत गाढ होते. 
बाबासाहेब भाइकडे जे हा प ह यांदा गांधींजीं या खाद  काय मासाठ  
मदत मागायले गेले ते हा भाइनी यांना आप या वभावानसुार 
अ यंत आ मीयतेने आ ण संपूण मदत केल  होती. ते हापासून 
यां यात जुळलेले नाते वृ धींगतच होत रा हले. भाइना ते आदश 
समाजवाद  हणत. भाइचा वभाव माणसांना आकृ ट क न 
घे याचा होता. यांना लोक मान देत तसेच मनह  गु ंतवत. 
यामुळेच भाइनी आपला द ता बनव याचे काम वेगात पार पाडले. 
या कारणाने भाइनी सव थ कजतला जा याचे ठर वणे साहिजकच 
होते.  

ठोसरां या घराजवळ पोच यावर आसपास पो लसांचा पहारा 
अस याचे यांना दसले. यामुळे ते घर  न जाता यां या ठरले या 
गु त जागी थांबले. रा ी उशीरा म ास मेलने बाबासाहेब आले. 
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भा नी यां यावर नजर ठेवलेल च होते. यां या पाठोपाठ पो लसांची 
नजर चुकवत यांनी घरात वेश मळवला.  

दोघांची चचा अथातच पुढे काय, यावरच सु  झाल . भाइना येथे 
राऊत यांना अटक झा याची मा हती मळाल . तसेच, यांचेह  वॉरंट 
नघा याचा संशय यांनी य त केला.  

इत यात दारावर थाप ऐकू आल . पो लसां शवाय कोण असणार? 
मा  संगावधान ठेवून हे दोघे घरा या माग या बाजू या खोल त 
गेले आ ण ठोसरां या प नीने दार उघडले. दारात पो लसच होते. 
यांनी घरात कोतवाल आहेत का, अशी वचारणा केल . ‘येथे 
कोणीह  नाह त’, असे सांगून यांना वाटेस लावले. पण पाच 
म नटांनी पु हा दार वाजले. भाई हणाले, “व हनी आता तु ह  
यांना दमात या, मी बघतो काय करायचे ते.” ते बाबासाहेबांना 
हणाले, “पो लस काह  माझा प छा सोडणार नाह त. यांना माह त 

आहे क  मी मु ंबईहू न आलो क  इथेच येणार, हणून ते आलेत. 
बाहेर ते मला म यरा ीह  शोधून काढतील. ”  

ठोसर व हनींनी भाइ या सूचनेनुसार, पो लसांना दमात घेतले, 
"येथे कोणी नाह  हणून तु हाला एकदा सां गतलं ना, सच वॉरंट 
असेल तर घर तपासून या. घरात मुलेबाळे आहेत, पु षमंडळी 
आल  नाह त अजून घर  हणून आ ह  सगळे ववंचनेत आहोत. 
आ ण तु ह  रा ी अपरा ी घेऊन हे आहेत का, ते आहेत का हणून 
छळता... घर तपासायचे असेल तर तपासून या. पु हा ास दला 
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तर रा ी, बेरा ी ास द याब दल तु या व ध कायदेशीर त ार 
करेन. व कलाचं घर आहे हे, हे तु ह  ल ात ठेवा."  

यांचा आवाज ऐकून शेजार या सीताराम नर सहं पटवधन यां या 
घरातील ीवगाला जाग आल . यांचीह  बाबासाहेब आ ण भाइशी 
उ म जवळीक होती. यां या प नी मथुराबाई बाहेर आ या आ ण 
यांनीह  पो लसांना दमात घेतले, "रा ी घेऊन घरातील बायकांना 
सतावता याची शरम नाह  वाटत? माणसासारखे वागा नाह तर वाईट 
प रणाम होतील," असा दम भर यावर मा  पो लस परत गेले. पण 
एक शपाई पहा यावर बसवून मगच. 

ह  घटना आठ ऑग ट या रा ीची. ठोसर आ ण भाई यां या 
घर  राहात ते महालेकाका यां या अटकेचेह  वॉरंट नघाले होते, मा  
ते दसु या दवशी था नक पो लसां या हाती पडले.  

या रा ी भाई ठोसरां या घरा या माग या बाजूस असले या द ड 
पु ष उंची भतंीवर चढून तेथून उडी मा न पसार झाले.  

तेथून ते थेट नघाले मा नवल कडे.  

मा नवल  हणजे गोमाजी पाटलांचे गाव. या गावचे ते पाट ल. 
गावात दरवष  हो या चालव याचे कं ाट नघे. नेरळ ते मा नवल  हा 
नद चा वास कर याची सोय या कं ाटा वारे हायची. वषानुवष 
बोट ची टडस गु लुशेठलाच मळायची ती काह  वषापूव  यांनी 
यां या श ण आ ण काय या या अ यासामुळे गोमाजींना मळवून 
दल  होती. यां यात नेह कसा जडला याची मा हती आधी 
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दलेल च आहे. पुढ या कायवाह साठ  या पता पी साथीदाराला 
भेट यासाठ  ते मा नवल कडे नघाले होते. भाइनी या आधीची शाळा 
सु  करणे असो वा धा यकोठ  योजना आखणे असो, गोमाजींना 
सोबत घेऊनच सग या योजना राब व या हो या. प हल  धा यपेढ  
मा नवल  गावात सु  झाल  होती.  

रा ी कती वाजता ते पोचले माह त नाह , पण यां या घर  
पोच यावर आधी खा या प याची यव था झाल . जेवता जेवता 
भा नी गोमाजींना पुढ ल योजनांची ाथ मक क पना दल . यापुढे 
आप याला भू मगत हायला लागेल, या शवाय ग यंतर राहणार 
नाह . पो लस तर आहेतच, पण आपण आप या समाजोपयोगी 
कामांमुळे जे श  ू नमाण केलेले आहेत, तेह  जग ू देणार नाह त, 
याची सार  क पना यांनी यांना दल . सकाळपयत यां याकडेच 
मु काम केला. आ ण मग ते थेट पोहोचले ते मु ंबईला. 
गरगावमधील खा डलकर मागावर ल भू मगत चळवळी या गु त 
अ यावर येऊन यांनी इतरांशी स लासलत केल  आ ण ते 
कुटंुबाचा अखेरचा नरोप घे यासाठ  पु याला रवाना झाले.  
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शेवटची भेट 

यां या प नी इंदतूाई आप या दसु या बाळंतपणासाठ  माहेर , 
खडक ला डॉ. तलापूरकर यां या वा यावर आ या हो या. यांना 
मुलगी झाल  होती, केवळ अकरा दवस झाले होते.  

ते वा यावर आले तर तेथे दारावर ठेवले या गुर याने यांना 
अडवले. कारण दाढ , मु ंडण, हाफपँट, मळका शट, हातात मोठ  
पशवी अशा वेग याच वेशात ते आले होते. तो काह  के या यांना 
आत सोडायला तयार न हता. मग घर यांना बाहेर बोलावून घेतल ं
ते हा कुठे यांना आत घे यात आले.  

तेथे यांनी इंदतूाइची आ ण अकरा दवसांपूव  ज मले या मुल ची 
भेट घेतल . चारचौघांसारखा संसार असावा, एवढ च अपे ा 
असणा या सा या इंदतूाइना भाइ या अव या जगाचा सांभाळ 
कर याचा याप कळ यासारखा न हता. देशासाठ  सव व, हणजे 
बायकांमुलांनाह  याग याची भावना यांना कळत न हती. ती 
यां या जीवाला घाबरत होती. आपला नध या छातीचा नवरा 
कशाचीह  भीती वाटत नस याने वनाकारण अडचणीत येईल, 
याचीच यांना भती वाटायची. याचे कारण यां या घरातले 
वातावरण. कशाला या नस या वातं यल या या आ ण सामािजक 
सुधारणां या नाद  लागा, असा कोण याह  यव थेतील था पतांचा 
वचार यां याह  घरात होता. यांचे मेहु णे शंकरराव तर यांना 
गहृ तच धरत नसत. याला अपवाद हणजे इंदतूाइची मोठ  बह ण 
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ताराबाई औरादे. ताराबाइना भाई करत असले या कामाची जाण 
अस याने यां याब दल आदर आ ण सहानुभूती वाटायची. इंदतूाइना 
केवळ आप या नव याला कोण याह  संकटाने घे  नये याची काळजी 
असायची.  

या रा ी इंदतूाइना ख या अथाने आपला नवरा कोण या 
सरसं ामात आहुती यायला चालला आहे आ ण यासाठ  
आप याला काय कंमत मोजावी लागेल याची क पना आल . 
आतापयत सामािजक काय यां या डो यांदेखत, ब याचदा यां या 
घर  चालायचे. राजक य कायाब दल यांना केवळ ऐकूनच अ पशी 
क पना होती. आता याची चीती यांना येत होती.  

भाई हणाले, ``मी इथे आलो याची क पना कोणालाह  देऊ नको. 
मला पहाटे या गाडीने नघायचे आहे.`` इंदतूाइचा धीर सुटला. 
यांनी घाबरत वचारले, ``पु हा कधी येणार?`` यावर भाई 
हणाले, ``पु हा कधी येईन माह त नाह . कदा चत ह  आपल  

शेवटची भेट असेल.``  

इंदतुा या पायाखालची जमीनच सरकल  आ ण या मटकन 
खाल  बस या. भाइनी यांना धीर दला क  काह ह  काळजी क  
नकोस, माझी काळजी घेणार  खूप माणस ंआहेत. यांची समजूत 
काढ यासाठ  यांनी प रि थती आ ण यांची जबाबदार  
समजाव याचा य न केला क  हे कु े  आहे. "आता माघार घेता 
येणार नाह . यायचीह  नाह . अशा वेळी मला तुझी साथ हवी आहे. 
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तूच धीर सोडलास तर कस ं होणार? मुलांकडे कोण पाहणार? तू 
वत:ची व मुलांची काळजी घे. मी येतो.'' 

इंदतूाइसाठ  भाइनी सां गतलेले शेवट या भेट चे भा कत खरे झाले. 
ती यांची खरोखर च शेवटची भेट होती. यांना यांचे अं यदशनह  
झाले नाह . 

यांनी दसु या दवशी रा ी कजतला बाबासाहेब ठोसर राहात 
असले या माडीवर हॉलंटर  शाळे या श कांची सभा घेतल . 
उपि थत सवाना सगळी ह ककत सां गतल  आ ण सवाना शेवट  
वचारले क  देशासाठ  मर याकरता कोण कोण तयार आहे यांनी 
उभे राहा. भगत मा तर उभे रा हले. यांनी बाक यांना सां गतले 
क  तु ह  चुग या, चहा या न करता शांत रहा. मी आता यापुढे 
जगेन तर वरा यात कंवा वगात.  

भाई ९ ऑग ट १९४२ रोजी भू मगत झाले. तेथून यांनी आपला 
द ता बनवून, साधने जमवून, तां क मा हती घेऊन द ड म ह यांत 
आप या भू मगत कारवायांना ारंभ केला. द ता जंगलात मु काम 
करत होता. द यातील सगळेजण भा माणेच नवखे होते. मा  
सगळे भा या भावाने या न या कार या आदंोलनात खेचले 
जाऊन उ साहात आलेले त ण होते.  
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द याचे सद य 

भगत मा तर 

अवसरे गावचे रामो नागो भगत यांना लोक पुढे भगत मा तर 
हणून ओळख ूलागले, ते भा मुळेच. 

भाई कोतवाल यांनी १९३८-३९ म ये समाजकाय सु  केले, या 
सुमारास सातवी पास झालेले रामो नागो भगत नोकर साठ  य न 
करत होते. भाई कोतवाल नावाचा त ण समाजकाय करतो असे 
यां या कानावर आले होते. यानुसार ते एके दवशी कजत ये 
यां या घर  भेटायला आले. भाइनी यांना एस. एम. जोशी यां या 
नावे च ठ  देऊन द ड म ह यांसाठ  सेवा दल कँपवर पाठवले. तेथून 
परत यावर यांना सरकार  नोकर  मळेपयत हॉलंटर  शाळेत 
नोकर  कर यास सां गतले. अथात भा नी यांची यवि थत काळजी 
घेतल च. जाताना यां या हाती पाषाणे गाव या मुखां या नावे एक 
च ठ  दल . यात दपुार या जेवणाची यव था करावी, असेह  
हटले होते. ती ते हाचीच न हे, तर आ ापयत सु  असलेल  प धत 

आहे.   

पाषाणे गाव या देवळात २१ नो हबर १९३८ रोजी यांनी शाळा 
सु  केल . ते हा यांचा पगार होता, १५ पये. कालांतराने कुडाची 
शाळा बांधल  गेल  आ ण मुलांना यांची वतं  शाळा मळाल . 
शाळेत ब यापैक  मुले येऊ लागल . भाईह  अधुनमधून आपल  हजेर  
लावत. 
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दर यान, शेतकर  प रषद बोलाव याची तयार  भाइनी सु  केल  
आ ण एस. एम. जोशी, नानासोहेब गोरे आद  मंडळींना बोलाव याचे 
ठरले, ते हा या कामासाठ  भाइनी भगतमा तरांसार या आप या 
हॉलंटर  शाळे या श कांची मदत घेतल  होती. शेतक यांना 
जागव यासाठ , शेतकर  प रषदे या चारासाठ  भगत मा तरांना 
छकडा दला होता. शाळा, शेतकर  प रषदे या कामा माणेच भगत 
मा तर देशकायासाठ ह  भा या द यात सामील झाले. 

द ा प ै

मु ंबई या ह . जे. ट . आय. सं थेत इंिज नय रगंचे श ण घेत 
असलेले द ा प ै हे केवळ सतरा वषाचे होते. `चले जाव` चळवळीत 
डो यावर पो लसांची लाठ  पड यापासून वातं य चळवळीत ते 
दाखल झाले. यांचे वग म  हणजे कोतवाल द यातील दसुरे 
सद य पांडुरंग भोळे. ते दोघेह  शवाजी पाकला भेटले असता 
भोळनी द ा प ै यांना भाइ या कोतवाल द याची मा हती दल . 
भाई कजतम ये ांती घडवत आहेत तर आपणह  तकडे जायला 
हवे, असे यांनी सुचवले. प या मनात देशासाठ  काह तर  करावे 
अशी उम  होतीच. पण न क  काय करायचे हे कळत नस याने 
आप या अ व थतेला वाट मळ याची वाट पाहात होते. कोतवाल 
गटात सामील हो याची संधी दसताच यांनी या ट ने पावले 
उचलल .  
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भा शी झाले या प ह या भेट चा रोमांचकार  अनुभव प ैकधीच 
वसरले नाह त. अनेक वषानंतर यांनी भा चे केलेले वणन अगद  
काल भेटलो असे होते, असे एका मुलाखतीत सां गतले. यां या 

ट ने भा चे यि तम व वल ण होते. यात अशी काह तर  
अ भूत श ती होती क , यांची मूत  यां या डो यांसमोर अ याप 
तरळत असे. रा ी या काळो या आकाशात जण ूचमकणारा नळा 
तारा. यां याकडे नुसता पाहणाराह  उ साह आ ण उ मादाने भ न 
जायचा.  

 या सतरा वषा या युवकाला भाइनी यावेळी सां गतले होते क , 
ह  ांती आहे. कोणी कुणाला काह ह  सांगायचे नाह . काह ह  
बोलायचे नाह . ाण गेला तर  कोणी कोणाचे नाव यायचे नाह . 
आ ण सवात मह वाचे हणजे, इथून कुणालाह  परत जाता येत 
नाह . हा इथला जण ूकायदा आहे. प ैयांची तयार  आधीच झाल  
होती. ते द यात सामील झाले. 

प ै नेहमीच पायलन काप या या कामी आघाडीवर रा हले. 
मु ंबईव न पायलन काप यासाठ  लागणा या हॅ झो ले स यांनीच 
पावा या लाद त लपवून आण या. पायलन काप याबरोबरच भाई 
यांना अनेकदा मु ंबईला कामासाठ  पाठवत असत.  

दगडुलाल खूपचंद शहा 

मुरबाडमधील दगडुलाल शहा हे देशातील व वध घटना व वातं य 
चळवळीशी संबं धत घटनांची मा हती देणार  बुले ट स मुरबाड 
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प रसरात गु तपणे वाट याचे काम करत. परदेशी कापडाची होळी, 
भात फेर  यात ते नेहमी सहभागी होत असत. भगत सगं, राजगु , 

सुखदेव या ां तकारकांना फाशी झाल  ते हा काळे झडे घेऊन यांनी 
गावात हरताळ पाळला. गु त बुले ट स या वाटपाचे काम करत 
असतानाच ते कोतवाल द या या संपकात आले. भाई रायगड 
िज यात एका झोपडीत मु कामाला असताना बंडोबा ीरसागर व 
शांतीलाल दलाल यां यासोबत जाऊन ते भा ना भेटले आ ण 
द यात सामील झाले. भाइनी यां यावर जंगलात असताना 
लागणारे सामान आणून दे याची जबाबदार  सोपवल  होती. पायलन 
पाड या या कामातह  ते सहभागी होते.  

डसबर अखेर स मुरबाडची तह सलदार कचेर  लुट या या ट ने 
पाहणी क न ये याची जबाबदार  भाइनी यां यावर सोपवल  होती. 
तेथे पो लस कती, पहारा कसा, ह यारांची खोल  कोठे, खिजना 
कोठे, सावध गर चे मु दे आद ंचा अ यास कर यासाठ  यांना भाइनी 
मुरबाडला रवाना केले होते.   

ध डू देसाई 

कामगार चळवळीत स य असले या ध डू देसाईचा यु ध वरोधी 
मोह मेतह  सहभाग असायचा. ` वमको` कंपनीत तो कामगार 
चळवळ चालवायचा. तेथे याने काह  वेळा संपह  घडवून आणला 
होता. दसु या महायु धाशी भारताचा काह  सबंंध नाह  आ ण 
इं जांनी हे यु ध भारतावर लादलेले आहे असे लोकांना समजावून 



90 
 

महारा ाचे िश पकार                                                                वीर भाई कोतवाल  
 

यु धासाठ  जी मदत गोळा केल  जात होती याला तो वरोध 
करायचा. याब दल या यावर खटला भ न याला तु ं गवासह  
झाला होता. १९४१ साल  वषभराची श ा भोगून आ यानंतर पु हा 
याने आपले काय सु  ठेवले होते.  

भा नी व कल  सु  के यानंतर या दोघांचा संपक झाला असावा. 
भा नी काह  चांगल  माणसे पुढ या ल यासाठ  हे न ठेवल  होती 
यात ध डू देसाई होता. ध डू द यात सामील झालाच, शवाय 
सोबत आणखी काह  माणसे घेऊन आला.   

राघो शकंर गाडे 

संपूणतः अ श त असलेला राघो गाडे हा केवळ देशासाठ  
काह तर  केले पा हजे या भावनेने ध डू देसाई या मा यमातून 
द यात सामील झाला. या या सोबत नथ ू काळू भाईर, वामन 
काळू भोईर, देव ूधाव ूकनोजे हेह  सामील झाले.  

यशवंत सदा शव तथा चंद ूदेहेरकर 

जे. जे. कुलमधून मेटल ा टचा ड लोमा केलेले चंद ूदेहेरकर हे 
व याथ  अस यापासून देशसेवेत असायचे. शाळेत हरताळ पाळणे, 
सुतकताई या काय मात स य असायचे. ९ ऑग ट या गवा लया 
टँक मैदानावर ल ऐ तहा सक `चले जाव`चा ठराव झाला ते हा ते 
तेथे उपि थत होते. यानंतर मा  वातं य चळवळीत पूणत: 
सहभागी हो यासाठ  यांनी घरचे संबंध तोडून टाकले. टटवा याचा 
पुल उड व या या यां या कटात एक गु त पो लसह  सहभागी 
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झा याने यांचे साथीदार पकडले जाऊन यां यावरह  वॉरंट नघाले. 
पाल  गाव या देशमुखां या मु कामी भाई कोतवाल द याशी यांची 
ओळख झाल  आ ण ते द यात सामील झाले. पायलन काप या या 
कामात ते सहभागी असायचे.  

या य त र त बंडोबा ीरसागर, शांतीलाल दलाल, मधुकर 
आबंवणे, द ा य डवणे, मा ती शेलार, द ोबा हळदे (गौ आ याचा 
मुलगा), पट णा कोतवाल (भाई कोतवालांचा भाऊ), बाब ू ीरसागर, 
शरद जकातदार, भाऊ व ठल पाट ल, इ या पुत या कातकर , पांडू 
राम कातकर , ल या म या कातकर , पा म या कातकर , रामा 
म या कातकर , ध या ला या कातकर , बा या रामा कातकर , 
गणपत देशमुख, हर  नारायण देशमुख, रघुनाथ व ठल देशमुख, 
परशरुाम रामजीराव देशमुख, कांतारा शे ट , गोपाळ शे ट , रामलाल 
ीवा तव, जग नाथ ीरसागर असा द ता तयार झाला. यातील 

सगळेच सु वातीपासून यात होते कंवा शेवटपयत रा हले असे 
नाह . सगळेच द यात राहू नच काय करत होते असेह  नाह . द ता 
हळुहळू वाढत गेला आ ण काह  लोक पकडले गे याने यांचा 
द यासोबतचा वास तेथेच थांबला.   

भा नी पायलन पाड याआधी याची नीट मा हती क न घेतल  
होती. असे हणतात क  टाटा कंपनी या एका इंिज नयरशी यांचा 
वैयि तक प रचय होता. मा  तो आप याला ास होईल या 
कारणा तव मदत करायला तयार न हता. भा नी याला श द दला 
क  याला कोण याह  कारचा ास होणार नाह , इतकेच न हे तर 
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याचे नावदेखील कधी कोणाला कळणार नाह . याला खा ी 
पट यानंतर मा  याने यांना सव तां क मा हती पुरवल .  

मा  यापे ाह  अ धक यावहा रक मा हती यांना हवी होती. ती 
य  पायलन या सम  हवी होती. कारण पायलन हणजे वजेचे 
चंड माणात वाह नेणा या तारांचे ओझे पेलणारे ठरा वक 

अंतरावर उभारलेले मनोरे. उ साहा या भरात झालेल  एक साधी 
चूकदेखील चंड महागात पडू शकते आ ण माणसांचे ाण जाऊ 
शकतात हे यांना माह त होते. यामुळे पूण खा ी के या शवाय 
यांना या पायलनला हात लावायचा न हता.  

तसेच यांना दसुर  एक गो ट या तां क मा हतीतून कळल  
होती, ती हणजे नुसता पायलन पाडला हणून वीज वाह खंडीत 
होईल याची खा ी नाह . यासाठ  तारा तुटायला ह यात. वीज तारांत 
असते, पालयन हे याचा आधार असतात. एखादा पायलन तुटला 
हणजे तारा तुटतीलच असे नाह . या खाल  येतील आ ण या या 

माग या पुढ या पालयनकडून या सांभाळ या जातील.  

केवळ अँगलचा पायलन पडला तरच तारा तुट याची खा ी अथवा 
श यता असते. अँगलचा पायलन हणजे तीन सलग पायलन घेतले 
तर या या मध या पायलयने दोघांत कोन केलेला असायला हवा. 
सरळ रेषेतील पालयन पाडून वजपुरवठा खं डत होणार नाह . 
यामुळे यावर मेहनत घेऊन उपयोग नाह .  
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दर यान या काळात द ता जंगलात फरत असताना एक खाक  
कप यांतला माणूस बगलेत लोखंडी पेट  घेऊन फरताना गोमा 
पाटलांना आढळला. यांनी याची सहज चौकशी केल . तो लाईनमन 
होता. याचे नाव कालेकर होते. तो या जंगलातील वजे या 
खांबांची देखभाल कर याची जबाबदार  असलेला माणूस होता. 
या या सोबत या पेट त दु तीसाठ  लागणार  ह यारे होती. 
गोमाजींनी याला भा या समोर हजर केले. याने आधी थोडे 
आढेवेढे घेतले. मा  याला थोडे दरडावताच तो सरळ झाला आ ण 
याने सव मा हती पुरवल . उदा. वजे या खांबात कुठे शॉक लागतो, 
खांब कती जाड असतात, वजेचा शॉक कसा टाळायचा वगैरे. 
यानंतर याला कोणाकडेह  या घटनेची वा यता क  नको असा 
इशारा देऊन सोडून दे यात आले.  

मध या काळात अँगल या पायलनांची मा हती काढ याचे काम 
सु  झाले. तसेच पायलन काप यासाठ  आव यक असले या 
करवती, हातमोजे आद ंची तरतूद कर यात आल . यानुसार प हला 
मुहु ताचा पायलन हणून डोणे गावाजवळ या पायलनची नवड 
कर यात आल . २४ स टबरला रा ी गोमा पाट ल, भा चे बंध ू
पट णा कोतवाल, रघुनाथदादा, गणतपराव, भगतमा तर, बाब ू
ीरसागर, शदें मा तर आद  मंडळी तयार झाल .  

लोखंडाचे जाड खांब कापणे मोठे क टाचे काम होते. याचा 
कोणालाह  अनुभव न हता. पु हा तो व श ट प धतीने कापला तरच 
तो अँगल या व ध दशेला कोसळला असता आ ण या या 
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ताणामुळे तारा तुट या अस या. अ यथा सगळी मेहनत वाया गेल  
असती.  

मा  सगळी मंडळी उ साह  होती. सुमारे तीन तास लावून यांनी 
तो ४२९ मांकाचा पालयन हवा तसा कापला. चंड आवाज आ ण 
वजे या तारा तुट याने नमाण झाले या वल ण काशात हाऊन 
तो खाल  कोसळला.  

सग यांनी तातडीने तेथून नघून जा याचे ठरले. कारण आवाज 
आ ण काशा या दशेने लोक अथवा पो लस आले असते. यांना 
कोणतीह  जोखीम न बाळगता तेथून लांब जायचे होते. तसेच 
सग यांनी एक त जा यातह  एक कारचा धोका होता. हणून ते 
वेगवेगळे नघाले. भाई आ ण गोमाजी पाल  गाव या दशेने गेले. 
दसु या दवशी यांना क याण मुरबाडकडील चंदोबा देहेरकर, बंडोबा 
ीरसागर, शांतीलाल यास, चं कांत आद  मंडळी घेऊन मळाल . 
यांनी यानंतर बर च गावठ  ह यारे वगैरे जमवल .  

द यात शांतीलाल सोबत आलेले आ ण सामील झालेले रामलाल 
ीवा तव हे इंिज नय रगंचा अ यास करणारे त ण होते. दोघेह  

गुजराती. पण वातं य ल यात सहभागी हायला भाषां या भतंी 
कधी न ह याच.  

भा ना रामलालब दल कळ यावर यांनी यां या मॅकॅ नकल 
इंिज नय रगंचा अनुभव वाप न घे याचा नणय घेतला. यांना 
पायलन या कामी सामील क न घे याचे ठर वले. रामलालनेह  
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आपल  उपयु तता स ध कर यासाठ  आपण मदत क  शकतो, 
असे आ म व वासाने सां गतले. आपल  प हल  काम गर  फ े 
झा यामुळे द यात उ साह होता. आता पुढचा पायलन कधी, कुठे 
पाडायचा या वचारात सगळे होते.  

गोमाजी पालयनची मा हती काढायला दसु या दवशी सकाळीच 
नघाले. तो प रसर द यातील अ य सद यांसाठ  नवीन असला 
तर  गोमाजींना या भागांतील खडानखडा मा हती होती.  

या दसु या पायलनचे काम कसे झाले हे या कामात पुढाकार 
असले या रामलाल ीवा तव यां याच श दांत पाहू या. यांनी भाई 
कोतवाल यां यावर ल हले या 'हु ता मा कोतवाल' या पु तकात 
आपले अनुभव ल हले आहेत. 

'गोमा पाटलां या मागदशनाखाल  आ ह  चालत होतो. नद चे पा  
सोडून जंगलातून एका पहाडी खडंीतून पसार होऊन पुढे मैदान व 
भातशेतातून चार पाच तास चाल यावर गोमा पाटलांनी लांबून 
कापावयाचा पायलन दाख वला. आ ह  तेथेच थोडा वेळ दबा ध न 
बसलो. थो या वेळानंतर पहारेकर  हणजे आजूबाजू या गावातील 
वेठ स धरलेले काह  लोक, क याणचे काह  पठाण व दोन तीन 
सश  पो लस असे काह  जण पायलनवर का या मारत, ते 
यवि थत आहेत ना याची खा ी करत पुढे नघून गेले. हे पठाण 
हणजे मु ंबईतून ह दपार केलेले गु ंडच असत. यांना था नक 

सावकार आपला कारभार हाण यासाठ  हाताशी धरत. ह  मंडळी 
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पुढ या पायलन या जवळ गे यावर आ ह  कापावया या 
पायलनखाल  आलो. लगेच कामाला लागलो. हा पायलन माणगाव 
२३-७ मांकाचा होता. माझा प हला अनुभव अस यामुळे काह  चुका 
झा या तर  पायलन पावणेदोन तासात कापून पडला. याचा 
पडतानाचा झगमगाट व कडकडाट काह  अपूव होता. झगमगाट तर 
असा क  आकाशातून वीज पडल  आहे असेच वाटले. झगमगाट बंद 
झा यावरह  काह  काळ काह  दसतच न हते. आम यापैक  दोघे तघे 
सैरावैरा पळत सुटलेले मला आठवतात. कारण यांतील पु कळांचा 
हा प हलाच अनुभव होता.'  

'आ ह  आमचे सामानसमुान घेऊन परत नघालो. आम यात या 
पळणा यांपैक  एकाची एक च पल अंधारात कोठेतर  पडल  होती. तो 
एकच च पल घालून चालत होता. बरेच लांब परत आ यानंतर 
आ ह  बोल ू लागलो. यात अ णांनी (भाई) पायलन लवकर 
पाड याब दल समाधान य त केले व सां गतले, "या या अगोदर 
जो आ ह  डो याचा पायलन पाडला होता याला तीन तास लागले 
होते." मी वचारले "आज याला द ड पावणे दोन तास बहु तेक लागले 
असतील." ते हणाले, "पावणेदोन तास लागले." मी हणालो, "मला 
याचे थोडे तं  ल ात आले. आज या चुका पुढ या वेळेस होऊ देणार 
नाह . अधा तास तर  वाचव ूशकू." 

यानंतर चारेक दवसांनंतर आं बवल चा पायलन ( मांक ५०४) 
पाडला. मु कामा या ठकाणाहू न १२-१३ मैलांवर जाऊन गोमाजी 
याची पाहणी क न आले होते. हा पायलन अव या स वा तासात 
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कापला गेला. रामलालने भा ना सां गतले क  पुढचा पायलन अजून 
कमी वेळेत पाडू शकू. कारण यातील अजून काह  खु या मा या 
ल ात आले या आहेत. या वेळ या चुका पुढ या वेळी होऊ देणार 
नाह . यानंतरचा पायलन होता आकुला गावाचा. पायलन मांक 
१००. हा पायलन मांक काम शभंर ट के फ े होणार असे जण ू
द याला सुचवत होता. आधी या पायलनचा अनुभव उ साहवधक 
होता.'  

मा  हा पायलन न कापता अ यंत ना यमय प धतीने सोडून 
यावा लागला. कोतवाल द ता र त ह ते परत आला. 

रामलाल ीवा तव यांनी आप या पु तकात याची ह ककत 
ल हल  आहे ती अशीः 

पु हा चारसहा दवसांनी काका (गोमाजी पाट ल) पायलनची पाहणी 
क न आले. आ ह  सव आम या सामानासह नघालो. गावातील 
मंडळी तीरकामठे आद ंसह आम याबरोबर आल . काकांनी आ हाला 
बरोबर अँगल याच पायलनखाल  नेले. हा पायलन गावाला लागून 
आहे. आकुला गावह  कजत तालु या या गावाशेजार च आहे. 
मळणीचे दवस अस यामुळे गावातील बरेसचे लोक ख यामधून 
काम करत होते. रा  अंधार  होती. तर  पण गावा या बाहेर 
उघ याम ये आ ह  सव खळेवा यां या ल ात आलो. ल ात 
ये यासारखेच हे य होते, वीसपंचवीस माणसे एका वेळी हातात 
बंदकुा, तलवार , भाले, तीरकामठे घेऊन काह  आवाज न करता 
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अंधारातून चालत असलेल  जो कोणी पाह ल तो घाबरणारच . 
कोतवाल पायलन पाडतात याचा गवगवा झालाच होता. आ ह  
नेमके पायलन खाल च घेऊन थांबलो होतो. हणून खळेवा यांनी 
एकदम आरडाओरडा करायला सु वात केल . गावातील लोकह  जागे 
झाले. यांनीह  आरडाओरडा क न आम याकडे ये याचा य न 
केला. अ णा, बंडोबा व आणखी काह  मंडळी बंदकू घेऊन एकदम 
समोर गेले. यांनी गाववा यांना चूप केले. काह  धाकदपटशा करावा 
लागला. हवेत एक बंदकु चा बारह  काढला, ते हा गाव थोडे शांत 
झाले. आ ह  आम या पायलन कापावया या कामास लागलो होतोच. 
मा  आम यातले नथोबा देशमुखांनी आ हाला सां गतले क  पायलन 
काप ूनका, गावातील लोक जागे झाले आहेत व इकडे येत आहेत. 
माझेह  ल  गावाकडे व अ णा, बंडोबाकडे होतेच. अ णांनी 
गाववा यांस तेथेच रोखले होते. हणून आ ह  काम चालूच ठेवले. 
गाववाले घाबरत होते क  पायलन पडला तर गाव व खळी धा यासह 
जळून जातील. पोल स आ हा लोकांनाच पकडतील व मारतील. ते 
अ णांची सारखी अजीजी करत पायलन न पाड या वषयी वनवत 
होते. अ णा यांना समजावत होते. धीर देत होते. आग लाग याची 
श यता अ णां याह  ल ात आल  असावी. तेव यात गावातला एक 
माणूस माग या मागे कंद ल घेऊन पळत सुटला, अथात पो लसांना 
वद  दे याकरताच तो गेला होता. पोल स ये यास फार वेळ लागला 
नसता. या या हातात कंद ल अस यामुळे तो अ णां या ल ात 
आला होताच. गावक यांना आ वासन देऊन अ णा पायलनखाल  
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आले. आ हांस काम बंद क न परतायला सां गतले. या माणे 
कापणे बंद क न सामानसमुान घेऊन परत नघालो.  

या एका पायलन काप या या कामात अपयश आले तर  हळुहळू 
गती येत होती. खरे तर हे अपयश न हते तर सामा य जनतेचे 
नुकसान हो या या श यतेने यांनी बदललेला तो नणय होता.  

यानंतरह  यांनी अ य पायलन काप याचे काम सु  ठेवले. या 
कामात गती येत गेल  ते हा सवसाधारणपणे एक पायलन कापायला 
वीस बावीस म नटे लागायची.  

पायलन काप या या कामात एक श त आपोआप नमाण झाल  
होती. रामलाल ीवा तव आ ण चांदोबा यां याकडे पायलनचे पाय 
पूण काप याचे काम असायचे. येकाजवळ तीन तीन मदतनीस 
असायचे. देसाई आ ण ीरसागर पाय लंगडे कर या या कामी 
असायचे. यां यासोबतह  तीन तीन अथवा चार चार मदतनीस 
असायचे. हे मदतनीस बहु तेक नव शके असायचे. पाती तुट या क  
या लगेच लावून देणे आद  काम यां याकडे असायचे. पाय लंगडे 
करायचे काम संपले क  ते आपले सामान घेऊन पायलन पडणार 
असेल या या व ध दशेस उभे राहात. रामलाल पाय पूण न 
कापता, एखादे सतूभर काम श लक ठेवून चांदोबा करत असले या 
पाय पूण कापला जा याची वाट पाहात असे. मग याचे काम पूण 
झाले क  रामलालचे मदतनीस व चांदोबा व याचे मदतनीस हे लांब 
जाऊन उभे राहात. रामलाल सूतभर रा हलेला पायलन कापून यावर 
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हात दाबून तो पाडायचा. पायलन एकदम कलंडत नसे, तो 
सु वातीला हळुहळू वळायचा मग एकदम पडायचा.  

एकदा एक ग मत झाल . पायलन कापले जात अस याने 
पायलनचा पहारा वाढ व यात आला होता. यामुळे सग या 
पायलन या ठकाणी पहारेकर  फरत. एकदा कापावया या 
पायलनखालनू ते गेले आ ण पुढे दोन पायलन पार के यावर तो 
पायलन पाडला गेला. यावेळी यांना असे वाटले जण ू यां या 
अंगावरच तो पडतोय. यांनी मेलो मेलो असे ओरडत तेथून धूम 
ठोकल .  

आणखी एकदा द ता पायलन कापायला गेला असता या 
पायलन या शेजार या शेतात माचीवर एकजण गाढ झोपलेला होता. 
द ता या या बाजूनेच पायलनखालून गेला. वशेष आवाज होणार 
नाह  अशा प धतीने पायलन कापला गेला. पायलन पड याचा 
आवाज व वजे या झगमगाटाने तो माणूस घाब न जागा झाला. 
जण ू काह  आभाळच आप या अंगावर वीज बनून कोसळत 
अस याचे वाटून याने जीवा या आकांताने `मेलो मेलो` असे 
ओरडत पायलन पडले या दशेनेच पळायला सु वात केल . हा 
माणूस आता तुटून खाल  पडले या तारांत पाय गु ंतून मरणार, असे 
वाटत असतानाच याचे ल  द यातील ीवा तव व अ य 
मंडळींकडे गेले. यावर तो `मेलो मेलो` असे ओरडायचे सोडून 
`मारले रे बाबा मारले` असे ओरडत पळाला आ ण दसेनासा झाला.  
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रामलाल ीवा तव यांनी ल हले या आप या आठवणीत असे 
हटले आहे क  यांना पुढे अटक झाल  ते हा हा माणूस ओळख 

परेडसाठ  आ ण सा  यायला हणून आला होता. पण अशा 
घाबरले या ि थतीतील माणूस कशी काय ओळख पटवणार असा 
सवाल करत ते हाचे सा ीदार असेच होते अशी ट पणी केल  आहे.  

एकदा एक पायलन पूण कापूनह  पडला नाह . सवाना आ चय 
वाटले. ठर या वेळेत पायलन न पड याने लांब असलेले भाई 
कोतवालह  चौकशीला आले. पायलनचे सव पाय कापूनह  तो 
जाग या जागी होता. रामलालचे हणणे पडले क  याला उचलून 
फेकावा लागेल, कारण या पायलनचा अँगल अ तशय लहान आहे. 
हणजे भूमीतीय प धतीने वचार के यास कोन खूप मोठा आहे, 
हणजे जवळपास सरळ रेषेत आहे. साहिजकच तो पायलन 

द यातील लोकांनीच उचलून फेकणं भाग होतं. आधी िजवाला 
घाब न कोणी पुढे येईनात. फेकताना आप याच अंगावर कोसळला 
तर काय या, अशी यांना साहिजक भीती वाटत असावी. पण नंतर 
भाई वतः हात लावायला आ यानंतर आ ण बाक यांची समजूत 
काढ यानंतर सग यांनी तो उचलून फेकला आ ण पायलन पाडायचे 
काम पूण झाले.  

या कारवायांमुळे पो लसांची डोकेदखुी वाढल  आ ण यांनी 
गावक यांवर अ याचार करायला सु वात केल . गावक यांना ास 
हायला लागला. अनेक लोकांची धरपकड झाल . कोतवाल द ता 
पो लसां या नजरेपल कडे होता. यामुळे काह  दवस आराम 
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के यावर भाई हणाले क  पो लसांचे ल  आप याकडे वेधून घेतले 
पा हजे, नाह तर ते गावातच धुमाकूळ घालत बसतील आ ण लोकांना 
हैराण करतील. यामुळे आपण आपले काम पु हा सु  क या. 
या माणे गोमाजी पाट ल नवीन पायलन पाहू न आले. सव 
अ याव यक सामान, ह यारे घेऊन ठरलेले लोक पायलन कापायला 
नघाले. हा रे वेचा पायलन होता. कासगावचा पायलन. यामुळे रे वे 
बंद पड याची श यता होती. अ यंत कमी वेळात हा पायलन कापनू 
काढला गेला. मा  याचवेळी पे ो लगं करणारे इंिजन या या दशेने 
येत होते. याचा जोरात भ गा वाजला. आ ण याचवेळी पायलन 
कोसळ यामुळे ते इंिजन जागेवरच थांबले व तो भ गाह  पूण वाज ू
शकला नाह , म येच बंद झाला. यात गुरखा शपायांचे पथक होते, 
ते हातातील बंदकुा सावरत कोतवाल द या या दशेने धावू लागले. 
याच दवशी कोतवाल द याचा बंदोब त कर या या काम गर वर 
नेमलेला एक फौजदार आप या पो लस पथकासह गावात उतरला 
होता. हे अथातच सश  पो लस पथक होते. पायलन पड याची 
घटना घडताच तो ताबडतोब आप या पथकासह या दशेने धावला.  

पायलन पड यावर कोतवाल द या या सद यांना तेथे थांब यात 
काह च योजन नस याने आ ण गुरखा पो लस पथका या 
आगमनाचा गंभीर संग ओळखून भाईनी तातडीने सग यांना 
माघार  फर याचे आदेश दले.  

दर यान, पो लसां या श या, पेटणा या बॅट या यांचा एकच 
ग धळ उडाला. यातून काह  पो लसांनी गुरखा पथकातील सै नकांना 
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तर काह  गुरखा सै नकांनी पो लसांना पकड याचे कार घडले आ ण 
श या बंद झा या. या अंधाराचा फायदा घेत कोतवाल द ता 
कधीच पसार झाला होता.  

वजेचे पायलन पाड यात यांना जसजसे यश यायला लागले 
तसतसे द यांतील मंडळींना नवीन कामे सुच ूलागल . आपण आता 
पूल उडवले पा हजेत, रे वे उलथून टाकल  पा हजे वगैरे. काह ह  
क न इं ज सरकारचा कारभार थांबेल आ ण प रि थती आता 
आप या हातात रा हल  नाह  असे यांना वाटेल. यावर रा भर चचा 
चाले. यासाठ  लागणारे व वध पाने, ल हर व अ य ह यारांची 
जमवाजमवह  होऊ लागल . पूल उडवणे ह  केवळ अशा पाने, 
ल हरने सा य होणार  गो ट न हती. यासाठ  दा गोळा पा हजे 
होता.  

कुठून खबर लागल  माह त नाह , पण द यातील एकाला कळले 
क  माथेरानला जाणा या मागातील रे वे या जु माप ट  टेशनवर 
डायनामाईटचा साठा आहे. तो साठा लुट याची योजना आख यात 
आल . यानुसार अथातच म यरा ी, बहु तेक अगद  पहाटे या नकट, 
कोतवाल द ता जु माप ट  टेशनवर पोचला. यावेळी तेथे फार 
कोणी अस याची अिजबात श यता न हती. केवळ एक रे वे पोटर 
होता आ ण तो झोपायची तयार  करत होता.  

या सवाचं येणे या या ल ात येईपयत याला जेरबंद कर यात 
आले. याने थोडी हसका हसक  कर याचा य न केला, मा  याला 
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आ ह  कोतवाल द याचे आहोत, असे सां गत यावर अगद च 
गभगळीत होऊन तो चूप झाला. याला एका कोप यात बसवून 
द याने आपले नयोिजत काम सु  केले. सवात आधी टे लफोन या 
तारा कापून तथपयतचा संपक तोडून टाक यात आला. फोटकांची 
शोधाशोध सु  असताना आ ण प रि थती नयं णात ये याआधीच 
तेथे एक दधुवाला आला. याने पोटरला नेहमी माणे हाक मारल . 
याला उ र न मळा याने तो थांबला. द या या मंडळींनी यालाह  
त काळ चूप कर यासाठ  पावले उचलल  आ ण याला पोटर या 
बाजूला एका बंदकूधा या या धाकाखाल  बसव यात आले. ओरडलात 
तर संपलात, असे सांगून यांना ग प केले गेले.  

दा गोळा टेशन या माग या भागातील कोठारात ठेव यात आला 
होता. बहु धा पोटरनेच घाब न याची मा हती दल  असावी. अथात, 
ते टेशन अ यंत छोटे अस याने यांना तो सापडला असताच. ते 
कोठार झाडां या पानांखाल  दडून गेलेले होते. दाराचे कुलूप करवतीने 
कापून काढून ते आत शरले. आतील सामानात डायनामाईट 
खरोखर च होते. यांनी या दोन पे या व अ य फोटक सामान 
बाहेर काढले. ते घेऊन सगळे नघाले. पे या अ यंत जड हो या. या 
सोबत घेऊन फरणे अ यंत िजक र चे आ ण संकटाचेह  होते. 
यामुळे यातील काह  जणांनी याला जवळच कुठेतर  सुर त 
लपवून ठेव याचे सूच वले. यानुसार तेथून जवळच वाटेत लागले या 
हनुमान मं दरा या मा यावर हे सामान लपवून सुर त अस याची 
खा ी पटून ते तेथून नघाले. या कामात भाकर या पा याचे 



105 
 

महारा ाचे िश पकार                                                                वीर भाई कोतवाल  
 

बाबुराव ीरसागर आ ण मनोहर व माल ू कुशाबा पादर  या दोन 
बंधू ंनीह  मदत केल . या दोन बंधू ंनीच दा गो या या पे या हनुमान 
मं दरात ठेव याचे सूच वले.  

भाई कोतवालांनी पादर  बंधू ंची न ठा आ ण धैय पाहू न यांना 
द यात सहभागी हो याचे नमं ण दले. हणाले, ``मनोहरभाइ, 
तु ह  आम या द यात सहभागी हा.`` यावर ते हणाले, 
``परवाच माझा साखरपुडा झाला, पण तु ह  हणत असाल तर मी 
येतो.`` यावर भाइनी यांना, तसे असेल तर आ हाला तु हाला 
द यात घेता येणार नाह , कारण आ हाला तुम या वा द  वधूची 
परवानगी नाह , असा वनोद क न वषय सोडून दला.  

यावेळी भाई कोतवाल आ ण द याचा िजथे मु काम होता, 
या या आजुबाजू या प रसरात असलेल  अनेक गावे ठाकूर मंडळींची 
होती. बहु तेक घरे गोमाजी पाटलां या ना यातील होती. यापैक  
रावजी महाद ूकालेकर याने आपल  झोपडी द याला राहायला दल  
होती आ ण तो वत: दररोज यां यासाठ  प या या पा याचे हंडे 
भ न आणत असे. सामान आद  ने यासाठ  कधी बैलगाडी 
लागायची, ती तो वत:ची देत असे. पद ू राघो जामघरे यांनीह  
आपल  बैलगाडी अनेकदा या कामासाठ  द याला दल  होती. हे 
लोक द यात सहभागी न हते, यांना कोणी वातं य चळवळीत 
सहभागी झा याने वातं य सै नक नाह  मानले. पण यांनी 
देशासाठ  सेवा केल , याचबरोबर भूमीगतांना ांतीकायात मदत 
के याब दल इं ज सरकारने यांना खूप छळले, चाबकाचे फटके 
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दले, काह ंना तु ं गात दवस काढावे लागले. बद ल या गावक यांनी 
केले या या देशकायाची कुठेह  न दह  नसेल, मा  अशा 
सवसामा यां या सरकार वरोधी कायाला मदत के यामुळेच इं ज 
मागे हटले, हे वा तव आहे. तळागाळातील माणसे सरकार या 
वरोधात जातात, याचा अथ ते आपला वचार आप या वरोधात 
था पत कर त आहेत, हा संदेश था पत झाला. सरकार  यं णा 

राबवणारे बहु तेक था नकच होते. यामुळे सवसामा य माणसे 
आपाप या वकुबाने, कुवतीने आ ण वचाराने ांतीकारकांना मदत 
करतात, याचा अथ आपल  स ा ते नाकारत आहेत, हे यांनाह  
कळले. यामुळे या येक मदतीचे योगदान वातं य ल यात 
मोजावेच लागेल.  

या दा गोळा, फोटकाचा वापर कोतवाल द याने कधीच केला 
नाह . मा  या करणामुळे कोतवाल द याचा भाव वाढला, तसेच 
यांचा मु य श  ूअसलेले इं ज सरकारह  चवताळले. फंद फतुर ने 
अं तमत: भाइचा आ ण द याचा घात केला. ती फंद फतुर  कती 
घातक होती आ ण यातून द याभोवतीचा फास कसा आवळत 
चालला होता, याची चुणूक लवकरच लागणार होती.  
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अडचणींना सु वात 

दा गोळा सुर त ठेव याची यव था लावून भाई आप या 
साथीदारांसोबत द या या मु कामा या ठकाणी पोहोचले, ते हा 
अ णासाहेब सह बु दे यांना भेटायला आले होते आ ण भा या 
परतायची वाट पाहात होते.  

द याला इं ज वरोधी कारवाया करायला लागणा या व त ूपुरवणे, 
पैसे पुरवणे आद  जबाबदार  सह बु दे यांनी भाई आ ण भाऊसाहेब 
राऊत यां यासोबत `चले जाव` आदंोलना या आधी झाले या 
बैठक त घेतल  होती. यानुसार ते मदत करतह  होते. ह  भेट 
बहु तेक भा या कामा या मू यांकनासाठ  झाल  होती क  आ थक 
श त लाव यासाठ  होती माह त नाह . मा  यां यात जी चचा 
झाल , याचा जो तपशील सां गतला जातो तो बहु तांशी खचाशी 
संबं धत होता.  

हणूनच भा या द याने कती पायलन पाडले या चचपे ा 
द यात कती माणसे आहेत आ ण काय काय खच होतो यावरच 
चचा अ धक झाल .  

सह बु धेनी भा ना वचारले, `` कती जण आहेत आता 
तुम याबरोबर?``  भाई हणाले,  ``४५ जण``  यावर सह बु धे 
यांनी थेट जमाखचच मांडला, `` याचे काय झालयं कोतवालसाहेब, 
खच वाढलेत, आ थक ग णतं जुळत नाह त. फं डगं या हशोबाने 
खच जुळवावे लागतात. इथे माणसी द ड आणा खच हायला हवा.``  
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याचा अथ भाई यां याकडून जी आ थक मदत घेत होते, या 
माणात एकतर सह बु धे यांना नधी मळत न हता, कंवा 
यांना माणसां या हशोबाने िजतका खच हायला पा हजे असे 
यांना वाटत होते, या या पे ा कती तर  अ धक माणात पैसा 
खच होत होता. यामुळे खचाची श त पाळा, हे सांगायला ते इथे 
आले असावेत.  

यावर भा ना रहावलं नाह , भू मगत असतानाची प रि थती कशी 
असते हे सांगत ते हणाले, ``अहो सह बु धे साहेब, इथे कोणीह  
मौजमजा करत नाह . पैसे जशी गरज पडते यानसुारच खच होतात. 
एखा या गो ट ला कधी द ड आणा लागतो, तर कधी द डशे पयेह  
लागतात आ ण कधी फुकटसु धा काम होतं." 

यानंतर दोघांत आधी या खचाव न कंवा एकंदर भा या 
द या या काम गर व न असेल पण बराच वेळ चचा सु  रा हल . 
यात दोघांचे एकमत होत न हते. सह बु धे जंगलातील द याची 
प रि थती समजून घेत न हते कंवा घेऊ शकत न हते. भा ना 
सह बु धचा हा द ड आ याचा हशोब समजत नसावा. यां या 
चचचा शेवट अ न णत रा हला. एकमत झाले नाह . आ ण 
सह बु धे, आपल  बाज ू हणजे माणसी द ड आणा हा हेका ध न 
रा हले आ ण भा नीदेखील, आपल  बाज ू प ट करताना इथे 
गरजेनुसारच खच होतो, ह  भू मका सोडल  नाह .  
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ह  चचा बहु तेक म येच थांबल . याचे कारण तेव यात नथोबा 
भोईर तेथे एक मह वाची बातमी घेऊन आला होता.  

ते अ यंत वेगवान घडामोडींचे दवस होते. एका मो या 
काम गर व न आ यावर लगेच पुढ या काम गर वर जावे लागणार 
होते. कारण नथोबा भोईर घेऊन आलेल  मा हती हणजे गावात या 
बंदकुा पो लस ज त करणार अस याची होती. याने भाई, कांतारा 
शे ट , ीवा तव यांना एका बाजूला घेऊन ती बातमी दल .   

सह बु धे आ ण भाई यां यातील ह  भेट शेवटची ठरल च, 
शवाय द ता आ ण सह बु धे यां यातील दवुाह  ते हा संपत आला 
असावा. कारण यानंतर लवकरच नेहमी माणे आ थक मदत 
आणायला गेलेला ीवा तव यांना भेटला खरा, पण तो रका या 
हाती परतला. यानंतर द याचे दवस फरले, द ता भंगला. भाई 
बोरवाडी या माग स धगडला गेले आ ण बाक  इ तहास सग यांना 
जो माह त आहे, या दशेने घडला...    

पो लस गावातील बंदकुा उ या ज त करणार असतील तर आज 
रा ीच आपणच या ता यात याय या असा नणय झाला. 
यानुसार द यातील नवडक लोक पो लसां या गणवेशात प ह यांदा 
दगडू पाट ल या घराकडे आले आ ण यांनी दारावर थाप दल ... 
यापूव च यांनी अंबरनाथची पो लस चौक  लटुलेल  अस याने 
यां याकडे पो लसांचे यु नफॉम आ ण बंदकुा हो या. या जोरावर 
पो लस हणून यांनी घरात वेश मळवला.  
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अंबरनाथ येथील पायलन काप या या योजना राबवत असताना 
या ठकाणी आधीच तैनात केले या पो लसांवर ल ह ला हा या 
भू मगत आदंोलनाचा ट नग पॉ ट होता. सतत या अशा कार या 
कारवायांना घाब न आ ण कोतवाल द ता नेमका अँगलचे पायलनच 
पाडतात, हे ल ात आ याने अशा पायलनभोवती पो लस संर णाची 
यव था कर यात आल  होती.  

द याचे मनोबल चंड वाढलेले होते. यावेळची ह ककत 
द यातील वेगवेग या लोकांनी नमूद के या माणे पुढ ल माणे 
घडल  -   

पायलनजवळ उभी कर यात आलेल  पो लस चौक  हणजे एक 
छोट  झोपडीच होती. तेथे केवळ एक पेटलेला कं दल होता आ ण 
झोपडी या बाहेर शेकोट  पेटवलेल  होती. झोपडी या आत तीन, चार 
पोल स होते. यापैक  एकजण झोपलेला होता तर बाक चे तघेजण 
प े खेळत होते. 

पायलनची आधी खबर काढ यात पटाईत असलेले आ ण नेहमी 
तीच काम गर  पार पाडणारे गोमाजी पाट ल तेथे आले. यावर एका 
पो लसाने यांना पाहू न  हटकले, "ए.. काय हवंय?"  यावर गोमाजी 
यांनी आपण वाटस  अस याचा बहाणा करत "काय गडबड वगैरे 
आहे काय? पै यांदा एवढे पो लस हथं पा यले," असे हणून 
मा हती काढायचा य न केला. यावर पो लसांनी वय क गोमाजींना 
पाहू न हणाले, "इथे कोतवालाची माणस ंधुमाकुळ घालताहेत.. काका 
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तु ह  जा" असा स लाह  वर दला. यावर गोमाजींनी, "तु ह  
पकडायला आलात का यांना?" असे वचार यावर एका पो लसाने 
सां गतले क , यांना दसता णी गोळया घाल याचे आदेश आहेत. 
गोमाजींनी यावर "अ सं होय?" असे आ चयच कत झा याचे 
दश वले आ ण याच णी कोतवाल द यातील काह  सद यांनी 
चौक वर ह ला केला.   

आधी रामलाल, शरद जकातदार आ ण जग नाथ ीरसागर यांनी 
ह ला क न पो लसांना पकडले. या पो लसांचा आरडाओरडा एकून  
झोपलेला पो लस जागा झाला. ते पाहू न वामन भोळे, चं कांत 
गुजराथी यांनी या पो लसाला झोप या जागेवरच दाबून ठेवले. 
वामन भोळे तर या या छातीवरच बसून रा हला.  

यांनी या सव पो लसांचे यु नफॉम काढून घेतले व यां या 
बंदकुाह  ता यात घेत या. शरद जकातदाराने तकड या तकडेच 
पो लसांचे कपडे घालायला घेतले. याला पाहू न रामलाल आ ण 
ीरसागरह  आपले कपडे काढून पो लसांचा ेस चढव ू लागले. 

चं कांत गुजराथीने संगावधान राखत आधी पो लसांना बांधायला 
हवे याची जाणीव क न द यावर बाक यांनी चारह  पो लसांना 
बांधून टाकले. 

ते हापासून द याकडे बंदकुा आ ण पो लसांचा गणवेश होता. तोच 
पो लसांचा गणवेश घालून ते दगडू पाट ल या दारावर आले. 
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पाटलाने आतूनच सावध गर  हणून वचारले क  कोण आहे? 
द याने या कारवाईत काय घडेल याची पूवतयार  कंवा ताल म 
केलेल  नस याने साहिजक ते ग धळले क  काय उ र यावे? पण 
काह तर  उ र तर यायलाच हवे होते. यामुळे कोणीतर  सां गतले, 
"अरे, आ ह  आहोत." यावर पाट लने, "तु ह  कोण?" यावर पु हा 
द याकडून, "अरे आ ह  आहोत, दार उघडा." यावर पाटलाला 
संशय आला असावा. याने वचारले, "अहो, काह  नाव गाव नाह  
का तु हाला?" 

यावर भाई हणाले, "आ ह  पो लस आहोत." पो लस 
हट यानंतर पाटलाने "हां.. हां.. पो लस काय?" असे बोलत 
व वासाने दार उघडले. दार उघडताच रामलालने या या छाताडाला 
बंदकू लावल . याबरोबर तो घाब न दोन पावले मागे सरकला. भाई 
व गोमाजी बाहेर उभे रा हले.   

रामलालने बंदकू अिजबात न हलवता, "तझुी बंदकू कुठे आहे..? 
तु ह  लोक तुम या बंदकु  देऊन या कोतवालाला मदत करतात. 
हणून तो शेफारलाय.. तुझी बंदकू दे.." असे हणून पाटलाला 

धमकावले. पाटलाचा मुलगा बाजूलाच उभा होता. याने जाऊन 
भतंीला टांगलेल  बंदकू काढल , भगत मा तरांनी या या हातातून 
बंदकू खेचूनच घेतल .  

तेथून ते दसुर  बंदकू घे यासाठ  गुलाम अं बया या घराजवळ 
आले. तो घराबाहेर खाटेवर बसून जेवत होता. कांतारा शे ट  या या 
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समोर जाऊन उभा रा हला. या या हातात सं गनी लावलेल  
पो लसांकडून पळवलेल  बंदकू होती. दचकले या गुलाम अं बयाने 
या याकडे बघून उभे राह याचा य न केला. पण कांताराने याला 
बंदकु या धाकाने खाल  बसवले. कांताराने याला तेथेच बसवून 
ठेवला आ ण द यातील बाक या सहा सात लोकांनी या या घरात 
श न शोधाशोध सु  केल . आत गेलेले भगत मा तर बंदकू घेऊनच 
बाहेर आले. सोबत या ध डू देसा या हातात बंदकू द यानंतर 
यांनी आतून आणलेल  एक खाते वह ह  यांना दाखवल . ध डू 
देसाईने ती पा हल . ती अनेक शेतक यां या लुट ची कहाणीच होती. 
ध डूने रामलालला ती सोबत यायला सां गतले. बंदकू यायला 
आलेलो असताना या व या कशासाठ  याय या, हे रामलाल या 
ल ात येईना ते हा ध डूने आपण या जाळून टाकणार आहोत, असे 
सां गतले ते हा या या डो यात काश पडला.  

द यातील लोक तेथे पो लसां या वेशात गे याने गुलाम अं बयाला 
यां याब दल संशय आला नाह . हणून तो ग प रा हला. ध डू 
देसाई आ ण रामलालने आप या पो लसी भू मका वठवत अं बयाला 
"उ या या बंदकू चं लायस स घेऊन पो लस टेशनवर ये समजल ं
का..? चला रे" अशी पो लसी भाषेतच धमक  देत सगळे तेथून 
नघाले. तस या घराकडे, बाबुराव देशमुखां या घराकडे. 

कांतारा शे ट ने देशमुखां या घरा या दारावर थाप दल . आतून 
लगेच देशमुखांचा अपे त नासह आवाज आला क  कोण आहे? 
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कांतारा आतापयत या अनुभवाने शहाणा झाला असावा. याने 
लगेच वेळ न दवडता, "पो लस..." असे सांगून कामात वेग आणला. 
देशमुख लगबगीने दार उघडायला आले. ते थोडेसे घाबरलेले व 
चतंा त दसले. बाहेर यांना पो लसां या वेशातील माणसे 
दसताच यां या चेह यावरचे भाव अ धक तणाव त बनले. 
कांताराने दरडाव या या आवाजात वचारले, "बंदकू कुठाय..?" 

थेट बंदकु चा वषय काढ यावर देशमुख अ धकच बावचळला. 
"बंदकू.... का काय झाल.ं.?" असे वचारत प रि थतीचा अंदाज 
घे यासाठ  तो सग यांकडे पाहायला लागला. या या घाबर याचे 
कारण वेगळेच होते, ते पुढे कळेलच. 

 कांताराने आपल  भू मका चोख वटवत, द यातील सद याकडे 
पाहू न यांना आत शर याचा इशारा केला. ते जसे आत गेले, तसा 
कांताराह  आत जायला नघाला. देशमुख या सग यां या मागे मागे 
आत आला.  

कांतारा या यावर दबाव ठेवत, आपले कामह  लवकर 
आटोप यासाठ  या याशी दमातच बोलला. "बंदकू काढून आम या 
ता यात या.. साहेबांनी सां गतलंय. कोतवालची मानस ं तुम या 
बंदकु  घेऊन धुमाकुळ घालतात... याआधी ज त करायचा साहेबांचा 
हु कूम आहे."  

देशमखुाला वषय कळ याने याचा जीव भां यात पडला. फारसे 
आढेवेढे न घेता, "ठ क आहे.. ठ क आहे.. इथंच थांबा. देतो मी…" 
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असे हणत तो आत गेला व लगेच बंदकू घेऊन बाहेर आला. जण ू
याला ते तेथून लगेचच नघून जावेत अशीच इ छा होती. याने ती 
बंदकू बहु तेक ध डू या हातात दल . तेव यात कांतारा तेथे आला 
आ ण याने ध डू या हाती देशमुखाची बंदकू पा हल . याने 
वचारले, "काडतूस..? काडतुस ं कुठायत?" तो रागाव ू नये हणून 
देशमुख लगेच पुढे आला आ ण प टपणे हणाला, " काडतुस ं
नाह येत." 

मा  कोणाचाह  देशमुखा या बोल यावर व वास बसला नाह . 
कांताराने इशारा करताच सग यांनी शोधाशोध सु  केल . देशमुख 
या सग यां या मागेमागे फ  लागले आ ण बोल ूलागले, "अहो 
खरं सांगतोय... काडतुस ंनाह येत मा याकडे." 

इत यात द याला यां या सामानाची तपासणी करता करता एक 
पेट  दसल . न क च देशमुखाने यात काडतुसे लपवून ठेवल  
असणार, सग यांना वाटल.ं याला वचारलंह  क  काय आहे यात..? 

देशमुख चाचरत हणाला, "अहो.. काह  नाह ये..." ध डूने 
धमकावल,ं "खोला ती पेट ." 

देशमुखा या चेह यावर चंड चतेंचे ढग जमले, तो गयावया करत 
बोल ूलागला, "अहो खरंच सांगतोय.. काडतसुं नाह येत मा याकडे." 

कांताराने हातातील बंदकू थेट देशमुखासमोर धरल . आप या 
छाताडा या दशेने आलेल  लांबलचक बंदकु ची नळी पाहू न देशमुख 
घाबरला नसता तरच नवल! 
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एकाने पुढे घेऊन पेट  उघडायला सु वात के या बरोबर 
देशमुखा या चेह यावरचा ताण चंड वाढला. पेट  उघड यावर यात 
पैशांची बंडले दसल . ते हा कुठे देशमुखा या तणावाचे आ ण मागे 
मागे फर याचे कारण द याला कळले. द याला यात रस नाह , 
हे यांना कसे कळणार? आ ण कोण असे हातात बंदकू असताना 
समोरची नोटांची बंडले न घे याचा वेडेपणा करणार? पो लस तर 
न क च नाह , हे याला माह त होतं. 

पण यांचा अंदाज खोटा ठरला. द यातील मंडळींनी पैशांची ती 
पेट  रकामी केल . पण पेट त काडतुसे न हतीच. ते हा द यातील 
सद य एक एक क न ज मनीवर पसरलेले सामान पु हा पेट त टाकू 
लागले. देशमुखांचे सगळे ल  पैशांवर होते. द याचे सद य एक 
एक व त ू पेट त टाकत असताना ते वास रोखून पाहात होते. पण 
व त ूटाकता टाकता या सद यांनी शेवट  पैसेपण पेट त टाकून पेट  
बंद के याने देशमुखाचा जीव भांडयात पडला.  

इत यात आत या खोल त झोपलेल  देशमुखांची वय क आई इथे 
चाललेला आवाज ऐकून उठून बसल  आ ण द याचे लोक णभर 
थांबले.  

कांतारा थोडा लांब बंदकू ध न उभा होता, याला लांबूनच खुणेने 
सां गतले क , काडतुस ं काह  मळाल  नाह . कांताराने यांना 
मानेनेच, ठ क आहे... चला असे खुणावले, बहु तेक याने 
देशमुखा या आईचा आवाज ऐकला असावा.  
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द ता जे हा देशमुखाची केवळ बंदकू घेऊन बाहेर नघाला, ते हा 
यां याकडे आ चयाने पाहणा या देशमुखाला बहु तेक कळले असावे  
क  हे पो लस नाह त, तर यांचे इथे समांतर सरकार चालते, ते 
भाई कोतवाल द याचे लोक आहेत. अ यथा, इतके पैसे समोर 
पाहू न याला हातसु धा न लाव याचा धीरोदा पणा आणखी 
कोणाकडे अस ूशकतो?  

हणूनच या मोह मेत सहभागी असले या द ता सद यांनी नंतर 
सां गतले या आठवणीनुसार, देशमुखाने यांना थांबवले आ ण एक 
भोपळा आणून दला. तसेच, तोवर जाग आले या या या आईने 
आतून "काय रे बाब.ू.. कोण आहे...?" असे वचार यावर देशमुखाने, 
"काह  नाह  बा... आपल च माणसं आहेत," असे उ र देऊन एक 
कारे द याला तु हाला मी ओळखले आहे, हा संदेश दला.  

मा  द यातील सगळेच लोक सारखे न हते. ते एका वेग याच 
जगात जगणार  भोळी मंडळी होती. यां याकडून थोडी आगळीक 
झाल च तर भा ना लगेच याची जाणीव होऊन ते यां या अ न ट 
गो ट ं तथ या तथेच दु त करायचे.  

इथेह  तसाच कार घडला. 

बंदकुा ता यात घे याचे आपले काम फ े क न तेथून ते 
जंगलाकडे म यरा ी नघाले ते हा या नीरव शांततेत अचानक 
क ब यांचा आवाज ऐकू आला. सु वातीला यांनी दलु  केले, मा  
थोडे अंतर काप यावर यांना पु हा क ब यांचा आवाज आला. भाई 
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थांबले. यामुळे सगळे थांबले. भाइनी चौकशी केल , क  म यरा ी 
क बडं कस ं काय आवाज करतंय? यावर एकाने सां गतले क  
मा याकड ंआहे क बडं. भाइशी कधी कोणी खोटं बोलायची ह मत 
करायचा नाह . भाइनी वचारलं ते हा तो भाबडेपणाने हणाला, 
"आं बये या घर  तु ह  आत असताना मी पा हलं क  बाहेर बर च 
क बडी झाकलेल  होती. हटल,ं यावी दोनचार, उ या जेवणाची 
सोय होईल."  

भाइचा पारा साहिजकच चढला. ते हणाले, "आपण ांतीकार  
आहोत, चोर नाह . आ ण आपण लोकांना लुटून खाणारे नाह त. 
जेवणाची त ूकाळजी क  नकोस. आता या आ ा परत जा आ ण ती 
परत ठेवून ये." 

काह ंचे मत पडले क  तसे करणे धोकादायक आहे. तो क ब या 
परत ठेवताना पकडला गेला तर आज या मोह मेचं बगं फुटेल कंवा 
पो लस सोडणार नाह त याला. भाइनी ते अिजबात मा य केले 
नाह . चूक झाल  असेल तर ती न तरायलाच हवी, यावर ते ठाम 
रा हले. यांना क ब या परत ठेव या या कामावर रवाना क नच ते 
पुढे गेले.  

पाल चे जंगल सोड यानंतर द यातील लोकांना वतःच वयंपाक 
करावा लागत असे. यासाठ  ते मो या पाते यात भात व लहानात 
डाळ शजवत. भात झा यानंतर पानावर भात वाढून घेऊन याच 
मो या पाते यात फोडणी दल  जात असे. दपुारचे जेवण दोन या 
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आसपास आ ण रा ीचे म यरा ी द ड या आसपास हायचे. पायलन 
पाडावयास जा या या दवशी ते डाळभात चुल वर शजायला ठेवून 
जात. म यरा ी परत यावर फोडणी देऊन सगळे जेवत.  

अशा वेळी सगळे थकलेले असत. झोपाय या मनःि थतीत असत. 
पण काह ह  झाले तर  भाई वतः पाणी आणून चहा बनवून 

येकास उठवून चहा पाजत असत. वतः सग यांत शेवट  चहा 
घेत. ते वतःह  थकलेले असत, पण तर  ते सवाना वतः या 
हातचा चहा पाज या शवाय झोप ूदेत नसत. काह  वेळा लोक इतके 
थकलेले असत क  पांघ णं न घेताच झोपी जात. मा  भाई 
सग यांची पांघ णं नीट घाल त, नीट कर त.  
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रामलाल ीवा तव हे न यनेमाने मु ंबईतील लोकांना भेटून 
द यासाठ  आ थक मदत आणत असत. काह  दवसांनी भा या 
सांग यानुसार ते नाना कंु टे यांना भेटले. नाना यावेळी वेष पालटून 
राहात आ ण रोज दपुार  फोट भागांतील इला टंर  येथे येत. 
रामलालांनी ल हले या आठवणींनुसार ते इला टंर  येथे जाऊन 
नाना कंु टे यांना भेटले. पुढ ल ह ककत यां याच श दांत अशी आहेः 

"मी यांना तेथे भेटलो. यांनी वचारले, अ णासाहेब सह बु धे 
तुम याकडे, जंगलात आले होते का? मी `हो` हणालो. नाना 
हणाले, "यापुढे ते मदत करतील. यांनी मला तु ह  मदत क  

नका, असे बजावले आहे. तु ह  यांना जाऊन भेटा." या माणे मी 
यांना दादरला पालनजी सोजपालमधील खाद  व ागारम ये जाऊन 
सह बु धना भेटलो. मदतीची मागणी केल . "उ या सकाळी या," ते 
हणाले. या माणे मी दसु या दवशी सकाळी गेलो तर यांनी 

सां गतले, " यां याजवळ पैसे ठेवले आहेत ते गहृ थ भेटले नाह त. 
दपुार  या." हणून मी पु हा दपुार  गेलो. अ णासाहेब आलेच 
न हते. रा ीपयत वाट पाहू न परत गेलो. पु हा दसु या दवशी 
सकाळी दादरला गेलो. अ णासाहेब आलेच न हते. तेथले 
यव थापक ी. क है यालाल यांना अ णासाहेब कुठे भेटतील असे 
वचारले. यांनी तीन, चार जागा सां गत या; तेथे भटकून आलो. 
अ णासाहेब भेटलेच नाह त. बर च वाट पाहू न भोजनालयात जेवून 
दपुार  पु हा आलो. अ णासाहेब आलेच न हते. तेथून ी. नाना कंु टे 
यां याकडे फोटम ये गेलो. यांना सव हक कत सां गतल . पैशांवाचून 
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आमचे कसे अडणार आहे याची क पना दल . नाना हणाले, 
" यांनी मला पैसे देऊ नका, असे सां गतले आहे. मी यांचा अवमान 
क  शकत नाह ." अखेर स यांनी ३०० पये दले व मजजवळून 
३०० पये मळा याची पावती लहू न घेतल . या अगोदर मी 
नानांकडून दोन तीन वेळा पाचपाचशे पये नेले होते. यांनी लगेच 
ते दले होते.  

अ णासाहेब सह बु धे यां या मनात काय होते हे अजूनपयत 
आ ह  समज ू शकलो नाह . ते एक ई वरालाच माह त. आ हा 
लोकांची आ थक मदत बंद झाल  हणजे ह  कामे आपोआपच बंद 
पडतील असे यां या मनात अस ूशकेल काय? परत आ यावर मी 
आम या अ णांना सव ह ककत सां गतल . ते खास काह  बोलले 
नाह त, पण यांचे मन वष ण झाले. 

यानंतर खूप वषानंतर, रामलालना अ णा सह बु धे भेटले. ते हा 
यांनी हा वषय काढला. यांनी आप या पु तकात याचाह  उ लेख 
केला आहे, तो असाः 

थोडे दवसांपूव  अ णासाहेबांशी चचा झा यावर यांनी "हा एक 
योगायोग होता; मु दाम वरोधी भू मका घे याचे यां या व नातह  
येणे श य न हते" असे यांनी सां गतले.  
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स धगडकडे 

कोतवाल द याचा मु काम बोरगावला असताना हराजी पाट ल 
यां यात सामील झाला. 

तो या द यापयत कसा पोचला, हा न अनु र तच आहे. मा  
गावक यांनी याला मदत केल  आ ण तो अ यंत जखमी आ ण 
जजर अस याने बैलगाडीतून याला पोचवले असावे. पो लसां या 
मारहाणीतून तो कसाबसा वाचला होता. 

मानवल  हे गोमाजी पाटलांचे गाव. भाइचे उजवे हात हणजे 
गोमाजी. वया या साठ तह  त णांना लाजवेल असे काम करायचे. 

भाई भू मगत झाले आ ण गोमाजीह  सापडेनात, अशा ि थतीत 
इं जांपु ढे गावक यांचा छळ हा एकच माग होता. या या गावातील 
त ण गायब झालेले आहेत, या या गावात जाऊन गावक यांना 
छळणे हा पो लसांचा तपासाचा सोपा माग होता. अथात, पो लस 
इं जांना सामील असले या आ ण भाई व गोमाजींमुळे नुकसान 
सोसा या लागले या सावकारां या साथीने हा तपास चाले. यामुळे 
सावकार सांगे, या माणे पो लस या गावातील लोकांना जाऊन 
छळत. 

एका बाजूला पायलन पडायचे थांबत न हते आ ण इतका छळ 
क नह  एकह  गावकर  द याची मा हती देत न हता. यामुळे 
पो लस जेर स आले होते. सरकारचा दबाव वाढत होता. 
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हराजीने द यापयत पोच यानंतर दलेल  मा हती अशी क  
घो याव न येणारे पो लस दल गावात घेऊन पु षांना छळत. 
यां या अंगावर घोडे नाचवणे, यां याच घर या अंगणात चणे 
पसरवून यावर लोकांना लोळवणे, श या देणे, धम या देणे, आद  
उ योग कर त. याचा काह  उपयोग होत नाह  हट यावर यांनी 
गावातील बायकांवरह  अ याचार करायला सु वात केल . एकदा ते 
मानवल  गावात आले आ ण यांनी "गोमाजी पाट ल कुठे आहेत? 
यांना मदत कोण करतो? सांगा, नाह तर..." अशी धमक  यायला 
सु वात केल . यावर गावक यांनी सां गतल,ं "आ हाला काह  
मा हती नाह . आ ह  आम या कामावर जातो, शेतीभातीकडे ल  
देतो, कोण काय करतो ते माह त नाह ." पो लस तर ह  ऐकेनात, 
ते हा काह  गाववा यांनी पो लसांना, "आ हाला कशाला छळता, 
गोमाजी कुठे आहे ते या या मुलाला माह त असेल, याला वचारा." 
असे हणून वत:ची सुटका क न घे याचा य न केला. ते हा, कुठे 
आहे तो हराजी, असे वचार यावर हराजीला पो लसांपुढे आण यात 
आले.  

या यावर सगळा रोख गे यावर बाक  गावक यांना जाऊ दले 
गेले. पो लसां या एकाह  नाचे उ र या याकडे न हते. खरोखर च 
न हते. पण पो लस एकेनात. याला यांनी चंड मारहाण केल , 
पण तो काह च सांग ू शकत न हता. पो लसांनी याला एका 
सावकारा या बंग यातील एका खोल त डांबून ठेवले. हा सावकार 
हणजे बहु तेक गु लुशेठ खानबहा दरू असावा. याचे पुढे काय झाले 
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हे कळेलच. हराजीला तेथनू रोज सं याकाळी क याण या पो लस 
टेशनवर नेऊन रा ीपयत याचा छळ क न परत आणले जाई. 

तीन दवस पो लसांची मारहाण सु  होती. चव या दवशी 
सं याकाळी याला क याणला ने यासाठ  तीन पो लस नेरळ या 
टेशनवर घेऊन आले. यावेळी गाडी यायला थोडा अवकाश होता. 
हराजीने शौचालयात जायचे अस याचे पो लसांना सां गतले. 
पो लसांनी गाडीला वलंब अस याचे पाहू न परवानगी दल . तो आत 
गे यावर एक पो लस शौचालयाबाहेर आ ण दोघे फलाटावरच थांबले. 
तीन दवस या या पोटात अ न न हते. पण तेवढ च याला 
मोकळीक वाटल . आत आ यावर याला माग या बाजूची 
बनगजांची खडक  दसल . शौचालयास गज कोण लावणार? याने 
वचार केला, आपण इथून नसटून जाऊ शकतो. नाह तर मा न 
मा न हे आपला जीव घेतील. याला यावेळी कसले बळ ा त 
झाले कोणास ठाऊक! अ धक वचार न करता याने आपले धोतर 
खोचले आ ण अिजबात आवाज होणार नाह  अशा र तीने या 
खडक तून उडी मारल . रा  होत आ याने अंधार पडायला सु वात 
झाल  होती. तेव यात गाडी कजत टेशनव न नघा याची घंटा 
वाजून सूचना जाह र झाल . पो लस सतक झाला असावा ते हा, पण 
हराजी तोवर जीव घेऊन आडवाटेने पळत सुटला होता.  

कोतवाल द ता आप या नयमा माणे दर दोन दवसांनी आपला 
मु काम हलवत अस याने याला यांना शोधायला बराच ास 
झाला. पण तो पोचला. आता आपले जीवन देशकायासाठ  असे 
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हणून जखमी अव थेत द यापयत पोचले या हराजीला देशसेवा 
करायला फार अवधी मळाला नाह . काह  दवसांतच याला 
हौता य प करावे लागले. 

हराजी या पलायनामुळे पो लस अ धकच चडले. यांची एक 
कारे नाच क च झाल  होती. यामुळे यांनी गावागावात जाऊन 

बायका पु षां ये भेद न करता यांना छळायला, मारहाण करायला 
सु वात केल . अंगाव न घोडे चालव याचा अमानुष कार करत 
पो लस लोकांचा छळ करत. द यात सामील झा याचा संशय 
असले या वा द याला मदत करतात असा संशय असले या 
सग यांचा, यां या नातेवाईकांचा छळ कर यास सु वात केल .  

अशा प रि थतीत कोतवाल द ता जंगलात अ धका धक आत 
चालला होता. यामुळे यांची संकटेह  वाढल  होती. रोज या 
खा या प याची  मारामार होत होती. जंगलात अ धका धक आत 
गे यामुळे लोकव तीशी संबंध कमी होत चालला. साखरेचा चहा बंद 
होऊन गुळाचा चहा हायला लागला. नंतर तोह  मळेनासा झाला. 
भाइना दवसांतून तीन चार वेळा तर  चहा लागायचा. द यात 
एकदा चहाव न भांडणे झा यानंतर यांनी तोह  सोडून दला.  

भाई कोतवालांना अनेक जण अ णा हणून हाक मारत. बहु तेक 
ते माणगावला तहसील कायालयात कामाला होते, ते हा यांना ते 
चकटलेले अस ू शकते. यांनी केले या समाजोपयोगी कामाची 
पु याईच यांना यां या भू मगत असताना या काळात मदत करत 
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होती. आले या अनंत अडचणींवर मात कर यासाठ  माग काढून देत 
होती. ह  पु याई कती होती, याचा एक संग बोलका आहे.  

भू मगत असताना अ णां या द याने कजतम ये अनेक वजेचे 
पायलन पाड याने इं ज सरकार जेर स आले होते. या प रसरातील 
कारखाने बंद पडत होते आ ण यु धासाठ चा दा गोळा नेणा या 
रे वेगा या बंद पडत हो या. हे पायलन आं  देशमधून येणार  
वीज मु ंबईला पोचवणारे होते. आ ण ते टाटा कंपनी या मालक चे 
होते. 

कोतवाल द याने तीन चार म ह यां या काळात अकरा पायलन 
पाडले होते, पण हा  द ता आहे कुठे याचा थांगप ा लागत न हता. 
टाटा कंपनीचे अ धकार  आ ण स ेसोबत नेहमीच राहणारे सावकार 
मंडळी इं ज अ धका यांना इथे इं ज सरकार नाह च, कोतवालांचे 
सरकार आहे असे हणत. यामुळे इं ज सरकार भाइ या हात धुवून 
मागे लागले होते. यांनी पो लसांची एक तुकडीच यां या मागे 
लावल  होती.  

भाई कोतवाल तसरकार या अं तम काळातील ह  घटना आहे. 
यां याकडची शधा सामु ी संपत आल  होती. जंगलात अ धका धक 
आत जावे लागत अस याने नागर  जीवनापासून संबंध तुटत होते. 
जवळची मदत करणार  गावे आ ण यां या मु कामा या जागा 
यां यात अ धका धक अंतर पडत होते. यांनी आपला द ताह  कमी 
केला होता. आता यां याकडे वीसेक जणांची ट म होती.  
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ने याला आप या सहका यांचे पोट भर याची यव था करता येत 
नसेल तर याचे नेतृ व कसे मा य होईल? तो दवस कसोट चा 
होता आ ण अ णांनी रा ी अंधार पड यावर जवळ या गावाकडे कूच 
केले. तेथे यांचे एका खा या प या शेतकर  म ाचे घर होते. यांचे 
नाव रामभाऊ क डलकर. यां या घरा या माग या बाजूला येऊन ते 
उभे रा हले आ ण यांनी नरोप धाडला. 

याच वेळी रामभाऊ क डलकरां या घरा या समोर या अंगणात 
कोतवाल द याचा माग काढ यासाठ , यांना पकड यासाठ  
नेम यात आलेल  पो लसांची तुकडी जेवत बसल  होती. सोबत 
गावातील काह  मंडळीह  होती. घरातील बायका जेवण बनवत हो या 
आ ण रामभाऊ वाढत होते. घरा या समोर या बाजूला पो लस 
आहेत, हे भा ना कळ याची काह ह  श यता न हती. मा  घरात 
पाहुणे आहेत, एवढे कळले. 

रामभाऊंना भाई आ याचे कळताच ते ताबडतोब माग या बाजूला 
आले. तेथे अंधारात झाडाखाल  भाई उभे होते. भाई हणाले, 
"तु हाला ास नको. आ ह  जातो. पो लस तु हाला ास देतील."  

रामभाऊ हणाले, "तु हाला जेव ूघात या शवाय जाऊ देणार नाह . 
ते हा भाई हणाले, "मी एकटा नाह . मा याबरोबर वीसेक जण 
आहेत." रामभाऊंनी यावर उ र दले, "तु ह  वीस जण असा 
नाह तर शभंर जण, पण जेव या शवाय जाऊ देणार नाह ." 
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रामभाऊंनी भा पासून घरात पो लस अस याची व तुि थती 
लपवल  न हती. यावर भाइनी दगाफटका होऊ शकतो, अशी भीती 
यां याकडे य त केल  असता, तसे होणार नाह , याची जबाबदार  
माझी, असे सांगत रामभाऊंनी भा ना आ व थ केले.  

यानंतरचे य कोणाचाह  व वास बसणार नाह  असेच होते. 
घरातील बायका चुल वर जेवण करत हो या आ ण घरामागे कोतवाल 
द ता जेवत होता आ ण याच चलु वरचे जेवण याच द याला 
अटक करायला आले या पो लस तुकडीलाह  वाढले जात होते. 
कोणताह  दगाफटका झाला नाह . एकाह  बाईने याची वा यता केल  
नाह . देशा या वातं यल यात या गृ हणींचे योगदान नाह  असे 
मानायचे का? अशा अनेक कहा या आजवर सां गत या गे या 
अस या तर  अ याप अनेक कहा या मूक आहेत, सां गत या 
गेले या नाह त. याह  कधीतर  सां गत या गे या पा हजेत...   

आता मु काम लवकर बदलावे लागत होते. तसेच जंगलात आत 
जावे लागत अस याने अडचणी अ धकच वाढ या. उपासमार होऊ 
लागल . एका गाव या जवळ मु काम नेला ते हा गावात घोडे वार 
पो लसांचा आधीपासूनच मु काम होता. यामळेु खा या प याची 
यव था करायला पाठ वलेले जग नाथ ीरसागर रका या हाती 
परत आले. गावचे लोक घाबरले होते आ ण नसती आफत यायची 
हणून यांनी मदत नाकारल  होती. कोणी यांना भेटूह  इि छत 

न हते. याव न भाइनी न कष काढला क  अशा प रि थतीत 
गाववा यांना मारहाण झाल  तर एखा या या त डून आपण जवळ 



129 
 

महारा ाचे िश पकार                                                                वीर भाई कोतवाल  
 

अस याची बातमी फुटू शकते. हणून यांनी आपला मु काम 
आणखी लांब हलवला. सं याकाळी पु हा ीरसागर यांना एका 
गुरा यासोबत पाठवले, तर ह  यां या हाती काह  लागले नाह .  

दसु या दवशी पहाटे तीन साडेतीन पयत चालत ते आणखी पुढे 
गेले. उजाड यावर शेलारमामांनी गावातून सामान आणले आ ण 
द याला डाळभात खाता आला. पण आता पो लस यां या 
जवळ या गावापयत पोचले होते. यामुळे जंगलात चूल पेटवणे, धूर, 
पाणव या या जागा, जोरात बोलणे हे धो याचे होत चालले होते. 
यांचा ते हा मु काम बोरगावला होता. 

तशात गोमाजींना ताप भरला, चंदोबा देहेरकर या पायाला लागले, 
आ ण एवढा द ता सांभाळणे कठ ण झाले. पो लसांपासून 
वाच यासाठ  यो य जागांची टंचाई भाइनी पा हल  आ ण ह  सगळी 
प रि थती ओळखून नवीन योजना आखल . यांनी द याला 
सां गतले क  आपण बरेच म हने एकाच भागात काम करत आहोत, 
तर आता आपण खोपोल कडे जाऊया. तकडे ओळख अस याने 
पैशांचा न येणार नाह  आ ण साधनसामु ीचाह . यानुसार यांनी 
पुढची यव था कर या या हेतूने जग नाथ ीरसागरांना चौकचे 
व ठलराव देशमुख यां याकडे रवाना केले.  

झप याला यांनी मानवल  गावात पाठवले. तेथे पो लसी 
अ याचाराने याची आई वारल  होती. आ ण अं यसं कार करायलाह  
कोणी पुढे आलेले नाह , अशी खबर आ याने भाइनी याला प नास 
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पये देऊन सगळे नीट कर आ ण मग परत ये, असे सांगून 
मानवल स रवाना केले. गु लुशेठ या चथावणीनुसार पो लस 
गावक यांवर अ याचार करत आहेत, हे द याला कळले होते. भाइनी 
या प रि थतीचा पुढे काय प रणाम होऊ शकतो, याची क पना 
आ याने यांनी द ता कमी करायचा नणय घेतला.  

यांनी द ा प,ै पांडुरंग सदा शव भोळे, शांतीलाल दलाल, चं कांत 
गुजराती यास, मोरमारे आद  मु ंबईकड या मंडळींना माघार  रवाना 
केले. जे हा खोपोल चे काम ख या अथाने सु  होईल, ते हा परत 
बोलावून घेऊ असा श द द यानंतरच ह  मंडळी द ता सोडून 
जायला तयार झाल . या माणे पायाला दखुापत झाले या चंदोबा 
देहेरकरांना औषधोपचाराची तातडीने गरज होती. यासाठ  यांना 
मुरबाडला जायला भा नी सां गतले.  

मूळ मुरबाड या दगडू शहा यास मुरबाडला एका वशेष 
काम गर वर पाठवले. कर पात जमा होणारा खिजना मुरबाड या 
तहसील कायालयात येतो. तो खिजना लुटून आपण आपले काय 
अ धक काय मपणाने क  शकतो, या व वासाने भा नी दगडू 
शहाला सगळी मा हती काढायला पाठ वले होते. हणजे कधी जमा 
होतो, कती पो लस असतात, कोणती वेळ असते इ याद . 

मा  पुढे गो ट  अशा प धतीने घड या क  या योजना कधीच 
य ात येऊ शक या नाह त. 
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लढाईत मृ यू येणे ह  पूण संभावना आ ण भा याची गो ट असते. 
आपले आयु य देशासाठ , समाजासाठ  कामी येत असेल तर याची 
कोण याह  स या ने याला पवा नसते. उलट या आहुतीसाठ तो 
उ सुक असतो. भाइनी जे हा समाज जागतृीचा वडा उचलला, ते हा 
मृ यूची चचा हो याचे काह  कारण न हते. मा  जसजसे यांनी 
समाजाला जागे करायला सु वात केल  तसतसं या शो षत 
समाजा या न ताव थेचा गैरफायदा घेणा या सावकारांचा रोष 
प करावा लागला, आ ण भा या जीवाची भीती वाढल . पण भाई 
नभय होते. कदा चत यांना या संभा य प रणामाची क पना 
असणारच. तर  रा ी गावातून घर  जाताना गावचे लोक यां या 
सोबत यांना घरपयत सोडून यायचे. याचे कारण यां यावर 
सावकारांनी ह याचा य न केला होता असे हणतात. यामुळे 
मृ यू येणे या गो ट पे ा मृ यू कसा आ ण कशामुळे यावा, ह  गो ट 
मह वाची असते. भाइना वीररण आले, मा  यासाठ  फतुर  
कारणीभूत ठरल  ह  गो ट आजह  लेष देणार  आहे.  

** 
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२ जानेवार  १९४३ 

कडा याची थंडी असूनह  पहाटे उठून पुढ या मु कामाला 
जा यासाठ  कोतवाल द ता तयार होत होता. स धगड या 
मु कामात यांचे ग णत बरेच बघडले होते. पण आता याची 
यांना सवय झालेल .  

याच दर यान भा नी आप या एका जु या सहका याला 
स धगडावर येऊन भेट याचा नरोप पाठवला. वलंबाने का होईना 
पण येईल, असे भाई कोतवाल यांना वाटत होते. यांची गरजह  
होती आ ण व वासह  होता. ते होते, मा ती पाट ल. ते यां या 
सामािजक कायातले सहकार  होते. यां याकडेह  धा यकोठ  सु  
झालेल  होती.  

मा ती आले नाह त, मा  यां याऐवजी आले या एका गोळीने 
काह  दवसांपूव च द यात सामील झाले या हराजी पाट ल याचा 
बळी घेतला.  

भा ना काह  णांतच प रि थतीचा अंदाज आला. याची भीती 
होती ते अचानक घडले होते. मनाची तयार  नसताना. 

याचबरोबर आपण आप या द याचे नेते आहोत आ ण यां या 
र णाची जबाबदार  आपल  आहे, याचेह  भान यांना होते. 

हराजी गोळी लागून कोसळ यानंतर काह  णांतच हॉल आ ण 
टेफड या दोन इं ज पो लस अ धका यांनी आ ण यां या सोबत 

आले या पो लस तुकडीने वर त तो प रसर ता यात घे यासाठ  
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गोळीबार सु  केला होता. णाचाह  वलंब न लावता भा नी जाह र 
केले, "आता तु ह  वतं  आहात, आपापला ाण वाचवा. जगलो 
वाचलो तर पु हा भेटूच." 

यामुळे सगळेजण दसेल या मागाने पळत सुटले. काह  दरूवर 
पळाले, काह  लपून बसले. साहिजकच द यातील काह  लोकच 
पो लसां या हाती लागले. काह  जणांनी लप यासाठ  या 
ड गरद यां या घनदाट जंगलातील आडोशांचा वापर केला तर काह  
जण पो लसां या नजरेत येणार नाह त अशा जागी लपून बसले.  

भा ना मा  आपले ाण वाचवणे जमले नाह . आपण आधी 
आपला ाण वाचवला पा हजे हा वचार सु धा यांचा मनात 
यावेळी आला नसेल. याचमुळे यांनी आधी इतरांना पळायचा 
इशारा दला. कारण ह  माणसे आप यासाठ  वतःचा ाण धो यात 
घालतील हे यांना माह त होते, हणून इतर लोक पळून जात 
आहेत ना हे यांनी पा हले. शवाय आपण िजवतं वा मतृ वाँटेड 
आहोत आ ण आप याला इं ज सोडणार नाह त, याची यांना खा ी 
असावी. यामुळे यांनी मनाचा न ह केला... प रि थतीला सामोरे 
जा यासाठ  मन घ ट केले... यांनी लढायचा नणय घेतला. 

आता धु ंवाधार गोळीबार सु  झाला. भा ना पकडायचच या 
न चयाने तेथे आले या पो लसांनी गो यांचा पाऊस पाडला. यात 
भा या डा या मांडीला गोळी लागल .  
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यां याकड या बंदकुा सामानात बांधून ठेवले या हो या. कारण 
यांना तथून नघायचे होते आ ण दसुरे हणजे मा ती पाट ल 
भेटायला येणार हट यावर बाहेर उगीच चचा नको हणून यांना 
या बंदकुा लोकां या नजरेआड  ठेवणेच यो य वाटल.ं यानेच घात 
झाला होता... 

रामलाल बंदकू ठेवले या ठकाणी धावत गेले. एक बंदकू घेऊन 
झाडाआड उभे रा हले. गोळीबार सु  होता आ ण गोळी कधी 
कोण या दशेने येईल हे सांगणे कठ ण होते. बंदकु साठ  गो या 
ह या हो या, पण या तेथे न ह या. इत यात तेथे गोमाजी बंदकू 
घेऊन आले. सुजलेला डोळा आ ण अंगात ताप अस याने यांनी 
भोवती पांढर  घ गडी गु ंडाळलेल  होती. दोघांकडे दोन वेग या 
कार या बंदकुा हो या आ ण एकमेकांकडे या या गो या न ह या. 

गोमाजींनी रामलालला दब या आवाजात वचारले,  

"रामलाल.. गो या आहेत का?" 

रामलालकडे न ह याच पण ध डूकडे अस याचे याला माह त होते, 
मो याने बोलणे धो याचे अस याने यांनीह  दब या आवाजातच 
तसे सां गतले. दोघांनीह  चौफेर नजर फरवल  पण यांना ध डू 
काह  दसला नाह . 

   काडतुसे ध डूकडेच का, तर कोतवाल द याने केले या 
पो लसांवर ल ह यात यांना पाच रायफल  आ ण वीस काडतुसे 
मळाल  होती. एकेका बंदकु सोबत चार चार काडतुसे वाटून दे यात 
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आल . यापैक  एकाने एक काडतूस हरवले तर काह  मंडळींना 
काडतसेु पाहू न शकार या क पना सुच ूलाग या. यामुळे ह  सव 
काडतुसे ध डूकडे जमा कर यात आल  आ ण वेळ संग आलाच तर 
याने ती वर त वाटावीत, असे ठरले. मा  जे हा खरोखर च तसा 
संग आला, ते हा मा  तसा वेळच मळाला नाह .  

रामलाल हणाले, "आप या हातात रका या बंदकुा आहेत. या 
फंुक यांचा आता काह च उपयोग नाह . आपण लपायला पा हजे. 
आता फ त जीव वाचवायला हवा. तु ह  येथेच थांबा मी समोर 
जागा बघून येतो" असे सांगून रामलाल झपा याने पुढे गेले. 

गोमाजी पाट ल आप या आजारपणामुळे आ ण मुला या मृ यूने 
अ व थ होते. हणूनच बहु तेक एका ठकाणी, झाडां या आड न 
थांबता पुढे पुढे जाऊ लागले असावेत. समो न आ ण बाजूने थाड 
थाड गो या ये याचा कार सु च होता. रामलाल याचे ल  
गोमाजींकडे होतच. इत यात गोमाजीं या मागे पो लस घेऊन उभा 
रा हला. पो लसाने, "ए हाता या.. बंदकू खाल  टाक." गोमाजींना 
दलेला आदेश रामलालनी ऐकला. तसेच, या पो लसाने लगेच 
ओरडून, "अरे इथे एक हातारा पकडलाय," असे सां गत याचेह  
ऐकले. रामलालना क पना आल  क  गोमाजी पकडले गेले. 
रामलालनी मग वेळ न दवडता समोरच असणा या दहा, बारा फूट 
खोल ख यात सरळ उडी मारल  आ ण अंगावर पालापाचोळा घेऊन 
नप चत पडून रा हले. पुढे यांनी भा कर तांबटची "मेलो मेलो" 
अशी आरोळीह  तेथून ऐकल .  
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भगत मा तर आ ण झप  एका घळीत जाऊन लपले.  

यामुळे यांना तकाराला वेळ मळाला नाह . तर ह  ध डू देसाई, 
भाई यांनी बंदकुा काढ याच.  

एका हातात बंदकू आ ण दसु या हाताने मांडीत गोळी गे याने 
होणारा र त ाव थांबव यासाठ  धोतराने जखम दाबत भाई जंगलात 
वर सरकले. ते काटक होते तर ह  यां या अंगातून भरपूर र त 
गे याने यांना थकवा आला असणार. जंगलात क या या 
समोर या व मध या पठारावर या बाजूला सरकत एका मो या 
झाडाला टेकून ते बसले.   

पो लस आप यापयत पोचले हणजे दगाफटका झाला हणायचा 
क  पो लस अ धक चालाख नघाले?  

ध डू देसाई भा ना सोडून जायला तयार न हता, पण भा नी 
याला तेथून जा यास भाग पाडले. बराच वेळ गेला, यांचे शर र 
सैल झाले, थक याने पाप या मटायला लाग या. पण डोळा लागून 
चालणार न हते.  

दर यान या काळात खाल  पो लसांनी काह  जणांना ता यात 
घेतले होते. यात धाकू डुकरे, गोपाळ शे ट , काळू दळवी, अ पा 
शडे यांचा समावेश होता. गोमाजी पाट ल यां या पाठ वर अनेक 
का या तुट या. घटना थळी दोन जण शह द झाले आ ण सहा जण 
पकडले गेले.  
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डीवायएसपी आर हॉलने घटना थळाव न पळू पाहणा या भा कर 
तांबट या मांडीत गोळी घातल . तो "मेलो मेलो "ओरडत खाल  
कोसळला आ ण हॉल याला ध डू देसाई समजून, "य ू डॅम देसाई " 
असे हणत या या छातीत गोळी घालायला सरसावला. ते हा 
हॉलला याचा सहकार  अ धकार  टेफडने कंवा कोणा शपायाने तो 
ध डू नस याचे ल ात आणून दले हणून भा कर तांबट ते हा 
वाचला, अ यथा हॉलने याला तेथेचे ठार केले असते.   

हॉलचा ध डू देसाईवर जुना राग होता. अंबरनाथ येथील 
कारखा यात संप घडवून आणून तसेच कामगारांना इं ज 
सरकार व ध भडकवून नमाण झाले या कायदा आ ण 
सु यव थे या नाला हाताळ याची जबाबदार  हॉलवर घेऊन पडल  
होती. जाग तक यु ध भारतावर लादले जात आहे, याचा भारताशी 
काह ह  संबंध नाह ; हणून यु धास कोण याह  कारची मदत न 
करता याला वरोध करावा असा ठराव क न याचा सार 
कर याचे काम ध डूने केले होते. याब दल या यावर खटला भ न 
एक वषाची श ा भोगूनह  सुटून आ यावर याने आपले काम पु हा 
सु  केले होते. ते हा हॉल हा ठाणे िज याचा मुख होता.  

हॉल तसे ठरवूनच आला होता काय, असा संशय ये यास यामुळे 
जागा मळते. यामुळे याने भा ना िजवंत पकडले नाह , असे 
दसते. 
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गोमाजींची अव था न क च यावेळी सैरभैर झाल  असावी. 
आप या स या मुला या मृ यूचा शोक करावा क  आप या 
मुलासमान भाई कोतवालचे काय झाले असावे याची चतंा करावी क  
आप या द याचे काय होणार याची काळजी करावी, हेच यांना 
समजेनासे झाले असेल. पण ते भाई सुर त असावेत या एकाच 
आशेवर सारा  मार सहन करत होते.  

 भा ना तर जागेव न उठता येत न हते आ ण तथून हलणेह  
धो याचे होते.... आ ण तो ण आलाच... 

डीवायएसपी आर हॉल यां या पुढे घेऊन थेट उभाच रा हला. 
याने भा ना यांचे नाव वचारले. भा नी न डगमगता वतःचे पूण 
नाव सां गतले, व ठल ल मण कोतवाल. 

हॉलने णाचाह  वलंब न लावता थेट यां या डो यात गोळी 
घातल .    

हॉलने यांचे ेत घो या या पायाला बांधून फरफटत खाल  
आणले. गोमाजींनी ते पा हले, आ ण सव काह  संपले आहे, हे 
यां या ल ात आले.  

इतके दवस पो लसांना सुगावा लाग ू न देता जंगलात सुर त 
असले या कोतवाल द यापयत पो लस पोचलेच कसे आ ण 
यासाठ  यांनी कोणकोणते माग अवलंबले हे पाहणे आव यक आहे. 
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इं जांचे डावपेच 

नऊ डसबर १९४२ 

भाई कोतवाल यां या वरोधात इं जां या हालचाल  आता वाढू 
लाग या. भा या द या या वाढ या कारवायांना आळा घाल याचे 
था नक य न तोकडे पडत अस याने आ ण द याचा भाव 

वाढतच चाल याने पो लस अ त र त महासंचालकांतफ कजत येथे 
पो लस अ धका यांची एक प रषद बोलाव यात आल . 

कुलाबा, मु ंबई या पोट ए रयाचे कमांडर, गे डयर सी. ई. आर. 
जी. आलबन यांनी कजत पो लस ठा यात दसु या दवशी दपुार  दोन 
वाजता वजेचे पायलन पाडणा या टोळीला जेरबंद कर या या 
वषयावर चचा कर यासाठ  एक बैठक बोलावल . यासंदभात यांनी 
गहृखा याला पाठवले या प ात यांचाह  एक अ धकार  या 
बैठक साठ  पाठ व याची वनंती केल . या अ धका याचे नाव 
आप याला आ ण मु ंबई या पो लस दला या गु हे अ वेषण 
वभागाचे  उपहासंचालकांचे सहा यक ीयुत लाबुश डए यांना 
कळव यास सां गतले.  

यानुसार १० डसबर रोजी दपुार  कजतला झाले या 
बैठक ला पुढ ल अ धकार  उपि थत होते.  

• ए. पी. लाबुश डए 

• कोलाबाचे डीएसपी, जी. ए. खोत 



140 
 

महारा ाचे िश पकार                                                                वीर भाई कोतवाल  
 

• ग हनरचे शर रर क मेजर गल लँड 

• कॅ टन वधॅंम 

• क याण िज याचे पोल स नर क बी. वाय. साळवी 

• पनवेल िज याचे पोल स नर क जी. ए. शदें 

• पु याचे सीआयडी खा याचे पोल स नर क ए. जी. 
पाट ल 

आ ण अ य आठ था नक, सीआयडी पोल स 
उप नर क  

या बैठक त भाई कोतवाल यां या द याची हाती आलेल  मा हती 
दे यात आल . यावेळी पो लसांना तीन वेगवेग या टो या कायरत 
आहेत असे वाटत होते. गोमा पाट ल आ ण भाई कोतवाल यांना 
अल कडेच कोठे आ ण कधी पा हले, याची पो लसांनी जमवलेल  
मा हती दे यात आल .  

     यावेळ या गहृखा याने तयार केले या व प रषदे या 
दसु या दवशी पाठ व यात आले या या वषयी या गोपनीय 
अहवालात याब दलची संपूण मा हती मळते. सदर अहवाल मु ंबईचे 
त काल न अ त र त पोल स महासंचालक बुश डए यांनी त काल न 
गहृस चव एच. वी. आर. इयंगार यांना पाठवला होता. (मु ंबईतील 
पुरात व वभागात या काळातील पो लसांचे हे सगळे गोपनीय 
अहवाल पाहावयास मळतात.) 
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या प रषदेत अँगल या पायलन या संर णावर खास क न चचा 
झाल . याचे कारण भाई कोतवाल द ता अँगलचे पायलन वेगात 
पाडत चालला होता. यामुळे कायदा आ ण सु यव था सरकार या 
हातून नसट याचे च  नमाण झाले होते.  

तसेच, काह  दवसांपूव च अंबरनाथ येथील पायलन मांक ३३० 
या ठकाणी पोल स चौक वर कोतवाल द याने केले या ह याची 

गंभीर दखल सरकारने घेतल  होती. यासंदभात एक वतं  अहवाल 
पोल सांनी ७ डसबर १९४२ला गहृखा याला पाठवला होता. या 
पो लस प रषदेतह  अंबरनाथ या या ह यावर सखोल चचा होऊन 
यापुढे पोल स चौ यांचे आ ण पो लसांपयत पोच यापासून 
रोख या या उपायांवर चचा झाल . यासाठ  पायात अडकणा या 
तारांचे कंुपण उभार यापासून नवडुगंांनी संर क चौकट नमाण 
कर यापयत या सूचना तेथे आ या व यावर चचा झाल .  

या प रषदेत अजून एक नणय प ट कर यात आला, याची 
मुळे कदा चत पुढे भाई कोतवाल यां या हौता याला कारणीभूत 
ठरल . तो हणजे, या संदभात पो लसांनी जाह र केले या ब साची 
र कम. संबं धत य ती िजवंत अथवा मतृ असल  तर  या 
र कमेत फरक करता कामा नये, असे यावेळी प ट कर यात 
आले होते.  
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सीआयडीचे पोल स सब इ पे टर आर. बी. सावंत यांना 
द यातून बाहेर पडले या काह  सद यांकडून अ धक मा हती 
मळ याची अपे ा अस याचेह  या बैठक त सांग यात आले.  

तसेच, या कॉ फर सम ये द यातील संभा य २४ सद यांची 
याद ह  ल करा धकार  मेजर गु ललँड, कुला याचे डीएसपी आ ण 
ठा याचे डीएसपी यांना पुरव यात आ याचे प ट कर यात आले. हे 
सद य पायलन मांक ३९३, ४१० आ ण ४२९ या या घातपातात 
सहभागी असावेत असा संशय पो लसांनी य त केला. यामागे 
यांचा तक असा होता क  या घातपात झा या या आसपास या 
गावातून ह  माणसे बेप ा झालेल  आहेत.  

या बैठक त एका सीआयडी उप नर काला द याब दल आ ण 
द या या भ व यकाल न योजनांब दल मा हती मळा याचेह  
सांग यात आले. या भ व यकाल न योजना हणजे पोल स 
ठा यावर ह ले करणे आ ण सरकार  खिजना लुटणे. याचा संदभ 
भा नी मुरबाडचा महसूल जमा होत असलेले कायालय लुट या या 
हेतनेू केले या चचशी जुळतो. भा नी याची पाहणी कर यासाठ  
द यातील काह  जणांना रवानाह  केले होते. 

या य त र त उपल ध असले या अ य प यवहारां या आधारे 
असे दसते क  भाई कोतवाल द याला जेरबंद कर यासाठ  सरकार 
सव कारे य न करत होती आ ण द ता मु काम करत अस याचा 
संशय असले या आ ण यां या कारवाया सु  असले या भागात 
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पो लसी कारवाईचीह  तयार  केल  होती. कारण ५ डसबरला बुश डए 
यांनी पाठ वले या प ात अशा व पाची कारवाई पुढ ल आदेश 
येईपयत थांबव यात यावी असा नरोप पाठ वला होता. याचे कारण 
या वषयावर होणार असलेल  १० डसबरची पोल स कॉ फर स 
असावी.  

जर पोल स अ धका यांना असे वाटले क  कोतवाल द याला 
आवरायला ल कर  कारवाई कर याची आव यकता भास ूशकते तर 
याची तयार  वर त हावी यासाठ  ल कर  अ धका याचीह  रवानगी 
या कॉ फर ससाठ  कर यात आल  होती. ल कराकडून अशा 
व पा या भ व यकाल न कॉ फर सची मा हती दे याची आ ह  

सूचना पोल स खा याला कर यात आल  होती. पो लस वभागातील 
व र ठ अ धका यांकडून तसे आ वासन देणारेह  प  ल कराला रवाना 
झाले होते. या कॉ फर ससाठ  मु ंबईतील ल करा धकार  कॅ टन ए. 
वडंहॅम यांची नवड कर यात आल  होती. आ ण यानुसार कॅ टन 
वडंहॅम या पो लस कॉ फर सला उपि थत रा हले होते.  

सरकारने भाई कोतवाल द याची इत या गंभीरपणाने दखल 
घे याचे कारण वीजपुरव यासारखा सरकार  कारभारा या मुख 
यव थेवरच यांनी घाला घातला होता. आ ण यासाठ  द याने 
एक न हे तर सरकार  कागदप ांनुसार स टबर ते डसबर या 
अव या चार म ह यां या काळात सुमारे अकरा पायलन पाडले होते.  
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याबरोबरच, अंबरनाथ येथील पायलन पाड यासाठ  तेथे 
बंदोब तावर असले या सश  पोल स चौक वर ह ला करणे हेह  
सरकारने ततकेच गंभीरपणे घेतले होते.  

त काल न इं ज सरकार या गहृखा या या गोपनीय अहवालांचे 
वाचन के यास या घटनेसंदभात भरपूर प ाप ी झालेल  दसते. 
केवळ पो लसांवर अथवा चौक वर ह ला केलेला न हता तर भाई 
कोतवाल द याने पो लसांचे गणवेश आ ण बंदकुाह  पळव या 
हो या. एका अथ  सरकार  संर क यं णेवर मात क न आपल  
समांतर यं णा अ धक बळ अस याचे यांनी जण ू दाखवून दले 
होते. यामुळे जनमानसात कजत या या प रसरात भाई कोतवाल 
द याचे समांतर सरकार चालते या लोकभावनेला मा यता मळाल  
होती. आ ण सरकारने या गो ट ला अटकाव केला नाह  तर इं ज 
सरकार सपशेल अपयशी झाले असा याचा अथ झाला असता.  

मु य लढा तर हाच होता. क  इं जांना येथे सरकार चालवणे 
अश य हावे आ ण यांनी या देशवासीयांकडे यांचा या य 
असलेला, मूलभूत अ धकार असलेला वरा याचा अ धकार बहाल 
क न येथून नघून जावे. 

भाई कोतवाल अव या चार पाच म ह यांत ह  भावना आप या 
देशापुरती यश वी क न दाखव यात यश वी ठरले होते. यामुळे 
यांची आहुती ह  देशकायासाठ  झाल  आ ण आपला हेतू सा य 
के यानंतर झाल . यांनी आप या ाणांची आहुती दे याआधी आपले 
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येय सा य केले होते. अथात, यांची मूळ ेरणा होती क  येथे 
रा य क टकर , शेतकर  वगाचे असावे. ती सा य कर यासाठ  
यांना पुढचे आयु य लाभले नाह , इतकेच. अ यथा, ते यात असते 
तर आपले उवर त जीवन यांनी या कामासाठ  खच  केले असते.   

असे एका बाजलुा पायलन पाड यामुळे आ ण पो लसांवर ह ला 
क न ह यारे पळव यामुळे इं ज सरकार भाई कोतवालां या मागे 
लागले होते तर दसुर कडे याआधीपासूनच सावकार यां या मागे 
होते. कजत प रसरातील गर ब क टकर  शेतक यांना शहाणे 
कर या या भाई कोतवालां या य नांचा राग घेऊन यांचे 
प यान प या शोषण करणारे हे सावकार यांचे श  ू बनले होते. 
शेतक यां या क टांवर आपले वाडे उभारणारे सावकार अनेक 
वषापासून सु  असलेल  शोषणाची प धती मोडणा या भाई 
कोतवालांची श  ू बनल  होती. ानाने सबल करण घडते आ ण 
यामुळे अ या य यव था न ट होतात, हे जाणून भा नी आप या 
प रसरातील शेतकर  आ ण क टकर  यांना श ण देणे, यां या 
मतदानाची ताकद दाखवून देणे, यांना सावकारांपु ढे दरवष  पैशांसाठ  
न यनेमाने हात पस न उभे राह यापासून, गहाण जमीन व  
कर या या सावकारां या जुलमी फसवणुक पासनू आ ण यांना 
यायालयात आप या ह कासाठ  लढ याक रता मदत कर यापयत 

सव कारे बळ दले होते. या अथाने भाई यांचे नवीन भ व य 
घडवणारे नेते होते. यामुळेच यां या भू मगत अस या या काळात 
यांना या क टकर  समाजाकडून सतत मदत मळत रा हल  आ ण 
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यां यासाठ  यांनी पो लसां या अ याचारांचा सामनाह  केला. भा चा 
शेवट फतुर ने झाला हे खरे आहे, मा  याचवेळी ते इतका काळ, 
इत या कार या कारवाया आ ण इत या मो या माणातील द ता 
कोण याह  कार या दगाफट याने घात होऊ न देता सांभाळला हेह  
यामुळेच श य झाले. यामुळे याचीह  दखल यायला हवी. 
अ यथा, या काळातील ग रबी आ ण इतरांसाठ चा कळवळा दमु ळ 
होता, इतका क  ते हा या अडीच हजार पयांसार या रकमेसाठ  
कोणीह  यांचा घात करायला तयार झाला असता. मा  तसे झाले 
नाह .  

परंतु, प यान प या चालत आले या अ या य यव थेला उखडून 
फेकून देणा या ांतीकारक समाज सुधारक भाई कोतवालांचे श  ू
सावकार होते आ ण यांनी उघडपणाने भा या वरोधात भू मका 
घेतल  होती. इं जांना हे माह त होते. या कारणामुळेच तर अव या 
काह  लाख इं जांनी इथ या को यवधी जनतेवर द डशे वष रा य 
केले. याह  आधी व वध राजवट ंनी येथे बाहे न घेऊन रा य 
कर याचे कारणह  तेच होते. इं जांना भा या या पारंप रक श ू ंना 
हाताशी धर याचे धोरण माह त होते. यामुळे इं जांनी आप या या 
त काल न श ूला जेरबंद कर यासाठ  यांचीच मदत घेतल .  
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डी हायएसपी आर. हॉल 

१० डसबर या या कॉ फर सम ये भाई कोतवाल द याचा 
बंदोब त कर यासाठ  मूळ कॅ टन असलेला व आता ठाणे 
िज याचा डीवायएसपी पदावर तैनात असलेला आर. ए. हॉल या 
इं ज अ धका याची नेमणूक कर यात आल . या हॉलब दल फार 
मा हती उपल ध नाह , मा  लाल ू दवु यां या शकार चे दवस या 
लेखात हॉलचे वणन सापडते.  

हॉल हा उ म शकार , अ तशय चांगला नेमबाज आ ण 
खलाडूवृ ीचा माणूस, असे यांनी वणन केले आहे. 

या याब दल या दंतकथा हणजे तो २२ बोअर या प तुलाने 
बारम ये बस या बस या काउंटरवर ठेवले या बयर या बाटल ची 
झाकणं बाटल  न फोडता उडवत असे. ऑ फस ये कोणी पोल स 
शपाई बडी सगारेट ओढताना पा हला क  कमरेचं र हॉ हर काढून 
गोळी झाडी आ ण अलगद सगारेट उडवी. ठाकूर, कातोडी सांगत क  
हॉलसाहेबां या समो न डुकराचा कळप गेल  क  ते बघ यासारखे 
असायचे. अखेरचा डु कर दसेपयत तो रायफलधून गो या झाडत 
राह  आ ण येक आवाजाला एक एक डु कर पाडी. हॉलची गोळी 
चुक याचे कोणी कधी पा हले न हते. रायफलने तो उडते मोर टपत 
असे. जनावरे, वशेष क न रानडुकरे मा न ती तो गर ब ठाकूर, 
कातो यांना देऊन टाक . या या सोबत काम करणा या एका पोल स 
अ धका याने सां गत यानुसार, या या बंग यात एका मो या 
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लाकडी फ यावर २२ बोअर या प तुलाने गो या मा न याने एका 
माणसाचं च  काढल ंहोतं. 

पैसा, जमीन कंवा पोकळ मानमरातबासाठ  काह  ति ठत 
ग दार सरकारला मदत कर त असत. हॉल कोण आहे, हे माह त 
हो याआधी या याशी झालेला भेट तून लेखकाने उभे केलेले याचे 
यि त व असे: 

संग प हला: सकाळी प ह या बसने गेलो आ ण मानोल ला 
उतरलो. र यालगत एक चहाचं टावरं होतं. जयराम तथे चहा 
यायला गेला. मी बाहेर उभा होतो. उगीचच कशावर तर  बंदकु ने 
नेम ध न पाहत होतो. तत यात तथे र या या कडेला एक 
फकट तप कर  रंगाची टुसीटर फोड गाडी घेऊन उभी रा हल . 
डक सार या दसणा या माग या सीटवर बसलेला माणूस एक 
पशवी आ ण पा याची बाटल  घेऊन खाल  उतरला. मग गाडी 
चालवणारा खाल  उतरला. याने आतून एक बंदकू आ ण चाम याचं 
नळकांडं काढून ते खां यावर लटकावल.ं तो शकार  माणूस गोरा, 
उंच आ ण दांडगा होता. याने खाक  पॅ ट, खाक  शट आ ण जाड 
सोलर हॅट घातल  होती. याचे ल  मा याकडे (लेखकाकडे) गेले. 
याने बोलावून माझी बंदकू घेतल . ती उघडल  आ ण वचारलं, 
`गोल  है?`  खशातून चार पाच छरे काढून या यापुढे धरले. याने 
बंदकु त छरा भरला. समोर या घरावर एक कावळा बसला होता, 
या यावर नेम धरला आ ण चाप दाबला. काव याला छरा लागताच 
टपकन आवाज आला. याने जाग या जागीच मान टाकून पंख 
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पसरले. काव यांची कावकाव सु  झाल . या शकार  साहेबाने पु हा 
बंदकू उघडल , आणखी एक छरा घेतला. एका झाडावरचा एकच 
कावळा उड या या बेतात होता, या यावर नेम ध न चाप दाबला. 
कावळा गोलगोल गर या घेत खाल  पडला. तो हणाला, "य ुहॅव अ 
हेर  नाईस गन. हॅर  अॅ यु रेट". याला "य ूआर अ हेर  गुड शॉट" 
असे हट यावर तो हसला आ ण याने सगळी चौकशी केल . कुठे 
राहतो, वडील काय करतात वगैरे. नंतर आप यासोबत शकार वर 
ये याचे नमं ण दले. मी तयार झा यानंतर याने पा या या 
बाटल ची चौकशी केल . `ने हर गो टु फॉरे ट वदाऊट वॉटर बॉटल,` 
असा स लाह  दला. 

ते खूप चालून ठाकूरवाडीत पोचले. साहेब तथे शकार साठ  जात 
असावा नेहमी, कारण तकडचे लोक याला चांगले ओळखत होते. 
याने तेथे पोच यावर लु याची चौकशी केल . ठाकरांनी याला 
बोलवायला लोक पाठवले. तो लगेच आला. लु या ठाकूर आ ण 
साहेब यां यात भरपूर बोलणे झाले. मग साहेबाने खोडीसाठ  हणजे 
रान उठव यासाठ  माणसे जमा करायला सांगून आपल  रायफल 
काढल . यात काडतुस ं भरल . खां यावरच अडकवले या लांब 
चाम या या नळकां यातून दबु ण काढून ती रायफलवर बसवल . 
एक दोनदा रायफल खां याला लावून पा हल . 

 लेखका या हण यानुसार, या काळी हॉल हा टेरर हणून 
ओळखला जात होता. शकार या न म ाने हॉल या या भागातील 
वावरामुळे या यावर कोतवाल द याचा बंदोब त कर याची 
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जबाबदार  दल  गेल  असावी. तो शकार  अस याने जंगलात 
वावरायचा याला उ म सराव होता, तसेच जंगलात टकाव 
धर यासाठ  काय काय करावे लागते, याचाह  अ यास असावा. 
शवाय नेमबाजी ह  याची उजवी बाज ूहोती. 

याच रायफलने, यावर बसवले या दबु णीतून याने हराजीचा 
असं य मीटर अंतराव न बळी घेतला होता. ती .३२ ि ंग रायफल 
असावी असा लेखकाचा कयास आहे. ती रायफल लेखकाने हॉलकडे 

य  पा हल  होती. वत:ह  हाताळल  होती. यातून अचूक वेध 
घे याचे तं ह  जाणून घेतले होते. 

लेखका या मते, ते हा भाई कोतवाल यां या वरोधात कोणी 
कोणी फतुर  केल  ती मा हती लगेच सग यांना कळल  होती. 
लेखकाने मा  कोणाचेह  नाव घेतले नाह . प ट चा शकार  असलेला 
आ ण आ दवासी, कातोडी, ठाकरां या मदतीने शकार करणारा आ ण 
सग यांना शकार चा नीट ह सा देणारा हॉल भाई कोतवालांना 
डो यात गोळी घालतो, याचे कारण प ट होत नाह , असे लेखक 
हणतो. हॉल शकार ला जाताना जी काळजी यायचा तशीच भाई 

कोतवाल द या या मागे जाताना घेतल  असल  पा हजे. शवाय 
कोतवाल द याकडे ह यारे आहेत हे याला वस न चालणार 
न हते. शकार करताना जशी जराशी चूक झाल  तर आपण वत: 
शकार बन ूशकतो, हे याला अनुभवाने माह त होते. आ ण इं ज 
सा ा या या वरोधात ाणसु धा दे या या ईषने भू मगत बनले या 
या देशभ तांबाबत तो अिजबात गलथानपणा कर याची श यता 
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न हती. कारण, आपण मागावर येतोय असा सुगावा लागला तर हे 
लोक आपले ाणह  यायला मागेपुढे पाहणार नाह त, याबाबत 
याला शकंा न हती. शवाय, आपण भाइना िजवंत पकडले तर 
यां यासाठ  वत:चा जीव धो यात घालून यांना मदत 
करणा यांकडून आ ण यां या साथीदारांकडून पुढेमागे आप याला 
दगाफटका होऊ शकतो, याची याला पूण क पना होती. 

असे दसते क  याने भाइ या डो यात गोळी घाल याचा नणय 
या णी घेतला नसून याने खूप आधीपासून तसे ठरवले असावे. 
कारण याने अ य कोणालाह  ठार केले नाह . ब स गोमाजी 
पाटलांवरह  होते. यांना मारहाण क न अटक कर यात आल . 
भा या बाक  साथीदारांनाह  अटक झाल . भाई हे इं ज 
सा ा यासाठ  कती धोकादायक आहेत, याची याला नीट क पना 
असावी. या यावर कोतवाल द याला जेरबंद कर याची जबाबदार  
आ यानंतर याने मा हती काढल  असेलच सगळी. यातून भाइनी 
या आधी या चार पाच वषात काय काय केले हे पाहू न याने 
भाइना िजवंत ठेवणे हणजे इं ज सा ा यासाठ  आ ण 
पो लसांसाठ  अ धक संकट वाढवणे आहे, असे याला वाटलेले अस ू
शकते. सावकारांसोबत उठबस करतानाह  याने सावकारां या भाइचा 
समूळ काटा काढ या या आ हाचा वचार केला अस ू शकतो. 
अ यथा हॉल हा पो लसांत नयु त असला तर  तो मूळ ल कर  
अ धकार  होता. डी.वाय.एस.पी. पदावर नयु त असला तर  त पूव  
तो ल करातला कॅ टन होता. यु धात जखमी झाले यांना अटक 
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केल  जाते, हे काह  याला माह त न हते असे हणता येणार नाह . 
याने केलेला तो खून होता. तोह  या या मूळ वभावा या व ध 
जाऊन केलेला. 

नेता िजवंत असला तरच द ता िजवंत राहतो. नेता गेला क  
द ता उरत नाह , या त वानुसारह  याने पर पर घेतलेला तो नणय 
अस ू शकतो. यात यां यावर लावले या ब साचा याला कती 
लोभ होता माह त नाह . मा  अटक केल  तर यांचा लढा सु च 
राह ल, लोकांना अ धक घातपात कर यास ो साहन मळेल असे 
याला वाटले असेल. आ ण अशा प धतीने ठार केले तर लोकांना 
जरब बसेल, असेह  याचे मत बनले असावे. 
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पोल स कारवाई 

भाई कोतवाल द यापयत पोल स कसे पोचले हा एक न 
यां या हौता यापासून तमाम जनतेला पडलेला आहे. याब दल 
काह  स धांत आहेत. काह  तक आ ण संभावनाह  सां गत या 
जातात. फतुर  झाल  याब दल कोणाचेह  दमुत दसत नाह .  

पो लसांनी प हल  गोळी झाडून हराजीला हु ता मा बनवला या या 
दोन दवसांआधीपासूनचा घटना म काय होता, ते बघ.ू  

स धगडचा मु काम हलव यापूव  भाई कोतवाल यां या 
सूचनेनुसार भगत मा तर यांनी नांदगावचे मा ती पाट ल 
यां यासाठ  द याला मदत पाठ व याक रता एक च ठ  ल हल . 
ती च ठ  द याला स धगडची जागा दाख वणा या दगुा हेमाडा या 
गवळी काम करणा या आ ण गावापयत ये जा करणा या 
माणसाकडून मा ती पाटलांकडे पाठ वल . दगुा हेमाडाने ल या वाजे 
या याकडे ती च ठ  मा ती पाटलांना यायला सां गतल . ती 
च ठ  घेऊन ल या वाजे मा ती पाटलां या कराणा माला या 
दकुानाकडे पोचला ते हा ते तेथे न हते. तेथे मा ती पाटलांचाच म  
गो वदं साबळे बसला होता. गो वदं साबळे आ ण मा ती पाट ल हे 
म  आहेत हे सग यांनाच मा हत होते. गो वदं साबळे हणाला क  
च ठ  मी देईन मा ती आ यावर. ल या वाजेला यात काह  गैर 
वाट याचे कारण न हते. गो वदं साबळेला कुतूहल क  ल या वाजे 
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मा तीला कसल  च ठ  देतोय? याने ती वाचल  आ ण याला 
सगळा उलगडा झाला.  

कोणी हणतात क  ब सा या लालसेने गो वदं साबळे ह  च ठ  
मा तीपयत न पोचवता ती घेऊन तो अ णा बोकड या सावकाराकडे 
आला. अ णा बोकड याचा नातेवाईक. अ णा बोकड हा आधीपासून 
भाई कोतवालां या वरोधातला. अ य सव सावकारां माणे 
गोरगर बांची, शेतक याची पळवणूक हेच याचे मु य काम. भाइ या 
लोकजागतृी आ ण शेतकर  संघ टत झा यामुळे याची सावकार  
धो यात आलेल . इं जांशी हात मळवणी क न आपल  गावातल  
स ा, मालम ा टकवून ठेवणारा अ णा बोकड इं जांना हवा 
असलेला भाई कोतवाल मळवून देऊन अ धक मज  संपादन क  
शकत होता. यामुळे याने याचा म , नवृ  पो लस फौजदार 
अ णा घाटवळ याला गाठून ती च ठ  डी.वाय.एस.पी. हॉलपयत 
पोचवल . आ ण या कामासाठ च नेले या हॉलला कोतवाल द याचा 
नेमका प ा सापडला. तर या घटना मानुसार वचार के यास गो वदं 
साबळे आ ण सावकार अ णा बोकड यांनी घात केला, असे सगळे 
मानतात.  

काह  जण असेह  मानतात क  मुळात ह  प रि थती नमाण 
झाल  ती आधी कबूल के यानुसार मु ंबईतील अ णासाहेब 
सह बु धे यांनी पुढे मदत न के याने. यामळेु द यावर अशी 
प रि थती आ याने अशी च ठ  लहावी लागल  यामुळे पुढे घात 
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झाला. सह बु धे यांनी मदत केल  असती तर च ठ  ल ह याची 
गरजच पडल  नसती. 

अथात, ती च ठ  मळाल  असती तर मा ती पाटलांनी मदत 
पाठ वल  असती कंवा नरोप पाठवला असता. यानुसार द याने 
पुढचा नणय घेतला असता. 

मा  मा ती पाटलांकडून उ र कंवा मदत येत नाह  हणून भाई 
वाट पाहात बसले. मदत येईल या अपे ेने यांनी ठर या माणे 
मु काम हलवला नाह . दोन दवसांत मु काम हलव याचा नयम 
यावेळी यां याकडून मोडला गेला. दगाफटका झाला असेल असे 
यांना वाटले नाह . सकाळी चहासाठ  दधू घेऊन येणार असलेला 
दगुा हेमाडा ठर या माणे आला नाह , ते हाह  यांना कसल ह  शकंा 
आल  नाह . आ ण तेथेच यांचा घात झाला. 

ह  मा हती केवळ द या या बाजू या लोकांनी सां गत यानसुार, 
यावर ल तका माणे आहे. 

या द यातील एक सद य रामलाल ीवा तव यांनी भाई 
कोतवाल यां या द यात सामील झा यापासनू खूप नंतर या 
घडामोडींपयत ल हले या पु तकात ह  घटना ल हल  आहे. 
गोळीबार झाला ते हा ते तथेच होते. गोळीबार सु  होताच एका 
ख यात लप यामुळे ते पकडले गेले नाह त. रा ी तेथून ते पळाले. 
यां या मा हतीनुसार घटना म असा घडला: 
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गोळीबारा या दोन तीन दवस अगोदर भगत मा तरांनी 
अ णां या सांग याव न मा ती पाट ल (नांदगाव) यांना गडावर 
येऊन भेट यासाठ  च ठ  ल हल  होती. ती गडावर ल माणसाबरोबर 
नांदगावला पाठवल . मा ती पाट ल घर  नस यामळेु याने गुजरा या 
दकुानात पाट ल कुठे गेले याची चौकशी केल . यांना मा हती 
नस यामुळे, काय काम आहे असे वचारले. माणूस हणाला, काह  
नाह , एक च ठ  यायची होती. या दकुानात मा ती पाटलांचे 
म  गो वदं साबळे बसला होता. तो हणाला, " च ठ  मला दे. मी 
यांना देईन." गडावर ल माणसाला हा मा ती पाटलांचा म  आहे व 
दोघे मळून सावजा नक काम करतात हे माह त होते. या 
व वासावर याने ती च ठ  गो वदं साबळे यास दल . पण गो वदं 
साबळेला दहा हजार पयां या मोह झाला. याने ती च ठ  ल या 
वाजे या माणसाबरोबर मुरबाडला अ णा बोकड यां याकडे पाठ वल . 
बोकडने याला बदलापूरला अ णा घाटवळाकडे नेले. ते तेथून पोल स 
ठा यावर गेले. क याणमाग ते ठाणा पोल स हेडकाटरला पोचले.  

याबाबतीत मा ती पाट ल एकदम अंधारात रा हले. नाह तर यांनी 
काह  खटपट केल  असती अगर आ हास सावध केले असते.  

ठा याला हॉल हा िज हा पो लस मुख होता. याने लगेच तयार  
क न पो लस जमादार, फौजदार, इ पे टर मळून दोन मोटार  
भ न घेत या. क याण, मुरबाड, हसामाग ते चराडला आले. स 
तेथेच ठेवून बाप ूकंटे यास मागदशक हणून घेऊन पायी जांबुड माग 
बोरवाडीस आले.  
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बोरवाडीस दगुा हेमाडा आम यासाठ  तांदळू, दधू वगैरे आणीत 
असे. तो पहाटे साडे चार, पाच या सुमारास काह  सामान घेऊन 
आम याकडे नघ या या तयार त होता. याचवेळी पो लसांचा तांडा 
तेथे घेऊन थडकला. ७०- ८० सश  खवळलेले पो लस, यांचे 
अ धकार  पाहू न बचारा घाबरला. यांनी आपला थोडा बहु त राग 
आधी या यावरच काढला. सामान घेऊन कोठे नघालास या सरळ 

नाचे उ र याला देता आले नाह . मारासमोर भूतह  पळते 
हणतात. हा तर साधाभोळा आ दवासी माणूस. नाईलाजाने चला 

दाख वतो हणाला. पो लसांनी याला पुढे केले. सारे जण आम या 
मु कामाकडे आले. थोडे थोडे दस ू लागले होते. व य एकादशीचा 
चं  यां या मदतीला होताच. दगुा हेमाडाने लांबून आमचा मु काम 
दाखवला. आमचा मु काम येथून हलणार आहे या जाणीवेनेह  यांना 
तो तेथे घेऊन आला असावा. पण ददुवाने तसे घडावयाचे न हते.  

    याबाबत हॉल आपल  पलटन घेऊन कोतवाल द यापयत 
कसा पोचला, ह  बाजू कोणालाह  माह त नाह . केवळ तक आहेत. 
तीन चार वषापूव  भारतीय पुरात व वभागात इं जां या 
द तऐवजांची छाननी केल  ते हा ब याच गो ट ंवर काश पडायला 
मदत झाल . यातून काह  मह वाचे गैरसमजह  दरू झाले.  

भाई कोतवाल नऊ ऑग टपासून भू मगत झाले आ ण 
स टबरपासून यांनी पायलन पाड यास सु वात केल . डसबरपयत 
यांनी सुमारे अकरा पायलन पाडले होते. तसेच, एक पो लस चौक  
लुटून तेथील बंदकुा आ ण शपायांचे गणवेश चोरले होते.  
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हे पायलन पड याने आं  देशातून येणार  वीज खं डत होत होती 
आ ण यु धात सापडले या इं लंडला लढाई कर यासाठ  आव यक 
असले या यु धसामु ीचे उ पादन खं डत होत होते. पु याहू न 
मु ंबईकडे येणारा व युत रे वेमागह  बंद पडत होता. या वजेचे 
कं ाट टाटा कंपनीकडे होते आ ण यां याकडून इं ज सरकारला या 
द याचा बंदोब त कर यास वारंवार वनंती केल  जात होती. 

 या प रि थतीचे गांभीय ल ात घेऊन इं जांनी या घातपाती 
कारवायांना अटकाव कर यासाठ  योजना आखल . यावर चचा 
कर यासाठ  एक बैठक बोलावल . 

या बैठक पासून, या या आधी या कारवायांसह आ ण पुढे 
गोळीबारानंतर या पंचना यासह सव कारचे द तऐवज इं जां या 
गोपनीय अहवालांतगत न दलेले उपल ध आहेत. यातून या एकंदर 
घटनांवर वेगळा काश पडतो. 

`चले जाव` चळवळीनंतर सव पो लस वभागांना रोजचा गोपनीय 
अहवाल पाठ व याचे आदेश दे यात आले होते. तसेच, काँ ेसशी 
संबं धत कायक यावर नजर ठेवून यां या हालचाल ं न दवून अहवाल 
पाठ व याचीह  यव था कर यात आल  होती. 

मह वाचे नेते कुठे जातात, काय बोलतात, याचाह  रोजचा अहवाल 
जायचा. `चले जाव` या काह  दवस आधी १८ जुल ै रोजी युसुफ 
मेहरअल  यांचा एक दवसाचा अहवाल पाह यासारखा आहे. यातून 
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इं जां या कायप धतीची ओळख होते. ते कुठे गेले, कोणाला भेटले, 
आप या भाषणात नेमके काय बोलले याचा यात गोषवारा आहे.  

तर इं ज अ धका यांनी खूप आधीपासून सव घटना, घडामोडींचा 
तपशील जमा क न ठेवला होता. मा  या या खोलात ते गेले 
न हते. तथा प, १० डसबर रोजी बोलावले या एका उ च तर य 
बैठक नंतर कोतवाल द या या वरोधात इं जां या कारवाईला वेग 
आला. याला कारण या पायलनचे होणारे नुकसान आ ण चार 
डसबर रोजी द याने अंबरनाथ येथे केलेल  कारवाई होती.  

स टबरपासून पायलन पडायला लागले आ ण ऑ टोबर या 
सुमारास भाइवर इं जांनी अडीच हजार पयांचे ब ीस लावले. १९४२ 
साल  ती खूप मोठ  होती. या काळी सश  हवालदाराला प तीस 
पये पगार होता. सा या पोल स शपायाला बावीस ते तेवीस पये 

पगार होता, ते हा अडीच हजार पये हणजे मोठे घबाड होते. या 
कारवाईत सहभागी झाले या आठ शपायांना ब ीस हणून प नास- 
प नास पये दे यात आले होते.  

पो लसांनी दाखल केले या अहवालानुसार घटना म असा: 

ठा या या पोल स अ ध कांकडून ठाणे िज हा धका यांना 
पाठ वलेला तीन जानेवार ची तार ख असलेला दोन जानेवार या 
घडामोडी सांगणारा डेल  रपोट, रोजचा अहवाल: (`चले जाव` नंतर 
पोल स वभागांनी पाठवायचा रोजचा गोपनीय अहवाल यां याच 
श दांत) 
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कुलाबा िज यात घातपात घडवणा या टोळीशी ठाणे पो लसांची 
बोर वाडी येथे दोन जानेवार  रोजी सकाळी आठ वाजता चकमक 
उडाल  आ ण यात पो लस उपा ध क हॉल या याकडून टोळीचा 
नेता माथेरानचा ह . एल. कोतवाल आ ण गोमा पाट लचा मोठा 
मुलगा शवरा पाट ल (पंचना यात हराजीचे नाव चुक चे ल हले 
होते.) हे दोघे ठार झाले. कजत तालु यातील मा नवल  गावचा गोमा 
पाट ल हा टोळीचा उपनेता आ ण अ य तघा जणांना सहा यक 
पोल स अधी क टेफड याने अटक केल . ४ -१२- १९४२ रोजी ठाणे 
पोल स टेशनमधून चोरलेले तीन गणवेश, दोन मोठे बाँब, पाच 
छो या बंदकुा, दा गोळा, गनपावडर आ ण घातपात घडव यासाठ ची 
ह यारेह  ज त केल . यासंदभात वतं  अहवाल क याण येथे 
पो लस पाट  आरोपींसह आज आ यानंतर पाठ वला जाणार आहे. 
तसेच, ब सासाठ चे नवेदन आ ण शौय पदकांसाठ या शफारसीह  
आज पाठ व या जाणार आहेत. या धाडीत सहभागी आठ पो लसांना 

येक  प नास पये दे यात येत आहेत. यात िज यातील अजून 
एका अ धका याचा उ लेख करायचा आहे. इ पे टर बी. वाय. 
साळवी. याने कुलाबा िज यातील खब यांना आण यात मोलाची 
भू मका बजावल . 

ठाणे पो लस अधी कांकडून पु याचे पोल स महासंचालक यांना 
दोन जानेवार  १९४३ रोजी पाठ वलेला अहवाल: 

डसबर १९४२ रोजी ठा याचे पो लस उपा ध क, यु ध वभाग, 
यांना यां या खब याकडून कुलाबा िज यात घातपाताचे गु हे 
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घडवून आणत असलेल  टोळी मरा यां या एका जु या पड या 
क याशेजार या बोर वाडी (बोरवाडीला या अहवालात इं जांनी 
सव  बोर वाडी असे संबोधले आहे.) येथे मु कामाला अस याची 
मा हती मळाल . ह  मा हती प क  अस याची खातरजमा 
कर यासाठ  या खब याला बोर वाडीला पु हा पाठव यात आले. या 
खब याला १ जानेवार  रोजी रा ी नऊ वाजता मुरबाड या जंगलातील 
एका व श ट मं दरात आर हॉल याला भेट यास सांग यात आले. 
हॉल, टेफड आ ण सश  पोल स दल एक तारखेला सं याकाळी 
ठा याहू न नघाले आ ण ठर या वेळेला आ ण ठकाणी खब याला 
भेटले. हॉल या खब याने सां गतले क  सदर टोळी कुलाबा िज यात 
मु काम ठोकून आहे आ ण दोन तारखेला तेथून नघ याची श यता 
आहे. हॉल, टेफड आ ण सश  पो लस दलाने तेथून कूच केले 
आ ण ३७ मैलांचा फेरा मा न सकाळी ६.४५ वाजता बोर वाडी गाठले. 
हॉल या दसु या खब याला बोर वाडीतून बोलावनू घे यात आले. 
याने सां गतले क  माथेरानचे वी. एल. कोतवाल आ ण मा नवल चे 
गोमा पाट ल यां या नेतृ वाखाल ल टोळी अशा ठकाणी मु काम 
क न आहे क  ४०० याडापयत यां या नकट जाणे अश य आहे. 
यानंतर हॉल आ ण टेफड यांनी सश  पो लस दलांतील आठ 
शपायांना नवडले आ ण यांना घेऊन ते टोळी मु काम क न 
असले या ठकाणी सकाळी आठ वाजता पोचले. यांची पोझीशन 
अशी होती क  ते आणखी पुढे जाऊ शकत न हते. टोळीवर क जा 
मळव या या हेतूने टेफडने पुढे कूच केले आ ण या या या 
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कृतीला टोळीकडून गोळीबाराने उ र दे यात आले. यात टोळीतील 
एकजण हॉलकडून मारला गेला. टेफडने टोळीची एक बाज ू
सांभाळ यामुळे हॉलने पुढे कूच केले आ ण यानंतर झाले या 
गोळीबारात टोळीचा नेता ह . एल. कोतवाल ठार झाला. 
यानंतर या कारवाईत गोमा पाट ल व अ य तघेजण पकडले गेले. 
बाँब, पोल स गणवेश, दा गोळा, पाच शॉटगन व अ य घातक श े 
ज त कर यात आल . पो लसांपैक  कोणालाह  इजा झाल  नाह .  

इं ज सरकार या ते हा या या गोपनीय कागदप ांव न दोन खबरे 
होते आ ण कोतवाल द यावर झालेला ह ला अचानक नसून 
सु नयोिजत होता, हे प ट होते. हाती आले या मा हतीवर वसंबून 
न राहता हॉलने खब याने दले या मा हतीची खातरजमा 
कर यासाठ  खब याची भेट घेतल  होती. याचा एक खब या 
बोर वाडीतच होता. कोण असेल तो?  

तो बोर वाडीतून येऊन मुरबाडला हॉल याला भेटला. कारण याला 
बोर वाडीला परत पाठवून दले असे अहवालात नमूद आहे. तसेच, 
दसु या दवशी सकाळी पावणेसात वाजता या खब याला हॉलकडून 
बोलावून घे यात आले होते. याने कोतवाल द ता कोण या ठकाणी 
आहे, याचा भूगोल कसा आहे याची अगद  खडानखडा मा हती 
दल . यानुसार हॉलने तेथे सगळी पलटन न नेता, मोज या आठ 
जणांना सोबत नेऊन कारवाई केल . या खब याने हॉलला असेह  
सां गतले क  द ता दसु या दवशी तेथून मु काम हलवणार आहे. 
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हणून हॉलने वर त याच रा ी ३७ मैलाचा फेरा मा न दसु या 
मागाने बोर वाडी गाठल .   

इतक  मा हती कोणाला होती? 

कोतवाल द ता एक तारखेलाच मु काम हलवणार होता. मा  
मदत मळेल, हणून आणखी एक दवस वाट पाह याचे यांनी 
ठरवले होते. आद या दवशीच नवीन जागा पसंत क न सगळे 
सामानह  यांनी बांधून ठेवले होते. दसु या दवशी सकाळी यांना 
दगुा हेमाडा चहासाठ  दधू आणून देणार होता. तो आला क  चहा 
पऊन नघायचे असा वचार सु  होता. हणून चहासाठ  पाणी 
उकळायलाह  ठेवले होते. पण तो काह  आला नाह .  

खबरे दोन होते, याचा आणखी एक पुरावा हणजे भाई कोतवाल 
हु ता मा झा यानंतर यां या नावे जाह र झालेले अडीच हजारांचे 
आ ण गोमाजी पाट ल यां या अटकेमुळे यां यासाठ  जाह र केलेले 
पाचशे पये याबाबतचा प यवहारह  वर त सु  झाला.  

गहृखा याने पाच जानेवार या (भाई शह द झा या या तीन 
दवसांत) प ाचा संदभ देऊन माग वलेला खुलासा असा: 

ह . एल. कोतवाल आ ण गोमाजी पाट ल यां या अटकेपयत 
नेणार  मा हती देणा यास जाह र झाले या अनु मे अडीच हजार 
आ ण पाचशे पये खब याला पो लस अधी कांकडून मळालेत क  
नाह  याबाबत गहृखा याकडे काह ह  मा हती उपल ध नाह . 
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यां याकडून ह  मा हती यावी. यासंदभात प  पाठ व यात आले 
आहे. 

प ाचा मसुदा 

ए स ेस लेटर, द. ८ जानेवार  १९४३ 

३० नो हबर १९४२ रोजी सरकार या गहृखा याने मंजूर केले या 
ह . एल. कोतवाल आ ण गोमाजी पाट ल यां या अटकेपयत नेणार  
मा हती देणा यास जाह र झाले या अनु मे अडीच हजार आ ण 
पाचशे पयांचे ब स खब याला मळाले क  नाह  याचा तातडीने 
खुलासा करावा.  

अ त र त स चव, मु ंबई सरकार 

वर ल प ाबाबत १२ जानेवार ला खुलासा कर यात आला क  हे 
ब स खब याला दे यात आलेले नाह . १४ तारखेला ठाणे 
िज हा धका याचे वनंती प  आले क  पोल स अधी का या 
स याने या ब साचे वाटप खब यांना कर याचे अ धकार याला 
दे यात यावेत.  

दर यान, ठा या या पोल स अधी कांनी ७ जानेवार ला 
पाठ वले या गोपनीय प ात ब सा या रकमेची वाटणी पुढ ल माणे 
कर याचा ताव ठेवला. खबर  .१ ला एक हजार पये, खबर  
.२ ला एक हजार पये, चार गाईड आ ण टोळीला जेरबंद 

करणा यास मदत करणा या अ य खब यांना येक  २५ पये.   
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यानंतर ठा या या पोल स अ ध कांनी या ७ जानेवार या 
गोपनीय प ाचा हवाला देऊन ब साची र कम पुढ ल माणे 
वाट याचे आदेश दे यात आले. दो ह  खब यांना येक  हजार पये 
आ ण बाक यांना येक  २५ पये. 

हणजे भाइची खबर देणारे दोन खबर  होते. आ ण यांना 
पो लसांनी मारहाण क न यां याकडून मा हती वदवून घेतल  क  
यांनी वत:हू न संपक साधला होता? 

कोण होते हे दोघे? 

भाइ या सूचनेनुसार भगत मा तरांनी मा ती पाट लांसाठ  
ल हलेल  च ठ  गो वदं साबळे या हाती पडल . तो बोकडकडे गेला, 
बोकड घाटवळांकरवी हॉलपयत पोचला. भाइ या हौता यानंतर 
हसा या ज ेत गो वदं साबळेला या फतुर ब दल लोकांनी पकडून 

जबर मारहाण केल .  

मा  याचवेळी, इं ज दरबार  असले या न द नुसार, याला 
पो लसांनी अटकह  केल  होती. 

हणजे पो लसांनी दशाभूल कर यासाठ  याला ता यात घेतले 
होते आ ण पंचना यातील न द ह  दशाभूल करणा या आहेत क  ते 
अचूक तपशील आहेत? 

पंचना यात प हल  गोळी भाई कोतवाल द याकडून चालवल  
गे याचे नमूद केले आहे. द यातील सग यांनी प हल  गोळी हॉलने 
चालवल  आ ण यात हराजी शह द झाला, असे हटले आहे. 
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यामुळे या पंचना यातील न द तील तपशील शभंर ट के खरा 
अस याची श यता नाह . आजह  पोल स चकमक त ठार होणा या 
गु हेगारांनी आधी गोळी चालवल  असेच हटले जाते. 

हॉलने भा ना अटक न करता ठार का केले असावे, हा न आहे. 

भाई गोळीबारात जखमी झाले होते. हॉल यां यापयत पोचला 
होता. काय यानुसार याने यांना अटक क न यां यावर खटला 
भरायला हवा होता. 

मा  याने तसे न करता भा ना ठार केले. याला कदा चत भाई 
िजवंत रा हले तर ते तु ं गात राहू नह द ता चालव ूशकतात, कंवा 
यां या केवळ अि त वाने े रत होऊन भू मगत चळवळी वाढू 
शकतील, असे यांना वाटले असावे. शवाय, भाई वतः वक ल 
अस याने ते सुटू शकतात, असेह  वाटले अस ू शकते. कंवा 
पो लसांवर ल ह याचा आ ण यांची श े लुट याचा राग हणून 
सूडबु धीने यांना ठार केले गेले, अशीह  श यता आहे. कंवा 
सावकारांकडूनच तशा कृतीसाठ  पो लसांना े रत केले गेले 
अस याचीह  श यता आहे. 

भाई कोतवालांची मा हती पुरेशा माणात सरकारकडे नसावी. 
कारण यां या हौता यानंतर मु ंबई ांता या गहृ खा याने ठाणे 
पो लसांना यां याब दल मा हती वचारल  होती. गोळीबारा या दोन 
दवसांनंतर भाई काँ ेसचे होते क  समाजवाद  काँ ेसचे, ते कोण या 
पदावर होते, क  न हते आ ण होते तर कोण या पदावर होते आद  
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मा हती माग व यात आल  होती. पो लसांनी सादर केले या 
मा हतीनुसार भाई हे काँ ेसचे काम करायचे. मा  हौता या या 
संगी ते कोण याह  पदावर न हते, असे नमूद केले गेले.  

वजे या पायलनवर होत असलेले ह ले थांब व यासाठ  सरकारने 
गावक यांचाच एक द ता बनवून यांनाच पायलनचे र ण 
कर या या कामी तैनात कर याचा नणय घेतला. हा नणय सुमारे 
नो हबर १९४२ म ये घे यात आला. यांना वेतन कती यायचे 
आद  ब दल प यवहार होऊन याची कायवाह  कर यास मंजुर  
दल  गेल .  

यासंदभात गावक यांचीह  अडचण होत होती हे ल ात येते. 
गावक यांचे हणणे असे क  यांना या पायलन या घातपाताब दल 
जबाबदार ठरवू नये. कारण पायलन गावापासून दोन पाच मैला या 
अंतरावर आहेत. इं ज सरकारला मा  यांची ती नै तक जबाबदार  
आहे आ ण यापासून ते पळून जाऊ शकत नाह त, असे वाटत होते.  
हे घातपात रोख यासाठ  कोतवाल द या या वरोधात कारवाई 
कर यासाठ  गावक यांवरच दबाव आण याचा तो कार होता.  

भा नी आप या द यातील लोकांचे ाण वाचवले हे वस न 
चालणार नाह . हराजीचा बळी यांना ह याची क पना 
ये याआधीचा होता. इं जां या प ह या गोळीतच तो हु ता मा झाला. 
यानंतर व रत भा नी सवाना द यातून मु त केले आ ण वतःचे 
ाण वाचवायला सां गतले. यां या सोबत असले या ध डू देसाईलाह  
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यांनी तेथून जबरद तीने जायला सां गतले. यानंतर इं जां या 
गोळीला फ त एकच माणूस बळी पडला. तो हणजे वतः भाई 
कोतवाल ! 

हॉल या या आदेशानुसार हराजी आ ण भाई कोतवाल या दोघांची 
ेते घो या या पायाला बांधून खेचत फरफटत बोरवाडी गावात 

आणून पो लसांनी लोकांसमोर टाकल . आसपास खबर पोच याने 
लोकांनी तेथे जमायला सु वात केल  होती. गावकर  शव घे यासाठ  
यां या जवळ जाऊ लागले तर ट श आ धका यांनी कुणालाह  पुढे 
येऊ दले नाह . गावकर  अं यसं काराक रता ेतं आम या ता यात 
या हणून वनंती क  लागले तर हॉलने यास नकार दला व 
हणला क  मी ह  ेतं जनावरांना खायला टाकेन पण तुम या 

ता यात देणार नाह .  

    क याणचा पोल स नर क बी. वाय. साळवी या यावर 
पुढ ल जबाबदार  सोपवून हॉल, टेफड द तातील इतर पकडले या 
सद यांना घेऊन तेथून नघून गेले.  

लोकांची गद  वाढू लागल . आणखी कती वेळ वाट पाहणार अशी 
चचा क न गावकर  ह मत क न पुढे आले आ ण साळवीला ेते 
अ नी दे यासाठ  ता यात दे याची वनंती क  लागले. लोकांची गद  
इतक  वाढल  क  तेथे साळवीसोबत तैनात मोज याच पो लसांना 
लोकांना अडवणे कठ ण हायला लागले.  
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गावक यांना धमकाव यासाठ  साळवी हणाला, "चला नघा 
इकडून. आणखी पुढे सरकलात तर तु हाला पण झोपवेन यां या 
बाजूला." 

पण गद  अिजबात हलल  नाह . थो याच वेळात भा चे वडील 
ल मण कोतवाल आ ण यांचे सोबती येऊन पोचले आ ण गद तून 
वाट काढत साळवींसमोर उभे रा हले. "माझा पोरगा आहे तो. शेवटचं 
बघ ूतर  या," अशी वनंती केल . साळवीने यांनाह  जवळ जाऊ 
दले नाह . उलट याने यांना तेथून जायला सां गतले. इतकेच न हे 
तर पो लसांना आदेश दला क , घेऊन जा रे यांना इकडून. 
कुणालाह  इथे येऊ देऊ नको, अशी स त ताक दह  दल . यानुसार 
पो लसांनी ल मणरावांना तेथनू ढकलत बाहेर काढले. 

दसु या दवशी सकाळी इंदतुा ना खबर मळाल . तलापूरकरां या 
वा या या शेजार  रहाणा या एक बाई यां या घर  वतमानप  घेऊन 
आ या आ ण इंदतुा ना यांनी वचारले क , " ते माथेरानचे 
कोतवाल तुमचे हो कोण ?"  इंदतुाई या मनात पाल चुकचुकल 
परंतु तर ह  यांनी गंभीरपणे वचारले क  कोण कोतवाल? 

या बा नी वृ प ात वाचून हटलं क  माथेरानचे हाइस 
चेअरमन व ठल ल मण कोतवाल. इंदतूा या पायाखालची 
जमीनच सरकल . थरथर या आवाजात यांनी वचारले, "काय  
झालं ? काय आहे पेपरात ?" पो लस कारवाईत मारले गेलेत…" हे 
श द एकले आ ण या सु न होऊन खाल  बस या.  
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मा  यांचा यावर व वास बसेना. खा ी क न घे यासाठ  या 
तातडीने माथेरानकडे नघा या. माथेरानमधील यां या घर यांनीह  
यावर श कामोतब केले. तर ह  या भगत मा तरांना तु ं गात 
जाऊन भेट या. भगत मा तरांनी यांना इशा याने सव काह  संपले 
आहे, असे सां गत यावर मा  यांना यावर व वास ठेव यावाचून 
ग यंतर न हते.  

इथे बोरवाडीत दोन दवस झाले तर  पोल स हटले न हते. लोक 
चंड माणात जमलेलेच होते. भा चे म  राम क डीलकर आ ण 

मा ती पाट ल हे देखील तोवर तेथे पोचले होते. यांनीह  साळवीला 
बाजूला घेऊन, " साहेब, दोन दवस झाले.. आ ह  म  आहोत 
यांचे. लोकं सु धा बेकाब ू होऊ लागले आहेत. या आता यांना 
आम या ता यात.. अं यसं कार होऊ यात," अशी वनंती केल . 
पण याने ऐकले नाह . 

साळवीचाह  याला नाईलाज होता. कारण मतृदेहांची ओळख 
पटवून पंचनामा पूण करायला हवा होता. यासाठ  अ णा बोकड या 
सावकाराला आण यात आले. याचा भा वर इतका राग होता क  
याने भा या ेताला हात न लावता बूट घातले या पायानेच `हा 
कोतवाल` अशी ओळख पटवून दल . हे प ह या दवशी झाले.  

तसेच, या ठकाणी पो लसांनी गोळीबार केला, ती जागा नेमक  
कुठे येते, हे नि चत करणे पंचना यासाठ  आव यक होते. यासाठ  
स हयरला बोलावले गेले. कारण ठाणे, पुणे आ ण कुलाबा या तीन 
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िज यां या सीमा तेथे भडत हो या आ ण यामळेु ती जागा नेमक  
कोण या िज यात येते हे प ट होत न हते.  

ते हायला दोन दवस गेले. यानंतर पो लसांनी खाजगी जागेवर 
अं यसं कार कर यास परवानगी दल . गावक यांनी चता रचल . 
भाई आ ण हराजी यांना एकाच चतेवर ठेव यात आले. भाग ुरावजी 
घीगे यांनी अ नी दला.  

भाईचे हौता य जेथे झाले ती जागा नेमक  कुठे येते हे 
शोध याचा य न सरकार  पातळीवर झाला. ( याचे तपशील 
सरकार या द तरात आहेत.) 

याच बरोबर भा या प व  देहाला अ नी देणारे भागुजी रावजी 
घगे यांचे पु  व ठल रावजी घगे यांनी याब दल दलेल  
मा हतीह  या याशी जुळते. व ठल घगे अि नसं कार संगी 
उपि थत होते. 

यांनी दले या मा हतीनुसार, स धगड या खाल या भागात, 
हणजे बोरवाडीत यां या मालक या ज मनी आहेत. यां या 

व डलांचा हणजे भागूजींचा भाई कोतवालांशी चांगला संबंध होता. 
(तो यां या येथील मु कामात नमाण झाला क  आधीपासून होता 
हे माह त नाह .) ब लदाना या दोन तीन दवस आधी भाई कोतवाल 
व यांचे एक सहकार  यांना राह यासाठ  गावातील ड गरात या 
गुहेत जागा शोधायला आले होते. परंतु पो लसांना सुगावा लाग यास 
आप यामुळे गावक यांना उगीच ास होईल हणून यांनी तेथील 
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शवकाल न घळीत राह याचा बेत र द केला आ ण भाईनी 
भागुजींना व तीवर बोलावले. मा  या दवशी सं याकाळी बैल 
लवकर आले नस याने भागुजींना बैल शोधात जावे लागले आ ण 
उशीर झाला. यामुळे ते या दवशी भा ना भेटायला गेले नाह त. 

याच दर यान यांचे नवीन शेत काढ याचे चालले होते. भागुजी 
भ या पहाटे शेत नांगरायला गेले. बराच वेळ कशाला तर  
बुज यासारखे बैल चालतच न हते. थो या वेळाने बैल चाल ूलागले 
आ ण शेत नांगरले जाऊ लागले. मा  थो याच वेळात पाऊस पडावा 
तसा गो यांचा आवाज सु  झाला. भागुजी घाबरले आ ण बैल 
शेतात तसेच सोडून घर  पळत आले. 

दपुारनंतर पोल स तपास करत यां या घर  आले पण यांनी 
काह  ास दला नाह . भाई कोतवाल आ ण अ य साथीदारांचे 
सामान, घ ग या, कपडे, आद  यां या घर  आणून ठेवले.  

इं ज पोल स अ धकार  सरकार  जागेत या वीरांचे दहन कर यास 
परवानगी देत न हते. शेवट  सट  सवयर बोलावून ह  ेते ठेव याची 
जागा घ यांची अस याचे प ट झा यानंतर आ ण अ य कोणीह  
आप या जागेत दहनाची परवानगी देत नस याने भागुजी यांनी 
अ यसं कार केले. दर यान या काळात दोन दवस व ठलांचे चुलते 
राघोजी रावजी घगे यांनी ेते सांभाळल . अं यसं काराला नांदगाव, 
स धगड, धानक , जा बुड आद  प रसरातील अनेक मंडळी 
उपि थत होती.  
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यानंतर, व ठल घग या मा हतीनुसार, तेथे कोणीह  फरकला 
नाह . पावसा यात तेथे शेत लावायचे अस याने यां या अ थी 
गोळा क न पल कड या बांधा या कोप यात ठेव यात आ या. 
दवाळी झा यानंतर कोतवालांचे चाहते आले आ ण अ थींची चौकशी 
क  लागले. मा  संपूण पावसाळा गे याने अ थी वाहू न गे या 
हो या. काह  अ थी श लक हो या. यांनी या अ थी व या 
ठकाणची माती गोळा क न एका ता कलशात ठेवल . पुढे हाच 
कलश समाधीत ठेव यात आला. 

आ ण एक झंझावात शांतवला. एक अ याय संपला... 

बाक  सगळे जण वाचले. यांचे पुढे काय झाले, हेह  बघ यासारखे 
आहे. 

** 
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बदला 

भाई कोतवाल हु ता मा झा यानंतर द यातील बर च मंडळी 
पकडल  गेल . यां यावर खटले भर याचे काम सु  झाले. यासाठ  
सा ीपुरावे जमा केले जात होते. कोतवाल गटाचा बचाव कर यासाठ  
नेमले या व कलाने सां गतले क  सा ीदार फोड या शवाय खटला 
आप या बाजूने होणार नाह . हणून कोतवाल द यात सामील न 
झालेले परंतु देशा या वातं यल यात स य असलेले नेरळचे 
ह रभाऊ भडसावळे यांनी पुढाकार घेऊन काह  लोकांना भेटून 
सा ीदारांचे मन वळ व यासाठ  आ ण नवीन सा ीदार नमाण 
कर याक रता य न सु  केले. मा  गावातील माणसे गु लुशेठ या 
धाकाने या या वरोधात बोलायला धजत न हती. 

यावर माग हणजे या गु लुशेठची भीती घालवणे हा होता. 
गु लुशेठने भाइ या मृ यूचा आनंद पेढे वाटून य त केला होता. 
याचाह  संताप द या या समथकांना होता. यातून गु लुशेठलाच 
ठार कर याचा कट रचला गेला. 

व तुत: भाइनी अशा कार या वेष आ ण सूडाचे माग कधीच 
अनुसरले नाह त. यांनी या मागाचा अवलंब कर यास कधीच 
मा यता दल  नसती. अ याय करणा या व ध यां या मनात राग 
होता, वरोध होता, मा  कधी वेष न हता. 

ह रभाऊ आ ण रामलाल यांनी अ य बारा जणां या सा याने 
ठर यानुसार गु लुशेठला ठार कर या या उ देशाने रा ी ह ला केला. 



175 

महारा ाचे िश पकार वीर भाई कोतवाल

घरातील अ य कोणालाह  हात लावायचा न हता. मा  घर धु ंडाळूनह 
गु लुशेठ सापडला नाह . बहु तेक तो न हता कंवा पसार झाला होता. 
ह ला करणा यांपैक  शांतीलाल दलाल यां याकडे र हॉ हर होते तर 
बाक ं याकडे हातबाँब होते. 

आप या घरावर होत असले या ह याची बातमी लाग याने 
गु लुशेठचा भाऊ इ ाह म तेव यात तेथे घो याव न आला. या या 
सोबतीला अ य माणसेह  होती. याने बाहे न गोळीबार सु  करताच 
आत शरलेले सावध झाले. यापैक  पांडोबा भोळे यां या 
डो याजवळून गोळी गेल . याने वेषाने हातातील बाँब या यावर 
फेकला. इ ाह म घाब न मागे हट याने बचावला. गु लुशेठ काह  
हाती लागत नाह  हे पाहू न आत शरले यांनी घरातील सामान एक  
क न याला आग लावल  आ ण अंधाराचा फायदा घेत माग या 
भतंीव न उ या मा न पसार झाले. यावेळी रामलाल ीवा तव या 
हाफपँटम ये ठेवले या गावठ  हातबाँबचा फोट होउन यां या 
मांडीला जखमा झा या. 

पो लस आले पण यांना कोणीह  सापडले नाह . यांनी गावातह  
झडती घेतल  पण काह  हाती लागले नाह . कोणतीह  व त ूचोर ला 
गेल  न हती. घरात या कोणालाह  इजा झाल  न हती. फ त 
घरातील व तू ंना आग लाव यात आल  होती. यामुळे पो लसांना 
फारसे काह  पुढे जाता आले नाह . 
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यानंतर आणखी एक घटना घडल  आ ण याचा एक त प रणाम 
हणून गावात या लोकांवर असलेले गु लुशेठचे दडपण नाह से झाले 

आ ण कोतवाल गटा या बाजूने आ ण सरकार प ा या सा ीदारांना 
फोड यासाठ चे सा ीदार मळाले. 

प हल  पु य तथी 

भा ची प हल  पु य तथी पायलन पडून साजर  कर याचा नणय 
द यातील मु त सद यांनी घेतला. २ जानेवार  १९४४ रोजी हु ता मा 
वीर भाई कोतवालांची प हल  पु य तथी साजर  कर यासाठ  भाइ या 
कायप धती माणेच यांना आदरांजल  वाह याची योजना पुढे आल . 
प ह या पु य तथीला मु ंबई पु याची संपूण वीज तोडून तो दवस 
साजरा कर याचा वचार प का झाला, पण य ात २६ जानेवार  
१९४४ ह  तार ख ठरल . भाइची इ छा होती क  मु ंबई पु यात वीज 
तीन ठकाणाहू न येते, यामुळे ती एकाचवेळी बंद पाडायची आ ण 
महायु धासाठ  यु धसा ह य बन वणारे कारखाने एकाचवेळी बंद 
पाडायचे. यानुसार, कोतवाल द यातील मु त असले या लोकांनी 
नवीन लोक सोबतीला घेऊन द ता पु हा तयार केला. यानुसार 
पंचवीस माणसे तयार झाल . पाच माणसांचा एक गट आ ण यात 
मूळ भाई कोतवालां या गटातील एक जण अशा प धतीने वभागणी 
झाल . यानुसार तीन पायलन नि चत क न याची रंगीत ताल म 
क न घे यात आल . उ म करवती व पातीह  आण यात आ या. 
या कामासाठ  भाऊसाहेब राऊत यांनी व अ य एका दानशरूाने पैसे 
दले.  
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योजना आ ण गट पुढ ल माणे होते. 

१. खोपोल  लाईन (पनवेल)—ह रभाऊ भडसावळे, नामदेव, 
सातारकर व अ य दोन जण. 

२. भरा लाईन (रोहा)—पांडोबा भोळे, चांदोरकर व अ य तीन जण 

३. भवपुर लाईन (अंबरनाथ)—शांतीलाल दलाल, रम णकभाई व 
अ य तीनजण 

४. पुणे लाईन (लोणावळा)—दगडूशेठ शहा व अ य चार जण 

५. चोला पावर हाऊस ( व ोळी)—रामलाल ीवा तव, पाणी व 
अ य  

या सव गटाने पैसे, सामान, शदोर  या यासोबत भाई कोतवालांचा 
एक फोटोह  सोबत नेला होता. पायलन काप यापूव  तो फोटो 
पायलनला बांधायचा. हणजे भाई कोतवाल या जगात नसले तर  
भाइनी उभारलेला कोतवाल द ता अजून िजवंत आहे, असा संदेश 
इं ज सरकारपयत जाईल.  

ह रभाऊ भडसावळे यां या गटाने पनवेल जवळचा पायलन बरोबर 
कापला. यांनी वेळेत सगळे काम आटोपून पायलन पाडला आ ण 
सुर तपणे मागे आले. पांडोबा भोळे, चांदोरकर यां या गटानेह  
रो याजवळचा पायलन भूईसपाट केला. मा  शांतीलाल दलाल 
अंबरनाथ जवळचा पायलन कापायला गेले ते हा तेथे नेमके पो लस 
होते. पोल स तेथून जाईपयत काह  वेळ गेला. पोल स नघून 
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गे यावर यांनी काम सु  केले खरे पण ते पोल स पु हा लगेच 
परत यामुळे यांना काम पूण करता आले नाह . रामलाल गटाचे 
काम फ े हायला काह च हरकत न हती. मा  यां यासोबत 
आले या दोन नवीन माणसांनी यांना कामच क  दले नाह  आ ण 
वत:ह  केले नाह . या ग धळात खूप वेळ गेला. नंतर पो लसांची 

गाडी तेथे आल . यामुळे काम अपूणच रा हले. भाइची प हल  
पु य तथी दोन पायलन पाडून पाळ यात आल . कोतवाल द ता 
अजून कायरत आहे, असा संदेश यातून गे यामुळे पो लसांची 
न याने धरपकड सु  झाल  आ ण बरेच जण यानंतर पकडले गेले. 

ह रभाऊ भडसावळे हे भाइ या द यात न हते. मा  भाइ या 
कायाब दल यांना आकषण होते. एकदा ते भाइना भेटायला 
जंगलात आले होते. मा  हा माणूस खब या असावा अशा संशयाने 
द यातील एकाने यांची भाइ या मु कामाब दल दशाभूल केल  
होती. भाइ गे यानंतर यांची आठवण मारक पात लोकां या 
मनात रहावी यासाठ  यांनी खूप काम केले. नेरळमधील 
कोतवालवाडी ह  यां याच प र मातून साकारल  गेल  आहे. 
रामलाल ीवा तव यां याकडेच मु कामाला होते. यांनी कोतवाल 
द याब दलचे पु तकह  भडसावळे यां याकडे मु कामाला असताना 
ल हले.  

भाइ या ब लदानानंतर भडसावळे द याशी जोडले गेले. प ह या 
पु य तथीला पायलन पाड यानंतर रामलाल आ ण भडसावळे यांनी 
ठा या या कोटात टाक यासाठ  बॉ ब बनवले. यावेळी भा कर 
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मोहर कर नावाचा त ण वखुशीने यां या मदतीला आला. तो 
पो लसां या हाती लागला. पो लसांनी याला चंड छळ यानंतर तो 
बाँब कोणी बनवले ते पो लसांना दाखव यास तयार झाला. यानुसार 
खूप पळापळ आ ण ग धळ होऊन ह रभाऊ आ ण रामलाल पकडले 
गेले. त पूव  रामलाल यांनी धो या या सूचनेसाठ  वापरल  जाणार   
बाहेर या दांडीवर ल लाल शाल काढून घेतल . यां या या 
समयसूचकतेमुळे यावेळी काह  जण सावध होऊन माघार  गे याने 
पकडले गेले नाह त. यांना नंतर काह  दवसांनी पो लसांनी अटक 
केल .  
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उ रकथा 

भा कर तांबट 

हराजी पाट ल आ ण भाई कोतवाल शह द झाले, या गोळीबारात 
द यातील एक सद य भा कर तांबट जखमी झाला होता. 
डी.वाय.एस.पी. हॉलने या या मांडीत गोळी घातल  होती. या 
जखमेने कालांतराने याचाह  मृ यू झाला. मा  तोपयतचा याचा 
आयु याचा वास आ ण मृ यूह  एक कारची शोकां तकाच ठरल . 

ठा या या पो लस ठा यात हजारे नावाचे पो लस उप नर क होते. 
यांना कळले क  तांबट नावाचा एक माणूस गोळीबारात जखमी 
होऊन क याण या दवाखा यात दाखल आहे. ते वतः जातीने तांबट 
अस याने साहिजक यांना याची मा हती यावीशी वाटल . हा 
माणूस कोण या कुतूहलाने ते क याणला दवाखा यात पोचले. 
तांबट या पहा यावर असले या पो लसाने हजारे साहेबांना पाहू न 
सलामी ठोकताच तांबटचे हजारकडे ल  गेले. हजारनी तांबटकडे 
काह  ण पा हले आ ण तांबटने हजारकडे. आ ण दोघेह  `अरे 
भा कर, अरे भाऊ` अशी हाक मारत एकमेकां या मठ त गेले. कैद  
आ ण पो लस अ धकार  मठ  मा न रडताहेत हे पाहू न दवाखाना 
अचं बत झाला. ते दोघेह  स खे मावसभाऊ होते. लहानपणी एक  
खेळलेले, सतत एकमेकांसोबत वावरलेले.  

यानंतर पो लस, डॉ टर यांची हजारेनी भेट घेतल . तांबट या 
यव थेत अचानक बदल होऊ लागला. याची जखम भ न येऊ 
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लागल , याला हजार या घरचा डबा येऊ लागला आ ण नजर 
ठेवणारा पो लसह  अदबीने वाग ू लागला. जग याची उमेद सोडून 
दलेला आ ण आपण हॉि पटलम येच मरणार असे हणणारा तांबट 
आता मला जगायचंय हण ूलागला.  

मा  या घडामोडींमुळे या यासमोर वेगळेच संकट उभे रा हले. 
हजारचे व र ठ असलेले हॉल आ ण डी.एस.पी. ब लमो रया यांनी 
यां या मागे तांबटला माफ चा सा ीदार बनव यासाठ  दबाव 
आणायला सु वात केल . हजारना तांबट नीट माह त होता, तो 
माफ चा सा ीदार होणार नाह , हे यांना माह त होते. यांनी तसे 
व र ठांना सांगूनह  पा हले. यावर हजारना नोकर वर गदा 
आण याची धमक  दे यात आल . तु ह ह  याला सामील आहात 
असे समज,ू असे हट यावर हजारचा धीर सुटला. ते तांबटचे मन 
वळ व या या य नाला लागले.  

मा  तांबटने प ह यांदा तो वषय उडवून लावला. मग नोकर वर 
गदा ये याची गो ट सांगताच तांबटह  वचारात पडला. भाऊ नसता 
तर आपण इथेच हालहाल होऊन मेलो असतो, या यामुळेच 
जीवदान मळाले. आप यामुळे याची नोकर  जाऊन या या 
मुलाबाळांची आबाळ होईल हे जाणव यावर अखेर याने आप या 
भावाला वाच व याचा नणय घेतला. पो लसांनी लहू न आणले या 
कबुल जबाबावर मुका याने सह  केल .  
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कोटात केस उभी रा हल  ते हा सरकार  व कलाला याने 
पढव यानुसार नीट उ रे दल . उलटतपासणी या वेळी व कलांनी 
याला भाई कोतवालांचा फोटो दाखवून आतापयत या 
कारवायांबाबत कबुल  दल स ते हे क  दसुरे कोणी? असे वचारले 
ते हा भा चा फोटो पाहू न तांबटला आपण काय करायला नघालो 
आहोत याची जाणीव झाल  असावी. यांनी देशाक रता ाण दले, 
यां यापैक  मीह  आहे, यां याच व ध आपण सा  यायला 
नघालो आहोत, याचे भान घेऊन याने "हे ते कोतवाल नाह त, मी 
काम केले ते कोतवाल वेगळेच होते", असे सां गतले. द यातील 
अटक क न कोटात हजर असले या लोकांकडे बोट दाखवून 
या याशी तुझा संबंध काय, असे वचारले असता याने काह ह  
नाह , असे उ र दले.  

या उ राने सरकार  व कल आ ण पो लस अ धकार  हादरले. 
आपल  सगळी मेहनत फुकट गेल  हे यां या ल ात आले. सरकार  
वक लांनी पु हा याची उलटतपासणी घेतल  आ ण वचारले क  
कोतवालांशी तुझा काह ह  संबंध न हता तर स धगडला कशाला 
गेला होतास? यावर तांबटने स धगडला स धमातेचे मं दर आहे 
आ ण ती आमची कुल वा मनी आहे; मी दरवष  तेथे जात असतो. 
असाच दशन क न परत येत असताना पो लसांनी पकडून खडकावर 
दाबले व मांडीत गोळी मारल . भा कर या केसला कलाटणी 
मळाल . मध या काळात याला मोकळेपणाने फरायला मळालेल  
सवलत गेल  आ ण तो बे यासह तु ं गात गेला.  
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पुढे तो सुटला, पण उपिजवीकेसाठ  क ट करावे लाग याने आ ण 
पाया या दखु याने याचे आयु य कधीच पूवपदावर आले नाह . तो 
९ ऑग ट १९४७ रोजी मरण पावला. तो ह या या ठकाणीच मेला 
असता तर हु ता मा होऊन अमर झाला असता. मा  या या मृ यूस 
पाच वषापूव  याला मारलेल  गोळीच कारणीभतू होती. तो आणखी 
आठवडाभर जगता तर यासाठ  याने ती गोळी खा ल  ते वातं य 
आ ण वरा य याला पाहता आले असते. पण यापैक  काह ह  
या या वा याला आले नाह .  

भगत मा तर 

भगत मा तरांना कोतवाल केस करणी आरोपी ठर व यात आले 
असले तर  १९४५ साल  नकाल लागनू यांना नद ष मु त 
कर यात आले. ते हा ते पंच वशी या घरात होते. यानंतर यांनी 
छोट  मोठ  नोकर  क न उदर नवाह केला आ ण थोडेबहु त 
समाजकाय करत आयु य घालवले. 

दगडूलाल खूपचंद शहा 

गोळीबार झाला ते हा दगडूलाल स धगडला न हते. पण नंतरह  
यांनी भू मगत काय सु  ठेवले होते. नंतर ते कजत मॅिज ेटसमोर 
वत:हू न हजर झाले. परंतु यां या व ध कोणताह  पुरावा 

नस याने पो लसांना यांना सोडून यावे लागले. पुढे १५ ऑग ट 
१९४७ रोजी, जी तह सल कचेर  लुट यासाठ  यांनी भाइसाठ  
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मा हती काढल  होती, या तहसीलदार कचेर समोर मुरबाडकरांनी 
मशाल मरवणूक काढून यां या ह ते तथे तरंगा फडकावला.  

पट णा कोतवाल 

पट णा कोतवाल हे भा चे भाऊ. दोघांम ये िजवाभावाचे नाते 
होते. यामुळे भाई जे हा भू मगत झाले, पट णा यांना येऊन 
मळाले. पट णा प हला पायलन पाड यापासून सोबत होते. मा  
यानंतर यांना आ ण भा चे आतेभाऊ द ोबा हळदे यांना पो लसांनी 
अटक केल . `भाई मेला तर शभंर बक यांचं जेवण घाल न,` असे 
गु लुशेटने यावेळी जाह रच केले होते. यामुळे भा या हौता याची 
खबर येताच पट णासह अनेक जण गु लुशेटला मारायला गेले होते.  

यशवंत सदा शव तथा चंद ूदेहेरकर 

पायलन कापताना झाले या एका पो लस अॅ शन या वेळी यांना 
पायास लागले आ ण भा या स याने ते इलाजासाठ  कळंब येथे 
जायला नघाले. पण पो लस मागावर अस याने यांना पु हा माघार  
फरावे लागले, पण तोवर द ता तेथून हलला होता. शेवट  पायाचा 
आजार बळाव यामुळे इलाजासाठ  ते नेरळ येथे आले. मा  एकाने 
यांची खबर पो लसांना दल  आ ण पो लसांनी १९ डसबर रोजी 
यांना अटक केल . ते अटकेत असताना भाई कोतवालां या 
हौता याची बातमी यांना कळाल . पुढे यां याच लॉकअप म ये 
ठेव यात आले या द यातील अ य तीन साथीदारांसह यांनी तेथून 
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पलायन केले. पुढे म ा या स याने पो लसां या वाधीन झाले. 
देश वतं  होताच यांची सुटका झाल .  

द ा प ै

जे हा इं जांनी यां या द याभोवतीचा फास आवळला, ते हा 
भा नी सयमसूचकता दाखवनू द ता कमी क न लोकांना व वध 
कामां या नावे आ ण पुढ ल योजना सांगून माघार  पाठवले आ ण 
एक कारे वाचवले. यात द ा प ैयांचाह  समावेश होता. पुढे द ा प ै
यांनी आपले र तसर वै यक य श ण पूण केले व नावाजलेले 
डॉ टर बनले.  

ते वा त वक इंिज नय रगंचे व याथ  असताना डॉ टर बन याचे 
का ठर वले ह  बाबह  जाण याजोगी आहे. ते कोतवाल द यातून 
नघाले हणून काह  पुढे सगळे न व न पार पडले असे नाह . 
यांना अटक क न कजत या लॉकअप ये टाकले गेले. आधी चंदोबा 
देहेरकर, नंतर द ा प,ै पांडुरंग भोळे आ ण मधुकर आबंवणे यांना 
अटक कर यात आल . यां यासोबत आधी अटक झालेले ए या 
पुत या कातकर  आ ण नागो उफ पांडु राम कातकर  हे कोतवाल 
द यातील सद यह  होते. तेथून यांनी पळून जा याचा नणय 
घेतला आ ण हे चारह  जण पळाले. द ा प ैअनेक वेश धारण करत 
मु ंबई, कामशेत आद  करत कारवारला पोचले. नंतर पो लसां या 
हवाल  हो याचे महा मा गांधींनी केलेले आवाहन ऐकून ते पो लस 
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टेशनला हजर झाले आ ण कोटाने यांना सात म ह यांची 
स तजुर ची श ा सुनावल .  

तु ं गात असताना यांनी इतके आजार  आ ण अश त पु ष 
पा हले क  यांचा ट कोनच बदलून गेला. तु गांतील जेवणात 
िजवंत कडे पा हले. ते हा यांनी डॉ टर हो याचे ठर वले. यां या 
कुटंुब नयोजना या कामामुळे पुढे यांना प म ी स मानह  लाभला. 
डॉ. प ै हणायचे क  ते सेवाभाव शकले भाई कोतवालांपासून. 
आप या आयु याचे भाई हेच ेरणा थान आहेत, असे ते मानायचे. 
भाइनी सेवा केल , यां या वलंत देशसेवेतून अनेक जण घडले. 
यांचे जगणे कृतकृ य झाले.  

ध डू देसाई 

गोळीबारात जखमी झा यानंतर भा नी ध डूला जबरद तीने तेथून 
जा यास सां गतले आ ण ध डू तेथून पळाला. या दवशीची रा  
पाटगाव या बाहेर झाडाखाल  घालवून सकाळी या गावचे पोशा 
पाट ल यांना भेट साठ  नरोप धाडला. पोशा पाट ल कोतवाल 
द यासाठ  वतः भाक या आणून देत असे. यामुळे आपण 
सुर त राहू असे याला वाटले. मा  पोशा पाटलाने ब ीसा या 
अपे ेने याला पकडून दले. याला पैसे मळाले नाह तच, उलट 
कोतवाल द याला मदत के याब दल आठ म हने तु ं गात काढावे 
लागले. द ता या इतर सद यांबरोबर ध डूलाह  श ा झाल . 
आयु या या शेवट  यांनी शेतीवर गुजराण केल .  
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भमाबाई 

हराजीचे ल न भमाबाईशी झा यानंतर यांना दोन मुले झाल . 
मा  दो ह  बालपणीच दगावल . हराजी या हौता यानंतर 
यां यावर मान सक प रणाम झाला. मोलमजुर  करत पुढची काह  
वष या या मान सक असंतुलनात आयु य कंठत हो या. १९५८ 
अथवा १९६० या दर यान यांनी पुलाव न उडी मा न आ मह या 
केल . कंवा वेडा या भरात यां याकडून तसे झालेले अस ूशकते.  

झप  

गोमाजी यां यामुळे द यात सहभागी झालेला आणखी एक 
मह वाचा साथी हणजे झप  चांगो गवळी. हा गोमाजींचा भाचा. 
मामा माणेच समाजकायात रस अस याने सतत कृ तशील असलेला 
युवक. द ता जंगलात जसजसा आत जात रा हला तसतसा नागर  
जीवनाशी, माथेरान, मा नवल  या मूळ गावांशी संपक तुटत रा हला. 
या काळात या दो ह ंम ये दवुा बनलेला माणूस हणजे झप . 
गावात काय सु  आहे, कुटंुबाची हालहवाल, पो लसांचे अ याचार 
अशा अनेक घडामोडी द यापयत पोचव याचे काम झप ने 
अखेरपयत केले. ह  फार मोठ  जोखीम होती. पण याने ती 
सात याने पार पाडल . अनेकदा अ यंत वेदनादायक, द:ुखदायक 
बात या आण याचे कामह  या यावर पडले. उदा. जे हा भाइची 
ता हु ल जागतृी ज म यानंतर दोनेक म ह यांनी तापाने गेल , ती 
बातमी झप नेच भाइपयत पोचवल . इतकेच नाह  तर या दवशी 
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सकाळी गोळीबार झाला या पहाटेच झप  गावातून ता या बात या 
घेऊन आला होता. उजाडेपयत बाक चे लोक या याशी ग पा मारत 
होते. हणजे पो लसांचा धोका अ यंत वाढलेला असतानाह  झप  
आपले काम करत होता.  

हणूनच सु वातीला पो लसां या गोपनीय अहवालात भाई 
कोतवाल आ ण गोमाजी पाट ल यां या दोन वतं  तुक या भू मगत 
कारवाया कर त आहेत, असा उ लेख झाला होता. पुढे यांना गो ट  
प ट झा यानंतर भाई नायक आ ण गोमाजी उपनायक अशी न द 

केल . यानंतर हराजी हा गोमाजींचा मुलगा द यात सामील झाला 
आ ण याने देशासाठ  हौता य प करले. गोमाजींचे अवघे कुटंुबच 
देशासाठ या या ल यात सहभागी झाले आ ण सव च ब लदान 
केले. 

गोळीबारापासून वाचून तेथून पळाले या झप ला चार जानेवार  
१९४३ रोजी अटक झाल . देश वतं  होईपयत तो तु ं गात होता. 
यानंतर तो सुटला आ ण प नी आनंद बाईसोबत याने पुढ ल 
आयु य मोलमजुर  करत क टात आ ण गर बीत घालवले. १९८७ 
म ये याचे नधन झाले. 

ल मण कोतवाल 

भा या हौता याची बातमी आ यानंतरह  यां या व डलांना 
वाटायचं क  भाई िजवंत आहेत. यां यासारखा कोणी दसला क  ते 
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या या मागे चालत जायचे. कारण यांना यांचे अं यसं कार 
करायला मळाले नाह त.  

भा या नधनानंतर पु हा एकदा ते न या उमेद ने आयु याला 
सामोरे जा यासाठ  उभे रा हले. कुटंुबाचीह  जबाबदार  होती. यावेळी 
यांचे जावई आ ण राधाबाई यांचे पती कसनराव एअरफुले यांनी 
यांना साथ दल .  

दगुाबाई कोतवाल 

भाई कोतवालां या मातो ी दगुाबाई या अ यंत मानी वभावा या 
हो या. यामुळे भाई गे यानंतर भा या साथीदारांनी पुढे यांना देऊ 
केलेल  कोणतीह  आ थक मदत घे यास यांनी नकार दला. कोणी 
आप या प रि थतीवर क व क न आप याला देत असले या 
मदतीवर जग यापे ा मृ यू बरा, असे या मानत आ ण तसेच मत 
यांना मदत करायला आले यांना प टपणे सांगून आपल  सुटका 
क न घेत. या हणत, `बाबारे, आ हाला कोणाचे काह  नको. 
कोणी आ हाला आणून यायचे आ ण आ ह  खायचे असे 
लािजरवाणे आयु य नको.`  

इंदतुाई 

भा नी हौता य प कर यावर इंदतुा नी सासरलाच राह याचा 
नणय घेतला. यावेळी या २१ वषा या हो या. देश अजून 
इं जां या राजवट खाल च होता. भा नी देशासाठ  आपले ाण दले 
होते, यामुळे या कुटंुबाशी शेजारपाजा यांचा संबंध ेमादराचा असेल 
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असे वाटत असेल तर ते चुक चे आहे. उलट पो लसांचा ससे मरा 
आप या मागे लाग ूनये हणून लोक यां याशी बोलायचेह  नाह . 
इंदतुा चे बंध ूशकंरराव हे तर भाई िजवंत असतानाह  मला मे हणाच 
नाह  हणत. इथे माथेरानम ये इंदतुा सह सगळे कुटंुब वाळीत 
टाक यासारखे राहात. इंदतुाई शेजा यांचे दलु  टाळ यासाठ  रोज 
पहाटे पाच वाज या या आधी पाणी भ न घेत. आला दवस पुढे 
ढकल यासाठ  यांचा आधार एकच होता यांचा मलुगा भरत! 

पुढे वातं यानंतर यांनी काह  काळ था नक बँकेत नोकर ह  
केल . तोवर लोकांचा ट कोन बदलला होता. आता लोकांना 
यां याशी संबंध फाय याचे वाटत होते. मा  इंदतुा साठ  आयु याचे 
न सुटलेले न हते. भा सारखा नवरा आयु यात आ याने ते िजवंत 

असतानाह  आ ण हु ता मा झा यानंतरह  यां यापुढे गांग न 
सोडणारे न उभे रा हले. भरतकडे पाहू न आयु य कंठू पाहणा या 
इंदतुा ना भरत या वया या १८ या वष  झाले या आकि मक 
नधनाने जग यासाठ  नवीन उमेद नमाण कर याचे आ हान उभे 
रा हले.  

जग याचा आधारच संप यानंतर नराश झाले या इंदतुाई 
नैरा या या गतत जाऊ लाग या. यासाठ  यांना काह  दवस 
हगं याला दःुखी क ट  ि यां या आ मात ठेवले होते. तेथे यांनी 
आप या दःुखावर मात कर यासाठ  वतःच वाट काढल  आ ण या 
माथेरानला परत या.  

२००९ म ये वया या ९० या वष  यांचे नधन झाले. 
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गोमाजी पाट ल 

स धगडला अटक झा यानंतर यां यावर व द यातील अ य 
काह  सद यांवर खटला चालला. कोतवाल अ भयान नावाने तो 
ओळखला जातो. आधी क याण आ ण नंतर येरवडा तु ं गात यांना 
ठेवले होते. १९४५ साल  नकाल लागून यांना श ा झाल . यानंतर 
ते आप या मा नवल  गावात परतले. १९६० या आसपास यांचे 
वाध याने नधन झाले.  

भाइ या काळातील घटना पा ह यास कधी कधी म होतो क  
खरंच भाइ या काळातील ह  प रि थती आहे क  आज या 
काळातल . स ा माणसाला कशी शोषणकता बनवते, हेच 
वातं यानंतरह  दसून आले आहे. गर ब, शेतकर , क टकर , 

आ दवासी यां या आयु याकडे आज पाहताना वातं यपूव आ ण 
वातं यो र काळात काह  फरक आहे क  नाह , असा न पडतो.  

भाइचा कायकाळ हणजे साधारण १९३७ ते १९४२. हणजे 
आजपासून सुमारे ७५ ते ८० वषापूव चा काळ. मा  स ाधार , 
सावकार , शेतकर , क टकर  यां या जीवन आ ण कायप धतीकडे 
पा ह यास काय फरक पडला, असा न पडतो आ ण ग धळायला 
होते. आज शेतकर  सावकार या वळ यात भरडले जात वत:चे 
आयु य संपव यापयत या प रि थतीत पोचले आहेत. या शेतकर , 
क टक यांचे हेच न वातं यापूव  होते आ ण आजह  आहेत. 
सावकार ते हाह  होते, आजह  आहेत. तसेच ग बर होत चाललेत. 
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स ाधार  ते हा इं ज होते, आता आपलेच लोक `इं ज` बनले 
आहेत. सावकार ते हा या स ेसोबत होते आ ण आताचे स ाधार  
आज या सावकारांसोबत आहेत. हणून आज महारा ातील येक 
तालुका, िज यात भाई कोतवाल ज मावा असे वाटते. या 
माणसाने वयाची तशी गाठ यापूव च भूक आ ण कजा या 
दु टच ात अडकले या शेतकर  आ ण क टक यां या शोषणाचे 
दु टच  भेदनू यांना मानाचे जगणे जगता यावे यासाठ  अनेक 
उपाययोजना के या. आज भाइ या जीवनकायातून धडे घेता येऊ 
शकतात, उपाय करता येतात.  

भाई कोतवालांनी या पा वभूमीवर आप या बु धीची चमक 
दाखवल  आ ण एर ह  अनेकां माणे दलु त जीवन जग यापे ा 
याची मशाल क न आप या पाच वषाची कारक द उजळून टाकल . 
या प रि थतीपुढे हताश झालेले, इथ या भूगोलापुढे असहा य 
असलेले, मा  एकेकाळी आप या धैयाची कसोट  पाहणारे कोळी, 
आ दवासी यां या द यात यामुळेच आले. इथ या देशात यांनी 
आपले तसरकार चालवले. मु ंबई शहरात जाणार  वीज वा हनी या 
देशातून जाते या देशात या लोकांना तचा काह च फायदा होत 

नस याने याच वा हनीला भा नी ल य केले. पु याहू न मु ंबईकडे 
जाताना लागणा या कजत भागात आपला दरारा नमाण करतानाच 
यांनी मु ंबईचे ल  या देशाकडे वेधून घेतले.  

मा  ददुवाने असे हणावे लागेल क  केवळ भा या कारवायांमुळे 
मु ंबईचे, इं जांचे ल  या देशाकडे गेले. "चले जाव"चा अथ हणजे 
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काय हे यां या पर ने यांनी इं जांना समजावले आ ण ते यांना 
समजलेह . मा  तथ या शासनक यानी, कायदा व सु यव थे या 
अ धका यांनी यं णा हलवल  ती या देशाकडे ल  वेधणा या भा चा 
बंदोब त कर यासाठ . तथ या देशा या फाय यासाठ  नाह .  

वातं यानंतर ह  प रि थती बदलेल असे इतर अनेक वातं य 
सै नकां माणे भा नाह  वाटत होते. पण ते व न आजह  पूण होऊ 
शकलेले नाह  यामुळे ते हे व न घेऊनच या जगातून नघून गेले, 
हे बरेच झाले का?   

भाइनी तीन आघा यांवर काम केले. छो यातला छोटा माणूसह  
वत:चे अ धकार आ ण जग याचा स मान घेऊन ज माला आलेला 

आहे, ते हा याचे र ण हायला हवे, असे मानवते या पातळीवरचे 
प हले मूलभूत काम केले.  

दसुरे, अशा स मानाने जग यासाठ  या या पोटात पेटलेल  आग 
रोज या रोज अ नाने वझल  गेल  पा हजे, उ याची काळजी न 
करता रा ी झोपता आले पा हजे, यासाठ  येकासाठ  पुरेशा 
धा यगो याची तरतूद करणे हे मह वाचे काम; आ ण श णाने 
शहाणपण येते, याय अ यायाची जाण येते आ ण आपले अ धकार 
आप याला जपता येतात, यासाठ  शाळांची यव था केल , हे तसरे 
काम.  

अ याय दरू कर यासाठ  मुळात जे शोषण सु  आहे, ती चालत 
आलेल  प धती नसून अ याय आहे, हे कळायला हवे. यासाठ  
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ानातूनच तुमचा माग आ ण मन काशमान होऊ शकतो, यावर 
यांची धा होती.  

आ ण भाइनी हे केवळ वचार मांडले नाह त. ते कृ तशील 
नेतृ वाचा नमुना होते. यांनी जे सां गतले ते य  क न दाखवले. 
शका आ ण शहाणे हा असा नुसता उपदेश न करता खे यापा यांत 
छो या छो या शाळा सु  के या. कुणा या अंगणातील मांडवाखाल , 
देवळात अथवा गो यात. पालकांना भेटून मुलांना शाळेत कशासाठ  
पाठवायचे हे समजावले, यासाठ  वेळ काढला आ ण गावोगावी 
हडंले. तेथे श क शोधून काढले, यां या खा या प याची, वेतनाची 
यव था केल . 

मा  याआधी ते वत: शकले. पदवीधर झाले आ ण पुढेह  
शकत रा हले. वक ल झाले. या काळी सातवी पास माणसाला 
कोण याह  सरकार  कचेर त आयु यभर पोसणार  यव था उपल ध 
होती, ते हा ते बी.ए. एल.एल.बी झाले, आ ण आपल  व आप या 
कुटंुबाची आ ण पुढ या सात प यांची यव था कर याऐवजी आपले 
आयु य समाजासाठ , देशासाठ  खच  घातले. 

भाइना दोन मुले झाल . प हला मुलगा याचे नाव यांनी भारत 
ठेवले. दसुर  मुलगी. ती अकरा, बारा दवसांची असताना यांनी 
आपण कदा चत परत नाह  येणार असे सांगत कुटंुबाचा नरोप 
घेतला, तचे नाव यांनी जागतृी असे ठेवले होते. भाई भू मगत 
झा यानंतर आ ण यां या मृ यू या काह  दवस आधी जागतृीनेह  
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हे जग सोडले. भारत देश आ ण समाजाची जागतृी या दोन येयांना 
भाइनी आप या आयु यात कसे सामावून घेतले होते ते यातनू 
दसते. आ ण भाई गे यानंतर भारतातील सामािजक जागतृीची काय 
ि थती बनल , हे आज देशा या आ थक राजधानीपासून अव या 
प नास मैलांवर ल या भागाकडे आज पाहताना कळून येते. 
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२२ जून २०१७ 

माथेरान ये भा चं घर आजह  तसेच आहे, जसे ते भा या 
ल नाआधी होते. तसेच घरावर प ,े तशाच छो या खो या. 
आजुबाजूचा प रसर बदलला. समोर या मोक या जागेत मोठ  
इमारत आल  आ ण हे घर झाकोळले गेले. पुढ या 
अंगणापल कड या भागातील आधीचा मातीचा रंग हरवला आ ण 
यावर लोकांनी ला या टाक या. पण भा या घराचे तसेच रा हलेले 
व प तीका मक वाटते.  

माथेरानम ये भा या नावाने उ यान आहे, पुतळा आहे. 
तत यापुरते यांचे उपकार फेडले गेले आहेत. मा  यांचे वचार, 
कृती आ ण धडे यांचे मारक कुठेह  दसत नाह . 

यां या घरा माणे यां या वचार आ ण कृतीकडे दलु  कर यात 
आले आहे. यांनी उपि थत केलेले न तसेच आहेत, लढा तोच 
आहे आ ण यात पराजय ते हा माणे आताह  याच वगाचा होताना 
दसतो. पुतळे उभा न एक कारे आपण कत यापासून हात झटकत 
असतो. भा नी एक संघष उभा केला होता. यांनी तो हयातभर 
लढवला. तो लढा अजून संपलेला नाह . 

(समा त) 






