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वनिेदन 
 

 महाराष्ट्राच्या, राजकीय, सामाप्रजक, िकै्षप्रिक, सासं्कृप्रतक, आर्थथक व वैचाप्ररक जडिघडिीत 
ज्या प्रदवरं्त महनीय व्यक्तींचा महत्वपूिग सहभार् आहे अिा व्यक्तींची साधारितः िभंर ते सव्वाि ेपानाचंी 
स बोध मराठी भाषेत चप्ररते्र प्रलहून ती ‘‘महाराष्ट्राचे प्रिल्पकार’’ या योजने अंतर्गत प स्तकरूपाने प्रकाप्रित 
करण्याची मंडळाने योजना आखली असून या चप्ररत्रगं्रथमालेतील ‘मातीचा सच्चा देिभक्त - प्रवठ्ठलराव 
प्रवखे पाटील’ हा पाचवा चप्ररत्रगं्रथ आहे. 

 
 बेलापूरच्या र्ूळ बाजारात आपली र्ूळभेल्याची र्ाडी घेऊन रे्लेल्या; परंत  कचरा मोल भावाने र्ूळ 
माप्रर्तल्याम ळे हबकलेला, बसल्या धसक्याने परतीच्या वाटेवर र्ूळभेलीवरच मरून पडलेला क िीतरी 
लर्ड नावाचा ितेकरी बघून ‘‘क ठवर चालिार हे? का?ं किासाठी चालू द्यायचं हे? आज लर्ड रे्ला, 
उद्या आप्रि क िीतरी जाईल. जाऊ द्यायचा? मर् तोड काय याला? ितेकऱ्याल्या - काळ्या आईच्या या 
कष्टाळू पोराला क िी वाली उरलाय की नाही ? का?ं किासाठी? क ठवर चालायचं हे?’’ 

 
 अिा प्रवचाराचं्या प्रठिग्या कसं बसं इयत्ता चवथीचा उंबरठा र्ाठू िकिाऱ्या लोिीसारख्या एका 
आडवळिाच्या र्ावात जन्मलेल्या ितेकऱ्याच्या म लाच्या डोक्यात झडतात आप्रि याच प्रठिग्या पेटून 
‘आप्रिया खंडातील पप्रहला वप्रहला साखर कारखाना आपल्या अथक पप्ररश्रमाने व कमालीच्या 
व्यवहारक िल दूरदृष्टीने महाराष्ट्रात लोिी ब द्र क येथे १९६१ साली स रू करिाऱ्या प्रवठ्ठलराव प्रवखे पाटील 
याचें चप्ररत्र रोमाचंक तर आहेच पि म ख्यतः ते अभ्यासनीय आहे.’’ 

 
 मराठीतील एक समथग लेखक श्री. प्रिवाजीराव सावतं यानंी प्रलप्रहलेला ‘मातीचा सच्चा देिभक्त - 
प्रवठ्ठलराव प्रवखे पाटील’ हा चप्ररत्रगं्रथ मराठी वाचकानंा प्रनप्रितच पे्ररिादायी होईल, असा प्रवश्वास वाटतो. 

 
 

  
 रा. रं. बोराडे 
म ंबई, अध्यक्ष 
प्रदनाकं : ४ माचच, २००२ महाराष्ट्र राज्य साप्रहत्य आप्रि संस्कृती मंडळ 



 

          

मातीचा सच्चा देशभक्त - विठ्ठलराि विखे पाटील 
 

 आप्रिया खंडातील पप्रहला - वप्रहला सहकारी साखर कारखाना आपल्या अथक पप्ररश्रमाने व 
कमालीच्या व्यवहारक िल दूरदृष्टीने महाराष्ट्रात लोिी ब द्र क येथे १९६१ साली स रू करिाऱ्या प्रवठ्ठलराव 
प्रवखे पाटील याचें चप्ररत्र रोमाचंक तर आहेच पि म ख्यतः ते अभ्यासनीय आहे. तसा हा कारखाना १९५० 
सालीच तयार झाला होता. प्रत्यक्षात हा कारखाना सवग दृष्टींनी १९५० साली तयार असतानाही 
प्रवठ्ठलरावानंी त्याचे लौप्रकक उद्घाटन तब्बल १० वष ेथाबंप्रवले. त्यानंा ते पंतप्रधान पं. नेहरंूच्या हस्तेच 
करावयाचे होते. या एकाच घटनेतून प्रवठ्ठलरावाचंा प्रजद्दी स्वभाव स्पष्ट होतो. 

 
 सोमवार प्रद. १५ मे १९६१ रोजी लोिी ब द्र क येथील या कारखान्याचे रीतसर उद्घाटन भारताचे 
त्यावळेचे पंतप्रधान प.ं जवाहरलाल नेहरू याचं्या हस्ते झाले. त्यासाठी प्रचपाडासह ओल्या उसाचं्या 
भाऱ्याचेंच २०-२५ फ टाचें लाबंरंद असे जंर्ी व्यासपीठ बनप्रवण्यात आले होते. नेहरंूच्या प्रवमानाला 
उतरण्यासाठी जवळच प्रवमानाची तात्प रती धावपट्टी तयार करण्यात आली होती. पूवी ‘भ ताचा माळ’ 
म्हिून प्रप्रसद्ध असिाऱ्या या कारखान्याच्या जारे्त ितेकऱ्याचंा प्रचंड जनमेळ जमला होता. म ंर्ी 
प्रिरकायला वाव नसावा असा नर्री पार्ोट्ाचंा सार्रच सार्र या माळावर झ लत होता. जमलेल्या 
हजारो ितेकरी स्त्री-प रषाचं्या कलकलाटाने ‘भ ताचा माळ’ रोमाचंून उठला होता. 

 
 केवळ नर्र प्रजल्यातच नव्हे, महाराष्ट्रात नव्हे तर उभ्या भारत वषात कृषी के्षत्राच्या आघाडीवर 
इप्रतहासाने आपल्या पानावंर स विाक्षरात नोंदवावं असं आक्रीत घडत होतं. व्यासपीठावर त्यावळेी 
प्रवराजमान झालेल्या प्रम ख पाह ण्यातं होते महाराष्ट्राचे त्यावळेचे अत्यंत लोकप्रप्रय व दूरदृष्टीचे म ख्यमंत्री 
(स्व.) यिवतंराव चव्हाि, त्याचं्या िजेारीच बसले होते भारताचे थोर अथगिास्त्रज्ञ धनंजयराव र्ाडर्ीळ, 
त्यावळेचे महाराष्ट्राचे राज्यपाल श्रीप्रकािजी आवजूगन उपस्स्थत होते. 

 
 पंडीतजींचं प्रवमान लोिी ब द्र कच्या भ ताच्या माळावर उतरताच जमलेल्या भोवतालच्या हजारो 
ितेकऱ्यानंी उठून उभे राहून सन्मान देत र्र्नभेदी आरोळ्या उठप्रवल्या ‘पं. जवाहरलाल नेहरू की ऽऽ - 
ज ऽऽ य! भारत माता की ऽऽ - ज ऽऽय, प्रवठ्ठलराव प्रवखे पाटलाचंा ऽ ऽ - प्रवजय असो ऽऽ!’ 

 
 नेहमीच्या ढंर्ानं व्यासपीठाच्या पायऱ्या तरातरा चढत लालब ंद चयेचे पाढंरा ि भ्र खादी वषेधारी 
नेहरू व्यासपीठावर चढलेही. स्वार्त, प्रास्ताप्रवक होताच त्याचंी धीर रं्भीर वािी लोिी ब द्र कच्या भ ताच्या 
माळावर घ मू लार्ली – 

 
 ‘‘प्रवद्वान व श्रीमंत अिी मोठी मािसे मोठी कायग करतात, हे मला माहीत आहे, परंत  कमी 
प्रिकलेली, लहान मािसेदेखील मोठे काये करू िकतात, हे मला आज कळले! प्रवखे पाटलासंारखा एक 
सामान्य ितेकरी केवढे मोठे कायग करू िकतो, हे मी आज पाप्रहले. खरोखर आज देिाला, स्वातंत्र्य 
प्रमळाल्यानंतर अिाच राष्ट्रभक्तीची र्रज आहे. श्री प्रवखे पाटील हे त्या अथाने खरे ‘देिभक्त’ आहेत! 
त्याचें कायग पाहून मी अक्षरिः थक्क झालो आहे. या देिात र्ाजावाजा न करता असामान्य प्रतीचे काम 
करिारे ितेकरी आहेत, ही र्ोष्ट माझ्या मनात रजली. आजपयंत बारा फूट उंचीचा ऊस मी कधी 
पाप्रहलाही नव्हता. आज तो पाप्रहला. 



 

          

 ‘‘नव्या िोधाचा व नव्या िास्त्राचा उपयोर् करून महाराष्ट्रातील ितेकरी सहकारी पद्धतीने ितेी व 
उद्योर्धंदे कायगक्षमतेने करू िकतो, अिी माझी खात्री झाली आहे. सामान्य ितेकरी मािसे सहकार व 
संघटना या बळावर ग्रामीि भार्ात केवढी मोठी कारखानदारी उभी करून ती चालव ूिकतात, हे मी पाहत 
आहे.  

 
 ‘‘देिात आता मी जेथे जेथे जाईन, तेथे तेथे आठवि देऊन लोकानंा सारें्न, की आपि 
प्रवरानर्राला जरूर भेट द्या. तेथील कायगपद्धती पाहा व सवगसामान्य मािसे प्रकती प्रविाल कायग करू 
िकतात, याचे प्रत्यतंर पाहा. प्रवरानर्रच्या उदाहरिावरून अन भव घेऊन देिाचे प्रचत्र बदलून टाका!  

 
 ‘‘देिाच्या राष्ट्रपतींनीं प्रदलेली ‘पद्मश्री’ ही पदवी स्स्वकारण्यासाठी काही प्रदवसापूंवी प्रवठ्ठलराव 
प्रदल्लीला - भारताच्या राजधानीत आले होते. त्यावळेी त्याचंी माझी भेट झाली होती, तर आज मी प्रवखे 
पाटलाचं्या राजधानीत आलो आहे! मी त्यानंा प ढील आय ष्ट्यासाठी ि भेच्छा देऊन दीघाय रारोग्य कचप्रततो. 
जयकहद!’’ 

 
 पं. नेहरंूनी मनापासून केलेलं हे मूळचं भाषि त्याचं्या ढंर्दार कहदी भाषेत आजही उपलब्ध आहे. 
इथं त्याचा सोयीसाठी मराठी तज गमा प्रदला आहे. पं. नेहरंूच्या म खातून ही रसभरीत प्रिसंा ज्यानंा लाभली 
ते प्रवठ्ठलराव प्रवखे पाटील याचंा जन्म अहमदनर्र प्रजल्यातील श्रीरामपूर ताल क्यातील लोिी ब द्र क या 
र्ावी झाला. त्याचंी जन्मतारीख होती १ -७-१८९७. त्या प्रदविी र् रवार होता. भारतीय कालर्िनेप्रमाि ं
हा प्रदवस आषाढ ि ध प्रप्रतपदेचा होता. त्या प्रदविी प नवगस  नक्षत्र होते. िके १८१९ च ंहेमलंब नामसंवत्सर 
होतं. प्रवठ्ठलरावाचंी ही अप्रधकृत जन्मतारीख त्याचं्या जन्मर्ावच्या - लोिी ब द्र कच्या प्राथप्रमक िाळेतील 
रप्रजस्टरमध्ये नोंद केलेली आहे.  

 
 प्रवठ्ठलरावाचंी आजी राधाबाई नेहमी अंदाजाने सारं्त आली. त्याप्रमािे त्याचंी जन्मतारीख सन 
१९०१ च्या नारळी पौर्थिमेची धरण्यात आली. आजही त्याचें वधापन प्रदन या पप्ररसरात याच तारखेला 
धरून साजरे होतात.  

 
 प्रवठ्ठलराव ज्या घराण्यात जन्मले, ते प्रवखे पाटील याचें मूळ घरािे प ण्याजवळच्या जेज रीकडचे 
असाव,े तसे त्याचंी आजी राधाबाईच सारं्त असे. प्रवठ्ठलरावाचं्या खापर पिजोबापासूनच ‘प्रवठोजी’ हे नाव 
म लाला देण्याची प्रथा चालत आलेली असावी. प्रवठ्ठलरावाचें वडील एकनाथराव प्रवखे पाटील. या 
एकनाथरावाचं्या वडीलाचें नाव प्रवठोजी होते. या आजोबा प्रवठोजींच्या वडीलाचें नाव खंडोबा होते. हे  
खंडोबा हे नाव जेज रीचे प्रप्रसद्ध देवस्थान खंडेराय याच्या नावाने प्रदलेले असाव.े या खंडोजीच्या वडीलाचें 
नावही प्रवठोजीच होते. आजोबाचं्या स्मरिाथग म लाला नाव ठेवाव ेअिी प्रथा या प्रवखे पाटील घराण्यात 
असावी. आजही प्रवठ्ठलरावाचं्या म लाचे खा. बाळासाहेब पाटील याचें मूळ नाव एकनाथ असे आहे. ते 
आजोबाचं्या स्मरिाथग ठेवलेले आहे.  

 
 पद्मश्री प्रवखे पाटील याचें वडील हे लोिी ब द्र कचे ितेकरी होते. ते पंढरीचे वारकरी होते. 
त्याचं्याकडे कसि कीला मोजकीच ितेी होती. एकनाथरावाचं्या पत्नीचं म्हिजे प्रवठ्ठलरावाचं्या आईचं नाव 
र्ंर् बाई. सवगजि मायेनं प्रतला र्ंर्ाई म्हित. र्ंर् बाईचं माहेर लाखर्ंर्ा. माहेरचं आडनाव चादंर् डे. 
र्ंर्ाईचे वडील िकंरराव. हे प्रवठ्ठलरावाचें आईकडून िकंर आजोबा. त्याचंी पत्नी िक ं तलाबाई ही 



 

          

प्रवठ्ठलरावाचंी आईकडून िक ं तला आजी. प्रवठ्ठलरावानंा दोन च लते होते. तात्याबा प्रवखे पाटील आप्रि 
दर्डूबा प्रवखे पाटील अिी त्याचंी नाव ेहोती. तात्याबाला दोन म लरे् होते. प्रवठ्ठलरावानंा दोन च लत भाऊ 
होते. एक म रलीधर, द सरा रामकृष्ट्ि. त्याचं्या दर्डूकाकाला काही म लबाळ नव्हतं.  

 
 प्रवठ्ठलरावानंा सख्ख्या अिा पाच बप्रहिी होत्या. कान्होबाई, द्वारकाबाई, बबईबाई, बड्याबाई, 
विेूबाई अिी त्याचंी नाव े होती. प्रवठ्ठलरावाचं्या जन्मानंतर एकनाथराव प्रवखे पाटलानंा दोन आवळ्या-
जावळ्या म ली झाल्या.पि त्या लाहानपिीच वारल्या. प्रवठ्ठलरावानंा एक लता एक मोठा भाऊ होता. त्याचे 
नाव िकंरराव. एकूिच प्रवखे पाटलाचं्या घरात म लींच पीक अप्रधक होतं. 

 
 प्रवठ्ठलरावानंा र्ंर्ाईकडून तीन मामा होते. लाखर्ंरे्च्या या तीनही मामानंी भाचा प्रवठ्ठल याला 
अप्रतिय मायेची, लाडाची वार्िूक प्रदली. लाख मोलाचं नातं होतं हे मामा-भाचराचंं. या मामाचंी नाव ंहोती 
- आनंदराव, भीमराव आप्रि प्रवठ्ठलराव अिी. 

 
 लोिीत प्रवठ्ठलरावाचंं बालपि पाच बप्रहिींच्या मेळ्यात आप्रि िकंरदादाचं्या सहवासात मजेत 
रे्लं. बालपिी प्रवठ्ठलराव रं्र्ाईपेक्षा अप्रधक प्रनकटच्या सहवासात राप्रहले ते राधाज्जीच्या. राधाज्जी हे 
प्रवठ्ठलरावाचं्या जीवनातील ममगबंधाचं नातं होतं. या र्ावरान आजीच्या ठायी व्यावहाप्ररक क िलपि ठासून 
भरलं होतं. ती प्रदसायला र्ोरीपान, प्रिडप्रिडीत, अंर्लटीची व तरतरीत होती. घारीचं घरट्ातल्या 
प्रपलावर असाव,ं तसं प्रतचं आपल्या दोन्ही नातवावंर सदैव आप्रि सावध लक्ष होतं. प्रवठ्ठलरावाचंं आपल्या 
िकंरदादावर आदरय क्त प्रवलक्षि पे्रम होतं. हा िकंरदादाही कमालीचा कष्टाळू व िकंरासारखाच 
सरळसोट साबं स्वभावाचा होता. लोिीच्या िाळेत राधाज्जीच्या धाकानं प्रवठ्ठलराव दाखल झाले. पि त्या 
िाळेत ते फार काळ रमू िकले नाहीत. कसे बसे इयत्ता चौथीचा उंबरठा ते र्ाठू िकले. चौथीतच िाळेतून 
पारख्या झालेल्या प्रवठ्ठलरावानंी लोिी भवतीच्या मोकळ्या आभाळाखाली प्रनसर्ाची िाळाच आपली 
मानली.  

 
 तो १९ व्या ितकातील पप्रहल्या दिकाचा काळ होता. त्या काळात ितेकऱ्याचं्या प्रपकानं भरलेल्या 
प्रिवारावंर हटकून टोळधाडी पडत असत. अिी एक जबरदस्त टोळधाड लोिीतील प्रिवारावर पडलेली 
असताना ती लहान्या - प्रवठोबानं ५ व्या - ६ व्या वषीच पाप्रहली होती. होय.... अंर्ाची चि लहानखोर 
असल्याम ळं प्रवठ्ठलाला सर्ळे सोबती ‘लहानू’ म्हित असत. हाच ‘लहानू’ एवढं महान काम करिार याची 
त्यावळेी क िालाचा कल्पना नव्हती. या टोळधाडीनं ितेातील उभ्या प्रपकाचंा हा-हा म्हिता केलेला 
चट्टामट्टा ‘लहानू’नं पोरवयातच समक्ष पाप्रहला होता. या नैसर्थर्क आपत्तीचा खोलवर ठसा त्या बालमनावर 
स्पष्ट उमटला होता. प्रविषेतः यावळेी र्ावकरी व म लं-बाळं टोळाचंी अंडी र्ावचावडीवर पायली मापट्ानं 
मोजून घालून त्यासाठी प्रमळिारे आिे-रपये घेताना त्यानं बप्रघतलं होतं. याचाही सखोल पप्ररिाम 
प्रवठोबावर ऊफग  लहानू याच्या बालमनावर झाला होता. उभ ंपीक फस्त करिारे टोळ आप्रि त्याचीच अंडी 
प्रवकिारी मािसं - असा जीवनातील कमालीचा प्रवरोधाभास त्याला स्पिूगन रे्ला होता.  

 
 प्रवठ्ठलरावाचें पप्रहले लग्न त्याचं्या बालपिीच झाले. १९१५-१६ साली ही घटना घडली. त्याचं्या 
पत्नीचं माहेरचं नाव जाईबाई होतं. सासरी प्रतचं नाव पावगतीबाई ठेवण्यात आलं. ती पाथरे ब द्र क येथील 
श्री. र्िपतराव घोलप-पाटील याचंी कन्या होती. लग्नात सासऱ्यानंी नवरदेवाला साजेसा आहेर केला. 
कसला? तर बोटाला सोन्याची आंर्ठी, हातात चादंीच ंकडं आप्रि पायात चक्क चादंीचा तोडा! पावगतीच ं



 

          

लग्नाच्या वळेी वय होतं बारा-तेरा वषांच!ं त्या काळच्या प्रथेप्रमािे पाळण्याला बाकिर् बाधंली जात. 
त्यापेक्षा हे प्रकतीतरी बरे होते.  

 
 प्रवठ्ठलरावाचं्या प्रकिोर वयात दोन र्ावानंा फार महत्त्व आलं होतं. एक होतं सायळ व द सरं होतं 
प िताबंे. सायळ लोिीपासून दप्रक्षिेला २-३ मलैावंर होते. ते नाथपंथांचे मळू प रष अवधूत दत्तात्रयाचं ं
प्रठकाि होते. ‘िकंरबाबाचंा मठ’ म्हिून त्याची नाम्ना चौफेर पसरली होती. तसंच तेथे एक ज नं-प राि,ं 
चारं्लं ट मदार असं दत्तमंदीरही होतं. प्रवठ्ठलराव आपले प्रमत्र नारायि जोिी ऊफग  बाबूराव महाराज, िकंर 
मडै, दिरथ मस्के याचं्यासह दर र् रवारी दत्तदिगनासाठी सायळला जात. 

 
 या सायळला एक महादूबाबा नावाचे तथाकप्रथत साधू होते. त्याचं्या अंर्ात संचार होतो असे त्याचें 
भक्त वारंूवार सारं्त. महादूबाबा दत्ताचा अवतारच आहे असे नाना प्रकाराने येिाऱ्या प्रत्येक भक्ताच्या 
मनावर ठसवत. याचा पप्ररिाम असा झाला की प्रवठ्ठलरावानंाही ससंार सोडून सनं्यास घ्यावा अिी जोरदार 
उबळही येऊन रे्ली. त्याचें परमप्रमत्र बाबूराव महाराज जोिी यानंी त्या काळात प्रवठ्ठलरावानंा प्रहताच्या 
नाना प्रकारच्या र्ोष्टी सारूं्न त्याचं ं मन थाऱ्यावर आिलं. जवळच्या प िताबंे या चारं्देव महाराजाचं्या 
र्ावाची र्ोडी त्याचं्या मनात उत्पन्न केली. पप्ररिामी प्रवठ्ठलराव चारं्देव, ज्ञानोबा याचं्या वारकरी पंथाकडे 
वळले.  

 
 एके प्रदविी प िताबं्याच्या चारं्देव महाराजाचं्या समाधी स्थानावर हात जोडून त्यानंी प्रमत्रवयग 
बाबूराव जोिी याचं्यासह िपथच घेतली, ‘‘चारं्देव महाराज आय ष्ट्यात जे जे काही हाती घेईल ते ते 
प्रनधाराने िवेटाला लावील. त म्ही हटयोर्ी आहात. माझ्यावर कृपा करा. माझ्या पाठकण्यात केलेला 
प्रनधार पूिग करण्याची ताकद भरा. त मचे र् रू ज्ञानोबा माऊली यानंा सारं्ून अवती-भवतीच्या माझ्या र्ोर-
र्रीब मािसाबंाबतचा माझ्या मनातील कळवळा ढळू देऊ नका. लोिीच्या धाकल्या पाटलाचं काही 
च कलं-माकलं असेल तर ते मोठ्या पदी पदरी घ्या. ‘अलक प्रनरंजन - प ंडप्रलक वरदा हऽऽरी प्रवठ्ठल!’’ 

 
 प्रवठ्ठलरावानंी चारं्देव महाराजाचं्या समाधीला साक्षी ठेवनू मूकपिे मनोमनी उच्चारलेला हा 
‘अलक प्रनरंजन’ प ढे त्याचं्या जीवनभर नादंीसारखा प्रननादत राहीला. जेव्हा केव्हा ते जीवनाच्या 
वाटचालीत अडी-अडचिीत आले, तेव्हा-तेव्हा डोळे प्रमटून ते स्वतःिीच ‘अलक प्रनरंजन’ - ‘र् रदेव दत्त’ 
व प ंडप्रलका वरदा हरी प्रवठ्ठल!’’ असं म्हित. आप्रि एक अनाप्रमक पे्ररिेनं त्याचं ं क िबाऊ, छातवान 
आत्मप्रवश्वासानं भरून येई. समोर केवढाही अवघड प्रश्न असला तरी हा लोिीचा धाकला पाटील मर् 
म ळीच डर्मर्त नसे. त्याच्या प ढील सवग जीवनचप्ररत्रात याचे प्रकतीतरी रोकडे दाखले बघावयास 
प्रमळतात. 

 
 अिातच त्याचं्या जीवनातील एक अप्रवस्मरिीय प्रसंर् घडला. ते झरेकाठी र्ावात होळीच्या 
सिासाठी रे्ले होते. र्ाव चौकात न कत्याच पेटून रे्लेल्या होळीचा राखाडी ह डवा प्रदसत होता. त्याच्या 
भोवती झाडून सारे झरेकाठकर जमले होते. एवढी मािसं होती, पि क िी चकार िब्द बोलत नव्हतं. एक 
दोंदील लठ्ठसा मािूस हातातील बाकदार काठी वरचेवर उडवत तावातावाने म्हित होता, ‘त म्हीच सारं्ा 
सवग काठकरानंो, हे असंच व्हायला लार्लं, तर कसं द्याव ंआम्ही कजग या र्ावच्या लोकानंा? साप्रपकास द्धा 
प्रदला नाही यानं आप्रि म्हितोय कसा - िडेजी, या ंडाव माफ करा. जप्ती मार्ं घ्या. पाया पडतू - पोरं 
उपािी पडत्याल माझी. दया करा.’’ 



 

          

 त्याच्या इकडे-प्रतकडे प्रफरिाऱ्या बार्दार नर्री जोड्याल्या प न्हा प न्हा हात लावनू एक लंर्ोटी, 
काचोळधारी, फेट्ाच्या दिा झालेला, काळवडंल्या चयेचा, दाढीचे ख ंट वाढलेला, झरेकाठचा रापट 
ितेकरी प न्हा-प न्हा फक्त ‘िडेजी िडेजी’ एवढंच काक ळतीनं कसंबसं म्हित होता. त्याला काहीतरी 
सारं्ायचं होतं; त्यासाठी तो तडफडत होता. िठेजी त्याला तिी उसंत-अवसरच घेऊ देत नव्हता. बघ्याचंी 
तर हीऽ र्दी जमलेली होती. ितेकरी बाधंवाचंा प्रिमर्ाच चालला होता. जिा क स्तीच्या आखाड्यात 
झाली होती, तिी प्रवठ्ठलरावाचंी कानपाळी होळीचा चूड लार्ल्यार्त रसरसून लालेलाल झाली. कानातं 
तो आवाज ‘घ ई-ंघ ई’ं पायीचे जोडे बाजूला फेकून प्रवठ्ठलरावानंी काखोटीत हात घालून पप्रहल्यानं त्या 
ितेकरीबाबाला, ‘‘उठ, डरू डर्मरू् नरं्स. आर् दर ताठ खडा ठाक. काय प्रन कसंबसं झालंय, ते 
बयाजवारीनं सारं् समद्यासं्नी.’’ म्हित नीट उठता केला. 

 
 तो हातच्या काठी - माडंीवर भार टाकत वर उठला व हाताची बोटं कपाळाला लावनू प्रवनवनू सारं् ू
लार्ला, ‘‘बाबा, या िडेजीचं येजासर्ट सम्दं करज फारकत केलंया, एक प ैप्रदक न बाकी न्हाई िडेजीची 
माझ्यावर. र्ावदेवाची आन प्रघऊन सारं्तोय म्या. प्रिपत्, काय न्हाई बाकी म्या िठेजीची. क नी ऐकत न्हाई 
माझं.’’  

 
 प्रवठ्ठलरावानंी त्या ितेकरीबाबाची वप्रकली घेऊन िडेजीला हडसून खडसून प्रवचारले, ‘‘काय, 
मोर्लाई चाललीय का ही, िठेजी? काय म्हितो हा बाबा? काही बाकी नसताना त मची किापायी छळ 
माडंलाय् येवढा या र्प्ररबाचा?’’ 

 
 िठेजीनं त्याहून चढ्या आवाजात प्रवठ्ठलरावानंा डाफरलं, ‘‘काय डोकं प्रफरलंय काय आमच,ं 
पाटीलब वा? त्यो सम्दं कजग प्रदलंय म्हितो. दाखव म्हिाव ंत्याला पावत्या. कजाची ही बघा प्राप्रमसरी.’’  

 
 िठेजीनं प्रखिात हात घालून प्रॉप्रमसरी नोटच प्रवठ्ठलरावापं ढं फेकली.  

 
 प्रवठ्ठलरावानंी त्या ितेकरीबाबाला प्रवचारलं, ‘‘व्याज प्रदलंस, म द्दल फेडलंस - काय हाय का 
पावती - प्रबवती संर्ट?’’ 

 
 मान डोलावत तो पप्रहल्यापेक्षा काक ळीनं म्हिाला, ‘‘काय न्हाई, जी. आम्ही आनाडी मािसं - 
येवढं क ठं उमार्तंय आमास्नी? पावगती प्रबवती न्हाई काय माझ्याकडं?’’ 

 
 ‘‘अहो, पैिचे प्रदले नाहीत यानं, तर क ठली असिार पावती याच्याकडं? त म्ही मधी पडू नर्ा. 
हटा बघू!’’ म्हित िठेजीनं जहाली करत प्रवड्याच्या पानावंरून स पारी हटवावी, तसं प्रवठ्ठलरावानंा अल्लाद 
बर्लेलाच केलं. 
 

प्रवठ्ठलराव आप्रि सारे झरेकाठकर बघत असतानाच िठेजीनं आपल्यासंर्ती आिलेले दोन 
लाठीधारी दािर्ट लाठ्या पेलत प ढे सरसावले. हा ंहा ंम्हिता त्यानंी बाबाच्या खोपटाप ढच्या राजंिावर 
लाथ हािून तो फोडला. क डासकट खोपट उघडून टाकलं. भेदरून आतच प्रचडीचाप बसलेली त्याची 
बायको-पोरं रडत-भेकत बाहेर पडली. बाबाच्या पाठीत चार दिके बसले. तो कळवळला - चक्क तोंडावर 



 

          

हात ठेवनू कोकलला. काय करिार होतं द सरं बापडा! आज त्याच्या लोटक्या-मडक्याच्या संसाराची 
होळीच नव्हती का पेटप्रवली िठेजीनं?’’ 

 
 ‘‘वाळीत टाका याला समद्यानंी. कजग ब डवा हाय हा!’’ म्हित त्याच्या प्रिवाराच्या जप्तीचा कार्र 
हातात नाचवत िठेजी झरेकाठच्या होळी-चौकातून फटाफट जोडे वाजवत प्रनघून रे्ला. 

 
 अनवािी चालताना तळपायात टोकदार खडा रपावा, पाय वमग धरून द खरा व्हावा, खडा 
टोचल्याजार्ी चारं्ली कडक केळिी आपोआप तयार व्हावी, तिी ‘िठेजी - सावकार - कजग’ या 
िब्दाबंद्दल प्रत्यक्ष दत्तर् रंनीही प्रवभतूी फासली तर प्रनपटता प्रनपटिार नाही, अिी अढीच अढी 
प्रवठ्ठलरावाचं्या बाडं्या पाटील मनावर पसरली. स रवटं त्यालाच न कळिाऱ्या कोषात र् रफटला. प्रतटकरा 
प्रतटकारा आला एकच एका िब्दाचंा ‘क र ज!’ 

 
 १९१८ साली नर्र इलाख्यात फार मोठा द ष्ट्काळ पडला होता. त्याचा लाभ उठवत लोभी 
सावकारानं अडािी व नडलेल्या नर्री ितेकऱ्याचं्या प्रकत्येक जप्रमनी घिात घातल्या. या द ष्ट्काळाम ळे 
नर्री ितेकरी बाधंवाचंी झालेली ससेहोलपट प्रत्यक्ष समोर बघताना दत्तभक्त प्रवठ्ठलराव प्रवखे पाटलांचा 
ऐन तारण्यातील आत्मा कळवळून रे्ला. पत हरवलेल्या आर्थथक क चंबिेच्या दलदलीत कसलेल्या 
आपल्याच हाडामासाचं्या ितेकरी बाधंवासंाठी काही तरी केलं पाप्रहजे. हे त्यानंा यावळेी प्रकषाने स्पिूगन 
रे्लं. 

 
 महाराष्ट्राच्या म्हिजे तेव्हाच्या म ंबई इलाख्याच्या सहकारी के्षत्राच्या आघाडीवर यावळेी एक 
लक्षिीय घटना घडत होती. म ंबईत याच दरम्यान ‘सेंरल को-ऑपरेप्रटव्ह इस्न्स्टटू्ट’ची स्थापना झाली 
होती. पि प्रवासाची व वाहत कीची काहीही साधने उपलब्ध नसल्याने म बंई नर्र प्रजल्यापासून व ब द्र क 
बेलापूरपासून प्रकतीतरी लाबं होतं. 

 
 ज्या के्षत्रात आपल्या कतृगत्वाचा व चक्रवती प्रवक्रमी जीवनाचा झेंडा प्रवठ्ठलरावानंी लावला, त्या 
के्षत्राच्या दृष्टीने १९१८ साली एक पायाभतू घटनाही घडली होती. परक्या प्रिप्रटि सरकारने केवळ 
संख्यात्मक वाढीपेक्षा र् िात्मक वाढ डोळ्यासमोर ठेवली. आपल्या सरकारला उपयोर्ी ठरेल असे चलाऊ 
सहकारी के्षत्र तयार करण्याचे धोरि समोर ठेवले, त्यावळेच्या म ंबई इलाख्यात म्हिजे आजच्या 
महाराष्ट्रात सहकारचा पाया घातला. १९१८ सालीच ‘बाँम्बे प्रॉस्व्हस्न्िअल को-ऑपरेप्रटव्ह इस्न्स्टटू्ट’ 
म्हिजेच आजच्या ‘महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाची’ स्थापना केली. 

 
 हे र्ोऱ्या सरकारने का केले होते? तर तत्कालीन िाळा-कॉलेजामंधून बाहेर पडलेली प्रिप्रक्षत 
प्रपढी जिी िाळा मास्तर, कारकून तिीच ती सहकारात चाकरमानी म्हिनू येण्याची िक्यता होती. प्रविषे 
म्हिजे १९१८ च्या भयाि द ष्ट्काळाची काडीभर स द्धा दखल या प्रिप्रटि सरकारने घेतलेली नव्हती. 
 
 यातच दत्तभक्त असलेल्या प्रवठ्ठलरावानंी आपल्या भक्तमतै्राचं ं एक ‘पोथीमंडळ’स रू केलं. 
संध्याकाळी रोजच्या पोथीला वाढीव मािसं जमू लार्ली होती. ज ने मतैर दाट घसटीचे - घसटीचे कसले, 
घरचेच झाले. नव े केव्हा पोथी-मंडळात दाखल झाले, ते कळलंही नाही. पठैिला जसं एकनाथ 



 

          

महाराजाचंं चौसोपी घर होतं, तसं आता लोिीला व पंचक्रोिीला प्रवठ्ठलरावाचं्या आबाचंं - एकनाथबाबाचं ं
घर झालं होतं.  

 
 प्रवठ्ठलराव आप्रि िकंरदादानं एक प्रवचारानं र् ऱ्हाळ वाढवायचं योजलं. खड्याच्या, 
सोनारपट्टीच्या, बेंदाच्या ितेावंर नव्या प्रवप्रहरी खोदून घेतल्या. उसाचं रान वाढीव धरून त्याला मोटवानाच ं
पािी द्यायचा सपाटा त्यानंी स रू केला. उसाच्या लाविीचे वाफारे उठवाव,ं खूप मेहनतीचं काम. ते 
उभारताना त्याचें कनोटे कसे भरून येऊ लार्ले. त्यानंा केल्या मिार्तीचं काही वाटायच ंनाही, कारि 
डोळ्यासमोर आट्ापाट्ाच्या मदैानार्त आखीव-रेखीव उस-प्रिवार ड लताना प्रदसायचं. सारा प्रििोटा 
त्याच्या न सत्या दिगनानंच क ठच्या क ठं पसार व्हायचा. 

 
 एक रोज मात्र साजंच्याला हातचं फावडं बर्लेला ठेवनू िकंरदादा बाधंावर कसातरीच प्रनसूर 
बसला. जवळ जाऊन त्याला कचतार्तीनं प्रवठ्ठलरावानंी हटकून प्रवचारलं, ‘‘काय झालं रं, दादा? र्पसा 
प्रदसतोस?’’ 

 
 वर न बघता तो छातवानावर हात ठेवनू म्हिाला, ‘‘काही न्हाई, इठ्ठला. धाप लार्ली वाईच.’’ 

 
 तो म्हिाला, ‘वाईच’, पि ते तसं नव्हतं. जसे प्रदवस जाऊ लार्ले तसं त्याला श्वास घेिं जड 
जाऊ लार्लं. त्याला श्वास घेिं जड जाऊ लार्लं, तिी त्याची काळजं जडाऊ झाली. प्रवठ्ठलरावानंी - 
त्याचं्या आबानंी र्ाडी करून त्याला संर्मनेरला दार्तरला दाखवनू आिलं. त्यानंी प्रदली, ती भारी दवा-
औषधी त्याला केली. र्ावठी झाडपाल्याचा त्याच्या श्वासावर मारा करून बप्रघतला. अंर्ारे-ध पारे झाले. 
पोथी वाचिारे म्हस्केब वा तर पोथी ऐकताना तो एकटाच नाही, हे बघून - ‘आता थाबंू या मंडळी,’ म्हित 
मध्येच थाबंू लार्ले. 

 
 िकंरदादा लई मोठा होता. औषध-उपचार घ्यायचा, पि नको म्हटलं, तरी चाबकू-फावडं घेऊन 
रानात जायचाच. 

 
 एक रोज प्रवठ्ठलराव व दादा दोघे वायले वायले असे रानातल्या टोकानंा मिार्त करत होते. साजं 
झाली. प्रकन्नाट धरून आलं. प्रवठ्ठलराव मिार्त आवरून मधभार्च्या खोपीजवळ परतले. समदं र्डी 
मािूस परतलं, तरी िकंरदादाचा मात्र काहीच पत्त्या नव्हता. आता येईल, मर् येईल, म्हिून वाट बघून ते 
सारे दमर्ीर झाले. िवेटाला संर्ती दोन र्डी घेऊन ते प न्हा  प्रिवारात उतरले. 

 
 एका बाधंावर पाढंरट प्रठबका प्रदसताच प्रवठ्ठलराव बरर्डीच्या देठातूनं चरकले. खेचल्यासारखे 
झपाझप प ढं झाले. तो िकंरदादाच होता. झोपल्यासारखा तो बाधंाला प्रचकटला होता. बर्लेला फावडं 
पडलं होतं. प्रवठ्ठलराव जवळ जाऊन त्याला उठता करण्यासाठी र्दार्दा हलवीत, ‘‘दादा, अरं दादा ऊठ 
की, रं! र्पसा प्रदसतोस?’’ म्हित त्याच्यावर कोसळले. 

 
 कारि त्यानंा ठाऊक होतं, तो झोपलाच होता - आधी कधी न उठण्यासाठी!  

 



 

          

 प्रवखे पाटलाचं्या लोिीतील ितेातील मिार्तीचं काम मोठा म लर्ा िकंर याच्यावर पडलं होतं. 
िकंरदादा स्वभावानं नेक होता. कमालीचा कष्टाळू होता. पि लोिीच्या पंढरीचा रखवालदार असलेल्या 
म्हसोबाच्या मनात काही आर्ळंच होतं. जोवर िकंरदादा प्रिवारात राबत होता, तोवर लहान्या प्रवठ्ठलावर 
कसलीच जबाबदारी नव्हती. तो खादं्यावर ‘एळकी’ घेऊन िळे्या मेंढ्याचं्या खाडंामार्ं रानभर प्रफरत असे. 
एळकीनं आपल्या िळे्या-मेंढ्यानंा रानातील प्रनवडक झाडाचंा िलेका पाला खाली पाडून चारिं हा 
लहानूचा उद्योर् होता. प्रवठोबा त्यात मनापासून रमलाही होता. अिातच त्याच्या जीवनाला वळि देिारा 
पप्रहला प्रसंर् घडला. १९१९ साली एके प्रदविी िकंरदादा जो प्रिवारात रे्ला, तो घरी परतलाच नाही. 
श्वासाच्या प्रवकारानं ितेावरच्या बाधंावर प्रनष्ट्प्राि पडलेल्या िकंरदादाचा देह लोिीकरानंा बघायला 
प्रमळाला. यावळेी प्रवठोबा उफग  लहानू उफग  प्रवठ्ठलरावाचंं वय होतं २३ वष.े 

 
 िकंरदादा रे्ला आप्रि प्रवखे पाटलाचं्या घराच्या दाबजोर बारदान्याची जोखीम येऊन पडली ती 
जवान प्रवठोबाच्या खादं्यावर. ती पडताच त्यानंी अंर्भतू धोरिानं काही प्रनिगय घेतले. प्रथम त्यानंी 
प्रवख्याचं्या दाविीचं प्रखल्लार कमी केलं. स्वतःसाठी एक नेम ठरवनू घेतला - काहीही काम केलं नाही तरी 
प्रिवारावर रोज एक तरी धावती चक्कर टाकायचीच. 

 
 प्रवठोबाच्या लोिी र्ावाजवळूनच नाप्रिक भार्ातील भार्वत पंथी वारकऱ्याचंी कदडी हरसाल 
टाळाचं्या र्जरात पंढरीकडं जाई. आषाढाच्या प्रदवसात या पंढरीच्या वारकरी कदडीच डोळाभर दिगन 
घेऊन प्रतच्यासंर्ती काही मलै प्रवठ्ठल नामाच्या र्जरात चालण्याचं भाग्यही या लोिीच्या तरि प्रवठोबाला 
तरिपिीच प्रमळालं. 

 
 १९१८-१९ साली नर्र प्रजल्यात मानमोडीची म्हिजे एन्लल्यूएझंाची मोठी साथ येऊन रे्ली. या 
साथीत प्रवट्ठलरावानं रूग्िानंा धान्यवाटपाचं मोठं काम अंर्भतू पे्ररिेनं मनःपूवगक स्वतः समक्ष उभा राहून 
केलं. पप्ररिाम असा झाला की ते स्वतःच मानमोडीच्या साथीनं प्रािापं्रकत आजारी पडले. या काळात 
त्याचं्या (स्व.) िकंरदादाच्या पत्नीनं म्हिजे प्रवधवा वप्रहनीनं - भार्ीरथी बाईनं फार परीश्रमपूवगक व 
ममतेनं त्याचंी सेवा केली. 

 
 १९२० च्या दरम्यान लोिी ब द्र कची र्ाव पाटीलकी प्रवठ्ठलराव एकनाथराव प्रवखे पाटील 
याचं्याकडे आली. लहानूचा प्रवठोबा झाला होता. प्रवठोबाचा आता रीतसर प्रवठ्ठलराव झाला - पाटील 
झाला. कसं होतं या र्ावपाटील प्रवठ्ठलराव प्रवखे पाटील या जवान रारं्ड्या नर्री ितेकऱ्याचं रूपडं? तर 
डूईला साफ ध लाईचा घेरेदार पाढंरा पटका, कपाळी र्ोपीचंदाचा प्रटळा, र्ळ्यात माळ, हातोऱ्याची बंडी, 
त्यावर प्रखिाचंा पाढंरा मातकट कोट, खादं्यावर सफेद उपरिं, धोतर, पायी नर्री बाकदार जोडे, हाती 
नर्री तडाख्याच्या ऊनप्रतप्ररपेला वारण्यासाठी छत्री. र्ावोर्ावची रपेट साधण्यासाठी प्रवठ्ठलरावानंी एक 
नामी, र् िवतं व चपळ अिी घोडीही खरेदी केलेली. प्रतच ंनाव त्यानंी अत्यंत कौत कानं ठेवलं ते ‘सारंर्ी!’ 
 
 ‘सारंर्ी’ हा प्रवठ्ठलरावाचं्या जीवनचप्ररत्रातील एक पवाचाच प्रवषय आहे. या इमानदार सारंर्ीला 
एखाद्या एकप्रनष्ठ सेवकासारखं सोबतीला घेऊन प्रवठ्ठलरावानंी प ढं महाराष्ट्राच्या सहकारी जर्तातील एक 
कधीही प सलं न जािारं ‘सहकारी रामायि’ रचूनही दाखवलं. 

 



 

          

 प्रवठ्ठलराव पाटील झाले तेव्हाच महाराष्ट्राच्या राजकीय प्रक्षप्रतजावर एक मोठी पोकळी प्रनमाि 
झाली होती. १ ऑर्स्ट १९२० रोजी म ंबईच्या सरदारर्हृात बाळ र्ंर्ाधर प्रटळकांच ं द ःखद प्रनधन झालं 
होतं. ‘स्वराज्य’ हा माझा जन्मप्रसद्ध हक्क आहे आप्रि तो मी प्रमळप्रवनच’ ही भारतीयासंाठी काळ्या दर्डावर 
रेघ ठरलेली अमर घोषिा लो. प्रटळकानंी भरल्या न्यायालयात इगं्रज न्यायाप्रधिासमोर प्रनडरपिे केली 
होती. त्यावळेी भारताची लोकसंख्या स मारे ३० कोटी होती. या ३० कोटीत असं छातीठोकपिे म्हििारा 
हा पप्रहलच महाप रष ठरला. 

 
 ‘स्वराज्य’ हा कोट्वधी भारतीयाचंा कळीचा प्रश्न होता. त्याला लो. प्रटळकाचं्या म खातून उद्र्ार 
तर प्रमळाला होता. हे ‘स्वराज्य’ क िासाठी, किासाठी व कसं हे अद्याप ठरायचं होतं. 

 
 पोथी मंडळात पोथी भ्रमिातून प्रवठ्ठलरावाचं्या मनात आता आळंदी, पंढरपूर, र्ािर्ापूर, 
नरसोबाची वाडी, नारायिपूरजवळील काप्रनफनाथ अिा लहान-थोर तीथगके्षत्राबंद्दल एक प्रजवाभावाच्या 
र्ाठीची ओढ प्रनमाि झाली. तसंच कीतगनकार, वारकरी, ‘बोले तैसा चाले’ या व्रताचे सनं्यासी, ब वा, 
बैरार्ी याचं्याबद्दल प्रजव्हाळा वाटू लार्ला. 

 
 र् लाम देिाला र् लामीच्या खाईतून बोहेर खेचण्यासाठी धडपडिाऱ्या असंख्यात वीर स्त्री-प रषाचंी 
नाव ंकानावंर पडत होती. वारकऱ्याबंद्दल होता तेवढाच प्रजव्हाळा प्रवठ्ठलरावाचं्या मनात या कायगकत्याबद्दल 
येऊ लार्ला. पि पचंवीस वषांच्या या ऐन बाडं्या उमरीतही प्रवठ्ठलरावाचं्या मनात जबरदस्त ओढ होती, 
ती नाथ सद्र् रू दत्तात्रयाचीच! त्याम ळं घरच्या ओसरीवर र् रचप्ररत्र, नवनाथ-कथासार अिा पोथयाचंी 
पारायिं चालूच होती. पोथी-वाचनाचं काम धार्थमक म्हिून प्रवठ्ठलरावाचें मतैर दिरथब वा म्हस्के यानंी 
आता आपिहून पत्करलं होते. ज ने पपं्रडत र् रजी क ठंतरी द रर्ावी प्रनघून रे्ले होते. 

 
 प्रवठ्ठलरावाचंं सायळला दर र् रवारी महादूबाबाचं्या दत्तमठात जािं चालूच होतं. या दिगन फेरीत 
त्याचं्यासंर्ती महाराज, दिरथब वा म्हस्के, िकंर मडै, त्र्यंबक वाबळे ही मंडळी असायचीच. 

 
 त्यावषीच्या दत्तजयतंीनं मात्र त्याचं्यातील भोळ्या, श्रद्धाळू भक्तीवर चारं्लाच हात प्रफरवला. 
दत्तात्रयाचंीच कृपा म्हिायची ती! यावषी असेच ते सारे दत्तभक्त मतैर सायळच्या महादूबाबाचं्या मठात 
रे्ले. जातानाच दिरथब वा म्हस्के थोडेसे क रक रतच होते. त्यांचा थोरला म लर्ा काप्रिनाथ घरी फार 
आजारी होता. या काप्रिनाथलाही प्रवठ्ठलरावाचं्या िकंरदादासारखी धाप लार्त होती. श्वास घेिं जड 
जात होतं. 

 
 दिरथब वा म्हितच होते, ‘‘काप्रिनाथ लई आजारी हाय. त म्ही व्हा म्होरं, मी थाबंतो.’’ 

 
 पि त्यानंी काही त्याचंं ऐकलं नाही. बळं बळं भरीला घालून त्यानंा सायळच्या वाटेला लावलंच. 
सालाबादप्रमािं सायळच्या दत्तमठात सर्ळे प्रवधी, कायगक्रम पार पडू लार्ले. द पार टळतीला लार्ली, 
तसं दिरथब वाचं्या घराकडून वदी घेऊन एक लोिीकर धापखत सायळला आला. म्हिाला, 
‘‘दिरथबाबा, हाइसा तसं चला लोिीला. काप्रिनाथला धाप लार्लीय. डोळे प्रफरवतोय. काही खरं न्हाई 
त्याचं.’’ 

 



 

          

 महादूबाबा डोळे प्रमटूनच म्हिाले, ‘‘त्याला काय म्हिजे काय ह नार न्हाई. त म्ही जायची र्रज 
न्हाई. आल्या मािसासंर्ं ही प्रवभतूी द्या. लावा त्येच्या कपाळाला - काय ह नार न्हाई, भरवसा ठेवा. 

 
 महादूबाबाचें ते ठोस बोल ऐकून प्रभजल्या पावसातल्या पाखरार्त ते सवगजि सायळच्या मठात 
त्याचं्यासमोर हात जोडून कभतीलर्त र् मान उभेच राप्रहले. एक म्हिता द सरा, प्रतसरा अिी पाठोपाठीनं 
दिरथबाबाचं्या घराकडून वदीदार मािसं येतच राप्रहली. काकाळून हात जोडत म्हित राप्रहली, 
‘‘काप्रिनाथला भेटाय तरी चला. त्येचा श्वास वरच्या वर लार्लाय’’ - ते ऐकताना समोरच्या ध नीत ध राचा 
भपकारा उठप्रविारी कसली तरी मूठ टाकून महादूबाबा डोळे प्रमटून म्हित राप्रहले, ‘‘दत्त महाराजाचं्या 
सावलीत हाय त्यो! काय न्हाई ह नार न्हाई त्येला. डरू नर्ा. हलू नर्ा.’’ 

 
 साजं झाली. मठात दत्तआरती घ मून उठली. 

 
‘‘धन्य धन्य िो प्रदहििा सद् गुरुरायाची । 
झाली त्वरा सुरवरा हवमान उतरायाची ॥’’ 

 
 झपाझप पावलं उचलत सारे मतैर प्रचडीचाप झालेल्या दिरथबाबासंंर्ती लोिीला परतले. 
म्हसक्याचं्या अंर्िात मािसाचंं प्रभरं पडलं होते. महादूबाबाचं्या प्रवभतूीनं वा धूपाच्या धसकाऱ्यानं हात 
टेकले होते. दिरथबाबा म्हस्कें च्या वीस वषाच्या तरण्याबाडं काप्रिनाथच्या जीवाच्या ज्योतीचं ‘प्रवमान’ 
काही रोखून ठेवलं नव्हतं. ते प्रवठ्ठलरावासंह साऱ्या दत्तभक्तानंा हसत वर उडालं होतं. काप्रिनाथ रे्ला 
होता. उपचार, इलाज न होता आपल्या जन्मदात्या वप्रडलानंा न भेटता! त्याच्या हंबरड्या फोडिाऱ्या 
आईचं सातं्वन करायला प्रवठ्ठलरावाचं्याजवळ िब्दच नव्हते. ते काप्रिनाथला लहान भावाच्या - 
प्रवश्वनाथाच्या पाठीवर फक्त हात थोपटत राप्रहले. त्यानंा कळून च कलं की प्रत्रकालज्ञानी दत्तात्रयाला 
भजायचं झालं, तर त्यासाठी महादूबाबासंारख्या दलालाची र्रज नाही. क ठलं तरी दत्ताचं तीथगस्थान 
आपलं आपिच प्रनवडून, मूकपिे मनोमन अवधूत दत्तात्रयाचंी र्ाजावाजा न करिारी, प्रनषे्ठची आराधना 
केली पाप्रहजे.  

 
 त्याचं्या सख्ख्या भावानं - िकंरदादानं त्यानंा एक धडा प्रिकप्रवला होता - प्रिवार आप्रि 
प्रिवारातील मािसं किी राखावी याचा. आता म्हसक्याच्या काप्रिनाथनं त्यानंा द सरा धडा प्रिकप्रवला. 
मािसाचंी धार्थमकता हेही डोळ्यात तेल घालून जपाव ंअसं एक प्रिवारच आहे. मात्र त्यात अधंश्रदे्धचे ति 
माजता उपयोर्ी नाही. 

 
 एकदा ते आप्रि महाराज असे जोडीनं जाऊन अकोल्याच्या भडंारदरा धरिाचं बाधंकाम बघनू 
आले. पाण्याचा तो अमाप, उदंड साठा बघताना त्याचें डोळे कसे प्रनवनू रे्ले. पि त्याचं्या इलाख्याच्या 
द ष्ट्काळात तरसिाऱ्या जप्रमनी डोळ्यासंमोर येताच काळीज न कळिाऱ्या आर्ीनं धर्धर्त राप्रहलं. का 
प्रमळू नये या पाण्याचा थेंब-थेंब प्रकसान बाधंवाचं्या जप्रमनीच्या त कड्या-त कड्याला? 

 
 कसं करायचं हे? कोि ऐकिार त्याचं?ं एक प्रठिर्ी त्याच्या क िबाऊं काळजावर पडली होती. 
क ठतरी दूरवर धर् धरून म रली होती.  

 



 

          

 भडंारदऱ्याच्या पाट-पाण्यामार्ं प्रिप्रटि सरकारचा काय हेतू असावा? याचा ते प्रवचार करू लार्ले. 
 

 त्याचं्याप ढं प्रचत्र साफ होऊ लार्लं. न कतंच पप्रहलं महाय द्ध लढून हटलं होतं. प न्हा ते पेटलं, तर 
र्ोऱ्या सरकारला र्ाठीला धान्य पाप्रहजे होतं. चाकरीला लढाऊ सैन्य पाप्रहजे होतं. त्यानंी पाहिी, 
सरतपास करून हे धरि बाधंायचं ठरवलं होतं.  

 
 धरिाच्या प्रफरलेल्या पाण्याच्या पाटाभोवती असलेल्या एक-दोन एकर मालकीच्या सप्रहत 
ितेकऱ्याच्या जप्रमनी मात्र ‘उपळून’ जात होत्या. दलदलीनं त्या तिाच नापीक पडून राहत होत्या. ज्या 
काही थोडक्याचंी ऐपत होती, त्यानंी पाटाचं पािी प्रवकत घेतलं होतं. त्यातंल्यास द्धा केकाचंी पािी-पट्टी 
भरण्याची क वत नसल्यानं बाकी वाढत होती. त्याचं्यास द्धा प्रकत्येक जप्रमनी त्याम ळं प्रललावात प्रनघत 
होत्या. 

 
 महाराष्ट्रातच नव्हे तर उभा भारतवषग खेड्यापाड्यानंी आजही भरलेला आहे. अिा एका 
प्रठपक्यासारख्या लोिी ब द्र क या खेड्याची पाटीलकी प्रवठ्ठलरावाकंडे आली. ती येताच मनानं वारकरी 
असलेले व वृत्तीनं दत्तभक्त असलेले प्रवठ्ठलराव आपलं र्ाव लोिी व पप्ररसर कसा आबादान व स के्षम 
होईल या प्रवचाराने कामाला लार्ले. 

 
 कठल्याही र्ावाचं प्रिवार हे फ लतं, बहरतं ते म ख्यतः पाण्यावर. तसंच ते फ लारतं ते त्याची 
म लासारखी ठेवलेल्या प्रनर्रािीवर आप्रि वळेोवळेी केलेल्या अचकू मिार्तीवर व खतप रवठ्यावर. बी 
पेरल्यापासून पीक रािीने घरात येईपयंत ितेकरी ते कधीच आपलं मानीत नाही. पारतंत्र्याच्या या काळात 
नर्र प्रजल्यात १९०१ साली इंग्रजानंी आपल्या सोयीसाठी ‘प्रवल्सन’ नावाचं धरि बाधंलं. तेच ‘भडंारदरा’ 
धरि होय. या काळात ते बाधूंन पूिग झालं नव्हतं तरीही त्यात जो पािी साठा होता, तो ितेीला प रप्रवला 
जात होता. मात्र त्यात एक र्ोम होती. हा पािीप रवठा फक्त तालेवार ितेकऱ्यानंा तोंड बघून प्रदला जात 
होता. त्यातही कलेक्टर ऑप्रफसकडं ज्याचंी वट असेल, त्या दाबजोर असामींनाच ितेीसाठी हे पािी 
प्रमळत होतं. अिा तालेवार ितेकऱ्याचं्या प्रिवारानंा लार्ून असिाऱ्या एक-दोन एकराच्या ितेमालकाला 
म्हिजे साप्रदलवार ितेकऱ्याला या धरिातील पाण्याचा थेंबही प्रमळत नव्हता. ज्या तालेवारानंा हे पािी 
प्रमळत होतं, त्याचं्या रानालर्तच्या अिा साप्रदलवार ितेकऱ्याचं्या एक-दोन एकराचं्या जप्रमनी मात्र 
िजेारीच होिाऱ्या वारेमाप पािी प रवठ्याम ळं उपळून जात होत्या म्हिजे दलदलीच्या होत होत्या. त्याचंी 
प्रपकं हाकनाक व नम न्यावारी वाया जात होती. लोिीच्या र्ावकामर्ार पाटलाचं्या - प्रवठ्ठलरावाचं्या र्रूड 
नजरेनं हा पाि अन्याय अचकू हेरला. त्याचं्या जीवनातील सहकारी रामायिातील ‘पािकाडंा’ ला प्रारंभ 
झाला. 

 
 लोिीत प्रवठ्ठलरावाचें िकंरराव क लकिी नावाचे प्रजव्हाळ्याचे दत्तभक्त प्रमत्र होते. त्याचं्यासह 
जाऊन त्यानंी अकोल्याचं भडंारदरा धरि बारकाव्यानं बघून घेतलं. अिातच लोिीच्या प्रिवारात एक 
मजेदार घटना घडली. एक लोिीकर ितेकरी एके प्रदविी अचानक प्रवठ्ठलरावाचं्या घरी आला. र्यावया 
करीत म्हिाला, ‘पाटील माझा मिार्तीचा तरिाताठ बलै रानात उपिलेल्या जप्रमनीत रतून बसलाय, 
त्याला लवकर बाहेर काढला नाही तर तो जार्ीच मरेल. माझी ितेी बसेल. चला.’ ते ऐकताच प्रवठ्ठलराव 
ड ईला पार्ोटे र् ंडाळून, अरं्ात कोट चढवनू घराबाहेर पडले. नावप्रनिीने हाका मारत त्यानंी १०-१२ 
र्ावकरी र्ोळा केले. सर्ळ्याचं्या मदतीने कासरी लावनू ‘व्हय र्ड्या - व्हयिाऽ’ अिा ललकाऱ्या देत 



 

          

एकज टीनं तो जंर्ी बलै दलदलीतून स खरूप बाहेर काढला. ही घटना प्रवठ्ठलरावाचं्या प ढील 
जीवनकायाची सूचक अिी पताकास्थानाची घटना ठरली. या वळेीच जसं काही प्रवठ्ठलरावाचं्या स प्त 
मनात एका प्रवचाराचं बीज पडलं की हा इथून प्रतथवर पसरलेला कष्टकरी समाज प रष असाच अज्ञानाच्या, 
कजाच्या, कककतगव्यभावनेच्या दलदलीत रतून पडला आहे. त्याचं्या मनातील दत्तभक्त व प्रवठ्ठलभक्त 
वारकऱ्याला धरून एक धारकरी आपोआप जसा काही ह ंकार घेत होता. 

 
 याच वळेी महाराष्ट्राच्या राजकीय व सामाप्रजक आघाडीवर आिखी एक पोकळी प्रनमाि होत 
होती. १९२२ साली महाराष्ट्रातील बह जनाचं्या जीवनातील कायापालट करण्यासाठी डोळस व दूरदृष्टीची 
पाऊलं टाकिाऱ्या एका महामानवाचा अंत होत होता. बह जनाचंा राजकारि, समाजकारि, प्रिक्षि, ितेी, 
व्यायाम अिा सवगच आघाड्यावंर कैवार घेिारे राजषी छ. िाहू महाराज याचें म ंबईतच प्रद. ६ मे १९२२ 
रोजी द ःखद प्रनधन झाले. घराघरातील मराठी मािूस हळहळला. आपल्या पत्नीला-साप्रवत्रीबाई फ ले 
यानंा त्याचं्याच नावाची िाळा काढून प्रवद्यार्थथनी म्हिून िाळेत दाखल करिाऱ्या म. फ ले याचं्या 
‘प्रिक्षिाप्रिवाय तरिोपाय नाही’ या महामंत्राचाच पाठप रावा राजषी िाहू छत्रपतींनी जीवनभर अटीतटीने 
केला होता. 

 
 या वळेी ऐन जवानीत असलेले प्रवठ्ठलराव प्रवखे पाटील छोट्ािा लोिी र्ावात र्ावकामर्ार 
पाटील म्हिून िब्दिः असंख्य आघाड्यावंर झ जंत होते. स्वतः ते तर नव्हेतच पि त्यांच्या अवती-भवतीही 
प रेिी प्रलखापढी झालेला एकही मािूस नव्हता. कसा होता प्रवठ्ठलराव प्रवखे पाटलाचं्या अवती-भवतीचा 
पप्ररसर? र्ावोर्ावचे ितेकरी ठार अडािी होते, कजगबाजारी होते. प्रठकप्रठकािच्या ितेकऱ्याचंी प्रिवार 
लहान-सहान कारिासाठी स द्धा सावकार प्रनदगयपिे भर चौकात प्रललावात काढत होते. अनेक लहान-
सहान ितेकऱ्याचं्या उपळलेल्या पािथळ जप्रमनी नापीक होत्या. सालोसाल द ष्ट्काळाचे तडाखे बसतच 
होते. अधून-मधून टोळधाड, मानमोडी, प्लेर् अिी सकंटं कोसळतच होती. जमीन एकीकडं, पािी 
एकीकडं, कजगबाजारी हवालदील झालेला एकूि एक ितेकरी एकीकडं, त्याचं्या जप्रमनी सधंी प्रमळेल 
तेव्हा घिात कोंबायला टपलेला बोके- वानाचा सावकारी पाि सर्ळीकडं. तोंड बघून पािी देिारे 
पािीपट्टी अप्रधकारी द सरीकडे. असा सर्ळा ‘प्रवस्फोट’ झालेला मािसाला हताि-हताि करून टाकिारा 
नजारा प्रवठ्ठलरावाभंोवती आ वासून पसरलेला होता.  

 
मािसाचा मािसािी कसलाच मेळ नव्हता. त्याम ळं नाना प्रकारच्या अंधश्रद्धा बोकाळल्या होत्या. 

ितेीसाठी लोखंडी नारं्र लार्तो, हेही कैक ितेकऱ्यानंा माहीत नव्हतं. प्रपकाचंी खतं, औषधं याचंा तर 
पत्ताच नव्हता. प्रिवता-प्रिवत, स्पृश्य-अस्पृश्य याचा तर पावलोपावली पडताळा येत होता. अिा स्स्थतीत 
र्ावपाटील म्हिून एखाद्या य र्प्रवतगक कामाच्या कदडीची पताका खादं्यावर घेिं म्हिजे मासळी बाजारात 
स र्ंधी उदबत्ती लावण्यासारखंच ठरिार होतं.  

 
 प्रवठ्ठलरावाचं्या देखरेखीखाली आलेली वप्रडलोपार्थजत जमीन चार प्रठकािी प्रवभार्नू पसरलेली 
होती. क ठं दोन-चार एकर क ठं चार-सहा एकर अिी ती वरे्वरे्ळ्या प्रठकािी होती, सलर् नव्हती. या 
चारही जमीन त कड्यानंा खडा, तरटी, बेंद, इनाम अिी नाव ंआपोआपच पडली होती.  

 



 

          

 समोर आव्हानाचंा र्रजता दया पसरलेला असतानाच प्रवठ्ठलरावाचं्या जीवननौकेनं द सरं वळि 
घेतलं. १९२३ साली त्याचं्या पूज्य व प्रप्रय प्रपताजी एकनाथराव प्रवखे पाटील याचंं द ःखद प्रनधन झालं. 
िकंरदादा रे्लाच होता, आता बाबाही रे्ले. आता प्रवठ्ठलराव पूिगतः एकाकी झाले. 

 
 प्रवठ्ठलरावाचं्या लोिी ब द्र क या र्ावात महाराष्ट्राच्या सवग खेड्यात होते तसेच दोन पाट्ांचे दोन 
फड होते. एक धावण्याचंा, द सरा प्रवख्याचंा. दसऱ्याच्या होळीला अग्रपूजेचा मान कोिाला, बळी 
पाडण्याला बळीचा पप्रहला मान कोिाला, चैत्री पाडव्याला र् ढी पप्रहल्यादंा क िाच्या दारात उभारायची, 
अिा क्ष ल्लक कारिासाठी धाविे व प्रवखे याचं्यात कडक तोंडातोंडी होई. परस्पराचं्या आई-माईचा उद्धार 
होई. मर् एक पक्ष डूक धरून द सऱ्या पक्षाच्या जनावरानंा रानात प्रवषबाधा करवी. आतािा तर र्ावात कधी 
धावण्याचं एखादं जनावर प्रवषबाधेनं रानात आडव ंहोई तर दोन प्रदवसातं प्रवख्याचंं जनावर कोसळे. 

 
 हे सवग बघून पाटील म्हिनू मनोमन वैतार्लेल्या प्रवठ्ठलरावानंी त्या वषीच्या र्ावसभेत सवगच 
लोिीकरानंा परखड िब्दातं धारेवर धरलं. या सभेला कडलर्, धाविे, म सळे, मडै, राठी, प्रवखे असे 
झाडून सारे लोिीकर हजर होते. सवांना उपदेिून नाकावर घामथेंब तराळलेले प्रवठ्ठलराव सास्त्वक 
संतापाने कडाडले, ‘होळी, दसऱ्याला, पाडव्याला अग्रमान क िाचा म्हिून भाडंताय? र्ावची पाटीलकी 
क िाकडं म्हिून परस्पर क जब जताय? एकमेकाचंी जनावरं परर्ावचे जनावरानंा प्रवष देिारे टरे् हातािी 
धरून मारताय! उद्या तेच टरे् प्रिरजोर होऊन त मच्या नरड्यावर फरिीचं पातं धरतील हे प्रवसरताय! 
त मच्या या र्मज्या मी म काट्ानं बघत राहीन असं वाटतंय काय, फाकड्यानंो? हे ताबडतोब थाबंिार 
आहे की नाही? मी त म्हाला र्ावपाटील म्हिून मान्य आहे की नाही? स्पष्ट बोला.’ प्रवठ्ठलरावाचं्या त्या 
प्रबनतोड, ख ल्लमख ल्ला सवालानं लोिीकर टरकले. अप्पा बापू प्रवखे त्यानंा जोड देत म्हिाले, ‘प्रवठ्ठलराव, 
लोिीचे पाटील त म्हीच. त म्ही सारं्ाल ते आम्हा सवग लोिीकरानंा मान्य आहे.’ 

 
 ते ऐकून प्रवठ्ठलरावानंी आपल्या अटीतटीच्या र्ावसभेचा जो अजब प्रनवाडा प्रदला, त्यातच 
त्याचं्यातील नेतृत्वर् िाचंा पडताळा येतो. सवग र्ावकऱ्यावंर आपली वारकरी नजर प्रफरवनू प्रवठ्ठलराव 
िातंपिे म्हिाले, ‘इथून प ढं क ठल्याही सिाच्या अग्रपूजेचा मान लोिी र्ावातील क िाचाच राहिार नाही! 
या वषीच्या अग्रपूजेचा मान वैजापूर तहप्रसलातील डोिर्ावच्या अप्पा र्िपती डोखेला द्यायचा. प ढील 
वषापासून क िाला द्यायचा ते त्याचं्या सल्ल्यानं सवांनी ठरवायचं. आहे कबूल?’ 

 
 या ऐप्रतहाप्रसक र्ावसभेला जमलेल्या लोिीकरानंी एकम खाने प्रप्रतसाद प्रदला, ‘आहे कबूल!’ 

 
 ‘लोिी र्ावची पाटीलकी क िाची म्हिनू भाडंताय! आजपासून पाटीलकी पाच वष ेधावण्याकंड व 
प ढील पाच वषग प्रवख्याकंडं राहील. आहे कबलू?’ 

 
 अथातच सवग र्ावकरी प्रप्रतसादले, ‘पाटील, आहे कबलू!’ 

 
 या र्ावसभेपासून प्रवठ्ठलराव तमाम र्ावकऱ्याचें प्रप्रय असे ‘अप्पा’ झाले. म्होरके झाले. लोिीतील 
बाबासाहेब धोर्रे, दर्डूबा प्रवखे, सखाराम म्हसके, कत्रबक वार्ळे, िकंर भवंर, धोंडीराम दौलतराम, भाऊ 
दाविे, बळवतं प्रवखे, बापू धाविे, र्ोपा प्रवखे अिा सहकाऱ्याचं्या मदतीने र्ावात पप्रहली ‘पतपेढी’ उभी 
करण्याचा घाट घातला. लोिीत व भवतीच्या ५-२५ खेड्यातं सामान्य ितेकऱ्याची एकच स्स्थती होती. 



 

          

त्याला समानात ‘पत’ म्हिून कसली ती म ळीच नव्हती. सवग ितेकरी समान अज्ञानानं आप्रि नाना 
प्रकारच्या अधंश्रद्धानंी दाप्ररद्र्याच्या प्रचखलात र्ळ्याएवढा रतला होता. कोल्याच्या वृत्तीचे सावकार, 
त्याचंी ितेे कजापोटी बळकाप्रवत होते. अनेकाचें उभे संसार र्ाडग्या-मडक्यासकट प्रललावात प्रनघत होते. 
ठार अडािी असलेले स्त्री-प रष कसलाच एकमेळ नसल्याने म काटपिे र्ावात होिारे हे जप्तीचे प्रललाव 
डोळे प्रवस्फारून बघत होते. रोर्राईनं कमालीचा उच्छाद माडंला होता. मरि येत नाही म्हिनू मािसे 
जर्त होती. देिात स्वातंत्र्य अद्याप फार दूरच होतं. 

 
 भवतीच्या या सवग प्रप्रतकूल अंधःकारातच  प्रद. २३।१ ।१९२३ रोजी ‘लोिी ब द्र क सहकारी पतपेढी’ 
ही संस्था प्रवठ्ठलराव प्रवखे पाटील यानंी नोंदप्रवली. श्रीरामपूर ताल क्यातच नव्हे, नर्र प्रजल्यातच नव्हे, 
केवळ म ंबई इलाख्यातही नव्हे तर कहद स्थानच्या सीमा पार करून उभ्या आप्रिया खंडातील पप्रहलीच 
ठरिारी ही सहकारी ससं्था होिार होती याची लवभरही त्यानंा कल्पना नव्हती. आपल्या प्रजवाचं उडाि 
घालून त्यानंी हे सहकारी रोप लोिी ब द्र क या भारतीय खेड्यात सच्चा ितेकरी मनानं लावलं होतं. 

 
 या ससं्थेच्या नोंदिीम ळेच प्रवठ्ठलराव प्रवखे पाटील याचं्या सहकारी कायाचा श्रीर्िेिा झाला! या 
पप्रहल्या पतपेढीचे अध्यक्ष मात्र ते स्वतः झाले नाहीत. ती जबाबदारी त्यानंी दर्डू रामचंद्र प्रवखे पाटील 
याचं्यावर सोपप्रवली. तेही प्रनष्ठेने काम करिारे कायगकते प्रनघाले. 

 
 आता लोिी र्ावाला एकमेळाचा बाज धरत चालला. क ठलंही काम र्ावानं एक-प्रदलानं कराव ंया 
प्रवठ्ठलरावाचं्या प्रवचाराला, आग्रहाला साथ देिारी बाबासाहेब घोर्रे, दर्डूबा प्रवखे, सखाराम रे्नू म्हस्के, 
त्र्यंबक वाबळे, िकंर भाऊ भवंर, धोंडीराम दौलतराम, भाऊ धाविे, बळवतं नारायि प्रवखे, बापू प्रिवराव 
धाविे, र्ोपा र्ंर्ाराम प्रवखे अिी मािसं त्यानंा लाभली. 

 
 लोिी ब द्र क सहकारी पतपेढीचा पप्रहला अध्यक्ष म्हिून सर्ळ्यानंी दर्डू रामचंद्र प्रवखे याला र्ळ 
घातली. ना-ही, ना-ही करत दर्डूबानं ती पत्करली. दर्डूबा पतपेढीचा अध्यक्ष झाला. त्याच प्रदविी 
प्रवठ्ठलरावानंी स्वतःसाठी म्हिून एक पिच केला; क ठल्या म्हिून अप्रधकाराच्या ख चीवर स्वतः कधीच 
बसायचं नाही! मात्र साजेिा वक बाचा मािसू, सवांना साभंाळून घेईल, असा मािूस त्या ख चीवर 
बसप्रवल्याप्रिवाय कधी राहायचं न्हाई. पेरिी, प्रनर्रािी जिी महत्वाची असते, तिीच राखि फार मोलाची 
असते. 

 
 लोिीत प्रनघाली तिी पतपेढी त्यानंा भोवतीच्या र्ावोर्ावानंा काढायची .3होती. जंर्ला-रानात 
राहिाऱ्या, लाकूडफाटा, मध प्रवकून जार्िाऱ्या थेट आप्रदवासींपयंत प्रतचं लोि पोहचवायचं होतं. 
त्यासाठी पडेल ते लहान-थोर कायग करिारी मािसं र्ाठीला असिं आवश्यक होतं. त्याचं्या ‘नाडी परीक्षा’ 
या ह न्नराचं त्यानंा त्यावळेी चारं्लंच पाठबळ प्रमळालं. त्याचं्या कोटाच्या प्रखिात जसे कामाचे कार्द, 
वतगमानपतं्र असतं, तसेच ‘लसिादीवटी’ या र् िकारी आय वेदाच्या र्ोळ्याचंी डबीही असे. वस्तीवर 
सूतिखेर मात्रा, प्रत्रभ वनकीती, आड ळिाच्या पानाचंा काढा, त ळसपानाचंा रस, िके देण्यासाठी प्रवटकरी 
असत. नाडी-परीके्षची ही कला त्यानंी त्याचें आबा - एकनाथराव पाटील याचं्याकडून प्रिकून घेतली होती. 
त्याचं्या लोिीत म्हसबाबा नावाचा मािूस होता. तो मतंरलेले र् िकारी दोरे नेमके घालत असे. त्याचीही 
जोड त्यानंा प्रमळत चालली होती. र्ावात लक्ष्मीबाई बोरसे नावाची एक ‘पायाळू’ आप्रदवासी बाई होती. 
कोिाच्या पाठीत उसि भरली वा पाठ धरली वा प्रिर चढली, तर प्रवठ्ठलराव त्या र्ावकऱ्याला प्रतच्याकडं 



 

          

पाय प्रफरवनू घेण्यासाठी धाडू लार्ले. क िाला कावीळ झाली, तर कावीळ उतरप्रवण्यासाठी भाऊराम 
चाभंाराकडं पाठव ू लार्ले, तसंच क िाला ‘पान’ लार्लं तर त्यासाठी म्हसूबाबा, पाटीलब वा प्रवखेकडं 
पाठव ू लार्ले. त्याचं्या नाडीपरीके्षची नाम्ना एव्हाना चौफेर पसरली होती. या प्रनप्रमत्तानं नाना ढंर्ाचें, 
स्वभावाचें, लकबीचे लोक त्यानंा रोजाना बघायला प्रमळत होते. मािसािंी भरपेट दोस्ताना जमून येत 
होता. 

 
 लोिीपासून जवळच तहसील बैजाप रात ‘सराले’ नावाचं बेट होतं. प्रतथं कोंडूजी काका नावाचे 
एक सतंप रष मठ स्थापून होते. या सराले बटेावरून दरसाल कार्थतक मासात वारी प्रनघायची. या 
कदडीतल्या वारकऱ्यानंा प्रवठ्ठलरावाचं्या घरासमोर प्रसादाचं जेवि होई. कोंडूकाका स रेख हप्ररकीतगन 
करायचे. प्रवठ्ठलरावाचें ‘सायळ मंडळ’ ही सराले बेटावर त्याचंं कीतगन ऐकायला जायचं. असेच एकदा 
सवगजि प्रकतगन ऐकून सराले बेटावरून परत येत असताना बाबूराव महाराज यानंी त्याचं्या घरासमोर थाबंून 
प्रवठ्ठलरावानंा सापं्रर्तलं, 

 
 ‘‘पाटील, आता चारं्ली दोन-तीन वषग आपली भेट होिार नाही. मी चाललोय संस्कृतचं िास्त्रि द्ध 
प्रिक्षि घ्यायला लोिी सोडून.’’ 

 
 ‘‘क ठं?’’ प्रवठ्ठलरावानंी चक्रावनू प्रवचारलं.  

 
 सारी दत्त भक्तमंडळी तिीच नाराजीनं त्याचं्याकडं बघू लार्ली. 

 
 ‘बडोद्याला!’’ महाराजानंी त्यानंी न बप्रघतलेलं बडोदा डोळ्यासंमोर बघत असल्याचा मार् घेत 
सापं्रर्तलं. 

 
 सवगजि प्रनसूर झाली. 

 
 प्रवठ्ठलरावानंी त्याचं्या खादं्यावर हात ठेवनू म्हटलं, ‘‘बरोबर हाय त मचं, महाराज. प्रकसानाच्या 
पोराला बलै-कसोटी कळली पाप्रहजे, तसं बामनाच्या पोराला प्रलहनं-वाचनं बयानीनं आलं पाप्रहजे. सय 
ठेवा मतैरर्वाचंी बडोद्यात.’’ 

 
 क ठसं असाव ंहे बडोदं? प्रवठ्ठलराव याबाबत प्रवचारात पडले. 

 
 ‘‘त्या प्रतकडं र् जरातेत!’’ म्हित महाराजानंी प्रवठ्ठलरावासंह सवग मतैराचंा प्रनरोप घेतला. 

 
 एकीकडे ही ससं्था स्थापन होत असतानाच द सरीकडे १९२५ साली भारतात लोकल बोडाच्या 
म्हिजे स्थाप्रनक स्वराज्य संस्थेच्या पप्रहल्यावप्रहल्या प्रनवडि का सरकारने घोप्रषत केल्या. ही घोषिा 
परकीय इंग्रज सरकारची होती हे प्रनट लक्षात ठेवले पाप्रहजे. आिखी एक महत्त्वाची घटना या १९२५ 
सालीच घडली. प्रिप्रटि सरकारने सहकाराचे के्षत्र प्रदल्लीच्या कें द्रस्थानाकडून म ंबई इलाख्याकडे वळप्रवले.  

 



 

          

 या वळेी नाप्रिक प्रजल्यातील मालेर्ाव जवळील ‘दाभाडी’ या र्ावी म ंबई इलाख्यातील तमाम 
ितेकऱ्याचंा एक जंर्ी मेळावा भरला. या मेळाव्यात आनंद स्वामी आप्रि दाभाडे पाटील यानंी जमलेल्या 
ितेकऱ्यानंा प्रहताच्या सवग र्ोष्टींचे प्रभावी मार्गदिगन केले. या मेळाव्याला प्रवठ्ठलराव आपल्या प्रनवडक 
सोबत्यासंह सारंर्ी घोडीवरून रे्ले होते. ितेकऱ्याचं्या इप्रतहासात या दाभाडी मेळाव्याला प ढे फार मोठे 
स्थान प्राप्त झालं. ि.े का. पक्षाची स्थापना याच मेळाव्याच्या प्रवचारमंथनातून झाली आहे. 

 
 दाभाडीहून परतल्यापासून प्रवठ्ठलरावानंी र्ावोर्ाव सहकारी पतपेढ्या उठप्रवण्याचा चरं्च बाधंला. 
या कामात त्यानंा पोहेर्ावचे र्िपतराव आवताडे व श्रीरामपूरचे यिवतंराव टेकावडे याचें मोलाचे सहकायग 
झाले. नर्र प्रजल्यात एकीकडे प्रवठ्ठलराव सहकाराची पताका खादं्यावरून घेऊन अिी कदडी काढत 
असतानाच दूरवर कोल्हापूर प्रजल्यात भास्करराव जाधव या बह जनातील प्रवचारवतंाने ‘सत्यिोधक 
समाजा’ची स्थापना केली. 

 
 पतपेढ्याचं्या उभारिीसाठी करायच्या या अथक भ्रमंतीत प्रवठ्ठलरावानंी स्वतःसाठी काही 
आवश्यक नेम बाधूंन घेतले होते. ते भल्या पहाटे उठत. प्रवधी, अंघोळ आटोपून पूजा करत. राधाज्जीला 
चटिी-भाकरी फडक्यात बाधंलेलं दिमीचं र्ठूडं तयार ठेवायला सारं्त. ते र्ठूडं आपल्या खाकी 
कोटाच्या प्रखिाच्या आत घालून आपल्या सारंर्ी घोडीवर माडं ठोकत. लोिीच्या घराबाहेर पडण्यापूवी 
त्यानंी ग्लासभर दूध ओठाआड केलेलं असे.पायात नर्री बाकदार जोडे, कमरेला च नीदार मातकड 
धोतर, अंर्ातल्या िटावर खाकी कापडाचा द हाती मोठे प्रखसे असिारा प्रिकाऱ्यासारखा कोट, त्याच्या 
एका प्रखिात आजीच्या बटव्यासारखी असिारी नानाप्रवध देिी र्ोळ्याचंी अटकर थैली, डूईला प्रपळाच ं
पाढंरी नर्री पार्ोटं, कपाळी वारकऱ्याचा प्रटळा असे. प्रवठ्ठलराव नर्री उन्हाच्या तडाख्यात मलै न मलै 
एकटेच भटकत. म ळच्या लालसर र्व्हाळ असलेला त्याचंा चेहरा या धाविीम ळं पार रापून जात असे. 
घामानं डबडबलेला म खडा प्रपळाच्या पाघोट्ानं प्रटपत ते कधी श्रीरामपूरच्या टेकावड्याचं्या वाड्यातील 
ओसरीवर ताबं्याभर पािी डोकं वर करून नरड्याची घाटी र्टार्ट वर खाली करत प्ररचप्रवत. त्यानंा अिा 
रूपात बप्रघतल्याचं अनेक ितेकरी आजही सारं्तात. काही जि त्याचंं हे विगन करताना सहज म्हिनू 
जातात, ‘लई प्रजद्दीचा आमचा फाकड्या अप्पा प्रवखे पाटील!’ 
 
 याच वळेी १९२६ साली प्रिप्रटि सरकारनं प्रवरा नदीवरील प्रवल्सन उफग  भडंारदरा धरि बाधूंन पूिग 
केलं. प्रतकडं दूर प ण्याजवळ बारामतीत िठे लल्ल भाई िामलदास मेहता यानंी ‘नीरा व्हेली ि र्र कंपनी’ 
नावाचा खाजर्ी साखर कारखाना काढला. कारखान्याला आवश्यक स्वतःचा ऊस पप्ररसरात न प्रमळू 
िकल्याने तो लवकर बंद पडला. इथं अत्यतं महत्वाची अिी एक र्ोष्ट लक्षात ठेवण्यासारखी आहे. 
प्रवठ्ठलरावाचं्या सहकारी रामायिाच्या रचनाकायात प ढं अत्यंत उपयोर्ी ठरलेल्या सहकारी-वाल्मीकी’ - 
वैक ं ठभाई मेहता हे याच लल्ल भाई मेहताचें प्रचरंजीव होत. 

 
 मात लठािचा रामराव बोडे-पाटील हा नर्रच्या बापूसाहेब भापकर व सथथा याचं्यासारखाच 
तळमळीचा, प्रन सचोटीचा मािूस होता. त्याम ळंच असेल, तो प्रवठ्ठलरावाचं्या प्रजवाभावाचा मतैर झाला. 
रामरावाला देिभर चाललेल्या र्ाधंीबाबाच्या र्ोऱ्या सरकारप्रवरद्धच्या झर्ड्यात खूप रस होता. तो सहज 
बोलता-बोलता र्ाधंीबाबा आज क ठं आहेत, कसल्या चळवळीत र् ंतले आहेत, यात रंर्ून जायचा.  

 



 

          

 तसं प्रवठ्ठलराव व त्याचं्या सवग मतैराचंं टोळकं क्वप्रचतच एक जार्ी यायचं. असा योर् ज ळून आला, 
तो िवेर्ावला. प्रतथल्या राजारामराव म्हस्क्यानंी छत्रपती प्रिवाजीराजाचंा उत्सव जोरावारीनं साजरा 
करायची नामी पि धाडसी कल्पना काढली. ते सवग मतैरांसह िवेर्ावला रे्ले. प्रतथं संर्मनेरच्या केिवराव 
देिम ख वप्रकलाचंी आप्रि प्रवठ्ठलरावाचंी ओळख झाली. प्रवठ्ठलरावानंा त्याचं्या कजदर्ीतला भेटलेला, 
तालेवारीनं मायदाळं प्रिकलेला हा पप्रहला वप्रहला मािसू संर्मनेरचे देिम ख वकील! देिम ख हे ऽ भले 
मोठे प्रिकलेले. प्रवठ्ठलराव तसे आडािीच. पि त्या दोघाचंी तार ज ळलीच. प्रिवाजी महाराजाचं्या 
उत्सवाचा र् लाल कपाळी घेऊन एकमेकासंंर्ं बोलताना त्याचं्या दोघाचं्या चचेत ‘आपली पोरं प्रलखा-
पढीला प्रपछाडलीत. त्यासं्नी वाव न्हाई. काय प्रन कसकसं कराव,ं’ यावर चारं्ली घंटाभर चचा झाली. 

 
 िवेर्ावहून लोिीला प्रवठ्ठलराव परतले, ते पोराबाळाचं्या प्रलखापढीचा प्रवचार डोक्यात घेऊनच. 
त्यातच त्यानंा त्याचं्या सालकरू रामराव म्हस्के यानं सापं्रर्तलं की ‘माहेर्ावच्या देवराम पाटील काळे हा 
मेंढपाळीला लई जािता हाय, त्याची एकदा र्ाठ-भेट घ्यायला पाप्रहजे’, सालकऱ्याच्या सल्ल्याप्रमाि ं
प्रवठ्ठलराव आहेर्ावला रे्ले. प्रतथल्या देवराम पाटलाची भेट घेतली. त्यानं त्याचं्या कानी घातलेलं मेंढ्याचं ं
मोठेपि ते कधीच भ लले नाही. 

 
 तो म्हिाला, ‘‘प्रवठ्ठलराव, मेंढीचं खत प्रिवाराला सोनखतच! चार बैल अन् एक मेंढीचा कळप 
उपयोर्ाच्या दृष्टीनं सारखाच. प्रिवाय लोकर अन् सालीनाची दोन कोकरं वायलीच.’’ 

 
 देवरामनं प्रवठ्ठलरावानंा मेंढ्या घेऊन प्रदल्या. राखिीसाठी माहीतर्ार असा म्हातारबा कादंळकर 
नावाचा धनर्रही सालकरी म्हिून जोडून प्रदला. प्रवठ्ठलरावानंी त्याचं्या व रस्त्यावंरच्या प्रिवारात मेंढ्याचंी 
बसकि स रू केली. 

 
 असंच एकदा एक प्रवचाराच्या प्रवठ्ठलराव व त्याचं्या साऱ्या मतैरर्िानंा बापू बच्य जी किदेनं 
सामाईक जेवायला बोलावलं. 

 
 त्या जेविाच्या पंर्तीत प्रवठ्ठलराव, बापूसाहेब, िामराव बोडे, दर्डू रामचंद्र, लक्ष्मि पाटील, 
म्हस्के असे अनेकजि होते. भरल्या पंर्तीला हात करत बापू बच्य जी म्हिाला, ‘‘हा,ं होऊ द्या, मंडळी, 
चारं्भलं! करा स रू. येवढी समदी जमला - भरून पावलो म्या.’’ 

 
 प्रवठ्ठलरावासंमोर माडंलेली जेविाची पत्रावळ त्यानंी हलक्या हातानं बाजूला सारली. वस्तीवरून 
येतानाच फडक्यात बाधूंन आिलेली चटिी-भाकरीची वळी कोटाच्या प्रखिातून बाहेर घेतली. का, 
क िाला ठाऊक, त्यानंा एकाएकी राधाज्जीची आप्रि ती देत आली होती, त्या प्रभजेची सय झाली. प्रवठ्ठलराव 
भाकरीचं र्ाठ डं सोडू लार्ले. बापू किद्या त्याचं्या सामने घेऊन केव्हा खडा ठाकला होता, त्यानंा कळलंच 
नाही. 

 
 तो सर्ळ्या पंर्तीला ऐकू जाईलसं र्रजला, ‘‘काय हे प्रवठ्ठलराव? अहो भरल्या पंर्तीत क ठली 
काढली ही प्रिदोरी त म्ही? किापायी?’’ 

 



 

          

 ‘‘हे बघ, बापू, मी वारकरी हाय. परक्या घरचा थाळा घ्यायचा न्हाई, हा नेम हाय माझा. मी क ठंबी, 
कायबी खात न्हाई भाईरच.ं’’ पानात हात ड बवलेली पंर्त प्रवठ्ठलरावाचें बोल ऐकून चक्रावनू तिीच 
थाबंली. यजमान बापू किदेच चकरात पडला. 

 
 ‘‘पाटील, कायबी करा. दोन घास घ्या, मर् खावा होतर त मची दिमी. पंर्त थाबंलीय.’’ 

 
 एरवी प्रवठ्ठलराव प्रमळेल प्रतथं स्वतःच्या मनचे प्रवचार सारं्ण्यासाठी ितेकऱ्यासंमोर बोलत होतो. 
आज त्याचं्या पंर्तीत बोलि ंभार् होतं! काखेत पटका मारून प्रवठ्ठलराव तसेच उठले. हात जोडून सवांना 
म्हिाले, 

 
 ‘‘हे बेलापूर हाय. िकंराच्या कपडीवर सोडत्यात, त्या बेलाच्या तीन दळी पि एक देठी बले - 
पानार्त सर्ळे जमलायसा. मला येडा-ख ळा म्हिा हो तर, पर माझा नेम मोडाय लाव ूनर्ा. हात जोडतो 
मी समद्यानंा. त म्ही सारे माझे हायसा. हात वले करा.’’ प्रवठ्ठलरावानंी पंर्तीला हात जोडून प्रवनविी केली. 

 
 लोकानंी ती मानली. 

 
 अिातच चौफेर अफवा उठली की देिी वस्तंूचा प्रचार करीत र्ोंप्रदयापासून र्ाधंीबाबा प ण्याकडं 
प्रनघाल्यात. आता ते नर्र इल्याख्यात उतरिार. प्रतथं त्यासं्नी नर्रचे िटे प्रफरोप्रदया मानपतं्र देिार. 

 
 होळी सिाचे प्रदवस तोंडावर आले. 

 
 र्ोंप्रदयाहून प्रनघून सत्याग्रयाचं्या ताडं्यासह र्ाधंीबाबा नर्रला उतरले. नर्रकरानंी त्यानंा बखळ 
मानपत्र प्रदली. समारंभानंतर आपल्याला प्रदलेल्या चंदेरी करंड्याच्या व र्ळ्यात घातलेल्या फ लाचं्या 
माळेचा र्ाधंीबाबानंच सवांसामने प्रललाव प कारला. प्रललावाम ळं र्ाधंीबाबाचंी सतराि ेरपयाचंी थैली सहा 
हजार रपयाला रे्ली. प्रललावाची प्रतसरी बोली सवग ितेकऱ्याचं्या जप्रमनी र्हािवटीनं व तारि घेिाऱ्या 
िठे मर्नीराम सावकारानंच केली! 

 
 नर्रचा हा सारा करीना महाराज व त्र्यबंक वाबळे याचं्याकडून प्रवठ्ठलरावाचं्या कानावर रे्ला. 

 
 या दौऱ्यात र्ाधंीबाबानं बेलापूरलर्तच्या हरेर्ावच्या साखर कारखान्यालाही ठरवनू भेट प्रदली. 
बेलापूर फाट्ात लोकाचंा र्ैरसमज होता, की कारखान्यातील साखर पाढंरी पाढंरी धोट प्रनघते. त्याच ं
कारि बैलाचं्या हाडाची भ कटी प्रतला कारखान्यात फासत असावीत! लोकाचंा हा र्ैरसमज दूर हटवायला 
हरेर्ावच्या मालकानंी र्ाधंीबाबाला आपिहून बेलापूरला आिलं होतं. बाबानंं जाहीर सभेत हाडाच्या 
भ कटीचा अन् साखरेच्या पाढंरेपिाचा काही संबधं नाही, हे जमल्या लोकानंा पटवनू प्रदलं. 

 
 प्रवठ्ठलराव र्ाधंीबाबाचं्या या व अिा कानावंर पडिाऱ्या लहान-थोर र्ोष्टी कान भरून अन् 
कौत कानं ऐकत होते व वाचत होते. बाबाचंं दिगन घ्यायला काही ऐकायला जाव,ं असं सारखं वाटतं होतं. 
पि बाबाभंोवती पडलेलं िठे-सावकाराचंं कडं बघनू आपिहून काही त्याचं्या सभेला जाव,ं अस ं
प्रवठ्ठलरावाचंं मन घेत नव्हतं. का, क िास ठाऊक पि प्रिव-कपड किी कोळिानं रेघाटावी, तसचं 



 

          

वाटायला लार्लं सारखं प्रवठ्ठलरावानंा. प्रवठ्ठलराव आपली चारही वस्त्यावंरची रानं, र्ावोर्ावच्या 
पतपेढ्या, पािी-पप्ररषदा, ितेकरी सभा, ताल का लोकल बोडग, डी. एल. बी. स परवायकझर् य प्रनयन, को-
ऑपरेप्रटव्ह इस्न्स्टटू्ट, त्याचंा दोस्ताना, सत्यिोधकाचं्या बैठकी यातंच र् रफटले होते. 

 
 आन् पाटील-वाड्याच्या कदडी दरवाज्यावर ठोकलेली असते, त्या झळझळीत कातऱ्या प्रपतळी 
कारंजीर्त चकतीसारखा प्रदसिारा प्रदवस त्याचं्या कजदर्ीत फटफटला! काही ध्यानीमनी नसताना 
अचानक संर्मनेरच्या परि रामी वप्रकलाचंा सारं्ावा आला. 

 
 ‘‘र्ाधंीबाबा माझ्याकडंच उतरिार. नाव घेऊन याद केलंय् त म्हालंा भेटीसाठी. असाल तसे प्रनघून 
या.’’ 

 
 प्रवठ्ठलरावासंाठी हे भलतंच होतं. पार प्रतरपार्डून टाकिारं. ध्यानीमनी नसलेलं. र्ाधंीबाबा नर्र 
इलाख्यात उतरले नव्हते - त्याचं्या रूपानं जसं प्रवठ्ठलरावाचं्या वारकरी कजदर्ीत परिह्मच अवतरलं होतं 
- प ंडप्रलकाच्या भेटी आल्यासारखं! क ठं र्ाधंीबाबा अन् क ठं प्रवठ्ठलराव? र्ाधंीबाबानं ‘याद केलंय’ 
म्हटल्यावर काटाच सरकला त्याचं्या अंर्ावर. 

 
 ते अवाक च झाले. काही म्हटल्या काहीच स चेना, स धरेना. सारं्ावा देिाऱ्याला ‘हा आलोच. तू हो 
म्होरं’ म्हित प्रवठ्ठलराव तयारीला लार्ले. त्यातल्या त्यात ठेविीचं पार्ोटं काढलं. कोट, पायताि ं
चढवली, खादं्यावर उपरिं प्रफरवलं अन् सारंर्ीवर माडं टाकली. संर्ती महाराज, दत्तमंडळातले भक्त, 
पतपेढ्याचें दर्डूबा, प्रवठ्ठल तेली असे साथीदार घेतले. बैलर्ाड्या काढल्या. आप्रि प्रनघाले संर्मनेरला - 
परि रामी वप्रकलाचं्या घराकडं. स्वदेिीचा प्रचार करीत र्ावोर्ाव प्रफरिाऱ्या र्ाधंीबाबानंा भेटायला! 

 
 संर्मनेरच्या परि रामी वप्रकलाचंा वाडा त्या रोज कसा न सता र्जबजून रे्ला होता - िाळूच्या 
प्रदवसातं म खड्यात इवले पाढंरे कि घेऊन त र-त रू धाविाऱ्या देवम ंग्याचं्या वारळार्त प्रदसत होता तो! 
मािसचं मािसं प्रभडली होती त्या वस्तीला. 

 
 कसं भेटायचं आता र्ाधंीबाबाला यात? मनात तर मायंदाळ दाटून आलं होतं! काय प्रवचाराव ंअन् 
काय नर्ं आम्हा ंितेकऱ्याबंद्दल र्ाधंीबाबाला? देिाचा मोठा म्होरक्या तो. काही ना काही तोड काढील तो. 
त्याच ओढीनं प्रवठ्ठलरावानंी वप्रकलासं्नी बर्लला काढलं. त्याचं्यािी कानर्ोष्टी करत स्वतःच्या मनाचा बते 
त्याचं्या काळजापयंत, कधी नव्हे एवढ्या काकळतीनं पोहोचवला. म्हिाले, 

 
 ‘‘वकीलसाहेब, कायबी करा पर मला पाच प्रमप्रनटं बोलू द्या र्ाधंीबाबासंंर्.ं 

 
 मी काय बोलिार, ठाव ंहाय त म्हालंा. येवढा मेळ पाडा. कसंही करा, पर कसब करा.’’ 

 
 परि रामी वकील अंर्ातल्या खादी कोटाची दोन्ही टोकं पोटािी अर्दी ज ळती घेत म्हिाले, 
‘‘प्रवठ्ठलराव, ही जत्रा बघताय नव्हे? आपि सवांनी बापूजींचं दिगन घ्यायचं, त्याचंी ओळख करून 
घ्यायचीय्. ते सारं्तील, तो मंत्र उरात जपून ठेवायचाय्! स्वराज्याचा लढा त्याला धरून लढवायचाय्.’’ 

 



 

          

 ‘‘पर वकीलसाहेब, आम्हा ंितेकऱ्याचंी बाब र्ाधंीबाबाचं्या कानावंर…’’ 
 

 ‘‘पाटील, ितेकरी काय एकट्ा नर्र इलाख्यातच आहेत? साऱ्या देिभर आहेत. बापूजी 
स्वदेिीचा प्रचार करीत देिभर कहडताहेत. त्यानंा काय माहीत नाहीत ितेकऱ्याचें प्रश्न, असं म्हिायचयं 
का त म्हाला?’’ 

 
 ‘‘तसं नव्हं, पर मला बोलू द्या की जरा बाबासंंर्ं.’’ प्रवठ्ठलरावानंी लावनू धरलं. 

 
 ‘‘मी नक्की नाही सारं्त. पि प्रनघाला प्रवषय, तर बोलतील बापूजी.’’ वकील म्हिाले. 

 
 तेवढ्यात र्ाधंीबाबा बसले होते, त्या दालनातून सारं्ावा आला, ‘भेज दो सबको’, आप्रि कानावर 
िब्द पडले, तसं मािसंच मािसं घ सली बाबाचं्या दालनात. 

 
 पाढंऱ्या सफेद प्रबछायतीवर पाठीिी असलेल्या खादीच्या अभ्रयाच्या तक्क्याला न टेकता र्ाधंीबाबा 
पलक माडंी घालून, एक हात प्रबछायतीवर ताठ उभा टेकवनू बसले होते तसेच ताठ. पापिी लवायच्या 
आत ते ताडकन उठले, दोन्ही हात जोडून लहान पोरार्त प्रजविी पसरून हसत म्हिाले, ‘‘आइये.’’ 

 
 प्रवठ्ठलराव काही बाबाला प्रवचारायचंय, हेच ते पार भ लले! बघतच राप्रहले. भान हरपून! नाकावर 
प्रपतळी बारीक काडयाचंा र्ोल चष्ट्मा घातलेले, साफ पाढंरा सफेद पंचा नेसलेले, त्याला लार्ून च न्याच्या 
डबीर्त कमरेला नाडीचं घड्याळ लटकत असलेले र्ाधंीबाबा. न कतीच थंडी हटल्यानं बाबा िाप 
उघडाबबं होता. किी प्रदसत ह ती बरी त्याची अंर्लट? ऊन-तापीचा मारा घेत अंर्भर तकतकिाऱ्या 
काळवट प्रिवारासारखी! छेः! आम्हा नर्री क िव्याच्या खोपटासमोरच्या रोवलेल्या राजंिासारखी! 
कारभारिीनं न कताच भरल्याम ळं प्रनथळत ओसंडिाऱ्या राजंिासारखी! 

 
 बाबा अधा एक घंटा सवांना बोलावून घेतलेल्या नर्र इलाख्यातील ितेकऱ्यासंमोर कहदीत काय 
बाय बरचं बोलले. 

 
 ‘‘अब हम पूना जा रहे है…’’ म्हित बाबाचंी बातचीत सपंली. साऱ्याचंी त्याचं्यासंर्ं पछान करून 
देण्यात आली. तसं करताना द भाषा प्रवठ्ठलरावाचं्या समोर येऊन म्हिाला, ‘‘ये हैं प्रवठ्ठलराव प्रवखे पाटील! 
लोनी ग्राम के! प्रकसानों के म प्रखया!’’ 

 
 ‘‘अच्छा?’’ म्हित बापूजी प्रवठ्ठलरावासंमोर थाबंले. त्यानंी जोडलेले दोन्ही हात हातातं घेऊन 
आजवर कधीच बप्रघतलं नव्हतं व प ढं कधी बघायला प्रमळिार नाही; असं लहान्या पोरार्त प्रथम प्रनरार्स 
हसले अन् म्हिाले, ‘‘प्रकसानों के म प्रखया? तो प्रनरा मूरख समझा होर्ा इन्होंने हमें - हम जो है, इस सूखे 
में मानपत्र लेते र्ाँव र्ाँव सफर कर रहे है…’’ 

 
 अन् ढाश्या वाऱ्यासारखे हा ंहा ंम्हिता र्ाधंीबाबा साऱ्यासंमोरून दालनाबाहेर प्रनघनूही रे्ले. बाबा 
काय म्हिाले प्रवठ्ठलरावानंा? ते त्यानंाच काय, क िालाही कळलं नाही. 

 



 

          

 एकदा तर लोिीत साजंच्याला कालवाच उठला. प्रदसेल तो मािूस चावडीसमोरच्या चौकाकडं 
धावत होता. चौकात र् ळाच्या भेल्या भरलेली एक बैलर्ाडी उभी होती. दमर्ीर बैल धापावत रवथं करत 
होते. त्याचं्या तोंडातून लाळेच्या फेसाळ तारा लोंबत होत्या. एवढं मािूस जमलं होतं चावडी-चौकाला, पर 
क िाच्या तोंडून िब द फ टत नव्हता. प्रवठ्ठलराव प ढं होऊन र्ाडीत डोकावले. लर्ड नावाचा एक लोिीकर 
र् ळाच्या प्रपवळ्याधमक भेल्यावंर तोंड वासून उतािा पडला होता. प्रनपचीत. क िी त्याला हात लाव ूधजत 
नव्हतं. 

 
 प्रवठ्ठलराव प ढं झाले. लर्डाला उठवाव,ं म्हिून र्दर्दा हलव ूलार्ले. त्याला हात लावताच 
काटाच सरकला त्याचं्या अरं्ावर. लर्ड प्रािर्त झाला होता. 

 
               -                -                                        . ‘   -
                ’                                एका                         म्हिून 
वाटलीच नव्हती. 

 
हबकलेला लर्ड हताि होऊन परतीच्या वाटेला लार्ला होता. बसल्या धसक्यानं वाटेतच 

कधीतरी मरून पडला होता. घाम र्ाळून त्यानं केलेल्या र् ळावरच त्यानं आपली उभी क डीच ठेवली होती. 
त्याच्या इमानी बैलानंी तीच वाहून आिून चावडी-चौकात सवांसमोर जाब प सायला जिी खडी केली 
होती. 

 
 आभाळाकडं सताड उघडे डोळे लावलेल्या प्रािर्त, प्रनपचीत लर्डाकडं प्रवठ्ठलराव डोळे फाडून 
बघतच राप्रहले. र् ऱ्हाळ र् ऱ्हाळ प्रफरलं त्याचं्या मस्तकात. 

 
 ‘‘क ठवर चालिार हे? का? किासाठी चालू द्यायचं हे? आज लर्ड रे्ला, उद्या आप्रि क िीतरी 
जाईल. जाऊ द्यायचा? मर् तोड काय याला? ितेकऱ्याला काळ्या आईच्या या कष्टाळू पोराला क िी वाली 
उरलाय की नाही? का? किासाठी, क ठवर चालायचं हे?’’ 

 
 लोहार-मेटाच्या तापल्या काबंेवर घिामार्नू घि दिदिावते, तसा एकच एक प्रवचार 
प्रवठ्ठलरावाचं्या मस्तकात ठिकू लार्ला. का? तोड काय? … 

 
 प्रठिग्याच प्रठिग्या उधळू लार्ल्या. 

 
 त्या रोजापासून उतािा लर्ड, जबड्यातून लाळेच्या तारा लोंबिारे त्याचे दमर्ीर बैल, चालच 
हरवनू ख डूक कोंबडीसारखी जार्ीच प्रखळलेली त्याची बलैर्ाडी - बैलर्ाडी कसी - कजदर्ानीची र्ाडी! हे 
प्रचत्र क िालाही प सता येिार नाही, असं काळजावर रेखलं रे्लं त्याचं्या. 

 
 भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यातील म. र्ाधंींचे सप्रवनय कायदेभरं् व असहकार या तंत्राचे संपूिग 
जर्ाला नवीन वळि देिारे य द्ध ऐनभरात आलेले प्रमठाचा सत्याग्रह म्हिनू स्वातंत्र्यलढ्यात मलैाचा दर्ड 
ठरलेली र्ाधंीजींची दाडंीयात्रा त्या काळात देिभरच नव्हे तर जर्भरच र्ाजली. 

 



 

          

 महाराष्ट्रात सत्यिोधक समाजाच्या लढाऊ आघाडीवर ‘देिाचे द श्मन’ नावाने र्ाजलेल्या 
खटल्यात केिवराव जेधे, प्रदनकरराव जवळकर व बार्डे यानंा प्रिक्षा झाली. ‘प्रिवाजी महाराज की जय’ व 
‘म. फ ले की जय’ म्हित हे प्रतघेही प्रनडर कायगकते पोप्रलसाचं्या र्ाडीतून जेलकडे प्रनघून रे्ले. 

 
 प्रवठ्ठलराव परम दत्तभक्त होते. िजेारी असलेल्या सायळ र्ावच्या दत्ताच्या दिगनाला ते नेहमी 
जात. त्याचें एक ‘पोथीमंडळ’ होते. त्या मंडळात मडै, वाबळे, म्हस्के, बाबूराव महाराज असे भक्तर्ि होते. 
बाबूराव जोिी हे प्रवठ्ठलरावाचें भक्तीच्या के्षत्रातले प्रजव्हाळ्याचे प्रमत्र होते. अनेक कौट ंप्रबक व व्यावहाप्ररक 
बाबतीत ते बाबूराव महाराजाचंा सल्ला घेत. तसेच त्याचें एक ‘जासूद मंडळ’ही होते. त्यामध्ये एकनाथ 
न्हावी, भाऊराव चाभंार, पाडूं प्रभल्ल, रामचदं्र वडारी, साळबा तेली, पंढरीनाथ परीट अिी अठरा पर्ड 
जातीतील ह न्नरी मािसं होती. 

 
 तसे प्रवठ्ठलरावाचंी तीन लग्नं झाली. पप्रहल्या पत्नी पावगतीबाई. त्यानंा २ म ले झाली; पि 
लहानपिीच वारली. प्रमत्रवयग बाबूराव महाराज जोिी याचं्या आग्रहानं त्यानंी द सरे लग्न अस्तर्ाव, 
ताल का-कोपरर्ाव येथील द्रौपदीबाईंिी केलं. त्यानंा प्रद. ५ मे १९३२ रोजी अस्तर्ाव येथे म लर्ा झाला. 
आजचे खा. एकनाथ ऊफग  बाळासाहेब प्रवखे पाटील हे त्याचें नाव. त्याचं्या प्रतसऱ्या पत्नी वेिूबाई लोिी 
ख दगच्या आहेर घराण्यातील होत्या. त्यानंा प्रद. ११ मे १९३७ रोजी म लर्ा झाला. प्रवठ्ठलरावाचं्या या प्रद्वतीय 
प त्राचे नाव भाऊसाहेब ठेवण्यात आले. बाळासाहेब व भाऊसाहेब यानंा सख्ख्या व सापत्न बप्रहिीही आहेत. 

 
 १९२८ साली प्रवठ्ठलराव डी. एल्. बी. च्या प्रनवडि कीत प्रनवडून आले. त्यानंी र्ावोर्ाव उभ्या 
केलेल्या पतपेढ्या यासाठी त्यानंा उपयोर्ी पडल्या. 

 
 १० प्रडसेंबर १९२९ रोजी प्रवठ्ठलरावानंी राजूरी या अत्यतं छोट्ा र्ावी सहकारी सोसायटी स्थापना 
केली. एवढेच नव्हे तर भारतातील िवेटच्या टोकावरचा तळार्ाळातील जो नार्प्ररक त्याचीही 
अकोलातील ‘चास’ या र्ावी सोसायटी उभी केली. भारतातील अिा प्रकारची ही पप्रहली सोसायटी होती. 

 
 १९३० सालीच प्रवठ्ठलरावाचं्या सहकारी जीवनयाते्रला दोन अप्रधक ठळक पायवाटा येऊन 
प्रमळाल्या. ते राहूरी ताल का स परवायझींर् य प्रनयनचे अध्यक्ष झाले. त्यापूवीच ते को-ऑपरेप्रटव्ह 
इस्न्स्टटू्टचेही अध्यक्ष होते. या दरम्यान सत्यिोधक चळवळीची म ल खमदैान तोफ असलेले प्रबोधनकार 
ठाकरे याचें ‘ितेकऱ्याचें स्वराज्य’ प स्तक प्रकाप्रित झाले. हे प स्तक म्हिजे म. फ ले यानंी पूवी प्रलप्रहलेल्या 
‘ितेकऱ्याचंा असूड’ या प स्तकानंतरचे एकमेव नाव घ्याव ेअसे प स्तक होते. या दोन्ही प स्तकांतील प्रवचार 
महाराष्ट्रभर पसरलेल्या अडािी ितेकऱ्यानंा कळिे िक्यच नव्हते. तरीही स्वतः अधगप्रिप्रक्षत असून त्या 
प स्तकातील आर्थथक आघाडीवरच्या प्रवचारानंा प्रवठ्ठलराव कमर कसून प्रत्यक्ष प्रभडले होते. 

 
 यावळेी प्रद. २० एप्रप्रल १९३० रोजी. दै. प ढारीचे संपादक व सत्यिोधक चळवळीचे कट्टर प रस्कते 
श्री. र्. र्ो. जाधव, म. र्ाधंींना र् जरात येथील नवसारी भार्ात प्रत्यक्ष भेटले होते. ही भेट सम द्रकाठच्या 
कऱ्हाडे-मलवाड या र्ावी झाली. जाधवानंी स्वभावधमाप्रमािे र्ाधंीजींच्या समोर वही  धरून जीवनाच्या 
वाटचालीसाठी संदेि माप्रर्तला. त्या वहीत र्ाधंीजींनी स्वहस्ताक्षराने प्रदलेला सदेंि आजही उपलब्ध 
आहे. भारतीय ितेकऱ्याचं्या वमाच्या द ःखावर अचूक बोट ठेवत र्ाधंीजींनी १९३० साली प्रलप्रहले आहे की 
‘यह लढ़त न िाम्हिों की है - न िाम्हिोतरों की है - न कहदू की है परंत  सारे कहदोस्थान की है। इसमें भी 



 

          

म ख्यिः कहदोस्थान के करोडो भ के मरते ह ये र्रीबों की है। इसप्रलए सब िाम्हिेतरों को जो प्रहदोस्थान में 
इतनी बडी सखं्या में है - इस लढ़त मे आ जाना चाप्रहए।’  

 
 र्ाधंीजींच्या या संदेिातील िब्द न िब्द अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यातील ‘लढत’ हा िब्द 
‘स्वराज्या’िी प्रनर्डीत आहे. पि राजकीय स्वराज्य प्रमळाले. त्यातील ‘र्रीबों की लढ़त’ पूिग झाली आहे 
काय? याचे खेदाने नाही असेच कोित्याही िहाण्या व न्यायी मािसाला उत्तर द्याव ेलारे्ल. आपल्या परीने 
सवग िक्तीप्रनिी ही लढत प्रवठ्ठलरावाने अटीतटीने लावनू धरली. हेच त्याचं्या जीवनचप्ररत्राचे प्रम ख अंर् 
आहे. 

 
 १९२९-३० साली जर्भर मदंीची लाट आली होती. अिातच इंग्रज सरकारने १४ ऑक्टो. १९३१ 
रोजी बी. एस. कामत याचं्या नेतृत्वाखाली ‘कामत कप्रमटी’ नेमली. ही कप्रमटी ितेकऱ्याचें पािी, कजग, 
खंड इ. जीवनावश्यक प्रश्न सोडवण्यासाठी नेमली होती. या कप्रमटीने प्रदलेल्या अहवालात साखर 
कारखान्यासाठी लार्िारा ऊस प्रपकप्रविाऱ्या ितेकऱ्याबद्दल िब्दही नाही, उलट ितेकऱ्याचं्या जप्रमनी 
कारखानदारानंी खंडाने घ्याव्यात व या खंडाची म दत १ वा २ वषग नव्हे तर चारं्ली ३० वष ेअसावी अिी 
प्रिफारस आहे. 

 
 जसे भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी म. र्ाधंी, पं. नेहरू, सरदार पटेल झ ंजत होते तसेच स्वा. 
सावरकरही आपल्या क्रापं्रतकारक मार्ाने लढत होते. प्रद. २२ फेि वारी १९३१ रोजी स्वा. सावरकरानंी डॉ. 
किदे व भार् जी कीर याचं्या मदतीने सवग जातींना ख ले असे भारतातील पप्रहले ‘पप्रतत पावन मपं्रदर’ 
रत्नाप्रर्री िहरात उठप्रवले. 

 
 आपल्या चारही वस्त्यावंरची घरची ितेी, खादं्यावर पडलेली सहकारी संस्थाचंी जबाबदारी, 
लोकल बोडाची कामप्रर्री या प्रवप्रवध आघाड्यावंर प्रवठ्ठलराव मनापासून कायगरत होते. प्रविषेतः त्याचं्या 
चारही वस्त्यावंर र् ऱ्हाळं प्रिजत होती. काप्रहलीतून बाहेर पडिारा प्रपवळा धमक र्ूळ संर्मनेरच्या 
बाजारात व्यापाऱ्याचं्या र् ळपेढ्यावंर जात होता. 

 
 अिातच पंचकृषीतल्या तमाम ितेकऱ्यातं क िीतरी एक अफवा उठवनू प्रदली की पाटाच ं पािी 
वापरलं तर जमीन र्ार होते, ती प्रपकतच नाही! याम ळं भडंारदऱ्याच्या काल   चं पािी क िीच वापरेनास ं
झालं. प्रवठ्ठलरावानंा ितेकरी  बंधंूच्या मनातील हा अपसमज दूर करण्यासाठी र्ावोर्ाव पायपीट करावी 
लार्ली. या भ्रमंतीत त्यानंा सखाराम पाटील, म रलीधर इंर्ळे, आबासाहेब तोरडमल, आर. के. देिम ख, 
काप्रिनाथ धनवटे, माढंरे मास्तर, र्जानन खोडे, मारती र्ायकवाड, म ककदा माळी, प्रवठ्ठल तेली, एकनाथ 
ताबं,े देवबा र्ाडेकर, सावळेराम देवकर, म रलीधर कडू असे प्रकती तरी प्रनष्ठावतं सोबती प्रमळाले. सवात 
महत्वाचं ठरलं ते संर्मनेरच्या के. बी. दादा देिम ख व जया वप्रहनी याचंं पे्रम व मार्गदिगन. 

 
 या भ्रमंतीत प्रवठ्ठलरावानंा एक महत्वाची र्ोष्ट कळून च कली की कोपरर्ावची िणॅ्डी आप्रि कंपनी, 
महाराष्ट्र ि र्र प्रमल्स आप्रि माळी समाजातील धनवार तालेवार संर्मनेर, श्रीरामपूर भार्ातील 
ितेकऱ्याचं्या जप्रमनी कवडीमोलाने प्रर्ळंकृत करिार. 

 



 

          

 १९३२ साली ितेसारा भरण्यासाठी प्रवठ्ठलरावानंा ब द्र क लोिीच्या श्रीमती  जडाबाई रूपचंद 
मारवाडी या सावकार स्त्रीकडून िभंर रपये कजाऊ काढण्याची नौबत आली होती. 

 
 प्रॉप्रमसरी नोटवर काढलेल्या या कजाचे वार्थषक व्याजच तर िकेडा रपये बारा होते! ‘सावकारी 
पािाची’ त्यानंा अंर्भतू जी चीड प्रदसते प्रतचे मूळ अिा घटनेत नसेल काय? 

 
 ती प्रॉप्रमसरी नोट खालीलप्रमािे आहे. 

 
नंबर 

 
 प्रलहून घेिार : जडाबाई कोम रूपचंद मारवाडी 

 राहािारा : लोिी ब द्र क, ता. संर्मनेर, प्रज. नर्र. 
 

 प्राप्रमसरी नोट प्रलहून देिार प्रवठ्ठल येकनाथ प्रवखे राहािार लोिी ब . ता. संर्मनेर प्रज. नर्र 
प्रलहून देतो ऐसाजे की आम्ही त म्हापासून आज प्रम॥. चैत्र ि .॥ १४ रोज मंर्ळवार िके १८५४ रोजी रोख 
रपये १०० अक्षरी िभंर पठीकरता घेतले. यास व्याज दरमहा दरिकेडा र. १ प्रमािे देण्याचे कबलू करून 
  तले आहे. हे  पये सव्याज त म्ही मार्ाल त्यावळेी त्या प्रठकािी बीन तकरार आिनू देऊ. भरिा पावला 
ही प्राप्रमसरी नोट राजीख िीने प्रलहून प्रदली. सही प्रमती चैत्र ि .॥ १४ िके १८५४ सवंत १९८७ ता. १९-४ 
सन १९३२. 

 
(प्रवठ्ठलराव प्रवखे पाटील) 

 



 

          

प्रकरि २ 
 

 अडचिीत आलेले सभोवतीचे ितेकरी सभासद असल्याम ळे प्रवठ्ठलरावाचं्या र्ावोर्ावच्या 
सोसायट्ा ब प्रडतात येऊ लार्ल्या. यासाठी मा. र्ायतोंडे साहेबाचंं त्यानंी मार्गदिगन घेतलं. त्याचं्या 
अध्यक्षतेखाली नर्रला बँकेची एक जंर्ी बैठक घेतली. या बठैकीत जमलेल्या ितेकऱ्यानंा प्रवठ्ठलराव फार 
परखडपिे बोलले. र्ावोर्ावच्या पतपेढ्या जर्प्रवण्याचं त्यानंी पोटप्रतडकीनं सवांना आवाहन केलं. 

 
 या काळात लोिी जवळच्या कात्रड या र्ावी थोर संत र्ाडरे् महाराज याचंं वऱ्हाडी बोलीतील 
ठिठिीत कीतगन ऐकण्याचा योर् प्रवठ्ठलरावानंा आला. र्ाडरे्बाबानंी आपल्या रोकड्या वऱ्हाडी बोलीत 
समाजाच्या घनघोर अज्ञानावर ओढलेले परखड कोरडे ऐकायला प्रमळाले. बाबाचें हे झिझिीत प्रबोधन 
त्याचं्या मनात खोलवर  जलं. त्यानंी आपल्या वस्तीवर र्ाडरे्बाबानंा पाचारि करून त्याचंी पे्रमानं 
आहोभर्ती केली. 

 
 लोकल बोडातील प्रनवडीम ळं प्रवठ्ठलरावाचंं नर्र, संर्मनेर, प िे असं प्रवासाचं के्षत्र वाढलं. 
ितेकऱ्याचं्या प्रवप्रवध प्रश्नावंर त्या वेळी प्रवचार करिाऱ्या व प्रनकरानं झ ंजिाऱ्या कायगकत्यांचं मोहोळच 
महाराष्ट्रात होतं. त्यातील प िे-नर्र भार्ातील बाब राव जेधे, अण्िासाहेब आवटे, िकंरराव मोरे, बाब राव 
सिस, िकंरराव चव्हाि, बाप साहेब भापकर, सरदार थोरात, रा. ब. नवले अिा जाित्याचं्या नेहमी 
प ण्यात बठैका होत. प ण्याचे प्रवठ्ठलरावाचें मतैर ज्ञानोबा जाधव त्यानंा बठैकीचा सारं्ावा देत. मर् 
प्रवठ्ठलराव न च कता प ण्याला येत. सवग कायगकत्यांचे बैठकीतील उलट-स लट प्रवचार ध्यानपूवगक ऐकत. 
संतश्रेष्ठ त काराम महाराजाचंा - ‘मनाचा चाले मनािी संवाद’ या ढंर्ानं त्याचंं स्वतःिीच ऐकलेल्या 
प्रवचारावंर कचतन होत राही. 

 
 अिातच नर्रला र्ावोर्ावच्या पाटील लोकांचा एक ‘पाटील दरबार’ ही भरला. त्यात रावसाहेब 
तोरडमल पाटील, कािीनाथ धनवटे पाटील, कजगतचे दादासाहेब पाटील, भार्वतराव कोळसे-पाटील, 
कानवडे-पाटील, भाऊसाहेब र् ंजाळ पाटील, पढंरीनाथ दळवी पाटील अिा नर्री पाटलाचंी ही बठैक 
होती. रंर्ी-बेरंर्ी प्रपळाच्या पाटील पार्ोट्ाचंा बैठकीत मजेदार फ लोरा फ लला होता. एक-एक तालेवार 
पाटील इरेसरीन बोलत होता. आपि पाटील मािकरी कसे इंग्रज सरकारच काय च कत, काँगे्रसवाल्याचंी 
ितेकऱ्याचं्या प्रश्नावर हेळसाडं किी होते हेच सवगजि वरे्वरे्ळ्या बोलीत, वरे्वरे्ळ्या ढंर्ात पि आवजूगन 
सारं्त होता. जवळजवळ घंटाभर प्रवठ्ठलरावानंी सवांचं म्हििं ध्यानपूवगक ऐकलं. िवेटी ‘सौ स नारकी - 
एक लोहार की’ या न्यायानं सवग पाटील मंडळींना उदे्दिून त्या दरबारात प्रवठ्ठलराव ठिठिीत बोलले. त्या 
बोलण्यात र्ावोर्ाव बप्रघतलेल्या अन भवाचंा रोकडा ठेवा होता, प्रवचाराचंी स्पष्टता होती. प्रनडरता तर 
त्याचं्या नसे-नसेत प्रभनलेली होती. ते म्हिाले, ‘मघापासून त मचं पाटील रामायि र् मान म काट ऐकलं. 
साफ, ख ल्लमख ल्ला बोलतो, रार् धरू नका. पाटील म्हिून त मच्या प का-पासरीच्या तालेवारीला 
कवडीचीही ककमत नाही! किापायी जर्ता ती एवढी धापा टाकत! कोि इचारतो त म्हास? नथ रे्ली तरी 
भॉक राप्रहलं अिी र्त हायं आजची त मची. जरा डोळं िाप उघडे ठेवनू बघा एक डाव आपलं 
आपल्याकडच. काय प्रदसतंय?’’ 

 
 मर् एक-एक करीत प्रवठ्ठलरावानंी सामाप्रजक अपराधाची, अज्ञानाची आप्रि भाकड-पोकळ 
डामडौलाची स्पष्ट उदाहरिं सवांसमोर ठेवली. त्यात लग्नातील ह ंडा, त्यासाठी कजग, त्याम ळे होिारे 



 

          

र्ावोर्ावच्या ितेाचें प्रललाव, जीव रे्ला तरी जपली जािारी जात-पात, टोळ  ड, प्लेर्, महामारी 
यासारख्या हटकून दरसाल येिाऱ्या आपत्ती याचंा आपल्या घोर्ऱ्या परखड िब्दातं पाडा वाचला. तो 
सवांनीच म काट ऐकला, क िीही त्याचं्या बोलण्याचा प्रप्रतवाद करू धजलं नाही. या पाटील दरबारानं 
प्रवठ्ठलरावाचं्यातील ितेकऱ्याचं्या प्रहताला बाधंिाऱ्या नेत्यानं जिी काही एक कातच टाकली. र्ावोर्ावच्या 
नर्री पाटील मंडळींना कळून च कलं की प्रवठ्ठलराव एकनाथराव प्रवखे पाटील / ऊफग  ‘पेहेरेचा पाटील ब वा’ 
हे पािी काही आर्ळंच आहे. 

 
 या काळात प ण्याच्या केिवराव जेधे व काकासाहेब र्ाडर्ीळ या जोडर्ोळीनं प ण्याच्या 
पप्ररसरातील सवग प्रजल्यात आप्रि खेड्यापाड्यातं कॉगेँ्रस नेऊन पोहचप्रवली होती. दोघेही अभ्यासू व 
तडफदार वक्ते होते. प्रवठ्ठलरावाचंा दोघािंीही दोस्ताना होता. जेधे-र्ाडर्ीळ ही जोडर्ोळी र्ावोर्ावच्या 
ितेकरी बधंूंना चारं्लीच पप्ररप्रचत झाली होती. 

 
 प्रवठ्ठलरावाचं्या डी. एल. बी. च्या उमेदवारीला खरी धार चढली ती र्ोऱ्या सरकारनं पािीपट्टी एक 
आण्यानं वाढप्रवली, त्या वळेेला. या वाढीप्रवरद्ध त्यानंी दंड थोपटले. ितेकऱ्याचें म्होरके म्हिून प्रमरविारे 
डी. एल. बी. तील अनेक सहकारी या पािीपट्टीच्या वाढीत र्ोऱ्या सरकारला सामील झाले. अनेक 
मातब्बर यात होते. ‘एक आण्याची तर वाढ आहे’ म्हित त्यानंी पािीपट्टी वाढ मंजूरही करून टाकली. 
तेव्हा संतापून उठलेल्या प्रवठ्ठलरावानंी भरल्या प्रमटींर्मध्ये सवांची परखड खरडपट्टी करून आपल्या डी. 
एल. बी. च्या पदाचा राजीनामा खरडून अध्यक्ष प्रिवराम थोरात याचं्या तोंडावर फेकला. या एकाच प्रनभगय 
कृतीनं अर्ोदरच र्ावोर्ाव पोहचलेल्या त्याचं्या नावाला प्रनभगयतेचं तेज लाभलं. 

 
 महाराष्ट्रात दूरवर सारं्ली प्रजल्यात या वळेी प्रिक्षकाचं्या आघाडीवर लक्षिीय घटना घडत होती. 
दूधर्ावच्या भाऊराव पाटील यानंी स रू केलेली रयत प्रिक्षि ससं्था सरकार दरबारी अप्रधकृतप्ररत्या नोंदली 
रे्ली होती. 

 
 या काळात एके प्रदविी संर्मनेरच्या तहप्रसलदार कचेरीसमोर कलेक्टर संभाजीराव घाटरे् याचं्या 
उपस्स्थतीत एक ‘सहकार प्रदन’ साजरा झाला. तो त्याकाळी फारच र्ाजला. प्रम ख पाह िे असलेल्या 
कलेक्टर घाडरे् साहेबानंी ‘सहकाराचा पाढंरा हत्ती’ किाला पोसायचा? असा खडा प्रश्न केला. कारिे 
प्रदली ती र्ावोर्ावच्या ब डीतात प्रनघिाऱ्या सहकारी पतपेढ्याचंी, ऐपत नसताना ितेकऱ्यानंी काढलेल्या 
कजांची, ती कजे वस ल करण्यासाठी फ कट वाया जािाऱ्या वळेेची. 

 
 िवेटी कलेक्टराचं्या वतीनं आयोजकानंी एक प्रश्न प्रवचारला : घाटरे् साहेबाचं्या म्हिण्यावर 
क िाला काही बोलायचं आहे का? जमलेले हजारो ितेकरी प्रचडीचाप झाले होते. मूर् प्रर्ळून र्प्प बसले 
होते. तेव्हा जमावातून हात वर करून प्रवठ्ठलराव म्हिाले, ‘श्यायब, मला बोलायचयं. अस ंकसं म्हिातय 
त म्ही की एकूि एक सहकार वरं्ाळ हाय, डार्ाळ हाय. श्यायब, त म्ही कधी नर्रच्या दवाखान्यात रे्लाय 
का? प्रतथल्या जनरल वॉडात रे्लं आप्रि इकडून-प्रतकडं नजर प्रफरप्रवली तर प्रबमारच प्रबमार प्रदसतात. 
म्हिून समदं नर्रच बीमार म्हिायचं काय? दवाखान्याबाहेर पडलं की जर्ायसाठी आटा-प्रपटा करिारी, 
धावपळ करिारी बायाबापडी प्रदसत नाहीत काय?’ प्रवठ्ठलरावाचं्या या सडेतोड प्रनरत्तर करिाऱ्या 
दाखल्याम ळं घाटरे् साहेबही आवाक झाले. त्यानंा अप्रधक आवाक करीत प्रवठ्ठलरावानंी अखेरचा घाव 
घातला. ‘श्यायब, बारिाला येऊन तेराव्याचं जेवि जेवायची सवय नाही आम्हा मराठमोळ्या प्रकसानास्नी. 



 

          

यो ‘सहकार प्रदन’ आहे. सहकारातील खराब-वरं्ाळ बाजूला सारून म ळचा प्रवचार आम्ही वधारूनच 
चालव.ू’ प्रवठ्ठलरावाचं्या या प्रबनतोड प्रवचारसरिीला जमलेल्या ितेकऱ्यानंी साथसोबत प्रदली. 

 
 १ सप्टेंबर १९३९ रोजी य रोपात द सऱ्या महाय द्धाला तोंड फ टलं. जमगनच्या प्रहटलरनं हा-हा 
म्हिता पोलंड या स्वतंत्र देिाचा घास घेतला. सर्ळं जर्च त्यानं जाळावर घातलं. या द सऱ्या महाय द्धानं 
उभ्या जर्ाचा चेहरा-मोहराच पार बदलून टाकला. हे महाय द्ध चारं्लं १९४५ पयंत रेंर्ाळलं. जर्भर हा-हा 
म्हिता महार्ाई वाढली. मानवी मूल्याचंी समूळ उलथा-पालथ करिारं ठरलं हे द सरे महाय द्ध. 
भारतावरही याचा पप्ररिाम अटळ होता. द सऱ्या महाय द्धात जमगनी, इटली व जपान असा एक पक्ष होता 
आप्रि त्याच्या प्रवरोधात इंग्लंड, फ्रान्स, अमेप्ररका अिा दोस्त राष्ट्राचंा द सरा पक्ष होता. भारतावर 
असलेल्या इगं्लंडच्या र्ोऱ्या सरकारला धारेवर धरण्यासाठी व कोंडीत पकडण्यासाठी हीच सधंी नामी 
होती. म. र्ाधंीजींनी जािीवपूवगक तेच केलं. प्रद. ८ ऑर्स्ट १९४२ रोजी पडत्या पावसात जमलेल्या लाखो 
भारतीयानंा साक्षी ठेवनू त्यानंी प्रनधारी घोषिा प्रदली - ‘भारतीयानंो करा वा मरा. र्ोऱ्यानंो भारत सोडून 
चालते व्हा! चले जाव!!’ र्ाधंीजींचं हे ललकारतं आवाहन भारतीय स्त्री-प रषानंी मनःपूवगक उचप्रलत 
धरलं. पेटला - भारतीय स्वातंत्र्याच्या यज्ञक ं डातील अग्नी काश्मीरपासून कन्याक मारीपयंत धडधडून 
पेटला. भारताच्या इप्रतहासात या पूवी असा क्षि कधीच आला नव्हता. 

 
 प्रिप्रटिानंी भारतीयाचंा उदे्रक दडपून टाकण्यासाठी पं. नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आझाद, 
कृपलानी अिा र्ाधंीजींच्या भक्तीच्या जवळजवळ १५-एक देिभक्तानंा सभेनंतर लार्लीच अटक केली. 
त्याचंी रवानर्ी ताबडतोब दूरवरच्या अहमदनर्र प्रकल्ल्यात केली. 

 
 आता स्वातंत्र्याच्या लढाईची सूतं्र द सऱ्या क्रमाकंाच्या तरि प्रपढीतील नेत्यानंी हाती घेतली. त्यात 
जयप्रकाि, लोप्रहया, एस. एम., नरेंद्र देव, ना. र्. र्ोरे अिी मंडळ होती. महाराष्ट्रात ितेकऱ्याचं्या 
आघाडीवर अत्यतं लोकप्रप्रय असलेल्या क्रा. नाना पाटील यानंी ‘प्रप्रतसरकार’चा (पप्रत्र सरकारचा नव्हे) 
छ. प्रिवरायाचं्या र्प्रनमी काव्याला जवळचा असा आर्ळा-वरे्ळाच लढ्याचा खेळ माडंला. प्रवठ्ठलरावानंी 
या काळात क्रा.ं नाना पाटलाचंी पेटून उठलेली व खास क िबाऊ ठिठिीत बोलीतील काही व्याख्याने 
ऐकली. नानाचंी रोकडी भाषा पटकन् त्याचं्या काळजाला प्रभडत असे. त्यासाठी भपू्रमर्त असलेल्या क्रा.ं 
नाना पाटलानंा प्रवठ्ठलराव प्रवखे पाटलानंी एकदा आपल्या वस्तीवर हात ओले करण्यासाठी पाचारिही 
केले होते. 

 
 १९४५ च्या अखेरीला जपानमधील प्रहरोप्रिमा, नार्ासाकी या दोन मोठ्या िहरावंर िवेटी 
अमेप्ररकेने दोन प्रचंड ताकदीचे अि बॉम्ब टाकले. या जर्ातील पप्रहल्याच प्रवनािकारी अि बॉम्बचा तडाखा 
एवढा जबरदस्त होता. की काही प्रमप्रनटातंच दोन्ही िहरातं िब्दिः हजारो मािसाचंी राखरारं्ोळी झाली. 
कडव्या राष्ट्रभक्तीच्या जपानने त्याम ळे सरळ िरिार्ती पत्करली. ५ वष े जर्ाच्या काळजाचा ठोका 
च कप्रविारं महाय द्ध एकदाचं थाबंलं. दोस्त राष्ट्रानंी प्रहटलरच्या बर्थलन मधील बकंरला वढेा घातला. 
डोकीत र्ोळ्या झाडून घेऊन प्रहटलर संपला. त्याच्या जाण्याबरोबरच उभ्या जर्ानं अनेक आघाड्यावंर 
एक कात टाकली. संपूिग जर्ाच्याच नव्या जीवनाला प्रारंभ झाला. 

 
 दाप्ररद्र्य, अज्ञान, रोर्राई, अंधश्रद्धा, कजगबाजारीपिा यातं लोिी ब द्र क, संर्मनेर, श्रीरामपूर, 
कोपरर्ावं यासंह नर्र प्रजल्हाच नव्हे तर उभा महाराष्ट्र आप्रि बरोबरच हजारो खेड्यानंी भरलेला भारत 



 

          

यावळेी पादंीतल्या प्रचखलात रतलेल्या बलैासारखा हताि-हताि होता. कोि काढिार त्याला बाहेर? 
मरि येत नाही म्हिनू जर्िाऱ्या िकेडो स्त्री-प रषानंा कोि देिार होतं संजीवन? कसलं? आप्रि कस?ं 

 
 प्रद. १७ प्रडसेंबर १९४५ हा प्रदवस प्रवठ्ठलराव प्रवखे पाटलाचं्याच नव्हे तर या देिातील ितेकऱ्याच्या 
जीवनातील सोन्याचा प्रदवस ठरला. या प्रदविी बलेापूरला (आजच्या श्रीरामपूरला) तमाम नर्री 
ितेकऱ्याचंी एक बार्ाईतदार पप्ररषद भरली. या पप्ररषदेत अंर्च्या जन्मजात ऊमीनं प्रवठ्ठलरावानंी जी 
म संडी मारली ती ऐप्रतहाप्रसक ठरली. उंच कड्याचा प्रवषय प्रनघाला की एव्हरेस्ट पादाक्रातं करिाऱ्या 
अडािी पि प्रजद्दीच्या िपेाचं - तेनकसर्ाचं नाव आपोआप प्रनघाव,ं तसंच काहीस ंझालं. या बार्ाईतदार 
पप्ररषदेनं लोिी ब द्र कच्या प्रवठ्ठलराव प्रवखे पाटील या नर्री प्रकसान आसामीचं प ढचं जीवनच बदलून 
टाकलं. कृताथग होण्यासाठी क ठल्याही सजीवाला जीवनाचा एक मकसद असावा लार्तो, तो त्यानंा 
प्रमळाला. कसला? 

 
 या बार्ाईतदार पप्ररषदेसाठी बलेापूरच्या मराठी बोप्रडंर्च्या पप्ररसरात झाडून सारे तालेवार 
ितेकरी एकवट झाले. कोि नव्हतं त्यात? त्यात माधवराव प्रर्रमे व आमदार रामचंद्र प्रर्रमे होते. 
प्रसताराम रासकर, महादेवराव बोरावके, साहेबराव जाचक, नामदेवराव भोंर्ळे, र्िपतराव कदम, 
चंद्रभान डाकले, प्रिवराम झंवर, सूयगभान महाले, राम नारायि खटोड, र्रूड, राब, िेंबेकर आप्रि प्रवद्वासं 
असे प्रकतीतरी धरतीचे लाल होते. एकेकाच्या र्ाठीिी १००-१०० प्रबघे जमीन असलेले. प्रकत्येकाचं्या 
र्ळ्याभोवतीची उपरिीच ि-ेदोनिचे्या असली जरीची होती. कैकाचं्या पायीचे करकरीत, रंर्ीत नर्री 
जोडेच ५-५० रपड्याचें होते. प्रकत्येकानंी हाताचे दोन्ही अंर्ठे सोडून बोटभर अंर्ठ्या चढवल्या होत्या. 
प्रकत्येकाचं्या कानात सोनेरी मोतीबंद भीकबाळ्याही होत्या. अद्याप पप्ररषदेचे प्र. पाह िे यावयाचे होते. 
जमलेल्या तालेवार ितेकऱ्यातं र्ट-र्ट करून र्प्पाचंा कलकलाट चाललेला होता. एकमेकाचंी ख िाली 
घेताना र्ावरान नर्री बोलीचे फवारे उडत होते. त्यातून उडालेले पानाचें लाल त षार उपरण्यात अलर्द 
उतरत होते. 

 
 सभेची वळे झाली. प ण्याहून दोन र्ाड्या आल्या. त्यातून र्ोऱ्याचें मंत्री असलेले ना. ल. म. 
पाटील, डॉ. प्रर्ल्डर सह उतरले. त्याचं्या मार्ून झळझळीत केतकी विाचे काळी टोपी व र्ळाबंद कोट 
घातलेले, धोतरधारी, चष्ट्मेवाली एक सौम्य असामी उतरली. त्याचं्या पायातील साध्याच प िेरी 
चपलाबंरोबर बेलापूरच्या भमूीवर बरंच काहंी उतरलं. ते होते. डॉ. धनंजयराव र्ाडर्ीळ! म ळचे 
साताऱ्याचे, नंतर संपूिग भारत देिाला अथगतज्ज्ञ म्हिनू पप्ररप्रचत झालेले, कमी बोलिारे, अप्रधक प्रवचार 
करिारे, त्याहून अप्रधक प्रत्यक्षात उठवनू दाखप्रविारे. 

 
 बेलापूरच्या या ऐप्रतहाप्रसक बार्ायतदार पप्ररषदेला रीतसर प्रारंभ झाला. अध्यक्ष होते. अथातच 
डॉ. धनंजयराव र्ाडर्ीळ. त्याचं्या दोन्ही हातानंा ख च्यांवर बसले होते ना. प्रर्ल्डर साहब हे पािीप रवठा 
मंत्री. ते ह षार होते. पारिी होते. द सऱ्या बाजूला दे. भ. ल. मा. पाटील होते. प्रर्रम्याचं्या प्रवनंतीवरून 
प्रथम प्रर्ल्डरसाहेब बोलले. म्हिाले, ‘त म्ही नर्र प्रजल्यातील प्रम ख प्रम ख बार्ाईतदार प्रमळून सहकारी 
त     र एक साखर कारखाना स रू करता आहात, ही आनंदाची बाब आहे. सरकारच्या वतीनं मी त मच ं
अप्रभनंदन करतो, पािीप रवठा मंत्री म्हिून त म्हा सवांना एक ठोस आश्वासन देतो. पाण्याबाबत सरकारचे 
पूवीच काही खाजर्ी कारखानदाराबंरोबर करार झालेले आहेत. ते पाळून प्रिल्लक राप्रहलेलं पािी त मच्या 
या कारखान्याला अवश्य देऊ.’ 



 

          

 पारिी साहेबानंतर बोलले ते दे. भ. ल. मा. पाटील. ते म्हिाले, ‘इथं खाजर्ी कारखाने 
असतानाही सहकारी साखर कारखाना काढत आहात. याचा मला आनंद आहे. सरकार दरबारी या 
कारखान्याला लार्िारी परवानर्ी मी अवश्य प्रमळवनू देईन. सभेचे अध्यक्ष र्ाडर्ीळ साहेब जािते 
अथगिास्त्रज्ञ आहेत. वळेोवळेी त्याचंं मार्गदिगन घेत चला, त्यानंा भेटत चला.’ 

 
 या पप्ररषदेचे आमंत्रक आमदार प्रर्रमे यानंी सवात िवेटी अध्यक्ष धनंजयराव र्ाडर्ीळ यानंा 
बोलण्याची प्रवनंती केली. तसं र्ाडर्ीळ म्हिाले, ‘त म्ही नर्रचे ितेकरी प्रमळून जो हा सहकारी साखर 
कारखाना उठप्रवत आहात, तो देिाच्या इप्रतहासातील पप्रहलाच प्रयोर् आहे. आज भारतात प्रठकप्रठकािी 
मोजकेच असे कारखाने आहेत. पि ते सवगच खाजर्ी मालकीचे आहेत. सहकारी साखर कारखाना असा 
भारतात हा पप्रहलाच ठरिार आहे. त्यासाठी त म्हा सवांचं प्रमळून काही एक मूळ भाडंवल लारे्ल ते त म्ही 
प्रयत्नपूवगक उभे कराल याचा मला प्रवश्वास आहे. याच क्षिी एवढंच सारं्तो की माझ्या बँकेकडून जे लारे्ल 
ते सहकायग माझे अप्रधकारी तत्काळ देतील. त मच्यापैकी कोिाला या कारखान्याबद्दल काहीही बोलायचे 
असेल तर ते प्रवनासंकोच, मनमोकळं बोलाव.ं’ 

 
 काही क्षि कमालीच्या िातंतेत रे्ले. मर् कसला तरी प्रनधार बाधूंन प्रवठ्ठलराव उठले. डूईच ं
पार्ोटं काढून त्यानंी आपला घामेजलेला रापट म खडा क्षिैक प सून घेतला. पार्ोट्ाचा बोळा काखेत घट्ट 
धरून हात वर करून ते र्रजले, ‘र्ाडर्ीळ श्यायब, हाय - मला बोलायचं आहे.’ तसं र्ाडर्ीळ साहेबानंी 
त्यानंा हातानंच व्यासपीठावर येण्याची खूि केली. बठैकीवर बसलेल्या बार्ाईतदाराचंी फळी फोडत ते थेट 
व्यासपीठावर चढले. बार्ाईतदार पप्ररषदेचे आमतं्रक व सभेचे आयोजक आमदार रामभाऊ प्रर्रमे याचं्या 
हातून त्यानंी किा आपल्या हातात घेतला. प्रवठ्ठलराव दत्तभक्त होते. प िताबं्याचं्या चारं्देवाचे भक्त होते. 
त्या दोघाचंं त्यानंी मनोमन स्मरि केलं. सभेत बोलताना त्याचंा आवाज नेहमीच भसाडत असे. उभ्या नर्र 
प्रजल्याला त्याचं्या या प्रवप्रिष्ट आवाजाची आता चारं्लीच जान-पछान झाली होती. सवांवर आपली 
कसदार क िबी नजर प्रफरवत, काखेतील पार्ोट्ाचा र्ोळा घट्ट दाबत ते कडाडले, ‘र्ाधंीबाबा म्हितोय, 
त्ये स्वराज्य येन्हार हे तर पक्कच हाय. आता ती काळ्या दर्डावयली रेर् हाय. पन ते कोनासाठी येनार? हे 
त मी-आमीच ठरवायचं नव्हं? य े प्रर्ल्डर श्यायब म्हित्यात सरकारनं मार्ं खाजर्ी करखानदारासंह 
केलेले करार िाब त ठेऊन उरलं, तर देऊ पािी त म्हास्नी! म्हिजे काहीच देिार नाही, असं त्याचंं म्हननं 
हाय! मी म्हितो ‘र्रज पडली तर आता पूवीचे करार बर्लेला ठेवाव ेलार्तील. या कारखान्यासाठी नव े
कराव ेलार्तील. प रेसा पानी प रवठा नसेल, तर ती ितेी होिार की काय व कारखाना चालिार तो कसा? 
प्रवठ्ठलरावाचंा हा खडा सवाल प्रबनतोड होता. त्याचं्या सवालानं जमलेल्या बार्ायतदाराचंं खोपडीत आता 
क ठं पटकन प्रदवा लार्ला. अध्यक्ष र्ाडर्ीळ साहेबाचं्याकडं बघून लार्लीच प्रवठ्ठलराव म्हिाले, ‘श्यायब 
त मी एवढे जाितं. त म्ही या समद्यासं्नी आिीवाद देऊन बी मोकळं झाला. पर ते मार्ी कसं लार्िार, तेच 
उमर्त नाही मला? 

 
 देिाचे थोर अथगतज्ज्ञ डॉ. धनंजयराव र्ाडर्ीळ तो नर्री सडेतोडपिा ऐकताना चक्रावले. 
नाराजीनं म्हिाले, ‘काय म्हिायचंय त म्हाला? ते नीट बोला. काय च कलं माझ?ं स्पष्ट सारं्ा.’ 

 
 हा क्षि ऐन मोलाचा होता. प्रवठ्ठलरावानंी तोच उपजत िहािपिाने साधला. याच क्षिी त्यानंी बोट 
दाखवनू उल्लखे केला असता, तरच सवगसामान्य ितेकऱ्याचंी दाद लार्िार होती. नाही तर जमलेले सारे 



 

          

तालेवारदार ‘बार्ायतदार’ त्या ितेकऱ्याला प्लेर्च्या उंदराकडे अलर्द उचलून या कारखान्या बाहेर 
फेकिार होते. 

 
 याच क्षिी प्रवठ्ठलराव सवग बळ एकवटून ठामपिे म्हिाले, ‘जिी काही महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मीच 
प्रनयती होऊन त्याचं्या तोंडून बोलली. ‘स्वराज्य सवग सामान्यासंाठी येनार नव्हं? मर् कारखाना बी र्ोर-
र्प्ररबासंाठी यायला पाप्रहजे.’ 

 
 कपाळाच्या आठ्या चमत्काप्ररक आक्रसत र्ाडर्ीळ साहेब म्हिाले, ‘नाही कोि म्हितो? आमची 
तर तीच इच्छा आहे.’ 

 
 तसं दालनभर हात प्रफरवीत प्रवठ्ठलराव उत्तरले, ‘हे समदे बडे बार्ाईतदार आहेत, श्यायब. 
ितेकरी क िीबी न्हाई. माझा उन्हा-तान्हात राबिारा प्रकसान बसलाय प्रतकडं रानात. त्यो एक-प्रदडा प्रबर्ा 
जप्रमनीचा मालक हाय. त्याला या भाडंवलात भार् घ्यायचा हक्क प्रमळाला पाप्रहजे. यो कारखाना सच्च्या 
अथाने समद्याचंा म्हिजे सहकारी व्हायला पाप्रहजे. धमग, जात, भेद न मानता हर वावाच्या ितेकऱ्याचंा हात 
कारखान्याचं्या उठविीला लार्ाय पाप्रहजे. फकस्त १५ भार्ावरच्या प्रकसानाचंा त्यो झाला तर त्योबी 
खाजर्ी कारखान्यारं्त भाडंवलदाराचंाच ह िार की! त्या साध्या प्रकसानाचंा कसा राहील? प्रवठ्ठलरावाचं्या 
या रोखठोक तकग िास्त्रानं पप्ररषदेत क जबजू माजली. समोर एक-एक जंर्ी बार्ाईतदार बसला होता. 
त्यातील एकालाही माघार घ्यायची सवय नव्हती. काही क्षि कलकलाट, क जबूज झाली. िवेटी रामभाऊ 
प्रर्रमे म्हिाले, ‘किी काय उभी करिार कारखान्याच्या भार्-भाडंवलाचंी एवढी मोठी रक्कम प्रकसानाचं्या 
कडून पाटील?’ त्याचंी हाता-तोंडाची मारा-मार आहे. एक जात सवग कजगबाजारी आहे. लर्ीन कायाला, 
बारिाला स द्धा फ टकी दमडी नाही त्याचं्याकडं. कोि घेिार या भार्-भाडंवलाची प्रजम्मेदारी पाटील?’ 

 
 प्रर्रम्यानंी वमाला हात घातला होता. कळीचा सवाल उठप्रवला होता. 

 
 प्रविषे आियाची बाब आहे ती ही की या प्रश्नावर प्रवठ्ठलराव म ळीच र्ोंधळले नाहीत. क्षिभरही 
त्यानंी इकडे-प्रतकडे जाऊ प्रदला नाही. काखेतल्या पोर्ोट्ाचा बोळा उंच उचलून प्रर्रम्यासंह सर्ळ्या 
पप्ररषदेच्या मानकऱ्याकंडे बघत, नर्रचा तो प्रजद्दीतला मातीतला ितेकरी प्रवठ्ठलराव प्रवखे पाटील आपल्या 
भसाड्या बोलीत कडाडला, ‘मी मी घेतोय ती प्रजम्मेदारी. मी उठवनू दावीन कारखान्यासंाठी लार्िारं 
भाडंवल. माझ्या लहान्या-ितेकऱ्याचं्या खोपटा-खोपटातूंन!’ 

 
 झाली. प्रद. १७ प्रडसेंबर १९४५ या भारताच्या भमूीतील सहकाराच्या ऐप्रतहाप्रसक रामायिाला 
कलाटिी देिाऱ्या प्रदवसापासून चक्रवती स रवात झाली! 

 
 बेलापूरच्या पप्ररषदेच्या प्रदवसापासून प्रवठ्ठलरावाचं्या जीवनाला प्रचंड कलाटिी प्रमळाली. १७ 
प्रडसेंबर १९४५ हा त्याचं्या आय ष्ट्यातील एक क्रापं्रतकारक प्रदवस ठरला. त्याचं्यासमोर आव्हान होतं ते र्ोर-
र्रीब नर्री ितेकऱ्याकंडून कारखान्यासाठी २५ लाख रपयाचंं भार्-भाडंवल उभ ं करिं हे. त्यासाठी 
त्यानंी आपले सहकारी िकंरराव ताबंवकेर व म रलीधर इंर्ळे या संताजी-धनाजीसारख्या कतगबर्ार, 
कष्टाळू जोडीदारापं्रनिी कमर कसली. प्रथम त्यानंा कारखान्यासाठी रीतसर सरकारी परवाना प्रमळवायचा 



 

          

होता. तसंच र्ावोर्ाव भटकून दाताचं्या िब्दिः कण्या करत कारखाना उठप्रवण्याप्रिवाय पयाय नाही हे 
भवतीच्या ठार-अडािी स्त्री-प रषानंा पटवनू देिं महत्त्वाचं होतं. 

 
 या वळेी प्रवठ्ठलरावाचें वय होते ४९ वष.े त्याचें जोडीदार होते - बाबूराव महाराज, यिवतंराव 
टेकावडे, र्िपतराव अवताडे, िकंरराव ध माळ, कनगल मोप्रहतेसाहेब, बापूसाहेब भापकर, के. बी. दादा, 
भाई सथथा आप्रि असे अनेक. आपल्या सारंर्ी घोडीवर माडं ठोकून एक नर्री क िबी प्रिलेदार परतंत्र 
भारतात ितेकऱ्याचंा स्वतंत्र्य सहकारी साखर कारखाना उठप्रवण्याच्या मोप्रहमेवर प्रनघाला. या भ्रमतंीत 
त्याला चारं्ले आले तसे जीवघेिे कटू अन भवही आले. प्रसंर्ी नर्री बाया-बापड्यानंी आपल्या हाता-
र्ळ्यातील दाप्रर्ने प्रवठ्ठलरावानंा ‘पाठचा भाऊ’ मानून प्रनधास्तपिे त्याचं्या ओजंळीत ठेवले. मात्र 
श्रीरामपूरच्या भरल्या व्यापारपेठेत व्यापाऱ्याचं्या खोड्याळ पोरानंी ‘लोिीचं येडं पाटील’ म्हिून हेटाळिी 
करत खडेही मारले. पि प्रवठ्ठलराव दबले-बधले नाहीत. हटले नाहीत. अंर्ावरच्या खाकी कोटाच्या 
प्रखिात दिम्या चटिीचं कापडी र्ठ डं, उरात द दगम्य इच्छा िक्ती हेच प्रवठ्ठलरावाचं ंयावळेी एकमेव मळू 
भार्-भाडंवल होतं. त्याच्या बळावर त्याचं्या अखंड भ्रमियाते्रला प्रारंभ झाला. या याते्रत कोल्हार, कपपरी-
प्रनमगळ, सात्रळ, कचचपूर, आश्वी, प्रतसर्ाव वाडी, हसनापूर, क रिपूर अिा पंचक्रोिीतल्या झाडून साऱ्या 
लहान-थोर र्ावाचा समाविे होतो. 

 
 कारखान्याचा परवाना प्रमळविं ही एक आघाडी होती. कारखान्यासाठी लार्िारं भार्-भाडंवल 
उभ ं करिं ही द सरी आघाडी होती. पप्रहल्या आघाडीवर संर्मनेरचे के. बी. दादा देिम ख, नर्रचे 
बापूसाहेब भापकर आप्रि र्ाडर्ीळ साहेब याचंी मदत होिार होती. द सऱ्या आघाडीवर र्ावोर्ावचे 
इमानदार, सचे्च साथीदार िोधून घडवायचे होते. प्रवठ्ठलरावानंा ज्या आळंदीला जायचं होतं, तीच ं नाव 
होतं- ‘ितेकऱ्याचंा सहकारी साखर कारखाना’. त्या आळंदीच्या कदडी याते्रची वाट एकमेव होती - ‘ऊस 
ितेी’ ही. 

 
 प्रथम िकंरराव ताबंवकेरानंी कारखान्याच्या कायदेिीर नोंदिीसाठी लार्िारा अजग व सवग 
कार्दपते्र प्रबनचकू तयार करून आवश्यक प्रतथं सवांच्या सया घेऊन नोंदिी खात्यात दाखल केली. हे 
काम िकंररावानं ज्या प्रिताफीनं केलं ते बघून प्रवठ्ठलरावानंी िकंरराव ताबंवकेर या मािसाला हातातून 
कधीच सोडायच ंनाही हा मनोमन प्रनिगय घेतला. या नोंदिीचं कायालय होतं प ण्यात. प्रतथं एक पटेल 
नावाचे अडेलतट्टू अप्रधकारी होते. ते काहीतरी ख सपट काढून अजग दाखल करून घ्यायलाच तयार नव्हते. 
यामार्ं एक र्ोम होती. िवेटी पटेल साहेबांनी कसातरी अजग दाखल करून घेतला. पि बरेच प्रदवस तो 
प ण्यातच दाबून ठेवला. खाजर्ी कारखान्याचे मालक असलेले बडे बार्ाईतदार नोंदिी खात्यावर दबाव 
आित असावते. प्रवठ्ठलरावाचं्या कारखान्याच्या नोंदिी अजाचं घोडं काही तस भरही प ढं सरकेना. तस ं
त्यानंी िकंरराव ताबंवकेरासंोबत थेट म ंबई र्ाठली. र्ोऱ्या सरकारचे सहकार खात्याचे मंत्री वैक ं ठभाई 
मेहता याचंी त्याचं्या ऑप्रफसात भेट घेतली. वैक ं ठभाई हे थोर मनाचे सज्जन र्ृहस्थ होते. त्यांनी ताबडतोब 
नोंदिीचं आश्वासन प्रदलं. आप्रि थोड्याच प्रदवसातं ते प रंही करून दाखप्रवलं. 

 
 कारखान्याला लार्िारं पाठबळ देण्यासाठी िक्य तेवढ्या अप्रधक पतपेढ्या स रू करिं आवश्यक 
होतं. १९४६ मध्येच प्रवठ्ठलरावानंी हसनापूर, बाभळेश्वर, कोल्हार आप्रि पाथव े ब द्र क अिा चार र्ावी 
पतपेढ्या उठप्रवल्या. यातून त्यानंा स लेमान पटेल, बालम व हाजी अहमद पटेल, लक्ष्मिराव, रामराव व 
प्रभमाजी म्हस्के-पाटील, र्ंर्ाराम खादें, म रलीधर कडू असे जोमदार सहकारी प्रमळाले. 



 

          

 र्ावोर्ाव पतपेढ्या उठप्रविे, कारखान्याच्या भार्-भाडंवलासाठी दारोदार भटकिे, 
कारखान्याच्या नोंदिीसाठी प िे-म ंबईला फेऱ्या घालिे यातूनही प्रवठ्ठलरावानंी एक महत्वाची र्ोष्ट केली. 
पूवी एकदा र्ाडरे् महाराजानंा त्यानंी आपल्या र्ावी आिलं होतं. त्याचें प्रवचार ऐकले होते. या सवग 
धबडग्यात ते मनोमन ठेवनू एकदा साताऱ्याला रे्ले. कमगवीर भाऊराव पाटलाचं्या ‘रयत प्रिक्षिससं्थे’च्या 
स्थापनेची वाता केव्हाच त्याचं्या कानावर आलेली होती. साताऱ्याला ते कमगवीर भाऊराव अण्िाचंी प्रनवातं 
भेट घ्यायलाच रे्ले. भाऊरावाचं्या केळीच्या बारे्त एका संध्याकाळी त्या साताऱ्याच्या व या नर्रच्या अिा 
दोन पाटलाचंीं ऐप्रतहाप्रसक भेट झाली. रयत प्रिक्षि संस्थेचं ध्येय-धोरि, कामकाजाची पद्धत 
प्रवठ्ठलरावानंी या भेटीत प्रत्यक्ष कमगवीर भाऊराव पाटलाचं्या तोंडून बयाजवार ऐकली. ितेकऱ्याचं्या 
प ढच्या प्रपढ्याचं्या प्रहताची आच लार्लेल्या या धोरिी अधगप्रिप्रक्षत ितेकऱ्यानं प्रिक्षिातील ‘ओ की ठो’ 
माहीत नसताना प्रत्यक्ष कमगवीरानंा एक आश्वासन प्रदलं. कसलं? तर नर्र प्रजल्यातही रयत प्रिक्षि संस्था 
स रू करण्याच!ं 

 
 प्रद. ३-१०-१९४६ रोजी प ण्याचे पतपेढी नोंदिी अप्रधकारी श्री. इक्राम याचं्या सहीचा एक लखोटा 
प्रवठ्ठलरावाचं्या हाती पडला. त्यातं प्रलप्रहले होते, ‘सरकारने प्रप्रसद्ध केलेल्या र्झेॅटान सार तहप्रसल अकोला 
व संर्मनेरमधील सहकारी सोसायट्ातंील वाद प्रमटप्रवण्याची आपली ‘लवाद’ म्हिून एक वषासाठी 
प्रनवड करण्यात आली आहे. या घटनेने प्रवठ्ठलरावाचं्या सहकारी के्षत्रातील कामप्रर्रीला पप्रहली सामाप्रजक 
मान्यता प्रमळत होती. 

 
 आता क ठं १५ ऑर्स्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला. देिाची फाळिी झाली. म. र्ाधंीजींच्या 
आग्रहानं देिाचे पप्रहले पंतप्रधान झाले प. जवाहरलाल नेहरू. राष्ट्रपती झाले डॉ. राजेंद्रप्रसाद, र्ृहमंत्री 
होते सरदार वल्लभभाई पटेल. अद्याप भारत या स्वतंत्र व लोकिाही देिाची राज्यघटना तयार व्हायची 
होती. भपू्रमर्त झालेले क्रा.ं नाना पाटलासंारखे देिभक्त प्रकट होऊन केव्हाच कामाला लार्ले होते. 
देिाच्या स्वातंत्र्याची क िक ि लार्ताच प्रद. २/३ ऑर्स्ट रोजी प ण्याजवळ काँगे्रसमधील ितेकरी 
धार्थजण्या प ढाऱ्यानंी आळंदी येथे महाराष्ट्रातील ‘ितेकरी कामर्ार पक्ष’ या स्वतंत्र पक्षाची स्थापना केली. 
या स्थापनेत केिवराव जेधे, त ळिीदास जाधव, िकंरराव मोरे, भाऊसाहेब राऊत आप्रि त्याचें सहकारी 
होते. 

 
 यावळेी म ंबई इलाख्याचे म ख्यमंत्री होते - आग्रही स्वभावाचे ज न्या प्रपढीतील आय. सी. एस. 
मोरारजीभाई देसाई. 

 
 एके प्रदविी प्रवठ्ठलरावानंा बापूसाहेब भापकराचंा सारं्ावा आला की, ‘कमगवीर आण्िा नर्रला 
आलेत. थाळ्याला बसला असाल, तर हात ध वायचाच नर्रला या.’ 

 
 प्रवठ्ठलराव नर्रला पोहोचले. प्रतथल्या मराठा बोप्रडंर्च्या दालनात प्रिक्षिलोभी कायगकत्यांच्या 
मेळ्यात बसलेल्या कमगवीर आण्िाचं्या पायानंा हात लावनू त्यानंी मनोभाव ेनमस्कार केला. 

 
 ही त्या दोघाचंी द सरी भेट होती. आण्िानंी त्यानंा प्रवचारलं, ‘‘सध्या काय करता, पाटील, 
ितेकऱ्याचं्या ज पीच?ं त्याचं्या कायाच?ं’’ 

 



 

          

 ‘‘कारखान्याचं भार्-भाडंवल र्ोळा करत र्ावोर्ावच्या घरट्ाखोपट्ाचें उंबरठे प्रझजवतोय, 
अण्िा. त्यात म्हनाव ंतस ंयेि अजून लाभत न्हाई. माझच मानसं मोडता घालून खीळ टाकण्याचा प्रयत्न 
करतात. व्यापाऱ्याचंी िेंबडी पोरं भरपेठेत टवाळी करतात. काय करावं, ते समजत न्हाई. अजून 
कारखान्याच्या परवानर्ीचं काम सरकारात दोन वषग झाली, धूळ खात पडलंय. भार्-भाडंवल घेिारे 
र्ावोर्ावचे प्रकसानबधूं काहीच घडत न्हाई, म्हिनू हवालंप्रदल झालेत. त्यासं्नी काहीच उद्योर् नसलेले 
र्ावर् ंड माझ्याप्रखलाफ प्रचथाविी देताहेत. वाटतं, हे कारखान्याचं लचाडं फ का र्ळ्यात बाधूंन घेतलं. हे 
पेहरेत प्रवसजगन करून मोकळं व्हाव.ं लोकाचंं घेतलेलं भार्-भाडंवल त्याच्या व्याजासह म रलीधर इंर्ळे, 
िकंरराव ताबंवकेर याचं्या मदतीनं आता परत कराव ं आन्-आन् खरं सारं्ू, आण्िा, लोनी, बलेापूर, 
कोपरर्ाव, संर्मनेर अिा चाळीस क्रोिीत मार खाल्ललंे आपलं थोबाड प न्हा दाखवण्यापरास रयत प्रिक्षि 
संस्थेचा झेंडा खादं्यावर घेऊन र्ावठाि घरदार सोडून त मच्या संर्ती प्रफराव ं - अवप्रलया म्हिून, अस ं
वाटतय!ं यासाठी येक करा - एकदा लोनीला माझ्या वस्तीवर चला. प्रवनविी हाय माझी. आम्हां लोकाचं्या 
अडािी पोराचं्या प्रिक्षिाचं झेपेल ते काम सारं्ा, मार्ी लावा.’’ 

 
 असं प्रवठ्ठलरावानंी सारं्नू हात जोडले आन् मोठ्या उमेदीनं आण्िाचें बोल ऐकायला कान 
टवकारले. 

 
 काही क्षि तो प्रधप्पाड देहाचा पहाडी प रष डोळे प्रमटून प्रवठ्ठलरावाचंा िब्दन् िब्द फक्त ऐकतच 
राप्रहला. मर् िातंपिे डोळे प्रमटून कमगवीर भाऊराव पाटील आण्िा म्हिाले, 

 
 ‘‘प्रवठ्ठलराव, त म्ही हाडाचे ितेकरी आहात. रक्ताचे पाटील आहात. प्रजद्दीचे िलेारमामा आहात. 
त म्हीच अिी हाय खाल्ली प्रन हाती घेतलेलं काम तडीला न लावता त्याला पाठ दाखप्रवली, तर प्रपढ्यान् 
प्रपढ्या कजगबाजारात, अडािी रढीत रतून बसलेला या भार्ातला काळीचा म लर्ा कधीच मान वर 
काढिार नाही. त्याच्या प्रपढीचा तर होईलच, पि प ढच्या प्रपढ्याचंाही प्रचखलच होऊन जाईल. माझं ऐका, 
प्रवठ्ठलराव, आमचं काम आम्हालंा करू द्या - त मचं त म्हालंा करायलाच पाप्रहजे. आता त्यातून स टका 
नाही. जर्दंबचेा पेटता पोत ऐन नवरात्रात त म्ही हाती घेतला आहे, तो आता खाली ठेवता येिार नाही. 
स्वातंत्र्य आता ऐन तोंडावर आहे. त म्हालंा माघारी हटता येिार नाही. यावळेी त मच्या लोिीला येऊ िकत 
नाही. माफ करा. यायचं, त्यावळेेला आल्याप्रिवाय राहिार नाही -प्रवश्वास ठेवा.’’ 

 
 आण्िानंी प्रवठ्ठलरावाचें जोडलेले हात आपल्या हाती घेतले. वप्रडलकीच्या मायेनं त्याचें खादें 
थोपटले. त्याचं्या पार् ट्ावर आपला र् बर् बीत हातपजंा ठेवला. र्ावरान मराठी म ल खातल्या प्रनकोप 
देवदेताचा जसा त्यानंा आिीवादच प्रमळाला. 

 
 मर् त्या दोघाचंी बराच वळे फक्त प्रिक्षिावरच बोलिी झाली. प्रवठ्ठलरावानंी त्याचंा बोल आन् बोल 
कान देऊन ऐकून मनाच्या चचंीत प्रचकण्या स पारीर्त आबादान ठेवनू टाकला. 

 
 का, क िाला ठाऊक, जस ं प िताबं्याला चारं्देवाचं दिगन घेऊन परतताना, सात्रळला अवधूत 
दत्ताते्रयाचं दिगन घेऊन परतताना प्रवठ्ठलरावानंा न सारं्ता येिारं समाधान वाटत आलं होतं, तसंच आज 
वाटत होतं! खरं तर मोठा-मोठा न उकलिारा धीर-प्रदलासा वाटत होता. 

 



 

          

 या काळात प्रवठ्ठलराव व त्याचें सहकारी यानंी प्रमळून ‘दी बार्ाईतदार को.. ऑप. ि र्र प्रोड्य सर 
सोसायटी प्रल. ब द्र क लोिी’ ही संपूिग देिातील पप्रहली-वप्रहली अठरा-पर्ड सवगसामान्य ितेकऱ्याचंी 
सोसायटी स्थापन केली. 

 
 प्रविषे म्हिजे थोर अथगतज्ज्ञ डॉ. प्रा. धनंजयराव र्ाडर्ीळ यानंी, सवांच्या आग्रहाखातर या 
संस्थेचं अध्यक्षपद स्वीकारलं. 

 
 या ससं्थेचं संचालक मंडळ खालीलप्रमािे होतं. 

 
(१) अध्यक्ष - प्रा. डॉ. धनंजयराव र्ाडर्ीळ, प िे. 
(२) उपाध्यक्ष - प्रवठ्ठलराव एकनाथराव प्रवखे पाटील लोिी ब द्र क. 
(३) संचालक - डॉ. आर. जी. काकडे, प िे. 
(४) -’’- - व्ही. पी. वदे, म ंबई. 
(५) -’’- - जे. एल. मेहता, म ंबई 
(६) -’’- - कॅ. हंबीरराव अमृतराव मोप्रहते, अहमदनर्र. 
(७) -’’- - िकंरराव एकनाथराव ध माळ, कोल्हार. 
(८) -’’- - र्िपतराव रंभाजी औताडे, श्रीरामपूर. 
(९) -’’- - यिवतंराव र्ोकवदराव टेकावडे, बलेापूर. 
(१०) -’’- - म रलीधर रं्र्ाराम कडू पाटील, पाथरे ब द्र क. 
(११) -’’- - जर्न्नाथ र्िपत थेटे, कोल्हार 
(१२) -’’- - र्ोपाजी प्रभमाजी घोलप, पाथरे ब द्र क. 
(१३) कायगकारी संचालक - आर. जी. स ळे. प िे. 

 
 संस्थेचे जनरल सेके्रटरी झाले- प्रारंभापासून पडेल ते काम करिारे िकंरराव ताबंवकेर. चीफ 
इंप्रजप्रनयर लाभले एन. सी. डे नावाचे क िल बंर्ाली र्ृहस्थ. 

 
 एव्हाना लोिी, संर्मनेर, अहमदनर्र, प िे, म बंई असं वि-वि भटकून प्रवठ्ठलरावानंी आपल्या 
िकेडो सहकाऱ्याचं्या मदतीनं लाखो रपयाचें भार्-भाडंवल संस्थेच्या नावावर जमा केलं होतं. तरी ते 
प रेसं नव्हतं. वैक ं ठभाई मेहताचं्या मदतीनं स्वतंत्र्य भारतात संस्थेची रीतसर सरकार दरबारी नोंदिी केली 
होती. आता प्रश्न होता कारखान्याची प्रत्यक्ष यतं्रिा उभी करण्याचा. इपं्रजप्रनअर डे साहेबाचं्या सल्ल्यानं 
झेकोस्लाव्हाप्रकयाच्या ‘स्कोडा’ कंपनीची मप्रिनरी घ्यायचं ठरलं. प्रतची ककमत होती एक लाख सत्तर 
हजार पौंड - म्हिजे २२ लाख ६० हजार रपये. या मप्रिनरीच्या इंस्ग्लि ऑडगरवर प्रवठ्ठलरावानंी मोडीत 
सही केली. सेके्रटरी ताबंवकेरानंी ती पाठप्रवली. प्रद. २३ एप्रप्रल १९५० रोजी ‘प्रसरेंजर’ नावाच्या खास 
बोटीनं ‘स्कोडा’ मप्रिनरी म बंईत आली. ती तातडीनं स मारे २४ लाख रपये भरून ताब्यात घेिं आवश्यक 
होतं. प्रतचं पासगल बंदरातच पडून राप्रहलं तर बंदराच्या प्रनयमाप्रमािे ‘प्रडमरेज’ वाढत जािार होतं. ते 
चक्रवाढ व्याजाच्या र्तीनं वाढिारं होतं. हे परवडिारं नव्हतं. 

 
 मप्रिनरी सोडवनू घ्यायला िकंरराव ध माळ, यिवतंराव टेकावडे, िकंरराव ताबंवकेर, म रलीधर 
इंर्ळे याचं्यासह म ंबईला रे्लेले प्रवठ्ठलराव हडबडले. यावळेी त्यांचा तारिहार मार्गदिगक एकच होता - 



 

          

र्ाडर्ीळसाहेब! आपल्या सहकाऱ्यासंह प्रवठ्ठलरावानंी प िं र्ाठलं. कवे रोड लर्तच्या धनंजयराव 
र्ाडर्ीळाचं्या ते प्रनवासस्थानी आले. ‘स्कोडा’ कंपनीचा पत्रव्यवहार आप्रि म बंई बंदराचे कार्दपत्र त्याचं्या 
समोर ठेवनू म्हिाले, ‘एकं टाकीनं २४ लाखावंर रक्कम म ंबई बंदरावर रजू कराया पाप्रहजे. सोसायटीच्या 
खात्यावर एवढी रक्कम नाही. काय करायचं श्यायब? ‘कोडा’ फॅक्टरी ताब्यात घेतली नाही तर प्रडमप्ररज 
वाढिार. कदाप्रचत फॅक्टरी एवढंच होईल ते! काय करायच?ं’ 

 
 धनंजयरावही काही क्षि स्तब्ध झाले. मर् म्हिाले, ‘एक मार्ग आहे. म ंबई इलाखा सहकारी बँकेचे 
कायगकारी सचंालक व्ही. पी. वदे साहेब आहेत. ते बँकेमाफग त एकरकमी हे पेमेंट करू िकतील. पि त्यानंा 
कोिीतरी जामीन राहाव ंलारे्ल.’ क्षिैक िातंता-िातंता पसरली. 

 
 काही एक ठोस प्रनधारानं आपल्या खादं्याभोवतीचं उपरि ंनीट करत प्रवठ्ठलराव िातंपिे उत्तरले, 
‘आम्ही प्रतघंबी जामीन रायाला तयार आहोत. आम्ही म्हिजे मी, हे िकंरराव ध माळ व यिवतंराव 
टेकावडे. त्यासाठी आमच्या जप्रमनी रीतसर लावनू द्यायला तयारी आहे आमची. काळजी करू नका 
श्यायब. वदे श्यायबास्नी चेक फाडाया सारं्ा.’ 

 
 धनंजयरावानंी लार्लीच आपल्या प्रचटिीसाकंरवी वदेंना फोन केला. वदेंनी ‘स्कोडा’ कंपनीच्या 
नावाचा चेक तयार केला. 

 
 एखादी स लक्षिी नववधू वाजत-र्ाजत नादंत्या घरात आिावी तिी प्रवठ्ठलरावानंी 
झेकोस्लाव्हाप्रकयात तयार झालेली ‘स्कोडा’ नावाची साखर र्ाळिारी अद्ययावत मप्रिनरी ब द्र क लोिीच्या 
भ ताच्या माळावर आिली! त्यावळेचे म ंबई इलाख्याचे उद्योर् व मजूर मंत्री ना. मालोजीराजे कनबाळकर 
याचं्या हस्ते प्रद. १७ जून १९५०, िप्रनवार रोजी आप्रिया खंडातील पप्रहल्या-वप्रहल्या सहकारी साखर 
कारखान्याचा कोनप्रिला समारंभ ब द्र क लोिीच्या भ ताच्या माळावर संपन्न झाला. 

 
 संताचें साथग बोल आहेत - 

‘खोडोहन शबदाांचे अांतर। 
वस्तु दाखहवन हनस सार। 

तोहच गुरू मािेर। 
अनाथाांचे॥’ 

 
 त्याप्रमािे मार्गदिगक, थोर अथगतज्ज्ञ डॉ. धनंजयराव र्ाडर्ीळ, कमगवीर भाऊराव पाटील, सतं 
र्ाडरे् महाराज याचें बोल प्रवठ्ठलरावानंी मनःपूवगक ऐकले. सच्चा नर्री ितेकऱ्याच्या प्रामाप्रिक प्रनष्ठेने, 
आपल्या अपार कष्टाने ते मार्ी लावले. 

 
 आता सहकारी कायगकत्यांचा प्रवठ्ठलरावाचंा दोस्ताना प्रकतीतरी वधारला होता. त्यात र्िपतराव 
अवताडे, कोल्हारचे िकंरराव ध माळ, जर्न्नाथ थेटे, पाथऱ्याचे म रलीधर कडू, र्ोपाळजी घोलप, 
श्रीरामपूरचे यिवतंराव टेकावडे असे र्ावोर्ावचे प्रामाप्रिक कष्टकरी होते. श्रीरामपूरचे आण्िासाहेब किदे 
राजकीय आघाडीवर सरसरून प ढे आले होते. त्याचंी ितेी व ितेकऱ्यावंरची अनेक अभ्यासपूिग व्याख्याने 



 

          

प्रवठ्ठलरावानंी मन लावनू ऐकलेली होती. त्याचें बंधू रावसाहेब किदेही कायद्याचे चारं्ले अभ्यासक होते. 
दोघाहंी बंधंूना सामाप्रजक प्रश्नातं बारीक रस होता. 

 
 १९५० साली देिाच्या दृष्टीनं एक ऐप्रतहाप्रसक मोलाची घटना घडत होती. प्रद. २६ जानेवारी १९५० 
रोजी भारत सावगभौम प्रजासत्ताक झाला होता. देिाची राज्यघटना जाहीररीत्या प्रदल्लीत संसदेमध्ये घोप्रषत 
करण्यात आली होती. डॉ. राजेंद्रप्रसाद हे भारताचे पप्रहले राष्ट्रपती म्हिून प्रनय क्त झाले होते. 

 
 या वषी प्रद. ३१ जानेवारी रोजी राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद याचें राष्ट्रपती म्हिून ससंद-
सदस्यासंमोर पप्रहले जाहीर भाषि झाले. या पूवी तीनच प्रदवस अर्ोदर लोिीच्या कारखान्याला मप्रिनरी 
आयात करण्याचा परवाना प्रमळाला होता. हा केवळ एक योर्ायोर् होता - खऱ्या प्रजासत्ताकाचा! 

 
 याच वषी १९४६ ते १९५२ या काळासाठी रद्द ठरप्रवलेली श्री. दत्ता देिम ख याचंी उमेदवारी कोटाने 
ग्राय मानली. त्याम ळे श्री. कोते पाटील याचंी प्रनवड रद्दबातल झाली. त्या जार्ी नंतर कोपरर्ावचे श्री. 
रोहम व अकोल्यातून श्री. दत्ता देिम ख यानंी पोटप्रनवडिूक लढप्रवली. त्यात प्रवठ्ठलरावाचं्या पाठबळावर 
श्री. दत्ता देिम ख प्रनवडून आले. 

 
 या वषी झालेल्या कारखान्याच्या पप्रहल्याच र्ळीत-हंर्ामाने प्रदलेला उत्पादनाचा प्रप्रतसाद 
लक्षिीय होता. या र्प्रळताकप्ररता कारखान्याचे ऊस लार्वडीखाली ७६६ एकर इतके के्षत्र आिले. 

 
 याच र्प्रळतात कारखान्याने ३३,०५५ टन ऊस र्ाळला. त्याची ३७,५०१ पोती ‘२८ डी’ ही म्हिजे 
पप्रहल्या प्रतीची साखर प्रनघाली. या साखरेचा जास्तीत जास्त उतारा १२-०२ प्रप्रतित इतका प्रमळाला. 
सरासरी उतारा ११-४९ प्रप्रतित इतका प्रमळाला. या उताऱ्याचे श्रेय, बारकाव्याने लक्ष घालून आपले काम 
चोखपिे पार पाडिाऱ्या चीफ केप्रमस्ट श्री. एस्. डब्ल्यू. र्ोडबोले यानंा सवांनीच आवजूगन प्रदले. 

 
 सवात महत्वाचे म्हिजे आपल्या पप्रहल्याच चालीत सहकाराचे तीन चोख पायंडे कारखान्याने 
पाडले. एक : सभासद नसलेल्या २० प्रबर्र ितेकऱ्याचंा ५७६ टन ऊसही केवळ सहकायाच्या भावनेने 
र्ाळून प्रदला. दोन : कारखान्याच्या कोित्याही सभासदाला ऊस लार्वडीखाली जास्तीत जास्त २५ 
एकरच के्षत्र आिता येईल, असा संकेत सवांनी मान्य केला; व तीन : पप्रहल्याच वषी कारखान्याने ितेी-
स धारिेसाठी ‘ितेी-स धारिा’ प्रनधीच चालू करून एक आदिग व दूरदृष्टीच्या सकस सहकारी पद्धतीचा 
पप्रहल्याने पाया रोवला. 

 
 या नंतर केवळ सहा मप्रहन्यातंच उभ्या देिालाच एक जबरदस्त तडाखा बसला. प्रद. १५ प्रडसेंबर, 
१९५० रोजी भारताचे सावगभौम प्रजासत्ताक कोरिारे प्रिल्पकार व देिाचे उपमहामंत्री, काँगे्रसअंतर्गत 
ितेकरी आघाडीचे अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई जव्हेरभाई पटेल याचें द ःखद प्रनधन झाले. देि एका पोलादी 
पाठबळाला पारखा झाला. 

 
 प्रवठ्ठलरावाचंं सारं प्रचत्त आता कारखाना स रळीत चालावा व त्यासाठी जोड म्हिून आवश्यक त्या 
बाबी वळेीच हातािी असाव्यात, यावर एकवटलं होतं. यातच त्याचंा पतपेढ्याचंा कारखाना, डी. एल. बी. 
चे व्यवहार व आता कारखाना उठल्याम ळं आल्या-रे्ल्याचंी देखभाल करिं हेही त्यानंाच बघाव ंलार्त 



 

          

होतं. प्रवठ्ठलराव ते र्ाव-चौकात कोल्हाट्ानं आडव्या उभारलेल्या काठीच्या प लावर तोल सावरून 
कसरतीचे प्रयोर् करावते, तसं चौफेर ध्यान ठेवनू करू लार्ले. 

 
 प्रवठ्ठलराव प्रकतीही सावध व तत्पर असले, तरी त्याचंी कजदर्ी हा श्राविातल्या ऊनपावसाचा खेळ 
होता, हेच खरं. कारखान्याम ळं त्याचं्या जीवनात आता झळझळीत ऊन पसरलं. पि यानंतर पावसाची 
मारप्रर्री होिार. याचा कसलाच मार् त्यानंा आला नव्हता. त्याचंी प्रतसरी बायको विेूबाई पोटद खीनं 
अचानक आजारी पडली. थोडेच प्रदवस अंथरूिाला प्रखळली. प्रतच्यावर संर्मनेरचे डॉ. जोर्ळेकर, डॉ. 
काटे, डॉ. अिाहम वडाळकर पप्रत-पत्नी यानंी िक्य ते सवग उपाय करून बप्रघतले. ते लार्ू पडले नाहीत. 
अन् मर् प्रवठ्ठलरावाचं्या सोबतीनं कारखान्याचा बॉयलर पाजळता करिाऱ्या विेूबाईच्या कजदर्ीचा बॉयलर 
मात्र र्ावदेव म्हसोबानं कठोरपिं फ ं कून टाकला. विेूबाई रे्ली. 

 
 करपविाऱ्या संकटाची प्रतरीप एकदा भाजून रे्ली, की मर् ती चढीवरच पडते, की काय,नकळे. 
विेूबाई रे्ली आप्रि पंधरवड्यात ख द्द प्रवठ्ठलरावानंीच अंथरूि धरलं. त्याचंा वाताचा प्रवकार बळावला. 
त्याचें दोन्ही म लरे् बाळासाहेब प्रन भाऊसाहेब आप्रि घरची मंडळी कचतेत पडली. कारखान्याच्या 
नोंदिीपासून उभारिीपयंत झालेली धावपळ, प्रप्रय पत्नीचा अंत, दर्दर् व मनस्ताप याचंा तो पप्ररिाम 
होता. त्याचं्यावर संर्मनेरच्या डॉ. जोर्ळेकराचें अन् प ण्याहून येऊन कारखान्यावर न कतेच वैद्यकीय 
अप्रधकारी म्हिून रजू झालेल्या डॉ. पराजंपे याचें उपचार स रू झाले. र्ावोर्ावचे वैदूस द्धा त्यानंा पे्रमापोटी 
देिी औषधं आिून देऊ लार्ले. त्यानंा लेटून प्रवश्रातंी घेण्याचा डॉक्टरानंी सल्ला प्रदला. ते तर त्याचं्या 
रक्तातच नव्हतं. प्रनदान र् रवारच्या प्रदविी सकाळी सकाळीच ते हटकून म्हित, ‘‘बाबूराव महाराजानंा 
बोलावनू घ्या. आज बेस्तरवार आहे. त्याचं्या सोबतीनं मला सायळला दत्तदिगनाला जायचं आहे.’’ 

 
 ही मात्रा बरोबर लार्ू पडे. बैलर्ाडी जोडली जाई. बाबूराव महाराज व पोथी-मंडळातले 
दिरथब वा म्हस्के, मडै, त्र्यंबक वाबळे यानंा घेऊन सायळला ते जात. देवदिगन करून येताना मात्र 
हटकून त्याचंी र्ाडी कारखान्याच्या माळाकडं वळे. खरं तर त्यासाठीच ते वस्तीबाहेर पडलेले असत. ती 
आवारात येताच स ळे, डे, जोिी असे आप्रधकारी, ताबं,े ताबंवकेर, हजरनीस, खालकर, र्ोडबोले त्याचं्या 
र्ाडीला तत्परतेनं र्राडा घालत. ते सवालामार्ून सवाल घालून कारखान्याच्या तब्येतीचा तपिील प्रथम 
वसूल करून घेत. 

 
 आठ प्रदवसातंच प्रवठ्ठलराव खडखडीत बरे झाले. कहडू-प्रफरू लार्ले. िकंरराव ताबंवकेर व 
म रलीधर इंर्ळे या जोडर्ोळीला आण्िानंा लोिीचं आमंत्रि देण्यासाठी नर्र भार्ात प्रपटाळले. 

 
 प्रिळेला मािूसपि देिाऱ्या रामाचे पाय लार्ावते, तसे रयत प्रिक्षि संस्थेच्या दूरदृष्टीच्या 
प्रिक्षिाच्या उद्र्ात्याचे पाय प्रवठ्ठलरावाचं्या ब द्र क लोिीच्या भ ईला लार्ले. भाऊराव आण्िाचं्या मारू्न 
त्याचें खाजर्ी प्रचटिीस काटकर, प्रहिबेनीस मामा दाते, हेडक्लाकग  मारूतराव किर्टे व क्लाकग  माळी असा 
ताफाही उतरला. 

 
 बेंबीपयंत पाढंरी ि भ्र दाढी उतरलेले, पाढंरा सफेद, खादीचा घोळदार नेहरू िटग घातलेले, 
तसलंच सफेद खादी र् डघ्याखाली उतरलेलं धोतर पेहनलेले, हातात जाड म ठीचा, तळपता टोमका 
घोळविारे असे भाऊराव पाटील डोळ्याच्या कडेपासून कानप्रिलापयंत वळ्या पाडत प्रनरार्स हसले. 



 

          

सवांना नमस्कार करू लार्ले. तेव्हा प्रवठ्ठलरावानंा सय झाली, ती थेट त्या वऱ्हाडी अवप्रलयाची - 
र्ाडरे्बाबाचंी! दोघातं कसला तरी बेमालूम मेळ होता, हे नक्कीच. 

 
 द पारी त्याचं्या थाळा व प्रवश्रातंी होताच प्रवठ्ठलराव त्यानंा भेटायला बरं्ल्यावर रे्ले. ही त्या दोघाचंी 
फार प्रदवसानंतरची भेट होती. प्रवठ्ठलरावानंा पाप्रहजे, तिी ती प्रनवातंपिे घडत होती. 

 
 आण्िा त्यानंा म्हिाले, ‘‘प्रवठ्ठलराव, फार नामी आप्रि आपल्या मराठी म ल खातल्या र्ावोर्ावच्या 
ितेकऱ्यानंी दाखला घ्यावा, असं काम उठवलंत त म्ही. िाबास आहे त मची. एक िाळा उठवायची, तर 
काय ताप होतो, याची कल्पना आहे मला. त मचा हा नर्रचा भार् आता स ख-समृद्ध होईल. आपिा ं
ितेकऱ्याचंी पोरं म्हिजे अकलेच्या बँकाच आहेत, अस ंमी नेहमी म्हितो व मानतो. त्या प्रनर्ा राखून नीट 
चालवल्या पाप्रहजेत. साखरेचा उठला, तसा प्रिक्षिाचाही कारखाना त मच्या भार्ात उठला पाप्रहजे. आप्रि 
तोही माझ्या रयत प्रिक्षि संस्थेचाच. आता हे काम त म्ही मनावर घेतलंच पाप्रहजे. त म्ही साताऱ्याच्या भेटीत 
प्रदलेला िब्द मी मनाच्या क पीत जपून ठेवला आहे. त्याची आठवि देण्यासाठी…’’ 

 
 ‘‘मला चारं्ली सय हाय त्येची, आण्िा. त मी िब्द टाकावा. तो भ ईवर पडायचा न्हाई. या लोनीकर 
प्रवठ्ठल पाटलाची वजंळ, तो वयल्या वर झेलील. खातर बाळर्ा.’’ प्रवठ्ठलराव मध्येच बोलले. 

 
 आण्िा, प्रवठ्ठलरावाकंडून त्यानंी बाधंलेली खूिर्ाठ पटताच नेहमीसारखं लहान म लार्त 
कानप्रिलाकडं वळ्या पाडत प्रनरार्स हसले. म्हिाले, ‘‘हा नर्री प्रवठ्ठल, न सता कटेवर हात ठेवनू प्रवटेवर 
पाय रोवनू कधीच थाबंिार नाही, याची खात्री आहे मला. प्रवठ्ठलराव त मच्या नर्र भार्ात एकि ेएक िाळा 
काढायचा सकंल्प, मी नर्र भार्ाची वसे ओलाडंताच सोडला आहे. न सती ‘वजंळ’ कामाची नाही. 
पायाखालची वीट सोडून त्यासाठी र्ावोर्ावचा मार् घ्यायला माझ्यासरं्ती प्रफरावं लारे्ल. कसं काय? 
येताय?’’ 

 
 ‘‘तयारी हाय, आण्िा. कवाबी आन् त्येबी एका पायावर.’’ प्रवठ्ठलरावानंी त्याचं्याच प्रमस्स्कल 
बोलीत दाद प्रदली. 

 
 ‘‘मर् आजच प्रनघायचं आहे अिा भटकंतीवर. अिा र्ावाचंा मार् घ्या, प्रजथं िाळा उठू िकतील. 
आपि आपले कायगकते घेऊन त्या-त्या र्ावानंा जायचं आहे.’’ 

 
 प्रवठ्ठलराव थोडा वळे थाबंून नेमकी र्ाव ंडोळ्यांसमोर घेत म्हिाले, ‘‘जाऊ की आपि, आण्िा-
आश्वी, कोल्हार, सायळ, कोळपेवाडी अिा र्ावानंा. प्रतथ ंरावसाहेब मोहनीराज किदे, सजेराव दाजी ताबं,े 
पाराजी जर्न्नाथ थेटे, एकनाथ सयाजी कडू, मारूतराव तात्याजी देवकर अिी प्रिक्षि - लोभी माझी 
मािसं आहेत. प्रिक्षिाच्या बाबीनं पडेल ती जोड-साथ देतील. हटनार नाहीत. पर पप्रहली लाभाची िाळा 
आन् तीही त मच्या हाताची माझ्याच र्ावात प्रनघाली पाप्रहजे - लोनीत! व्हय म्हना.’’ 

 
 आण्िा प न्हा हसले. ‘‘काढू. ते तर सहजच ओघानं आलं. म हूताचा मानाचा नारळ त मचाच.’’ 

 



 

          

 त्या प्रदविी भाऊराव आण्िािंी प्रवठ्ठलरावाचं्या मनम राद र्प्पा झाल्या. आप्रि त्याही फक्त 
प्रिक्षिावर. 

 
 आठ-दहा प्रदवसाचंा दौरा उरकून आण्िासंह प्रवठ्ठलराव प न्हा लोिीत आले. आण्िाचं्या तोंडूनच 
प्रवठ्ठलरावानंा र्ावातील िाळेची घोषिा करायची होती, म्हिून प्रजथून र्ावस धारिेच्या प्रत्येक कामाला 
प्रवठ्ठलरावानंी हात घातला होता, त्या म्हसोबाच्या देवळासमोर एका संध्याकाळी र्ावकऱ्याचंी सभा 
बोलावली. आण्िानंी आपल्या अन भवी व व्यवहारी भाषेत जमलेल्या लोिीकरानंा प्रिक्षिाचं मोल नाना 
ढंर्ानंी पटवनू प्रदलं. ते िवेटी म्हिाले, 

 
 ‘‘या भार्ात माझ्या रयत प्रिक्षि संस्थेची पप्रहली िाळा त मचे आप्पा व माझे बधूं प्रवठ्ठलराव प्रवखे 
पाटील याचं्या पाठबळावर आम्ही लवकरच खोलत आहोत. त्याचं्या इच्छेप्रमािं या िाळेचं नाव म. र्ाधंी 
प्रवद्यालय ठेवलं जाईल. त म्ही सवांनी या प्रिक्षिाच्या पप्रवत्र कायाला सहकायग द्याव,ं ही या भाऊरावाची 
त म्हालंा हात जोडून प्रवनंती आहे.’’ 

 
 आभार मानताना प्रवठ्ठलरावानंी घोर्रल्या िब्दातं जाहीर केलं, ‘‘भाऊराव आण्िा, त मच्या रयत 
प्रिक्षि संस्थेच्या प्रिक्षि - कायासाठी माझ्या कारखान्याची हातजोड म्हिनू दर टनामार्ं पंचवीस पैसे असा 
‘वशक्षि फंड’ मी सवांच्या साक्षीनं व वतीनं जाहीर करीत आहे. आपि तो थोर मनानं आपलासा मानावा. 
त मचे आिीवाद सदैव आमच्या पाठीिी असावते.’’ 

 
 प्रवठ्ठलरावाचंी ही घोषिा ऐकून र्ावकऱ्यानंी आनंदानं टाळ्या तर उठवल्याच, पि हातातला 
टोमका घरंर्ळता सोडत प्रत्यक्ष आण्िानंीही टाळ्याचंी दाद प्रदली. त्यांचा टोमका स्टेजवरच्या फरिीवर 
ठिठित उतरला. जिी ती उद्याच्या येिाऱ्या प्रिक्षिाच्या जार्रिाची घंटेसारखी ठिठिती नादंीच होती. 

 
 रयत प्रिक्षि संस्थेच्या िाळा प्रवठ्ठलरावाचं्या भार्ात खोलण्यासाठी भाऊराव आण्िा चाचिी-दौरा 
करून रे्ले होते. त्यानंतर त्याचंी अधून मधून पतं्र येत होती. बरेच प्रदवस भेट मात्र झाली नव्हती. म्हिनू 
प्रवठ्ठलरावानंीच सातारला आण्िानंा पत्र प्रलहून भेटीला येत असल्याचं कळवलं. एके प्रदविी त्याप्रमाि ं
प्रवठ्ठलराव त्याचं्या द्र पदाबाई अन् पावगतीबाई या दोन्ही बायका, तसेच मोठा म लर्ा बाळासाहेब यानंा सोबत 
घेऊन साताऱ्याच्या प्रिक्षिऋषीच्या दिगनासाठी साताऱ्याला रे्ले. या दौऱ्यात साताऱ्याचे िाळा प्रम ख रा. 
स . पाटील याचं्या घरी त्यानंी म क्काम केला. द सऱ्या प्रदविी भल्या सकाळी कमगवीर आण्िाचंी भेट घेतली. 
लोिीत स रू झालेल्या र्ाधंी-प्रवद्यालय या नर्र भार्ातल्या ‘रयत’च्या पप्रहल्या िाळेची माप्रहती त्याचं्या 
कानावंर घातली. प ढं क ठं क ठं िाळा खोलता येतील, याचा तपिील त्याचं्याप ढं ठेवला. त्यानंी प्रदलेल्या 
बाप्ररकसारीक सूचना ध्यानपूवगक ऐकल्या. आण्िानंी या भेटीत प्रवठ्ठलरावानंा त्याचं्या रेकनर् कॉलेजला व 
अष्ट्ट्ातील रयतच्या ससं्थानंा भेट देण्याचा आवजूगन सल्ला प्रदला. प्रतथं रेकनर् कॉलेजचे प्राचायग म्हिनू 
एस. के. उजविे हे प्रवद्याथ्रीप्रप्रय र्ृहस्थ काम बघत होते. मोठ्या तळमळीचा अन् कष्टाचा मािसू. त्यानंी 
प्रवद्याथयांच्या श्रमदानावर एक इमारत बाधंण्याचं काम हाती घेतलं होतं. प्रवठ्ठलराव त्याचं्या दोन्ही 
बायकासंह अन् बाळासाहेबासंह इमारतीच ंबाधंकाम बघायला सातारच्या रकेनर् कॉलेजात रे्ले. प्रतथ ंप्रा. 
अत्तारानंी त्याचंं स्वार्त केलं. प्रफरून त्यानंा बाधंकामाची माप्रहती प्रदली. 

 



 

          

 ‘‘रयतचा प्रवद्याथी न सता प स्तकी पढीक प्रिक्षि घेिारा पोपट होता कामा नये. तो स्वावलंबी व 
खंदा नार्प्ररक झाला पाप्रहजे. आपल्या पायावंर उभा राप्रहला पाप्रहजे,’’ असा भाऊराव आण्िाचंा आग्रह 
होता. तो त्याचंा म ल खभर र्ाजलेला िकै्षप्रिक प्रसद्धातंच होता. प्रवठ्ठलरावानंा प्रवटा उचलिाऱ्या व पाट्ा 
टाकिाऱ्या प्रवद्याथयांना बघताना त्याचा पडताळा आला. 

 
 द सऱ्याच प्रदविी प्रवठ्ठलराव त्याचं्या क ट ंप्रबयासंह सारं्लीतफेच्या अष्टा या र्ावी रे्ले. संर्ती प्रत्यक्ष 
भाऊराव आण्िाच होते. प्रतथ ंते ि.े का. पक्षाचे उमदे व तडफदार कायगकते ढवळीचे एन. डी. पाटील यानंा 
भेटले. आण्िानंी त्यानंा पत्र प्रलहून प्रवठ्ठलरावानंा रयतच्या प्रिक्षि संस्थाचंी माप्रहती देिं व त्या भार्ातल्या 
लोकाचंी ओळख-पाळख पटवनू देिं हे काम करण्यासाठी बोलावनू घेतलं होतं. एन. डी. प्रवठ्ठलरावानंा 
कमालीचे ह िार व अभ्यासू वाटले. ते एकसारखे सवग प्रकारची माप्रहती देत बोलतच होते. त्यानंी 
अष्ट्ट्ातल्या ‘रयत’च्या म. र्ाधंी प्रवद्यालय, लठे्ठ अध्यापन रृ्ह, वसप्रतर्ृह अन् ितेीप्रवभार् पाप्रहला. 

 
 प्रवठ्ठलराव कळत्या वयापासून दत्तभक्त असल्याम ळं िजेारीच असलेल्या औद ंबर या दत्तस्थानाला 
भेटण्याची इच्छा आण्िानंा बोलून दाखप्रवली. त्यानंी प्रवठ्ठलरावासंोबत एन. डी. पाटलानंा जोडून प्रदलं. 
कृष्ट्िेच्या प्रविाल डोहाकाठी व वडाच्या सावलीत औद ंबर वसलेलं आहे. ते बघताना अनेक ताप-भोर् 
सोसलेलं, टके्क-टोपिे खाल्लेलं प्रवठ्ठलरावाचंं क िबाऊ मन थोडं प्रनवातं झालं. औद ंबरच्या दत्तात्रयाच ं
दिगन घेऊन सातारामार्े ते क ट ंबीयासंह लोिीला परतले. 

 
 या वषीच्या अखेरी अखेरीला एक महत्वाची घटना घडली, मराठवाड्यातील औरंर्ाबादेकडील 
ितेकऱ्याचं्या प्रन कामकऱ्याचं्या प्रवकासाची आच लार्लेल्या मराठवाड्यातल्या उद्धवराव पाटील, िषेराव 
देिम ख, र्व्हािे र् रजी अिा ितेकरी नेत्यानंी एक ितेकरी पप्ररषद औरंर्ाबादेत भरावयाचा सकंल्प 
सोडला. त्यासाठी त्यानंी म बंईला जाऊन यिवतंराव चव्हाि यानंा अध्यक्षपदाचं प्रनमंत्रि प्रदलं त्यानंी ते 
कतगव्यब द्धीनं स्वीकारलं. म ंबईहून परतताना मराठवाड्यातील मंडळींनी प्रवठ्ठलरावानंा लोिीत र्ाठलं. 
आप्रि त्यानंी पप्ररषदेचं स्वार्ताध्यक्षपद स्वीकारायला पाप्रहजे, अिी र्ळ घातली. 

 
 प्रवठ्ठलराव त्यानंा म्हिाले, ‘‘इतकी मोठी मािसं त मच्या हातािी असताना मला या भाषिबाजीच्या 
लफड्यात किाला र् ंतवता?’’ 

 
 पि औरंर्ाबादकर मंडळी ऐकायला तयार नव्हती. त्यानंी स्वार्ताध्यक्षपदाचा वीिा िवेटी 
प्रवठ्ठलरावाचं्या र्ळ्यात चढवलाच. 

 
 १९५१ साली वैिाखात प्रवठ्ठलरावाचें कतगबर्ार वारस याचंा ि भप्रववाह झाला. येवला ताल क्यातील 
म खेडच्या श्री. प्रिवराम मप्रहपतराव आहेर याचं्या स प्रिल व क ट ंबवत्सल कन्या कसध ताई या बाळासाहेबाचं्या 
पत्नी व प्रवठ्ठलरावाचं्या स नबाई होत. या कसध ताईनं प ढं उतारवयात प्रवठ्ठलरावाचंी आपल्या प्रपत्याप्रमािे 
दूधगर व्याधीत न कंटाळता सेवा-ि श्रूषा केली. 

 
 १९५२ मध्ये ितेकऱ्यासंमोर सर्ळ्यातं मोठा सवाल होता, तो पाण्याचा. त्यासाठी भार्ातील 
ितेकऱ्यानंी श्रीरामपूर येथे पािी-पप्ररषद बोलावली. आजपयंत नर्रच्या भार्ात पािी-प रवठा होत होता, 
तो कधी काळी १९४६ साली झालेल्या पािी-वाटपाच्या तत्त्वान सार, करारान सार. ते करार आता बेफाम 



 

          

झाले होते. वाढती ऊस-ितेी अन् पाण्याची वाढती र्रज लक्षात घेऊन नव ेकरार करिं आवश्यक होतं. 
पप्ररषदेचं अध्यक्षस्थान धनंजयराव र्ाडर्ीळसाहेब साजरं करिार होते. त्यासाठी नेहमीप्रमाि ं
काकडेसाहेब व साथीदार घेऊन ते प ण्याहून श्रीरामपूरला आले. प्रवठ्ठलरावही लोिीहून पप्ररषदेसाठी 
श्रीरामपूरला पोहचले. त्याचं्यासोबत चदं्रभान घोर्रे पाटील, मारूती बाप्पा र्ायकवाड, र्ोपाजी प्रभमाजी 
घोलप, जर्न्नाथ थेटे अिी िलेकी ितेकरी मंडळी होती. 

 
 ते सवगजि श्रीरामपूरला पोहचले, तेव्हा पप्ररषदेला स रवात होऊन घंटा, दीड घंटा उलटला 
होता. या काळात जमलेल्या बड्या बार्ाईतदारानंी आपल्याला पाप्रहजे तसा पािी-वाटपाचा राबता 
जवळजवळ मंजूर करून घेत आिला होता. प्रवठ्ठलराव पोहचले, तेव्हा रूई, ताल का कोपरर्ाव या र्ावचे 
बाबूराव प्रकसनराव कडू बोलत होते. थोड्याच वळेात आपलं बोलिं आवरून ते बसले. प्रवठ्ठलरावानंी 
अवती-भोवती बसलेल्या लोकानंा प्रवचारून पप्ररषदेचा मार् घेतला. पसार होत आलेल्या ठरावानं छोटे 
ितेकरी अलर्द बर्लेला टाकले जािार, हे पटकन प्रवठ्ठलरावाचं्या ध्यानी आलं. प्रवठ्ठलरावानंी हात 
उठवनू अध्यक्षाचंी परवार्नी घेतली आप्रि नेमक्या त्याच प्रश्नाला तोंड फोडत म्हिाले, 
 
 ‘‘अध्यक्षसाहेब, माझ्या कारखान्याचा भार्धारक ितेकरी बडा बार्ाईतदार नाही. पाण्याचं वाटप 
जे काही व्हायचं असेल, ते समान पद्धतीनं झालं पाप्रहजे, असं माझं म्हििं आहे. नव्हे, तो माझा आग्रह 
आहे. इथले मोठे बार्ाईतदार लोकसते्तच्या ताब्यात असलेल्या, भडंारदऱ्याचं पािी ब्लॉक जादा घेऊन 
उपसिार. त्यानं उठलेला ऊस खाजर्ी कारखान्याच्या वाटेला लाविार. द ष्ट्काळाचा मार् देिाऱ्या या 
सालात माझा छोटा ितेकरी ‘पािी-पािी’ म्हित तळमळिार - अधातंरीच. हे अन्यायाच ंआहे. ते थाबंलंच 
पाप्रहजे.’’ 

 
 आत्तापयंत अिा पद्धतीनं मनातल्या बेताल जोड देिारं पप्ररषदेत क िीच बोललं नसल्याम ळं 
र्ाडर्ीळसाहेब पप्ररषदेचे अध्यक्ष म्हिून कोंडीतच पडले होते. त्याचं्या मनातला प्रवचारच प्रवठ्ठलरावानंी 
बोलून दाखप्रवल्याम ळं त्यानंीही आपल्या ख चीवरून प्रवठ्ठलरावाचंीच बाजू लावनू धरली. जाितेपिानं ते 
म्हिाले, 

 
 ‘‘प्रवठ्ठलराव म्हितात, ते रास्त आहे. प्रथम इथला लहान ितेकरी तर्ला पाप्रहजे, मर् बड्याचंी 
बाब. पाण्याच्या समान वाटपाबाबत मी त्याचं्यािी पूिगतः सहमत आहे. तसं मी िासनाला कळप्रविार 
आहे.’’ 

 
पप्ररषदेचं क जू बघिारं पान प्रवठ्ठलरावानंी परतवलं. जे मनात धरून त्यानंी लोिी सोडलं होतं, 

तसेच ठराव पप्ररषदेत पसार झाले. अकलेचं सारं चत रपि पिाला लावनू र्ाडर्ीळसाहेबानंी ते आपल्या 
समजाविीच्या नरम भाषेत सवांच्या र्ळी उतरवले. पप्ररषद उलर्ल्यावर ते उतरले होते, त्या बंर्लीत 
प्रवठ्ठलरावानंी त्याचंी प्रनवातं भेट घेतली. त्याचं्या चत रपिाबद्दल मनापासून त्यानंी त्याचें आभार मानले. व 
म्हिाले, ‘‘आमच्या कारखान्याचे अध्यक्ष िोभता त म्ही, र्ाडर्ीळसाहेब!’’ 

 
 तसं र्ालातंल्या र्ालातं हसत ते म्हिाले, ‘‘मी अध्यक्ष नाममात्र. खरे बोलवते धनी त म्ही. त म्ही 
आज नसते आलात, तर खरोखरच मी कोंडीत पडलो असतो.’’ 

 



 

          

 श्रीरामपूरची पािी-पप्ररषद पार पडली. 
 

 कारखान्याच्या वाटचालीतला एक अत्यंत महत्त्वाच्या समारंभाचा प्रदवस द मद मनू उठला. तो होता 
: १३ एप्रप्रल १९५४ हा! प्रदवस ऊनतापीचे होते. या वषी सवग राज्यभर ‘सहकार स विग महोत्सव’ 
प्रठकप्रठकािी मोठ्या प्रदमाखदार उत्साहानं साजरा होिार होता. यापूवी १९०४ साली फे्रप्रिक 
प्रनकल्सनच्या प्रयत्नानं सहकाराचा पप्रहलावप्रहला कायदा पास झाला होता, आज त्याला पन्नास वषग पूिग 
होत होती. देिभरची सहकाराची चळवळ आता अन भवाचे टके्कटोिपे खाऊन जािती होत एकावन्नाव्या 
वषांत आपलं कष्टाळू पाऊल ठेवीत होती. 

 
 या समारंभाच्या तयारीसाठी प्रवठ्ठलरावासंह सवग जि माचग मप्रहन्याच्या अखेरीपासून ज ंपले रे्ले. 
सवग संचालकाचंी बैठक घेऊन या स विग महोत्सवाला प्रम ख पाह िे म्हिून म ंबई प्रातंाचे सहकारमंत्री मा. 
ना. एम्. पी. पाटील यानंाच आिायचा प्रनिगय एकम खी घेण्यात आला. त्यानंा प्ररवाजी आमंत्रि देण्यासाठी 
संस्थेचे कायगकारी संचालक स ळेसाहेब व ताबंवकेर यानंी म ंबईला केव्हा जायच,ं तेही ठरवण्यात आलं. १३ 
तारखेला पूवीचा भ ताचा माळ व आजचा प्रवरानर्रचा पप्ररसर प्रवजेच्या रंर्ीबेरंर्ी प्रदव्याचं्या रोििाईनं 
झळझळून काढण्याचं ठरलं. त्याचं कंत्राट क िाला द्यायचं, याचाही प्रनिगय घेण्यात आला. या समारंभाची 
आमंत्रिं क िाक िाला पाठवायची, याची यादी करण्यात आली. या वळेी प्रवठ्ठलरावानंा फार फार जािवलं, 
की नेमके आज वैक ं ठभाई सहकारमंत्री नाहीत, हे! त्यानंी बठैकीत ही यादी तयार होत असताना पप्रहलं 
नाव घेतलं, ते त्याचंंच - ते म्हिाले, 

 
 ‘‘वैक ं ठरायानंा या समारंभाचं लाभाचं पप्रहलं-वप्रहलं आमंत्रि रे्लं पाप्रहजे. त्याला जोडायच्या 
स ळेसाहेबाचं्या पत्रासोबत मी माझ्या प्रलखावटीत त्यानंा खाजर्ी पत्र देिार आहे. मला प्रवश्वास आहे, की ते 
नक्कीच येतील. तसंच काही कारि घडलं, तरच ते थाबंतील.’’ याचबरोबर प्रवठ्ठलरावानंी कमगवीर भाऊराव 
पाटील, म बंई प्रातंाचे प्रवधानसभेचे माजी सभापती श्री. भाऊसाहेब प्रफरोप्रदया व बाळासाहेब भारदे यानंाही 
आमंत्रिं प्रदली. 

 
 या सहकार स विग महोत्सवाच्या प्रत्यक्ष कायगक्रमाची रीतसर आखिीही करण्यात आली. पाह ण्याचं ं
स्वार्त क िी कराव,ं प्रास्ताप्रवक क िी कराव,ं आभार क िी मानावते, येिाऱ्या ब ज र्ांची सोय क ठं क ठं प्रन 
किी किी करावी, हे ठरप्रवण्यात आलं. 

 
 प्रवठ्ठलरावानंा असंही कळलं होतं, की म बंईत हा समारंभ फार मोठ्या प्रमािात साजरा होिार 
आहे. त्यासाठी प्रम ख पाह िे म्हिून पंडीतजीच येिार आहेत. म्हिून ही बठैक सरतीला येताना प्रवठ्ठलराव 
म्हिाले, 

 
 ‘‘आपल्या कारखान्याचं म्हिून म ंबईत साजऱ्या होिाऱ्या समारंभात एक प्रदिगनाचं सवतं दालन 
जरूर खोलाव.ं ते नीटनेटकं माडंलेलं असाव.ं त्यात आपल्या कारखान्याची छोटीिी छबीच प्रजतप्रनत उभी 
करावी. प्रतथल्या दालनावर काम करण्यासाठी चत र व बोलकी मािसं नेमावीत. त्यांनी प्रम ख पाह िे 
म्हिून येिाऱ्या पंप्रडतजींना काहीही करून आपलं हे दालन जरूर दाखवाव.ं त्यानंा आपल्या कारखान्यात 
होिाऱ्या साखरेची एक भरर्च्च प्रपिवी भेट देण्यात यावी.’’ 

 



 

          

 प्रवठ्ठलरावाचंी ही कल्पना सवग सदस्यानंी उचलून धरली. तेरा तारीख जसजिी जवळ येऊ 
लार्ली, तसतिी कारखान्याच्या पहारेकऱ्याकडून तो तहत स ळे, डे साहेब याचं्यासह प्रवठ्ठलराव आप्रि 
सारे संचालक कमर कसून कामाला ज ंपले. प्रपण्याच्या पाण्यापासून तो येिाऱ्या पाह ण्याचं्या अंथरूि-
पाघंरूिापयंत ज पी करावयाची होती. कारखान्याचं आवार स्वच्छ झाडून साफ करण्यात आलं. सर्ळ्या 
इमारतींना नवी रंर्रंर्ोटी करण्यात आली. एका लोिीतच नव्हे, तर भोवतीच्या चाळीसक्रोिीत उत्साहाच,ं 
अखंड धावपळीचं, पडेल ते काम करण्याच्या प्रहप्रररीचं वारं संचारलं. 

 
 लोिी र्ाव असं होतं - प्रजथं एके काळी सूव्याचं सावटस द्धा प्रदसू न देिारी टोळपाखराचंी धाड 
येऊन रे्ली होती. आता प्रतथ ंकलकलत्या पाह ण्या-रावळ्याचं्या चहूबाजूनं रारं्ाच रारं्ा लार्िार होत्या. 

 
 ‘सहकार स विग महोत्सवाचा’ प्रदवस झळझळून उठला! १३ एप्रप्रल, १९५४! लोिीच्या चहूबाजंूना 
आंबवतीच्या कमानी, रंर्ीबेरंर्ी पताकाचं्या साजात डौलानं उभ्या राप्रहल्या. ठरल्या वळेी मा. ना. एम्. पी. 
पाटीलसाहेब आपले प्रमत्र व प्रचटिीस यासंह र्ाडीतून म ंबईकडून येिाऱ्या विेीच्या कमानीसमोर आले. 
तसेच खास पाह िे म्हिून कमगवीर आण्िा, भाऊसाहेब प्रफरोप्रदया व बाळासाहेब भारदेही आले. प्रवठ्ठलराव 
आप्रि त्याचें मतैर िकंरराव ध माळ, लक्ष्मिराव म्हस्के पाटील, म रलीधर इंर्ळे अिा सवांसह त्याचंं जंर्ी 
हार घालून स्वार्त केले. ताि,े नर्ारे झडझडले. म बंई प्रातंाचे सहकार मंत्री, सवग जाती-जमातींच्या 
सभासदानंी चालवलेल्या सहकारी चळवळीच्या स विग महोत्सवासाठी लोिीच्या विेीतू आत आले. 

 
 सवांनी ठरवला, तसा हा समारंभ काहीही न खटकता अमाप उत्साहात पार पडला. आपल्या 
भाषिात मा. ना. एम्. पी. पाटीलसाहेबानंी ‘बदलत्या काळाला आजच्या मराठी ितेकऱ्यानं कसं सामोरं 
रे्लं पाप्रहजे’, हे अनेक दाखले देऊन पटवनू सापं्रर्तलं. कारखाना पाहून ते इतके खूि झाले, की त्यानंी 
एक प्रदवस लोिीत म क्काम टाकण्याचा प्रनिगय जाहीर केला. जय्यत तयारीच्या इप्रररे्िन बंर्ल्यावर ते 
राप्रहले. कधीकाळी घासलेटच्या प्रचमण्याचं्या उजेडात खोपटाखोपटातं ख रडत, रखडत जर्िारं 
प्रवठ्ठलरावाचंं लोिी र्ावठाि रंर्ीबेरंर्ी प्रदव्याचं्या रोििाईनं आज अंर्भर कसं झळाळून उठलं. 

 
 या समारंभानंतर आठवडा उलटला. १९५४ च्या एप्रप्रल मप्रहन्याचा द सरा हलता आला. आप्रि एके 
प्रदविी प्रवठ्ठलरावाचं्या वस्तीवर स ळे व ताबंवकेर दोघे प्रमळूनच आले. त्यानंी संर्ती एक लखोटा आिला 
होता. त्याचा मार् देण्यासाठी ताबंवकेरानंी तो प्रवठ्ठलरावानंा वाचूनच दाखप्रवला. हे आवतान होतं 
कोल्हापूरलर्त असलेल्या व प्रिवरायाच्या काळात र्ाजलेल्या प्रकल्ले पन्हाळ्यावर भरिाऱ्या ‘महाराष्ट्र 
प्रादेप्रिक सहकारी पप्ररषदेच.ं’’ प्रवठ्ठलरावानंी या पप्ररषदेला याव,ं असं पप्ररषदेच्या कायगकत्यांनी अर्त्यानं 
कळवलं होतं. याही पप्ररषदेचे अध्यक्ष होते यिवतंराव चव्हािच. प्रवठ्ठलरावाचंी प्रन त्याचंी तिी पप्रहली भेट 
औरंर्ाबादेच्या ितेकरी मेळाव्यात झालीच होती. पूवी कोल्हापूर भार्ातील माधवराव बार्लािंी 
सत्यिोधक चळवळीम ळं त्याचंा सबंंध आलाच होता. जाताना ककवा येताना त्यानंा साताऱ्यात भाऊराव 
आण्िाही भेटण्याचा योर् होता, म्हिून प्रवठ्ठलरावानंी ते आवतन स्वीकारलं. ‘प्रवरा कारखान्याचा उपाध्यक्ष 
म्हिून या पप्ररषदेला जरूर येत आहे’ अिा मजक राचं पत्र त्यानंी िकंररावानंा तयार करून प ढं पाठवायला 
सापं्रर्तलं. 

 
 ही पप्ररषद २५ आप्रि २६ एप्रप्रलला पन्हाळ्यावर सजिार होती. म्हिून िकंरराव ताबंवकेराचं ं
‘ताबंव’े हे र्ाव पन्हाळ्याजवळच असल्याम ळं त्यानंा व आिखी दोन-चार सोबत्यानंा घेऊन, प्रवठ्ठलराव २४ 



 

          

तारखेलाच कोल्हाप रात उतरले. प्रतथल्या प्रप्रसद्ध अंबाबाईचं दिगन घेऊन, आल्याआल्याच राजारामप रीत 
जाऊन त्यानंी माधवराव बार्लाचंी भेट घेतली. प्रवठ्ठलरावाचंी कोल्हाप रात उतरण्याची सोय अमृतरावाचें 
प्रचरंजीव व आता प्रवठ्ठलरावाचें सहकारी झालेल्या हंबीरराव मोप्रहत्यानंी नामी केली होती. २५ लाच भल्या 
पहाटे पहाटे त्यानंी कोल्हापूर सोडलं. पंचरं्रे्चा पूल ओलाडंताना त्यानंी चौफेर नजर टाकली. 
करवीरच्या कष्टाळू ितेकऱ्यानं भ ईचा एक चावरस द्धा मोकळा सोडला नव्हता. घाम र्ाळून आप्रि पंचर्ंरे्च ं
पािी वापरून कसा प्रहरवार्ार फ लवला होता. ते पन्हाळ्याचा नार्मोडी घाट वाघबीळपासून ओलाडूं 
लार्ले. बाबूराव महाराजािंी चचा करताना ऐकलेला प्रिवरायाचंा म डद्यालाही फ लप्रविारा इप्रतहास 
त्याचं्या मनात घोळू लार्ला. इथचं तो िक्कलबाज राजा जौहर प्रसद्दीच्या घेरात प्रकत्येक प्रदवस अडकून 
पडला होता. त्याच्या कतगबर्ार हयातीचा इप्रतहास खरं तर इथंच संपायचा. पि या र्डावरची रसद 
संपेपयंत त्यानं प्रसद्दीिी प्रनकराची लढत प्रदली. या र्डावरची रसद सपंली, तेव्हा जौहरला हूल देण्यासाठी 
भाताची प्रितं लावलेल्या पत्रावळ्याचें कबडे तटावरून खाली फेकायला लावले. हेतू हा होता, की ित्रलूा 
वाटाव,े र्डावर भरपूर धान्य-रसद आहे. 

 
 आज त्याच पन्हाळ्यावर एकमेकानंा हातजोड देत धनधान्य उठप्रविाऱ्या प्रकसानाचंी नव्या 
काळातील पप्ररषद भरत होती. पन्हाळ्यावर पोहचल्यावर र्ाडीतून खाली उतरताच प्रवठ्ठलरावानंी त्या 
पावन भ ईला हात लावनू तो भस्क्तभावानं आपल्या कपाळी प्रभडवला. पन्हाळर्ड, ही प्रादेप्रिक पप्ररषद 
असल्यानं सारं्ली, सातारा, कोल्हापूर व सोलापूर भार्ातंील ितेकरी प्रप्रतप्रनधींनी कसा फ लून रे्ला होता. 
तबक बारे्जवळच्या एका ऐसपैस मदैानाजवळ पप्ररषदेचा एक जंर्ी िाप्रमयाना उठवला होता. या भार्ातील 
ितेकरी मािसू कसं आज म ंरे्रािीनं पन्हाळ्यावर खचाखच दाटलं होतं. पप्ररषदेची वळे जवळ आली, तस ं
म ंबईहून आपल्या कऱ्हाडर्ावी आलेले यिवतंराव आपले प्रचटिीस 

 
 श्रीपादराव डोंरे् याचं्यासह पन्हाळ्यावर आले. पप्ररषदेच्या हौिी कायगकत्यांनी किर्ाड्यानंा कातऱ्या 
ललकाऱ्याचंी किरं् फ ं कायला लावनू त्याचंं कोल्हाप री ढंर्ानं स्वार्त केलं. पन्हाळा उत्साहानं फ लारला. 
आलेले प्रप्रतप्रनधी द हाती रारें्नं उभे होते. प्रवठ्ठलरावाचं्याजवळ येताच यिवतंराव प्रखनभर थाबंले. त्याचं्या 
उजव्या हातािी त्याचं्याच उमरीची, र्ोलवट म खड्याची, तसलाच पोिाख पेहनलेली, पि डोक्यावर टोपी 
नसलेली एक हसम ख असामी होती. 

 
 यिवतंराव प्रवठ्ठलरावानंा म्हिाले, ‘‘आपि औरंर्ाबादेत भेटलो होतो. त म्ही नर्र भार्ातील 
सहकारी कारखाना चालविारे पाटील ना?’’ 

 
 लरे्च प्रवठ्ठलराव त्यानंा दाद देत अदबीनं म्हिाले, ‘‘जी … मी लोिीचा … आत्ताच्या प्रवरानर्रचा 
प्रवठ्ठलराव प्रवखे … पाटील.’’ 

 
 तसं ‘चला’ म्हित प्रवठ्ठलरावाचंा हात धरून यिवतंराव पप्ररषदेच्या बैठकीकडं चालू लार्ले. 
बैठकीवर त्यानंी प्रवठ्ठलरावानंा आपल्या िजेारीच बसवनू घेतलं. 

 
 पप्ररषदेच्या कामकाजाला स रवात झाली. प्रास्ताप्रवकाच ंभाषि चालू असतानाच यिवतंरावाचं्या 
नेहमी उजव्या हातािी असलेल्या त्या र्ोलवट म खड्याच्या असामीनं प्रवठ्ठलरावाकंडं बघत त्यानंा 
प्रवचारलं, ‘‘हे पाटील, म्हिजे नेमके कोि?’’ 



 

          

 तसं आपल्या नेहमीच्या ढंर्ानं हसत यिवतंराव त्यानंा म्हिाले, ‘‘त म्ही पाटीलच आहात 
राजकारिातले. र्ोऱ्या सरकारिी झ जं प्रदलेले. हेही पाटीलच आहेत. नर्र भार्ातले. काळ्या मातीिी 
झ ंज देिारे! त मच्या पद्माळ्यासारख्या लोिी या छोट्ा र्ावचे. पि ही असामी फार प्रजर्री आप्रि प्रजद्दीची 
आहे. त्यानंी आपल्या र्ावच्या विेीवर सहकारी साखर कारखाना हर प्रहकमतीनं उभा केला. लोिीचे 
प्रवठ्ठलराव प्रवखे पाटील म्हितात यानंा. आप्रि प्रवठ्ठलराव, हे आमचे प्रमत्र… सारं्ली प्रजल्यातल्या पद्माळे 
र्ावचे… स्वातंत्र्यसैप्रनक वसतंराव पाटील!’’ 
 
 ‘राम राम’ म्हित प्रवठ्ठलरावानंी त्या असामीला नर्री प्ररवाज प्रदला. त्यानंीही प्रवठ्ठलरावाचंी 
आस्थेनं चौकिी केली. ते म्हिाले, ‘‘लोिीकर पाटील, मलाही त मच्या प्रवरेसारखाच कारखाना माझ्या 
सारं्ली भार्ात उठवायचा आहे. प्रनवातंपिे मी भेटेन त म्हालंा.’’ 

 
 पन्हाळर्डावरची दोन प्रदवसाचंी पप्ररषद ितेकऱ्याचं्या नाना अडचिींचा उलट-स लट उपसा 
करून उलर्ली. यिवतंराव व वसंतरावाचंा प्रनरोप घेऊन, प्रवठ्ठलरावानंी एकदा भरल्या मनानं व डोळ्यानं 
प रता पन्हाळर्ड पायाखंाली घातला. िकंरराव ताबंवकेर त्याच्यासंर्ती होतेच. त्यानंी बाजीप्रभूसंह 
प्रिवरायानंी वढे्यातून पळून जाण्यासाठी र्ड सोडला, ती राजकदडी ही जार्ा दाखप्रवली. प्रजथं प्रिवप त्र 
िभंरूाजे व प्रिवाजीराजे याचंी िवेटची भेट झाली, ती ‘सज्जाकोठी’ प्रवठ्ठलरावानंी भरल्या मनानं पाप्रहली. 
र्ड सोडण्यापूवी तेथील भवानी मंप्रदरात भवानीमातेच ं दिगन घेतलं. र्ड सोडून ते कोल्हापूरच्या मार्ी 
लार्ले. 

 
 प्रवठ्ठलराव लोिीत परतले. ज्याची सवांनी धास्त बाळर्ली होती, तीच लक्षिं प्रदसू लार्ली. कडक 
उन्हाळ्याच्या तडाख्यानं कालव्याचं पािी रे्ल्या वषीच्या पातळीच्या खाली रे्लं. पधंरवडा रे्ला आप्रि 
हाता-तोंडािी आलेली ऊस-प्रिवारं बाळून जािार काय? असा सवाल प्रवठ्ठलरावासंमोर खडा ठाकला. 
याला एकच तोड होती : भडंारदरा धरिात साठविीला असलेलं पािी ऊसप्रिवाराकडं वळवलं, तरच तड 
लार्िार होती. ते पािी देि,ं न देिं सरकारच्याच अखत्यारीतलं होतं. 

 
 प्रवठ्ठलरावासंमोर आता एकच उपाय होता. ठरल्याप्रमािं आर्र्ाडीत बसिं, म ंबई र्ाठि,ं 
वैक ं ठभाईंना साकडं घालिं आप्रि सरकार-दरबार हालप्रविं. 

 
 प्रवठ्ठलराव त्याच प्रवचारात असताना नर्री दैप्रनकात, देवदूतानं धाडावी तिी बातमी झळकली. 
कसली? ‘म ंबई राज्याचे पाटबधंारे व पािीप रवठा मंत्री ना. दौलतराव उफग  बाळासाहेब देसाई याचंा नर्र 
प्रजल्याचा पाहिीदौरा!’’ बाबूराव महाराजाचं्याकडून प्रवठ्ठलरावानंी ती बातमी प न्हा बयाजवार वाचून 
घेतली. या दौऱ्यात योर्ायोर्ानं ना. बाळासाहेब लोिीजवळच्याच बाभळेश्वरावरून जािार होते. ती 
तारीख प्रवठ्ठलरावानंी डायरीत प्रटपून घेतली. इळभरातच मनािी काही एक बेत आखला - आता संर्ती 
ि-ेिभंर प्रनवडीचे प्रकसान - साथी घेऊन ठरल्या प्रदविी मोचा बाधंायचा! क ठं? तर बाभळेश्वरच्या 
रस्त्यावर - ऐन तळपत्या उन्हात! 

 
 प्रवठ्ठलरावानंी ताबंवकेर, इरं्ळे, यानंा अिा प्रनवडीच्या ितेकऱ्याचंी यादी करायला सापं्रर्तली. 
यादीतील प्रत्येकाच्या घरक टाकडं प्रनरोप धाडून ठरल्या प्रदविी भल्या पहाटे कारखान्याच्या आवारात 
हजर राहायला बजावलं. प्रत्येकाला मोच्याचा तपिील सापं्रर्तला. 



 

          

 आप्रि तो प्रदवस उजाडला. प्रवठ्ठलराव िकंरराव ताबंवकेर व ध माळ याचं्या जोडीनं लोिीच्या 
जवळच्याच चार-पाच र्ावातंील िभंर एक ितेकऱ्यानंा बरोबर घेऊन सारे जि पायीच बाभळेश्वरच्या 
वाटेला लार्ले. प्रतथं पोहोचताच प्रदवस चढतीला आल्यानं उन्हाच्या माऱ्यानं हैराि झालेले प्रवठ्ठलरावाचें 
साथी वडा-कपपरीच्या सावलीखाली जार्जार्ी बसले. मंप्रत्रमहोदय यायला अद्याप घंटाभर अवधी होता. 
तोवर क िी क िी आिलेल्या दिम्याचंी न्याहरी आटोपून घेतली. सारे तवाने झाले. 

 
 थोड्या वळेानं मंत्री ना. बाळासाहेब देसाई येत आहेत. याचा मार् देिाऱ्या पोप्रलसाचं्या र्ाड्या 
दूरवरून भोंर्ा फ ं कत येताना प्रदसल्या. 

 
 सवग लोिीकरानंी बाभळेश्वरच्या रस्त्यावर प्रिस्तवार फळी धरून रस्ता रोखून टाकला. पोप्रलसी 
र्ाड्या मािसाचंा घोळका बघून चार-पाच हातावंरच रकल्या. तिी मार्नू येिारी , टपावर लाल प्रदवा 
असलेली मंत्र्याचंी पाढंरी र्ाडीही रकली. त्यामार्ून येिाऱ्या पािी-प रवठा खात्याच्या अप्रधकाऱ्याचं्या व 
प्रपछाडीला असलेल्या रक्षक पोप्रलसर्ाड्याही आचका देत थाबंल्या. प्रवठ्ठलराव त्याचं्या मोजक्या 
सोबत्यापं्रनिी थेट ना. बाळासाहेब देसाईंच्या र्ाडीला प्रभडले. प्रवठ्ठलरावानंा आतूनच ओळखून ते 
र्ाडीबाहेर आले. वर उन्हाळी हंर्ामातील नर्री सूव्या कसा आर् ओकत तळपत होता. त्याला साक्षी ठेवनू 
दोघाचें चटकेदार सवाल-जबाब झडू लार्ले. 

 
 प्रवठ्ठलराव पोटप्रतडकीनं म्हिाले, ‘‘धरिात मायंदाळ पािी असून आम्हा ंितेकऱ्याचं्या उन्हाळ्यात 
वाळून चाललेल्या ऊसप्रपकाला ते प्रमळत नाही, म्हिजे अन्यायच न्हाई, श्यायेब? पाण्याप्रबर्ार आमचा 
ऊस कोळपिार आप्रि माझ्या या आप्रि अिा कैक प्रकसानाचें लाखो रपडे र्ाळात जािार. या वक्ताला 
त मी काहीच का करिार न्हाई आमच्यासाठी? हातात कासरे असून ही सरकार - दरबारची र्ाडी आम्हा ं
र्ोरर्प्ररबाचं्या खोपटाकडं वळती न्हाई का करिार त म्ही? प्रिवाजीराजाचं्या सातारा प्रजल्यातले हाईसा 
त मी. त मी, व्हय, का न्हाई, याचा प्रनवाडा प्रदल्याप्रबर्ार आम्ही इथनं हटिार न्हाई!’’ 

 
 बाळासाहेब र्ंभीर झाले. प्रवठ्ठलरावानंा िातं करत म्हिाले, ‘‘पाटील, िातं व्हा. पाण्याचा केवढा 
साठपा आहे, त्याचं वाटप काय आहे, याचा याच जार्ी फैसला होईल.’’ 

 
 त्यानंी प्रवठ्ठलरावाचं्या खादं्यावर हात ठेवनू तो दोनदा थोपटला. पाठीिी उभ्या असलेल्या 
भडंारदऱ्याच्या इंप्रजप्रनयर बाळेक द्रीकडं बघत त्यानंी त्यानंा प्रवचारलं, ‘‘हे प्रवठ्ठलराव पाटील म्हितात, 
त्याप्रमािं धरिात प रेसा साठा आहे का?’’ 

 
 बाळेक ं द्री म्हिाले, ‘‘होय, साहेब.’’ 

 
 ‘‘मर् या ितेकऱ्याचं्या वाळत चाललेल्या प्रपकानंा पािी देण्यात कसली अडचि आहे त मची?’’ 

 
 कायदे जनलोकासंाठी असतात. जनलोक कायद्यासाठी नसतात, हे मानिारा तो प्रनडर व तत्पर 
कायग करिारा लोकनेता होता. त्यानंी अचकू वमावर बोट ठेवलं. 

 



 

          

 भेदरलेले अप्रधकारी पडेल स रात म्हिाले, ‘‘साहेब, ते करारानं बाधूंन प्रदलेलं पािी आहे. कप्रमटेड 
वॉटर आहे. कराराप्रमािं सरकारला ते आर्ाऊ पािीपट्टी भरिा केलेल्यानंा प ढं ते प रप्रवलं पाप्रहजे. 
नाहीतर ते संबपं्रधत लोक प ढं सरकारप्रवरद्ध कोटात जातील.’’ 

 
 ते ऐकताच बाळासाहेबाचंा म खडा रसरसून आला. कपाळपट्टीवर घामाचे थेंब तरारले. 
कोल्हापूरच्या राजषी िाहंूच्या प्रवचार-तालमीत तयार झालेला तो पाटिचा पठ्ठ्ठ्या िातंपिे व सडेतोड 
कडाडला. ‘‘क िीच न बप्रघतलेलं आप्रि उद्या येिारं पीक तर्प्रवण्याठी आजचं हे समोर प्रदसिारं पीक 
देखता - डोळा कोळपू द्यायच,ं वाया घालवायचं? अहो मर् र्ाधंीजींनी, नेहरंूनी कमावलेल्या या 
स्वातंत्र्यापेक्षा मोर्लाई काय वाईट होती? हे असं म्हििार नाही काय देिातली जन-रयत? ते काही 
नाही. आजच्या आज धरिाचे दरवाजे ख लते करा. कालव्याचं पािी राबतं करा. ते वाळून-कोळपून 
चाललेल्या प्रिवाराकंडं वळवा. मी देईन, द्यायचा तो जाब, वळे पडेल तेव्हा या पाण्याच्या करारदारानंा.’’ 

 
 ते प्रकसान बच्यालाच िोभावते असे बेधडक बोल ऐकताना प्रवठ्ठलरावाचंा क िबाऊ ह दा हरखून, 
भरून आला. प्रवठ्ठलरावानंी काहीच न बोलता ना. देसाईचें दोन्ही हात मायेनं व अप्रभमानानं हातात कवळून 
घेतले व म्हिाले, ‘‘लई म्हेरबानर्ी झाली, श्यायेब.’’ 

 
 तसं प्रवठ्ठलरावाचं्या खादं्यावरचं उपरिं थोपटत त्यानंी प्रवठ्ठलरावानंा स्वतः र्ाडीच ं दार खोलून 
आपल्या र्ाडीत घेतलं. ितेकऱ्याचं्या कारखान्याची त्यानंी, आतड्याच्या मायेनं करावी, तिी 
बारीकसारीक चौकिी केली. तिी करताना ते सहज म्हिाले, ‘‘त म्ही प्रिकलेले नसलात, तरी व्यवहारी 
पंप्रडत आहात.’’ 

 
 प्रवठ्ठलरावाचं्या कारखान्यासमोर आता वरे्ळाच प्रश्न आला. त्याचं्या ५०० टन उसाच ं र्ळीत 
करिाऱ्या फॅक्टरीची ताकद आता त्यानंा अप री वाटू लार्ली. ती वाढविंच भार् होतं. ताकद नसलेल्या 
ितेकऱ्यानंा ऊस उठप्रवण्यासाठी उपलब्ध करून प्रदलेलं पािी, जादा उत्पादन काढिाऱ्यानंा जोडून 
प्रदलेली सवलतीसह बक्षीस-योजना, कारखान्याच्या स रळीत चाललेल्या कारभाराम ळं सभासदाचंी 
पालटत चाललेली आर्थथक स्स्थती याम ळं आता सभासद नसलेल्या ितेकऱ्यातंही कारखान्याचे भार् 
घेण्याची च रस लार्ली. 

 
 ५०० टन उसाचं र्ळीत करिारी यंत्रिा त्याचंी र्रज व भकू आता भार्वचू िकिार नव्हती. दोन 
सालातंच आताच्या प्रतप्पट र्प्रळताची ताकद असलेल्या फॅक्टरीची र्रज तीव्रतेनं भासू लार्ली. पैिाच्या 
बाबीनं अिी दाबजोर फॅक्टरी खरेदी करण्याची आता कारखान्याची ऐपतही तयार झाली होती. रे्ली दोन 
वषग सवांच्या खाजर्ी चचेत हा प्रवषय कैकवार येऊनही रे्ला होता. या तातडीच्या व नडीच्या बाबीचा 
कंडका पाडण्यासाठी ताबडतोब सचंालक मंडळाची बैठक घेिं भार् होतं. तिी सूचना प्रवठ्ठलरावानंी स ळे व 
ताबंवकेर यानंा प्रदली. 

 
 पंधरा ऑर्स्टचा प्रतरंर्ा कारखान्याच्या ध राडं्यािी होड घेऊन फडफडला. आठ प्रदवसातंच २२ 
ऑर्स्ट रोजी र्ाडर्ीळसाहेबाचं्या अध्यक्षतेखाली संचालक मंडळाची कारखान्याच्या वाटचालीतील ही 
मोक्याचं वळि देिारी बठैक बसली. प्रतची स रवात करताना बठैकीचे व कारखान्याचे अध्यक्ष असलेल्या 
दूरधोरिाच्या र्ाडर्ीळ साहेबानंी सापं्रर्तलं, 



 

          

 ‘‘त म्ही सवांनी प्रदवस-रात्र एक करून, घाम र्ाळून उठवलेला हा कारखाना आता एका टप्प्यावर 
येऊन ठेपला आहे. कारखान्याची याहून र्प्रळताची क्षमता असलेली मप्रिनरी आता केवळ अटळ आहे. ती 
खरेदी करावीच लार्िार. कारखान्याची आर्थथक ऐपतही तेवढी प्रनमाि झाली आहे. माझी एकच सूचना 
आहे - घ्यायची ती मप्रिनरी चारं्ल्या देिातील चारं्ल्या कंपनीची व दीघगकाळ काम देिारी अिीच असावी 
प्रन ती आत्ताच खरेदी करावी. या कामात पारंर्त असलेले इपं्रजप्रनयर श्री. प्रनमगलचंद्र डे यावर आपला योग्य 
प्रनवाडा देतील. तो सवांनी िातंपिे ऐकून, द्यायचा तो प्रनिगय एकम खी द्यावा.’’ 

 
 ते ऐकून कमालीच्या िातं स्वभावाचे असलेले पि कामात तसूभरस द्धा कसर व च कारतट्टूपिा न 
मानविारे डेसाहेब उठले. आपल्या घरातीलच एखादं लग्नकायग पार पाडताना घ्यावी, तिी हरएक 
बाबींची दक्षता घेत ते बोलले. म्हिाले, 

 
 ‘‘मी अध्यक्षाचं्या सूचनेिी पूिगतः सहमत आहे. आपल्याला हवी तिी मप्रिनरी सध्यातरी एकाच 
देिात उपलब्ध आहे - जमगनीत. ती बाराि े टनाचं्या उसाचं र्ळीत कसलीही तक्रार न प्रनमाि करता 
स रळीत व नम नेदारपिे करू िकेल. एवढंच काय, पि र्रज पडल्यास प्रतच्यात थोडाफार फेरफार 
केल्यास ती पधंराि े टनापयंतचाही वाढीव र्प्रळताचा प्रप्रतसाद देऊ िकेल. अथातच जर्भर 
यंत्रसामग्रीसाठी प्रख्यात असलेली जमगनीची ही मप्रिनरी असल्याम ळं प्रतला थोडी जादा ककमत द्यावी 
लारे्ल, हेही खरंच. मला व्यस्क्तिः वाटतं, की ही जमगनीची मप्रिनरीच आपि प ढच्या काळाचं भान ठेवनू 
खरेदी करावी. द्यायचा तो प्रनिगय िवेटी सवग सभासदानंीच घ्यायचा आहे.’’ 

 
 ‘‘काय नाव त्या नामी फॅक्टरीचं, डे साहेब?’’ प्रवठ्ठलरावानंी म द्द्याचा प्रश्न केला. 

 
 ‘‘प्रतचं नाव आहे, पाटीलसाहेब - बकाव व ल्फ गे्रव्हेन िोईि! आप्रि प्रतची ककमत आहे िहाऐंिी 
लाख पंचेचाळीस हजार रपये!’’ 

 
 ती ककमत ऐकताना मंडळाचे सवगच सभासद प्रवचारात पडले. बठैकीत प्रखनभर सन्नाटा दाटला. 
एकदम एकरकमी एवढी रक्कम खची  घालावी काय, याच प्रवचारात सारे पडलेत, हे प्रवठ्ठलरावानंी ताडलं. 
त्याचं्या नेहमीच्या स्वभावाप्रमािं ती दाटली कोंडी फोडून टाकत ते म्हिाले, 

 
 ‘‘मंडळी, जमाना पालटलाय् आखूड किर्ाची, कमती चारा खािारी, अप्रधकाचं दूध देिारी, 
मारक टी नसलेली र्ाय जनावराचं्या बाजारात प्रमळायचे प्रदवस सरले! कारखान्यासाठी आखायचा तो 
आराखडा साऱ्यानंी भान ठेवनू आखायचा आहे. आमचे डेसाहेब म्हित्यात, तीच ‘बकाव’ का काय, ती हीच 
फॅक्टरी माझ्या सभासद-ितेकऱ्याचं्या उसाला न्याय देईल. ती म्हिजे तीच खरेदी करायची आपि. बोला 
मंडळी, त मचा काय इरादा?’’ 

 
 प्रवठ्ठलरावाचं्या ‘सा’ ला र्ाडर्ीळसाहेबानंी आपला ‘रे’ जोडला आप्रि फॅक्टरी खरेदीची सरर्म 
प री करत ते म्हिाले, ‘‘अचूक आप्रि बरोबर बोललेत प्रवठ्ठलराव! हा जर्न्नाथाचा रथ आपि इथवर 
प्रचकाटीनं खेचनू आिला आहे. तो तसाच प ढं नेला पाप्रहजे - ही ‘रसयात्रा’ आपि पार पाडलीच पाप्रहजे.’’ 

 



 

          

 त्याचं्या बोलण्यानं बैठकीत ह रूप संचारला. प्रवरा सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक 
मंडळानं एकम खी  प्रनिगय घेतला. तो घेताना िकंरराव ध माळ, लामखडे मास्तर, जर्न्नाथ थेटे, चदं्रभान 
घोर्रे, स ळेसाहेब, वदेसाहेब, काकडेसाहेब आन् दर्डू कडसकर या बठैकीतल्या साऱ्या सचंालकाचें 
म खडे उदंड ह रूपानं व कृताथगतेनं कसे उजळून उठले. 

 
 ब द्र क लोिीचं आता प्रवरानर्र झालंच होतं त्या प्रवरानर्रचं आता उमाप साखर प्रपकप्रविारं 
‘िकग रानर्र’ होिार होतं. 

 
 १९५६ साली भारत सरकारच्या सहकारी खात्याकडून एक महत्वाचा लखोटा प्रवरानर्रात येऊन 
थडकला. त्या लखोट्ानं कारखान्यातील लहानथोर कमगचाऱ्यानंा व चाळीस एक र्ावातंील भार्धारक 
ितेकऱ्यानंा खडबडून जारं्च केलं. खप्रलता होता अध्यक्ष र्ाडर्ीळसाहेबाचं्या नावाचा आप्रि तोही प्रत्यक्ष 
भारत सरकारचा. 

 
 भारत सरकार अप्रखल भारतीय सहकारी साखर कारखान्याचंी पप्रहली पप्ररषद लोिीत-
प्रवरानर्रात भरप्रविार होतं. हे म्हिजे राजाच्या अंबारीचा हत्ती पहारेकऱ्याच्या घरक लात प्रिरण्यासारखंच 
होतं. प्रवठ्ठलरावाचंी सारी ताकद पिाला लाविारं होतं. खप्रलता होता देिाचे ितेकीमंत्री रफी अहमद 
प्रकडवाई याचंा. त्याचं्या सूचनेवरून पप्ररषदेची व्यवस्था बघण्यासाठी म ंबईहून सहकारी खात्याचे खास 
अप्रधकारी पी. डी. कसबकेरसाहेब पप्रहल्यानं लोिीत उतरिार होते. प्रवठ्ठलराव, मोप्रहते व डे साहेब या 
साऱ्यािंी खाण्या-जेवण्यापासून ते उतरण्यापयंतच्या व्यवस्थेची चचा करिार होते. या पप्ररषदेसाठी 
चहूबाजूच्या प्रातंातूंन प्रप्रतप्रनधी येिार होते, ते असे देिभरच्या सहकारी कारखान्याचें ३९, आंध्र प्रातंाचे १०, 
सहकारी खात्याचे ६, भारत सरकारचे, म ंबई, र् जरात, संय क्त प्रातंाचे प्रत्येकी ५, म बंईच्या प्ररझवग बँकेचे, 
मद्रास प्रातंाचे व आसामचे प्रत्येकी ४, प्रबहार, ओप्ररसाचे प्रत्येकी ३, कानपूरच्या साखर संस्थेचे, म ंबई 
प्रातंाचे, म ंबई प्रातं सहकारी बँकेचे, सौराष्ट्राचे आप्रि पंजाबचे प्रत्येकी २ आप्रि औद्योप्रर्क प्रवत्त प्रवकास 
महामंडळाचा १ असे एकूि ९४ प्रप्रतप्रनधी व प्रनरप्रनराळ्या वृत्तपत्राचें वाताहर, येिाऱ्या प्रप्रतप्रनधींचे 
प्रचटिीस, लघ लेखक, टंकलेखक व लेखप्रनक असा मोठाच ताडंा येिार होता. ही तर तालेवाराचंी देिभर 
र्ाजत येिारी सहकार-कदडीच होती. मोठ्या इभ्रतीचा होता हा मामला! 

 
 ठरल्याप्रमािं व्यवस्था बघिारे कसबेकरसाहेब म ंबईहून आले. पप्ररषद भरिार होती ऐन 
उन्हाळ्यात. तारखा होत्या १४, १५, १६ एप्रप्रल अिा. तसा नर्री भार् द ष्ट्काळीच. सवांसमोर म ख्य सवाल 
खडा होता, तो पाण्याचा. 

 
 आल्या आल्या कसबेकरसाहेबानंी नर्रचे कलेक्टर एस. डब्ल्यू. देसाई, एस्क्झ. इंप्रजनीयर श्री. 
एस्. जी. बाळेक ं द्री, र्ाडर्ीळसाहेब, प्रवठ्ठलराव व कारखान्याचे जबाबदार ज्येष्ठ अप्रधकारी याचंी एक 
बैठक घेतली. बठैकीत पाण्याचा प्रश्न प्रनघाला, तसा येिाऱ्या पाह ण्यांच्या उठण्या-बसण्याच्या, 
उतरण्याच्या जारे्चाही प्रश्न चचेला आला. प्रवरानर्रात तर अिा तालेवारानंी उतराव,ं अिी एकच जार्ा 
होती, ती म्हिजे इप्रररे्िन बंर्ला. मर् क िी काय, क िी काय, असं या बाबीनं स चव ूलार्लं. िाळा, 
प्रवद्यालयं, पतपेढ्याचंी हाप्रपसं वापरात आिावी, असं क िीतरी स चवलं. ही बैठक कलेक्टर 
देसाईसाहेबाचं्या देखरेखीखाली भरली होती. बैठक उतरण्याच्या जारे्च्या प्रश्नावरून क चंबलेली बघताच 
प्रवठ्ठलराव अंर्च्या सवयीनं हातं उठवनू म्हिाले, “यावर मी एक तोड स चव ूका?” 



 

          

 कलेक्टर देसाईसाहेब मोठ्या प्रखलाडू वृत्तीचे होते. ते हसत म्हिाले, ‘‘अडलेलं घोडं प्रतढ्यातून 
बाहेर काढण्यात तर त मची ख्याती आहे, पाटीलब वा. त म्ही स चवाल, ते प्रबनतोडच असेल. सारं्ा बघू, 
काय उकल काढली, ती!’’ 

 
 प्रवठ्ठलरावानंी खाकरत तोड सापं्रर्तली, ‘‘मी ही न सती सहकाराची कदडी मानत न्हाई. ही अवघ्या 
देिभरच्या म्होरक्यानंी काढलेली मोहीमच मानतो. जसा प्रिवाजीराजाच्या काळात पडत ह ता, तसा या 
तालेवारीचा आमच्या र्ावठािात भ ताच्या माळावर एक जंर्ी तळ टाकावा आता. त्यासाठी साऱ्याचंी 
लष्ट्कराच्या भल्यामोठ्या डेऱ्यातूंनच सोय करावी. त्याम ळं कामाचा उठाविी पटप्रिरी ह ईल, कारि सम्दे 
एका जारे्लाच पायजे तवा प्रमळतील. यासाठी लार्िारे लष्ट्कराचे डेरे नर्रच्या लष्ट्करी तळावरून मार्वनू 
घ्यावते. सरकारला ते सहजी साध्य आहे. या तळासाठी लार्िारी म बलक जार्ा माझ्या कारखान्याच्या 
आवारात हातािीच आहे.’’ 

 
 प्रवठ्ठलरावाचंी ही तोड ऐकून जािकार देसाईसाहेब ‘नाईस का फाईस!’ असं काहीतरी म्हिाले. 
त्यानंी ही तोड उचलून धरली. 

 
 बाळासाहेब देसाईंपासून भडंारदऱ्याच्या इपं्रजनीयर बाळेक ं द्रीची प्रन प्रवठ्ठलरावाचंी घसट वाढलीच 
होती. त्याचं्याकडं बघत प्रवठ्ठलराव म्हिाले, ‘‘या अवघ्या देिाच्या सहकारी तळाला पािी पाजण्याची 
जोखीम हे बाळेक ं द्रीसाहेब का उचलिार नाहीत? एवढं मोठं भडंारदरा त्याचं्या अंर्ठ्याखाली तर हाय!’’ 

 
 त्यानंीही ‘‘जरूर. ही व्यवस्था मी आप्रि माझे लोक काटेकोरीनं करतील.’’ असं म्हित ह रूपानं 
संमती प्रदली. 

 
 एप्रप्रलचा पप्रहला हप्ता उजाडला आप्रि लोिी र्ावच्या विेीत देिाच्या चह भार्ातूंन प्रप्रतप्रनधींना 
घेऊन एक एक करत र्ाड्या धडकू लार्ल्या. कारखान्याच्या नव्या थाटातील इमारतीिजेारीच लष्ट्करी 
डेरे, राह ट्ाचंा ऐसपैस तळही उभा झाला. बारा-तेरा तारखेपयंत प्रवरानर्र र्जबजून रे्लं. 

 
 लोिीच्या या पप्रहल्या-वप्रहल्या सहकारी साखर कारखान्यात उभ्या देिाची पप्रहली-वप्रहली 
सहकारी पप्ररषद तोंडावर आली. हा एक इप्रतहासच होता. प्रवठ्ठलराव, त्याचें संचालक, मतैर, 
कारखान्याचे अप्रधकारी, लहानथोर नोकर-चाकर, पाह ण्याचं्या आवभर्तीत टवकाभरस द्धा कमी पडिार 
नाही, याची दक्षता घेत होते. पंधरा प्रदवस कारखान्याच्या फाटकावरील दरवानापासून तो थेट मोप्रहते, डे 
साहेबाचं्यापयंत क िाच्याही पायाला थारा म्हिून नव्हता. 

 
 चौदा तारखेचा पप्ररषदेचा प्रदवस फटफटला. उभा केलेला िाप्रमयाना सहकारातल्या जाित्या, 
अन भवी आप्रि चौकस असामींनी खचाखच भरून रे्ला. या पप्ररषदेचं अध्यक्षपद भषूप्रविार होते, ते 
र्ाडर्ीळसाहेबच. त्याचंा तो रास्त मानच होता. जमलेल्या प्रप्रतप्रनधींचं प्रथम, स ळेसाहेबाचं्या नंतर आलेले 
उमदे व ऐटदार कायगकारी सचंालक कॅ. हंबीरराव मोप्रहते यानंी भावभऱ्या बोलीत मनापासून स्वार्त केलं. 

 
 पप्ररषदेचं उद्घाटन करून केलेल्या भाषिात अध्यक्ष र्ाडर्ीळसाहेबानंी म ंबई प्रातंातील खेडोपाडी 
पसरलेल्या सहकारी चळवळीचा अप्रधकते साखर कारखान्याच्या चळवळीचा आढावा घेतला. येिाऱ्या 



 

          

अडचिी व त्यावंर मराठी म ल खातल्या कष्टकरी व प्रजद्दीच्या ितेकऱ्यानंी िोधून काढलेले उपाय याचंं 
ख मासदार विगन त्यानंी केलं. 

 
 देिातल्या सरकारी व प्रनमसरकारी संस्थांनी याप ढं क ठली पाऊलवाट धरली पाप्रहजे, याच ं
डोळस व बारीकसारीक म दे्द खोलून सारं्िारं नामी भाषि केलं. क ठून क ठून आलेले प्रप्रतप्रनधी त्यानंी 
नार्ार्त न सते डोलवत ठेवले. 

 
 द सऱ्या व प्रतसऱ्या प्रदविी हरएक प्रातंातील प्रप्रतप्रनधींनी फारच खोलीवरचे व लोिीकरानंा कधी 
ऐकायलाही न प्रमळालेले प्रवचार माडूंन दाखप्रवले. दप्रक्षिेच्या आंध्र, मद्राससारख्या प्रातंातून आलेल्या 
लोकानंा नीटसं कहदी बोलता येत नव्हतं, पि त्यानंी माडंलेले म दे्द लोकानंा नेमके समजून येत होते. 

 
 या पप्ररषदेत भाडंवलाची उभारिी किी करावी, कारखान्याकरता लार्िारा प्रसमेंट, कोळसा, 
लोखंड, वाहत कीची साधनं असा मला कसा खरेदी करावा, कारखान्याच्या वरे्वरे्ळ्या प्रवभार्ावंर काम 
करिारा क िल कामर्ार कसा प्रमळवावा, त्याचं्याकडून कामाचा उठाव घेताना येिाऱ्या त्याचं्या म्हिनू 
अडचिी किा प्रनवाराव्या, तंत्रप्रविारदाचं्या नेमि का त्याचं्याकडचं ह क मी ज्ञान पारखून किा कराव्या, 
ऊस प्रपकप्रविारे सभासद, कारखान्यात काम करिारे कामर्ार यानंी एकमेकािंी क ठल्या जबाबदारीच्या 
जाप्रिवनंे वार्ाव,ं अिा एक म्हिता िभंर प्रवषयाचंा कपजून कपजून कसा कीस पडला. आज आवश्यक ते 
प्रनप्रित ठराव करून ते पसार करण्यात आले. 

 
 पंढरीची आषाढी ककवा कार्थतकी यात्रा भरावी, तसचं रे्ले तीन प्रदवस लोिीतल्या लहानथोरानंा 
फार फार जािवनू रे्लं. लोिी र्ावच्या घरात क ठून क ठून आलेल्या या पाह ण्याचें आभार मानण्याचं काम 
प्रवठ्ठलरावावंर सोपप्रवण्यात आलं होतं. 

 
 प्रवठ्ठलराव त्यासाठी उभे राप्रहले. यातील एक एक जबरी आसामी प न्हा कधी लोिीत येिार की 
नाही? प न्हा कधी प्रदसतील की नाही असे प्रवठ्ठलरावानंा क्षिभर वाटले. मनानं व वार्ण्यानं रारं्डे-थोडेसे 
कडव े- कधीकधी दर्डासारखं कठोर असिारे प्रवठ्ठलराव आज मात्र िाप्रमयान्यात जमलेल्याचें आभार 
मानून प्रनरोप घेताना घ समटले. त्याचं्या हाताचें तळवसे द्धा घामेजून आले. 

 
 जमल्या सर्ळ्यानंा दोन्ही हात जोडून पप्रहल्यानं रामरामाचा नर्री प्ररवाज प्रदला. व भरल्या, 
घोर्रल्या बोलीत प्रवठ्ठलराव म्हिाले, ‘‘माझ्या प्रतळाएवढ्या या प्रपटक्या र्ावात कळसूबाईच्या डोंर्रार्त 
असलेले आपि सारे मायेनं आलात. आम्ही आमच्या क वतीनं प्रदलेली चटिी-भाकर क रक र न करता 
आपि र्ोड मानली. जर्दंबवेर ठेवावा, तसा भस्क्तभाव या सहकाराच्या माऊलीवर मी हयातभर नेकीनं 
ठेवला. त्या माऊलीला साक्षी ठेवनू आपि साऱ्यानंी लाख लाख मोलाचे प्रवचार इथं मोकळ्या मनानं व 
घरच्यासारखे माडंलेत. रे्ल्या तीन प्रदवसातं मी भरून पावलो आहे. या र्ावात असाही एखादा प्रदवस 
उमटेल, हे ना मला, ना माझ्या सोबत्यानंा कधी वाटलं. आता आपि माझा हा लोिी उफग  प्रवरानर्र हा 
मराठमोळा र्ाव सोडून आपआपल्या र्ावी जािार. मनाच्या देठापासून या र्ावाच्या वतीनं व कारखान्याच्या 
के्षत्रातील चाळीस एक र्ावातंील कास्तकऱ्याचं्या वतीनं आपले आभार मानताना माझं मन भरून आलं 
आहे. या क्षिी एवढंच सारं्ावसंं वाटतं - आमच्याकडून काही च कलं - माकलं असेल - कमी पडलं असेल, 
तर त्यासाठी मोठ्या काळजानं मला आप्रि माझ्या मािसानंा माफ कराव ं- काळ्या आईिी नातं सारं्िाऱ्या 



 

          

साखरेची पाढंरी पताका खादं्यावर घेऊन कजदर्ीभर सहकार पंढरी र्ाठण्यासाठी विवि केलेल्या 
लोिीच्या या प्रवठ्ठल पाटलाला आपि कधी प्रवसरू नये. मार्िं लई न्हाई, लई न्हाई! राम राम!!’’ 

 
 प्रवठ्ठलरावानंी प न्हा हात जोडले आप्रि ते खाली बसले. पप्ररषद उलर्ली. 

 
 कमगवीर भाऊराव पाटलानंा प्रदलेल्या वचनाप्रमािे प्रवठ्ठलरावानंी नर्र प्रजल्यात रीतसर रयत 
प्रिक्षि संस्थेच ंरोपटं लावनू ते वाढप्रवलं. संस्थेनेही त्याचं्या या कायाची नोंद घेतली. (स्व.) यिवतंराव 
चव्हाि रयतचे अध्यक्ष असताना प्रवठ्ठलराव काही काळ उपाध्यक्ष होते. 

 
 १९५७ च्या माचगमध्ये महाराष्ट्राच्या राजकीय प्रक्षप्रतजावर एक क्रापं्रतकारक उलथापालथ झाली. 
प्रद्वभाप्रषकाचा प्रश्न समोर ठेवनू सं. मं. सप्रमती व काँगे्रस याचं्यात र्ाजलेल्या लोकसभेच्या सावगप्रत्रक 
प्रनवडि काचंी ‘लढत’ झाली. आ. अते्र यानंी संपूिग महाराष्ट्राचा झंझावती व धावता दौरा केला. या 
प्रनवडि कीत साथी एस. एम. जोिी, प्रबोधनकार ठाकरे, नाना पाटील, ना. र्. र्ोरे, सेनापती बापट, काँ. 
एस. ए. डारें् आदी पट्टीच्या वक्त्यानंी व नेत्यानंी उभा महाराष्ट्र स.ं म. च्या वातावरिानं पेटवनू उठप्रवला. 
त्यानंा दाजीबा देसाई, उद्धवराव पाटील, अहल्या रारं्िेकर आदी सहकाऱ्यानंी न थकता जोड-साथ 
प्रदली. पप्ररिामी या ऐप्रतहाप्रसक प्रनवडि कीतही महाराष्ट्रभर काँगे्रसची दािादाि झाली. सप्रमतीचे 
उमेदवार प्रठकप्रठकािी प्रचंड बह मताने प्रनवडून आले. 

 
 आपल्या नर्रच्या मतदार-संघात प्रवठ्ठलरावानंी आपल्यासाठी एक लक्षिीय प्रनिगय यावळेी 
घेतला. त्यानंी, आजवर सहकाराच्या कामात साथ करिाऱ्या काँगे्रसच्या कानवडे पाटलानंा प्रवरोध करून 
सप्रमतीच्या बी. सी. काबंळे व खाप्रडलकर यानंा पाकंठबा प्रदला. त्यासाठी प्रचार-दौऱ्यात भार् घेऊन अनेक 
प्रठकािी, अनेक सभातूंन भाषिे केली. आपल्या असंख्य कायगकत्यांना संय क्त महाराष्ट्राच्या 
आंदोलनासाठी कामाला लावले. श्री. काबंळे व श्री. खाप्रडलकर प्रचंड मतानंी प्रनवडूनही आले. 

 
 या प्रनवडि कीत बारामती मतदार संघातून पूवीच्या कामाम ळे काँगे्रसतफे केिवराव जेधे प्रनवडून 
आले. 

 
 १९५९ साल प्रवठ्ठलरावाचं्या जीवनात कमालीच्या उलट स लट घटना घडप्रविारं ‘उलथापालथीच ं
साल’ ठरलं. महाराष्ट्राच्या राजकीय प्रक्षप्रतजावरही या वषी अनेक उलथापालथी घडल्या. संय क्त 
महाराष्ट्राची चळवळ, सीमा-भार् आंदोलन, महा-र् जरात, प्रत्रराज्य या राजकीय घ सळिीतून महाराष्ट्र व 
र् जरात प्रद्वभाप्रषकाच्या राज्य-कल्पनेकडं वाटचाल करू लार्ले. म ंबई कें द्रिाप्रसत करण्याच्या भारत 
सरकारच्या प्रवचाराम ळे महाराष्ट्र व र् जरात ढवळून प्रनघाले. 

 
 राजकीय आघाडीवर ही लक्षिीय पप्ररवतगने होत असतानाच महाराष्ट्राचा सहकार वर्थधष्ट्ि  होतच 
होता. याच वषी वारिानर्र स. सा. कारखाना, वारिानर्र, प्रज. कोल्हापूर व र्ंर्ापूर सहकारी साखर 
कारखाना, रघ नाथपूर, प्रज. औरंर्ाबाद हे सहकारी साखर कारखाने नव्याने स रू झाले. 

 



 

          

 जसे प्रवठ्ठलरावाचं्या घरी त्याचें द सरे प्रचरंजीव भाऊसाहेब याचें ि भकायग झाले, तसेच थोरले 
प्रचरंजीव बाळासाहेब यानंा प्रद. १६-५-१९५९ रोजी द सरा म लर्ा झाला. त्याचे नाव राधाकृष्ट्ि असे 
ठेवण्यात आले. 

 
 याच वषी प्रद. १२ नोव्हेंबर, १९५९ रोजी प्रवठ्ठलरावानंा एका प्रजद्दीच्या व सच्चा आदिाला म काव े
लार्ले. कमगवीराचं्या प्रनधनानंतर त्यानंा बसलेला तो द सरा असा वमी तडाखा होता. या प्रदविी प िे 
म क्कामी ितेकऱ्याचं्या प्रश्नासंाठी सदैव प्रजवाचा आटाप्रपटा करिारे, प्रवठ्ठलरावानंी र् रूवत मानलेले श्री. 
केिवराव जेधे याचें प्रवठ्ठलरावानंा घायाळ करिारे द ःखद प्रनधन झाले. 

 
 १९६१ सालचा आठ ऑर्स्टचा प्रदवस उजाडला. प्रवठ्ठलरावाचंी आज, त्याचं्या जन्मर्ावात - 
लोिीत एकसष्टी साजरी होिार होती. त्यासाठी त्याचं्यावर पे्रम करिारे, एकजात झाडून सारे कामाला 
लार्ले होते. रे्ले आठवडाभर ते खपत होते. ख दग आप्रि ब द्र क अिी दोन्ही लोिी र्ाव,ं त्यानंी आंबवतीच्या 
कमानी जार्जार्ी उभारून सजप्रवली होती. प्रठकप्रठकािी झालेल्या, पताका प्रफरप्रवल्या होत्या. 

 
 या कायगक्रमासाठी खास सवड काढून वैक ं ठभाई मेहता म ंबईहून लोिीत आले. त्याचंं तोलदार 
स्वार्त करण्यात आलं. प्रवठ्ठलराव नको नको म्हित असतानाही त्याचंी र्ावकऱ्यानंी ६१ झलूबाज बैलाचं्या 
सजप्रवलेल्या रथातून र्ावभर ढोल-लेझमाचं्या र्जरात प्रमरविूक काढली. 

 
 समारंभासाठी म द्दाम आलेल्या वैक ं ठभाईनंी एकसष्टीच्या समारंभाची िाल िकेडो-हजारो ितेकरी 
बाया-प रषाचं्या साक्षीनं प्रवठ्ठलरावानंा पाघंरली. हाती श्रीफळ प्रदलं. 

 
 ते बघताना र्ावबाधंवानंी टाळ्याचंा कसा र्ारा-पाऊसच पाडला. प्रवठ्ठलरावानंी अत्यंत नम्रपिानं 
वैक ं ठभाईंना सर्ळ्याचं्या समोर वाकून नमस्कार केला. त्यानंी क्षिात त्यानंा वर उठवनू छातीिी प्रबलर्तं 
केले. िकंरराव ताबंवकेरानंी एका चादंीच्या करंडकातून काढलेलं एक मानपत्र त्याचं्या हातात प्रदलं. 
त्यानंी ते सवांना संथ बोलीत वाचून दाखप्रवलं. प न्हा ते करंडकात घालून तो प्रवठ्ठलरावाचं्या हातात देताना 
ते प टप टले, ‘‘िाबास आहे, प्रवठ्ठलराव त मची!’’ 

 
 त्याचंं अध्यक्षीय भाषि स रू झालं. जमलेल्यानंी आपले कान टवकारले. प्रवठ्ठलराव तर त्याचं्याकडं 
एकटक बघतच राहले. ते म्हिाले, ‘‘प्रवठ्ठलरावाचंा सहकार महषी, उद्योर्ी महाप रष, आदरिीय देिभक्त 
असा त म्हा सवांनी या मानपत्रात उल्लखे केला आहे. माझ्या मते त्याचं्याबाबत एकच प्रविषेि राहून रे्ले 
आहे - ‘अकहसक क्रापं्रतकारक’ हे!’’ 

 
 १९५७ साली उभा महाराष्ट्र ढवळून काढिारी संय क्त महाराष्ट्राची चळवळ र्ाजली. ती संपत 
आली असताना प्रद. २६ जानेवारी १९६० रोजी भारत सरकारने प्रवठ्ठलराव एकनाथराव प्रवखे पाटील या 
अधगप्रिप्रक्षत नर्री ितेकऱ्याच्या कायाची उप्रचत नोंद घेतली. भारताचे पप्रहले राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद याचं्या 
हस्ते देिाच्या राजधानीत - प्रदल्लीत - संसद भवनात प्रवठ्ठलरावानंा समारंभपूवगक ‘पद्मश्री’ प्रदान करण्यात 
आली. 

 



 

          

प्रवठ्ठलरावाचंा द र्थमळ व कमालीचा प्रजद्दी स्वभाव प्रदसतो तो त्यानंी उभारलेल्या ‘प्रवरानर्र 
सहकारी साखर कारखान्या’चं रीतसर उद्घाटन करण्यात. मालोजीराव कनबाळकर याचं्या हस्ते १९५० 
ला कोनप्रिला समारंभ झालेल्या पप्रहल्या सहकारी साखर कारखान्याचं उद्घाटन त्यानंी बखळ १० वषग 
थाबंप्रवलं होतं. किासाठी? तर देिातील आपल्या पप्रहल्याच ितेकऱ्याचं्या साखर कारखान्याच ंउद्घाटन 
देिाच्या पप्रहल्याच पंतप्रधानानं कराव ंया आग्रहानं. 

 
 १९६० साली महाराष्ट्राचे पप्रहले म ख्यमंत्री झालेले यिवतंराव चव्हाि प्रवठ्ठलरावानंा खूप मानत. 
त्यानंी िब्द प्रदला होता की, ‘‘मी पंतप्रधानानंा अवश्य लोिीच्या ‘भ ताच्या माळा’वर आिीन - त्या भ ताच्या 
माळाचा ‘सहकारी आप्पा’ त म्ही आता ‘पंचमहाभ ताचा माळ’ केला आहे. अवश्य मी पडंीतजींना आिेन.’’ 

 
 त्याप्रमािे प्रारंभी विगन केल्याप्रमािे १५ मे १९६१ रोजी त्यावळेचे महाराष्ट्राचे म ख्यमंत्री मा. 
यिवतंराव चव्हाि भारताच्या पंतप्रधान पं. नेहरंूना घेऊन ब द्र क लोिीत आले. त्यानंी उद्र्ार काढले ते 
अथगपूिग होते. ते म्हिाले होते - ‘‘२६ जानेवारीला प्रजासत्ताकाच्या प्रदविी ‘पद्मश्री’ घेण्यासाठी प्रवठ्ठलराव 
भारताच्या राजधानीत आले होते. आज मी त्यांच्या राजधानीत आलो आहे!’’ 

 
 िब्दिः िून्यातून अंर्भतू िहािपिानं, अपार परीश्रमानं भारतीय ितेकऱ्याचं्या आर्थथक 
आघाडीसाठी प्रजद्दी व प्रचवट लढत देिारा प्रवठ्ठलराव एकनाथराव प्रवखे पाटील हा एक द र्थमळ व सच्चा 
ितेकरी होता. प्रद. २७ एप्रप्रल १९८० रोजी वयाच्या ८२ व्या वषी पहाटे-पहाटे प्रवठ्ठलरावानंी आपली जीवन 
लढत संपप्रवली. 

 
 मातीतला हा ितेकरी, मातीचं ऋि फेडून ‘मातीतला देिभक्त’ हे प्रबरूद साथग करून नर्री 
मातीत लय पावला!! 

 



 

          

 
  .              

 
 कोल्हापूर प्रजल्यातील आजरा या लहानिा र्ावी जन्म. कोल्हापूर येथील स प्रप्रसद्ध राजाराम 
हायस्कूलमध्ये काही वष े अध्यापन. प्रतथल्या दीड तपातल्या अध्यापकीय जीवनातच ‘‘मृत्य जंय’’ या 
कादंबरीचे लेखन. 
 
 ‘‘मृत्य जंय’’ ही त्याचंी कादंबरी अपार लोकप्रप्रय ठरली. मराठी भाषेची मयादा ओलाडूंन ती कहदी, 
र् जराथी, कन्नड, बंर्ाली, तेलर्ू, राजस्थानी, मल्याळी, इंग्रजी इत्यादी भाषामंध्ये अन वाप्रदत झाली आहे. 
 
 कोल्हापूर महानर्र पाप्रलकेने माचग २००० मध्ये ‘‘कोल्हापूर भूषि’’ प रस्कार देऊन त्याचंा र्ौरव 
केला. मिाराष्ट्र शासनाचा पुरस्कार, दैप्रनक केसरीचा साहित्य सम्राट न. चच. केळकर पुरस्कार, लहलत 
माहसकाचा पुरस्कार, बंर्ालीतील ताम्रपटासि पुनमचांद भतुाहडया पुरस्कार, र् जराथी सरकारचा व 
आसामी भाषातंरकाराचा कें हिय साहित्य अकादमीचा पुरस्कार आप्रि भारतीय ज्ञानपीठाचा मूतीदेवी 
पुरस्कार अिा अनेक व प्रप्रतष्ठेच्या समजल्या जािाऱ्या प रस्कारानंी ही साप्रहत्यकृती भषूिभतू झाली. प्रविषे 
म्हिजे १९९० साली कलकत्याहून रायटसग वकग िॉप या संस्थेमाफग त नोबले प रस्कारासाठी या मराठी 
साप्रहत्यकृतीचे नामाकंन झाले होते. 
 
 ‘‘मृत्य जंय’’ च्या भरघोस यिानंतर श्री. प्रिवाजी सावतं यानंी छत्रपती संभाजी महाराजाचं्या 
जीवनाचा वधे घेिारी ‘‘छािा’’ ही कादंबरी प्रलहीली. प्रतला देखील महाराष्ट्र िासनाचा गौरवशाली 
पुरस्कारलाभला. या कादंबरीचे ज्ञानपीठाने कहदी भाषातंर प्रकाप्रित केले. 
 
 या प्रिवाय ‘‘लढत’’, ‘‘संघषग’’, ‘‘क्रातंीकसहाची र्ावरान बोली’’, ‘‘िलेका साज’’, ‘‘अिी मने असे 
नमूने’’, ‘‘मोरावळा’’ ही प स्तके तसेच ‘‘मृत्य जंय’’, ‘‘छावा’’ ही नाटके अिी त्याचंी प्रवपूल गं्रथसंपदा आहे. 
अप्रलकडे प्रप्रसद्ध झालेल्या ‘‘य र्ंधर’’ या श्री भर्वान श्रीकृष्ट्िाच्या चक्रवती जीवनावरील महाकादंबरीनेही 
त्याचं्या लौप्रककात मोलाची भर टाकली आहे. 
 
 भारतीय ज्ञानपीठ या भारतातील सवगश्रेष्ठ वाङ मयीन व्यासपीठाने प्रवतीत केलेल्या ताम्रपटासह र. 
५१,०००/- चा १२ वा मुतीदेवी पुरस्कार १९९४-१९९५ साली तेव्हाचे उपराष्ट्रपती डॉ. के. आर. 
नारायिजी याचं्या हस्ते समारंभपूवगक प्रदान करण्यात आला. मराठी ज्ञानपीठाचा मूतीदेवी प रस्कार प्राप्त 
करून देिारे ते पप्रहले मानकरी ठरले. 


